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 فارسیشناسی نظم و نثر نشریه علمی سبک

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
سبک واسوخت بعنوان یکی از فروع مکتب وقوع در نیمج دوم قرن دهم در ادب  زمینه و هدف:

فارسی پدیدار شد و تا اواسط نیمج اول قرن یازدهم در ایران رونق و رواج داشت. در این سبک، 

نیازی پیشه برخالف سنّت دیرینج غزل، عاشق به معشوق، سخن سخت میگوید، ناز میکند و بی

روی برمیتابد. ادرچه در عصر صائب، این سبک در ایران دیگر بازاری  میسازد و داه از معشوق

یافت میشود كه  -هرچند بصورت اندک و پراكنده-نداشت، اما در شعر صائب، مضامین واسوختی 

نگاهی به اشعار واسوخت داشته میل به سرودن چنین شعرهایی نبوده و نیمنشان میدهد او نیز بی

اصطالح واسوخت و اشعار واسوختی در شعر صائب را در حد توان است. نوشتار حاضر میکوشد 

 جستجو و بررسی نماید.

ای انجام ای نظری است كه بر مبنای مطالعات كتابخانهرو، مطالعهپژوهش پیشِ روش مطالعه:

تحلیلی است. محدودۀ تحقیق دیوان شش جلدی صائب به تصحیح -شده و روش آن توصیفی

 اند. بیتها انتخاب شدهآن میان بیست غزل و تعدادی از تکمحمد قهرمان است كه از 

توجهی بیتهای پراكنده با محتوای با جستجو در دیوان صائب، بیست غزل و مقدار قابل ها:یافته

د. انهای دونادون تقسیم و تفکیک دشتهواسوخت معرفی شده و براساس نوع مضمون به دسته

 تی صائب، معشوق عام است یا خای. همچنین مشخص شده مخاطب شعرهای واسوخ

های آن به كار رفته خانوادهو هم« واسوختن»كم دوازده بار در شعر صائب دست گیری:نتیجه

خاطر او به سرودن چنین اشعاری بوده است. مضمون شعرهای واسوختی است كه نشان از تعلّق

رغبتی به وصال، طرد معشوق صائب عبارتند از: تبیین نظری واسوخت، هشدار، تهدید، نکوهش، بی

پیشین و اقبال به دیگری. مضمون بعضی شعرها حاكی از تجربج واقعی واسوخت در زنددی و شعر 

 صائب است، اما در اغلب آنها معشوق خاصّی مطرح نیست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Vasukht (withdrawing love) style as one of 
the branches of Voqou (Factual poetry) style in Persian literature in the second 
half of the 15th century and flourished in Iran until the middle of the first half 
of the 16th century. In this style, contrary to the old tradition of ghazal, the 
lover speaks harshly to the beloved, flatters and makes unnecessary excuses, 
and sometimes is heartbroken by the beloved. Although in the age of Saeb, this 
style was no longer popular in Iran but in Saeb's poetry, themes of withdrawing 
love can be found, although in a small and scattered way, which shows that he 
was not unwilling to write such poems and he paid attention to the poems of 
withdrawing love. The present article tries to search and examine the term and 

poems of Vasukht (withdrawing love) in Saeb's poetry as much as possible. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study based on library 
studies, and the scope of the research is the six-volume Diwan Saeb edited by 
Mohammad Ghahraman. 
FINDINGS: In this article, by searching Diwan Saeb, we have introduced 20 
ghazals and a significant amount of scattered verses with the content of 
withdrawing love, and we have divided and separated them into different 
categories based on the type of theme. We have also determined whether the 
audience of these poems is a general or special lover. 
CONCLUSION: In Saeb's poetry, " Vasukhtan " and its relatives are used at least 
12 times, which shows Saeb's interest in writing such poems. The themes of 
withdrawing love Saeb's poems are: theoretical explanation Vasukht, warning, 
threat, condemnation, Failure to convert to a romantic relationship, rejection 
of former lover and falling in love with another. The theme of some poems 
indicates a real experience in Saeb's life and poetry, but in most of them, no 
specific lover is mentioned. 
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 مقدمه 

ق( شروع به شاعری كند، سبک واسوخت در ایران، دورۀ اوج و كمال خود را  45554-4597)پیش از آنکه صائب 

رنگتر میشود. در این مقاله نشان خواهیم داد سپری كرده بود و از ربع اول قرن یازدهم به بعد واسوخت هرروز كم

سرا به شمار آورد، امّا تادرچه واسوخت در دوران صائب از رونق افتاده است و صائب را نمیتوان شاعری واسوخ

كم بیست غزل واسوختی و بیتهای پراكندۀ متعدد با محتوای واسوخت در دیوان وی )كه ما در این وجود دست

 ایم( بذل توجه او به این سبک را نشان میدهد. پژوهش بیش از چهل بیت را نقل كرده

 

 سابقۀ پژوهش

نها ، تمکتب وقوعمیبینیم. احمد دلچین معانی در كتاب در پژوهشهای مرتبط با واسوخت نیز نامی از صائب ن

هنگام نقل بیتهایی از شاعران مختلف بعنوان شواهد كاربردِ كلمج واسوختن، سه بیت نیز از صائب نقل میکند 

( مینویسد: 644، در فصل واسوخت )ی صد سال عشق مجازی(. فتوحی در كتاب 794: 4371)دلچین معانی، 

های بعد ]بعد از قرن دهم[ هم كمابیش ادامه داشته است. در دیوان سخن شاعران سده درونمایج واسوخت در»

 (، ابیاتی از این دست دیده میشود كه: 6/744صائب )

 سر زلف تو نباشد، سر زلف دیگر!

 

 از برای دل ما قحط پریشانی نیست 

 

یشان ا«. ت و تأثیر افتاده و بازاری نداردامّا چنین بیتهایی در روزدار صائب اندک است. دویی طرز واسوخت از طراو

 اند. به بعد(، پنج بیت از صائب نقل كرده 644نیز در بخش سالشمار كاربرد واهۀ واسوخت در شعر فارسی )ی 

« نگاهی به مکتب واسوخت در تاریخ ادبیات ایران»در مقاالت منتشرشده پیرامون واسوخت، ازجمله دو مقالج 

ی واسوخت بر جادۀ شعر فارسی )از سبک خراسانی تا درخشش در قالب یک مکتب ردّپا»( و 4345)رزمجو، 

 ( سخنی از صائب در میان نیست. 4343)خدیور و فرجی، « مستقل(

 

 بحث و بررسی

 واسوخت؛ واژه، اصطالح ادبی و سبک شعری

دهم و بعد از آن  كلمج واسوخت كه مصدر مركب مرخّم از واسوختن است در شعر شاعران ایران در نیمج دوم قرن

این واهه در همان زمان به اصطالحی  6به معنی اعراض و روی برتافتن از معشوق و ترک عشق به كار رفته است.

