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 چکیده
 رجال ادبیاز مشهورترين  ،شاه خوارزمز تسو صاحب تألیف دربار ا دان وطواط، شاعر سخن الدّينرشید

شاعران ب لاغو  را فراگرفته آفاق ات ویی در زمان حیطواط حتّو ۀآيد. آواز شمارمی قرن ششم هجری به
 الدّيندحسن غزنوی، اثیر، سیّسمرقندی سوزنی عصر او مانند اديب صابر، عبدالواسع جبلی، هم

. صاحبان تذکره همواره گزارش اند های خود به نام او اشاره کرده در سروده خاقانی اخسیکتی، انوری و

در قرن  سرا پرداز و مدحت حهين شاعران مديتر مهمّو پیوسته او را از   ی از احوال و اشعار وی آوردهمفصلّ
نفوذ و بلندمرتبه  عنوان شاعری صاحب وطواط بهۀ اند. آواز یان شمردهشاه خوارزمبا ششم هجری و معاصر 

نويسان و  گاه باعث شده است که تذکره ،يا سخنوران پس از اودر مقابل گمنامی ديگر شاعران عصر 

وجه با ديگر  هیچ نسبت دهند؛ اشعاری که ازلحاظ سبکی به ویبه  جا هناب اشعاری از ديگر شعرا را کاتبان

ص در برخی ع و تفحّی شاعر آن نیز با قدری تتبّگريخته حتّ اشعار وطواط سازگاری ندارد و جسته
که تا به اکنون  نفیسی حمصحَّشود. در اين مقاله اشعار دخیل در چاپ  می مشخّصها  ها و ديوان تذکره

يقین  به احتمال قريب به شده است. اين اشعار کهبررسی  ،است ان رشید وطواطديوتنها تصحیح موجود از 

اين  ،او وارد شده و سعید نفیسی نیز به تبع آن ديوانهای موجود از  در نسخه ،از آن وطواط نیست
ها را از وطواط دانسته است. در اين تحقیق ضمن ذکر داليلی که انتساب چنین اشعاری را به  سروده

حاصل  است. شده مشخّص نیز او ديوان در دخیل شعرهای ۀسرايند ممکن جای تا ،کند می تضعیف وطواط
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 مقدّمه. 1

آيد و  میشمار قرن ششم هجری به رجال ادبیترين  در اينکه رشید وطواط از سرشناس

ترديدی  ،نفوذ و قدرت فراوان بوده است صاحب  شاه خوارزمز ستدر اينکه وی در دربار ا

نشان  ،عصر اوشعرای هم های ها و ديوان نگها، جُ نگاهی گذرا به تذکرهنیست. تنها 

آثار و  و سخن گفتهاندازه در مقام و منزلت او  دهد که اهل علم و اهل شعر تاچه می

يقین در  به احتمال قريب عوفی که بهاند.   اشعارش را ستوده و او را بزرگ و محتشم داشته

زيسته و اين تاريخ قريب به عهد وطواط  اواخر قرن شش و اوايل قرن هفت هجری می

  نويسد: میاو بارۀ در ،است
های ملوک زمان و ارباب دولت را صید و  دولتی که کمال فضل و وفور ادب او دل صاحب

اضِ عالم، منهدم بنای فضلی که مهندس خاطر او نهاد تا انقرقید خود کرده بود، 

بیند، فی تکفّل نمايد يا تنوّقی واجب کس که در صنعت کتابت تکلّنخواهد شد. و هر

 . (1/80: 1324) [...] همه شاگرد سخن اويند

نويسان فارسی است و در قرن نهم کتاب  نیز که از اقدم تذکره دولتشاه سمرقندیو 

 نويسد:  وطواط می ۀدربار ،است نوشتهرا  شعراءالةتذکرمعروف 
و معترف  بزرگ و فاضل و اديب و ذوفنون بوده و بزرگواری و فضل او را همگنان مقرّ

شعرا و فصحا بوده و همواره شعرای اطراف از  ۀاستاد فرقدر روزگار خود  اند... شده
علم شعر و علوم ديگر مشغول  ۀنموده به استفاد مالزمت او می دور قصد نزديک و

 . (87: 1382) [...] اند، و او را ورای طور شاعری جاه و مراتب عظمی دست داد بوده می

 که چنان ؛اند تمجید کردهتحسین و را  اواند و شعر  نیز بسیار وی را ستودهشعرا 

 او گويد:  عبدالواسع جبلی در حقّ

 در باغ خرد الدّينعالم علم رشید
  

 آن درختی است که همواره گهر بار دهد 
  

 د آن کس کو رازينت گوهر آدم بوَ
  

 ...العرش چنان لفظ گهربار دهد ملک 
  

                                   (1339 :613) 

 ستايد:  يا انوری چنین او را می
 خرد دوش از من بپرسید و گفتا

 

 که ای پیش نطق تو منطق فسانه 
 

 ها بگو چیست آن طرفه صیّاد دل
 

 ...دام است و دانه که از لفظ و معنیش 
 

 هوا و نفاق از میان برگرفتم
 

 کالم رشید آن خداوند خانه  
 

 ست و طبعش  رشید اختیار زمانه
 

 

 ...فن چو در زلف ژولیده شانه در اين 
 

                      (1364 :2/721- 722) 
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ن شاعر قرن تري برجسته ،بديع ال لغات و ترکیباتِمحیث استعانی نیز که ازی خاقحتّ

 داند، در حقّ دانی می تم سخنتاز اقلیم سخن و خا هخود را يکّشود و  ششم محسوب می

 : گفته است او
 

 زاجــدال مــرا ز اعت انــبهار عام جه
 

 راـــعالشّدر سیّـــرا شعــبهار خاص م 
 

 رشید سزد که عید کنم در جهان به عزّ
 

 ست مراا بدنثرش عید مؤکه نظم و  
 

 وه رسیدی روايت سخنشــه کــر بــاگ
 

 ...جواب آمدی به جای صدا !زهی رشید 
 

                                   (1385 :30) 

جايگاهی ويژه  د،در میان شعرا و عالمان زمان خو دهد که وطواط همه نشان میاين 

است. اين عامل، يعنی شهرت  هشد دست می به و اشعار او در میان اهل عصر دست داشته

داشته که اشعار  تنهايی برخی از صاحبان تذکره و کاتبان را وامی شايد به ،فراگیر وطواط

های ديگر  مقداری از سروده را به وی منسوب و ونشان نام يا کم نشانو نام بیناشناس و 

 و جايگاه او در دربار اتسز وطواط ۀآواززيرا ؛ کنندتر را از اين طريق حفظ  شاعران نازل

اشعار  نگهداشت و حفظ در تا است بوده ناسخان و تباناک برای خوبی دلیل خود شاه خوارزم

