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چکیده
رشـیدالدین وطـواط از جملـه شـاعرانی اسـت کـه در بوطیقای شـعری خـود علی الخصوص 
در سـرودن قصیـده بی تردیـد تحـت تأثیـر اوحدالدین انوری بوده اسـت. اگرچه در شـعر وی 
ردپـای دیگـر شـاعرانی چـون فرخی، سـوزنی، معـزی، سـنائی و از همـه مهمتـر ظهیرالدین 
فاریابـی دیـده می شـود؛ اّما تأثیر قصایـد انوری بر قصایـد وطواط همچون تأثیـر غزل خواجو 
بـر غـزل حافظ اسـت بـا این تفاوت کـه وطـواط در قصاید خـود آن ابتکار و نـوآوری حافظ 
را نداشـته و اغلـب دسـت اندازی او در حـوزه ی لفـظ و معنـی نـه تنهـا رسـم و بدعتـی نو به 
جـای نگذاشـته، بلکـه گاه صـورت اولیه ی سـروده ی انـوری را ارجـح و افضل باقی گذاشـته 
اسـت. در این تحقیق ابتدا عادت معهود و شـیوه ی مرسـوم وطواط در وام گرفتن و اسـتقراض 
لفـظ و معنـی از شـعرای متقـدم و هم عهـد او بررسـی و نفـوذ هـر یک بـر شـعر وی ارزیابی 
شـده، سـپس تأثیـر شـعر انوری بـه عنـوان مهم تریـن منبع الهـام وطـواط در سـرودن قصیده 
ذیـل 1. ابیـات مشـابه بـا وزن و قافیـة یکسـان و 2. ابیـات مشـابه بـا وزن و قافیـة متفـاوت و 
زیرمجموعه هـای کوچک تـر آن بررسـی شـده اسـت. نتایـج ایـن تحقیـق نشـان می دهـد که 
رشـیدالدین وطواط در اشـعار خود به چه شـاعرانی نظر داشـته و چه شـاعرانی بیشترین تأثیر 

را بر شـعر وی داشـته اند. 
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1. مقدمه
رشـیدالدین وطـواط، شـاعر پـرآوازه ی قـرن ششـم هجـری از جملـه سـخنورانی اسـت که در 
شـعر او ردپـای بسـیاری از شـاعران دیگـر را می تـوان دنبـال کـرد. فرخـی، عنصـری، معـزی، 
عسـجدی، سـنائی و علی الخصوص انوری از شـاعرانی هسـتند که وطواط در شـعر خویش به 
آن هـا نظـر داشـته اسـت. در ایـن میان شـباهت های آشـکاری میان شـعر وطـواط و ظهیرالدین 
فاریابـی و سـوزنی سـمرقندی نیـز دیـده می شـود؛ اّمـا نمی تـوان در بـاب تأثیرپذیـری یکی بر 
دیگـری قضـاوت جزمـی کـرد. تـا کنون پژوهشـی در باب شـباهت های شـعر وطـواط با دیگر 
سـخنوران و احتمـال تأثیرپذیـری وی از آن هـا صـورت نگرفتـه اسـت. در ایـن پژوهش ضمن 
تعریـف و طبقه بنـدی شـباهت هایی کـه میـان شـعر وطـواط و دیگـر شـاعران مشـهود اسـت، 
میـزان تأثیرپذیـری وطواط از ایشـان نیز بررسـی شـده اسـت. از آنجا که نقش و تأثیـر انوری در 
شـکل گیری بوطیقای شـعری وطواط از دیگر شـاعر مهم تر اسـت و شـباهت های چشـمگیری 
میـان شـعر ایشـان وجـود دارد، رابطـه ی وطـواط و انـوری و تأثیر شـعر انوری بر شـعر وطواط 
در ایـن پژوهـش بـا غور و تأمل بیشـتری ذیـل دو عنوان کّلی 1. ابیات مشـابه بـا وزن و قافیه ی 
یکسـان و 2. ابیـات مشـابه بـا وزن و قافیه ی متفـاوت و زیرمجموعه های کوچک تر آن بررسـی 

شـده است. 

2. رابطه ی وطواط و انوری
می دانیـم کـه اتسـز خوارزمشـاه از زمـان رسـیدن به خوارزمشـاهی همـواره مطیـع و فرمانبردار 
سـلطان سـنجر بـوده و مـورد لطـف و نظـر وی قـرار داشـته اسـت، بـه حـدی کـه دیگـر امرا 
نسـبت بـه او رشـک می ورزیده انـد؛ اّمـا در سـال 536 با تضعیف قدرت سـلطان سـنجر، اتسـز 
خوارزمشـاه شـیوه تمـّرد و عصیـان پیـش گرفت و با رفتن سـنجر به بلـخ،  به مـرو پایتخت او 
حملـه کـرد و جمعـی را کشـت و عـّده ای از علمـا و فضـای خراسـان را بـا خود به خـوارزم 
آورد )ر.ک: ابـن االثیـر، 1385/1965ق، ج 11: 96( بـر اسـاس تاریخ جهانگشـا جوینی سـلطان 
سـنجر به انتقام این حرکت شـنیع در سـال 538 به جانب خوارزم لشـکر کشـید؛ اّما اتسـز نزد 
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شـاه تحفه هـا و هدیه هـا فرسـتاد و از سـلطان عذرهـا خواسـت؛ بدیـن ترتیب سـنجر نرم شـد 
و از حملـه بـه خـوارزم دسـت بازداشـت؛ اّمـا مجـدداً در سـال 542 سـنجر دوباره به خـوارزم 
لشکرکشـی کـرد )جوینـی، 1385، ج2: 8-7( و در ایـن بیـن هزاراسـف یـا هزاراسـب را که نام 
قلعـه و همچنیـن نام شـهری در اطراف خـوارزم بـود )ر.ک: یاقوت حمـوی، 1965، ج 4: 971( 
بـه مـدت دو مـاه محاصـره کـرد. بـه گـواه اکثر قریـب بـه اتفـاق کتاب هـای تاریخ در داسـتان 
محاصـره ی قلعـه هزاراسـف مناظـره ای میان انوری، شـاعر مازم سـنجر و ملک الشـعرای دربار 
اتسـز یعنی رشـید وطـواط درمی گیـرد )ر.ک: جوینـی، 1385، ج2: 8-7؛ مسـتوفی، 1364: 483؛ 
خواندمیـر،1380، ج2: 630(. بـر اسـاس گزارش های تاریخـی انوری در این حادثـه رباعی ای را 

