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 26/6/1397، تاريخ پذيرش مقاله: 15/2/1397تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چکيده
د و سر است. پیشینۀ اين بحث به يونان میترين مباحث نقد ادبی  مسئلۀ خاستگاه شعر يکی از قديمی

ات اند. در ادبیّ ر اين مورد افالطون و ارسطو دادهها را د نخستین نظريّهتوان گفت می ،منابعبه هتوجّبا

اند. در ايران  معتقد بوده «تابعه»یش از اسالم به عرب هم به اين مبحث توجّه شده است و اعراب پ

ديدگاه به قوّت خود باقی مانده  و در ايران عهد اسالمی هم اين وجود داشتهچنین اعتقادی  نیزباستان 

به  را اشارات شعرای عارف کهطوریيافته است؛ بهاين مسئله بازتاب  در شعر عارفان نیز عالوه،بهاست. 

 اعیهای اجتم زمینه بهتوجّهبا همچنین داد. یجا واسطه بی و باواسطه الهام گروهِ دو در توان می مقوله ناي

های دينی و  به شخصیّت ها تابعه انتخاب دراعران ش ،ايرانی جامعۀ در دينی های انديشه تأثیر و فارسی اتادبیّ

ها  ديگر شخصیّت و جبرئیل از ،بدانند شیطان را کننده الهام اينکه جای به يعنی ؛کردند پیدا گرايش مذهبی

تقابل شعر و  ،کنندۀ شعر در دورۀ اسالمی عنوان الهامهای دينی به تدر انتخاب شخصیّاند.  استفاده کرده

 اند و به کوشش بودن شعر معتقد نبودهالهامفقط به شعرای عارف  البتّه ؛شرع بسیار تأثیرگذار بوده است

توان به  اند، می دهبرکاراند. با دقّت در افعالی که برای سرودن به هم اشاره کرده شعر برای سرودن شاعر

 بارۀ ساحت کوششی شعر پی برد.شان در ديدگاه
 

، عطّار، سنايی، ت )شعر کوششی(، تابعهخاستگاه شعر، الهام )شعر جوششی(، صناع :ی کليدیها واژه

 مولوی.
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 مقدّمه .1

)الهام( گروهی شعر را حاصل شهود  ؛ای طوالنی دارد توجّه به خاستگاه شعر پیشینه

صنعت است و انديشیدن و  ،ند که شعرا اند و گروهی برآن دانسته( 54 :1393 )کروچه،

 شود. سرودن می باعث ،کوشش

»: های لغت برای الهام معانی مختلفی آمده است از جمله در فرهنگ

 فارس، )ابن «. »(«لهم»ذيل  :1408منظور،  )ابن

شود يکی از معانی الهام در دل افکندن و تلقین است  چنانکه ديده می .(«لهم»: ذيل 1369

به  «Inspiration» شده است. الهام، معادل اصطالح و نوعی از وحی نیز قلمداد می

)داد،  شود یّت عطف میدر اصطالح هنری، الهام به منشأ خلّاقو  است« دمیدن»معنی 

 .«(الهام»: ذيل 1387

صنع: ایّ عمله؛ صانعٌ ای : »دقیقاً نقطۀ مقابل الهام است ،در اصطالح ادبیصناعت 

را  «صنعت سخن»داشتن اين نکته نظربا در .(«صناعت»: ذيل 1408، منظور )ابن« حاذق

 . («صنعت سخن»: ذيل 1342 )برهان،اند  دانسته کنايه از شعر

حالت  ،نقش اصلی را دارد و در صنعت ،انسان در سرودن ناخودآگاهِ ،الهامدر 

ده است و با کلماتی نظیر یشاعر دربارۀ موضوع از پیش انديشدر اين حالت . خودآگاه

 .(222: 1391 )زرقانی، داشتن مناسبت معنايی دارد ساختن و طرح و برنامه
پژوهش  در اينشده است.  هايی هم به مقولۀ خاستگاه شعر اشاره 1در اشعار عارفان

در ديوان سه های زبانی  های مستقیم و نشانه به اشاره توجّهمسئلۀ الهام و صنعت را با

شعری ايم. هدف اين بوده است که بدانیم چه میزان به الهام  شاعر عارف بررسی کرده

ست و گونه بوده ابودن شعر از نظر آنها چ اند. صناعت داشته آنای از  و چه تلقّی اعتقاد

اين است که شعرای عارف  یها اهمیّت اشارهدلیل . اند هايی کرده برای سرودن چه تالش

ات است و شواهد شعری شاعران شعر عرفانی جريان غالب بخش عظیمی از تاريخ ادبیّ

نوع نگرش به اين مسئله  قسمتی ازکنندۀ  تواند روشن می ،شده در اين زمینه بررسی

 باشد.

 ايون. افالطون در رسالۀ گونه نظريّات يونان بوده است اه اينخاستگ ،اساس منابعبر

عنوان بهان را سبب، آن همین و بهاست  هخواند «بیخودان»و  2«يافتگان الهام»را شاعران 

امّا ديدگاه ارسطو  ،(98: 1387 کوب، )زرين است ستهنادنامناسب  ،مربّی و رهنمای جامعه
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توان از جملۀ آغازين  اين تفاوت را می .متفاوت است شعر کامالً دربارۀ با آراء افالطون

»شود:   گونه آغاز می رشد اين برای نمونه، ترجمۀ ابن. 3کتاب ارسطو دريافت

و فارابی نیز  (201: 1973)ارسطوطالیس، « 

: »کرده استگونه آغاز  اش را اين  ترجمه

شعر  صناعت» هم چنین آمده است: االقتباس اساسدر  .(149 :)همان« 

در سرتاسر تنها کسی که  ،ۀ مسلماناز میان فالسف. (587: 1376 ،طوسی) «ای باشد... ملکه

 ستسینا ابوعلی ،است را به کار نبرده« صناعت شعر»بار هم ترکیب  اثرش حتّی يک
اصل اهمیّت دارد و جنبۀ آموزندگی و تعلیمی شعر از نظر هوراس . (223 :1391، )زرقانی

در واقع برای هوراس شعر  .استشعر  (aesthetic) آموزندگی مقدّم بر لذّت زيباشناسیکِ

ر اساطیر د .(«شعر»: ذيل 1387 داد،به نقل از ) بلکه منشأ بیرونی دارد ،از امور الهامی نیست

 بخشی به انسان است ، الهام«نريوسنگ»و « سروش»ايران باستان نقش ويژۀ ايزدان 

عبداهلل »... :ات عرب گسترۀ بیشتری داشته استاين مسئله در ادبیّ. (233: 1391)زرقانی، 

شیاطین  ،تلقین شعراند که  خوانند و اعتقاد کرده شیاطین را تابعۀ شعرا می ... عباس گفت:

ايشان ... شعر او بهتر باشد ،تر باشد اب قویدرين باو ن اشیطکه کس را ايشان را، و هرکنند  می

ند کن ن تلقین مییطاپندارند که آن، شی میايشان  ...رنج و انديشۀ بسیارشود بی را شعر گفته می

 کوب، زرين :ک.ر و 14/366 :1381 )رازی، «جلّعزّوـ  انّما آن به علمی ضروری است از قبل خدای

