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 چکیده
 

متون زيادی در زمینة مسائل اخالقی به رشتة تحرير در آمده است كه هر كدام سعی در نجـات  
ضیاء القلوب فی »ارزش های انسانی و فضائل اخالقی داشته اند. از جملة اين آثار، كتاب ارزشمند 

حسـینی مازنـدرانی اهـنهانی معـرو  بـه حسـینی       تـللی  سیدمحمدضـیاءالدين   « اخالق المطلوب
سعدی بـه   گلستانمرعشی است كه در قرن يازدهم هجری قمری به نثر آمیخته به نظم و به تقلید از 

كتابی منصل در بیان مسائل اخالقی با  ضیاءالقلوب فی اخالق المطلوبزيور تحرير درآمده است. 
اشعار نغز است كه بـه نـام شـاه ع ـال اول هـنوی      استناد به آيات ، روايات و حکم و داستان ها و 

تحرير و دريک عنوان و دو هحینه هر كدام در چند باب تنظیم شده اسـت. از نويسـنده، در هـی     
ای نامی برده نشده است. اين پژوهش بر آن است كه برای نخستین بار، ضمن معرفی اثر و با تذكره

، شناسـی ، ادبی و فکـری آن بـا تکیـه بـر سـ ک      دستیابی به ژرفنای آن و شناخت ارزش های زبانی
زمینه ای برای شناخته شدن هر چه بیشتر اين اثر ارزشـمند تعلیمـی فـراهم سـازد. از آنجـا كـه ايـن        
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كتاب تاكنون تصحیح و به زيور ط ع آراسته نشده است، بررسی سـ کی آن از حلقـه هـای تکمیـل     
 كننده نوعی از س ک نثر فارسی در عهد هنوی است.

 

هـای سـ کی،   ، حسـینی مرعشـی، ويژگـی   ضیاء القلوب فی اخالق المطلـوب   :های کلیدیهواژ

 .اخالق

 

 مقدمه -1

اخالق پسنديده است و هاح ان مکارم اخـالق را دوسـت    ةانسان به هورت فطری شینت      

هـای اخالقـی اسـت كـه     تـرين برنامـه  تـرين و جـامع  تربیتی اسالم نیز شامل عالی ةدارد. برنام

فرهیختگی ملتـی را توانمنـدتر سـاخت. نويسـندگان و شـاعران       ،گیری از آنا بهرهتوان بمی

اند. هر اين م احث در قالب نظم و نثر داشته ةهای گذشته هر كدام به نوعی سعی در ارائقرن

توانـد چـرار راه   ای اسـت كـه مـی   كدام از اين آثار مملو از فرهنگ و انديشه هـای پـر مايـه   

نوعی ادبی اسـت كـه گـاه سـاختاری      ،ون، تحت عنوان ادبیات تعلیمیآيندگان باشد. اين مت

روايی و گاه غیر روايی دارد. شاخص ترين نوع روايی، گلستان سـعدی اسـت كـه  حسـینی     

 تحرير در آورده است.   ةمرعشی به پیروی از آن، كتاب خود را به رشت

سـعدی   گلسـتان ويـژه  به های پیشیناين شیوه از نثر نويسی به تقلید از نثرهای فاخر دوره

رواج يافته است. در عهد هنوی به دلیل اهمیت كمتر زبان فارسـی نسـ ت بـه عربـی، بیشـتر      

دراين عهد زبان اهلی تعلـیم و تـللی  عربـی    »شد، به زبان عربی است. آثاری كه نوشته می

جـام  تنها از باب هـدايت خلـا ان   ندرت وو رساله به فارسی در اين راه ب بود و نگارش كتاب

 ادي ـان  و شـاعران  برای قمری هجری ويازدهم دهم هایسده .(283:1412)هنا،« گرفتمی

بوده است. نثر اين دوره نس ت بـه دوره   متناوت ق ل های به دوره نس ت ايران،  گویفارسی

رواج تركی ـات عربـی و   »كند و از ارزش چنـدانی برخـوردار نیسـت.    های ق ل تنزل پیدا می

روح، استعمال افعال گوناگون بـا پیشـوندهای   و بی ع ارات عربی مکرر ع ارات خام،آوردن

هـای و  های متوالی، تکلنات بارد، مترادفات پیاپی، تکـرار تعارفـات و تملـا   سجع و... متعدد

و از همه بـدتر مـدح و چاپلوسـی، نثـر ايـن دوره را از       های سست در میان نثر...آوردن شعر
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از  امـا در ايـن بـین آثـاری بـه وجـود آمدكـه تقري ـا          .(233:1414)بهار،« رونا انداخته است

برخـی از   ،هـا هـای كتـاب  خود كمی فاهله گرفت و فقط در مقدمـه  ةمختصات س کی دور

ضـیاء القلـوب فـی    »ايـن آثـار كتـاب     ةشـود.  از جملـ  مختصات س کی نثر هنوی ديده مـی 

، از نثـری فصـیح و   حسینی مرعشی است كه در اكثر مواقع  بـه جـز دي اچـه   « اخالق مطلوب

هـای خـود، از   بلیغ برخوردار است. مؤل  به تلسـی از گلسـتان سـعدی، بـرای بیـان انديشـه      

 ةپردازی در طرح مضامین اخالقی استناده نموده است. همچنین با ترفندهای شايسـت حکايت

بـه زي ـاترين نحـوی توانسـته اسـت بـا مخاطـب همـدل و          ،ادبی در كنار محتوای تعلیمی آن

 ردد و به شرح و بسط مضامین اخالقی بپردازد. همراه گ

 بیان مسئله - 1-1

هايی كه در سال های اخیر برای شناسی و احیـای گنجینـه هـای متـون ادب     با همه تالش

هـای داخـل و   خانـه های بسیاری در گوشه و كنـار كتاب نوشتههنوز دست ،فارسی انجام گرفته

رسـالة   ،هـا ايـن گنجینـه   ةه اسـت. از جملـ  خارج كشور وجود دارد كـه ناشـناخته بـاقی مانـد    

حسینی مرعشی است كه ازجمله متـون روايـی و   « ضیاءالقلوب فی اخالق المطلوب» اخالقی

درون ماية اخالقی و تهذيب و تزكیـه ننـر را بـا     واخالقی قرن يازدهم هجری قمری است 

تحريـر در   ةتسـعدی بـه رشـ    گلسـتان استناد به آيات، احاديث و اشعار بزرگـان بـه تلقیـد از    

های خطی به دلیل احتوا بر اطالعات تاريخی و ادبی، مـوارد ارزشـمندی   آورده است. نسخه

داران فرهنگ و انديشه قرار زبان و ادبیات فارسی در اختیار پژوهشگران و دوست ةدر عره

از منظـر   ،عـالوه بـر معرفـی نويسـنده و اثـر آن      ،دهد. دراين پژوهش سعی خواهیم كـرد می

تـوان   قرار دهیم. در اين بررسی  میمورد تحلیل و بررسی كتاب مذكور را سی نیز س ک شنا

های نوشتاری قرن يازده هجری پرداخته و تناوت های سـ کی ايـن اثـر بـا     به بازيابی ويژگی

 ساير آثار اين دوره را  بیان  نمود. 

