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 تحلیل مفهومی شعر در صدر اسالم
 عباسعلی بهاري اردشیري *
 شهید بهشتیدانشگاه    

 چکیده 
به اسالم، آغاز می شود و تا عصر اموي که زمان تثبیت ) ص(عصر صدر اسالم از زمان دعوت پیامبر خدا 

شیده و آن را وبعضی از مورخین از این عصر چشم پ. یابد ثیرات اسالم بر ادب و فرهنگ است، ادامه میأت
حقیقت   ولی باید درنظر داشت که اسالم در؛شمرند  مستقل در تاریخ ادبیات برنمیبه عنوان یک دورة

ایجاد کرد و در همان اوایل آثاري از ب تغییري بنیادین در زندگی اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و ادبی اعرا
عی است که طبی. ذیراي این تحول شدناخواه پ عرب خواه. خود بر جاي نهاد که به وضوح قابل لمس است

ی یثیر ابتداأ آمیزشی بین این دو عصر رخ دهد که این مقاله به بررسی ت، جدیددر زمان انتقال به دورة
 . ولی بنیادین اسالم بر شعر و ادب پرداخته است

 .اسالم، مخضرم، شعر: ها کلیدواژه

Conceptional Analysis in Islamic Era’s Poetry  

Abbas Ali Bahari Ardeshiri, Ph.D.  
Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature 
Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University  

Abstract 
The Islamic Era begins with the Prophet’s (Peace be on him) call to Islam and 
extends until the Umayyad Period when the influence of Islam had been 
rooted in the literature and culture. Some of the historians disregard this era as 
an independent one in the literary history, although it should be noticed that 
Islam has really created a fundamental change in the social, political, religious 
and literary life, leaving, in the meantime, its influence that could be easily 
felt. The Arabs whether willingly or not, accepted this change. It is natural that 
during the transmission to the new era an intercourse might have happened 
between these two eras. This essay will study, the initial but fundamental 
influence of Islam as to poetry and literature during the mentioned times 
Keyword: Islam, Poetry, Mokhazram Period. 

_______________________________________________________ 
 . ادبیات و علوم انسانیة، دانشکدزبان و ادبیات عرب گروه استادیار، تهران از دانشگاه دکتراي زبان و ادبیات عربی *
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ثیر گذاشت، زندگی دینی مـردم را دچـار تغییـر        أهاي مختلف بر زندگی اعراب ت       اسالم از جنبه  
 بـه مبـارزه   و ماننـد آن، پرستی و شرك را برانداخت و با عبادت آتش و ستاره         اساسی کرد، بت  

 .پرداخت
دیگـر  . اي بـود از بـین رفـت     زندگی اجتماعی اعراب که یک ساختار قبیله      ،با ظهور اسالم  

به عنوان رئیس قبیلـه وجـود نداشـت و بـه جـاي دشـمنی و اخـتالف و سرسـختی،          شخصی  
اي را حذف کرد، مردم را در برابر خدا و      اسالم امتیازات قبیله  . همکاري و برادري حکمفرما شد    

دین اسالم به این شکل به انـسان آزادي  . ول شمرد و مالك برتري را تقوا قرار دادؤقانون مس 
 ،اهللا خواند و با طـرح مـسائلی چـون زکـات     ماعی بخشید و او را خلیفه     و استقالل فکري و اجت    

 ).34 :1984خفاجی ( وحدت جامعه اسالمی را تقویت کرد ، نماز و حج، احسان،صدقه
اسالم به اعراب استقالل سیاسی کامل داد، تمام قبایل تحت وحدتی سیاسی قرار گرفتند 

 ).35 :همان( عربی قبول داشتند ۀو همه رسول خدا را به عنوان حاکم و رئیس جامع
کارگیري عقـل و فکـر    هاي واهی و پوچ جنگید، به   پایه و اساس و عقیده     اسالم با ادیان بی   

 راهنمـایی  .)15 :2001عتیـق  (اهمیت یافت و تقلید و پیروي از نیاکان مورد نکوهش واقع شد    
و پرستش   پرستی  بت سمت به جاهلیت هاي  گرایش خواند، مردم وظایف از را اصالحشان و نادانان
  ادب و شعر که از افتخاراتۀعالوه بر آن در زمین  .)16 :2001عتیق  ( شمرد باطل را نفس هواي

 . پردازیم تحوالتی رخ داد که به شرح آن میدر اثر ظهور اسالم آمد نیز  عرب به حساب می
تري  ی پایینبسیاري پژوهشگران قدیم و جدید بر این باورند که شعر اسالمی در سطح ادب

 راشدین دچار  شعر عربی در زمان پیامبر و خلفايطورکلی  یعنی به؛از شعر جاهلی قرار دارد
ها  اسالم آمد و عرب: گوید  ابن سالم جمحی می.)265 :1993معروف (ضعف و سستی گشت 

از شعر روگرداندند و به جهاد و مبارزه با ایران و روم مشغول شدند و از شعر و روایت آن 
علت «: گوید  می،جرجی زیدان هم این نکته را قبول داشته ).47 :1982حاجري (زماندند با

ضعف شعر در دوره اسالمی جهاد و سفر مسلمانان براي نشر اسالم و روي آوردن آنها به 
 ).219 :1957زیدان  (»خطبه به جاي شعر بود

 مثالً .برآمدند آنان نظریات ییدأت درصدد گذشتگان از پیروي با نیز جدید پژوهشگران از تعدادي

 به سوي تفکرات    روزهاي نخستین دعوت اسالمی مستقیماً     در عربی شعر :گوید  می نایف معروف
 ).166 :1993معروف (یافت  کاهش آن و ارزش مرتبه بنابراین و کرد پیدا گرایش دینی و اعتقادي
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 را با شعر جاهلی )صدر اسالم(اگر شعر در این مرحله «: گوید دکتر عبدالقادر قط می
یابیم میان این دو شعر از نظر سطح و اصالت شعري فاصله زیادي وجود  مقایسه کنیم، درمی

دارد و قسمت اعظم شعر در صدر اسالم به ویژه شعر سیاسی از نظر تخیل و استحکام لغوي و 
 اساسی  با شعر جاهلی تفاوت،ارتباط با طبیعت و برقراري پیوند میان طبیعت و عواطف انسانی

