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 چکیده

شعر فارسی در جریان تطور خود پس از پشت سر گذاشتن دورۀ موسوم به سبب  رراقبی و        

پیش از ورود به سب  هندی یا اصفهانی، دوره ای را تجربه نمود کبه دبدود یب  قبرن ببه درازا      

ید و با رنوان مکتب وقوع در شعر فارسی شناخته می شود. واسوخت یکی از برجسته ترین انجام

انشعاب های فکری و هنری مکتب وقوع در قرن دهم هجری است. در این نوشتار کوشبیده مبی   

شود با بررسی کوتاهی  در باب پیش زمینه های واسوخت گرایی در شعر فارسی، به بررسی رلل 

فرهنگی شیوع این شیوه در قرن دهم پرداخته شود تا از ایبن رهگبذر بتبوان    و روامل اجتماری و 

به الیه های رمیق تر پیدایش این جریان فرری در شعر فارسی قرن دهم پبی ببرد. همینبین ایبن     

وخت در قبرن دهبم   نوشتار می کوشد به بررسی ویژگی های ادبی و هنری و معنبایی شبعر واسب   

 ان ویژگی های خاص این نوع شعری را بررسی نمود.پرداخته تا به صورتی رلمی تر بتو

 

 ادبیات قرن دهم، مکتب وقوع، واسوخت :واژه های کلیدی
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 مقدمه

پس از تجربة دو سب  خراسانی و رراقبی ببه دنبباش کشبم قلمروهبای       زبان فارسی شارران    

خباص خبود از    تجربیبات ببرای بیبان   نبو   در پی رسیدن به نگاهی آنان. بودندناشناخته در شعر 

تکبرار و تقلیبد    ورطة شعری بسرایند که به بودند و به همین سبب می کوشیدند زندگی و  انسان

رانجام به صورتی مشخص سب  هندی یا اصفهانی را در ادبیبات  فرو نیفتد. این تالش شاررانه س

سبب  رراقبی    از میان رهایی تدریجی ی کهددوداً ی  قرن فترت در فاصلهاما فارسی پدید آورد، 

که با رنوان مکتب وقبوع   پدید آمدجریانی در شعر فارسی  پیدا شد و روی آوردن به سب  هندی

 شناخته می شود.

قرن دهم هجری در شعر فارسی پدید آمد و تبالش کبرد تبا  باش را از      در ربع اوش وقوعمکتب 

ایبن مکتبب در نیمبه دوم     درآورد و دیاتی تازه به آن بخشد. صورت خش  و بی روح قرن نهم

قرن دهم به اوج کماش خود رسید و تا ربع اوش قرن یازدهم ادامبه داشبت. شبارران وقبوری مبی      

بر اساس واقعیت روزمره و نه نگاهی اثیری و انتااربی   کوشیدند تا به بیان داالت رشق و راشقی

هبای  بپردازند، به همین جهت این نوع از شعر ساده و بی پیرایه و خالی از صنایع لفظی و ا برا   

 (.8: 8431) گلیین معانی، بود شاررانه

با اینکه شعر وقوری در میان اشعار شعرای کهن فارسی نیا به چشبم مبی خبورد و کمباش البدین      

ماریل، موالنا، سعدی، امیر خسرو دهلوی و دیگران در این وادی ورودی یافته اند اما این نبوع  اس

شعر در قرن دهم به صورت ی  جریان برجسته و مستقل در میان شارران باب شد، با توجبه ببه   

برخی سعدی را بنیانگذار وقوع گویی و امیبر خسبرو دهلبوی را وسبعت دهنبده آن       همین مسأله

از قبرن   فارسی زببان، پبیش  از شارران  ی (. اما هیچ 83: 4، 8434د) شبلی نعمانی، برمی شمارن

 ،به سرودن این نبوع از شبعر نپرداختبه انبد     و با بسامد فراوان دهم به صورت مستقل و مشخص

بلکه تنها ابیاتی اندک که داکی از رابطة واقعی میان راشبق و معشبو  باشبد مبی تبوان در میبان       

 اشعار آنها یافت.



 

 

( تقلید می 529پیش از شیوع طرز وقوع در شعر فارسی، شعرای  اش سرا از روش بابا فغانی) م. 

( رسید تقلید را به تجدد کشانید، به همین سببب  538کردند، و چون نوبت به لسانی شیرازی) م. 

