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 هایی از مکتب باروک در اشعار ابوالعالء معرّیجلوهبررسی 

 گل عابدیفاطمه

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پوراهلل شریفدکتر عنایت

 و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار بخش زبان

 چکیده

های ادبیّات تطبیقی به حساب ههای جهان، یکی از شاخبا آثار ادبی دیگر بخشها اتب ادبی اروپا و مقایسۀ آن مکتببررسی مک

ادبی را دسته بندی کرده و این مقاله در حوزۀ ادبیّات تطبیقی، بعد از بررسی دقیق و تعریف مکتب باروک، اصول این مکتب  .آیدمی

 .در اشعار ابوالعالء معرّی، شاعر بزرگ عرب در قرن چهارم، مورد بررسی قرار داده است

های هنر رسوخ به وجود آمد و سپس به دیگر شاخه مکتب باروک در اواخر قرن شانزدهم میالدی، در ایتالیا، در هنر معماری

های مهمّ و قابل بررسی مکتب از مشخّصه. استررسی و مطالعۀ دقیق قرار گرفته این مکتب از قرن بیستم میالدی مورد ب. نمود

ها، ابوالعالء بیش از همه در میان این مشخّصه. باشدمی.. .باروک، عدم تقلید از قدما، استعارۀ حرکت، اغتنام فرصت، عصیان هنرمند و

 .  گیر، در اشعارش نمایان کرده استبه مرگ و گذر زمان توجّه دارد و آن را به صورت گستره و چشم

 فلسفه. دنیا. مرگ. مکتب باروک. ابوالعالء معرّی: هاکلیدواژه

 مقدّمه. 4

. گیردحوزۀ کار ادبیّات تطبیقی قرار میها بر یکدیگر، در ورهای مختلف و توجّه به تأثیر آنبررسی آثار شاعران و نویسندگان کش

 . این مقاله نیز در این حوزه سعی دارد به بررسی تطبیقی مکتب باروک و شاعر برجستۀ ادب عرب، ابوالعالء معرّی، بپردازد

های مکتب گر ندارند امّا بررسی اصول و روشهرچند عصر ابوالعالء و عصر بروز مکتب باروک از نظر زمانی هیچ تطابقی با یکدی

ها پیش از بروز باروک به عنوان یک مکتب یا سبک ادبی، در آثار یک ها سالدهد که این ویژگینشان میالعالء باروک در آثار ابو

 .باشد، وجود داشته استهای بعد مید و دورهشاعر و نویسندۀ عرب که نابغۀ ادب زمان خو

 پیشینة تحقیق .4-4

و انجام العات زیادی پیرامون زندگی و سبک و فلسفۀ اباشد که مطترین شاعران ادب عرب در ایران میابوالعالء معرّی از معروف 

توان به کتاب عقاید فلسفی ابوالعالء معرّی نوشتۀ عمر فرّوخ که خدیو جم آن را به فارسی برگردانده است از جمله می. پذیرفته است

 .اشاره نمود

که به بررسی مقالۀ خانم نسرین خیّاط اشاره نمودتوان به برای مثال می. ورد بررسی فراوان قرار گرفته استمکتب باروک نیز م

امّا طبق تحقیق مؤلّفان، بررسی این مکتب در آثار ابوالعالء تاکنون انجام . های باروک در آثار خیّام نیشابوری پرداخته استجلوه

 .نپذیرفته است

 ابوالعالء معرّی .4-1

ندۀ بزرگ و نامدار قرن چهارم و پنجم ادبیّات عرب است که نوشته ابوالعالء احمد بن عبداهلل، یکی از نوابغ کم نظیر، شاعر و نویس

 .ها، اشعار و عقاید او در طول قرن های متمادی مورد توجّه بسیاری از بزرگان ادب عرب و فارسی قرار گرفته است

در سه . دوست، به دنیا آمدق در معرّه، یکی از شهرهای سوریه، در خانواده ای خوشنام، ثروتمند و دانش .ه 969ابوالعالء در سال 

او در معرّه و نزد خانواده اش کودکی و نوجوانی خود را گذراند . سالگی به دلیل بیماری آبله، چشم هایش را از دست داد و نابینا شد

ه آموزش علم حدیث و قرآن را در نزد دیگر اعضای خانواد( 95: 4934فرّوخ، )« .از پدر مقداری لغت و ادبیّات و علم نحو آموخت»و

در سنّ بیست سالگی »یافت و در ابتدای جوانی به سفرهای علمی پرداخت، در حلب علم نحو، علوم دینی و عربی زیادی آموخت و 

 (93: همان)« .از حلب به معرّه بازگشت و به تنهایی سرگرم مطالعه شد

های نگدر اروپا مردم با ج. کردجه نرم میسیاسی فراوانی دست و پنزیست که جهان با مشکالت دینی و ای میمعرّی در دوره

این دوره را باید دورۀ شکست و تزلزل و ضعف در عقاید دینی »در ممالک شرق و به ویژه عرب، . صلیبی دست به گریبان بودند
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ی ادبی در هارو به گسترش بود و تشکیل پایتخت های اسالمی، علم و ادبولی در سراسر سرزمین( 194: 4964 الفاخوری،)« .خواند

. ادبی بسیار معروف و پررونق در بغداد قرار داشت -های علمییکی از این پایتخت. فزونی می رفتها رو به جای جای این سرزمین

های بعد از آنکه از کتابخانه». ابوالعالء بعد از وفات پدر، برای ادامۀ مطالعات و دیدار با بزرگان علم و ادب، از معرّه عازم بغداد شد

داد و از مردان آن دیار تجربه آموخت و از طریق افراد و اجتماعات با مذاهب هندی و فارسی آشنا گردید، با کراهت از بغداد جدا بغ

