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مکرفی نسخۀ نویافتۀ خطی از 

رشيدالدین وطوام

بـا حملـه و تـاراج قـوم تاتـار و از بيـن رفتن آثـار و ميراث 

گرانبهـای مکتوب زبان پارسـی، دورۀ خوارزمشـاهيان کمتر 

مورد پژوهش و تحقيق دقيق ادبی و علمی قرار گرفته اسـت. 

از جملـۀ اين منابـع از ميان رفته به شاهنشـاهنامه اثر محمد 

پاييـزی )عوفی، لباب، ص 345(، تاریخ خوارزمشـاهی اثر سـید 

صدرالدين نیشـابوری، مشارب التجارب از ابن فندق، تاریخ 

از  العاصمیـه  رسـالة  خوارزمـی،  ارسـالن  از  خـوارزم 

شـهاب الدين سـهروردی و رسـاله های شـهفور نیشـابوری 

می توان اشاره کرد )جوينی، جهانگشا، ج 2، ص 1(.

ديگـر از رشـیدالدين وطواط بايد ياد کرد که حدود سـی 

سـال صاحب ديوان انشـای آتسـز خوارزمشـاه بود و تقرب 

 فراوانی از وطواط در دو زبان 
ً
زيادی نزد او داشـت. آثار نسـبتا

فارسـی و عربـی به جای مانـده، اما تعداد اندکـی از آن ها به 

چاپ رسـیده است و متأسـفانه اغلب آثار او حتی برای اهل 

سيد محمدبادر کمال  الدینی و مهدی پای برپی

استادیار زبان و ادبیات فارسی

kamaladdini@yahoo.com
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 sorushparsai@gmail.com )نویسنده مسئول( 

مهدی پای برپی سيد محمدبادر کمال الدینی  

فضل و ادب نيز ناشناخته مانده است.

در ايـن مقالـه نسـخه ای خطـی از رشـیدالدين وطـواط 

بررسـی و معرفـی می شـود. اين نسـخه شـامل رسـاله های 

»تحفة الصديـق من کالم ابوبکر صديـق«، »فصل الخطاب 

مـن کالم عمربـن خطاب«، »انس الهفان مـن کالم عثمان بن 

عفـان« و »مطلـوب کل طالـب مـن کالم علی بـن ابيطالب« 

اسـت. اين رسـاله ها حاوی احاديث خلفای راشدين هستند 

کـه به قلـم رشـیدالدين وطواط، اديـب قرن ششـم در دربار 

خوارزمشاهيان، شـرح و بسط يافته اند؛ عالوه بر آن، کلمات 

دو رسـالۀ »فصل الخطاب« و »مطلوب کل طالب« به رشـتۀ 

نظم فارسی کشیده شده است. 

هدف اصلی در اين نوشـتار، معرفی نسـخه ای نويافته از 

ايـن مجموعه اسـت که ویژگی هـای آن در صـورت و محتوا 

شناسـانده می شـود. بـرای حصول ايـن مطلوب ابتدا شـرح 

مختصـری از زندگـی وطواط ارائه می گردد، سـپس به معرفی 

آثار به جا مانده از وی پرداخته می شـود و در نهايت مجموعه 

مورد نظر، نسـخه های خطی موجود و نسـخۀ مورد نظر شرح 

و بررسـی خواهد شـد. اين نسـخۀ جديـد در کتابخانه ملی 

قزاقسـتان نگهـداری می شـود و هنـوز تصویـری از آن بـه 

کتابخانه هـای ایـران وارد نشـده و در فهرسـت نسـخه های 

خطی کشور ثبت نگرديده است.

پیـش از ايـن دکتـر محمود عابـدی يک قسـمت از اين 

مجموعـه را تحت عنوان »مطلـوب کل طالب«، تصحيح کرده 

و بـا مقدمـۀ مبسـوطی در سـال 1365ش بـه چاپ رسـانده 

است.
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شرح حال نویسنده

رشـیدالدين سـعدالملک محمـد، فرزند محمـد عبدالجليل 

عمری اسـت که نسبش با يازده واسطه به خليفۀ دوم می رسد. 

