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 1397تابستان تاریخ دریافت مقاله:

 1397تابستان تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده
و از سرآمدان  دهم هجری هسد انیسخن سرا نیتر از برجسته یکیموالنا كمال الدین وحشی بافقی 

قالبها، اشعار  نیكرده و در همه ا ییشعری، طبع آزما مختلف است كه در قالبهای مکتب وقوع

 غزلیات آن است كه با مروری گذرا در ، قصدپژوهشاین  درگذاشته است.  برجای درخوری از خود

صفوی باز  هگ دوربزرشعر این شاعر و عارف  مالحت را در هایی از زیبایی و حسن و نمونه وحشی

میکوشد كه این حالت و تأثر ناشی از رویدادها وحشی . است لای از احساس و تخیّ شعر، آمیزه نماییم.

ها را در بیان این  است، به دیگران منتقل كند. او چنان واژه شده را آن چنان كه برای خودش تجربه

برای همراه شدن با شاعر مایه  خویش حاالت به رستاخیز فرا میخواند كه خواننده نیز از عواطف

آزمایی كرده  های شعری و قالبهای مرسوم طبع مام گونهاز شاعرانی است كه در ت وحشی میگذارد.

هماهنگی  ۀتوانایی خویش را نشان داده. او از نظر موضوعی به مسال و در اغلب آنها استادی است و

 تیّمترین شاعران نسبت به اهّهرا جزء آگا او ردیف و مفهوم شعر دقت خاصی داشته است. باید
آید.  طرز نو به شمار می های وحشی بهترین گویندهه شب هیچ بی موسیقی كناری شعر دانست.

از سوی او به  عهای متنوّ کارگیری قافیهب بیت بیشتر نیست. نهغزلهای او اغلب كوتاه و معموال از 

 دهد. می ارتقا ،میزان زیباشناسی را در شعر او به سطح باالئی ،هنری وی تدلیل خالّقیّ
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 مقدمه -1
شک یکی از شاعران بارز و نام آور عهد صفوی است كه اهمیت او در بافقی بی وحشی

ادوار شعر فارسی، شاعران مشهور وقوعی محسوب میشود ) سبک خاص بیان اوست و یکی از

 (30:ص شفیعی كدكنی

و ظرایف شاعرانه و بیان احساسات و عواطف و نازک خیالیهای او آنچنان با زبانی  هانمضمو

كه گاه آنها را با زبان محاوره بیان میکند و گاهی چنان است كه گویی  شده ساده و روان بیان

به شاعری او ارزش و اعتبار فراوان میدهد .او سعی  همین حرفهای روزمره اش را میزند و

و در عوض كوشش خود را برای  كند ه بیش از حد اختیارات شاعری دوریمیکند از استفاد

است بکار  گرم ها و تفکرات عالی خود كه بیشتر به همراه احساسات و عواطفبیان اندیشه

 میگیرد.

زبانی ساده و پر از صداقت را بر میگزیند و همین دلیلی است كه در عهد خود به عنوان  او

های مشکل و تركیبهای وقوع محسوب میشود در اشعار وحشی، واژه مکتب تواناترین شاعر

جای آن از واژهها و تركیبهای رایج زمان خود بسیار  به عربی بسیار كم دیده میشود؛ اما

 استفاده كرده است.

های لفظی نیز توجه نمیکرد؛ جز آنکه برای استواری همچنین به صنایع و آرایه وحشی

 گر چه وحشی در مثنویهایش بیشتر از نظامی و در غزل از غزل. باشد كالمش ضروری بوده

نیز طبعی مبتکر داشت چنانکه اكثر غزلهای  خود سرایان نام آور گذشته استقبال میکرد اما

 41غزل،  397كامل او شامل  دیوان او بعدها توسط شاعران دیگر مورد استقبال واقع شد.

رباعی است و مثنویهای او  66بند، به عالوه تركیب بند و یک ترجیع  11قطعه،  44قصیده، 

 .«خلد برین » ،« ناظر و منظور» و « فرهاد وشیرین»از  ندنیز عبارت

اغراق یکی از بهترین شعرای بنام كه سخنش در میان نسلهای مختلف به سبب سادگی بی

شیرینی كالم، سوز و گدازهای عاشقانه، تازگی مضمون و صمیمیت  و و روانی بیان، شیوایی

ت داشته دهم هجری تا به امروز مقبولیّ قرن از عف و تصنّهای عاری از هرگونه تکلّتشبیه

تمام مجالس  نقل همواره اشعار پرشورش هایش دست به دست گشته و است و سروده

 صفویه موالنا وحشی بافقی است.ة ی دورعاشقان پاكباز و دلسوختگان بوده، سخن سرای توانا

. صاحب تذكره میخانه در مورد وحشى است «طرز تازه»وحشی بافقی یکی ازچکادهای شعر

متین و نکته پردازى رنگین است. اشعارش اكثر به طرز  شاعرى»: بافقى چنین نگاشته است
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مکتب ) .زندیل مخوب ورزیده و هرچه گفته ناخنى بر د...« وقوع است. الحق كه این فن را 

 ( 71 :صگلچین معانى وقوع در شعر فارسی،

خورد و به همین یهاى فراوانى از مکتب وقوع و واسوخت در اشعار وحشى به چشم منمونه

زبانش را ساده، صریح و نزدیک به زبان توده مردم نموده است، ثانیا اتّفاقات  الًعلّت است كه اوّ

رسد، ثالثا شعرش بر مبناى سبک یواقعى به نظر مو  و ماجراهاى عشقى و عاشقیش حقیقى

گرداند و در پى معشوق و دلبر دیگر یدلبندش روى م واسوخت است یعنى شاعر از معشوقه

 ( 164شمیسا: ص  ،یغزل در شعر فارس ریگردد. )سیروانه م

 بافقی وحشی ی ادبی و ویژگیهای سبکی شعرزیباییهاتالش شده است تا  پژوهش این در

هدف از این پژوهش بررسی سبک شناسانۀ اشعار وحشی بافقی و پاسخ به این  د. بررسی شو

 پرسشها است:

 ایگاه وحشی بافقی در ادبیّات فارسی چگونه است؟ج -

 برجستگیهای سبک شعری وحشی بافقی چیست؟ -

 پیشینۀ تحقیق -2
اهمیت و پایگاه این سخنور پرمایه، هنوز آنگونه كه باید مورد توجه منتقدان  هبا وجود هم

و پژوهشگران واقع نشده است. البته پژوهشهایی دربارة شعر وحشی، صورت گرفته است از 

از یحیی كاردگر، سبک « بررسی موسیقی بیرونی و كناری در غزلیات وحشی» هجمله مقال

مشهدی و اقبال عبدی؛ همایش بزرگداشت وحشی  شناسی غزلیات وحشی از محمد امیر

كه مقالۀ اول به موسیقی بیرونی و كناری غزل وحشی پرداخته  1392بافقی، یزد، بافق، مهر

