ر ّد پای واسوخت بر جادهی شعر فارسی
(از سبک خراسانی تا درخشش در قالب یک مکتب مستقل)
دكتر هادي خديور ،1شيما فرجي

2

تاریخ دریافت93/11/04 :
تاریخ پذیرش94/07/27 :
چکیده
نویسندگان این مقاله نخست سعی دارند به ارائهی تعریف دقیقی از واسوخت ،انواع و اهداف
آن بپردازند و مشخّ ص کنند که شاعران از چه زمان و به چه دلیل رو به سرایش اشعار واسوختی
آوردهاند .نیز تبیین شباهتها و تفاوتهای مضامین واسوختی در سبک خراسانی و عراقی در مقایسه
با مکتب واسوخت از جمله دستاوردهای این پژوهش است .واسوخت از مصدر مرکب مرخّ م به
معنی بیزاری و رویگردانی عاشق از معشوق میباشد .مضامین واسوختی از ابتدا همراستا با جریان
سوخت -البته نه به فراگیری آن -بلکه همواره با شدّ ت و ضعفی متفاوت از جانب شاعران مختلفی
به شعر کشیده شده که البته پرداختن به این مضمون با اعمال پارهای تغییرات امروزه نیز کاربرد دارد.
مضمون واسوخت در سبک خراسان از اعتدالی نسبی برخوردار است به طوری که رفتار واسوختی
ِ
محبوب اشعار سبک خراسانی سر میزند .در سبک عراقی هرچند معشوق
محب و
به یکاندازه از
ّ

ِ
مفرش نیاز نزول میکند؛ ا ّما رگههایی کمرنگ از واسوختگویی
بر مسند ناز تکیّه میزند و عاشق بر
توجه است.گفتنی
در سرودههای شاعران سبک عراقی نیز به چشم میآید که در نوع خود جالب ّ
است این شیوه از واسوختگویی که در سبکهای خراسانی ،آذربایجانی و عراقی بیشتر در البهالی

اشعار سوختی قرار میگرفت ،با روی کار آمدن مکتب واسوخت تغییر نمود و شکلی مستقل یافت.
واسوخت و سوخت هر دو از بطن وقوعگرایی زاده شدند .وقوع نیز تحت الگوی حقیقتسرایی و
حقیقتانگاری شکل گرفته است.
کلیدواژهها :عشق ،عاشق ،معشوق ،وقوع ،واسوخت.
 - 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،ايران.
 - 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،ايران.

shimafarajifar@yahoo.com
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مقدمه
ش��عر غنایی فارس��ی از آغاز تا کنون همواره ش��اهد دو جریان به ظاهر متضاد در
دل خ��ود بوده که یکی به نام «س��وخت»[ ]1با پویایی هر چه بیش��تر و دیگری یعنی
«واس��وخت» همواره با رعایت پارهای وسواها از جانب شعرای ادب پارسی انتخاب و
به ش��عر کشیده شده اس��ت .واسوخت از مصدر مرکب ُمرخّ م است و به معنی بیزاری
و رویگردانی عاشق از معشوق میباشد .سابقهی اشعاری که در آن واژهی واسوخت
به صورت دقیق به معنای رویگردانی و اعراض عاش��ق از معش��وق باشد ،به قرن دهم
میرس��د و اوج به کاربردن این واژه در سبک هندی به چشم میآید[ ]2ولی مضمون
واژهی مذکور در اشعار سبک خراسانی و عراقی نیز به کارگرفته شده است.
در بررس��ی ساختار واژهی واس��وخت باید گفت :بنا به فرهنگ دهخدا پیشوند
«وا» گاهی بر سر فعل میآید که خالف و عکس معنی فعل را میرساند .به طور مثال
«رفتن» و «وارفتن»« ،کنش» و «واکنش»و همچنین اس��ت «س��وختن» و «واسوختن».
(رزمج��و)80 :1390 ،
انگیزهی نگارش این مقاله ،یافتن پاس��خی مناسب برای این موارد است :واسوخت
چیس��ت؟ چه انواعی دارد؟ هدف از سرایش اشعار واس��وختی چه بوده؟ عمر اشعار
واس��وختی به چه قرنی میرسد؟وقوعگویی چه نقشی در شکلگیری واسوخت دارد؟
و اینکه جایگاه مضامین واسوختی در سبک خراسانی و عراقی چگونه میباشد؟
ی این نوش��تار با پژوهشهای واسوختی قبلی ،باید گفت اگرچه
دربارهی تفاوتها 
توجه معدود نویس��ندگانی از جمله مرحوم گلچی��ن معانی واقع
ای��ن موضوع م��ورد ّ
ش��ده و نوش��تارهایی در قالب کتب و مقاالت گوناگون تنظیم گردیده است؛ ا ّما تن ّوع

مثالهای واسوختی از سبک خراسانی و عراقی و ذکر ع ّلت تمایل شاعران از سوخت
به واسوختگویی ،نیز بررسی هدف و الگوی شکلگیری واسوخت از عمده تمایزهای
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این متن با متون دیگر دراینباره است.
وقوعگویی
از آنجا که واس��وخت یکی از ابعاد وقوعگویی به شمار میرود؛ پرداختن به وقوع
کم و کیف آن در این مقاله الزامی اس��ت .وقوعگویی یا حاصل حقیقتس��رایی و یا
و ّ

حقیقتانگاری (حقیقت نُمایی) اس��ت .میتوان گفت تمایل به سرودن اشعار وقوعی
از نخس��ت در ذهنیّت ش��اعران جای داشته و در آغاز ،پرداختن به آن ،بیشتر در خالل
اشعار سوختی به چشم میآمده است .رودکی در یک رباعی میسراید:
آمـد بر مـن که؟یـار ،کی؟ وقـت سحر

دادمــش دو بوسـه بر کجا ؟ بر ِ
لـب تر

ترسنده ز که؟ زخصم ،خصمش که؟ پدر

ببُد؟نه ،چ هبُد؟عقیق ،چو نبُد؟ چوشکر
ل 
(رودکی)70 :1363 ،

موالنا در طی غزلی خطاب به محبوب خویش میگوید:
ببســتی چشـم یعنی وقت خواب است

نهخـواباستاینحریفان را جواباست
(گلچین معانی)5-4 :1374 ،

اینگون��ه به نظر میرس��د که س��رودههای وقوعی بیش از اینک��ه حاصل انعکاس
حقیقت رابطهی عاش��قانهی شاعران باشد ،بیش��تر حاصل تخیّل شاعرانهی آنهاست.

