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1. Introduction 

Comparing the long-life Persian ghazal with the short-life but 

productive English sonnet, one discerns the slow and continuous 

development of ghazal on the one hand, and the rapid change of 

sonnet in a short period of time on the other. English sonnet has its 

own history back in the Middle Ages when lyric poetry was growing 

immediately after the Old English verse. Ghazal has been approached 

differently and critics are inclined to divide it based on topic, history, 

and style. Therefore, in one taxonomy it is amorous or mystic, in 

another it is classified based on the historical assumptions. Razmju, 

after giving a comprehensive historical judgment, refers to its major 

origin (Razmju, 2011: 86-9). In short, lyrics were initiated in the 

Persian poetry right with the emergence of Dari language in the ninth 

century. The oldest form of it can be observed in the poetry of 

Hanzale ye Bādqisi (d. 219/850).  In the tenth century, the cultivation 
of ghazal was manifested, and both Rudaki and Shahid e Balḵi (d. 
325/935) composed elegant lyrics and amorous poetry. Later at the 
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beginning of the Eleventh century, Farroḵi ye Sistāni (d. 429/1037) 
assimilated ghazal with Taghazzol so that in the succeeding century 

ghazal evolved into a new accepted style by great poets such as 

Sanā’i (d. 545/1134), Mawlānā (d. 672/1273), Attār (d. 618/1221), 
and Irāqi (d. 688/1289). Gradually, the division of amorous/mystic 
became increasingly apparent. The culmination of amorous ghazal 

was with Sa’di (d. 691/1292) while the bloom of mystic ghazal was 
with Mawlānā. Then, the integration of these two was flourished in 

the fourteenth century most well-known poet Hāfez (d. 792/1390).  
    European sonnet, accompanying the English one, owes its 

existence to the Italian poetic heritage of the thirteenth century. In the 

mid-fourteenth century, Petrarch (d. 1374) occupied a significant 

place in the Italian love poetry. The new form of sonnet came to other 

European countries in the following centuries. Hence, some 

bibliographers tend to call the sixteenth century Europe the arena of 

sonnet (Vaganay, 1966: xv). English sonnet spread across the literary 

aura roughly between 1580 and 1600. England, in the sixteenth 

century, found sonnet as a new-born form and many poets attempted 

to experience the novel genre. In this research, a sonnet by William 

Shakespeare (1564-1616) and a ghazal by Vahshi Bafghi (1532-1583) 

were selected to be compared and contrasted in order to indicate and 

reveal Persian Vasookht and English Anti-Petrarchan lyricism. 

 

2.Methodology 

This article aims at comparing two schools of lyricism in Persian 

and English Poetry, Vasookht and Voqu (Ocurrence-telling) and Anti-

Petrarchism. The research aims at applying a descriptive-analytical 

approach while insisting on American school of comparative studies 

and positing Veselovsky’s historico-cultural comparative theory 

which reveals how world literatures are closely related to each other 

though they are not directly influenced by. 
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3.Discussion 

Both ghazal and sonnet with their well-made exquisite structure, 

miniature and elegant form, and complex content are the excellent 

literary genres where one may perceive in them common aspects and 

proportions. Among these aspects are the topics of “Vasookht” or 
turning from the beloved in Persian ghazal and anti-Petrarchism in 

English sonnet. Ghazal in Persian poetry, undoubtedly, occupies a 

significant place and enjoys a long history comparing the English 

sonnet. Vasookht in Persian poetry was a much more complicated 

phenomenon which depended on many social and political factors; the 

most important ones are: objectivism and avoiding subjectivity of the 

earlier Iraqi School; disclosing lover’s real emotions and sentiments; 
emphasizing realities and making believe; insisting earthly and 

terrestrial love; grossness and vulgarity in language; informal and 

colloquial speech; expressing same-sex-love openly; uttering real 

emotions of anger and hate. 

    Incidentally, Vasookht had its own social and political 

dimensions; some of the most important ones are: Solidarity in 

politics, economics, religion, and culture in Safavid period and 

helping the poets to show a more dependent picture of themselves and 

their high expectations in ghazals;  the influences of the Indian culture 

on Persian ghazal which established a new lover-beloved speaker; 

emphasis on objectivism in poetry and avoiding the abstract ideas and 

the ideal heavenly love common in earlier periods of ghazal; ghazal 

approached the public, and new poets of lower classes of Iranian 

society started to compose lyrics and consequently a new mode of 

language and speech was shaped in ghazals. Furthermore, English 

sonnet moved fast in its alteration and witnessed rapid changes in 

mode and conventions. Indeed, the Renaissance in Europe and 

England was a vast phase and complicated era of experiencing various 

forms and styles. In poetry, also alterations were prompt and poets 
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were deeply involved in the trends. Persian Vasookht and English 

anti-Petrarchism share some common features; however, their causes 

are not necessarily the same. English sonneteers did not follow the 

continent’s major lyricists in retaining romantic tradition due to their 
expectations and ideals. Based on what pursued in this research, the 

English anti-Petrarchism rests on some factors which are mostly 

related to the English literary taste and character. Some of these 

factors are: the un-Petrarchan convention was rooted in the English 

culture even before the rise of Petrarchism in the English Renaissance; 

the contradictory articulation of praise and blame in the English 

sonnet seems to be a site of English complicated and vague spirit and 

talent; Petrarchism and anti-Petrarchism in English sonnet do not 

embody a clear-cut distinction. 

 

4.Conclusion 

Both Persian and English lyrics witnessed metamorphosis in 

depicting the beloved in the course of their developments. Change of 

lover/poet’s accounts of the beloved fell upon the lyric tradition of 
both Persian Vasookht ghazal (Turning from the beloved) and English 

anti-Petrarchan sonnets. Persian ghazal, the full-fledged amorous 

poems, went through “Maktab-e Woqu” (Occurrence-telling) at the 

sixteenth and seventeenth centuries when poets tended to reveal their 

true emotions based on the realities and facts surrounding them. 

Vasookht was a subgenre of Maktab-e Woqu in which the despaired 

and provoked lover/poet left praising the beloved and began to blame 

and humiliate her/him. Besides, many of the English poets of the 

sixteenth and seventeenth centuries drew at a beloved far from the 

Petrarchan ideals, deflated romantic tradition of love, and anti-

Petrarchism was established in English poetry. Thereby this article 

attempted to posit a historico-cultural re-vision of Vasookht in Persian 
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ghazal and anti-Petrarchism in English sonnet while clarifying some 

of their most significant cultural aspects. 

 

Keywords: Vasookht (Turning from the Beloved), Anti-Petrarchan 

Sonnet, Persian Ghazal, English Sonnet, Vahshi Bafghi, William 

Shakespeare. 
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 تطبیقی ادبیّات نشرية
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1399 تابستانو  بهار، دومو  بیست، شمارۀ دوازدهمسال 
 یسیانگل یضدپترارک ۀو غزلوار یغزل واسوتت فارس یقیتطب یبررس

(Anti-Petrarchan Sonnet) آنها:  یخيو تار ،یفرهنگ ،یاجتماع يهانهیو زم
  ریشکسپ امیليو و یبافق یاز وحش يیهاغزل ةمطالع

                                                                                                                    
 1ی مسلم ذوالفقارتاندکتر  

 چکیده

از  یمختلف یرهایخود تصو بینشپُرفرازو اتیدر طول ح (Sonnet) یسیانگل ۀو غزلوار یفارسغزل 
 زیو ن یمعشوق در غزل واسوخت فارس فیدوران، شرح و توص نیا یاند. طگذاشته شیمعشوق را به نما

 هک یاشدند به گونه ریی( دستخوش تغAnti-Petrarchan Sonnet) یسیانگل یِضدپترارک ۀغزلوار
 ییمعشوق ابا ریو عاشق از  نکوهش و تحق آمدیبه حساب نم نقصیو ب یریاث یموجود گریشوق دمع

بر  زیو ن ییکایآمر یِقیبر مکتب تطب هیو با تک یلیتحل -یفیتوص یاوهینداشت. پژوهش حاضر با بهره از ش
و  میمستق روتاثّریتاثجهان فارغ از  اتیبر اشتراکات ادب یمبن یوسلوفسک یخیتار یقایبوط یۀاساس نظر
 یِ با غزل ضدپترارک یغزل واسوخت فارس ۀو موازن سهیدرصدد مقا ها،اتیادب یِفرهنگ-یخیتکامل تار

به  هیکامال شب ییاز نظر محتوا ییسراغزل ۀویدو ش نیکه ا دهدیپژوهش نشان م نیا جی. نتاباشدیم یسیانگل
 کنند؛یفرق م گریکدیبا  یِفرهنگ-یاجتماع طیمح رظهور آنها فراخو یهم هستند امّا آبشخور و علل اصل

و متاثّر از  انیدر عهد صفو یو فرهنگ یمذهب ،یاقتصاد ،یاسیس یِ کپارچگیماحصل  یشعر واسوخت فارس
 ۀغزلوار کهیمردم شکل گرفت، درحال ۀبه تود یکیو نزد ییگراتیّ نیبر ع هیو با تک یفرهنگ هند

و در همان بستر  یپترارک ۀهمزمان با غزلوار بایو تقر نینوع آن سرزممت ۀمتاثّر از ذائق یسیانگل یِضدپترارک
و نقش  یخیو تار ،یفرهنگ ،یاجتماع یهانهیزم یِقیتطب یمقاله بررس نیا یمحور اصل ن،یظهور کرد. بنابرا

 زیبهتر موضوع ن نییتب یاست. برا یسیانگل یضدپترارک ۀو غزلوار یآنها در ظهور طرز واسوخت فارس

                                                             

 16/09/1398 :مقاله نهایی یرشپذ تاریخ                                12/08/1397ه: مقال دریافت تاریخ 
 m.zolfagharkhani@hsu.ac.ir                         :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

                (DOI): 10.22103/jcl.2020.12901.2737 

 ،يارسبزو میدانشگاه حک ،یو علوم انسان اتیدانشکدۀ ادب ،یسیانگل اتیبخش زبان و ادب اريستاد .1
 .رانيسبزوار، ا
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قرار  یم( مورد بحث و بررس 1616-1564) ریشکسپ امیلیق( و و 991-939) یبافق یاز وحش ییهاغزل
 اند.گرفته
زل غ (،Anti-Petrarchan Sonnet) یضدپترارک ۀغزلوار ،یطرز واسوخت فارس: هاي کلیديواژه
 .ریشکسپ امیلیو ،یبافق یوحش ،یسیانگل ۀغزلوار ،یفارس

 
 مهمقدّ.1

د حیات خویش، تحوالت گسترده و چشمگیری را از سر بلنوغزل فارسی در پست
های نیز طی دوره (Sonnetگذرانده است؛ در سنّت شعر انگلیسی، غزلواره  یا سانت )

