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خود و از ادباى نامبردار و از بلغاء مشهور در زبان پارسى و عربى  رشیدالدین وطواط یکى از دانشمندان بزرگ عهد

 را از نوادر زمان و عجایب دوران شمرده و در عهد خود افضل ناس در نظماالدبا او معجم است. یاقوت حموى در

 ندانسته است. و نثر پنداشته و در شناختن دقایق کالم عرب و اسرار نحو و ادب کسى را مقدم بر او

 وانی است که ابیول به شمار نمی رود، از معدود ادشعر و ادب پارسی از گویندگان طراز ا تأریخ رشید هرچند در 

را در نظم و نثر پارسی و عربی، استاد و بخصوص در شناخت دقایق کالم عرب و اسراِر نحو و ادب از سرآمدان 

خاقانی، ادیب صابر و ستایش های آن ها از وی، مانند گفت  - روزگار دانسته اند. مشاعره او با شاعران بزرگی چون

ق( و   هشت سی و و ه جارهللا زمخشری )فوت پنجصدگوها و بحث های دقیق او با عالمان روزگار مانند: عالّم و

 قّطان َمْرَوی، نشان می دهد که به شایستگْی تحسین آن ها را برانگیخته است.
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Sabah_b/b_sabah_tshehra_haay_taarikhi_kabdorahman_jaami_06.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/dfSabah_b/b_sabah_tshehra_haay_taarikhi_kabdorahman_jaami_06.pdf
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 وطواط آثار

از آثار وطواط جز دیوان شعر و نامه های پارسی و عربی و رساله های گوناگونی در پند و اندرز و لغت و ادب، 

 ز محمدا« ترجمان البالغه»است. او این اثر را در برابر و به تقلید « یق الشعرحدائق الّسحر فی دقا»کتاب معروف 

حظ از کالم علی علیه السالم برگزیده بود و  بن عمر رادویانی نوشته است. رشید وطواط، صد کلمه ای را که جا

و بیت شعر در همان بسیاری از آن ها در منابع معتبر دیگر نیز آمده است، به تازی و پارسی شرح کرد و از خود د

 نامید.« مطلوب کل طالب ِمن کالِم علی بن ابیطالب»آورد و آن مجموعه را  یمعن

این رساله، از هر جهت ارجمند و گرانقدر و در نوع خود کم نظیر است. اصل آن،  اهمیت مطلوب ُکّل طالب: 

آرایش سخن خود کرده اند و مجموعه ای از کلمات حکمت آموز است که مؤلفان متون پارسی بسیاری آن ها را 

قطعات تعلیمی آن ـ که  شان در زبان و ادب پارسی است.  حضور اغلب آن ها در امثال و حکم دهخدا، نشانه تأثیر

باره رشید یكى از شاعران معاصر  درترجمه منظم همان سخن هاست ـ در عین استواری، بسیار ساده و مفهوم است. 

 .علم و شعر او را بخوبى نشان مى دهد پایهوى )عبدالواسع جبلى( سخنى دارد كه 

 

 خرد م علم رشیدالدین در باغـعال

 دهد هنر بارست كه همواره  آن درختى

 است ردـمنف گرچه در گفتن اشعار چنان

 دهد كه همه كس به بزرگى وى اقرار

 را آن تبحر كه در انواع علوم است او

 نزیبد كه به اشعار دهد خاطر خویش

 

 زادگاه وطواط  و یزندگ

عبدالجلیل عمرى کاتب معروف به خواجه رشید وطواط والدت او  بن بن محمد امیر امام رشیدالدین سعدالملک محمد

ابوسعد هروى به انجام  اتفاق افتاد و او در مدرسه  نظامیه  همان شهر قسمتى از تحصیالت خود را نزد امام در بلخ

عربى به خوارزم رفت و در اوایل عهد ابوالمظفر  سب مهارت در پارسى ورسانید و بعد از اتمام تحصیالت خود و ک

خدمت او پیوست و تا آخر عمر در دستگاه خوارزمشاهیان روزگار  خوارزمشاه به الدین محمدبن قطب عالءالدوله اتسز

بوده و  سمت صاحب دیوانى رسائل داشته و مقرب سلطان و همواره در سفر و حضر مالزم خدمت او گذرانید و

برده و  آن دبیر و شاعر فاضل لذت مى قواعد الفت میان آن دو استوارى داشته و اتسز غالباً از محاوره و مجالست با

او بود چه وطواط نام مرغى است  تخلص رشید به وطواط از بابت کوچکى جثه   .میان آنان مطایباتى جارى بوده است