وقوع گویی گفته اند، اما چنبین ببه نظبر مبی رسبد کبه       برخی از تذکره نویسان او را واضع زبان 

شرف جهبان قاوینبی   برجسته وقوریون میرزا دی قمی در این روش بر لسانی تقدم دارد، فرد شهی

است که تمام  الیات وی به این طرز و روش سروده شده است. بعد از وی در سراسر نیمبه دوم  

ماننبد   رایج روز شمرده می شد، تا آنجا که بعضی از شعرای این مکتبوقوع، زبان قرن دهم زبان 

: 8431) گلیین معبانی،  می دادندخود را وقوری قرار  یای و وقوری نیشابوری تخلصوقوری تبر

8-9.) 

 

 واسوخت

است. به نظبر مبی   متضاد سوختن  به معنی« واسوختن»واسوخت در لغت بادذف نون، از مصدر 

شعرا و به تببع تبذکره هبا و فرهنب       اشعار دراز اواخر قرن نهم یا اوایل قرن دهم  این واژه رسد

  دوره صفویه و پس از آن به کار رفته است.های 

 نورس قاوینی:

 ردۀ خود وانسوزدببببببببار از کببببببببهبببببببها نسوزد       رخت گرم است از آن دل

 بایندرخان صفوی:

 مببام سوختم و وانسوختببببببخود را تمداغ سوز که واسوزی از  مش        وید ببببگ

 طالب آملی: 

 واسوختم چون صنعت شاپور را دیدم از او وی نیازی در سخن طلب    ربه خسرو داشتم 

 ولی دشت بیاضی:

 رشق و این محبت، واسوختن نبببدارداین بببببببببم نصیبی از دوختن ندارد     چاک دل

 .(312-318: 8431) گلیین معانی، 



 

 

در دورۀ  ، ساخته ای مشترک میبان شبارران هنبد و ایبران    واژۀ واسوختکه  تقریبا مشخص است

ادبیبات   ببا استقصبا در    صفوی است و از همین طریق به فرهن  های لغت راه یافته است، زیبرا 

 معنای مورد نظر در قرن دهبم واژه به این  شاهدی برای استعماش کهن فارسی تا پیش از قرن دهم

راج، ماننبد آننبد  . فرهن  های رصر صفوی و دوره های بعبد خصوصباً فرهنب  هبایی     پیدا نشد

: 8438که همگی در هند نوشته شده)سبید رببدا ،   رجم  رلحات الشعرا، چراغ هدایت و بهامصط

. سباخت واژگبان   را از شعر شارران قرن دهم به بعبد گرفتبه انبد    گانواژه  گونهاین ( 883-834

گویا در ایبن دوره مرسبوم ببوده اسبت،     « وا»فارسی با استفاده از پیشوندها و پسوند های از قبیل 

غ هدایت وادید را به معنای اربرا  و بیبااری گرفتبه کبه درسبت نیسبت) گلیبین        صادب چرا

را ببه معنبای   « وابوسبیدن »و « واسرنگیدن»نیا  ( و نویسندۀ مصطلحات الشعرا335: 8431معانی، 

اررا  و روی گردانی آورده و از محمد دسین مسرت و یحیی کاشی سه بیت در این باب ذکبر  

 (. 339-333، 332: 8411نموده است) وارسته، 

]یعنی کامالً[ به مراد  پوره»ات مردم افغانستان به معنی تا چند دهه قبل در محاور« واسوخت»واژه 

معنای اربرا  و روی  دیگر ( اما امروزه 933: 8443ویس، نکار می رفته است) افغان  به «نرسیده

انستان به معنی شرمندگی افغ در زبان محاورۀ مردم گردانی ندارد و در برخی مناطق خراسان و نیا

 «و واسوخت شبدم  ، نشدقصد انجام فالن کار را داشتم»و شرمساری به کار می رود، مثال گویند: 

 یعنی شرمنده و شرمسار و سرافکنده شدم.

از معشبو  باشبد.    و گاه اناجارشعری است که درون مایه آن روی گردانی ،واسوخت در اصطالح

ب وقوع به شمار می آید صرفاً مربوط به قرن دهم نیست و این مکت از انشعاباتاین نوع شعر که 

، شمیسا، 83: 4، 8434که برخی گفته اند ودشی بافقی مبدع واسوخت بوده است) شبلی نعمانی، 

تنهبا  »( درست نیست زیرا این دالتی است که می تواند برای هر کسی دست دهبد و  232، 8412

اررا  کرده و اشعاری در این باب سبروده اسبت    ودشی نبوده که از معشو  سرکش و دش آزار

 .(314 :8431گلیین معانی، « )بلکه دیگران هم کم وبیش از این نوع شعر گفته اند



 

 

به روشنی با نگاهی به پیشینه ادب فارسی می توان زمینه های واسوخت گرایی در شعر فارسی را 

با سردی و بی میلی و  خویش، در ضمن تغاالت گاه شارردوره سب  خراسانی در مشاهده کرد. 

