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چکیده
است فارسیآفرین در ادب حافظ یکی از شاعران بزرگ و مضمون

هاي وي، سنجیهاي دقیق و ذهن خلّاق و طبع بدیع و نکتهکه اندیشه
از . استاو را در میان شاعران ادب فارسی، ممتاز و برجسته ساخته

جایی که قالب شعري وي غزل است و در آن، مضامین نو و آن
زند، با مکتب باروك داراي هاي بدیع و مفاهیم تازه موج میاندیشه

- هایی مانند عدمافزون براین، ویژگی. ترك ومتشابهی استنقاط مش

و کشف رازهاي متافیزیکمانندلی ئمساتقلید و تکرار، پرداختن به 
- ك، مرگ اندیشی، صحنهتصاویر پویا و متحرّوجود هستی،جهان

باور به آفرینی،ایهام،گرایینمایش، اغتنام فرصت، هنجارشکنی، ابهام
ها ومبارزه با نابسامانینما وتناقضوپارادوکسآزادي بیان، 

هاي مکتب باروك است که از جمله مؤلّفههاي اجتماعیناهنجاري
هدف این مقاله، بررسی . استدر شعر حافظ هم نمود بارزي یافته

زیباشناسی، در شعر حافظ منظرهاي مکتب باروك ازبرخی از جلوه
وي با مکتب باروك است تا بتوان از نقاط اشتراك و ارتباط شعر 

- اما این پرسش مطرح است که آیا حافظ را می. بردبیش از پیش پی

چارچوب مکتب زبانی دانست که درتوان نخستین شاعر فارسی
گیرد؟ این پرسش، از این رو داراي اهمیت است که باروك جاي می

شناختی شاعران شناسان بر این باورند که پیوندهاي سبکاساساً سبک
است، اما آیا اصفهانی با مکتب باروك بسیارگسترده-نديسبک ه

اي بین شعرحافظ و مکتب باروك هاي پیوند دهندهتوان نشانهمی
تامل به این پرسش پاسخ یافت؟ موضوعی که این مقاله با درنگ و
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Abstract
Hafez is one of the greatest poets in Persian literature.
His intellectual content of the precise nature and the
creative and innovative mind have proved him as a
distinctive and an outstanding feature among the
poets of Persian literature. Since Ghazal is his main
form in poetry and because of its concepts and
innovative ideas,it is similar to Baroque School in
Europe. Moreover, features as imitation, repetition,
addressing issues of metaphysics, exploring the
mysteries of the universe, dynamic and moving
images, death, reflection, take a chance,
deconstruction, ambiguity, opacity, freedom of belief,
the paradox and struggle with the social ravages are
of the elements of the Baroque School of poetry. All
of these elements have been reflected in poems of
Hafez. The aim of this article is to exam some
features of Baroque School in  Hafez's poetry .This
question is important because basically stylistics
believe that there are links between Indian-Esfahani
poets and Baroque School, but can we find any signs
of relations between this school and Hafez? The
subject of this article is to answer this question
hesitantly.
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هاي آنپیشینه و ویژگی،باروكمکتب 
یا (Barrubco)ي از ریشه) Baroque(ي باروك واژه

)Barroca( ، مروارید «ي جواهرسازي به در حرفهآغازدر
توان می. شدگفته می» نخورده و نامنظم مرواریدصاف و تراش

ه دراصل، ازمعماري اصطالحی بود کگفت که باروك،چنین
یافت، مفهومی درمعماري وهنرهاي تزیینی به قلمرو ادبیات راه

بیشتردر.م17ي تا اواسط سده. م16ي که ازاواخرسده
و نگارچنان به نقش،در آن،شد وکشورهاي غرب اروپا رایج

هدف از ایجاد بنا، تنها شد که گویا،میتزیین اهمیت داده
در نزد نویسندگان این مکتب تزیین و .تزیین آن است و بس

جهت نیست کهبی.استموزونی از اهمیت واالیی برخوردار
ي نوظهور اروپا را به شعر دوره،مکتباین یکی از نویسندگان 

شعر باروك را در حکم وکندتشبیه می» مروارید موزونی«
قلمرو .)28:1374امینی،(کشدبه تصویر می»ناسفتهمروارید«

توان در مواردي نظیر کاربرد ي معماري را میدر حیطهباروك 
-ها وترکیبها ودرهم آمیختگیها، منحنیوار،قوسعناصر دایره

گفت که باید،ي این تفاسیربا همه.هاي ماهرانه به وضوح دید
است ونه باروك نه یک مکتب یا نهضت ادبی مشخص و معین«

نی محدود معیمکاناز نظر تاریخی و جغرافیایی به زمان و
نوگرایان به ،19يسدهاست که از اواخر یبلکه عنوان،است

