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بررسی اعتبار شعر جاهلی به عنوان مصدر استشهاد در نحو عربی
چکیده
شـ ر قــدی عربـی ،بــهویژه شـ ر هــاهلی ،ازمه تــری مصــادر استشــهاد در زبــان عربـی
بـه شــمار میآیــد کــه ن ویـون در توهی ـه و تــدوی بسـیاری از قواعــد فــرن و ن ــوی از
آن استفاده میکردند .بـا توهـه بـه ایـ کـه پایـه و اسـا
سـ

قواعـد فـرن و ن ـو م ت ـی بـر

قــدی عــرا اع ـ از شـ ر و نیــر و نیــز آیــات قــرآن کــری اس ـ  ،ن ویــان از میــان

م ــاب استشــهاد در ن ــو (قــرآن کــری  ،کلــام عــرا ،رــدی  ،شــ ر و نیــر ی ــی) ،در
برابرآنها ،متفاوت عمـ کردند.بـدی م ـا کـه برخـی بیشـتر شـ ر هـاهلی را بـرای توهیـه
قواعد ن ـو برززیدنـد و برخـی دی ـر ،م ـاب دی ـر ازهملـه قـرآن کـری را بـرای ایـ کـار
م اسب میدیدند .ما در ایـ مااهـه در پـی آنـی تـا های ـاه شـ ر هـاهلی را در بـی مصـادر
استشــهاد ن ویــان ت یــی نمــایی و بــرای ناــد و بررســی ای ـ مو ــو م ار ـ

خــود را در

ســه ب ــظ ت ــی نمــودهای  -6 :بررســی مه تــری م ــاب استشــهاد ن ویــان -2.ت یــی
م یارهـای اعت ــار شــواهد ن ــوی بــا توهــه بــه دیــدزاههای ن ویــان -9.میــزان اعت ــار شـ ر
هــاهلی بــهع وان یکــی از م ــاب استشــهاد بــا توهــه بــه م یارهــا و ملاکهــای استشــهاد
ن ویان.
کلیدواژهها:استشهاد ،قرآن کری  ،ش ر هاهلی،فرن و ن و ،ن ویان
مقدّمه

ن ویــان بــرای ا ــات و تأییــد قواعــد ن ــو ،بــه شــواهدی از قــرآن کــری و ن ـ و نیــر
عرا توهّه داشت د ،چونکـه قاعدهم ـد سـازی ن ـو نیـاز داشـ  ،یـ

یـا چ ـد نمونـه از آن
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شماره هفده

و نیر پیدا شود ،تـا آن ن ریـه ن ـوی ،بـه شـک دسـتور و یـا قـانون عمـومی درآیـد،

در غیــرای فــورت ،آن ایــده و ن ریــه ن ــوی رد میزردیــد و دی ــر نــزد ن ویــان ،چ ــدان
کـاربرد نداشـ  .زبـان ش اسـان خصوفـاً ن ویـان،از همـان ابتـدای تـأهی

کتااهـای ن ــو،

بــرای تأییــد زفتههایشــان دربــارۀ دســتور زبــان عربــی و ن ریــهپردازی دربــارۀ مکاتــب
ن ــوی ،بــه هم ـ آوری شـ ر و نیــر روی آوردنــد؛ تــا هــایی کــه ،ب ــدها بــه اش ـ ار اســت اد
شــده ،درافــالاع عربــی ،شــاهد شـ ری ا لــا کردنـد .توهّــه پژوهشـ ران بــه علـ ن ــو،
درعصــرهای م تل ـ

تــاری و ت ایــب شــواهد ش ـ ری س ـ ب زردیــد ،تــا آنهــا در مســیر

ت ایــق و بررســی ،همــ آوری ،اهب ــدی و شــرع و بیــان موا ــ استشــهاد در شــ ر
شاعران قرارزیرند.بدی سـ ب ،ن ویـان اوهیـه بـرای پیریـزی افـو ن ـو ،نـهت ها بـه شـ ر،
بلکــه بــه آیــات قــرآن و کلــام یصــی عــرا استشــهاد میکردنــد .استشــهاد بــه شـ ر و کلــام
عرا ،تمامی ق ای بدوی و شـهری عـرا تـا چ ـد قـرن ادامـه داشـ ؛ به وریکـه ن ویـان
یا ـ بــه زبــان یصــی همــۀعراهای بــدوی ،روایــ

اش ـ ار و پــژوهظ زبــان عربــی ،آن

چ ــان اهتمــام میورزیدنــد کــه زــویی شــ ر و ســ

بادیهنشــی ان ت هــا مصــدر م ت ــر در

قواعــد ن ــو اس ـ  ،ودر ســایه ای ـ تلاشهــا بــود کــه آنهــا توانســت د هغزشهــای کلــامی
عراهــای شــهری اعــ از :یاهــا ،زبــان ش اســان ،نویســ دزان و شــاعران شهرنشــی را
افــلاع نمای ــد .شــاهد ش ـ ری ،بهتــدری در تأهیفــات اوهیــه دانشــم دان علــوم زبانش اســی
وکتااهــای ن ــوعربی ،های ــاه برهســته و ممتــازی پیــدا کــرد؛ بهزونــهای کــه ،ــوهی
نکشید که شاهد ش ری به هزئی هداییناپذیر از تأهیفات ن وی ت دی شد.
ما در ای پـژوهظ قصـد داریـ  ،ـم بررسـی میـزان اعت ـار شـ ر قـدی بـهویژه شـ ر
هــاهلی بــهع وان مه تــری مصــدر استشــهاد ن ویــان ،م یارهــا و ملاکهــای ن ویــان بــرای
استشــهاد بــه شـ ر را از خلــا اشـ ار هــاهلی مــورد بررســی قــرار دهــی  .روش کــار بــدی
فــورت خواهــد بــود کــه در ابتــدا مه تــری م ــاب استشــهاد را کــر مــیک ی  ،ســ
م یارهایی را کـه میتوانـد بـرای استشـهاد بـه شـ ر نـزد ن ویـان مـد ن ـر باشـد ،در ب ـظ
او

کــر خــواهی کــرد و در ب ــظ دوم نیــز ،ایــ ملاکهــا را در شــ ر هــاهلی مااباــ

خــواهی داد تــا ب ی ــی تاچــه انــدازه ای ـ اش ـ ار م یارهــای یــو را دارد .در زمی ــه " اعت ــار
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شــ ر هــاهلی بــهع وان مه تــری مصــدر استشــهاد ن ویــان" تأهیفــات مســتالی فــورت
ن ریتـــه اســـ ،وهی در خلـــا برخـــی کتـــب زبانش اســـی ن ـــو ت ـــ

ع ـــاوی ی از

ق یــــ ":مکاتــــب ن ــــوی""،مدرس ةةلکوفة" ،ةةل ک عص ةة"رکواج ف ةةلنک ،ةةعکوف ةة" کوف ةةع ک
و وف وويةلکوواس هة ليک،ةةعکوف ةةل

بــه ای ـ مالــب اشــاره م تصــری شــده اس ـ  .هرچ ــد کــه

ای کتااها اشارات زـذرایی بـه م ـاب استشـهاد ن ویـان داشـتهاند ،و م ـاب دی ـر استشـهاد
ازهملــه قــرآن کــری و کلــام عربــی در دو مااهــه ت ـ
اه و"بـه قلـ یوسـ

ع ـود (مجلـۀ اهم ریـ

ع ــاوی "اهارتجــاا اهش ـ ری یــی

سـوریه-شـماره  -115سـا  15أیـار )2003

و "م زهــۀ اهاستشــهاد بــاهارآن اهکــری بــی مصادراهاستشــهاد اه ویــۀ"بــه قلــ دکترم مــد
ع داهلــه عاــوات (مجلــۀ اهتــراع اه ربــی-مجلــۀ یصــلیۀ تصــدرع ات ــاد اهکتــاا اه ــرا-
دمشــق اه ــددان 33و -600اهســ ۀ اه امســۀ واه شــرون-تشــری اهــأو -2001رمضــان
 )6121مورد ب ـ

قـرار زریتـه اسـ  ،وهـی بـه ن ـر میرسـد کـه تـاک ون ت ایـق مسـتالی

در ایــ زمی ــه انجــام ن ریتــه اســ

تــا بــه فــورت تفصــیلی اشــ ار قــدی عربــی علــی

اه صــوش شــ ر هــاهلی را بــهع وان مه تــری مصــدر استشــهاد بررســی ک ــد .درایــ
ت ایــق ،مــا در پــی پاس ـ

ویی بــه ای ـ س ـؤاهات هســتی  -6 :مه تــری مصــدر استشــهاد

ن ویان در توهیـه قواعـد ن ـو کـدام اسـ
به آرای ن ویـان چیسـ

 -2م یارهـای اعت ـار شـواهد شـ ری بـا توهـه

 -9شـ ر هـاهلی چـه ت ـداد از م یارهـای مـذکور را دارد -1آیـا

ش ر هـاهلی بـهع وان مه تـری م ـ استشـهاد ن ویـان از ن ـر سـ دی

و فـ

و سـا

مورد تأیید اس
برای دس

یابی به پاس ای سؤاهات ،ای مااهه را در سه ب ظ ت ی کردهای :

 -6بررسی مه تری م اب مورد استشهاد ن ویان.
 -2ت یی م یارهای اعت ار شواهد ن وی با توهه به دیدزاههای ن ویان.
 -9میزان اعت ار شـ ر هـاهلی بـه ع ـوان یکـی ازم ـاب استشـهاد بـا توهـه بـه م یارهـا و
ملاکهای استشهاد ن ویان.
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مهمترین منابع استشهاد نحویان

مه تــری مصــادر استشــهاد ن ویــان ،در ش ـ ر ،اش ـ ار شــاعران دورههــای قــدی بــهویژه
اشــ ار هــاهلی ،و در نیر،آیــات قــرآن کــری  ،ســ ان یصــی ان عــرا ،ــرا اهمیــ هــا،
رکم هــا و کلــام شــای عــرا بــود .استشــهاد بــه س ـ

یص ـی ان عــرا ،بــهویژه بادیــه

نشی یان از ق ای قـی  ،تمـی  ،اسـد ،هـذی  ،ک انـه و ـی م سـوا نـزد دستورنویسـان ن ـو
رای بود؛ ب ابرای اوهـی م ـ استشـهاد ن ویـان ،اشـ ار شـاعران قـدی بـوده اسـ  .دومـی
م ــ استشــهاد ،آیــات قــرآن بــوده اســ ؛ چــرا کــه ن ویــان کلــام ورــی را بهتــری و
م اســبتری م ـ مو ــق و م ت ــر بــرای توهیــه قواعــد ن ــو م اســب میدیدنــد و ب ضــی از
آنهــا ،قــرآن کــری را بهتــری مره ـ و درس ـ تری ســ د در کش ـ

قــوانی و اســت راا

افو ن وی میدانسـت د و بـر آن تکیـه میکردنـد .برخـی دی ـر نیـز ،ش رشـاعران قـدی را
در ک ــار م ــاب دی ــر ی ــی آیــات قــرآن برززیدنــد .ســومی م ـ استشــهاد ،کلــام یصــی
عرا بـود کـه عمـدتاً ن ویـان سـ ان یصـی را از میـان ق ـایلی انت ـاا میکردنـد کـه در
یصــار

و بلاغــ

م ــرون و مشــهور بودنــد مان ــد ق یلــه قــریظ کــه در آن زمــان

یصارتظ مشـهور بـوده اسـ  .چهـارمی م ـ استشـهاد ،ارادیـ

پیـام ر اکـرم (ش) بـوده

کــه برخــی از ن ویــان استشــهاد بــه رــدی

را هــایز مــیدانســت د و برخــی دی ــر هــایز

نمیدانست د و م تاد بودنـد کـه چـون ارادیـ

ناـ بـه م ـا شـده بـرای استشـهاد م اسـب

نمیباشد ،وهـی برخـی دی ـر از ن ویـان بـه ارادیـ

رسـو خـدا (ش) استشـهاد کردهانـد.

