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 ی شاعر با نمونه قرار دادن وحشی بافقی و عرفی شیرازیپیوند محیط با اندیشه
 

 لیلا ایزی **احمدخواجه ایم دکتر*

 
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی **عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری *

 
شاعر  همچون نفسانیاتتواند معلول عوامل متعددی شناسی است که خود میگیرد، بحث سبکقرار می توجّهادبیات و شعر مورد  یگسترهمسائلی که در  ازجمله

ممکن است  آورکه در محیطی خفقاناست. چنانی شاعر بر اندیشه محیط و اجتماعتأثیر  ،یکی از این عوامل .1و ... باشد تحوّلات سیاسی، مخاطب، یا نویسنده

م و ... بیشتر ی تخییلی، تجسّهایی همچون استعارهکاربرد آرایه ،شاعر پرورش یافته و در نتیجه ی تخیّلد و یا در محیطی ادب دوست، قوهکاربرد کنایه فزونی یاب

 .یدآبه چشم 

ابعاد تأثیر محیط بر اندیشه  -عصراین دو شاعر هم - .ق.( ه963-999)عرفی شیرازیو  .ق.( ه939-991)وحشی بافقیبرآنیم تا با بررسی شعر  در این پژوهش

 «خلدبرین»های ، مثنویپژوهش ی آماریجامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. صورخیال کاربردلحاظ چگونگی بهو شخصیت هر یک از این شاعران را 

مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تجزیه و ها آنتمامی ابیات  باشد کهمیعرفی شیرازی  «الابکارمجمع» و وحشی بافقی

 باشد.ای میخانهعات کتابتحلیل عقلانی و مطال

نگر داشته که این مسأله گیر و منفیشخصیتی گوشه وحشی بافقی ،حاکی از آن است که به سبب خفقان حاکم بر جامعه ،ای که از این بررسی حاصل شدنتیجه 

ی تأسف و تحقیر و استعاره بعید، استعاره مرشحه، کنایه، اسناد مجازی با انگیزهکاربرد فراوانی تأثیر این بدبینی را در  سایه افکنده است؛ خلدبرین بر تمام مثنوی

، در شعر ه استعرفی از رفاه و شرایط اجتماعی مناسبی برخوردار بود ازآنجاکه از سوی دیگر، توان دید.می -الابکارنسبت به کاربرد این موارد در مجمع -سرزنش

ی مصرحه و ی قریب، استعارهاستعارهاین مثبت اندیشی شاعر در کاربرد فراوان  .استاندیش شاعر که گویای شخصیت مثبت ز تصاویر و مضامینی بهره بردها خود

 نمود یافته است.مفاخره ی کاربرد اسناد مجازی با انگیزه

 

 .وحشی بافقی؛ محیط و اجتماع؛ الابکارمجمع؛ عرفی شیرازی؛ صورخیال شناسی؛سبک؛ خلدبرین  :یدواژهکل

 

 مقدمه        

تعبیر. سبک به یک اثر  ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز یهخاص ادراک و بیان افکار به وسیل سبک در اصطلاح ادبیات عبارت است از روش»

حقیقت ی هنویسنده دربارر گوینده یا خویش وابسته به طرز تفکّ یهکند و آن نیز به نوبخاص خود را از لحاظ صورت و معنی القاء میی هادبی وجه

 .سویی خاص سوق دهدور را به سمتتفکّر گوینده یا نویسنده مؤثر باشد و این تفکّ تواند در طرزمسائل بسیاری می (11: 1369)بهار، 2«باشد.می

 3تواند نقش بسزایی در اندیشه و پرورش خیال شاعر داشته باشد.یکی از این مسائل، بحث تأثیر محیط پیرامون شاعر و نویسنده است که می

چنینی نیست؛ بلکه درصدد آنیم که ببینیم محیط و شرایط های آن و مسائل اینشناسی و گونهدر این مجال قصد ما توضیح پیرامون سبک

عصر، بدین منظور از میان آثار دو شاعر هم مؤثر باشد. ی شاعر و نویسندهگیری احساس و اندیشهتواند بر شکلچه حد و چگونه میاجتماعی تا 

ل الابکار را انتخاب کرده و به بررسی ابعاد تأثیر محیط و اجتماع بر اندیشه و تخیّخلدبرین و مجمعدو مثنوی یعنی وحشی بافقی و عرفی شیرازی، 

 .هریک از این آثار صورت گرفته استکاررفته در بهسبک  هایها و شباهتمیان تفاوتی امقایسه زو در انتها نی میاپرداختهاین دو شاعر 

عصر بودن، در آثارشان از هم در عینهستند که  و از مقلّدان نظامی ی دهم هجریسبک سدهاز شاعران صاحب عرفی شیرازیو  وحشی بافقی

در آثار  کاررفتهبهو سبک  4به مکتب وقوع شهرت دارد است، ؛ سبکی را که وحشی در آثار خود از آن بهره بردهاندگرفتهدو سبک متفاوت بهره 

یعنی ایران و  ،جدا از همجا که این دو شاعر در دو محیط از آن .5عرفی نیز در شمار نخستین آثاری است که به سبک هندی سروده شده است

این دو شاعر همین تفاوت در محیط زندگی عصر، یکی از دلایل اختلاف سبک این دو اثر همکه آید این گمان پدید می ردندکزندگی می ،هندوستان

 .باشد

و  صورخیالقابل بررسی است، در این پژوهش صرفاً به بحث  گوناگونیاز زوایای  ،ی شاعرو اندیشه جا که بررسی تأثیر محیط بر شعراز آن

 پرداخته شده است. مورد نظر آثار و تأثیر پذیری آن از محیط پیرامون شاعران این چگونگی کاربرد آن در هر یک از

 شاعربینی محیط و تأثیرگذاری بر اندیشه و جهان -1
 رابطه با یکدیگر مورد بررسی و تحلیل قرار داد نه جدا از یکدیگر:شناسان بر این باورند که انسان و محیط را باید در روان
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ای است که فرد العاده مهم است؛ به این معنا که خوی انسانی، محصول جامعهیعنی جهان خارجی نیز فوق «خو»ی دیگر ی سازندهیک سرچشمه»

های جدید به وجود ه میان تقاضاهای غریزی وترس از ناکامیهایی را کآموزد که چطور باید کشمکشکند. محیط به فرد میدر آن زندگی می

 6(191: 1352)اس.بلوم، « آیند را حل کند.می

این  .7در آن قرار دارد که است وضعیتی از تابعی هر شخص، ؛ در واقع رفتاردهدیم قرار تأثیر تحت را او رفتار مختلفی سطوح در انسان محیط

