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 هاي فارسی لۀ نسبت اسالم با شعر و شاعري در نگاهی به مقدمۀ تذکرهأمس
 
 سعید رادفر

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
 یوسف بینا

فردوسی مشهددانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه   

 چکیده
هاي متوالی در میان دانشمندان علوم قرآنی و ادباي اسالمی مطرح  ترین مباحثی که سال ترین و شاید جنجالی یکی از مهم

و پیامبر) با شعر و شاعري است. این مبحث از قـرون نخسـتین اسـالمی یعنـی      قرآنبوده، بحث درازدامن رابطۀ اسالم (
 قـرآن مصادف با زمان نزول وحی تا زمان ما مطرح بوده و نظرات مختلفی دربارة آن بیان شده است. بررسی ظاهر آیات 

به حرمت یـا کراهـت   دهد. این مسئله باعث شده است که برخی از مفسران و فقها رأي  نفی شعر و شاعري را نشان می
شعر بدهند و صرفاً به جنبۀ مغایرت و تفاوت این رابطه بپردازند و از بررسی جنبۀ مشابهت غافل شوند و آن را فروگذار 

ترِ تاریخی صدر اسالم، تفاسـیر، روایـات و احادیـث نبـوي امکـان بررسـی جنبـۀ         هاي دقیق کنند. با این وجود، بررسی
 قرآنیاي دیالکتیکی میان متن  توانیم به رابطه آید، می ها برمی که از این بررسی آورد. چنان یمشابهت این ارتباط را فراهم م

نویسان فارسی، مقدمـه   هاي فارسی است. تذکره هاي مهم طرح این بحث، مقدمۀ تذکره و شعر قائل باشیم. یکی از محمل
یـده و قسـمتی از آن را بـه ایـن کـار اختصـاص       را محملی مستعد براي طرح و بررسی رابطۀ اسالم با شعر و شاعري د

اند. دالیل گوناگونی از جمله مبارزه با تفکّرات ضد شعري بعضی از فقها و مفسران، از رونق افتادن شعر و شـاعري   داده
 تـرین دلیـل، ارتبـاط مسـتقیمِ     توان براي این رویکرد برشمرد. اما شاید مهم هایی همچون عصر صفوي و... را می در دوره

از طریق استفاده از نص قرآن و احادیث و روایات مختلف در باب برخورد پیامبر با شعر و شـاعران   -توجیه دینی شعر 
 نویس باشد.  و باالرفتن ارزش و مقامِ اثر تذکره -

 پژوهی، مقدمۀ تذکره، اسالم، شعر و شاعري. تذکرهواژگان کلیدي: 
 

 الف) درآمد
اند نسبت شرع را با علوم و فنون گوناگون روشن کنند. این مسئله در  دانشمندان مسلمان در طول سالیان متمادي کوشیده

بخشی از فلسفۀ شاعري در «برانگیز تبدیل شده و دامن شعر و شاعري را نیز گرفته است.  طول تاریخ به موضوعی بحث
هاست که دربارة ماهیت  ها و سنجش ها و داوري ارسی، همین بحثفرهنگ اسالمی، از جمله در فرهنگ ایرانی و شعر ف

هـا کـه در پـی     هـا و نـزاع   شک، این بحث ). بی42: 1374(پورجوادي، » شعر و نسبت آن با شرع پیش کشیده شده است
تـر اسـت.    و حـدیث دارد و نیازمنـد بررسـی عمیـق     قـرآن توجیه دینی ارزش شعر و شاعري پیدا شده است، ریشـه در  

انـد و ایـن امـر موجـب      و شعر پرداخته قرآنهاي مختلف تاریخی، به بررسی رابطۀ میان  مندان مسلمان نیز در دورهدانش
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 -ها اشاره خواهیم کرد  که به تعدادي از آن -برآمدن تفاسیر و بیان نظرات مختلف شده است. ارائۀ این گونه این نظرات 

  از آغاز اسالم تا دورة کنونی امتداد داشته است.
و شعر تا این اندازه مهم و مورد توجه قرار  قرآنپیش از هر توضیحی بهتر است این سؤال مطرح شود که چرا رابطۀ 

، عصر رونق و رواج شعر و شاعري قرآندارد. عصر نزول  قرآنتوان گفت که این توجه ریشه در اعجاز  گرفته است. می
عباس)  (به تعبیر ابن» دیوان عرب«و برتري شعر بر همۀ اعمال و هنرها در نزد عرب است. به شعر این دوره لقب 

و لما کان الشّعر عمدة االدب و علم العرب الّذي اختصت به [عن] «گوید:  اند. ثعالبی در باب رونق شعر این دوره می داده
). 25: 429(ثعالبی، م» و بلسانهم جاء کتاب اهللا المنزل علی النّبی منهم المرسل صلوات اهللا علیه آله و سلّم... سائر االمم

مستلزم این بود که این کتاب وحیانی بتواند در مقابل مسئلۀ اصلی عصر خویش یعنی شعر و  قرآنبودن  اثبات معجزه
طور طبیعی، دفعتاً و چندان ساده صورت نگرفت. دلیل آن  این امر بهشاعري بایستد و بر آن تفوق و رجحان یابد. البته 

بیابند  قرآنقادر نبودند تفاوت و تمایزي میان متون متداول عصر خویش با  قرآنتواند این باشد که اعراب معاصر  نیز می
خویش جاي دهند و دلیل و به همین علّت درصدد آن برآمدند که این متن تازه را در راستا و دایرة متون متداول عصر 

-243هاي شاعران و کاهنان بوده است (همان:  و متن قرآننامیدن و اتّصاف پیامبر به کاهن و شاعر نیز شباهت میان 
244 .( 

و  قرآنعنوان متن غالب در برابر شعر مطرح کند. البته نباید رابطۀ  کرد خود را به سعی می قرآنبا توجه به آنچه گفته آمد، 
ها نیز  اي صرفاً تضادگونه و مخالف بدانیم. این رابطه صرفاً بر پایۀ مخالفت استوار نیست، بلکه شباهت ابطهشعر را ر

