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1. Introduction
Culture has been a part of life in the ups and downs of history in the
human society. All cultural phenomena in human civilizations have
been formed under the control of language and thought. Language and
culture are a tent under whose shadow human beings achieve
connection and understanding and strengthen their common linguistic,
literary and cultural life (Saeedi Sirjani, 1983, introduction, p. twelve).
Among these and in the context of thought and language, the written
heritage of mankind has had the basic and first place. Manuscripts are
the heritage of Iranian culture and thought in the ups and downs of the
history of culture, language, thought and literature, and addressing
them in the fields of correction, criticism, and introduction breathes a
new life into Persian language, literature, and culture.
2. Methodology
The aim of this study is to introduce, specify, and indicate the
characteristics of the manuscript of Akhlagh-ol-Atghya va Safat-olAsfya. The authors of this study have re-read and corrected the
manuscript and based on that, the present research tries to answer
these questions: What topics are dealt with in the manuscript of
Akhlagh-ol-Atghya va Safat-ol-Asfya? What are its physical, and
linguistic and literary characteristics? Which of the previous works of
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Persian language and literature influenced its writing? Based on the
authors' comparative correction of this edition and the research
questions and its method, this study introduces the mentioned work in
eight levels and thus explains its cultural, literary and historical
characteristics and value.
3. Discussion
Every literary and artistic work can be understood better and deeper
by reflecting on the social, historical, and individual conditions in
which the author or creator of the work lived. Perhaps familiarity
with the temporal, historical, and social conditions in which the
author of the text lived will make many of the origins of style and
thought and even the ambiguities of his text clearer for the audience
(Bahar, 2008, pp. 18-19).
The author of the version of Akhlagh-ol-Atghya va Safat-ol-Asfya,
Muzaffar bin-Othman-bin-Barmaki (d. 964 A.H.) known as Khizr
Monshi, was one of the virtuous people of his time (Agha Bozorg
Tehrani, 2008, p. 36). Khezr Monshi ran away from his home and
homeland due to the invasion of Georgia and sought refuge in another
land. His main homeland is Sharvan (Khezr Monshi, und. pp. 9a-8b).
In 944 A.H., however, in order to preserve his religion, he ran away
from the sedition and attack of Qazelbash (Khezr Monshi, und. p. 9a).
He then migrated to Georgia and spent nine months of his life in exile
in that country for avoiding confrontation with evildoers. To escape
from hardships and seditions, he goes to Cairo with a group of poor
people and then settles in Tarbozon, Turkey.
Khezr Monshi has offered his work to Sultan Suleiman Qanooni.
After praising God and the Prophet, he, like many writers of the past
Persian literature, praises his beloved ruler, Sultan Suleiman Ghazi,
and in accordance with the eulogy tradition, he describes his lover as
superior to all in every subject and position (Khezr Monshi, und. P.
6a).
The author has written this book in one volume. The mentioned copy
is a brown leather volume whose cover has been repaired due to
decay. What is noticeable on the first page of this copy is the
sentences written with small golden circles and stars, as if they are
separated from each other. In terms of form, this decoration is very
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similar to the division of the verses of the Quran, especially in Surah
Hamd. Based on the contents of the manuscript, Khezr Monshi reread
his manuscript after composing it. Whenever he forgets a word, he
puts it in a specific address, with the same line of the original text; he
puts the desired word or combination out of the table and brings an
explanation next to it, using the word "correct".
Accordingly, Monshi begins his work with a preface. The preface
begins with the praise of God, continues with the praise of the
Prophet, and ends with the description of the glory of the author's
contemporary Sultan. The first article of the book states the
theological, philosophical, and religious discussions about human
moral virtues and vices such as pride, envy, courage, and patience.
The mentioned article includes an introduction, two chapters, and
seven section, which range from moral virtues and vices to home
planning and modern politics. According to the author, the second
article is like an abstract to the first article (Khezr Monshi, und, p.
44a). In this section, the author discusses the virtues and characters of
Sufis and the followers. The third article is a summary of the
discussions in the book. Here, the theme of the book revolves around
the common keywords in theoretical and practical mysticism,
including Moheb, Doost, and Showq (Khezr Monshi, und. p. 73b).
The final part of this article introduces the ten sects of Sufism,
including Sahliyyah and Tifuriyyah. In separate paragraphs, the
author describes their distinguishing feature, based on their emphasis
on a certain status of conduct.
The text of the mentioned manuscript has special features in the use
of some linguistic phonemes. Contrary to what is standard in Persian
language, the author sometimes uses one phoneme instead of another
in writing words. Among the characteristics of the mentioned
manuscript is the special use of some words. This type of use has a
high frequency in some parts of the manuscript in a way that it forms
the author's writing style.
This version of Akhlagh-ol-Atghya va Safat-ol-Asfya has special
features from the syntactical view as well. These characteristics are
sometimes the result of the weakness of the author's skill, which
makes some phrases and sentences difficult by removing or replacing
sentence components, and sometimes it is the result of the use of
many Arabic phrases and prepositions, which the author uses in the
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form of verses and Hadith. In this way, the author shows his mastery
over the Arabic language and literature, especially the Qur'an.
In his authorship, Khezr Monshi has made mistakes in writing and
attribution in several parts of the book. The cause of such errors can
be the author's haste in composing the work, not rereading it
carefully, or possibly the author's lack of deep skill with literary
works.
The style of Akhlaq-ol-Athqiya and Safat-al-Asfia is a combination
of the writing styles of the period before the author. He writes his
works in the form of a combination of simple, average, technical, and
elaborate styles; In other words, the writing style of the book
fluctuates between the mentioned styles and the author does not rely
on a single style. This fluctuation sometimes results in the
complicated character of the work, and, as a result, sometimes it is
difficult to understand the text of the manuscript.
The most important source of Khezr Monshi in dealing with the
theoretical and practical ethics and mysticism is Qur'an. He uses
many verses to explain the topics of his book. Citing verses from
Qur'an to expand and understand the topics of the book is frequent.
Next after Qur’an, are used the words of religious leaders and Hadith
that the author seeks to use to enrich his writing.
The 10th century is a period of Persian prose in which the use of
poetic rhetoric is one of the distinctive characteristics of the texts
(Bahar, 2008, vol.3, p. 282). The author of the above mentioned
manuscript, like his predecessors, has embellished his work with
rhetorical techniques to influence the audience.
4. Conclusion
The manuscript of Akhlagh-ol-Atghya va Safat-ol-Asfya is one of the
manuscripts that have remained unknown until now and the present
study tries to introduce it more comprehensively. One of the special
features of this manuscript is that it was written outside the borders of
Iran in the 10th century AH, and presented to one of the Ottoman
sultans. Monshi has written his work in three basic articles and each
article is in several chapters. This work has a moral-mystical theme
and its topics revolve around issues that shape a person's path from
adherence to morals and personal virtues to the positions of conduct
and Sufism. In the meantime, the author referred to the verses of
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Qur'an to explain and detail the topics of the book. The first article of
the book is like a theoretical and practical introduction to the second
article and the last article is an introduction to the third article.
Through this structuring, Monshi describes the stages of acquiring
ethics and religious and mystical authorities in the world of Islamic
mysticism, i.e. Sharyat, Taryqat and Haqyqat.
Keywords: Manuscript, Akhlagh-ol-Atghya va Safat-ol-Asfya,
Khezr Monshi, Characteristics, 10th century AH.
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چکیده
نسخة خطی اخالقاألتقیاء و صفات األصفیاء ،نگاشتة مظفّربـ عثمـانبـ برمکـی ف 964 .ق )
است تاريخ نگارش اي اثر مربوط به قرن دهم هجری قمری است مظفّرب عثمان ،ملقّب به خضـر
منشی ،اي نسخة خطی را در سه مقالـه كـه هركـدام از آنهـا شـامچ دنـدي بـاب و فسـچ اسـت،
نگاشته و آن را به يکی از سالطی عثمانی معاصر خـوي ،،سـلطان سـلیمان قـانونی ،تقـديم كـرده
است اي نوشتار بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با هد .معرفی مؤلّفههای ظاهری و متنـی ايـ
اثر و با استفاده از تسحیح قیاسی مت به شرح و تبیی ويژگـیهـای نسـخة خطـی مربـور در هشـت
سطح مشخّسات ظاهری ،موضوعی ،زبانی ،نحوی ،سبکی ،بالغی ،بینامتنی و سهوهای مؤلّـ مـی
پردازد بر اساس اي بررسی ،خضر منشی در تألی اثر خوي ،گاه از واژگانی استفاده كرده است
كه متفاوت با زبان معیار زمانة اوست تركیب جمـالت عربـی و فارسـی در عبـارات ،تلفیـن انـوا
سبک های نوشتاری ،كاربرد فراوان صنايع ادبی سجع ،التفات و تضمی المـردو و بهـرهگیـری از
مشخسـات ايـ نسـخه اسـت هردنـد ايـ نسـخه در
ّ
انديشه و تأمّالت شاعران و ادبـای پیشـی از
موضو اخالق نظری و عملی است؛ امّا بخ ،قابچتوجهی از آن به عقايد و نحلههای صـوفیان مـی
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پردازد معرفی و تبیی ويژگیهای اي نسخة خطی ،زمینهای است برای حفظ و پاسداشت گنجینة
فراموششدة زبان و ادبیات فارسی كه در قلمرو غیرفارسیزبانان تألی شده است
مشخسـات ،قـرن
ّ
واژههایکلیدی :نسخة خطی ،اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء ،خضر منشی،
دهم

