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چکيده
مكتب وقوع به لحاظ تحوالت سياسي ـ اجتماعي در پيونـ بـا دو دور تيمـور
ـ بهخصوص در نيمة دوم قرن نهم ـ و دور صفو است .اين سبك از اوايل قرن دهم
آغاز ش و در اواسط همان قرن رش كـرد و تـا ربـا اوق قـرن يـازدهم ادامـه ياتـت.
درخصوص اشعار مكتب وقوع و تحليل محتوا آن مباحثي پراكن ه گفته ش ه اسـت
اما درمورد خاستگاه جغراتيايي آن تاجاييكه مولّفان جستجو كـردهانـ هـي بحـ
ج يي مطرح نش ه است .نويسن گان در اين مقاله كوشـي هانـ بـا توجـه بـه حوـور
پيشاهنگان مكتب وقوع در آذربايجان و متعاقباً تحوق در عرصة نقّاشي مكتـب تبريـ
به نقش دارالسلطنة تبري در پذيرش و بالن گي نگاهها آتاقي در عرصة هنر و ادبيات
بپردازن .
واژههاي كليدي :مكتب وقوع تبري
شهي

االشعار مكتب نقّاشي تبري لساني

قمي كماقال ين به اد.

نشاني پست الكترونيكي نويسن

مسئوقhajiannjad@ut.ac.ir :
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مكتب وقوع ـ كه ح واسط بين دو سبك عراقي و هن

است ـ به لحـاظ تحـوالت

سياسي ـ اجتماعي ني با دو دور تيمور و صفو مرتبط است؛ از اين رو ويژگـيهـا
هر دو دوره در آن مشهود است.
بررسي توا شعر آن دوره كه عموماً تاصله گرتتن شـعر از زنـ گي و اسـتحاله در
كلّيگويي و انت اع را مينمايان شاعران مكتب وقوع را بر آن داشت تـا از رهگـذر پيونـ
شعر به تجارب زن گي و رويكرد به واقعيات و آنچه در حيـات آدمـي در عمـل بـه وقـوع
ميپيون د و بيان ساده و بيپيراية آنهـا شـعر را وارد حـاق و هـوا تـازها كننـ و در
راستا نوآور گام بردارن  .اين تالش در باتت تاريخي خود حركتي ارزشمن و متعـالي
بود كه اگر با پشتوانهها نظر اصيل و تعاريف گستردهتر از «واقعيت» همراه ميشـ و
تقط در رابطة واقعي بين عاشق و معشـو ـ همـانگونـه كـه وقوعيـون بـاور داشـتن ـ
مح ود نميمان مي توانست رهاوردهايي همچون تصاوير ب يا شاعران سـبك خراسـاني
در محاكات از محيط و طبيعت داشته باش و يا نظير شعر مشروطه به انـ ازه و اقتوـا
تحوالت زمان خود موووعات و تجارب ج ي زن گي را ـ كه به مـوازات تشـكيل دولـت
صفو ايجاد ش ه بود ـ در شعر مطرح كن ؛ برا نمونه سـااالت و دغ غـههـا ذهنـي
شاعر را درخصوص تغيير مذهب رسمي كشور ـ كه از مهمتـرين اتّفاقـات آن دوره بـود ـ
دستكم به صورتي رم آلود و رن انه در شعر بازتاب ده اما متأسفانه اين تجربه تقط در
رابطة ميان عاشق و معشو محصور مان و به دليل ارتباط تـاريخي غـ ق بـا مووـوعات
مرتبط با عشق از ميان انواع قالبهـا شـعر تارسـي تقـط غـ ق را در بـر گرتـت و در
قالبها ديگر ـ همچون قصـي ه قطعـه ربـاعي مثنـو ـ وارد نشـ ؛ و موـمونهـا
مختلف ديگر ـ از جمله م ح پيامبر و ائمه پرداختن بـه حكمـت و عرتـان و گـاه پنـ و
ان رز يا طرح داستانها عاشقانه ـ در اين قالبها به حيات خود ادامه دادن .
با وجود اين دستاورد اين شاعران از جهاتي ستودني بود :يكي اينكه زمينـه را بـرا
تحوق و ورود به سبك هن

هم به لحاظ زباني و هم وارد كـردن مسـائل گونـاگون بـه

قلمـرو محسوسـات تـراهم كـرد و دوم اينكـه غـ ق را از توـا كلّـيگـويي و تصــاوير
كليشها نجات داد و با بيان «وقوعيات» شعر را بـه منشـأ الهامـات اصـلي آن ـ يعنـي
زن گي ـ پيون داد تاجاييكه از دي برخي پژوهشگران ايـن توجـه و نگـاه بـه واقعيـت
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بيروني نوعي رنسانس در جريـان تكـر و ادبـي ايرانيـان بـه حسـاب مـي آيـ كـه در
حوزهها ديگر هنر ـ بهخصوص نقّاشـي آن دوره ـ نمـود بيشـتر

دارد (تتـوحي :9731

.)25

پس از آنكه كماقال ين به اد ـ كه تول تق م گرايشها وقوعي در نقّاشـي بـا آاـار
اوست ـ به دربار شاه اسماعيل صفو وارد ش تحوالت اساسي در عرصة نقّاشي مكتـب
تبري به وجود آورد .او اسلوبها غالب مكتـب تبريـ را ـ كـه تـا آن دوره رايـو بـود ـ
منسوخ كرد و سبكي نو مبتني بر رئاليسـم ايجـاد كـرد .ادامـة نـوآور هـا او و تأسـي
شاگردانش در اين عرصه باع ارائة چهرهها ايراني در نقّاشـي و ن ديكـي آن هنـر بـه
طبيعت ش (حسنپور .)83 :9735

تبريز و مکتب وقوع
در اواخر عه تيمور

سلطان حسين بايقرا (حك ). 199-332 :از شاه ادگاني بود كـه

دوران او ابات و آرامش مقبولي داشت و قلمرو حكومتش خراسان و طبرستان و قسمتي
از ماوراءالنّهر را شامل ميش و خود در هرات مستقرّ بـود .هـرات در آن دوره بـه بركـت
وجود امير عليشير نوايي وزير دانشمن و شاعردوست او مرك درخشـان ترهنـو و ادب
به شمار ميرتت و علما و ادبا و هنرمن ان زياد در آنجا گـرد آمـ ه بودنـ  .از شـاعران
جــامي و از شخصــيتهــا برجســتة نگــارگر
خوشنويسي ميرعلي هرو

كمــاقال ـ ين به ـ اد و از سرشناســان

و از تاريخ نگاران صاحبنام آن دوره ميرخوانـ در دربـار او

حوور داشتن .
چن سالي قبل از جلـو

بـايقرا بـه حكومـت آذربايجـان بـه دسـت جهانشـاه بـن

قرايوسف (حك ). 335-349 :اداره ميش  .جهانشاه مقت رترين شاه سلسلة قـرا قويونلـو
بود كه حوز حكومت و تا قسمتها وسيعي از آذربايجان و عراقين و تار
تار

تا خلـيو

پيش رتته بود (خوان مير  9777ج  .)451 :4او ني ج و شـاهان شـاعر و شعرشـنا

بود كه در شعر «حقيقي» تخلّص ميكرد و ميان او و جامي مكاتبات برقـرار بـود (تربيـت

 .)912-914 :9733اوزون حسن آ قويونلو در ساق  . 335با كشتن جهانشاه قلمـرو و
را به دست آورد و هم در آن ساق توانست بر رقيب ديگر خود سلطان ابوسعي تيمـور
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ـ كه م عي حكومت آذربايجان بود ـ غلبه ياب و بـ ين ترتيـب بـر تمـام واليـات ارّان و
آذربايجان كردستان لرستان تار