ن ویـان ازمیــان م ــاب استشــهاد در ن ـو (ی ــی قــرآن کــری  ،کلـام عــرا ،رــدی  ،شـ ر و
نیــر ی ی)متفــاوت عمــ کردنــد و ایــ عملکــرد متفــاوت نشــان از دودســت ی و اختلــان
میــان آنهــا داش ـ .میلاً ســی ویه در اهکتــاا بــه هــزار و پ جــاه بی ـ

استشــهاد کــرده اس ـ ،

وهــی بیشــتری استشــهادش ،بــه ش رشــاعران قــدی بــهویژه شــ ر هــاهلی بــوده اســ ؛
وپیــروان وی کــه غاه ـاً از ی ـ

مکتــب بصــره هســت د ،درت یــی مســائ ن ــوی ،بیشــتراز

ش رشاعران عصـر هـاهلی و م ضـرمی  ،اسـلامیی عـرا اسـتفاده میکردنـد .امّـا در ماابـ
ای

ی  ،پیـروان مکتـب کویـه بـه شـ ر شـاعران همـه دورههـا رتّـی بـه شـ ر موهّـدی و

م د ی استشـهاد نمودهانـد .ایـ اختلـان سـلیاه در میـان ن ویـان کویـه و بصـره در روش
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به کارزیری از ش ر ونیر بـرای توهیـه قواعـد ن ـوی سـ ب شـد ،تـا پیـروان هـر مکتـب راه
و روشــی خــاش را در مســائ ن ــوی درپــیظ زیرنــد؛ بــه ع ــوان میــا  ،کوییــان در ب ــای
قواعد ن وی یا ب ای قواعـد علمـی کـه بایـد از فـ
ات ا کردند که بـر ناـض یهـ آنـان دهاهـ

و کلّیـ

برخـوردار باشـد ،مو ـ ی

داشـ  .آنهـا در ب ـای قواعـد ن ـو ،ع ـارات و

اش ار شـ رای عـرا شـهری و همن ـی ع ـارات و اشـ ار شـا ی کـه بـر سـر زبـان عـرا
یصی هاری شده بـود ،همـه را بـا هـ همـ آوری نمودنـد و بـه ایـ ترتیـب بـه م اهفـ
قواعــد و م یارهــای بصــریان پرداختــه و قواعــد آنــان را بــه غلــ و خاــا نیــز متصــ
نمودند.
ســیو ی در ایـ بــاره میزویــد :ازــر کوییــان بــه بیتــی برخــورد نمای ــد کــه در آن ،یـ
نمونه هـواز م ـاه

افـو پیـدا شـود ،آن بیـ

را افـ قـرار میده ـد و بـرایظ چ ـدی

بــاا م ـیّ خواه ــد ساخ (ســیو ی.)51 :6913،او نیــز زفتــه اس ـ « :عــادت کوییــان بــر
ای ـ اس ـ

کــه وقتــی بــا واژهای در ش ـ ریا کلــام نــادری از عــرا مواهــه میشــوند ،بــرای

همــان ،بــابی و یصــلی قــرار میده ــد» (ســیو ی.)11/6 :6962،همــی امــر باع ـ

شــد کــه

ن ویــان مکتــب بصــره بــه شــواهد شــ ری کوییــان توهــه نک ــد و راه خودشــان را در
ن ارش قواعد ن و عربی دن ا ک د.
با ن اهی به کتـب ن ویـان ،بـهویژه اهکتـاا سـی ویه ،درمـی یـابی کـه آنهـا در اسـت ا
و اســت راا قواعــد ن ــوی ،عمــدتاً از ش ـ ر قــدی اســتفاده میکردنــد؛ و ش ـ ر را در مرت ــه
او قرار میده د و ب د از آن ،آیـات قـرآن کـری و نیـر عـرا را بـرای توهیـه قواعـد ن ـو
قــرار میده ــد .قــرار زــریت شـ ر در ردیـ

او مصــدر استشــهاد ،نشــان میدهــد ،علمــای

ن و ،ش ررا بهتری م یـار بـرای توهیـه قواعـد ن ـو میدانسـت د ،چـون کـه شـ ر دررای ـه
هــا ــ

و ــ

خاابـه ورــدی

میشــد و مانــدزاری آن بیشــتر از دی ــر مصــادر استشــهاد مان ــد نیــر،
بـود؛ ب ــابرای شـ ر قــدی عربـی یکــی از مصـادر ن ویــان بـرای استشــهاد

بشمار میرود و در های اه او قرار دارد.
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شماره هفده

معیارهای اعتبار شواهد نحوی
-1قرار داشتن شاعر در محدوده زمانی استشهاد

ن ویــان درتــدوی قواعــد ن ــوی یا ـ بــه ش ـ ر شــاعرانی استشــهاد میکردنــد کــه در
م دوده زمـانی استشـهاد قـرار دارنـد .ایـ م ـدوده زمـانی ،از عصـر هـاهلی ی ـی رـدود
دویســ

ســا ق ــ از ب یــ

پیــام ر اســلام (ش) شــرو میشــود و تــا نیمــه قــرن دوم

هجری ادامه پیدا میک ـد.در ایـ دوره ،استشـهاد بـه شـ ر و نیرعـرا ،تمـامی ق ایـ بـدوی
و شــهری عــرا را در برمــی زری ـ  ،و اکیــر ن ویــان بــه زبــان یصــی و م ت ــر ،روای ـ

و

پژوهظ زبان عربـی در ایـ عصـر اهتمـام مـی ورزیدنـد و آنـرا بـهع وان م ـ استشـهاد در
قواعـد ن ــوی بـه کــار زریت ـد .امّـا برخـی دی ـر از دانشــم دان بـر ایـ عایـده هســت د کــه
م دوده زمانی استشهاد بـه شـ ر و نیـر تـا اواخرقـرن چهـارم هجـری درمیـان بادیـه نشـی ان
ادامه داشته اس  .ـق ایـ تاسـی ب ـدی ،ن ویـان بـه هـز ق ـو شـواهد موهـود در عصـر
هاهلی در میـان عـرا بادیـه نشـی وشهرنشـی  ،هـر شـاهد را ق ـو نمیکردنـد،و یاـ آن
شواهد ش ری را میپذیریت ـد کـه تـا اواخـر قـرن چهـارم هجـری یاـ ازعـرا بـدوی ونـه
متمدن نا شده باشد.
دستورنویســان ن ــو ،دراستشــهاد بــه شــ ر ،شــاعران را هــ بــه اعت ــار میــزان رجیــ
ش رشــان در استشــهاد بــه آن ،بــه ای ـ شــک تاســی ب ــدی کــرده بودند:شــاعران هــاهلی
مان ــد :امــرا اهاــی

وأعشــی ،شــاعران م ضــرم کــه ه ـ عصــرهاهلی وه ـ اســلام را درک

ورسـان ب ـ
ّ
کــرده بودنــد ،مان ــد :ه یــد

ابـ  ،شــاعران اســلامی کــه درفــدر اســلام بودنــد،

بشــار بــ بــرد ،ابواه تاهیــه،
مان ــد :یرزد ،هریــر و شــاعران موهــدی وم ــد ی مان ــدّ :
ابونــوا  .آنهــا دربــاره فــ
ونس

استشــهاد بــه دو زــروه ن ســ  ،ن ــری یکســان داشــت د

به زروه سـوم مو ـ میانـه و بی ـابی برززیدنـد ،وهـی دربـارۀ زـروه چهـارم م تاـد

بودند که استشهاد به ش رشان هایز نیس

(اففهانی ،بی تا203/9 :و .)260

-2اصالت شاعر

ن ویــان عمــدتاً شـواهد شـ ری را از میــان شـ رای افــی انت ــاا میکردنــد و از شـ ر
شـاعران شهرنشــی قـرن ســوم و چهـارم هجــری خـودداری میکردنــد؛ زیـرا اعتاــاد داشــت د
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ای هــا زبانشــان برا ــر اختلــا بــا اقــوام دی ــر یاســد شــده اس ـ  .بــه همــی خــا ر ،بــرای
ن ویان مه بود کـه در ماوهـۀ استشـهاد بـه شـ ر ،شـاعرآن بادیـه نشـی باشـد و ازـر شـاعر
شهری اس

رتماً مت لق به دوره ق ـ از نیمـه قـرن دوم باشـد ،و یـا ازـر اهـ بادیـه اسـ ،

م تسـب بـه کـدام ق یلــه اسـ .زاهی ن ویـان در استشــهاد بـه شـ ر ت هـا بــه کـر نـام ق یلــه
اکتفا میکردند و از شـاعر اسـمی نمیبردنـد ،چـون آناـدر آن ق یلـه مهـ بـود دی ـر ن ـوی
رورتی نمیدید تا نام شاعر را کر ک د.
ایـ اتفــا ن ــردر میــان دانشــم دان ن ــو وهــود داشـ
استشهاد اسـ

کـه از زبـان یـ

کــه کلــام ویــا شـ ری م اســب

عـرا افـی بیـان شـده باشـد ونـزد عـرا بـه خصـوش

ق ای ـ یصــی زبــان مشــهور باشــد ،تــا ای کــه در م ــرا اتهامــات ویــا خــرده زیریهــای
برخی م تادان ن یر افی ن ـودن شـاعرو یـا زـ نـام بـودن سـرای ده قـرار ن یرنـد .در واقـ ،
آنها به دن ا شاعران افـی و نـژاده عـرا بودنـد کـه در بادیـه ،فـ رای عربسـتان بـه دور
از ملــ غیرعــرا رشــد و نمــو کردهانــد وریــات و زنــدزی عادیشــان را تمامــاً در بادیــه
سـ ری کــرده باشـ د ،تــا ای کــه هـ زبانشــان ازززنــد ه ـ (اشــت اه) م فــوا بمانــد و هـ
ههجهشان با ههجـۀ غیـر عـرا و شهرنشـی ان م لـو و یاسـد نشـود (ع ـا

رسـ :6663 ،

.)621
مه تری دهایلی که باعـ

شـد تـا زبـان ش اسـان و ن ویـان از استشـهاد بـه شـ ر برخـی

از شــ رایی کــه در عصــور استشــهاد زنــدزی میکردنــد ،روی برزردان ــد ،ع ارت ــد از-6:
بکارزیری اهفـاا و ع ـارات ناشـ اخته بـرای عربهـا-2.هغزشهـای زبـانی و ـ
زفتــار شــاعر-9.اســتفاده از اهفــاا غریــب و نامــأنو
ف

و تکل

هغتـی در

در شــ ر شــاعران شهرنشــی -1.

