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یاسين اسمعيلي
دانشجوی دکتری زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه تهران
(از ص  1تا ص )20
تاريخ دريافت مقاله ،1397/2/15 :تاريخ پذيرش مقاله1397/6/26 :

چکيده
مسئلۀ خاستگاه شعر يکی از قديمیترين مباحث نقد ادبی است .پیشینۀ اين بحث به يونان میرسد و
باتوجّهبه منابع ،میتوان گفت نخستین نظريّهها را در اين مورد افالطون و ارسطو دادهاند .در ادبیّات
عرب هم به اين مبحث توجّه شده است و اعراب پیش از اسالم به «تابعه» معتقد بودهاند .در ايران
باستان نیز چنین اعتقادی وجود داشته و در ايران عهد اسالمی هم اين ديدگاه به قوّت خود باقی مانده
است .بهعالوه ،در شعر عارفان نیز اين مسئله بازتاب يافته است؛ بهطوریکه اشارات شعرای عارف را به
اين مقوله میتوان در دو گروهِ الهام باواسطه و بیواسطه جای داد .همچنین باتوجّهبه زمینههای اجتماعی
ادبیّات فارسی و تأثیر انديشههای دينی در جامعۀ ايرانی ،شاعران در انتخاب تابعهها به شخصیّتهای دينی و
مذهبی گرايش پیدا کردند؛ يعنی به جای اينکه الهامکننده را شیطان بدانند ،از جبرئیل و ديگر شخصیّتها
استفاده کردهاند .در انتخاب شخصیّتهای دينی بهعنوان الهامکنندۀ شعر در دورۀ اسالمی ،تقابل شعر و
شرع بسیار تأثیرگذار بوده است؛ البتّه شعرای عارف فقط به الهامبودن شعر معتقد نبودهاند و به کوشش
شاعر برای سرودن شعر هم اشاره کردهاند .با دقّت در افعالی که برای سرودن بهکاربردهاند ،میتوان به
ديدگاهشان دربارۀ ساحت کوششی شعر پی برد.
واژههای کليدی :خاستگاه شعر ،الهام (شعر جوششی) ،صناعت (شعر کوششی) ،تابعه ،سنايی ،عطّار،
مولوی.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

hajiannjd@ut.ac.ir
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 .1مقدّمه
توجّه به خاستگاه شعر پیشینهای طوالنی دارد؛ گروهی شعر را حاصل شهود (الهام)

(کروچه )54 :1393 ،دانستهاند و گروهی برآناند که شعر ،صنعت است و انديشیدن و
کوشش ،باعث سرودن میشود.
در فرهنگهای لغت برای الهام معانی مختلفی آمده است از جمله« :
(ابنمنظور :1408 ،ذيل «لهم»)« .

» (ابنفارس،

 :1369ذيل «لهم») .چنانکه ديده می شود يکی از معانی الهام در دل افکندن و تلقین است
و نوعی از وحی نیز قلمداد میشده است .الهام ،معادل اصطالح « »Inspirationبه
معنی «دمیدن» است و در اصطالح هنری ،الهام به منشأ خلّاقیّت عطف میشود (داد،

 :1387ذيل «الهام»).
صناعت در اصطالح ادبی ،دقیقاً نقطۀ مقابل الهام است« :صنع :ایّ عمله؛ صانعٌ ای
حاذق» (ابنمنظور :1408 ،ذيل «صناعت») .با درنظرداشتن اين نکته «صنعت سخن» را
کنايه از شعر دانستهاند (برهان :1342 ،ذيل «صنعت سخن»).
در الهام ،ناخودآگاهِ انسان در سرودن ،نقش اصلی را دارد و در صنعت ،حالت
خودآگاه .در اين حالت شاعر دربارۀ موضوع از پیش انديشیده است و با کلماتی نظیر

ساختن و طرح و برنامهداشتن مناسبت معنايی دارد (زرقانی.)222 :1391 ،
در اشعار عارفان 1هم به مقولۀ خاستگاه شعر اشارههايی شده است .در اين پژوهش
مسئلۀ الهام و صنعت را باتوجّهبه اشارههای مستقیم و نشانههای زبانی در ديوان سه
شاعر عارف بررسی کردهايم .هدف اين بوده است که بدانیم چه میزان به الهام شعری
اعتقاد و چه تلقّیای از آن داشتهاند .صناعتبودن شعر از نظر آنها چگونه بوده است و
برای سرودن چه تالشهايی کردهاند .دلیل اهمیّت اشارههای شعرای عارف اين است که
شعر عرفانی جريان غالب بخش عظیمی از تاريخ ادبیّات است و شواهد شعری شاعران
بررسیشده در اين زمینه ،میتواند روشنکنندۀ قسمتی از نوع نگرش به اين مسئله
باشد.
براساس منابع ،خاستگاه اينگونه نظريّات يونان بوده است .افالطون در رسالۀ ايون
شاعران را «الهاميافتگان» 2و «بیخودان» خوانده است و به همین سبب ،آنان را بهعنوان
مربّی و رهنمای جامعه ،نامناسب دانسته است (زرينکوب ،)98 :1387 ،امّا ديدگاه ارسطو
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با آراء افالطون دربارۀ شعر کامالً متفاوت است .اين تفاوت را میتوان از جملۀ آغازين
کتاب ارسطو دريافت .3برای نمونه ،ترجمۀ ابنرشد اينگونه آغاز میشود« :
» (ارسطوطالیس )201 :1973 ،و فارابی نیز
ترجمهاش را اينگونه آغاز کرده است« :
» (همان .)149 :در اساساالقتباس هم چنین آمده است« :صناعت شعر
ملکهای باشد( »...طوسی .)587 :1376 ،از میان فالسفۀ مسلمان ،تنها کسی که در سرتاسر
اثرش حتّی يکبار هم ترکیب «صناعت شعر» را به کار نبرده است ،ابوعلیسیناست
(زرقانی .)223 :1391 ،از نظر هوراس جنبۀ آموزندگی و تعلیمی شعر اهمیّت دارد و اصل
آموزندگی مقدّم بر لذّت زيباشناسیکِ ( )aestheticشعر است .در واقع برای هوراس شعر
از امور الهامی نیست ،بلکه منشأ بیرونی دارد (به نقل از داد :1387 ،ذيل «شعر») .در اساطیر
ايران باستان نقش ويژۀ ايزدان «سروش» و «نريوسنگ» ،الهامبخشی به انسان است
(زرقانی .)233 :1391 ،اين مسئله در ادبیّات عرب گسترۀ بیشتری داشته است...« :عبداهلل
عباس گفت ... :شیاطین را تابعۀ شعرا میخوانند و اعتقاد کردهاند که تلقین شعر ،شیاطین
میکنند ايشان را ،و هرکس را که شیطان او درين باب قویتر باشد ،شعر او بهتر باشد ...ايشان
را شعر گفته میشود بیرنج و انديشۀ بسیار ...ايشان میپندارند که آن ،شیاطین تلقین میکنند
انّما آن به علمی ضروری است از قبل خدایـعزّوجلّ» (رازی 366/14 :1381 ،و ر.ک :زرينکوب،
.)87 :1383