های بزرگی بوده است.  متمادی از سدۀ شانزدهم میالدی تاکنون دستخوش دگرگونی
اریخی شکوهمند و دهد که چگونه غزل، تخوبی نشان میسِیری در تطوّر شعر انگلیسی به

تاب را فرا روی خویش داشته است. به گفتۀ مجتبی مینوی در قارّۀ اروپا، وای پُرتبگذشته
ها در نقاشی به شهرت رسیدند، ای وافر به موسیقی داشتند، ایتالیاییملت آلمان عالقه

خود  ها شعر و شاعری را به شکوه و جالل واقعیها در رُمان سرآمد شدند، و انگلیسیروس
( شکّی نیست که هم غزل فارسی و هم غزلوارۀ انگلیسی 77: 1383رساندند. )نک مینوی، 

آیند که طی ادوار مختلفِ تاریخی حساب میدر شمار برترین انواع شعریِ هر دو ادبیات به
براین، غزل همواره بر یک اند. عالوهتراش صیقل یافته و به کمال رسیدهمانند الماسی خوش

های تازه و متفاوتی را از ت نکرده است و در مسیر تاریخی خود گاهی سنّتمحور حرک
 Anti-Petrarchanسر گذرانده و به چشم خود دیده است. غزلوارۀ ضدپترارکی )

Sonnet)  طولی نکشید که در اشعار شکسپیر و دیگر شاعران انگلیسی ریشه دواند تا ،
 واقعیات اجتماعی و فرهنگیِ جامعه ای نو در بیان احساسات و توصیفِتبدیل به شیوه

ای متفاوت از بیان گردد. غزل واسوخت نیز فراخور نیاز اجتماع و تحوالت زمانۀ خود شیوه
ای از وقایع روزگار و حوادث محیط خود در شعر فارسی گردید تا شاعرانِ آن بتوانند آیینه

های گلیسی با زمینهگردند. بنابراین، غزل واسوخت فارسی و غزلوارۀ ضدپترارکیِ ان
مشترک دور و نزدیک سر برون آوردند تا نیازهای اجتماعی، فرهنگی، و فکریِ زمانۀ 

 خویش را هر چه بیشتر آشکار و روشن گردانند.       
غزل واسوخت فارسی که متمایزترین و مشهورترین شاخۀ مکتب وقوع و گامی      

رود، در قرن دهم هجری )سدۀ ار میسرایی در شعر فارسی به شممتفاوت در شیوۀ غزل
هفدهم میالدی( ظهور کرد و شاعران مطرحی همچون محتشم کاشانی و وحشی بافقی به 

( بیزاری و 271: 1395هایی پُرشور در این شیوه پرداختند. )نک فتوحی، سرودن غزل
ینکه گردانی عاشق از معشوق قدمت طوالنی و پراکنده در شعر فارسی داشته است امّا اروی
ای از شاعران به شکلی واحد در محدودۀ زمانی خاصّی اشعاری با چنین مضمونی دسته
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بسرایند سابقۀ چندانی در گذشتۀ شعر فارسی نداشته است. طرز واسوخت در مکتب وقوع 
. غزل ترجیح 1شود: های مختلفی تقسیم میرفته در آن، به گونهکاربر اساس مضامین به

. غزل 6. غزل نفرین؛ 5. غزل خشونت؛ 4. غزل اعراض؛ 3شکایت؛  . غزل2فراق بر وصال؛ 
 ( 290-286. طرد زن و عشق به مذکر ... . )همان: 7تهدید؛ 

سپیر های ویلیام شکغزل ضدپترارکی انگلیسی هم که اوج شکوفائی آن را در غزلواره
یز گلیسی نان لگیرد و این سبک غزمیشاهد هستیم، تقریبا تمامی مضامین ذکر شده را در بر

رد. حکایت از حاالت مختلف عاشقی واسوخت نسبت به معشوقی مغرور و خودخواه دا
باشد ، میدار پترارک، شاعر نامدار عصر رنسانس در ایتالیاغزلوارۀ انگلیسی که وام

(Greene, 1991: 22) های نوینی را در به سرعت توانست در مدّت زمان کوتاهی تجربه
و در طرزی ن ل بهر بگذراند تا اینکه سرانجام غزلوارۀ ضدپترارکی مبدّمحتوا و مضمون از س

 مقابل غزلوارۀ پترارکی، آبشخورِ اصلی خود گردید. 
 بیقیترین مکاتب ادبیات تطعنوان مطرحمکتب فرانسوی و مکتب آمریکایی به     

صلی های تطبیقی یکی از این دو مکتب را مبنای اآیند و عمدتا پژوهشحساب میبه
ای پیونده بط ودهند. مکتب فرانسوی با تکیه بر مفاهیم ملّی، بر روارویکرد خود قرار می
حث در بع مورد معنا که موضوکند. بدینتاثّرِ مستقیم آنها تکیه میومیانِ متون ادبی و تاثیر

ۀ وند ریشن پینقد تطبیقی بایستی در پی کشف و تبیین پیوند میان دو متن باشد؛ گاهی ای
-وندهای فرابر پی (Inter-Nationality)ملّی -لذا روابط میان ؛بانی دارد و گاهی تاریخیز

احث نقد چربد. امّا در مکتب آمریکایی محور اصلی در مبمی( Trans-Nationalityملّی )
خالف مکتب دیگر، برعبارتبه ؛باشدگرایی نمیتاثّر مستقیم و تمرکز بر ملّیوتطبیقی تاثیر

بنای مرا ( Toleranceو تساهل ) (Eclecticism)گرایی مکتب آمریکایی التقاط فرانسوی،
باشد، و یی نمتاثّر در این مکتب یگانه قالب نقد تطبیقدهد. تاثیرورویکرد خود قرار می

 های گوناگونبراساس چهار الگوی اصلی به نقد آثار ادبی و تطبیقِ متون مختلف از زبان
ها و یهمادرون .ی دانواع و ژانرهای ادب .ها و مکاتب ججنبش .تاثّر بتاثیرو .پردازد: الفمی

 ( Jost, 1974: 33موضوعات. )
پرداز مطرح در در این پژوهش به نظریات الکساندر نیکالیویچ وسلوفسکی، نظریه     

مکتب تطبیقی روسی، که در نظریۀ بوطیقای تاریخیِ خود به چگونگی پیدایش و ظهور 
پردازد، نیز توجّه شده است. وسلوفسکی معتقد فرهنگی آن می-یز تکامل تاریخیادبیات و ن

شود؛ لذا تاریِخ ای فرامرزی و جهانی مبدّل میشکند و به پدیدهاست ادبیات مرزها را می
ها. شیوۀ تطبیقی وی نه بر مبنای ادبیاتِ جهان برابر است با تاریخ عمومیِ ادبیات

رهای تاریخی، فرهنگی، و اجتماعی استوار است. وسلوفسکی تا شناسی بلکه بر معیازیبایی
شناختی های فلسفی و زیباییرود که شیوۀ تطبیقی را جایگزین شیوهآنجا پیش می
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نکتۀ قابل توجّه دیگر این است که وسلوفسکی ( Veselovsky, 1870: 16پندارد. )می
شناختی اهت میان فرایندهای روانهای ادبی را نه در تاثیروتاثّر، بلکه در شبریشۀ قرابت»

های وسلوفسکی از مکتب فرانسه دور و به کند. در این مورد، اندیشهجو میوانسان جست
 (   69: 1393)میرزابابازاده، « .شودمکتب آمریکا نزدیک می

ها و نبشنی جاین مقاله بر آن است تا بر مبنای مکتب آمریکایی و الگوی دوم، یع     
 ریاتها و موضوعات، و نیز بر اساس نظمایه، نیز الگوی چهارم، درونمکاتب ادبی

وتاثّر اثیرتوسلوفسکی در مکتب تطبیقیِ روسی مبنی بر اشتراکات ادبیات جهان فارغ از 
سرایی در لها، به بررسی و تطبیق دو شیوۀ غزفرهنگیِ ادبیات-مستقیم و تکامل تاریخی

ارغ از فاضر حتوصیفی بپردازد. بنابراین، پژوهش -شعر فارسی و انگلیسی به روشی تحلیلی
های مینهزیز، کند تا وجوه مشترک و متماثّر مستقیم این دو سبک شعری، تالش میأتثیروأت

رسی و ا برهای اصلی و موضوعات هر دوی آنها رمایهاجتماعی، فرهنگی، و تاریخی، درون
 های مختلفدر ادبیات سرزمین های شعریهای ادبی و گونهشک جنبشتشریح نماید. بی

 وای نزدیک اندازهها و موضوعات آنها بهاند و گاهی سلیقهتکامل یافتهدر بستر خود رشدو
رسد. می ناپذیر به نظرتاّمل است که تحقیقات تطبیقی و ادبی در این حوزه اجتنابقابل

ترین از مطرحسو، و تطبیق اشعاری فرهنگی ازیک-ای تاریخیپژوهش حاضر با مقایسه
ا ررفته در شعر ایشان کارشاعران این دو سبک در شعر فارسی و انگلیسی، مضامین اصلی به

م( و  1616-1564ای از ویلیام شکسپیر )دهد. مقایسۀ غزلوارهبررسی قرار میومورد بحث
سرایی در شعر انگلیسی ق( ابعاد گوناگون این طرز غزل 991-939غزلی از وحشی بافقی )

 سازد.  و نزدیک آن را بر خوانندگان آشکار می فارسی را روشن و قرابت دورو 
طرز واسوخت که از دل مکتب وقوع سر دربرآورد روش و طرزی متفاوت در      
غزل -ای ضدهای پیشین غزل را زیر پا نهاد و تبدیل به شیوهسرایی بود که سنّتغزل

های پترارکی را به چالش همان شکل سنّت گردید. غزلوارۀ ضدپترارکیِ انگلیسی نیز به
سرایی در دو ادبیات متعلّق به ها قرار گرفت. اینکه دو شیوۀ غزلکشید و در برابر آن سنّت

برانگیز است. آور و تعجّببینیم شگفتچنین نزدیک و شبیه میهای متفاوت را ایناقلیم
های اجتماعی، زمینهشود که ضرورت پژوهش در این حوزه آنگاه بیشتر احساس می

 فرهنگی و تاریخی این دو گونۀ شعری را همسو و مشترک، و برای خوانندۀ آن کامالً 
بینیم. همچنین وجوه مشترک این دو شیوه در شعر فارسی و انگلیسی ایجاب ملموس می

کند تا پژوهشی تطبیقی در این حوزه انجام پذیرد تا ابعاد مختلف آن آشکار گردد. می
جهت است که هر دو شاعر از آنلیام شکسپیر و وحشی بافقی در انتهای بحث ازانتخاب وی