ادیاناً خشونت با معشو  سخن می گوید و او را به قطع رابطه و دش سپردن به دیگری تهدید می 

در سب  رراقی نیا برخی از شارران  الیات واسوختی گفته اند، هرچنبد بسبامد ایبن نبوع      کند.

این قرن سروده انبد بسبیار    اشعار در ادبیات فارسی از آ از تا قرن دهم نسبت به آنیه شارران در

 چند نمونه زیر در این باب قابل توجه است:  اندک و ناچیا است. 

 ین روز رسیدن نتوانچون شد این روز در    ین روز بدانبببدر چنببمکن ای ترک مکن ق

 س روز نهانببببتو ندانی که بود شب ز پوش تو چون سیم سپیدست چه سود    گر بنا گ

 وش چنانبببمردمان را همه بودست بنا گببببید     ین بنا گوش سپبببببنه تو آورده ای آی

 .(419، بی تا: سیستانی )فرخی

 جدایی دش نهادم           نبببببببیایی تا تو باشببی نیا یادم ادم برببببببببببنه

 آورد سوی تو بادمببببخواهم کبببن   ردم در فراقت        ببببباگر چون ذره گ

 ادمبببراوان بر جفاهات ایستبببببف    یدم       بببقت کشبببرشفراوان محنت 

 فاهای تو زادمببببببهر جببببنه از ب  بت تو        بببحببببتر زین صنورزم بیش

 .(351: 8432، ی)قطران تبریا

 و برگشتی زهی دلدار بی معنی م بردی ببببدل                  

 قصود از این آزار بی معنیتو را مچه بود آخر                  

 ر تیاست روزی چند بازارت     ببگر جای دگ و     

 یبببببره نگارینا بدان بازار بی معنبببمشو      

 .(543: 2، 8433انوری، )

 حر فراخ است و آدمی بسیارببکه بر و ب  ر و به هیچ دیار     ببببببه هیچ یار مده خاط

 مش بگریی زار بببنه پای بند یکی کا      خندی خوش   ببمخالط همه کس باش تا ب

 چه الزم است یکی شادمان و من  مگین      یکی به خواب و من اندر خیاش وی بیدار



 

 

 یا و دست بداربوگر دوست مدارش تو ن  ا دوستی به جای آرد     بببباگر به شرط وف

 .(335-331: 8418) سعدی، 

قرن دهم نیبا در ادبیبات فارسبی ببه صبورت      واسوخت گرایی پیش از  می گردد روشنچنان که 

متمایا مبی سبازد    سالهقرن دهم را در این مشعر فارسی اما آنیه  ،جسته و گریخته دیده می شود

شیوع فراوان و افاایش بسامد معشو  ستیای در شعر شارران است. به گونه ای که بخش زیبادی  

رسی در قرن دهم به شمار می آید از  الیات ودشی بافقی که یکی از چهره های برجسته شعر فا

 آکنده از مضامین واسوختی است. 

 

 زمینه های اجتماعی و فرهنگی

معلبوش شبرایط و زمینبه هبای فرهنگبی و       ،پیدایش و شیوع واسوخت در شعر فارسی قرن دهبم 

 بررسی مهمترین آنها پرداخته شود. به گردداجتماری خاصی است که تالش می 

توانسبت سبیطره و    پس از قبرن دهبم  . شعر فارسی بار و خواصخروج شعر از انحصار در -8

 ان مردم کوچه و بازار قدم بگذارد.و به می شکستهانحصارگرایی دربار و خواص شارران را درهم 

نمبی  مورد استقباش واقبع  شعر ناد فرمانروایان وقت چندان با شور و شو   در این رصر از سویی

اشبتغاش ببه    دلیبل جامعه به  نخبگان مدرسه به رنوان صادب رلمان و اهالی از سوی دیگر شد و

ببه  ، نداشبتند  و شبارری  پبروای شبعر  اجتماع تلقی می شد، رلوم رسمی که مطلوب و مورد نیاز 

: 8434)زرین کبوب،  همین سبب شعر از دربارها و روا  مدرسه ها ببه کبوی و ببرزن راه یافبت    

841). 