در ش ر (غاهب ورا .)56 :2009،

-3شهرت شاعر

در بــاا استشــهاد بــه شــواهد ش ـ ری ،ن ویــان میــان ش ـ ری کــه زوی ــدۀ آن مش ـ
باشــد ،بــا شـ ری کــه ســرای ده آن م لــوم ن اشــد ،و نیــز بــی شـ ری کــه زوی ــده آن زم ــام
باشد ،با ش ری زوی ده آن مشهور باشـد ،خیلـی تفـاوت قائـ بودنـد .چـون ایـ اتفـا ن ـر
در میــان دانشــم دان ن ــو وهــود داشـ

کــه کلــام و یــا شـ ری را بیشــتر م اســب استشــهاد
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شـاعر مشـهور بیـان شـود و نـزد همـه عراهـا ،بـه خصـوش

ق ای ـ یصــی زبــان مشــهور باشــد ،تــا ای کــه در م ــرا اتهامــات و یــا خــرده زیریهــای
برخی م تادان قرار ن یرند.
مســأهه شــهرت شــاعر بــرای ن ویــان آن قــدر اهمیـ

داشــته کــه رتّــی زــاهی آنهــا بــه

شــ ر شــاعرانی کــه در م ــدودۀ زمــانی استشــهاد قــرار نداشــت د ،بــه خــا ر شهرتشــان
استشهاد میکردند که در ای جا به چ د نمونه از ای موارد اشاره میشود:
کش ـان بــه ش ـ ری از ابوتمّ ـام استشــهاد میک ــد و در توهیــه ای ـ اقــدام
زم شــری در ّخــود چ ــی میزویــد« :او ،ازرچــه در زمــرۀ ش ـ رای هدیــد اس ـ

و در زبــان بــه ش ـ رش

استشــهاد نمیشــود ،امــا چــون از دانشــم دان زبــان عربــی اس ـ  ،م ـ س ـ ظ را بــه م زهــه
روایــتظ تلاــی مــیک و آن را میپــذیرم .م ــر نمیبی یــد کــه دانشــم دان هرزــاه میزفت ــد:
دهی بر ای مالـب بیـ

کتـاا رماسـه اسـ  ،دی ـران قـان میشـدند ،زیـرا بـه روایـ

و

درستی آن اعتماد داشت د (زم شری ،بی تا.)220/6 :
-هارظ میزویـد :یـون

بـ ر یـب بـه سـ ان مـواهی استشـهاد میکـرد ،و همـراه بـا

او ،ع ـدّهای از ن ویــان نیــز ،بــه ش ـ رهای موهــدی (نوزرایــان) اســت اد میکردنــد ،همــاناور
که ابوعلی یارسی به ای ش ر ابوتمام استشهاد کرده اس
مَ کَانَ مَرعَی عَزمِهُ وَهُمُومِهُ

(یارسی.)602 :6311،

رَواُ اهأمَانِی هَ یَز مَه ُزوُها
(دیوان ابی تمام)236/2،

" هــر ک ـ

عــزم و اراده و همــتظ را در بــاآ آرزوهــا بنرانــد ،همیشــه هــاغر و ن ی ـ

ن واهد بود"
از دی ر ن ویان م مـد بـ رسـ نجـ اهملـۀ واهـدی اهاسـترابادی مشـهور بـه ر ـیاس

که برای تأیید درسـتی قواعـد ن ـوی ،بـه شـ ر هـ استشـهاد میک ـد؛ وی در کتـابظ،

 311نمونــه شــ ری آورده اســ  .بیشــتر ایــ نمونــهها ،از شــاعران هــاهلی ،م ضــرم و
اسلامی اسـ

کـه بـه ش رشـان استشـهاد میشـده اسـ  .شـکی نیسـ

کـه کتـاا ر ـی از

نمونــههای شـ ر م ــد ی (نوزرایــان) خــاهی اسـ  .اه تــه ســرای دزان برخــی از ایـ ابیــات،
زم ام هست د .ریشۀ ایـ زم ـامی ،یـا همـان پ جـاه بیـ

موهـود در اهکتـاا سـی ویه اسـ ،
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تــا زمــان خــود ر ــی کــه

دانشــم دان از استشــهاد بــه آن خــودداری کردهانــد .بــا وهــود ای ـ  ،زــاه برخــی نمونــههای
ش ر م ـد ی را کـه ن ویـان بـه آن اعتمـاد نمیک ـد ،هـ در شـرع کاییـۀ ر ـی مـیبی ی .
ازهمله در بیتی از ابونوا

در بـاا م تـدا و خ ـر بـدان استشـهاد مـیک ـد (ابـ عایـ  ،بـی

تا:)636 :
غَی ُرمَأسُونٍ َعلَی زَمَ ٍ

یَ اَضِی بِاههَ ِّ وَ اه ُز ِن

"هرزز ن اید بر روززاری که با اندوه و غ س ری میشود ،رسرت خورد"
بشـار بـ بـرد آخـری م ـ استشـهاد ن ویـان اسـ
افم ی میزوید« :شـ ر ّ

و سـوز د

به خدا ازر بشّار از ه اا زمـانی ،متـأخراز دی ـر شـ را ن ـود ،مـ او را بـر بسـیاری از آنـان
تــرهی مــیدادم»(ابـ قتی ــه )213 :6911،واب ـ میـادۀ ،اب ـ هرمـه ،رابـه ،رکـ خضــری و
مسکی عذری رک میانی ش را هست د (اففهانی :بی تا.)611/2:
ب ابرای شـهرت شـاعر در میـزان اعت ـار شـ ر او مـؤ ر بـوده ،همن ـان کـه میـزان اعت ـار
ش ری کـه زوی ـدۀ آن ش صـی زم ـام باشـد ،بـا شـ ری کـه زوی ـده آن نامشـ
متفــاوت اس ـ

اسـ ،

و رتّــی برخــی از ن ویــان استشــهاد بــه ش ـ ری را کــه زوی ــدۀ آن م لــوم

ن اشــد ،هــایز نمیدان ــد ،م ــر ای کــه بــه یصــار
باش د و یا برایشان اب

کلــام زوی ــده آن اعتمــاد راس ـ داشــته

شده باشـد کـه قائـ آن یـردی مو ـق و مـورد اعتمـاد اسـ  .شـاید

دهی آنکه ن ویـان استشـهاد بـه شـ ر مجهـو اه سـب را هـایز نمیدان ـد ،ن رانـی آنهاسـ
از ایـ کــه امکــان دارد آن شــاهد ن ــوی ،ســاخت ی ،ویــا ازیـ

م ــدع (شــاعران نــوزرای

عصرع اســی) ویــا از زبــان کســی بیــان شــده باشــد کــه بــه س ـ ظ هــیا اعتمــادی نیس ـ
(ان ــاری .)159/2 :6312:علمــای ن ــو ،بســیاری از شــواهد شــ ری را یاــ  ،بــه خــا ر
نامشــ

بــودن ســرای ده آن رد میکردنــد و آن را ک ــار میزدنــد .بــهع وان نمونــه ،م ــرّد

(251ه) دربارۀ بی

زیردراهکتاا سی ویه
س َ کُ ُّ نَف ٍ
مُ َمَّدُ تَفِد نَف َ

إ ا مَا خِف َ مِ أَمرٍ تِ َاها

"ای م مــد هرزــاه از راــد و عــداوت کســی بترســی هرکســی بایــد بــه تــو مــدد
برساند"
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(ســی ویه)103/9 :6311،میزویــد :چــون ســرای ده آن مشــ

شماره هفده

نیســ  ،پــ

بدان استشهاد کـرد»(م ـرد .)699-692 :6311،اه تـه شـاهد در ایـ بیـ

نمیتــوان

یـو رـذن رـرن

هام امراز ی ـ "تَفِـد" اسـ .زهّـاا (ت 966ه) نیـز ،از استشـهاد یـرّاه بـه برخـی از شـواهد و
ش رهای مجهو اه سب ایراد میزیرد ،م همله از ای بی
وَ کَاَنَّهَا بَی َ اه ِّساه سَ ِیکَ ُۀ

(زهّاا:)165/2 :6355 ،

تَمشِی بِسُدَّۀِ بَیِهِا یَتَ ِیُّ
(یرّاه)953/6 :6311 ،

"زــویی آن زن در میــان زنــان بســان شمشــی از ناــره اس ـ
خانهاش با راهتی خسته درررک

درراهیکــه بــه ــرن درا

اس "

وی در ای بـاره میزویـد« :ازرمـی دانسـت کـه فـارب ایـ شـاهد کیسـ
آن ،از کدام ق یله اسـ

و آیـا هـزه شـاعرانی اسـ

یــا خیــر ،هــیا اشــکاهی نداشـ  .شــاهد در بیـ
آن"تَ یِ ـیُ" بــوده وررک ـ

کـه میتـوان بـه شـ رش استشـهاد کـرد
یــو ی ـ "یَتَ ِـیُّ"اسـ

کــه"تَ ِـیُّ"افـ

یــا بــه ماق ـ م تا ـ شــده و دو یــا دره ـ ادغــام زردیــده و در

به شک "تَ ِیُّ"درآمـده اسـ ؛ ب ـابرای  ،بـرای مـا ن ویـان شایسـته نیسـ

نهای

ویـا شـاعر

بـه فـرن

ش یدن همله (انشدنی ب ضه )(شـاعر ایـ زونـه بـرای مـا سـروده اسـ ) آن شـاهد شـ ری
را م یار و ملاک بـرای تأییـد قواعـد ن ـو وتی یـ

اعـراا آیـات قـرآن کـری قـرار دهـی و

یا آن را با کلام وری ماایسه ک ی »(زهاا.)165/2 :6355 ،
عـدّهای از پژوهشـ ران هدیــد ،ازهملــه سـ ید اهایغــانی ،دکتــر ع ــداه ا ســاه مکــرم و
م س آ یاسی نیز بر ای باورنـد کـه کـر نـام سـرای ده شـ ر ،بـرای تـدوی قواعـد ن ـو،
ــرورت رتمــی اس ـ .آنها خواســتار خــارا کــردن همــه شــواهد ش ـ ری از دایــره

یـ

نیس .