ادبی و به سبکی از شعر اطالق دردید كه محتوای آن مضامینی ازقبیل دِله و شکایت از معشوق، اظهار بیزاری و 

                                                      
. دربارۀ سال تولد صائب تبریزی اختالف نظر بسیاری است. این سال بر مبنای دانشنامه ایرانیکا كه یکی از جدیدترین تحقیقات است قید    4

 (https://www.iranicaonline.org/articles/saeb-tabriziشد. )

اری آرند؛ ادرچه سوختن به معنی دوستداری ذیل واسوختن آمده است: واسوختن كه به معنی اعراض و بیز فرهنگ چراغ هدایتدر . 2

نیست لیکن به معنی درمی محبت در اصل هست، نظر بر آن كرده واسوختن مستعمل شده است. واسوختن: اعراض و رودردانیدن مرداف 

 وابوسیدن. تأثیر دوید: 

 زود واسوزد عشق آتشین رخسار دل/ بلبل از اینگونه ناز باغبان خواهد كشید

 وسیدن هم آمده است:در توضیح واب

 دماغ دشتن. اشرف دوید: وابوسیدن: رودردان شدن و بی

 داهت رسته خط در عشق وابوسیده من ام دل شاد كن، ز انجام حسنت یاد كن / كز بوسهاز بوسه
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خالف شیوۀ معمول و عادت مألوف در غزل عاشقانه كه مضمون آن رویگردانی از او و دلبستن به دیگری بود. بر

سراسر وصف زیبایی و دلربایی معشوق و شیفتگی و دلداددی عاشق است، و ناز و استغنا را زیبندۀ معشوق و تسلیم 

 و نیاز را شایستج عاشق میداند، در اشعار واسوخت، جایگاه عاشق و معشوق عوض میشود و این بار، عاشق است كه

ناز میکند، تند و تلخ سخن میگوید، نکوهش و سرزنش میکند، هشدار میدهد، تهدید میکند و سرانجام از معشوق 

 روی برمیتابد و به دیگری دل میسپارد. 

(. مشهورترین شاخج فرعی مکتب وقوع است. این 4344)بیات، « نوع ادبی واسوخت»سبک واسوخت و به تعبیری 

اول قرن دهم تا ربع اول قرن یازدهم در شعر فارسی رواج داشت. در مکتب وقوع،  مکتب به مدت صد سال، از ربع

های ادبی و بر پایج آنچه بین عاشق و معشوق در عالم جزئیات روابط عاشق و معشوق با زبانی ساده و عاری از آرایه

گر، مکتب وقوع عبارت پردازی شاعر است، بیان میشد. به سخن دیواقع، وقوع یافته بود و نه آنچه حاصل خیال

 است از دزارش واقعی رفتارهای عادی و طبیعی عاشق و معشوق به نظم.

واهی خجانی و تحمّل جفای معشوق، دشناماختیاری، سختشاعران مکتب وقوع در عاشقی و شیفتگی، تسلیم و بی

بینی دربرابر محبوب، راه افراط در پیش درفتند و كار را به جایی رساندند كه خود را سگ معشوق و خودكم

میخواندند. در نیمج دوم قرن دهم برخی شاعران، این مایه از حقارت و ذلّت دربرابر ستم و جفای معشوق را 

د را مینج پیدایش سبکی جدیبرنتافتند و راهی خالف آن در پیش درفتند و ترک عاشقی دفتند. همین واكنش، ز

فراهم آورد كه به سبک واسوخت معروف شد. هرقدر وقوعیان در آتش عشق معشوق سوختند، شاعران سبک 

 جدید، از عشق و معشوق واسوختند. 

ق( بعنوان بنیانگذار و شاعر برجستج سبک واسوخت، معروف شده و نویسندۀ تذكرۀ  444ادرچه وحشی بافقی )ف. 

( بر آن است كه در طرز واسوخت، وحشی حرف اول و آخر را زده است، اما 44: ی3نعمانی، ج شعرالعجم )شبلی

 «مبدع اصطالح واسوخت و مروّج این سبک، محتشم كاشانی است و وحشی در این شیوه مقلّد بوده است»دویا 

 (. 4343)فتوحی، 

در »در خالل اشعار برخی شاعران مضامین اشعار واسوخت، پیش از قرن دهم نیز در ادب فارسی سابقه دارد؛ 

هایی از اشعار واسوخت را مشاهده ( میتوان نمونه4343)خدیور و فرجی، « سبکهای خراسانی، آذربایجانی و عراقی

)آریان « سبک عراقی 4هاینامهده»( و 674: 4379)شمیسا، « تغزاّلت قصاید شاعران دورۀ غزنوی»كرد؛ ازجمله در 

ناد آن اشعار اندک و پراكنده نمیتوان دفت كه واسوخت از ادوار نخستین شعر فارسی (؛ اما به است4394سرشت، 

قیاس با سبک واسوخت در قرن آغاز شده است، چراكه بسامد مضامین واسوختی، پیش از قرن دهم هردز قابل

-سبک شناسی ... مطالعج ظهور یک عنصر خای دریک اصل بسیار مهم علم سبک»دهم و یازدهم نیست. بنابر 

 (. 34: 4155)شفیعی كدكنی، « شناسی آنقدر مهم نیست كه مطالعج آماریِ بسامد باال و چشمگیر آن

 

 واسوخت در شعر صائب 

رسیده بود و آنچه از واسوخت در شعر صائب  -در ایران-مکتب واسوخت در روزدار صائب به پایان عمر خویش 

                                                      
 اند شرحیکدیگر نوشته هایی كه بههای غنایی فارسی است كه در آن احوال و عوالم عاشق و معشوق، ازطریق نامه. یکی از انواع منظومه4

اثر فخرالدین اسعد دردانی  ویس و رامینهایی اولین بار در منظومج غنایی ها، معموالً به ده میرسد. چنین نامهداده میشود. تعداد این نامه

اند )میرصادقی، كردهاند از او تقلید های غنایی زدهق؟( آمده است و بعد از او، بیشتر شاعرانی كه دست به سرودن منظومه114)متوفی 