از این رو وقوعس��رایی بیش��تر به معنی پیشهگرفتن طریق و شیوهای از سخن است که
مخاطب به محض ش��نیدن ،ب��ه خاطر ایجاد حس صمیمیّت در س��خن و بیان پارهای

ریزهکاریها در روابط عشقی ،آن شعر را باور میکند و حقیقت میپندارد .البته ارائهی
نظر قطعی در خصوص حقیقتس��رایی یا حقیقتانگاری بودن س��رودههای ش��اعران
چندان صحیح نیس��ت؛ مگر آنکه قضاوت ما بر پایهی اطالعات تاریخی باشد .پس در
صورتی که ش��واهد تاریخی به کمک مخاطب میآم��د و پرده از زندگی خصوصی و
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عشقبازیهای شاعران برمیداشت ،آنزمان بود که میتوانستیم به صراحت حکم کنیم
یک ش��عر حاصل حقیقتسرایی است یا حقیقتانگاری .در اصل حقیقتسرایی یعنی
انعکاس حقیقت رابطهی عاشق و معشوق از زاویهی دید عاشق و حقیقتانگاری یعنی
انعکاس وارونهی ویژگیهای معشوق از جانب عاشق.
در کل ت��ا انتهای قرن نهم وقوعس��راییهای غیر مس��تقل و به تبع آن گرایش��ات
س��وختی و واس��وختی پنهان در ش��عر ادامه مییابد تا اینکه در قرن دهم مکتب وقوع
شکل میگیرد .در همین قرن این مکتب خود زمینهساز مکتبی به نام واسوخت میشود.
مکتب وقوع «در ربع قرن دهم ش��کل گرف��ت و در نیمهی دوم همان قرن به اوج
خود رس��ید و تقریب ًا تا ربع ا ّول قرن یازدهم ادامه داش��ت»( .شمیسا )270 :1382 ،این

شیوه ،چارهای بود که پارهای از شاعران قرن دهم برای رهایی از قید ابتذال و تکرار و
برای به کارگرفتن مضمونی جدید اندیشیده بودند . ،ازین رو حقیقتگویی ا ّما فقط بین
دو قهرمان اصلی اش��عار عشقی یعنی عاشق و معشوق رواج یافت (همان) از شاعران

معروف این مکتب میتوان به میرزا شرف جهان قزوینی ،شهیدی قمی ،وحشی بافقی،
محتشم کاشانی و ...اشاره کرد(.همان)271:
هم��ان طور که گفتیم ،اگرچ��ه اوج به کارگرفتن مضامین واس��وختی به قرن ده و
یازدهم بازمیگردد ،ا ّما س��رودن مضامین وقوعی و واس��وختی قبل از این به صورتی

پراکنده در اشعار سبک خراسانی و عراقی کاربرد داشته .نیز این مضمون امروزه گاهی
بنا به مقصود سرایندگان به کار گرفته میشود.
واس��وخت زیرمجموعهی وقوعگرایی است و به تبعیّت از وقوعگرایی میتواند دو

جنبهی حقیقتسرایی و حقیقتانگاری داشته باشد.

شماره  ،21پاببز 1393

59

ارتباط وقوع و واسوخت:
آنچه تعیین کنندهی حقیقتسرایی یا حقیقتانگاریهای عاشقانه است به نوع رابطهی
عاشقانه و ذهنیّت عاشق نسبت به معشوق بستگی دارد .واسوختی که برآیند حقیقتسرایی
باش��د زمانی شکل میگیرد که عاش��ق در برابر معشوق احساس برتری و فضل بیشتری
نماید .او در شعرش فضل و کمال خود و کاستیها و معایب معشوق را برجسته میسازد.
در اصل اگر حقیقت رابطه عکس این باشد سوختسرایی شکل میگیرد.
دربارهی ع ّلت تمایل شاعران از سوختسرایی به واسوختگویی باید گفت :تنها کافی
است دست عاشق از شیوهی سوخت به دامن وصال معشوق نرسد؛ که در این صورت
شاعر به واسوخت روی میآورد.

این مبرهن اس��ت که قضاوت شاعر ِعاشق از معشوق ،اعتدال یک فرد بیطرف را

نخواهد داش��ت .نیز هر چه شرارههای آتش عشق بیشتر در وجود شاعر شعله بکشد،
محاس��ن معشوق را پر رنگتر جلوه میدهد .برای مثال چشم بیفروغ معشوق ،دیدهی
ش��هال میش��ود؛ قامتش رعنا میگردد و در کل همهی معایب او در نظرش به هنر و
فضل بدل میش��ود؛ کمااینکه در ادبیّات کهن ما معش��وق همیش��ه به زیباییِ تصاویر
ِمینیاتوری است .در این شرایط شعری سوختی شکل میگیرد که برآیند حقیقتانگاری

اس��ت .ا ّما واسوختی که حاصل حقیقتانگاری اس��ت زمانی ایجاد میشود که عاشق

ب��ه منظور تلنگر به وجدان معش��وق به انعکاس وارون��ه و منفی برخی از ویژگیهای
معش��وق بپردازد .در این صورت عاشق برای برجسته ساختن سوختسراییهایش در
نظر معش��وق واس��وختگویی میکند .ا ّما لطف و زیبایی معنوی واسوختی که حاصل

حقیقتانگاری باشد در مقایسه با واسوختی که برآیند حقیقتگویی است چشمگیرتر
مینماید.
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گونههای واسوخت
اشعار واسوختی به دو دسته تقسیم میشوند:
ا-اش��عارگذار (از سوخت به واسوخت) -2واس��وخت تمام عیّار :که این گونه از

واسوخت خود دو نوع دارد الف) شعر اعراضی در جهت عشق متعالی ب) شعر نفرت.
همانگونه که از اسم اشعار گذار برمیآید این سرودهها نشاندهندهی گذر شاعر
از سوخت به واسوختسرایی است .در این مرحله عاشق به آخرین حربه و حیلهاش
توسل به اعراض از او است .در این گونه
دست مییازد و آن رام کردن دل معشوق با ّ
اشعار اگر چه سخن از ترک معشوق و گلهگذاری از اوست ا ّما عاشق به هیچ وجه از