این، وحشی بافقی برای در شعر انگلیسی و شعر فارسی برخوردارند. عالوهجایگاه ویژه
سوی شکسپیر آنشماری در طرز واسوخت از خود برجای گذاشته است و ازهای بیغزل
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های عنوان نمونهتوان آنها را بهسروده است که می های ضدپترارکی فراوانینیز غزلواره
 حساب آورد.برتری در این سبک به

 پژوهش ةنیشیپ .1-1
در باب مکتب وقوع و طرز واسوخت در میان  ندوکاورسد پژوهش و کبه نظر می

 :اند ازها عبارتترین این پژوهشمحقّقین معاصر نسبت به گذشته بیشتر بوده است؛ مطرح
ش(  به قلم استاد احمد گلچین معانی و کتاب  1374) وقوع در شعر فارسی مکتبکتاب 

ش(  1395) صد سال عشق مجازی: مکتب وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم
باشند که به دلیل حجم شمار مینوشتۀ دکتر محمود فتوحی. مقاالت در این حوزه نسبتا بی

ردّ پای واسوخت بر جادۀ شعر فارسی )از »: مقالۀ شودزیاد آنها به تعدادی محدود بسنده می
(، و 84-55: 1393)خدیور، « سبک خراسانی تا درخشش در قالب یک مکتب مستقل(

( امّا پژوهش در 33-7: 1393)فتوحی رودمعجنی، «. سبک واسوخت در شعر فارسی»
توان در دو کتاب مهم جست؛ کتاب خصوص غزل ضدپترارکی در شعر انگلیسی را می

 Echoes of Desire: English Petrarchism and Its Counterdiscoursesخست: ن
(Dubrow, 1995 :و کتاب دیگر )Post-Petrarchism: Origins and Innovations of 

the Western Lyric Sequence (Greene, 1991) 
 
 .بحث و بررسی2
       یسیو انگل یاستقرار غزل در شعر فارس. 1 -2   
 .1: غزل قائل است یبرا فیچهار تعر سایشم روسیس ،ییمحتوا-یخیتار یردکیرو با

ماند  یباق یالدیم ازدهمی ۀبود و تا سد یقیو موس نیطن یکه دارا یمجموعه قطعات فارس
ه ادام یالدیمشانزدهم  ۀکه تا سد یفارس یهادر چکامه یشعر عاشقانه و تغزّل ۀمثاب. به2

( در 29 :1386 سا،ی. )نک شمشدهتیتثب ی. ژانر4 ییامستقل از شعر غن ی. ژانر3داشت 
 واع شعران انیو مستقل در م شدهتیتثب یاعنوان گونهغزل به یالدیپانزدهم م ۀاواخر سد

 دهیعق نیصفا بر ا اهللحی( ذب362-357: 1391؛ صفا: 76-69شد. )نک همان:  یمعرّف ،یفارس
 وانیداز  یدوازدهم، بخش مهمّ ۀسد آغازو  یالدیپانزدهم م ۀاست که در اواخر سد

 خود نیو ا افتیغزل اختصاص  یبه نوع شعر یرمعزّیو ام یسنائ میچون حک یشاعران
و مهم بوده  چراوچونیب یآن دوره، نوع شعر نیصاحب دوّاو یکه غزل برا دهدینشان م

  (358است. )همان: 
 یمختلف لیدال تواندیم ،زبانینزد شاعران فارس ییسرابه سرودنِ غزل و غزل لیم     

افول نهاد و فضا بهرو یانیاع یهاو روش یدربار یهاسنّت ان،یداشته باشد. در عصر سلجوق
را در  شیخو ۀشاعران ۀحیبتوانند قر یمتفاوت گشوده شد تا شاعرانِ دربار یژانر یبرا
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گذشته نسبت به  یکه با پاداش کمتر یواقع، شاعران دربار. درندیازمایب گرید یریمس
 یرا نسبت به دربار شاهان سلجوق یو غزنو یرو بودند و دربار شاهان سامانهروب

 یشعر گرِیبه نوع د یرو ،دهیدست کش حهیاز سرودن چکامه و مد دند،یدیسخاوتمندتر م
 انیب یبرا یمحفل رفت،یشمار م هب یانواع شعر نیتریاز فرد یکیآوردند. غزل که 

( 124: 1383 ،ییشد. )نک هما یبشر اتیاخالق حیتشر یابر یو محمل یاحساسات درون
 ی، آنگاه که آدم باشدیانسان م یِنینشلهیقب یهابعد از تجربه ینیشهرنش یزندگان ۀجیغزل نت

 گری( از د132: 1386 سا،ی. )نک شمافتیرو دررو یاجتماع یهاو نظام نیخود را مقابل قوان
 تختیپا رییتغ زیو ن انیسلّط عرفان در عهد سلجوقبه ت توانیغزل م تیدر تثب لیعوامل دخ

اوج  یالدیدوازدهم م ۀخراسان بزرگ به عراق عجم، اشاره نمود. سد ۀاز منطق شانیا
 یهاشهیبهتر از غزل که بتوان اند یبود و چه محمل یرانیا ۀدر جامع تیو رهبان یگریعرفان

 (75کرد. )همان:  انیعارفانه و تصوف را در آن بازنشر و ب
آهنگ آن ضرب یسیکه در انگل دهدینشان م یبا غزل فارس یسیانگل ۀغزلوار ۀسیمقا     

و در  وستهیغزل آرام و پ ،یآنکه در شعر فارسبوده است حال یشتریتندتر و با شتاب ب یکم
 یسیانگل ۀگذرانده است. غزلوار یگریدازپس یکیرا  یمراحل متعدّد خیگذرِ تار

(Sonnet)، ییشعر غنا کهیهنگام ،سطان وبه قرو (Lyric Poetry) میپس از شعر قد 
. در قرون وسطا بود که شعر گرددیبرم افت،ینضج  (Old English Poetry) یسیانگل

 ۀدر فرانس شهیکه ر ییاز شعر غنا افتهیرُشد ی( ظهور کرد؛ شکلافتهی)کمال کیاستانزائ
 یشعر گرینوع د ،یشعر دِینوعِ جد نیبا اقرون وسطا داشت. همگام  نِیالت اتیو ادب میقد

 اتیدر ادب بارنیاول یبرآورد. برابرخوردار بود سر در یتازه و بکر یهواوکه از حال
خود زدند و به مکالمه با معشوق  یو عواطف درون یشاعران دم از احساسات قلب ،یسیانگل

. عاشق در گرددیاو ممعبود  گانهیو معشوق  سوزدیخود پرداختند. شاعر در آتش عشق م
با  ییارویرو نیمحبّت و توجّه و وصال او را دارد. چن یبرابر او خاضع و خاشع است و تمنّا

 (Duncan, 2005: xiii) .فرد بودبهکامال تازه و منحصر یسیدر سنّت شعر انگل یگرید
  یسیو غزل انگل یتحوّل و تطوّر غزل فارس. 2-2

تالش  یادب نیو مورخّ پردازانهیشده است و نظر ستهینگر یمختلف یهاچهیغزل از در به
به  ی. لذا برخندینما یبندمیو تقس میو سبک تنظ خ،یاند غزل را بر اساس موضوع، تارکرده
غزل را مدّنظر  یخیبلند تاروپست گرید یاند و برخآن توجّه نشان داده یِموضوع یهاجنبه

و علل و  شهیکرده است ر یسع یفرهنگ-یخیرتا یلیمثال، رزمجو با تحل یاند. براداشته
 ۀخچیکوتاه به تار ی( نگاه89-86: 1390آن را دنبال کند. )نک رزمجو،  یرشدِ اجتماع
 یالدینهم م ۀدر سد یدر زبان در یبا ظهور شعر فارس یکه شعر تغزّل دهدیغزل نشان م

 ی)متوفّ  یسیبادغ ۀدر اشعار حنظل توانیرا م ییناشکلِ شعر غ نیتریمی. قددیآغاز گرد
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در اشعار  یالدیدهم م ۀغزل را در سد ییآغاز شکوفا توانیم زیو ن دیم( د 850ق/ 219
و  فیظر ییغنا یم( که شعرها 935ق/ 325) یبلخ دیم( و شه 941ق/ 329) یرودک

 429) یستانیس یفرخّ ،یالدیم ازدهمی ۀسد یسرودند، دانست. سپس در ابتدا یاعاشقانه
 افتهیتیو تثب عیبد یبه ژانر لیدوازهم تبد ۀتا در سد ختیآمرا با تغزّل درم( غزل  1037ق/

 618م(، عطّار ) 1273ق/ 672م(، موالنا ) 1134ق/ 545) یچون سنائ یگردد و شاعران
  .م( رو به سرودن آن آورند 1289ق/ 688) یم(، و عراق 1221ق/

 دارتریدقانه و عارفانه پغزل به عاش یموضوع کیاندک با گذشت زمان، تفکاندک     
ه بعارفانه را  م( سرآمدِ غزل عاشقانه شد و موالنا غزل 1292ق/ 691) یسعد نکهیگشت تا ا

 ۀندیرام( س 1390ق/ 792) یرازیحافظ ش ،یالدیچهاردهم م ۀ. در سددیاوج خود رسان
 ،نیانابر. بدادیرا نشان م یشد که اوج و کمال غزل فارس انهعارف-از غزل عاشقانه ینوع

 وآهسته  یرکتداشته است. غزل با ح یرا در سنّت شعر فارس یاگسترده یخیغزل ادوارِ تار
د ارنرا از سربگذ یگوناگون یهادوره نیزمرانیمحکم، توانسته است در سپهر شعر ا

ک ا سبرپانزدهم آن  ۀو در سد ،یاقرا سبک عر یالدیدوازدهم م ۀگونه که غزل سدآن
 ،یل فارسر غزد یزمان با( سبک هندهم ایاز ) شیپ ی. امّا کمانددهینام یاصفهان ای یهند
ه در ظهور کرد ک (Occurrence-Telling) «وقوع»از غزل با نام  گرگونهینو و د یسبک

 و تفاوتم یداد؛ غزل یرا جا (Turning from the Beloved) «واسوخت»دل خود غزل 
 ۀشقانعا نو در شعر یارونه ساخت و طرحغزل را و نیشیپ یهاسنّت بارهکیمتهوّر که به

 .درانداخت یفارس
 زدهمیس ۀدر سد ایتالیا ییِسراغزل اروپا متاثّر از سنّت غزل ،یسیانگل ۀغزلوار یپابهپا     

آن دوران  یو ادب یو فرهنگ یفکر یِداریرنسانس و ب ونیاصالت خود را مد ،یالدیم
در  یم( نقش مهمّ 1374  ی)متوفّ (Petrarch) چهاردهم، پترارک ۀسد ۀانی. در مباشدیم

 گرید اتیشعر عاشقانه پا در ادب ۀکرد. بعد از او بود که شکل تاز یباز ایتالیا ییشعر غنا
را  یالدیشانزدهم م ۀبرآنند تا سد نگارانخیتار یبرخ ن،یگذاشت. بنابرا ییممالک اروپا