-1مقدمه
در جامعة انسانی ،فرهنگ جرئی از زيست آدمی در فـراز و نشـیبهـای تـاريخی بـوده
است تمام پديدارهای فرهنگی در تمدّنهای بشری زير سیطرة زبان و انديشه شکچ گرفتـه
است زبان و فرهنگ خیمهگاهی است كه در سايهسار آن ،ابنای بشری به پیوند و تفـاهم بـا
يکديگر دست میيازند و زيست زبانی ،ادبی و فرهنگی مشترک خـود را قـوام مـیبخشـند
فن ک :سعیدیسیرجانی :1362 ،مقدّمه ،دوازده) از ايـ میـان و در بافـت انديشـه و زبـان،
میراث مکتوب بشر جايگـاه اساسـی و نخسـت را داشـته اسـت نسـخههـای خطـی از جملـة
میراثهای فرهنگ و انديشة ايرانیان در فرازوفرود تاريخِ فرهنگ ،زبـان ،انديشـه و ادبیـات
است كه پرداخت به آن در زمینههای تسحیح ،نقد و معرفی ،جان تازهای به رگوپی زبـان،
ادبیات و فرهنگ فارسی میدمد
-1-1بیان مسئله
هر مت ادبی و غیرادبی كه در سپهر انديشة بشری سامان میگیرد ،عالوه بـر تـأثیرگیری
از آثار پی ،از خود ،مشخسّات خاصّی را به خـود مـیگیـرد كـه حاصـچ زيسـت فکـری و
اجتماعی مؤلّ

