
 
 
 
 
 

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 

ل و قواعد قافيه و عررو  دببترت ى نداشرته باشريم و بخرواهيم شرعرى و اصو

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 

و مصحح يا الاقرل مجمل مانده است. ديوان پرسوز و گداز وى به صورت منقح 

هراى متعرددى كره از زيبا و دبپتند به دست طاببانش نيفتاده است. تاكنون چاپ

ديوان او شده همه ناقص و ابتر و زشت و بازارى بوده و آن نبروده كره در خرور 

 شاعر بافق باشد.

دار مقابتى است كه آقاى رشريد باسرمى در چ رون ى فكرر و تنها كار ارج

و چون در بيتت و پنج سال پيش به طبع رسيده از يادها  اندشيوه عشق او نوشته
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اما آن مقابت هم از جهتى كامل و جامع نيتت، چه نويتنده فاضرل  (1)رفته است.

ترككره »انرد. خاصره به تمام كتبى كه شرح حال وحشى را دارد دسترسى نداشرته

كرار كه مؤبف آن هم زمان وحشى بوده و در تدوين مقابه مورد ذكرر بره  «ميخانه

 نيامده است.

  

 زندگانى وحشى

ر روزگار توبد وحشى صريحا و به طور قطع معلوم نيتت. آنان كه در آثرا

 انرد وى را از معاصرران شراه اسرماعيل صرفوىخود از او ياد كررده و نرام بررده

 قمرى كتاب خرويش را جمرع 1028مؤبف تككره ميخانه كه به سال  (2)اند.نوشته

ست. ساب ى مرده ا 52نويتد كه وى در سن ع تمام مىآورده به تصريح و با اطال

ره وى و چون تاريخ وفات او را در دست داريم و با استناد به كتب تاريخ و تركك

 939هجرى وفات يافتره بهركا بايرد تراريخ توبرد وحشرى را سرال  991در سال 

 (3)دانتت.

بع باشد كه گاه از تشكيالت ادارى و حكرومتى ترامى «بافق»موبد او قصبه 

فتره يزد و زمانى از اعمال كرمان بوده است. در طول مدتى كه وحشى از جهران ر

ا بوده ي اند كه وحشى يزدىمردم كرمان با اهابى يزد بر سر اين متأبه جدال داشته

ق از براف اند تا او را از خود دانند؛ آنچه متلم اسرت اوكرمانى و هر كدام خواسته

يا به  و «دهى از اعمال يزد است و اين بافق» بود كه به قول صاحب تككره ميخانه

 (4)باشد.مى «از اعمال كرمان»قول بطفعلى بيك آذر 

هاى معروف و تواريخ معتبر ضبط نشده امرا نام وحشى و پدرش در تككره

عزيزى كه گفتار او نزد اين محقق اخبرار »مؤبف ميخانه در كتاب خود نوشته كه 

ادى خبر نقل كررد كره مرن قريرب يرك سرال اعتبار تام داشت، باين بب تشنه و
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االنصال در عين نشو و نماى وحشى در خدمت وى بودم روزى به تقريبى از على

آن عندبيب شاختار پرسيدم كه اسم شما چيتت و باعث وحشى تخلّص نمودن 

 (5)«ابدين محمد...كيتت؟ در جواب گفتم كه اسم من شمس

ابدين على د شاعرى به نام شرفوحشى اوايل عمر را در بافق بوده و در نز

ابدين على بافقى سمندانى بروده كره در سرال شرف)كرده است بافقى تحصيل مى

ا آيد و در آنجروحشى پس از چندى از بافق به سوى يزد مى (6)(وفات كرده 959

رود و در آن گيرد و به كاشران مرىكند سپس از يزد هم دبش مىاقامت اختيار مى

كه  ورزد. در آن وقت محمد سلطان نامى حاكم بودهشتغال مىجا به مكتب دارى ا

بررد ىداشته است. در اين بيت هم كه از كاشان نام مرپاس اهل علم و شعرا را مى

 دبيلى تواند بود:

 يوسف دي ر به دست آور تو وحشى قحط نيتت

 ما م ر در مصر يعنى شهر كاشان نيتتيم!
 

ه. ايام حيات را در يرزد گكرانرد اى كه متلم است اين است كه بيشترنكته

 ومؤبف عابم آرا در ذيل احوال شعراى معاصر شاه طهماسب از وحشرى نرامبرده 

اقروال  در اين مرورد برين «هميشه در دارابعباد يزد اقامت داشته»نوشته است كه: 

 مورخين تضاد و خالف بتيار است.