 نامه(.: ذیل ده4374
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سرا نیست و شعرهای واسوختی در دیوان شاعر واسوختمیبینیم درواقع نفسهای واپسین این سبک است. صائب 

 كم بیست غزلوی بسیار ناچیز و در قیاس با اشعار عاشقانج وی در حکم النّادرُ كالمعدوم است. در شعر وی، دست

واسوختی و بیتهای متعدد با مضمون واسوخت وجود دارد كه همین مقدار اندک حاكی از آن است كه او نیز دوشج 

 ین نوع مضامین داشته است. چشمی به ا

 

 واسوخت صائب؛ تجربۀ شخصی یا عشق عام و معشوق كلّی

ادرچه صائب در اشعار واسوختی خود از معشوق خاصّی نام نمیبرد، اما وجود بعضی قرائن این احتمال را قوّت 

 میبخشد كه آن اشعار مخاطب خای دارد. در اینجا به چند نمونه اشاره میگردد: 

 (: چهار بیت از این غزل را برای اثبات مدّعای خود ذكر میکنیم: 4)ج  4576غزل 

 با هوسناكان چنین در آشنا خواهی شدن

 جانفشانیهای ما را ای پریشان اختالط

 در چنین با خود كنی بیگانگان را آشنا

 بر لب بام آفتابت از غبار خط رسید

 

 4حقیقت، بیوفا خواهی شدنمروّت، بیبی 

 خواهی كرد چون از ما جدا خواهی شدنیاد 

 زود محتاج نگاه آشنا خواهی شدن

 كی به صائب مهربان ای بیوفا خواهی شدن؟

 

 اختالط خطاب میکند،ای و او را پریشانوقتی شاعر به معشوق میگوید با انسانهای هوسباز و بیگانه آشنا شده

وكیف آشنایی به اینکه در بیت اول و سوم، كممشخص است كه شخص خاصی را در نظر دارد. همچنین با توجه 

توصیف میکند، معلوم میشود كه مخاطب خای و آشنایی « چنین»معشوق با هوسناكان و بیگانگان را با قید 

اش از كثرت خط، خاصی موردنظر است. مصرع اول بیت چهارم نیز نشان میدهد كه فرد معیّنی كه زیبایی چهره

 است.  رو به زوال است مخاطب شاعر

 (: در این غزل به معشوق خاصی كه به دفتج صائب با صوفیان تردامن اختالط كرده، هشدار میدهد: 4)ج 36غزل 

 صوفیان بردند از ره چشم جادوی ترا

 افشانی بیجای این تردامنانآستین

 

 در كمند وحدت آوردند آهوی ترا 

 كرد محتاج شراری شعلج روی ترا

 (3)ج  6414غزل                                       

 در این غزل از محبوب پیشین خویش كه اكنون دیگر خود را وقف عام كرده یاد میکند: 

 غیر صائب بلبلی در باغ و بستانت نبود  این زمان دردید وقف عام، ورنه پیش از این

 

كندن از معشوق قبلی میدهد  دادن به معشوق جدید و دلدر آن دسته از غزلهای واسوختی كه صائب خبر از دل 

 (: 4)ج  4477نیز بدون تردید معشوق خاصی مطرح است و شعر وی یک دزارش مستند است. برای نمونه، غزل 

 ایمیکشد دل را ز دستم دلربای تازه

 دو صبا از خاک كویش كحل بینایی میار

 در ز مشت استخوان من نمیگیری خبر

 

 ایدر كشاكش داردم زورآزمای تازه 

 ایام در نقش پای تازهش خود را دیدهنق

 ایسایه خواهد كرد بر فرقم همای تازه

 

                                                      
سیم . بدلیل طبقه4 شده   بندی و تق شواهد مثال چند بار تکرار  کرار  اند كه دریز و دزیری از این تبندی متعدد، داه به نادزیر برخی ابیات و 

 نبوده است؛ برای مثال ابیات این غزل در دیگر تقسیمات مقاله تکرار شده است.  
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ه، رویگردان مهر دذشتای از صائب دلربایی كرده و صائب به امید او، از یارِ بیآید كه دلبر تازهاز این بیتها چنین برمی

 شده است. 

 (: 5)ج  5167غزل 

 قبله را تغییر از آن محراب ابرو میکنم

 در درداه استغنای او كاری نساختعجز 

 امآیج نومیدی از چین جبینش خوانده

 

 میروم با آستانش كار یکرو میکنم... 

 میفرستم آه درمی را و یکرو میکنم

 همّتی یاران، وداع آن سر كو میکنم

 

مصراعهای اول بیت دوم و سوم از محبوب مشخصی نشان میدهد كه عجز و نیاز صائب، حریف ناز و استغنای او 

 نشده و دره پیشانیش شاعر را از وصل نومید ساخته و الجرم ترک او دفته است. 

 (: 5)ج  5543غزل 

 به ناكامی ز خاک آستانت دردسر بردم

 در این مدت كه عمر من سر آمد در نظربازی

 برهمن در مرا سوزد به صندل جای آن دارد 

 

 دعای طاق ابرویت به محراب ددر بردم 

 چه از خورشید رخسارت بغیر از چشم تر بردم؟

 كه بر پای صنم تا جبهه سودم دردسر بردم

 

در »بیتهای فوق حاكی از آن است كه صائب مدتی معیّن و كوتاه با معشوق خاصی نظربازی داشته است. عبارت 

نشان میدهد مدتی معهود است كه شاعر و معشوق از آن مطلع هستند. كوتاه بودن مدت نیز از مصراع « مدت این

آخر دریافت میشود؛ همین كه پیشانی بر پای معشوق دذاشتم، رفع زحمت كردم. امّا بسیاری دیگر از شعرهای 

ق خاصی ندارند، بلکه از عشق عام و بیتهای پراكنده در میان غزلها، اشاره به معشوواسوختی صائب، بویژه تک

 معشوق كلی سخن میگویند. بیتهایی نظیر: 

 بدعتِ بر دِردِ سر دشتن در از پروانه ماند

 

 دوردردیها ز معشوق از منِ دیوانه ماند 

 4(6149، 3)ج                                         

 منم كه ناز به معشوق میکنم صائب!

 

 نیاز ساخته است؟بیودرنه عشق، كه را  

 (4714، 6)ج                                          

 سر زلف تو نباشد، سر زلف دیگر!

