
 

  هاي متكي بر الهام خالقيت
  دكتر غالمرضا ستوده

  :چكيده
هـاي  كوب دربارة ادبيات عرفاني ايران، مستلزم بررسيتأمل در نظر صائب استاد فقيد دكتر شادروان دكتر عبدالحسين زرين

شناسـان كـه   ادب. طور كه بايد و شايد مورد مطالعه وتحقيق قرار نگرفته استاست كه هنوز آنتري هاي گستردهبيشتر و بحث
اند، به اين نكته واقفند كه اگردنيا در برابـر فردوسـي و حـافظ، هـومر و گوتـه را قابـل       در آثار مولوي تحقيق و تفحص نموده

  .وي به خود نديده استارزيابي و همطراز بدانند، مسلماً جهان ادب، همسنگ و همپاية مول
از حيث شمارگان در جهان مقـام دوم را  ) هاي اروپاييشده به زبانترجمه(هاي اخير آثار مولوي بايد اذعان نمود كه در دهه

  .حائز شده و بعد از شكسپير قرار گرفته است بايد دانست اين منزلت به چه سبب بدست آمده و سرچشمة آن كجاست
عوامل مهم منزلتي كه محققان به ويژه محققان اروپايي بـراي ادبيـات فارسـي و حتـي بـراي زبـان       تحقيق دقيق در عامل يا 

  .اند، موجب تجلي بيشتر اين ادبيات خواهد شدفارسي قائل شده
  عرفاني و شعر –عرفان  –سالك  –الهام –ادبيات  :يكليدواژگان 

  عوامل مؤثر در كيفيت ادب ايران
امل، شايد ذكر اين نكته الزم باشـد كـه هرگونـه عـاملي كـه در احـراز برتـري و        قبل از ورود به بحث تحليل عو

-همتايي ادبيات فارسي مؤثر تشخيص داده شود، آن عوامل در اين بحث سرانجام به يك نقطه در اوج به هـم مـي   بي
تي اسـت  پذير است و هر كس واجد اين عوامل باشد، شخصـي در حقيقت رسيدن به مقصد از دو طريق امكان. رسند

السـالم  ابـن ابيطالـب عليـه   چنانكه مولوي دربارة امام علي. نشيننظير و آگاه، با كالمي متين و استوار و دلممتاز و كم
آنجا كه حضرت بر دشمن خطرناك خود پيروز شده و طبق عمليات جنگي بايد حريف را زود بكشد، ولـي حريـف   

كند، قاعدتاً بايد در قتـل  آن خشمي بر حضرت علي غلبه ميافكند، كه در اثر وقيح آب دهان به صورت حضرت مي
كند و در اينجا مولوي با شگفتي حضرت را مـورد خطـاب   حريف سريعاً اقدام نمايد، ولي حضرت دشمن را رها مي

كـه مقصـود از عقـل، جـامع      1»اياي واگـو از آنچـه ديـده   اي شـمه اي علي كه جمله عقل و ديـده «: دهد كهقرار مي
ست و ديده نمادي از كشف و شعود و شايد تقابل يا تعامل اين دو جريان مورد نظر مولـوي بـوده باشـد و    ها داللت

پـس  ). اليقينـي جريان استداللي و عقلي با جريان شهودي و حق(السالم،  نقطة تالقي  و استقرار دو جريان  علي عليه
د، كه مهمترين آنهـا بـراي شـاعر جسـتجوي     براي رسيدن به درجات عالي شعر و تصوف راههاي متعددي وجود دار

آوردن مضمون تازه، همچـون شـكارچي مـاهري در صـحراي     دستمضامين تازه است؛ بدين معني كه شاعر براي به
ها و تبعيت پردازد تا شكار تازه و گرانبهايي به دام آورد و سالك با تهذيب نفس و تحمل رياضتانديشه به شكار مي

هاي قلب سالك هميشه بايد براي درك و درياقت حقـايق بـاز   گويند دريچه. كندرا طي مي از مراد خويش راه كمال
و امـا شـاعر در   . الوقت گفته باشندبر اين اساس شايد صوفي را ابن. باشد و مراقب اوضاع و احوال روزگار خويشتن

اي به چنـگ  برساند و گاه مضمون تازه رود تا خود را باالتر از نُه كرسي فلكهاي واالي انساني باال ميآسمان انديشه
اين هر دو گـاه مـورد لطـف و عنايـت     . گرددبرد و نزد شاعران ديگر عزيز و محترم ميآورد كه شعر او را باال ميمي