عراقين مسلّط شود .او مرد متمايل بـه اصـالح و

آباداني بود و دوست ار عالمان و شاعران و صـوتيه .سـرانجام پـس از تـتر گرجسـتان در
تبري ـ كه پايتخـت و بـود ـ درگذشـت (خوانـ مير همـان ج  .)479-474 :7پـس از و
سلطان يعقوب يكي از هفت ترزن اوزون حسن با شكسـت دادن بـرادر خـود بـه سـاق
 . 337حكومت آذربايجان و عرا را به دسـت گرتـت .دور حكومـت دوازدهسـالة و
همزمان با ادامة حكومت سلطان حسين بايقرا در هرات بود .او ني مانن سلطانِ هرات به
شعر و شاعر رغبت تمام داشت و شاعران و نويسن گان و هنرمن ان زياد را از اطـرا
و اكنا به دربار خود جمـا مـيكـرد .ادريـس مـورخ كـرد منشـي مخصـوص او بـود
(مينورسكي  .)24 :9731بابا تغاني بابا نصيبي شهي

قمي درويش دهكي بنايي هرو

حيراني قمي مطيعي بلخي همايون اسفرايني انصار قمي اميرْ مقبوق اهلي شـيراز
ج و شاعران بودن و موالنا عب الحي استرآباد خطّاط مناشـير دربـار و

بـود( .سـهيلي

خوانسـار  )2 :9798سام ميرزا دربار رونق شعر و شاعر در عه او ميگويـ « :علـي ا
حاق در زمان او اختر شعر از حويض هبوط به اوج اريا رسي ه و شيو شـعر و شـاعر
چون ملّت سامر در ميانة بنياسرائيل شيوع تمام ياتت» (سام ميرزا  .)77 :9731او خـود
در شاعر ني دست داشت .حكومت او تا ساق  . 318ادامه داشت امـا پـس از او آاـار
خموق و انحطاط در مهمات ملك و دولت او ظاهر ش  .ميرزا حي ر دوغالت دليل اصـلي
اين امر را به صغر سنّ سالطين پس از او مربوط دانسته است (حي ر دوغالت .)549 :9737

با مرگ يعقوب بازار استقباق از شعرا و نويسن گان كساد ش و پس از حكومت يكسـالة
ميرزا بايسنقر پسر و

در ساق  . 313رستمبيو بن مقصود بن اميرحسن آ قويونلـو

برادرزاد مادر شاه اسماعيل صـفو

مـ عي حكومـت شـ  .ميـرزا بايسـنقر بـه شـروان

گريخت و سرانجام در ساق  . 311در نبرد با رسـتمبيـو كشـته شـ و رسـتمبيـو
تصرّتات و را در آذربايجان تصاحب كرد .او ني پس از پنو ساق و نـيم ترمـانروايي در
ساق  . 147در جنو با احم بيو بـرادرزاد سـلطان يعقـوب كشـته شـ (خوانـ مير

 9777ج  .)445-479 :4حوور بابا تغاني در تبري و م ح و در زمان جلو
حاكي از آن است :

كه بيت زيـر
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ادراك محض جان خرد شاه نوجوان

رستم بهادر آن گهر تاج خسروان
(باباتغاني  9744ص)27

باز نشانه ا از حمايت و پناه گرتتن شاعران در دربار او به حساب ميآي  .امـا ادامـة
ناآرامي ها در آذربايجان پس از و تا چيرگي شـاه اسـماعيل در سـاق  . 143شـاعران
مقيم آنجا را به اطرا
شهي

پراكن ه كرد .بابا تغاني به شيراز (تقـي الـ ين اوحـ

ج  )7591 2و

قمي بـه هن وسـتان رهسـپار شـ ن (همانجـا ج  .)5929 :4نكتـة حـائ اهميـت

درخصوص اين دو شاعر پيشاهنگي آنان در عرصة شـعر وقـوعي اسـت؛ گلچـين معـاني
قمي را در اين طرز بر ديگران مق م ميدان و برخي نظريههـا نيـ بـا

( )2 :9734شهي

ياتتن صبغهها وقـوعي در شـعر بابـا تغـاني (تمـيمدار  )995-999 :9731او را وقـوعي
دانسته و بر پيشگامياش بر ديگران تأكيـ دارنـ (كـارگر  .)43-45 :9714نكتـة مشـترك
ديگر كه درمورد اين دو شخصيت ميتوان مطرح كرد استقباق نكردن شـاعران هـرات
از آنان است كه بنا بر شواه بيشتر به علّت سادگي زبان و دور آنـان از سـنن شـعر
رايو در بين شاعران هرات و ني گرايش به سمتوسوهايي ج ي در آن حوزه بـود .تقـي
اوح

در تذكر خود به مقبوق واقا نش ن شعر شهي

«موالنا شهي

در هرات اشـاره كـرده اسـت:

 ...در هرات به صحبت موالنا جامي رسـي و طـرز [و] روش و در نظـر

ايشان چن ان مطبوع نيفتاده» (اوح

ج  .)5925 :4بابا تغاني هم پيش از رتتن به تبريـ

ابت ا به هرات رتت و به دليل مورد طعن واقا ش نِ طرز شاعر اش به تبري كوچ كرد:
«و در آنجا به صحبت و خ مت موالنا جامي دررسي و چون شعرا

خراسان و

را

دي ن و طرز و روشي كه مخالف ايشان بود از و مشاه ه نمودن آن را نپسن ي ن ؛ چه به
غايت عجيب و غيرمكرّر و عجيب به نظر ادراك ايشان جلوه كرد .لهذا زبان طعن بر و
گشاده سخنان بلن مرتبة او را بيمعني تهمي ن و ن د ايشان در اين معني وربالمثل ش
چنانچه اشعار ويق را ميگفتن كه تغانيانه است»(( )9همان ج .)7554 :2

اما همين دو شاعر با ورود به تبري به سبب توا ترهنگي آن شـهر ــ كـه مسـتع
پذيرش و پروردن نگاههايي نو در عرصة شعر بود ـ جايگـاه ويـژها ياتتنـ تاجـاييكـه
تغاني مراتب ترقّي را در آنجا پيمود و در آن زمان او را بابا
همان )938 :و شهي
داشت (اوح

شعر ميگفتنـ (سـام ميـرزا

قمي ني م تها سـمت ملـكالشّـعرايي دربـار سـلطان يعقـوب را

همان.)5929 :
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با ق رت ياتتن شاه اسماعيل اقتـ ار و انسـجام كشـور در سـاية يكپـارچگي ملّـي و
مذهبي به وجود آم  .او مذهب رسمي كشور را تشيا اعالم كرد و همـين عامـل مق مـة
توجه گسترد شاعران به اشعار مذهبي ش  .خود و اشعار صوتيانها به تركي ميسرود
و در شعر «ختايي» تخلّص ميكرد .عالقه و اهتمام و به شعر و هنر دارالسلطنة تبريـ
را حيات تازه بخشي  .به دستور او شاعران از اطرا و اكنا ايـران بـه تبريـ تراخوانـ ه
ش ن  .لساني شيراز ـ كه امين احم راز ( )553 :9731او را واوا وقوع مـيدانـ ـ تـا
پايان عمر در دارالسلطنة تبري حوور داشت و در ساق  149يا  . 145در همـان شـهر
درگذشت و در

الشّعرا سرخاب تبري به خاك سپرده ش  .شهرآشـوب و موسـوم

به «مجما االصنا » در تعريف و توصيف شهر تبري و مشاغل آنجا با ذكـر آالت و ابـ ار
كار از زيباترين و مفصلترين شهرآشوبها

زبان تارسي است (گلچين معـاني .)18 :9734

عالوه بر حوز ادب شاه اسماعيل به گردآور هنرمن ان و علما ني اقبـاق خـاص نشـان
داد .در ساق  . 198پس از شكست دادن محم خان شيباني ـ كه چن سالي بـر هـرات
حاكم ش ه بود ـ شمار از هنرمن ان و صنعتگران ماهر و استاد را از آن شهر بـه تبريـ
آورد كه از شاخصترين آنها كماقال ين به اد بود و به سبب هنر و كماالت خاص و

