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 چکیده
سـاز تحـول بزرگـی در عـالم     نزول قرآن کریم، زمینـه 

ویژه در حوزة علوم بالغی گردید بـه نحـوي   هادبیات ب
داننـد و  انش را زاده بالغت قـرآن کـریم مـی   که این د

همین ارجمندي است که بالغت زبـان فارسـی نیـز از    
 روست کـه ادبـا،  آن بی نصیب نمانده است و از همین

زبان آثار ادبی خـود را  سخنوران و نویسندگان  فارسی
 بار نبی مکرم اسالمگهربا آیات نورانی قرآن و سخنان 

 اند.ر و غنا بخشیده(ص) و ائمۀ هدي(ع)، زیب و زیو
هاي علوم بالغی بـه زبـان فارسـی کـه از     تألیف کتاب

در سـده ششـم بـه    ، سده چهارم هجري آغاز شده بود
هاي مستقل در یـک موضـوع   اوج خود رسید و کتاب

ها کـه در حـال اختصـار    یکی از این کتاب. تألیف شد
حدائق السحر فـی  بسیاري از مباحث بدیع را دربردارد 

ــعر  ــائق الش ــا    از  دق ــاعر توان ــنده و ش ــر و نویس دبی
ایـن کتـاب ارزنـده کـه از     . رشیدالدین وطواط اسـت 

هنگام چاپ نخست آن تاکنون یکصد و شصت و پنج 
سال می گذرد شایسته بررسی بیشتر از این اسـت کـه   

هـاي پسـندیده آن را   ویژگـی  بتوان در یک مقاله همـۀ 
در ایـن مقالـه انـدك کوششـی صـورت      . روشن کـرد 
هایی از این کتـاب مـورد مطالعـه    تا گوشه گرفته است
امیــد اســت در مبحــث علــوم بالغــی و . قــرار گیــرد

همچنین ادبیات تطبیقی به ویـژه در راسـتاي دو زبـان    
 توجه شود. مهم عربی و فارسی به این کتاب بیشتر
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Abstract 
“Ambiguity” have an important role in 
enhancing the quality of the poems. Salman 
Savoji used Ambiguity to create artistic 
ambiguity, solidarity, and internal music. 
The purpose of this article is to study 
Ambiguity and its functions in the poems of 
Salman Savoji. In Salman`s poems, 
Ambiguity used to in a way that we can 
understand both the close and the far 
meaning of the words or it is very difficult to 
choose one of the meanings which results in 
an artistic ambiguity. He also enhanced the 
rhythm of his poems by contrast and 
symmetry which are the results of 
“ambiguity”. The relation that is made 
between the words of the poem by 
“ambiguity” results in a great solidarity. 
“Eiham Tanasob” along with other kinds of 
rhetoric and other forms of imagery used in 
his poems cause to distinguish his poetry 
language from prose, enhance the capacity 
of his poetry language to motivate the 
feelings of the readers, and according to the 
cooperation of the readers in creating the 
meaning the reader becomes an active one 
and results in artistic satisfaction. 
 
Keywords: Salman, artistic ambiguity, 
rhythm of poem. 
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 مقدمه
خواهم تا نخست از خوانندگان گرامی اجازه می

و سه سال پیش که کودکی اي را از هفتاد خاطره
بازیگوش بودم بازگو کنم و سپس به اصل مقاله 
بپردازم. روز چهاردهم فروردین یکهزار و سیصد 
و بیست و یک خورشیدي دو ساعت از روز 
گذشته مادر بزرگوارم که خدایش بیامرزاد، مرا 

یاد باور زندهخانۀ بانوي دینهمراه خود به مکتب
ا روخوانی قرآن برد ت» معصومه حدیدي عرب«

-مجید را بیاموزم و به اصطالح آن روز حروف

، به »یاد باد آن روزگاران یاد باد«شناس شوم، 
راستی چه صبح سعادتی بود. از فرداي آن روز 
همه روز هفته جز جمعه یک ساعت و نیم پس 

