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  چکیده

دانسـته  خویشـی و برخاسـته از ناخودآگـاه شـاعران       اش حاصل بیشعر در جوهر جاري و جهانی

هـدف  . این مسئله را نظامی نیز در ضمن ابیاتش به تصریح و تلویح بیان کرده اسـت  .استشده 

بـه  . ، بررسی موضوع جوهرة الهامی بودن یا صناعی بودن شعر از دیدگاه نظامی استمقالۀ حاضر

او بـر آن  . اعتقاد وي، فرایند آفرینش هنري ـ و از جمله شعر ـ در بین این دو حالـت قـرار دارد    

ترتیب قرار گرفتن اشعاري که در بر . الهامی خالص و یا صناعیِ خالص وجود ندارد است که شعرِ

دهد که خاستگاه شعر از نظـر وي، الهـام اسـت، امـا کمـال      هاست، نشان میگیرندة این مضمون

شناختی و آیینی و به تبـع آن  همچنین تغییرات جهان. شعر در گرو ویرایش و پرداخت آن است

فرهنگی و اجتماعی، موجب شده است تا اختالفاتی در منبع الهام نظامی با دیگـر  هاي دگرگونی

  .ایم شاعران دیده شود که در این مقاله نقد و تحلیل کرده

  .نظامیجوهره، ، الهام، صناعت، خاستگاه شعر :کلیدي واژگان

  

  fazilat.mahmoud@yahoo.com: مسئولنویسندةرایانامۀ.1
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  مقدمه

مطرح بوده  اهل نظرشعر براي نقد از آغاز حیات و چگونگی تکامل آن مسئلۀ خاستگاه شعر 

بـه   ؟که آیا منشأ شعر الهام اسـت یـا صـناعت   پرسش این است .یافته استکنون ادامه تا و

یا مرکب از این دو وجه؟ اگـر ترکیـب ایـن دو     جوششی است یا کوششی ،شعر ،عبارت دیگر

فرینش هنري، اهمیت بیشتري دارد؟ ، نقش کدام عنصر در فرایند آشودباعث کمال شعر می

، به منظـور آشـنایی بـا موضـوع،     پیش از ورود به بحث بررسی تاریخچه و چگونگی سیر آن

  .شود آورده میریفی از الهام و صنعت اتع

فکري که به طـور ناگهـانی در   : ها آمده است  در فرهنگ معانی و تعابیراین » الهام«براي 

، انـوري (و در معارف اسالمی، القـاي امـري از سـوي خداونـد بـه دل کسـی       ؛ذهن پیدا شود

. تاسـ » دمیدن«به معنی Inspirationاصطالح انگلیسی .)الهامذیل : 1377دهخدا،  ؛1382

الهـام بـا   .)الهامذیل : 1387، داد(شود  الهام به منشأ خلّاقیت عطف می ،هم در اصطالح هنري

و داللت بـر القـاي معنـا در دل    ارتباط دارد با تلقین اش، توجه به معناي لغوي و اصطالحی

حصول جذبه در ذهن و شعور هنرمند موجب ظهور الهـام  «معتقد است که کوب زرین.دارد

ـ چیست؟ نخست باید متوجه بود که برخالف اصحاب اصالت تصور  اما الهام هنري . گردد  می

ی جنون الهی شمرند و گهگاه حتّ  نوعی وارد قهري و ناگهانی می، که الهام را به تعبیر صوفیه

هـیچ جنبـۀ قـانون طبیعـی بـراي الهـام قائـل         ،هواخواهان اندیشۀ اصالت مادهـ د  خوانن  می

شمارند که انگیزة فردي و اجتماعی کسـانی کـه     فکري میي ذهنی و انیستند و آن را پدیده

در کار خویش قدرت و استعداد و آفرینندگی دارند و همچنین نفس جریان کار را به وجـود  

در شـاهکارهاي  «ذکر این نکته خالی از فایده نیست کـه   .)87: 1383، کـوب   زرین(»آورندمی

آثـار   ،بر نویسندگان و شاعران الهام شده استبهایی که تحت تأثیر جذبه ادبی ارزنده و گران

یعنی منشأ بخش اعظم شاهکارهاي ادبـی   )86:همان(»توان یافت  تعین و هویت آنها را نمی

  .توان وجه صناعی را در کمال و ماندگاري اثر ادبی از یاد بردالهام است؛ هرچند نمی

را کنایـه از شـعر    »سـخن صـنعت  «برهـان قـاطع  .است» الهام«نقطۀ مقابل  »صناعت«

بـراي معنـی لغـوي صـناعت،    فرهنـگ سـخن  در و )ذیل صنعت سخن: 1362برهان، (دانسته

در ایـن  .)ذیل صـنعت : 1382، انوري(است ذکر شده » تردستی و تدبیر، ظاهرسازي و تصنّع«

شـاعر دربـارة آن موضـوع از    . داردنظم منطقـی   و شود  شعر در خودآگاهی سروده می ،  حالت
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ساختن و طرح و برنامه داشتن مناسبت معنایی داردمانند ده است و با کلماتی یاندیشپیش 

آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، معنـی اصـطالحی الهـام و صـنعت     . )222: 1391زرقانی،(

گیرند که در است؛ زیرا این دو واژه از این منظر و در اصطالح ادب در مقابل یکدیگر قرار می

توجه به معانی اصطالحی آنها، سعی شده این دو مقوله در اشعار نظامی بررسـی  این مقاله با 

  .شود

  پیشینۀ موضوع

کـه در  ـ ادیبان و شـاعران    و توان در آثار سه گروه فیلسوفان  این موضوع را میسیر تاریخی 

نگـرش عقلـی و   .کـرد بررسـی   ـ  اند  باب شعر و خاستگاه و دیگر جزئیات آن اظهار نظر کرده

منطقی به جهان و اجزاي آن در نزد فیلسوفان، باعث شد که ایشان نخستین گروهی باشـند  

واسـطۀ منـابع   بـه  کـه مـا   با توجه به اطّالعاتی و  که در این باره به بحث و فحص پرداختند

ایـن مطلـب را   . گـردد   به زمان ارسطو و حتّـی پـیش از وي، افالطـون بـازمی     ،مکتوب داریم

 گونـه همـان . استنباط کرداند،   در نحوة نگرش و برداشتی که از شعر داشتهتوان از تفاوت   می

را  شـاعران ایـون به صراحت در رسـالۀ  افالطون با شعر و شاعري مخالف بود و ،دانیم  که می

آنکه به دلیل د و درست به همین سبب، آنها را خوانَ  خودان مییافتگان و مجذوبان و بیالهام

از لحـاظ   ،بـه عـالوه  . یابـد  مـی نامناسـب   ،تلقّی شوندمهم  ،نماي جامعههامربی و ردر مقام 

،؛ ارسـطو 134-132: 1343افالطـون،  (داند  ه میکار شاعر را مایۀ گمراهی و فساد عام ،اخالقی

.متفـاوت اسـت   منشـأ شـعر کـامالً    دربـارة  افالطـون  ياما دیدگاه ارسطو با آرا.)98: 1387

اهـاي  جاش، شعر را صناعت معرفی کـرده بلکـه در     تنها در نخستین جملۀ رسالهارسطو نه«

