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شعر و منشأ آن در ادبيات جهان

 محّمد فرهمند*

چكيده
ــاعر و فضاى ذهن و خيال او، بحث دربارة منشأ  ــناخت كيفّيت حاالت نفسانى ش براى ش
پيدايش شعر، نكتة جالب و قابل اهمّيتى است. اعتقاد به اين نكته كه هر هنرى، آبشخور 
ــوزة مباحث هنرى در  ــه هاى بنيادين در ح ــته، از انديش ــّل تغذية خاّص خود را داش و مح
ــت. تحليل مضامين آفرينش هاى هنرى در ساختار فكرى شاعران  ــرق بوده اس غرب و ش
ــناخت فضايى است كه شاعر در آن فضا تحت  و ارتباط دادن آن با دنياى بيرون، درگرو ش
ــد كه پيكرة هنرى اثر خود را فصل بندى مى كند.  تأثير عوامل مختلف، به دريافتى مى رس
ــت هنرى، كه در ادبيات جهان با  ــئلة «الهام» و جايگاه آن در خالقّي در مقاله حاضر، مس
ــيطان، تابعه، همزاد و... از آنها ياد  ــعر، جّن و ش عناوين مختلف نبوغ، ذوق و جذبه، الهة ش

شده، بررسى شده است. 

كليدواژه ها: شعر، الهام، استمداد، الهه و شيطان، ذهن، خيال، آفرينش هاى هنرى.

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى ـ واحد اردبيل.
 farahmand2008@yahoo.com                                             تاريخ دريافت:89/2/10؛ تاريخ پذيرش: 89/6/29
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مقّدمه
ــعر و زمينة پيدايش آن، بايد درمورد ماهّيت شعر و شاعرى  ــدن به بحث ش قبل از واردش
ــود. از ديرباز درمورد چيستى شعر و منشأى آن، نظريه هاى مختلف ارائه شده  ــخن گفته ش س
ــاخه بوده است: در يك طرف، به  ــده درمورد شعر تا به امروز در دو ش ــت. تعاريف ارائه ش اس
ــعر و در طرف ديگر، به جوهر و ماهّيت و نيز هدف آن توّجه شده است.  جنبه هاى صورى ش
ــتن اقوال موزون و متساوى  ــت مخّيل كه از به هم پيوس ــعر، كالمى اس در نگاه گروه اّول، ش
ساخته شده است؛ و در نگاه گروه دّوم، از شعر با «سيالن احساس»، «بيان هنرى و ملموس 

فكر بشر به زبانى عاطفى و آهنگين»، و «رستاخيز كلمات» ياد شده است. 
ــت جامع كه هم  ــعر ارائه داده، بيانى اس ــفيعى كدكنى از ش و باألخره تعريفى كه دكتر ش
ــعر است. از منظر او «شعر گره خوردگى عاطفه و  ــكل و هم جوهر و ماهّيت ش دربرگيرندة ش
تخّيل  است كه در زبانى آهنگين شكل مى گيرد» (شفيعى كدكنى، 1380: 86). براساس اين 
ــعر، پنج عنصر عاطفه، خيال، زبان، آهنگ و شكل و  ــكيل دهندة ش تعريف، عناصر اصلى تش

ساختار آن است.
ــعر، بدون درنظر گرفتن منشأى پيدايش آن و فضايى كه نطفة شعر در  بحث در مقولة ش
آن فضا بسته مى شود، امرى است كه ما را در شناخت روحياِت شاعر و عناصرى كه موجِب 
سرودن شعر مى شود، دچار اشكال مى كند. از ديرباز در متون مختلف اساطيرى و ادبى شرق 
ــت. باور اين نكته كه  ــأى پيدايش آن صحبت به ميان آمده اس ــعر و منش و غرب، درمورد ش
ــرودن شعر، براى اتّصال به نكتة رهايى  ــاعران و هنرمندان در موقع درماندگى در س همة ش
ــهود) و رسيدن به جوشش احساس،  ــتن به عالم معنا (فضاى خيال و ش از عالم ماّده و پيوس
ــه هاى بنيادى در حوزة مباحث  ــتمداد مى جويند، از انديش به جايى تكيه مى كنند و از آنجا اس

هنرى بوده است.
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ــده است.  ــاره ش ــعر در بين ملت ها و فرهنگ ها اش در مقالة حاضر به عناصر پيدايش ش
عناصرى كه در بين ملت ها، عناوين مختلف الهام، نبوغ، جذبه، جّن و پرى، سروش، شيطان، 
ــت. در اين مقاله، گزارة «الهام»2 را  ــاعر و ... به خود گرفته اس ــعر1، همزاد ش تابعه، الهة ش

به عنوان قدر مشترك و مدخل و بابى براى واردشدن به بحث انتخاب كرديم.

الهام و ماهيّت آن
ــناخته ترين و مرموزترين  ــگاه آن در آفرينش هاى هنرى از ناش ــاز «الهام» و جاي از ديرب
امورى بوده است كه متفّكران و انديشمندان در حوزه هاى مختلف علوم انسانى به آن توجه 

داشته اند. 
ــت كه  ــى به معنى «در دل افكندن» و «در دل انداختن»، محّركى اس الهام در لغت فارس
شاعر را وادار به خلق اثر هنرى مى كند و موجب دلسپردگى او به كار مى شود. يا به تعبير 
ــف معانى و مضمون هاى  ــاعر، او را به كش ــت كه با ايجاد هيجان در ش ديگر، نيرويى اس

پنهان در جهان اطراف و توصيف آنها برمى انگيزد. (ميرصادقى، 1385: 34)
ــى «inspirare» كه به معنى  ــت از واژة التين ــى «الهام» مأخوذ اس اصطالح انگليس
ــكل و دشوار است.  ــى امرى بس مش ــت. تبيين ماهّيت الهام از لحاظ روان شناس دميدن اس
گروهى از آن به «جنون الهى» ياد مى كنند و آن را صرفًا پديده اى ذهنى مى دانند كه موجب 
خّالقيت هاى هنرى مى شود؛ و شايد طبق تعبير علمى بعضى روان شناسان، بتوان «الهام» را 
ظهور دفعى و ناگهانى قسمتى از الشعور در سطح شعور دانست (زرين كوب، 1369: 55). اّما 
آنچه در اينجا مهّم است، اين نكته است كه از ديدگاه صاحب نظران از گذشته هاى دور تا به 

امروز، «الهام» در حكم اشراقى براى هنرمند بوده كه منشأى پيدايش آثار هنرى است. 

