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 بررسی مضامین دینی در اشعار وحشی بافقی
 محبوب طالعی

 ت علمی دانشگاه ارومیهعضو هیئ

 مهرویه رضیئی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 چکیده

دیوانی . شودوحشی بافقی از شاعران توانا و زبدة نیمۀ دوم قرن دهم یعنی مقارن با روزگار پادشاهان صفوی در ایران، محسوب می

ای حدّ این شاعر وارسته به لحاظ سبکی در دوره. بیت، دربرگیرندة تمامی آثار اوست 3444جامع از وی به یادگار مانده که با داشتن 

داده، از پدیدآورندگان ندی قرارگرفته و خود نیز در این راستا و تا جایی که بنیۀ فرهنگی عصر اجازه میواسط سبک عراقی و ه

 .باشددر عین حال زبان وی ساده، بی پیرایه و به نوعی عامیانه می. بوده است« مکتب واسوخت»طرزی نو به نام 

توان اعتقاد به تشیع و پایبندی مضامین دینی به حساب آورد، شعر یآثار عهد صفوی را م از آنجا که یکی از بارزترین عناصر سازندة

نماز، توحید، معاد، : نصیب نبوده و به پیرو دیگر شاعران افزون بر مراثی و منقبت اهل بیت به معارفی همچونوحشی نیز از آن بی

ز به تلمیحاتی از پیامبران الهی، نیز در آثار وی گری پرداخته و بعضاً... و( ع)، امام رضا(ع)ترکیببندها و قصایدی در مد  حضرت علی

با توجّه به توضیحات فوق، در این پژوهش برآنیم تا با روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی مضامین دینی  ،بنابراین .خوردبه چشم می

 .ثیرپذیری از روزگار صفوی در دیوان این شاعر خوش ذوق بپردازیمأدر راستای ت

 .ن دینی، وحشی بافقی، عصر صفویمضامی :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

ق .هـ 396وی در سال . باشدبوده است، از شعرای نیمۀ دوم قرن دهم می« کمال الدّین محمّد»وحشی بافقی که در اصلِ نام       

انگر بوده و خانواده کمال الدّین محمّد، از خاندانی متمکّن و تو. باشداز توابع یزد می« بافق»زادگاه وی . چشم به جهان گشوده است

شرف »وحشی نزد ( پانزده: 4964عبّاسی، . )اندبوده« موالنا»شدند، چنانکه اغلب ملقّب به لقب اش اهل فضل و دانش شمرده می

وی به ستایش بزرگان کرمان و یزد پرداخت و حتی چکامه ای نیز به امید . هم به کسب دانش پرداخته است« الدّین علی بافقی

 (34:  4972ژاله،. )از خود به یادگار گذاشت« شاه تهماسب»ایش در ست« صله»

های او در قصیده. کلیّات وحشی متجاوز از نه هزار بیت و شامل قصیده، ترکیب و ترجیع، غزل، قطعه، رباعی و مثنوی است     

... و( ع)، امام هشتم(ص)، پیامبر(ع)لیو بزرگان دین امام ع... ستایش شاه تهماسب، غیاث الدین محمد میرمیران، شاه خلیل اهلل، و 

ساقی نامۀ طوالنی او . های دلپذیر عهد صفویستترکیبات و ترجیعاتش، خاصّه مربع و مسدّس آنها همه در زمره معدود نظم. است

ن موضوع، نظیر و بعد از وحشی بر همان وزن و با همان مفهوم ها و نحوة بیانیز که به صورت ترجیع بند سروده، در نوع خود کم

. انگیزی و خوبی بی نظیر استهای وی نیز در دلترکیب. گویی شاعران عهد صفوی قرار گرفته استبارها مورد استقبال و جواب

گونه شعر غنایی گذارده که کمتر ها مبتکر نیست، ولی چنان دست باالی دست همۀ سازندگان ایناگرچه در ساختن این نوع ترکیب

وی در حد وسع خود ( 3/764: 4946صفا،. )اندوابگویی یافته و در این مرحله میدان را برای وی بازگذاردهکسی جرأت استقبال و ج

زبانش ساده و تا حدودی عامیانه . داده است، نوآوری نموده و طرز واسوخت را پدید آوردو تا آنجا که بنیۀ فرهنگی عصر اجازه می

ی وحشی بسیار دلنشین و مخصوصاً غزلیّاتش سخت دل انگیز و مدایح و فی الجمله شیوة شعر( 272: 4984شمیسا، . )است

نهایت روان و گفتارش در حد سهل و ممتنع و طبعش بی. گداز عاشقانه بهره دارداش در رثای اهل بیت از سوز و مضامین دینی

ن، شیوایی، شیرینی گفتار و نغزی و به طور کلی نفوذ وحشی در قلوب صاحبدالن، نتیجۀ سالست بیا. العاده سلیس و مؤثر استفوق

 (شانزده: 4964عبّاسی، . )باشددلنشینی اشعارش می

تاریخ ! اند که به دست معشوقش کشته شده و این درست نیستاند و برخی گفتهسبب مرگ وی را برخی حمای محرقه دانسته     

 (823 /2: 4944نفیسی، . )اندعنوان نموده 334رحلت وی را پس از چند روایت، 
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 روزگار صفویان

شعر و ادبیات فارسی در دوره شاه اسماعیل و سراسر دوران صفویان : توان گفتآید میبه طور کلی آنچه از شواهد و قراین برمی      

روزگار،  شود با توجه به آثار ادبی اینبهرگی برای شعر این عصر یاد میبود، اما اینکه بعضا از عنوان بی بهره ش، کماز رشد و آفرین

 .نمایدچندان درست نمی

 و چرا که اندیشه. داشت باز هنری آثار خلق کثیر از را کشور، تا حدی شاعران عمومی فضای بر حاکم به هر طریق، اختناق     

 ندهنویس ،امیر محمود خواندمیر. نمایدآشکار  به صورت تام ت خودخالقی قدرت بتواند تا است روشن و باز فضای نیازمند ،احساس

 غیاث چون ایآوازه بلند مورخ پدرش و -الصفا روضه مولِف- میرخواند چون ناموری شخصیت ،شاب نامی که نیای مادریصاح

 از انگیزی غم تصویر ،صفوی تهماسب شاه و اسماعیل شاه تاریخ ،خود ارزندة کتاب در ،بود -السیر حبیب مولف-میسر  خواند الدین

 را خود زمان نامساعد شرایط و هاسال آن در خود را هایمشقت و هارنج ،او در پایان کتاب. کندمی ترسیم خود زمان هایتیرگی

 .داردمی بیان ایدهنده تکان هایعبارت با ادبی اثر آفرینش برای

 ذوق خوش گویندگان که بود آن جانشینانش، و اسماعیل شاه مذهبی آمیز تعصب نتیجۀ سیاست :معتقد استصفا ... ذبیح ا     

