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 چکیده

 رشیدالدین وطواط از شاعران معروف سده ششم هجری است كه مهارت وی در كاربرد
. لهذا  ها و صنایع لفظی و معنوی او را از یگانه شهاعران روزگهار خهویش سهاخته اسهت      واژه

اعران از دیگهر شه   های سبکی اشعار وی میتواند تمایزات زبانی و ادبهی وی را  بررسی جنبه
  شناسی اشهعار رشهید   معاصرش مشخص كند. با توجه به اینکه اغلب پژوهشگران در سبک

ه اسهت،  اند و از دو سطح فکری و زبانی او مغفهول مانهد   تنها به سطح ادبی آن محدود شده
حتهوایی  نگارندگان مقاله حاضر، با هدف معرفی ویژگیهای منحصر به فهرد زبهانی، ادبهی و م   

ل از این اند. نتیجه حاص شناسی به واكاوی قصاید وی پرداخته ید با رویکرد سبکاشعار رش
اید پژوهش حاكی از این است كه قصاید رشید از نظر زبانی مستحکم است و گاهی بهه قصه  

ز عیهوب  خاقانی پهلو میزند. وی با مهارت خاصی واژهها را انتخاب میکند و سخنش عاری ا
 رده است وعربی با هنرنمایی تمام جایگاه قافیه استفاده كفصاحت و بالغت است. از كلمات 

 ی بهدیع و لغات مهجور كمتر در اشعار او به چشم میخورد. وی با قریحه پویای خود تركیبات
شعر  ن ترتیب،نو میسازد و البته در بسیاری از موارد معنا را فدای لفظ پردازی می كند. بدی

ه سوی سبک عراقهی را نشهان میدههد. آنچهه     رشید تحول شعر فارسی از سبک خراسانی ب
ی و قصاید رشید را از دیگر شاعران مداح روزگهارش متمهایز میکنهد غلبهه مضهامین اخالقه      

دازی بهه  اند. این امر و توجه شاعر به لفظ پهر  اجتماعی است كه در خدمت مدح قرار گرفته
 طور ضمنی داللت بر بحرانهای اجتماعی و اخالقی عصر او دارد. 

 سهطح  ادبهی،  سهطح  زبهانی،  شناسی، سطح رشیدالدّین وطواط، سبک ای كلیدی:ه واژه

 فکری.
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Rashid al-Din's style of poetry 
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Abstract 

Rashid al-Din Vatvat is one of the most famous poets of the sixth 

century AH whose skills in the use of words and verbal/spiritual devices 

has made him a unique poet of his day. Thus, studying the aspects of his 

poems can distinguish his linguistic and literary distinctions from his 

other contemporary poets. Given that most scholars in the style of 

Rashid's poetry have confined themselves only to its literary level and 

have neglected both its intellectual and linguistic levels, the authors of 

this article aim to introduce the unique linguistic, literary, and content 

characteristics of Rashid's poems through stylistic approach of analyzing 

his poems. The results of the present study indicate that Rashid's lines are 

linguistically strong and sometimes comparable with Khaqani's poems. 

He chooses words with particular skill, and his speech is devoid of any 

defects in eloquence. He used the Arabic words with a full rhyming 

vocabulary, and obsolete words rarely appear in his poems. He makes 

exquisite and innovative compositions with his dynamic talents; 

however, in many cases he sacrifices meaning for rhetoric. Therefore, 

Rashid's poetry illustrates the transformation of Persian poetry from 

Khorasani style to Iraqi style. What distinguishes Rashid's poems from 

those of other poets of his day is the predominance of the moral and 

social themes that have been served. This, together with the poet's 

attention to rhetoric, implies social and moral crises of his age. 

 

Keywords: Rashid al-Din Vatvat; Stylistics; Linguistic level; Literary 

level; Intellectual level. 
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 مقدمه -1

سرای مشههور سهدۀ   محمد بن عبدالجلیل معروف به رشید الدین وطواط شاعر و قصیده

ادیب شاعر و كاتب و »ششم هجریست و آنگونه كه یاقوت حموی در معرفی او میگوید وی 

از نوادر زمان و عجایب آن بود و یگانۀ روزگار. در نظم و نثر برترین مهردم زمهان خهویش و    

یق كالم عرب و اسرار نحو و ادب بود. آوازۀ علمهش در جههان پیچیهد و    داناترین آنان به دقا

ها افتاد. او در یک زمان میتوانست بیتی به عربی بگویهد  ذكر او در سراسر اقالیم بر سر زبان

معجم االدباء، یهاقوت  « ) در بحری و بیتی به فارسی در بحر دیگر و هر دو را با هم امال كند

وطواط شاعری متفرد در ایراد صنایع مختلهف لفظهى از قبیهل     (. رشیدالدّین1140حموی: 

ا  از صهنایع مختلهف لفظهى    ترصیع، مماثله و تجنیس و امثال آنهاست و دیوانش مجموعه

است. شعر گفتن برای او در واقع میدانی است كه توان خود را در كاربرد صناعات ادبهی بهه   

 ه استحکام كالم او نمیرساند.  های سخن هیچ آسیبى بنمایش گذارد؛ اما این آرایش

انهد بهر ایهن    اما بیشتر محققان معاصر كه پیرامون اشعار رشیدالدین وطواط سخن گفته

باورند كه توجه شدید وی به الفاظ طبعاً او را از اشتغال به معهانى باریهک و افکهار لطیهف و     

ه كهالم مصهنوع و   انگیز بازداشته و به این سبب آثار او با آنکهه آراسهته به   مضامین دقیق دل

اشهعار فارسهی رشهید بها وجهود قهوت       »فصیح است، از معانى بلند مطبوع برخوردار نیست. 

تركیب و استحکام بنیان و فصاحت لفظی از طراوت خالیست و آن شادابی و لطف را كه در 

سرایان معاصر او دیده میشود ندارد. بخصوص كهه رشهید در نظهم    های بعضی از سخنگفته

ها را با رعایت صنایع بدیعی كه در ل نثر سعی كرده است در غالب جاها مصراعاشعار نیز مث

« آن استاد شمرده میشده است ترتیب دهد و آنها را از ترصیع و موازنه و غیره خالی نگذارد

(. همچنین فروزانفر دربهارۀ هنهر شهاعری او    404)شرح حال رشید وطواط، اقبال آشتیانی: 

ز معانی دقیق و احساسات لطیف كه پایه و مایۀ شعر حقیقی است اغلب ابیات او ا»میگوید: 

و قیمت شعر را بدان معیار باید سنجید عاری و عاطل مانده و به هیچ قسم در دل خواننهده  

تأثیر واقعی نمیکند و این بدان سبب است كه رشیدالدین تمهام همهت خهود را بهه جانهب      

شهعار او الاقهل بهر یهک یها دو صهنعت       الفاظ معطوف داشته و همیشه میخواسته است كه ا

السهحر مکهرّر میگویهد و از ایهن جهنس در      بدیعی مشتمل باشد، چنان كه در كتاب حدائق

 (.324)سخن و سخنوران، فروزانفر: « سخن من بسیار است.

بنابراین، وجود دو دیدگاه متعهارض و متمهایز كالسهیک و معاصهر دربهارۀ رشهیدالدین       

شناسی ادیبهان در گهذر زمهان تغییهر یافتهه      یارهای زیباییوطواط حاكی از آن است كه مع

است و شاعرانی همچون رشید الدین كه روزی یگانه روزگار خویش بودند امهروز از جایگهاه   

 بسزایی برخوردار نیستند.
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از این روی، با پذیرش این فرضیه كه به استناد منابع تاریخی رشید وطواط از شهاعران   

ه است، پژوهش حاضر در ابتداً در صدد پاسخ دادن بدین پرسهش  پرآوازه روزگار خویش بود

های در شعر او سبب شهرت و آوازه وی در عصهر خهویش شهده اسهت.     است كه چه ویژگی

شناسهی اشهعار رشهیدالدین وطهواط در سهه      سپس با نگاهی شاملتر كوشیده است با سبک

اشهعار او منطبهق بهر    سطح زبانی، ادبی و فکری بدین پرسش پاسخ دهد كه تها چهه انهدازه    

شناسی روزگار خویش بوده است. در نهایت بهدین پرسهش   موازین ادبی و معیارهای زیبایی

پاسخ داده شده است كه دیدگاه انتقادی معاصران، كدامیک از ویژگیههای سهبکی رشهید را    

 اند.  مورد انتقاد قرار داده

 پیشینۀ تحقیق

بیات فارسی دربارۀ رشید و سهبک شهعری   ها و كتب تاریخ ادعالوه بر اشاراتی كه تذكره

اند، در دوره معاصر میرزا عباس اقبال آشتیانی در چند شماره از مجله ارمغان او سخن گفته

به شرح حال رشید و جایگاه او در درگاه خوارزمشهاهیان و ارتبهاط او بها اتسهز خوارزمشهاه      

اسهت )اقبهال آشهتیانی،     پرداخته است و نیز به معرفی آثار و سبک اشهعار او اشهاره داشهته   

