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محمدرضا ابراهیمنژاد
دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 6930/30/60 :؛ تاریخ پذیرش)6930/63/60 :

چکیده
دانشمندان مسلمان برای دانش «تفسیر قرآن» رتبة نخستین اهمیت را ذکر میکنند؛ چراکه
موضوع این علم ،قران کریم است و دیگر علوم اسالمی ،همچون کهالم ،قهه  ،یهدی و
چنهانکه در

اخالق ،ب آن وابست انهد الزمهة ایهن ویژگهی آن اسهت که دانهش تفسهیر،
عرص های مختلف مورداستفاده قرار میگیرد ،ب موازات آن ،نیاز ب آسیبشناسی مضاعف
دارد یکی از جنب های آسیبشناسی و آسهیبپه یری تفسهیر ،روش اسهتفاده از «ادبیهات
معیار» است ک در شناخت ساختار و مضمون آیات قهرآن نههش کلیهدی دارد از عصهر
صحاب و تابعین ،برخی از مفسران ،شعر عرب جاهلی یا دیوان عرب را ب عنهوان ادبیهات

عدهای دیگر از مفسران همواره با این گهرایش
معیار در تفسیر قرآن برگزیده اند درمهابل ،
تفسیری مخالف بودهاند و متن قرآن کریم را «ادبیهات معیهار» دانسهت و شهعر جهاهلی را

دهاند در این پژوهش ،گ شت از کشف عوامهل گهرایش
شایستة مرجعیت تفسیر قرآن ندی 
ب شعر جاهلی و دیوان عرب ،دیدگاه و سیرة مفسران وابست ب این گرایش در مهایس بها
قرآنگرا تحلیل گردید ،جنب های ضعف و نارسایی و برخهی آثهار

دیدگاه و سیرة مفسران
منفی ،ک بر این گرایش مترتّب شده و اختالقاتی در عرصه ههای تفسهیری ،قهههی و را
باع شده ،مورد نهد منصفان قرارگرقت ک میتوانهد گهامی در مسهیر شهناخت یکهی از
آسیبهای دانش تفسیر شمرده شود
واژگان کلیدی :دیوان عرب ،شعر جاهلی ،دیوان گرایان ،قرآنگرایان ،ادبیات معیار ،دانش
تفسیر

(نویسندۀ مسئول)  E-mail: ebrahimnejad64@yahoo.com
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مقدّمه
از دیدگاه اسالمی «دانش تفسیر» دارای رتبه و منزلة نخستین است؛ چراکه موضوع این علمم
قرآن کریم است و سایر علوم همچون علم کالم فقه حدیث و ...نیازمنمد و وابسمته بمه علمم
تفسیرند (شوکانی 6161ق.)1 :.
بر این اساس «دانش تفسیر» نیازمنمد بمه توجمه کنکماش تحقیم .و ...ازجملمه مسمتلزم
آسیبشناسی بیشتر است .بهبیاندیگر همانگونه که دانش تفسیر در عرصهها و سماحتهمای
مختلف دارای کاربرد معرفتی است بهموازات آن نیازمند بمه آسمیبشناسمی جمام و فراگیمر
است؛ چراکه هرگونه انحراف در مباحمث و مسما ل روش و ...آثمار زیمانبمار گسمتردهای را در
اندیشه فرهنگ زندگی فردی و اجتماعی امت اسالمی خواهد داشت (نحاس 6130ق.)3 :.
یکی از ساحت های آسیب شناسی «تفسیر» ساحت «واژهشناسی و معناشناسی» اسمت .در
معناشناسی و واژهشناسی نیاز شدیدی به شناخت «ادبیات معیار و میزان» وجود دارد (فمیض
کاشانی 4141ق .)19 :.اکنون در شناخت داربست و سازة یک لفظ و آیمه یما معنما و مفهموم
آن اگر تردیدی وجود داشت به چه مرجعی باید مراجعه کرد؟ علمای تفسیر به ایمن پرسمش
پاسخهایی متفاوت دادهاند؛ عدهای «روایات مأثور» از پیامبر(ص)را برخی نیز خودِ قرآن کریم را
و دیگران مرج های دیگری را اضافه نمودهاند .در این میان گروهی از مفسران م کمه از آنمان
به «دیوانگرایان» تعبیر خواهیم نمود م شعر عرب جاهلی را بهمثابة «مرج و ادبیات معیار»
انتخاب نموده و در عرصة تفسیر قرآن بهکار گرفتهاند .پرسش اصلی در این مقاله اعتبار و عدم
اعتبار استناد به شعر عرب جاهلی بهمثابة ادبیات معیار در تفسیر قمرآن کمریم اسمت و بمدین
منظور باید بررسی نمود :اوالً دانش تفسیر چه پیشنیازهایی دارد؟ ثانیاً زبان و ادبیات معیمار
چه نقشی در تفسیر قرآن دارد؟ سمس نقطمهنظرهما و دالیمل طمرفداران معیمارگزینی شمعر
جاهلیت و مخالفان آنان چیست؟ و سرانجام چه نقدهای منصفانهای بمر ایمن روش وارد و چمه
آثار منفی بر آن مترتّب است؟ شایان ذکر است که بررسی پیشینة پژوهش این موضموع نشمان
میدهد که م در حدّ اطالع نویسنده بهرغم سابقة دیرینة اصل موضوع م پیرامون این مسمئله
به ویژه نقد و آثار مترتّب بر آن کتاب رساله یا مقالهای نوشته نشمده اسمت .بمدین منظمور در
آغاز به پیشنیازهای دانش تفسیر و جایگاه زبان و ادبیمات معیمار در عرصمة تفسمیر اشمارهای
خواهیم داشت .سس از طری .تبیین و تطبی .دیدگاه قرآنگرایان و دیوانگرایان و تحلیمل و
ارزیابی دقی .شعر و عوامل مؤثر در ترویج دیوانگرایمی و آثمار مترتّمب بمر آن مسمیر بررسمی
موضوع را ادامه خواهیم داد.
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 .1ادبیات معیار ،پیشنیاز تفسیر
طبممری در جممام البی مان طبرسممی در مجم م البی مان ابوحیممان در بحممر مح میط آلوسممی در
روحالمعانی بحرانی در تفسیر برهان ابنعاشور در التحریر و التنویر آیتاهلل خمو ی در البیمان
مالحسین کاشفی در جواهر التفسیر برای تفسیر قرآن پیشنیازهایی را معرفی نمودهاند.
ازجمله مهمترین پیشنیازها که مورد توجه مفسّران قرار دارد بهرهمندی مفسّر از «ادبیات
معیار» است و مشهورترین مصداق ارا هشده ممتن «قمرآن کمریم» «حمدیث ممأثور» و «شمعر
جاهلی یا دیوان عرب» است .مصداق اول و آخمر غالبماً در مقابمل یکمدیگر قمرار ممیگیرنمد و
اخمتالف دیمدگاههممای تفسمیری تأثیرگممرار در گممرایش بمه یکمی از ایمن دو ظماهر ممیگممردد
(طباطبایی 6933ق 60 :.و  .)50و درواق مفسران و پژوهشگران قرآنی در تفسمیر زبمان و
ادبیات معیار به دو گروه قرآنگرا و دیوانگرا تقسیم میشوند.