مطایبات گردیده است. دولتشاه گوید: روزى در مجلس  یجاد بعضىاز جنس پرستو، و این خردى جثه  او هم موجب ا

زبانى آغاز  گرفته بود، رشید در آن مجلس حاضر بود، در مناظره و بحث تیز اى میان علما در اتسز بحث و مناظره

ز پس شود ا پیش او نهاده بود. اتسز در او نگریست و از روى ظرافت گفت دوات را بردارید تا معلوم کرده و دواتى

 !قلبه و لسانه گوید! رشید دریافت، برخاست و گفت: المرء باصغریه، دوات کیست که سخن مى
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 قصبه هزارسف
 

خوارزم کرد و قصبه  هزارسف را دو ماه در حصار گرفت. در این  سنجر براى سرکوب اتسز قصد ۵۴2در سال 

 :سف انداختبود، این دو بیتى بر تیرى نوشت و در هزار سفر انورى در خدمت سنجر

اشعار دیگرى که وطواط در تهنیت پادشاهى و استقالل براى اتسز  چون سلطان هزارسف گرفت به سبب این بیت و

کند. وطواط  خاطر بود و سوگند خورده بود چون او باز یابد هفت عضو او را از یکدیگر جدا آزرده ساخته بود، از او

بارکان ملک در حنفیه توسل جست تا  از فرار قرار نخواهد یافت چندى از بیم سلطان متوارى بود و چون دانست که

الدین بر عادت هر روز بامداد به پناه برد. یک روز که منتجب الدین بدیع، کاتب مشهور سنجربعد از مدتى به منتجب

رشید تدریج کالم به ذکر  از نصایح و جد سخن را به حکایات مضحک کشانیده، و به خدمت سلطان رفته و بعد

افتد. سلطان به  الدین برخاست و سلطان را گفت که: بنده را یک التماس است اگر مبذولرسیده بود، منتجب وطواط

آن ندارد که به هفت پاره کنند، اگر  الدین گفت وطواط مرغکى ضعیف باشد طاقت اسعاف آن وعده فرمود، منتجب

رشید همچنان در خدمت  تأریخ وطواط را ببخشید. بعد از این  و جان فرمان شود او را به دو پاره کنند! سلطان بخندید

 محمود) هـ. حاسدان وى را به داشتن روابطى با پادشاه سلسله خانیه  آل افراسیاب ۵۴۷در سال  برد تا سر مى اتسز به

راى خویش براند. وطواط ب بن ارسالن خواهرزاده  سنجر( متهم کردند. اتسز بر وى خشم گرفت و او را از خدمت

سرانجام اتسز با او بر سر لطف آمد و شغل سابق را به  گناهی، قصاید بسیار گفت تا رفع تهمت از خود و اثبات بى

هـ.  ۵۵1برد تا آن پادشاه به سال  سر مى همچنان در خدمت اتسز خوارزمشاه به وى بازگردانید. از این پس وطواط

سمت قدیم  هـ( همان ۵۶۸-۵۵1و جانشین او ایل ارسالن )شاعر بعد از فوت آن پادشاه در خدمت پسر  درگذشت و

 ۵۷۸یا  ۵۷3کناره گرفت تا در سال  علت پیرى از کاربن ایل ارسالن به را حفظ کرد و در اوایل عهد سلطان تکش

 .هـ درگذشت
 

 وطواط اشعار

نظیر  از شاعران کماست. رشید در برگزیدن کلمات و قوت ترکیب  شعر پارسى رشید استادانه و در کمال استحکام

کالم  آنکه به استحکام است. مهارت او در صنایع مختلف لفظى از قبیل ترصیع، مماثله و تجنیس و امثال آنها، بى

توان دیوان او را  جائى که مى آسیبى وارد آورد، او را از این حیث در میان شاعران منفرد ساخته است، تا به

به الفاظ طبعاً او را از اشتغال به معانى باریک و افکار  توجه شدید رشیداى از صنایع مختلف لفظى شمرد.  مجموعه

داراى  داشته و به این سبب آثار او با آنکه آراسته به کالم مصنوع و فصیح است، انگیز باز دل لطیف و مضامین دقیق

 معانى بلند مطبوع نیست. از دیوان او که هفت هزار بیت دارد نسخى در دست است.