كاوشی در بازشناسی رشهید  »ای با عنوان ( در مقاله1397(. جواد منصوری )11تا  5شماره 

كهه بهه معرفهی و ارزیهابی كتهاب مطلهوب كهل طالهب         « وطواط و كتاب مطلوب كل طالب

شناسی اشعار رشید الدین نیز، سارا سعیدی و محمهد احمهدی   اند. در زمینه سبکپرداخته

ای بهه شهیوه  « نگاهی انتقادی به شهیوه شهاعری رشهیدالدین وطهواط    »ای با عنوان در مقاله

توصیفی و تحلیلی به بررسی نقاط قوت و ضعف شعر و دالیل عدم مقبولیت آن و بهدعتها و  

های رشید شهعر  پردازیاند كه لفظاند و در نهایت چنین نتیجه گرفتهبدایع شعر او پرداخته

گرایی پرداخته اسهت )نگهاهی انتقهادی بهه     رده است و به صنعتاو را از شعر حقیقی دور ك

(. نصهرت اهلل دیهن محمهدی كرسهفی در     109 -127شیوه شاعری رشیدالدین وطواط: ص 

بهه  «  آپهولینز « ذخیره»رشید وطواط با شعر « عشق بتان»مقایسه شعر »ای با عنوان مقاله

ختگی هر دو شهاعر بها هنهر    تجسمی بودن هر دو شعر، شباهتهای محتوایی و مضمونی، آمی

عشق »اند )مقایسه شعر خوشنویسی و توجه متوارن به بعد شنیداری و گرافیکی اشاره كرده

(. با توجه به پیشینه تحقیقی مذكور، تاكنون هیچ یهک از پژوهشهگران بهه    61-33بتان ...: 

اشهعار وی   انهد و شناسی شعر رشید الدین مبتنی بر معیارهای ادبی عصر او نپرداختهزیبایی

اند. همچنین سه سطح زبانی، ادبی و فکری اشهعارش  را به ترازوی نقد عصر شاعر نسنجیده

گانهه   اند. از این روی، مقاله حاضر به تحلیهل سهطوح سهه   در ارتباط با یکدیگر ارزیابی نشده

 قصاید او پرداخته است. 
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 مبانی نظری -2

یها متهون را از منظهر شهباهتها و     شناسی دانشی است كه مهتن  در یک نگاه كلی، سبک

تفاوتهایش با دیگر متون بررسی میکند. ملک شعرای بهار در تعریهف سهبک نوشهته اسهت:     

طرز ادائی كه از لحاظ مشخصات و وجوه امتیازی كه نسبت به هنرهای زیبای مشهابه داد  »

 مورد مطالعه قرار گیرد و نیز روش نگارشی كه بوسیلۀ خواص ممتازۀ خویش مشخص شده

(. وردانهک نیهز سهبک را شهیوۀ كهاربرد زبهان بهه        16، ص 1شناسی، بههار، ج )سبک« باشد

(. در 20 -18شناسهی، ص  منظوری خاص و برای ایجاد تأثیری ویژه میداند )مبهانی سهبک  

تعاریف دیگری كه از سبک شناسی شده است نیز به بررسی و سنجش وجوه تشابه و تمایز 

سبک هر نویسهنده  »شناسی خود مینویسد سبک ۀ كتاباثر اشاره شده است. بهار در مقدم

( وی 18، ص 1شناسهی، ج )سهبک « حاكی از طرز بینش و ادراک اوسهت از جههان بیهرون   

فنون ادبی دانسته است )همان(.  -2حکمت و علوم  و  -1شناسی را شامل دو بخش  سبک

ان را به سه ای نویسندگبررسی سبک شخصی و نیز دوره  شناسی شعرسبکشمیسا نیز در 

سطح زبانی خود دارای سه سهطح آوایهی،    -1سطح زبانی، ادبی و فکری تقسیم كرده است. 

نحوی و لغوی است.  در سطح آوایی، وجوه موسیقیایی درونی و بیرونی اثهر مهورد بررسهی    

ههای بیگانهه ماننهد    های فارسی در برابر واژهقرار میگیرد. در سطح لغوی، میزان كاربرد واژه

گرایی و استعمال لغات نزدیهک بهه پهلهوی، حهروف اضهافه      -تركی و مغولی و یا كهنعربی، 

ها با توجه به محور جانشینی، دایرۀ واژگهانی، مترادفهات و   بسیط یا مركب، نوع گزینش واژه

غیره مورد توجه قرار میگیرد. در سطح نحوی، به بررسی جمله از نظهر محهور همنشهینی و    

سهطح ادبهی    -2كوتاهی و بلندی جمالت پرداختهه میشهود.   كاربردهای كهن دستوری و یا 

توجه به مسائل علم بیان از قبیل تشبیه، استعاره و كنایهه اسهت. مسهائل بهدیع معنهوی از      

قبیل: ایهام، تناسب، تضاد، و به طور كلی زبان ادبی اثر و انحرافهای هنری و خالقیت ادبهی  

مختصهات سهبکی بهه یکهدیگر اسهت كهه       زبان در این سطح مدّ نظر قرار میگیرد. ربط این 

سطح فکری نیز اثر از حیث كه درونگرا و  -3ساختار سبک شخصی اثر را مشخص میکند.  

ذهنی است یا برونگرا و عینی، شادی گراست یا غمگراست، خرد گراست یا عشهقگرا و چهه   

 (.  222 -216شناسی شعر، شمیسا، صشود )سبکفکر خاصی را تبلیغ میکند، بررسی می

شناسی ر ادامه ضمن ارائه تعریفی برای هر یک از سطح زبانی، ادبی و فکری در سبکد

 به بررسی و تحلیل این سه سطح در قصاید رشید وطواط میپردازیم. 

 تحلیل و بررسی  سبکی قصاید رشید -3

 سطح زبانی -4-1

و « لغهوی »، «آوایهی »ای است كه بهه سهه سهطح كهوچکتر     سطح زبانی مقولۀ گسترده

 تقسیم میشود: « ینحو»
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 آوایی: -4-1-1

اثر ادبی از حیث  به سطح آوایی میتوان سطح موسیقیایی متن نیز گفت. در این سطح 

موسیقی بیرونی یعنی اوزان عروضی و موسیقی درونهی یعنهی صهنایع بهدیع لفظهی ماننهد       

 جناس، تکرار مورد بررسی قرار میگیرد 

 موسیقی بیرونی )وزن(-الف

و تناسبی است كه در صوتهای ملفهوظ ایجهاد شهده اسهت )وزن     وزن شعر حاصل نظم 

(. بنابراین، وزن نخستین عامل مشترک بین شعر و موسهیقی  24شعر فارسی، ناتل خانلری: 

( بحهر مشههور   7قصهیده دارد كهه در هفهت )    209دانست. رشیدالدین وطواط در مجمهوع  

 آرام هایاین قصاید در وزنوزن مختلف هستند. بیشتر  22ها در اند و این بحرسروده شده

 غم در شاعر احساسات بیانگر دلنشین و مضامین جویباری هستند كه مناسب و سنگین و

است كه البته رشید این عواطف را هم به خدمت مدح درآورده اسهت. بحهر مضهارع     اندوه و

قصهایدش را شهامل    %29قصهیده یعنهی حهدود     61بیش از همه مورد عالقۀ رشید است و 

دومین بحر پركهاربرد در قصهاید رشهید اسهت.      %20قصیده یعنی  42بحر مجتث با میشود. 

اند. رشهید  ( در بحر هزج سروده شده%11قصیده ) 23( در بحر رمل و %14,35قصیده ) 30

 32آزمهایی كهرده اسهت؛ از جملهه     به جز این اوزان آرام و سنگین، در بحور دیگر نیز طبهع 

-ب مضامین بزمی و بیان معارف و حقایق و حکمت( در بحر خفیف كه متناس%15قصیده )

( در بحر متقارب كه وزنی است حماسی و متناسب با فخرفروشهی  %6قصیده ) 14ها است؛ 

( در بحر منسرح كهه بحهری اسهت شهورانگیز و پهر جذبهه، تنهد و        %2قصیده ) 4و مفاخره؛ 

انهد  نانچهه گفتهه  پرضرب. هر چند انتخاب اوزان عروضی نمیتواند كهامالً آگاهانهه باشهد و چ   

محتوای شعر با وزنش به شاعر الهام میشود )وزن و قافیه شهعر فارسهی، وحیهدیان كامیهار:     

توانهد گفهت وی در ایهن    انگیز شعر رشهید مهی  ( اما با توجه به بسامد باالی وزنهای حزن61

زمینه بین محتوا و وزن شعرش هماهنگی ایجاد كرده است. انتخاب اوزان سنگین و آرام در 

های شخصی شاعر مانند دوری و فراق از یهار، حسهادت و   اید وی هم داللت بر تلخکامیقص

سعایت دیگر درباریان نسبت به وی دارد و هم میتواند بهه ظهن قهویتر برخاسهته از عوامهل      

