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 رشيدالدين وطواط

 1دكتر مريم دالور
 زبان و ادبيات عربي ةدكتري در رشت ةدانش آموخت

)63 - 94( 
 10/06/91: تاريخ پذيرش ،12/02/91: يخ دريافتتار

 
 : چكيده
ليف تأ» حدائق السحر في دقائق الشعر« حاضر در راستاي شناسايي كتاب الةمق 

ابداعي و تقليدي وي در  هايها و شيوهو آشنايي با روش» رشيدالدين وطواط«عالمه 
پس از  ششم هجري ةاين اثر ارزشمند در سد .بالغي است هايتبيين و تفسير آرايه

و از آنجا  .استدومين كتاب بالغي به زبان فارسي » رادوياني«تأليف » ترجمان البالغه«
تر از رادوياني است و در آن نقصكه وطواط بر اين باور بوده كه كارش برتر و بي

نگارنده بر آن شد كه ضمن پژوهش نقد و نظرهاي ، دشواري و نادرستي وجود ندارد
هاي آن را بررسي نموده و موارد تأثيرپذيري ها و گرهدشواري، ين اثرا دربارةموجود 

را مورد بحث و  آيندگانبه ويژه رادوياني و تأثيرگذاري او بر  پيشينيانوطواط از آثار 
 . نظر قرار دهد

. بيان، بديع ، بالغي ،ادبي هايآرايه ،وطواط، حدائق: ي كليديواژه ها 
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  مقدمه
نويسندگان و سرايندگان به كاربرد صناعات ، جهي كه گويندگانرسد با تومي نظر به
، هاولي جز سروده ،آثار متعدد و مستقلي در اين باره نگارش يافته باشد، نمودندمي ادبي
هيچ نشاني از اثر  ،فصيح و بليغ كه در گوشه و كنار آثار نهاده شده هايو نوشتهها گفته

. مستقل در دست نداريم
حدود نيم سده » رشيدالدين وطواط «ليف أت» السحر في دقائق الشعر حدائق«كتاب  

بالغي به زبان  ،صناعات ادبي دربارةدومين كتابي است كه  ،» ترجمان «پس از 
پا به عرصه  )ق. ه 487 تا 480( هايصاحب اين اثر ميان سال .فارسي نگارش يافته است

اين اثر حدود اواسط قرن ششم ، نموده» انياقبال آشتي«و براساس گماني كه  هگيتي نهاد
اديبان و ، ف كتاب در ميان دانشمندانلّؤو از آنجا كه م ،هجري تاليف شده است

نويسندگان فارسي زبان جايگاهي بس بزرگ داشته و نظم و نثر او مورد استناد بوده و 
 هايخطي فراواني شناسايي شده و چاپ هاياو نسخه» حدائق السحرِ«از كتاب 
نمود يكي از مي از اين رو ضرورت ايجاب، و نادرستي از آن انجام يافته است گوناگون

رنج و ، باشد ااهالي علم و معرفت كه در تاريخ و ادب فارسي توانايي الزم را دار
و پس از تصحيح و تحقيق و  ،زحمت پژوهش پيرامون اين كار بزرگ را بر عهده گيرد

و اين فرد  ،اي نوين اقدام نمايدانتشار آن به شيوه به چاپ و ،دشوار هايگشودن گره
كه اين مهم را به بهترين شكل » عباس اقبال آشتياني«مگر زنده ياد ، توانا كسي نبود

. كردش چاپ و منتشر  1308ممكن به انجام رسانيد و آن را در سال 
 : بدين ترتيب است ،انجام داده زمينهآنچه اقبال در اين  فهرست وارة 
خليفه » عمربن الخطاب«ذكر سلسله نسب او به ، شرح حال رشيد وطواط -1 
استادان و معاصرانش ، آموزش و مكان تعليم و تربيت وي، تولد او در بلخ ،)ص( پيامبر

اوصاف ظاهري ، او هايو منصبها مقام، منابع معتبر شرح حال او، از ايران و پادشاهان
و » منتجب الدين«، عزل و نصب او، »اتسز« با مسافرت او ، مقام علمي و ادبي، وطواط

استشهاد به اشعاري كه وي در ، ممدوحان وي در اشعار، طرفداري او از رشيد وطواط
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 ،همان( .هجران مادر ةشعر او دربار، او هاياستشهاد به ديگر سروده ،مدح سروده است
  )ش -ر: ص، همان( مقام وطواط در سرودن اشعار عربي و فارسي -2) ر –د : ص

 –ت : ص ،همان( .روابط و مناسبات ميان وطواط با دانشمندان و اديبان روزگارش -3
: ص ،همان( .آثار و تاليفات او -5 )نب –مد : ص ،همان( .نثر فارسي رشيد وطواط -4) مد

  )2-1=سد  –نح : ص ،همان( .وصف كتاب حدائق السحر -6 )نح –نب 
را شاهكار وطواط توصيف نموده و » لسحر حدائق ا« ، زنده ياد اقبال در مقدمه 

علم بديع نيز مثل بسياري ديگر از شعب فنون «  :چنين گفته است» علم بديع«پيرامون 
ه زبان عربي است و غير از بعضي صنايع معنويه آن؛ مثلِ تشبيه و ادبي از علوم مختص

عت هر انساني استعاره و غيره كه براي اهل هر لغتي طبيعي و جزء ذات هر زبان و طبي
اول مرتبه ، و غيره تجنيس ،ترصيع ،بقيه مخصوصا صنايع لفظيه آن از قبيل سجع، است

خصوص كه اين زبان به مناسبت وسعت دايره به، در زبان عربي مورد توجه قرار گرفته
 ،همان( »...تمام زمينه براي اين كار را فراهم دارد ،لغت و كثرت الفاظ مترادفه به سهولت

  )59 – 58=نط –نح : صص
گفتار اقبال در توجيه وجود برخي صناعات ادبي در زبان و ادب عربي جاي درنگ 

در زبان فارسي و برخي  -مثال–از تخليس  هاييزيرا وجود سجع و گونه، و تامل دارد
اين باره حكمي استوار و قطعي صادر  توان درنمايد و نميمي هاي ديگر طبيعياز زبان
!نمود؟ 

. ه 247( »ابن معتز عباسي« اقبال از نخستين تاليف بديع عربي كه به دست  دامهدر ا 
و سپس نخستين شاعران و اديبان ايراني كه  كندمي ياد ،نگارش يافته) ق. ه 296/ ق 

، قطران، محمود منشوري: همچوناندكردهبه علم بديع توجه نموده و آثاري نگارش 
را كه هنگام  » ترجمان «ين اساس وي بر هم .شمردمي فرخي و غيره را بر
گويد كه مي دانسته و آنگاه فرخي از آن، رفتمي شماربه» فرخي«  پژوهش وي از آثار

عربي بوده  هايتحت تاثير كتاب »حدائق السحر«بطور قطع رشيد وطواط در كتاب 
  .است
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و برخي از منابع كند مي وي شماري از شاعران و اديبان مورد استشهاد رشيد را ياد 
 برد ومي را نام» رزيالقصر باخَ ««و  »الدهر ثعالبي  «  مورد استناد رشيد همچون

تن از شاعران فارسي را ياد نموده و خود در همين مقدمه نام آنان  سيرشيد  ،گويدمي
 و متنبي) موضع 16( را آورده است و موارد استشهاد برخي از آنها همچون عنصري

يادي نكرده » سنايي«و » فردوسي«از » رشيد«افزايد كه مي شمارد ومي را بر) وضعم 21(
 . و از معاصرانش نيز شاهدي نياورده است

 از قرائن معلوم: اقبال گويد .معلوم نيست»حدائق«تاريخ تاليف قطعي كتاب  – 7 
بوده  سزات پسر و جانشين )ه568 –ه  551( شود كه نگارش آن در زمان ايل ارسالنمي

او  هاياي از موارد تقليد وطواط و تفسير و توضيحپاره -8 .)59- 58صص  –همان ( است
-مي مختلف حدائق السحر را هايچاپ -9 .)سه –صص  ،همان(.گذاردمي را به نمايش

خود را  ةخطي مورد تصحيح و مراجع هاينسخه -10 )سط –ص  ،همان( .شناساند
و  ،مهم صرفي و نحوي و دستوري هايكاربرد -11) يس: ص ،همان(.نمايدمي معرفي

در پايان اين  – 12 )عا: ص ،همان( .دهدمي رسم الخط نسخه مورد بررسي خود را نشان
» هجري شمسي عباس اقبال  1308تهران « : تاريخ فراغت از پژوهش را ،سودمند ةمقدم

 .يشه شده استعكس صفحه اول و آخر نسخه كل –13 )73ص ، همان( .ذكر نموده است
متن با  – 15) 2-1صص  ،همان( .فهرست مندرجات – 14) 75 – 74: صص ،همان(

اشعار فارسي و : هانوشتيمعرب و مشكول و در پ ،سودمند واژگان عربي هايپانوشت
و غيره با توضيح و تفسير مناسب و مستند آمده ها و اشخاص و مكانها عربي و كتاب

بسيار سودمند در پايان ذكر شده  هايو توضيحها حاشيه -16) 87 -3صص  ،همان( .است
نام  ،فهرست اعالم: به ترتيب الفبا شاملها فهرست – 17 )150 – 89صص  ،همان( .است
 . و اسامي شهرها و قبايل استها كتاب
و رشيد وطواط و گزارش  »حدائق السحر«سودمند اقبال پيرامون  هايپژوهش 

و شايسته است در اين  كندمي نيازما را از بازآوري آنها بي،مفصلي كه در مقدمه آورده
 . اقبال نيامده است هايمقاله به اموري بپردازيم كه در پژوهش
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گذاري و سبب نام» حدائق السحر«ليف أنخست سرگذشت ت نگارنده بدين مناسبت 
بررسي و كند و آنگاه به مي فصول ياد ةواررشيد را با فهرست ةكتاب و سپس متن مقدم

  .پردازدمي نقد و نظر
  »حدائق السحر«سرگذشت تاليف   -1
از اين دست كه در  هاييو كتاب» حدائق السحر« دربارةشايسته است نقد و نظر  
براساس آگاهي از شرايط و اوضاع و احوال آن روزگاران ، پيشين نگارش يافته هايسده
و تمام امكانات طبع و نشر بريم مي چرا كه هر چند ما در عصري نوين بسر ،باشد