بـر تیر در هزاراسـف می انـدازد:
وز دولت و اقبال جهان کسب تو راست ای شاه همه ملک زمین حسب تو راست 
فردا خوارزم و صدهزار اسب تو راست امروز به یک حمله هـــزاراســف بگیر
)جوینی، 1385، ج2: 8(

و نقـل اسـت کـه چـون وطـواط این رباعی را شـنید در پاسـخ آن بیتـی سـاخت و آن را بر 
تیـری در اردوگاه سـلطان انداخت:

یک خر ز هزارسب تو نتواند برد گر خصم تو ای شاه شود رستم گرد
)همان: 8(

بـه غیـر از ایـن گـزارش که در کتب تاریخی آمده اسـت و خبـر از مناظره ای میـان انوری و 
وطـواط می دهـد، در هیـچ منبـع دیگری اطاعی مبنـی بر رابطـه ی این دو به چشـم نمی خورد؛ 
بنابرایـن هـر چـه بیش از مناظـره ی واقعه ی هزاراسـف در باب آن ها گفته شـود مبتنی بر حدس 
و گمـان خواهـد بـود. از قرائـن چنیـن بـه نظر می رسـد کـه رقابت و حسـادتی میان دو شـاعر 
وجود داشـته اسـت؛ زیرا اگرچه اتسـز خوارزمشـاه به ظاهر با دربار سـلجوقی مواالت و دوستی 
داشـته؛ اّمـا پیوسـته در صـدد توطئه بر علیه سـنجر بـوده و خواه ناخواه وطواط نیـز از او متابعت 
داشـته اسـت. شـاید هم رشـک و حسـدی در میـان نبوده اسـت و ایـن دو رابطه ی دوسـتانه ای 
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داشـته اند؛ زیـرا وطـواط بـا دیگر منسـوبان دربار سـنجر از جملـه منتجب الدین جوینـی، رئیس 
دیـوان رسـائل وی ارتبـاط داشـته و میـان  آن ها مکاتبانـی نیز بوده اسـت )ر.ک: وطـواط، 1383: 
49(؛ همچنیـن در دیـوان انوری قطعه ای اسـت که به نظر می رسـد در مدح رشـیدالدین وطواط 
صاحـب دیوان انشـاء اتسـز خوارزمشـاه باشـد. مؤلف خاصه االشـعار و زبده االفـکار این قطعه 
را در مـدح وطـواط می دانـد و عنـوان قطعـه در دیوان انوری نیز مدح رشـیدالدین اسـت )ر.ک: 

تقی الدیـن کاشـی: بـرگ  374؛ انـوری، 1364، ج 2: 721(. قطعة مذکور چنین اسـت:

فسانه منطق  تو  نطق  پیش  ای  که  گفتا و  بپرسید  من  از  دوش  خرد 
که از لفظ و معنیش دام است و دانه دل ها صیّاد  طرفه  آن  چیست  بگو 
میانه اندر  عدلم  حاکم  من  که  بگویم  من  تا  خاموش  گفت  دلم 
خانه  خداوند  آن  رشید  کام  برگرفتم میان  از  نفاق  و  هوا 
در این فن چو در زلف ژولیده شانه... طبعش  و  است  زمانه  اختیار  رشید 
)722  -721 ج2:   ،1364 )انوری، 

بـه جـز ایـن، قصیـده ی دیگری نیـز در دیوان انـوری آمده کـه مدرس رضـوی در تعلیقات 
مصحح خود متّذکر شـده اند که در مدح رشـیدالدین وطواط اسـت و در بعضی از نسـخ نیز در 

عنـوان مدح رشـیدالدین آمده اسـت )ر.ک: همـان: 1077(. مطلع آن قصیده چنین اسـت:
در نظم و نثر اخطل و حسان روزگار روزگار اعیان  مقدم  هنر  در  ای 
)همان: 175(

اّما در دیوان وطواط هیچ اشـاره ای به انوری ابیوردی شـاعر دربار سـلطان سـنجر سـلجوقی 
نیسـت. بـه هـر روی آنچـه از مجمـوع مطالب فـوق بر می آید آن اسـت کـه این دو بـا یکدیگر 
ارتباطـی داشـته اند؛ اّمـا در بـاب رابطه ی آن هـا نمی توان قضـاوت جزمی کرد، تنها با مقایسـه ی 
دیـوان دو شـاعر مسـّلم اسـت که وطـواط علی الخصوص در سـرودن قصیـده به دیـوان انوری 
نظـر داشـته و احتمـاالً در نظم بسـیاری از اشـعار خـود دیوان او را پیش رو داشـته اسـت و این 
شـیوه ی معمـول و معتـاد وطـواط در سـرودن اشـعار اسـت و بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه این 
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رابطـه معکـوس بـوده باشـد؛ زیـرا انـوری شـاعر برتـر و رفیع تـری نسـبت بـه وطواط بـوده و 
عـاوه بـر آن او بارهـا بـه دوشـیزگی الفـاظ و تازگی مضامین سـخن خـود تفاخر کـرده و اگر 
در مواضعـی سـخن اسـاف یـا معاصریـن را تضمین کـرده، اغلب نـام آن ها را نیز متذّکر شـده 

اسـت؛ فی المثـل در قصیده ای بـا مطلع: 

را قلم  تو  بنان  ز  نو  مرتبة  وی  را کرم  تو  دست  ز  تازه  قاعدة  ای 
)انوری، 1364، ج1: 6(
یادآور می شود که این شعر به استقبال قصیده ای از ابوالفرج رونی سروده شده است:

کامروز نشاطی است فره فضل و کرم را این شعر بر آن وزن و قوافی و ردیف است
)همان: 8(

یا در نمونه ی دیگری به تصریح نام عمعق بخاری را ذکر می کند:

چون ضروری است شها پردة این نظم مدر قافیتم این  در  ایطاء  بود  مکرر  گر 
بر اصفاهان  به  باد  ای  خون آلود  خاک  هم بر آن گونه که استاد سخن عمعق گفت
)همان: 205(

یا در موضعی دیگر نام ازرقی را:
نه بر طریق تهّجی به وجه استدالل بشنو ازرقی  بیت  یک  مقابله  این  در 
ولیک زین به نگین دان کشند از آن به جوال هم رنگند  دو  هر  سبز  گیه  و  زّمرد 
)همان: 286(

یـا حتـی وقتـی سـه بیت از قصیـدة دیگـری از سـروده های خـود را تضمین می کنـد آن را 
می شـود: یادآور 

