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ضیافت اجتماعی عشق در

بزمهای وقوعی عهد شاه طهماسب
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
استاد دانشگاه فردوسی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی

اشاره
بزمهای ادبی از آیینها و سنتهای دیرپای ادبیات
فــارســی بــوده کــه در درب ــار سالطین بــرگــزار میشده
و نقش بسزایی در شکلگیری ذوق ادبــی ،سبک
و جــریــانهــای ادبــی دوران مختلف داشــتــه اســت.
در قــرن دهــم با ظهور صفویان رواج شعر در میان
گروههای مختلف اجتماعی بیشتر شد و بزمهای
پررونق بسیار در شهرهای مختلف ایران از تبریز و
قزوین و اصفهان و کاشان گرفته تا همدان و شیراز
و یزد و کرمان و خراسان و ماوراءالنهر برگزار میشد.
در آن بــزمهــا شــاعــران و دلــدادگــان وقــوعــی شرکت
میکردند .از آنجا که در غزلهای وقوعی از مجالس
بــزم و تجربۀ عــشـقبــازی و مــهــرورزی در مجالس
عمومی ف ــراوان سخن رفته اســت ،بررسی ماهیت
ایــن بزمها بــرای بازشناسی ذوق ،سبک و بهویژه
محتوای تغزل وقوعی بسیار ضــروری اســت .آنچه
در غزل وقوعی بیان میشود شرح دیدارها ،حاالت
و رفتارهای شاعران در رویارویی با دلبران در این
محافل عمومی است .محتوای بزم به غزل وقوعی
تشخص ویژه در سنت غزل فارسی بخشیده است.
در این ُجستار کوشیدهایم با استناد به ابیات خود
شاعران ،تصویری از فضای عمومی مجالس بزم و
آداب و رسوم رایج در آن فراهم آوریم .محتوای این
بخش را در ابیات برگزیدۀ وقوعی در پایان مقاله
میتوانید بخوانید.

ٰ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت
مقـ ـ ـ ݚ ـ ـ

64

مشاره  36هبار 1394

یکی از آیینهایی که نام آن در دیوانهای شاعران

بزمهای وقوعیان چه تفاوتی با بزمهای پیشین
ً
دارد؟ بــزمهــای وقوعیان عهد صفوی عمدتا بزم
محبتورزی و َم َو ّدتافزایی بوده است .حاضران در

وقوعی آمده و در واقع بیشینۀ تجربههای عاشقانۀ

این بزمها به یکدیگر توجه میکردهاند و نسبت به

وقوعی در آن مراسم صورت میگرفته است ،بزمها
و مجالس دوستی و َ
مهرورزی بوده است .مجلس

هم مهر و محبت میورزیدهاند.

شاعران در بزم مهرورزی
روزگار شاه طهماسب

چو با جمعی دچارم کرد از من صد سخن پرسد
چو تنها بیندم ُمهر سکوتش بر دهن باشد
بتابد روی از من گر مرا در خلوتی بیند

کند روی سخن در من ا گر در انجمن باشد
(محتشم)945 ،

محور اصلی بزمهای وقوعیان مهرورزی است؛ تصویر زنده از مجلس بزم

بزم برای شاعر وقوعی ،مکان اصلی تجربۀ عاشقانه

اما بزمهای شاهانه که در شعر فارسی از زمان رودکی
ً
رواج داشته است ،غالبا ادبی و هنری بوده است.

محبت را وارد غ ــزل وقــوعــی ک ــردهان ــد .بــراســاس

با عنوان «مجالس مهروزی و مــودت انــدوزی» یاد

غزل وقوعی به لحاظ بیان حاالت و سکنات عاشق

غزلیات وقوعیان میتوان تصویری روشن از جزئیات

کرده است (خالصه ،کاشان .)222 ،در غزلهای

در بزمهای عمومی و در میان اجتماع مــردم ممتاز

حاالت عاشقان و محبوبان و رفتارهای آنها به دست

است .بسیاری از این حاالت و رفتارها خاص مجلس

داد؛ رفتارهایی مثل طــرز نگاهها ،جــای نشستن

مانند شهیدی قمی ،میلی مشهدی ،حضوری قمی،

عمومی است و چنین کنش و وا کنشهایی فقط در

در مجلس ،شیوۀ نشستن ،مناسبات میان افــراد،

وحشی و محتشم توصیفهای عینی و زنده از بزمها

هنگام مالقات عاشق و معشوق در میان جمع ظاهر

جدالها ،قهرها و آشتیها ،آزار دادن عاشق ،تحقیر

و محافل انس وقوعیان ثبت است.

مـیشــود .عاشق و معشوق ممکن اســت در خلوت

و تکریم میهمانان و رفتارهایی از این دست که در

بزمهای ادبــی در فرهنگ ایــران ،از آیینهای

با هم دیدار داشته باشند ،اما آنچه مهم است نوع

سنتی دیرینه بوده است .از زمان رودکی به این سو

رفتار آنها در میان جمع اســت .رویــارویــی عاشق و

دیگر بزمهای وقوعی
غزل وقوع بسیار است .تفاوت ِ
با بزمهای ادبی درباری در این است که بزم وقوعیان

توصیف ایــن بزمها در شعر تغزلی و مدحی فارسی
ً
تقریبا همزاد غــزل و قصیده اســت .بزمهای ادبی

معشوق و دیــدن یکدیگر در مجلس اگر به افشای

بیشتر در میان عامۀ مردم و طبقۀ متوسط رایج است

عشق و ارتباط میان عاشق و معشوق بینجامد سبب

و منحصر به امیران ،حاکمان ،اشرافزادگان و طبقۀ

محل عرضۀ هنر و شکوفایی خالقیت ادبی ایرانیها

شرمساری آنان در میان جمع میگردد.

خــواص نیست .در بزمهای طبقۀ متوسط جامعه

و آفرینش شعر وقوعی است .تقیالدین کاشانی از آن

شــاعــران عهد شــاه اسماعیل و طهماسب صفوی

که رفیقان و آشنایان و مردم عادی شرکت دارنــد و

بوده ،حتی از بزم خلیفه نیز در شعر فارسی یاد شده

اســت 1.برگزاری بزم شاهانه و سلطانی یا بزمهای نبود عشق خصوصی
خاص سلطنتی در دربارها نقش عمدهای در رونق

شاعران تصویرهای زنــده و واقعی از مجالس بزم

شاعران وقــوع نیز در آنجا حضور مییابند ،زندگی

در تغزل وقوعی چندان نشانی از لحظههای عشق

طبیعی جامعه نمود بیشتری دارد.

شــعــر و ادبــیــات داشــتــه اسـ ــت 2.بــزمهــای عــارفــان

خصوصی در خلوت نیست ،بلکه همه جــا وصف

اغلب دیــدارهــای دلـبــران و دلباختگان وقوعی

نیز متناسب بــا اه ــداف آنها بــرگــزار مـیشــده اســت.
َ
ُ
مجالس انس و َم َو ّدت نیز از دیرباز در فرهنگ ایرانی

تجربۀ نگاههای عاشقانه در میان جمع ،بهویژه

در بــزمــهــای م ـح ـبــت و م ـ ــودت ات ــف ــاق م ـیاف ـتــد.