آن اثر است براي اساس ،مسألهای كه اي پژوه ،بـر گِـرد آن شـکچ مـی

گیرد؛ معرّفی ،مشخسّات و ويژگـیهـای نسـخة خطـی اخـالق االتقیـاء و صـفات االصـفیاء
است نويسندگان اي نوشتار ،نسخة مربور را بازخوانی و تسحیح نمودهاند و بر اسـاس آن،
پژوه ،حاضر سعی بر آن دارد كه در معرّفی اي نسخة خطی بدي پرس،هـا پاسـخ دهـد؛
نسخة خطی اخالق االتقیاء و صفات االصفیاء بر گرد ده موضـوعاتی نگاشـته شـده اسـت
ويژگیهای ظاهری و مشخسّات زبانی و ادبی آن دیست كدام يک از آثار پیشی زبـان و
ادبیات فارسی بر نگارش آن تأثیر گذاشتهاند

بهار و تابستان 1401

معرفی مشخصات و ویژگیهای نسخۀ خطی «اخالقاألتقیاء...

47

-2-1پیشینۀ تحقیق
از اثر اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء تنها يک نسخة خطی ،در كتابخانة فـاتح اسـتانبول
فتركیه) موجود است و تا كنون اي اثر در میان اهچ تحقین و ادب گمنام بوده اسـت؛ بـدي
علّت تا زمان حاضر پژوهشی دربارة معرفی و تشريح ويژگیهای ظاهری و متنی آن نگاشـته
نشده است اي نوشتار بر مبنای تسحیح قیاسی نگارندگان از اي نسخه و بر اسـاس پرسـ،
های پژوه ،و روش آن به معرفی اثر يادشده در هشـت سـطح مـیپـردازد و بـدي ترتیـب
ويژگیها و ارزش فرهنگی ،ادبی و تاريخی آن را تبیی مینمايد
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
از آنجا كه معرفی و تحلیچ ويژگیهای نسخههـای خطـی ،راهـی بـرای پرتوشـهكـردن
ذخیرة زبانی و ادبی میراث فرهنگی و انديشگی زبان فارسـی اسـت ،ايـ نوشـتار بـا روشـی
توصیفی و تحلیلی بـه معرفـی و تحلیـچ ويژگـیهـای مـت نسـخة اخـالقاألتقیـاء و صـفات
األصفیاء میپردازد هد .از اي تحلیچ ،آشکاركردن مشخسّات ،ويژگیها و سیاق نوشتار
اي نسخة خطی است كه خود ابراری است برای افرودن بر گنجینة میراث زبـان و ادبیـات و
فارسی
 -2بحث و بررسی
هر اثر ادبی و هنری را با تأمّچ در شرايط اجتماعی ،تاريخی و فردی كه نويسنده يا خالن
اثر در آن زيستهاست ،بهتر و عمینتر میتوان شـناخت دـهبسـا آشـنايی بـا شـرايط زمـانی،
تاريخی و اجتماعی كه نويسـندة مـت در آن زيسـتهاسـت ،بسـیاری از ريشـههـای سـبکی و
انديشهورزی و حتّی ابهامات مت وی را برای مخاطب روش تـر كنـد فن ک :بهـار،1388 ،
)18-19 /1
 -1-2زندگی ،احوال و زمانۀ مؤلف

نويسندة نسخة اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء ،مظفّرب عثمـانبـ برمکـی ف 964 .ق )
معرو .به خضر منشی است كه از فاضالن زمان خوي ،بوده اسـت فن ک :حـاجیخلیفـه،
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 )36 :1387در تذكرهها گرارشی از زندگی و احوال وی در دست نیسـت و تنهـا از خـالل
سطور نسخة خطی تألیفیاش میتـوان مختسـری از احـوال او را بـهدسـتآورد او خـود را
«بندة فقیر در زاويه خُمول مُختفی و مَنسی» فخضر منشی ،بیتا 6 :ب) توصی

میكنـد كـه

در گوشة فقر و گمنامی روزگـار را سـپری مـیكـرده اسـت زنـدگی مؤلّـ

نسـخة خطـی

اخالقاألتقیاء و صـفاتاألصـفیاء تحـتتـأثیر حـوادث و رويـدادهای گونـاگون قـرن دهـم
هجری است
ابتدای قرن دهم پهنة كشاك ،و زدوخورد فرمانروايان ممالک مختل

برای سیطره بـر

يکديگر است فن ک :بهـار )243-244 /3 ،1388،در ايـ جنـگ و گريرهـا ،سرنوشـت و
زندگی نويسندگان و ادبا نیر تحتتأثیر ايـ حـوادث قـرار مـیگرفـت پـارهای از حـوادث
زندگی نويسندة اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء؛ همچون گرير از خانـه و كاشـانه و جـالی
وط

