
 

 هاللی جغتایی با شاه و درویشمقایسه منظومۀ ناظر و منظور وحشی بافقی 

 
 زمینینجمه طاهري ماه

 دانشگاه شهید باهنر کرمان -دکتراي زبان و ادبیات فارسی
 

 چکیده
شی بافقی از بهترین شاعران قرن دهم هجري قمري است. این شاعر گرانقدر منظومۀ عاشقانۀ ناظر و منظور را به وح

ی، بسیاري از حوادث بیت 1564تقلید از شاعر هم عصرش؛ هاللی جغتایی سروده است. وحشی بافقی در این اثر کوتاه 
نوع عشق، هاي این دو اثر در  گنجانده است. شباهتبیتی شاه و درویش هاللی جغتایی را  2340موجود در داستان 

شود، اما در عین حال  و.. معلوم می وصال و هجران دو دلداده يها عشق، مذکر بودن دو عاشق و صحنه یچگونگ
پردازي، سیر حوادث داستان و پایان دو اثر وجود دارد، که آنها را از یکدیگر  از جمله در شخصیت هاي کلیدي  تفاوت
هاي این دو اثر بیان  نماید. در این مقاله سعی شده ابتدا شباهت کند و اثر وحشی را از یک تقلید صرف دور می می متمایز

هاي اصلی این دو داستان بیان شده تا  شود، تا میزان تأثیرپذیري وحشی از هاللی جغتایی روشن گردد، سپس تفاوت
رغم تقلید ایم که وحشی علیاین نتیجه دست یافته در نهایت به  استقالل وحشی در سرودن این اثر عاشقانه آشکار گردد.

 .در نوع عشق و چگونگی عشق، در به کارگیري زبان و حوادث اصلی داستان مستقل بوده است
 عاشق و معشوق ، عشق، روابطو درویش، ناظر و منظور شاه واژگان کلیدي:

 

 مقدمه--1
یکی ت. ترین شکل شعر اس است؛که در قلمرو هنر شاعري این نوع، کهنیکی از انواع چهارگانه ادبی، اشعار غنایی 

هاي عاشقانه  . داستانشود در قالب مثنوي سروده می معموالًي عاشقانه استکه ها هاي شعر غنایی، داستان ترینگونه ازشایع
یبوده و عشق یعرفان هاي نشامل داستاصفویه در دورة  یسرای داستانهاي شعر فارسی وجود داشته اند، اما  در همۀ دوره

از عشق و عرفان  یهمه حاک ... کهو  میرزا سعید قمی» خورشید و مهپاره«، يبغداد یفضول» رند و زاهد«است، مثلداستان 
 هاي داستان ،رساند. در این دوره یرا م يعشق بر عقل و یا ترجیح عرفان و تصوف بر علم ظاهر يو اخالق است و برتر

از جمله .است و حکمی یو اخالق یدین هاي داشته و مملو از مضمون یو عرفان ی، تخیلیانتزاعبیشتر حالت ی عشق
است. وحشی بافقی از شاعران بزرگ قرن  وحشی بافقی» ناظر و منظور«، داستان ه و عارفانۀ این دورهیعاشقانها داستان

دب از بافق به یزد رفت و از آنجا به کاشان دهم هجري است که در بافق کرمان به دنیا آمد و پس از آموختن مقدمات ا
رفت و چندي در آنجا سرگرم مکتب داري بود و پس از روزگاري به یزد برگشت و به شاعري و ستایش فرمانروایان آن 

، »خلدبرین«هاي  ) او داراي سه مثنوي به نام762: 1364بدرود حیات گفت. (صفا،  991شهر سرگرم بود تا اینکه به سال 
به تقلید از هاللی جغتایی یکی از شاعران  ناظر و منظوررسد منظومۀ  است. به نظر می» فرهاد و شیرین«و» و منظورناظر «

هاللی جغتایی در زمان خود بسیار مشهور بوده است و معاصرانش او اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم سروده شده است.
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هاللی اگرچه اصلش از ترك است، اما چون در استرآباد متولد «د:گوی که امین احمد رازي می داشتند. چنان را بزرگ می

شود و [او] به جودت طبع و حدت ذهن در میان  گردیده و در آن نشو و نما یافته هر آینه در ضمن آن دیار نوشته می
امین »(متداول است مشهور و» دیوان غزل«و » لیلی و مجنون«و » شاه و درویش«فرَق اَنام اشتهار یافت. از نتایج افکارش 

 .)109احمد رازي، بی تا،
از این شاعر قرن نهم متأثّر بوده است. » ناظر و منظور«توان دریافت که وحشی در موقع سرودن  بر طبق شواهدي می

ها و در سیر حوادث  توان آنها را در شخصیت هاي بسیاري با یکدیگر دارند که به وضوح می چون این دو داستان شباهت
هایی نیز وجود دارد که آثار این دو شاعر را از هم  و منظومه، تفاوتهاي بسیار این د مشاهده نمود. البته در کنار شباهت

 متمایز کرده است. 
ردر اینجا این منظو رايباست. ي اصلی دوداستان ها و تفاوت ها شباهتهمین بررسی نیز هدف از انجام این تحقیق، 

 گردد.  اي از این دو داستان جهت آشنایی ضمنی بیان می خالصه
 

 اه و درویشش خالصه داستان
عاشق خود و او را گردد  میدرویش  یموجب شیفتگکه پردازد  یدر مکتب با درویش به گفتگو م یشاهزاده زیبای

برد. اما این عشق و وصال چندان دوام  زاده نیز به عشق درویش نسبت به خود پی می گرداند. پس از مدتی  شه می
گرداند.  زاده آنها را از هم جدا می کنند و رقیب این  شه جا فاش می آورد. کودکان مکتب عشق بین این دو را در همه نمی

اي  کند و براي وصال یکدیگر چاره زاده گفتگو می رود و با  شه پس از این جدایی و فراق، شبی درویش به بام قصر می
ه کبوترها یکدیگر را زاده بر پشت بام است و هر روز شاه و درویش به واسط اندیشند و نتیجۀ آن کبوتر بازي  شه می

طفالن، درویش از  یپراکن سنگآورد و در اثر مالمت کردن مردم و  اما این وصال نیز چندان دوام نمی. نمایند مشاهده می
به شکار  ،گردد یزاده از حال او مطّلع م شه  .فرستد یزاده م شه  ياز طریق بال کبوتر برا يا شود و نامه یشهر خارج م

گرداند.پس  اي آنها را از هم جدا می ، به بهانهرقیب از حال او باخبر شده، اما باز کند یبا درویش دیدار م رود و در آنجا یم
درویش را به حضور  و نشیند یزاده بر مسند قدرت م پس از فوت شاه،  شه. رسد هنگام وفات پدر فرا می از مدتی

، نماید از وصل جدا میرا درویش و  پردازد یدرویش م یویبه بدگ .رقیب بازآید یپیش م یجنگ يپذیرد. اما به زود یم
شاه درویش را . بعد از آن، گردد یتنها رقیب درویش به دست دشمن هالك مشود و  دشمن پیروز میشاه در جنگ بر 