در بــزمهــای محبتاندوزی اســت .گویی معاشقۀ

خوشایندترین تجربههای عاشقانه برای شاعران،

پــر رونــق بــوده اســت .کمتر دیــوانــی از دیــوانهــای

خصوصی جرمی نابخشودنی اســت و کسی جرأت

توصیف ع ـش ـقبــازی در مجالس عمومی و بیان

شعر فارسی است که در آن تعابیر «بزم عیش ،بزم

بیان آن را نــدارد .لسانی شیرازی گفته است که با

حاالت عشق در رفتار اهل عشق در میان جمع است.

طــرب ،بــزم عشرت ،بــزم رفیقان ،بــزم دلــبــران ،بزم

بتان تنها نشستن عین بدنامی است و بهتر است که

حــاالت عــارض بــر عاشقان وقــوعــی اغلب هنگامی

خوبان ،بزم رنــدان» و مانند آن فــراوان نباشد .اما

یار تنها وارد مجلس نشود:

نمودار میشود که عاشق در میان جمع با معشوق

با بتان تنها نشستن عین بدنامی بود

خود روبهرو شود .از اینرو است که شاعران عاشق
ً
عمدتا حاالت خود را در فضاهای عمومی ،مجالس،

 .1نوبهاران خلیفه ،بغداد  /بزم عشرت به طرف دجله نهاد (جامی،
هفت اورنگ)

چون درآید یار ا گر تنها نباشد بهتر است

در همه روی زمین به ز تو دارندهای  /بزم خلیفه ندید لشکر سلطان
نداشت (خاقاین)
 .2حتقیق دربارۀ بزمهای ادیب و جمالس انس و نقش آهنا در تکوین ذوق و

حرکتهای ادیب ،به فهم هبتر مسائل تار یخ ادبیات فاریس کمک خواهد
کرد .ماهیت این بزمها ،کساین که این بزمها را شکل میدادند ،حمتوای
آ گاهی و ذوق ادیب حا کم بر این بزمها ،آداب و رسوم و موقعیت اجتماعی
و ادیب شرکتکنندگان و ...الزم است که برریس شود .این بزمها از زمرۀ
هنادهای حامی ادبیات است که بر شکلگیری ذوق ،سبک ،حمتوا و
شکلهای ادیب مؤثر بوده است.

می زدن با خوبرویان سر به جای بد کشد

(لسانی)35 ،

بازار ،بزمهای نشاط و دیدارهای عمومی به شعر در
میآورند .آنها از فاش شدن عشق بسیار میترسند و

گر مرا در بزم خوبان جا نباشد بهتر است

این ترس برای شاعر هیجانانگیز است .همچنین
(لسانی)35 ،

اض ـطــراب تــمــاشــای معشوق در مــیــان جـمــع ،نگاه

در آداب عشق وقوعی ،معشوق اگر عاشق را تنها در

دزدک ــی دور از چشم مجلسیان ،تــبــادل اش ــارات و

خلوت ببیند با او سخن نمیگوید و از او روی برمیتابد

اداها و ایماها میان عاشق و معشوق ،تفسیر اداها و

محتشم به روشنی این رسم را بیان کرده است:

فهم ایماهای عاشقانه ،شاعر عاشقپیشه را به وجد

65

مشاره  36هبار 1394

میآورد و برایش لحظههایی آ کنده از مضمونهای
ناب عاشقانه میسازد.
بــرای بررسی موضوع مجالس بــزم وقوعی سه
دیوان از شاعران وقوعی را بررسی کردیم .در دیوان
ً
میلی مشهدی جمعا  111بار از بزم ( 86بار) و مجلس
( 25بار) سخن رفته است .در واقع در مجموع دیوان
( 214صفحه بخش اشعار) در  51درصد از صفحات
دیوان موضوع بزم و مجلس عاشقانه مطرح است
که بیشترین آن در بخش غزلیات است .در دیوان
محتشم بزم  147بار و مجلس  28بار آمده است .در
غزلهای وحشی نیز از بزم  80بار و از مجلس  45بار
یاد شده است .بسامد باالی گزارش از احوال شاعران
در بزمها نشان میدهد که رویدادهای عاطفی شعر
وقوعی بیشتر در میان جمع و در خالل دیدارها در
بزمهای شاعرانه و مجالس مهرورزی رخ میدهد و
همین حاالت منشأ تجربۀ شعر وقوعیان است  .غزل
وقوعی غزل احوال شخصی در خلوت فردی نیست.
شرح و گزارش واقعیتی است که در میان جمع رخ
داده است.
در این مجال میکوشیم تا بر اســاس اطالعاتی
که در غزلهای شاعران آمــده تصویری از کیفیت
برگزاری بزمها و رفتارها و کردارهای شرکتکنندگان

معشوقان سرشناس ،مخصوص عالیجنابان است زمان برگزاری مجلس
و کوچهگردان ابتر بیکس و کار را در آن راه نیست.
محتشم (رسالۀ جاللیه ،ص  )1371گفته است:
بزم آن مه محتشم مخصوص خاصان ْبه که من

ً
یشــده و تا
مجلس ب ــزم مـعـمــوال در شــب بــرگــزار م ـ 

سحرگاه ادامــه داشته اســت .در طــول شب حاالت
گونهگونی از تمکین تا اضطراب بر حاضران عارض

در آن ارائه دهیم.

کوچهگردی ابترم ،عالیجنابی نیستم

شاعران معمولی و متوسطان اجتماعی که راهی به

برگزارکنندۀ بزم

حاالت را به ترتیب در این بیت آورده است:

محافل بزرگان و اعیان ندارند در میان گروه همطراز

دور آخر زد به بزم آتش که آن میخواره داشت

ً
بــزم را معموال معشوق بــرقــرار میکند .ضمیرهای

خود مجالس دوستانه و رفیقانه برگزار میکنند .در

شخصی کــه در شعرها بــه بــزم و مجلس (بزمش

این مجالس نیز آیین مهرورزی و محبوبی رونق دارد

میشده است .محتشم کاشانی (دیــوان )881 ،آن

شام تمکین ،نیمشب تسکین ،سحرگه اضطراب

و بــزمــت ،بــزم او) اضــافــه شــده نــشــان م ـیدهــد که و غزلهای بسیاری حاصل دیدارها و عشقبازیها در فضای سرشار از حیا و ادب
بسیاری از بزمها اختصاص به محبوب دارد .یعنی

این مجالس است .دربارۀ یکی از خانوادههای اعیان

یا خود معشوق بزم را برگزار میکند و یا بزم را به خاطر

بهطور سنتی فضای بــزم وقــوعــی ،فضایی رسمی

که نسل انــدر نسل در همدان مجالس ادبــی برگزار

او برگزار میکنند .در گونۀ اول محبوب از بزرگان و

میکردهاند و مــورد احــتــرام شــاعــران بــودهانــد چنین

صاحبمنصبان شهر اســت و از حسن صــورت نیز

و آ کنده از ادب و احترام اســت .در فضای رسمی
ً
معموال اضطرابها و هیجانهای افراد از حضور در

نوشتهاند« :موالنا پناهی از همدان و فرزند مرد آن

منظور
بــرخــوردار که حسن صــورت و موقعیت وی
ِ
شــاعــران م ـیشــود .در گــونــۀ دوم ب ــزم را بــه خاطر

برابر جمع باال میگرفته است؛ بهویژه آنگاه که دو

والیت خواجه میرم بیک کالنتر است ،الحق خانوادۀ

نفر پنهانی به هم عشق بورزند .پس طبیعی است

خوبی هستند و ارباب فهم و اصحاب طبع را رعایت

که این مجالس سرشار باشد از هیجان نگاه عاشق

حضور نکورویی که مشتاقان بسیار داشته برگزار

میکردند و شعرا اغلب در مجالس ایشان میبودند.

