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   دهیچک
ار خعود در سرودن اشع  یادیاست که تا حد ز  هیدهم در عصر صفو  ةسد  رینظاز شاعران بنام و کم  یبافق  یوحش  نیالدکمال

 یبافق یوحش نوایبر د ثیقرآن و حد  ریثأ حاضر ت  ۀرسال  عنوان  است.بوده  (س)  نیم صوم  ۀائم  ثیقرآن و احاد  اتیثر از آأ مت

ا شعاعر هعنآکه در  یو اش ار اتیاب ،ادامه درپرداخته است.  ثیشاعر از قرآن و حد  یریاثرپذ  یو چگونگ  یاست که به بررس

کعه بعه نظعر پنوهنعده از قعرآن و   یاتیعاب  ۀیابتدا کل.  شودیم  یبررساست،  ثر بودهأ مت  یماسال  یهاتیو روا  ثیاز قرآن و حد

انواع  یبندمیتقساست. در مطابقت داده شده ثیقرآن و احاد  اتیبا آ  واستخراج    ،رفتهیپذ  ریتأث  یاسالم  یها  تیو روا  ثیحد

در شعش بخعش قاقتسعاس ،  واسعتخراج  اتیعاب ۀیعکل ،مختلعف یهادگاهیعبا توجه به د یبر ادب فارس ثیقرآن و حد  ریتأث

تعوان گفعت یم درمجمعوعکه  است شده یبنددسته   یریگقترجمه  و قوام  ح ،یقتلم   ،یندسازیقبرآ   ،یادیبن  -یقالهام

کعه  یاسعالم اتیعو روا  یقرآنع  یهااست. اشاره به داسعتانق به خود اختصاص دادهیتحق  نیسهم را در ا  نیشتریب  حاتیتلم

از کعار   یگریداست، بخش  ا بهره جستههمختلف از آن  یهاتیدر بشاعر  و    دادهلیشاعر را تشک  وانیاز د  یجهبخش قابل تو

گرفته، اما   یکمتر  ریتأث  ثیاز قرآن و حد  هایو قط ات نسست به مثنو  دیو قصا  اتیدر بخش غزل  شاعر  است.  داده  لیرا تشک

اسعت، بنعابران گرفته ثین و حعدآرا از قعر ریتأث نیشتریب نیریهاد و شناظر و منظور و فر  ن،یخلد بر  ۀگانسه  یهایدر مثنو

 .هاستیمثنو نیشده مربوط به ااستخراج اتیاز اب  ی یحجم وس

 .یبافق یوحش  اش ار،  ،ثیحد و قرآنریثأ ت:  ی کلیدیاهواژه
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 و بیان مسأله  مقدمه .1

 عاشقانه و با میو نشر قرآن کر ود در بسطفراخور دانش و ذوق و توان خبه  ک ین هرآآستان مقدس قر ارادتمندان

هععر قععوم  یزنععدگ ۀدر عرصعع  اتیادب اند.گذاشته یاز خود به جا یاریالصالحات بس اتیاخالص، همت گماشته و باق 

شععاخو و   یهععاچهره  از  یبععافق   یوحشعع   نیالععدکمال.  دیعع آیشععمار م  هآن قوم بعع   یایدارد و زبان گو  یاسهم عمده

و اشعع ار بععوده    ثیدر آثار خود متأثر از قععرآن و حععد  یادیکه تا حد ز  است  یصفو  عهد  ۀیسرشناس و شاعر گرانما

 ریعع نظاز شععاعران کم  یکیاو را    توانیبدون اغراق م  .است  سروده شده  ینیفرهنگ د  ریتحت تأث  او  وانیدر د  یادیز

  قرن دهم دانست.

در طععول   .اسععتمقععدس اسععالم    نییعع آ  جیو ترو  غینشر و تسل  گاهیو جا  گاهیپا  ،یفارسمهد زبان    نیا  ،نیزم  رانیا

و  ینسععو فیشر ثیو احاد  ین آسمانآکه همه از آبشخور قر  بوده  یاستگاه سخنوران و شاعرانخ  نیسرزم  نیا  خ،یتار

 و  اندشععده  رابیس  عیبرحق مذهب تش  انیشوایپ  ریسا  یو گفتارها  (ع)  یعل  امیرالمؤمنین  ۀالسالغنهج  یکلمات نوران

 یاسععالم  رانیعع اگععر امععروز ا  .یافته اسععتدستو رشد و کمال    اتیگرفته و به ح  هیما  پرفیضمنسع    نیسخنشان از ا

اخالص و ت هد شاعران   یو ژرفا  مانیحاصل عمق ا  مرا  نیا  دیتردیب  شده  ثیح  نیاز ا  یادب  راثیم  نیتریوارث غن

و امامان م صععوم  رماک امسریو سنن پ ثیاحاد جیو تروخدمت به اسالم و قرآن و نشر   ۀعرصدر    نهیوهب  نیسرزم  نیا

 است.

 ،(ی)نخ عع   آذران  نیحسعع   ۀراسععتیو)  یبععافق   یوحشعع   وانینحو بود که ابتدا د  نیبد  مقاله  نیا  نیکار در تدو  روش

کتععاب مرجععع انتخععاب و   عنوانبععهرا    (یشمسعع   یهجععر  1380چاپ هشتم سال    ،ریرکسیانتشارات ام  ۀسسؤم  چاپ

را  اتیعع شععروع کععردم و اب اتیعع چععاپ اسععت. از غزل نیهمعع  لهمقا نیا در ارجاعات تمام منسع که  قراردادمکار    یمسنا

 انیعع کار را تععا پا نیعالمت زدم و احدیث بودند و  که به نظرم متأثر از قرآن  یاتیو اب  کردمبا دقت مطال ه    یکییکی

 اتیاب قیتطس ،ثیو احاد یبه کتب قرآن  ج هبا مرا  و سپس  یبردارشیب د اقدام به ف   ۀدر مرحل  .دادم  ادامه  هامثنوی

تا حد زیععادی متععأثر از قععرآن و حععدیث بععوده   اش ار خود  در دیوانوحشی بافقی    .کردمرا شروع    ثیو احاد  اتیبا آ

 ها  است.ققصاید  و قمثنوی دیوان او شامل قغزلیات ،است. 