او

را در تاريخ  93جماد االوق ساق  . 153به رياست كتابخانـة سـلطنتي منصـوب كـرد
(كريمزاد تبري

 9787ج .)995-999 :9

ورود كماقال ين به اد به تبري نقطة عطفي در تحـوالت هنـر مكتـب تبريـ بـود.
به اد با بنية ترهنگي و هنريي كه با خود از هرات آورده بود مكتب رايو نقّاشي تبريـ را
ـ كه تا آن عه رايو بود ـ منسوخ كرد و سبكي نو به وجود آورد .او برا نخستين بار در
نگارگر ايران شيو نقّاشي را بـه طبيعـت و زنـ گي مـردم زمانـة خـود ن ديـك كـرد.
تفسيرها واقاگرايانه از روي ادها داسـتان و توجـه بـه جلـوههـا زنـ گي واقعـي از
نوآور ها او در نقّاشي بود .تا قبل از او موووعات نقّاشي عم تاً صحنههـايي از دربـار
جنوها شاهنامه و ...بود و نقّاشان ايراني چشم و ابرو و ساير مشخّصات تصاوير ايراني را
به شيو چيني تصوير ميكردن اما به اد با كنار گذاشتن اسلوب نقّاشي مغولي به چهر
اتراد در نقّاشي رنو ايراني بخشي  .اين تج د به دليل ن اشتن سابقه و نو بـودن در هنـر
نقّاشي ايران مورد توجه قرار گرتت (حسنپور  .)81-83 :9735گرايش به نـوعي رئاليسـم و
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برداشتها پويا از واقعيات تاريخي و ادبي در آاار بهـ اد مربـوط بـه سـاقهـا قبـل از
ورودش به تبري در نسخهها بوستان سع

( ). 317و خمسـة نظـامي ( ). 311در

تصوير بنا كاخ خَوَرنَق و كارگراني كه با تقسيم كار معين آن را بنا ميكنن يـا مـأمون
در بازدي از حمام و غالمي كه حوله در دست ايستاده تا پا خواجهاش را خشك كنـ ...
ني دي ه مي شود .مكتب دوم نقاشي تبري حاصل تعامل اين رويكـرد بهـ اد و همراهـان
هراتياش با هنر سنتي آن شهر است.
در اين بين اگر تاريخ دقيق نقّاشيها به اد و ني صحت انتساب آن دسته از آاار بـه
و

ـ كه در محلّ تردي واقاان ـ مشخّص بود با توجه بـه سـير و بسـط پـرداختن بـه

جلوهها حيات و واقعيات زن گي به صورت دقيقتر امكان داشت كـه بتـوان در بـاب
تعامل شاعران دارالسلطنة تبري و هنرمن ان آنجا بـا ايـن رويكـرد ج يـ داور كـرد و
مي ان تأاير اين توا رئاليستي در نقّاشي را بر نگاه شاعران دربار و از سويي ديگـر تـأاّر
نقّاشي از توا وقوعي شعر را در آن دوره سنجي  .اما اكنون كه چنين موووعي نياز بـه
تحقيقات ات ونتر در مجاق تراختر دارد دستكم ميتوان گفت توا ترهنگـي تبريـ
به دليل وجود شاعراني چون بابا تغاني و شهي

قمي و لساني شيراز

ـ كه هر سه بنـا

بر دي گاههايي آغازگران و واوعان مكتب وقوع شـمرده شـ هانـ ــ بـرا پـذيرش نگـاه
رئاليستي به اد تراهمتر ش ه بود بهخصوص كه عرصـة هنـر و نقّاشـي بـه علّـت حوـور
تراگير صحنه ها برگرتته از آاار چون شـاهنامه ليلـي و مجنـون خسـرو و شـيرين
كليله و دمنه تعامل وسيا ادبيات و نقّاشي را تراهمتر كرده بـود .از ايـن رو گـاه برخـي
اتراد در چن حوز هنر و شعر تعاليت داشتن  .موالنا محم حسين صبور و ميرحسـين
سهو

دو تن از شاعران دارالسلطنة تبري بودن كه صبور در عرصة نقّاشـي و سـهو

در حوز خطّ از سرآم ان روزگار خود بودن (نك :كاشي  774مجلـس  283ر  844ر) .نكتة
ديگر كه ميشود در باب تقويت تعامل هنرمن ان و شاعران تبري طـرح كـرد ارزيـابي
برخي دي گاهها در باب كارها به اد است .برخي محقّقـان ــ ماننـ پريسـيال سـوچك
هنرپــژوه معاصــر ـ براســا

منــابعي چــون تــاريخ رشــي

اظهارنظرها متفاوت ـ كه خوان مير در

و بابرنامــه و نيـ براســا

االخبار و حبيب السـير آورده ــ رسـي ن

به اد به كماق هنر و عاليترين ح نقّاشي را برا اولين بـار بـه دور صـفويه مربـوط
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ميدانن (سوچك  .)724 :9735هر چن كماق هنر يك نقّاش شـگردها و ظراتـتهـا
هنر گوناگوني را در بر ميگيرد اما درمورد بلوغ نهايي هنـر بهـ اد نمـيتـوان از بسـط
خلّاقانة نقّاشيها و به عرصة واقعيات و مناظر زنـ گي روسـتايي عواطـف و حـاالت
روحي اتراد و ...صر نظر كرد.
از تأمل در ووا شعر و هنر در دور سالطين آ قويونلو در تبري و موقعيت آن شـهر
به عنوان پايتخت در دور مذكور و نيـ در عهـ شـاه اسـماعيل صـفو و ادامـة رونـق
ترهنگي دربار همچنين حوور بابا تغاني و شهي
پيشاهنگان «وقوع» و مواز با حوور لساني شيراز

قمـي و لسـاني شـيراز بـه عنـوان
حوور كماقال ين به اد در تبريـ

ـ كه هر دو در ساق  . 145توت كردهان ـ و نوآور هـا هنرمنـ ان مكتـب تبريـ در
وارد كردن نقّاشي به عرصهها رئاليستي ـ كه از تأاير به اد آغاز ش و در آاار محمـ
هرو و شيخزاد مصور خراساني ادامه ياتت ـ ميتوان به اين نتيجـه رسـي كـه تعامـل
ادبيات و هنر با صبغة وقوعي در آن مرك بر رو هم تأايرگذار بوده است و دارالسـلطنة
تبري در آن روزگار بستر ترهنگي مناسبي برا توسعه و پروردن رويكردهـا آتـاقي در
عرصهها ادب و هنر بود و اين نگاه ـ اگر نگوييم برخاسته از تبريـ اسـت ــ دسـتكـم
رنو و بو هنرمن ان و شاعران آنجا را دارد؛ شاعران و هنرمن اني كه از نواحي مختلـف
ايران در آنجا گرد هم آم ه بودن .
داليل ناكامي مکتب وقوع
در واكاو علل اينكه چرا اين نوع نگاه مانن حوز نقّاشي به ساحت هـا ديگـر زنـ گي
سرايت نميكن و با اينكه در توا ايستا آن دوره ايـ ه و منظـر رهگشـا بـود بـه
صورت تجربها خام و سترون باقي ميمان موووعات مختلفي را ميتوان مطـرح كـرد.
يكي از آنها بررسـي بسـتر تـاريخي و خاسـتگاه تكـر و نيـ آگـاهي از چنـ و چـون
هنجارها مرسوم آن دوره است كه به مي ان اصالح و تغيير و جايگ ين كردن معيارها
ج ي و تعيين بسام آنها موتقيت سبك ج ي سنجي ه ميشود.
بنابراين برا سنجش عناصر كهنه و نو در شعر مكتب وقوع ابتـ ا بايـ بـه بررسـي
ويژگيها شعر تيمور پرداخت؛ چراكه واقا ش ن اين سبك در جايگاهي «بينابين» و
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ح واسط ورورت آن را تقويت ميكن و صر رويكرد به مسـائل تكـوين آن در عصـر
صفو

