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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
که بعد از دوران باشکوه رنسانس در اروپا شکل گرفت، داراي  : مکتب ادبی باروكزمینه و هدف

ویژگیهاي نوینی بود که زیبایی آثار ادبی را دوچندان نموده است. مضامینی که در این مکتب 
ادبی مشاهده میشود، چندین سال قبلتر در تفکر شاعران ما نمود چشمگیري داشته است که این  

گرفته بود. در این راستا، تشابهات مضامین این مکتب و اشعار امر بطور واضح مورد ارزیابی قرار ن
خاقانی ما را برآن داشت تا در این زمینه پژوهشی انجام دهیم، چراکه بر این باور بودیم میتوان 

 به نقاط مشترك فراوانی در سبک شعر خاقانی و مکتب ادبی باروك دست یافت. 
تحلیلی صورت گرفته است، که در آن ابتدا -: این پژوهش بر اساس روش توصیفیروش مطالعه

را  اشعار خاقانی  نقاط مشترك آن و  پرداخته، سپس  باروك  ادبی  به شناسایی مضامین مکتب 
 ایم.استخراج کرده و به تفسیر و تحلیل آنها اقدام نموده

در غرب، چند قرن پس از خاقانی بوجود آمده است، اما    اگرچه مضامین فکري باروكها:  یافته
هاي آن را در شعر خاقانی نمایان ساخت و این نشان میدهد که سبک بخوبی میتوان مشخصه

پردازان غرب، مطالعۀ دقیقی  ویژگیهاي خاصی بوده اما همانند نظریه  شعري شاعران کهن ما، داراي
 که زوایاي پنهان زیادي براي روشن شدن دارند.بر روي آن اشعار صورت نگرفته است؛ درحالی

یک چشمگیرينتیجه در  باروك  ادبی  مکتب  مضامین  قابل :  نمود  خاقانی  شعر  در  کلی  انداز 
هاي آن کامالً بارز است. عدم تقلید از قدما، پویانمایی، وجود مضامین اي داشته و مشخصهتوجه
و... مضامین مشترك مکتب ادبی باروك و شعر خاقانی را قابل تأمل    اندیشی و تناقضگوییمرگ

با مضامین مکتب ادبی   آنها  از شواهد اشعار خاقانی و تطبیق  با استفاده  این پژوهش  نمود. در 
 ایم.باروك، وجوه مضامین مشترك آنها را به اثبات رسانیده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The Baroque literary school, which was 
formed in Europe after the glorious renaissance, had new features that doubled 
the beauty of literary works. The themes observed in this literary school were 
so prominent in the minds of our poets several years ago that they were not 
explicitly evaluated. In this regard, the similarities of the themes of this school 
and Khaghani poetry made us to do research in this field, because we believed 
that many commonalities can be achieved in the style of Khaghani poetry and 
the Baroque literary school. 
METHODOLOGY: This research is based on a descriptive-analytical method, in 
which we first identify the themes of the Baroque literary school, then extract 
its common points and Khaghani poems and interpret and analyze them. 
FINDINGS: Although Baroque themes in the West originated several centuries 
after Khaghani, its characteristics can be well reflected in Khaghani's poetry, 
and this shows that the poetic style of our ancient poets had certain 
characteristics, but the same Western theorists have not studied those poems 
in detail; While they have many hidden angles to illuminate. 
CONCLUSION: The themes of the Baroque literary school in a general 
perspective in Khaghani poetry are significant and its characteristics are quite 
clear. The lack of imitation of the ancients, animation, the existence of themes 
of mortal thought and contradiction, etc., the common themes of the Baroque 
literary school and Khaghani poetry made it worth considering. In this research, 
using the evidence of Khaghani poems and their adaptation to the themes of 
the Baroque literary school, we have proved the common themes. 
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 مقدمه
در نگارش آثار ادبی خود چه بصورت تعمدي و چه   کوتاه به آثار ادبی نشان میدهد هر شاعر یا نویسندهنگاهی  

که با دقت در   اندغیرعمدي، براي جذب بیشتر مخاطبین، تحت تأثیر روشها و یا مکاتب ادبی دیگري قرار گرفته
را در بطن این آثار بخوبی مشاهده کرد. پیتر هاي ادبی  هایی از سایر مکاتیب و نظریهاین آثار بخوبی میتوان رگه

 تأثیرگذاري   به ایرانی شاعران گرایش «آغاز دربارة گرایش شاعران ایرانی به جذب مخاطبان، معتقد است  1جکسون
 قرن طی در روند این  و شروع شده است  میالدي  چهاردهم قرن اواسط در زیرکانه سنجی نکته ازطریق مخاطب بر

 به بازیهاي  شاعران اکثریت و شد  شعر فن هاي رتمها به معطوف شتریب شاعران توجه البته که داشت ادامه نیز بعد
 The Cambridge History of Iran: The Timurid and Safavidیافتند» (   گرایش  افکار ةپیچید بیان و معنایی

Periods: با هنرنماییهاي   اما نظریۀ وي ).  ٩٨٢ از قرنها قبل  با چالش روبرو است چراکه شاعران ما  تا حدودي 
اند. نمونۀ آن خاقانی است که در  اند، سعی در جذب مخاطبان خود کردهخاصی که بر روي زبان شعري انجام داده

به جذب مخاطبان،   اي پیدا کرده است و این گرایش اونمود قابل توجه اشعار خود، با بکار بردن زبان خاص شعري،
ارتباط با مکاتیب ادبیات اروپایی نیست. یکی از این مکتبها که ناخودآگاه ما را بطرف ادبیاتی سوق میدهد که بی

خـرق عـادت و مقاومـت دربرابـر «  ردپاي آن را در شعر خاقانی میتوان مشاهده کرد، مکتب ادبی باروك است.
 ـریتقو  ها، وبـه ابهام و ایهـام و رمزوراز، عدم  قطعیت و اسـتقالل نشـانهآمیختگـی    شناسـی سـنتی،قوانیـن زیبایی

تزیین و آرایه، ویژگیهاي بارز سـبک باروك   به  خاص  ه و توجّ  و تغییـر  حرکت  و  ایـن مـوارد، ناپایـداري   از  و مهمتـر
م (سوررآلیسمشـوندی محسـوب  احمد: ص یشناس ییبایزانگارة   »  آل  واژة  «واژة   ).86هنري،  از  برگرفته  باروك 

نامنظم» است و حتى مفهومى تحقیرآمیز دارد»   (barroco)پرتغالى  Grundkurs )و معنی آن «مرواریدى 
Literaturgeschichte:اسپانیولی -در زبان پرتغالی«.  (٧٠ (barrueco)   برآمدگی غیرعادي زمین   به معنـاي

 از که هنري  جریان «این .(١٤:The Concept of the Baroque)  »استیمعناي ر  به    و در زبان ایتالیایی
است»  کالسیک قوانین برابر د  العملیعکس مییابد،  ادامه هجدهم اواسط قرن تا  و میشود  آغاز شانزدهم قرن اواخر

 1600  امروزه به جریانهاى قالب ادبى بین سالهاى   ) که86هنري، آل احمد: ص یشناسییبایز انگاره  (سوررآلیسم
در سدة   1720تا   ابتدا  باروك  «نام  میشود.  اطالق  باروك  ادبى  دورة  زبان،  آلمانى  قلمرو کشورهاى  در  میالدى 

هاى هنرهاى تجسمى اطالق میکردند که از دیدگاه  هجدهم مطرح شد و بر آن گروه از آثار هنرى و بخصوص آفریده
 Geschichte der deutschen انگیز بودند»شگفت  آمیز، پیچیده وکالسیسیسم غالب در آن زمان، بسیار اغراق

Literatur:گیري از رنگهاي  هنر و معماري چنان مینمود که نقاشان و معماران تنها با بهره در گـسترة«و  )  (٦٤
 Late Renaissance, Baroque) ( هاي خویش بودند»  ها و دغدغهو تزیینات چندالیه، قادر به بیان اندیشه  تند

or Counter-Reformation: 1888 سال  در جدي  بطور باروك اصطالح بار اولین«  کهاما باید گفت   .١٣٩  
 جریان کوشید،  "باروك و رنسانس" کتاب خود با عنوان در «ولفلین  .آمده است ولفلین هاینریش کتاب در  میالدي 
). 28  اروپا، امینی: ص یغنائ ادبیات در باروك (سبک  کند» تبیین باروك به رنسانس از را معماري  هنر تطورات

