شاعرى كه به ميخانه مرد
ايرج افشار

وحشى از زبان عشق آگاه بود ناچار سخنش مقبول خاص و عام افتاد.
مقدمه
از پس حافظ و سعدى و شاعران همپايه آنان بايد از وحشى بافقى سخنور
بزرگ قرن دهم نام آورد .به عقيده من اگر در شعر دنبال فكر برويم و به بنيان آن
و اصول و قواعد قافيه و عررو

دببترت ى نداشرته باشريم و بخرواهيم شرعرى

بخوانيم كه سوز و حابى داشته باشد غزبيات وحشى پرمايه و گويا و جواب وى ما
خواهد بود.
وحشى هنوز در تاريخ ادبى ايران و در نزد محققين ادبيرات مرا وحشرى و
مجمل مانده است .ديوان پرسوز و گداز وى به صورت منقح و مصحح يا الاقرل
زيبا و دبپتند به دست طاببانش نيفتاده است .تاكنون چاپهراى متعرددى كره از
ديوان او شده همه ناقص و ابتر و زشت و بازارى بوده و آن نبروده كره در خرور
شاعر بافق باشد.
تنها كار ارجدار مقابتى است كه آقاى رشريد باسرمى در چ رون ى فكرر و
شيوه عشق او نوشتهاند و چون در بيتت و پنج سال پيش به طبع رسيده از يادها
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رفته است )1(.اما آن مقابت هم از جهتى كامل و جامع نيتت ،چه نويتنده فاضرل
به تمام كتبى كه شرح حال وحشى را دارد دسترسى نداشرتهانرد .خاصره «ترككره
ميخانه» كه مؤبف آن هم زمان وحشى بوده و در تدوين مقابه مورد ذكرر بره كرار
نيامده است.
زندگانى وحشى
روزگار توبد وحشى صريحا و به طور قطع معلوم نيتت .آنان كه در آثرار
خود از او ياد كررده و نرام برردهانرد وى را از معاصرران شراه اسرماعيل صرفوى
نوشتهاند )2(.مؤبف تككره ميخانه كه به سال  1028قمرى كتاب خرويش را جمرع
آورده به تصريح و با اطالع تمام مىنويتد كه وى در سن  52ساب ى مرده است.
و چون تاريخ وفات او را در دست داريم و با استناد به كتب تاريخ و ترككره وى
در سال  991هجرى وفات يافتره بهركا بايرد تراريخ توبرد وحشرى را سرال 939
دانتت.

()3

موبد او قصبه «بافق» مىباشد كه گاه از تشكيالت ادارى و حكرومتى ترابع
يزد و زمانى از اعمال كرمان بوده است .در طول مدتى كه وحشى از جهران رفتره
مردم كرمان با اهابى يزد بر سر اين متأبه جدال داشتهاند كه وحشى يزدى بوده يا
كرمانى و هر كدام خواستهاند تا او را از خود دانند؛ آنچه متلم اسرت او از برافق
بود كه به قول صاحب تككره ميخانه «و اين بافق دهى از اعمال يزد است» و يا به
قول بطفعلى بيك آذر «از اعمال كرمان» مىباشد.

()4

نام وحشى و پدرش در تككرههاى معروف و تواريخ معتبر ضبط نشده امرا
مؤبف ميخانه در كتاب خود نوشته كه «عزيزى كه گفتار او نزد اين محقق اخبرار
اعتبار تام داشت ،باين بب تشنه وادى خبر نقل كررد كره مرن قريرب يرك سرال
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على االنصال در عين نشو و نماى وحشى در خدمت وى بودم روزى به تقريبى از
آن عندبيب شاختار پرسيدم كه اسم شما چيتت و باعث وحشى تخلّص نمودن
كيتت؟ در جواب گفتم كه اسم من شمسابدين محمد»...