اجتماعی عصر شاعر باشد كه وی را همانند دیگر شاعران همعصرش مانند خاقهانی، جمهال   

 ایه از نامالیمات دوران میپردازند. الدین اصفهانی، سنایی به شکو

 موسیقی كناری )قافیه و ردیف( -ب
رشید به قافیه و ردیف در شعر خود اهمیت زیادی داده و از این عوامل موسیقایی برای 

 33مهورد یعنهی حهدود     70قصیدۀ او  209اثرگذاری بیشتر شعرش استفاده كرده است. از 
درصد مردف هستند. ردیفهای شعر او بیشتر فعلی است و از میهان افعهال ههم بهه فعلههای      

قصیدۀ متوالی  19و تركیباتش در « است»برای نمونه فعل  كمکی و معین بیشتر نظر دارد.
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ردیف قرار گرفته است. یکی از نکات قابل توجهه و جالهب در دیهوان رشهید عالقهۀ وی بهه       
آتهش  »، «20آب در قصهیدۀ  »سازی با عناصر چهارگانه است كه گاه یک عنصر مانند ردیف

گاهی تركیبی از دو عنصهر   ردیف قرار گرفته و« 126خاک در قصیدۀ »و « 114در قصیدۀ 
 :22و  21در قصاید « آتش و آب»مانند 

 فگند هیبهت تهو زلزلهه در آتهش و آب      تویی كه تیغ تو را شد مسخر آتش و آب
 (64)دیوان رشید:                                    

ایسهت كهه در   از مهارتهای وی در استفاده از جنبه موسیقیایی قافیه،  سهرودن قصهیده  
 هایی قافیه از جناس تام برخوردارند.بیات آن واژهمحور عمودی ا

 سههههت در ذات تهههو كردگهههار نههههاده
 ازیهههن روی بههههر زائهههران صهههدر تهههو 

 

 وفهههههور مههههروت كهمههههال صهفههها    
 چهون مهروه و چهون صهفا     سهت گرامی

 (30)همان:                                                

داشهته و هرجها كهه توانسهته     دستی توانا « ردالقافیه»همچنین رشید در كاربرد صنعت 
، 4»تهوان قصهاید   قافیۀ مصراع نخست را در مصراع چهارم تکرار كرده است. برای نمونه می

 را ذكر كرد.« و غیره 29، 26، 24، 23، 5
 چون عالء دولت و دین در وغا خنجر كشد

 سان هالک خصهم او، از آفتهاب  تا بود زین

 

 رایت اعزاز حق بهر گنبهد اخضهر كشهد     
  یرد به كف گردون و هم خنجر كشدهم سپر گ

 (132)همان:                                            

 موسیقی درونی:  -پ
 تکرار -

عنوان مهمترین ابزار سهاخت  ها بهبرانگیزی در كاربرد واژهرشید وطواط توانایی تحسین
بهرای  هها،  موسیقی شعر دارد. یکی از شهگردهای وی در ایهن مهورد اسهتفاده از تکهرار واژه     

شناسهی هنهر از   تکرار در زیبهایی »افزایش موسیقی كالم و توسعه و القای بهتر معنی است. 
مسائل اساسی است. صداهای غیر موسیقیایی و نامنظم كهه در آن تنهاوب و تکهرار نیسهت     

(. رشهید تکهرار را در ههم در سهطح     82شناسی، شمیسا: )سبک« باعث شکنجۀ روح میشود
كار برده است. نکتۀ قابل ذكر این اسهت كهه گهاه    تکرار واژه به تکرار حروف و هم به صورت

یابد نمود می« اعنات، موازنه، ردالصدر و...»این تکرارها تابع نظم خاصی است كه به صورت 
 .و گاه به صورت آزاد است كه نمونه برجستۀ آن را در انواع جناس میتوان دید

 سهت تو روشهنی  لقایدر چشم من ز نور 
 تهوست بهارگهاهمحمهدت كهارم همه 

 

 لقها مصهروف بهاد چشهم بهد از نهور آن       
 تهو بههه همهه محمهدت سههزا    بارگهاه ای 

 (32)دیوان رشید:                                   

 بسی روزی كناد ایزد ترا با بندگان تو
 

  آال چنهین روز و  چنهین سهال و   چنهین ماه و  چنین 
 (23)همان:                                             
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 جناس -
جهنس بیهاورد كهه در    جناس آن است كه گوینده یا نویسنده در سخن خود، كلمات هم

ظاهر به یکدیگر شبیه و در معنی مختلف باشند )فنهون بالغهت و صهناعات ادبهی، همهایی:      

(. رشیدالدین وطواط متناسب با سلیقه روزگار خویش، معموالً در اغلب ابیات قصهایدش  48

 است.از انواع جناس بهره برده 

 یاسهین و حامل  طاسینبه طبع طابع 

 ادریهس حکمت  تدریسدلش مدرس 

 

 بهال بدسهت   مبهتال مرا تنیسهت شهده   
 

 برزمین چون روزی خلقان رساند جود تو

 

 به فضهل نائهب حها مهیم و وارث طاهها      

 «او ادنهها» تههذكیر ذكههر تههنش مههذكر  

 (35)دیوان رشید:                                   

 محهن بدست  ممتحنمرا دلیست شده 

 (355)همان:                                           
  خطها تو  خطابز آسمان خواندن نیفتد این 
 (9)همان:                                               

 آراییواج -

-های مختلفی از تکرار و واجصنایعی كه در حوزۀ بدیع لفظی كاربرد دارد در واقع گونه

تکرار واكها نیست. یکی دیگر از عرصه های  آرایی است و وجه مشترک همۀ آنها چیزی جز

كهار  ههایی را بهه  آرایهی اسهت. وی واژه  لفظ پردازی رشید توأمان كردن صنعت جناس و واج

 میبرد كه همه یا بیشتر واكهای آن با هم مشتركند اما مفاهیم آنها گوناگون است. 

 ده در مجلس             شنمسی همه رخشاهی كه صد شنه یک 

 (22نده در هیجا )همان:شی همه جوشكه صد جیخصی شنه یک  

 اسین و حامل یاسهین طابع طبع طبه 

 سحکمت ادریه  ستدری سدلش مدر

 

 بگیر آخر، یک باده، بهی ههزار مصهاف   

 

 به فضهل نائهب حها مهیم و وارث طاهها      

 «او ادنهها»كههر ذكیر ذكر تههذتههنش مهه 

 (25)همان:                                              
  اقسه مین سیعدین و سامن ساقیان سز 

 (300)همان:                                           

 سطح لغوی:  -4-1-2

در این سطح به نوع كلمات، میزان كاربرد و بسامد واژگانی متن ادبی پرداختهه میشهود   

ای متهون دارد. آنچهه در ایهن    ای در تعیین سبک شخصی و نیز سبک دورهكه جایگاه ویژه

سهازی و كهاربرد لغهات    همیت است، بسامد واژگان عربهی، واژه سطح در قصاید رشید حائز ا

 مهجور است.
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 واژگان عربی -الف

یکی از وجوهی كه شاعران و نویسندگان برجسته را از دیگهران متمهایز و برتهر میکنهد     

ها و تركیبات زبان خهود و حتهی دیگهر زبانهها در     توان و استعداد شگرف آنها در كاربرد واژه

رشید وطواط ادیبی لغوی بود كه در علم صهرف و نحهو سهرآمد عصهر خهود      آثارشان است. 

دانی بود كه شعر و ادبیات فارسی و عربی را به خوبی میدانست. بها  محسوب میشد و بالغت

ای نیسهت كهه در   نگاهی گذرا به قصاید رشهید میتهوان نتیجهه گرفهت كهه تقریبهاً قصهیده       

ههای عربهی رشهید بیشهتر عبهارات و      . واژهسازی آن از لغات عربی كمک نگرفته باشدقافیه

الهروم / دههر بوالفضهول /    كلهب تركیبهای معروف و پركاربرد عربی هستند. تركیباتی مانند: 

ای ازین دسهت  نمونه (13شماره )قصیدۀ عالی الرتب و ... در  / چرخ بوالعجب / ناظر الریاض

افهراد اسهت و كاربردشهان در    عبارات عربی است. بسیاری از این تركیبات نام، كنیه یا لقب 

الرقهاب /  مالهک القلهوب /  مالهک های مدحی دور از انتظار نبهوده اسهت:   قالب خشک قصیده

الهدین /  الهدین / نصهره  الملهک / شهمس  الدین / جمهال القلوب / ابدالدهر/ ابوالفتوح / ثقهوالی

الدین..... برخهی  / كمال الدینالدین / ضیاءالدین / شرفو الدنیا / قطب الدینابوالمظفر / عالء

 اند:از این تركیبات عربی نیز از متن قرآن گرفته شده و به شیوۀ تلمیح به كار رفته

 به حضرت تو تقرب كنند اهل هنهر 

 

 الوثقها كه هست حضرت تو عهین عهروه   

 (26)همان:                                                

بخشی از یک مصراع را دربرمیگیرد ای كوتاه است كه تركیبات عربی رشید گاهی جمله

هایی برای ههر  وگاهی به شیوۀ اشعار ملمّع، تمامی یک مصراع عربی میشود. به ترتیب نمونه

 دو مورد ذكر میکنیم.