«پس میتوان گفت که باروك نه یک مکتب یا نهضت ادبی مشخص و معین است و نه از نظر تاریخی و جغرافیایی 
به زمان و مکان محدود است. بلکه عنوانی است که از اواخر قرن نوزدهم، نوگرایان به یک رشته قالبهاي زیباشناسی 

؛  )37ي ادبی، سیدحسینی: ص  مکتبهااند اطالق میشود» ( خاص و غیرعادي داشته  در قرون گذشته که حاالتی
 بود.  مبالغه و تضاد  استعاره، زمینۀ در پی نوآوري  در همواره پرشور، احساسات بیان براي  باروك بنابراین شعر

 
١ . Peter Jackson 
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اي داشته باشیم، میتوان شعر کالسیک و ادبیات اروپا مقایسه  شکنیاگر بخواهیم ازلحاظ ادبیات تطبیقی بین سنت
خاقانی را با مکتب ادبی باروك مقایسه کرد. در این راستا و در پژوهش حاضر با استفاده از تجزیه و تحلیل اشعار 

ات باروك این شاعر، تشابهاتی از مکتب باروك را در شعر وي میتوان مشاهده کرد. در این پژوهش، ابتدا مبانی ادبی
اثبات رسانیدهرا مشخص نموده ابیات دیوان خاقانی، وجود آنها را به  با استفاده از شواهد  ایم. مکتب ایم، سپس 

باروك از نظر تازگی مضمون و خیال و مضامین خاص خود، خوانشی نو در فضاي ادبی ایجاد نموده است؛ این 
اي داشته است؛ لذا این  ارسی، نمود قابل مالحظهویژگیها بصورت عمده در بعضی از سبکهاي شعري کالسیک ف

ادبیات ما آید که نشانهمسئله در ذهن بوجود می از  بارز این مکتب و تشابهات مضامین آن در چه سبکی  هاي 
شده در مشهود است و ردپاي آن را در کدام سبک شعر و شاعر میتوان مشاهده کرد؟ با توجه به بررسیهاي انجام 

ی اروپا و مشابهتهایی که میان بعضی از مکتبها با سبک شعري شاعران کالسیک بچشم میخورد، حوزة مکاتیب ادب
میتوان چنین اظهارنظر کرد که در این میان شباهتی میان مکتب ادبی باروك و شعر خاقانی دیده میشود، و این 

 فوق باز نموده است.آور مکتب آذربایجانی و مکتب مسئله راهی تازه را براي بررسی شعر این شاعر نام
 

 سابقۀ پژوهش 
 در بحث تشابهت در مضامین ادبی مکتب باروك و شعر کالسیک فارسی پژوهشهاي زیر به انجام رسیده است: 

 )1391» ( بازتاب باروك در ساختار غزلیات صائب تبریزي اسدي امجد و اسماعیلی « 
 )1391) ( مطالعۀ موردي: بیدل دهلوي   هندي تطبیقی مکتب باروك با سبک    بررسی«  شامانی  و  یل میرع  ةزادحسن

 )1385هایی از مکتب باروك در رباعیات خیام» ( خطاط و شوهانی «جلوه
 )1392) ( شمس غزلیّات در پري  یک  سرگذشت» (باروك به سبک موالناي رومیی «دستمالچ و اقدم یورالدینن

 ) 1392( »  حافظ مکتب باروك در شعر یباشناختیبازتاب ز« یرجب  و معلوي مقد
با توجه به پیشینۀ پژوهش در زمینۀ مکتب ادبی باروك و شعر کالسیک فارسی، مشخص شد که تحقیق حاضر در  
نوع خود داراي نوآوري کاملی است و مسیري نو براي تشابه مضامین ادبی مکتب باروك با شعر کالسیک فارسی 

 میگشاید. 
 

 بحث و بررسی 
ه مضامین و ویژگیهایی که در مکتب ادبی باروك وجود دارد از البالي نکتۀ الزم دربارة این پژوهش این است ک

ایم، تمامی آنها را در یک طیف شده بیرون کشیده شده است و با انسجامی که در آنها بوجود آوردهتحقیقهاي انجام
شدن بحث ایم. همچنین براي جلوگیري از طوالنی  بندي نموده و در زیرمجموعۀ این پژوهش گنجاندهخاصی دسته

و محدودیت در تعدد صفحات چاپ تحقیق براي چاپ در مجالت، از آوردن شواهد مثال فراوان خودداري نموده و 
 ایم.تنها براي اثبات هر مبحث، به بیان نمودن چند نمونۀ شعري از دیوان خاقانی بسنده نموده

 
 عدم تقلید از قدما

یکی از ویژگیهاي اصلی و اساسی مکتب باروك است که از    نکردن از پیشینیان و نفی میراث گذشتگان،  تقلید« 
این باور، تقلید از پیشینیان و پیروي از   ۀ ر پای. بشدیباگرایی مسنّت  کالسیسیسم و  مقابل  ۀاین منظر دقیقاً نقط

 ی باشناخت یبازتاب ز» ( ادبیات کهن، منسوخ و مردود شمرده میشد و خلق مضامین و آثار بدیع مورد پسند و قبول بود 
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این مکتب درمقابل اصول محکم و استواري که قدما «  ).78، علوي مقدم و رجبی: ص حافظ  مکتب باروك در شعر
هاي نوینی را دنبال میکند که پیچیده و ژرف است و ا و جلوههمیپردازد و اندیشه  عرضه میکردند، به هنجارشکنی

 ). 58زاده و شامانی: ص، حسنب باروك با سبک هندي تطبیقی مکت بررسی» ( اثر خود پیشی میگیرد از معیارهاي 
اي نو و بکر هستند. نمونۀ  و داراي جلوه  بنابراین ادبیات باروك بر این باور استوار است که آثارشان در نوع خود بدیع

 این عقیده، در شعر خاقانی کامالً مشهود است. وي در دیوان خود بارها به این مطلب اشاره میکند که در خلق 
 در این راه نوآور و مبتکر است:  یوان خود از هیچکس تقلید نکرده ود

مرا  تر از من پادشاـنیست اقلیم سخن را به شد  مسلم  راندن  سخن  ملک  جهان   در 
 

ذکـعال  القدسانی را منم روحـعـر مـریم بکـم م ـم  مـالـع ـر  را  فـن ـی   رمانروا ـم، 
 

الفتی ـنوع  عقل را نایب منم، نعم الوکیل شه طغان نعم  منم  صاحب  را  فضل   روس 
 )17(دیوان خاقانی: ص                               

اعتقاد به تازگی فکر و قریحه خود، تنها به اینجا ختم نمیشود، بلکه در جایی دیگر با استفاده از یک تشبیه زیبا، 
 به دوشیزه تعبیر میکند و عدم تقلید از قدما را بیش از پیش به رخ میکشد:   بکر،فکر و سخن خود را از نظر تازگی و  

 خاطر آبستن من نور عقل است از صفا     من حرز روح است از صفت  دوشیزة ۀنکت
 )17(همان: ص

اعرانۀ خود ـسخن میگوید و خود را ـس  احرخاقانی در جایی دیگر با تعبیري زیبا از تازگی و نوآوري فکر و قریحۀ ـش
 اي میخواند که شگفتگی دیگران را در پی دارد:و فرزانه

 وان بدین گویان که آخر جاي این ساحر کجا؟    این از آن پرسان که آخر نام این فرزانه چیست؟ 
 )18(همان: ص 

گر اسـت که وي سـخن خود را به حضـرت این عدم تقلید از قدما و ادامه ندادن راه پیشـینیان زمانی بیشـتر جلوه
 ع) تشبیه کرده و سخن و قریحۀ خود را  همانند او بکر و بدیع میداند:(   یسیع

 ویا ـادر هست گـی مـاک ـر پـه بـک  دختر طبعم چو عیسی است  ۀنتیج

 از مریم نخل خرما ـجـر اعـو بـچ  ر طبع من گواه است ـسخن بر بک
 ن ها ـ ان مـرهـدروغی نیست ها ب   و من ناورد پانصد سال هجرت ـچ