ها و اين مجاهدت و جهندگي در بيان و شعر نشينيگيرد و از آنجاست كه حاصل آن مراقبه و گوشهاولياءاهللا قرار مي
بايد در نظر داشت كه پشتوانة فكري هر دو طريق و هدايت آنها . آيدد و شعر و ادب عرفاني پديد ميشومنعكس مي

  .به سوي كمال، قرآن كريم است
بخشد و به ذهن و ضمير شاعر براي دستيابي به كالمي متين و همـه زمـاني مـدد    قرآن به هر دو جريان ارزش مي

  .رساندمي
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كند به ميل و ارادة خـود اوسـت و   سير و سلوك براي وصول به كمال طي ميانتخاب راهي كه سالك در مراتب  
» طلب«گانة سير و سلوك را كه مرحلة اگر بخواهد خود را به كمال عارفانه برساند، بايد نخستين منزل از منازل هفت

و ديگـر اينكـه    .آيـد است، طي كند و در اين مرحله راضي به هر كيفيتي باشد كه در جريان زندگي برايش پيش مـي 
  .هميشه تصوير پير و مرشد خود را مدنظر گيرد و با ارشاد و هدايت او گام بردارد

خبري به آگـاهي  دهد از شادخواري و بييابد و در زندگي تغيير روش ميولي شاعري كه توفيق تحول روحي مي
ري نيست، بلكه حوادث و اتفاقـات  دهد، خود طالب چنين تغييو اعراض از هواهاي نفساني تغيير اخالق و رفتار مي

  .شود مثالً سنايينشاند و ميدهد او را به تفكر و تأمل ميو وقايعي كه به اشكال مختلف اطراف او رخ مي
تحول روحاني نزد عارفان و صوفيان براي رسيدن به كمال و حقيقـت نامهـاي گونـاگون دارد و مراحـل و منـابع      

صـوفيه در مراتـب سـير و سـلوك بـراي      . حلي است براي بيان سير عارفانـه مختلفي بايد طي شود و در حقيقت مرا
يـا  » تجليـه «و »  تحلـي «يـا  » تحليه«و  » تخلي«رسيدن به حقيقت و تجلي نور حق در دل سالك سه مرحلة تخليه يا 

  :اندرا ذكر كرده» تجلي«
 .داردميكه آدمي را از خدا بازخالي كردن سالك درون خود را از بديها و دور ماندن از همة اموري : »تخليه«
 .آراستن سالك است به صفات نيك و فضايل انساني: »تحليه«
 .تابيدن انوار حق بر دل سالك:  »تجليه«
 1.تأثير انوار حق در دل سالك به حكم اقبال بر دل مقبالن كه بدان شايسته شوند: »تجلي«

القضات همداني بـا تأييـد حـق و انـوار معرفـت      عين بايد اضافه نمود كه بعضي عرفاي بزرگ مانند شيخ اشراق و
  .اندباري تعالي و الهام عيني آثار بسيار ارزنده و جاويدان به وجود آورده

شـايد برخـي،   » بارقـه «و » واقعـه «و » واقـع «چند اصطالح ديگر تصوف كه در ادبيات نيز كاربرد دارد ، عبارتند از 
مري اتفاقي تلقي كنند، اتفاقي يـا هـر نـوع ديگـر اصـل آن در شـاعران       تحول شاعران و همچنين احوال سالكان را  ا

اي است، روبه رشد و كمال روحـي متغييـر كـه ايـن     تحولي است، گرايش از بدي به خوبي ثابت و در سالكان اراده
  .»تحول و گرايش تا آخر حيات شاعر و شعر او انعكاس دارد

انگيـز ايـن   تا آنجا كه غبـار غـم  . كاشاني است، در مرثية كرباال بند محتشممثال ديگر مجموعة دوازده بندي ترجيع
و روايـت  » علـي اي همـاي رحمـت   «و امـروز شـهريار در سـرودة    . بردآميز را تا عرش اعال باال ميحركت شقاوت
آيـا رؤيـاي   . » ياد آر ز شمع مرده يـاد آر «العظمي مرعشي نجفي و رؤياي دهخدا و صور اسرافيل و اهللاحضرت آيت

اكبر دهخدا صوراسرافيل يدن فردوسي دقيقي را و آوردن هزار بيت دقيقي در شاهنامه و در خواب ديدن عالمه عليد
كـه مهـر خـاتم امـام     (را و سرودن قطعة عجيب مرغ سحر و يا آگاه شدن كارگزار آستان قـدس از آمـدن بابافغـاني    

تـوان ادبيـات   باري اشعاري از اين قبيل را نمي). ده بودالرضا مصرعي از اشعار او الهام و دستور داده شموسيابن علي
  الهامي و يا رؤياي ناميد؟

