
87 86                ســـال اول )زمســـتان 1396(. ش3. پژوهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

بایسته های شعر و شاعری در نگاه شاعران داستان سرا                                                                                                                                       
     

                                                                                   روح اهلل خادمی1

چکيده
نقد ادبی به عنوان دست مایه ای برای ورود به دنیای شعر و شاعری و شناخت شعر و درک غّث 
و ثمین آن از دیرباز در فرهنگ اسالمی ایرانی مطرح بوده است. این مبحث که از یک سو در 
فرهنگ غنی ایرانی و از سوی دیگر در معارف اسالمی ریشه دارد، در پی آن است که شاعران 
را از ابتدای ورود به عالم شعر دستگیری کند، پا به پای آنان پیش رود و شعر آنان را به درجات 
عالی رسانده، جاودانه سازد. شاعران داستان سرا به عنوان پدیدآورندگان یکی از انواع فاخر ادبی، 
خود دارای نظریه ای هماهنگ و همسان در نقد شعر هستند که این نظریه از البه الی اشعار آنان 
به خوبی قابل استخراج است. در این پژوهش کوشیده ایم نگاه این شاعران را به شعر و شاعری و 
بایدها و نبایدهای آن بررسی کنیم. معیارهای شعر خوب، لزوم راستگویی، نقش تجربه ی عاشقانه 
در داستان سرایی، کمال صورت و معنا، رعایت اعتدال و توصیه به کم گفتن از جمله مباحثی است 
که در این جستار مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتیجه ی این پژوهش، ما را به این نکته واقف می سازد 
که این دسته از شاعران، از موهبت نظریه و نقد ادبی بهره مند بوده اند و سنّت داستان سرایی فارسی 
در رهگذر این آرا، کمابیش توانسته است در مسیری که درستی آن مورد اجماع و اتّفاق منتقدان 

ادبی است، حرکت کند.

کلمات کليدی: نقد ادبی، شعر فارسی، داستان سرایی.
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1. مقّدمه
شعر فارسی زاییده ی مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست که اّولین آنها را در ماجرای فتوحات 
یعقوب لیث صّفاری و مدیحه سرایی شاعران عربی گوی دربار او مشاهده می کنیم. برابر روایت 
تاریخ سیستان پس از پیشرفت هایی که در خراسان نصیب یعقوب لیث شد، شاعران در وصف او به 
تازی شعر سرودند، »چون شاعران اشعار خود برخواندند، او عالم نبود درنیافت، محّمد بن وصیف 
حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و بدان روزگار نامه ی پارسی نبود، پس یعقوب 
گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ محّمد وصیف پس شعر پارسی گفتن  گرفت و اّول 
شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود که تا پارسیان بودند سخن پیش ایشان 

به رود بازگفتندی بر طریق خسروانی« )تاریخ سیستان، 1366: 209 و 210(. 
بنابراین اّولین بایسته ای که در طلیعه ی شعر فارسی مقّرر شد، لزوم پارسی سرایی شاعران بود و 
بدین ترتیب شعر پارسی آغاز گشت. پس از آن با گسترش شعر پارسی قواعد و قوانینی برای آن 
در کالم شاعران و ادیبان ایرانی وضع و نهادینه شد. فحوای اکثر دیوان های شاعران قدیم مؤیّد این 
نکته است. در آثار تحقیقی معاصر هم چون نقد ادبی )عبدالحسین زّرین کوب، 1338(، درباره ی 
ادبیات و نقد ادبی )خسرو فرشیدورد، 1363(، نقد شعر در ایران )محمود درگاهی، 1377(، از معنا 
تا صورت )مهدی محبّتی، 1388( و آثار دیگر به صورت مفّصل بدین مباحث پرداخته شده است. 
محمود درگاهی معتقد است که »در هیچ یک از ادوار سنّتی ادبیات ایران، سنّت نقد و بررسی وجود 
نداشته است؛ اّما با این وصف، در هر یک از این دوره ها، زمزمه ها، تمرین ها و تالش هایی درباره ی 
شاعری و یا در باب تعریف و تفسیر شعر دیده می شود که خود با آن که به شیوه ی مکتب های نقد 
شعر تئوریزه و تعمیق شده اند، باز می توانند از گونه ی اندیشه های نّقادانه و از نخستین نمونه های 

برخی از شیوه های نقادی محسوب شوند« )درگاهی، 1377: 11(. 
در همین زمینه، منتقدان ادبی نیز نکته سنجی ها و باریک بینی ها داشتند و برای فّن شعر قواعد و 
اصولی حساب شده و دقیق وضع می کردند؛ چنان که انحراف از این معیارها بر ضعف و ناپختگی 
در ادب و شعر حمل می شد و رعایت این اصول نشانه ی استادی و مهارت در شعر تلقی می گردید 
و بعضی به مرتبه ی ملک الّشعرایی و ملک الکالمی نایل می آمدند و این مرتبه ها در بیشتر اوقات 

مورد پذیرش دیگران اعّم از موافقان و منتقدان و مخالفان قرار می گرفت. 
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با وجود این و به رغم این که تقریباً تمام ادبای ما صاحب نظریّه ی ادبی بوده اند و آن را در سرایش 
و انشاء و نقد ادبی به کار می گرفتند، هیچ گاه در ادب قدیم ما کتابی کاماًل مستقل در باب نقد شعر 
–نظیر فّن شعر ارسطو- پدید نیامد و تنها از این جهت می توان قاطعانه فقر ادب فارسی را به لحاظ 
در دست نداشتن یک مرجع بومی در باب هنر شاعری به روی آن آورد، اگرچه در منابع قدیم 
همچون چهارمقاله، المعجم فی معاییر اشعار العجم و لباب  االلباب به صورت جسته و گریخته 

پاره ای از آرای ادبی در باب بایسته های شعر و شاعری به چشم می خورد. 
از سوی دیگر این نکته بر کسی پوشیده نیست که آفرینش اثر ادبی بدون تکیه بر مبانی نظری 
تقریباً محال و نشدنی است و بر فرض ممکن بودن این آفرینش، نتیجه ی کار، موجودی عقیم 
و سترون است که هم چون درختی بی ریشه به راحتی دستخوش نامهربانی بادی هرچند مالیم 
می گردد. از این رو، باید در کنار اذعان به رسالت اصلی شعر در انتقال معنا، شایستگی شاعران 
را در بیان اندیشه های خود در باب شعر نیز بپذیریم و آرای انتقادی آنان را در چارچوبی منطقی 
درک و تحلیل کنیم؛ زیرا شکوه و سختگی ادبیات گذشته ی ما به سبب پشتوانه ی استوار نظری 