 «علههی مههن اطههاع »تههو عههین صههوابی  
 «!مهها بقههی »تهههو را بهههاد اقهههبال در  

 

 «.....علهی مهن عصها   »تو محض عقهابی   

 « مهها مضهها»فههزون ز آنچههه بودسههت در 

 (30)همان:                                                
 حاشا كه گویمت چو تو خصمت كجها بهود  
 اولی تری بمجد و معهالی ز كهل خلهق   

 

 .....؟«سیف من الحدید كسهیف مهن الخشهب   » 

 «كالنمههل بالورانههۀ و الجههار بالعصههب »

 (40)همان:                                              

كار رفتهه و سراسهر بیهت از    دو واژۀ كوچک فارسی بهدر برخی از ابیات رشید تنها یکی 

كلمات عربی مشحون است. مانند بیت زیر كه فقط دو حرف اضهافه و یهک ضهمیر فارسهی     

 ست.دارد و مابقی تماماً عربی

 از حادثات حضهرت محهروس تهو مهآل    

 

 وز نایبههات مجلههس مههأنوس تههو مههآب  

 (51)همان:                                              
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میتوان از بسامد باالی لغات عربی در دیوان رشید چنین استنباط كهرد كهه وی بهه    لذا 

دانی اسهت واقهف اسهت و در صهدد اسهت مههارت و       یکی از ملزومات عصر خویش كه عربی

 تسلط خویش را در این زمینه آشکار كند.  

 واژه سازی    -ب

-چنانکهه زبهان   زبان فارسی در میان زبانهای جهان، به لحاظ امکان سهاختن تركیهب،  »

هها،  )شهاعر آینهه  « شناسان میگویند، در ردیف نیرومندترین و با اسهتعدادترین زبانهاسهت...  

های مركب نیز در دیوان رشید دیده میشود ولی در مقابل (. كاربرد واژه64شفیعی كدكنی: 

سهت و صهفات مركهب    های ساده نسبت كمی دارند. صفتهای مركب او نیز اغلب عربهی واژه

ههای مهركبش را در قالهب    سامد كمتری نسبت به عربی دارند. وطهواط بیشهتر واژه  فارسی ب

 صفاتی به كار میگیرد كه از اضافه شدن ریشۀ مضارع به اسم یا صفت ساخته میشوند.

 بههخهش كشههورگهیههر خهسرو مهلهک
 بدسگال تو زمین گشتست و تیغت آسمان

 

 كههه ز خلقههش بعههدل نیسههت نظیههر    

 (277)دیوان رشید:                               

 بر زمین از آسمان دایم همی بهارد بهال  

 (12)همان:                                               
 و چون زبهان او  چههون كههام مههار حربگه

 
 لرزان به دست مهرد محهارب درون حهراب    

 (53)همان:                                              

های اشتقاقی بهدیعی سهاخته اسهت. از میهان     رشید با افزودن پیشوندها و پسوندها واژه

ههای بهدیع   بیش از همه برای سهاخت « وار، نا و گون»وندهای متعدد زبان فارسی، وندهای 

 اند. كلمات مورد استفادۀ وی قرار گرفته

 كنند از بهرای مهال   اعهتهقادواربهی

 

 با جهاهالن تلطهف و بها فاضهالن سهتم      

 (327: )همان                                            

 داردگهردد و هههمی  همی وارخراس

 

 سهههتوروار مهههرا بهههر امیهههد آب و گیههها 

 (24)همان:                                                

های دیگر با ایهن پسهوند   وار، مسخروار، خورشیدوار، گوشوار، شاهوار و بسیاری واژهنوش

 اند.تركیب شده

 نهامؤمن آفاق شود تاریک، چون سهینۀ  

 

 تیهره چهون دیهدۀ نابینها    خورشید شود  

 (18)همان:                                                

 نههابرآوردهگرفههت دامههن مههن هجههر،   

 

 هنوز سر ز گریبان وصل دوسهت تمهام   

 (341)همان:                                            
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سازیهای رشید عالوه بر این كه بر وسعت اطالع او بهر امکانهات زبهان فارسهی دارد،     واژه

توانسته است شعر وی را از یکنواختی و تکرار خارج كند و بهه نظهر نگارنهدگان مقالهه     بلکه 

 آوری شاعر در عصرش بوده است.  سازی یکی از رموز نامحاضر واژه

 سطح نحوی:    -4-1-3

بررسی جمله از نظر محور همنشهینی و دقهت   « شناسی جملهسبک»یا « سطح نحوی»

بلند بودن جمالت، كاربردهای كهن دستوری از قبیهل   در ساختهای غیرمتعارف، كوتاه و یا

-آوردن انواع یاء، آوردن دو حرف اضافه در پس و پیش متمم، مفعول و عالمهت آن، صهرفه  

جویی در آوردن را، وجوه كهن افعال، افعال پیشهوندی، كاربردههای خهاص ضهمایر، صهرف      

 (.219افعال كهن و غیره است )سبک شناسی شعر، شمیسا: 

 دن یاء )تمنی، گزارش خواب، بیان شرط(آور -الف

فارسی از قرن سوم تا حدود قهرن هفهتم و هشهتم هجهری      زبان و منثور در آثار منظوم

باشهد، پهس از   های شرطی، التزامی و تمنایی به كهار رفتهه  از وجه عموماً چون فعل در یکی

افهزوده  « ی»د( یهک  ، اَنه ، ایهد ی فعهل: هَم، ای، هَد، ایهم      )= شناسهه  ضمایر متصل فهاعلی 

شهخص اعهم   شخص، و سومشخص، دومدر تمام شش شخص فعل )اول« ی»است. این شده

شهخص  سهوم  است، با این تفاوت كه اسهتعمال آن در استثنا به كار رفتهاز مفرد و جمع( بی

است. در جمله های انشائی كه ترجی و تمنی را باشند نیهز یهاء   تر بودهمفرد و جمع متداول

 د جمله های شرطی به آخر فعل ملحق گردد.  مانن

 كاشهکی مههن نیههز همچهون دیگهران    

 

 هسههههتمی انههههدر پنههههاه آل ظههههالل 

 (310)دیوان رشید:                                  

 بعههههد سههلف گشههتی   بههودمی  گهههر 

 

 آوازۀ  ههههههمه  قههههههدما  بهاطههههههل  

 (309)همان:                                             

 اگههر بیههافتمیاز ایههن خههراس خالصههی 

 

 رسههیدمی بقههوام و عههالء، مسههیح آسهها   

 (24)همان:                                                

 دو حرف اضافه، عالمت مر مفعولی -ب

 دالن چفتهه بنفشه شد چهو قهد بهی    اندر راغ به

 
 به باغ اندر شکوفا شد چهو خهد دلبههران زیبهها     

 (20)همان:                                                

  رااعضها  مهر  دل تو فضل را شایسته همچهون جهان     جود را بایسته همچون نور انجم را كف تو
 (31)همان:                                                 

 «ب»و « می»فعل مضارع بدون  -پ
 ز خهون حلهق و روی خصهم تهو     آییچون به حرب 

 
 آسمان پر ارغوان گهردد، زمهین پهر كهربها     

 (13)همان:                                                
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 هم دولت و ههم نعمهت   یازددر دهر به تو 
 

 هم آدم و ههم حهوّا   نازددر حشر به تو  

 (19)همان:                                              

 «ب»فعل امر بدون  -ت

تو بشادی، كه خواهمی                    بدخواه را نهیب تویی خهواب و   خوردر عید باده 

 (479خور كند)همان: 

 چهین گهه گهل عهز و كهامرانی                                         نوشو شادمانی  ناز گه می

 (411)همان:

 پس از فعل یا با فاصله پیش از آن:  «همی»استفاده از  -ث 

 فتح و ظفهر  یبارد همز آسمان تیغ تو 

 

 در زمین ملک تو رویهد گیهاهی كیمیها    

 (12)همان:                                              
 زبان بگشوده سوسهن را  گرددتا در چمن  همی

 
 همی تا بر فلک باشد میان بربسته جهوزا را  

 (32)همان:                                                

 رقص ضمیر -ج
 زیهان  شست مهر تو كه نبیند كسه سودی

 
 دوا شست كین تو كه نیابد كسه دردی 

 (5)همان:                                                   

 از كنههف تههو جههدا فکنههد  متهها روزگههار

 

 بودسههتم از همههه ثمههرات طههرب جههدا  

 (7)همان:                                                 

 استعمال افعال دعائی به شیوۀ كهن -ح
 تابهد نجهوم  بر زمین بادت ظفر تا بر سماء 

 
 رهی، تا بر زمین روید گیا بادتآسمان  

 (13)همان:                                              

 ایهزد بهر ذات كهریم تهو     كنهاد فرخنده 

 

 این مهاه مکهرم را، ویهن نعمهت و آال را      

 (20)همان:                                                

این نکته داللت دارد كه وی مجموع موارد بررسی شده در سطح نحوی قصاید رشید بر 

با آنکه از شعرای سدۀ ششم هجری است لیکن از نظهر نحهوی همچنهان ویژگیههای اوایهل      

ها و غزنویان( را حفظ كرده است و این مسئله نشهان میدههد ههر    سبک خراسانی ) سامانی