 پیشینة تحقیق  - 1-2

ن هی  ردپـايی نـه در حـد كتـاب و نـه      های به عمل آمده دربارة اين اثر تا كنوبا بررسی

-ای در اين زمینه در ايران و خارج از كشور ديده نشده است. از اين دسـت تحقیا و نه مقاله

 ،های مختل  موجود است كه تا به حال از سوی نسخه پژوهانسه نسخه در كتابخانه ،نوشته
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ی نخسـتین  ح بـرا هی  اقدامی در جهت تصحیح يا چاپ آن انجام نگرفته است و اين تصـحی 

 اين  پژوهش است.بار انجام شده و مقالة حاضر نتیجة 

 ضرورت و اهمیت تحقیق  - 1-4

نوشته ازگنجینه های ارزشمند ادب تعلیمی است كه تا كنون با توجه به قـدمت  اين دست

ايـن اثـر    یهايی از آن درچند كتابخانه، تصحیح و يا چاپ  نشده است. با احیـا و تعدد نسخه

هـای ادبـی و   توان به شناخت بیشتری از ويژگیر معرفی مختصر مؤل  و اثر آن، میعالوه ب

زدهم هجـری اسـت دسـت يافـت.     محتوايی اين كتاب كه از آثار روايی و اخالقـی قـرن يـا   

تصحیح و تدوين اين اثر در جهت نشر افکار و آراء نويسنده و معرفی اثری تعلیمـی  معرفی، 

های منحصر به فرد اين اثـر  رسد و  بررسی ويژگیظر میبه جامعه علمی كشور ضروری به ن

 جايگاه آن را در متون ادبی قرن دهم و يازدهم را فراهم می سازد.

 

 بحث - 2
 معرفی مؤلف - 2-1

سیدمحمد ضیاءالدين حسینی مازنـدرانی اهـنهانی، معـرو  بـه حسـینی مرعشـی، فقیـه        

اسـت كـه دوران حیـات ايشـان بـا      امامی، اديب و ط یب و نويسندة قرن يازده هجری قمری 

حکومت شاه ع ال اول هنوی مقارن بوده است. محل تولـد و زنـدگی وی اهـنهان بـوده     

ضمن اين پژوهش با استقصای تمـام در كتـب   ولی اهل و نسب آن مازندرانی است.  ،است

، مـولنین  ،كش  الظنون، روضات الجنـات ةالذریعها از جمله مختل  تراجم احوال و تذكره

درباب  زندگی مؤل ، اطالعی به دست نیامد و در هی  يک از اين منـابع، از ايـن    و...شیعه 

توانـد سرچشـمه و گنجینـه    درحالی كه آثار ايشان مـی  ؛شخصیت برجسته ذكری نشده است

هـای آينـده باشـد و درخـت دانـش و فرهنـگ ايـران را آبیـاری نمايـد. تنهـا           ای برای نسـل 

ايـن اثـر و ديگـر     ةدوران زندگی وی به دست آمده از دي اچاطالعاتی كه از نام و زادگاه و 

الراجـی الـی عنـو ربـه      واعظمهم جُرما  رما جِاحقر ع اد اهلل  ،بی مقدار ةاين ذر» :آثارش است

الغنی محمد الشهیر بضیاء الدين الحسـینی المازنـدرانی اهـال منشـاء و ااهـنهانی  مولـدا  و       

 .(4)حسینی مرعشی،بی تا:« موطنا  
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توجه به آثار به دست آمده از ايشان می تـوان بـه دانـش گسـتردة وی در حـوزه هـای       با 

متنوع پی برد. در حـوزة فقـه و طـب دارای آثـاری قابـل توجـه اسـت. از محتويـات نسـخه           

اثنی عشری و فقیه امامی بوده است و عالقه خود را نس ت به اهل بیت  ةآيدكه وی شیعبرمی

تـوان بـه تسـلط و    ین عرفانی به كار رفته شده در اين اثـر مـی  دهد .همچنین از مضامنشان می

آشنايی وی به مسائل عرفانی و هوفیانه پی بـرد. وی راه سـعادت و كمـال انسـان را در سـه      

 هـای او و اخـالد در عمـل   بـه فرمـوده  داند: اقرار به واجب الوجـود، عمـل كـردن    چیز می

 .(13)ر.ک. حسینی مرعشی، بی تا:

 فآثار مؤل - 2-1-1

ن هـا بـه زبـان عربـی نوشـته شـده       از ايشان سه اثر گران ها به دست آمده است كه يکـی از آ 

 ند از:اند ع ارت.آثار شناخته شدة وی كه تا كنون به زيور ط ع آراسته نشدهاست

ها را بیان نمـوده و سـپر بـه درمـان آن     ای ط ی است كه عناوين بیماریرساله . مجربات:1

 (1/12343) ةمرعشی نجنی قم به شـمار  ةصر به فرد آن در كتابخانپرداخته است. نسخة منح

 موجود است.