1383 :87) . 
بودن  الهامیعارفان به  ؛گیرد میمنشأ شعر مقابل هم قرار بارۀديدگاه عرفا و فالسفه در

فرق عظیم بود میان علمی که »گفته است:  القضات عینکه  چنان ؛اند شعر متمايل بوده

ی حاصل ی مثالً از آن در وجود آيد و میان علمی که پس از آموختن شعر متنبّشعر متنبّ

وجود اين علم در وجود غیری بسته است و وجود آن علم ديگر در وجود غیری  گردد که

محاکات را هرچند فیلسوفان مسلمان امّا  ،(2/394 و 1/177: 1969 )همدانی، «بسته نیست

. توجّه به ندا هدانست گرا می گرا را برتر از نوع طبع شعر صناعت ، لیکناند قبول داشته

 . (228: 1391)زرقانی، در اين ارجحیّت مؤثّر بوده استکارکرد تعلیمی و تربیتی شعر 

 معتقد استنظامی عروضی  اند. هايی کرده هم به مسئلۀ خاستگاه شعر اشاره اديبان

: 1327) «است که شاعر بدان صناعت اتّساق مقدّمات موهمه کند... شاعری صناعتی»که 

بی  ...عر باشی جهد کنو اگر شا» به شعرا توصیه کرده است که قابوسنامهمؤلف  .(26

معايیر المعجم نويسندۀ . (189 :1378 ،)عنصرالمعالی «صناعتی و ترتیبی شعر مگوی
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: 1387 ،رازی )قیس تعريف کرده است «مرتّب... ،انديشیده...سخنی »...شعر را  اشعار العجم

 الی،عنصرالمع :ک.)ر علم عروض و نقد شعر نبر دانستاديبان تأکید تعاريف شعر و . (196

 .شعر داردنتیجه وجه صناعتی و دربودن  کوششیتوجّه از  نشان ،(190: 1378
 

 تابعه و تلقين شعر .2

که همراه انسان است شود  گفته میث تابع است و در اصطالح به جنّی مؤنّ «تابعه»

 ،واسطۀ دين اسالمبا ورود فرهنگ عربی به فرهنگ ايرانی به .بع(: ذيل ت1397، پوری صفی)

 آن شده است. برای ورود اين لفظ و نحوۀ ورودوارد ات فارسی ادبیّنیز به ه لفظ تابع

 رودکیتوان گفت در شعر  به منابع میتوجّهامّا با ،مشخّصی تعیین کرد توان تاريخ نمی

 بدان اشاره شده است:
 ه داریـد تابعه فريشتــورچه دو ص

 

 ی و شیطانـری باز و هرچ جنّـــز پــنی 

  (37: 1368)رودکی،                              

 همچنین در شعر ناصر خسرو:
 ردانــاست اين فلک گ گری بازی

 

 ه تلقینمــرد تابعــامروز ک 

  (134: 1357)ناصرخسرو،       

به لفظ تابعه و ارتباط آن با تلقین شعر اشاره  سنايی مستقیماًدر ادوار بعدی هم 

بودن شعر منحصر راه تشخیص الهام و يا صناعت. دکه در ادامه ذکر خواهد ش است  کرده

توان به اين نکته  با توجّه به افعال و تصاوير شعری هم می. به استفاده از لفظ تابعه نیست

، اگر با شعر «گفتن»ای  اندازهو حتّی تا « سرودن»افعالی از نوع پی برد. برای نمونه 

 درقوّال واژۀ  در توضیح کدکنییعیبه گفتۀ شف. بنا داللت بر الهام دارد ،رودکار به

عدها اند و ب گفته می« سرودنشعر»در فارسی گويا در آغاز  ،اسرارالتوحید تعلیقات

در » ست کها نکتۀ ديگر اين .(473 :1367 )میهنی، هم رواج يافته است «گفتنشعر»

الهام  بر نويسندگان و شاعران ،تأثیر جذبهبهايی که تحتشاهکارهای ادبی ارزنده و گران

و مولوی  (86: 1383 کوب، )زرين «توان يافت آثار تعیّن و هويّت آنها را نمی ،شده است

بسیاری از غزلیّات شمس  ،که پیداست گونه آن؛ زيرا گونه از شعر استنمونۀ کامل اين

های نحوی و  ساختارشکنی ،اند. افزون بر اينها شدهنظم منطقی ندارند و بر بديهه گفته 

در مقدمۀ کدکنی شفیعی. ستاين مدّعا بر های زبانی موالنا هم تأيیدی هنجارگريزی
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« خويش شعر بی»از آن به  ،به اين ويژگی در اشعار موالنا توجّه با غزلیات شمس تبريز

 . (مقدمه 80 :1388 مولوی، :ک.ر)تعبیر کرده است 
صناعت يعنی  ،داللت بر نقطۀ مقابل« ساختن»و « نوشتن»افعالی از نوع در مقابل 

 دارد:
 تمـــرداخــــاز پــــن بــتـــاخــو از ســـچ

 

 تمــاخـــش سـکـاه او پیشـــه درگــب 

  (437: 1388 )نظامی،                           

کامالً الهام است و يا کامالً  ،کرد که شعرِ شاعریحکم به صراحت توان  نمی البتّه

 عرش را از الهامِش اشاره کرده است که ننديشیدا موالنا به از پیش ،برای نمونه ؛صنعت

 : کند بودن دور میمحض 
 نــــدار مـم و دلــشــديــه انـــقافی

 

 نــدار مــــز ديــش جــدم منديــــگوي 

 (106/ 1 :1363)موالنا،                         

ايی و الدين همجالل ،شود که دربارۀ خاستگاه شعر از نظر مولوی يادآوری می

در  اند. نظر بودهند که در اين پژوهش مدّا کدکنی مطالبی را طرح کردهمحمدرضا شفیعی

شعر و شاعری از و همچنین مقالۀ  بوطیقای کالسیکو کتاب  از معنا تا صورتکتاب 
مطالبی مختصر آمده است. تمرکز ما در اين پژوهش فقط بر خاستگاه  ديدگاه سنايی

ت و به ديگر جوانب بوطیقای شعری اين سه شاعر سبوده اشعر و اشارات به آن 

 ايم. نپرداخته
 

 ها و تغيير آنها در دورۀ اسالميتابعهتعدّد  .3

ها تابع احوال  ها و انديشه کنار نتواند بود و ذوقط ادبی از تأثیر محیط اجتماعی برمحی

ها  نديشهحاصل از اين ا های ديدگاه و ها نظريّه درست شناخت و فهم برای و اجتماعی است

 ی علمی عصر شاعر و نويسندۀ موردبايد با تاريخ سیاسی و اجتماعی و حتّ ،ها و ذوق

  چارچوب فکری و اجتماعی زمینۀ به باتوجّه شاعری هر ،اساس براين .آشنا شد بررسی

نام عمومی اين ات عرب در ادبیّچنانکه اشاره شد برگزيده است.  اش را کننده الهام خويش

های خود نامی  ابعهتکدام از شاعران برای هرامّا  ،بوده است« ابعهت» کننده الهام

 أعشي و تابعۀ (232 :1391 ،)زرقانی «شنقناق»، بشاربخش  الهامبرای نمونه  ؛اند برگزيده

