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Abstract  

In the current study on premodern Iranian poetries, from the first 

century of the history of Persian literature to the period of literary 

return, it is seen that the imaginary forms used in the poetry of the 

poets of the third to fifth centuries AH are innovative and the product 

of their own poetic experience. But with the passage of time from the 

end of the fifth century onwards, poets, instead of incorporating 

images of their own personal experience and elements of nature and 

life into poetry, have always remained within the same images. The 

question that this research seeks to answer is: why from the end of the 

fifth century onwards (until the return period), the forms of 

imagination used in the poetry of Iranian poets are often imitative and 

repetitive, and devoid of any kind of innovation? 
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Extended abstract 

By examining the poetry of pre-modern Iranian poets, from the first 

century of the history of Persian literature to the period of literary 

return, it can be seen that the images used in the poetry of poets of the 

third to fifth centuries AH are innovative and the product of their 

personal poetic experience. But over time, from the end of the fifth 

century onwards, poets, instead of incorporating images of the product 

of their personal experience and new elements of nature and life into 

poetry, have always remained within the same range of images of the 

poets of the past.  

The question that this research seeks to answer is: why from the end of 

the fifth century onwards (until the period of literary return), the forms 

of imagination used in the poetry of Iranian poets are often repetitive 

and any innovation is out of the realm of the ancients? Thomas Kuhn's 

theory of paradigm can be used to answer this question. According to 

this theory, scientific transformations alternate between normative and 

revolutionary periods. The movement of science in normative periods 

takes place through a "paradigm". Scientific paradigms are accepted 

patterns in the scientific community for significant periods of time 

about a major aspect of nature. What makes these patterns valid is the 

metaphysics or philosophy that governs that paradigm. Therefore, 

what is "scientific, normative and valid" in one paradigm is 

"unscientific, abnormal and invalid" in the intellectual, philosophical 

and cultural context of the other paradigm. Sometimes scientists 

accidentally encounter phenomena that do not conform to the norms 

and assumptions governing the paradigm. In the first encounter, these 

cases are considered as exceptional cases or the product of 

experimental error, and so on. But when the number of these 

inconsistencies increases, such justifications no longer work, and the 

paradigm is in crisis. Over time, this crisis deepens until a new 

paradigm emerges. As the new paradigm grows, so does the previous 

critical paradigm. Kuhn calls such a development a "scientific 
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revolution." In his view, the "paradigms" before and after the 

scientific revolutions are "incomparable." 

Kuhn's theory of paradigm is true not only of the history of science, 

but of all phenomena, including art and literature. In general, it can be 

said that in each period of time, according to the metaphysics of that 

period, there is a ruling paradigm that has its own presuppositions, 

norms and rules. These presuppositions and norms are based upon a 

fixed pattern that the paradigm as a whole imposes. In these 

paradigms, only those phenomena (including scientific, artistic, 

literary, etc.) can emerge that are consistent with the norms and 

assumptions governing the paradigm, while any innovation will be 

disregarded.  

Accordingly, the imitation of imaginary forms in pre-modern Persian 

poetry is a phenomenon that should be studied in the presuppositions 

and norms that dominate the pre-modern paradigm. By examining the 

premodern paradigm as an all-encompassing whole, one can arrive at 

assumptions and norms that act as a model for all phenomena of this 

paradigm. One of these presuppositions is the idea of the originality of 

the past. In this view, everything in the past has an intrinsic value, so 

they are only valid and normal when they are imitations of that 

valuable and sacred past. In the eyes of the pre-modern man, the past 

is a model of the sacred and golden age, which is always viewed with 

a respectful eye, and man always remembers it as a dream day. This 

sacred past is a lost paradise to which all efforts are directed at.   

The manifestation of this presupposition can be seen in all intellectual 

areas of this paradigm. The originality of the past in the field of 

history has shown itself in the form of a distant view of time, and in 

the field of philosophy as a belief in the return of people to the origin 

of existence (first intellect). Looking at the poetry of Iranian poets 

from the fifth century AH onwards (until the return period), it is also 

possible to understand this kind of attitude in the world of literature. 

These poets have either explicitly mentioned their past poets as the 
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supreme example of poetry, or, without openly praising their past, 

have accepted them as their role models and tried to write poetry like 

them. So it is natural that these poets, by following the example of the 

first Persian poets, instead of depicting their personal poetic 

experiences, repeat the same imaginary forms and images that had 

been previously tested by previous poets, and as a result, the 

imagination in their poetry is imitative and lacks innovation, and even 

if a poet was innovative, he has not left the realm of vision and 

attitude of the ancients. 

 

 
 



 

 

 

 تقلید و تکرار: انگارۀ مسلط بر صور خیال در شعر پیشامدرن ایران
)بررسی چرایی تقلید و تکرار در صور خیال شعر پیشامدرن فارسی با استفاده از نظریۀ 

 (پارادایم توماس کوهن
 

 * مددیمنا علی 

 ، گنبد کاووس، ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گنبد کاووس
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 ، گنبد کاووس، ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گنبد کاووس

 رادفاطمه اکبری
 ، گنبد کاووس، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گنبد کاووس

 

  چکیده  

تا دورۀ  با نگاهی به شعر شاعران پیشامدرن ایرانی، از نخستین سدۀ تاریخ ادبیات فارسی

کاررفته در شعر شاعران قرن سوم تا پنجم توان دریافت که صور خیال بهبازگشت ادبی، می

هاست؛ اما با گذشت زمان از اواخر هجری، ابداعی، اصیل و محصول تجربۀ شعری خود آن

-جای آنکه ایماژهای محصول تجربۀ شخصی خود و عناصر تازهقرن پنجم به بعد، شاعران به

ت و زندگی را در شعر وارد کنند، همواره در همان محدودۀ صور خیال شاعران ای از طبیع

اند. در این های جزئی وارد شعر خود کردهاند و همان تصویرها را با دستکاریگذشته مانده

پژوهش به این پرسش پاسخ داده شده که چرا از اواخر قرن پنجم به بعد )تا دورۀ بازگشت(، 
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ر شعر شاعران ایرانی غالباً تقلیدی و تکراری است و هرگونه ابداعی کاررفته دصور خیال به

شود. نگارندگان این مقاله با استفاده از نظریۀ پارادایم توماس نیز از قلمرو دید قدما خارج نمی

پیشامدرن، اصالت گذشته است که های پارادایم فرضاند که یکی از پیشکوهن دریافته

گرفته در آن، از تاریخ تا فلسفه و عرفان و ادبیات، های شکلدهتوان آن را در غالب پدیمی

فرض سبب شده است تا شاعران مشاهده کرد. در حوزۀ صور خیال نیز، تسلط همین پیش

ها ها، معتبر بشمارند و آنهمواره اشعار گذشتگان خود را با تمامی عناصر معنایی یا صوری آن

از شعر مد نظر قرار دهند و بکوشند مانند آنان شعر  عیارعنوان الگویی کامل و تمامرا به

بگویند. درنتیجه تصویرهای مطرح در این دورۀ طوالنی )از اواخر قرن پنجم تا دورۀ بازگشت( 

غالباً تقلیدی است و اگر شاعری دست به نوآوری زده، از قلمرو دید و نگرش قدما بیرون 

 نرفته است. 

 

د و تکرار، اصالت گذشته، پارادایم پیشامدرن، توماس : صور خیال، تقلیهای کلیدیواژه

 کوهن.

 . مقدمه 1

ترین عنصر های فلسفی و منطقی، اصلیبراساس تعریف مسلّم از شعر در بیشتر متن

های است. این درحالی است که عناصر دیگر، مانند وزن و قافیه و آرایش« خیال»شعر 

-هرچند به مخیل شدن کالم کمک می آیند کهشمار میکالمی، در حکم ابزارهایی به

کنند، عامل اصلی آن نیستند. درواقع عنصر خیال جوهرۀ شعر است و بدون آن، کالم 

کند، مجموعۀ شود. آن چیزی که خیال را در شعر مجسم میدیگر شعر محسوب نمی

کدکنی، شود )شفیعینامیده می« صور خیال»شگردهای بیانی است که در علم بالغت 

 (.  93ـ93: 9936
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گویند، غالباً محصول نوعی تجربۀ شعری یا ها ایماژ نیز میصور خیال که به آن

