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Abstract
Unregarding of the logic scientists' definition that says that the essence 
of poetry is imagery, prosody scientists define poetry as a rhythmic and 
rhymic discourse, which its main characteristic is rhythm. Besides, con-
trary to the opinion of the polytheists at the Islamic advent that says Quran 
is poetry and called Prophet Mohammed a poet, Quran totally rejected 
this perspective and purified the prophet from this claim.
The important point here is that among Quranic verses and prophetic nar-
rations we can find parts and phrases, which are rhythmic. Therefore, 
most of the Arabic prosody scientists tried to define poetry in a way that 
these qur’anic verses and prophetic words have been considered out of 
this definition. As a result of that they added intention to the definition of 
poetry so that if a speech becomes rhythmic without intention it will be 
unregarded as poetry. So, depending on this definition, we concluded in 
this descriptive analytical study that Quranic verses and prophetic words 
which are unintentionally rhythmic cannot be considered as poetry. 
Keywords:  Definition of poetry, intended poetry, prosody, The Quran, 
Rhythmic verses.
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 آیات موزوْن افتاد قرآن رکمی و نقش آن ها در افزودن عنصر »
قصد و نیت« در تعریف شعر عریب
)تاریخ دریافت: 1399/10/22 تاریخ پذیرش: 1401/01/14(

علی اصغر قهرمانی مقبل1 

چکیده
صرف نظر از تعریف علمای منطق که جوهر شعر را تخییل دانسته اند، ادبا و علمای عروض 
عربی، شــعر را کالمی مــوزون و مقّفی تعریف کرده اند، به طوری کــه به اتفاق آراء وزن، 
ویژگی اساسی و متمایز شعر به شمار رفته است. از طرف دیگر بر خالف نظر مشرکان صدر 
اســالم که قرآن را شعر، و پیامبر اکرم را شاعر قلمداد کرده اند، قرآن خود را از شعر بودن و 
پیامبر را از شــاعری منزه و مبرا دانسته است. نکته حائز اهمیت این است که در میان آیات 
قرآن و نیز احادیث نبوی، آیات و عباراتی یافت می شود که موزون افتاده اند. از این رو اغلب 
عروضدانان عربی کوشیدند که شعر را به گونه ای تعریف کنند که این آیات و احادیث بیرون 
از این تعریف قرار گیرد. به همین دلیل »قصد و نیت« را به تعریف شــعر افزودند تا از این 
طریق اگر سخنی بدون تعمد و نیِت گوینده، موزون افتاد از دایره شعر خارج گردد. بنابراین 
از منظر این تعریف، از آنجا که آیات و احادیث نبوِی موزونْ افتاده، ناخواســته موزون شده و 
تعمدی در موزون بودِن آن نبوده است خارج از دایرۀ شعر قرار می گیرد. روش این پژوهش 

توصیفی و تحلیل تاریخی است.
واژگان کلیدی: تعریف شعر، شعر مقصود، علم عروض، قرآن کریم، آیات موزونْ افتاده.
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1- مقدمه ْو

در این مقاله ابتدا به جایگاه شــعر عربی، پیش از ظهور اســام می پردازیم. سپس نحوه 
برخورد اسام و قرآن با شعر و شاعران در آیات مکی و مدنی را بررسی می کنیم. آنگاه دلیل 
توجه ادباء و علمای عروض عربی را به عنصر قصد و نیت در کنار عناصر وزن و قافیه در 
تعریف شعر، مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. روش ما در این پژوهش توصیفی و تحلیل 
تاریخی اســت. شایان ذکر است که ترجمه آیات مذکور در مقاله بر اساس ترجمه موسوی 

گرمارودی است که در پی نوشت آورده شده است.

1-1- سؤال تحقیق
مهم ترین سؤالی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به آن است این است:

چرا در تعریف شعر عربی، عنصر »قصد و نیت« وارد شده است؟ 
این در حالی اســت که ورود این عنصر در تعریف شــعر در زبان و ادبیات های دیگر به 

چشم نمی خورد.

2- پیشینه و ضرورت تحقیق
علمای منطق و ناقدان شعر، در زبان های مختلف، از زمان ارسطو کوشیده اند تعریفی جامع 
و مانع از شعر ارائه دهند. علمای منطق و فاسفه غالباً بر جنبۀ خیال انگیز بودن شعر تأکید 
کرده و جوهر شعر را عنصر خیال دانسته اند و ادیبان بر موزون بودن آن انگشت گذاشته اند. 
عده ای نیز قافیه را در برخی زبان ها مانند عربی، جزء عناصر مهم شــعر برشــمرده اند و در 
برخی از زبان های دیگر آن را، مانند شــعر یونانی و هندی قدیم، از عناصر ضروری شــعر 
به شمار نیاورده اند. ابن سینا در تعریف خود از شعر این سه عنصر را این گونه جمع کرده 
َّف ِمن أقوال موزونة متساویة- وعند العرب: مقّفاة«1 )ابن  اســت: »إّن الشعر هو کالٌم مخیٌَّل مؤل
ســینا، 1966: 23( در این میان برخی از علما و ناقدان شــعر عربی، از عنصر »قصد و نیت« 
به عنوان یکی از ارکان شعر عربی سخن گفته اند که در ادامه نوشته به تفصیل، سخنان آنان 

آورده خواهد شد. 
از طــرف دیگر از دیرباز علمــای باغت و عروض، متوجه حضــور وزن در برخی از 
آیات شــده و به آن هــا پرداخته اند. حتی برای معرفی بحور عربی و تســهیل در به خاطر 
سپردن تفعیات هر بحر، از آیات قرآنی مدد جسته اند. )هاشمی، 2005: 114-118( شاعران 
پارسی ســرا به ویژه در اشــعار عرفانی، به وفور عبارت های موزون قرآنی را در شعر خود 
گنجانده و تضمین کرده اند. اخوان ثالث در سال 1361ش. در یادنامه عامه امینی، در مقاله 
مســتقلی با عنــوان »آیات موزوْن افتادۀ قرآن کریم«، به تفصیل بــه این موضوع پرداخته و 

1( ترجمه: شعر کالمی است مخیل، ترکیب شده از اقوالی موزون و متساوی و نزد عرب مقّفی.