الهام و نظرياِت پيرامون آن
ــت، مى توان  ــمانى اس ــن تصّور كه آفرينش هاى هنرى برآمده از الهامى آس ــون اي پيرام
1. muses                                           2. inspiration
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تاريخچه اى طوالنى ارائه داد. اين تاريخچة طوالنى از انبياى عبرانى و شاعران و  خنياگران 
ــد كه اّدعاى كشف و شهود و ارتباط با عالم ماوراى  ــيحّيت مى رس يونانى تا عارفان عالم مس
ــفات يوحّنا و مكاشفه گران پروتستان ازجمله  ــته اند كه ازجمله مى توان به مكاش طبيعت داش
ــير و سلوك زائر1 وى يكى از نمونه هايى است كه در  ــاره كرد كه كتاب س «جان بانيان» اش

ادبيات غرب مطرح شده است. 
دربارة الهام و منشأى آن، دو نظرية متفاوت ارائه شده است. براساس يك نظرية قديمى، 
ــطو و ديگر فالسفة يونان و روم  ــفه اى چون افالطون، ارس كه از ديرباز در بين حكما و فالس
ــأى اصلى آن، در خارج از وجود هنرمند فرض شده است. براساس  ــت، منش ــته اس رواج داش
ــأى آن  ــأيى ماوراى طبيعى دارد؛ و عده اى برخالف گروه اول، منش باور اين گروه، الهام منش
ــه درمورد الهام و آفرينش هاى هنرى  ــرى در درون هنرمند مى دانند. زيباترين بحثى ك را ام
ــالة «ايون» (اثر افالطون) برمى گردد كه  ــت، به مكالمة ايون و سقراط در رس ــده اس ارائه ش

مشروح ترين اثر در زمينة ارائة اين انديشه در دنياى قديم است.
ــيفتگى و جذبه و از خود به درشدگى هنرمند  افالطون، آفرينش هاى هنرى را محصول ش
ــون زنجيره و نيروى  ــر وى، الهام هنرى همچ ــرى مى داند. از منظ ــش هن ــة آفرين در لحظ
ــت كه حلقه هاى آهن را يكى پس از ديگرى به هم جذب مى كند كه  ــى  بوده اس مغناطيس
نخستين حلقة آن كه ارتباط مستقيم و بدوِن واسطه با الهة شعر دارد، شاعر است و حلقه هاى 

ديگر سلسله وار خوانندگان هستند كه مجذوب شعر مى شوند.
سقراط در بحث از روايتگرى «ايون»2، ضمن بيان اين تشبيه، تأثيرى را كه در اثر روايت 
او  در مخاطبان ايجاد مى شود، بازگو و از شاعران به عنوان اولين حلقه از حلقه هاى زنجيرى 
ــعرند و موجب دل بردگى و شيفتگى مخاطبان  ياد مى كند كه داراى نيروى مغناطيس الهة ش

كه در حكم حلقه هاى ديگر زنجير هستند، مى شوند:

1. The Pilgrim's Progress
2. «ايون»، خوانندة حرفه اى بود كه اشعار بزرگان را روايت مى كرد.
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سقراط: ايون، گوش فرادار... مهارتى كه تو در تفسير اشعار هومر دارى، هنرى نيست؛ زيرا 
ناشى از نيرويى نيست كه در خود تو باشد؛ بلكه نيرويى الهى تو را بر آن مى دارد؛ درست 
ــت كه «اوريپيد»،1 مغناطيس ناميده است و ما «هراكليا»  ــنگى اس مانند نيرويى كه در س
ــنگ نه تنها حلقه هاى آهنين را جذب مى كند، بلكه از نيروى خود نيز به  مى خوانيم. آن س
آنها مى بخشد و ازاين رو آن حلقه ها، حلقه هاى ديگر را به سوى خود مى كشانند و بدين سان 
ــه، نيروى جذب و نگاهدارى  ــرى دراز از حلقه ها به وجود مى آيد، درحالى كه هر حلق زنجي
ــب كرده است. خداى شعر نيز كسانى را مجذوب مى سازد  ــنگ كس حلقة ديگر را از آن س
ــان روى آورده است، به ديگران منتقل مى كنند  ــدگان جاذبه اى را  كه به ايش و مجذوب ش
ــاعران بزرگ  ــت كه ش ــان، زنجيرى از مجذوبان پديد مى آيد. مقصودم اين اس و بدين س
حماسه سراى، شعرهاى شيواى خود را به يارى هنرى كه در آنان باشد و خود به وجود آن 
ــعار زادة جذبه اى است كه به آنان دست مى دهد...  ــند، نمى آفرينند، بلكه آن اش واقف باش
ــين  حلقه هاى زنجيرند كه  ــنوندگان، واپس ــى كه آن ش گمان مى كنم اكنون دريافته باش
ــگران و راويانى چون  ــود و حلقه هاى ميانه، نمايش ــروى مغناطيس به آنها منتقل مى ش ني
ــت. خدا نيروى خويش را به حلقة نخستين مى دهد و  ــتين، خود شاعر اس تو، و حلقة نخس
ــد و  ــن حلقه به حلقه اى ديگر مى پيوندد و هر حلقه، حلقة بعدى را به دنبال خود مى كش اي
ــعر و هنر آويخته است و خدا كه  ــان، زنجيرى دراز به وجود مى آيد كه از خداى ش بدين س
ــيلة اين زنجير، روح آدميان را به هر سو بخواهد، مى برد. در  ــت، به وس مغناطيس اصلى اس
ــدگان و آموزگاران گروه هاى آوازخوان و مانند  ــار اين زنجير، زنجيرهايى ديگر از خوانن كن
ــاعر چنان كه گفتم، حلقة نخستين است  ــاعر پيوسته اند و ش آنها وجود دارد كه همه به ش
كه نيروى خود را بى واسطه از خداى شعر مى گيرد. هر شاعر با يكى از خدايان شعر پيوند 
دارد و ما در اصطالح خود مى گوييم مجذوب آن خداست و مراد از اين جمله، همان معنى 
ــت؛ حلقه هاى بعدى نيز چنين اند.  ــاعر تحت جذبه و نفوذ آن خداس ــت؛ يعنى اينكه ش اس

