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چکیده:
در این مقاله کوشش بر این است که نسخهای نویافتة خطی -که در بردارندة چهار رسالة
"تحفه الصدیق "" ،فصل الخطاب "" ،انس اللهفان " و "مطلوب کل طالب " است  -بررسی و
معرفی گردد .این رسالههای چهارگانه  ،حاوی احادیث خلفای راشدین است که به قلم رشید الدین
وطواط؛ ادیب توانای قرن ششم در دربار خوارزمشاهیان ،شرح و بسط یافته و عالوه بر آن ،کلمات
دو رساله "فصل الخطاب" و "مطلوب کل طالب" به رشته نظم فارسی کشیده شده است.
عدهای از کاتبان ،با نگاهی موضوعی ،این چهار رساله را در یک نسخه جمع آورده و با
عنوان واحد" کلمات چهار یار گزین" یا "صد کلمه چهار یار نبی" ضبط کردهاند .این نسخه یافته
شده نیز به همان شیوه توسط طاهر در سال  299به خط نسخ کتابت شده است.
کلمات کلیدی
رشید الدین وطواط ،نسخه خطی  ،رسالههای چهار گانه.
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استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد kamaladdini@yahoo.com
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دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد mahdipaybarpey@gmail.com

مقدمه:
بی شک برای پی بردن به سبک و شیوه ادبی هر عصری ،شناخت آثار مشاهیر نظم و نثر
آن دوره ضروریست .از این رو شناسایی آثاری که بتواند به بررسی و شناخت زبان و ادب آن دوره
یاری رساند ،ارزشمند است.
دوره خوارزمشاهیان عصری است که با حمله و تاراج قوم تاتار و از بین رفتن آثار و میراث
گرانبهای مکتوب زبان پارسی ،کمتر مورد پژوهش و تحقیق دقیق ادبی و علمی قرار گرفته است.
از جمله منابعی که در مورد خوارزمشاهیان بوده و از میان رفته است ،میتوان به "
شاهنشاه نامه" اثر محمد پاییزی (لب لباب  ،عوفی ،ص  " ،)103تاریخ خوارزمشاهی" اثر سید صدر
الدین نیشابوری" ،مشارب التجارب" از ابن فندق ،تاریخ خوارزم از ارسالن خوارزمی" ،رساله
العاصمیه" از شهاب الدین سهروردی و رساله های شهفور نیشابوری اشاره کرد (.تاریخ جهانگشای
جوینی ،جلد  ،9باب اول)
از این رو جمع آوری و معرفی آثار باقیمانده بزرگان این دوره از تاریخ ادبی و فرهنگی
ضروری می نماید .از جمله کسانی که آثار باقیمانده او در دورة خوارزمشاهیان چشمگیر و برجسته
است ،رشید الدین وطواط است .وی حدود سی سال صاحب دیوان انشاء آتسز خوارزمشاه بوده و
تقرب زیادی نزد او داشت .آثار نسبتا فراوانی از وطواط در دو زبان فارسی و عربی بجای مانده اما
تعداد اندکی از آنها به چاپ رسیده و متأسفانه اغلب آثار او حتی برای اهل فضل و ادب نیز
ناشناخته مانده است .لذا معرفی و جمع آوری این پارههای پراکنده ،خدمت ناچیزی به این میراث
مکتوب زبان فارسی خواهد بود.
در این مقاله نسخهای خطی از رشید الدین وطواط بررسی و معرفی خواهد شد .این
نسخه شامل رسالة "تحفه الصدیق من کالم ابوبکر صدیق"" ،فصل الخطاب من کالم عمر بن
خطاب"" ،انس اللهفان من کالم عثمان بن عفان" و "مطلوب کل طالب من کالم علی بن ابیطالب"
است .این رسالهها -چنانکه از عناوینشان پیداست -حاوی احادیث خلفای راشدین است که به قلم
رشید الدین وطواط ؛ ادیب توانای قرن ششم در دربار خوارزمشاهیان ،شرح و بسط یافته و عالوه بر
آن ،کلمات دو رساله "فصل الخطاب" و "مطلوب کل طالب" به رشته نظم فارسی کشیده شده
است.
هدف اصلی در این نوشتار ،معرفی نسخهای نویافته از این مجموعه است که ویژگیهای آن
در صورت و محتوا شناسانده میشود .برای حصول این مطلوب ،ابتدا شرح مختصری از زندگی
وطواط ارائه میگردد ،سپس به معرفی آثار بجا مانده از وی پرداخته خواهد شد و در نهایت،
مجموعه مورد نظر  ،نسخههای خطی موجود آن و نسخه حاضر شرح و بررسی خواهد شد .این
نسخة جدید در کتابخانه ملی قزاقستان نگهداری میشود و هنوز تصویری از آن به کتابخانههای
ایران وارد نشده و در میان نسخههای خطی کشور ثبت نگردیده است.