محـل والدتـش بلـخ بـود و در مدرسـۀ نظاميـۀ همان شـهر 

قسـمتی از تحصيـالت خـود را نـزد اسـتادی به نام ابوسـعد 

هروی به انجام رسـانيد و بعد از اتمام تحصيالت و کسـب 

مهارت در شـعر فارسـی و عربی به خوارزم رفت )صفا 1373: 

.)628/2

رشـید وطـواط در اوايـل حکومـت اتسـز بـه خدمت او 

پيوسـت و تا آخـر عمـر را در دربار خوارزمشـاهيان روزگار 

گذراند. او در آنجا سـمت صاحب ديوانی رسـائل داشـت و 

 بـا او بـه گفت وگو 
ً
همیشـه مـالزم سـلطان بـود. اتسـز غالبا

می نشسـت و از ايـن باب لذت بسـیار می برد، بـه طوری که 

سلطان در ستایش او اين رباعی را گفت: 

ـــايد ـــمان می س ـــر آس ـــرت ب ـــل، س از فض

ز آن بـــر ســـر تـــو مـــوی همـــی برنايـــد

مــا را ســر تــو چــو ديــده در می بايــد

بـــر ديـــده اگـــر مـــوی نباشـــد، شـــايد

)عوفی، لباب، ج 1، ص37(

تخلص رشـید به »وطـواط« از بابت کوچکی جثه و ضعيفی 

انـدام او بـود، چراکـه وطواط نام مرغی از گونۀ پرسـتو اسـت 

)صفا 1373: همانجا(.

رشـیدالدين در سـال 573ق در خـوارزم ديـده از جهان 

فرو بسـت )حموی، برگزیده، ص 30(. او را در نظم و نثر فارسـی 

و عربی اسـتاد و به خصوص »در شـناخت دقايق کالم عرب 

و اسـرار نحـو و ادب« ازسـرآمدان روزگار دانسـته اند )عوفی، 

لباب، ص 29(.

گفته اند که رشـید وطواط در تاريخ شـعر و ادب فارسـی 

از گوينـدگان طراز اول نیسـت )جبلـی، دیـوان، ص 613( اما در 

فنون انشـا و نظم و نثر فارسـی و عربی تبحر فراوانی داشـت 

)حموی، برگزیده، ص 29(. او به سـبب داشـتن تبحر و تأليف در 

دو زبان فارسـی و عربی از اديبان و شـاعران ذواللسـانين به 

شمار می رود.

مشـاعرۀ او با شـاعران بزرگی چون اديب صابر و خاقانی 

شـروانی و سـتایش های آنـان از وی، همچنين گفت وگوها و 

بحث هـای دقيـق او بـا عالمـان روزگار ماننـد عالمه جارهللا 

زمخشـری )ف 538ق( و حسن قطان مروزی، نشان می دهد 

که به شایسـتگی، تحسـین آن ها را برانگيخته اسـت )وطواط، 

حدایق، مقدمه(.

شـعر فارسـی وطواط، مجموعه ای از صنايع شعری است 

کـه بـا کمـال اسـتادی و در عين تکلف بيان شـده اسـت و 

سالسـت بيـان و سـالمت الفـاظ را از دسـت نـداده اسـت 

)خسـروبيگی 1388: 11(. عبدالواسـع جبلی، از شاعران معاصر 

رشـید، هنـر شـاعری و تبحـر او را در علـوم، چنين توصيف 

کرده است:

عالـــم علـــم رشـــیدالدين در بـــاغ خـــرد

ـــار دهـــد ـــر ب آن درختـــی اســـت کـــه همـــواره هن

ــرد اســت ــان منف ــن اشــعار چن گرچــه در گفت

ـــد ـــرار ده ـــی وی اق ـــه بزرگ ـــس ب ـــه ک ـــه هم ک

آن تبحــر کــه در انــواع علــوم اســت او را

ـــد ـــعار ده ـــه اش ـــه ب ـــد ک ـــش نزيب ـــر خوی خاط

)جبلی، دیوان، ص 613(

آثار وطوام

رشـید، پس از درگذشـت اتسـز خوارزمشـاه، بنابـر آنچه از 

دیـوان او برمی آيـد، از دربـار دور ماند و هميـن احوال بود که 

او را بـه خـود آورد و فرصتی دسـت داد که بـه جمع و تدوين 

منشآت خویش و ترتیب رساله هايی بپردازد.