 و عثمانی مشوق دربارهای به اشاعه برای یا و جستند دوری دربارها از بودند ایران در که پرداز داستان و ساز مثنوی و غزلسرا

 (34: 4939صفا، ) .آوردند رو هند تیموری

از ، نیازمندند تا ی خوداندیشه و احساس برای تجلی توانای. وجود شرایط اجتماعی مناسب است نیازمند ،خلق آثار ادبی و فکری      

عصب به اعتقاد بسیاری، این ت. سازند آشکار را خود قدرت ،تا در فضای باز و آزاد فتهفشار محدود بودن در قالب معین رهایی یا

محیط اجتماعی ایران را برای پرورش ذوق شعری نامناسب ساخت و به تاریخ ادبیات وی بود که مذهبی شاه اسماعیل و جانشینانش 

-صفا می... ذبیح ا. بیافریند نظامی و مولوی ،حافظ ،سعدی ،فردوسی چون نامداری دگرباره بزرگان که نداد امکان ،ن از آن زمانایرا

ز تنزل فکری و عقلی و ادبی در ایران پی ریزی شد که نه تنها با ا جدید دورانی ،عالمان قشری ظاهربینیافتن با چیرگی ": نویسد

 فوق هنرها سایر و میناتور ،معماری( همان) ".ماند خواهد برقرار هم دیرگاه تا شاید و هنوز بلکه ،نرفتسقوط دولت صفوی از میان 

گرچه ا: براون معتقد است. بود بهره کم ،آفرینش و رشد از صفویان دوران سراسر در فارسی ادبیات و شعر ولی کرد، پیشرفت العاده

 شعرای دیگر و هاللی ،هاتفی ،اگر جامی)ی آن زمان نام بسیاری از شعرا آمده است هاها و تاریخچهو سایر تذکره( تحفه سامی)در 

گر ا. کرد یاد او از بتوان که شودنمی یافت ایمرتبه بلند شاعر دیگر( کنیم حذف ،بودند هرات مکتب بقایای از واقع در که را خراسان

ادب  ةودند که هید نگارندب دیگر شاعر ده الی هشت الاقل ،فظحا استثنای به ،دقت کنیم در زمان تیمور که هفتاد سال عمر کرد

تعداد شاعران با ذوق و ام سال حکومت صفویه تا آنجا که من دریافته 221که در در حالی. تواند از آنها چشم پوشی کندفارسی نمی

 (98: 4934براون، . )قریحه اصیل اندک است

از این که در چنین ": گویدوی می. عران صفوی اندک باشد نه عدم ذوق و استعدادنبودن مشوق باعث شد تعداد شا ،باید گفت     

میرزا  محققم و دانشمند دوست به شدم، که شگفت در قدری به ،است نکرده ظهور ایران در بزرگی شاعر هید ،دوران درخشانی

 ادبیات دربارة ،قزوینی محمدخان( ق.ه 4944) سال در کند؟می توجیه چگونهتا بپرسم این موضوع را  نوشتم محمدخان قزوینی

 ندارد وجود هم یک درجه شاعر یک حتی و کرد تنزل ایران در شعر و ادبیات ،صفویه دوران در که نیست شکی: گفت صفویه دورة

 علت به ورهد این شاهان که باشد این شاید ،ایدن علت این قضیه چنان که خودتان هم متوجه شدهتریمهم. باشد دوره این معرف که

 که روحانیونی تشویق و تشییع آیین اشاعۀ صرف را خود قوای بیشتر ،داشتند عثمانی امپراتوری با که ضدیتی و خود سیاسی مقاصد

کشوری که ، روحانیون سخت کوشیدند تا به ایران وحدت مذهبی بدهند این چه اگر کردند؛می بودند مطلع آن قوانین و اصول از

 قول به و عرفان و تصوف ،شعر ،ادبیات مورد در دیگر طرف از اما باشند؛می نژاد یک و زبان یک ،ذهبمردم آن دارای یک م

 پی در ممکن طریق هر به بلکه ،آن اقدامی نکردند ۀنه تنها در توسع -درمقابل شرعیات -بود «کمالیات» تعلق بهم چه هر خودشان

 نوع همه که متصوفین مورد در ویژه به. برآمدند ،نداشتند کامل آشنایی مذهبی قوانین با که «کمالیات» این نمایندگان اذیت و آزار

 (93: همان... . )و کشتار ،وطن جالی ،تبعید ۀبه وسیل چه. داشتند روا را اذیت و آزار

 مدیحه زمین مشرق در ایحرفه شاعران بیشتر. بودند قائل کمی ارزش ،سرا مدیحه شاعران برای صفوی در آن زمان، شاهان     

 که شاعران داشتند دوست بزرگ عباس شاه و تهماسب شاه بویژه صفوی شاهان که باره این در هدایت گفتۀ اگر و هستند سرا
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عصر و دلیل معتبر دیگری است برای تقلیل شعرا در  خود این باشد درست ،بپردازند امامان مد  به آنها مداحی جای به سرا مدیحه

گیزه سرودن اشعار مذهبی در ذکر کرامات و مصائب امامان در ایران آن روز بسیار بود بنابراین ان( 73 :4993هدایت، . )قلمرو صفوی

 . شدمی محتشم شمرده آنها برترین که بودند ...کاشانی، وحشی بافقی و محتشم ،و از این شاعران

عران به جای ستایش شاهان به توصیف شیع در دوره صفوی این بود که شات شناختن رسمیت به علل از بدین ترتیب یکی     

در  ادب و علم از نیز صفوی پادشاهان. یافت رواج( ع) علی آل مرثیۀ و مد  ،پرداختند و به این صورتدین می ۀو ائم( ص)پیامبر 

: انندم. دندسرومی شعر و داشتند ادبی ذوق خود ،خاندان این سالطین از بعضی. کردندمی حمایت( ع)راستای ستایش اهل بیت 

 اثر علی رغم آنچه گفته شد، بر چون ،دانندمی ادبی انحطاط دورة را عصر این این همه با .عباس شاه ،ابراهیم سلطان ،شاه تهماسب

وی از وجود شاعران بزرگ خالی ماند و دو صف دورة -نمودند ظاهر بعد ادوار در را خود اثر که- تیموریان و مغول دوران هایخرابی

. شد فراموش زبان دستور قواعد ،نظم و نثر فارسی از فصاحت افتاد. متروک گردید -غزل و شعر عارفانه-ر فارسی نوع مهم از شع

و به  رو به ضعف نهاد  -عراقی و خراسانی-فارسی  شعر معمول هایسبک. گردید متداول بیشتر نظمی هایپیرایه و پردازی عبارت

افزون بر وحشی بافقی، . گرفت قرار توجه مورد کاری نازک و مضامین ،دقت ،در این سبک. جای آن سبک هندی متداول گردید

 ،میرفندرسکی ،نیشابوری نظیری ،عرفی ،هاللی ،شیرازی اهلی ،ترشیزی اهلی ،بابافغانی ،هاتفی:  از عبارتند دوره این گویندگان