وصف شعر را از خود و شاعري را از پیامبر نفی کرد، مفسران و فقها احکام و فتواهایی  قرآنمطرح است. پس از آنکه 
نچه فروگذار شده، امر مشابهت بوده و صرفاً بر تفاوت تأکید در رد یا کراهت شعر صادر کردند. در این نوع احکام آ

هستیم؛ مبنی بر  –اندیشمند معاصر مصري  -دار نظرات نصر حامد ابوزید  شده است. ما در این قسمت موافق و وام
اي  ا اشارهاي دیالکتیکی است. براي توضیح و فهم بهتر این رابطه نیازمند آنیم که ابتد و شعر رابطه قرآناینکه رابطۀ 

درصدد بود تا در برابر تصوري که اعراب از منبع الهام و  قرآنمختصر به وجوه تفاوت و شباهت این دو داشته باشیم. 
گوي قبیلۀ  کارکرد شعر داشتند، وصف شعر و شاعري را از خود و پیامبر نفی کند. در این دوران وظیفۀ شاعر که سخن

پیمانان و مدح  ۀ پیامبر بود. شعر منافع قبیلۀ شاعر را با هجو دشمنان و یاري همرفت، متفاوت با وظیف شمار می خود به
دنبال نشاندن وضعیت بهتر و بازساي واقعیت خارجی است  به قرآندارد، اما در برابر آن،  مردان و رهبران خودي پاس می

آن قرآن طور مطلق نیست؛ بلکه  به و پیامبر، نفی شعر و شاعري قرآن). اما نفی صفت شعر و شاعري از 245(همان: 
را نیز در راستاي شعر خویش و بافت فرهنگی غالب جامعه قرآنی متن  خواهند کند که می دسته از شاعران را نکوهش می

به  قرآننهادن  قرار دهند. البته این امر تنها بر یک جنبه از این رابطۀ دیالکتیکی تأکید دارد. جنبۀ دیگر این رابطه ارج
 ).246مؤیدي بود که ریشه در وحی دینی داشتند (همان:  اشعار

هاي نخست اسالمی به این رابطۀ دیالکتیکی پی برده و  برخالف متأخّرانی که در رد شعر فتوا صادر کردند، مفسران دوره
او در اثر خود،  اند. از جمله کسانی که به این نکته اشاره دارد، سیوطی است. از شعر در فهم و تفسیر قرآن بهره برده
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 ۹۰۱/ هاي فارسی در نگاهی به مقدمۀ تذکرهمسئلۀ نسبت اسالم با شعر و شاعري 
 

به این مسئله اختصاص » االحتجاج على غریب القرآن و مشکله بالشّعر«، فصلی را تحت عنوان اإلتقان فی علوم القرآن
 کند:  داده است. سیوطی این فصل را با سخن ابوبکر االنباري آغاز می

»على  ال علم لهم و أنکر جماعۀ مشکله بالشّعراالحتجاج على غریب القرآن و ، کثیراً ابعینحابۀ و التّقد جاء عن الص
و هو  و کیف یجوز أن یحتج بالشّعر على القرآن و قالوا: للقرآن. إذا فعلتم ذلک جعلتم الشّعر أصالً و قالوا: حویین ذلک،النّ

تبیین الحرف الغریب  بل أردنا للقرآن و لیس األمر کما زعموه من أنّا جعلنا الشّعر أصالً مذموم فی القرآن و الحدیث؟ قال:
]» 195 عراء:الشّمبِینٍ [ عرَبِی انٍبِلس: و قال. ]3 الزخرف:عرَبِیا [ قُرْآناً جعلْناه اإِنّ: ألنّ اللّه تعالى قال من القرآن بالشّعر؛

 ). 389: 911(سیوطی، 
به نزد  بن عویمر ةنجدهمراه  پردازد که در آن شخصی به نام نافع بن األزرق به در ادامه سیوطی به نقل داستانی می

 و تأتینا بمصادقه من کالم العرب، ا نرید أن نسألک عن أشیاء من کتاب اللّه فتفسرها لناإنّ«گویند:  روند و می عباس می ابن
کند و هر آنچه را  عباس درخواستشان را اجابت می . ابن)390(همان: » مبین عربی ما أنزل القرآن بلسانٍاللّه تعالى إنّ فإنّ
دهد  پرسند، با اشعاري از شعراي عرب مانند عنتره، لبید بن ربیعۀ، أباسفیان بن الحارث، حسان بن ثابت و... پاسخ می می

 ).417-390(همان: 
اي براي تفسیر متن  بلکه تبدیل به وسیلهتنها مطرود نیست،  عباس نه همان طور که دیدیم، شعر در نزد مفسرانی مانند ابن

دهد که پیشینیان رابطۀ  شناخت متن قرآنی در پرتو دیگر متون پیشین و موجود در فرهنگ، نشان می«شود.  قرآنی می
 ). 248: 1990(ابوزید، » اند یافته مشابهت و نیز رابطۀ مغایرت میان متون را در می

 ب) پیشینۀ تحقیق 
هاي فارسی بپردازیم، باید  اصلی خود یعنی بازتاب مسئلۀ اسالم و شعر و شاعري در مقدمۀ تذکرهقبل از اینکه به بحث 

بخشی را به بررسی  نقد ادبی در سبک هندياي به پژوهش محمود فتوحی در این باره داشته باشیم. وي در کتاب  اشاره
). البته او اشارة درخوري به پیشینه 87-81: 1385هاي عصر صفوي اختصاص داده است (فتوحی،  دین و شعر در تذکره

 االلباب لبابو چگونگی ارتباط قرآن و شعر نکرده و تمرکزش را بر دورة صفویه قرار داده و به همین دلیل به مقدمۀ 
ي دولتشاه سمرقندي نپرداخته است. البته اشکالی در کار فتوحی نیست؛ زیرا وي پژوهش در دورة الشّعرا تذکرةعوفی و 