 ه است:نام داشت «لحمس»
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 ـتُ شَــاحــِردا و لکن حسِبتُنیو مـا کـن

 ـا بیـنــنـا مــن هــوادۀشــريـکان فی مـ

 

 یَ القـــولَ أنـــطقُسحـــلٌ سـدّی لـإذا مِ 

 4ـقُصَفیّـــان جـــنّــیٌ و إنــسٌ مـوفّـ

 (221: 1950 االعشی، )                       

به و ند اددهندگان خود را با آيین جديد تطبیق د الهام ،شاعراندر دورۀ اسالمی 

برای ه ن يا پیامبران و ائمّاستمداد از فرشتگاات فارسیِ دورۀ اسالمی ادبیّدر دلیل ین هم

زير الهام يزدان را  يافته است. خاقانی در بیتصورت قراردادی ادبی رواج به ،سرودن

 داند که ممدوحش را مدح کند: باعث اين می
 

 مدحش مرا تلقین کند الهام يزدان هر نفس

 

 و رضوان هر نفس  کند ادريس در هر دعا آمین 

  (457: 1388،خاقانی)                             

 ؛ نظامی،321: 1388 خاقانی، :ک.)رهای دينی هم از جبرئیل  ديگر شخصیّتدر میان 

 خضر بیشتر به عنوان ملهم ياد شده است:و  (6: الف1389و  18: ب1389
 

  5ود دوشــــر بــگ ر تعلیمــرا خضـم

 ر منـوار تدبیـــخ یــه ای جامگـــک

 

 شوــی گپذيرا دــه رازی که نامــب 

 گیر من یــن چاشنــــام سخـــز ج

  (40 :1388 ،)نظامی                     

اين کار دنبال  آورد که در در اين زمینه اين سؤال را پیش مید توجّه به موارد متعدّ

« اءُ يتَّبِعُهُمُ الغاوُونعرالشُّ»کردن تأثیر آيۀ  کم ،اند؟ احتماالً يکی از اهداف چه هدفی بوده

ديگر اينکه نشان دهند  ؛کردن تقابل موجود میان شعر و شرع بوده است نتیجه کمدرو 

 .شعر با سحر ارتباطی ندارد
 

 پژوهي های الهام بندی دیدگاه طبقه .4

 ،شعرترين پرسش در فلسفۀ  نیادیعنوان بدادن به مسئلۀ خاستگاه شعر به برای پاسخ

 .ب ؛شناسانه های روان نظريّه .الف ست:پژوهی شده ا های الهام هايی از ديدگاه بندی طبقه

شناسانه خود به  های روان نظريّه. 6های مابعدالطبیعی نظريّه. جو  گرايانه های ماده نظريّه

غريزۀ  .3 ؛غريزۀ بازی .2 ؛غريزۀ تقلید و محاکات .1شود:  چهار شاخه تقسیم می

 . (57 )همان: غريزۀ تناسلی .4و  (54-52 :1375، )اسکلتن دوستی زيبايی
شعر ها با  های مابعدالطبیعی بیش از ساير نظريّه نظريّه ،شده های بیان از ديدگاه

، ولی شعرا يافتاکثر در شعر هايش را  توان نشانه یم کهفارسی همخوانی دارد کالسیک 

را ناخودآگاهِ انسان شناختی، منبع الهام  داشتن مطالعات رواندر شعر معاصر و با درنظر

ای به اين مسئله اشاره شده  گونه د در متون کهن و در شعر مولوی بهچندانند. هر می
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اندک  شواهدشاگرچه  ،باشد آدمی خود درون و ناخودآگاه در تواند می بخش الهام که است

 است. 

 واسطه: يعنیبا الهام .الف از: اند عبارت که دارد دو زيرمجموعه مابعدالطبیعی های نظريّه

 که کشفی واسطه: بی الهام .ب ؛دهد می دست شاعر به تهفرش ديدن طريق از که کشفی

 .(58 :اسکلتن) است )سکر( خودی بی حالت در بیشتر و آيد میبار به فرشته گری میانجی بی

 مولوی است.خويش  بی شعرِمصداق بارز اين نوع از الهام، 
 

 منشأ شعر از نظر شاعران عارف .5

 ها تار جامعۀ ايرانی و رواج اسالم، ديدگاهها در ساخ به دگرديسی دورۀ اسالمی باتوجّهدر 

کتاب در  که است بوده ای اندازه به ها ديدگاه اين بودنمنفی است. منفی بوده شعر دربارۀ

؛ (116 :2002 ،ترمذی )حکیم «الشّاعر لَسَةِاجمُ عَن و عرِ،الشّ عَن نَهی و» است: آمده المنهیات
 دارد که آن را الهام در نوع نگاه به شعر ظاهراً ريشه گونه برخورد با شعر و شاعر اين

ديدگاه  ده،ورآ «جهالت و فترت در» عنوان تحت که بیتی در سنايی اند. پنداشته می شیاطین

 :است بازتاب داده« هتابع»به  رامنفی جامعه 
 

 دــن تابعه در بنــه تلقیــن بــاي

 

 دــده خرسنــل بیهــه تخییــآن ب 

 5(53 :1382 ،سنايی)                      

شعر در  تقويّت پندار منفی علیهدر  ،شعر و سحربین ارتباط عقیده به  همچنین

 جامعۀ اسالمی دخیل بوده است:
 

 ها تعريف کردندش که هست نوع

 رــکه گروهی را زبون کرد او بسح

 

 گفت مانا او مگر آن شاعرست 

 م شبرــم جانب او نیــن نیايــم

 (3/179 :1363 ،)موالنا            

همین نگاه به شعر و شاعری سبب شده است که برخی از اشعار را از اين قاعده 

تقابل  کاستن ازدادن و  برای موجّه جلوهو  (116 :2002 حکیم ترمذی، :ک.)ر کنند امستثن

شعر و شرع راهکاری دينی بیابند که اين خود نشان از تغییرات در ساختار اجتماعی 

 ايران دارد: 
 ی البیانـف ه أنّــت پیغمبر کگف

 

 و حق گفت آن خوش پهلوانا اًسحر 

 ( 232/ 3 :1363موالنا، )               

م شعر ياد عنوان ملهِهای متعدّدی به شاعران عارف از تابعهشايان ذکر است که 

 .7اند گونه قائل بودهآيد که برای الهام دو  میچنین برها  اند و از اشاره کرده
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 واسطه هام بيال. 5-1

 بسامد اين نوع از الهام در شعر مولوی بسیار است. همايی با اشاره به بیتِ
 یــو نــدو دهان داريم گويا همچ

 

 های ویــانست در لبـيک دهان پنه 
 (6/386: همان)                            

امّا  ،ستا نانسا خود درون در الهام و وحی فرشتۀ و القدس روح هرچند» که است معتقد

 «است الهی الهام عین ،شود می القاء بشر بسرّ ملکوتی قوۀ ينا وسیلۀ هب آنچه که دانست بايد
 کند: فی میکننده معرّ خداوند را الهام مولوی در ابیات زير. (670: 1376)

 