شاعران عهد خود مانند قّطان مروزى و جارهللا زمخشرى و خاقانى و ادیب  اى از ادیبان و عالمان و دهرشید با ع

جمله  آن نثر دارد. از طبع رسیده( آثار دیگرى به مکاتبه داشت. وى عالوه بر دیوان شعر )که به صابر، دوستى و

بار طبع  السحر و تاکنون چند حدائق و کتاب طبع رسیده؛ است مجموعه  منشآت او که حائز اهمیت بسیار است و به

 شده است. 

اى بود که  سرآمدان زمان بود. قدرت طبع او در شعر هر دو زبان به درجه وى در نظم و نثر پارسى و عربى نیز از

 جداگانه به کرد و بیتى دیگر به بحرى االدبا در آن واحد یک بیت از بحرى به عربى نظم مى در معجم قول یاقوت به
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داند  خوبى نثر وى در آن زبان نمى به حال یاقوت شعر عربى او را نمود. با این پارسى و هر دو را با هم امالء مى

 .منشآتش در ردیف آثار برگزیده  آن زبان است و او در نثر عربى حقاً از مشاهیر بلغا است و

شته و حضور ذهن او در مشکالت لغت و تصحیح آنها حرص عجیب دا آورى کتب و استنساخ جمع این مرد استاد به

 مایه  اعجاب معاصران بوده است.  انگیز و و قواعد ادب حیرت
 

  ینیوهم نش یادب پرور

لیکن بر اثر اعتقاد دینى شدید خود با اهل علوم عقلیه و فالسفه  گذشته استغالب اوقات او به معاشرت با اهل ادب مى

 پذیرفت.نمى کرد و از آنها جز آنچه را که با شرع موافق بودتبرى مىمقاالت حکماى یونان  ورزید، ازدشمنى مى

وطواط در سال پنجصدوچهل ودو سنجر براى سركوب كردن اتسز قصد خوارزم كرد و قصبه هزارسف را دو ماه 

در حصار گرفت. در این سفر انورى مالزم خدمت سنجر بود، دو بیتى كه مبتنى بر فتح هزارسف و خوارزم به دست 

سنجر بود، سرود و آن را بر تیرى نوشته به هزارسف انداختند. رشید در جواب این رباعى بر تیر نوشت و بینداخت: 

گر خصم تو اى شاه بود رستم گرد یك خر ز هزارسف تو نتواند برد سنجر كه به سبب این بیت و اشعار دیگر وى، 

 زیستاز فتح هزارسف به دست سنجر وطواط متوارى مىاز او آزرده بود، سوگند خورد كه او را هفت پاره كند. پس 

الدین كه گفت وطواط مرغكى ضعیف است و طاقت آن ندارد كه به هفت پاره كنند، اگر تا عاقبت به شفاعت منتخب

 برد تا درفرمان شود او را بدو پاره كنند، سلطان او را ببخشید.از آن پس رشید همچنان در دربار اتسز به سر مى

الدین حاكم جند متهم كردند. اتسز بر وى خشم گرفت و چهل وهفت حاسدان وى را به داشتن روابط با كمالپنجصدو

 او را براند. رشید قصاید بسیار در برائت ساحت خود ساخت تا استز بر سر لطف آمد و شغل او را به وى باز گردانید.

برد، ولى از این پس به سبب كثرت سن از خدمت ىپس از وفات اتسز گویا رشید چندى در خدمت ایل ارسالن بسر م 

تقاعد ورزید. رشید عالوه بر دیوان شعر كه به طبع رسیده آثارى منثور داشته: منشآت فارسى شامل رسائل سلطانى 

و اخوانى كه قسمتى از آنها به طبع رسیده، حدائق السحر )ه. م.(، فصل الخطاب من كالم عمر بن الخطاب، تحفة 

بكر الصدیق، انس اللهفان من كالم عثمان بن عفان، نثر الآللى )ه.م.( مجموعه رسائل الصدیق من كالم ابى الصدیق الى

اى در عروض پارسى شامل شانزده بحر عروضى كه معمول شاعران عربى كه در مصر به طبع رسیده، منظومه

ستادانه و در كمال انسجام است. وى گوى است. وى در نظم و ثنر فارسى سرآمد زمان بود. شعر پارسى او اپارسى

 در انتخاب كلمات و قوت تركیب و ایراد صنایع مختلف لفظى مهارت داشته.

