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 ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلینقد و بررسی 

 
 2، آالء وحیدنیا1مجید معارف

 )1/4/93: ییرش نهایخ پذیـ تار20/2/93: لهافت مقایخ دریتار(

 
 چکیده

 مشاهده یمیو مفاه ها    ت عبار ،ینیاصطالحات د  ، گاه تی اشعار منسوب به جاهل    انیدر م 
 یتقدم زمان  یادعا.  شباهت دارد  ی قرآن ینیاصطالحات د  و   ری تعاب م،یمفاهکه با    شود  می

 از یکی دتوان ی میرند شعر جاهل را برآن داشته که بپندایا عده ،می اشعار بر قرآن کر    نیا
 اشـعار   نی بر احراز مشابهت تام و تمـام مـضام         ی مبتن جهی نت نیا .شود یتلقمنابع قرآن   

 یهـا  یبررسـ   و اسـت  گرید یسو از اشعار این سو و اثبات اعتبار      کی از    با قرآن  یجاهل
  از یاری بـس  یارگـذ  خیتار همچنین. دهد یمبه دست   آن را    خالف مورد دو هر در یعلم

 از فرهنـگ    هـا   آن یریپـذ   و اثـر    بـوده  یدر قرن دوم هجر   ها    ن  حاکی از پیدایش آ   اشعار  
 دسـت  نیـ  ایستیـ  چانیـ  و بلیـ هـا و تعل   شباهتیریگ ی پ .است تر انی نما ی امر یقرآن

 .  نوشتار استنی اۀ بر عهد،ها شباهت
 
 .ینید میمفاه ، قرآن،یجاهل شعر ،قرآنی تعابیر :ها واژه دیکل
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 لهئطرح مس .1
 پیرامون ، از این اشعارزیادی اشعار منسوب به روزگار پیش از اسالم، بخش مطالعۀبا 

 و حتی  جاهلی اشعاردرارها  و صفات او ب»هاللّ« ذکر نام. شود میدیده موضوعات دینی 
های پیامبران الهی و سرگذشت ایشان و گاه اصطالحات و تعابیر دینی در اشعار  بیان نام

تواند منجر به این پرسش شود که آیا در قرآن از این   است که میای لهئکهن عربی، مس
 هامی اشعار مطالعۀسوی با  فران»وارِکلمان ه« کما اینکه اشعار اقتباس شده است یا خیر؟

الصلت پنداشت که یکی از منابع قرآن را یافته است یا ویلیام تیسدال در کتاب  بن ابی
 .کند میمتهم ز یکی از اشعار امرؤالقیس  را به انتحال ا پیامبر،1 قرآن اصلی منابع

نظران در شعر و تاریخ جاهلی  این نوشتار برآن است که با بررسی این اشعار و آراء صاحب
 .پذیری قرآن از منابع اشعار عربی داوری کند  اثرۀبررسی این ادعا پرداخته و درباربه 
 
 عرب فرهنگ در شعر گاهیجا  ـمقدمه. 2

 را دیوان علم و منتهای حکم خویش  از چنان اهمیتی نزد عرب برخوردار بود که آنشعر
 ]785ص، 8 [شد ها بدان مراجعه می و اصلی که در بسیاری از علوم و حکمت ]24ص ،9[

عباس،  امیه و ابتدای خالفت بنیز دوران بنیاآوری شعر جاهلی جمع .دانستند می
 در طور جدیه انه برای فهم معانی قرآن و حدیث، بشناسزمان با آغاز مطالعات زبانهم

 دو  دراساسیعنوان ابزار ه  شعر جاهلی عرب باز آنجا که .دو شهر کوفه و بصره آغاز شد
گرفت، گردآوری این اشعار از  مکتب کوفه و بصره در علوم لغت مورد استفاده قرار می

 . اهمیت باالیی برخوردار بود
 اشعار ه راهی جز استشهاد ب،هاا و چگونگی استعمال واژه شرح معن برایشناسان زبان

در اینجا بود که نیاز به شعر برای شاهد گرفتن در نحو یا تفسیر . جاهلی نداشتند
اگر نیاز مردم به فهم زبان عرب و  اند گفته برخی که یی تا جا،القرآن نمود پیدا کرد ریبغ

 و صحابه و تابعان و )ص(ث رسول خدایاری گرفتن از شعر برای علم غریب قرآن و احادی
حتی گاه  .]160ص، 1 ج،25 [پیشوایان گذشته نبود، شعر عربی تاکنون از بین رفته بود

برخی برای اثبات نظر خود در نحو و یا نوع خاصی از تفسیر قرآن که مؤید درستی 
ه دو گاه حتی ب تا آنجا که ،مذهبشان باشد، نیازمند وضع و جعل شواهدی از شعر بودند

دو روایت مختلف از آن قصیده خوریم که از  می  واحد، برۀمتن مختلف برای یک قصید
 .]p. vii ,49: نک [دارد مختلف نحوی حکایت مدرسۀدر دو 
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   تردید بر اشعار جاهلیسایۀ. 3
محی محمد بن سالم الجُ کسانی چون ،های پس از اسالم از همان نخستین سده

اند و دالیلی نیز بر این مدعا  در شعر جاهلی شده انتحال  مسئلۀ متعرض).ق231ـ139(
این تردیدها تا عصر حاضر نیز ادامه داشته و گاه نیز شدت . ]p. 7 ,46 : نک [اند آورده

نخست چگونگی روایت و . دتوان دو علت اساسی برشمر می برای این تردیدها. یافته است
 .ار محتوا و مضمون این اشعیتدوین شعر جاهلی و دیگر

 
 ی شعر جاهلنی و تدوتی روای چگونگ. 1. 3

 شعر ین عدم انتشار کتابت، به تدو و کمبود ابزار نگارش چونیلی به دالیعرب جاهل
 ی جستن از حافظه برایاری آنچه در آن روزگار مرسوم بود، رسد ی به نظر م ونپرداخت

 تا ی شعر حتی شفاهتی بر روا خود گواه،یان وجود راو.]p.14 ,56 [ثبت شعر و نثر است
 که از ی شعر از کسانیت روای حت،یخیبنا بر شواهد تار. ها پس از ظهور اسالم استسال

 یش خطا را پامکان لحن و زیرا ،]5ص، 9 [ نبودیزکردند جا یم یت روایفهدفتر و صح
 یگر، شعر شاعران دیت کار خود را با روایز نی از شاعران بزرگ جاهلیبسیار. آورد یم

شاعر هرگز در سرودن شعر برجسته و ممتاز   کهبود معتقد ی اصمعی حت.ندکردآغاز 
 .]197ص، 1ج، 31 [کند یت اشعار عرب را رواینکه مگر ادوش ینم

 ین از عصر تدویش تا پی،نات شعر از وجود مدوّی اندکیخیِ تاریها گرچه گزارش
 کرنکو به یزان ن مستشرقیاندر م. ]بعد به 125ص ،15 :ـ نک [ اشعار وجود داردیرسم