 یالدیم 1600تا  1580 یهاسال نیغزل ب (Vaganay, 1966: xv) .غزل نامند ییعصر طال
دوره طبع خود  نیشاعران ا ۀکه عمدچنانآن افتی گسترشوشعر انگلستان رشد ۀدر عرص
 شروانیپ انیبر سرودن آن نمودند. در م یآزمودند و  سع یشعر یژانرِ نوپا نیرا در ا
 ینرم( و هِ 1542) (Sir Thomas Wyatt) اتیبه سِر توماس وا توانیم یسیانگل ۀغزلوار

 نیم( اشاره نمود. ا 1547) (Henry Howard, Earl of Surrey) یهاوارد، ارل آو سورِ
رنسانس و سنّت  یفضا ریتحت تاث دایشد ایتالیهنگام اقامت خود در ا ،یسیدو شاعر انگل

آشنا شد،  یشعر ۀبا دو گون ایتالیهنگام سفر به فرانسه و ا اتیآن قرار گرفتند. وا یشعر
شش  بیبا ترک ییایتالیا یمیاز شعر قد ینوع) (Strambotto) و استرامبوتو سانت )غزلواره(
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 ینقش پُررنگ یو هم سورِ اتیهم وا (Spiller, 1992: 3) (.یهجائازدهیهشت مصراعِ  ای
از  ینسبت به شعر سورِ اتیکردند؛ امّا شعر وا فایا یسیانگل ۀغزلوار تیو تثب یرا در معرّف

 (Innes, 1997: 23) .برخودار بود یشتریب یِو نوآور تیخالق
 د و درشکل دا رییزمان تغمروربه یو سورِ اتیوا یهاغزلواره ۀمزدوج-قالب چهارپاره     

. دیو تحوّل گرد رییم( دستخوش تغ 1592) (Edmund Spenser) دستان ادموند اسپنسر
به گوش  (Amoretti) یتیآمور یهاغزلواره ۀاسپنسر در مجموع فیو لط ریپذفُرم انعطاف

و  نگلستانا یاعافتاد؛ والر با اشاره به عوامل اجتم باتریو ز تروشخ یسیخوانندگان انگل
از  یسعکااسپنسر ان یهاشعر اسپنسر، معتقد است مجموعه غزلواره یدرون یارزشها یبرخ

رد و م هگایو جا تیّحیکه بر اساس نظام مس باشدیم شیروابط شاعر/عاشق با معشوق خو
   (Waller, 1994: 66) .نظام شکل گرفته است نیازن در 

 یزل فارسغهمانند نقش حافظ در  یسیانگل ۀدر جاودانه کردن غزلوار رینقش شکسپ     
 انیسرازلشد. غ یسیدر شعر انگل یغزل شاهد تحوّل شگرف ریشکسپ امیلیاست. با ظهور و

رو پترارک لهنباد نیّمع یالبمشخّص و در ق یمحدود با واژگان ییدر فضا یسیشعر انگل یۀاول
 یگریدازپسیکیغزل را  یهاآشکارا سنّت ریشکسپ آنکهحالبودند،  ییایتالیا

 گذاشت؛یم شیعرصه به نما نیرا در ا یفردمنحصربه یهایو نوآور دینوردیمدر
و  ربرتجان دان، جورج ه ریاز خود، نظ شیبعد و پ یهاهمانند شاعران دوره ریشکسپ

 (Booth, 2007: 20-22) .خوانندگان خود بود یِو شگفت ختنیبرانگ یِمواره در پدانته، ه
  ظهور مکتب وقوع و طرز واسوتت .1- 2 -2

به  رانآن شاع ینو بود که ط یشاهد موج یغزل فارس ،یالدیشانزدهم م ۀسد لیاوا در
 یارهود واقع، غزل. درداشتندیم انیرا نسبت به معشوق ب شیخو یاحساسات واقع یراحت

. دیکش ازابه در یالدیهفدهم م ۀتا سد بایگذار تقر ۀدور نیو ا کردیم یاز گذار را ط
ج نو مو نینام مکتب وقوع را بر ا یپژوهشگرانِ شعر فارس و یادب نیاز مورّخ یاریبس

ور ظه یارسر فدر شع یو مکتب هند یموریعهد ت انِیمکتب وقوع را که م ن،ینهادند. بنابرا
 یعران وقوشاع ۀو عمد ت،یّنیو ع تیواقع یعنی. وقوع در کلمه خوانندیم انهیم یکرد، مکتب

 شانیا نایم یِنیو ع ینیو احساسات زم ق،عاشق و معشو انیموجود م اتیواقع انیبه ب
ساسات اح انیاند از: بعبارت ینوعِ شعر نیا یهایژگیو نیتراز مهم ی. برخپرداختندیم

جزء زءبهج حیتشر ،ینیعشق زم ات،یّنیو ع قیق، ابراز حقاو اعترافات عاش ییواگو ،یواقع
 .زیآمو اجتناب از سخن مصنوع و تکلّف انه،یعام یعشق، زبان

بود که هم  نینابیب یو مکتب انهیم یموج ،گونه که ذکر شدمکتب وقوع همان     
 یعنیشعر پس از خود برخوردار بود؛  یهواورا داشت و هم از حال نیشیشعر پ اتیخصوص

وقوع  گر،یدعبارت( در غزل. بهی)اصفهان یو مکتب هند یفصل مشترک مکتب عراق



 یضدپترارک ۀو غزلوار یغزل واسوخت فارس یقیتطب یبررس                        134

پانزدهم  ۀبرسد. در سد یو به مکتب هند کندعبور  یدرصدد آن بود تا از مکتب عراق
 نیحرارت نبود و شاعران مضاموجذّاب و پُرشور یآن نوعِ شعر گریغزل د ،یالدیم

امکان را به شاعران  نی. مکتب وقوع ابردندیکار مبه را در شعر خود یآورو مالل یتکرار
 یاز زبان حالنیعخود را بر زبان آورند و در یقیحق التیو تما یداد تا احساسات واقع

نبود  ینیو فرازم یآسمان یموجود گریشعر د نیمند شوند. معشوق در ابهره هیرایپیساده و ب
  .کردیرا پُر م ریانگالیخ و یریمعشوق اث یجا یجسمان  یِهایژگیبلکه و

افول  وه مرد بعشق مرد  ساختندیکه به مکتب وقوع وارد م یاتّهامات نیتراز مهم یکی     
عشِق  حالنیعمذموم  و در یدانست که عشقِ به همجنس عشق دیدر آن بود. امّا با یاخالق

 یلق به شکعشوذکر م که شاعران از معنانیبود؛ بد دهیپنهان و پوش یبه زن هم همواره عشق
از  پردهیا و بشکارامکان را به شاعران داد تا آ نیابا داشتند. مکتب وقوع ا یاقعآشکار و و

 ،یخصشال لذا ذکر احو ؛او پرده بردارند ینیو زم یواقع اتیو از خصوص ندیمعشوق بگو
م شعر هان مسخن گفتن از ارک پردهیعشقِ به مرد، و ب ،یواقع التیتما ،یفرد یهاوسوسه

ها و خانهوجود امرد ،یدر عهد صفو یالدیشانزدهم م ۀسد اجتماع. ضمنا در دیوقوع گرد
)نک  ود.بشده  یعاد یمرد به مرد در کوچه و بازار امر التیمردان و تما انیروابط م

 (259-258ب:  1393  سا،یشم
 یاریبس دییش(، که به تا 1374) مکتب وقوعدر کتاب جامع خود  یمعان نیاحمد گلچ     

 دیه شهکست ا دهیعق نیبر ا د،یآیحساب محوزه به نیها در اپژوهش نیاز برتر نیاز محقّق
 یبا فغاناست که شعر وقوع سروده است نه با یشاعر نیم( اول 935ق/ 325 ی)متوف یقم
ن دارد اذعا سایشم روسیس زی( ن180-179: 1374: یمعان نیم(. )نک گلچ 1519ق/ 925)

اعران ش ۀدتو انیدر م انهیعام یبه سبک لیمکتب وقوع تبد ،ینیجهان قزوکه بعد از شرف
کتب م نیا اریکامال در اخت یغزل فارس یالدیشانزدهم م ۀبعد از سد کهیشکلبه دیگرد

: 1386 سا،ی. )نک شمخواندندیم یشاعران خود را وقوع یبرخ کهییقرار گرفت تاجا
162)  
داشته است؛ در شعر  یتوجّه در شعر فارسقابل یاابقهس زین نیشیپ یهاوقوع در دوره     

م(،  1040ق/ 432) یدامغان یم(، منوچهر 1037ق/ 429) یستانیس یچون فرخ یشاعران
 یبرخ یم(. حتّ 1390ق/ 792م(، و حافظ ) 1292ق/ 691) یم(، سعد 1273ق/ 672موالنا )

 ریو ام باشدیم یل فارسدر غز یوقوع نینخست یکه سعد باورند نیبر ا یادب نیاز مورّخ
: 1363 ،ینعمان یگسترش داد. )شبلومکتب را بسط نیم( ا 1336ق/ 737) یحسن دهلو

شعر  کپارچهیمستقل و  یشاعران به شکل نیاز ا کدامچیتوجّه داشت که ه دی( امّا با16:3
 یلبه شک شانیمعشوق در شعر ا جزءبهزءج حیو تشر اتیواقع انیواقع، بوقوع نسرودند. در

که  یاز غزل در شعر فارس یاست ظهور شکل تیمحدود و پراکنده بود. آنچه حائز اهم
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عاشق/شاعر سخن  یاز احساسات واقع پردهیزد و ب یرا به کنار یکارتکلّف و پنهان
 گرگونید بارهکیرا به یفارس یالدیپانزدهم م ۀسد یآور و تکرارو شعر مالل آوردانیمبه

 ریمعشوق هم از ت یو تلخ شد که در آن حتّ یتهاجم یآن شعر ۀجیو متحوّل ساخت. نت
 دانیم ۀانیآن در امان نماند؛ لذا شعر واسوخت پا در م یپدریپ یهامذمّت عاشق و سرزنش

از  یتاز عاشق جگرسوخته و ناراضوتاخت یبرا یاجوالنگاه عرصه نیگذاشت تا ا
و  اتیواقع انیشعر وقوع که بر ب یاهگردد. غزل واسوخت با حفظ سنّت سازعشوه یمعشوق

 چیزبان به مذمّت معشوق گشود و از ه گذاشت،یشاعر/عاشق صحّه م یقیاحساسات حق
  .نکرد یدر حق او کوتاه یسرزنش