به سبب حوادث زمانه ،بهسان زندگی زيدری نسوی نويسندة كتاب نفثهالمسدور رقم

خورده است فن ک :خرندزی زيـدری نسـوی )51-74 :1389 ،خضـر منشـی نیـر بـهسـبب
هجوم و لشکركشی حاكمان ديگر به سرزمی گرجسـتان از خانـه و وطـ مـیگريـرد و بـه
سرزمی و آستانة ديگری پناه میبرد موط اصلی او سرزمی شـروان اسـت فخضـر منشـی،
بیتا 9 :آ 8-ب)؛ امّا در سال  944ق برای حفظ دي خود ،از فتنه و هجـوم قرلبـاشهـا مـی
گريرد و جالی وط میكند فخضر منشی ،بیتا 9 :آ) وی سپس به گرجستان هجرت مـی-
كند و در آن ديـار بـه سـبب پرهیـر از رويـارويی بـا اشـرار ،نُـه مـاه روزگـار خـوي ،را در
آوارگی سپری میكند او برای گرير از تنگنای محنت و فتنهها با جمعی از فقـرا و مسـاكی
به قاهره میرود و سپس در سرزمی طربرون تركیه رحچ اقامت میافکند؛ دنانكه بـه گفتـة
وی؛ «محافظت دي را مَطمَح نظر داشته ،اَوْتاد خِیام سُکون و قرار از آن ديار اخرا كـرده،
فرار اختیار نُمود و به گرجستان درآمد» فخضر منشی ،بیتا 9 :آ) مؤلّ  ،اي نسخه را «بعـد
از تحسیچ علوم و ممارست تواريخ و آثار اَكاسره و خواقی » فخضر منشـی ،بـیتـا 8 :ب) و
در میانة عمر خوي ،نگاشته است و آندنان كه خود میگويد بیشتر روزگار خـوي ،را در
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دربار حاكمان شروان به شغچ منشیگری سپری كرده است؛ «عمـر نفـیس را بـه مالزمـت و
مجالست اساطی سالطی صر .نمـوده و همـواره طريـن دعـاخوانی و ثناگسـتری پیمـوده»
فخضر منشی ،بیتا 8 :ب) دربارة كی ،و مذهب خضـر منشـی آنگونـه كـه از مـت نسـخة
خطی برمیآيد ،وی مذهب تسنّ را اختیـار كـرده اسـت و ضـم ايـ كـه در اثـر خـوي،
ارادت فراوانی به حضرت محمّد فص) نشان میدهد ،در دندي جای كتـاب از ابوسـفیان و
ديگر خلفای راشدي با عبارت معترضة «رضیاهللعنه» ياد میكند فخضـر منشـی ،بـیتـا15 :
آ) بر همی اساس ،وی در توصـیفی از پادشـاه روزگـار خـوي - ،كـه خـود مـیتوانـد بـه
الشـأن،
مذهب تسنّ او اشاره داشتهباشد – اي دنـی مـینويسـد« :كـه بعـد از رسـول رفیـعُ ّ
افضچ نو انسان ،پادشاهی است كه مُحـیِ مراسـم شـريعة نَبَويّـه وَ مُعلِـی كـاا راسـخ بنیـان
سنّت سَنیۀ مصطفویّه باشد  -صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّم» فخضر منشی ،بیتا 15 :آ)
خضر منشی اثر خوي ،را به سلطان سلیمان قانونی پیشک ،كرده است سلیمان در
سـال 1520م بـا درگذشـت يــاووز سـلطان سـلیم بــهحکومـت رسـید فن ک :حقــی اوزون
دارشی لی )505 :2 1368 ،وی در اي زمان بیست و ش ،سال داشت و به كمک رجـال
تجربهديدة دوران پدرش با وضع قوانی جديد به تشکیالت قوای ايالتی نظم و نظامی بنیادی
بخشید وی مردمان با ذوق و قريحه را میيافت و آنها را تحت حمايت خـوي ،قـرار مـی
داد سلطان سلیمان ،خود طبع شاعری داشت و منظومههايی به نـام «محبّـی» از خـود برجـای
گذاشت كه در حد و اندازة ديوان شعری است شهرت او بیشتر به دلیچ شركت در بـی ،از
سیرده جنگ و وضع قوانی جديد بود فن ک :حقـی اوزون دارشـی لـی)550 /2 ،1368 ،؛
همچنانکه خضر منشی ،او را در مديحة خوي ،سلطان سلیمان غـازی لقـب مـیدهـد او در
ايلول به سال 1566م درگذشت فن ک :حقی اوزون دارشـی لـی )537 /2 ،1368 ،خضـر
منشی به سان بسیاری از ادبا و نويسندگان گذشتة ادب فارسی ،پس از حمد و ثنای كردگار
و پیامبر فص) به مدح و ستاي ،فرمانروای محبوب خود ،سلطان سلیمان غازی ،میپردازد و
به بنا به سنّت مديحهسرايی كه در اكثر آثار ادبی گذشته مرسوم بوده است ،ممدوح خود را
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در هر موضو و جايگاهی كه از آنها ياد میكند ،برتر از همه میبیند فخضر منشی ،بـیتـا:
 6آ)
شـــــــه نـــــــامدار معـــــــالین ََســـــــب