 

 بحث و بررسی  .2

 اتیغزل .2-1

 میرمسععتق یغالسععاغ غ ،کم ددات  نیا و میهست ثیحد و قرآن از یریرپذیتأث یهانشانه از یکم ت داد شاهد  اتیغزل  در

 .دندار  یاله  امسرانیپ  سرگذشتو  یقرآن  یهااشاره به داستان  ایهستند  

 :دارد  وبیو حضرت ا  امسریپ وسفیاشاره به حضرت   اتیاب نیا ،نمونه یبرا

  دانععد  یکس  یکن ان  ریپ  اقیاشت  درد  وهجر    یبال
 

 دارد سعععفر در یزیععع عز وسعععفی چعععون کعععه 
 

 (215: 1380)وحشی بافقی،  

وَلَت بَععل قاَل :داردصسر آن حضرت  و فرزند از  قوبی یاشاره به فراق و دور  تیب  نیا کُم لَکُععم سععَ سرٌَف اَمععراغ اَنُفسععُ  صععَ

 .اسععتجلوه داده    سایعملتان را ز  ینفس و وسوسه است که بر شما زشت  یهوا  نیگفت: ا  فرزندان  به   قوبی؛  لیجَم

 .(82 یوسف:)  ساستیصسر ز  چراکه  کنمیم  شهیپ  صسر من
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 بود  وبیا آن  مینتوان  صسر ما  نیا از  شیب   است بس او،  صسر  و وبیا  ۀقص  ییگو  چند

 (215: 1380)وحشی بافقی،  

گاه که گفت پروردگارا مععرا سععختی و و ایوب را یاد آر آن ؛الرَاحِمِینَ أَرْحَمُ وَأَنتَ الضُّرُّ مَسَنِیَ أَنِّی رَبَهُ نَادَى إِذْ  یُّوبَوَأَ

  .(83)انسیاء:   ترین مهربانانیهمانا تو مهربان  رفته است ومشقت دربرگ

 هجععر  یدر اسععت کععدورت سععرا یبعع  زنععدان
 

 رتمیعع ح  بععه  فتععادم  مطلسعع   نیعع ا  در  چععون  من 
 

 (328: 1380)وحشی بافقی،  

 زنععدان  ایعع دن  ؛رالکاِف  وجَنعَۀُ  المومِنُ  سِجنَ  ایاَلدُّن  .دارد  آن  از  زیپره  لزوم  و  ایدن  یاعتساریب  به  اشاره  تیب  نیا  شاعر در

 .(90 :1366  ،یمی)تم  است  کافر  بهشت و مؤمن

 دیقصا .2-2

 یحععد  تععا  ثیحععد  و  قععرآن  از  یریاثرپععذ  اسععت  مودهیپ  ار  اشخاص  شیستا  و  مدح  قیطر  شتریبشاعر  که    دیقصا  در

)ع(،   یپروردگار و رسول مکرم اسالم، موال علعع   شیدر آن به مدح و ستا  که  یدیقصا  نهیوهب؛  است  اتیغزل  از  شتریب

 :میپردازیم هاآن  از ییهانمونه به  که  است  پرداخته)عج(    زمان  امام  و)س(   زهرا حضرت)ع(،    رضا  امام

 خلععوت عنقععا طلععب  دتیعع اگععر با راحععت

  انیعع خاک  نیعع خانععه بععر ا  یهما  یمکن ا  تنگ 

 یکعع ی یمسععم هسععت اسععم  اسععت  هزار  گرچه

  

 جععا طلععب حرمععت از آن یبجععو جععاآن از عععزت 

  بطلععععع  الَعععععا کنگعععععر برگشعععععا ال شعععععهپر

 طلعععب مسعععما نیعععع  بعععدوز اسعععما از دهیععع د
 

 (477:  1380)وحشی بافقی،

 ثیحععد نیا به اشاره دوم تیب نیهمچن اشاره دارد. یلها  یالحسن  اسماء  به  است  پروردگار  شیستا  که  اتیاب  نیا

 :1308،مجلسععی) بگویید که خدایی جز خدای واحد نیست تا رستگار شععوید ؛تفلحوا  اهلل  اال  اله  ال  قولوا:  دارد  امسریپ

  .دارد  اشاره  ریکسجوشن   یدعا  در  یاسماءاله به ومس تیمصرع اول ب  نیهمچن .(143: 9ج

 کععععن  تیعععع حکا منشععععأ یعربعععع  محمععععد

 اشچععرا از عععروس م جععزه ۀحجلعع  بععه قمععر

  یچنععان شععدند سععخ تیعع عطا ز انیعع جهان

  یکععه در شععب اسععر یآن بععراق سععوار تععو
 

 لععوال   ۀجامعع  بععه را قععدش بیعع ز کععرده کععه 

 مشععاهده چععا   ک یعع بععه  سععانیگععرد گر نمععود

 امسععا   امیجععز مععه صعع  یدر دگععر سععتین کععه

 چعععععاال  المکعععععان ابعععععانیب ز یاگذشعععععته
 

 (474: 1380)وحشی بافقی،  

چون چیععزى   ؛َفیَکُون  کُنْ  لَهُ  یَُقولَ  أَنْ  شَیْئاغ  أَرادَ  وَإِذا  :دارد  ریز  یقدس  ثیاحاد  به  اشاره  امسریپ  مدح  درفوق    اتیاب

