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بنمایههای باروک در خمسه نظامی
محمدعلی محمودی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
راضیه بهآبادی
دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده
یافتن وجوه مشترک اندیشههای عرصه فرهنگ و ادب و پیوندهای پیچیده و متعدّد ادبیات ،به كشفِ روابط فرهنگی بوین ملوتهوا
كمک میكند .در این پژوهش ،ضمنِ معرفیِ مختصر سبک باروک و درونمایههایِ آن ،با سیری در خمسوه نظوامی ،بونمایوههوایِ
باروک در اندیشه نظامی بررسی شده و در هر قسمت ،تحلیل و بررسی با ذكر نمونههایی از اشعار نظامی ،تکمیل شده است .نظامی
یکی از شاعرانِ استاد و مبتکر مکتبِ خاص است كه نوجوییهای وی و گرایشی كه در بهكارگیریِ صنایعِ ادبوی بوه خصووص انوواع
استعاره و تشبیه ،دارد و نیز ابهامسازیهای آگاهانهی او ،تسلط دكور و زینتهای لفظیِ باروک را به ذهن متبادر مویكنود .بررسوی
بنمایههای فکری نظامی در خمسه ،نشان میدهد كه اكثر درونمایههای شعریِ وی ،به ویژگیها و بنمایههایِ سبک ادبیِ باروک
نزدیک است .قرابتِ درونمایههایِ اندیشه او به سبک بواروک ،در موواردی چوون نفوی تقلیود از گذشوتگان ،نووآوری و نوجوویی و
نپذیرفتنِ چیزی به طور قطعی ،بیشتر آشکارست .همچنین ایجادِ ابهام آگاهانه ،ترغیب به غنیمتدانستنِ وقوت و خووشباشوی ،از
جمله مقوالتی است كه مورد نظر نظامی بوده است و از بنمایههای باروک میباشد.
کلیدواژهها :باروک ،نظامی ،خمسه نظامی ،ویژگیها و درونمایهها.
مقدمه
در اواخر سده شانزدهم در هنر و ادب دوران رنسانس تحول نوینی پدید آمد و نهضت باروک در ایتالیوا پوا گرفوت و قسومت اعظوم
اروپا را به زیر پوشش خود درآورد و با تغییراتی محلی در فرانسه ،انگلیس ،فالند ،هلند ،بلژیک ،اتریش ،روسیه ،اسپانیا و پرتغال (و
حتی مستعمراتشان در امریکای مركزی و جنوبی) متداول شد (سیدحسینی :4914 ،ج.)93/4
واژهی ) (barrubcoاز ریشه) (barrocaیا)( ،(baresqueبه معنی مروارید غیر منظم) بوده است .كوهن نویسونده كتواب اشوعار
غنایی باروک شعرهای سبک باروک را به مرواریدی تراش ناخورده و نامتقارن تشبیه كورده اسوت (امینوی .)23 :4914 ،بوه طوور
خالصه باید گفت كه باروک از نظر تاریخی و جغرافیایی به زمان و مکان معینی محدود نیست و عنووانی اسوت كوه از اواخور قورن
نوزدهم نوگرایان به یک رشته قالبهای جمالشناسی در قرون گذشته كه حاالتی خاص و غیرعادی داشتهاند اطالق كردهانود .ایون
كلمه در رشتههای مختلف هنری (معماری ،مجسمه سازی ،نقاشی ،ادبیات ،موسیقی و سینما) به كار میرود (سیدحسینی:4914 ،
ج .)91/4بدین ترتیب باروک ،از اواخر قرن نوزدهم به بعد در نقد و تفسیر ادبیات و هنرهای تجسمی و موسیقی به كار گرفتوه شود
و موارد استعمال و معانی بسیاری پیدا كرد «كه در وصف و توجیه ویژگیهای هنر هر دیار و دوران از یونان باستان تا زموان حاضور
پژوهشگران را مددكار افتاد ،بدین قرار :شکوهمند ،پر تجمّل ،هوا و هوسی ،پر ریزه كواری ،متصونع ،شویوه ادبوی ،بودیع ،نوامعقول،
نامأنوس ،شگرف ،چشم فریب( »....،مرزبان.)414 - 419 :4914 ،
حکیم الیاسبنیوسفبنزكیبنمؤید ملقّب به جمالالدین معروف به نظامیگنجوی (تولد بینِ 399تا – 341وفات بینِ 311توا 644
ه.ق (صفا :4914 ،ج ،))314/2از سرامدان شعر كالسیک پارسی و یکی از نخبگان اسلوب آذربایجانی است .وی از نظر نقد ادبی ،از
شاعران استاد و مبتکر مکتب خاص به شمار میآید كه بارزترین هنر او در آرایش سخن ،التفات به صنایعِ استعاره ،تشوبیه وكنایوه
است .نظامی پنج دفتر شعر دارد كه به پنجگنج نیز ،شهرت یافته است .نخستینِ آنها ،مخزناالسرار است كه رنگ عرفان و تعلویم
دارد و كموبیش ،اثراتی از حدیقه سنایی در كالم وی ،مشهود است .نظامی در این منظومه ،تا حدی ،پیچیده و غامض ،سخن رانوده
است .مثنویهای خسرو وشیرین و لیلی و مجنون نظامی ،سرگذشت زیباترین داسوتانهوایِ عاشوقانه ادب پارسوی اسوت ومثنووی
تعلیمیِ هفتپیکر كه چهارمین دفتر از خمسه نظامی میباشد ،بیشتر روایتِ احوال و سرگذشت افسانهای بهرام گور ساسانی اسوت.
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گویا موضوعات این اثر ،از فرهنگ عامه و سنت شفاهی ،گرفته شده است .و نهایتاً اسکندر نامه نظامی ،كه مشوتمل بور شورفنامه و
اقبالنامه میباشد و روایتی افسانهای و كمتر تاریخی ،از كار و كردار اسکندر یونانی است.
بررسیِ مواردِ تالقیِ ادبیات و یافتن پیوندهای پیچیده و متعدّد ادب در گذشته و حال ،چه از جنبههای اصول فنی در انواع مکاتوب
ادبی و چه از دیدگاه جریانهای فکری ،به كشفِ روابط فرهنگى بین ملتها و درک آن قسمت از تحوّالت ادبى كه مربوط به ایون
نوع روابط است ،كمک میكند چرا كه در چنین پژوهشهایی ،وجوه مشترک اندیشههای عرصه فرهنگ و ادب ،شعر و عرفان و ،...
علیرغم فواصل زمانی و بُعد مکانی آنها ،رخ مینماید.
در این پژوهش ،ضمنِ معرفیِ سبک باروک و ارائه ویژگیها و درونمایههایِ آن و نیز معرفیِ مختصرِ نظامی و خمسهیِ او ،بنمایوه-
هایِ باروک در اندیشه نظامی (با تکیه برخمسه او) بررسی شده و در هر قسمت ،نمونههایی از اشعار نظامی ،ذكر شدهاست.
ویژگیها و بنمایههای سبک باروک و بررسی آنها در اندیشهیِ نظامی
در این جستار ،با ارائه و تحلیلِ ویژگیها و درونمایههایِ سبک باروک ،به تحلیول و بررسویِ نمونوههوایِ آن در خمسوهیِ نظوامی،
پرداخته میشود:
.4

عدمِ تقلید از گذشتگان

از این دیدگاه ،ادبیات باروک دقیقاً نقطه مقابل ادبیات كالسیک قرار دارد و تقلیود و پیوروی از پیشوینیان و میوراث ادبوی آنوان را
منسوخ میداند و بساط نظم و تعادل را بر هم میزند.
داستانسرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده اما وی تنها شاعری است كه سوبک داسوتان محواورهای را وارد ادبیواتِ
منظومِ فارسی كرد و توانست شعر تمثیلی را به حدِّ اعالی تکامل برساند .نظامی از تکرار و واگویی سوخنان دیگوران پرهیوز كورده
است؛ زیرا این كار را ناقض نوآوری میداند:
بوووه فو ورّختووورین طوووالعی گفوووتمش
دُری بووود ناسووفته موون سووفتمش
بووووه ملووووکِ خووووداداده خرسووووند بوووواش