اين رسـاله ها در موضوعاتی ماننـد عروض و لغت، پند و 

حکمـت )بـه صـورت منتخباتـی از سـخنان بـزرگان و نيز 

گزيده هايـی از گفته هـای خـود شـاعر( بـا نام صـد کلمه يا 

صدپند نوشته شده اند.

آنچـه از آثار وطواط به جای مانده، شـامل دیوان شـعر و 

نامه هـای فارسـی و عربـی و رسـاله های گوناگونـی در پند و 

اندرز و لغت و ادب بدين شرح است:

1. مشـهورترين اثر رشـیدالدين وطـواط، کتاب معروف 

حدایق السـحر فی دقایق الشـعر اسـت که وی آن را در برابر 
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و بـه تقليِد ترجمان البالغه اثر محمدبن عمر رادويانی نوشـته 

اسـت. ايـن كتاب بـا مقدمـه و توضيحـات محققانۀ عباس 

اقبال آشـتيانی، به طبع رسـیده اسـت. اهميت ايـن کتاب به 

لحـاظ قدمـت آن و تسـلط وطواط بـر ادب عربی و فارسـی 

است.

حدائـق السـحر اّوليـن کتـاب فارسـی در صنايع شـعر 

اسـت. اين کتاب بـه دليل کوچکی و اهميـت موضوع و نيز 

شـهرت مؤلف، مورد توجه ادبای فارسـی زبـان قرار گرفت و 

نگارش آن، باب مخصوصی در ادبيات فارسـی گشـود )وطواط، 

حدایق، مقدمه، ص الفـ  ب(.

2. شـايد مهمترين بخش آثار وطواط منشـآت او باشد که 

به دو زبان فارسـی و عربی نوشـته اسـت. خود او تعدادی از 

اين منشـآت را در دو مجموعه بـا عناوين »ابکار االفکار فی 

رسـائل و االشـعار« و »عرائس الخواطر و نفائـس النوادر« 

گـرد آورده اسـت )وطـواط، دیـوان، ص 69(. ايـن دو مجموعه را 

قاسم تویسرکانی به چاپ رسانده است.

سـبک نامه های رشـید در اين دو مجموعۀ منشآت، همان 

سـبک دورۀ سلجوقيان اسـت که در ميان نویسندگان خراسان 

معمـول بـوده و بـا انـدک تغييراتـی از سـبک منشـآت دورۀ 

غزنويـان مانند منشـآت ابونصـر مشـکان و ابوالفضل بيهقی 

ریشه گرفته است )خسروبيگی 1388: 13(.

3. مجموعـه ای بـه نام »عمـدة البلغا و عـدة الفصحا« که 

شـامل 25 نامـه به عربـی، پنج نامه به فارسـی، 25 قصيده به 

عربـی و پنـج قصيده به فارسـی اسـت. نسـخۀ خطـی اين 

مجموعـه در کتابخانه هـای اسـدی افنـدی و اياصوفيۀ ترکيه 

موجـود اسـت، ولـی تاکنـون نشـر نيافتـه اسـت. برخـی از 

مکتوبـات اين مجموعه در ديگـر مجموعه های وطواط موجود 

است )همانجا(.

4. »رسـاله در عروض يا اقسـام عروض در شعر فارسی« 

و »ادبيـات اوزان دوبیتـی« عنوان دو کتـاب عروضی وطواط 

اسـت که نسـخه های خطی کتاب نخست در کتابخانۀ ملک 

و کتابخانـۀ شـهيد علی پاشـا در اسـتانبول موجود اسـت و 

نسـخه خطـی کتاب ديگر نيـز در کتابخانۀ ملـک وجود دارد 

)همانجا(.