رفتم، شش از برآمدن خورشید به مکتب می
هفت پسر و چهار پنج دختر هم سن و سال که 

کدام ما بیش از هفت سال نداشت در اتاقی چهی
نشستیم و سی متري روي گلیمی فرسوده می

پس از سالم و احوالپرسی کوتاه به دستور گلین 
ها را خانم که نام دوم آن گرامی بانو بود قرآن

ام ها فقط جزو سیگشودیم، در آن قرآنمی
گفتند خط می» عم جزو«چاپ شده بود و به آن 

گذاري کامل روشن و خوانا و با اعرابآن بسیار 
ها اي که براي آموختن حرکت حرفبود به گونه

کرد، گلین خانم براي شروع به کودك کمک می
(بخشی » هو الفتاح العلیم«آموزش جملۀ قرآنی 

) را با صداي رسا تالوت 34سوره  27از آیه 
کردیم، سپس این فرمود و ما هم بازگو میمی

 اول کارها به نام خـدا بس «که: خواند بیت را می

ما هم بدون اینکه معناي » مبارك بود چو فرّهما
خدایش  کردیم،بفهمیم همخوانی می آن را

 :که به قول ایرج میرزا بیامرزاد
 یک حرف و دو حرف بر زبانم

 الفاظ نهاد و گفتن آموخت             
ــایش   ــیم و پــس از آزم ــاه و ن پــس از دو م

از ظهر روزهاي پنجشـنبه   مرتب هفتگی که پیش
» عم جزو«هاي شد روخوانی همه سورهانجام می

-را که سی و هفت سوره و بیشتر آنهـا از سـوره  

هـاي  هاي اوساط و قصار است یعنی شماره آیـه 
گـرفتیم و بـدون    آنها متوسط یا اندك است یـاد 
خوانـدیم و معـانی   غلط از روي قرآن کـریم مـی  
این توفیـق  . میدیمفهساده برخی از کلمات را می

را هم داشتیم که چنـد سـوره کوچـک را حفـظ     
 )596:1362(رامیار،  کنیم.

برنامۀ بعـدي آمـوزش و فراگیـري از جـزو     
-ام بـود و قـرآن  بیست و سوم تا آغاز جزو سـی 

هایی که به هشت جزوي معروف بود چاپ شده 
در ایـن  . بود» یس«بود که آغاز آنها سوره مبارکه 

بخـوانیم  د گري را هم بایهنگام کتاب کوچک دی
را که برگـردان یکـی از    هاي فارسی آنو دوبیتی
بـود  (ع) هاي حضرت امیرالمومنین علـی حکمت

نـام   کلمـه  صـد  ایـن کتـاب ارزنـده   . حفظ کنیم
که عـالم و ادیـب پرکـار عمـروبن بحـر       داشت،

هــاي نخســتین ســده ســوم آن جــاحظ در دهــه
کلمات را برگزیده اسـت و رشـیدالدین وطـواط    

کلمـه را   ب برجسته سده ششـم هجـري هـر   ادی
نخست به نثـر عربـی توضـیح داده و سـپس بـه     
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فارسی ترجمه کرده است و مضمون هر کلمـه را  

 (اقبال آشـتیانی، . در دو بیت فارسی سروده است
1362( 

این نکته را بگویم که براي کودکان فقط 
کلمه عربی و همان دو بیت فارسی را با خط 

وري چاپ کرده دآرخوش نوشته و به صورت گ
. و این آغاز آشنایی بنده با وطواط بود بودند

کنم که داستان لطیف عروسی رفتن اضافه می
آخر آن  حضرت زهرا(س) را با خط نستعلیق در

شما خواننده عزیز چه پنهان  افزوده بودند و از
که این کتاب به نسبت ارزش ریالی در آن زمان 

کتابفروشی  و بسیار گران ومبلغ هشت ریال بود
 دانش دربست علیا که در باختر صحن بزرگ

قرار داشت اختیار انحصاري آن را » عتیق«
آن روزگار پول تو  توجه فرمایید که در. داشت

