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چکیده
رشیدالدّين وطواط ،شاعر سخندان و صاحب تألیف دربار اتسز خوارزمشاه ،از مشهورترين رجال ادبی
قرن ششم هجری بهشمارمیآيد .آوازۀ وطواط حتّی در زمان حیات وی آفاق را فراگرفته و اغلب شاعران
همعصر او مانند اديب صابر ،عبدالواسع جبلی ،سوزنی سمرقندی ،سیّدحسن غزنوی ،اثیرالدّين
اخسیکتی ،انوری و خاقانی در سرودههای خود به نام او اشاره کردهاند .صاحبان تذکره همواره گزارش
مفصلّی از احوال و اشعار وی آورده و پیوسته او را از مهمّترين شاعران مديحهپرداز و مدحتسرا در قرن
ششم هجری و معاصر با خوارزمشاهیان شمردهاند .آوازۀ وطواط بهعنوان شاعری صاحبنفوذ و بلندمرتبه
در مقابل گمنامی ديگر شاعران عصر يا سخنوران پس از او ،گاه باعث شده است که تذکرهنويسان و
کاتبان اشعاری از ديگر شعرا را نابهجا به وی نسبت دهند؛ اشعاری که ازلحاظ سبکی بههیچوجه با ديگر
اشعار وطواط سازگاری ندارد و جستهگريخته حتّی شاعر آن نیز با قدری تتبّع و تفحّص در برخی
تذکرهها و ديوانها مشخّص میشود .در اين مقاله اشعار دخیل در چاپ مصحَّح نفیسی که تا به اکنون
تنها تصحیح موجود از ديوان رشید وطواط است ،بررسی شده است .اين اشعار که بهاحتمال قريببهيقین
از آن وطواط نیست ،در نسخههای موجود از ديوان او وارد شده و سعید نفیسی نیز به تبع آن ،اين
سروده ها را از وطواط دانسته است .در اين تحقیق ضمن ذکر داليلی که انتساب چنین اشعاری را به
وطواط تضعیف میکند ،تا جای ممکن سرايندۀ شعرهای دخیل در ديوان او نیز مشخّص شده است .حاصل
اين پژوهش میتواند گامی برای غنای مطالعات دربارۀ اشعار رشیدالدين وطواط و متنپژوهی ادبی باشد.
واژههای کلیدی :رشیدالدّين وطواط ،ديوان رشیدالدين وطواط ،سعید نفیسی ،اشعار دخیل ،متنپژوهی.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:
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 .1مقدّمه
در اينکه رشید وطواط از سرشناسترين رجال ادبی قرن ششم هجری بهشمارمیآيد و
در اينکه وی در دربار اتسز خوارزمشاه صاحب نفوذ و قدرت فراوان بوده است ،ترديدی
نیست .تنها نگاهی گذرا به تذکرهها ،جُنگها و ديوانهای شعرای همعصر او ،نشان
میدهد که اهل علم و اهل شعر تاچهاندازه در مقام و منزلت او سخن گفته و آثار و
اشعارش را ستوده و او را بزرگ و محتشم داشتهاند .عوفی که بهاحتمال قريببهيقین در
اواخر قرن شش و اوايل قرن هفت هجری میزيسته و اين تاريخ قريب به عهد وطواط
است ،دربارۀ او مینويسد:
صاحبدولتی که کمال فضل و وفور ادب او دلهای ملوک زمان و ارباب دولت را صید و
قید خود کرده بود ،بنای فضلی که مهندس خاطر او نهاد تا انقراضِ عالم ،منهدم
نخواهد شد .و هرکس که در صنعت کتابت تکلّفی تکفّل نمايد يا تنوّقی واجب بیند،
همه شاگرد سخن اويند [.)80/1 :1324( ]...

و دولتشاه سمرقندی نیز که از اقدم تذکرهنويسان فارسی است و در قرن نهم کتاب
معروف تذکرةالشعراء را نوشته است ،دربارۀ وطواط مینويسد:
بزرگ و فاضل و اديب و ذوفنون بوده و بزرگواری و فضل او را همگنان مقرّ و معترف
شدهاند ...در روزگار خود استاد فرقۀ شعرا و فصحا بوده و همواره شعرای اطراف از
نزديک و دور قصد مالزمت او مینموده به استفادۀ علم شعر و علوم ديگر مشغول
میبودهاند ،و او را ورای طور شاعری جاه و مراتب عظمی دست داد [.)87 :1382( ]...

شعرا نیز بسیار وی را ستودهاند و شعر او را تحسین و تمجید کردهاند؛ چنانکه
عبدالواسع جبلی در حقّ او گويد:
عالم علم رشیدالدّين در باغ خرد

آن درختی است که همواره گهر بار دهد

زينت گوهر آدم بوَد آن کس کو را

ملکالعرش چنان لفظ گهربار دهد...
()613 :1339

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

که ای پیش نطق تو منطق فسانه

بگو چیست آن طرفه صیّاد دلها

که از لفظ و معنیش دام است و دانه...

هوا و نفاق از میان برگرفتم

کالم

خانه

رشید اختیار زمانهست و طبعش

در اين فن چو در زلف ژولیده شانه...

رشید

آن

خداوند

()722 -721/2 :1364
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حتّی خاقانی نیز که ازحیث استعمال لغات و ترکیباتِ بديع ،برجستهترين شاعر قرن
ششم محسوب میشود و خود را يکّهتاز اقلیم سخن و خاتم سخندانی میداند ،در حقّ
او گفته است:
بهار عام جهــان را ز اعتــدال مــزاج

