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دالیل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوعگویی و واسوختسرایی
آسیه ذبیحنیا عمران
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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیامنور

نجمه کریمینژاد
دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیامنور

تاریخ دریافت مقاله1179/11/14 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1178/11/1 :

چکیده
مکتب وقوع و شاخۀ مشهور آن «واسوخت» ،در اوایل قرن دهم در تاریخ ادبیات فارسی جایگاه ممتازی در
غزل فارسی دارد .این شیوه که حدد فاصدل میدان سدعر عراقدی و هنددی اسدت ،بیشدترین تیییدرات و
دگرگونیها را در موضوعات شعری بعد از سعر عراقی ایجاد نمودهاست .امیرخسرو دهلدوی از عارفدان و
شاعران نامدار پارسیگوی هندوستان ،در نیمۀ دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است .با وجدود
اینکه او یکی از شاعران برجستۀ سعر عراقی است ،اما باید وی را از پیشروان وقوعگدویی در ایدران بده
شمار آورد .سادگی زبان و بیان ،واقعیت مسائل بین عاشق و معشوق از ویژگیهای برجستۀ مکتب وقدوع
است که در غزلیات وی نمودِ فراوانی دارد .عاشق در غزلیات امیرخسرو در این طرز بیان ،نداز معشدوق را
نمیخرد ،بلکه هنگامی که با بیتوجهی معشوق مواجه میشود ،از وی اعراض میکند و زبان به گالیده و
سرزنش میگشاید .تنعیه کردن و انتقام گرفتن از معشوق سنگدل ،بیان روابد و حداالت بدین عاشدق و
معشوق ،رویگردانی عاشق از معشوق و برعکس ،تنعیه و تنزل معشوق ،توجه بده معشدوق مدذکر ،وصد
حاالت وصال ،بیان خاکساری و ذلت معشوق ،بیچارگی عاشق و ...از ویژگیهای غزل اوست .بدر اسدا
دستاورد مقاله ،این شاعر در غزلیات خود سوز و گداز حاصل از عشدق را کده از عناصدر مهدم در مکتدب
واسوخت است ،در وجود خود درک کردهاست و آن را به صورت مضمونآفرینی همراه با باریراندیشی و
خیالبافی در غزلیات خود بهکار گرفتهاست.
واژههای کلیدی :امیرخسرو ،واسوخت ،مکتب وقوع ،عاشق ،معشوق ،غزل ،سعر عراقی.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

asieh.zabihnia@gmail.com
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 .1مقدمه
امیرخسرو دهلوی در سال (151د 915ق ).در پتیالی هندوسدتان بده دنیدا آمدد .پددرش از
ترکان الچین بود که به هند مهاجرت کرده بدود .امیرخسدرو از دوران کدودکی بدا شدعر و
موسیقی آشنا شد و به سعب استعدادی که در گفتن شعر داشت ،به دربارهای بدزر هندد
راه یافت .وی در تمام انواع شعر ،اعم از غزل ،مثنوی ،قصیده و رباعی طععآزمدایی کدرد و
به سه زبان هندی ،فارسی و عربی تسل کامل داشت .امیرخسرو دهلوی یکی از «مهمتدرین
شاخص ها در دو ادبیات عظیم مشرق ،یعنی فارسی و هندی محسدو

مدیشدود» (یددی و وفدایی،

 .)14 :1171پنج دیوان تحفة الصیر ،وس الحیات ،غرة الکمال ،بقیة النقیة ،و نهایة الکمال را
از اشعار خود فراهم کرد .خمسۀ امیرخسرو که در سال ( 178ق ).به سعر نظدامیسدروده
شدهاست ،مهارت او را در سخنوری نشان می دهد .امیرخسرو در علم موسیقی نیز مهارتی
تمام داشت و داستانهای متعددی دربارۀ موسدیقیداندی وی وجدود دارد .در شدعر العجدم
آمدهاست:
«امیرخسرو عالوه بر هندی ،در آهنگ و آوازهای فارسی هم مهارت داشت و لذا این دو موسیقی
را به هم ترکیب داده ،عالم تازهای پدید آوردهاست .او خود پردهها و آهنگهدای زیدادی اختدراع
کردهاست» (شعلی نعمانی.)111 /1 :1111 ،

وی رسائل اإلعجاز یا اعجاز خسروی و انشدا امیرخسدروی را در تصدوف و موسدیقی
ایرانی و هندی نوشتهاست (ر.ک؛ دهلدوی .)11 :1111 ،در اواخر عمر به تصوف روی آورد و بده
سیر و سلوک معنوی پرداخت و تحت تربیت شیخ نظامالدین اولیدا درآمدد .امیرخسدرو در
سال ( 915ق ).وفات یافت و به سعب ارادتی که به شیخ نظامالدین اولیا داشدت ،او را در
پایین پای شیخ دفدن کردندد .امیرخسدرو شداعر اوایدل قدرن هشدتم و بزرگتدرین شداعر
فارسیگوی هند است .در کامل و تمام بودن وی در شعر العجم آمدهاست:
«باید دانست که در هند از ششصد سال به این طرف کسی به جامعی امیرخسدرو نیامددهاسدت و
اگر راست گفته شود ،در ایران و ممالر عثمانی هم در طول مدت هزار سال ،اگر کسدانی بددین
جامعی و دارای این همه کماالت و هنرهای گوناگون پیدا شده باشند ،انگشتشمار و فقد یدر
دو چار خواهند بود» (شعلی نعمانی.)79 /1 :1111 ،