هاي خانواده متوسط روزانه یک دهم جیبی بچه
هشت ریال یعنی  ریال یعنی ده دینار بود و

خارج نشوم،  موضوع از و بگذرم. هشتصد
که گلین خانم  صد کلمه از نخستین جمله

النَّاسِ نیام فَإِذَا «: تالوت فرمود این جمله بود
؛ 1/150 :1410 ورام بن أبی فراس،( »ماتُوا انْتَبهوا

پیش از آنکه  ) و112 :1406 شریف الرضی،
اندکی  توضیح دهد عقده گلویش را فشرد.

به ما  سپس این دو بیت را خواند و درنگ کرد و
 فرمود همخوانی کنیم:هم دستور 

 عقبی از مردمان غافلند
 همه گویی به خفتگان مانند    
 ورزندضررغفلتی که می

 دانند گهی آن چون بمیرند  
 )4: 1389 (وطواط،

اش را در این هنگام گهر اشک گلزار چهـره 
-زیور داد و براي ما که مطلـب را درسـت نمـی   

فهمیدیم گریستن آن گرامـی بـانو مایـۀ شـگفتی     
ها این بود که هر هفته سه کلمـه  وظیفه بچه د.بو

را با همان دو بیت شعر حفـظ کنـیم و روزهـاي    
گـاه شـهد   . شدپنجشنبه همچنان آزمون انجام می

-تشویق و گاه تلخـی سـرزنش را احسـاس مـی    

خداي را سخت سپاسـگزار و آن گرامـی   . کردیم
ــت دارم،     ــواره من ــاور را هم ــن ب ــانوي دی از  ب

که تـا سـال    عمر او بودهاي من طول خوشبختی
-فروغ حیات او کـوي مـا را روشـن مـی     1362

لطـف   ۀداشت و هر شش فرزند مرا هم در سـای 
خاطرة خارخار چـوبش کـه    خود قرآن آموخت.

بهتر از مهر پدر بود سخت دلپذیر اسـت تـا چـه    
 رسد به صداي گرم و مهرانگیزش.

 
  رشیدالدین وطواط

، محمـد  الشّـعر  دقـائقِ  فی السحر حدائقُصاحب 
بــن محمــد بــن عبــدالجلیل معــروف بــه رشــید 

 قـرن  در خوارزمشاهیان دربار منشیان از وطواط،
ششم و از تبار عبداهللا بن عمربن خطـاب اسـت   

رسـد  که تبار او با یازده واسطه به عبداهللا عمر می
و به این سبب معروف به عمري است. (یـاقوت  

هاي ) بازگو کردن نوشته1925-7/1991حموي، 
هـا الزم بـه   و زندگینامـه تاریخ ادبیات هاي کتاب

تواننــد رسـد، خواننــدگان گرامـی مـی   نظـر نمـی  
؛ اقبـال  322: 1350مراجعه فرمایند به (فروزانفر، 

) و توجــه 2/628: 1336؛ صــفا، 1362آشــتیانی، 
اي داشته باشند که عباس اقبال آشتیانی در مقدمه

 السحر نوشته و شامل شصت و چند  که بر حدائق
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حه است از هیچ نکته فروگذار نشـده اسـت و   صف

بیست و یک تألیف او را معرفی کرده است و بـه  
و بـا  » چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار« راستی

چند نکته از نظر تیزبین او پوشیده مانده  این همه،
 رسانم.است که به عرض خوانندگان  محترم می

نخســت اینکــه چــون در آن هنگــام نســخه 
هنوز پیدا نشده بوده  ترجمان البالغه اصیل کتاب

این کتاب را از تألیفـات فرخـی سیسـتانی     است،
گونـه کـه روان   اند و بعد از آن زمان هماندانسته

اهللا صــفا و صــادق رضــازاده شــفق شــادان ذبــیح
لـف  ؤاند روشن و قطعی شده اسـت کـه م  نوشته