میکنند یا حضور آن زیبارو در بزمی بر رونق مجلس

و معشوق به یکدیگر ،نظربازیهای نهانی ،ایما

موالنا لسانی علیهالرحمه میگفته که شراب خواجه

میافزاید .چنان که هاللی جغتایی (دیــوان)85 ،

و اش ــارات ،سخن سربسته گفتن ،نکتهپردازی،

میرم از آب دیگر اکابر و اشراف حاللتر است»( .صادقی

گفته «آتشین روی من آرایش بزمست امشب» .بزم

نکتهشکافی و حاضرجوابی .رقابتهای عاشقانه و

کتابدار.)276 ،

نکتهاندازیها سبب میشد تا افراد از هم برنجند.
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پس از عمرى كه در بزم وصالش جاى خود بینم

فضا چنان نزا کتآمیز اســت که بـهانــدک گوشه و موقعیت معشوق در بزم
کنایهای افــراد از هم میرنجند؛ امــا به هیچوجه

در بــزم وقــوعــی ،معشوق در کــانــون توجه همگان
ً
اســت .او که معموال از بزرگان است یا از خوبرویان

که میرنجد ،خــواه دلــداده خــواه دلبر ،از مجلس

مشهور ،از موقعیتی عالی بــرخــوردار اســت؛ بسیار

بیرون م ـیرود ،بعد پشیمان میشود و نیمهشب

سنگین و بــاوقــار رفتار میکند .دعــوت از مهمانان

به مجلس باز میگردد .گاه آماج سرزنش حریفان

زیر نظر اوست ،او در واقع مرکز مجلس است و همه

میشود .فضای بزم آنقدر رسمی است که عاشق

جایگاه خــود را در نسبت بــا وی تعیین میکنند.

رنجش خود را در میان جمع آشکار نمیکنند .کسی

به عمدا كس فرستد تا كند آوازم از بیرون
چو مرا به بزم بیند ،ز میان كنار گیرد

(میلی)167 ،

عجب است كاین قدرها ،ز من اعتبار گیرد
(میلی)73 ،

و معشوق نمیتوانند مستقیم بــه یکدیگر نگاه

منتهای آرزوی عاشق دلباخته آن است که نزدیک آداب ترک بزم

کنند .ا گر با یکدیگر سخن بگویند حرفها رسمی

محبوب بنشیند و یا در میان جمع مــورد عنایت و

ً
مـعـشــوق و عــاشــق مـعـمــوال بــه دالی ـلــی ب ــزم را تــرک

و متناسب با مسائل مجلس است .اما با این همه

التفات خــاص دلبر قــرار گیرد .ا گــر محبوب از حال

میکنند .گاه معشوق به بهانۀ اینکه جای خود را به

در هر شرایطی نگاهها اسرار درون را منتقل میکند.

او بپرسد عشقش به اوج میرسد .او حتی به گوشۀ

عاشق میدهد از مجلس بیرون مـیرود تا بر سنت

عاشق نگران است که مبادا در بزم از خود بیخود

چشم و التفات نهانی نیز خرسند است.

عشق مجازی وقوعیان ،عاشق را بیشتر بــیــازارد.

شود و از او رفتارهای سبک سر زند و معشوق پیش
دیگران شرمنده شود.

کسانی نیز از بــزم بیرون میمانند و معشوق برای

آداب نشستن در بزم

دلجویی از آنها از مجلس بیرون میآید .عاشق از

از جملۀ حاالت شایع در میان عاشقان وقوعی،

بزم همیشه شلوغ است و جا برای نشستن نیست.

این کار او رنج بسیار میبرد .معشوق در میان جمع

شــرمــســاری و حــیــاســت .آنــهــا از افــشــای عــشــق در

ب ــرای مــعــشــوق ج ــای خــاصــی در نــظــر مـیگـیــرنــد و

در بزم عاشق را تحقیر میکند .او را میآزارد تا مجلس

میان جمع شرم دارند .حیا یک کنش اجتماعی و

عــاشــقــان بــر ســر نشستن در پــهــلــوی وی یــا رو به

را ترک کند ،اما رقیبان مانع از رفتن عاشق میشوند

بینفردی اســت و نه خصوصی .حالتی اســت که

روی او رقــابــت دارن ــد .بهترین بخت بــرای عاشق

تا آزار بیشتری ببیند .گاه نیز عاشق از بزم بیرون

در فضای سرشار از احـتــرام و ادب روی میدهد.

نشستن در کنار معشوق است تا بتواند با او درگوشی

میرود تا سبکسریاش موجب شرمساری معشوق

از ایـ ـنرو عشقی کــه آ کــنــده از ح ــاالت و انفعاالت

سخنهای نهانی بگوید .معشوق به همۀ حاضران

نشود.

شرمگینی و حیای اجتماعی باشد ،از نوع عشقها

یکسان توجه میکند و به همه احــتــرام مـیگــذارد.

و روابـ ــط خــلــوت و فــضــاهــای خــصــوصــی نیست .کسی را مخصوص نــمـیگــردانــد .عاشق ا گــر جایی آداب نگاه کردن در بزم
شــرمــســاری و حیا از واژههـ ــای پــر بسامد در غزل

برای نشستن پیدا کند تا آخر مجلس بر نمیخیزد

وقوع است .هم معشوق هم عاشق هر دو سخت

چون رقیب و حسود جای عاشق را در کنار معشوق

بزم بر مدار نگاه و نظر میچرخد .عاشق باید در بزم
ً
چشم خود را نگاه بــدارد و اگر مستقیما به معشوق

شرمساری میبرند چه از یکدیگر و چه از مــردم.

میگیرند و فضا را بر او تنگ میکنند:

نگاهی بکند زیر بار یک عالم سرزنش و گناه میرود.

شــرم و خجالت و مشتقات آن حــدود  109بــار در

از بزم تو بیرون ننهم پا كه مبادا

اگر به معشوق نگاهی بکند باید به همۀ حاضران

 305غزل میلی آمده است .این بسامد خود شاهد

تا آمدنم اهل حسد جا نگذارند

عاشق و معشوق و دیگران است .عشقی شرمگنانه

ما را ز بس آزار كنى پیش رقیبان

وجود فضای رسمی و سرشار از ادب و احترام میان
است و نه جسمانه و هرجایی .شرم و حیا چندان
فضای مجلس بزم را رسمی و سنگین میکرده که

مجلس هم نگاه کند تا متهم به نظربازی نشود.
(میلی مشهدی)74 ،

خیز یم ز بزم تو و ما را نگذارند

(میلی مشهدی)74 ،

گاه کسی را میطلبیدهاند تا با شوخی و پردهدری
آن فضای سنگین را بشکند .شاعری به نــام میر
نظام ّ
الدین هاشمى (نقل از خالصه ،بخش کاشان،

مخصوص بــاز میکند ،امــا عاشقان از بیالتفاتی

ساقى آن پردهدر شرم به مجلس آور

كه مه من همگى شرم و حجاب است امشب

محتشم در غزلی (دیوان )1078 ،تصویری کامل از
آداب نگاه کردن در بزم آورده است:

گرچه گــاه معشوق بــرای نشستن عاشق جای

 )283گفته است:

با این حال در بزم نگاه دزدیــده رواج داشته است.