 و سرودن شعر را مرتبط با کتابت  اشعار نزد اعراب پرداختهینو تدوموضوع کتابت 
 ،21 :نک [اند  نکردهیهمراه یبا و ینه زمین مستشرقان در ایگرقلمداد کرده است، اما د

 اشعار را ین اگر احتمال تدویحتبا این حال . ]256 و 255ص ،9ج، 22؛ 135 -134ص
 یار بسیت قرآن با وجود اهماولیۀ یها نسخه ینکه نظر به ایم، ندانید بعیتدر دوران جاهل

،  است شدهی گردآوریره ملوک حیام رفتن آنچه در این از بیگراند، د  رفتهین آن از بیادز
 .]259-256ص ،همان :ـ نک [رسد ی به نظر نمیدبع

 که ند آمدیدد پیا  حرفهیان از راویا  طبقه،ی عباسۀ دوریدن از فرارسیش پیاندک
با . نددو بیان بدویت روای منابع آنان برا وکردند ی میت را روایتاشعار و اخبار جاهل

 یان از راویاریبس.  شدندیم تقسی و بصری به دو مکتب کوفیز روات نینگذشت زمان ا
 یا 154 یمتوف(  أبوعمرو بن عالءاند جمله که از آن یافت در مکتب بصره توان یثقه را م
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 ).ق211 یمتوف( ی معمر بن المثنیدهعب و أبو) .ق216 حدود یمتوف( ی اصمع،).ق159
 وی ۀ درباری مفضل ضب.بود) .ق164 یا 156 یمتوف(  حماد، کوفهیاناما سردمدار راو

 همواره از زبان ؛ آن بودینها و مضامسبک و عرب لغت و شعر به آگاه مردیاو «: گوید یم
 نقل ی از ویگرانو د کرد یم وارد اشعار او  وساخت ی به سبک خود او شعر میشاعر

 جز را آن صحیح که کرد پیدا اختالط و ناخالصی قدما اشعار سان بدین. کردند یم
  .]51ص، 6ج،16[» ؟ کجاستی شخصین ندهد و چنیزیتم، ادقّن دانشمندی

 که  نام برد).ق180 حدود یمتوف( وان از خلف االحمرتی کوفه میان راویگر دزا
 را یتوانست قصائد بلند یمکه داشت   در شعریبی چنان موهبت عجوی اند او گفته ۀدربار

، 27 [ وارد کندیشان اشعار ایان و در مید بسرایبا همان روح و زبان شاعران بزرگ جاهل
 یان راو، هستندیف که متهم به جعل و تصحینان اما در کوفه جز ا.]177 و 176 ص،1ج
یکی ) .ق170 حدود یمتوف( ی مفضل ضب واند قرار گرفته یق بودند که مورد توثیز نیگرید

   . مشهور استیات گرد آورد که به مفضلی از اشعار جاهل رای بزرگمجموعۀ ی و.از آنهاست
 

 محتوا و مضمون اشعار جاهلی  .2. 3
 ،شود، طبیعت این اشعار است می دیگری که موجب تردید در صحت اشعار جاهلی لۀئمس

 تا زندگی ،سلمانان است امیال و حاالت م، زندگیۀ این اشعار گاه نشان دهند،خی برۀ به عقیدزیرا
 شگفتی است اینکه در میان انبوه اشعاری که به نام اشعار ۀ آنچه مای.]65 ص،30 [عرب جاهلی

ها اشاره دارد و از جو   به پرستش بتها  از آن، تنها تعداد اندکی استجاهلی به دست ما رسیده
 .اشعار خبری نیستاین  در ،ها نمایان است نگ نوشتهشرکی که در س

 
 دالیل دیگر. 3. 3

 قبایل در لهجۀ، موارد دیگری از قبیل، عدم انعکاس اختالف  پیشیناصلی دلیلجز دو 
نبودن   وبان قرآن استر و وجود یک وحدت آشکار در زبان شعری که همان زاشعاین ا
شده مربوط به اعراب متمدن به شف ک های نقشگونه حرکت و فعالیت شعری در  هیچ
                موجبات تشکیک در اصالت این اشعار را فراهم آورده است کم و بیشه در یمن،ویژ

[47, p.417-449].  
 نتیجۀ اما یقیناً تهمواره موافقان و مخالفانی داشته اسگفته،  دالیل پیش

 نیست که شعر جاهلی به کلی  این،شود میهایی که در مورد حماد و خلف گفته  داستان
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نباید از نظر دور داشت که رقابت میان راویان شعر همچنین  .و فاقد اصالت استجعلی 
 از  را اطالعات یک راویۀتوانسته سبب جعل اشعاری شود که دایر جاهلی، از یک سو می

 .ددگرهایی در تهمت به راویان دیگر  شعر، بیشتر بنمایاند و هم اینکه سبب جعل داستان
که هر دو ـ  را حماد و خلف، یعنی  اگر این دو نفرباشد شاید خطا  دیگر اینکهۀنکت

 ، در واقع زیرا راویان اصلی،به شمار آورد اشعار جاهلی  راویان نوعیِـاصالت ایرانی دارند
حفظ و انتقال اشعارشان ای برای   به عنوان وسیلهانکه توسط خود شاعراعرابی بودند 

های اول و  ر سده از طریق این راویان بود که گردآورندگان اشعار د وشدند انتخاب می
 .[p. xx ,46] پرداختند میآوری اشعار  دوم هجری به جمع

کشاکش میان معتقدان به اصالت و عدم اصالت شعر جاهلی همواره پابرجا  گرچه
ار به طور نسبی انتحال در اشع نیز،  حتی معتقدان به اصالت شعر جاهلی،بوده است

برساختن اشعاري به مانند اشعار جاهلي از سوی دیگر . اند منسوب به جاهلیت را پذیرفته
 ،ها و تقلیدهایی از اشعار جاهلی ط اشخاصی چون خلف و حماد، و وجود رونوشتتوس

 دارد و این ادعا که این اشعار به تمامی تقلید  حکایتخود از وجود اشعار جاهلی اصیل
 بازتاب تواند می اب اینکه هر جعلی از بافزون بر این،. درستی باشدتواند ادعای  است، نمی

ز اشعار ی تمی اما باید دانست که؛اخته نیز ارزشمندند باشد، حتی این اشعار برسیواقعیت
با را  این اشعارتا  الزم است  و از این رواصیل جاهلی از غیر آن به راحتی ممکن نیست

هایی  جایی و اضافه شدن بخش موارد جعل، جابه ، خاص در هر موردو کردبررسی دقت 
  p. xxi ,46].: نک[ دریافتبه آن را 

 های شعری پس از پیمودن مسیری   دوم هجری به تدریج روایتۀبه هر ترتیب از سد
 گردآوری و تدوین شد و انبوهی ،پرفراز و نشیب و نقل شفاهی و سینه به سینه توسط راویان