بهار خاص مــرا شعـــر سیّدالشّعـــرا

سزد که عید کنم در جهان به عزّ رشید

که نظم و نثرش عید مؤبد است مرا

اگــر بــه کــوه رسیدی روايت سخنش

زهی رشید! جواب آمدی به جای صدا...
()30 :1385

اين همه نشان میدهد که وطواط در میان شعرا و عالمان زمان خود ،جايگاهی ويژه
داشته و اشعار او در میان اهل عصر دستبهدست میشده است .اين عامل ،يعنی شهرت
فراگیر وطواط ،شايد بهتنهايی برخی از صاحبان تذکره و کاتبان را وامیداشته که اشعار
ناشناس و بینامونشان يا کمنامونشان را به وی منسوب و مقداری از سرودههای ديگر
شاعران نازلتر را از اين طريق حفظ کنند؛ زيرا آوازۀ وطواط و جايگاه او در دربار اتسز
خوارزمشاه خود دلیل خوبی برای کاتبان و ناسخان بوده است تا در حفظ و نگهداشت اشعار
وی بکوشند .عالوهبراين ،شهرت وطواط به استعمال صنايع بالغی و بهکارگیری موازنه،
جناس ،سجع و ترصیع در اغلب اشعار خود ،دلیلی ديگر برای انتساب اشعاری ازهمیندست
به وی بوده است .در ادامۀ اين مقاله اشعاری که در چاپ مصحَّح نفیسی بهاشتباه در
ديوان وطواط وارده شده است ،بررسی میشود و داليل ردّ انتساب آنها به وطواط،
باتوجّهبه نسخههای ديوان وی و تذکرههايی که متضمّن اشعار اوست ،ذکر میشود.
 .2دربارۀ چاپ سعید نفیسي
ديوان رشیدالدّين وطواط مصحَّح نفیسی ،تنها چاپ ديوان اين شاعر بهشمارمیآيد .اين
کتاب را کتابخانۀ بارانی در سال  1339منتشر کرده و از آن تاريخ ،متأسّفانه هیچ
تصحیح ديگری از اين ديوان به مجامع علمی عرضه نشده است .تصحیح نفیسی باوجود
محاسن بسیار ،بهويژه ازلحاظ جامعیّت و گردآوری تمامی اشعار منسوب به وطواط ،از
ورطۀ لغزش و خطا مصون نمانده است .ازآنجاکه اکثر قريببهاتّفاق نسخ مورداستفادۀ
نفیسی در قرون متأخّر در سلک کتابت درآمده و تقريباً هیچکدام پیشتر از قرن يازدهم
استنساخ نشدهاند و همچنین جُنگها و تذکرههای موردنظر وی نیز چندان قدمتی
ندارند و باتوجّهبه اينکه اخیراً پژوهشگران معاصر ،سفینهها و تذکرههای متقدّم و
مهمّتری يافتهاند ،میتوان گفت که خطاهای لغوی و ساختاری فراوانی در تصحیح وی
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راه يافته و اشعار بسیاری نیز که سرودۀ ديگر شاعران است ،در ديوان وطواط وارده شده
است .نخستین بار احمدرضا يلمهها در مقالۀ «ضرورت تصحیح مجدد ديوان رشید
وطواط» ( )1389مسئلۀ تصحیفها و خطاهای بسیار نسخۀ چاپی مصحَّح نفیسی را
مطرح کرد و با مقابلۀ نسخ ،به مواردی از اشتباهات نفیسی اشاره کرد و بعضی از
لغزشهای او را متذکّر شد .پس از وی سارا سعیدی و تقی پورنامداريان نیز در مقالۀ
«بررسی انتقادی ديوان رشیدالدّين وطواط» ( )1395خطاهای مصحّح را که ازقضا در
نسخههای موجود از ديوان وطواط هم بهاشتباه ضبط شده بودند ،تصحیح و تنقیح
کردند و برخی از نقايص تصحیح نفیسی را برشمردند .در مقالۀ پیشِ رو آن دسته از
اشعاری که در ديوان وطواط ،مصحّح نفیسی ،وارد شده است ،لیکن بهاحتمال
قريببهيقین از آن شاعر نیست ،بررسی و باتوجّهبه نسخهها و سفینههای شعری بسیار،
داليل ردّ انتساب اين اشعار به رشیدالدّين وطواط ذکر میشود.
 .3نسخ و سفینههای مورداستفاده در این تحقیق
برای ردّ انتساب اشعار دخیل در ديوان رشید وطواط ،از نسخهها و سفینههايی بهره
گرفتیم که متضمّن اشعار شاعر است .در بخش بعد ،با تکیه بر اينکه کداميک از نسخ و
سفینهها اشعار مورد بحث در ديوان مصحّح نفیسی را دربردارند يا ندارند ،در صحّت
انتساب آنها به وطواط بحث میکنیم .اين منابع در حقیقت از جامعترين و مهمترين
مکتوباتی هستند که اشعار رشیدالدّين وطواط را در قرون و اعصار گذشته ضبط کردهاند.
نام و نشان آنها به ترتیب اهمیّت در ادامه آمده است.
 .1-3نسخهها

الف .نسخۀ کتابخانۀ چستربیتی دوبلین به شمارۀ  :103از میان نسخ موجود ديوان
رشیدالدّين وطواط ،نسخۀ موجود در کتابخانۀ چستربیتی دوبلین که در اواخر قرن
هفتم ،يعنی حدود يک قرن پس از مرگ شاعر کتابت شده است ،اقدم نسخ و ازنظر
قدمت و اصالت موردتأيید اهل فن است (← بینش 33-32 :1369 ،و مدبری.)74 :1389 ،
فیلم اين نسخه با شمارۀ  1865و عکس آن به شمارۀ  4505در کتابخانۀ دانشگاه تهران
نگهداری میشود .ازاينپس از اين نسخه با عنوان نسخۀ «الف» ياد خواهد شد.
ب .نسخۀ خالصةاألشعار و زبدةاألفکار کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ :4549
اين نسخه در قرن سیزدهم کتابت شده است که از آن با عنوان «ب» ياد میکنیم.
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ج .نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی با شمارۀ  :4841/2تاريخ کتابت آن 996ق
است .تقريباً نیمی از اشعار وطواط در اين نسخه آمده است .در اين مقاله از اين نسخه با
عنوان نسخۀ «ج» ياد خواهد شد.
د .نسخۀ موزۀ بريتانیا به شمارۀ  :3376اين نسخه در 1002ق کتابت شده است .فیلم
اين نسخه به شمارۀ  1283و  706و عکس آن به شمارۀ  1523و  2307در کتابخانۀ
مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشود که در اين پژوهش ،نسخۀ «د» نامیده شده است.
ه .نسخۀ موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ  :13601اين نسخه در
1018ق کتابت شده است و تقريباً تمامی اشعار ديوان وطواط در آن آمده است .از اين
نسخه در ادامۀ اين مقاله با عنوان نسخۀ «ه» ياد خواهد شد.
و .نسخۀ موزۀ بريتانیا به شمارۀ  .p.51439اين نسخه در قرن يازده کتابت شده است .در
اين مقاله از اين نسخه با عنوان نسخۀ «و» ياد میکنیم.
ز .نسخۀ کتابخانۀ فیضیّۀ قم به شمارۀ  :120اين نسخه در قرن يازدهم کتابت شده و
نزديکترين نسخه به نسخۀ «الف» است.
ح .نسخۀ کتابخانۀ ملّی به شمارۀ  :1984اين نسخه محتمالً در قرن يازدهم کتابت شده
است .اين نسخه ازلحاظ ضبط اشعار شباهت بسیارزيادی به نسخۀ «ج» دارد .ازاينپس
از اين نسخه با عنوان «ح» ياد میشود.
ط .نسخۀ کتابخانۀ ملّی ملک با شمارۀ  :4716/1اين نسخه در اوايل قرن يازدهم کتابت
شده است .از اين نسخه با عنوان نسخۀ «ط» ياد خواهد شد.
ی .نسخۀ کتابخانۀ ملّی پاريس به شمارۀ  :s.p.799میکروفیلم اين نسخه با شمارۀ 656
در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است .اين نسخه به نسخۀ خالصة األشعار شباهت
تامّ و تمام دارد و باتوجّهبه اين شباهت و خطّ نسخه که خطّ خوش نسخ است ،محتمالً
در سدۀ يازدهم تألیف و کتابت شده است .در ادامه از اين نسخه با عنوان نسخۀ «ی»
ياد خواهد شد.
ک .نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ  .9810اين نسخه فاقد انجامه و تاريخ کتابت
است؛ امّا بهنظرمیرسد در قرن يازده يا دوازده کتابت شده باشد .از اين نسخه در ادامه با
نام «ک» ياد میشود.
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 .2-3سفینهها و جُنگها