 مهاجرت سبب به همچنین و محیط اختناق یطشرا علت به ،نثر فارسی نیز در دوره ی صفویه. ... و تبریزی صائب ،کاشانی کلیم

 کلی طور صفوی به دوره نثر: شودمی گفته که ایپیمود، به گونه انحطاط ر، راهبه خارج از کشو ادبیان و نویسندگان از کثیری گروه

( 6: 4942کمت، ح). رسدنمی تیموری دورة آثار به مصنوع نثرهای در و است ترضعیف هم تیموری دورة از مایگی کم و سستی در

 هند در فارسی شعر رونق و آمدند دکن و هند گورکانیان قلمرو به ایرانی شاعران از بسیاری گروه هفدهم قرن اینچنین بود که در

 .شد ایران از بیشتر

 مضامین اسالمی و شیوه سرایش در عهد صفوی

ای که شاهان ه مذهب و مدایح مذهبی است، به گونهدر شعر این دوره آنچه بیشترین نمود را دارد توجه شاهان و سالطین ب     

سخنوران این عهد، بر روی هم ( 963: 4932تشکری بافقی، . )صفوی به تثبیت مبانی تشیع و علوم رسمی شیعی روی آور بودند

ابراز افکار و خیاالت،  زبانی ساده و دور از آرایش، کالمی روان و احیاناً سست داشتند و از آنجایی که بیان مضامین دقیق و تازه جهت

بدین ترتیب، خالف آنچه برخی . نشان از اهمیت و مقام شاعر داشت، لذا شعرا بیش از حد به دقت و باریک اندیشی گرایش یافتند

توان در زمینه تر آن است که این انحطاط را نمیبرآنند که شعر عهد صفوی از همه حیث در درجات انحطاط سیر کرد، اما درست

از دیگر مضامین مهم در این دوران ورود شعر عاشورایی ( 923: 3ج:4978صفا، . )های جدید شعری شاهد بودو مضامین و قالبافکار 

توان عمده دلیل شیوع آن را نیز سوق دادن به این مضامین از جانب بود که با اقبال تام سالطین مواجه شد چنان که به طور کل می

 .یق مرثیه سرایان دانستخود شاهان صفوی و حمایت و تشو

 در جز آن، به شاعران نگاه و شدمی بررسی اجتماع، و تاریخ با عمیق ارتباط بدون و مجرد رویداد یک صورت به عمدتاً کربال، واقعۀ

 او پیروان و کاشانی محتشم بند معروف ترکیب در تواندر عصر صفوی را می گرایش این اوج .بود تأثر سر از بیشتر معدود، مواردی

عاشوراست  قیام در جاری سوگ و حزن بیانگر بیشتر محتوایی، مواردی در و عاطفی هایارجمندی تمام با محتشم بند ترکیب. دید

باز این  –شود از دالیل سرایش محتشم، مرثیه معروف خویش را چنان که گفته می. که با اقبال کثیر شاهان صفوی نیز مواجه گشت

اه تهماسب بوده است، چرا که محتشم، شعری در وصف ایشان سروده و شاه تهماسب در جواب چنین اقبال ش –... چه شورش است

-سرودید که همین امر باعث سرایش این ترکیب بند معروف میگفته است که آیا بهتر نبود اشعاری در وصف و مد  ائمه اطهار می

 .گردد

وری از مکاتب مختلف ادبی رایج در آن دوران از ت که افزون بر بهرهتوان یافبدین ترتیب کمتر شعری را در این دوران می     

 .بهره باشدپیرایه و ساده بی، آن هم با بیانی بی...مضامین اسالمی و مذهبی شیعیان همچون مد  ائمه اطهار، وقایع عاشورایی و

 های مضامین دینی در اشعار وحشی بافقینمونه

 حمد و سپاس حق تعالی

 سـی کــه خــدا را سـزد           خــالق مــا، رازق مـــا را ســــــــزدشـکـر و سـپـا
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 (969: 4964بافقی،)                                                                                           

الی دانسته، چرا که در مضامین اسالمی شاعر در ضمن سپاس از حق تعالی، شکر نمودنی جامع و کامل را تنها مخصوص به حق تع

 :دهد کهداند و در جایی دیگر چنین ادامه میها میکه بدان پایبد است خداوند را خلق کننده و رزق دهندة انسان

 راحـت اگـر بایـدت خلـوت عنـقا طلـب           عزت از آنجا بجوی، حرمت از آنجا طلب

 ...شهپـــر ال برگـــشای کنگر اال طلب        تنگ مکن ای همای خانه بر این خاکیان  

 ....نکـته وحـدت مجوی از دل بـی معرفت           گــوهر یکــدانه را در دل دریا طلب

 (439/432: 4964همان،)                                                                                    

تی هستی تنها با خداوند خلوت داشته باش و هر آنچه که خواسته توست از خداوند طلب نما و هر چه ای انسان اگر به دنبال راح

خطاب به پیغمبر فرموده  423چنانچه خداوند در سورة توبه آیۀ . باشد "ال اهلل اال اهلل"غیر حق تعالی باشد، نفی کن و اعتقادت بر 

بگو خدا مرا کفایت است، که جز او خدایی نیست، من بر : الَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِفَقُلْ حَسْبِیَ اللّهُ ال إِلَـهَ إِ...)  :است

 (ام که خدای جهان و رب عرش بزرگ اوستاو توکل کرده

 تا هر چه جز خداست بود جوهر و عرض           وز حکم عقل نسبت ایشان مقرر است

 (469: 4964بافقی،)                                                                                          

آید خداوند نامحدود بوده و به در اینجا نیز معتقد است هر چه جز باری تعالی عرضی بوده، و با توجه به آنچه از معارف اسالمی برمی

 .آیداین علت در شمار عقل محدود آدمیان نمی

 (447،448،434،343، 981صص: ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ص)در ستایش حضرت محمد

گفته است و با اشاره به برخی وقایع از جمله شب معراج پیامبر و سخنان ( ص)بافقی در ابیات ذیل سخن در ستایش حضرت محمد

 :حق تعالی در باب وی، مضامین زیبای دینی را به سلک سخن کشیده است

 بنه در سـر ایـن بـادیـه             رهروی این ره از شبــرو اســرا طلــب پا بـه سـر خود

 احمد مرسل که چـرخ از شـرف پـای او              با همه رفـــعت کند پایه بطحا طلــب

 ...از لـب او گــوش کــن زمـزمـۀ الیـنـام             وز دل بیـدار او راز فـــاوحا  طــــلب   

 ن بخششی یا نبی اهلل که نیست            رسـم تـو اال عــطا کــار مـن اال طـلبدر حق م

 (439: 4964همان،)                                                                                            

که طریق معراج را در شب اسرا ( ص)را از محمداشاره به اینکه ای انسان از منیت و خودخواهی خود بگذر و طریق طی این راه 

بْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْالً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى سُ):که خداوند در آیۀ یکم سورة اسراء فرموده است. پیموده است جویا شو

پاک و منزه است خداوندی که در مبارک شبی بنده خود : تِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُالْمَسْجِدِ األَقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَا

را از مسجد حرام به مسجد تقصایی که پیرامونش را به قدوم خاصان خود، مبارک و پر نعمت ساخت سیر داد تا آیات و ( ص)محمد

 (امورر عالم غیب و شهود بیناست اسرار غیب خود را به او بنماید که خدا به حقیقت شنوا و به

های طور معراج و وحیگردد، و همینپیامبری که در برابر وی هفت آسمان با همه بلندی و عظمت، طالب خاک سرزمین بطحا می

الْفُؤَادُ مَا  ا کَذَبَمَ *یفَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَ ): گونه آمده استبدین 41-48که در سورة نجم آیات  شب هنگام بر پیغمبر

مَا زَاغَ الْبَصَرُ *إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى*عِندَهَا جَنَّۀُ الْمَأْوَى *عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى*وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَۀً أُخْرَى *أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا یَرَى*رَأَى

پس خداوند به بندة خود وحی فرمود آنچه را که هید کس درک آن نتواند کرد، آنچه در : رَىلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْ *وَمَا طَغَى

-عالم غیب دید دلش هم حقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت، آیا کافران بر آنچه رسول در شب معراج مشاهده کرده انکار می

سدره المنتهی بهشتی که مسکن متقیان است در همان  مشاهده کرد در نزد مقام -جبرئیل–کنند؟ و یکبار دیگر هم رسول او را

از حقایق آن عالم آنچه را باید ( ص)پوشاند آنچه را که احدی از آن آگاه نیست، چشم محمدجایگاه سدره است، چون سدره می

انتهای این ابیات  وحشی در( بنگرد بی هید کم و بیش مشاهده کرد، آنجا از بزرگتر آیات حیرت انگیز پروردگار را به حقیقت دید
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وسیله طلب و بدین -چان که پیامبر به امت اسالم این وعده را داده است–طلبد که شفیعش باشدخواستۀ خود را از پیامبر می

 .نمایدعطامی

 ای که زینت نه پایه منبر استاست تو را در خطاب قـدر            آن خطبه "الفقر فخری"

 (469: 4964بافقی،)                                                                                            

فقری که از آن به خدا پناه برده، فقر و نیازمندی به مردم ": فرماینداست بدین مضمون که می( ص)الفقر فخری حدیثی از پیامبر

: 63تا، ج بی مجلسی،) "ده فقر و نیازمندی به درگاه خداوند استاست که نداشتن به اندازة کفایت است و فقری که به آن افتخار کر

91) 

 محــمد عـربـی منشـاء حـکایـت کــن             که کـرده زیـب قـدش را بـه جـامه لـوالک

 ...اش              نمود گـرد گـریبان بـه یک مشاهده چاکقمر به حجلۀ چرخ از عـروس معجزه

 ...ای ز بـیـابـان المـکـان چــاالکدر شـب اســرا              گـذشتـه تو آن بـراق سـواری که

 ...به سـوی من نگر از لطف یـا رسـول اهلل              ببین بـه این دل پر خون و دیـدة نـمناک

 در آتشیم چو وحـشی ز سوز سینه ولـی             چو هست قطره فشان ابر رحمت تو چه باک

 ـاران به مـا سـیه کـاران             که حــرف عـــصیان مــا بــشوید پـــاکسحاب لـطف بب

 (212: 4964بافقی،)                                                                                             

اگر به : لوالک لما خلقت االفالک: )اندن ایشان فرمودهدارد که خداوند در بیا( ص)در ابیات این بند نیز اشاره به سرآمد بودن محمد

و در بیت بعد اشاره به معجزة شکافتن ماه توسط پیامبر که در آیه یکم از سورة قمر ( آوردمخاطر تو نبود، عالم هستی را بوجود نمی

ه با شب معراج نموده که پیغمبر با براق ک نام اسب و به دنبال آن مجدد اشار( اقْتَرَبَتِ السَّاعَۀُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ: )چنین آمده است

در آخر از پیغمبر طلب توجه و شفاعت در بخشش گناهان خود نزد خداوند متعال را . مخصوص ایشان است این سفر را طی نمودن

 .دارد

 (434و ماجرای شب معراج ص  231،263،988،983،931،434،432صص: ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ع)در ستایش علی

 زهـی احاطه علم تو آنچنان که تو را              ز نکـته ای شده مکشوف سر چار کتاب...

 ...تو با نبـی متکـلم شدی در آن خلوت              که بی فرشته رود با خدا سوال و جواب

 ...تـبارک اهلل از آن دلـدل سـپهر ســیر             که با بـراق یکی بود در درنـگ و شتاب

 به گاه مـد  تو از کثرت ورود سخن               سـزد اگــر ز عطارد نمــایم استکتاب

 (433: 4964بافقی،)                                                                                           

زی در تفسیر کبیر در ذیل آیاتی از ابتدای سورة آل سخنان و معانی دینی بسیاری آمده است، فخر را( ع)در ارتباط با علم علی

رسول خدا هزار : فرمود( ع)روایت نموده است که علی -إنّ اهلل اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین–عمران 

بافقی نیز بر این ( 992: 4982موسوی همدانی، . )باب علم به من آموخت که خودم نیز از هر بابی هزار باب دیگر استنباط کردم

دانسته و علمش بر همه احاطه داشته را می... قرآن، تورات و: تمام کتب دینی( ع)دارد که علیمضمون واقف بوده و در ادامه بیان می

م داند که که قلرا به حدی می( ع)مد  علی. داردرا با براق در شتاب،هم رتبه یکی عنوان می -دلدل–( ع)سپس اسب علی. است

 :بوده و از ستایش وی عاجز است -کاتب فلک–نیازمند کمک از عطارد 

 هـای رنگــین درج                بـه روی از مـد  آل حــیدر گـــــلتا کند حـرف... 