چند شعر فارسی در عصر وی دورۀ بلوغ بالغی خویش را سهپری كهرده اسهت لهیکن زبهان      

 ادگی و وضوح خود را حفظ كرده است. همچنان س

 سطح ادبی -4-2

در سطح ادبی مباحث مربوط به بدیع معنوی مانند ایهام و تضاد و نیز مسائل حوزه علم 

ههای هنهری و ادبهی    بیان مانند تشبیه و استعاره و كنایه واكاوی میشود. هر چقدر خالقیت

 میشود.تر شاعری بیشتر باشد به همان میزان سبک او نیز شاخص
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 بیان -4-2-1

 تشبیه -الف

دبیر یا شاعر چیزی » است:  رشید خود در حدائق السحر تشبیه را اینگونه تعریف كرده

به چیزی ماننده كند در صفتی از صفات و اهل لغت آن چیزی را كی ماننهده كننهد مشهبه    

(. رشهید  42)حدائق السحر، وطهواط:  « به خوانندخوانند و آن را كی بدو ماننده كنند مشبه

در حدائق السحر هفت نوع تشبیه را ذكهر كهرده اسهت: تشهبیه مطلهق، مشهروط، كنایهت،        

تسویت، عکس، اضمار، تفضیل )همان( وی خهود در قصهایدش از ایهن تشهبیهات اسهتفاده      

است. )همان(. انواع تشبیه در شعر رشید به لحاظ ساختار بیرونی )صهوری( بدینگونهه   كرده

 است:

به تشبیهی كه وجه شبه در آن ذكر شده باشد، تشبیه مفصل »: تشبیه مطلق یا مفصل-

( این نوع تشبیهات در دیوان رشید و به ویژه در تغزلهای او از 70)بیان، شمیسا: « میگویند

-بسامد باالیی برخوردار است. از ویژگیهای حائز اهمیت در این نوع تشبیه استفاده از مشبه

 های تلمیحی است:  به
 چهو بنهدگاه قبها اسهت  رویهم از چیهن

 

 پشههتم از خههم چههو حلقههه كمههر اسههت  

 (222)دیوان رشید:                                  
 شعاع برق گویی شد دم عیسی بهن مهریم  

 
  كه چشم اكمه نرگس كند بر بوستان بینها  

 (21)همان:                                              

كننهد و سهپس از گفتهه خهود     مشبه را به چیهزی تشهبیه   » آن است كه تشبه تفضیل: -

 .(137)بیان، شمیسا: « عدول كرده كرده، مشبه را بر مشبه به ترجیح نهند

 چرخ و ماهی، نه، نیسهتی تهو، از آنهک   

 

 نیسههت ایههن هههر دو را قههوام و قههرار    

 (223)همان:                                            

شرطی اسهت كهه    شباهت بین مشبه و مشبّه به در گروه»كه تشبیه مشروط: آن است -

 (137)بیان، شمیسا: « ان را ذكر میکنند

 مههههاهی، از مههههاه نههههاورد كههههاهش  

 

 چرخهههی، ار چهههرخ نشهههکند زنههههار   

 (223)همان:                                             

سخنور به راستی تشبیهی را در سخن خود آورده باشد، امها  »آن است كه تشبیه اضمار: -

گرفته نشهده باشهد، آنچنهان كهه گهویی خواسهت او       ساخت تشبیه، آشکارا در سخن به كار 

این نوع تشبیه در دیهوان   (76)زیباشناسی سخن پارسی، بیان، كزازی: « تشبیه نبوده است

رشید بسامد باالیی دارد. این نهوع تشهبیه در اشهعار او غالبهاً حالهت سهوالی دارد و تجاههل        

 العارفها صورتی از این نوع تشبیه است.
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 چراسهت نگهون؟  گر تو چرخی عهدو را  

 

 ور تهههو مهههاهی عهههدو چهههرا نهههزار؟    

 (223)همان:                                             

برای چند مشبّه، یک مشبّه به بیاورند؛ یعنی، آن چند مشبه را به لحاظ »تشبیه تسویه -

    (.  132)بیان، شمیسا:  «حکمی )وجه شبه( یکسان و مساوی در نظر گیرند

 جای خصهمت چهو جهای تسهت رفیهع     

 

 زان تههههو تخههههت و آن خصههههمت دار 

 (223)همان:                                             

این صنعت چنان باشد كه از مشبه كنایت كنند بالفظ مشبه به بهی ادات  »تشبیه كنایه -

 (45)حدائق السحر، رشید وطواط: « تشبیه

 از مههاه و آفتههاب بههی تههو كههه نیسههتند 

 

 همچهو شهکر مهاه و آفتهاب     دو عقیقبا  

 (59)همان:                                                

این نوع تشبیه خود به دو  صورت است. نوع اول آن است كه تشبیه عکس یا مقلوب :  -

به و مشهبه را عهوض كننهد    بهی تشبیه كنند و سپس جای مشبهنخست مشبه را به مشبه»

( 133)بیان، شمیسا، « یعنی، مشبه به را در حکم مشبه و مشبه را در حکم مشبه به گیرند

بهه بهر مشهبّه ماننهد میشهود،      و در نوع دوم گاهی به جهت مبالغه یا به سبب تناسی، مشبه

بالنتیجه در تشبیه مقلوب یا معکوس مشبه را مشبّه به قرار میدهند، به ادّعای اینکهه وجهه   

 (56 -55)معانی و بیان، تجلیل: « شبه در آن نیرومندتر است

 بهههاسشهههام گهههرد چهههو صهههبح زرد ل

 

 صههبح گههردد چههو شههام تیههره شههعار    

 (223)دیوان رشید:                                  

تردید وجود انهواع مختلهف تشهبیهات در قصهاید رشهید داللهت بهر شهناخت وی از         بی

مقتضیات ادبی عصر خویش است كه در آن دوره هنرمندان میکوشیدند شاهد معنهی را در  

حجاب بالغت هنری خویش پنهان كنند تا خواننده با كشف آن معنای نهفته به اوج التهذاذ  

است از این قافله هنرنمایی جا نماند. ههر چنهد كهه     ادبی برسد.  از این روی او نیز كوشیده

 ممکن است تشبیهات وی ارزش ادبی چندانی نداشته باشد.  

   استعاره: -ب

 گهوش گرفتنهد  را به ستم  دلمهر چند 

 

 جایی كشد اندوه تو كز فتنهه نشهان اسهت    
 (102)همان:                                             

 را گهوش گیتهی  و  گردن ایهام تویی كه 

 

 جهههواهر كهههرم تهههو بههههینه زیههور شههد 

 (129)همان:                                             

 امهر تههرا بههوده مستههمع    گوش زمانه

 

 ملههک تههرا كههرده انتظههار چشههم سههپهر 

 (210)همان:                                             
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استعارات رشید وطواط غالباً از نوع اضافه استعاری و استعارات قریب و آسان فهم بهوده  

 است و استعارات بعید و هنرمندانه و جامع در شعر وی مشاهده نمیشود. 

 كنایه: -پ

ست كه دارای دو معنی قریب و بعیهد باشهد و ایهن دو معنهی الزم و     در اصطالح سخنی

گوینده آن جمله را چنهان تركیهب كنهد و بکهار بهرد كهه ذههن        ملزوم یکدیگر باشند، پس 

شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد.) فنون بالغت و صناعات ادبهی، همهایی:   

167) 
 فهکنده ام ز غهم تههو سپههر بهر آب   جهانها 

 
 ام مسهتقر در آب و ز اشک دیده ساخته 

 (61)دیوان رشید:                                    

 گشهت یهارد منهکر بهلند قدر تهرا؟ كهه 

 

 ؟بگههل فههروزان خورشههید را كههه اندایههد 

 (167)همان:                                             

 مبهارزان ز پهی كهرّ و فهرّ به معركهه در 

 

 گران كننهد ركهاب  و  سبک كنند عنان 

 (44)همان:                                              

همانطور كه از ابیات فوق پیداست، بیشتر كنایات رشهید از نهوع ایماسهت كهه فههم آن      

دشوار نیست. وفور این نوع كنایات در شعر رشید داللت بر این دارد كه شعر فارسهی هنهوز   

به تمام معنا از ویژگیهای سبک خراسانی جهدا نشهده اسهت و میکوشهد در عهین سهاختن       

 ت ساده زبان نیز باشد.  تصاویر زیبای بالغی، پایبند صور

 بدیع معنوی -4-2-2

 النظیر(تناسب )مراعات -الف

 بعرش و كرسی و حوض و صراط و لهوح و قلهم  

 بهقدس و كعبهه و جهودی و یثههرب  و عرفهات  
 

 بحشر و نشر و بقا و لقا و حهور و قصهور   

 بصهوره  انهجیهل و  بهحرفهههای زبههور  

 (269)همان:                                             
 وقهت اسهت  اگهر دراز كنی بهر زمهانههه پههای   

 
 زیرا كه چشم بد ز تو كوتاه كرد دسهت  

 (75)همان:                                              

هها و  رشید به حدی در این صنعت استاد بوده كه توانسته در قصهایدی تمهامی مصهراع   

تناسهب قهرار دههد. ماننهد      ابیات را مشحون از تناسب كند و به كلی اساس شعر را بر پایهۀ 

ای با مطلع زیر كه افزون بر تناسب در تمامی ابیات آن لهف و نشهر را رعایهت كهرده     قصیده

 است.

