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mohammadkhaqani@yahoo.comfarsiabas@gmail.com ّ◌A:     پست الکترونیکی

1388پاییز و زمستان - 1پژوهشی)، شمارة - ادبیات و علوم انسانی سابق) (علمیی (مجله مجلۀ زبان و ادبیات عرب

)، نویسنده مسؤولدانشگاه اصفهانیدانشیار گروه زبان و ادبیات عرب(دکتر محمد خاقانی 
)دانشگاه اصفهانیدکتري زبان و ادبیات عربدوره دانشجوي (هی عباس یداللّ

باروكیسبک ادبۀآییندر يزهاو

دهچکی
. از اواخر قرن نوزدهم وارد حوزة هنر و ادب شـد رفت ویبه کار ميسازمرواریدۀدر آغاز در پیشسبک باروك 
ـار  اشاره کرد.ي، عصیان، نوجویی و تصاویر شعریتوان به حرکت و پویاییآن ميهااز جمله ویژگی در این گفت

شاعر معاصر عراق، يآن در شعر زهاويهانمونهیاین سبک، به بررسيهارون مایهو تحلیل دیپس از بررس
ا، یدنیثباتیمرگ، باندیشۀان، یعصتوان بهیميباروك در شعر زهاوسبک يهاهیاز بن ماشود.  یپرداخته م

اشاره کرد.ییایحرکت و پوفرصت واغتنام
، قرن نوزدهم.مشتركياههیبن ماباروك، سبک، ي: زهاوهاد واژهکلی

مقدمه

ـاز در حرفـ   گرفته ) barroca) یا (barrubcoاز ریشۀ () Baresque(كوواژة بار ۀشده است کـه در آغ
ـامنظم،   به مروارید ناصاف و تـراش ،ياصطالح جواهرسازدر «رفت ویبه کار ميسازجواهر ـاخورده و ن ن

ـاب    میخت.آن مفهوم درو سبک باروك نیز با همی» گویندیمروارید باروك م اشـعار  کـوهن نویسـندة کت
ـان   يکنـد و شـعرها  یتشبیه مـ یاروپا را به مروارید موزونیشعر دورة نوزای،باروكیغنای ـاروك را بس ب

مشخص و معین یک مکتب یا نهضت ادبینه باروك «.)28: 1374، ی(امینداندیميامروارید ناسفته
است که از اواخر یمحدود است، بلکه عنوانیبه زمان و مکان معینیو جغرافیاییاست و نه از نظر تاریخ

يخاص و غیر عادیدر قرون گذشته که حاالتیهاي زیباشناختقرن نوزدهم نوگرایان به یک رشته قالب
توان به رواج غـزل  یاین سبک ميهایاز ویژگ).37: 1371، ی(سید حسین» انداطالق کرده،اندشتهدا

ـان) و آشـنای  (يساختار شـعر یگو سادی) و جنبش و پویای29: 1375، ی(امین ، يادسـج (زدایـی  یهم
افتیراه گر کشورهایا به دیتالیاازيالدینزدهم و هفدهم مدر قرن شاسبکن یا) اشاره کرد. 10: 1372

ـ یاذکرگرفت. البته را در بریقیو موسيو معماريسازاز جمله مجسمههاهنرتمام،و در نهایت ب ن مطل
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اولشمارة سابق)ادبیات و علوم انسانی (مجله عربیزبان و ادبیاتمجلۀ66

- شالودهبلکه ،شودینمهمو هفدمنحصر به قرن شانزدهمسبکن یايهاشهیاندشیدایپالزم است که 
ک از یزیمسائل متافپرداختن بهستم که یژه قرن بیوب؛ز وجود داردیپس از آن نیادبيهادورهر آن ديها

- باروك را بیان مـی هاي سبک مضامین و درون مایهنخست ،در این گفتار.شدبرخوردار يشدت بیشتر
دهیم.هاي زهاوي را در قالب سبک باروك ارائه میکنیم و  پس از آن اندیشه

باروكسبکن ها و مضامیهمایبن

راث گذشتگانمیینف- 1
د ین خاطر تقلیک قرار داده است. به همیات کالسیابل ادبمقۀنقطقاًیات باروك خود را دقیادب،دگاهین دیااز 
زند و در برابر یداند و بساط نظم و تعادل را بر هم میآنان را منسوخ میراث ادبیان و مینیشیپاز يرویو پ

ـار  العمـل رد و عکـس یشـکن ، دست به هنجارنهادنديگذشتگان بر جاکه یادبيهاشالوده در زد. و انک
یدگیـ چیپو ژرف بـودن یژگـ یگذاشـت کـه از و  یژرفيهاها و صحنهنش جلوهیآفرقدم در راه ،جهینت

برخوردار است.
کـه شـعرش   م یید بگـو یبا؛ مید بپردازیتقلةدر حوزيوازهيهاشهیاندیه به بررسین زاویم از ایبخواهاگر 
ان یبيبرايشعر را به عنوان ابزاريکامل آن است. ویراث گذشتگان و نفید از میاز عدم تقليبارزۀنمون
از يرویـ معتقد بـه پ ، ج در شعریال رایو صور خیقیموسوقالب شعرحوزة د و در یخود برگزید فلسفیعقا

د:یگویباره منیدر ا.ستینگذشتگان 
ـــت کـ ـــسئم ــلَّ قـدـ اتییحـــــیـعرفتُــــه فــــمٍـی
ـان  1د فهــــاتیــــمــــن الجدءیعنــدك شــ إن کـ

)4م، ص1972(دیوان زهاوي،
ان به یدر شمار نوگرا،بر آن غلبه داشتراث کهنیمبه يبندیکه پادوران خود،یژگیسه با ویدر مقايزهاو

اشاره کرد.اش يشعريهاتوان به قصهیاو ميهايد. از جمله نوآوریآیحساب م

جهانیثباتیبگذر زمان و مکان و -2

ـاروك،  یاشناسـ ییر زد«د:یـ گویم» درون و برون«تم درسیقرن بمنتقد )Jean Rousset(ژان روسه ب
ـا یـ یت داستانیت شخصیر ماهییو تغشکل رییبات همواره با تغو عدم ثیدگرگون سـت،  ش همـراه ا یا نم