 شود.وضعیت شامل محیط و حتی طبیعت پیرامون فرد نیز می

د. آنان حتی چگونگی وضعیت رگذامیر بسیاری بر چگونگی شخصیت او ثی، تأآدمیهای پیرامون اشیاء و پدیدهنظران معتقدند تمامی مسائل، صاحب

 1دانند.آب و هوایی را در نوع خلق و خوی فرد مؤثر می

ی از اندیشه ی درستدرک و دریافت به آمدنتواند در نائل یم شاعر و نویسنده به محیط پیرامون توجّه تحلیل آثار ادبی نیزدر بررسی و تجزیه 

 آشنایی با محیط پیرامون آنان است:برخی مفاهیم خاص در شعر شاعران در گرو  چراکه گاه درک  پنهان در آثار ادبی، نقش مؤثری داشته باشد؛

کنند. در پژوهش و بررسی ها حرکت میتاریخی نباشند، اما دوشادوش آن -های اجتماعیی جریانهنری بدون شک، اگر زاییده -های ادبیجریان»

 ادبیات هر عصری، نباید از اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روابط فرهنگی میان افراد و نهادهای جامعه غافل بود؛ زیرا ادبیات انعکاس

هایی است که ناشی از همین اوضاع و روابط اجتماعی است. ادبیات، جهان دیگری است که در خیال ها و پیروزی، ناکامیهاها، اشتیاقخواست

ها و ی خواستی روح آدمی است. مجموعهکنندهشود و در برابر جهان عینی و واقعی قرار دارد. این جهان خیالی، جبران کننده و متعادلساخته می

 (54: 1315فتوحی، «)توان مورد مطالعه قرار داد.های او را، در همین جهان تخیلی میها و نفرتها و شکستفتنی بشر و شوقنیاهای دستآرمان

. ت بیشتری مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهیمبادقّاز محیط پیرامون خود را  اکنون درصدد آنیم تا بازتاب این تأثیرپذیری شاعر و نویسنده

، آنانسپس به بررسی اشعار  مذکور داشته باشیم و نامه و شرایط سیاسی و اقلیمی هریک از شاعراندانیم ابتدا مروری بر زندگیزم میبدین منظور لا

 بپردازیم.

 وحشی بافقی -2

و یا به  -یزد وی در بافق که از اعمال »ی دهم هجری است. گوی سدهیکی از شاعران پارسی 9(.ق. ه939-991) یبافقوحشی ین محمد الدّکمال

درمورد برگزیدن تخلّص وی، اظهار نظرهای متفاوتی  (5: 1391، بافقی وحشی«)ی متوسطی دیده به جهان گشود.است در خانواده -روایتی کرمان

 (21: 1371، )مسرت 11"الدین سازگار است.ی کمالرسد این است که این تخلّص با منش عارفانه و عاشقانهنظر میچه درست بهآن"اما  ؛شده است

آزمایی کرده و دیوانش متجاوز از نه هزار بیت شامل قصیده، ترکیب و ترجیع، غزل، قطعه، رباعی های ادبی طبعتقریباً در تمامی قالب وحشی بافقی 

 :کنیمبه ذکر چند نمونه بسنده می جادرمورد شعر او اظهار نظرهای بسیاری صورت گرفته که در این 11 و مثنوی است.

 (141: 1327کتابدار، «)گوید.شاعری است خوش طبع و پخته و انواع شعر را و به خصوص غزل را خوب می وحشی بافقیمولانا »

پرداخت و نرد محبّت با نازنینان اشعار دلاویزیش معدن فصاحت است و گفتار شورانگیزش سرتاسر با لطافت. همواره به شغل عشق و عاشقی می»

 (741: 1317گوپامای، «)آورد.جاست که کلامش چاشنی درد دارد و مستمعان را به تواجد میاین باخت؛ ازاندام میگل

ی سهل ممتنع قدرت داشته و در برخی به استادی رسیده و در برخی و بر انواع نظم به طریقه آزمایی کردهطبع های شعر پارسیوی در تمام گونه

 12(197: 1343حسین، مظفر «)های بدیعی آفریده است.مونهنیز ن

زبان محاوره  بهگاه که است چنان با زبانی ساده و روان بیان شده آن ،او هاییالیخبیان احساسات و عواطف و نازک ،ظرایف شاعرانه، هامضمون

تأثیر  مخاطبو جان چنان بر روح آنگویی وحشی بخشد. این سادهراوان میین مسأله به شعر او ارزش و اعتبار فو هم 13شودبسیار نزدیک می

 14یافته است. گونهالمثلی ضرببیات آن جنبهگشته و برخی ادهان به دهان می هااو تا مدتاشعار گذارده که 

 عرفی شیرازی -3
هجری یا  963یعرفی در سنه»است.  وحشی بافقیزمان با و هم ی دهم هجریاز شاعران بنام سده ینالدّجمالب به ین ملقّابن بدرالدّمحمد

ص و زادبوم خویش شهرت زیاد حاصل نمود. ... به د یافته و بعدها به سبب تخلّتولّ[شیراز]هجری قمری در همین شهر 961 یقول دیگر در سنهبه

 15(23: 1332علی عابد، «)ام جوانی، به عرفی معروف گردید.کرد و بعدها در ایّص مییدی تخلّس ف میخانه عرفی اولاًی مصنّعقیده

بسیاری از شاعران که در آن روزگار پذیرای  جوانی به سبب بیماری آبله و زشتی صورتش از ایران بار سفر را بربست و به هندوستانوی در آغاز 

 بود، رفت. گویپارسی

ی شعر عرفی است. با مطالعه برآمدهی آن از عهده یخوببهآزمایی کرده و های ادبی طبععصران خود، در بیشتر قالبوی نیز همچون بسیاری از هم

پردازی و آرایه لفّاظیهای پزشکی، منطق و حکمت پی برد. شعر او سرشار از ی دانشتوان به علم و آگاهی او در زمینههایش، میقصیده یژهوبه

 (1431: 1314شود. )واله داغستانی، ای که گاه مخاطب در فهم ابیات آن دچار مشکل میگونهبه ؛است
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 بک وحشی بافقی با عرفی شیرازیتفاوت س -4
به مکتب وقوع در آثار وحشی  کاررفتهبه سبکاند. ی متفاوت در آثارشان بهره بردهشیوهعصرند، اما از دو سبک و با یکدیگر هم ،دو شاعرهرچند این 

المثل و ردالعجز دیگر جناس لفظی و معنوی و ارسالدر زبان وقوع »: است لفّاظی دورازبهگویی و بیانی ساده ،های بارز آنکه از ویژگی شهرت دارد

 (1:  1341گلچین معانی، «)حال بود و بیان واقع.ها وجود نداشت؛ بلکه صاف و صریح و زبانالصدر و ایهام و ابهام و مانند اینعلی

