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  تی در شعر وحشی بافقیيهای اخالقی و ترب دگاهيد
  

   علی علیزاده- دکتر اسحاق طغیانی
  

  چکیده
این نوع . ها و اغراض شعر فارسی است ترین درونمایه تعلیم و تربیت یکی از برجسته    

ادبی، بیش از دیگر انواع، ذهن و زبان شـاعران و سـخنوران ادب فارسـی را بـه خـود                 
پرداز بوده و عنصر غالب     وحشی بافقی علیرغم اینکه شاعري وقوع     . مشغول کرده است  

برین که  خلد اي از ابیات و اشعار خود را چه در اشعار او عشق است ولی بخش عمده
اش به موضوع  ها و قالبهاي شعري اثري تعلیمی ـ اخالقی است و چه در دیگر منظومه 

اي از   داري اشتغال داشته و پاره  او مدتی به مکتب   . تعلیم و تربیت اختصاص داده است     
هاي تعلیم و تربیت که در نظر مربیان امروزي این فن نیز پذیرفته شـده   موازین و شیوه 

مهمتـر از آن، تبیـین مفـاهیم و فـضایل دینـی و      . است در اشعارش انعکاس یافته است  
اخالقی چون قناعت، جود و بخشش، عدل و انصاف و تحسین آنهـا و تـشریح رذایـل         

                                                        
 ات فارسی دانشگاه اصفهانياستاد زبان و ادب etoghiani@yahoo.com 

aalizadeh543@mail.yu.ac.irدانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه اصفهان** 

  ۲۱/۱۲/۹۳ تاريخ پذيرش                                                                               ۱۰/۸/۹۳ تاريخ وصول

  پژوهشي-نشريه علمي
  پژوهشنامه ادبيات تعليمي

۱ -۳۶، ص ١٣٩٤شمارة بيست و پنجم، بهار  هفتم،سال   
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  ۲/    های اخالقی و تربيتی در شعر وحشی بافقی                                                    ديدگاه  
  

القی چون تظاهر، کبر، حرص و حسد و تحذیر از آنها، از جمله موضـوعاتی اسـت           اخ
در میـان مفـاهیم اخالقـی و    . که جنبه تعلیمی و اخالقی شعر او را برجسته کرده اسـت     

ارزشی، مباحثی نه چندان دلپسند چون تن دادن به حقارت و ذلت نیـز در شـعر او بـه              
 از پیروي او از سنن ادبی رایـج در شـعر            خورد که شاید این امر بیشتر ناشی       چشم می 

هاي اخالقی و تربیتی وحشی را با استناد  آن است که دیدگاه  این مقاله بر  . فارسی باشد 
 و بسامد آنها را به شکل جدول و نمودار بر اسـاس  کند بررسی و ارزیابی  ويبه اشعار   

  .روش تحلیل آماري نشان دهد
  

  هاي کلیدي واژه
  .   ی، تعلیم و تربیت، فضایل و رذایل اخالقیدیوان وحشی، شعر فارس

 
  مقدمه

هاي  سرایان سده دهم هجري است که در قالب ترین سخن وحشی بافقی یکی از برجسته
هـا، اشـعار درخـوري از خـود        آزمایی کرده و در همه ایـن قالـب          مختلف شعري، طبع  
ر فارسی از گذارد که شع   او در روزگاري پا به عرصه شاعري می       . برجاي گذاشته است  

اندیـشی   پـردازي و باریـک   هایی شـده و خیـال    ها و کاستی   ادوار گذشته دچار ضعف   
آن، روابـط سـرد دربـار صـفوي بـا       شاعران هندنشین یا از هنـد برگـشته و عـالوه بـر      

اگرچـه وحـشی پرسـوز و گـدازترین      . ها را دوچندان کرده است      سخنوران، این ضعف  
ردهـاي هجـران و فـراق و در عـین حـال      هـا و د  تـرین غـم    مضامین عشقی و جانکاه   

ترین روابط و مناسبات عاشـق و معـشوق را در قالـب عبـاراتی                ترین و ملموس   جزئی
اسـت   پیرایه ریخته و با چاشنی شور و احساس رقیق به نظم کـشیده             ساده، روان و بی   

هاي وي را صرفاً عاشقانه دانست    توان درونمایه و محتواي غزلیات و منظومه       ولی نمی 
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  .هاي ادبی رایج در شعر فارسی را در آثار او نادیده گرفت دیگر انواع و گونهو 
هاي  در کنار موضوعات و مفاهیم مختلف شعري، اخالق و تربیت یکی از درونمایه            

برجسته شعر وحشی است که آثار او را همانند بـسیاري از شـاهکارهاي ادب فارسـی                 
گونگی مضامین و انـواع، گـاه کـامال     گونهاین تنوع و . جامع انواع ادبی قرار داده است   

روشن و آشکار است و نیاز به تاًمل چندانی ندارد ولی گاهی یک نوع ادبـی چنـان بـا               
 که تشخیص و تفکیک یک نوع از انواع دیگـر نیـاز بـه     استانواع دیگر در هم آمیخته   

 کهعر وحشی  را در شمضامین تعلیمی و تربیتیاین مقاله برآنیم تا  در. دقت و تامل دارد
 منعکس شـده اسـت   آمیخته با انواع دیگر      و غیر مستقیم    یابه صورت مستقیم و روشن      

  .کنیمبررسی 
  

   تعلیم و تربیت و اهداف آن- 1
درباره تعلیم و تربیت و مفهوم آن، در منابع مختلف دینی و تربیتی، فراوان سـخن رفتـه    

. خـورد  در آنها به چشم مـی    هایی   ها و مغایرت   است که از گذشته تا به امروز تفاوت       
ها  مفهوم تعلیم و تربیت در گذشته، انتقال معلومات و مهارت         «: گوید شریعتمداري می 

روي همین زمینه روش عمده، تدریس، سخنرانی یا مطالعه کتب درسی بود اما اگر     . بود
تعلیم و تربیت را چنانکه جان دیویی معتقد است تجدید نظر در تجربیـات و تـشکیل                 

نها بدانیم یا آن را عبارت از رشد قوه قضاوت صحیح یا هدایت رشد فرد تلقی           مجدد آ 
 »کنـیم، روش کـار مـا بـا آنچـه در گذشــته معمـول بـود کـامالً فـرق خواهـد داشــت          

تربیت به معناي وسیعش یعنی ایجاد تغییرات مطلـوب در          «). 31: 1378شریعتمداري،  (
سـیعتر اسـت از آنچـه معلـم دبـستان و      بنا بر این تعریف، کار تربیت به مراتب و . افراد

  ).46: 1356صناعی، ( »کند دبیرستان و دانشگاه می
 با توجـه بـه آداب،        ممکن است  اهداف تعلیم و تربیت در جوامع و مکاتب مختلف        
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 که  نیز مکتب اسالم . رسوم، اعتقادات و حتی سیاست حاکم بر هر جامعه متفاوت باشد          
است در   زندگی بشر را مورد توجه قرار دادهاالطراف است و همه جوانب مکتبی جامع

هدف اساسی تربیتی مکتـب اسـالم   «. کند تربیت افراد جامعه هدف خاصی را دنبال می 
البته باید توجه داشت که این      ). 237: 1378شریعتمداري،  ( »پرستش خداي یگانه است   

 پـس در   گیـرد؛  پرستش، همه ابعاد وجودي انسان و همه جوانب زنـدگی او را در بـر مـی                
توان گفت که در نگاه اسالم، هدف نهایی تعلـیم و تربیـت، آمـوختن مـسائل و         مجموع می 

 زندگی روزمره خود به آنهـا نیازمنـد         مسائل مادي و معنوي    موضوعاتی است که هر فرد در     
  . است تا تغییري در فکر و عمل او ایجاد شود و در نهایت به رشد و تعالی او بینجامد

  
   شعر تعلیمی– 2
شمیسا، (» انواع ادبی در نزد قدماي غرب عبارت بود از نوع حماسی، غنایی و نمایشی          «

این نوع تقـسیم بنـدي را   . ولی به تدریج نوع تعلیمی هم به آنها افزوده شد       ) 33: 1381
توان به شعر فارسی نیـز تـسرّي    طلبد، می به جز نوع نمایشی آن که بحث مستقلی می       

 .ترین اقسام شعر و ادبیات ماسـت     ترین و گسترده   زدامنشعر تعلیمی یکی از درا    «. داد
علت آن نیز آن است که ما ادبیات نمایشی که بسیاري از مسائل اخالقی و روانـشناسی      

گیرد و خود نوعی ادبیات تعلیمـی اسـت، نـداریم و شـاعران مـا مـسائل                   را در بر می   
 »مایشی بیان کرده انداخالقی و روان شناسی و اجتماعی را به صورت آثار تعلیمی غیر ن

  ).74: 1373فرشیدورد، (
گرچه تقسیم بندیهاي معمول و سنتی شعر فارسی غالبـاً بـر اسـاس شـکل ظـاهري                

شـود، انـواع    آنهاست اما آنجا که از اغراض شعر و درونمایه و محتواي آن بحـث مـی               
واع، شود که نوع تعلیمی نسبت به دیگر ان     مختلفی از شعر در ادبیات فارسی نمایان می       

تقسیم بندي انواع و تعیین حد و مرز       . است گستره وسیعتري را به خود اختصاص داده      
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توان یک اثر ادبی را در نوع دقیـق و   به دشواري می «آنها کار چندان ساده اي نیست و        
شاخه خاص خودش قرار داد، زیرا اگـر از نظرگـاهی بـه یـک نـوع نزدیـک باشـد از                    