رساني و غيره را دراختيار كتاب و مقاله و پايان نامه و وسايل ارتباط جمعي و اطالع
بايد درباره پيشينيان خردمندانه  از اين رو ،اي دچار مشكل هستيمدر موارد عديده، داريم

مد بوده اين مولفان منج«: ناشايست همچون هاييعبارت به داوري بنشينيم و از آوردن
را در موضوعات ها و حوزه تصوير ،اندو قالبي و خشك مسائل را بررسي نموده

صص  ،شفيعي كدكني( .»اند همختلف تا چه اندازه محدود و غير قابل گسترش تصور كرد
رو باشيم و با قلمي دلنشين و منصف و معتدل و ميانه كنيمدوري  )120 – 124- 41 –40

  .ه تحليل و نقد و بررسي بپردازيمبه دور از تندي و خشونت ب
رشيد وطواط دانشمندي بزرگ و اديبي گرانمايه است كه در ميدان عمل دست به  

وي ، استبجا نهادهو ميراثي بس گرانبها در ادبيات فارسي  نگارش كتابي سودمند برده
ود روزگار خود قرار داشت و با دولتمردان و بزرگان همنشين بة بلند پاي هايدر منصب

و ها و اين مجموعه امور در پديد آوردن روش .و داد و ستد اجتماعي و سياسي داشت
) 1(همان هنگام كه خوارزمشاه اتسز .پسنديده و ناپسنديده تاثير بسيار دارد هايسيرت

وطواط به خوبي دانست كه در درون شاه  ،را به او نشان داد » ترجمان «كتاب 
مطلع  »ترجمان«چنين بر چگونگي آگاهي اتسز بر تاليف هم .خوارزم چه گذشته است

در روزگار فرمانروايي پيش از او به نگارش در آمده بود؛  بديعيبويژه كه چنين اثر  ،شد
او دستور » تقديم مجلس فالن نمودم« : گويد» ترجمان« ةدر پايان مقدم» رادوياني«زيرا 

و ، و اين جاوداني نام ،ساخ نماينداستنها داد جهت جاوداني نام خود از روي آن نسخه
تاريخي موج  هايدوره ةهمواره در اذهان ايرانيان و شاهان در هم» دانش پروري«عنوان 
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از آغاز  .زوري وجود داشته و دارد دارنده زر و آرزويي بوده كه در سر هر، زدمي
شيد وطواط ر توان بسياري از مسائل روانشناختيمي تا پايان آن »حدائق السحر« ةديباچ

كه در اين كتاب يافته و برخي از  هايينگارنده براساس نشانهو  .و روزگار او را دريافت
سلطان  .نماياندمياين مسائل روانشناختي را  آنها كه به حدس و گمان نزديك است

حال  ،را به او نماياند » ترجمان «را طلبيد و كتاب  رشيد وطواط ،خوارزمشاه اتسز
در ! نرواي خوارزمشاهي وطواط را براي معرفي يك كتاب طلبيده است؟چرا فرما

 پژوهش و جستجو، حاليكه اين امير نه كتابشناس بوده و نه در اين گونه موضوع ها
 .نموده استمي

آمده آگاه  »ترجمان«ة خوارزمشاه را از آنچه در ديباچ ،بي گمان دانشوري آگاه
ن نموده و شاه خوارزم را بر اثري همسان در ساخته و اهميت كار رادوياني را تبيي

بنابراين ، راستاي جاوداني نام و تبليغ دانش دوستي و دانش پروري برانگيخته بوده است
اتسز به ابداع و ابتكار اثر و اهميت آن آگاه شد و وطواط را براي ساختن اثري مانند 

بر محيط علمي و  و وطواط كه خود را مردي هوشيار و آگاه ،فرا خواند» ترجمان«
 دانست و در سرودن اشعار به زبان فارسي و عربيمي فرهنگي دربار و مشرف بر امور

و روي يكايك  ،فرمان خوارزمشاه را مطاع دانست و بي درنگ بدان پرداخت، توانا بود
اي آن را مورد نظر شاه خوارزم قرار داد فرزانهمي كه احتمال» ترجمان«نكات ديباچه 

 : دست گذارد و از آن جمله است ،داده باشد
صناعات ادبي بالغي  ةنمايد كه كتابي دربارمي چنين» ترجمان«ة رادوياني در ديباچ 

بنابراين اثر وي نخستين كتاب فارسي در اين موضوع ، به زبان فارسي نديده است
تا همه  ،يك يك بيت هزل و طيبت نيز از وي دور كردم« : پس چنين آورده .خواهد بود

  )3ص  ترجمان ةمقدم( » ...واعي انس اندر وي موجود بودد
نگاه كردم ابيات « : گويدمي نمايد ومي وطواط نقد و نظر خود را از همين جا آغاز

و به طريق تعسف ، همه از راه تكليف نظم كرده، شواهد آن كتاب را بس ناخوش ديدم
 ) 1ص  ،حدائق ةمقدم( »...ي نبودفراهم آورده و با اين همه از انواع زلل و اصناف خلل خال
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-مي رادوياني است كه ،»نظم كرده و فراهم آورده« هايفعل فاعلِروشن است كه  
ة آورد؛ شايد اگر به گفتمي يافت و فراهمميبايست صناعات ادبي را در ابيات فارسي

، داشتتوجه بيشتري مبذول مي» روزگار اندك از پس اين شغل كردم«خودش 
را در زمان اندكي فراهم » ترجمان«زيرا منظور اين است كه ، كردنگاه مي ترمنصفانه
گاه با معنا و مفهومي كم ، سست هاييبنابراين طبيعي است كه در آن سروده، آورده

هرچند شايسته نيست كم و اندك بودن شواهد را ، رنگ و كم مايه پديد آمده باشد
زيرا ممكن است  .اثري بديع دانست عيبي بزرگ شمرد و آن را دليل بر بي اعتباري

مولف شواهد ديگري را نيافته باشد و چنانچه استشهادي اينگونه دليل بي اعتباري كتاب 
اگر بيشتر از  »حدائق« هايخواهيم يافت كه سستيها باشد در بررسي» ترجمان«
 . كمتر هم نيست ،نباشد» ترجمان«

 » ق الشعرحدائق السحر في دقائ«سبب نام گذاري كتاب به   -2
آيد كه موضوع كتاب پيرامون نكات و دقايقي است كه در مي از نام كتاب چنين بر 

وطواط بر اساس حقيقت  ،كتاب چنين نيست ةوليكن سبك و شيو ،شعر بكار رفته است
در كتابي كه » تويسركاني«دكتر . نمايدمي به نظم و نثر هر دو استشهاد، ادبيصناعات 
صنايع «: گويدميرشيد با توجه به اينكه در مقدمه «: گويدمي، شتهنگا» حدائق « پيرامون 

حدائق السحر في «چرا آن را  ،»بالغي دو زبان را در نظم و نثر مورد بررسي قرار دادم
پس از  .»؟ناميده و شعر تنها را موصوف و مظروف دقايق قرار داده است» دقايق الشعر

ن صنايع بيشتر در شعر بوده از اينرو چنين آن احتمال داده كه چون كاربرد و تجلي اي
كتاب  ةنگارنده معتقد است در تسمي) 1-6صص  ،تويسركاني( ».قيدي را ياد كرده است

 ،ن من البيان لسحراًإ«: معروف ةو آن گفت ،است وجه ديگري هم قابل احتمال و توجيه
كه شعر  تويسركاني شعر را مظروف دانسته در حالي، است» ر ن من الشعر إو 

سخن پر معنا و  ،يك بيان استعاري است و سحر بيان »حدائق السحر«. ظرف است
و آن هنگام كه سحر بيان  ،سخن سحر آفرين تنها در شعر نيست، شگفت آور را گويند

اعتال ، كالم ،خيالي آميخته گردد هايو صورتها با حكمت و موسيقي شعر و آفرينش
-يخته با آفرينش و هنرهاي خيال در كالم منثور آنيابد و اين موسيقي آممي و رفعت
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را كالم منظوم قرار داد » سحر بيان«يابد از اينرو ظرف نمي تحقق، گونه كه شايسته است
. موسيقي و هنر آن را افزون گرداند ،تا دقايق صناعات بالغي

  :لف باشدؤخود مة گذاري مقدمترين سبب اين نامشايد شايسته
و  ،الرياض و منَنه  ،الحياض  ما اَفاض علينا من نعمه الحمدهللا علي *

 *له األبرارِ و اَصحابِه االخيارِ آعلي خاتم أنبِيائه و سيد اصفيائه محمد و  
امير امام رشيد الدين سعد الملك محمد بن محمد بن ، مولف كتاب گويدمي چنين 

نور اهللا  -خداوند ملك عادل خوارزم شاه اتسز ، روزي من بنده را« :عبدالجليل كاتب
 ،طلب فرمود ،كه در ايام دولت او عقود فضل منتظم بود و بناي جهل منهدم -مضجعه

كتابي در معرفت بدايع شعر ، بر موجب فرمان بشتافتم و سعادت خدمت او دريافتم
ابيات شواهد آن كتاب  ،نگاه كردم ،بمن نمود، خوانند »ترجمان البالغه« پارسي كه آن را

همه از راه تكلف نظم كرده و به طريق تعسف فراهم آورده و با  ،را بس ناخوش ديدم
واجب شد بر من بنده كه پرورده آن  ،اين همه از انواع زلل و اصناف خلل خالي نبود

ين در معرفت محاسن نظم و نثر دو زبان تازي و پارسي اين كتاب ساختن و ا ،درگاهم
غيضي است از فيض آنچه  ،مجموع پرداختن هر چند اين جمله مهم كه آورده گشت

از اقسام فصاحت و اساليب بالغت حاصل  -خلد اهللا ملكه و سلطانه -پادشاه اسالم را 
قدر الوسع و الطاقه نتواند بود و اگر در اجل تاخير هب لكن خدمت اهل فاقه جز، است

ر يزداني بر وفق مراد انساني رود كتابي خواهم و تقدي باشد و روزگار مهلت دهد
و قوافي و محاسن و ) ؟( ساخت محيط به جميع انواع علم شعر از عروض و القاب