ل .نسخۀ منتخب ديوانهای کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی با شمارۀ  :14017/7تاريخ
کتابت نسخه695 ،ق ذکر شده است .ترقیمۀ اين مجموعه مجعول است ،ولی تاريخ
کتابت آن به حدود سدۀ  8هجری میرسد (← سروری .)461 :1395 ،از اشعار رشیدالدّين
وطواط چهار قصیدۀ کامل و دو قصیدۀ ناقص و يک قطعه در اين نسخه آمده است.
م .جُنگ يحیی توفیق :در 745ق کتابت شده است و با شمارۀ  1741/449در کتابخانۀ
سلیمانیّۀ ترکیّه نگهداری میشود.
ن .جنگ گنجبخش به شمارۀ  :14456در کتابخانۀ گنجبخش پاکستان موجود است .اين
مجموعه که به جنگ گنجبخش معروف است ،در اواخر سدۀ هشتم هجری کتابت شده
است.
س .جُنگ شمارۀ  534مجلس شورای اسالمی :تاريخ گردآوری آن محتمالً قرن هشتم و
تاريخ کتابت آن نیز متأخّر از سدۀ نهم هجری نیست (← چترايی.)72-71 :1392 ،
ع .سفینۀ شعری با نام تذکرۀ شعرا در کتابخانۀ مجلس با شمارۀ  900محفوظ است که
به نام جنگ  900شناخته شده است .تاريخ کتابت اين جنگ مشخّص نیست؛ امّا برخی
از محقّقان تاريخ کتابت آن را سدۀ هشتم هجری تخمین زدهاند (← میرافضلی.)111 :1383 ،
ف .سفینۀ ترمذ که در قرن هشتم گردآوری شده و تنها نسخۀ خطّی آن نیز در قرن
هشتم کتابت شده است .اين سفینه با شمارۀ  183در کتابخانۀ دولتی نسخههای خطّی
مدراس محفوظ است و اخیراً به همّت امید سروری با همکاری سیّدباقر ابطحی منتشر
شده است.
ص .روضةالنّاظر و نزهةالخاطر که سفینهای موضوعبندیشده و متعلّق به سدۀ هشتم
هجری است .تاريخ کتابت دستنويس مورد مراجعۀ ما از اين سفینه مشخّص نیست؛ امّا
تاريخ گردآوری و کتابت آن از يکديگر چندان دور بهنظرنمیرسد (← نوريان ،شريفی و
رشیدی .)40 :1386 ،اين جُنگ با شمارۀ  766در کتابخانۀ ملّی دانشگاه استانبول محفوظ
است و میکروفیلم آن با شمارۀ  247در کتابخانۀ دانشگاه تهران نگهداری میشود.

 .4اشعار دخیل در دیوان رشیدالدّین وطواط
در اين بخش براساس نسخ و جنگهای معرفیشده در بخش قبل ،اشعاری بررسی
میشود که در چاپ مصحَّح نفیسی در ديوان وطواط وارد شده است؛ امّا بهاحتمال
قريببهيقین از آن او نیست .در اين موضع ضمن نقل اشعار ،داليل مختلفی که انتساب
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آنها را به وطواط تضعیف میکند ،ذکر میکنیم .نخست قصیدهای است در مدح خاقانی
شروانی با اين مطلع:
ز دور جنبش اين چرخ سیمگونسیما

چو سیم و زر شده گیر اشک ما و چهرۀ ما
(وطواط)24 :1339 ،

که بهاحتمال بسیارزياد سرودۀ وطواط نیست .اکنون داليل ردّ انتساب آن را ذکر
میکنیم:
 .1اين قصیده در میان تمام نسخههايی که در بخش قبل ذکر شد ،تنها در نسخههای
«ح» و «ط» آمده است که هردو از ديگر نسخ بررسیشده در اين تحقیق ،اصالت و
اهمیّت کمتری دارند .هردو نسخه در قرن يازدهم کتابت شدهاند و تفاوتهای بسیاری با
نسخۀ «الف» که اقدم نسخ ديوان وطواط است ،دارند .اين نکته که قصیدۀ مذکور در
میان هجده نسخه و جُنگ موردبررسی در اين مقاله ،تنها در دو نسخۀ متأخّر آمده
است ،بهخودیخود انتساب آن را به وطواط تضعیف میکند؛ بهعبارتديگر ،عدم
پشتیبانی نسخههای کهن ،انتساب اين قصیده را به وطواط با ترديد همراه میکند.
 .2اين قصیده در ديوان مجیرالدّين بیلقانی ( )22-20 :1358نیز آمده است و ازلحاظ
سبکی شباهت تامّ و تمام به باقی اشعار وی و درکل ،سبک شاعران ارّان و شروان دارد.
 .3اين قصیده ازلحاظ سبکی بههیچوجه به ديگر اشعار وطواط شبیه نیست و زبان آن از
زبان وطواط بسیاردور است؛ مگر اينکه بگويیم وطواط در اين قصیده زبان و سبک
معهود خود را ترک کرده تا به طرز خاقانی و شعرای منطقۀ او قصیدهای بسازد.

 .4میدانیم که در ديوان خاقانی قصیدهای در جواب يکی از اشعار وطواط با مطلع زير
موجود است:
مگر به ساحت گیتـــی نماند بـوی وفا

کـه هیــچ انس نیامد ز هیچ انس مرا
()29 :1385

گويا برخی کاتبان که از وجود چنین شعری در مدح وطواط در ديوان خاقانی مطّلع
بودهاند ،قصیدۀ مرسولۀ وطواط را نیافته و به همین دلیل قصیدۀ مجیرالدّين بیلقانی را
که ازقضا در مدح خاقانی بوده و جای آن در ديوان وطواط خالی بوده است ،در
نسخههای خطّی ديوان او وارد کردهاند.
 .5از قصیدهای که رشید وطواط برای خاقانی فرستاده ،دو بیت باقی مانده است؛ اين دو
بیت در حاشیۀ ديوان خاقانی که در قرن ششم کتابت شده و در کتابخانۀ مجلس شورای
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اسالمی محفوظ است ،ضبط شده است .قبل از شروع قصیدۀ خاقانی در اين نسخه
نوشته شده است :امام رشیدالدّين وطواط قصیدهای بدو فرستاد؛ اوّلش اين است:
ای سپهــر قـــدر را خورشید و ماه