یزي از جدید داري بیاور.    ام شناختم متنفر و بیزارم. اگر چاز هر قدیمی که در زندگیـ 1
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: 1382پـور، یینقـل از کهنمـو  به (»میاندازیم و بعد به کنارش میکنیدرست همانند لباس که برتن م
ـان و  يقـرار یو بیثباتیحس ب»یمونتن«ةبه اندازچ کسیقرن شانزدهم هۀ دوم مید در نیشا.)69 انس
هاي ناشناخته و فراري را که در او هست، دوگانه و متلون بودن حاالت او را بیان نکرده است، او است هجنب

.)43، ص 1پیشین،ج،ینید حسی(سما همه جا بادیم و انسان پر کاه است و دنیا باد گوید... که می
بردن یپيبرايدهد. ویل میرا تشکيشعر زهاویاصليهاهیاز درون مایکیجهان يداریناپااعتقاد به 

بسان حکیم تیاما در نها،خود را فرونشاندید عطش درونیزند تا شایمیو برزنيبه هر کویه راز هستب
: کندیبسنده م» دانمینم«ابد و به ییدست نم» يلست ادر«جز يزیبه چنیشابور

بالِـکالذي یرجحنّ فوقَ الجال تسلنی فإنّی من شـــکوکی
1ما وجودي، ما مبدئی، ما مآلیت ادري ما غایتی من حیاتیلس

ــاوي،  (دیــــــــوان زهــــــ
)588پیشین،ص

براي همیشه نابود و انسان با مردن شود آمدن مرگ پیچیده میزندگی با ۀور است که نامبر این بازهاوي 
باشی و غنیمـت شـمردن   وشاي جز ندامت ندارد. بنابراین خشود و تکیه و اعتماد کردن به دنیا نتیجهمی

ـا در   دهد. وي در دنیا به دنبال جاودانگی میوقت را براي رهایی از سختیهاي زندگی ترجیح می گـردد، ام
رسد که دست یافتن به ماندگاري آرزویی ناممکن و دست نایافتنی است:نهایت امر به این نتیجه می

داــیـهـمنـــهم شــدیرـیومٍ یکلَّ داًیــــف الموت لألنامِ رصــوق
دایــعینم أــبهين نأـمیو عسعنّاهــّــدار باألحبــت الــشطّ

ـ ــذا اللیـلُ و النـهار ـل 2ن النبــیــداع أفیهــما نســتطیــو أنّّاـحبـ

)699(همان، ص

از من سؤال مکن، چرا که من به خاطر زیادي شک و تردیدم بسان کسی هستم که بر فراز قلۀ کوه دچار ارتعاش و لرزش در - 1
دانم هدفم از زندگی و آفرینشم چیست. آغاز و پایان کارم چه خواهد شد.راه رفتن شده است. نمی

ت. سراي روزگار دوستان را از کنارمان پراکنده و جدا کرده است. امید است که روزگار آنان را به ما مرگ هر روز در کمین نشسته اس-2
م.  توانستیم در آنها ماندگار و جاویدان باشیبرگرداند. شب و روز چقدر خوب هستند اگر می
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رؤٌـجو امــال ینرُــ... یا ده
ســـی الطّیر لییا موت حـتّ

کرابِقد طار یبعد فی ح
1کـت مفلتات من ذئابِ

)580(همان،ص

که نشانۀ حرکت و جنبشنديتصاویر-3

کننـد،  یمیو حرکت را در ذهن تداعییایپوم که یخوریبر ميادیر زیسبک باروك به تصاوبه یبا نگاه
ـا نیـز در   ... و شکافندة سینۀ دریايهاکشتیچون آب روان و باد و دریا ويریتصاو که این نمادهاي پوی

هاي نـوین علمـی چـون    خورد، به ویژه آنجا که زبان به توصیف دستاوردهاي زهاوي به چشم میسروده
گشاید:هاي اقیانوس پیما،بالودن و ... میهواپیما، کشتی

2فُلک مغذٍّ فی عبابِکحرُ کم اغرقت من         یا ب

)480(همان،ص
که یکم دوام، برفۀحباب، شعلدهد:یم؟ و پاسخ میما انسانها چه هستيبارپرسد:یم»یوس آلمانیفیگر«

هاي دیگري را اضافه بیههاي دیگرش باز هم تشو در نوشتهشود،یکه خاموش میشود، شمعیفوراً آب م
ـار و  شود، سایه، حباب، صابون، و باز میکند، یک پرنده، یک تیري که در هوا رها میمی گوید: ما باد و بخ

ـایه    ـاط،    44ص ،سـید حسینی،پیشـین  (ائـیم ابریم، طغیان آب و یخچـه و شـبنم و س ، بـه نقـل از خط
.)4: 1385نسرین،

کران یبییایدر دل دریلقت مانند حبابخيایخودش را در دن،ریاون اعتقاد به حرکات و تصیز با اینيزهاو
دهد:یر را نشان مین تصویهم» م أوهامأأ حقائقٌ«کند. در قطعۀ یمتصور

3یقد طميام انّنی البحرُ الذیانا ضمنَ بحرٍ قد طمهأ فقاع

ـاويدیــوان ( پیشــین،،زهـ
)67ص

ی پرندگان تیز پرواز نیز از دست تو رهایی یابد. اي مرگ، حتاي روزگار،آن که در دوردست تو پرواز کند از کمند تو نجات نمی- 1
یابند.نمی
هاي دریا پیمایی را در میان امواج خودت نابود کردي.اي دریا، چه بسیار کشتی- 2
آیا من در میان دریاي خروشان به مانند حبابی هستم یا آنکه خود دریایی خروشانم.-3
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مرگاندیشۀ-4

،ختـه اسـت  یدر آمیر زنـدگ یتصاوۀات باروك حضور فعال دارد و با همیکه در ادبییهاهیمااز درونیکی
... جسد، کشدیمرگ از هر سو سر ميهانشانهن روست که یاز ا«پس از آن است. يایمرگ و دنۀشیاند

.)5ص،پیشین،نسرین،خطاط(»و شاعران را آکنده استب نقاشاناغلۀلیمرده، مخۀاسکلت و جمجم
شباهت و اشعار او رامون مرگ سروده استیپياست که اشعار»ژان دواسپند«از شاعران مکتب باروك 

د:یگویم» غزل مرگ«دارد. دريمرگ در شعر زهاوۀیبه درون مايادیز
ست؟یـن همه تالش و دغدغه بهر چیا
؟یتــسیر آگاه نــو عمیا از گذر زندگیآ