بحـث و فحـص دربـارة ایـن     . )223: 1391، زرقـانی (1»نماید  دیگر نیز پیوسته آن را تکرار می

اج واسـالمی هـم ر  ــ  در میـان بوطیقانویسـان ایرانـی   و  شود  مسئله منحصر به یونانیان نمی

توان به فـارابی    از جملۀ آنها می ؛اند  تلقّی کرده» صناعت«شعر را  ،به تبع ارسطوآنها شته و دا

ابوبشر متّی بن یونس. ه استنامید» صناعت شعر«اش را   اشاره کرد که ترجمۀ رسالۀ شعري

روي   ی در به کار بردن آن قـدري زیـاده  و حتّبهره برده هم در ترجمۀ خود از همین اصطالح 

 »هجـو صـناعت «را بـه   »کمـدي «و  »مـدیح صـناعت «را به  »تراژدي«؛ زیرا نیز کرده است

این . اند  قرطاجنی و ابن رشد هم این روش را پیش گرفتهو 2رخواجه نصی. ترجمه کرده است

، زرقـانی  ؛108: 1383، کـوب   زرین(انعکاس داردنیز نکته در بعضی مطالب عبدالقاهر جرجانی 
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در سرتاسر اثرش حتّی یک بار هم ترکیب «کسی که یگانه ،از میان فیلسوفان.)224: 1391

کـه بـر ایـن اسـاس      )223: 1391زرقـانی،  (ستبن سیناا» صناعت شعر را به کار نبرده است

توان براي الهامی بودن شعر از دیدگاه وي جایگاهی قائـل شـد؛ هرچنـد بـه دلیـل نگـاه       می

. منتفـی دانسـت  شـعر را از دیـدگاه وي   تـوان وجـه صـناعتی    فلسفی و عقلی ابن سینا نمی

شان به این نتیجه رسیدند که محاکات به عنوان   فسیالنّ  در مطالعات علم«فیلسوفان مسلمان 

»ت شـناختن الهـام در شـعر   ة متخیله است؛ و این یعنی به رسـمی قو ةنقش ویژ ،جوهر شعر

 ،احتمال خیلی زیادبه «. دانستند  گرا می  گرا را برتر از نوع طبع  اما شعر صناعت،)222:همان(

دلیل این ارجحیت همان کارکرد تعلیمی و تربیتـی اسـت کـه فیلسـوفان بـراي شـعر قائـل        

توان در خدمت تعلیم و تربیت   تر و بهتر می  گرا را راحت  زیرا شعر عاقالنه و صناعت ؛شوند  می

شکند و امر خواهد حصارهاي عقل را درهم   گرا که می  مدار قرار داد تا شعر سرکش طبع  عقل

  .)228: همان(»زیبا برایش لزوماً امر عاقالنه نیست

خصوص شعر پرداختنـد   و به ادبیاتگروه دیگر، ادیبانی بودند که به بررسی اجزاي بالغی 

نظـامی عروضـی بـه صـراحت      ،در میان ادیبان بوطیقـاپژوه . هایی برداشتند و در این راه گام

مه کنـد و  شاعري صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتّساق مقدمات موه«اعالم کرده که 

هم به صراحت بر ایـن   قابوسنامهصاحب .)26: 1327عروضی،نظامی(»التئام قیاسات منتجه

دگاهش را مبنی توان دی  می ،هایی که براي شاعران دارد  ، اما از توصیهاست نکته تأکید نکرده

و اگر شاعر باشی «:گویدوي در آیین و رسم شاعري می. بر صناعی بودن شعر استنباط کرد

به وزن و قافیۀ تهی قناعت مکـن، بـی صـناعتی و    ... جهد کن تا سخن تو سهل ممتنع باشد

از پیش و ها بر وجه صناعی   همۀ این توصیه. )189: 1378المعالی،عنصر(»ترتیبی شعر مگوي

علم عروض و علم شاعري و القـاب و   نبر دانستهمچنین او .اندیشیده بودن شعر تأکید دارد

  .)190:همان(که بازهم مربوط به صناعی بودن شعر است  تأکید داردنقد شعر 

 ،سـخنی اسـت اندیشـیده    ،از روي اصـطالح «:شـود   گونه معرفی مـی  شعر این المعجمدر 

در خاتمۀ کتابش  مؤلّف.)196: 1387شمس قیس،(»متساوي ،متکرّر ،موزون ،معنوي ،مرتّب

همچنین به . کس را لقب شاعري نزیبدداند که بی آن هیچ  براي شاعري مقدماتی را الزم می

و داشـته باشـد   گوید وقـوف    که بدان شعر می زبانی بر مفردات لغت کند کهشاعر توصیه می

  .)445:همان(داشته باشدقدرت تمیز اقسام ترکیبات صحیح را از فاسد 
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در ضـمن آثارشـان بـه ایـن دو     که باید به گروه شعرا اشاره کنیم گذشته از این دو گروه 

هـا را بـه کـار بسـته و چیزهـایی بـدان         ایـن توصـیه   ،در عملاند و خود مقوله اشاراتی کرده

شـاعران   بیشـتر تقریبـاً  . انـد   بیشتر به جزئیات پرداختـه حتّی باید اذعان کرد که اند و   افزوده

هـایی را  ؛ چنانکه در میان اشعار آنها سرودهاند  کرده بیانرا  هایی  دیدگاهدو مقولهاین  بارةدر

کـه بنـا بـر قـول مشـهور، بداهـه        مثنوي معنوياند، مانند بینیم که آن را بر بدیهه گفتهمی

  :اقانی با مطلعاي از خسروده شده و حاکی از وجه الهامی شعر است و یا قصیده

  از سر زلف تو بویی سر به مهر آمد به ما   

  

  ها تا کجا جان به استقبال شد کاي مهد جان  

)19: 1388خاقانی، (      

مصداق تام و تمامی را معرفـی   ،اگر بخواهیم در میان قدما براي نظریۀ الهامی بودن شعر

از غزلیـات  خیلـی  گونـه کـه پیداسـت،    آنبهتر از موالنا کسی را نخواهیم یافت؛ زیـرا   ،کنیم

هـاي منطقـی دور   نیز بر بدیهه گفته است و آن نظم منطقی را ندارنـد و از گـزاره   شمس را

هاي زبانی موالنا هم تأییدي هاي نحوي و هنجارگریزيافزون بر اینها، ساختارشکنی. هستند

» خـویش شـعر بـی  «عی کـدکنی  از شعر موالنـا را شـفی   )الهام(این ویژگی . است بر این مدعا

خود موالنا نیز به طور مستقیم به الهـامی بـودن شـعر اشـاره     . )80: 1387مولوي، (خواندمی

  :به این بیت مشهور توجه کنید. کرده است

  گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم    کنی  اي که درون جان من تلقین شعرم می

)704: همان(

توان به قطعیت حکم کرد که شعرش الهام صرف است و یا   دربارة هیچ شاعري نمی البتّه

اشاراتی ،اندیشیدگی شعرازپیشمثالً خود موالنا به صناعی بودن شعر و . صنعت به تمام معنا