 بگو غزل که به صد قرن خلق اين خوانند

 

 نسیج را که خدا بافت آن نفرسويد 

 (2/214 :1378 ،نا)موال                      

 وگو از پی هر غزل دلم توبه کند ز گفت

 

 نــه مــرا داعیۀ الـــد دل مــراه زن 

 (4/119: )همان                               

ولی  ،اشاره کرده است کننده کردن منشأ الهام، به الهام ر بیت زير هم بدون مشخّصد

توان دانست  می ؛گنجد در دهان نوشته در کالم نمیی که به قرينۀ اينکه گفته است سخن

 کنندۀ اين سخن خداوند بوده است: که گوينده و الهام
 

 بس! که نگنجد آن سخن کو بنبشت در دهان

 

 ه را باز کشی دهان کنیه ذرّگر همه ذرّ 

 (5/210 :)همان                                 

نکه خداوند يعنی اي ؛دانسته است« نامر کُ شهنشاه»را دادۀ )شعر( در بیت زير سخن 

 کند:  شعر را به من هديه می
 

 ز که داری لب و سخن؟ ز شهنشاه امر کن

 

 بهمان سوی روی کن که سالم علیکمُ 

 (5/89 :)همان                               

 رعطّاشعر را هديه و فضل خداوند دانستن منحصر به مولوی نیست و در آثار  البتّه

 هم بدان اشاره شده است:
 ست م پادشاهیـــن کتابــز فضل اي

 دـی فرستـــر ساعتم جانـــو هـــبه ن

 ردهـــرم کـــی نـــدنّــم درس لـــدل

 

 ست یـــل الهـــه از فضــنام کالهی 

 ...وانی فرستدـر نفس خـــز غیبم ه

 رم کردهــیّ گـــد خوردنــــنخواه

 (398: 1388 ،عطّار)                  

ی شاعر را از اين مسئله آشکار که تلقّتوان يافت  هايی می در ابیات مزبور قرينه

علم  .3 و رسد از غیب می)شعرش( اش  روزی .2 ؛داند شعرش را فضل الهی می .1کند:  می

همۀ  .دلش را نرم کرده است ،)شعر(رسد  صورت غیبی و از جانب خداوند میکه به لدنّی 

همچنین به واسطه بوده است.  بی ،عطّاربه شعر  است بر اينکه الهامِ تأيیدی ،اين موارد
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تواند به ما  است که می برای شعر عطار قرينۀ ديگری «»قرآنی کار رفتن تعبیر 

حکمت موهبتی الهی  ،اساس اين تعبیربر در رسیدن به نوع نگرش شاعر کمک کند.

دقّت در دو فعل . (4/73: 1381رازی،  :ک.)ر هدد که خواهد میاست که خداوند به هر

 بیعیخاستگاه ماوراءالطّ ،شود میوضوح ديده  که در اين تعبیر به« خواستن»و « دادن»

 کند: نتیجه شعر را روشن میحکمت و در
 

 ودــود طاعت بـــر حکمت بــر اگـشع

 ست ی يافتهـــر حکمت پناهــر بــشع

 

 ودــر ساعت بـــر روز و هــقیمتش ه 

 ست... راهی يافته« الحکمه يؤتی»و به ـک

 (153: ب1386، عطّار)                    

به  توجّهباپس  ؛داند شعرش را حکمت می عطّار است، ابیات آمدهکه در اين  چنان

را حاصل الهام و فضل خداوند  خود شعراو توان نتیجه گرفت که  می ،شده مقدّمات گفته

 ياد شد.  «واسطه الهام بی»ت که از آن با تعبیر اس داند و اين همان می
 

 الهام باواسطه. 5-2

در اين نوع از الهام از  .کنند های دينی انتخاب می را از شخصیّت واسطه، تابعهادر الهام ب

ايی شعر رقیبان را سنزير در ابیات  .میان فرشتگان به جبرئیل تمايل بیشتری دارند

  االمین: را دادۀ روحداند و شعر خود  هديۀ شیطان می
 

 روح امین داده به دستش چنانک

  8و خسیسـۀ ديــه رقیــنظم هم

 

 نــم ز ره آستیــريـــداده به م 

 نـــاالمی ۀ او زادۀ روحـــنکت

                       (1388 :546) 

کنندۀ  های دينی و فرشتگان را الهام شخصیّت ،م بنا بر سنّت شعر عرفانیه عطّار

 :بودن جبرئیل اشاره کرده است ند و در ابیات زير به تابعهک فی میمعرّ خويش
 

 کاسه است القدس هم چون مرا روح

 

 ر مدبر شکستــی توانم نان هـــک 

                         (1387 :440) 

 بودنِ جبرئیل را به صدر اسالم برساند: سابقۀ تابعهکه   در اين ابیات هم بر آن است
 

 و بود دل جان را ز قدرمصطفی ک

 گاهــرستادش پـــر فـــر منبــر ســـب

 رمـــان و کــان را ز احســت حسّـگف

 

 بنهاد حسّان را ز قدر منبری 

 اه...ـر آن جايگـــکرد شع یــتا ادا م

 «ــو به همل امین با تـهست جبري»

 (153: ب1386، عطّار)               

 رای شعر منشأ فرازمینی قائل شده است:در ضمن اين داستان هم ب عطّار



 خاستگاه شعر( بارۀهای سنایي، عطار و مولوی در )دیدگاه و صنعت در نظر شاعران عارف  الهام /10

 ردی قویــر مــد عمـــود در عهـــب

 دیـود بنشانـــق را در پیش خـــخل

 د از نمازـــار او بعــدن اشعـــخوان

 از نمازد ــتو بع»ش که ـــگفت فاروق

 ام د غیبیــدرآي یـــزی مــچی»گفت 

 

 ویــعناز مـردی نمــون ادا کـــچ 

 خواندی خوش می ر در محرابــشع

 ا فاروق بازـــد بـــران گفتنـــمنک

 «ی شعرهای دلنوازـوانـــر خـــشع

 «ام عیبی م از بیـخوان یــهمچنان م

 )همان(                                  

، الهام است شعرمنشأ  بارۀ اينکههای شعرا در شناخت ديدگاه های يکی ديگر از راه

را به مريم مانند کرده است  خود سنايی شعر ؛ برای مثال،ستا یشعر اتتشبیهتوجّه به 

 9:نظر داشته باشدای به مبحث مورد تواند اشاره که می

 

 نـــهمچو مريم درو معانی م

 

 نــزگان آبستــــه دوشیـــهم 

                     (1382 :285) 

 هم به اين نکته اشاره کرده است: عطّار
 وده استچو من تا روز عالم باز ب

 فکر بايد ع عیسیــن را طبـــسخ

 

 پرداز بوده است دانم تا سخنن 

 ر بزايد بکر بايدـو مريم گـــچ

 (227: ب1386)                    

ا منشأ و خاستگاه شعرش را ج يک او الهام اشاراتی ديگر هم دارد. مولوی برای نوع

 داند: نور می
 دــه حرف آنجا نگنجــاز آن نوری ک

 ها از شمس تبريز د حرفــر شـــکم

 

 یــه ارمغانـــرف گشتـــرا اين حـــت 

 یــر داری میانـــد اگـــربنـــا بـــبی

                              (1378 :6/26) 