نه در جهت نوری ابداع و نو آوری یا دسبت  که از ی  سو درکتی آگاها شعر و شارریرامیانگی 

می تواند ، (383: 8411)موریسن،  به شمار می رفت در شعر کم تحوش و تا اندازه ای ساده گرایی

ببه رلبت    کسانی که به شعر روی آورده بودنبد  طیم وسیعی ازاما  ،مثبت تلقی شوداز ی  منظر 

معیارهبای ذو  و دقبت و   ث شدند تبا  بار ،(831-839: 8423) کتابدار، کم سوادی یا بی سوادی

و  معنبی دامنبة   همینین به تبع این رامیانگی در هنر شعر و شارری، .مغفوش ماند کالسی  لطافت



 

 

یکبی  و این مسباله   زیادی سبب تناش معنایی شعر گردید؛و تا دد  مفهوم نیا دچار رامیانگی شده

شارران بر اساس تجبارب روزمبرۀ   زیرا  بود،از روامل اصلی شیوع واسوخت در ادبیات این دوره 

خود به مقولة رشق می نگریستند و طبیعی بود که گله و شکایت و روی گردانی از معشو  هبای  

 به صورت فراوان منعکس گردد.هر جایی در شعر 

 بازسازی وددت سیاسی رصر ،. دوره صفویه خصوصاً دوران ابتدایی آنافزایش رفاه عمومی -2

و مصبابب   هبا  این دوره توانست به از هم گسیختگی .ایران بود در می، مذهبی و نظا و اجتماری

ایجاد دس امنیبت و   جمان بعدی خاتمه بخشد و گام های مؤثری دراناشی از تهاجم مغوش و مه

راوان یافبت و آببادی   فب آبادانی رونق رمران و آسایش رمومی برای مردم پدید آورد. در قرن دهم 

 گردیبد. اسبر ایبران ادبدا     رراها و ربباط هبای بسبیاری در س   ها، مدرسه ها، مساجد، کاروان س

ببه  ممتازترین ادوار تباری  ایبران    را ازصنعت و هنر و معماری چنان پیشرفتی کرد که این دوران 

 (.943: 8411، آژند)شمار آورده اند

انبدک انبدک رفباه     رمران و آبادانی کشور،افاایش امنیت و آرامش و به تبع آن رونق اقتصادی و 

شیوع سبرگرمی   اجتماری، این رفاه نمودهایاجتماری نسبتاً پایداری را پدید آورد. برجسته ترین 

ها و وقت گذرانی هایی بود که خصوصاً در شهرهای بارگی مانند اصبفهان ببه چشبم مبی آمبد.      

مردم از طبقات گوناگون اجتماری با رالیق و سالیق خاص خود، در قهوه خانه ها و میکده هبا و  

خانه ها گرد هم می آمدند و به شادکامی و سبماع و شبراب نوشبی و شبعر خبوانی مبی       شربت 

روی دیگر سکة این رفاه رمومی گسترش مفاسد اخالقی و اجتماری در بین تبوده   البته پرداختند.

مردم بود. باده گساری های پی در پی و رواج افیون و استعماش مواد مخدر از جمله گسترده ترین 

مودهای گسترش مفاسد اجتماری و تبعات اخالقی آن در ایبن دوره است)صبفا،   نو مخرب ترین 

8434 ،8/9 :11- 829.) 

رویکرد شبارران نیبا تغییبر یافتبه و     وضعیت معاش،  و بهبود سطح رفاه رمومی به میاان افاایش

وابسته به رشق و لوازم آن دچار تغییر شد. شارر کبه نقبش راشبق را در شبعر      مضامینخصوصاً 

بازی می کرد این  در استغنا و توانگری نسبی اجتماری به سر مبی ببرد و چنبدان میلبی     خویش 



 

 

 و رشوه خریدن معشبوقان بهبایی بدهبد، و   به ناز کشیدن  ،بازاری شاهدانِ نداشت تا در این بازارِ

چه بسا شارر می کوشید این  که از کمند جاذبه های معشو  دست نیبافتنی گذشبته رهبا شبده     

های درونی خویش را با ی  واسوخت زبانی خبالی کنبد و از معشبو  دوری و    است تمام رقده 

 (.834: 8434بلکه بیااری بجوید)زرین کوب، 

. ببا روی کبار   واکنش نسبت به شعراندیشی های انتزاعی سبب  عراقبی  و  یافتگی فردیت -4

 ازشرایط مناسب اقتصادی و اجتمباری، رمومیبت یبافتن شبعر     و پیدایش آمدن دکومت صفویه 

گرایی  و برون شعر را به رینیت از سوی دیگر تالش برای ابداع و نوآوری در قلمرو هنر سویی و

رشبد اندیشبه هبای    به رلت سو  داد. شعر راشقانة فارسی در دوره چند صد ساله سب  رراقی 

)موریسبن،  فرو رفتن سنت شعری قدما در هاله ای از مثاش نبوری و نمونبة اببدی     نیاصوفیانه و 

ببه  ، را مطرح سازدراشقانه  فاهیممضامین و م ی کوشید تا در ی  بافت کلیشه ای(، م383: 8411

شببیه و   به هبم  سیمای راشق و معشو  در سرتاسر اشعار مربوط به این سب  بسیارگونه ای که 

 بلکه یکسانند.