 

 از برای دل ما قحط پریشانی نیست 

 (4441، 6)ج                                           

 صد جان، بهای بوسه، طلب میکنی ز خلق

 

 است؟ دیگر مگر كسی لب خندان نداشته 

 (4445، 6)ج                                          

 تا چند در میان فکنی باد و شانه را؟

 

 دل را نمیدهیم به زلف تو، زور نیست! 

 (6517، 6)ج                                            

مطمح نظر نیست؛ اما بیتهای بیتهای اول و دوم از مطلق معشوق سخن میگویند و مشخص است كه فرد خاصی 

سوم، چهارم و پنجم كه لحن خطابی دارند و به نظر میرسد مخاطب خاصی داشته باشند نیز درواقع خطاب به 

اند، چراكه این بیتها در غزلهایی قرار دارند كه سایر ابیات آن هیچ ارتباط مضمونی و معشوق كلّی سروده شده

                                                      
 اند كه برای سهولتِدیوان صائب ابتدا شمارۀ جلد و سپس شمارۀ غزل ذكر شده، مگر در مواردی كه ابیات جزو متفرفات بوده. در ارجاع به 4

 دسترسی شمارۀ صفحه ثبت شده است. 



 457/ واسوخت در شعر صائب تبریزیجستجوی 

 

یست كه ویژدی اصلی غزل سبک هندی، یعنی دسستگی طولی ابیات و محتوایی با این بیتها ندارند و شکی ن

نداشتن وحدت عمودی موجب آن شده است كه هر بیتی از عالمی جدادانه سخن بگوید و بطور اتفاقی در میان 

 ابیات غزل، بیتی نیز مضمون واسوخت داشته باشد، درحالیکه مخاطب خاصی ندارد. 

 

 سوختی و عاشقانه در یک غزل گویی صائب: تلفیق ابیات واتناقض
برای شاعران سبک هندی و از آن جمله صائب، آنچه در سرودن غزل اهمیت دارد، تعدّد و تنوع معانی و مضامین 

است. در غالب غزلهای صائب، اشتراک در وزن و قافیه، تنها دلیل درد آمدن چند بیت « معنی بیگانه»بمنظور ارائج 

. از این رو در شعر صائب، دسیختگی معانی، بسیار مشهود و محسوس است و در كنار هم تحت عنوان غزل است

در سبک هندی تناقض فکری به »حتی داه دو یا چند بیت از ابیات یک غزل تناقض معنایی و مضمونی دارند. 

درنگ در بیت دوم نقض شود؛ ای عرضه دردد و بیجایی میرسد كه ممکن است در بیت نخست یک غزل، اندیشه

(. در 37: 4379)شفیعی كدكنی، « ، آن است كه آنچه شاعران در ذهن دارند چگونه دفتن است، نه چه دفتنعلت

 4741مضامین واسوختی و عاشقانج صائب نیز چنین تناقضی مشاهده میشود. برای نمونه سه بیت پایانی غزل 

 ( را ببینیم: 6)ج

 نیازمندی ما كی به خاطرت دذرد؟

 فقیران را نیازمند تو كرده است ما

 منم كه ناز به معشوق میکنم صائب!

 

 نیاز ساخته استچنین كه ناز، ترا بی 

 نیاز ساخته استترا كسی كه ز ما بی

 نیاز ساخته است؟ودرنه عشق، كه را بی

 

ناز ار از نیاز و سرشچنانکه میبینیم در دو بیت اول، صائب با تکرار و تأكید خود را نیازمند معشوق، و معشوق را بی

میخواند، اما بالفاصله در بیت سوم در تناقضی آشکار و شگفت، ادعا میکند كه فقط من هستم كه به معشوق ناز 

 ( نیز چنین تناقضی را میبینیم: 3)ج 6149نیاز هستم. در غزل میکنم و از او بی

 بدعتِ بر دِردِ سر دشتن در از پروانه ماند

 من كه صد میخانه میکردم تهی در یک نفس

 عدِ ایامی كه آمد دامن زلفش به دستب

 

 دوردردیها ز معشوق از من دیوانه ماند 

 زان لب میگون دهانم باز چون پیمانه ماند...

 پنجج من خشک از حیرت چو دست شانه ماند

 

ام، درحالیکه در بیتهای بعد در بیت اول ادعا میکند كه شیوۀ واسوخت و رویگردانی از معشوق را من بنیان نهاده

چنان خود را شیفتج معشوق نشان میدهد كه از دیدن لب او دهانش باز مانده و بعد از ایام جدایی، اكنون كه 

( با لحنی تند و 6)ج 6517اش از حیرت خشک شده است. در بیت نهم غزل دستش به زلف یار رسیده، پنجه

 خشن، معشوق را طرد و از او اظهار بیزاری میکند: 

 باد و شانه را؟تا چند در میان فکنی 

 

 دل را نمیدهیم به زلف تو، زور نیست! 

 

 درحالیکه در مطلع همین غزل میگوید: 

 تو مجلس ما را حضور نیست بازآ كه بی

 

 در جبهج صراحی و پیمانه نور نیست 

 

 و در بیت پنجم، زیبایی معشوق را میستاید: 
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 از پرتو جمال تو خواهد دداختن

 

 طور نیستآخر خمیرِ آینه از سنگ  

 

هایی از مضامین متناقض واسوختی در میان یک غزل بودند؛ اما چنین تناقضی بین دو بیت از دو غزل اینها نمونه

 جدادانه بیشتر یافت میشود. در اینجا به دو مورد اشاره میکنیم: 

 بدعت بر درد سر دشتن در از پروانه ماند

 

 دوردردیها ز معشوق از من دیوانه ماند 

 (6149، 3)ج                                           

در بیت باال، بر درد سر معشوق دشتن )= عاشقی و شیفتگی( را بدعت میخواند اما در بیت زیر، وارستگی از عشق 

 و ترک عاشقی را بدعت میداند: 

 كاری مکن كه بدعت وارستگی ز عشق

 

 من در میان سلسلج عاشقان نهم 

 (5954، 5)ج                                            

 در یک غزل ادعا میکند: 

 حوصلج وصل آن نگار ندارم

 

 دام به اندازۀ شکار ندارم 

 (5476، 5)ج                                            

 و در غزلی دیگر اعتراف میکند: 

 ادرچه حوصلج وصل یار نیست مرا

 

 نیست مراقرار در دل امّیدوار  

 (441، 4)ج                                              

 شعر -و داه برای مخاطبانی خای-از این بحث میتوان به این نتیجه رسید كه ادرچه صائب در حاالتی خای 