 ببرد از من بناگاهان هوای مهر آن دلبر

 

  نشاط از جان قرار از دل توان از تن خرد از سهر  
 (168)همان:                                             
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 تلمیح -ب

گیری از تلمیح توانسته است كه از مضامین و پیامهای مورد نظر خهود  با بهرهرشید نیز 

ای و احادیث و ... بیان كند. داسهتانها و  را با پیوند زدن به داستانها، وقایع تاریخی و اسطوره

حکایات و حتی معجزاتی چون بینا كردن نابینایان توسهط حضهرت عیسهی، سهخن گفهتن      

وسهی و همچنهین عصهای وی و عبهاداتش در كهوه طهور،       عیسی در گههواره، یهد بیضهای م   

داستانهای موسی و هارون، فرمانروایی سلیمان بر جن و انس، سخن گفتن سلیمان با مهور،  

شفای چشم یعقوب با پیراهن یوسف، حکایت زیبایی یوسف و عشق زلیخها بهه او، مهاجرای    

مایهه هنرپهردازی   سدّ اسکندر و یأجوج و مأجوج و بسیاری دیگهر از منهابع مهذهبی دسهت    

 اند.ای برای بیان تلمیح گشتهوطواط شده و سرچشمه
 مههریهم بههر كهاری دم معجهز    عیسی تهرا چهون

 
  ترا چون موسی عمران بهر بابی ید بیضها  

  (27)دیوان رشید:                                  
 چه باک از آتش و آبت؟ كه چون خلیهل و كلهیم  

 
 ترا شدند مطیع و مسهخر آتهش و آب   

 (64)همان:                                             

 حسام تو در دفههع یههاجههوج مههرگ  
 

 اسههکندرست  جههان را بههه از سهههد    

 (92)همان:                                             
رشید از داستانهای حماسی و پهلوانی شاهنامه و همچنین از ادبیات غنهایی و حکایهات   

ای به آنها داشته است. بهرای نمونهه   كه مجالی یافته اشاره عاشقانه نیز غافل نگشته و هر جا

ی چشهمی بهه   آنجا كه میخواهد در حق دشمنان ممدوحش دعایی ابهدی كنهد، بها گوشهه    

 داستانی عاشقانه میسراید:

 تههها بعشهههق و بحسهههن مشههههورند  

 بهههاد در خهههون، عهههدوی تهههو غرقهههه

 

 و قههههصۀ شههیرین  فههرهههههاد نههههام 

 بههههاد در خههاک، دشههمن تههو دفههین   

 (411)همان:                                          

هرجا كه سخن از شجاعت و دلیری ممدوح خهویش بهه میهان میهاورد، مهدحش را بهه       

ویژه رستم دستان گره میزنهد و ممهدوح خهویش را بهه رسهتم ماننهد       های ملّی و بهحماسه

ز حهاتم  دسهتی ممهدوحش ا  میکند و حتی از او نیز برتر میداند و برای بخشندگی و گشهاده 

 طایی سخن میراند.

 هستی هزار حاتم طایی بوقت جهههود 

 

 سگزی بروز جنهگ  رستم هستی هزار 

 (304)همان:                                           

 كمینۀ بندۀ من هست در صف هیجها 

 

 زال رسههتم هههزار بیههژن گیههو و هههزار  

 (320)همان:                                         
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 اغراق -پ

حماسه كاربرد دارد و جزو ذات این نوع شعرست كهه آثهار حماسهی را    اغراق بیشتر در 

كند. با این وجود، شاعران مهداح و از جملهه رشهید وطهواط نیهز از ایهن       شوانگیز و مؤثر می

 اند.صنعت بسیار سود برده

 بحر محیط پیش بنان تهو چهون شهمر   

 

 بدر منیهر پهیش سهنان تها چهون سهها        

 (7)دیوان رشید:                                       

 گردی كه بر هوا شهود از سُهمّ مركبهت   

 

 در چشم اختران كشهدش چهرخ توتیها    

 (15)همان:                                                

 از فتنۀ سیاست او چههرخ در ههههراس  

 

 وز حههملۀ مههابههت او دههر در ههراب  

 (40)همان:                                                

 حسن تعلیل-ت

این صنعت چنان باشد كی شاعر در بیت دو »وطواط در حدایق السحر مینویسد:  رشید

صفت یاد كند یکی به علّت دیگری و غرض او خود یاد كردن آن دو صهفت بهود، امها بهرین     

اسلوب آن دو صفت را یاد كند تا زیباتر و بدیعتر بود... . این اسلوب سخت مستعمل است و 

 (. خود نیز به وفور از این صنعت بهره برده است.84واط: در تازی و پارسی بسیار است )وط
 بههر دست تههو سپهههر ز بیداد توبه كههرد 

 
 وانگههه نشههان تههو بههرو جامههۀ كبههود     

 (160)دیوان رشید:                                  

 كشههد هههر روز  صبهح از آن تیههغ می
 

 تههها كنههههد  سینههههۀ عهههدوش فههههگار 

 (236)همان:                                           
 زان گرفتست آسمان جرم زمین را در كنار

 
 تا مصون دارد ز آفت عرصهۀ ملهک تهرا    

 (13)همان:                                                

 سطح فکری -4-3

نوع مضامینی كه هر شاعر یا نویسنده به كار میبرد از یهک طهرف میتوانهد برخاسهته از     

تمایالت درونی و ویژگیهای فردی او باشد و از طهرف دیگهر میتوانهد انعکاسهی از اوضهاع و      

احوال زمانه او باشد. در قصاید رشید مضامین عاشقانه )چون شکایت از معشوق، فهراق یهار،   

ین حکمی و پند و اندرز، مضامین فلسفی، مدح و مرثیهه، فخهر و   توصیف جمال وی(، مضام

 مباهات مشاهده میشود. 

 مضامین عاشقانه -4-3-1

یکی از مضامین رایج عاشقانه در اشعار این دوره، شکایت از فراق و جهدایی از محبهوب   

های عاشقانۀ رشید نیز بیشتر از فراق یار و جفای اوست. با این وجهود،  است. شکایتها و گله
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رشید هیچگاه زبان به سرزنش معشوق یا اهانت به وی نگشوده و همه جا خود را در مقابهل  

 یار متواضع و محتاج نشان داده است.

 كنی هزار جفا بر دلهم بهه یهک سهاعت    

 

 ز روی خوب نباشد چنین جفاها خوب 

 (69)همان:                                                

 صههد كهههوه جفهههای تهههو كشیههدم    

 

 یهههک  ذره  نههدیهههمت  پهشیهمههههان  

 (380)همان:                                             

از این روی رشید مرگ را به زندگی دور از محبوب ترجیح میدهد و میگویهد كهه تها از    

 نمیبرد. درگاه محبوب دور است هیچ نصیبی از بخت و دولت

 بظهههاهر مههههن از زندگههههانم و لیهههک 

 چههو ماندسههتم از حضههرت تههو جههدا   

 

 مههرا مههرگ ازیههن زنههدگی خوشترسههت 

 مههرا زنههدگانی چههه انههدر خورسههت؟   

 (93)همان:                                               

 زار و زرم ز درد دوری او

 

 درد دلهههههههههههههههدار زرد دارد و زار  

 (227)همان:                                          

نیهازی  از موارد دیگری كه شاعر را به گله و شکایت از معشوق میکشاند نیاز عاشق و بی

 معشوق به وی است

 وز آرزوی آن لههب چههون انگبههین تههو  
 مهها را نیههاز روی تههو بههی آبههروی كههرد 

 

 چون موم مانده ام ز تف سینه در گداز 

 كههس را مبههاد نیههز بههروی بتههان نیههاز  

 (281)همان:                                             

توصیف جمال معشوق نیز از مضامین رایج عاشقانه است. رشید استاد توصهیف اسهت و   

در تغزلهایش وصفهای زیبایی از جمال معشوق میبینیم. بیشهتر ایهن توصهیفات بها تشهبیه      

 اند.  همراه است و بسیاری از این توصیفات به سنت ادبی تبدیل شده

 گههار قههرار از دل مههن  ربهههود آن نهه

 

 قهههرار بههدان عنهبههریههن طههرّۀ بههی   

 (243)همان:                                             
 و دلبهری مقهرون   تو همه سحرست بچشم

 
  بروی تو همه لطفست و نیکهویی منسهوب   

 (69)همان:                                               

همچنین، فروتنی عاشق در برابر معشوق نیز مضمونی پركاربرد در بهین شهاعران سهدۀ    

 ششم از جمله انوری است. 