 .2دیدگاه قرآنگرایان
قرآنگرایان در میان مفسران خاصه و عامه وجود دارنمد امما اغلمب مفسمران شمیعه بمه ایمن
دیدگاه گرایش دارند .اکنون نظریه و روش برخی را از باب نمونه ارا ه میکنیم.
1ـ  .2دیدگاه شیخ طوسی
شیخ طوسی معتقد است در تفسیر آیهای که مراد و مقصود از آن روشن نیست نبایمد از همیچ
مفسری تقلید نمود ...بهویژه در امری که نیازمند به علم اسمت و درصمورتیکمه نیماز بمه ارا مة
شاهدی از لغت باشد اینگونه شاهد زمانی قابلپریرش است که در میان اهمل لغمت شمای و
معلوم باشد اما روایت یا لفظی که دورافتاده و نادر باشد مقبول و قط آور نیست و نممیتموان
آن را شاهد بر کتاب خدا قرار داد بلکه در چنین موردی باید از اظهارنظر توقف نمود (طوسی
بیتا.)1 :
وی اضافه نموده که اگر خودِ ایشان و یا علمای اهل توحید در مواردی تنمزّل نمموده و بمه
یک بیت از شعر جاهلی استشهاد میکنند تا مورد مشتبهی را در قرآن بیمان کننمد بمهخماطر
عنادی است که ملحدان دارند و اگر این نبود واجب بود که هیچ التفاتی به مخالفتهای آنمان
نشود؛ زیرا آنان در حدی نیستند که سخنانشان معیاری برای سمخنان پیمامبر قمرار گیمرد….
(همان61 :م )60
2ـ  .2دیدگاه فیض کاشانی
فیض کاشانی با تعیین مراتبی در فرایند تفسیر قرآن سیرهای استوار دارد .روش کمار خمود در
تفسیر را اینگونه بیان میکند :چنانچه از آیات محکمات قرآن آیهای بیمابیم کمه بیمانگر آیمة
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مورد تفسیر باشد به آیة محکم استناد می کنیم؛ زیرا برخی از آیات قرآن برخی دیگر را تفسیر
میکند و از جانب پیشوایان راستین نیز امر شده است که آیات متشابه قرآن را به آیات محکم
آن ارجاع دهیم.
(ع)
در مرحلة دوم اگر به حدیث معتبری از اهل بیت دست یابیم که در کتابهمای معتبمر از
طری .اصحاب ما رسیده است به آن استناد میکنیم .در مرحلة سوم بمه روایتمی کمه از اهمل
بیت(ع) از طری .عامه به ما رسیده استناد میکنیم؛ زیرا به معصموم(ع) منسموب اسمت و دلیلمی
مخالف آن وجود ندارد( ...فیض کاشانی 6160ق) .)00 :.
چنانچه مالحظه میشود در نظام فکری و هندسة تفسیری مرحموم فمیض از اسمتناد بمه
شعر جاهلی و دیوان عرب سخنی درمیان نیست .سیرة تفسیری ایشان نیز بما هندسمة فکمری
ارا هشده هماهنگ است و در تفسیر صافی چیزی از شعر جاهلی وجود ندارد یا بهندرت وجود
دارد.
3ـ  .2دیدگاه نیشابوری
نیشابوری در مقدمة تفسیرش به کشاف زمحشری اشاره میکند و اظهار میدارد که من سمعی
دارم معضالتی را که در تفسیر زمحشری وجود دارد باز کنم بدون اینکمه بمه ابیمات معقمد و
پیچیدة آن بسردازدم؛ زیرا اگر به اینکار اقدام کنم این گمان پمیش ممیآیمد کمه قرا متهما و
غرا ب قرآن را باید بهوسیلة امثال و شاهدها تصحیح نمود درحمالیکمه هرگمز چنمین نیسمت.
«فان القرآن حجة علی غیره و لیس غیره حجة علیه» (نیشابوری 6161ق.)1 :.
4ـ  .2دیدگاه علّامه طباطبایی
از بررسی دیدگاه و روش تفسیری صاحب المیزان روشن میگردد که قرآنگرایی در شخصیت
علمی و تفسیری ایشان به کمال رسیده است .در المیزان بیان نمموده کمه انسمان بمرای فهمم
حقای .و مقاصد عالیة قرآن ناگزیر است یکی از دو راه را برگزیند؛  ...راه دوم آن است که قرآن
را بهوسیلة خود قران تفسیر کنیم .این روش اوالً روش پیشوایان معصوم(ع) است و راه اسمتوار
و درستی است که معلمان قرآن داشتهاند؛ ثانیاً قدیمیترین روش تفسیر است که از معصومین
به ما رسیده( .طباطبایی 6933ق ج  .)69 :6صاحب المیزان بر نارسایی استناد به شمعر نیمز
تأکید دارد .وی در نقد دیدگاه یکی از مفسران نارسایی شعر را اینگونه بمازگو ممیکنمد« :امما
درخصوص شعری که انشاد نموده م و به آن استناد جسته م در عرصه و بازار حقمای .شمعر بما
هیچچیز قابل مقایسه و همسنگ نیست و جز زخرفه ای خیمالی و ظاهرسمازی تموهمی چیمزی
نیست تا به آنچه یک شاعر بیهودهگفتار بر زبان آورده استدالل گردد؛ بهویژه در مورد چیمزی
که قرآن به آن ورود نموده است :قرآن که سخنش هزل نیست و فصلالخطاب است» (هممان:
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 .)966از دو بیان علّامه بهدست میآید که ایشان ادبیات و منطم .قمرآن را برتمرین «ادبیمات
معیار» در دانش تفسیر شمرده و هیچگونه بهایی برای شعر و دیوان عرب در شناخت مفماهیم
و مقاصد قرآنی قا ل نیست .سیره و روش تفسیری ایشان نیز بمر هممین پایمة نظمری اسمتوار
است .در هیچجایی از المیزان مشاهده نمیشود که به دیوان عرب استناد شده باشد.
5ـ  .2دیدگاه صاحب الفرقان
نویسندة الفرقان بر «معیار بودن خود قمرآن» تأکیمد دارد و ازنظمر ایشمان تممام روشهمای
تفسیر بی پایه و اساس است .تنها روش صحیح آن است که قرآن بهوسیلة خودِ قمرآن تفسمیر
شود .رسول گرامی(ص) و اهل بیت ایشان(ع) نیز با هممین روش قمرآن را تفسمیر ممینمودنمد و
دیگر مفسران باید روش تفسیر قرآن به قرآن را از پیشوایان معصوم فراگیرند (صادقی تهرانی
6195ق .ج  61 :6و  50و /50ج  .)1 :93روایاتی که از معصومین(ع)در زمینة تفسمیر قمرآن
رسیده نسبت به متن قرآن بهمنزلة حواشی هستند که ناظر به متن و تاب متن است (نه ایمن
که حاکم بر متن باشد)( .همان ج6 :6م  .)60روش صاحب الفرقان در تفسیر آیمات مبتنمی و
منطب .بر دیدگاه ایشان است؛ زیرا در سراسر تفسیر نمیتوان موردی یافت که در تفسیر بمه
شعری از اشعار جاهلی استناد نموده باشد .اگر بهندرت بیت شعری دیده شود از باب اسمتناد
به آن در تفسیر نیست.
چنان که مالحظه شد مفسران مرکور بر استناد به متن قرآن در تفسمیر آیماتِ نیازمنمد بمه
تفسیر تمرکز دارند.

 .3دیدگاه دیوانگرایان
از آنچه گرشت دیدگاه و روش دیوانگرایان نیز اجماالً فهمیده شد .آنان برای شمناخت معنما
و تفسیر الفاظ و اصطالحات قرآن نحوة استعمال و کاربرد آن لفظ در یک یا چند بیت از شعر
جاهلی را معیار قرار میدهند .بهبیاندیگر فهم و سیره و روش عرب جاهلی در نحوة کماربرد و
استعمال الفاظ عرب اصل و معیار است .بدینصورت که در هر متنی ازجمله آیات قرآن همر
لفظ غریبی که بهکار رفته و معنای آن روشن نیست باید به شعر عرب جاهلی مراجعمه نممود.
اکنون دیدگاه و روش چند تن از مفسران دیوانگرا را معرفی میکنیم.
1ـ  .3دیدگاه زمخشری
زمخشری در تفسیرش بیش از  133بیت شعر آورده و بهکثرت از استشهاد به اشمعار اسمتفاده
نموده (راغب اصفهانی 6165ق .)50:.تا جایی که فردی مثل محبالدین افندی بمرای تبیمین
اشعار موجود در کشاف شرح نوشته و تا آن جا پیش رفته که آیات قرآن را بمر ابیمات و اشمعار
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تطبی .داده است .محمد علیان شرحی بر شمرح شمواهد کشماف دارد و داوری و اظهمارنظر او
نشان میدهد که زمخشری و افندی فرع را بهجای اصمل نهماده و قمرآن را بمه دیموان عمرب
وابسته نمودهاند که اگر کسی بخواهد ظاهر یا محتوای قرآن را کشف کند باید ابتدا سعی کند
ابیات جاهلی و دیوان عرب را تعم .کند و بیاموزد (زمخشری کشاف ج  :6المقدمات).
2ـ  .3دیدگاه نحّاس
نحّاس تفسیر معانی القرآن کریم را تألیف نموده است .کسانی که تفسیر او را تحقی .و منتشر
نمودهاند از او اینگونه یادکردهاند« :و المؤلف امام من أ مة الّلغمة فمی القمرن الرابم  ...فوجمه
أقوال المفسرین بما یتّف .م ما نقل عن العرب و نظر الی الروایات الشماذة بهمرا المنظمار فمردّ
منها ما ال تعرفه العرب» بر این اساس در نظر نحّاس باید دیدگاههای تفسیری را با منقول از
عرب سنجید .البته محق .این کتاب در ادامة ص 61تصریح میکند که مالک در نظر نحّاس
«لغت عرب» است عالوه بر آن در موارد عدیده ای نحّاس برای تقویت جانب قول یک مفسر
به موافقت آن با لغت عرب استناد میکند و به ارا ة شمعر ممیپمردازد (نحّماس 6130ق0 :.
63م .)55
3ـ  .3دیدگاه بیضاوی
در مقدمة تفسیر انوار التنزیل و اسرار التأویل بیضاوی بهلحماظ ایجماز چیمزی دال بمر گمرایش
دیوانی وجود ندارد اما سیره و روش بیضاوی در متن تفسیر این گرایش را اثبات میکند؛ زیرا
کراراً به اشعار عرب استناد میکند .از باب نمونه در تفسیر آیة ﴿الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیـارِهِم
بِغَیرِ حَقِّ إِالّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ﴾ (حج )13 /بالفاصله نوشته است« :علی طریقه قمول نابغةة:

وال عیب فیهم غیر أن سیوفهم بهن فلولُ من قمراع الکتا مب .و قیمل منقطم » (بیضماوی ج:9
 .)611در تفسیر آیة ﴿فَوَجَدا فیها جِدارًا یُریدُ أَنْ یَنْقَضَّ﴾(کهف )00 /نیز اینگونه به تبیین
آیه میپردازد« :یدانی أن سیقط فاستعیرت اإلرادة المشارفة کما استعیر لها الهم و العمزم قمال:
یرید الرُمح صدر أبی براءٍ و یعدل عن دماءِ بنی عقیل .و قال :أن دهراً یلُمُ شملی بجملٍ لزممانُ
یهُمُ باالحسان» (بیضاوی 6163ق .ج .)9395اینگونه استشهاد در ذیل آیة  51سمورة اسمراء
(همان ج )116 :5و موارد زیاد دیگری وجود دارد که بهلحاظ رعایت اختصمار از آوردن آنهما
صرفنظر میکنیم.
4ـ  .3دیدگاه سیوطی
سیوطی مؤلف تفسیر الدّر المنثور است .در برخورد اولیه از سیوطی بعید میآید که دیوانگرا و
متکی به شعر عرب باشد اما سمیرة علممی و تفسمیریاش شخصمیتی دیموانگمرا از او نشمان
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میدهد .این امر منحصر به تفسمیر آیمات  55 63 0 9 5و ...سمورة بقمره نیسمت بلکمه در
سراسر تفسیر سیوطی استناد به شعر مشهود است که ذکر نمونهها موجب اطالمه خواهمد بمود
(سیوطی 6131ق .ج .) 51 :6
5ـ  .3دیدگاه طبری
طبری در مق دمة تفسیرش استفاده از شعر و استناد به شعر سا ر و رایج عمرب را یکمی از سمه
مأخر و منب برای مفسر ذکر میکند .سیرة تفسیری او استناد به اشمعار اسمت .ایمن سمیره و
روش تقریباً در تمام تفسمیر جمام البیمان اداممه دارد (جمام البیمان 6153ق .ج 0 :6و 95؛
معرفت 6903ش .ج  .)611 :5با توجه به اعتبار علمی چندجانبهای کمه هممواره طبمری در
نزد مفسران مورخان و فقیهان عامه داشته با اطمینان میتوان گفت دیموانگرایمی طبمری در
بین مفسران و دانش تفسیر تأثیر داشته است.
6ـ  .3دیدگاه ثعالبی
ثعالبی در موارد زیادی برای تأکید یک قرا ت یما معنمای یمک لفمظ قرآنمی بمه شمعر اسمتناد
میکند .استناد به شعر زهیر در تأکید قرا ت ابنکثیر در آیة  599بقمره و بیمان معنمای لفمظ
«مقیتاً» در آیة  00سورة نسماء و در ممورد عطمف جملمه بمر جملمه در آیمة  3سمورة حشمر
نمونههایی از این واقعیت است (ثعالبی 6160ق.)630 :.
7ـ  .3دیدگاه قُرطبی
قُرطبی مفسر دیگری است که در تبیین معمانی و مفماهیم از اسمتناد بمه شمعر چشممپوشمی
نداشته است .این واقعیت را می توان در موارد کثیری از تفسیر قرطبی مشاهده نمود .بهلحماظ
رعایت اختصار می توان به چند مورد از تحلیل و اظهمارنظر قرطبمی توجمه نممود .او در بیمان
کیفیت سالم دادن و پاسخ به سالم نقل میگوید« :مردی به نام جمابربن سملیم گفمت :رسمول
خدا(ص) را دیدم و گفتم :علیکالسالم ای رسول خدا .آن جناب فرمود :نگو «علیکالسالم»؛ زیرا
عبارت «علیکالسالم» درود فرستادن بر مرده است بلکه بگو «السالم علیک».
قرطبی سس اینگونه اظهارنظر نموده که این حدیث چیزی را ثابت نمیکند اما بمه ایمن
لحاظ که طب .عادت عرب در شعر نام کسی را که دربارهاش دعا میشمد مقمدّم ممیآوردنمد
همانند اینکه میگویند «بر او باد لعنت و غضب خداوند» .لمرا خداونمد متعمال فرممود﴿ :وَ إنَّ
عَلَیکَ لَعنَتی إلی یَومِ الدّینِ﴾ (ص« )00 /به راستی بر تمو بماد لعنمت ممن تما روز قیاممت».
همچنین روش و خصلت شاعران دربارة درود فرستادن به مردگان بدینصورت است .نمونهاش
این شعر است« :علیک سالم اهلل قیسبن عاصم و رحمته مـا شـا أن یترحمـا» شماعر
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دیگر به نام شماخ نیز گفته است« :علیک سالم من أمیر و بارکت یداهلل فی ذاک األدیـم
الممزق» .ازاینروی پیامبر(ص)آن مرد را از سالم نمودن به این عبارت نهی کرد نه اینکه سالم
فرستادن به صورت مرکور لفظی باشد که دربارة مردگان مشروع باشد؛ زیرا از پیامبر(ص)رسیده
است و ثابت گردیده که آن جناب همانگونه کمه بمه زنمدگان سمالم نممود بمه مردگمان نیمز
همانگونه سالم نمود( ...قرطبمی 6905ق .ج 936 :0ذیمل آیمة  01سورةنسماء) .چنمانکمه
مالحظه میگردد قرطبی سیرة عرب و شاعران را بهعنوان اصل و پایه قرار داده و کیفیت سالم
فرستادن پیامبر(ص)بلکه سبک و اسلوب جمالت قرآن را برگرفته از آنان شمرده است.
مورد دیگری که می توان نام برد تعیین معنای سجود است .قرطبی در ذیل آیة ﴿وَ إِذْ قُلْنا
لِلْمَالئِكَةِ اسجُدُوا ِآلدَمَ( ﴾...بقره )91/برای تبیین معنای سجود چنین اظهار میدارد :معنمای
سجود در زبان عرب عبارت است از« :ترلل و خشوع؛ شاعر گفته است :بجمع تضِلُ البُلُق فی
حَجَراته تری األکُمَ فیها سجدًا للحوافِر( »...قرطبی 6905ق .ج.)536 :6
مورد دیگر اظهارنظر مفسمر در ممورد معنمای «مصمیبة» اسمت کمه در آیمة ﴿الَّـذینَ إِذا
أَصابَتْهُم مُصيبَةٌ﴾ (بقره )601/استعمال شده است .قرطبی با استناد به این شمعر «أسلیم إن
مصابکم رجالً أهدی السالم تحية ظلمُ» واژة مصیبت را بهمعنای «وسمیلة اذیمت» تفسمیر
نموده است (قرطبی 6905ق.)600 :.
چنان که در دیدگاه و سیرة مفسران مرکور مالحظه شد دیوانگرایان شعر جاهلی یا دیوان
عرب را به مثابة مقیاس و معیار گرفته و الفاظ و مضامین آیات کریمة قرآن را با آن میسنجند
و براساس نتیجة حاصل از آن اظهارنظر میکنند درحالیکه قرآن کریم براساس برخی آیمات
خودمعیار است و هیچگونه احتمال ضعف و کاستی در آن راه ندارد ﴿الحَمدُ لِلَّهِ الَّـذِی أَنْـزَ َ
عَلَى عَبدِهِ الْکِتَابَ وَ لَم یَجعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ (کهف  6 /و.)5