معشوق بسیار شکوه میکنند چون او در تمام مدت
حضور در بــزم به عاشق نگاهی هم نمیکند .گاه
ً
عاشق را به بهانههایی از بزم بیرون میکنند .مثال
کسی را میفرستند که از بیرون او را صدا کند تا بیرون
ً
برود و احتماال نتواند به بزم برگردد.

امشب اندر بزم آن پرهیزفرما پادشاه

دیده را ضبط نگه کار است و دل را ضبط آه
از برای یک نگه بر روی آن عابد فر یب

میتوان رفتن به زیر بار یک عالم گناه

بسته چشم آن بت ز من اما کجا آن شوخچشم

میتواند داشت خود را از نگه کردن نگاه
زان نگه قطع نظر ْبه کز پی تقر یب آن

بر رقیبان نیز یک یک بایدش کردن نگاه
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مهار عاشق در بزم

ً
ظاهرا در مجلس بزم نگاه مستقیم به معشوق آسان

نبوده است .رقیبان مراقب بودهاند که کسی نظر به
معشوق نیندازد .روبهرو یا در پهلوی عاشق ،مراقبی
مینشاندهاند تا نگاههای عاشقان را مراقبت کند.
به مجلس کاش از من غیر میشد آنقدر غافل
که یک ره بر مراد خویش روی یار میدیدم

میکنم از یک نگه خاطر نشانش صد سخن

(وحشی)

مدعی در بزم او گر یک زمان غافل شود

(حضوری .خطی)

یگــویــد کــه مــدعــی در مجلس بــزم،
محتشم مـ 
عاشق را در کنار معشوق مینشاند تا عاشق نتواند
روی معشوق را ببیند.
مدعی در مجلسم جا میدهد پهلوی تو
تا شود آ گاه ا گر نا گاه بینم سوی تو

تا نیاید به میان حرف نهان من و تو

(محتشم)1077 ،

اما تعبیر «سخن مجلسی» را محتشم کاشانی در
ً
غزلش آورده اســت .ظاهرا گونهای از سخن گفتن
بوده که ذوقانگیز بوده و اهل مجلس از آن لذت

غیر در بزم نشیند به میان من و تو

میبردهاند .گاه مانع ذوق یافتن افراد میشدهاند:
(میلی)133 ،

آداب سخن در مجلس

سخن مجلسیاش میکشد از ذوق مرا

نهانی» و دیــگــری «سخن مجلسی» .هــر دو تعبیر
در غــزلهــای وقــوعــی هــســت .حــرف نهانی همان
سخن درگوشی است .محب و محبوب در مجلس
پهلوی هم مینشینند تا حــرف نهانی بزنند .این
یکی از عادات اهل بزم است .دو نفر که در کنار هم
نشستهاند درگوشی حرف میزنند.
حرف پنهان گفتن از مجلس برافتد کاشکی
تا به این تقر یب ننشیند کسی پهلوی تو

به میخوردن مگر هر دم ز مجلس میرود بیرون
که بس پرکاری امشب من در آن رفتار میفهمم

(محتشم)1038 ،

اگر معشوق با رقیب باده نوشیده باشد عاشق از
ً
شدت غیرت مجلس را ترک میگوید .شحنه معموال

چون ز یم گر شنوم روزی از آن لب رازی
(محتشم)1091 ،

در مجلس به دو گونه سخن میگویند یکی «حرف

افراد برای خوردن می از مجلس بیرون میرفتهاند:

ذوق كمتر میكنم آن مه چو دشنامم دهد

تا نگردد واقف از كیفیت گفتار خود

(بدیعی ،نفایس المآثر)

از آن در بزم ،سویم هر زمان آن تندخو بیند

که از حیرت نیابم ای بدیعی ذوق گفتارش
(بدیعی ،نفایس المآثر)

بزهکاران و مستان را از مجالس بزم بیرون میکشد تا
آنها را تعزیر کند .گاه سخن از این است که عاشق را
مست و خراب از بزم به خانهاش میبرند .یا این که
عاشق راه خانۀ خود را گم کرده و سر از خانۀ معشوق
درمیآورد.

رقص مردانه

گاه معشوق با کنایه ،اشاره و به تقریب عواطفش

در مجلس بــزم ،مراسم رقــص هم برگزار میشده،

را نسبت بــه عاشق بیان میکند کــه سخت بــرای

خیلی از حاضران از زیادی حیا و شرمگینی در مجلس
ً
پــا بــه رقــص نمیدهند .معموال حــاضــران بـهویــژه

عاشق شوقانگیز است.

خوبان مجلس را به تکلف و گــاه به زور به رقص

(حالتی ،نفایسالمآثر)

ســخــن گفتن در خــلــوت آرزوی عــاشــق اســت .بزم خالی از باده
امید دارد که در پایان مجلس فرصتی برای سخن

ً
ظاهرا در مجلس وقوعی باده نمیگرداندهاند ،چون

میکشند .اما همان خجوالن آنگاه که به رقص در
ً
میآیند غوغا میکنند .رقصها عموما مردانه است.

نهانی گفتن دست دهد .اگر عاشق چنین فرصتی

در غزلهای وقوعی قرن دهم چندان سخن از باده و

محتشم با ایما و اشاره مجلس را چنان وصف کرده

با معشوق بیابد لذتبخشترین لحظههای زندگی

ملزوماتش مانند ساقی ،جام ،دور ،قدح ،پیاله ،نقل

را دریافته است .عاشق در خالل سخن گفتن با فرد

و ...به میان نمیآید .اما گوییا برخی از اهل بزم در

کمان دلبری را به زه کرده
که گویی
مردان نیرومند ِ
ِ

و تیر ناز بهسوی عاشق میافکنند .معشوق گاه در

همزانوی معشوق ،نگاهی نیز به معشوق میکند.

نهان باده مینوشیدهاند .زیرا تصریح شده که برخی

رقص غضبناکشده ،خنجر میکشد و بزم را به هم
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میریزد .در هنگامۀ رقص معشوق تیغ نگاه بر عاشق

حضور دارد که مزاحم و مــوی دمــاغ عاشق است.

میراند .این نگاه تیز برای عاشق بسیار لذتبخش

عاشق به بزم نمیرود تا طعنۀ رقیب را نبیند و خوار

زبان در بحث با اغیار و دل در مشورت با او

است (نک ابیات گزیدۀ بخش رقص).

نشود .او تحمل توجه معشوق به رقیب را نــدارد.