نظر کند. فتوحی ادعا کرده است که با  ها صرف توانسته است از بررسی دیگر دوره سبک هندي را متعهد شده و طبعاً می
به شعر و شاعري، شعر غریب افتاده است  ویژه روي خوش نشان ندادن علماي دینی روي کار آمدن دولت صفوي و به

توان پذیرفت، اما باید دانست که پیشینۀ  اند. البته این سخن را می و سپس ادیبان و شاعران به احیاي منزلت شعر پرداخته
اند نیز  زیسته ها صرفاً مربوط به عصر صفوي نیست، بلکه در دورة عوفی و دولتشاه که پیش از عصر صفوي می این بحث

آمده و رعایت  هاي فارسی می گونه مباحث مطرح شده و گویا از مواردي بوده است که در ساختار مقدمۀ تذکره ینا
 شده است.  می

 ها پ) بازتاب مسئلۀ اسالم و شعر و شاعري در مقدمۀ تذکره
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نویسان عموماً سعی  کرههاي اسالم دربارة شعر و شاعري بوده است و تذ هاي فارسی جایی براي بیان دیدگاه مقدمۀ تذکره

 اند.  در توجیه دینی ارزش شعر و شاعري داشته
نویسان به دفاع از شعر  اي تذکره توان مطرح کرد، این است که چرا و با چه انگیزه ترین سؤالی که در اینجا می اصلی

به نفی آن  -اهر آیات قرآن با توجه به ظ -نویسان شعر و شاعري بوده و اسالم  اند. موضوع کار و دغدغۀ تذکره پرداخته
هاي پیشین، دیدیم که نفی قرآن و حرمت یا کراهت شعر یک جنبه از این رابطه را  پرداخته است. البته با توجه به گفته

و  قرآندهد و جنبۀ شباهت و دیالکتیکی این رابطه در آن فروگذار شده است. در منابع اصلی اسالم، یعنی  نشان می
ها بهره  نویسان نیز از آن هایی دربارة شعر و شاعري مطرح شده است و تذکره بر(ص)، دیدگاهاحادیث و سیرة پیام

  اند. برده
 

 دربارة شعر و شاعري  قرآن) دیدگاه 1-پ
در آیاتی شعربودن  قرآناي دیالکتیک است. با وجود اینکه  که اشاره کردیم و پذیرفتیم، رابطۀ قرآن با شعر رابطه چنان

دربارة  قرآنشود. آیات  خود و شاعري پیامبر را نفی و رد کرده است، اما از این آیات رد کلی شعر و شاعري مستفاد نمی
 توان به دو دسته تقسیم کرد:  شعر را می

طرد و پس از  سورة شعراء، شعر و شاعري ابتدا 227تا  221در برخی آیات شعر و شاعري طرد شده است. در آیات  -1
 آن با شرایطی پذیرفته شده است: 

 یتَّبِعهم اءاَلشُّعر و اذبونَ.ک أَکْثَرُهم و اَلسمع یلْقُونَ .أَثیمٍ اكأَفّ کُلِّ على تَنَزَّلُ .اطینُاَلشَّی تَنَزَّلُ منْ على أُنَبئُکُم هلْ

ـ  واعملُ و آمنُوا اَلَّذینَ إِالَّ .یفْعلُونَ ال ام یقُولُونَ أَنَّهم و .یهِیمونَاد و کُلِّ فی أَنَّهم تَرَ أَلَم اوونَ.اَلْغ اَلصحاتال و 
 ینْقَلبونَ. منْقَلَبٍ أَي ظَلَموا اَلَّذینَ سیعلَم و ظُلموا ام بعد منْ انْتَصرُوا و کَثیراً هاَللّ ذَکَرُوا

اي از شاعران راهشان همان  دسته: شاعران را تلویحاً به دو دستۀ جدا و مقابل هم تقسیم کرده است قرآندر این آیات، 
آورندگان و موحدان هستند و به عمل صالح و ذکر فراوان خداوند  راه ضالّین و منحرفین است و دستۀ دیگر از ایمان
فقط  قرآنشعر گروه مؤمنان و موحدان شعري دینی و اسالمی است. تمایل دارند. شعر شاعران گروه نخست شیطانی و 

). همچنین مفهوم 53-52داند که مؤمن و اهل عمل صالح و ذکر خداوند باشند (ر. ك. همان:  آن شعرایی را مقبول می
هاد براي مضمون شود که خود نوعی پیشن نیز از عبارات پایانی این سوره دریافت می» رویاروییِ شاعران با ظلمِ ظالمان«

 شود.  ستیز از آن دریافت می نوعی ستایش شعر و شاعرانِ ظلم تواند مؤید شعر باشد، بلکه به تنها می شعر است و نه
 االلباب لباب. عوفی در مقدمۀ اند ها آورده در مقدمه تفاسیر و رویکردهاي متنوعی بانویسان نیز این آیات را  تذکره

 گوید:  می
یاحت بر نثر بود اختیار جمعی سباحت بحر نظم اگرچه پیش از آن جماعت بازرگانان در دریاي نظم اختیار بعضی س

شکستند آن جماعت که سرمایه از خزائن  رفتند اما نهنگان خطر الشّعراء یتبعهم الغاوون سفینۀ هدایت ایشان را می می
 ). 8 :618برگرفته بودند بدرقۀ االّ الّذین امنوا با خود بردند ( قرآن
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 ۹۰۳/ هاي فارسی در نگاهی به مقدمۀ تذکرهمسئلۀ نسبت اسالم با شعر و شاعري 
 

الصلت که پیشواي  امیه بن ابی«گوید:  بودن شعر و شاعر دارد. دولتشاه نیز می براي پذیرفته قرآناي به شرط  عوفی اشاره
» شعراء مشرکان بوده است و آیۀ کریمۀ و الشّعراء یتّبعهم الغاوون در حقّ آن گمراه نزول کرده، دایم دعوي باطل کردي

را موافق با شعر و شاعري جلوه  قرآنیسان نوعی تفسیر و توجیه هست براي آنکه آیات نو ). در عبارات تذکره6: 892(
 دهند. 