ديدگاه عرفا و فالسفه دربارۀ منشأ شعر مقابل هم قرارمیگیرد؛ عارفان به الهامیبودن
شعر متمايل بودهاند؛ چنانکه عینالقضات گفته است« :فرق عظیم بود میان علمی که
شعر متنبّ ی مثالً از آن در وجود آيد و میان علمی که پس از آموختن شعر متنبّی حاصل
گردد که وجود اين علم در وجود غیری بسته است و وجود آن علم ديگر در وجود غیری
بسته نیست» (همدانی 177/1 :1969 ،و  ،)394/2امّا فیلسوفان مسلمان هرچند محاکات را
قبول داشتهاند ،لیکن شعر صناعتگرا را برتر از نوع طبعگرا میدانستهاند .توجّه به

کارکرد تعلیمی و تربیتی شعر در اين ارجحیّت مؤثّر بوده است (زرقانی.)228 :1391،
اديبان هم به مسئلۀ خاستگاه شعر اشارههايی کردهاند .نظامی عروضی معتقد است
که «شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتّساق مقدّمات موهمه کند:1327( »...
 .)26مؤلف قابوسنامه به شعرا توصیه کرده است که «و اگر شاعر باشی جهد کن ...بی

صناعتی و ترتیبی شعر مگوی» (عنصرالمعالی .)189 :1378 ،نويسندۀ المعجم

معايیر
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اشعار العجم
 .)196تعاريف شعر و تأکید اديبان بر دانستن علم عروض و نقد شعر (ر.ک :عنصرالمعالی،

شعر را «...سخنی ...انديشیده ،مرتّب »...تعريف کرده است (قیس رازی:1387 ،

 ،)190 :1378نشان از توجّه کوششیبودن و درنتیجه وجه صناعتی شعر دارد.
 .2تابعه و تلقين شعر
«تابعه» مؤنّث تابع است و در اصطالح به جنّی گفته میشود که همراه انسان است
(صفیپوری :1397 ،ذيل تبع) .با ورود فرهنگ عربی به فرهنگ ايرانی بهواسطۀ دين اسالم،
لفظ تابعه نیز به ادبیّات فارسی وارد شده است .برای ورود اين لفظ و نحوۀ ورود آن
نمیتوان تاريخ مشخّصی تعیین کرد ،امّا باتوجّهبه منابع میتوان گفت در شعر رودکی
بدان اشاره شده است:
ورچه دو صــد تابعه فريشتـه داری

نیــز پـــری باز و هرچ جنّـی و شیطان
(رودکی)37 :1368 ،

همچنین در شعر ناصر خسرو:
بازیگریاست اين فلک گــردان

امروز کــرد تابعــه تلقینم
(ناصرخسرو)134 :1357 ،

در ادوار بعدی هم سنايی مستقیماً به لفظ تابعه و ارتباط آن با تلقین شعر اشاره
کرده است که در ادامه ذکر خواهد شد .راه تشخیص الهام و يا صناعتبودن شعر منحصر
به استفاده از لفظ تابعه نیست .با توجّه به افعال و تصاوير شعری هم میتوان به اين نکته
پی برد .برای نمونه افعالی از نوع «سرودن» و حتّی تا اندازهای «گفتن» ،اگر با شعر
بهکاررود ،داللت بر الهام دارد .بنا به گفتۀ شفیعیکدکنی در توضیح واژۀ قوّال در
تعلیقات اسرارالتوحید ،در فارسی گويا در آغاز «شعرسرودن» میگفتهاند و بعدها
«شعرگفتن» هم رواج يافته است (میهنی .)473 :1367 ،نکتۀ ديگر اين است که «در
شاهکارهای ادبی ارزنده و گرانبهايی که تحتتأثیر جذبه ،بر نويسندگان و شاعران الهام
شده است ،آثار تعیّن و هويّت آنها را نمیتوان يافت» (زرينکوب )86 :1383 ،و مولوی
نمونۀ کامل اينگونه از شعر است؛ زيرا آنگونه که پیداست ،بسیاری از غزلیّات شمس
نظم منطقی ندارند و بر بديهه گفته شدهاند .افزون بر اينها ،ساختارشکنیهای نحوی و
هنجارگريزیهای زبانی موالنا هم تأيیدی بر اين مدّعاست .شفیعیکدکنی در مقدمۀ
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غزلیات شمس تبريز با توجّه به اين ويژگی در اشعار موالنا ،از آن به «شعر بیخويش»

تعبیر کرده است (ر.ک :مولوی 80 :1388 ،مقدمه).
در مقابل افعالی از نوع «نوشتن» و «ساختن» داللت بر نقطۀ مقابل ،يعنی صناعت
دارد:
بــه درگـــاه او پیشـکـش ســـاخــتم
(نظامی)437 :1388 ،

چـــو از ســاخـــتــن بــــاز پــــرداخـــتم

البتّه نمیتوان به صراحت حکم کرد که شعرِ شاعری ،کامالً الهام است و يا کامالً
صنعت؛ برای نمونه ،موالنا به از پیشانديشیدن اشاره کرده است که شعرش را از الهامِ
محض بودن دور میکند:
قافیـــه انــديــشــم و دلـدار مــــن

گويــــدم منديــش جــز ديــــدار مــن
(موالنا)106 /1 :1363 ،

يادآوری میشود که دربارۀ خاستگاه شعر از نظر مولوی ،جاللالدين همايی و
محمدرضا شفیعیکدکنی مطالبی را طرح کردهاند که در اين پژوهش مدّنظر بودهاند .در
کتاب از معنا تا صورت و کتاب بوطیقای کالسیک و همچنین مقالۀ شعر و شاعری از
ديدگاه سنايی مطالبی مختصر آمده است .تمرکز ما در اين پژوهش فقط بر خاستگاه
شعر و اشارات به آن بوده است و به ديگر جوانب بوطیقای شعری اين سه شاعر
نپرداختهايم.
 .3تعدّد تابعهها و تغيير آنها در دورۀ اسالمي
محیط ادبی از تأثیر محیط اجتماعی برکنار نتواند بود و ذوقها و انديشهها تابع احوال
اجتماعی است و برای فهم و شناخت درست نظريّهها و ديدگاههای حاصل از اين انديشهها
و ذوقها ،بايد با تاريخ سیاسی و اجتماعی و حتّی علمی عصر شاعر و نويسندۀ مورد
بررسی آشنا شد .برايناساس ،هر شاعری باتوجّهبه زمینۀ اجتماعی و چارچوب فکری
خويش الهامکنندهاش را برگزيده است .چنانکه اشاره شد در ادبیّات عرب نام عمومی اين
الهامکننده «تابعه» بوده است ،امّا هرکدام از شاعران برای تابعههای خود نامی
برگزيدهاند؛ برای نمونه الهامبخش بشار« ،شنقناق» (زرقانی )232 :1391 ،و تابعۀ أعشي
«مسحل» نام داشته است:
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و مـا کـنـتُ شَــاحــِردا و لکن حسِبتُنی
شــريـکان فی مــا بیـنــنـا مــن هــوادۀ