کآنجا نه معتبر بود اینجا نه مستعار از گفته های بنده سه بیت از قصیده ای
نز بهر آنکه بر سخنم نیست اقتدار آورده ام به صورت تضمین در این مدیح
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بزرگوار... شعرای  سنّت  احیای  لیکن چو سنّتی است قدیمی روا بود
)همان: 180(

و بـه طریـق مفاخـره شـعر خـود را در بسـیاری از مواضـع احسـن و افضل از دیگر شـعرا 
خوانده اسـت:

دیار بزرگان  و  ارکان  اینک  بیار  گو  شعرم این است و گر کس به از این داند گفت
)همان: 158(

کنند فخر رشیدی و صابر و عمعق گذر  آب  ز  بود  گر  مرا  نظم  سواد 
)همان: 274(
و بارها تصریح کرده که شعر او هر چه هست زادة طبع اوست نه مأخوذ از دیگران:  

است من  شیوة  بهین  باتفاق  اکنون  با این همه چو بنگری از شیوه های شعر 
گر نامرتب است و گر نامدّون است باری مراست شعر من، از هر صفت که هست
)همان: 85(

بـه غیـر از ایـن، همان طور که گفته شـد وطواط در مسـخ و سـلخ و اغـاره و المام مضامین 
و تعابیـر شـعرای متقـدم و معاصـر ید طوالیی داشـته و کمتر شـعری در دیوان اوسـت که نتوان 
در آن رد پـای شـعر دیگـر شـعرا و بلغـا را جسـت وجو کـرد. در ادامه بـرای اثبـات این مطلب 
نمونه هایـی از دسـت اندازی وطـواط در شـعر دیگر شـعرا را ذکر می کنیم تا روش معهـود او در 

ترتیـب ابیـات و تنظیم اشـعار مشـخص و توجه او به شـعر انوری محرز شـود.

3. 1. دست اندازی وطواط در شعر شعرا
در اشـعار وطـواط رد پـای بسـیاری از شـاعران متقـدم و هم عصـر وی را می توان جسـت وجو 
کـرد. روش معمـول او در اخـذ و وام معانـی و تعابیر دیگر شـاعران سـلخ مضامیـن از طریق بر 
هـم زدن ترکیـب الفـاظ و بیان معنی در قالب الفاظ و کلمات دیگر اسـت. همچنین او بسـیار به 
اسـتقبال شـعر دیگر شـعرا رفته و تتبع وزن و قافیه ی آن ها کرده و با مسـخ و اغاره اشـعار را از 



 93   

لفـظ و معنـی برداشـته و با تقدیم و تأخیر کلمات و بسـط عبارات در آن ها تصّرف کرده اسـت.

3. 1. 1. سلخ و استقبال
در المعجم فی معاییر اشـعار العجم درباره ی سـلخ آمده اسـت: »در شـعر این نوع سـرقه چنان 
باشـد کـی معنـی و لفظ فرا گیرد و ترکیب الفـاظ آن برگرداند و به وجهی دیگر ادا کند« )شـمس 
قیـس، 1388: 464(. سـلخ از رایج تریـن روش هایـی اسـت که وطواط برای اسـتقراض مضامین 

بـه کار می گیـرد و از جملـه نمونه هـای آن می تـوان به بیت زیر اشـاره کرد:
عاقل نکند  لشکری  معشوق  نگارینم رفت  و  برفت  لشکر 
)وطواط، 1339: 308(

که از فرخی گرفته است:

هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری لشکر برفت و آن بت لشکرشکن برفت
)فرخی، 1363: 380(

و همچنین این بیت در مدح عاءالدوله اتسز:

به آخر سوی کل خویش باشد مرجع اجزا تویی کل و چو اجزایند شاهان بنی آدم
)وطواط، 1339: 23(

که مصراع دوم را از سنایی برده است:
که سوی کل خود باشد همیشه جنبش اجزا پس اکنون گر سوی دوزخ  گرایی بس عجب نبود
سنایی، 1362: 54(

و گاه اسـتقبال اشـعار شـعرا را با سـلخ مضامیـن درآمیخته و بـا ترکیب آن دو، اشـعار خود 
را سـاخته اسـت. اسـتقبال که به معنای اقتفای وزن و قافیه دیگر شـاعران اسـت )ر.ک: همایی، 

1389: 403( در شـعر وطـواط نمونه هـای فروانـی دارد مانند قصیـده ای با مطلع:
صافی است اعتقاد تو از کبر و از ریا کبریا اعام  فراخته  تو  جاه  ای 
)وطواط، 1339: 5(
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که با نظر به قصیده ای از امیر معزی سروده شده است، از جمله مطلع آن که شبیه به این 
بیت معزی است:

از کبریاست محض نه کبر است و نه ریا صدری که در شمایل و اخاق لطف او
)امیرمعزی، 1318: 25(

و ایـن ابیـات کـه از نمونه هـای سـلخ اسـت و مشـابهت و مشـاکلت آن ها سـخت روشـن 
اسـت و نیـاز به اطاله ی سـخن نیسـت:

موقوف بر سخاوت و مجبول بر سخا تو کریم  طبع  و  تو  مبارک  دست 
)وطواط، 1339: 5(
سخا بود  مصّور  که  ندیده  ام  هرگز  دست مبارک تو سخای مصّور است
)امیر معزی، 1318: 26(
گفتن خطاست با تو که این چون و آن چرا؟ ور جمله حکم حکم تو و امر امر توست
)وطواط، 1339: 8(
چون و چرا بر ایزد بیچون و بی چرا نقصان و طعنه بر تو روا نیست همچنان
)امیر معزی، 1318: 26(
گوا روحانیان  خالق  و  روحانیان  هستند در هوای تو بر سّر پاک من
)وطواط، 1139: 8(
گوا من   شعر  بود  بسنده  من  سّر  بر  در خدمت و ثنای تو پاک است سّر من
)امیر معزی، 1318: 26(

و همچنین از دیگر نمونه های استقبال قصیده ای است با ردیف »آتش و آب« که مجدداً به 
اقتفای معزی سروده شده است:

فگند هیبت تو زلزله در آتش و آب تویی که تیغ تو را شد مسخر آتش و آب
)وطواط، 1339: 64(
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گشاده در دل و در چشم من بر آتش و آب ز بس که ماند دل و چشم من در آتش و آب
)معزی، 1318: 72(