واکنشی طبیعی نسبت به جریان انتااری شبدن   قرن دهم، مکتب وقوع و در پی آن شعر واسوختی

عر راشقانه فارسی بود. شارران وقوری می کوشیدند تا رشق را نبه چنبان کبه در سبنت هبای      ش

شعری یا ذهنیت کلیشه ای فرهن  پیش از خود مطرح بود، بلکه به صورتی واقعبی و چنبان کبه    

هست و هرکسی آن را در می یابد در شعر بیان کنند. از سوی دیگبر دوران پبیش از صبفویه کبه     

به رنوان یب  رنصبر   « فردیت»ت ودشیانة اقوام بیگانه است دورانی است که هنوز متاثر از دمال

مورد هویتی در اجتماع مطرح نشده است اما در دورۀ صفویه اندک اندک مساله فردیت در جامعه 

بارث می شود تا شاررانی که ادسباس مبی کننبد سبنت هبای       رشو این نگ توجه قرار می گیرد

شعری فردیت آنها را زیر سواش برده است دست به طغیان رلیه این سنت ها بانند و خود جهبان  

 ن بسرایند که خود می بینند نه چنان که دیگران دیده اند یا باید ببینند.او به تبع آن رشق را چن

. شاهان صفوی که از آ از ببا دسبتاویا   ر و تاثرات فرهنگیبه هند و تاثی شاعران رفت و آمد -3

دین و به رنوان نمایندگان مذهبی به دکومت رسیده بودند، چندان به شعر اهمیتی نمبی دادنبد و   



 

 

تنها شعر مجاز را شعری می دانستند که در خدمت اهداف دینی و ایبدبولوژی  مبورد نظبر آنهبا     

انواع شعر و خصوصا شعر مبددی ببه رنبوان اببااری     باشد. به همین جهت رموم شاررانی که به 

برای کسب درآمد و وجهة اجتماری نظر داشتند در پی یافتن آرمان شهر خود به هند و دربارهای 

شاهان هندی و نیبا ثبروت    و گاه افسانه آمیا شاهان آن روی آوردند. بخشش های شگفت انگیا

یران بازمی گشتند رموم شارران را به تکباپوی  فراوان شاررانی که معموال پس از مدتی از هند به ا

 (.219: 8412کسب ثروت به هند می کشانید. )شمسیا، 

آمیاش با هندیان و دادو ستد های فکری و فرهنگی اگر چه در نهایت ببه سبود ایرانیبان و زببان     

کبی از  فارسی تمام شد، اما در این میان ایرانیان نیا از تاثیرات فرهنب  هنبدی برکنبار نماندنبد. ی    

نکات قابل توجهی که بی گمان در شارران ایرانی که به هند رفته اند تاثیر گذار بوده اسبت نگباه   

خاص هندیان به مساله رشق و جایگاه مرد به رنوان راشق ببود. نباد ایرانیبان ببدیهی اسبت کبه       

ر رموما مردان راشق زنان می شوند، و دتی زمانی که معشو  نیا مذکر است باز ایبن مبرد شبار   

است که راشقی پیشه اوست. در زبان و فرهن  هندی ماجرا به گونه ای دیگبر اسبت و مبرد ببه     

 (.839: 3، 8434رلت راشق زن بودن، معشو  قرار می گیرد)شبلی نعمانی، 

استغنا بخشی به راشق و باال بردن جایگاه مبرد ببه رنبوان راشبق و معشبو  قبرار گبرفتن او در        

که به این خطه رهسپار شده بودنبد ببه ایبران وارد شبد. شبارر       فرهن  هندی، از طریق شاررانی

این  اگرچه باز هم در مقام راشق است اما دیگر به معشو  خود اجازۀ ببدرفتاری و کبج خلقبی    

نمی دهد و معشو  را تهدید به ترک و رهایی می کند. تعداد فراوان شارران وقبوری کبه در ایبن    

مبین  هرموما کم یا زیاد به این مساله توجه دارنبد و ببه   کنند و شعر می سرایند  دوره زندگی می