 .( 82 :سی)  شوددرنگ موجود مىست که بگوید باش پس بىرا اراده کند، فرمانش این ا

 شععکافته  مععاه  و  شععد  ک ینزد  موعود  ساعت  آن  ؛انشَقَ الَقمَرُ  السَاعَهُ وَ  اِقتَرَبَتِ:  امسریپ  ةم جز  خصوص  دره  یآاین    و

  .(1  :قمر  )  شد
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الة یُقِیمُونَ وَ بِالْغَیْبِ یُؤْمِنُونَ الَذِینَ:  دارد  هیآ  این  به  اشاره  دوم  تیب  از  دوم  مصرع ؛ یُنِْفُقععون رَزَْقنععاهُمْ مِمَععا وَ الصععَ

 .(3  :بقره)کنند  ایم انفاق میشان دادهروزی آنچهازگزارند و  آورند و نماز میآنان که به غیب ایمان می

 .دارد  قدر  شب  در حضرت آن م راج  تیروا و یاسر  ةاول از سور ۀیاشاره به آ نیز  چهارم تیب اول مصرع

 : است  شده سروده)عج(    زمان  امام مدح  در  دهیاز قص  تایاب نیا

 گنسععد چععرا   ریعع کععه ز  ییعدل تععو جععا  دیرس

  بیعع غر سععتیبععه گععر  ن ییاشععاره نمععا اگععر
 

 دارد  بانهیاسععععع  شعععععهساز پعععععر از کسعععععوتر 

 شععسان دارد یکععه پععاس گلععه بععه صععد خععوب 
 

 (415: 1380)وحشی بافقی،  

 بععه اشععاره اول مصععرع دوم تیب در .دارد حضرت آن ظهور امهنگ جام ه رعدل و قسط د یبرقرار به اشاره اتیاب

 قععائم  عععدالت  پرتععو  از  و  رونععدیم  راه  گریدیکعع   با  یآزاد  درکمال  ومیشگر   که  دارد  حضرت  آن  ظهور  زمان  تیروا

 .(1110: 13ج :1308  ،یمجلس)  کنندیم زشیآم

 میهسععت ثیو احاد اتیاز آ یرتشیب یریشاهد اثرپذ اتینسست به غزل  دیدر قصا  میدیدر صفحات قسل د  کهچنان

 .است  یش ر  قالب نیبهتر  مختلف  اشخاص  شیستا  و مدح یبرا  دهیقالب قص  کهچون

 اثععر ثیحععد و قععرآن از هععاآن در کععه دارد خععود نیممععدوح مدح در  را  ییهادهیقص  نهیزم  نیا  رد  یبافق   یوحش

 .میکنیم  اشاره هاآن  از یب ض به نمونه یبرا  که است  رفتهیپذ

 ل طعععوق ل نعععت ن قابععع تعععو آ یععععدو
 

 زدانیعععع قهععععر  ةرانععععد آن سیابلعععع  بععععه 
 

 (515:  1380)وحشی بافقی،

؛ نِیالدِّ ومِیَ یإِلَ یلَ نَتِ َکیعَلَ إِنَ وَ :دارد هیآ این به اشاره و است رودهس رانیرمیم مدح و شیستا در را تیب نیا

 .(78:  ادص)  دبا تو بر  امتیق   روز  تا من  نینفر و  ل ن  همانا

 سععتیچ  ورنععه  اسععت  لیخل  یجا  به  مگر  تیرو
 

 آزرش یهعععععععابت شکسععععععتن کععععععدگری در 
 

 (486:  1380)وحشی بافقی،

 إِلَیْععهِ  لَ َلَهُععمْ  لَهُععمْ  کَسِیععرغا  إِلَععا  جُععذَاذغا  َفجَ َلَهُمْ:  دارد  ریز  ۀیآ  اساس  بر  میابراه  حضرت  یشکنبت  به  اشاره  تیب  نیا

 روی آورنععد مگر بت بزر  را کععه در مقععام احتجععاج بععه آنها را در هم شکست  پس ابراهیم همۀ آن بت؛  یَرْجِ ُونَ

 .(58:  اءیانس)

اعتقععاد و  با وجودکه    رسدیبه نظر م  ینکته ضرور  نیذکر ا  یبافق   یوحش  دیقصا  ۀمجموع  به  یانتقاد  نگاه  ک ی  با

 در  ب ضععاغ  اسععت،  آشکار  او  اش ار  یالالبه  در  کهدارد    یفرهنگ اسالم  یهاو ارزش  ینید  یکه شاعر به باورها  یمانیا

. اسععت  تضععاد  در  او  اشعع ار  بععر  حاکم  یم نو  روح  با  یحدود  تا  که  گرفتهپیشاشخاص راه غلو را در    شیمدح و ستا

آتش وجععود   ۀغلس  ،یانسان به جمال اله  ةچهر  ییسایز، تشسیه  خداوند  تیقهار  به  ممدوح  خشم  هیتشس  چون  یواردم

 انگریعع ب کععه گععریو مععوارد د یاله تیفضل و عناان با ممدوح یب ض یهابذل و بخشش ۀسیمقا ایممدوح بر نار طور 

 در وجود شاعر است.   یتضاد درون  ینوع
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  هایمثنو.  3-2

 یحععدود تععا کععهنیا ضععمن دارد ثیعع احاد و قععرآن از  را  یریاثرپععذ  نیشععتریب  یبافق   یوحش  گانه،سه  یهایمثنو  در

  .است  ک ینزد  یعرفان  مشرب به  که  گفت  توانیم

 نیبر  خلد

 یاتیعع بععا حکا یو حکمعع  یاخالقعع  یهععالیو در قالععب پنععد و انععدرز و تمث ینظام  االسرارمخزناز    دیتقل  به  نیبر  خلد

 .ددار وجود  یخواف   مجد  و  یاصفهان اهلل ،وسفینام از محمد    نیبه هم گرید  یدو مثنو  .ساستیز