فته اهان هم رتوان استفاده كرد و گفت كه وحشى به ماز مفاد قطعه زير مى

 است.

 شاها بطواف شاه ماهان

 كم و كاستبى شاه كه ماه بى
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 وحشى شده متتعد رفتن

 (7)نعلين دويدنش مهياست

  

 وفات و مزار وحشى

اى چشم از جهان بربتت چه آنقدر شراب ناب نوشيد تا وحشى در ميخانه

ه يكتررها پيش به جا بوده وبى اكنرون جان را بر سر آن گكاشت. مزارش تا سال

ر سرنامعلوم است. به طورى كه صاحب تككره ميخانه ذكر كرده مدفنش در محلّه 

لى عبرج يزد و در برابر زيارت شاهزاده فاضل بوده است. بعد از چندى محمدى 

ى بيك نامى كه يكى از بازارهاى يزدهم به نام اوست و در زمران سرالطين آخرر

نى از سازد كه پس از سرابياا مىصفوى حاكم يزد بوده بنائى بر سر مزار وحشى بپ

ه پاشرد. مرردى آن محرل را بربيند و يكترره از هرم مرىاثر باد و باران گزند مى

كند و سنگ مرمر زيباى مرقد وحشى هرم ازآن پرس از جراى اى مبدل مىگرمابه

 (8)افتد.خود به كنارى مى

انه و خطور كه صدراين مقابه مككور افتاد بنا به قول مؤبفين تككره ميهمان

كنرد. در برزم مي ترارى وفرات مرى 991ساير كتب تاريخ تككره وحشى به سال 

 ماده تاريخى درباره وى سروده كه اين است: «عرفان»ابدين اوحدى در تقى

 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

 وفات وحشى متكين ر هتت تاريخش ب فتا
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در تراريخ  «مرال قطرب سرده براف»اى را كه مؤبف تككره ميخانه هم قطعه

 باشد.فوت وحشى گفته نقل كرده و به شرح زير مى

 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

 و جتتم از خردسال تاريخش چ

 در جواب من گشود آهتته بب

 دست بر سر اى دريغا گفت و گفت

 «بلبل گلزار معنى بتته بب»
 

ر ه تاريخ دي ر را هم كه در فوت وحشى و اثر ميرحيدر كاشى شاعديك ما

 كنيم:درج شده نقل مى «تككره نصرآبادى»دوران صفوى است و در 

 دُر افشاند در مثنوى از ذوق دالرا، وحشى

 درها درماند  تا خانه نارسيده اما وحشى

 تاريخ چو خواست اشدوران پى مثنوى بى خاتمه

 بى خاتمه ماند  گفتيم كه مثنوى ملّا وحشى

  

 ممدوحين و معاصران وحشى

در اينجا مقصرود از معاصرران وحشرى كترانى هترتند كره برا او مباحثره 

او را برا مالمحتشرم »ه نوشرت «االشرعارمخرزن»اند. مؤبف ميخانه به نقرل از داشته

وحشى با شاعرى كه ترابعى  «اندهجوهاى ركيك كرده ،كاشانى مشاعره واقع شده
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تخلص داشته و از مردم يزد بوده مقابله گوئى نموده تا به جايى كه تابعى از يرزد 

 بيرون رفته است.

اند از شاه طهماسب كه وحشى چند قصيده ممدوحين وحشى عبارت بوده

 ابدين محمرد ملقرب بره ميرر ميرران كره از نوادگران شراهغياث در مدح او دارد.

اهلل پترر او باشد. شاه خليلاهلل بوده و غابب قصايد وحشى در مدح وى مىنعمت

هم از ممدوحين وحشى بوده است. چند قصيده هم در مديح يكتاش خان و پدر 

ختيرار ى ااو كه حاكم كرمان بوده و بكتاش دخترى را از خاندان مير ميران بره زنر

 كرده گفته كه از قصائد خوب وحشى محتوب مى شود.