. ابوالعالء در بغداد آزار و اذیت های فراوانی را متحمّل شد و با دلخوری از آن دیار، آنجا را ترک کرد (16و13: 4934فرّوخ، )« .شد

و تا پایان عمر خود در معرّه ماند و ( 16: همان)« .ق بغداد را ترک کرد و به معرّه بازگشت.ه111ابوالعالء در دهۀ آخر رمضان سال »

 . به تربیت و آموزش شاگردان زیادی همّت گماشت

وزه، شاعر و فیلسوف در پی یک بیماری سه ر (6: 4933گنجیان، )« ق.ه113روز جمعه، دوم ربیع االول سال »سرانجام نیز در 

 .  معرّه دار فانی را وداع گفت و به آرزوی دیرین خود که خالی کردن قفس تن از روح دربندش بود، دست یافت

او از هوش ( 39: 4934فرّوخ، )« .کوتاه قد، الغر اندام و رنجور بوده و صورتی آبله گون داشته است»ابوالعالء عالوه بر کور بودن، 

احساسی لطیف . القلب بودرقیق»از نظر روحی نیز . ردار بود و از آن در آموختن تمامی علوم و فنون زمان بهره بردبسیار باالیی برخو

با وجود فقری که با او همراه ( 319: 4964الفاخوری، )« .داشتگیر بود و دنیا راناخوش میگوشه. االنفعال و پرآزرم بودریعس. داشت

حتّی به حال حیوانات دل می سوزاند و خوردن . کردهای مالی فراوانی میردان مستمندش کمکبه فقیران و شاگو همنشین بود، 

او فردی بسیار بدبین نسبت به . گوشت و شیر و عسل و استفاده از حیوانات برای بهبود زندگی انسانی را بر خود حرام کرده بود

به ادامۀ نسل . کردرا کاری عبث و بیهوده معرّفی می ت و ازدواجدانسزنان را سبب ناخوشی زندگی می. ودجهان و اطرافیان خویش ب

 .نمودتنهایی و نداشتن فرزند تأکید می ای نداشت و پیوسته بربشر هیچ عالقه

د، دهنتعداد آثاری که به او نسبت می. تابوالعالء در مدّت عمر پربارش، آثار فراوانی از نظم و نثر، به جامعۀ علم و ادب عرضه داش

  :باشدشود، به این ترتیب میاپ رسیده است و امروزه شناخته میترین آثاری که از او تاکنون به چامّا مهم. یار و متفاوت استبس

گیرد و ای زندگی و جوانی او را در بر میاین دیوان به گفتۀ خود ابوالعالء چون اشعار ابتد: دیوان سقط الزّند مع الدّرعیّات .4

 .این نام را بر خود گرفته است (311: 4964الفاخوری، )« .که از چخماق وجود او جهیده استای است نخستین جرقّه»

دیوان لزومیّات، اشعاری است که ابوالعالء در آن صنعت لزوم ماالیلزم را به کار برده است؛ یعنی در : دیوان لزوم ما ال یلزم .2

ابوالعالء مبتکر این نوع جناس نبوده ». هماهنگ آوردن حرف روی و دو یا سه حرف پیش از آن خود را ملزم دانسته است

این (51: 4934فرّوخ، )« .یلزم را به کار گرفته و هرگز از آن صرف نظر نکرده استولی در تمامی دیوانش صنعت لزوم ماال

  (313: 4964الفاخوری، )« .به نحو صادقی بیانگر زندگی عقلی، وجدانی و اخالقی ابوالعالست»کتاب 

 األیک والغصون .9

 المالئکهرسالۀ .1

ک به .ر).نبع دانته در نوشتن کمدی الهی بوده استترین کتب نثر ابوالعالء است که گویا میکی از مهم: الغفرانرسالۀ .3

کشد که بهشت و آورد و شخصی را به تصویر میراف نامۀ اوستاییان را به یاد میاین رساله، ارداوی (39. 4933. سلمانی

 .کندهایش را بیان میها و شنیدهرود و دیدهدوزخ می

 الفصول و الغایات .6

 ضوء السّقط أو شرح التّنویر .5

 رسائلمجموعۀ  .3

 زجر النّابح .3

 ملقی السّبیل .41

 (6: 4933گنجیان، )و  (311و  319: 4964الفاخوری، ) (شرح دیوان متنبّی)معجز احمد  .44

درواقع او بیش از معنی . ابوالعالء در تمامی آثارش قدرت بیان خاصّی دارد که او را از دیگر شاعران و نویسندگان ممتاز می کند

ی ابوالعالء در مفردات زیاد است و الفاظ غریب و صیغه های کمیابی که به کار برده، دیده می قدرت لغو».به لفظ اهمّیت می دهد

 .های مناسب خود نیز توانایی ویژه ای دارداو در انتخاب لغات مناسب و قرار دادن آن ها در جایگاه (63: 4934فرّوخ، )« .شود
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اش از این  علوم و ورود عقاید فلسفیکند با استفاده اشعارش دارد و سعی میم بالغی در ابوالعالء عالقۀ فراوانی به استفاده از علو

ر و ترکیبات اشعا». ویژه افرادی مغرض، توانایی درک سخن او را نداشته باشدهدر شعر، با اغماض سخن بگوید تا همۀ مخاطبان، ب

قع تکلّف، ترکیبات او را ضعیف است، اگرچه بعضی موا عیب است چون او مردی دانشمند و ادیب و اهل لغت بودهابوالعالء محکم و بی

ست کند که به انتخاب درو خود در مقدّمۀ لزومیات بیان میا (33: همان)« .آوردپیچیدگی در اشعار او به وجود می کند و نوعیمی