کارگیری موازنه،  شهرت وطواط به استعمال صنايع بالغی و به ،اينبر عالوهبکوشند.  وی

دست  اشعاری ازهمین انتساب برای ديگر دلیلی ،خود اشعار اغلب در یعصرت و سجع ،جناس

اشتباه در  نفیسی به حمصحَّاين مقاله اشعاری که در چاپ  ۀر ادامبه وی بوده است. د

 ،وطواطها به  انتساب آن شود و داليل ردّ بررسی می است، وارده شده ديوان وطواط

 د.  شو ذکر می ،اوستاشعار  متضمّنکه هايی  و تذکره وی ديوانهای  به نسخه باتوجّه
 

         چاپ سعید نفیسي ۀ. دربار2

آيد. اين  میشمار بهشاعر اين  ديوان تنها چاپ ،نفیسی حمصحَّ وطواط الدّينرشید ديوان

فانه هیچ متأسّ ،و از آن تاريخ منتشر کرده 1339در سال را کتابخانۀ بارانی کتاب 

وجود نشده است. تصحیح نفیسی با عرضهبه مجامع علمی  ديوانتصحیح ديگری از اين 

از  ،ت و گردآوری تمامی اشعار منسوب به وطواطلحاظ جامعیّاز ويژه ، بهمحاسن بسیار

 ۀاستفادمورد نسخ فاقاتّ به اکثر قريب کهآنجالغزش و خطا مصون نمانده است. از ۀورط

قرن يازدهم  از تر کدام پیش هیچ تقريباً و ر در سلک کتابت درآمدهنفیسی در قرون متأخّ

نظر وی نیز چندان قدمتی دهای مور ها و تذکره اند و همچنین جُنگ نشده استنساخ

م و های متقدّ ها و تذکره سفینه ،معاصر پژوهشگراناخیراً  به اينکه باتوجّه د ونندار

و ساختاری فراوانی در تصحیح وی  خطاهای لغویتوان گفت که  می ،اند تری يافته مهمّ
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وارده شده  ديوان وطواطدر  ،ديگر شاعران است ۀراه يافته و اشعار بسیاری نیز که سرود

رشید ديوان ضرورت تصحیح مجدد » ۀها در مقال احمدرضا يلمهبار   نخستیناست. 
نفیسی را  حمصحَّچاپی  ۀها و خطاهای بسیار نسخ تصحیف ۀلئمس (1389) «وطواط

به مواردی از اشتباهات نفیسی اشاره کرد و بعضی از  ،نسخ ۀمطرح کرد و با مقابل

 ۀدر مقال نیز و تقی پورنامداريان های او را متذکّر شد. پس از وی سارا سعیدی لغزش

قضا در که از را مصحّحخطاهای  (1395) «وطواط الدّينديوان رشیدبررسی انتقادی »

اشتباه ضبط شده بودند، تصحیح و تنقیح  به هم ديوان وطواطهای موجود از  نسخه

رو آن دسته از  پیشِ ۀ. در مقالندو برخی از نقايص تصحیح نفیسی را برشمرد ندکرد

احتمال  ، لیکن بهاست وارد شده ،نفیسی مصحّح ،ديوان وطواطاشعاری که در 

 ر،بسیا های شعری ها و سفینه به نسخه توجّهبررسی و با ،يقین از آن شاعر نیست به قريب

 شود. وطواط ذکر می الدّينبه رشید انتساب اين اشعار داليل ردّ
 

         استفاده در این تحقیقمورد های . نسخ و سفینه3

هايی بهره  سفینهها و  از نسخه ،ديوان رشید وطواطانتساب اشعار دخیل در  برای ردّ

يک از نسخ و  کدامبا تکیه بر اينکه  ،. در بخش بعداست اشعار شاعر متضمّنگرفتیم که 

ت در صحّ ،دارند يا ندارنددربرنفیسی را  مصحّح ديواندر  مورد بحثا اشعار ه سفینه

ترين مهمترين و  در حقیقت از جامع  منابعکنیم. اين  ه وطواط بحث میها ب انتساب آن

اند.  را در قرون و اعصار گذشته ضبط کرده وطواط الدّيناتی هستند که اشعار رشیدتوبمک

 در ادامه آمده است.ت ها به ترتیب اهمیّ نام و نشان آن
 

  ها نسخه .3-1

ديوان از میان نسخ موجود  :103کتابخانۀ چستربیتی دوبلین به شمارۀ  ۀنسخ .الف
چستربیتی دوبلین که در اواخر قرن  ۀموجود در کتابخان، نسخۀ وطواط الدّينرشید

تابت شده است، اقدم نسخ و ازنظر ک يعنی حدود يک قرن پس از مرگ شاعر م،هفت

. (74: 1389و مدبری،  33-32: 1369بینش،  ←)تأيید اهل فن است قدمت و اصالت مورد

در کتابخانۀ دانشگاه تهران  4505و عکس آن به شمارۀ  1865فیلم اين نسخه با شمارۀ 

 ياد خواهد شد. « الف» ۀاز اين نسخه با عنوان نسخپس  اينازشود.  نگهداری می

 :4549شمارۀ  به اسالمی شورای مجلس ۀکتابخان فکاراألةزبد و شعاراألصةخال نسخۀ .ب

 کنیم. میياد  «ب» عنوان با آن از که است شده کتابت سیزدهم قرن در نسخه اين
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ق 996تاريخ کتابت آن  :2/4841کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی با شمارۀ  ۀنسخ .ج

اله از اين نسخه با در اين مق است. تقريباً نیمی از اشعار وطواط در اين نسخه آمده است.

 ياد خواهد شد. « ج» ۀعنوان نسخ

شده است. فیلم  کتابت ق1002در اين نسخه  :3376نسخۀ موزۀ بريتانیا به شمارۀ  .د

در کتابخانۀ  2307و  1523و عکس آن به شمارۀ  706و  1283 ۀاين نسخه به شمار

 شده است. نامیده «د» ۀنسخ ،پژوهش اين در که شود می نگهداری تهران دانشگاه مرکزی

اين نسخه در  :13601موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ  ۀسخن .ه

از اين در آن آمده است. وطواط  ديوانکتابت شده است و تقريباً تمامی اشعار  ق1018

 ياد خواهد شد. »ه«  ۀاين مقاله با عنوان نسخ ۀنسخه در ادام

در  .است اين نسخه در قرن يازده کتابت شده .p.51439نسخۀ موزۀ بريتانیا به شمارۀ  .و

 کنیم.   ياد می« و» ۀاين مقاله از اين نسخه با عنوان نسخ

 و تابت شدهنسخه در قرن يازدهم کاين  :120ۀ قم به شمارۀ نسخۀ کتابخانۀ فیضیّ .ز

 . است «الف» ۀترين نسخه به نسخ نزديک

کتابت شده اين نسخه محتمالً در قرن يازدهم  :1984ی به شمارۀ نسخۀ کتابخانۀ ملّ .ح

پس  ايناز .دارد «ج» ۀنسخ اشعار شباهت بسیارزيادی به اين نسخه ازلحاظ ضبطاست. 

 شود.   ياد می« ح»از اين نسخه با عنوان 

نسخه در اوايل قرن يازدهم کتابت اين : 1/4716ی ملک با شمارۀ ملّ ۀکتابخان ۀنسخ .ط

 ياد خواهد شد. « ط» ۀاز اين نسخه با عنوان نسخشده است. 

 656با شمارۀ  اين نسخه میکروفیلم : s.p.799شمارۀی پاريس به نسخۀ کتابخانۀ ملّ .ی

 شباهت شعاراأل  صةخال ۀنسخ به نسخه اين است. محفوظ تهران دانشگاه مرکزی کتابخانۀ در

محتمالً  ،خوش نسخ است نسخه که خطّ و خطّشباهت  اين به توجّهبا و تمام داردو  تامّ

« ی» ۀدر سدۀ يازدهم تألیف و کتابت شده است. در ادامه از اين نسخه با عنوان نسخ

 ياد خواهد شد.