در جهان مخلد و  -ثَبت اهللاُ دولَتَه -چنانك چون ذكر جميل پادشاه اسالم  ،معايب نظم
آن را معدوم و مدروس مؤبد ماند و امتداد دهور و ايام و تعاقب شهور و اعوام آثار 

 ) 2ص  ،1362 ،وطواط ( »حدائق السحر في دقائق الشعر نام نهادم  نگرداند و اين كتاب را
 »حدائق السحر«فرهنگ مصطلحات   -3

الفاظي كه در زبان اهل اين صناعت «: گويدمي »السحرحدائق«رشيد وطواط در پايان 
 :) 85ص ، همان( »اد كرديمبيرون از آنچه ي شده افتاده است و از مصطلحات ايشان
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 ،مدح و مديح و مدحت: وي مصطلحات زير را با تفسيري مناسب بيان كرده است 
 ،مدور ،تدوير ،عكس ،ترجيع ،خصي ،مصرع ،نسيب و غزل ،تشبيب ،هجو و هجا

 ،ركالت ،تعسف ،سلس ،سالست ،جزالت ،رويت و فكرت ،متاليم ،متنافر ،مكرر
  )85- 87صص  ،همان ( ،ممتنع ،سهل
بسيار سودمند  ،كتاب هايابداع و ايجاد اين بخش از كتاب همانند ديگر بخش 

 .تفسيري كه براي مصطلحات ياد نموده است ،است و افزون بر درستي و استواري
اي دارند و فهم آثار آنها بدون اهل ادب زبان ويژه، مزيت ديگر آن عبارتست از اينكه

راه ها است؛ شرح و توضيح اين اصطالح شناخت مصطلحاتشان بسيار دشوار و سخت
 . سازدمي فهم متون ادبي را هموار

 بررسي حدائق و نقد و نظر پيرامون صناعات ادبي آن  -4
آغاز نموده و سپس به بيان » ترصيع « وطواط صناعات ادبي را با صنعت ) 1-4

 اي جدا ازگونه كه هر صنعتي موضوع و مقولهبدين ،صناعات ديگر پرداخته است
از كلي به جزئي و : مانند ،ادبي ترتيب منطقي هايصنعت ديگر است و در بيان صنعت
بحث «بدان گونه كه دكتر تويسركاني در كتاب  .بر عكس و غيره ضرورت ندارد

 !؟اند هياد كرد »پيرامون حدائق السحر
به نظم و نثر فارسي و عربي استشهاد نموده است ها حدائق در تفسير صنعت) 2-4
و مقارنت صناعات ادبي و توان به كار گرفتن » بديع تطبيقي « يوه اش در راستاي و ش

  .مهم و شايان توجه است ،آنها در برابري زبان فارسي با عربي
وطواط از  گوياي آن است كه، آمده »حدائق«و تفسيرهايي كه در ها تعريف) 3-4

الترصيع و « م زير نام رادوياني متأثر شده است؛ بعنوان نمونه ترجمان در فصل دو
و هر چند كه اين صنعت كه ياد كرديم به تن خويش جايگاهي بديع «: آورده» التجنيس 

 ،چون تجنيس يا مانند وي .چون با وي عملي ديگر ياد گردد ،دارد و پايگهي رفيع
 هم صنعت دوم خود را »حدائق«؛ )10 ،1949 ،رادوياني( »پرمايه تر و بلند پايه تر شود

چون با او  ،هر چند صنعت ترصيع بزرگ است«: قرار داده و نوشته ع مع التجنيسالترصي
  )15 ،1362،وطواط( »عملي ديگر مثل تجنيس و غير آن ياد شود بلند تر گردد
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ترجمان است و اين  همان شواهد افزون بر اينكه بسياري از شواهد فارسي حدائق
 !نوع استشهاد اتفاقي نيست ؟

 . باشدمي خود ساخته واطوط برخي شواهد) 4-4
 . نقد و نظر در حدائق زياد است) 5-4
 . گسترده است شرح و تفسير حدائق) 6-4
 كند ومي ياد» تجنيس « را با عنوان » مضارعت و مشاكلت«وطواط صنعت ) 7-4
و اين چنان باشد كه دو لفظ آورده باشند كه در خط متشابه يكديگر باشند و : گويدمي

و از نظم اين شعر ساخته » شب تاريك و راه باريك « : از نثر فارسي در نطق مخالف و
 : آوردمي خود را گواه

 وز نعمت تو نرد اماني بباختم  در خدمت تو اسب معالي بتاختم
 ) 10-11همان، صص (        

 ،تر استبراي اين صنعت مناسب» مضارعت و مشاكلت«نگارنده معتقد است عنوان 
نقطه و اعراب فرض كنيم و  بيوقتي صحيح است كه ما خط را » تجنيس خط «زيرا 

 . ليكن در زمان رشيد الدين وطواط چنين نبوده است
حدائق در مواردي تفسير و توضيح لغوي متناسب با معني اصطالحي نياورده ) 8-4
و همين طور صنعت  ،نيز گويند »اقتضاب«كه آن را  »االشتقاق« همچون صنعت، است

متناسب با معناي  ،و گاهي معناي لغوي مصطلح )12 -14صص  ،دائقح( »االُسجاع«
در كاري سخن افكندن : »اعنات«: گويد »اعنات«اصطالحي است؛ بطور مثال در صنعت 

 ) 26: ص ،همان( .»باشد 
وطواط صنايع ادبي را بطور مفصل شرح و تفسير كرده و برخي از صنايع را ) 9-4

و » تشبيه«و » قلب«و » تجنيس«: مانند ،وده استو فروع بيشتري بخش نمها به شعبه
  .و غيره» حشر«و » اعتراض الكالم قبل التمام«

ولي كتاب  ،بديعي به كالم منثور توجه كمتري شده است هايدر اكثر كتاب) 10-4 
  .است خاليحدائق از اين كمبود 
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ابن  »البديع«: بالغي مهمي مانند هايكتاب »حدائق«با توجه به اينكه پيش از ) 11-4
و غيره نگارش يافته بود و شايد وطواط از آنها آگاه  جرجاني »دالئل«و  »اسرار«و  معتز
و اين بس  .وليكن از هيچ كتاب معتبر بالغي يادي نكرده، نگريسته باشدها و بدان ،بوده

شايد به هنگام ! و براي ما روشن نيست كه چرا اينگونه عمل نموده ؟! عجيب است ؟
 !دسترسي نداشته است ؟ها دانتاليف ب
را تحت عنوان » الكالم المحتمل بالمعنيين الضدين«مصطلح  »حدائق«) 12-4

 ) 39: ص ،همان( آورده كه نزد بسياري از بديعيان رايج و شايع است» االيهام«
آمده كه هر دو در بديع  »المجرد« با عنوان »حدائق« در »الحذف«مصطلح ) 13-4

  )64ص  ،نهما( بكار رفته است
عربي و  هايوطواط گستردگي و پهناوري برخي از صنايع ادبي در زبان) 14-4

و كم شعر بود در عرب و « : نوشته» مراعات نظير « وي در  ،فارسي را نشان داده است
  )34ص  ،همان( ». اما در درجات حسن تفاوت افتد ،عجم كه از اين صنعت خالي بود

رد «سازد و در باب مي لپسندي آنها را خاطر نشانوطواط اهميت صنايع و د) 15-4
پسنديده در باب  هايگزيده و صنعت هايو از علم«: گويدمي »العجز علي الصدر

  )18: ص ،همان( .است» رد العجز علي الصدر «بالغت 
گويد كه مي دهد ومي شاعران را در صنعتي يا صنايعي توضيح وي زبردستي) 16-4

: نوشته» سجع متوازي«بطور مثال ؛ در باب ، اعر بسيار آورده استاين صنعت را فالن ش
و در  ،)15ص  ،همان( ».وازين معني خواجه مسعود سعد و شعر من بسيار يافته شود« 
و قطران را قصيده اي است ترجيع تا آخر قصيده اين « : ياد نموده» تجنيس مكرر«

 ) 90ص  ،همان( .»صنعت را بكار داشته است 
نمايد و آنان را مي برخي شاعران را در بكار بردن صنعتي ارزيابي واطوط) 17-4
 ،»ابوبكر قهستاني«  ةبيتي از قصيد» تجنيس مطرف «  كند ؛ درمي يا نكوهش ،ستايش

و اين قصيده از اول تا آخر آراسته است بدين صنعت و « : گويدمي آورد و آنگاهمي
  )10ص  ،همان( »خوب ديگر  هايصنعت
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و در  ،داندمي شاعر ةكاربرد برخي صنايع را دليل بر قدرت طبع و قريح )18-4
كه در نظم و نثر بديع و غريب دارند و  هاييو از جمله صنعت« : نوشته» المقلوبات «

 » .باشگونه باشد مقلوب مقلوب است و ،بر قدرت طبع و خاطر شاعر و دبير داللت كند
  )15 – 16صص  ،همان(

خردي و بزرگي  .نمايدمي واري صنايع را از نظر كاربردي يادآساني و دش) 19-4
رد العجز علي «در باب نوع دوم از  ،دهدمي برخي از صنايع را از نظر بكارگيري نشان

ص  ،همان( .»تر است و به گفتن مشكل ترو اين نوع از نوع اول شريف« : گويد »الصدر
190 ( 

در ، بطور نمونه، كندمي صنايع ياد ةمياختالف نظر دانشمندان را در وجه تس) 20-4
 ) 24ص  ،همان( » .خوانده است »مطابقه«و اين را خليل احمد « : آورده »المتضاد«صنعت 
كند مثل اينكه در مورد مي يادها گستردگي صنايع را در همه زبان وطواط) 21-4
  )29همان ص ( » .بسيار استها و اين صنعت در همه زبان« : گويدمي استعاره
و در خصوص  ،نمايدمي زيبايي و شيريني برخي از صنايع را مشروط) 22-4

سخن را آرايش ، و چون استعارت بعيد نباشد و مطبوع بود« : كندمي عنوان »استعاره«
 ) 29همان ص ( » .تمام حاصل گردد

در استشهاد به نثر يا نظم گاهي مقام و موضع و مناسبت ايراد كالم و يا ) 23-4
را در مدح  شبل الدوله ةقصيد »حسن المطلع«در : بطور مثال ،كندمي آن را ياد ساختن