ما را به قواوتي منصفانه رهنمون نخواه كرد بهخصوص كه «آاـار تسـلّط دور

صفويه و بروز نتايو و سياستها عمومي» آنها بيشتر در دور شـاه طهماسـب صـفو
(حك ). 134-174 :و پس از آن در عه شاه عبا

( ). 9473-132ظهور ميياب (صفا

 9788ج  )7 :4و عه شاه اسماعيل (حك ). 174-143 :مصاد است بـا دور كهولـت و
نوو اغلب ويژگيها شعر سه تن از آغازگران سبك وقوع ـ يعني بابا تغاني (تـو 152

 ).شهي

قمـي (تـو  ). 172لسـاني شـيراز (تـو  ). 149ــ و طبيعـي اسـت كـه

نوآور ها آنها در عرصة غ ق و سبك وقوع با تأاير از مسـائل دور قبلـي مطـرح شـ ه
باش  .موا بر اينكه بابـا تغـاني و لسـاني شـيراز سـاقهـا در دربـار سـلطان يعقـوب
آ قويونلو (حك ). 318-334 :در تبري حوور م اوم داشتهان كه سياست عمومي عهـ
تيمور به دست تركان آ قويونلو در آن مناطق ني تغيير چن اني نكرده بود و سـلطنت
شاه اسماعيل در آذربايجان و سمت غربي ايران در بسـيار جهـات همـان ويژگـيهـا
اجتماعي و اختصاصـات ترهنگـي و عاليـق ادبـي و هنـر دور آ قويونلوهـا را داشـت
(همان).
نكتة ديگر اينكه در آاار شـاعران وقـوعيسـرا نيمـة دوم قـرن دهـم تفـاوتهـا
سبكشناسانة خاصي نسبت به آغازگران آن مشهود نيست .از اين رو با وجود نـوآور در
عرصة نگاهها واقاگرا و سادگي زبان باز رد پا انحطـاط تكـر و ذو دور تيمـور و
تأاير آبشخورها غالـب و سـنّتي در ذهنيـت شـاعران و مخاطبـان سـبك وقـوع ديـ ه
ميشود .وعف و سستيها لفظي و بياني انتحاق و سرقتها ادبي غلبة روحية خفّت
و خوار و تن ّق مقام عاشق در ح سو ـ كه از آنها بـه طنـ بـا عنـوان «سـگيه» يـاد
ميشود و در اشعار اميرشاهي سب وار (تو  ). 323و كاتبي ترشـي
 ).و آذر

(تـو  373يـا 371

طوسي (تو  ). 388نمونه هايي از آن را ميتوان ياتت (يارشاطر همـان)9943 :

ـ حوور معشو مذكرّ و مسائل مرتبط با عشق ــ نظيـر جـور و سـتم بـيحـ و وجـود
رقيبان ــ صنعتگراييها اتراطي و اقباق به اعنات و اغـرا در شـعر اتتـادن در ورطـة
تكرار و تقلي و گسيختن از سرچشمهها خلّا اب اع و تخيل در شعر سـبك خراسـاني
به دليل حمله مغوالن و از بين رتـتن كتـابهـا و كتابخانـههـا اسـتحالة بيمارگونـه در
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صنايعي به دور از جوهر اصلي شعر ـ مثل معما و مادهتاريخگـويي كـه بـه صـورت نـوع
مستقلّ هويت ادبي ميياب و رسالهها متع د تـا قـرن دوازدهـم در بـاب آن نوشـته
ميشود ـ از ويژگيها شعر قرن نهم است كه بهج چن مورد بقيـه در پيكـر شـعر
وقوعي ادامة حيات مييابن (رك :يارشاطر  953-943 :9737و .)984-944

شاعران وقوعيسراي آذربايجان در

االشعار تقي كاشي

االشعار نام  72شاعر دارالسلطنة تبري ذكر شـ ه اسـت

در بخش معاصران تذكر

كه ج در چن مورد از شعرها برخي شاعران ويژگيها عمومي شعر وقوعي بـر آنهـا
مترتّب است .اين گرايش به واقاگويي به ح

است كه يكي از شاعران بـه نـام محمـ

شريف تخلّص خود را «وقوعي» انتخاب كرده است[« :وقـوعي] از شـعرا تـازه اسـت و
زبان وقوع را نيكو تتبا نموده» (

دستنويس 774مجلس گ 281 :ر).

تقي كاشي گاه ب ون ذكر اصطالح «وقوع» ويژگيها آن مكتـب را درمـورد اشـعار
آنها مي آورد[« :صبور تبري

] ابيات خوب خصوصاً در طرز غ ق و خياالت تازه و اتكار

بكر بيان ازه سيما در بيان حاالت عشق بسيار دارد» (همان گ 283 :ر).
ويژگيهاي اشعار وقوعي شاعران دارالسّلطنة تبريز (با تکيه بر

االشعار)

شعر در اين دوره از اختصاص داشتن به طبقات خاص خارج ش ه اسـت .مـردم كوچـه و
بازار و كمسواد به آن اقباق دارن و شاعران زياد از اهل حرَ هستن ؛ از ايـن رو تعـ اد
شعرا رو به ت وني مينه  .تقي كاشي در بخش معاصران تذكر خود به بيش از چهارصـ
نفر شاعر پرداخته است .او در معرّتي شـاعران در مـوارد زيـاد بـه مشـاغل و موقعيـت
اجتماعي و ترهنگي آنها با اصـطالحاتي مثـل «اكابرزادگـان» «اواسـطالنـا »و«عـوام»
اشاره ميكن  .اشاره به عوام بودن برخي شاعران نمونها از ويژگي مذكور است.
و درباره موالنا حي ر مينويس « :از سحرخي ان آذربايجان اسـت ...اگرچـه عـامي
است اما صحبتش ترحانگي است ...ميگوين در ابت ا جواني در بازار تبري بـه حرتـت
سرّاجي اشتغاق داشت اما الحاق از جملة تجار مقرّر و مغنّي است (همان گ 282 :ر).

و در معرّتي موالنا معرو ميگوي « :از اصيلزادگان آنجاست ...و بـه رمـالي اشـتغاق
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نموده» (همان گ 847 :پ).
موالنا قوسي تبري

ني همين ووا را دارد و به همين دليل غلـطهـا قاتيـها در

اشعارش دي ه ميشود« :مرد عامي بوده ...اشعار نيكو از طبعش سرزده اما در شـعرش
قاتية غلط بسيار است» (همان گ847:پ)

حقير تبري

به مويينهدوز (همان )533 :و ميرجعفر به موزهدوز

(همان گ)18:

اشتغاق داشت .ابوطالب حكيمي حاذ بود و قاوي واتي پيشة قواوت داشت (همـان گ:
 215پ)

شاعران به اقتوا موووعات رئاليستي خود و مح ود دانش و تكرشـان در شـعر از
زبان گفتار بهره ميگيرن  .اين مسئله عالوه بر ساده كردن زبان شـعر لغـات ج يـ
حيات روزمرّه وارد شعر آنها ميكن ـ مانن گرماختالطي بيمرّوت وع هخـال

از

ـ نحـو

اشعار هم به زبان گفتار ن ديك ميشود:
تأاير از زبان گفتار در شعر برخي شاعران كمسواد تبري به صورت ترجمههـا لفـ
به لف (گرتهبردار ها لفظي) از زبان مادر آشكار است؛ عباراتي مانن «سرت گردم»
در معني «دورت بگردم» «گرد سر گَردان» در معني «ت ا سر خـود كـردن» «خـاطر
به چي

نهادن» بهجا «ارزش قائل ش ن» «گوش ان اختن» در معني «پنهاني گوش

كردن» و يا «ته به ته» كه تلفّ تركي «تك به تك» است.
سرت گردم:
سرت گردم زماني بر سر بالين من بنشين