و مقاله دوم ویژگیهای سبکی را مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقالۀ آشنازدایی و 

ه سادات مقداری كه در مجلۀ برجسته سازی زبانی در غزلیات موالنا وحشی بافقی، از صدیق

 یبررسپژوهشهای ادبی و بالغی نشر یافته است. اما تاكنون تحقیق و پژوهشی مستقیم دربارة 

 ی صورت نگرفته است.بافق یوحش غزلیات یسبک ۀبرجست یهایژگیو

 ضرورت تحقیق -3
بررسی یکی از پژوهشهای مهم كه میتواند در شعر و ادب فارسی راهگشا  و ارزشمند باشد 

های مختلف شعر فارسی جریان ساز بوده اند. در  و تحلیل سبک شاعرانی است كه در دوره

ای گیری غزل سبک هندی تأثیر عمدهاین میان وحشی بافقی در مقطعی خاص در شکل

داشته است. وحشی به دلیل طرز تازه ای كه در غزل به وجود آورد در تاریخ غزل فارسی 

صاحب سبک شناخته میشود ضرورت این پژوهش شناخت علمی ویژگیهای شعری این شاعر 
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و در سه سطح  سایمتون دكتر شم یپژوهش بر اساس روش سبک شناس نیا ساز است.سبک

 .ردیگیقرار م یبررسنقد و  موردی و فکر ی، ادبیزبان

   سطح زبانی -4
و بکارگرفتن  عیبد یرهایو تعب یسازبیو ترك یسازبر لغت یمبتن وحشی یزبان شعر

هم جهت بر شاعران  نیگفت او از ا توانیفراوان است چنانکه م ییكنا وی مجاز میمفاه

شاعر در سه سطح  اتیّ غزل. با توجه به گستردگی سطح زبانی، از این رو دارد تیّمز عصرش

 ؛شودیم یبررس یو نحو ی، لغوییآوا

 سطح آوایی)موسیقیایی( -1-4
است  یلفظ یها هیو آرا فی، ردهی، قافیوزن یمجموعه مناسبتها ییو آوا ییقایسطح موس

 او نقش موثر دارد. یعاطفه ها تیتقو ایشاعر و  امیپ یالقا كه در

 موسیقی بیرونی)وزن( -1-1-4
وزن سروده  شانزدهدر  را ششی غزلهایوح نیست.  غزلهای وحشی وسیعع اوزان تنوّ ةدایر

انتخاب كرده است. به طور میانگین وحشی هر  شهایغزل حجم به نسبت را اندكی زانو او

ع اوزان دیده میشود بنابراین درغزلهای وحشی تنوّ .غزل خود را در یک وزن سروده است 24

این  .را به كار برده استمسدس مخبون محذوف()رمل وحشی تنها وزن فعالتن فعالتن فعلن

.)وزن وقافیه شعر فارسی، وحیدیان وزن چهارمین وزن پركاربرد در شعر فارسی است

 ،و مفعول رمل مثمن محذوف(/فاعلن ،فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالتن)وحشی دو وزن (43كامیار:

گونه  آن. داده استتوجه زیادی نشان  اخرب مکفوف ثمنمضارع م /فاعلن ،مفاعیل ،فاعالت

 مفاعیلٌ  مفاعیلٌ )سومین وزن او  .همین دو وزن سروده است ش دردرصد از غزلهای 15 /41كه 

 ةود دربارشرا شامل می شدرصد از غزلهای پانزدهكه (است سالم هزج مثمن /مفاعیل مفاعیلٌ

و پركاربرد  وهزج سه بحر مضارع مل های ركه بحر رهای مورد استفاده وحشی باید گفتحب

 رهای مورد استفاده وحشیحب در مجموع بیش از ه بحركاربرد این س .مورد پسند شاعر است

غزل را به  چهاردهكه  شودیمذكور مشخص م یبحرها لیو تحل یبا بررس شامل میشود را

 غزل را به صورت مثمن سروده است.382مسدس و صورت

 نیتا كم كاربردتر نیاز پركاربردتر ریدر ز وحشیغزل 396بحر مورد استفاده در شانزده 

 شده است: انیب بیبحر به ترت
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 تعداد كل هر بحر در غزلیات وحشی -1جدول 

 تعداد بحر ردیف

 92 محذوف مثمن رمل 1

محذوف مضارع مثمن اخرب مکفوف 2  71 

 60 سالم مثمن هزج 3

 42 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف 4

 38 محذوف مخبون مثمن رمل 5

 27 مجتث مثمن مخبون محذوف 6

 19 سالم مثمن رجز 7

 8 مخبون مثمن مجتث 8

 8 مشکول مثمن رمل 9

 8 مخبون مطوی مثمن رجز 10

 7 محذوف مسدس هزج 11

 5 اخرب مثمن مضارع 12

 4 محذوف مخبون مسدس خفیف 13

 4 مکشوفمطوی مثمن منسرح 14

 2 مخبون محذوف مسدس رمل 15

 1 محذوف مقبوض اخرب مسدس هزج 16

 396 جمع 

. ردیگیرا الهام م بلکه از نفس موضوع آن کندیشاعر وزن را انتخاب نم اتیغزل نیدر ا

منشا شعر  ی( بررس".ندیگویشده شعر نم نییوزن از قبل تع یبر مبنا هرگزی شاعران واقع"

مناسب  كه پركاربرد و مطبوع شعر فارسی ی. در مجموع وزنها(37ص اریكام انیدیوح ،یفارس

 غزلیاتش را شامل میشود. دو سوم از شیعاشقانه است، ب نیمضام

 موسیقی کناری)قافیه و ردیف( -2-1-4

شاعر در  نیت اف از مهارت و دقّساده و به دور از تکلّ یها هیاستعمال قاف: الف( قافیه

اشتراكات  نیشتریب یو دارا یسادگ نیدر ع هی. كلمات قافدهدیم خبر شیسروده ها نشیآفر

و موزون در ذهن  کنواختیرا در قالب آهنگ  یقرابت و شباهت ،است و با وجود تفاوت یواج
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 یها فیرد و هی. انتخاب قاف شودیم زین یقیموس یغنا وی كه باعث گوش نواز ندیکم یتداع

. کندیخواننده را به صورت و ظاهر آن جلب م توجه از معنا شیپرطمطراق و محکم و استوار ب

به  نیتوجه دارد و ا شیسخن خو یمحتوا و موزون به بایعالوه بر كاربرد الفاظ ز وحشی

  است. شیاو از علوم زمان خو یخاطر آگاه

 نیشعر آگاه است به هم یقیموس یبر غنا یكنار یقیموس ریثأاز ت وحشی: فیردب( 

 شتریب ییایجنبش و پو جادیتا عالوه بر ا ردیگیبهره م یفعل ژهیبو وی طوالن یفهایخاطر از رد

و حروف و گاه  ریگاه ضما فهای. ردابدیدست  زیخود ن ییمحتوا و ییدر شعر به اهداف معنا

بسامد را به خود اختصاص  نیشتریافعال تام ب ژهیبو یفعل یفهایاست كه رداسم، قید و صفت 

 یفهایو در مقابل رد بخشندیو حركت م ییایشعر، پو یبه فضا یفعلی فهایرد"داده است.