(نظامی)4991 :4944 ،
مکووون زآهنوووین چنوووگ شووویران توووراش

كالغووووی توو وکِ كبووووک در گوووووش كوووورد

توووووکِ خویشوووووتن را فرامووووووش كووووورد

(همان)393 :
تعلّق خاطرِ او به سنایی و فردوسی در اشعارش بارز است ،اما وی از آن سخنگویانی است كه توانسته به ایجواد و تکمیول سوبک و
روشی خاص دست یابد كه بایستی او را در شمار اركان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست .در پارهای از داستانهوای
شرفنامه و خسرو و شیرین كه زمینه داستان با سخن فردوسی یکی است ،نظامی خاطرنشان میكند كه میكوشد از تکرارِسخنان
فردوسی پرهیز كند مگر آنجا كه از بازگفتن گزیری نباشد:
كووه در دُر نشوواید دو سوووراخ سووفت
مگوووی آنچووه دانووای پیشووینه گفووت
كووه از بوواز گفووتن بووود نوواگزیر
مگووور در گوووذرهای اندیشوووهگیووور
(همان)362 :
و در هفتپیکر از تکرار آنچه فردوسی گفته بود خودداری كرده ،مگر آنجا كه او ناقص گذارده:
گووووهر نووویم سوووفته را سوووفتم
آنووچ ازو نوویم گفتووه بوود گفووتم
مانوودمش هووم بووران قوورار نخسووت

و آنچوه دیودم كوه راسوت بوود و درسوت

(همان)613 :
و باز ضمن تأكید بر رد واگویی گفتههای دیگران ،ادعا میكند كه اگر حقیقت افسانه یکی باشد و از بوازگفتن چوارهای نباشود ،بوا
شیوه خود از پالس ،حریر خواهد كرد و از نقره ،زر:
شوورط موون نیسووت گفتووه واگفووتن
گرچوووه در شووویوه گهووور سوووفتن
تیرهووا گوور دو شوود ،نشووانه یکووی اسووت

لیووک چووون ره بووه گوونجخانووه یکوویسووت
326

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -4شهریورماه 4934

دانوووم انگیخوووت از پوووالس حریووور

چوووون نباشووود ز بازگفوووت گزیووور

(همان)643 :
نقوووره گووور زر شوووود شوووگفت مووودار
موس چوو دیودی كوه نقوره شود بوه عیوار
(همان)
با كهنگویی و سخنپردازی تقلیدی به مبارزه برخاسته است (چراكه سخن باید دیرپسند و دیریاب باشد) و میخواهد مانند نسیم
بهاری با شکوفهها و گلهای تازه سر و كار داشته باشد:
نکوونم دعوووی كهووندوزی
توا تووانم چوو بواد نوووروزی
(همان)643 :
بوه كوه سوخن دیور پسوند آوری

توا سوخن از دسوت بلنود آوری

بور شووکر او ننشسووته مگووس

نوی مگوس او شوکرآلود كوس

(همان)94 :
(همان)23 :
نظامی اعتقاد دارد عاریت كسی را نپذیرفته و قالب و طرزی نو پدید آورده است .او از شعرش به عنوان شعبدهای نو یواد مویكنود؛
چراكه اعتقاد دارد شاعر باید هر لحظه در پی سخنی تازهتر باشد:
آنچووه دلووم گفووت بگووو گفتووهام
عاریووووت كووووس نپذیرفتووووهام
شُووووووعبدهای تووووووازه بوووووورانگیختم

هیکلووووی از قالووووبِ نووووو ریخووووتم

كوه بوی شوغل چنودین نبایود نشسوت
نووووایی غریوووب آورم در سووورود

دگربوواره طوورزی نووو آرم بووه دسووت
دهووم جوووان پیشوووینگان را درود

(همان)23 :

(همان)331:
بووووه سووووختی توووووان زادن از راه فکوووور
نووه هووركس سووزای سووخنگفووتن اسووت

بووودین دلفریبوووی سوووخنهوووای بکووور
سووخن گفووتن بکوور ،جووانسووفتن اسووت

(همان)361:
همچنین در مورد ضرورتِ جایگزین شدن سبک نو به جای كهنه (امینی و همکاران ،)23-43 :4933 ،میگوید:
ز طوورزی دگوور خواهوود آموزگووار
بووه هوور موودتی گووردش روزگووار
سوور آهنووگ پیشووینه كووجرو كنوود

نوووائی دگوور در جهووان نووو كنوود

بوووه بوووازی درآیووود چوووو بوووازیگوووری

ز پووووورده بووووورون آورد پیکوووووری...

بوودین گونووه بوور نوخطووان سووخن

كنووود توووازه پیرایوووههوووای كهووون

زمووان تووا زمووان خامووهی نخوولبنوود

سوور نخوول دیگوور بوورآرد بلنوود

چوو گوم گوردد ازگووهری آب و رنوگ

دگوور گوووهری سوور بوورآرد ز سوونگ

عووووروس موووورا پوووویش پیکرشووووناس

همووین تووازهرویووی بشسووت از قیوواس
(نظامی)4463 :4944 ،

 مدرن بودندرعصر باروک دیگر از قدما تقلید و پیروی نمیشود ،بلکه بیشتر به دنبال چیزهای نو و جدید و خالف روال معمول هستند.
نظامی عقیده دارد كه باید سخن كهنه را دور ریخت؛ زیرا تا شاخه قدیمی بریده و هرس نشود ،شاخه نو نمیروید:
و ای گوووول نووووو شوووواخ كهوووون را بووووزن
كووووای مووووه نووووو بوووورج كهوووون را بکوووون
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توووا بوووه توووو بووور ملوووک مقووورر شوووود

عوویش تووو از خوووی تووو خوووشتوور شووود...

سرنکشوووووود شوووووواخ نووووووو از سووووووروبن

توووووا نزنوووووی گوووووردن شووووواخ كهووووون

(همان)411-33 :
همچنین شعرش را غریب میداند چراكه شعبده تازه او ،ممکنست در نظر اول برای خواننده غریب و سخت به نظور رسود ،اموا آن
وقت كه با آن انس پیدا كرد دیگر این طور نیست:
بووووازیی از پوووورده بوووورآرد غریووووب
هوورنفس ایوون پووردهی چابووک رقیووب
(همان)31 :
قابل توجه است كه نظامی نمیخواهد كه از خودش هم تکرار داشته باشد .حتی اگر بیت شعرِ خودش هم باشود ،اگور قورار باشود
تکرار شود ،در كلمات و عبارات ،آن را تغییر میدهد .مثالً در مخزناالسرار فقط سه یا چهار بیت است كه در تمام كتاب تکرار شده
است كه حتی ممکن است اشتباه كاتبان قدیم باشد و در هفتپیکر با آن حجم باال ،تنها چهار یا پنج بیت تکراری میبینیم.
 مخاطبان متمدنصاحبنظران عقیده دارند كه مخاطبان باروک افراد بافرهنگ و متمدنی هستند ،ولی الزاماً دانشمند و فاضل نیستند.
بزرگان عصر نظامی ،شعرشناس و اهل ذوق و ادبند؛ لذا نظم بهترین داستانها را همراه با نوآوری و تازگیِ سخن از شاعر انتظوار
داشتهاند .شروانشاه در نامهای به نظامی نظم لیلیومجنون را خواستار میشود:
رانووی سووخنی چووون درّ مکنووون
خوواهم كوه بوه یواد عشوق مجنوون
بکووری دو سووه در سووخن نشووانی
چووون لیلووی بکوور اگوور توووانی
جنبوووانم سووور كوووه تووواج سووور بوووین
تووا خوووانم و گووویم ایوون شووکر بووین
(همان)442 :
دولتیووان را بووه جهووان در چووه بوواک
موورد ز بوویدولتووی افتوود بووه خوواک
بنوودهی دولووت شووو هوور جووا كووه هسووت
زنوووده بوووود طوووالع دولوووتپرسوووت
(همان)412 :
شروانشاه اهلیت و شعرشناسی خویش را به نظامی گوشزد میكند:
كابیووات نووو از كهوون شناسووم
دانوی كوه مون آن سوخنشناسوم
در مرسوولهی كووه موویكشووی در
بنگوووور كووووه ز حقّووووهی تفکّوووور
تركانووه سووخن سووزای مووا نیسووت
تركوویصووفتی وفووای مووا نیسووت
او را سووووووخن بلنوووووود بایوووووود
آن كووووز نسووووب بلنوووود زایوووود
(همان)442 :
شروانشاه به شاعر گوشزد میكند كه من قدر و بهایی دارم و شعرشناس هستم و وفای موا چوون تركوان و عهود موا چوون سولطان
محمود ترک نیست( ،من ،شاه اخستان ،همانند محمود غزنوی از نژاد ترک نیستم كه عهدی با فردوسی بسته بود و وفا نکرد) ،پس
آنگونه سخن كه سزای پادشاهان تركست برای ما ناسزاوار است .نگاه كن و بیندیش كه از حقّه اندیشوه خوودت در گردنبنود چوه
كسی مروارید به رشته میكشی؟ یعنی باید برای آن كس كه از اصل و نسب بلند است سخنی از دست بلند بیاوری و لیلیومجنون
را ،در نهایت توانایی به رشته نظم كشی.
.1