درخصوص شناخت و »: م باید گفتهای متناسب با کالخاب وزن و قافیهدر توصیف اشعار او و انت. دهدقافیه و وزن اهمّیت فراوان می

 (34: 4955دامادی، )« .استعمال وزن و قافیه، میان شعرای عرب درحقیقت کسی با ابوالعالء برابر نیست

خواستن از عقل معرّی در آثارش، برای عقل و قوّۀ تفکّر آدمی ارزش و اهمّیت فراوان قائل است و پیوسته افراد را به راهنمایی

او فیلسوف نیست امّا به دلیل مطالعات فراوانی که در زمینۀ فلسفه داشته است، اشعار . خواندید کورکورانه، فرامیدوری از تقل خود و

اند، امّا شعرهای و متنبّی کمابیش شعر فلسفی سرودههرچند پیش از ابوالعالء نیز شاعرانی مانند زُهَیر ». فلسفی فراوانی سروده است

بنابراین شعر فلسفی را باید یکی از ابداعات ابوالعالء . و با شعر آنان کامالً متفاوت است ه خود داردابوالعالء سبک مخصوص بفلسفی 

 (41: 4933گنجیان، )« .به شمار آورد

به وجود خدا »او . انددانستهدهد، ملحد و کافر مییل اشعار و سخنانی که بوی کفر میابوالعالء را بسیاری از عوام و ادیبان به دل

ه را در بسیاری از آثارش بیان و این عقید (341: 4964الفاخوری، )« .د است امّا معتقد است که به حقیقت آن پی نبرده استمعتق

عمر فرّوخ بر این عقیده است که ابوالعالء . کند، این سخنان او سبب بدبینی بسیاری از افراد در طول تاریخ نسبت به او شده استمی

ک به فرّوخ، . ر). کند تا آنان را نقد کند یا به تمسخر بگیردا عقاید فالسفۀ پیشین را بیان میدر آثارش تنه فردی کامالً معتقد است و

، او این عقاید را در ..(.تقیه، بدبینی، تهکّم و)دلیل سخنان و اشعار فلسفی ابوالعالء هرچه باشد: باید گفت ،اینبا وجود  (31: 4934

 .بیان کرده استاشعارش با صراحت و شجاعت تمام 

 باروک .4-9

تر تقسیم دلیل گستردگی، به چند قسمت کوچک این دوره به. عصر رنسانس، عصر تحوّل و نوزایی فرهنگ و ادب در اروپا است

ان پایانی عصر رنسانس که در بررسی ادبیّات آن، برخی از محقّقان اصطالح باروک را بر دور. رنسانس اولیّه، میانه و متأخّر». شودمی

 (95: 4953جعفری، )« .اندق کردهاطال

پاکباز، )«مروارید غیر منتظم»است، در لغت به معنی  barruecoکه اصل ریشۀ آن از واژۀ ایتالیایی (BAROQU)باروک 

شده است و خاصّی اطالق نمی این اصطالح تا سدۀ نوزدهم به سبک ادبی یا هنری. باشدو یا سنگ تراش ناخورده می( 63: 4939

امّا بعد از . شداز هنجار معمول بودند، اطالق می هایی خارجکه دارای اندیشه(با آثار معاصر خود)آثار غیر معقول و نامتناسب تنها به 

-ارای آرایشهای هفدهم و هجدهم میالدی که دار اواخر سدۀ شانزدهم و تمام قرنقرن نوزدهم میالدی، اصطالح مکتب باروک به آث

 . بود،گفته شدهای کالمی فراوان می

یکی از بزرگ ترین هنرمندان معماری این سبک کارلو . این مکتب در هنر معماری متولّد شد. باروک ابتدا از ایتالیا شروع شد

از طرف پاپ مأموریت یافت تا کلیسای سن پیترو را تکمیل کند و او ذوق خود در معماری باروک را  4619مادِرنو است که در سال 

 .نیز رسوخ نمود.. .های هنر از جمله نقّاشی، موسیقی، ادبیّات، نمایش وبعد از معماری در دیگر قسمت. اندظهور رس در تکمیل آن به

این اصطالح . ادبیّات در پی گریز از سادگی و همه فهمی به باروک روی آورد: در توضیح آمیزش ادبیّات اروپا و باروک باید گفت

و این همان تغییری است که ( 66: 4939پاکباز، )« .قاعده، پرآرایه و چشمگیرر متکلّف، بینعتی است برای یک اثص»در نقد ادبی 

 .سبک هندی در ادب ایران به وجود آورد

تر از تر و مهمها و قویراز، عدم قطعیّت و استقالل نشانهآمیختگی به ابهام و ایهام و رمز و »های بارز باروک در ادبیّات از ویژگی

در این مکتب ( 11و  93: 4932نورالدّینی اقدم، . )باشدمی« اپایداری و حرکت و تغییر و توجّه خاص به تزیین و آرایهاین موارد، ن

استفاده از نکات بدیعی مانند استعاره، ابهام و ایهام به طرز چشمگیری رواج دارد و نویسندگان و شاعران این سبک، سعی در 

شعر باروک بیشتر شامل اشعار شخصی با ». د تا سخن خود را مبهم و دور از فهم نمایندها دارناستفادۀ فراوان از این آرایه

 (33: 4934حسن زادۀ میزعلی، )« .های بسیار درخشان و گاهی هم سخنان نامفهوم استتصویرسازی
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اید ابراز نمود که این دهند امّا بجدهم میالدی نسبت میهرچند در بررسی مکاتب، باروک را به اواخر سدۀ شانزدهم، هفدهم و ه