ص  یكدكن یعیشف ،یدر شعر فارس الیصور خ)".شوندیم شعریی ستایسبب ا یو حرف یاسم

وجود  نیرنگ شدن لطافت غزل او شده با ا باعث كم یگاه فیالتزام رد تیاگرچه رعا (412

كه موجب  یفعل یفهایرد نیآهنگها را هم بودن و مواج تمیبودن ر یزابیضعف عدم خ

از  یکی»یكدكن یعیبه نظر دكتر شف .كندیاست جبران م الیصورختنوع  و هیقاف یاستوار

زبان شعر، و توسعه مجازها و  خاص راتیتعب جادیاست كه در ا یریثأ، تفیرد ینقشها

 (.142 ص:یكدكن یعیشعر، شف یقیموس«).استعارهها دارد
با موضوع  فیرد ینکته را از هماهنگ نیاست و ا یغن اریبس وحشیدر شعر  یكنار یقیموس

 .افتیدر توانیم یاز واكها به روشن یکیدر  هیبا قاف فیرد یهمسان نیهمچن غزل و

 بود كه ستهمان جانست دشمـن را همه            بود كه ستجان دشمن همان چرخ دوستان

 (305:ی)وحش
مورد از غزلهای مردّف شاعر ردیف فعلی 272( و%18/93)او مردف است اتیمورد از غزل369

 (%72/6غزل دیگر مقفّا می باشند.)27(و %71/73دارد.)

 
 ای فراوانی انواع ردیف در غزلیات وحشینمودار میله -2شکل 

0

500

فعلی ضمیر حرث اسم قید صفت
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ردیث
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 موسیقی درونی -3-1-4

ها، بال زدن تکرار در زیباشناسی هنر از مسایل اساسی است. كورسوی ستارهالف( تکرار: 

صداهای غیر موسیقیایی و نامنظم را كه است كه زیباست.  پرندگان به سبب تکرار و تناوب

میدانند حال آن كه صدای قطرات باران كه  روحۀدر آن تناوب و تکرار نیست باعث شکنج

شفیعی كدكنی  ( 83: ص  شمیسا .) نگاهی تازه به بدیع،بخش است متناوباً تکرار میشود آرام

: شفیعی كدكنییقی شعر، )موس ترین عوامل تاثیر و القای فکر میداند.ینیز تکرار را از قو

 (92ص
 انی من گوش كنیدـم پنهـــتان غــداسدوستان شرح پریشانی من گــوش كنید            

 گوش كنید منیرانی ـو ح منی گوگفت و            ر و سامانی من گوش كنیدـه بی ســقص

 (274)وحشی: 

خاصی داشته است. مفهوم شعر دقت  هماهنگی ردیف و ۀلأنظر موضوعی به مس وحشی از

 ۀبند گرفتگی خاطر و بغض در گلو نشست پایان ابیات آغازین این تركیب« گوش كنید» تکرار

عنوان  قرار داده، نشان میدهد و از خواننده با شاعر را كه هر لحظه در فشار و انفجارش

 این درد را دارد. كه در ابتدای بیت قرارگرفته است، طلب همدلی و توجه به«دوستان»

نه تنها گوش  وحشی از آهنگ و طنین خاصی برخوردار است و این كالم  وسیقی لفظ درم

نوس به متون أبه صورت طبیعی از ماهیت آوایی وموسیقایی آن لذت میبرد كه چشمهای م

تکرار عالوه بر ایجاد تأثیر موسیقایی و آهنگین كردن  ةفاید ادبی نیز به التذاذ هنری میرسند.

( از 221: ص حسینی،)مشت در نمای درشت .كلمات كلیدی به هم استكالم، پیوند دادن 

 درصد.%4/3مورد تکرار به كارررفته  است یعنی:87بیت غزلیات وحشی، تعداد 2517تعداد 

جناس آن است كه گوینده یا نویسنده در ضمن سخن، كلمات همجنس ب( جناس: 

فنون و صناعات ادبی، )د.بیاورد كه در ظاهر به یک دیگر شبیه و در معنی مختلف باشن

 (44ص :ییهما
وسعت دامنه  انگریبکار رفته كه ب وحشی اتیدر غزل یو اشتقاق یشیانواع جناس تام، افزا

 .شده است زیشعر ن یقیموس یاست و باعث غنا یلفظ ییبایشاعر به ز توجه لغات و

 جناس تام: -

 ما را دیـدةما را            این چشـــم كجـــا بود ز تو  دیــدةراندی ز نظـــر چشـــم بال 

 (2:وحشی)

 مورد از انواع جناس در غزل او وجود دارد.141(، %8/7مورد جناس تام،)دوازده كه به جز 
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 آزار ، زار و... -جناس افزایشی: ناز، نیاز -

 جناس اشتقاقی: كمان، كمین، غزل، غزال و.. -

تکرار یک صامت و مصوت با بسامد زیاد در جمله است.  واج آرایی»یی: واج آراج( 

ای سبب میشود تا موسیقی و آهنگ شعر افزوده گردد تکرار واج ههمانگونه كه تکرار یک واژ

)موسیقی شعر، شفیعی «هم سبب آهنگین كردن كالم و باعث افزایش موسیقی شعر میشود

 (311كدكنی: ص
موسیقی در غزلیات وحشی شده، صنعت  عالوه بر تکرار و جناس آنچه موجب اعجاز

 همحروفی و هم صدایی كلمات و واجهاست.
 ســـیل مژه ترســم كه تن از پای درآرد            كاین ســست بنا طــاقت سـیالب ندارد

 (50:ی)وحش

 بار تکرار شده كه بر موسیقی كالم افزوده است.5« س»صامت 

 رشـــک مگسـی كان ز سر خوان تو آید         بر مـــائدة خـــلد خـــورانم همه خونم   

 (61:همان)

 بار تکرار شده است.4« خ»صامت 

باشد،  (یچند لفظ تناسب تضاد)تناسب منف ایدو  یمعن نیب (:%85/3مورد،97د( تضاد)

 (37 : صییهما ،یفنون و صناعات ادب.)عکس و ضد هم باشند ،یكلمات از نظر معن یعنی
 نـود دراز مکــا را به خــوته مـــزبان ك            شکوه باز مکن بهن لب ما را ــمک نــمک