تــمرگ اسيفرار به سوینوعیزندگ
)5به نقل از خطاط، پیشین،ص (

یتیشخصيکه داراییاز آنجايپرسد. ویمآناز روح پسيا بقایو فنا مرگيوسته از معمایپيوازه
یاهروح با مرگ جسـم اسـت و گـ   ينامعتقد به ف،انیگرايدر کنار مادیگاه«،متناقض و دوگانه است

روح یاست و معتقد به جاودانینافلوطییروح پس از مرگ جسم و گاهياست که معتقد به بقایمسلمان
.)150- 148: تای، بی(ناج»خودش استیعقليایدر دن
کند.یکار من مسأله را انیایو گاهمعتقد به معاد است یم گاهینیبیاو م» زغاتالنّ«وان ین حال در دیدر ع
د:یگویگاه اثبات میدر جا

يوم التّنادیی من هول ــنفسحــیواضـوم التفـین روعِ ـح نفسی مــیو
1د المــعادـمِ بعیالجـــحیداخلٌ فنهـــفو مـــنُ و العـانا لوال الرحـــم

و هراس قیامت. اگر لطف و رحمت خداوند نباشد، پس از معاد در دوزخم.واي بر من از ترس روز قیامت، واي بر من از وحشت-1
شوي که برون رفتی از آن نیست. امیدي به ترمیم شیشۀ شکسته نداشته باش.رگاهی میمیري وارد آبشخوزمانی که می-2
مردگان است و احساس در مرده از خیزد.گور آخرین جایگاه براياي نیست و مرده از گور برنمیهشدن دوبارپس از مرگ زنده-3

رود.بین می
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)344ص ن، یشی، پيزهاودیوان(به نقل از
کند:همین مسأله را انکار میو زمانی 

ـکــــنَ تهلیالموت حیلک ف ــدرٍـــــالصــــورد ـب
1رـــد انکســـاجٍ قــزجـلداـــیدــــجــــؤمـّل تـــالت

)452م، ص1972(األوشال، 
د:یگویگر میديو در جا

ـــــن األجــداث مــوم مـقــیفالدیدـــمن وراء الموت تجهایما للح ودــحـل
ــواــکــهلیالقبرُ آخـــرُ منزلٍ لألل ــس ف ــود یو الح ــود مفق ــک الملح 2الهال

ــوان ( ـاودیـ ــی، پيزهــ ن، یشـ
)549ص

ـ ز؛ورزدیعشـق مـ  کند و بـه مـرگ   یمرگ ميار آرزویاست که بسیشاعراناز اندكيزهاو را او را از ی
يااست که پـدران بـر  یراثین میبهترده است که مرگین عقیرهاند و بر ایمیزندگيمصائب و دردها

کند و به یکه او را به مرگش رهنمون ماستیانسان به مانند پلیگذارند و زندگیفرزندان خود به ارث م
:بگذردن پل یاز ايد روزیناچار با

ـقاءیقل لی یقل لی مـتلٌــک ناحــاقیتـشإیی فــــا موت إنّی ـکــون ـل
ـسرُـعبر الجـیومٍ به ـیو البد مـــن یـتــۀِ الفــتیمیــرٌ الــجسیالفتهایحـ

ـنّاس ف 3درواــیو لم هایو قد عاقهم عنها الحهــلُّ راحـکیلــدارِ البیــو لـل

ص(همــــــان،
209(

رسد؟ زندگی انسان به منزلۀ پلی است به اي مرگ در آرزوي دیدار تو ناتوان و ضعیف شدم. به من بگو وعدة دیدار کی فرا می-1
، اما زندگی مانع آن یابدسوي مرگش، و به ناچار روزي از این پل باید گذشت. انسان با مرگ در سراي آخرت به آسایش دست می

داند.است و انسان نمی
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فنا یا مرگ وينش و معمایهدف آفرةم دربارو مسلّیقطعةدیاک یاشعارش به ین از خالل بررسیبنابرا
ن یـ که اییگوشوند، یگر مرت جلوهیشک و حاز ياوسته افکارش در هالهیو پیابیمینمروح دست يبقا

ـان ان تاست که چونـ يان دغدغهیازآن مهمترپسژه مرگ و جهان یوبیعیافکار ماوراء طب در وجـود  یوف
دانـد و  یمـ مخلوقاتان کار یست و درونش را متالطم و ناآرام کرده است و مرگ را پاشاعر به پا خاسته ا

يمندو بهرهیاز زندگییجوتو لذّیطلبست که مخاطب خود را دعوت به عشرتن خاطر اید به همیشا
کند:یآن مهايخوشیاز 

داًــش رغعداًـــکممقیاسٍیرَـغاًش رغدع
داًـــتعـها مبـلِّـــکمِمن الهموداًـــش رغع
ديـه المــرعۀ منـبسغاًـبالرورٍــش فی سع

ـــذّ ـاً لـل ـــش طالب ـفذاك وحهعـ1ديـه الهد

)63،صهمان(

یشینماریتصاو-5

ـای است کهیشینماۀا همچون صحنیدنباروك، و اصول ادبیدر مبان قـت اسـت.   یاز حقیتـوهم ه وس
در حال تکاپو و جنبشند تا نگ مدامرنگاريهاة نقابر در پشت پردیش تصاوینماۀک صحنیه در نگونه کآ

به ینانیاست که اعتماد و اطميک بازیتنهایباروك زندگسبکارائه دهند. در یاز زندگیالیخيریتصو
ها، این موجودات ی شوندهدارها و متالشن نقابیاۀگانه، هموديهاهن چهریتداوم آن وجود ندارد. در تمام ا

دار و ید در حال تحول، ناپاتنهسییایآلود دنانیهذهايهنشانهازایند،همۀ این چهرهاي که غول میافسانه
سـبک ژان روسـه در  .)151، صپیشینبه نقل از (واژگون شدنةوسته آمادیت خود و پینامطمئن از هو

ۀ مرگ بر آن گسـترده شـده   یوسته سایکه پندیبیمییرادار و گذیناپايک بازیۀرا به مثابیباروك زندگ
.)6به نقل از خطاط، پیشین، ص (است