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

12

نمونه های متعددی را ذکر کرده اســت. اما از آنجا که در خود آیات قرآن به صراحت آمده 
است که قرآن شعر نیست، ادبا و ناقدان ادب عربی به ویژه عروضیان، برای تمایز آیات قرآنی 
از عبارات و ابیات شعری، در تعریف خود از شعر، عنصر نیت را به تعریف شعر افزوده اند. 
درباره چرایی حضور این عنصر در تعریف شعر عربی، پژوهش مستقلی انجام نشده است.

3. جایگاه شعر و شاعری پیش از اسام
شعر به عنوان شریف ترین فن پیش از اسام در نزد عرب بوده )ابن خلدون، 2003: 588( 
و شاعر جایگاه واالیی در جامعه داشته است که در تعیین سرنوشت قوم و قبیله خود نقش 
بارزی ایفا می کرده است. شاعر هر قبیله، زبان گویای آن قبیله بود که مفاخر قبیله را در قالب 

شعر به عنوان تأثیرگذارترین شیوه سخن بیان کرد.
آنگاه که در قبیله ای شاعری ظهور می کرد به میمنت این اتفاق بزرگ، جشنی برپا می شد. 
ابن رشیق قیروانی در این باره می گوید: »هنگامی که در قبیله ای شاعری ظهور می کرد قبایل 
دیگــر می آمدند و به آن قبیله تبریک می گفتند و غــذا فراهم می کردند. زنان گرد می آمدند 
و می رقصیدند آن گونه که در عروســی ها می رقصیدند. مــردان و کودکان به یکدیگر مژده 
می دادند، زیرا شاعر حامی آبرویشــان بود و مدافع نسبشان و ماندگارکننده افتخاراتشان و 
رواج دهنده نام و یادشــان. عرب تبریک نمی گفتند مگر به خاطر پسری که به دنیا می آمد یا 
اسبی که متولد می شد یا شاعری که در میانشان ظهور می کرد«. )ابن رشیق، 2000: 89/1؛ نیز 
نک: راغب اصفهاني، 1999: 669/2(1 شخص نابغه در این دوره کسی بود که شاعر باشد، از 
این رو در میان شاعران جاهلی، ما با القابی مانند نابغه ذبیانی یا نابغه جعدی مواجه هستیم.

با بعثت پیامبر اسام، دشمنان پیامبر برای مقابله با او به هر ساحی متوسل شدند، که از 
جمله این حربه ها، اســتفاده از مؤثرترین هنر آن زمان، یعنی شعر، برای هجو پیامبر و تبلیغ 
علیه اســام بود. در آن زمان در بین قریش شــاعر مطرحی نبود که در مقابل یا کنار پیامبر 
ایستاده باشد، بنابراین دشمنان پیامبر شاعرانی را از قبیله های دیگر به خدمت گرفته و از شعر 
آنان علیه پیامبر بهره می بردند. طبیعی بود که واکنش اسام به شعر و شاعری واکنش تندی 
باشد. لذا در سوره ای که اتفاقاً به نام »شعراء« نامیده شد، موضع تندی علیه شعر و شاعر بیان 
َُّهْم یَُقولُوَن َما ال یَْفَعُلوَن﴾2  َُّهْم في ُکلِّ واٍد یَِهیُموَن َوأَن ــَعراُء یَتَّبُِعُهُم الَْغاُووَن أَلَْم تََر أَن گردید: ﴿َوالشُّ
)الشعراء/224-226( عاوه بر این هجوم علیه شعر و شاعران، دامن پیامبر از گفتن شعر مبّرا 
دانسته شد و نیز قرآن کریم در نقطۀ مقابل شعر قرار گرفت. چنانکه در آیه زیر آمده است: 

ْعَر َوما یَْنبَغي لَُه إِْن ُهَو إاِّل ِذْکٌر َوقُْرآٌن ُمبِیٌن﴾3 )یس/69( ﴿َوما َعلَّْمناُه الشِّ

1( »کانت القبیلة من العرب إذا نبغ فیها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت األطعمة، واجتمع النساء یلعبن بالمزاهر، کما یصنعون في 
األعراس، وتباشر الرجال والولدان؛ ألنه حمایة ألعراضهم، وذّب عن أحسابهم، وتخلید لمآثرهم، وإشادة بذکرهم. وکانوا ال یهنئون إال بغالم 

یولد، أو فرس تنتج، أو شاعر ینبغ فیهم«.
2( و از شاعران، گمراهان پیروی می کنند. آیا نمی بینی که آنان در هر دّره ای سرگردانند. و چیزهایی می گویند که خود نمی کنند.