رلت بسامد واسوخت در شعر شارران این دوره فراوان است. قرینة دیگری که این نظبر را تاییبد   

ن تقریببی آن در ایبران   در هند ده ها ساش پس از منسوخ شدمی کند این است که شعر واسوختی 

در شعر برخی فارسبی زبانبان هنبدی     و چهاردهم  دتی در قرون سیادهممه داشته و همینان ادا

 (.314: 8431جایگاهی دارد)گلیین معانی،  واسوخت رنوان و

 



 

 

 مختصات شعر واسوخت

  هنریمختصات  -1

شعر واسوختی مانند دیگر انواع شعر مختصبات ادببی و معنبایی خباص خبود را دارد. در اینجبا       

 شعر واسوخت اشاره شود.ی هنرتالش می شود به برخی از مهمترین ویژگی های 

شعر مبی گفتنبد و    ی  وقوربی برجستة قرن دهم که رموما به س. شعراتمرکز بر قالب غزل -8

دارد معموال از قالب  اش برای بیان رواطم  جایگاهیشان و بیش واسوخت گرایی نیا در آثار کم

و  یبره ببرای   و ادساسات خویش بهره می بردند. قالب های دیگر شعری مانند مثنوی و قصبیده  

ببه   بیان مفاهیم واسوختی ناکام مانده و توفیقی به دست نیاورند. رلل اصلی این مساله را می توان

تالش شارران این دوره برای بیرون کشیدن  اش فارسبی   صورت خود آگاه و ناخوادآگاه دانست.

 آگاه این تالششعر جنبه خوداز سیطرۀ رشق اثیری و انتااری و بخشیدن هویتی رینی وبیرونی به 

نیبا جنببه    « اش پس از سدۀ هفتم دجبم زیبادی از محبور اصبلی شبعر فارسبی ببود       » و این که

 (.381: 8411)موریسن، ناخودآگاه این تالش به شمار می آید

. شعر واسوخت، شعری است که در آن رصیان رواطبم  عدم توجه به صنایع لفظی و معنوی -2

ستیاه جویی و بیااری از معشبو  مبی افکنبد کبه وی     و ادساسات شارر را چنان در تب و تاب 

مجالی برای آراستن شعر خویش نمی یابد. صنایع لفظی و بدیعی اگرچه ممکبن اسبت در برخبی    

به صبورت رمبومی در شبعر واسبوخت شبیوع      کاربرد آنها اشعار واسوختی به کار برده شوند اما 

شعر ارترا  اسبت و رصبیان و    نیست ادبی و خود آرایی هنری ندارد، زیرا واسوخت شعر لذت

رد العجبا   ،ارسباش المثبل   ،جناس لفظی و معنوی به تبع مایة اصلی آن راطفه و ادساسات شدید.

در شعر شارران واسوخت گرا مجالی ببرای ربر    ایهام و ابهام و مانند اینها چندان  ،رلی الصدر

 (.8: 8431یین معانی، ) گلبه صورت صریح بیان می شود یتزبان داش و واقع اندم ندارد زیرا

. رریانی و برهنگی شعر واسوختی می کوشد تا برهنگبی و پبوچی رابطبه ای را    شدید هعاطف -4

برمال سازد که در آن شارر رسوا کننده است و معشو  رسوا شونده؛ بنابراین تکیة اصلی این شعر 

بیبان  شبارر واسبوخت مهمتبرین رنصبر شبعری اش       بر راطفه شبدید و رصبیانگرانه آن اسبت.   



 

 

این ادساس را به خوبی بیان کند شعرش مقبوش و  داگر بتوان بنابراین ادساسات و اناجار اوست،

 هرچند از لحاظ رناصر دیگر شعری در سطح واالیی باشد. ،گرنه مردود می افتد

رون گرایبی  بب شعر واسبوختی   های برجسته ترین ویژگی یکی دیگر از. عینیت و برون گرایی -3

وخت می کوشد تمام دقایق و وقایع را چنان که در رالم خارج رخ مبی دهبد   دانست. شارر واس

خببری ازآن نیسبت و یبا     بیرونبر زبان آورد نه این که سوز و گدازش برای امری باشد که یا در 

اگر هست به گونه ای دیگر است. او اگر از دلدار گله و شکایت سر می دهد، اگر بر رشبق پباک   

اگر دورویی و هرجایی بودن معشو  را به چشم مبی بینبد و اگبر    گذشته اش دسرت می خورد، 

پی تاویبل و تفسبیر نیسبت و     این همه،معشو  را آماج دمالت ذهن و زبانش قرار می دهد، در 

نمی خواهد با دستاویای از خودفریبی معشو  را مبرا دانسته و خود را در همه داش مقصر بداند. 