و ت جانـدار یرامون شاعر و ماهیپعتیف طبیدر توصشتر یب، يشعر زهاودریشیحرکات نمار و ین تصاویا
ماننـد  را بـه  یزنـدگ ، دیـ گویسخن میت زندگیکه شاعر از ماهییدر جاشود.یده میدیمتحرك زندگ

ردیـ گمیشکل توانمند و ناتوان یعنیان دو قهرمان آن ین نبرد میقت ایکه در حقداندیميکارزارۀصحن

خوش و سرمست و به دور از هرگونه غم و اندوه و در نهایت شادي زندگی کن و پیوسته خواهان لذت و خوشی باش که این، - 1
به تنهایی رستگاري و رهیابی است.
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و بـه  شـود یخرد و له میر ضربات زندگیف در زیشخص توانمند است و ضعاز آنِيروزیت پیکه در نها
اي معتقد به اصل تنازع بقا است:گونه

عوب و األفرادــّاحنٍ للشطیرَ جهادـغهال الحیاــما اخ
1حتفَه فی غمار هذا الجهادو نصیب الضّعیف أن یتلقّی

)393صپیشین،،زهاويدیوان (

است، بلکـه  ءایان اشیمیست که به دنبال روابط منطقیعقل شاعر نۀجینتير شعرین تصاویقت ایدر حق
است که فراتـر از  یالیخۀجیباشد، نتینه ماز احساسات و کنش شاعرااوست که مملویدرونيایدنۀجینت

ـانه  یرنده نیاقناع عقل گیدر پير شعریرا تصویز؛ندیبیرا مءایان، اشیظاهر و ع ست، بلکه حواس او را نش
ـا  یخود بیدر عالم درونیبا جهان واقعيو موازیفرضیکه جهاند یجاد نمایایرود تا در او لذتیم ابد تا ب

.)26: 2005،يدیهن(داشته باشدیوانخماو هیمکنونات روح
داند:یمیحبابچون را در برابر آن داند که خودیمیکرانیبيایرا به مانند دریهست

ن شواطیء کالبــحورِـما له ممــود بحرٌ خضــإنّ هذا الوج
2وريـو خفائی فی وجهِه کظهه مــنهــلی الوجـعهاعـانا فق

ــوان ( ــین،زهاويدیـ ص ،پیشـ
475(

تن وقتسمت دانیغن-6

ـان از    یسـت و در نت یخصلت ثبات و دوام نمند ازعشق بهره،باروكهنرمند دگاه دیاز  ـات انس جـه احساس
ـات  یغنبهیکه شاعر باروك به نوعتوان گفت یبرخوردار است و میکم و نازکیژرفناک مت شمردن اوق

دارد.یمن؛ اگرچه آشکارا پرده از آن بر ش داردیگرا
ت بردن از وسته مخاطب خود را به تمتع و لذّیپمت شمردن وقت است.یغنيشعر زهاوياهاز مؤلفهیکی

دستش ،با آمدن مرگزیرا؛باشدمرگاز ياز ترس وین ناشید ایخواند و شایفرا ميویذ و نعمات دنیلذا
ـابوري  کـور یو مسلک اپریپيدگاه زهاوین دی. از اشودیها قطع میطلبها و عشرتیاز خوش ـام نیش و خی

 -و بهرة ناتوان در بحبوحۀ این پیکار تباهی و فناست.دارد پندارم که  افراد و ملتها را از میان برمیزندگی را بسان نبردي می
مانم که پیدا و پنهانم یکسان است.ماند. من در برابر آن به مانند حبابی میکرانی میآفرینش به مانند دریاي خروشان بی-2
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ـا إ«،»م کلثومأُ«، »دیب البعیالقر«، »ش رغداًع«چون يدیاو در قصاۀشین اندیاست. ا ـ «و» غتنمه ع متِّ
:آشکار است» کاتَیح

لَ الفواتـرورِ قبــإلقتناصِ السحـــیاةِــفی الهلَّ فرصـــــم کــاغتن
هذا حصالِ  إن کنت حازماًــجآلی اـریب علـعاجلَ  القـل الــضِّــف

1ف ماضٍ و آتــضرِ خیرٌ من ألحاــک الــرورِ من وقتــالسهــساع

)685(همان، ص 
دهد و مخاطب خـود را  یت نمیپس از مرگ اهمیداند و به زندگیا میدنيهایژگیرا از ويداریشاعر ناپا

ـ دنۀو از لحظه لحظـ قدر لحظات را بداند تاکندیذ آن دعوت میا و لذایدنيهایبه دل دادن به دلبستگ ا ی
خـود  يعالم ماددهد و در ین میتسکو زودگذریآنيهایوسته وجود خود را با شادکامیرد. پیکام دل بگ

بخشد و یخود آرامشیوفان درونو تیرت و سرگردانید به حیشا؛سازدیمیقیاز جنس بهشت حقیبهشت
این منظر با اندیشۀ خیام نیشابوري همسان است.از

هنرمندیهنجارشکن-7

کـه بـر   یجامعه است و تنها و رایجها و رسوم رشورش هنرمند بر هنجا،سبک باروكيهایژگیگر ویاز د
ـ یبیمـ ،مینگاه کنيه به شعر زهاوین زاویپروراند. اگر از اینو در سر میطرحۀشیاندزیرا؛تازدیآنها م م ین
نۀد فرزند زمایو ادب بات که هنرباور اسن یکند و بر ایطور کامل انکار مگذشتگان را بیراث ادبیميکه و

ـا ید بایجدۀجامعفرزندان عصر خود است وو گذشته فقط از آنِخود باشد ـا   يد به دنبال الگوه ـابق ب مط
ـاع  ه است بودین هنجارشکنید به خاطر همیروز خود باشد. شايهاخواسته ان یـ بيرا بـرا یکه قالـب رب

.خود را در هم شکستۀزمانینت ادبده است و سیگزخود بريهاشهیاند
ـار  يخـود اسـت. و  زمانِۀجامعیملياخالق و باورهاةدر حوزان یعص،د اوتمرّيهانهیگر زمیاز د در کن

و لـزوم آمـوزش و   ا حجاب زنان، مبارزه بيآزادۀنیدر زمیمقاالتچاپاقدام به ،یحانین ریام،دوست خود
ک شود یعصر خود نزدۀجامعیاخالقيست که شعرش به مرزهایآن ندر بنديزهاو. کردندب آنان یتهذ