 هستم غالم باد، كهه ههر صهبح دم مهرا    

 

 آرد نسههیم طههرۀ تههو، ای نگههار، بههاد     

 (120)همان:                                            

 مضامین اخالقی و اجتماعی -4-3-2

توصیه به نیکویی و بخشندگی، دعوت به صبر و قناعت، تزكیه نفس و صهفای بهاطن از   
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مضامین اخالقی و اجتماعی پركابرد قصاید رشید است. در این زمینه وی حتی از نصهیحت  
 ممدوح خویش فروگذار نبوده است

 نیکههویی كههن شههها، كههه در عهالههههم  
 بههههد نشایههههد، كههه در بههرابههههر بههد  

 

 کهههویی سمرسهههت نهههام شهههاهان بنی  
 ههههم بهههههد روز حههههشر منتظرسهههت 

 (94)همان:                                                

 وی میکوشد خود و دیگران را به پذیرش تقدیر و رضای الهی قانع سازد:  
 من قانعم هر آنچه رساند به مههن فلک
 در پیش لعبتان دو دیده به دست شرم

 

 در هیچ حال مرا نیست با فلک حسهاب  
 طیلسهان قناعهت همهی نقههاب   سهازم ز  

 (57)همان:                                              

و توصیه میکند تنها تزكیه نفس و صفای باطن است كهه انسهان را بهه بزرگهی و عهزّت      
 میرساند:

 بسههاز تههوشۀ تقهوا ز بههر راه كهه تهو    
 

 رسهی ز تههوشۀ تههقوا بهههه منهزل آال   
 (24ان: )هم                                               

 مردم ز بههر كسهب معهالی كشهد عنها     
 

  سگ باشد آن كه دل بغم اسهتخوان دههد   
 (164)همان:                                           

 مضامین فلسفی و كالمی -4-3-3
ای تهرویج نمیدههد و بهر مسهائل     مجموع اشعار رشید مضامین فلسهفی و كالمهی ویهزه   

پروری روزگار، گذرا بودن جهان و اغتنام فرصهت، تقابهل عقهل و عشهق،     ای چون دونساده
جبر و اختیار و غیره اشاره دارد. برای نمونه وی در ابیهاتی انهدوه خهویش از سهفله پهروری      

 روزگار را چنین شرح میدهد:  

 فریاد از این جهان! كهه خردمنهد را ازو  
 جهّهال در  تهنعم  و اربههاب  فضههل را   

 غهم تهدبیر نیهک و  بههد    دانا بمانده در 
 جاهل بمسند انهدر و عهالم  بههرون در   

 

 بهههره بجههز نوایههب و احههزان نمیرسههد   
 صد ههزار غصهه یکهی نهان نمیرسهد     بی

 یک ذره غم بهه خهاطر نهادان نمیرسهد    
 جویههد بحیلههه راه و بههدربان نمیرسههد  

 (125)همان:                                             

باشهی و  بهودن جههان و عمهر، آدمهی را بهه خهوش      با این حال وی با اشاره بهه ناپایهدار   
 گیری از فرصتهایش فرا میخواند.بهره

 در عهههههههد شبهههههاب ده شهههههرابی  
 

 سههت كههین عمههر سههرابی و شههتابی    
 (110)همان:                                           

 شهههریهههههارا، زمانهههه مهههی گهههذرد   
 داد بسهههتان تهههو از جههههان طهههرب   

 

 مهههههگذر و بههههگذران زمانههههه بکهههام  
 جهههان بههر كسههی نمانههد مههدام   كههه 

 (340)همان:                                          
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زدای اسهت  نوشی فرامیخواند كه غماز این روی، وی گاهی مخاطب خویش را به شراب 

 و تسکینی است بر آالم و رنجهای آدمی 
 هر چه جز معشوق و مهی از آن كهران بایهد گرفهت    

 
  با غم جانان سبک رطل گران بایهد گرفهت   

 (115)همان:                                             
 ست، آن بهتر كه گیری بادۀ روشنهوا تیره

 

  تهن موی سیمینز دست لعبت مهروی مشکین 
 (365)همان:                                           

به طور كلی میتوان گفت، قصاید وطواط بیشتر بر محور مدح اسهتوار اسهت و  از نظهر     

مسائل علم كالم آنچنان پرورده نیست. با این وجود رشهید نیهز گهگهاه     های حکمی وآموزه

ابیاتی میسراید كه برخی از این نکات كالمی را در خود دارد. برای نمونهه وی نیهز هماننهد    

های كوتاهی دارد و این دو را همانند دو پادشهاهی  دیگر شاعران به تنازع عقل و عشق اشاره

ند و البته كه برتری با عشق است و هر جا كه عشهق قهدم   میبیند كه در یک اقلیم نمیگنج

 نهد عقل جای خالی میکند.  

 عشهههق اصلیسهههت، كهههز متهههابعش   

 

 عقههل غمگههین بههود، روان غههم خههوار   

 (226)همان:                                             

های كالمی مسأله جبر و اختیار است كه ریشهه تهاریخی   برانگیزترین بحثیکی از بحث

ههای خهود بهه    هها و اندیشهه  دارد و اغلب فالسفه، عرفا، شعرا و دیگران در گفته بسیار قدیم

اند. رشید نیهز بهه مقتضهای مهداحی خهود تهک بیتههای در        های گوناگون آن پرداختهجلوه

قصایدش دارد كه البته بیشتر از ناتوانی خود در مقابل سرنوشت محتوم سهخن میگویهد یها    

وی را با قضا و قدر و قهدرت مسهلّم سرنوشهت مقایسهه     برای مبالغه در مدح قدرت ممدوح، 

 میکند.
 نههکوسههت حههالههم، ور نیز بد بهود چهه كهنم   

 من از فلک چه شکایت كنم چهو معلهوم اسهت   

 

 نه نقض حکم الهی به دست بنهده درسهت   
  كه هر چه نیک و بهد اسهت از قضها و قدرسهت    

 (92)همان:                                              

 نهکه: بهی بههصر گههردنهههد  مثلست ایه
 

 بهها نههههزول قههضههها اولهواالبههصهههار     

 (219)همان:                                             

های وی از بخهت  یکی از مواردی كه در دیوان رشید بسیار یافت میشود درد دلها و ناله

اتسز و روزگار خویش است. وی كه به گواه تاریخ مدتی مورد غضب اتسز و حتی جانشینان 

 قرار گرفته بود، هر جا فرصتی مییابد از بداقبالی خود و سرنوشت تاریکش شکوه سرمیدهد.

 تا كی كند حهوادث گیتهی مهرا طلهب؟    

 گههه مالههدم بعربههدها دهههر بوالفضههول  

 

 كز دسهت آن طلهب شهدم آوارۀ طهرب     

 گههه بنههددم بشههعبدها چههرخ بوالعجههب

 (39)همان:                                                
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 آب دو دیده شود فسرده و لیک تنم در

 

 دلههم در آتههش انههدوه در گههداز آیههد    

 (169)همان:                                             

 مدح و مرثیه: -4-3-4

قصاید مدحی بخش بزرگی از دیوان وطواط را اشغال كرده است. اغلهب قصهاید مهدحی    

ابیات مدحی خهود،  ای ضمن مفاخره به وی در مدج اتسز خوارزمشاه است. رشید در قصیده

 از سرایش شش هزار بیت در مدح اتسز سخن میراند:

 این شش هزار بیت كه بگفتم بمدح تهو 

 

 از شههش هههزار عقههد جههواهر ببههرد آب  

 (58)همان:                                              

دههد كهه   رشید در مدح اتسز بسیار مبالغه روا داشته و صفات و اعمالی به او نسبت می

ل نمیگنجد. گاهی در میهان ایهن مهدایح، اتسهز را محبهوب خهویش میدانهد و        گاهی در عق

 عاشقانه از دوری وی ناله سر میدهد و هجرانیه میسراید:
 چه حیله سازم كز من گسست یهار سهالم  

 گههرفههت دامهن مهن هجههر، نابرآورده

 

 چه چاره ورزم كز من برید دوست پیام 

 هنوز سر ز گریبان وصل دوسهت تمهام   

 (341)همان:                                           
 ای خدمههت تههو گشته پیرایهۀ ههر عاقهل   

 
 وی مدحت تو گشته سهرمایۀ ههر دانها    

 (19)همان:                                                

 آدمتوئی كلّ و چو اجزایند شهاهان بنی

 

  به آخر سوی كل خویش باشد مرجع اجهزا  
 (23)همان:                                              

رشید قاطع بودن امر سرنوشت و قادر بودن قضا و قدَر را هم به خهدمت مهدح ممهدوح    

درآورده و درین مقایسه به محتوم بودن تقدیر تاكید میکند و البته كه امر ممدوح را برتر از 

 قضا و قدر میداند:
 دستت همان دهد كه زمین و زمهان دههد  

 
 تیغت همان كند كه قضها و قهدر كنهد    

 (141)همان:                                             

الشکواهای رشیدالدین از مراثی وی بیشتر و مهمترند. وی در البالی مهدایح خهود از   بث

دشمنان، حاسدان، یاران، روزگار و زمانه و حتی از بزرگترین ممدوح خود اتسز خوارزمشهاه  

 نالیده است. 