غزلیات امیرخسرو روان و ساده است .با اینکه در قرن هشتم هنوز شاعران بده سدعر
عراقی شعر میسرودند ،اما امیرخسرو در بیشتر اشعار خود به وقوعگویی و گاهی به سدعر
واسوخت روی میآورد .وی پیوسته از معشوقی مذکر سخن مدیگویدد و روابد عاشدق و
معشوق را به صورت واقعی بیان میکند .سعر وقدوع و واسدوخت در ابتددای قدرن دهدم
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شکل میگیرد و سعکی بینابین سعر تیموری و سعر هندی است .در این سعر ،شاعران
به بیان حقایق و واقعیتهای میان عاشق و معشوق میپردازند .در این مقالده ،بده دالیدل
وقوعگویی امیرخسرو در قرن هشتم پرداخته میشود و نیز ویژگیهای سعر وقوع در شعر
امیرخسرو بررسی میشود.
 .1بیان مسئله
قرن هشتم در تاریخ ادبیات فارسی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا از یدر طدرف ،شداعران
چیرهدست در این قرن ظهدور کدردهاندد و از طدرف دیگدر ،اشدعار زیعدا و دلانگیدزی بدا
موضوعات شعری متنوع در این قرن سروده شدهاست .شعر این قرن حد واس بین سعر
عراقی و هندی است و در واقع ،شاید بتوان گفت که پیدایش اصلی مکتب وقدوع در ایدن
قرن بودهاست .بیشترین تیییرات و دگرگونیها در موضوعات شعری سعر عراقی نیدز در
این دوره بودهاست و مضامین و مسائلی در آن مطدر اسدت کده از نظدر روانشدناختی و
جامعهشناختی حائز اهمیت هستند.
امیرخسرو یکی از برجستهترین غزلسرایان این قرن است که مصادیق مکتب وقوع و
شاخۀ آن« ،مکتب واسوخت» ،به وفور در شعر او یافت میشود و پیرامون بیشتر موضوعات
شعری ،مانند توحید ،منقعت ،مرثیه ،عشق ،عرفان و ...شدعر سدرودهاسدت .شدالودۀ اصدلی
غزلها و مثنویهای او عشق است و هنگامی که از عشق سخن میگوید ،گدویی سدوز و
گذار حاصل از عشق را در وجود خود درک کردهاست .یکی از مفاد اصلی شعر او ،اعدراض
از معشوق است که شاخصۀ مکتب وقوع است .به همین دلیل ،ما شعر او را به عنوان یکی
از شاعران بزر این قرن از نظر موضدوع وقدوعگدویی بررسدی ،تجزیده و تحلیدل و نیدز
طعقهبندی میکنیم.
 .1پرسشهای پژوهش
مقالۀ حاضر به سؤاالت زیر پاسخ میدهد:
د دالیل رویکرد امیرخسرو دهلوی به وقوعگویی در غزل چیست؟
د شخصیت عاشق و معشوق در وقوعگویی امیرخسرو چه جایگاهی دارد؟
 .4پیشینه و ضرورت پژوهش
دربارۀ وقوعگویی در غزلیات امیرخسرو دهلوی تاکنون هیچ مقالهای نوشته نشده که امیدد
است فتح بابی در این زمینه باشد .اما برخی از آثار مرتع منتشرشده دربارۀ مکتب وقوع و
زیرشاخۀ آن واسوخت ،به شر زیر است .برای آشنایی بهتر ویژگدیهدای شدعری مکتدب

 /111دالیل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوعگویی و واسوختسرایی

وقوع و بعضی از ویژگیهای آن ،آثاری چون مکتب وقوع در شعر فارسی از احمد گلچدین
معانی (گلچین معانی ،)1194 ،سعرشناسی شعر از سیرو شمیسا (شمیسا ،)1194 ،دربارۀ ادبیات
و نقد ادبی از خسرو فرشیدورد (فرشیدورد ،)1198 ،آفاق غزل فارسی از داریوش صدعور (صدعور،
 ،)1184سیر غزل در شعر فارسی از سیرو شمیسدا (شمیسدا )1181 ،و سدعرشناسدی شدعر
پارسی از رودکی تا شاملو از محمد غالمرضدایی (غالمرضدایی )1181 ،را مدیتدوان ندام بدرد.
همچنین ،مقاالت زیر را نام برد:
د مقالۀ محمود فتوحی رودمعجنی ( )1174با عنوان «سعر واسوخت در شعر فارسی» کده
در نشریۀ نامۀ فرهنگستان منتشر شدهاست.
د مقالۀ حمیدجعفری قریهعلی ( )1189با عنوان «وقوعسرایی وحشی بافقی در غزل» که در
نشریۀ زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان چاپ شدهاست.
د مقالۀ حسن ذوالفقاری ( )1117با عنوان «بابافیانی و مکتب وقوع» کده در مجلدۀ هدالل
منتشر شدهاست.
د مقالۀ توران رزمجو ( )1171با عنوان «نگاهی به مکتب واسوخت در تاریخ ادبیات ایران»
که در کتا ماه ادبیات چاپ شدهاست.
امیرخسرو را باید از غزلسرایان بزر و برجستۀ مکتب وقوع و واسوخت دانسدت و از
آنجا که مهمترین ویژگی شعر مکتب وقوع و واسوخت به نوعی تیییر در موضوعات شعری
است ،ضروری است موضوعات دیوان غزلیات او به عنوان یکی از برجستهتدرین شداعران
این مکتب تجزیه و تحلیل شود تا خواننده شناخت بهتری از موضوعات شعری این شداعر
بزر حاصل کند.
 .5بحث و بررسی
5د .1انگیزه و علل گرایش به وقوع گویی در اشعار امیرخسرو دهلوی

