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رشیدالدين وطواط
ــــــــــــــــــــــــــــــ
امیرامام رشیدالدین سعدالملک محمد فرزند محمد فرزند عبدالجلیل عمری تاجیک
تبار معروف به رشید وطواط بلخی است .این دانشمند خراسان در بلخ متولد شده
ودر سال  573هـ.ق .وفات نموده است)1(.
او در مدرسۀ نظامیۀ بلخ تحصیالت خود را اتمام بخشید و جهت کسب مهارت
در فارسی و عربی بخوارزم رفت ودر اوایل عهد ابوالمظفر عالءالدوله اتسز
فرزند قطب الدین محمد خوارزمشاه ترک تبار ایرانی  ،بخدمت او پیوست وتا
آخر عمر سمت دیوانی رسائل داشته و مقرب سلطان همواره در سفر و
حضربود.
رشید الدین وطواط از شاعران عهد خود با خاقانی و ادیب صابر وامام حسن
قطان مروزی و جارهللا زمخشری ادیب و متکلم بزرگ قرن ششم ارتباط دوستی
و مشاعره و مکاتبه داشته که بعضی از آنها در مجموعۀ رسائل « وطواط »
ودر کتاب جهانگشای جوینی ج 2ص  6ـ  7آمده است.
رشید وطواط عالوه بردیوان شعر دارای آثارمتعددی است :
 1ـ منشاّت فارسی اوست ( مجموعۀ نامه ها اعم از رسائل سلطانی و اخوانی )
 [".بنسبت وقوع جنگها وحــوادث تاریخی بندرت میتوان آثارذیقیمت را حفظ
کرد  .مگر خوشبختانه از آنجمله در موزۀ انجمن علوم سنت  .پیترسبورگ
روسیه مجموعه یی از بعضی رسائل وقصائد فارسی وجود دارد که سابقا ً در
ادارۀ السنۀ شرقیۀ « لیننگراد » موجود بوده و بهمت آقای« بارون روزن » در
فهرستی که از کتب فارسی آن اداره طبع کرده  ،مجموعه منشاّت فارسی وطواط
را نیز معرفی نموده وفهرست مطالب آنرا آورده است ....هکذا از این مجموعه
سه نسخۀ عکسی در کتابخانۀ ملی تهران نیزموجود است )2( " ].
 2ـ کتاب معروف فارسی او حدائق السحر فی دقايق الشعر در بدیع و صنایع
شعری است .چند بار بچاپ رسیده وآخرین طبع آنرا مرحوم عباس اقبال آشتیانی
بسال  1308بطبع رسانیده است .
ّ
الخطاب .
 3ـ فصل الخطاب من کالم عمربن
الصدّيق .
 4ــ تحفة الصديق الی الصديق من الکالم ابی بکر ِ
 5ـ انس الَّهفان من کالم عثمان بن عفــّان .
 6ـ ـ نثر الـاللی من کالم امیر المؤمنین علی که هر یک از کلمات آن حضرت
را بنثر فارسی در آورده ودر دو بیت فارسی منظوم ساخته وبصد کلمه یا
مطلوب کل طالب من کالم علی بن ابیطالب موسوم است وچند بار بطبع رسیده
است .

 7ـ مجموعۀ رسائل عربی که در سال  1315هـ.ق .در دو جلد در مصر طبع
شده است .
 8ـ منظومه يی در عروض فارسی که شامل شانزده بحر از بحور عروضی
معمول شاعران فارسی گویست.
 9ـ ابکاراالفکار نسخه یی است از مجموعۀ رسائل واشعاراودر  69ورق که
رشید وطواط خود آنرا درعهد سلطنت « اتسز خوارزمشاه » گرد آورده است.
عالوه برآنچه گفته شد  ،وطواط چندین رسالۀ معروف نیز بعربی دارد که غالب
آنها در مسائل ادبی و کالم است و همۀ آنها را استاد فقید عــــباس اقبال در مقدمۀ
« حدائق السحر » بر شمرده است .
رشید الدین وطواط یکی از دانشمندان بزرگ و از ادباء نامبردار و مشهور در
زبان فارسی و عربی است .همین دانش کثیر مایۀ آن شده بود که وطواط در عهد
خود از شرق تاغرب نواحی خراسان بزرگ شهرت حاصل کند و از مشاهیر
عهد خود گردد)3( .
شعر فارسی رشید وطواط استادانه ودر برگزیدن کلمات و قوت ترکیب و
ایراد صنایع مختلف کم نظیر و در کمال انسجام است  .از دیوان او که هفت
هزار بیت دارد نسخی در دست است.
از اشعار اوست :
زین سینۀ پـــرآتش وزین دیـــدۀ پر آب
دردا کـــه گشت قاعدۀ عمر من خراب
از بیم حـــــرق وغـــرق نیاید مرا همی
درسینه هیچ شادی ودردیده هیچ خواب
گـردون دهد زسفـــرۀ حسرت مرا طعام
گیتی دهـــــد زساغرمحنت مـرا شراب
زنبور وار بود بعـــــالم چو شهد و چرخ
چون مار زهر کرد مرا در دهان لعاب
مکـرم و من سخــــرۀ هــــوان
امثال من
ّ
اقـــران من مرفه و من طعمۀ عـــذاب
گفتــــــم که درشباب کنــــم دولتی بدست
نامـــــد بدست دولت وازدست شد شباب
****
همـــــــه کــــــار گیتی بـــــــــود بر قرار
چـو با عـــــــدل و دانــــش بود شهریار
هـــــرآنکس کـــــه در دست فـــــــرمان او
زمــــام خــــالئق نهــــــد کــــردگــــار
همان به کـــه کـــــوشـــــد بـنام نکـــــو
کـــــه آن مانــــد از خـــــسروان یاد گــــار
تـــــو اصالح گیتی ازآنکــس مجــــوی
کـــــــه بر نفس خــــــود نیستش اقــــــتدار
****
جـــانـــــا لب چــــون شــــــراب داری
رخــــســار چــــــــــــــو آفــــــتـاب داری

در پیـــــــــــــش ضـــــیاء آفـــتـــابــــت
از ظلمـــــــت شــــــــب نقــــــــاب داری
بی آن لب چــــون شکــــــر تــــنـــم را
همچـــــــــون شــــکــــر انــدر آب داری
پشـــــت طــــــربم شکســــــته خــــواهی
قصـــــــر خـــــــــردم خـــــــراب داری
ای روی تـــــــــو رحــــــمــــتی الهـــــی
تــــــا چـــــــندم در عــــــــــــذاب داری
در انــــــــــــده تــــــــــو درنــــــگ دارم
درکشــتن مــــن شــــــــــتاب داری

( )4

ای تــــــــافـــته زلــــــــف یـــــار آخــــــر
تـــاکـــــی دل مــــن بـــــــــــتاب داری
صـــــــبرم چـــو عقـــــــاب صید کــــردی
گــــرچــــــه صفـــــت غـــــراب داری
ای تـــــن بجـــــــزع مبــاش اگـــــرچـــــه
انــــــــدیشـــۀ بــــی حســــــــاب داری
خـــــــوش بـــــــاش کـــــه بار گـاه خسرو
از حـــــــــــادثـــهــــا مــــــــآب داری
منابع ومآخذ
ـــــــــــــــــــــ
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