آن بوده است. 
در این گفتار به دنبال رسیدن به پاسخ این پرسش هستیم که آیا پدید آمدن منظومه های داستانی 
بعد از ویس و رامین و نظیره های خسرو و شیرین بر مبنایی علمی و اندیشیده استوار بوده است 
یا خیر؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، موازین و معیارهایی که شاعران پیش چشم داشتند تا چه 

اندازه میان آنان مشترک و هماهنگ بوده است. 
بزرگ ترین مجموعه از مثنوی های بحر هزج مسّدس مقصور )محذوف( را داستان های عاشقانه 
تشکیل می دهند که شماره ی دقیقی از آن ها نداریم و قدیم ترین صورت کامل آن که امروزه بر جای 
مانده، ویس و رامین فخرالّدین اسعد گرگانی است. سرایش این گونه مثنوی در خسرو و شیرین 
نظامی به اوج خود می رسد و پس از نظامی هم در ضمن سنّت خمسه سرایی و هم به صورت تک 
نگاری ادامه پیدا می کند. از آنجا که آثار جامی به عنوان خاتم الّشعرای فارسی، در بیشتر مطالعات به 
عنوان مرزی بین ادبیات قدیم و جدید ایران به شمار می آید، ما نیز مطالعه ی خود را از قدیم ترین 

روزگاران آغاز و به یوسف و زلیخای جامی ختم می کنیم. 

بایسته های شعر و شاعری در نگاه شاعران داستان سرا          
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2. پيشينه ی پژوهش
در موضوع مورد مطالعه ی ما تاکنون پژوهشی تطبیقی و یک دست صورت نگرفته و اگر مواردی را نیز 
مشاهده می کنیم، بیشتر معطوف به خمسه ی نظامی است و منظومه های دیگر تقریباً مغفول مانده اند. 

جالل خالقی مطلق در مقاله ی »از گل شعر تا گل شعر )نظر نظامی درباره ی شعر و شاعری(« 
)1370( به مطالعه ی آرای نظامی در باب شعر پرداخته و این نظریات را تحت عناوینی چون مایه ی 
شعر، طرح و وزن، پرداخت داستان، شعر و حقیقت، اندازه نگه داشتن، نظامی و نوآوری و نظامی 

میان زهد و هوس شناسانده است )خالقی مطلق، 1370: 499 - 512(. 
سیروس شمیسا در مقاله ی »تلّقی نظامی از شعر و شاعری« )1372( برخی آرای نظامی را در باب 
نوآوری در شعر، دیریاب و بلند و دشوار بودن شعر، آراستگی شعر به هنرهای بدیعی و بیانی، مقوله ی 
الهام، ماّده ی شعر، زمان سرودن شعر، کم گویی و گزیده گویی، مناعت طبع و غرور شاعر، توجه نظامی 
به سنایی و فردوسی و تبحر نظامی در انواع سخن بررسی کرده است )شمیسا، 1372: 339 - 359(. 
احمد امین و همکاران در مقاله ی »بایدهای شعر و شاعری در پنج گنج نظامی« )1385( دیدگاه های 
نظامی را در این باره بررسی کرده و یافته های خود را در شانزده عنوان )لزوم ریاضت کشیدن شاعر، 
لزوم حضور شاعر در شعر خود، به ندای درون گوش سپردن، لزوم توفیق، نظر نظامی در باب 
زمان های مناسب سرودن شعر، کم گویی و گزیده گویی، نوآوری و تازه گویی، دیرپسندی، ضرورت 
آراستگی شعر به آرایه های ادبی، ویرایش، کمال جویی در شعر و شاعری، مناعت طبع و غرور، شعر 
و شرع، نظامی و مداحی، دروغ در شعر، نظامی و هجو( طبقه بندی و تحلیل نموده و نتایج حاصل 

را در 45 نکته ی انتقادی بیان کرده اند )امین و همکاران، 1385: 9 - 36(. 
محمدحسن حائری و عارفه یوسفیان در مقاله ی »جلوه های سخنوری در پنج گنج نظامی« )1390( 
با بررسی دیدگاه های نظامی را درباره ی »سخن«، یافته های خود را در 22 عنوان )نوآوری، فضیلت 
سخن، برتری سخن منظوم، مقام سخن پروران ، انتقاد از شاعران مّداح، شعر و شرع، وسعت میدان 
سخنوری، وحی و شعر، بهترین شعر کدام است؟، کمال جویی در  شعر  و شاعری ، سخن و خرد، 
تأثیر سخن، باورپذیری سخن، سخن و دانش، مناعت طبع شاعر، برتری  و مزیّت کم گویی، به 
موقع سخن گفتن، پرهیز از سخن بیهوده، لزوم نرم سخن گفتن و پرهیز از درشتی کردن، سخن و 
ادب، راست گویی در سخن و پرهیز از دروغ، سخن و عمل( طبقه بندی و تحلیل کرده اند )حائری 

و یوسفیان، 1390: 11- 37(. 
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زینب نوروزی نیز در مقاله ی »دیدگاه نظامی درباره ی ماهیت شعر«، )1391( بنیادهای فکری و 
نظریات نظامی درباره ی شعر و شاعری را بررسی کرده است. 

محمودرضا حسن نژاد نیز در مقاله ی »نظامی گنجوی و منشأ الهام سخن )بیرونی یا درونی(« 
)1392( به بررسی نظرات نظامی در باب الهام پرداخته است )حسن نژاد، 1392: 112 - 117(. 