وی ســريـــر فضل را دستور و شاه

افضلالدّين بوالفضايل بحـــر فضل

فیلســوف ديـــنفــزای کفـــرکاه
(خاقانی ،ش  :976برگ )269

ابیات يادشده همچنین در بهارستان جامی نیز آمده است و عنوان آن چنین است:
«و رشیدالدّين وطواط در مدح وی [(خاقانی)] گفته است» (جامی)141 :1379 ،؛ بنابراين
ترديدی باقی نمیماند که قصیدۀ وطواط در مدح خاقانی ،احتماالً بايد با اين ابیات
شروع شده باشد و قصیدهای که در ديوان مصحَّح نفیسی آمده ،اين قصیده نیست.
 .6خاقانی در قصیدهای در پاسخ به شعر وطواط تصريح میکند که شعر رشید  31بیت
بوده است:
طويلۀ سخنش سیويک جواهــر داشت

نهادمش بـــه بهــای هــزارويک اسمـا
(خاقانی)30 :1385 ،

درحالیکه قصیدۀ موجود در ديوان مصحّح نفیسی  29بیت و در ديوان مجیر 42
بیت است.
 .7در قصیدۀ خاقانی در بیتی اشاره شده که وطواط در قصیدۀ خود خاقانی را «چشمۀ
خضر» خوانده است؛ امّا در قصیدۀ مضبوط در چاپ مصحّح نفیسی چنین خطابی وجود
ندارد:
بـــه صـــد دقیقه ز آب درمنــه تلخترم

به سخره چشمۀ خضرم چه خواند آن دريا
(همان)30 :

 .8قصیدۀ مذکور در ديوان مجیرالدّين بیلقانی ،مصحّح محمّدآبادی ،در دو نسخۀ
مورداستفادۀ وی آمده است؛ يکی از اين نسخ در سدۀ دهم کتابت شده و از نظر صحّت و
اصالت تاحدودی قابلاطمینان است .مصحّح دربارۀ اين نسخه در مقدّمه نوشته است:
«اين نسخه نیز قابلاعتماد و نسبتاً کامل است؛ ازاينرو جزو نسخ اصلی قرار گرفت»
(آبادی.)88 :1358 ،
باتوجّهبه داليل يادشده جای ترديد باقی نمیماند که قصیدۀ موجود در ديوان
وطواط ،آن قصیدهای نیست که رشید برای خاقانی فرستاده است و بهاحتمال زياد
کاتبانی که از وجود شعری از وطواط در مدح خاقانی آگاهی داشتهاند ،بهسبب نیافتن
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آن شعر ،سرودۀ ديگری را که ظاهراً متعلّق به مجیرالدّين بیلقانی است ،در ديوان او وارد
کردهاند.
ديگر شعر دخیل در ديوان وطواط قصیدهای با اين مطلع است:
ای ملک را ثنای صـــدر تــو کار

وی فلک را هـــوای قــدر تو بار
(وطواط)221 :1339 ،

و داليل ردّ انتساب آن به وطواط عبارت است از:
 .1اين قصیده از میان نسخ و سفینههای معرفیشده در بخش قبل در نسخۀ «ج»« ،د»،
«ه»« ،و» و «ح» آمده است .با تکیه بر نتايج بهدستآمده از مطالعۀ اين نسخ،
بهنظرمیرسد که آنها نسخۀ مادر يکسان و مشابهی داشتهاند و ازهمینرو کاتبان آنها
قصیدۀ مذکور را بهاشتباه از روی نسخۀ مادر يا از روی يکی از همین نسخ ،يکی پس از
ديگری در ديوان وطواط وارد کردهاند .ازجمله داليلی که میتوان برای اثبات
يکسانبودن نسخۀ مادر ارائه کرد ،آن است که تقريباً تمام اشعار وطواط در اين نسخ
ضبط های مشابه و همانندی دارند و يا اشتباهات ،نواقص و کاستیهای يکسانی در آنها
راه يافته است.
 .2اين قصیده در سفینۀ شمارۀ  3775کتابخانۀ اسماعیل صائب ترکیّه ،کتابتشده در
681ق و جُنگ مونساألحرار فی دقايقاألشعار ،کتابتشده در 741ق به قوامالدّين
گنجوی منسوب است و اگرچه سعید نفیسی نیز در حاشیۀ چاپ مصحّح خود متذّکر
شده که «اين قصیده در بیشتر جاها به نام قوامی گنجوی ،شاعر معاصر رشید آمده است
و تنها در يک نسخه از ديوان رشید ضبط شده است» (وطواط ،)221 :1339 ،امّا باز اين
سروده را در تصحیح خود آورده و مستندات ديگر را ناديده گرفته است .جنگ شمارۀ
 3775يکی از کهنترين مجموعههای شعر فارسی و عربی است که ازحیث قدمت و
اصالت اهمیّت بسیاری دارد (← بشری .)36 :1389 ،در برگ آغازين اين جنگ ،قصیدۀ
مذکور آمده و به تصريح شاعر آن ،قوامالدّين الجنزی (گنجهای/گنجوی) ذکر شده است
(دستنويس ش  :3775برگ يک) .همچنین در مونساألحرار نیز که ازحیث قدمت و اصالت
و اشتمال بر اشعار بسیار و دقّت و امانتداری مؤلّف آن (محمّد بن بدرالدّين جاجرمی) در
نقل و ضبط بیتها حائز اهمیّت بسیاری است ،شعر يادشده صريحاً به قوامی گنجوی
نسبت داده شده است (جاجرمی .)86/1 :1337 ،قوامالدّين محمّد يا احمد بن ابیبکر
مطرّزی گنجوی از شاعران سدۀ ششم هجری است که احتماالً قصیدۀ بديعیّۀ مورد بحث
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را سروده و آن را «بدائعاألسحار فی صنايعاألشعار» يا چیزی شبیه به آن نام نهاده است
(← ديباجی 31 -30 :1382 ،و بشری.)43-42 :1392 ،
 .3ممدوح اين قصیده قزلارسالن ،از اتابکان مشهور آذربايجان است که اگرچه در عهد
وطواط میزيسته ،امّا در هیچ شعر ديگری در ديوان شاعر مدح وی نیامده است؛
درحالیکه وطواط بهطور معمول برای ممدوحان خود بیش از يک يا دو شعر میسازد و
اين روش معمول او در ديوان است .همچنین بعید به نظر میرسد که وطواط با دربار
اتابکان آذربايجان ارتباط داشته است.
 .4بهاحتمال بسیارزياد ،بهسبب اشتهار وطواط به استعمال صنايع بالغی و ترکیبات
صناعی و همچنین شايد بهعلّت شهرت کتاب حدائقالسّحر وی در علم بديع ،کاتبان
نسخ و ناسخان صحف اين قصیدۀ مصنوعه را که در هر بیت آن آرايه و صنعتی بهکار
رفته است از آن وطواط فرض کردهاند و بهخاطر خمولی و گمنامی قوامالدّين گنجوی
آن را در زمرۀ اشعار رشید آوردهاند.
 .5در جنگ شمارۀ  3775کتابخانۀ اسماعیل صائب ترکیّه ،عنوان قصیدۀ مصنوعۀ مورد
بحث چنین است« :
» (دستنويس ش  :3775برگ يک) .شايد يکی از داليلی
که بعدها سبب شده است اين قصیده را به وطواط نسبت دهند ،عبارت «حدائقالسّحر
فی دقايقالشّعر» در عنوان قصیدۀ بديعیّه در نسخۀ اخیرالذّکر است که شباهت تامّ و
تمام با نام کتاب معروف رشیدالدّين وطواط دارد.
ديگر شعر دخیل در ديوان وطواط قصیدهای است با مطلع
که کـــرد کار کـــرم مردوار در عالم؟

