
 

 بررسی مضامین مشترك خلد برین وحشی بافقی و مخزن االسرار نظامی

 
 زمینینجمه طاهري ماه

 دانشگاه شهید باهنر کرمان -دکتراي زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
وحشی بافقی از بهترین شاعران قرن دهم هجري قمري است. این شاعر گرانقدر یک اثر تعلیمی و اخالقی به نام خلد 

آن را به تقلید از مخزن االسرار نظامی سروده است. وحشی در این اثر کوتاه، مضامین اخالقی زیادي را  برین دارد، که
اي دیگر در مخزن االسرار نظامی مشاهده نمود. از جملۀ این مضامین مشترك  توان به گونه بیان نموده، که همۀ آنها را می

انسان، اهمیت سخنوري، اهمیت داشتن دوست خوب، پرهیز  توان به مفاخره به شعر خود، خلقت موجودات، آفرینش می
از ریا، حسد، کبر، حرص و... اشاره نمود. اما وحشی به تقلید صرف از نظامی گنجوي نپرداخته؛ بلکه شیوة بیان این 

امی است، این منظومه از نظر مضمونی شبیه اثر نظ مضامین در کتاب او کامالً متفاوت است. در نهایت باید گفت اگرچه 
وحشی بافقی با قدرت خالقیت خود توانسته این مضامین مشترك را با زبان و بیانی متفاوت از مخزن االسرار به تصویر 

 بکشد و از نظر زبانی و معنایی یک اثر مستقل ارائه نماید.
 واژگان کلیدي: ادبیات تعلیمی، اخالق، وحشی بافقی، خلد برین، نظامی، مخزن االسرار

 
 مهمقد -1

باشد. با این تعریف تمام ادبیات تعلیمی یکی از مهمترین و قدیمی ترین انواع ادبی است که هدف آن آموزش و تعلیم می
ها و حتی متونی که یک شاخۀ فنی را آموزش  هاي دینی، اخالقی، حکمی، انتقادي، اجتماعی، علمی و پند و اندرز نوشته

هاي تعلیمی توان کتب ). بر اساس این تعریف می44: 2،ج1367د. (انوشه، شون دهند، جزء ادبیات تعلیمی محسوب می می
هایی است که به آموزش  ادبیات تعلیمی در معنی خاص خود که شامل دستورالعمل -1را به دو دسته تقسیم بندي نمود:  

وضوع آنها مسایل اخالقی، شود که م ادبیات تعلیمی در معناي عام آن که به آثاري گفته می -2پردازد.  یک فن یا هنر می
در ادبیات فارسییکی ).176-177: 1390عرفانی، مذهبی، اجتماعی، پند و اندرز، حکمت و .. است. (نجاریان و بهاري فر، 

ه گیري عرفان و تصوف بود، شکلهگردیددر فرهنگ ایرانیباعث رونق و شکوفایی و دوام ادبیات تعلیمی از عواملی که
ها  ها را به ناپایداربودن دنیا و گذرا بودن لذت انسان اًگیري از دنیا را پیش گرفته بودند، مرتب ناره. عارفان که فرهنگ کاست
 این تفکر زمینۀ پرهیز از بسیاري از رذایل اخالقی را پیش آورد. کردند؛ هاي آن متوجه می و غم

 اخالقی، عرفانی، براي همین بسیاري از عارفان و شاعران ما در آثار خود به بیان مسایل مذهبی،
توان به سنایی، سعدي، مولوي، نظامی و.. اشاره نمود.  اجتماعی، پند و اندرز و.. پرداخته اند. از جملۀ این شاعران می 

یکی از شاعران معروف قرن دهم هجري وحشی بافقی است، شوند.  پس آثار آنها جزء ادبیات تعلیمی محسوب می
هاي اخالقی است. او مانند و تربیتی اشعار وحشی، پرداختن به مفاهیم و آموزه ترین جنبۀ تعلیمیمهمترین و برجسته
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ها کامالً واقف دیگر شاعران برجسته ادب فارسی به اهمیت موضوع و ارزش اخالق در ساماندهی زندگی اجتماعی انسان
اختصاص داده است. از اي از اشعار خود را به تحسین فضایل و نکوهش رذایل اخالقی است. براي همین بخش عمده

» مخزن االسرار«که به تقلید از کتاب چه را بتوان اثر تعلیمی صرف نامید، منظومه خلد برین است میان آثار وحشی آن
گیریمضامین اخالقی و شیوة حکمی و اخالقی نظامی گنجوي سروده شده است که این مقاله قصد دارد میزان بهره

 شود.اید؛ براي همین در ادامه به معرفی این شاعر بزرگ ایرانی پرداخته میوحشی بافقی را تا حدودي تبیین نم
 

 وحشی بافقی - 1-1
کرد و به مدح شاه طهماسب  موالنا کمال الدین محمد وحشی بافقی از قصبۀ بافق کرمان بود. او بیشتر در یزد زندگی می

اهللا ولی و از نوادگان دختري شاه اسماعیل صفوي و ستایش غیاث الدین میر میران حاکم یزد از اعقاب شاه نعمت 
پرداخت. وحشی داراي برادري بود که مرادي بافقی تخلص داشت و او نیز از شاعران روزگار خود بودو در  صفوي می

). وحشی پس از آموختن مقدمات 666: 1367تربیت وحشی و آشنا کردن او با محافل ادبی، اثر بسیاري داشت. (صفا، 
یزد آمد و از آنجا به کاشان رفت و چندي در آنجا سرگرم مکتب داري بود و پس از روزگاري به یزد  ادب از بافق به

: 1364بدرود حیات گفت.(صفا،  991برگشت و به شاعري و ستایش فرمانروایان آن شهر سرگرم بودتا اینکه به سال 
762 ( 

سبک جدیدي در شعر عصر صفوي بوده است. به وحشی بافقی در همۀ انواع شعر فارسی سرآمد بوده و حتی خود مبدع 
وحشی] شاعري متین و نکته پردازي رنگین است. اشعارش اکثر به طرز «[گوید:  طوري که صاحب تذکرة میخانه می

(تذکرة میخانه، به نقل از گلچین » زند این فن را خوب ورزیده و هر چه گفته ناخنی بر دل می وقوع است، الحق که 
گوید: هم  کند و این مربع وحشی را پسندیده و می ). ادوارد براون نیز از وحشی بافقی به نیکی یاد می12: 1374معانی، 

 قشنگ است و هم تازگی دارد. 
 »داستان غم پنهانی من گوش کنید دوستان شرح پریشانی من گوش کنید« 

 ) 173: 1345(براون،          
» خسرو و شیرین«ل غزل، رباعی، قصیده و.. است، دو مثنوي به استقبال وحشی بافقی به غیر از دیوان اشعار خود که شام

خلد «ها، وحشییک مثنوي به نام  عالوه بر این». فرهاد و شیرین«و دیگري به نام » ناظر و منظور«نظامی دارد. یکی به نام 
رجمند فارسی و مشتمل بر ي اها مخزن االسرار نظامی از مثنويبه تقلید از مخزن االسرار نظامی سروده است.» برین

است که همواره مورد تقلید شاعران بعد از خود قرار گرفته است. بیشتر مقلدان به تأسی  مواعظ و حکم در بیست مقاله
خلد برین از نظر وزن و بحر نیز شبیه  از نظامی مضامین اخالقی، تربیتی، حکمی و عرفانی را به رشتۀ تحریر کشیده اند.