م اب استشهاد ن وی هست د که سرای دزان آن باور دقیق مش
-4فصاحت و بلاغت شعر مورد استشهاد

قــرآن کــری زمــانی برپیــام ر اکــرم (ش) نــاز شــد کــه زبــان عربــی دراوا یصــار
بلاغــ

قــرار داشــ

و عربهــا بــه ز جی ــۀ ه ــری و ش رهایشــان ی ریروشــی و م اهــات

میکردند .از آنجا کـه رسـاه
و کلام وری از یـ

و

قـرآن کـری هـدای

بشـری

بـه سـوی م ـود بـی همتاسـ

ویژزـی خـاش و بـی ن یـر برخـوردار اسـ

و در یصـار

و بلاغـ

بررسی اعت ار ش ر هاهلی بهع وان مصدر استشهاد در ن و عربی
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آن هــیا تردیــدی وهــود نــدارد ،و شـ ر عــرا هــدن دی ــری غیــر از کلــام ورــی را دارد،
ی تاً قواعد ن و باید ماابق قواعد قرآن باشد.
سیو ی از یـرّاه ناـ میک ـد کـه عراهـای عصـرهاهلی  ،هرسـاهه در موسـ رـ  ،بـه
زیـارت خانـۀ خــدا میآمدنــد .قــریظ ،در ایـ یرفـ  ،زبانهــای م تلفـی را کــه مســایران
بــه آن تکلّ ـ میکردنــد ،میش ـ ید و بهتــری آنهــا را برم ـی ززی ـد .درنتیج ـۀ ای ـ آمی ـزش و
انت ــاا ،زبــان آنــان از اهفــاا زش ـ

و کلمــات نــاخوش آی ــد عــاری شــده و یصــی تری

زبان عرا زردید (سیو ی.)59 :6913،
اب یار

در ایـ بـاره میزویـد« :قـریظ یصـی تری قـوم عـرا در زبـان و پـاکتری

آنها بود وخداونـد هـ آنهـا را از بـی تمـام عـرا برززیـد و رضـرت م مـد (ش) را از
قریظ و قریظ را متـوهی خانـه خـود قـرار داد .قـریظ بـا ایـ کـه در زبـان یصـی و دقیـق
بودنــد بــاز بــا ورود زروههــا و هماع هــا از کلــام و اش ارشــان بهــره میبردنــد و بــه
زبانشان میایزودند»(سیو ی ،بی تا.)260/6 :
دانشم دان ن ـوی بـه شـ ر امیـۀ بـ ابوفـل

استشـهاد نمیکردنـد و دربـاره ابـو قـی

رقیـات زفتــه شــده کــه زبــان شـ رش یصـی و مــورد و ــو نیسـ

(ابـ ه ّـی/9 :6312 ،

 231و .)252همن ـــی از ن ـــر ای ـــان ،رایئـــه شـــ رش زاده و و ـــ ظ ن ـــود
(افـــفهانی،بی تـــا .)610/1:افـــم ی بـــه شـــ ر و اهرمـــه استشـــهاد نکـــرده اســـ
(مرزبانی )211 :6919،و زفتـه شـده ق یـ
استشهاد اس

عـامری نـه زبـانظ یصـی و نـه شـ رش مـورد

(سیو ی.)263 :6962،

ســیو ی میزویــد« :بســیاری از شــ رایی کــه ن ویــان ش رشــان را از دایــرۀ استشــهاد
خارا کردهانـد ،هـزه شـ رای متاـدّم بودهانـد،وهی چـون زبانشـان یصـی ن ـود ،ن ویـان بـه
اش ارشــان استشــهاد نمیکردنــد ،بــا ای کــه ،برخــی ازآنهــا ،نس ـ

بــه دی رشــاعران کــه بــه

ش رشان استشهاد میشد ،برتر بودند»(سیو ی.)10 :6962،
-5تأیید شاهد شعری با قرائتهای مشهور و مقبول قرآن

از آنجــا کــه شــ ر نس ـ
ازهه ـ

دســتوری براســا

بــه قــرآن قــدم

دارد ،علــی اهااعــده بایــد ســاختار قرآنــی

افــو رــاک بــر ش ـ ر و نیــر عربــی رای ـ آن زمــان باشــد ،و
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قرآنی بهویژه قرائ های شا بایـد بـا شـواهد شـ ری سـ جیده شـود ،وهـی بـه ههـ

آن که قرآ ن کلـام خداسـ
تــ

شماره هفده

و تلـاوت آن هـ م جـزه اسـ

و رتـی کتابـ

و ررکـات تـ

رــرون آن هــ تــوقیفی اســ  ،در مــوارد یــراوان ،علمــای ن ــو ســ ی کردنــد کــه

شــواهد شــ ری را بــا آیــات قــرآن تأییــد و تاویــ

نمای ــد،آنهادر ک ــار شــواهد ن ــوی،

نمونــههایی از کلــام ورــی را آوردهانــد و آن شــاهد شــ ری کــه بــا قرائ هــای قرآنــی
هماه گ باشد ،نـزد آنـان از اعت ـار بیشـتری برخـوردار بـود.بـهع وان میـا  ،قاعـده م صـوا
بـودن ی ـ مضـار ماــرون بــه یــاه سـ یّه ب ــد ازرهــاه و رمـ آن برتم ّـی در ن ــو آمــده
اس  .ای قاعده از قرائ

رف

صارعحا
دربارۀ آیۀ شـریفۀوَقَاالَ فررععَاوعني یَاا هَامَااني ابعانر لرای َ

يوسال (غـایر )91-91
السامَاوَاتر فَاأَلَّلرعَ َرلَال َرلَاهر م َ
لَّعَلّری أَبعليغي العأَسعبَابَ *أ عَسابَابَ َّ

(ویرعـون زفـ

اى هامان براى مـ قصـرى بل ـد بسـاز ،شـاید مـ بـه آن راههـا برسـ  ،راههـاى بدسـتیاب بـه آسـمانها تـا از خـداى
موس ا لا راف کـ

) اخـذ زردیـده کـه در آن ی ـ "یـأ ل " بـه نصـب قرائـ

چ انکه به ای بی

نیز اشاره شده اس :

امید اس

فرُونَ اهدَّهرِ أو دُوَهاتِهَا
عَ َّ ُ

ُتدِه َ َا اهلَّمَّۀَ مِ هَمَّا ِتهَا

یَتَستَریِ َ اه َّف ُ مِ زَیرَا ِتهَا

وَ تُ َا ُ اهغُلَّۀُ مِ غُلاتِها

شـده اسـ ؛

کـه زـذر ایـام و دزرزـونی روززـار ،سـ تیها و ناملایمـات را از مـا ب ردانـد

و هــان از مصــائب آن آســوده شــده ،آتــظ تشــ ی آن یــرو نشــی د (نــ  :ری:2000،
 59/21و  :11/90اشمونی ،بی تا.)962/9 :
در ای بی

ی

"تَستَریِ َ" بـه ههـ

آنکـه هـواا بـرای "عَـ َّ" واقـ شـده ،م صـوا

زردیـده اسـ  .درعـی رــا کـه ن ویـان بصــره از ق ـو ایـ قرائـ

ســرباز زدنــد و آن را

تأویـ بــه رهــای ب یـده کرکردهانــد ،امــا یـرّاه قرائــات یـاد شــده را فـ ی دانســته اسـ
(ن  :ری )11/90-59/21 :2000،وبه آیـۀ شـریفۀوَمَاا یيادعرریََ لَعَلَّاهي یَََّّکَّال اَوع یَا َّکَّري فَتَنفَعَاهي

ال ّرکعرَى (ع

9و ()1یا پ د پذیرد وانـدرز سـودش دهـد و تـو چـه دانـ شـاید او بـه پـاک

زراید)است اد کرده اس

(عی ی.)962/9 :2002 ،

سا نه
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ازر م ای قواعد ن وی زفتار عـرا افـی هـاهلی اعـ از ن ـ و نیـر اسـ  ،بایـد ق ـ
از هـر چیــز اوهـاً :فـ

انتسـاا ایـ اشـ ار بــه زوی ـدزان آن ابـ

زردد که در ایـ اشـ ار ه ـ و ت ریفـی فـورت ن ریتـه اسـ

شــود و انیـاً :ا ــات

وزرنـه ،چـه بسـا کسـانی

مــدعی شـوند کــه برخــی از ای ـ اش ـ ار بــه خــا ر و ـ قواعــد ن ــوی ه ـ شــده و بــه
شــاعری هــاهلی نس ـ

داده شــده اسـ

و یــا ای کــه در شـ ر ،ت ریفــات بهزونــهای انجــام

شده که ماابق با قاعده ن ـوی باشـد.بـه ع ـوان میـا ابـ عایـ در شـرع اهفیـه ابـ ماهـ
درباره ای بی
أَعرِفُ مِنهَا الأَنفَ وَال َعينَانَا

وَمِنخرينِ َأش َبهَا َظبيَانَا

"از آن زن بی ی ،دو چش و دو سوراخ بی ی را که ش یه به بی ی آهوان اس  ،میش اس ".

که سی ویه دراهکتـاا بـدان استشـهاد کـرده اسـ  ،ن ـر دارد و میزویـد :ایـ شـاهد ب ـا
به عایـده برخـی از فـارب ن ـران سـاخت ی و غیرقابـ اسـت اد اسـ (ابـ عایـ  ،بـی تـا:
.)13
هروی و اب هشـام م تادنـد کـه واژهـای می ّـای"اه ی انـا" و"ظ یانـا"درراهـ
"اه ـ " اس ـ  ،وهــی واژه می ّــای"م ــری "را درراه ـ
شـاعر دو زبـان متفـاوت از زبانهـای عـرا را در یـ
اب هشام ،به دور اس

نصـب بـا

نصــب بــا "ی ـاه" آورده و در واق ـ ،
بیـ

بـه کـار بـرده اسـ  ،و از ن ــر

که شاعر عرا ،با ای شیوه کاربردی س

براند.