هاي زیباشناختی در قرون گذشته که حاالتی قالبک رشتهی
سیدحسینی،(.اندکردهاطالقاندداشتهعاديغیروخاص

میالدي از ایتالیا 17و 16هايسدهاین مکتب در )37:1371
وپایی شد و سپس در تمام هنرها مانند راهی دیگر کشورهاي ار

پرداختن اوجِ.شدبردهموسیقی و معماري از آن بهره،پیکرتراشی
و مقدماتی آن باید از نخستیناز دوران جدابه این مکتب را 

لی همچون متافیزیک، یقرن بیستم به بعد دانست چرا که مسا
هستی، آفرینش و مرگ اذهان بسیاري را به خود مشغولاسرار
.بودکرده

- اصطالح باروك در عصري که شاعران این مکتب می

شد و آنان آگاه نبودند که کار برده نمیدر مورد آنان به،زیستند
این اصطالح در ،رواز این؛اندمکتب نوینی را پایه گذاري کرده

اصطالح نکسی که اینخستین .هفدهم شناخته شده نبودي سده

هفدهم میالدي است يسدهقد ادبی منت» فلینلو«بردکاربهرا 
کوشید رنسانس و باروكدر کتاب .م1888سال که در

سازي و معماري عصر پس از اشی، مجسمهرا به نقّ» باروك«
و دنهفدهم پیوند زيسدهم سرنسانس و پیش از کالسیسی

.طور هنر معماري را از رنسانس به باروك روشن کندتجریان 
نویسنده و فیلسوف اسپانیایی » یانساسار گراتبال«نخستین بار اما

نمایندگان معروف این . کردرا در ادبیات بیانباروكي نظریه
،ي اسپانیاییمکتب در ادبیات گونگورا، کشیش و نویسنده

،پس از شکوفایی رنسانس در غرب.مارینو شاعر ایتالیایی است
بنیان اي راي ادبی جداگانهپیروان مکتب باروك کوشیدند دوره

زبان ونیز دراصفهانی-پیدایش مکتب هندي. کنندگذاري
و ي تحول منطقی زبان فارسی بودنتیجهکه ،ادبیات فارسی

در .)ق9(ي تیموریانسبک عراقی وسبک بینابینِ دورهپس از 
.تنگاتنگی با مکتب باروك داردپیوندشعر فارسی روي داد

غزل است تا جایی ترین قالب شعري باروكرایج«استگفتنی
اي ي شاهکارهاي شعري باروك را در مجموعهتوان همهکه می

گونه تفاوتی از نظر بنابراین هیچ. داداز غزلیات برگزیده ارائه
»قالب بین شعر رنسانس و باروك وجود ندارد

جنبش و ،غزلاي گونهرواج ازسوي دیگر،. )29:1374امینی،(
هايویژگیزدایی از آشناییپویایی و سادگی ساختار شعري و 

.استاروپاییدرشعرمکتب باروك 
است که مبهم واي زیباشناختیشیوهباروك درحقیقت،

درتقابل با هنر کالسیک وغیرعادي بودن ویژگی ذاتی آن است
ي عرصهمکتب باروك در هاي ویژگییکی از.گیردمیقرار

از که در آن سخن است » استحاله و حرکت«مایه،درون
دیگر ولی در هم،باتی نداردثهاست که به ظاهر دگرگونی پدیده

از منظر .دهندآمیزند و تغییر شکل میمیفرو رفته و با هم در
ي اي است که در پهنهانسان اسب مسابقه«پیروان این مکتب،

تازد یا تیري است که از کمان رها شده یا ابري غلیظ جهان می
که همگی استعاره حرکت ... ود و یا کف دریا یا صاعقه یا د

تکیه این مکتب،ویژگی دیگر . )42:1371سیدحسینی،(» هستند
صی است تا حدي که عیوب معشوق نقانهاي جسمبر زیبایی

رود و شاعر از آنها تعریف و شمار میبلکه کمال به،نیست
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افالطونی فاصله از عشق پیروان این مکتب،.کندتمجید می
که ، در حالیندزمینی و جسمانی نزدیک شدو به عشقندگرفت
یکی دیگر از این ویژگی .اوج عشق عرفانی بودپیشین،ي دوره

پیروان مکتب دید . نگاه متفاوت شاعر به طبیعت است،ها
،در شعرآنان. به طبیعت کامالً متفاوت با پیشینیان استباروك 

ردند و دکرو آرایش کالمی توجه میهاواژهبه شکل ظاهر 
.کوشیدندمیزیبا هايواژهبرد کار

ي تحقیق پیشینه
هاي نسبتاً درخورتاکنون پژوهشي حافظ و شعر او،درباره

هایی توان به   پژوهشهمچنین می. استگرفتهتوجهی صورت
ها،کرد؛ برخی از این پژوهشپیرامون مکتب باروك اشاره