ها و اشتراکات زیادي با مخزن االسرار  بیت است.این منظومۀ کوتاه، شباهت586باشد و داراي  یاینمنظومۀ نظامی م 
توان به تطبیق این دو منظومه پرداخت و تاثیر پذیري وحشی بافقی از نظامی را در  بیتی دارد وبا نگاهی گذرا می2260

هده نمود. بنابراین در این مقاله به بررسی مضامین توان مشا همۀ ابعاد اخالقی، عرفانی، تربیتی و حتی لفظی و معنوي می
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شود و سپس این مضامین با مخزن االسرار نظامی  هایخلدبرین وحشی بافقی پرداخته می اخالقی و حکمیهر یک از روضه

 شوند تا  مقایسه و تطبیق داده می
 میزان تاثیرپذیري وحشی به عنوان مقلد بودن او مشخص گردد.

 

 لد برین وحشی بافقی و مخزن االسرار نظامیبررسی مضامین خ -2

 مفاخره به شعر خود -2-1
در لغت به معنی بهشت جاودانه است و هشت روضهدارد که در آن به بیان مسایل اخالقی، عرفانی و اندرزي » خلدبرین«

عمر خود در تنهایی  باشد، شاعري که تا پایان پرداخته شده است ودر واقع نمودار تفکر دینی و اعتقادي وحشی بافقی می
بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ «برد. بر خالف اغلب مقلدان مخزن االسرار که مثنوي خود را مثل نظامی با  و عزلت خویش به سر می

وحشی بافقی منظومۀ خود را در روضۀ اول با بیان اهمیت کتاب خود و برتري خود بر شاعران  )1(اند؛ آغاز کرده» الرَّحیمِ 
 گوید:  ه است. چنانکه میدیگر آغاز کرد

 بلبـــلی از خلد بــرین زد صفیر  خامه بر آورد صداي صـــــــریر
 خامه در او بلبل دستان زن است..  خلد برین ساحت این گلشن است

 سبــــزة او را نبــود بـرگ ریـز   طرفه ریاضی است که تا رستخیز
 ) 311: 1387(دیوان وحشی بافقی، 

کند و این باغ خود را تا قیامت  داند و خود را بلبل این باغ معرفی می خود را بهشت جاودانه می در اینجا وحشی کتاب
 کند: منازع بودن خود در سخنوري تأکید می داند. بعد از آن وحشی به بی جاودانه و سرسبز می

 طــرح سخن نوع دگر ساختم   طرح نویـی درسخــن انداخــتـم
 اي اندر خور کاالي خویش خانه   خویــشساخته ام من به تمنـّاي   

  تا زنــدم طعـنه ز بـی مایـگی   هیچ کســم نیست به همــسایگی
 )311(همان: 

کند و از این جهت به نظامی شباهت دارد، زیرا نظامی نیز در مخزن  در واقع او در این ابیات به شعر خود افتخار می
 گوید: نماید و می یاالسرار خود دایماً به سخنوري خود مفاخره م

 سحر من افسون مالیک فریب صنعت من برده ز جادو شکیب 
 زهــرة من خاطر انجـــم فروز  هاروت سـوز بابل من گنــجۀ

 )45: 1386(نظامی،
 گوید: و یا در جاي دیگر می

 )179(همان:  جامه به اندازة باالش نیست  بکر معانیم که همتاش نیست
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داند و معتقد است که هیچ کس همتاي او نیست، حتی اگر  تاز عرصۀ شعر و سخنوري می در واقع نظامی خود را یکه
کند و معتقد است که نظامی  رسد، اظهار فروتنی می کند، وقتی به نام نظامی می وحشی بافقی هم ادعاي سخنوري می

 شاهی است و فقط شاهان باید بر درگاه او همسایه و مجاور شوند:
 آن اساس           مــایۀ او بـــود برون از قیــاس بانی مخــزن که نهاد

 هرکه به همســایگی او شتافت           غیرت شاهــی جگرش را شکافت
 شرط ادب نیست که پهلوي شاه            غــــــیر شهان را بــــود آرامگاه

 )311: 1387(وحشی، 
شود که به جایی برسم. در واقع او معتقد است  باعث می روم و همین ادب گوید من از روي ادب به در او می وحشی می

 که در مثنوي سرایی مقلد صرف نظامی نیست، بلکه:
 زنم زنم                 گام در این ره به ادب می من که در گنج ادب می

 در طلبم قـــوت پایــی دهد هــم ادبم راه به جایی دهد     
 )311-312(همان:         

یابیم که او نیز در  این ادب او کارساز بوده است، چون با مطالعۀ آثار وحشی بافقی در می باید گفت که  و به درستی
 شاعري و سخنوریهمچون نظامیممتاز بوده است. 

 

 بر شمردن صفات الهی -2-2
ا، شعرا شناخت خداوند و پی بردن به عظمت و بزرگی او یکی از مباحث مهم در کتب اخالقی است و همۀ عرفا، حکم

و.. در آغاز کتب خود بخش مفصلی را به سخنوري در این زمینه اختصاص داده اند. وحشی بافقی نیز بعد از مفاخره به 
گیري از انجمن آراي بساط وجود و خداوند خالق موجود  اشعارخود، به طور خالصه به بیان الطاف الهی و یاري

گیرد،  آورد و به واسطۀ او همه چیز، صورت هست به خود می وجود میپردازد. همان خدایی که هستی را از نیستی به  می
 گوید: چنانکه می

 بـــی خبر از وضع جهــان قدم بود جهان بر ســر کوي عــدم
 نــــه ز هیوال و ز صورت نشان نه سخن کون و نه ذکر مکان

 واحد مطلق صفتش عین ذات... بود یکی ذات و هزاران صفات  
 ) 313: 1387(وحشی،

 هیوال، صورت، کون، مکان، ذات و مباحث کالمی چون؛«در این ابیات وحشی با بیان اصطالحاتی چون؛ 
گذارد. این  توانایی خود را در زمینۀ طرح مباحث فلسفی و کالمی به نمایش می» قدیم بودن خداوند و بحثصفات او و.. 

توان در مخزن االسرار نظامی که اثري  ن مباحث را میهاي مذهبی او هستند. نمونۀ ای مباحث بیانگر اعتقاد و اندیشه
بیت از آغاز مخزن االسرار خود را به بیان این صفات 100حکمی و اخالقی است، نیز مشاهده نمود. نظامی حدود 
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اشاره » قایم به ذات بودن خداوند، بی مانندي، باقی بودن و..« خداوند اختصاص داده است و به طرح مسائلی چون 

 ید:نما می
 خـــاك ضعیف از تو توانا شده اي همه هستی ز تو پیدا شده

 ما به تو قایم، چو تو قایم به ذات زیر نــشین علَمت کایــــنات
 تو به کس و کس به تو مانند نی هستی تو صــورت پیــوند نی

  ملک تعالی و تقدس تو راسـت ما همه فانی و بقا بس تو راست
 )7: 1386(نظامی، 

 نش عالمآفری -2-3
در ادامۀ ابیات روضۀ اول، وحشی به خاموشی عالم قبل از خلقت اشاره دارد که همه چیز در نیستی و کمون به سر 

برد و هیچ چیز و هیچ کس از وضع جهان کون و فساد آگاهی نداشت و به قول موالنا هیچ کس هم تقاضاي بودن و  می
شنید تا از این طریق، ما را غریق  هاي ما مبنی بر هست شدن را می ) اما لطف و کرم خداوند ناگفته2هست شدن نداشت(

کند که ناگهان دریاي کرم  رحمت بی منتهاي خود نماید. وحشی براي توصیف جهان عدم آن را بهشب تاریکی تشبیه می
 گردد: نماید وسپس آفرینش عالم و عناصر طبیعیآغاز می الهی آن را غرق کرم می

 ما همه در خواب فرو بسته لب  یــره شبتیره شبی بود، در آن ت
 ابــر بقا خاست ز بـــحر کــرم  مــوج بـــر آورد محیـــــط قدم

 حامـــلۀ در صدف کــن فکان  گشت از آن ابر که شد در فشان
 کــرد شب تار جهان همچو روز  شـــعشعــۀ آن گـهر شـب فروز