اين اثر كتاب فقهی است كه بـه زبـان عربـی نوشـته شـده و شـرحی        .تدارک المدارک:2

ای از سید محمد موسوی آملی كـه نسـخه   مدارک ااحکام فی شرح شرايع ااسالماست بر 

 ( موجود است.11233) ةمرعشی قم به شمار ةآن در كتابخان

اين اثر كتابی است اخالقی و منصل به نثر آمیختـه  . ضیاء القلوب فی اخالق المطلوب: 4

به نظم كه در يک عنوان و دو هحینه هر كـدام در چنـد بـاب و يـک خاتمـه كـه در سـال        

به دست آمـده ازآن ، بـه   شده است كه تاريخ كتابت دو نسخة ( هجری قمری تللی  1222)

 از زمان تللی  آن است. بسیار كم  ةفاهل

اول آن شامل هنات حمیـده كـه آن هـا را منجیـات      ةعنوان در فضیلت علم و هنر و هحین

لکات خواننـد  هنات ذمیمه كه آن ها را مه ،خوانند و دربیست وسه باب است. هحینه دوم

ها درچنـد گنتـار اسـت. روال م احـث     ها و روايتو خاتمه، حکايتكه در هنده باب است 

 ،دهـد ابتدا تعري  كوتاهی دربارة موضـوع ارائـه مـی    ،ونه است كه در شروع هر باباين گ
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كند و در ادامـه بـا پـرداختن بـه روايـات دينـی و       سپر آيات و احاديثی در آن باره بیان می

 پردازد.به شرح و بسط موضوع می ،حکايات مختل  به عنوان گواه و تايیدی برگنتار خود

كنـد و پـر از حمـد و ثنـای پروردگـار و      د را با تحمیديه آغاز میاثر خو ةنويسنده، دي اچ 

كند. اين رسـاله   درود بر پیام ر خاتم )د( ضمن معرفی خود، س ب تللی  كتاب را بیان می

 شود:  با جمالت زير آغاز می

 آغاز:

 به ثنای ملک الملک خدای متعال افتتاح سخن آن به كه كنند اهل كمال

 رسد:یو اينگونه به پايان م

 انجام:  

ه ربع مسکون م ارک و میمـون  آن كه اين كلمات خجسته آيات بر حضرت همايون و سکن

 .گردد

 :ن اثر در تذكره های زير آمده استنام اي 

ــا :فهرســتوارة دســت نوشــته هــای ايــران  فهرســت ، فهرســتوارة احمــد منــزوی(، 1/223) دن

 ة(، نشـري 21)ج فنخـا  :ايـران هـای خطـی   فهرستگان نسـخه (، 2/44) های خطی مجلرنسخه

 .(222كتابخانه مركزی دانشگاه تهران شماره )

  ضیاءالقلوب فی اخالق المطلوبهای خطی نسخه – 2-1-2

در طی تحقیقات انجام شده ضمن اين پژوهش تا كنون از ايـن اثـر سـه نسـخه شناسـايی      

از يـک ديگـر   هـا  چندانی از زمان تللی  اثر همچنین كتابـت نسـخه   ةگرديده است كه فاهل

وجود ندارد و اين يکی از ويژگی های اين اثر است كه باعث شده تغییرات چندانی در ايـن  

 سه نسخه مشاهده نگردد. در تصحیح اين كتاب از دو نسخه استناده شده است.

 مجلس شورای اسالمی  ةنسخ- 2-1-2-1

سـطر بـی    22برگ و هر هـنحه   212سم و در  24-14اين نسخه به خط نستعلیا به قطع 

شـود. تـاريخ   مجلـر شـورای اسـالمی  نگهـداری مـی      ةدر كتابخانـ  11312كاتب به شماره 

هجری قمری وعنـاوين و نشـانه هـای شـنگر  و جلـد آن تیمـاج        1221شوال  3كتابت آن 

مشخصات آن بیـان   2/44ای است. در فهرست نسخ خطی مجلر شورای اسالمی جلد قهوه
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ت و هـنحات آن  خه تعـداد زيـادی منقـود شـده اسـ     شده است. از هنحات نخستین اين نس

اسـال   ةگذاری نشده است. هرچند در تصحیح اثر، اين نسخه به عنـوان نسـخ  درست شماره

قرار نگرفته اسـت امـا بـه دلیـل يکسـان بـودن محتـوا و سـاختار در بعضـی مـوارد افتـادگی            

 آغازين از اين نسخه بهره برده شده است. ةمخصوها  هنح

 برلین ةنسخ - 2-1-2-2

شـود. اطالعـات   در كتابخانـة بـرلین درآلمـان نگهـداری مـی      282اين نسـخه بـه شـماره    

مختصری از اين دست نوشته در نشريه كتابخانه مركزی دانشگاه تهـران آورده شـده اسـت.    

بـاب   11و24نوشته نیز مانند دو نسخه ديگر، از يک عنوان و دوهحینه  هر كـدام  اين دست

است. در اين نشريه از كاتب و تاريخ كتابـت و سـاير مشخصـات    و يک خاتمه تشکیل شده 

 ،نوشته چیزی عنوان نشده است. با پیگیری هـای انجـام شـده در طـی ايـن تحقیـا      اين دست

 باشد و اين نسخه قابل اسکن نیست.دسترسی به اين نسخه در حال حاضر امکان پذير نمی

 گنج بخش پاکستان ةنسخ - 2-1-2-4

 ةهنحه و در كاغذ نخودی به خط نستعلیا در كتابخان 321در  1231اين نسخه به شماره

هجـری   1248جمـادی الثـانی    2شـود. تـاريخ كتابـت آن    گنج بخش پاكستان نگهداری می

قمری است و توسط شخصی به نام ع دالکريم كتابت شده است. به دلیل قدمت ايـن نسـخه   

كامل بودن اين دست نوشته بـه جـز   زمانی كوتاه نس ت به زمان تللی  آن، همچنین  ةو فاهل

هنحه آغازين به عنوان نسخه اسال قرار گرفته است. در اين نسخه به علت بی دقتی يا كـم  

شود كه با توجه بـه نسـخه مجلـر شـورای     های اماليی زيادی ديده میغلط ،سوادی كاتب

 اسالمی كه كامال همانند آن است اهالح گرديد. 

 آغاز :»

 به ثنای ملک الملک خدای متعال كنند اهل كمال افتتاح سخن آن به كه

نه ربع مسـکون م ـارک و   آن كه اين كلمات خجسته آيات بر حضرت همايون و سکانجام:

 .(321 تا:مرعشی،بی)حسینی« میمون گردد
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 نثر کتاب - 2- 2

 نوعی ،اين اثر از لحاظ محتوايی در زمرة آثار تعلیمی و روايی قرار دارد. ادبیات تعلیمی

از ادبیات است كه در آن گاهی گوينده و يا نويسنده به قصد تعلـیم وآمـوزش بـه آفـرينش     

گیـرد.  پردازد و هنر را برای ترويج اخالق، فکر، انديشه و هد  خـود بـه كـار مـی    اثری می

درآمـده   سعدی به زيـور تحريـر   ستانلگ اين رساله نیز كه  به نثر آمیخته به نظم و به تقلید از

ضـیاءالقلوب فـی   »باشد. چنان كه از نام آن مشـخص اسـت،   رويج اين مهم میاست، برای ت
، مول ، روشنايی و هنای قلب و دل انسان ها را  در گرو اخالق نیـک و  «اخالق المطلوب