ای را دارد که تجربۀ عاطفی شاعر را منتقل زمینۀ عاطفی است و در شعر حکم واسطه

توان به شور و عاطفۀ شاعر های خیالی است که میکند. از رهگذر این صورتمی

تر باشد، به همان تر و اصیلشعری هرچه فردی هنگام سرودن شعر پی برد. تجربۀ

تر خواهد بود. آن تجربۀ تر و بدیعکاررفته در شعر نیز شخصینسبت، صور خیال به

کند و براساس آن خیالی در ذهن او شعری که شاعر برای نخستین بار آن را تجربه می

و اصیل است انجامد، شخصی بندد و به پیدایش صورتی خیالی در شعر او مینقش می

آید. اما آن کسی که بار دیگر همان شمار میو نوعی بیداری و کشف شاعرانه به

ای از عاطفۀ کند، بدون آنکه خود تجربهصورت خیالی شاعر را در شعر خود تکرار می

نهفته در پسِ آن داشته باشد، مقلِدی بیش نیست؛ بنابراین صورت خیالی تکرارشده در 

تعبیر برخی پژوهشگران، آن که برای نخستین بار روی ارد. بهشعر او نیز اصالتی ند

(. هرچه ایماژهای 59خوب را به گل تشبیه کرد، شاعر است و دیگران مقلِد او )همان، 

تر باشد، بیشتر نمایانندۀ عاطفۀ شخصی شاعر است و تر و بدیعکاررفته در شعر تازهبه

 تر خواهد بود.تر و هنریدرنتیجه شعر شخصی

های تاریخ ادبیات فارسی نگاهی به شعر شاعران پیشامدرن ایرانی از نخستین سده با

کاررفته در شعر شاعران قرن سوم تا توان دریافت که ایماژهای بهتا دورۀ بازگشت می

تر است؛ یعنی خود شاعر بدون اینکه از دیگری تقلید کند، تر و تازهپنجم هجری اصیل

گوی پیش از آن نمونه و الگویی یرا نخستین شاعران پارسیها را ابداع کرده است؛ زآن

ها، بدون داشتن تجربۀ شخصی، اند که از تصاویر شعر آناز شاعران گذشته نداشته

جای آنکه اما با گذشت زمان از اواخر قرن پنجم به بعد، شاعران به 9تقلید کنند.

و زندگی را در شعر  ای از طبیعتایماژهای محصول تجربۀ شخصی خود و عناصر تازه
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اند و همان وارد کنند، همواره در همان محدودۀ صور خیال شاعران گذشته مانده

توان اند. به عبارت بهتر، میهای جزئی وارد شعر خود کردهتصویرها را با دستکاری

های سوم تا پنجم جنبۀ ابداعی دارد؛ کاررفته در شعر شاعران سدهگفت صور خیال به

قرن پنجم به بعد، ایماژهای شعر شاعران ایرانی بیشتر تقلیدی است. این  اما از اواخر

شاعران همواره در سرودن شعر و کاربرد صور خیال برای انتقال معنا، شاعران پیش از 

اند و با این کار گویی از منظر آنان و در محدودۀ نگرش آنان، به خود را الگو قرار داده

تصویر کشیدن خیال و عاطفۀ خود، از تجربۀ شعری جای بهاند و بهجهان نگریسته

های شاعرانه در این دوره، اگر شاعری در ارائۀ خیال 5اند.شاعران گذشته سخن گفته

در »بازنگری کرده، از حوزۀ تصویرهای شعری شاعران گذشته خارج نشده است. گویا 

ه ابداعی که طور ضمنی وجود داشته که هرگونطول تاریخ شعر فارسی، این عقیده به

« وجود آید، نباید از قلمرو دید و نگرش قدما بیرون باشددر زمینۀ صور خیال به

 (.592)همان، 

 این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است:

کاررفته در ـ چرا از اواخر قرن پنجم به بعد )تا دورۀ بازگشت ادبی( صور خیال به

ه ابداعی نیز از قلمرو دید قدما خارج شعر شاعران ایرانی غالباً تکراری است و هرگون

 شود؟نمی

 ایم. برای پاسخ دادن به این پرسش از نظریۀ پارادایم توماس کوهن استفاده کرده

 . پیشینۀ تحقیق1ـ1

صور که کتاب  ها و مقاالت زیادی دربارۀ صور خیال در شعر فارسی نوشته شدهکتاب

هاست؛ اما تا کنون ترین آنی، مهمکدکن، نوشتۀ محمدرضا شفیعیخیال در شعر فارسی
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ای که در آن به بررسی چرایی تقلیدی بودن صور خیال شعر فارسی از کتاب یا مقاله

سدۀ پنجم به بعد پرداخته شده باشد، نوشته نشده است. نظریۀ پارادایم کوهن نیز 

ایز بررسی تم»ها بوده؛ ازجمله مقالۀ ای است که شیوۀ تحقیق بسیاری از پژوهشنظریه

« انداز نظریۀ تامس کوهنهای قبل از آن، از چشمناپذیری سبک هندی با سبکو قیاس

 شعرپژوهیمجلۀ  59پور آالشتی که در شمارۀ نوشتۀ مراد اسماعیلی و حسین حسن

چاپ رسیده؛ اما در هیچ پژوهشی تا کنون از این نظریه برای بررسی دانشگاه شیراز به

توان در شعر فارسی استفاده نشده است. بنابراین میچرایی تقلیدی بودن صور خیال 

 گفت که موضوع این مقاله کامالً ابداعی است. 

 . مبانی نظری 2ـ1

های هنجارین )نرمال یا عادی( و تحول علم متناوباً از دوره»براساس نظریۀ پارادایم، 

ترند، از های هنجارین آن که طوالنیگذرد. حرکت علم در دورههای انقالبی میدوره

 (.299: 9909)رشیدیان، « گیردانجام می  ‘پارادایم’طریق 

شده در جامعۀ الگوهای کلی و عموماً پذیرفته»های علمی از دیدگاه کوهن، پارادایم

)همان، « اندای از طبیعتای قابل مالحظه از زمان دربارۀ وجه عمدهعلمی برای دوره

، متافیزیک یا فلسفۀ حاکم بر آن پارادایم است. بخشد(. آنچه به این الگوها اعتبار می99

است، در بستر فکری، فلسفی « علمی، هنجاری و معتبر»بنابراین آنچه در یک پارادایم 

: 9933حیدری، است )مقدم« غیرعلمی، ناهنجار و نامعتبر»و فرهنگی پارادایم دیگر 

ون علمی که ناظر و (. این پارادایم است که معیارهای کار و پژوهش مجاز را در در59

ای ( و به دانشمندان هر دوره990: 9933کند )چالمرز، هادی آن است، تعیین می

وجو هایی برای آن به جستگوید که چه چیزی مسئله است و باید برای یافتن پاسخمی
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بندی شود و با ها باید در قالب کدام مفاهیم و اصطالحات صورتپرداخت و این پاسخ

(. هرازچندگاهی 00: 9933حیدری، ها تالئم داشته باشد )مقدمریهکدام اصول و نظ

شوند که با هنجارها و میهایی مواجه طور تصادفی با پدیدهدانشمندان به

های حاکم بر پارادایم تناسب ندارد. در نگاه  نخست، این مواردْ استثنائی یا فرضپیش

تعداد این موارد ناهمساز شوند؛ اما وقتی محصول خطای آزمایشگر و... تلقی می

شود. افزایش بیابد، دیگر چنین توجیهاتی کارساز نیست و پارادایم با بحران مواجه می

شود، تا اینکه درنهایت پارادایم جدیدی تر میمرور این بحران عمیقبا گذشت زمان، به

یتاً (. با افزایش طرفداران پارادایم جدید، نها923ـ926: 9939کند )کوهن، ظهور می

انقالب »( چنین تحولی را 939شود. کوهن )همان، زای قبلی طرد میپارادایم بحران

های علمی های پیش و پس از انقالب«پارادیم»عقیدۀ او، نامد. بهمی« علمی

 (.539: 9903)رک. صادقی، « ناپذیرندقیاس»

ها دیدهتنها دربارۀ تاریخ علم صادق است، بلکه تمامی پنظریۀ پارادایم کوهن نه

توان گفت در طور کلی میتوان در قالب آن قرار داد. بهازجمله هنر و ادبیات را نیز می

ها، فرضهر دورۀ زمانی، براساس متافیزیک آن دوره، پارادایمی حاکم است که پیش

ها و هنجارها همگی از الگوی فرضهنجارها و قواعد خاص خود را دارد. این پیش

کند. در این ها تحمیل میعنوان یک کل، بر آنکه پارادایم، بهکنند ثابتی تبعیت می

یابند که با هایی )اعم از علمی، هنری، ادبی و...( امکان ظهور میها، تنها پدیدهپارادایم

های حاکم بر پارادایم همخوانی داشته باشند؛ درعین حال، فرضهنجارها و پیش

باشد که ای ها باید در همان محدودههرگونه نوآوری، تغییر یا اصالحی در پدیده

 اند. پارادایم و هنجارهای حاکم بر آن مشخص کرده
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ای است که بر این اساس، تقلیدی بودن صور خیال در شعر پیشامدرن فارسی پدیده