5. »لطايف االمثال و ظرايف االقوال« شـرح فارسی 281 

مثل عربی اسـت. اين اثر به فرمان آتسـز و برای خزانۀ کتاب 

او نوشـته شده است. انگيزۀ آتسـز آن بود که با فراگيری امثال 

عـرب و بـه کار بـردن آن ها، سـخنان خـود را آراسـته گرداند 

)وطـواط، لطایف، ص 39(. اين اثر يک بار در 1358 به کوشـش 

سـید باقر سـبزواری و بار ديگر در 1376 به تصحيح حبیبه 

دانش آموز، به چاپ رسیده است. 

6. »بدايـع الترصيعـات و روايـع التسـجيعات« کـه بـه 

ابوداوود سـليمان پسـر آتسـز پیشکش شـده و به زبان عربی 

اسـت. نسخۀ دستنویس آن در کتابخانۀ احمد ثالث استانبول 

نگهداری می شود.

 پس از آنكه به درخواست بزرگان، 
ً
7. رشـید وطواط ظاهرا

رسـاله های چهارگانـۀ »مطلوب كل طالـب، فصل الخطاب، 

تحفـة الصديـق و انس اللهفان« را نوشـت، تصميم گرفت از 

سـخنان خود نيز گزيده هايی در پند و انـدرز فراهم آورد و به 

رسم هديه به بزرگان تقديم دارد.

بدين ترتیب او خود نخسـتين كسـی بود كه نوشـتن صد 

كلمـه در نصيحـت و پنـد را دنبال كرد و رسـاله های هفتگانۀ 

زیـر را به فارسـی و عربی فراهم سـاخت و بـه نام هفت تن 

از وزرا، امـرا و شـاهزادگان تقديـم کرد: »منيـة المتكلمين و 

غنيـة المتعلميـن« )به فارسـی(، »مفاتيح الحكـم و مصابيح 

الظلم« )به فارسـی(، »غرايب الكلـم فی رغايب الحكم« )به 

عربـی(، »عقـود اللئالی و سـعود الليالی« )به عربـی(، »غرر 

االقـوال و درراالمثال« )به عربی(، »الكلم الناصحة و الحكم 

الصالحـة« )به عربی(، »جواهـر القالئد و زواهر الفرائد« )به 

عربی(.

رساله های چهارگانه

ـ که  هر کدام از رسـاله های چهارگانۀ رشـید الديـن وطواطـ 

تحـت عنـوان »مطلـوب كل طالـب، فصل الخطـاب، تحفة 

ـ دارای مقدمه هايی  الصديق و انس اللهفان« مشـهور استـ 

اسـت کـه خود وطـواط بر آن هـا نگاشـته اسـت؛ از اين رو 

دربردارنـدۀ نکاتی هسـتند که چه از لحـاظ تاريخی و چه از 

لحـاظ سـبک ادبـی، سـودمند و راه گشـايند. در اينجـا برای 

معرفـی اين رسـاله ها از مقدمه های وطواط کـه نحوۀ نگارش 

آن ها را شرح داده است، بهره می جوييم:
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1. »مطلـوب كل طالـب مـن كالم علی بـن ابيطالـب« 

نخسـتين رسـالۀ صد كلمه ای اسـت كه رشـیدالدين وطواط 

ـ كه  شـرح كـرده اسـت و »واجب ديد كـه آن صد كلمـه راـ 

ـ به دو زبان عربی و پارسـی تفسـیر كند  جاحظ برگزيده بودـ 

و در آخر تفسـیر هر كلمه، دو بیت شـعر از منشـآت خویش 

ـ بياورد«. اين رساله به موجب برخی  ــ كه مناسـب باشـدـ 

ــ از جملـه نسـخۀ حاضرــ به ابوالقاسـم  از دستنوشـته هاـ 

محمودبـن ايـل ارسـالن )ف. 589ق( تقديـم شـده اسـت 

)وطواط، کلمات، خطی، ص 100(.

ايـن رسـاله، به رغم حجم اندک آن، از نظـر تأثير در متون 

آموزشـی فارسـی کم نظير اسـت. پس از وطواط، کتاب ها و 

رسـاله های گوناگونی به شـیوه و همانند »مطلوب کل طالب« 

تأليف يافته اند.