()5

وحشى اوايل عمر را در بافق بوده و در نزد شاعرى به نام شرفابدين على
بافقى تحصيل مىكرده است (شرفابدين على بافقى سمندانى بروده كره در سرال
 959وفات كرده)( )6وحشى پس از چندى از بافق به سوى يزد مىآيد و در آنجرا
اقامت اختيار مىكند سپس از يزد هم دبش مىگيرد و به كاشران مرىرود و در آن
جا به مكتب دارى اشتغال مىورزد .در آن وقت محمد سلطان نامى حاكم بوده كه
پاس اهل علم و شعرا را مىداشته است .در اين بيت هم كه از كاشان نام مرىبررد
دبيلى تواند بود:
يوسف دي ر به دست آور تو وحشى قحط نيتت
ما م ر در مصر يعنى شهر كاشان نيتتيم!
نكتهاى كه متلم است اين است كه بيشتر ايام حيات را در يرزد گكرانرده.
مؤبف عابم آرا در ذيل احوال شعراى معاصر شاه طهماسب از وحشرى نرامبرده و
نوشته است كه« :هميشه در دارابعباد يزد اقامت داشته» در اين مرورد برين اقروال
مورخين تضاد و خالف بتيار است.
از مفاد قطعه زير مىتوان استفاده كرد و گفت كه وحشى به ماهان هم رفته
است.
شاها بطواف شاه ماهان
بى شاه كه ماه بىكم و كاست
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وحشى شده متتعد رفتن
نعلين دويدنش مهياست

()7

وفات و مزار وحشى
وحشى در ميخانهاى چشم از جهان بربتت چه آنقدر شراب ناب نوشيد تا
جان را بر سر آن گكاشت .مزارش تا سالها پيش به جا بوده وبى اكنرون يكترره
نامعلوم است .به طورى كه صاحب تككره ميخانه ذكر كرده مدفنش در محلّه سرر
برج يزد و در برابر زيارت شاهزاده فاضل بوده است .بعد از چندى محمدى على
بيك نامى كه يكى از بازارهاى يزدهم به نام اوست و در زمران سرالطين آخررى
صفوى حاكم يزد بوده بنائى بر سر مزار وحشى بپا مىسازد كه پس از سرابيانى از
اثر باد و باران گزند مىبيند و يكترره از هرم مرىپاشرد .مرردى آن محرل را بره
گرمابهاى مبدل مىكند و سنگ مرمر زيباى مرقد وحشى هرم ازآن پرس از جراى
خود به كنارى مىافتد.

()8

همانطور كه صدراين مقابه مككور افتاد بنا به قول مؤبفين تككره ميخانه و
ساير كتب تاريخ تككره وحشى به سال  991در برزم مي ترارى وفرات مرىكنرد.
تقىابدين اوحدى در «عرفان» ماده تاريخى درباره وى سروده كه اين است:
چو سرمتتانه وحشى باده نوشيد از خم وحدت
روان شد روح پاك او به متتى سوى عليين
من از پير مغان تاريخ فوت او طلب كردم
ب فتا هتت تاريخش ر وفات وحشى متكين
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مؤبف تككره ميخانه هم قطعهاى را كه «مرال قطرب سرده براف» در تراريخ
فوت وحشى گفته نقل كرده و به شرح زير مىباشد.
وحشى آن دستان سراى معنوى
گشته خاموش و به هم پيوسته بب
از غم بب بتتن و ختتن گشاد
در پى افتوس گفتن بتته بب
سال تاريخش چو جتتم از خرد
در جواب من گشود آهتته بب
دست بر سر اى دريغا گفت و گفت
«بلبل گلزار معنى بتته بب»
يك ماده تاريخ دي ر را هم كه در فوت وحشى و اثر ميرحيدر كاشى شاعر
دوران صفوى است و در «تككره نصرآبادى» درج شده نقل مىكنيم:
در مثنوى از ذوق دالرا ،وحشى