  :کنیمکه بیتی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می کند  می

من ر  ا د ل د و  شم  ی د ن ا ه  ی ف ا ر من گویدم مندیش جز      ق   دیدا

  )82: 1381مولوي، (

کنیم که این موضوع میان شاعران و ناقدان جدیـد هـم     مییادآوري در خاتمه این بحث 

تـوان    هـایی را از ایـن مسـئله مـی      رگهاند،  کردهبازتاب داشته است و در تعاریفی که از شعر 

شـعر  «: گویـد   کنـیم کـه مـی     از میان شاعران معاصر به تعریف اخوان ثالث بسنده می. یافت

ایـن  .حاصل لحظات بیتابی انسان است در زمانی که در پرتو شعور نبوت قرار گرفتـه اسـت  
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بیعه نیست ویک امر ماوراءالطّ ،تنبوشعر هجو یا هـزل یـا نظـایر     ،تنیز مقصود از پرتو نبو

بیتابی انسان و در پرتو شعور نبوت قرار گرفتن شاعر این . )206: 1371کـاخی، (»اینها نیست

  .کندهنگام سرایش، وجه الهامی شعر را به ذهن متبادر می

  پژوهیهاي الهامبندي دیدگاهطبقه

هـاي   تـرین پرسـش  و فلسفیترین  گونه که گفته شد، مسئلۀ خاستگاه شعر یکی از مهم همان

بندي انواع الهام وجـود دارد کـه   سه دیدگاه عمده دربارة طبقه. بنیادین در فلسفۀ هنر است

هـاي  نظریـه . شناسـانه؛ ب هاي رواننظریه. الف: شودهایی میهر یک از آنها، شامل زیرشاخه

  .3یهاي مابعدالطّبیعنظریه. گرایانه؛ جماده

شناسانه خـود بـه چهـار شـاخۀ فرعـی      هاي رواننظریه:شناسانههاي رواننظریه.الف

  :کنیموار آنها را معرفی میشود که فهرستتقسیم می

؛)52: 1375اسکلتن، (غریزة تقلید و محاکات . 1

؛)53: همان(غریزة بازي . 2

  ؛)همان(غریزة تناسلی . 3

؛)54: همان(دوستی غریزة زیبایی. 4

  .)55: همان(گرایانههاي مادهنظریه.ب

هاي دیگر با منظومـۀ فکـري و   این نظریه بیش از نظریه: هاي مابعدالطّبیعینظریه.ج

  :زمین سازگار است که خود دو زیرمجموعه دارد اعتقادي شاعران ایران

  . )58: همان(دهدیعنی کشفی که با دیدن فرشته به شاعر دست می :الهام باواسطه

  .)همان(آیدگري فرشته به بار مییعنی کشفی که بدون میانجی :واسطهالهام بی

  هاي الهامبندي خاستگاهطبقه

تـوان گفـت کـه الهـام     هاي متعدد دربارة الهام ـ که در باال ذکـر شـد ـ مـی     براساس دیدگاه

. انـد فرهنگـی متفـاوت  دهندگان در هـر  اما باید دانست که الهامخاستگاه و منشأ شعر است،

-484:سـرود دوم (ایلیـاد همـر در   کـه  طوري اند، بهداشتهباستان اعتقاد به الهۀ شعر  یانیونان

  .)16: 1336مجتبایی،(داند  خدایان را سرچشمۀ الهام می )493

ـ   یخاص» شیطان«و » جنّ«اعراب نیز از  م و ملهـم بـوده   که براي هر شاعر در حکـم معلّ
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کننـد ایشـان را، و هـر      شـیاطین مـی   ،تلقین شعر«اند که   و اعتقاد داشته 4هکرد  است یاد می

و سبب استمرار این شـبهت از   ،شعر او بهتر باشد ،تر باشد  ین باب قويا کسی را شیاطین در

شود بی رنج و اندیشـۀ بسـیار، آنچـه دیگـران مثـل آن        اینجاست که ایشان را شعر گفته می

ج ، 1404رازي،(»کند  ف، ایشان پندارند که آن، شیطان تلقین مینتوانند گفتن به رنج و تکلّ

که بوده است» تابعه«یا » تابع«،نام عمومی این شیطان در نزد آنان. )87: کوب  ینزر؛ 142: 4

  :خسرو هم بدان اشارتی داردناصر

  ست این فلک گردانگري  بازي

  

  امروز کرد تابعه تلقینم  

)1388:134، خسروناصر(

: است اند که مشهورترین آنها بدین قرار  م برگزیدهنامی براي این ملهِ ،هر کدام از شاعران

ار، بخــش بشّــالهــام ؛»عمــرو«فــرزدق،  از آنِ. نــام داشـت  »لحمســ«أعشــی،  جــنّ/شـیطان 

در ابیات زیر، أعشـی  ). 232: 1391، زرقـانی (»الفظ بن الخط«شیطان امرؤالقیس،  ؛»شنقناق«

:اشاره کرده استبه شیطان خویش 

  و ما کنت شَاحرداً و لکن حسبتُنی

  هشریکان فی ما بیننا من هواد

  

  إذا مسحلٌ سدي لی القولَ أنطقُ  

ان جنّی و إنس موفّق فی 5ُص  

)221: 1950االعشی، (

  :گونه سروده است حسان بن ثابت دربارة الهام و یا صنعت بودن شعر، این

  الشّیصبانو لی صاحب من بنی 

  

وه    ا ه و طور قول  أ ا    6فطور

)423: 1929حسان، (

  .بر این اساس حسان عقیده دارد که شعر، هم الهام است و هم تصنّع

شک نیست که محیط ادبی از تأثیر محیط اجتماعی بر کنـار نیسـت و افکـار و عقایـد و     

دورة اسـالمی بـا تغییـر و    در بر این اساس، . ها تابع احوال اجتماعی هستندها و اندیشه ذوق

بـه لبـاس   به طور طبیعی دهندگان نیز الهام ،تحولی که در مبانی اعتقادي شاعران پیش آمد

ایـن تغییـر و تطبیـق بـا وضـع جدیـد       . ندادد و خود را با آیین جدید تطبیق دمدنرآدگر ید

و یـا  جـنّ  /گونه پدیدار شد که برخالف شاعران یونانی و عصـر جـاهلی ـ کـه از شـیطان      این

اسـالمی،  /ایرانـی  ادبیـات در کردنـد ـ  گـر یـاد مـی   هاي متعدد به عنوان سروش و الهـام الهه

پیدا کرد و به فراخـور   استمداد از فرشتگان یا پیامبران و ائمه به صورت قراردادي ادبی رواج

 ؛دالقدس برگزیـده شـ    روح ،از میان فرشتگان. گرفتند حال و مقام از آنها در سرودن مدد می
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  :بخش وي آمده است  بیت خاقانی به عنوان الهاماین چنانکه در 

  زاي من  القدس پیوند عیسی  خاطر روح    صفاستزه کردم نذر چون مریم که هم مریمرو

)321: 1388، اقانیخ(

در میـان  چنانکـه   ،کننـد گاهی هم مانند پیشینیان از شیطان به عنـوان ملهـم یـاد مـی    