 . پدید آمد،ص داشتهای شعری که بخش اعظم آن به شعر جاهلی اختصا اباز کت
 
 تشابه میان اشعار جاهلی و قرآن. 4

 تردید بر اصالت شعر جاهلی وجود داشته سایۀ هموارهبا در نظر داشتن این نکته که 
، مفاهیم یا ها تعبیررا از حیث این اشعار با قرآن کریم شباهت  توان می اکنون ؛است

 .کردبررسی زیر  ۀ حوزدر سهها  آنحات دینی اصطال
 
  مفاهیم دینی کلی در اشعار جاهلی.1. 4

 و »هاللّ« با نام یمان به خدا به ویژه اهمچون مفاهیم دینی عمومی در شعر کهن عربی
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 »هاللّ« این ،در شعر جاهلی .خورد می بارها به چشم مفاهیمی چون بهشت و جهنم و غیره
 بر نهان و »هاللّ« ،1]74، ص3ج ،16 [دهد میکند و جزا  می بسط است که دنیا را قبض و

  .]72ص ،5[ 3کنند می و به او توکل ]107ص ،3[ 2داند میآشکار آگاه است و حقایق را 
هایی جهت توجیه این امر  در پی وجود چنین اصطالحاتی در اشعار جاهلی، کوشش

ین اشعار را مسلمانان ، شاعرانِ ابرخی. از سوی خاورشناسان صورت گرفته است
احتمال ارتباط میان وجود  و گروهی دیگر ایشان را بر اساس [p.417-449 ,47]اند دانسته

 که از  ـشاعران عرب با دربار مسیحیان، و احتمال آشنایی اعراب با معارف کتب عهدین
 .اند مسیحی قلمداد کرده ـ خالل آثارشان پیداست

های خود یاد   اعراب جاهلی از الهه در آنیاتی را کهکه معتقد است مسلمانان اب لدون
مثالً هر . اند  کردهها آن و یا اسماء اسالمی خداوند را جایگزین  کرده بودند، یا حذف کرده

 ۀیابیم، پرداخت پرست گذشته می  در اشعار شاعران بت»هاللّ« و »الرحمن« کلمۀآنچه 
های کوچکی در  می را با دستکاریهای اسال سان اندیشه  بدین کهمسلمانان بعدی است

 را در ابیاتی »سلیمان«او همچنین ذکر نام  .]p. ix-x ,49 [شعر عصر جاهلی وارد ساختند
تردید  بید، نکن  نعت می»وافن الصّربّ«فت را با ص او ذبیانی و اعشی که ۀاز اشعار نابغ

ر موضعی از اشعار رود که شک در ه لدکه تا آنجا پیش میون. داند  مسلمانان میۀبرساخت
 ؛داند های قرآنی در آن به میان آمده باشد، ضروری می های اسطوره جاهلی را که ذکری از نام

  .]p. ix ,49[ شمارد  صحیح می در این اشعار را»عاد« مانند هایی اسمگرچه وجود 
 بروکلمان کاربرد ،گرچه احتمال انتحال در اشعار جاهلی همواره وجود داشته است

داند که از   را در برابر دیگر خدایان، مطابق با مفهوم خدای برتری می»هاللّ« نام فراوان
او وارد شدن واژگانی چون  .شده است شناختهشناسی تطبیقی، مفهومی کامالً  منظر دین

 نوعی ادراک دینی از خداوند نشانۀ  رادر شعر جاهلی »یتقو«  و»یهد«، »حمد«، »هیخش«
 ].p. 99-121 ,38 [کند هلی تعبیر میمتعال در بین عرب جا

آیات . هایی از باورهای دینی در اشعار کهن عربی قابل پیگیری است به هر حال رگه
 قرآن پاسخ ۀکند، جایی که به فرمود متعددی از قرآن نیز چنین باوری را تقویت می

شید را ها و زمین را آفرید و ماه و خورچه کسی آسمان: مشرکان در برابر سؤاالتی چون
 زنده  آنفرستد و زمین را بعد از مرگ از آسمان آب فرو میکرد؟ چه کسی ر مسخّ

                                                                                                                   
  .یغنینی سوف ی إن کان أغناک عنیبسطها      و یا الدنیقبض ی الذإنّ. 1
فوسِکُم. 2 هَ ما في نُ مُنَّ اللَ کتُ ال تَ هُ یَعلَمِ       فَ کتَمِ اللَ هما یُ خفى وَمَ   . لِیَ
  .وکّالـابٍ له و تَـأسبـ بیقـأل        نفسه و هو معصمٌیها ففأشرط. 3
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 ؛38:  زمر؛25 : لقمان؛63و  61:عنکبوت. نک [ خواهد بود،»هاللّ« به طور قطعکند؟  می
و اجدادشان را مشرک  ایشان بود که »هاللّ« ۀ اما از دیدگاه آنان همان اراد]87 و 9: زخرف

. ]148: انعام [دادند خواست احدی را با خدا شریک قرار نمی و اگر او نمیقرار داده بود 
 ؛109: انعام [کردند  سوگند یاد می»هاللّ«آید که آنان به  می از دیگر آیات قرآن برهمچنین 

 .]136: انعام [دادند ؛ همچنین برای او سهمی از محصوالت و چهارپایان قرار می]38: نحل
به قرآن نیستند و در ادیان ت و مفاهیم کلی دینی، منحصر باید توجه داشت موضوعا

 اعراب با رابطۀهای تاریخی از  پیشین هم سابقه دارند و بدون تردید با توجه به گزارش
 اعراب حجاز نیز ۀالعرب، در اندیش   ةجزیرمسیحیان و یهودیان و حضور این دو قوم در 

 . اند ای استوار داشته سابقه
دی و مسیحی، برخی از های یهو نایی اعراب با اندیشهجدا از احتمال آش

 اصالت یکتاپرستی عربی در مقابل یهودیت و مسیحیت هستند وخاورشناسان، قائل به 
پذیری  راث ۀدانند و نظریاساس مفاهیم توحیدی نزد اعراب را متعلق به خود ایشان می

رستی در میان اعراب را پ و یکتا کنند پرستی عرب از یهودیت و مسیحیت را رد می یکتا
های گوناگون در  ایشان تلبیه. دانند های خاص خود می یکتاپرستی عربی اصیل با ویژگی

دانند که  می آن سرزمین به )ع(عربستان را گواهی بر ورود یکتاپرستی از طریق ابراهیم
 مطابق .]p. 269-271; 44, p. 33-35 ,40 [های پس از او دچار تحریف شد توسط نسل

راه انداختن  دیدگاه مناسک حج در دوران پیش از اسالم، مانند وقوف در مزدلفه، این
که هر کدام از عناصر آن یادآور بخشی از ـ تلبیه، همچون دوران اسالمی ذکر  و قربانی

 همگی نشان از  ـها اشاره شده است است و در قرآن نیز به آن )ع(داستان ابراهیم
 بزرگداشت کعبه و حج گزاردن و  زیرا،براهیمی داردماندن بخشی از دین حنیف ا زنده