که کــرد اساس ممالک ممهّد و محکم؟
(وطواط)331 :1339 ،

و داليل ردّ انتساب آن به وطواط عبارت است از:
 .1قصیدۀ مذکور در هیچيک از هجده نسخۀ موردبررسی ما در اين تحقیق که شامل
اقدم و اصحّ نسخ ديوان وطواط است ،نیامده و مشخّص نیست نفیسی با تکیه بر کدام
نسخه اين قصیده را آورده است.
 .2اين قصیده در ديوان مجیرالدّين بیلقانی مصحّح محمّدآبادی آمده ( )138 :1358و به
ديگر اشعار موجود در ديوان او شباهت بسیار دارد .همچنین قصیدۀ مذکور در المعجم
فی معايیر اشعار العجم نیز که از مهمّترين کتب فارسی در علم بالغت است و در قرن
هفتم تألیف شده ،به نام مجیرالدّين بیلقانی آمده است (شمسقیس رازی )434 :1388 ،و
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ايضاً در مونساألحرار فی دقايقاألشعار که از مهمّترين جنگهای قرن هشتم هجری
بهشمارمیآيد (جاجرمی/1 :1337 ،لن) .گويا رضاقلیخان هدايت که در تألیف مجمعالفصحاء
از مونساألحرار بهره میبرده و اين کتاب از منابع او در تدوين تذکرهاش بوده است ،به
حسب آنکه بدرالدّين جاجرمی گاهوبیگاه اشعار سرودۀ خود را نیز در مونساألحرار
آورده ،قصیدۀ فوقالذکر را از آن جاجرمی دانسته است (هدايت)599/1 :1382 ،؛ باری
بهنظرمیرسد که اين قصیده سرودۀ کسی جز مجیرالدّين بیلقانی نباشد.
 .3اين قصیده در چهار نسخۀ مورداستفادۀ محمّدآبادی در تصحیح ديوان مجیر وجود
داشته که يکی از آنها نسخۀ اساس و متن اصلی ديوان مصحّح او بوده است (مجیرالدّين
بیلقانی :1358 ،هفتادونه) و سه نسخۀ ديگر نیز از نسخ قابلاعتماد و نسبتاً کامل بودهاند
(همان :هشتاد-هشتادودو) که جابهجا در فرآيند تصحیح با ضبطهای بهتر وی را ياری
دادهاند؛ باتوجّهبه اين مسئله قصیدۀ يادشده بهاحتمال قريببهيقین سرودۀ مجیرالدّين
بیلقانی است.
 .4ممدوح اين قصیده فردی به نام «محمّد» است که گويا از ملوک نیز بوده؛ امّا در
ديوان وطواط ممدوحی به اين نام که ازجملۀ حاکمان يا ملوک باشد ،نمیشناسیم.
 .5باتوجّهبه اينکه قصیدۀ مذکور محذوفالنقط بوده و در کتابهای بالغی ازجمله در
المعجم بدان مثل زدهاند و بهعنوان نمونه برای حروف عطل نقل کردهاند ،مستبعد
نخواهد بود اگر بگويیم که شهرت وطواط به صنعتپیشگی و بهکارگرفتن صنايع بالغی و
آرايههای ادبی ،ازجمله عواملی بوده است که اين قصیده را به او نسبت دهند و به نام او
در برخی از نسخ ضبط کنند.
از ديگر اشعار دخیل در ديوان وطواط دو بیت است که بی هیچ توضیحی در بخش
غزلیّات آمده است:
با تـــو در سینــه جان نمیگنجد

تـــو درونـــی ،از آن نمـــیگنجد

عشـــق در سـر برفت و عقل برفت

کايـــن دو در يک مکان نمیگنجد
(وطواط)566 :1339 ،

و اکنون داليل ردّ انتساب آن به وطواط:
 .1اين ابیات در میان هجده نسخه و جُنگ موردبررسی ما در اين تحقیق ،تنها در نسخۀ
کتابخانۀ ملّی پاريس ،نسخۀ «ی» و خالصةاألشعار ،يعنی نسخۀ «ب» آمده است .اين دو
نسخه از ضعیفترين نسخی است که اشعاری از وطواط در آن مضبوط است؛ به عبارت
بهتر ،بهسبب ماهیّت کشکولی خالصةاألشعار و بهعلّت اهتمام تقیالدّين کاشانی در
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ضبط و حفظ اشعار مختلف ،ابیات بسیاری در اين جنگ بهاشتباه به شاعران و
سرايندگان ديگر نسبت داده شده است و ازآنجاکه نسخۀ «ی» طابقالنّعلبالنّعل شبیه به
خالصةاألشعار (تألیفشده در 1016ق) است ،جای ترديد باقی نمیماند که کاتب آن ،اين
نسخه را از روی يکی از نسخ خالصةاألشعار نوشته و ازهمینرو شعر يادشده را در میان
اشعار وطواط آورده است.
 .2ابیات مذکور در ديوان امیرخسرو دهلوی همراه با تخلّص وی در چاپ مصحّح سعید
نفیسی که ازقضا مصحّح ديوان وطواط نیز هست ،پیدا شد:
با تــو در سینــــه جان نمیگنجد

تـــو درونــــی از آن نمــیگنجد

تنگ دارد دل مــــرا کــــه در او

جـــز تــو کس ای جوان نمیگنجد

آنچنانـــی نشستـــه انــــدر دل

که نفس هـــم در آن نمــیگنجد...