  ریصععععععر یبععععععرآورد صععععععدا خامععععععه

 گلشعععن اسعععت  نیععع سعععاحت ا نیبعععر خلعععد

 بععععععاد  پععععععرآوازه بععععععا  نیعععععع ا بلسععععععل

  زیاسعععت کعععه تعععا رسعععتخ یاضععع یر طرفعععه

 هععععععا در او خضععععععر سععععععر زده گل بآ ز

 

  ریزد صعععععف  نیبعععععر خلعععععد از یبلسلععععع  

 در او بلسععععل دسععععتان زن اسععععت  خامععععه

 تععععازه بععععاد  یابععععه دمععععش زمزمععععه دم

  زیععععععععع گراو را نسعععععععععود بر ةسعععععععععسز

 در او  حایبعععععععاد مسععععععع  گشعععععععاغنچه

 

 (679: 1380  ،یبافق   یوحش)

 در  نیبععر  هم نام خلععد  رایز  ،کل منظومه است  یستهالل براعت ابرا  نیبر  خلد  ۀمنظوم  اول  تیب  پنج  من  نظر  به

 یم ععان نیعع در خلععق ا ی. الحععق کععه وحشعع اسععت  شدهاشاره  عارفانه  سلو   رویس  و  یعرفان  لئمسا  به  هم  و  آمده  آن

از   دیعع به تقل  یبافق   یوحش  را  نیبر  خلد  ی. مثنواست  کرده  یینمادر قالب الفاظ و کلمات به نحو احسن هنر  یم نو

 ریعع نظ  شدهمطرحمساحث    ازنظر  هم  و  اش ار  وزن  ازنظر  هم  ی نیو وزن سروده است.    ادر محتو  ینظام  السرارامخزن

 نیعع ا .دارد پنععدآموز و سععایز یلعع یتمث کععدامکه هر یاخالق  ۀشش نکت انیب ایشش بخش  یت و دارااس  االسرارمخزن

 ییسععایز اریبسعع  یاخالقعع  و یانات عرفعع بععه نکعع  ،کوتاه ظاهراغ یمثنو نیدر ا یدارد. وحش تیب 592  درمجموع  یمثنو

 از  .کععرد  میخععواه  کععو   یفان  ردا  نیا  از  همه  کهاین  و  آخرت  تذکار  خداوند،  از  یگزارشکر و سپاس  مانند  پردازدیم

پععا    ۀضعع یفر  ،یاله  قرب  به  دنیرس  یبرا  تالش  و  جهدبه    هیتوص  د،یچون توح  یبه موارد  توانیم  ۀ این نکاتجمل

از  زیعع دورنععگ و پره اریعع وفععادار و  اریعع  فیتوصعع   ،یبه قرب الهعع   دنیرس  یبرا  ها، همتو کدورت  نهیکردن قلب از ک

 ،یفروتنعع  و تواضععع همچععون یاخالقعع  لیفضععا انیعع ب ،خویخوش  اری  با  تمصاحس  به  هیتوص  ناجنس،با افراد    یدوست

 اشاره کرد.  طمع و  حسد حرص،  کسر،  مثل اخالق  لیرذا  از  دادن  زیو پره  قناعت

 :میپردازیم  یمثنو نیا  اتیاب  از ییاهنمونه به  جانیا  در

 نععععععععاجنس گزنععععععععد آورد  صععععععععحست

 دورنگعععععت کنعععععد آخعععععر هعععععال   اریععععع 

 

 دل آسععععععوده بععععععه بنععععععد آورد  صععععععد 

 خعععا  بعععه اول تعععو شیپععع  فتعععد گرچعععه

 

 (694:  1380وحشی بافقی،)

بععد  نشععینهم هععرکس بععا مَن یَصحَب صاحِب السُوئِ ال یَسلَم؛ :است )ع(باقر امام کالم نیا  از  گرفته  الهام  اتیاب  نیا

 .(19:  74: ج1380)مجلسی،  ماندهمنشینی کند سالم نمی
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 کسععععععععععر برافراختععععععععععه  ملَعععععععععع عَ یا

 ور هتعععاج نشعععد بهعععر نیععع کعععه بعععه ا هعععر

 

 انداختععععععه  سععععععر ز تواضععععععع تععععععاج 

 اثعععععر خعععععاکش ز ابنعععععدین کعععععه بعععععه

 

 (697: 1380  ،یبافق   ی)وحش

  .(37  :)اسراءبا فخر و تکسر قدم برندار   نیزم  در  ؛اوَالَ تَمْشِ فِی األَرْضِ مَرَحغ  :دارند هیآ این  به اشاره  اتیاب نیا

 او اهلل کنععد، تواضععع اهلل  یبرا  کس  هر  ؛لِلهِ رََف َهُ اهللُ  واضَعتَ  مَن  :دارد  تیروا  این  به  اشاره  نیز  دوم  مصرع  اول  تیب

 .(120: 75ج  :1380،ی)مجلس  بردمی باال  را

 :  دیسرایم  نیچن نیخلدبر  یدر مثنو گرانیاز د  ییجوبیدر مذمت ع  یوحش

 را  شیمعععععرد هنعععععر کععععع  یکنععععع  بیععععع ع

  هنرپیشععععععگان بیعععععع تععععععو ع ۀشعععععع یپ

 

 را  شیهنععععععر خععععععو ییبنمععععععا تععععععا 

 شععععععععگانیهنراند شععععععععمار بیعععععععع ع

 

 (708:  1380،یبافق   ی)وحش

 وبِیُعع عَن عُ سُهیلِمَن شَغَلَهُ عَ یطُوب .دارد گرانید ییجوبیع از زیپره باب در یمت دد ثیاحاد به اشاره  اتیاب  نیا

 .(176:خطسه1379  ،یدی)شه  بازدارد گرانید  ییجوبیع  از  را او خودش  وبیع  که  یکس  حال به خوشا  ؛النّاسِ