بـا ایـن    ). 104-105: 1352شفیعی کدکنی،   (»  است دیدگاهی دیگر به نوعی دیگر شبیه     
شود یا معانی و مفاهیم مختلف آن اثر مورد  اثري بحث می» عنصر غالب«همه، وقتی از  
گیرد، تشخیص و تعیین حد و مرزها تا حدودي هم امکانپـذیر اسـت و      برسی قرار می  

دار است شعر تعلیمی فارسی از ویژگی برجسته و منحصر به فردي برخور . هم ضروري 
آمیزد و تـأثیر و بازتـاب مـضاعفی در رفتـار و افکـار       و آن اینکه آموزش با هنر در می     

توجـه بـه مـسائل اجتمـاعی و اخالقـی را از      » ادبیات متعهد «معتقدان به   . مخاطب دارد 
ژان پل سارتر که پیشتاز مکتـب فکـري ادبیـات     «. دانند هاي ذاتی ادبیات می    مسئولیت

تواند از مسئولیت شانه خالی  که چون انسان ذاتاً آزاد است نمیمتعهد است عقیده دارد 
کند و ادبیات تنها وسیله مؤثري است که انسان براي اداي تعهدات خـویش در اختیـار           

  ).26 – 27: 1372رستگار فسایی، ( »دارد
  

   تعلیم و تربیت در شعر وحشی-3
  تعلیم در شعر وحشی -3-1

اي از او بـر جـاي مانـده    ست که آثار ارزنـده    وحشی از شاعران برجسته عصر صفوي ا      
است، شـامل    اشعاري که حسین نخعی در دیوان او جمع آوري، چاپ و منتشر کرده            . است

هاي پراکنده و سه منظومه  بند، رباعیات، مثنوي  بند، ترجیع  غزلیات، قصاید، قطعات، ترکیب   
االسرار  برین از مخزن   او در سرودن خلد   . برین، ناظر و منظور و فرهاد و شیرین است         خلد

نظامی و در سرودن ناظر و منظور و فرهاد و شیرین از خـسرو و شـیرین او اسـتقبال کـرده               
هـاي شـیرین و لطـیفش        هاي عاشقانه و مثنوي    اگرچه وحشی بیشتر از نظر منظومه     «. است

هـاي دلنـشین وي نیـز از سـوز حـال و کیفیـت        است ولی باید انصاف داد که غزل      مشهور
  ).445: 1370صبور، ( »هایش است بی نصیب نمانده است زي که در مثنويخاطرانگی
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وحشی در عرصه مدیحه سرایی قابل مقایـسه   «: گوید ریپکا درباره اشعار وحشی می    
سرایی آزمود و به گفتن شعر آموزشـی         او نیرویش را در داستان    . با استادان پیشین نبود   

 »رمانتیـک فرهـاد و شـیرین پرداخـت    ناظر و منظـور و منظومـه       برین، اثر عرفانی   خلد
از میان آثار وحشی، آنچه را که بتوان اثر تعلیمی صـرف نامیـد، منظومـه     ). 431: 1370(

در غزلیـات و دو  »اگر چه درونمایه اصـلی و بـه تعبیـري عنـصرغالب         . برین است  خلد
گـاه از   هیچاست اما او  متفاوتی منظومه دیگر او، عشق و در سایر اشعارش موضوعات       

ی مدتی در کاشـان شـغل       حشو.  اخالقی غفلت نکرده است    -جه به مباحث تعلیمی     تو
طور مستقیم به ه  در منظومه ناظر و منظور ب به همین سبب  بودمکتب داري اختیار کرده     

شد و   خانه و مباحث و موضوعاتی که در آنجا آموزش داده می           مسائل مرتبط با مکتب   
  .  اشاره شده استهاي نوآموز و روابط معلم و متعلم ویژگی
خانه بـه    عرفانی که همانند لیلی و مجنون، عاشق در مکتب    –منظومه عشقی   این  در  

هاي آن زمان کـه   خانه بندد، بسیاري از مباحث جاري در مکتب      همدرس خود دل می   
 قرآن آمـوزي اطفـال   .گیرد  داشته، مورد توجه قرار می  ها وحشی نیز خود دستی در آن     

، لوح و تخته که به جاي کاغذ، ابزار نوشتن )439: 1339، افقی بوحشی( خانه در مکتب
، جفاي اطفـال بـه معلـم،     )422:همان( گذاشتند، اطفال بوده و معموالً آن را در دامن می        

خانه و هم بحـث داشـتن اطفـال و مباحثـه مطالـب               نوشتن سر خط و مشق در مکتب      
عالوه بـر اصـطالحات     . از جمله این موضوعات است    ،  ) 443:همان(آموزش داده شده    

هاي اخالقـی   ، شگردها، ظرافت ها و عوامل مؤثر در تربیت و آموزه   خانه خاص مکتب 
شـود از   و دینی کـه مهـم تـرین مباحـث ادبیـات تعلیمـی شـعر فارسـی شـمرده مـی                  

  .ترین نکات اشعار وحشی است برجسته
  تربیت از دیدگاه وحشی  -3-2

، واژه هاي تربیـت، پـرورش،      ...قی و در میان موضوعات متعدد ادبی، اجتماعی، اخال      
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پروردن و لغات و اصطالحات مرتبط با آن در اشعار وحـشی چـشمگیر اسـت و غالبـاً         
او . هاي تربیتی او با موازین امروزي تعلیم و تربیت نیـز همخـوانی بـسیار دارد             دیدگاه

اد و است، بر عنـصر اسـتعد   که در ابیات فراوانی از واژه تربیت استفاده کرده       ضمن این 
 نیـز هـست، صـحه       جدیـد قابلیت در امر تعلیم و تربیت که از مبانی تعلـیم و تربیـت               

  : داند گذارد ولی عالوه بر آن، سعی و اهتمام انسان و توفیق حق را نیز ضروري می می
  از من استعداد و از تو تربیت وز بخت سـعی        

  
ـار                اهتمام از طبـع و توفیـق سـخن از کردگ

  )199: 1339 ، بافقیوحشی(           
داند بلکه این عامل مهم را در کسب  وحشی، استعداد را نه تنها در تربیت کارساز می

  : داند فضایل و قدر و منزلت و تصدي مناصب و مسؤولیت ها نیز مؤثر می
  تا به استعداد یابد هر که یابد پایـه اي  

  
  تا به  قدر پایه یابد هر که یابد اعتبـار          

  )200:همان(                             
در بیتی دیگر نیز با بیان تمثیلی، بر عنصر استعداد و قابلیت افراد در پذیرش تربیت و 

  : داند کند و این ویژگی را در همه افراد یکسان نمی کسب فیض تأکید می
  نیست بر ذرات یکسان پرتو خورشید فیض

  
  لیک باید جوهر قابل که گردد لعـل ناب       

  )13:همان     (                         
در نگاه وحشی که نگاهی کامالً دینی با صبغه عرفانی است، هدف نهـایی تربیـت و          
تعلیم، نیل به کمال است و ایـن تمایـل و کـشش نـه فقـط در انـسان بلکـه در دیگـر                 

  : موجودات نیز وجود دارد
ــت        ـربی د ت   سنگ ناقص کرده خود را مستـع

  
  مده سـت تا کند کسب کمالی جانب کان آ    

   )26: 1339،  بافقیوحشی(              
ذات و طینت افراد توجه دارد و هم نتیجه عمل  او در تربیت، عالوه بر قابلیت، هم به

  : شمارد را مهم می
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ـاربن        دهقان چو خوب گفت چو می کند خـ
  

سی           ـرورد  ـک   شاخی کش این بر است چرا پ
  )155:همان(                                         

مهم که از نکات برجسته تعلیم و تربیت امروزي است نیز   را عالقه و انگیزه متربیاو
  :پرسد آنجا که پدر ناظر، کیفیت درس و بحث فرزند خود را از معلم می. داندمی

  ؟دلـش میـل چه علـمی بیــش دارد     
  

  ؟چـه مـبحث این زمان در پیـش دارد  
  )443:همان(                               

سعی و تالش نیز از اصول مسلم این فن در ، هاي تعلیم و تربیت کنار دیگر مؤلفه در
  :نگاه وحشی و مربیان تعلیم و تربیت امروزي است ؛ پدر ناظر از معلم می پرسد

  ؟به مکتب مـی رود کاري ز پیـشـش      
  

  ؟بود سعیـی به کار و بـار خویـشـش   
  )443:همان (                              

) ع(تالش در نظر او چنان کارساز است که موري با همه ضعفش در بزم سلیمان نبی 
بـا تـالش،    جان که با جانـان سـنخیت بـسیاري دارد،        براي تردید پس بی . یابد راه می 

  :وصال امري کامالً امکان پذیر است
  موري به جد بندد میان بزم سلیمان جـا کنـد          

  

  
  ن جان به جانان کـی رسـد  تو سعی کن وحشی مگو کای      

   )86:همان(                                                   
برین که صبغه عرفانی دارد، تالش را با راهنمایی صـافدالن، عامـل              در منظومه خلد  

 وجود و حضور مربی در  نیزدر تعلیم و تربیت امروزي. داند رسیدن به کعبۀ مقصود می
  :سی شمرده می شودکنار متربی، امري اسا