واسوختی میسراید، اما در حاالت كلی و بطور عادی، بیشتر اهل عاشقی و دلداددی است تا وارستگی از عشق؛ 

 همچنانکه خود به این معنی اذعان میکند: 

 هواسوختگی شیوۀ ما نیست، ودرن

 

 از یک سخنِ سرد، دلِ ناز توان سوخت 

 (3146، متفرقات، ی 4)ج                           

 جنسیّت معشوق در واسوخت صائب 
؛ 45-44: 4394دویا در غالب ادوار ادب فارسی تا پیش از دورۀ معاصر، معشوق، مذكّر بوده است )نک: شمیسا، 

در سرزمینی كه زن در »نلری دلیل این امر را چنین بیان میکند: (. مکتب وقوع اوج این ماجراست. خا659و  654

پشت پرده بود و بردن نامش هم با غیرت كسان و نزدیکانش برخورد داشت، چگونه احساسات طبیعی عاشقانه را 

 زن از اجتماع دور»ترین دلیل این انحراف آن بود كه (. آری عمده644: 4351)خانلری، « میتوانستند بیان كنند؟

(. در شعر 55: 4373)شمیسا، « بود و فقط مردان بودند كه در اجتماعات و كوچه و بازار با یکدیگر در تماس بودند

صائب نیز قرائنی دال بر مذكر بودن معشوق دیده میشود. او معشوق را از برآمدن خط )= موی صورت، ریش( و 

ده، سرزنش و نکوهش میکند. وقتی صائب اش بدین سبب زشت شزوال حسن بیم میدهد و معشوقی را كه چهره

از زلف معشوق سخن میگوید، به نظر میرسد مخاطب مؤنث باشد، اما زمانی به مذكر بودن معشوق پی میبریم كه 

میبینیم او به معشوق میگوید با برآمدن خط، دیگر نمیتوانی به زلف خود بنازی و با آن بر عاشقان ستم كنی؛ 

 ه میکند: چراكه خط، دست زلف را كوتا

 خطّ مشکین كرد كوته، دست آن زلف دراز

 

 این سزای آنکه مالد روی دلها بر زمین 

 (4444، 4)ج                                           



 454/ واسوخت در شعر صائب تبریزیجستجوی 

 

 مینشیند قهرمانِ خط به تخت انتقام

 

 بر سر زلف كجت تیغ دودم خواهد زدن 

 (4554، 4)ج                                           

 تیغِ بیرحمی، خطِ سبز از میان خواهد كشید

 

 روزدارِ دارودیرِ زلف بس خواهد شدن 

 (4545، 4)ج                                           

آنجا كه سخن از زلف یار است، نباید پنداشت كه از زن سخن میگوید )درمورد زنان »شمیسا در اینباره مینویسد: 

 (. 659: 4394)شمیسا، « به كار میبرند(معموالً لغت دیسو 

 

 كاربرد واژۀ واسوخت و مشتقات آن در شعر صائب 

كم دوازده بار در شعر صائب به كار رفته و در همج موارد به معنی های آن، دستمصدر واسوختن و همخانواده

 درداندن از معشوق است.  اعراض و روی

 واسوختن )مصدر(: 

 ن مراافسرد دل ادرچه ز واسوخت

 

 بتوان به روی درم برافروختن مرا 

 (764، 4)ج                                             

 ها سر میکشدشعلج واسوختن از سینه

 

 تابیت در مغز جان خواهد درفتآتش بی 

 (4391، 6)ج                                          

 واسوختن، عالج تب عشق میکند

 

 را به داغ، دوا میتوان نموداین درد  

 (1355، 1)ج                                            

 قیاس زور هر مِی میتوان كرد از خمار او

 

 كه از واسوختن دردد عیار سوختن پیدا 

 (369، 4)ج                                             

 نَبوَد صفای حسنِ دلوسوز را زوال

 

 ز هیچ سمندر طمع مدارواسوختن  

 (1744، 5)ج                                            

 واسوختگی )حاصل مصدر(: 

 واسوختگی شیوۀ ما نیست، ودرنه

 

 از یک سخن سرد، دلِ ناز توان سوخت 

 (3146، متفرقات، ی4)ج                           

 عمرها رفت ز وارستگی و میسوزم

 

 طرفه دوامی داردتب واسوختگی  

 (3554، متفرقات، ی4)ج                           

 ایّام خزان درمتر از فصل بهارم

 

 واسوختگی سرمج دویایی من نیست 

 (6446، 6)ج                                           

 واسوخت )فعل ماضی ساده(

 از ادب، ما در برونِ در سراپا سوختیم

 

 ها واسوخت تا ما سوختیمشمع از پروانه 

 (5174، 5)ج                                            

 فروزمیشود حُسن از نگاه درم ما عالم

 

 ها از هر كه ما واسوختیمشد خنک در دیده 

 (5174، 5)ج                                           

 وانمیسوزد )مضارع اخباری منفی( 
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 الزم، كمال عشقبازی را ایبوَد دلسردی

 

 كه عاشق تا به كام دل نسوزد وانمیسوزد 

 (3534، 3)ج                                           

 انواع شعرهای واسوختی صائب 
شعر واسوخت، شعری است كه معشوق را بیازارد و موجب ناخرسندی و رنجش خاطر او شود. این نوع شعر با توجه 

به چگونگی روابط عاشق و معشوق و تأثیر و تأثر رفتارهای معشوق و حاالت روحی عاشق، مراتب و سطوح متعدد 

توای شعرهای واسوختی صائب و لحن و همینطور مضامین و موضوعات متنوعی پیدا میکند. بر همین اساس، مح

سخن او نیز شکلهای دونادون و درجات مختلفی به خود میگیرد. داه سخن نرم و مالیم است؛ داه هشداردونه و 

تهدیدآمیز؛ زمانی رنگ نکوهش و سرزنش دارد و روزداری هم كار به طرد معشوق و اعراض و رویگردانی از او و 

فهم بهتر و ارائج منظم و منسجم شعرهای واسوخت صائب، آنها را به نه دروه  سپردن به دیگری میکشد. برایدل 

 ایم: تقسیم و تفکیک نموده

 های واسوختی صائب( تبیین واسوخت از جنبۀ نظری )نظریه
 نیازی عاشق و وارستگی از عشق است: چارۀ ناز و سردرانی معشوق، بی

 دو روزی شوق ادر از پا نشیند

 