 ...شــاه دین مرتضی علـی که شدش                بــه هـــزاران زبـــان ثـــناگر گل

 دمــد از نـــاخن غضــــنفر گــــل               گر نهد در ریــاض لطــفش پـــای

 حـــرز خـــود گر نساختی نـامش                کی شــدی بر خـــلیل آذر گـــــل

 (214: 4964بافقی،)                                                                                          
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که در لسان العرب چنان. باشد، آمده استب ایشان میبا عناوین شاه دین و غضنفر که از القا( ع)ز مد  علیدر این ابیات نیز سخن ا

همچنین گلستان ( 23: 3ج: تاابن منظور، بی. )را غضنفر گویند درشت هیکل، قوی، به این دلیل است که شیر: در باب غضنفر آمده

 .و حرز آن دانسته است( ع)را به علت ذکر نام علی( ع)شدن آتش بر ابراهیم

 مسـند آرای امــامت عــلی عالــی قـدر            والی ملک و ملل پادشه دین و دول

 ...باعـــث سلسلۀ هسـتی مـلک و ملـکوت            عالم مـساًلۀ کلــی ادیـان و ملـل

 (213: 4964بافقی،)                                                                                           

در ( ص)است که پیغمبر( ع)ها علیاشاره به بحث جانشینی وی دارد که امامت بدیشان شروع شد و پادشاه دین و دولت و ملت

کس ارادة در آن آست، پس هر ( ع)من شهر علم و علی: انا مدینه العلم و علی بابها، فمن اراد العلم فیات الباب": وصف وی فرمود

 (944: 4982موسوی همدانی، )"دانش دارد باید از در شهر وارد شود

 رسد گویا ز طرف روضۀ خلد بریندهد باد بهاری غــنچه را             میرو  در تن مـی

 یعنی از خــاک حــریم روضۀ شـاه نجف            گلـبن باغ حقیقت سـرو بسـتان یقین

 ..."امیرالمومنین"بر گشای              سرور غالب سر مردان حیدر صفدر، شه عنتر کش خی  

 (224: 4964بافقی،)                                                                                              

ایشان در معنای گشایندة صف  پرداخته و از وی به عنوان صفدر که از القاب( ع)وحشی موارد بسیاری را به توصیف نبردهای علی

دشمنان که نمونۀ آن مصاف با دشمنان اسالم در نبرد خیبر و جنگ با بزرگان منافقین یهود و از پای درآوردن آنان از جمله مرحب، 

 (37: 4948پیشوایی، . )بود... عنتر و 

 (437و  436، 934، 247،248، 293،241،249،244،243، 224صص : ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ع)در مصیبت و سوگواری امام سوم 

شخصیتی را سراغ ندارد که این چنین شعر و نثر، ( ع)ویژه تاریخ اسالمی از آغاز تا کنون جز حسین بن علیه از آنجایی که تاریخ و ب

 :خالی نیستمد  و رثا در شأن او گفته باشند، و بویژه در عصر صفوی، بی تردید مضامین شعری وحشی بافقی نیز از این مراثی 

 ...کـوس بـال بــه معــرکۀ کـربـال زده اسـت     وس بـال زده استروزیست این که حادثه ک

 ...کننـد              این چشم کوفیان چه بال چشم بی حیاستبنـگر به نـور چشم پـیمبر چــه مـی

 ...ـدمت حــــــسینها و آرزوی خـای کـوفیان چـه شد ســخن بیـعت حسـن             وان نامـه

 ...نگرد تیغ و خنجر استیـا حضرت رسـول ببیـن بر حسـین خویش             کز هر طرف که می

 ست و بـر سـرش              نی مـــادر است و نی پــدر و نی برادر استای فـاطمه یتیم تو خفـته

 ...ه غیر پـردگیان هــید کس نماندزین العباد مـاند و کسش هـم نفـس نـماند              در خـیم

 کنند حشروحشی کسی چه دغدغه دارد از حشر و نشر              کـش روز نـشر بــا شــهدا مــی

 (274: 4964بافقی،) 

های عظیم در تاریخ اش و شهادتش باعث تحوالت و دگرگونی، تولدش، زندگی(ص)سبط گرامی رسول اکرم( ع)حسین بن علی

امیری . )واقعۀ سترگ و هولناک روز عاشورا و نبرد میان حق و باطل موضوع اصلی تمام مراثی مذهبی است. ستبشریت بوده ا

بدین ترتیب وحشی در ترکیب بندی زیبا این واقعه را با عنوان بالیی بزرگ در صحرای کربال توصیف نموده ( 419: 4984خراسانی، 

( 934-937: 4984داودی، . )داردپیمان شکنی نمودند عنوان می( ع)ز با علیو اعتراض خود را به جماعت کوفیان که سابقاً نی

حضرت را به شهرشان دعوت کرده بودند، اینک شهر را آذین ( ع)های مکرر و با اعزام سفیر به محضر امام حسینکوفیان که با نامه

شان را دگرگون کرد، فریادی ما ورود کاروان چهرهبسته بودند تا در شهادت به خون خفتگان و اسارت آزادگان به شادی بپردازند، ا

که –( ع)در شام خطبۀ کوبندة امام زین العابدین. بود، قلبشان را به لرزه انداخت( ع)از زبان دخترش زینب( ع)آشنا که فریاد علی

آزادگان اسیر هر کجا که . ا کردلرزه بر ارکان حکومت اموی انداخت و یزدیان را رسو -العباد از ایشان یاد نمودهوحشی با عنوان زین

: 4984خو، نیک. )را برای مردم بیان نمودند را معرفی کردند و مظلومیتش( ع)رفتند حقیقت را بیان داشتند، قرآن خواندند، حسین

، (ع)ینفشرد، احساس مظلومیت امام حسها را میآنچه که به وضو  پس از حماسۀ عاشورا جامعه را در خود فرو برده بود و دل( 48

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

533 

 

که وحشی نیز به خوبی بدان ( 44: 4989خزعلی، . )در معامله با فرزندانش بود( ص)توجهی به حق اهل بیت و خصومت با پیامبربی

 .دارد که ترسی از روز حشر ندارد چرا که مسلمین با این شهدا محشور خواهند شداشاره داشته و در پایان بیان می

 (ع)موسی الرضا  در ستایش حضرت ثامن الحجج علی بن

 ...نخل باغ دین علی موسی جعفر که هست            بــاغ قدر و رفعـتش را ثـابت و سـیار گل

 ...اش           کشت کن اکنون به گلزاری که باشد یار گلای که دادی دانـۀ انگــور زهـــرآلوده

 (218: 4964بافقی،)                                                                                            

اختصاص داده و از شروع آن به ستایش و وصف اوصاف ایشان پرداخته و در ( ع)هایش را به امام رضاترین چکامهوحشی یکی از ناب

قرشی، . )داردت اشاره میبوده اس -برخی روایات انار-انتها اشاره به مسمویت ایشان که به روایتی با انگور زهرآلود توسط مأمون

4982 :381) 

 (عج)در منقبت حضرت ولی عصر

 خوش آنکه پشت بر اهل زمانه کرد چو ما              رخ طلــب به ره صاحب الــزمان دارد

 ...شــه ســریر والیــت محــمدبن حسـن              که حکم بر سر ابنای انس و جان دارد

 د چـرخ              کبــوتر از پـــر شـهباز سایـــبان داردرسید عـدل تو جایی که زیر گنب

 (463: 4964بافقی،)                                                                                            

ای بر آسایش خلق ن که باثهو اعتقاد مسلمین بر ظل عدل ایشان بر سر ابنای جها( عج)اشاره به انتظار برای آمدن حضرت مهدی

 .خواهد بود

 تـــا بــــود پــــــــای ابلـق مــهدی                کــس نبـــــوسد ســـم خـر دجـال