 )24(همان: ص 
بکر و تازه معرفی میکند و این ویژگی شعریش را قضاي آسمانی میداند، و با این بیان   خاقانی فکر و قریحۀ خود را  

 تنها کالم و سخن خود را از پیشینیان جدا میکند، بر نوآوري سخن و قریحۀ خود تأکید فراوان دارد: نه
 خطر استنامرد، بکر کم زدـن  خاطرم بکر و دهر نامرد است

 تشهـربـانو از عمر اس ۀلـگ  ر خاطرم ز قضاستـنالش بک
 )64(همان: ص 

 ي جهانداریناپاگذر زمان و 
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چنین «  1البته به گفتـۀ وارنـکاز دیگر ویژگیهاي شعري سبک باروك، ناپایداري جهان و عدم ثبات آن است.  
شعر باروك موجب شده   نمیشـود و در واقـع تکـرار چـشمگیر آن درمضمونی به خودي خود، باروك محسوب  

 نیز   2رابرت کلمنتس   :Baroque Once More)۱٥۲(   »بـاروك شـناخته شـود  عنوان انگارة بـارزباست که  
بـاروك بیـان«عقیده دارد   از وظایف ادب و هنر   » ( ناپایداري، موقتی و گذرا بودن زندگانی دنیوي است  یکی 

Michelangelo as a Baroque Poet:۱۸۸ (    مضمون ناپایداري در ادبیات باروك به شیوهبنابراین باید گفت-
القـاه بـه خواننـده  زنـدگی چیـزي . «میشود  اي مختلفی  و  نمایش است  بمنزلۀ صحنۀ  باروك، جهان  در شعر 

از مکتب باروك در رباعیات   ییها(جلوه  »تکراري که به دوام آن هیچ اطمینانی نیست   نیـست جـز یـک بـازي 
زندگی را نوعی بازي ناپایدار و گذرا «  دربارة ادبیات و آثار باروك،  3ژان روسه).  55  خیام، خطاط و شوهانی: ص

این رویه در نیمۀ دوم )  (Linterieur et lexterieur:۲٤٥میبیند که همواره سایۀ مرگ بر آن گسترده است»
نظ یافت. «وي احساس بیریهقرن شانزدهم توسط مونتنی دیگر  این مکتب جلوة خاصی  بیقراري پرداز  و  ثباتی 

انسانها را در مکتب باروك بخوبی نشان میدهد، وي انسان را به پر کاه و دنیا را به بادي ناپایدار مانند کرده است»  
سیدحسینی: صمکتبها(  ادبی،  شیوه  نیا  ).44ي  به  خاقانی  شعر  در  شدهمضمون  بیان  گوناگونی  و   هاي   است 

ناپایداریهاي جهان را با تعابیر مختلف بتصویر میکشد، وي براي این که خواننده را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد، از 
 است. عدم ناپایداري دنیا را چنین بیان کرده  قرآن کریم مدد میجوید و با استفاده از صنعت تضمین،
 ها ــالـــ سان م ـال االن ـــو قا ـهـال ـر مـــب  تنگ آمده است زلزلت االرض هین بخوان

 ) 4(دیوان خاقانی: ص
خاقانی گذر زمان و عدم پایداري دنیا را با تعبیري زیبا به صورت تجرید، بیان میکند و با استفاده از استعارة کنایی، 

 پویایی زمان را به خود متذکر میشود:
 د دادـواهـخـان نــه زمـان ـه زمــک   ی ـــ انــاقــرس خــت ـه بــانــاز زم

 د دادـواهـخـان نـهــاي جـهــدر ب   روزه استر یک هفته ملک ششـعم
 )168و  167(همان: ص 

وي با استفاده از قدرت تخیلی که در زیباآفرینی مضمونهاي شعري خود دارد، ناپایداري دنیا و گذرا بودن آن را به  
زیبا از عناصر طبیعت، این چنین بیثبات بودن دنیا را به خواننده   و با استفاده از تعابیري   زیبایی بتصویر میکشد

 القا میکند: 
 هرگز ز شست چرخ خدنگی خطا نکرد  ی وفا نکردیاـر گیـاغ دهـز به بـرگـه

 ردـا نکـر قبـه آخـت کـی ندوخـپیراهن  ســیچکـار به باالي هـیاط روزگـخ
 ردـر دغا نکـردي نباخت چرخ که آخـن  حالی دغل نشد  هـر کـداد دهـنقدي ن

 دك بقا نکردـو صبح اولش انـآخر چـک  تاب سالمت کرا نشاندـردون در آفـگ
 ) 765(دیوان خاقانی: ص                

دنیا به همینجا ختم نمیشود، بلکه وي در جایی دیگر، با استفاده از تشبیهی کارآمد، عمر رفته   این عدم ناپایداري 
 را به ماه مانند میکند که در حال سپري شدن است و رو به انحالل میرود:

 
۱. F.J. Warnke 
۲. Robert Clements 
۳ . Rousset 
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 بل منهیدـمر ازین قـر بر عـمه  دـت کاسته شـعمر کز سی گذش

 به مه مثل منهید زـر را جـمـع  مه بکاهد چو زو دو هفته گذشت
 )171(همان: ص

خاقانی در پایان به این نکته اشاره میکند که راز جهان و همۀ آنچه که در آن است تماماً پوچ و بیهوده است و  
درنهایت به این نتیجه میرسد که از این هیچ بودن و ناپایداري دنیا، چیزي بهره انسان نمیشود و همان بهتر که به 

 آن امیدوار نباشیم: 
 چون همه هیچ است ازین شمار چه خیزد  یـ تـار گرفـو شمـو به جـراز جهان ج

 ) 772(همان: ص
 

 ة حرکتی و پویانماییاستعار
 از  یکی است، همراه نمایش یا داستانی شخصیت  ماهیت  تغییر و  شکل تغییر با همواره که  ثبات عدم و  دگرگونی«

 ثبات  عدم و دگرگونی  ،بیستم قرن معروف  منتقد ،روسه ژان گفته بهاست.   باروك مکتب یسنا شزیبا  ویژگیهاي 
ی باروك در رمان باشناختیزي  ها جلوه» ( اندازیممی کناري به  بعد و  میکنیم تن  بر که است لباسی مانند درست
مکتب باروك، پویایی و جنبش بسیار مورد توجه است و ایستایی و سکون مورد    در  ).69پور: ص  کهنمویی  جدید،

  John Donne)پویایی و ناایستایی مشخصۀ هنر باروك اسـت»«   ،1به گفتۀ کاتلین رین  نکوهش قرار گرفته است.
and the Baroque Doubt: ۳۷۲) بنابراین تصاویر در ادبیات باروك درهم تنیده میشوند تا ذهن خواننده را .

میشوند که گویی خطوط    ـوي در هـم ادغـامتصویرها بـه نحبیشتر با موضوع درگیر سازند. ازاینرو باید گفت: «
بدسـت مبهم  و  محو  تصاویري  و  شده  محو  آنها  جداکنندة   A Clarification of the) میدهند»  خارجی 

Baroque Problem in the Romance: باروكبنابراین    .(١٢٥-١٢٤ از پویایی و جنبش و   شعر  سرشار 
استعاره وجود  خاقانی  شعر  در  میدهد،  قرار  تأثیر  تحت  روش  این  با  را  خواننده  و  است  که تازگی  حرکتی  هاي 

دهندة پویایی و جنبش باشد بوفور یافت میشود. خاقانی در بیت زیر بخوبی از اینگونه استعاره استفاده کرده نشان
 رمنی مانند میکند که بوسیلۀ باد محال ربوده میشود: را به خ شدة خوداست و عمر سپري

 مـتریجلت ز عمر از مژه پرنمـوي خـدر خ  غ رفت به باد محالـر اي دریـخرمن عم

 تریمراست چو صبح پسین از همه خوشدم  گرچه بهین عمر شد روز به پیشین رسید
 )626(دیوان خاقانی: ص

ویژگی بسیار زیبایی که در این مبحث، بخصوص در دو بیت باال، به شعر خاقانی جلوة خاصی بخشیده، استفاده از 
تنها در نوع خود جالب و درخور توجه هاي نمایشی و ناپایداري دنیا است که نههاي حرکتی، همراه با صحنهاستعاره