إذا مِسحـــلٌ سـدّی لـیَ القـــولَ أنـــطقُ
4
صَفیّـــان جـــنّــیٌ و إنــسٌ مـوفّــقُ
(االعشی)221 :1950 ،

در دورۀ اسالمی شاعران ،الهامدهندگان خود را با آيین جديد تطبیق دادند و به
همین دلیل در ادبیّات فارسیِ دورۀ اسالمی استمداد از فرشتگان يا پیامبران و ائمّه برای
سرودن ،بهصورت قراردادی ادبی رواج يافته است .خاقانی در بیت زير الهام يزدان را
باعث اين میداند که ممدوحش را مدح کند:
مدحش مرا تلقین کند الهام يزدان هر نفس

در هر دعا آمینکند ادريس و رضوان هر نفس
(خاقانی)457: 1388،

در میان ديگر شخصیّتهای دينی هم از جبرئیل (ر.ک :خاقانی321 :1388 ،؛ نظامی،

1389ب 18 :و 1389الف )6 :و خضر بیشتر به عنوان ملهم ياد شده است:
5

مـرا خضــر تعلیمگــر بــــود دوش
کـــه ای جامگــیخـــوار تدبیـر من

بــه رازی که نامــد پذيرای گــوش
ز جـــام سخــــن چاشنــیگیر من
(نظامی)40 :1388 ،

توجّه به موارد متعدّد در اين زمینه اين سؤال را پیش میآورد که در اين کار دنبال
چه هدفی بودهاند؟ احتماالً يکی از اهداف ،کمکردن تأثیر آيۀ «الشُّعراءُ يتَّبِعُهُمُ الغاوُون»
و درنتیجه کم کردن تقابل موجود میان شعر و شرع بوده است؛ ديگر اينکه نشان دهند
شعر با سحر ارتباطی ندارد.
 .4طبقهبندی دیدگاههای الهامپژوهي
برای پاسخدادن به مسئلۀ خاستگاه شعر بهعنوان بنیادیترين پرسش در فلسفۀ شعر،
طبقهبندیهايی از ديدگاههای الهامپژوهی شده است :الف .نظريّههای روانشناسانه؛ ب.
نظريّههای مادهگرايانه و ج .نظريّههای مابعدالطبیعی .6نظريّههای روانشناسانه خود به
چهار شاخه تقسیم میشود .1 :غريزۀ تقلید و محاکات؛  .2غريزۀ بازی؛  .3غريزۀ

زيبايیدوستی (اسکلتن )54-52 :1375 ،و  .4غريزۀ تناسلی (همان.)57 :
از ديدگاههای بیانشده ،نظريّههای مابعدالطبیعی بیش از ساير نظريّهها با شعر
کالسیک فارسی همخوانی دارد که میتوان نشانههايش را در شعر اکثر شعرا يافت ،ولی
در شعر معاصر و با درنظرداشتن مطالعات روانشناختی ،منبع الهام را ناخودآگاهِ انسان
میدانند .هرچند در متون کهن و در شعر مولوی بهگونهای به اين مسئله اشاره شده

ادب فارسي ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1397شمارۀ پياپي 7/ 21

است که الهامبخش میتواند در ناخودآگاه و درون خود آدمی باشد ،اگرچه شواهدش اندک
است.
نظريّههای مابعدالطبیعی دو زيرمجموعه دارد که عبارتاند از :الف .الهام باواسطه :يعنی
کشفی که از طريق ديدن فرشته به شاعر دست میدهد؛ ب .الهام بیواسطه :کشفی که
بیمیانجیگری فرشته بهبارمیآيد و بیشتر در حالت بیخودی (سکر) است (اسکلتن.)58 :
مصداق بارز اين نوع از الهام ،شعرِ بیخويش مولوی است.
 .5منشأ شعر از نظر شاعران عارف
در دورۀ اسالمی باتوجّهبه دگرديسیها در ساختار جامعۀ ايرانی و رواج اسالم ،ديدگاهها
دربارۀ شعر منفی بوده است .منفیبودن اين ديدگاهها به اندازهای بوده است که در کتاب

المنهیات آمده است« :و نَهی عَن الشّعرِ ،و عَن مُجالَسَةِ الشّاعر» (حکیم ترمذی)116 :2002 ،؛
اينگونه برخورد با شعر و شاعر ظاهراً ريشه در نوع نگاه به شعر دارد که آن را الهام
شیاطین میپنداشتهاند .سنايی در بیتی که تحت عنوان «در فترت و جهالت» آورده ،ديدگاه
منفی جامعه را به «تابعه» بازتاب داده است:
ايــن بــه تلقیــن تابعه در بنــد

آن بــه تخییــل بیهــده خرسنــد
5
(سنايی)53 :1382 ،

همچنین عقیده به ارتباط بین شعر و سحر ،در تقويّت پندار منفی علیه شعر در
جامعۀ اسالمی دخیل بوده است:
نوعها تعريف کردندش که هست
که گروهی را زبون کرد او بسحــر

گفت مانا او مگر آن شاعرست
مــن نیايــم جانب او نیــم شبر
(موالنا)179/3 :1363 ،

همین نگاه به شعر و شاعری سبب شده است که برخی از اشعار را از اين قاعده
مستثنا کنند (ر.ک :حکیم ترمذی )116 :2002 ،و برای موجّه جلوهدادن و کاستن از تقابل
شعر و شرع راهکاری دينی بیابند که اين خود نشان از تغییرات در ساختار اجتماعی
ايران دارد:
گفت پیغمبر کــه أنّ فـی البیان

سحراً او حق گفت آن خوش پهلوان
(موالنا)232 /3 :1363 ،

شايان ذکر است که شاعران عارف از تابعههای متعدّدی بهعنوان ملهِم شعر ياد
کردهاند و از اشارهها چنین برمیآيد که برای الهام دو گونه قائل بودهاند.7

 /8الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاههای سنایي ،عطار و مولوی دربارۀ خاستگاه شعر)

 .1-5الهام بيواسطه

بسامد اين نوع از الهام در شعر مولوی بسیار است .همايی با اشاره به بیتِ
دو دهان داريم گويا همچــو نــی

يک دهان پنهـانست در لبــهای وی
(همان)386/6 :