 )30ص  ،همان( .آوردمي مكرم بن العال
 شاعري مقايسه ةگاهي سرايندگان تازي و پارسي را از نظر قدرت و قريح) 24-4

و بيشتر اوقات عنصري نيكوست و او در « : گويد» حسن تخلص«كند؛ مثل اينكه در مي
 ) 32ص  ،همان( .»ين معني پارسيان را چون متنبي است تازيان را ا

زير در بخش مراعات مانند شعر ، شماردمي گاهي شعري را در حد اعجاز) 25-4
 : نظير
 
 

 والخَيلُ من تَحت الفَوارسِ تَنحطُ يت مواقفيأأَ أخا الفَوارِسِ لو ر
غَي لقرأتتشـوالبي منها ما تَخُطُّ يد الو طُـتَنقُ  لُ و كـض 
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را جمع كرده كه همگي متناسب  »فوارس«و  »خيل«و  »موقف حرب«ميان ، در بيت اول
 »شكل«و  »قراءت«و  »««« و »بيض«و  »وغي«و نظير يكديگرند؛ و در بيت دوم ميان 

را جمع نموده است و همه متناسب و متقاربند و اين ويژگي در بيت از حد  »نقط«و 
  )34 – 35صص  ،همان( .بيرون شده و در حد اعجاز آمده استاعجاب 
با اينكه پيش از وطواط جرجاني و زمخشري و غيره در تفسير و توضيح ) 26-4

وي در بيان  ،اندمسائل بالغي به اصول منطقي و فلسفي و كالمي تمسك نموده
 . در هيچ موردي استدالل عقلي نكرده است ،صناعات

لفظي را از معنايي حقيقي و به جاي : گويد كه »استعاره«ضيح در تفسير و تو) 27-4
بسيار زياد ها و كاربرد اين صنعت در همه زبان، ديگر بر سبيل عاريت انتقال دهند

 . است
نزد برخي از اهل ادب از  ،اين تفسير كه با تعريف بسياري از بالغيان انطباق دارد 
كلي گاهي بر تمام انواع مجاز از جرجاني و سكاكي رايج بوده و به صورت  ،جمله

  )18ص ، 1328 ،تويسركاني( .شده استمي مرسل تا استعاره اطالق
خود آورده با اندك تاملي پذيرفته  ةآنچه تويسركاني به عنوان نقد وطواط در رسال 

 .مصطلح و مجاز ةميان استعار ،لغوي و مجاز ةنمي شود؛ چرا كه فرق است ميان استعار
 . است ها را بيان نكرده و حكم كلي دادهتاين تفاو اوو 

اگر چه تفسير و توضيح مناسب آورده و از ) 42، 1362 ،وطواط( در باب تشبيه) 28-4
-مي ياد ،و نعل اسب به هالل ماه ،تشبيهات درست و نيكويي چون تشبيه زلف به شب

دارد و پن ،ياد شدههايحسن تشبيه را در تشبيهاتي همسان تشبيه ةوليكن درج، كند
ناچار بايد تشبيه محسوس به  هاگر تشبيه حسن بدين صورت انجام نپذيرد ب: گويد

الزم به ذكر است وي تشبيه معقول به معقول بروجه خيال و وهم را  ،محسوس باشد
اين بخش از سخنان  .خرده گرفته است، اندكه اينگونه» ازرقي« هاينپذيرفته و بر تشبيه

 هايمناسبت چنداني ندارد و چه بسا در تشبيه ،وق ادبينخست با ذ ةوطواط در درج
قابل توجه وجود دارد؛ و دو ديگر اينكه تشبيه از  هاييزيبايي ،عقلي و وهمي و خيالي

آن روا  ةو چنين داوري دربار، وجود داردها جمله صناعاتي است كه در اغلب زبان
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تياج به تامل و درنگ و دقت اح »ازرقي« هاينباشد؛ و سه ديگر آنكه خروج تمام تشبيه
 . بيشتري دارد

 شودتر آن در صنعت تشبيه نيكوتر و پسنديده«: گفته» تشبيه مقلوب« ةدربار وطواط 
سخن درست بود و  ،مانند كرده آيد» مشبه«به » مشبه به « ،كه اگر عكس كرده باشد

بيه معني راست و تشبيه صواب ؛ چون تشبيه زلف به شب و اگر شب را به زلف تش
نعل اسب را به هالل تشبيه شبيه تشبيه هالل به نعل اسب كه اگر و  ،كنند هم نيكو بود

اين گفته مورد بحث و نظر بالغيان است و از  )42ص، همان( .»هم نيكو بود كنند
 ،مقدم علوي(اند همعاصران آقايان دكتر علوي مقدم و دكتر اشرف زاده آن را ياد نمود

  )9ص، معاني و بيان
متقدمان  هايكه در كتاباند هتشبيه مقلوب دو موضوع و دو مقول بيه عكس وتش 

و شايسته اند هو متاخران هم تحقيق مناسبي پيرامون آن انجام نداد ،بررسي نگرديده
 ،و حدود آن دو مشخص شود ،است مورد توجه پژوهندگان فنون بالغي قرار گيرد

 دربارةهمان تشبيه مقلوب است؛ اما ، يدتفسيري كه در باال به نقل از وطواط ياد گرد
نگارنده بر اين باور  ،شودمي جابجا مشبه و مشبه به در آنكه  »تشبيه مقلوب« همين 

مگر دليلي بر ناروايي  ،است كه اينگونه جابجايي و نقل و انتقال در باب تشبيه روا باشد
ر است كه تشبيه دو چيز به قرا اما برهان روايي اينگونه تشبيهات از اين ،آن داشته باشيم

يكديگر مشابهت يكي به ديگري را ثابت كند و مشابهت به قول اهل ادب ميان دو چيز 
است كه هر يكي به اعتباري مشبه و به اعتباري ديگر مشبه به محسوب شود و به قول 

اهل ادب ظهور كامل  .اضافه يا چيزي شبيه به آن هستند ةاهل عقل اين دو اثر از مقول
اظهر و  و وجه شبه در مشبه به ،دانندمي شبه را در يك تشبيه معمولي در مشبه به وجه

صرف مشابهت ، البته اين در صورتي است كه مقصود از بيان تشبيه ،اقوي از مشبه است
نيكو و پسنديده بودن و  باشد و چنانچه غرض از تشبيه به قول اديباني همچون وطواط

كنند و اين يك اصل كلي در باب مي آن دو را جابجا ،مبالغه باشد، يا به قول برخي
مگر ، و در همه جا روا باشد، رودمي شمارهتشبيه است و از موارد مهم صور خيال ب

 . چنين جابجايي روا نباشد، آنكه خالف آن منظور گردد و يا در مواردي
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شبيه ت« و هم » تشبيه مقلوب« هم » ذا عكس لم ينتقض إحسن التشبيهات أ«جمله  
زيرا نخست عكس در اركان صورت پذيرفته و بار ديگر ، گيردمي را در بر» عكس

 را از وجه شبه بايستي در وجه شبه و عوارض و اوصاف دگرگوني پديد آورد و اصالت
-مي همه جا بكار -همانگونه كه ياد گرديد -اين اصل. مشبه به گرفته و به مشبه دهد

به هر حال اگر  .اين جابجايي امكان نداشته باشد جز در مواردي كه به هيچ وجه، رود
لب و « و » زيد و اسد«چرا  ،روا باشد» هالل و نعل اسب « و » زلف و شب«جابجايي

ذوق  ةرسد تشخيص اين جابجايي بر عهدمي نظرهب! روا نباشد ؟» و ورد خد«و » لعل
روا و ، ت نمايدچنانكه اگر تناسب داشته باشد و در سخن ايجاد زيبايي و لطاف، است

 . شايسته است در همه جا بكار رود
 انداز انواع تشبيهاتي است كه بالغيان كمتر متعرض آن شده» تشبيه عكس« ) 29-4

جابجايي » تشبيه مقلوب«چه  ،تشبيه مقلوب تفاوت دارد با -گونه كه ياد گرديدهمان -و
تشبيه عكس آن است  كنگرداني و لي» مشبه به«را » مشبه«يعني  ،مشبه و مشبه به است

خواه تقابل ، كه يكي از دو امر متقابل منطقي يا شبيه به آن را به ديگري تشبيه كنند
صفت ضدي را به ضد ديگر  ،گونه كهبدين ،تضايفي باشد يا تضاد يا ديگر انواع تقابل

 توانمي ،كه وطواط آورده هايياز مثال. است هم تشبيه نمودنهنسبت دادن و آن دو را ب
به تشبيه زمين به آسمان و بر عكس اشاره نمود كه در واقع صفت را به موصوف خود 

  )247ص  ،همان( بلكه بر عكس به ضد آن سپردن است ،ندادن
تفسير و تعريف وطواط براساس شرح لفظ و تعريف ادبي و رسم  ةشيو) 30-4

مي و منطقي تعريف عل ةبر پاي ،"دكتر تويسركاني"ناقص منطقي است و براساس باور 
  )40، 1328تويسركاني، ( .كامل نيست

ت به بي ادااز مشبه كنايت به لفظ مشبه«: چنين تعريف شده» تشبيه كنايت«) 31-4
است كه در » استعاره كنايي«اين تعريف در واقع همان ) 42 ،1362 ،وطواط( »تشبيه

 ةاستعار«به تدريج استعاره و كنايه را دارد و ، تشبيه كنايي هايمصطلح متقدمان عنوان
  .شده است» كنايي
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 شاعر يك صفت از صفات خويش: گونه تعريف شده كهاين» تشبيه تسويه«) 32-4
اين تعريف  ،و يك صفت از صفات مقصود را بگيرد و هر دو را به يك چيز مانند كند

صفتي از خويش و صفتي از مقصود «زيرا  ،در واقع از قبيل ذكر عام بعد از خاص است
دو چيز يا بيشتر را به يك چيز تشبيه كردن و خاص «يعني » ه يك چيز تشبيه كردهرا ب

مشبه آن «را عبارت از تشبيهي كه  است ؛ و متاخران هم تشبيه تسويه» را زير عام بردن
تر است؛ چرا كه حصر كنند كه تعريفي كاملمي تعريف ،باشد» به واحدمتعدد و مشبه