د:یگویز مید بر همه چشکند. در لزوم تمرّیها را درهم من مرزیو با تمام جسارت ا

ــقـ ی ـت ــل ـمــرّد عــ ی الضررِــد تفضی الـــلیـاـت

یش هستی، حال را بر اندهر دمی در زندگی را براي بدست آوردن شادي پیش از از دست رفتن غنیمت بدان. اگر عاقل و دور-1
آینده ترجیح بده. زمان حال از هزار گذشته و آینده برتر است.
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ـا الحــرُّ مـن تم 1دارِـی األقـــــحتّـی عـلـرّدـــأنّم

)  529(همان، ص 
د:یگویگر میدییا در جای

حتّی علی األقدارِرّدواــو تمانقٍـخهثُوروا علی العادات ثور
2رِذا سید األعصاـرُ هــفالعصکمــِنفوسهعا سادـکُونوا جمی

)442(همان، ص 

ن مسأله است:یاخواهاند یجددورانرا یز؛نمایدیان میکند بیکه احساس مچنانشه خود را آنیانديو

رُــعــا اشــــا انــمإلّا کــولهــت اقـــسالشّــعرُ ـل
3صرُــیه األعــلی علـــقبتــــما إن اقلّد من مض

)73(همان، ص 

یدگیچیابهام و پ-8

باروك است که در تار و پـود آن رخنـه کـرده    سبکۀبرجستيهایژگیوازگریدیکییابهام و سرگردان
ـ نجا که در اثـر ا آتا ؛رت در رموز آنیو حیزندگیگرگونته تا دها گرفهیام و ثانیاست؛ از گذر ا ،رتیـ ن حی

ـ فتـه اسـت: دن  گ» یمونتن«که ییتا جا؛کرده استجاد یخود ايبرايدیجدیالیخيایدن ـا دن يای ـ م يای
به نقـل از   (ماستياین برادر دنیخرآن و ین اولیا اید آیتواند بگویمیدا کرده است و چه کسیرا پيگرید

.)9، ص ط، پیشینخطا
د کـرده  یـ دچار شک و تردیکار هسترا در يکه زهاواست یرت و سرگردانین حیبدون شک وجود هم

- یمـ یچون در اسرار هست. دهد تن دریباففلسفهیآن به نوعت یو غایهستةمه درباریاست تا سراس
شود:یرت میشد دچار شک و حیاند

زاتـــی وخک بــللشّتــرت کانـــکّــاذا تف

شوند انقالب کن. آزاده کسی است که حتی بر قضا و قدر هم قیام کند.هایی که به زیان منتهی میبر سنت-2
ر و موالي خودتان باشید؛ چرا که ها چون فردي خشمگین انقالب کنید و حتی بر قضا و قدر هم بتازید. همگی سروبر سنت-1

این دوران سرآمد دورانهاست.
کنم.سرایم. از کسانی که قرنها بر آنها گذشته است، تقلید نمیکنم، میگونه که احساس میشعر را آن-2
گیرد.نگرم  شک مرا فرا میزند. در هر چه میاندیشم شک  بر من نیش زخم میهر گاه می-3
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1وم بی الشّبهاتـــتحاراهی ء ــــی کلِّ شــف

)82، ص1983(دیوان النهضۀ،
ـاند و   یـ و حیدانرد عطـش سـرگ  یشا،شودیاوقات دست به دامان نفس خود میگاه رت خـود را فرونش

ـا    آاز کجا ت خلقت و هدف آن باخبر کند.یاز ماهراخواهد که شاعر یعاجزانه از او م مده اسـت و بـه کج
نش چه بوده است:یدف خداوند از آفرهرود.یم

ـادي؟  ـانت منّاــمــن أنســرینی یا نفـاخــب ی، ما مبـدئی،ما مع
ـادي؟ ما وجودي و القصدهاــه منــِاللهـاحـیاتی، و غایــم من ایج

ـا هوي االرادـف جاءت تقـکی ؟ادألجســـ باروحِـالاتـالقـما عفین
ک علــا بـمــنی بـلّمیـع 2ـاديـــالقی رشیا نفـسـعلّّلفمـه ـل

پیشـــــین، (األوشـــــال،
)252ص

شـعر خـود   يهاوجود دارد و آن را از خصلتیدگیچیکند که در شعرش ابهام و پیخود اعتراف ميهاوز
داند:یم

رـولُ من الشعربما کان ما اق
هـانّما اترك الصــراحۀَ فــی

ـامِ ـیه شــیء مــن اإلبهـ عـل
ــ ـالی ـب ـللیـ ـامِـعدي و لل الـی

3مامِـــبقیت کاألزهارِ فی األکاــرب افکارٍ لم یذعها ذووه

، 1928(اللبــــــــاب، 
)272ص

ام چگونه است؟  هدف از آفرینشم چه بوده؟ ا خبر کن. من کیستم؟ تو کیستی؟ مبدأ و مقصدم کجاست؟ زندگیاي نفس، مرا ب-1
کند. رابطۀ روح با جسم چگونه است؟ از آنچه خبر داري مرا با خبر کن. اي نفس، شاید راه زندگی چگونه اراده را در میان ما تقویت می

راستم را بیابم.
هایی گذارم. چه بسا افکاري همچون شکوفهبهام وجود دارد. صراحت را براي روزگار بعد از خودم به جاي میدر اشعارم چیزي از ا-2

که در درون کاسه برگ مانده باشند، صاحبانشان آنها را بیان نکردند.
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یادبۀتناسخ با صبغ-9

سنگها «آنن خاطر است که در یم. به همیشویروبرو متناسخ ۀیبا درون مابسیار ادب باروك بهبا نگاه 
کنند، سنگها ید، ابرها در آسمان حرکت میآینوح از آن در میکشتشکافند و یها از هم مرقصند، کوهیم

- یباروك شـمرده مـ  سبکاز مشخصات یکیمسخ و تناسخ است که يایند. دنیآیمانسان درةبه چهر
.)9ص پیشیین،،طبه نقل از خطا(»شود
که معموالًیبا تناسخيدگاه ویتناسخ از د.تناسخ ارواح معتقد استیخود به نوعۀخانز در نهانینيزهاو

ن است که یج بر ایمتفاوت است. در تناسخ اعتقاد رايقدر،ردیگیگر شکل میو موجودات دءایدر وجود اش
ـان مـ  ین اعتقاد است که وقتیبر ايا زهاوکند. امیوزه حلول ما گل و کیاه یا گیروح در باده  ، ردیـ میانس