ت ِه دل ،دوستدار اعراض و دوری از معشوق نیست و اگر در این مرحله ،معشوق تغییر
مس��یر بدهد و ترک جفاهای گذش��ته کند ،عاشق به طور حتم از واسوخت ،برگشته و
روی به طریق سوختسرایی میآورد .نوع غالب اشعار واسوختی از آغاز تا قرن ده و
یازدهم از نوع شعر گذار (از سوخت به واسوخت) است.
چهار شاخصهی اصلی اشعار مرحلهی گذار (از سوخت به واسوخت) در موارد
زیر خالصه میشود:
 -1عاشق بر کردههای پیشین خود افسوس میخورد و به این طریق خدمات خود
را به یاد معشوق جفاپیشه میآورد .برای مثال:
چــــرا مــهربــانی نمــایم کـــسی را

کـــه پیــوسته نامهــربـانی نـــماید
(فرخی سیسستانی)435 :1349 ،

 -2شاعر در شعر خطاهای معشوق را به یاد او میآورد:
مکنای دوست به ما بد نتـوان کرد چنین

کودک خُ رد نِیی تو که ندانی بد و نیک

به حدیثی مرو از پیش و به کنجی منشین

نازِ بســیار نـدانی که نباشــد شیرین؟
(همان)286:
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-3عاشق تهدید به رفتن میکند و به این طریق معشوق را انذار میدهد:
ترا دلدادم ایدلبر ،شـبتخوش باد من رفتم
تو دانیبا دلغمخور ،شبتخوشباد من رفتم
(سنایی غزنوی)925 :1385 ،

-4عاش��ق در ش��عر به صورتی پنهانی معش��وق را به جانب خ��ود میخواند و به
اصطالح تبش��یر میدهد.منتها ش��رط آن ،برگشتن معشوق از خطاهای گذشته و طریق
وفا در پیش گرفتن اوست:
		
ن ِکشم ناز ترا و ندهم دل به تو هم

ت��ا م��را دوس��تی و مه��ر ت��و پیدا نش��ود
(منوچهری)11 :1356 ،

ا ّما آنجا که ش��اعر از صمیم دل س��خن از اعراض میگوید ،واس��وخت تمام عیار

ش��کل میگیرد .بیشتر اشعار معاصر که از ذهنیّت شعر کالسیک دور شدهاند ،دارندهی
چنین ویژگیای هستند .ما اشعار دستهی اول را با عنوان «شعر اعراض در جهت عشق

متعالی» و دومی را به اسم «شعر نفرت» نام نهادهایم.
اش��عاری که با اندیشهی اعراض در جهت عش��ق متعالی سروده میشود ،متضمن
ِ
عشق همگون و درک
رش��د و تکامل اندیشهی س��رایندگان آن در حوزهی رسیدن به
رابطهای بیواسطه []3با عشق است؛ در حالی که شعر نفرت تنها از روی هوسجویی
و لجبازی یا تسلاّ دادن خود در برابر جفاپیشگی معشوق از جانب مدّ عی عشق سروده
میشود .نیز هدف از این نوع شعر دلخونکردن معشوق است.
واسوخت در سبک خراسانی
ش��اعرانی چون فرخی سیس��تانی و منوچهری دامغانی به عنوان نمایندگان س��بک
خراس��انی در این پژوهش ،به هنگام توصیف رابطهی عاشق و معشوق در اشعارشان،
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ِ
ب هستند .به عبارتی در غالب
حب و محبو 
قائل به برقراری تعادل و
برابری رفتار بین ُم ّ

اش��عار عاشقانهی آنها اگر س��خن از خیانت و بیوفایی باشد ،هردو طرف این رابطه
در آن سهیماند؛ همانطور که وفاداری نیز از هر دو جانب رابطهی عاشقانه سرزندگی
است.
سبک خراسانی نیز از لحاظ پرداختن به مضامین سوختی دارای اعتدال و مضامین
سرودهها بیشتر در درجات پایین سوز و گداز است ]4 [.ولی در برخی از اشعار سبک
مذکور گاهی این اعتدال به هم میخورد]5[ .
به تبعیّت از مضامین س��وختی ،مضامین واس��وختی سبک خراس��انی نیز از تعادل