 .های فراوانی از آن را مشاهده نمودتوان نمونههای مختلف میباشد و  در دورهتنها مربوط به یک دورۀ مشخّص نمیسبک 

 بحث. 1

به مکتب  آن راهای مکتب باروک ابهام و پیچیدگی است که ترین و بارزترین ویژگیطور که گفته شد یکی از مهمهمان

. در ابتدای قرن بیستم باروک آغازگر یا سرچشمۀ ایجاد مکتب سوررئالیسم است: سازد ولی شاید بتوان گفتسوررئالیسم شبیه می

 .انجامددهند که به تناقض و پارادوکس میدهند و آن را تا جایی ادامه میو ابهام را وجهۀ کار خود قرار میچرا که هر دو ایهام 

العالء معرّی کند و سپس این اصول را در اشعار ابومکتب باروک اصول آن را مشخّص می هایدا با توجّه به ویژگیمقاله ابت این

 .دهدمورد بررسی قرار می

 عدم تقلید از قُدَما و نفی میراث گذشتگان .1-4

مکتب . گرایی ابرازوجود کردندابر عقلاروک در برهنرمندان ب. باروک در مقابل قُدما قد علَم کرد و سادگی سبک آنان را کنار نهاد

این مکتب جایگاه هر نوع . باروک پیچیدگی و ابهام را وارد ادبیّات نمود و با اصول ادبی سادۀ رایج در زمان خود به مبارزه پرداخت

ه متون ادبی، آن را از سبک ادبی باروک با ورود ابهام و ایهام و رمزوارگی ب. هنجارشکنی و خروج از هنجار رایج ادبیّات پیشین است

 .ادبیّات پیش از خود متمایز ساخت

 ابوالعالء نیز همانند. ابوالعالء معرّی، یکی از شاعران و نویسندگان ادب عرب است که به سخنان مبهم و فلسفی شهره است

های ژرف، نظر شیوۀ تفکّر و اندیشه کند ولی ازموجود در نزدگذشتگان استفاده می های شعریشاعران مکتب باروک از همان قالب

تر باشد، با باید گفت او از گذشتگان و حتّی اطرافیان خود گریزان است و برای اینکه سخنانش از فهم افراد نادان و خرده گیر فرا

قایق مقدّسی ای که جوهرۀ اصلی آن حگریزی و واقع پردازیستیزی، سنّتسبک او را در قالب عادت». گویدابهامی فلسفی سخن می

او بسیاری از سخنانی که در نظر گذشتگان نیکو ( 21. 4933. امینی الری)« .بی کردتوان ارزیاست که شاعر به آن  باور دارد، میا

 ها ومونه هایی از این دلگیرین. باشدعصرانش ملحدانه میها دارد که در نظر گذشتگان و همکند و بسیار سخنآید را رد میمی

 .گرددها در زیر بیان میستنناخوش دان

 .باشدآورد تا دردهایش را آال میبان میابوالعالء از نادانی مردم اطراف و گذشتگان دلگیر است و آن را به ز

  (39: 4933گنجیان، )و لَعلَّ سالَفَهُم أضَلُّ و أتبَرُ    ما أجهَلَ أالُمَمَ ألَّذینَ عَرَفتُهُم

 .(اندتر بودهخردتر و گمراهشاید پیشینیان آنان بی! بی خردندن و این مردمی که می شناسم چه نادا)

دهد و آن را به هیچ گویند، چه مدح و چه هجو اهمّیتی نمیگیرد و سخنانی که به او میابوالعالء این افراد نادان را به باد ناسزا می

 .انگاردمی

  (953: 4934فرّوخ، ) کَلبُ نُبُحُفَإنّما ألقَومُ أ    ال تَحفَلَنَّ هَجوَهُم وَ مَدحَهُم

 .(کنندگروه چون سگانی هستند که پارس میبه مدح و هجو آنان اهمّیت مده که این )

های آنان را ، چرا که نادانند و علوم و آگاهیدر نظر ابوالعالء هیچ یک از مردم، اطرافیان و گذشتگانش سزاوار مدح و ستایش نیستند

 .پذیردنمی

 (956: همان) بَ االقوامُ اوسَعَهُم ثلَباو مَن جرَّ         یّامُ یَحمِدُ قائلُ؟وَ أی بنی أال 

 .گویدمطابق آنان رفتار کند نیز هجو میپذیرد و حتّی هرکس که خود دین و عقاید گذشتگان را نمی ابوالعالء

  و اورثوا الدّینَ تَقلیداً کَما وَجَدوا عاشوا کَما عاشَ آباهُ لَهُم سَلَفوا  

  (955: همان) ونَ  مَن  غی  لِمَن سَجَدواو ال یُبال  فَال یَراعونَ ما قالوا وَ ما سَمِعوا            

  . گونه که معمول بود، از روی تقلید به ارث بردندمانند پدران خود زندگی کردند و دین را همان)

او .(دهندکنند، اهمّیت نمیمعبودشان، کسی که به او سجده می کنند و از روی گمراهی، بهاند توجّه نمیاند و شنیدهگفته به آنچه

-شب را به صبح و صبح را به شب می داند که بدون هیچ اندیشه و عمل نیکویی تنهاذشتگان خود را افرادی گناهکار میمردم و گ

 .رسانند

  سرار  مذاعاتِوَجهَ  الصَّوابِ  و  أ  تَجِدَهم  فی  أقاویلٍ  مخالِفۀٍ                      
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  (953: همان)مَعصیّۀَ     و       بأهواءِ     مطاعاتِ             یُباکِرونَ بِألبابِ  وَ إن   خَلَصَت                    

ح های چیره شده، شب را به صبهای پرگناه و هوسبا اندیشه. بینیعقاید مختلف و نادرست می ها را گرفتارآن.اسرار مردم برمال شد)