هايي از حقايق را دريابد، ولي شاعر بدون اينكه انتظار چيـزي را  سالك هميشه در انتظار آن است كه قلب او بارقه
را بدون اختيـار متحـول ميسـازد و از    شود و شاعر رو ميبكشد، ناگاه با حادثه و يا با پيام سروش از در و ديوار روبه

آنچـه را در  . آوردكند و آثار بزرگ و ارزشمندي به وجود مـي اي ديگر پيدا مياينجاست كه شعر شاعر جهت و جنبه
 . اندخوانده» الهام«كند، شاعر ايجاد تحول مي

  چند نمونه از حاالت شاعران
  عطار

آن بود كـه روزي در دكـان عطـاري مشـغول و     ) يش ژوليدهدرو(سبب توبة وي : دربارة عطار آورده است 2جامي
اي «: درويـش گفـت  . وي به درويـش نپرداخـت  . اهللا گفتمشعوف به معامله بود درويشي آنجا رسيد و چند بار شي

                                                            
  .16اي بر مباني عرفاني و تصوف، ص از مقدمه.  1
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همچون من خـواهي مـرد؟   : گفت«: درويش. »چنان كه تو خواهي مرد«: عطار گفت» خواجه تو چگونه خواهي مرد؟
و جان بداد، عطار را حال متغيـر  » اهللا«: اي چوبين داشت، زير سر نهاد و گفتدرويش كاسه. »يعني چه؟«عطار گفت 

  ....شد
  احوال ناصر خسرو

ديده بود خاتمه داد، عبارت ناصر خسرو دربـارة  )... ناصرخسرو(سرگرداني و نابساماني احوال را خوابي كه شاعر 
  :اين خواب چنين است

: شبي در خواب ديدم كه يكي مرا گفت... يك ماه ببودم و شراب پيوسته خوردميبه جوزجانان شدم و قريب ... "
حكما جز «: من جواب گفتم كه. »چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد از مردم زايل كند؛ اگر بهوش باشي بهتر

حكـيم نتـوان   . شـد اين چيزي نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا كم كند، جواب داد كه در بيخودي و بيهوشي راحتي نبا
مـن  «: گفت كسي را كه مردم را به بيهوشي رهنمون باشد؛ بلكه چيزي بايد طلبيد كه خرد و هوش را بيفزايد گفتم كه

چون از خواب . و پس سوي قبله اشارت كرد و ديگر سخن نگفت. »جوينده يابنده باشد«: گفت» اين را از كجا آرم؟ 
ر من كار كرد با خود گفتم كه از خواب دوشـين بيـدار شـدم اكنـون بايـد از      بيدار شدم آن حال تمام بر يادم بود و ب

  1.انديشيدم كه تا همة افعال و اعمال خود بدل نكنم فرج نيابم. خواب چهل ساله نيز بيدار شوم
  احوال سنايي

چنان كـه   گذراند وليآميز شاعران درباري را ميسنايي در آغاز كار به مداحي اشتغال داشت و همان زندگي طرب
گرفـت و رادمـردان و   كـرد و از اشـعار آبـدار و اسـتادانة خـويش نصـيبي نمـي       بايد كام خود از روزگار حاصل نمي

  .آوردند و او دردناك و مستمند در چنگ آز گرفتار بودممدوحان موجبات رضاي وي را چنانكه بايد فراهم نمي
و او را از ظلمت طمع رهـايي بخشـيد و جمـال حـق،     تا اينكه يكباره خرسندي پرده از روي زيباي خود انداخت 

واله و شيدايش ساخت چنان كه دست از جهان و جهانيان بشست؛ از آدميان ببريد؛ از نيـك و بـد زمـان و از غايـت     
  ...هشياري بدگمان گشت

ن اسـت  دانند؛ ولي هر چه هست نشاني از ايرا دربارة تحول سنايي درست و واقعي نمي» خوارالي«برخي داستان 
شـود و  شنود و متحول مـي كه سنايي در حالي كه براي اجراي كار معمول خود عازم دربار بوده، چنين عباراتي را مي

  .شود حجت خراسان با شعري مشحون از حكمت و پند و اندرزسنايي دردخوار مي

  الهامات شاعرانه
  عرفي

يـا آمـده اسـت كـه روزي عرفـي در حـرم       هـا گو از وقايع زندگي عرفي يكي ايـن اسـت كـه در يكـي از تـذكره     
خوانـد  روي ضريح مطهر ايسـتاده و شـعري مـي   دار بارگاه را ديد كه روبهالسالم خادم يا شمعاميرالمؤمنين علي عليه