 کننده ياد کرده است: تعبیر ساقی از تابعه و شخص الهامو در اين بیت که با 
 
 

 من نخواهم که سخن گويم اال ساقی

 

 انبانیم دمد در دل ما زانکه چو نای می 

 (4/13)همان:                                

 داند: ان و ضمیر خود را خاستگاه شعر میمولوی در بیت زير رو
 

 ن روانمـردم لیکـــخاموش ک

 

 یــدرونم گشتست نايـــدر ان 

 (7/22)همان:                       

 :همايی معتقد است که مقصود مولوی از بیتِ
 

 د امّا گفتنشـــر مانـــز ديگــچی

 و گويی هم بگوش خويشتنـــنی، ت

 

 د بی منشــــدس گويــالق و روحـــبا ت 

  10ی غیر من ای هم تو منـو ن نــی مـن

 (3/73: 1363 ،موالنا)                    
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در درون  ،فرستد ر انسان وحی و الهام میکه بر ضمیالقدس  آن روح»اين است که 

بخش  همان نفس انسانی است... هم الهامخود انسان است؛ بیرون از وجود انسان نیست... 

ح قدسی هم معتقد است که پیامبران رو عطّار. (665: 1376 )همايی، «پذير است و هم الهام

او تراود.  ع شاعران میولی شعر از طب ،توانند شعر بسرايند دارند و به همین دلیل نمی

 ظاهراً در اين ابیات به تأثیر ناخودآگاه و روان انسان در سرايش اشاره و اعتقاد دارد:
 

 رانـــد و پیغامبـــع آيــر از طبـــشع

 ودـــی بـــی را طبیعت کـــروح قدس

 

 د همچون ديگران؟ــی دارنـــع کــطب 

 ود؟ــی بـــريعت کـــز شـــانبیا را ج

 (152-151 :ب1386)                    

 ،اسی جديدشن های روان نظريّه و است شده توجّه بیشتر معاصر دوران در مسئله اين به

بخش در درون انسان و  الهام ،ها گونه نظريّه اساس اينبر 11اند. مفصّل آن را بررسی کرده

ل و جان و روان را د ،ات فارسی، خاصّه در ادبیات عرفانیدر ادبیّ است.همان ناخودآگاه 

خیل است: تصريح گفته است روانش در سرودنش د مولوی بهاند.  جايگاه شعر دانسته

. در جای  (7/22: 1378 )مولوی، «است نايی در اندرونم گشته/لیکن روانم کردمخاموش »

 زايد: معتقد است که سخن از دل میهم ديگر 
 

 ای همچون سخن از دل من زاده

 

 راــوردم تــخر فروــچون سخن آخ 

                             (1378 :1/110) 

بودن شعر  داند که حاکی از جوششی دل و طبع را محل شعر می مواردیسنايی در 

بخش  الهام که  در مقالۀ حاضر( 11نوشت شمارۀ  )ر.ک پی های معاصر تواند با نظريّه و می است

 : مرتبط باشد ،داند را ناخودآگاه آدمی می
 

 ی شده اشکال شعر از دل و طبعت بیانا
 

 ساخته از عقل و فضل بر تن و جان قهرمان 

                                    (1388 :788) 

 هم جايگاه شعرش را دريای جانش دانسته است: عطّار
 

 مـجواهر بین که از دريای جان

 

 ی از زبانمــزد پیاپـــی ريـــهم 

 (227: الف1386)                    

تعبیر اينگونه الهام شعری با از توجّهی خاص به اين نکته داشته است و مولوی 

 ياد کرده است. «وحی دل/قلوب»
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 . وحي دل5-3

 در نظر وحی امّا ،است پیامبران مخصوص که دارد خاص معنايی وحی اسالمی در فرهنگ

 :دو دارد اين شباهت از شانن الهام به آن کردنعطف و دارد تر گسترده معنايی مولوی
 

 ر آواز اوـــر و هـــربای فکــکه

 

 ی و راز اوـــام و وحـــذّت الهــل 

 (1/127: 1363)مولوی،              

 گويند: می و صوفیان آن را وحی دل شود وارد میبر دل عارف گونه از وحی  اين
 

 خواب نه و است رمل نه و است نجوم نه

 بیان در هــامع وشـــروپ یـــپ از

 

 بِالصواب اَعلَم واهلل حق، وحی 

 صوفیان را آن دـــگوين دل یـــوح

 (4/387 :)همان                          

 ؛تواند ناقل شعر باشد که يکی از مضامین مکرّر اشعار مولوی است اين نوع وحی می

 )وحی(شدن  الهاماست که تلويحاً به  عبارتی آمده ،در مقدّمۀ دفتر دوم ،برای نمونه

افتادن انشاء اين نیمۀ دوم از کتاب بیان سبب تأخیر»لوی اشاره دارد: مثنوی به مو

مثنوی... و بیان شروع بعد از فتور و شروع وحی بر آدم بعد از فتور و انقطاع وحی 

 «شرح صدوره سبب زلّت و سبب فتور هر صاحب حالتی و سبب زوال آن فتور ب  هب
يکی اين است که دفتر دوم مثنوی  ،گواه ما در تأيید اين برداشت .(95: 1371 )مولوی،

که نويسندۀ عبارت منقول  چنان ؛وحی و انقطاع آن است دربارۀدربردارندۀ حکاياتی 

 : العارفین است حکايتی از مناقب و ديگر، است گفته
 الحق و آن بوذ که روزی ...حسامحکايت کرد که سبب تألیف کتاب مثنوی معنوی... »

الطیر  نامۀ حکیم را و منطق طالع يافت که برغبت تمام... الهیالدين... بر بعضی ياران ا

کنند... همانا که طالب فرصت حال  او را بجدّ مطالعه می نامۀ و مصیبت عطّارفريدالدين 

نامۀ  اذ و گفت... اگر چنانک بطرز الهیگشته... شبی حضرت موالنا را خلوت يافته سر نه

ت الطیر کتابی باشذ تا در میان عالمیان ياذگاری بمانذ بغاي بوزن منطقحکیم و امّا 

بارک خوذ جزؤی... بدست الحال از سر دستار م مرحمت و عنايت خواهذ بوذ... فی

الدين داذ... بعد از آن فرموذ که پیش از آنک از ضمیر مبارک شما اين  چلبی حسام

)افالکی، « دلم اين معانی را القا کرده بوذ...... در ةداعیه سر زنذ... از عالم غیب و الشهاد

1362 :2/740-741). 