دــــو ســــلطان ســــلیمان غــــازیلقــــب

تَعــالَیاهللَ دــه ســلطانی اســت جــمجــاه

كــه از مهــر رخــ ،بیخــود شــود مــاه

-2-2مشخصّات ظاهری نسخه

نويسنده ،اي كتاب را در يک جلد نگاشته است نسخة مربـور مجلّـد بـه دـرم قهـوهای
است كه شیرازة آن به سبب پوسـیدگی ،تـرمیم گشـته اسـت بـر روی جلـد نسـخه ،عنـوان
«محاس اخالق آدمی لمظفرب عثمانالبرمکی» با قلم و دستخط ديگری نوشته شـده اسـت
و با مركّب تازهتری در باالی عنوان كتاب آمده است؛ «اخالق اتقیا» برگ دوم از نسخه بـه
نشان مُهری دايرهایشکچ و بررگ منقّ ،است كه در آن به آية  43سـوره مباركـة اعـرا.
اشاره دارد؛ «الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهذا وَما كُنّا لِنَهتَدِیَ لَوال أَن هَدانَا اللَّـهُ لَقَـد جـاءَت ر ُُسـچُ
رَبِّنا بِالحَنِّ» 1همچنی نشان مهر ديگری ،بیضیشکچ ،در پـايی بـرگ بـا عبـارت «المتوكـچ
علیاهللاألعلی عبد رسول مسطفی» جای گرفته است
آنده كه در ابتدا در برگ نخست اي نسـخه قابچتوجّـه اسـت ،جمالتـی اسـت كـه بـا
دايرههای كودک طاليیرنگ و ستارهمانند از يکديگر جدا گشتهاند ايـ تـريی از لحـا
شکلی ،شباهت بسیاری به تقسیمبندی آيات قـرآن خسوصـاد در سـورة حمـد و سـورههـای
پايانی آن دارد از آنجا كه قرآن در بی عرفا و برخی از ادبا و شاعران ،الگوی تام و كامـچ
بالغت و بیان بوده است فن ک :محبتی ،)25 :1386 ،دور از ذه نیست كه نگارندة كتـاب
در آغاز آن از لحا شکلی به تقسیمبندی آيات قرآن نظر داشته است؛ تـا بـدي وسـیله اثـر
خود را برگرفته از مفاهیم اسالمی و قرآنی و در نتیجه ارزشمند و مـتق جلـوه دهـد؛ عـالوه
بر اي كه همچون قرآن آغاز كتاب خوي ،را با حمد و ستاي ،خداوند آغاز میكند
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تصویر ( .)1برگ نخست نسخۀ خطی

سرلوح ،تا صفحة نخست ،حاشیههای تمام صفحات و جدولهای نسخه تذهیبكاری
شده است اي ويژگی حاكی از تموّل صاحب نسخه در زمان تحرير كتاب است و گويـای
اي موضو است كه مؤلّ

از همان ابتدا قسد داشته است تا آن را به سلطان سلیمان قانونی

پیشک ،كند از برگ نخست تا پايان بـرگ  34بسـیاری از جمـالت نسـخه ،بـه نقطـههـای
درشت قرمررنگ – با قطر  5میلیمتر – منتهی میگردند؛ امّـا بهتـدريج تـا صـفحة  34ايـ
نقطهها كمتر و سپس حذ .میگردند اي نسـخه در  90بـرگ تحريـر شـده اسـت انـدازة
برگهای آن  ،24×17طول خطوط  15×10س م و هر صفحه  13سـطر را در خـود جـای
میدهد در آغاز و انجام كتاب ،اي اثر بـه سـلطان سـلیمان قـانونی فم  974ق ) اهـدا شـده
است مهر سلطان يادشده و دروي ،مسطفی ،مفت ،اوقا .حرمی شـريفی  ،نیـر در نسـخه
نق ،بسته است؛ بنابراي احتماالد اي اثر برای سلطان سلیمان نوشته شده باشد در اي نسـخة
خطی سرلوح و عالئم با زر ،جدول به زر په و الجـورد زينـت داده شـده اسـت تريینـات
مشخسـات ظـاهری آن
ّ
ستارهای و جدولبندی ابیات و خالیمانـدن جـای ترقیمـه از ديگـر
است تمام عناوي اصلی و فرعی فبابها و فسول) با رنگ قرمر و با قلمی درشتتر نگاشته
شده است اي نسخه در مأخذ فهرسـت دسـتنويسهای فارسـی كتابخانـة فـاتح فاسـتانبول
تركیه) ،صفحة ف )137و با شمارة بازيابی ف )3515نگهداری مـیشـود بـر اسـاس يادداشـت
تملّک و سجع مهری كه بر اي نسخه منقوش است ،سلطان محمـود عثمـانی ،ايـ نسـخه را

52

وق

نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

شماره51

كردهاست بر مبنای محتويّات نسخه ،خضـر منشـی بعـد از تـألی  ،نسـخة خـوي ،را

بازخوانی كردهاست؛ وی هر جا كه واژهای را فراموش مینمايد ،درون نشانی مشخص واژة
مربور را قرار میدهد و با همان خط مت اصلی ،واژه يا تركیب موردنظر را خار از جدول
قرار میدهد و در كنار آن توضیحی با استفاده از كلمة «صحیح» میآورد
-3-2فصلبندی موضوعات

عنوان اي نسخة خطی بر موضوعات اخالقی اشاره دارد؛ بااي حال از مؤلّفههايی كـه بـه
سیاست خانه و سیروسلوک صوفیانه نیر مربوط میگردد ،خالی نیست؛
در سیاست منرل نُموده می آيد كه اساس منرل به دهار رك مُوسَّس است و تَشیدِ مبـانی آن و
سق

آن سیاست باشد و همچنانکه خانه عبارت است از دهـار ديـوار بـا سـق

و سـق

هـر

دهار ديوار را شامچ بايد اگر نَه دنی باشد ،خانه نَه بُود؛ بلکه حايطی بُود سیاست نیر در حفظ
و تدبیر بهمثابه سق

بُـود و اركـان اربعـه منـرلِ اوّل ،امـوال اسـت دوم ،اَزوا سـیم ،خُـدّام

دهارم ،اوالد امّا تدبیر مال ،نظركردن است در سه امر؛ يکی دخـچ ،ديگـر حفـظِ ،سـیُم خـر

فخضر منشی ،بیتا 29 :ب)
گاهی مؤلّ

بهويژه در وادی تسوّ .و معرفی نحلههای صوفیان ،بخ ،قابچتوجّهی از

كتاب را به آن موضو ها اختساص میدهد؛
زُمره ديگر از سالطی اَتقیا ،اساطی ِ اَصفِیا كه مس وجود مجازی را در بوتة رياضت بـه آتـ،
مجاهده گداختهاند و با محبّت حضرت موجـود حقیقـی از میـان جـان سـاخته؛ از هسـتی فـانی