 و این شاهدی بر توانست باشد  نمی )ع( به سنت ابراهیمقربانی کردن، چیزی جز احترام
  .]p. 116 ,50: نک[ است استمرار باورهای ابراهیمی در میان قریش

 های مربوط به عمرو بن لحی، لزوماً درست گرچه هاوتینگ معتقد است که داستان
تواند نتیجه احساس نیاز برای توضیح علل انحطاط یکتاپرستی ابراهیمی در  نیست و می

 آوردن روند رويگزارشی را از  صنام األکلبي نیز در  هشامو ]p. 40 ,42 [عربستان باشد
 به هر حال تقدم ،]8-6ص ،11 [ بیان کرده استپرستی بت و شرک به توحید از اعراب

 د تکاملی از شرک به توحید، یا نوسان مستمر میان این دو،یکتاپرستی بر شرک، یا رون
 .هایی از باورهای توحیدی در میان مردم حجاز منجر شودمانده تواند به وجود باقی همگی می
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 مفردات و اصطالحات دینی در شعر جاهلی. 2. 4
در شعر کهن عربی است، مانند اشاره به  دیگر وجود مفردات و اصطالحات دینی ۀلئمس
 از یتی در ب»حورالعین« اشاره به ؛]p. 57 ,35 [ حارث بنء  ضابیدر بیتی از  »حواریون«

صلّی« و »صلَّت« های واژه ؛]24، بیت7، شعر45 [یدعب  و 90، ص10[ 1 در شعر عنتره»تُ
، 28[ 3»فردوس« ؛]417، ص24[ »الحساب یوم«؛ 2]179، ص28[ »صوم «ۀ، واژ ]213
 و یا ؛ ]166، ص28[ 4در شعر عمران بن حطّان »روح« و وصف او به »جبریل«؛  ]164ص

 .هایی دیگر از این دست  و واژه]همان[ 5 در شعر حسّان»القدس روح«وصف جبرئیل به 
م قرآنی در شعر کهن عربی به دست آمده لَ عَهای کاربرد اسمهمچنین شواهدی از 

 ؛]ibid. p.123[ »یحمس« ؛]ibid. p.153[ »یعقوب«؛ ]p.155 ,43[ »یونس«: است مانند
 و »داود«و آنچه که از  ؛]ibid. p.130 [ »فرعون«؛ ]ibid. p.150[ » و مأجوجیأجوج«

 ؛]p.242; 43, p.109 ,39[ ساختن زره توسط وی در شعر جاهلی عرب آمده است
و  »نوح« ؛]41  و40ص ،34 [دادند ی او انجام میه برا که اجنّییو کارها »یمانسل«
  و»لوط« ،»یلاسماع« ،»یمابراه«؛ ]33ص ،5[ »لقمان« ؛]131ص، همان [ی ویدار انتام
 .]276  و275 ،271، 269 ،268 ،262، 261 ،258ص، 28[ »یوسف«

 »اسحق« و »یاءزکر« چون ییها  در باب استعمال واژهی شواهدهیالنصران در »یخوش«
 p. 91 and ,43 [کند ی شواهد را رد مین ایتسآورد که البته هوروو ی میدر شعر جاهل

 نام  که در قرآن نیز ـ از اقوام گذشته، در شعر جاهلییدر موارد متعدد همچنین ].232
 شاعران حنیف ۀربیعه، که در زمر در شعری از لبید بن ابی . یاد شده استـ  آنان آمده

 به وضوح اشاره »اصحاب فیل«ع و داستان بّ به اقوام عاد و تُ]204 -194، ص12 [است
خضرم گرچه باید توجه کرد که لبید از شاعران مُ .]p. 8, 9 and xxxiv ,37 [ 6شده است

                                                                                                                   
ربُو وَ لَ.1  ألبطالِها کنت للعرب کعبه       ــی   الَوغومَی  صلَّتِ العُ
 ).نمر بن تولب(صدّت کما صدَّ عمّا ال یحلُّ لهُ        ساقی نصاریقبیل الفصح صوّامُ . 2
 ). حسان بن ثابت( و إنَّ ثـواب هللا کـلَّ مـوّحـدٍ         جنانٌ من الفردوس فیها یخلّدُ. 3
 . م ال کفاء لهُ       و کان جبریلُ عند هللا مأموناو الروح جبریلُ فیه. 4
 . القدس لـیس له کفاءٌ و جـبـریـلٌ امـیـنُ هللا فـینـا        و روح. 5
 أولّـعا ـأیّشّر بـ و الیرالخـب         اصبـعـا علیه هللا یبسط  من .6

 تُــبّعــا و اإرمـ أبـاد ـدو ق         مـترعـا ذنـوبـا منه ـه لیمأل    
 یُصرعا أن فأبی صارعـوهُ إذ         أخشعـا عاد بن لقمان قوم و     

جم ازمع   إذ      کـعکعـا عرفات یوم الفیل و       أزمعـا مـا به العُ
  ... ورعا و بالده عن ـذب ف        فـأسـمـعـا ـهناد ربّـ میناد     
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 و ].and xxxv 37, p 56[ 1 آشکار است ویاست و آشنایی او با اسالم نیز در برخی اشعار
 پس از ظهور اسالم سروده است، یا از اسالم یش پیقاً اشعار را دقین ای وینکه ایینتع

تر با این اقوام و  رسد اعراب از زمانی پیش نظر می به با این حال. کار آسانی نیست
 منسوب به  ـ یعنی،»عادی« اند تا آنجا که هرچیز قدیمی را  آشنا بودهانهای آن داستان

 ].322، ص3، ج11 [نامیدند  میـعاد 
 

 تعابیر خاص قرآنی در اشعار جاهلی. 3. 4
 خاص قرآنی در شعر ایتعبیرهها و   ایدهوجودآنچه بیشتر مهم و چالش برانگیز است، 

 شگفتی است که چرا دانشمندان مسلمان در طی این سالیان به هیچ ۀجاهلی است و مای
در این بخش به بررسی برخی از .اند عار و شباهت آن با قرآن نشدهوجه متعرض این اش

ترین اشعار جاهلی که چه از نظر کاربرد تعابیر و چه از نظر مفاهیم مشابه قرآن  مهم
 .پردازیم ست میا

 
 یو به منسوب یاشعار در یقرآن ریتعاب و سیامرؤالق. 1. 3. 4

، ضمن برشمردن قرآن اصلی منابع نام اویلیام تیسدال، کشیش انگلیسی در کتابش ب
 در کنار فرهنگ جاهلی، تعالیم یهودی و ؛داند ها را منابع قرآن می مواردی که آن

ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی را با او . کند مسیحی به اشعار جاهلی نیز اشاره می
قات که در در انتهای یک نسخه خطی از معلّ" :کند سان بیان می ای تردید، بدین گونه

ای به امرؤالقیس نسبت داده شده بود، که در هیچ یک از  ایران به دستم رسید، قصیده
 در  وتام، به رسمیت شناخته نشده اس های اشعار وی که من تاکنون دیده نسخه
ها  و آن بخش [هایی از قرآن را یافتم هایی از این تصنیفِ مورد تردید، من آیه بخش