 (124:همان)

نساخته اما آنها را در شعرش بکار  یعیبد عیخود را مغلوب صنا وحشیه( طرد و عکس: 

در مجموع . ف انداخته استاست آراسته و گهگاه خود را به تکلّی برده است. سخن او سخن

 .وجود داردعکس طرد و  مورد 23 تهایب

 های تارم میکشدبـشفکـــر محـنت  روز            روز یالكم میکند اندیشۀ غمهاــه شـب

 (68:همان)

 سطح لغوی -2-4

 ترکیبات و لغات جدید -1-2-4
یکی از با استعدادترین ونیرومندترین زبانها در ساختن تركیبات، زبان فارسی است. این 

هایی سازیوحشی در دیوان خود دست به تركیبویژگی در سبک هندی نیز دیده میشود 

 زده است كه نو و تازه است.
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برجسته  هاییژگیاز و ییو معنا نحوی عیبا ساختهای بد دهیچیپ یهای اسمهوگرو باتیترك

جمالت  لیتأو .کندینظر كامالً استادانه و ماهرانه عمل م نی. وی از ای استبافق یوحشاشعار 

 یزبان ندهاییاز فرا سازیی و وصف سازیی اسمی به عبارت ای یو اسم یهای وصفبه گروه

در غزل  سازی بیتركۀنی. در زمبردیكار مه ب اتشیغزل استادانه آنها را در یوحش است كه

 وجود دارد: کردیسه رو یوحش
بخش تحت عنوان  نیكه در ا است جازیدستوری در خدمت ا یابداع سازی بیترك یگاه( 1

 یاسم مشخص سازههای یسازی افعال و توال یسازی و وصف یاسم قیاز طر ییفشرده گو

 . یشودمی بررس ییصفت از نظر نحوی و معنا ایبا تکرار اسم 

 استغنا جراحتها شدست غیـت یهامــزخ            استها شدهمدت میـاریر افتاده ـــاز نظ

 (23:همان)

 یقیبه موس دنیبخش نیبرای طن ظاهراً  كه شودیمقلوب استفاده م یوصف باتیترك یگاه( 2

 تحت عنوان جا به یموارد در بخش مستقل نیندارند كه ا جازیاۀ است وگرنه جنب اتیاب

 یشعر وقوع ۀبرجست اتیخصوص از هاییجا بجا نیچرا كه ا شوندیم یاجزا جمله بررس ییجا

 .است

مشتق  و مركب دهاییق ایصفات مركب و مشتق مركب  ب،یترك رهگذر هم از یگاه( 3

است  باتیترك نیسبک هندی پر از ا كه در كل شعر مکتب وقوع و کندیمركب درست م

 .گرددیو برجسته آن ذكر م شاخص هایكه در ادامه نمونه

 كه مرا هست یانــتو نش یاــــاز داغ وف            ستردنم از طوق اگرهاــگ روم كنـــمح

 (35:همان)

 عربی به كار رفته است.واژة و عبارت  220در غزلیات وحشی 

 کنندینم الــاصال ما به تو ـــار حــاظه             رمان توـمح نیر اـــمگ ،یکنینم یرحم

 (61)همان:

مبتال،  اظهار، حرمان، ثمر، مائدة خوان، صبوحی، شکوه، تمنا، احتراز، دقیقه، تغافل و ... 

كرده  یخوددار یو مهجور عرب لیشاعر از آوردن عبارات ثق شودیهمانطور كه مشاهده م

 است.

 وحشی نیز بدیع اضافات و تازه تعبیرات آوردن و سازی تركیب و سازی لغت زمینه در

 هنجارگریزی ».ردیگیقرار م یزیو بحث هنجارگر یزده كه در حوزه لغو یابداعات به دست

و بر  سازدیآن زبان خود را برجسته م قیاست كه شاعر از طر ییهاوهیش از یکی واژگانی
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و ادبیّات،  یاز زبان شناس) «.ندیآفریم دیجد یقواعد هنجار واژه ا از زیو گر اسیحسب ق

 (2: ص ی، كورشصفو

و  یساز بیو ترك یبر لغتساز یمبتن وحشی یزبان شعر: مرکب یابداع واژهها( الف

تازه و  باتیفراوان است . لغات و ترك هیو كنا یمجاز میو بکار گرفتن مفاه عیبد یرهایتعب

ساخته شده، در غزل او به چشم  گریبا همد ركلماتیسا بیو ترك شوندیپ كه با پسوند و عیبد

 و... پرور فیزبان آور، رشک آور، ضع ؛ مثال:خوردیم

توانمند دارد و  ینو طبع یاشتقاق یدر خلق واژه اوحشی ب( ابداع واژههای اشتقاقی: 

 .بهره را برده است نیشتریمقصود خود ب یادا در زبان با افزودن پسوند یایزا یژگیو نیاز ا
 مثال: خارستان، گلستان، شبستان، شکرستان و ...

 ستما خارستان ریزپنهان كه گلستانها  نیا            ار بنگرد یآزار است وا بر نیظاهر ب چشم

 (17)وحشی:

 سطح نحوی -3-4

های اشعار بررسی جمله هاست كه نتیجۀ حاصل ازشناسی جملهسطح نحوی همان سبک     

 در دیوان وحشی بدین شرح است:

 افعال  -1-3-4
ویژگی قابل توجه افعال به كار رفته در دیوان وحشی عبارت است از وجه امری: یکی از 

وجوه صرف فعل است كه به وسیلۀ آن فرمانی، یا خواهشی، یا آرزویی یا منعی از اجرا یا 

 امر در شعر وحشی به سه صورت به كار رفته است:وقوع فعل بیان میشود. صیغه های فعل 
 مجرد از پیشوند فعلی: كُن، زن، شو -

 ما را ةدــیود دل رنجــاز خ كنند ـخرس            تندـرسـبف یزانـــاغ تو خـــب بهاه ـــناگ

 (2)همان: 

 برد، بزن، بشنو«: ب»با پیشوند فعلی  -

 در شاهراه تهمت اندازد یخود را كس برد             نخورده جامه آلود یل باشد مـالف عقخ

 (87)همان: 

 امر منفی)نهی(: مکن، مزن، مرو، مخور، -

 ز زبان جست یو حرف خودیب یناگاه شد             هان مخوربه جام است  منصور یم یوحش

 (22)همان: 
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انواع فعل ماضی و مضارع نیز در دیوان وحشی به كار رفته است؛ همچنین صفت فاعلی 

 و ... پرور فیضع، آور رشکمركب مرخم: زبان آور، 

 ستا كه الل شیخو یزبان آوربه سوسن             باغ چه الفد نیه اـــوش لهجــبا بلبل خ

 (26)همان: 

به « خُورد »  ظتلفدركاربرد افعال در شعر وحشی گاهی هنجارگریزی بکار رفته  مانند: 