 ـــهود آمدندبـــر سر میــدان ش  جیش عدم سوي وجود آمــدند
 ) 313: 1387(وحشی، 

 نظامی نیز در مخزن االسرار خود همین مضمون را در مورد جهان عدم  بیان نموده است:
 خار ز گل نی ز شــکر دور بود تا کرمــــش در تتق نــور بود
 بنــد وجود از عــــدم آزاد شد چونکه به جودش کرم آباد شد

 از گرد عدم شانه کردجعد شب  چون گهر عقد فلک دانه کرد
 )4- 5: 1386(نظامی،

کند که به عنوان سرآغاز  این گونه اقتضا می تنها این روضۀ اول خلدبرین بدون حکایت است، چون مضمون روضه 
هاي  هاي او را برشمارد. در آغاز روضۀ دومنیزوحشیبه برشمردن نعمت منظومه فقط به وصف الهی بپردازد و نعمت

 کند: ي او توجه میها خداوند و آفریده
 بر گــل این گلشن خرم بهار   تعبیه کرد این همه نقش و نگار
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 بی ورق و بی قلم و بی دوات  حرف نگار صحــــف کاینات
 صنعتش از تهمت آلت مصون..  نقش کن لــوح درون و برون

 مشـعله افروز بســـاط ســپهر  کحل کش باصرة ماه و مهر
 شناس خــرد خرده گیـر خرده  صدر نشان دل روشن ضمیر

 )314: 1387(وحشی،
شمارد. از جمله آن آفرینش گل، ماه، خورشید،  هاي الهی( کاینات) را بر می در اینجا وحشی خلقت بسیاري از از آفریده

آسمان، عقل، چمن، الله و.. است که خداوند همۀ آنها را بدون احتیاج داشتن به آلت و یا همکاري کسی دیگر آفریده 
زند و گویا وحشی در این فن خود خبره بوده است. به  هاي زیبایی دست می در اینجا وحشی به ترکیب سازي است.

« توان به ترکیباتی چون  طوري که بیشتر ترکیبات او جدید هستند و در مخزن االسرار تکرار نشده اند. از جملۀ آنها می
توان در مخزن االسرار  شاره کرد که همین مضمون را میا» افروز شناس و مشعلهکش، صدرنشان، خردهکن، کحلنقش

 نظامی مشاهده نمودکه در آن هستی بخشی به عالم کاینات توسط خداوند به تصویر کشیده شده:
 زین دو کله وار سپید و ســیاه  کـرد قبا جبــۀ خورشید و ماه
 جان صبا را به ریاحــین سپرد  زنگ هوا را به کــواکب سترد

 نبض خرد در مجس دل گرفت  در جگر گل گرفت خون جهان
 )5-6: 1386(نظامی، 

اي بالغ  ) کلمۀ مرکب جدید وجود دارد. از میان این تعداد کلمه در منظومه450در مخزن االسرارحدود بیش از («
 ز:هاي دیگر این ترکیبات عبارتند ا) نمونه26: 1386(یوسفی، » درصد غیرتکراري است 98بیت، تقریباً 2250بر

 بیش بقاي همــه پایندگان  آیندگان پیش وجود همه 
 مرســله پیوند گلـوي قلم..  سابـقه سـاالر جهان قدم
 حله گر خاك و حلی بند آب  لعـل طـــراز کـمر آفتاب

 روز برآرنــدة روزي خوران   پرورش آموز درون پروران
 )2-3: 1386(نظامی، 

نماید و توصیه  ورد دوري و اجتناب از افراد بی وفا و مار صفت بیان میدر پایان روضۀ دوم، وحشی سخنانی را در م
 گیرد. کند که از این گونه افراد گوشه بگیرید، که در بخش بعدي مورد بررسی قرار می می

 

 نشینی دعوت به عزلت و گوشه -2-4
توان به روحیات او  ی بافقی میهاي موجود و همچنین آثار و اشعار موجود در دیوان وحش ها و شرح حال از طریق تذکره

وحشی مردي پاکباز، وارسته، حساس، « رسد که او فردي تنها و منزوي بوده است. چنانکه گفته اند:  پی برد. به نظر می
هاي آن دولت  خرسند و گوشه گیر بود و با آنکه سنت شاعران عهد وي سفر و مهاجرت به هند و بهره وري از نعمت



 
 1349/  ی مضامین مشترك خلد برین وحشی بافقی و مخزن االسرار نظامیبررس

 
ها و احساسات  ون نرفت، زیرا منظور او از شاعري در حقیقت اشتغال او به هنر و ادب و بیان اندیشهبود، او از ایران بیر

). این مساله را به خوبی در همه آثار او و به 764: 1364(صفا، » عاشقانۀ خود است، نه کسب مال و اندوختن سیم و زر
 گوید: چون میتوان مشاهده نمود.  خصوص خلد برین می

 پرده نشین باش چو نور بصر  ین طایفۀ پرده دربگـذر از ا
 همچو وفا پاي بکش از میان رسم وفا نیست در اهل جهان
 تا نروي از در کــس منفعل باش به عزلتگه خود پا به گل

 )315: 1387(وحشی،
 نیز تکرار شده است:» ناظر و منظور«عالوه بر این، همین مضمون در منظومۀ دیگر وحشی به نام 

 ز ابـــناي زمان کنــجیگزیــنیم  ـز تا کنـجی نشینــــیمدال برخی
 نه بر مردم نه بر دور اعتباري است  استروزگاريدوري و ناخوشعجب

 پشیمــانی کشــی در آخــر کار..  اگر صد ســـال باشی با کــسی یار
 ) 313: 1387وحشی،(        

موشی تاکید شده است.چون خلوت و گوشه گیري باعث اگر چه در عرفان و تصوف همواره بر خلوت گزینی و خا
که حواس جمع گردد و از دیدار و سخنان زیادي نجات یابد و از صرف حواس از چیزهاي غیر ضروري « شود  می

) اما گویا علت توصیه به عزلت نشینی، عالوه بر روحیات عارفانۀ وحشی، بر اثر 110: 1347(عبادي، » اجتناب شود
ز یاران دورو و دورنگ بوده است و شاید وحشی خود تجربۀ همنشینی با این افراد موذي را داشته است که آسیب دیدن ا

شود که با این چند بیت آخر  دارد. بعد از این، حکایتی بیان می این گونه با تأکید زیاد مخاطبان خود را از آنها بر حذر می 
 ضمون یعنی گوشه گیري از ابناي بی وفاي زمانه وجود دارد.بخش دوم در ارتباط است. در این حکایت نیز همین م

وجود دارد که در آن نظامی به گله و شکایت از شاعران » در وقاحت ابناي زمانه « اي به نام  در مخزن االسرار نیز مقاله
خوانندگان در کند که  برده اند، براي همین، شاعر توصیه می پردازد که در شاعري به او رشک می پیر معاصر خود می

 انتخاب دوست وفادار و راستین تالش کنند:
 خود نپرستـی و خدا را شـوي   جــهد بر آن کن که وفـا را شوي
 وز گل انصاف گیایی در اوست  خاك دلی شو که وفایی در اوست

 بر زه منســوج وفـا دوختنــد  هـر هنري کان ز دل آمـوخـتند
 )174: 1386(نظامی،

 گوید: د حاسدان میودر ادامه در مور
 بی هنري دست بدان در زند  گر هنري سر ز میان برزند
 تا هـنرش را به زیان آورنـد  کار هنرمند به جـان آورند
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 )175(همان:
االسرار آمده نیز، توصیه به کم صحبتی با اهل زمانه و خاموشی شده در حکایت بلبل و باز که در ادامۀ این بخش مخزن

 است.
 