ایرج میرزا در عین آنکه به ایـن  . دیدگاهی در باب منشأ شعر هستشاعران مشروطه چنین 

  :کند، براي خود در شاعري، دو شیطان قائل استمسئله اشاره می

  هر یکی از شعرا تابع یک شیطان است

  

  من در این مغزِ برآشفته دو شیطان دارم  

)70: 1353ایرج میرزا، (

مثابـۀ اي بـه  ـ یعنـی قائـل شـدن واسـطه      این نظریهگوییم که در خاتمۀ این بخش می

قـرن  از اما  ،تا دوران نوزایی و اواخر قرن هجدهم وجود داشتدر اروپا نیز بخش شاعر ـ  الهام

پدید آمد که به موجب آن منبع الهام نویسنده و شاعر، از درون خود  يدیگر ۀهجدهم نظری

 شناسـی و روانکـاوي  مطالعـات روان هاي  توان حاصل پیشرفتاین نظریه را می. جوشد  او می

آگاه، منبع اصلی خلّاقیت و الهام هنري است  ضمیر ناخودآگاه و نیمه دانست که براساس آن،

  .)ذیل الهام: 1387، داد(

  منشأ شعر از نظر نظامی

آید، وي دربارة این مسئله که منشأ شعر چیست و آیـا اصـوالً   گونه که از آثار نظامی برمی آن

هـا را بـه   است یا صناعت، بسیار اندیشیده است، چنانکه در ابیات زیر، این اندیشه شعر الهام

  :رشتۀ نظم کشیده است

  ؟بگو اي سخن کیمیاي تو چیست    

  که چندین نگار از تو برساختند    

  خیزي قرارت کجاستاگر خانه    

ر    ب نآز ما سر  ا  م ا  ب و    ییري 

  ستودل به فرمان ت ۀخانعمل    

  

  ؟کیست ،را کیمیاسازو ت عیار  

  هنوز از تو حرفی نپرداختند

  ؟ی دیارت کجاستآیور از در در      

  ییی به ما نقش و پیدا نینما     

  ستوزبان خود علمدار دیوان ت     

)206: الف 1388نظامی، (

پس باید گفت که نظامی آگاهانه این مسائل را در شـعر خـویش آورده و بررسـی کـرده     
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  .هاي وي را دربارة این دو مقوله بررسی خواهیم کرد  ادامه، دیدگاهدر . است

الهام چیست) الف

از دیدگاه وي فراینـد آفـرینش   . اي گرفته است نظامی درخصوص منشأ شعر، رویکرد دوگانه

ویژه شعر، ترکیبی است از دو حالت الهام و صـنعت، امـا در وهلـۀ نخسـت الهـام       هنري و به

سراینده یاریگر شاعر اسـت، ولـی شـاعر نبایـد بدانچـه در ایـن پـرده         7است، یعنی سروشی

  :دهند اکتفا کند، بلکه باید دیرپسند باشد تا بتواند سخن از دست بلند بیاوردنشانش می

  گستر استو سخنارا که کدل هر    

  

  است گريسروشی سراینده یار

  )10: الف 1389، نظامی(                       

  که سخن دیرپسند آوريبه   

  هر چه در این پرده نشانت دهند       

  

  تا سخن از دست بلند آوري

ز آنت دهند      گر نپسندي به ا

)42: ب 1388نظامی، (

باشد یا بـه عبـارت بهتـر از چـه گروهـی باشـد، بـراي شـاعران         » که«اینکه این سروش 

توانـد از  آگاه بـوده کـه سـروش مـی    نظامی هم از این نکته . مسلمان حائز اهمیت بوده است

  :خواهد کهباشد و از خداوند می» دیو مردم«

  سروش مرا دیو مردم مکن  

  

  نسر رشته از راه خود گم مک  

)6: الف 1389نظامی، (

  :تواند جبرئیل باشد، چنانکه در این بیت آورده استو یا این سروش می

ّ جن ه  ب یلم  قلممجبرئ   ی 

  آموز استیکه جنّین فسون را اک       

  

  بر صحیفه چنین کشد رقمم  

  جامه نو کن که فصل نوروز است   

)18: ب 1389نظامی، (

  .)42: ب1388نظامی، (استشده نیز به ملهم بودن جبرئیل اشاره مخزن االسراردر 

گونه که گفتیم، به دلیل تغییرات ایـدئولوژیکی و آیینـی و بـه دنبـال آن تغییـرات       همان

بخـش  الهـام . گر، تغییراتی بـه وجـود آمـد   اجتماعی، در منبع الهام و شخص الهامفرهنگی و 

در اساطیر ایران باستان هـم آمـده   . تابعه بود)چنانکه ذکر شـد (شاعران در نزد اعراب جاهلی 

کـار ایـن ایـزد،    . بخشی به انسان اسـت  ، الهام»نریوسنگ«و » سروش«که نقش ویژة ایزدان 

هاي الهوتی و ابالغ آن به جهان ناسوتی بوده است؛ یعنی دقیقاً همـان چیـزي   شنیدن نغمه
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بقایاي این تفکّـر  . )233: 1391زرقانی، (نامیدندکه افالطون و شاعران عرب جاهلی، الهام می

شود، چنانکه در بیت منقـول از نظـامی، سروشـی    در نزد ایرانیان دورة اسالمی هم دیده می

  .داندشاعر می گرسراینده را یاري

» پـذیر  سخن کز دل آید بود دل«تواند منبع الهام باشد؛ زیرا به اعتقاد نظامی، دل نیز می

وظیفۀ رساندن سخنان دل را بـه دمـاغ نظـامی بـر     » هاتف جان«و  )42: الف 1388نظامی، (

  :عهده داشته است

  چون سخن دل به دماغم رسید

  گوش در این حلقه زبان ساختم     

  

  روغن مغزم به چراغم رسید  

  هدف هاتف جان ساختم ،جان    

)47: ب 1388نظامی، (

  :را هم دارد که حاکی از وجه الهامی شعر است» هاتف دل«، ترکیب خسرو و شیریندر 

      مرا چون هاتف دل دید دمساز

  

   هم ز رواق  زبرآورد ا ا   ت آو

  )26: 1390نظامی، (      

هـم بـه کـار    » اتف خلـوت ه«ترکیب  ،مخزن االسرارعالوه بر هاتف جان و هاتف دل، در 

  .)45:ب 1388نظامی، (استرفته 

  :شودگونه توصیف می این شرفنامهاین هاتفی که براي نظامی در حکم ملهم است، در 

  پیکر آن هاتف سبزپوشنهان

  به آواز پوشیدگان گفت خیز   

  

  سراینده آن را سروشکه خواند         

  ریزگزارش کن از خاطر گنج    

)107: الف 1388نظامی، (

کند آن هاتف سبزپوش، همان سروش است و اینهـا همـه گـواهی    که به تصریح بیان می

گیرنـد بـه الهـام    است بر الهامی بودن شعر؛ زیـرا امـوري کـه از طبـع و دل سرچشـمه مـی      

  .ترند تا صناعتنزدیک

کردیم که اوضاع فرهنگی و اجتماعی سبب شد تا انتخاب پیامبران به عنوان  مکرّر اشاره

بیشـتر مـورد توجـه واقـع شـد؛ زیـرا        )ع(از میان آنها خضر. بخش نزد شاعران رایج شودالهام