نو، طرز برخورد شاعر با یدر این شیوه». عرفی سبکی متفاوت با سبک وحشی را در آثار خود به کار گرفته است که به سبک هندی شهرت دارد

چه به که در آننگری داده بود و با آننگری، جای خود را به درونعوالم طبیعت نیز رنگ خاص تربیت و کمال مطلوب عصر را داشت؛ برون

داشت، شاعر دائم به ماورای ه ارتباطی زندگی روزانچه به تجربهشد، باز در آنمیگویی شعار شاعر محسوب ، وقوعشدعشقی مربوط مییتجربه

چیز  یافت و در واقع، از درون خود به همهبرد؛ طبیعت را سراپا روح و حرکت میسر میهای پیچیده بهی ابهام خیالگریخت و در سایهحقیقت می

 (143:  1353کوب،)زرین« بخشید.می آن جان

در  عرفی شیرازیدر ایران و  وحشی بافقیگردد؛ چراکه برمی دو شاعرهای اصلی این تفاوت سبک، به تفاوت محیط زندگی این یکی از علت

نیست  مستثنانهد که شاعر نیز از این بحث ر آدمی تأثیر بسیاری میبرد. این تفاوت محیط خواسته یا ناخواسته بر اندیشه و تفکّسر میهندوستان به

 گیرد.و بسیار تحت تأثیر محیط قرار می

 ی دهم هجریسده -5
ایران  ییختهگسازهمت لحاظ وحدت و انسجامی که میان ملّ هجری، مصادف با حکومت صفویان در ایران است. هرچند این حکومت به ی دهمسده

 لطفی قرار گرفتند.گوی در دربار صفوی مورد بیپارسیشعر و شاعران  ،راه نباشد اگر بگوییماما در این میان شاید بی ؛است توجّهایجاد کرد، درخور 

جا که حکومت صفوی مذهب تشیع را به رسمیت شناخته بود و سعی در گسترش آن داشت، تنها برای اشعاری که در مدح امامان و شعائر از آن

که بازار شعر و شاعری در ایران بسیار کاسد بود، با  همین روزها. در 16نهادندوقعی نمی شدند و به دیگر اشعار،مذهب تشیع بود، ارزش قائل می

تا  تمام امور حکومت تازه تأسیس» چراکهبه هندوستان بابی نو برای حیات زبان و ادب پارسی در هندوستان گشوده شد؛  ابربی ظهیرالدین حمله

عیار ایرانی، در خارج از ایران درآورد و به به صورت یک دولت تمامگرفت و آن را ها انجام میشدگان آندیرگاه به دست ایرانیان و یا تربیت

ی آن، زبان و ادب پارسی در این سرزمین، رواج و گسترش قابل گوی تبدیل شد که در نتیجهبزرگترین پناهگاه نویسندگان و شاعران پارسی

 (224- 223:  1369براون، « )ای یافت.ملاحظه

بسیار دربار هندوستان به شعر و  توجّه ،داد و در مقابلهایی که دربار صفوی به شعر و شاعران نشان مییتوجّهو بی به شرایط محیط ایران توجّهبا 

در این میان  (422:  1371شدند تا به نان و نوایی برسند. )صفا، ی هندوستان میروانه ،ی شاعری داشتندادب پارسی، اغلب کسانی که اندک قریحه

 کردند و یا اینکه با سرودن اشعار مذهبی به خدمت دربار صفوی درآمدند.دربار زندگی می دورازبهیا با مناعت طبع و  کهبرخی نیز در ایران ماندند 

 وحشی بافقین است و شاعران مهاجر به هندوستا ازجمله عرفی شیرازیی ما نیز در شمار این دو دسته از شاعران هستند. شاعران مورد مطالعه

 گفت.گوی است که شعر خود را در خدمت ارتزاق قرار نداد و برای خود و مخاطب عامه شعر میاز آن دسته شاعران پارسی

دربار هندوستان قرار گرفت و از رفاه اجتماعی خوبی برخوردار  خاصّ توجّهمورد  ،عرفی در همان آغاز جوانی به سبب ذوق شعری فراوانی که داشت

جا که بسیاری از شاعرنماها به سروری رسیده بودند، وحشی که در ایران ماندگار شد، به سبب خفقان حاکم بر جامعه و از آن برخلاف او، شد.

خوشی از محیط و پیرامون خود نداشت و نسبت به عرفی از رفاه اجتماعی چندانی برخوردار نبود. این ناخشنودی شاعر از بدعهدی زمانه  چندان دلِ

که اهل هنر زیر زمین خفته و  –، پس از نعت خداوند و ... از اوضاع نابسامان روزگار خود «خلدبرین» ینآغازاست که در همان ابیات  ایاندازهبه 

 دهد:داد سخن سر می –اند هنران سروری یافتهبی

 اندخفته زمین زیر هنر اهل                 اندرفته هنر اهل ز زمین روی -24

 کند:( و با ذکر این شرایط مخاطب را به انزوا و دوری از خلق دعوت می315: 1374،وحشی بافقی)

 میان از بکش پای وفا همچو        جهان اهل در نیست وفا رسم -12

 منفعل کس در از نروی تا         لگِ به پا خود عزلتگه به باش -13

 (319: 1374،وحشی بافقی)

پردازد؛ این ناخرسندی از اند، مییابد، به گله از روزگار و شاعرنماهایی که سروری یافتهمند است و هر جایی که فرصت میاز روزگار خود گله وحشی

ی صورت خطابی آورده است و این دید منفسایه افکنده است. وی نخستین بیت هر بخش را به خلدبرینروزگار و دید منفی شاعر، بر تمام مثنوی 

 پیداست: یروشنبهاو در این ابیات 

 سخن ملک به راه بسی تو از         زن گام سخن ملک ره به ای -9/321
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 شده غم را تو دیده اگر شادی          شده مجسم اندوه و غم ای -3/321

 انداخته سر ز تواضع تاج              برافراخته کبر علم ای -19/331

 (331 – 321 :1374،وحشی بافقی)

های اثر خود را با بیتی خطابی آغاز کرده که این خطاب، گاه به آدمی، گاه به خالق هستی و گاه نیز ، اغلب بخشوحشی بافقیعرفی نیز همچون 

 هایش سایه افکنده است:مورد خطاب، نفس شاعر است؛ اما تفاوت وی با وحشی در این است که برخلاف وحشی، دید مثبتی بر خطاب

 همه از خاک و تو از وجود نقد       همه از پاک و ای همه عین تو -12/319خداوند:

 بند نخل قلمم سنبل و گل وز              بلند معانی نخل دلم ز ای -19/425شاعر: 

 هایی تند دارد:رسد، خطابفکر زمان میبه مردم کوته کهیهنگامهرچند وی نیز  (315: 1369، عرفی شیرازی)