 انسانآفرینش  -2-5
روضۀ سوم این منظومه در مورد آفرینش موجودات جهان و به خصوص آفرینش انسان است که در این بخش وحشی 

آیات و احادیث مربوط به آفرینش انسان نظر داشته است. او تمام عالم را به نخلی تشبیه کرده که میوه (رطب تازه رس  به
 گوید: داند. چنان که می سخّر انسان میاین نخلستان) ، وجود انسان است و تمام عالم را م

 اي رطــــب تازه رس باغ جود
 کاشـتند دانۀ این نخل چـــو می

 ذات تــو نوبـــاوة باغ وجــود 
 بر ثمــري چون تو نظر داشتند..

 حکم رســد بـر همه عالم تو را..  کشــور هسـتی است مسلم تو را
 تو استچوگانفلک در خمگوي  چرخ جنیبت کش فرمان تو است
 آمده محـراب فلــک خــاك تو  دور زده دست به فتــــــراك تو

 ) 316: 1387(وحشی،
) اشاره دارد 4» (فتبارك اهللا احسن الخالقین«) و 3» (و سخَّرَ لَکُم ما فی السموات و االَرضِ« ایات در این ابیات وحشی به

 گوید: ت آدم (ع) اشاره دارد.نظامی نیز در مورد خلقت انسان میو شاید بیت آخر این بخش به سجدة مالیکه بر حضر
 سوي وجود آمد و در باز کرد   مقبلی از کتم عدم ساز کرد

 چون علَــم اُفتاده و برخاسته  آن به خـالفت علم آراسـته
 بکري قدرت شده در کار او.. سر حد خلقت شــده بازار او 
 آمده سر بر زمین زان همه را زو شده مرغان فلک دانه چین

 )70-71: 1386(نظامی،
نشانۀ نهایت قدرت  -هم از لحاظ روحی و هم جسمی -در واقع نظامی خلقت انسان را به عنوان موجودي پیچیده 

 ایات قرآن در مورد علماالسماء بودن حضرت آدم(ع)و سجدة فرشتگان بر او اشاره دارد. داند و او نیز به خداوند می
 

 دنیا ستیزي -2-6
از دیگر مضامین مشترك در این دو منظومه مساله دنیا ستیزي و زهد است.وحشی در ادامۀ روضۀ سوم از انسان 

نماید.  خواهد که از این دنیاي آب و گل دل بکند و روي به خداوند بیاورد و در قالب تمثیالتی این مطلب را بیان می می
  گوید: چنانکه می

 بر سر این کوي چو طفالن کوي  حیف که باشــی به چنیــن آبروي
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 شود آلوده به یک مشت خاك می  آب کــه از او گشــته هر آلوده پاك
 خاك شود آخـر اگر آهــن است  هر که در این خاك عداوت فن است

 ) 317: 1387(وحشی،                
شود و در  دیات گردد، از خداوند دورتر میوحشی معتقد است هر قدر که انسان وابستۀ این دنیا شود  و دل او آلودة به ما

شود. در مخزن االسرار هم تاکید زیادي  گرداند و اینچنین دچار زیان و خسران می نهایت دنیا نیز  او را رها و محروم می
بی در « ، مقالۀ یازدهم »در ترك مئونات دنیوي«بر ترك دنیا و دوري از این جهان مادي شده است. از جملهدر مقالۀ نهم 

او ». استقبال آخرت« و مقالۀ نوزدهم » در نکوهش جهان« ، مقاله سیزدهم »وداع منزل خاك« ، مقالۀ دوازدهم »وفایی دنیا
 گوید: نماید. چنانکه می در همۀ این مقاالت توجه به دل، روح و آخرت را تاکید می

 دیــوالخبــادیــۀ ایـن در تــف
 هر که در این بادیه با طبع ساخت

چه کنی این گل دوزخ سرشت     تا
 چون که سوي خاك بود بازگشت
 جمــله دنیا ز کهن تــا به نــــو

 

 خانۀ دل تنـــگ و غـم دل فــراخ  
 گداختجگرافسرد و چو زهرهچون

 خیز و بده دوزخ و بســتان بهشت..
 بر سر ایـن خاك چه باید گذشت

 چون گذرنـده است نیــرزد به جـو
 )                                                                                                           127و129: 1386(نظامی،                 

 توجه به دل -2-7

دین هاي بنیاهاي ادبیات عرفانی فارسی است. بسیاري از فیلسوفان نیز که گرایشمایهها و بنترین بحثدل یکی از بنیادي
ها و اند. در برخی از فرهنگاند، دربارةدل و جایگاه آن در شخصیت انسان و جهان هستی سخن گفتهعرفانی داشته

یکسان فرض شده است. در برخی اظهارنظرهاي عارفان، فیلسوفان و شاعران فارسی نیز این دو، »قلب«ها دل با معجم
لب انسان است که به سبب ویژگی خود بسیاري از امور و اشاره به یک عضو یا یک واقعیت است؛ یعنی دل همان ق

ارزش و اهمیت دل در نزد خداوند چنان است که در  نشیند.کند و گاه به غم یا شادي میهاي موجود را درك میواقعیت
بی، (ابن عر» ما وسعنی ارضی و السمائی و لکن وسعنی قلب عبدي المومن« حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: 

ها خود را آلودة  نماید که انسان وحشی بافقینیز به اهمیت توجه به دل واقف است و براي همین توصیه می) 2/78: 1366
 دنیاي مادي نگردانند تا آینۀ دل آنها همیشه پاك بماند: 

 آینه هر چــــند بود صـاف دل 
 بگذر از این خاك و گل عمر کاه

 رنـــگ برآرد چو بماند به گل
 د کنی آینۀ دل ســــیاهچـــن

 زآینــــۀ خور شده ظلمت زدا  چرخ نگر که از نفـس جــان فزا
 وزد این بــــاد ز باغ دگر  مــی  هــر نفـــس را نبـــود این اثر
 آنچه به یک دم دم عیــسا کند  کــی به هـمه عـمر دم ما کند 
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 ) 317: 1387(وحشی، 
تواند آن زنگار را  دل می ل کسی زنگار و غباري به وجود آید، دم و نفس افراد صاحبوحشی معتقد است، اگر در آینۀ د

آنچه نفس حضرت عیسی (ع) در یک   «  گوید: پردازد و سپس می برطرف نماید، سپس او به بیان تأثیر سخن و نفس می
-یسی(ع) از یک دل پاك برمیتواند انجام دهد؛ چون نَفَس حضرت ع دهد،نفس ما در تمام عمر ما نمی لحظه انجام می

 ».آید
 )317: 1387از دم مـــا طایــفۀ بوالـــهوس زنده شود مرده چو شمع از نفس؟! (وحشی،

هاي هوس باز آیا هرگز امکان دارد  گوید: از نفس ما انسان در این عبارت که با طعنه نیز همراه است در واقع وحشی می
گردد، وجود  گونه که شمع از نَفَس و دمیدن انسان خاموش می نیست و همان این گونه  اي زنده شود؟ مسلماً که مرده

گذارد.نظامی نیز  گیرد، بلکه رو به تباهی هم می اي نمی هاي هوس باز نه تنها بهره هاي دیگر نیز، از سخنان ما انسان انسان
ت و همۀ معرفت و شناخت هاي آن سخن رانده اس در سیر عارفانۀ خود بیش از دیگر شعرا در وصف دل و ویژگی

: 1384(ناصري تازه شهري، » داند حقیقت را با خلوت و توجه به دل کسب کرده است و دل را کعبۀ روح و جان می
 گوید:که می) چنان175

 )100: 1386(نظامی،  آنکه اساس تو بر این گل نهاد          کعبۀ جان در حرم دل نهاد
خود را نشان داده است.مبناي این کتاب   شخصیتنظامی نی و اخالقی شاعر است،مخزن االسرار که معرف جنبۀ عرفادر 