  تو بـرآنی که به جایــی رســـی      گر
  صاف دلــی را بـه مقابـل گــــراي     

  

  رستـه ز ظلمت بـه صفایــی رســی       
  تا شودت ز آیـــنه ظلمــــت زداي       

  )394: 1339،  بافقیوحشی(           
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وحشی به تربیت و پرورش جسم و جان، هر دو، توجه دارد ولی معتقـد اسـت کـه                 
  : اي پرورش جسم که نابودشدنی است از جان مایه گذاشتنباید بر

  تن که تواش پرورش از جان دهـــی      
  

  پرورش لــقــمه مـوران دهـــــی      
  )409:همان(                               

علماي تعلـیم و تربیـت       بسیاري از . عوامل مهم  بازدارنده تربیتی،تنبیه است      یکی از 
زمان  چه در  گر .اند پذیرفته  کنار تشویق و با شرایطی خاص      استفاده از این ابزار را در     

ها، تنبیه آن هم از نوع بـدنی امـر رایجـی             خانه وحشی، هم در جامعه و هم در مکتب       
توجه به شرایط الزم، با آن به  است اما در دو موضع با بوده و وحشی نیز آن را پذیرفته     

گونـه شـاگرد خـود سـیلی زده و      راینکه معلم ب غزلی از وحشی در. پردازدمخالفت می 
  : کند شود و او را نفرین می رخسار او را نیلوفري کرده است، بسیار برآشفته می

  الله اش از سیلیت نیلوفري شـد آه آه        
  

  اي معلم شرم از آن رویت نشد رویت سیاه       
  )150:همان (                                   

شود، درصدد تنبیـه   ز عشق او به منظور باخبر می     این، زمانی که پدر ناظر ا      عالوه بر 
چنین موضـع و    داند که تنبیه در     چون می  مانع این کار می شود    آید ولی معلم     او برمی 

  :موضوعی کارساز نیست
  شد از گفــتار او دستور از دســـت       
  معلــم دامـنش بگرفـــت و بنـشاند       
  کـه اینها ایـن زمــان سـودي نـدارد     

  

  مـین جـســـت  پی آزار ناظـــر از ز    
  حدیـث چند از هر در بـر او خوانـد         
  نمــودش گــــر بــود بـــودي نــدارد

  )444: 1339،  بافقیوحشی (         
  هاي اخالقی در آثار وحشی   آموزه-4

اي بود نفس را مقتضی سهولت صدور فعلـی از   خلق، ملکه«اخالق جمع خلق است و   
لفـظ خلـق عبـارت    «). 79: 1952، نصیرالدین طوسـی (» او، بی احتیاج تفکري و رویتی     
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» است از هیأتی راسخ در نفس که مبدأ صدور افعـال خیـر یـا شـر گـردد بـه سـهولت           
  ). 340 ـ 341: 1389کاشانی، عزالدین (

کنار اعتقادات و احکام یکی از   اخالق از چنان جایگاه واالیی برخوردار است که در        
اشرف صناعات را تهذیب وسی طخواجه نصیرالدین . سه رکن اساسی تعالیم دینی است

توسط «: گوید  میوي. داند که به مدد آن، سیر تکاملی انسان میسر می شود         اخالق می 
 رسانند به حـسب   مدارجاین صناعت میسر می شود که ادنی مراتب انسانی را به اعلی           

» ان قابـل یـک نـوع کمـال نتواننـد بـود      استعداد و قدر صالحیت او، هرچند همه مردم       
  ).86: 1952،سینصیرالدین طو(

ترین جنبه تعلیمی و تربیتی اشعار وحشی، پرداختن به مفاهیم و  ترین و برجسته مهم
او مانند دیگر شاعران برجسته ادب فارسی به اهمیت موضوع . هاي اخالقی است آموزه

بـه همـین   . ها کامالً واقف اسـت  و ارزش اخالق در ساماندهی زندگی اجتماعی انسان    
 اشعار خود را به تحسین  فضایل و نکـوهش رذایـل اخالقـی            اي از  سبب بخش عمده  

  .  اختصاص داده است
   فضایل اخالقی-4-1
   جود و بخشش-4-1-1

از فضایل اخالقی است که نه تنها در ادیان یکی نوعان  احسان و نیکی و کمک به هم
ي  بلکه در همه جوامع انسانی به عنوان عملی پسندیده، فضیلتی ارجمنـد و رفتـار   ،الهی

اي پس از تحذیر  کریم در آیه همین است که قرآن. در خور تکریم از آن یاد شده است
و إِذْ أَخَذْنَا میثَاقَ بنی إِسرَائیلَ «: دهد از پرستش غیر خداوند، به احسان و نیکی فرمان می

و ونَ إِالَّ اللّهدبالَ تَع اناً وسنِ إِحیدالبِالْو ى وي الْقُرْبذ ى وتَامینِ الْیاکسو زمانی که از :»الْم 
اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و          بنی

  .)83/ بقره(مستمندان نیکی کنید 
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وحشی بافقی که فقر و تنگدستی بر تمام زندگی او سایه افکنده و درد نیازمندي را با 
وران ادب فارسی به تأثیر شـگرف        از دیگر سخن   ت، شاید بیش  تمام وجود چشیده اس   

این خوي انسانی و ارزش واالي آن واقف بوده و به همین سبب اشعار و ابیات بسیاري 
عالوه بـر اذعـان بـه    ، و را در تحسین و ترویج این صفت اخالقی اختصاص داده است       

 داند و می  و آز میجایگاه ارزشی احسان و نیکی، این خوي پسندیده را درمان حرص     
  : گوید

  مــایل ســـیم و زر عالم مبــــاش      
  باش در ایـوان کـرم صــفنـشـــین       

  

ــاش       ــم مب ــسـرت دره داغ دل از ح
ــتین    ـــیان درم از آس ــو هم ــز چ   ری

  )410: 1339،  بافقیوحشی (        
داند و  او که هم به سبب فقر عمومی و هم به جهت اینکه منشأ ثروت را قدرت می             

 به علل و عوامل مختلفی که نگاه شاعران را به دربار امرا و صاحب منصبان سوق هم بنا
دهد، در زمینۀ بذل و بخشش، مخاطبـانش را از میـان شـاهان و حاکمـان روزگـار                    می

برخـی  و  از این سجیه اخالقـی برخـوردار بـوده           برخی از این مخاطبان   .  است برگزیده
دوسـتانه، ترغیـب     فتار خداپسندانه و انسان   دیگر را با بیان رساي شاعرانه خود بدین ر        

نوازي ممدوحان، در اشعار وحشی گاه منطبق بـا واقعیـات جامعـه         ستایش بنده . کرده است 
است و شخص بخشنده در جایگاه انسانی معمولی نشسته است و گاه آنچنان که در مـدایح      

 بخـشش خـود کـرده    آمیز معمول بوده، ممدوح شاعر، ابر و کان و دریا را نیز مبهوت         اغراق
هـا   الدین میرمیران، حاکم یزد، که وحـشی از او لطـف           او در توصیف بخشش غیاث    . است

  :گوید گرایانه می ها دریافت کرده است، با زبانی وقوع دیده و صله
  بهـــر مهــــمان و غیـــر مــــهمانت
ـــو آورده ـــبخ تــ ـــادم مطـــ   خــ

  

  هــست گــسترده دائمــی خوانـــت     
  بهــر یــک کــس طعــام ده مــرده    

  )362: 1339،  بافقیوحشی    (      
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 جذبه جود ممـدوح اوسـت کـه زبـان سـائل را بـه         می گوید  رود و  و گاه فراتر می   
  :گشاید درخواست می

  ها شده مغناطیـسی    جودت از بلعجبی  
  

  اش از کام و زبان حرف سؤال  که کشد جذبه    
  )239:همان   (                                   

گراید و معـدن و ابـر را در برابـر     لوصف میرمیران به اغراق میاو در بیان جود زایدا 
  :دهد ارزش جلوه می بخشندگی او بی

  با کف جود تو بخشندگی معـدن چیـست      
  

  پیش دست کرمت ریزش ابر اسـت کـدام       
  )249:همان(                                   

یل بـه خـوي     ، در کنـار دیگـر فـضا       )ع(وحشی در ستایش و منقبت ائمه معصومین        
  : گوید می) ع(بخشندگی و احسان آنها نیز اشاره کرده است؛ او در ستایش امام علی 

ــسانت   ــار احــــ ــسیــم به ــر ن   گ
ـــو    ـــایت ت ــت حمـ ــردد از دول   گ

  

   بــر گــل دزار بگــذر ســوي گــل   
ــل   ــر گـ ــزان مظفـ ــپاه خـ ــر سـ   بـ

  )229:همان  (                             
   وارستگی و بلندهمـــتی-4-1-2
 را  آن همت واال یکی از بارزترین سجایاي نفسانی است که اگـر          داشتنارستگی و   و

اي از رذایل اخالقی بـدانیم، چنـدان    محور بسیاري از فضایل و نقطه مقابل بخش عمده   
خودبینی، طمع، نیاز و حب قدرت و شهرت، از مهمترین عواملی   . ایم بیراه سخن نگفته  

شاعران به سبب . دارد  این فضیلت نفسانی باز میاست که انسان را از دست یازیدن به  
برخورداري از هنر ممتاز شاعري، چه در مقایسه با دیگر اقشار مردم و چه در رقابت با          
همصنفان خود، غالباً بیشتر از دیگر اصناف جامعـه در معـرض رذایلـی چـون غـرور و        