تاريخ کتابت  و انجامه فاقد نسخه اين .9810 شمارۀ به تهران دانشگاه کتابخانۀ نسخۀ ک.

ادامه با  رسد در قرن يازده يا دوازده کتابت شده باشد. از اين نسخه در مینظر امّا به ؛است

 شود. ياد می« ک»نام 
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 ها جُنگها و  سفینه. 3-2

تاريخ  :7/14017 ۀبا شمار های کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی منتخب ديواننسخۀ  .ل

 يختار یول ،موعه مجعول استجم ينا ۀمترقی ذکر شده است. ق695 ،کتابت نسخه

 الدّيناز اشعار رشید .(461: 1395 ی،سرور ←)رسد  یم یهجر 8 ۀکتابت آن به حدود سد

  وطواط چهار قصیدۀ کامل و دو قصیدۀ ناقص و يک قطعه در اين نسخه آمده است.

در کتابخانۀ  449/1741کتابت شده است و با شمارۀ  ق745در  :توفیق نگ يحییجُ .م

 شود.  میداری گهن ترکیّه ۀسلیمانیّ

اين  است. موجود پاکستان بخش گنج کتابخانۀ در :14456 شمارۀ به بخشجنگ گنج .ن

خر سدۀ هشتم هجری کتابت شده در اوا ،معروف است بخش جنگ گنجمجموعه که به 

 .است

تاريخ گردآوری آن محتمالً قرن هشتم و  :مجلس شورای اسالمی 534نگ شمارۀ جُ .س

 . (72-71: 1392چترايی،  ←)ر از سدۀ نهم هجری نیست تاريخ کتابت آن نیز متأخّ

محفوظ است که  900ا شمارۀ در کتابخانۀ مجلس ب تذکرۀ شعراسفینۀ شعری با نام  .ع

امّا برخی  ؛نیست مشخّصشناخته شده است. تاريخ کتابت اين جنگ  900جنگ به نام 

 . (111: 1383افضلی، میر ←) اند زده تخمین هجری هشتم سدۀ را آن کتابت تاريخ قانمحقّ از

ی آن نیز در قرن هشتم گردآوری شده و تنها نسخۀ خطّدر قرن که  ترمذسفینۀ  .ف

ی های خطّ در کتابخانۀ دولتی نسخه 183هشتم کتابت شده است. اين سفینه با شمارۀ 

منتشر  باقر ابطحیدبا همکاری سیّ ت امید سروریمدراس محفوظ است و اخیراً به همّ

 شده است. 

به سدۀ هشتم   قمتعلّ و شده بندی ای موضوع سفینه کهالخاطر هةاظر و نزلنّاضةرو .ص

امّا  ؛نیست مشخّص ما از اين سفینه ۀمراجع نويس مورد دست . تاريخ کتابتاست هجری

ن، شريفی و نوريا ←) رسد نمینظر به دور چندان از يکديگر ريخ گردآوری و کتابت آنتا

ی دانشگاه استانبول محفوظ ملّ ۀدر کتابخان 766نگ با شمارۀ اين جُ .(40: 1386، رشیدی

 . شود اری میگهدندر کتابخانۀ دانشگاه تهران  247است و میکروفیلم آن با شمارۀ 
 

 وطواط الدّینرشید دیوان. اشعار دخیل در 4

بررسی اشعاری  ،شده در بخش قبل های معرفی اساس نسخ و جنگدر اين بخش بر

احتمال   امّا به ؛وطواط وارد شده است ديواننفیسی در  حمصحَّکه در چاپ شود  می

داليل مختلفی که انتساب  ،يقین از آن او نیست. در اين موضع ضمن نقل اشعار به قريب
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است در مدح خاقانی  ای  کنیم. نخست قصیده ذکر می ،کند ها را به وطواط تضعیف می آن

 مطلع:  اين با شروانی
 سیما گون ز دور جنبش اين چرخ سیم

 

 ما ۀزر شده گیر اشک ما و چهر چو سیم و 
 

 (24: 1339)وطواط،                            

انتساب آن را ذکر  وطواط نیست. اکنون داليل ردّ ۀزياد سروداراحتمال بسی که به

 کنیم: می

های  تنها در نسخه د،هايی که در بخش قبل ذکر ش . اين قصیده در میان تمام نسخه1

اصالت و  ،شده در اين تحقیق ديگر نسخ بررسی ازدو که هراست   آمده «ط»و « ح»

های بسیاری با  اند و تفاوت دو نسخه در قرن يازدهم کتابت شدهت کمتری دارند. هراهمیّ

مذکور در  ۀ. اين نکته که قصیددارند ،که اقدم نسخ ديوان وطواط است« الف» ۀنسخ

  آمده رمتأخّ ۀتنها در دو نسخ ،الهبررسی در اين مقنسخه و جُنگ موردده جهمیان 

عدم  ر،ديگ ارتعب کند؛ به ساب آن را به وطواط تضعیف میخود انت خودی به ،است

 کند. ط با ترديد همراه میاانتساب اين قصیده را به وطو ،های کهن پشتیبانی نسخه

لحاظ و ازنیز آمده است  (22-20: 1358) بیلقانی الدّينمجیر ديوان. اين قصیده در 2

 دارد. شاعران ارّان و شروانسبک  ،وی و درکلو تمام به باقی اشعار  سبکی شباهت تامّ

وجه به ديگر اشعار وطواط شبیه نیست و زبان آن از  هیچ لحاظ سبکی بهاز . اين قصیده3

دور است؛ مگر اينکه بگويیم وطواط در اين قصیده زبان و سبک بسیار زبان وطواط

 ای بسازد.  قصیده منطقۀ اوه تا به طرز خاقانی و شعرای کردمعهود خود را ترک 

زير  مطلعبا  ای در جواب يکی از اشعار وطواط قصیده ديوان خاقانیدانیم که در  می. 4
 :است موجود

 وی وفاـی نماند بـــمگر به ساحت گیت
 

 چ انس نیامد ز هیچ انس مراــه هیـک 
 

                               (1385 :29) 

لع مطّ ديوان خاقانیتبان که از وجود چنین شعری در مدح وطواط در اگويا برخی ک

بیلقانی را  الدّينمجیر ۀو به همین دلیل قصید  وطواط را نیافته ۀمرسول ۀاند، قصید بوده

در  ،خالی بوده است ديوان وطواطقضا در مدح خاقانی بوده و جای آن در که از

 اند. او وارد کرده ديوانی های خطّ نسخه

اين دو  ؛دو بیت باقی مانده است ،برای خاقانی فرستاده ای که رشید وطواط ه. از قصید5

در کتابخانۀ مجلس شورای  وکتابت شده در قرن ششم که  ديوان خاقانی ۀبیت در حاشی
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ضبط شده است. قبل از شروع قصیدۀ خاقانی در اين نسخه  ،اسالمی محفوظ است

 لش اين است:اوّ ؛ای بدو فرستاد وطواط قصیده الدّيننوشته شده است: امام رشید
 

 در را خورشید و ماهـــر قــای سپه
 

 ر فضل را دستور و شاهـــريــوی س 
 

 ر فضلـــبوالفضايل بح الدّين افضل
 

 کاهرـــزای کفــف نـــوف ديــفیلس 
 

 (269 برگ :976ی، ش خاقان)         