3. بحث اصلی
با عنایت به مقّدمات کالم، برخی آرای ادبی شاعران داستان سرا را در باب ملزومات شعر و شاعری 

در پنج عنوان بررسی می کنیم: 

3.  1. شعر خوب از دید شاعران
از دیرباز معیارهای منتقدان ادبی در باب شعر خوب و بد، بسته به نوع و نگرش انتقادی آنان سیّال 
و شناور بوده است. شاید بتوان مخرج مشترک همه ی دیدگاه های انتقادی در باب شعر خوب را 
»زیبایی« و »دلنشینی« آن دانست که اّولی برخاسته از ُحسن صورت و دومی برخاسته از ُحسن 
معنی است و در شعر شاعران نابغه مانند حافظ و سعدی این دو مؤلفه در اوج تأثیرگذاری هستند. 
شاعران داستان پرداز نیز الزمه ی حسن شعر را خاستگاه اندیشگی و عاشقانه آن می دانند و بر 

گیرایی و تأثیر و شاد بودن شعر تأکید دارند. 
نظامی گنجوی در خسرو و شیرین سخن خوب را سخنی می داند که برخاسته از اندیشه باشد:

به خاستگاه  ارزش سخن  )سرایش 700 هجری(،  مثنوی عشق نامه  در  دهلوی  نظر حسن  از 
عاشقانه ی آن است:

نشـایدسـخن کان از سـر اندیشـه نایـد را  گفتـن  و  را  نوشـتن 
)نظامی گنجوی، 1386: 135(

جهان عشق است و دیگر خاک و خوار استسـخن کز عشـق خیـزد مایه دار اسـت
)حسن دهلوی، 1383: 558(

بایسته های شعر و شاعری در نگاه شاعران داستان سرا          
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به عقیده ی نزاری در مثنوی ازهر و مزهر )سرایش 700 هجری(، سخن تنها در صورت گیرایی و 
سوزانی معتبر است. سخن مانند آتشی که از چخماق در هیزم می افتد و تر و خشک را می سوزاند، 
باید در جان مخاطبان نیز چنین تأثیری داشته باشد. او هم چنین سخنانی از این دست را همچون 
سّکه های درست در مقابل پول های خرد و کم ارزش قلمداد می کند )نزاری قهستانی، 1394: 466(. 

او ناهمواری و غّث و ثمین شعر خود را ناشی از غلبه ی عشق می داند:

جایی دیگر نیز در همین معنی می گوید

او با این حال ارزش شعر خود را کم از اشعار متین خردمندان نمی داند:

خواجوی کرمانی در گل و نوروز )سرایش 742 هجری(، روانی و سیّالی سخن را مهم ترین شرط 
سخن سرایی می داند:

عّصار تبریزی در مهر و مشتری )سرایش 778 هجری(، از زبان دوست خود نظری دیگر را طرح 
می کند. از نظر او، طبایع به سمت اشعار شاد همچون خسرو و شیرین متمایلند و اشعاری مانند 
لیلی و مجنون چون متضّمن غّصه و غم هستند، رغبت خواننده را بر نمی انگیزند؛ زیرا همان گونه 

کجا بر من شـود واخواسـت گویمبه مسـتی کژ نویسـم راست گویم
باشـد هنجـار  بـر  نـه  ار  باشـدعبـارات  ناهمـوار  عشـق  در  سـخن 

)همان: 513(

باشـد رفتـه  حدیثـی  ناحـق  باشـداگـر  آشـفته  حدیـث  را  مولّـه 
)همان: 516(

نه چـون نظم خردمندان متین اسـتسخن بی خویشتن گفتن چنین است
باشـد معیـار  بـا  چنـد  ار  باشـددرسـت  کار  بـر  هـم  قراضه ریـزه 
به معنی داسـتانی جمله معنی اسـتبه صورت بیش محنت نامه ای نیست

)همان: 513(

کـه بازار گل و ریحان شکسـته اسـتکسی گلدسته ای زین سان نبسته است
وگرنـی قّصـه گفتن قصه خوانی اسـتسخن چون آب راندن درفشانی است

)خواجوی کرمانی، 1370: 715(
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که نمی توان از حنظل طبرزد ساخت، از محنت و غم نیز نمی توان لطایف انگیخت. بنابراین، سخن 
باید همچون شراب نشاط انگیز باشد تا خاطر خواننده بدان میل کند. او سپس شاعر را به مقایسه ی 

دو اثر نظامی فرمان می دهد:

شاعر با پذیرفتن این دیدگاه، اندیشه ی خود را در دو بخش بیان می کند. اول اینکه در نظر دارم 
قدرت شاعری خود را نشان دهم که چگونه شعبده باز طبع من، از پشت پرده ی غم هزاران لعبت 

خندان بیرون می آورد. 
دوم آنکه نشان دهم هیچ یک از داستان سرایان پیشین در مسیر پاک بازی قدم ننهادند؛ زیرا در نظر 
عرفا عشق واقعی برابر با پاک بازی و به مثابه ی پلی بر دریای حقیقت است، نه آن شهوت پرستی 
که بعضی قدما پیشه کرده اند. از آن روست که نظامی نام منظومه ی خویش را »عشق نامه« نهاد و 
چون دام هوس گسترد آن را »هوس نامه« نام کرد. هیچ خردمندی این نوع شهوت پرستی حیوانی را 
عشق نام نمی نهد. هرگاه پادشاه عشق بر دلی چیره و مسلط می شود، از همان لحظه ی اول شهوت 
را بر دار کشیده، به زاری می کشد. عشق نصیب آن که در پی تنکامه است نمی شود و در حقیقت 
آن که از عشق دنبال ارضای شهوت حیوانی است، عاشق شهوات خود است نه معشوق )عّصار 

تبریزی، 1375: 64(. 
عارف اردبیلی در فرهادنامه )سرایش 771 هجری(، سخن پردازی را هم شأن خیال پردازی قرار داده 
و خیال انگیزی و شیرینی حکایت و طرب آمیز بودن را شرط سخن می داند. در نظر او سخن پرداز 
نیز باید خوش گفتار و شیرین کار باشد. نکته ی جالب اینکه او دگرگونی سبکی را کار خدا می داند 

که از اختیار انسان ها خارج است:

وز او بـر لیلـی و مجنـون گـذر کـنبـرو در خسـرو و شـیرین نظـر کن
میانـه در  تفـاوت  آن  تـا  فسـانهببیـن  جـز حسـن  کـرد  ظاهـر  چـه 
مـرا زیـن چنـد فکـر آیـد بـه خاطـربدو گفتم که هست این سخت ظاهر

عّصار تبریزی، 1375: 63 و 64(

نـه کار ماسـت، بل کار خدایی اسـتبـه هر ایّام طـرزی را روایی اسـت
)عارف اردبیلی، 1355: 14(

بایسته های شعر و شاعری در نگاه شاعران داستان سرا          
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از نظر عارف دگرگونی که در سبک شعر روی داده، باعث روی گردانی شاعران از قافیه و ردیف 
)مجازاً صناعات شعری( و روی آوردن آنان به افکار بلند و متعالی و پدید آمدن نظمی خوش، لطیف، 