از آن جا كه . هم قافیه میشود  «مرد اینبرد، سرد، زرد » ی مانندكه با كلمات «خَورد »صورت 

محسوب كرد و لذا  ایهیقاف آن را فقط تنگنای توانیتکرار شده است نم یصورت تلفظ نیا

 باشد. یشیگو  دیبا

 ما وردـــآبخر ـــاست دگـــتا كج میرفت            رید میاطر ما از حرـــگرفت خ ــیوحش

 (29)همان: 

 مراقبت كردن در موارد زیر: یبه معن« گرد سر گشتن» ای «بر سر گشتن» مثل

 ش راندنتـردم و آن رخــرد سر تو گــگ            مرا چکسیم هـت در تب غــبر سر نگش

 (41 )همان:

 ضمایر -2-3-4
های مخصوصاً در ابتدای بند جمله «كه»یموصول ریمتصل سوم شخص با ضم ریكاربرد ضم

 باال اریمع یآن از فارس زییهنجارگر زانیچرا كه م .است برجسته و ریچشمگ اریبس یوصف

باال  یوحش اتیدر غزل «كه اش»بسامد  میشود از آنجاكه ییزداییكامالً موجب آشنااست و

 یسبک اتیرا از خصوص یژگیو نیا توانیوجود دارد م «شان  كه«مورد هم  کیو  باشدیم

 :گرددیذكر م مورد محسوب نمود. به عنوان نمونه چند یبافق یشعر وحش

 تخواس رفته كوی آن سر از شك یو خسخار              تــتو پاک سوخ یكاتش خو دیدل را نو

 (18)همان: 

كه در  استمنفصل  ریضم جای به متصل ریمختصرسازی كاربرد ضم ندهاییاز فرا یکی

كه  شده همراه« را» از جمله مثالً یو با حذف بخش رودیكار مه ب ییجاشعر وی همراه با جاب

 :میشود ساختها اشاره نیاز ا یبه برخ جانی. در اسازدیم برجستهساخت مربوطه را  ییبا آشنازدا

 ت گذرانندـرو كه به سرع نیرند از اــعمیی            اـوف ستین انــشهكوجه  نیجانند بد

 (82)همان: 

 ناوک اندازت سدنظر  نگاهیدر كم نمیب كهی            باریم رحمت بر كهابر  یكه باز ا دانمینم

 (13)همان: 
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 به كار رفته است. مؤخرسازیهمراه با   «تو را » به جای «ت»منفصل ریضم

 ال آرزومندی هنوزــح نیا بهآرزو كردت ای دل بی جرم زندانی تو در بندی هنوز            

 (89)همان: 

 . ییجابباجا همراه «تورا » به جای« ت» 

 سطح ادبی -4-4
 یتالطم امواج معان و لیتخ رهیكه وسعت دا دهدینشان م وحشی اتیبعد از غزل نیا یبررس

رو با استفاده از  نیكند از ا انیب ییابتدا ساده و شاعر اجازه نداده تا آنها را خالق به ذهن

 گفته شده را ینهامضمو هات،یتشب به كمک استعارات و ژهیبو یادب فنون و یانیب یهاکیتکن

شاعر اصرار دارد  نکهیتر سازد . ضمن ارا زنده الیتا صورخ زدیریم تازه خود راتیدر قالب تعب

است كه  یاو به صورت و فرم به اندازه ا ژهیتوجه و نکند. اراده آنها را حیصر یمعاناز كلمات، 

سبک  یهایژگی. ودهدیم یجا یشعر فارس ستیفرمال دو سه شاعر بزرگ فیاو را در رد

با شکل واج و واژه،  یرگریتصو)و فرم است. صورت در ارتباط با یبه نوع کیاو هر  یشخص

 :شودیموارد اشاره م نیاز ا یبه برخ نجایا .در ( 213، ص یحسن آباد تیو رع ییمرتضا

 تصویرسازی -1-4-4
صورت  كلمه و حروف براساس كه است نمایشی و تصویر بلکه نیست، واژه و حرف تنها شعر

 صحنه گاه شاعر میدهد. نمایش بلکه نمیزند حرف خود از قبل شاعران مانند شاعر  میگیرد

 تری روشن تصویر هم تا میکند ترسیم خواننده برای نقاشی تابلویی چون بیت چند را در ای

 كاوش به مقصود درک برای را مخاطب احساس هم و كند ارائه را و احساساتش عواطف از

 تصویر دارد. توجه نیز خود سخن محتوای و معنا به ، زیبا الفاظ كاربرد بر وحشی عالوه وادارد.

 در را متحرک و پویا تصاویر این او. است مطلب همین گویای غزل در زیبای او آفرینیهای

 . است برده بکار زیر موارد

  صیتشخ -2-4-4
است.  دنیبخش تیشخص یبه معن «ونیکاسیفیپرسون» انیبه اصطالح غرب ای صیتشخ»

 یامر در پاره ا نیو ا ستیببخشند كه انسان ن یزیرا به چ یانسان صیگونه كه خصا نیبد

 وحشیدر غزل  (141)طراز سخن، صادقیان:ص « .خوردیبه چشم م هیموارد از استعاره بالکنا

گردند یم و استقالل تیفرد یموجودات فاقد اراده، دارا یبطور كل ای اءیاش ایاز اعضا  یاریبس

مخاطب  را در ذهن یو زنده ا ایكار جهان پو نیكه شاعر با ا زنندیدست م یو به رفتار انسان

 %29/3مورد،83. دینمایم میترس
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 کنیمردآزما م ۀكاس نیانب اـج یاهــنگ            دیبایم ظرف یست وحش پر كردهتغافل رطل 

 (129:ی)وحش

  ریمبالغه در تصو -3-4-4
معشوق را فراتر از حد تصور جلوه دهد  ییبایشاعرانه خواسته تا ز ریبا مبالغه در تصاو شاعر

شاعر  یشیكمال اند هیاز روح یناش نینشان داده است و ا لیتفض هیقالب تشب در را نیو ا

. کندیم میترس یرا آرمان شییبایو ز یافتنیدست ن یمعشوق را موجود است، چرا كه

 %74/1مورد،44

 تـاب رخ او مهــــر جهـــان تـاب ندارد            جز زلـف كسی پیــش رخـش تاب ندارد

 (50:ی)وحش

 انیب -4-4-4
به استعاره و  وحشی شیپربسامد هستند. گرا هی، استعاره و كناهیتشب الیصور خ نیب در

و مضمون  یو شاعرانه، لفظ پرداز فیحاالت لط انیدر كالم، ب جازیبه خاطر ا اغلب هیكنا

 است. ینیآفر

تشبیه از مهمترین وسایل تصویر صورخیال در شعر فارسی بوده و در اشعار الف( تشبیه: 

برای ساده و صمیمی بیان نمودن سوز وحشی بیش از صنایع دیگر به كار رفته است. تشبیه 

است. و گداز عشق كه از موضوعات اساسی غزلهای وحشی محسوب میشود مساعدت كرده

ها همگی مادی و محسوس بوده از طبیعت گرفته شده و سوز دل در بیت زیر تشبیه كننده

 عاشق را روشن و برجسته برمال میسازد.