 :جامی نیز آمده است و عنوان آن چنین استبهارستان  همچنین در يادشدهابیات 

بنابراين  ؛(141: 1379)جامی، « گفته است [)خاقانی(]وطواط در مدح وی  الدّينو رشید»

احتماالً بايد با اين ابیات  ی،وطواط در مدح خاقان ۀماند که قصید ترديدی باقی نمی

 اين قصیده نیست. ،نفیسی آمده حمصحَّ ديوانای که در  شروع شده باشد و قصیده

بیت  31کند که شعر رشید  شعر وطواط تصريح می پاسخ بهدر  ای . خاقانی در قصیده6

 بوده است:
 ر داشتــويک جواه طويلۀ سخنش سی

 

 اـزارويک اسمــای هــه بهـــنهادمش ب 
 

 (30: 1385، )خاقانی                         

 42 ديوان مجیربیت و در  29نفیسی  مصحّح ديوانموجود در  ۀکه قصید حالیدر

 بیت است.

چشمۀ » خود خاقانی را ۀاشاره شده که وطواط در قصید ی. در قصیدۀ خاقانی در بیت7

ی وجود نفیسی چنین خطاب مصحّحبوط در چاپ مض ۀامّا در قصید ؛خوانده است «خضر

 ندارد: 
 

 ترم ه تلخــد دقیقه ز آب درمنـــه صـــب
 

 به سخره چشمۀ خضرم چه خواند آن دريا 
 

 (30: همان)                                         

 ۀدر دو نسخ ،آبادیمحمّد مصحّح ،بیلقانی الدّينمجیر ديواندر مذکور  ۀقصید. 8

بت شده و از نظر صحّت و دهم کتا ۀيکی از اين نسخ در سد ؛وی آمده است ۀاستفادمورد

مه نوشته است: اين نسخه در مقدّ ۀدربار مصحّح .اطمینان است حدودی قابلاصالت تا

« گرفت رو جزو نسخ اصلی قرار ايناز ؛اعتماد و نسبتاً کامل است اين نسخه نیز قابل»

  .(88: 1358)آبادی، 

 ديوانماند که قصیدۀ موجود در   جای ترديد باقی نمی يادشدهبه داليل  توجّهبا

احتمال زياد  ای نیست که رشید برای خاقانی فرستاده است و به آن قصیده ،طوطوا

سبب نیافتن  به ،اند هداشت آگاهیکاتبانی که از وجود شعری از وطواط در مدح خاقانی 
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او وارد  ديواندر  ،بیلقانی است الدّينق به مجیرديگری را که ظاهراً متعلّ ۀآن شعر، سرود

  اند. کرده

 :است مطلعاين ای با  قصیده ديوان وطواطديگر شعر دخیل در 
 

 و کارــدر تـــای ملک را ثنای ص
 

 تو بار ردــوای قـــوی فلک را ه 
 

 (221: 1339)وطواط،                

 انتساب آن به وطواط عبارت است از:  و داليل ردّ

، «د»، «ج» ۀشده در بخش قبل در نسخ های معرفی  سفینهاين قصیده از میان نسخ و . 1

 ،اين نسخ ۀاز مطالع آمده دست به نتايجبا تکیه بر  آمده است. «ح»و « و»، «»ه

 ها رو کاتبان آن ند و ازهمینا همادر يکسان و مشابهی داشت ۀنسخ ها آنرسد که  مینظر به

يکی پس از  ،مادر يا از روی يکی از همین نسخ ۀروی نسخ اشتباه از مذکور را به ۀقصید

توان برای اثبات  داليلی که میجمله از اند. وارد کرده ديوان وطواطديگری در 

اين نسخ در آن است که تقريباً تمام اشعار وطواط  ،ارائه کرد مادر ۀنسخ بودن يکسان

ها  های يکسانی در آن کاستیهای مشابه و همانندی دارند و يا اشتباهات، نواقص و  ضبط

      راه يافته است.    

شده در  کتابت ،ترکیّهکتابخانۀ اسماعیل صائب  3775شمارۀ  ۀسفین اين قصیده در. 2

 الدّين مقواه بق 741در شده  تکتاب ،شعاراأل فی دقايق األحرار مونس نگجُ و ق681

خود متذّکر  مصحّح چاپ ۀدر حاشی نیز و اگرچه سعید نفیسیگنجوی منسوب است 

شاعر معاصر رشید آمده است  ،گنجوی ده در بیشتر جاها به نام قوامیاين قصی» که  شده

 امّا باز اين (،221: 1339وطواط، )« ضبط شده است ديوان رشیدو تنها در يک نسخه از 

جنگ شمارۀ  .است ديگر را ناديده گرفتهو مستندات   سروده را در تصحیح خود آورده

حیث قدمت و های شعر فارسی و عربی است که از ترين مجموعه يکی از کهن 3775

 ۀقصید ،در برگ آغازين اين جنگ. (36: 1389بشری،  ←) دارد بسیاری تاصالت اهمیّ

ذکر شده است  (گنجویای/ گنجه) الجنزی الدّين قوام ،و به تصريح شاعر آنآمده  مذکور

حیث قدمت و اصالت که از نیز األحرار مونس. همچنین در برگ يک( :3775ش  نويس دست)

در  جاجرمی( الدّينبن بدر محمّد)آن  مؤلّفداری  ت و امانتو اشتمال بر اشعار بسیار و دقّ

گنجوی  یبه قوام صريحاً يادشدهت بسیاری است، شعر ها حائز اهمیّ نقل و ضبط بیت

بکر  يا احمد بن ابی محمّد الدّين قوام .(1/86 :1337 ،)جاجرمینسبت داده شده است 

 مورد بحث ۀبديعیّ ۀششم هجری است که احتماالً قصید ۀی گنجوی از شاعران سدزمطرّ
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 يا چیزی شبیه به آن نام نهاده است «شعاراأل سحار فی صنايعاأل بدائع»را سروده و آن را 

    .      (43-42: 1392بشری،  و 31 -30: 1382ديباجی،  ←)

 در عهداز اتابکان مشهور آذربايجان است که اگرچه  ،ارسالن قزلممدوح اين قصیده . 3

؛ شاعر مدح وی نیامده است ديواندر هیچ شعر ديگری در  زيسته، امّا وطواط می

سازد و  طور معمول برای ممدوحان خود بیش از يک يا دو شعر می که وطواط به درحالی

د که وطواط با دربار رس می نظر  همچنین بعید به. است ديواناين روش معمول او در 

 اتابکان آذربايجان ارتباط داشته است.  