  )46ص  ،همان( .مشبه بر دو عدد وجهي ندارد
 تهااين تشبيه يكي از بهترين و زيباترين تشبي) 49ص ، همان( »تشبيه اضمار«) 33-4

اين تشبيه با ، اندبالغي كمتر به تبيين آن پرداخته هايدر باب مشابهت است و در كتاب
عبارت از » تشبيه اضمار« ،انديكي نيست و دو صنعت ادبي جداگانه» تشبيه ضمني«

بلكه مشابهت ميان دو  ،اي از تشبيه نيامده باشددر ظاهر سخن نشانه تشبيهي است كه
چيز در درون و دل گوينده انجام گيرد و با حذف ادات تشبيه و عدم توجه به وجه شبه 

 : را بنگريم» معزي« شايسته است شعر ، نمايد كه تشبيه مقصود نبودهمي چنين
ش من از بهر چراست پس كاهش و سوز گر نور مه و روشني شمع تو راست 
.  گــر مــاه تـويي مـرا چــرا بايد كاست گر شمع تويي مرا چرا بايد سوخت 

 )49همان، ص(                                      
محبوب به ماه و شمع تشبيه شده و وجه شباهت آن به ماه در رونق : در اين دو بيت

و به شمع نيز از جهت روشني و آرامش ، به ديگران استو جال و روشني بخشي 
و شمع هم  ،گذاردمي از ديگر سو ماه پس از بدر رو به كاهش ،بخشي تشبيه گرديده

و شاعر اين دو وجه شبه اخير را مدنظر قرار نداده  ،سوزاندمي يابد و هممي كاهش
و با نگاهي  ،ش بودهرسد منظور او رونق و افزايش و روشني و آراممي نظرهاست و ب

جان فرض  ةبه منزل و محبوب را، جسم و تن ةرا به منزل توان گفت او محبمي ديگر
 محب ،و آنكه از بين رفتني است ،محبوب ،نظر او آنچه روشني ابدي داردهنموده و ب

 . است
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 هاياين مورد هم از بهترين انواع تشبيه است كه كتاب »تشبيه تفصيل«) 34-4
در اين تشبيه گوينده پس از انجام تشبيه براي نشان  .اندبه آن اشاره كرده بالغي كمتر

و كاستي مشبه به را  ،گرددمي دادن بزرگي و عظمت و شان و اعتالي مشبه از تشبيه باز
 ) 50ص  ،همان( .دهدمي نشان

بالغت  ،امكان اجتماع چند صنعت بديعي و اقتضاي اين اجتماع در كالم) 35-4
و اگر با اين صنعت « : گويدمي وطواط» االعداد   « در ،نمايدمي بيانبيشتري را 

 ،بالغت ياد شوند هايصنعت يا صنعتي ديگر از »تضاد«يا  »تجنيس«ا يازدواج لفظ 
به » ازدواج «با » سياقت اعداد «مثال اجتماع ) 5ص  ،همان(» ...تر بودگزيده و پسنديده

رشاد و سداد و كفايت و هدايت و  نسب و حسب وفالن در علم و حلم و « : پارسي
 ) 50ص  ،همان( .»زمان و واسط عقد اقران است ةتدين و تصون نادر

اين صنعت چنان باشد كه شاعر دو « : گويد» بيان جمع با تفريق« در فصل ) 36-4
 ،ي افكند به دو صفت متغايريه به يك چيز باز ميان ايشان جدايچيز جمع كند در تشب

 : از شعر تازي مراستمثالش 
    
 

باز  ،ام ميان روي معشوق و دل خويش در مانندگي به آتشدر اين بيت جمع كرده
  )76ص  ،همان( ». ام به روشنايي و سوزانيتفريق كرده

چيز يا بيشتر به چيزي در تشبيه دو : نمايد كهمي گونه بهتربيان اين صنعت بدين 
متعدد و موجود در مشبه به و جدايي هر مشبهي از مشبه ديگر به تناسب  هايوجه شبه

ميان روي محبوب و قلب محب به آتش را  ،در مثال فوق، وجه شبه مخصوص به آن
جمع نموده جز آنكه روي محبوب در روشنايي و درخشندگي شبيه آتش است و دل 

 . و گرمي به آتش تشبيه شده است محب در حرارت و داغي
وطواط بيان نموده كه امكان برخي از صناعات جز به تكلف بسي دشوار ) 37-4
و من هيچ نظم نديدم كه اين هر سه « پس گويد » جمع با تفريق و تقسيم «مثل  ،است

 : پارسي و اينست حال را جامع بود مگر شعر يكي از شعرا در دو بيت

 و قَلبي كالنّار في حرّها  فَوجهك كالنارِ في ضوئها 
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در اين دو بيت نخست جمع كرده است شاعر ميان معشوق و ميان خويشتن به بند  
ز در بيت دوم و با ،باز آن بند كرده شدن را تفريق كرده به پيدايي و پنهاني ،كرده شدن

 ) 77ص  ،همان( »بندي بر كجا و چگونه است  تقسيم كرده كه هر
اگر اين امور از روي اتفاق و يا قريحه و استعداد ، اول آنكه نگارنده معتقد است 

جالب است وگرنه تكلف و تعسفي بيش نيست؛ دو ديگر آنكه سبب ، انجام گيرد
و تفريق و تقسيم  ،د چيز باشدمدن دو يا چنآگرد  ،زيرا جمع ،دشواري روش است

پراكندن آنها و آوردن هر سه در موضوعي نيازمند تناسب اين امور با مفاهيم مورد نظر 
  .است و شايسته است اين تناسب با دقت انديشه انجام گيرد

مانند اينكه در  ،داندادبي را خاص شاعران پارسي مي برخي از صنايع وطواط) 38-4
وقوف طبع شاعر و بسطت او در سخن به بر بستن « :داردمي بيان» المردف « صنعت 

  )80ص  ،همان( » ...رديف خوب ظاهر شود
را نپسنديده و كاربرد آن را روا  )80ص  ،همان( صنعت استدراك وطواط) 39-4

زيرا وي گويا تنها  ،ندانسته است؛ وليكن داوري او نسبت به اين صنعت پذيرفته نيست
در صورتي كه صناعات ادبي  ،سخن مدح و ستايش محدود نموده كاربرد آن را پيرامون

ذوق بايد تناسب كاربرد آن را بچشد و چه بسا  ،علمي و كليت داشته باشد ةبايستي جنب
 !سپاريم نه ديدگاه يك فرد ؟ مي و داوري را به ذوق ،آن را زيبا يابد

بين ن بسيار خوشاي از دانشمندان و سرايندگامولف گرانقدر نسبت به پاره) 40-4
حسن «و  »المردف«در ضمن صنعت  يو ،بوده و آنان را به نيكي ياد كرده است

و در صنعت  )79ص  ،همان( .بردمي نام »فخر خوارزم« از زمخشري با عنوان  »التعليل
بيضا و طريقتي زهرا  و متنبي را در اين باب يد« : گويدمي متنبي ةدربار» الكالم الجامع«

 :نويسدمي »مسعود سعد« ةو در همين صنعت دربار، )81-82صص  ،همان( » ...بوده است
خاصه آنچه در حبس گفته  ،كالم جامع است ،»سلمان مسعود سعد« و بيشتر اشعار«

 بنده ات راآنچه تو را بند كـرد 
 بند تو از آهنست و بند من از غم 

 

 نيز بندي كردست نه پديد چه پنهان 
  بند تو بر پاي و بند بنده ات بر جان 
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هيچ كس از شعراي عجم در اين شيوه به گرد او نرسند نه در حسن معاني و نه ، است
  )82ص  ،همان( »در لطف الفاظ 

كه از شاعران و منشيان عهد را  »كمالي بخارايي«ن تخلص وطواط در صنعت حس 
 : كندمي ستايد و اين بيت او را يادميبوده ) ق ـه 522-479( سنجر

 گويد كه نوك خامه دستور كشورم   رخ تيره سر بريده نكو سار و مشك بار
خوب است و اعتقاد من آن است كه در عرب  ،كمالي گويد و اين تخلصمي سپس 

 ،همان( .هيچ كس به از اين تخلص نكردست و اين از كارهاي كمالي بديع استو عجم 
  )31-32صص 

قي زرو اهل روزگار از قلت معرفت ايشان به تشبيهات ا: گويدمي وطواط) 41-4
تشبيهي كه مشبه به آن در [تشبيهات از اين جنس  ةو در شعر او هماند همفتون شد

 ،همان( » .است و به كار نيايد] ال نمي باشداعيان خارجي و صورت آن در وهم و خي
 ) 42ص 

اين صنعت چنان  ،تنها جمعِ: گويد جمع و تفريق و تقسيم در انواع وطواط) 42-4
و  ،خوانند» جامع « باشد كه شاعر دو چيز يا زيادت را در يك صفت جمع كند و آن را

  ،مثالش از شعر تازي ،روا بود كه مضمر باشد، اين صنعت جامع را روا بود كه مظهر بود
 : شاعر راست

 
  

و  ،و زلف معشوق و شب مجموع است در ظالم) عاشق( در اين بيت احوال شاعر
اساسي ديگر وجود  ةدو نكت در اين شعر افزون بر صنعت جمع .ظالم البته پنهان نيست

و چون احوال  ،به ترتيب تشبيه نموده ،دغ را به ليالي و احوال را به هر دويكي ص: دارد
آن حالي بر حالي يا حالي مترتب بر حالي است و در آن  ةبه صورت جمع آمده الزم

دو  ،ظلمات بعضها فوق بعض است و منظور اين بود كه بگويد احوال بسيار تيره است
كالهما  –صدغ الحبيب و حالي ( ،لي استبلكه به ليا ،ديگر تشبيه صدغ به ليل نيست

تارهاي مو است كه بر روي هم  ةوصدغ مجموع ،)ظالم في ظالم( براي) كالليالي

 ظَلَام في ظَالمٍ في ظَلَامِ   فَاَحوالي و صدغُك و اللَّيالي



 1391، پاييز 4، سال 3شمارة ،ادب عربي/ 82

 ،مثال از شعر فارسي .و اين بسيار لطيف است ،و مثل شب اندر شب است ،انباشته شده
 : راست "قمري "