برخوردار است و همانگونه که عملِ اعراض از معشوق سر میزند -و البته غیر عادی
هم نیست-در پارهای موارد در سبک خراسانی از جانب عاشق صورت میپذیرد .البته
میزان واسوخت در شعر سبک خراسانی به نسبت مکتب واسوخت محدود و کمرنگ
بوده و واسوخت در شعر شاعران این سبک از نوع شعر گذار از سوخت به واسوخت
اس��ت و آنان به کمک حربهی اعراض س��عی در رام کردن دل توسن معشوق خویش
داشتهاند.
اش��عار زیر از دیوانهای فرخی و منوچهری انتخاب شده که در کل در بردارندهی
مضامین واسوختی و از نوع اشعار گذار از سوخت به واسوخت میباشد.
الف) فرخی سیستانی:
مرا گر چـو من دوستداری نباید
چــرا مــهربانی نمـایم کسی را
چـرا دل نهم بر دل جنگجویی
دل آن را دهم کو به دِل دادن من
دلم نازک و مــهربانسـت ورنی
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مـرا نیز همـچون تویی کم نیاید...
که پــیوسته نامــهربانی نمــاید
که دل زو همه رنج و درد آزماید
برافـروزد و شــادمــانی فــزاید
درین کار گـفتار چندین چه باید
(فرخی سیستانی)435 :1349 ،
ای تُرک دلفریب ،د ِل من،نگاهدار
تا کی بود بهانه و تا کی بود عتاب
هـر روز نو عتابی و دیگر بهانهای
جز ناز و جز عتاب چه داری دگر بیار
اینعشقنیست،جاناجنگستوکارزار
ناخوش بود عتاب زمانی فروگذار...
(همان)191 :
ای پســر جنــگ بنه ،بوسـه بیار
تو چــو من یار نیــابی به جهان
این همه جنگ و درشتی به چه کار؟...
من چــو تو یابــم هر روز هـزار
(همو)185 :1371 ،
ب) منوچهری دامغانی
صنـما بی تو دلم هیچ شـکیبا نشود
یکدل و یکتا خواهم که بُوی جمله مرا
ناز چندان کن بر من که کنی صحبت من
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نکشـم ناز تو را و نــدهم دل به تو هم
وگـر امــروز شکـیبا شــد فردا نــشود
وآنکه او چون تو بود یکدل و یکتا نشود...
تا مـگر صحــبت دیــرینه مـعادا نشود
تا مــرا دوســتی و مــهر تو پیدا نشود...
(منوچهری )11 :1356
ای یار دلربای ،هــال خـیز و میبیــار
با من چنان بزی که همی زیستی چو پار
تا زین سپس همی گه و بی گاه خوش زییم
مـی ده مرا و گــیر یکــی تنگ در کنار
ْ��ت ت��و برگی��ر از می��ان
ای��ن ن��از بیکران ْ
دانــی بههیــچحال زبـــو ِن کسی نییم
(همان)210:
ای با عــدوی ما گذرنده ز کـــوی ما
اکــنون یکی به کام دل خویش یافـتی
ای ماهــروی شرم نــداری ز روی ما؟...
چندین به خیر خیر چه گردی به کوی ما؟
(همان)214:
صنـما! گــرد َسرم چــند همی گردانی
یا بکن آنچه شب و روز همی وعده دهی
بیوفایی کنی و نادان سازی تنِ خویش
از تو ما را نه کـنار و نه پیام و نه سالم
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ِ
روی نکو زشـت ب ُ َود گر ،دانی
زشتی از
یا مکـن وعـده هر آن چیز که آن نتوانی...
نیـــستیای بـت یکبــاره بدیــن نادانی...
مــکنای دوست که کیفر بری و َدرمانی...
(همو)142 :1384 :
خواهم که بدانم من ،جانا که چه خو داری؟
خدمـت نکنی ما را ،وز ما طلبی خدمت
رو رو ،که به یکباره چــونین نتوان بودن
یا دوسـتیِ صـــادق ،یا دشـــمنیِ ظاهر
تا از چــه برآشــوبی ،یا از چه بیـازاری...
یاری نکـنی ما را ،وز مــا نـبری خواری
لنـگی نتوان بُردن،ای دوست به رهواری...
یا یکسره پیـوستن ،یا یکســره بیزاری...
(همان ،ص)142
ای تـرک تــرا با د ِل احرار چه کارست
من پــار بسی رنــج و عنای تو کشیدم
نه دل دهدم کز تو کنم روی به یکسوی
نه ایـن دل مـا غارت تـــرکان تتارست...
امسال به هش باش که امسال نه پار است...
نه با تــو ازین بیش مرا رنج و مرارست...
(همان :ص)10
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واسوخت در سبک عراقی
در بررس��ی رابطهی عاشق و معشوق اش��عار عاشقانهی سبک عراقی باید گفت :از
محب و محبوب برقرار است ،خبری نیست
تعادلی که در سبک خراسانی در رابطهی ّ
و از آنجا که در بیشتر اشعار ،معشوق وجهی آسمانی دارد؛ به ناچار این رابطه از تعادل
خارج میش��ود و در اصل یکی ب��ر مفرش نیاز هبوط کرده و دیگری بر مس��ند رفیع
ن��از تکیّه میزند .به بیانی دیگر معش��وق ،خدایی میکند و عاش��ق ،بندگی .نیز اگر تا
قبل ازین معش��وق سبک خراسانی دستیافتنی بود ،در سبک عراقی دیریاب و نایاب

ِ
شرایط نابرابر بین
میش��ود و حتی امید وصالش بر اذهان ،ش��أ ِن نزول نمییابد .همین
عاشق و معشوق است که باعث میشود تا درین دوره (سبک عراقی) شاه ِد پُرسوز و

گدازترین اشعار ِسوختی باشیم]6[ .

زیبایی روح بشر به وجود پیچیدگیهایی است که در آن نهفته است .این پیچیدگی
بیش از همه در اش��عار شاعران سوختسرای س��بک عراقی نمایان است .شاعران این
سبک بیشتر در میانهی سوختسراییها به مضامین واسوختی اشاره داشتهاند .شاعران
س��بک عراقی در واس��وخت هنوز به ثبات قدم نرس��یده و یا به قولی حرف آنها در
واس��وختگویی و اعراض ،از صمیم دلش��ان بر نمیآید .در این نوع واسوخت عاشق
ِ
جای اشعارش به ندایی پنهانی معشوق را به جانب خود
به ظاهر میراند ،ا ّما در جای

میخواند و تهدید معش��وق از جانب عاش��ق بیش��تر به انذاری میماند که در پیاش
تبشیری است.
در اینجا اش��عاری از س��بک عراقی را نقل میکنیم که در آن ش��اعران این س��بک
ش��عری ،مضمونی متوسط از واسوخت و در نمونهی دوم واسوختی پرسوز و گداز را
به شعر کشیدهاند.
مشــتاقی و صـبوری از حد گذشت ،یارا سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت
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گر تو شکیب داری ،طاقت نماند ما را ...حکمش رسد ولیکن حدّ ی بود جفا را...
(سعدی)418 :1383 ،

در ابیات فوق سخن از تهدید آشکار و انذاری بارز نیست و تنها جسارت شاعر این
ض ورزد و بگوید که جفاپیشگی هم حدّ ی دارد.
است که بر جفا پیشگی معشوق اعترا 
ِ
نشست ما
رفتیم اگر ملول شدی از

ُجرم��ی نک��ردهام ک��ه عقوبت کن��د ولیک

فرمای خدمتی که برآید ز دست ما...

م��ردم به ش��رع می ُ
نکش��د تُرک مس��ت ما
(همان)429 :

در این ابیات نیز عاش��ق عزم بر ترک یار میکند ولی نه به خواس��تهی خود که به
اجبار !