 ۀاست که هم» دل« عرفانی بدان داده است.توجه نظامی در این منظومه به ۀجنب  بر رازهایی چند استو همین رازهاست که
ثی را حشب و شناختن دل)ب نظامی پس از ذکر مقدمات (در توصیفدر این بخش نیز  آنرا مجالي حقیقت دانند.  عارفان

پردازد و در این  هاي تصفیه و تحلیۀ دل می او در سراسر مخزن خود به بیان راه .کند خلوت می هآغازو بعد با خود دوبار
 گوید: باره می

 دور شو از راهـــــزنان حــواس       راه تو دل دانــد دل را شـناس
 به دل بسـته انداند   شـهپر جبریل  عرش روانی که ز تن رســته

 تافته ست      قوت ز دریــوزة دل یافته استعنان از دو جهانکهو آن
 )47: 1386نظامی،(

از نظر نظامی مهمترین راه پاك شدن دل دوري از حواس و دنیاي محسوس است و معتقد است همۀ کسانی که به 
 این مقام رسیده اند. اند از راه دل به  ملکوت دست یافته

 

 ز عقل انسانعج -2-8
یکی از ابزارهاي مهم شناخت انسان، عقل و خرد اوست. اما عقل انسان قادر به شناخت امور ماوراءالطبیعی  نیست، زیرا 

ها  این امور از مقولۀ دیدنی نیستند. وحشی نیز به مسالۀ عدم درك وجود خداوند توسط عقل و خرد محدود ما انسان
 برد: این عجز عقل و خرد ترکیبات جدیدیرا به کار مینماید و براي نشان دادن  اشاره می
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 مـــانده در این ره خــرد دور دو     کُنـــــد در این ره نظر تیز رو

 خود به چنین جا که خرد مانده الل        هســت زبان را چه مجال مقال
 جســم در او راه به جایی نیافت      خواســت رود قوت پایی نیافت 

 )318 :1387وحشی،(
همۀ این توصیفات براي اعتراف کردن به عجز عقل انسان از درك حقیقت خداوند است. نظامی نیز در ابتداي مخزن 

 گوید: کند و می ها در شناخت کُنه ذات خداوند اعترف می خود به عجز عقل و وهم و چشم انسان
 وهم تهی پاي بسی ره نَبشت         هم ز درش دست تهی باز گشت
 راه بسی رفت و ضمیرش نیافت    دیده بسی جست و نظیرش نیافت

 )1386:6(نظامی،
دهند. وحشی روح همۀ  ادامۀ ابیات این بخش منظومۀ خلد برین بیشتر جنبۀ عرفانی دارند و از فراق معشوق ازلی خبر می

د در این فراق و جدایی به سر ببرید. توانی تا کی می  گوید: دهد و می هاي جدا افتاده از حق را مورد خطاب قرار می انسان
این هدف باید همت بلند وجود  باید که ره طلب در پیش گیرید تا بتوانید به سر منزل مقصود برسید. البته براي رسیدن به 

 گردد.  داشته باشد که در بخش بعد بررسی می
 

 همت -2-9
 اسیر جیفۀ دنیا نماندن توجهخاصی در شیوة تربیتی عارفان به همت بلند و ترغیب به بلندهمتی و

المرء یطیرُ بهمته، کالطیرُ « تا جایی که همت را مرکبصعود الی اهللا و یکی از دو بال طیران آدمی دانسته اند:  شده است. 
 270: 1376(سلطان ولد، » بجناحیه(. 

ها را اسیر در بن شیشۀ  مۀ انسانگویا در نزد وحشی بافقی همت به معناي تالش و کوشش است؛ زیرا او که خود و ه
خواهد تا اهتمام بورزند تا از این شیشۀ دنیا نجات یابند. براي همین از تمثیل  بیند، از همۀ آنها می سیمابگون دنیا می

 دهد: کند تا این قضیه را توضیح  اي سرنگون شده، استفاده می اي که در شیشه مورچه
 آنجا مگر آید بـرون؟جانش از   مور چو در شیشه بود سرنگون
 تا ندمد بال و پـرش از وجـود  مور کی از شیشه نماید صعود
 رخت به سر مــنزل عنقا بریم  کو پر همت که از اینجا پریم

 کی کندش فرق زسیمرغ کس  شهپر همت چو بیابد مـــگس

 بال هــمایی کنــد پشّۀ بــی  همت اگر پایه فزایــــی  کند
 گوي فلک در خم چوگان نهد  به میدان نهــدهمت اگر پاي 

 گوهر مقصود که آرد به کف؟  گر نبود همت از این نه صدف
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 )318: 1387(وحشی، 
اي اگر همت  پس وحشی معتقد است که فرد براي کسب مقامات عالی باید همت بلند داشته باشد و هر فرد دون پایه

شاید یکی از مهمترین عواملی که رهاي هماگونه یا سیمرغ گونه انجام دهد. تواند کا بلند و تالش مضاعفی داشته باشد می
هاي بسیار رنگارنگ و فریبنده فرمانروایان هند او را روانه آن وحشی را به دربار صفوي نکشانید و مانع شد که جاذبه

) 12: 1394یانی، علیزاده، طغدیار شاعرنواز کند، برخورداري او از همین سجایاي اخالقی [و همت بلند] بوده است. (
 گوید:که میچنان

 شاعــر قانــعم مــجرد گـــرد       از همه چیز و از همه کس فرد
 دو جهان پیش من پشیزي نیست            هیچ چیزم به چشم چیزي نیست.

 )147: 1387(وحشی، 
توجه و قصد قلب با همۀ  «همت به معناي  اما همت در مخزن االسرارنظامی در معناي دیگري به کار رفته است. در آنجا

که مقصود حصول کمال براي شخص صاحب همت باشد قواي روحانی خود به سوي حق براي حصول کمال؛ اعم از آن
این معنا توجه دارد.چنانکه  است. مواردي که نظامی در آنها از همت سخن گفته، به ) 631: 1357یا براي غیر (قیصري، 

 گوید:   اکرم (ص) میدر مورد پیامبر 
 لب به شـکر خنده بیاراسته                امت خود را به دعا خواسته
 همتش از گنج توانگر شده             جملۀ مقصود مـــیسر شده 

 )19: 1386(نظامی،
 گوید: همچنین او در مقاله رعایت از رعیت در مورد علت بیماریمحمود غزنوي می

 شب از تیر تظـلم بترسنیم  بترس داد کن از همت مـردم

ت از آنجا که نظرها کند خوار مـدارش که اثرهـا کند  همـ 
ت آ با تن محمود ببین تا چه کرد  لوده آن یک دو مرد همـ 

 با تو ببین تا چه کند روزِ کار  غبار همت چندین نفــس بی
 ) 90: 1386(نظامی،      

رتاض هندو در بت خانه نشسته و همت و عزم بر مردن محمود گماشتند. پس در هنگام غزاي هندوستان چند نفر م
اند تا همت  محمود سخت مریض شد و اطبا عاجز ماندند. یکی از اهل باطن بدو گفت : کفار بر مرگ تو همت گماشته

فته  و به دروغ شفاي (قوة مانیتیسم) و عزم آنان متزلزل نشود، شفا نخواهییافت پس به تدبیر دانا طبل شادي فرو کو
محمود را صالي عام دادند. این خبر در همت مرتاضان سستی ایجاد کرده و موجب صحت محمود گردید. (نظامی، 

 ) در اینجا نیز همت به معنی دعا و تمرکز قوا براي انجام کاري است.90: 1386
 

 اهمیت سخن و سخنوري -2-10
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ن و اهمیت سخنوري است. شعرا و سخنوران افرادي هستند که با روضۀ سوماین منظومۀ وحشی بافقیدر مورد سخ