كه از پيشم رَود هجران و مرگ از بسترم خي د
(چلبي بيو تبري

همان گ 213 :ر)

خاطر به چيزي نهادن:
خاطــر به جرم ما ننه بس كه ما ز شو

بــــر خـويش بستهايــم گنـــاه نبـــوده را
(ابوطالب تبري

همان گ 215 :ر)

گوش انداختن:
ميفكن پرده از راز نهان ا دق مكن كار

كه گوش ان اختن الزم شود بر حر اغيارش
(وقوعي تبري

همان گ 233 :پ)

بسام استفاده از كلماتي مانن تقريب (وجه و علّت) انگي (عامـل) انفعـاق (شـرم و
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خجلت) خيرباد (خ احاتظي) سرايت (تأاير كردن) مرس ار (شكارچي) زياد است.
تقريب:
ص نگه جايي كه او باش به هر سو مي كنم

تا به تقريبي نگاهي جانب او ميكنم
(حقير تبري

همان گ 227 :ر)

انفعال:
وقت نظار تــو اسيــر كـه جــان نــ اد

هــرگـ ز انفعاق تو بيرون نمـيرود

كار مكن كه خود به خود آخر خجل شو

هر گه كه ياد آر ازان منفعل شو
(نثار تبري

همان گ 222 :پ و  223ر)

خيرباد:
يــار ز خيـربــاد خـود مـيطلب گـ ن مـا

بار ترا مـينهـ بــر دق دردمنــ
(وقوعي تبري

همان گ 237 :ر)

تركيبات خاصي نظير «قلمانگي نگهآمي تُنُكشراب حريصكينه» هم كاربرد دارد:
نگهآميز:
چون عشوه را به صلر من انگي مـيكنــــ

چشمش تغـاتل نگـهآمي ميكنـــ
(وقوعي تبري

همان گ 238 :ر)

حريصكينه:
چو جـام عرب ه از دست سركشي گي ـ ـ ـ ـ رد

حريصكينهتر از ص تُنُكشراب شود
(وقوعي تبري

همان گ 232 :پ)

به سبب از بين رتـتن كتـابهـا و كتابخانـههـا در عهـ مغـوق ارتبـاط شـاعران بـا
سرچشمهها نگاهها اصيل شاعرانه و ني كتابهـا رسـمي تنـون بالغـت و شـاعر
گسيخته ش ه است و محكها و موازين سنجش شعر ق ما ديگر مطرح نيست .نظـامي
عرووي در چهار مقاله در بخش آداب شاعر

به خاطرْ داشتن ه اران بيت از متقـ مان

و ممارست بر خوان ن ديوان استادان را ج و لوازم شاعر ميدان :
«اما شاعر ب ين درجه نرس الّا كه در عنفوان شباب و در روزگـار جـواني بيسـت
ه ار بيت از شعر متق مان ياد گيرد و ده ه ار كلمه از آاار متأخّران پيش چشم كن و
پيوسته دواوين استادان هميخوان و ياد هميگيرد كه درآم و بيـرون شـ ايشـان از
موايق و دقايق سخن بر چه وجه بوده است تا عيب و هنر شعر بر صـحيفة خـرد و
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منقّش گردد» (نظامي عرووي .)74 :9753

در بح ها نظر دربار جوهر شعر از دي گاه منطقيون «تخيل» ماهيـت اصـلي
و ذات شعر بود و تمام عناصر وزن و قاتيه و هر تنّ ديگـر از آن رو كـه اقتوـا انفعـاق
روحي و تخييل ميكردن عَرَض شعر به حسـاب مـيآم نـ  .خواجـه نصـير طوسـي در
تعريف شعر گفته است« :شعر در عر منطقي كالم مخيل اسـت و در عـر متـأخّران
كالم موزون مقفّـي»(( )5طوسـي  .)233 :9758در دور مـورد بحـ كـه سـليقه و «عـر
جمهور» بر شعر حاكم است شناخت از شـعر در حـ همـين وزن و قاتيـه اسـت و ذو
عامه جهتده معايير شعر است كه عالوه بر سستي پايهها نظر

كمسواد شاعران

هم م ي بر علّت ع م اقباق آنان به بح ها موجود درخصوص شعر ش ه است؛ چراكـه
رد پايي از همين برداشت ها از شعر در قرن نهم در تعريـف ميرزاحسـين واعـ كاشـفي
دي ه ميشود كه «شعر كالمي باش مخيل مقفّي ماالقص » ( )34 :9735ولـي در عمـل
توجهي به عوامل اصلي تخييل نش ه است .جلسات مشـاعره در بـين مـردم و عمومـاً در
من ق امير صاحبذو يا تاجر سرشنا

برگ ار ميش  .اين شيوه از زمان بابا تغـاني

آغاز ش ه بود (شبلي نعماني  )92 :9787و شاعر كه خود يكـي از همـين مـردم بـود بـرا
مقبوق واقا ش ن ن د مخاطبان شعر خود را با مـوازين آنهـا هماهنـو مـيكـرد .طـرح
موووعات و داور درخصوص برتر اشعار هم در همين مجالس برگـ ار مـيشـ  .اميـر
تقيال ين محم ج و اميران كاشان بود كه بيشتر توال و شعرا همچون محتشم كاشـاني
(تــو  ). 118و نثــار تبري ـ

(زن ـ ه تــا  ). 118در مجلــس و حاوــر بودن ـ  .در

االشعار اشاره ش ه كه چن غ ق از شـيخ سـع

طـرح كردنـ كـه در آن مـورد

اشعار نثار با استقباق خاصـي مواجـه نشـ (كاشـي  774مجلـس گ 222 :پ) يـا موالنـا
شكيبي (تو  ). 139برا اابات برتر قوت شاعر خود بر موالنا شريف (تـو ). 123
از و خواست كه غ لش را با مطلا «هجوم آورد غم طوتان بي اد اسـت پنـ ار  /مـرا
وقت وداعِ اين غمآباد است پن ار » جواب گوي و سـرانجام بنـا بـر گفتـة تقـي كاشـي
«خوشتهمان» بر برتر جواب شكيبي متّفق ش ن  .نكتة درخور توجه اين است كه گاه
معيارها بيمار زمان بر معيارها جماقشناسي ترهيختگان غالب ميش ن و بـا وجـود
شناختي كه ترهيختگان از ماهيت شعر داشتن در گ ينش اشعار و اظهار نظر راجـا بـه
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شعرا باز اار معيارها ناراست زمانه ديـ ه مـيشـود .تقـي كاشـي ـ كـه طبـق مطالـب
ارزشمن تذكرهاش احاطة وسيعي به شعر در ادوار مختلف داشت ـ از شاعران بيمايها
كه به اصرار خواهان ذكر نـام و اشعارشـان در جرگـة شـعرا مـذكور در تـذكره بودنـ
گلهمن است:
«و گروهي ديگر كه از شعر همين به وزن و قاتيه راوي ش هانـ آرزو دارنـ
كه در اين كتاب در تلو اكابر و اهالي اهل سـخن بـه مـ ح و انـا بـيش از حـ
مذكور باشن الجرم عقل كه چراغي رخشان و اختر درتشـان اسـت و بهتـرين
مادبي و گرانمايهترين منبهي آدميان را به اعتراض و مالمت پيش آيـ بـه زبـان
حاق ميگوي كه بيش ازين عمر را در ذكر اين جماعت بر باد ...منمـا » ( كاشـي
دستنويس  883اين يا آتيس گ 9742 :ر).