طور که شعربودن خود  ، همانقرآناند.  دستۀ دوم آیاتی هستند که ساحت پیامبر را مبرّا از شعر و شاعري معرّفی کرده -2
دور دارد، چراکه وظیفۀ شاعر در آن  یه و آله بهکوشید که صفت شاعري را از محمد صلّی اهللا عل می«کرد،  را نفی می

). آیاتی که 245: 1380(خالی ابوزید، » داد به محمد صلّی اهللا علیه و آله نسبت می قرآناي بود که  جامعه، مغایر با وظیفه
 اند از:  گیرند عبارت در این دسته قرار می

 )5): 21(أنبیاء ( اَلْأَولُونَ أُرسلَ اکَم بِآیۀٍ افَلْیأْتن اعرٌش هو بلْ اهافْتَر بلِ مٍأَحال اثُأَضْغ الُواق بلْ -1
2- ن ام ولَّمعرَ اهاَلشِّع ی ام وغنْبی إِنْ لَه وکْرٌ إِالّ هذ بِینٌ قُرْآنٌ و69): 36(یس ( م( 
3- قُولُونَ ون ارِکُوالَت اإِنّ أَ یتهش اآلرٍلنُونٍ اعج36): 37(صافات ( م( 
): 52(طور ( اَلْمنُونِ ریب بِه نَتَرَبص اعرٌش یقُولُونَ أَم .مجنُونٍ ال و اهنٍبِک ربک بِنعمۀِ أَنْت افَم فَذَکِّرْ -4

29-30( 
5- لُ إِنَّهولٍ لَقَوسکَرِیمٍ ر. ام و ولِ هرٍش بِقَویالً اعنُونَ ام قَلتُؤْم .لِ ال ونٍک بِقَویالً اهتَنْزِیلٌ .تَذَکَّرُونَ ام قَل 

 ).43-40): 69الَمینَ (حاقه (اَلْع رب منْ
 گوید:  عوفی در این باره میده کرد. ها مشاه در مقدمۀ تذکرهتوان  بازتاب این آیات را نیز می

که سید رسل صلوات اهللا و سالمه علیه کـه   الجرم عقال از سفر دریا که سبب حصول منافع است احتراز کنند از این بود
ترین کلّ موجودات بود به سفر این دریا رغبت نکرد قوله عزّ من قائل و ما علّمناه الشّعر و ما ینبغـی لـه در آن دور    عاقل

 ).7: 618ساحل نظم غریق بودند ( همۀ خلق در دریاي بی
گوید  داند. در این آیه، خداوند صریحاً می ز شاعري مبرّا میعوفی به آیۀ سورة یس اشاره دارد که ساحت پیامبر(ص) را ا

 ذیل این آیه آمده است:  تفسیر طبريکه پیامبر را شعر نیاموخته است. در 
قال: قیل لعائشۀ: هل کان ». و ما علّمناه الشّعر و ما ینبغی له«کما حدثنا بشر، قال: ثنا یزید، قال: ثنا سعید، عن قتادة قوله: 

صلّی اهللا علیه و السلم یتمثل بشیء من الشّعر؟ قالت: کان أبغض الحدیث الیه، غیر أنّه کان یتمثل ببیت أخی رسول اهللا 
إِنّی واهللا ما أنا بشاعر و ال ینبغی «قیس، فیجعل آخره أوله، و أوله آخره، فقال له ابوبکر: إنّه لیس هکذا. فقال نبی اهللا:  بنی
 ).480، 19: ج. 310(طبري، م. » لی

که مستمسکی براي عدم انشاي شعر شده است، براي آن  نزول این آیۀ شریفه معتقد است که بهارستان سخننویسندة 
از سرچشمۀ فطانت شاعرانۀ  قرآنشد که  بود، بر مردمان مشتبه می بوده که پیامبر را شاعر ندانند، چه، اگر پیامبر شاعر می

مطرح نشود. پیامبر گاهی بیتی بر سبیل  قرآناو جاري شده است. خداوند پیامبر را شعر نیاموخته است تا شبهۀ شعربودن 
گوید که خداوند در آن آیات فقط  کند و می اشاره می قرآنکرده است. او در ادامۀ سخنانش به شعرنبودن  تمثیل ادا می
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آید. غرض این بوده که شعربودن  ها برنمی را نفی کرده است و اینکه شعر امري ذاتاً مذموم است، از آن قرآنشعربودن 

 ).6-5: 1161عکس، دلیلی بر رفعت شعر و شاعران است (ر. ك. خوافی،  و شاعري پیامبر نفی شود و این، بهقرآن 
 شعر را در نظر اسالم مقبول نشان داده است. گرانه  شاهنوازخان در این اقوال با تحلیلی تفسیرگرایانه و توجیه

نیـز شـعر شـمرده    قـرآن  شده تـا نتیجتـاً    نفی شده است. باید پیامبر از این اتّهام مبرّا می قرآنشاعربودن پیامبر مکرراً در 
 -اهلیعنوان برترین هنر اعـراب جـ   به -برتر از شعر  قرآنشده است. گویا همۀ این تأکیدها براي این بوده است که  نمی

اي جدا از واقعیت  ، پدیدهقرآنو وحی در نگرش اعراب معاصر با  قرآننشان داده شود. نکتۀ درخور توجه این است که 
اند و این مبناي  منزلۀ جهش از واقعیت و خرق قوانین آن نبوده است؛ زیرا اعراب به ارتباط بشر با جن اعتقاد داشته یا به

کـرد و معتقـد بـود     شدن شعر را درك می صحبتی شاعر با جن و الهام ي عربی که همفرهنگی پدیدة وحی بوده است. برا
هاي کاهنان برگرفته از سخنان اجنّه است، باورِ نزول فرشته و سخن او با بشر (پیامبر) ناممکن نبـود (ابوزیـد،    گویی پیش