هایی ي مکتب باروك وادب فارسی است؛کتابپیونددهنده
چرا سبک هندي در دنیاي غرب، سبک : مانند ریکاردو زیپولی

؛ )1363تهران،- انجمن فرهنگی ایتالیا(شودباروك خوانده می
، دو تهران–نگاهنشر(ادبیهايمکتبحسینی،سیدرضا 
،معرفی سبک باروك، و سیدرضی موسوي گیالنی)1371جلد،

:هنمویی پورژاله کهایی از مقالهو1386تهران،- نشر فیروزه
پژوهشنامه علوم هاي زیباشناسی باروك در رمان جدید،جلوه«

مکتب باروك در ادبیات «، محمدرضا امینی؛ 1380،انسانی
سبک «،؛ محمدبهنام فر1374. 2ش،کیهان فرهنگی،»غنایی اروپا

مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،»باروك ومکتب هندي
- جلوه«،نسرین خطّاط؛ 141،1381.،شدانشگاه فردوسی مشهد

- فصلنامه پژوهش زبان،»هایی ازمکتب باروك دررباعیات خیام

بررسی «: وعبداهللا حسن زاده میرعلی33،1385.شخارجی،هاي
فصلنامه جستارهاي »تطبیقی مکتب باروك با سبک هندي

ولی پژوهشی مستقل که در آن به .1391،بهار1.،شزبانی
،بپردازدعر حافظ هایی از مکتب باروك در شبررسی جلوه

پژوهشی، نگارندگان این همین خأل. استتاکنون نگاشته نشده
مقاله را برآن داشت تا در این تحقیق به ارتباط شعر حافظ با 

پاسخ دهندکههابه این پرسشومکتب ادبی باروك بپردازند
زبانی دانست که فارسیتوان نخستین شاعرآیا حافظ را می

توان این گیرد؟وآیا میجاي میدرچارچوب مکتب باروك

اي بین شعرحافظ هاي پیونددهندهنشانههاي مشترك را، ویژگی
ومکتب باروك دانست؟

درشعر واندیشه ي حافظمکتب باروكجلوه هایی از 
هایی از آن را هایی است که جلوهمکتب باروك داراي ویژگی

:توان در شعر حافظ برشمردمی
نو و بدیعهايمایهدرونآفرینش

یکی از ،و نفی میراث گذشتگانپیشینیاننکردن از تقلید
باروك است که از این منظر مکتباساسی هاي اصلی وویژگی

ي ر پایهب. باشدمیگراییکالسیسیسم وسنّتدقیقاً نقطه مقابل 
منسوخ و ، تقلید از پیشینیان و پیروي از ادبیات کهناین باور، 

ق مضامین و آثار بدیع مورد پسند و و خلشدمیمردود شمرده 
هاي ادبی قدما در برابر شالودهپیروان مکتب باروك،. بودقبول 

به ،کردندگذارياستواري که پیشینیان پایهو اصول محکم و
آثاري پدید آمد که از ،نتیجهدر.شالوده شکنی روي آوردند

هایی ژرف هایی بدیع وصحنهداراي جلوه،حیث معنا و مفهوم
حال اگر بخواهیم از این .توأم با نوعی پیچیدگی درونی بود

،بپردازیمشیرین سخن » حافظ«يهابه بررسی اندیشهدریچه،
ي اعال و آشکار از بدیع و نو اباید بگوییم که شعر وي نمونه

ل و تفکّر در آثار پیشینیان بر با تأم، حافظ، اگر چه.استبودن
ده ولی خود وي به گان شعري خویش افزوژوسعت دانش وا

جان ژرفايکه کالمش بر اي گونه، بهاستنو بودهدنبال طرحی
کرده که هیچ ها رسوخچنان در دلکالم حافظ .نشیندآدمی می

س یانوها نگشته کتابی مانند غزلیات او همدم و همراه انسان
به حق باید گفت که  شعر .استنشدهخلوات و رفیق جلوات

). 96: 1371نیازکرمانی،(»زل معرفت استهمه بیت الغ«حافظ 
:استکردهنوآفرینی و نواندیشی بیانااش را بعقیدهحافظ،

ا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیمــــبی
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

)1375:293حافظ،(
و آدمیانی از نوبه دنبال جهانی ،حافظ در این سراي خاکی
:استسرودهجنس بدیع و نو گشته چرا که 

آدمی در این عالم خاکی نمی آید به دست
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می دیگر بباید ساخت و ز نو آدمیــــعال
)386:همان (