قت شخص نمرده است:یکند و در حقیبعد حلول ميهاروح او در افراد و نسل
ـان ِالّا نق و حیاةُ أخالف من األسالفهلــما الموت لالنســـ
1بل إنّها لتعیش فی األخالفهقــما مات األسالف موت حقی

)192هاوي، پیشین، صز(دیوان 
د: یگویگر میدییا در جای

ــدادـــاآلباء و األجهمن حیای األرضِ إلّاـــاألبناء فهیاــما ح
ــــماهفلقد شاءت الحـــیا 2ی األوالد ِــان یعیش اآلباء فقدـی

)674(همان، ص

نمار متناقضیتصو-10

کـه منشـأ آن همـواره واژه    )paradom(ۀاز دو کلمبرگرفتهن یدر الت» پارادوکس«ا ی» یینمامتناقض«
ـ  doxaا متناقض و (یمتقابل یمعنبه )paradoxaیونانی ( ـار ه و نظـر اسـت  دیـ عقی) بـه معن ، ي( چن
1377 :13(.

گان در حقیقت نمرده گیرد. گذشتمرگ براي انسان به مانند انتقال و جابجایی است. زندگی آیندگان از گذشتگان سرچشمه می-1
کنند.اند. بلکه در دل آیندگان زیست می

در دنیا، زندگی فرزندانِ آدمی از حیات پدران و نیاکان آنهاست. قانون زندگی از آغاز این چنین بوده که پدران در دل فرزندان -2
زندگی کنند.
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یدر صورتاست. تناقض در لفظ يگر بودن و ناسازیکدیض بودن، ضدیو نقهم ضدبایدر لغت به معن«
ـاهر  ماننـد ونیسـت  ینفـ يگریکند و داثباترا يامرآن دو،ازیکیاست که  ـاقض ظ یسـخن در ي. تن

ـاقض، سـبب    یـ قت پنهان، در پس اید اما حقیآگارمصداق دارد که به ظاهر متناقض و ناساز ـاهر متن ن ظ
ـاقض ).167، ص1371داد، (»شودیمناسازگارنیان طرفیميسازگار ـا سـ  در واقع متن اسـت  یخننم

ـاهر ةدیا ناسازگار با منطق و عقیآشکارا متناقض با خود « ـا   يعموم، اما به خالف مهمل بودن ظ ـا ب ، معن
نده یگو«شود که ین امر باعث می) و ابه نقل از مارتین گري16، ص1377، يچنار(»دارددر بریقتیحق

بـه  یو معموليهن در حالت عادبر خالف آنچه ذ،اوردی... بويری، تصویمضمونيادر سخن خود، نکته
است که دو يری، تصویر پارادوکسیگر تصاویبه عبارت د.)29، ص1368راستگو، (»آن خو کرده است

: 1371، یکـدکن یعیشـف (مثل سلطنت فقرکنند؛یگر را نقض میکدیب آن به لحاظ مفهوم، یترکيرو
54 -55(.
ـام   يادر مقالـه » ژرارژنـت . «اسـت یوجود واژگونباروك يهنرسبکيهایژگیگر ویاز د ـالم  «بـه ن ع

یژگین ویا،باروكسبکياز شعرایکیبه عنوان »امانسنت «اشعار يهاهیدرون مایبا بررس» واژگون
ـاه  یستیهمز،کند. به عنوان مثالیان میمتناقض بير شعریرا از درون تصاو یدو نماد متناقض ماننـد م

بـه  است. (یژگین ویاةنشان دهندیبه خوب،دارديادیعر بسامد زدرآب و پرنده در آسمان که در اشعار شا
.)4نقل از خطاط،پیشین،ص

نش یآفـر در ،رفتـه اسـت  یک اصل پذیرا به عنوان یشکنك در درون خود سنتباروسبکجا که از آن
شـعر  تـوان بـه   یآن ميهاان کرده است. از نمونهینمایپارادوکس را به خوبیژگیو،نمار متناقضیتصاو

د: یگویکه مییباروك اشاره کرد؛ جاۀبرجستياز شعرا»ویل دوویتئوف«

ـــی   ـاال م ـــه بـ ـار رو ـب ــ ـــن جــویبـ روداـی
ــت ...    ــه اس ـاقوس رفت ــرج نـ ـاوي روي ب گـ

ـاري کــرکــس ــ ــمـ ـــیــ دردـی را  مــــ
ـله مـــــی ـــخ شـعـــ ـــش درون ـی ــدآـت کن

ـــت   ـــده اســ ـاه شــ ــ ـــید سیــ خــورشــ
ــید حسین ــین،ی(س ص پیش

60(
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ژه آنجایوخود بیفلسفيهاشهیان اندیدر م،گانه استو دومتناقض یتیشخصيدارااز آنجا کهز ینيزهاو
آن ازین مسـأله ناشـ  یـ ده است. ایرا آفرییبایر پارادوکس زیتصاو،شودیعت میطبيکه مربوط به ماورا

در آن هبا عقل قابـل درك نبـود  و هر آنچه هخود قرار داديفکريمبنااست که شاعر عقل و احساس را 
که خواستار تمسک به آن بـود و  ینیدةدیان عقیمیدائميریوسته در وجودش درگیپ«.ه استکردشک 
او را در معـرض  ه،دیـ عقیو دوگانگيرین درگیاوجود داشت و،ل به آنها بودیکه متمايالحاديهاموج

ـ یو تعصـب د يریـ گکه سـخت يدر عصرخصوصبرار داد قيادیخطرات ز »بـر آن غلبـه داشـت   ین
پس از آن یاندکاما ،معتقد به زنده شدن انسان پس از مرگ استیمانزمثالً .)1991:456، يفاخور(
در ي. ونمایـد یش مـ یاز درگاه خداوند طلب رحمت و بخشاباز بار دیگرکند ویمین سخن خود را نفیا
به عنـوان  ست.یکه گفتارش با کردارش موافق نيا؛ به گونهاستییگوخود دچار تناقضيهاباورشتر یب

ـادن  ةن حال به زنش اجازیاما در عزنان بود،يآزادان مبارزه با حجاب و از حامیان یمثال او از داع کنار نه
.)303:تای، بی(ناجحجاب را نداد