 (441: همان)                                                                                                    

الدجال یخرج من ": نقل شده است( ع)که از امیرالمومنین علی( عج)ایت شده از آخرالزمان و ظهور مهدیاشاره به رویدادهای رو

 "کند و بر خری سوار استدجال از سرزمینی که به آن یهودا گفته می شود خروج می...: بلده یقال لها یهودا، راکب علی حمار

 (213: 4999یزدی، )

 (932ص : ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ع)ت موسی حضر

 گوی همان منتظر دیدار است "ارنی"همه را دیـدة امــید بدوخت              "لــن ترانی"

 (461: 4964بافقی،)                                                                                              

وَلَـکِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ  لَن تَرَانِیأَنظُرْ إِلَیْکَ قَالَ  أَرِنِیوسَى لِمِیقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ لَمَّا جَاء مُوََ": از سوره اعراف 449اشاره به آیه 

ا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَأَنَاْ أَوَّلُ مَّفَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَ

گاه ما آمد و خدا به وی سخن و چون موسی با هفتاد نفر از بزررگان قومش که انتخاب شده بودند وقت معین به وعده: "الْمُؤْمِنِینَ

خداوند . ا مشاهده کنم حجاب جمال تو ر گفت موسی به تقاضای قوم خود عرض کرد که خدایا خودت را به من آشکار بنما که بی

در پاسخ فرمود که مرا تا ابد نخواهی دید ولیکن در کوه بنگر اگر کوه بدان صالبت هنگام تجلی نور من به جای خود برقرار تواند 

به هوش آمد  آنگاه که نور خدا بر کوه تابش کرد کوه را متالشی کرد و موسی بیهوش شد، سپس که. ماند تو نیز مرا خواهی دید

عرض کرد خدایا تو از رؤیت و حس جسمانی منزه و برتری و من از اندیشه رؤیت تو به درگاهت توبه کردم و از قوم خود اول کس 

 .باشم که به تو و تنزه ذات پاک تو از هر آالیش جسمانی ایمان آوردم

 طــور بـــرآردآن مـی که فروغش شده خضر ره مــوسی               آتـــش ز نهاد شـجر 

 (233: 4964بافقی،)                                                                                             

کُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّی فَلَمَّا قَضَى مُوسَىالْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْ" :سورة قصص 23اشاره به آیۀ 

آنگاه که موسی عهد خدمت به پایان رسانیده با اهل بیت خود از حضور شعیب ...: آتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ
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ر اینجا مکث کنید که از دور آتشی به نظرم رسید رو به دیار خویش کرد، آتشی از جانب طور دید به اهل بیت خود گفت شما د

 "...ای بگیرممیروم تا شاید از آن خبری بیاورم یا برای گرم شدن شما شعله

دارد و که در ادامه عنوان شده است موسی در وادی ایمن قدم گذاشته و خداوند معجزات رسالتش بر قوم فرعون را به وی عنوان می

 .گردددر این وادی مبارک آغاز می( ع)بدین ترتیب رسالت موسی

 (498و 219صص : ک.برای موارد بیشتر ر) 

 (ع)حضرت عیسی 

 ها از لبانمریمی رفته است و مانده زو مسیحای رضیع          شسته رخ ز آب مــژه، ناشـسته لــب

 (297: 4964بافقی،) 

 و  پرور بس که هستی جانفزاای نسـیم رو  پـــــرور ای بـــاد مســیح            بس که هستی ر

 (264: همان) 

سورة مائده نموده است که خداوند در آن در اشاره به حضرت مریم و معجزات  441در این ابیات نیز وحشی باقی اشاره به آیه 

دَتِکَ إِذْ أَیَّدتُّکَ بِرُو ِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ إِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسى ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَعَلَى وَالِ  ": فرمایدمی( ع)عیسی

ذْنِی وَتُبْرِىءُ طَّیْرِ بِإِذْنِی فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِوَکَهْالً وَإِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ وَالتَّوْرَاةَ وَاإلِنجِیلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَۀِ ال

 بِالْبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَـذَا إِالَّ األَکْمَهَ وَاألَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِی وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنکَ إِذْ جِئْتَهُمْ

کر حکایات عیسی و معجزات و حاالت او گردان که خدا عیسی مریم را گفت به خاطر آر نعمتی ای پیغمبر مردم را متذ: سِحْرم مُّبِینم

و را که ما به تو و مادرت عطا کردیم آنگاه که تو را به تایید رو  القدس توانا ساختیم که در گهواره و در بزرگسالی و آنکه تو را کتاب 

و هنگامی که از گل شکل مرغی را به امر من ساخته و در آن دمیدی به امر من حکمت یاد دادم و به تو علم تورات و انجیل آموختم 

مرغی گردید و آنگاه که کور مادرزاد و پیس را به امر من شفا دادی و مردگان را به امر من از قبر بیرون آوردی و آنگاه که دست 

هدایت آنها آمدی و کافران بنی اسرائیل به تو گفتند این ستم بنی اسرائیل را از سر تو کوتاه کردم وقتی که تو با معجزات روشن به 

  "معجزات حیرت انگیز جز سحری آشکار نخواهد بود

 (966، 998صص : ک.برای موارد بیشتر ر)

 (ع)ابراهیم

 مگر نار خلیل است آن رخ رخشان تعالی اهلل            که دربار است اندر هر شرارش صد گلستان را

 (448: 4964بافقی،) 

 .به اذن حق تعالی( ع)شاره به ماجرای گلستان شدن آتش بر ابراهیما

 ...رویت مگر به جای خلیل است ور نه چیست            در یـــکدگر شـکست بـــــتــهای آذرش

 بــرهان دیـــن سمی خـــلیل صنـم شکن            کامد حـریم کعـبۀ  جــان  ساحــت درش

 (433: همان)                                                                                                     

 پروردگارا این شهر مکه را: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ األَصْنَامَ": سورة ابراهیم 93اشاره با آیۀ 

و بافقی به دنبال آن اشاره به ماجرای ورود ایشان به خانه کعبه و  ".مکان امن قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور دار

 .ها داردشکستن بت

 (ع)حضرت نوح 

 کشتی نــو  در دم توفان قهــر او                نـه بادبان بـه جــای بمــاند نــه لنگرش

 (433: 4964بافقی،)                                                                                            

 مقیم کشتی نو  است در دم طوفان             کسی که ساخته چو مرغ خانه در خاشاک

 (212: همان)                                                                                                   

حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن کُلٍّ زَوْجَیْنِ ": باشدمی( ع)از سورة هود خطاب خداوند به نو  41اشاره ابیات به آیۀ 

نو  به ساختن کشتی و قوم به تمسخر پرداختند تا اینکه : مَا آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلِیلماثْنَیْنِ وَأَهْلَکَ إِالَّ مَن سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَ
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فرمان قهر ما فرا رسید و از تنور آتش، آب بجوشید و عالم را به طوفان داد در آن هنگام به نو  خطاب کردیم که تو با خود از هر 