 وز آتــش زبانه به گــردون رساند و رفت         باد و مضـطربم كرد همچــو برق    چوآمد 

 (40)وحشی:
در شعر فارسی قد معشوق به سرو ماننده میشود ولی در بیت زیر وحشی ناز را به قد ماننده 

 كرده و بلندی معشوق و ناز و جلوة جذاب او را به تصویر كشیده است.

 قدر ناز را یۀن پاــود بلندكـد خــچون ق            نواز راامت دلــو به ناز جلوه ده ق زیــخ

 (1:همان)

است،  عینو و بد یهایساز ریو تصو ییمعنا یبه دنبال خلق افقهاخود  هاتیدر تشبوحشی 

؛ شودیواقع م دیمختلف عرصه تجربه و خلق جد یدگاههایاو از د یبرا مضمون رو هر نیاز ا

درس خوانده و مطلع به  یو استعاره نظر دارد و چون شاعر هیانواع تشب به یانیاز عناصر ب

 .ساخته شده است یاطالعات علم یبر مبنا هاتشیتشب علوم زمان خود بود،
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 (%16/5مورد،130)محسوس به محسوس -

 هنگـام كردم مبتال خود را بیپرواز  یک را            به صد بال خوددام  فکندم بها مرغم كهآن  من نه

 (3:همان)

 (%34/8مورد،210)محسوس به معقول -

 مـخند            آه اگــر یابی كه تأثیر هوای سرد چیست ماگلشن حسنی ولی بر آه ســرد 

 (29:همان)

 (%39/0مورد، 10)معقول به معقول -

 پند عبث بالســت بلی زیر كان عشـــق            بیهــوده جا به گوشـــۀ صحـرا نمیکنند

 (61:همان)

كاربرد استعاره به اشعار وحشی جلوه ای تازه میبخشد به گونه ای كه او در ب( استعاره: 

لفظ اندک معنی بسیار میگنجاند به همین دلیل میتوان گفت كه استعاره بسیار رساتر از 

در  اواست استعارات  لیهر دو دخ یعناصر ملموس و ذهنوحشی در استعارات تشبیه است. 

. ساده است هاتیبر تشب یچون ژرف ساخت آن مبتن ستیذهن ن زدور ا و دیبع اتیغزل

روح را  یكه عناصر باستعارة مکنیه است.  %82/2مورد،71استعارة مصرحه.  %69/3مورد،93

 .است دهیكش ریبه تصو ایپو زنده و یهادهیدر قالب پد

 كنمخاكستر شعله  نیشد ز قوتایرا اگر  كاو            منشار با آه بگذ قفساندر  هست كه خصمت

 (119)وحشی:

 را تونعمت این خــوان گــوارا باد مهمان           ست حسن    نعمتهای ناز آرا بهخوان زیبایی 

 (3:همان)

است كه  هی، كناشودیم افتیبه وفور  وحشیكه در غزل  انیعناصر ب گریاز دج( کنایه: 

و  شهیمردم و از اعتقادات عوام و از رسوم اهل حرفه و پ یعاد یزندگ از آنها را از یاریبس

 ماستیاز نوع ا یبکار رفته جز موارد معدود یها هیموارد كنا اكثر امثال آن گرفته است. در

وجود %62/13حدود  هیمورد كنا 343تعداد  یو اتیاب مجموع كه فهم آن آسان است. در

 دارد

        نیست اخاک ا و سنگ آخر نهراهت  درجان است  و سر

 یکــنا مــپ ریــز یاهــنگن ـم رمیـنات مـاستغ هـب

 (129:ی)وحش
 نگاه زیر پا كردن كنایه از توجّه كردن.
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 معانی -5-4-4
ذكر  غالباً وحشیهاست و در غزل یابیو كام ن یغزل ذكر فراق و محروم یمضمون اصل

 موضوع» .عاشق است دنیاو و قصه فراق و محنت كش یو سنگدل ییوفای. معشوق، بییبایز

م به است كه متکلّ یثانو یو كاربردها یمعان ثیجمالت از حی بررس عمده یعلم معان

 یهیبد (118بیان و معانی، شمیسا، سیروس: ص«)ایراد كرده است. حال مخاطب یمقتضا

 نیشتریكه ب ثر و اندوه است.أت یثانو یدر معان یاو جمالت خبر اتیاست كه محور غزل

 .دهدیرا به خود اختصاص م جمالت

 و قطره جوی آب            وز آب جـو گذشت به توفان جنون كشید شدآن نم كه بود قطره 

 (77:ی)وحش
 بسامد از وصل برای معشوق ترغیب و التماس قالب در امری جمالت خبری، جمالت از پس

 %66/1مورد. 42. برخوردار استباالیی 

 حیات خضر خواهی فکر آب زندگانی كن             نی كنجاودابخش و عیش  جانبتی  آوربدست 

 (129:ی)وحش

 .دارد یحالت عجز عاشق و استرحام است بسامد اندك انیدر ب شتریكه ب یپرسش یجمله ها

 میبریم از تو؟ تو را در خیال چیست؟ كیخنجر كشی كه ما ز تو قطع نظــر كنیم            

 (21:ی)وحش

 یمعنو عیبد -6-4-4

توجّه  ی،خیو تار یسام ی،مذهب و ینید حاتیخود به تلم یغزلها در یوحشالف( تلمیح: 

 طور ، نوح كشتی ،مانسلی مور و ، منصورحالج، آب بقا لیقب از یحاتیدارد. تلم یترشیب

نام برده  حاتیتلم انیم كه از ، لیلی و مجنون،دارا و اسکندر ،ارم باغ، وانحی چشمه عشق،

 %44/4مورد،112در مجموع  .دارد یا ژهینگاه و وانیح یبه چشمه 

 ببرد ندر و داراــاسک یاهــــت شــشوك            در او یداـــگ نـــیكه تمک خانهیما و م

 (44:همان)

 ؛%66/1،مورد 42شاملاغراق : ب( 

 تر كه هیچ به محمل نمیرسیموین طـرفه            نیزبرقیم و بلکه تندتر از بــرق و رعـــد 

 (115:ی)وحش

كه در  اورندیرا ب یآن است كه در سخن امور؛ %85/3مورد،97شامل  ج( مراعات النظیر:

 متناسب باشد، خواه تناسب آنها از جهت همجنس بودن باشد مانند)گل و گریکدیبا  یمعن
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  پروانه. مالزمت باشد مانند شمع و خواه تناسب آنها از جهت مشابهت با تضمّن و الله( و
   (27: صییهما ،یصناعات ادب فنون و)

 هست تیردل خا یپا كاندر نستتوان دایم            جا ل زـشاخ گ چو یجنبینم یگلستان در

 (39:ی)وحش

تعلیل به معنی بیان علّت است و در اصطالح علم  ؛%02/2مورد،51شاملد( حسن تعلیل: 

عّلتی ذوقی بیان كند كه  ،بدیع، حسن تعلیل آن است كه شاعر یا نویسنده برای بیان مطلبی

فنون و صناعات  .)در واقع علّت حقیقی آن نباشد ولی لطف و رونقی به كالم وی ببخشد

 (311 : صییهما ،یادب

 خــزانی باد ز ســیلی خـــوردند را             كـــه رزان برگ ســـرخ شد چهـــره آن از

 (6:ی)وحش

 خوردن از باد خزان دانسته است.شاعر علت زرد شدن برگ درخت رز را سیلی 

؛ حس آمیزی بیان و تعبیری است كه حاصل آن %31/0مورد8شامل هـ( حس آمیزی:

در شعر بعد از مغول » از آمیخته شدن دو حس با یکدیگر یا جانشینی آنها خبر میدهد. 

: )شاعر آینه ها، شفیعی كدكنی« استفاده از آن و در شعر سبک هندی بسامد آن باال میرود.

 (41ص

 دارد شکر در ما كشتن بهر كه زهری دارد            بود بیدادگر كان تلخ حـدیث لب زیر به

 (47)وحشی : 

در اسلوب معادله دو مصراع از نظر نحوی مستقل هستند و هیچ حرف  و( اسلوب معادله:

ربط یا شرط یا چیز دیگری آنها را به هم مرتبط نمیکند. شفیعی كدكنی در ابن باره 

ام برای سبک شناسی، بعضی آن را تمثیل اسلوب معادله را من به عمد ساخته»میگوید:

به طور  یوحش اشعاردر  زین هیآرا نی(ا63: صیكدكن یعیها، شف نهی)شاعر آ «خوانده اند.

 .شودیم دهیكم رنگ د

 تابان آمدست دیخورش یۀاــس در ای ذره            آمدست مانیلــپابوس س به یمور ناتوان

 (240)وحشی:

 یسطح فکر -5-4

 مضامین عاشقانه -1-5-4
 غزلهادر اكثر  غزل او 395. از تعداد  ستیعشق مجاز وحشی اتیغزل هیدرونما نیمهمتر

عشق و عرفان . است یشاعر در مضمون پرداز لیاست كه برخاسته از تخ ینیمعشوق زم
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است. او در  وحشی بافقی است. شور عشق در سراسر شعر او جاری و ساری ركن اصلی فکر 

ای دارد جاری العاده عالم عشق میزیسته و شعرهایش را در وزنهایی كه حرارت و سوز فوق

ز خود رها كرده به عالم التهاب و اشتعال نزدیک میسازد. شاید بتوان میسازد وخواننده را ا

 اشراقی است كه در این شعر بیانگر عشق و بودن شعر اوست . ترین هنر او طبیعیگگفت بزر

وگو مینشیند و حال  در این شعر با همراهان عاشق به گفت نفس او اتفاق افتاده است.

 شعر واسوخت است. ةبهترین نمایند میکند . او پریشانی خود و بدعهدی معشوق را بازگو

 خواهم آن عشق كه هستی ز سر ما ببرد            بیخــودی آید و ننــگ خودی از ما ببرد

 (16:همان)

 شکایت از معشوق -2-5-4
 لیدل دیحساس و زود رنج بوده است شا یفرد یكه و دیآیبرم نیاو چن اتیغزل یبررس از

محققان از  یبنا به اعتقاد برخ اتشیكاربرد الفاظ پرطمطراق در غزل نیوهمچن او مفاخرات

بر او غالب بوده نشات  یكه در دوران كودك یعقده حقارت و یكودك در او یاوضاع زندگ

. در دهدیاو را نشان م یثرات و انفعاالت روحأت یگوناگون ت،یشکای اریبس .ردیگیم

 ت.به شکایت از معشوق پرداخته اس %43/1مورد،36

 و چنگل باز است نیخون یۀرـگ الـــمج            دـیک، خوش درازكشــكب ۀقهــزمان قه

 (16:همان)

 (%94/2مورد،74عهد شکنی معشوق) -

 باد پیمـــان تو با اغـــیار یارب اســتوار            گرچه امکــان درستی نیست پیمان تو را

 (3:همان)

 (%17/4مورد، 105ستمگری معشوق) -

 میکشد صد بار هر ســاعت من بد روز را            مــن نمیدانم كه روزی چند بارم میکشد

 (68:همان)

 (%64/5مورد،142جور و جفا) -

 از این ثمر ندارد بهنخل حرمان  چه كنم كهشمارم              و رطبه پیکان خورم ردخو همه زهر

 (50:همان)

 (%34/8مورد،210بی وفایی معشوق) -

 رحمــی نمیکنی مگــر این محـرمان تو            اظهــار حـــال مـا به تو اصــال نمیکنند

 (61:همان)
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 (%83/0مورد،21پریشان حالی عاشق) -

 را خودا خویش هم سازم جداز  كه گر دستم دهدچنان از طرح وضع ناپسند خـود گریزانم            

 (3:همان)

 (%47/0مورد، 12یار)غم واندوه در فراق  -

 پهــلوی مـــن و تکیۀ خــاكستر گلخن            دیــــوانه ســر بســتر سنجـــاب ندارد

 (50:همان)

 (%09/3مورد، 78بداخالقی معشوق) -

 چرا ستمگـــر من با كســی جفــا نکند            جفـــای او همه كـس میکشد چرا نکند

 (84:همان)

 مضامین فلسفی و کالمی  -3-5-4
 (%27/1مورد،32)گذرا بودن عمر -

 جانند بدین وجــه كشــان نیست وفایی            عمــرند از این رو كه به سرعـت گذرانند

 (79:همان)

 (%66/1مورد، 42ی)باده نوش -

ـه پرصفــای خاطــر رندان ز چله خانه نیابی            به دیر رو   است از می دو ساله پیاله ك

 (137:همان)

 (%23/0مورد، 6فریبکاری جهان) -

 محالست وتــاقیر ــود جوهــآب ش یب            ردیوزنده بگــش ســان آتــجه كه رمیگ

 (26:همان)

 (%47/0مورد، 12تقابل عقل و عشق) -

 سامان ماست ۀشیدر اند كه یشـحو خردیب            ستیدشمن سامانبه  را عاشقعشق و  با راعقل 

 (17:همان)

 (%07/0مورد، 2قضا و قدر) -

 ر قضا و قدر زندــقه غیــــود را به تــخ            گرانید چوکر او تا ـــكجاست من یوحش

 (65:همان)

 گیری نتیجه -5

محصول جان و روان شاعر است، رنگ زمان خود را  وو احساس  لای از تخیشعر، آمیزه

است از عوامل بیرونی كه  شاعر است. شعر بیانگر حاالت و تأثّرات روزگارانۀ دارد و آیین
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بافقی بیشک یکی از شاعران بارز و نام آور عهد صفوی است كه  وحشی عارض بر او میشوند.