 ».هاي بسیاري از ابداع و نوآوري فاصله گرفته و به نظم محض نزدیکتر است دارد و در زمینه
هاي روحی و اجتماعی جدید   سازگاري شعراء با ارزشدروي این ضعف را ) 12 :1987قط (

هاي آن جامعه   شاعر جاهلی که بیشتر عمرش را در آن دوره سر برده و طبق ارزش.بیند می
 .  جدیدي در پیش گیردة شیو،ها را ترك گفته  آن اسلوبتواند کامالً ه، نمیرشد یافت

اما شوقی ضیف با این نظریات مخالف است و معتقد است که شعر در این دوره حرکت 
یابیم که   با مراجعه به منابع شعري درمی.استنکرده نشینی  اي عقب  ذره،خویش را ادامه داده

خلدون و پیروانش را در این   ابنۀاو نظری. کوفایی بوده استشعردر صدر اسالم نیز داراي ش
 . داند مورد نادرست می

داند یعنی در زمان   کوتاه میةوي رویگردانی اعراب را از شعر، تنها منحصر به یک دور
این شبهه را که اسالم در همچنین . نزول وحی که مسلمانان مشغول به نشر اسالم بودند

ارج شمرد و نیز این شبهه را که مقابلۀ قرآن با شعر   تحقیر کرد و بیهاي آغازین شعر را سال
 کند ها را به سوي نثر سوق داد، رد می در این دوره، شاعران را از سرودن شعر بازداشت یا آن

 ).42-43 :1963ضیف (
و حدیث » ...والشعراء یتبعهم الغاوون«دانستند مقصود قرآن از آیه  مسلمانان با این که می

 عدم روایت و ؛ بهتر است از این که از شعر پر گردد،امبر که اگر درون شما از چرك پر شودپی
یا سرودن هر شعري نیست و تنها مقصود شاعران مشرك است، باز هم به خود اجازه ندادند 

 ).103 :زیات، بی تا(مثل گذشته شعر بگویند 
شاعران در اسالم و  تفاوت موقعیت در دورة صدر اسالم،یکی از عوامل ضعف شعر 

 پیامبرانی بودند که مردم در مقابل ۀزیرا شاعران در روزگار جاهلیت به منزل. جاهلیت است
 ولی با بعثت پیامبر و ؛ترسیدند کردند و مخالفان از آنان می سخنان و اشعار آنان سکوت می

ن رفت و ها به شعر از میا  نیاز عرب،اسالم و دعوت دین جدیدتحقق یافتن نزول قرآن و 
شد و بعد  شاعران مقام و منزلت خویش را از دست دادند و دیگر نیازي به آنان احساس نمی

 ).268 :1998معروف (ازآن که زمانی پیروانی داشند، خود پیرو دین جدیدي گردیدند 
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بیشتر شاعران جاهلی از جنگاوران و دالوران بودند و شعرشان سرشار از فخر و حماسه 
 ولی زمانی که اسالم آمد و عصبیت کنار ؛گشت اي برمی ه عصبیت قبیلهبود که بیشتر ب

گذاشته شد و مسلمانان مشغول جنگ و جهاد شدند، اسالیب قرآن و توجه به امور اسالمی و 
طورکلی شعر دور ساخت  ها را از اغراض و مضامین جاهلی و به  آن،نیاز اسالم به خطابه

 جاهلی که شعر وابسته به میراث عمیق جاهلی و ةور همچنین در د.)195-196 :1911زیدان (
رود،  آید و آن الگوهاي جاهلی از بین می اصول ثابت و استوار آن بود، بعد از این که اسالم می

 ).50 :1982حاجري (طبیعی است که شعر رو به ضعف نهد 
علت  به ،ظهور اسالمآغازین ها در روزهاي  بسیاري از مورخین بر این باورند که عرب

پرداختن به امور دینی و قرآن و سنت از سرودن شعر و نثر بازماندند و در مقابل سبک قرآن و 
زده شدند و براي اندك زمانی از پرداختن به شعر و نثر دست  نظم مخصوص آن شگفت

نیز به اشعار شاعران ) ص( و چون در قرآن سرودن شعر حرام نشده بود و پیامبر ؛کشیدند
ها پس از آن به عادت قبلی  نمود، عرب  و آنان را به سرودن شعر تشویق میدادند گوش فرامی

 . خویش بازگشتند
شعر اسالمی با شعر جاهلی قابل مقایسه نیست، زیرا شاعر اسالمی به سبب تفاوت در 

ا انسان جاهلی است و دیدگاه عرب مسلمان در مورد بهایش، انسانی متفاوت  معیارها و آرمان
تا حدودي با دیدگاه دیگران فاصله دارد و حتی در برخی موارد به کلی  ،این فن کالمی

 . دگرگون شده است
اسالم تنها دورة صدر که شعر   درحالی؛شد شعر جاهلی صد و پنجاه سال را شامل می

 در ضعف شعر تنها نباید به شعر مسلمانان .شد محدود به زمان پیامبر و خلفاي راشدین می
 مشرکان به قوت و حیات خود باقی بود و همچنان ادامه یافت، لیکن توجه کرد، چرا که شعر

توانستند   یا پیر شده بودند و نمی،بسیاري از فحول شعرا در این عصر، عمرشان به پایان رسیده
 چنین نظر داد ،مانند گذشته شعر بگویند، بنابراین نباید در مورد ضعف و کسادي بازار شعر

 ).73 :1995هداره (
روزي . بیند کند و نیازي به ظهور آن نمی ن ثابت خود به این حقیقت اعتراف میب  حسان

 ،اي برادرزاده«:  او در جواب گفت».اي حسان شعرت در اسالم نرم شد«: به او گفته شد
 :1998 معروف (».که دروغ زینت شعر است دارد و درحالی اسالم انسان را از دروغگویی بازمی

باید گفت این تشابه ) اسالمیدورة جاهلی و دورة (ان دو نوع شعر  مشابهت میۀدر زمین) 268
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هاي جاهلی باقیمانده در اذهان برخی از شاعران مخضرم  ثیر ارزشأدر برخی موارد به علت ت
ویژه در اموري  هاي قبلی به است که تازه اسالم آورده بودند و دست برداشتن از عقاید و ارزش