 داند.پسنديده می

ة هـنوی اسـت. از   يـازدهم  دور و اوايـل  قـرن   ثـر اواخـر قـرن دهـم     نمونـه ن  ،نثر كتاب

هـا و تركی ـات عربـی، اسـتناده از آيـات و      افـزايش درهـد واژه   ،های نثر ايـن دوره ويژگی

قیايی بـودن كـالم بـه سـ ب توجـه      ها، آوردن لغات متـراد ، موسـی  مثلاحاديث و ضرب ال

باشد. اين اثر نثـری  ويژه سجع، جنال، مراعات النظیر و تضاد میهای ادبی بهفراوان به آرايه

و در عـین   نمايـد  مـی  دوچنـدان  را بیان تاثیر و هجاذب كه مسجع و آهنگین بینابین دارد. نثری

سادگی گاهی به سمت و سوی نثر فنی متمايل مـی شـود. از لحـاظ محتـوايی جـزء نثرهـای       

نثر تعلیمی ع ارت است از نثر راست، آموزنده و هدفدار كـه شـامل   »تعلیمی و روايی است. 

فسـايی،   )رسـتگار « آن اسـت نه، اخالق، تربیت و امثال معار  اسالمی و انسانی از ق یل فلس

1482 :211). 

چون پیام ر اكرم )د( و حضرت  ،مؤل  در تللی  اين كتاب از احاديث پیشوايان دين

علی )ع( و سخنان بزرگانی چون بزرگمهر، ارسطو و اقوال مختلـ  اسـتناده كـرده اسـت و     

اين نشـان از  برده است  و  كالم  بهرهعربی  پیش از خود نیز به مناس ت ازشعرهای فارسی و 

 شعرا دارد.  ةقوی مؤل  در حنظ آيات و احاديث و اشعار پراكندحافظة 

از آنجايی كه ط ع انسان به جـای شـنیدن پنـدهای جـدی بـه شـنیدن حکايـت و داسـتان         

از جملـه سـنايی و عطـار و    تمايل بیشتری دارد، به همین دلیل بیشـتر شـاعران و نويسـندگان    

 از انـد.  های خود را در قالب حکايـت بیـان كـرده   ديشهمطالب و ان ،خصود سعدیموانا ب

 شـده  آورده اخالقـی  مضامین ت یین برای كه است هايینیز حکايت اثر های مهم اينويژگی
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 پـی  در كـه  اسـت  زي ـا  اشـعار  با همراه طوانی حکاياتی ،مواقع اكثر در حکايات اين. است

 مؤلّــ . نمــود مشــاهده تــوانمــی رســاله جــای جــای در مذمومــه و هــنات حمیــده شــرح

 اسـت.  داده شـرح  تـر م سـو   و تـر داستان هايی زي ا، جـامع  آوردن با را اخالقی موضوعات

 انسـانی  فضـايل  و اخالقـی  موضـوعات  و تربیـت  و تعلـیم  بـاب  در آن محتوای كه هايیقصه

 كـرده  گـردآوری  مختلـ   موضـوعات  در را هايیحکايت و هاداستان كه به هورتی .است

 اين كند و بیان را اندرز و پند و اخالقی معار  رشته يک هاآن از استناده با تهتوانس و است

 كتـاب هـای زيـادی بـرای     و امر بیانگر احاطه و مطالعه گسـترده مؤلـ  و اسـتناده از منـابع    

 است. اثر اين نگارش

 

 ساختار سبکی اثر- 4- 2

ماننـد سـاير    (  از لحـاظ سـ کی  آثار به دسـت آمـده از قـرن هـای دهـم و يـازدهم )ه.ق      

مخصوهـا   های مخصود همـان قـرن را دارد. در عصـر هـنوی     های تاريخی، ويژگیدوره

ای به شاه ع ال اول، ايران در شرايط خاد و ويژه، دورة پادشاه كاردان و قدرتمند هنوی

برد. با توجه به شريط اجتماعی و فرهگی عصر هنوی و رسمیت يافتن مذهب تشـیع  سر می

تعلیمـی و  ، مضـامین  حکومت به  نیروی مذهب و توجه مردم به اين مقولـه و اتکا و رويکرد 

اول اهمیت قرار گرفت و نويسندگان و شاعران ايـن دوره بـه موضـوعات     ةتاريخی در درج

 توجه بیشتری نشان دادند.، تعلیمی و تاريخی

از مشخصه های نثر اين دوره است. در ايـن دوره چنـد    ،كم توجهی به لنظ و معناگرايی

نوع نثر از جمله  نثر ساده، منشیانه، فنی، بینابین، هندی و  علمـی رواج داشـته اسـت. بـديهی     

امـا  نويسـنده سـعی      ،های س کی آن دوره تلثیر پذيرفتـه باشـد  است كه اين اثر نیز از ويژگی

كتاب اشاره  ةچه خود نیز در دي اچاز اين س ک فاهله بگیرد و چنان  كرده است  تا حدودی

 ت، اثری عاری از ع ارات و استعارات ثقیل و دير ياب به وجود آورد.كرده اس

 بـه تحـت   آن را قواعـد  ابـواب  رسـانیده  رفـاق  و اهـحاب  به نظر اخالق فن در و رساله»

 آورد حیز ربـط  در پوشانیده ترهی  و تللی  كسوت آن را قوانین ضوابط و درآورد ض ط

 از آن اسـتعارات  و تماثیـل  و بود آشنا زمان لاه اكثر ذهن با ع اراتش و الناظ كه به نوعی و
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 سـخنان  به اين میلی مزيد زمان را ارباب آن كه به انديشه و معرا و م را تعقید و اخالق سمت

 از چنـد  نکتـه  و نمـود  تـوان  بـاز  اثنـا  دريـن  معار  و حقايا اهول از بعضی كه شايد هست

 .(4)حسینی مرعشی، بی تا:« نیدرسا توان فن اين طال ان قابلیت به سمع علم اين خصوهیات

مخصوهـا    ،شـود های س کی دوره هنويه  بیشتر ديـده مـی  ويژگی ،اين كتابدر مقدمة 

در جــايی كه سخن از پادشاه يا بزرگـان باشـد از ع ـارت هـا و النـاظ ديـر فهـم و پیچیـده         

سـت.  كنند. ملک الشعرای بهار در س ک شناسی نثر به ايـن مـورد اشـاره كـرده ا    استناده می