اما در گ ينش و انتخاب اشـعار معاصـران تـذكر او مـوارد تراوانـي هسـت كـه «در
حاتظة خوانن گان ج

شعر» نفوذ نكرده و در زوايا حاتظة تاريخ شعر مردم امـروز

هم به سختي ميتوان نمونها از آنها را ياتت؛ اشعار كه از عناصر اصلي شعر تقـط بـه
وزن و قاتيه بسن ه ش ه و تنها بـا معيارهـا مخاطبـان آن دوره سـازگار بـودهانـ  .ايـن
«مسخ ذوقي» ـ كه شفيعي ك كني استغرا در يك چشمان از ذوقـي و مكتبـي و تـأاير
معيارها زمانه را از علل آن برميشمارد ـ در دور سبك هنـ

نيـ شـواه

دارد؛ از

آن جمله قواوت و داور سراجال ين عليخان آرزو درخصوص شـعر ظهـور ترشـي
است (شفيعي ك كني  .)85 :9732تقي كاشي با اشاره به اينكه «قاع ه بـر خـوبي و بـ
پستي و بلن
خود چي

و

شعر و شناختن او موووع و مقرّر نش ه و هر يك به ق ر اسـتع اد و ذو
خوش ميكنن » (كاشي دسـتنويس  535مجلـس گ 7 :پ) در گـ ينش اشـعار

پسن اكثر صاحبان ادراك آن دوره را مالك قرار داده است« :اما با وجود اين هي بيتـي
نوشته نمي شود كه اكثر صاحبان ادراك آن را به خوبي نپسن ي ه باشن و در سفينهها
خــود مســطور نســاخته» (همــان) و گــواه ايــن مـ عايش ذكــر آن اشــعار از شــاعران در
تذكره ها همان دوره است كه در بيشتر موارد نمونهها تكرار است و با تلخـيص و يـا
تفصيل ذكر ش هان  .او از ناظران و مخاطبان خود خواسته كه گ ينش اشعار در تذكره را
بر «كجي سليقه و ع م ممي ه» و حمل نكنن ؛ زيرا بعوـاً ايـن خـردهگيـر ناشـي از
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آشنايي ن اشتن منتق با وجوه استحساني و ذوقي و معيارها مقبـوق در گـ ينشهـا
گردآورن

تذكره است «و ني توان بود كه غلط از جانب معترض باش و خوبي آن شـعر

بر او به سببي از اسباب پوشي ه شود» (همان) .مالّف به عنوان كسـي كـه تـازه از توـا
انحطاط و ايستايي شعر در عصر تيمور رها ش ه است در گ ينشهـا خـود «صـنايا
شعر و ب ايا شاعر و ايراد معاني تازه و موامين عجيبه بر وجهي كه اهل محبـت بـر
منصة ظهور جلوه داده» را م نظر قرار ميدهـ و ايـن جمـالت او دعـوتي اسـت بـرا
قواوت درخصوص انتخابها و در باتت تاريخي آن.
بسيار از شاعران آن دوره به انواع مخ رات اعتياد دارن كه عالوه بر ظهور لفظي در
شعر ـ بهخصوص ه ليات ـ يكي از علّتها ايستايي و سستي قريحة شاعران است .تقي
كاشي به صراحت به اين آتت شاعران دور خود اشاره ميكن  .به عنوان نمونـه از ميـان
كماالت و توايل تسوني تبري

اين خصيصة و را مستثني ميدان « :و در آن تنّ نيـ

به كماق درك و دانش و وتور كارداني و بينش گو مسابقت از اقران و اكفا مـيربايـ و
قطا نظر از مبالغه و اغرا و م اومت نمودن آن جناب بر تناوق اتيون و تريا

ميگوين

حالتي دارد كه به صفا خاطر و درستي نقش استقباق از صفحات دتتر حاق ميخوان »
(كاشي دستنويس  774مجلس گ 234 :پ) و يا در معرّتي ب مي اردبيلي هم به ترياكي بودن
و اتيون خوردن و ـ كه عامل تروگذار

جانب دوستان بود ـ اشاره ميكنـ (همـان گ:

 843پ).

در مجما الخواص نقل ش ه كه ميرج مي از ديگر شـاعران تبريـ در همـان عصـر
برا محاتظت خود از ب گويي شعرا و ني از رو مصلحت به آنهـا بـا بـرش( )7و تريـاك
وياتت ميداد (صادقي كتاب ار .)38 :9753

از بين رتتن اعتماد به نفس و بعواً ع ّت نفس شاعر ـ كه ريشههـا تـاريخي آن بـه
شكستن غرور ملّي مربوط است ـ خود را در تخلّصها شاعران نشان داده اسـت .تقـط
در بين  72شاعر بخش دارالسلطنة تبري تخلّصهايي همچون حقير
طفيلي تاني ترد

شكيبي صبور

سهو

خوار

عجـ

دي ه ميشود (اين توجه بـه تخلّـصهـا مـأخوذ

است از مقالة شفيعي ك كني با عنوان «روانشناسي اجتماعي شعر تارسي» قاتلهسـاالر سـخن -785
.)784
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برخي شاعران خود را همپاية سو كو معشو و گاه از آن هم پستتر دانسـتهانـ .
اين نوع اشعار ـ كه آنها را «سگيه» گفتهانـ ـ از موـامين رايـو در شـعر دور تيمـور
است كه به علت نبود تحوق ج

در ساختار ترهنگي جامعه در شعر قرن دهـم نيـ بـه

حيات خود ادامه ميده :
مرا امشب به كو او ن انم جا شود يا نه؟

سگش را آشنايي با من رسوا شود يا نـه؟
(خوار تبري

دوش دلـــم دور ازو چون سو ديوانه بود

با كسي الفت ن اشت از همه بيگانه بــود
(عب

چون سگم بيق ر پيش او چو خاكم خوار هم

ستنويس 223 : 774پ)
شرواني همان گ 894 :پ)

آدمي بيق ر ميباش به اين مـق ار هم؟
(حسابي نطن

به نقل از مكتب وقوع)13 :

دقبستگي به معشو مذكّر و تمايالت انحراتي جنسي در جامعه از آتتها اساسي
اجتماعي آن دوره بود كه به تبا آن در شعر هم دي ه ميشـود .ممنوعيـت و محـ وديت
روابط زن و مرد در جامعة آن روز را از علل اصلي اين آتت دانستهانـ امـا بـا توجـه بـه
حوور طوالنيم ت اين امر در قرنها آغازين شعر تارسي و بع ها در ديـ گاه عرتـاني
بررسي علل ديگر آن به بح ها روانشناختي و جامعهشناختي عميقتـر نيـاز دارد.
در قابو نامه ـ كه محصوق دور سالمت عقالني جامعـه ايرانـي اسـت ـ در بـاب «بـرده
خري ن» چن سطر ني به ويژگي ها ظاهر غالمي اختصـاص داده شـ ه اسـت كـه
خواجه آن را برا خلوت و معاشرت ميخـرد (عنصـرالمعالي  )995 :9732و در بـاب تمتّـا
كردن هم به صراحت آم ه« :و تابستان ميل به غالمان و زمستان ميـل بـه زنـان كـن»
(همان.)33 :

در دور مورد بح

ما اين مسئله در زن گي شاعران امر ج

است .قاوي واتـي

يكي از شعرا دارالسلطنة تبري بود كه توايل و كماالتي داشت امـا «جانـب مشـرب و
لون

او بر طر تقو و پرهي گار غالب بوده» و عمـر در سـر صـحبت يكـي از ايـن

امردان باخت «و با جوانان و امردان به صحبت نهاني مشغوق بوده ...الجرم در ايام جواني
بر دست امردپسر تبري

در خانة خود ...مقتوق گردي » (كاشي دسـتنويس  774مجلـس

گ 215 :پ)

موالنا خوار از شاعران صاحبنام همان خطّه بود كـه در عاشـقي طـالعي ن اشـت و
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دائم در حاق ستي با مطلوب و رقبا بود« :گوين وقتي ن د حات پسر خوشآواز عاشـق
گشت و در م ت عاشقي هرگ از او شاكر و راوي نگشـت الجـرم ...دوسـتان و متابعـان
خود را در آزار و رنجاني ن و

و مصاحبانش ترغيب و تحريض مينمود» (همـان گ223 :

پ) .
حي ر تبري

از ديگر شاعران تبري بود كه ديواني مشتمل بر شش ه ار بيت تمام

كرده و بيشترش را در «عاشقي و ذو صحبت زرگرپسر سلطانحسيننام گفتـه» بـود
(همان گ 282 :ر).