عصران و همگنان توان در میان همرا میحافظراستی به
آفرینی،ژهوا.آوردشماراندیش بهنوگرا و نونعرااخویش از ش

برابر باوري، ستیزه دررنديگرایی،ایهامسازي،ترکیب
بافت زدایی ازآفتشناسی وهاي اجتماعی، آسیبناهنجاري
هاي اندیشهوشعردست، دراینهایی ازویژگیجامعه و
مکتب حافظ وي حافظ، بیانگروجوه اشتراك شعرنوگرایانه

.باروك است

رصه زمانی و مکانیدر عپویاییدنیاي فانی و 
دگرگونی و عدم ثبات که همواره با تغییر شکل و تغییر ماهیت 

هايویژگییکی از ،شخصیت داستانی یا نمایش همراه است
ان روسه منتقد ژبه گفته . باشدمیباروك مکتب ی ختزیباشنا

کنیم معروف قرن بیستم درست مانند لباسی است که بر تن می
حافظ که .)69:1380پور، کهنمویی(»یماندازو بعد به کناري می

: 1385زوار،( اندشعرش را آب زندگی و گوهر منظوم دانسته
است که کالمش در مورد دنیاي فانی و ینعراااز ش،)408

در . یبا و تماشایی استززمانی و مکانی ي در عرصهپویایی 
پذیر پایانطام اندك آن فانی و ح،الغیب شیرازي، دنیالسانزبانِ 
د که فروختن شونشته میداهمگان برحذررو،زاینا. است

آخرت به دنیا ضرري است که تدارك آن به هیچ وجه ممکن 
:نیست

روش به دنیا که بسی سود نکردـیار مف
آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

)1375:207حافظ،(

او . »دنیا وفا ندارد اي نور هر دو دیده«چرا که معتقد است
دنیوي و حرص و طمع به زخارف آن را باعث تلف هايغم

:داندشدن عمر وتباهی آن می
د عمرت ببرد غصه دنیا به گزافـــــنق

باشیه مشکلاگر شب وروز در این قص
)356:همان (

نماییپویا
هایی توان با دیدن تصاویر و استعارهپویایی و حرکت را می

. ن مجسم کرددر ذه» آب، باد، حباب و شعله شمع«همچون
در .شوددیده میفراوانیك به واین تصاویر در مکتب بار

-1616(شدن این امر می توان به سخن گریفیوس آلمانیروشن
پرسد و آنجا که از سرشت انسانی می،دکراشاره) .م1664
- ي کمانسان چیزي نیست جز حباب، شعله«: دهدمیجواب

- زود خاموش میشود، شمعی کهدوام، برفی که فوراً آب می

شود، رؤیا، طغیان، رودخانه، دودي در برابر باد، سایه، 
در شعر حافظ عناصري مثل .)42- 1380:43کهنمویی،(»حباب

کی هستند که از عناصر پویا و متحرّ» باد و آب،شعله،حباب«
باد یکی از .رسانندل و حرکت را مییک بار معنایی تحوهر

حافظ به . شعر حافظ استعناصر سرزنده و بسیار پویا در
؛استي ادبی کردهاستفادهپویا،از این عنصر حیاتی و فراوانی،

است عنوان مثال وقتی او دنیا را دچار رخوت و رکود یافتهبه
:کندطلب حرکت و سرزندگی میموافق،چنین از باد

کشتی شکستگانیم اي باد شرطه برخیز
اشد که باز بینم دیدار آشنا راـــــــب

)1375:76حافظ،(
مجسم کرده و آرزویش این » باد«مانند راحتّی حافظ خود 

دریابد و از انفاس آن بهره مند رابوده که روزگاري دیار یار 
:گردد

اد عزم سر کوي یار خواهم کردـــــچو ب
نفس به بوي خوشش مشکبار خواهم کرد

)165:همان (
آور بشیري شاديمنظر حافظ هم چون سروش غیبیدر باد 

:است
م باد صبا دوشم آگهی آوردــــــــنسی

که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
)170:همان (

تعابیري . آور استیکی دیگر از عناصر پویا و حیات» آب«
آب خضر، آب زندگانی، آب حیات ازلی، آب «چون هم

حسرت، آب لطف، آب حسرت، آب طربناك، آب هفت بحر، 
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ي این است که این عنصر شان دهندهن»...سوز، و آب اندیشه
او براي به نمایش در . حیاتی نقش بسزایی در شعر حافظ دارد

گرفته و یاريآوردن پویایی و سرزندگی طبع خویش از آب 
:ه استسرود

انصافی استحافظ از مشرب قسمت گله نا
هاي روان ما را بسع چون آب و غزلـــطب

)247:همان (
:هم در شعر او کارکردي متحرك و سرزنده دارد، »برق«

از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست
در غمت چو برق بشد روزگار عمرــــکان