غزل عاشقانه در تمام دورههای شعر فارسی وجود دارد .غزل عاشقانه تا قعل از قرن ششم
همان تیزل قصیده است که در وص طعیعت ،می و معشوق است .در شعر برخی شاعران
سعر خراسانی میتوان اشعاری را یافت که وقوعگویی در آن وجود دارد ،امدا بایدد توجده
داشت که شعر این دوره بر اسا واقعیتها نوشته میشود و معشوق تا قعل از قرن ششم
جایگاه واالیی ندارد؛ زیرا او غالم یا کنیز شاعر است:
«در اشعار رئالیستی این دوره ،فیالواقع ،معشوق همان شاعر است و تدرک بَدرده را بایدد عاشدق
محسو داشت؛ زیرا شاعر است که به او جفا کردهاست و به او (مملوک) فرمان میدهد و حتدی
او را میآزارد» (شمیسا.)44 :1181 ،
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معشوق تا قعل از قرن ششم واقعی است و چون غالم یا کنیز شاعر اسدت ،شداعر هرگداه
بخواهد ،به او جور و جفا و نامهربانی مینماید .از قرن ششم بده بعدد ،سدعر شدعر تیییدر
میکند و اشعار شاعران بزر به سمت و سوی سعکی کشیده میشود که معشدوق در آن
دستنیافتنی و دیریا میشود و غزلهای عاشقانه پُر از سوز و گداز و رنج سروده میشود
و کمکم از واقعیتهای جامعه فاصله میگیرد .معشوق در غزل عاشقانۀ سعر عراقی کده
بیشتر شاعران از قرن ششم تا نُهم از آن تععیت میکنندد ،بددین گونده اسدت .امیرخسدرو
دهلوی شاعر اوایل قرن هشتم است و اگرچه در غزلیات او ویژگیهای سعر عراقی وجود
دارد ،اما برخی غزلها را به طریق سعر وقوع و واسوخت سدرودهاسدت و مدیتدوان او را
پایه گذار این سعر در زبان فارسی دانست .با مقایسۀ غدزلهدای امیرخسدرو بدا شداعران
همدوره ،این تفاوت کامالً مشهود است .وقوعگویی و گاهی واسوخت در اشعار امیرخسدرو
بر اسا دالیلی است که در زیر ذکر میگردد:
5د1د .1تحول در اوضاع اجتماعی

از قرن ششم بر اثر حملۀ میول و نابودی شهرها و کتابخانهها و نیز اوضاع نابسامان کشور،
بیشتر شاعران به هند ،ماورا النهر و افیانستان مهداجرت کردندد .در دربدار هندد بده دلیدل
شعردوستی ،فرهنگدوستی و احترام پادشاهان ،شاعران جایگاه خوبی داشتند و زمینه برای
پیشرفت به وجود آمد .امیرحسن دهلوی نیز که شداعر قدرن هشدتم و معاصدر امیرخسدرو
است ،اندکی وقوعگویی دارد .اما در ایران ،بعد از حافظ و تا پایان قرن نُهم ،تمام شداعران
از دورههای پیشین تقلید میکنند و جامی بهترین شاعر قرن نُهم ،سعرآور نیسدت .دربدار
میول و بیعالقگی پادشاهان به شعر و شاعری و نیز اوضاع نابسامان جامعه زمینه را برای
رشد و حرکت به سوی تیییر سعر به وجود نمیآورد .امیرخسرو در دربار هند جایگاه بسیار
خوبی داشت و این خود باعث شد که در تمام زمینههای شعری طععآزمایی کند .وی شدعر
تمام شاعران دورههای پیشین را بررسی کرد .در چشماندازی روشنتر ،ذوق و قعول دربدار
هند در گرایش امیرخسرو به شعر و نوآوری تأثیرگذار بودهاست.
5د1د .1تقلید از سعدی

امیرخسرو ،همان گونه که خود اشاره میکند ،در غزل پیدرو سدعدی اسدت .او بده
«سعدی هند» (صفا )981 :1117 ،معروف بود« :امیر این را مخصوصاً خاطرنشدان سداخته
است که در هر یر از اصناف سخن ،پیرو که میباشد و شر آن بدینقرار اسدت:
غزل د سعدی( »...شعلی نعمانی.)118 /1 :1111 ،
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«در مخزناألخعار مسطور است که امیرخسرو را اعتقاد تمام به شیخ مصلحالدین سدعدی بدوده و
همیشه آرزوی صحعت ایشان میکرده ،در وقتی کده سدلطان غیدا الددین بلدعن ملتدان را مقدر
سلطنت خود ساخت .امیرخسرو به سلطان عرض نمود که دو کلمه به حضدرت شدیخ بنویسدید و
خدمتش را از روی خواهش بطلعید .شاید بده توجده شدما سدعادت صدحعت آن بدزر دریدابیم»
(فخرالزمانی قزوینی.)11 :1111 ،