نازک، جان بخش و دلکش شده است:

عارف منظور خود از خیال نازک را این گونه شرح می دهد:

و از پیچیدن در خیال به معّماپردازی تعبیر کرده، آن را باعث ماللت خواننده می داند و شعر خود را 
خالی از این گونه خیال پردازی ها می داند:

3. 2. صداقت
صداقت و راست گویی از اصول اّولیه ی اخالقی در دین مبین اسالم است. در غررالحکم 89 حدیث 
در مدح راستی و 63 حدیث در ذّم دروغ ثبت شده است. معموالً با استناد به قول حجر بن عمرو 
الکندی  که به پسرش امرؤالقیس گفت »احسُن الّشعر اکذبه« )ثعالبی، بی تا: 71( بهترین شعر را 

لطیفنـد یـاران  ایّـام  ایـن  ردیفنـددر  و  قوافـی  مشـتاق  نـه 
که هنگام سـخن فکرش بلند استسـخن های عزیزی دلپسند است
لطیف و نازک و جان بخش و دلکشبود نظمش چو گفتار بتان خوش

)همان جا(

نکوتـرچـو سـازی مثنـوی را زیـب دفتر نـازک  خیال انگیـزی اش 
بـه زیبایی بیان کن قّصه ای راسـتچو خواهی قامت دلدار را راسـت
تـارچـو در سـنبل نمایـی عـارض یار شـب  از  آفتابـی  برافـروز 
به غایت نازک و باریک و شـیرینخیالـی همچـو لب هـای نگاریـن
همـی کـن فتنـه ی دور قمـر سـازبـه گاه شـرح چشـم تـرک طنّـاز
حدیـث شـّکر شـیرین بیـان کـنچـو گفتـار از لـب یـار افکنـی بن
سـخن پرداز هم چون مـوی باریککنـی شـرح میـان تـرک و تاجیک
بسـان زلـف شـیدایی ز سـر گیـرچـو پیچـی در خیال زلـف زنجیر

که در خواندن ماللت آورد بار...نه پیچی در خیال شـعر بسیار
دمـاغ خلـق را زحمـت نـدادممعّما در سخن رخصت ندادم

)همان: 14 و 15(
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دروغ ترین آن می دانند. این قاعده را می توان در بعضی اشعار توصیفی هم چون مدح و حماسه و غزل 
که شاعر در جهت القای معنی نیازمند بهره گیری از صور خیال است، معتبر شمرد؛ اگرچه بعضی چون 
عنصرالمعالی اغراق در مدح را هم - جز مدح پیامبر اکرم)ص( )رازی، 1314: 265(- ناروا می دانند. 
عنصرالمعالی می گوید: »بلندهّمت باش، سزای هرکس بشناس  و مدح چون گویی، قدر ممدوح بدان. 
کسی را که هرگز کاردی بر میان نبسته باشد، مگوی که تو  به  شمشیر  شیر افکنی و به نیزه کوه بیستون 
برداری و به تیر موی بشکافی. و آن  که  هرگز  بر چیزی ننشسته باشد، اسب او را به ُدلُدل و براق و 
رخش و شبدیز ماننده مکن. بدان که  هر  کسی  را چه باید گفتن... و حقیر هّمت مباش. در هر قصیده 
خود را بنده  و خادم مخوان ، االّ در مدحی که ممدوح آن ارزد... و اندر شعر دروغ از حد مبر هرچند  

دروغ  در شعر هنر است« )عنصرالمعالی، 1375: 190 و 191(.
پاس راستی و درستی از جمله ی شایست های همیشگی شعر به حساب می آید. فخرالّدین اسعد 
گرگانی در ویس و رامین )سرایش بین 432 تا 446 ه جری(، ضمن وصف یکی از ممدوحان خود، 
به بحث لزوم صداقت شاعر در توصیف ممدوح پرداخته است. او چنین وانمود می کند که آنچه در 
وصف ممدوح گفته، همه عین صداقت و حقیقت است و او چیزی بر خصال ممدوح نیفزوده است. 
این سخن که در واقع خود از مقوله ی اغراق است، از نظر اخالقی شایسته ی تقدیر و از جهت ادبی 
قابل تأمل است. نکته ای که منتقدان ادبی بر آن اتّفاق نظر دارند، این است که اصوالً چنین مدایحی 

مستلزم اغراق و مجیزگویی است و هیچ منتقدی که نگاه عصری دارد، اشکالی در این کار نمی بیند:

نظامی که در لیلی و مجنون زیباترین شعر را دروغ ترین آن دانسته، در خسرو و شیرین به پاسداشت 
راست گویی و مّذمت دروغ می پردازد و دروغ را باعث کم ارج شدن شعر می پندارد:

بـه ایزد گـر به وصفـش برفزودمبـه چندین بیت ها کو را سـتودم
فعالـشنگفتم شعر جز در وصِف حالش از  دیـدم  آنچـه  بگفتـم 

)گرگانی، 1349: 25(

بـود جایز هـر آنچ از ممکنات اسـتاگر چه در سخن کاب حیات است
دروغـي را چـه بایـد خـرج کـردن؟چـو بتـوان راسـتي را درج کـردن
کسـي کو راست گوید محتشم گشتز کژگویي سـخن را قدر کم گشت
راچـو سـرو از راسـتي بـر زد علم را غـم  تـاراج  خـزان  انـدر  ندیـد 

)نظامی گنجوی، 1386: 136(

بایسته های شعر و شاعری در نگاه شاعران داستان سرا          
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نزاری نیز از شاعران می خواهد که همچون دیوانگان راست گویی پیشه کنند:

سلیمی جرونی نیز در شیرین و فرهاد )سرایش 880 هجری(، مانند شاعران یاد شده به راست گویی 
معتقد است:

جامی در یوسف و زلیخا )سرایش 888 هجری(، معتقد است از آن جا که داستان یوسف و زلیخا 
برگرفته از قرآن است، امکان دخل و تصّرف و وارد کردن مطالب دروغ در آن نیست. از این رو 
جامی در اینجا معتقد به راست گویی است. او برای اثبات سخن خود از »صبح نخستین« و »صبح 
راستین« به عنوان نمادهای دروغ و راستی دلیل می آورد که اّولی به خاطر دروغ بی فروغ است و 