3( و به او شعر نیاموختیم و در خور او )نیز( نیست، این )کتاب( جز پند و قرآنی روشن نیست.
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در آیات مکِی قرآن کریم واژه های »شــعر« یک بار، »شاعر« چهار بار، »شعراء« یک بار به  ْو

کار رفته است و در تمامی این کاربردها، معنای سلبی از آن ها افاده می شود.
در دوره پیش از اسام، جامعه جاهلی معتقد بود و این اعتقاد چند قرن بعد از اسام نیز شایع 
بود که شاعر به جن یا شیطانی متصل است که شعر را به او تلقین می کند و هر شاعری که به 
شیطان توانمندتری متصل باشد، نبوغ شعری او بیشتر و قوی تر خواهد بود و شعر او تأثیرگذارتر. 
جاحظ در کتاب الحیوان مبحثی را به نام »شــیاطین الشعراء« آورده است. او درباره باور عرب 
چنین می گوید: »آن ها می پنداشتند که به همراه هر شاعر توانمندی شیطانی است که آن شاعر 
توانمند از زبان او شعر می گوید.«1 )جاحظ، 2003: 433/6؛ نیز، نک: ابوزید القرشی، 2000: 59( 
شگفت این که در این منابع حتی نام این شیاطین و این که کدام شیطان منسوب به کدام شاعر 
است نیز آورده شده است. در این اینجا به همین مختصر اکتفا می کنیم، زیرا تفصیل این موضوع 

ما را از بحث اصلی دور می کند. )برای تفصیل بیشتر، نک: جولدتسیهر، 1979: 246-238(

4- قرآن در مقابل شعر
جامعه جاهلی کوشــید که پیامبر اسام را نیز در ردیف شاعران قرار دهد و قرآن کریم را 
نیز در ِعداد شــعر به شمار آورد، ولی در اینجا نیز قرآن کریم سخن وحی دانسته شده ﴿إِْن 
ُهَو إاِّل َوْحٌي یُوَحى﴾ 2 )نجم/4( که از جانب فرشته وحی و روح االمین به قلب پیامبر نازل 
وُح اأْلَِمیُن َعَلى قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن الُْمْنِذِریَن﴾3  َُّه لَتَْنِزیُل َربِّ الَْعالَِمیَن نََزَل بِِه الــرُّ می شــود، ﴿َوإِن
)الشــعراء/192-194(. در قرآن کریم وقتی از زبان مشــرکان پیامبر مجنون نامیده می شود 
َق الُْمْرَسلِیَن﴾4 )صافّات/37-36(  ﴿َویَُقولُوَن أَئِنّا لَتَاِرُکوا آلَِهتِنَا لِشاِعٍر َمْجنُوٍن بَْل َجاَء بِالَْحقِّ َوَصدَّ
باید دقت کرد که انتساب صفت »مجنون« به پیامبر اسام که از سوی مشرکان مکه داده شده 
اســت، بر خاف اکثر ترجمه های فارسی قرآن، به معنای دیوانه و عقل پریش نیست، بلکه 
به معنی جن زده است؛ یعنی کسی که مثل شاعران با جن در ارتباط است که این سخنان را 
از او می آموزد. )درباره معنای »مجنون« در قرآن کریم و معادل آن در فارســی، نک: حسن 

اسماعیل زاده، 1394: 78-74(
بنابراین قرآن به عنوان ذکر که از جانب روح االمین به قلب پیامبر اسام فرود می آمد در 
مقابل شعر که از جانب شیاطین بر شاعران تلقین می شد قرار گرفت. آیات زیر در این باب 
یاِطیُن َوما یَْنبَِغي لَُهْم َوما یَْستَِطیُعوَن﴾5 )شعراء/211-210(  لَْت بِِه الشَّ قابل تأمل است: ﴿َوما تَنَزَّ

1( "فإنهم یزعمون أّن مع کّل فحل من الشعراء شیطانًا یقول ذلك الفحل على لسانه الشعر".
2( آن )قرآن( جز وحیی نیست که بر او وحی می شود.

3( و این )قرآن( فرو فرستاده پروردگار جهانیان است. که روح االمین آن را فرود آورده است، بر دلت، تا از بیم دهندگان باشی.
4( و می گفتند: آیا ما برای یك شاعر دیوانه دست از خدایان خویش بكشیم؟ )او دیوانه نیست( بلكه حقیقت را )با خود( آورده و 
پیامبران )پیشین( را راست دانسته است. )همانطور که مالحظه می شود آقای موسوی گرمارودی مانند اغلب مترجمان قرآن »مجنون« 

را »دیوانه« ترجمه کرده است که بیانگر مفهوم دقیق این واژه نیست.(
5( و این )قرآن( را شیطان ها فرود نیاورده اند. و سزاوار آنان نیست و یارایی )هم( ندارند.
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همچنین شأن پیامبر اکرم باالتر از آن دانسته شده است که شعر بسراید، چنانکه در آیه زیر 
ْعَر َوما یَْنبَغي لَُه إِْن ُهَو إاِّل ِذْکٌر َوقُْرآٌن ُمبِیٌن﴾1 )یس/69( آمده است: ﴿َوما َعلَّْمناُه الشِّ

جالب این که بدانیم تمامی این آیات مّکی هســتند؛ یعنی در زمانی که مشــرکان از شعر 
به عنوان حربه ای علیه پیامبر اســتفاده می کردنــد. البته نباید فراموش کرد که در مکه ابیات 
معدودی در مدح پیامبر ســروده شده است که از جانب شاعران مطرح آن زمان نبوده، بلکه 
ابیاتی بوده است که اشخاصی چون ابوطالب که به شاعری شهره نبوده سروده اند. )نک: ابن 