میَّان اعتبار شعر جاهلی بهعنوان منبع استشهاد نحویان

ملاکها و م یارهای استشـهاد ن ویـان بـه شـ ر بـه بهتـری وهـه در شـ ر هـاهلی دیـده
میشــود و مــا در ای ـ ب ــظ از مااهــه ،بــه ناــد و بررســی ت ـ

تـ

آن ملاکهــا ،در ش ـ ر

هاهلی میپردازی :
-1قرار داشتن شاعر جاهلی درمعتبرترین محدوده زمانی استشهاد

در ب ــظ ق ـ زفتــه شــدکه ن وی ـان بــرای استشــهاد بــه نمونــههای ش ـ ری ،ش ـ را را
بررســب ترتیــب زمــانی بــه چهــار اــه تاســی کردهانــد :شــاعران دوره هــاهلی،
م ضـرمی  ،اسـلامیون و موهّـدی  .همــه ن ویـان دربـاره استشـهاد بــه شـ ر شـاعران هــاهلی
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و م ضــرمی اتفــا ن ــر داشــت د ،وهــی ای ــان دربــاره استشــهاد بــه اــه موهــدی دچــار
اختلان شدند .درایـ میـان ،تاری ـاً اکیـر ن ویـان بـه اشـ ار اسـلامیون استشـهاد میکردنـد و
ابــ هرمــه (متــویی 610ه) را آخــری شــاعر دوره اســلامی میدانســت د کــه بــه شــ رش
استشــهاد میکردنــد ،امّــا دربــاره اــه موهّــدی ن ویــان در ای کــه بــه ش رشــان استشــهاد
نک د ،اتفا ن ر داشت د.
بغــدادی در ایــ راباــه میزویــد :بــه اشــ ار اــه او و دوم ،باهاهمــا  ،میتــوان
استشهاد کرد؛ اما اـه سـوم ،فـ ی آن اسـ
ای درراهی اس

کـه استشـهاد بـه سـ ان آنـان هـایز باشـد.

که ابوعمرو بـ علـاه ،ع داهلـه بـ ابـی اسـ ا  ،رسـ بصـری و ع داهلـه

ب ش رمۀ در چ دی بیـ

از اشـ ار یـرزد  ،کمیـ  ،و اهرمـۀ وامیـا آنـان ،اشـت اه و خاـا

یایتــه و بــدی ســ ب ایشــان را مــورد ســرزنظ قــرار دادهانــد .دانشــم دان مــذکور ،ایــ
شاعران را،به دهیـ آن کـه م افـر آنـان بودهانـد ،هـزو موهـدی شـمردهاند؛ و مـا مـی دانـی
که م افر بودن خود نوعی رجاا اس

(بغدادی.)1/6 :6311،

درمـورد اــه چهــارم ،فـ ی آن اسـ

کــه بــه هــیا وهــه ن ایــد بــه سـ ان و اشـ ار

آنان استشهاد کرد .برخی زفتهاند که به اش ار ایراد مو ق آنان میتوان استشهاد کرد.
زم شـــــری ازهملـــــه کســـــانی اســـــ

کـــــه ایـــــ ن ـــــررا پذیریتـــــه و در

اهکشــان"درتفســیراوای ســوره باــره ،بــه بیتــی از شــ ر ابوتمّ ـام ،استشــهاد کــرده
کتــابظ" ّ
اس .
با توهه به ای تاسی ب ـدی ،شـ رای هـاهلی در م ـدودۀ زمـانی قـرار زریتهانـد کـه بـه
اتفا همـۀ ن ویـان استشـهاد بـه شـ ر شـ رایی کـه در ایـ م ـدوده قـرار زریتهانـد ،هـایز
چه شهری باشد و چه بادیه نشی .

اس

دربـارۀ اهمیّـ
هاهلی

و اعت ــار ایـ افـ  ،ابــوعمرو ابـ علاهمیزویــد :ازــر اخاـ یـ

را درک کـرده بـود ،مـ هـیا کـ

روز

را بـر او تـرهی نمـیدادم (م مـد عیـد:6311،

.)613
م مــد عی ـد نیــز میزویــد« :دی ـدزاه دانشــم دان ن ــوی مــا دربــاره استشــهاد ،م ی ـار ی ـا
م ای افلی داوری قضـاوت دربـاره شـ ر شـاعران ،برتـری دوره اسـ

نـه مـاده زبـانی کـه

سا نه

بررسی اعت ار ش ر هاهلی بهع وان مصدر استشهاد در ن و عربی

همان کلام و ش ر عرا اسـ  .عمومـاً ایـ مایـا

دهیلـی اسـ

661

بـر ا می ـان شـان بـه همـه

مســموعات (شــ یدها) ویــا آننــه ق ــ از نیمــه قــرن دوم هجــری برایشــان روایــ
اس  ،و ای دیدزاه در مو ـ زیـری دانشـم دان نسـ
ا ات رسیده اس

شــده

بـه مـاده زبـانی و نـه خـود آن ،بـه

(عمر بغدادی.)611 :6351،

شــاید برخــی از مااهــب م مــد عی ـد ق ل ـاً کــر کــرده ،درس ـ

باشــد ،زی ـرا دانشــم دان

ن وی سابق ما عمومـاً بـه همـۀ شـ یده هـا و یاروای هـا ا می ـان نداشـت د؛ بلکـه بـه ه ـام
ن ــارش و تــدوی قواعــد ن ــوی آزادانــه ریتــار میکردنــد .دانشــم دان دربــاره فــ
استشــهاد بــه اــه ش ـ رای هــاهلی و م ضــرمی اتفــا ن ــر دارنــد .ازهملــه ای ـ ش ـ را
ع ارت ــد از ،امــرااهای  ،نابغــه بی ـانی ،زهی ـر ب ـ اب ـی ســلمی ،أعش ـی (میمــون ب ـ ق ـی )،
ریۀ ب ع د ،بشر ب ابی خازم و رسّان ب

اب

انصاری اس .

-2اصیلترین شاعران در عصرجاهلی

افــی تری شــاعران مت لـق بــه دوره هــاهلی هســت د کــه ن ویــان در استشــهاد بــه کلــام
م ــوم وم یــور آنهــا شــکی بــه خــود راه نمیدادنــد .بــهع وان میــا امــرواهای
که درسـ

افی یم ی اس
و پــدرش ریاســ

اسـ

یـ

شــاعر

در نجـد متـوهظ شـده وهـی در شـما عربسـتان زیسـته

ق یلــه ب ــی اســد را برعهــده داشــته و ایــ ق یلــه بــهع وان یکــی از

یصــی تری ق ای ـ عــرا بشــمار مــیرود و یــا شــاعران دی ــر مان ــد ع تــره و زهیــر کــه در
نجــد متوهــد شــدهاند از ق یلــه غافــان بودهانــد و یــا برخــی دی ــر همنــون نابغــه بیــانی در
هام ــه بــدوی زیســته و در دیــار غافــان در نزدیکــی شــهر ییــرا ریـ

قلــب یـ
داشــته اســ
خــاه

اسـ

و یــا أعشــی در روســتایی در یمامــه متوهــد واو ی ـ

و آمــد

عــرا افــی و نــژاده

و یــا شــاعری همنــون ط ،ةلک ة کعدةةد کــه در ب ــری توهــد یایتــه و م تســب بــه

ق یله ب ی بکر ب وائـ بـوده اسـ ؛ ب ـابرای مشـهورتری شـاعران هـاهلی از عـرا بـدوی
بودهاند که ن ویان برای عدم استشهاد به ش رشان دهیلی پیدا نمیکردند.
 -3شعرای مشهور و برجستۀ فراوان در عصر جاهلی

ش رایی که نام آنها در تـاری مانـدزار شـده اسـ  ،خیلـی زیـاد نیسـت د .وهـی در عصـر
هــاهلی شــاعران یراوانــی را میش اســی کــه همن ــان م ــرون و مشــهور هســت د .در کتــب
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ن ویان ،شـواهد شـ ری زیـادی از شـاعران مشـهور و برهسـتۀ هـاهلی مان ـد :امـروهاهای ،

أعشــی ،نابغــه بیــانی ،زهیــر بــ ابــی ســلمی ،ط  ،ةلک ة کعدةةد کفدیةةدک ة کر ی ةةل کع ة بک ة ک
شة ادوي اه سی ،عمروب کلیـوم و شـ فری آورده شـده اسـ  .شـاعرانی کـه ش رشـان بـر سـر
زبانهــای شــهر نشــی ان و بادیــه نشــی ان بــود و از نســلی بــه نسـ دی ــر انتاــا مییایـ

و

آنهــا را بــه ع ــوان فــار ان واق ــی م لّاــات س ـ میش ـ اخت د .در عصــر هــاهلی ،بــیظ از
ی

فد شاعرزندزی میکردنـد ،وهـی هـیا کـدام مان ـد ،فـار ان م لاـات سـ م ـرون و

مشـهور ن ودنــد ،بــه همــی سـ ب ،ن ویــان در استشــهادات ن ــوی ،عمــدتاً بــه آ ــارم رون
تری شـاعران آن دوره اسـت اد نمودهانـد .مـا بـرای بررسـی میـزان اشـ ار مـورد استشـهاد ،از
ای شاعران م رون پـ

کتـاا برهسـته ن ـوی را بررسـی کـردی کـه نتیجـه آن بـه شـرع

زیر میباشد.
-در"اهکتاا" ،سی ویه از اش ار امـرااهای

بی  ،از ط ،لک

بـه بیسـ

بیـ  ،از ه یـد بـ ربی ـه بـه هفـده

کعدةد ،به ده بی  ،از نابغـه بیـانی بـه بیسـ

دو بی  ،از زهیـر ابـ ابـی سـلمی ه بیسـ

بیـ

بیـ  ،از عمـرو بـ کلیـوم بـه

و از أعشـی بـه چهـ بیـ

استشـهاد شـده

اس .
-در کتــاا "مغ ــی اهل یــب" ،اب ـ هشــام مصــری از امــرااهای

بــه پ جــاه ،از زهیــر ب ـ

ابی سلمی به هیجده بی  ،از نابغـه بیـانی بـه دوازده بیـ  ،از ریـۀ بـ ع ـد بـه پـ
از ع تره ب شدّاد اه سی بـه هفـ

بیـ

و از ه یـد بـ ربی ـه بـه پـ

بیـ

بیـ ،

استشـهاد شـده

اس .
در کتــاا"شــرع اهفیّــه ابــ ماهــ " ،ابــ عایــ از نابغــه بیــانی بــه پــامــرااهای
أعشی به هف

بــه هشــ
بی

بی ـ  ،از زهیــر بــه ی ـ بیــ  ،از ط ،ةةلک ة

و از ه ید ب ربی ه به سه بی

بیــ  ،از

کعدةةد بــه ســه بیــ  ،از

استشهاد شده اس .