تصور نشود سراسر يک كتاب كه ما آن را در ردي  نثر مصنوع و متکل  ذكر می نمـايیم  »

چنان است بلکه در ضمن گزارش مطالب به ويـژه جـايی كـه سـخن از پادشـاه يـا كارهـای        

 1414)بهـار،  « كننـد سخن را متکلنانه ايـراد مـی   پادشاه يا ساير بزرگان باشد به عنوان احترام

هـای  پردازد به آرايـه خش های داخلی كتاب كه به شرح مضامین اخالقی میاما نثر ب .(223:

لنظی توجهی نکرده است و اگر گاهی به سوی تکل  و استناده از ع ارات عربی سوق پیدا 

 گردد.كرده است، دوباره به سوی ساده نويسی باز می

 

 های سبکیویژگی -2-3

هـای  تـرين مؤلنـه  ء بارزترين و مشخصشود و جزهای س کی كه در اين اثر ديده میويژگی

 :، ع ارتند ازشودس کی آن محسوب می

استناد مستقیم به آيات و احاديث به منظور تننیذ م احث اخالقی كـه ايـن تـلثیر پـذيری از     -

تـوان ديـد و   هـا مـی  هـای بـاب  نـدرت در میانـه  ها و بآيات و احاديث را بیشتر در اوايل باب

 تناده قرار گرفته است از پیام ر اكرم )د( است.بیشترين احاديثی كه مورد اس

« أَسْـنَاراا  يَحْمِـلُ  الْحِمَـارِ  كَمَثَـلِ  يَحْمِلُوهَـا  لَـمْ  ثُـم   التَّوْرَاةَ حُمِّلُوا الَّذِينَ مَثَلُ»: استعمال آيات-

 .(12)حسینی مرعشی، بی تا:

 يَنَـابِیعَ  وَأَجْـرَ   ، قَلْ َـهُ  اللَّـهُ  نَـو رَ  هَـ َاحاا  أَرْبَعِـینَ  لِلَّـهِ  أَخْلَـصَ  مَنْ: »كثرت استعمال احاديث -

 .(18)همان:« لِسَانِهِ عَلَى قَلْ ِهِ مِنْ الْحِکْمَةِ
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يکی از امتیازات اين كتاب وجود ابیـات و مصـاريع فـراوان عربـی و فارسـی اسـت كـه        

سـت.  مؤل  به شیوة نويسندگان قرن های ششم و هنتم و هشتم نثـر خـود را بـدان آراسـته ا    

 اغلب اين اشعار شیوا و مناسب با مقام و حال سخن است و بیشتر از سه يا چهار بیت نیست.  

 مـوارد،  اغلـب  ای از شعرای مختل  است كـه در های پراكندهاشعار عربی: اين اشعار بیت -

 است. شده ذكر شاعر نام موارد، معدود در ولی نشده؛ برده شاعر نام

 فیها فی كان جرادا ينص  رجل نمله العرض يوم سلیمان جاءت»

 «علــى مقدارمهديـها الهــدايا إن واعتذرت ترنمت بنصـیح القول

 (42:تا)حسینی مرعشی، بی

، نان در اين كتاب استشهاد شـده اسـت  اشعار فارسی: از شاعران فارسی زبانی كه به شعر آ -

 ، نظامی و سنايی اشاره كرد:توان به سعدی، انوریمی

 چهــار پـايی بـر او كتابـی چنــد بـود نـه دانشمنـــدنــه محقــا 

*** 

 دسـت او زان ســرای كوتاه است هركه راعلم نیست گمـراه است

 مرد را جهــل در كشـد بـه جحیم مـرد را علــم ره دهــد بــه نعیم

 (12تا:)حسینی مرعشی، بی

يسـنده بـر ايـن زبـان اسـت:      درآمیختن ع ارات فارسی و عربی كـه نشـانگر تـلثیر تسـلط نو    -

 .(4)همان: «موعظه و نصايح را كما هو حقه به قاليد نظم و نثر كشیده»

 علیـه  و المستعان واهلل» .(42همان:) «المعین و الموفا واهلل»به كار بردن ع ارت های عربی:  -

 .(33همان:) «اعلم واهلل» .(23همان:) «التکالن

های فارسی را جای واژه ،ر بیشتر جاها الناظ عربیهای عربی كه س ب شده دفراوانی واژه -

هـا بـه زبـان    ها و تركی ات عربی و پیونـد يـافتن آن  بگیرد كه اين موضوع به خاطر ننوذ واژه

 فارسی است كه در بین عالمان مذه ی متداول بوده است:

كمیت خوش خـرام قلـم در میـدان فصـاحت بـه تحريـر قسـمین موعـودين و ذكـر ابـواب           »

 .(12)همان:...« مذكوره 
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 بررسی سطح زبانی - 2-3-1

پرداخته شده اسـت. در زيـر بـه    در سطح زبانی به بررسی هرفی و نحوی و واژگانی اثر 

 ای از اختصاهات نثر قديم و كهن كاربردها اشاره شده است: پاره

ــردن فعــل  1 ــه كــار ب ــتن: « شــدن». ب ــی رف ــوك ی عظــیم »در معن ــدر م « روزی همــی شــد ان

 .(131)همان:

تحريـک سلسـه شـوق    : »به جای كردن به عنـوان همکـرد فعـل    «نمودن». به كار بردن فعل 2

 .(8)همان:« نمود

می » .(32)حسینی مرعشی، بی تا:« بودندی»شرطی يا استمراری با افعال: « ی». به كار بردن 4

اگـــر دســـت داشـــتمی لقمـــه حـــرام  ». (13)همـــان:« بـــودی تـــا نـــان خـــورش كردمـــی 

  .(31شی، بی تا:حسینی مرع«)گرفتمیمی

  .(4)همان:« باز توان نمود» .(22)همان:« باز ستانم:  »ق ل از افعال« باز»وند .استعمال پیشا3

  .(22)همان:« برگرفت»«: بر». آوردن افعال با پیشاوند 3

  .(1)همان:« بنشاند، بگنت، برفت»زينت يا تاكید بر سر فعل:  « ب».آوردن 2

 .(1)همان:« در خدمت وی می بود« : »می»با « بودن»عل .استناده از ماضی استمراری ف1

 .(8)همان:« چون شب در آمد« : »در».استعمال افعال با پیشوند 8

 .(14)همان:« دويم و سیم»به هورت « دوم و سوم».آوردن هنت عددی 3

 .(12)همان:« چه خط س ب وجود كتاب است»برای بیان علت و س ب: « چه». استعمال 12

 .(1)همان:« به مهمی آمد»برای بیان قصد و نیت: « به»از حر  اضافه  . استناده11

بـه جهـت فرزنـدی    ». حذ  فعل معین در افعال ماضی نقلی و بعید با قرينه و بدون قرينه: 12