 :] عبارتست از
 فرـلبي و نـن غزال صاد قـع        دنت الساعه و انشق القمر
 ورـح نیهـعیـس الطرف بـناع       احور قد حرت في اوصافه 

 رـقـعـاطي فـتعـي فـانـرمـف        عید في زینتهـوم الـر یـم
 رـظَـحتَـ المُشیمِـفترکني که       کـاتـحاظ فـن لـبسهام م
 رّـي و امـدهأ ةـت الساعـانـک        ةاعـا غاب عني سـو اذا م

                                                                                                                   
 .سرباال االسالم من لبست        حتّی     ی أجلیأتنی لله إذ لم  الحمد. 1
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  مختصربسحیق المسک سطراً          هــتـب الحسن علي وجنـکت
 رـالقمـسري بـلیل یـرایت الـف        دجياالقمار یسري في ال عاده

 رـي زهـم شـور کـه ذاالنّـرقـف        ل من طرتهـلیـحي و الـالضـب
 مرـقـشق الـ و انـةاعـت السـدن         ذارــعــق الــذا شإت ــلــق
 :و نیز

شّاق من خَلفِ بٍ ینسل     هِـاَقبل و العُ دَ  ونـکأنهم من حَ
 [p 11 ,53]لمثل ذا فلیعمل العاملون      في زینتهِو جاءَ یومُ العیدِ

های قرآن   برای این ادعا که در ترکیب برخی از سوره شداین سخن تیسدال، اساسی
 [p. 193 ,52]هایی از ادبیات پیش از اسالم استفاده شده است از بخش

ف ئوالر، تألیف عبدری شرح الجامع الصغ:ریالقد ضیفدر کتاب عالوه برآنچه گفته شد، 
مناوی، قبل از آوردن این اشعار . المناوی قطعاتی از اشعار این شاعر نقل شده است

و آن  [1 را بر زبان رانده بودها نویسد که امرؤالقیس پیش از آنکه قرآن نازل شود، آن می
 :] اشعار این است

 ى إذا جاء الشتاء أنکرهحتّ         تاء  ـ المرء فی الصیف الشیتمنّ
 هرَفَـ ما أکسانُـ اإلنلَـِتـقُ            دٍـ واححالٍـرضى بـ یو الـهـف
   :نیز و
 نفر     قلبی و صادَمن غزالٍ            ر ـمَ القَ وانشقَّة الساعبتِرَقتَاِ
   :  نیزو

 اـ أثقالهاألرضُ تِجَخرَوأَ لزالها      زِ األرضُتِلزلَإذا زُ
  حالهایر تَ الحسابِمِلیو    هاـسلِ رُی علنامُتقوم األَ

 ]187، ص2 ج،33 [اـهـا لـّا و إمـلیهـا عـّفإم       عادلٌکٌـها ملـحاسبـی
  ویکم و سی ،نهم و بیست ،یکمشباهت زیادی با آیات  ،امرؤالقیسدر این اشعار 

 نهم و پنجاه ۀ انبیاء، آیۀ سورششم و نود ۀحی، آیض ۀسوراول  ۀ قمر، آیۀ سورششم و چهل
 .شود  میه زلزال، مشاهدۀ و همچنین آیات آغازین سور صافاتۀسور

 
 یو ینید اشعار و الصلت یاب بن ةیام . 2. 3. 4
 واند   حنفاء شمرده شدهۀ که در زمر است شاعرانییکی دیگر از بن ابی الصلت ةامی

                                                                                                                   
 .قد تکلم امرؤ القیس بالقرآن قبل أن ینزل و. 1
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 موضوعاتی از قبیل آفرینش هستی و و ]ۀ وی نقل شده استدربار [وار اخباری افسانه
شود   در اشعار او مشاهده میوجود خدا و مرگ و رستاخیز و ثواب و عقاباستدالل بر 

 قرآن را در برابر خود داشته و سعی ،وی که رسد میاین فکر به ذهن ها  آنۀ  با مطالعکه
 خالق در شعر او اعتقاد به وجود خداوند واحد که.  آیات آن را به نظم درآورد استکرده

کند و  میزنده ؛ رویاند میرا برافراشته و گیاه را ها  کوه] خداوندی که[ هستی است؛
به همچنین او .  نمایان استکند می اعمالشان مبعوث ۀ مردم را برای محاسب ومیراند می

 های انبیا العین و همچنین داستان حور، های بهشتی بهشت و جهنم، نعمت وصف
 قرآنی های  عبارتبسیار شبیه بهاوصافی  و ها  عبارتو گاه در این میان از تهپرداخ

 در تفاخر به  نیز اشعاری،مانند دیگر شاعران جاهلیه ب ویالبته . استفاده کرده است
 به وی )ص(ای در مدح پیامبر  مدح اشخاص دارد و حتی قصیده نیزاش و ود و قبیلهخ

 .نسبت داده شده است
 به آن )ص(مبر بعد از بعثت پیا و که آرزوی پیامبری در سر داشتاند  در اخبار او گفته

ای بر ایشان   مرثیه، مشرکان در بدر کشته شدن حسد ورزید و پس از شنیدن خبرجناب
 .]352-343ص ،4، ج16 :ـ نک [سرود و هرگز اسالم نیاورد

 تفسیری و حدیثی بسیاری راه پیدا کرده های باه به کتهای مربوط به امیّ داستان
وَ اتْلُ « ۀ احتمال دارد شأن نزول آییکی از مواردی را کهن نیز امفسر زبرخي ا .است

بَأَ الَّذِ یْهِمْ نَ یْنَعَلَ سَلَخَ مِنْهَاتِنَاهُ آیَي آتَ انْ طَا فَ یْ بَعَهُ الشَّ تْ   »ینَاوِانَ مِنَ اْلغَانُ فَکَا فَأَ
 .]83ص، 9 ج،29 :ـ نکبراي نمونه  [نددان  بن ابی صلت میةباشد، امی] 175 :اعراف[

برای توضیح معنای ... های تفسیر و غریب القرآن و  تابافزون بر این در نخستین ک
 . به برخی از ابیات وی استشهاد شده است، فراوانی قرآنهای عبارت

 که این رسد میبه نظر ه نقل شده است،  امیّۀ که در باراخبار گوناگونی ۀبا مطالع
ناقالن از ی یگو  و در زمان حجاج بن یوسف و تحت تأثیر وی ظهور یافته باشدها روایت

اصی ببخشند و برخی اند به وی قداست خ خواسته میهای مزبور  خالل اخبار و داستان
رنگ جلوه دهند، و حتی مرگ  اند که شدت مخالفت وی با اسالم را کم نیز سعی کرده

 تا شاید بدین وسیله وی را از تهمت مشارکت اند کردهوی را پیش از ظهور اسالم گزارش 
 .]757، 9، ج 22 :ـ نک [الم برهاننداس ضد  بربا مشرکین