ا ّما در اش��عار زیر عاشق آتش��ی را که از غم عشق به پا شده ،به بادِ انتقاد گرفته و

سعی میکند این ِ
آتش

زبانهگرفته را به ق ّوت سخنهای سرد خاموش سازد:
تا کــی،ای آتش سودا ،به َس َرم برخیزی
تا کیای چشمهی سیماب که در چش م منی
نفسیِ تو مـــاللم بگرفت
ای غم از هــم ّ
تا کی،ای نالهی زار ،از جگرم برخیــزی؟
از غم دوست به روی چو زرم برخیزی؟
هیچت افتد که خدا را زِ سرم برخیزی؟
(همان)1579 :
همین شاعر در جایی دیگر میسراید:
ای ِ
لعبت خندان لب لعلت که مزیده است
سـعدی َدرِ بُسـتا ِن هــوای دگـری زن
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وی باغ لطافت ب ِ ِه رویت که گزیده است
وین کِشت رها کن که در او گله چریده است
(همان)453-452 :

نمونههایی بیشتر از واسوخت در شعر شاعران سبک آذربایجانی و عراقی
نظامی گنجوی
سبک شعری نظامی سبک آذربایجانی است و به عبارتی سبک شعری او حد واسط
سبک خراسانی و زمینهساز سبک عراقی است .نظامی در منظومهی لیلی و مجنون ،گاهی
بر خالف روال مرسومِ سوختسرایی ،با عتابی مصلحتی ،لیلی را مورد بازخواست قرار
داده و بهتر میبیند که عش��ق س��وزان مجنون را نه از راه مدارا و دم بر نیاوردن ،بلکه از
ی و یادآوری خطاها و اشتباهات لیلی به وی گوشزد کند .از این
راه شکایت بر بیوفای 
رو در شروع نامهای بعد از یاد کردِ نام خدا ،خطاب به معشوق میگوید:
من در قدم تو میشوم پَست
من دردســتان تــو نــهانی
نگــشاده ُفقـاعی از سالمم
این است که عهد من شکستی
با من به زبـان فریب سازی
گر عاشـقی آه ِ صادقت کو؟
تو در کمر که میزنی دست؟
تو دردِ دل که مـیســـتانی؟...
بر تــختهی یــخ نوشـته نامم...
در ُعهــدهی دیگــری نشستی...
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با او بــه مراد ،عشـــق بــازی
با من نفــس موافقــــت کو؟

(نظامی 548 :1384 ،تا )550

سنایی
در اش��عار زیر سنایی اگر چه س��خن از اعراض میگوید ،ا ّما با به کاربردن کلمات

احترام آمیز در حقّ معش��وق نش��ان میدهد حتّی بر زبان راندن واژهی رفتن برای او

همراه با آه ِ حرمان ،لبی خشک و چشمی اشکبار است.:
ترا دل دادمای دلبر ،شبت خوش باد من رفتم
اگر وصـلت بگشت از من روا دارم روا دارم
میان آتــش و آبم از این معنــی ،مرا بیــنی
بدان راضی شدم جانا که از حالم خبر پرسی
تو دانی با دل غمخور ،شبت خوش باد من رفتم
گرفتمهجرت اندر بر ،شبت خـوش باد من رفتم...
لبان خشک و چش ِمتر شبت خوش باد من رفتم
ازین آخـر بود کمتر؟ شبت خـوش باد من رفتم

(سنایی غزنوی)925 :1385 ،

...داشــتی در بر مـرا اکنون همی بر در زدی
گر بخـوانی ور برانی بر َمنَت فرمان رواست
هر شبی گویم که خـون خود بریزم در فراق
چون ز من سیر آمدی رفتم ،گـرانی چون کنم؟
گر بخوانی بنده باشم ،ور برانی چـون کنم؟
باز گویم این جهان و آن جهانی چـون کنم؟

(همان)942 :
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فخرالدّ ین عراقی
فخ��ر الدّ ین عراقی در ابیات زیر اعتراضی نرمگونه نس��بت به معش��وق از روزگار
هجران و بیالتفاتیهای او دارد .یکی از زیباییهای معنوی غزل مذکور خطاب عاشق
به معش��وق اس��ت که میگوید«:تا کی دهیای جان ،دم؟» لط��ف این مصراع در ایهام
کلمهی « َدم» نهفته است .دم دادن به معنی نفس کشیدن ،و همچنین مترادف تعبیر خون
دادن کنایه از رنج دادن است.
...تا کی ب ُ َود این محنت؟ تا چند کِشم زحمت
خــون جگرم خـوردی ،جانم به لب آوردی
ُمــردم ز غــمت یکدم ،آخر نظــری فرمای
تا کی دهـی،ای جان ،دم ،آخر نظری فرمای...
						

(فخر الدّ ین عراقی ،بیتا)214 :

موالنا جالل الدّ ین بلخی
موالنا در این شعر سراسر واسوختی ،برای اعتراض به بیاعتناییهای معشوق ،البته
به ش��یوهای محتاطانه و کجدار و َمریز به ش��کایت از یار پرداخته اس��ت .او در خالل
ِ
عمق عشق بیشایبهی خویش آگاه
همین س��خنان ِشکوه آمیز است که معش��وق را از
میسازد:
ای خـــداوند یکی یارِ جـفاکارش ده
تا بداند که شب ما به چهسان میگذرد
چند روزی جهت تجربه بـیمارش کن
ببـرش سوی بــیابان و کن او را تـشنه
گمرهش کن که ره راست نداند سوی شهر
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عالـم از سـرکـشی آن َمه سرگشـته شـدند
دلبری عشوهده ِ
ِ
سرکـش خونخــوارش ده
غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده
با طـبیـبی دغلیپیــشه سر و کــارش ده
یک ســقایی حجریسـینه سبکسارش ده
پــس قـــالوز ک ِژ بــیهدهرفـــتارش ده
ِ
گــردش این گنـــبد د ّوارش ده
مدّ تــی
(موالنا)950 :1386 ،

اوحدی مراغهای
اوحدی شاعر قرن  7و اوایل قرن  8منطق ّ
العشاق یا ده نامه را به تبعیّت از روش

خاص عراقی در ده نامهگویی میسراید .وی در نامهی هفتم از زبان عاشق میسراید:
ّ
چــو نزدیک خودم روزی نخوانی
بـــرآوردم ز پای این خار و َرستم
بســا دردی که از دوری کــشیدم
شبت خوش باد! من رفتم ،تو دانی
بیفکندم ز دوش این بار و َرســتم
بسـا رنــجی که از هجر تو دیدم!