 بیهودگی آلایش تو عمر           آلودگی معصیت چون همه ای -1

 (419: 1369، عرفی شیرازی)

در آثار آنان است. این پژوهش نیز بیشتر بر  کاررفتهبه صورخیالی شناخت اندیشه و دیدگاه شاعران، بررسی هایکی از راهذکر شد،  گونه کههمان

های بدین منظور تمام مثنوی است. دادهمورد بررسی قرار  صورخیالاز منظر  را متمرکز شده و نگاه مثبت یا منفی هر یک از شاعران صورخیال

 یو به مقایسه دادهیک از این آثار را مورد بررسی قرار و کاربرد صورخیال در هردقیق قرار گرفته  یمورد مطالعه الابکارمجمعو  خلدبرین

 ایم.ثار پرداختهآاین های میان هر یک از تفاوت

 17کار رفته در آثار مورد مطالعهبررسی صورخیال به -6

نگاهی منفی حاکم است.  در مجموع «خلدبرین» بر، اغلب دید مثبتی سایه افکنده و برخلاف آن، «الابکارمجمع»گفته شد، در  ازاینپیشکه چنان

 ؛های مثبتی هستندشبه، وجه«الابکارمجمع»در  کاررفتهبههای شبهروشنی پیداست. اغلب وجههر دو اثر بهدر بررسی تشبیهات  مسألهاین 

بخشی که مصداق جوشش و روح «چشمه»به  شود راتلقی می ی و تغییرات ناگهانییرانگرو نمادکه اغلب  «طوفان»طور مثال عرفی، ای که بهگونهبه

 است تشبیه کرده است:

 گشاد طوفان یچشمه نفسش ز و        زاد بحر کزان بود او یسایه -3/414

 تشبیه کرده است: «شاهد» به زیبارو و شود،کدورت دل و ناراحتی میرا که موجب  «غم»و  «مرغ»را به  «ملَ اَ» یگردوی همچنین در تشبیهی 

 ربودمی او از بوسه غم شاهد         سرودمی او بر نغمه الم مرغ -13/411

 (411و  414: 1369، عرفی شیرازی)

روشنایی، زیبایی، جوشیدن، روح  قبیلهایی از شبه، مثبت هستند؛ وجه«الابکارمجمع»در  کاررفتهبههای شبهاندک، بیشتر وجه وردمچند  جزبه

ی شاد و و گواه روحیهبویی، ارزشمندی و ... که همگی برگرفته از محیط زیبای پیرامون شاعر بخشی، ثمر دهی، پرواز، فراوانی نعمت، خوش

 هستند.او ی مثبت اندیشه

 از اشعار کهچنانآنآن دسته از شاعرانی بود که به هندوستان مهاجرت نکرد و به زندگی محقرانه در ایران اکتفا کرد.  در شمار وحشی بافقی

و  بهمشبهبه  توجّهسروده است. این نکته با و گویا تنها برای خود و مخاطبانش در کوچه و بازار شعر می چندان اهل دربار نبودپیداست، وی وحشی 

و شعر او ریان وقت، برای پذیرش شاعر کردن از دربار و دربا تمنّاتوان، را می تمنّااست. این  درکقابل کاربردهبه تمنّاهایی که وی برای شبهوجه

پنهانی مخاطب را از تمنّا کردن از  صورتبهو مخرّب بودن به سیلاب تشبیه کرده و  ویرانگری ازنظرشاعر تمنّا را که در بیت زیر دانست؛ چنان

 :دیگران برحذر داشته است

 دهد تمنّا سیلاب به خانه           نهد پا آن کاریطلب  به تا -19

 (323 :1374،وحشی بافقی)

نسبت به زندگی دید منفی وی  با« خلدبرین» جایجایدر  است، هل شدهای زیادی را متحمّته و سختیای داشزندگی فقیرانهوحشی جا که از آن 

ها را توصیه به شبهشمار است. غالب وجهانگشت «خلدبرین» در کاررفتهبههای مثبت شبهی است که میزان وجهنگری او به حدّروبرو هستیم. منفی

، رخت بربستن از دنیا، آزار دیدن، به ویرانه ساختن، دربند بودن، بیهوده بودن، درد و پنهان بودن گیری از دنیا، در پرده بودنانزوا طلبی و گوشه

پردازد، از و نعت خداوند می -اند از دنیا فاصله گرفته که-که به ذکر حال درویشان و عارفان  دهد. تنها در مواردیداشتن و ... تشکیل می

 بخشی، صافی و روشنی و ... بهره برده است.، روانفشاندن نورهای مثبتی همچون زیبایی، ارزشمندی، شبهوجه

 همراه ندارند:چیزی بها جز آزار امّ هستندسیما خوشظاهر کند که بهطور مثال در بیت زیر وحشی، شاعرنماها را به مار تشبیه میبه

 خوش آزار به مار صفت بر          ماروش یطایفه این از بگذر -4/319
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 (319 :1374،وحشی بافقی)

 تواند در جهت بهبود اوضاع گامی بردارد،های نااهل به ستوه آمده و نمیانسانهای آن و سروری یافتن از زمانه و بدعهدی و یا در این بیت که شاعر

 گیری از دنیا فراخوانده است:نشینی و گوشهمخاطب خویش را به پرده

 بصر نور چو باش نشین پرده       پرده در یطایفه این از بگذر -11/319

 (319 :1374،وحشی بافقی)

ی هریک از منفی بودن اندیشه مثبت یاای که گونهشود؛ بهمیگر ی کاربرد اسناد مجازی نیز جلوهاین تفاوت محیط و شرایط اجتماعی در زمینه

 «خلدبرین»در که  رسی انجام شده این نتیجه حاصل شدطی بر ی کاربرد اسناد مجازی مورد بررسی قرار داد.توان از خلال نحوهشاعران را می

، بیشترین «الابکارمجمع»اما در  ؛است کاررفتهبهسف، سرزنش، برانگیختن و تحذیر یر، تأهایی همچون تحقانگیزهاغلب اسنادهای مجازی با 

که بسیاری از  بودای گونهبرد و محیط اجتماع بهدر فقر و تنگدستی به سر می وحشی که گفته شد،چنانیابد، مفاخره است. ای که نمود میمسأله

که  وحشی بافقیاما کسی همچون  ؛ندبودند و زندگی مرفهی داشت یدهرسطلاع اندکی از شعر و شاعری نداشتند، به سروری شاعرنماها که حتی ا

، به اجتماع رنجیده بودشاعر که از این اوضاع در نتیجه  و کردمیبه سختی گذران زندگی باید  شت،ی خاص خود را دادر شاعری سبک وشیوه

های کاربرد اسناد ، انگیزهخلدبرین درکه  بینیمیم. از این روی نگردمی هایمافنگرانه به دنیا و جهان پیرامون خود بدگمان شده و با نگاهی منفی