 هاي مردم را تسخیر نمایند.وحشی معتقد است: توانند دل حکومت بر ملک سخن، می
 نظم دالویز که جان پرور است

 
 اي از جان سخن گستر است پاره 

 ) 321: 1387(وحشی،              
توان به صفات گوینده پی برد و اگر  سخن گو است و از رویآن سخن می یعنی هر سخن خوبی معرف درون و نیت فرد

نشیند. اما برخی از این افراد  سخنی پرورده و سنجیده باشد و از دل سخنور برآمده باشد، الجرم بر دل مخاطبان نیز می
 پا بر تُتُق عرش جاي دارند. آنها: سیر  اي باالتر از بقیه دارند، آنها نکته ورانی هستند که بی  سخن گستر، پایه و مرتبه

 نیل حقیقت کش روي مجاز   پرده گشــاي رخ ابکار راز

 ماشطۀ حسنِ جمیالنفکر
 

 زن زلف خیاالت بکر شــانه 
 ) 322: 1387(وحشی،

ر هاي جاودانگی و پایندگی انسان است و او نکته سرایان را مرغان مالیک پ هستند. از نظر وحشی، سخنوري یکی از راه
نماید که فرد خطاکاري که در بند و زندان پادشاه  داند و در قالب یک حکایت اهمیت سخنوري و شاعري را بیان می می

 بود، به واسطۀ شعري که سروده بود و به نزد پادشاه فرستاده بود، نجات یافت. 
ن بخش را به خود اختصاص مخزن االسرار نیز در مورد اهمیت سخن وري و برتري سخن موزون بر سخن منثور چندی

 گوید: داده است. نظامی در این باره می
 هست بر گوهــریان گوهري چونکه نسخته سخن سرسري

 نکته که سنجیده و موزون بود.. نکته نگه دار ببین چون بود 
 ) 19: 1386(نظامی،

دانند و از آن بهره  نج آن را باارزش میگذارد و افراد نکته س ها تأثیر می یعنی وقتی سخنان ناموزون و منثور بر روي انسان
برند، خود قضاوت کن و ببین سخنان موزون و منظوم چه جایگاهی دارند. در جاي دیگر نظامی سخنوران و شاعران  می

 داند: اي بعد از پیامبران می را از خویشان مالیک و در رتبه
 بلـــبل عرشــــند ســخن پـروران

      ز آتش فکرت چو پریشــان شوند
 پــردة رازي که ســخن پروریست
 پیش و پســی بست صف کــبریا

 باز چه ماننــد به آن دیـــــگران 
 با ملک از جــملۀ خویشان شوند

 اي از پردة پیغمـــبریسـت ســایه
 پس شعـــرا آمد و پیــش انــبیاء   

 ) 40-41: 1386(نظامی،            
هاي مردم را به سویی که  توانند با افسون سخن، دل ست که آنها نیز مانند پیامبران میاین دلیل ا این رتبۀ شاعران به 

 خواهند متمایل گردانند. می
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 اهمیت همنشین خوب -2-11
-وقتی سخن از همنشن و مصاحب به میان می روضۀ چهارمخلد برین در بیان اهمیت مصاحب و همنشین خوب است.

ها ترین تمثیل) که از ملموس1386:4(ر.ك. سعدي: » تأثیر کمال همنشین«اجل و شیخ » گل خوشبوي«اختیار آید، بی
 کند. از نظر وحشی:دربارة تأثیر همنشین است به ذهن خطور می

 صحبت یاران مالیم خوش است           یاري این طایفه دایم خوش است
 داند: او مهمترین ویژگی مصاحبان را وفاداري و نرم خویی می

 که وفا نیست در او یار نیستآن  ز یار وفادار نیستهیچ به ا
 صــد دل آسـوده به بنــد آورد صـحبت ناجنس گزند آوردیا:

 صحبت او مایۀ چندین جفاست آن که نه ثابت قدم اندر وفاست
 بري.   سود می همچنین وحشی معتقد است که در راه یافتن دوست خوب هر قدر که تالش کنی،

 زهر طلب در ره یاري بنـــــوش  بکوش  ی،پاي به گل چند نشین
 آن که وفا نیست در او یار نیست  هیچ بِه از یار وفـــــادار نیست

 داري اگر یار، نـــداري غمی
 

 عالــــم یاري است عجب عالمی 
 )324: 1387(وحشی،           

کند. از  دوري از یار و همنشین بد را تأکید میبعد از بیان اهمیت داشتن یار خوب،او در قالب حدود ده تمثیل پرهیز و 
  این تمثیالتابیات زیر است: جمله 

 مروحه جنبان شـــود از زور بال..  چرغ که شد تشـــنۀ خون غـزال
 سیـنۀ خــود را به زمــین آورد..  یوز بر آهو چـــو کمــــــین آورد
 باب ..لیک کند خوردن آن جان ک  سرب چون بگداخت نماید چو آب
 رخــت مقیمـــان نهد اندر فنـــا..  خانه که ســست آمــده آن را بــنا
 مرد خرد پیــشه نجــوید زکـــاه

 
 خاصـــیت طیــنت زریـن گـیاه.. 

 ) 325: 1387(وحشی،            
و ... و یک  و غنچه مگس و انگبین، سرمۀ نرم و چشم، خار مغیالن این تمثالت به همراه چندین تمثیل دیگر همچون؛ 

حکایت دیگر همگی در پرهیز از دوست بد است و همچنین در قالب حکایتی این نکته را به خوبی نشان داده شده 
است. نکتۀ قابل توجه در منظومۀ کوتاه خلدبرین این است که وحشی براي بیان هر مطلب و موضوعی از تمثیالت 

 ن قابل فهم گرداند.گیرد تا آن را براي مخاطبا فراوانی بهره می
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هاي زیادي از منظومۀ تعلیمی خود به اهمیت شناخت دوست خوب و دوري از دوستان بی  نظامی گنجوي نیز در بیت

در « ، »در پرهیز از یاران ریایی« نماید و مقاالتی در این موضوعات دارد. مثل  وفا، ریاکار، حاسد، کینه جو و.. تأکید می
 گوید: و.. او می» نکوهش رشکبران

 اي دشمــنی انگــیز شددوستــی  آمیز شد هر نفســی کـان غرض
 نسبت آن دوستی از دشمنی است  دوستیی کان زتوئی و منی است

 گرنه رهـا کن سخـــن ناکسان   دوست بود مرهم راحـــت رسان
 پرده درند اینهمه چون روزگار  دار  دوست کدام؟ آنکه بود پرده

 
 ی جان بـود    دشمن دانـا که پـ

 

 )  162-163: 1386(نظامی،      
 بهتر از آن دوست که نادان بود 

 )150: 1386(نظامی،             
 نظامی معتقد است دشمندانایی که به دنبال گرفتن جان (کشتن) تو باشد، از دوستی که نادان است

 کشد. را میبراي تو بهتر است. چون آن دشمن از روي علم و بنا به مصلحتی تو  
 اي فضایل اخالقی به هر دلیل کم رنگ شوند، رذایل اخالقی ظاهر  در ادامه باید گفت؛وقتی در جامعه

دهند. در نگاه وحشی یابند و در نهایت مانع بزرگی بر سر راه سعادت بشر و اجتماع قرار میشوند و نشو و نما میمی
دارند، رذایلی چون کبر، حرص و دهند و از کمال باز میکت سوق میترین رذایل اخالقی که انسان را به پرتگاه هالمهم

اخالقی است، از نظر فراوانی، بیشترین ابیاتی را که در تشریح رذایل _منظومه خلد برین که اثري تعلیمیحسد و.. هستند. 
علماي اخالق اعتقاد   وحشی بافقی مانند بسیاري از«اخالقی است، به خود اختصاص داده است. دلیل این امر این است؛ 

). براي همین 19: 1394طغیانی، علیزاده، »( دارد که مبارزه با رذایل اخالقی، مقدمه برخورداري از فضایل اخالقی است
در این منظومه اخالقیاتی که بیشتر جنبۀ سلبی دارند و فرد نباید آنها را انجام دهد، بسیار به کار رفته است. از جمله آنها 

 شود.ب و خودبینی است که در ادامه به آن پرداخته میپرهیز از عج
 

 پرهیز از غرور و تکبر -2-12
نادانی انسان است به نفس خود و یکی از مهلکات انسان است... چه هر که جاهل به نفس خود باشد، «کبر در اصطالح 

 ،ببیند يه خود را برتر از دیگراساس تکبر این است که انسان از اینک) 800: 1387(سعیدي، » شماردخود را بزرگ می
اخالق معروف و مشهور  يکه نه تنها در میان علمایاست از رذایل اخالق ییکاین غرور وتکبر احساس آرامش کند. 