 .(رسانندمی

 های حرکت استعاره .1-1

این بی ثباتی و . باشدشود که معرّف این آثار مییکی از اصول مهم مکتب برشمرده میهای حرکت در آثار سبک باروک استعاره

. توان دیدمیسازی و دیگر آثار این مکتب نیز این حرکت را به وضوح ها، معماری، مجسّمهنه تنها در ادبیّات که در نقّاشیحرکت 

سازی و معماری را در ایتالیایی را نام برد که مجسّمه ساز معروفمجسّمه( 4665-4333)ار فرانچسکو بورومینیآث توانبرای مثال می

 .هایش به نمایش درآوردخت و حرکت و پویایی را در مجسّمههم آمی

او در بیت . آورداجزای جهان را نیز به تصویر درمیز حرکت هایی اران مکتب باروک در آثارش استعارهابوالعالء همانند دیگر شاع

   .بلعددارد که جان و وجود آدمیان را میپنزیر خاک را جانداری می

 (39: 4933گنجیان، ) فِی التُّربِ، یَأکُلُهُ تُرابٌ أغبَرُ  مِن أحسَنِ األحداثِ وَضعُکَ غابِراً  

 .(سازدخورد و نابود میخاک تیره جسم را می. ر خاک استد (مردگان)یکی از بهترین کارها دفن کردن تو )

نگریسته است و تمام اجزای جهان را موجودی در حال حرکت و اش به جهان با نگاهی دیگر میگویا ابوالعالء با وجود نابینایی

-اشعار ابوالعالء فراوان یافت می در میان( آنیمیسم)ها و جاندارانگاری نموده است چرا که از این نوع استعارهم میانجام فعالیّت تجسّ

 .شود

 گذر زمان و ناپایداری جهان .1-9

ه آن دل بیند پس بجهان را در حال گذر می. ای اندیشمند است که گذر عمر، او را به تفکّر وامی داردابوالعالء شاعر و نویسنده

 .تواند داشته باشدر نظر او جهان، نامی جز گذرا نمید. بنددنمی

 (35:همان) و ما هُنَّ غَیرَالیَومِ و األمسِ والغَدِ  ثالثۀُ ایّامٍ هی الدّهرُ کلُّهُ  

 (روزگار و جهان چیزی نیست جز دیروز و امروز و فردا) 

 (115: 4934فرّوخ، ) وَقتاً   ذاهِباً  و  مَکاناً:  ظَرفَینِ   واهللُ   صَیَّرَ    لِلبِالدِ   و  أهلِها

 (زمان گذرا و مکان: ها و اهلشان دو ظرف قرار داده استینخداوند برای سرزم)

 .بیند که به سوی فنا و نیستی در حرکت هستنددر حال گذر می( زمان و مکان)ظرف او همواره مردم را گرفتار در این دو 

      ظَرفی مُدَّۀٍ و مکانٍ: و ظَرفَینِ  ماضِ و مُقبَلٍ  :أرَی ألخَلقَ فی أمرَینِ

 (ظرف زمان و مکان: گذشته و آینده و اسیر در دو ظرف: بینما در دو چیز گرفتار میمردم ر)( همان)

 اندیشة مرگ .1-1

هنرمندان باروک این اندیشه را در جای جای آثارشان . دیگر اصل مهم در مکتب باروک اندیشۀ مداوم هنرمند به مرگ است

همه و همه .. .های این دوره، آثار ادبی وسازیها و پیکرههجده، نقّاشیدر معماری کلیساهای قرون شانزده، هفده و . نمایان می سازند

 . باشدبه آن، مشخّص و غیرقابل انکار میبوط های مراین اندیشه و دغدغه

او در تمامی آثارش . کندذهن خیّال فیلسوف او را رها نمی ابوالعالء معرّی از شاعرانی است که اندیشۀ مرگ حتّی اندک زمانی نیز

یادکرد قیامت و خبر آوردن از  بارزترین این آثار نیز رسالۀ الغفران است که با. های درونی خود را به نمایش گذارده استین اندیشها

 .دهدن و نویسندگان را از مرگ هراس میجهان دیگر، شاعرا

   (991: همان)وَ  یَبقی  الزَّمانُ  عَلی  ما  تَری   نَزولُ   کَما   زالَ   آباءُنا 

 .(ماندبینی باقی میای که اکنون میاند ولی روزگار به همین شیوهمانگونه که پدران ما از بین رفتهرویم همیریم و از بین میما می)

 .چرا که شایستۀ ماندن نیست. بیند که باید آن را ترک کرد و برای دیگران باقی نهادای میاو دنیا را همانند خانه

  (993: همان) قِّعٌ   سَبَباً   مِن  ألنَّقلِمُتَوَ  دُنیا   کَدارٍ  کلُّ   ساکِنِها 

 .(ای برای نقل مکان از آن هستندتمام ساکنانش در انتظار وسیلهکه دنیا مانند خانه ای است )

 .بیندالح زندگی کنونی خود و دیگران میای برای اصبوالعالء مرگ را چون انذار دهندها
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   ( 932: همان)  قَبیلَنا   عِظَۀً   مِنها   و  ایعادِ   أخَذَ ألمَنایا سِوانا و هی تارِکۀٌ  

 .(را برد و ما را برای پند دادن و تهدید باقی گذاردمرگ، کسانی غیر از ما )

 صحنة نمایش .1-0

کند، باروک تقلید از طبیعت را به منزلۀ یک هدف معرّفی می. کند، تقلید از طبیعت استهایی که مکتب باروک تجسّم میصحنه