اگرچه این همصحعتی اتفاق نیفتاد ،اما ارادت امیرخسرو به سعدی را نشان میدهد .به
نظر میرسد که برای شناخت غزلیات امیرخسرو ،باید آشنایی کاملی با غزلیدات سدعدی و
شیوۀ او داشت .نقد زهدد ریدایی و بیدان واقعیدتهدای اجتمداعی ،سداده و روان بدودن از
ویژگی های غزلیات سعدی است .الفاظ در غزلیات سعدی آشناست و کمتر کلمهای اسدت
که برای خوانندۀ امروزی ناآشناست:
«هیچ کس بی دامنی تر نیست لیکن پیش خلق
بدداز مددیپوشددند و مددا بددر آفتددا افکندددهایددم»
(سعدی شیرازی.)191 :1194 ،

بیان واقعیتها دربارۀ معشوق نیز به گونهای است که کمتر شاعری در آن دوره به این
شیوه سخن رانده است:
«زِ من مپر

که در دست او دلت چدون اسدت
از او بپددر

کدده انگشددتهاش درخددون اسددت»
(سعدی شیرازی.)585 :1194 ،

صراحت گفتار و فاش سخن گفتن هم در گلستان و هم در بوستان وجود دارد.
امیرخسرو نیز اشعار زیادی در نقد زهد ریایی دارد:
«ای نصیحتگو برو از من چه میخواهی که نیسدت
در من آن مذهب که روزی شیخ باشم یدا مریدد»
(دهلوی.)119 :1111 ،

«می بخدور و بده دامدنم پداک بکدن دهدان و لدب
تدددا نکدددنم از ایدددن سدددپس دعدددوی پاکددددامنی»
(دهلوی.)541 :1111 ،

وی در اشعارش عشق را به عقل ترجیح میدهد:
«خسروا عشق همدی بداز و بده خوبدان میدزی
عقددل بگددذار کدده او عاقعددتاندددیش آمددد»
(دهلوی.)111 :1111 ،
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امیر خسرو در بیان واقعیتهای بین عاشق و معشوق نیز شیوۀ سعدی را پی میگیرد:
«هر زمان گویی که خسرو جادویی چون میکنی
این مپر از من ،بپر

از غمزۀ جادوی خویش»
(دهلوی.)151 :1111 ،

5د1د .1گرایش به تصوف

امیرخسرو بعد از فوت معارکشاه خلجی به تصوف روی آورد و مرید سلطانالمشایخ روزگار
خود« ،شیخ نظامالدین محمدبن احمد دهلوی» ،مشهور به نظام اولیا (متوفی  915ق ).شد:
«و تربیتی که از او یافت ،در حدوزۀ تصدوف نیدز بده او مقدام و مرتعدۀ ویدژهای بخشدید و تأللدؤ
آموزههای حکمی و عرفانی در اشعار او کامالً آشکار است .او این آموزهها را با بهرهگیری از آثدار
استادان نامدار اد فارسی ،بهویژه سعدی ،نظامی ،سنایی و خاقانی بده او فصداحت و شدیوایی
عرضه میدارد( »..اخگر حیدرآبادی.)141 :1185 ،

تصوف از همان ابتدا دو گرایش داشتهاست:
«صوفیان دو دسته بودند :قلیلی از آنان مانند ابنعربی ،شها الدین سهروردی و شمس تعریزی و
موالنا اَمردبازی را نمیپسندیدند و دستۀ دیگر که اکثریت با آنان بود ،شاهدباز بودند .ایدن دسدتۀ
اخیر برای توجیه کار خود از آموزههای عرفانی سو استفاده میکردند» (شمیسا.)79 :1181 ،

معشوق در غزل امیرخسرو مذکر است و بارها در اشعار عاشقانه به آن اشاره میکند:
«جددان فدددای پسددرانی کدده نکددورو باشددند
راحددت جانسددت جفاشددان چددو جفدداجو باشددند»
(دهلوی.)141 :1111 ،

«آبدداد نشددد دل کدده خددرا پسددران شددد
حسددن پسددران آفددت صدداحبنظددران شددد»
(دهلوی.)111 :1111 ،

«جددانی ندددانم اینچنددین یددا زندددگانی ای پسددر
کز خوبرویان جهان بدا کدس نمدانی ای پسدر»
(دهلوی.)119 :1111 ،

امیرخسرو به حسن دهلوی دلعسته بود:
«عالقه و عشقش به حسن دهلوی یکی از واقعات مهم حیات صوفیانۀ او میباشد .حسن
بسیار خو صورت و قشنگ و پیشهاش نانوایی بود» (شعلی نعمانی.)74 /1 :1111 ،

عشق امیرخسرو به حسن دهلوی باعث شد او هم به مریدان نظامالدین اولیا بپیونددد.
خود امیرخسرو در برخی از اشعار به حسن دهلوی اشاره میکند:

 /111دالیل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوعگویی و واسوختسرایی

«شددد شددرا ایددن دیددده و سددلطان حسددن
از کجددددا منددددزل در ایددددن ویراندددده کددددرد»
(دهلوی.)144 :1111 ،

«خسددروا شددعر تددو اسددرار خدددا نیسددت مگددر
کددز سددخنهددای تددوام بددوی حسددن مددیآیددد»
(دهلوی.)111 :1111 ،

معشوق مذکر باعث شد که امیرخسرو هر آنچه را که میسرود ،بدر اسدا واقعیدت و
حقیقت بسراید و بهصراحت از معشوق گله و شکایت کند و از او رویگدردان شدود .تشدعیه
معشوق به حضرت یوس و ایاز مکرر در غزلیات امیرخسرو دیده میشود:
«یوس عهد خودی توای صنم بدا ایدن جمدال
میرسدد شداهی تدرا بدر دلعدران سدلطان مدا»
(دهلوی.)11: 1111 ،

«فددراق روی چددو تددو یوسددفی کسددی دانددد
کدده روشددنش شددود آ دو دیدددۀ یعقددو »
(دهلوی.)17 :1111 ،

«خون هدا همده خدورد ایدن چده شدکل اسدت
دلهدددا همددده بدددرد ایدددن چددده نددداز اسدددت
محمددددود بدددده خدددداک شددددد هنددددوزش
دل سدددددوی کرشدددددمۀ ایددددداز اسدددددت»
(دهلوی.)1111:1189 ،

معنای مکتب وقوع نیز بر وجود معشوق مذکر بود:
«در مکتب وقوع ،معشوق مرد است؛ زیرا اصل بر حقیقتگویی است و از این رو ،سدخنگفدتن از
زن خطرناک است» (خانلری.)178 :1154 ،

اگرچه معشوق مرد در میان ترکان مرسوم بودهاست و امیرخسرو نیز از ترکدان الچدین
بود که به هند آمده بود.
5د1د .4طععآزمایی در تمام زمینهها

امیرخسرو سعر آور نیست و خود نیز بدان اشاره میکند .او با اینکه فارسیزبان نیست ،اما
تمام بزرگان فارسیزبان را میشناسد .اگر به سعر عراقی شعر میسراید ،محدودۀ معنایی
را گستردهتر میکند و وقتی از معشوقی دستنیافتنی و دیریا سخن مدیگویدد ،خدود را
سگ کوی آن معشوق می داند و این معنایی است که تا آن وقت مرسوم نعود .همین برای
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شاعران قرن نُهم و عهد شاهرخشاه زمینهای میشود تا اشعار «سگیه» را به وجدود آورندد:
«عاشق ،موجودی محروم و بدبخت است ،به طوری که اشعار «سگیه» ،یعنی اشعاری که شاعر در
آن آرزو میکند تا سگ کوی عشق یا معاشر آن باشد» (شمیسا.)148 :1181 ،
«از درش زاهددد بدده بدداج جنددتم دعددوت مکددن
سددر فددرو نددارد سددگ کددویش ب ده جن دات نعددیم»
(دهلوی.)411 :1111 ،

اگرچه امیرخسرو پیرو غزلیات سعدی است ،باز در سطو معنایی گستردهتدر بده بیدان
معشوق میپردازد .سعدی نیز اندکی وقوعگویی دارد ،اما امیرخسرو در بیدان واقعیدتهدای
عاشق و معشوق پا را فراتر میگذارد:
«اگر دستم رسد روزی که انصداف از تدو بسدتانم
قضای عهدد ماضدی را شدعی دسدتی برافشدانم»
(سعدی شیرازی.)119 :1194 ،

«روزی از دسددت جفددا آخددر عنددان بسددتانمت
داد خود دانم از این پس بر چه سدان بسدتانمت»
(دهلوی.)91 :1111 ،

در صنایع و بدایع آنچنان گسترده کار کرده که شعلی این طریق او را «کوه کندن و کاه
برآوردن»(شعلی نعمانی)149 /1 :1111 ،تععیرکردهاست .اگرچه وی در قصیده ،غزل و مثندوی مقلدد
شاعران بزر است و در گذشته نیز تقلید از بزرگان امری پسندیده بودهاسدت ،امدا« :ایدن
عقیده به طور ضمنی در اندیشۀ شاعران وجود داشته که هر گونه ابداعی که در زمینۀ صُوَر خیدال
و معانی شعری باید به وجود آید ،نعاید از قلمرو دید و نگرش قدما بیدرون باشدد» (شدفیعی کددکنی،

 .)115 :1158با وجود این ،تا آنجا که بتواند ،در برخی شیوهها نوآور و معدع است.
5د .1ویژگیهای مکتب وقوع و نمودِ آن در غزلیات امیرخسرو
5د1د .1ساده و روان بودن