هاي  دگی به کانون  تفاخر، بدبینی، تعارضات زبانی و از همه مهمتر، وابستگی و سرسپر          
 که از آن برخوردار تربیتیاند اما وحشی بافقی، خواه به سبب نوع  قدرت و ثروت بوده   
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اي  بود و خواه از جهت طینت انسانی منحصر به فردي که دارا بود، توانست تـا انـدازه   
خود را از این ورطه هولناك برهاند و کمتر از مقام خرسندي و آزادمنشی خـود عـدول    

مانع شد ترین عواملی که وحشی را به دربار صفوي نکشانید و             یکی از مهم   شاید. کند
 را روانه آن دیار شـاعرنواز   اوهاي بسیار رنگارنگ و فریبنده فرمانروایان هند        جاذبه که

 از اینجاست که او شاعران را     .کند، برخورداري او از همین سجایاي اخالقی بوده است        
  :کند  از وابستگی توصیف میوريددر عین تنگدستی به چشم سیري و 

ـــد  ــســتند شیـراننـ ـــاعران کیـ   شـ
ــسته ز  ــه گس ــدها را هم ــویش قی   خ

  

ـــد     گرسنـــه خفتـــه چــشـم سـیرانن
  خـویش  لوح هستی خویش شـسته ز     

  )364: 1339،  بافقیوحشی(          
وحشی در ابیات فراوان دیگر این خـصلت واالي اخالقـی خـود را بـا صـراحت و                

  :کند کند و او را به این شیوه حسنه رهنمون می یا شنونده القا میشجاعت به خواننده 
  شــاعر  قــانعـم  مجــرد گــــرد      
  دو جهان پـیش مـن پـشیزي نیــست     

  

  از همــه چیز و از هـمه کـــس فرد         
  هیچ چیزم بـه چـشم چیــزي نیـست      

  )361:همان    (                           
 امـا وقتـی ایـن ادعـا بـا      بکنـیم خودستایی شـاعر  گرچه شاید این ابیات را حمل بر  

هاي ذلیالنه بسیاري از شاعران در برابر صاحبان قدرت مقایسه شود، آزادمنشی و  کرنش
.  شود بلندطبعی این شاعر مسکین که غبار فقر بر تمام وجود او نشسته، بیشتر نمایان می

، خاکـساري،   کنـد در برابـر معـشوق       او حتی در غزلیات که سنت شعري ایجـاب مـی          
تواند همت واالي خود را پایمال احـساسات زودگـذر           حقارت و ذلت پیشه کند، نمی     

  : خود قرار دهد و وارستگی خود را به فراموشی بسپارد
  تر است   همت ما زان فزون    ریاضوحشی  

  
  کاوراق سبز چرخ شود برگ تـاك مـا      

  )12: 1339،  بافقیوحشی(            
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 در مدایحش حد اعتدال را نگه داشته اسـت، در مواجـه بـا            این شاعر مداح که غالباً    
  :شمارد  ویژگی اخالقی را براي او مهم می اینممدوح خود نیز

  بـــه عـــوارض جماعـــتی نازنـد     
  سـت  ا هرکه همچون تو همتش عـالی     

  

ـــد      ـــت و نازنـ ــیران نعمـ ــه اس   ک
ــالی اســت  ــر و خ ــسه پ ــارغ از کی   ف

  )365:نهما(                               
  عدل و انصاف -4-1-3

دادگري و پرهیز از ستم یکی از خصایص انسانی است که هم در مراودات شخصی             
الملک «جمله معروف . اي دارد و هم در مناسبات اجتماعی جامعه بشري نقش برجسته        

گرچـه  . از اهمیت این فضیلت انسانی حکایت دارد      » الظلم الکفر و ال یبقی مع     یبقی مع 
تواند در زندگی شخصی و حتی خانوادگی        گري یا ظلم و ستمپیشگی می     عدالت و داد  

افراد نمود داشته باشد اما در متون ادب فارسی غالباً مصداق آن در رفتار و عملکرد امرا     
که بسیاري   اکثر قریب به اتفاق شاعران فارسی در نظر.یابد و حاکمان جامعه تجلی می    

ها گاه امرا  آن.  از جایگاه ویژه اي برخوردار استعدل و دادگرياند،   از آنها مداح بوده   
 گاه مستقیم یا غیرمـستقیم آنهـا را بـه ایـن رفتـار انـسانی             اند و   را بدین فضیلت ستوده   

اي بـا دربـار حاکمـان     تحریض و تشویق کرده اند، وحشی بافقی که روابـط صـمیمانه       
دح گفتـه، بـسیاري از   محلی یزد و کرمان داشته و آنها و برخی از شاهان صـفوي را نیـز مـ             

ممدوحان خود را به سبب برخورداري از این خصلت پسندیده، ستوده و یا بـه آن ترغیـب               
هرچند که بنا به سنت شعري شاعران مداح، در موارد بسیاري پـا را از انـصاف                 . کرده است 

  :  گوید اهللا می او در ستایش شاهزاده خلیل. فراتر گذاشته و به غلو گراییده است
  کاف یخ نشــود تیغ آفتاب    جوشن ش 

  
  در سایه عـــدالت انـصاف گـسترش       

  )223: 1339،  بافقیوحشی(          
در نظر وحشی، انصاف میرمیران، چنان سـرپنجه ظلـم را درهـم شکـسته کـه حتـی            
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  : دارد  باز می- که اقتضاي طبیعتشان است-حیوانات را هم از تعدي
  که انصاف تو برتافته سرپنجه ظلم      بس

  
  محض نماینـد پلنگـان چنگـال      عبث    

  )238:همان(                               
گیـرد، کمـی    اما گاه دادگري مافوق بشري ممدوح را که تمام موجودات را دربر می         

  : شمارد عدیل برمی کند و عدالت او را بی دهد و به جامعه انسانی محدود می تنزل می
   ودهــدادت آس از عدل و ريــشه    اي به عـــدلت عــدیل نــابــوده

  )362:همان(                               
 در جامعه  راهاي موجود عدالتی همه، انصاف وحشی او مانع از آن است که بی با این

  به صراحت از ظلمی که در دستگاه حاکمیـت بـه او روا داشـته شـده           لذانادیده انگارد   
  : کشد رایج در حکومت را به رخ آنان میعدالتی  گوید و به تعریض، بی  سخن میاست

  گــرد ظلمی نشــسته بـــر رویــم     
  چون ننالم که لعل و سنگ یکی است       
  کــاش بودي یکــی چـه گفتــم آه     

  

  ...کــه ندانم که چــون فـرو شـویم          
  سـت  ا شهد را نرخ با شـرنگ یکــی      

  مــشک را نیـــست قــدر خــاك ســیاه
  )362: 1339،  بافقیوحشی(          

) ع(شی در آغاز منظومۀ ناظر و منظور، ابیاتی در مدح و منقبـت حـضرت علـی                  وح
 و از آن امـام همـام    اسـت از ستم به ستوه آمده نامه آورده است او در پایان این منقبت     

  : را بفرستد تا) ع(خواهد که امام عصر  می
  بـــناي ظــــلم در عــــالم نـمـــاند
ــاریکی ظلــم از جـــهان دور    شــود ت

  

ــن ب    ــان زی ــد جه ــران نمان ــشتر وی   ی
  نـــور  نماند شمع بزم عــــدل بـی      

  )427:همان(                               
   قناعت -4-1-4
آن را و  قناعت آن بود که نفس آسان فراگیرد امور مآکل و مشارب و مالبس و غیـر    «
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: 1952، نـصیرالدین طوسـی  (» آنچه خللی کند از هر جنس که اتفاق افتـاد        رضا دهد بر  
 رویکرد شاعران مختلف به ویژه شاعران درباري و مداح، اعم از غنی و تنگدسـت   ).94

صـاحب منـصبان    بـه   این بوده است که از سر نیاز و یا براي رفاه و زراندوزي بیـشتر،                
توان یافت که در اشعار خـود از   جستند اما در عین حال کمتر شاعري را می  توسل می 

  .عنوان سپر بالي حرص بهره نبرده باشدقناعت به نیکی یاد نکرده و از آن به 
که شاعر درباري نیست ولی امیران، وزیران و صاحب منصبانی را  وحشی بافقی با آن

است لذا به سبب فقر و تنگدسـتی مفـرط،    مدح کرده و به دربار آنها آمد و رفت داشته      
همه، با این . کرده استگاهی عزت نفس را رها کرده و از امرا تقاضاي صله و بخشش       

او . است در بسیاري از ابیات خود به ستایش قناعت و نکوهش عرض حاجت پرداخته        
دهد و قناعت را  همتان ترجیح می  بینزدکسوتی و عریان تنی را بر عرض حاجت       بی

این شاعر عالوه برابیـات پراکنـده،   . داند فراغت و عرض حاجت را خواري و ذلت می        
  :است ع اختصاص دادهدو غزل کامل خود را نیز به این موضو

راغت بایدت جا در سـر کوي قناعــت کـن            ـف
  

  
  ...سر کوي قناعت گیر تا باشـی فراغـت کـن        

  

  از این بی همتان خواري است حاصل اهل حاجت را         
  

  
  خواهی که خود را خوار سازي عرض حاجت کن اگر  

  )139: 1339،  بافقیوحشی(                         
خواري قناعت  دارد که به گیاه منشی و عزت نفس او را وا می    در غزلی دیگر بزرگ     