معتقد است که «هرچند روحالقدس و فرشتۀ وحی و الهام در درون خود انسان است ،امّا
بايد دانست که آنچه بهوسیلۀ اين قوۀ ملکوتی بسرّ بشر القاء میشود ،عین الهام الهی است»
( .)670 :1376مولوی در ابیات زير خداوند را الهامکننده معرّفی میکند:
بگو غزل که به صد قرن خلق اين خوانند
از پی هر غزل دلم توبه کند ز گفتوگو

نسیج را که خدا بافت آن نفرسويد
(موالنا)214/2 :1378 ،
راه زنــد دل مـــرا داعیۀ الــه مــن
(همان)119/4 :

در بیت زير هم بدون مشخّصکردن منشأ الهام ،به الهامکننده اشاره کرده است ،ولی
به قرينۀ اينکه گفته است سخنی که در دهان نوشته در کالم نمیگنجد؛ میتوان دانست
که گوينده و الهامکنندۀ اين سخن خداوند بوده است:
بس! که نگنجد آن سخن کو بنبشت در دهان

گر همه ذرّه ذرّه را باز کشی دهان کنی
(همان)210/5 :

در بیت زير سخن (شعر) را دادۀ «شهنشاه امر کُن» دانسته است؛ يعنی اينکه خداوند
شعر را به من هديه میکند:
ز که داری لب و سخن؟ ز شهنشاه امر کن

بهمان سوی روی کن که سالم علیکمُ
(همان)89/5 :

البتّه شعر را هديه و فضل خداوند دانستن منحصر به مولوی نیست و در آثار عطّار
هم بدان اشاره شده است:
ز فضل ايــن کتابـــم پادشاهیست
به نـــو هـــر ساعتم جانـــی فرستـد
دلـــم درس لــدنّـــی نـــرم کـــرده

کالهینامــه از فضـــل الهـــیست
ز غیبم هـــر نفس خـوانی فرستد...
نخواهــــد خوردنـــیّ گــرم کرده
(عطّار)398 :1388 ،

در ابیات مزبور قرينههايی میتوان يافت که تلقّی شاعر را از اين مسئله آشکار
میکند .1 :شعرش را فضل الهی میداند؛  .2روزیاش (شعرش) از غیب میرسد و  .3علم
لدنّی که بهصورت غیبی و از جانب خداوند میرسد (شعر) ،دلش را نرم کرده است .همۀ
اين موارد ،تأيیدی است بر اينکه الهامِ شعر به عطّار ،بیواسطه بوده است .همچنین به
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کار رفتن تعبیر قرآنی «

» برای شعر عطار قرينۀ ديگریاست که میتواند به ما

در رسیدن به نوع نگرش شاعر کمک کند .براساس اين تعبیر ،حکمت موهبتی الهی
است که خداوند به هرکه خواهد میدهد (ر.ک :رازی .)73/4 :1381 ،دقّت در دو فعل
«دادن» و «خواستن» که در اين تعبیر بهوضوح ديده میشود ،خاستگاه ماوراءالطّبیعی
حکمت و درنتیجه شعر را روشن میکند:
شعـر اگــر حکمت بـــود طاعت بــود
شعــر بــر حکمت پناهـــی يافتهست

قیمتش هــر روز و هـــر ساعت بــود
کـو به «يؤتیالحکمه» راهی يافتهست...
(عطّار1386 ،ب)153 :

چنانکه در اين ابیات آمده است ،عطّار شعرش را حکمت میداند؛ پس باتوجّهبه
مقدّمات گفتهشده ،میتوان نتیجه گرفت که او شعر خود را حاصل الهام و فضل خداوند
میداند و اين همان است که از آن با تعبیر «الهام بیواسطه» ياد شد.
 .2-5الهام باواسطه

در الهام باواسطه ،تابعه را از شخصیّتهای دينی انتخاب میکنند .در اين نوع از الهام از
میان فرشتگان به جبرئیل تمايل بیشتری دارند .در ابیات زير سنايی شعر رقیبان را
هديۀ شیطان میداند و شعر خود را دادۀ روحاالمین:
روح امین داده به دستش چنانک
8
نظم همــه رقیــۀ ديـو خسیس

داده به مـــريــم ز ره آستیــن
نکتـــۀ او زادۀ روحاالمیـــن
()546 :1388

عطّار هم بنا بر سنّت شعر عرفانی ،شخصیّتهای دينی و فرشتگان را الهامکنندۀ
خويش معرّفی میکند و در ابیات زير به تابعهبودن جبرئیل اشاره کرده است:
چون مرا روحالقدس همکاسه است

کـــی توانم نان هــر مدبر شکست
()440 :1387

در اين ابیات هم بر آن است که سابقۀ تابعهبودنِ جبرئیل را به صدر اسالم برساند:
مصطفی کو بود دل جان را ز قدر
بـــر ســر منبـــر فـــرستادش پــگاه
گفـت حسّــان را ز احســان و کـــرم

منبری بنهاد حسّان را ز قدر
تا ادا مــیکرد شعـــر آن جايگـاه...
«هست جبريـل امین با تــو به هم»
(عطّار1386 ،ب)153 :

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

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

چـــون ادا کــردی نمـاز معنــوی
شعــر در محراب خوش میخواندی
منکـــران گفتنـــد بـــا فاروق باز
شعـــر خـــوانـی شعرهای دلنواز»
همچنان مــیخوانـم از بیعیبیام»
(همان)

بـــود در عهـــد عمــر مــردی قوی
خلـــق را در پیش خـــود بنشانـدی
خوانـــدن اشعــار او بعـــد از نماز
گفت فاروقـــش که «تو بعــد از نماز
گفت «چیــزی مـــیدرآيــد غیبیام

يکی ديگر از راههای شناخت ديدگاههای شعرا دربارۀ اينکه منشأ شعر الهام است،
توجّه به تشبیهات شعری است؛ برای مثال ،سنايی شعر خود را به مريم مانند کرده است
9
که میتواند اشارهای به مبحث موردنظر داشته باشد:
همـــه دوشیــــزگان آبستــن
()285 :1382

همچو مريم درو معانی مـــن

عطّار هم به اين نکته اشاره کرده است:
ندانم تا سخنپرداز بوده است
چـــو مريم گـر بزايد بکر بايد
(1386ب)227 :

چو من تا روز عالم باز بوده است
سخـــن را طبــع عیسیفکر بايد

مولوی برای نوع الهام اشاراتی ديگر هم دارد .او يکجا منشأ و خاستگاه شعرش را
نور میداند:
تـــرا اين حـــرف گشتـــه ارمغانــی
بیـــا بـــربنـــد اگـــر داری میانــی
()26/6 :1378

از آن نوری کــه حرف آنجا نگنجــد
کمـــر شــد حرفها از شمس تبريز

و در اين بیت که با تعبیر ساقی از تابعه و شخص الهامکننده ياد کرده است:
میدمد در دل ما زانکه چو نایانبانیم
(همان)13/4 :