گذر زمان و مکان و بیثباتی جهان (حرکت و پویایی)

یکی از اساسیترین تفکرات باروک این است كه شناخت و دانش بشر از جهان پیرامون خود كامل و صددرصد نیست ،چراكه دنیا
بیوقفه در حال تحول ،دگرگونی و بازسازی است و هیچ چیز ثابت و قطعی نیست .این تغییر و تحولها در طبیعت كامالً محسوس
است (توالی فصلها ،نشانههایی ملموس از این تغییر شکل بیوقفه دنیا است) .مونتنی( )4332-4399نیز احساس بیقوراری وبوی-
ثباتی انسان را در مکتب باروک ،تصویر كرده است .او انسان را به پر كاه و دنیا را به بادی ناپایدار تشبیه نموده است (سیدحسینی،
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 .)44 :4934تکیه و اعتمادكردن به دنیا نتیجهای جز ندامت ندارد ،بنابراین خوشباشی و غنیمت شمردن وقوت ،بورای رهوایی از
سختیهای زندگی ،از بنمایههای ادب باروک است.
نظامی در این مورد با آنان موافق است:
وفوووواداری نخواهوووودكرد بووووا كووووس
منه دل بور جهوان كوین سورد نواكس
چووه بخشوود موورد را ایوون سووفله ایووام

كوووه یوووکیوووک بازنسوووتاند سووورانجام

بووه صوود نوبووت دهوود جووانی بووه آغوواز

بووه یووک نوبووت سووتاند عاقبووت بوواز

بسووواز ای یوووار بوووا یووواران دلسووووز

كووه دی رفووت و نخواهدمانوود امووروز...

خوش آن باشد كه امشوب بواده نوشویم

امووان باشوود؟ كووه فووردا بازكوشوویم...

بهوووواری داری از وی برخووووور امووووروز

كوووه هرفصووولی نخواهووود بوووود نووووروز

گلووووی كووووو را نبویوووود آدموووویزاد

چوووو هنگوووام خوووزان آیووود بووورد بووواد

دو روز عمووور اگووور دادسوووت اگووور دود

چنوووان كوووش بگوووذرانی بگوووذرد زود

آدمی در این كشتیِ دنیا دیری نمیماند بلکه :
بفرسووواید زموووین و بشوووکند سووونگ

نمانوود كووس دریوون بیغولووهیِ تنووگ...

كجووا جمشووید و افریوودون و ضووحاک

همه در خواک رفتنود ای خوشوا خواک

(همان)933 :

(همان)961 :
(همان)941 :

(همان)414-411 :
بوودین غربووال تووا كووی خوواکبیووزی
درین نه مطوبخ ایون یوک چارخانوه

بوودین قوواروره تووا كووی آبریووزی
نخواهووود مانووود آخووور جاودانوووه

(همان)449 :
كسووی كووو بووه مینووو كشوود رخووت را
از آنووویم در جسوووتن تووواج و تووورک

بووه زنوودان شوومارد چنووین تخووت را...
.كووه فووارغ دلوویم از شووبیخون موورگ

چه بنودیم دل در جهوان سوال و مواه
بیووا تووا خوووریم آنكووه داریووم شوواد

كه هم دیوخانوهسوت و هوم غوولراه...
درم بوووور درم چنوووود بایوووود نهوووواد؟

جهووان چیسووت بگووذر ز نیرنووگ او

رهووائی بووه چنووگ آور از چنووگ او

درختووی شووش پهلووو و چووار بوویخ

تنووی چنوود را بسووته بوور چووار موویخ

(همان)4199 :

(همان)343 :

یکایووک ورقهووای مووا زیوون درخووت

به

بووه زیوور افتوود چووون وزد بوواد سووخت

مقیمووی نبینووی در ایوون بوواغ ،كووس

تماشووا كنوود هوور یکووی ،یووکنفووس

در او هوور دمووی نوووبری موویرسوود
یکی

یکووی موویرود دیگوووری موویرسووود
(همان)339 :
كنوووی در سووورانجام گیتوووی نگووواه
بمووان بوور غووم و سوووگواری بسووی
تووو نیووز آشوونا بوواش بووا همرهووان

نپیچوووی بوووه نالوووه نگوووردی ز راه
اگر مانودنی شود جهوان بور كسوی
ورایدون كه بر كوس نمانود جهوان

(همان)4943 :
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اندیشه مرگ
یکی از درونمایههایی كه در ادبیات باروک حضور فعّال دارد و با همه تصاویر زندگی در آمیخته است ،اندیشه مرگ و دنیای پوس
از آن است.
نگاهی گذرا بر فهرست مندرجات خمسه نظامی ،نشان میدهد كه وی جا به جا و از هر امکان و موقعیتی بورای ایونگونوه اشوارات
بهره برده است .مقاالت نهم تا سیزدهم مثنویِ مخزناالسرار نظامی به ترتیب به :ترک دنیا ،نمودارآخرالزّمان ،بویوفوایی دنیوا ،وداعِ
منزل خاک و نکوهش جهان و مقالتِ نوزدهم به استقبال آخرت ،اختصاص یافته است كه مبیّن توجه خاصِ وی به اینگونه مسائل
است .گویی مرگ و جهان پس ازآن مهمترین دغدغهای است كه چونان توفانی در وجود شاعر به پا خاسته و درونش را متالطم و
ناآرام كرده است ،شاید به همین خاطر است كه مخاطب خود را دعوت به عشرتطلبی و لوذّتجوویی از زنودگی و بهورهمنودی از
خوشیهای آن میكند:
نووه كووز بهوور غووم كووردهانوود ایوون سوورای
جهووان غووم نیوورزد بووه شووادی گوورای
جهووان از پویِ شووادی و دلخوشوویسووت

نه از بهور بیوداد و محنوتكشویسوت ...