کند، دست به سبزي سر خوان کسی نبرد و به چشم خود اگر به زر آفتاب نظـر داشـته       
  :باشد میل بکشد

  به سبزي سر خوان کسی نیارم دسـت       
  چـشــم  کشیده باد مرا میل آهنین در     

  

ــرگ گیـاه              کنم قناعت و راضی شوم به ب
   آفتاب چشــم ســیاهاگـرکنـم به زر

  )151:همان      (                         

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۷/    های اخالقی و تربيتی در شعر وحشی بافقی                                                    ديدگاه  
  

او . کند هاي خود ویژگی شاعران را براي ممدوح بیان می         یکی از مثنوي   وحشی در 
 ولی وارستگی و بلندنظري آنها را   می گوید اگرچه از فقر و تنگدستی این صنف سخن         

  :سازد مبرا میکشد و ساحت آنها را از لوث کدیه  به رخ دیگران می
  شاعـــران کیــــستند شیـــــرانند   

  را همــــه گســسته ز خــویش قیــدها
  

ـــد     گـــرسنه خفتـــــه چــشم سیرانن
  لوح هستی خویش شـسته ز خـویش       

  )364ـ365:همان(                       
صفتی، شکم بارگی  در نظر او یکی از عوامل مهم تن دادن به ذلت، حقارت و حیوان

دهـد و دواي آن را   کند و بـیم مـی   ا به شدت از آن احتراز می   و شکم پروري است لذ    
  : داند قناعت می

ــات ضــایع  ــکم اوق ــر ش   مکــــن به
  

  ...به هر چیزي کـه باشـد بـاش قـانع            
  )342:همان  (                            

دارد که لقمۀ چرب، داغ بر دل چراغ نهاده؛         هایی زیبا و ملموس بیان می      او با تمثیل  
شکم پروري خم، سر از تن او کنده و در مقابل، قناعت مار او را با گنج همنشین کرده                 

  :است گیر نموده و شکم خالی کوس، صیت او را عالم
  چراغ از داغداران  بهــر آن اســـت        
  به اندك خاك چون قـانع شـود مـار         
  از آن رو صیت کوس افتـد بـه عـالم          

  ـم می برکنـد خـود را سـر از تـن           خ
  

  که پر از لقمـه چـربش دهـان اسـت             
  بود پیوسته با گنجــش ســر و کـار        
  که او پیوسته خالـــی دارد اشـــکم       
  که او را شد شکم پر تا بـه گـــردن           

  )422: 1339،  بافقیوحشی (         
   صحبت -4-1-5

شـیخ  » ل خوشبوي گ«اختیار   وقتی سخن از همنشین و مصاحب به میان می آید، بی          
هـا   ترین تمثیـل   که از ملموس  ) 4: 1386: سعدي. ك. ر(» تأثیر کمال همنشین  «اجل و   

انسان موجـودي اسـت اجتمـاعی و     . کند درباره تأثیر همنشین است به ذهن خطور می       
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 است که براي رفع نیازهاي عاطفی و حتی مادي خود با افراد مختلف مـراوده و                ناگزیر
 کـه تواند با صالحان باشد یا با طالحان         ن صحبت و مراوده می    ای. معاشرت داشته باشد  

  : کدام تأثیرات خاص خود را دارند هر
  صــحبتی باشــد چــو شمــشیر قطــوع
  صحبتــی باشـد چـو فـصل نوبهـار        

  

ــتان و در زروع     همچـــو دي در بوسـ
  زو عمارت ها و دخـل بـــی شـمار         

  )355: 1371مولوي، (                    
 که از روح لطیف و طبعی حساس برخوردارند از این قاعده             نیز نشاعران و سخنورا  

سرایان ادب فارسـی، علمـاي علـم اخـالق،      وحشی هم عقیده با سخن . مستثنی نیستند 
هاي خودسـاخته    روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت بر این باور است که حتی انسان            

این شاعر منیع الطبع معتقـد اسـت   . اند نیز از تأثیر همنشین، چه نیک و چه بد مستثنی نبوده      
شـود و از     ها مبراست و هیچ کس در مـصاحبت بـا او آلـوده نمـی               که وجود او از آلودگی    

  :دارد نسبتان برحذر می طرف دیگر، خود و دیگران را از صحبت با اوباش و نااهالن و بی
  آلوده نیم چون دگران این هنرم هسـت

  
  ندازدچرا خود را کسی در دام صد بی نسبت ا

  

  کز صحبت من هیچ کس آلوده نگردد        
  )81: 1339،  بافقیوحشی (           

  رود با یک جهان نا اهل طرح صحبت اندازد         
  )85:همان (                                      

وفا، متظاهر، خشم آلود، یوزصفت، فرصت طلب و  او مصاحبان نااهل را ناجنس، بی 
  :مایه جفا، گزند و هالکت انسان هستندخواند که  طینت می ناپاك

  صحبـــــت نـــاجنس گزنــــد آورد
  که نـه ثابـت قـدم انـدر وفاسـت           آن
  

ـــد آورد     ــه بن ــوده ب ـــد دل آس   صـ
ــت  ــدین جفاس ــۀ چن ــحبت او مای   ص

  )402:همان  (                             
ا شاعر با بیان حکایت مردي که نقش و نگار مار در نظرش خوش جلوه نمود و آن ر
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داند که طرح دوستی   میصفتانیبه دست گرفت و آن شد که شد، یاران ناجنس را مار    
  :افکنند ولی صحبت آنان هالکت در پی دارد می

  مار که بـر دسـت خـودت جـا دهـی      
  

ــی     ــحرا ده ــه ص ــت ب ــري دس   زود ب
  )404:همان  (                            

خـویی   بان را وفاداري و نـرم ترین ویژگی مصاح وحشی در منظومه خلد برین، مهم   
  .کند  تحریض میچنین مصاحبانیداند و مخاطبان خود را به همنشینی با  می

  هیــچ به از یـار وفـــادار نیـــست        
  

  صحبت یـاران مالیـم خـوش اسـت        
  

  آنکــه وفــا نیــست در او یــار نیــست  
  )402:همان  (                            

  یاري این طایفـه دایـم خـوش اسـت       
  )404:همان  (                            

باکان هوسـناك و حریفـان       بند معروفش، معشوق را از همنشینی با بی        و در ترکیب  ا
  :دارد  برحذر میمنتسب شدن به آنهاستترین تأثیر آنها  دغل که خانه براندازند و کم

  یار ایـن طـایفـه خانه بـرانداز مباش     
ـ            اشمیشوي شهره به این فرقه هـم آواز مب

  

  حیف است به این طایفه دمساز مباش از تو  
  غافل از لعب حریفان دغل باز مبـاش       

  )295: 1339،  بافقیوحشی (         
  رذایل اخالقی  -4-2

اي فضایل اخالقی به هر دلیل کم رنگ شوند، رذایل اخالقی ظـاهر              وقتی در جامعه  
سـر راه سـعادت بـشر و    یابند و در نهایت، مانع بزرگی بـر          نشو و نما می    می شوند و  

ترین رذایل اخالقی که انسان را به پرتگـاه   در نگاه وحشی مهم  . دهند اجتماع  قرار می   
تظاهر، کبر، حرص و حسد : دارد، چهار رذیلت باز میکمال دهد و از   سقوط سوق می  

به  سه رذیلت کبر، حرص و حسد، رذایلی است که وحشی در منظومه خلد برین. است
نکته قابل توجه این است که . ا ذکر حکایاتی آنها را تشریح کرده استطور گسترده و ب   

  .است در این اثر، رذایل اخالقی بیش از فضایل اخالقی مورد توجه وحشی بوده
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   ریا و تظاهر-4-2-1
آن اظهار، صادق بود و لکن مخلـص   ریا اظهار خیر است در نظر غیر و شاید که در «

هـاي بـسیار     ریـا و تظـاهر یکـی از خـصلت         ). 344  : 1389کاشـانی، عزالدین  (» نباشد
گیر جوامع و افراد مختلف بـوده و پیامـدهاي     ناپسندي است که در طول تاریخ گریبان      

عالوه بر علماي علم اخالق و اهل تصوف که با تمام وجـود        . ناخوشایندي داشته است  
ارسی نیـز از  اند، شاعران و سخن پردازان ادب ف با این پدیده شوم به مخالفت برخاسته  

 جایی که بزرگتـرین غـزل   اند، تا تبیین این خصلت ناپسند و مبارزه با آن غفلت نکرده         
این راه از همه گوي سبقت ربوده و شاعر ضد ریا لقب      سراي فارسی، حافظ شیراز، در    

  :است گرفته و بارها از این قوم تبري جسته
  من و هم صحبتی اهل ریـا دورم بـاد         

  
  گران ما را بـس    از گرانان جهان رطل       

  )375 : 1369حافظ،  (                   
وحشی بافقی که همانند بسیاري از شاعران از آسیب و گزند مزوران در امـان نبـوده      
است، در همه انواع شعر خود، مستقیم یا غیرمستقیم بر این خوي پلید تاخته و تـالش                 

 شخصیت انسان دور نگهاست وجود خود و دیگران را از گزند این عنصر مخرب  کرده
 در مظـان اتهـام      دیگـران از میان همه اقشار جامعه، زاهد بـیش از        در شعر فارسی    . دارد