مین مقولۀ شعر بگنجاننـد و پیـامبر را   را در ه قرآنخواستند  شد که این معاصران می ). مشکل از آنجا آغاز می80: 1990
توانست به متن غالب جامعه تبدیل شود و در پایۀ شعر باقی  کاهن و ساحر قلمداد کنند. در این صورت بود که قرآن نمی

 ماند.  می
 ) نظرات پیامبر دربارة شعر و شاعري و کیفیت برخورد او با این دو مقوله 2-پ

اقوال و احادیثی است که در این باره از پیامبر نقل شده است. همچنـین رفتـار و سـیرة    نویسان  دومین منبع رجوع تذکره
إنّ مـن الشّـعر   «نویسان واقع شده، حـدیث   پیامبر نیز مورد استناد بوده است. یکی از احادیثی که بسیار مورد توجه تذکره

حضـرت بارفعـت   «خود درج کرده است: گونه در ضمن سخنان  است. براي نمونه، دولتشاه این حدیث را بدین» لحکمۀ
رسالت صلّی اهللا علیه و آله و سلّم همواره شعراء اسالم را عزیز و مکرّم داشتی و بر زبان مبارك حضرت گذشته کـه إنّ  

اي دیگر از همان رفتار و رابطۀ دیالکتیکی اسالم بـا شـعر و    توان به جنبه در این قول می ).7-6: 892» (من الشّعر لحکمۀ
پی برد. در اینجا بر جنبۀ مثبت شعر تأکید شده است. پیامبر شعر را حکمت خوانده و حکمـت همـان گمشـدة     شاعري

الشّـعر  "عن عبداهللا بن عمـرو قـال: قـال رسـول اهللا     «آمده، این است: ها  مقدمۀ تذکرهث دیگري که در مؤمن است. حدی
. )46: 1426نقـل از قصـاب،    (بـه ]» 378: المفـرد  دباأل» [بمنزلۀ الکالم؛ حسنه کحسـن الکـالم و قبیحـه کقبـیح الکـالم     

  جوید: به این حدیث پیامبر(ص) تمسک می بهارستان سخنشاهنوازخان خوافی در 
کند قول آن حضرت(ص) است که الشّعر کالم حسنه حسن و قبیحه  بالجمله، کالم جامع که در این باب رفع اختالف می

و قافیه است و آن دخل در حرمت کراهت ندارد. مدار بـر معنـی و مضـمون     قبیح یعنی آنچه زیادتی است در شعر وزن
 ).6: 1161است، اگر نیک است نیک و اگر بد است بد و روایت فقهی هم مشعر بر این معنی است (

تواند خوب یا بد باشد؛ معناي آن مهم است.  گویا برخورد پیامبر با شعر ناظر به محتواست. شعر کالمی است که می
داند که در  وازخان با استفاده از این حدیث تأکید را بر معنا و مضمون گذاشته است. وي وزن و قافیه را اعراضی میشاهن

 حرمت و کرامت شعر اثري ندارند. 
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 ۹۰٥/ هاي فارسی در نگاهی به مقدمۀ تذکرهمسئلۀ نسبت اسالم با شعر و شاعري 
 

عن عمرو بن الشّرید عن أبیه قال: ردفـت  «از دیگر احادیثی که در نسبت پیامبر با شعر و شاعري مطرح شده، این است: 
الصلت شیء؟ قلت: نعم. قال: هیه، فأنشدته، فقـال: هیـه، حتّـی     یوماً فقال: هل معک من شعر أمیۀ بن ابیرسول اهللا(ص) 

گونـه انعکـاس    شاهنوازخان این حدیث را ایـن  .)48: 1426نقل از قصاب،  (به ]»767/ 4مسلم:  صحیحأنشدته مائۀ بیت [
لت شنید و طلب زیادت کرد... آن حضرت در شـأن وي  الص در حدیث آمده که آن حضرت، اشعار امیۀ بن ابی«دهد:  می

 ). 2-1: 1161» (فرمود: آمنَ شعره و کفر قلبه و در روایتی آمنَ لسانُه و کفر قلبه...
اهللا صلّی اهللا علیه و  روي أحمد من حدیث کعب بن مالک قال: قال لنا رسول«این حدیث نیز در این باره نقل شده است: 

عـون  » [المشرکین بالشّعر فإنّ المؤمن یجاهد بنفسه و ماله و الّذي نفس محمد بیده کأنّما تنضحونهم بالنّبلاهجوا "سالم: 
حضـرت  «گویـد:   لـودي در ایـن بـاره مـی    . )47: 1426نقـل از قصـاب،    (بـه  ]»22/ 5 الباري لحّل أدلۀ صحیح البخـاري 

ان را که اهجوا المشرکین فإنّ ذلک أشددر ایـن  5: 1102» (علیهم من النّبل و إن جبرئیل معک پیغمبر(ص) فرمود حس .(
توان با آن به دفاع از اسالم در برابر کفّار پرداخـت.   حدیث، شعر نقشی ابزاري پیدا کرده است. شعر ابزاري است که می

ایـن ضـربه از   گرفتن آن بر پیکر کفّـار ضـربه بزنـد.     دست شود که شاعر باید با به شعر در این برهه به شمشیري بدل می
بینیم که حتّی هجو نیز اگر در خـدمت اسـالم باشـد، پسـندیده      آمده است. در این حدیث می طریق هجو ایشان وارد می

 توان دریافت که کارکرد شعر در رد یا قبول آن در نظر اسالم تأثیري بسزا داشته است.  است. از اینجا می
شود، برخورد پیامبر با شعر و بـا شـاعرانی مثـل     شعر و شاعري مطرح مییکی دیگر از مباحثی که دربارة رابطۀ پیامبر با 