و زن راحله نام که وعدة هالکش در علم ازلی گذشته همه را « کنعان»سر با جمیع زن و فرزندانت جز آن پ« نر و ماده»جفتی دو فرد

 ...".در کشتی همراه بر که از غرقاب برهند

 (233،917، 227،293،243،273صص: ک .برای موارد بیشتر ر)

 کعبه و بیت الحرام

 حرامتا همه عمر در این بادیه از چادر کف             بــحر چون حــاج ره کعـبه ببــندد ا

 قبلۀ اهل دعــا باد درت همچو حـرم             مجمع اهل صـفا کوی تو چون بیـت الحرام

 (224: 4964بافقی،)                                                                            

 لک جاودانهای ثواب و روزه و حج و زکوه            کرده پیش از خود روان در دار مکاروان

 (297: همان)                                                                            

در این ابیات از مناسک و منازل حج همچون احرام بستن، بیت الحرام سخن گفته و اشارات نافذی را در بیت آخر به آداب اسالمی 

 .نموده است گردندهای اخروی میروزه و زکات که باعث ثواب

 (ع)اشارات به داستان حضرت یوسف 

 شـــود دیـــــده عـــالم پـیـر روشن              ز گـــردی کــــه آید از آن طــرف دامان

 به دامان یـــوسف نهفته است کــحلی              که روشـــن کـــند دیـدة پیـــر کـــنعان

 (226: 4964بافقی،)                                                                                                         

که موجبات حسادت برادران و دور افتادن وی از پدر را فراهم آورد و ( ع)و رسالت فرزندش یوسف( ع)اشاره به داستان یعقوب نبی 

شر  کامل این ماجرا که . ر آخر به پوی پیراهن یوسف بینا گشتبدین ترتیب چشمان پدر در نومیدی دیدار وی نابینا گشت تا د

 .باشدمطمع نظر وحشی بوده است در سراسر آیات سورة یوسف می

 (463،246، 448، 921،943: ک به صص.برای موارد بیشتر ر) 

 (ع)اشارات به داستان حضرت سلیمان 

 ه ز سر بی او سلیمان زماناز سریر تخت بلقیس آیتی بربسته رخت               تاج افکند

 (297: همان)                                                                                                           

ی إِنِّ"  :و برخی آیات سورة نمل که در پی فرستادن هدهد سلیمان به سوی سرزمین سبا فرموده( ع)اشاره به ماجراهای سلیمان 

همانا در آن ملک زنی را یافتم که بر مردم آن کشور پادشاهی داشت و : وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ

بدین ای سپس نامه( 29/نمل)"به آن هرگونه دولت و نعمت و امور دنیوی عطا شده بود و عالوه بر اینها تخت با عظمتی داشت

که آن نامه از جانب سلیمان به نام : إِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ": گرددارسال می( ع)مضمون از سوی سلیمان

 .داردرا به حق دعوت می -بلقیس ملکه سبا–و در پی آن ایشان را ( 91/نمل) ".خداوند بخشنده و مهربان است

 (998،227، 231: ک به صص.وارد بیشتر ربرای م) 

 خلقت انسان

 ما گوشه نشینان خـــرابات الستیم           تا بوی میی هست درین میکده مستیم

 (233: 4964بافقی،)                                                                                                  

: ت انسان و وعده و قرار بشر با حق تعالی که از آنان پرسید آیا من پروردگار شما نیستم؟ و همگی پاسخ دادنداشاره به ابتدای خلق

وَإِذْ ": سورة اعراف چنین آمده است472که این مضمون در شعر شاعران اسالمی بسیاری توجه شده است و متن آن در آیۀ . بلی

امَۀِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا مْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَأَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِ

 "غَافِلِینَ

 :و نیز ابیات دیگری در خلقت انسان
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 ــفش ســــاختی نـــمطلب کــردی کف خاکی ز عـالم           ز آب ابـر لطـ...

 ز آن گل باز کردی طرفه جـسمی            بــــرای گـــنج عشـق خـود طلسمی

 چو او را بر مالیک عرض کـــردی           ملـــک را ســـجدة او فـــرض کـردی

 ...اش در سـر نگنجید           بــه گردن طوق دار لعـــن گــــردیدیکی را سجده

 (984: 4964بافقی،)                                                                                                

هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَۀٍ ثُمَّ مِنْ : اشاره به خلقت انسان که خداوند خود در قرآن به طور کامل در شرحش فرموده است

اوست : غُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَیُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخًا وَمِنکُم مَّن یُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُ عَلَقَۀٍ ثُمَّ

شما را از رحم مادر طفلی بیرون آورد تا خدایی که شما را از خاک آفرید سپس از قطرة آب نطفه و سپس از خون بسته علقه پس 

آنکه به سن رشد و کمال برسید و باز پیری سالخورده شوید و برخی از شما پیش از سن پیری وفات کنید و همه به اجل معین خود 

ر خلقت انسان و در ادامه اشاره به سجده نکردن شیطان ب( 67/غافر) ".چنین کردیم تا مگر قدرت خدا را تعقل کنیدرسید و اینمی

-گونه آمده است و از مضامین مورد اشاره بسیاری از شاعران اسالم سرا میسورة بقره این 94توسط حق تعالی که شرحش در آیۀ 

و چون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِکَۀِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ" :باشد

 "سجده کنید همه سجده کردند مگر شیطان که به او تکبر ورزید و از فرقۀ کافران گردید

 (231،969،443: ک به ص.برای مورد بیشتر ر)

 اوصاف حق تعالی

 لزنـــدة بــــاقــی احــد الیــــزال             حــی تـــوانا صـــــمد ذوالـــجال

 (962: 4964بافقی،)                                                                                              

و . اشاره به اوصاف حق از جمله باقی بودن، حی، ازلی بودن، صاحب جالل و بی نیاز بودن که در آیات مختلف بدانها اشاره شده است

قادر به شناخت ذات حق و پی بردن به کنه این امر نیست چرا که عقل بشری محدود و ذات حق تعالی  نیز اینکه هرگز عقل بشری

 :توان به کنه ذاتش پی بردازلی و ابدی و نامحدود است و این همان شناخت حق است که بدانیم که نمی

 ترمــراهتر              در   ره   او   از   همـــه  گعقل که هســـت از همــه آگــاه

 راه به کنهش نبــرد عقـــل کــس               مــعرفت اهلل همــین اسـت و بس

 (964: 4964بافقی،)                                                                                                

 (443،449،233: ک به ص.برای مورد بیشتر ر)

 تــوبه

اند توبه نوعی تغییر حال و دگرگونی در انسان است که او را به نقصِ خود آگاه می کند و شوق رسیدن به کمال را در او گفته     

ه شرط توبه تا درست آید سه چیز است، پشیمانی بر آنچه رفته باشد از مخالفت، و دست ب( 449: 4981صبور، . )پدید می آورد