سبب اشتهار وطواط به استعمال صنايع بالغی و ترکیبات  به ،زياداحتمال بسیار . به4

در علم بديع، کاتبان  وی السّحر حدائقعلّت شهرت کتاب  صناعی و همچنین شايد به

کار  بیت آن آرايه و صنعتی به هر درمصنوعه را که  ۀاين قصید نسخ و ناسخان صحف

گنجوی  الدّين خاطر خمولی و گمنامی قوام اند و به از آن وطواط فرض کرده رفته است

 اند.  آورده رشیداشعار  ۀآن را در زمر

مورد  ۀمصنوع ۀعنوان قصید ،ترکیّهکتابخانۀ اسماعیل صائب  3775جنگ شمارۀ . در 5

»چنین است:  بحث

شايد يکی از داليلی  .(برگ يک: 3775نويس ش  دست) «

 السّحر حدائق»عبارت  ،اين قصیده را به وطواط نسبت دهند است که بعدها سبب شده

و  کر است که شباهت تامّاخیرالذّ ۀدر نسخ هبديعیّ ۀدر عنوان قصید «عرالشّ فی دقايق

 وطواط دارد. الدّينرشیدتمام با نام کتاب معروف 

 ای است با مطلع قصیده ديوان وطواطديگر شعر دخیل در 
 

 رم مردوار در عالم؟ـــرد کار کـــکه ک 
 

 د و محکم؟رد اساس ممالک ممهّــکه ک 
 

 (331: 1339)وطواط،                        

 انتساب آن به وطواط عبارت است از: و داليل ردّ

بررسی ما در اين تحقیق که شامل مورد ۀنسخ هجدهيک از  مذکور در هیچ ۀ. قصید1

نیست نفیسی با تکیه بر کدام  مشخّصنیامده و  ،است وطواط ديواننسخ  اقدم و اصحّ

 نسخه اين قصیده را آورده است. 

و به  (138: 1358)آبادی آمده محمّد مصحّحبیلقانی  الدّينمجیر ديوان. اين قصیده در 2

در المعجم مذکور  ۀقصیددارد. همچنین  بسیار شباهت او ديوانديگر اشعار موجود در 
کتب فارسی در علم بالغت است و در قرن  ترين مهمّنیز که از  العجم معايیر اشعار  فی

و  (434: 1388رازی، قیس  شمس)بیلقانی آمده است  الدّينبه نام مجیر ه،هفتم تألیف شد
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هجری  هشتم قرن ایه جنگ ترين مهمّ از که شعاراأل دقايق فی األحرار مونس ايضاً در

 الفصحاء مجمع تألیف در که هدايت خان رضاقلی ياگو .لن(/1 :1337 )جاجرمی، آيد میشمار به

به  ،اش بوده است  کتاب از منابع او در تدوين تذکره برده و اين بهره می األحرار مونس از

 األحرار مونسخود را نیز در  ۀگاه اشعار سرود بی و جاجرمی گاه الدّينبدر حسب آنکه 

باری  ؛(1/599 :1382 )هدايت، است نستهدا جاجرمی آن از را الذکر فوق ۀقصید ،آورده

 بیلقانی نباشد.  الدّينکسی جز مجیر ۀرسد که اين قصیده سرود مینظر به
وجود  ديوان مجیرآبادی در تصحیح محمّد ۀاستفادمورد ۀ. اين قصیده در چهار نسخ3

 الدّينمجیر)او بوده است  مصحّح ديواناساس و متن اصلی  ۀها نسخ داشته که يکی از آن

اند  اعتماد و نسبتاً کامل بوده ديگر نیز از نسخ قابل ۀو سه نسخ : هفتادونه(1358بیلقانی، 

های بهتر وی را ياری  يند تصحیح با ضبطآجا در فر هشتادودو( که جابه-)همان: هشتاد

 الدّينمجیر ۀيقین سرود به احتمال قريب شده بهياد ۀقصیدله ئبه اين مس توجّهبااند؛  داده

 بیلقانی است. 

امّا در  ؛است که گويا از ملوک نیز بوده «محمّد»ممدوح اين قصیده فردی به نام   .4

 شناسیم.  نمی ،حاکمان يا ملوک باشد ۀجملاين نام که از ممدوحی به ديوان وطواط

جمله در های بالغی از نقط بوده و در کتابال محذوف مذکور ۀبه اينکه قصید توجّهبا. 5

، مستبعد اند کرده برای حروف عطل نقل   عنوان نمونه اند و به زده بدان مثل  المعجم

صنايع بالغی و گرفتن کار پیشگی و به نخواهد بود اگر بگويیم که شهرت وطواط به صنعت

جمله عواملی بوده است که اين قصیده را به او نسبت دهند و به نام او از ،های ادبی آرايه

             در برخی از نسخ ضبط کنند. 

دو بیت است که بی هیچ توضیحی در بخش  ديوان وطواطاز ديگر اشعار دخیل در 

 ات آمده است: غزلیّ
 گنجد ه جان نمیــو در سینـــبا ت

 

 گنجد یـــی، از آن نمـــو درونـــت 
 

 ر برفت و عقل برفتـق در ســـعش
 

 گنجد ن دو در يک مکان نمیـــکاي 
 

 (566: 1339)وطواط،                   

 انتساب آن به وطواط: و اکنون داليل ردّ

 ۀنسخ تنها در ،بررسی ما در اين تحقیقنگ موردنسخه و جُ هجده. اين ابیات در میان 1

. اين دو آمده است« ب» ۀنسخيعنی  ،األشعار صةخالو « ی» ۀی پاريس، نسخملّ ۀکتابخان

به عبارت  ؛مضبوط استنسخی است که اشعاری از وطواط در آن ترين  از ضعیفنسخه 

در  کاشانی الدّين علّت اهتمام تقی و به شعاراأل صةخالت کشکولی سبب ماهیّ به ،بهتر
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اشتباه به شاعران و  بهدر اين جنگ مختلف، ابیات بسیاری ضبط و حفظ اشعار 

عل شبیه به بالنّ علالنّ طابق« ی» ۀکه نسخگان ديگر نسبت داده شده است و ازآنجارايندس

اين  ،ماند که کاتب آن است، جای ترديد باقی نمی( ق1016شده در  تألیف) شعاراأل صةخال

شده را در میان رو شعر ياد همینو ازنوشته  شعاراأل صةخالنسخه را از روی يکی از نسخ 

     اشعار وطواط آورده است. 

سعید  مصحّح ص وی در چاپهمراه با تخلّ خسرو دهلویامیر ديوان. ابیات مذکور در 2

 :پیدا شد ،نیز هست وطواط ديوان مصحّحقضا که از نفیسی
 

 گنجد ه جان نمیــــو در سینــبا ت
 

 گنجد یــی از آن نمــــو درونـــت 
 

 ه در اوــــرا کــــتنگ دارد دل م
 

 گنجد و کس ای جوان نمیــز تـــج 
 

 در دلــــه انـــی نشستـــچنان آن
  

 ...گنجد یــم در آن نمـــکه نفس ه 
 

 ر فتاد و عقل برفتـــــعشق در س
 

 دـگنج یـــکان نمـن دو در يک مـــکاي 
 

 زبان گشاد از تو «روـــخس»ه ــــتا ک
 

 دـگنج یـــان نمــــسخنش در جه 
 

 (315-314: 1361دهلوی، امیرخسرو )   

ماند  ترديدی باقی نمی ،ات سبکی اين غزلص و همچنین مختصّبه بیت تخلّ توجّهکه با

هفتم  ۀامیرخسرو دهلوی شاعر سد ۀوطواط نیست و احتماالً سرود که شعر مذکور از آنِ

 هجری است.