تقي كاشي درمورد صحبت چن تن ديگر از شاعران تبري با زيبارويـان سـخن گفتـه
است .اين ووا شامل حاق بقية معاصران تقي كاشي ـ مانن محتشم كاشـاني و وحشـي
باتقي ـ هم بوده است كه به سبب پرهي از اطالة كالم ب انها نپرداختهايم.
انتحاق و سرقت ها شعر

از ديگر مسائل انعكا ياتته در البهال متون ايـن دوره

است كه از آاار و نتايو ركود و سستي قريحه و تساد اخالقي جامعه به حساب مـيآيـ .
اين مورد هم از آتتهايي بود كه در دور تيمور سابقة تراواني داشت و جامعة ادبي در
دور بع

نتوانسته بود بر آن تائق شود .در جُنگي كه به خطّ تقي كاشي نوشـته شـ ه

است نامه ا از زبان ميرحسين سهو به موالنا طوتي وجود دارد كـه در آن ميرحسـين
سهو از ابت اين بيت خود «رسي ه عشق به جايي كه كفر اگـر نبـود  /تـو را پرسـتم و
گويم خ ا من اين است» به نام موالنا طوتي اظهار تعجب و ناروايتي كرده و با لحني
متنبهانه و اشاره به بر پن اشتن ساحت طوتي از مظنّـة سـرقت خواهـان پايـان دادن
ابت آن بيت بر اسم طوتي است .سهو
بيت به نام خود در تذكر

دليل صحت گفتار خود را ابت پيشين همـين

االشعار ميدان « :و حاق آنكه اين بيت با چنـ ين بيـت

بهتر از اين به اسم تقير در تذكر ميرتقيال ين ابت ش ه و چن ين نسـخ از آن نوشـته
در اطرا عرا و خراسان نقل نمودهان  .الحاق نوشـتن ايـن بيـت بـه اسـم خـود تايـ ه
ن ارد ...و لهذا تقير ايشان را تنبيه كرد تا ديگر آن شعر را به اسم خود ننويسن » (كاشـي

جُنو .)77 :نمونة ديگر از اشاره به سرقتها ادبـي در قطعـه ا از حيـ ر تبريـ
دي ه ميشود كه به طن شاعر به نام غ الي (گويا غ الي تبري
به اين مورد متّهم كرده است:

شاعر همدور خـود) را
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«منِ عاطفي( »)4اشعار بهخصوص در غ ليات اين دوره مح ود است و چـون عام انـه
محصور در رابطة عشق و معشو زميني ش ه مخاطبان خاصي مـي تواننـ از آن التـذاذ
هنر حاصل كنن  .مقولة عشق و عاشقي از صاتي ذهن شـاعر بـا ناخودآگـاهي غنـي
عبور نكرده كه در لحظة هيجانات عاطفي از ماية آن تربه شود و به دليل مح وديت اتـق
دي و منظر تلسفي شاعران از طرح ديگر مسائل بنيادين و دغ غهها اصلي و جـاوداني
حيات بشر تاصله دارد .تتوحي اتوق «اسـطوره» را از ويژگـيهـا شـعر ايـن عصـر
برشمرده كه در آن معشو زميني و شعر وقـوعي بـا معشـو آسـماني و اايـر و شـعر
متاتي يكي ـ كه محمل اسطوره و مفاهيم بنياد اساطير است ـ جايگ ين ش ه اسـت.
(تتوحي  )29 :9731ناز و عتاب معشو سنودق التفات و به رقيب دقسوز قاص بـه
حاق عاشق سوز و ساز عشق توجـه بـه رتتارهـا و گفتارهـا واقعـي معشـو و وعـ ه
خالتيها ...از مومونها اصلي اشعار اين دوره هستن .
قالب اصلي شعر غ ق است اما قصي هگويي هم رواج دارد .از وقوعي و سلطان محم
چن قصي ه در م ح ائمة اطهار و موعظـه و حكمـت نقـل شـ ه؛ البتّـه وقـوعي قصـي
معروتي در وصف «گرگ» دارد .از قالب قطعه هم برا وع و هم ه ليات استفاده ش ه
ميش  .ميرزا صاد اردوباد
است .رباعي ني سروده 

رباعيـاتي در توحيـ و مسـائل آن

دارد كه تقي كاشي به شرح منثور آنها از زبان خود ميرزا صاد اشاره كرده است .او ايـن
شرح ها را در برابر شرح رباعيات موالنا جالقالـ ين محمـ دوانـي و موالنـا عبـ الرّحمن
جامي نوشته است .مثنو هم از ديگر قالبها شعر آن دوره اسـت كـه تقـي كاشـي
طبق شيو خاص خود نمونة آنها را در تذكرهاش نياورده و تقط به ذكر نامشـان بسـن ه
كرده است()2؛ از جملة آنها مثنو يوسف و زليخا از محمودبيو سالم است.
تأكي بر سادهگويي و وقوعيات عشق شـعر را در محـ ود «مـنِ تـرد » دقنشـين
كرده اما اين تأكي بر حـذ عناصـر مهـم شـعر ـ ماننـ تخيـل و ايماژهـا شـعر ـ
تواها خاليي در شعر به وجود آورده كه با عناصر ديگـر نظيـر نـوآور هـا نحـو
ـ مثالً آنگونه كه در شعر سع
ه

وجود دارد ـ پر نش ه اسـت .از سـو ديگـر بـا اينكـه

نظرية وقوع پيون دادن شعر به عرصة واقعيات است اما پرداختن به رابطة عاشق و

معشو همچنان كلّي است و خوانن ه تقط ميتوان برداشـتهـا كلّـي را از رتتارهـا

نقش دارالسّلطنه تبريز در ايجاد و گسترش رويکرد وقوعي به شعر69/

عاشق و معشو درياب و عجيب است كه در شعر واقاگرا ما هم اار از رنـو چشـم
نشاني خاص از پوشش معشو و درنهايت ج سخناني كليشـها ديـ ه

آرايش ظاهر

نميشود اما از آن ميان تجربهها واقعي ـ كه از صاتي ذهني حسا

عبور كـردهانـ ـ

ميتوان ياتت كه استع اد تراواني برا تب يل ش ن بـه موـمون دارنـ  .در ايـن زمينـه
سخن را با مقايسة پرداخت يك موووع مشترك در شعر دو شـاعر بـه پايـان مـيبـريم:
ميرزا شر جهان ق ويني يكي از نمونه ها «اجال » وقوعيون در وصف تجربة عاشقانة
خود ميگوي :
به هر مجلس كه جا سازم ح ي نيكوان پرسم

كه حر آن مــه نامهربان را در ميان پرسم

ز م هوشي نفهمم هرچه گوي آن پــر با من

چو از ب مش روم مومون آن از ديگران پرسم
(شر جهان به نقل از مكتب وقوع)584 :

اين موووع در بيت ديگر

به صورت زير آم ه است:

چو پرس حرتي از من گردم از حيرت چنان خامش

كه گويي آن سخن از صورت ديوار ميپرس
(همان)541 :

همانگونه كه پيشتر اشاره ش اين ابيات بيانگر تجربها است صميمانه امـا عريـان
از پرداختي شاعرانه .ابيات از ترتن ها شعر عار ان و متعاقباً انفعاق نفساني چنـ اني
در مخاطب ايجاد نميكنن  .همين موووع با گذر از منظر شاعرانه خود را در بيت زير
از شفيعي ك كني جلوه داده است كه قوـاوت دربـار التـذاذ هنـر از آن بـه خواننـ ه
واگذار ميشود:
دارم سخني با تو و گفتن نتــــوانم

وين حر نهانسوز نهفتن نتوانم

تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت

مــن مست چنانم كه شنفتن نتوانم
(شفيعي ك كني )52-54 :9733

دور از انصا و قواوت صحير خواه بود اگـر نگـوييم در خـود شـعر وقـوعي گـاه
موووعات تب يل به مواميني شاعرانه ش هان ؛ مانن بيت زير از ومير اصفهاني:
لب مكي

و من از ذو تتادم بيخود

با تو آن كيفيت باده ن انم كه چه كرد؟
(به نقل از كاشي )74 :9738

پينوشتها
 .1تقي اوح

علّت اين بي مهر شاعران هرات به بابا تغاني را پيرو او از اسلوب ق ما ميدانـ حـاق
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آنكه واور است شاعران خراسان و هرات در عه تيمور
مراد اوح

بيش از همه مقلّ اتراطي ق ما بودهان  .شاي

پيرو تغاني از اسلوب حات باش كه به او «حات كوچك» لقب داده بودن .