سّام، 1980: 244/1(
با استقرار حکومت اسامی در یثرب، شاعرانی به اسام گرویده و شعر خود را به عنوان 
تأثیرگذارترین هنر آن زمان، در خدمت پیامبر و اسام قرار دادند که مشهورترین آنان حّسان 
بن ثابت انصاری )و 54ق( بود که پیش از پیوستن به پیامبر، شاعری برجسته و شناخته شده 
بود. اکنون با حضور چنین شاعرانی در کنار پیامبر از هجمه اسام به شعر کاسته شد و شعر 
آنان نه از جانب شــیاطین، بلکه از جانب »روح القدس« تلقی گردید؛ به طوری که حدیثی 
به پیامبر منســوب است که خطاب به حّســان فرمود: »اُْهُجُهم َوروُح القدِس معَك«2 )أبوزید 

القرشي، 2000: 46(
همچنین در دفاع از چنین شاعرانی که به حمایت از اسام و پیامبر پرداخته بودند، آیه ای 
مدنی نازل شد که این شاعران را به دلیل داشتن ایمان محکم و عمل صالح از دیگر شاعران 
الِحاِت َوَذَکُروا اهلل َکثیًرا َوانْتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ُظلُِموا  َّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ مســتثنی کرد3: ﴿إاِّل ال

َّذیَن َظَلُموا أَيَّ ُمْنَقَلٍب یَْنَقلِبُوَن﴾4 )الشعراء/227( َوَسیَْعَلُم ال
همچنین پیامبر اسام به شاعران اجازه داد در شعرشان، او را بستایند و در محضرش شعر 
خود را قرائت کنند. مهم ترین این شاعران کعب بن زهیر بن ابی ُسلمی )و 26ق( بود؛ کسی 
که پدرش زهیر از مشــهورترین شاعران پیش از اسام است و به سرودن شعرهای اخاقی 
و ِحکمی معروف است. کعب شاعری بود که قصیده ای علیه پیامبر سروده و پیامبر به خاطر 
آن، خونش را مباح اعام کرده بود. حال او پس از گذشت سالیان، قصیده دیگری در مدح 

1( و به او شعر نیاموختیم و در خور او )نیز( نیست، این )کتاب( جز پند و قرآنی روشن نیست. آن )قرآن( جز وحیی نیست که بر 
او وحی می شود.

2( ترجمه: »آن ها )مشرکان( را هجو کن که روح القدس با توست«. عبارات دیگری با همین مضمون در منابع دیگر آمده است: 
»اهجهم أنت فإنّه سیعینك علیهم روح  القدس « )ابوالفرج االصفهاني، 1994: 359/4(؛ »قال رسول اهلل لحسان بن ثابت: »اُْهُجُهم - یعني 
قریشًا- فواهلل لَهجاؤك أشدُّ علیهم ِمن وْقع السهام في غلس الظالم، اهجهم، ومعك جبریل روح  القدس « )ابن رشیق، 2000: العمدة، 
29/1(؛ »قال له رسول اهلّل صلى الّه علیه وسلم: اهجهم وروح  القدس  معك! وقال في حدیث آخر: إن اهلل مؤیّد حّسانًا بروح  القدس « 

)مبّرد، 1987: 388/2(
3( خاقانی شروانی )و 595ق( که به »حّسان العجم« مشهور است چندین بار با تلمیح به این آیه قرآنی، خود را در زمره شاعرانی 

می داند که این آیه درباره ایشان نازل شده است: 
مرا به منزِل االّ الّذین فرود آور          فرو گشای ز من طمطراِق اَلشعرا )خاقانی، 1388: 10(

اگرچه نام من اندر حساِب َوالشعراست      ز مدحت تو به االّ الّذین سزاوارم )خاقانی، 1388: 288( 
4( جز آنان که ایمان دارند و کارهای شایسته انجام می دهند و خداوند را بسیار یاد می کنند و پس از آنكه ستم دیده باشند داد 

می ستانند و آنان که ستم ورزیده اند به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه باز خواهند گشت.
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پیامبر آماده کرده و شــخص موجهی را یافته بود تا نزد پیامبر وساطت کند و رخصتی بیابد  ْو

که در حضور پیامبر قصیده اش را قرائت کند. مطلع قصیده این است:
بانْت ُسعاُد وقلبي الیوَم متبوُل       ُمتَیٌَّم إْثرهـا لَم یُْفَد مكبـوُل1

چنانکه در کتاب های تاریخ ادبیات آمده است، پیامبر پس از شنیدن این قصیده، عبای خود 
را به عنوان صله به کعب بخشــید. از این رو، این قصیده به »بُرده« )عبا( معروف شد )نک: 
ابن قتیبه، 2003، 153/1-155( و مورد تقلید شاعران بسیاری در قرون متمادی قرار گرفت. 
با همه این احوال، در نزد مســلمانان دو نوع رویکرد به شعر پدید آمد؛ رویکرد نخست 
برخی از علمای دین را شامل می شود که به دنبال صدور حکمی شرعی و فقهی درباره شعر 
بودند و به آیات مکی قرآن درباره شــعر و شــاعری توجه بیشتری نشان دادند و به شعر به 
دیده تحقیر نگریسته و به مکروه بودن شعر حکم دادند. به طور مثال طاش کبری زاده شعر 
را در ضمن آفات به شــمار می آورد. )طاش کبری زاده، 2002: 357/3( همچنین حدیثی به 
پیامبر منســوب شده اســت که داللت بر کراهت خوانش شعر در مسجد دارد. )محمد باقر 

مجلسی، 1404: 364-80363(
همچنین شخصی مانند موالنا جال الدین که خود عالم دین و فقیه زمان بوده است، در 
فیه ما فیه درباره سرایش اشعارش چنین می گوید: »آخر من تا این حد دل دارم که این یاران 
که به نزد من آیند، از بیم آنکه ملول نشوند شعری می گویم تا بدان مشغول شوند، وگرنه من 