 سردرانیشود ارزان متاع  

 (4494، 4)ج                                          

 نیازی، نازنینان رام با عاشقشوند از بی

 

 تغافل میکند ارزان متاع سردرانی را 

 (116، 4)ج                                             

 حُسن، صائب! رام میگردد ز استغنای عشق

 

 تغافل میکندچارۀ این صید وحشی را  

 (6554، 3)ج                                          

 آیدبه استغنای مجنون، حُسن لیلی برنمی

 

 نیازی راكه ناز نازنینان است در سر، بی 

 (134، 4)ج                                            

 دوردردی میکند نزدیک، راه دور را

 

 حشت مجنون ماناز لیلی شد نیاز، از و 

 (641، 4)ج                                             

 میتوان معشوق را از راه وحشت رام كرد

 

 این میِ زودآشنا در ساغر بیگانگی است 

 (4449، 6)ج                                           

 وحشت مجنون، زمام ناقج لیلی درفت

 

 استغنا شوددلبر محجوب، رام از راه  

 (6445، 3)ج                                            

 ز اهل عشق، پسندیده نیست بیرحمی

 

 ودرنه خون به دلِ ناز میتوان كردن 

 (4334، 4)ج                                           

اعتنایی است؛ معادل آنچه در تداول امروز به معنای بی« تغافل»های ابیات فوق باید دفت در توضیح برخی واهه

به معنی « رمیدن»یا « رم كردن»و مترادف آن « وحشت«. »محل نگذاشتن یا محل نکردن به كسی»میگویند: 

 4بیزاری است.دریختن از روی نفرت و 

 آتش عشق عاشق با رویگردانی از معشوق فروكش میکند: 

                                                      
سخن  گ. یکی از معانی وحشت، رمیدن و دریختن و دور شدن است كه متأسفانه در بسیاری از فرهنگها نادیده درفته شده است. در فرهن4

 ذیل واهه وحشت آمده است: رمیددی؛ دوری: با تو برآمیختنم آرزوست/ وز همه كس وحشت و بیگانگی. 



 444/ واسوخت در شعر صائب تبریزیجستجوی 

 

 واسوختن عالجِ تبِ عشق میکند

 

 به داغ، دوا میتوان نموداین درد را  

 (1355، 1)ج                                           

 میزان دلداددی عاشق، هنگام رویگردانی از معشوق آشکار میشود: 

 قیاس زورِ هر می، میتوان كرد از خمار او

 

 كه از واسوختن دردد عیار سوختن پیدا 

 (369، 4)ج                                             

 عاشقِ برتر از معشوق، از او اعراض میکند: 

 عشقِ باالدست از معشوق، دامن میکشد

 

 ناقج لیلی عبث دنبال مجنون میرود 

 (6456، 3)ج                                           

 به وفای عاشقِ آشنا با راه و رسم دوری و جدایی، نمیتوان اعتماد كرد: 

 شیوۀ وارستگی شناخت هر عاشقی كه

 

 اعتماد شددریخته بیچون بندۀ  

 (3547، متفرقات، ی4)ج                           

شرطِ عاشق برای معشوق )دلداددی مشروط(: معشوق بیش از عاشق، نیازمند و درفتار عشق است، بنابراین تا 

 معشوق دست از ناز نکشد و دل به شاعر ندهد، شاعر به او دل نمیبندد: 

 شعار حُسن، تمکین؛ شیوۀ عشق است بیتابی

 

 ودرنه یار بیش از من درفتار است میدانم 

 (5541، 5)ج                                           

 نیازمندی از او همچو ناز میبارد

 

 نیاز میگذردز ناز ادرچه ز من بی 

 (3744، 1)ج                                           

 تا دل نمیبَرَم ز كسی، دل نمیدهم

 

 شودصیادِ من نخست درفتار من  

 (1676، 1)ج                                           

 نگردم دِردِ معشوقی كه دِرد دل نمیگردد  مرا نتوان به ناز و سردرانی صید خود كردن

 (6994، 3)ج                                           

 غیرت ما ناز از معشوق نتواند كشید

 

 ودبلبلِ مغرورِ ما از خندۀ دل، تر ش 

 (3555، متفرقات، ی4)ج                            

 تاب سخن سخت ز معشوق ندارد

 

 استصائب كه مکرّر ز هوا سنگ درفته  

 (6446، 6)ج                                            

 برنتابد قهرمان عشق، استغنای حُسن

 

 ماه كنعان را به جُرم ناز در زندان كند 

 (6536، 3)ج                                           

 عندلیب ما ندارد تاب استغنای دل

 ایمما به روی درم چون پروانه عادت كرده

 

 میشود دست و دل ما سرد از سرمای دل 

 چشم چون شبنم نمیدوزیم بر سیمای دل

 (5634، 5)ج                                           

 

 هشدار به معشوق 

هشدار دربارۀ ناپایداری حُسن و زوال زیبایی: صائب در چندین غزل به معشوق هشدار میدهد كه حُسن و شادابی 

 ترین ابزار و دستاویز صائب برای هشدار، خط )موی صورت( است: پایدار نمیماند. عمده
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 حُسن خواهد رفت و داغت بر جگر خواهد نهاد 

 

 قانون ددر خواهد نهادخواهد آمد خطّ و  

 (6349، 3)ج                                          

بعد از هشدار كلی به معشوق درمورد زوال زیبایی با خط، به شرح جزئیات میپردازد و میگوید اجزای وجودت كه با 

ش، همه با آمدن خط، پریشان آن دلبری میکردی، از رخسار و زلف و كاكل و ابرو و چشم و مژدان و لب و خال و بُنادو

دلستان حُسنت تماشاكردنی خواهد شد. وقتی شعلج حُسن تو فرونشست، « درپیِریزیهای پیرنگ»و ناخوش میشوند و 

های عاشقان زبانه خواهد كشید و همین اعراض از تو، آتش بیتابی و بیقراری را در شعلج واسوختن و بیزاری از سینه

 یگر نه عاشقی بر آستانت سجده خواهد كرد و نه كسی خواهانت خواهد بود. خالصه آنکه: مغز جانت خواهد افروخت؛ د

 ز خط، زمانه تو را میکشد به پای حساب

 

 تالفی ستم بیحساب خواهد شد 

 (3915، 1)ج                                           

 در این موضوع را نقل میکنیم:در اینجا برای رعایت اختصار فقط بیت نخستین چند غزل برجسته 

 ( 3)ج 6349غزل 

 حسن خواهد رفت و داغت بر جگر خواهد نهاد

 