 برند. و تا پایان عمر با هم به سر می خواند یهمیشه به نزد خود فرا م يبرا
 

 خالصه داستان ناظر و منظور
دهد. سپس ههر یک از  شدند تا اینکه پیري به صورت نمادین مژدة بچه دار شدن می شاه و وزیر کشور چین فرزندار نمی

روند. در آنجا پسر وزیر به نام  شود. این پسرها پس از بزرگ شدن براي تعلیم به مکتب خانه می آنها صاحب پسري می
نماید و  پس از مدتی معلم مکتب، وزیر را از عشق پسرش با خبر می گردد. عاشق می» منظور«بر پسر شاه به نام » ناظر«
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اي  فرستد. پسر وزیر در مسیر خود، نامه وزیر براي فراموش شدن این عشق، پسرش را به همراه یک تاجر به سفر می
نیز بی قرار  رسد او دهد تا به دست منظور برساند. وقتی که نامه به دست منظور می نویسد و به هم مکتبی خود می می
رود.  رسد و در آنجا به قصر شاه مصر می رود. در این میان منظور به کشور مصر می شود و به دنبال معشوق خود می می

رود و چون شاه از تسلیم کردن  شود به طلب منظور می قیصر روم که از حضور شاهزادة زیبارو در قصر مصر با خبر می
شود. پس از مدتی ناظر از سفر دریا  گیرد. در این جنگ قیصر روم کشته می در میزند بین دو کشور جنگ  او سر باز می

زار خوش هوایی هوا به چمن  شود. روزي شاهزاده منظور در اثر گرمی رسد و در کوهی مستقر می به کشور مصر می
و عاشق به وصال یکدیگر رسد که ناظر در آن مسکن دارد و در آنجا د رود در آنجا به دنبال شکار خود به غاري می می
آورد و پس از مدتی  گردند. بعد از این، شاه مصر دختر خود را به عقد منظور در می رسند و به قصر شاه مصر برمی می

کند که بعد از او، منظور پادشاه کشور مصر باشد. منظور نیز پس رسیدن به پادشاهی، ناظر را  میرد و وصیت می خود می
 برند.  ا پایان عمر با هم به سر مینماید و ت وزیر خود می

 »شاه و درویش« و » ناظر و منظور« داستان بین يها شباهتبررسی 
بحر هزج مسدس ناظر و منظور در اند:داستان  ها در آن سروده شده ـ اولین شباهت دو داستان، بحري است که اینمنظومه1

را در همین بحر سروده ایی نیز شاه و درویش خود که هاللی جغتمحذوف (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) سروده شده است
 .است

و (ص) سپس به نعت سیدالمرسلین  کند و خداوند را ستایش میدر سرودن داستان ابتدا  یجغتای یچون هالل یوحش -2
 نماید. یم یسرای  شروع به داستان بعد پردازد و یم(ص)  وصف معراج و صحابه حضرت رسول

 گوید:  آغاز هر دو داستان در شرق عالم اتفاق افتاده است. در داستان ناظر و منظور وحشی به صراحت می -3
 که بود اقلیم چین را شهریاري                  به تخت شهریاري کامکاري

 ) 353: 1387(وحشی بافقی،  
ان در شرق عالم یعنی کشورهایی مثل چین و شویم که داست و در داستان شاه و درویش از روي سخنان هاللی متوجه می

 هند اتفاق افتاده است.
 زان سیاهی که داشت لشکر او                خطۀ هند گشت کشور او     

 ) 4079: 1363(هاللی،
هاي ظاهري و  آغاز عشق در هر دو داستان در مکتب خانۀ بسیار زیبایی است که هر دو شاعر به توصیف زیباییـ 4

 گوید: ي اهل آن مکتب پرداخته اند. در این باره هاللی جغتایی میها زیبایی
 طوف آن باغ چـــون میــسر شد                میل درویش سوي منظر شد
 ناگهان دید مکــتبی چو بهــشت              در و دیــوار آن عبیر سرشت

 ها.. ستانها             بــوستانــی در او گل وه چه مکتب؟ که رشک بستان 
 ) 3093-3095(همان:                    
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 گوید: پادشاه چین دستور داد:  برد و می وحشی بافقی نیز در منظومۀ خود سیر داستان را به سمت مکتب خانه می

 اي پر لعبت چین اي گردید تعیین              چه مکتب، خانه که مکتب خانه
 در او از هر طرف سروي نشـسته     گلــستانی ز باد فتــنه رسـته         

 به فرمان نظر منـظور و ناظـر             پــی تعلـیم گردیدنــد حاضـــر
 ) 356: 1387(وحشی،                     

یو وحش .نیست یو شهوان یجسمان يدو دلداده مذکّرند و پایه عشقشان بر مبنا،این گذشته یعشق هاي برخالف داستان -5
 صرفاًَ در واقع آنهاآالیش است.  یکه عشقشان نسبت به هم پاك و ب اند داستان دو عاشق را آورده منظومۀ خوددر هاللی 

نظیر این  دهند. نشان میبه انسان دیگر را  یبلکه عشق و محبت انسان ،دنپرداز یمعشوق نم هاي به توصیف زیبایی
 ها،تر از آن تر و مهم  یو عرفان دیدیم و سلطان محمود و ایاز پیوند انوشیروان و بوذرجمهر حک درتوان  یرا م ها داستان

 ) 195: 1372،يدار تمیمیاست (الحق تبریز  به شمس بلخیالدین  داستان عشق موالنا محمد جالل
شود که آنها نیز مانند لیلی و  شباهت دیگر این دو داستان در کم سن و سال بودن معشوقگان است و معلوم می -6

 گوید: شوند. چون هاللی در قسمت توصیف مکتب می مکتب و از کودکی عاشق یکدیگر می مجنون در
 اهل مکتب همه به حسن و جمال              سالشان کـــم، جمالشان بکمال
 بود ســرخیل آه همـــه، ماهــی             ملک اقلــیم حسن را شـــاهی

 داشت لقب» شاه«طرفه تر آنکه اي به حـسن ادب                زاده طرفه  شه
 ) 3202-3202و3196(هاللی/                   

 فرستد. رسد، پادشاه آنها را به مکتب خانه می در داستان وحشی نیز وقتی سن دو کودك به ده سالگی می
 به ملک حسن چون از ده گذشتند           ز ماه چهارده صد ره گذشتند  

 ) 355: 1387(وحشی، 
» ناظر«شود. در داستان وحشی ابتدا  ر دو داستان ابتدا فردي که از نظر دارایی و مقام پایین تر است، عاشق میدر ه -7

 گردد. پسر خسرو می» شاه«عاشق » درویش«گردد و در داستان هاللی نیز ابتدا  پسر پادشاه می» منظور«پسر وزیر، عاشق 
 د.هر دونژاده هستنو  وتمندندهایی ثر خانوادهها از  در هر دو داستان معشوق -8 
 اي وجود ندارد.  بازند و هیچ واسطه عاشقان خود به شخصه و با دیدن معشوق دل به عشق آنها می -9