دومی به دلیل راستی، پرفروغ و روشن است: 

3. 3.  نقش تجربه ی عاشقانه در داستان سرایی 
اصوالً خاستگاه اشعار عاشقانه را می توان بر دو سکوی پرواز تصّور کرد؛ هم ذات پنداری و تجربه ی 
شخصی. 1. هم ذات پنداری: یعنی »بهره گیری از تجربه ی دیگری و یا بهره گیری از تخیّل و رؤیا و یا 
ترکیبی از همه ی این ها، یعنی هنرمند و شاعر گاهی تجربه ی دیگری را می گیرد و آن را درون مایه ی 
کار هنری خود می کند و خود را به جای دیگری می گذارد و با او هم ذات پنداری می کند... ]شاعر[ 

بردبـاری و  راسـتی  می سـپارینـزاری!  راسـتکاران  بـا  اگـر 
جـز از مزهـر مگـو تـا راسـت گوییاگـر از راسـتکاران راسـت جویی

)نزاری قهستانی، 1394: 87. نیز: 91(

دروغـیحدیـث راسـت را باشـد فروغـی گویـم  اگـر  زن  رویـم  بـه 
دیده هایـشور آن ها را که گویم هسـت جایش بـر  نِـه  و  را  آن  ببـوس 

)سلیمی جرونی، 1382: 166(

نیسـتسخن را زیوري چون راستي نیست ناکاسـتي  بجـز  مـه  جمـال 
کـه الف روشـني از وي دروغ اسـتاز آن صبح نخستین بي فروغ است
ز خـور بـر آسـمان زّریـن علـم زدچـو صبح راسـتین از صدق دم زد
فروغـيبـه صنعـت گـر بیارایـي دروغـي وي  چـراغ  زان  نگیـرد 

)جامی، 1378: 39(
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در چنین موقعیتی تجربه ی دیگری را تجربه ی خود می کند و می سراید و می آفریند« )اوجی، 1393: 
10(. 2. تجربه ی شخصی. »شاعران ممکن است تجربه ی شخصی خود را، ]یعنی[ تجربه ای که 

عماًل و شخصاً در آن سهیم و شریک بوده اند به شعر تبدیل کنند و بر کاغذ بیاورند« )همان جا(.
معموالً داستان های عاشقانه ی فارسی، محصول ترکیبی از این دو خاستگاه هستند؛ یعنی شاعر 
از آنجا که بر لزوم هم ذات پنداری با شخصیت های اصلی داستان واقف است، گاهی چنان در 
شخصیت ها غرق می شود که با بعضی از آنان دچار یگانگی شده، حاالت و روحیات او بر آنان 

سرایت می کند.
معروف ترین این نوع تالقی، ذکر »آفاق« در خسرو و شیرین است. نظامی، پس از روایت مرگ 
شیرین از رازی جانکاه پرده بر می دارد؛ مرگ عزیزی که کم از شیرین ندارد و اینجاست که خواننده 
در می یابد آنچه شاعر در وصف حاالت شیرین گفته، با نیم نگاهی حسرت آمیز به همسر محبوب 

و درگذشته ی خود او بدین سان نغز و  دلکش از ُدرج عدم بیرون آمده است:

نزاری اّما صریح تر اقرار می کند که خود نیز گرفتار عشقی از نوع عشق ازهر و مزهر بوده و از این 
رو در سرودن این »عشق نامه«، استادانه و از روی هم دردی سخن می گوید:

خوانـیتـو کـز عبـرت بدیـن افسـانه مانـی افسـانه  مگـر  پنـداری  چـه 
فشـاندندر این افسانه شرط است اشک راندن شـیرین  بـر  تلـخ  گالبـی 
کم  زندگانـی آن  آن کـه  حکـم  جوانـیبـه  روز  شـد  بـاد  بـر  گل   چـو  
بـودسـبک َرو  چـون  بُـت قبچاق مـن بود مـن  کآفـاق  خـود  افتـاد  گمـان 

)نظامی گنجوی، 1386: 488(

مـرا هـم جرعـه ای گویـی چشـیدندز جامـی کازهـر و مزهـر کشـیدند
السـتم...هنـوز از جرعـه ی آن جـام مسـتم جـام  از  آشـفته  هنـوز 
اوفتـادم مزهـر  هـم درد  مـن  اوسـتادمچـو  گفتـن  قّصـه  در  آن  از 
بنـای قّصـه می دانـم کـه چـون بـودمـرا چـون قّصه ی مـن رهنمون بود
برگرفتـم ایـن داسـتان چـون  گفتـمپـی  خویـش  داسـتان  از  بسـی 
بـه خامـهرقـم کـردم بـه رمـز این عشـق نامه بنمـودم  بـاز  بـه خامـان 

)نزاری قهستانی، 1394: 101(

بایسته های شعر و شاعری در نگاه شاعران داستان سرا          
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عارف اردبیلی در پایان کتاب »بیتی چند در حسب حال خود و ختم کتاب« سروده و از عشقی که 
در سال های جوانی به سراغ او آمده سخن می گوید

نکته ای دیگر در این باب که شاعران بر آن تأکید داشته اند، لزوم سخن سرایی مطابق حال شاعر 
است؛ یعنی شاعر باید احوال شخصی خود مانند جوانی و پیری، و غم و شادی را نیز در نظر بگیرد 

و به قول سعدی، بازی و ظرافت را به جوانان بگذارد. 
نظامی تمایز و تفاوت اثر خود را با روایت فردوسی در شاهنامه این گونه بیان می کند که فردوسی 
در زمان سرایش روایت خسرو پرویز شصت ساله و از عوالم عشق و عاشقی دور شده بود، به ناچار 

شرح عشق و عاشقی های خسرو و شیرین را از قلم انداخته است:  

نزاری از قول دوستی که او را ترغیب به سخن سرایی کرده، بیان می کند سخن باید به هنگام گفته 
شود. مراد آن است که در عالم شور و حال جوانی نمی توان از حکمت و عرفان و... گفت:

روزی ایّـام  آن  در  بـودم  دلفـروزیجـوان  مهـر  سـوخت  را  دلـم 
هنـوزم سـوزش آن در جگـر هسـتهنـوز از تـاب آن در دل اثر هسـت
ز یک شعله جهانی مرد و زن سوختز یـک آتش هزار آتـش برافروخت
نشـان آن چـو شـمعم بـر زبان اسـتاز آن آتـش که در جانم نهان اسـت
سـوزبه پیری زان چو شمعم مجلس افروز ایـن  دارم  جوانـی  ایّـام  کـز 