 :دیگویم  نیچن  بد و  ک ین  لاعما یزاج  و  مکافات  باب  در  و 

 بتعععععرس دوران گعععععردش از مکعععععن بعععععد

 کاردانعععه شعععد مزرععععه نیععع ا در کعععه هعععر

 

 مکافعععععععات کنعععععععد زان بتعععععععرس                دور 

                                                                                                                                                                                                               بعععععار                     آرد از آن دانعععععه همعععععان دانعععععه

 

 (708:  1380،یبافق   ی)وحش

 چععهآن هر ؛تُدانُ نُیتَزرَعُ تَحصُد وَ کَما تَد کَما :دارد مضمون نیهم  با  یگرید  ثیاحاد  و  ثیحد  نیا  به  حیتلم  که

  .(153: خطسه 1379،  یدی)شه  کنندیبا تو م امله م  یکه با خلق م امله کن طورآنو   یکنیم درو  همان  یبکار

 :دیسرایم چنیناین  ردیگیم ریتأث  ثیاحاد  و قرآن  از اسرار  فظح و  یرازدار  از  که  هرگاهو 

 کععععععه شععععععود آشععععععکار  ینخععععععواه راز

  انیعععع سععععنگ اسععععت و نععععدارد ب کععععوه

 کنععععدیم انیعععع ب کععععه شیمگععععو چیهعععع 

 

 نهعععععاریز مگعععععو بعععععاز و بگعععععز لعععععب 

 گفتععععععار نععععععدارد زبععععععان  یوز پعععععع  

 کنععععععدیم انیعععععع ع تععععععو نهععععععان راز

 

 (707: 1380  ،یبافق   ی)وحش

رتَ  تَهّیاَفشععَ   َفاِن  رُ َیاَس  سَرُّ َ  :دارد  ریز  ثیحد  به  اشاره  که دسععت توسععت اگععر آن را  ریتععو اسعع   راز  ؛رُهیاَسعع   صععِ

 .(321: 1366  ،یمی)تمشد   یاو خواه ریگاه تو اسآن  بازگویی
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رمنظو و ناظر   

 کععه  کنععدیم  انیب  را  یم شوق   و  عاشق  انداست  و  است  ینظام  نیریبر وزن خسرو و ش  یو اخالق   یعرفان  یمثنو  نیا

 مععذکر م شععوق و عاشععق عاشععقانه، یهامنظومععه گععرید برخالف .رسندیم گریکدی به مصر در یدور هاسال از  سپ

 را  منظومععه  نیا،  شاعر  .شمس  و  موالنا  مانند  مراد،  و  دیمر  ۀرابط  همچون  است  ینیرزمیغ  یعشق   عشق،  یول  هستند

نظععور قسععل ناظر و م  یدر مثنو  یوحش  .دارد  خود  سخت  یزندگ  به  اشاره  آن  آغاز  در  که  است  سروده  سالیمیان  در

و   اراتیو آسمان و ثوابت و سعع   یخاکة  خلقت انسان و کر  ،یاله  زالیوجود ال  شیو ستا  فیاز شروع داستان به توص

شععب و روز،   رییعع و تغ  یدگرگععون  ن،یزمعع   ۀه فلععک و هفععت طسقعع نُ  الثه،ث  دیو ماه و فلک، امهات ارب ه، موال  دیخورش

 طانیعرضه کردن انسان بر مالئکه و سجده نکععردن شعع  شق و محست خود به انسان،ع  یانسان از گِل، عطا  نشیآفر

اسععماء   میت لعع   ،یبخشش گهر عقل بععر آدمعع   ،شد  یاز فرمان خداوند که باعث رانده شدن او از درگاه اله  یو سرکش

نععین بععه همچ. پععردازدمی آدم ۀتوبعع و  یچیانسان به بهشت و رانده شدن او بععه خععاطر سععرپ  تیبه انسان، هدا  یاله

اسععت،  یدرگععاه الهعع  ةو سرافکند  دهییگرا  یبه پست  سیاز ابل  یرویکه در اثر پ  یانسان خاک  ایتاغنهو     تیطس  فیتوص

 اریناظر و منظععور اسععت بععه نحععو بسعع   یو اله  یعرفان  ۀمنظوم  یبرا  یموارد فوق که براعت استهالل  ۀ. هماشاره دارد

گمراه   یهاخود خطاب به انسان  فاتیتوص  ۀدر دنسال  ی. وحشاندرفتهیاثر پذ  ثیو احاد  یقرآن  اتیاز آ  یروشن و بارز

 گععریهععزاران صععنع د  دیو کواکب و خورش  اراتیو تفکر در گردش س  قدرت خداوند اشاره دارد  یهاو غافل به نمونه

 .بسرندیپ  یاله زالیتا به وجود مقدس ال  شودیم  ادآوریحضرت حق را  

ع  نیعععع ا گردانععععدیم کععععه  چععععرا مرصععععّ

 اسععت  چرا شععب نیز چنععدشععب افععرو کععه

 

 دلعععععو ملمعععععع  نیععععع ا آردیبرمععععع  کعععععه 

 اسععت بععا  نععهیرید نیعع ا کععار حععانیر کععه

 

 (715: 1380  ،یبافق   ی)وحش

 ةبا قرار و قاعععد دیخورش و ؛تَْقدِیرُ الْ َزِیزِ الْ َلِیم وَالشَمْسُ تَجْرِی لِمُسْتََقرٍّ لَهَا ذَلَِک  :دارد  هیآ  این  به  اشاره  اول  تیب

 .(3  :سی)  داناست  روزمندی]خداوند[ پ  ینیآفراندازه  نیارد، اد  انیجر  شنیم 

یَاطِینِدارد:  هیآ  این  اشاره به  تیدو ب  نیا ابِیحَ وَجَ َلْنَاهَععا رُجُومغععا لِّلشععَ  یبععه راسععت و ؛وَلََقدْ زَیَنَا السَمَاء الدُّنْیَا بِمَصععَ