ای که اندیشهدهد؛ دارد که ظاهر را تشکیل میر وجود گذارد که در طبیعت حقیقتی غیر قابل تغییر و تأثیرناپذیفرض را بر این می

از آنجا که هنرمند . شودتر میری انجام دهند، زیباتر و جاودانهاش هر چه تقلید از واقعیّت بهتر و با دقّت بیشتبازنمایی هنرمندانه

یک صحنه از نمایشی در حال بیند، این حرکت و دگرگونی را به مانند ر حال حرکت و تغییر و دگرگونی میسبک باروک جهان را د

 . دهدآن را در معرض دید مخاطب قرار میآورد و ا، با دقّت فراوان به تصویر درمیاجر

بیند که در شب و روز را به مانند موجودی می .شوددیده میهایی از نمایش جهان در حال حرکت، در اشعار ابوالعالء نیز صحنه

 .گیرنددهند و بار دیگر بازپس میمی یش، انسان را به یکدیگر تحویلصحنۀ نما

 (931: همان)وَ  مَرَّ  عَلیَّ  ألیَومُ  و أالغدُ  و  األمسُ    تَداوُلَنی  صُبحُ  وَ  مَسی  و  حِندِسٌ 

از اتمام  پردازند و بعدا اجبار در جهان به اجرای نقش میبیند که بمردان در حکم بردگانی میای دیگر زنان و او در صحنه

 .روندگویند و به سوی مرگ پیش مینقششان جهان را ترک می

 (51: همان)  وَ   کَذاکَ   المؤمِناتُ   إماءٍ  لِلمَلیکِ    ألمُذَکَّراتُ    عَبیدٌ  

 .(باشندان و زنان برای او مانند برده میخداوند به سان پادشاهی است که مرد)

 اغتنام فرصت .1-6

های اندک است که باید آن را مغتنم بداند و از آن العالء همین چند روزکوتاه و فرصتشد، جهان در نظر ابو گونه که گفتههمان

گونه دریافته است که انسان او فلسفۀ زندگی را این. بیندرا در خوشگذرانی و عیش و نوش نمیابوالعالء اغتنام فرصت . استفاده کند

 . بادت بپردازد و زندگی را در دوری از گناه به پایان بردباید در این چند روزه زمان کوتاه به ع

آزار و  .نشینی گذرانداو زندگی خویش را در عبادت و گوشه. با توجّهی اندک در زندگی ابوالعالء می توان این موضوع را دریافت

 .نموددانسته و از آن دوری میشودنی میاذیت به دیگران و موجودات جاندار را گناهی نابخ

 هنجار شکنی و عصیان هنرمند .1-7

کتب در های این مها در ساختماناین هنجارشکنی. رز سبک باروک استهای باصهشکنی ظاهری یکی دیگر از مشخّهنجار

 . ها، به روشنی نمایان استمقایسه با آثار دیگر دوره

را باید استفادۀ فراوان از ترین هنجارشکنی او در ظاهر سخن ر در مفهوم و مضمون است؛ لکن مهمهای ابوالعالء بیشتهنجارشکنی

این صنعت را . های بدیع در مقایسه با آثار ادبی زمان او و سرودن یک دیوان شعر با استفاده از صنعت لزوم مالیلزم بیان کردآرایه

ولی ابوالعالء ب سرودن یک دیوان کامل با ( 53: انهم)« .در تاریخ شعر غرب برای اولین بار کُثَیّر به کار برده است»قبل از ابوالعالء 

دبی، عصری که ابوالعالء در آن از نظر ا. نام لزوم ماالیلزم و تأکید فراوان بر کاربرد آن، این فنّ بدیعی را به نام خود ثبت کرده است

مورد استفادۀ ابوالعالء به  های بدیعیاند و هنرنویسی رغبت داشتهگویی و سادهیسندگان عرب به سادهزیسته است، شاعران و نومی

 .ای نشان از روح عصیان گر او در برابر هنجارهای موجود استگونه

  .در ابیات زیر، ابوالعالء با استفاده از اصطالحات نجومی به ابراز فضل پرداخته است

  رَۀُ واألرضُ والضُّحی والسَّماءِ   و ألثُّرَیّا وألشَّمسُ و ألنّارُ والنَّث 

   (51: همان)  فَهُوَ  یَرجو  هَدَیا    بِاُسطُرالبِ   اُسطُرالبٌ    حَولَهُنَّ     جَهولُ 

  .اکنده و زمین و روز و آسمانو خوشۀ پروین و خورشید و آتش و ستارگان پر)

 .(هایی است که نادان بر گرد آن می گردد به این امید که او را به اسطرالب راهنمایی میکندخط

  .زیر، ابوالعالء صنعت لزوم ما الیلزم را در آوردن دو حرف روی مشترک رعایت کرده است در ابیات

  فَعِقابُهُ    ظُلمٌ   عَلی  ما یَفعَلُ  إن کانَ مَن فَعَلَ الکَبائِرَ مُجبِراً  

  (59: همان) دَ البَیضَ مِنها تَجعَلُإنَّ الحَدا  و  اهللُ    خَلَقَ   المَعادِنُ   عالِمٌ  
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   .اگر کسی که گناه می کند مجبور است پس عِقاب و جزای او ستم است) 

 .(سازند، آگاه بودآفرید، از اینکه با آهن شمشیر میخداوند که معدن فلزات را می

 .در بیت زیر با استفاده از تشبیه پیر شدن خود را زیبا بیان نموده است

  (923: همان) الحِسامَ و کانَ حَتنی و فارِقَتِ و أخلَقَتِ ألشّبابَ و کانَ  بَردی  

 .( جامۀ جوانی را کهنه کردم و با شمشیری که مونس و همراه من بود، وداع کردم)