دُر افشاند

تا خانه نارسيده اما وحشى

درها درماند

دوران پى مثنوى بى خاتمهاش

تاريخ چو خواست

گفتيم كه مثنوى ملّا وحشى

بى خاتمه ماند

ممدوحين و معاصران وحشى
در اينجا مقصرود از معاصرران وحشرى كترانى هترتند كره برا او مباحثره
داشتهاند .مؤبف ميخانه به نقرل از «مخرزناالشرعار» نوشرته «او را برا مالمحتشرم
كاشانى مشاعره واقع شده ،هجوهاى ركيك كردهاند» وحشى با شاعرى كه ترابعى
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تخلص داشته و از مردم يزد بوده مقابله گوئى نموده تا به جايى كه تابعى از يرزد
بيرون رفته است.
ممدوحين وحشى عبارت بودهاند از شاه طهماسب كه وحشى چند قصيده
در مدح او دارد .غياثابدين محمرد ملقرب بره ميرر ميرران كره از نوادگران شراه
نعمتاهلل بوده و غابب قصايد وحشى در مدح وى مىباشد .شاه خليلاهلل پترر او
هم از ممدوحين وحشى بوده است .چند قصيده هم در مديح يكتاش خان و پدر
او كه حاكم كرمان بوده و بكتاش دخترى را از خاندان مير ميران بره زنرى اختيرار
كرده گفته كه از قصائد خوب وحشى محتوب مى شود.
آثار وحشى
قبل از اين كه از آثار وحشى و شرح ديوان او نام آوريم بيان نكته زير الزم
است .مؤبف ميخانه به نقل قول از شخصى كه اظهار داشته مردت يرك سرال در
خدمت وحشى بوده و وحشى باو شرح زندگى خويش را بازگو كرده مىنويتد:
«در آن ايامى كه من (وحشى) در كاشان به مكترب دارى اشرتغال داشرتم شرعر
نمىگفتم و اما برادرم قبل از من شعر مىگفت و هنوز مبتدى برود كره از عرابم
رفت چون در مككور مككور ديدم كه سوز و نيت اعتبار سرشارى دارد در مقام
انتظام نظم شدم و اول بيتى كه گفتم و بدان اشتهار يافتم اين بود:
اگرچه هيچ ندارم به سر كلى دارم
چو شب شود به سر خويش مشعلى

دارم«()9

سپس در دنبال آن اضافه كرده است كه خبر شاعرى او به سلطان مىرسرد
و سلطان او را به حضور مىخواند .بكن درجه فصاحت شعر وحشى براى سلطان
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غريب مىآيد و مىپرسد كه آيا وحشى شرعر توانرد گفرت حاضررين در جرواب
مىگويند كه آن بيت از وى مىباشد.
مؤبف ميخانه از زبان وحشى به نقل از آن شخص كه با وحشى مصراحب
بوده مىنويتد «چون برادرم وحشى تخلّص مىكرد( )10به همين خطاب مخاطرب
شدم ،بنا بر آن وحشى تخلص كردم و آنچه اشعار برادرم بود برىتخلرص داخرل
دي وان خودم نمودم تا به نظر هر كس كه برسد بداند كه اشعار بىتخلص از برادر
و با تخلص از من است».
مؤبف «ميخانه» در حاشيه كتاب خود به نقل از «خالصة االشعار» ايرن دو
بيت را آورده است :كه اينك در اينجا نقل مىشود.
وحشى و برادرش چو خلوت كردند
در ملك سخن رفع خصومت كردند
هر شعر كه در كهنه كتابى ديدند
بردند و برادرانه قتمت كردند
آثار او
به ترتيب حروف تهجى مرتب مىباشد .تقىابدين اوحدى نوشته كه ديوان
وحشى را كه متضمّن  9000بيت بوده وى مدون كرده است.
غزليات
ابيات غزبيات او در حدود  2200بيت مىباشرد .قصرايد و تركيرب بنرد و
ترجيح بند و مقطعات و رباعيات او در حدود  2500بيت است .ترجيع بند مثمن
و متدس او از امهات اشعار زبان فارسى و مورد توجه بتيار مىباشد.