(افالطون، 1367: 610-614)
ــعر را نوعى جنون و شاعران را با عنوان  ــقراط در جواب ايون، ش در ادامة اين مكالمه، س
ــل و هوش بيگانه اند و در اثر  ــبكبال» مى نامد كه از عق ــان و آفريدگانى لطيف و س «مجذوب

جذبه و الهام از خود بى خود شده و با الهة شعر مرتبط مى شوند:

1. شاعر تراژدي نويس يوناني در قرن پنجم ق.م.
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غزل سرايان، غزل هاى دل انگيز خود را هنگامى مى سرايند كه از عقل و هوش بيگانه اند و 
ــت تأثير وزن و آهنگ قرار مى گيرند، جنونى به آنان روى مى آورد، مانند جنونى  چون تح
ــت. چه همچنان كه خادمه هاى پرستشگاه خداى شراب، در  ــراب ناشى اس كه از خداى ش
حال جذبه از آب رودخانه ها شير و انگبين مى گيرند و در حال هوشيارى از اين كار ناتوانند، 
روح شاعران غزل سرا نيز چنين است. مى دانى كه شاعران مى گويند كه سروده هاى خود را 
از چشمه هاى خداى شعر مى گيرند و در باغ ها و چمنزارهاى خدايان هنر از سويى به سويى 
ــينند و همچنان كه مگس انگبين از گلزارها انگبين فراهم  مى پرند و از گلى به گلى مى نش
ــرودهاى خود را براى ما ارمغان  ــد، آنان نيز از چمنزارهاى خداى هنر، غزل ها و س مى كن
ــت و ايشان به راستى  ــاعران دربارة خود مى گويند، راست اس ــخن كه ش مى آورند. اين س
ــان روى نياورد و عقل و هوششان  ــبكبالند و تا جذبة خدايى بر ايش آفريدگانى لطيف و س
ــعر نمى گويند؛ زيرا آدمى تا دمى كه عقل و هوشش بجاست، نه شعر مى تواند  را نربايد، ش
ــخن هاى زيبا كه شاعران دربارة موضوع شعر  ــگويى مى تواند كرد. پس س گفت و نه پيش
ــعار هومر مى گويى، زادة هنر انسانى نيست؛ بلكه ناشى از  ــرايند و تو دربارة اش خود مى س
الهامى است خدايى و ازاين رو هر شاعر فقط موافق الهامى كه از خداى هنر مى گيرد، شعر 

مى تواند سرود. (همان، ص 612)
ــالة «ايون» برپا داشته است، مى توان به  از برآيند اين مكالمة فرضى كه افالطون در رس
تئورى افالطون درمورد شعر و ماهّيت الهام رسيد. افالطون، منشأى شعر (علت فاعلى آن) را 
جذبه و الهام دانسته و بر اين باور است كه وقتى شاعران از آن حال جذبه و الهام خارج شوند، 
ــروده هاى خود را درنمى يابند؛ و بدين علّت است كه در مدينة فاضله خود  ديگر حّتى معنى س
ــاعران جايى را فرض نكرده است. بر اساس نظر افالطون، شاعران از خود اختيارى  براى ش
ندارند و در موقع سرودن شعر، به دليِل بيخودى، از روى خرد سخن نمى گويند و افسار روح 

و ذهن آنان در اختيار جذبه و الهام است. به قول موالنا:

هم او در آغاز دفتر چهارم مثنوى، در مخاطبه حسام الدين، به همين نكته اشاره مى كند:
تو مپندار كه من شعر به خود مى گويم

ــته اى بس را  ــوى  مثن ــن  اي ــردن  گ

ــيارم و بيدار، يكى دم نزنم تا كه هش

ــته اى ــوى كه دانس ــى آن س مى كش
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 (مولوى، 1375: دفتر چهارم، 3-5)
بر اساس باور افالطون، «شاعر در دريافت الهام شاعرانه، عنان انديشه را ازدست مى دهد 
و خود را يكسره دراختيار آن تجربه هاى روحانى وامى نهد. تنها در اين حالت، شاعر مى تواند 
ــأى  ــون در ميان اين ديدگاه، تلويحَا به منش ــد افالط ــخنى بر زبان بياورد. به نظر مى رس س
ــاعرانه محلّى از اعراب ندارد و شعر  ــعر نظر دارد. برعكس براى هوراس، الهام ش غيرعقلى ش
زاييدة الهام نيست» (داد، 1383: 52). در نگاه افالطون، شاعر راويى است كه بى هيچ اراده اى، 

روايت كنندة الهاماتى است كه الهة شعر بر او القا مى كند. و به قول حافظ:

 (حافظ، 1368: 300)
درمورد شعر، نظر افالطون و نيز ارسطو با اختالف هايى جزيى به هم شباهت دارد. ارسطو 
ــته مى داند.  ــى هر اثر هنرى را، به چهار علّت فاعلى، ماّدى، صورى و غايى وابس ــد پيداي رون
ــت به  ــطة ابزار هنرى خود (علّت ماّدى) دس ــاس اين نظر، هنرمند (علّت فاعلى) به واس براس
ــاختن اثرش (علّت صورى) مى زند تا به نتيجه و هدفى كه دنبال مى كند (علّت  تركيب و س

غايى) برسد.
در نظر اينها، جذبه و الهام، علّت فاعلى شعر به شمار مى آيد. با اين تفاوت كه ارسطو، آن 
ــاعر شأنى معادِل پيشگو  را تقليدى مى داند كه خود داراى ارزش بوده ولى افالطون براى ش

و كاهن قايل است.
از اواخر قرن هجدهم در اروپا نظريه اى جديد بروز كرد كه براساس آن، منشأِى آفرينش هاى 
هنرى نه در بيرون، بلكه همان الهام است كه از نبوغ او سرچشمه مى گيرد و در درون هنرمند 
ــى، ضمير ناخودآگاه هنرمند، منبع  ــت. در اوايل قرن نوزدهم با مطالعات روان شناس نهفته اس

ــد ناپدي ــنده  كش ــان،  مثنوى پوي
ــوده اى ــو مبدأ ب ــون ت ــوى را چ مثن

ــته اند ــس آينه طوطى صفتم داش ــت بگو مى گويمدر پ ــتاد ازل گف آنچه اس

ــت ديد ــى كش نيس ــد از جاهل ناپدي
ــزوده اى ــردد، تواش اف ــزون گ گر ف
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ــت كه سوررئاليست ها، «الهام»  ــمار آمده است. با تكيه بر همين نظريه اس اصلى الهام به ش
ــى درونى مى دانند كه در عرصة زبان بروز مى كند. در  ــى انفجار ناگهانى روح و تحّول را  نوع
نگاه اين گروه، هنرمند بدون كنترل عقل در عالم خلسه و ناهشيارى، خاطرات و يادمان هاى 

ذهنى خود را قالب هنرى  مى بندد و دست به خّالقيت هنرى مى زند. 
ــتمداد»1 از الهة هنر  ــى قدما، «اس ــرن هجدهم، در آثار ادب ــى و اواخر ق ــا دوران نوزاي ت
ــته است. اين اصطالح از گزاره هاى مشتركى است كه در  به صورت قراردادى ادبى رواج داش
بين شاعران غرب و شرق مطرح بوده است. توّسل به پيامبر، ائمه و اولياى الهى براى سرودن 

شعر، يادآور همين رسم ديرينه و سّنت اساطيرى است.

استمداد
ــى استمداد از واژة  ــت. اصطالح انگليس ــتمداد در لغت به معناى طلِب يارى كردن اس اس
ــت كه شاعر در موقِع سرودِن  التينى «invocation» به معناى صدازدن و فراخواندن اس
ــاعران موقع  ــاس يك باور ديرين، ش ــعر را به يارى طلب مى كند. براس ــعر، خدا يا الهة ش ش
ــدند تا بتوانند در فضايى فراتر از عالم  ــت به دامان نقطة ماوراى طبيعى مى ش درماندگى، دس
ماّده (عالم شهود و خيال)  قرار بگيرند و زبان آنها توانش اداى كلماتى درخور قامت آن معنا 

را داشته باشد. آثار ادبى بزرگ جهان معموًال با استمداد از الهة شعر شروع شده است.
ــت كه هومر هر دو اثر خود را  با استمداد از الهة شعر آغاز مى كند.  ــاس اين باور اس براس

وى اديسه را اين گونه شروع مى كند:
Tell me‚ Muse‚ the story of that resourceful man who was driven 

to wander far and wide after he had sacked the holy citadel of troy. He 
saw the cities of many people and the learnt their ways… Tell us this 
story‚ goddess daughter of Zeus‚ beginning at whatever point you will. 
(Homer‚1991:3)

1. invication
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اى الهة شعر! دربارة دالورى كه هزار چاره گرى داشت و چون حيلت هاى متبّرك، ترواد را 
از پاى افكند، آن همه سرگردانى كشيد، شهرها را ديد و به آداب و رسوم آن همه مردم پى 
ــخن گوى... اى الهه زاده زئوس، از هرجا كه مى خواهى، اين سرگذشت ها را  برد، با من س

براى ما نيز بسراى.» (هومر، 1368: 10-11)
«دانته» سرود دوم «كتاب دوزخ» را با استمداد از الهة شعر آغاز مى كند:

O Muses! O high genius! Now vouchsafe
Your aid. O mind! That all I saw hast kept
Safe in a written record‚ here thy worth
And eminent endowments come to proof.

(Dante‚1991: 9)

اى فرشتگاِن الهام بخش! اى نبوغ بلندپايه! اكنون به كمك من آييد؛ و تو، اى خاطره كه 
ــت كه هنرنمايى كنى. (دانته، 1378:  آنچه را كه ديدم بر صفحة كاغذ آورده اى، وقت اس

(96
هم او در سرود نخست كتاب «بهشت» از «آپولو»1 براى سرودن استمداد مى طلبد:
Benign Apollo! This last labour aid;
And make me such a vessel of thy worth‚
As thy own laurel claims‚ of me beloved.
Thus far hath one of steep Parnassus brows
Sufficed me; henceforth‚ there is need of both
For my remaining enterprise. Do thou
Enter into my bosom‚ and there breathe
So‚ as when Marsyas by thy hand was dragg’d
Forth from his limbs‚ unsheathed. O power divine!
If thou to me of thine impart so much‚
That of that happy realm the shadow’d form 
Traced in my thoughts I may set forth to view. (Dante‚1991:285) 

ــدازه از نبوغ خويش عطا كن كه  ــهم آخرين، مرا آن ان ــوى نيك نهاد! براى اين س اى آپول
براى سپردن تاج افتخار محبوب خود به كسان از آنان طلب مى كنى. تا بدينجا يكى از دو 
ــو»يم بس بود؛ اّما از اين پس احتياج به هر دو دارم تا مگر قدم در آن ميدانى  قلّه «پارناس

1. خداي شعر و موسيقي در اساطير يونان.
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ــينة من درآى و  ــت. به درون س ــراى درنورديدن فراروى من اس ــاد كه هنوز ب ــم نه توان
آنچنان كه خود به هنگام  پوست كندن از تن «مارسا» كردى، الهام بخش من شو!