های کلیشه ای شعر در برخورد راشق و معشو   شعر واسوخت شعری نیست که محصوش سنت

است و به همین جهت می کوشد تا ترسیمی باشبد از   هباشد، بلکه بیان تجربیات شخصی سرایند

 .بگذرد بایدآنیه رخ داده است نه آنیه در ذهن می گذرد یا 

 

 مختصات معنایی      -2

 ،را یا وقوری شکل می گیردیکی از مضامینی است که در شعر راشقانة واقع گ گیواسوختاگرچه 

اما بیان خود این مضمون کلی که ربارت از روی گردانی و اررا  از معشو  اسبت ببا مضبامین    

ببه کبار رفتبه در شبعر واسبوختی      برجسته ترین خرده مضمون های جایی تری انجام می پذیرد. 

د. ایبن هفبت   دی کربنشارران قرن دهم را می توان در ی  طبقه بندی کلی به هفت دسته تقسیم 

دسته که تقریبا بیش از نود درصد مضامین به کار رفته در اشعار واسبوختی شبارران ایبن دوره را    

 شامل می شود ربارتند از:

 شکایت و گالیه از جور و جفا و سست عهدی و بی وفایی معشوق. -1

 ودشی بافقی:

 ...ارتماد نیستنی اندک ارتماد، که هیچ        ی وفا برو که بر این رهدهای سستای ب



 

 

(48: 8411)ودشی بافقی،   

 مسیحا کاشی:

 به هم چون  نیه پیییدم بساط آشنایی را      گل من تا شنیدم از تو بوی بی وفایی را

(292: 8 ،8431،نصر آبادی)  

 لطفی شیرازی:

 قطع نظر از نرگس شهالی تو کردم  ای رهد شکن ترک تمنای تو کردم

 (313: 8431)گلیین معانی، 

 .رایت نگاه منفی از معشوق به عشق و مقوله عاشقیس -2

 ودشی بافقی:

 راشقی خود ریب و راری بوده است  نر پنداشتیمببببت ما هببببببتا به  ای     

*** 

  آن چه ما را خوار می کرد آن محبت بود و رفت

 گو به چشم آن مبین ما را که ما آن نیستیم    

 (52، 21: 8411)ودشی بافقی، 

 طنای:دسابی ن

 بعد از این اینجا متاع ناز را بازار نیستکان رشق برچیدیم، پُر مفروش ناز       ما د

 (8111: 2، 8431، )رازی

 

 

 

 حسرت و پشیمانی از عشق هایی که عاشق به پای معشوق ریخته است. -3

 میلی مشهدی:

 ردن ز خدا می طلبیدمببدر هجر تو م  یدمبببآن رفت که وصلت ز خدا می طلب



 

 

 چشم از همه پوشیده تو را می طلبیدم  جنونببرفت که در خیل  ااالن من م آن

 ا می طلبیدمبببدر بام به پهلوی تو ج  هر سخن های نهانیبببببآن رفت که از ب

 م دو تا می طلبیدمبببببدر سلسله زل  آن رفت که پیش تو چو میلی دش خود را

 (822: 8414)میلی مشهدی، 

 

 رلی نقی کمره ای:

 با کاکلت پریشان بودببباگر ز باد ص  شانی دی و جان بودببآن که پری گذشت

 به هر کجا که نهان قدت خرامان بود  گذشت آن که ز پی همیو سایه می رفتم

 (313: 8431)گلیین معانی، 

 بیزاری جستن از همراهی معشوق با دیگران -4

 ودشی بافقی:

 ی  جا بودن از یاران بازاری طمع داردکه فروشان چیست گو بلبل بناش از خود   گناه گل 

*** 

 که دو روزی است وفاداری یاران دو رن        بل آن به که فریب گل ررنا نخوردبل 

 (15، 39: 8411)ودشی بافقی، 

 لطفی شیرازی:

 دستی که در آ وش تمنای تو کردم  در گردن شو  دگری گشته دمایل

 (313: 8431)گلیین معانی، 

 

 

 معشوق را به ترک کردن و دست از عشق وی کشیدن.تهدید عاشق  -5

 میلی مشهدی:

 جایی روم که نام مرا نشنوی دگر  گر بشنوم که سوی رقیبان روی دگر



 

 

 (815: 8414)میلی مشهدی، 

 طوفی تبریای:

 صیدی چو من ز دام وفایت برون شود       کاری مکن که مایه رشکم فاون شود

 سرمایه تحمل صبر و سببببکون شود        کاری مکن که با همه بی طاقتی دلم

 (8328: 2، 8431)رازی، 

 ودشی بافقی:

 به فکر صید دگر باشد و شکار دگر  ببا رفتیمخبر دهید به صیاد ما که م

*** 

 امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم   ما چون ز دری دست کشیدیم کشیدیم

 

 پریدیم، پریدیم از گوشة بامی که  دش نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

 (58، 33: 8411)ودشی بافقی، 

 

 شرمساری معشوق در مقابل عاشق! -3

 میلی مشهدی: 

 شرم آیدم دگر که ببینم به سوی او  از بس که کرده ام گله هر جا ز خوی او

 تا آنیه کرده است نیارم به روی او  شرمنده وار می گذرد چون به من رسد

 (843: 8414)میلی مشهدی، 

 بریای:نثاری ت

 هرگه که یاد آری از آن منفعل شوی به خود آخر خجل شویکاری مکن که خود 

 پیوند پاره ساز و محبت گسب شوی دسن است و صد هنر به همین دش مده که تو

 (8388: 2، 8431)رازی، 

 



 

 

 فرافکنی عاشق دربارۀ معشوق. -7

 رلی نقی کمره ای:

         قریبی در آن کو پای در گل داشتممن به ت

 کافرم ی  ذره گر مهر تو در دش داشتم                                            

 رام دیگر آنجا گاه گاهی می گذشت   خوشخ

 زآن سبب رمری سر کوی تو مناش داشتم                                            

 من که پیشت می زدم فریاد و می رفتم ز خویش

 قابل داشتمبببببدار دیگر در مبببببصورت دل                                 

 

 

   از خدن   ماۀ شوخ دگر بود این که من

 رغ نیم بسمل داشتمببببببپیش چشمت داش م   

 (313 -313: 8431)گلیین معانی،  

 سید مرتضی شیرازی:

 آن  لط فهم این گمان دارد که از من برده دش

 یع می کندمن فرا ت دارم و او ناز ضا    

 (.8:299، 8431)نصر آبادی، 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نتیجه گیری

 

شعر راشقانه فارسی در طوش قرن دهم هجری تجربه های ویاه ای را به دست آورده اسبت.       

پیدایش مکتب وقوع که مبتنی بر بیان داالت واقعی میان راشبق و معشبو  ببود زیربنبایی ببرای      

ا  و روی گردانبی از معشبو  و اصبطالدا ببه     شیوع واسوخت گردید. واسوخت به معنی اربر 

نوری از شعر اطال  می شود که صبغه معشو  ستیای دارد. این اصطالح نخست از زبان رامیانبه  

وارد شعر شارران این دوره شده و سپس فرهن  نویسان هندی و تذکره نویسبان ایبن واژه را ببه    

 صورت اصطالدی آن گسترش دادند.

مین واسوختی در ادبیات فارسی پیش از قبرن دهبم نیبا سبابقه     اگرچه سرایش شعر با مضا 

دارد، اما آنیه بر اهمیت این رویداد در قرن دهم هجری می افااید، انتشبار و شبیوع فبراوان ایبن     

در افباایش بسبامد و   مضامین در میان شارران وقوری است. مهمترین روامل فرهنگی و اجتماری 

وراه یافتن به متن جامعه،  شعر از انحصار دربار و خواص را می توان: خروج موضوعاین فراوانی 

افاایش رفاه رمومی، فردیت یافتگی و واکنش نسبت به شعر اندیشی های انتااری سب  رراقی و 

 رفت و آمد شعرا به هند و تاثیر و تاثرات این رابطه فرهنگی دانست.

ت هنبری و ادببی   مختصات شعر واسوختی تقریبا منحصر به فرد است. مهمترین مختصا

این جریان ربارتند از: تمرکا بر قالب  اش، ردم توجه به صنایع لفظی و معنوی، راطفه شبدید و  

برون گرایی. شعر واسوختی مختصات معنایی خاص خود را نیا دارد. رمده ترین مضامینی که در 

معشبو ،   این اشعار به کار می رود: شکایت و گالیه از جور و جفا و سست رهدی و بی وفبایی 

سرایت نگاه منفی از معشو  به رشق و مقوله راشبقی، دسبرت و پشبیمانی از رشبق هبایی کبه       

راشق به پای معشو  ریخته، بیااری جستن از همراهی معشو  با دیگران، تهدید معشو  به ترک 

کردن و دست از رشق وی کشیدن، شرمساری معشو  در مقابل راشق و فرافکنی راشبق درببارۀ   

 معشو  است.
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