من از دل بیخبر نظارۀ دیدار میکردم

معشوق عاشق را به بزم میخواند ولی در بزم گرم

سخــن میگفتم انــدر بزم با پهلونشینانش

ً
معموال بزمهایی پنهان از چشم عاشق برگزار میشود

صحبت بــا رقیبان مـیشــود .بسا کــه در بــزم میان

نظر را در میان مشغول آن رخسار میکردم

رقــیــب و عــاشــق ن ــزاع بــر مـیخــیــزد و کــار تــا بــه آنجا

نوید بزم خاصم دوش باعث بود در مجلس

و محبوب مخفیانه به مهمانی رقیب مــیرود .اما

میکشد که رقیب عاشق را از مجلس بیرون میکند.

که بهر زود رفتن کوشش بسیار میکردم

وقــتــی آن مهمانی ف ــاش م ـیشــود ،عــاشــق سخت

کوتاه سخن آن که محتوای بخش انبوهی از

رقیبی بــود در بیــداری شبگردیام با او

میرنجد .عاشقی مثل میلی مشهدی خرسند است

غزلهای قرن ده که به نام مکتب وقــوع شناخته

که معشوق ،رفتن به بزم رقیبان را از او پنهان میکند

میشود ،گزارش بزمهایی از این دست است .این

نهان میخواستم چون از حر یفان لطف او با خود

زیرا این نشان آن است که او در نزد معشوق اعتباری

نوع غزل درست در زمانی مقبولیت تام و تمام داشت

بهر یک حرفی از بیلطفیش اظهار میکردم

پـیــدا ک ــرده اس ــت .پــس از پــایــان مجلس عمومی،

که جامعۀ ایران سخت درگیر نبردهای مذهبی میان

در افشای جــدل با مدعی از مصلحتبینی

معشوق با برخی از حضار طرح بزم خاص یا مجلس

شیعه و سنی بود .این نوع غزل هم در تبریز که مرکز

بهظاهر گفتگویی نیز با دلدار میکردم

خصوصی میریزد و با اشارات نهانی همدیگر را خبر

حکومت صوفیان قزلباش بود رواج داشت و هم در

نمیشد محتشم گر دوست امشب همزبان من

میدهند بهگونهای که اغیار نفهمند .افراد را برای

هرات که پایگاه ازبکهای سنی مذهب بود .غزلی
ً
کامال زمینی و سکوالر که در میان گروههای اعتقادی

میان دشمنان کی جرأت این مقدار میکردم

نظربازی در غفلت رقیب (محتشم:)1027 ،

با عقاید متضاد سروده و خوانده میشد .شاه و گدا و

نمیدیدم به سویش تا نمیشد مدعی غافل

همه به این شیوه شعر میسرودند .پرسش این است

به چشم رمزگو میکرد سحر اندر جواب من

نزاعهای ایدئولوژیک اینگونه پرطرفدار بود؟

چو او میدید سوی من به سوی غیر میدیدم

بزم خاص و مهمانی پنهانی

دعوت به بزمهای خاص ،امتحان میکنند .بعد از
ً
خالی شدن مجلس و رفتن حریفان معموال محبوب
دور از چشم دیـگــران حــال عاشق را میپرسد .این
لحظه نیز از لحظات ناب زندگی ُعشاق وقوعی است.

مهمان ناخوانده در بزم

که پی گمکرده امشب سیر با اغیار میکردم

دانشمند و بیسواد و عالم دینی و شاعر لوند مشرب،

به او عشق نهان خود چنین اظهار میکردم

که چرا شعری چنین سکوالر در آن شرایط در متن

به ایما عرض شوقی چون به آن پرکار میکردم

کسی ناخوانده به مجلس بزم نمیرود .اگر برود بسیار

خجالت میکشد و تا زمانی که از میان حاضران کسی گزیدۀ چند غزل وقوعی در باب بزم

حذر کردن ازو خاطرنشان یار میکردم

به نام دیگری در عشق میگفتم حدیث خود

را برای همصحبتی پیدا نکند ،رنج میبرد .کسانی

دقیقترین تصویرها از رفــتــار و ح ــاالت اهــل بــزم و

را که ناخوانده به بزم میآیند دورباش میدهند تا از

مجالس مــهــرورزی قــرن نهم را از غــزلهــای بزمی

حر یف نکتهدان را واقف اسرار میکردم

بزم بیرون روند .وقتی عاشق ناخوانده به بزم بیاید

محتشم کاشانی میتوان گرفت او رفتارهای اهل

معشوق از او رو برمیتابد .افراد ناشناس را برای دعوت

بزم را با جزئیات تصویر کرده است .از غزلهای وی

که سویش دیده بعد از دیدن اغیار میکردم

به بزم ،امتحان میکنند تا شایستگی ورود به بزم را

وضعیت یک شاعر وقوعی در بزم بهویژه در تعامل

قهر از مجلس و بازگشتن (محتشم)1368 ،

داشته باشند .اگر عاشق ناخوانده به بزم برود محبوب

با دو شخصیت دیگر عشق وقوعی یعنی معشوق ،و

نهان از وی غیر و رقیب را نیز دعوت میکند ،گوییا

رقیب (غیر) دانسته میشود .تصویر روشن و واضح

بیرون شدم از بزمت ای شمع صراحیگردنان

شرط است که مجلس بدون رقیبان نباید باشد:

بزمهای عاشقانۀ او قوعی را در این چند غزل بخوانید.

دامنفشان رفتم برون زین انجمن وز غافلی

سخن بــا پهلونشینان و نـگــاه در محبوب

چون رفتم از مجلس برون غافل ز ارباب غرض

به بزمش رفتهام ناخوانده و بینم هراسانش

نهان از من پى غیر ى فرستادهست پندار ى
(میلی)142 ،

رقیب در بزم
تصویری که در غزلهای وقوع از مجالس بزم آمده
نشان میدهد که همیشه در بــزم غیری یا رقیبی

(محتشم:)1027 ،

شد امشب محتشم یار از نظربازی من راضی

هم دشمنی کردم به خود هم دوستی با دشمنان
نقد وصالت ریختم در دامن تردامنان

کارم به یکدم ساختند آن فتنه در بزم افکنان

به مجلس بحث از آن خصمانه اغیار میکردم

از نیمشب برگشتنم یاران به طعن و سرزنش

ز بختم با حر یفان کار مشکل شد که پی در پی

من سر به جیب انفعال استاده تا بر جرم من

که جانبداری فهم از ادای یار میکردم

به تعلیم اشارات نهانش کار میکردم

ز انگیز آن ابروکمان بر جان من ناوکزنان

دامان عفوی پوشد آن سرخیل گل پیراهنان
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کردم ْ
سجدها
از بهر عذر سهو خود هرچند

چون بت نجنبانید لب آن زبدۀ سیمینتنان

الزم شد ا کنون محتشم کری[؟] کنون شمشیر هم

تا من به زنهار ایستم بر دست این در گردنان

دست در

گردن افکندن مست (محتشم)882 ،

ز بدمستی به مجلس دستم اندر گردن افکندی

ا گر من جان برم صد خونت اندر گردن است امشب

سری کز باده بودی بر سر دوش سرافرازان

به هشیاری من افتاده را در دامن است امشب
ز بزم دوست محروم از زبان خود شدم اما

چهها دربارۀ من بر زبان دشمن است امشب
قهر معشوق با عاشق و فرار از آشتی (محتشم)945،