 -در کتــاا "م ــانی اهاــرآن" ،ی ـرّاه از امــرواهای

بــه هفــده بی ـ  ،از أعشــی بــه دوازده

بی ـ  ،از نابغــه بیــانی بــه چهــارده بی ـ  ،از ع تــره ب ـ ش ـدّاد اه ســی بــه هش ـ

بی ـ  ،از

سا نه

بررسی اعت ار ش ر هاهلی بهع وان مصدر استشهاد در ن و عربی

ریۀب ع د به پـ
بی
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بیـ  ،از ه یـدب ربی ـه بـه ده بیـ  ،از زهیـر بـ ابـی سـلمی بـه شـظ

و از عمرو ب کلیوم به ی
-در کتــاا "اه صــائ

بی

استشهاد شده اس .

" ،ابــ ه ّــی از امــرااهای

بــه ســی بیــ  ،ازأعشــی بــه 95

بی  ،از زهیر ب ابی سلمی به پـانزده بیـ  ،از ع تـره بـ شـدّاد اه سـی بـه هشـ

بیـ  ،از

عمرو ب کلیوم به سه بی  ،از نابغـه بیـانی بـه چهـارده بیـ  ،از ه یـد بـ ربی ـه بـه نـوزده

بی واز ط ،لک

کعدد به هیجده بی

استشهاد شده اس .

با ای رسـاا ،سـی ویه مجموعـاً بـه  660بیـ  ،ابـ هشـام بـه  31بیـ  ،ابـ عایـ بـه
 21بیــ  ،ابــ ه ّــی بــه  611بیــ

و یــرّاه بــه  11بیــ

هاهلی استشـهاد کردهانـد کـه در مجمـو نسـ

از شــ رای مشــهور و برهســته

استشـهاد بـه اشـ ار ایـ شـاعران مشـهور

هاهلی از دی ر ش رای مشهور دورههای دی ر بیشتر اس .
-4فصیحترین و بلیغترین قصاید در شعر جاهلی

برخی از قصـایدی کـه از عصـر هـاهلی بـه یادزـار مانـده اسـ  ،ازهملـه یصـی تری و
بلیـ تری قصــاید در شـ رعربی اسـ  .قصــایدی کــه ب ــد از زذشـ

پــانزده قــرن همن ــان

مـورد توهّـه ادبــا و م ااـان ههــان قـرار دارد و در مجــام علمـی بــهویژه در دانشـ اههــای
م تلـ

ههــان تــدری

دورههــای م تل ـ
اس

میشــود ،و ایـ خــود بیــان ر اهمیّـ

آن نسـ

بـه دی ــر اش ـ ار

اس ـ  .ازهملــه اش ـ ار ای ـ دوره ،م لّاــات س ـ و یــا م لّاــات عشــر

که از زی اتری اشـ ار هـاهلی اسـ

م تادند که م لاـات ،هفـ

و برخـی همنـون ابـ رشـیق و یـا ابـ خلـدون

قصـیدهاند کـه اعجـاا عـرا هـاهلی را بران ی تهانـد ،تـا آنجـا

که آنها را بـا آا زر نوشـته و بـر پردههـای ک ـه آوی تـه بودهانـد؛ ب ـا بـرای  ،یصـی تری
و بلی ـ تری قصــاید در عصــر هــاهلی وهــود داشــته و ای ـ قصــاید مه تــری و م ت رتــری
م

برای استشهاد ن ویان بودند.
استشهاد ن ویـان بـه ایـ قصـاید براسـا

پـ

ت ایاـات و بررسـیهای بـه عمـ آمـده در

کتــاا ن ــوی از میــزان نس ـ تاً باهــایی برخــوردار اس ـ  .میل ـاً ســی ویه در "اهکتــاا" از

م ق ة ة کوم ة ة یوفقی ک ة ة کن ة ة ک ی ة ة کوزکم ق ة ة کفدیة ةةدک ة ة کر ی ةةلک ة ة کية ةةلزي ک ی ة ة کوزکم ق ة ة کط ،ة ةةلک
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شماره هفده

ع دبه شظ بی  ،از م لاه نابغـه بیـانی بـه هشـ

بیـ  ،از م لاـه عمـرو بـ کلیـوم بـه

دو بی  ،از م لاه زهیر ابـ ابـی سـلمی بـه سـیزده بیـ

و از م لاـه أعشـی بـه هفـده بیـ

استشهاد کرده اسـ  .ایـ ت ـداد بیـ

بـه کـ ابیـاتی کـه سـی ویه در سراسـر کتـاا

نسـ

خــود بــه آن استشــهاد کــرده ،درفــد بســیار باهــایی را بــه خــود اختصــاش میدهــد ،زیــرا
ســی ویه از میــان فــدها قصــیده و هــزاران بی ـ
ســروده شــده اسـ  ،یاـ بــه  6010بیـ
ایــ هفــ

قصــیده برززیــده اســ

ش ـ ری کــه در م ــدوده زمــانی استشــهاد

استشــهاد کــرده و ازایـ ماــدار  11بیـ

آن را از

و ایــ نشــان ده ــده اهتمــام بســیار زیــاد ســی ویه در

استشهاد به ش ر هاهلی اس .
 -5هماهنگی فراوان اشعار جاهلی با آیات قرآنی در تبعیت از قواعد نحوی

همان ونه کـه پـیظ از ایـ زفتـه شـد ،مه تـری م ـاب استشـهاد ن ویـان قـرآن کـری و
اشــ ار دوران استشــهاد اســ

وایــ دو در تی یــ

میباش ـ د؛ ب ــابرای هــر چــه در ای ـ هه ـ

قواعــد عربــی مؤیــد و مکمّــ یکــدی ر

همــاه ی بیشــتر باشــد ،قاعــده ی ن ــوی از

اعت ار بیشتر برخوردار خواهـد بـود ،کمـا ای کـه شـاهد شـ ری هـ کـه بـا قرائـ

مشـهورو

ما ــو قرآنــی هماه ــگ باشــد ،از اعت ــار بیشــتری برخــوردار اســ  .خوشــ تانه اغلــب
کتااها ن ـوی در بسـیاری از مـوارد ایـ دو نـو شـاهد را در ک ـار یکـدی ر قـرار دادهانـد
و ایـــ همـــاه ی درشـــ رهاهلی بـــه ویـــور دیـــده میشـــود .نمونـــههای یـــراوان آن را
در"اهکتــاا" ســی ویه و در"مغ ــی اهل یــب"ابــ هشــام و در تفاســیری همنــون "مجمــ
اه یان" رسـی و"ت یـان" شـی

اهکشـان"زم شـری میتـوان مشـاهد کـرد .میلـاً
وسـی و" ّ

در اهکتاا ،سی ویه درباا ادغـام کلمـه "نِ ِـ َ" یـ آیـه شـریفه َرنَّ اللّاهَ نرعرمَّاا یَعركيکيام براهر

(نساه()15/خداونـد پ ـدو انـدرزهای خـوبی بـه شـما میدهـد) بـه ایـ شـ ر ط ،ةلک ة کعدةد
استشهاد میک د (سی ویه:)110/1 :2003،
مَا أقَلَّ

قَ َدمٌ نَا ِعلَهَا

شاُر
نِ ِ َ اهساعُونَ یِی اه یِّ اه ُّ

سا نه

بررسی اعت ار ش ر هاهلی بهع وان مصدر استشهاد در ن و عربی

"پاهــای ن ـ ک ــده شــتران را رم ـ نکــرده اس ـ
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و ای ـ بی ان ــان چــه نیکــو تلــاش

ک دزان در میـان ق یلـه هسـت د .بـه ت یـری دی ـر ،مـ همیشـه سـواره بـودم و کسـانی کـه
در میان ق یله هست د ،همیشه در خدم

یـو کلمــه"نِ ِـ َ" اسـ

شـاهد در بیـ
قرائ ـ

ما میباش د"
کـه ررکـ

آن همان ـد "نِ ِـ َ" در آیـه ب ــا بــر

مشــهور در آیــه مذکورآمــده اس ـ ؛ و یــا در کتــاا تفســیر مجم ـ اه یــان ،رســی

اساکينع أَناتَ وَزَوعجياََ العََّنَّاۀَ وَکيلااَ مرنعهَاا رَغَادا (زفتـی اى
ی آیه شریفه وَقيلعنَا یَاا آدَمي ع
آدم خــود و همســرت در ای ـ بــاآ ســکون
از امرواهای

ب ورید) به ای بی

زیربیــد و از هــر کجــاى آن خواهیــد یــراوان

استشهاد میک د ( رسی.)51/6993:6،

بَی َمَا أهمَرهُ تَراهُ نَاعِماً یَأم ُ اهأَردَاعَ یِی عَیظٍ َرغَد
"دررــاهی کــه انســان را در نــاز و ن مــ
زندزی پر از ناز و ن م

بسر میبرد"

شاهد ن وی در آیـه قـرآن و بیـ
های فف

میبی ــی و از رــوادع در امــان اســ

و در

یـو ب ـا برقـوهی"رَغَـد" اسـ

کـه آن مصـدر و بـه

قرار زریته و به م ی اس یاع اس .