م به از مکتب وقوع دانست. واسوختن در کال یارمجموعهیز توانیواسوخت را م     
ن که نسوخت یعنیواسوختن  ن،یااست؛ بنابر« در مقابل سوختن و نابود شدن» یمعنا
به « او»د پسون نیمُع یِاست. در فرهنگ فارس دنیکشبرگرداندن و عقب یرو ۀکنندیتداع
دا معادل دهخ ۀلغتنام کهیحال( است در4923: 1363ن، ی)نک مع «دیتکرار و تجد» یمعنا

در  لذا ؛(9 :49: ج 1333-1258داده است )نک دهخدا،  شنهادیآن پ یرا برا« مقابل و ضد»
ه بار ب کیاست؛ « دوباره سوختن و بازسوختن» یواسوخت به معنا نیمُع یِفرهنگ فارس

 ووق فراوان معش ۀو عشو زبار به خاطر نا گریدر قلب عاشق و د نیآتش یخاطر عشق
«. ردنجتناب کابرگرداندن و  یرو» یعنی« واسوختن». در هر دو لغتنامه، یو یِهایتفاوتیب

 )همان(
 یوحش شعر واسوخت را گذارانیش(، بن 1363) شعرالعجمدر کتاب  ینعمان یلشب     
 یاریعران بسشا یبافق یاز وحش شیامّا پ ،(16: 1363 ،ینعمان ی)نک شبل پنداردیم یبافق

 دیتهد وبه نکوهش و سرزنش معشوق پرداختند و سنّت مجادله با معشوق  شیدر شعر خو
از  یبا فغانو با یبافق گر،یدعبارتداشته است. به یفارسدر شعر  نیرید یااو سابقه ریو تحق

ن عراشا ،یموریاند. در عهد تبوده یسبک شعر نیدر ا انیسراغزل نیترجمله سرشناس
دن به سرو لیو م بودآمدهسربه دهیچکامه و قص ۀاند؛ دورعالقه به سرودن غزل داشته یادیز

و  شدندیگرا مبرون شتریعران هر چه بداشت. شا یادیرونق ز یردرباریشعرِ ساده و غ
مکتب  یهاهشیکه از سرودن کل معنانیبد داشتند؛یم انیب انیو عر پردهیخود را ب دیعقا

ا ب ییشناآ. گرداندندیبرم یکننده شده بود روو خسته یتکرار ینیبه مضام لیکه تبد یعراق
 یوضوعاتال مشت تا به دنبشاعران را بر آن دا ،ینو در عهد صفو یمتفاوت و جهان ییفضا

  .متفاوت و نو در غزل باشند ییهاشهیتازه و اند
 ۀمردم و حکومت بعد از حمل یکپارچگیگر دوران اّتحاد و نظاره رانیدر ا یعهد صفو     

 ،یاسیمختلف س یهانهیمانده بود، شد. حسّ وحدت در زم یها باققرنمغول که آثار آن تا 
در  ی. شاهان صفوباشدیم یدوران صفو یِاصل اتِیّصوصاز خ ،یو فرهنگ ،یاجتماع
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 یهاتیبه موفق رهیو غ یصنعت، هنر، معمار ،یاز نظر شهرساز رانیا نیسرزم شرفتیرشدوپ
به شهرها و  گرید یو آرامش بار یاجتماع تینائل آمده بودند. امن یو موثّر ریچشمگ

شاعران آن شد که به  یامن برا یتشیمع سازنهیخود زم نیبازگشته بود و ا رانیا یهایآباد
 یانسان گریلذا عاشق در غزل شاعران، د ؛آورد انبه ارمغ شانینو در شعر ا یخود تحوّل ۀنوب

بلکه عاشق  ابد،یمعشوق و توجّه او ب یرا در خشنود زینبود که همه چ چارهیزده و بفلک
ناز او را بخرد و  دیبامعشوق است که  نیا بارنیشد که ا لینازپرورده تبد یخود به معشوق

 شهیر شانیا گاهیجا ییو جابجا وقمعش-عاشق ۀدر رابط یتحوّل نیاو روان شود. چن یدر پ
 دارد.دوره  نیو آثار آن در ا یدر فرهنگ هند

درتِ در مکتب واسوخت نشان از شکست ق انهیمحاوره و عام یزبان یریکارگبه     
 ودربار  د بهمحدو گری. شعر و غزل دباشدیم یتسلّط شاعران دربار افتنی انیو پا یدربار

ورد م گریر د. شعمردم باز کرد ۀکوچه و بازار و تود انینشد بلکه راه خود را م انیجمع اع
عر نشان به ش یلقبااو باسوادان  ایاغن ۀطبق کهییآنجانبود و از ساالرانپهو س انیتوجّه دربار

آن  د و زبانبازار باز کروکوچه انیاجتماع و مراه خود را در بطن  یشعر و شاعر دادند،ینم
است  لیدل نی( به هم138: 1371 کوب،نیگشت. )نک زر کیبه زبان عامّه و محاوره نزد

و  اطیخ یرخصنعتگر بودند؛ ب ۀطبق انیواسوخت از م انیسراغزلاز شاعران و  یاریکه بس
اب و انتخ قهیسل یخوبعران بهشا ۀشیپوآشپز و بقال و کشاورز و دهقان. کار ینانوا و برخ

 یواقع یایندو  تیگواه ذهن یاپسند و محاورهعامّه یانتخابِ زبان دهد؛یآنها را نشان م
شعر  در سخت و درشت یالفاظ یریکارگو خشن، به ندت ی. زبانباشدیعصر م نیشاعران  ا

. باشدیمعر شو  نو در زبان یهاو تجربه یسازشاعران به سبک لیبر تما یدییخود تا شانیا
و  کنندیهم حرکت م یاگر که ذهن و زبان همواره به مواز ستیتعجب ن یجا ن،یبنابرا

  .کردندیمآن جستجو  ۀروزمر عیبازار و وقاوعصر الهامات خود را از کوچه نیشاعران ا
 ارت درو پُرحر رایگ یشعر وقوع و واسوخت فقدانِ عشق انیمهم م یاز تفاوتها     
جهِ و نی( غزل واسوخت فاقد ا264الف:  1393 سا،ی. )نک شمباشدیواسوخت م یهاغزل

شمار  به غزل و آبشخور مهم آن یاصل ۀاستوان قتیو گرم است که خود در حق کیدرامات
ا بر ر یو ،یطهماسب در فرمان خود به محتشم کاشان اهدوره است که ش نی. در همدیآیم

 و ثنا ییسراحهیدهد و از مد جیرا در شعر خود ترو عیّو مکتب تش عهیآن داشت تا اصول ش
عالمان  ن،یابر( عالوه254: 1392 کوب،نیکند. )نک زر زیبزرگان و شاهان پره شیو ستا

دند، عامل بوو لبنان و جبل نیبحرکه عمدتا متولد  ،یدر عصر صفو عهیش یو فقها ینید
 یارید بسانمنشتند. پس شاعران توحاکم بر آن را ندا یتحمّل تصوّف، و تساهلِ مذهبوتاب

اوره و مح یبا زبان هیماکم یسرودن غزل را ترک گفته و آن را به دست عامّه و شاعران
    (567: 2535پسند سپردند. )نک صبور، عامّه
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 یسیدر شعر انگل یضدپترارک ۀظهور غزلوار. 2 -2 -2
 ریثأت ستیابتدا با ،یسیدر سنّت شعر انگل یو ضدپترارک یدرک بهتر غزل پترارک یبرا  

روشن گردد.  گریدیسواز یسیو آثار آن بر شعر انگل یسوکیشعر پترارک در اروپا از
شعر خود با  ۀم( با مجموع 1374 ی)متوفّ (Francesco Petrarch) پترارک سکویفرانس

را به جهان شعر و ادب  شیخو یتوانست سنّت تغزّل (Canzoniere) ئریعنوان کانزون
 زیدانته و ن (Vita Nuova) «ینووا تایوا» یهااز مجموعه ی. ودینما یمعرف

سنّت در شعر عاشقانه و  نیا شبردیپ یبرا دیاوو (Metamorphoses) ی«هایسیدگرد»
بود که همگام با  بارنیاول یواقع، برادر (Distiller, 2008: 22) د.بهره بر شیخو دیقصا

 یمبرم برا یازین ۀدر اروپا، زبان عشق به مثاب آن یِ و فرهنگ یادب اتیح دیرنساسن و تجد
آن دوره هدفِ  یاجتماع یلذا فضا ؛مورد توجّه قرار گرفت یابیتیاحساسات و هو انیب

را  ییپترارک زبان و روش روا (Braden, 1986: 396-428) د.پترارک ش ۀغزلوار یاصل
از اواخر  یشعر و شاعر یبرا یروانشناخت یشاهراه زیاجتماع و ن یفرهنگ ازیکه ن دیبرگز

 یحفظ وحدت ملّ یلذا در راستا؛  (Langer, 2015: 16)بود تهیمدرن ۀقرون وسطا تا آستان
 یبه زبان و شعر ازیدرگرفته بود ن انییاروپا انیم یانیپایب یهاکه جنگ یدر دوران

 پترارک استاد (Muscetta, 1959: vi) د.شیاحساس م شتریب شبخدهنده و وحدتانسجام
 زدهمیس ۀدوم در سد کیاگرچه غزل در دربار فردر رفت،یشمار م به ییغزل اروپا

 .آمدیحساب مبه یدربار یو نه شخص (Citizen) نه شهروند یظهور کرده بود؛ و یالدیم
(Spiller, 1992: 66-67) 

 (Sonnet) غزلواره ایبعد از مرگ پترارک، فُرم سانت  مینوقرن کیدر حدود      
 ،یپترارک ۀشد و غزلوار تیتثب ییاروپا یهازبان گریدر د یاز انواع شعر یکیان عنوبه

 یِنه تنها در اروپا بلکه در تمام یالدیشانزدهم م ۀسد یدر تمام یقالب مسلّط زبان شعر
رو پترارک مختلف قارّه دنباله یهاگشت. در واقع، شاعران در بخش ییاروپا یکشورها

انگلستان، شعر  زابتِی. در عهدِ الگرانیو د ر،یشکسپ ،یسورِ  ت،ایشدند؛ و در انگلستان وا
در  یقالب نیبود؛ چن ییایتالیپترارک ا ۀصرف از غزلوار دیتقل کیفراتر از  یزیچ یپترارک
 ۀ. ملکآمدیبه شمار م هایسیانگل یملّ تیّتبلور هو ۀندینماو  یاسیس یانیبه ب یملّ یازیواقع ن

 کینه  دیغزل بود و لذا غزل را با ژهیوبه یشاعرشعرو انیز حامخود ا زابت،یانگلستان، ال
 ۀباکر ۀملکه برشمرد. ملک تیمورد حما یِژانر دربار کیو گذرا بلکه  یادب ۀاتفاق ساد

 یکپارچگیها و سنّت تیدرصدد تثب (Semper Eadem) «همان شهیهم»انگلستان با شعار 
از  یبرخ (Jack, 1976: 802) .آنان بودملّت انگلستان و انسجام باورها و اعتقادات 