)عارف اردبیلی، 1355: 205(

حدیث عشـق ایشـان طرح کرده سـتحکیمي کان حکایت شرح کرده ست
جوانـيکـه در شـصت اوفتـادش زندگانـي از شسـت  افتـادش  خدنـگ 
سـودمندشبه عشـقي در که شصت آمد پسندش نیامـد  گفتـن  سـخن 

)نظامی گنجوی، 1386: 137(

بهنـگامبهـل تـا پختـه گـردد میـوه ی خام جـز  نیابـی  ذوقـی  او  کـز 
سـفتنسـخن بی وقت و بی هنـگام گفتن مرواریـد  و  مفلـوج  بـود 

)نزاری قهستانی، 1394: 71(
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نزاری شاعر را به سخن نگفتن در زمان ماللت و درماندگی دعوت می کند؛ زیرا سخن برخاسته از 
چنین حالی، ثمری جز خجالت و تشویر ندارد:

. 4. کمال صورت و معنا
از نظر منتقدان، شرط کمال شعر، اشتمال آن بر معنا و صورت کامل و تمام است و زیبایی و 
دلنشینی شعر از ترکیب هماهنگ و متناسب صورت و معنا به دست می آید. شمس قیس رازی 
ادوات شعر را کلمات صحیح، الفاظ عذب، عبارات بلیغ و معانی لطیف می داند و در باب وظایف 
شاعر در ارتباط صورت و معنا می گوید: »و همچنین باید که در الفاظ و معانی هر بیت تنّوق به 
جای آرد تا اگر لفظی رکیک افتد، عذبی به جای آن بنهد و اگر معنی یی قاصر یابد تمام کند. و در 
این باب چون نّقاش چیره دست باشد که در تقاسیم نقوش و تداویر شاخ و برگ ها، هر گلی بر 
طَرفی نشاند و هر شاخ به سویی بیرون برد و در رنگ آمیزی هر ِصبغ جایی خرج کند و هر رنگ 
به گلی دهد، آنجا که رنگ سیر الیق آید نیم سیر صرف نکند و آنجا که صبغ روشن باید، تاریک 
به کار نبرد. و چون جوهری استاد باشد که به حسن تألیف و تناسب ترکیب، رونق ِعقد خویش 
بیفزاید و به تفاوت تلفیق و بی ترتیبی نظم، آب مروارید خویش نبرد« )رازی، 1314: 330 و 331(.
فخرالّدین اسعد یکی از ضعف های روایت کهن ویس و رامین را عجمی بودن زبان داستان و 
اشتمال آن بر »الفاظ غریب« و عاری بودن از »معنی« و »مثل« دانسته است. از نظر او متون کهن تنها 
با آراسته شدن به صنایع لفظی و معنوی قابل خواندن می شوند و ارزش واقعی خود را پیدا می کنند:

مگر در عین بسـط وجد و حالتمکـن نظم سـخن وقـت ماللت
بـه رغبـت طبـع را در کار نـاردماللـت جـز خجالـت بـار نارد
ز رغبت وز ماللت شسـته باشیتو خود دایم ز جام شوق مستی

)همان: 466(

داسـتاني سـان  ازیـن  در او لفـظ غریـب از هـر زبانـيبپیوسـتند 
بـر او زین هـردوان زیـور نکردندبـه معنـي و مثـل رنجـي نبردنـد
شـود زیبا چـو پرگوهـر یکي گنجاگـر داننـده اي در وي بـرد رنـج

)گرگانی، 1349: 29(

بایسته های شعر و شاعری در نگاه شاعران داستان سرا          
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امیر خسرو دهلوی در شیرین و خسرو )سرایش 698 هجری(، تکرار معانی را به سبب سهو و 
فراموشی می داند، نه سستی فکر. او نگران تکرار مضمون و معنا نیست و این کار را به مثابه ی 
آرایش چندین و چند باره ی بتان فرخار می داند که چیزی از زیبایی آن ها نمی کاهد. او این تکرارها 
را باعث شرم و سرافکندگی نمی داند، چون در هر صورت آن معانی که ُدرد و صاف و لعل و سنگ 
را با هم دارد از آن اوست و از شرکت بیگانه پاک است )امیر خسرو دهلوی، 1961: 357 و 358(. 
نزاری تضمین و گرفتن لفظ و معنی از شاعران دیگر را روا می داند. او همچنین از توارد با عنوان 
»التقای خاطر« یاد کرده، آن را معتبر تلقی می کند و از خوانندگان می خواهد که آن را منحول و 

مشتق ندانند. او »تکرار« را نیز جایز دانسته است )نزاری قهستانی، 1394: 513(. 
امین الدین صافی در مثنوی بهرام و گل اندام لفظ را برای گنجاندن معنی بسیار حقیر می بیند. او 
معنی را زیباروی خوش قامتی توصیف می کند و لفظ را چون قبایی که بر تن آن زیبارو تنگ و 

نامتناسب می نماید:

جمالی تبریزی در مهر و نگار )سرایش 805 هجری(، معتقد است همان گونه که گنج های زر و 
گوهر فراوان است، گنج های معنی نیز بی شمار است:

. 5. رعایت اعتدال و توصيه به کم گفتن 
اسالم دین میانه روی و اعتدال است. سخنان و کلمات موالی متقیان از جمله »َخیُْر اْلُُمورِ أَْوَساُطَها« 
طاً« )همان،  )ابن أبي الحدید، 1404، ج 20: 286( و »اَل ]یَُری الَْجاِهلُ [ تََری الَْجاِهَل إاِلَّ ُمْفرِطاً أَْو ُمَفرِّ
ج 18: 216( نمونه هایی از تأکیدات بزرگان دین بر دوری از افراط و تفریط است. فرهنگ ایرانی 
نیز همیشه همین را می پسندیده است؛ چنان که عنصرالمعالی گوید: »اّما ای پسر اندر کارها افراط 
مکن و افراط را شوم دان و اندر همه شغلی میانه باش... و اندر سخن گفتن و سخن گزاردن 

قبـای لطـف در بـاالش تنـگ اسـتکه معنی شـاهد رعنای شنگ است
آر جـان  چـو  دانـا  خاطـر  دارروان  امـان  در  نـادان  اهـل  دسـت  ز 