ها و هنجارهای مسلط بر پارادایم پیشامدرن فرضبایست چرایی آن را در پیشمی

 وجو کرد. جست

ها فرضتوان در آن به پیشعنوان یک کل فراگیر، میم پیشامدرن بهبا بررسی پارادای

های این پارادایم مؤثر واقع و هنجارهایی دست یافت که بسان الگویی بر تمام پدیده

ها اندیشۀ اصالت گذشته است. در این نوع نگاه، فرضشوند. یکی از این پیشمی

هایی معتبر بنابراین فقط پدیدههرچیزی در گذشته دارای ارزش ذاتی و قداست است؛ 

و بهنجار هستند که تقلیدی از آن گذشتۀ ارزشمند و مقدس باشند. در حوزۀ صور 

خیال نیز، همین قاعده باعث شده که شاعران همواره اشعار گذشتگان خود را با تمام 

شعر عیار از ها را الگویی کامل و تمامها معتبر بشمارند و آنعناصر معنایی یا صوری آن

تلقی کنند و بکوشند مانند آنان شعر بگویند. درنتیجه در حوزۀ صور خیال نیز، در این 

دورۀ طوالنی )از اواخر قرن پنجم تا دورۀ بازگشت( غالباً یا ابداعی صورت نگرفته، یا 

اگر هم شاعری دست به نوآوری و ابتکاری زده، از قلمرو دید و نگرش قدما بیرون 

  9نرفته است.

اند پژوهش، نگارندگان با استفاده از روش پارادایم توماس کوهن نشان دادهدر این 

که چگونه اصالت دادن به گذشته در پارادایم پیشامدرن سبب شده است تا شاعران 

آمیز به گذشتگان خود زبان نیز در سرودن شعر خود، همواره نگاهی ستایشفارسی

چه بیشتر به شعر شاعران داشته باشند و بکوشند صور خیال شعر خود را هر

 شان نزدیک نمایند. گذشته
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 فرض پارادایم پیشامدرن  اصالت گذشته: پیش

ها، هنجارها و قواعدی مسلط فرضطور که گفته شد، بر هر پارادایمی، پیشهمان

ها و فرضیابند که با آن پیشهایی اجازۀ ظهور میهستند؛ در هر پارادایم، تنها پدیده

های پارادایم پیشامدرن، اصالت گذشته و فرضار باشند. یکی از پیشهنجارها سازگ

 اندیشۀ بازگشت به مبدأ است.

شود، گذشته است. در نگاه انسان پیشامدرن، آنچه اصالت دارد و مقدس شمره می

گذشته یک الگوی مثالی مقدس و دوران زرینی است که همواره با چشمی پُر از احترام 

انگیزد شود و درعین حال، همواره تحسر آدمی را برمیته میو احتشام به آن نگریس

کند. این ( و آدمی همواره از آن همچون روزهای رؤیایی یاد می00ـ09: 9909)مردیها، 

ای است که رجعت به آن تمام تالش انسان پیشامدرن را شدهگذشتۀ مقدس بهشت گم

و به چه چیز اعتقاد داشته کند که چه بکند کند و او را ملزم میبه خود معطوف می

 (. 66و  96: 9936باشد )پالم، 

چیز عالم، از شود از نظر انسان پیشامدرن، همهاعتقاد به تقدس گذشته سبب می

هایی مینوی و اساطیری داشته باشند؛ شهر تا معبد و کوه و رود و کشتزار، نمونه

ر از جهان مادی به هایی که در آغاز خلقت )یعنی در گذشته( در عالمی فراتنمونه

هاست. ناند و انسان در این عالم موظف به تکرار آفرینش آدست خدایان ساخته شده

بنابراین در نگاه او، هرگونه خالقیتی تکراری است از مثال اعالی آفرینش و هر آیینی 

دارای یک نمونۀ بغانه و یک نمودگار آغازین است و فقط اعمالی ستودنی و معتبر 

، آزموده شده باشند و او اینک «موجودی برتر از انسان»بالً توسط دیگری، هستند که ق

باید همان کردارها را تکرار کند تا خود را به آن گذشتۀ آرمانی پیوند دهد. برایند می

شوند و میزانی معتبر شمرده میاین نوع نگاه آن است که هریک از اعمال بشری فقط به
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گردند که به تقلید و تکرار کرداری آغازین از ارزش و سودمندی برخوردار می

ها و شهرها و بپردازند. نمونۀ این اعتقاد را در انجام مناسک آیینی، ساختن پرستشگاه

توان مشاهده کرد )الیاده، های زندگی انسان پیشامدرن میطور کلی در همۀ عرصهبه

 (. 92ـ90: 9909

 اصالت گذشته در فلسفۀ تاریخ

گرایی در پارادایم پیشامدرن، عرصۀ تاریخ است که های گذشتهجلوهترین یکی از اصلی

صورت نگاه دوری به زمان و تاریخ مشاهده کرد. انسان باستانی با توان آن را بهمی

مشاهدۀ گردش خورشید و ماه و ستارگان به دور زمین، توالی شب و روز، افزونی و 

طور که هر ه بود. در نظر او، همانکاستی ماه و پیدایش فصول، مفهوم زمان را دریافت

های روز و هر شب، هر فصل و هر سال، ماه و خورشید، طبیعت و زمین )که نشانه

کنند و پس از گذراندن مراحلی، زمان هستند( حرکت خود را از یک نقطه آغاز می

 سان زمان شد. بدینوار تصور میگردند، خود زمان نیز دایرهدوباره به آن نقطه بازمی

-جا که بود، باز میکرد و پس از دوری به همانای بود که هرچیز را آغاز میخود دایره

 (.52: 9920رساند )مسکوب، 

در این نوع نگاه، زمان و تاریخ حرکتی رو به جلو و توأم با پیشرفت ندارد، بلکه 

ای مقدس که نهایت آن با سرآغاز آن یکی است؛ سوی گذشتهحرکتی واژگونه است به

ای آرمانی و این دور دائم درحال تکرار نده چیزی نیست جز بازگشت به گذشتهآی

است. از این رو گذشته مدام در زمان حال جاری است. برای انسان پیشامدرن، مفهوم 

تر معنادار نیست ای مطلوبسوی آیندهرشد و تحول، اعتقاد به ترقی و حرکت به
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یز در تجربۀ زیستی انسان پیشامدرن (، علت این امر بیش از هرچ99: 9935)خیل، 

 ریشه دارد.

گفتۀ برخی پژوهشگران، در پارادایم پیشامدرن، ترقی جوامع بشری از غارنشینی به

قدری کُند صورت به چادرنشینی و شهرنشینی و تحوالت زندگی کشاورزی به

تنها نه شناخت،گرفت که برای مردم آن قابل مشاهده نبود. بنابراین تاریخی که او میمی

گرفت، درجهت تنزل رو به جلو نبود، بلکه در آن اگر جنبش و حرکتی هم صورت می

(. این دیدگاه دورۀ آغازین زندگی بشر 96: 9920از عصر طالیی گذشته بود )پوالرد، 

داند که معیار ارزیابی زمان حال است و آینده نیز چیزی جز را عصر زرینی می

 (.920: 9933بازگشت به آن نیست )کار، 

های باستانی، ازجمله هند، یونان، مصر و چنین دیدگاهی را در بین تمام تمدن

اند که (. برخی پژوهشگران برآن55: 9909توان مشاهده کرد )مفتخری، النهرین، میبین

کرد و هیچ پارمنیدس، یکی از فیلسوفان یونان باستان، حقیقت حرکت زمان را نفی می

شمار چیز را تابع یک حقیقت ازلی و ابدی بهست. او همهدانتغییری را اصیل نمی

ای توجه نبودند، تاریخ و گذر زمان را دورهآورد. رواقیان نیز اگرچه به سیر امور بیمی

معنای گرفتند که انجام آن بهدانستند؛ یعنی برای آن مقاطع معیّن تکراری درنظر میمی

  (. 29ـ00: 9939بازگشت به نقطۀ آغاز آن بود )رک. مجتهدی، 

توان نگاه دوری به تاریخ را های باستانی، میدر ایران باستان نیز، مانند دیگر تمدن

شناسی زرتشتی، جهان تاریخی مینوی دارد؛ با آغاز و انجامی در جهانمشاهده کرد. 

 سازی. براساس این عقیده، دانسته، با سه دوران مینوی، آمیختگی و یگانه

شود و پس از وار از فرمانروایی اهورامزدا آغاز میرهگیتی با گردش دای

انجامد. پس از حرکتی نُه یا وفرازی مقدر به پیروزی اهورامزدا مینشیب
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رسد. شود و به جایگاه نخست میهزارساله در خویشتن، به خود واصل میدوازده

 (. 59: 9920از همان آغاز، هدف بازگشت به آغاز است )مسکوب، 

توان مشاهده نوع نگاه را در آرای اندیشمندان مسلمان دربارۀ زمان نیز میتداوم این 

آنجا که از پیدایش افالک، اجرام آسمانی و « الدعاوی القلبیه»فارابی در رسالۀ کرد. 