)241:همان (
اندیشیمرگ

مرگ «ال در ادبیات باروك کی از مضامین برجسته و فعی
دو اصل ،مرگ و تولّد. استمرگو دنیاي پس از » اندیشی

حالی که این واقعیتدر،آدمی. استمهم در زندگی بشري 
ترسد و در هر شرایط باز هم از مرگ می،استرا پذیرفتهمرگ

ماندن و عشق به عمر طوالنی در نهاد او و اوضاعی امید به زنده
این موضوع در تمام روزگاران و در همه زند وموج می

26:1373فالماریون،(. تاسها مطرح بودهنکشورها و تمد( .
مین سبب است که ترس از مرگ از معضالت تمام جوامع هبه

ترین کنندهشدیدترین و فلج«:شاید بتوان گفت.است بشري 
ولی باید به این .)10:1386،نديگا(» ترس، ترس از مرگ است

کرد که مرگ از نظر ادیان پایان مطلق نیستنکته توجه
ن این تفاسیر باید گفت مضمويبا همه).219:1382،هالیاد(

ي ابعاد زندگی نهفته و به تعبیري جاري وساري مرگ در همه
کشدمیسو سرمرگ از همههايروست که نشانهاز این«است،

ي اغلب نقاشان ، مخیله»مردهي جمجمه «و »اسکلت«، »جسد«
. )65:1380کهنمویی پور،(» استو شاعران را آکنده

کفن و مرگ، روح، قبر،«مانندواژگانی ،دیوان حافظدر 
- خورد که این حاکی از مرگچشم میفراوانی بهبه» تابوت

ترسد بلکه حافظ نه تنها از مرگ نمی.اندیشی حافظ است
تمام . باشدي حساس هم میبسیار مشتاق فرا رسیدن این لحظه

است که مرگ او را وارد دنیایی خوشی حافظ از مرگ ایندل

از این عالم فانی دنیایی که به مراتب بهتر،سازدجدید می
شود و داند پس از مرگ به معبودش نزدیک میزیرا می. است

هاي زمانی و مکانی و مادي در دنیاي بعد از دیگر محدودیت
:اي بیش نیستدنیا در نظر حافظ ویرانه. مرگ وجود ندارد

چهره جان می شود غبار تنمحجــاب
فکنمخوشا دمی که از آن چهره پرده بر

رومـــز کزین منزل ویران بخرم آن رو
رومـــراحت جان طلبم وز پی جانان ب

)1375:300حافظ،(
:اي دارد که اما گویا خواسته

روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده
تا به لحد فارغ و آزاد ببرموان گه

)238:همان (
صحنه نمایش

هر ي نمایشی است که همچون صحنه،دنیا در ادبیات باروك
توهم از حقیقت ینوعي زاییده،دهدچه در آن رخ می

گویا همه چیز در زندگی از منظر آنان دست به دست هم .است
زندگی «در تفکّر باروك.کنندداده تا توهمی از حقیقت را القا

بیش نیست، یک بازي تکراري که به دوام آن هیچ یبازینیز
شعر «که آن جایی از. )49:1384سیدحسینی،(»اطمینانی نیست

حافظ ترجمان عواطف و احساسات انسانی است شعر حافظ 
بر ابیاتی هبشدر دیوان،)8: 1376فرید،(» زبان فصیح دل است

وراي تمام حافظ در.این موضوع استبیانگرکه خوریممی
نوعی دنیاي ناپایدار ،کشدها را به تصویر میهایی که آنصحنه

ه ب،رواز این.کندگوشزد میو جهانی گذرا را به همگان
ي دنیاي فانی هخواهد این حقیقت تلخ و گزندمی» عشق«یاري

:است ازآن جمله.را به شهد شیرین مبدل سازد
ار نه روزي کار جهان سر آیدعاشق شو

وانده نقش مقصود از کارگاه هستیـــناخ
)1375:362حافظ،(

سرودهبیش نیست اي پس با یاد کرد این که این دنیا بازیچه
:است

در این مقام مجازي به جز پیاله مگیر
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ن سراچه غیر عشق میازـــــــدر ای
)248:همان (

باشیاغتنام فرصت و دعوت به خوش
هاي مایهبودن یکی از بن» الوقتابن«شمردن دم و غنیمت

عشق را سطحی ،هنرمند در مکتب باروك. مکتب باروك است
ش به اغتنام فرصت از سویی و دعوت یاگر. یابدو زودگذر می

،از سوي دیگر ،هاي موجودباشی و التذاذ از فرصتبه خوش
شمري حافظ بر غنیمتدم.زندباروك موج میاندر آثار شاعر
هایی همچون تجلّی ازلی، نظام احسن و عنایت اساس اندیشه