زدند، ولی پس از مدتی آنها نیز  شوند و یا شاید خود را به بی توجهی می ها در آغاز گویا متوجه عشق نمی معشوق -10
 گوید: شوند.چنانکه وحشی می درویش، عاشق می با دیدن اضطراب و بی تابی ناظر و

 شد شد               به سوي دیگري مایل نمی ناظر از او غافل نمی دمی
 زاده را چیزي اثر کرد چو بر حیرانی ناظر نظر کرد              به دل  شه

 ) 356-357: 1387(وحشی،                   
 گوید:  هاللی نیز می
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 دگرگون شد               من چه گویم که حال او چون شددم به دم حال او 
 شاه چون دید بی قــــراري او               در دلـــش کار کــــرد زاري او

 ) 3301-3302(هاللی/                   
هاي آنها دل  ه نالهکنند ک اي ناله و زاري می روند، به گونه میمکتببه خانه از که منظور و شاه ناظر و درویش هنگامی -11

 گوید: نالند. چنانکه هاللی می و آنها از بخت شوم خود می شکند سنگ رامی
 هر گه آن نوش خند شکر لب              جـانب خانـــه رفتی از مکــتب
 حال درویش از آن برآشــفتی             گــــریـه آغــاز کـردي و گفتی

 همـــچو دیوانه در کف اطفــال بی تو در مکتبم پریشان حال          
 زندگی موجب مالل من است           عرش و کرسی گواه حال من است

 ) 3242-3245(هاللی/                     
 چون خبر یافتی که آمد شاه          زود فارغ شدي ز گریه و آه

 ) 3262(همان/ 
 کند: میوحشی نیز بی طاقتی ناظر در فراق معشوقش را چنین بیان 

 چو بی منظور یک دم جا گرفتی           به هم درسان ره غوغا گرفتی
 جست از جا  می شدي منظور چون از دور پیدا            ز روي خرمی

 )358 -359: 1387(وحشی، 
و بعد از گذشت یک مدت کوتاه از آشنایی این دو عاشق و معشوق، در اثر عوامل ناخواسته و یا حسادت حاسدان  -12

آید و  افتد. در داستان هاللی این اتفاق در اثر خبردار شدن اطفال از عشق آن دو به وجود می رقیبان بین آنها جدایی می
 نماید. ها را از هم جدا می رقیب آن

 شاه را سنگ دل رقیبی بود         یک ز انصـــاف بی نصیبی بود
 کاسـۀ زهرکار او زهر چشم بود از قهر        کاسۀ چــشم او چو 

 ) 3389-3390(هاللی/                   
 حاصل قصه آنکه آن بد کــیش        گشــت واقف ز قصۀ درویش
 همچو سگ تند شد به قصد گدا         تا از آن آستانش ساخت جدا

 ) 3396-3397(هاللی/                   
رود و او را باخبر  برد و به نزد پدر ناظر می عشق آن دو پی میدر داستان وحشی نیز به دلیل بی تابی ناظر معلم مکتب به 

 سازد. پدر ناظر نیز می
 بسی در چارة آن کارکوشید    چنین در کارش آخر مصلحت دید
 که همره سازدش با کاردانی    رفیــق او کــند بســیار دانـــی
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 طلب فرمود مـــرد کاردانی     بــه غایت زیـرکی بسیاردانـــی

 ) 365-366(وحشی:                     
 و بدین صورت ناظر از منظور دور گشت.

 تواند سیر ها خواننده می در هر دو داستان خواب و پیش گویی وجود دارد و بر اساس این خواب -13
حوادث و یا ماجراهاي در حال اتفاق را حدس بزند. در داستان وحشی این خواب در دو جا حوادث را پیشگویی  

شوند و مضمون خواب بدین شرح  نماید. یک بار در آغاز داستان است که بعد از آن خواب دو عاشق از هم جدا می می
 است:

 شبی چون طرة منـــظور، ناظر        به کنجی داشت جا آشفته خاطر
 در آن آشفتگی خواب غمش برد       غـــم عالم به دیگر عالمـــش برد

 د دید       چه بستان، جنّتی مأواي خود دیدمیان بوســتانی جاي خـو
 در آن گلشن نظر هر سو گشادي      که ناگه ز آن میان برخاست بادي

 ربود از جاي خویشش       بیــابانی عجـب آورده پیشـــشخسسانبه
 عـیان از گـــردبــاد آن بــیابان       ز هر سو اژدري بر خویش پیچان

 )359-360: 1387حشی، (و                   
 رسند و آن خواب چنین است: و بار دیگر در آخر داستان است که بعد از این خواب دو عاشق به وصال هم می

 کـه چـون از رنـج دریـا رسـت ناظر         شبی در خواب شد آشفته خاطر
 چو خوابش برد در چین دید خود را      به جانان عشرت آیین دید خود را

 ) 385: 1387(وحشی،                      
زاده در  در داستان شاه و درویش نیز این گونه خواب دیدن و پیشگویی کردن وجود دارد. چنانکه پس از پایان جنگ،  شه

گوید پیروزي شاه در اثر دعاهاي درویش بوده، براي همین شاه، درویش را به دربار  هاتفی به او می  بیند که خواب می
 گوید: رسند. چنانکه هاللی می رد و آن دو به وصال هم میآو خود می

 خـــواب دیدند شاه و جمله سپاه          که مگر عارفــی رسید به شـاه
 همچو خضرش لباس سبـــز به بر         خلـعتی سبـزتر ز سبــــزة تـر
 گفتش آن دم که بر عزیمت جنگ         تـــیز شد از مخالفــان آهنـگ

 آن نصــرتی که ما دادیـــم         از دعـــاهاي آن گـــدا دادیـمبه تو 
 خــیز و از محرمـــان خاصش کن        وز غم بی کسی خالصــش کن

 ) 4212-4217(هاللی/                    



 ۱۳۲۹/  هاللی جغتایی با شاه و درویشمقایسه منظومۀ ناظر و منظور وحشی بافقی 
 

ها به  ین نامهگیرد و پس از رسیدن ا هایی از طرف عاشقان (ناظر و درویش) صورت می نگاريدر هر دو داستان نامه -14
روند. در داستان  ها، آنها نیز به بهانۀ خوشگذرانی و گردش از شهر خارج شده و به سمت عاشق خود می دست معشوق

 کند که  شود، در میانۀ راه جوان سوداگري را مشاهده می وحشی وقتی که ناظر به همراه کاروانی از شهر خارج می
 شدي با او به مکتب خانه حاضربه چین هم مکتبی بودي به ناظر          

 )368: 1387(وحشی، 
دهد تا آن را به دست منظور برساند. بعد از رسیدن  این هم مکتبی می نویسد و به اي را با سوز و آه می در اینجا ناظر نامه

 این نامه به دست منظور، او
 بود بود          دلش را میل خوشحــالی نمی از فکـر این خالی نمی دمی