باري، نظامی به ملهـم بـودن   . هنوز زنده است )ع(، خضراعتقاد بر این است که از میان ایشان

گوید که شاعر نبایـد آنچـه را   اشاره کرده است و از زبان وي می مهشرفناخضر براي خود در 

  :اند، تکرار کندشاعران پیشین گفته
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  گر بود دوشمرا خضر تعلیم        

  خوار تدبیر من  که اي جامگی           

  

  شپذیراي گو دمآنبه رازي که   

  نگیر م  ز جام سخن چاشنی  

)40: الف 1388نظامی، (                       

هـاتف  «تر از او با تعبیر  هم از او به عنوان هاتف یاد کرده است، چنانکه پیش اقبالنامهدر 

عالوه بر اینها، از خداونـد نیـز طلـب    . )109: الف 1389نظامی، (یاد کرد» پیکر سبزپوشنهان

  :گویدکند و میالهام می

  ستوگوي تبنده نظامی که یکی

ز        ا اد کنخاطرش  ب   معرفت آ

  

  ،ستودر دو جهان خاك سر کوي ت  

د کن    زا م غم آ ز دا ا   گردنش 

)10: ب 1388نظامی، (

عـالوه بـر   . )12: همـان (کرده اسـت بیان  یمتفاوتبه شکل همین مضمون را در جاي دیگر 

  :کندهم از وي طلب الهام می لیلی و مجنوندر »)ص(معراج پیامبر«در بخش اینها 

ز سرعت       خرامیآسمانا

  زان لوح که خواندي از بدایت        

  صرفزان صرف که یافتیش بی          

  

  ي بگشاي بر نظامیسرّ    

  در خاطر ما فکن یک آیت       

  در دفتر ما نویس یک حرف        

  )15-14: 1390نظامی، (                    

هـایی  ترین نمونـه  ولی یکی از مهم ،موارد مذکور همگی داللت بر وجه الهامی شعر دارند

  :توان از آن استنباط کرد، ابیات زیر استکه الهامی بودن شعر را می

  ستا پروريرازي که سخن ةپرد  

  پیش و پسی بست صف کبریا     

  ندا دوستاین دو نظر محرم یک      

  

  ستا پیغمبري ةاي از پرد سایه  

بیا ن ا   پس شعرا آمد و پیش 

  ندا همه چون پوستآن ،مغز واین دو چ

)39: ب 1388نظامی، (                      

تري از کالم الهـی قـرار   در مرتبۀ پایین،سخن پروردهمعتقد است که نظامی  ،در حقیقت

را در صف کبریـا، پشـت سـر     پروران  سخنجایگاه شاعران یا به تعبیر خودش زیراگیرد؛می

فهم و جوشش و ابـالغ هسـت و بـا رفـتن او     ،سروش هست زمانی کهبنابراین .داندمی انبیا

»در ایـن دیـدگاه، وحـی و شـعر     . شود می جوشان وي خشک ۀشاعر متوقف و چشم» تنبو

خاستگاه مشترکی دارند و ذاتاً یکی هستند؛ یعنی همان مراتبی که پیغمبـر و پیغمبـران در   

پـروري  رد، با این تفاوت که سـخن درك وحی دارند، همان درك را شاعر در دریافت شعر دا

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


11پیاپیةشمار،1392بهار و تابستان ،1شمارة،3دورةفارسی،ادب/ 102

هـایی وارد  اي از پیغمبري است؛ یعنی وحی بر شعر مقدم است، چـون شـعر در حیطـه   سایه

البتّـه پیـامبري و شـاعري در ایـن     . )714: 1388محبتـی،  (شـود شود که وحی وارد نمـی می

یکـدیگر تفـاوت    اند و بـا دیدگاه فقط خاستگاهشان مشترك است وگرنه دو مقولۀ جدا از هم

دانـد، ریشـه در مسـائل فرهنگـی و     اي از پیـامبري مـی  اینکه نظامی شاعري را سـایه . دارند

اجتماعی دارد؛ توضیح اینکه مقارن حیات شاعري نظامی، کارکردهاي تعلیمی در شـعر رواج  

  .داشت که نتیجه و حاصل تسلّط عرفان بود

دن است که این امر در میان عارفان نمود هاي دیگر الهام شعر به شاعر، خواب دیاز شیوه

  :ذکر کرده است شرفنامهنمونۀ این نوع از الهام را در . بیشتري دارد

  درآمد به من خوابی از جوش مغز

  ن باغ رنگین رطب چیدمیاکز   

  

  درآن خواب دیدم یکی باغ نغز  

  وزو دادمی هر که را دیدمی   

)22: الف 1388نظامی، (                     

الهام به سر برده اسـت کـه   /کند که تمام آن روز را در فکر این خوابو در ادامه بیان می

وجوهی از آن مربوط به صناعی بودن شعر است که در مبحث بررسی وجه صناعی شعر، این 

  .ابیات ذکر خواهد شد

هاي آندربارة صناعت و گونه

هایی بـراي  ها و مؤلّفهقرار دارد و شاخصهگفتیم که صناعت در اصطالح ادبی در مقابل الهام 

توان با توجه به آنها مشخّص کرد که شاعر تا چه اندازه بـه سـمت صـناعت    خود دارد که می

اند از خودآگاهی، کنترل کلمات کلیدي در نظریۀ صناعت عبارت. در شعر متمایل بوده است

سـاختارهاي غیرمتنـاقض و    عقل، برخـورداري از نظـم منطقـی، از پـیش اندیشـیده بـودن،      

صناعت با کلماتی نظیـر سـاختن و طـرح و برنامـه داشـتن ارتبـاط دارد      . هاي منطقیگزاره

هاي ذکرشده، ما در خمسۀ نظامی به بررسـی ایـن   با توجه به شاخصه. )222: 1391، زرقانی(

  .کرداي از این شواهد اشاره خواهیم ایم که در ادامه به پارهها پرداختهمالك

آید، دلیل بر این نیست که الهـام در  البتّه اینکه از جنبۀ صناعتی شعر سخن به میان می

شعر نقشی ندارد، بلکه هر گاه نظامی این مباحث را مطـرح کـرده اسـت، نخسـت از جنبـۀ      

  :کندگوید و سپس ساحت صناعی آن را ذکر میالهامی شعر سخن می

تر مشتري    اختريچو بر دست من داد نیک زهره و دف   دف 
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ز    لطف برساختم زیوريگه ا

  

  گه از گنج حکمت گشادم دري

)14: الف 1389نظامی، (                    

شـد ـ    تـر اشـاره   خوابش ـ کـه پـیش   /در ابیات زیر هم شاعر پس از تعریف ماجراي الهام

  :گوید می

  شغل چندین نباید نشستکه بی

  ی غریب آورم در سرودینوا

رآرم چراغی ه ب ن پروا   اي ز 

  

  دسته دگر باره طرزي نو آرم ب  

  دهم جان پیشینگان را درود

نه ز دا ا م  ی را رآ ب   اي درختی 

)22: الف 1388نظامی، (                    

که ابیاتش همگی تأکید بر وجه صناعی شعر دارند البتّه بعد از الهام؛ یعنی اینکه شعر در 