عشق در ســـــر فتاد و عقل برفت

کايـــن دو در يک مـکان نمـــیگنجـد

تا کــــه «خســـرو» زبان گشاد از تو

سخنش در جهــــان نمـــیگنجـد
(امیرخسرو دهلوی)315-314 :1361 ،

که باتوجّهبه بیت تخلّص و همچنین مختصّات سبکی اين غزل ،ترديدی باقی نمیماند
که شعر مذکور از آنِ وطواط نیست و احتماالً سرودۀ امیرخسرو دهلوی شاعر سدۀ هفتم
هجری است.
ديگر شعر دخیل در ديوان وطواط در چاپ مصحَّح نفیسی ،ابیاتی است که ذيل
عنوان «در معارف» در بخش مقطّعات آمده است:
نکنــد بــا عــــدو مـــدارا ســـود

از بـــر قرب دور بايـــد بــود

گــرچـه داری بـــه نــاز کــژدم را

بـزنـــد هــر کجات يابــد ،زود
(وطواط)584 :1339 ،

اين ابیات که از امثال ساير است و دهخدا نیز آن را در امثال و حکم ذکر کرده است
( ،)1826/4 :1383محتمالً سرودۀ وطواط نیست و داليل ردّ انتساب آن از اين قرار است:
 .1اين ابیات تنها در نسخۀ «ک» آمده است که از نسخ متأخّر است.
 .2اين شعر در لباباأللباب عوفی به نام ابونصر احمد بن ابراهیم طالقانی آمده است.
عوفی دربارۀ او مینويسد:
از مدّاحان حضرت نظامالملک بود و نظم او در مدح نظام از انتظام امور در سلک مراد و
از رعايت شرايط وفا در مقام وداد خوبتر و مطلوبتر است و به هردو زبان ،شعر او
مقبول ...در وعظ گويد :نکند با عدو.)69/2 :1324( ...

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1398شمارۀ پیاپي 89/ 24

باتوجّهبه قدمت لباباأللباب و نادربودن مضامینی ازايندست در اشعار وطواط و
همچنین قربت عهد حیات عوفی به زمان وطواط ،میتوان قول عوفی را پذيرفت و اين
قطعه را از آنِ ابونصر طالقانی دانست و آن را از اشعار دخیل در ديوان وطواط شمرد و
هم از اين جمله است قطعۀ
چاکران تـو گــه رزم چــو خیّاطانند

گرچه خیّاط نیاند ،ای مَلِک کشورگیر

بـه گــز نیزه قد خصم تو میپیمايند

تا ببُــرند بـه شمشیر و بدوزند به تیر
(وطواط)590 :1339 ،

که تاآنجاکه تتبع کرديم ،تنها در آتشکدۀ آذر و مجمعالفحصاء ،به نام رشیدالدّين وطواط
آمده است (آذربیگدلی310 :1337 ،؛ هدايت )853/1 :1382 ،و داليل ردّ انتساب آن به وی
عبارت است از:
 .1اين ابیات در هیچيک از هجده نسخۀ موردبررسی ما در اين تحقیق که شامل ديوان
وطواط و جُنگهای دربردارندۀ اشعار اوست ،نیامده است.
 .2در خريدة القصر و جريدة العصر اثر عمادالدّين اصفهانی که از مهمّترين تذکرههای
قرن ششم هجری است ،اين ابیات تلويحاً به ابوالمعالی نحّاس رازی از شعرای قرن ششم
نسبت داده شده است .در اين کتاب به صراحت نام ابوالمعالی نحاس رازی ذکر نشده و
تنها هنگامی که از اشعار ضیاءالدّين فضلاهلل بن علیّ بن عبداهلل بن الحسینی الرّاوندی
سخن گفته میشود ،مینويسد« :و قوله قد عَرَّبَ معنی فارسیّه مِن قصیده النحّاس» و
آنگاه آن ابیات عربی را میآورد:
عَبِیـــدُک أصبحـــوا يـــوم القِتَالِ

کخیّاطِیــنَ فـــی شبـــه المثـــالِ

بــذرعان القنا ذَرَعــــوا و قطّــــوا

بأنصُلِهـــم و خاطــــــوا بِالنّبـــالِ
(اصفهانی)72/9 :1375 ،

که احتماالً ترجمۀ ابیات مورد بحث ماست؛ امّا مشخّص نیست مقصود او از نحّاس همان
ابوالمعالی نحّاس رازی است يا شخص ديگری .الیاس نورايی و سهیل ياری گلدرّه نیز
که دربارۀ اشعار پراکندۀ نحّاس رازی تحقیقی جامع ارائه دادهاند ،در اين باب شک و از
انتساب بیشبهۀ ابیات يادشده به وی خودداری کردهاند (← نورايی و ياری گلدرّه:1394 ،
 .)317ابیات مذکور همچنین در کتاب محیط زندگی و اشعار و احوال رودکی به کوشش
نفیسی نیز وارد شده که در اين کتاب نفیسی ابیات مورد بحث را به نقل از مجمع
الصّنايع فی علوم البدايع تألیف نظامالدّين جیويی در زمرۀ اشعار رودکی آورده است
(نفیسی .)502 :1341 ،همچنین براساس تحقیق نورايی و ياری گلدرّه اين ابیات در تاج
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المآثر نظامی برگ 66ر بدون نام گوينده آمده و در فرهنگ جهانگیری نیز به نام ظهیر
فاريابی ثبت شده که البتّه در ديوان ظهیر ويرايش يزدگردی نیامده است (نورايی و ياری
گلدرّه .)317 :1394 ،بههرروی از آنچه گفته شد ،محقّق است که ابیات مورد بحث به
سخنوران مختلفی منسوب بوده و اينکه صاحب خريدةالقصر (متوفّی 597 :ق) که چند
سال پس از وطواط (متوفّی573 :ق) فوت کرده  ،آن را از وطواط ندانسته است ،تقريباً
انتساب آن را به وی رد میکند؛ مگر اينکه بپذيريم ابیات عربی نقلشده در خريدة القصر
ترجمۀ شعر مورد بحث ما نباشد که البتّه بعید است.
بهغیر از اين ابیات ،ديگر شعر دخیل در ديوان وطواط رباعیای است که در منابع
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
(وطواط)613 :1339 ،

و داليل ردّ انتساب آن عبارت است از:
 .1اين رباعی نیز مانند غزل «با تو در سینه جان نمیگنجد »...تنها در نسخۀ «ی» و
«ب» آمده است .همانطورکه پیش از اين نیز گفته شد ،نسخ يادشده از سستترين
منابع دربردارندۀ اشعار وطواط هستند و بیشترين اختالف را با نسخۀ «الف» دارند که
اصحّ نسخ ديوان وطواط است .همچنین بیترديد نسخۀ «ی» از روی خالصةاألشعار
نوشته شده که در جای جای آن ابیاتی به خطا به ديگر شاعران نسبت داده شده است و
مطالب زائد در آن کم نیست.
 .2تقیالدّين کاشانی صاحب خالصةاألشعار پیش از نقل رباعی مذکور مینويسد:
موالنا عبدالرّحمن جامی در بهارستان اين رباعی را که نوشته میشود ،به اسم
رشیدالدّين نوشته و صاحب تاريخ گزيده به شیخ ابوسعید ابیالخیر نسبت داده،
علیایّحال در ديوان وی به نظر نرسید و گويا تتبّع موالنا جامی غلط نخواهد بود
(ش :4549برگ .)388