 ابهام و پیچیدگی .1-3

بیعت اطراف آنان با اندیشه در جهان و ط. شودبرشمرده میهای مهم این سبک ابهام و ایهام در زبان هنرمندان باروک از مشخّصه

  :داردگونه بیان میابوالعالء این ابهام جهان را این. شوندسردرگمی میدچار شک و 

   (913: همان)  نَّهُ  دارٍ  فَقَد  کَذِبامَن  أدَّعیَ  أ  سألتُمونی   فأعیَتنی   أجابَکُم 

 .(بیش نیستداند، دروغگویی هر کس ادّعا کند که حقیقت را می .پرسیدند از جواب ناتوان بودم( در مورد جهان)از من)

های ژرف خود به آن دست یافته است، ایق غیر قابل بیانی که با اندیشهبیند و حقابهامی که ابوالعالء در جهان می با توجّه به

 .افزایددهد و هر روز بر دردش مید که درون او را آزار میدانبهترین روش برای بیان حقایقی می استفاده از ابهام در بیان سخن را

  (919: همان) تَحتَ   لِسانِه   مَخبوءاً مَن  باتَ       قَد  نالَ  خَیراً   فی المُعاشِرِ   ظاهِراً 

 .(رسد که در زیر زبانش پنهان باشددر میان مردم کسی به خوشبختی می)

  (914: همان) بأنِ   العالَمینَ   هَباءً  وَ   عِلمی   وَ زَهَّدَنی فی الخَلقِ مَعرِفَتی بِهِم 

 .(گیری از آنان واداشتنشینی و کنارهشناخت مردم و آگاهی از این که جهان بیهوده و نابودشدنی است، مرا در میان خلق به گوشه)

 تناسخ .1-3

سبک باروک در ایجاد آثار خود بر این . باشدمی تناسخ در اصطالح به معنی حلول روح انسان در بدن موجود یا انسان دیگر

این . پردازده بیان نکات مهم نهفته در خود میگوید و ببا مخاطب سخن می. دارای روح است که هر اثر هنری زنده وعقیده است 

 .موضوع به این معناست که قسمتی از روح هنرمند و یا کسی که اثر هنری برای او ایجاد شده است، در آن اثر جریان دارد

برای مثال خیّام و نظامی . آورندناسخ را به زیبایی به نمایش درمیبدیعی موضوع تهای و نویسندگان با استفاده از صنعت شاعران

اند و یا ابزاری که با خاک آنان از خاک بدن مردگان پیشین روییده کنند کههایی صحبت میاقانی، بارها در آثارشان از سبزهو خ

-نمی( لول روح در بدن موجودی دیگرح)نوع تناسخ مصطلح  درواقع تناسخی که این هنرمندان به آن معتقدند، از. انددهساخته ش

آن را مایۀ عبرت خود و کنند و را در موجودات و ابزار تصوّر می بلکه آنان با دیدن ابزار به جامانده از گذشتگان، وجود آنان. باشد

 .داننددیگران می

هرچند برخی در طول تاریخ، با استناد  .نگریسته استبیعت میعبرت آمیز به این مسائل طابوالعالء نیز همانند این بزرگان با نگاهی 

  .اندحد و معتقد به تناسخ معرّفی کردهبه ابیاتی از جمله بیت زیر، ابوالعالء را مل

  (935: همان)الهُمودِ   فی  األرماسِ   بَعدَ    طولِ  وَ  أزورُ  الجَنانَ  أحبَرُ  فیها

 .(شوندگور ماندند، پس به بهشت برده می مدّتی طوالنی درپندارند پس از اینکه آنها می)

امّا با اندک دقّتی به شیوۀ زندگی او و عقایدی که از دین اسالم داشته و در عمل به آن ها تأکید می ورزیده است، روشن می شود 

« .یستی را از نعمت وجود برتر می داندابوالعالء مرگ را آسایش از رنج زندگی می داند و ن». که او به تناسخ عقیده ای نداشته است

ردن گوشت و شیر اگر ابوالعالء از خو .ای به تناسخ و بازگشت دوباره به جهان داشته باشدتواند عالقهچنین فردی نمی( 214: همان)

. داشته استعمل وامی جانداران او را به این نموده دلیل بر اعتقاد او به تناسخ نیست بلکه اعتقاد به عدم آزارو عسل خودداری می

 .ابوالعالء در ابیات زیر اعتقاد خود نسبت به تناسخ را روشن و صریح بیان کرده است

  ألی  غَیرِهِ  حتّی  یَهذَبُها  النَّقلِ     إنَّ   الجِسمَ   یَنقَلُ  روحِهِ: یَقولونَ

  أتوکَ به العَقلِ إذا لَم یُؤَیِّدُ ما    فَال  تَقبَلنَ   ما   یَخبَرونَکَ    ضَلَّۀً 

  (933: همان) مَثَلُما  نَبَتِ  البَقَلِ بِها الفَرعُ  إلّا    وَ لَیسَ جَسومُ کالنَّخیلِ و أن سَما  

 (ها او را پاک کندجاییهکند تا این جابجسم، روحش را به جسمی دیگر منتقل می: گویندمی)
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  .(آن توجّه مکن اگر عقل سخن گمراه کنندۀ آنان را نپذیرفت، تو نیز به)

 .(ای دیگر جانشین آن شودها مانند نخل نیستند که مدّتی بمانند، رشد کنند و خشک شوند و سپس شاخهتن)

 پارادوکس .1-45

پیکره سازی، )در اجزای دیگر هنرهای باروک . پارادوکس یا متناقض نما یکی از صنایع زیباسازی سخن در علم بدیع است

تعادل از طریق هماهنگی اجزا در تابعیّت »ای که برخی از فرهنگ های هنر، باروک را به گونه. تناقض پیداستنیز این ( ...معماری و