   .(5  :)ملک   میها آراستها شهابرا به چرا   نیآسمان فرورد

 :دیسرایم  نیچن و  شودیم  ادآوری  است  داده  ما به وندخدا  که را  مختلف  یها متن  پسس

 انععععد انگشععععت و زبانععععت جنس ک یعععع  ز

 چععون در دهععان جنععسش کنععد سععاز  زبععان

 

 جنععععسش هععععر دو از فرمانسرانععععت  بععععه 

 آواز زدیعع خیم کععزو نیعع ا اسععت حععال چععه

 

 (715: 1380  ،یبافق   ی)وحش

چععه را در  خداونععد اسععت کععه هععر  نشیآفر  نیا؛  َقنَ کُلَ شَیْءٍ  عَ اللَهِ الَذِی أَتْصُنْ:  است  هیآ  این  که الهام گرفته از

 .(88:نمل) آگاه است  کندیچه مآورده است، او به آن  دیپد  یکمال استوار



    1401 بهار /   26شماره  نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                                         92

دراز   یالهعع   ازیعع نیبععه درگععاه ب  ازیو دست ن  خواندیفرام  یرا به خموش  شیخو  ،مطالب فوق  انیسپس با ب  یوحش

 :کندیاقرار م  خود  یو به گنهکار  ندیبیکار مخطا  یهارا در جمع انسانو خود   کندیم

 لععععب از گفتععععار بربنععععد  یوحشعععع  ایعععع ب

 گفتععععار  ز یبنععععدبهتععععر کععععه لب همععععان

  دیعععععع این یاز گنهکععععععار ریعععععع غ مععععععا ز

 افعععال   چنعععدیمعععا بعععه خعععود پ ننعععگ  ز

 

 گفعععت تعععا چنعععد  یدر پعععرده خعععواه سعععخن 

  واریععع نقعععش د چعععون یاگوشعععه ینینشععع 

  دیعععع با کععععهچندان مععععا ز دیعععع آ گنععععاه

 خععا  کنععد سععردسععت مععا بععر  از نیزمعع 

 

 (716:  1380،یبافق وحشی  )

تععا از  کنععدیم یو رسععتگار تیهععدا یاز خداونععد تقاضععا یوحش  ،یعجز و ناتوان  انیاز اعتراف به گناهان و ب  پس

 :و ضاللت رها شود  یگمراه

 مععععن سععععاز  زیآوسععععسحه دسععععت یالهعععع 

 سعععان رحعععل مصعععحف بعععر کفعععم نعععه به

 

 وطعععن سعععاز  قمیل تحقععع سعععلک اهععع  بعععه 

 ده مصعععحفم رحعععل چعععو دانخنععع  لعععب

 

 (716:  1380،یبافق وحشی  )

 بِحَقائِقَ یحَقِّقن  یاِله  :حضرت حق دارد  یزالیوجود ال  حدبیاشاره به لطف    است که  ریز  تیگرفته از روا  الهامکه  

الن را در جرگععه و اصعع ردان و مگ  ک یاهل قرب نزد  قیمرا به حقا  ایخدا  ؛الجَذب  اهلِ  مَسلَِک  یب  اَسلُک   و  الُقربِ  اَهلِ

  .(1375:272  ،ی)قم  خود قرار بده

 ام کععععن ذکععععر خععععود بلنععععدآوازه بععععه

  یاز مععععن رم کنععععد مععععر  م اصعععع  کععععه

 

 کععععععن  امانععععععدازهیلطععععععف ب قیعععععع رف  

 یخالصعععععع  شععععععهر در بععععععر تععععععا روم

 

 (716:  1380،یبافق وحشی  )

مکععارم  یدعععا :1375 ،یقمعع ) را رسععوا مگععرداندان و ممقام مرا نزد خود بلندگر  ایخدا  ؛یتَفضَحن  ال  وَ  یاَرَف ن  اللهم

   .الخالق(

از حضععرت  سععازدیاسععت کععه انسععان را متوجععه خععدا م یو مرحمت و لطععف الهعع   ضیف   هکنیبا علم به ا  یوحش

 :خاص دارد  تیعنا طلبحق

  تیکععععن کععععه رو آرم بععععه سععععو ینگععععاه

  یجانعععععب معععععن کعععععن نگعععععاه یالهععععع 

 نظعععر کعععن  میچشعععم مرحمعععت سعععو بعععه

 

 

 

 

  تیععع بعععه کو رمیععع بنمعععا کعععه جعععا گ یرهععع 

  یراهععع  شیخعععو یسعععو بنمعععا بعععه معععرا

 کعععن السشعععر ریععع خ معععن جعععرم عیشعععف 

 

 (717 :1380  ،یبافق   ی)وحش
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 :)حمععد فرمععا تیمرا به راه س ادت هععدا  ایخدا  ؛اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَِقیمَ  هستند:  هیآاین    از  گرفته  الهام  اتیاب  نیا

5).  