چنانکه هـر دو رخسـار نـازكش    » .(33)همان:...« كه او را بوده و به مکتب رفته و معلم او را 

 .(23)همان: «  اركش نمايان گشتهسوراخ شده بود و دندان های م

 . حذ  فعل با قرينه: در اين مورد بیشتر فعل دوم را به قرينة فعل اول حذ  كرده اسـت. 14

 .(38)همان:« انتشار آن درمیان خاليا نوعی از محاات است و انتناع از آن نا ممکن»

« يض، نصـايح فـرا » .(28)همـان: « اعـامم، خصـائل  »های مکسر عربـی:  . به كار بردن جمع13

 .(3)همان:« قیاهره»  .(23)همان:
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روايـات هـحیحه، حکايـات    » .(3)همان:« ط قات سماوات». مطابقت هنت و موهو : 13

 .(21)همان:« معت ره

 .(4)همان:« مولدا  و موطنا ». به كار بردن تنوين عربی: 12

خـدمت وی مـی    مرغان هوا و ديو و پری همـه در «: »بود»به جای « شد».. استناده از فعل 11

 .(131)همان:« شدند

« تويه و انابت» .(4)حسینی مرعشی، بی تا:« موعظه و نصايح». آوردن واژه های متراد  : 18

 .(3)همان:« منر و نصرت» .(381)همان:

بـاب سـیوم در رضـا و آن خشـنودی و     : »«و»تن كلمات و جمالت بـا حـر  ربـط    . پیوس13

ه داده و كرده حا عـز اسـمه بسـازند و آنچـه از     خرسنديست از خالا بی چون و چرا يعنی ب

 .(33)همان:« وی ب یند بدان راضی و شاكر بوده باشند و اين گاهی مستحقا شود

عقل هـدايت  » . جا به جايی اركان جمله و تقديم فعل به دلیل آوردن سجع يا تاثیر عربی:22

را در دركـات  كـر  انـدازد آن رساند آدمی را به درجـات ملـک و جهـل مـی    كند و میمی

 .(12)همان:« فهمیدی آنچه گنتم تو را» .(12،11)همان:« هلک

اين ذره بی مقدار احقر ع اد اهلل و اعظم جرمـا الراجـی الـی عنـو ربـه ...      : ». تتابع اضافات21

« مولدا  و موطنا  با وجود قلت بضـاعت و كثـرت عـدم اسـتطاعت مـدت مديـد و عهـد بعیـد        

 .(12، 3، 4)همان:

 لغویسطح -2-3-1-1

بررسی و تحلیل واژگانی اين اثـر، بیـانگر تسـلط نويسـنده بـر دايـره واژگـانی از لحـاظ         

شـاهد لغـات و تركی ـاتی هسـتیم كـه       ،تركیب سازی و كهن كاربردهاسـت. در ايـن رسـاله   

روزگاری رواج داشته و كم كم به فراموشی سپرده شده و يا دچـار دگرگـونی شـده اسـت.     

انی س ک هندی ساخت تركی ـات زي ـا و تـازه ای اسـت كـه      گی های زبانی و بیژيکی از وي

بیشتر پیامد نیازهای بالغی و بیانی است. در زير به برخی از ايـن واژگـان و تركی ـات اشـاره     

 شده است:
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ة ژقابـل ذكـر اسـت كـه از نظـر لغـوی وا      « ضـروری »به جـای  « ضرور» ةبه كار بردن واژ

كوتاه را در چیزی هر  نمايد كـه  اين عمر »هحیح است و ضروری فصیح نیست.  ،ضرور

 .(211)همان:« ضرورتر است

عــورت  .(34،33منکوحــه )همــان: .(42،33تعـابیر گونــاگون بــرای زن: مســتوره )همـان:  

ــه   .(222ضــعینه )همــان:  .(82،222،231)همــان: ــین اســت كــاربرد: مطمورهانهانخان همچن

لمحـهازمان   .(222 كاسه پشتااک پشت )همان: .(232توبرهاكیسه )همان: .(242)همان:

ســهام،  .(34مغــاکا گــودال )همــان:  .(14هیمــهاحیوان )همــان:  .(82،82انــدک )همــان:

ــان:   ــهماتیر )هم ــان:   .(1،23س ــمنی )هم ــان:   .(131بدسگالیادش ــالاورم )هم  .(132آم

نجام دادن )همـان:  حیز ربط، حیز انجام، حیز تقرير، حیزوجودا ا .(23سیاستا تن یه )همان: 

شـنقار   .(2. تركی اتی همچون: فلـک جنـاب، دُر درج كامکـاری )همـان:     (3،1،13،12،228

 .(2افسر نثر، فريد كر نآفريـده )همـان:    .(3عساكر نصرت شعار )همان:  .(3قدرت )همان: 

بـرگ هـ ر، هلیلـه تواضـع، هـاون توبـه،        .(3انامل اختیار )همان:  .(22جاخانه عزت )همان: 

چهـره مـراد، آينـه     .(222شـحنه عشـا )همـان:     .(212منجل مجاهده، ديگ طاعت )همـان:  

 .(224مقصود )همان: 

 سطح آوایی-2-3-1-2

در بررسی ويژگی های آوايی ، زبان امروز اهـل و اسـال قـرار داده شـده و هـر جـا از       

س ک زبان امروزی خارج بود، آن ويژگی به عنوان مختصة آوايی ذكر شـد و بـه اهـل آن    

هـای پركـاربرد   ديگر زبان ها توجهی نشـده اسـت. ويژگـی   های باستان و يا عربی و در زبان

 آوايی: قلب ، افزايش ، كاهش، تخنی  ،ابدال است.  