 . پذیر نبود داشت، برایشان به سادگی امکانکه اسالم مردم را از آن باز ن
 
 ثیر قرآن بر شعر صدر اسالم أت

ثیر را در اصول و أاي این ت ثیري آشکار داشت که هر خوانندهأشعر صدر اسالم ت قرآن کریم در
براي هر پژوهشگر برشمردن کامل اقتباسات شاعران مسلمان از . یابد مفاهیم این شعر می

اسالمی دورة بخش شعر  شماري از قرآن کریم زینت  بیظ چرا که الفاقرآن کار آسانی نیست،
 بسیاري از ابیات شعر را دربرگرفته است و معنویت الهی قرآن در ،معانی واالي قرآنی. است

رغم کوتاهی زمانی که شاعران مسلمان با  علی. نماید ها پرتوافشانی می مقدمات قصاید و قطعه
 و عالقه زیاد به قرآن، اشعار خود را با الفاظ و عبارات قرآنی  به سبب عشق،قرآن به سربردند

 ،هاي آن آراستند همچنین عشق وافر آنان در فراگیري مفاهیم و قوانین قرآن و ارزش می
 . موجب بروز این مقوالت در رفتار و کردار آنان گردید

پذیرفته بودند، ثیرات بر شعر تمامی شاعرانی که اسالم را از روي میل قلبی أظهور این ت
ثیر أها با پیامبر به سر برده بودند، ت امري بدیهی بود، همان طور که قرآن بر شاعرانی که سال

در بسیاري از . بریم  اشعار آنان به آن پی میۀبیشتري داشت این حقیقتی است که با مطالع
 شدن حارث  او پس از کشتهًمثال. شود قصاید حسان بن ثابت الفاظ و معانی قرآنی دیده می

: گوید بن سوید به دست پیامبر که یکی از مسلمانان را کشته و به مکه گریخته بود، چنین می
 ).276 :1996البرقوقی (

 و قلتم لن نري واهللا مبصرکم                                    و فیکم محکم االیات والقیل 
 1                بما تکن سریرات االقاویل محمد والعزیزاهللا یخبره                             

 معنی بیت اول از آیه 
و معنی بیت ) 103انعام،  (»ال تدرکه االبصار و هو یدرك االبصار«معنی بیت اول از آیه 

 . گرفته شده است) 69قصص،  (»و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون«دوم از آیه 
:  این آیه را نازل کرد،دارند ات خود را مخفی میپروردگار جهان در توصیف منافقان که نی

 ). 4منافقون،  (»و اذا رایتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب مسنده«
_______________________________________________________ 

. بیند و درمیان شما آیات محکم الهی و سخنان مهم وجود دارد  شما را میکه خدا شویم درحالی دیده نمی:  شما گفتیدـ 1
 . دهد خبر می) ص(ها پنهان است و سخنان ناگفته را به محمد  خداوند با عزت آن چه را که در دل
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برد و در نکوهش  حسان این معنی قرآن را گرفت و گاهی نیز الفاظ قرآن را به کار می
 ).31 :1996وقی البرق: (بن کعب ابن مجاشعی چنین گفت  فرزندان حارث

 ال باس بالقوم من طول و من عظم                            جسم البغال و احالم العصافیر
 2اصیر ـه ارواح االعـقب فیـ  مث  کانکم خشب مسنده جوف مکاسره                         

اي  گونه  به؛ وي در ستایش پیامبر باشدۀ دالیةشاید آشکارترین اقتباس و تضمین در قصید
توان بیتی از آن یافت که در آن چیزي از الفاظ و مفاهیم قرآن نیامده باشد، این  که نمی

 ):134 :1996البرقوقی (شود  زیر آغاز میبا قصیده مطلع 
 3ر علیه للنبوه خاتم                                          من اهللا مشهود یلوح و یشهد ـاغ

هاي جاهلی و  تازد و در بسیاري از قصایدش ارزش ن قریش میآنگاه که حسان بر مشرکا
 قرآن عقاید  بدون خروج از محدودة،هللا بن رواحهگیرد، عبدا مفاهیم آن را بر آنان عیب می

 آیات محکمش مردم را از ۀشمارد و معتقد است خداوند است که به واسط آنان را مردود می
 او نیز حق است  کند و وعده یت می هداهاي اسالم هاي شرك به سوي روشنایی تاریکی

 ).278 :1998معروف (
 ار مثوي الکافریناـق                                           و ان النـداهللا حـهدت بان وعـش

 و ان العرش فوق الماء طاف                                          و فوق العرش رب العالمینا
 4 اــربینــه مقـ مالئکه االل  کرام                                          الئکهــه مــو تحمل

 »والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل االنعام والنار مثوي لهم«بیت اول به آیه 
السماوات واالرض فی سته ایام و کان عرشه  و هوالذي خلق« ۀو بیت دوم به آی) 12محمد، (

 . اشاره دارد) 7هود،  (»ایکم احسن عمالالماء لیبلوکم  علی
پیمانی   عمروبن سالم خزاعی هنگام هم.پیامبر نداردپیرو این امر اختصاص به شاعران 

آمد و این گونه الفاظ ) ص(قبیله بکروقریش بر ضد خزاعه، براي درخواست کمک نزد پیامبر 
 ).279 :1998معروف  (فتگر قرآن را در شعرش به کار 

_______________________________________________________ 
اي ه گویا چون چوب.  و خردهایشان چون خرد گنجشکاست جسمشان چون استران .  بلندي قد و تنومندي قوم عیبی نداردـ2

 . شود وزد و صدایی بلند می دار غیرمقاومی هستید که به دیوار تکیه داده شده و باد در آن می توخالی سوراخ
 . دهد  نیکو خصالی است که نشان نبوت از جانب خداوند بر اوست و بر نوبت او شهادت میـ3
 روي آب شناور است و خداونـد بـر آن   عرش بر. دهم که وعده خدا راستین است و جهنم جایگاه کافران است         گواهی می  ـ4

 .کنند چیره است و فرشتگان بزرگواري که مقرب درگاه الهی هستند آن را حمل می
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 5بالوتیر هجدا                                  و قتلونا رکعا و سجدا هم بیتونا 
می  فیها تسمزاجها زنجیال عیناًیسقون فیها کاساً: که آن را از آیه قرآن برگرفته است