 -6قضیۀ انتحال در شعر جاهلی

از آنجــا کــه شــ ر قــدی  ،بــهویژه ش ـ ر هــاهلی ،مــورد اســت اد و استشــهاد دانشــم دان
علــوم مت ـدّد ازهملــه مفســران ،زبــان ش اســان ،ن ویــان ،علمــای بلاغ ـ
اس  ،قا اً ایـ اشـ ار بایـد از ریـ

فـ

و دی ــران بــوده

و سـا مـورد تأییـد میبـود؛ وزرنـه علمـای

بــزرو و برهســته بــه آنهــا استشــهاد نمیکردنــد؛ ب ــابرای  ،بــرای عــاه ن ــوی ،ق ـ ازهــر
چیز ،باید ف

انتساا شـ ر بـه شـاعرآن ابـ

شـده باشـد و شـ ههای در ایـ خصـوش

وهود نداشته باشد تا بتواند بـرای قاعـده سـازی ن ـو از آن اسـتفاده ک ـد؛ و از آنجـا کـه مـا
در فــدر اســلام ،و در عصــر امــوی ،و رتّــی در اوای ـ عصرع ّاســی کســی را ســراآ نــداری
که زفته باشد یلان شاعر ن ـوده و یـا در شـ ر یلـان شـاعر ه ـ و ت ریـ

فـورت زریتـه

اس ـ  ،م لــوم میشــود کــه قضــیه انت ــا در آن دوران افــلاً ماــرع ن ــوده اس ـ
ن ویـان بـه ه ـام تـدوی قواعـد ن ـوی بـه فـ
همــی دهی ـ اس ـ

و زــویی

اشـ ار ا می ـان داشـتهاند و شـاید بــه

کــه اشــ اری کــه در کتااهــای ن ــوی آورده شــده ،تاری ـاً همــۀآنها
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مــورد پــذیرش ن ویــان بــوده اس ـ

شماره هفده

و اختلایــات درمــورد ن ــوۀ قرائ هــای آن ه ـ انــدک

اسـ  .قضــیۀ انت ــا را ن ســی بــار ابـ ســلاّم در کتــاا" اــات ی ــو اهشـ راه"ماــرع
میک ــد و مــی نویســد« :چــون عــرا بــه روایـ

شـ ر ،و یـاد کــرد ایـام و اعمــا برهســتۀ

قـدی خـود رهـو کـرد ،ب ضـی عشـایر ماـدار شـ رزوی دزان و وقـای زذشـت ان خــود را
ک دیدند؛ ای زروه هـا بـرای آنکـه بـه پـای دی ـران برسـ د ،از زبـان شـاعران قـدی خـود
ش رها ساخت د و ب ـد از ای هـا راویـان ه ـاهی بودنـد کـه بـه اشـ ار شـاعران ایزودنـد»(ابـ
سلاّم.)10-93 :6316،
قضــیه انت ــا در شـ ر هــاهلی ،ن ــر م ااــان هدیــد اعـ از غربــی و عــرا را نیــز بــه
خــود هلــب کــرد .خاورش اســانی همنــون نوهدکــه ،آهوارد،زلــدزهیر ،درن ــورو ،مــویر،
باسیه ،بروکلمـان ،مرزیـوع ،هایـ  ،نیکلسـون نسـ

بـه کلّیـ

و

شـ ر هـاهلی ابـراز شـ

تردیــد کردنــد و بــه دن ــا آنهــا ،مصــافی فــاد اهرای ــی از نویسـ دزان هدیــد و م افــر
و

عــرا ای ـ مو ــو را مــورد بررســی قــرار داد و هانشــی ظ ــه رســی بــه ای ـ ش ـ
ش ههها دام زد.
مستشــرقی م تادنــد کــه عوام ـ مت ــددی در انت ــا ش ـ ر دخاه ـ

داشــته اس ـ

کــه

مه تری آنها به ن ر آنان ع ارت د از:
-6م ــارزات سیاســی :ق ای ـ بــرای پرایت ــار نشــان دادن زذشــته خــود و خــراا کــردن
چهرۀ ق ای م اه  ،اش اری را ه

کرده و به ش رای خود نس

دادهاند.

-2وابســت یهای دی ــی :یهــود و نصــاری بــرای آن کــه زذشــتۀ دی ــی خــود را درخشــان
نشان ده د ،اش اری را ه

و بـه شـ رای خـود همنـون سـموأ و عـدی بـ زیـد نسـ

دادهاند و همن ی مسلمانان بـرای آن کـه وانمـود ک ـد کـه ایکـار دیـ ر یـ

ابـراهی در

هزیــرۀ اه ــرا م تشــر بــوده ،اش ـ اری ه ـ و بــه ش ـ رای خــود همنــون امیــۀ ب ـ ابــی
اهصل

نس

دادهاند.

 -9قصــه زوهــا بــرای ه ـذّاا کــردن و واق ــی نشــان دادن قصــههای خــود اش ـ اری را
ه

کردهاند.

سا نه

بررسی اعت ار ش ر هاهلی بهع وان مصدر استشهاد در ن و عربی

 -1راویان به ان یزههـای م تلـ
ش رای ق ای مورد ن ر نس
 -1رقاب
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ازهملـه کسـب درآمـد ،اشـ اری را ه ـ کـرده و بـه

دادهاند.

علمـا و راویـان دررفـظ اشـ ار و بیـرون کشـیدن قواعـد فـریی و ن ـوی از

آنها ،زاه به ه

اشـ ار از زبـان شـاعران کهـ وادارشـان میکـرد تـا بـدان استشـهاد ک ـد

و ادعای خود را بر کرسی ب شان د.
آننــه را کــه مستش ـرقی در خصــوش ای ـ عوام ـ

همان ونــه کــه کامل ـاً مشــهود اس ـ

زفتهاند ،فـرن ادعاسـ ؛ امـا ای کـه ایـ عوامـ واق ـاً موهـب ه ـ و ت ریـ

در شـ ر

هاهلی شدهاند ،نیازم د به ارائۀ دهای متا و م ک میباشد.
مستشــرقان و ــه رســی و امیــا وی چ ــد دهیــ را بــر انت ــا شــ ر هــاهلی کــر
کردهاند که به ظاهر مه تری و قویتری آنها دو دهی زیر اس :
-6آننه به نام ش ر هاهلی به دسـ
و هغ ـ

مـا رسـیده بـه هغـ

عــدنانی در بســیاری مــوارد بــا هغ ـ

عـدنانی و ههجـۀ قـریظ اسـ

رمیــری یــر داشــته اس ـ  ،و رــا آنکــه،

شاعران هاهلی تاری اً همه از ق یله غیر قریظ و از مردم یم بودهاند.
-2تصــویری کــه قــرآن کــری از ریــات هــاهلی ارائــه میدهــد بــا تصــویری کــه ش ـ ر
هاهلی ارائـه میدهـد متفـاوت اسـ
میشود امکان ندارد درس

ب ـابرای اشـ اری کـه بـه شـ رای هـاهلی نسـ

داده

باشد.

پاسخ به دلایل

-6زبان ادا هاهلی همـان زبـان نمونـهای اسـ

کـه ههجـۀ قـریظ بـرآن غل ـه داشـته و

ایـ زبــان در آن ایّـام ،در میــان همـۀ ق ایـ رایـ بــوده اسـ  ،خصوفـاً ســاک ان عربســتان
شماهی و مرکـزی ،و همـه آن را مییهمیدنـد ،ب ـابرای  ،ازـر شـ ری در ایـ ههجـه بـه یکـی
از شــاعران ق ای ـ یم ـ مان ــد امــرواهای

نس ـ

داده شــود ،در ف ـ

آن هــای تردیــدی

نیس .
-2با توهه به ای که هـدیی کـه قـرآن کـری بـرای آن نـاز شـده ،بـا هـدیی کـه شـ رای
هــاهلی از شــ ر خــود در پــی آن بودهانــد ،کاملــاً متفــاوت اســ  ،ی تــاً تصــویری کــه
هرکدام از ریات هـاهلی ارائـه میده ـد بـا یکـدی ر متفـاوت خواهـد بـود؛ مضـایاً بـه ایـ

621

شماره هفده

مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)

که در ب ضی ههات ناا مشـترکی هـ دارنـد .میلـاً همـاناور کـه در قـرآن بـه مسـأهه غ ـی
و یایــر ،مردان ــی و ب شــظ اشــاره شــده اســ  ،در ش ـ ر هــاهلی ه ـ  ،بــهویژه در شــ ر
ف اهی

ای امور مورد توهّه قرارزریته اس .

ب ــابرای  ،دهی ـ متا ــی برانت ــا در ش ـ ر هــاهلی آن ونــه کــه ــه رســی و امیــا او
زفتهانــد ،وهــود نــدارد؛ و ت ریفــات هزئــی کــه بــه س ـ ب برخــی عوامـ ممک ـ اسـ
ش ر هـاهلی رخ داده باشـد ،مـان استشـهاد ن ویـان بـه ایـ اش ارنشـده اسـ

در

و ازرمسـأهه

انت ــا در آن زمــان ماــرع بــوده ،یای ـاً ن ویــان بــه آن اشــاره میکردنــد و در کــار خــود
وسوا

و دق

بیشتری داشت د.

نتیَّه

با توهه به آننه زذش ،روش میزردد که:
 -شــواهد شـ ری ،پایــه واســا

و ـ قواعــد و دســتور زبــان ن ــو بشــمار میرونــد و

تأ یر ب یادی در قاعدهم دسازی علـ ن ـو دارنـد .در ایـ زمی ـه ،شـ ر هـاهلی ،بـا توهـه بـه
قــدم

تــاری ی آن،یکــی از مه تــری مص ـادر اساســی بــرای ن ویــان بشــمار مــیرود و از

های اهی خافی برخوردار اس .
 اکیرن ویــان علــی اه صــوش ســی ویه بــه ع ــوان پیشــوای ن ویــان و پیــروانظ درمکتــب بصــره م یــار تــدوی قواعــد ن ــو را شــ ر میدانســت د و رجــ زســتردهای از
کتااهای ن وی خودشان را با اش ار قدی پر کردهاند.
 بــا ت یــی م ــدوده زمــانی استشــهاد ،ن ویــان شــاعران را در چهــار زــروه اهب ــدیکردنــد و اهمــا ن رشــان دراســت اد بــه اشــ ار ســه اــه او ملار ــه میشــود ،وهــی
استشــهاد بــه اشــ ار اــه آخــر ی ــی چهــارم کــه مت لــق بــه دوره ع اســی هســت د را
نمیپذیرند و ای امر نشـان میدهـد کـه هـر چاـدر شـ ر بـه دوره م افـر نزدیـ
در نــزد ن ویــان از های ــاه و اعت ــار کمتــری برخــوردار اســ

میشـود،

و هــر چــه قــدر شــ ر

قدیمیتر باشد ،از اعت ار بیشتری برخوردار اس .
-دستورنویســان ن ــو بــه ش ـ ر شــاعران مشــهور هــاهلی ع ای ـ

داشــت د و ای ـ توهّ ـه

درکتــاا هــای ن ویــان کــه مملــو از استشــهادات بــه شـ رهای قــدی خافــه شـ ر هــاهلی

سا نه
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اس  ،ملار ـه میشـود .در کتـاا هـای ن ویـانی همنـون سـی ویه ،ابـ هشـام ،یـرّاه ،ابـ
عای ـ و اب ـ ه ّــی بیشــتری استشــهاد بــه ش ـ ر ش ـ رای مشــهور هــاهلی مشــهود اس ـ .
مضــایاً بـه ای کــه ،در ای ـ میــان ،ن ویــان س ـ ی میکردنــد بــه ش ـ ری استشــهاد نمای ــد کــه
شاعر آن مش