معرفی نویسنده کتاب:
رشید الدین سعدالملک محمد؛ فرزند محمد عبدالجلیل عمری است که نسبتش با یازده
واسطه به خلیفه دوم میرسد .محل والدتش بلخ بوده و در مدرسه نظامیة همان شهر قسمتی از
تحصیالت خود را نزد استادی به نام ابوسعد هروی به انجام رسانید و بعد از اتمام تحصیالت خود و
کسب مهارت در شعر فارسی و عربی به خوارزم رفت(.تاریخ ادبیات ایران ،ج:9ص )896
رشید وطواط در اوائل حکومت اتسز به خدمت او پیوست و تا آخر عمر در دربار
خوارزمشاهیان روزگار گذراند و در آنجا سمت صاحب دیوانی رسائل داشته و همیشه مالزم سلطان
بوده است .
(لباب االلباب،ج  :3ص)13
تخلص رشید به «وطواط» از بابت کوچکی جثه و ضعیفی اندام او بود ،چراکه وطواط نام
مرغی از گونه پرستو است( . .تاریخ ادبیات ایران ،ج:9ص )896
رشیدالدین در سال  331ق در خوارزم دیده از جهان فرو بست( .تاریخ ادبیات ایران،
ج:9ص )896
وطواط از معدود ادیبانى است که او را در نظم و نثر فارسى و عربى استاد و بخصوص "در
شناخت دقایق کالم عرب و اسرار نحو و ادب" ازسرآمدان روزگار دانسته اند( .لباب االلباب،جزء
:32ص)92
معرفی کتاب:
چنانکه گفته شد ،این نسخه شامل رسالة "تحفه الصدیق من کالم ابوبکر صدیق"" ،فصل
الخطاب من کالم عمر بن خطاب"" ،انس اللهفان من کالم عثمان بن عفان" و "مطلوب کل طالب
من کالم علی بن ابیطالب" است .این رسالهها دارای صد حدیث از هر کدام از چهار خلیفه است که
به قلم وطواط شرح داده شده و مقدمههایی بر آنها نگاشته شده است .نخست به بررسی مختصری
از مقدمه رسالهها پرداخته خواهد شد که وطواط نحوه نگارش آنها را شرح داده است و سپس
محتوای هر رساله شرح داده خواهد شد.
 )3رشیدالدین وطواط در مقدمه "مطلوب کل طالب من کالم على بن ابى طالب" که نخستین
رساله صد کلمه اى است که شرح کرده است ،مینویسد" :واجب دید که آن صد کلمه را  -که
جاحظ برگزیده بود  -به دو زبان عربی و پارسى تفسیر کند و در آخر تفسیر هر کلمه  ،دو بیت
شعر از منشآت خویش -که مناسب باشد -بیاورد ".این رساله به موجب برخی از دستنوشتهها
– از جمله نسخه حاضر -به ابوالقاسم محمود بن ایل ارسالن(م  )362 :تقدیم شده است .
(مقدمه مطلوب کل طالب ،وطواط)
 )9در مقدمة رسالة " فصل الخطاب" ،از صد کلمة پیشین( رساله مطلوب کل طالب) یاد میکند
و مینویسد که "پس از آنکه شرح صد کلمه را بساخت و آن مجموع که اصل نجات و سبب
درجات وى بود بپرداخت ،کبراى دین و دولت و عظماى ملک و ملت" از او درخواست