 ) 17-18 ،انسان(سلسبیال 
 

 هاي شعر شاعران صدر اسالم و اثر اسالم بر آن  ویژگی
ر روش و اسلوب جاهلی باقی ماند و تنها چارچوب  ب، مخضرمةشعر شاعران مکه در دور

 .  قبل از اسالم ادامه دادة سرودن شعر را در دورةاسلوب اسالمی را به خود گرفت و شیو
توان ایجاز، قدرت بیان و استحکام الفاظ و تنوع   می،هاي شعر این دوره از ویژگی

تواند به راحتی در این دوره شعر  که خواننده نمی طوري موضوعات و اوصاف زیبا را یاد کرد، به
ثیر اسالم بر أ ت.)348 :1997جبوري (اهل بادیه و شعر مکی را از شعر جاهلی متمایز سازد 

 ً شعر شاعران بادیه اصالًمثال. هاي مختلف، متفاوت بود ها و مکان شعر عرب با توجه به ناحیه
شاعران مکه هم . اهلی ادامه دادجهمان شیوه و اسلوب خود را در دورة ثر از اسالم نبود و أمت

 در ؛ با ظهور اسالم و بعد از آن، مهاجرت مسلمانان به مدینه، چندانی از شعر نداشتندةکه بهر
تنها . سرودند منان نقیضه میؤفن نقائض، شاعرانی پروراندند، شاعرانی که براي هجو م

 و تعابیر و ارد شدوشاعران مدینه بودند که در آغاز اسالم، معانی اسالمی در شعرشان 
بینیم که ساکنان  ولی بعد از فتح مکه می. الحات قرآن و اسالم در شعرشان نمایان گشتطاص

سرودند و بدین ) ص(اکرمهایی براي پیامبر  مکه به اسالم روي آوردند و اعتذاریات و مدح
 . کردنفوذترتیب معانی و مضامین اسالمی در شعر شاعران مکه 

 خواننده با معانی و مفاهیم جدیدي .ثر از مفاهیم اسالمی استأشعر شاعران مدینه مت
هاي  ها و قطعه شود، شیوایی، رسایی و لطافت الفاظ و وضوح معانی در قصیده مواجه می

ولی دکتر قط معتقد ) 348 :1997جبوري (شود  شعري مربوط موضوعات اسالمی دیده می
 را حفظ کرده، بناي قصیده به همان است که در بسیاري موارد شعر عربی سیاق جاهلی خود

ثیر اسالم در چند بیت است که به أشود و تنها ت شکل قبلی است و با ذکر اطالل آغاز می
 ).17-19 :1987قط (توان از آنها چشم پوشید  آسانی می
 در اسلوب ،طورکلی روش و سبک شعر جاهلی به ویژه در مدح و هجا و فخر و رثا اما به

 که از قصاید مهم در مدح »بانت سعاد« برده مانند قصیدة. خورد م میعران به چشاین شا
_______________________________________________________ 

 . ور شدند و در حالت رکوع و سجود ما را کشتند  آنان شبانگاه به ما حمله ـ5
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 ابی سفیان بن حارث سروده نیز از برضدو عذرخواهی که حسابن ثابت ) ص(حضرت رسول 
 ):64 :1996البرقوقی (شود  این گونه اشعار است که با مطلع زیر آغاز می

 6               و عنداهللا فی ذاك جزاء هجوت محمدا فاجبت عنه                              
 :1963ضیف (پردازد  شود و بعد به ذکر شراب می با ذکر منازل محبوبه آغاز میاین شعر 

این نکته به این معناست که تغییر و تحول بزرگی در قصیده عربی و اسالمی رخ نداده ) 82
ها به زندگی  ندگی قدیم عرب انتقال از زة این امر طبیعی است چرا که صدر اسالم، دور.است

 مگر بعد از ؛کند هاي جدیدي در فن شعر بروز نمی  پدیده، در این وهله.جدید اسالمیشان است
پس عجیب نیست شعر این دوره .  جدید آگاهی یابدةهاي دور اي که اذهان برخواسته دوره

اي هنوز هم  یلهثر از شعر جاهلی باشد و به رنگ جاهلی درآید، همچنان که روح زندگی قبأمت
هرچند لغات و اصطالحات و ) 348 :1997جبوري (شد  الي زندگی اعراب دیده می هدر الب

معانی جدیدي به درون شعر نفوذ کرد و جاي وصف شتر و اطالل و دمن را گرفت، ولی 
 ).46 :1987قط (اسلوب همچنان جاهلی بود 

است که بیشتر شاعران بزرگ  سببارتباط و شباهت شعر مسلمانان با شعر جاهلی به این 
 لبید، کعب بن ًمثال   به رشد عقلی و کمال شعري دست یافتند،، جاهلیةو برجسته در دور

 جاهلی ةقسمت اعظم عمرشان را در دور... مالک، کعب بن زهیر، نابغه جعدي و حطیئه و 
 . بودندگذرانده 

ا آن طور که باید بیان ها و اصول دینی ر توانست ارزش  شعر این دوره نمی،با این همه
 جاهلی شعر ةاي که در دور کند، چرا که شاعران قادر نبودند به راحتی از سیاق و شیوه

هاي اسالم را   اصول و ارزش،عالوه بر آن. سرودند، دست بکشند و راهی نو در پیش گیرند می
...  شعر و هایشان نسبت به مردم، زندگی و هدر رفتار و دیدگاتا  درك نکرده بودند عمیقاً

ثیر دین اسالم در شعرشان تنها در أ ت،به همین دلیل. تحوالت اساسی ایجاد کرده باشد
برخی  یا بیان وقایع و رویدادهاي اسالمی و ،کارگیري الفاظ و تعبیرات دینی و آیات قرآنی به

نرم هاي کعب بن زهیر براي پیامبر و مهاجرین   مدحمثالً. ، منحصر شده بوداز تعالیم اسالمی
ها و الفاظ جدید اسالمی در آن استفاده شده است و بیشتر حول  و لطیف است و از عبارت

نوآوري و خلق معانی برگرفته  ).20-21 :1987قط (چرخد  شجاعت و صبر در میدان جنگ می
_______________________________________________________ 