 شناخته شده است. مردم نیز از جمله صفات زشت يها در میان توده ، بلکهاست
 یو اجتماعیدیگران و فراموش کردن موقعیت فرد به خویشتن و و جهل نسبت یاین صفت رذیله موجب از خود بیگانگ 

یابن «خوانیم که به ابن مسعود فرمود:  یاز رسول خدا(ص) م یاست. در حدیث يخبریور شدن در جهل و ب خود و غوطه
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اى ابن مسعود! به(کرم) خدا مغرور نشو  ;مسعود! التغترن باهللا و التغترن بصالحک و علمک و عملک و برك و عبادتک
روضه پنجم خلد ). 2،350مکارم االخالق، جلد(»!   هایت و عبادت يین به صالح بودن و علم و عمل و نیکوکارو همچن

هاي فراوان  این پیام اخالقی را در قالب تمثیلنماید و وحشی بافقی نیز به اهمیت پرهیز از این صفت پلید اشاره میبرین 
آید و ... که در اینجا به چند  وست گوسفند، بادي که به سمت شمع میکند. تمثیالتی چون مشک پرباد، باد شدن پ بیان می

  شود: نمونه از آنها اشاره می
 گوهر آدم اگر از درهم است

 
 خر که زرش بار کنی آدم است 

 )327: 1387(وحشی،      
گوید: اگر طال و  می گردانند. وحشی این بیت خطاب به افراد متکبري است که به واسطۀ زر و ثروت خود، از مردم رو می

ثروت باعث ارزشمند شدن موجودات و تکبر آنها شود، پس االغی هم که باري از طال بر روي آن باشد، آن نیز باید 
 گوید: متکبر و مغرور شود و در ادامه می

 گر نه زبادش قـدري کم شود  مشک پر از باد کجا خم شود
 ســـر او روزگارپوست کَند از   باد به خود کرده ولی وقت کار
 پنجۀ قصـاب از او پوست کََند  گشت چو از باد قوي گوسفند

 نیســــــتی آخر دم آهنــگري..  بري این باد به سر می چند به 
 )328: 1387(وحشی،  

هاي دنیا پرست  داند و خطاب به همۀ انسان نظامی نیز خودپرستی و خودخواهی را آفت راه عرفان و خداشناسی می
 گوید: می

 چند منی اي دو سه من استخوان چنـــد غرور اي دغل خاکدان
 اندکــز طلـــــب جاه نیاسـوده اند پیشــتر از ما دگران بــوده

 سود؟سود بد، اما به زیان شد، چه حاصل آن جاه ببین تا چه بود؟
 )153:  1386(نظامی،

 گوید: داند و می ان میطلبی دنیا را مایۀ غرور و تکبر انسو باز او ملک و جاه
 ظلمت این سایه چه نورت دهد؟  ملک رها کن که غرورت دهد

 )85: 1386(نظامی، 
 گوید:  در جاي دیگر نظامیدربارة خود شکستن و تواضع می
 خود شکن آن روز، مشو خود پرست...  آینه آن روز که گیري به دست

 ع روزگـــارتـا نکــــند در تو طـــم خویشتن آراي مشو چــون بهار
 )126:  1386(نظامی،       
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دارد که به بررسی این ها را برحذر می در ادامۀ این روضۀ پنجم وحشی از ریا و دورویی افراد چاپلوس همۀ انسان

 شود.مضمون در ادامه پرداخته می
 

 نکوهش تملق و نفاق و ریاکاري -2-13
گیر جوامع و افراد مختلف بوده و در طول تاریخ گریبانریا و تظاهر یکی از خصلت هاي بسیار ناپسندي است که 

اند و پیامدهاي ناخوشایند بسیاري داشته است. تمامی علماي اخالق و حتی شاعران به این مسأله توجه خاص داشته
خود اند. از جمله آنها وحشی بافقی است که در روضۀ ششم منظومۀ اخالقی همگان را از این رذیلۀ اخالقی برحذر داشته

پردازد. چنانکه  به آن پرداخته است. او معتقد است تا غرضی در میان نباشد، هیچ فردي به چاپلوسی در مورد کسی نمی
  گوید: می

 نیست خوش آمد به در از چند حال
 

 غرضی نیست خوش آمد سگال بی 
 )329: 1387(وحشی،        

  گوید:  پردازد و می و باز به بیان تمثیالتی در این زمینه می
 بوســــه زند بر قدم گوسفــــند  چون به جگر شد دل قصاب بند

 در هدف گربه چو افتـاد موش
 

 وصف دگر کرد به هر تار موش ... 
 )329: 1387(وحشی،           

در  نظامینیز دو مقاله در مورد دوري از افراد چاپلوس و ریاکار دارد، یکی در نکوهش دورویان(مقالۀ هجدهم) و دیگري
 گوید: وقاحت ابناي عصر (مقالۀ بیستم) و در آنجا می

 قلـــب زنی چند که برخـــاستند     قـــالبی از قــلب نو آراستند
 چون شکم از روي بکن پشتشان          حـــــرف نگه دار ز انگشتشان
 پیــــش تو از نور مـــوافق ترند     وز پسـت از سایه منـــافق ترند

 )161:  1386امی،(نظ        
نماید و شاید بتوان گفت که  گله و شکایت می» وقاحت ابناي عصر« نظامی همواره از حسد حاسدان و نفاق دورویان  و 

 )11: 1387هادي، جداي از پایبندي به شرع این نیز یکی از دالیل زهد وي باشد. (
 

 پرهیز از حرص و طمع -2-14
در دنیا انسان را یکی از رذایلی است که »  حرص«. خواهی است ه ع و زیادروضۀ هفتم در بیان پرهیز از حرص و طم

» حرص مرکب رنج و زحمت است! ;الحرص مطیۀ التعب!«کند، چنان که على(ع) فرمود:  یم یگرفتار رنج و تعب دایم
مایه رنج و  حرص ;دؤبالحرص عناء الم«در تعبیر دیگرى از آن حضرت آمده است ). 586 : 1میزان الحکمۀ، جلد (
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داند  وحشی بافقی قناعت و دوري از حرص را باعث آرامش انسان می). 586 : 1میزان الحکمه، جلد (» است يزحمت ابد
بینند و باز هم در  ها همواره از جانب نفس خود ضرر و زیان می هاي اسیر مادیات و زیاده خواهی و معتقد است که انسان

  نماید. از جمله: ا بیان میقالب تمثیالت فراوانی این مسأله ر
 دشت نوشکن از اینبرگ گیاهی  باش چو آهوي ختا پوســــت پوش

 ز آن که خورد برگ گیاهی و بس  نفس  آهوي چین گشته چنین خوش
 شود ... از اثـــــر برگ گیــــاه می  شود مــــس که زاکسیر طــــال می
 بنـــد اي به غـــــم آب و علف پاي