مینمایند که "فصل الخطاب من کالم عمر بن الخطاب" که به قول خودش "غرر اقوال و درر
امثال است" را بپردازد و او نیز این درخواست را به دیده منت میپذیرد تا "تا ذکر جمیل
مترادفتر و اجر جزیل متضاعفتر شود و هیچ بد گویندة عیب جویندة را ،مجال مقال نباشد".
(مقدمه فصل الخطاب ،وطواط)
این رساله نیز به همان شیوه " مطلوب کل طالب" نگاشته شده شده ،به گونهای که پس از
جملة عربی از عمر بن خطاب ،شرحی کوتاه به زبان عربی و فارسی آورده و سپس دو بیت شعر از
خودش در آن معنی ،افزوده است.
 )1در مقدمة رسالة سوم یادآور میشود که بار دیگر "ارکان دین و دولت و اعیان ملک و ملت" به
او اصرار میورزند که "کلمات دیگران را مهمل گذاشتن مصلحت" نیست و رشید به حکم
نصیحت شریفشان ،رساله "تحفة الصدیق من کالم ابى بکر الصدیق" را فراهم میآورد و" آن را
به پارسى بر سبیل ایجاز "شرح میکند( .مقدمه تحفه الصدیق ،وطواط)
 )0در مقدمه آخرین رساله مینویسد  :سرانجام چنانکه بزرگان دین خواستند که او صد کلمه "
انس اللهفان من کالم عثمان بن عفان" را نیز به دست آورد و شرح آن را به پارسى و بر سبیل
اختصار نوشت( .مقدمه انس اللهفان ،وطواط) .
رشید دو رساله اخیر "تحفه الصدیق" و "انس اللهفان" را فقط با شرح کوتاه فارسی تدوین
کرده  ،لذا شرح عربی و ابیات و اشعاری بر آنها نیفزوده است.
محتوای مطالب نسخه:
سخنان جمع شده در چهار رساله شامل نکات اخالقی ،عرفانی ،اجتماعی و خودشناسی
است که هر رساله به این صورت شروع و پایان میپذیرد:
 )3رساله "تحفه الصدیق" در کلمه اول با این سخن آغاز میشود" :صنایع المعروف تقی
مصارع السوء" (کردار نیک از افتادن بد ،جلوگیری میکند) و در کلمه صدم با این
سخن پایان مییابد :استغفر اهلل و کفی به معیناً و توکل علی اهلل و کفی به وکیالً.
 )9رساله" فصل الخطاب" در کلمه اول با این سخن شروع میشود " :تفقهوا قبل ان
تسودو" ( علم آموزید پیش از آن که ازدواج کنید) و در کلمه صدم با کالم ختم
میشود :اقتصاد فی سنته خیر من اجتهاد فی بدعه ( میانهروی در سنت بهتر از جهد
کردن در بدعت است).
 )1رساله" انس اللهفان" در کلمه اول با این گفته شروع میشود" :تاجروا اهلل ان تربحوا" (
با خداوند تجارت کنید تا سود کنید) و در کلمه صدم با این سخن پایان مییابد:
"اساس اهلل لی و لکم الهدی و عملً بطاعه حتی رضی" (از خدا برای خود و شما ،راه
راست و عمل به طاعت او می خواهم تا آنکه راضی شود).

 )0رساله " وطلوب کل طالب" در کالم نخست با این جمله شروع میشود " :لو کشف
الغطاء ما ازددت یقینا" (اگر گشاده شود پوشش ،نیفزایم من در یقین)و در پایان با این
جمله ختم میشود " :قلب االحمق وراء لسانه" (دل احمق پس زبان اوست(.
ویژگیهای ظاهری نسخه
ترتیب رسالهها :نسخة حاضر که درمقام معرفی آنیم ،شامل هر چهار رساله مذکور
است اما نحوة قرار گرفتن آنها بر اساس ترتیب تدوینشان نیست .چنانکه شیوة نساخ دیگر بوده
است ،این نسخه نیز بر مبنای ترتیب خالفت خلفای راشدین تنظیم شده است .به نحوی که ابتدا،
رساله "تحفه الصدیق" (که از سخنان ابوبکر است) آمده و سپس "فصل الخطاب من کالم عمر بن
خطاب" ،پس از آن "انس اللهفان من کالم عثمان بن عفان" و در نهایت "مطلوب کل طالب من
کالم علی بن ابیطالب" نوشته شده است.
کاتب در مقدمههای رسالهها که رشید الدین وطواط بر آنها نگاشته است ،دخل و تصرفی
کرده و جمالت وطواط را به صورت نقل قول در گفته خویش آورده است.
ابتدا و انتها :چنان که از بررسی رسالهها بر میآید ،این نسخه صفحات اول و آخر را ندارد
و "اول و پایان این کهنه کتاب افتاده است" .از این رو رساله" تحفه الصدیق" ،مقدمه و بخشی از"
کلمه االول" را ندارد .لذا از انتهای شرح "کلمه اول"  ،با این عبارت شروع میشود ... " :شناسان
باشد .از بهر آنک غایت فکره و نهایت نظره"...
در آخر نیز ،رساله" مطلوب کل طالب" در میانه شرح فارسی کلمه نود و نهم به این
صورت منقطع میشود... " :خردمند چون خواهد که سخنی گوید ،نخست در دل"...
تعداد صفحات :این نسخه جمعأ  140صفحه است به نحوی که از صفحه  3تا  82رساله
"تحفهالصدیق" و از صفحه  34تا  333رساله "فصل الخطاب" نوشته شده است .پس از آن یک
صفحه را خالی نهاده و از صفحه  332تا  996رساله "انس اللهفان" و پس از یک صفحه خالی ،از
صفحه  313تا  140رساله "مطلوب کل طالب" نوشته شده است.
خط و صفحه آرایی :تمام کتاب با خط نسخ و با قلم زیبایی نوشته شده است .کاتب
ابتدا با هنر و سلیقه خویش ،صفحا ت را با خط کشی قرمز و مشکی ،حاشیه بندی کرده و سپس
عبارات عربی ،ترجمه فارسی و شمارة کلمات را بوسیله این خطکشی ،مجزا ساخته است .برای
نوشتن هر کلمه ،اول شماره کلمه را به رنگ قرمز نوشته و سپس عبارت عربی حدیث را به رنگ
سیاه و با خط درشت نسخ آورده است .پس از آن عبارت "ترجمه" را به رنگ قرمز و با قلمی به
اندازه شماره کلمات نوشته و در انتها ،شرح کلمات و اشعار پایانی را به قلم ریز به رنگ سیاه نگاشته
است.