. در 12کند ديوان مولوی بر ما معلوم می را ابیات متعددی در گونه از وحی کیفیّت اين

به دو گونه وحی اشاره شده است. در برخی از اين  ،ابیاتی که به اين مسئله اشاره دارد

آسا دانسته  بیت که کالم شمس را وحیانند اين م ؛ابیات مرجع وحی مشخص است

 است:
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 ر دارد بناگوش ضمیر منقاليدهای دُ

 

 الدين ر بار شمسآسای شکّ از آن الفاظ وحی 

 (4/144: 1378 )موالنا،                         

 ها باشد اشاره کرده است: به محل وحی که قلب و در بیت زير
 

 ی قلوبشـو وحــبنگر صنعت خوبش بشن

 

 ی نور نظر شو همه ذوق از نظر آيدهمگ 

 (2/128: )همان                             

 نوعی به وحی شعر در دل اشاره کرده است:در بیت زير هم به
 

 ها اين نطق در دل بین که چیست بی شمار حرف

 

 شکلی آمده از اصل کار رنگی نیست ساده 

 (300)همان:                                     

و بدون حرف و صوت در باشد شکل  و نیسترنگ  مقصود مولوی از نطقی که ساده

 است. تعبیر کرده  «وحی قلوب»همان است که از آن به  ،دل شاعر آيد
 

 های زباني شانهن. 5-4

مسئلۀ  نگرش شاعران به بردن به نوع توان برای پی های زبانی هم می از روی نشانه

یباتی هستند که ها تعابیر و ترک ترين اين قرينه دا کرد. مهمّايی پیه قرينه خاستگاه شعر

 آفرينِ سخن»بیر در ابیات زير تعا ،برای نمونه ؛رود اش به کار می برای شعر و دهنده

 اشاره به جوششی بودن شعر دارد:« ده سخن»و  «بخش سخن»و « بخش معنی
 

 بخش آفرين معنی ه سخنــخمش خمش ک

 

 زا داردـــانفهای ج نــرون گفت سخـب 

 (223)همان:                                    

 بخش گويد اين ه سخنـــخامش کنیم تا ک

 

 مـــد ما آنچنان رويــاو آنچنانک گوي 

 13(4/52 :)همان                               

 ده سپار م بسخنـــار هــن در نثـــاين سخ

 

 ر بینپس تو ز هر جزو خويش نکته و گفتا 

 (263 :)همان                                   

 :برده استکاررا برای شعرش به« »تعبیر  عطّار
 

 ست شعر بر حکمت پناهی يافته

 
 ست... راهی يافته« الحکمه يؤتی»کو به  

 (153)ب(: 1386، عطّار)                 

 ها به کوششي بودن شعر اشاره .6

 به تعابیر و توجّهدانند. با حاصل الهام نمیشاعران عارف شعر را فقط  ،شدکه گفته  چنان

با همان الهام و توان دانست که از نظر آنها سرودن  می ،اند بردهکارافعالی که برای شعر به

بلکه پس از مرحلۀ الهام هم سرودن و در واقع تکمیل  ،گیرد وحی دل صورت نمی
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اشاره به تالش  ،بودن شعر داردکه نشان از کوششی يکی از شواهدیسرودن ادامه دارد. 

 ر برای سرودن است:ذهنی و تفکّ
 

 ان راـــن و جــام ت ردهــريسمان ک

 

 ام کان را تا به سوزن بکنده 

 (284: 1382 )سنايی،           

حاکی از تالش برای سرودن است. همچنین است  (کردن )باريک کردن تن را ريسمان

 :با الماس عقل معانی را سفتند در سرايش و دانستن خر دخیل
 

 آن که ز الماس عقل درّ معانی بسفت

 

 سوسن اقبال و بخت در چمن او شکفت 

 (786: 1388 )سنايی،                           

 هم نشان از تالش و کوشش برای سرودن دارد: عطّارسرشک افشاندن  خونین
 

 ویــرد رازجويی بازجــو مــر تـــگ

 ام ن خونین سرشک افشاندهــه مــزانک

 رم سفره پیشـون ز نان خشک گیــچ

 

 ازجویریّ و رــگ فشان و خون انــج 

 ام... رفی راندهــريز حن خونـــتا چنی

 م از شوروای چشم خويشـــر کنـــت

                            (1387 :440) 

و اين يعنی توجّه به ساحت  دهد مخاطب میپااليد و به  مغز جانش را میشاعر 

 :کوششی شعر
 ام ودهـــز جان پالـدر حقیقت مغ

 اشیا پیش تو ع کردم لبّـــجم

 

 ام ودهـــدر بیه هـــداری کـــتا نپن 

 خويش تو ن دل بیـــر کـــگو تفکّ

 (448: ب1386عطّار، )            

 رودن دارد:دن هر بیت هم نشان از تالش ذهنی برای سوگرفتن برای سرمصیبت
 

 بنگاشتم ی که میــر بیتـــ}زانکه ه

 نـه مـــم هنگامــدر مصیبت ساخت

 

 داشتم{ ر آن ماتمی میــر ســب 

 من« نامه مصیبت»نام اين کردم 

 (448)همان:                        

تواند در اين مقوله راهنما باشد. در بیت زير  هم میرفته برای سرودن کارافعال به

  بودن شعر دارد: نشان از کوششی« شعرتراش»تعبیر 
 

 رتراشـه نايبان شعـــک رمــي

 

 اند شعر پراش ردهـــن کــخويشت 

 (133 :1382،سنايی)               

کند اين است که شاعر تالش میبودن شعر های کوششی يکی ديگر از نشانه

، و اين بسنجدرا  آن و با ترازوی عروض برطرف و ويرايش کندهای شعر خود را  کاستی

 يعنی توجّه به ساحت صناعتی شعر: ،خود
 

 یـی شکــرد بــر بسنجی وزن گیـــگ  دکیــی و انــد بســن آمــدر سخ
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 ودـــو زر پختن بـــر گفتن همچـــشع

 ه زر باشد بسیـــس را کــلیک آن ک

 وزون بودـــی زر زر مـــر بسنجـــگ

 

 ودـــن بــروض آوردنش سختــدر ع

 د سختن آن هرگز کسی؟ـــی توانـــک

 ودــزون بـــد ز وزن افــی باشــور بس

 (152 :ب1386 ،عطار)                    

بودن «طلب قافیه»و  «انديش یهقاف» ؛است کرده هايی اشاره شعر بودن کوششی به هم مولوی

  هاست: جملۀ اين اشارهاز
 

 طلبی م نداد غمی جز که قافیهحقّ

 

 ر و از آن هم خالص داد مراز بهر شع 

                                         (1363 :1/144) 

 :«دام»و  «شست»همچنین تشبیه شعر به 
 

 گردد زبون سخن کم باف چون صیدت نمی شستِ

 

 

 تا او بگیرد صیدها ای صید مست شست او

 (5/11: 1378)موالنا،                              

  تيجهن .7

اساس يخ شعر است. برهای نظريّۀ ادبی در تار ترين بحث ئلۀ خاستگاه شعر از قديمیمس

شده است که از طريق  ترين نظرها در اين زمینه در يونان باستان ارائه قديمی ،منابع

جوششی  ساحت هارسطو و آثار افالطون به ما رسیده است. توجّه ب شعر فنّهای  ترجمه

 بخش الهام منبع نام عمومی اينات عرب در ادبیّ .شود می شعرا ديده بیشتر آثار شعر در

بوده که در شعر ناصرخسرو و سنايی بدان اشاره شده است. توجّه به ساحت  «تابعه»

گونه که در دورۀ  بدين ؛نشان داده است« صناعت»خود را در جامۀ تعبیر  ،کوششی شعر

کتاب  فیلسوفِ مترجمانِ ،قديمپردازی يونان  اسالمی بنابر تأثیرپذيری از جريان نظريّه