اى قدرت الهى! اگر خويش را تا بدان اندازه دراختيار من نهى كه تنها شبحى از آن قلمرو 
سعادت سرمدى را كه يادش در ضميرم منّقش است به ديگران توانم نمود. (دانته، 1378: 

(1134-1135
ــت گمشده2 خود را با  ــى قرن هفدهم نيز منظومة بهش ــاعر انگليس «جان ميلتون»1، ش

استمداد از نيروى الهى شروع مى كند. 
وى در اين اثر با طلب يارى از روح القدس، مى خواهد تا او را در «سرود مخاطره آميزش3يارى 
ــازد. (گرى، 1382:  ــت ي ــده در نظم و نثر»4 دس ــل بتواند به «كارهاى تجربه نش ــد، ب كن

169ـ168)
"Of Man’s first disobedience and the frui
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the World, and all our woe‚
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful Seat‚
Sing, Heavenly Muse, that‚ on the secret top
Of Oreb‚ or of Sinai‚ didst inspire
That Shepherd who first taught the chosen seed
In the beginning how the heavens and eart
Rose out of Chaos: or‚ if Sion hill
Delight thee more‚ and Siloa’s brook that flowed
Fast by the oracle of God‚ I thence
Invoke thy aid to my adventrous song‚ 
That with no middle flight intends to soar 
Above the Aonian mount‚while it oursues 
Things unattempted yet in prose or rhyme. 
And chiefly Thou‚ O Spirit‚ that dost prefer 
Before all temples the upright heart and pure‚ 
Instruct me‚ for Thou know’st; Thou from the first 
Wast present‚ and‚ with mighty wings outspread‚ 

1. John Milton                                     2. Paradise Lost
3. iadventurous song                           4. things unattempted yet in prose or rime
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Dove-like sat’st brooding on the vast Abyss‚ 
And mad’st it pregnant: what in me is dark
Illumine‚ what is low raise and support; 
That‚ to the highth of this great argument‚ 
I may assert Entral Providence‚ 
And justify the ways of God to men.
Say first... 
(Milton‚1909:88)

ــيدن از ميوة آن درخت ممنوعه كه  ــر و چش ــتين نافرمانى بش ــمانى! از نخس اى الهة آس
ــت دادن باغ عدن، موجب  ــار آن، مرگ را در جهان به ارمغان آورد، و با از دس ــم مرگب طع
ــانى واالتر، ما را در آنجا مستقر سازد و آن اقامتگاه  ــرانجام انس ــد، تا س همة مصائب ما ش
ــازد و تسخير فرمايد، نغمه اى بسراى! بر فراز ستيغ  ــعادت بخش را از نو براى ما آماده س س
پنهانى «حريب» و «سينا»، تو آن شبانى را الهام بخشيدى كه نخستين بار به نژاد برگزيده 
ــتند... و يا  ــفتگى بيرون جس ــمان و زمين از هرج و مرج و آش آموخت چگونه در آغاز، آس
چنانچه تّپه «صهيون» و جويبار «سيلوحا» كه در نزديك معبد الهى به سرعت جارى بود، 
ــت، يارى تو را، براى سرود حماسى و ماجراجويانه ام، كه با پروازى  ــتر خوشايند تو اس بيش
ــت وجوى  ــراز قلّه كوه هاى «آئونى» و در جس ــتار اوج گرفتن بر ف ــدان ماليم، خواس نه چن
ــت، در  ــده اس ــعى در نگارش آنها نش ــت كه هنوز نه به نثر و نه به نظم، س چيزهايى اس
ــت و پاك را به همة پرستشگاه ها  ــتمداد مى طلبم. و تويى روحى كه قلبى راس آنجا به اس
ــتين لحظه  ــح مى دهى، مرا تعليم ده؛ زيرا تو بر هر چيز دانايى؛ تويى كز همان نخس ترجي
ــتى: با بال هاى قدرتمند و گشوده ات همچون كبوترى، فضاى وسيع و بيكران  حضور داش
ــردى... هرآنچه را در وجودم تاريك  ــلّط خود درآوردى و بارور و حاصلخيزش ك ــه تس را ب
ــنى بخش! و هرآنچه را فروافتاده است، برافراشته نگاه دار تا از بلنداى  ــت، روش و تيره اس
ــتدّل، اجازه يابم به توضيح تقدير ابدى هّمت گمارم و شرايع الهى را براى  اين خطابة مس

انسان ها به حق ثابت كنم... نخست تو سخن گوى. (ميلتون،1383: 479-481)

الهام در اساطير يونان 
ــيطان گذاشته شده  ــالمى و ايرانى برعهدة تابعه، جّن و ش وظيفة الهام كه در فرهنگ اس
ــاطير يونان برعهدة موزها است. در ميتولوژى يونان، مقوله هاى هنرى، ازجمله  ــت، در اس اس