 الفاظ در شعر او. ه منعکس استب در شعر امیّاز اهل کتا  پذیری ثراهمچنین 
: کلماتی چون. آشنا برای مردم عرب فراوان است  پیشینیان و ناهای بابرگرفته از کت

 .]343ص ،4، ج16؛ 301 و 300ص، 12[ »قمرٌ و ساهورٌ یُسلُ و ُیغمدُ«
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ی را به کار برده که در قرآن کریم های ی از اشعارش، گاه همان عبارته در برخامیّ
 :های بهشتی چنین است توصیف وی از نعمت به عنوان مثال .موجود است

 مٌـیرـابته صـ منیو قمح ف           رٌ ـفذا عسل و ذا لبن و خم
 مـیمـرطب ق هـخالل أصول          د ــع األکتاف ساقط نخل و

 مـذب سلیــارد عـاء بـو م           وزــان و مـّح و رماـّـفــو ت
 مـقیـهمُ مـاهوا به لُـا فـو م          رـحــو فیها لحم ساهره و ب

 الدمی فیها سهوم علی صور          حور ال یرین الشمس فیها و
 مُ قرومـل و هـاقـنّ عــهـف         اصراتـم فی األرائک قـواعـن

 مُـنعیـنضاره و الـمّ الـ ث،أال           التـتقابـی مررٍ ترـعلی سُ
           ومـتـا قـری فیهـاج یُـو دیب        یاد ریطٍ ـعلیهم سندس و ج

جین  و من ذهب، و عسجده کریم           و حُلّوا من أساور من لُ
 مُـلیـیها مُـولٌ و ال فـو ال غ           اـم فیهـأثیـغوٌ و ال تـو ال ل

 ]53ص، 18 [الندیم یلذُّ بحسن رؤیتها            اـیهـو کأس ال تصدع شارب
و جبرئیل را امین  ]164ص،28[ 1خواند میدق الصّ بهشت را داراو  ،گذشته از این

  .]165 ص،همان[ 2پردازد  به توصیف طبقات مالئک میوحی، و
 

 ی و بررسنقد.  3. 3. 4
ار جاهلی و گاه به طور خاص همواره در معرض اشعار امرؤالقیس همچون دیگر اشع
شود که بتوان بر آن   هیچ موضوعی یافت نمیویتردید بوده است و در اخبار زندگی 

همچنین در اشعارش هیچ بیتی نیست که بتوان قاطعانه بر صحت آن، به . اعتماد کرد
س آمده، در  امرؤالقیۀهایی که دربار انبوه گزارش.  نقل شده اطمینان یافتهمان شکلِ

به عالوه این ابیات .  غالب استها آن ۀهمای از ابهام فرو رفته و رنگ افسانه بر  هاله
های متعددی که از اشعار  گونه که تیسدال خود نیز اذعان دارد در هیچ یک از چاپ همان

  3.امرؤالقیس صورت گرفته موجود نیست

                                                                                                                   
  . ناعم تحت الظاللِیشٍو ع           دقٍ  ـص دارِـتقون بـ حلّ المو. 1
 ....المسدّدُ القویّ الروح ذو میکالُ و        فیم جبریلُ القدس بوحي امینٌ. 2
 از ی خطـ ۀ به اهتمام دسالن، بر اساس دو نـسخ یس در پار  1837 سال   یس،امرؤالق یوان بار د  یننخست. 3

از سـال   . یافـت انتشار  )  نابغه، عنتره و علقمة بن عبدة      یر، زه یس،امرؤالق( الشعراء الستة    ینکتاب دواو 
 ← شـده بـود،    ین تـدو  یوسـی  که توسط ابوبکر بطل    یس امرؤ الق  یوان از د  یگری د یت به بعد روا   1865
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 ۀون تشبیه نامتناسب چهرگذشته از این با بررسی این اشعار و توجه به مواردی چ
ای قابل تأمل است؛  لهئر در این ابیات که مسمعشوق به انشقاق ماه و یا ضمایر مذکّ

 که به دلیل تسلط بر موسیقی شعر و تلفیق الفاظ  ـانتساب چنین اشعاری به امرؤالقیس
. نماید  بعید میـ  استو اصوات و به کار بردن صور خیال، پدر شعر عرب نامیده شده

  ـاشعار جاهلین امتخصص از  ـای که سیر لیال همان کتاب، به نامهدر پاورقی سدال تی
 و های که ایشان لطف کرد در نامه« :نویسد کند و می برای او ارسال کرده است اشاره می

و بر این عقیده بود که  برای من ارسال کرد، به اشعار منسوب به امرؤالقیس اشاره داشت
 .[p13 ,53] »تواند از آنِ امرؤالقیس باشد نمیاختارش این اشعار، به دلیل س

 تقدم زمانی چنین الصلت نیز باید گفت  بن ابیةاما در خصوص اشعار منسوب به امی
شود که در قرآن نیست؛  ها و الفاظی یافت می ین اشعار نامر قرآن و اینکه در ااشعاری ب

 رآن تقلیدی از این اشعار استد ق را بر آن داشته که بپندارن»کلمان هوار«برخی چون 
 گروهی چون تور آندره آن ، بروکلمانۀ به گفت، در مقابلاما ]4012 ۀ، مقال10، ج2 :نک[

های  پردازان بر اساس مطالب مفسران از منابع داستان چیزی جز اشعاری که قصهرا 
تواند متجاوز  زمان این انتحال نیز نمی. دانند اند، نمی ه نسبت داده و به امیّ قرآنی سروده

که عنتره را  ه را شاعر آخرت نامیده است؛ چناناصمعی، امیّ زیرا ،از قرن اول هجری باشد
 از یداود نیز بر آن شد تا قسمتمحمد بن . ربیعه را شاعر عشق شاعر جنگ و عمر بن ابی

 .]113ص ،1، ج20 [ اشعار امیه اختصاص دهدی و مسائل دینرا به الزهره کتابش،
 ـ که از جهت شباهت با شعر جاهلی  را بیهشعر امیّ برخی ،ساختار شعریاما از نظر 

 آثار ضعف در این اشعار کامالً هویدا ، از نظر ایشان.دانند  می است ـ قوی و محکمساختار
           اند  از اشعار امیه اشاره کردهشماریر های ضعف بالغی د  به نشانهبرخي لذا؛ است

[36, p. 12] . 
اشعار به امیه و غیر این  انتساب در  وجود دارد که تشکیکیهای روایتها  نغیر از ای

                                                                                                                   
گانـه از   شـش یهایوان د 1870سپس آلوارد در سال     . ید به چاپ رس   یران مصر و هند و ا      بارها در  →

 یده کـرد و چنـد قطعـه و قـص          منتشر ی سکر ۀ شد یتروا ۀ را بر اساس نسخ    یس امرؤالق یوانجمله د 
 منسوب بـه    یخ هرچه را در کتب و تار      ی حسن سندوب  1930در  .  را بدان افزود   یسمنسوب به امرؤالق  