 ( نظامی عروضی و شمس قیس رازی)بان اند و ادي ترجمه کرده« صناعت»را به  «شعر»، ارسطو

برای پیشرفت اند و به شعرا  را صناعت دانستهشاعری اند و  هم از اين ديدگاه متأثّر شده

 . اند هايی کرده توصیهشعرشان 

های  تاری جامعۀ ايرانی و رواج انديشهات ساخبه تغییردر میان شاعران عارف باتوجّه

شعرای عارف هم به الهام  .مقوله تغییر کرده است نوع نگرش به اين ،اسالمی در جامعه

کند و هم الهام  عبیر وحی دل ياد میاند که مولوی از آن با ت واسطه اشاره کرده بی

 عطّارر شعر مولوی و داست.  )جبرئیل(االمین  طه که واسطه و تابعه معموالً روحباواس

تواند  می «الحکمۀ يؤتی»و  «ده سخن»و  «بخش سخن»مانند تعابیر زبانی ی ها نشانه

تعابیر خداوند  زيرا فاعل اين ؛داشته باشد واسطه( الهام بی البتّه) ی شعراشاره به جنبۀ الهام
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حضرت سنايی شعرش را به گشا باشد.  تواند راه نه هم میهای شاعرا است. تصويرپردازی

است که از خود  چند جا خود را به نای مانند کردهمولوی در مريم مانند کرده است و 

مقوله را از منظر کالمی هم بررسی توان اين  می ،به اين تصويرندارد. باتوجّهاختیاری 

های  ند که متأثّر از انديشهدان مولوی خود را در سرودن مجبور می هخاصّ ،که شاعران کرد

 زياد است،های جوششی شعر در شعر عارفان  جنبه هاشاره ب چند بسامدهراشعری است. 

اين بدان معنا نیست که برای ساحت کوششی شعر وجهی قائل نشده باشند. در شعر 

های  . اشارههست که نشان از تالش و کوشش برای سرودن داردمواردی اين سه شاعر 

 ،برای شعر« بافتن»بردن فعل کار و به «شست»و تشبیه شعر به  «طلبی قافیه»مولوی به 

دخیل دانسته در سرودن را عقل و خرد سنايی . نشان از کوشش وی برای سرودن دارد

در هنگام  عطّارکرده و  )باريک(است. سنايی تن و جانش را در هنگام سرودن ريسمان 

  سرودن دارد. برایهايی از کوشش  ه است. همۀ اينها نشانهسرشک افشاند سرودن خونین

 

   نوشت پي
 در اين پژوهش مقصود از عارفان؛ سنايی، عطّار و مولوی است.  .1

( 16: 1336)مجتبايی،  داند ( خدايان را سرچشمۀ الهام می493-484)سرود دوم  ايلیاددر هم  همر  .2

 که با الهام مرتبط است.

عتی شعر در نظر توان به اهمیّت ساحت صنا ها هم می به عناوين ترجمهعالوه بر اين نشانه، باتوجّه  .3

 (.1973ارسطو و مترجمان اثرش پی برد )ر.ک: ارسطوطالیس، 

کند،  ، هرگفتاری را به من هديه میمسحلتوانم شعر بسرايم؛ چراکه  من گنگ نیستم و می ترجمه:  .4

 کنم. ما دوستان خوب و صمیمی برای يکديگريم، يکی از جنس جنّ و ديگری انسان. بیان می

سودمند نبود و بر ما معلوم نشد که آيا  ،ای يافتن شاهدی ديگر بر اين مدّعاوجوی نگارندگان بر جست .5

 اند يا خیر. بودن خضر اشاره کرده« تابعه»ديگر شعرا هم به 

ها بدين صورت از اصغر دادبه است که در مقدمۀ ترجمۀ مهرانگیز اوحدی از کتاب  گذاری نظريّه نام  .6

-52: 1375به اين منبع نظريّات دادبه است )ر.ک: اسکلتن، رابین اسکلتن آمده است و مقصود از اشاره 

 مقدمه(. 57

توان گفت: الف. در حالتی شبیه به خواب اين حالت  کنندگان شاعران می با دقّت در زمان و نوع الهام  .7

 که در بیت نظامی بدان اشاره شده و مولوی هم بدان اشاره کرده است: دهد؛ چنان بر شاعران رخ می

 تی که خواب اندر رویهمچو آن وق

 بشنوی از خويش و پنداری فالن

 

 تو ز پیش خود بپیش خود شوی 

 با تو اندر خواب گفتست آن نهان

 (3/74: 1363)مولوی:             
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استفاده نشده است. سوزنی عنصری را تابعۀ خود « تابعه»عنوان های دينی به ب. همیشه از شخصیّت

 معرفی کرده است:

 در خواب تلقین يافتم از روان عنصری

 تابرين وزن و قوافی آفرين گفتم تو را

 

 کای جهان را ديدن روی تو فال مشتری 

 فرستـم بــر روان عنصــری ها می آفرين

                                 (1338 :348) 

شده و در خواب به وی الهام « ياد آر ز شمع مرده ياد آر»در دورۀ معاصر هم شعر معروف دهخدا 

مقالۀ  10نوشت شمارۀ  اش جهانگیرخان صور اسرافیل بوده است )همچنین بنگريد به پی کننده الهام

 حاضر(.

و سنايی:  149: 1361فندق، ؛ ابن49، 1385)ر.ک: ثعالبی:« الشیطان قیةالشعر رُ»اشاره دارد به   .8

 ياد کرده است:« الموت کمل»در بیت زير نیز به طنز از تابعۀ شاعران رقیب با تعبیر  (.45: 1359

 به همه وقت خامش از گفتار

 

 الموت خاطرش بر کار ملک 

 (135: 1382)سنايی،       

 های بعد مورداستقبال خاقانی و ديگران قرارگرفته است:  اين تشبیه در دوره  .9

 القدس مريم بکر معانی را منم روح

 

 عالم ذکر معالی را منم فرمانروا 

 (17: 1388خاقانی، )                    

 در ادامۀ اين ابیات به کیفیّت اين نوع از الهام اشاره کرده است: .10

 همچو آن وقتی که خواب اندر روی

 بشنوی از خويش و پنداری فالن

 

 تو ز پیش خو بپیش خود شوی 

 با تو اندر خواب گفتست آن نهان

 (3/74: 1363)مولوی،             

کاوی، ضمیر ناخودآگاه منبع اصلی خلّاقیّت و  شناسی و روان طالعات روانبراساس مو قرن هجدهم ز ا .11

اين نظريه، نويسندگان سوررئالیست عقیده دارند روح خلّاق هنرمند بايد بدون  براساسالهام هنری است. 