3. 1. 2. تضمین
در حدائق السـحر فی الدقائق الشـعر که یکی از مهم ترین از آثار رشـیدالدین وطواط اسـت در 
تعریـف تضمیـن آمده اسـت: »این صنعت چنان باشـد کی شـاعر مصراعی یا بیتی یـا دو بیت از 
آن دیگـری در میـان شـعر خـود بکار بـرد بجایی الیق نیک بر سـبیل تمثّل و عاریـت نه بر وجه 
سـرقه و ایـن بیـت تضمین باید کی مشـهور باشـد و اشـارتی بود چنانـک شـنونده را تهمت و 
شـبهت سـرقه بیفتد« )وطواط، 1362: 72(. در دیوان رشـیدالدین وطواط در مواردی نادر شـاعر 
شـعر شـعرای متقـدم را تضمین کـرده که خود نشـان می دهد به دیـوان آن ها نظر داشـته و طبعًا 

از تعابیـر و مطالـب آن هـا بهره ها می برده اسـت و از آن جملـه این بیت:

»چنین نماید شمشیر خسروان آثار« نموده تیغ تو آثار فتح و گفته فلک
)وطواط، 1339: 233(

که تضمین مصراعی است از عنصری:

چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار آثار خسروان  شمشیر  نماید  چنین 
)عنصری، 1363: 73(

و این رباعی مشهور از وی:
می ورزید بندگی  طبع  به  تو  پیش  می لرزید سیاستت  از  فلک  شاها 
می ارزید بدین  مملکت  همه  آن  تا  درنگرد تا  کجاست  صاحب نظری 
)وطواط، 1339: 615(

که یک نیم مصراع آن را از عسجدی گرفته است:

سرو از قد و ماه از رخ و سیم از ذقنت ای گشته خجل آب حیات از دهنت
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سال چهارم )بهار و تابستان 1399(. ش10 پژوهش های نثر و نظم فارسی    96

پیراهنت ته  در  مصر  یوسف  صد  درنگرد تا  کجاست  صاحب نظری 
)عسجدی، 1394: 25(

3. 2. شباهت های شعر وطواط و سوزنی 
شـعر وطـواط و سـوزنی از جهـات بسـیاری بـه یکدیگر شـباهت دارد و مشـخص نیسـت در 
وام گیـری مضامیـن و الفـاظ کدامیک تابع دیگری بوده اسـت. این شـباهت ها اغلـب یا از جنس 
سـلخ مضامین اسـت و یا از نوع اسـتقبال وزن و قافیه چنانکه در بیت زیر سـلخ مضمون آشکار 

است:    

گندنا چو  تیغ  به  دروده  گندنا  چون  سرهای سرکشان همه در صحن معرکه
)وطواط، 1339: 6(

و سوزنی قریب به این مضمون گوید:

گندنا چو  او  شبه  گندنا  تیغ  از  دین دشمنان  سر  ربود  فلک  دست 
)سوزنی، 1338: 105(

و این بیت که شاید از جنس توارد خاطرین باشد:

جهان قرار  از  شمشیر  بی قراری  ز  آید پدید  تا  شمشیر  ز  برد  قرار 
)همان: 291(
صفحة دولت ز آثار حمیدت پرنگار ای ز تیغ بی قرار تو ممالک را قرار
)وطواط، 1339: 213(

و از همین دست است سلخ مضمون در این بیت:

غبار پس  از  دود  پیاده  بود  سحبان  چون تو سوار اسب فصاحت شدی اگر
)سوزنی، 1338: 214(
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در گرد من فصاحت سحبان نمی رسد آنم که چون بر اسب فصاحت شوم سوار
)وطواط، 1339: 126(

و از نمونه های استقبال این قصیده:
آفتاب تیغ  منسوخ  تو  عزم  تیغ  پیش  ای تو را جاه قباد و حشمت افراسیاب
هست با جاه قباد و حشمت افراسیاب در کمال تو غلط کردم که هر فرمان بریت
)وطواط، 1339: 48(

که به استقبال قصیده ای از سوزنی سمرقندی )یا سوزنی به استقبال او( سروده است:

گرد فتح و نصرت از نعل سم افراس یاب ای به تاج و تخت شاهی وارث افراسیاب
کز تجمل نعل زرین ساختی افراسیاب از تجمل نعل زرین ساز مر افراس را
)سوزنی، 1338: 121(

یا این قصیده در مدح خوارزمشاه:

اسباب خسروی همه او را مسّلم است خوارزمشاه بر همه شاهان مقّدم است
)وطواط، 1339: 98(

که باز به نظر می رسد به اقتفای این قصیدة سوزنی سروده است:
درگاه او چو کعبه شریف و معظم است صدری که بر صدور زمانه مقّدم است
)سوزنی، 1338: 139(

3.  3. شباهت های شعر وطواط و ظهیرالدین فاریابی
بـه نظر می رسـد پـس از انـوری، ظهیرالدین فاریابی بیشـترین تأثیر را بر شـعر وطواط داشـته و 
وی در اشـعار خـود بـه سـروده های او نظر داشـته اسـت. در باب شـباهت شـعر ایـن دو به غیر 
از شـباهت های معمول شـعر قصیده سـرایان مداح قرن ششـم و مسـائلی مانند یکسـانی وزن و 
قافیـه و هماننـدی موتیف هـا و صورخیـال بایـد به نـکات دیگری نیز توجـه داشـت. در دیوان 
وطـواط سـیزده قصیـده وجـود دارد کـه از نظـر وزن، قافیـه )و در مـواری ردیـف( نظیـرش در 

بررسی شباهت های شعر وطواط با انوری و دیگر سخنوران در دو حوزه ی لفظ و معنی 



سال چهارم )بهار و تابستان 1399(. ش10 پژوهش های نثر و نظم فارسی    98

دیـوان ظهیـر نیـز دیـده می شـود و در اغلـب این قصایـد80 درصد قافیه ها یکسـان اسـت و در 
مـواری چـون قصیده ی »شـبی بـه خیمة ابداعیـان کن فیکـون...« )ظهیرالدیـن فاریابـی، 1381 : 
146( و »چـو از حدیقـه ی مینای چرخ سـقاطون...« )وطواط، 1339: 398( شـباهتی انکارناپذیر 
در قافیه هـای اشـعار بـه چشـم می خورد. همچنیـن در دیوان وطواط شـش قصیده بـا قافیه هایی 
کـه جزء قوافی سـخت محسـوب می شـوند وجود دارد که مشـابه هر شـش مـورد آن در دیوان 

ظهیـر نیز موجود اسـت:

رشیدالدین وطواط ظهیرالدین فاریابی
نامش شد  جال  نگین  نقش  که  شهی  ز خواب خوش چو برانگیخت عزم میدانش
دامش در  اسیر  زمانه  ملوک  همه  گریبانش  از  آمد  پدید  هفته  دو  مه 
)ظهیرالدین فاریابی، 1381: 110(                 )وطواط، 1339: 287(
سنگ برده  تو  وقار  ز  زمین  گوهر  ای  چو زهره وقت صبوح از افق بسازد چنگ
سنگ همچو  خوار  تو  مکارم  بر  گوهر  آهنگ مرا  ناله ی  کند  تیر  زمانه 
                          )همان: 119(                                )همان: 303(
ارزاق خزانه ی  او  کف  هست  که  شبی  نشست خسرو روی زمین به استحقاق 
االخاق مکارم  وجود  اوست  طبع  ز  عراق ملک  دار  به  سلیمان  تخت  فراز 
                            )همان: 117(                               )همان: 299(
منم که نیست مرا در جهان نظیر و همال فال به  است  مبارک  مبارک،  ماه  قدوم 
دشمن مال رزم  به  مالم،  دشن  بزم  به  سال مبارک  بر  و  بحر  ملک  بر  باد  که 
                     )همان: 123(                  )همان: 319(
سقاطون چرخ  مینای  حدیقة  از  چو  فیکون کن  ابداعیان  خیمة  به  شبی 
آینه گون چتر  عامات  گشت  نهفته  حدیث حسن تو می رفت والحدیث شجون
                     )همان: 146(                           )همان: 398(
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هست دولت را اساس و هست مّلت را پناه هر چه فّر و جاه و قدر است ای همایون بارگاه
حضرت خوارزمشاه و خدمت خوارزمشاه در حریم حضرتت جمع آمد از اقبال شاه
                     )همان: 158(                     )همان: 419(

بـاری بـا توجـه به هم عصر بـودن این دو نمی تـوان در بـاب اینکه کدام به اسـتقبال دیگری 
رفتـه قضـاوت جزمـی کرد؛ اّما از شـواهد و قرائن برمی آید که وطواط اسـتعداد بیشـتری در این 
زمینـه داشـته اسـت. همچنین ایـن عادت معمول ظهیر اسـت کـه قافیه ها و ردیف های مشـکل 
بـه کار می گیـرد و در کل سـبک او بـه سـبک عراقـی نزدیک  اسـت؛ در حالی که وطـواط اغلب 
قوافی و ردیف های سـاده دارد و سـبک او، سـبک آسـان گویان خراسـانی اسـت؛ باری احتمال 
اینکـه ایـن موضـوع قلب بوده و ظهیر به اشـعار وطواط نظر داشـته را با اطمینـان رد نمی کنیم و 
فقـط در ایـن موضع بر شـباهت شـعر ایـن دو تأکید داریم؛ زیـرا مواردی در دیوان ظهیر هسـت 
که نشـان می دهد وی با اشـعار وطواط آشـنایی کامل داشـته اسـت، از آن جمله اسـت این بیت 

کـه تضمین مطلع قصیده ای مشـهور اسـت از وطواط )ر.ک: وطـواط، 1339: 266(:

»زهی به جود تو ایام مکرمت مشهور« برخوانی که  بود  آنگه  شهرتم  مزید 
)ظهیرالدین فاریابی، 1381: 104(

و از نمونه های سلخ نیز در قصاید و دیگر سروده های آن دو دیده می شود:

اقرار بندگیت  به  شاهان  کرده  قرار داده  تیغ  به  را  جهان  ای 
 )ظهیرالدین فاریابی، 1381: 96 (
پرنگار حمیدت  آثار  ز  دولت  صفحة  قرار را  ممالک  تو  بی قرار  تیغ  به  ای 
  )وطواط، 1339: 213(
به شرکت هارون نبوت موسی  نه چون  استقال به  سروری  معجزة  توراست 
)ظهیرالدین فاریابی، 1381: 147(
چو پشت موسی عمران به شرکت هارون به حشمت تو قوی گشت پشت دین رسول
)وطواط، 1339: 402(
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چنان کـه مشـخص اسـت وطـواط در دو حـوزه ی لفـظ و معنی تا حـدودی بیش از دیگر شـعرا 
تحـت تأثیـر اشـعار ظهیر اسـت )اگر این فـرض را بپذیریـم که ظهیر متأثـر از وطواط نباشـد(؛ 
اّما تأثیر شـعر انوری بر شـعر وطواط حدیث دیگری اسـت. از میان سـروده های همه ی شـعرا، 
شـعر انـوری بیشـترین تأثیـر را بـر شـعر وطـواط داشـته و بی تردید اشـعار او بیـش از هر ناظم 
دیگـری محـل توجـه وطـواط بـوده اسـت؛ از همیـن رو در بخـش بعدی تأثیر شـعر انـوری بر 

شـعر وطـواط را بـا دقت نظـر و غور بیشـتری از زوایـای متفاوت بررسـی می کنیم.   

4. تأثیر شعر انوری بر شعر وطواط
شـعر رشـیدالدین وطـواط بی تردیـد وامـدار شـعر انـوری اسـت. از کل قصایدی کـه در دیوان 
وطـواط مصحح سـعید نفیسـی آمده قریب، بیسـت درصـد قصاید بـا قصاید انوری هـم وزن و 
هم قافیـه اسـت. بـه غیر از ایـن در این قصاید هم وزن و هم قافیه ابیاتی هسـت کـه از لحاظ معنا 
و مضمـون و همچنین ایماژها شـباهت مسـّلمی دارنـد. از آنجا که توجه وطواط به شـعر انوری 
تا حدودی بر ما مسـّلم اسـت به نظر می رسـد رشـید در مواضع بسـیار شـعر انوری را خوانده 
و سـپس سـهواً یا عمداً بیتی کامًا مشـابه آن سـاخته و در قصیده ی خود آورده است. تعداد زیاد 
اشـعار هـم وزن، هم قافیـه و هم ردیـف خـود گویاسـت کـه تا چـه اندازه بـه طور بالقـوه ممکن 
اسـت شـعر دو شـاعر به هم شـباهت داشـته باشـد. عاوه بر اشـعار هـم وزن و هم قافیـه ابیات 
دیگـری نیـز در دیگـر اشـعار وطواط به چشـم می خورد که شـباهت تـام و تمام به سـروده های 
انوری دارد، از این رو در این بخش شـباهت های شـعر وطواط و انوری ذیل دو عنوان بررسـی 
شـده اسـت: الـف( ابیات مشـابه با وزن و قافیه ی یکسـان و ب( ابیات مشـابه بـا وزن و قافیه ی 

متفـاوت یـا تنها قافیـه ی متفاوت و وزن یکسـان یا بالعکس.