شمردنِوي غنیمت،در این اشعار. تبین استقابل خداوندي 
و دریافت و درك ) وقت شناسی عارفانه(الوقتیابنفرصت و 

آن جا که از منظر ،توان دیداي میها را به شکل برجستهلحظه
در این .حاصل حیات انسانی است،او غنیمت وقت و دم

ي عرفانی را دید و هم توان هم جنبهمیاغتنام فرصت 
:اجتماعی

رصت شمار وقتـــبه مأمنی رو ف
ان طریق طعند قاکه در کمینگه عمر

)298:همان(
وانیـــــوقت را غنیمت دان آن قدر که بت

دانیدم است تاجان اینحاصل از حیات اي
)473:همان(

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون
کی به جاي یاران فرصت شمار یاراــنی

)15:همان(
حافظا تکیه بر ایام چو سهو است وخطا

ردا فکنمــــمن چرا عشرت امروز به ف
)306:همان(

گریزيهنجاروشکنی تسنّ
يپوسیدهعادات و رسوم کهنه و دربرابرهنرمند مکتب باروك 

دربرابرو پردازدگریزي میجامعه به هنجارشکنی و سنّت 
اگر . شوردمیهاآنعلیهکند و ي ادبی عصیان میاصول کهنه

که حافظ خواهیم دید ،نگاه کنیم حافظاز این زاویه به شعر 
هاي روز طابق با خواستهمبه دنبال الگوهایی خود،شعردر

هاي فراوانی دارد؛ي، نمونهوسنّت شکنی ها در شعرو است
ترین شاعران به قواعد زبانی بنديحافظ را باید از پاازسویی

وي نحوي، صرفی، واژگانی، بالغیمعیار برشمرد اما در حوزه
شکنی و فراهنجاري در زبان از سنّتی ي فراوانهانمونه،آوایی
گاه برخالف عادات و ،حافظ.شودحافظ دیده میشعر

دانش آراستگی بهو وتقويهاي رایج جامعه که عبادتاندیشه
:یدسرامیدانندمیفضیلت رارا

استدانش در طریقت کافريوتقويتکیه بر
رو گر صد هنر دارد توکّل بایدشــــــراه

)1375:259حافظ،(
:اما با این وجود خود استظهار به امور دنیوي و معنوي دارد

مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول
زدرد نیمه شب و درس صبحگاه رسید
)233:همان (

ابهام 
مکتب باروك ي هاي مشخص و برجستهکی دیگر از ویژگیی
این ي درختی تناور در تاروپود است که همانند ریشه» ابهام«

در شعر نیز ابهام و پیچیدگی فلسفی .استکردهرخنهب مکت
اندك بشري در دانشِدر نگاه او، .جود داردبه فراوانی وحافظ

حافظ در برابر . برابر گنجینه علم الهی هیچ به حساب نآید
وحیرت تردیدانگیز به دریاي هستی و راز و رمزهاي شگفت

:یدسراو میشودمیدچار 
بسیار نقشة ادچیست این سقف بلند س

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست
)121:همان (

آوردمیان میسخن بههاانساناز دانش اندك هموارهحافظ 
- میهمگان را به نوعی خوشباشی فلسفی فرا،با  ترفنديو

:پس. وردآلک سر درفتواند از این کارگاه خواند که کس نمی
رآیدار نه روزي کار جهان سعاشق شو

اخوانده نقش مقصود از کارگاه هستین
)371:همان (
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همیشه به دانش اندك خویش مقر و معترف است ازاین رو، 
:که

روز ها فکر من این است همه شب سخنم
را غافل از احوال دل خویشتنمــــــکه چ
ده ام آمدنم بهر چه بودــــا آمـــــاز کج
ر ننمایی وطنمــــروم آخا میـــــبه کج

)1375:310حافظ،(

نماتناقضپارادوکس یا 
شعرشگردهاي هنري دریکی ازنمایی یا پارادوکس تناقض

تناقض در لفظ در صورتی است که یکی از آن «.فارسی است
)167:1371داد، (»دو امري را اثبات کند و دیگري نفی نماید

یا ناسازگار سخنی است آشکارا متناقض با خود«متناقض نماو
اما به خالف مهمل بودن ظاهري، ،ي عموممنطق و عقیدهبا

جایی که از آن.)6:1377چناري، (»معنا یا حقیقتی دربر دارد
توان بهترین نمود آن میاست،شکنی باروك نوعی سنّتمکتب

- این مکتبدرنماها و تصاویر متناقضرا در خلق پارادوکس

تصاویر )55:1371(شفیعی کدکنینظر از.دیدهنري نیزادبی و
پارادوکسی، تصویري است که دو روي ترکیب آن به لحاظ 