هاي استعارة حرکتی و پویانمایی بکاررفته در دیوان خاقانی، است، بلکه بر زیبایی آنها افزوده است. از دیگر نمونه
 وصف آه درون به دود است که در بیت زیر چنین آمده است:

 چون شفق در خون نشیند چشم شبپیماي من   ن ـاي مـدم چون کله بندد آه دودآسصبح
 )320(همان: ص

 
۱ .Kathleen Raine 
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ر داده است؛ از حبابی که بر روي آب حرکت قرا  خاقانی براي بیان پویایی و حرکتی تمام عناصر طبیعت را مد نظر
 میکند: 

ر شــــع کــاروان  یشـــرو  ـپ ــت  اســ ی   خــاقــاـن
 

آب  کاروان  پیشرو  حباب   همچون 
 ) 818(همان: ص                                      

 
 

 تا ابري که در آسمان در حال حرکت است:
بهــار   گنج  آنــکگنج  اژدهــاي  میغ   بــان روان، 

 
داشته  هرا  برق  وز  دوان  اینک  سحاب   رخش 

 )384(همان: ص                                    
پویایی و حرکت در بیت زیر بخوبی نیز قابل تأمل است و خبري از ایستایی و سکون در افکار خاقانی مشاهده 

 نمیشود:
دارد  ــان  ــن ع در  ــاه  م ــه  ک ــد  ــورشـــــی  خ

 
بین   رکیبش  در  دویده  سایه   چون 

 )654(همان: ص                                      
هاي حرکتی و پویایی به هایی که در باال به آنها اشاره شد، استفادة خاقانی از استعارهبنابراین با استفاده از نمونه

بسیار آشکار است بلکه نوآوریهاي وي در این بخش را مورد   تنهاهمراه جلوه دادن عناصر موجود در طبیعت، نه
 توجه قرار داده است.

 
 ۀ نمایشصحن

حقیقت   افتد میتواند توهمیعنی هرآنچه در آن اتفاق می«؛  تشبیه شده است  صحنۀ نمایشبه    در ادبیات باروك دنیا 
پردة نقابهاي رنگارنگ   در پس  هاي گوناگونباشد. دقیقاً مانند یک صحنۀ نمایش، همانطورکه در صحنۀ تئاتر چهره

کنند، در تفکر باروك، زندگی نیز یک بازي بیش   پیوسته در حرکت و تکاپو میباشند تا توهمی از زندگی را القا
ژان روسه ). «49  : ص  سیدحسینی(مکتبهاي ادبی،    »اطمینانی نیست   نیست؛ یک بازي تکراري که به دوام آن هیچ

 بررسی » ( مرگ بر آن گسترده است  ی را نوعی بازي ناپایدار و گذرا میبیند که همواره سایۀباروك، زندگ  آثار  در  
 ادبیات   از   خود  توجه  قابل  تحلیل  در 1ماراوال   ).60زاده و شامانی: ص، حسنتطبیقی مکتب باروك با سبک هندي 

نمایش    «ویژگی  که  میکند  اشاره  باروك  باروکی   هنر  و  ادب  درنتیجه  و  باروك  دورة  جهانبینی  در  نهاتنهصحنۀ 
 شعر   در  شخص  هر  به  که  نقشی  ،: نخستمییابد  نمود  مختلف  طریق  سه  به  نیز  ادبیات  خود  در  بلکه   است،  مشهود
  شخص   که  معنی  بدین  ،مییابند  چرخشیحالتی    نقشها  دوم،  وهلۀ   در  .مییابد  موقتی  حالتی  شودمی  محول   باروك
 بیشتري  اهمیت  ظواهر  بهن  پرداخت  نهایت،  در،  شود  ظاهر  خود  پیشین  نقش  با  مغایر  نقشی  در  حتی  است  ممکن
وارنک از دیگر  (Culture of the Baroque. Minneapolis: ۱٥٤) »مییابد  جوهره  و  ذات  تحلیل  بهنسبت
است؛ درعوض میگوید    دنیا مانند نمایش  :«هنرمند باروك به ما نمیگوید  کـهپردازان این مکتب معتقد است  نظریه

 :Baroque Once More »رد او بدینگونه جهان پیرامون را تنها وهم و خیال برمیشم»  «دنیا نمایش اسـت
153) .( 

 
١  .Maravall 
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میتوان گفت مبحث صحنۀ نمایش به همراه ناپایداري دنیا در ادبیات باروك و دید کلی پیروان این مکتب به امور  
امور طبیعی موجود در اطراف خود را بصورت ناپایداري دنیا و نیستی   طبیعی روزمره متفاوت است و با توصیفاتی

مشاهده میشود. وي   آورد. این تفکر و به صحنۀ نمایش آوردن آن، در شعر خاقانی بوفورآن به صحنۀ نمایش می
 دنیا را بخوبی براي مخاطب ترسیم میکند و حجاب از ظواهر دنیا برمیدارد:

 ان بینیـا دوستـگوید بیا ته گورستان همیـک  ورستان ــــر به گچو رفتی سوي بستانها یکی بگذ
 دهان بینیو بربستهـان را تـانـدههـا پستـبس  د ـراننـیـرغ حـه دام مـانند بـچشم ادامـی بـسـب

 که تا بر هم نهی دیده نه این بینی نه آن بینی  ا خاقانی خاکیـا ایـیـن دنـدي در ایـه دل بنـچ
 )588(دیوان خاقانی: ص                        

خاقانی در جایی دیگر با تصویرآفرینی بسیار زیبا، دنیا را مانند پارچۀ رنگارنگی میبیند که عمر پرندنماي انسانها را 
 با خود میبرد:

 ذراـود عـر بــاز دگـمـل نـنشاط طف  ی آري ـآبرفت روز و تو چون طفل خرم

 به صد خزینه تبذل به دانگی استقصا  ده که خوش نبودـعمر دادي دنیا ب وـچ

ر تو را میبرند رنگ و بهاـرند عمــــپ  وقلمونـر بـی شب و روز سپهـــدورنگ  
 )7(همان: ص 

مبنی بنابراین با توجه به شواهدي که از شعر خاقانی در این بخش بیان کردیم، بخوبی به این ویژگی شعر خاقانی 
 میبریم و وجود آن در این مبحث براي ما اثبات شد.ثباتی دنیا پی بر بی

 
 فرصت و لذت بردن از روزگار گذرا اغتنام

، غنیمت شمردن وقت و لذت بردن از نعمتهاي گذراست. پیروان مکتب باروك از  از دیگر ویژگیهاي مکتب باروك
-غنیمت اگر بتوان تالقی دمآمده را غنیمت میشمارند. «لحظۀ کوتاه، نهایت استفاده را میبرند و فرصتهاي بدست

میختگی و درهم مد نظر قرار داد، چنین درهم آ  عـدي دیگـر ماري باروك با اندیشناکی از هیمنۀ مـرگ را از بُش
 :Michelangelo as a Baroque Poet )» ( بودخواهد  باروك    پیچیدگی تداعیگر جنبۀ دیگري از ادب و هنـر

 تضادهاي  از گیري بهرهبا   پردازان این مکتب،از نظریه  1سگریفیو همچنین دربارة این ویژگی ادبیات باروك،    .189
 جوالن امروز «آنچه  دیگوو می  میکند دنیاست، تأکید دره  ک را هنچ  هر مرگ و گذرایی و ناپایداري  بر مختلف
 .Trans. Scott Horton)  ».( دبو نخواهد ش  بی استخوانی و خاکستر فردا میکند، خودآرایی و میدهد

Deutsche Dichtung des Barock: 95,  و   بنابراین ببریم  را  استفاده  نهایت  زمان حال  از  است که  بهتر 
این ویژگی مکتب باروك در   روزگار پیش آمده و لذتهاي موجود در آن را بخوبی قدر بدانیم و از آنها بهره ببریم.