 ي دفع غم شد جانب دشت          به خاصان هر طرف راندي پی گشتبرا
 ) 373: 1387(وحشی،   

کند و به سمت عاشق خود  و در ادامۀ همین تفرج و صحراگردي، منظور به صورت پنهانی از میان ندیمان خود فرار می
 رود. می

رسد. این کبوتر  وسیلۀ کبوتري به دست شاه میشود و به  اي از طرف درویش نوشته می در داستان شاه و درویش نیز نامه
 خاص شاه است که

 از سـر قصـر شـاه دور اُفتاد          انـدك انـدك ز راه دور اُفـتاد
 بعد از آن کز هوا فرود آمد          بر ســــر آن گدا فــرود آمد

 ) 3530-3531(هاللی/                    
 بندد تا به دست شاه برسد:  کبوتر می بدین صورت درویش نامۀ خود را به

 شاه چون خواند عرض حال گدا         گفت کز هـر طرف کنند ندا
 کین همه خلق بی شمارة شهر         جمـع گردنـد بر کنارة شهر

 سوي میدان برند تیـر و کمان          بـه تماشا روند پـیر و جـوان
 ) 3544-3546(هاللی/                  

 رود.  زاده به بهانه گردش در اطراف شهر به دنبال درویش می و بدین گونه بود که  شه
رود، بلکه معشوق نیز در  ی، تنها عاشق نیست که به دنبال معشوق میو وحش ی هاللیو عرفان یعشق هاي در داستان -15

مراهان و افراد مالزم خود به و شاه و منظور براي رسیدن به درویش و ناظر از میان خیل ه عاشق است يوجو جست
: 1372داري، اُفتند و خواهان وصال هستند (تمیم ها نیز به دنبال عاشقان خود راه می نمایند. یعنی معشوق اي فرار می بهانه
رود و فرداي آن روز وقتی از خواب  که شاه پس برپا کردن بزم شبانگاهی و نوشیدن شراب به خواب می). چنان14 -15

 شود:  بیدار می
 به هواي خرام و جلوه گري          جانب کوه شــد چو کبک دري
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 با حریفان دوش کرد خطاب         گفت بی تـابـــم از خمار شراب
 هیچ کس هم عنان من نشود         در سخن هـــم زبان من نشود
 شاه چون این بهانه پیش آورد        رو به سوي گداي خویش آورد

 ) 3820 -3823(هاللی/                    
دارد  یبه عاشق تمایل دارد و سع، دیگر که جفاپیشه و ستمکار است ها برخالف معشوق داستان ی بافقی نیزمعشوق وحش

 گوید: . چنانکه میخود را به عاشق (ناظر) برساند ،که شده یبه هر ترتیب
 شد منظور بیرونچو خواب آورد بر لشکر شبیخون        ز لشکرگاه 

 ) 375: 1387(وحشی،                     
در داستان وحشی  شوند. ها (منظور و شاه) مجبور به شرکت کردن در جنگ و درگیري می در هر دو داستان شاهزاده -16

ر واقع این خواهد تا منظور را به او تسلیم نماید ـ د آید و از شاه می رسولی از جانب قیصر روم به دربار شاه مصر می
 شود: زند و همین امر باعث شروع جنگ می باشد ـ اما پادشاه مصر از این کار سر باز می قیصر روم رقیب منظور می

 چو قیصر کرد حرف مصریان گوش            چو نیل مصر زد خون در دلش جوش
 هامون به کین مصــــریان زد خیمه بیرون          پر از میــخ و ستون شد روي

 ) 380: 1387(وحشی،                      
 خواهد: منظور نیز از پادشاه مصر می

 اگر رخصت دهی با لشکر مصر           زنم خرگه برون از کـشور مصر
 چنان جنگی کنم با قیصر روم          که گردد او ز تاج و تخت محروم 

 ) 381: 1387(وحشی،                     
 گوید: شود. چنانکه هاللی می رویش نیز این جنگ به دلیلی نامعلوم آغاز میدر داستان شاه و د

 رسد لشـکر خبــر آمد که از فالن کشور         بر سر شــاه می
 شاه ترك دیار خویش گرفت        با عدو راه جنگ پیش گرفت

 ) 4183و 4141(هاللی/                    
شوند و در نهایت نیز هر دو رقیب در همان جنگ  و منظور) بر خصم پیروز می در هر دو داستان شاهزادگان (شاه -17

 شوند: کشته می
 چو قیصر کشته گشت و شد علم پست       سپه را شد عنان کینــــه از دســـت

 به صحــــراي هزیمــت پا نهــادنـــد       گریزان روي در صـــحرا نهـــادنــد 
 ) 382: 1387شی، (وح                       

 در داستان هاللی نیز چنین آمده:
 ناگهان خـــصم در گریز اُفـــــتاد         رخـنه در لشـــکر ستـیـز اُفتاد



 ۱۳۳۱/  هاللی جغتایی با شاه و درویشمقایسه منظومۀ ناظر و منظور وحشی بافقی 
 

 اي شد تمام تیر و خدنگ پشت آن کس که پشت داد به جنگ        پـشته
 طرفه حالــی کـــه چون نبرد کنند       دشــمنان از نهیـب گرد کـنند

 تر آن که زان هـمه لشــکر       که شــه آورد سـوي آن کـشورطــرفه 
 کـس نگـردید جز رقیب هـــالك       گر رقیبی هالك گشت چه باك

 )4202-4206(هاللی/                     
سرسبز شوند و به جاي خوش آب و هوا و  هوا مجبور به ترك شهر می در هر دو داستان، شاهزادگان به دلیل گرمی -18

کند  هوا نزد پادشاه مصر شکایت می روند. در داستان وحشی شاهزاده منظور به دلیل گرمی ي مثل صحرا، دشت و دریا می
 و در جواب

 اي دور از گل روي تو گلشن بـیان فـــرمود شاه مــصر مسکن          که
 تبرون از شهر ما فرخنده جایی است          در آن نیکویی، آب و هوایی اس

 در آن ســـاحت اگر منـزل نمایی         نـــخواهد بود دور از دلگـشایی
 ) 388: 1387(وحشی،                  

گردد، در اثر تف و گرماي هواي  در داستان شاه و درویش نیز وقتی که شاه از تفرّج و تیراندازي کردن به شهر بر می
 جوید، آنها گفتند: (خسرو) از طبیبان شهر عالج پسر را می گردد. پدر او تابستان، بدن او نزار و بیمار می

 کین سخن قول هوشمندان است        که در این فصل، شهر زندان است 
 در چنین وقت بهترین جـــایی        نیسـت جـــز در کـنار دریایی

 ) 3884-3885(هاللی/                    
 رود. دریا می زاده به دامنۀ دشت و ساحلبراي همین شاه

در هر دو داستان عاشقان مدتی در کوه مستقر شده اند و اتفاقاً این کوه در کنار همان دشت و دریایی است که  -19
گیرد. چنانکه وحشی  هوا به آنجا رفته اند و وصال آنها نیز در همین کوه و غار صورت می ها در اثر گرمی شاهزاده