  .وهلۀ اول الهام است و سپس صناعت

گونـه کـه    همـان . توان پی بردچگونگی مضمون هم به الهام و یا صناعی بودن شعر میاز 

گیرند و حتّی هر کـدام از شـعرا   زبان در چند گروه سبکی جاي می ، شاعران فارسیدانیممی

در میـان ایـن خیـل انبـوه، نظـامی و      . براي خود سبکی مخصوص و متمایز از دیگران دارند

گرایـی  گیرند که بیشتر بـه جانـب صـورت   به آذربایجانی قرار می همگنانش در سبک موسوم

ترین کارهـاي   هاي تازه در شعر از مهم در نظر شاعران این سبک، آوردن مضمون. اندمتمایل

این نوجویی را در بیشتر موارد دارند، اما در حوزة فرم یعنی در آوردن تعابیر . یک شاعر است

هایی که در جهت آوردن ترکیبات و تعابیر جدیـد  همۀ تالش. و ترکیبات نو قدري پرکارترند

  :شود، حاکی از گرایش به وجه صناعی شعر استمی

  ست مشو نامجیبا شیوه غریب

  کاین سخن رسته پر از نقش باغ

  ش نباشد غریبیگر بنواز  

  افروز نشد چون چراغعاریت

)35: ب 1388نظامی، (                      

همچنـین  . استشده عرضه  يدیگر با بیانهمین مطلب  ،مخزن االسراردر جاي دیگر از 

:)43-42: ب 1388نظامی، (کندیاد می» صنعت«، صراحتاً از عنوان در بیتی

  فریبسحر من افسون مالیک    صنعت من برده ز جادو شکیب

  )43: همان(                               

  :نظامی، مهر تأییدي است بر گرایش وي به وجه صناعتی شعربسیاري از ابیات 
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  پرده ز سحر سحري دوخته    روي چند ادب آموخته صبح

   )34: همان(                              

آموزي براي شاعري، تأکیدي است بر نظریۀ صناعت؛ زیرا شاعر باید با علـم قافیـه و   ادب

شاعر بر او اطالق شود، یعنی با تالش و کوشش به شعر ناب عروض و القاب آشنا باشد تا نام 

در بیت هم به وجه » دوختن«و » آموختن«توان از افعال عالوه بر مورد مزبور می. دست یازد

هم بر این مسـئله  » خاییده«و » تراشیده«که در ابیات زیر، فعل  صناعتی آن پی برد، آنچنان

  :»حکمت چشمۀ«تأکید دارند و همچنین است ترکیب 

 گ ر  ه منقا شیده ب   لجان ترا

  تسا دانیحکمت که سخن ۀچشم    

به دندان دلیفکرت خا     یده 

  ستا نانیآب شده زین دو سه یک    

)39: همان(                                    

  .داندمی» پروردة خرد«شعر خود را هم در جاي دیگر )330: ب 1389(نظامی 

مواردي که ذهن مخاطب را به سوي صـناعی بـودن شـعر در نظـر نظـامی      یکی دیگر از 

وزن و بحر مطابق با آن  مبنی بر یافتن واژه، لیلی و مجنوندهد، ابیاتی است که در سوق می

  :اندیشه و معنا آمده است

ستن گوهر ایستادمدر ج  

  راهی طلبید طبع کوتاه

  ست سبک ولی روندهبحري

  

  کان کندم و کیمیا گشادم  

د از درازي راهکاندیشه ب...  

  ماهیش نه مرده بلکه زنده

  )25: 1390نظامی، (                               

دهـد، امـا عقیـده دارد کـه     اي جلوتر از صناعت قرار مـی چند نظامی الهام را در مرتبههر

بـه   .)258: الـف 1388نظـامی،  (» سخن بر بدیهه نیاید صـواب «نباید به الهام اکتفا کرد؛ زیرا 

اعتقاد وي شاعر باید تالش کند تا آنچه را به او الهام شده، یا به کمال برساند و یا بهتر از آن 

، شاعر نباید از تکاپو براي رسـیدن بـه   حتّی اگر الهام دیگري براي او نباشد. را به دست آورد

  :دست بردارد» رويگرم«شعر ناب و یا به تعبیر خودش 

  دیرپسند آوريبه که سخن 

  هرچه در این پرده نشانت دهند

  سینه مکن گر گهر آري به دست

  

  تا سخن از دست بلند آوري  

  گر نپسندي به از آنت دهند

  تسبهتر ازآن جوي که در سینه ه

)42: ب 1388نظامی، (                           
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الهام، به مسئلۀ ویرایش اشعار بیت اول و دوم از ابیات ذکر شده، عالوه بر اکتفا نکردن به 

ارتباط با صناعتی بودن شعر نیست؛ زیرا ویرایش و پیرایش اشعار، نیـاز   هم اشاره دارد که بی

نظامی جاهاي دیگر هم تلویحاً به آن اشـاره  . به تفکّر و تأمل دارد که نقطۀ مقابل الهام است

  :کرده است

  روزي به مبارکی و شادي

  م گشادها ابروي هاللی

  اوج سخن علم کشیده بر

  منقار قلم به لعل سفتن

  بودم به نشاط کیقبادي  

  م نهادها دیوان نظامی

رج هنر قلم کشیدهدر د  

ناج زبان به نکته گفتدر  

)21: ب 1390، نظامی(                      

در ادامۀ این ابیات، گفتگوي نظامی با پسرش دربارة سرودن یـا نسـرودن ایـن منظومـه     

، دالیلـی  خواهد از سرودن ایـن داسـتان امتنـاع کنـد    در آنجا شاعر آنگاه که می. استآمده 

هاي وجه صناعی شـعر  آورد که از پیش اندیشیدن دربارة موضوع را ـ که یکی از شاخص  می

:کنداست ـ به ذهن متبادر می

د تنگدهلیز فسانه چون بو  

اید ب فراخ    میدان سخن 

  این آیت اگرچه هست مشهور

  افزار سخن نشاط و ناز است

  اي که ره ندانم در مرحله

  گردد سخن از شد آمدن لنگ  

ماید ن ریی  سوا ا طبع    ت

  تفسیر نشاط هست ازو دور

  ساز استدو سخن بهانهزین هر

  پیداست که نکته چند رانم

)24: همان(                                     

هر شـاعر اسـت، بیـان    » سروشی سراینده یاریگر«هم پس از اشاره به اینکه  اقبالنامهدر 

:گاهی به ویرایش ابیات پرداخته استتر  سپسو  ،کند به سرودنمی

ساختناصی بحر دربه غو  

  تنگدیرایندرشبۀمن از کلّ

  مسیحاصفت زین خم الجورد

  

  گه اندوختن گاهی انداختن  

  هفت رنگۀهمی بافتم حلّ

  ازرق برآوردم و گاه زردگه 

)11: الف 1389نظامی، (          

در ادامـه، بـراي پرهیـز از    . همۀ موارد ذکرشده به نوعی بر وجه صناعی شعر داللـت داشـتند  