و   تشبیهات  با  را  روزگار گذرا  از  بردن  لذت  و  زندگی  غنیمت شمردن  دارد. وي  نمود چشمگیري  خاقانی،  شعر 
 اي زیبایی بیان میکند و از این حیث جلوة خاصی به این موضوع بخشیده است:هاستعاره

بــان رـی ـگ ر  ـم ـع کــه  ن  ـی ـب گــذرد ـب ـی ـم  دریــده 
 

بیار   باده  بسوي  ره  از  دامنش   بگیر 
 ) 620(دیوان خاقانی: ص                             

 میگوید:وي در جایی دیگر خود را از اندوه بیهوده خوردن، سرزنش میکند و 
 

١ . Griffius 
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کـانـدُ را  تو  مـانـد   هش خوري؟ خـاقـانیـا چـه 
 

ماند   نیمخورد  جگر  و  بخورد  دلت   کانده 
 )763(همان: ص                                      

 و باز چنین موضوعی را در جاي دیگر چنین بیان میکند:
بـی عـمـر  از  دیــدي  چـو   ثـبــاتـی خــاقــانـیــا 

 
ماتی  شاه  پندار  برافشان  هوس   نطع 

 )698(همان: ص                                    
ــدار مـیدـهد ـکه از اـیام ـحال بخوبی بهره ببرد پیش از آنـکه از این   و در بـیت زیر این چنین ـبه مـخاـطب خود هشـ

 گون رخت بربندد:خیمه  دنیاي 
ایــامــت کــه  آـن از  ش  ـی ـپ وس  ـه نــاب  ـط ر  ـب  ـب

 
خیم   زیر  کند   اخضر  ۀچهارمیخ 

 )8(همان: ص                                         
آوري مال و دارایی تجدید نظر کرد و تنها باید از روزگار موجود بهره برد، بلکه باید در جمعو یادآور میشود که نه

طلبان  م عشرتآمده استفاده کرد و بر این عقیده است که عدم استفاده از آن ثروت و دارایی، به کااز داراییهاي بدست 
 خوار است:میراث

 دـنـا چـا تـال دنیـراي مــو بــی تـسع  ل و بخت بلندـامـاحب راي کـاي ص

 خورندـه عشرت بـه آن مال بـدا همـاع  یرونـو از تن بـان تـه رود جـردا کـف
 )625(همان: ص 

 هنرمند و شکستن هنجار  انیعص
یی از مکتب باروك هاجلوه(  علیه اصول کهنۀ ادبی است» هنرمند عصیان  هاي بارز مکتب باروك«یکی از مشخصه 

بدنبال نوگرایی و    جامعه ۀکهن رسوم و عادات  دربرابر باروك مکتب).  57در رباعیات خیام، خطاط و شوهانی: ص  
دست  آورد و دربرابر آداب و رسوم کهنهمین دلیل به شکستن هنجار و گریز از سُنت روي می  به نوجویی است و 

سابقه، استعارات جدید  این عصیان و هنجارشکنی مربوط به امور نحوي زبان، تشبیهات غریب و بی  به عصیان میزند.
هاي آن در شعر خاقانی بوفور  سازي و ساختن ترکیبات کالمی جدید است که نمونهو یا واژه  و نو، اغراقهاي گزاف

 یافت میشود.
ع و زیبا بکار برده است که در آن شاعر تنهایی خود را به «نخی مانند میکند در بیت زیر خاقانی، تشبیهی بسیار بدی

که در دست مریم تنها افتاده» و در مصراع دوم همین تنهایی و یکتایی خود را به «سوزنی مانند میکند که حضرت 
در سایر آثار ادبی عیسی در روز معراج به همراه خود به آسمانها برده است» که این تشبیه از تنهایی و یکتایی  

 دیده نمیشود:
ــتــ رشــ چــون  ــت  ۀتــنــم  اســ ــا  دوت  مــریــم 

 
یکتا   عیساست  سوزن  چون   دلم 

 ) 24(دیوان خاقانی: ص                                
 همچنین در بیت زیر نیز اغراقی بس گزاف دیده میشود که در هیچیک از آثار متأخران مشاهده نشده است: 

ــرخ   چ ــه  ب زد  دل  ــون  ــوج خ م ــدان  ــن  چ
 

برخاست   کهکشان  راه  از  گِل   که 
 )61(همان: ص                                        

 گاهی اوقات تصویرهاي زیبایی خلق میکند که حاصل تشبیه و مراعات نظیر هستند:
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ري  ــال مشـــــت وب ــه  ب م  روـی دو  وزاي  ـج ــه  ب  وار 
 

نگذارند   شدنم  سرطان  سوي  چون  کنم   چه 
 ) 154 (همان: ص                                     

همانطورکه همه اطالع دارند، دیوان خاقانی سرشار از چنین تشبیهات و اغراقهاي گزافی است که سرتاسر دیوان  
اي اي از دریوي را تحت تأثیر قرار داده است و ما در این پژوهش مجال کافی براي بیان آنها نداریم و این تنها قطره

هاي کوچک تنها براي اثبات بیکران تشبیهات و تصاویر بدیع خاقانی است که در شعرش بکار برده و این نمونه
بنابراین ویژگیهاي هنجارشکنی از  ؛  مدعاي ما مبنی بر وجود ردپاي باروك در دیوان خاقانی در این مبحث است

هاي ادبیات باروك یعی و لفظی که از زیرمجموعهروش قدما و عصیان در بکارگیري فراوان از بکار بردن صنایع بد
 است در شعر خاقانی مشاهده میشود.

 
 ابهام و پیچیدگی

اي است که همۀ ، ابهام و پیچیدگی است. «ابهام در مکتب باروك همانند رشتهباروك مکتب هاي از دیگر مشخصه
از مکتب باروك در رباعیات خیام، خیاط و شوهانی:   ییهاجلوههاي این مکتب را بهم متصل نموده است» ( جنبه

به کارگاه جهان هستی دچار ابهام و حیرت میشود و این سرگردانی و حیرت را ). شاعر مکتب باروك نسبت58ص
در شعر خود جلوه میدهد. این ویژگی و سرگردانی شاعر از رازورمز زندگی و ابهام در عالم هستی، در شعر خاقانی  

 هاي زیر گواه این مطلب است: اي دارد که نمونهبل توجهنیز نمود قا
 شما و اـم  هـستی او در  نـگنجـد زانـکه  است درخور  بیخودیی نقد به را شما و اــم

 فنا راه  شحنۀ کیست؟  خطه این در عقل  راز درگاه حلقۀ چیست؟ کوي  این در چرخ
 ) 35(دیوان خاقانی: ص 

و این ابهام و پیچیدگی از رازورمز زندگی در بیت زیر نیز جلوة خاصی یافته است، هرچندکه تا حدودي در مصراع  
 دوم خود به این سؤال جواب داده است:

 دو عالم چیسـت دو کفه اسـت میزان مشـیت را 
 

وزانش   است هر کو هست  بیرون  کفه  دو   وزین 
 ) 212: ص (همان                                     

و در نهایت این ابهام و پیچیدگی تا جایی پیش میرود که شاعر از پیش و پس عمر فرورفته نیز دچار حیرت و 
 سرگردانی میشود:

ــه ــتـ ــرورفـ فـ روز  آن  از  ــه  ــر   نـ ــمـ  عـ
 

داشت   خواهم  خبري  پیشین   پس 
 ) 83(همان، ص                                         

 نماییو تناقض   پارادوکس
و آشتی تناقضها در    بـاروك،بارة  در1ژیـل دلـوز  هاي بدیع هنر باروك، تناقض و واژگونی است.از دیگر زیرمجموعه

تاریکی جداییاین مکتب چنین میگوید « از  ترتیـب کـه روشنی  ادغام میشود، بدین  بوده و مدام در آن  ناپذیر 
ضخیمتر سایه   هـاي میکنند، تا جاي خود را بـه تـاریکی و پـردهگون را طی  دریج طیفهاي گونهت روشن ب  رنـگهـاي 
نظریه  .Leibniz and the Baroque: ۳۲ )(   ببخشند» دیگر  باروك،از  ادبیات  مبحث  این  آدالیـد   پردازان 

 
١  .Gilles Deleuze 
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 » گیري انسجامی واالتر میشود عناصر متضاد در هنر باروك، منجر به شکل اتحـاداست. وي معتقد است «1بکمـن
 )۳۱۷Emergence of Baroque Mentality and Its Cultural Impact on: The (    از    2«ژرار ژنت