نمایی متناقض.مثل سلطنت فقرکنندمفهوم یکدیگر را نقض می
این ویژگی، که .یکی از خصایص بنیادین در شعر حافظ است

است سخت شگردي«هاي ابهام در شعر اوست از ضرورت
).294: 1376وحیدیان کامیار،(»رندانه و زیبا

از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
نام چه بپرسی که مرا ننگ ز نام استزو

)1375:88حافظ،(
نقش تضاد و طباق در شعر حافظ برانگیختن تعجب است 

...از راه دیگر بر امور خالف عرف و عادت و

این قصه عجب شنو از بخت واژگون
ا را بکشت یار به انفاس عیسويــــم

)1375:386حافظ،(
هاي ویژگیازباید گفت که اگر چه ابهام و ایهام 

ی شعر حافظ است ولی از دیگر شناختزیباجداناشدنی

،شگردهاي دلربا و جذاب شعر او که بسامد بسیار باالیی دارد
نما یکی از وجوه پارادوکس یا متناقض.است»نمامتناقض«

آن به يزدایی در کالم و معناست که حافظ به واسطهآشنایی
شناسی اقتناع حس زیباییواست موجبات تهییج خوبی توانسته

.سازدمخاطب را فراهم

هاي ستیزه با ناهنجاريوبیانآزاديانسانی، رعایت حقوق
اجتماعی

ومبارزه با بیانآزاديها، ارج نهادن به حقوق تمام انسان
بی و هاي اداز شالودههاي اجتماعی، ها وناهنجارينابسامانی

نویسندگان باروك و .باروك استمکتب هاي اصلی فکري پایه
شاعران توانمند این مکتب به آزادي مطلق در بیان آرا و عقاید 

ندداشتتأکیدهاي اجتماعیناهنجاريبرابرو ستیزه درخویش 
رنده زبان و شمشیر نیام تیغ ب.دبودنبندپايهاو سخت بدان

-میها و سلب حقوق انسانی نجاريناهچنان به نیزکالم حافظ 

را مورد جامعهي و تزویر زدهریاکاريناپسندتازد و چهره 
از.مانند استشعر فارسی تقریباً بیکه دردهدهجوم قرار می

رعایت حقوق نظر حافظ نیز همانند پیروان مکتب باروك،
-اجتنابقواعدواصولگري ازستیزهوآزادي بیانانسانی، 

رشد وي است که موجب سامان مندي جامعه وفکرناپذیر
:شودتعالی فکري می

می خور که شیخ و حافظ او مفتی و محتسب
ک بنگري همه تزویر می کنندـــون نیــــچ

)1375:199حافظ،(
افظ ما بوي ریا می آیدــــــگفتی از ح

آفرین بر نفست باد که خوش بردي بوي
)397:همان (

مقابله آنجا که به،دهدر والحاد میبوي کفحافظ،گاه سخن
گیرند و میرود که چرا از خلق خدا عیبجویان میبا عیب

-پذیرند حال آن که میعذر آدمیان را در ارتکاب معاصی نمی

براي حافظ.دانند گناهکاران اختیاري در ارتکاب به گناه ندارند
آورد دلیلی که با دلیلی به ظاهر موجه می«حمایت از خلق 
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اگر قرار بود انسان گناه . اي از طنز و تمسخر همراه استایهم
نکند یا توانایی گناه کردن نداشته باشد عفو و رحمت و کرم 

گرفت؟ خدا بر چه تعلق می
سهو و خطاي بنده گرش اعتبار نیست
»معنی لطف و رحمت آمرزگار چیست؟

)63: 1382پورنامداریان،(

گیرينتیجهبحث و 
یهاي گوناگوني شعر حافظ داراي جلوهآیینهمکتب باروك در 

توان به ژرفاي است که در این جستار کوتاه نمیآشکار. است
نوآفرینی، .مکتب باروك و تجلّی آن در شعر حافظ دست یافت

ك، ك زمان و مکان و جهان گذران، تصاویر پویا و متحرّتحرّ
هام، فرصت، هنجارشکنی، ابنمایش، اغتناماندیشی، صحنهمرگ

مبارزه نما وتناقضپارادوکس وبیان، دانش اندك بشري، آزادي
هاي توان از مؤلّفهرا میهاي اجتماعیها وناهنجاريبا نابسامانی

اندیشی حافظ مانع از آزاد. مکتب باروك در شعر حافظ دانست
مقررات دست و پاگیري است ها ومحدودیت او در قالب آیین

ءاشنمسوم کهن و تقلید از گذشتگان که از عادات و آداب و ر
باد، آب، حباب، (کی همچون تصاویر پویا و متحرّ. دگیرمی
هاي او را به مکتب در شعر حافظ شباهت آرا و اندیشه) دود