  :سست و ضعيف با اين عبارتها كه
  هايت اي عليقدر اين گلدسته  سازم برايت اي علي شمع مي

شود كه تاجر معتبري، مبلغ هفتگي به عنوان صـله بـه   روز بعد باخبر مي ماند واين شعر سبك در خاطر عرفي مي
اي بگويـد و در آن  افتد كـه قصـيده  عرفي به فكر مي. ساز پرداخته استالسالم در عالم وقعه به شمعدستور امام عليه

قصـيدة خـود را    رود واي بـه حـرم مـي   لذا روزي ديگر با قصـيده . اي شايان عايدش شودجايگاه بخواند، شايد صله
اي خواند و باز از جـايي صـله  سازد و مياي ديگر ميقصيده. شودماند و خبري نميخواند و چند روزي منتظر مي مي
گويد در امامت بحقي اما از آنگاه عرفي رو به ضريح مطهر كرده و مي. ماندپاسخ ميرسد و سومين قصيده هم بينمي
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  .اندنوشته  هاهاي بدن عرفي را پس از چند سال از هند به ايران تذكرهانتقال استخوان. دانيشعر چيزي نمي
  فغاني شيرازي بابا

السالم قرار گرفت و تحولي روحي يافت بابافغـاني شـيرازي   الرضا عليهيكي از شاعراني كه مورد لطف امام موسي
التوليه آستان قدس ابالغ شد كه  نقش است كه بيتي يا مصرعي از اشعار او در راه سفر خراسان از سوي امام به نايب

آستان قـدس در نظـر داشـته كـالم مناسـبي از      : مهر آستانة مبارك امام انتخاب شده و تفصيل واقعه به اين قرار است
  .بزرگان علم و ادب براي نقش مهر آن  آستان تهيه كند

و ايـن مسـافر در   » اب شده و در راه استنقش مهر آستان ما انتخ«شود كه در عالم وقعه به متصديان امر ابالغ مي
آمده و ايـن اسـت   راه كسي نبود جز بابافغاني كه با حالتي شوريده از گذشته تائب و نادم به زيارت آستان مقدس مي

  ...گلي كه هر ورقش آبروي صد چمن است: شودآن كالم از بابافغاني كه به عنوان نقش مهر آستان قدس برگزيده مي
االئمـه  اي ترقي نمود كه اشراق نور باطن حضـرت ثـامن  هد مقدس رحل اقامت افكند و به مرتبهاز آن پس در مش

  .اهللا عليه بر ضميرش پرتو انداخته و يك بيت از اشعارش نقش خاتم آن حضرت شده و يافت، آنچه ميخواستسالم
لشموس امام طوس آورد و اپناه حضرت شمسروي نياز به درگاه ماليك«العارفين مسطور است چنانكه در رياض

اي در منقبت به سلك نظـم  گويند كه چون محرم حرم آن امام همام گرديد قصيده. در آن آستان مجاورت اختيار كرد
جات و ارقام ضرور و در كار بود مدار در فكر سجعي به جهت مهر آثار كه در نوشتهكشيد و كارگذاران سركار امامت

. يـاب شـد  اي به خدمت حضـرت فـيض  الثنا در واقعهوالتحيهوليان روضة رضا عليشب يكي از اهل صفا و مت. بودند
اي در مـدح مـا   آيد و قصيدهاي با سر و پاي برهنه ميحضرت فرمودند كه صباح به خارج شهر رويد كه پيادة ژوليده

بابـا را ديدنـد و    الصـباح بـه اسـتقبال رفتـه،    االمر عليحسب. گفته كه مطلع آن جهت سجع مهر مبارك مناسب است
عـارف  . داخل شهر شده مطلع قصيده او را سجع مهر مبارك كردنـد «: غايت حضرت نواختندشناختند و به عنايت بي

اين بيت نقش خاتمي اسـت كـه در آن آسـتان    . »الخيال استكه سال تأليف لطايف 1087سنة «شيرازي گويد بالفعل 
  :گردد و آن مطلع و منتخبي از قصيدة مزبور استنامة زوار به آن مزين ميماليك پاسبان زيارت

  

 گلي كه هر ورقش آبـروي صـد چمـن اسـت
 

 نشان خـاتم سـلطان ديـن ابوالحسـن اسـت     
 علـــي موســـي جعفـــر كـــه مهـــر خـــاتم او

  