وحشی، عارف نیست ولی اخالق گراست لـذا  . است تظاهر قرار گرفته و نکوهش شده     
  :کند در مبارزه با زهد ابتدا از خود آغاز می
  وحشی آمد از خمار زهد خشکم جان به لب        

  
  اي تا بشکنم سوگند خویش رعهکو صالي ج  

  )101: 1339،  بافقیوحشی      (     
خواند و خرقه پشمینه او را  اما در ابیاتی دیگر با صراحت کامل، زاهد را متظاهر می         

  :شمارد مظهر دروغ و تظاهر می
  پیش رندان حق شناسی در لباس دیگر است       

  
  پر به ما منماي زاهد خرقه پشـمینه را         

  )10:همان        (                        
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 مزورانی هستند که وحشی از آنها تبري جـسته و بـه         دیگرزبان،   یاران دورنگ و دو   
  :اعتقاد او، نزد مردم روسیاه هستند

ـان        چو   کلک تیره نهادي که می شود دوزب
  

  همـیشه روسـیهی پیـش مردمان دارد      
  )185:همان              (                 

 از یاران ریایی انزجار دارد که در راه دوري از آنها پاي برهنه بر خنجر خار              او چنان 
  :گریزد نهد و از آنها می می

ـــی    ــاران  ریایــ ــا ز ی ـــم ت   بـرآن
ــار آن راه    ــر خ ــد ز خنج ــر باش   اگ
ــشایم    ــت برگ ــام  هم ــتن گ ــه رف   ب

  

  گــــریزم ســـوي اقلـــیم جــــدایی  
ــشتن آزار آن راه     نهـــم بـــر خویـ

  یمتهــی پــا آن بیابــان طــی نمــا    
  )431–432: 1339،  بافقیوحشی    (

تلبس به لباس ظاهري عالمان، دانشمندان و حتی شاعران، از دیگر مـصادیق تظـاهر               
ایـن  . بودنـد  افرادي است که در جامعه زمان وحشی، عوام فریبی را  پیشه خود ساخته         

م بـه   کـال  وکه عوام به ظاهر او چشم دوخته و از درك فکر بکر           نهاد از این   شاعر پاك 
  : است اش ناتوانند، به ستوه آمده یافته کمال و نظم نظام

  نیست پوشیده که گر تاج و قبایی بودم
  چشم بـر جامـه و بر تاج معقـد دارند

  

  مردمــان نــادره خواننــد مــرا در ایــام  

  فکر بکر و سخن خاص نداننـد عـوام        
  )249:همان   (                           

ماهیت افرادي که به ریش و دستار توسل جسته و جهالت خود او در ابیاتی دیگر از      
  :کند دارد و آنها را رسواي عام و خاص می اند، پرده برمی را در لواي آن مخفی داشته
  دان نبـــود   ریـش و دســتار نکــته    

  محک جان به دست هر کـس نیـست         
  

  ایـن مـحک جز به جیب جـان نبـود          
  نقد جیـب قبـاي اطلـــس نیـــست      

  )357:همان   (                           
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 چاپلوسی، وجه دیگري از وجوه تظاهر است که از دید تیـزبین وحـشی پنهـان نمانـده      
هـایی   دانـد و بـا تمثیـل    او این خوي ناپسند را موجب کبر و غرور انـسان مـی        . است

  :  دهد آموزنده از آن پرهیز می
  گر کـست از راه خـوش آمـد سـتود          

  دش لقـــبزاغ کــه شـــد بــاز ســفی
  

ــنود    ـــد ش ــو نبای ـــی ت   آنچـــه نباش
ــب  ــده گــشاید ز ل ــده صـــد خن   عق

  )407:همان     (                        
    کبر-4-2-2

... مهلکات انسان اسـت    نادانی انسان است به نفس خود و یکی از        «کبر در اصطالح    
). 800: 1387سعیدي ،( »شمارد که جاهل به نفس خود باشد، خود را بزرگ می    چه هر 

بودن از خـرد و دانـایی، افتخـار بـه      بهره وحشی، پوشش پربها، گنج و درم، غفلت، بی    
ترین عوامل مؤثر در بروز و ظهور این خوي          اصل و نسب و ستایش دیگران را از مهم        

  :داند ناپسند می
  اي علــــــم کبــــر برافـراخـــــته
  گــر به لباســت  بـود ایـن برتـري         
  مورتو بـه گنـــج و درمـــی محتـر         

  ایــن روش مـــردم بیــدار نیـــــست
  الف ز بـاالي پــــدر مـــی کنــــی  
  نیسـت تــو را نقــد خـرد در کنـار          
  گر کـست از راه خـوش آمـد سـتود          

  

  ...انداخــته ســر تــاج تـواضــع ز  
  آوري این کـه نباشـد به چـه فخــر      

  ...چون کنـی آن دم کـه نباشــد درم         
  نیـست  خواجه به خواب است و خبردار  

  ... تا چـه هنـر مــی کنــی         خود بنما 
  ...آن نکــنی رسم تواضـع شــعار       ز

ــد شــــنود   آنچــه نباشــــی تــو نبای
  )405 ـ 407: 1339،  بافقیوحشی  (

کنـد و فـضیلت مقابـل      دار و زهرآگین، اهل کبر را سرزنش می        شاعر با ابیاتی نیش   
  :دان بهره داند که اهل کبر از آن بی کبر، یعنی تواضع را درمان این درد می
ــت  ـــم اس ــر از دره ـــرآدم اگ   خــر کــه زرش بــار کنــی آدم اســت    گوهـ
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ــه دوش  ــس ب ــه اطل ــی جام   زآن فکن
ــزین  ـــع گ   خــاك صــفت راه تواضـ

  

  پـوش  تا شـود آن بـر خریـت پـرده         
  خاکی و از خاك  نیایـد جــز  ایـن            

  )405-406:همان  (                     
 نیـست بلکـه نـاخلفی     ن خـود  دودمادر نظر او، متکبر و خودستا نه تنها مایه افتخار           

  :کند  را نیز پایمال میها آناست که عزت 
  نــاخلفی پــا چـــو نهـــد در میــــان

  
  پــرتو عـــزت  بـــرد از دودمــــان    

  )407:همان   (                          
   حرص -4-2-3
طلبی، جبلّی آدمی است و هیچ آدمی  دو صفت حرص و زیادت: گوید ابن عربی می«

: 1387سـعیدي، ( »ل جبلّی خالی نیـست و زوال آن نیـز از محـاالت اسـت      از این خصا  
دانـد کـه    وحشی حرص و آز را ناشی از دنیادوستی، زرطلبی و شکم بارگی می       ). 272

  :کند دشمن جان است و انسان را مورصفت می
  تــــر اي ز دل مــــور دلـــت تنــگ

  که فرستـــاد بـه ایـن کـشـورت         آن
  رسـت بالیـی اســت ز       ا زر نه متاعی  

  

  ...تـر  از کوه گـران سنــگ   حرص تو   
  خلــق نکـــرد از پـــی جمـــع  زرت
ـــحذر  ـــبان الـ ـــذر اي زرطلـ   الحـ

  )409ـ410: 1339،  بافقیوحشی   (
داند و یا قناعـت را بـراي غلبـه بـر چنـین       بنابراین شاعر آزمند را مستحق مرگ می     

  :کند خوي ناپسندي سفارش می
  آن که نشد حـرص و طمـع دور از او        

  خــوان آز   نشینـــی به ســـر  چنـد  
  

  به که خـورد لقــمه لـب گـور از او             
  نبـود نـان بـه گـیاهـــی بـسـاز         گر

  )409:همان(                               
   حسد-4-2-4
انـد حـسود    در اصطالح تمناي زوال نعمت محسود است به حاسـد و گفتـه      «د  سح
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اند حسد مرضی است کـه   کسی است که به قسمت واجد خویش راضی نباشد و گفته         
هـا، هنرهـا و      موهبت). 267 :1387سعیدي ، ( »دوا و دارویی و درمانی ندارد جز موت       

شود، یا ماحصل همـت   فضایل و آنچه انسان در طول حیات خود از آنها برخوردار می    
و تالش اوست و یا توفیقی است که خالق هستی بنا به حکمتی یا مـصلحتی وي را از                    

مـدار   انـسان اخـالق  . ه و یا هر دو عامل در حصول آن دخالـت دارد مند ساخت  آن بهره 
 سازد اما حسود عالوه بر این مند می برد و دیگران را نیز بهره ها بهره می خود از نعمت

 ظهـور و  به سبب خبث طینـت مند سازد،    تواند دیگران را از فضایل خود بهره       که نمی 
. کند  نابودي آنها عمالً اقدام میبرايی دهد و حت  میشبروز فضایل در دیگران نیز آزار

کند  بیند، بر این نکته تأکید می که حسود را با همه عالم در جنگ می وحشی ضمن این
  : یابد که حسود از رنج حسد، امید زندگی ندارد و درمانی براي آن نمی

  اي ز حسد بـا همـه عـالم بـه جنـگ       
  نیــست ز رنــج  حــسد امیــد زیــست

  

   بـه تنـگ    زین عمـل بـد همـه عـالم          
  واي به جـان تـو عـالج تـو چیـست          

  )412: 1339،  بافقیوحشی    (     
 چنـین رفتـاري،   اوسـت امـا بـا   در نظر وحشی، هنرنمایی حـسود، علـت حـسادت         