که دل پردردی از شاعرنماهای عصر دارد،  وحشیبه طور مثال در ابیات زیر، . استسرزنش  هایی همچون تحقیر، تأسف وه انگیزههموار مجازی

 داند:میسخن شعر و ی ننگ پردازی این شاعران را مایهمورد خطاب قرار داده و سخنها را آن ای تحقیرآمیزگونهبه

 پوش پرده خریت بر آن شود تا       ی اطلس به دوشزان فکنی جامه -11/325

 تنگ به نظمت نسبت از قافیه          ننگ به مبدل تو از سخن نام -5/331 

 (331و  325: 1374، وحشی بافقی)

ی ب قریحهو به سب پرداخته خاطر به شاعریفکر نان و ... نیست و با آسودگی زندگی مرفه و راحتی دارد، در ،عرفی که در دربار از سوی دیگر

در نتیجه در  11؛کرده استگوی سبقت را ربوده و در همان اوان جوانی آوازه و شهرت فراوانی کسب  ،عصراناز بیشتر هم شاعری فراوانی که داشت

 الابکارمجمعدر  کاررفتهبه های مجازیپردازد. از این روی شمار اسنادجای جای کلام، هرجا فرصتی دست دهد، به تعریف و تمجید از خویش می

کمتر کسی ن باور است که داند و بر ایکه در بیت زیر، عرفی شعر خود را بسیار ناب می. چنان، نمود فراوانی داردکاررفتهبهی مفاخره که با انگیزه

 تواند همچون او شعر بسراید:می

 نیست اصل جزبه طبع این یزاده         نیست فصل به هر تازه ثمر این -11 

داند، معتقد است که شعر او سرایی را همچون خون در تمام وجود خویش جاری میسخنو یا در این بیت که شاعر ( 416: 1369، عرفی شیرازی)

ی پرمعنی شعر او جستجو شاعری هستند باید آب حیات شاعری را در چشمهو دیگر کسانی که در پی شعر و سرشار از معنا و مفاهیم والا است 

 کنند:

 اوست جام در همه معنی یچشمه      نام اوست که سخن خونم یقطره -23

 (415: 1369، عرفی شیرازی) 

 وحشی بافقی. است استعاره بحث حسی و عقلی بودن جامعبر آن داشته باشد، تواند تأثیر مستقیمی هایی که محیط اجتماعی میاز دیگر زمینه

و بیشتر به  اغلب عقلی هستنداست، کار گرفته به در اثر خود هایی کهگیری و انزوا دارد، جامعکه به دلیل شرایط خفقان آور جامعه، میل به گوشه

های آن مربوط به جامع %73.73و تقریباً  یحس« خلدبرین»در  کاررفتهبههای جامع %26.26شوند. حدود های درونی مربوط میدرون و ارزش

به اشیاء است.  یبخشبیشتر به صورت حسی و برگرفته از محیط پیرامون شاعر و نیز شخصیت  ،«الابکارمجمع»در کاررفتهبه هایجامع عقلی است.

عقلی است که در آن بیشتر به معنویات و عوالم درونی پرداخته  %41.41 ، حسی و تقریباً«الابکارمجمع»در  کاررفتهبههای از جامع %59.59 حدود

 شده است:

 نرم نرم دهی شرح سخنان پس      گرم گرم آتش دل از پرسیش -17/323

 (323 :1374،وحشی بافقی)

 آهنگری دم آخر نیستی         بریمی سر به باد این به چند -3/332

استعاره از غرور است. در  «باد»استعاره از عشق و  «آتش»استعاره هستند که  «باد»و  «آتش دل»در ابیات بالا  (332 :1374، وحشی بافقی)

حرارت و پرخطر »قرینه است. جامع در آتش دل و عشق  «این»هم  «باد»، دل قرینه است برای دریافتن معنای ثانوی عبارت و در «آتش دل»
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، در آن کاررفتهبههای شود، جامع در هر دو بیت و استعارهکه دیده میاست. چنان «ارزشی و هیچ و پوچ بودن آنبی»و جامع باد و غرور  «بودن آن

 عقلی و مربوط به مسائل و عوالم درونی است.از نوع 

 بام ز بر افکن شیر قدح این        شام به فرو بر صبح یآینه -16

 «سفیدی»به مصرع اول، استعاره از صبح است که جامع آن  توجّهو نیز با  «این»به قرینه  «قدح شیر»در بیت بالا  (391 :1369، عرفی شیرازی)

 باشد.است و حسی می

 دور سایه لب نور قدم وز       دور و هستی از آن پایه نیستی -16

است و  «قدم و لب داشتن»ها اند که جامع آنهر دو دارای اجزای انسانی پنداشته شده «سایه»و  «نور»در بیت بالا  (391 :1369، عرفی شیرازی)

 هر دو قابل رؤیت و حسی هستند.

از  عمل آمده این نتیجه حاصل شد کههای بهشود، بعید یا قریب بودن آن است که طی بررسیدیگر مواردی که در بحث استعاره مطرح می از

ی بعید است. در آن مربوط به استعاره %32.32 ی قریب وآن استعاره %67.67 حدود« خلدبرین»در  کاررفتهبههای مجموع کل استعاره

 باشد.می %11.21ی بعید حدود و برای استعاره %19.79ی قریب حدود ین ارقام برای استعارها «الابکارمجمع»

گیری وحشی و نیز به انزوا و گوشه مسألهی این است. ریشه «الابکارمجمع»ی بعید پربارتر از نظر استعاره از« خلدبرین»شود که مشاهده میچنان

بیشتر  کهی دیگری که مطرح است اینتواند آشکارا مفاهیم و ذهنیات مورد نظر خود را بیان کند. نکتهگردد که شاعر نمیی او برمیشرایط جامعه

تعداد  وحشی بافقیدر عصر  هچراکخورد؛ ، به چشم می«خلدبرین»سراسر ی بعید در مورد شاعری است و این موضوع در موارد استعاره

رو، شمار دارد. از اینبعید، سخن خویش را عرضه می یهشاعرنماها افزایش یافته و شاعر بدین منظور، زبان به انتقاد از آنان گشوده و در قالب استعار

تصویری تشبیه کرده که  «گوی»را به  طور مثال در بیت ذیل شاعر دنیابه است. «الابکارمجمع»بیشتر از  «خلدبرین»در های بعید استعاره

ای از شاعرنماهای کوی را کنایه دنیا کرده و بعید نیست که طفلان تای خود را دعوت به ترکخود و شاعران همتکراری و زودیاب است و شاعر، 

 زمان دانسته باشد:

 کوی طفلان چو گوی این سر بر          آبروی چنین به باشی که حیف -19

 ت شاعرنماها پرداخته است:ی بعید به مذمّکه در بیت زیر نیز شاعر در قالب استعارهچنان (321: 1374، بافقیوحشی )

 نماند ساقی و شیشه تهی گشت         نماند صافی از این میکده باقی -25

 «میکده»است؛  «با ارزشی»استعاره از شاعر واقعی و جامع آن  «صاف»است:  کاررفتهبهدر این بیت چهار استعاره  (311: 1374،  وحشی بافقی)

ظرف چیز »استعاره از عالم شاعری که اشعار باارزش دارد و جامع آن  «شیشه»؛ است« مکان و محل گرد آمدن»استعاره از عالم شاعری و جامع آن 

نوشانیدن و چیز مفرح و »سرایند و جامع آن استعاره از شاعران واقعی که اشعاری باارزش و تأتیرگذار می «ساقی»است؛  «با ارزش و روح انگیز بودن

 است. «اشعار ناب و مؤثر»و برای شاعر  «شراب»است که برای ساقی  «روح بخش دادن

ثانوی این کلمات را دریافت. در تمامی این چهار مورد، به ابیات پیشین، معنای  توجّهوجود دارد و در حالت کلی باید با  «این»فقط در میکده قرینه 

 بعید و نو هستند و شاعر تصاویری تازه و بدیع را پدید آورده است. ها استعاره

 ی قریب است:، شاعر صبح را دارای گریبان پنداشته که استعاره از گونهالابکارمجمعدر بیت زیر از 

 صبح گریبان افشان یاسمن         صبح بستان یگشاینده شهر -1

 (315: 1369، عرفی شیرازی)

ی خاصی وجود ندارد تا معنی و مفهوم مورد نظر شاعر را دریابیم و تنها با کار برده که قرینهرا به «زاغ»و  «ی طاووسجامه»اما در بیت زیر شاعر 

 ببریم: توان به مفهوم مورد نظر شاعر پیبه ابیات پیشین و سبک و سیاق کلام می توجّه

 را زاغ دهم طاووس یجامه            را باغ این دهم جوانی رنگ -11

است. در مصرع  «سرشار از میوه بودن و زیبایی و ... »استعاره از شاعری است و جامع آن  «این باغ»در مصرع اول  (425: 1369، عرفی شیرازی)

 «ارزشیزشتی و بی»آن که جامع  استعاره از اشعار نازیبا و سست «زاغ»است و  «زیبایی»استعاره از اشعار ناب و جامع آن  «ی طاووسجامه»دوم 

 ها را دریافت.به ابیات پیشین، استعاره بودن آن توجّهی خاصی وجود ندارد و باید با ، قرینه«این» جزبه است.

ی ی مصرحهاز استعاره «الابکارمجمع»نسبت به  «خلدبرین»در است که  نی بر آنای که حاصل شد مبهای استعاره نیز نتیجهی گونهدر زمینه

ی مربوط به استعاره ٪ 47.14، حدود «خلدبرین»در  کاررفتهبهی های مصرحهای که از مجموع استعارهگونهبه ؛بیشتر استفاده شده است ،مرشحه

های مصرحه را از مجموع استعاره ٪ 63.24، حدود «ابکارالمجمع»که در ی مرشحه است. در حالینیز مربوط به استعاره ٪ 47.14مطلقه و 

ی مرشحه، تشبیه به یکبارگی به دست دانیم، در استعارهکه مینانچی مرشحه تشکیل داده است. آن را استعاره ٪ 25.64ی مطلقه و حدود استعاره
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گیری وانزوای در گوشهنیز را  مسألهی این توان ریشهاست که می «الابکارمجمع»تر از یغن« خلدبرین»نظر ؛ از این 19شودفراموشی سپرده می

ی های مصرحههای جامعه بپردازد؛ در نتیجه میزان استعارهخواهد آشکارا به انتقاد از شاعرنماها و دیگر ناراستیجست که نمی وحشی بافقی

حشی، تقریباً بر تمامی تصاویری که آفریده سایه افکنده است؛ . این نگاه منفی وبیشتر است «الابکارمجمع»نسبت به  «خلدبرین»در مرشحه 

نگر او از گوید که شخصیت منفیای سخن میگونهی مرشحه بهی مصرحه و چه در قالب استعارهچه در قالب استعاره طورمثال در ابیات زیر شاعربه

 روشنی، آشکار است:خلال همین دو بیت به

 گیر گوشه بود که می خم غیر       پذیر حوادث دیر این در کیست -23/311

 (311 :1374،وحشی بافقی)

 است دیگر تیرگی نفسش هر           است اندر زنگ به آیینه که آه -4/321

هستند و ملائم مستعارٌله  «حوادث پذیری»و  «این»استعاره از دنیاست. ملائمات مستعارٌمنه  «دیر»در بیت نخست  (321 :1374، وحشی بافقی)

استعاره از دل است که در آن از ملائمات مستعارٌمنه چیزی ذکر نشده است. ملائم مستعارٌله  «آیینه»است. در بیت دوم نیز  «خم می داشتن»

گیر، زنگ و پذیر، گوشهدهیم با واژگانی همچون حوادثهنگامی که این دو بیت را مورد بررسی قرار میاست.  «هر نفس تیرگی دیگر»و  «زنگ»

 وحشی بافقینگر که گفته شد، این تصاویر گویای شخصیت منفیمنفی دارند و چنانمعنایی بار ها کنیم که تمام این واژهبرخورد می تیرگی

 باشد.می

با را ذکر کرده است،  «غم دل»نگری نیست و حتی در بیت نخست که شاعر عبارت نقل شده، نشانی از منفی الابکارمجمعاما در ابیات زیر که از 

 دهد:به ابیات پیشین، عشق به حق مورد نظر شاعر است که این گونه غم را به شادی ترجیح می توجّه

 است بوده دل غم سایه نشین         طبع من الماس به لب سوده است -6

هستند و ملائم مستعارٌله  «من طبع»و  «لب»قیمت است. ملائم مستعاٌرمنه استعاره از سخنان ناب و گران «الماس» (416: 1369، عرفی شیرازی)

 باشد.می «سودن»

که مورد بررسی قرار گیرد، بحث کنایه است. چنانتواند ی او میشناسی شاعر و تأثیر محیط بر اندیشهی شخصیتکه در زمینه از دیگر عناصرخیال

است  انزوای وحشیگیری و گوشه که مبنی بر -صل شده به نتایج حا توجّهکه با ((257: 1313)تفتازانی، دانیم، کنایه پوشیده سخن گفتن استمی

حدود  .عمل آمده این فرضیه ثابت شدهای بهباشد که پس از بررسی الابکارمجمعتر از غنی خلدبرینلحاظ کاربرد کنایه نیز رفت بهانتظار می -