 خواهد آمد خطّ و قانون ددر خواهد نهاد 

 (:4)ج 4554غزل                                       

 لشگر خط، مُلکِ حُسنت را به هم خواهد زدن

 

 ات را خط، قلم خواهد زدنصفحج رخساره 

 (:1)ج 3915غزل                                       

 آب و تاب خواهد شدز خط، عذار تو بی

 

 ز هاله، ماه تو پا در ركاب خواهد شد 

 (:6)ج 4391غزل                                      

 آه سردم در تو ای آتش عنان خواهد درفت

 

 خون بلبل را خزان از دلستان خواهد درفت 

 (.1)ج 3446( و 4)ج  4545و غزلهای               

اختالطی )اختالط با دیگران(: در بیت زیر به معشوق هشدار میدهد هشدار به معشوق و برحذر داشتن او از پریشان

 یگردان خواهم شد:ادر از دیگران دلربایی كنی، من نیز بسبب غیرتم از تو رو

 از چراغ غیرتم دُل میکند واسوختن  افروختندر تو با هر خار و خس خواهی چو دل 

 (3534، متفرقات، ی4)ج                          

( به معشوق هشدار میدهد كه با هوسناكان و بیگانگان آشنا نشود كه نتیجج آن، محتاج شدن 4)ج 4576در غزل 

 به نگاه آشنا خواهد بود: 

 با هوسناكان چنین در آشنا خواهی شدن

 اختالطجانفشانیهای ما را ای پریشان

 در چنین با خود كنی بیگانگان را آشنا

 

 حقیقت، بیوفا خواهی شدنمروّت، بیبی 

 یاد خواهی كرد چون از ما جدا خواهی شدن

 زود محتاج نگاه آشنا خواهی شدن

 

 ( با مطلع 4، ج36در غزلی دیگر )غزل 

 صوفیان بردند از ره چشم جادوی ترا

 

 وحدت آوردند آهوی ترا در كمند 

 

 دامن برحذر میدارد و هشدار میدهد: پوش ترمعشوق را از اختالط با صوفیان پشمینه

 كرد محتاج شراری شعلج روی ترا  دامنانافشانی بیجای این ترآستین



 443/ واسوخت در شعر صائب تبریزیجستجوی 

 

 پوشان، همچو خطزود باشد قرب این پشمینه

 ( با مطلع:3)ج 6414همچنین در غزل 

 روی نیکوی ترازشت سازد در نظرها 

 

 یاد ایامی كه دلچین در دلستانت نبود

 

 بوالهوس را دست بر سیب زنخدانت نبود 

 

 از اینکه معشوق، خود را وقف عام كرده و دست یغمایی به آغوشش راه یافته، افسوس میخورد: 

 لوح رخسار تو از نقش تماشا ساده بود

 این زمان دردید وقف عام، ورنه پیش از این

 

 یغمایی در آغوش دلستانت نبوددست  

 غیر صائب بلبلی در باغ و بستانت نبود

 

 تهدید: در غزل زیر، صائب معشوق را تهدید به نفرین و ترک و اعراض، و دل بستن به دیگری میکند: 

 كاری مکن كه رو به درِ آسمان نهم

 كاری مکن كه پا كشم از آستان تو

 كاری مکن كه بدعت وارستگی ز عشق

 مکن كه نیمشب از رخنج قفسكاری 

 آخر چنان مکن كه چو صائب ز زلف تو

 

 ای كه بود در كمان نهمهر تیر ناله 

 ای كه ندارم به جان نهمداغ صبوری

 من در میان سلسلج عاشقان نهم

 راه دریز پیش دل ناتوان نهم...

 دل بردرفته رو به صف نیکوان نهم 

 (5954، 5)ج                                          

 در غزلی دیگر با مطلع زیر با لحنی مالیمتر همین مضمون را تکرار میکند: 

 افشاندنی داردكرده ناخوش آستین دلِ رم

 

 درداندنی داردنسیم سردمهری بد ورق 

 (6447، 3)ج                                            

( به این موضوع اختصای دارد 1)ج 1544یدن خط: كل غزل براثر روی نکوهش معشوق بدلیل زشت شدن چهره

 كه در اینجا فقط بیت نخستین آن نقل میشود:

 از خط، صفای روی تو پا در ركاب شد

 

 حُسن ترا مقدمج پیچ و تاب شد 

 

 ( با مطلع:6)ج 6545در غزل 

 از خط، حالوت لب جانان به درد رفت

 

 از جوش مور این شکرستان به درد رفت 

 

 نیز همین نکوهش و سرزنش دیده میشود. در برخی بیتهای پراكنده نیز همین مضمون را شاهد هستیم: 

 آب ساخت خط، لبِ جانپرور ترابی

 

 كرد این غبار، مُهرۀ دِل دوهر ترا 

 (494، 4)ج                                             

 نیازیِ خوبی به سر رسیددورانِ بی

 

 ز خطّ تو چشم نیاز شد ایهر حلقه 

 (1451، 1)ج                                           

( بجای آنکه با ستایش معشوق و سخن نرم از او طلب دیدار نماید، طی شدن روزدار حُسن را 4)ج 4571در غزل 

 به رخ معشوق میکشد و به این دستاویز از او میخواهد با وی مهربان باشد: 

 شد، خط به آخرها رسید روزدار زلف طی

 حُسن شد از حلقج خطّ سیه پا در ركاب

 دیگر ای نامهربان، كی مهربان خواهی شدن؟ 

 عنان خواهی شدن؟كی نمیدانم تو سركش، خوش
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 آفتابت بر لب بام از غبار خط رسید 

 

 دل به صائب مهربان خواهی شدن؟كی تو سنگین

 

کارا میگوید نه حوصلج )= دل و دماغ( وصال معشوق را دارم و نه میلی به وصال: صائب در غزل زیر آشاظهار بی

 تحمل ناز و غمزۀ او را: 

 حوصلج وصل آن نگار ندارم

 بحر به پیمانج حباب نگنجد

 طاقت من نیست مردِ نازِ دوباال

 

 دام به اندازۀ شکار ندارم  

 در ره او چشم انتظار ندارم ... 

 آینه پیش جمال یار ندارم ... 