اند  نقاد گفته.  و پاداشی خواهم داشترا هجو گفتیم و من پاسخ آن هجو را دادم و به خاطر آن نزد خداوند جزا ) ص( محمد  ـ6
نیمی از این قصیده در جاهلیت و نیمی در دوره اسالمی سروده شده اسـت کـه در نیمـه دوم آن معـانی جـاهلی و اسـالمی          

 .درآمیخته است
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رفت  که امید می  در شعر شاعران صدر اسالم جایی ندارد، درحالی،از اسالم و تعالیم آن
ها  وش قرآن را در بیان حقایق، وعده و وعید و آوردن امثال و حکم و قصهشاعري اسلوب و ر

حتی معانی و مفاهیم دینی در شعرهایی که در مورد . ولی این طور نبود  به کار بندند،... و 
شد، تنها محدود به  هایی که اتفاق افتاده بود، سروده می وقایع مربوط به دین اسالم و جنگ

 و تنها چند قصیده مفاهیم و معانی دینی را به ؛شد  یا وسط قصیده مییک یا چند بیت در اول
بینیم که تنها   در قصاید اسالمی حسان میمثالً. یافت گرفت و به آن اختصاص می کار می

شود و بعد از  کوشش شاعر به بیان اموري چون هدایت و گمراهی و قرآن و پیامبر معطوف می
شاید اگر ). 349 :1997جبوري (یابد   انتقال میمانند آن  به فخر و عصبیت جاهلی وآن فوراً
همچنان کرد،  استحکام آن دعوت نمیشاعران را به بیان امور مربوط به دین و نشر و  پیامبر

ه ـهاي مشرکان مکه، شاعران را ب پیامبر براي رد هجویه. ماندند در روش جاهلی خود باقی می
کردند، حسان بن ثابت و عبداهللا بن رواحه و   میرودن شعر، در رد اشعار مشرکان تشویقـس

 ).47 :1963ضیف (کعب بن مالک از جمله این شاعرانند 
 باید در نظر داشت که در شعر مشرکان اثري از دین و اصطالحات دینی دیده ،با این همه

 کردند با خوار کردن دین اسالم و حمله به معتقدات مسلمانان با مشرکان سعی نمی. شود نمی
هاي اسالمی و حمله به اصل و  قدر شمردن ارزش بلکه آنان به بی. آنان به مبارزه بپردازند

 ) 50 :1985سلوم (کردند  هایشان بسنده می ب مسلمانان و بیان شکستسن
اي براي نشر دین اسالم و جهاد در راه خدا و سرنگونی     مسلمانان جنگ را به عنوان وسیله     

که مشرکان آن را نزاع براي دستیابی به ریاست و فرمانروایی  لیدیدند، درحا   کفر و گمراهی می   
. دانـستند  و تالش براي حفظ موروثات و عقاید جاهلیشان می       ل  یااي براي سلطه بر قب      و وسیله 

  و نقـائض قـریش رنـگ جـاهلی بـه خـود         ؛پس طبیعی است که نقائض اسالمی رنگ دینـی        
 اوت فـاحش اسـت    ـن تفـ  ـ ایـ  ، خطـاب  بـن  در نقائض کعب در جواب به نقائض ضـرار        . بگیرد

 ).352 :1997جبوري (
ضرار قدرت و عظمت قومش و خوار شمردن اوس و بنی النجار در جنگ بدر و تهدید آنها         

به بیـان اعتقـادش   گرداند و  روي میکند، ولی کعب از فخر جاهلی  به گرفتن انتقام را بیان می   
آورد و دشمنان را متجاوز و مسلمانان را شجاع و صبور و مجاهـد            روي می به قضا و قدر الهی      

 . خواند می
جایی در شعر شاعران مشرك نه شاید بتوان این مطلب را دریافت که امور مربوط به دین 

 . پرداختند ها و خدایان خود می به ذکر اسامی بت کمتر شاعران مسلمان شاعران شعر در نه دارد و
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 به تصویر کشیدن آن روزگار و ثبت وقایع آن ،هاي شعر صدر اسالم ویژگییکی دیگر از 
هاي  مله اسلحهجگرفت، شعر از  آنگاه که جنگ شدیدي بین مسلمانان و مشرکان درمی. است

 . رفت آن جنگ به شمار می
 به ،پیامبر به شاعران امر فرموده بودند که پندارها و تحقیرهاي دشمنان را تکذیب کرده

 چرا که قریش بسیار به هجو مسلمانان ؛برگردانند و با آنان وارد جنگ کالمی شوندخودشان 
 ها مانند اینهاي نادرست و  حریص بود و با توصیف آنان به ضعف و کمی تعداد و اندیشه

هاي زمان بعثت پیامبر  ها و نزاع ، در جنگسبببه همین   .درصدد ایجاد تفرقه میان آنان بود
. عمر نقائض محدود به همان دوره بود) 95 :1995هداره (به وجود آمد بود که نقائض ) ص(

هاي خونین و سخت بود و شاعران با قصائدشان یکدیگر   زمان جنگ، هجرتآغازینده سال 
زمانی که مکه فتح شد و قریش اسالم آورد و عرب امت واحد . کردند را تضعیف و تحقیر می

تا این که . با آن غرض شعري به مخالفت پرداختندشد، خلفا در برابر هجا موضع گرفتند و 
 .  موضوعات و اغراض شعري کنار رفتةریکم نقائض از دا کم

هاي   تنها منحصر به مدتی کوتاه یعنی در زمان جنگ،نقائض اسالمی در دوران پیامبر
البداهه و ارتجالی سرودن  اسالمی بود و داراي اسلوبی ضعیف و سست و پریشان بود که فی

 محیط اسالمی را درك نکرده بودند، ها با توجه به اوضاع آن زمان که هنوز شاعران دقیقاً آن
 اموي ةشد، ولی با این همه نسبت به نقائض دور باعث ضعف و عدم استحکام آن می

 . تر بود تر و عفیف دبانهؤم
 

  موضوعات و مضامین شعر صدر اسالم
توجه شاعران قرار گرفت و بعضی  بعضی موضوعات شعري جدید مورد ،در این دوره