داند که تابع حرکت و عارض بر آن گوید، زمان را امری میها سخن میحرکت آن

های عالم( ابتدا و انتهای زمانی ندارد حرکتمعنای مجموع است. از نظر او، حرکت )به

عنوان ها جز در حرکت دورانی ممکن نیست. بنابراین زمان نیز، بهو اتصال دائمی آن

 (. 950: 9909امری تابع و عارض بر حرکت، دورانی است )فارابی، 

 اصالت گذشته در ساحت فلسفۀ دوران اسالمی 

اصالت گذشته، بر فلسفۀ اسالمی نیز مسلط  فرض پارادایم پیشامدرن، یعنی انگارۀپیش

است. از نظر فارابی، فیلسوف مشائی، همۀ اجسام عالم مشتاق بازگشت به مبدأ 

 وجودی خود، یعنی خداوند یا صادر اول )عقل اول( هستند. 

در هر جسمی قوّه و استعدادی که مبدأ حرکت بالذات است، وجود دارد؛ هر 

مکان طبیعی خویش باشد، جز به نحو قسری جسم طبیعی بسیط هنگامی که در 

)یعنی مخاف طبع و با فشار( حرکت نخواهد کرد و هرگاه از مکان طبیعی خویش 

کند )همان، سوی همان مبدأ حرکت میجدا شود، به حسب طبع خود، دوباره به

 (. 956ـ952

 در تحرک افالک نیز وجود دارد. از نظر فارابی، « میل بازگشت به مبدأ»این  

شوق به جهت جهت غرض شهوانی است نه غضبی، بلکه بهتحرک فلک نه به

است...؛ هر یک از اجرام  همانند گشتن )تشبّه( به مبادی عقلی مجرد خویش

فلکی، عقلی مجرد و مخصوص دارد که مورد اشتیاق آن جرم فلکی است ]...[ و 
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ر افالک هرچند هریک از افالک معشوقی خاص و متفاوت با مورد اشتیاق دیگ

اند که همان نخستین معشوق است دارد، همه در داشتن معشوقی یگانه شریک

 (. 956)یعنی حق تعالی یا عقل اول( )همان، 

فارابی در جایی دیگر، از پیوستن نفس انسانی به عقل فعال، یعنی بازگشت آن به 

رسالۀ کند. او در گوید و این پیوستن را سعادت نفس معرفی میمبدأ، نیز سخن می

 نویسد:  می« اثبات المفارقات»

برهان بر اینکه نفس را پس از جدایی از جسم سعادتی از جنس سعادت مجردات 

ها سعادتی است که اختصاص به نفوس شریف دارد ]...[ این ترین آناست و کامل

اند، ها را داشتهاند و اینکه ضرورتاً وقتی کماالتی را که قوّۀ پذیرش آننفوس بسیط

ها زایل شود. ]...[ و آنچه دست آورند، محال است این کماالت از آنهب

درخصوص این امکان باید گفت، این است که اگر عقل هیوالنی همراه با عقل 

بالفعل باقی باشد، باید نفس نسبت به یک چیز )و در یک زمان( هم عالِم باشد هم 

وصول عقل به درجۀ  جاهل )که محال است( و کمالی که مورد بحث ماست، همانا

عقل بالفعل است، یعنی حصول استعداد تام برای وصول و پیوستن به عقل مجرد 

نفس پس از مفارقت از بدن، به عقل باقی و ثابت )در عالم عقول(؛ بنابراین 

 (.909ـ909)همان،  پیونددبالفعل )یا عقل فعال( می

سینا، نیز ۀ مشّاء، ابنهای نمایندۀ دیگر فلسفاندیشۀ بازگشت به مبدأ در رساله

« اول بودن و آخر بودن خداوند»به تبیین « رسالۀ عرشیه»سینا در بازتاب یافته است. ابن

 نویسد:پردازد و میمی

و هرگاه گفته شود حق تعالی اول است، این اولیت به اعتبار ذات اوست که 

ت که ترکیبی در آن نیست و منزه است از علل و اضافه به موجودات. پس اوس

مصدر صدور اشیا است و اوست که بوده و چیزی با او نبوده؛ و هیچ آخری هم 
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نیست مگر آنکه او پیش از او بوده. پس اوست اول و اوست آخر ]...[ پس معلوم 

شد هر کمال و جمال و وجودی که برای غیر است، اوالً برای حق است و مستفاد 

جوع سلسلۀ موجودات در راز اوست. و هرگاه گفته شود اوست آخر، یعنی 

 (.  530: 9933سینا، )ابن سوی اوستترقی و تنزل به

، هنگام سخن از صدور صادر «رسالۀ عرشیه»سینا این عقیده را در جای دیگر از ابن

 نویسد: کند و میتعالی نیز بیان میاول از حق

این تمام سلسلۀ وجود، از سبب و مسبب، صادر از اوست. پس وقتی که ما گفتیم 

واسطۀ سببی، چون سبب هم از اوست، پس نقصی به فعل صادر از حق است، به

واسطۀ فاعل مطلق بودنِ حق وارد نخواهد شد؛ بلکه تمام، صادر از اوست و به

سوی اوست و جایز نیست مقدَم داشتن آنچه که مؤخَر اوست و بازگشت همه به

هو »م است و هم مؤخَر. است و یا تأخیر آنچه که مقدَم است. اوست که هم مقدَ

ولکن موجود اول، اشرف است و چون تنزل کند و روی به «... االول و االخر

طوری که گفتیم، صادر گردد؛ چون همانپستی نهد، از اشرف به اخسّ منتهی می

اول عقل است، پس از آن نفس است، بعد از آن اجرام سماوی است، پس مواد 

رچه مواد عناصر، مشترک است ولکن صور ها؛ گعناصر اربعه است و صور آن

گردد به هیوال که اخسّ ها مختلف است. این بود سلسلۀ نزول که منتهی میآن

سوی اشرف حرکت کند و از اخسّ بهموجودات است، باز از ادنی ترقی می

شود با درجۀ عقل اول. اکنون ای که موازی و مواجه مینماید تا برسد به مرتبهمی

سوی اوست معاد. آیۀ وافی هدایت، شاهد اوست مبدأ و به معلوم شد که

 (.509مدعاست: إنّا هلل و إنّا إلیه راجِعون )همان، 

تر از فلسفۀ مشّاء اندیشۀ بازگشت به مبدأ در حکمت اشراق آشکارتر و پُررنگ

النّفوسُ مِن سنخِ الملکوت و لَو ال شواغلَها »عقیدۀ سهروردی، نمایان شده است. به
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(؛ یعنی نفوس انسانی ملکوتی هستند و اگر 32: 9939« )قَشَت بِنُقوشِ الملکوتیهالنتَ

شدند؛ اما هنگام تکوین جسم شواغل جسمانی نبود، به نقوش ملکوتی منقش می

نام دارد، به دو نیمه تقسیم « اسپهبد ناسوت»انسانی آن نفس غیرمادی و ملکوتی که 

آید. به دیگری به زندان یا قلعۀ بدن فرودمی ماند وشود که یکی در آسمان باقی میمی

همین جهت است که نفس بشری پیوسته در این جهان افسرده و غمگین و در 

رسد گاه به سعادت میجوی نیمۀ دیگر، یعنی اصل آسمانی خویش، است و آنوجست

که به مبدأ وجود خود بازگردد، به منزلگاه آسمانی خویش متصل شود و با نیمۀ 

 (. 33ـ36: 9936خود پیوند یابد )نصر،  ملکوتی

 عقیدۀ سهروردی، به

واسطۀ شوارق عظیمه قوّت یافته، عاشق اصل خود بود، به سرچشمۀ نوری که به

حیات جذب گردد ]...[ از کالبد انسانی رهایی یافته، به جهان نور محض رود و در 

نوراالنوار و قواهر سبب تقدس آنجا مقام گزیده، در زمرۀ انوار قدسیه درآید و به

 (.  963: 9903قدسیه، قدسی شود )