  :کنیموار، ابیات دیگري را که داللت بر نظریۀ صناعی بودن شعر دارد، ذکر میاطناب، فهرست
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  خدمت میان بسته چون سروبن به    نمنم سروپیراي باغ سخُ      

)32: الف 1388نظامی، (                     

  به دشواري آید گهر سوي سنگ

  ختخت لَهمه چیز ار بنگري لَ

  گهر جست نتوان به آسودگی

  ؟ز سنگش تو آسان کی آري به چنگ  

  سخت به سختی برون آید از جايِ

لودگی ا پ ج  قره محتا ود ن   ب

  )41: همان(                                            

  :خسرو و شیرینهمچنین است در این ابیات از 

  نوش ۀبهاري نو برآر از چشم

  تیغ بنماينخست آهنگري با

  یداسخن کان از سر اندیشه ن

  سخن را سهل باشد نظم دادن

  بافی تازه درپوش  سخن را دست  

  پس آنگه صیقلی را کارفرماي

  را نشایدنوشتن را و گفتن 

  بباید لیک بر نظم ایستادن

)26: 1390نظامی، (                         

   

اي اشاره به تصرّف در جزئیات داسـتان و اشـعار   که به گونه اقبالنامهو نیز در بیت زیر از 

  :شوددارد که منجر به صنعتی شدن شعر می

  مغزبرآورد جوش دلم را به     کاري این خیاالت نغز  غلط

)15: الف 1389نظامی، (               

گیري دربارة این موضوع، ذکر یک نکتۀ اساسی الزم است و آن اینکه اگـر  پیش از نتیجه

ما با دقّت در ترتیب ابیات با موضوع الهامی بودن و یا صناعی بودن در اشعار نظامی بنگریم، 

از پـیش  «آنچـه مـا بـه    (به وجه صناعی ، قبل از پرداختن موارد» بیشتر«یابیم که در درمی

مـثالً در  . کنـد ، وجـه الهـامی آن را ذکـر مـی    )دربارة شـعر از آن تعبیـر کـردیم   » دنیاندیش

و پس از آن اشعاري کـه بـا صـنعتی    » گر بود دوشمرا خضر تعلیم«: گوید، اول میشرفنامه

کند بر این نکته تأکید می، سپس با آوردن ابیاتی تمثیلی. کندبودن شعر پیوند دارد ذکر می

.)45-40: الف 1388نظامی، (

سروشی سراینده /گستر استدل هر که را کاو سخن«نیز پس از آوردن بیت  اقبالنامهدر 

کند که تأییدي است بر نظریـۀ صـناعی   هایی را در قالب ابیات بیان میاندیشه» یاریگر است

  .)12-11: الف 1389نظامی، (بودن شعر 
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هایش تکرار شـده اسـت، از   اینکه نشان بدهیم ادعاي مذکور تقریباً در همۀ منظومهبراي 

مکرّر گفته شد که نظامی، شـاعري  . کنیمهم شواهدي نقل میو دیگر آثارش  مخزن االسرار

ایـن دو نظـر محـرم یـک     «داند و بـه صـراحت اعـالم کـرده کـه      اي از پیغمبري میرا سایه

مخـزن  یدي است بر الهامی بودن شعر، اما طرز قرار گرفتن اینها در ، که اینها تأک»اند دوست

پیش از ابیاتی است که با نظریۀ صناعت پیونـد دارد؛ یعنـی ابیـاتی کـه بـه اهمیـت        االسرار

، خسـرو و شـیرین  همچنین در .)43-38: ب 1388نظامی، (ویرایش و پیرایش اثر اشاره دارد 

آورد که مستقیماً بر از پیش اندیشیدن ، ابیاتی را می»زمرا چون هاتف دل دید دمسا«بعد از 

  ).26: 1390نظامی، (کندد میکند و تأکیدش را با آوردن تمثیلی مؤکّدربارة شعر تأکید می

  گیري نتیجه

هـر  . بحث در باب منشأ شعر از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و ادیبان و شـاعران بـوده اسـت   

دهنـدگان   دهنده یا الهامنظامی هم الهام. خاص خود را داشته و دارد دهندگانفرهنگی، الهام

خاص خود را دارد که آنها را به تأثیر از بسترهاي اجتماعی حاصل از تغییـرات ایـدئولوژي و   

نخسـت، پیـامبران   : دهندملهمان شاعر را سه طیف مختلف تشکیل می. آیینی برگزیده است

سـه  . دو دیگر، فرشتگان که جبرئیل نمایندة ایشـان اسـت  . که خضر بیشترین بسامد را دارد

ۀ اول آمدنی است نه آوردنی؛ یعنی مرحلدر نظامی معتقد است شعر . دیگر، دل یا جان است

شـود و    ۀ دوم وجه صناعی شعر پدیـدار مـی  حلرمدر  سراید و شعر می،بر الهامبناابتدا شاعر 

توان از افعالی کـه بـراي   را می )وجه صناعی(مطلب  این .ی از اعراب داشته باشدتواند محلّ  می

شعر به کار برده، و یا در اثناي مسائلی که دربارة ویرایش و پیرایش شعر مطرح کـرده اسـت   

تواند بـراي رسـیدن بـه فـرم مطلـوبش شـعر را       استنباط کرد؛ زیرا اعتقاد به اینکه شاعر می

چشمۀ «از ترکیبات و تعبیراتی همچون  استفاده. ویرایش کند، حاکی از نظریۀ صناعت است

عالوه بر همۀ موارد مذکور، توجـه در  . مؤید این مطلب است» انگیز خیال فکرت«و » حکمت

کند؛ چرا که وي اول مطالب مربوط به الهام ساختار اشعار نظامی هم این مطلب را تأیید می

تـوان گفـت کـه از دیـدگاه     اقع میدر و. اندآورد و سپس ابیاتی که مؤید نظریه صناعترا می

در گام اول، ملهمی آنچه را سزاوار . گیردفرایند شعرآفرینی در چند مرحله انجام مینظامی، 

آیـد و آن معنـا را از   در گام دوم جان او در کـار مـی  . کندسرودن باشد به جان شاعر القا می

در گـام سـوم،   . کنـد می» خنس«سنجد و به نیروي معنوي خود آن را دیدگاه شایستگی می
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هاي برگزیده براي گفتن آن سخن کند و بجا بودن واژهاندیشۀ شاعر آن سخن را بررسی می

  .دهدرا تشخیص می

  نوشتپی

: شودگونه آغاز می براي نمونه، ترجمۀ ابن رشد ـ که ضمیمۀ ترجمۀ عبدالرّحمن بدوي است ـ این  .1

و فـارابی   )201: 1973ارسـطوطالیس،  (» إن قصدنا اآلن التکلم فی صناعه الشعر، و فی أنواع األشعار«

فی صـناعه  ... قصدنا فی هذا القول إثبات أقاویل و ذکرُ معانٍ«: کندگونه آغاز می اش را ایننیز ترجمه

.)149: همان(» الشعر

اي باشد کـه بـا   صناعت شعر ملکه«: گوید در اشاره به ماهیت شعر می اساس االقتباسخواجه در .2

خواجـه  (» باشد حصول آن بر ایقاع تخیالتی که مبادي انفعاالتی مخصوص باشد بر وجه مطلوب قادر

.)587: 1376نصیر، 

ترجمـۀ  اي بـر  ها به شکل حاضر، از اصغر دادبه است که آنها را در ضمن مقدمـه گذاري نظریه نام.3

در واقع منظور از ارجاع به اسکلتن، همان آراي . مهرانگیز اوحدي از کتاب رابین اسکلتن آورده است

به صفحات مذکور مراجعه  ،بنديه براي توضیحات تکمیلی این تقسیمشویم کیادآور می.دادبه است

  .شود

!!(الشّعراء شیاطین عرب، تحقیقی با عنوان  ادبیاتدر .4 !! انجـام   )تستعین بعلم الـنّفس !!!تار!