 . توجهی واقع گردید مهري و بی موضوعات و اغراض شعري دوران جاهلی مورد بی
ها  بود که از آن زمان در جنگ... ثر از حوادث بزرگ مثل جنگ بدر و أشعر این عصر مت

ها بود که فخر و حماسه  در این جنگ. شد هاي جنگی محسوب می همچون سالحی از سالح
 . ا و مدح در شعر جوالنگاه شاعران شدو هج

 مسلمانان به نیرو و ایمان و جهادشان در راه خدا و متمسک شدنشان به دین حنیف :فخر
هایی که نسبت به وپیامبر براي رد فخر مشرکان نسبت به مسلمانان و هج. کردند افتخار می
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هاي شعري،  ضین غرمشد، شاعران را به سرودن شعر در ه اسالم و مسلمین سروده می
همچنان که در عصر جاهلی نیز ) 70 :1985 و کیالنی 95 :1995هداره (کردند و  دعوت می

 حسان بن ثابت به آل نجار که مثالً. کردند شاعران به خود و قومشان و اجدادشان افتخار می
ت  فخر در صدر اسالم در حقیق.کرد و عباس بن مرداس به بنی سلیم از انصار بودند افتخار می

قط (کند  جا که بعضی معانی مختصر اسالمی به شعر نفوذ می ادامه فخر جاهلی بود، مگر آن
اما در عصر اسالمی مشرکان به قدرت و تعداد زیادشان، شجاعت و دالوریشان ). 46 :1987

 به جنگ لفظی با آنان و ، مسلمانان جبهه گرفتن در برابر دین و عقیدةکردند و با افتخار می
 . پرداختند نسبت به آنان نمیفخرفروشی 

هاي بارز این شعر است که در آن   از ویژگی،ها ها و وصف دالوري توصیف جنگ
شد، نام اماکن مختلف و اشخاصی که  ها به وصف کشیده می ها و نیزه ها، زره شمشیرها، اسب

توان به شعر به عنوان یک متن  شد، تا جایی که می در آن جنگ شرکت داشتند ذکر می
 . اریخی مورد اطمینان نگاه کردت

ماند که  هایی برجاي می ها از هر دو طرف کشتگان و زخمی  در خالل جنگ:رثاء
 رثاء از ،به همین دلیل. پرداختند ها می وزاري براي آن سرایی و گریه ها به نوحه بازماندگان آن

 رثاء ها، جز این بعد از جنگ بدر و احد و مخصوصاً. عمده اغراض اصلی در عصر گشت
اي براي  انگیزه) ص( وفات پیامبر .خورد همچنان تا بعد از فتح مکه در بین اشعار به چشم می

 یمامه ۀدر معرک) ص( زیادي از اصحاب رسول خدا ةدر زمان ابوبکر نیز عد. سرودن مرثیه بود
جان خود را از دست دادند و بعد از آن، مرگ عمر و فتنه قتل عثمان و همچنین درگیري 

 همه ها، جز این جمل و صفین و نهروان و ۀونین بین علی و پیروانش با یاران عثمان و واقعخ
 در .)355 :1997جبوري (آمدند  اي براي سرودن مرثیه به شمار می از وقایعی بودند که انگیزه

هاي  دي که شاید نشانهیگذارد، قصا د عاطفی در این عصر پا به عرصه شعر مییکنار رثاء، قصا
 ،ي چون دوري و جدایی و از دست دادن محبوبا معانی . شعر عذري در عصر اموي بودظهور

عصر دانست  در این زبانی و هنري پیشرفتنوعی را  بتوان آن شد که شاید در شعر نمایان می
 ). 58 :1987قط (

 کعب ها قصیدة  بود که مشهورترین آن7فن جدید دیگري که روي کار آمد، فن بدیعیات 
 ۀمدح رسول شباهتی با مدح جاهلی ندارد، بلکه از عاطف). 50 :1985فروخ (است بن زهیر 

_______________________________________________________ 
 . خواندند و ائمه اطهار را بدیعیات می) ص( مدح پیامبر ـ 7
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هاي حسان بن ثابت و کعب بن   مانند مدح؛برخوردار است) ص(دینی نسبت  به رسول خدا 
 ).117 :1375آذرشب (مالک 

ها و فتوحات و دعوت به شرکت در   شرح جنگةشعر سیاسی و شعر فتوح که دربردارند
 خالفت حضرت علی ۀلأو مس) ص(و جهاد بود و همچنین ماجراي وفات پیامبر میدان جنگ 

 ).114-118 :1375آذرشب (خورد  ازجمله اموري بود که در شعر اعراب به چشم می) ع(
ورزي نسبت به زنان در شعر اسالمی جایگاهی نداشت،  موضوعاتی چون غزل و عشق

 قصیده  مثالً؛یده در پیش گرفته بودندد که روش جاهلی را در سرودن قصیمگر در بعضی قصا
 داود سلوم ،با این حال. سرود) ص( که براي عذرخواهی از پیامبر »بانت سعاد«کعب بن زهیر 

معتقد است که سختگیري اسالم محدود به هجا و رد اشعار سیاسی بود و نسبت به غزل و 
 و اشعار مملو از معانی  غزل الهی،در آن زمان). 51 :1985سلوم (د کر گیري نمی نسیب موضع

 ).71 :1985کیالنی (اخالقی ناشی از تربیت اسالمی در جامعه گسترش یافت 
 اسالم نوشیدن ؛ زیراغزل، خمریه و توصیف خمر نیز از اغراضی بود که کنار گذاشته شد

 ،سخن از شراب و توصیف آن و قماربازي و طردیه سرایی در شعر. شراب را حرام کرده بود
 ). 256 :1969فروخ ( خود را از دست داد ةوده شمرده شد و جایگاه ویژعبث و بیه

خواهان ستایش و تعریف و تمجید ) ص(مدح در این عصر کم شد، چرا که رسول خدا 
شاعران مسلمان روشی را در مدح رسول خدا .  بلکه اجر و ثواب اخروي را طالب بودند؛نبودند

دینی با صفاتی چون شجاعت و دلیري و قدرت و اي از صفات  در پیش گرفتند که آمیزه) ص(
 این نکته به این معناست که معانی جاهلی رنگ و لعاب معانی اسالمی به خود . بودمانند آن