 .4تعریف شعر و پیشینة آن در دانش تفسیر
راغب شعر را در اصل بهمعنای علم و آگاهی دقی .میداند و در عرف اسم بمرای «کمالم دارای
وزن و قافیه» قرار گرفته است (راغب 6165ق .)100 :.صاحب «الجَدوَل» نیز شعر را اینگونه
معرفی نموده است« :اسم للکالم الموزون المقفمی جمعمه أشمعار» (صمافی 6160ق .ج:59
 .)96شایان ذکر است که تعریف عرفی و اصطالحی شمعر از تعریمف اصملی آن فاصملة زیمادی
گرفته است .در تعریف اصلی شعر از سنخ معناست اما در تعریف عرفی شمعر از سمنخ لفمظ
است .به تعبیر دیگر ساختار لفظی شعر اصل قرار گرفته و محتوای شمعر فاقمد اصمالت اسمت
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(تهرانی 6195ق .ج . )30 :50فخر رازی خاطر شان کرده که شعر اقتضا میکند شماعر معنما
را به لحاظ مراعات لفظ و وزن تغییر دهد اما در کالم شارع لفظ از معنی تبعیت میکند .بمه
بیانی دیگر معنایی که از شاعر ارا ه میشود تاب لفظ است .... .اگر کسی به هدف بیان معنایی
مهم عبارتی موزون بهکار ببرد شاعر نیست و اگر شاعری به هدف انشای کالممی دارای وزن و
قافیه معنایی حکیمانه را افاده میکند حکیم نیست .در تأیید این نظمر لطیفمهای در سمخن
(ص)
رسول اکرم
وجود دارد که فرممود« :ان من الشعر لسحراً و انّ من الشـعر لحكمةة» ( ...فخمر رازی

6153ق .ج.)930 :3
پیشینة شعر در تفسیر قرآن :کاربرد شعر در تفسیر قرآن به عصر صحابه بمازمیگمردد.
آیاتی از قرآن کریم دلیل روشن بر جایگاه شعر در فرهنگ عرب جاهلیت است (شعراء551 /؛
ی 13 /؛ طباطبایی 6933ق .ج  .)500 :0از سوی دیگر روایماتی در زمینمة روش تفسمیری
برخی صحابه وجود دارد که پیشینه و سابقة شعر جاهلی در عرصمة تفسمیر صمحابه را اثبمات
میکند .بر اساس اینگونه روایات از شعر بهعنوان «دیوانالعرب» یاد ممینمودنمد؛ چراکمه در
شعر تاریخ و آثار عرب وجود داشت به وسیلة شعر بر یکدیگر مفاخره و خودستایی مینمودند.
از طری .شعر دیگران را به کاری ترغیب یا بازمی داشتند .از سوی دیگر مفسران سلف و قمدما
به اشعار عرب استدالل مینمودند (ثعالبی 6160ق .ج )630 :6اما تفحص دقی .در روایمات
نشان می دهد که چند تن از صحابه و تابعین نقش زیادی در بهکارگیری شعر در تفسیر قمرآن
داشتهاند.
الف) خلیفة دوم :خلیفة دوم بیش از دیگران به این امر اهتمام ورزید .عمر دربارة معنای جملة
﴿أَو یَأْخُذَهُم عَلى تَخَوُّفٍ﴾ (نحل )10 /از حاضران پرسید پیرمردی از قبیلة «همریل» از جما
برخاست و گفت این لغت قبیلة ماست؛ تخوف بهمعنای «تنقص» است .عمر پرسید ایمن معنما
را عرب در اَسفارش میشناسد و تأیید میکند؟ گفمت :آری و سمس گفتمة شماعر را بمرای او
روایت کرد که انشا نمموده «تخوف الرحل منها نامکا قردا کما تخوف عود النبعة السفن»
عمر به اصحابش گفت :بر شما باد به دیوان شما تا گمراه نگردید .گفتنمد دیموان مما چیسمت؟
پاسخ داد :شعر دورة جاهلیت؛ زیرا تفسیر کتاب شما (= قرآن) و معانی کالم شما در آن وجمود
دارد (ابنعاشور 6153ق .ج.)53 :6
ب) ابنعباس :پ از عمر کسی که برای تبیین الفاظ غریب قمرآن بمه شمعر اسمتناد نمموده
ابنعباس است .شاید بتوان گفت پ از خلیفة دوم ابنعباس بیشترین نقش را داشته اسمت.
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وقتی دربارة معنای ﴿یَومَ یُکشَفُ عَن ساقٍ﴾ (قلم )15/از ابنعباس سمؤال کردنمد او گفمت:
« هرگماه چیمزی از قمرآن بمر شمما آشمکار نبمود آن را از شمعر بجوییمد؛ زیمرا شمعر دیموان م
(فرهنگنامه) عرب است» (یزیدی 6130ق .)60 :.روایت مشهور دیگر محماورهای اسمت کمه
میان ابنعباس و یکی از سران خوارج به نام ناف بن االزرق در مسجدالحرام پیش آمده و تممام
پرسشهای قرآنی ناف را با استشهاد به شعر پاسخ داده است (ابنعباس 6169ق.)50 :.
ج) عکرمه :بهجز خلیفة دوم و ابنعباس عکرمه ازجملمه تمابعین و افمرادی اسمت کمه سمیرة
خلیفة دوم و ابنعباس در ترویج دیوان گرایی را ادامه داد .بر اساس برخمی روایمات عکرممه از
یکسو استنادات منسوب به ابنعباس را بازگو میکرد (ابنقتیبه 6166ق )100 :.و از سموی
دیگر خود نیز در تفسیر به اشعار جاهلی استناد مینمود (قرطبی 6905ق.)51 :.

 .5دیدگاهها در تعیین« زبان معیار»
به خاطر پرهیز از تسرّع در داوری (برخی امور که در تشخیص و تعیین زبمان معیمار ممیتوانمد
مؤثر افتد و عبارتاند از) دیدگاه قرآن کالم و سیرة معصموم و نظمر قمرآنپژوهمان را در حمدّ
امکان ذکر میکنیم.
1ـ  .5دیدگاه قرآن
قرآن کریم در زمینة شناخت و فهم خود مرج دیگری را معرفی ننمموده بلکمه م در مرتبمة
نخست م به تدبر در خودِ قرآن دعوت نموده است (نساء .)05 /از سموی دیگمر قمرآن هرگونمه
نادرستی در لفظ و نیز در معنا را با صراحت از خود نفی نموده اسمت (کهمف6 /؛ طباطبمایی
6933ق .ج  .)590 :69همچنین از آنجا که قرآن بیانگر هرچیزی اسمت (نحمل )03 /بایمد
قبل از هرچیز بیانگر خودش باشد و در بیانش نیازمند به غیر از خود نباشد.
(ع)