 کععه یکسعع  و نشیرآفعع  نینگعع  و خلقت عالم سسدسر گل سرا  به یوحش  حق،  حضرت  فیتوص  و  مناجات  از  پس

 :پردازدیم او  شیستا و  مدح به  نیچن و  رودیم ندیاو  وجود  لیطف  قیخال  ۀجمل

 رقعععم زد  سعععایز نیععع کعععه ا یسعععاز رقعععم

 نشیعع ب اهععل شیپعع  کععهاین اسععت نععام چععه

 

 اول سععععععخن نععععععام محمععععععد  نوشععععععت 

 آفععععععرینش نینقععععععش نگعععععع  شععععععده

 

 (717 :1380  ،یبافق   ی)وحش

دَ نَیو آدَمَ بَ  اغی)ص( کُنتُ نَسِ  اهللولرسقال    :دارد  تیروا  این  به  حیتلم  اتیاب  نیا خععدا  امسریعع پ مععن ؛الععرّوحَ والجسععَ

 .(525: 6ج :1381)فخر رازى،   .بود  نشده خلق  کامل طورهب  آدم هنوز  که  یزمان بودم

 یمشععقات  و  دارد  خععود  نیسععنگ  رسالت  انجام  راه  در)ص(    امسریپ  که  یادیز  مشکالت  و  فراوان  خطرات  برشمردن

 جملععه  از  حضععرت  آن  دعععوت  رشیپععذ  عععدم  و  قوم  غفلت  و  یگمراه  ترممه  همه  از  و  رسدیم  یو  بر  راه  نیا  در  که

 :پردازدیم  آن به  ییسایز  اریبس  سسک  به  یوحش  که است  یموارد

  نیرسععععل سععععلطان کععععون لیعععع خ شععععه

 کعععععرد  یپعععععرورنید ۀرو در قسلععععع  چعععععو

 آوردنعععععد گمراهعععععان حاسعععععد  شعععععک 

 اه دفععععع شععععک آن جمععععع گمععععر یپعععع 

 

  نیقععععره ال عععع مهععععر و مععععه را  جمععععال 

 کعععععرد  یغمسعععععریپ یدوران دععععععو بعععععه

 جسعععتند شعععاهد  شایصعععدق دععععو بعععه

 مععاه شایدعععو صععدق بععه شععد شععاهد دو

 

 (717 :1380  ،یبافق   ی)وحش

وا وَیَُقولُععوا وَإِن یَععرَوْا آیَععۀغ یُ ْ.  اْقتَرَبَتِ السَاعَۀُ وَانشَقَ الَْقمَععرُ  آن حضرت دارد:  ةاشاره به انشقاق قمر و م جز  که رِضععُ

)همچععون  یام جععزه و بععزر  اتیعع آ کافران اگر و شکافت آسمان ماه و شد ک ینزد  موعود  ساعت  آن  ؛رٌ مُّسْتَمِرٌّسِحْ

 .(1:  )قمر است  آشکار یسحر  نیا  ندیگویم  و  کنندیم  اعراض  هم با  نندیبس  هم را(  ماه  شدن  شکافته

 :پردازدیم  ایانس ریسا  به نسست حضرت آن یبرتر به  اسالم  اکرم  امسریپ  نام  ذکر  از  پس  یوحش

  یسععععتان تیعععع را از خععععوان تععععو لیعععع خل

 بعععععا تعععععو دم زد  حایمسععععع  یرنگععععع کی ز

 

  یجامعععت تشعععنه جعععام ضیاز فععع  خضعععر 

 زد قععععععدم چععععععارم طععععععارم بععععععر آن از

 

 (718 :1380  ،یبافق   یوحش)

 و خضر )ع( دارد.  حیحضرت مس م،یکه اشاره به داستان حضرت ابراه

 :پردازدیآن حضرت م  یهای)ع( و دالور  یعل  منانؤم  ریام  شیستا به  اتیاب  نیدر ا  یوحش

  افععععتی دلیروشععععن نیعععع صععععسح ا روازآن

 خععععععا   ۀاو منععععععور خانعععععع  مهععععععر ز

  افععتی یدر دلععش مهععر علعع  چععون مععا، کععه 

 مهعععععر افعععععال   نیّنعععععام او معععععز بعععععه
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 او پسععععت  ریاز دم شمشعععع  شععععر  سععععر

 

 دسعععععتقوی شیبعععععازو ز نیععععع د را ینسععععع 

 

 (721  :1380،یبافق   ی)وحش

 جهان  در  را  ستم  و  ظلم  خودش  قدوم  با  تا  فراخواند  را)عج(    زمان  امام  که  خواهدیم)ع(    یمول  از  شاعر  ،ادامه  در

 :کند پر  داد و  عدل  از را  جهان و  کنریشه

 صعععاحب زمعععان را  یفرمعععان دهععع  مگعععر

 ظلععععم از جهععععان دور  یکیتععععار شععععود

 دیبشععععععععو را عععععععععالم عععععععععدل آب ز

 را رسعععم عشعععرت تعععازه گعععردد  جهعععان

 

 را  از تععععو افععععروزد جهععععان یشععععم  کععععه 

  نعععععوریشعععععمع بعععععزم ععععععدل ب نمانعععععد

  دیععع سعععسزه گعععنج از خعععا  رو یجعععا بعععه

 گععععععردد بلنععععععدآوازه نیعععععع د ینععععععوا

 

   (722:  همان)

 از زیعع پرهکن شععدن ظلععم از جام ععه دارد. شهیر  ودر ارتساط با ظهور امام زمان )عج(    ثیاشاره به احاد  اتیاب  نیا

 یمثنععو  نیعع ا  ۀادامعع   در  یاخالق   لیرذا  مذمت  و  لیفضا  نایب  ازاینپس  و  یزندگ  در  قناعت  لزوم  وفا،یب  و  ییایر  ارانی

 .است  ثیحد  و قرآن  از متأثر  شاعر  اش ار ینحو به  فوق موارد  تمام  در  که  مینیبیم. است

 نیریش  و فرهاد یمثنو

 نیترفیلط  با  و  زیانگغم  و  عاشقانه  یانیب  با  که  است  یبافق   یوحش  آثار  نیزتریانگدل  و  نیواتریش  از  یکی  یمثنو  نیا

 :کندیم  آغاز نحو نیبد  را  نیریش و  فرهاد  یمثنو  یبافق   یوحش است.  شدهبیانعارفانه    میو مفاه  یانم 

   افروزآتش  یانهیس  یتقاضا. 3.3.1

 افعععععععروزآتش ده یانهیسععععععع  یالهععععععع 

 ستین  دل  ستین یسوز  که  را  دل آن هر

 