 

 یو یگران بها آثار
 

 آثاروی: 

  حدائق السحر فی دقائق الشعر  -

  دیوان - 

 القالئد فرائد -

 ثنا لغت فارسی منظوم موسوم به حمد و - 

 درر غرر  -

  مجموعه   رسائل - 
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منین علی بن ابی طالب -   مطلوب کل طالب ال میرالمو 

  تحفة الصدیق الی الصدیق من کالم ابی بکر صدیق -

  فصل الخطاب -

لف (. رشید از شاهان -  خوارزمی، آتسز و ارسالن و تکش را درک کرد و قسمتی از  انس اللهفان. )از یادداشت مو 

پارسی وطواط مجموعه ای از صنایع  عربی مهارت یافت و شعربود. در فارسی و  تحصیالت وی در نظامیه   بغداد

و سالست بیان سالمت الفاظ رااز دست نداده است، ولی  شعری است که با کمال استادی در عین تکلف اعمال شده

تکلف و حشوها و استعارات ناپسندیده دیده می شود و نیز اغلب بیتهای او از معانی  باز گاهی در برخی از ابیات او

سنجید عاری و عاطل مانده  و احساسات لطیف که پایه و مایه   شعر حقیقی است و قیمت شعر را بدان معیار باید دقیق

نوشته   یاقوت حموی و سیوطی وفات او در سنه )  است و به هیچ قسم دردل خواننده تا ثیر واقعی نمی کند. به

 بوده است.   هَ. ق .( پنجصدوهفتادوسه
 

 ن مرد بزرگ یاینهم شعری از 

 اینهم شعری ازوی:  

 از نثر من زنند به هر بقعه داستان یادگار از نظم من برند به هر خطه

 م حاکم بنانـم هـصاحب بیان مـه  م شاعر فصیحـم هـهم کاتب بلیغ

 در آن میانــهمی ان جویند نام خویش  قومی که بسته اند میان بر خالف من

 کف هوان هوی در عرض کریم را به به عمر خود صدرا به عز تو که نهشتم

 استخوان همچون سگان زبهر یکی پاره ها نَیم که بر در هر کس کنم قرارزآن

 نیست هست مرا علم بی کران ور سیم گر مال نیست هست مرا فضل بیشمار

 گانـــبل علم به مرا که بسی گنج شای وارــبل فضل به مرا که بسی دّر شاه

 و چون کمانـار عطای تـبا قامتی ز ب  عراق تیر از آنجا سویشدن چو  خواهم

 خود همی بپیچد ازین غم چو خیزرانبر  گنده پیر من ۀدــوال مسکین ضعیفه

 و اندهی گران غمسبک زدارد دلی   و خاطری سبک دارد سر گران ز دل

 کارش رسیده از غم تیمار من به جان  لب کف تیمار من به جانش رسیده در

 ار ریسمانــوم بیکی تـبسته کجا ش  تن او شد نزار و من تار ریسمانچون 

 او راه کاروان ۀاشک دید بربندد  ازو کز گریستن پوشیده رفت خواهم

 شخص ناتوان وان آن طبع ناشکیبش  یا رب چگونه صبر کند در فراق من

 من رسان غریب مرا بازِ  رب تو آنیا شبهای تیره را زبسی گفت خواهد او

 میان خالف اندرین وَّللاه که نیست هیچ ن ازوـده ام امروز مـشگفت دی حالی

 در دل مرا کجا بَُودی یاد خان و مان  اره نیستیـبیچ ۀگر حق آن ضعیف

 



  
 

 

 6از 6

 لت یفض اخالق و

صاحبان شریعت عرفات و زمزم است.  رشید در قصیده دیگِر شاعر، اتسز کعبه جالل است و خوارزم و آب آن برای

  .برای کعبه استجهاد اتسز 
 

 اد توـدان لعبت آزر جهـابـبا ع

 کعبه فرزند آزر است از بهر حفظ
 

ستایش قرار داده واحترام مجلس او را به  او یکی از بزرگان به نام سید ضیاء الدین را در ضمن توصیف بلخ مورد

الّشعر را نوشته، با  فی دقایق رشید وطواط که خود در علوم بالغی کتاب حدائق الّسحر .احترام کعبه مانند کرده است

الف سروده و ضمن مدح اتسز خوارزمشاه  ای در بیست و هفت بیت بدون حرف به کار گرفتن صنعت اعنات، قصیده

 :گفته است
 

 خدمتش عهده وضیع و شریف

 و کبیر حضرتش کعبه صغیر
 

 بوده است. در ابیات فراوانی از اشعار رشید، کعبه بیش از همه مکانهای مقّدس مورد توّجه

 

 پایان بخش ششم

 

 ادامه دارد

 

 

 

 

 