ز بس کان جنگجو را احتراز از صلح من باشد

نهان با من به خشم و آشکارا در سخن باشد

چو با جمعی دچارم کرد از من صد سخن پرسد

چو تنها بیندم مهر سکوتش بر دهن باشد
بتابد روی از من گر مرا در خلوتی بیند

کند روی سخن در من ا گر در انجمن باشد

به هر مجلس که باشد چون من آیم او رود بیرون

که ترسد محرمی در بند صلح انگیختن باشد

به محفلها دلم لرزد ز صلحانگیزی مردم

که ترسم آن پری را حمل بر تحر یک من باشد
چو بوی آشتی در مجلس آید ترک آن مجلس

مرا الزم ز بیم خوی آن گلپیرهن باشد

چنان فصاد مژگانش به حکمت زد رگ جانم

که چون تن دست شست از جان من بیمار فهمیدم

که پر پرگاری امشب در آن رفتار میفهمم

که من پهلونشین بودم ولی دشوار فهمیدم

سرش گرم است از پیچیدن دستار میفهمم

به لطفم گفت حرف آشنا لیک آن چنان حرفی

ز گل بر سر زدن چون گفتمش کامشب مگر مستی

ز لعلش سرزد انکاری کزو اقرار فهمیدم

نوید وعدهای کز دستبوس افتاده باال تر

ز شیر ین جنبش آن لعل شکربار فهمیدم

رخش تا یافت تغییر از نگاهم هرکه در مجلس

ز دهشت محتشم ترسم که دست از پاینشناسی

نهانی کرد حرف خود به او اظهار فهمیدم
چو تیر غمزه بر من کرد َپرکش در دلش بیمی

طرح بزم خاص (محتشم)1032 ،

به رفتن محتشم مشتاب چون مجلس خورد بر هم

ا گر روزی نصیبت صلح آن پیمانشکن باشد

به خود دوشینه لطفی از ادای یار فهمیدم

وز آن یک لطف صد بیتابی از اغیار فهمیدم
ز عشقم گویی آ گاه است کامشب از نگاه او

حجاب آلوده تغییری در آن رخسار فهمیدم

به تمکینی که مژگانش به جنبیدن نشد مایل

تواضع کردنی زان نرگس پرکار فهمیدم

چنان تیر اشارت در کمان پنهان نهاد آن بت

که چون پیکان گذشت از دل من افکار فهمیدم

به میخوردن مگر هر دم ز مجلس میرود بیرون

ز اغیار از توقف کردن بسیار فهمیدم

که طرح بزم خاصی از ادای یار فهمیدم

مجلس برشکستن و بزم نهان ساختن با غیر
(محتشم)1038 ،

چو نرگس بسکه امشب یار استغنا کند با من
به نامحرم نسیمی دارد آن گل صحبت پنهان

من این صورت ز رنگ آن گل رخسار میفهمم
ز عشق تازه باشد محتشم دیوان نگارنده

چو مضمونها که من زان کلک مضمون بار میفهمم

سخن گفتن با هـمزانــوی محبوب

(محتشم،

)1072

حرف در مجلس نگویم جز به همزانوی او

تا به چشمی سوی او بینم به چشمی سوی او

میشود صد نکتهام خاطر نشان تا میشود

نیم جنبشها تمام از گوشۀ ابروی او

زان شکارافکن همینم بس که مخصوص من است

لذت زخم نهانی خوردن از آهوی او

ازین بیوقت مجلس بر شکستن در هال ک خود

بیمحابا غوطه در دریای آتش خوردن است

چو پرگارانه طرح قتل من افکنده آن بدخو

دل ز پهلویش برون خواهد فتاد از اضطراب

نهانی اتفاق یار با اغیار میفهمم

که آثار غضب در چهرهاش دشوار میفهمم

بیحذر برقع کشیدن ز آفتاب روی او

تن که از ترتیب بزم افتاده در پهلوی او
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غزل در وصف رقص معشوق (محتشم)1003 ،

به عزم رقص چون در جنبش آید نخل باالیش
نماند زنده غیر از نخلبند ّقد رعنایش
َ
عجب غبنی است غافل بودن از آغاز رقص او

به تخصیص از نخستین جنبش شمشاد باالیش

تمکین قد نازک خرام او
بمیرم پیش
ِ

که در جنبش بهغیر از سایۀ او نیست همتایش
براندازد ز دل بنیاد آرام آن سهیباال

چو اندازد هوای رقص جنبش در سر و پایش

3ـ از مجلست که بود که آزرده شب نرفت

تنها نه جان من به حضوری ستم رسید

(حضوری .خطی)

4ـ به بزم خواست كه از من تهىكند پهلو

نشست و تكیه به یاران همنشین انداخت

(میلی)64 ،

5ـ غیر در بزم نشیند به میان من و تو

تا چه سازند رقیبان به زبان من و تو

(میلى)133 ،

6ـ گر به مجلس خواندم از هر طرف اغیار را

به تکلیف آمد اندر رقص اما فتنه کرد آنگه

پهلوی خود مینشاند تا نباشد جای من

که میل طبع بیتکلیف میشد جلوهفرمایش

(حالتی تهرانی ،مکتب)65 ،

فشانم بر کدامین جلوهاش جان را که پنداری

دگرگون جلوهپردازی است هر عضوی ز اعضایش
به رقص آیند در زنجیر زلفش محتشم دلها

چو باد جلوه بیحد در سر زلف سمنسایش

7ـ رقیب آمد به مجلس تا خورد خون تو را میلی
همان بهتر که برخیزی و بگذاری به او جا را

غزل در وصف رقص معشوق (محتشم)1132 ،

بر آسمان ز لب غیب آفر ین برخاست

9ـ از بزم تو بیرون ننهم پا كه مبادا

به عزم رقص چو آن فتنۀ زمین برخاست

(میلی)48 ،

8ـ آن رفت كه از بهر سخنهاى نهانى

در بزم به پهلوى تو جا مىطلبیدم

(میلی)122 ،

تا آمدنم اهل حسد جا نگذارند

به بزم شعلۀ ناز بتان جلوه فروش

فرو نشست چو آن سرو نازنین برخاست

(میلی)74 ،

10ـ بماند رازهای غیر تا نا گفته در بزمش

فکار گشت ز بس آفر ین لب گردون

نمیجنبم ز جا ،با آنکه جای خود نمیبینم

به قصد جلوه چو آن جلوه آفر ین برخاست

(رضایی کاشی ،مکتب)168 ،

کرشمه سلسلهجنبان قید دلها گشت

11ـ امتحان نا کرده خواندی غیر را در بزم خاص

ز باد جلوه چو آن جعد عنبر ین برخاست

چند روزی چون منش آزار میبایست کرد

به البه زود لب انبساط خندان شد

ا گرچه دیر ز ابروی ناز چین برخاست

(وحشی)