 

 

 دل همععععه سععععوز  نوا یدلعععع  نهیسعععع  آن در

 سععععتین گععععل و آب از ریعععع غ افسععععرده دل

 

 (791: 1380  ،یافق ب  ی)وحش

 .(28  :)الرعد  ردیگ  آرام خدا  ادی به  اهدل  که  دیباش  آگاه  ؛لوبالُقئن ِطمَتَ اهللِ  کرِذِأال بِ :ۀیبه آ است  حیتلمکه  

 پروردگار شیستا

 هععععععا بخش زبانینععععععام چاشععععععن بععععععه

  زیشعععععععکرر یهعععععععازبان شعععععععکرپاش

 

 

 

 

  هعععععععاانیدر ب یسعععععععنج م نععععععع حالوت

 زیانگحالعععععت یهانکتعععععه نیریشععععع  بعععععه

 

  (793 :1380  ،یبافق   یوحش)

 .مهربان  ةبه نام خداوند بخشند  ؛بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِیمِ

  خدا با ازین و راز  و مناجات
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 نععععه لععععوح و نععععه قلععععم بععععود  خداونععععدا

 خامععععه زیعععع ت حکمععععت بععععه شععععد ارادت

 

 بععععععود  رقمیبعععععع  نشیآفععععععر حععععععروف 

 نامععععه کععععرد ینععععام عقععععل نععععام بععععه

                

 (801  :همان)

فععر، )فروزان اسععت عقععل خداوند مخلوق اول ل؛ال َق  اهلل خَلَقَ ما اَوَلُ :ندیفرمایاکرم که م  امسریپ  ثییح به حدتلم

1362: 202). 

   امبریپ شیستا

 اسععععت  نیزمونععععانیعقععععل کععععز  میحکعععع 

 ندینشععع  مسعععند بعععر شعععرع جعععا هعععر بعععه

 

 اسععععت  نیچععععه بععععر همععععه باالنشعععع اگر 

 نععععععدینس در بععععععرون در جععععععز کسععععععش

 

 (801 :1380  ،یبافق   یوحش)

)ص( آقا و سرور دو کععون و دو گععروه از )جععن و   محمد  ؛عَجَمٍ  وَ  عَرَبٍ  مِن  نِیَقیالَفر  وَ  نِیالثََقل  وَ  نِیالکونَ  دُیّسَ  مُحَمّدٌ

 .(امسریپ  شیستا در ریابوبص  ثیحد به)اشاره   انس( و عرب و عجم است

   معراج شب  و  امبریپ  عروج ی چگونگ

 نعععععور ۀسرچشعععععم از ترشعععععنرو یشعععععس

 صعععععسح دولعععععت آسعععععمان را  دهیععععع دم

 

 شعععععععب در نقعععععععاب روز مسعععععععتور  را 

 را جعععععوان بخعععععت ختعععععهیانگ خعععععواب ز

 

 (805  :همان)

 .دارد یاسر سوره  اول ۀیآ به  اشاره

 )ع(  امیرالمؤمنین موال  شیستا در

 اسعععت  یهعععر دل کاشعععف اسعععرار اسعععر نعععه

  یراه را طععع  نیععع کنعععد ا یهعععر عقلععع  نعععه

 

 اسعععت یفعععاوح ازر محعععرم کعععس هعععر نعععه 

 یپعع  بععرد مقصععد نیعع ا بععه دانععش هععر نععه

 

 (808  :همان)

 بععه خداونععد پععس ؛َفأَوْحَى إِلَى عَسْدِهِ مَا أَوْحَععى: لیذ هیو مصراع دوم اشاره به آ امسریاول اشاره به م راج پ  مصراع

 (  10:نجم)  خود را فرستاد. یوح  اشبنده

  سخن  یی کوین  و  شیآرا در

 است  روح مرآت  رگصیقل  سخن

 گععنج نیعع ا گنجععور دل و اسععت گععنج خنسعع 

 مفتععععاح ابععععواب فتععععوح اسععععت  سععععخن 

 گهرسععععنج جععععان و عقععععل زانیعععع م او وز
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 (810 :1380  ،یبافق   ی)وحش

 دیعع بزن  حععرف  ؛تُ رِفوا َفععاِنَّ المَععرءِ محسععوءٌ تَحععتَ لِسععانه  کَلِّموا  :هستند  ثیحد  این  از  گرفته  الهام  تیب  دو  نیا  که

  .(392  خطسه ،1374  ،ی)دشتزبان او پنهان است   ریز  انسان تیهمانا شخص  د،یشویشناخته م

 برده  بهره  ثیاحاد  و  قرآن  از  یادیز  حد  تا  ناتمام  یمثنو  نیا  در  یبافق   یوحش  که  شودیم  مشخوبا این تفاسیر  

کععه از - ینینشعع بععه گوشه قیتشو و ایدن ییوفایب ،پند و موعظه  ،یداستان به نکات اخالق   نیا  یجا. او در جایاست

 .پردازدیم  -رز شاعر استصفات با

 جهینت .3

 نییعع آ  جیو تععرو  غیعع نشععر و تسل  گاهیو جا  گاهیپا  ،یفارسمهد زبان    نیا  ،نیزمرانیکه ا  میریگیم  جهینت  قیتحق   نیا  از

حاصععل  مرا نیا دیتردیب است ثیح نیاز ا یادب راثیم نیتریوارث غن یاسالم  رانیاگر امروز ا  .استمقدس اسالم  

 جیخدمت به اسالم و قرآن و نشر و تععرو  ۀدر عرص  نهیوهب  نیرزمس  نیالص و ت هد شاعران ااخ  یو ژرفا  مانیعمق ا

 و امامان م صوم است.  اکرم  امسریو سنن پ  ثیاحاد
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