2ـ  .5دیدگاه پیشوایان معصوم
براساس حدیث ثقلین پیشوایان معصوم قرین عدل و همتای قرآناند (قمی 6919ش .ج:6
 .)9لرا سخن و سیرة آنان در زمینة تفسیر قرآن شایان دقت است .یکی از سخنان ناظر به این
مسئله روایتی است از امام باقر (یا امام صادق)(ع)که وقتی از تفسیر آیة ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ ﴾
(شعراء )630 /پرسیدند فرمود :قرآن زبانها را تبیین و روشن میکند ولی زبانهما قمرآن را
تبیین نمیکنند (طباطبایی 6933ق .ج  .)995 :60این سخن هرچند کوتماه اسمت امما دو
بُعد ایجابی و سلبی را بیان نموده که بسیار بلیغ و رسا است.
سخن دیگر از امیر مؤمنان (ع) دربارة قرآن است که فرمود :برخی از آیات قرآن برخی دیگمر
از آن را تأیید و تصدی .میکند (نهجالبالغه 6161ق .خطبة .)50 :60
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سیرة پیشوایان معصوم در زمینة تفسیر قرآن نیز حاکی از آن است که تفسمیر آنمان چنمد
ویژگی دارد؛ نخست آنکه برخی آیات قرآن را بهوسیلة آیة دیگری از قرآن تفسمیر نممودهانمد.
وهببن وهب قرشی از امام صادق(ع) روایت نموده است کمه فرممود اهمالی بصمره بمه حضمرت
اباعبداهلل(ع)نامه ای نوشتند و از معنای «صمد» پرسیدند .حضرت در پاسخ به آنمان نوشمت...« :
خداوند سبحان «صمد» را تفسیر نموده :در آغاز فرموده ﴿ ...اهللُ أَحَدٌ اَهللُ الصَّمَد﴾سس آن را
تفسیر نموده و فرموده ﴿اَلَّذی لَم یَلِد وَ لَم یُولَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفَواً اَحَدٌ﴾ (عماملی 6133ق.
ج613 :60؛ االمام الحسین 6193ق.)930 :.
همچنین در مواردی آنان خود مرج برای تفسیر قرآن بودهاند (االمام الحسین 6193ق:.
.)691
ویژگی سوم آنکه هیچیک از آن بزرگواران هیچ آیهای از قرآن را با استناد به شمعر تفسمیر
ننموده و از شعر بهره نجستهاند .این در حالی است که م طب .روایمات عاممه م در عصمر ا ممه
مفسران دیوان گرا این روش را داشتند .استنادات منقمول از ابمنعبماس و عکرممه مؤیّمد ایمن
واقعیت است.
3ـ  .5دیدگاه مفسران و قرآنپژوهان
دیدگاه مفسران در عرصة دیگر مباحث مربوط به قرآن میتواند مورد توجه قرار گیرد .در ایمن
عرصه مشاهده میکنیم که قرآن را خواه بهلحاظ ساختاری و خواه بهلحاظ محتوایی فراتمر از
دستیابی اهل زبان عربی میدانند .مفهوم منط .قرآنپژوهان این است که آنچه آثار نثری یا
منظوم و شعری از داناترین گویندگان و سرایندگان عرب خل .شده به مسمتوای سمطح قمرآن
نمیرسد .در این صورت شعر و دیوان عرب از تفسیر و تبیین آیات غریب قرآن قاصر است.
در هر زبان و گویش سخن نظم و نثر ازآنجهت کاربرد تفسیری دارد که خود جز ی از ان
گویش است و جزء میتواند فیالجمله بهگونمهای معمرّف کمل باشمد (فمیض 6160ق .ج:6
 )95اما شعر و نثر عربی چنین نسبتی را به قرآن ندارند؛ زیرا قمرآن از مقولمهای دیگمر اسمت.
قرآن م در قالب الفاظ عرب است اما کالم الهی است .ایمن دیمدگاه را بسمیاری از مفسمران در
مباحث قرآن شناسی و اعجاز قرآن یادآور شده اند .ابوحیّان در مقدمة تفسیر خود بمهصمراحت
این نگرش را بیان نموده که قابلمراجعه است .بر طبم .بیمان ابوحیّمان علممای نحمو اسماس
محکم و بنیان استواری برای اشعار شاعران نمیبیند و به خود اجازه میدهنمد م کمه از جانمب
شاعر م معانی بعید و دورازذهن را مقدّر بداننمد و دسمت بمه ترکیمبهمای داربسمتی دشموار و
مجازگوییهای بسته بزنند .اکنون چگونه می توان پریرفت که چیزی هماننمد شمعر بما چنمین
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وضعیتی شکننده و سست معیاری بمرای سمنجش محکممات قرآنمی قمرار گیمرد؟ (ابوحیمان
6169ق65 .و .)60

 .6نقد معیارگزینی شعر جاهلی
از مجموع آن چه در منط .قرآن سخن و سیرة پیشوایان و نظریات اندیشمندان دربارة ارتقای
قرآن و ضعف بنیه و بنیان شعر مشاهده شد به این نتیجه میرسیم که شعر جاهلی یا دیموان
عرب را نمیتوان بهعنوان «زبان و ادبیات معیار» در تفسیر آیات قرآن بهخدمت گرفت.
بهبیاندیگر اظهارنظر دربارة صالحیت و درستی و نادرستی کماربرد شمعر در تفسمیر قمرآن
زمانی میسور است که ماهیت جمالت قرآنی تفسیر و شعر را لحماظ کنمیم و نسمبت موجمود
میان آنها با یکدیگر را تعیین نماییم .به خاطر رعایت اختصار از توضیح این نکات صمرفنظمر
میکنیم و تنها یادآور می شویم که عملیات «تفسیر» دربارة همر ممتن و در داخمل همر زبمانی
انجام گیرد؛ عنصرهای تفسیرکننده و تفسیرشونده باید دارای هویت مشترک بلکه قابلاسناد
و حمل بر یکدیگر باشند .بهبیاندیگر دارای عینیت «اینهمانی» و غیریت «ایننمهآنمی» و بمه
تعبیر سوم تفاوت عنصر تفسیرشوندة « مُفَسَّر» و عنصر تفسمیرکنندة «مُفسِّمر» بمه اجممال و
تفصیل باشد.
درخصوص تفسیر قرآن هرچند در نظر بدوی ممتن قرآنمی و شمعر جماهلی همردو واجمد
هویتی مشترک از زبان عرب هستند اما با نگاهی نافر از یکدیگر متمایزند .نگاه به قرآن نشان
میدهد که قرآن در عین آنکه دارای ساختار و صبغة زبان عربی است (نحل639 /؛ زخرف9 /
و شعراء )630 /با این وصف فا  .بر زبان و اندیشة عرب است و هیچ عربی بمه سماحت آن راه
ندارد.
از سوی دیگر نگاه به ماهیت معروف شعر نیز اثبات میکند که شعر هرچنمد دیموان عمرب
باشد قادر به ایفای وظیفة زبان و رسالت تفسیر نیست؛ زیرا بر اسماس تعریمف منطقمی شمعر
متمرکز بر کاربرد وزن و قافیه در کالم است و هرجا الزم باشد در پای لفمظ معنما و محتموا را
فدای لفظ خواهد نمود.
لرا شایسته است که شعر را تمثّل هنر نامید و هرجا از شأن معروف خود م تمرکز بر وزن و
قافیه م دور شد و به معنا توجه کرد سخن منظوم است و شعر کامل نیست و به گفتمة برخمی
از باب لطیفة موجود و مشهور دُرّ نبوی(ص) «انّ من الشعر لسمحرا و ان ممن الشمعر لحکمةة»
خواهد بود (فخر رازی 6153ق .ج.)930: 3
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درحالیکه در قرآن لفظ و معنا از یکدیگر جداییناپریرند .جمال لفظ و شکوه معنا مصداق
«نور علی نور» را ارا ه میکنند .از باب مثال در آیة ﴿وَ لَکُم فِـی الْقِصـاِِ حَيةة ٌ یـا أُولِـی
اْألَلْبابِ﴾ م ( بقره »603 /و آیة ﴿اللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ اْألَرضِ مَثَـلُ نُـورِهِ كَمِشْةكة فیهـا

مِصباحٌ﴾ (نور )90 /و آیة «ظلمات» (نور13 /م )93زیبماییهمای ظماهری و محتموایی همگمی
خیرهکننده و درهمتنیده است.

 .7آثار دیوانگرایی

(ع)