در . کـرد  بر حسب حروف معجم مرتب       ی، عصر جاهل  یگر د یهایس به همراه امرؤالق   ت،یاف یسامرؤالق
 در .شـد  منتـشر  در قـاهره  یـد،  ابوحدیـد  توسط محمد فریس امرؤالقیوان دیگر بار دیز ن1944سال 
 ی،، سـکر ی طوسـ  ی، شـنتمر  یهـا  بر اساس نـسخه    و 1958 در سال    یم، محمد ابوالفضل ابراه   نهایت

 .کردقاهره منتشر   را دریدی جدیوانابوسهل، د، ابن نحاس و یوسیبطل
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در روایتی چنین آمده که . دهدهای قرن نخست، نشان می او را از همان آغازین سال
ای به  ی از خود بخواند، پس نابغه قصیده جعدی خواست که شعرۀ از نابغ)ع(علی بن حسن

 :      این مطلع خواند
   ه ال شریک له      من لم یقلها فنفسه ظالما    للّ الحمد                

 بن ةایم این ابیات از امی  آنچه ما تاکنون شنیده!لیلیواب:  فرمود)ع(علی بن حسن
، 7 [کسی که آن را به زبان آورده منمخدا اول ه ب : گفت جعدیۀنابغ .الصلت است ابی
 .  به امیه رواج داشته استگوئی از دیر باز انتساب اشعار ساختگی، ]106ص

 :کند که بیت  میابن سالم باز به مورد دیگری اشاره 
 من  سبأ الحاضرین  مأرب إذ     یبنون من دون سیله العرما          

 ابن ابی الصلت نسبت ةبه امی جعدی است اما برخی این بیت را به اشتباه ۀنابغاز آن 
 .اند ر این دو شاعر خلط نموده گوئی که راویان بین شع،]انهم [اند داده

القاعده، اشعار مورد بحث باید در   اگر این اشعار را منحول بدانیم علیبه این ترتیب
ی  بعضی از علمای اخبار متقدم، برخزیرا ،قرن اول هجری ساخته و پرداخته شده باشد

اکثر این اشعار وجود دارد که نیز گرچه این احتمال . اندوردهاز این اشعار را در آثار خود آ
 زیرا حجاج از ،ب به او وضع شده باشند حجاج بن یوسف ثقفی و به قصد تقرّۀدر دور

 او جاعالن اخبار، خبرهای زیادی برای ارتقاء شأن خویشان ثقیفی ۀ و در دورهثقیف بود
 ،6، ج 22 :تفصیل را نک [ساختند تا از این طریق به امیر کوفه تقدم جویندحجاج می

، و هذهب قوم یعرفون شعر أمی": از حجاج یوسف نقل شده است که .]500-489ص
شناختند،  ی را م  شعر امیه آنانکه ،یعنی ]344ص ،4ج، 16[ "کذلک اندراس الکالم

 مقدار   آن  که  استی معن  بدان  سخن این . او نیز نابود شد ، سخن سان درگذشتند و بدین
 یا اصالً  و نبود  حجاج  مورد قبول، بود  شده  ساخته ه امی  نام  روز به  تا آن  که شعر عامیانه
   چنین  امیه ی گفتارها و اشعار مذهب بالشر از این . بود  نشده  هنوز جعل یاشعار فراوان

 بازگو  وجه    هیچ ، به  از نظر اسلوب  و نه  از نظر مضمون  آثار نه  این گیرد که ی م نتیجه
تواند  ی نم ـاست  شده   رازي  ما چون  براي  وجود آن  کهـ  ی جاهل ی آثار مذهب  آنۀکنند
 .]4012 ۀ، مقال10، ج2[ باشد
 وجود چنین اشعار و ، فرض بر موثق بودن این اشعاربر حتی است معتقدگمری نتوم

 ر مکه و پیرامونهای قرآنی د گواه گستردگی داستانتواند  تنها میمطالبی پیش از قرآن، 
های   برخالف تورآندره که این اشعار را سروده شده بر اساس قصه.دوران باشد در آن آن

 روایت قرآن و های بسیار میان با توجه به تفاوت  مونتگمری،داند موجود در تفاسیر می
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د این  شایدهد که  چنین احتمال میها وجود دارد، در بسیاری از داستانکه اشعار امیه 
 .[p.839 ,48] اسیر باشدهای موجود در تف  منبعی برای افسانهاشعار

بخشی که در آن آثار   واندبرخی در مورد اشعار منسوب به امیه قائل به تفکیک شده
اند و بخشی که در آن آثار اعتقادات حنفاء و یهود و نصاری پیداست را از آن امیه دانسته

دلیل  همانطور که از اسلوب و معانی آن پیداست و به ـ توان یافتتعالیم قرآنی را می
 که آشکارا با استمداد از قرآن بیان ی لغات نامناسب و معانیضعف در ساختار و استفاده از

 .]127ص، 23 [دانندمنحول و ساختگی می ـ شده است
زمان با پایان قرن هشتم میالدی بود که تنها همبا توجه به اینکه با تمام این احوال 

نان عادی سایه افکنده بود که این افکار تفکرات و احساسات دینی به حدی بر اذهان مسلما
آیا در روزگار  که این مسئله نیز قابل تأمل است .[p. 24 ,41] راه خود را به شعر یافت

  که حجم بزرگی از اشعار دینی را بیافریند؟  استجاهلیت تفکرات دینی به حدی بوده
 

 جاهلیو ادبیات  با فرهنگ  قرآنچگونگی برخورد. 5
به .  قرآن با فرهنگ جاهلی استۀبحث حاضر توجه به چگونگی رابطدر آخرین مطلب 

پذیری کامل و انفعال قرآن  های مختلفی از فرهنگ رسد که در این موضوع فرض نظر می
ستیزی و به عبارتی نوعی براندازی فرهنگ جاهلی فرهنگدر مقابل فرهنگ موجود تا 

اند  اریخی به آن متمایل شدههد تاما آنچه بسیاری محققان به مدد شوا. قابل تصور است
که با نزول قرآن، برخی از معنا به این .  قرآن با فرهنگ جاهلی استۀ سازندبرخورد

عناصر فرهنگی در محور عقاید، احکام و رذائل اخالقی از سوی قرآن کامالً به نقد 
 اما در بسیاری از موارد قرآن کریم در برخورد با نمادهای فرهنگی به ،کشیده شد
ها و  چنانکه بازسازی حلفکرد ها اقدام  ها و زدودن غبار خرافات از آن بازسازی آن

  1. چون مناسک حج از این دست استهایی قراردادها و عبادت
 
   فیشاعران حن . 1. 5 

که اشعاری با کنیم  مشاهده میرا  2در تاریخ ادبیات عرب، نام چند تن از شاعران حنیف
توان از زید بن عمرو   میجملهاز  .ایشان نسبت داده شده استروح و مضامین اسالمی به 

                                                                                                                   
 ].26[ و] 19[ ،]عصره تهافات و القرآن عنوان با 244-110 ص،32[ :نک را بحث این تفصیل. 1
 برخـی از     اسـت و    برای دانشمندان مـسلمان واقعیتـی بـه نـام حنفـاء پـیش از اسـالم امـری مـسلم                     .2