 الجرم همچو منش نيست قرار   آسمان بر تو عاشق است چون من 
قراري جمع كرده است و عشق در صفت بي ةاين بيت آسمان و عاشق را بواسط در

 ) 75ص  ،همان( قراري جامع است و مظهربي
علم بيان  ةعلم معاني و وجه شبه در باب استعار» فصل و وصل«جامع در باب  

كه در » جامع بديعي«و » جامع بياني«و » جامع معاني«و بدين ترتيب  است مورد گفتگو
در جاي خود تبيين  است بالغي مصطلح شده با يكديگر متفاوت است و مناسب فنون
 ) يادداشت ها ،تحليل و نقد علوم بالغي ،ديباجي( .گردد
 بالغي هايپيرامون آرايه» وطواط«  روشنقد و بررسي شيوه و  -5
وطواط در تفسير و توضيح صناعات ادبي به تبيين و تعريف و مثال نپرداخته ) 1-5

كاربرد يك صنعت ادبي و يا ستايش و نكوهش شاعري و  ةنقد و نظر دربارو گهگاه 
داند و شاعراني تشبيه خيالي و وهمي را زيبا نمي: بطور مثال ،غيره را ياد نموده است

 مورد نكوهش قراراند هبرد را كه در شعر خود اينگونه تشبيهات را بكار چون ازرقي
-هاينكه جماعتي از شاعران كرد ،پسنديده نيست البته نيكو و«: آوردمي دهد و چنينمي
و نه  ،كنند ؛ چيزي را تشبيه كردن به چيزي كه در خيال و وهم موجود نباشدمي واند 

افروخته را به درياي مشكين كه موج او زرين باشد ) زغال( »انگشت« هكدر اعيان چنان
و اهل  ،موج زرينتشبيه كنند و هرگز در اعيان نه درياي مشكين موجود است و نه 

و در شعر او همه اند هروزگار از قلت معرفت ايشان به تشبيهات ازرقي مفتون شد
  )42 ،1362،وطواط( ».تشبيهات از اين جنس است و بكار نيايد

نكوهش تشبيه وهمي و خيالي و نقد آن از طرف برخي بديعيان مانند وطواط ) 2-5 
و ، بايستي امري حقيقي و واقعي مشبه بهاز آن جهت است كه گويا بر اين باورند كه 

اگر به امر وهمي و خيالي منزلت و ، در صورتي كه چنين نيست ،موجود خارجي باشد
مقام امري خارجي را داديم و صفت يا اوصافي از امور خارجي را وصف امري خيالي 
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گردد كه در تشبيه محسوس به بالغت تشبيه چندان افزون مي ،و وهمي گردانديم
 . وس به آن اندازه تحقق نداردمحس
 : آورددر مورد شعر كمالي مي »حشو قبيح«ت وطواط در صف) 3-5
 در زير منت تو نهان و مستَّرم  از بس كه بار منت تو بر تنم نشست 

 

چه نهان و مستر هر  برده است را در بيت زيادتي است كه آب اين شعر» نهان« لفظ 
 ) 53ص  ،همان( .واجب حاجت نيستدو يك معني است و بدين تكرار نا

اين صفت چنان باشد كه شاعر بيت را آغاز نهد «: گويد» استدراك«در صنعت ) 4-5
مثال ديگر از » ...پس استدراك كند و به مدح باز آرد، به الفاظي كه پندارند هجو است

 : شعر پارسي شاعر گويد
 هان در اثرامير خواهم كه بماند بج  اثر مير نخواهم كه بماند بجهان 

زيرا كه چون  ،و به نزديك من آن است كه اگر شاعر اين طريق نسپرد بهتر باشد
 ،همان( .استدراك كند عيش ممدوح به فال بد ناخوش كرده باشد و لذت سخن ببرد

 ) 80ص
نگارنده معتقد است؛ اين نوع داوري پيرامون يك صفت ادبي كه بايد عموميت 

قط كاربرد آن براي ممدوح درست نباشد و اگر جايي ف داشته باشد نارواست چرا كه
چنين حكم كلي روا  صدورو ، چه بسا زيبايي بسيار داشته باشد، ديگر متناسب باشد

 . نيست
 منابع حدائق السحر   -6
اديب و دانشمندي چون رشيد وطواط كه در فرهنگ و ادب فارسي و عربي تبحر  

و  ،و نثر هر دو زبان بهره بسيار يافته استداشته و داراي ذهني گسترده بوده و از نظم 
نموده مي آيد مقام و منزلت اجتماعي او ايجابمي گونه كه از برخي مكاتبات او برهمان

آن جلب نظر يا دفع ضرري  ةواسطهكار بندد و بهكه نكات دقيق و ظريف ادبي را ب
سرا را خوانده و گو و عربيبسياري از شاعران فارسي ةطبيعي است كه سرود، بنمايد

سخنان و  ،لغت و ادب و غيره هايو كتابها شنيده و از منابع گوناگون همچون ديوان
 . اشعار آنها را بدست آورده باشد
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وطواط بر روي هم از سي تن : گويد )سج: ص( »حدائق السحر« ةاقبال در مقدم 
و بحتري و شاعر فارسي زبان پيش از خود ياد نموده و از شاعران عرب به متنبي 

و آثار  ،رزيباخَ »القصر ««و ، ثعالبي »الدهر ««ابونواس توجه بيشتري داشته و از 
بالغي استفاده نموده  هايو بديع الزمان همداني و زمخشري و كتاب ،صاحب بن عباد

وي از فردوسي و سنايي يادي نكرده و از اشعار معاصران خود نيز استشهادي  ،است
در گذشته حدود ( و قطران«: گويد »تجنيس مكرر« در صنعت وطواط .نياورده است

اي است ترجيع تا آخر قصيده اين صفت بكار داشته و مطلع آن را قصيده) هجري 490
 : قصيده اين است

باغ و بستان يافت گويي ز ابر گوهربار بار يافت زي دريا دگر بار ابر گوهربار  بار
 )9-10همان، صص (                                                                                                     

و شرح آن از » مختصر منشوري«از كتاب » متلون « وي در تفسير صنعت 
 ) 55ص  ،همان( .»ياد نموده است »كنز الغرائب«موسوم به » خورشيدي«

سلطان محمود  ةز شاعران دورا ابو سعيد احمد بن محمود منشوري سمرقندي« 
ابيات آن داراي  ةمختصري ساخته بوده كه هم »متلون«وي در صنعت  ،غزنوي است

 .شده استمي بود و بيتي از آن با سي و اندي وزن عروضي خوانده» تلون«صنعت 
كنز «مختصر منشوري را شرح نموده و  ،كه از او نشاني بدست نيامده» خورشيدي«

 ) 129: و ص س :ص ،اقبال ةمقدمهمان، ( .تناميده اس» الغرائب
 در آثار ادبي  »حدائق السحر«تاثير   -7
حدائق «و پايگاه علمي و ادبي او چنان بود كه  جايگاه اجتماعي رشيد وطواط 

بر ها قدري شهرت يابد كه از روي آن نسخههپس از تاليف پرآوازه گردد و ب »السحر
از آن را  هايينسخه .دانستمي آن را به سود خود اتسز تبليغ و از آنجا كه دربار، گيرند

در قلمرو خود پراكند و از ديگر سو اطرافيان و طرفداران وطواط هم در اين راستا 
و به ، در ميان اهل علم و ادب به سرعت شهرت يافت »حدائق«كوشش بسيار نمودند و 

با  .د نهاده دارداين علت كه ايراني تقليد و پيروي را همچون سرشتي اكتسابي در خو
  .نمونه سازي از روي آن آغاز گرديد "حدائق"پديداري 



 85/ر︫﹫︡ا﹜︡﹟ و︵﹢اط  »د﹇︀﹅ ا﹜︪︺︣ ﹪︡ا﹅ ا﹜︧︣ ﹁«﹡﹆︡ و ︋︣ر︨﹩  

 

شماري چند از سرايندگان و آثاري كه در ) سط -سو: ص( خود ةاقبال در مقدم 
ها شناسيو كتابها افزون بر اين در فهرست .تاليف گرديده را شناسانده است زمينهاين 

-هاي بر حدائق نگريسته و پذيراي آن بودونهنيز آثار بالغي فراواني يافت شده كه به گ
است و  وطواط هايدر راستاي كوتاه يا بلند نمودن ساختهها ؛ برخي از اين پژوهشاند

و اين است چند نمونه از اند ههاي سخن از آن سود بردبعضي ديگر در رنگ آميزي
 : آنها

» اي امي مطرزي گنجهفخر الدين قو« از » شعار سحار في صنايع األبدايع األ« ) 1-7
مصنوع خود را تحت  ةاواخر قرن ششم هجري كه در شعر مصنوع دستي داشته و قصيد

 . ناميده است ،عنواني كه ياد گرديد
سيد قوام الدين حسين « مصنوعي از  ةقصيد» مفاتيح الكالم في مدايح الكرام«) 2-7

 است هفتم هجري ةنخستين سد ةاست كه از شاعران نيم» بن صدر الدين علي شرواني
 . متخلص است» ذوالفقار«و به 
كه در » شمس الدين قيس رازي  تاليف« »شعار العجمأالمعجم في معايير « ) 3-7

 . اوايل سده هفتم هجري نگارش شده است
 ةدر گذشت( دربار خواجه بهاء الدين محمد جويني ةسرايند» بدر جاجرمي «) 4-7
 . ار به جا مانده استمصنوع بسي هاياز وي قصيده ،) ه 687
شرف الدين فضل اهللا حسيني «از » شعاربحور األ  بصار في األ « «) 5-7

هجري در  740كه در حوالي » المعجم في تاريخ ملوك العجم«مولف كتاب » قزويني
قصايد مصنوع » االبصار   « وي افزون بر قصيده اي مصنوع به نام  ،گذشته است

 . بسياري سروده است
 مولف كتاب ،»شرف الدين حسن بن محمد رامي تبريزي« از »حقائق الحدائق«) 6-7

خود  »حقائق« و ،هبود) ه 776- 757( كه در دستگاه شيخ اويس ايلكاني» نيس العشاقأ«
 . وطواط نگارش داده است »حدائق السحر«را به عنوان شرحي بر 