از آن جا که قرآن همواره با جریان تاریخ و زمان در جریان است (روایت امام صمادق ) دانمش
تفسیر نیز در کنار قرآن همواره حاضر و نقش آفرین است و بهتب قرآن و دانش تفسیر زبان و
ادبیات معیار نیز پدیده ای تأثیرگرار است .بنابراین استفاده از شمعر جماهلی در دانمش تفسمیر
(همانند تأثیر آن در عصر صحابه تابعین و دوره های پ از تابعین) اکنمون نیمز دارای آثماری
است که در اندیشة فردی و جمعی فرهنگ و زندگی امت اسالمی وجمود دارد .هرچنمد کمه از
نگاه برخی از متفکران اسالمی بهدور مانده و مورد غفلت قرار میگیمرد .آثمار دیموانگرایمی در
عرصه های تفسیر آیات قرآن قرا ت قرآن استنباط احکام فقهمی و ...بخشمی از اثرگمراری آن
است که با سیری در مناب تفسیر و آرای مفسران دیوانگرا میتوان مشاهده نمود:
1ـ .7آثار تفسیری
اگر بخواهیم میزان تأثیر تفسیری را بشناسیم کافی است برخی از تفاسیر دیموانگمرا بررسمی
شود .لرا چند نمونه از آیاتی را که مفسران دیوانگرا با استناد به شعر تفسیر نمودهاند معرفمی
میکنیم:
م آیة  6سورة حمد «بسْم اللّهِ الرَّحْمن الرَّحیم»
مفسّران اتفاقنظر دارند که جملة «بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» جزو متن قمرآن کمریم اسمت
اما در معنا و تفسیر لفظ «اسم» اختالفنظر پیش آمده است ...برخی آن را زا د دانسمتهانمد و
اکثر مفسّران آن را اصیل و غیرزا مد دانسمته انمد .ایمن اخمتالف ناشمی از اسمتنادی اسمت کمه
دیوان گرایان به قول یکی از شعرا نموده اند .ظاهراً نخستین کسی که باعمث پیمدایش اخمتالف
گشته ابوعبیده است .به نوشتة قرطبی ابوعبیده بر این عقیده است که «اسم» زایمد اسمت و
به قول لبیدِ شاعر استشهاد نموده که گفته« :الی الحو ثم اسـم السّـالم علیکمـا و مـن
یبک حوالً کامال فقد اعتذر» .در این بیت لبید کلمة «اسم» را زا د بهکار برده و مقصمودش
«ثم السّالم علیکما» بوده است .سس قرطبی یادآور شده که علمای ما بمه ایمن شمعر لبیمد
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استدالل کرده اند که مراد از اسم مسمّی است ...اما در اینکه زا د بودن «اسم» به چه منظمور
است اختالفنظر وجود دارد .قُطرُب گفته بهلحاظ تجلیل و تعظیم ذکمر خداونمد متعمال آورده
شده است و أخفش گفته به این خاطر افزوده شده تا کالم بهواسمطة آن م میمان حمرف بماء و
کلمه اهلل م از وضعیت قسم خارج گردد و حالت تبرّکجمویی کسمب کنمد؛ چمون اصمل کمالم
عبارت از «باهلل» است (قرطبی 6905ق .ج.)30 :6
چنانکه مالحظه ممی شمود کسمانی چمون قطمرب و أخفمش زایمد بمودن لفمظ «اسمم» را
پریرفتهاند و آن را توجیه نموده اند اما این قول در برابر قول مفسرانی است که معیار نخستین
را در ادبیات تفسیر نصّ خود قرآن کریم ممی داننمد .حتمی کسمانی چمون طبرسمی م کمه در
تفسیرش بهوفور اشعار عرب وجود دارد م زا د بودن اسم را نسریرفته و تصریح نمموده کمه مما
موظف به این شدهایم تا امور خود را با نام بردن خداوند آغاز کنیم نه اینکه به اخبار از بزرگی
و عظمت خداوند مأمور شده باشیم (طبرسی 6905ق .ج.)39 :6
م آیة  93سورة بقره ﴿وَ إذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ﴾...
ابوعبیده در این آیه نیز کلمة «اذ» را زا د دانسته است و گفته تقمدیر آیمة ﴿و قـا ربّـک﴾
است و برای اثبات ادعای خود به شعری از «اسودبن یعفر» استشهاد نمموده کمه گفتمه اسمت:
«فإذ و ذالک ال مهة لذکره و الدّهر یعقب صالحاً بفساد».
الزمة این حرف آن است که در هر موردی مشابه این آیه حرف «اذ» زاید شمرده شمود و
سخافت این کار روشن است و با مقام بالغت و محکم بودن آیات قرآن ناسازگار است .شاید به
همین دلیل است که به نقل قرطبی زجاج نحّاس و تمام مفسران ایمن قمول را رد نممودهانمد.
نحاس گفته این قول خطاست چون «اذ» اسم و ظرف مکان است و زا د قرار نمیگیرد .زجاج
نیز این قول را جرمی از ابیعبیده شمرده است (قرطبی 6905ق .ج.)515 :6
م آیة  663سورة کهف ﴿فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقا َ رَبِّهِ﴾
مفسران مشهوری چون طبرسی در مجم البیان فیض در صافی طباطبایی در المیمزان فخمر
رازی در تفسیر کبیر رجاء را بهمعنای ایمان و بهمعنای امیدواری تفسیر نمودهاند امما برخمی
مثل ابنقتیبه در این آیه رجاء لقاء را بهمعنای خوف لقاء تفسیر نموده و بمرای نظمر خمود بمه
شعر هرلی استشهاد نموده که سروده است« :إذا لسعته النحل لم یرج لسعها و حالفها فی
بیت نوب عوامل» (ابن قتیبه 6166ق .)596 :.در تفسمیر آیمة  69سمورة نموح نیمز عبمارت
«ال ترجون» را بهمعنای نمیترسید گرفته است (همان.)161 :
م آیة  53سورة بقره ﴿ ...ثُمَّ استَوى إِلَى السَّما ِ ﴾...
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راغب واژة «استواء» و مشتقات آن را در حاالت مختلف معنا و بیان نموده و در موارد زیادی از
آیات قرآن شاهد آورده است اما در هیچمورد بمه ارتفماع و عُلُمو معنما ننمموده اسمت (راغمب
6165ق .)193 :.تفسیر مواهب نیز الرحمن را درخصموص ایمن آیمه بمهمعنمای اراده و قصمد
آفرینش آسمان ها تفسیر نمموده اسمت( (موسموی سمبزواری 6133ق .ج  .)611 :6صماحب
مجم البیان نیز چهار وجه در معنمای «اسمتوی) ذکمر نمموده کمه عبمارتانمد از« )6 :قصـد
للسما »؛ « )5استولی علی السما بالقهر»؛  )9استوی أمره و صعد الی السـما » .و )1
«االقبا علی الشئ»( .طبرسی 6905ش .ج .)605 :6زمخشری نیمز بمه ایمنگونمه معنما
نموده که «قصد الیهما بررادتمه و مشمیته» (زمخشمری 6169ق .ج .)659 :6فخمر رازی نیمز
همین معنا را مناسب دانسته و هیچوجه و احتمال دیگری ذکر ننموده است (رازی 6153ق.
ج.)903 :5
چنانکه مالحظه می شود این گروه از مفسران عاممه و خاصمه م کمه در عنایمت بمه دقمای.
کاربرد الفاظ قرآن بر دیگمران سمبقت دارندمم مناسمبتمرین معنما بمرای آیمه را ارادة خلقمت
آسمان ها دانسته اند اما قرطبی بهمعنای ارتفاع م علوم گرفته و بمه شمعری از شماعر استشمهاد
نموده است« :اإلستوا فی اللغة اإلرتفاع و العلو علی شئ ،قا تعـالی :فَـإِذَا اسـتَوَیتَ
أَنْتَ وَ مَنْ مَعَکَ عَلَـى الْفُلْـکِ م (مؤمنمون)50 /مم و قـا  :لِتَسـتَوُوا عَلـى ظُهُـورِهِ مم

(زخرف)69/م و قال الشاعر «فأردتهم ما بفیفا قفةة و قد حلق النجم الیمانی فاستوی.
أی ارتفع و عال (قرطبی 6905ق .ج .)501 :6قرطبی به تفاوت موارد کاربرد لفظ و انضممام
حرف «علی» و «الی» و عدم انضمام توجهی ننموده و به یک بیت شمعر م کمه حمرف تقمدیر
اضمار و ...در آن راه داردم استناد نموده است.

م آیة  1سورة بلد ﴿لَقَد خَلَقْنَا اْإلِنْسانَ فی کَبَدٍ﴾
راغب کبد را بهمعنای مشقة دانسته و به همین آیه استشهاد نموده است .زمخشری (کشاف