از مقالهدیگر نظریه این مکتب، در یکی  با تحلیل اشعار سنت پردازان  با عنوان، «عالم واژگون   » شاعر هاي خود 
 :Figures رد نشان داده است»نما را بخوبی بکار میبها و تصاویر متناقضمکتب باروك را بعنوان شاعري که آرایه

 نمـا صـنعت رایجـی اسـت کـه شـاعر متنـاقض نیز به این ویژگی اشاره میکند و میگوید «  3کلمنتس  ) 9 -20(
هاي  مخالف و انگاره باروك به کمک آن از دنیاي محسوس فراتر میرود، منطق را به چالش میکـشد و قطـبهـاي 

با یکدیگر را در تضاد  از   .) Michelangelo as a Baroque Poet: ۱۸۸ (   قرار میدهد»  مغایر  این ویژگی 
به شیوه پارادوکس  از  نیز بوفور دیده میشود و خاقانی  باروك در شعر خاقانی  برده که مکتب  بهره  هاي گوناگی 

 هاي زیر تنها بخش کوچکی از کاربرد این آرایه در دیوان خاقانی است:نمونه
ــق ــا، زرد  می، ـعاشـ  همرـنگ اـهل درد ـبه  ـبهآسـ

 
صفاپرورد    آمده   بهزرد  شکربار   تلخ 

 ) 389(دیوان خاقانی: ص                             
 نما است.که «تلخ شکربار» یک صفت ترکیبی متناقض

 همچنین در بیت زیر:
 در ســاغر آن صــهبا نگر، در کشــتی آن دریا نگر

 
آمده   رفتار  به  کشتی  نگر،  صحرا  تر،  خشک   بر 

 )389(همان، ص                                     
 که «خشک تر» یک صفت ترکیبی پارادوکسی است.

می؟ جــام  جز  بــه  ــت  چیســ کهن،  چرخ   نوبر 
 

شکم حامله  در  تر  آتش  خشک،  آب  ز   اي 
 )260(همان: ص                                      

 استعاره از باده.«آب خشک» استعاره از جام بلورین و آتش تر 
 اي دیگر:نمونه

د«جز رصــــدان   ــپـی ه سـ ـــی دن  »سـ  نشــــاـن
 

خیزد  چه  روزگار  ز  جانها  ره   بر 
 )772(همان: ص                                      

  نشان، آن زمزم آتشفشانآن کعبۀ محرم
 

آمده  پرواز  به  مه  یک  دامنکشان،  مه،  کاخ   در 
 )390(همان: ص                                     

 الیه است.واژة ترکیبی «زمزم آتشفشان» پارادوکس مضاف و مضاف
 

 نیازيي و بیآزاد
بسیار مورد توجه قرار میگیرد.   نیازي از امور مادي، از دیگر موضوعاتی است که در مکتب ادبی باروكآزادي و بی

یی از مکتب باروك در رباعیات خیام،  هاجلوه«در واقع آزادي بینش اصلی و بنیادین مکتب ادبی باروك است» ( 
). «و میتوان گفت که مشخصۀ بارز مکتب باروك میتواند آزادي در بیان عقاید خاص خود 62خطاط و شوهانی: ص

ب  بررسیباشد» (  باروك  ). چنین موضوعی در دیوان  61زاده و شامانی: ص  ، حسنا سبک هندي تطبیقی مکتب 

 
١  .Adelheid Beckman 
٢  .Gerard Genet 
٣ . Clements 
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هاي گوناگونی بیان میشود. این ویژگی مکتب باروك در شعر خاقانی بطور محسوستري جلوه پیدا خاقانی به شیوه
 کرده که در آن شاعر با بزرگنمایی خاصی آن را بیان کرده است:

 ل است و من فارغ ز جاهشاه مشغو  ن آگه ز کارـاه محجوب است و مـش
 م او غافل ز راه ـ اه ـن آگـه مـلکـب  د آزــنـاو در ب ن آزادمــکه مـلــب

 ) 918(دیوان خاقانی: ص 

اه مقایسـه میکند و آزادي و آزاد بودن اه میکشـد. در   در بیت باال میبینیم خاقانی خود را با پادـش خود را به رخ ـش
 آورد:بیت زیر نیز از مفهوم آزادي چنین سخن بمیان می
ــرض  غـ ــر  هـ ــد  ــنـ بـ ز  آزادم  ــه   ورچـ

 
گزید  خواهم  بانوان  شاه   مهر 

 )170(همان: ص                                     
ــخن بمـیان میوي در ـجاي دیگر از بی ــتن ـمال و مکـنت ـبدنـبال آن هم نـیازي خود نیز سـ آورد ـکه ـبا وجود ـنداشـ
 نخواهد رفت و میگوید:

   
 

 نه سر هیچ دري خواهم داشت  نه در هیچ سري خواهم کوفت
 )84(همان: ص

 نیازي و استغنا بسیار خرسند است:و از این بی
   

 
 را مکان نخواهد داد خواجگان  چون به خرسندي این مکانت یافت 

 )167(همان: ص 
 نیازي را در قناعت میداند و میگوید:و در پایان این بی

ــش کـ ــت  ــاعـ ــنـ قـ ــن  دامـ در  ــاي   پـ
 

ندوخته  بطر  لباس   اند کت 
 )105(همان: ص                                     

ت کو از این بی ت بطوریکه آن را به تاجی مانند کرده اـس ند اـس یار خرـس تغنا بودن دریافت  نیازي بـس طۀ اـس ه بواـس
 نموده است:

کنم  تاج خرسندیم استغنا داد چه  طغیان  مملکه  چنین   با 
 )252(همان: ص                                      

 
 مرگ تفکر
مرگ در ادبیات . «است آن از پس دنیاي  وتفکر مرگ  باروك   ادبیات در موردمطالعه و برجسته مضامین از یکی

تطبیقی مکتب باروك با   بررسی» ( شـده است  هاي زنـدگی آمیختـه باروك حضوري پررنگ داشته و با تمام جلوه
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آنچه امروز جوالن پرداز این مکتب با بیان این جمله «نظریه  1). هِدِر59زاده و شامانی:  ص، حسنسبک هندي
 Trans. Scott Horton. Deutsche» ( نخواهد بود  میدهد و خودآرایی میکند، فردا خاکستر و استخوانی بیش

Dichtung des Barock: ۹تر کرده است. پس میتوان گفت شاعر مضمون مرگ را در شعر باروك برجسته ) ٥
مکتب باروك یک لحظه از مرگ غافل نیست و دائم آن را یادآور میشود. «بطور کلی باید گفت در ادبیات باروك 

ي ادبی، سیدحسینی:  مکتبهاهاي زندگی درهم آمیخته است» ( ور دارد و با تمام جلوهدرونمایۀ مرگ در همه جا حض
). خاقانی نیز از این حیث مستثنی نیست و در اشعارش بطور پیوسته از مرگ یاد میکند و این تصور را با  65ص  

یکشد و یادآور میشود تصویرسازیهاي زیبایی بیان میکند. او در ابیات زیر بخوبی مرگ را براي مخاطبان بتصویر م 
 که کسی از دست مرگ رهایی ندارد:

 ام ثعبان را چه خرچنگ و چه مورـک
 ز راــیــوزان و داس تــش ســـآت

 د امان؟ـــاشـی بــاد کـع را از بـشم

 سیل طوفان را چه خرسنگ و چه کاه 
 یاهـشک گـت باشد تر و خـک صفـی

 اهـنـد پـاشـا بـجـش کـه را ز آتـبـپن
 ) 918(دیوان خاقانی: ص 

و در جایی دیگر با کمک استعاره و تشخیص، مرگ را بوضوح دربرابر چشمان مخاطب بتصویر میکشد که کسی از 
 آن در امان نخواهد ماند:
 س نیافتـان کـر زمـوز روش ده  س نیافتـان کــام امــف ایـاز ک

 نیافتزین دو رصد خط امان کس   رـشام و سحر هست رصددار عم
 )28(همان: ص 

 تناسخ
کوهها   رقصندیکه «سنگها مي دارد و بهمین دلیل است  اتوجه قابل یۀ تناسخ در شعر و ادبیات باروك نمود  امدرون