محمد بن عمر رادویانی است نه  ترجمان البالغه
رضــازاده ؛ 917: 1336 (صـفا،  .فرخـی سیســتانی 

 )396: 1355 شفق،
 نکتۀ دیگر که گفتن آن سودمند توانـد بـود،  

هاي هفتم و هشتم هجـري  این است که در سده
نـویس  شـناس و مقالـه و رسـاله   کتاب ،هم ادیب

الــدین محمــد بــن ابــراهیم عــرب یعنــی جمــال
بـراي آگهـی از    .انصاري ملقب به وطواط اسـت 

 عسقالنی، (ابن حجر نید به:آثار ارزنده او نگاه ک
) و بـدین سـبب در برخـی منـابع،     3/385 تـا: بی

. مطالب زندگی این دو با هم آمیخته شـده اسـت  
   )2/237: 1403 (سیدمحسن امین،

رشید وطواط آن چنان در شناخت صرف و 
الـدین  نحو عربی ورزیده بوده اسـت کـه جـالل   

خود که موضوع آن  بغیه الوعاهسیوطی در کتاب 
شناسـان و صـرف و   نـدگی و آثـار لغـت   شرح ز

به معرفی رشـید و   410نحودانان است به شماره 
 هاي یاقـوت  چند اثر او پرداخته است و به گفته

 حموي استناد کرده است.
 هـاي لغـت کهـن،   در کتـاب » وطواط« کلمۀ

بیشتر به معناي انسان کوچک اندام و نزار معنـی  
ن شده است و خفاش یا پرسـتو را معنـاي دوم آ  

هـاي  که در سال جمهره اللغهدر کتاب . انددانسته
نخست سـده چهـارم تـألیف شـده چنـین آمـده       

هر چیز ضعیف و نـازك انـدام را وطـواط     است،
در  .گویند و نام پرنـده کـوچکی هـم هسـت    می

وطـواط بـه   «: هم چنین آمـده اسـت   العربلسان
 (ابـن دریـد،  . »معنی مرد نـاتوان و ترسـو اسـت   

 )7/432 ق:1405منطور،  ؛ ابن1/158ق: 1344
شاید به همین سبب است که شـمس قـیس   

هاي وطواط رازي در همۀ شواهدي که از سروده
آورده است از نوشتن این کلمه خودداري کـرده  

به  .بسنده کرده است» امام رشید«یا » رشید«و به 
دانسـته کـه   رسـد کـه شـمس رازي مـی    نظر مـی 

ده وطواط به منظور تحقیر و مسخره بـه کـار بـر   
توان به فهرست براي آگهی بیشتر می شده است.

خواهیـد بـه   و اگر می مراجعه کردالمعجم کتاب 
ها در ایـن بـاره کـه اگـر کسـی در      سراییافسانه

را ببیند تعبیـر چیسـت؟   » وطواط« خواب خفاش
 و 1/295 تـا: بی دمیري، الحیوان ةحیابنگرید به: (

2/402.( 
آکنـده  اند شعر رشید اسـتوار و  هرچند گفته

از صنایع بدیعی و با این حـال، خـالی از ذوق و   
لطافت است ولی بایـد توجـه داشـت کـه او در     

او  سرایش اشعار زهد و پندآمیز بسیار تواناسـت. 
خطاب به پادشاهان و دولتمردان چنـین سـروده   

 است:
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 دارالخلد که دادکن دادکن

 است دادگر خسروان مسکن 
 ترا زنام نیک صحیفه یک

 است گهر خزانه صد از بهتر  
 )2/636: 1336 (صفا،

هـــاي عربـــی او هـــم در پنـــد و ســـروده
 خیرخواهی خواندنی و آموزنده است.