دانشـمند شـیعی کمال الدين ميثم بن علـی ميثم بحرانی، 

)ف 679ق( ايـن رسـاله را به زبان عربی شـرح کرده اسـت. 

نظام الديـن محمودبن حسـن الحسـنی، ملقب به شـاه داعی 

الـی هللا و مشـهور به »شـاه داعی شـیرازی« )ف 870ق( نيز 

ترجمۀ چهل سـخن منسـوب به علی بن ابی طالـب را به نظم 

آورده و آن را »ترجمة االخبار العلويه« ناميده است )خسروبيگی 

.)13 :1388

محمود عابدی اين رسـاله را تصحيح کرده و در 1365 به 

ايـن رسـاله در  از  چـاپ رسـانده اسـت. نسـخه هايی 

کتابخانه های اياصوفيه، عاطف آفندی، دانشـگاه اسـتانبول و 

... وجود دارد.

2. رشـیدالدين پـس از اينكـه »شـرح آن صـد كلمـه را 

بسـاخت و آن مجموع كه اصل نجات و سـبب درجات وی 

بـود بپرداخـت، كبرای دين و دولـت و عظمای ملک و ملت« 

خواسـتند كـه »فصل الخطاب مـن كالم عمربن الخطاب که 

غـرر اقـوال و درر امثال اسـت« را بپـردازد و او چنان كرد »تا 

ذكـر جميل مترادف تر و اجر جزيل متضاعف تر شـود و هيچ 

بدگوينـدۀ عيب جوينده را مجال مقال نباشـد« )وطواط، کلمات: 

خطی، ص 33(.

رشید اين رساله را نيز به همان شیوۀ »مطلوب کل طالب« 

نگاشـته اسـت؛ به گونه ای که پس از جملـۀ عربی از عمربن 

خطاب، شـرحی کوتاه به زبان عربی و فارسـی آورده و سـپس 

دو بیت شعر از خودش در آن معنی، افزوده است.

3. پـس از آن »اركان ديـن و دولـت و اعيان ملک و ملت 

کلمات ديگران را مهمل گذاشـتن مصلحت نديدند« و رشید 

بـه حکـم نصيحت شريفشـان، رسـالۀ »تحفـة الصديق من 

کالم ابی بکـر الصديـق« را فراهـم آورد و »آن را به پارسـی بر 

سبيل ايجاز« شرح کرد )همان، ص 1(.

4. سـرانجام، چنان که بزرگان دين خواستند، او صد کلمه 

»انـس اللهفـان من کالم عثمان بن عفان« را نيز به دسـت آورد 

و شـرح آن را به پارسـی و بر سـبيل اختصار نوشت )همان، ص 

 .)372

چنان که پيداسـت، رشید دو رسالۀ اخير »تحفة الصديق« 

و »انس اللهفان« را فقط با شـرح کوتاه فارسـی تدوين کرده، 

لذا شرح عربی و ابيات و اشعاری بر آن ها نيفزوده است.

نسخه های خطی »صد کلمۀ چهار یار نبی«

نسـخه هايی از رسـاله های چهارگانـه بـه صـورت مجزا در 

برخی از کتابخانه های اسـتانبول، اياصوفيه، عاطف آفندی و 

... موجود اسـت. اما در اينجا مشـخصات سه نسخۀ کاملتر 

را که در بردارندۀ مجموعۀ هر چهار رساله اند را برمی شمريم:

1. نسـخه ای در کتابخانـۀ اياصوفيه جـزو مجموعه ای به 

شـمارۀ 2854 و بـه نـام »کلمات چهـار يار گزيـن« موجود 

اسـت، کـه شـامل چهار رسـالۀ »تحفـة الصديـق«، »فصل 

الخطـاب«، »انس اللهفـان« و »مطلوب کل طالب« اسـت. 

کاتـب آن محمدبـن علی مولوی اسـت که آن را به خط نسـخ 

نوشـته و در رمضـان 896ق به پايان رسـانده اسـت. تصویر 

ايـن مجموعـه در کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهران با شـمارۀ 

عکس 706 و 707 موجود است )وطواط، مطلوب، ص 56(.