من نخواهم که سخن گويم اال ساقی

مولوی در بیت زير روان و ضمیر خود را خاستگاه شعر میداند:
در انـــدرونم گشتست نايــی
(همان)22/7 :

خاموش کـــردم لیکـن روانم

همايی معتقد است که مقصود مولوی از بیتِ:
چیــز ديگـــر مانـــد امّا گفتنش
نی ،تـــو گويی هم بگوش خويشتن

با تـــو روحالقــدس گويــــد بی منش
10
نـی مــنو نـی غیر من ای هم تو من
(موالنا)73/3 :1363 ،
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اين است که «آن روحالقدس که بر ضمیر انسان وحی و الهام میفرستد ،در درون
خود انسان است؛ بیرون از وجود انسان نیست ...همان نفس انسانی است ...هم الهامبخش
است و هم الهامپذير» (همايی .)665 :1376 ،عطّار هم معتقد است که پیامبران روح قدسی
دارند و به همین دلیل نمیتوانند شعر بسرايند ،ولی شعر از طبع شاعران میتراود .او
ظاهراً در اين ابیات به تأثیر ناخودآگاه و روان انسان در سرايش اشاره و اعتقاد دارد:
شعـــر از طبــع آيـــد و پیغامبـــران
روح قدســـی را طبیعت کـــی بـــود

طبــع کـــی دارنــد همچون ديگران؟
انبیا را جـــز شـــريعت کـــی بــود؟
(1386ب)152-151 :

به اين مسئله در دوران معاصر بیشتر توجّه شده است و نظريّههای روانشناسی جديد،
مفصّل آن را بررسی کردهاند 11.براساس اينگونه نظريّهها ،الهامبخش در درون انسان و
همان ناخودآگاه است .در ادبیّات فارسی ،خاصّه در ادبیات عرفانی ،دل و جان و روان را
جايگاه شعر دانستهاند .مولوی بهتصريح گفته است روانش در سرودنش دخیل است:
«خاموش کردم لیکن روانم/در اندرونم گشتهاست نايی» (مولوی . )22/7 :1378 ،در جای
ديگر هم معتقد است که سخن از دل میزايد:
از دل من زادهای همچون سخن

چون سخن آخــر فروخــوردم تــرا
()110/1 :1378

سنايی در مواردی دل و طبع را محل شعر میداند که حاکی از جوششیبودن شعر
است و میتواند با نظريّههای معاصر (ر.ک پینوشت شمارۀ  11در مقالۀ حاضر) که الهامبخش
را ناخودآگاه آدمی میداند ،مرتبط باشد:
ای شده اشکال شعر از دل و طبعت بیان

ساخته از عقل و فضل بر تن و جان قهرمان
()788 :1388

عطّار هم جايگاه شعرش را دريای جانش دانسته است:
جواهر بین که از دريای جانـم

همـــی ريـــزد پیاپــی از زبانم
(1386الف)227 :

مولوی توجّهی خاص به اين نکته داشته است و از اينگونه الهام شعری با تعبیر
«وحی دل/قلوب» ياد کرده است.

 /12الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاههای سنایي ،عطار و مولوی دربارۀ خاستگاه شعر)

 .3-5وحي دل

در فرهنگ اسالمی وحی معنايی خاص دارد که مخصوص پیامبران است ،امّا وحی در نظر
مولوی معنايی گستردهتر دارد و عطفکردن آن به الهام نشان از شباهت اين دو دارد:
کهــربای فکـــر و هـــر آواز او

لــذّت الهـــام و وحـــی و راز او
(مولوی)127/1: 1363،

اينگونه از وحی بر دل عارف وارد میشود و صوفیان آن را وحی دل میگويند:
نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب
از پـــی روپـــوش عامــه در بیان

وحی حق ،واهلل اَعلَم بِالصواب
وحـــی دل گوينـــد آن را صوفیان
(همان)387/4 :

اين نوع وحی می تواند ناقل شعر باشد که يکی از مضامین مکرّر اشعار مولوی است؛
برای نمونه ،در مقدّمۀ دفتر دوم ،عبارتی آمده است که تلويحاً به الهامشدن (وحی)
مثنوی به مولوی اشاره دارد« :بیان سبب تأخیرافتادن انشاء اين نیمۀ دوم از کتاب
مثنوی ...و بیان شروع بعد از فتور و شروع وحی بر آدم بعد از فتور و انقطاع وحی
بهسبب زلّت و سبب فتور هر صاحب حالتی و سبب زوال آن فتور به شرح صدور»
(مولوی .)95 :1371 ،گواه ما در تأيید اين برداشت ،يکی اين است که دفتر دوم مثنوی
دربردارندۀ حکاياتی دربارۀ وحی و انقطاع آن است؛ چنانکه نويسندۀ عبارت منقول
گفته است و ديگر ،حکايتی از مناقبالعارفین است:
«حکايت کرد که سبب تألیف کتاب مثنوی معنوی ...آن بوذ که روزی ...حسامالحق و
الدين ...بر بعضی ياران اطالع يافت که برغبت تمام ...الهینامۀ حکیم را و منطقالطیر
فريدالدين عطّار و مصیبتنامۀ او را بجدّ مطالعه میکنند ...همانا که طالب فرصت حال
گشته ...شبی حضرت موالنا را خلوت يافته سر نهاذ و گفت ...اگر چنانک بطرز الهینامۀ
حکیم و امّا بوزن منطق الطیر کتابی باشذ تا در میان عالمیان ياذگاری بمانذ بغايت
مرحمت و عنايت خواهذ بوذ ...فیالحال از سر دستار مبارک خوذ جزؤی ...بدست
چلبی حسام الدين داذ ...بعد از آن فرموذ که پیش از آنک از ضمیر مبارک شما اين
داعیه سر زنذ ...از عالم غیب و الشهادة ...در دلم اين معانی را القا کرده بوذ( »...افالکی،

.)741-740/2 :1362
کیفیّت اينگونه از وحی را ابیات متعددی در ديوان مولوی بر ما معلوم میکند .12در
ابیاتی که به اين مسئله اشاره دارد ،به دو گونه وحی اشاره شده است .در برخی از اين
ابیات مرجع وحی مشخص است؛ مانند اين بیت که کالم شمس را وحیآسا دانسته
است:
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قاليدهای دُر دارد بناگوش ضمیر من

از آن الفاظ وحیآسای شکّر بار شمسالدين
(موالنا)144/4 :1378 ،

و در بیت زير به محل وحی که قلبها باشد اشاره کرده است:
بنگر صنعت خوبش بشنــو وحـی قلوبش

همگی نور نظر شو همه ذوق از نظر آيد
(همان)128/2 :

در بیت زير هم بهنوعی به وحی شعر در دل اشاره کرده است:
بی شمار حرفها اين نطق در دل بین که چیست