 سعیدا تحیی ان شئت ما اذا
 الخصوم  من الحسابفی وتنجو  

 اصرف و االخیار تصحب سوي فال
 العلوم مدارسه فی حیاتک  

 )7/91: 1925 (یاقوت حموي، 
خواهی کامیاب زندگی کنی و در میهرگاه «

جز با نیکان  روز رستخیز از مدعیان رهایی یابی،
همنشینی مکن و عمر خود را در فراگیري دانش 

ســرعت گــزینش کلمــات بــراي ». بــه کــار بنــد
برگردان شعر فارسی به عربی از دیگـر هنرهـاي   
آفرین برانگیز وطواط است، براي نمونه بنگریـد  

چگونه به زبـان عربـی    که سرودة ناصرخسرو را
 آن هم به نظم برگردانده است.

ناصر گفته است:  کردم بسی مالمت مر دهر 
 بر فعل بد و لیک مالمت نداشت شود خویش را

وطواط گفته است: عذلت زمانی مـده فـی فعالـه                
: 1354 (همـایی،  .ولکن زمانی لیس یردعه العذل

375( 
طالح نثر فارسی رشیدالدین وطواط بـه اصـ  

نثر فنی و آکنده از صنایع لفظی و معنوي است و 
توان نمونۀ آن را در مقدمۀ کوتاه کتاب او بـه  می
که شرح کوتاه و بازگردان  مطلوب کل طالبنام 

 هـاي حضـرت امیـر (ع) به شعر فارسی حکمت

است خواند و بررسی کرد و خوب است بـدانیم  
ــه ــآت ک ــم    منش ــر قاس ــید را  دکت ــی رش فارس

بـه   هاي رشیدالدین وطواطنامهانی با نام تویسرک
 اند.خورشیدي منتشر کرده 1338سال 

ســـتایش او از حضـــرت امیـــر(ع) چنـــان 
نویسـان شـیعی   پسندیده است که برخی از تذکره

   اند.او را شیعه پنداشته
 لَقَد تجمع فی الهادي ابی الحسن

 ما قد تفرق فی االصحاب من حسن
آنچـه  : «که نظیـر ایـن شـعر فارسـی اسـت     

بـراي آگهـی    .»خوبان همه دارند تـو تنهـا داري  
ق: 1390 (خوانسـاري،  بیشتر مراجعه فرمایید بـه: 

 جبل عاملی امین، ؛3-238ق: 1358 ؛ قمی،80-1
 ).2-237: ق1403

در شعر فارسی رشیدالدین، مفاهیم کالمی و 
اعتقادي هم کم و بیش مطرح شده اسـت ماننـد   

 است:دیوان آمده  28این بیت که در صفحه 
 وعید و وعد به بود ایزدز که تا همیشه
 عقاب ظلم ثواب وسزاي عدل جزاي  

له وعد و وعید کـه  ئو معلوم است که به مس
از مباحث علم کالمی است و معتزله و خوارج و 
اشاعره و مرجئه در این مورد به شدت اخـتالف  

نظرهـا را در  تـوان ایـن اخـتالف   نظر دارند و می
 (آصـفی، . بررسی کـرد  السالمیینمقاالت اکتاب 
1376 :227( 

ــنده   ــاعر و نویس ــید ش ــه رش ــه آنک اي نتیج
تواناست که کالمش چه شعر و چه نثر، آکنده از 
صنایع است و به خوبی نشـان از دانـش ادبـی و    
تسلط او به هر دو زبان فارسی و عربـی اسـت و   

 هايطبیعی است که از ذوق و لطافتی که در سده
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شود خـالی  عر فارسی دیده میهفتم و هشتم در ش

المعجم فـی معـاییر اشـعار    شمس قیس در . باشد
فنون بالغـت  و استاد فقید جالل همایی در  العجم

 اند.مکرر به اشعار او استناد کرده ،و صناعات ادبی
 

 الشعرالسحر فی دقائقحدائق
این کتاب چند بار چاپ شـده اسـت کـه تـاریخ     

یصـد و  هـزار و س چاپ آنها پـیش از سـال یـک   
امـا بهتـرین چـاپ بـه      هشت خورشیدي اسـت، 

همت روان شاد عباس اقبـال آشـتیانی بـه سـال     
مقدمۀ بسـیار  . خورشیدي انجام یافته است 1308