است كه » خري اصفهانيشمس ف«هر دو از  »معيار جمالي« و »مخزن البحور«) 7-7 
 .زيسته استمي هشتم هجري ةدر سد
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ة و آن قصيد) ه 778 – 709( »خواجه سلمان ساوجي«از » صرح ممرد«) 8-7 
  .سروده است» سيد ذوالفقار شرواني« ةمصنوعي است كه ساوجي به پيروي از قصيد

هشتم  ةكه در سد» تاج الحالوي«مشهور به » علي بن محمد«از » دقائق الشعر«) 9-7
 . زيسته استمي هجري
الدين عطاء اهللا  مير سيد برهان«هر دو از »  تكميل «و » بدايع الصنايع«) 10-7

 . است) ه 919در گذشته ( »بن محمود مشهدي
سروده شده ) ه 731( كه در» حسن«اي متخلص به از سراينده» نايعبحر الص«) 11-7
 . است

و آن را به پيروي از ) ه 942در گذشته ( »رازياهلي شي«از » مخزن المعاني«) 12-7
 . سروده است» سلمان ساوجي» «مردصرح م« ةقصيد

فرزند ) ه 1309 – 1242( »ميرزا ابوالقاسم فرهنگ«از » شرح حدائق السحر«) 13-7
 . ليف نموده استأت) ه 1297( كه در» وصال شيرازي«

 » حدائق السحر« هايو گزيدهها گزارش -8
 »حدائق السحر« پيش از ،پيرامون صناعات بديعي به زبان فارسيتنها اثري كه  

است؛ و با فرض  » ترجمان «كتاب  ،باشدمينگارش يافته و در دسترس وطواط
از اهميت اين ، وجود شمار اندكي از آثار عروضي و بالغي پيش از آن به زبان فارسي

را در  يرگي و مهارت وطواطچ »حدائق«ليف أشود چرا كه تكتاب ارزشمند كاسته نمي
ادبي بالغي آماده  هاياين موضوع پديدار ساخت و روشن نمود كه او در يافتن صنعت

خود به ساختن  ،بوده و حضور ذهن داشته و جايي كه به شاهدي دسترسي نداشته
پرداخته؛ و اهل ادب و فرهنگ به خوبي آگاهند كه اين كار چندان هم آسان مي شاهد

 !؟ نبوده و نيست
كه وطواط هر چه زودتر اثر بودند  فرهنگيان دربار خوارزمشاهي در آرزوي آن 

تواند مي شتاب و سرعت در هر كاري ،مورد نظر دربار را آماده سازد و پيشكش دارد
مشمول  »حدائق«و بر اين اساس طبيعي خواهد بود كه  ،را ايجاد نمايد هايينارسايي

 .د به اهميت يك چنين اثري زيان چنداني وارد سازدتوانو اين نمي ،چنين حكمي باشد
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فارسي و  هايو استشهاد وطواط به مثال »حدائق السحر«اسلوب ايجاز و اختصار  
ها و تفسيرهاي وي پيرامون و ابهام و نارسايي در برخي تعريف ،عربي رسا و نارسا
ت كه آن را شرح را بر آن داش »حدائق السحر«پيروان  ،ادبي بالغي هايبعضي از صنعت

و  ،عربي را از آن خارج سازند هايبرگزيده از مثال هايو تفسير دهند و يا آنكه نمونه
باعث پديد آمدن آثار بسياري گرديد و اثر وجودي آن بر نخبگان  »حدائق«بدين ترتيب 

كه در اين باره انجام پذيرفته بسيار  هاييو پژوهشها بررسي .فرهنگ و ادب آشكار شد
 : كنيممي اي از آن بسندهكه ما به گزيدهاست 
 738كه در سال » ابو عبداهللا محمد بن عمر ،حميد الدين ،نجاتي نيشابوري«) 1-8 

-هب) ـه 716يا  710در گذشته ( قطب الدين شيرازي زيسته و از شاگردانمي هجري
ته كه را نگاش» ««ادبي و شعر و عروض كتاب  هايپيرامون صنعت ،رودمي شمار
سپهساالر  ةمدرس ةدر كتابخان ،نوشته شده» نجاتي«اي از اين كتاب كه در روزگار نسخه

آن تصريح نموده كه براي شناسايي صنايع شعري از  ةو مولف در مقدم ،تهران است
،2ج  ،1318 ،شيرازي( .وطواط بهره يافته و آن را گزين ساخته است »حدائق السحر«كتاب 

 ) 444ص 
نجاتي را در دو جا پي در پي با اندك اختالفي  »«« كتاب » در« ،تهراني

ج ،1322 ،تهراني( !و ديگر اشتباهات جاي تامل دارد ؟ها و اين گونه تكرار كندمي معرفي

را  »««رسد كساني كه پس از تهراني طبع و نشر مي نظرهزيرا ب )249 – 250صص  ،1
 . اندو بدون دقت عمل نمودهبا شتاباند هبرعهده داشت

سيد محمد علي «شخصي آقاي  ةدر كتابخان »حدائق السحر«منتخبي از ) 2-8
هجري نوشته  931اي شناسانده شده است كه حوالي در مجموعه» روضاتي اصفهاني

 »حدائق«خود را از  ةشده است و در آغاز آن آمده كه مولف نخستين رساله مجموع
اين مختصري است كه به حكم «: از منتخب چنين استآغ ،وطواط برگزيده است

 ،تهراني( »...حدائق السحر از ...شمس ملك السعاده والدين محمد يحيي ...اشارت
) 395-396صص ،22ج،1322
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وطواط شناسانده  »حدائق السحر« ياد شده منتخب ديگري از ةباز در كتابخان) 3-8
ه شده ولي متاسفانه نام مولف در آن ناميد »بدايع السحر في صنايع الشعر« شده كه

اين منتخب پيرامون صناعات بديعي بحث نموده و مولف آن به ابيات  .نيامده است
الحمدهللا «: آغاز آن چنين است ،استشهاد جسته است »حدائق« ةفارسي و عربي به گون

 172 ةملي تهران به شمار ةنسخه ديگر از اين كتاب در كتابخان» شرقت بنورأالذي 
تركيه نگاشته شده  ي "بورصا " هجري معرفي شده كه در شهر 811هرست و با تاريخ ف

  )395 – 396صص  ،22ج، 1322 ،؛ و تهراني 178ص  1ج ،انوار( .است
كتابي ، در كتابخانه آستان قدس رضوي مشهد توس »حدائق السحر«منتخب ) 4-8

 .بيات شناسانده شده استاد 1/947 ةاين كتاب با شمار، است با عنواني كه ياد گرديد
  )همانجا(

-مي هجري 1133كه در سال » محمد ابراهيم شربت دار«مصنوع از  ةقصيد) 5-8
، 11ج  ،ژوهدانش پ( .وطواط نگاشته است »حدائق السحر« خود را پيرامون ةزيست و قصيد

 ) 2411ص 
خطي مولف در  ةكه نسخ» ميرزا فرهنگ وصال«از » حدائق السحر«شرح ) 6-8
شده و نسخه ديگري را هم زنده مي شخصي دكتر وصال در شيراز نگهداري ةخانكتاب

، 1350منزوي، فهرست سط؛ : ، مقدمه ص1362وطواط، ( .ياد اقبال در تهران ديده بوده است
 ) 2141ص ، 3ج

 1364كه در سال » ابراهيم شورابي مصري«تأليف » حدائق السحر ةترجم«) 7-8
  )286ص ،6ج ،1322 ،تهراني( هجري چاپ شده است

اي از آن در وطواط است كه نسخه »حدائق السحر«اي از گزيده »صنايع بدايع«) 8-8
  )2141ص  ،3ج، 1350 ،منزوي( .است پاكستان انجمن ترقي اردو ةكتابخان
زيبايي از  ةاز ملك الشعراي بهار كه نسخ »مالحظاتي پيرامون حدائق السحر«) 9-8

مجلس شوراي ملي  ةصفحه در كتابخان 102ستعليق در ن ةاين مالحظات به قلم شكست
 ) 183ص ، 22ج ،1322تهراني، ( .شودمي نگهداري 1/3006 ةبه شمار
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قاسم « ةنوشت »كتاب حدائق السحر في دقايق الشعر ةبحث دربار«) 10-8
لف در گروه زبان و ادبيات فارسي ؤدكتراي م ةاين كتاب نخست پايان نام» تويسركاني
يات دانشگاه تهران بود كه پس از پايان داوري مولف آن را يكبار در سال دانشكده ادب

 1342و بار ديگر در سال  ،انتشارات دانشگاه تهران 571 ةشمسي به شمار 1338
  .شماره ششم به چاپ رسانيد ،شمسي در سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتي تهران

 : فهرست مندرجات كتاب چنين است 
 ) 2 – 20صص  ،مقدمه(علوم بالغت در اسالم  ةچتاريخ: 1فصل 
 ) 22-24صص ( "حدائق السحر "  منابع: 2فصل 
ص ( است تاليف شده "حدائق  "شمس قيس رازي به تقليد از  "المعجم ": 3فصل

26 ( 
 ) 29 – 37صص ( "حدائق  "موضوع و غايت كتاب : 4فصل 
 ) 38ص ( "حدائق  "ترتيب فصول : 5فصل 
 ) 41ص ( "حدائق  "ناعات ادبي در ترتيب ص: 6فصل 
 ) 43ص ( "حدائق  " هايمثال: 7فصل 
 ) 46ص ( "حدائق  "ادبي در  هاياصطالح: 8فصل 
 ) 49ص ( "حدائق  "سبك و اسلوب نگارش : 9فصل 
 ) 54ص ( .آمده "حدائق  "تعريف شاعران و گويندگاني كه در : 10فصل 
 ) 57ص ( با چند كتاب بالغي "حدائق  " ةنكته اي چند در مقايس: 11فصل 

 ) 66: ص( تذكر 
 ) 69ص ( .مقايسه اي هايجدول 

 ) 77ص (: منابع 

 » حدائق السحر « خطي  هاينسخه -10
با توجه به اينكه يكي از اهداف نگارش اين گزارش همراهي و همگامي با پژوهندگان و 