ای در نهبراساس این تعریف، باروک هنری است که اجزایی مجزّا و گاه متناقض، به گو. اندمعرّفی کرده( 66: 4939پاکباز، )« از کل

 .تازه و زیبا شوندکنار هم قرار بگیرندکه دارای یک مفهوم 

 .اندداند که به صورت یک کل در منار هم قرار گرفتهای از متناقضات میابوالعالء در تعریف دنیا، آن را مجموعه

  (991: 4934فرّوخ، ) نَقصٌ  و  نَهارٌ  و  لَیلٌرامٌ  و    والدّهرُ  إعدامٌ  و یَسِرٌ   و  إب 

 .(پیروزی و شکست و شب وروزتنگدستی و آسایش، : روزگار عبارت است از)

  (911: همان) ضحَکُ فی الرّقادِ فَتَعبَرفَرحاً و تَ   فالعَین تبکی فی المَنامِ فَتَجتَبی

 .(شودی و دیدن خنده به اندوه تعبیر میشودر خواب نشانۀ این است که شاد میدیدن گریه )

 کامل نبود دانش انسان. 1-44

لعالء نیز این ادّعا که ابوا. بیندانشی جایی برای شبهه و شک نیز میداند و در هر دنمینقص باروک علم بشری را کامل و بی

هیچ ترس و او نقص دانش خود را بی. پذیردکند و آن را نمیش و کنه حقیقت دست یابد را رد میتواند به نهایت دانانسان می

 .کندتردیدی بیان می

  (919: همان)  أمرُهم  عَجَبٌ  ومٌ، فَأمری  وقَ  أقرَرتُ  بالجَهلِ  و  أدَّعی  فَهمی

 (.ها در حیرت هستممن از کار خودم و آن! به دانش منکنم و گروهی من به نادانی خود اقرار می) 

   ( 913: همان) یَۀَ   المَلیکِ   مُغیباتُو أقض  وَ ما یَدری الفَتی، والظَنُّ جَهلٌ

 .(علم خداوند جزو امور غیبی است. بردن نشانۀ جهل استداند و گمان انسان چیزی از حقیقت نمی)

   (932: همان) العَقلَ مِنها فی عِقالٌ کَأنَّ  امورٌ یَلتَبِسنَ    عَلَی البَرایا 

 .(گویا پای عقل برای رفتن به سوی آن علوم در بند است .ها پوشیده استر و علومی وجود دارد که بر انسانامو)

 یآزادی و بی نیاز .1-41

نیازی نسبت به شود که باروک در پی آزادی و اعالم بیاروک بیان شد، این نتیجه حاصل میبا توجّه به اصولی که برای مکتب ب

 . دیگر مکاتب و افراد است

طلبد و نمیاو از کسی یاری . داندها بی نیاز میانسان در زندگی ابوالعالء دیده شد که او انسانی کامالً آزاده است و خود را از همۀ

بی نیازی داند و در دوری و مردم عامّه را سبب اندوه خود می نزدیک شدن به. باشداداش در برابر اشعار و آثارش نمیدر پی صله و پ

 .یابداز آنان خوشی و شادی می

  (935: همان) بُکُم یَجنی هُمومی و أدناسیو قُر  طَهارَۀُ مِثلی فی التَّباعُدِ عَنکُم  

 .(شودسبب نزدیکی من به غم و اندوه می گیری از شماست و نزدیکی به شمادر کنارهپاکی من )

  (933: همان)أبَهتُ لشأنی قَبلَ شَیبَ المَسائِحُ مَسَحتُ یَدی مِن کُلِّ هذا فلَیتَنی 

 .(دانستمل از سفید شدن موهایم میکاش این موضوع را قب. دست شستم (غذاها)ها از تمام این)

   (همان)  ال أصغی لِشُربِ مُعَوَّجِ قَدَحی و  بی ألّا أشَدَّ بِفَضَّۀِ مِن مَذهَ

 .(از عقاید من این است که به ظرف نقره دل نبندم و از قدح عاج آب نخورم)

 گیرینتیجه. 9

شانزدهم ایجاد این مکتب در اواخر قرن . گرایی و قانون مندی به وجود آمدکتبی است که در برابر سادگی، عقلمکتب باروک م

 .شد تا عصیان هنرمند را به نمایش بگذارد
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ای نزدیک به مکتب باروک دارد هرچند الزم به است که فلسفهابوالعالء معرّی شاعر و نویسندۀ عرب قرن چهارم و پنجم هجری

ها را در توان آنکه نمی باشدهایی بسیار عمیق و تأثیرگذار میذکر است که این شاعر، فیلسوف و نویسندۀ بزرگ دارای اندیشه

چارچوب یک مکتب یا سبک خاص محدود نمود؛ این پژوهش اصول مربوط به سبک باروک را در اشعار او مورد بررسی قرار داده 

 .است

شورد ای است که برضدّ عقاید اشتباه و تفکّرات غلط عصر خود میابوالعالء معرّی آزاده: ص شد کههای انجام شده مشخّبا بررسی 

او سعی در ایجاد تفکّری صحیح در میان هم عصران خود دارد و بر این است که . گیردو تمامی عقاید نادرست را به باد انتقاد می

 .اشتباهات گذشتگان را از ذهن انسان زمان خود بزداید

ابوالعالء از منظر باروک بدان هایی که ترین قسمتبیش. های مکتب باروک نمونه اشعاری داردبوالعالء در تمامی اصول و مشخّصها

 .  باشدپرداخته است، اندیشۀ مرگ و ابهام، پیچیدگی فلسفی و نفی میراث گذشتگان می
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