6169ق .ج  )000 :1بیضاوی (انوار التنزیل ج )0 :6طبرسی (مجم البیان ج  )011 :63و
صاحب المیزان ( طبرسی ج )533536نیز مانند راغب کبد را بهمعنای مشقة تعب و سختی
ذکر نمودهاند.
اما در صفحة  99کتاب غریب القرآن فی شعر العرب به ابنعباس نسبت دادهاند کمه وقتمی
دربارة معنای کبد را از او پرسیدند آن را به اعتدال و استقامت تفسیر نمود .سؤال کردنمد آیما
عرب این معنا را میشناسد؟ گفت :آری .آیا شعر لبیدبن ربیعه را شنیدهای که میگوید:
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قمنا و قام الخصوم فی کبد»
«یا عین هلّا بکیت أربداذ
چنانکه در موارد فوق مالحظه شد دیوانگرایان شعر را مبنای تبیمین معنمای الفماظ قرآنمی
گرفتهاند.
2ـ .7آثار فقهی
دیوانگرایی بر پاره ای از احکام فقهی برگرفته از آیات قرآن نیز تأثیر داشته اسمت .نمونمه ای از
این تأثیرگراری فقهی را در مسئلة «بنوه فرزندان دختر» میبینیم.
فقها و مفسران امامیه و بسیاری از فقها و مفسران عامه نوههای دختری را فرزند و نوة جدّ
مادری میدانند و در تقسیم میراث وصیت و وقف بر اوالد از آنان بهعنوان فرزنمدِ فرزنمد نمام
میبرند و حسب مورد سهامی برای آنان لحاظ میکنند .دلیل فقهی این نظریه آیاتی از قمرآن
و از جملة آیة مربوط به واقعة مباهله است (آلعمران.)16 /
شوکانی تصریح میکند :این آیه دلیل بر آن است که فرزندان دختر هر انسمان فرزنمدان او
هستند؛ زیرا پیامبر(ص) حسن و حسین را م به استناد این آیه م فرزندان خود شمرد .شوکانی
(شوکانی 6161ق .ج )930 :6قرطبمی (قرطبمی 6905ق .ج )631 :1جصّماص (جصماص
6905ق .ج )531 :5و ابوحیان (ابوحیان 6169ق .ج  )001 :1نیز استداللی شبیه استدالل
شوکانی دارند.
(ع)
(ع)
اما برخی دیوانگرایان حکم آیه را مخصوص حسن و حسین گرفته و برای دیگران قابل
استناد ندانسته اند و برای نظر انکاری خود به این شعر استشهاد نموده اند« :بنونما بنمو أبنا نما و
بناتنا بنوهن ابناء الرجال اال باعدی» .در این مورد میتوان به نقل از جصاص اشماره نممود .وی
که خودش صدق فرزند بر نوة دختری را صدق حقیقی میداند نظریة انکاری را به عنوان قمول
بعضی از مردم تبیین مینماید (جصاص 6905ق .ج.)531 :5
همچنین بنا به نقل قرطبی مالمک و اصمحاب متقمدّم او اوالد دختمر را از میمراث خمارج
میدانند و دلیلشان استناد به لغت و نیز شعر ممرکور اسمت (قرطبمی  6905ج95 :0؛ :61
 .)00صاحب تفسیر الفرقان به کسانی اشاره میکند و یادآور میشود که برخی معتقد به عدم
مشارکة نوههای دختری در (میراث وصیت وقف و  )...سمهم خمم سمادات هسمتند .گویمد
دلیلشان همین شعر جاهلی و حدیث جاهلی اسمت (صمادقی 6195ق .ج .)606 :0طبرسمی
خارج دانستن فرزندان دختر را  ...خالف قول پیامبر(ع) اجماع مسلمین و عقل می داند و افزوده
است که مراد صاحب شعر انتساب است و کالم ما در انتساب نیست بلکه در والدت م و اثبات
والدت م از جانب مادر است .به بیان دیگر شمول حکم شرعی وقف دا مر ممدار بنموة و والدت
است و دا ر مدار انتساب نیست (طبرسی 6163ق .ج .)101 :6ابنادری نیز مانند طبرسمی
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استدالل نموده است (ابنادری 6163ق .ج .)600 :9علّامه حلّی نیمز استشمهاد و اسمتناد
برخی فقهای عامه به این را نقل و با صراحت آن را مردود شمرده است که در اینجا بهخماطر
رعایت اختصار از نقل آن صرفنظر میکنیم (علّامه حلی  .)190 : 6900چنمان کمه مالحظمه
می شود استناد و استشهاد به یک شعر از یک اعرابمی جماهلی (نجفمی 6131ق .ج33 :61
صادقی 6195ق .ج )606 :0در مقابمل ظهمور و نمصّ آیمات قمرآن و کمالم پیمامبر(ع) منشمأ
پیدایش اختالف یا تشدید اختالفنظر در چند حکم فقهی در زمینة میمراث وصمیت و وقمف
میان مراهب اسالمی شده است.

 .8علت استناد به شعر

در قرآن کریم نسبت به شعر جز نکوهش نمیتوان یافت (ی  )13 /مفسران نیز دلیمل ایمن
امر را آمیخته بودن شمعر بمه بطمالن و فسماد و مبتنمی بمودن آن بمر تخیمل ذکمر ممیکننمد
(طباطبایی 6933ق .ج /505 :61فیض 6160ق .ج 503 :1طنطاوی بیتما ج660 :0مم
.)659
به نقل صاحب المیزان شعر سنتی عربی اسمت ولمی در منماب وحیمانی پایگماه و اعتبماری
ندارد .قرآن یک کلمه در ستودن شعر و شعرا ندارد و در سنّت نیز به امر شعر و شاعران توجمه
نشمده اسمت (طباطبمایی 6933ق .ج  .)500 :0اکنمون جمای ایمن پرسمش اسمت کمه چمرا
دیوانگرایان به شعر و شاعران توجه کردند و از آنچه عمدة هزل است در مسیر شناخت قمول
فصل «جد» استفاده میکنند؟ در پاسخ به این پرسش میتوان از چند عامل نام برد:
1ـ  .8جهل معرفتی
بدون تردید پ از رحلت رسول اکرم انسداد باب علم در میان عامة مسلمین پمیش آممد
(فیض  6160ج)3 :6؛ زیرا معارف وحیانی و ناب و اصیل تنها در اختیار اهل بیت(ع) بود کمه
با پیدایش مکتب خالفت راه دست یابی به آن بر روی مردم بسته شد (طباطبایی 6933ق .ج
 6مقدمه) .صحابه و تابعین با پرسش های مختلف دربارة الفاظ و مضمامین آیمات کتماب خمدا
مواجه میشدند و بر اثر ضعف علمی قادر به گرفتن پاسخ آنها از متن آیات قرآن نبودند .اگمر
قادر بودند در بسیاری از موارد امکان برداشت و کشف پاسخ از متن آیمات وجمود داشمت..... .
استدالل امام باقر(ع) و یحیمیبمن یعممر بمه آیمات  01و  00سمورة انعمام بمرای اثبمات ذریّمة
پیامبر(ص)بودن حسنین(ع)یکی ازاینگونه موارد است (شوکانی 6161ق .ج /600 :5ابوحیمان
6169ق .ج  .)001 :1نمونة دیگر همپوشانی موجود میان آیات  60سورة زخرف و  00سورة
أنعام و 56م  55سمورة نجمم اسمت کمه ممیتموان معنمای موجمود در آیمة  60سمورة زخمرف
(ص)
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﴿ضَرَبَ للرَّحمن مَثَالً﴾ را بهدست آورد اما از آنجا که عدهای بر دوری از عترت و اعمرا از
رجوع به اهل بیت(ع) تعمد و اصرار داشتند و از سویی دیگر شمعر بمهعنموان یمک واقعیمت در
عرف سیره و فرهنگ عرب جاهلی معیار زبان و ادب بود از آن در تأیید و تحکیم و تنقمیص
و تخریب هر امری و هر فردی استفاده میگردیمد .اکنمون عاممة مسملمین راهمی سمهلتمر و
شناختهتر از «شعر جاهلی» یا «دیوان عرب» نمییافتند.
2ـ  .8استناد به عربیّت قرآن
علت دیگر دیوانگرایی عربیت قرآن کریم است .بسیاری از دیوانگرایمان بمرای توجیمه کمار و
روش خود به این امر استناد میکنند .ازجمله کسانی که بمر ایمن اممر تأکیمد ورزیمده نحّماس
است .و استداللش در این روش این است که قرآن بر طب .فصیحتمرین زبمان و روشمنتمرین
بیان و بر اسلوب مردم عرب در گفتوگو و کالمشان نازل شده است .بنابراین واجب است که
قرآن را برمبنای «زبان فصیح عرب» بشناسیم (نحاس 6130ق .ج.)61 :6
نویسندة کتاب غریب القرآن فی شعر العرب انگیزة خلیفة دوم در ترغیب به تفسیر قرآن بر
پایة شعر جاهلی و نیز روش ابنعباس و شاگردانش و تابعانش در استناد بمه شمعر را ایمن اممر
میداند و در تأیید آنان به آیات ﴿إنّا جَعَلناهُ قُرآناً عَرَبیّاً﴾ (زخرف )9 /و ﴿ بلِسانٍ عَرَبیٍّ مُبمینٍ﴾
(شعراء )630 /استشهاد میکند (ابنعباس 6169ق.)53 :.
3ـ .8استناد به روایات
از دیگر عوامل مؤثر در دیوانگرایی وجود روایاتی منسوب به پیامبر ابنعباس و عکرمه و...
است که مفسرانی چون سیوطی در کتاب االتقان و ابوحیان در تفسیرش ذکر نمودهاند .روایت
به این مضموم است که :ابن عباس گفته است شخصی از پیامبر(ص)پرسید :کدام قسم از دانمش
قرآن از بقیه افضل و برتر است؟ پیامبر (ص)در پاسخ فرمود :عربی بمودن قمرآن و آن را در شمعر
بجویید (ابوحیان 6169ق .ج 6مقدمه.)50 :
همچنین قرطبی بهتفصیل روایاتی را از ابنعباس و عکرمه نقل نموده است ازجمله اینکمه:
ابن انباری گفته است که از اصحاب پیامبر(ص) و تابعین استداللهایی به لغت و شعر برای بیان
موارد غریب و مشکل قرآن آمده است که صحیح بودن مرهب نحویان و فاسمد بمودن ممرهب
مخالفان نحویان را روشن میسازد .ازجمله ایمن اسمتدالل و روایمت اسمت کمه عبدالواحمد ...از
عکرمه و او از ابنعباس نقل نموده است که «هرزمان در ممورد غریمب قمرآن پرسشمی از ممن
دارید آن را از شعر جستوجو کنید؛ زیرا شعر «دیموان عمرب» اسمت» .همچنمین از سمعیدبن
جبیر و یوسفبن مهران روایت است که میگفتند :شنیدیم ابنعبماس هرگماه چیمزی از قمرآن
(ص)
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میپرسیدند در پاسخ میگفت :در قرآن چنین و چنان وجود دارد مگمر نشمنیدهایمد سمخنان
شاعر را که چنین و چنان میگوید؟! (قرطبی 6905ق .ج.)51 6
روایتی دیگر از عکرمه است که مردی از ابنعباس دربارة قول خداوند ﴿و ثیابـک فَطَهِّـر﴾
(المدّثّر )1 /پرسید .ابنعباس گفمت :یعنمی لبماس خمود را بمهوسمیلة «غمدر» نسموش .سمس
ابنعباس به شعر غیالن سقفی مثال زد که گفته است« :فانی بحمداهلل ال ثوب غادر لبست
و ال من سوء أتقنّعُ» .همچنین روایت شمده کمه ممردی از عکرممه دربمارة ممراد از «زنمیم»
پرسید؟ عکرمه گفت :زنیم فرزند زنازاده است و سس به بیتی از یک شعر تمثّل جست که در
آن آمده است« :زنیم لی یعرف من ابوه بغیّ األم ذو حسب لئمیم» .قرطبمی چنمدین روایمت
دیگر از استشهاد ابن عباس و عکرمه در آیات قرآن به شعر ذکر نموده است اما بهخاطر رعایت
اختصار از نقل آن صرفنظر میکند (قرطبمی 6905ق .ج /50-51 :6ابمنعبماس 6130ق:.
.)63
حاصل آنکه برخی نویسندگان اهتمام ابمنعبماس در اسمتناد نممودن بمه شمعر جماهلی را
واقعیتی مسلّم میشمرند و بهعنوان «روشی متمایز» بمرای ابمنعبماس در تفسمیر قمرآن ذکمر
میکنند (ابنعباس 6130ق .) 63 :.ایمن اممر م خمواه صمحیح یما نادرسمت باشدمم در تمرویج
دیوانگرایی مؤثر است.
4ـ  .8اهتمام خلیفة دوم
چنممانکممه در پیشممینة شممعر گرشممت خلیفممة دوم نقممش بسممیار مممؤثری در تممرویج و تثبیممت
دیوانگرایی در فرهنگ مسلمین بهخصوص در زمینة تفسیر قرآن داشمت .وقتمی خلیفمهای
بااقتدار همچون عمربن خطّاب که میتواند بعضی از حاللهای معروف شرعی نظیر متعة
حج و متعة نکاح را من کند و جامعة اسالمی را در جهت خالف حالل خداونمد سموق دهمد و
نماز تراویح را به جماعت در میان مسلمین تثبیت کند دیوانگرایی در تفسمیر قمرآن را