)صافی، 1386: 44(

بدانـد هـر که او گوهرشـناس اسـتخدا را گنج و گوهر بی قیاس است
بـرای حبّـه ای بـر خـود نهـم رنـجمرا چون دست رس باشد بر آن گنج

)جمالی تبریزی، 85 پ(
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آهستگی عادت کن« )عنصرالمعالی، 1375: 46(. توصیه به کم گویی نیز از آموزه های دین اسالم 
است. چنانکه در غررالحکم 18 حدیث از حضرت علی)ع( در محاسن قّلت کالم و 28 حدیث 

در معایب کثرت سخن نقل شده است.
از سوی دیگر از آن جا که بر مبنای علم بالغت، شاعران داستان سرا خوانندگان را کم حوصله و 
عجول می دیدند که معموالً به جای اندیشه و درنگ در وجوه حکمی شعر، به سویه های دیگر آن از 
جمله هزل می نگرند، از بیان مفاهیم سنگین عرفانی، اجتماعی و فلسفی و امثال آن ابا می ورزیدند. 
از این رو همیشه از اطناب گریزان بودند و به اعتدال و حتی ایجاز گرایش داشتند و دیگران را نیز 

بدان توصیه می کردند. 
نظامی شاعران را به رعایت اعتدال در سخن دعوت می کند:

و شاعران به ایجاز و کم گویی دعوت می کند تا مصداق »المکثاُر مهذار« )نظامی عروضی سمرقندی، 
1909: 13( نگردند:

نزاری نیز مخاطب را به اعتدال و دوری از افراط در سخن دعوت می کند:

عّصار تبریزی پس از آنکه فصلی در باب عشق و مراتب و مقامات آن می سراید، بر خود به خاطر 
بسیار سخن گفتن نهیب می زند. او نیز به پیروی از مثل معروف »المکثار مهذار«، معتقد به ایجاز است:

کـن اندکـي  داري  بسـیار  یکـي را صـد مکـن صـد را یکي کنسـخن 
سـرانجامچـو آب از اعتدال افـزون نهد گام آرد  غـرق  بـه  سـیرابي  ز 
گـرددچو خون در تن ز عادت بیش گردد نیـش  گوشـمال  سـزاي 

)نظامی گنجوی، 1386: 135(

گیرنـدسـخن کـم گـوي، تـا بـر کار گیرند بسـیار  بـد  بسـیار،  در  کـه 
»مگـو بسـیار« دشـنامي عظیـم اسـتتـو را بسـیار گفتن گر سـلیم اسـت

)همان: 135 و 136(

بهتـرنپیچـی بـر سـخن بسـیار بهتـر هنجـار  بـر  افـراط  مکـن 
نبایـد شـد ز هنجـارمعانـی برتـوان انگیخت بسـیار بیـرون  ولـی 

)نزاری قهستانی، 1394: 68(

بایسته های شعر و شاعری در نگاه شاعران داستان سرا          
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سلیمی جرونی نیز به ایجاز در سخن معتقد است؛ اّما این ایجاز برای او شرایطی دارد و عبارت 
است از حذف مطالب اضافی ناشایست و نینداختن مطالب الزم:

سلیمی پیمودن راه مختصرگویی را توصیه ی استادش نظامی معرفی و شیوه ی نظامی را مانند 
ُدرسفتن تعبیر می کند. او تکّلف در کالم را مایه ی زردرویی و تشویر شاعر و سبب گم شدن 

مقصود و محنت جان و دل می داند و به حدیث »نیکو گو و کم گو« استناد می کند:

سلیمی معتقد است که در دوره ی او طبایع نازک و رقیق شده اند و از شنیدن داستان های ناهموار و 
زمخت روی گردان هستند و از این رو سعی دارد سخن او بر طبایع سنگینی نکند و باعث مالل نباشد:

4. نتيجه 
نقد ادبی دریچه ای فراروی بزرگان و منتقدان ادبی ما بوده است که آثار ادبی گذشتگان ما بر اساس 
آن محک می خورده و با هم مقایسه می شده است. با وجود اینکه در ادب قدیم ما کتابی کاماًل 

کـه مستحسـن نباشـد قـول مکثـاربـس ای عّصـار ازیـن گفتار بسـیار
خامـه بـردار  کـن  کوتـاه  عشـقنامهسـخن  بیـاض  بـر  زن  رقـم 

)عّصار تبریزی، 1375: 66(

نشـاید کان  زیـادی  وز آن هـم نفکنـم چیـزی کـه بایـدبینـدازم 
)سلیمی جرونی، 1382: 14(

حدیث است این که نیکو گو و کم گوز خاطـر نقـش پـر گفتن فرو شـو
پسـتی غیـر  نخیـزد  گفتـن  پـر  بـرو در هـر کجـا کـم گوی و رسـتیز 
کـه چـون بشکسـت نتـوان بازبسـتنسـخن گوهـر بود، نتوان شکسـتن
دلبـه کم گفتن چو عـادت کرد عاقل غـم  و  جـان  محنـت  از  برسـت 

)همان: 14(

پُـککه اکنون طبع ها گشته است نازک لُـک  حکایت هـای  نمی تابـد 
کـه ره ندهـد بـه خاطرهـا گرانـیچنـان پـردازم از نـو ایـن معانـی

)همان(
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مستقل در باب نقد شعر پدید نیامده است، تقریباً تمام ادبای ما صاحب نظریّه ی ادبی بوده اند و آن 
را در سرایش و انشا به کار می گرفتند. شاعران به عنوان پدیدآورندگان آثار ادبی، اّولین منتقدان این 
حوزه محسوب می شوند که دیدگاه های انتقادی آنان تأثیر مستقیم بنیادینی بر خلق شعر می گذارد. 
این تحقیق بر مثنوی های داستانی بحر هزج مسّدس مقصور )محذوف( از آغاز تا عصر جامی 
انجام شده که عمدتاً نظیره های خسرو و شیرین نظامی هستند یا در موازات آن قرار می گیرند. از 
دیدگاه این پدیدآورندگان این منظومه  ها، اندیشه مند بودن، گیرایی و تأثیر، خاستگاه عاشقانه داشتن، 
روانی، نشاط انگیزی و اشتمال بر معانی واال از مهمترین مؤلفه های شعر خوب به شمار آمده است. 
از نظر آنان صداقت از ارکان مهم سخن سرایی است که باعث فروغ و روشنی سخن می گردد. 
آنان معتقدند که زمانی شاعر می تواند در بیان مسائل عشق حّق مطلب را به خوبی ادا کند که هم 
روحیات و احواالت شخصی او به ویژه، سن و سال او موافق اطوار عاشقانه سرایی باشد و هم خود 
این عوالم را تجربه کرده باشد. این شاعران می اندیشند که صورت و معنا، هر دو باید در شعر به 
اوج کمال و زیبایی باشند و کاستی در هرکدام از این دو روی سّکه ی شعر آسیبی جبران ناپذیر بدان 
وارد می کند. رعایت اعتدال و در پیش گرفتن ایجاز و کم گویی از دیگر مسائلی است که این دسته 