ـالوا ســـیرجع حـــــیاً بعـــد میتتـــــه  قـ
ــــی فهـــو مقتـــــدرإلّـــا اذا ربـ شـــاء

أســــتغفر اهللاَ إنّ الحـــــزنَ دلهـــــنی
ــزیهم ـا لیجــ ــ ــ ـــثُ مـوتاـن اهللاُ یبعـــ

و هل سـیرجع مــعدوم مـن العـــدمِ    
ـادةِ آالف مـــن الـرّممِ    ـلی إعـــ عــ
ـفاظُ فـــی کلــمی   حتّی تعثرت األـل

ـی طـواعی 1فــی االمـرِ او اثــم هعـل

ــین  ـاوي، پیشـ ــوان زهــ ، (دیـ
)511ص

يبشردانشبودنینسب-11

کـه  برخـوردار اسـت   یز و سطحیناچیدانشاست که انسان ازاعتقادنیباروك اسبکصگر خصاییاز د
شود.یر است و در طول زمان گرفتار نقصان مییو تغيداریمدام در معرض ناپا

گردد؟. مگر آنکه پروردگارم اراده کند که او بر زنده شود و آیا معدوم پس از نابود شدن بر میگفتند پس از مردنش زنده می-1
کنم. اندوه بر من چیره شد تا آنکه واژگان در کالمم به لغزش افتادند. کردن هزاران پوسیده تواناست. از خداوند طلب بخشش می

کند تا در برابر فرمانبرداري یا عصیان آنان پاداش یا مجازات دهد.خداوند مردگان را زنده می
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- یدانند ... چگونه میمتظاهر ميان را موجودپاسکال و الروشفوکو، انسمانندايفالسفهو نویسندگان «
تواند یکند، میکار مچهند کهیتواند ببیموشناسدیکه می... انسان در مورد کسرا شناخت؟يگریشود د

خود را هم درون یداستان درون آنها آگاه شود، انسان حتتواند ازید، اما هرگز نمیاش را بگویداستان زندگ
.)55: 1381،ینیحسد یس(»شناسدینم

ـ ا،شدگرفتاریو سرگردان» دانمینم«در گرداب يکه زهاویلیاز دالیکیتوان گفت که یمبه یقین ن ی
لسـت  «جـز  يزیـ جه به چیدر نت؛محدود خود بسنجدفهمرا با عقل و یخواست جهان هستیبود که م

ـ به مکاتب و نظرماند و گردنعاجزین خاطر از شناخت هستیافت و به همیدست ن» يادر یات فلسـف ی
کند:یز انسان اعتراف میگذاشت. خودش به دانش ناچیانحراف

ـــع  ـلطبیــ ـا ـل ــ ـــرُهم اولُ و آخـــ
ــرَ نهــرٍ هــادرٍ  ــم یــک غی ــدهرُ ل و ال
ـــدته  ـاب وجــ ــت الحبــ و اذا ترقّبـ
ـــه  ـ ـــۀُ امـ ـطبـیعـ ـــیء و اـل ال شـ
ــدایتی و نهــایتی  ــأمرِ ب ــی ب ـا ل ــ مــ

ـاف فـــکأنّــها ب ــحــرٌ بغیر ضــفـــ
ـافی   ـابٍ ط ـمرء لیــس سوي حب و اـل
   ـاف ـرجـ بعد الظــهورِ یـذوب فـی اـل

ـکنّـــما کنــه الطبـــیعـ خـــفـیهـل
ـافی    1و حقــیقتــی و الکـون علـم ک

(اللبـــــاب، پیشـــــین، 
)279ص

د:یگویمه ماا در ادی
ـات سـوابحا  و ما االرض بـینَ   ـائنـ الکـ

ـلی االرض الحقــــیر هذرهو انــت عـــ
ــهســوي ذر صــغرت حجمــاهمقذوف

ـا    ـا علم 2تحاول جهال ان تحــیطَ به

ـان، ص  (همــــ
493(

کران است. روزگار مانند رودي خروشان است و انسان به مانند حبابی براي طبیعت آغاز و پایانی نیست؛ گویا چون دریایی بی-1
شکند. طبیعت، مادر و اصل هر چیزي است که کنه و ها میسرگردان. هر گاه به حباب چشم بدوزي، پس از ظاهر شدن در کناره

دربارة آغاز و پایان هستی برخوردار نیستم.حقیقتش ناپیداست. من از دانش کافی
2-ههزمین در میان موجودات چون ذرکنی با دانش اي هستی که به خاطر نادانی تالش میاي کوچک است. تو در زمین چون ذر

خود بر آن احاطه یابی.
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ییو رهايآزاد-12

ـاروك آزاد سبکيو فکریادبيهااز شالودهیکیم که یرین مطلب را بپذیاگر ا ان یـ مطلـق در ب يب
ـا او در مقولـه يبند است و آزادیدر شعرش پاکامالًیژگین ویبه ايد گفت که زهاویبا؛استشهیندا يه

ـا ه یعليفکرةدر حوزشود.یآشکار میو اجتماعيو فکریادب ـ و رسـوم را باوره ج در جامعـه و شـعائر   ی
معروف ۀدر حماسهجوم ن یامر به کفر و الحاد متهم شد و اوج افرجام تا ؛ان کردیعصر خود طغياعتقاد

ک را در هـم  یکالسیادبیتمام اصول و مبانیادبةشود. در حوزیمیمتجل» میالجحیثورة ف«او به نام 
با استفاده از آبشخورگاه يفکرۀشود. در مقولیفکر و ادب مةدر حوزيد و نوآوریکوبد و خواهان تجدیم

ن یکند. به همیام میس بر عراق قیانگلۀو سلطد،یوقت، عبدالحمستبدمه یخاص خود علیو فلسفیمکتب
ـ ز«نـد یگزیان افکار خود بر میبيرا برایرباع،خودج در عصریرایخاطر است که بر خالف سنت ادب را ی

.)1356:62(فرزانه، »ستیمناسب نیاز عروض، چون رباعیچ وزنیهیفلسفیم کلیان مفاهیبيبرا
يد و بندهایخود را از قتینهاکند و در یدا میش پیگرادانم)(نمی» يرالاد«هبیهستتغایدر برابر يو

.رهاندیمیو اجتماعیادب
ـان  و استقاللخواهان يتازد و خود را در صف آزادیدولت وقت ميهاسهیبر دسیاسیسةزواما در ح طلب