12ـ مینوازد غیر را در ّاول مجلس که من

به آرمیدگیش گرچه شد عز یمت رقص

یا دهم با خود قرار رشک ،یا بیرون روم

ز جا نخاسته آرام از زمین برخاست

(رضایی کاشی ،مکتب)171 ،

داد جلوۀ آشوبخیز داد و نشست
چو ِ

13ـ از آن در بزم ،سویم هر زمان آن تندخو بیند

محتشم والۀ حز ین برخاست
فغان ز
ݭݫ ݫ ِݭ

که از حیرت نیابم ای بدیعی ذوق گفتارش

گزیدۀ ابیات وقوعی دربارۀ بزم

(بدیعی ،نفایس المآثر)

1ـ مجلسی داری و ساغر میکشی تا نیمشب

شوق بیرون ماندگان
14ـ از كششهاى ِ
كمند ِ

هر زمان از بزم ،بىتابانه بیرون مىرود

روز پنداری نمیبینیم چشم نیمخواب

2ـ شب که به بزم خویشتن دید من خراب را

16ـ برد چون رشكم از بزم تو ،پنهان سوی من بینی

(وحشی)

رفت برون ز مجلس و کرد بهانه خواب را

(میلی ،آتشکده)90 ،

(میلی)92 ،

15ـ ا گر آیم به بزمت ،بیخودیها سرزند از من

كه عمرى شرمسار غیر از اطوار من باشى

(میلی)146 ،

كه با آن ناامیدی ،آرزوآلود برخیزم

(میلی)126 ،

17ـ بزم خاصی گر نهان از من نمیآراستی

بیمحل اسباب عیش از بزم برچیدن چه بود

(محتشم)1189 ،

18ـ من و آرزوى بزمى كه ز حال من بپرسى

چو كسى دگر نماند ،ز مالل من بپرسى

(میلی )147

19ـ ور نبودی بر سر آزار من در انجمن

حرف جرمم یکسر از بدخواه پرسیدن چه بود

(محتشم)1189 ،

20ـ دی به بزم از غیر آن احوال پرسیدن نداشت

من چو واقف گشتم آن خاموش گردیدن چه بود

(محتشم)1189 ،

21ـ درین بىاعتبار یها ،به این مقدار خرسندم
که در بزم رقیبان رفتنش ،از من نهان باشد

22ـ به بزم او چه روم کز رقیب طعنه کشم

(میلی)83 ،

کسی برای چه جایی رود که خوار شود؟

(حضوری .خطی)

23ـ به بزمت چند قرب مدعی؟ خونم به جوش آمد
َ
حیا گردان َدم خاموش و غیرت در خروش آرد

(وقوعی ،خالصه)

24ـ چه کنم که نیست بزمت نفسی ز غیر خالی

که بر تو بازگویم گلههای دل نهانی

(لطفی ،خالصه ،شیراز)346،

25ـ حرف پنهان گفتن از مجلس برافتد کاشکی
تا به این تقر یب ننشیند کسی پهلوی تو

(حالتی ،نفایس المآثر)

26ـ حرف در مجلس نگویم جز به همزانوی او

تا به چشمی سوی وی بینم به چشمی سوی او

(محتشم)1072 ،

27ـ خراب مجلس دوشم ،كه از اغیار در مستى

شكایت گونهاى كردى كه صد آزار فهمیدم

(میلی)123 ،

28ـ مرا خواندی به بزم و گرم صحبت با رقیبانی
ا گر صحبت چنین با غیر خواهد بود برخیزم

(فضلی سبزواری ،نفایس المآثر)
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29ـ خوار ى به آن رسیده كه بىگفت او ،رقیب
از بزم همچو شحنه برون مىكشد مرا

42ـ شوقم ببین كه با همه غیرت ،به بزم تو

(میلی)50 ،

30ـ در ین مجلس که از هر گوشه بدمستیست گر آنجا
حضوری یابد آزاری گناه من کجا باشد

(حضوری .خطی)

31ـ درون بزم جانان ای که داری ره به تقر یبی

بگو رشکی ز بیم پاسبان بیرون در مانده

(رشکی همدانی ،مکتب)151 ،

32ـ ای که شهری را به بزمت رخصت دیدار هست

هیچ میگویی غر یبی در پس دیوار هست؟

(شانی تکلو ،مکتب)210 ،

33ـ در پهلوی اغیار به هر سو نظری داشت

گویا ز نهان آمدن من خبری داشت

(میلی ،آتشکده)90 ،

34ـ گر نمیآیم به سوی بزمت از شرمندگیست

زانکه هر دم پیش جمعی شرمسارم میکن

(وحشی)

35ـ ُمردم ز غم که دوش به بزم وصال تو
شد اضطراب من سبب انفعال تو

(نطقی ،نفایس المآثر)

36ـ ناخوانده سویت آمدم و راز عشق من

ترسم که پی برند ز تغییر حال تو

(نطقی ،نفایس المآثر)

37ـ ا گر ناخوانده مىآیم به بزمت ،رو متاب از من

تو هم دانسته باشى كز كمال اضطراب است این

(میلی)128 ،

38ـ ز بزمم دورباش غمزهاش میراند و میگفت این
سزای آنکه در بزم ُبتان ناخوانده میآید

(قدری ،خالصه ،شیراز)94 ،

39ـ همانا كرده حاصل رخصت منع مرا امشب
كه در بیرون بزمش ّ
مدعى خشنود مىگردد

(میلی)70 ،

40ـ بزم استغنایش از من بس که امشب گرم بود
مدعی هم پیش او تقر یب گفتاری نیافت

(میلی)65 ،

41ـ به بزمش رفتهام ناخوانده و بینم هراسانش

نهان از من پى غیر ى فرستادهست پندار ى

(میلی)142 ،

پیغام غیر ،آمدنم را بهانه شد

43ـ زود از بزم تو برخیزم چو یار من شوى

ترسم آید غیر و نا گه شرمسار من شوى

55ـ تو مست و بلهوس گستاخ و عاشق کشتۀ غیرت

(میلی)72 ،

(میلی)146 ،

44ـ مرا بىطاقتى ناخوانده چون آرد به بزم تو

پى رفع خجالت همزبان من كه خواهد شد؟

(میلی)71 ،

ّ
45ـ میلى نیافت لذتى از بزم وصل تو
از بس خجل ز آمدن بیخودانه شد

(میلی)72 ،

46ـ به بزم او حر یفان را ز مستی دست و پا بوسم

کان حیا بوسم
به این تقر یب شاید دست آن ِ
47ـ بهغیر ما و تو دیگر کسی نمیماند

(محتشم)1243 ،

دو روز دیگر ا گر بزم امتحان سازی

(حزنی اصفهانی ،مکتب)87 ،

48ـ ز رشك غیر ترسم بیخودیها سرزند از من

ز بزم او همان بهتر كه امشب زود برخیزم

(شرف جهان ،مجمعالفصحا)74 /4

49ـ به ّامیدی که شاید غیر هم برخیزد از مجلس
پس از عمری که در بزمش نشینم ،زود برخیزم