امیرخسرو شاعر قرن هشتم است ،اما خوانندۀ امروزی بهراحتی بدون اسدتفاده از فرهندگ
لیت میتواند معانی غزلهای وی را دریابد .سادگی و روانی از ویژگیهای غزل امیرخسرو
است .وی در تصویری و آهنگین کردن کالم نیز مهارتی تمام دارد و این باعث شدهاسدت
که مخاطب با کالمش بهتر ارتعاط برقرار کند .غزلیات وی بیشتر بر سدطح لفظدی اسدتوار
است و با دانستن مفردات و ترکیعات بهراحتی قابل فهم است .شعلی نعمانی در این زمینده
مینویسد« :غزلیات امیر اکثر به زبانی آمده که گویی دو نفر یر جا نشسته ،به کلدی بدیتکلد ،
صاف و ساده دارند ،با هم حرف میزنند» (شعلی نعمانی.)114 /1 :1111 ،

 /118دالیل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوعگویی و واسوختسرایی

«مددن بددر سددر آنددم کدده کددنم جددان بفدددایت
آری سَددرِ وصددلم چددو نددداری ،چدده تددوان کددرد
صددددعر اسددددت دوای دل بیچددددارۀ محددددزون
ای دل چو تو بیصعر و قراری ،چده تدوان کدرد»
(دهلوی.)151 :1111 ،

بیشتر غزلیات امیرخسرو به همین صورت ساده و روان است.
5د1د .1بیان واقعیتها و حقیقتنمایی در رواب عاشق و معشوق

وص رواب عاشق و معشوق و نیز حقیقتنمایی در غزلیات امیرخسرو کامالً مشهود است.
گِله و شکایت از معشدوق ،سدرزنش کدردن ،اشداره بده ناپایدداری عمدر معشدوق ،وصد
ویژگیهای منفی و رویگردانی از معشوق و نیز پشیمانی از محعتهای گذشته از مدواردی
است که در غزلیات امیرخسرو وجود دارد .گاهی دربارۀ معشوق به گونهای سخن میگوید
که گویی معشوق روبهروی او نشستهاست:
«من از لب تدو خدورم خدون تدو از دل و جگدرم
چدده دوسددتی بددود ایددن خددون یکدددگر خددوردن»
(دهلددددوی.)481: 1111 ،
«از دشدددددمنی آنچددددده بدددددود کدددددردی
ای دوسدددددت چندددددین کنندددددد یددددداران؟»
(دهلوی.)411 :1111 ،

گاهی خود را از تمام عاشقان کوی معشوق برتر میداند:
«دیگددران گرچدده دم از مهددر و وفددا نیددز زننددد
به وفای تو کده چدون مدن دگدری نیسدت تدرا»
(دهلوی.)11 :1111 ،
« ای جهدددانی بندددده چدددون مدددن مدددر تدددرا
نیسدددت چدددون مدددن بنددددهای دیگدددر تدددرا»
(دهلوی.)1111:11 ،
5د1د .1ح االت عاشق در غزلیات امیرخسرو

اگرچه عاشق در غزلیدات امیرخسدرو ،مانندد سدعر عراقدی ،عاشدقی انددوهگین ،وفدادار،
دورافتاده ،بیاختیار ،مطیع و یا حتی سگ کوی معشوق است ،اما در تمام غزلها ،معشوق
با تمام ویژگی های منفی در طرف مقابل عاشق قدرار مدیگیدرد .در مدواردی نیدز عاشدق
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پشیمان ،دلزده ،رویگردان از معشوق ،میرور و قدرتمند است که این ویژگیها شعر را بده
سعر وقوع و واسوخت نزدیر میکند.
5د1د1د .1معشوق ،اندوهگین

«تا دل زِ من بعردی ،از ناله شدب نخفدتم
«نالۀ جانسوز خسرو کو به دلها شدعله زد

ای دزد بشددنو آخددر ،فریدداد پاسددعان را»
(دهلددوی.)11: 1111 ،

رحمتی ناموخت آن سنگیندل ناپداک را»
(دهلوی.)1: 1111 ،

5د1د1د .1عاشق ،وفادار

«رنجه نشدوم گدر بده جفدا سَدر بُدرِیَم زاندر
«نیست شرط ای دوست با یاران دیرینت جفدا

بسددیار چنددینهددا ب ده سَ درِ اهددل وفددا رفددت»
(دهلدددوی.)41 :1111 ،

شددرم دار آخددر کدده مددن یددار وفددادارم تددرا»
(دهلوی.)11 :1111 ،

5د1د1د .1عاشق ،دورمانده

«گفتی که نیست یاد منت از خددا بتدر

بر من که سوختم زِ فراق ،این گمان معر»
(همان.)111 :

5د1د1د .4عاشق ،بیاختیار و مطیع

«خواری و آزار بر من گر به تیغ آید زِ تو

خارم اندر دیده ،گر با گدل بیدازارم تدرا»
(دهلوی.)11 1111 ،

5د1د1د .5عاشق ،سگ کوی معشوق

در سنت دیرینۀ ادبیات فارسی ،عاشق در مقام ععودیت ،خود را سگ معشوق دانستهاسدت
که «این گونه شعرها را در ادبیات به طنز«سگیه» نامیدهاند» (یوس نژاد:)19 :1187 ،
«زِ مددن پرسددی کدده بددر در کیسددتی تددو
«گرچه از من شیرمردی ناید اندر کوی عشق