  .[p. 85-112 ,51]دخاورشناسان نیز مدافع وجود چنین واقعیتی هستن
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 های با در کت)ص( با پیامبر ویگویو بن نفیل نام برد که داستان موحد بودن او و گفت
، 6؛ 253 و 86-85،ص12؛ 374، ص4: نک [ استات آمدهحدیثی مسلمانان به کرّ

 ابراهیم و ۀرا قبل که کعبه  است او نقل شدهۀ دربار.]172 -171، ص7؛ 177-176ص
 و از خوردن گوشتی که برای گزارده دانسته، و فقط به سوی کعبه نماز می اسماعیل می

خدا را به   وی به او،منسوبدر یکی از قصاید  . استکرده  امتناع می،شد ها قربانی می بت
دهد و ایشان را به ترس از خداوند و  ها را به مرگ توجه می ستاید و انسان یگانگی می

منسوب اشعار . ]258-256، ص1، ج14 [1خواند می  اینکه برای او شریکی قرار ندهند فرا
اشعار، خدای این  در یکی از وی.  بن نوفل نیز در این باب درخور توجه استةورقبه 

 در شعری و] 160ص ،28 [2ستاید صاحب عرش را به صفات یگانگی و وحدانیت می
ز پرستش غیر از خداوند بر حذر او ایشان را کند  دیگر خود را نذیر قوم معرفی می

 که وجود نذیر را ی قرآن این حقیقتبا مطلباین که البته ] 85ص ،3، ج16[ 3دارد می
 .]44: سباء [رسد در تضاد به نظر می، کند  در میان این قوم نفی می)ص(پیش از پیامبر

را از وصف خداوند به عالوه بر وصف خداوند به یگانگی در این اشعار، شیخو نیز شواهدی 
صفات واحد، االحد، الفرد، الصمد، االوّل، االخر، الباقی، العزیز، العظیم، الکبیر، العلیّ، 
المتعالی، المحتجب، الماجد، المجید، القادر، القوی، القهّار، المقتدر، ذی الجالل و غیره 

 .]163-160ص ،28 :نک [کند در شعر جاهلی ذکر می
اند که  شود که اگر در میان آنان کسانی وجود داشته رح میدر اینجا این پرسش مط

اند و همچنین انتظار روز حساب و قیامت  به خداوند یگانه ایمان داشته و منذر نیز بوده
در پاسخ باید گفت که عالوه بر وجود اند پس رسالت پیامبر چه بوده است؟  را نیز داشته

 آوردن )ص( رسالت پیامبرۀن گذشت، فلسفها در اصالت این اشعار که ذکر آ تمام تشکیک
شریعتی جامع با قوانینی جاودانه جهت هدایت بشر در پهنای تاریخ بوده و طبعاً فرهنگ 

 .ای از هدایتگری بوده است  فاقد چنین درجه،دینی رایج در بین حنفاء

                                                                                                                   
 باقیا الدهر ینی ال رصیا قوال ثنـائیـا             و و مدحتی أهدی هللا إلـی. 1

 مـدانـیـا یـکـون رب ال و فوقه             إلـه لیس الذی االعلی الملک    إلی
 خافیا هللا من تخفی ال الردی             فـإنـک و إیـاک االنـسان ایها یـا    أال
 بادیا أصبح الرشد سبـیل غـیـره             فـإن هللا مع تـجعـل ال إیـاک    و

دُ   فردٌیَّةربُّ البر              یعادلهُالعرش سبحاناً  ی سبحانَ ذ.2 مَ  واحدٌ صَ
 أحد یغررکم فال النذیر لـهم                أنا قلت و ألقوام نصحت لقد.  3

 ... حدد بیننا فقولوا دعوکم                 فإنمـقکـالـ خیرغها ـال تعبدنّ إل    
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 ینید اصطالحات یبرخ از عرب قوم ینیشیپ شناخت .2 .5
ت که آیا قرآن مبدع تمام اصطالحات دینی است یا اس آن  دیگر توجهشایانموضوع 

کند و  ی که قرآن واژگان جدیدی را طرح میجز در موارددهد  ها نشان می بررسیخیر؟ 
رسد که این  پردازد، در دیگر موارد چنین به نظر می خود نیز به بیان معانی آن می

 .واژگان برای اعراب آشنا بوده است
شدند   در آن روزگار به درستی فهمیده نمی که ظاهراًقرآن برخی از کلمات غریب را

، ]30-26: مدثر[»سقر «ژگانی چونوا.  توضیح داده استاند نداشتهیا تا آن زمان وجود 
 نشان از توضیح »ادریک ما«که تعبیر  ]9-4:همزه[ »هالحطم«، ]11-1:قارعه[ »القارعه«

 قریش ۀ در سور»یتالبا  هذربّ«اما قرآن هنگامی که به عبارت . ست اها آن ۀقرآن دربار
 بدان معناست که این اصطالح برای گذرد و این نار آن می، بدون توضیح از کرسد می

 »اصحاب فیل«گامی که از لشکر ابرهه با نام یا هن ]p. 26 ,55 [مردم آن روزگار آشنا بوده
 . شده بوده است شناختهکند، این نام کامالً برای مردم  یاد می

  .تواند در این مورد راهگشا باشد ها یا واژگان دخیل درقرآن نیز می م واژهتوجه به وا
 ،رسند توان یافت که در نگاه نخست اصطالحاتی قرآنی به نظر می  را می متعددیواژگان

 ؛ یا ادیان سامی یافتها ناها را در سایر زب توان منشأ آن  می، آنانۀاما با کند و کاو ریش
رسد و در شعر مقدم بر   که گرچه کامالً اسالمی به نظر می»ةلوقام الصأ«مانند عبارت 

اما این عبارت، یک عبارت سلیس سریانی است و از  ،قرآن نیز کاربرد داشته است
سریانی به عربی راه یافته، در شعر کهن به کار رفته و سپس در قرآن استعمال شده 

  [p. 105; 49, p. 29 ,54]. است
 

 نتیجه. 6
 :شود میباحثی که گذشت نتایج زیر حاصل از م

 .اعتبار اشعار جاهلی به طور کلی محل تردید است -1
و ساختار و دیگر شواهد تاریخی از جهت محتوا برخی از اشعار جاهلی با توجه به  -2

 .انتساب به شاعران آن، مورد تشکیک جدی است
 حاصل -با فرض اعتبار این اشعار -ر جاهلی دینی در اشعاوجود تعابیر و مفاهیم  -3

مانده از ادیان ابراهیمی در  جا به دینی های اشعار مزبور از اصطالحات و تعبیریپذیر اثر
 .العرب است ةجزیر
 قرآن از مفاهیم رایج در آن ۀ قرآن با فرهنگ جاهلی در حد استفادبرخورد -4

 .قابل تصور استبخشی به آن، امری معقول و  افرهنگ، بازسازی و غن
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