عنوان شاعري خدمتگزار به اسـالم،   حسان بن ثابت است. حسان یکی از شعراي مهم روزگار پیامبر بوده است. نام او به
 النّبـی  شـرف نقل از کتـاب   تشاه بهاند. دول نویسان به بررسی رفتار پیامبر با او پرداخته ها آمده است و تذکره در اکثر مقدمه

 دربارة حسان گفته است: 
حسان بن ثابت رضی اهللا عنه یکی از شعراي حضرت رسول صلعم بوده و همواره مدح حضرت رسول کردي و جواب 

.. شعراي اشعار کفّار گفتی و ماریۀ قبطیه را و خواهر او را که شیرین نام بود ملک شام بهدیه پیش رسول صلعم فرستاد.
 ).7: 892( شیرین را حضرت رسالت بصلۀ شعري که حسان به روز غزاي خندق جهۀ رسول صلعم گفته بود بدو بخشید

مشرب او در نزد پیامبر پی برد. جایگاه  ثابت و احتماالً شاعران هم توان به جایگاه واالي حسان بن از این روایت می
مبر را بر آن داشته است تا او را منبري براي شعرخوانی در مسجد پیا -مطابق قول اختر  -حسان چنان رفیع بوده که 

کنند (ر. ك.  تعیین کند. وي همچنین از قول پیامبر گفته است که حتّی حوریان در بهشت به اشعار مسلمین تغنّی می
1232 :13.(  

ترین سخنان بوده است و ایشان دربارة  گوید که شعر در نزد پیامبر(ص) محبوب میکشّاف  لودي با استفاده از تفسیر
نویسنده پس از این در تأکید سخنان خویش، ». إنّ هللاِ تعالی کنزاً تحت العرش مفاتیحه ألسنۀ الشّعراء«اند:  شعرا گفته

علّموا صبیانکم الشّعر «ارش شده است: کند که در آن به آموزش شعر به کودکان سف دوباره به سخنی از پیامبر اشاره می
» الشّعراء یتّبعهم الغاوون«بفهماند که تناقضی میان آیۀ » متوسطان علم شناسایی«لودي براي اینکه به ». فإنّه یورث الشّجاعۀ
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دانشی است که  گوید که این آیه و حدیث در شأن جماعت بی با این سخنان نیست، می» الشّعراء کذّاب«و حدیث 

 ).5: 1102اند (ر. ك.  کرده علیم ابلیس اهل حجاز را هجو میت به
آمده است و ما بخشی از  تفسیر کواشیکند که در  اسالمی شعر، داستانی را نقل می-لودي در توجیه و اثبات ارزش دینی

 آن را پیش از این نقل کردیم: 
مآب  دیگر از شعراء صحابه (رض) به جناب نبوت رواحه و جمعی بعد از نزول آیۀ الشّعراء یتبعهم الغاوون، حسان و ابن

ترسـم بـر ایـن صـفت بمیـرم؛ حضـرت        رواحـه گفـت مـی    داند که ما شاعریم و ابـن  عرض نمودند که حق سبحانه می
گوییـد   زبان خود و شعري که شـما در شـأن کفّـار مـی     شمشیر خود و به کند به رسالت(ص) فرمودند که مؤمن جهاد می

از تیغ و تیر، پس آیۀ إالّ الّذین امنوا و عملوا الصالحات و ذکروا اهللا کثیراً و انتصروا من بعـد مـا   تر است بر ایشان  سخت
ظلموا نازل شد و حضرت پیغمبر(ص) فرمود حسان را که اهج المشرکین فإنّ ذلک أشد علیهم من النّبـل و إنّ جبرئیـل   

 جا). معک (همان
القدس دانسته شده است و در مقابل، شعر  اند، مورد تأیید روح رودهس اشعار شاعرانی که در خدمت اسالم شعر می

 اي شیطانی و ناپسند دانسته شده است.  مخالفان اسالم، داراي ریشه
و باتّفاق جمهور «آمده است:  تذکرةالشّعراءصلۀ پیامبر به شاعران نیز اشاره شده است. براي نمونه، در  ها گاه به در تذکره

انـد و   اند و مدایح گذرانیده رسول صلّی اهللا علیه و سلّم و اصحاب عظام ایشان شعرا شعر گفته علما در مجلس حضرت
طراز آن حضرت  در کتب سیر آمده که شعراي مدحت«نیز آمده است:  شمع انجمن). در 7: 892» (اند صله و تربیت یافته
رسد که طرح این موارد بـراي   ). البته به نظر می26: 1292(بهادر، » نه از رجال و دوازده از زنان بودند و صلم صدوشصت

نویسان از این طریق  اسالمی، بوده است. تذکره-گویی در دربارهاي امراي اسالم، با توسل به مرجعیت دینی توجیه مدیحه
انـد. سـخن آزاد    دادن داشـته   سرایی و مجیزگویی شعرا و نیز تشویق شـاهان بـه صـله    سعی در درست جلوه دادن مدیحه

 لگرامی شاهدي بر این مدعاست: ب
در نقاب احتجاب نماند که صله دو قسم است: اخروي و دنیوي. اول نصیب جمعی که به مداحی خاندان نبوت و اکابر 

اند... و ثانی قسمت گروهی که به مداحی دنیاداران پرداخته و حاجت خود که الزم طبیعت  دین، ذخایر سعادت اندوخته
: 1176ساخته و صلۀ شعر گاهی به عطاي جان باشد و گاهی به عطاي مال. هر دو قسم مسنون است (بشري است قضا 

5.( 
 نویسان ) تفسیرهاي تذکره3-پ

نویسان در توجیه ارزش شـعر و شـاعري از نظرگـاه دیـن      خورد، کوشش تذکره میچشم  ها به بیشتر مقدمهاي که در  نکته
دهد که اسـتناد بـه    ها نشان می اند. بررسی داده اي موجه جلوه می د شعر را مقولهاسالمی است. ایشان به دالیل مختلف بای