در ریشه نیز  این مسأله از ابیات به کنایه اختصاص دارد.  %1.76تنها  الابکارمجمعکه در آنرا کنایه در بر گرفته حال خلدبریناز ابیات  16.26%

 پرده سخن بگوید.تواند آشکارا و بیدارد که شاعر نمی خفقان حاکم بر محیط وحشی

 بیت زیر:طور مثال در به

 چیست از این مقصد و مقصود چیست؟         این دربدری سود چیست؟ از وحشی -7

شین و به ابیات پی توجّهاستفاده کرده است که با  «دربدری»عبارت از  وحشی نفس خود را مورد خطاب قرار داده و (321: 1374، وحشی بافقی)

در خدمت پادشاه و درباریان بودن دانست که شاعر خود و همتایان خود را از  -که کنایه از آوارگی است  –دربدری را  توانسبک و سیاق شعر می

 -عرفی اما ؛ گردددرباریان به شعر و شاعری و در نتیجه نارضایتی وحشی از دربار برمی توجّهعدم است که این مسأله به این کار برحذر داشته 

 :داردنگاه مثبتی  ی کاربرد کنایه نیزدر زمینه -همچون موارد پیشین

 زندگی او بیماری یمرده             بندگی او در یننشخاک  -6

کنایه از گدایی کردن  «خاک نشینی»گوید. در این بیت شاعر به نعت خداوند پرداخته و در عظمت خدا سخن می( 316: 1369، عرفی شیرازی)

 اند به خصوص بر دربار پادشاهان.نشستهی کسی و بر زمین میزیرا گداها بر در خانه؛ باشدای تصویری و قریب میاست که باز هم کنایه

تلمیحات مذهبی،  شمار« خلدبرین»در دست آمد. ای همچون موارد پیشین بهدر آثار مورد مطالعه نیز نتیجه کاررفتهبهی تلمیحات در زمینه

ی از گونه «الابکارمجمع»در  کاررفتهبهکه بیشتر تلیمحات حال آن ؛ای بهره برده استبیشتر از تلیمحات ملی و اسطوره شاعر شمار است وانگشت

ی رسمی کردن مذهب تشیع و تمام تلاش خود را در زمینه نهادینمجا که حکومت صفوی به اشعار غیر دینی وقعی ت. از آنتلیمحات مذهبی اس

زیست و می مسائلدر محیطی فارغ از این که عرفی آنحال ؛دچار سرخوردگی از مذهب شده باشد ،به نوعی وحشیرسد نظر میکار بسته بود، بهبه

 است. وحشی بافقیدینی بیشتر از  مسائلگرایش او به مذهب و در نتیجه به لحاظ اجتماعی نیز از رفاه خوبی برخوردار بود، 

 در بیت ذیل وحشی به دربند بودن دیو در شیشه اشاره کرده که اعتقادی است افسانه ای:

 فسون هزاران به دیوم چو بند         گونسیماب یشیشه این بن در -1

 (322: 1374، وحشی بافقی)
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 رود:، عرفی به داستان یوسف و یعقوب اشاره کرده که تلمیحی مذهبی به شمار میالابکارمجمعاما در این بیت از  

 آورد روی تو به ما از دلش کو        بشوی حرمان ز یعقوب بینش -21

 که دوری از یوسف بود، اشاره دارد. وب بر یوسف و تنبیه خداوند برای او( این بیت به عشق بیش از حد یعق317: 1369، عرفی شیرازی)

ای که حتی اگر محیط زندگی گونهبه ؛ثیرگذار استهای شعر نیز تأعناصر و تصویرسازیعلاوه بر تأثیرگذاری بر شخصیت شاعر، بر  محیط و اجتماع

د وحشی که در یزعنوان مثال هب به تصویری از محیط زندگی وی دست یابیم. توانیمراحتی میشاعر بر ما روشن نباشد، با بررسی این گونه عناصر به

؛ این عناصر خاص محیط کویری یزد هستند یاد، مور، خار و ... بهره برده که همهاز عناصر محیطی همچون خاک، ب زیسته، در شعر خود نیزمی

شویم که برگرفته از محیط سرسبز و زیبای که در شعر عرفی با عناصری همچون چشمه، دریا، طاووس، باغ، بوستان و ... روبرو میحال آن

 هندوستان است.

 وستان هستند:، با عناصری همچون ماهی و طاووس روبروییم که خاص محیط هندالابکارمجمعدر ابیات ذیل از 

 خاک به ماهی چو افتاده مضطرب              درد ناک ایزده ماتم که دید -12

گونه عناصر وجود به است که از عناصر محیطی زندگی شاعر است. در شعر وحشی این، مشبه«ماهی»در بیت بالا  (421: 1369، عرفی شیرازی)

 ندارد؛ زیرا محیط زندگی شاعر محیطی کویری است.

 دل طاووس دم فروز داغ           دل ناقوس لب زمزمه کاو -9

ی محیط به آن، یعنی طاووس، از عناصر طبیعی ویژهی تشبیهی است که مشبهاضافه «دل طاووس»در این بیت  (315: 1369، عرفی شیرازی)

 هندوستان است.

 روبروییم که خاص محیط یزد است: «لیف»و  «نخل»و  «جُعل»نیز با عناصری همچون  خلدبریندر این دو بیت از 

 چند به تا کنی گرد جُعلش چون            بندشوی پای فضله به این چند -1

 دوش به کشیدن بار توان چند         پوش لیف صفتچند شوم نخل  -23

 ازجملهاند، واقع شده بهمشبه همان سرگین غلتانک باشد، که «جُعل»و  «نخل»در تشبیهات حسی به حسی بالا،  (335 :1374،وحشی بافقی)

 ی محیط زندگی شاعر هستند.عناصر طبیعی ویژه

 گیری نتیجه -7
و شخصیت و  های شاعرآفرینیو شعر شاعر، جامعه و محیط اجتماعی است که خواه ناخواه در مضمون یشهاندمسائل تأثیرگذار بر  ازجمله

؛ دست یافتتوان به درک و دریافت درستی از شعر او تا جایی که گاه بدون شناخت محیط پیرامون شاعر، نمی بسیار تأثیرگذار است بینی ویجهان

ست. در این راستا به بررسی و ، برگرفته از محیط اجتماعی اها و مسائل پیرامون، در بسیاری از مواردچراکه آدمی و چگونگی نگرش او به پدیده

تا بدین وسیله هرچه  پرداخته شد عرفی شیرازی «الابکارمجمع»و  وحشی بافقی «  ینخلدبر »دو مثنوی  صورخیالکیفی -کمی یمقایسه

ای که از این پژوهش حاصل شد مبنی بر آن است که محیط . نتیجهمورد بررسی قرار دهیم ،شاعران بیشتر تأثیرگزاری محیط را بر اندیشه و شعر