و به تبع او کاتب نسخۀ کتابخانۀ پاريس نیز پس از نقل رباعی آورده است:
موالنا عبدالرّحمن جامی در بهارستان اين رباعی را به اسم او نوشته و صاحب تاريخ
گزيده به شیخ ابوسعید ابوالخیر نسبت داده ،علیایّحال در ديوان وی به نظر نرسید و
گويیا تتبّع موالنا جامی [غلط] نخواهد بود (دستنويس نسخۀ پاريس ،ش: s.p.799
برگ .)213
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که نشان می دهد اين رباعی از قديم به ابوسعید ابوالخیر نیز منسوب بوده است .باری،
اگرچه جامی اين رباعی را از آنِ وطواط میداند (←  ،)138 :1379امّا صاحب تاريخ گزيده
و مؤلّف حبیب السّیَر آن را بهتصريح به ابوسعید ابوالخیر نسبت میدهند (حمداهلل مستوفی،
 .)660 :1364خواندمیر مینويسد:
از نتايج طبع فیّاض آن جناب رباعیّات هدايت آيات اشتهار دارد و از آن جمله يکی اين
است رباعی :چشمی دارم همه.)310/2 :1380( ...

همچنین اين رباعی در ديوان ظهیرالدّين فاريابی نیز آمده و دو نسخه از نسخ
مورداستفادۀ مصحّح آن ديوان متضمّن اين رباعی بوده است (← ظهیرالدّين فاريابی:1381 ،
 .)260باری ،بهنظرمیرسد که اين رباعی نه از ابوسعید ابوالخیر باشد و نه از ظهیرالدّين
فاريابی و نه از شاعرانی که در ادامه خواهد آمد و بهاحتمال بسیارزياد ،شاعر آن کسی
نیست جز رشیدی سمرقندی ،از سخنوران قرن ششم هجری در ماوراءالنّهر .اين رباعی
در لباباأللباب عوفی به نام رشیدی سمرقندی آمده است (← عوفی )180/2 :1324 ،و
شباهت نام «رشیدی» با رشید وطواط شايد يکی ازجمله عواملی باشد که رباعی مذکور
در ديوان وطواط راه يافته است .همچنین اين رباعی در ديوان رباعیّات اوحدالدّين
کرمانی نیز آمده است (← اوحدالدّين کرمانی )233 :1366 ،و نیز در تفسیر کشفاألسرار و
عدةاألبرار نويسنده ،اين رباعی را بدون ذکر شاعر آن در نوبةالثالثۀ تفسیر سورۀ فاتحه
آورده است (میبدی )31/1 :1371 ،که دستکم نشان میدهد اين رباعی در میان شعرا و
متقدّمان بیشتر برای بیان مفاهیم حکمی و عرفانی کاربرد داشته است .همچنین اين
رباعی در کلیّات شمس يکجلدی چاپ امیرکبیر نیز در میان رباعیّات موالنا آمده است
(← مولوی)1337 :1376 ،؛ امّا شگفت اينکه در رباعیّات مولوی در کلیّات شمس ده جلدی
مصحّح بديعالزمان فروزانفر نیامده است .بههرروی اين شعر بیشتر در میان اهل تصوّف و
در متون عرفانی بهکاررفته و اگرچه صوفیّ ه گاه از معنای ظاهری اشعار شعرای درباری
عبور کرده و آنها را اغلب از ساحت عرفانی تفسیر کردهاند ،بعید بهنظرمیرسد که رشید
وطواط صاحب چنین رباعیای باشد ،بهويژه اينکه مضمون يا مضامینی شبیه به آن
بههیچوجه در ديوان او به چشم نمیخورد.
 .3بهنظرمیرسد که تقیالدّين کاشانی و کاتب نسخۀ پاريس که عیناً از روی
خالصةاألشعار رونويسی کرده است ،بهتَبَع اشتباهی که جامی کرده و رباعی مذکور را از
آن وطواط دانسته است ،اين شعر را در سلک اشعار وی آوردهاند .بايد گفت که جامی
تنها در اين مورد مرتکب خطا نشده ،بلکه چنانکه در ادامه نشان داده میشود ،مجدداً
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رباعیای از آن رشیدی سمرقندی را به وطواط نسبت داده و اين رباعی را دقیقاً پس از
رباعی ياد شده در اين قسمت آورده است .در حقیقت هر سه شعری که جامی بهعنوان
نمونه از سرودههای وطواط نقل کرده است (← جامی ،)138-137 :1379 ،بیترديد از آنِ او
نیست؛ حتّی قطعهای نیز که در ديوان وطواط مصحَّح نفیسی وارد نشده ،امّا در
بهارستان به وطواط نسبت داده شده است ،سرودۀ رشیدی سمرقندی است و در
لباباأللباب ،مجمعالفصحاء و آتشکدۀ آذر در زمرۀ اشعار وی آمده است (عوفی:1324 ،
179/2؛ هدايت 328/1 :1382 ،و آذر بیگدلی .)341/1 :1337 ،شايد جامی زمانی که به ذکر
شعرای ماوراءالنّهر و رشیدالدّين وطواط رسیده ،ديوان وی را در دست نداشته است؛
ازهمینرو ابیات ديگری را که سرايندگان آنها آوازۀ چندانی نداشتهاند ،به وطواط نسبت
داده است يا اينکه وی در هنگام نقل اشعار وطواط ،لباباأللباب عوفی را در دست داشته
و با ديدن نام رشیدی و نسبت او به ماوراءالنّهر گمان کرده که او همان رشیدالدّين
وطواط است و دو رباعی و يک قطعۀ منتسب به رشیدی را از وطواط دانسته و آنها را
در بهارستان نقل کرده است .آنطورکه از شواهد و قرائن برمیآيد ،نظر دوم محتملتر
است؛ زيرا دقیقاً دو رباعی و قطعهای که جامی در ذيل شرح احوال وطواط نقل کرده،
عوفی در لباباأللباب در ذکر رشیدی سمرقندی آورده است.
ديگر شعر دخیل در ديوان وطواط ،رباعیای است که در هیچيک از نسخ موردبررسی
ما نیامده است:
تا گـرد رخت سنبل تـــر کاشتهاند

عشّاق دل از مهـر تو برداشتهاند

آن چاه ذَقَن کــه دل در او میافتاد

تا لب بــه بنفشۀ تــر انباشتهاند
(وطواط)614 :1339 ،

و داليل ردّ آن همانطورکه گفته شد:
 .1يکی آن است که در هیچيک از هجده نسخۀ موردبررسی ما در اين تحقیق که در
زمرۀ آن کهنترين نسخ باقیمانده از ديوان وطواط نیز هست ،نیامده است.
 .2ديگر آنکه اين رباعی با کمی تفاوت در خالصةاألشعار بخش اصفهان آمده و در آنجا
به موالنا کمالالدّين حسین ضمیری منسوب است .صورت رباعی در خالصةاألشعار
چنین است:
تا گـرد لبت سنبل تــر کاشتهانــد