: 4983قشیری، )« .باز آن معصیت نگردد، از این ارکان چاره نیست تا توبه درست آید داشتن زلت اندر حال و نیت کردن که نیز

ای به این امر در بحث گناه کار بودن و اینکه خداوند یکی از مضامین مهم اسالمی توبه است که وحشی نیز در ابیات زیر اشاره( 497

 :ر داشته استها داشتن بدین مضمون نظتوفیق آمدن به راه ثواب را نصیب انسان

 ...خـــداوندا گنهکــاریم جــمله            ز کار خـود در آزاریم جــــمله

 ...الهی سبحه دستاویز مــن سـاز            به سلک اهل تحقیقم وطن ساز

 ...بیفشان از وضو بر رویم آن آب            که از غفلت نماند در سرم خواب

 مرا بنما به سـوی خـویش راهـی       الهی جانب من کــن نـــگاهی     

 (987: 4964بافقی،)                                                                                              
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 گیرینتیجه

دگار مانده که گویای تمامی دیوانی جامع از وی به یا. وحشی بافقی از شاعران توانای روزگار پادشاهان صفوی در ایران است     

 .اندیشه و زوایای فکری و اعتقادی ایشان با زبانی ساده، بی پیرایه و به نوعی عامیانه است

یکی از بارزترین عناصر بارز آثار عهد صفوی اعتقاد به تشیع و پایبندی به مضامین دینی بوده، به طور کلی سرودن هر نوع شعر      

د و دربارهای پادشاهان که تا این زمان شعر و هنر، علم و ادب را برای تبلیغ حشمت و شوکت بهترین مذهبی رونقی تمام یافته بو

ها و کتب در مناقب بنابراین از همین زمان است که دیوان. دانستند همین کار را به روشی دیگر در پیش گرفته بودندوسیله می

 . پرداخته آمد( ع)و ائمۀ طاهرین( ص)ها و خلقیات پیامبر اکرمیو مراثی شهیدان کربال و فضایل و بزرگ منش( ع)معصومان

بدین ترتیب شعر وحشی نیز از آن بی نصیب نبوده و به پیرو دیگر شاعران افزون بر مراثی و منقبت اهل بیت به معارفی      

، حضرت ولی (ع)مام رضا، ا(ع)بندها و قصایدی در مد  حضرت علیمناسک حج، آیات قرآنی، آداب اسالمی، ترکیب: همچون

-پرداخته و بعضا گریز به تلمیحاتی از پیامبران الهی، نیز در آثار وی نمودی بارز دارند، که تمامی آنها با شاهد مثال... و( عج)عصر

 .اندهایی در این تحقیق مورد بحث و تفحص کامل قرار گرفته

هایی هرچند کوچک از این جز غزلیات در سرتاسر دیوان وی نمونهچنان که در انتهای پژوهش به گونۀ نموداری آمده است به      

 .اندها بیشترین مقدار را از آن خود نمودهشود، که در این میان چکامهمضامین دیده می

 :منابع

 قرآن کریم

 .یروت، داراالحیا التراث العربی موسسه التاریخ العربی، ب3، لسان العرب، جلد (بی تا)ابن منظور، محمدبن مکرم، 

های ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش-مجموعه مقاالت اولین کنگرة ادبیات پایداری-، نامۀ پایداری، (4984)امیری خراسانی، احمد، 

 .دفاع مقدس، تهران

شی انتشارات کتابفرو: ، کلیّات دیوان وحشی بافقی، با مقدّمه و توضیحات محمّد عبّاسی، تهران(4964)بافقی، کمال الدّین محمّد 

 .فخررازی

، ترجمۀ غالمحسین صدری افشار، چاپ اول، انتشارات مروارید، (از صفویه تا عصر حاضر)تاریخ ادبیات ایران ، (4934)براون، ادوارد، 

 .تهران

، مقدمۀ جعفر سبحانی، -(ع)نگرشی بر زندگی اجتماعی و فرهنگی امامان معصوم–، سیره پیشوایان (4948)پیشوایی، مهدی، 

 .صادق، قم موسسۀ امام
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 .انتشارات اندیشمندان یزد: ، یزد عصر صفوی، یزد(4932)تشکری بافقی، علی اکبر، 

 .در شعر معاصر عربی، چاپ اول، امیرکبیر، تهران( ع)، امام حسین(4989)خزعلی، انسیه، 

 .، عاشورا، نشر مدرسۀ االمام علی بن ابی طالب، قم(4984)داودی، سعید، رستم نژاد، مهدی، 

 .49، نشریۀ زبان و ادبیّات، ادبستان فرهنگ و هنر، شمارة «شوریدة کویر« وحشی»با آن »، (4972)محمّد علی، ژاله، 

 .6 صفحه 4942: تهران ،اول ج ،ایران در یونسکو ملی کمیسیون.22 ش نشریه ،حکمت اصغر علی ،سرزمین هند

 .انتشارات فردوس: ، سبک شناسی شعر، تهران(4984)شمیسا، سیروس، 

 .، ذره و خورشید، چاپ اول، انتشارات زوار، تهران(4981)ور، داریوش، صب

 .انتشارات فردوس: ، تاریخ ادبیّات در ایران، جلد پنجم، تهران(4964)صفا، ذبیح اهلل، 

 .نشر فردوسی: ، تهران3، تاریخ ادبیات ایران از آغاز سدة دهم تا میانۀ سدة دوازدهم هجری، ج(4978)ــــــــــــــ، 

 .تهران. هشتم چاپ ،کبیر امیر ،مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی، (4939)ـــــــــــــ، ـ

 .، تهران، دارالکتب اسالمیه2، ترجمۀ سید محمد صالحی، ج(ع)، پژوهشی دقیق در زندگی امام علی بن رضا(4982)قرشی، باقر، 

، (ۀ ابو علی حسن بن احمد عثمانی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفرترجم)، رسالۀ قشیریۀ، (4983)قشیری، عبد الکریم بن هوازن، 

 .چاپ نهم، انتشارات علمی فرهنگی، تهران

 .مجلسی، محمد باقر، بی تا، بحاراالنوار، نشر اسالمیه، تهران

 .در کتاب اهل سنت، نشر پورشاد، تهران( ع)، علی(4982)موسوی همدانی، محمدباقر، 

انتشارات کتاب فروشی : نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم، جلد دوم، تهران ، تاریخ(4944)نفیسی، سعید، 

 .فروغی

 .، عاشورا شکوه، عزت و افتخار، نشر دارالثقلین، قم(4984)نیک خو، مهدی، 

 .، تهران4، مجمع الفصحا، به کوشش مظاهر مصفا، ج(4993)هدایت، رضاقلی خان، 

 .، تهران، فراهانی2با ترجمه الزام الناصب، به قلم محمد جواد مرعشی نجفی، ج( ع)چهره درخشان امام زمان، (4999)یزدی، علی، 
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