عالمانۀ اقبال چنان بسنده و پسـندیده اسـت کـه    
اهللا صفا در پابرگ صـفحه نخسـت   شاد ذبیحروان

 شرح حال و آثـار وطـواط چنـین نوشـته اسـت:     
وطـواط را در ایـن کتـاب از     شرح حال رشـید «

روي مقدمه فاضـل فقیـد عبـاس اقبـال آشـتیانی      
اهللا عراض رمسه بسحائب قدسه، بـر کتـاب   سقی

در تهران به طبع  1308که به سال  حدائق السحر
: 1336 (صـفا،  .»امرسانیده است تلخـیص کـرده  

ینید جمله دعائیـه دکتـر صـفا بـراي     بمی )2/628
 ین وطواط است.اقبال تقلیدي از نثر رشیدالد

رشید وطـواط بـدون    حدائق السحردر آغاز 
ببـرد   ترجمان البالغهاینکه نامی از فراهم آورنده 

نوشته است که آن کتاب را بـس نـاخوش دیـده    
هـا یافتـه و   است و آن را آکنده از انـواع لغـزش  

را بـراي اتسـز شـاه خـوارزم      حدائقبدین سبب 
فــراهم آورده اســت. گــروهش از نویســندگان و 

البالغـه  ترجمـان دیبان را اعتقاد بر این بـود کـه   ا
 هـاي  تألیف فرخی سیستانی شاعر بلندآوازة سده

اقبـال آشـتیانی هـم همـین     . چهارم و پنجم است
مقدمه، نح) اما پـس   :1362 (همو،. عقیده را دارد

ترجمـان  هجـري   507از پیدا شدن نسخه مورخ 
لف آن کتاب محمد بن ؤ، روشن شد که مالبالغه

رادویانی است و احمد آتش استاد دانشـگاه   عمر
مــیالدي منتشــر  1949آن را بــه سـال   اسـتانبول، 
 )2/918: 1336 (صفا،. کرده است

هـایی  تـرین کتـاب  از برگزیده حدائق السحر
است که در علم بدیع به زبان فارسی فراهم آمده 

هایی که است و چنان است که تأثیر آن در کتاب
 مده است آشکار اسـت. هاي بعد فراهم آدر سده

هاي بدیع در زبـان عربـی بـه    سابقۀ تألیف کتاب
گردد که عبداهللا بن معتز نیمۀ دوم سدة سوم برمی

آن را فراهم آورده است و بـه سـال    274به سال 
میالدي بـه اهتمـام کراتشفوسـکی چـاپ      1935

 شده است.
شیوه نگارش استادانه و بـه نسـبت کهنـه و    

-ر فنی شمرده مـی قدیمی است و به اصطالح نث

توان بـراي آگهـی از نمونـه هـاي کـار      شود، می
حـدائق  هاي فارسـی تـازه کـه در    وطواط و واژه

نگـاه   شناسـی سبکشود به کتاب دیده می السحر
 )2/402: 1337 (بهار،. کرد

پس از وطـواط تنـی چنـد آثـار خـود را از      
اند ماننـد شـمس قـیس    تقلید کرده حدائق السحر
ی تبریزي، علی بن محمـد  الدین رامرازي، شرف
الدین مشهدي و یکی دو تن دیگر که تاج، برهان

-نوشتن نام همه آنان مایه خستگی خواننـده مـی  

هـاي مفصـل در مقدمـۀ    شود. وانگهی همۀ آگهی
 شاد عباس اقبال آشتیانی کـه از دانشمنـدان  روان
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برجستۀ رشتۀ زبان و ادبیات فارسـی بـود آمـده    

ین زندگی خـود را بـا   هاي واپساست. اقبال سال
عنوان رایزن فرهنگی ایـران در ایتالیـا گذرانـد و    
همین موضوع مایۀ شناخت بیشتر او بـا فرهنـگ   