 گوید: می
 نه کــوهی سرفراز با شـکوهـی          که بود اندر کنار مصر کوهی

 به خون ریـز اسیران پا فشرده        به باالي ســر از کین تیــغ برده
 ز طرف نیل آن صحرا نشیمن       در آن کوه مصیبت ساخت مسکن

 ) 387: 1387(وحشی،                     
 اي وجود دارد: در داستان شاه و درویش نیز چنین صحنه

 ـب آن محیط شــــور انگیز             لجـــۀ موج خـیز گوهــر ریزبر لــ
 بود کوهی که گفته شد زین پیش             که بدان انس داشت آن درویش
 بس که کاهــیده بـود از انـــدوه             بــود ماننــد کاه در پــس کوه
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 ) 3915 -3917(هاللی/                    

داستان پرندگان و حیوانات شکاري مثل کبک و باز و آهو حضوري فعال دارند و همین صیدها هستند که  در هر دو -20
 رسانند. دو عاشق و معشوق را به هم می

 به قصد کبک منــظور دل افروز           گشــود از بنــد پاي باز یــک روز
 با خویش بازش شد کاورد ز ره شد از خــرام کبــک بازش              ز پی می

 رفــــت از پی                بیابـــــان از پی او ساختــی طی نیامــد باز و او می
 ) 390: 1387(وحشی،                  

رسد که در آن غار ناظر آشفته حال و ژولیده موي مقام داشته است و بدین صورت آن  تا اینکه به غاري در دل کوه می
 رساند: رسند.در داستان هاللی نیز یک بار باز شکاري آن دو را به هم می گر میدو عاشق به وصال یکدی

 از قضـا دور چـرخ کاري کرد             شــاه اندیشـۀ شـکاري کـرد
 شاهبازي گرفت بر سر دست             باز گویی به شاخ سرو نشست 

 ا شدشاه چـون آفتاب تنــها شد           در یـک دانه ســوي دری
 ) 3951و3444-3445(هاللی/                 

رساند. وقتی که شاه در  رود؛ و بار دیگر آهویی آنها را به هم می و بدین صورت شاه به دنبال این باز به پیش درویش می
شود، شاه با دیدن  زند، ناگاه آن آهویی که در غار و کوه همنشین آن درویش بوده، در صیدگاه حاضر می صحرا خیمه می

 آن آهو در دل خود: 
 بنــــد اُفـــتد            بـــی مددکار در کمنـــد اُفتدآرزو کــرد تا به 

 در شکارش کســی مدد نکـــند          صــید او را به نام خـود نکــند
 چون پی آن غزال مرکـب تاخت          خویشتن را ز صف برون انداخت

 شه به دنـبال و آن غزال از پیش         هـــر دو رفـــتند تا بر درویش 
 ) 3738-3741(هاللی/                    

رسند که عاشقان در آنجا هستند،  ها (منظور و شاه) به دنبال شکار خود به غاري می در هر دو داستان وقتی معشوق -21
کنند، بدون آنکه یکدیگر را بشناسند. در داستان وحشی چنین آمده که ناظر  در آن تاریکی غار ساعاتی با هم گفتگو می

پردازد. در این هنگام منظور به دنبال کبک و صید خود به غار  میانۀ غار نشسته است و به شکایت از بخت خود میدر 
 گوید: کند. ناظر در میان سخنان خود می شود و سخنان او را گوش می وارد می

 وداع او مـــرا روزي نــگــردیــد          از او کــارم به فیــروزي نگــردید
 نمودم صـــبر یک روز وي آن شمع شـب افروز            به مکتب میاگر بی ر

 اُفتــــادم از هجر این محنت نمی ندیدي کس چنین ناشادم از هجر           به
 ها کرد از او گوش          خروشـی بر کشید و گشت بی هوش سخنچو منظور این



 ۱۳۳۳/  هاللی جغتایی با شاه و درویشمقایسه منظومۀ ناظر و منظور وحشی بافقی 
 

 روي تعـــجب دست بر دسـت از آن فریاد ناظــر از زمین جسـت          زد از    
 ) 391: 1387(وحشی،                     

 یابد.  نماید، معشوق خود یعنی منظور را در کنارش می و پس از آن که توجه می
زند، ناگاه آن آهویی که همنشین آن درویش در غار بوده، در  در داستان هاللی نیز وقتی که شاه در صحرا خیمه می

 رسد: رود تا این که به آن غار و درویش می د. شاه نیز به دنبال آن آهو میشو صیدگاه حاضر می
 اي در میانه حایل بود  شاه از او، او ز شاه غافل بود         پرده  

 ) 3746(هاللی/ 
 گوید: خواهد تا در حق او دعا کند، درویش در جواب می پس از آن شاه از درویش می

 کی غم بی حساب داشتمی            گر دعا مستجاب داشتمی
 شاه را سوي من گذر بودي            با من آن ماه را نظر بودي

 ) 3752-3753(هاللی/
 شنود با خوشحالی این سخنان را می وقتی که شاه

 جویی گویی؟         اینک آن شه منـم که مـی گفتش اي بی خبر!چه می
 ) 3755(هاللی/                 

 یابند.  بدین صورت آن دو عاشق یکدیگر را می
ها را به جانشینی خود  میرد، ولی در پایان عمر خود شاهزاده در هر دو داستان شاه آن کشورها پس از مدتی می -22

 خواهند که از آنها تبعیت نمایند. گزینند و از مردم می برمی
 تکیه زد از پایۀ گــاهز تاب تب خــزانی شـــد رخ شاه            بـه بستـــر 

 بزرگان را به سـوي خویشتن خواند           به صف در صدر گاه خویش بنشاند
 پـس آنگه گفت تا شـهزادة چیـن            بر آیــد بر فـــراز تخــت زریــن
 به سوي مصــریان رو کــرد آنگاه          کـه تا امـروز بـــودم بر شمـا شاه

 دمتکار باشید          به خدمتــکاریش در کار باشیــدشــه اکنون اوست خ
 چو روزي چند شد شه رخت بربست         به جاي تخت بر تابــوت بنشـست

 ) 400: 1387(وحشی،                       
در کنار  خواهد که فوراً از تفرج نویسد و از او می اي به پسرش می در داستان شاه و درویش هم خسرو (پدر شاه) نامه

گردد. خسرو در لحظات آخر عمر به شاه وصایایی را بیان  خواند، فوراً برمی دریا برگردد. وقتی که شاه نامه را می
 نماید: می

 عدل پیش آر و پادشاهــی کن          ظلم بگذار و هر چه خواهی کن 
 ســر مپیــچ از رضاي درویشان          کــه ســر افراز عالــمند ایشان

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۳۳٤

 
 این وصیت بکرد و جان بسپرد         جـان به جان آفرین روان بسپرد 

 ) 4074و4064و4062(هاللی/                  
 .کنند در هر دو داستان پس از ثبات کشور به دست شاهزادگان هر دو شخصیت تا پایان عمر در کنار هم زندگی می -23