 .2خواجه نصير طوسي در معياراالشعار در تعريف شعر از دي منطقيون ميگوي « :كالم مخيـل مـوزون
باش و در عر جمهور موزون مقفّي» (نصيرال ين طوسي  .)7 :9731مفتي مرادآباد ومن اشاره بـه
اينكه مراد از «متأخّران و عر جمهور» ادبا عرب و تابعان هستن در نق و بررسـي نظـر خواجـه بـا

توجه به اختال تعاريف و از شعر در دو كتاب اسا

االقتبا

و معيار االشعار در باب اينكه از دي او

وزن از ذات شعر است يا از عرض بح كرده اسـت ( )943-943 :9731كـه بررسـي ابعـاد آن سـخنان
ارتباط و پيون ها عميق آنها را با بح ها امروز درخصوص شعر مشخّص ميكن .
 .9برش :معجوني مكيف و مقو كه از اتيون و اج ا چن ديگر كنن به قوام عسل و سطبرتر (به نقل از

لغتنامة دهخ ا« :برش»).
 .5اصطالحات «منِ عاطفي» و «منِ ترد » برگرتته از كتاب ادوار شعر تارسي دكتـر شـفيعي كـ كني
است.
 .4تقي كاشي از اين منظر پيرو شيو سلف خود يعني عوتي در لبااللباب است.

منابع
بابا تغاني شيراز ( )9744ديوان به تصحير احم سهيلي خوانسار

انتشارات اقباق تهران.
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كاشي تقيال ين جنو دستنويس شمار  9488قم مرك احيا ميراث اسالمي.
كاشي تقيال ين

االشعار و

االتكار دستنويس شـمار  774تهـران كتابخانـة مجلـس

شورا اسالمي.
كاشي تقيال ين

االشعار و

االتكار دستنويس شمار 535

تهران كتابخانة مجلـس

شورا اسالمي.
كاشي تقيال ين

احم ( )9731كتاب ايران :تاريخ ادب تارسي :مكتبها دورهها سبكها و انـواع ادبـي

تميمدار
تهران اله

االشعار و

االتكار دستنويس شمار  883اين ياآتيس.
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حسن پور محسن (« )9735چگونگي پارادايم ش ن مكتب هرات» يادنامة كماق الـ ين بهـ اد بـه
اهتمام دكتر عب المجي حسينيراد تهران ترهنگستان هنر.

حي ر دوغالت ميرزا محم ( )9737تاريخ رشي

تصحير عباسقلي غفّار ترد تهران مرك نشر
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ميراث مكتوب.
خوان مير غياثال ين بن همامال ين الحسيني ( )9777حبيبالسير تي اخبار اتراد البشـر تهـران
كتابخانة خيام.
راز

امين احم ( )9731هفت اقليم تصحير سي محم روا طـاهر (حسـرت) چ دوم تهـران

سروش.
سام ميرزا صفو ( )9731تحفة سامي به كوشش احم م قّق ي د

انتشارات سامي ي د.

سوچك پريسيال (« )9735به اد كماقال ين» ترجمة امي روحاني يادنامة كماق ال ين به اد بـه
اهتمام دكتر عب المجي حسينيراد تهران ترهنگستان هنر.
سهيلي خوانسار

احم (« )9798مق مه» ديوان بابا تغاني شيراز

تهـران انتشـارات كتابخانـة

علمية اسالميه.
شبلي نعماني ( )9787شعر العجم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايران ترجمة سي محم تقي تخـر داعـي
گيالني تهران دنيا كتاب.
شريفزاده عب المجي ( )9732تاريخ نگارگر در ايران تهـران حـوز هنـر سـازمان تبليغـات
اسالمي.
شفيعي ك كني محم روا ( )9732شاعر در هجوم منتق ان تهران نشر آگاه.
شفيعي ك كني محم روا (« )9738روانشناسي اجتماعي شعر تارسي» سـخنواره (پنجـاه و پـنو
گفتار پژوهشي به ياد دكتر پروي ناتل خانلر ) به كوشش ايرج اتشار و هـانس روبـرت رويمـر تهـران
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شفيعي ك كني محم روا ( )9733ادبيات تارسي از جامي تا روزگار ما ترجمة حجـت اهلل اصـيل
تهران نشر ني.
شفيعي ك كني محم روا ( )9733زم مهها تهران سخن.
صادقي كتاب ار ( )9753مجما الخواص ترجمة عب الرّسوق خيامپور تبري چاپخانة اختر شماق.
صفا ذبيراهلل ( )9788تاريخ ادبيات در ايران ج  4تهران انتشارات تردو .
عنصرالمعالي كيكاوو

بن اسكن ر بن قابو

بن وشمگير بن زيار ( )9732قابوسنامه به اهتمـام و

تصحير غالمحسين يوسفي تهران انتشارات علمي و ترهنگي.
تتوحي محمود ( )9731نق خياق تهران نشر روزگار.
كريمزاد تبري

محم علي ( )9787احواق و آاار نقّاشان ق يم ايران و برخي از مشاهير نگـارگر

هن و عثماني لن ن.
گلچين معاني احم ( )9734مكتب وقوع در شـعر تارسـي مشـه انتشـارات دانشـگاه تردوسـي
مشه .
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گلچين معاني احم ( )9734شهرآشوب در شعر تارسي به كوشش پروي گلچين معـاني تهـران
نشر روايت.
لين پوق استانلي ( )9795طبقات سالطين اسالم ترجمة عبا
مفتي مرادآباد

اقباق تهران دنيا كتاب.

محم سع اهلل ( )9731مي ان االتكار تي شرح معياراالشعار (وميمة :نصـيرال ين

طوسي  )9731به تصحير محم تشاركي تهران مرك پژوهشي ميراث مكتوب.
مينورسكي والديمير ( )9731تاريخ تبري ترجمة عب العلي كارنو به كوشش غالمروا طباطبايي
مج تبري آي ين.

نصيرال ين طوسي ( )9758اسا

االقتبا

به تصحير م ر

روو

تهران دانشگاه تهران.

نصيرال ين طوسي ( )9731معياراالشعار (در علم عـروض و قاتيـه) بـه تصـحير محمـ تشـاركي
تهران مرك پژوهشي ميراث مكتوب.
نظامي عرووي سمرقن

احم بن عمر ( )9753چهار مقاله به تصـحير محمـ بـن عبـ الوهاب

ق ويني تهران انتشارات اشراقي.
واعـ كاشــفي ســب وار
ميرجالقال ين ك ّاز

ميــرزا حســين ( )9735بـ ايا االتكــار تــي صــنايا االشــعار ويراســتة

تهران نشر مرك .

يارشاطر احسان ( )9737شعر تارسي در عه شاهرخ تهران دانشگاه تهران.