احساس حکیم اشراقی در این جهان احساس غربت و دورافتادگی از عالم نور و 

مشرق یا عالم روحانی است. عالم ماده و ظلمت یا غرب تبعیدگاه جان یا نفس ناطقه 

که عالم انوار و است. نفس انسانی با افتادن در غرب عالم ماده، هم از وطن اصلی خود 

فرشتگان است، جدا شده و هم از معشوق آسمانی خویش. اندوه دوری از یار و دیار و 

تنگی و غربت، حکیم را باید به سیروسلوکی معنوی و جهادی عرفانی برای احساس دل

رهایی از زندان غرب بکشاند. تشخیص موقعیت اسارت و تبعید خویش در غرب یا 

تن اصل و حقیقت نوری و روحانی خویش، سپس مجاهده و عالم مادی درنتیجۀ شناخ

سیروسلوک عرفانی برای رهایی از این تبعیدگاه غرب و سرانجام برگشتن به اصل 
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خویش از طریق تحقق مرگ ارادی و دیدار با فرشته یا اصل و همزاد آسمانی خویش 

مراحل در ها بکوشد؛ این در عالم مثال، مراحلی است که حکیم باید برای تحقق آن

های رمزی سهروردی به زبان رمز بیان شده است و نیز رساله حکمت اشراقکتاب 

 (. 05: 9905)پورنامداریان، 

 انگارۀ اصالت گذشته در اندیشۀ عرفانی  

-انگارۀ بازگشت به گذشته در اندیشۀ عرفانی نمود آشکاتری یافته است. در اکثر نحله

کوتی و نورانی که از جهانی برتر هبوط های عرفان ایرانی، روح موجودی است مل

کرده و در زندان تاریک جسم و دنیای مادی گرفتار شده است و تنها آرزوی او 

ها پیش از مایه قرنبازگشت به اصل آسمانی و حقیقت ازلی خویش است. این بن

هاست، سابقه های مختلف آیین گنوسی که مانویت یکی از آنظهور اسالم در شاخه

 دارد. 

یین مانی برای جهان هستی، دو بنیاد مستقل روح و ماده یا نور و ظلمت قائل آ

شود. براساس تعالیم گنوسی مانی، در آغاز در همۀ عالم روشنی بود، سپس در پایین می

تاریکی پدید آمد. تاریکی به قلمرو روشنی هجوم برد. جهان مادی درپی برخورد اصل 

ح، یعنی خیر و روشنی، پدید آمد. بدین ترتیب، ماده، یعنی شر و تاریکی، با اصل رو

هم درآمیختند و کشاکشی دائمی میان آن دو پدید آمد. در این روشنایی و تاریکی به

کشاکش، روح به اسارت ماده درآمد و از اصل آسمانی خویش جدا ماند. اما این روح 

وده است روشن جدامانده از اصل همواره در آرزوی بازگشت به موطن اصلی خویش ب

کوشد به مبدأ نورانی خویش بازگردد. این آرزوی پیوند دوباره با سرچشمۀ و می
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توان دید. در یکی از مزامیر مانوی آمده جامانده از مانویان میآسمانی را در آثار به

 است: 

 ها گذر کنماز آسمان»

 و این کالبد را بر زمین نهم

 خوانندآنانم فرا همی

 دمندبر صور همی

 جاودانانسوی 

 کالبد خویش بر زمین رها کنم

 (.909: 9932)آلبری، « که از خاک گرد آمده بودم

مایۀ غربت روح در عالم ماده و میل دائمی او به بازگشت به گذشتۀ آسمانی، در بن

بینی اسالمی خود زمینه عرفان اسالمی نمودی آشکارتر یافت؛ زیرا آیات قرآن و جهان

براساس آیات قرآن، خداوند انسان ر شدن آن فراهم کرده بود. ترا برای تداوم و پررنگ

(. پس روح 35و  39را از خاک آفرید و از روح خود در او دمید )سورۀ ص، آیات 

آدمی از جنس روح خداوند است و اصل وجود او آسمانی است. این روح آسمانی 

زیست، تا اینکه میالعالمین، برخوردار از ناز و نعمت بهشتی، چندی در جوار قرب رب

به فریبکاری ابلیس از بهشت رانده شد و به زمین، یعنی عالم ماده، هبوط کرد )سورۀ 

(. از سوی دیگر آیات قرآن بازگشت دوبارۀ انسان به اصل و مبدأ 96تا  50بقره، آیات 

 (. 926داد )سورۀ بقره، آیۀ الهی را نوید می

، خود زمینه را برای اثرپذیری عرفان بینی اسالمیهایی در جهانوجود چنین آموزه

زمانی که »گفتۀ برخی پژوهشگران، آورد. بهاسالمی از تعالیم گنوسی مانوی فراهم می

عربی ظهور کردند، عقاید گنوسی طفیل، سهروردی و ابنسینا، ابنمتفکرانی از قبیل ابن

ا از آن اخذ تقریباً در تفکر اسالمی جذب شده بود و آن متفکران مواد فکری خود ر
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مایۀ غربت روح در عالم (. پس طبیعی است که بن523: 9933)پورنامداریان، « کردند

ماده و انگارۀ بازگشت دوباره به اصل آسمانی، در آثار عارفان مسلمان نمایان شده 

الدین نجم مرصادالعبادباشد. یکی از متونی که این انگاره آشکارا در آن نمود یافته، 

 969روح را بر  آمده است که خداوند هنگام خلقت انسان، مرصادالعبادرازی است. در 

هزار عالم روحانی و جسمانی، و مُلکی و ملکوتی گذر داده و در هر عالم برای او نُزلی 

-قرار داده و گنجی از بهر او دفین کرده، تا آن روز که در عالم اجسام به خالفت می

« در وقت مراجعت به درگاه خداوند»اه باشد و نیز ها با او همرها و گنجنشیند، این نزل

ها طلسماتی قرار داده و بندگشاهای مند شود. همچنین خداوند بر این گنجها بهرهاز آن

راه بر او آسان شود و از « به وقت مراجعت»آن طلسمات را بر آدم عرضه کرده است تا 

 (.  30ـ39: 9936مصالح و مفاسد راه باخبر گردد )رازی، 

شود، در نگاه عارفان مسلمان، از همان ابتدای خلقت طور که مشاهده میهمان

گویا آورد. انسان، خداوند تمهیداتی برای بازگشت دوبارۀ او به درگاه خود فراهم می

شود تا در سیری نزولی به عالم ماده هبوط کند و دوباره در سیری انسان آفریده می

صعودی، به عالم ملکوت بازگردد؛ زیرا اصل وجود و منِ حقیقی او در عالم ملکوت 

برد و در سر میاست. به همین سبب، انسان هشیار همواره در غم غربت قدیم به

گدازد؛ این سوزوگداز در غم دوری از وطن یسوزد و مآرزوی اصل االهی خود می

توان مشاهده کرد؛ جای متون عرفانی میاصلی و اندیشۀ بازگشت به آن را در جای

، از زبان نی، سوزوگداز و آرزوی بازگشت به موطن مثنویکه مولوی در آغاز چنان

 چنین بیان کرده است:حقیقی و اصل خود را این

 کنـد بشنو از نی چـون حکایـت مـی   
 

 کنــدهــا شــکایت مــیوز جــدایی 
 

ــده     ــرا بُبری ــا م ــتان ت ــز نیس ــدک  ان
 

ــده    ــرد و زن نالی ــرم م ــددر نفی  ان
 



 20 / شمارۀ 90 سال                                                                                    22

 شـرحه از فـراق  سینه خواهم شـرحه 
 

 تــا بگــویم شــرح درد اشــتیاق    
 

 هر کسی کو دور ماند از اصل خـویش 
 

 باز جوید روزگار وصـل خـویش   
 

 (9: 9936)مولوی،  

اند که از عالم خویش قدسی و نفس ناطقه دانسته غالباً نی را روح مثنویشارحان 

به دور افتاده و در زندان تن محبوس گشته و اکنون در شوق رجوع بدان عالم و از رنج 

/ 9: 9939غربت و حبس در این قفس، ناله و شکایت آغازیده است )رک. فروزانفر، 

 کند: یان می(. مولوی در جای دیگر نیز، این آرزوی بازگشت به مبدأ را چنین ب3

ــی  ــاال م ــاالییم و ب ــا ز ب ــمم  روی

 

ــی   ــا م ــاییم و دری ــا ز دری ــمم  روی

ــتیم    ــا نیس ــا و از اینج ــا از آنج  م

 

 رویـم جـا مـی  جاییم و بـی ما ز بی 

ــر   ــا نیســت در دور قم ــر م  ...اخت

 

ــی     ــوی ثریــا م ــرم س  رویــمالج

ــد   ــا ره را مبن ــتی م ــه هس  ...ای کُ

 