اند نیز  شوند و هنرمندانی که مورد حسد واقع شده هنري او واقف می هوشمندان بر بی
  :گردند مشهورتر می

ــرکیش را    ــرد هن ـــی م ـــب کنـ   عی
  هنر آن کـس کـه بـود هوشـمند         زین  

  کنــی  آن که تـو عیـب هنـرش مـی         
  

  تــا بنمایـــی هنـــــر خــویش را     
  هـاي تـو دانـد کـه چنـد          بی هنـري  

ــی   ــامورش م ــا ن ــه ج ــی در هم   کن
  )412:همان (                             

کند که هر گنـاهی را مجـازاتی    وحشی در ادامه به این نکته تربیتی ظریف اشاره می     
  : ترساند ن اساس، حسود را از مکافات حتمی عمل خود میبر همی. است
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ــرس  ــردش دوران بت ــن از گ ــد مک   ب
  هر که بـدي کـرد بـه جـز بـد ندیـد        

  

ـــرس    ـــند  زان  بت ــات ک   دور، مکاف
  کرد که یک بد که عوض صـد ندیـد         

  )413:همان (                              
   پذیري  ذلت-4-2-5

شویم که چندان  شی، گاهی با سخنانی مواجه میگیر اخالقی وح در کنار اشعار چشم
، گرچه در مقایسه با اشعار اخالقی و این گونه سخنان. آید  خوش نمیمخاطببه مذاق 

هجویات رکیک، . رسد تربیتی او بسامد کمتري دارد ولی اندك آن هم بسیار به نظر می         
دادن و تـن غم و اندوه مفرط، یأس و ناامیدي، سپردن سرنوشت به دست فلک و بخت         

  .، از جمله این سخنان است)سگیات(به خواري و ذلت 
است،  هاي نامیمونی که دامن شعر به ویژه غزل فارسی را مکدر نموده یکی از وصله

از زمـانی کـه رسـم    . شـود  از آن یاد مـی  » سگیات«موضوعی است که امروزه با عنوان       
برابر ناز و استغناي معشوق عشقبازي پا به عرصه ادب فارسی نهاده، عاشقان همواره در 

این تواضع . اند اي متوسل شده اظهار نیاز کرده و براي اثبات وفاداري خود به هر حربه
گرچـه در شـعر   . یابد ها خاتمه می شود و به پذیرش انواع ذلت از اظهار ادب آغاز می 

شاعران متقدمی همچـون عنـصري، فرخـی و منـوچهري، شـاعر یـا عاشـق بـه سـبب                  
پذیرفت اما این حقارت و      هایی را نمی   گاه چنین ذلت   ز عزّت نفس هیچ   برخورداري ا 

تدریج این موضوع، یعنـی     ه  پستی در شعر شاعران پس از آنها کم و بیش راه یافت و ب             
وحـشی بـافقی کـه در       . ، از موضوعات رایـج شـعر فارسـی شـد          »سگ معشوق شدن  «

همواره بر علو نفـس  که  آزمایی کرده است، با این موضوعات مختلف شعر فارسی طبع   
 و مقام و منزلـت    به این ورطه افتاده   بالید اما خواسته یا ناخواسته،       و وارستگی خود می   

است و نه تنها در برابر معشوق که در مقابل ممـدوح           باره تنزل داده   واالي خود را یک   
  :دهد خود، میر میران، نیز چنین به ذلت و حقارت تن درمی
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   سر کرده پاست کز امختصر کردم سخن وحشی
  

هر پابوس سگان میر میران آمده اســت            ـب
  )26: 1339،  بافقیوحشی    (          

شناسـد کـه     در اظهار وفاداري  به معشوق موجودي وفادارتر از سـگ نمـی           وحشی
  :خود را به آن نسبت دهد

  وحشی شده دمسـاز سگان سر کویت     
  

  گردیده بـه یاران وفــادار مصــاحب  
  )14:همان    (                            

بیرون از سراي معشوق مانده و اجازه ورود ندارد، خود را به         به دلیل این که     گاه نیز   
  :است سگ مانند کرده

  سرا نشـسـت   وحشی ببین که یار به عشرت     
  

  بیرون در گذاشت به حال سـگان مـرا          
  )10: 1339،  بافقیوحشی(             

هایی است کـه وحـشی در        ق از دیگر صفات و ویژگی     بیداري بر درگاه معشو    شب
  :بیند خود و این حیوان مشترك می

  ام شب به کویت مردمان را نیست خواب از دیده 
  

  گر ز من باور نداري از سگان خود بپرس  
  )97:همان    (                               

در نظر یار، نامی رسد و چون نام وحشی  در غزلی دیگر خوارمایگی به اوج خود می
  :دهد آمیزاست، به سگ تغییر نام می ننگ

  چه ننگ آمیز نامی بوده پیش یار این وحـشی   
  

  کردم بسی به بود از این خود را اگر سگ نام می            
  )113:همان(                                         

ه در شـود بلکـ    این نوع اظهار مذلت و خواري به شعر عاشقانه وحشی منحصر نمی           
 گرچه علت عمده این امر، پیروي .است اشعار مدحی او، هرچند اندك، نیز رسوخ کرده

تـأثیر   وحشی از سنن شعر فارسی است ولی فقر و تنگدستی او نیز در این گرایش بـی          
اي پس از مدح میرمیران به تفاوت خود با دیگر درباریان  وحشی در قصیده. است نبوده

  :گوید  میمی کند واشاره 
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  ن نمـی خـواهـم از تو غیر از تـو       مـ
  

  خواهد از تو جـز دینــار     او نمـــی   
  )203:همان                               (

  

کند و از جهتی بـه آن اقـرار دارد، او را بـه          ولی گدایی، که از طرفی آن را انکار می        
  :گوید کشاند و چنین می ذلت می

  من سـگ  ایـن درم اگــر دگـــران      
ـ    دا کـز پــی گدایـی نیـســت     به خ

  چـون بگویم گـدا نیـم هـســتـــم     
  

  خــادم این درنـــد و خـدمتـــکار        
  ...که مدح تـو مـی کـنم تکـرار           این

  شــاعران را گــدایی اســت شــعار   
  )203: 1339،  بافقیوحشی    (    

   جدولها و نمودارها-5
 او، عناصـر  پس از بررسی دقیق حدود سی درصد از اشـعار وحـشی در آثـار مختلـف              

  سپس تعداد ابیات به دست آمده درباره هـر .پربسامد اخالقی و تربیتی استخراج گردید  
یک از موضوعات اخالقی و تربیتی به تمام اشعار وي تعمیم داده شد و تعداد کل ابیات 

یـک از   در پایان نیز پس از تعیین درصد هر      . هر موضوع در تمام اشعار او محاسبه شد       
  . شعار وحشی، سه جدول زیر طراحی شده استعناصر تعلیمی ا

  
  بسامد فضایل اخالقی در کل اشعار وحشی - 1جدول شماره 

 نسبت به کل اشعار / درصد تعداد ابیات فضایل اخالقی ردیف

1  
2  
3  
4  
5 

  ود و بخششج
  وارستگی و بلندهمتی

  عدل و انصاف
  قناعت
 صحبت

248  
220  
176  
166  
164 

2/7  
4/2  
9/1  
8/1  
8/1 

 7/10 974 بیاتجمع ا 6
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  بسامد رذایل اخالقی در کل اشعار وحشی - 2جدول شماره 
 نسبت به کل اشعار / درصد تعداد ابیات رذایل اخالقی ردیف

1  
2  
3  
4  
5 

  حقارت و ذلت
  ریا و تظاهر
  کبر و غرور
  حرص و آز

 حسد

124  
122  
104  
82  
62 

1/4  
3/1  
1/1  
9/  
7/ 

 4/5 494 جمع ابیات 6

  مضامین تربیتی در کل اشعار وحشیبسامد  - 3جدول شماره 
 نسبت به کل اشعار / درصد تعداد ابیات مضامین تربیتی ردیف

1  
2  
3  
4  
5 

  تنبیه
  استعداد و قابلیت
  سعی و تالش

  ...تربیت، پرورش و 
دیگر مضامین تربیتی چون 

عالقه، انگیزه، تکریم مربی و 
  ...نوآموز و

 

196  
84  
54  
42  
  
32  
 

2/2  
9/  
6/  
5/  

  
4/  

  
 

 4/4 398 ع ابیاتجم 6

 
پـرداز،    درصد از اشعار وحشی وقوع20از  دهد که بیش فوق نشان می هاي جدول

. سـروده شـده اسـت    در موضوعات اخالقی، تعلیمی و تربیتی محدودي که برشـمردیم 
 بنابراین اگر دیگر مفاهیم و معانی اخالقی و تربیتی را که انواع آنها در شـعر او فـراوان             

درصـد اینگونـه    برشـماریم،  ري نسبت به موارد بررسی شده دارد ولی بسامد کمتاست
  .اشعار او نسبت به کل اشعارش بسیار فراتر از این خواهد رفت
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دهد که وحـشی   مقایسه فضایل اخالقی با رذایل اخالقی و مضامین تربیتی نشان می      
اي کـه بـسامد فـضایل     گرایش بیشتري به بیان فضایل اخالقی داشته اسـت، بـه گونـه         

تـر   خالقی در آثار او از مجموع فراوانی رذایل اخالقی و مـضامین تربیتـی نیـز افـزون        ا
شاید بتوان علت این امر را خوشبینی او نسبت به جامعه و همنوعانش به حساب . است
. کنـد  هاي وحشی از ابناي روزگار، چنین ادعایی را کمتر تأیید می            شکوه  هر چند  آورد