 اروپایی بود.
نویسـم از تـاریخ   اینک که این مقالـه را مـی  

که بـا خـط خـوش     حدائق السحرچاپ نخست 
قمـري در تهـران بـوده     1272نستعلیق بـه سـال   

آگهی بیشـتر از   گذرد و برايسال می 165، است
بـه   حـدائق هاي متعـدد  هاي خطی و چاپنسخه

 همان مقدمۀ اقبال مراجعه فرمایید.
از میان شاعران عربی زبان، توجـه وطـواط    

به متنبی است و در کتـاب خـود بیسـت و یـک     
هاي او را به عنـوان شـاهد بـراي    مورد از سروده

صنایع بدیعی برگزیده اسـت و از بـین شـاعران    
توجـه بیشـتر وطـواط بـه عنصـري      فارسی زبان 

ــورد از ســروده  هــاي او را اســت کــه شــانزده م
برگزیده است و در بیشتر موارد شعر عنصري را 

آورد کـه در ادبیـات تطبیقـی    ذیل شعر متنبی می
درخور توجـه اسـت. ایـن موضـوع در راسـتاي      
دیگر ناموران شعر عربی مانند ابونواس و بحتري 

شـاهدي از  هم صادق است. رشید وطواط هـیچ  
هاي شاعران معاصر خـود نیـاورده اسـت.    سروده

کتـاب   حـدائق السـحر  توجه خواهید فرمود کـه  
صـفحه   87کوچکی است و همۀ مطالـب آن در  

به قطع وزیري اسـت کـه هـر صـفحه بـه طـور       
متوسط بیست سطر است. ایـن نکتـه هـم قابـل     
تذکر است که شیفتگی وطواط به فرخـی چنـان   

ن شـرح صـنعت   است که در پایـان کتـاب ضـم   
 تـازي بـو فـراس را و «نویسد: سهل و ممتنع می

بحتري را این جـنس بسـیار اسـت و در پارسـی     
امیر فرخی را و به لفظ فرخی این کتاب را تمـام  

 ».کردم
هاي قابل دقـت  به نظر بنده یکی از مشخصه

و بررسی در این کتـاب کـم حجـم و پـر ارزش     
شیوا از توجه وطواط به نشان دادن شواهد بسیار 

قــرآن مجیــد و ســخنان کوتــاه حضــرت ختمــی 
رسـد کـه   مرتبت (ص) است. چنین به نظـر مـی  

هاي پسندیدة وطـواط، نشـان دادن   یکی از هدف
ارزش واالي قرآن مجید و پیشـواي معظـم همـه    

موضـوعی کـه بـه    . مسلمانان به خواننـده اسـت  
روزگار ما نه تنها به فراموشی سپرده شده اسـت  

ـ    .  سـپرند... ه فراموشـی مـی  که بـه عمـد آن را ب
 .درد این دردمندي را بگذار تا وقت دگر بگذرم،

 هایی از این دست توجه فرمایید:اینک به نمونه
رشیدالدین در مبحث نخست کـه ترصـیع اسـت    

پارسـی  «پس از بازگرداندن این کلمه به فارسـی  
در زر نشاندن جواهر و جـز جـواهر باشـد و در    

بود کـه دبیـر یـا    ابواب بالغت این صنعت چنان 
هاي سخن را خانـه خانـه کنـد .......    شاعر بخش

َّ  إِن ، وٍ نَعـیم   َّ األَبرار لَفـی  إِن :مثالش از قرآن مجید
ــی لَف ــارــیم  الفُج حمثــال  .)15 و 14  (انفطــار، ٍ ج

ثُـمّ إِنَّ علَینَـا    ،إِنَّ إِلَینَـا إِیـابهم  دیگر هم از قـرآن  
مهــاب ســیه،الغا( ح ــوي   ).26 و 25 ش ــالم نب  از ک

ّمـلْ  اللَّهی  اقْبتبـلْ تَـواغْسی  ، وتبـووطـواط،   .»ح)
1362 :3( 

چنان «: نویسدوطواط در تجنیس مطرّف می
بود که دو لفظ متجانس را همه حروف متفق بود 
مگر حرف آخر مثال از سخن نبوي الخیل معقود 