4.  1  ابیات مشابه دیوان وطواط و انوری با وزن و قافیة یکسان
می تـوان بـه ابیـات بسـیاری در دیـوان وطواط اشـاره کـرد که شـاعر در نظم آن ها سـاختار یک 
بیـت یـا یـک مصـراع را از انوری گرفته و با تغییـر کوچکی در محور جانشـینی آن را در زمره ی 
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اشـعار خـود آورده اسـت. ایـن امـر بـه خودی خـود یـک بدعت نیسـت؛ زیـرا در تاریخ شـعر 
فارسـی مـوارد بسـیاری به چشـم می خورد که شـاعر مضمـون شـعری را از گوینـده ی دیگری 
گرفتـه و بـا حفـظ موضـوع، آن را در قالـب الفاظـی دیگـر پرورانده اسـت. در این شـرایط این 
قاعـده در میـان شـعرا معروف اسـت که هر گاه شـاعر دوم فکـر و مضمون را بهتر و شـیواتر از 
گوینـده ی اول بـه نظـم درآورده باشـد، نـه تنها تهمت سـرقت بـر وی نباید نهاد، بلکه شایسـته 
اسـت کـه خـود او را صاحـب آن فکـر و مضمـون بشناسـند )ر.ک: همایـی، :229(؛ بـاری اگـر 
شـاعر مضمـون را گرفتـه، اّمـا آن را در کسـوت عبارتـی بهتـر و بلیغ تـر نپرورانـده باشـد عمل 
او سـرقت اسـت و مضمـون را همچنـان ملـک شـاعر نخسـت باید دانسـت )همـان: 229(. در 
بـاب شـعر وطـواط باید گفت که معمـوالً تغییراتی کـه وی در سـاختار بیت انوری انجـام داده، 
چندان چشـمگیر نیسـت و اغلـب واژه ای را حذف کـرده و به جای آن کلمه ی متـرادف آن واژه 
را گذاشـته یـا بـا پیـش و پس کـردن کلمات )سـلخ( سـاختار نحوی بیـت را بر هـم زده بدون 
آنکـه بدعتـی از نـوع بدایع حافـظ از خود به جا بگذارد یا شـعر را در جامـه ی نغزتر و لطیف تر 
درآورد. غـرض آنکـه تغییراتـی کـه وطـواط در مضامیـن اخذ شـده از انـوری ترتیـب داده هیچ 
برتری ویژه ای به شـعر نبخشـیده و نمی توان تصّرف او را در شـمار تقلیدهای هنرمندانه قلمداد 
کـرد؛ بـرای مثـال در مصـراع دوم ایـن بیـت مضمون اشـراف ممـدوح بر اسـرار عالـم را تنها با 

اختـاف یک کلمـه از سـروده ی انوری آورده اسـت: 

روزگار پنهان  تو  ضمیر  بر  پیدا  اختران دشوار  تو  نفاذ  بر  آسان 
)انوری، 1364: 175(
پیدا بر بیان تو پنهان روزگار مکرمت بسیار  تو  بنان  بر  اندک 
)وطواط، 1339: 257(

همچنین در نمونه ی زیر مجدداً تنها یک کلمه را در مصراع دوم تغییر داده:

او شده است عقیم امثال  ابد ز زادن  سپهر فتح ابوالفتح طاهر آنکه سپهر
)انوری، 1364: 352(

بررسی شباهت های شعر وطواط با انوری و دیگر سخنوران در دو حوزه ی لفظ و معنی 



سال چهارم )بهار و تابستان 1399(. ش10 پژوهش های نثر و نظم فارسی    102

جهان ز زادن امثال او شده است عقیم فلک به دادن اشباه او شده است بخیل
)وطواط، 1339: 350(

و در این نمونه چند کلمه را در دو مصراع تغییر داده؛ اّما ساختار بیت همان ساختار بیت انوری 
است:

خدمتت را نرم گردن هم صغیر و هم کبیر طاعتت را سخت پیمان هم وضیع و هم شریف
)انوری، 1364: 250(
کبیر هم  و  هم صغیر  گشته  تو  بّر  شاکر  ناشر فضل تو بوده هم وضیع و هم شریف
)وطواط، 1339: 174(

در ابیـات زیـر انوری »گردش زمانه« و »خواجه ی سـپهر« )خورشـید( را مطیع و غام ممدوح 
خوانـده  و در عین حال بیان پارادوکسـیکال او در مصـراع دوم )غام بودن خواجه( به زیبایی بیت 
افـزوده اسـت. وطـواط نیـز که در پی رفتـه او در مصـراع اول »دهـر کامگار« را جانشـین »گردش 
زمانه« کرده و در مصراع دوم »چرخ سـرفراز« را جانشـین »خواجه ی سـپهر« و به نظر می رسـد که 
بـا افزودن صفت های کامگار و سـرفراز سـعی داشـته همان بیان پاردوکسـیکال مصـراع دوم بیت 

انـوری را در شـعر خویش حفـظ کند که چندان کامیاب نبوده اسـت:

غام سپهر  خواجة  را  تو  وی  ای تو را گردش زمانه مطیع
)انوری، 1364: 313(
غام سرفراز  چرخ  را  تو  وی  ای تو را دهر کامگار مطیع
)وطواط، 1339: 340(

در مواضعـی نیـز تغییـرات وطـواط چنـدان بـد ننشسـته و نوعـی کارکـرد باغی به شـعر 

افـزوده اسـت؛ بـرای مثال در مصراع دوم بیت زیـر انوری ایام را مفتخر به جـاه و جال ممدوح 
خوانـده، در حالـی کـه وطواط پا فراتر نهـاده و ایام را مفتخر به خدمتـکاری بارگاه ممدوح گفته 

اسـت؛ وطـواط با تغییـری کوچک بر غلو شـعر افزوده اسـت:
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افتخار  تو  و جمال  جاه  به  را  ایّام  و  اهتزاز تو  جال  و  عز  به  را  افاک 
)انوری، 1364: 161(
ایام را به خدمت درگاهش افتخار  عالی عاء دولت و دین، خسروی که هست
)وطواط، 1339: 203(

همچنیـن در مـوارد بسـیار ابیاتـی در دیـوان وطواط به چشـم می خـورد که اگرچـه وزن و 