دنیاي مسخ و تناسخ یکی از  تا  ...  کنندیابرها در آسمان حرکت م و    دیآیو کشتی نوح از آنها درم  شکافندیازهم م
). این ویژگی در شعر خاقانی به دو گونه 47ي ادبی، سیدحسینی: ص  مکتبها » (دشومشخصات هنر باروك شمرده  

 ی اوقات شاعر خود را در بطن محتوا قرار میدهد که خود دچار تناسخ و دگرگونی شده است:گاه مشاهده میشود.
ــد  ــیماب شـ ــبرم و سـ ــق تو دید صـ  آتش عشـ

 
آب  من  شد هستی  آب  مرا  آب   گشت، 

 ) 595(دیوان خاقانی: ص                            
که در بیت باال خود شاعر با دیدن معشوق دچار تناسخ و دگرگونی شده و هستیش به آب مبدل شده است که  

 چنین مسخ و دگرگونی در بیت زیر نیز مشاهده میشود:
ـچرب ـــخن  رسـ ـت ــقــتاي  عشـ آـتش  ز  ــان   زب

 
نویسد   چه  روغن  ز  آب  شدم  آب   من 

 )596(دیوان خاقانی: ص                            
گونۀ دوم از تناسخ در شعر خاقانی مربوط به امور خارجی و بیرونی هستند که در آن جمادات به انسان مبدل  

مشاهده میشود. نمونۀ زیر تنها نمونۀ    فورو ب و این همان تشخیص و استعارة کنایی است که در شعر خاقانی    اندشده

 
١  .Hederer 
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در ادب فارسی و شعر خاقانی است که مجال کافی براي ارائۀ بیشتر این باروك  از این تناسخ نوعی    بسیار کوچکی
 نیست: هانمونه 

 ز شادي ارغوان با گل شراب وصل مینوشد  وشد پله میـحرا حـه صـحرا رو کـنگارینا به ص

 یجوشدـ مگر نرگس نمیداند که خون الله م  ند شوخیککه نرگس می دیگویل بلبل همـبه گ
 وشد ـاشق پند ننیـمگر سوسن نمیداند که ع  چه پندم میدهد سوسن که گرد عشق کمتر گرد 

 )515(همان: ص                        
 جاندارانگاري

بـه امور طبیعی است.    آخرین مضمونی که در مکتب ادبی باروك قابل بحث و بررسی است مبحث جاندارانگارانۀ
  Michelangelo as a» ( است،  هاي ادبی مورد توجه شاعران باروكاز آرایه  «جاندارانگاري   1کلمنتس  گفتـۀ

Baroque Poet: و شعر   اي دارد و مشابهتهاي مکتب ادبی باروكاین امر در شعر خاقانی نمود قابل توجه).  ١٩١
 هاي زیر گواه مطلب فوق است.خاقانی را به اثبات میرساند. نمونه

 بر چرمه تنـگ بنـدد و هــرّا بـر افــکنــد  سوارة گـردون بـــه جنـگ دي سلطان یک

 بر راه دي کمــین بـه مفاجـا بـر افکـنــد   وارویک وشـاق ز سـقـالب تـركبا بیست
 )136دیوان خاقانی: ص( 

در ابیات باال شاعر براي توصیف رسیدن فصل بهار از صنعت تشخیص و جاندارانگاري امور طبیعی بهره میگیرد و  
تصویري نو را در ذهن مخاطبان ایجاد میکند. وي در بیت زیر نیز با جاندارانگاري «عقل و جان» به توصیفی زیبا 

 اقدام میکند:
 میـــــان بـــــه خـــــدمت تـــــو   عقل، جان بر

 
تـویی  کـه  کـران  هر  به   میشتابد 

 )678(همان: ص                                     
 نمونۀ دیگري از این جاندارانگاري در توصیف ذغال به طاووس با استعارة بعید در بیت زیر کامالً مشهود است:

ــو  ـــ ــه از گلـ ــاووس بین که زاغ خورد آنگـ  طـ
 

 ـکنــد هــاي مـنقا بـرافـ گــــاورس ریــزه  
 )136(همان: ص                                 

جاندارانگاري در دیوان خاقانی بوفور قابل مشاهده است که براي جلوگیري از اطالۀ کالم و بیان مطالب زائد، تنها 
ایم تا از این حیث تشابه مکتب ادبی باروك و سبک شعري خاقانی را براي مخاطبان باال اکتفا کرده  هاي به نمونه

 به اثبات برسانیم.
 

 گیرينتیجه
 هرچنددر شعر خاقانی، قرابت عجیبی میان شعر وي و مکتب ادبی باروك مشاهده شد.    آمدهبعملي  هایبررسپس از  

شعر خاقانی فراتر از این است که آن را در یک مکتب ادبی خاص محصور کنیم اما در این پژوهش با توجه به این 
ی بخوب  موردبحثمشاهده شد، سطح فکري این شاعر با مکتب    سنخیت که در شعر خاقانی و مکتب ادبی باروك

عر خاقانی همانند مکتب ادبی باروك، آینۀ پایان به این نتیجه رسیدیم ش  قرار گرفت که در  لیتحل  و  هیتجزمورد  

 
١  .Clements 
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نماي زندگی بشري است که در آن عدم تقلید از گذشتگان یک افتخار محسوب میشود و در ادامه به عصیانی تمام
دست میزند که نتیجۀ آن استفاده از عوامل پویایی و حرکتی است و از ایستایی و سکون دوري میکند. انسان مکتب 

ی دچار اضطراب روحی و روانی است و این ناشی از عدم اعتماد و اعتقاد به پایدار بودن دنیاي باروك در شعر خاقان
فرامیخواند    آمدهشیپگذران است. چنین نگرشی، انسان مکتب باروك را به تفکر دربارة مرگ و اغتنام از فرصتهاي  

 بعنوان هایی که در این پژوهش  جه به نمونهبنابراین با تو؛  ترجیح میدهد  زیچ  همه ، آزادي و آزادگی را بر  جهیدرنتو  
نمایندة  می اآوردهشاهدمثال   اروپا میتوان  ادبی  با مکتبهاي  از حیث تشابه  را  ادبی   اریعتمام، شعر خاقانی  مکتب 

 باروك بشمار آورد.
 

 نویسندگان  مشارکت
 ارومیه دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این

  این   اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  سرکار خانم دکتر فاطمه مدرسی.  است  شده  استخراج
 متن   تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  آقاي وحید علی بیگی سرهالی.  اندبوده  مطالعه
 . است بوده پژوهشگردو  هر مشارکت و تالش حاصل  مقاله محتواي  تحلیل  نهایت در. اند  داشته نقش نهایی

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 دادند،   یاري   پژوهش  این   کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که رساله    داوران  هیئت   وارومیه    دانشگاه  انسانی
 .نمایند اعالم

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
 

REFERENCE  
Al-Ahmad, Mustafa. (١٩٨٥). Surrealism is the idea of artistic aesthetics. Tehran: 

neshaneh.p.86 
Alavi Moghaddam, M, and, Rajabi, M. (٢٠١٣). Aesthetic reflection of the Baroque 

school in Hafez poetry. Journal of Literary and Rhetorical Research. (٣) ١, 
summer ٢٠١٣, pp. ٨٤-٧٦. 

 Amini, M. R. (١٩٦٨). Baroque style in European lyrical literature. Kayhan Farhangi, 
No. ١٢٢. August and September. pp. ٢٨-٣١. 

Clements, R J. (١٩٦١). Michelangelo as a Baroque Poet. PMLA, (٣) ٧٦. pp. ١٩٢ -١٨٢. 



 171/  بررسی مشابهتهاي مضامین مکتب ادبی باروك و سبک شعري خاقانی

 

Deleuze, G. (٢٠٠٤). The Fold: Leibniz and the Baroque. Trans. Tom Konley.  
Minneapolis: U of Minnesota P.٣٢. 

Friederich, W. P. (١٩٤٧). Late Renaissance, Baroque or Counter-Reformation? The 
Journal of English and Germanic Philology. (٢) ٤٦. pp. ١٤٣-١٣٢. 