در خلوت و تنهایی  وحشی بافقیموجب شده که شاعری همچون  ،های حکومت صفوی به شاعرانفیلطو کم ی دهمآور ایران در سدهقانخف

بر خلاف  گستر شده است.، نگاهی منفی سایه«خلدبرین»و در نتیجه بر تمامی مثنوی  های بسیاری روبرو شودبا فقر و کاستیخویش فرو رفته و 

برخورداری از شرایط و رفاه اجتماعی  که به سبب هددارا پرورش  عرفی شیرازیآن، محیط سرسبز و دربار شاعر نواز هندوستان، شاعری همچون 

او بر سراسر ی این آسودگی خاطر او در قالب نگاه مثبت و نتیجه پرداختهها و تنگناهای زندگی، با فراغ بال به شاعری خوب، فارغ از تمام گرفتاری

 سایه افکنده است. الابکارمجمع

داشته و برای شناخت اندیشه و دیدگاه هر شاعر،  اوسرایی با این بررسی این نتیجه حاصل شد که محیط پیرامون هر شاعر تأثیر مستقیمی در سخن

 پیرامون او هستیم. محیط و اجتماعناگزیر از شناخت 

 

                                           
 ها :پی نوشت

 
 (22-15: 1377)غلامرضایی،  ←. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به 1

 (31: 1317(و)شفیعی، 564: 1371(و)فرشیدورد، 173: 1377)درگاهی،  ←به های بیشتر پیرامون سبک مراجعه کنید . برای تعریف2 
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های عینی وسبک زندگی دهد نگرش و بینش هنری و واقعیتردی میفگیرد و آنچه بدان رنگ نویسنده و شاعر مایه می یهو اندیش سبک ادبی، از ذهن ». 3 

جهان بیرون بلکه در گرو تأثیرهایی است که از  ؛های نظری و عملی او گسسته نیستزند از فعالیتاقة آدمی سر میفکری است، چه عملی که از نیروی خلّ 

 (16: 1361)غیاثی،  «آورد.های فکری یا عاطفی خود در میها را به رنـگ نظر گاهپذیرد و آنمی

  ( 272:  1312) شمیسا ، و  (377: 1355)مؤتمن،  ←. ر.ک. 4 

 (119: 1371الحق انصاری، )ولی ←دانند. رجوع کنید به . بسیاری از علمای ادب پارسی وی را مخترع این طرز تازه می5 

 شود. در واقع این رشته، حد واسطی میان روانشناسی و جامعه شناسی است:این مبحث در روانشناسی تحت عنوان روانشناسی اجتماعی مطرح می. 6 

اجتماعی آن بدانیم، در این صورت ی علمی رفتار انسان از بعد ی علمی رفتار و فرایندهای روانی تعریف کنیم و جامعه شناسی را مطالعهاگر روانشناسی را مطالعه»

ها های اجتماعی و چگونگی تاثیر آن موقعیتی منظم رفتار اجتماعی است که کیفیت ادراک اشخاص از افراد، موقعیتتوان گفت روانشناسی اجتماعی مطالعهمی

 (253: 1371)صلیبی، « دهد.قرار می توجّهرا بر آنان مورد 

 

 (11: 1311)نوحی، ←. رجوع کنید به 7 

نظر  (31: 1371، فارابی)←ای دارد.ویژه توجّهتأکید و گیری شخصیت آدمی ی تأثیر محیط و آب و هوا بر شکلی ایرانی نیز به مسألهدانشمند برجسته فارابی. 1 

شود که ب مىبحرارت و شدت گرما، س »نویسد:گونه میی تاریخ خود در مورد تأثیر آب و هوا ایناست که در مقدمه توجّهابن خلدون نیز در این زمینه جالب 

پردازند و اى به رقص مى کرد که مردم آن کشور به هر بهانهتوان در سودان، مشاهده ها را مىکامل این یوجود آید. نمونهخیالى، رقص و بازى، بهسرى، بىسبک

 (336: 1373، مهدی«)علتش آن است که هوا تأثیر زیادی در اخلاق بشر دارد ... .سرى معروفنددر هر جائى به سبک

تواند باشد. یم 929و یا  931، 939های ق(، سال تولدش یکی از سال . ه991به سال درگذشت وی ) توجّهدر سال تولد وی اختلاف وجود دارد که با . 9 

 (31 :1311، بافقی وحشی) ←نیز ر.ک.  (15: 1316)مجاهدی، 

این وحشی در مقابل متمدن نیست؛ بلکه حاکی از وحشت شاعر »ی حسین نخعی نیز در مورد تخلص وحشی چنین آمده است: . در دیوان وحشی ویراسته11 

 چهارده(: 1366وحشی بافقی، «)داشته است.است که در معاشرت عوام داشته و مانند وحشی صحرا، رام انام نگشته بلکه هماره از مردم رخ نهان می

پذیر و قطعات و قصاید زیبا و ترجیعات و ترکیبات مهیّج و خواندنی است. او شاعری است های او شامل غزلیات شورانگیز و شیوا، مثنویات دلسروده.»11 

 (26: 1311آل داوود، «) خصوص غزل را بسیار خوب گفته است.طبع و توانا و انواع شعر، بهخوش

 (39: 1376، زاده)اشرف ←نیز ر.ک. . 12 

های لطیف خود را همراه با عواطف گرم با زبان ساده و پر از صدق بازگوید تا روی در استفاده از اختیارهای شاعری، سعی دارد اندیشهوی به جای زیاده» . 13 

 ( 15: 1315)مقبلی، « ها و رازهای خود باشد.ی سوزها و حالکنندهبتواند به واقع، بیان
 

 (34: 1311)آذرنیا،  ←ر.ک.  وحشیبرای توضیحات بیشتر پیرامون سبک بیان . 14 

شوند و می "عرف"در ایران محاکم و اداراتی که به محاکم و دوایر مذهبی بستگی ندارند تعبیر به »گوید:شبلی نعمانی نیز در مورد تخلّص عرفی چنین می. 15 

 (66: 1334شبلی نعمانی، «)داشت، بدین مناسبت او تخلص خود را عرفی گذارد. ی شیراز شغل آبرومندیچون پدر عرفی در دارالایاله

 

 (5: 1332)سرور،  ←. رجوع کنید به 16 

 (155-51: 1391)ایزی، ←ی لیلا ایزی مراجعه کنیدهای بیشتر پیرامون موضوعات مطرح شده ذیل این عنوان، به پایان نامه. برای مثال17 

 (45: 1341( و نیز )هدایت، 512: 1317)گوپامای،  ←. رجوع کنید به 11 

 (235:  1313تفتازانی، ) ←. رجوع کنید به 19 
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