از کجا شعر از کجا.« )مولوی، 1371: 35(
همچنین در غزل معروف خود چنین آورده است: 

ــرا َرســتم از این بیت و غزل ای شه سلطان و ازل ــت م ــن کش ــن مفتعل ــن مفتعل  مفتعل
ــر ــیالب بب ــه س ــو هم ــه را گ ــه و مغلط  پوســت بود پوســت بود در خور مغز شــعرا قافی

)مولوی، 1355: 33/1(

 شیخ محمود شبستری نیز به سرودن شعر نمی تواند فخر بفروشد، بلکه در بهترین حالت، 
اظهار می دارد که از شاعری عار ندارد، زیرا پیش از او عارف بزرگی چون عطار نیشابوری 

این راه را پیموده است:
مرا از شاعری خود عار ناید         که در صد قرن چون عطار ناید
                                                                   )شبستری، 1384: 48(

در مقابل علمای دین، ادبا و عاقه مندان به شــعر و شاعری، به سیره عملی پیامبر به ویژه 
در برخورد ایشــان با شاعران در مدینه توجه کرده  و حرام یا مکروه بودن شعر را به شدت 
رد کرده اند. چنانکه ابن رشیق در بابی با عنوان »الرد علی َمن یکرُه الشعر« آورده است: »اگر 

1( ترجمه: ُسعاد دوری گزید، در حالی که دل من اکنون از عشق او بیمار و ناتوان است و در بند او گرفتار است و رها نمی شود.
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شــعر حرام یا مکروه بود، پیامبر به شعر شــاعران پاداش نمی داد و به سرودن شعر دستور 
نمی داد و شعر آنان را نمی شــنید.« )ابن رشیق، 2000: 29/1( همچنین آورده است که: »از 
فرزندان عبدالمطلب، خواه مرد و خواه زن، کسی نیست که شعری نسروده باشد جز پیامبر.« 

)همان: 36/1(
با همه این احوال تأثیر هجوم نخسِت اسام به شعر از بین نرفت، به طوری که شعر غالبًا 
به عنوان کامی مورد اتهام و مظنون تلقی می شد، همچنان که پیامبر اسام همواره خود را 

مبّرا از شعر و شاعری معرفی نموده است.

5- شعر در خدمت تفسیر قرآن
پس از آن که مفســران قرآن در اواخر سده نخســت و پس از آن، در فهم و تفسیر قرآن 
ناگزیر شدند که از شعر پیش از اسام و صدر اسام استفاده کنند، اهمیّت و ارزش شعر به 
عنوان فنی که می تواند در خدمت تفسیر قرآن قرار گیرد، دوباره آشکار شد و مسلمانان به آن 
اقبال جدی نشان دادند. بنابراین علومی تأسیس شد که به دنبال شناخت و توصیف شعر بود 
و از میان این علوم ادبی، علم عروض بود. علم عروض وظیفه خود می دانســت که شعر را 
توصیف کند و مهم ترین ویژگی شعر را که باعث تمایز آن از غیر شعر می شد بیابد. مهم ترین 
ویژگی که عروضیان برای شعر یافتند که آن را از دیگر کام متمایز می کرد، عنصر وزن بود.

شمس قیس رازی هدف اصلی علم عروض را چنین بیان می کند:
اما وضع این فن خود نه از بهر آن اســت تا کسی شعر بگوید یا بر نظم سخن قادر شود، 
بل مقصود اصلی از این علم، معرفت اجناس شعر و شناخت صحیح از متکسر اوزان است، 
برای آنکه شعر گفتن به هیچ سبیل واجب نیست، لکن معرفت اشعار منظوم و اوزان مقبول 
برای شرف نفس و دانستن تفسیر کام باری عّز شأنه و معانی اخبار رسول صلوات اهلل علیه 
و آله الزم است و ائمه نحو و اصحاب حدیث را در حل مشکات قرآن و کشف معضات 
حدیث، اشعار جاهلی دستاویزی محکم است و در اصابت آن بر مستودعات دواوین شعرای 
عرب معّولی تمام. و ابن عباس رضی اهلل عنه گفته است: إذا قرأتم القرآن وال تدرون ما عربیّتُُه 

فابتغوه في الشعر فإّن الشعر دیوان العرب.1 )شمس قیس، 1360: 28(
همانطور که ماحظه می شود شمس قیس با حجت دینی در صدد توجیه ضرورت آموختن 
علم عروض است؛ به طوری که دلیل می آورد که برای تفسیر قرآن و شرح سخنان پیامبر، به 
اشــعار جاهلی )و صدر اسام( حاجت می افتد و برای شناخت این اشعار، علم عروض در 

کنار دیگر علوم ادبی مورد نیاز است.

1( عبارت »الشعر دیوان العرب« عبارت بسیار مشهوری است منسوب به ابن عباس، که کتاب های متعددی آمده است. برای نمونه، 
نك: ابوحنیفه دینوری، 1368: 230؛ ابوفراس حمدانی، 1996: 28؛ ابن رشیق، 2000: 27/1؛ محمد قرطبی، 1364: 74/1.
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6- اهمیت وزن در تعریف شعر ْو