 ا مههن بههنده را ز قههر عهدو    خهدایهگان
 سیاه گشت مهرا خهاطر چهو بهدر منیهر     

 سهت شهده مبهتال بهه بنهد بهال      مرا تنی

 

 همهی بهسوزد جان و همی بکاههد تهن   

 خمیده گشت مرا قامت چو سرو چمهن 

 مرا دلیست شده ممتحن به تیهر محهن  

 (355)همان:                                           
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 فخر: -4-3-5

شخصیتی در آثار منظهوم و منثهور شهعرا و نویسهندگان      -روانی فخر به عنوان عنصری 

همۀ اعصار نمود دارد و در هر روزگاری، رنگی خاص میپذیرد و نمیتواند از تأثیرهای زمهانی  

هایی از و مکانی به دور باشد. قصاید رشید نیز سرشار از مفاخره و مباهات است كه به نمونه

ههای سهخن و سهخنوری و فرمهانروای     بخش پایهحکامآنها اشاره میکنیم. رشید خود را است

بخش ادبیات و معانی آنها دارایی مُلک عجهم اسهت تها    عرصۀ هنر میداند كه كلماتش زینت

 جایی كه حتی ستارگان آسمان نیز بندۀ نثر اویند:

 آنم كه به من گردد اركان سخن محکم

 

 و آنم كه به من یابد فرمهان هنهر امضها    

 (19)همان:                                               

 معنی معهجز مهن و لفهظ بهدیهع مههن 

 

 سهرمایهۀ عجهم شههد و  پیهرایههۀ ادب    

 (40)همان:                                                

پایۀ خهویش  بالد و كسی را در این زمینه همرشید افزون بر اینکه به نظم و نثر خود می

ای از ایهن  نیهز میسهتاید كهه ابیهات زیهر نمونهه      به شمار نمیاورد، سجایای اخالقی خهود را  

 مفاخرات است.
 هنر در چهر من صادق چو مجنون در غم لیلی
 نه چون هم پیشگان هسهتم مهزور سهیرت و خهاین    

 مههن از روی شهرف حهرّم، لیهکن از حیا بنهده 

 

 خرد بر جان من عاشق چو وامهق بهر رخ عهذرا    

 نه چون هم گوشان هستم مخنث عادت و رسوا

  ز راه طمع گنگم، و لیکن از هنر گویها من ا
 (28)همان:                                                

 گیرینتیجه -5

سهرایی در ادبیهات فارسهی اسهت.     های قصیدهترین چهرهرشیدالدین وطواط از برجسته

نظیهری در برگزیهدن   شعر رشید از نظر زبان عالی، استادانه و مستحکم است. وی قدرت بی

تركیب آنها دارد. و از آنجا كه خود در علم صرف و نحو استادی تمام عیهار بهوده و   كلمات و 

بالغت و فصاحت را در حد اعال میدانسته است، كمتر عیبهی در زبهان شهعرش راه یافتهه و     

سخنش عاری از عیوب فصاحت و بالغت است. رشید از كلمات و عبارات زبهان عربهی بههرۀ    

سازی به این زبان توجهه داشهته اسهت و    مه هنگام قافیهوافری در شعرش برده و بیش از ه

سهازی آن از لغهات عربهی كمهک نگرفتهه باشهد. لغهات        ای نیست كه در قافیهتقریباً قصیده

كنهد  هایی كه وی انتخاب میمهجور فارسی و پهلوی در شعر رشید كاربرد كمی دارند. واژه

ا كلمهات سهاده بسهیار پهایین     بیشتر ساده هستند. درصد لغات مركب و وندی در مقیاس به 

كار میبرد صهفتهای بیهانی هسهتند. از دیهدگاه نحهوی و      است و بیشتر كلمات مركبی كه به

هها و  چگونگی تركیب جمله نیز باید رشید را ادامه دهندۀ سبک خراسهانی دانسهت. جملهه   

ارسهی  عبارات ساده و روان بیان میشوند و جابجایی اركان جمله كمتر اتفاق میافتد. اشعار پ
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ای از صنایع مختلف لفظهى، از قبیهل ترصهیع، مماثلهه و تجنهیس و امثهال       وطواط مجموعه

آنهاست و با وجود اینکه در موارد بسیاری این صنایع شعری در عین تکلف اعمال شده امها  

آسیبی به استحکام كالم و سلیس بودن بیان نرسانده است. البته در برخی ابیات او تصنع و 

ث ظهور استعارات ناپسند و حشوهایی نیز شده است. همین توجه بهیش از  تکلف بسیار باع

حد رشید به ایراد صنایع لفظی موجب آمده تا دیوان اشعارش از احساسات لطیف و معهانی  

 دقیق كه الزمه شعرند عاری باشد و كمتر شعری از او در دل خوانندگانش اثر گذارد.

ان، علم معانی و بهدیع اسهت؛ مشهخص    در بررسی سطح ادبی كه شامل تصویرسازی، بی

بهه و وجهه شهبه معمهوالً چنهدان      شد كه تشبیهات و استعارات رشید از حیث مشبه، مشبه

دارای نوآوری نیست و همان تشبیهات پركاربرد ادبیات فارسی است. با اینکه در چند مورد 

یه كرده و پشت نوآوری انجام داده است و برای نمونه روی پرچین خود را به بندگاه قبا تشب

اش را به حلقۀ كمربند. كنایه نیز در شهعر رشهید جایگهاه واالیهی دارد ولهی بیشهتر       خمیده

كنایات وی از نوع ایماست كه فهم آن دشوار نیست. در سطح فکری و ایهدئولوژیک قصهاید   

رشید دنباله دار همان سنت پیشین است و مضامین عاشقانه، اخالقی، فلسفی و حکمهی در  

رشید بیش از آنکه شاعر باشد مداح است و همه چیز حتی افکار بلنهد اخالقهی و    برمیگیرد.

اجتماعی را نیز در خدمت مدح به كار میگیرد و بر شعر خویش میبالد. از ایهن روی رشهید   

آینه تمام نمای روزگار خویش است كه در آن تظاهر و خودبزرگ بینهی و خودسهتایی رواج   

 كامل داشته است. 

 

 ذ:منابع و مآخ

 (، چاپ سوم از ویراست چهارم، تهران: نشر میترا. 1393بیان، شمیسا، سیروس ) -

(، تصحیح عباس اقبال، 1362حدائق السحر فی دقایق الشعر، وطواط، رشیدالدّین محمّد ) -

 تهران: سنایی و طهوری.

(.  تصهحیح سهعید نفیسهی، تههران: انتشهارات      1339دیوان، وطواط، رشیدالدین محمد ) -

 گاه تهراندانش

تا(، چاپ چهارم، تههران:  (، بیان، كزازی، میر جالل الدین )بی1زیباشناسی سخن پارسی ) -

 نشر مركز.  

 (، ، چاپ سوم، تهران: نشر میترا.1386سبکشناسی شعر، شمیسا، سیروس، ) -

 ، تهران: زوار. 1(، ، چاپ دوم، ج1386سبکشناسی یا تطور نثر فارسی، بهار، محمدتقی ) -

 (، تهران: خوارزمی1380الزمان )و سخنوران، فروزانفر، بدیع سخن -

 آگاه انتشارات تهران: اول، چاپ (.1366محمدرضا ) كدكنی، ها، شفیعیشاعر آینه -
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(. مجلۀ ارمغهان، دورۀ یهازدهم،   1309، اقبال آشتیانی، عباس )«شرح حال رشید وطواط» -

 .  5ش 

 ، تهران: هما.26(، چ1386الدین )جاللفنون بالغت و صناعات ادبی، همایی،  -

 (  تهران: نشر میترا1384كلیات سبک شناسی، سیروس، شمیسا ) -

 (، ترجمۀ محمد غفاری، چاپ اول، تهران: نی.1389مبانی سبک شناسی، وردانک، پیتر ) -

آپولینر، دین محمدی كرفسی، « ذخیره»رشید وطواط با شعر « عشق بتان»مقایسه شعر  -

 (.  1397)بهار و تابستان  36، نشریه كاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، پیاپی نصرت اهلل

، سعیدی، سهارا و محمهد احمهدی    «نگاهی انتقادی به شیوه شاعری رشیدالدین وطواط» -

 (.109-127، بهار و تابستان  )صص 11، شمارۀ 7(. دوفصلنامۀ علوم ادبی، سال 1396)

 (. تهران: میترا 1386س )نگاهی تازه به بدیع ، شمیسا، سیرو -

 ، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 1(، چ1345وزن شعر فارسی، ناتل خانلری، پرویز ) -

(، چ ا، تهههران: مركههز نشههر 1367وزن و قافیههه شههعر فارسههی، وحیههدیان كامیههار، تقههی )  -

 دانشگاهی.  

ههران: انتشهارات   (، ترجمۀ عبدالمحمهد آیتهی، ت  2االدبا )ج(. معجم1381یاقوت حموی، ) -

 سروش.

 