موووی شوووادیآور بوووه شوووادی نهووویم

ز شوووادی نهووواده بوووه شوووادی دهووویم

چووو دی رفوووت و فووردا نیامووود پدیووود

بووه شووادی یووک امشووب ببایوود بریوود
(همان)4493-4494 :

چووو توواریخ یووکروزه دارد جهووان

چوورا گوونج صدسوواله داری نهووان

بیووا تووا نشووینیم و شووادی كنوویم

شبی در جهان كویقبوادی كنویم

یک امشوب ز دولوت سوتانیم داد

ز دی و ز فووووردا نیوووواریم یوووواد
(همان)4493 :

چو هست این دیر خاكی سست بنیاد

بووه بووادهاش داد بایوود زود بوور بوواد

ز فردا و ز دی كوس را نشوان نیسوت

كه رفوت آن از میوان ویون در میوان
نیسووووووووووووووووووووووووووووووووت
وام
بوور او هووم اعتمووادی نیسووت تووا شو

بیووا تووا یووک دهوون پرخنووده داریووم

به می جوان و جهوان را زنوده داریوم

یوووک امروزسوووت موووا را نقووود ایوووام

(همان)433 :
عمووری كووه بنوواش بوور زوالسووت
چوووون عمووور نشوووان مووورگ دارد

یووکدم شوومر ار هووزار سووالسووت
بوووا عشووووهی او كوووه بووورگ دارد

چو مخلوقی نوه آخور مورد خوواهی؟
اگووور بووویمووورگ بوووودی پادشوووائی

ز دسووت موورگ جووان چووون بوورد
خوودایی
بسووا دعوووی كووه رفتووی در
خوووووووووووووووووووووووووووواهی؟...

منشین كه نشسوتن انودر ایون دام

مسوومار توونسووت و موویخ انوودام...

كوواین هفووت خوودنگ چوواربیخی

ویوووون نووووه سووووپر هزارمیخووووی

بووا حربووهی موورگ اگوور سووتیزند

افتنووود چنووووانكوووه برنخیزنوووود

(همان)314 :

(همان)416 :

(همان)336 :
كووزو گوونج قووارون فوورو شوود بووه گوول

نبایووود نهوووادن بووور ایووون خووواک دل

(همان)4143 :
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اگوور صوود كوووه بایوود كنوود پوووالد
چووه چوواره كووان بنوویآدم ندانوود؟

زبووون باشوود بووه دسووت آدموویزاد
بجووز مووردن كووزان بوویچوواره مانوود

یک امشب تازه داریم ایون نفوس را

كه بر فوردا والیوت نیسوت كوس را

(همان)262 :
(همان)221 :
غنیمت دانستن وقت
از دیدگاه هنرمندان باروک احساسات انسان ،ژرف و عمیق نیست (در قسمتهای بعد اشاره خواهد شد كه آنان حتوی عشوقهوا را
بیثبات میپندارند!) ،از این رو شاعر باروک به نوعی به غنیمتشمردن اوقات گرایش دارد و پیوسته مخاطب خوود را بوه تمتوع و
لذّت بردن از لذایذ و نعمات دنیوی فرامیخواند زیرا با آمدن مرگ ،دستش از خوشیها و عشرتطلبیها كوتواه مویشوود (از ایون
دیدگاه پیرو مسلک اپیکور است).
توووا كوووی غوووم نارسووویده خووووردن

دانسوووووتن و ناشووووونیده كوووووردن

بوووه گووور سوووخنم بوووه یووواد داری

وز عمووور گذشوووته یووواد نووواری...

چووون قامووت مووا بوورای غوورقسووت

كوتووواه و دراز را چوووه فووورقسوووت

سوووواقی بووووه صووووبوح باموووودادم

مووی ده كووه نخووورده نوووش بووادم

بووه گوور نفسوویت خوووش برآیوود

تووا خووود نفووس دگوور چووه زایوود

(نظامی)461 :4944 ،
(همان)396 :
.9

حرکت و استحاله

یکی از مهمترین ویژگیهایِ سبک باروک ،حركت و استحاله و دگرگونی پدیدههاست .در اشعارِ سبک باروک ،تصاویر زیادی وجوود
دارد كه نشانه حركت و جنبشند .تصاویری چون آب روان و باد و دریا و كشتیهای شکافنده دریا و  ،...همه و همه نمادهاییاند كه
پویایی و حركت را در ذهن تداعی میكنند و استعارههای حركتاند .در ادبیات باروک ،تصاویر پویا و متحرک در برابر تصاویر ایستا
قرار دارند (سیدحسینی :4914 ،ج .)42-41/4در جایجایِ شعر نظامی انتخاب الفاظ و كلمات مناسوب ،ایجواد تركیبوات خواص و
ابداعِ معانی و مضامین نو و دلپسند ،به چشم میخورد كه نتیجوه آشوکار آن ،دلنشوینی ،خیوالانگیوزی و موسویقی شوعر اوسوت.
گزینش واژگانی چون :گوی ،بارگی ،رخش ،خنگ ،جنیبت ،سفر ،جستن ،تک و تاز ،بال و پر ،پروانوه ،نوور ،كشوتی ،مووج و  ،...كوه
همگی حركت و پویایی را القا میكنند ،و بسامد باالی آنها در هر برگ از خمسه نظامی نشان از عالقمنودی او بوه ایجواد تصواویرِ
پویاست:
گوووووی فرومانوووود و فراگوشووووه رفووووت
بوووارگیش چوووون عقوووب خوشوووه رفوووت
بووه اسووتاد كشووتی چنووین گفووت شوواه

(نظامی)24 :4944 ،
كووه كشووتی درافکوون بوودین موووجگوواه...

جهووان در جهووان رانوود بوور آب شووور

جهووان موویدوانوودش زهووی دسووت زور

چو یوکچنود كشوتی روان شود درآب

پدیووود آمووود آن میووول دریوووا شوووتاب

كووه سوووی محوویط آب جنووبش نمووود

هموووان زآمووودن بازگشوووتش نبوووود
(همان)4233-4233 :

تصاویر نمایشی
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در شعر باروک بیشتر اشعار شخصی با تصویرسازیهای درخشان و گاهی هم با سخنان نامفهوم ارائه مویشوود .در سوبک بواروک
زندگی تنها یک بازی است كه اعتماد و اطمینانی به تداوم آن وجود ندارد .دنیا صحنه نمایش است؛ زندگی تئاتری توأم با خواب و
بیداری ،عشق و عقل ،جنون و شیفتگی ،خیال و حقیقت است .انسان باید دراین صحنه زندگی با نقابی بر چهوره و تظواهر ،بوازیگر
صحنهی زندگی خود باشد .البته این تصاویر و حركات نمایشی در شعر ،بیشتر در توصیف طبیعتِ پیرامون شاعر و ماهیتِ جاندار
و متحرک زندگی دیده میشود.
شعر نظامی مملو از استعاره و تصاویر پویاست .تصاویری كه در پشت پردهیِ نقابهای رنگارنگِ استعاره ،مدام در تکاپو و جنبشند
تا تصویری نمایشی از زندگی ارائه دهند .نظامی بازیِ روزگار را چنین مینماید:
كووه هوور روز و شووب بووازیی نووو كنوود
فلووک نافووه را زان سووبکرو كنوود
خیوووالی نمایووود بوووه رنگوووی دگووور

كند هر زموان صولح و جنگوی دگور
ضووه بووودنیهووا كووه بووود از نخسووت
هم

نووه ایوونسووت اگوور بووازجوئی درسووت
(همان)333 :

فلوووک چوووون كارسوووازیهوووا نمایووود

نخسوووت از پووورده بوووازیهوووا نمایووود

موووژه توووا بوووههوووم برزنوووی روزگوووار
سووری را كنوود بوور زمووین پووایبنوود

بووه صوود نیووک و بوود باشوود آموزگووار
سوووری را بووورآرد بوووه چووورخ بلنووود

(همان)432 :