و پوشش ملکه  شیدر آرا یسیانگل یِپترارک ۀمعشوق در غزلوار یهاصهیخص نیترمهم
سرخ،  یلبان ،یسآبنو ییهانهیس ،ییسرخِ طال ییداشت؛ لذا معشوق با موها شهیر زابتیال
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همچون  یشمانچ ن،یمرمر یبه سان عاج، گردن یو دستان ،یدیمروار یها و انگشتاندندان
خو، و با فرشته زگار،یپره یشخص یاز نظر فرد کهیدرحال شدیستارگان شب و ... تصوّر م

 (Preminger, 1974: 613) .بود کنندهرهیخ یقدرت
در  (Blazon) باشکوه شِینما ای زِنیبِلِ یفرهنگ اصطالحات کادن در کنار صنعت ادب     

 یاعضا کیبهکیو به ذکر  شدیارک دنبال مغزل پتر نیکه توسط مقلّد ،یسنّت پترارک
ه رائا یو ۀمسحورکنند یمایاز س یطوالن یااههیو س پرداختندیصورت و بدن معشوق م

 یرونگکه به وا یاصطالح آورد؛یرا م (Contreblazon) زِنیلِاصطالح ضدّبِ دادند،یم
ارونه ومتفاوت و  یاوهیقبل اشاره دارد و در واقع اعضاوجوارحِ معشوق را به ش ریتعب

 یطول شانزدهم انگلستان، ۀغزل سد ن،یبنابرا (Cuddon, 2013: 83-84) .کندیم فیتوص
 ۀمعشوق برآمد. غزلوار حیشرو ت فیاز توص گرید یاوهیش یکه در جستجو دینکش

تا  دیرس کردن نخوت و غرور او، از راه یبا به سخره گرفتن معشوق و خال یضدپترارک
ا که ب یسیانگل ۀبگذارد. فرهنگ عامّ شیرا به نما یسیانگل تیذهن گرِیبخش د

 شانیادر پس ذهن  کهیحالدر ؛عشقِ او همراه است ماتیاز معشوق و نامال تیوشکاشِکوه
تحوّل  و رییدر تغ ینقش پُررنگ رود،یدر حقّ عاشق م یو انتیو خ ییوفایب میب ارههمو

  (Guss, 1965: 1-15) د.کر یباز یسنّت پترارک
گشت تا  نیسرزم نیو دستاورد شاعران ا هایسیانگل راثیم یسنّت ضدپترارک ن،یبنابرا     

 ؛بگذارند شیرا به نما یسیاز ذهن انگل یگریرا تجربه و بُعد د ییسرادر غزل گرید یاوهیش
دُ  ریِ، و پ(Joachim du Bellay) دوبله میواخیپترارک،  یهاعاشق در غزل کهیحالدر

 یگرمعشوق خود را به تکبّر، خشم، و عشوه گاهیبوگاه (Pierre de Ronsard) رونسار
 تونیو درا (Daniel) لیدان یعاشق در شعرها یسیانگل ۀدر غزلوار کند،یمتهم م

(Drayton) به  لیاتّهام ساده است؛ لذا معشوق در شعر دان کیفراتر از  یزیبه دنبال چ
ها و شماتت نیدتریمعشوق مورد شد تونیدرا و در شعر شودیمتّهم م یرحمیو ب انتیخ

 یسیسنّت در شعر انگل نیا (Hutchins, 2012: 560-568) د.ریگیها قرار مسرزنش
دو  نیا قِیو تلف ستین زییقابل تم یاز غزل ضدپترارک یکه غزل پترارک رودیم شیپ ییتاجا

  (Dubrow, 1995: 123-124) د.ینمایغزل سخت م یراهبرد اصل نییتع یکار را برا
در شعر  یخود را سرود که سنّت ضدپترارک یهاغزلواره یهنگام ریشکسپ امیلیو     
فرد از شعر بهمنحصر یاوهیش ریشکسپ یهاواقع، غزلوارهشده بود. در تیکامال تثب یسیانگل

را دارند که  یو یهاشنامهیها در نماتغزّل تیفیکه نه ک رودیبه شمار م یسیانگل ۀعاشقان
-Non) یدنیرسیغ ای یرپترارکیو نه صرفا غ شوندیآور ممالل یدیتقل به لیتبد یگاه

Sidneian) هستند. (Shakespeare, 2000: 46) ایبه نکوهش و  شیستا رییو تغ یسیدگرد 
 انیمنیخواننده درا یقدر ماهرانه و استادانه است که گاهآن ریبالعکس در شعر شکسپ
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 د.کنیسرزنش م ای دیستایمعشوقه را م یعر به راستشا ایکه آ شودیگم مدرسر
(Hutchins, 2012: 194) دیگویم نی( چن140) ۀشمار ۀدر غزلوار ریشکسپ امیلیو :

صبرِ خاموشِ من زبان به مذمّت و  نیعاقل هم باش: مگذار تا ا یگونه که سنگدل هستهمان
 بیناشک یدردها یِدهد که تماموام  یچنان واژگانمبادا اندوه و غم مرا آن /دیحقارت گشا

 توانیم ن،یبنابرا (Shakespeare, 2002: 661) د؛گردن یمن بر سر تو خال رحمیو ب
و  شیاز ستا هیدوسو یانیماحصلِ ب یسیانگل ۀدر غزلوار یگفت که سنّت ضدپترارک

 یفرد که در فرهنگبهمنحصر یاوهیش ریی. تغباشدیو دوپهلو م دهیچیپ ینکوهش در فرهنگ
 یکه حتّ ینیبدب آمد؛یم ریو ناگز ریناپذبه معشوق به نظر اجتناب ینیدبب ۀبا سابق

 یاسابقه د،یباز نما یاجتماع و فرهنگ نیخود را در چن یِپا یغزل پترارک آنکهازشیپ
  .داشته است یسیدر سنّت انگل یطوالن
 یسیدر شعر انگل یضدپترارک ۀاز غزلوار يشاهد. 3 -2 -2

بل از قسال  در حدود پنجاه یعنیمتولّد شد؛  یالدیشانزدهم م ۀدر سد یسیلانگ ۀغزلوار
م(.  1616-1564) ریشکسپ امیلیو ،یسیانگل اتیآن در ادب  ۀندیسرا نیترتولّد بزرگ

و  یخصش یاز خود شعر را امر شیبود و نه مانند شاعران پ یدربار ینه شاعر ریشکسپ
 یساسا راتییکه تغ دیو آگاه نام اریعتمام یشاعر توانیم را. او پنداشتیکننده مسرگرم

ت که اس دهیقع نیابر  ،یادب ۀرا بنا نهاد. هارولد بلوم، منتقد برجست یسیدر سنّت شعر انگل
 و ،یدربار ،یاسیس یهاتیفعال یِرا چاشن یعمدتا شاعر ریاز شکسپ شیپ انیسراغزل

ود خ یانیو اع یفاتیتشر گاهیجا یۀشو آن را در حا دادندیخود قرار م یاجتماع
 (Bloom, 2008: 6) ش.ژشکار، و ورز ،یقیموس لیاز قب ییهایمانند سرگرم پنداشتند؛یم

 یادهیچیپ حالنیعهنرمندانه و در ییغنا یاز شعرها یدفتر ریشکسپ یهامجموعه غزلواره
 شته راذگال س رصدشعر در چها نیمنتقد زیمندان به غزل و ناز عالقه یاریاست که نظر بس

ون جان چ یندر دستان شاعرا ییشعر غنا ر،یشکسپ امیلیبه خود جلب کرده است. بعد از و
 وم(  1608-1674) (John Milton) لتونیم(، جان م 1572-1631) (John Donne) دان

 وهیش نیر اافتاد تا مهارت و نبوغ خود را د ایکتوریو شاعران عصر و کیشاعران رمانت
  .ندیازمایب

. باشدیم یسیگلان یضدپترارک ۀاز غزلوار یعال یانمونه ری( شکسپ130) ۀشمار ۀوارغزل     
  :شودیاز آن آورده م یغزلواره و سپس برگردان یسیابتدا متن انگل

My mistress’ eyes are nothing like the sun, 
Coral is far more red than her lips’ red; 
If snow be white, why then her breasts are dun; 

If hairs be wires, black wires grow on her head. 
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I have seen roses damasked, red and white, 

But no such roses see I in her cheeks, 

And in some perfumes is there more delight 

Than in the breath that from my mistress reeks. 

I love to hear her speak, yet well I know 

That music hath a far more pleasing sound. 

I grant I never saw a goddess go: 

My mistress when she walks treads on the ground. 

And yet, by heaven, I think my love as rare 

As any she belied with false compare. (Shakespeare, 2002: 641)  

 شتریباو  مرجان از لبان یِ!/ بنگر که سرخستین دیبه سان خورش چیمعشوق من ه چشمان
 ت!/ اگراس اهیو س رهیپس چرا پستان او ت ش،یآالیو ب دندیها همه  سپاست/ اگر که برف

ه چاست!/  دهییبر سر او رو اهیس یمیفام انگارم پس چرا سو نقره نیمیرا س سوانیزلف و گ
 یهالزگُامّا هرگ /دیسرخ و سپ ام،دهید شیرا به چشم خو یدمشق رخِس یِهاگُل اریبس

تر از/ آرامخوشبو و دل ام،دهییعطرها را بو اری!/ چه بسامدهیاو ند یهارا بر گونه یدمشق
پارم/ ل ساو د ی!/ دوست دارم به صدادیآیکه از آن برم یدهان معشوق من و نَفَس یبو

بر  یاهاله امدهیاوست!/ هرگز ند یاز صدا ترنیریو ش ترازنوبس دل یقیموس یهرچند نوا
ا به خد ی!/ وانگهخرامدیو م گذاردیم نیبر زم یپا بگذارد و بخرامد/ معشوق من پا نیزم

 ردیا گآن ر یجا تواندینم یاغراق چیاست/ که ه زیچنان عزمن آن یعشق برا نیقسم که ا
  !و عشق مرا مخدوش گرداند

 یخطاب به جوان 126تا 1 ۀشمار ۀغزلوار انیمنیغزلواره سرود که درا 154 ر،یشکسپ     
 (Dark Lady) .است تارورهیت ییآن خطاب به بانو نیتا آخر 127 ۀو غزلوار بارویز

او را اِرل آو  یشده است؛ برخ انیمرد جوان ب نیا یِواقع تیدربابِ ماه یمختلف یهاهینظر
او  یمال یو حام رینامِ دوران شکسپبه انی، از اع(Earl of Southampton) ساثمپتون

 ییمایسخوش گریجز باز ستین یمرد جوان کس نیگمان کرده اند که ا یو برخ دانند،یم
 :Shakespeare, 2002) .است کردهیم یباز ریشکسپ یهاشنامهیکه نقش زنان را در نما