Genette, G. (١٩٦٦). Figures I. Ed. Du SeuIl. pp.٢٠ -٩. 
Hanak, M. J. (١٩٧٠). The Emergence of Baroque Mentality and Its Cultural Impact . 

On Western Europe after ١٥٥٠. The Journal of Aesthetics and Art Criticism.  
28 (3). ��. 315-326. 

Hassanzadeh Mir Ali, and Shamani. L. (٢٠١٢). Comparative study of Baroque school 
with Indian style, Case study: Biddle Dehlavi), Quarterly Journal of 
Comparative Language and Literature Research.pp.٦٦ -٥١. 

Hatzfeld, H. (١٩٤٩). A Clarification of the Baroque Problem in the Romance 
Literatures. Comparative Literature. (٢) ١. pp. ١٣٩-١١٣. 

Hederer, E. (١٩٦٧). Trans. Scott Horton. Deutsche Dichtung des Barock. Boston: 
Barns & Nobel. 

Jackson, P., ed. (٢٠٠٦). The Cambridge History of Iran: The Timurid and Safavid 
Periods. Vol. ٦. Cambridge: Cambridge U, P.٩٨٢. 

Kahnmouipour, J. (٢٠٠١). Baroque aesthetic effects in the new novel. Research 
Journal of Humanities, pp. ٧٩-٦٩. 

Khaghani, Afzaluddin. (١٩٩٦). Divan, edited by Ziauddin Sajjadi, Fifth Edition. 
Tehran: Zavvar.  

Khattat. N. and Shohani, A. (٢٠٠٦). Effects of the Baroque school in Khayyam's 
quatrains. Foreign Language Research Quarterly, Vol. ٣٣, pp. ٦٤-٤٩. 

Lauer, Gerhard. (٢٠١١). Grundkurs Literaturgeschichte. Stuttgart: Bielefeld. p.٧٠. 
Maravall, J. A. (١٩٨٦). Culture of the Baroque. Minneapolis: U. of Minnesota P.١٥٤. 
 Moser, W. (٢٠٠٨). The Concept of the Baroque. Revista Canadiense de Estudios 

Hisp nicos. pp.٣٧-١١. 
Propst, Karl. (١٩٧٢). Geschichte der deutschen Literatur. Wien: Österreichischer 

Bundesverlag für Unterricht.p.٦٤. 
Raine, K. (١٩٤٥). John Donne and the Baroque Doubt. In Horizon. (٦٦) ١١. pp. ٣٧١-

٩٥. 
Rousset, J. (١٩٧٦). Linterieur ET lexterieur. Jese Corti. p.٢٤٥. 
Seyed Hosseini, R. (٢٠٠٢). Literary schools. Twelfth edition. Tehran: Agah. pp.٣٧٫٤٤-

٤٧٫٦٧. 
Warnke, F. J. (١٩٧٠). Baroque Once More: Notes on a Literary Period. New Literary 

History. (٢) ١, pp. ١٦٢-١٤٥. 
 

 فارسی  منابعفهرست  
و   یادب  ي پژوهشها   ) 1392، ( مسلم   ی،رجبو    اریعلوي مقدم مه  ،حافظ  مکتب باروك در شعر  یباشناختیبازتاب ز

 .84-76 ، صص1) 3ی، ( بالغ



 155-173 صص ، 75، شماره پیاپی 15، دوره  1401نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ مرداد   سبک شناسی /  172

 ، شامانیو    عبدااهللا،  یل میرع  ةزادحسن  )،مطالعۀ موردي: بیدل دهلوي(   تطبیقی مکتب باروك با سبک هندي  بررسی
 . 66 -51، صص1) 3)، پژوهشهاي زبان و ادبیات تطبیقی ( 1391(  لیال

رمان جدید، کهنموییباشناختیزي  هاجلوه در  باروك  ( ی  ژاله  انسانی، شمارة  1380پور،  علوم  پژوهشنامۀ   ،(37  ،
 .79-69صص 

)، پژوهش زبانهاي خارجی، 1385(   رضایعل  ر رباعیات خیام، خطاط، نسرین و شوهانی،یی از مکتب باروك دهاجلوه
 .64-49، صص33شمارة 

 )، تصحیح ضیاءالدین سجادي، چاپ پنجم، تهران: زوار. 1375الدین ( دیوان شعر، خاقانی، افضل
. 122فرهنگی، مرداد و شهریور، شمارة   )، کیهان 1374محمدرضا، (  اروپا، امینی، یغنائ ادبیات در باروك  سبک

 .28-31صص 
 نشانه.  )، تهران:1377مصطفی، (  آل احمد،  .هنري  ی شناسییبایز انگارة سوررآلیسم

 )، چاپ دوازدهم، تهران: آگاه. 1381ي ادبی، سیدحسینی، رضا، ( مکتبها 
 
Deleuze, G. (٢٠٠٤). The Fold: Leibniz and the Baroque. Trans. Tom Konley.  

Minneapolis: U of Minnesota P 
Friederich, W. P. (١٩٤٧). "Late Renaissance, Baroque or Counter-Reformation?" The 

Journal of English and Germanic Philology. Vol. ٤٦, No. ٢. pp. ١٤٣-١٣٢. 
Genette, G. (١٩٦٦). Figures I. Ed.Du SeuIl. 
Hederer, E. (١٩٦٧). Trans. Scott Horton. Deutsche Dichtung des Barock. Boston: 

Barns & Nobel. 
Jackson, P., ed. (٢٠٠٦). The Cambridge History of Iran: The Timurid and Safavid 

Periods. Vol. ٦. Cambridge: Cambridge U P. 
Lauer, Gerhard. (٢٠١١). Grundkurs Literaturgeschichte. Stuttgart: Bielefeld. 
Maravall, J. A. (١٩٨٦). Culture of the Baroque. Minneapolis: U. of Minnesota P. 
Propst, Karl. ١٩٧٢. Geschichte der deutschen Literatur. Wien: Österreichischer 

Bundesverlag für Unterricht. 
Rousset, J. (١٩٧٦). Linterieur ET lexterieur. Jese Corti. 
Warnke, F. J. (١٩٧٠). "Baroque Once More: Notes on a Literary Period." New 

Literary History. Vol. ١, No. ٢. pp. ١٦٢-١٤٥. 
Friederich, W. P. (١٩٤٧). "Late Renaissance, Baroque or Counter-Reformation?" 

TheJournal of English and Germanic Philology. Vol. ٤٦, No. ٢. pp. ١٤٣-١٣٢ 
Clements, R J. (١٩٦١). "Michelangelo as a Baroque Poet". PMLA, Vol. ٧٦, No. ٣. pp. 

١٩٢ -١٨٢. 
Hatzfeld, H. (١٩٤٩). "A Clarification of the Baroque Problem in the Romance 

Literatures". Comparative Literature. Vol. ١, No. ٢. pp. ١٣٩-١١٣ 
Hanak, M. J. (١٩٧٠). "The Emergence of Baroque Mentality and Its Cultural Impact . 

On Western Europe after ١٥٥٠". The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 
Vol.  
No. ٣. pp. ٣٢٦-٣١٥. 



 173/  بررسی مشابهتهاي مضامین مکتب ادبی باروك و سبک شعري خاقانی

 

Moser, W. (٢٠٠٨). "The Concept of the Baroque". Revista Canadiense de Estudios  
Hisp nicos. Pp.٣٧-١١. 

Raine, K. (١٩٤٥). "John Donne and the Baroque Doubt". In Horizon. Vol. ١١, No. ٦٦. 
pp. ٩٥-٣٧١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفی نویسندگان
 دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشجوي دکتري : سرهالیوحید علی بیگی 

(Email: vahid.sarhali@gmail.com  ( نویسنده مسئول: 
 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. استاد: فاطمه مدرسی

 (Email: f.modarresi@urmia.ac.ir) 
 

COPYRIGHTS 
©٢٠٢١ The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY ٤٫٠), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers. 

 

Introducing the authors 
Vahid Ali Beigi Sarhali: PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Urmia 
University, Urmia, Iran. 
(Email: vahid.sarhali@gmail.com : Responsible author) 
Fatemeh Modarresi: Professor, Department of Persian Language and Literature, Urmia University, 
Urmia, Iran. 
 (Email: f.modarresi@urmia.ac.ir) 