قافیـه ی یکسـان و واژگان مشـابهی بـا ابیات انـوری دارد؛ اّمـا مضمون آن ها متفاوت اسـت. این 
نمونه هـا نسـبت بـه مـوارد دیگـر معمـوالً خاقانه تر هسـتند؛ بـرای مثـال در ابیات زیـر »مزاج 
کافـور داشـتن« را انـوری در توصیـف گـچ بنای ممدوح اسـتفاده کـرده که بر رنگ سـفید بنا و 
کافـور تأکیـد دارد و وطـواط آن را در وصـف خنجـر بـه کار بـرده و از آن بریـدن نسـل و عقیم 

کردن و کشـتار وسـیع را اراده کرده اسـت:

است کافور  مزاج  را  گجش  که  نیست شهوت  قضای  را  صورتش 

)انوری، 1364: 67(
است کافور  مزاج   را  خنجرش  ببرید دشمنان  نسل  خنجرش 
)وطواط، 1339: 97(

و از دیگر موارد ابیات با مضمون متفاوت و واژگان و ترکیبات یکسان می توان به نمونه های زیر 
اشاره کرد:

سّر تو گشته ا ست لفظ تهنیت را ترجمان عقد تو گشته ا ست عقد مملکت را واسطه
)انوری، 1364: 366(

ترجمان تو  خنجر  زبان  را  نصرت  سّر  واسطه تو  نکته ی  بیان  را  دانش  عقد 
)وطواط، 1339: 372(

وی سخن های لطیفت انس انس و جان جان ای عطاهای بزرگت اصل رزق مرد و زن
)انوری، 1364: 367(

بررسی شباهت های شعر وطواط با انوری و دیگر سخنوران در دو حوزه ی لفظ و معنی 
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مدح اوصاف تو گشته انس جان انس و جان شرح اخاق تو گشته روح روح مرد و زن
)وطواط، 1339: 375(

4. 2 ابیـات مشـابه دیـوان وطواط و انوری بـا وزن و قافیه ی متفاوت یا تنهـا قافیه متفاوت 
و وزن یکسـان یا بالعکس

ابیات مشـابه بسـیاری در دیوان رشـیدالدین وطواط و اوحدالدین انوری به چشـم می خورد که 
اگرچـه مضمـون یـا واژگان و ترکیبات به کار رفته در آن ها یکسـان اسـت؛ اّمـا در وزن متفاوت 
و یـا در قافیـة متفاوتی سـروده شـده اند. یکی از توانایی ها و شـگردهای شـاعری وطـواط که در 
بخش هـای قبـل نیـز نمونه هایـی از آن را نقـل کردیم باز سـرودن اشـعار شـاعران و بازسـاختن 
مضامیـن آن اشـعار در وزن یـا قافیـه ای متفـاوت و در قالـب الفـاظ متفـاوت اسـت. وطـواط با 
چیره دسـتی خـاص خـود گاهـی تنهـا بـا جابه جا کـردن یک کلمـه، بیت یـا مصراعـی از دیگر 
شـعرا را در وزنـی دیگـر مـی آورد و آن را بـر خـود می بنـدد، برای مثـال در ابیات زیـر وی تنها 
بـا یـک تغییـر کوچک در مصـراع اول یا مصـراع دوم یا در هـر دو مصراع همان مضمـون را در 

وزنـی دیگـر یا بـا قافیه ی دیگـر در قالب تازه ای سـروده اسـت: 
ذئاب مرتع  غنم  فوج  گرفته  ایمن  اندر حریم حرمت تو دیده چشم خلق
)انوری، 1364: 30(
گرفته ذئاب  مرتع  غنم  فوج  رایت و  هّمت  که  را  شکر خداوند 
)وطواط، 1339: 427(
به هر چه خواهی حکم تو بر ستاره روا به هر چه گویی قول تو بر زمانه روان
)انوری، 1364: 17(
روا خایق  بر  تو  حکم  شده  روان ممالک  در  تو  امر  شده 
)وطواط، 1339: 29(
بقا عدیل  فنا  نباشد  که  تا  مدام  همیشه تا که نیاید یقین نظیر گمان
)انوری، 1364: 18(
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همیشه تا چو یقین قّوت گمان نبود همیشه تا که زمین صورت فلک نشود
)وطواط، 1339: 163(
وی راست کرده خنجر تو کار روزگار روزگار کّرار  حیدر  نبرد  در  ای 
)انوری، 1364: 172(
روزگار دستان  هدر شده  تو  بأس  با  ای در مصاف رستم دستان روزگار
)وطواط، 1339: 256(
مدار را  افاک  تو  عهد  وفای  واندر  مسیر را  اجرام  تو  قدر  فرود  بادا 
)انوری، 1364: 181(  
وآسمان را کی بود جز بر مراد تو مدار اختران را کی بود جز بر هوای تو مسیر
)وطواط، 1339: 213(
شمر تو   خاطر  پیش  در  بحر  قصیر تو  هّمت  جنب  در  چرخ 
)انوری، 1364: 198(
است شمر  تو  دست  پیش  در  بحر  تو خاک است چرخ در جنب قدر 
)وطواط، 1339: 94(

گاهـی نیـز ابیاتـی هسـت کـه در وزن یا قافیـه ی متفاوتی سـروده شـده اند و حتی مضمون 
متفاوتـی دارنـد؛ اّمـا واژگان و ترکیبـات مشـابهی در آن هـا بـه کار رفتـه اسـت. در ایـن مواضع 
اغلـب  اطمینـان یافتـن بـه این نکتـه که بیت به تقلید شـاعری سـروده شـده اسـت کار چندان 
راحتـی نیسـت و امـکان احصـای تمامی موارد آن نیز شـاید محال باشـد؛ بـاری در ابیاتی که در 
ادامـه می آیـد بـه نظر می رسـد وطـواط به انوری نظر داشـته اسـت و بـا اخـذ واژگان و عبارات 
یـا عناصـر باغـی و ترکیبات نحوی بیـت او، آن را با مضمـون متفاوت و در وزن یـا در قافیه ی 

دیگری سـروده است: 
وآن را قرین نشو و نما کرد روزگار نشاند چرخ نهالی  بوستان ملک  در 
)انوری، 1364: 169(   

بررسی شباهت های شعر وطواط با انوری و دیگر سخنوران در دو حوزه ی لفظ و معنی 
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نما با  و  نشو  با  تو  مکرمات  ابر  از  خلق امید  نهال  عیش   بوستان  در 
  )وطواط، 1339: 5(