ابیاتی است که ذيل  ،نفیسی حمصحَّدر چاپ  ديوان وطواطديگر شعر دخیل در 

 عات آمده است:در بخش مقطّ« در معارف»عنوان 
 

 ودـــدارا ســـدو مــــا عــد بــنکن
 

 ودــد بـــر قرب دور بايـــاز ب 
 

 ژدم راــاز کــن ه ـــه داری بـرچــگ
 

 د، زودــر کجات يابــد هـــزنـب 
 

 (584: 1339)وطواط،               

 ذکر کرده است امثال و حکماين ابیات که از امثال ساير است و دهخدا نیز آن را در 

 : از اين قرار است انتساب آن وطواط نیست و داليل ردّ ۀسرودمحتمالً  ،(4/1826 :1383)

 ر است.که از نسخ متأخّ است آمده« ک»تنها در نسخۀ اين ابیات . 1

 آمده است. طالقانی احمد بن ابراهیم ابونصرعوفی به نام  لباباأل لباب . اين شعر در2

  نويسد: او می ۀعوفی دربار
او در مدح نظام از انتظام امور در سلک مراد و الملک بود و نظم  از مدّاحان حضرت نظام

شعر او  ،دو زبانتر است و به هر تر و مطلوب د خوباز رعايت شرايط وفا در مقام ودا
    .(2/69 :1324مقبول... در وعظ گويد: نکند با عدو... )
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و  دست در اشعار وطواط اينبودن مضامینی ازو نادر لباباأل لباب به قدمت توجّهبا

توان قول عوفی را پذيرفت و اين  می ،وطواطبه زمان بت عهد حیات عوفی همچنین قر

شمرد و  ديوان وطواطو آن را از اشعار دخیل در  ابونصر طالقانی دانست قطعه را از آنِ

 ۀهم از اين جمله است قطع
 

 اطانندو خیّــه رزم چــو گـچاکران ت
 

 ک کشورگیرلِند، ای مَا اط نیگرچه خیّ 
 

 پیمايند ز نیزه قد خصم تو میــه گـب
 

  ه شمشیر و بدوزند به تیرـرند بــتا ببُ 
 

 (590: 1339)وطواط،                     

وطواط  الدّينبه نام رشید ،الفحصاء مجمع و آتشکدۀ آذر تنها در ،که تتبع کرديمآنجاکه تا

 ویانتساب آن به  داليل ردّو  (1/853 :1382هدايت، ؛ 310: 1337آذربیگدلی، )آمده است 

 عبارت است از:

ديوان در اين تحقیق که شامل  بررسی مامورد ۀنسخ هجدهيک از  اين ابیات در هیچ. 1
 نیامده است.  ،اشعار اوست ۀهای دربردارند نگوطواط و جُ

های  ترين تذکره مهمّاصفهانی که از  الدّيناثر عماد العصر  ةصر و جريدالق  ةخريد. در 2

 از شعرای قرن ششم یاس رازابوالمعالی نحّتلويحاً به  اين ابیات ،ششم هجری استقرن 

و نشده  نحاس رازی ذکر ابوالمعالی نام شده است. در اين کتاب به صراحتنسبت داده 

 اوندیرّبن عبداهلل بن الحسینی ال اهلل بن علیّ فضل الدّين  ضیاء تنها هنگامی که از اشعار

و  «اسه مِن قصیده النحّقد عَرَّبَ معنی فارسیّو قوله »نويسد:  می ،ودش میگفته سخن 

 آورد:  آنگاه آن ابیات عربی را می
 

 وم القِتَالِـــوا يـــدُک أصبحـــعَبِی
  

 الِـــه المثـــی شبـــنَ فــاطِیکخیّ 
  

 واــــوا و قطّــــذرعان القنا ذَرَعــب
 

 الِـــوا بِالنّبــــــم و خاطـــبأنصُلِه 
 

 (9/72 :1375)اصفهانی،                  

اس همان نحّمقصود او از نیست  مشخّص امّا ؛ماست مورد بحثابیات  ۀاحتماالً ترجم که

درّه نیز  الیاس نورايی و سهیل ياری گل .یاست يا شخص ديگر رازی اسابوالمعالی نحّ

در اين باب شک و از  ،اند ارائه داده جامعاس رازی تحقیقی نحّ ۀاشعار پراکند بارۀکه در

: 1394درّه،  يی و ياری گلنورا ←)اند  وی خودداری کردهشده به ابیات ياد ۀشبه انتساب بی

به کوشش محیط زندگی و اشعار و احوال رودکی  کتاب در همچنین . ابیات مذکور(317

مجمع را به نقل از  مورد بحثکه در اين کتاب نفیسی ابیات  نیز وارد شدهنفیسی 
است  اشعار رودکی آورده ۀجیويی در زمر الدّين نظامتألیف  نايع فی علوم البدايعالصّ

تاج در درّه اين ابیات  تحقیق نورايی و ياری گل اساسهمچنین بر .(502 :1341، نفیسی)
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به نام ظهیر  نیز انگیریفرهنگ جهو در  نام گوينده آمده دون بر 66نظامی برگ  المآثر

يی و ياری ار)نوويرايش يزدگردی نیامده است  ظهیر  ديوان  ه دره البتّفاريابی ثبت شده ک

به  مورد بحثق است که ابیات محقّ ،روی از آنچه گفته شدهر . به(317: 1394درّه،  گل

که چند  ق( 597 :متوفّی)القصر  ةخريدو اينکه صاحب سخنوران مختلفی منسوب بوده 

 تقريباً ،است ستهنآن را از وطواط ندا ،فوت کرده ق( 573 :متوفّی)سال پس از وطواط 

 القصر  ةخريدشده در  نقل م ابیات عربیرييکند؛ مگر اينکه بپذ می ردانتساب آن را به وی 

 ه بعید است. ما نباشد که البتّ مورد بحثشعر  ۀترجم
که در منابع ای است  رباعی ديوان وطواطديگر شعر دخیل در  ،اين ابیات از غیر به

 متفاوت به شاعران مختلفی نسبت داده شده است:
 

 چشمی دارم، همه پر از صورت دوست
 

 با ديده مرا خوش است، چون دوست در اوست 
 

 از ديده و دوست فرق کردن نه نکوست
 

 يا اوست به جای ديده يا ديده خود اوست 
 

 (613: 1339)وطواط،                                

 انتساب آن عبارت است از: داليل ردّو 

و « ی» ۀتنها در نسخ «گنجد... با تو در سینه جان نمی» . اين رباعی نیز مانند غزل1

ترين  شده از سستنسخ ياد د،که پیش از اين نیز گفته شطور آمده است. همان« ب»

دارند که « الف» ۀاشعار وطواط هستند و بیشترين اختالف را با نسخ ۀمنابع دربردارند

 األشعار صةخالاز روی « ی» ۀترديد نسخ همچنین بی است. وطواط ديواننسخ  اصحّ

و است جای آن ابیاتی به خطا به ديگر شاعران نسبت داده شده  نوشته شده که در جای

 مطالب زائد در آن کم نیست. 