درگذشته و به اَنظار تجلیّات حَیِّ باقی مُشَرَّ .گشته ،نقشبنديّهاند فخضر منشی ،بیتا 89 :آ)
با اي اوصا .كتاب در سه مقالة اصلی سـاختاربندی شـده اسـت؛ ف )1در بیـان اخـالق
كريمه و ذمیمه و امراض نفس و عال آن و سیئات مرضیّه بر طرين حکمـا بـر سـبیچ ايجـاز
ف )2در بیان اخالق روندگان اهچ بین ،و سـیر عقلـی و سـمعی؛ و مبنـی از دقـاين نظـری و
عملی كه به منرلـة لُـب مباحـ
لطاي

اوّل و خالصـة آن فـ باشـد ف )3در بیـان نکتـهای دنـد از

اقوال مجتهدان علم توحید و احـوال مبـارزان مضـمار تجريـد و تفريـد؛ مبـیّ نتـايج

كلماتی كه در مقالة دوم مذكور است و بهمثابة لُب لُب واقع است هركدام از مقالههـا خـود
به بابها و فسچهای گوناگونی تقسیم شده است و مؤلّ

در آغاز هر مقالـه ،بـاب و فسـچ
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به اي تقسیمبندی اشاره میكند براي اساس خضر منشی تألی

خوي ،را بـا ديبادـه آغـاز

میكند ابتدای ديباده با ستاي ،خدا آغاز میشود ،با مدح پیامبر ادامه میيابد و بـا وصـ
جالل و شکوه سلطان معاصر نويسنده پايان میيابد بیشتري بخ ،ديباده كـه دنـد صـفحه
از كتاب را در برمیگیرد قسـیدهای اسـت كـه بـه شـرح اوصـا .سـلطان محبـوب مؤلّـ
اختساص دارد فخضر منشی ،بیتا 6 :ب 5-آ) مقالة نخست كتاب بـا وامگیـری از مباحـ
كالمی ،فلسفی و دينی دربارة محاس و رذايچ اخالقی آدمی؛ همچون كبر ،حسد ،شجاعت
و صبر است در اي مقاله ،نويسنده ابتدا از دیستی نفس و اخالق و رذيلـت بحـ

مـیكنـد

فخضر منشی ،بیتا13 :آ) و سپس حیلتهای نفـس و روشهـای رويـارويی بـا آن را تبیـی
میكند مقالة يادشده شامچ يک مقدّمه ،دو باب و هفت فسچ است كه از فضـايچ و رذايـچ
اخالقی گرفته تا تدبیر منرل و سیاست مُدن را در برمیگیرد مقالة دوم به گفتـة نويسـنده بـه
مثابة اذهار و شکوفههای مقالة اوّل است فخضر منشی ،بیتا 44 :آ) در اي بخـ ،،نويسـنده
به فضايچ و من،های صوفیان و سالکان میپردازد اوصـافی كـه در مقالـة اوّل مـورد بحـ
قرار میگیرد ،مقدّمهای است كه برزيدن آنها راه رسیدن بـه محاسـنی اسـت كـه در مقالـة
دوم ،از اوصا .سالکان و عارفان پنداشته شدهاست مقالة اخیر نیر يک مقدّمه ،ش ،باب و
ش ،فسچ را دربرمیگیرد مؤلّ

در اي بخ ،،از دیستی و ماهیت حركت آغاز مـیكنـد

فخضر منشی ،بیتا 44 :ب) و سپس موضوعاتی همچون ايمان ،نیّت ،صدق و انابت و فقر را
تبیی و تشريح میكند مقالة سوم بهمنرلة لُب لباب بح های كتاب است در اي جا فضـای
نوشتاری و موضوعی كتاب حول كلیدواژههای مرسوم در مباحـ
همچون مُحِّب ،دوست و شوق میدرخد و بـه وصـ

عرفـان نظـری و عملـی؛

اوصـافی و كردارهـايی دـون نمـاز،

توجّه و طهارتِ «شوريدگان خرابات و ژولیدگان مقامات شوق» میپـردازد فخضـر منشـی،
بیتا 73 :ب) بخ ،پايانی اي مقاله ،به معرفی ده فرقة صـوفیه؛ از جملـه سـهلیّه و طیفوريـه
اختساص دارد نويسنده در بندهايی جداگانه ويژگی متماير آنها را – بر اساس تأكید آنان
بر مقام خاصّی از سـلوک -شـرح مـیدهـد بـر ايـ مبنـا ،وی سـهلیه را جمعـی از سـالکان
توصی

میكند كه بر مقام «توجّه» تأكید میورزند؛ حال آنكـه طیفوريـه بـر مقـام « ُسـکر»

اصرار دارند پايانبخ ،كتاب ،در همی مقاله ،بار ديگـر قسـیدهای اسـت كـه نويسـنده در
وص

سلطان و ممدوح خوي ،و طلب رحمت از او سروده است
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-4-2مشخّصات زبانی

در هر مت و نوشتاری ،زبان يکی از مؤلّفههايی است كه مت را در مقايسه با متون ديگـر
متماير میكند؛ زيرا آنده كه صرفاد زبان را بنیـان مـینهـد ،تمايرهـای زبـانی اسـت فن ک:
احمدی )17 :1382 ،مؤلّ

در خلن يک مت از بافت تاريخی اجتماعی زبان دورة خـوي،

و همچنی زمینههای فردی و شخسی زبانی خود جـدا نیسـت فن ک :شمیسـا 1384 ،الـ :
 )90نسخة اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء نیر برخی از ويژگیهای زبانی ،تاريخی و فردی
را در خود جای دادهاست كه در نهايت سبک و سیاق آن را رقم مـیزنـد از برجسـتهتـري
مشخسّات زبانی اي نسخه میتوان به موارد ذيچ اشاره كرد؛
 -1-4-2واجی