و  فیاحساسات لط یتمام نما ۀنییآ وحشیاهمیت او در سبک خاص بیان اوست. غزل 

سابقه یو ب عیبد یهاینیآفر ریها و تصویساز بیبا تركچگونه  نکهیشاعر است؛ ا یانفعاالت روح

صاحب سبک ساخته  ی، از او شاعرکندیم منعکس وهیش نیخود را به بهتر یاحساسات درون

 دارد.  اریاو فراز و فرود بس غزل زبان رونی؛ از استخاص او وهیش ییاست. غزل سرا
و ظرایف شاعرانه و بیان احساسات و عواطف و نازک خیالیهای او آنچنان با زبانی  مضمونها

كه گاه آنها را با زبان محاوره بیان میکند و گاهی چنان است كه گویی  شده ساده و روان بیان

او سعی میکند  به شاعری او ارزش و اعتبار فراوان میدهد. همین حرفهای روزمره اش را میزند و

ها و در عوض كوشش خود را برای بیان اندیشه كند استفاده بیش از حد اختیارات شاعری دوریاز 

 نیدر ا است به كار میگیرد. گرم رات عالی خود كه بیشتر به همراه احساسات و عواطفو تفکّ

 یابیو ارز یبررس یو فکر ی، ادبیزبان سبک شناسانه و از بعد یبا نگاه یوحش اتیّپژوهش غزل

 ت.شده اس
ها و ردیفهای مناسب به لحاظ او به دلیل انتخاب بسیار مناسب قافیه شعر :یزبان جنبه( 1

واژههای مشکل و تركیبهای عربی بسیار كم  وحشی، در اشعار موسیقایی بسیار غنی است.

خود بسیار استفاده كرده است.  زمان های رایجبدیده میشود؛ اما به جای آن از واژهها و تركی

به عنوان  خود او زبانی ساده و پر از صداقت را بر میگزیند و همین دلیلی است كه در عهد

و پر  نیسنگ از بحر هزج كه جزء اوزان بلند، تواناترین شاعر مکتب وقوع محسوب میشود

 شتریب را هافیو رد ها را عموما ساده هیاستفاده كرده است. قاف ادیاست ز یاستعمال شعر فارس

 در را اریبس یبرجسته و شاخص است، معان یچهره ا یساز بیاست ؛ در ترك دهیبرگز یفعل

 فهم یزبان غزل و البته دشوار یو برجسته ساز اتیاب جازیباعث ا نیلفظ اندک گنجانده و ا

اوست، بر ها و ... كه برخاسته از طبع توانمند گشته است با انواع تکرارها، جناس شعرش

دار است. او در اشعار خود  فیرد شتریب یشعرش افزوده است.  اشعار وحش یدرونی قیموس

 هیدرصد از اشعارش مردّف است. قاف93از  شیبرده است. آن گونه كه ب فیاز رد یادیبهرة ز

به كار  شتریاو ب ۀیقاف یبا ارزش هستند چون مصوت بلند در هجاها ییایقیاز نظر موس شیها

 لن،یمفاع لن،یبه دست آمده است كه اوزان مفاع جهینت نیا یست. در بحث اوزان عروضرفته ا

و وزن فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن فاعلن و وزن مفعول فاعالتن مفعول  لنیمفاع لن،یمفاع

از اوزان مطبوع و  یاست. اوزان منتخب وحش یوحش وانیفاعالتن، جزو اوزان پركاربرد د

بار از اوزان كم كاربرد و نامأنوس استفاده  کی یهستند. آنگونه كه حت یپركاربرد شعر فارس

ه خاص نشان نداده است و اوزان توجّ ،یدر رابطه با كاربرد اوزان دور ینکرده است. وحش
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 یوحش یو خلق و خو هیاست كه با روح ییهایژگیو یاز نظر مفهوم دارا یپركاربرد وحش

 تناسب دارد.
است  یاقتدار او در سخنور رسدیبه نظر م وحشیاول در غزل ۀ وهلآنجه در  :یادب جنبه( 2

شعر را به صورت مسجع سروده  یاز قدرت خود در سخنور نانیكمال اطم با - كهیبطور

است چنانکه  یو معنو ینخبه لفظ عیاز صنا یامجموعه اتشیغزل عیبد در گفت كه دیاست. با

است و در  هیشاعر بر تشب یاصل هیتک یلحاظ ادب به است. شاعران بزرگ گذشتهشعر  ادآوری

 لیقوت تخ انگریباو  و متعدد بایز فاتیتوص و سپس اغراق؛ حیمراحل بعد بر استعاره و تلم

استعارة  ه،یبتش یخورد،به چشم م شتریآن چه ب یعیبد عیو صنا الیصورخ نیاز ب است. شاعر

 ییها هیآرا گریو تضاد هم به كار برده اما از د ریمراعات النظ ،یزیحسام و مجاز است هیكنا

هم غافل نشده است.  لیو حسن تعل ییواج آرا ح،یهمچون، ارسال المثل،  اسلوب معادله، تلم

 ،ینید ختلفاو در موضوعات م حاتی. تلممیابییاز آنها را در اشعارش م یادیو موارد نسبتاً ز

 است. یو داستان یقران
 یاصل هیبخش و درونما نیعاشقانه پرداخته كه پر رنگتر نیبه مضام شتریشاعر ب :یفکر جنبه( 3

ندارد، در  یو نکته تازه ا ستی اهر چند غزل عاشقانه تکرار ؛دهدیم لیاو را تشک اتیغزل -

 ی، كالمیفلسف نیاز مضام یخال شیغزلها نیهمچن شودیم غیتبل یاخالق یكل اصول حال نیع

از تحلیل اشعار  دارد. تیاو حکا یو احساس انهیواقع گرا یافتهایاز در نیو ا ستینی و عرفان

وحشی بافقی چنین حاصل میشود كه اشعار وحشی سرشار از تصویرهای زبانی است كه این 

خصیصه را میتوان از ویژگیهای سبکی شعر او به شمار آورد. در اشعار این شاعر از میان 

ندهای انسانی مضمون عشق و توجه به روابط مضامین عشق، زیبایی و بزرگداشت انسان و پیو

 انسانی مركز معنایی شعر را در حوزة اندیشه تشکیل میدهد.
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