اگر از نظر علمای منطق که به پیروی از ارسطو، جوهر شعر را تخییل می دانند، صرف نظر 
کنیم، شــعر در نزد ادباء و عروضیان، به گفته خواجه نصیر »در عرف جمهور شــعر کامی 
است موزون و مقفی.« )1393: 7( به تعبیر دیگری که زمخشری آورده است: »حّد الشعر لفٌظ 
موزوٌن مقّفى یدّل على معنى.« )زمخشری، 1989: 21( در واقع »لفظی که بر معنی داللت کند« 
همان »کام« است که خواجه نصیر آورده است. در این میان اهمیت وزن از قافیه بیشتر است 
به طوری که سکاکی تصریح می کند که عده ای لفظ مقفی را از تعریف شعر حذف می کنند. 
)سکاکی، 2000: 618( همچنین برخی چون ابن رشیق وزن را مهم ترین رکن و ویژگی برای 
شعر دانسته اند. )ابن رشیق، 2000: 134/1( و ابن طباطبا نیز شعر را کامی منظوم می داند که 
تفاوت آن با نثر عادی که در نزد عامه مردم متداول است موزون بودن آن است )ابن طباطبا، 
2005: 5( و باالخره ابن سنان خفاجی چنین عنوان می کند که: »در هر حال وزن، تمایز میان 

شعر و نثر است.« )ابن سنان الخفاجي، 2003: 427؛ و نک: عبدالحمید الراضي، 1968: 9(
مشــکل بزرگی که در این تعریف نمایان شــد این بود که آیاتی از قرآن و نیز احادیثی از 
پیامبر یافت می شــد که اتفاقاً موزون افتاده بود. از آنجایی که به تصریح قرآن پیامبر از شعر 
مبّرا شده بود، و این باور در نزد مسلمانان خدشه ناپذیر بود، تعریف آنان از شعر را خدشه دار 
می کرد. آنــان باید راهی می یافتند که هم مهم ترین ویژگی شــعر یعنی وزن را در تعریف 
بگنجانند و هم عباراِت موزونْ افتادۀ قرآن1 و احادیث نبوی، خارج از تعریف شعر قرار گیرد.  
اّما پیش از آنکه به این مقوله مهم بپردازیم، برای نمونه، عباراتی را از قرآن و احادیث ذکر 

می کنیم که به شکلی در آن ها وجود وزن احساس می شود:
ا تُِحبُّون﴾2 )آل عمران/92(  ﴿لَْن تَنالُوا الْبِرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّ

)بر وزِن رمل: فاعاتن فاعاتن/ فاعاتن فاعاتان(
لْناُه تَْنِزیاًل﴾3 )إسراء/106(  ﴿َوقُْرآنًا فََرْقنَاُه لِتَْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعلى ُمْكٍث َونَزَّ

)بر وزن وافر: مفاعیلن مفاَعَلتن مفاَعَلتن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(
عروضیان برای به خاطر سپردن بحرهای شعر، کلیدهای بحور را ساخته اند، منظور از کلید 
بحر، بیتی اســت اگر یک مصراع آن تقطیع شود، نشان دهنده بحری است که تقطیع آن در 
مصراع دیگر قرار می گیرد تا به خاطر ســپردن بحرها آسان شود. به طور مثال، نمونه ای از 

ابیاتی که صفی الدین حّلی ساخته است: 
لِمدیِد الشعِر عندي ِصفاٌت      فاعالتن فاعلن فاعالتن

1( نك: اخوان ثالث )1361(، »آیات موزوْن افتادة قرآن کریم« یادنامه عالمه امینی؛ به اهتمام سید جعفر شهیدی و محمدرضا حكیمی، 
تهران: مؤسسه انجام کتاب، صص162-145.

2( هرگز به نیكی دست نخواهید یافت مگر از آنچه دوست دارید )به دیگران( ببخشید.
3( و آن را قرآنی بخش بخش کرده ایم تا بر مردم با درنگ بخوانی و آن را خرده خرده فرو فرستاده ایم.



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

18

شگفت این که برخی از عروضیان برای تقطیع از هر بحری، شاهد مثالی از قرآن آورده اند 
که مطابق با آن تقطیع اســت، بدون آنکه در نظر داشته باشند که قرآن خود را از شعر بودن 

منزه و مبرا می داند. در اینجا تنها به ذکر یک مورد اکتفا می شود: 
للســقیِم یــا مدیــد الهجــِر هــْل ِمــن کتاٍب ــفا  الشِّ آیــاُت   فیــِه 
فاعالتــن فاعلــن  ــِم﴾ فاعالتــن  ــاِب الحكی ــاُت الكت ــك آی  ﴿تل

 )الهاشمی، 2005: 114؛ یونس/1(  

7- ورود قصد و نیت به تعریف شعر
برخی از علماء و نقاد برای تمایز میان شعر )کام موزون( و آیات موزوِن قرآن و احادیث 
موزوِن پیامبر، شعر را چنین تعریف کرده اند: »شعر بعد از نیت، بر چهار چیز استوار است: 
لفظ، معنی، وزن و قافیه. این مشخصات شعر است، زیرا سخن موزون و مقفی یافت می شود 
که شعر به شمار نمی آید به دلیل نبود قصد و نیت، مانند آنچه که از قرآن و کام پیامبر)ص( 

موزون افتاده است«.1 )ابن رشیق، 2000: 193/1(
برای روشن تر شدن موضوع به بیان نظر عده ای دیگر از علمای عروض می پردازیم:

ابن َسّراج شنترینی )وفات 550ق( مقصوْد بودن را در کنار وزن و قافیه شرط اساسی شعر 
می شــمارد. او چنین می آورد: »آنچه که از این شرط ها عاری باشد شعر نیست و گوینده آن 
شــاعر حساب نمی شود، زیرا لفظ شعر بر فطنت داللت دارد و هر آنچه که بر مبنای فطنت 
باشــد با قصد و تعمد همراه اســت. باری این امر بیانگر آن است که هر آنچه که در کتاب 
خدای تعالی و حدیث پیامبر )ص( ]موزون[ آمده باشد به دلیل عاری بودن آن از قصد و نیز 