شعر و ادبيات، نتيجة الهاماتى است كه توسط موزها بر ذهن و روان هنرمند القا مى شود. 
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ــتم قبل از  ــدة هش ــه روايت «هومر»، موزها ايزدبانوان الهام بخش آواز بودند كه در س ب
ميالد چندان شناخته شده نبودند. ولى در سدة هفتم قبل از ميالد، «هزيود»1 در «تئوگونى»2  
(نسب نامة خدايان)، خصلت هاى آنها را به روشنى و با دّقت ترسيم مى كند. در باور «هزيود»، 
ــه4 و آئويده5) بيش  ــه تن (ملته3، منم ــمار مى آيند كه ابتدا س موزها، دختران «زئوس» به ش
نبودند كه بر انواع شعر سرورى داشتند. بعدها شمار آنها به نه رسيد. در اساطير يونان، موزها 
ــمه ها بوده اند و به مرور زمان به  ــمار مى آيند كه در اصل، الهگان چش همراهان آپولون به ش
ايزد بانوان «خاطره» و پس از آن به ايزدبانوان «الهام شاعرانه» مبّدل شدند. (اسميت، 1384: 

(339
ــى نيز از همين واژه گرفته شده است. زيرا  كلمة «موزه» (Museum) در زبان انگليس
ــت، به  ــت كه آثار هنرى مختلف كه نتيجة الهام موزها (الهگان هنرى) اس آنجا جايگاهى اس

نمايش گذاشته مى شود.
جدول الهگان هنر در يونان باستان و حوزة فعالّيت و نشان آنها

عالمتقلمرونام الهه
لوح شعر حماسىكاليوپ6

طومارتاريخكليو7
لير به همراه يك تاج گل سرخشعر ليريكاراتو8

فلوتموسيقىاوترپ9 
ماسك حزن انگيزتراژدىملپومن10
نقابسروده هاى روحانى و مذهبىپوليمنى11

ساز ليررقصترپسيكور12
ماسك خنده داركمدىتاليا13

يك جفت پرگار، كره و قطب نمانجوماورانيا14

1. Hesiod                                               2. Theogony
3. Meletē                                               4. Mnēmē
5. Aoidē                                                 6. Calliope
7. Clio                                                   8. Erato
9. Euterpe                                             10. Melpomene
11. Polyhymnia                                     12. Terpsichore
13. Thalia                                              14. Urania
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الهام در اساطير عرب
در نزد اعراب، شعر نتيجة واردى است بيرونى بر روح و روان شاعر، با اين تفاوت كه در 
ــت؛ بلكه براساس اعتقاد آنان، شعر حاصل تلقين  ــعر نتيجة الهام خدايان نيس پندار اعراب، ش
شيطان به شاعر است كه در ادبيات عرب، با عناوين «جّن»، «شيطان»، «ابليس االباليس»، 
«رئى»، «تابع» و «تابعه» از آن ياد شده است. به همين علّت است كه مشركان بعد از بعثت 
ــر اكرم (ص) براى خارج كردن قرآن از حوزة زندگى مردم به منظور تأثير بر نفوس، آن  پيامب
را جزو القائات شيطان معرفى مى كنند كه بر ذهن و زبان پيامبر القا شده است. از آيات قرآن 

مى توان نمونه هايى را از اين نوع نگاه به دست آورد. ازجمله آيات شريفة زير: 
ــْمِع لََمْعُزولوَن  ــَتطيُعوَن اِنَُّهْم َعنِ السَّ ــى لَُهْم َو َما َيس ــياطيُن َو َما َينَبغ ــْت بِهِ الشَّ لَ ــا َتَنزَّ َو م

(شعراء/212ـ210) 
ُل َعلَى ُكلِّ اَفَّاٍك اَثيٍم (شعراء/222ـ122) ياطيُن، َتَنزَّ َهْل اُنَّبُئُكْم َعلَى َمْن َتَنزَّلُ الشَّ

خداوند با طرح اين آيات در سورة مباركة «الّشعراء»، اين باور اعراب را كه شعر نوعى القاى 
ــمول اين نوع القائات خارج مى كند و خطاب  ــيطانى است، مطرح؛ و قرآن را از دايرة ش ش
ــما را آگاه كنم كه شياطين بر چه كسى فرود  ــول اكرم(ص) مى فرمايد كه: «آيا ش به رس
مى آيند؟ بر هر تهمت زن گنهكارى فرود مى آيند.» (قرآن كريم، ترجمة خّرمشاهى،1375: 

(376
عّالمه طباطبايى در تفسير اين آيات گويد:

 پس اينكه فرمود: آيا شما را خبر دهم كه شيطان ها بر چه كسى نازل مى شوند؟ در معناى 
ــت كه فرموده باشد: آيا به شما معرفى كنيم كسانى را كه شيطان هاى جّنى، اخبار  اين اس
را برايشان مى برند؟ و اّما اينكه فرمود: شيطان ها بر هر اّفاكى اثيم نازل مى شوند، جهتش 
ــيطان ها هيچ كارى جز جلوه دادن باطل به صورت حّق و زينت دادن عمل  ــت كه ش اين اس
ــت ندارند و معلوم است كه جز بر اّفاك اثيم هم نازل نمى شوند. (طباطبايى، 1376: ج  زش

51، ص 506)
ــاعرى  ــاعرانه بوده و ش ــعر و الهام ش ــتگاه ش ــأ و خاس در پندار آن روز عرب،  جّن، منش
ــد. در نظر آنان، زيبايى  ــرايد كه جّن (قدرت شعرى) او تواناتر باش ــته شعر نيكو بس مى توانس
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ــيطانى بستگى داشته است كه شعر را بر  ــعرى هر شاعرى به قدرت ش و قدرت و مهارت ش
ــت كه براى هر شاعرى جّن مخصوص به خود وجود  ــت. و از اينجا اس او تلقين مى كرده اس
ــته كه براساس باور عده اى، اين جن در درون شاعر حلول كرده بود و منبع الهام شعرى  داش