(همان)4431 :
زبان نظامی ،زبانی تصویری و كنایی است .استعارههای شاعرانهی او بر غنای ادب فارسی ،افزوده است و دقت شاعر ،در توصویفهوا،
بیبدیل است .نظامی با ارائه بهترین توصیفها و تصویرسازیها از صحنههایِ داستانهوایش نشوان داده كوه بوه خووبی از عهودهی
تصویرآفرینی برآمده و در این زمینه بینظیر است (بهحق منظومهیِ خسرو و شویرینِ نظوامی -كوه شواعر داسوتانی را بوا مضومونِ
هنرمندی یک نقاش ،تصویرگری كرده است -در نوع خود كمنظیر است).
دروننگری در وصف طبیعتشاعر باروک به طبیعت و محیط اطراف خود با دیدی كامالً متفاوت از پیشینیان خود مینگرد .شاعران دوره پیش ،برونگرا هستند
و طبیعت بیانگر و توصیفكننده واقعیت درونی و ذاتی آنهاست؛ مثالً شکوفا شدن و پژمردن گول ،شوادمانی و افسوردگی شواعر را
نشان میدهد (زیپولی)49 :4969 ،؛ اما در شوعر بواروک بوروننگوری ( )objectiveو دیود آفواقی ،جوای خوود را بوه دروننگوری
( )subjectiveو دید انفسی میدهد و دیگر شاعر در طبیعت نیست .آنچه مهم است اموری نیست كه در عالم خارج واقوع موی-
شود ،بلکه حاالتی است كه این امور خارجی در ذهن شاعر به وجود میآورند .مثل این نمونهها در شعر نظامی:
خووووابكنوووان نووورگس بیووودار او
خووووابگهوووی بوووود سووومنزار او
غالیووهی بووووی بهشووتش غوووالم
دایووورهی خوووط سوووپهرش مقوووام
خاركشووان داموون گوول زیوور پووای
گل ز گریبوان سومن كورده جوای
نافه بوه گول داده و نیفوه بوه خوار
آهووووو و روبوووواه در آن مرغووووزار
بوور سوور سووبزیش پرافکنووده بووود...
طوطی از آن گل كه شکرخنده بود
قافیووهگووو قمووری و بلبوول بووههووم..
قافلووهزن یاسوومن و گوول بووههووم
گفت زمین را كوه سورت سوبز بواد
اختووور سرسوووبز مگووور باموووداد
(نظامی)42-44 :4944 ،
عواملی چون آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی و پناه بردن شاعر به خلوت خویش و  ...در سده ششم ،سوببِ كواربرد اسوتعارات و
كنایات و ذهنیت گرایی شاعران شده است (حمیدیان .)3-3 :4919 ،یکی از عوامل پیچیدگی كالم كسوانی چوون نظوامی ،هموین
روحیه بدبین و درون گرا و حجب آلود است كه حتی موجب ابهام در آثار ایشان میشود (شیری.)94 :4934 ،
.1

آزادی و رهایی
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یکی از شالودههای ادبی و فکری سبک باروک آزادی مطلق در بیان اندیشه و در مقولههای ادبی ،فکری و اجتمواعی اسوت .انسوان
محکوم به سرنوشت نیست ،بلکه آزاد و حاكم بر تقدیر خود است .چون این دنیا ثابت و بدون تغییر و قوانین حاكم بر آن نیز قطعی
و غیر قابل نقض نیست .بودنِ انسان در چنین شرایطی ،آزادی عمل ،قدرت انتخاب و توانایی تصمیمگیری با تمام آگاهی را برای او
به دنبال دارد.
توجه نظامی به تفکر ،دانایی ،آگاهی و عقل پوشیده نیست او به بهرهگیری از قدرتِ عقول و دانوشِ روز ،در جهوت تصومیمگیوری و
جهتیابی در زندگی ،توصیه میكند:
شمع شو از خوردن خود شواد بواش
سوورو شووو از بنوود خووود آزاد بوواش
(همان)63 :
عووالج از دسووت نووادان زهوور گووردد

ز دانوووا تووون سوووالمتبهووور گوووردد

(همان)933 :
بوووه دانوووایی تووووان رسوووتن ز ایوووام

چووو آن موورغ نگووارین رسووت از آن دام

بپووورس از عقووول دورانووودیشِ گسوووتاخ

كه چون شواید شودن بور بوام ایون كواخ

چنووان كووز عقوول فتوووی موویسووتانی

علوووم بوووركش بووور ایووون كووواخ كیوووانی

(همان)933 :

(همان)933 :
و نپذیرفتن چیزی به طور قطعی و مسلّم
باروک به قطعی و صددرصدبودنِ واقعیتها ایمان ندارد ،بلکه عقیده دارد آنچه كه در ظاهر وجود دارد با آن چه واقعواً هسوت فورق
دارد.
نظامی عقیده دارد كه نباید به ظواهر دل بست و از كوشش ناامید شد بلکه باید سختیهوا را نادیوده انگاشوته و بوا ارادهای قووی و
ایمان به توفیق الهی ،عزم جزم كرد:
چووو گووویی كووزین بووه شوووم ،بووه شوووی
موووورنج از نووووزاری ،كووووه فربووووه شوووووی
ز كوووووووارآفرین كارهوووووووا سووووووواختن

ز مووووا قرعووووه بوووور كوووواری انووووداختن

(همان)332 :
بسوووی فوووال از سووور بازیچوووه برخاسوووت

چو اختر میگذشوت آن فوال شود راسوت

چووووو نیکووووو رای زد صوووواحبمعووووانی

كووه خووود را فووال نیکووو زن چووه دانووی

(همان)243 :
پس ازآگهی یافتنِ پدر مجنون از قصد قبیله لیلی (دست به شمشیرشدن آنها) ،پسر را چنین پند میدهد كه اوضاع همیشه یک-
جور نخواهد ماند:
كووز دانووه شووگفت نیسووت رسووتن
نومیووود مشوووو ز چووواره جسوووتن
باشووووود سوووووبب امیووووودواری
كووواری كوووه نوووه زو امیووود داری
(همان)431 :
و در اقبالنامه ،آنجا كه از تالش و پویایی در جهت رسیدن به واالترین گنجها ،سخن میگوید چنین مینگارد:
نشووواط آورد چوووون شوووود روز پووواک
بسووا خووواب كووه اول بووود هووولنوواک
سوووورانجام ازآن كوووورد بایوووود سووووپاس
بسووووا چیووووز كووووو در دل آرد هووووراس
(همان)4412 :
نسبی بودن دانشبشریانسان از دانشی ناچیز و سطحی برخوردار است كه مدام در معرض ناپایداری و تغییر است و در طول زمان گرفتار نقصان میشود.
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چون خم گوردون بوه جهوان درمپویچ

آنچووه نووه آن تووو بووه آن در مپوویچ

زور جهوووان بووویش زبوووازوی توسوووت

سوونگ وی افووزون ز توورازوی توسووت
(همان)419 :

برنگوور ایوون پشووته غووم پوویش بووین
عقوول تووو پیووریسووت فراموووشكووار

درنگووور و عووواجزی خوووویش بوووین
توووا ز توووو یووواد آرد یوووادش بیوووار

سررشوووووووتهی راز آفووووووورینش

دیوودن نتوووان بووه چشووم بیوونش...