هـاي مـدحی     از فضایل اخالقی، در قصاید و مثنوي      تر آن است که بسیاري       علت مهم 
وحشی سروده شده است و در گستره شعر مدحی زبان فارسی، رابطه مداح و ممـدوح           

 کرد که شاعر از محاسن و خصایص نیکوي ممدوح سخن بگوید، هر    چنین ایجاب می  
در این میان، فضیلت احسان و بخشش   . چند که او از چنین خصایصی برخوردار نباشد       

یش از تمامی فضایل، رذایل و مضامین تربیتی، توجه وحشی را به خـود جلـب کـرده            ب
چه وحشی از وارستگی و بلندهمتی خود که در بـسیاري اوقـات بـا تفـاخر                  گر. است

از جـود و احـسان، دومـین       آمیزد، فراوان سخن گفته و از نظر بـسامد، پـس           درهم می 
عامل مهم در گرایش او به احـسان و  سجیۀ اخالقی است که بدان پرداخته است اما دو         

سرا  اي است که معموالً شاعران مدیحه       یکی اداي وظیفه   ؛بخشش دخالت مستقیم دارد   
منصبان جامعه به عهـده دارنـد کـه ایـن موضـوع دربـاره                نسبت به حاکمان و صاحب    

توصیف عدل و انصاف آنها نیز صادق است و دیگر، نیازهاي مادي و معنوي است کـه        
گرچـه میـان    . کـشاند  پایه و اسـاس مـی      هاي غالباً بی   گونه توصیف   به این  شاعران را 

انـد، صـمیمیت و احترامـی متقابـل          وحشی و حکمرانان محلی یزد که ممدوح او بوده        
 درصد از اشعاري که او در فضیلت بخشش و عدل و انصاف 80وجود داشته و حدود     

 کـه در    و ظلمی  عدالتی  بی هاي وحشی از   سروده در توصیف آنها بوده است اما شکوه       
حق او روا داشته شده و فقر و تنگدستی که با آن دست به گریبان بوده، آن هم در ادامه   

، بیانگر )363: 1339وحشی، . ك. ر(ستاید  ابیاتی که ممدوح را به عدالت و بخشش می
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 اي است که بر نوعی دوگانگی در رفتار شاعر یا عدم صداقت او و یا اداي همان وظیفه   
  .عهده داشته است

هرچند مضامین تربیتی در اشعار وحشی در مقایسه با فضایل و رذایل اخالقی، تعداد 
ابیات کمتري را به خود اختصاص داده است ولـی در عـین حـال، فراوانـی آنهـا قابـل         

در این بین عنصر تنبیه از دیگر مضامین تربیتی بسامد بسیار باالتري دارد . مالحظه است
علت ایـن تفـاوت معنـادار،    . هاي پراکنده وحشی جاي دارد   قصاید و مثنوي    غالباً در  و

هـاي   شود زیرا در نظـر شـاعران یکـی از ویژگـی     همچنان به اشعار مدحی مربوط می     
بـه  . برجسته ممدوحان مجازات و تنبیه بدخواهان و دشمنان دولت و دین بـوده اسـت              

  .از این نوع اشعار است درصد ابیات تنبیهی دیوان وحشی 85کم   دستدلیلهمین 
  

  نسبت فضایل اخالقی در آثار وحشی - 1نمودار شماره 
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از رذایـل   که تمایل و گرایش وحشی به فضایل اخالقی بـیش  از این گفته شد پیش
هـاي پراکنـده و    در قـصاید، مثنـوي   بنا به عواملی که بیان شد، این فضایل،. بوده است
بـه   اشعار عاشـقانه،  برین و خلد و در بسامد نبیشتری غالباً مدحی هستند، که قطعات او

حـال،   فرهاد و شیرین که محتواي آنها توصیف عشق و دلدادگی، حـسب  ویژه منظومه
و مبـاحثی از ایـن دسـت اسـت،      شـکنی  فراق و درد هجران، وفاداري و پیمان بیان غم

 آثار نیز تا فراوانی بیشتر فضایل در ناظر و منظور نسبت به دیگر. ترین بسامد را دارد کم
   .توصیف سجایاي پادشاهان در این اثر بوده است اي ناشی از اندازه
  

  نسبت رذایل اخالقی در آثار وحشی - 2نمودار شماره 

  
بینی معشوق، تظاهر به عشق رقیب و مدعی، غبطه یا حـسد         اگر استغنا و خودبزرگ   

 مظاهر کبـر، ریـا،      عاشق صادق نسبت به رقیبان و اغیار و خاکساري و نیاز عاشق را از             
بسامد  تردید غزلیات وحشی نسبت به دیگر آثار او باالترین حسد و حقارت بدانیم، بی
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 از عناصر ذاتی شعر عاشقانه است، که این امور اما با توجه به این دارد رذایل اخالقی را

گونـه کـه     آن. در بررسی رذایل اخالقی شعر وحشی مورد محاسبه قرار نگرفتـه اسـت            
از نظر فراوانی  اخالقی است،-برین که اثري تعلیمی خلد دهد، منظومه شان مینمودار ن

شاید . به خود اختصاص داده است رذایل اخالقی است، بیشترین ابیاتی را که در تشریح
وحشی همانند  این است که رذایل اخالقی در این اثر، بسامد بیشتري دارد که علت این

برخورداري از  مقدمه که مبارزه با رذایل اخالقی،بسیاري از علماي اخالق معتقد است 
پـذیري   اخالقی حقارت و ذلـت  برین به رذیلت وحشی در خلد .فضایل اخالقی است

آن . چندان توجه نداشته و این خوي ناپسند در غزلیات و قصاید او بسامد بـاالیی دارد         
 در  که خـود به این سبب که وحشی از آن بیزاري جسته باشد بلکه          سبب    این  به هم نه 

   .است آمده دامن آن گرفتار
  

  نسبت مضامین تربیتی در آثار وحشی - 3نمودار شماره 
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 ...وهاي پراکنده قطعـات   در قصاید، مثنوي همانند فضایل اخالقی، مضامین تربیتی

وانی باالي مضمون اعلت عمده این امر، فر. بسیار باالتري دارد بسامد نسبت به سایر آثار
بـه   مداح، در اشعار مدحی خود شاعران  وحشی همانند دیگر زات است کهتنبیه و مجا

  .یاد کرده استدر خور ستایش ممدوحان از آن  ترین رفتارهاي عنوان یکی از مهم
  
  نتیجه

وحشی بافقی مفاهیم و موضوعات مختلفی را با بیان شاعرانه خود به مخاطبـان عرضـه           
هاي اخالقی و دینـی، در  ه تر از آن، آموز ماي از مضامین تربیتی و مه  پاره. است نموده

هـاي تربیتـی فراوانـی اسـت از جملـه            ورزي که خود نیز دربردارنده آموزه      کنار عشق 
بـه  نتایج به دست آمده از این پژوهش        . ترین موضوعات شعر این شاعر است      شاخص

  :قرار زیر است
ن اثر که صـبغۀ  ای. ترین اثر تعلیمی و اخالقی وحشی است برین مهم  منظومۀ خلد  -

که به فضایل اخالقی پرداخته باشد، رذایل اخالقـی را مـورد             صوفیانه دارد، بیش از آن    
ترین رذایلی کـه در ایـن منظومـه مـورد توجـه              برجسته. است نقد و بررسی قرار داده    

گرفته و به عنوان سد راه سعادت انسان از آنها نام برده شـده اسـت، کبـر،      وحشی قرار 
   .حرص و حسد است

 فضایل اخالقـی  بربرین، در دیگر آثار، تکیه و توجه وحشی بیشتر    خالف خلد   بر -
 که بیشترین بسامد را در بـین رذایـل اخالقـی دارد، از         نیز است، اگرچه رذایلی چون تظاهر    
مهمترین آموزههاي اخالقی آثـار او احـسان، وارسـتگی،         . نگاه تیزبین او مخفی نمانده است     

  .  احسان و بخشش باالترین بسامد را داردوحبت است قناعت و اثر ص عدالت،
 این علم مطابقت فراوان جدیداي از مضامین تربیتی که بعضاً با نظریات   تبیین پاره-

مسائلی چون توجه به استعداد، قابلیت، ذات و . دارد، در آثار وحشی جالب توجه است  
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کـسان نبـودن ظرفیـت افـراد،     گرفتن عالقه و انگیزه در یادگیري، ی طینت افراد، در نظر   
 توجه به شرایط تنبیه که در اشعار او به زیبایی بازتاب  وبرجستگی عنصر سعی و تالش

  .در میان مضامین تربیتی، تنبیه باالترین بسامد را دارد. داشته است
پذیري نیـز   پسند چون ذلت هاي اخالقی، موضوعاتی نه چندان دل     کنار آموزه   در -

خورد که در مخاطب، نوعی دلزدگی یا بـدآموزي ایجـاد      شم می در اشعار وحشی به چ    
 از یک سـنت   پیروياي از این امور صرفاً   اگرچه شاید گرایش وحشی به پاره     . کند می

  .ادبی باشد
  

  منابع 
  .قرآن کریم -1
، بـه کوشـش رحـیم     حـافظ دیـوان ). 1369. ( ـ حافظ، خواجه شمس الدین محمـد  2

  .زوار: ذوالنور، تهران
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