دهد:یمقرار
تدارکـــها اهللاهنحــن فی دول

وعـدها باإلصالح جم ولــکن 
شـخصٍ هحن قوم قضت ارادن

ـّامِ  ــ ـــور للحکـ ـــح المحــظـ تُبیــ
ــالمِ  ــد الک ــالح ح ـــجوز اإلص الـی
ـامِ    1واحــد ان نعـــــیش کاألنعـــ

ــین، ص   ــوان زهاوي،پیشـ (دیـ
301(

شـعر  يبـرا يریه است و آن را به مانند غل و زنجید و بند قافی، قائل به آزاد شدن شعر از قیادبۀدر مقول
يرویبه پيازیان کند و نیبد افکارش را آزادانه یشد بایاندیگونه که مو معتقد است هر کس هماننددایم

:شه باز استیهمينوآوريست و راه برایج در جامعه نیرایاز سنت ادب

ان براي اصالح زیاد است ولی در حد گفتار هایشکنیم که ممنوع و حرام براي حاکمان مباح است. وعدهما در حکومتی زندگی می-1
کند همچون چهارپایان زندگی کنیم.است. ما ملتی هستیم که ارادة یک نفر اقتضا می
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ـــددت  جـ ـــنونِ ـت ـــلُّ الف کــ
ـلتـــه   ـام حـــتی اثقــ ـا قــ مـــ
ــه   ـــدا ل ـــوري حـ ـــع اـل وضـ

رتقـــــی شـــعب علــ   ـیالـی

و الشّـــــــعرُ یعــــوزه التّجــــــدید
 ـــود ـــه القــیـ ـــن قــوافیــ مـــــ
  ـــدود ـــه حـ ـــیس لـ ـ ــعرُ ـل و الشّـ
1االدبِ القـــــدیمِ لـــــه جمـــــود

)20(دیوان النهضۀ،پیشین،ص 

نتیجه

ـاي  سبک باروك و تجلی آن در سرودهيتوان به عمق و ژرفاین جستار کوتاه نمیواضح است که در ا ه
ـار بوده اسـت. پرتالطميروزگارةنکه شعر او زادیبا توجه به اافت؛ یت دسيزهاو ـادالت   يروزگ کـه مب
در افکار بزرگان غرب چون آنکه خود با ين مقوله بوده است. زهاویار فراتر از ایبسیادبيایان دنیمیعلم

با ،یو عربیزبان ترکبهة آنانترجمه شدآثارِۀغور کرده بود و با مطالع»نیدارو«و»گوته«و »ریشکسپ«
خود را از آنان اقتباس يفکريهاو شالودهیمبان،ن مطالعاتیهمۀجیدر نت؛بودشده ن آشناین افکار نویا

شود.یک میز نزدیباروك نیادبسبکاو بهيشعريهاهیان درون ماین میکرد. در ا
ـاد  یميباروك و شعر زهاوسبکانیمشترك ميهایژگیاز و ـاختار و یگتوان بـه س ـ بس ان و وصـف  ی
شکل و ظاهر آرایش ت به یغزل و اهمۀیمااشاره کرد. اما مکتب باروك در بنعت و حرکت و جنبش یطب

متفاوت است.يکالم با شعر زهاو

کتابنامه

ـال دوازدهـم،  ،122ةشمار،یرهنگفکیهان،»سبک باروك در ادبیات غنایی«، محمدرضا،یامین- 1 شـهریور و  س
.1375مرداد

.1377تهران: فرزان ، ، چاپ اول، یدر شعر فارسییمتناقض نمار، ی، اميچنار- 2
ـام جلوه«علیرضا شوهانی،خطاط نسرین و - 3 ،دانشـگاه تهران،پژوهشـهاي   »هایی از مکتب باروك در رباعیات خی

.49- 64،ص33،شماره 85پاییز سال دوازدهم،هاي خارجی،زبان
.1372، پیام نور، يو شاعران معروف سبک هنديریزب تبصائمحمد،یسید عل،يسجاد- 4
.1371، چاپ دهم، تهران: نگاه، 1جیادبيمکتبها، رضا، یسید حسین- 5

اند.  ها چون زنجیري آن را از حرکت بازداشتههمۀ هنرها نیازمند پویایی و نوآوري هستند و شعر هم نیازمند نوآوري است. قافیه- 2
یابد.                           مرز قرار دادند اما شعر حد و مرزي ندارد. جامعۀ پیرو ادب قدیم به پیشرفت دست نمیمردم براي شعر حد و
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اولشمارة سابق)ادبیات و علوم انسانی (مجله عربیزبان و ادبیاتمجلۀ82

ـ 6 .1381آگاه، ، تهران:1ج، یادبيمکتبها،ـ ـــــــــــــــ
.1371د،ی، تهران: مرواریفرهنگ اصطالحات ادبما،یداد، س- 7
.11، ج1386سال ششم ، ، یهان فرهنگی، ک»آمدخالف «د محمد،یراستگو، س- 8
م.1972دار العودة،روت:یب، يوان الزهاوید،یل صدقیجم،يزهاو- 9

ـ ، 10 م.1934بغداد،چاپخانهبغداد:،األوشالـ ـــــــــــــــــــ
ـ ، 11 .1327ۀ،یاألهل:روتیب،الکلم المنظومـ ـــــــــــــــــــ
ـ ، ـ ــــــــــــــــــ12 .م1983ن،ییدارالعلم للمال:روتیب، وان النهضۀیدـ
.1371آگاه،تهران: ، ، چاپ سوم هانهیشاعر آمحمدرضا،، یکدکنیعیشف- 13
.1356ن، یفرورد، تهران:امیات خیرباعینقد و بررس،فرزانه، محسن- 14
ـنامه »باروك در رمان نویشناسییبایز«پور،ژاله، ییکهنمو- 15 ـانی،  ع، پژوهش ـ ادبةدانشـکد لـوم انس ات و علـوم  ی
.68- 79، ص37ة شمار،82بهار،ید بهشتیدانشگاه شه،یانسان
ـ  یف االدبالموق،»الخطاب الشعري فی تجربۀ الحداثۀ السوریۀ«، کی، نزار بريدیهن- 16 ـاد الکتّ جاب العـرب،  ، اتح
م.2005، 24
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