-آگاهی نگارنده از این کتاب به واسطۀ اشارة استاد شفیعی کدکنی است و بـه نظـر مـی   . استیافته 

  .باشدفارسی خالی  ادبیاتقیقی در رسد جاي چنین تح

توانم شعر بسرایم؛ زیرا مسحل، هر گفتـاري را بـه مـن هدیـه کنـد، بیـان       من گنگ نیستم و می.5

  .دوستان خوب و صمیمی براي یکدیگریم، یکی از جنس جنّ و دیگري انسان ما. کنممی

  .سرایم و گاهی اودارم؛ گاهی من شعر می )هاي جنّیان  از قبیله(نشینی از قبیلۀ شیصبان   هم.6

  .)233: 1391زرقانی، (به اعتقاد برخی، واژة سرودن و سراییدن از ریشۀ سروش است .7

  منابع

.کوب، چاپ ششم، تهران، امیرکبیر، ترجمۀ عبدالحسین زرینفنّ شعر، )1387(ارسطو 

فنّ الشّعر، مع التّرجمه العربیه القدیمیه و شروح الفـارابی و ابـن سـینا و    ، )1973(ارسطوطالیس 

، ترجمه عن الیونانیه و شرحه و حقّق نصوصه عبدالرّحمن بـدوي، الطّبعـه الثّانیـه، بیـروت،     ابن رشد

.دارالثّقافه

، برگردان مهرانگیز اوحدي، با مقدمه و ویرایش اصغر دادبه، حکایت شعر، )1375(اسکلتن، رابین 
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.چاپ اول، تهران، میترا

.، اإلسکندریه المصردیوان األعشی الکبیر، )1950(األعشی، میمون بن قیس 

  .کتاب، ترجمۀ محمود صناعی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر پنج رساله، )1343(افالطون 

.، چاپ دوم، تهران، سخنفرهنگ بزرگ سخن، )1382(انوري، حسن 

  .، به اهتمام محمدجعفر محجوب، چاپ چهارم، تهران، اندیشهدیوان، )1353(ایرج میرزا 

، بـه اهتمـام محمـد معـین، چـاپ      برهان قـاطع ، )1362(برهان، محمدحسین بن خلف تبریزي 

.پنجم، تهران، امیرکبیر

.، شرح البرقوقی، المطبعه الرحمانیهدیوان، )1929(حسان، ثابت األنصاري 

  .الدین سجادي، چاپ نهم، تهران، زوار ، به کوشش ضیاءدیوان، )1388(الدین   خاقانی، افضل

نامـۀ مفـاهیم و اصـطالحات ادبـی فارسـی و        واژه(فرهنگ اصطالحات ادبـی  ، )1387(داد، سیما 

  .مروارید، تهران، چاپ چهارم، )تطبیقی و توضیحیاروپایی به شیوة 

  .، چاپ دوم از دورة جدید، تهران، دانشگاه تهراننامهلغت، )1377(اکبر و همکاران  دهخدا، علی

.اهللا العظمی مرعشی نجفی ، کتابخانۀ آیهروض الجنان و روح الجنان، )1404(رازي، ابوالفتوح 

  .، چاپ اول، تهران، سخنکالسیکبوطیقاي ، )1391(زرقانی، سید مهدي 

  ..، چاپ هفتم، تهران، سخنآشنایی با نقد ادبی، )1383(کوب، عبدالحسین زرین

، بـه تصـحیح محمـد قزوینـی و مـدرس      المعجم فی معاییر االشعار العجم، )1387(شمس قیس 

.رضوي، چاپ اول، تهران، زوار

، چـاپ  )گفتگوهاي مهـدي اخـوان ثالـث   مجموعه (صداي حیرت بیدار ، )1371(کاخی، مرتضی 

.اول، تهران، زمستان

  .، چاپ اول، تهران، سخناز معنا تا صورت، )1388(محبتی، مهدي 

.اندیشهنشربنگاه، تهران،يهنر شاعر، )1336(اهللا  مجتبایی، فتح

ــد  موالنــا، جــالل ین محماز نســخۀ نیکلســون، مقدمــۀ حســین مثنــوي معنــوي، )1381(الــد ،

  .اي، چاپ دوم، تهران، محمدالدین الهی قمشه محیی

، مقدمـه، گـزینش و تفسـیر محمدرضـا     غزلیات شمس تبریزي، )1387(ــــــــــــــ

  .شفیعی کدکنی، چاپ پنجم، تهران، سخن

بـه کوشـش محمدرضـا    ، سـعید  اسرار التّوحید فی مقامـات الشّـیخ ابـی   ، )1367(محمد بن منور

.آگاهچاپ دوم، تهران، شفیعی کدکنی، 

، تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقّق، چاپ هشتم، تهـران،  دیوان اشعار، )1388(ناصر خسرو 
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.دانشگاه تهران

، به تصحیح حسـن  )دیوان قصاید و غزلیات(اي گنجینۀ گنجه، )1378(نظامی، الیاس بن یوسف 

  .به کوشش سعید حمیدیان، چاپ سوم، تهران، قطره وحید دستگردي،

تصحیح و حواشی حسـن وحیـد دسـتگردي،    ، به شرفنامه، )الف 1388(ـــــــــــــــــــــــ

.چاپ دوم، تهران، زوار

ـــــــــــــــــ ــرار، )ب 1388(ــــــــ ــد   مخــزن االس ــن وحی ــی حس ــه تصــحیح و حواش ، ب

  .دستگردي، چاپ دوم، تهران، زوار

تصحیح و حواشـی حسـن وحیـد دسـتگردي،     ، به اقبالنامه، )الف 1389(ـــــــــــــــــــــــ

.چاپ دوم، تهران، زوار

، به تصحیح و حواشی حسن وحیـد دسـتگردي،   هفت پیکر، )ب 1389(ـــــــــــــــــــــــ

  .چاپ دوم، تهران، زوار

تصـحیح و حواشـی حسـن وحیـد     ، بـه  خسـرو و شـیرین  ، )الـف  1390(ـــــــــــــــــــــــ

.تهران، زواردستگردي، چاپ سوم، 

ـــــــــــــــــ ــی و مجنــون، )ب 1390(ــــــــ ــد  لیل ــه تصــحیح و حواشــی حســن وحی ، ب

.دستگردي، چاپ چهارم، تهران، زوار

  .، به تصحیح محمد قزوینی، لیدن، مطبعه بریلچهار مقاله، )1327(نظامی عروضی سمرقندي 
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