(آریان سرشت)171-170 :1390 ،

امیر خسرو دهلوی
وی به تقلید از نظامی در خس��رو و ش��یرین منظومهای به نام ش��یرین و خس��رو

ِ
توصیف احوال هجران پرداخته و
میسراید و در طی یکی از نامهها از زبان خسرو به
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آن را عتابنامه میخواند .شاعر در قسمتی خطاب به معشوق چنین میسراید:
...به صد رغبت شدی با او یگانه
اگر با جز منی راضــیست رایت
مرا هـم خـود برون کردی ز خانه
رضا دادیــم ما هـــم با رضـایت
(همان)174:

در مصراع آخر از ِ
بیت فوقُ ،حسنِ انتخاب در کاربرد ابهامبرانگیز واژهی «رضایت»
به زیبایی انعکاسدهندهی نوعی قهر و موضعگیری عاشق نسبت به معشوق است.
حافظ
حافظ نیز به شیوهی سایر شعرای پیش از خود اگر شعر واسوختی میگفت ،آن را
بیشتر در میانهی اشعار سوختیاش مخفی میساخت:
با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او
طراری کند
کایــن ُطرهی شبرنگ او بسـیار ّ

(حافظ)191:

صبحدم مرغ چمن با ُگلِ نوخاسته گفت:
گل بـخندید که از راسـت نرنجیــم ولی
ناز کم کن که درین باغ بسی چون تو شکفت
هیـچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت...
(همان)81:

البته حافظ در طی یک غزل ش��یوهی مرس��وم در ادای واسوخت را میشکند و نه
در یک یا دو بیت ،که در بیشتر ابیات غزل زیر ،واسوختگویی میکند .واسوخت این
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شعر از نوع گذار از سوخت به واسوخت بوده؛ منتها سخنان واسوختی در آن به نسبت
اشعار واسوختی مکتب قرن دهم شدّ ت کمتری دارد .در طی این غزل شاعر معشوقش
را یاری دلنواز خوانده و بهتر میبیند که ش��کایت خود را با ُشکر و سپاس درآمیزد؛ تا
متوجه بیمهریهایش
ش��اید به نیروی چنین سخنی دل معشوق را نرم ساخته و او را
ّ
نمای��د .زیبای��ی معنوی این غزل در بیتی به چش��م میآید که عاش��ق با وجود همهی
ِ
عشق محبوبش بری نمیشود که حتّی جور دوست را به رعایت
نامرادیها ،نه تنها از
مدعی ترجیع میدهد:
زان یار دلــنوازم شکریست با شـکایت
بیمزد بود و منّت هر خدمتی کـه کردم
رندان تشنه لب را آبی نــمیدهد کـس
در زلف چون کمندشای دل مپیچ کانجا
چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
هر چنـد بردی آبــم روی از درت نتابم
گر نکتهدان عشقی ،بشنو تو این حکایت
یا رب مــباد کس را مـخدوم بیعنایت
گویی ولیشنــاسان رفتند از این والیت
سـرها بریده بــینی بیجرم و بیجنایت
جانا روا نبــاشد خونریز را حـــمایت...
زنهار از ایــن بیــابان وین راه بینهایت...
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت...
(همان)130:

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

74

واسوختگویی در شاعران مکتب واسوخت
در قرن دهم در کنار جریان کمرنگ ش��دهی س��وخت که افرادی چون بابا فغانی
شیرازی دنبالکنندگانش بودند ،مکتب واسوخت شکل میگیرد و اگر چه تا این زمان
ِ
شعری شاعران پیش از قرن
الیههای کمرنگ اندیش��ههای واس��وختی در پس زمینهی
دهم وجود داش��ت ،ولی پرداختن به مضمون واسوخت تا قبل از این همچون نسیمی
مالیم بود که هیچگاه به وزندگی طوفان واسوختی قرن دهم نرسید.
در همین قرن ،وحش��ی بافقی اندیش��هی محوری اش��عار خود را در جلوه دادن به
مضامین واسوختی قرار میدهد.
عالوه بر وحش��ی بافقی افرادی چون حس��ابی نطنزی ،ذوقی تونی ،ذهنی کاشانی،
ش��جاع کاش��انی ،صافی بمی ،صرفی س��اوجی ،ضمیری اصفهانی ،ظهوری ترشیذی،
قسمتی اس��تر آبادی ،میلی هروی ،نقی کمرهای ،ولی دشت بیاضی و همدمی مشهدی
در جریان مکتب واس��وخت قرن دهم به طبع آزمایی پرداخته ،شعر واسوختی بگویند.
(گلچین معانی)12-10 :1350 ،
نمونههایی از اشعار واسوختی شاعران مکتب واسوخت
الف) وحشی بافقی
وحشی در سرودن اشعار واسوختی دنباله رو شاعران سبکهای پیشین به خصوص
پیرو ش��اعران واسوختگوی س��بک عراقی بوده .شعر گذار(از سوخت به واسوخت)
نوعی غالب در سرایش اشعار واسوختی او است.
دل و طبع خویش را گو که شوند نرمخوتر
گله گر کنم ز خویت به جز این قدر نباشد
همــه رنگ حیــله بینم پس پــردهی فریبت
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تو نه صید این شکاری ،پی صید دیگری رو
که دلم بهــانهجو شد من از او بهــانهجوتر...
که شوند اگر تو خواهی قدری از این نکوتر
بروای دورو که هستی ز گل دو رو دو رو تر
که عــقاب دیـــگر آمد به شکار این کبوتر...

(وحشی بافقی)223 :1384 ،

تَرک ما کــردی برو همصــحبت اغیار باش
آن که ما را هیچ برخورداری از وصلش نبود
یار ما چوننیستی با هر که خواهی یار باش...
از نهـا ِل وصلِ او گو غــیر برخــوردار باش

(همان)240 :

ز کــوی آن پــری دیــوانه رفتــم
نکــو کــردم خـردمــندانه رفتــم...

(همان)288 :

به سوی ُملک عدم گر چه از جفای تو رفتم
اگر به لطــف بگویی که بــازگرد بیـــایم

(همان)303:

دل پر حــسرت از تو بـــرگردیدم و رفتم
چو دیدم خوار خود را از در آن بیوفا رفتم
من اگــر این بار رفــتم ،رفتـم آزارم مکن
نـشد پابوس روزی آسـتان بوسیدم و رفتم
رســد روزی که قدر من بداند حالـیا رفتم

(همان)320:
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این تغـافلهای بیش از پیش در کارم مکن

(همان)326:

عشــق میفــرمایدم مستغنی از دیدار باش
شوق میگوید که آسان نیست بی او زیستن
وصــل خواری بردهدای طایر بستان پرست
وصل اگر این است و ذوقشاینکهمن دریافتم
صـبر خواهم کــرد وحشی از غم نادیدینش
چـندگه با یار بــودی ،چـندگه بــییار باش
صبر میگوید که باکی نیست گو دشوار باش
گلـستان خواهی قفس مستغنی از گلزار باش
گـر ز حرمانت بسـوزد هجــر ،منّـتدار باش
من چو خواهم ُمرد گو از حسرت دیدار باش
(همان)288-287:

در غزل فوق به خوبی مش��هود اس��ت که همس��ویی و مالزم ش��دن عشق و ندای
ِ
احس��اس ش��اعر با عقل وی باعث خلق این شعر واس��وختی گردیده است .این قبیل
اشعار اغلب یک مصلحت و چارهاندیشی رندانه است و به منظور رام کردن دل توسن
معشوق از جانب عاشق سرودهشده .زیرا شاعر به خوبی واقف است که:
کمینهخاصیّتعشق جذبهایستکهکس را
ز هـر دری که برانـند بیش ،بیشــتر آید
(همان)277 :

ب) نقی کمرهای
اشعار واسوختی کمرهای در مقایسه با اشعار واسوختی وحشی بیشتر به واسوخت
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تمام عیار نزدیک اس��ت درحالی که وحش��ی شاعر شعر گذار از سوخت به واسوخت
اس��ت .الفاظ اعراضی که این دو شاعر در اش��عار به کارمیبرند از لحاظ معنوی با هم
متفاوت اس��ت .به ط��ور مثال لفظ «برو» در ش��عر کمرهای وقتی از جانب عاش��ق ادا
میش��ود ،دیگر پیامآور عشق نهان و تمایل واقعی شاعر به برگشت معشوق نیست .در
حالی که به صورت کامل عکس این مفهوم در اعراض وحشی نسبت به معشوق نهفته
است.کمرهای میسراید:
گـذشت آن که پریشانــی دل و جان بود
مرا ز هجر مترسان کنون ،گذشت آن روز
نماند حسن تو معلوم کس ازان که نماند
بــرو برو که نمـــاندهست رو به آبادی
نقی تـو زود به واســوختن گـــراییدی
اگر ز باد صـبا کاکــلت پریــشان بــود...
که آنچه سختتر از مرگ بود هجران بود
عــداوتی که میــان من و رقیـــبان بود
ز دست جور تو آن مملکت که ویران بود
وگــرنه او ز ستـمهای خود پشیمان بود
(گلچین معانی :1374 ،ص )786
من ز تقریبی از آن کو پای در گل داشت
خوشخرام دیگر آنجا گاهگاهی میگذشت
من که پیشت میزدمفریاد میرفتم ز خویش
از خدنگ غمــزهی شوخ دگر بود اینکه من
راست گویم ،عشـــق دلدار دگر دارم نقی
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کافرم یک ذ ّره گــر مهر تو در دل داشــتم
زان سبب عمری سر کوی تو مــنزل داشتم
صــورت دلــدار دیگــر در مــقابل داشتم
پیـش چشمــت حا ِل مر ِغ نیم بسمل داشتم
عاقبت اظـهار کردم آنچــه در دل داشــتم
(همو :1350 ،ص )11

نتیجه:
خالصهی س��خن اینکه واس��وخت به معنی اعراض و دوری عاش��ق از معشوق
بوده و از دل وقوع بیرون آمده است .در ادبیّات عاشقانهی ما سوخت و واسوخت دو

جریان مهم تل ّقی میش��وند که از بطن وقوع زاده ش��دهاند .سوخت و واسوخت تحت
الگوی حقیقتس��رایی و حقیقتانگاری شکل میگیرند .البته تشخیص حقیقتسرایی

یا حقیقتانگاری بودن اشعار نیازمن ِد داشتن اطالعات تاریخی دقیق از زوایای زندگی
عاشقانهی شاعران است.
واسوختی که در شعر سبک خراسانی مشاهده میشود ،به گونهای مخفیتر در شعر
توجه برخی شاعران
س��بک عراقی دنبال میشود .س��رانجام این مضمون شعری مورد ّ
ق��رن دهم قرار گرفته؛ به طوری که در همین قرن ،وحش��ی بافقی اندیش��هی محوری
اش��عارش را در جلوه دادن به مضامین واس��وختی قرار میدهد .شعر گذار از سوخت
به واس��وخت نوع چیرهی اشعار واس��وختی است که شاعران در سبکهای خراسانی،
آذربایجانی ،عراقی و مکتب واسوخت به آن پرداختهاند .عالوه بر این ،اشعار واسوختی
در س��بکهای خراس��انی ،آذربایجانی و عراقی اکثرا ً به صورتی محدود و در البهالی
اشعار سوختی میآمد که با روی کار آمدن مکتب واسوخت بسامد گرفت و محدودهی
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تسری یافت.
پرداختن به آن از یک یا دو بیت به بیشتر ابیات یک شعر ّ

هدف عمومِ ش��اعران از س��رودن این مضمون ش��عری از ابتدا تا قرن ده و یازدهم

رام کردن دل توس��ن معش��وق بوده که این به صورت کامل هم جهت با هدف ش��اعر
در خلق اش��عار س��وختی است .زیرا همان طور که در اش��عار سوختی ،شاعر از روی
عشق به سخنسرایی میپردازد؛ در واسوختی که از نوع گذار از سوخت به واسوخت
اس��ت ،احساس��ی مبنی بر عشق در شاعر حکم فرماس��ت .ولی در اصل رنجش شاعر
از معش��وق ،وی را بر آن میدارد تا به لحن واس��وخت از یار گله و ش��کایت و حتّی
اعراضی مصلحتی کند .شاعر واسوختگو به خوبی براین امر واقفند است که:
کمینهخاصیّتعشق جذبهایستکهکس را
ز هـر دری که بــرانند بیـش ،بیشتر آید
(همان)277 :

پس گاهی پیش میآید که معش��وق را برخالف آیینِ مرس��وم میرانند و متمایل به
واسوخت میشوند.
وحشی میسراید:
نه احـتراز از آن جانــب است هـــمواره
گهی ز جانب وحشی هم احترازی هست
(همان)201 :