2. نسـخۀ ديگر متعلق به کتابخانۀ دانشگاه استانبول و از 

مجموعـه ای بـه شـمارۀ 407 و به نـام »صد کلمـۀ چهار يار 

نبی« اسـت. ترتیب رسـاله های چهارگانـه در اينجا نيز مانند 

نسـخۀ پیشین اسـت. نام کاتب و تاريخ کتابت را ندارد. خط 

اين نسـخه نسـخ و نستعليق است. عکسـی از اين مجموعه 

بـه شـمارۀ 524 در کتابخانـۀ مرکزی دانشـگاه تهـران موجود 

است )همان، 56(.

3. مجموعـۀ ديگـر از کتابخانـۀ عاطف افندی به شـمارۀ 
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2207 اسـت و دارای شـش رسـاله که رسـالۀ نخسـتين آن 

»کلمـات چهار يار گزين« اسـت. هيچ يـک از اجزا، تاريخ 

و نـام کاتـب نـدارد، و آخريـن تاريخی کـه در پايان رسـالۀ 

ـ مناقـب افالکـی دده مولوی کـه به خامۀ  ششـم مجموعـهـ 

ـ آمده اسـت جمـادی االّول 928 را نشـان  ديگـری اسـتـ 

می دهد. ميکروفيلم و عکس اين نسـخه به شماره های 367 

و 732ـ731 در کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران موجـود 

است )همانجا(.

ویژگی های نسخۀ حاضر 

ترتيـب رسـاله ها: نسـخه ای کـه معرفـی آن در اينجـا می آيد، 

شـامل هر چهار رسـالۀ مذکور اسـت؛ اما نحوۀ قـرار گرفتن 

آن ها بر اسـاس ترتیب تدوينشان نیست. چنان که شیوۀ نساخ 

ديگـر بوده اسـت، اين نسـخه نيز بـر مبنـای ترتیب خالفت 

خلفای راشـدين تنظيم شـده اسـت. به نحوی که ابتدا رسالۀ 

»تحفـة الصديق« )از سـخنان ابوبکر( آمده و سـپس »فصل 

الخطـاب مـن کالم عمربن خطاب«، پس از آن »انس اللهفان 

مـن کالم عثمان بن عفـان« و در نهايت »مطلـوب کل طالب 

من کالم علی بن ابی طالب« نوشته شده است.

کاتب در مقدمه های رسـاله ها که رشـیدالدين وطواط بر 

آن ها نگاشـته اسـت، دخل و تصرفی کرده و جمالت وطواط 

را به صورت نقل قول در گفتۀ خویش آورده است.

ابتـدا و انتها: چنان که از بررسـی رسـاله ها بـر می آيد، اين 

نسـخه صفحات اول و آخر را ندارد. از اين رو رسـالۀ »تحفة 

الصديق«، مقدمه و بخشـی از »کلمـة االّول« را ندارد. لذا از 

انتهـای شـرح »کلمـۀ اّول«، با اين عبارت شـروع می شـود: 

»... شناسـان باشـد. از بهـر آنـک غايـت فکـره و نهايـت 

نظره...«

در آخـر نيز رسـالۀ »مطلـوب کل طالب« در ميانۀ شـرح 

فارسـی کلمۀ نود و نهم به اين صورت منقطع می شـود: »...

خردمند چون خواهد که سخنی گويد، نخست در دل...«

تکـداد صفحات: اين نسـخه جمعأ 304 صفحه اسـت 

بـه نحوی که از صفحۀ 1 تا 69 رسـالۀ »تحفة الصديق« و از 

صفحـۀ 70 تـا 157 رسـالۀ »فصـل الخطاب« نوشـته شـده 

اسـت. پس از آن يک صفحه را خالی نهاده و از صفحۀ 159 

تا 228 رسـالۀ »انـس اللهفان« و پس از يـک صفحۀ خالی، 

صفحه نخس  از نسخه حاضر
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از صفحـۀ 131 تـا 304 رسـالۀ »مطلوب کل طالب« نوشـته 

شده است. 