(حضوری قمی ،مکتب)114 ،

50ـ روم هرگه به بزم یار ،ناخشنود برخیزم
نگوید با من بیدل سخن ،تا زود برخیزم

(شرفجهان قزوینی ،مکتب)258 ،

51ـ یار برخاست ،چو رفتم من بیدل ،بنشست

غرض آن بود که از بزم کند بیرونم

(شرفجهان قزوینی ،مکتب)261 ،

52ـ تو ای رقیب نگهدار جای در بزمش

که آن نشستن و برخاستن برای من است

(عتابی تکلو ،مکتب)752 ،

53ـ در یکدگر نظارهکنانند اهل بزم

قاصد مگر که نامۀ من سرگشوده داد؟

(طر یقی ساوجی ،مکتب)750 ،

54ـ جز رفتنم ز بزم تو امشب عالج نیست

انگیز صد بهانه مکن ،احتیاج نیست

(عتابی نجفی ،مکتب)753 ،

ا گر ترتیب بزم این است ،برهمخوردگی دارد

(لطفی خوانساری ،مکتب)764 ،

56ـ پی ترتیب بزم خاص ،مجلس میزنی بر هم
ا گر من هم در آن مجلس نخواهم بود ،برخیزم

(شرفجهان قزوینی ،مکتب ،258 ،مجمع الفصحا )74 /4

57ـ به رفتن محتشم مشتاب چون مجلس خورد بر هم

که طرح بزم خاصی از ادای یار فهمیدم

(محتشم)1033 ،

58ـ بسکه شب از بزم او رو بر قفا بیرون روم
سر به دیوار آیدم صد جای تا بیرون روم

(رضایی کاشی ،مکتب)171 ،

59ـ ز رشک غیر ترسم بیخودیها سرزند از من
ز بزم او همان بهتر که امشب زود برخیزم

(شرفجهان قزوینی ،مکتب)258 ،

60ـ چنین تا کی جدا زان مه حر یف بزم غم باشم
خورد با دیگران شبها می و من ّمتهم باشم

(شرفجهان ،مکتب)259 ،

61ـ به هر مجلس که جا سازم حدیث نیکوان پرسم

که حرف آن مه نامهربان را در میان پرسم

(شرفجهان ،مکتب)260 ،

62ـ خوشا آن شب که ما را با رقیبان گفتگویی شد
ّ
ننشستی و با ما آمدی بیرون
تو هم در بزم

(شرفجهان ،مکتب)261 ،

63ـ خوش آنکه چون روی از بزم سرگران بیرون
خیال باده بر آن داردت که بازآیی

(شرفجهان ،مکتب)264 ،

64ـ میروم خود به خبرگیری بزمش امشب
تاب دیر آمدن قاصد و پیغامم نیست

(قاسمی کازرونی ،مکتب)761 ،

اندازی نگاه تو دوش
65ـ به مجلس از غلط
ِ
کسی نماند که صد زخم اضطراب نخورد

(جعفر قزوینی ،مکتب)30 ،

66ـ با رقیبان خواستم کز بزم او بیرون روم

مژدۀ رخصت ندادن از نگاهش یافتم

(فارغی قزوینی ،خالصه ،قزوین برگ  518ر ،مجلس  1013ق)

67ـ ازین بیوقت مجلس برشکستن در هال ک خود

نهانی اتفاق یار با اغیار میفهمم

(محتشم)1037 ،
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68ـ به می خوردن مگر هر دم ز مجلس میرود بیرون

که پر پرگاری امشب در آن رفتار میفهمم

(محتشم)1037

بزم آن بدخو مرا
69ـ شب که میبردند مست از ِ

هرچه دل میخواست با اغیار میبایست کرد
70ـ خوش است بزم ولی پر ز خائن راز است

(وحشی)

سخن به رمز بگویم که غیر ،غماز است

تیقالدین کاشاین ،حممدبن شرفالدین عىل حسیىن( .زنده
در  1017ق) .خالصـةاالشعار و زبدةاالفکار .خبش كاشان،

80ـ سایه بر دیوار ،وقت رقص نبود یار را
در سماع آورده شوقش صورت دیوار را

(نگاهی ،خالصه ،کاشان)696 ،

81ـ پیش از آن کاید به رقص از انتظارم میکشد

نیمجنبشهای مخفی از قد رعنای او

(محتشم)1071 ،

82ـ در رقص هرگه بستهای زه بر کمان دلبری

من تیر نازت خورده و گردیدهام قربان تو
(وحشی)

71ـ رفتن از مجلس بدین صورت چه معنی داشت دوش

رنجشی گر داشتی اظهار میبایست کرد

(وحشی)

مهار نگاه عاشق در بزم
72ـ مدعی در مجلسم جا میدهد پهلوی تو
تا شود آ گاه ا گر نا گاه بینم روی تو

(محتشم)1077 ،

73ـ ای خوش آن بزمی که چون اغیار را غافل کنی

گوشۀ چشمی نهان سوی من بیدل کنی

(شرفجهان ،مکتب)265 ،

74ـ از خطایی گهگهم بنواز در پهلوی خویش
تا به تقر یب سخن چشم افکنم بر روی تو

(محتشم)1077 ،

75ـ در بزم ازان به پهلوی خود جا دهد مرا

تا راست سوی او نتوانم نگاه کرد

(روغنی استرابادی ،مکتب)738 ،

76ـ نیست رویت در مقابل لیک میگوید به من
صد سخن هر جنبشی از گوشۀ ابروی تو

(محتشم)1077 ،

77ـ نشاند با نکورویان به بزم خویشتن یارم
که گر بینم به سوی دیگری ،سازد گنهکارم

(شرفجهان قزوینی ،مکتب)257 ،

(محتشم ،رساله جاللیه)2 ،

83ـ بال زه بر کمان بندد چو در رقص آن سهی باال
کند رعنا َر وی بنیاد ،گاهی راست گاهی کج

(محتشم)919 ،

84ـ چه خجسته جلوهگاهی که به عزم رقص آنجا
قدی آوری به جنبش که زمین ز جا بجنبد

85ـ آراسته آمد و چه آراستنى

(محتشم)926 ،

دل خواست به بوسهاى چه دل خواستنى

بنشست به مى خوردن و برخاست به رقص
هىهى چه نشستنى چه برخاستنى

(مسیبخان تکلو ،مجمعالفصحا)215/1 ،

86ـ ز بس بر جستنم در رقص دارد چون سپند امشب

به سویم گرم گرم از شست آن ناوک رسیدنها

(محتشم)877 ،

زبان ز ینهار افتد ز کار از بس که آید خوش
87ـ ِ
از آن بیبا ک در بد مستی آن خنجر کشیدنها

(محتشم)877 ،

کوتهنوشت:
مکتب اشاره به :کتاب مکتب وقوع در شعر فارسی،
احمد گلچین گیالنی است.
خالصه :تذکرة خالصـةاالشعار و زبدةاالفکار ،تقیالدین
کاشانی.

رقص
78ـ برخاست پی رقص و ز صد دلشده جان برد
تابی به کمر داد و دلم را ز میان برد

(شوکتی اصفهانی ،مکتب)745 ،

تیغ تیز
79ـ سر چو پیچى ِ
گاه رقص ،از چشم رانى ِ
ُ
ّ
شمشیر براى تو ،من
اى به خونغلتیدۀ
ِ

(حسابى ،خالصه ،کاشان)79 ،
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