سررشووووتهی قوووودرت خوووودایی

بووور كوووس نکنووود گووورهگشوووایی

عووواجز هموووه عووواقالن و شووویدا

كووین رقعووه چگونووه كوورد پیوودا

پیوورامن هوور چووه ناپدیوود اسووت

جدولكش خوود خطوی كشویده-
سوووووووووووووووووووووووووووووت..
ندانوووود
جووووز بووووازپسآموووودن

(همان)34 :

(همان)491 :
كاندیشه چو سور بوه خوط رسواند

(همان)493 :
و در شرفنامه ،ضمن مناجات به درگاه باریتعالی ،در عجز و ناتوانی انسان از شناخت اسرار الهی ،چنین میگوید:
سووور از حووود و انووودازه نوووارد بووورون
شوووود فکووورت انووودازه را رهنموووون
(همان)349 :
حصوواریسووت ایوون بارگوواه بلنوود

در او گشوووته اندیشوووههوووا شوووهربند

چووو اندیشووه زیوون پوورده درنگووذرد

پووس پووردهی راز پووی چووون بوورد
(همان)4223 :

 .3نوجویی
در سبک باروک ،شعر سادگی ،سهولت و قراردادیبودن دوره رنسانس را از دست میدهد و ناآرام و نوجوی میشود .درعصر بواروک
دیگر از قدما تقلید و پیروی نمیشود ،بلکه بیشتر به دنبال چیزهای نو و جدید و خالف روال معمول هستند .موضووعاتی در شوعر
مطرح میشوند كه به قراردادهای ادبی تعلق ندارند (امینی.)94-23 :4914 ،
نظامی سخن خود را نو و غریب میخواند و معتقد است كه ،اگر مخاطب سخن او را با وجود غریب بودن ،موورد توجوه قورار دهود،
عجیب نیست .همچنین در این عرصه ،مخاطب همیشه میتواند منتظر نوآوری باشد و هر چه را نپسندد ،بهتر از آن نصیبش میشود:

بداند كاین سوخن طورزی غریوب اسوت
ولوی آن كوز معوانی بوا نصویب اسوت
(نظامی)444 :4944 ،
گوور بنوووازیش نباشوود غریووب
شیوه غریب اسوت مشوو نامجیوب
(همان)91:
گور نپسوندی بوه از آنوت دهنود
هرچه دریون پورده نشوانت دهنود
(همان)94 :
در نوگرایی و نوجویی ،نظامی در ادب فارسی ،شاعری كمنظیرست .او ماننود چشومهای اسوت كوه دائمواً مویجوشود و ابتکوارات و
خالقیتهای جدید ارائه میكند .نظامی در زمینه قراردادهای شعری نیز نوآوریهایِ زیادی دارد؛ او گاه علیرغومِ همگوان كوه بویمِ
فراق و دردِ هجران دارند ،از هجران باكی ندارد و بیباكیِ خویش را با تمثیلی زیبا چنین توجیه میكند:
تنوووی توووا زنوووده از زنووودان چوووه ترسوووم
چو وصلش نیسوت از هجوران چوه ترسوم
تهوویدسووت ایموون اسووت از دزد و طوورار
بوووووود سووووورمایهداران را غوووووم بوووووار
(همان)234 :
و شگفت است كه گاهی نیز ،علیرغمِ دعوتِ دیگر همگنانش به دوستی ،او به تنهایی و بیكسی خویش میبالد:
334

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -4شهریورماه 4934

ز مهوووووور كسووووووان روی برتووووووافتم

كووسِ خوووویش هوووم خوووویش را یوووافتم

بووور عاشوووقان نیوووک اگووور بووود شووووم

همان بوه كوه معشووق خوود خوود شووم
(همان)333 :

و جالبتر اینکه گاهی چنین استدالل میكند كه «غم پایان دارد!»
آرام دلووویسوووت هووور دموووی را

پایوووانی هسوووت هووور غموووی را

(همان)396 :
اكثر صاحبنظران بر این عقیدهاند كه میتوان نظامی را مبتکر ساقینامه دانست (با توجه بوه ایونكوه تنهوا دو بیوت سواقیناموه از
فخرالدیناسعد به جا مانده است) .وی در شرفنامه ،ساقینامه میگوید؛ اما در اقبالنامه كه بیشتر در مورد حکمت و فلسفه و فکور
اسکندر است ،ساقینامه تبدیل به مغنینامه میشود (و مثالً به جای این كه بگوید «بیا سواقی» ،مویگویود «بیوا مغنوی و سورود را
بنواز») .البته این نوجوییها و خالقیتها وقتی كه از شاعری چون نظامی سر بزند ،نه تنها اتفاقی نیست ،بلکه روشمند و بهجاست.
یکی دیگر از ابتکارات و نوگراییهای نظامی -كه در ادبیات فارسی پایدار مانده -سوگندنامههای اوست (مثالً آنجوایی كوه اسوکندر
رو به مادرش میگوید« :به شیری كه خوردم زمستان ز تو» ،قسمنامهایست با «به» قسم) .در خسورو و شویرین و اقبوال ناموه هوم
سوگندنامه به چشم میخورد.
اساساً شاعر اگر تجربهگر نباشد ،نوگرا نمیشود .یکی دیگر از ابداعات نظامی اینست كه برای اولین بار بحر سوریع (در فارسوی وزن
شاد «مفتعلن مفتعلن فاعالت») را در مخزناالسرار تجربه میكند( .البته بعضی از صاحبنظران -از جمله مرحوم زریونكووب -بور
این عقیدهاند كه این وزن تند و ضربی مناسب مسائلِ حکمی و عرفانیِ مخزناالسرار نیست! كه این جایِ بررسی دارد).
 هنجارشکنی و آشناییزداییاز دیگر ویژگیهای سبک باروک ،شورش هنرمند بر هنجارها و رسوم رایج جامعه است او بر آنها میتازد زیرا اندیشهی طرحی نو
در سر میپروراند.
شاید یکی از برترین فرمالیستها در زبان فارسی ،شاعران سبک آذربایجانی باشند كه مانند فرمالیستها عقیده داشتند تکیوه بایود
بر فرم باشد نه محتوا و همانگونه كه فرمالیست ها عدول از هنجار را تغییر شکل در زبان عادی و صناعات ادبی -كه باعث آشنایی-
زدایی میشد -میدانستند ،آنان نیز سعی داشتند با تغییر شیوهی خود در زبان شعر و استفاده از صناعات ادبی  ،به چگونوه گفوتن
برسند (شمیسا .)441-431 :4939 ،قابل توجه است كه نظامی در مقایسه با شیوهی تازهی خود ،حتی ترفندهای ابتکاری شاعران
عصر خود را كهن و باستانی میداند و بر این باور است كه در وضعیت جدید باید به دنبال الگوهای مطابق با خواستههای روز بود و
اندیشه خود را آنچنانكه مناسب است بیان كرد:
كهون پیشوگان را مکون پیوروی
درین پیشوه چوون پیشووای نووی
(همان)362 :
تناسخ با صبغه ادبی
دنیای مسخ و تناسخ ،یکی از مشخصات سبک باروک شمرده میشود .در ادب باروک بسیار با درونمایه تناسخ روبرو میشویم؛ به
همین خاطر است كه در آن «سنگها میرقصند ،ابرها در آسمان حركت میكنند ،سنگها به چهرة انسان در میآیند» و...
نظامی این تناسخها و استحالهها را به زیبایی وصف میكند مثالً در توصیفِ عروسانی(لُعبتانی) كه از موج آب پدید مویآینود ،موی-
گوید:
كووه دریاكنوواریسووت اینجووا شووگرف
حکایووت چنووان رفووت از آن آب ژرف
عروسووان آبووی چووو خورشووید و موواه

همووه شووب برآینوود از آن فوورضگوواه...

بوور آن فرضووهگووه خیمووهای زد ز دور

كوووه گووووهر ز دریوووا بووورآورد نوووور

در آن لعبتوووان دیووود كوووز مووووج آب

علوووم بركشووویدند چوووون آفتووواب
(همان)4233-4231 :
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گل شده سورو اینوت بهواری شوگرف

شب شوده روز اینوت نهواری شوگرف

(همان)43 :

تصویر متناقضنما
پارادوكس یا متناق نما كالمی است كه دو امر متضاد یا ناسازگار را جمع كرده و با باورهای عرفی ،عقلی ،شورعی و منطوق عوادی
ناسازگار است .این تناقض و ناسازگاری چندان شگفت انگیز است كه ذهن را به كنجکاوی و تالش برای دریافت حقیقتوی كوه در
ورای ظاهر متناقض است ،وامیدارد .از آن جا كه سبک باروک سنتشکنی را به عنوان یک اصل پذیرفته است ،در آفرینش تصاویر
متناقضنما ،ویژگی پارادوكس را به خوبی نمایان كرده است .از نمونههای آن میتوان به شعر تئوفیول دوویوو از شوعرای برجسوته
باروک اشاره كرد:
«این جویبار رو به باال می رود
گاوی روی برج ناقوس رفته است( » ...به نقل از :سیدحسینی)61 :4914 ،
نمونههایِ متناقضنمایی در خمسه بسامد باالیی دارد:
در بنوووود هووووالک تووووو ضوووورورت
«دیووویسووت جهووان فرشووتهصووورت»
(نظامی)341 :4944 ،
چه زیورک شود آن مورد بنیادسونج