سادهرنگی نیستشکلی آمده از اصل کار
(همان)300 :

مقصود مولوی از نطقی که سادهرنگ و نیستشکل باشد و بدون حرف و صوت در
دل شاعر آيد ،همان است که از آن به «وحی قلوب» تعبیر کرده است.
 .4-5نشانههای زباني

از روی نشانههای زبانی هم میتوان برای پیبردن به نوع نگرش شاعران به مسئلۀ
خاستگاه شعر قرينههايی پیدا کرد .مهمّترين اين قرينهها تعابیر و ترکیباتی هستند که
برای شعر و دهندهاش به کار میرود؛ برای نمونه ،در ابیات زير تعابیر «سخنآفرينِ
معنیبخش» و «سخنبخش» و «سخنده» اشاره به جوششی بودن شعر دارد:
خمش خمش کــه سخنآفرين معنیبخش
خامش کنیم تا کـــه سخنبخش گويد اين
اين سخـــن در نثــار هـــم بسخنده سپار

عطّار تعبیر «

بـرون گفت سخــنهای جانفـــزا دارد
(همان)223 :
او آنچنانک گويــد ما آنچنان رويـــم
13
(همان)52/4 :
پس تو ز هر جزو خويش نکته و گفتار بین
(همان)263 :

» را برای شعرش بهکاربرده است:

شعر بر حکمت پناهی يافتهست

کو به «يؤتیالحکمه» راهی يافتهست...
(عطّار(1386 ،ب))153 :

 .6اشارهها به کوششي بودن شعر
چنانکه گفته شد ،شاعران عارف شعر را فقط حاصل الهام نمیدانند .باتوجّهبه تعابیر و
افعالی که برای شعر بهکاربردهاند ،میتوان دانست که از نظر آنها سرودن با همان الهام و
وحی دل صورت نمیگیرد ،بلکه پس از مرحلۀ الهام هم سرودن و در واقع تکمیل
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سرودن ادامه دارد .يکی از شواهدی که نشان از کوششیبودن شعر دارد ،اشاره به تالش
ذهنی و تفکّر برای سرودن است:
ريسمان کــردهام تــن و جـــان را

تا به سوزن بکندهام کان را
(سنايی)284 :1382 ،

تن را ريسمانکردن (باريککردن) حاکی از تالش برای سرودن است .همچنین است
دخیلدانستن خرد در سرايش و با الماس عقل معانی را سفتن:
آن که ز الماس عقل درّ معانی بسفت

سوسن اقبال و بخت در چمن او شکفت
(سنايی)786 :1388 ،

خونینسرشک افشاندن عطّار هم نشان از تالش و کوشش برای سرودن دارد:
گـــر تــو مــرد رازجويی بازجــوی
زانکــه مــن خونین سرشک افشاندهام
چــون ز نان خشک گیـرم سفره پیش

جــانفشان و خونگــریّ و رازجوی
تا چنیـــن خونريز حــرفی راندهام...
تـــر کنـــم از شوروای چشم خويش
()440 :1387

شاعر مغز جانش را میپااليد و به مخاطب میدهد و اين يعنی توجّه به ساحت
کوششی شعر:
در حقیقت مغـز جان پالـــودهام
جمـــع کردم لبّ اشیا پیش تو

تا نپنـــداری کـــه در بیهـــودهام
گو تفکّـــر کـــن دل بیخويش تو
(عطّار1386 ،ب)448 :

مصیبتگرفتن برای سرودن هر بیت هم نشان از تالش ذهنی برای سرودن دارد:
{زانکه هـــر بیتــی که میبنگاشتم
در مصیبت ساختــم هنگامـــه مـن

بــر ســر آن ماتمی میداشتم}
نام اين کردم «مصیبتنامه» من
(همان)448 :

افعال بهکاررفته برای سرودن هم میتواند در اين مقوله راهنما باشد .در بیت زير
تعبیر «شعرتراش» نشان از کوششیبودن شعر دارد:
يــک رمـــه نايبان شعـرتراش

خويشتــن کـــردهاند شعر پراش
(سنايی)133 :1382،

يکی ديگر از نشانههای کوششیبودن شعر اين است که شاعر تالش میکند
کاستیهای شعر خود را برطرف و ويرايش کند و با ترازوی عروض آن را بسنجد ،و اين
خود ،يعنی توجّه به ساحت صناعتی شعر:
در سخــن آمــد بســی و انــدکی

گـــر بسنجی وزن گیــرد بــی شکـی

ادب فارسي ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1397شمارۀ پياپي 15/ 21

در عــروض آوردنش سختــن بـــود
کـــی توانـــد سختن آن هرگز کسی؟
ور بســی باشــد ز وزن افـــزون بــود
(عطار1386 ،ب)152 :

شعـــر گفتن همچـــو زر پختن بـــود
لیک آن کــس را کـــه زر باشد بسی
گـــر بسنجـــی زر زر مـــوزون بود

مولوی هم به کوششیبودن شعر اشارههايی کرده است؛ «قافیهانديش» و «قافیهطلب»بودن
ازجملۀ اين اشارههاست:
ز بهر شعر و از آن هم خالص داد مرا
()144/1 :1363

حقّم نداد غمی جز که قافیهطلبی

همچنین تشبیه شعر به «شست» و «دام»:
شستِسخن کم باف چون صیدت نمیگردد زبون
تا او بگیرد صیدها ای صید مست شست او
(موالنا)11/5 :1378 ،