  

 آثار وحشى

 ير الزمزقبل از اين كه از آثار وحشى و شرح ديوان او نام آوريم بيان نكته 

است. مؤبف ميخانه به نقل قول از شخصى كه اظهار داشته مردت يرك سرال در 

 نويتد:مى خدمت وحشى بوده و وحشى باو شرح زندگى خويش را بازگو كرده

در كاشان به مكترب دارى اشرتغال داشرتم شرعر  (وحشى)در آن ايامى كه من »

بم گفت و هنوز مبتدى برود كره از عراگفتم و اما برادرم قبل از من شعر مىنمى

م رفت چون در مككور مككور ديدم كه سوز و نيت اعتبار سرشارى دارد در مقا

 اشتهار يافتم اين بود:انتظام نظم شدم و اول بيتى كه گفتم و بدان 

 اگرچه هيچ ندارم به سر كلى دارم

 (9)»چو شب شود به سر خويش مشعلى دارم
 

رسرد سپس در دنبال آن اضافه كرده است كه خبر شاعرى او به سلطان مى

خواند. بكن درجه فصاحت شعر وحشى براى سلطان و سلطان او را به حضور مى
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ر توانرد گفرت حاضررين در جرواب پرسد كه آيا وحشى شرعآيد و مىغريب مى

 باشد.گويند كه آن بيت از وى مىمى

مؤبف ميخانه از زبان وحشى به نقل از آن شخص كه با وحشى مصراحب 

به همين خطاب مخاطرب  (10)كردچون برادرم وحشى تخلّص مى»نويتد بوده مى

تخلرص داخرل شدم، بنا بر آن وحشى تخلص كردم و آنچه اشعار برادرم بود برى

تخلص از برادر وان خودم نمودم تا به نظر هر كس كه برسد بداند كه اشعار بىدي

 «و با تخلص از من است.

و ايرن د «االشعار صةخال»در حاشيه كتاب خود به نقل از  «ميخانه»مؤبف 

 شود.بيت را آورده است: كه اينك در اينجا نقل مى

 وحشى و برادرش چو خلوت كردند

 دنددر ملك سخن رفع خصومت كر

 هر شعر كه در كهنه كتابى ديدند

 بردند و برادرانه قتمت كردند

  

 آثار او

ابدين اوحدى نوشته كه ديوان باشد. تقىبه ترتيب حروف تهجى مرتب مى

 بيت بوده وى مدون كرده است. 9000وحشى را كه متضمّن 

  

 غزليات

 باشرد. قصرايد و تركيرب بنرد وبيت مى 2200ابيات غزبيات او در حدود 

من بيت است. ترجيع بند مث 2500ترجيح بند و مقطعات و رباعيات او در حدود 

 باشد.و متدس او از امهات اشعار زبان فارسى و مورد توجه بتيار مى
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 مثنوى در مدح مير ميران

ه باين مثنوى كه نامى ندارد و تعداد ابيات آن در نتخ خطى مختلف است 

 باشد.ران مىشود در مدح ميرميقرارى كه متتفاد مى

  

 مثنوى خلد برين

بيرت  530االسرار نظرامى گنجروى در وحشى خلدبرين را در مقابل مخزن

 شود:پرداخته و باين بيت آغاز مى

 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 

ه بيت است. خودش ماده تاريخى درباره اين مثنروى دارد كره در ترككر 1500بر 

آن را بره پايران  966شرود كره در سرال نصر آبادى هم مندرج است و معلوم مى

 رسانيده است.

  

 «فرهاد و شيرين»مثنوى معروف 

راً يكى از شاهكارهاى فارسى است كه تاكنون كرا «شيرين و فرهاد»مثنوى 

رود آخرين اثر وحشى اسرت و ن مثنوى به طورى كه حدس مىبه طبع رسيده اي

ميرر حيردر »باشد. در قطعه ماده تاريخ فوت او هرم كره بيت مى 1000در حدود 

 سروده باين نكته اشارت رفته است. «كاشى
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 1800پس از وحشى ميرزا كوچك وصال شريرازى باتمرام آن پرداخرت و 

را  نام صابر شريرازى تكملره وصرالبيت بر مثنوى مزبور افزود. شاعر دي رى به 

 (11)كافى ندانتته و ملحقاتى بر آن آورده است.

 را در «شريرين و فرهراد»براى حتن ختام اين مقابت چند سطر از ابتداى 

او در  آورم كره چ رون ى شرعراينجا آورده و مقابه خود را با اين نكته بپايان مى

 مقابت دي رى بايد نوشت.

 فروزااى ده آتشابهى سينه

 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

 آبودزبانم كن به گفتن آتش

 كرامت كن درونى درد پرورد

 دبى دردى درون درد و برون درد

 به سوزى ده كالمم را روائى

 ئىكز آن گرمى كند آتش گدا

 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
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زيرا  اند اختالف است.زمان وحشى بودهكه هر دو هم «عرفات»با  «ميخانه»ين باره بين نوشته در ا. 10

ز امدام  توانم گفت كهتخلص داشته و اكنون نمى «مرادى»در عرفات نوشته شده كه برادر وحشى 

 اين دو قول ارجح تواند بود.
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