تأیید و ترویج نماید بدون تردید رایج و ماندگار خواهد ماند.
نتیجهگیری
بررسی و مطالعه در سیره و گرایش های مفسران عامه و خاصه در طی تاریخ اسالم نتمایجی را
بهدست میدهد که در زمینة زبان و ادبیات معیار و معیارگزینی میتوان این موارد را نام برد:
 -6زبان و ادبیات معیار یکی از پیشنیازهای دانش و عملیات تفسیر قرآن کریم است.
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 -5برخی از صحابه و تابعان شعر جاهلی یا «دیوان عرب» را بهعنوان «زبان و ادبیمات معیمار»
در تفسیر قرآن بهکار بردند که همواره مورد مخالفت مفسران قرآنگرا قرار داشته است.
 -9جهل معرفتی تعصب عربی و فاصله از عترت پیامبر(ص) ازجمله عوامل مؤثر در گرایش بمه
شعر جاهلی بوده است.
 -1ترویج و بهکار بردن شعر جاهلی در عرصة تفسمیر قمرآن پیاممدهای منفمی ای در تبیمین
الفاظ و محتوای آیات قرآن و نیز برخی احکام فقهی برگرفته از قرآن داشته است.
 -0روش «معیارگزینی شعر جاهلی» با دیدگاه خودِ قرآن کریم و سیرة پیشوایان معصموم(ع) و
مفسران قرآنگرا سازگار نیست .و اساساً شعر فاقد اهلیت همپایی و موازنه با قرآن است.
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بیروت :دار احیاء التراث العربی.
حلّی ،عالمه حسنبن یوسف6900( .ق .).تذكة الفقهةء .چ  .6قم :مؤسسة آل البیت.
راغب اصفهانی ،حسینبن محمد6165( .ق .).مفةدات الفةظ القةةآن .تحقیةق داوودی .بیةروت :دارالشةامیة.
[نرمافزار].

زمخشری ،محمودبن عمر( .بیتا) .الكشةف عن حقةیق التنزیل و عيون االقةویل فی وجوه التةویةل .چ  .4قةم:
نشر البالغه.
سیوری ،مقداد6910( .ش .).كنز العةفةن فی فقه القةآن .چ  .9تهرا  :انتشارات مرتضوی.
سیوطی ،عبدالرحمنبن محمد6131( .ق .).الدر المنثور فی التفسية بةلمةثور .قم :کتابخانة مرعشی.
شوکانی ،محمد6161( .ق .).فتح القدیة .چ  .6دمشق :دار ابنکثیر.
صادقی تهرانی ،محمد6195( .ق .).الفةقةن فةی تفسةية القةةآن بةةلقةآن و السةنة .چ  .5قةم :نشةر فرهنة
اسالمی.
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صافی ،محمود عبدالرحیم6160( .ق .).الجدول فی اعةاب القةآن و صةفه و بيةنه .چ  .1دمشق :دار الرشةید.
(نرمافزار).
طباطبایی ،محمدحسین6933( .ق .).الميزان فی تفسية القةآن .چ  .5بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
طبرسی ،فضلبن حسن6905( .ش .).مجمعالبيةن .چ  .9تهرا  :انتشارات ناصرخسرو.
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة6163( ..ق .).المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف .چ  .6مشهد :مجمة البحةوث
االسالمیه.
طبری ،محمدبن جریر6153( .ق .).جةمعالبيةن .بیروت :دار الکتب العلمیة الثالثة.
طنطاوی جوهری( .بیتا) .الجواهة فی تفسية القةآن الكةیم .بیروت :دار الفکر للطباعة و النشر و التوزی .
طوسی ،محمدبن حسن( .بیتا) .التبيةن فی تفسية القةآن .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
عاملی ،حر ،محمدبن الحسن6133( .ق .).تفصةيل وسةةئل الشةيعة الةی تحصةيل مسةةئل الشةةیعة .چ  .6قةم:
مؤسسة آل البیت.
فاضل الکاظمی ،محمد6910( .ش .).مسةلک االفهةم الی آیةت االحكةم .چ  .5قم :انتشارات مرتضوی.
فخر رازی ،محمدبن عمر6153( .ق .).تفسية كبية .چ  .9بیروت :دار احیاء التراث العربی.
فیض کاشانی ،محسن (محمد) 6160( .ق .).تفسية الصةفی .تحقیق اعلمی .چ  .5تهرا

 :مکتبة الصدر.

قرطبی ،محمدبن احمد6905( .ق .).الجةمع الحكةم القةآن .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
قمی ،علیبن ابراهیم6919( .ش .).تفسية القمی .تحقیق جزایری .چ  .9قم :دار الکتا .
کاشفی ،حسینبن علی6903 ( .ش .).جواهة التفسية .تحقیق عباسی .چ  .6تهرا  :نشر میراث مکتو .
مشهدی ،میرزا محمد6910( .ش .).كنز الدقةئق و بحة الغةائب .تحقیق درگةاهی .تهةرا  :سةازما چةا و
انتشارات.
موسوی سبزواری ،عبداالعلی6133( .ق .).مواهب الةحمن فی تفسية القةآن .چ  .5بیجا :بینا.
معرفت ،محمدهادی6903( .ش .).تفسية و مفسةان .چ  .6قم :مؤسسة فرهنگی انتشاراتی التمهید.
نحّاس ،احمدبن محمد6130( .ق .).معةنی القةآن الكةیم .تحقیةق محمةدعلی صةابونی .چ  .6مکةه :نشةر
جامعه امالقری.
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نیشابوری نظام ،حسنبن محمد6161( .ق .).تفسية غةائب القةآن و زغةئب الفةقةةن .چ  .6بیروت :دار الکتب
العلمیة.
نجفی ،محمدحسن6131( .ق .).جواهة الكالم فی شةة شةةایع االسةالم .چ  .0بیةروت :دار احیةاء التةراث
العربی.
یزیدی ،عبداهللبن یحیی6130( .ق .).غةیب القةآن و تفسيةه .تحقیق حاج محمد سلیم .چ  .66بیروت الکتب