قافیه، شعر نامیده نمی شود و گویندۀ آن شاعر به شمار نمی آید«. )1968: 12(
منظور از ذکر »قافیه« پس از »قصد« در نزد ابن ســّراج، وجود قافیه بر پایه َروّی یکســان 
در شــعر عربی است که در شــعر قدیم همواره به صورت قطعات و قصاید بوده که قافیه 
یکسان داشته است. زیرا در آیات متعددی از قرآن کریم شاهد فواصل )= سجع( هستیم که 
معادل قافیه در شــعر است، اما از یک سو حضور آن در نثر الزامی نیست و از سوی دیگر 
رعایت یکسانی سجع نیز ضروری نیست و می تواند متنوع باشد، همانطور که در بسیاری از 

سوره های مکی شاهد آن هستیم.
سکاکی )و 626 ق( پس از طرح این مسئله که محتمل است کام بدون آن که تعمدی در 
آن باشد موزون گردد، بیان می دارد که »شعر، سخن موزون از روی عمد است« و حدیثی از 

پیامبر نقل می کند که »هر کس سه بیت بسراید شاعر است.« )سکاکی، 2000: 619(

1( »الشعر یقوم - بعد النیّة- من أربعة أشیاء، وهي: اللفظ، والمعنى، والوزن، والقافیة، هذا هو حّد الشعر؛ ألّن في  الكالم موزونًا مقّفى ولیس 
بشعر؛ لعدم القصد والنیة، کأشیاء اتّزنت من القرآن، ومن کالم النبي صلى اهلل علیه وسّلم، و غیر ذلك مما لم یطلق علیه أنه شعر«.  
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دمامینی )و 827 ق( نیز شعر را چنین تعریف می کند:  ْو

»شعر، کام موزون مقصود است، به قصِد داشتن وزن، دارای معنی و قافیه. وزن تساوی 
دو چیز در عدد و ترتیب است و قصد، بیرون شدی برای آیات و سخنان موزونی که در قرآن 
و حدیث آمده است.« )دمامینی، 1994: 17( در ادامه می افزاید: »منظور ما از »مقصود بودن« 
خارج کردن آیات شــریف قرآن اســت که تصادفی در آن ها وزن واقع شده است، آن طور 
ا تُِحبُّوَن﴾ )آل  که در ســخن خدای تبارک و تعالی آمده است: ﴿لَْن تَنالُوا الْبِرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّ
عمران/92( و نیز در سخنان شریف نبوی که در آن ها وزن به صورت تصادفی و بدون قصد 

واقع شده است مانند این سخن پیامبر که فرمود: 
هل أنِت إاّل إصبٌع َدمیِت     وفي سبیِل اهلل ما لََقیِت

]مستفعلن مستفعلن فعولن     مفاعلن مستفعلن فعولن: بحر رجز[
بنابراین این سخنان شعر نامیده نمی شود که از این نسبت به خدا پناه می بریم.« )دمامینی، 

)19-18 :1994
از این رو علم عروض برای حضور خود در میان علوم ادبی بر دو فایده مهم تأکید کرد: 
فایده نخســت: چنانکه پیش از این آورده شــد، شعر جاهلی و صدر اسام منبع و محل 
رجوع مفسران برای تفسیر آیات قرآن و نیز شرح احادیث نبوی شد؛ به طوری که برای شرح 

مفردات قرآن به اشعار جاهلی و صدر اسام استناد می شد.
فایده دوم: شــعر طوری تعریف شد که آیات موزون افتاده قرآن و احادیث موزون نبوی، 
خارج از این تعریف قرار گرفت و یکی از مهم ترین وظایف عروض این شد که اثبات کند 
چنین عباراتی اساســاً شعر نیســت. )جوهری، 1984: 9؛ دمنهوری، 1307ق: 12؛ غایینی، 

1319ق: 4(

7-1- انتقاد برخی عروضیان از آوردن قصد و نیت در تعریف شعر
در ایــن میان عروضدانانی هســتند که نیازی ندیده اند قصد و نیت را در تعریف شــعر 
وارد کنند و از کنار آن عبور کرده اند. همچنین شــخصی چون اخفش اوسط )و 215 ق( به 
صراحت معترض آوردن نیت در تعریف شــعر شده است. )اخفش اوسط، 1985: 129( از 
اعتراض اخفش که از قضا از یک طرف یک عالم عروضی اســت و از طرف دیگر یکی از 
مفسران سرشناس در زمان خود به شمار می آید، چنین می توان استنباط کرد که این بحث از 

همان قرن دوم هجری میان علما در گرفته بوده و مخالفان و موافقانی داشته است.
همان طور که علمای پیشــین عنوان کرده اند، محتمل اســت که در کام عادی و منثور، 
عبارتی موزون گردد و این احتمال نادر نیست و چه بسا در کام روزمره مردم اگر دقت کنیم 
در سخنشان عبارات موزون بیابیم. )سکاکی، 2000: 618-619( از سوی دیگر چنانکه بیان 
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شد مهم ترین ویژگی که شعر را از غیر شعر متمایز می کند وزن بوده است. ولی نکته ای که 
علمای پیشین از آن غفلت کرده اند، و این غفلت باعث دست یازیدن به توجیهات شگفت 
شــده است، این است که وزن زمانی به عنوان یک ویژگی متمایز برای کام در نظر گرفته 
می شــود که حاصل تکرار باشد وگرنه جمع چند عبارتی که هر یک به تنهایی موزون باشد 