های خود را بیان کند. در نظر اين نويسندگان الهۀ جديد هنر، همان نیروی  دخالت و کنترل عقل، تجربه

ها  و برای شباهت مولوی و سوررئالیست« الهام»: ذيل 1387، داد :ک.ر) یر ناخودآگاه انسان استضم

 (.82-81: 1388ر.ک: مولوی، 

 در اين ابیات هم به اين مسئله اشاره کرده است: .12

 ای تبريز محرمت شمس هزار مکرمت

 

 گشته سخن سبو صفت بر يم بی نهايتی 

 (5/211: 1378، )مولوی                      

 نه سماعست نه بازی که کمنديست الهی

 

 منگر سست بنخوت تو در اين بیت و ترانه 

 (5/154: )همان                                  

 .4/75: 1378اين تعبیر باز هم تکرار شده است؛ برای نمونه ر.ک: مولوی،  .13
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 منابع

، به تصحیح و تعلیق احمد بهمنیار و تاريخ بیهق، (1361) ،فندق، ابوالحسن علی بن زيد بیهقی ابن

 فروشی فروغی. مقدّمۀ علّامه قزوينی، تهران، کتاب

مهدی به تصحیح محمدجعفر ياحقی و محمد، روض الجنان و روح الجنان، (1381، )ابوالفتوح رازی

 های اسالمی آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش مشهد،، 14و 4جلد ناصح، 

ونانیه و شرحه عبدالرحمن بدوی، الطبعۀ الثانیۀ، ، ترجمه عن الیفن الشعر، (1973، )ارسطوطالیس

 بیروت، دار الثقافۀ.

، برگردان مهرانگیز اوحدی، با مقدّمه و ويرايش اصغر دادبه، تهران، حکايت شعر، (1375) ،اسکلتن، رابین

 میترا. 

جلد دوم، چاپ ، تصحیح و تعلیق تحسین يازيجی، العارفین مناقب، (1362) مد،الدين اح افالکی، شمس

 تهران، دنیای کتاب.دوم، 

اپ دوم، تهران، ، به اهتمام محمد معین، چبرهان قاطع، (1342، )برهان، محمدحسین بن خلف تبريزی

 سینا. ابن

بکربن علی ساوی، تصحیح  ، ترجمۀ محمدبن ابیتحسین و تقبیح، (1385، )ثعالبی، عبدالملک بن محمد

 .عارف احمد الزغول، تهران، میراث مکتوب

 ، به کوشش ضیاءالدين سجادی، چاپ نهم، تهران، زوّار. ديوان، (1388) ،الدينخاقانی، افضل

نامۀ مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و اروپايی به  واژه) حات ادبیفرهنگ اصطال، (1387) ،داد، سیما
  .مرواريد، تهران، چاپ چهارم ،(شیوۀ تطبیقی و توضیحی

 علیشاه. رهبر، چاپ چهارم، تهران، صفی کوشش خلیل خطیبه ، بديوان(، 1368رودکی، )

 ، تهران، سخن.بوطیقای کالسیک، (1391) ،زرقانی، سیّد مهدی

 ، چاپ هفتم، تهران،سخن.آشنايی با نقد ادبی، (1383) ،بدالحسینکوب، ع زرّين
 ، چاپ ششم، تهران، امیر کبیر.ترجمۀ فن شعر ارسطو، (1387) ،                          

 ، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران.الحقیقه یقةحد، (1359) ،سنايی
 ، به تصحیح مريم حسینی، تهران، نشر دانشگاهی.الحقیقه یقةحد، (1382)،                           
 ، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، چاپ هفتم، تهران، سنايی.ديوان، (1388) ،                          

 حسینی، تهران، امیرکبیر. ، به تصحیح ناصرالدين شاهنديوا، (1338، )سوزنی
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االرب فی لغات العرب، مقدمه، تصحیح، تعلیق و  (، منتهی1397) پوری، عبدالرحیم بن عبدالکريم، صفی

 نژاد، تهران، سخن. فهارس علیرضا حاجیان

چاپ پنجم، تهران، دانشگاه  ، به تصحیح مدرس رضوی،االقتباس اساس، (1376) ،نصیر طوسی، خواجه

 تهران.

محمدرضا شفیعی یقات از ، مقدّمه، تصحیح و تعلاسرارنامه ،(الف 1386) ،، محمّد بن ابراهیمعطّار

 ، تهران، سخن. کدکنی
مقدمه، تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران،  ،نامه مصیبت، (ب 1386) ،                          

 . سخن
مقدمه، تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ، الطیر منطق، (1387) ،                          

 .نسخ
مقدمه، تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ، نامه الهی، (1388) ،                          

 .سخن

، به اهتمام و تصحیح غالمحسین يوسفی، چاپ قابوسنامه، (1378) ،عنصرالمعالی، قابوس بن وشمگیر

 نهم، تهران، علمی و فرهنگی.

معايیر اشعار العجم، به تصحیح محمد قزوينی و  المعجم  ،(1387) ،محمد الدين قیس رازی، شمس

 زوار. تهران، مدرس رضوی،

 ، ترجمۀ فؤاد روحانی، چاپ دهم، تهران، علمی و فرهنگی.کلیات زيبايی شناسی، (1393، )کروچه، بندتو

-31 ،49 ش ،12سال  ،پژوهشهای ادبی، «شعر و شاعری از ديدگاه سنايی»، (1394) ،کمیلی، مختار

55.  

  انديشه. نشر تهران، بنگاه ،)ترجمۀ فن شعر ارسطو( هنر شاعری، (1336) ،مجتبايی، فتح اهلل

 ، تهران، سخن.از معنا تا صورت، (1388) ،محبتی، مهدی

نظر نصراهلل پورجوادی، تهران، ، زيرمثنوی معنوی )چاپ عکسی(، (1371) ،الدين محمد مولوی، جالل

 نشر دانشگاهی.
چاپ ، 10-1جلد الزمان فروزانفر،  با تصحیحات و حواشی بديع، کلیّات شمس، (1378) ،                          

 چهاردهم، تهران، امیرکبیر.
، مقدمه، گزينش و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ ات شمس تبريزغزلیّ، 1388:                           

 چهارم، تهران، سخن. 
، ون، به اهتمام نصراهلل پورجوادی، به تصحیح رينولد نیکلسمثنوی معنوی، (1363، )                          

 تهران، امیرکبیر.

 ، چاپ دوم، تهران،کدکنی به کوشش محمدرضا شفیعی، اسرارالتوحید، (1367) ،محمد بن منوّر، میهنی

 . آگاه

مؤسسۀ قق، تهران، ، به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محديوان ناصرخسرو، (1357) ،ناصرخسرو

 گیل با همکاری دانشگاه تهران.  مطالعات اسالمی دانشگاه مک

  ، به تصحیح محمد قزوينی، لیدن، مطبعۀ بريل.چهار مقاله، (1327) ،نظامی عروضی سمرقندی
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تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، چاپ دوم، ، شرفنامه، (1388) ،نظامی، الیاس بن يوسف

 تهران، زوّار.
 ، تصحیح حسن وحید دستگردی، چاپ دوم، تهران، زوّار.نامه اقبالالف(،  1389، )                          

 ، تصحیح حسن وحید دستگردی، چاپ دوم، تهران، زوّار.هفت پیکرب(،  1389) ،                          

 ران، هما. گويد(، چاپ نهم، ته )مولوی چه می نامه مولوی، (1376، )الدين همايی، جالل

، به کوشش عفیف عسیران و علینقی منزوی، تهران، ةالقضا های عین نامه، (1969، )ةالقضا همدانی، عین

 بنیاد فرهنگ.
 