از ابهام نهفته  یاو در هاله مفارهیت یها خطاب به زنبخش دوم غزلواره (118-138 ;98-103
است. )همان( امّا  دهیگرد انیب یگوناگون یهادگاهیزن د نیا یاصل تیاست، و دربابِ هو
و  هیرایپیب فیتوص باشد،یپژوهش م نیبا موضوع ا وندیو در پ دیآیآنچه مهم به نظر م

. اشدبیم فاتیتوص نیا تعصبیمتهوّر و ب تیشاعر از معشوق خود و ماه انِیعر
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 یپوچ گریدیسوو از د،یگشایو نکوهش معشوق م ریشاعر/عاشق زبان به تحق یسوکیاز
  د.سازیم انیرا در وصف معشوق نما یسنّت پترارک لِیبلند و طو یهااستعاره

خود و رابرت  یهادر غزلواره (1554-1586) (Sir Philip Sidney) یدنیس پیلیسر ف     
 1589)) (Menaphon) منافون» ۀدر شعر عاشقان (1558-1592) (Robert Greene) یگر

و  حی، زبان به تقب(Contreblazon) زِنیضدّبِلِ یریکارگاند، با بهبوده زین ریکه همعصر شکسپ
غزل  یِدر سنّت پترارک شهیر مرسوم که عمدتاً زِیآمذهن و اغراقازدور یمجازهاتمسخر 

ضمن تمسخر و  م،ینیبیفوق م ۀه در غزلوارطور کهمان زین ریاند. شکسپدارد، گشوده
 Catalogue) هگونکاتالوگ یها، در قالب شعرآن استعاره(Parodying) ییِسراضهینق

Verse) ،اصطالح باشکوهبه شِیو نما یپوشال یهااغراق نیپرده از ا یکییکی (Blazon) 
معشوق شروع کرده  یهام. شاعر از چشدهدیآن مجازها را وارونه جلوه م یبرداشته و تمام

او رفته و تالش  دنیو زلف و گونه و دهان و صدا و قد و قامت و خرام نهیو سراغ لب و س
 یِ آشکار با سنّت پترارک یاز او ارائه دهد. شاعر در تقابل ینیو زم یواقع یریتصو کندیم

 گریلذا د ؛داردیم انیب داریآگاهانه و ب یشکلخود را از معشوق به یقیغزل، احساسات حق
 رند؛یگیم شیراه سالمت پ هایو کشت ستین یعاشق خبر زِیخو طوفان رانگریاز آن آهِ و

 نیسازد؛ و تبِ آتش رانیو ار انییروستا یزراع یهانیکه زم ستین یالبیعاشق س یهااشک
  ... و کند؛یگرم و سوزان نم یعاشق زمستان را مبدّل به تابستان

 ست،ین یریو اث یآسمان یِ روبایز ۀمعشوق آن اله ر،یشکسپ یاهدر مجموعه غزلواره     
ر شقانه د عا. انواعِ مثلثِشودیم زین یویدن یهااست که دچار وسوسه ینیزم یبلکه موجود

 وو اعراض  تیوشکاعاشق و شِکوه یِو حاصل تُند روندیو م ندیآیها مغزلواره نیا
 ت،یکاشفراق بر وصال، اعراض،  حِیرجچون ت ینیلذا مضام؛ باشدیم یو طرد و دیتهد

دسته  نیر ادبه معشوق مرد  آوردنیو طرد و رو ب،یو تاد دیو ناسزا، تهد نیخشونت، نفر
تا  کی ۀشمار یهاخود، غزلواره ییابتدا یهادر غزلواره ری. شکسپزندیها موج مغزلواره

رزند فهد و دبه ازدواج تا تن  خواهدیاز او م ت،و رعناس روبایز ی، که خطاب به جوان17
تا مخاطب مجرّد و  کندیمختلف تالش م یترفندها یریکارگآورد. شاعر با به

تن د و داشوالآوردنِ ا ،یبه جاودانگ دنیخود را مجاب کند که تنها راه رس زانیگرازدواج
ست ز داخود را  ۀنو عاشقا یتغزّل تیماه ریشکسپ یهاغزلواره یفرزند است. لذا گاه

 ۀرغزلوا شود؛یمسودمندِ آن  جیو ازدواج و نتا وندیاز پ زیآمو تعقّل ینیزم یو وصف دهدیم
 :است نیچننیا کی ۀشمار
 یاز کافرِ مرگ در امان باشد!/ وانگه ییبایز ۀعالم انتظارِ بقا را دارم،/ باشد که شکوف انِیبارویز از

بارِ خاطراتت را ات را بگو تا کولهانهکودکانِ دُرد /دیرجعت آ ۀعمرت به سر رسد و هنگام ۀمانیاگر پ
 گونهنیو/ شمعِ وجودت را ا یابسته مانیپ اترهیساز و خبر دوش کشند؛/ عجبا که با چشمان شُعله
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 شیبر خو شتنیخو/،یاعشق جامانده یِ و در قحط یاهمه نعمت غافل گشته نیو از ا/یگردانیآب م
 یبهار یِ و مُناد یجهان نتیو ز بیکه ز ای!/حالیاهدل شدسنگ نیچننیا ش،یدشمن و بر آستانِ خو

!/ یسوزدنائتِ جوان نیخساست و از ا نیاز ا /،یسوزشتنیهمه خو نیدست بردار از ا /گستر،یشاد
 شیرا به دستِ خو یخوش ساخته،/ تا جهان یانیرحم کن بر جهان! رحم! که حرص تو را آش

 (Shakespeare, 2002: 383) .یو به دستِ مرگ نابود گردان یبسوزان
که اگر  دیگویمپدرانه و اندرزگونه خطاب به معشوق مرد و جوان خود  یشاعر با زبان     

 یراا برخود  میکه زروس یسیچون خس ،یرا با بطالت تجرّد بسوزان شیخو ینعمتِ جوان
ه فنا ا بر شتنیحرص و خِساست، هم خو نیدر ا کند،یروا ندارد  و فقط انبار م کسچیه
ق اعر/عاششبط روا ن،ی. بنابراکندیم بهرهیاز ذخائر خود )فرزند( ب ار یو هم جهان دهدیم

 یگاه قّل،از احساس و تع یازهیو ملموس، و آم ینیزم یدر شکل ریشکسپ یهادر غزلواره
 دیتاک نیز اا شیگونه که پهمان ان،یمنیاو مبهم. در دهیچیپ یساده و زودفهم است و گاه

 نیو مضام و مقدّس خود، یآسمان لِیاص نیبا آن مضام یپترارک یهاغزل انیشد، مرزِ م
 ۀدیچیاز ذهن پ یانمونه ریشکسپ یها. لذا غزلوارهشودینامعلوم و گُم م ،یرپترارکیغ

در  اشتنخود فرورفته و از قدم گذ کیتار ۀمیپنهان در ن یبا طنز شودکهیم یسیانگل
هن و احت ذکرد که غزل س فراموش دینبا ن،یابرالوه. عرودیطفره م یروشن و مرئ ییفضا

 غزلِ  یِخودآگاه تیخاص رغمیآن است و عل ۀرفتفروخودو در دهیچیپدرهم یایدن
 یوشودجو خ یاحساسات درون انِیآنها، غزل غل ینیزم ۀو صبغ ،یو واسوخت یضدپترارک
 .باشدیشد موو روشن در نوسان و آمد کیعالم تار انیم وستهیاست که پ

 یاز غزل واسوخت در شعر فارس یشاهد . 4 -2 -2 
دب در ا یهمچون شاعران غزل ضدپترارک یشاعران غزل واسوخت در ادب فارس تعداد

و  یشانکا آنها محتشم نیآورترنام انیم نی. در اباشدیتوجّه مو قابل ریچشمگ یسیانگل
 دهید یشماریخت بواسو یهاغزل کیاشعار هر  وانیهستند که در د یبافق یوحش

ست ا ق(  991-939( )یالدی)هفدهم م یقمر یرشاعر قرن دهم هج یبافق ی. وحششودیم
 یهانهیر زمدکه طبع خود را  ریشکسپ امیلیشعر سرود و همانند و یمختلف یهاکه در قالب

ه تا زل گرفتغو  دهیانواع مختلف نظم از قص زین یو شعر آزمود، و شنامهینما رینظ یگوناگون
و دوم(  ستیب :1388 ،یبافق یرا تجربه کرد. )وحش یو مثنو بندعیو ترج بندبیو ترک یرباع

ر ب ییاو محمد غالمرض سا،یشم روسیس ،یفرمان فتحپور ،ینعمان یچون شبل ینیمحقّق
: 1395 ،یاند )نک فتوحداشته یاژهیو دیکأطرز واسوخت ت جیدر ترو یبافق ینقش وحش

 شعر یج اصلواضع و مروّ ستیکدام شاعر را با یمحتشم و وحش انیم نکهی( فارغ از ا273
 ریتحق با مضمون اعراض از معشوق و یبافق یکه وحش ییهاواسوخت دانست، تعداد غزل

  .است تیسروده است حائز اهم یو
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خاب ا انتامّ ارندیبس یبافق یدر شعر وحش یواسوخت نیگونه که گفته شد مضامهمان     
 یاباشد و نمونه ترکینزد ری( شکسپ130) ۀتوا و موضوع به غزل شمارمح ثیکه از ح یغزل

ر ب یدشاه لیدشوار است. غزل ذ یکار د،یحساب آبه یبرتر از غزل واسوخت شعر فارس
رد طو  دیو تهد تیشکا نیمضام حالنیکه درع باشدیو عشق او م وقاعراض عاشق از معش

 :در بردارد زیرا ن
  

 خضر تر نکـنمتوانم که لب از آب می
 شوق یوسف اگرم ثـانی یعقـوب کنـد

 بازم که اگر حسرت صیدآن قوی حوصله
 دارم آن صبر که با چاشنیِ ذوق مگس
 درِ جنت بگشا بر رُخم ای خـازن خُلـد
ــاکراه دهــد ــور بِ ــرم ح ــور اگ ــۀ ن  حلّ
 وحشی آزردگیی داری و از مـن داری

 

 میرم از تشـنگی و چشـم بـه کـوثر نکـنم 
ــ ــزو دی ــاب ک ــنمدارم آن ت ــوّر نک  ده من

 چنگ در جـان زنـدم میـلِ کبـوتر نکـنم
 بر لب تنگ شکر دسـت بـه شـکر نکـنم
ــر نکــنم ــو معطّ ــاغ ت ــاغ از گــل ب  کــه دم
ــنم ــر نک ــتانم و در ب ــدازم و نس  پیشــش ان
 من چه کردم که غلط بود که دیگر نکنم

 (107: 1388)وحشی بافقی،                   

دار در طعنه سخن درشت و زبان یِریکارگگونه بهبرخالف غزل عارفانه که عاشق از هر    
 زیارآمحذرگونه و هشد یغزل عاشق با زبان  نیدر ا کند،یخطاب به معشوق اجتناب م