 د دو کلمهوـمقص .»بنواصیها الخیر الی یوم القیامه
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خیل و خیر است که فرق کلمـه در حـرف الم و   

و ایـن چنـان   «در تجنیس خـط   را مشهود است.
باشد که دو لفظ آورده باشند که در خط متشـابه  
 یکدگر باشند و در نطق مخالف مثـالش از قـرآن  

 ). 104کهف، ( وهم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعا
منی و یسقینِ و إذا مرِضـت  والَّذي هو یطعدیگر 

غامبر گوید علیـک بالیـأس   و دیگر پی فَهو یشفینِ
 (همان) ».من الناس

در مواردي بـه آوردن یـک شـاهد از قـرآن     
بسنده نکرده است و چند شاهد از قرآن و سخن 

بـراي   .آورده است (ص) حضرت ختمی مرتبت
نمونه مبحث اشتقاق را مالحظـه فرماییـد کـه ده    

از قرآن و سـه شـاهد از سـخنان حضـرت     گواه 
و شـاهدي از سـخنان کوتـاه     ختمی مرتبت(ص)

حضرت علی (ع) آورده و پس از هفت شاهد از 
ــه آوردن شــاهد از شــعر پارســی   شــعر عربــی ب

 )12و13 (همان:. پرداخته است
رشید در  همین گونه است در مباحث دیگر،

مبحث تضاد پس از آوردن هفت شاهد از قـرآن  
و از این نوع در قـرآن مجیـد بسـیار    « :می افزاید

است و این مختصر آوردن جمله را احتمال نکند 
مثال از قول نبـوي: انکـم لتقلـون عنـد الفـزع و      
تکثرون عند الطمع، از سخن مرتضوي: أنّ اعظـم  

-سـپس از سـروده  » صاحبِه عند الذنوب ما صغُرَ

هاي فارسی خود و مسعود سعد سلمان و قمري 
 است. شاهد آورده

همین اندازه براي توجه خوانندگان ارجمنـد  
بـه جایگـاه واالي قـرآن و حـدیث پیـامبر اکـرم       

 ن کتاب  ـی (ع) در ایـن علـالمومنیـرامی (ص) و

رسد وانگهی باید محـدود بـودن   می کافی به نظر
 صفحات فصلنامه را درنظر گرفت.

 
 گیرينتیجهبحث و 

شـد  گویا در نظر است که در مقطع کارشناسی ار
و دکتري، رشتۀ ادبیات تطبیقی گشـایش یابـد و   
طبیعی است که در ادبیات کالسـیک در چهـارده   
ســده، موضــوع تطبیــق میــان دو زبــان عربــی و 

رسد به نظر می. توان نادیده گرفتفارسی را نمی
که یکی از منابع و مآخـذ ارزنـده در ایـن بـاب،     

رشـیدالدین وطـواط اسـت و الزم     حدائق السحر
از این کتـاب کـه    ايچاپ و نشر تازهاست براي 

هــاي شــامل ترجمــه آیــات و احادیــث و جملــه
گوناگون از عربی به فارسی ساده و گفتار امروزه 
ــبختانه    ــرد. خوش ــورت بگی ــی ص ــد کوشش باش
خویشاوند گرامی آقاي حسن بساك ایـن کـار را   

اند و امید است ضمن اتمـام کـار بـه    شروع کرده
ي گونـاگون کـه   هـا نحو مطلوب و افزودن نمایه

باشد زمینه استفادة بهتر دهنده و راهگشا مینشان
وري آن افزون گـردد و  این اثر فراهم آید تا بهره
ــر و ــراي   امکــان اســتفاده بهت ــر ب ــن اث بیشــتر ای

ویژه کسانی کـه آشـنایی آنـان بـا     هدانشجویان، ب
 .زبان عربی اندك است فراهم آید
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