 رویـم ما به کوه قـاف و عنقـا مـی    

 (99ـ50/ 0: 9933لوی، )مو  

مسلک ایرانی، از حضور آشکار انگارۀ وجود چنین ابیاتی در دیوان شاعران عارف

 دهد.اصالت گذشته و میل بازگشت به آن در عرفان اسالمی خبر می

 . بحث و بررسی2

 اصالت گذشته در ساحت ادبیات فارسی

زسازی آن گذشتۀ همان طور که مشاهده شد، اندیشۀ اصالت گذشته و تالش برای با

های فرهنگ پیشامدرن ها و زمینهای است که بر تمام پدیدهآرمانی در آینده، انگاره

ایرانی، از تاریخ تا فلسفه و عرفان، مسلط است. تأثیر این نوع نگاه و گرایش به گذشته 

یز گیرد، نای که متأثر از انگارۀ مسلط بر پارادایم شکل میمنزلۀ پدیدهرا در ادبیات، به

توان مشاهده کرد. با نگاهی به شعر شاعران ایرانی از قرن پنجم هجری به بعد )تا می
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توان این نگرش شاعران به گذشته را دریافت. این شاعران یا دورۀ بازگشت(، می

اند، مانند عنوان نمونۀ اعالی شاعری یاد کردهصراحت از شاعران گذشتۀ خود بهبه

داند، یا بدون اینکه آشکارا از وار را نیکو میدکی( که غزل رو953: 9969عنصری )

اند مانند ایشان و کوشیده ها را الگوی خود پذیرفتهگذشتگان خود ستایش کنند، آن

شعر بگویند و از این طریق خود را به آن الگو یا نمونۀ مثالی نزدیک کنند. نمونۀ بارز 

 گوید:مشاهده کرد، آنجا که میتوان این تقلید از گذشتگان را در شعر امیر معزی می

 برآمد ساجگون ابری ز روی نیلگون دریـا 
 

 بخار مرکز خـاکی، نقـاب قبـۀ خضـرا     
 

 (50: 9993نیشابوری، )معزی

 سیستانی را درنظر داشته است:این قصیدۀ مشهور فرخی

 برآمد پیلگـون ابـری ز روی نیلگـون دریـا    
 

 چو رای عاشقان گردان، چو طبع بیدالن شیدا 
 

 (9: 9933سیستانی، رخی)ف

این میل به شعر سرودن شبیه گذشتگان فقط به شاعران مقلد سبک خراسانی 

دست بسیاری در طول تاریخ ادبیات پیشامدرن شود، بلکه شاعران چیرهمحدود نمی

-نیز می دیوان غزلیات شمسکه در اند؛ چنانفارسی از شاعران گذشتۀ خود تقلید کرده

که مولوی با پیش چشم داشتن اشعار رودکی سروده است؛  هایی را دیدتوان غزل

 ازجمله غزل:

ــرد     ــنایی بم ــه س ــی خواج ــت کس  گف
 

 ست خُـرد مرگ چنین خواجه نه کاری 
 

 (523/ 5: 9933)موالنا، 

 که آن را در اقتفای این مرثیۀ رودکی در مرگ ابوالحسن مرادی سروده است:

 مُـــرد مـــرادی نـــه همانـــا کـــه مُـــرد 
 

 ست خُـرد ه نه کاریمرگ چنین خواج 
 

 (36: 9936)رودکی، 
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های بسیاری در حافظ نیز با همۀ هنرمندی و ابتکار در کاربست عناصر شعری، غزل

 0کرمانی یا عماد فقیه سروده است.های خواجویاقتفای غزل

های غنایی فردوسی، منظومه شاهنامۀ های حماسی با نظر داشتن بهسرودن منظومه

 گلستانهای تعلیمی به سبک اشقانۀ نظامی و نگاشتن کتابهای عبه سبک منظومه

 دست تقلیدهاست.  سعدی نیز از این

چنینی، در آثاری در تعلیم آداب شاعری یا نویسندگی  نیز بر تقلیدهای اینعالوه

مخاطب خود را  چهار مقالهعروضی در گرایی را دید. مثالً  نظامیتوان این گذشتهمی

رسم شاعری است، به آموختن اشعار متقدمان و متأخران  واه که خواهان آموختن ر

 گوید: کند و میتشویق می

هزار شاعر بدین درجه نرسد، اال که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست

هزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند و بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده

شد ایشان از گیرد که درآمد و بیرونند و یاد همیخواپیوسته دواوین استادان همی

مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده است تا طرق و انواع شعر در طبع او 

 (. 00: 9936عروضی، مرتسّم شود )نظامی

هایی را در وصف ذوق و قریحه و شیوۀ شاعری وی پس از این مقدمات، داستان

عروضی، کند که از نظر نظامیمی سیستانی حکایتشاعرانی چون رودکی و فرخی

ها، شوند و او با معرفی و توصیف هنر شاعری آننمونۀ اعالی شاعری محسوب می

دهد و غیرمستقیم از قریحه و سخندان ارائه میدرواقع الگویی مثالی از شاعری خوش

 خواهد که مانند آنان شعر بگوید.   مخاطب خود می

ط بر سراسر شعر پیشامدرن فارسی است، در دورۀ این تقلید و تکرار که انگارۀ مسل

یابد. شاعران دورۀ بازگشت ادبی که رسد و رسمیت میبازگشت ادبی به اوج خود می
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دلیل محصور بودن در خواهان تغییر در شعر فارسی و رهایی از سبک هندی بودند، به

ن الگو و نمونۀ عنواپارادایم پیشامدرن، بازگشت به شعر سبک خراسانی و عراقی را )به

های خویش قرار دادند و با این کار خود، شعر فارسی را اعالی شعر( سرلوحۀ تالش

 (.  39: 9930از تحول به دوران انداختند )رک. خاتمی و دیگران، 

که کنند؛ چنانبرخی از این شاعران آشکارا خود را پیرو شاعران گذشته معرفی می

قصیدۀ خاقانی سروده است، خود را خاقانی ثانی و ای که به تقلید از قاآنی در قصیده

 گوید: کند و میمقام عنصری معرفی میقائم

ــنم   ــانی م ــانی ث ــنم خاق ــاآنی م ــاه، ق  ای ش

 

 نی آب خاقانی منم زین نظم غـرّا ریختـه   

 مقـام عنصـری  اینک مـنم در شـاعری قـائم    

 

 از نقش الفـا  دری، بیرنـگ معنـا ریختـه     

 (693: 9969)قاآنی،   

بستگی به شاعران گذشته و تمایل به تقلید از آنان در اشعار تمام شاعران دل این

 اصفهانی غزلی با مطلع: که مشتاقدورۀ بازگشت ادبی مشهود است؛ چنان

 چون سـاغر مـی بـه دسـت گیـرد     

 

 دل از کف هر که هست گیـرد  
 

 (69تا: اصفهانی، بی)مشتاق

 است:را به تقلید از این غزل مشهور حافظ سروده 

 یارم چو قـدح بـه دسـت گیـرد    

 

ــرد     ــت گیـ ــان شکسـ ــازار بتـ  بـ

 (999: 9963شیرازی، )حافظ 

 اصالت گذشته در صور خیال

یکی از ابعاد ادبیات که متأثر از انگارۀ تقلید و تکرار در پارادایم پیشامدرن قرار دارد، 

صور توان دریافت که حوزۀ صور خیال است. با نگاهی به شعر پیشامدرن فارسی می

شده در شعر دورۀ اول سبک خراسانی با شاعرانی مانند رودکی بیشتر کارگرفتهخیال به
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جنبۀ ابداعی دارد؛ ولی از حدود قرن پنجم به بعد، صور خیال مطرح در شعر شاعران 

بیشتر تقلیدی از  صور خیال شعر شاعران دورۀ اول سبک خراسانی است و هرگونه 

شود. برخی پژوهشگران ۀ دید قدما خارج نمینوآوری در این زمینه از محدود

جای خلق تصاویر تازه، به تلفیق صور اند که بهبلخی را نخستین کسی دانستهعنصری

خیال رایج در شعر عصر خویش پرداخته است و پس از او، شاعران دیگری مانند، 

در  تبریزی، راه او راسلمان و قطران سعد گرگانی، مسعودنیشابوری، المعیمعزی

(. 256: 9936کدکنی، اند )رک. شفیعیکارگیری تصاویر شعری درپیش گرفتهبه

های تقلید و تکرار صور خیال در شعر این دسته از شاعران فراوان است. برای نمونه

سلمان اشاره کرد، آنجا که  سعد در شعر مسعود« پنجۀ چنار»توان به تصویر مثال می

 گوید: می

ــه دعــوت نیــک   ــدال را ب ــو دســتاب ــات  ه

 

ــاد    ــار ب ــرو و چن ــو پنجــۀ س ــته چ  برداش

 (33: 9965سلمان،  سعد )مسعود 

کار رفته، تقلیدی است سعد به های گوناگون در شعر مسعودشکلاین تصویر که به

 سیستانی در قصاید خود نمایش داده بود: تر فرخیاز تصویری که پیش

ــوار   ــدر گوشـ ــؤ الال دارد انـ ــترن لؤلـ  نسـ

 