 یعاشق قهر یی. گوکندیعشق م نیاز ا یریگبه ترک و کناره دیمعشوق را تهد
 ریاناپذش جدو در خود سوختن را دارد. سوختن که بخ اکرده و عزم انزو شهیخودخواسته پ

در خود  .1از چهار وجه برخوردار است:  دیآیحساب مآن به یشگیعشق است و همزاد هم
 یِوزانندگ. س2 سوزد؛یآگاهانه م یو در انفعال شودیتباه م جیسوختنِ عاشق: عاشق به تدر

زناک : بر سوی. سوز سخن عشق3است و عشق به معشوق سوزاننده؛  یعشق: عاشق سوختن
سوز: که عاشق با خشم و . سخن معشوق4دارد؛  دیکأآن ت رانگریو ریشق و تاثبودن سخن عا

: 1395 ،ی. )نک فتوحسوزاندیو م گدازاندیمعشوق را م شیو عتابِ سخن خو یتند
ا که ت است ینو در سنّت شعر فارس یادهیوجه چهارم سوختن، پد انیمنی( درا280-281

همان: ت. )آشکار و برجسته نداشته اس نیچن یااز مکتب وقوع و طرز واسوخت سابقه بلق
281)  
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ز ا شیا پت زین نیغزل واسوخت است که ا یهایژگیو گریفراق بر وصال از د حیترج     
 یزلنداشته است.  محتشم در غ یدر سنّت شعر فارس یچندان ۀسابق یقرن دهم هجر

  :دیگویم
 دلت با من از وصل تو هجران به ستین چون
 است ریکه با غ داستیتو پلطف نهان  چون

 

 زبانی هم مخصوص رقیبان بهاین لطف 
 شده پنهان به دایکه مرا با تو پ یمهر 
  

 (1328: 1380 ،یمحتشم کاشان)
 یکی آوردن نییاصطالح معشوق را از حدّ خود پاکردن باد غرور و سبلت، و به یخال     

 یالن خبه آ یسی. در انگلاشدبیم یمهم در شعر واسوخت و غزل ضدپترارک یهااز سنّت
از  مخاطب زیمرآیبلکه تحق زیآمنه اغراق یآن با زبان یکه ط ندیگو (Deflation) کردن باد

 دوره نیعر اکردن معشوق هم در ش ی. پُروخالشودیجلوه داده م ترنییاخود پ ۀحد و مرتب
نّت س قِیفدر تل شهیخود ر نیمرسوم بوده است و ا یسیانگل یو هم در شعر ضدپترارک

و هم  دیستایا مخود و معشوق است و هم او ر انیم یبا طرز نو دارد. عاشق در نوسان نیشیپ
ست ا یازگارسرِ سبا او از  افکند؛یم نیو به زم بردیم او را باال دهد؛یمورد سرزنش قرار م

 انندگیراس نیاز بارزتر یبافق یوحش شکی. بکندیبه ترک و فراق م دیاو را تهد زیو ن
 یو واسوخت را در شعر نیانواع مضام توانیاست که م یطرز واسوخت در غزل فارس

زل ر غرا د یمختلف یهاهیامتوانست درون یدر کنار محتشم به خوب یجستجو کرد. وحش
تا  رفتهو شکوه و خشونت گ تیو شکا ریو تحق دیو تهد نیسازد؛ از نفر یواسوخت جار

ود ختوسط شاعران و مبدعان  یو غزل ضدپترارکطرد و انزوا و قهر. غزل واسوخت 
 یظهرم یسیو انگل یو توانست در دو فرهنگ فارس دیبه شعر جهان بخش گرید ییهواوحال

 عیقاواز  یانهییو آ هانیسرزم نیا شگانیپو زبانِ سخنوران و سخن شهیاند تیاز قابل
 د.دوران باش یو اجتماع یفرهنگ

 
 يریگجهینت .3
 یسیانگل یضدپترارک ۀو غزلوار یکه غزل واسوخت فارس دهدیهش نشان مپژو نیا جینتا

 طیظهور آنها فراخور مح یبه هم هستند امّا آبشخور و علل اصل هیکامال شب ییاز نظر محتوا
 یِکپارچگیماحصل  یشعر واسوخت فارس کنند؛یفرق م گریکدیبا  یِفرهنگ-یاجتماع

بر  هیو با تک یو متاثّر از فرهنگ هند انیصفودر عهد  یرهنگو ف یمذهب ،یاقتصاد ،یاسیس
 یِ ضدپترارک ۀغزلوار کهیمردم شکل گرفت، درحال ۀبه تود یکیو نزد ییگراتیّنیع

و در همان  یپترارک ۀهمزمان با غزلوار بایو تقر نیع آن سرزممتنوّ ۀمتاثّر از ذائق یسیانگل
 یضدپترارک ۀنه غزلوارداد که چگو نحاضر نشا قیتحق نیبرابستر ظهور کرد. عالوه

-Self) ی باورو خود دیجد یتیّ و هو (Self-identification) یابیشتنیخو یبرا یالهیوس
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intimacy)   یهاروش افتنیچگونه شاعران درصدد  نکهیشد و ا یسیشاعران انگل یبرا 
 ۀبا پشتوان ز،ین یخود شدند. شاعران فارس یدرون یایدر دن ریس یبرا یمتفاوت و گوناگون

کردند تا بلکه آن را به  جادیدر ساحت غزل ا یاساس یراتییآن، تغ اتیاجتماع و ضرور
 یهاجنبش ن،یدرون خود مبدّل سازند. بنابرا یِایو دن رامونیپ قیاز حقا اریعتمام یانهییآ

 وتر بزرگ یادر گستره توانندیبلکه م ستندین (Inter-National) یمل-انیم ضرورتاً یادب
باشند و از اشتراکات مشترک بشر و  (Trans-National) یمل-جهان، فرا اتی ادبدر پرتوِ

و  یو فرهنگ یادب یهاها و حرکتجنبش ۀآورند. مطالع انیم او سخن به یاجتماع یازهاین
رشدوگسترش آنها  یاصل لیها و دالجنبش نیاز ا یآنها ما را به درک بهتر نیب ۀسیمقا زین

اتفاق  یکسانیممکن است در زمان و مکان  یادب یهاحرکت نید ا. هرچنسازدیرهنمون م
 یباشند، توقعات و اهداف اصل یگوناگون یِو سپهر ادب هانیباشند و متعلّق به سرزم فتادهین

 .پژوهش باشد کی یاصل یمبنا تواندیآن م سندگانیشاعران و نو
 ترینطوال یقدمت یدارا یپژوهش آشکار کرد که غزل در شعر فارس نیا نیهمچن     

ر شخوبا آب یغزلِ واسوخت فارس زین باشد؛یم یسیخود در شعر انگل ینسبت به همتا
 یهایگژیاز و یاست. برخ یسیاز غزل واسوخت انگل تردهیچیخود پ یو فرهنگ یاجتماع

در  مرسوم ییِگراتیّو اجتناب از ذهن ییگراتیّنیاند از: عشعر واسوخت عبارت یاصل
 حسّ  جادیو ا قتیبر حق دیعاشق؛ تاک یِاحساسات واقع یآشکارساز ؛یمکتب عراق

 یکالم ه وخشن و زنند یزبان ؛یریراثیو غ ینیبر عشق زم یپافشار ؛یو باورمند شیریپذ
رت و نف وخشم  سآشکار آن؛ تمرکز بر احسا انیبه همجنس و ب لیم انه؛یو عام یررسمیغ

 یهمم یو فرهنگ یاجتماع عیل وقانشان داد که شعر واسوخت ماحص قیتحق نیقهر. ا
و  یمذهب ،یاقتصاد ،یاسیس یِکپارچگیاند از: آنها عبارت نِیترکه شاخص باشدیم

 یواقع تالیماشاعران و انعکاس ت شترینفس ببهکه منجر به اعتماد انیدر عهد صفو یفرهنگ
عشوق و م-قعاش انیو روابط م یبر سنّت غزل فارس یفرهنگ هند ریثأدر غزل شد؛ ت شانیا

 یهادوره در جیرا یانتزاع میاز مفاه یو دور ییگراتیّنیبر ع هیروابط؛ تک نیا ییجابجا
ز کمتر ا یدبابا سواد  یمردم و اجتماع، و ظهور شاعران ۀغزل به تود یکیغزل؛ نزد نیشیپ
  .گوناگون نافطبقات مختلف جامعه و اص انیم

 ترعیسر یبا ضرباهنگ یسیانگل ۀغزلوار یسبا غزل واسوخت فار سهیدر مقا ،یاز آن سو     
توانست  اریعو تمام ریگهمه یعنوان جنبشرشدوتکامل خود را دنبال کرد. رنسانس به ریمس

شعر  د؛ینما جادیانگلستان ا نیو تفکر غرب از جمله سرزم شهیدر اند یتحوالت شگرف
را تجربه کرد.  یگوناگون یهاها و صورتنماند و قالب اثریمهم ب والتتح نیاز ا یسیانگل

در  یکه بعد از ظهور غزل پترارک دینکش یبود و طول ریتحوالت چشمگ نیسرعت ا
را از سرگذراندند. غزل واسوخت  یضدپترارک ۀغزلوار ۀتجرب یسیانگلستان، شاعران انگل
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است  یدر حال نیدارند، و ا یتوجّهاشتراکات قابل یسیانگل یضدپترارک ۀو غزلوار یفارس
در  یسیانگل انیسرا. غزلستندین کسانیظهور آنها لزوما برابر و  یشخور و علّت اصلکه آب

و  افتهیرا  شیخو ریزود مس یلیخود نبودند و خ ییاروپا انیروِ همتاجهات دنباله ۀهم
پژوهش نشان داده  نیگونه که در ا. همانختندیآمرا با غزل درهم یسیو ذهن انگل شهیاند

انگلستان  یو فرهنگ یو بافت اجتماع یسیانگل ۀقیبنا بر ذائقه و سل یکضدپترار ۀشد، غزلوار
 ییسراطرز غزل نیاز عوامل مهم در رشدوتکامل ا یخود ادامه داد؛ برخ اتیظهور و به ح

از ظهور  شیپ یحتّ یسیدر شعر انگل یسنّت ضدپترارک ۀنیرید ۀاند از: سابقعبارت یسیانگل
 یبستر یسازو آماده هایسیمتنوّع انگل ۀذائق زیتار و ن گُنگ و یهواوحال ؛یغزل پترارک

و  یزمان سنّت پترارکهم یختگیآمهمدر ؛یسیدر نظم انگل یشعر ضدپترارک یبرا
 آن دو.          انیم زیدر شعر و اغلب نامشخص بودن مرز و فصل تما یضدپترارک
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