مقدمة هر رساله ،را با قلم کوچک و به رنگ سیاه نوشته است اما کلمات" اهلل"" ،محمد"
و واژههای اصلی ( مانند "علی " و "مطلوب کل طالب") را در جای جای متن به رنگ قرمز نوشته
که با نگاه اجمالی به تشخیص رساله کمک میکند.
کاتب و تاریخ کتابت :در انتهای رساله" تحفة الصدیق" نوشته شده ..." :تمام شد  ...به
وقت چاشت ،روز شنبه ،به تاریخ دهم ماه شوال اثنی عشرین و تسعماعه به خط عبد الضعیف،
مخدوم ،طاهر عطا اهلل بهادی " ...و در اتمام رسالههای دیگر نیز به همین صورت تاریخ سال 299
ثبت شده است.
رسم الخط :برای آشنایی بیشتر و بهتر ،پاره ای از ویژگیهای نوشتاری این نسخه خطی
را برمیشمریم:
" )3که" و "چه" موصوله همراه با "ها" غیر ملفوظ ( به صورت "که" و "جه" ) و در موقع
اتصال ،بدون "ها" نوشته میشود .مانند :بلک ،اینک ،جنانک .فعل "است" را به کلمه قبل از
خود متصل مینویسد .مانند :مثلست ،آنست که.
 )9برخی کلمات مانند "همچون" را جدا مینویسد(به صورت "هم چون").
 )1برای نوشتن کلماتی که در حالت نکره " ،ی" متصل نمیگیرند ،از حمزه(ء) استفاده میکند.
مانند :طایفهء ،سرگشتهء ،دریاء( به جای"طایفهای ،سرگشتهای ،دریایی").
" )0به" را در همه جا به کلمه پس از خود متصل کرده و بدون "ها" غیر ملفوظ مینویسد.
مانند :بثواب ،بوعید ،بتهدید ،بامانت ،بتن ،براحت ،بامید ،ببهشت ،بیکجا
 )3در نوشتن "پ" فارسی  ،با "ب" فرقی نمی گذارد و هر دو را بایک نقطه مینویسد و
همینطور"چ" را .
 )8گاهی بجای ضمیر متصل از ضمیر منفصل استفاده میکند .مانند :مصیبت او بر او ( به جای
"مصیبتش بر او").
" )3در این" و " در آن" را بصورت "درین" و " دران" مینویسد.
" )6ک" و "گ" را هر دو با یک سرکش مینویسد( به صورت "ک").
محل نگهداری نسخه :اصل این نسخه در کتابخانه ملی قزاقستان نگهداری میشود و در
"فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه ملی قزاقستان" ثبت گردیده است ( .کمال الدینی:9446،
 )30تصویر کامل این نسخه در اختیار نگارندگان قرار دارد.