 مردم سر فروکرد از چنـار  های دستپنجه 

 (932: 9933سیستانی، )فرخی 

پردازد و نیشابوری به توصیف شمشیر آغشته به خون ممدوح مییا آنجا که معزی

 کند که به الله و ارغوان آلوده شده است:آن را به نیلوفری تشبیه می

 از رنگ خون دشـمن و از رنـگ خنجـرش   

 

ــقایق و نیلـــوفر آورد گـــویی همـــی   شـ

 (939: 9993نیشابوری، زی)مع 

 توان مشاهده کرد:سیستانی را میباز ردِ پای تصاویر شعری فرخی 

 گفتم چـو بـرگ نیلـوفر بـود پـیش از ایـن      
 

 گفتا کنون ز خون عدو شـد چـو ارغـوان    
 

 (539: 9933سیستانی، )فرخی
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 هایبر این شاعران سبک خراسانی، در شعر شاعران طراز اول ایرانی در قرن عالوه

های خیالی تکراری را مشاهده کرد. سعدی و توان چنین صورتهفتم و هشتم نیز می

روند، در شعر خود همچنان از شمار میحافظ که از هنرمندترین شاعران زبان فارسی به

کار رفته گوی بهکند که در شعر نخستین شاعران پارسیهمان تصاویری استفاده می

ه قامت معشوق به سرو در شعر این شاعران اشاره کرد توان به تشبیاست. برای مثال می

 گوید: که سعدی میتوان سراغ گرفت؛ چنانسیستانی میکه سابقۀ آن را در شعر فرخی

 هر آدمی کـه چنـین شـخص دلسـتان بینـد     
 

 ضرورت است که گوید به سرو مانند اسـت  
 

 (203: 9932شیرازی، )سعدی

 توان سراغ گرفت:تانی میسیسو سابقۀ آن را بازهم در شعر فرخی

 آن رخ چون گل بشکفته و باالی چو سـرو 
 

 ست همانا که رهش بر در اوسـت خواجه دیده 
 

 (53: 9933سیستانی، )فرخی

 کند:تشبیه می القدرلیلۀیا در این شعر که حافظ شب عاشقان را به  

 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
 

 امین کوکب اسـت یارب، این تأثیر دولت از کد 
 

 (539: 9963شیرازی، )حافظ

 شود: برد که در شعر رودکی دیده میدرواقع از همان تصویرهایی بهره می 

ــقت  ــت القۀۀدرلیلۀۀۀشــب عاش  اس
 

 چون تو بیرون کنی رخ از جلبیـت  
 

 (60: 9936)رودکی، 

شود. برای مثال اوج این تقلید و تکرار در شعر دورۀ بازگشت ادبی نمایان می

شاه سروده، با یک تشبیه ای که در مدح ناصرالدینالشعرا در قصیدهحمودخان ملکم

 تفضیلی دست بخشندۀ او را به سحاب مانند کرده و گفته است: 

 به جود هر که بگوید سحاب را کـف شـاه  
 

 سزد که پیش کـف شـه بـه اعتـذار شـود      
 ج

 (59: 9950کاشانی، )صبای
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توان سراغ سیستانی سروده بود، میپیش فرخی هااین تشبیه را در قصایدی که قرن

 گوید: بن سبکتکین میبن محمودگرفت، آنجا که در مدح امیرمحمد

 تو دلی داری چو دریا و کفی داری چو ابـر 
 

 باری ذهـب پاشی جواهر زین همیزان همی 
 

بسطامی، منطبق با سنت ادب پارسی، رخ معشوق را به شمعی یا آنجا که فروغی

 سوزد: گردد و بال و پرش میای دور آن میکند که عاشق چون پروانهیتشبیه م

ــدوزم    ــده ن ــت دی ــمع رخ ــه ش ــن از نگ  م

 

ــه    ــر پروان ــوزد پ ــاک نس ــا پ ــبت  ام امش

 (50: 9993بسطامی، )فروغی 

درواقع همان تصویری را در شعرش آورده که در شعر نخستین شاعران  

 کار رفته بود:گوی، مانند رودکی، بهپارسی

ــروزی مـــی   ــوزدچـــو عـــارض برفـ  بسـ

 

 چــو مــن پروانــه بــر گــردت هــزارا      

 (.66: 9936)رودکی،  

 . نتیجه1

های مسلط بر فرضبا بررسی پارادایم پیشامدرن، این نتیجه حاصل شد که یکی از پیش

توان های فکری این پارادایم میآن اصالت گذشته است که نمود آن را در تمام عرصه

شکل نگاه دوری به زمان، در ساحت گذشته در حوزۀ تاریخ بهمشاهده کرد. اصالت 

صورت عقیده به بازگشت نفوس به مبدأ وجود )عقل اول( و در اندیشۀ فلسفه به

اش یعنی عالم ملکوت خود را نشان شکل بازگشت انسان به وطن حقیقیعرفانی به

 داده است. 

ای که متأثر از عنوان پدیدهتأثیر این نوع نگاه و گرایش به گذشته در ادبیات، به

گیرد، نیز قابل مشاهده است. با نگاهی به شعر انگارۀ مسلط بر پارادایم شکل می
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توان این نوع نگرش شاعران ایرانی از قرن پنجم هجری به بعد )تا دورۀ بازگشت(، می

 عنوانصراحت از شاعران گذشتۀ خود بهشاعران به گذشته را دریافت؛ این شاعران یا به

اند، یا بدون اینکه آشکارا از گذشتگان خود ستایش کنند، نمونۀ اعالی شاعری یاد کرده

ها شعر بگویند و از این طریق خود اند مانند آنو کوشیده ها را الگوی خود پذیرفتهآن

را به آن الگو یا نمونۀ مثالی نزدیک کنند. پس طبیعی است که این شاعران با الگو قرار 

های شاعرانۀ شخصی تصویر کشیدن تجربهجای بهگوی، بهشاعران پارسیدادن نخستین 

های خیالی و تصویرهایی را که قبالً توسط شاعران گذشته آزموده خود، همان صورت

بودند، تکرار کنند و درنتیجه صور خیال مطرح در شعر آنان تقلیدی و فاقد  شده

کاری زده، از قلمرو دید و نوآوری باشد و اگر هم شاعری دست به نوآوری و ابت

 نگرش قدما بیرون نرفته باشد. 

 ها نوشتپی

عنوان الگوی شاعری توان را کسی را بهگوی ایرانی نمیهرچند برای نخستین شاعران پارسی .9

آید، این شاعران شمار میدرنظر گرفت و به همین سبب تصویرهای شعری ایشان ابداعی به

های شعری و اجتماعی با شاعران عرب تحت تأثیر سنتسبب اشتراک در محیط فرهنگی به

کار کاررفته در شعر ایشان را در اشعار خود بهو بسیاری از صور خیال به عربی قرار داشته

برای شراب اشاره کرد که در « ابنه الکرم»توان به استعارۀ ها میاند؛ ازجملۀ این اثرپذیریبرده

دختر »و « مادر می»هایی مانند عران ایرانی استعارهسنت شعری عربی وجود داشته است و شا

 (. 999ـ953: 9936کدکنی، اند )رک. شفیعیکار بردهرا تحت تأثیر آن به« رز

یاد شده است، « پارادایم پیشامدرن»در میان این دورۀ تاریخی که در این مقاله از آن باعنوان  .5

در ادبیات سبک هندی گسست »رد. باید شعر سبک هندی را از دیگر اشعار فارسی متمایز ک

شود. تأکید بر نوجویی و توجه به وضوح احساس میهای قدیم شعر فارسی بهاز سنت

مضامین نو و معنای بیگانه و تازگی در شعر ــ که از اصول بنیادین اندیشۀ این دوره است ــ 
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ن خود بجوید و جای مطالعه در آثار سنتی، خالقیت را در درودارد تا بهشاعر را برآن می

رودمعجنی، )فتوحی« هویت خود را در خویشتن خود پیدا کند و متکی به گذشتگان نباشد

معنای انقالب در پارادایم نیست و سبک های قدیم به(. البته این گسست از سنت23: 9932

-سبب آنکه پیشتوان محصول پارادایم متفاوتی دانست؛ بلکه در این دوره بههندی را نمی

اند، ابداعات هنری و های اصلی پارادایم پیشامدرن همچنان به قوّت خود باقی ماندهفرض

-های شاعران همچنان با اصول زیبایینوجویی شاعران نیز بیشتر جنبۀ صوری دارد و نوآوری

های شناسی سنتی شعر فارسی قابل تبیین است. درواقع گسستن شاعران سبک هندی از سنت

شود )قواعدی که همچنان عی عدول از قواعد پارادایم محسوب میمنزلۀ نوشعر فارسی به

معنادار و اثرگذارند(. درست به این دلیل است که سبک هندی دوام چندانی ندارد و خیلی 

افتند و برای نیل به این منظور، تنها راهی که پیش زود شاعران ایرانی به فکر رهایی از آن می