مت نسخة خطی يادشده در كاربرد برخی از وا های زبانی دارای ويژگیهـای خاصـی
است عکس آنده كه در زبـان فارسـی معیـار مرسـوم اسـت ،نويسـنده گـاهی در نگـارش
واژگان ،واجی را بدل از واجی ديگر به كار میگیرد؛ همچون
 1كاربرد كسره بعد از فه) و نشانة فی) میانجی« :جملۀِ مخلوقات» فخضر منشـی ،بـیتـا3 :
ب)« ،کنهِ معرفت» فخضر منشی ،بیتا 3 :ب)« ،غایلۀِ تعطیچ» فخضر منشی ،بیتا 3 :ب)
 2بهكارگیری فک) بهجای فگ) :اگر

«اكر» فخضر منشی ،بیتا 37 :آ) ،بازگشته است

«بازکشتهاست» فخضـر منشـی ،بـیتـا 3 :ب) ،برگريـدگان

«برگزیددکان» فخضـر

منشی ،بیتا 4 :آ)
 3جانشینی فب) بهجای فپ) :پادشاه اسالمپناه

«اسالمبناه» فخضر منشی ،بیتا 4 :ب)

فخضر منشی ،بیتا 4 :ب) ،اوان سرگردانی

«آوان سرگردانی» فخضر منشـی ،بـیتـا:

11آ)
 4كاربرد ف ) بهجای فچ) :دي و مُلک چون دو سلسلهاند

«دي و مُلک جدون دو

سلسلهاند» فخضر منشی ،بیتا 4 :ب) ،دنانکه مُلک بیدي قرار نگیرد

«جُنانکه مُلـک

بیدي قرار نگیرد» فخضر منشی ،بیتا 4 :ب)
 5استفاده از فو) بهجای فء) :سـخ خواجـه بهاءالـدّي نقشـبند اسـت
بهاوالدّین نقشبند است» فخضر منشی ،بیتا 78 :ب)

«سـخ خواجـه

بهار و تابستان 1401
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 6استفاده از فء) بهجای فی) میانجی :عال  ،شنیدن وعیدهای بلیغ است

« عال  ،شنیدن

وعیدهاء بلیغ است» فخضر منشی ،بیتا 27 :آ)
 -2-4-2واژگانی

از جمله مشخسّات نسخة خطی مربور كاربرد خاصِّ برخی از واژگـان اسـت ايـ نـو
كاربرد در برخی از بخ،های نسخة خطی بسامد بااليی دارد؛ بهنحویكـه سـبک نوشـتاری
نويسنده را شکچ میدهد از جملة اي كاربردها میتوان به موارد ذيچ اشاره كرد؛
 1كثرت بهكارگیری تتابع اضافات« :عِنان ادهـم تیرگـام قلـم» فخضـر منشـی ،بـیتـا 8 :آ)،
«استدعای خُلودِ حشمت همركاب» فخضر منشـی ،بـیتـا 8 :آ)« ،خرانـة گـوهر شـبدـرا
محبّت» فخضر منشی ،بیتا 89 :آ)« ،حمدی كه نق ِ،مُهرِ خُلـوصِ طـويّت ،از سـکة سـبیکة
قُدوسیّان بود» فخضر منشی ،بیتا 3 :آ)« ،ظهورِ آثارِ احکام ِاو» فخضر منشی ،بیتا 3 :ب)
 2كاربرد حر .ربط فده) در معنای استدالل« :ده ،رسوم احکـام و اوامـر سـلطان بـهرغم
ابنای زمان بهمنرلة قضای نازل از سما است» فخضر منشی ،بیتا 48 :ب)
 3كثرت استفاده از حر .ربط فو) در پیوند جمالت؛ «دنانکه طبع مرد جاهچ به مجالسـت
عُلما بگردد و به تحسیچ علم میچ نُمايد و بدي سبب از مضین جهچ خالص يابد و همچنی
عاصی از استما مواعظ و نسايح از معسیت بازايستد و بـه توبـه گرايـد » فخضـر منشـی،
بیتا 14 :آ)
 -3-4-2نحوی

خاصـی را از مقولـة نحـوی نیـر در
ّ
نسخة اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء ،ويژگیهای
خود میگیرد اي ويژگیها گاهی حاصچ ضع
جابهجايی اجرای جمله باع

تـألی

نويسـنده اسـت كـه بـا حـذ .يـا

تعقید معنوی برخی عبارات و جمالت میگردد و گـاهی نیـر

نتیجة كاربرد بسیار عبـارات و گـرارههـای عربـی اسـت كـه مؤلّـ
احادي

و نقچقولهای عربی در تألی

آن را در قالـب آيـات،

خود به كار مـیگیـرد بـدي ترتیـب مؤلّـ

تسـلّط

خوي ،را بر زبان و ادب عربی؛ بهويژه قرآن نشان میدهد از جملة اي ويژگیها كه بسامد
بااليی در نسخة يادشده دارد ،میتوان بدي مشخسات اشاره كرد؛
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 1بهكارگیری جمالت عربی بهعنوان بخشی از جملههای مركّب؛
و آثار و اخبار اهچ سخا و انفاق شُنُودن و اطّال يافت بر وَخامت عاقبـت بُخـچ و بخیـچ هـم در
دنیا و در عُقبا؛ امّا در دنیا بَشّر مالُ البخیچ بِحادثٍ اَو وارثٍ و امّا در عقبی دنانکه مذكور گشت