 
 نفـــست نرساند گـزند چون سگ 

 ) 331: 1387(وحشی، 
آوري زر و مال همگی برحذر باشید و در حکایتی این حرص و طمع به مال  کند که از جمع وحشی در نهایت توصیه می

 دهد: و زر را مورد نکوهش قرار می
 گنج بالیی است به خاکش سپار  کرده اشـــارت که بر هوشــــیار

 است زر زر نه متاعی است بالیی
 

 الحــذر اي زر طلـــبان الحـــذر 
 ) 332: 1387(وحشی، 

 گوید: دهد و می هاي حریص و آزمند را مورد نکوهش قرار می نظامی نیز انسان
 جملۀ عالم تو گرفتی رواست          چون بگذاري طلبیدن چراست؟
 حرص بهل کو ره طاعت زند          گـردن حــرص تو قنـاعت زند

 )155: 1386(نظامی،
استدالل نظامی براي پرهیز از حرص این است که هر قدر که انسان حریص تالش نماید، در نهایت با فرا رسیدن مرگ 

هایش را باید رها کند، پس چه بهتر که عمر خود را در این راه بیهوده صرف ننماید. در جاي دیگر  او، همۀ اندوخته
 گوید: نظامیدر سرزنش زر اندوزان می

 کرم بر سر زر نه ، نَه دست      تـات نخوانند چو گـل زر پرسـتپاي 
 زر که برو سکۀ مقصود نیست         آن زر و زرنیخ به نسبت یکی است..

 سکۀ زر چون که به آهــن برند        پادشـهـان بــیشـتر آهـنگـرنـد
ـت قارون کاله  از سر آن رخنــه فرو شــد به چـاه ســاخت ازو همـ 

 )138-139:  1386ظامی،(ن
 

 نکوهش حسدورزي -2-15
مساله حسد است، حسد به  ،داشته یو اجتماع يفرد یکه در طول تاریخ بشر آثار بسیار منف یدیگر از رذایل اخالقییک
در این  یو حتّ را داشته زوال آنها يآرزواینکه که خداوند نصیب دیگران کرده و  ی استیها از نعمت نشد ناراحت یمعن
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فرماید که از شرّ حاسدان باید به  نماید.اهمیت این حسد تا آنجاست که خداوند در قرآن کریم می تالش و کوشش راه

سرچشمه صفات رذیله حسد  ;راس الرذائل الحسد«نقل شده است که فرمود:  امام امام علی (ع)از خدا پناه برد. 
 رد هلّل«آمده است که فرمود:  یرت در یک تعبیر کنایو نیز از همان حض)91 :1، جلد یغررالحکم، شرح فارس(». است

الحسد ا اَملَعدصادء بِه بلَتَقَه فَبِحرود و او را  یبه سراغ صاحبش م پیشه است، نخست آفرین بر حسد! چقدر عدالت ;ه
ها  واره در اثر دیدن خوبیدر واقع افراد حاسد هیچ گاه روي آرامش نمی بینند و هم.)241: 70(بحاراالنوار، جلد » کشد یم

اُفتند. وحشی بافقی نیز در روضۀ آخر(هشتم) خلدبرین،به مسألۀ پرهیز از  هاي دیگران به رنج و عذاب می و پیشرفت
  گوید: حسدورزي به دیگران و به خصوص نسبت به اهل هنر پرداخته است و در این باره می

 آن هنر اندیش شود نامدار 
 

 ري شعارکه اش تو کنی عیب شما 
 )  334: 1387(وحشی،       

-یعنی آن شاعري که حاسدان بسیاري دارد، این نشانۀ خوبی اوست. چون اگر او خوب نبود، حاسدان به او رشک نمی

 گوید: بردند؛او در ادامه در نکوهش افراد حاسد می
 آن کـه چو پــروانۀ آتـش پـــرست

 شعلــه زنی در تن خــود شمـع وار 
 حـــفظ تو فـــانوس وار    آنکــه پی

 پاس تـــو شــب تا به سحـر داشته                                  

 گـرد تو گشت از تو درآتش نشست 
 تـا دگـــري از تـو شـــود داغــدار
 شــب همه شــب ساخته پا استـوار

 نزدیــــک تــو نگــذاشـــتهباد به   
 زایــن عــمل زشـت تو را شرم باد  هـــادســرزده او را زتــو دود از ن

 کـنی جــور به پـــاداش وفـــا می
 خار نــــشانندو گـــل آرد به بـار

 کنی ها مـی بـــاد تو را شــرم چــه 
 اي تو کـم از خار ز خــود شـرم دار

 )  334: 1387(وحشی، 
 گوید: نظامی نیز در مخزن االسرار خود می
 د پاك نیستهیچ دل از حرص و حس

 
 خاك نیست معتمدي بر سر این 

 )142: 1386(نظامی،
داند و هیچ کس را مورد اعتماد براي دوستی نمی  در واقع او همۀ هم عصران خود را دچار این رذایل حرص و حسد می

پردازد  یري میدارد،که بیشتر به سرزنش شاعران پ» در نکوهش رشکبران و حاسدان « اي با عنوان  داند. همچنین او مقاله
 گوید: ورزیدند و در این باره می که همواره به اشعار و موقعیت نظامی در سخنوري حسد می

 سنگ شنیدم که چو گردد کهن           لعل شود، مختلف است این سخن
 هرچه کهن تر بتــرند این گروه         هیچ نه جز بانگ،چو بانوي کوه..

 شــیر تــو زهریـــش بود ناگـوار      آن که تو را دیده بود شیرخوار   
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 در کـــهن انصاف نُوان کم بود       پیـــر هواخواه جـــوان کـم بود
 )148: 1386(نظامی،

 نماید.کند و هم از حسد رشکبران گله میبدین صورت نظامی هم از سخنوري خود تعریف می
 

 نتیجه  -3
ی در سرودن اثر تعلیمی خود یعنی خلدبرین، هم از نظر وزن و بحر و بر اساس آنچه گفته شد، دریافتیم که وحشی بافق

هم از نظر مضمونی به مخزن االسرار نظامی توجه داشته است و تمام مضامین به کار رفته در خلد برین او را در مخزن 
یست، بلکه از همان آغاز توان مشاهده نمود. اما این به معناي تقلید صرف وحشی بافقی از نظامی ن االسرار نظامی نیز می

ها تعداد ابیات، تعداد مقاالت، نحوة  توان مشاهده نمود. از جملۀ این تفاوت هاي کلی این دو اثر را می خلد برین تفاوت
اند و  ها و.. است. عالوه بر این حتی مضامین اخالقیمشترك دو اثر نیز با زبانی متفاوت بیان شده آغاز منظومه، حکایت

کنند. پس وحشی بافقی علی رغم تأثیرپذیري از نظامی  ر رفته در این دو اثر کامالً با یکدیگر فرق میترکیبات به کا
 گنجوي اثري مستقل هم از نظر زبانی و هم از نظر معنایی از خود به یادگار گذاشته است. 

 

 ها یادداشت
 هاتا از آن 90د، حدود اناالسرار نظامی سروده شدهاثري که به تقلید از مخزن 150از مجموع حدود  )1(

تا در  14اند و  ها در مصراع دوم بسم اهللا... را آوردهتاي آن 10شوند و حدود آغاز می» بسم اهللا الرحمن الرحیم«با  
: 1389اند. (نصیري جامی، را آورده» بسم اهللا الرحمن الرحیم«تا دیگر در مصراع دوم تجدید مطلع خود  10مصراع اول و 

11-18( 
)2 (ñ  مثنوي معنوي، لطف تو ناگفتۀ ما می  ما نبودیم و تقاضامان نبود) 1426: ب 2: ج1387شنود( 
         .13 آیه جاثیه، سوره -) 3(
 .14سوره مومنون، آیه  -) 4(
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