از شعرا متّفقاً بدان اعتقاد و سفارش داشته اند که خیُر الکالمِ ما قلَّ و دّل.
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- اوجی، منصور )1393(. »تجربه و خاستگاه تجربی سرایش شعر نماز مهدی اخوان ثالث«. عصر 
مردم. سال 19.ش 5243. ص 10.
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- آمدی، عبدالواحد بن محّمد )1366(. تصنیف غررالحکم و دررالکلم. تحقیق مصطفی درایتی، 
 قم: دفتر تبلیغات. 

- تاریخ سیستان  )1366(. مؤلف ناشناخته . به تصحیح ملک الشعراء بهار. چاپ دوم. تهران: پدیده 
خاور.

- ثعالبی، ابومنصور )بی  تا(. اإلعجاز و اإلیجاز. قاهره: مکتبه القرآن، بی تا.
- جامی، نورالّدین عبدالّرحمن  بن  احمد )1378(. مثنوی هفت اورنگ. تحقیق و تصحیح جابلقا 
دادعلیشاه. اصغر جانفدا، ظاهر احراری و حسین احمد تربیت. مقدمه از اعالخان افصح زاد. جلد دوم. 

تهران: مرکز مطالعات ایرانی، دفتر نشر میراث مکتوب. آینه میراث.
- جمالی تبریزی، خمسه. نسخه ی خطی محفوظ در موزه ی بریتانیا به شماره ی 1284.

- حائری، محّمدحسن و عارفه یوسفیان )1390(. »جلوه های سخنوری در پنج گنج نظامی«. 
مجله ی پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی. شماره 6. صص 11 – 38.

- حسن دهلوي، نجم الّدین حسن بن عالء )1383(. دیوان. به اهتمام سید احمد بهشتی شیرازی 
و حمیدرضا قلیچ خانی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

- حسن نژاد، محمودرضا )1372(. »نظامی گنجوی و منشأ الهام سخن )بیرونی یا درونی(«، 
فصل نامه ی متن پژوهی ادبی. شماره ی 57. صص 101- 126.

- خالقی مطلق، جالل )1370(. »از گل شعر تا گل شعر )نظر نظامی درباره شعر و شاعری(« 
مجله ی ایران شناسی. شماره 11. صص 499 – 512.

- خواجوی کرمانی، ابوالعطا کمال الّدین محمود بن علی بن محمود )1370(. خمسه ی خواجوی 
کرمانی. به تصحیح سعید نیاز کرمانی. کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.

- درگاهی، محمود )1377(، نقد شعر در ایران )بررسي شیوه هاي نقد ادبي در ایران، از آغاز تا 
عصر جامي(. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.

- رازی، شمس الّدین محّمد بن قیس )1314(. المعجم فی معائیر اشعار العجم. به تصحیح محمد 
بن عبدالوّهاب قزوینی. با مقابله ثانوی مدّرس رضوی. تهران: مطبعه ی مجلس.

- زّرین کوب، عبدالحسین )1356(. شعر بی دروغ شعر بی نقاب. تهران: علمی.
ـــــــــــــــــــــ )1361(. نقد ادبی. چاپ سوم. تهران : امیرکبیر. - ـ 

- زمخشری، جاراهلل )1412 ه.ق(. ربیع البرار و نصوص الخیار. بیروت: مؤسسه اعلمی . 
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- سلیمی جرونی )1382(. مثنوی شیرین و فرهاد. تصحیح نجف جوکار. تهران: مرکز نشر میراث 
مکتوب. 

- شمیسا، سیروس )1372(. »تلّقی نظامی از شعر و شاعری«. مجموعه مقاالت کنگره ی بین المللی 
نهمین سده ی تولد حکیم نظامی گنجوی. به اهتمام و ویرایش منصور ثروت ج2. تبریز: انتشارات 

دانشگاه تبریز. صص 339 – 359.
- صافی، امین الّدین )1386(. بهرام و گل اندام. به تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو. 

تهران: چشمه. 
- عارف اردبیلی )1355(، فرهادنامه. تصحیح و مقّدمه و حاشیه دکتر عبدالّرضا آذر. تهران: 

انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
- عّصار تبریزی، موالنا شمس الّدین محمد )1375(. مهر و مشتری. تصحیح و تحشیه ی دکتر رضا 

مصطفوی سبزواری. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. 
- عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر )1375(. قابوس نامه. به اهتمام و تصحیح دکتر غالمحسین 

یوسفی. چاپ هشتم. تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.
- فرشیدورد، خسرو )1363(. درباره ی ادبیات و نقد ادبی. تهران: امیرکبیر.

- گرگانی، فخرالّدین اسعد )1349(. ویس و رامین، تصحیح ماگالی تودا و الکساندر گواخاریا. 
تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

- محبّتی ، مهدی )1388(. از معنا تا صورت. تهران: سخن. 
- نزاری قهستانی، سعدالّدین بن شمس الّدین )1394(. مثنوی ازهر و مزهر. به کوشش محمود 

رفیعی. تهران: نشر هیرمند.
- نظامی عروضی سمرقندی )1909(. چهارمقاله. به سعی و اهتمام و تصحیح محّمد قزوینی. به 

کوشش محّمد معین. لیدن: مطبعه ی بریل.
- نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف )1386(. خسرو و شیرین. تصحیح و شرح مجّدد از روی 14 

نسخه خطی. دکتر بهروز ثروتیان. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
- نوروزی، زینب )1391( »دیدگاه نظامی درباره ماهیت شعر«. نامه ی پارسی. شماره ی 60. صص 
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