خط و صفحه آرایی: تمام کتاب با خط نسـخ نوشـته شـده 

اسـت. کاتـب ابتدا با هنر و سـليقه خویش، صفحـات را با 

خط کشی قرمز و مشـکی، حاشیه بندی کرده و سپس عبارات 

عربـی، ترجمـۀ فارسـی و شـمارۀ کلمـات را بـه وسـیلۀ اين 

خط کشـی، مجزا ساخته اسـت. برای نوشـتن هر کلمه، اّول 

شـمارۀ کلمـه را به رنگ قرمز نوشـته و سـپس عبـارت عربی 

حديث را به رنگ سـیاه و با خط درشـت نسـخ آورده اسـت. 

پـس از آن عبـارت »ترجمـه« را بـه رنـگ قرمز و بـا قلمی به 

اندازۀ شـمارۀ کلمات نوشـته و در انتها، شرح کلمات و اشعار 

پايانی را به قلم ریز به رنگ سیاه نگاشته است.

مقدمۀ هر رسـاله را با قلم کوچک و به رنگ سـیاه نوشـته 

اسـت، اما کلمـات »هللا«، »محمد« و واژه هـای اصلی )مانند 

»علـی« و »مطلـوب کل طالـب«( را در جـای جـای متن به 

رنـگ قرمز نوشـته اسـت که اين کار تشـخيص رسـاله را در 

نگاه اجمالی تسهيل کمک می کند.

کاتـب و تاریخ کتاب : در انتهای رسـالۀ »تحفة الصديق« 

نوشـته شده: »... تمام شـد ... به وقت چاشت، روز شنبه، به 

تاريـخ دهـم مـاه شـوال اثنـی عشـرين و تسـعمائه به خط 

عبدالضعيـف، مخدوم، طاهر عطا هللا بهـادی...« و در اتمام 

رسـاله های ديگر نيز به همين صورت تاريخ سـال 922 ثبت 

شده است.

رسـم الخـط: بـرای آشـنايی بیشـتر و بهتـر، پـاره ای از 

ویژگی های نوشتاری اين نسخۀ خطی را برمی شمريم: 

1. »کـه« و »چـه« موصوله همراه با »هـا« غير ملفوظ )به 

صورت »که« و »جه«( و در موقع اتصال، بدون »ها« نوشـته 

شـده اسـت؛ مانند بلک، اينک، جنانک. فعل »اسـت« را به 

کلمه قبل از خود متصل نوشـته اسـت؛ مانند مثلست، آنست 

که.

2. برخـی کلمـات مانند »همچون« جدا نوشـته شـده اند 

)به صورت »هم چون«(.

3. برای نوشـتن کلماتی که در حالـت نکره، »ی« متصل 

نمی گيرند، از همزه )ء( اسـتفاده شـده اسـت. ماننـد طايفهء، 

سرگشتهء، درياء )به جای »طايفه ای، سرگشته ای، دريايی«(.

4. »بـه« را در همه جـا به کلمۀ پـس از خود متصل کرده و 

بـدون »ها«ی غيرملفوظ نوشـته اسـت؛ مانند بثـواب، بوعيد، 

بتهديد، بامانت، بتن، براحت، باميد، ببهشت، بيکجا.

5. در نوشـتن »پ« فارسـی، با »ب« فرقی نیست و هر دو 

با يک نقطه آمده است؛ همين طور است »چ«.

6. گاهی به جای ضمير متصل از ضمير منفصل اسـتفاده 

شـده اسـت؛ مانند مصيبت او بر او ) به جـای »مصيبتش بر 

او«(.

7. »در اين« و »در آن« به صورت »درين« و »دران« آمده 

است.

8. »ک« و »گ« بـا يـک سـرکش آمده اسـت )به صورت 

»ک«(.

محـه نگهـداری: اصـل ايـن نسـخه در کتابخانـۀ ملـی 

قزاقسـتان نگهـداری می شـود کـه در فهرسـت نسـخ خطی 

فارسـی کتابخانۀ ملی قزاقستان ثبت گرديده است )کمال الدينی 

.)74 :2008

آخرین صفحه از نسخه حاضر
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تصویر صفحه ای از مقدمه رساله ها