ترین  مثابۀ اصلی ، بهقرآنو احادیث و سیرة پیامبر، یکی از طرق موجه جلوه دادن شعر بوده است.  قرآنمنابع دینی، یعنی 
نویسان براي رفع این معضل،  ندارد. تذکره در باب شعر و شاعري -البته در ظاهر  -مرجع دین اسالم، نظر چندان مثبتی 

اند. در این سنّت تفسیري بسیاري از مسائل مربوط به شعر و شاعري با اسـتناد بـه احادیـث و     را تفسیر کرده قرآنآیات 
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نویس همین کوشش او بـراي تفسـیر    ترین کارهاي یک تذکره اقوال مختلف پیامبر توجیه شده است. شاید یکی از اصلی
نویسان و کیفیت برخورد مفسران بـا شـعر در    بوده است. نکتۀ درخور اعتنا این است که میان این عمل تذکرهن قرآآیات 

 شود.  آغاز اسالم شباهتی دیده می
 ت) نتیجه

شعربودن خود و شاعري پیامبر را نفی کرده است تا خود را در نظر مخاطبانی که شعر  قرآنتوان گفت که  در مجموع می
با شعر و شاعري غافل بود.  قرآناند، برتر از شعر نشان دهد. البته نباید از رابطۀ دیالکتیکی  دانسته را برترین نوع کالم می

دهد که گـاهی شـعر بـه مرجعـی بـراي       م نشان می، بررسی محتوایی شعر در اسالقرآنها در  گونه رد و نفی با وجود این
 هاي فارسی را به خود اختصاص داده است. بدل شده است. مسائل اخیر بخش مهمی از مقدمۀ تذکره قرآنتفسیر 
انـد. ایشـان از سـویی     اسالمی شـعر داشـته  -ها و دالیل مختلف سعی در اثبات ارزش دینی نویسان فارسی با انگیزه تذکره

اند و از سوي دیگر، هـوادار و   زیسته هاي دینی می اي مسلمان با حکومت اند و در جامعه عتقادات اسالمی بودهبند به ا پاي
اند، براي توجیه ارزش شعر و شاعري به  دیده اند. ایشان که خود را درگیر تعارض می رفته شمار می مبلّغ شعر و شاعري به

اي کامالً موجه از نظر دین جلوه دهنـد. اسـتناد بـه     ري را مسئله و مقولهاند تا شعر و شاع منابع اصلی اسالم استناد کرده
 مرجعیت یا اتوریته یکی از طرق توجیه است. 

در این بـاب   قرآناند: اول، توجیه و تفسیر آیات  نویسان براي اثبات ارزش دینی شعر دو رویکرد را در پیش گرفته تذکره
اسـت  » إنّ من الشّعر لحکمۀ«او در این زمینه. مشهورترین احادیث در این زمینه  و دوم، استناد به احادیث پیامبر و سیرة

اند که اوالً شعر و شاعري و ثانیـاً کـار خـود     اند. ایشان بدین وسیله تالش کرده نویسان بسیاري آن را نقل کرده که تذکره
ت و رابطۀ اسالم بـا  هاي فراوانی در باب نسب در مقدمه را در نظر مخاطب موجه جلوه دهند.» تذکرةالشّعرا«یعنی نوشتن 

 1 شعر و شاعري سخن رفته است.

 

 پی نوشت:
ها بررسی شـده نـام ببـریم، بایـد     هایی را که مسئلۀ اسالم و شعر و شاعري در آنپیش از آنکه چند نمونه از مقدمه -1 

-آیات و احادیث حولِ محور قرآن و شعر میاي به مقدمۀ دیوان سنایی نیز داشته باشیم که در آن سنایی به بررسی اشاره

-9: 525زند. ر.ك. سنایی، منویسان دست به توضیح و تفسیر این آیات به زبان خودش میپردازد و همچنین مانند تذکره
11 . 

 
ه از ها(که قدیمترین سند برجـاي مانـد  زبانان به پیش از مقدمۀ تذکرهها در میان فارسیشود این بحثکه معلوم میچنان1

تـري  ادبیاتی عربی قدیمیشک باید پیشینۀ آن را در کتب حدیثی، روایی و تفسیري و تاریخگردد و بیعوفی است) برمی
، و اللطـائف  الدهرهاي ثعالبی مانند یتیمۀ ها که در حوزة تاریخ ادبیات هستند باید به کتابجو نمود؛ از جملۀ آنوجست

باب ذم الشعر «و » باب مدح الشعر و الشعراء«ه دو بخش از کتاب اخیر را تحت عنوان و الظرائف اشاره کرد. مثالً نویسند
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-ها درجایی تا حدي معنادار مـی . این بررسی64-60: 429به این مسئله اختصاص داده است. ر.ك. ثعالبی، م» و الشعراء

اش یـادآور شـده از ایـن دسـت     کرهنویسی که این بحث را در تـذ شود که بتوانیم بگوییم عوفی به عنوان نخستین تذکره
کند کـه  االلباب عوفی باشد که نویسنده در آنجا اشاره میتواند به خود لبابها بهره برده است. استناد این سخن میکتاب

اند و چند تصنیف پرداخته چون طبقات ابن سالم شک نیست که درین شیوه در طبقات شعراي عرب چند تألیف ساخته«
یبه و طبقات ابن المعتز و یتیمۀ الدهر که منصور ثعالبی ساخته اسـت و دمیـۀ القصـر کـه تـاج الرؤسـاء       و طبقات ابن قت

). 10: 618عـوفی،  »(الدین محمـد انـدخودي تـألیف کـرده...    الحسین بن علی الباخرزي پرداخته و زینۀ الزمان که شمس
ائف و الظرائف نکرده است، اما احتماالً در نوشتن خصوص کتاب اللطها و بهاي به تقلید از این کتابهرچند عوفی اشاره