 نويسد:  پیش از نقل رباعی مذکور می شعاراأل صةخالصاحب  یانکاش الدّين تقی .2
به اسم  ،شود اين رباعی را که نوشته می بهارستانجامی در  عبدالرّحمنموالنا 

 ،الخیر نسبت داده به شیخ ابوسعید ابی تاريخ گزيدهنوشته و صاحب  الدّينرشید

 نخواهد بود غلط ع موالنا جامینرسید و گويا تتبّ نظر   وی به ديوانحال در  ایّ علی

 .(388برگ  :4549ش)

 پاريس نیز پس از نقل رباعی آورده است:  ۀکتابخان ۀو به تبع او کاتب نسخ
تاريخ اين رباعی را به اسم او نوشته و صاحب  بهارستانجامی در  عبدالرّحمنموالنا 
وی به نظر نرسید و  ديوانحال در  ایّ علی ،به شیخ ابوسعید ابوالخیر نسبت داده گزيده

: s.p.799 س، شپاري ۀنويس نسخ دست) موالنا جامی ]غلط[ نخواهد بود عگويیا تتبّ

 .(213برگ 
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 ی،بار دهد اين رباعی از قديم به ابوسعید ابوالخیر نیز منسوب بوده است. که نشان می

تاريخ گزيده صاحب ، امّا (138: 1379 ←)داند  وطواط می اگرچه جامی اين رباعی را از آنِ
مستوفی، حمداهلل ) دهند تصريح به ابوسعید ابوالخیر نسبت می آن را بهر یَالسّ  حبیب مؤلّفو 

  :نويسد خواندمیر می .(660: 1364
 اين يکی جمله آن از و دارد اشتهار آيات هدايت اترباعیّ جناب آن اضفیّ طبع نتايج از

 . (2/310: 1380همه... ) دارم چشمی: رباعی است

نسخ و دو نسخه از نیز آمده  فاريابی الدّينیرديوان ظه همچنین اين رباعی در

 :1381 فاريابی، الدّينظهیر ←) است بوده رباعی اين متضمّن ديوانآن  مصحّح ۀاستفادمورد

 الدّينو نه از ظهیر باشد ابوالخیر از ابوسعید نه رسد که اين رباعی مینظر به ی،بار .(260

شاعر آن کسی  ،زياداحتمال بسیار  به و آمد و نه از شاعرانی که در ادامه خواهد فاريابی

. اين رباعی ماوراءالنّهراز سخنوران قرن ششم هجری در  ی،نیست جز رشیدی سمرقند

و  (2/180 :1324عوفی،  ←)به نام رشیدی سمرقندی آمده است  عوفی األلباب  لبابدر 

عواملی باشد که رباعی مذکور  جملهيکی ازبا رشید وطواط شايد  «رشیدی»نام  شباهت

 الدّيناوحد اتديوان رباعیّاين رباعی در همچنین راه يافته است.  ديوان وطواطدر 
سرار و األ  کشفدر تفسیر و نیز  (233: 1366کرمانی،  الدّيناوحد ←) است نیز آمده کرمانی

فاتحه  ۀتفسیر سور ۀثلالثا  ةباين رباعی را بدون ذکر شاعر آن در نو ه،نويسند براراأل ةعد

دهد اين رباعی در میان شعرا و  کم نشان می که دست( 1/31: 1371)میبدی، آورده است 

همچنین اين  برد داشته است.رن بیشتر برای بیان مفاهیم حکمی و عرفانی کاامدّمتق

ات موالنا آمده است جلدی چاپ امیرکبیر نیز در میان رباعیّ يک ات شمسکلیّرباعی در 

ده جلدی  ات شمسکلیّات مولوی در امّا شگفت اينکه در رباعیّ ؛(1337: 1376مولوی،  ←)

ف و اين شعر بیشتر در میان اهل تصوّ رویهر به فروزانفر نیامده است. الزمان بديع مصحّح

ه گاه از معنای ظاهری اشعار شعرای درباری رفته و اگرچه صوفیّارک در متون عرفانی به

رسد که رشید  مینظر اند، بعید به را اغلب از ساحت عرفانی تفسیر کردهها  عبور کرده و آن

 مضمون يا مضامینی شبیه به آن ويژه اينکه بهای باشد،  وطواط صاحب چنین رباعی

 خورد. او به چشم نمی ديوانوجه در  هیچ به

پاريس که عیناً از روی  ۀی و کاتب نسخانکاش الدّين رسد که تقی مینظر . به3

ع اشتباهی که جامی کرده و رباعی مذکور را از بَتَ به ت،رونويسی کرده اس األشعار صةخال

اند. بايد گفت که جامی  اين شعر را در سلک اشعار وی آورده است، آن وطواط دانسته

مجدداً  ،شود که در ادامه نشان داده می تنها در اين مورد مرتکب خطا نشده، بلکه چنان
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رباعی را دقیقاً پس از قندی را به وطواط نسبت داده و اين رای از آن رشیدی سم رباعی

عنوان  شده در اين قسمت آورده است. در حقیقت هر سه شعری که جامی بهرباعی ياد

او  ترديد از آنِ بی ،(138-137: 1379جامی،  ←)وطواط نقل کرده است   های نمونه از سروده

نفیسی وارد نشده، امّا در  حمصحَّديوان وطواط که در نیز ای  ی قطعهنیست؛ حتّ

 در رشیدی سمرقندی است و ۀسرود ،به وطواط نسبت داده شده است بهارستان

: 1324)عوفی،  اشعار وی آمده است ۀدر زمر آذر ۀو آتشکد الفصحاء مجمع، األلباب  لباب

شايد جامی زمانی که به ذکر  .(1/341: 1337بیگدلی،  آذر و 1/328: 1382؛ هدايت، 2/179

 است؛ نداشته دست در وی را ديوان ،وطواط رسیده الدّينو رشید ماوراءالنّهرشعرای 

به وطواط نسبت  ،اند شتهچندانی ندا ۀها آواز که سرايندگان آنديگری را  رو ابیات همیناز

داشته  دست عوفی را در األلباب  لبابداده است يا اينکه وی در هنگام نقل اشعار وطواط، 

 الدّينگمان کرده که او همان رشید ماوراءالنّهرو نسبت او به  و با ديدن نام رشیدی

ها را  دانسته و آن وطواط منتسب به رشیدی را از ۀو يک قطع دو رباعی وطواط است و

تر  وم محتملنظر د ،آيد که از شواهد و قرائن برمیطور نقل کرده است. آن بهارستاندر 

در ذيل شرح احوال وطواط نقل کرده،  که جامی ای و قطعه  دو رباعی زيرا دقیقاً ؛است

  . در ذکر رشیدی سمرقندی آورده است األلباب  لبابدر عوفی 

بررسی از نسخ مورد يک در هیچ که ای است رباعی ،وطواط ديوانديگر شعر دخیل در 

 ما نیامده است:
 اند ر کاشتهـــرد رخت سنبل تـتا گ

 

 اند ر تو برداشتهـاق دل از مهعشّ 
 

 افتاد ه دل در او میــن کقَآن چاه ذَ
 

 اند ر انباشتهــت ۀه بنفشــتا لب ب 
 

 (614: 1339)وطواط،               

 :که گفته شدطور آن همان و داليل ردّ

در اين تحقیق که در  بررسی مامورد ۀنسخ هجدهيک از  يکی آن است که در هیچ. 1

 .نیامده است ،نیز هست ديوان وطواطمانده از  ترين نسخ باقی آن کهن ۀزمر

بخش اصفهان آمده و در آنجا  شعاراأل صةخالديگر آنکه اين رباعی با کمی تفاوت در . 2

 شعاراأل صةخالحسین ضمیری منسوب است. صورت رباعی در  الدّين به موالنا کمال

 چنین است: 
 دــان ر کاشتهــرد لبت سنبل تـتا گ

 