 .7نتيجه
مسئلۀ خاستگاه شعر از قديمیترين بحثهای نظريّۀ ادبی در تاريخ شعر است .براساس
منابع ،قديمیترين نظرها در اين زمینه در يونان باستان ارائه شده است که از طريق
ترجمههای فنّ شعر ارسطو و آثار افالطون به ما رسیده است .توجّه به ساحت جوششی
شعر در آثار بیشتر شعرا ديده میشود .در ادبیّات عرب نام عمومی اين منبع الهامبخش
«تابعه» بوده که در شعر ناصرخسرو و سنايی بدان اشاره شده است .توجّه به ساحت
کوششی شعر ،خود را در جامۀ تعبیر «صناعت» نشان داده است؛ بدينگونه که در دورۀ
اسالمی بنابر تأثیرپذيری از جريان نظريّهپردازی يونان قديم ،مترجمانِ فیلسوفِ کتاب
ارسطو« ،شعر» را به «صناعت» ترجمه کردهاند و اديبان (نظامی عروضی و شمس قیس رازی)
هم از اين ديدگاه متأثّر شدهاند و شاعری را صناعت دانستهاند و به شعرا برای پیشرفت
شعرشان توصیههايی کردهاند.
در میان شاعران عارف باتوجّهبه تغییرات ساختاری جامعۀ ايرانی و رواج انديشههای
اسالمی در جامعه ،نوع نگرش به اين مقوله تغییر کرده است .شعرای عارف هم به الهام
بیواسطه اشاره کردهاند که مولوی از آن با تعبیر وحی دل ياد میکند و هم الهام
باواسطه که واسطه و تابعه معموالً روحاالمین (جبرئیل) است .در شعر مولوی و عطّار
نشانههای زبانی مانند تعابیر «سخنبخش» و «سخنده» و «يؤتیالحکمۀ» میتواند
اشاره به جنبۀ الهامی شعر (البتّه الهام بیواسطه) داشته باشد؛ زيرا فاعل اين تعابیر خداوند
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است .تصويرپردازیهای شاعرانه هم میتواند راهگشا باشد .سنايی شعرش را به حضرت
مريم مانند کرده است و مولوی در چند جا خود را به نای مانند کردهاست که از خود
اختیاری ندارد .باتوجّهبه اين تصوير ،میتوان اين مقوله را از منظر کالمی هم بررسی
کرد که شاعران ،خاصّه مولوی خود را در سرودن مجبور میدانند که متأثّر از انديشههای
اشعری است .هرچند بسامد اشاره به جنبههای جوششی شعر در شعر عارفان زياد است،
اين بدان معنا نیست که برای ساحت کوششی شعر وجهی قائل نشده باشند .در شعر
اين سه شاعر مواردی هست که نشان از تالش و کوشش برای سرودن دارد .اشارههای
مولوی به «قافیهطلبی» و تشبیه شعر به «شست» و بهکاربردن فعل «بافتن» برای شعر،
نشان از کوشش وی برای سرودن دارد .سنايی عقل و خرد را در سرودن دخیل دانسته
است .سنايی تن و جانش را در هنگام سرودن ريسمان (باريک) کرده و عطّار در هنگام
سرودن خونینسرشک افشانده است .همۀ اينها نشانههايی از کوشش برای سرودن دارد.
پينوشت
 .1در اين پژوهش مقصود از عارفان؛ سنايی ،عطّار و مولوی است.
 .2همر هم در ايلیاد (سرود دوم  )493-484خدايان را سرچشمۀ الهام میداند (مجتبايی)16 :1336 ،
که با الهام مرتبط است.
 .3عالوه بر اين نشانه ،باتوجّهبه عناوين ترجمهها هم میتوان به اهمیّت ساحت صناعتی شعر در نظر
ارسطو و مترجمان اثرش پی برد (ر.ک :ارسطوطالیس.)1973 ،
 .4ترجمه :من گنگ نیستم و میتوانم شعر بسرايم؛ چراکه مسحل ،هرگفتاری را به من هديه میکند،
بیان میکنم .ما دوستان خوب و صمیمی برای يکديگريم ،يکی از جنس جنّ و ديگری انسان.
.5جستوجوی نگارندگان برای يافتن شاهدی ديگر بر اين مدّعا ،سودمند نبود و بر ما معلوم نشد که آيا
ديگر شعرا هم به «تابعه» بودن خضر اشاره کردهاند يا خیر.
 .6نامگذاری نظريّه ها بدين صورت از اصغر دادبه است که در مقدمۀ ترجمۀ مهرانگیز اوحدی از کتاب
رابین اسکلتن آمده است و مقصود از اشاره به اين منبع نظريّات دادبه است (ر.ک :اسکلتن-52 :1375 ،
 57مقدمه).
 .7با دقّت در زمان و نوع الهامکنندگان شاعران میتوان گفت :الف .در حالتی شبیه به خواب اين حالت
بر شاعران رخ میدهد؛ چنانکه در بیت نظامی بدان اشاره شده و مولوی هم بدان اشاره کرده است:
تو ز پیش خود بپیش خود شوی
همچو آن وقتی که خواب اندر روی
با تو اندر خواب گفتست آن نهان
بشنوی از خويش و پنداری فالن
(مولوی)74/3 :1363 :
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ب .همیشه از شخصیّتهای دينی بهعنوان «تابعه» استفاده نشده است .سوزنی عنصری را تابعۀ خود
معرفی کرده است:
کای جهان را ديدن روی تو فال مشتری
از روان عنصری در خواب تلقین يافتم
آفرينها میفرستـم بــر روان عنصــری
تابرين وزن و قوافی آفرين گفتم تو را
()348 :1338
در دورۀ معاصر هم شعر معروف دهخدا «ياد آر ز شمع مرده ياد آر» در خواب به وی الهام شده و
الهامکننده اش جهانگیرخان صور اسرافیل بوده است (همچنین بنگريد به پینوشت شمارۀ  10مقالۀ
حاضر).
 .8اشاره دارد به «الشعر رُقیة الشیطان» (ر.ک :ثعالبی49 ،1385:؛ ابنفندق 149 :1361 ،و سنايی:
 .)45 :1359در بیت زير نیز به طنز از تابعۀ شاعران رقیب با تعبیر «ملکالموت» ياد کرده است:
ملکالموت خاطرش بر کار
به همه وقت خامش از گفتار
(سنايی)135 :1382 ،
 .9اين تشبیه در دورههای بعد مورداستقبال خاقانی و ديگران قرارگرفته است:
عالم ذکر معالی را منم فرمانروا
مريم بکر معانی را منم روحالقدس
(خاقانی)17 :1388 ،
 .10در ادامۀ اين ابیات به کیفیّت اين نوع از الهام اشاره کرده است:
تو ز پیش خو بپیش خود شوی
همچو آن وقتی که خواب اندر روی
با تو اندر خواب گفتست آن نهان
بشنوی از خويش و پنداری فالن
(مولوی)74/3 :1363 ،
 .11از قرن هجدهم و براساس مطالعات روانشناسی و روانکاوی ،ضمیر ناخودآگاه منبع اصلی خلّاقیّت و
الهام هنری است .براساس اين نظريه ،نويسندگان سوررئالیست عقیده دارند روح خلّاق هنرمند بايد بدون
دخالت و کنترل عقل ،تجربه های خود را بیان کند .در نظر اين نويسندگان الهۀ جديد هنر ،همان نیروی
ضمیر ناخودآگاه انسان است (ر.ک :داد :1387 ،ذيل «الهام» و برای شباهت مولوی و سوررئالیستها
ر.ک :مولوی.)82-81 :1388 ،
 .12در اين ابیات هم به اين مسئله اشاره کرده است:
گشته سخن سبو صفت بر يم بی نهايتی
ای تبريز محرمت شمس هزار مکرمت
(مولوی)211/5 :1378 ،
منگر سست بنخوت تو در اين بیت و ترانه
نه سماعست نه بازی که کمنديست الهی
(همان)154/5 :
 .13اين تعبیر باز هم تکرار شده است؛ برای نمونه ر.ک :مولوی.75/4 :1378 ،
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منابع

ابنفندق ،ابوالحسن علی بن زيد بیهقی ،)1361( ،تاريخ بیهق ،به تصحیح و تعلیق احمد بهمنیار و
مقدّمۀ علّامه قزوينی ،تهران ،کتابفروشی فروغی.