كه «ویرانه را سواخت بوارو»یِ گونج

«غووولیسووت جهووان فرشووتهپیکوور»

تسوووبیحبوووهدسوووت و تیوووغدربووور

(همان)4493 :
(همان)346 :
 .6تسلط دکور و زینتهای لفظی
دیگر ویژگیِ مهم سبک باروک تسلط دكور است (سیدحسینی :4914 ،ج .)44/4در غرب پس از دوره رنسانس ،تنها به فرم شوعر و
زینت لفظی آن پرداخته شد« .این نوع شعر ،انعکاس اوضاع نابسامان و اغتشاش حاكم بر دنیای آن زمان اسوت» (زیپوولی: 4969 ،
 .)93باروک هنر قرینهسازی ،زرق و برق ،تأللو و تظاهر است و در قالبهای ادبی آن به صنایع ادبی بوویژه تضواد ،مجواز و اسوتعاره
توجه خاصی میشود (شمیسا.)42-44 :4939 ،
اگر چه نظامی مثنویسرا ست و «رایجترین قالب شعری باروک ،غزل است» (سیدحسینی)91 :4914 ،؛ اما وی از نظر نقد ادبی ،از
شاعران استاد و مبتکر مکتب خاص است .صورخیال نظامی ،تازه و بدیع است و بارزترین هنر او در آرایش سخن ،التفات به صونایعِ
استعاره ،تشبیه وكنایه است .وی سعی می كند هر جا كه امکانش وجود داشته باشد از اسوتعارات متوراكم و هموراه كوردن چنود
صنعت بدیعی استفاده كند:
در سخن را صدف گوش داد
نخل زبان را رطب نوش داد
(همان)42 :
گل شده سر اینت بهاری شگرف
شب شد روز اینت نهاری
شگرف
نرگس او سوورمه ما زاغ داشوت
زان گل و زان نرگووس كان باغ
داشت

(همان)21 :

تأکید بر صورتهای عینی و تجسمی
هنرمندان باروک میكوشند به هر نحو ممکن افکار و احساسات خود را به صورتی عینی مجسم سازند (امینوی .)91 :4914 ،یکوی
از رایجترین راههای آن ،استفاده از تشبیهات معقول به محسوس و نوع خاص آن ،یعنی تمثیل ،است .بدین نحو كه در یک مصوراع
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مطلب معقولی گفته شود و در مصراع دیگر شاعر با آوردن تمثیلی آن را محسوس گرداند ،كه هرچه رابطه بین دو مصراع هنریتور
و منسجمتر باشد بیت دلنشینتر خواهد بود.
و اما در شعر نظامی:
در بوووود و نیووووک آینووووهدار توووووأم
موون كووه چنووین عیووبشوومار توووأم
خودشکن آیینوهشکسوتن خطاسوت»
«آینه چون نقوش توو بنموود راسوت
(نظامی)31 :4944 ،
بوووازیی از پووورده بووورآرد غریوووب
هر نفس این پوردهی چابوک رقیوب
«بحوور پوور از گوووهر و غووواص نووه»
«نطووع پوور از زخمووه و رقوواص نووه»
(همان)31 :
دُری موویسووتان گوووهری موویفووروش
ز دریوووای او گووونج گووووهر مپووووش
«كه هم سیخ برجوا بوود هوم كبواب»
میووانجی چنووان كوون بووه رأی صووواب
(همان)369 :
كووه «از آب روشوون نیایوود غبووار»
به روشنترین كوس ودیعوت سوپار
امانوووت بووودو داد دریوووا و كووووه
چو روشونترسوت آفتواب از گوروه
(همان)4231 :
كه «بوا آدموی خوگرسوت آدموی»...
بووه مووردم درآمیووز اگوور مردمووی
چه خرما بود نخلبون را چوه خوار»
«چو دور افتد از میوهخوور میووهدار
(همان)339 :
«در هر گونج را وقتوی كلیود اسوت»
به عالم وقت هر چیوزی پدیود اسوت
بوووهجوووای پرفشوووانی سرفشووواند»
نبینوی«موورغ چووون بویوقووت خوانوود
(همان)994 :
.

عشق جسمانی

ویژگی دیگر سبک باروک تکیه بر زیباییهای جسمی است تا جایی كه حتی عیوب معشوق ،عیب محسوب نمیشود و شاعر آنها
را میستاید .همچنین شاعر گاهی با گستاخی با معشوق سخن میگوید .خالصه شاعران باروک در اشعار عاشوقانه خوود ،بوه عشوق
جسمانی نزدیک می شوند (امینی .)94 :4914 ،تئاترهای تراژدی-كمیک و نمایشنامههای روستایی ( )Pastoralكه از یک عشوق
ساده در دل طبیعت ناشی میشود دراین دوران بسیار مورد توجه است .رمانهای این دوره نیز پر از حوادث و اتفاقهایی است كوه
در مکانها و زمانهای مختلف برای قهرمان باروک روی میدهد .قهرمان باروک خود را در عشق خود حبس نمیكند و پایبند بوه
آن نیست ،به همین دلیل اغلب عشقهای باروک بیثبات و ناپایدار هستند.
اگرچه مثنویهای خسرو وشیرین و لیلی و مجنون نظامی ،سرگذشت زیباترین داسوتانهوایِ عاشوقانه ادب پارسوی اسوت كوه بور
مبنایِ عشق افالطونی (عشق آمیخته با عفاف) ،سروده شدهاند؛ اما پارهای موارد چون ماجراهایِ هفتپیکر و نیز ازدواجِ لیلی با ابن-
سالم ،به نحوی گویای این مسئله است كه برخی قهرمانان داستانهایِ نظامی خود را در عشق حبس نکردهاند!
همچنین علیرغم تمام صحنهپردازیهایِ نظامی در خسرو و شیرین ،ارتباط و عشقِ خسرو با مریم و شکر و حتی شیرین ،كوه بور
اساسِ جستجویِ مطلوبِ گمشده شکل گرفته ،سطحی و بی ثبات است (پورخالقی و فرضی )31 :4931 ،و وی به هیچ عنوان خود
را پایبندِ عشق نمیكند.
.3

ابهام و پیچیدگی

ابهام و سرگردانی یکی دیگر از ویژگیهای برجسته سبک باروک است كه در تار و پود آن رخنه كرده است ،از گذر ایام و ثانیههوا
گرفته تا دگرگونی زندگی و حیرت در رموز آن .تا آنجا كه شاعر در اثر این حیرت ،دنیای خیالیِ جدیدی برای خوود ایجواد كورده
است.
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نظامی این حیرت و سرگردانی را چنین بیان میكند:
منوووزل خوووودبین كوووه كدامسوووت راه

و آموووودن و رفووووتن ازیوووون جایگوووواه

ز آمووودن ایووون سوووفرت رای چیسوووت

بوواز شوودن حکمووت ازیوونجووای چیسووت

اول كووواین ملوووک بوووه ناموووت نبوووود

ویوووون ده ویرانووووه مقامووووت نبووووود...

تووا كووی و تووا كووی بووود ایوون روزگووار

و آموووودن و رفووووتن بووووی اختیووووار
(نظامی)13 :4944 ،

اگوور گفتنووی بووودی ایوون قصووه بوواز

نهفتوووه نمانووودی در ایووون پووورده راز

زان مایووه كووه طبووعهووا سرشووتند

مووووا را ورقووووی دگوووور نوشووووتند

توووووا در نگوووووریم و راز جووووووئیم

سررشووووتهی كووووار بووووازجوئیم ...