و وزن آن با دیگری متفاوت باشد، باعث شکل گیری شعر نمی شود. 
می توان چنین عنوان کرد که شعر حاصل تکرار یک وزن است که این تکرار در کمترین 
حالت دوبار اســت، تا یک بیت شکل بگیرد، ولی آن نیز به شرطی که این بیت دارای شش 
رکن و یا بیشــتر باشــد. مانند یک بیت از بحر طویل یا بســیط. از سوی دیگر این عبارت 
دارای هویت مســتقل دستوری و معنایی باشد، نه این که عبارتی را از یک بافت جدا کنیم 
و متعلقاتی از آن را حذف کنیم. طول وزن باید طوری باشد که وزن را به ذهن متبادر کند، 
به طور مثال وزن های مجزوء عربی که اغلب چهار رکنی هســتند، در صورتی وزن آنها به 
ذهن متبادر می شود که بیش از یک بیت باشد و گرنه ذهن وزن آن را در نمی یابد و بسیاری 
از آیات موزونْ افتاده قرآن از این دســت است که سه رکنی یا چهار رکنی هستند که هنگام 
خواندن آن ها در ضمن آیات، وزن آن ها به ذهن متبادر نمی شود. به طور مثال، هنگام تاوت 
ــِكینََة فِي قُُلوِب الُْمْؤِمنِیَن لِیَْزَداُدوا إِیَمانًا َمَع إِیَمانِِهْم﴾ )فتح/4( و یا آیۀ  آیۀ ﴿ُهَو الَّذي أَنَْزَل الَسّ
﴿إنَّ الَِّذیَن یُبَایُِعونََك إِنََّما یُبَایُِعوَن اهللَ یَُد اهلَلِّ فَْوَق أَیِْدیِهْم﴾ )فتح/10( وزنی از اوزان شعر عربی 
در آن ها احســاس نمی شود؛ اما فردی تنها بخشی از این آیات را گرفته و منطبق بر یکی از 
اوزان شعر عربی به شمار آورده است. به طوری که در این اقتباس، عبارت برگزیده از نظر 
نحوی ناقص است و جمله کامل نیست. به عنوان نمونه برای بحر منسرح چنین آورده شده 

است: 
ــي َتْنســرُح العیــُن فــي ُخدیــد َرشــا ــْذُه بف ــال ُخ ــكأٍس وق ــى ب  َحیَّ
ــتفعلن ــوالُت مس ــتفعلن مفع ــي﴾ مس ــِكینََة فِ ــَزَل الَسّ ْ ــذي أَن َّ ــَو ال  ﴿ُه

 )الهاشمی، 2005: 116(
نیز برای بحر کامل چنین آمده است: 
ــا َكُملــْت ِصفاتـُـك یا َرشــا وأُلـُـوا الهوى ــد نَم ــَك ق ــم ب ه ــوَك وحظُّ ــد بایَع  قَ
متفاعلــن متفاعلــن  إِنََّمــا﴾ متفاعلــن  یُبَایُِعونَــَك  الَِّذیــَن   ﴿إنَّ 

 )الهاشمی، 2005: 115(
همانطور که ماحظه می شود دو عبارت قرآنی که به آن ها استشهاد شده و به عنوان نمونه 
برای دو بحر منســرح و کامل آورده شــده است، نه از نظر نحوی و نه از نظر معنایی کامل 
نیست و از طرف دیگر وقتی این عبارات در ضمن عبارات دیگر آیه تاوت می شود نه قاری 
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و نه شنونده دیگر هنگام شنیدن همین عبارات احساس وزن شعری نمی کند. ْو

بنابراین کسانی که قصد و نیت را به عنوان شرط شعر نپذیرفته اند، به آن سبب نبوده است 
که این نوع آیات را شــعر می دانسته اند؛ بلکه بنا بر آنچه که بیان شد ضرورتی نمی دیده اند 
که عنصر نیت را در تعریف شعر بیاورند، زیرا در قرآن نمی توان آیه یا آیاتی را یافت که از 
بحرهای هشت یا شش رکنی باشد و کامًا منطبق بر وزنی از وزن های موجود در شعر عربی 
باشــد. همچنین نمی توان آیاتی را یافت که در بحرهای کوتاه آمده و شامل دو بیت باشد تا 

تداعی کنندۀ وزن شعر باشد.

نتیجه گیری
با توجه به آنچه در این نوشته آمد، هدف و انگیزه ادبا و عروضدانانی که در تعریف شعر، 
»قصد و نیت« را در کنار وزن و قافیه آورده اند روشــن می شود. از یک سو قرآن کریم خود 
را از شعر بودن و پیامبر اسام را از شاعری پاک و منزه می داند، زیرا بر خاف باور مردمِ آن 
زمان که شــعر را از طرف شیاطین می دانند که بر شاعر تلقین می شود، آیات وحی از طریق 
روح االمین بر قلب پیامبر نازل می شود. از سوی دیگر مهم ترین مشخصه شعر، یعنی وزن، 
در برخی آیات و احادیث دیده می شود. عروضیان برای آنکه تعریف شعر، مشمول این آیات 
و احادیث نشود، عنصر قصد و نیت را در کنار دیگر عناصر، از جمله وزن و قافیه در تعریف 
شعر آورده اند، زیرا از نظر آنان، بی تردید تعمدی در موزون شدن این آیات و احادیث نبوده 
است. البته کسانی هم بر این باورند که وزن حاصل تکرار است و از آنجا که در قرآن تکرار 
وزن در بافت متن وجود ندارد، بدون آوردن قصد و نیت نیز، قرآن از تعریف شــعر بیرون 

است. از این رو نیازی به ذکر قصد و نیت در تعریف شعر نیست.
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