ابوالفتوح رازی ،)1381( ،روض الجنان و روح الجنان ،به تصحیح محمدجعفر ياحقی و محمدمهدی
ناصح ،جلد 4و  ،14مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
ارسطوطالیس ،)1973( ،فن الشعر ،ترجمه عن الی ونانیه و شرحه عبدالرحمن بدوی ،الطبعۀ الثانیۀ،
بیروت ،دار الثقافۀ.
اسکلتن ،رابین ،)1375( ،حکايت شعر  ،برگردان مهرانگیز اوحدی ،با مقدّمه و ويرايش اصغر دادبه ،تهران،
میترا.
افالکی ،شمسالدين احمد ،)1362( ،مناقبالعارفین ،تصحیح و تعلیق تحسین يازيجی ،جلد دوم ،چاپ
دوم ،تهران ،دنیای کتاب.
برهان ،محمدحسین بن خلف تبريزی ،)1342( ،برهان قاطع ،به اهتمام محمد معین ،چاپ دوم ،تهران،
ابنسینا.
ثعالبی ،عبدالملک بن محمد ،)1385( ،تحسین و تقبیح ،ترجمۀ محمدبن ابیبکربن علی ساوی ،تصحیح
عارف احمد الزغول ،تهران ،میراث مکتوب.
خاقانی ،افضلالدين ،)1388( ،ديوان ،به کوشش ضیاءالدين سجادی ،چاپ نهم ،تهران ،زوّار.
داد ،سیما ،)1387( ،فرهنگ اصطالحات ادبی (واژه نامۀ مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و اروپايی به
شیوۀ تطبیقی و توضیحی) ،چاپ چهارم ،تهران ،مرواريد.
رودکی ،)1368( ،ديوان ،به کوشش خلیل خطیبرهبر ،چاپ چهارم ،تهران ،صفیعلیشاه.
زرقانی ،سیّد مهدی ،)1391( ،بوطیقای کالسیک ،تهران ،سخن.
زرّينکوب ،عبدالحسین ،)1383( ،آشنايی با نقد ادبی ،چاپ هفتم ،تهران،سخن.
 ،)1387( ،ترجمۀ فن شعر ارسطو ،چاپ ششم ،تهران ،امیر کبیر.
سنايی ،)1359( ،حدیقة الحقیقه ،به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،تهران ،دانشگاه تهران.
 ،)1382( ،حدیقة الحقیقه ،به تصحیح مريم حسینی ،تهران ،نشر دانشگاهی.
 ،)1388( ،ديوان ،به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،چاپ هفتم ،تهران ،سنايی.
سوزنی ،)1338( ،ديوان ،به تصحیح ناصرالدين شاهحسینی ،تهران ،امیرکبیر.
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صفیپوری ،عبدالرحیم بن عبدالکريم ،)1397( ،منتهیاالرب فی لغات العرب ،مقدمه ،تصحیح ،تعلیق و
فهارس علیرضا حاجیاننژاد ،تهران ،سخن.
طوسی ،خواجهنصیر ،)1376( ،اساساالقتباس ،به تصحیح مدرس رضوی ،چاپ پنجم ،تهران ،دانشگاه
تهران.
عطّار ،محمّد بن ابراهیم 1386( ،الف) ،اسرارنامه ،مقدّمه ،تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی
کدکنی ،تهران ،سخن.
 1386( ،ب) ،مصیبتنامه ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران،
سخن.
 ،)1387( ،منطقالطیر ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران،
سخن.
 ،)1388( ،الهینامه ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران،
سخن.
عنصرالمعالی ،قابوس بن وشمگیر ،)1378( ،قابوسنامه ،به اهتمام و تصحیح غالمحسین يوسفی ،چاپ
نهم ،تهران ،علمی و فرهنگی.
قیس رازی ،شمسالدينمحمد ،)1387( ،المعجم

معايیر اشعار العجم ،به تصحیح محمد قزوينی و

مدرس رضوی ،تهران ،زوار.
کروچه ،بندتو ،)1393( ،کلیات زيبايی شناسی ،ترجمۀ فؤاد روحانی ،چاپ دهم ،تهران ،علمی و فرهنگی.
کمیلی ،مختار« ،)1394( ،شعر و شاعری از ديدگاه سنايی» ،پژوهشهای ادبی ،سال  ،12ش -31 ،49
.55
مجتبايی ،فتح اهلل ،)1336( ،هنر شاعری (ترجمۀ فن شعر ارسطو) ،تهران ،بنگاه نشر انديشه.
محبتی ،مهدی ،)1388( ،از معنا تا صورت ،تهران ،سخن.
مولوی ،جاللالدين محمد ،)1371( ،مثنوی معنوی (چاپ عکسی) ،زيرنظر نصراهلل پورجوادی ،تهران،
نشر دانشگاهی.
 ،)1378( ،کلیّات شمس ،با تصحیحات و حواشی بديعالزمان فروزانفر ،جلد  ،10-1چاپ
چهاردهم ،تهران ،امیرکبیر.
 ،1388 :غزلیّات شمس تبريز  ،مقدمه ،گزينش و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی ،چاپ
چهارم ،تهران ،سخن.
 ،)1363( ،مثنوی معنوی ،به تصحیح رينولد نیکلسون ،به اهتمام نصراهلل پورجوادی،
تهران ،امیرکبیر.
میهنی ،محمد بن منوّر ،)1367( ،اسرارالتوحید ،به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی ،چاپ دوم ،تهران،
آگاه.
ناصرخسرو ،)1357( ،ديوان ناصرخسرو ،به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق ،تهران ،مؤسسۀ
مطالعات اسالمی دانشگاه مکگیل با همکاری دانشگاه تهران.
نظامی عروضی سمرقندی ،)1327( ،چهار مقاله ،به تصحیح محمد قزوينی ،لیدن ،مطبعۀ بريل.
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نظامی ،الیاس بن يوسف ،)1388( ،شرفنامه ،تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی ،چاپ دوم،
تهران ،زوّار.
 1389( ،الف) ،اقبالنامه ،تصحیح حسن وحید دستگردی ،چاپ دوم ،تهران ،زوّار.
 1389( ،ب) ،هفت پیکر ،تصحیح حسن وحید دستگردی ،چاپ دوم ،تهران ،زوّار.
همايی ،جاللالدين ،)1376( ،مولوینامه (مولوی چه میگويد) ،چاپ نهم ،تهران ،هما.
همدانی ،عینالقضاة ،)1969( ،نامههای عینالقضاة ،به کوشش عفیف عسیران و علینقی منزوی ،تهران،
بنیاد فرهنگ.