او به حساب مى آمده است.
براساس اين باور، براى هر شاعرى شيطانى بوده كه شعر را بر زبان شاعر تلقين مى كرده 
ــاعر، اجود و زيبا از آب درمى آمد. آنچه  ــت، شعر آن ش ــيطانى كه زيبا و امرد بوده اس و هر ش
كه از آثار و نوشته هاى اين شاعران برجاى مانده است، حاكى از اين نكته است كه براى هر 

شاعرى، شيطانى با اسمى خاص به خود بوده كه در شعر شاعران، نام اينها آمده است. 
شيطانى كه براى «اعشى»، شاعر معروف عرب، شعر را تلقين مى كرده است، «ِمسَحل» 

نام داشت؛ همان گونه كه خود در شعرى از آن بدين گونه ياد مى كند:

  (ثعالبى، 1965: 69)
«شيَصبان» و «ِشنِقناق» نام دو جّن از رؤساى جّنيان بوده است كه براى «بّشاربن برد»، 

شعر تلقين مى كرده اند:

  (همان، ص 70)   
ــعر از لحاظ فصاحت و بالغت، به اختالف قّوت و  ــة فكرى اعراب، اختالف ش در منظوم
ــان است. تا جايى كه شاعران در هنرنمايى و  ضعف روحانى همان تابعه ها و همزادهاى ايش
به رخ رقيب كشيدن، از شيطان مذّكر و مونّث ياد مى كنند كه هركدام از اينها در الهام شعرى 

داراى قوّتى خاّص بوده اند. ابوالّنجم عجلى در اين مورد گويد:

ــبُتنى َو ما ُكنُت ذا قوٍل َو لَِكْن حس
هًٍْ ــَودَّ ــْن َم ــا ِم ــا بَيَنن ــالِن فيم َخلي

إذا «ِمسَحٌل» َيبِرى لَِى الَقوَل أَنِطُق
ــق ــٌس ُموفَّ ــىٌّ َو إن ــريكاِن ِجّن َش

ــِف بَكَرهًٍْ ــنِقناٌق» اِلى َخل ــى «ِش ــُدَدعان اَحَم ُد  ــرُّ َفالتََّف ــى  اُتُّركان ــُت  َفُقل
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 (همان، ص 71)
ــياطين با عنوان «ابليس االباليس» ياد شده است. جرير  در ادبّيات عرب، گاهى از اين ش

در   قصيده اى به اين امر اشاره دارد:

(همان، ص 70)
ــت، كتاب الّتوابع  ــده اس ــته ش ــن كتابى كه در ادبيات عرب در اين مورد نوش مفّصل تري

والّزوابع ابن شهيد اندلسى متوفاى سال 426 هجرى است.

منبع الهام شعر در ادبيات فارسى
ــا عناوين مختلف  ــعرى ب ــى، از قدرت الهام ش ــون مختلف ادبيات فارس ــاز در مت از ديرب
ــاعر، تابعه و... ياد شده است كه از فرهنگ عربى وارد پيكرة  ــروش، هاتف غيبى، همزاد ش س
ــت. ولى كلمه اى كه به تبع عرب زبانان، ذهن شاعران ما را به خود  ــده اس ــى ش ادبيات فارس
مشغول داشته است و در اشعار خود از آن به عنوان ياريگر شاعر در سرودن شعر ياد كرده اند، 

«تابعه» است.

تابعه
ــعراء» از اصطالحات قديم عربى است و به معنى جّن و شيطانى  «تابعه» يا «شياطين الش
ــعرا تلقين مى كرده است؛ و چون آن هميشه با شاعر همراه بوده است،  ــعر را بر ش بوده كه ش
ــى به معنى مطلق جّنى و پرى  ــت. تابعه گاه ــده اس بدين جهت، «تابع» و «تابعه» خوانده ش
ــوط و در همه وقت همراه و كارآموز او بوده  ــانى مرب به كار مى رفته كه با گروهى از افراد انس

ــِر                    ِمنَ الَبَش ــاِعٍر  ش ُكلَّ  َو  ــى  ــيطانى َذَكراِنّ ــيطانُُه اُنثى َو َش ش

ــى َقَرن  ــزَّ ِف ــا لُ ــوِن اِذا م َو ابنُ اللَّب
ــل ــعَر مكتَه ــى َعلَىَّ الشِّ ــى لَُيلق اِنّ

الُبْزلِ الَقناعيِس ــهًَْ  َصْولَ ــَتِطْع  لَمْ َيس
ــِس اِبليُس اَالبالي ــَياطيِن  ِمنَ الّش
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ــاعر تعبير كرده اند. درمورد ريشه و معناى اين كلمه  ــت و گاهى هم از آن به «همزاد» ش اس
در كتاب هاى لغت آمده است:

ــد و تابعه: جّنيه كه عاشق انسان و همراه او  ــان و همراه او باش ــق انس تابع: جّنى كه عاش
باشد. (صفى پور، 1361: 121)

در لسان العرب آمده است:
ئىُّ ِمنَ الِجنِّ اَلَحقوهُ الهاَء لِلُمبالََغهًِْ اَْو لَِتشنيعِ اَالمِر اَْو َعلى اِراَدهًِْ الّداِهَيهًِْ َوالتَّّابَِعهًُْ: ِجّنَيهًٌْ  التَّابَِعهًُْ: الرَّ

َتتَبعُ االنَساَن. (ابن منظور، 1405: 29)
رودكى در قصيدة معروف «نونّيه» خود، به مطلع زير:

  كه در مدح امير ابوجعفر احمدبن محّمد سيستانى سروده است،  در اين معنى گويد:

(رودكى، 1382: 39)
بازتاب اين انديشه در شعر ناصرخسرو نيز ديده مى شود:

(ناصرخسرو، 1378: 134)
نظامى در هفت پيكر، ضمن اينكه شاعرى را نوعى الهام مى داند كه به واسطة جبرئيل بر 
ــته است خود را از افكار شاعران عرب زبان خارج  ــاعر اثر مى گذارد، اما نتوانس ذهن و روان ش

كند و از آن با عنوان «جّنى» ياد مى كند:

                    (نظامى گنجوى، 1380: 19)

ــرد بايد قربان بّچه او را گرفت و كرد به زندانمادر مى  را بك

گرچه دوصد تابعه فريشته دارى
گفت ندانى سزاش، خيز و فراز آر

نيز پرى باز و هرچه جّنى و شيطان
آنكه بگفتى چنان كه گفتى نتوان

ــت اين فلك گردان ــمبازيگرى اس تلقين ــه  تابع ــرد  ك ــروز  ام

ــم                       قلم ــى  جّن ــه  ب ــم  جبرئيل
ــون را كه جّنى آموزست  كاين فس
ــش پنهان ــو  دي ز  ــن  ك ــان  آنچن

ــد رقمم ــه چنين كش ــر صحيف ب
ــت جامه نو كن كه فصل نوروز اس
ــليمانش س ــر  مگ ــد  نبين ــه  ك
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ــأِى الهام شعرى  ــاره به اعتقاد اعراب، از منش جمال الّدين عبدالّرزاق اصفهانى، ضمن اش
خود به «روح القدس» تعبير مى كند:

ــايع بوده،  اعتقاد به وجود تابع و تابعه كه بين عرب و پاره اى از ملل و اقوام قديم ديگر ش
ــان به جن، پرى،  ــد ارواح نامرئى كه از ايش ــك اصل كلّى كه مى گفتن ــت بر ي مبتنى اس
ــخاص انسانى عالقة مهر و محّبتى پيدا  ــته، ديو و شيطان تعبير مى شود، احيانًا با اش فرش
ــند و ظهور همة آثار بديع هنرى و ذوقى و اختراعات  كرده، در همه احوال، همراه وى باش
و اكتشافات علمى و همچنين بعض انواع الهامات و تفّرسات قلبى و امور خارق عادت كه 
ــت برخى از افراد بشر انجام مى گيرد، در اثر تلقين و القا و مولود راهنمايى و رهبرى  به دس

همان موجودات نامرئى است. (مختارى، 1382: 231) 

نتيجه
ــعر به عنوان نبوغى خدادادى و از شاعران به عنوان انسان هايى نخبه و  در تاريخ هنر از ش
برگزيده ياد شده است كه تحت تأثير عوامل مختلف به خّالقّيت هنرى دست زده اند. در ميان 
اين گروه، عده اى تحت تأثير افالطون، شاعران را پرى زدگان و مجذوبان تاريخ هنر دانسته اند 
كه از هوش و خرد بيگانه اند و زبان را مثل مردم عاّدى به كار نمى برند؛ بلكه زبان تحت تأثير 
ــوريدگى اين شاعران از شكل و هنجار عاّدى خارج شده و به صورتى ديگرگون جلوه گرى     ش
مى كند؛ گويا زبان در فضاى شعرى شاعر، نه آن زبان عاّدى معيار كوچه و بازار، بلكه زبانى 
دگرگونه بوده كه با آن زبان عاّدى از زمين تا آسمان تفاوت دارد. درمورد عواملى كه موجب 

آفرينش در عرصة هنر و ادبيات مى شود، نظرياِت مختلفى ارائه شده است.              
قدما، منشأى خّالقيت هنرى را در خارج از وجود هنرمند مى دانسته اند و از آن با عناوين 
ــيطان و... نام مى برده اند؛ حال آنكه درمقابل اين عقيدة  ــروش غيبى، تابعه، ش ــعر، س الهة ش

ــد تلقين ــه «تابعه» كن ــد ك گوين
ــم ــو مدح تو برانديش ــن بنده چ م

ــا ــده اى كند انش ــاعر چو قصي ش
ــد امال ــى كن ــم» هم «روح القدس
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ــته اند كه خاستگاه آن نه در  ــعر را از مقوله هاى روان شناختى دانس ــيعى، ش قديمى، طيف وس
ــعر به يك حالت نفسانى و ضرورتى  ــاعر جاى دارد. اين گروه، از ش بيرون، بلكه در درون ش
ــاعر در شرايطى خاّص، در اثر فعل و افعاالتى دست به  تعبير مى كنند كه ضمير ناخودآگاه ش
ــده اى خّالقه ياد مى كنند كه متعاقب نوعى جذبه،  ــرايش مى زند؛ و عده اى از آن به مجاه س
ــعرى با عنوان  ــى را به ابداع و آفرينش هنرى وامى دارد؛ و گروهى ديگر نيز از قدرت ش آدم

كشف و واردى غيبى ياد مى كنند كه در روح و روان هنرمند تأثير مى گذارد.
ــاير پديده هاى  ــروزه الهام به عنوان پديده اى در كنار س ــا وجود تمامى اين نظريات، ام ب
ــيد كه  ــده مى توان به اين نتيجه رس ــتى قرار مى گيرد. با مطالعة تمامى نظريات ارائه ش هس
ــودن آفرينش هاى هنرى باور ندارد؛  ــى صرفًا به نظرية درونى بودن و يا بيرونى ب امروزه كس
ــاعر باتوجه به تمايالت روحى خود از عوامل بيرونى تأثيراتى مى گيرد و با  بلكه هنرمند و ش
ــت مى زند. به عبارت ديگر، جهان  فعل و انفعاالت خاص ذهنى خود، به خّالقيت هنرى دس

درون و جهان بيرون، هر دو در پديدآمدن خّالقيت هنرى نقش اساسى دارند.
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