سدددگم گِدددردِ سَدددرِ آن کددددوی گددددردم»
(دهلددوی.)171 :1111 ،

چون سگانم شهرۀ بازار بودن هم خوش است»
(دهلوی.)19 :1111 ،

5د1د1د .1اظهار کوچکی عاشق در برابر معشوق

«در سَر افتاده زِ عشق توأم ،ای جان ،هوسدی
سربهسدر بدا سدگ کدوی تدو نهداده خسدرو

با سگ کدوی تدو گفدتم کده بدرآرم نَفَسدی...
چون به پابو تو ای جان ،نشدش دسترسی
(دهلوی.)891 :1111 ،

5د1د1د .9عاشق قدرتمند و میرور

روزی از دسددت جفددا آخددر عنددان بسددتانمت
«چو مَنَت هزار عاشق ،بُوَد ای صدنم ولدیکن

دادِ خود دانم از این پس بر چه سان بستانمت»
(دهلدوی.)91 :1111 ،

به همه جهان چو خسرو ،دگری نمدای مدا را»
(دهلوی.)11 :1111 ،

 /111دالیل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوعگویی و واسوختسرایی

5د1د1د .8عاشق ،پشیمان و دلزده از معشوق

«نعودی آن که مَنَت دلنواز مدیگفدتم

چرا زِ سادهدلی با تدو راز مدیگفدتم»
(دهلوی.)541 :1111 ،

«اگرچه با تو حدیث جفا نخواهم کدرد

ولیر تا بتدوانم ،وفدا نخدواهم کدرد»
(دهلوی.)177 :1111،

5د1د1د .7عاشق ،رویگردان از معشوق

امیرخسرو در برخی اشعار ،سعر واسوختی دارد و از معشوق رویگردان میشود:
«هدر بدار گفتدهای کدده زِ پهلدوی مدن بددرو
خویی که دل به صحعت یاران گرفتده بدود

رفتددیم اینددر از تددو و پهلددو گذاشددتیم
بگسست سلر صحعت و آن خو گذاشتیم»
(دهلوی.)411 :1111 ،

در برخی اشعار نیز معشوق را نفرین میکند:
«بی منِ سوخته هدر شدب کده حرامدت بدادا
«ای کده بددردی آبددروی مددن زِ آه دل بتددر

بددا گددل و نق دلِ تَ در و جددام مصددفا چددونی؟!»
(دهلوی.)551 :1111 ،

چون مرا در جان زدی آتش ،مشوغافل زِ دود»
(دهلوی.)119 :1111 ،

امیرخسرو خال روی معشوق را کنایه از داج آه عاشق میداند:
«داغی است از شرارۀ آه کسدی مگدر

خال سیه که بر رخ چون ارغوان تست»
(دهلوی.)77 :1111 ،

وی در برخی اشعار به «ناپایداری عمر معشوق» اشاره میکند:
«بر پنج روز نیکویی ،چندین مناز و بد مکن
«مندداز ای بُددت چددین کدده چددین هدددم
بدده بحددر غددم اَر عاشددقان کشددته گردنددد

تا چشم را برهم زنی ،بینی که پایان دررسد»
(دهلدددوی.)171 :1111 ،

نمانددد ،قددرار جهددان اینچنددین هددم نمانددد
شدددددکرخندۀ ندددددازنین هدددددم نماندددددد»
(دهلوی.)117 :1111 ،

گاهی هم معشوق را پشیمان از کارهای گذشته میداند:
«دی مرا در خون بدید و رخ بگردانید و رفت

من چنین دانم پشیمان ازخطای خویش بود!»
(دهلوی.)177 :1111 ،

5د1د .4حاالت معشوق در غزلیات امیرخسرو
5د1د4د .1معشوق جفاکار و بیرحم

«فریاد از این جفا که من از یار میکشم
«غمزه زنان چنین هم ،بیرحم وار مگدذر

اندک همی شمارم و بسدیار مدیکشدم»
(دهلددوی.)418 :1111 ،

دانی که هست آخر ،جانی هر آدمدی را»
(دهلوی.)11: 1111 ،
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5د1د4د .1معشوق سنگدل

«دلددی از سددنگ نَعُددوَد چددون دل تددو

بُدددت سدددنگین ییمدددا و خدددتن را»
(دهلوی.)9 :1111 ،

«دل سنگین تو وزنم ننهد وه که کسی

سنگ قلب تو از این سینۀ قال نعرد»
(دهلوی.)111 :1111 ،

امیرخسرو دلیل سنگدلی معشوق را به کنایه چنین میآورد:
«بسددیار آبگینددۀ دلهددا شکسددتهای

زین جرم سنگ شد دل نامهربان تو»
(همان.)475 :

5د1د4د .1معشوق بیوفا و عهدشکن

«عهدها بستی و مدیداشدتم امیدد وفدا

ای امید من و عهد تو سراسر همه باد»
(همددان.)114 :

«وفدددا و مهربدددانی کدددرد بدددا خلدددق

چددو دور خسددرو آمددد ،بددیوفددا شددد»
(همان.)191 :

5د1د4د .4معشوق نامهربان

«زِ بدمهری نمیافتد نظر بدر رویدم آن مده را

معادا در جهان کدس را مده نامهربدان افتدد»
(همددان.)141 :

«من جور آن نامهربان ،دارم زِ خاموشی نهان

اویم نیارد بر زبان ،کان بیزبدانِ مدن کجدا»
(همان.)8 :