ي محکم توان به رابطهبر این اساس می.دهدمیافزایش باروك 
برد و همچنین و استوار شعر حافظ با مکتب ادبی باروك پی

هاي مایهبودن عناصر و بنن گفت که شعر حافظ با داراتوامی
خوردگی و ارتباطی ناگسستنی با گرهمشابه با مکتب باروك،

.    فکري دارداین مکتب ادبی و

یادداشت
» الغیبلسان«ملقّب به ،»حافظ«الدین محمد خواجه شمس.1

- بنا به شواهد موجود در سال.سراي ایران استبزرگترین غزل
اجدادش عالم . گردیددر شیراز متولد. ق.720ـ730ي بینها

الدین عبداهللا شیرازي بودند و خود او هم حکمت را نزد شمس
فاضل نامی آن زمان آموخت در باب زندگی حافظ و خانواده 

مادرش اهل کازرون بود و پدرش «: انداو تذکره نویسان نوشته

کوب،زرین(بود هم از اصفهان یا از دیگر جاي  به فارس آمده 
وي به خاطر حافظ قرآن بودن و بنا به توصیه یکی ).56: 1379

دیوان .را در شعر برگزید» حافظ«از علماي عصرش تخلّص 
.ي پر بهاي معرفت و حکمت استاشعارش زبان دل و گنجینه

خواجه شیراز عارفی عالی مقام و داراي روحی بلند و کردار و 
: 1370انوار،(. لهی بوده استگفتاري عارف پسند و حکیمی ا

ي ما کم و بیش از وامداري این شاعر به شاعران همه)97
شود تا احساس سلف و هم عصرش باخبریم اما آنچه باعث می

تفاوت بیان و نداشته باشیم،هاي حافظ تکرار و تقلید از غزل
زبان در شعر اوست حتی در بیشتر موارد مضمون و مدعایی که 

اي درخشان و اند به گونهکردهقبل از حافظ بیاندیگران بارها
و 1/75: 1381خرمشاهی،(شود عالی گویی خاص حافظ می

اي از حافظه آن در واقع حافظ با گوشه). 1388:12مرتضایی،
سروده است بلکه با تمام اش شعر نمیي ادبیهم حافظه

).243: 1380خرمشاهی،(سروده استبا تمام دلش می، طبعش

منابع
.ترجمه رؤیا منجم.راز،ایرؤاسطوره،). 1382(درچایماده،یال

.علم: تهران
مکتب باروك در ادبیات غنایی «). 1374(امینی، محمدرضا 

.12-14صص . 2ش. کیهان فرهنگی.»اروپا
انتشارات دانشگاه :تهران. سفینه حافظ). 1370(.محمودانوار،

.تهران
.سخن:تهران.گمشده لب دریا). 1382(پورنامداریان، تقی

: تهران.نمایی در شعر فارسیمتناقض).1377(چناري، امیر
.فرزان

به تصحیح ،دیوان اشعار).1375(شمس الدین محمدحافظ،
.جمهوري:تهران.مرحوم قزوینی و غنی

: تهران. دوجلد. حافظ نامه). 1381(خرمشاهی، بهاءالدین
.سروش

.نشر ناهید: تهران.ن حافظذهن و زبا). 1380( _____



1392تابستان،سومسال اول، شماره ،»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«84

.مروارید: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبی). 1375(داد، سیما
:تهران. حلّهکاروانبا).1379(.عبدالحسینکوب،زرین

.امیرکبیر
.قطره: تهران.جمع پریشان). 1385( .زوار، علی اکبر

:تهران.دوجلد. مکتب هاي ادبی).1371(.سید حسینی، رضا
.نگاه

: تهران. شاعر آینه هابیدل،). 1371(.شفیعی کدکنی، محمدرضا
.نگاه

بهنامۀترجم.آناسرارومرگ). 1373(.لیکامون،یفالمار
.شرقی فرهنگنشرمرکز: تهران.انیجمال

جلوه هاي زیباشناسی باروك در «).1380(.کهنمویی پور، ژاله
.69- 79صص.پژوهشنامه علوم انسانی.»رمان جدید

آن؟برهیموومرگازترسچرا). 1386(.مهاتما،ياندگ
.ققنوس: تهران.فیزیتبرنقششهرامترجمه

.معین: تهران.ز شعر دلکش حافظ). 1388(.مرتضایی، جواد
.پاژنگ: تهران. حافظ  شناسی). 1371. (نیاز کرمانی، سعید

نشریه ،»متناقض نما در ادبیات«).1376.(تقیوحیدیان کامیار،
،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

.271-294صص،4شماره 