گرفت و به مرور زمان معانی جاهلی از شعر کنار رفت و تنها معانی جدید اسالمی جایگزین 
ه مدح و منقبت پیامبر و دین اسالم  تعداد زیادي از شاعران ب.)357 :1997جبوري (آن گردید 

حسان بن .  این خصیصه بارز است،هاي شاعران صدر اسالم  دیوانۀپرداختند که با مطالع می
ها و شکست دشمنان و بیان خطاهاي آنان را  ثابت و کعب بن مالک تنها پیروزي در جنگ

یر منفی زیادي بر آنان ثأکند که ت بن رواحه کفرشان را مطرح می   ولی عبداهللا؛برعهده داشتند
 ).50 :1985سلوم (داشت 

رویگردانی مسلمانان از مدح و ستایش دروغین و مبالغه در تحسین و تمجید از یک طرف 
 باعث شد کسی با شعر تکسب ،المال و عدم اعطاي صله و پاداش از طرف دیگر  بیتۀو قضی

 .  رودفراموشینکند و مدح رو به کساد و 
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 حسان بن ثابت 
رسول پیرو  از مشهورترین شاعران     یکی ،نجاري خزرجی انصاري منذر بن ثابت بن حسان لیدابوو

جا رشد یافت و همانند دیگر شـاعران جـاهلی    وي در مدینه به دنیا آمد و در آن    . بود) ص(خدا  
 ۀدر این ایام شـعرش جنبـ  . شمرد اش بود و دفاع از قوم خود را وظیفه خود می    در خدمت قبیله  

خواند، خصومتی  می آنچه حسان را به این مبارزه فرا .بود آن تفاخر  حاکم بر  جو و اشتد اي  قبیله
 اوس وجود داشت و حسان در برابر شاعران دشـمن ماننـد قـیس    ۀبود که میان قبیله او و قبیل     

ساخت که این اشعار او سرشـار از   را آشکار میخود کرد و مفاخر قوم   ایستادگی می8بن خطیم  
و دربار ملوك حیره   یغسان دربار به حسان .بود نسب قومش  و حسب شرف و کرم و شجاعت ذکر

این مدایح بـه سـبک و سـیاق جـاهلی     . و تنی چند از این امرا را مدح گفته بود    انتساب داشت   
 ).179 :1368فاخوري (شد  است که با وقوف بر اطالل و ذکر ممدوح و ستایش او سروده می

هاي او  توصیف. گساري و غنا دلبسته بود  سخت به باده،دوي پیش از این که اسالم بیاور
 . هایش بسیار مشهور است از شراب و غزل

سر ه  در رفاه و آسایش ب،کرد ها و جوایزي که از پادشاهان دریافت می حسان با صله
 . ترتیب زندگیش را در جاهلیت سپري کرد برد و بدین می

 ةسر بـرد و نـیم دیگـر عمـرش را در دور     حسان شصت سال از عمر خود را در جاهلیت به       
 دشمنان اسالم را هجو و ؛شعر حسان در این دوره رنگ سیاسی به خود گرفت      . گذراند اسالمی

 و بزرگان صحابه) ص( منحصر به مدایح پیامبر ،مدایح حسان در این دوره. ستود  منان را می  ؤم

 تکـسب  انگیـزة ن اشـعار را بـه      ایـ . بود که در راه دین به مصائبی گرفتار آمده بودنـد           کسانی و
 . سرود داشت مادي و دنیوي می هیچ چشم  قلبی بیةواقعی و عقید ۀعاطف روي از بلکه سرود نمی

شعر حسان در این دوره استوار، محکم و زیبا و عمیق بود و جایگاهی چون دیگر شـاعران       
اولین هجو وي . بود از هجا، مدح و غزل و نسیب و فخر عبارت وي شعر اغراض .داشت جاهلی

اش را  طورکلی دشمنان قبیله   سپس دشمنان خود و به     ،سرایی با قیس بن خطیم بوده       در نقیضه 
غسان و نعمان بن منذر و دیگران را مدح کرده است و در             هایش بنی   در مدح . هجو کرده است  

 . اي روان و لطیف تغزل کرده است جاهلیت به شعثاء و عمره و دیگران به گونه
ثیر قرآن است این امر در معانی تـازه  أ شعر حسان نمایانگر دین جدید و ت    ،سالمی ا ةدر دور 

اب پدیدار تنزیه و ثواب و عق و توحید چون دینی شعائر و عقائد بعضی تفصیل و در شعرش موجود
_______________________________________________________ 

 . سرود بیله خزرج میهایی علیه ق  از شاعران قبیله اوس بود که هجویه ـ8
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 وارد شده بود، در سراسر اشعار عرب زبان  که با آمدن اسالم به    اي  هاي تازه   همچنین واژه . است
اسـت، اعمـال پادشـاهان       ایـام  آن تاریخ مصادر از یکی حسان شعر .است پراکنده حسان اسالمی

هایش را دربردارد، همچنین از منابع حوادث صدر اسـالم بـه    غسانی چون جنگها و کشورداري    
دهد،  هاي پیامبر اسالم از جمله فتح مکه اطالعاتی به خواننده می آید و در مورد غزوه     شمار می 

 . رسد سیاسی است که در عهد اموي به اوج شکوفایی خود میشعر او سرآغاز شعر 
گویند که شعرش سست و اندکی ضعیف شده است، شاید بهتر باشد بگوییم که  ناقدان می

یعنی در : توان علت این امر را در چند مورد خالصه کرد می. شعرش نرم و لطیف شده است
زدگیش در مقابل اسلوب   او شگفتشود، دلیل ضعف شعري د اسالمی مییآنچه مربوط به عقا

ممکن است نیرومندیش تنها در هجا . اند قرآن کریم و احادیثی است که رسول خدا بیان کرده
بوده و بعد از قبول اسالم و کنار گذاشتن هرگونه هجاي کوبنده و پرداختن به مدح و منقبت 

ران اسالمی خود را در بسیاري از شعرهاي دواینکه  یا ؛پیامبر، شعرش این طور به نظر رسد
سرودن اندیشۀ قبلی  بیسرود و همین  البداهه می ها، فی  مربوط یا جنگیعهنگام بروز وقا