5د1د4د .5معشوق نامسلمان و کافرکیش

«نامسلمان دل من در خم ابدروی تدو مُدرد

هیچ کس هندوی ما را سوی محرا نعرد»
(همددان.)111 :

«ای بُت بدکیش ،چشم نامسلمان را بپوش

در مسددلمانی چددرا تددارا کددافر م دیکنددی»
(همان.)547 :

گاهی به کنایه معشوق را از کافر هم بدتر میداند:
«کافر نکند با دل من آنچه تو کردی

یعنی که در اسالم روا باشد از اینها»
(دهلوی.)11 :1111 ،

5د1د4د .1معشوق مردمآزار

«از او یار نپرسی و مرا سدوزی بده جدای او

چو سیری نیست از آزار خلق آن ناپشیمان را»
(همددان.)4 :

«برنیفتددداد آخدددر از عدددالم نشدددان مردمدددی

شددرم دار از مردمددان و مددردمآزاری مکددن»
(همان.)491 :
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5د1د4د .9معشوق خونخوار

«چندین چه غمزه میزنی از بهدر کشدتنم

صید تو نیست زنده ،مکن رنجه شست را»
(دهلددوی.)14 :1111 ،

«ایددن جفاکاریددت کدده نددوبددهنددو اسددت

مگددر ایددن جددان کشددته را درو اسددت»
(همان.)111 :

5د1د4د .8معشوق بدخو و تلخگو

«دل که با خوبدان بددخو آشدنایی مدیکندد

شیشه ای با خاره ای زورآزمایی مدیکندد»
(همددان.)117 :

«تلخ میگویی و من میبینمت از دور و پس

زهر کی آید فدرو گدر ننگدرم تریداک را»
(همان.)1 :

گاهی به کنایه بدخویی معشوق را از ناتوانی او میداند:
«زِ بدخویی جگر خون کدرد چشدمت

مگددر بدددخویاش از ندداتوانی اسددت»
(همان.)54 :

گاهی به کنایه به معشوق میگوید که بدی کن ،چون من به جای تو از خدا میخواهم تو
را بعخشد:
«اگر با من زِ بد گفتن خوشی ای من فدای تو

تو بد میکن که من بهر تو استیفار میگویم»
(همان.)195 :

5د1د4د .7معشوق جادوگر

«از بهددر آنکدده دسددت نمایددد ب ده جددادوان

هر ساعدیش را ید بیضای دیگری است»
(همددان.)115 :

«مار زلفت حلقهحلقه در دل خسرو نشست

هر دم اَر آگده نگدردد غمدزۀ جدادوگرت»
(همان.)91 :

5د1د4د .11معشوق شوخ و بیشرم

«گر خسروا میسوزدت از خامیش رنجه مشو

بسیار باید تا هنوز آن شدوخ ندادان دررسدد»
(همددان.)171 :

«اگددر زِ حددال مددن آن شددوخ را خعددر باشددد

بسوزد اَر دلدش ،از سدنگ سدختتدر باشدد»
(دهلوی.)187 :1111 ،

کنایه به معشوق در بیشتر غزلیات امیرخسرو دیده میشود .هنگامی که در وصد زیعدایی
معشوق سخن میگوید ،در ادامه به این اشاره میکند کده غیدر از درد بدرای مدن چیدزی
نیستی:
«رویت گل و لعت شکر و این عجب که نیست

جز دردِ سَر بده حاصدل از آن گلشدکر مدرا»
(همان.)15 :
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 .1نتیجه
از مجموع مطالب می توان چنین بیان داشت که امیرخسرو دهلدوی بدا اینکده از شداعران
سعر عراقی است ،از سرآمدان مکتب وقوعگویی و واسوخت محسو مدیشدود .مکتدب
وقوع و شاخۀ آن واسوخت ،مکتعی است که در ربع اول قرن دهم در شعر فارسی به وجود
آمد و غزل را از صورت خشر و بی رو قرن نهم دگرگون کرد و تا ربع اول قرن یازدهم
ادامه داشت .این مکتب ،برزخی میان شعر دورۀ تیموری و سدعر هنددی بدود .غدرض از
وقوع گویی و واسوخت در غزلیات امیرخسرو دهلوی ،بیان حاالت عشق و عاشدقی از روی
واقعیت است .شالودۀ غزلیات امیرخسرو ،همچدون مکتدب وقدوع و واسدوخت ،بدر اسدا
جزئی گویی است که مراد از آن ،بیان جزئیات رفتار عاشق و معشوق است کده در گذشدتۀ
شعر فارسی بهندرت سابق داشته که همین موضوع نیز بهوفور در ابیدات امیرخسدرو دیدده
میشود .واسوخت که شاخهای از مکتب وقوع است ،نوعی عکسالعمل همدراه بدا قهدر و
عتا است که عاشق در مقابل قدرناشناسی معشوق از خود نشان میدهد .دیوان غزلیدات
امیرخسرو دهلوی سرشار از مضامین وقوع و واسوخت است که این مضامین به گونههدای
مختلفی چون وصال ،هجر ،عجز ،شِکوه و ...نشان داده شددهاسدت .در مجمدوع ،از 1911
غزل دیوان امیرخسرو 151 ،غزل به سعر وقوع و واسدوخت سدروده شددهاسدت کده 15
درصد غزلهای امیرخسرو را شامل میشود.
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