كوواین كووار و كیووائی از پووی چیسووت

او كیسوووت كیوووای كوووار او كیسوووت

(همان)4921 :

(همان)491 :
تشبیهات و توضیحات نظامی ،زیبا و هنرمندانه و بسیار خیالانگیزند .او در تصویر جزئیات طبیعت و حواالت ،بسویار تواناسوت؛ اموا
تازگیِ معانی و ابداع تركیبات تازه كه در شعر نظامی به وفور یافت میشود ،كالم وی را گاهی دچار ابهوام مویكنود و كثورت لغوات
عربی و اصطالحات علوم و اصول و مبانی فلسفه و معارف اسالمی ،سخن این شاعر را دشوار و پیچیده كرده است .این پیچیدگیهوا
در مخزناالسرار بیشتر نمود دارد (كه حتی تا حد معما پیش میرود (آیتی44 :4939 ،مقدمه)) .در ادب فارسی ،بسیاری از آنچوه
كه در ادبیات سایر ملل اختصاص به نثر دارد (از جمله :عقاید حکمی و تعالیم اخالقی ،قصه ،تمثیل ،داسوتان كوتواه و  ،)...در شوعر
فرصت تجلّی یافته است (زرینكوب .)434 :4911 ،طبیعیست كه منظومهای كه حکمی ،فلسفی و اخالقی باشد ،سنگین است.
ابهام در اشعار نظامی را می توان حاصل توجه بیش از حد او به بیان و صناعات ادبی(استعارات متراكم و همراهكردنِ چنود صونعت
بدیعی) و همچنین علوم و عقاید خاص زمانه دانست .وی سعی میكند از این صناعات و علوم و عقاید برای ایجاد تصاویری مبهم و
دیریاب استفاده كند و ذهن خواننده را برای درک آن به تکاپو وادارد (محمدی و زارع .)4611 :4932 ،البتوه توا آنجوا كوه زبوان
مجازی باعث تجلی كدر و مبهم معانی شود و به ابهام یا چند الیگی معنادار اثر ادبی بیانجامد ،در نظریههای ادبیِ مدرن پسندیده
و ستوده است (فتوحی .)442 :4931 ،همچنین وزن نیز میتواند با ایجاد ضرب آهنگ خواص در كوالم شواعر ،موجبوات ابهوام را
فراهم كند ،نمونهای از این مورد ،كاربردِ هنجار گریزانه نظامی در وزن برگزیده او برای مخزن االسرار میباشود كوه از دیور زموان
موجب ابهام واحتمالهایی بوده است (امامی.)44 :4931 ،
واقعیت و توهم
پیروان سبک باروک معتقد هستند كه بین حقیقت و خیال و نیز ظاهر و باطن مرز مشخصی وجوود نودارد و كوامالً از هوم قابول
تفکیک نیستند .شاید آنچه را كه خیالی میدانیم ،عین واقعیت باشد و شاید هم برعکس ،تمام واقعیتهای ذهنی موا هموه خیوالی
بیش نباشد:
موورا غمگووین و خووود را شوواد كووردن...
جهانوووا چنووود ازیووون بیوووداد كوووردن
كووه در گنوودم جووو پوسوویده پوشووی

توووو آن گنووودمنموووایِ جوفروشوووی

(نظامی)433 :4944 ،
ابهام و اضطراب و تنهایی
شاعران باروک معموالً «فهرستی از عناصر را ردیف میكنند ،هدف آنها ایجاد دنیایی شعری است كه از دنیایِ حقیقی به دور است.
اینها نشاندهنده تنهایی و وحشت شاعر است» (زیپولی.)42 :4969،
در اشعار نظامی هم غالباً هر جا مجموعهای از عناصر به دنبال هم آورده شده ،به نوعی القاگرِ وحشت ،اضطراب ،تنهایی و نگرانی بوده است:

كووه مانوود كووه بووا مووا بگویوود سووخن

ز تووواریخ نوووو توووا بوووه عهووود كهووون
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ز مووال و ملووک و فرزنوود و زن و زور

فریووودونِ فرهنوووگ و جمشوووید جوووام
هنوزش ز خووردن شوکم سویر نیسوت
(نظامی)361 :4944 ،
همووه هسووتند همووراه تووو تووا گووور

كجووا رسووتم و زال و سوویمرغ و سووام
زمین خورد و تا خوردشان دیر نیسوت

رونوود ایوون همرهووان غمنوواک بووا تووو
به مرگ و زندگی در خواب و مسوتی

نیایوود هوویچكووس در خوواک بووا تووو..
توئی با خویشوتن هرجوا كوه هسوتی
(همان)411 :

نتیـجه:
با عنایت به اینكه نظامی یکی از شاعرانِ استاد و مبتکر مکتبِ خاص و جزء نخبگان اسلوب آذربایجانی است ،قرابتِ درونمایههوایِ
اندیشه او به سبک باروک ،در مواردی چون نوآوری و نوجویی ،نفیِ تقلید از گذشتگان و نپذیرفتنِ چیزی به طور قطعی ،بویشتور
آشکارست .همچنین توجه به گذر زمان و بیثباتیِ جهان ،مرگ و دنیایِ پس از آن و به تبعِ آن ترغیب به غنیموتدانسوتنِ وقوت و
خوشگذرانی و خوشباشی ،از جمله مقوالتی است كه موردنظر نظامی بوده است (كه شاید بتوان آنرا به تعصباتِ مذهبی و دینویِ
او مربوط دانست) .همچنین عالقه نظامی به كاربرد استعارات و تشبیهات وانواع نکات بالغی در شعرش ،آشوناییزدایوی و نیوز وارد
كردن مقوالت حکمی و فلسفی ،موجب بروزِ ابهامات و پیچیدگیهایی شده است كه این موارد نیز ،شعرِ نظامی را بیشتر به ادبیوات
باروک نزدیک میكند.
البته در این میان پارهای اختالفات نیز نباید از نظر دور بماند؛ مثالً در سبک باروک رایجترین قالبِ شعری غزل اسوت ولوی هموان-
طور كه میدانیم ،نظامی قالبِ مثنوی را برایِ خلق داستانهایش برگزیده است.
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زرینكوب ،عبدالحسین .)4911( .نقش بر آب ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات معین.



زیپولی ،ریکاردو .)4969( .چرا سبک هندی در دنیای غرب سبک باروک خوانده میشود؟ ،تهران :انجمن فرهنگوی

ایتالیا-تهران ،چاپ اول.


سیدحسینی ،رضا .)4914( .مکتبهایِ ادبی ،جلد یکم و دوم ،چاپ دهم .تهران :انتشارات نگاه.



شمیسا ،سیروس .)4939( .مکتبهای ادبی ،چاپ پنجم ،تهران :نشر قطره.



 .)4939( . .............................نقد ادبی ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات فردوس.



شیری ،قهرمان .)4934( .ابهام ،فریاد ناتمام ،همدان :انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.



صفا ،ذبیحاهلل .)4914( .تاریخ ادبیات در ایران ،جلد دوم ،چاپ یازدهم ،تهران :انتشارات فردوسی.

فتوحی رودمعجنی ،محمود« .)4931( .ساخت شکنی بالغی (نقش صناعات بالغی در شکست و بازسازیِ متن)» ،مجلـه

نقد ادبی ،دوره اول ،شماره سوم .صص.413-493
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محمدی ،محتشم و زارعخفری ،رسول« .)4932( .ابهام آگاهانه درمخزناالسرار نظامی» ،هفتمین همایش پژوهش های

زبان و ادبیات فارسی ،صص .4334-4614



نظامی گنجهای ،الیاسبن یوسف .)4944( .کلیات خمسه حکیم نظامی ،تهران :انتشارات امیركبیر.



 .)4939( . ................................................گزیده مخزناالسرار ،تصحیح عبدالمحمد آیتی ،چاپ دهم ،تهران :انتشارات
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