 دهند.  به عنوان افراد خاص و وزیر خود قرار می شاهزادگان پس از رسیدن به پادشاهی عاشقان خود را
 چو شد القصه شاه مصر منظور          به عالم عدل و دادش گشت مشهور
 به ناظـــر داد آییـــن وزارت          چو از دورش به شاهی شد بشارت
 یکی بودند تا از جان اثر بــود             به همشان میل هر دم بیشتر بود

 ) 401: 1387(وحشی،                
 در داستان شاه و درویش نیز چنین است:

 خواند درویش را به مجلس شاه           گشت فارغ ز رنج و محنت و آه..
 الغرض هر دو تا چو شیر و شکر           به هم آمیخـــتند شام و ســــحر

 هم بودنـــدروز و شب رازدار هـــم بودنـــد         تــا دم مــــرگ یار 
 ) 4231و4228و4219(هاللی/                   

ایم. حال  نپرداخته ها ي داستانها بود؛ و به مقایسه شخصیت ها یی که اشاره کردیم، بیشتر در سیرحوادث داستانها شباهت
داستان شاه و را از  ناظر و منظورا آنچه داستان مد، اتوان ذکر کر ي بیشتر نیز میها ، شباهتها آنکه، دربررسی شخصیت

آورد، همان  کند واز حالت تقلید صرف بیرون می کند و آن را به عنوان داستانی متفاوت مطرح می جدا می درویش
اده ي خاص هر داستان را بیشتر نشاندها با ذکر آنها، ویژگی شدهه سعی ت کي کلیدي در اصل این دو داستان اسها تفاوت
 شود.

 
 شاه و درویش هاللی جغتاییو  ر و منظور وحشی بافقیناظ ي دو داستانها تفاوت

شاه و «بیت است، ولی منظومۀ 1564داراي » ناظر و منظور«اولین تفاوت این دو اثر در تعداد ابیات آنهاست. مثنوي --1
 بیت است. 2340هاللی داراي » درویش

شدند، در یک روز که  صاحب فرزند نمیشود که شاه و وزیر کشور چین  داستان ناظر و منظور این گونه آغاز می -2
کنند. این  روند و پیر دانایی را مشاهده می بینند، به نزدیک آن می اي را می براي گردش به دشت رفته بودند، از دور کلبه

دام دهد. بنابراین شاه و وزیر هر ک پیر به صورت رمزي یعنی با دادن دو میوة انار و به مژدة فرزنددار شدن را به آنها می
 گوید:شوند؛ چنانکه وحشی می صاحب یک پسر می

 از آن چیزي که بر دل بندشان بود         همین نومیدي فرزندشان بود
 پی صید افکنی یک روز دلتنگ           وزیر و شه برون راندند شبرنگ

 ) 353: 1387(وحشی،                     



 ۱۳۳٥/  هاللی جغتایی با شاه و درویشمقایسه منظومۀ ناظر و منظور وحشی بافقی 
 

 رانـه آمد در نـظرشـانخور در جگرشان            یکی وی زد آتش گرمی
 در او دیـدند پیــري با صـفایی          ز عالم نـور او ظلـمت زدایـی

 شه و دستور در پایش فـتادند            نقـاب از روي راز خود گشـادند
 پیشرا یکیهر یکبـه و ناري بـرون آورد درویش           از آنها داشت

 ) 354: 1387(وحشی،                 
شوند و پس  تفاوت دیگر این است کهدر داستان ناظر و منظور دو عاشق و معشوق از بدو تولد در نزد دایه بزرگ می -3

 گوید: گردند، چنانکه وحش می رسند به نزد پدران خود برمی از آنکه به ده سالگی می
 از آن مدت چو شد نُه و نُه روز             شبی سر زد دو مهر عالم افروز

 ایشان را سپردند ه سوي هر یکی یک دایه بردند           به دست دایهب
 ) 355: 1387(وحشی،                

شود که درویش از  ها وجود ندارد و داستان از آنجا شروع می در داستان شاه و درویش هاللی هیچ کدام از این اتفاق -4
رسد که  شود و او در مسیر خود به باغی می مستجاب می خواهد که دوباره عاشق شود و گویا دعاي او خداوند می

 معشوقش در آنجاست:
 خویشطریق و عادتاز قضا چـند روزي آن درویش          برخالف

 از سـر کوي عشق دور اُفــتاد         در سـراپردة سرور اُفـــتاد
 ) 3169-3170(هاللی/ 

 اگر شود عاشـقخواست القصه، عاشق صــادق         که دگر بار 
 عاشـــق سرو قامــــتی باشد        که به قامت قیامتـی باشـد

 با وجود جمـال صورت خـوب         باشد او را کمال سیرت خوب   
 ) 3176-3178(همان/

 زد از شوق هر طرف گامی می           به هواي چنیــــن دالرامی
 بهشــت داد او را سوي باغی گذر فــتاد او را          که نشان از

 ) 3180-3181(همان/
 پرسد: گیرد و درویش از شاه می در داستان شاه و درویش در آغاز دیدار در مکتب خانه گفتگویی در می -5

 چیست؟ گفت آن یگانۀ آفاق          آنکه هم جفت باشد و هم طاق
 گفت آن ابروان پر خم ماست         کج تصور مکن که گفتم راست...

 ست          شاه را صد هزار تحسین استآري جواب آن اینگفت: 
 ) 3220-3223(هاللی/
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آید، اما در داستان ناظر و منظور این چنین  گونه گفتگوها چندین بار براي آن دو عاشق و معشوق پیش میو این

ن به میان آمده و آنها دائماً از گفتگوهایی وجود ندارد و در تمام طول داستان فقط دو بار از رویارویی آنها با یکدیگر سخ
 هم جدا بوده اند. 

در داستان شاه و گدا شخصیتی به عنوان همزاد وجود دارد که در داستان ناظر و منظور این چنین فردي وجود ندارد.  -6
خانه این همزاد طبق گفتۀ هاللی هم سن شاه است و از همۀ احوال شاه واقف بوده است. یک روز که شاه دیر به مکتب 

شود و درویش را در  پرسد. در این حین شاه وارد می گردد و احوال او را از همزادش می رود، درویش نگران او می می
 پردازد شود و به عتاب و سرزنش آن دو می بیند. رشک معشوقانه بر او غالب می حال صحبت با همزاد خود می

 شکل او کم زاد..زاده را یـــکی همـــزاد      که ز مادر به  بود  شه
 ) 3331(هاللی/

 چون بسی بی قرار شــد درویــش      گفت با او ز بی قراري خویــش    
 ) 3333(همان/

 [شاه]رشکش آمد که عاشق نگران       نــگران است جانــــب دگـران   
 ) 3339(همان/

 این بوالــــهوس وفـا کردم گفت هی هی ! عجــب خطا کردم       که به   
 ) 3341(همان/ 

 گه به همزاد خـــود برآشفـــتی       بعـد آشفتــگی بـــه او گفـتی   
 ) 3345(همان/ 