 (5476، 5)ج                                            

 در بیت زیر از زبان بلبل میسراید: 

 مهری دُل استاز باغ رفتنم نه ز بی

 

 چندان دماغ نیست كه با دُل به سر كنم 

 (5915، 5)ج                                           

 اوضاع جهان چنان شاعر را دلگیر ساخته كه حتی خندۀ معشوق برای او دلگشا نیست: 

 آنقَدَر صائب! از اوضاع جهان دلگیرم

 

 كه غم از دل نبرد خندۀ دلدار مرا 

 (533، 4)ج                                             

( 4714، 6و ج 6149، 3اعراض از معشوق عام، بدون خطاب به معشوق خای: پیشتر در این زمینه به دو بیتِ )ج

 اشاره شد. در اینجا بیت دیگری در تأیید مضمون آن نقل میشود: 

 كانِ نمک كجا به نمکدان بَرَد نیاز؟

 

 شور مرا به خندۀ یار احتیاج نیست 

 (6539، 6)ج                                           

 طرد معشوق با زبان و بیانی تند و صریح

 سر زلف تو نباشد، سر زلف دیگر!

 

 از برای دل ما قحط پریشانی نیست 

 (4441، 6)ج                                           

 تا چند در میان فکنی باد و شانه را؟

 

 دل را نمیدهیم به زلف تو، زور نیست! 

 (6517، 6)ج                                            

 در دو روزش چو سر زلف به هم میشکنی

 

 باک دهند؟حیف دل نیست كه در دست تو بی 

 (3544، متفرقات، ی4)ج                            

 تا چند به مویی دلم آویخته باشد؟

 

 4واپس ده ادر زلف تو در كار ندارد 

 (1355، 1)ج                                            

 صد جان، بهای بوسه، طلب میکنی ز خلق

 

 ست؟دیگر مگر كسی لب خندان نداشته 

 (4445، 6)ج                                            

 خونِ من الله و دل نیست كه پامال شود

 

 خونبهای خود از آن عهدشکن میخواهم 

 (5496، 5)ج                                            

 شناسی و رنگِ حیا نداشتآبِ نمک

 

 لعل لب ترا به رقیبان دذاشتیم 

 (3535، متفرقات، ی4)ج                           

                                                      
 آید، به دردش نمیخورد. . در كار ندارد: به كارش نمی4



 445/ واسوخت در شعر صائب تبریزیجستجوی 

 

 وصل یار را به دیگران ارزانی میکند: « ارزانی»و درنهایت غزلی كه با ردیف 

 ها ارزانیحوصلهمیِ وصل تو به كم

 ما تهیدستی خود را به دو عالم ندهیم

 دست ما كم شود از چاک دریبان خالی

 همّتِ ما نکشد منّت یاری ز كسی

 در نمیشد ادبم بندِ زبان، میگفتم 

 

 نشئج خونِ جگر باد به ما ارزانی 

 نقد وصل تو به این مشت ددا ارزانی

 دست اغیار به آن بند قبا ارزانی

 وسف به صبا ارزانیبوی پیراهن ی

 بوسه بر دست تو دادن به حنا ارزانی ...

 (4919، 4)ج                                        

 اعراض از معشوق كنونی و اقبال به معشوق جدید

 ایمیکشد دل را ز دستم دلربای تازه

 درمیم از طرف سر افتاده استافسر سر

 دو صبا از خاک كویش كُحل بینایی میار

 در ز مشت استخوان من نمیگیری خبر

 

 ایدر كشاكش داردم زورآزمای تازه 

 ایقبای تازهساغری میگیرم از دلگون

 ایام در نقش پای تازهنقش خود را دیده

 ای ...سایه خواهد كرد بر فرقم همای تازه

 (4477، 4)ج                                        

 (: 5167، 5یا در غزلی دیگر )ج

 قبله را تغییر از آن محراب ابرو میکنم

 مینویسم خطّ بیزاری به طرف عارضش

 عجز در درداه استغنای او كاری نساخت

 امآیج نومیدی از چین جبینش خوانده

 

 میروم با آستانش كار یکرو میکنم 

 السحری به كار نردس او میکنمباطل

 رو میکنممیفرستم آه درمی را و یک

 همّتی یاران وداع آن سر كو میکنم...

 

 و غزلی با مطلع: 

 به ناكامی ز خاک آستانت دردسر بردم

 

 دعای طاق ابرویت به محراب ددر بردم 

 (5543، 5)ج                                           

 (: 1431، 5و همچنین غزل )ج

 چند روزی میدهم دل را به دلجوی ددر

 اق دل من قابل شیرازه نیستدرچه اور

 

 میکنم محراب خود از طاق ابروی ددر 

 اش از تار دیسوی ددر...میکنم شیرازه

 

 گیرینتیجه
سرا نیست و این شیوه در زمان او دیگر از رواج افتاده است، همچنان میتوان ردپایی ادرچه صائب شاعر واسوخت

اند و بیت سروده شدهواسوختی صائب در دو قالب غزل و تکاز واسوخت را در شعر وی جستجو كرد. شعرهای 

 رغبتی به وصال،مضامین آنها عبارتند از: تبیین نظری واسوخت، دلداددی مشروط، هشدار، تهدید، نکوهش، بی

اعراض، طرد معشوق پیشین و اقبال به دیگری. در اشعار واسوختی صائب نام و نشان دقیقی از معشوق خاصی 

مخاطب خاصّی دارند  -بویژه برخی غزلها-دهندۀ آن است كه برخی اشعار او اما قرائن و شواهد نشان دیده نمیشود،

 میگردند. بیتها غالباً به معشوق عام برو حاكی از تجربج واقعی واسوخت هستند؛ ولی تک

یک  انه درونجنسیت معشوق بنابر قرائن متعدد مذكر است. تناقضی كه داه در میان بیتهای واسوختی و عاشق
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غزل یا یا دو بیت از دو غزل متفاوت دیده میشود، دویای آن است كه شاعر در غزلهایی با معشوق عام بیش از آنکه 

قصد سرودن شعر واسوختی داشته باشد، به تنوع و تعدد معانی و مضامین میندیشد و این دسته از شعرهای 

 واسوختی او قطعاً خطاب به معشوق عام است نه خای. 

 

  نویسندگان مشاركت

وشته نه با مشاركت آقای دكتر مرتضی قاسمی استادیار دانشگاه فرهنگیان و سركار خانم نوشین قاسمی مقال این

  است.بوده پژوهشگر دوهر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. شده است

 

  قدردانی و تشکر

معادلهای انگلیسی و آقای دكتر امید مجد برای لطفها و محبتهای بیدریغ از آقای دكتر محمود فتوحی برای برخی 

 سپاسگزاریم.

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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