باشـد تـا ای کـه ن ریـه آنهـا دربـاره قواعـد ن ـو ب ـا بـه دهـایلی همنـون

ز نام بودن سرای ده زیرسؤا نرود.
 -ن ویـان بــه افـاه

شــاعری کـه بــه شـ رش استشــهاد میکردنـد ،اهمیـ

میدادنــد و

بیشــتر بــه دن ــا شــاعران بادیــه نشــی افــی بودنــد .انتســاا شــاعر بــه ق یلــهای کــه بــه
زبانشان اعتماد راسـ داشـت د باعـ

میشـد ن ویـان دی ـر در استشـهاد بـه شـ ر آن شـاعر

دری ـ نک ــد و هــیا چیــزی مــان آنهــا نمیشــد کــه از استشــهاد بــه ش ـ ر شــاعر افــی
کوتاهی ک د.
یکــی دی ــر از م یارهــای ن ویــان بــرای استشــهاد بــه شــ ر شــاعران ،یصــاربلاغـ

و

در کلــام بــود .یصــی تری و بلیـ تری شــاعران در عصــر هــاهلی زنــدزی میکردنــد

و ن ویان عملاً اشـ ار برخـی از شـاعران را یاـ بـه خـا ر یصـی ن ـودن زبانشـان از دایـره
استشهاد خارا میکردند.
ارزش و اعت ــار ش ـ ر مــورد استشــهاد قــرار زریتــه بــه ای ـ اس ـزوی ــدهاش درســ

کــه انتســاا آن بــه

باشــد و شــ ری کــه زم ــام و یــا قائــ آن نامشــ

باشــد ،بــرای

ن ویان اعت ار چ دانی ندارد .هـذا علمـای ن ـو عمـدتاً تلـاش میکردنـد تـا بـه شـ ر شـاعران
استشــهاد ک ــد کــه ش ـ
مش

و ش ـ ههای در انتســاا بــه زوی ــده آن نداشــت د و برایشــان کامل ـاً

بود که ش ر از کیس

و یا مت لق به کدام ق یله عرا اس .

 قواعد ن و عربی علاوه بـر ای کـه بـا شـاهد شـ ری ابـمــورد تأییــد قــرار میزیــرد .رــا ازــر ســاختار قرآنــی از ههـ

میشـود بـا آیـات قـرآن نیـز
دســتوری براســا

افــو

راک بـر شـ ر و نیـر عربـی باشـد بـه آن شـ ر اعت ـار و ارزش بیشـتری میدهـد .شـ رهای
دوره هــاهلی نیــز از ایــ قاعــده مســتی ی نیســ
ماابا

و اکیرآنهــا بــا قواعــد رــاک در آیــات

میک د ه در بُ دِ دستوری و ه در بُ دِ م ای واژزان و مفردات.
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و تردیــدهایی کــه دربــاره ف ـ
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ش ـ ر هــاهلی از ســوی م تاــدان عــرا و یــا

بیــان شــد ،از میــزان اعت ــار و ارزش تــاری ی ای ـ اش ـ ار نمیکاهــد ،بــا وهــود

ای که ،ش ر هـاهلی از ریـق روایـ

بدسـ

مـا رسـیده و در میـان راویـان ،کسـانی بودنـد

کــه ش ـ ر میســاخت د و بــه شــاعران هــاهلی نس ـ
ش رش اسان م تمدی بودنـد کـه بـا ماهیـ
از ناســره بــه خــوبی تشــ ی

وسـ

میدادنــد ،وهــی در مااب ـ  ،عاهمــان و
شـ ری آشـ ایی کامـ داشـت د و ِسـره را

میدادنــد ،بــدی ترتیــب مــیبی ی کــه ایــ نــو شــ

و

تردیدها در برخـی اشـ ار ،ن ایـد مـارا بـه انکـار افـ شـ ر هـاهلی بکشـاند؛ زیـرا درسـتی
بیشتر ای اشـ ار قا ـی و مسـلّ اسـ  ،هـذا ایـ اشـ ارمی توان ـد بـه ع ـوان م ـی بـرای
اســت ا قواعــد زبــانی رــاک

بــر زبــان عربــی در عصــر هــاهلی ،مــورد اســت اد و استشــهاد

قرارزیرند .قواعدی که مایۀ باای زبـان عربـی تـا عصـر را رشـده اسـ ؛ بـهویژه کـه قـرآن
کــری نیــز ،بــا آن زبــان ،ی ــی زبــان عربــی در عصــر هــاهلی نــاز شــده اســ

و بــر

هــاودان ی آن ایــزوده اســ ؛ ب ابرای ،شــ ر هــاهلی ،همــواره توانســته های ــاه خــودش را
در افــو و م ــانی قواعــد فــرن و ن ــوعربی رفــظ ک ــد و همن ــان یکــی ازم ــاب مه ـ
استشهاد ن ویان تلای زردد.
کتابنامه
 .6قرآن کری .ترهمه :یوهادوند.
 .2اففهانی ،ابواهفرا علی ب اه سی (.بیتا).اهاغانی .تص ی  :ارمد اهش ایای(بی ها).
(---------- .9بی تا).اهاغانی .بیروت :موسسه هما اها اعۀ.
 .1اسد ،نافر اهدی 6663( .م).مصادر اهش ر اهجاهلی ،مصر:دار اهم ارن.
 .1اب سلام ،م مد ب سلام اهجم ی6316( .م) .اات ی و اهش راه ت ایق م مود شاکر.مصر :دار
اهم ارن.
 .1اب قتی ه ،م مد ع داهله ب مســل .) 6911( .اهش ـ ر واهش ـ راه.ارمد م مد شــاکر.قاهره:دار اریاه
کتب اه ربیه.
 .1ابی تمّام6352( .م) .شـرع اهصـوهی .دراسـۀ و ت ایق د .خل
هلا اعۀ و اه شر.

رشید ن مان .کوی  :مؤسسۀ اه لی

سا نه

621

بررسی اعت ار ش ر هاهلی بهع وان مصدر استشهاد در ن و عربی

 .5اب هشام ،مغ ی اهل یب( .بیتا).سوریه :چاپ اه ابی اه ل ی.
 .3ان ـاری ،ابواه رکات6950( .ه6316/م).اهانصـــان یی مســـائ اه لان بی اه ویی اه صـــریی و
اهکوییی  ..ت ایق م مد م یی اهدی ع داه مید .مصر :ما ۀ اهس ادۀ.
 .60بغدادی ،ع داهاادرب عمر6311( .م.) 6951/خزانه اهادا وهب ه اا هسان اه را .ت ایق ع داهسلام
هارون .قاهره :دار اهکاتب اه ربی هلا اعه و اه شر.
 .66زهاهی،ابواهااس عید اهررم ب اس ا 6311/ 6161( .م).اهجم یی اه و .ت ایق و شرع :علی
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الدکتور محمدجواد سلماني (دکتوراه في اللغة العربیة وآدابها بجامعة فردوسي مشهد ،مشهد ،إیران ،الکاتب المسئول)

الدکتور حسن عبدالهي (أستاذ مشارک في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة فردوسي مشهد ،مشهد ،إیران)
الدکتور حسین ناظري (أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة فردوسي مشهد ،مشهد ،إیران)

قضیة استشهاد النحویین بالشعر الجاهلي دراسة تحلیلة نقدیة
المل ّخص

وفق آنکوفة يمککووفه کوف ع کوفقديم کم کأهمکمصليرکواس ه ليک،ع کوف لکوف یلکوف ع کوس فليکم لکع ملءک
وف "کوف عک،عکتق یدکق"وعدکوفص فکووف "کوتدوي ل.کوي د کواس ه ليک لفه کرك لًکأسلسیلًکم کأركلنک
هذ کوف لکومليبکف ل کإذکكلنکوف ملءکوألووئلکوفذي کجم "وکوف لکع کأه لکكلنکواس ه ليک لفه کجفلک
ف مک،یملکيذهد"نکويق"ف"ن کوي دکهذوکم فلًک ،يدوًکت د کإفی کع ملءکوف بکوألووئلکفیس دف"وک کع ىکق"لک
وف ب کوكلنکوفم دعکع دکوف ملءکوفذي کجم "وکوف لکه"کوألخذکع کوف بکووفددوکثمکعليووکإفىکتصفیلکملک
جم " کت قی لًکوتم یصلًکوقدکأضفىک ض مکع ىکكالمکوف بکقدسیلک أن کإف لمکم کوهللکت لفى ک،كلنکيفبک
أنکي لطک لف ليلکووف عليل.کو ملکأنکهذ کوفق"وعدکتق"مکع یکأسلسکوفةالمکوف عکوفقديمکش وککلنکأوکنث و کک
کملکهع کقلئملکع یکأسلسکوآليلتکوفق آنیل ک،إنکوف "يی کن ف"وکن ف مکوفخلصک،ع کوس ه ليهم ک ذ ک
وفمصليرک ملک،ی لکم کوفق آنکوفة يمکووفةالمکوف عکووف ديثکوفه يفکووفه کوفف عکونث .کوهذوکي یکأنک
وفد ضکغلفدلًکوس فليوو کم کوفه کوفقديمک،عکتق یدهمکف "کوف عک ی ملکي د ک ضکوآلخ کوفق آنکوفة يمک
مصدروکم لسدلکفالس ه لي.کوفذفککي ُّلکم"ض"عکواج فلنک لفه کع ىکوفق"وعدکوف "يلکمكلنکلًکر،ی کلًکع دک
وف "يی کووف "يی ؛کإذکيؤتىک لفهلهدکوفه کف صديقکوفمسلئلکوف "يلکوت"ثیقکوفق"وعدکوفمس خ صلک ک،ی ازلک
ِ
فلکوألص"لکوفق"يلکوألخ ىکكلفقیلسکووف یل کوغی کذفكکم کوألص"لکوف "يل.کإذنک،عکهذوکوفد ثک
فذفكکم ز
جلوف لکت ديدکمةلنکوفه کوفقديمکوخلصلکوفه کوففله عک ی کمصليرکواس ه ليکع دکوف "يی .ک کوفدروسلک
هذوکوفم"ض"عکقسم لکوفد ثکإفیکثالثلکأقسلم:ک-1يروسلکأهمکمصليرکواس ه ليکع دکوف "يی  .ک-2ک
ت ديدکوتقییمکم ليی کواع دلرکف ه"وهدکوف "يلکم کم ظ"رکع ملءکوف " .ک -3کمدیکوع دلرکوفه کوف عک
وفقديمککمصدرکفالس ه ليکو،قلکفم ليی کع ملءکوف "کوکم"وزي م .ک
الکلمات الرئیسیة :واس ه لي کق آنکوفة يم کوفه کوففله ع کوفص فکوکوف " کوف "ي"ن