 طــرف یا مندر ایــنکــه به مکتــب دگر مــیا با من    یا تو آیی
 ) 3348(همان/ 

 شدم به مردن خویش از خجـالت تـباه شد درویـــش       گفت راضی   
 ) 3355(همان/

نماید، مورد مواخذة استادش قرار  در داستان وحشی بافقی، ناظر که در مکتب خانه از دوري منظور بی تابی می -7
 گوید: گیرد و استاد به او می می

 اینها خوش نما نیست  اینها الیق وضع شما نیست       مکن اینها که که 
 ) 361: 1387(وحشی، 

 آزارد: ت شده بود، استاد خود را میناظر که از این سخنان استاد آشفته و ناراح
 ز غیرت آتشی در ناظر اُفتاد          ز دامن لوح زد بر فرق اُستاد

 (همان) 
 فرستد. آید و پدرش براي فراموش کردن این عشق ناظر را به سفري تجاري می براي همین استاد به نزد پدر ناظر می



 ۱۳۳۷/  هاللی جغتایی با شاه و درویشمقایسه منظومۀ ناظر و منظور وحشی بافقی 
 

 پردازد ها و تشبیهات و استعاراتبه توصیف داستان می یپی چیدگ با زبان ساده و برخالف یوحش شود چنانکه مشاهده می
 شود. اي نزدیک می کشاند که سخن او تبدیل به گفتار روزانه و محاره و گاه چنان زبان را به سادگی می

 گردد، ولی در داستان در داستان ناظر و منظور، معلم از سر خیرخواهی ناخواسته باعث جدایی آنها می -8
 گردد. دا در اثر با خبر شدن رقیب حسود و یا سعایت کودکان عوامل فراق این دو عاشق و معشوق فراهم میشاه و گ 
بینند،  در داستان ناظر و منظور دو عاشق و معشوق پس از جدایی در اول داستان هرگز تا پایان داستان یکدیگر را نمی -9

بینند، ولی در داستان شاه و گدا آن دو  ور مصر یکدیگر را میتا اینکه در اواخر داستان در غاري واقع در کوهی از کش
برند.  رسند و روزهاي بسیاري را با هم به سر می عاشق و معشوق در طول داستان به طُرُق مختلفی به وصال یکدیگر می

به ناله و  نشیند و شروع ها ماجراي رفتن درویش به پشت بام قصر شاه است که در شب بر لب بام قصر می از جملۀ آن
 کند. در این وقت: شکایت از بخت خود می

 شاه چون گـــوش کـــرد زاري او         بــهر تســکین بی قـــراري او
 گفـت: بر خیز و اضـــطراب مکـن       غــــم فردا مخور شتــاب مکن

 شام        آیـــم و جا کنـم به گوشـۀ بامصبح وچهبعد ازاین چهزانکه من
 ب بـام قصــر بنـــشینــــم        تـا گــــروه کبوتـــران بیــنمبـر لـ

 بین بین         در و دیـوار کـوي مـن مـی تـو هم از دور ســـوي من می
 )3448-3452(هاللی/                

پردازد و  گذرانی میو یا رفتن پادشاه به خارج از شهر براي تیراندازي که در آنجا شاه به برپایی مجلس بزم و خوش 
نماید. روز بعد وقتی که شاه از خواب بیدار  شود و شاه را مشاهده می درویش نیز در تاریکی شب به بزم آنها نزدیک می

گوید: هیچ کس هم عنان من نشود و همراه من  کند و می شود، به بهانۀ بر طرف کردن خمار شبانه رو به حریفان می می
پردازد و تا چند روز این رفت و آمدها ادامه دارد تا اینکه رقیب  تازد و با او به گفتگو می مینیاید. سپس به سوي درویش 

 گرداند و یا در ماجراي رفتن به کنار دریا و ... شود و آنها را از هم جدا می از این ماجرا با خبر می
رد وصال این دو شخصیت به چشم در داستان شاه و درویش دائمًا حضور یک رقیب حاسد و بدخواه در تمام موا -10
گرداند ولی در در داستان ناظر و منظور چنین رقیبی  هاي مختلف این دو را از هم جدا می خورد و این رقیب به بهانه می

 که در همه جا حضور داشته باشد، وجود ندارد. 
کشور بوده اند، ولی در داستان ناظر ها از آغاز تا پایان در یک محل و  رسد شخصیت در داستان شاه و گدا به نظر می -11

شود و پس از گذر  و منظور از همان آغاز، ناظر توسط پدرش (وزیر) به همراه فرد تاجر کاردانی از کشور چین خارج می
 رسد. از دریا به کشور مصر می

بود، ناگهان با  در داستان ناظر و منظور، در مسیر رفتن به مصر منظور وقتی که در دشت سرسبزي به خواب رفته -12
 کشد: گردد و با شجاعت تمام آن شیر را می شود و متوجه حضور شیري در آن حوالی می صداي اسب خود بیدار می

 چو مست خواب شد آن مایۀ ناز          سمندش ناگه آمــد در تک و تاز
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 ز آواز ســــم اسـب رمیــــده           ز جا جست و گشود از خواب دیده

 پر شورگشتهکرد شیـري دید از دور        در او دشت از غریوشنظر چون 
 کشید آن شــیردل بر شیر شمشیر        چو شیري حمله آور گشت بر شیر

 ) 377: 1387(وحشی،                
پیري از او در  رسد، در آنجا دهد تا اینکه به دروازة شهري می کشد، به راه خو ادامه می بعد از آنکه منظور شیر را می -13

 کند و پس از شنیدن ماجرا  مورد نحوة عبور از صحراي داراي شیر سوال می
 بر او پیر از تعجب دیده بگشاد         به منزلگاه خویشش برد و جا داد
 پس آنگه رفت سوي درگه شاه         بگفت این حال با خاصان درگاه

 ظیم تمامــش جانب شاهبـــــیاوردند نزدیکــان درگاه          به تعــ
 از پــــی شهـزادة چــین شهنشه گفت تا کــردند تعیین         مقامی

 ) 378-379: 1387(وحشی،             
در داستان ناظر و منظور، وقتی که منظور تازه به مصر رسیده و هنوز به پادشاهی نرسیده است، قیصر روم بعد از با  -14

فرستد تا منظور  یما (منظور) در دربار پادشاه مصر، رسولی را براي طلب او به مصر میخبر شدن از وجود جوان خوش س
نماید و همین امر باعث برانگیخته شدن  را با خود به روم ببرد، اما پادشاه مصر از تسلیم او به قیصر روم خودداري می

 شود. گردد و در این جنگ قیصر روم به دست منظور کشته می آتش جنگ می
ولی در داستان شاه و گدا پس از به پادشاهی رسیدن شاه و قرار گرفتن درویش در دربار او، بدون هیچ دلیلی  -15

کند  پردازد و شاه را قانع می نماید. در اینجا رقیب به سخن چینی و گمان افکنی می کشوري بیگانه قصد جنگ با شاه می
چار جنگ و مشکالت زیادي گشته و باید آن را از قصر بیرون که به دلیل وجود نحس اي درویش در دربار شاه، کشور د