 های شعری گذشتگان است.  بینند، بازگشت به سنتپای خود می

ها و زوایای بحث از نظریۀ پارادایم کوهن درازدامن است و سخن گفتن از تمامی پیچیدگی .9

اختصار به آن اشاره شد. برای گنجد؛ بنابراین در این مقاله بهآن در حوصلۀ این مقاله نمی

 های علمیر انقالبساختاتوان از این منابع بهره برد: یافتن اطالعات بیشتر دربارۀ آن می

 های علمیناپذیری پارادایمقیاسنوشتۀ آلن اف. چالمرز،  چیستی علمنوشتۀ توماس کوهن، 

 نوشتۀ رضا صادقی. فلسفۀ علم تامس کوهنحیدری و نوشتۀ غالمحسین مقدم

توان به غزل هایی که حافظ با درنظر داشتن غزل عماد فقیه سروده است، میازجمله غزل .0

 معروف: 

ــت   رواق  ــیانۀ توس ــن آش ــم م ــر چش  منظ
 

 کرم نما و فرود آ کـه خانـه خانـۀ توسـت     
 

 ( 52: 9963شیرازی، )حافظ

 اشاره کرد که آن را متأثر از غزل عماد فقیه سروده است:

ــت    ــتانۀ توس ــر آس ــر ب ــرا س ــاکمی و م ــو ح  ت
 

 مکــن خرابــی ملــک دلــم کــه خانــۀ توســت 
 

 (05: 9903کرمانی، )عمادالدین فقیه
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 منابع

  ریم.قرآن ک

 فکر روز.  . تهران:پورترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل .زبور مانوی (.9932) آلبری، سی. آر. سی.

. سینا/ ترجمۀ هفده رساله از ابنرسائلشده در مجموعه چاپ« رسالۀ عرشیه» (.9933) سیناابن

 نشر آیت اشراق. ترجمۀ ضیاءالدین درّی. تصحیح محمود طاهری. قم:

 طهوری. . ترجمۀ بهمن سرکاراتی. تهران:اسطورۀ بازگشت جاودانه(. 9909) الیاده، میرچا

 اختران.تهران:  . ترجمۀ عباس امانت.مرگ گذشته(. 9936) پالم، هرولد

 علمی و فرهنگی.تهران:  .در ادب فارسی های رمزیرمز و داستان (.9933) پورنامداریان، تقی

 سخن. تهران:  عقل سرخ.(. 9905) ــــــــــــــــ 

تهران:  . ترجمۀ حسین اسدپور پیرانفر.اندیشۀ ترقی تاریخ و جامعه(. 9920) پوالرد، سیدنی

 امیرکبیر.

نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریۀ گفتمان » (.9930دیگران ) خاتمی، احمد و

 .9/69 . شدانشگاه شهید بهشتی .تاریخ ادبیات فصلنامۀ«. فوکو

علمی و تهران:  . ترجمۀ حسن کامشاد.سوء استفاده از تاریخ استفاده و(. 9935) خیل، پیتر

 فرهنگی.

ترجمۀ سعید  .شناسی فلسفیچیستی علم/ درآمدی بر مکاتب علم (.9933) چالمرز، آلن اف.

 سمت. تهران: زیباکالم. 

. تصحیح عالمه محمد قزوینی و قاسم دیوان اشعار(. 9963) الدین محمدشیرازی، شمسحافظ

 زوار.  تهران: غنی.

ا تصحیح و مقدمۀ محمد امین ب .العباد من المبدأ إلی المعاد مرصاد (.9936) الدینرازی، نجم

 علمی و فرهنگی.تهران:  ریاحی.

 نی.تهران: نشر  .رهنگ پسامدرنف (.9909) رشیدیان، عبدالکریم

 .نگاهتهران:  . تصحیح سعید نفیسی و براکینسکی.دیوان اشعار(. 9936) سمرقندیرودکی
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 هرمس.. به تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: کلیات(. 9932) الدینشیرازی، مصلحسعدی

 .مصنفات شیخ اشراق مجموعۀشده در . چاپ«الواح عمادی»(. 9939) الدینسهروردی، شهاب

 پژوهشگاه علوم انسانی. تهران:  .تصحیح و تحشیه و مقدمۀ نجفقلی حبیبی .0 ج

تهران:  .ه و حواشی سید جعفر سجادیمترج .حکمت االشراق. (9903ـــــــــــــــــــــ )

  دانشگاه تهران.

 آگه.تهران:  .صور خیال در شعر فارسی(. 9936) کدکنی، محمدرضاشفیعی

 سمت.تهران:  .امس کوهن/ درآمدی انتقادیفلسفۀ علم ت (.9903) صادقی، رضا

 .ارمغانسوم مجلۀ وست. ضمیمه سال بیدیوان اشعار(. 9950) کاشانی، محمودخانصبای

 .فرخالدین همایونکوشش رکن. بهدیوان قصاید و غزلیات (.9903) کرمانیعمادالدین فقیه

 سینا. تهران: ابن

 کتابخانۀ سنایی.تهران:  .د دبیرسیاقیکوشش محم. بهدیوان اشعار (.9969) بلخیعنصری

 در رسائل فلسفی فارابی/ مجموعۀ دهشچاپ« الدعاوی القلبیه»رسالۀ  (.9909) فارابی، ابونصر

 علمی و فرهنگی.تهران:  .سعید رحیمیان . ترجمۀدوازده رساله از آثار معلم ثانی

سائل فلسفی فارابی/ مجموعۀ شده در رچاپ« اثبات المفارقات»رسالۀ  (.9909) ـــــــــــــ

 رهنگی.علمی و فتهران:  دوازده رساله از آثار معلم ثانی. ترجمۀ سعید رحیمیان.

 سخن.تهران: . نقد ادبی در سبک هندی(. 9932) رودمعجنی، محمودفتوحی

 زوار.تهران:  کوشش محمد دبیرسیاقی.. بهدیوان اشعار(. 9933) سیستانیفرخی

 زوار.تهران:  .9ج  .شرح مثنوی شریف (.9939) لزمانافروزانفر، بدیع

 یسی و تعلیقات و حواشی م. درویش.فبا مقدمۀ سعید ن .دیوان اشعار(. 9993) بسطامیفروغی

 جاویدان. تهران: 

 نشر گلشایی. تهران:  .با مقدمه و تصحیح ناصر هیری .دیوان اشعار (9969)شیرازی قاآنی

 خوارزمی.تهران:  ترجمۀ حسن کامشاد.چیست؟.  تاریخ(. 9933) کار، لی ایچ

 قصه.تهران:  طاهری.. ترجمۀ عباس های علمیساختار انقالب(. 9939) کوهن، توماس اس.
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 سروش.تهران: فلسفۀ تاریخ. (. 9939) مجتهدی، کریم

 نی.تهران: نشر  .های روانگردانفلسفه(. 9909) مردیها، مرتضی

تهران:  .یبا مقدمۀ ناصر هیر . تصحیح رشید یاسمی.عاردیوان اش (.9965) مسعود سعد سلمان

 نشر گلشایی.

 خوارزمی.تهران:  و رستاخیز(. سوگ سیاوش )در مرگ(. 9920) مسکوب، شاهرخ

کتابفروشی  جا:کوشش حسین مکّی. بی. بهدیوان اشعارتا(. اصفهانی، میرسید علی )بیمشتاق

 ج. مرو

کتابفروشی تهران:  .آشتیانیکوشش عباس اقبال. بهدیوان اشعار (.9993) نیشابوریمعزی

 اسالمیه.

 ت.سمتهران: . مبانی علم تاریخ(. 9909) مفتخری، حسین

 نی. نشر تهران: .های علمیناپذیری پارادایمقیاس (.9933) حیدری، غالمحسینمقدم

ات و حواشی با تعلیق .0و  5ج  .کلیات شمس یا دیوان کبیر(. 9933) محمدالدینموالنا، جالل

 امیرکبیر.تهران:  الزمان فروزانفر.بدیع

 پیمان.  تهران:  .ولد نیکلسونتصحیح رین .مثنوی معنوی(. 9936ــــــــــــــــــــــ )

 علمی و فرهنگی. تهران:  . ترجمۀ احمد آرام.سه حکیم مسلمان(. 9936نصر، سید حسین )

اهتمام محمد قزوینی و تصحیح . بهمقاله چهار(. 9936) عروضی، احمدبن عمربن علینظامی

  جامی.تهران:  .مجدد محمد معین
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