تصاویر صفحات کتاب:

اولین صفحه از نسخه حاضر

آخرین صفحه از نسخه حاضر

تصویر صفحهای از مقدمه رسالهها
نسخه های خطی دیگر از مجموعه "صد کلمه چهار یار نبی"

طی بررسیهای انجام شده ،مشاهده گردید که نسخههایی دیگر از این رسالههای چهارگانه
به صورت مجزا در برخی از کتابخانههایی مانند استانبول ،ایاصوفیه ،عطف آفندی و  ...موجود است .
اما در اینجا مشخصات سه نسخه کاملتر که در بردارنده مجموعه هر چهار رساله است را بر می
شمریم:
 )2نسخه ای در کتابخانه ایاصوفیه جزو مجموعه اى به شماره  9630و به نام "کلمات چهار یار
گزین" موجود است  .شامل چهار رساله "تحفة الصدیق" " ،فصل الخطاب"" ،انس اللهفان" و
"مطلوب کل طالب" است .کاتب آن محمد بن على مولوى است که در رمضان سال  628آن
را به خط نسخ نوشته است .تصویر این مجموعه در کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران با شماره
عکس  348و  343موجود است.
 )1نسخه ای دیگر متعلق به کتابخانه دانشگاه استانبول و از مجموعه اى به شماره  043و به نام
"صد کلمه چهار یار نبى" است  .ترتیب رساله هاى چهارگانه در اینجا نیز مانند نسخه پیشین
است  .نام کاتب و تاریخ کتابت را ندارد .خط این نسخه نسخ و نستعلیق است .عکسى از این
مجموعه با شماره  390در کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران موجود است.
 )9مجموعة دیگر از کتابخانه عاطف افندى به شماره  9943است و داراى  8رساله که رساله
نخستین آن "کلمات چهار یار گزین " است  .هیچ یک از اجزاء ،تاریخ و نام کاتب ندارد ،و
آخرین تاریخى که در پایان رساله ششم مجموعه  -مناقب افالکى دده مولوى که به خامة
دیگرى است  -آمده است جمادى االول  296را نشان مى دهد .میکروفیلم و عکس این نسخه
به شماره هاى ( 183و  )313 - 319در کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران موجود است.
نتیجه گیری:
بی شک شناخت و معرفی آثار خطی -که میراث غنی فرهنگی زبان و ادب فارسی است-
عالوه بر حفظ آثار گرانبهای گذشتگان ،میتواند در کاوشهای تاریخ پژوهی و برداشتهای سبک ادبی
مفید فایده قرار گیرد.
این مجموعه رساله " صد کلمه چهار یار نبی" از رشید الدین وطواط (جز رساله "
مطلوب کل طالب") تا کنون لباس طبع نپوشیده و بر بازار ارادت عرضه نشده است .لذا این نسخه
با ویژگیهایی که دارد میتواند در تصحیح و چاپ این مجموعه موثر افتد.
محتوای مطالب کتاب و مقدمههای رسالهها که به قلم رشید الدین وطواط نوشته شده ،دربردارنده
نکاتی است که چه از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ سبک ادبی ،سودمند است.
وطواط در حین شرح برخی از کلمات این رسالهها به نام دیگر کتابهایش اشاره میکند که
میتواند در شناخت آثار وی راهگشا باشد و در برخی موارد به عناوین اصیل آثار او پی برد.
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ایا صوفیه ،با شماره عکس  348و  343در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
 -33لباب االلباب  ،عوفی ،محمد ،به تصحیح ادوارد جی .براون ،با مقدمه محمد قزوینی و
تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی ،انتشارات هرمس.
 -39لطایف االمثال طرایف االقوال ،وطواط ،رشید الدین ،تصحیح حبیبه دانشجو ،تهران ،میراث نشر
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Abstract:
Introducing a new-found manuscript of Rashid-addine Vatvat
This article is based on an attempt to introduce and study a
new-found manuscript containing four Hadith books: "Tohfa-al-seddigh,
Fasl-al-khetab, Ons-al-lohfan, Matlubon-kolle-taleb." These four Hadith
books include Hadiths of the first four caliphs, interpreted by Rashid- aldin Vatvat; distinguished writer of sixth century in Kharazmshahian

court. The remarks of two hadith books(Fasl-al-khetab and Matlubonkolle-taleb) are also changed into persion poem.
With a thematic point of view, some scribes have collected these four
Hadith books into one book and named it: " Remarks of the four
Chosen fellows" or " Hundred remarks of the four prophets fellows".
This manuscript is written in Naskh in the same style by Taher in 922.
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Rashid-addine Vatvat, manuscript , four Hadith books.