 .(3،12،14،48،22دويــم، ســیم، ســیومادوم و ســوم )همــان: .(2اهــوایا هــوای )همــان:

ــان:  .(14اوستادااســــتاد )همــــان:   .(12توريــــهاتورات )همــــان   .(8لطخیالختی)همــ

ــوذرجمهرابزرگمهر )همــان: ــدتر )همــان:  .(31راهگذاریارهگــذری )همــان: .(48اب بتراب

 .(1محمدتا حمد )همان: .(228خواتونا خاتون )همان:  .(132
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 بررسی سطح ادبی  - 2-3-2

های بديع و بیان است. در اين اثر تعلیمی، بیشترين ساختار بالغی در بردارندة تمام مؤلنه

ای ادبـی  هـ خن به بدايع لنظی و آرايـه وجهة مؤل  بر بیان معنا و مضمون است و آراستن س

معناگرايی بر جن ة ادبی رجحان دارد. مؤل  بنـا بـه    ةدركل جن در درجة دوم اهمیت است. 

های بالغی س ک دورة هنوی بر ادبیت كالم متمركز نشده است و مخاطب در متن با گونه

هـای ادبـی غنلـت    شود. اما برای زي ـايی و تـاثیر كـالم از تمـامی آرايـه     خاد رو به رو نمی

نکرده است. وی در انشای كتاب بیشتر از هنايع بـديعی همچـون سـجع و جنـال و موازنـه      

هـای ادبـی كـه در ايـن مـتن      مدد گرفته و نثر خود را بدان آراسته است. از بارزترين ويژگی

 توان به موارد زير اشاره كرد:    می ،قابل مشاهده است

تشـ یهی اسـت و    ةاز نوع اضاف ،فته است و بیشتر تش یهات. تش یه: اين مورد اندک به كار ر1

 .رفته استگاهی نیز به هورت تش یه مضمر به كار 

چتر عظمت دثارش بر سر خود آسمانی است كه خورشید در سـايه اوسـت.   »*تش یه مضمر: 

« تخت رفعت آثارش ايوانی اسـت كـه ط قـات سـماوات سـ عه سـمات نردبـان پايـه اوسـت         

 .( 3تا: )حسینی مرعشی، بی

ــه گرچــه عروسیســت ســاز و لیــک      زمان

 

ــه چشــم اهــل بصــیرت عجــوز نابیناســت   ب

 

 .(133)همان:

اقلـیم وجـودش، سـلطان عشـا،     ». (4)همان:« هحینه دوار و هنحه روزگار»*تش یه اضافی: 

 .(38)همان:« ملک دل و دين

اسـتعاره در آن   رغم اينکه شیوة متن، بینابین و  نزديک به نثر فنی است ولـی . استعاره: علی2

استعاری يا مکنیه اسـت و   ةهای به كار رفته از نوع اضافبسیار كم به كار رفته است و استعاره

 ها نیست و اين بیانگر اين است كه نثر كتاب متکالفانه نیست:چندان نوآوری در آن

آورده اند كه در يکی از نواحی اهنهان مردی بود متمول و بخیـل و ممسـک و ذلیـل كـه     »

بـوی   شـامه روزگـار   طعم ع ای او نچشیده بلکهذايقه ايام به مايده او نرسیده بود و ت در دس

 .(38)همان:« شوربای وی نچشیده
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هـای رمـز روبـه رو    ندرت بـا گونـه  اثر عمدتا  روشن و واضح است و ب. كنايه: كنايات اين 4

 شد.  هستیم . مکنی به، هنتی است كه بايد از آن متوجه هنتی، مکنی عنه ديگر 

 استـخوانمغـز وفا نیـست در اين  خـاكدانكنج امان نیست در اين 

 كــــهنه و انـــدر گــــرو نو به نو است به هد جا گروكهـنه سرايی 

 (132)حسینی مرعشی، بی تا:

روايح كرامت از مهب اطالل وزيدن گرفت و برق دولت از بارقه سعادت درخشیدن آغـاز  »

 .(3)همان:« ه درآوردنكمان فتنه به ز«  »كرد

چنـان  »ات اسـت:  . استناده از مترادفات: يکی از دايل اطناب متن استناده مکرر از مترادفـ 3

« كه علم ديـن فـرض و مسـتقیم اسـت حکمـت عملـی و تهـذيب و اخـالق نیـز ازم اسـت          

 پیوسته از فوايـد النـاظ  » .(381)همان:« در توبه و انابت كسالت و امهال نورزيد» .(13)همان:

 .(44)همان:« گهربار واعظان مستنیض و بهره مند گشتی

خوشا حال كسی كه علم او و عمل او و دوسـتی او و دشـمنی او و گـرفتن    ».تضاد و ط اق: 3

 .(18)همان:« او ورها كردن او و كالم او وحکمت او خالص از برای پروردگارباشد

اقتـدار خاقـان ثريـا     خورشید عالم آرای خسـرو گـردون هـولت جـم    ». تنسیا و الصنات: 2

منزلت حور اشتهار مشتری سیرت عالی ت ار خديو كیوان رفعت بهرام انتصار موسـوی نسـب   

 .(4)همان:...« علوی 

هر آنچـه در آينـه   » .(13)همان:« عالم بی عمل به چه ماند به زن ور بی عسل». ارسال المثل: 1

  .(188)همان: « جوان بیند، پیر در خشت خام بیند

انـواع آن اهتمـام داشـته جنـال      بردن جنال: از جمله هنايعی كه مول  به التـزام  . به كار8

، توان به جنال نـاقص، لنـظ  شود، میترين اقسام جنال كه در اين اثر ديده میاز مهم .است

 خط و اشتقاق اشاره كرد:

 سالکان، مسالک –زمین، زمان  –فرمان، فرمای  –جِرما ، جُرما  –اننتاح، افتتاح  

شـود  سجع پردازی: استعمال سجع پردازی  در اين اثر توسط مؤل  به وفور مشـاهده مـی  . 3

 ،شـود. از انـواع سـجع بـه نـوع متـوازی      های س کی اين كتاب شمرده میكه يکی از ويژگی
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هالت و هلوات و تحیـات نثـار مرقـد مطهـر و مشـهد منـور       »: رغ تی بیشتر نشان داده است

در ايـن وقـت   » .(4همـان:  « )الـی ااسـود و ااحمـر    لمـه بعثـت  شنیع روز محشر، هـاحب ك 

 .(3)همان:« شري  و عهد منی  كه رفیا توفیا مساعدت نمود

 بعید عهد و مديد مدت  استطاعت عدم كثرت و بضاعت قلت وجود با».ترهیع و موازنه: 12

 چنـد  ايشـان خوشـه   خرمن از خل  دانشمندان و سل  بزرگان بمتابعت خواستمی كه بود

)حسـینی مرعشـی، بـی    « گـذارد  بـه يادگـار   روزگار هنحه و ادوار هحینه در آورده فراهم