عشّاق دل از مهـــر تــو برداشتهاند

چاه زَنَخت کــه دل در او میافتـد

تا لب ز بنفشــۀ تـــر انباشتهانــد
(تقیالدّين کاشانی)45 :1386 ،
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همچنین اين شعر در کتاب جنگ رباعی به پژوهش سیّدعلی میرافضلی با اندکی
اختالف به نام امامی هروی آمده است:
تا گرد رخت عنبر تــــر کاشتهاند

عشّاق دل از مهـــر تــو برداشتهاند

چاه زَنَخت کــه دل در آن میافتاد

تا ســر بــه بنفشۀ تــر انباشتهاند
(میرافضلی)474 :1394 ،

صةاألشعار تقیالدّين کاشانی
جالب آنجاست که در اين کتاب نیز اين رباعی از خال 
دستنويس  7790دانشگاه تهران به نام امامی هروی نقل شده است؛ يعنی در نسخ
خالصةاألشعار يک رباعی به دو شاعر نسبت داده شده است .میرافضلی دربارۀ اين رباعی
مینويسد:
اين رباعی در ديوان رشید وطواط هم وارد شده و در مجموعۀ اشعار و مراسالت
کتابخانۀ الال اسماعیل به اسم مجد همگر ديده میشود؛ امّا منابع ديگر اين دو انتساب
را تأيید نمیکنند (همان.)477 :

همچنین در ديوان امامی هروی تصحیح عصمت خوئینی اين رباعی به نقل از همان
دستنويس از خالصةاألشعار به نام وی نقل شده است (← امامی هروی .)222 :1394 ،با
اين که انتساب اين شعر به امامی هروی محتمل است ،نبايد فراموش کرد که تقیالدّين
کاشانی قريب به عهد کمالالدّين حسین ضمیری میزيسته است و اين دو همعصر
بودهاند و عجیب است که مؤلّف خالصةاألشعار به اشتباه شعری از آن وطواط يا يکی از
شعرای متقدّم را در مطاوی اشعار يکی از همعصران خود که اشعارش به قول خود
کاشانی زبانزد عامّ و خاص بوده است (تقیالدّين کاشانی )5-4 :1386 ،آورده باشد .به هر
روی اگرچه نمیتوان در باب سرايندۀ اين رباعی قضاوت جزمی کرد ،امّا باتوجّهبه انتساب
اين شعر به شاعران متفاوت و با درنظرگرفتن آنکه اين رباعی در نسخ موردبررسی ما
نیامده است ،آن را از اشعار دخیل در ديوان وطواط میدانیم.
شعر ديگری که بهاشتباه در ديوان وطواط مصحّح نفیسی وارده شده ،رباعی زير
است:
بر ياد تــو ،بــی تــو ،اين جهان گذران

بگذاشتم ،ای ماه و تــو از بــیخبــران

دست از همه شستم و نشستم به کـران

چون بـی تــو گذشت ،بگذرد بی دگران
(وطواط)617 :1339 ،

که تقريباً داليل ردّ انتساب آن شبیه به داليل ذکرشده برای رباعی «چشمی دارم همه
پر از صورت دوست »...است:
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 .1اين رباعی تنها در نسخۀ «ه»« ،ی» و «ب» آمده است که اين نسخ بیشترين اختالف
را با نسخهها و جُنگهای کهن دارند و اين يکی از داليلی است که بهطورکلّی در اعتبار
آن شبهه ايجاد میکند .پانزده نسخه و جُنگ ديگر اين رباعی را ندارند .شايان ذکر است
که هیچکدام از اين سه نسخه پیشتر از قرن يازدهم کتابت نشدهاند و در نسخ و
جنگهای قديمی اين رباعی به نام وطواط نیامده است.
 .2احتماالً بهسبب اشتباه جامی که رشیدی سمرقندی را با رشید وطواط خلط کرده و
اين رباعی را از آن وطواط دانسته (جامی ،)138 :1379 ،شعر مذکور در اين نسخ راه يافته
است .جامی در بهارستان سه نمونه شعر برای وطواط ذکر کرده که همۀ آنها در
لباباأللباب منسوب به رشیدی سمرقندی است.
 .3اين رباعی در لباباأللباب ،آتشکدۀ آذر و مجمعالفصحاء ،به نام رشیدی سمرقندی از
شاعران قرن ششم آمده است (عوفی180/2 :1324 ،؛ هدايت328/1 :1382 ،؛ آذربیگدلی:1337 ،
.)341/1
 .5نتیجه
آوازۀ رشیدالدّين وطواط و رتبه و پايگاه او در دربار خوارزمشاهیان و همچنین اشتهار او
به استعمال صنايع بالغی و آرايههای ادبی و صنعتپیشگی در سرودن اشعار و ترتیب
ابیات و تنظیم الفاظ باعث شده است که از قديم اشعاری از ديگر شاعران و سخنوران به
ديوان اشعار او راه يابد و کاتبان و ناسخانِ نسخ و جُنگها ابیاتی را که عموماً گويندگان
آن از ناظمان کمتر شناختهشده و بینامونشانتری بودهاند ،در مطاوی اشعار او و به نام
او ثبت و ضبط کنند .اين عامل سبب شده است که اشعار بسیاری از ديگر شاعران در
ديوان وطواط مصحَّح سعید نفیسی راه يابد .براساس نتايج بهدستآمده در اين تحقیق
بهنظرمیرسد که در ديوان شاعر دو قصیده از مجیرالدّين بیلقانی و يک قصیدۀ از
قوامالدّين گنجوی ،ابیاتی از امیرخسرو دهلوی ،يک قطعه از ابونصر طالقانی و قطعۀ
ديگر احتماالً از ابوالمعالی نحّ اس رازی ،دو رباعی احتماالً از رشیدی سمرقندی و رباعی
ديگر محتمالً از کمالالدّين حسین ضمیری راه يافته است که انتساب آنها را به وطواط
نهتنها نسخ کهن و معتبر ديوان وی پشتیبانی نمیکند ،بلکه منابع و مأخذ ديگر نیز بر
ردّ انتساب آنها به وی مهر تأيید میزند .باری ممکن است در ديوان شاعر مصحَّح
نفیسی اشعار ديگری نیز آمده باشد که محتمالً سرودۀ وطواط نیستند و داليل تاريخی و
سبکشناختی و نسخهشناختی ،همه حکم بر ردّ انتساب آن ابیات به وی میدهند؛ امّا
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بايد درنظرداشت در اين تحقیق تنها اشعاری بررسی شده است که بهاحتمال
قريببهيقین میتوان آنها را از موارد دخیل در ديوان وطواط دانست و با قطعیّت نسبی
از ردّ انتساب آنها به وطواط سخن گفت و نه با تکیه بر گمان و تخمین.
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