 گوید: راند. چنانکه هاللی می گذارد، درویش را از قصر خود می این سخنان در او تاثیر می نماید. شاه که
 رسد لشکر خبر آمـــد که از فالن کــشور          بر سر شاه می

 ) 4141(هاللی/
 رفت و گفت از سر حسد با شاه       چون از این قصه شد رقیــب آگاه  

 )4145(همان/
 حـذر از قـــوم بـــخت بــرگشته          که چـو خویشت کنند سر گشته

 یــا رب این ســــفله از کـجا آمد         کــه به سر وقـــت ما بــال آمـــد
 این داد طالــع شـــومـش این سخن گفت و کرد محرومش          بهـــره

 ) 4148-4150(همان/                    
رود و به دعا کردن  گیرد و درویش باز به خارج از شهر و همان غار قبلی می پس از آن، جنگ بین دو کشور در می

 شود: پردازد و شاه پیروز می می
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 بود درویش در هــمان منزل           داده شـه را میان جان منزل
 ها بــر آورده به دعــا دست         روي خود را به آسمان کرده  

 طلبید  طلبید          ز آنچه گویند بیش می نصرت شاه خویش می
 )4199-4201(هاللی/

ها دور از خانه و یا زندگی عادي بوده،  در داستان وحشی بافقی، پس از دیدار ناظر و منظور در غار، ناظرکه مدت -16
تراشد، ولی در داستان هاللی چنین ماجرایی وجود  ابراین موهاي خود را میاي دارد، بن موهاي بلند و وضعیت آشفته

 ندارد:
 بــه هــم منظــور و نــاظر گــرم گفتــار

 
ــزار    ــده گل ــرف آن فرخن ــا ط ــین ت  چن

 اي بنشســت نــاظر بـه طــرف چشــمه  
 

 به پیشـش سـر تراشـی گشـت حاضـر      
 ز سر موي جنـون بـردش بـه پـاکی     

 
ــاك چــرك از جــرم خــاکی   ــردش پ  بب

  
 ) 395: 1387(وحشی،                 

در داستان شاه و گدا هیچ سخنی در مورد ازدواج این دو معشوق مذکر به میان نیامده، ولی در داستان ناظر و  -17
 کند: منظور، به پیشنهاد شاه و وزیرِکشور مصر، منظور با دختر پادشاه مصر ازدواج می

 ی که دستور است، بنشاندشبی دستور را سوي حرم خواند       به جای
 برآنم تا نهـــال نو بر خویـــش         گل نو رستـۀ جـان پرور خویش

 گویی در این اندیشه دستور  زاده منــظور       چه می ببندم عقد با  شه 
 ) 395-396: 1387(وحشی،               

 گذارد:  پادشاه مصر را با او در میان می آید و خواستۀ پس از شنیدن این درخواست وزیر مصر به نزد منظور می
 اي بگسسته دانش از تو پیوند جوابش داد منظور خردمند         که

   زنم در دهر کوس نیک نامی            قبولم گر کند شه در غالمی
 )396(همان: 

 کند.  و این گونه است که منظور با دختر شاه مصر ازدواج می
به ، شاه (پدر زنش)مرگ  ازدواج با دختر شاه مصر و در اواخر داستان پس از منظوردر داستان وحشی بافقی،  -18

به طور کامل در داستان هاللی در اواسط داستان پس از مردن پدرش (خسرو) » شاه « لی د، ورس مییکشور مصر پادشاه
این کشور همان کشور هندوستان در شرق عالم باشد. چنانکه هاللی  رسد که و به نظر می شود میکشور پدر پادشاه 

 گوید: می
 زان سیاهی که داشت لشکر او            خطۀ هند گشت کشور او   

 ) 4079(هاللی/
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ا ستایش ب یشاه و درویش هالل يبیزارند. مثنو يدانند و از هجران و دور یکمال عشق را در وصال م یو هالل یوحش

 گوید: چنانکه هاللی می رسد. یبه پایان م و مفاخره به شاعر خداوند
  

 ایـن خجسـته کـالم    شکر هللا که
 

ــام   ــام دل شکســـته تمـ  شـــد بـــه کـ
 شـکر دیگر که تـا تــمام شـده     

 
ــده     ــام ش ــاص و ع ــس آراي خ  مجل

 صفت اوسـت در زبـان هـــمه    
 

 سخن اوست ورد جان همه  
 

 ) 4241-4243(هاللی/             
 بیت او گر کم است از آن غم نیست      شکر باري که معنیش کم نیست

 لفظ پاك است و معنی اش طاهر           چون نگیرد قرار در خـــــاطــر
 اهللا اهللا چـه دلپـــذیر است ایــن         در پذیرش که ناگزیـر است این

 باشد        شیـوة سـاحري همــین باشــدغایـت شاعــري همیــــن 
 ) 4248-4251(همان/                   

هاي خود در سرودن آن سخن  پردازد و از سختی وحشی بافقی نیز در پایان منظومه خود به سپاسگزاري از خداوند می
 گوید: می

 بحمداهللا که گردیدیم رنجی         در آخر یافتیم این طــور گنجی
 ناســـفته گوهرها نهاده         طلسمش تا به اکنون ناگشادهدر او 

 به نام ایزد چه گنج شایگانی        که از او گردید پر جوهر جهانی 
 ز هر آالیش دل پـاك کردم        گذر بر حـجـلۀ افالك کــردم

 این بکران معنی رو نمودند         نقاب غیب از طلعت گشـودند که
 ) 402: 1387(وحشی،                

 نتیجه گیري
رسد که وحشی بافقی منظومۀ خود را کامالً مطابق منظومۀ  هاي دو داستان شاید این گونه به نظر می در بررسی شباهت

هاللی سروده است و هیچ گونه نوآوري نداشته است. باید گفت اگرچه وحشی در اصل موضوع عشق، » شاه و درویش«
هاي دو داستان دریابیم که وحشی  حوادث شبیه هاللی عمل کرده است اما با بررسی تفاوتمذکر بودن عشّاق و برخی 

با خالقیت خود توانسته است منظومۀ خود را از حالت یک تقلید صرف خارج نماید. زیرا او با افزودن ماجراهایی در 
دادن به و انار توسط پیر به شاه و وزیر،  آغاز داستان مثل بچه دار نشدن وزیر و شاه کشور چین، دیدار با پیر در صحرا،

بزرگ شدن کودکان نزد دایه، ماجراي آزار معلم توسط ناظر (پسر وزیر)، رو به رو شدن منظور با شیر، ماجراي قیصر 
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روم،تراشیدن موي سر ناظر، ازدواج با دختر پادشاه مصر و ... داستان خود را به یک داستان مستقل تبدیل کرده است. 
 هاي طوالنی منظومۀ هاللی را ندارد. ها و وصف بر این زبان وحشی نیز کامالً مستقل است و پیچیدگیعالوه 
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