ه شود و از اين راه توانايي نقد ها گشودنخستين كارهاي پژوهشي است تا اندك اندك راه دانشجويان در
-وطواط نسخه »حدائق السحر«از كتاب  .و نظر و تحليل و تبيين مصادر و مراجع هر علمي ميسر گردد
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ها شود كه در فهرستمي عمومي و خصوصي جهان نگهداري هايخطي بسياري در كتابخانه هاي
 : كنيممي خه يادشناخته شده و اينك شماري از آنها را به ترتيب تاريخ كتاب نس

آن را پژوهش و » اقبال آشتياني«اي است كه همان نسخه ،شناخته شده ةترين نسخكهن) 1-10
هجري يعني  668اين نسخه در هفتم شعبان  .چاپ رسانيدهشمسي ب 1308ويراستاري نمود و در سال 

 -، 1405شماره  ةملي پاريس در مجموع ةسال پس از در گذشت وطواط نوشته شده و در كتابخان 95
در  6778ميكرو فيلم اين نسخه به شماره  .شودمي نگهداري - ،است كه كتاب دوم مجموعهدر حالي
 و مقدمه اقبال بر 2137شماره  ،90ص ،4ج  ،در فهرست بلوشه .مركزي دانشگاه تهران است ةكتابخان

-نشاني 26ص  ،3ج  ،نوفهرست ميكروفيلم كتابخانه مركزي دانشگاه تهرا ،) س: ص( »حدائق السحر«

 . اين نسخه آمده است هاي
 ،منزوي( هجري 716نستعليق  ،د 2/138شماره  ،دانشكده ادبيات ،دانشگاه تهران ةنسخ) 2-10
 ) 205: 1فهرست ادبيات  ،2134ص  ،3ج  ، 1350
 ) همان ،منزوي( .هجري 738خط نسخ علي بن حسن در  ،542شماره  ،ملك ةكتابخان) 3-10
 . هجري 755محمد بن جالل الدين اصيل در : خط .12/1447شماره  ،حميديه ةنكتابخا) 4-10

فهرست  ،همان ،منزوي( .مركزي دانشگاه تهران است ةدر كتابخان 195فيلم اين نسخه به شماره 
 ) 423ص  ،فيلم ها
محمد بن ابي حامد در  ،نسخ ابو حامد: خط .3432شماره  ،مجلس شوراي ملي ةكتابخان) 5-10
 740تاريخ كتابت به اشتباه سال ) 1294ص  ،10/  3ج ( در فهرست كتابخانه مجلس .ريهج 778

فرغ من « : دهد و آن چنين استمي را نشان 778هجري نوشته شده است وليكن پايان نسخه سال 
و از  .»عاشر رمضان ثمان وسبعين وسبع مائه  ،محمد ابن ابي حامد ،ابو حامد . ...تحرير هذا الكتاب

 . كه منزوي به پايان نسخه توجه نكرده همين اشتباه را تكرار نموده استآنجا 
 .هجري 874محمود بن احمد در : خط .2959 ةشمار ،مجلس شوراي ملي ةكتابخان) 6-10

 ) 392ص  ،10ج  ،حائري و همكاران؛  2134ص ، 3ج ،منزوي(
آغاز و  .هفتم و هشتم ةدنسخ س: خط .د 744/ 1 ةشمار ،الهيات ةدانشكد –دانشگاه تهران ) 7-10

 ) 74ص  ،؛ فهرست فيلم ها 378ص  ،1345حجتي، ؛ 2134ص  ،3ج ،منزوي( پايان افتاده
 ةدربار ،2134ص  ،3ج  ،1350، منزوي( 931تاريخ كتابت  ،اصفهان ،روضاتي ةكتابخان) 8-10
 ) 139ص  ،5ج ، خطي هاينسخه
 ةدربار ،2135ص  ،3ج  ،منزوي( هجري 965خط  .ه 2/7483شماره  ،موزه بريتانيا ةكتابخان) 9-10
 ) 689ص  ،4ج  ،خطي هاينسخه
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ص ، 3ج ، فهرست منزوي( هجري 965حسن بن علي در: خط ،دارالكتب مصر ةكتابخان) 10-10
 ) 122ص  ،1ج  ،؛ فهرست المخطوطات 2135

 ،2135ص  ،3ج  ،منزوي( هجري 966خط  .or 7370 ةشمار ،موزه بريتانيا ةكتابخان) 11-10
 ) 689ص  ،4ج  ،خطي هايدرباره نسخه

؛ 2135 ،3ج  ،منزوي( .هجري 982 ،خط نستعليق ،ادبيات 276 ةشمار ،رضوي ةكتابخان) 12-10
 ) 303ص  ،7ج  ،فهرست آستان قدس

 ،2135ص  ،3ج  ،منزوي( .هجري 995: خط ،6شماره  ،عارف حكمت مدنيه ةكتابخان) 13-10
 ) 494ص  ،5ج  ،خطي هايدرباره نسخه

 هجري 1050خط محمد رفيع بن عصام الدين محمد در  31/ 11 ةشمار ،آصفيه ةكتابخان) 14-10
 ) 471ص  ،2ج  ،آصفيه ة؛ فهرست كتابخان2135ص  ،3ج  ،منزوي(

نسخه ديگرشناسانده شده كه كتابت آنها از تاريخ  32در فهرست منزوي افزون بر آنچه ذكر شد  
 . باشدمي هجري 1341تا  1196

 » حدائق السحر« هايپچا -11
كه با وجود  ،هجري قمري 1272تهران بخط نستعليق خوش در مطبعه سنگي به تاريخ ) 1-11
 . است »حدائق السحر« هايزياد يكي از بهترين چاپ هايغلط

. سنگي ةهجري قمري در مطبع 1291رشيدي در سال  »منتخب اللغات«تهران به ضميمه ) 2-11
 . را خالصه كرده است »حدائق السحر«ر اين نسخه قابل توجه است كه ناشر د

 »غزليات«پريشان ميرزا حبيب قاآني شيرازي و  »ديوان اشعار«بار ديگر به ضميمه  »حدائق«) 3-11
 . سنگي چاپ گرديد ةهجري قمري در تهران در مطبع 1302ميرزا عباس فروغي بسطامي به تاريخ 

سنگي  ةهجري قمري در مطبع 1321ه تاريخ در قطع كوچك بخط نستعليق در تهران ب) 4-11
 . منتشر شد

عربي و  هايبا حذف مقدمه و مثال »منتخب اللغات«كتاب  ةبه قطع كوچك جيبي در ادام) 5-11
مباشر اين طبع ، هجري قمري به چاپ سنگي در بمبئي منتشر گشت 1322فراوان در سال  هايغلط

حدائق «شيد الدين وطواط است به همين جهت هم تاليف ر »منتخب اللغات«تصور كرده است كه 
يا رشيدي از  »منتخب اللغات شاه جهاني«كه آن ضميمه نموده است در حالي هرا هم در چاپ ب »السحر

، 1362وطواط،  .باشدمي 1049در تاريخ  »فرهنگ رشيدي«تاليفات عبدالرشيد الحسيني التتوي صاحب 
 ) 69 – 70صص  ،ع –ص سط  ،مقدمه
 . شمسي 1362طهوري بهمن  ،سنايية كتابخان ،انتهر) 6-11
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 : نوشتپي
پس از مرگ ) ق490(انوشتكين قطب الدين محمد خوارزمشاهي كه سنجر در سال  پسر: اتسز. 1

 ةانوشتكين او را به جاي پدر نشانيد و حكومت خراسان را به او داد، اتسز نخستين پادشاه سلسل
اقتدار خود را به حدود شط سيحون رسانيد  ةفراشت و حوزا بر استقالل پرچمخوارزمشاهي است كه 

 ) 488ص /5ج) متوسط(فرهنگ فارسي . معين، محمد(

 منابع 
 ] بي تا). [كراتشو فسكي(بديع، لنينگراد ال. ابن المعتز، عبداهللا

 ]هاي مختلفتاريخ[ملي  ةكتابخان. تهران]. متعدد جلدهاي[ملي  ةفهرست كتابخان. د عبداهللانوار، سي
تهران، دانشگاه تهران، . وطواط "حدائق السحر في دقائق الشعر  "كتاب  ةبحث دربار. تويسركاني، قاسم

 . شمسي 1328
 – 1320تهران  –نجف ]. جلدهاي متعدد[ لي تصانيف إ . ، محمد حسن)آقا بزرگ(تهراني 
 . شمسي 1322

تهران، ]. شوراي اسالمي[شوراي ملي  مجلس ةفهرست كتابخان] و همكاران[حائري، عبدالحسين 
 . شمسي 1321 – 1318مجلس، 

 ] بي تا[تركيه، . أسامي الكتب و الفنون حاجي خليفه، كشف الظنون عن
دانشكده الهيات دانشگاه تهران، تهران،  ةهاي خطي كتابخانفهرست نسخه. حجتي، سيد محمد باقر

 . شمسي 1345دانشگاه تهران، 
تهران، دانشگاه تهران . هاي دانشگاه تهرانهاي خطي كتابخانهفهرست نسخه .دانش پژوه، محمد تقي

 ]هاي گوناگونكتابها و تاريخ[
 .هاتحليل و نقد علوم بالغي، يادداشت: ديباجي، ابراهيم

تهران، اساطير،  –م  1949، استانبول، مطبعة ابراهيم خروس، ترجمان . رادوياني، محمد بن عمر
 . شمسي 1362

تهران، . تصحيح مدرس رضوي ،شعار العجمأالمعجم في معايير . شمس رازي، محمد بن قيس
 . شمسي 1338كتابفروشي تهران، 

 1318 – 1316تهران مجلس، . ]شهيد مطهري[مدرسه سپهساالر  ةفهرست كتابخان. شيرازي، ابن يوسف
 شمسي 

 .ش1387چاپ هشتم، ، تهران، سمت، معاني و بيانرضا اشرف زاده، ، محمدعلوي مقدم، 
 . شمسي 1362فرهنگ فارسي، تهران، امير كبير، . معين، محمد
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 . شمسي 1350تهران، عمران منطقه اي، . هاي خطي فارسيفهرست نسخه. منزوي، احمد
 1362طهوري،  –وطواط، رشيدالدين، حدائق السحر في دقائق الشعر چاپ اقبال آشتياني، تهران، سنايي 

 . شمسي



 