در نمونـه ی فـوق بیـت انـوری را در همـان وزن ولـی با قافیـه ای متفاوت با تفـاوت اندکی 
بـه نظـم آورده اسـت کـه از هـر نـوع خاقیـت و ابتـکاری خالی اسـت. همچنیـن در بیت زیر 
سـاختار »ملـک چیـزی مقرر به نام کسـی بودن« را شـاید از انـوری گرفته و بـرای بیان موضوع 

دیگـری به کار برده اسـت:

کشورم هفت  ملک  گر  ذلیل  هستم  ملک خرد چو نیست مقّرر به نام من
)انوری، 1364: 328(
گل کام  به  بستان  والیت  شد  ناکام  گل نام  به  مقّرر  گشت  بهار  ملک 

)وطواط، 1339: 542(
یا در این بیت ساختار »صد گنج یا صدهراز گنج در مقابل یک عطا« را گویا از وی گرفته است:

را عطا  یک  نهاده  گنج  صد  کان برد  او  کوه  که  تو  دست 
)انوری، 1364: 5( 
گر صدهزار گنج ببخشد به یک عطا خود را هنوز دست تو معذور نشمرد
)وطواط، 1339: 2(

یا در بیت زیر به نظر می رسد در ساختن تشبیه به شعر انوری نظر داشته است:
گر به گردون برشود همچون دعای مستجاب همچو قارون در زمین پنهان کنی بدخواه را
)انوری، 1364: 24(

ارواح سرکشان چو دعاهای مستجاب به عالم علوی کند رحیل از معرکه 
)وطواط، 1339: 52(
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و در این نمونه ترکیب »موی از خمیر بیرون آوردن«:

حسود جاه تو را همچو موی را ز خمیر گرفته موی و ز دنیا بیرون کشیده اجل
)انوری، 1364: 253(
زآنچنان ورطه برون آورد چون موی از خمیر مرا تو  نجیح  سعی  و  صادق  اهتمام 
)وطواط، 1339: 275(

یا در نمونه های زیر به نظر می رسد ساختار بیت را از انوری گرفته است:

تتار آهوی  برد  نافه  شیر  کام  از  ور یک نسیم خلق تو بر بیشه بگذرد
)انوری، 1364: 180(
پرغیاب بحر  آن  از  برآید  سیه  دود  گر شعله ای ز خشم تو بر بحر بگذرد
)وطواط، 1339: 52(
مضمر بد  بخت  تو  خاف  در  مدغم خوش  عیش  تو  هوای  در 
)انوری، 1364: 198(
هزار صاعقه در حمله های تو مضمر مدغم تو  نکته های  در  قاعده  هزار 
)وطواط، 1339: 198(

و از ایـن مـوارد بسـیار اسـت؛ اّمـا همانطـور کـه گفتـه شـد نمی تـوان به قطـع و یقیـن در باب 
تقلیـدی بـودن آن هـا قضـاوت کرد. باری بر اسـاس شـواهد به دسـت آمده تردیدی نیسـت که 
رشـیدالدین وطـواط در سـرودن اشـعار و علی الخصـوص در سـرودن قصیده پیرو انـوری بوده 
و احتمـاالً در هنـگام ترتیـب و تنظیم ابیات، اشـعار وی را پیش روی داشـته و آن را نصب العین 
سـاخته و یـا در حافظـه سـروده های وی را ضبـط داشـته اسـت؛ زیـرا شـباهت های شـعر او و 
انـوری از مـرز تشـابه وزن و قافیـه و ردیـف و اسـتقبال شـعر گذشـته و به همسـانی مضامین، 

درونمایه هـا، واژگان، ترکیبـات، تشـبیهات و عناصر باغی رسـیده اسـت.        
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نتیجه گیری
یکی از مهم ترین ویژگی های شـعر رشـیدالدین وطواط دسـت اندازی او در شـعر شـعرای سلف 
و معاصـر اوسـت. از میـان متقدمان فرخی، سـنائی و معـزی و از میان هم عصـران او علی الظاهر 
سـوزنی، ظهیرالدیـن فاریابـی و انـوری بیشـترین تأثیر را بر شـعر او داشـته اند. وطـواط در تتبع 
ایـن شـاعران گاه توفیـق یافتـه و  شـعری یـا بیتـی ارجـح و افضـل از آن هـا گفتـه و یـا چندان 
کامیـاب نبـوده و بدعتـی نـو از خود به جای نگذاشـته اسـت. ایـن ناکامـی وی علی الخصوص 
بـر مهم تریـن شـاعری که از او تأثیر پذیرفته بارزتر اسـت. انوری برجسـته ترین شـاعری اسـت 
کـه وطـواط از سـروده های او در دو حـوزه ی لفـظ و فـرم و معنـی و مضمـون تأثیـر گرفته و به 
اسـتقبال قصایـد وی رفتـه؛ اّمـا در پیـروی از شـعر او اغلـب آن انـدازه بهره مند نبوده کـه بتوان 
ایـن تتبـع او را از جنـس تتبـع شـاعرانی چـون مولوی و حافظ دانسـت کـه میـراث دار آداب و 
فنـون شـاعری سـخنوران پیش از خـود و صاحب ماترک فرهنگی نیاکان و اجدادشـان هسـتند. 
در ایـن مقالـه ضمـن بررسـی تأثیرپذیـری وطواط از دیگـر شـاعران و ارزیابی ُطُرق اسـتقراض 
الفـاظ و مضامیـن  آن هـا، وامـداری او از انـوری در شـاعری بـه طور ویژه وارسـی شـده اسـت. 
ایـن تفحـص کـه ذیل دو عنـوان کّلی 1. ابیات مشـابه دیوان وطـواط و انوری بـا وزن و قافیه ی 
یکسـان و 2. ابیـات مشـابه دیوان وطـواط و انوری با وزن و قافیه ی متفـاوت و زیرمجموعه های 
آن انجـام شـده اسـت، نشـان  می دهد که بوطیقای شـاعری وطـواط علی الخصوص در سـرودن 
قصیـده تابعـی از بوطیقـای شـاعری انوری، شـاعر پرآوازه ی قرن ششـم اسـت. تشـابه بیسـت 
درصـد از قصایـد دیـوان دو شـاعر در وزن و قافیـه و اسـتقبال های فراوانی که به احتمال بسـیار 
قـوی وطـواط از شـعر انـوری کرده و همچنیـن موارد فراوانی از سـلخ مضامین و المام و مسـخ 
و اغـاره همـه و همـه حکـم می کننـد که وطواط در شـاعری به شـعر انوری نظر داشـته اسـت. 
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