ا ّما در دورههای بعدی این هدف در س��رایش مضامین واس��وختی به نسبت تغییر

کرده و ش��اعران قصد دیگری از واسوختس��رایی در پی میگیرند که این موضوع در
مقالهای دیگر قابل تحلیل و بررسی است.
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پی نوشتها
 .1ش��عر سوختی ،شعری است که شاعران در آن به طریق مهر گام نهاده و به هیچ قیمتی
حاضر نیس��تند به معش��وق از گل نازکتر بگویند و اگرچه آنها در آتش جفای محبوبش��ان
میسوزند ،ولی شیرینی حاصل از سوز عشق را با چیزی در دنیا معاوضه نمیکنند.
 .2زود واسوزد ز عشق آتشین رخسارِ گل
بلبل از اینگونه ناز باغبان خواهد کشید
(لغت نامه ،ذیل واژهی واسوختن)
افسرده مکن ز تاب رشکم
واســوختنم شگون ندارد
(ذوالفقاری)182:1369 ،
دل ز سودایسر زلف تو خواهد واسوخت
از سر مجمرم ایندود به در خــواهد رفت
(کلیم همدانی)300 :1369 ،
موانع(اعم از درونی و بیرونی) در
 .3رابطهی بیواس��طه یعنی از میان برداش��تن همهی
ّ
ارتباط میان عاش��ق و معشوق .در چنین رابطهای ش��اع ِر عاشق با عشقی همسان روبرو
است و در صورت عدم همراهی معشوق در این راه ،عاشق مجبور است چنین معشوقی
را همچون مانعی از س��ر راه پیشرفت به س��مت عشق متعالی بردارد .برای ا ّطالع بیشتر
نک(هفتاد سال عاشقانه ،ص)92
برای مثال شاملو در شعری به نام «بدرود» میسراید :دریاهای چشم تو خشکیدنی است/
من چشمهای زاینده میخواهم( .../شاملو)231 :1385 ،
.4ب��رای انعکاس این رابطهی متعادل و برابر در بین عاش��ق و معش��وق ابیاتی از فرخی
سیستانی را نقل میکنیم.
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از تو خطایی آمد از ما خطایی آمد
شاید که هر دو گشتیم اندر خطا برابر
(فرخی سیستانی)187 :1349 ،
بر تو بَدَ ل نجویم بر من بدل نجویی
هم من وفا نمایم هم تو وفا نمایی
(همان)361 :
 .5برای مثال فرخی در انعکاس مضمونی سوختی میسراید:
برفت یار من و من نژند و شیفتهوار
بدان مقام که با من به مِی نشست همی
به باغ رفتم با داغ و درد رفتن یار
به روزگارِ خزان و به روزگار بهار
(همو)85 :1383 ،
.حافظ در شعری سوختی میسراید6:
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است
چو یار ناز نماید ،شما نیاز کنید
(حافظ)330 :1379 ،
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فهرست منابع

الف) کتابها
 .1بلخ��ی ،موالنا ج�لال الدّ ین .1386 .کلیّات دیوان ش��مس .مطابق تصحیح بدیع

الزمان فروزانفر.چاپ چهارم ،تهران :انتشارات صدای معاصر

 .2حافظ ش��یرازی ،خواجه ش��مس الدیّن مح ّمد .1379..دیوان غزلیّات حافظ .به

کوشش خلیل خطیب رهبر ،چاپ بیست و هفتم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

 .3دهخدا ،علی اکبر .1377 .لغت نامه .چاپ دوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .4رودکی ،ابو عبداهلل جعفر بن مح ّمد .1363 .دیوان کامل رودکی .تهران :انتشارات
فخر رازی.
 .5سعدیش��یرازی ،مصلح بن عبداهلل.1383 .کلیّات س��عدی .مح ّمد علی فروغی،

چاپ پنجم ،تهران :انتشارات گیتی.

 .6س��نایی ،ابوالمج��د بن آدم .1385 .دیوان س��نایی غزن��وی ،.مح ّمد تقی مدرس
رضوی ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات سنایی.
 .7شمیسا ،سیروس .1382 .سبکشناسی شعر .چاپ نهم ،تهران :انتشارات فردوس.
 .8عراق��ی ،ابراهیم بن بزرگمهر .بیتا .کلیّات دیوان فخرالدّ ین عراقی .حواش��ی و

تعلیقات از م .درویش ،تهران :سازمان انتشارات جاویدان،

 .9فرخ��ی سیس��تانی ،ابوالحس��ن علی بن جول��وغ .1349 .دی��وان حکیم فرخی
سیسستانی ،مح ّمد دبیر سیاقی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات ز ّوار.
 .1371 .............................................................................. .10دیوانفرخی .مح ّمد
دبیر سیاقی ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات ز ّوار.
 .1383 ............................................................................. .11گزینهی س��خن پارسی
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فرخی سیستانی .خلیل خطیب رهبر .چاپ بیست و ششم.تهران :انتشارات مروی.
 .12کلی��م همدان��ی ،ابوطالب .1369 .دی��وان ابوطالب کلی��م همدانی ،تصحیح و
تعلیقات مح ّمد قهرمان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات آستان قدس رضوی.
 .13گلچین معانی ،احمد .1374 .مکتب وقوع در ش��عر فارس��ی .تهران :انتشارات
دانشگاه فردوسی مشهد.
 .14منوچه��ری ،ابوالنّجم احمد بن قوص .1356 .دیوان منوچهری دامغانی .مح ّمد
دبیر سیاقی ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات ز ّوار.
 .1384 ................................................................ .15دیوان منوچهری .مح ّمد دبیر
سیاقی ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات ز ّوار.
 .16نظام��ی گنجوی ،الیاس بن یوس��ف .1384 .کلیّات نظام��ی گنجوی .تصحیح

وحید دستگردی به اهتمام پرویز بابایی ،جلد اول ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات نگاه.
 .17مختاری ،مح ّمد .1378 .هفتاد سال عاشقانه .تهران :تیراژه.
 .18وحشی بافقی ،کمال الدیّن .1384 .دیوان وحشی بافقی .حسین آذران (نخعی)،
چاپ نهم ،تهران :انتشارات امیر کبیر.
ب) مقاالت
 .1آریان سرش��ت ،زهرا«.1390 .ر ّد پایی از مکتب واسوخت در ده نامههای سبک
عراقی» .پژوهش ادبی .شماره  .21صص 182-165
 .2ذوالفقاری ،حس��ن« .1369 .بابافغانی و مکتب وقوع» .هالل .سال ششم ..شماره
 .33صص 187-179
 .3رزمجو ،توران«.1390 .نگاهی به مکتب واسوخت در تاریخ ادبیات ایران» .کتاب
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 .4گلچین معانی ،احمد« .1350 .واسوخت :تأثیر شعر بافقی در اردو» .هالل .شماره
 .112صص 12-9