 اند و برداشتهــر تـــاق دل از مهعشّ 
 

 دـافت ه دل در او میــخت کنَچاه زَ
 

 دــان ر انباشتهـــت ۀــتا لب ز بنفش 
 

 ( 45: 1386ی، انکاش الدّين تقی)       
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با اندکی  دعلی میرافضلی به پژوهش سیّ جنگ رباعیهمچنین اين شعر در کتاب 

 اختالف به نام امامی هروی آمده است: 
 اند ر کاشتهــــت عنبر رختتا گرد  

 

 اند و برداشتهــر تـــاق دل از مهعشّ 
 

 داافت می آنه دل در ــخت کنَچاه زَ
 

 اند ر انباشتهــبنفشۀ ت هــب رــستا  
 

 ( 474: 1394میرافضلی، )              

 کاشانی الدّين تقی األشعارصةخالجالب آنجاست که در اين کتاب نیز اين رباعی از 

در نسخ يعنی  ؛دانشگاه تهران به نام امامی هروی نقل شده است 7790نويس  دست

 میرافضلی دربارۀ اين رباعیاست. شده يک رباعی به دو شاعر نسبت داده  األشعار صةخال

 نويسد:  می
هم وارد شده و در مجموعۀ اشعار و مراسالت  رشید وطواط ديواناين رباعی در 

ين دو انتساب امّا منابع ديگر ا؛ شود کتابخانۀ الال اسماعیل به اسم مجد همگر ديده می

 . (477)همان:  کنند را تأيید نمی

همان  ینی اين رباعی به نقل ازئتصحیح عصمت خوديوان امامی هروی همچنین در 

. با (222: 1394امامی هروی،  ←) نقل شده است به نام ویشعار األ صةخال از نويس دست

 الدّين تقی که انتساب اين شعر به امامی هروی محتمل است، نبايد فراموش کرد کهاين

صر ع و اين دو هماست  زيسته ضمیری می حسین الدّين ی قريب به عهد کمالانکاش

يا يکی از  به اشتباه شعری از آن وطواط األشعار صةخال مؤلّفکه عجیب است اند و  بوده

عصران خود که اشعارش به قول خود  را در مطاوی اشعار يکی از همم شعرای متقدّ

ه هر ب آورده باشد. (5-4: 1386ی، انکاش الدّين تقی)و خاص بوده است  زبانزد عامّ کاشانی

به انتساب  توجّهقضاوت جزمی کرد، امّا با اين رباعی ۀتوان در باب سرايند اگرچه نمی روی

بررسی ما در نسخ موردگرفتن آنکه اين رباعی ا درنظرب اين شعر به شاعران متفاوت و

 دانیم. می طواطديوان وآن را از اشعار دخیل در  ت،نیامده اس

زير رباعی  ،نفیسی وارده شده مصحّح ديوان وطواطاشتباه در  که به یديگرشعر 

 است: 
 و، اين جهان گذرانــی تــو، بــت بر ياد

 

 رانــخب یــو از بــبگذاشتم، ای ماه و ت 
 

 رانـدست از همه شستم و نشستم به ک
 

 و گذشت، بگذرد بی دگرانــی تـچون ب 
 

 (617: 1339)وطواط،                        

چشمی دارم همه »شده برای رباعی انتساب آن شبیه به داليل ذکر که تقريباً داليل ردّ

 است: « پر از صورت دوست...
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اين نسخ بیشترين اختالف  آمده است که« ب»و « ی»، »ه« ۀ. اين رباعی تنها در نسخ1

کلّی در اعتبار طور های کهن دارند و اين يکی از داليلی است که به ها و جُنگ را با نسخه

ذکر است  شايان را ندارند.رباعی  ديگر اينده نسخه و جُنگ پانزکند.  آن شبهه ايجاد می

اند و در نسخ و  تر از قرن يازدهم کتابت نشده اين سه نسخه پیش از کدام هیچکه 

 های قديمی اين رباعی به نام وطواط نیامده است. جنگ

رشیدی سمرقندی را با رشید وطواط خلط کرده و  سبب اشتباه جامی که احتماالً به .2

راه يافته  شعر مذکور در اين نسخ ،(138: 1379)جامی، ن وطواط دانسته ن رباعی را از آاي

 ها در آن ۀسه نمونه شعر برای وطواط ذکر کرده که هم بهارستان جامی در .است
 منسوب به رشیدی سمرقندی است. األلباب  لباب

از  سمرقندی رشیدی نام به ،الفصحاء مجمع و آذر ۀآتشکد ،األلباب  لباب در رباعی . اين3

: 1337؛ آذربیگدلی، 1/328 :1382؛ هدايت، 2/180 :1324 )عوفی، است آمده ششم قرن شاعران

1/341) . 
 

  نتیجه. 5

یان و همچنین اشتهار او شاه خوارزموطواط و رتبه و پايگاه او در دربار  الدّينرشید ۀآواز

پیشگی در سرودن اشعار و ترتیب  های ادبی و صنعت ال صنايع بالغی و آرايهمبه استع

باعث شده است که از قديم اشعاری از ديگر شاعران و سخنوران به ابیات و تنظیم الفاظ 

ها ابیاتی را که عموماً گويندگان  اشعار او راه يابد و کاتبان و ناسخانِ نسخ و جُنگ ديوان

در مطاوی اشعار او و به نام  د،ان تری بوده نشانو نام و بی شده آن از ناظمان کمتر شناخته

او ثبت و ضبط کنند. اين عامل سبب شده است که اشعار بسیاری از ديگر شاعران در 

 در اين تحقیق آمده دست اساس نتايج بهبر .سعید نفیسی راه يابد حمصحَّ وطواط ديوان

 از ۀيک قصید بیلقانی و الدّينقصیده از مجیر دوشاعر  ديوانرسد که در  مینظر به

 ۀيک قطعه از ابونصر طالقانی و قطعگنجوی، ابیاتی از امیرخسرو دهلوی،  الدّين قوام

اس رازی، دو رباعی احتماالً از رشیدی سمرقندی و رباعی ديگر احتماالً از ابوالمعالی نحّ

ها را به وطواط  حسین ضمیری راه يافته است که انتساب آن الدّين کمالديگر محتمالً از 

 ديگر نیز بر کند، بلکه منابع و مأخذ وی پشتیبانی نمی ديوانتنها نسخ کهن و معتبر  نه

 حمصحَّشاعر  ديواناری ممکن است در بند. ز مهر تأيید می یها به و انتساب آن ردّ

وطواط نیستند و داليل تاريخی و  ۀنفیسی اشعار ديگری نیز آمده باشد که محتمالً سرود

امّا  ؛دهند یات به وی میانتساب آن اب همه حکم بر ردّ ،شناختی شناختی و  نسخه سبک
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احتمال  بررسی شده است که به اشعاریداشت در اين تحقیق تنها بايد درنظر

ت نسبی دانست و با قطعیّ وطواط ديوانها را از موارد دخیل در  توان آن يقین می به قريب

 نه با تکیه بر گمان و تخمین.  ت وها به وطواط سخن گف انتساب آن از ردّ
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