 ولی ؛هایی در وزن و قافیه و معنا داشته باشد  یا نقص،اي ضعف گونه شد که به ها باعث می آن
 . دتواند دلیل اصلی و قاطع باش باید توجه داشت که هیچ یک از این دالیل نمی

 
 کعب بن زهیر 

جا   نزینه است، اما از آنۀاز قبیل.  از شاعران بزرگ جاهلی است،سلمی ابی کعب فرزند زهیربن
کعب شعر . شد کرد، ذبیانی خوانده می  بنی مره ذبیانی زندگی میۀکه با فرزندانش در بین قبیل

 ).836 :1963ضیف (گفت  جاهلیت نیکو شعر میدورة را از پدر آموخت و در 
اي که  قصیده. اي هجو کرد زمانی که بجیر، برادر کعب اسالم آورد، کعب او را در قصیده
ن قصیده با مطلع زیر آغاز در آن پیامبر را نیز در معرض پیکانهاي کالمش قرار داده بود ای

  :)5 :1997فاعور (شود  می
 9 هل لکا ــ و یحک ــاله                   فهل لک فیما قلت ــرا رسـی بجیـا عنـاال ابلغ

به طائف رفتند، بجیر در ) ص(پرست بود و زمانی که پیامبر  کعب تا زمان فتح مکه بت
السالم شعر بگوید، خواهد کشت،  اي به او خبر داد که پیامبر هر شاعر مشرکی را که علیه نامه

 کعب با سینه. رود) ص(مگر این که مسلمان شود و با اظهار توبه و پشیمانی نزد رسول خدا 
_______________________________________________________ 

 .  سخن توست هان پیغام مرا به بجیر برسانید، واي بر تو آیا آنچه گفتی واقعاًـ9
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: که بر چهره نقابی زده بود و گفت رفت، درحالی) ص(این سخن نرم شد و به نزد رسول خدا 
نیز پذیرفتند و دست بیعت ) ص(رسول خدا . خواهد با تو بیعت کند مردي می! اي رسول خدا

دادند و بعد از آن نقاب را از چهره کنار زد و گفت من کعب بن زهیر هستم و قصیده معروف 
 :، با این مطلع)60: 1997فاعور (ا براي عذرخواهی خواند خود ر

 10بانت سعاد فقلبی الیم متبول                                     متیم اثرها یفد لم مکبول 
و پیامبر جامه خود را به عنوان صله به او دادند و معاویه با بیست هزار درهم آن را از 

به همین . پوشیدند و بعد از معاویه خلفا در اعیاد آن را میخریداري کرد ) ص (فرندان پیامبر 
 سیاق جاهلی بک واي که س قصیده.  است که این قصیده به قصیده برده مشهور استسبب

شود، یاد و ذکر سعاد و دوري او و بعد به ذکر ناقه خود و بعد ازآن به  غزل شروع میتدارد، با 
 : گوید جا که می  این قصیده متاثر از پدرش است، آنهایی از در قسمت. پردازد مدح پیامبر می

 11الوداع فامسی الرهن قد قلقا  و فارقتک برهن ال فکاك له                           یوم
در . ثر استأاش، از پدرش مت  محبوبهةوي در توصیف سعاد و تشبیه او به آهو و خلف وعد

 . گیرد هام می ال،توصیف شتر از آنچه پدرش در این باره سروده
شود و در بسیاري از اشعارش پس  در شعر کعب پند و نصیحت و حکمت نیز مشاهده می

فاعور (زند   رزاقیت خداوند به بندگانش و بی روزي رها نکردن آنان دم می،از اسالم آوردن
1997: 56.( 

 12شفق اعلم انی متی ما یاتنی قدري                              فلیس یحسبه شح و ال 
شعرهاي وي در عصر جاهلی پر از فخر و تهدید و انذار است و شرارت و پلیدي در 

 معانی جدید ، جانش را پاك و طاهر ساخته،اسالمپذیرش  اما بعد از ؛زند دیوانش موج می
 . ها ظهور داده است اسالم را حس کرده و در اشعارش به آن

ده از شیوه متقدمان در این طریق صناعت در شعر کعب آشکار است، او تنها به استفا
 یا به ،آورد کند، گاه به جهت استقرار معنی در ذهن خواننده به اطناب روي می بسنده نمی

آمیز  ها را با سخنانی حکمت  اینۀپردازد و هم انتخاب الفاظ پرطنین و به تکرارهاي لفظی می
_______________________________________________________ 

 . سعاد از من دور شد و قلب من اسیر و سرگشته اوست و همواره بیمار و گرفتار اوـ10
دایی، چیـزي کـه در گـرو باشـد،     که قلب تو نزد او گرفتار است و هیچ راه نجاتی نیست در روز ج      از تو دور شد، درحالی     ـ11

 . خالصی نمی یابد
 . تواند مانع آن شود رسد، ترس و اضطرابی نمی دانم که هر زمان که مرگم فرا  من میـ12
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ونت بدویت اندك است و دهد و در اسلوب او خش افزاید، آرایش می که به نیروي کالمش می
 . در بالغت به صنایع گرایش دارد

 چیزي جز ، بانت سعاد را از آن برداریمةدیوان کعب چندان دلپسند نیست و اگر قصید
ها باقی  قطعات کوتاهی در موضوعات عادي چون مدح و غزل و هجو و رثاء و امثال آن

را به انواع مختلف آن  شعرا جمعی از.  است13»المشوبات« ةاین قصیده در زمر. ماند نمی
 ).172 :1368فاخوري (اند  اند و گروهی از علما به شرح و تفسیر آن پرداخته تضمین کرده

 
 گیري نتیجه

مانند  ها بعد از مدتی متروك می شعر تحت تاثیر عنصر زمان و مکان تغییر ماهیت داده و واژه
 ۀکه با مطالع طوري  به؛گیرند صر میاي از لغات و مفاهیم مربوط به آن ع ها را دسته جاي آن

تغییر موضوعات و مضامین شعري و حتی . ها، شاهد این تغییر هستیم ها و کتاب دیوان
 اسالم نیز به منزلۀ. همین امر استثیر أیا نرمی و لطافت لغات و عبارات نیز تحت ت، خشونت

 . و ملموس بودثیر آشکاري بر شعر نهاد که از همان ابتدا مشهود أیک عامل مثبت، ت
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