 ســـتاره شـــرف و آفتـــاب انجمـــن اســـت
 

ــان ــوهر ج ــدهزار ج ــاتم او ص ــش خ ــه نق  ب
  

 اگر نثـار نمـايي بـه جـاي خويشـتن اسـت      
 

ــحيفه كــ  ــد رقــمدر آن ص  ه طغــراي او كنن
  

 چه جاي الله نعمـان و بـرگ نسـترن اسـت    
 

)12-13ديوان بابافغاني، صص ( 

  شهريار
علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را كه به ماسوي فكندي همه ساية هما را چنين اسـت  «و اما ماجراي شعر 

مشغول بوده ولي هنوز ان را تمام نكرده و بـراي  السالم و فرزندان او اي در مدح علي عليهكه شهريار به گفتن قصيده
كنـد بـه   آيد و او را به قم دعوت مـي اهللا مرعشي نجفي به سراغ شهريار ميكسي نخوانده بود كه پيكي از جانب آيت

كند كـه شـعر   پرسند شهريار تعجب ميخوانند  و از بقية آن ميمحض ورود شهريار آيتاهللا مرعشي نجفي مطلع را مي
البتـه كرامـت   . انداهللا از كجا اطالع پيدا كردهز كامل نشده و هيچ يك از ابيات را براي كسي نخوانده؛ پس آيتاو هنو

  .اندابيطالب آمر و ملهم بودهابناهللا بر همه معلوم است؛ ولي به حكم يقين حضرت عليحضرت آيت
دنبالـة همـان   «حمت تو چه آيتـي خـدا را   علي اي هماي ر«آيا التفات موالي متقيان و القاي مطلع قصيده معروف 

سالگي و سپس در نوزده سالگي ديده و تأثير ان دو رؤيـا باعـث ايجـاد روحيـة     رؤياهايي است كه شهريار در سيزده
  عرفاني در شهريار شده است؟

  



 1047/      هاي متكي بر الهام خالقيت

  نكاتي دربارة الهام
شود و لفظـي  مي عواطف كسي ظاهردر مركز . رسد و تمام؛ ناگهاني است باره ميالهام مقدمه و مؤخره ندارد؛ يك

همچنـين كـه محتشـم در    . گـردد دهد و شاعر از بند كالم آزاد مييا عبارتي شيوا و معنايي لطيف در دل وي قرار مي
انگيز چگونه بگويـد كـه عـرش اعـال نيـز در ايـن       بند معروف خود متحير مانده بود كه براي اين جنايت شرمترجيع

سرهاي قدسيان همـه بـر زانـوي غـم     «كند كه ادار است، ولي مقصود را اينگونه بيان ميمصيبت عظمي افسرده و عز
  .اي از الهام مدد گرفته، از محظور بيرون آمده باشدشايد كه لحظه... »است

  :اندبرخي منابع طريقة الهام و وحي را چنين برشمرده
 به وسيلة خواب

 به وسيلة القائات قلبي
 شنيدن صدا

 ة وحي بدون رؤيت خود فرشتهمكالمه با فرشت
 مكالمه با فرشتة وحي با ديدن خود فرشته

  .شودو گاه الهام از در و ديوار صادر مي
مقولة وحي در اينجا از حوزة موضوع خارج است و الزم است يادآور شوم كه اگر كسي ادعا كند كه همة اشـعار  

گويـد  فالني شعر نمـي «كند كه مثالً بگويند ييد نميبررسي متون شعري موجود اين ادعا را تأ. يك شاعر الهامي است
  .»مگر به الهام

  مراتب وحي و الهام
يكي معني و تركيب لفظ از سوي خداوند است بر قلب پيامبر و ديگر : وحي مختص پيامبران است، به دو صورت

  .است همانطور كه گذشت در اين مقاله منظور ما چيزي ديگري. ابالغ معني است، بدون لفظ مخصوص
دهند مفيـد و مـؤثر   توانند در تشخيص درستي يا نادرستي مطلبي كه ارائه ميتفكر و تعقل در امر ساختار شعر مي

  .باشند
  :ولي در الهام مقولة ديگريست و آنچه در ادب فارسي از ان استفاده شده چندگونه بوده است

 .رسدپيام توسط سروش كه در حالت بيداري به گوش پيامگير مي
شود و بيشتر الهامـات شـاعران از طريـق رؤيـا     م توسط سروش كه در حالت خواب و رؤيا به پيامگير ابالغ ميپيا

 .بوده است
  .العاده از خود يا از ديگريمواجه شدن با يك عمل خارق

  :گيري نتيجه
هاي رسي در مايهالحال تقواي مسلم مردان روحاني كه به زبان فابجاست در اين برهه از زمان يادآور شويم كه في

  .اند  ،موجب جلب توجه جهانيان شده استاند و يا از شعر عرفاني دفاع كردهعرفاني شعر سروده
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