274

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 16-17 /

مثنوى در مدح مير ميران
اين مثنوى كه نامى ندارد و تعداد ابيات آن در نتخ خطى مختلف است به
قرارى كه متتفاد مىشود در مدح ميرميران مىباشد.
مثنوى خلد برين
وحشى خلدبرين را در مقابل مخزناالسرار نظرامى گنجروى در  530بيرت
پرداخته و باين بيت آغاز مىشود:
خامه برآورد صداى حرير
بلبلى از خلد برين زد صفير
مثنوى ناظر و منظور
وحشى اين مثنوى را هم به بحر خترو و شيرين نظامى سروده و مشرتمل
بر  1500بيت است .خودش ماده تاريخى درباره اين مثنروى دارد كره در ترككره
نصر آبادى هم مندرج است و معلوم مىشرود كره در سرال  966آن را بره پايران
رسانيده است.
مثنوى معروف «فرهاد و شيرين»
مثنوى «شيرين و فرهاد» يكى از شاهكارهاى فارسى است كه تاكنون كراراً
به طبع رسيده اين مثنوى به طورى كه حدس مىرود آخرين اثر وحشى اسرت و
در حدود  1000بيت مىباشد .در قطعه ماده تاريخ فوت او هرم كره «ميرر حيردر
كاشى» سروده باين نكته اشارت رفته است.
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پس از وحشى ميرزا كوچك وصال شريرازى باتمرام آن پرداخرت و 1800
بيت بر مثنوى مزبور افزود .شاعر دي رى به نام صابر شريرازى تكملره وصرال را
كافى ندانتته و ملحقاتى بر آن آورده است.

()11

براى حتن ختام اين مقابت چند سطر از ابتداى «شريرين و فرهراد» را در
اينجا آورده و مقابه خود را با اين نكته بپايان مىآورم كره چ رون ى شرعر او در
مقابت دي رى بايد نوشت.
ابهى سينهاى ده آتشافروز
در آن سينه دبى و آن دل همه سوز
هرآن دل را كه سوزى نيتت دل نيتت
دل افترده غير از آب و گل نيتت
دبم پر شعله گردان ،سينه پردود
زبانم كن به گفتن آتشآبود
كرامت كن درونى درد پرورد
دبى دردى درون درد و برون درد
به سوزى ده كالمم را روائى
كز آن گرمى كند آتش گدائى
دبم را داغ عشقى بر جبين نه
زبانم را بيان آتشين ده
سخن كز سوز دل تابى ندارد
چكد گر آب از آن آبى ندارد

276

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 16-17 /

يادداشتها:
 .1مندرج در سال اول مجله آينده سال  1304شمتى.
 .2جلد هشتم روضة ابصفا نقل از مقابه آقاى ياسمى.
 .3تككره ميخانه تأبيف عبدابنبى فخر ابزمانى ،چاپ الهور سال  1926ميالدى.
 .4در سفنيه خوش و آمده است كه ملّا وحشى بافقى از واليت يزد است و مؤبف «شمع انجمن» نوشته
وحشى بافقى كرمانى در يزد به سر مىبرده.
 .5تقىابدين اوحدى در «تككره عرفات» نام وى را «كمالابدين» نوشته و در اين جا از شرحى كه آقاى
«ابنيوسف» در جلد سوم فهرست كتابهاى كتابخانه مجلس نوشتهاند نقل شد.
 .6به سفينه خوش و رجوع شود.
 .7وحشى اين قطعه را خطاب به «ميرميران» كه نواده شاه نعمتابلَّه و حاكم يزد بوده است گفته.
 .8به شماره  9سال اول مجله آينده رجوع شود .در زمان احمد شاه بنايى به ياد وحشى مىسازند كه
جاى قبر او نبوده وبى نام مقبره وحشى را بر آن مىگكارند.
 .9وحشى در قطعهاى هم به موضوع بىموئى خويش اشاره كرده است كه چون آن قطعه را بتيار نيكو
و زيبا سروده نقل مىكنم.
نشتتم دوش در كنجى كه سازم
سر كل را به زير فوطه پنهان
در آن ساعت حكيمى در گكر بود
مرا چون ديد زينتان گشت خندان
به من گفتا :كه داروئى مرا هتت
كز آن دارو سر كل راست درمان
بيا تا بر سرت مابم كه رويد
ترا مو بر سر از خاصيّت آن
كشيدم از ج ر آهى و گفتم:
م ر نشنيدهاى حرف بزرگان
زمين شوره سنبل بر نيارد
در او تخم عمل ضايع م ردان
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 .10در اين باره بين نوشته «ميخانه» با «عرفات» كه هر دو همزمان وحشى بودهاند اختالف است .زيرا
در عرفات نوشته شده كه برادر وحشى «مرادى» تخلص داشته و اكنون نمىتوانم گفت كه مدام از
اين دو قول ارجح تواند بود.
 .11به ص  523جلد سوم فهرست كتابخانه مجلس شوراى ملى رجوع شود.