 .43: 1388ها تأثیر پذیرفته است. ر.ك. زرقانی، تبع نویسندگان آنبرد و بهو ساختار مقدمۀ آن، از آثاري که نام می تذکره
؛ والـه،  56: 1104؛ ملیحـا،  6-4: 1102؛ لـودي،  4-2: 1025نهاونـدي،  ؛ 9-8: 1016؛ کاشانی، م. 3: 957ر. ك. صفوي،  

ــر، 6-5: 1176؛ آزاد، 3: 1161 ــاموي، 12-7و  1، 1: ج. 1232؛ اخت ــزدي، 11: 1258؛ گوپ ؛ شــهالي 47: 1262؛ وامــق ی
 .22,1: 1277یزدي، 

  
 نامه:  کتاب

بیـگ. تهـران: پژوهشـگاه     . تصحیح ناصر نیکوبخت، شکیل اسـلم خزانۀ عامره). 1176نوح ( آزاد بلگرامی، میرغالمعلی بن -1
 .1390انی و مطالعات فرهنگی. علوم انس

 .1343نا.  کوشش ع. خیامپور. تبریز: بی . به1: ج. تذکره اختر). 1232مولد ( نژاد تبریزي فرامرز گرجی اختر، احمد بن -2
. تصحیح و تعلیقات محمدکاظم کهدویی. یزد: انتشارات دانشگاه یزد. شمع انجمن). 1292خان ( حسن بهادر، محمدصدیق -3

1385. 
 . تهران: اساطیر.شعر و شرع). 1374پورجوادي، نصراهللا ( -4

. شرح و تحقیـق: الـدکتور مفیـد    یتیمۀ الدهر فی محاسن أهل العصر). 429الثعالبی النیسابوري، أبی منصور عبد الملک (م -5
 م.1983ق. 1403محمد قمیحۀ. الجزء االول. الطبعۀ االولی. بیروت: دارالکتب العلمیه. 

 م.2010. بیروت: دارالمناهل. اللطائف و الظرائفـــــــــــــــــــــــــــــــ. . ــــــــــــــــــ -6

 نیا. تهران: طرح نو. . مترجم: مرتضی کریمیمعناي متن: پژوهشی در علوم قرآن ).1380خالی ابوزید، نصر حامد ( -7

. تصـحیح و تعلیـق   بهارسـتان سـخن  ). 1161الدوله معروف به شاهنوازخان ( آبادي، میرعبدالرزاق صمصام خوافی اورنگ -8
 .1388عبدالمحمد آیتی، حکیمه دسترنجی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

تهران:  .تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی: تطور و دگردیسی ژانرها تا میانه سده پنجم). 1388زرقانی، سید مهدي. ( -9
 سخن.

. بسعی و اهتمام و تصـحیح ادوارد بـرون. لیـدن:    تذکرةالشعراء). 892غازي (عالءالدولۀ بختیشاه ال سمرقندي، دولتشاه بن -10
 .1900مطبعۀ بریل. 
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. به سعی و اهتمـام  دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوي). 525سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم (م -11
 .1362مدرس رضوي. چاپ هفتم. تهران: سنایی. 

 –زمرلی، فواز احمد. الطبعۀ الثانیه. بیـروت  :بکرمحقق  ) اإلتقان فی علوم القرآن. ابی911بکر (  ابیسیوطی، عبدالرحمن بن  -12
 م  2001هـ. 1421لبنان: دار الکتاب العربی. 

سـیاه. تهـران: گیتـا.     کوشش اکبر قلـم  . بهشبستان ). تذکرة1277عبدالوهاب حسنی مدرسی ( شهالي یزدي، محمدعلی بن -13
1379. 

 .1314. با تصحیح و مقابله وحید دستگردي. طهران: مطبعه ارمغان. تحفه سامی). 957میرزا ( صفوي، سام -14
. تحقیق: دکتر عبد اهللا 19: ج. جامع البیان عن تأویل آي القرآن طبري: تفسیر). 310طبري، ابو جعفر محمد بن جریر (م.  -15

 .2001و التوزیع. بن عبد المحسن الترکی. قاهره: دار هجر للطباعۀ و النشر 
 .1906سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد برون. لیدن: مطبعۀ بریل.  . بهااللباب لباب). 618عوفی، سدیدالدین محمد ( -16
 . ویراست دو. تهران: سخن.نقد ادبی در سبک هندي). 1385فتوحی رودمعجنی، محمود ( -17

 ، دمشق: دارالفکر، آفاق معرفۀ متجددة.االسالمی و الخلقیالنقد العربی القدیم: نصوص فی االتجاه ). 1426قصاب، ولید ( -18
(بخش کاشان). تصحیح عبـدالعلی ادیـب   خالصۀاالشعار و زبدةاالفکار ). 1016علی (م.  الدین محمد بن کاشانی، میرتقی  -19

 .1384برومند و محمدحسین نصیري کهنمویی. تهران: مکز پژوهشی میراث مکتوب. 
 .1336کوشش اردشیر خاضع. بمبئی: چاپخانۀ سلطانی.  . بهاالفکار نتائج). 1258اهللا ( گوپاموي، محمد قدرت -20
 .1377. تهران: روزنه. الخیال مرآت). 1102لودي، امیر شیرعلیخان (  -21
. تحقیـق و تصـحیح محمـد تقـوي. تهـران:      مذکراالصـحاب ). 1104محمدشریف ( بدیع بن ملیحاي سمرقندي، محمد بن -22

 .1390مجلس شوراي اسالمی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 
 .1381اهتمام عبدالحسین نوایی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  . بهمآثر رحیمی). 1025نهاوندي، مالعبدالباقی ( -23
ها از ابوالقاسم رادفر و گیتـا   . تصحیح، مقدمه و فهرست1ج.): ج.  2(الشعراء  ریاض). 1161خان ( واله داغستانی، علیقلی -24

 .1390ان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. اشیدري. تهر
 .1371کوشش حسین مسرت. تهران: فرهنگ ایران زمین.  . بهمیکده). 1262وامق یزدي، سیدمحمدعلی ( -25
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