 مسـالک  سـالکان  كـه  اسـت   سـزاوار  پادشـاهی  فرجام خجسته نام به كمال هر افتتاح». (3تا:

 را شاهنشـاهی  ثنـا  و حمـد  ابـواب  اننتاح و اند راجل و عاجز ثنايش و محمدت ادای از قرب

 انکسـار  و بعجـز  آايش و شکر عهده از ك ريا و عظمت سرادقات باريافتگان كه است ايا

 .(4)همان:« قايل

 توفیـا  رفیـا  كـه  منیـ   عهـد  و شري  وقت اين در» :تضمین المزدوج يا اعنات القرينه .11

 .(3)همان:« فرمود معاونت و مساعدت و نمود مساعدت

« نادره زمان بـود  جمیله كه به حسن فتنه دوران بود و به لط  آرام جان جهان و». مجاز : 12

  .(133)همان:

   ارزش های محتوایی )فکری(  - 2-3-4

های هورت گرفته ضمن تحلیل س کی اين اثر ، اين نتیجه به دست آمـد كـه   با بررسی-

حسینی مرعشی با تللی  اين اثر به سهم خود سعی در نجـات ارزش هـای انسـانی و فضـائل     

و   كیمیـای سـعادت  چـون  القی پـیش از خـود   تون تعلیمی و اخاند. وی ط ا ماخالقی داشته

هـا و اشـعار   روايات، حکايت ها، ضـرب المثـل  سعدی با استناد به آيات،  گلستانمخصوها  

 نغز، به تنسیر و تع یر مسائل اخالقی پرداخته است.  

اخالقی برای رشد و تعالی ننر هـم   ةنويسنده با اينکه فقیه و ط ی ی حاذق بوده در زمین-

ای مخاطب ترسیم كرده است. محتوای اين كتـاب بیـانگر میـزان شـناخت و     راهی روشن بر

آگاهی نويسنده از روحیات و نقا  ضع  و قوت انسان است. وی با بیـان رذائـل و فضـائل    

ة گیری از آيات قـرآن و روايـات ائمـ   حکايت، تمثیل و شعر، همچنین بهرهاخالقی در قالب 
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نهد و در عین آراستن سخن، ارزش معنوی خود میهای مهر تايیدی بر گنتهمعصوم و اولیا، 

 نمايد. اين اثر را دو چندان می

گیـری از ابـزاری، چـون آيـات و روايـات و      هر باب و بهرهانتخاب موضوع در ابتدای -

مـورد بحـث و در انتهـا اسـتناده از حکايـات آموزنـده در        ةاشعار برای اعت ار دادن بـه مسـئل  

چیرگی نويسنده را بر مسائلی همچون گذر زمان و فراموشی فواهل زمانی مناسب و متنوع، 

هـای تعلیمـی كهـن، موعظـه، حکمـت،      نشان می دهد. در كل خط مشی اين اثر مانند كتاب

 اخالق، علم و عمل است. 

توجه به  برخی رويدادهای تاريخی، از جمله اتناقات عصر خود نويسـنده كـه مقـارن     -

كشـی،  ز اهمیت اسـت. مؤلـ  بـه تـاريخ لشکر    حائ ،با پادشاهی شاه ع ال اول هنوی است

يز به اهـنهان نیـز اشـاره    تاجگذاری و تصرفات اين شاه، همچنین تاريخ تغییر پايتخت از ت ر

  كرده است:  

خلد اهلل سلطنته و ملکه و عجری فی بحار الخالفه فلک به تاريخ شهور سنه كه از زبر و »

منر آيتش از افا سرير عظمت برزد و آفتـاب  بینات ع ال پادشاه است موافا ماهیچه رايت 

موافا عدد حنـیظ   338كردار تا اقصای مغرب پرتو انداخت و لوا عظمت انتمايش به تاريخ 

نهضت نموده با قلیلی از عساكر نصرت شعار كه در آن وقت زير خالفت مصیرحاضر بودند 

بر عجزه و مسـاكین   ازجانب خراسان در حركت آمد و سايه عنايت بر منارق عالمیان عموما 

 .(3)حسینی مرعشی، بی تا:« اهنهان خصوها  انداخت

وااةمصباح االداایبااضیاءالدين محمد به مسائل عرفانی نیز توجه داشته است و همچـون  -

. مـواردی  یر و سـلوک عرفـانی توضـیح داده اسـت    بعضی از مراحل س ةدرباراةمفتح االکفحی

 .مانند توكل ،رضا ، فقر ، غنا و ... 

 

 گیرینتیجه – 4

سید محمد ضیاءالدين حسینی مازندرانی يکی از نويسندگان قرن يازدهم هجری قمـری  

های ة هنوی دارد. ويژگیاست كه كتاب آن اهمیت و نقش موثری در شناخت س ک دور
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حسـینی  دهـم و يـازدهم يـا دوره هـنوی اسـت.      نزديک به ويژگی های قرن ، زبانی اين اثر

اشرا  به علوم عقلی و نقلـی و فقهـی از ع ـارات و كلمـات      ربی ومرعشی با تلثیر از زبان ع

عربی استناده زيادی كرده است. استشهاد به آيات و روايات و اشعار بزرگان ادب فارسی و 

يعنی نه چندان سـاده و نـه    ،نثری بینابین است ،عربی بر ارزش اين اثر افزوده است. نثر كتاب

، نثری سـهل و ممتنـع   ياب شدن آن شود. نثر كتابچنان متکل  و مصنوع كه باعث ديرآن

اثری است تعلیمی و روايی كه  بـه تقلیـد از كتـب     ،ضیاء القلوب فی اخالق المطلوباست. 

فضائل و رذائـل اخالقـی را بـا نثـری آهنگـین بیـان         ،سعدی گلستانتعلیمی كهن مخصوها  

روايات و تضمین ابیاتی است  به موقع از ةاستناد ،كرده است. بارزترين ويژگی ادبی اين اثر

كه منط ا با موضوع مورد بحـث اسـت. ايـن اثـر نمونـة مـوجز از تهـذيب اخـالق و اهـول          

اخالقی و دينی است كه در سه محور زبانی، ادبی و فکـری نسـ ت بـه كتـب مشـابه كاسـتی       

بالغـی و دسـتوری اسـت. بـا     ة نويسنده بر دانـش ادبـی،   نداشته است و گويای تسلط و احاط

هنوی تللی  شده است، حاوی شواهد زبانی فراوان اسـت كـه بـه     ةبه اين كه در دور توجه

 كند.  شناخت بیشتر نثر عصر هنوی كمک می
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