و بهيقی دانست كه مال دنیا در معرض زوال و محچّ انتقال است فخضر منشی ،بیتا 29 :آ)
 2استفاده از آيات قرآن بهعنوان گرارة جمـالت اسـنادی« :لفـظ و عبـارت ،يَخـرُ ُ مِنهمـا
اللُؤلُؤ وَ المَرْجان ،2رای و ضمیرش الشَمسُ و القَمرُ بِحُسـبان ،3اَبْکـار افکـارش لَـم يَطْمِـثهُ َّ
اِنسٌ قَبْلَهُم وَلَا جَانٌّ» 4فخضر منشی ،بیتا 7 :آ)
 3ضع

تألی  :در كتب بالغت ،جمالتی را كه اجـرای كـالم و تركیـببنـدی آن موافـن

قواعد دستور زبان و لغت نباشد ،از درجة اعتبار ادبی ساقط دانستهاند و عنوان ضع

تـألی

و مخالفت قیاس را در تبیی اي ناهنجاری به كار بردهاند فن ک :همـايی)10 -11 :1371 ،؛
«الجرم جوهری نَفْس ناطقَـه دـون دسـت تسـرّ .خـود را از انتظـام دُرر و اللـی مَحامـد و
مدايح شريف ،كه [در] گوش و گـردن ايـام و لَیـالی مـريّ اسـت ،قاصـر دانسـت» فخضـر
منشی ،بیتا 9 :آ)
-5-2سهوهای مؤلف

امروزه صنعت داپ بسیاری از سهوها و رنجهای تألی
و همی كاستی ،بر ارزش رنجهای پیشینیان در تألی

و تدوي كتاب را كاسته اسـت

نُسخ خطـی افـروده اسـت و سـهوهای

معدود مؤلّفان و كاتبان از ارزش آن نمیكاهد بسیاری از آثار تألیفی گذشتگان يا به دسـت
كاتبان رونويسی میشد و يا پس از خلن يا تـألی

اثـری ،ايـ كاتبـان بودنـد كـه در قالـب

نسخههای خطی زمینة نشر و تکثیر آنها را مهیّا میكردند در كتابت نسخههـا رسـم بـر ايـ
بوده است كه كاتب نام خود را در پايان نسخة خطی بنويسد؛ ازاي رو به دلیچ اهمّیّت نقـ،
كاتب در اعتبار و ارزش نسخه ،نقچ و ضبط نام او در خاتمة نسخههای خطی ضروری است
فن ک :فريدونی و عمادی)3 :1390 ،؛ امّا در نسخة اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء نام هیچ
كاتبی ياد نشده است و بر اي مبنا میتوان بدي نتیجه رسید كه يا كاتب ناشناس اسـت و يـا
خود مؤلّ

بوده است؛ خسوصاد كه بـه گفتـة مؤلّـ  ،وی ايـ نسـخه را بـهعنوان پیشـک،

خوي ،،به شاه سلیمان قانونی تقديم كرده است فخضر منشی ،بیتا 6 :ب)
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او نیــر

هويداست ،وی با آثار ادبی ،عرفانی ،حکمی و زبان عربی آشنايی و بهزعم خوي ،بر آنها
تسلّط داشته است فخضر منشی ،بیتا 7 :آ و ب) و سعی دارد كه به امانـتداری در اسـتفاده
از تألیفات ديگران پايبند بمانـد؛ همچنـانكـه در بخشـی از كتـاب خـوي ،،مأخـذ عبـارات
منقول از غرالی و كتاب عجايباألخالق را كه در پی هم میآورد ،دقیقاد مشـخص مـیكنـد
فخضر منشی ،بیتا 17 :ب) بااي حال خضر منشـی در تـألی

خـود ،در دنـدي قسـمت از

كتاب ،ددار سهوهای نوشتاری و انتسـابی شـده اسـت در علّـت رادادن دنـی خطاهـايی،
میتوان به مواردی دون تعجیچ نويسنده در تألی

اثر ،عدم بازخوانی دقین آن و يا احتمـاالد

نداشت مهارت عمین و ژر .نويسنده با آثار ادبی اشاره كرد از جملة اي سهوها مـیتـوان
اي موارد را ذكر كرد؛
 -1انتساب شعر :مؤل

در بخشی از اثر خود ،آنگاه كه به ابیـات فارسـی اسـتناد مـیكنـد،

بیتی را به مولوی نسبت میدهد؛ حال آنكه بیـت يادشـده بیتـی از غـرلهـای سـعدی اسـت
فخضر منشی ،بیتا 87 :آ)
صورتگر زيبای دی  ،گو صورت حُسن ،ببی
يا صورتی برك ،دنی  ،يا توبه ك صورتگری
فسعدی)753 :1398 ،
 -2جایگذاری نثر بهجای شعر :در برگ نخست نسخة خطـی ،مؤلّـ

دو بیـت شـعر را در

جدول قرار داده است؛ امّا وی پس از آن دو بیت ،ادامة كالم را بیت تلقی كرده و آن را در
جدولی كه برای شعر تعبیه شده ،قرار داده است
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تصویر ( .)2برگ  1نسخه؛ سهو در جایگذاری عبارات

 -3نوشتاری« :المُلکُ وَ الدّي تُواَمآن»

«المُلکُ وَ الدّي تُوهاَمدنن» فخضـر منشـی،

بــیتــا 3 :آ) .در بیـت يــادهشــده از غــرل ســعدی نیــر مؤلّـ

واژة صددورتگری را بــهجای

صورتگر آورده است
-6-2سبک نوشتاری

ســبک ،ويژگــی خاصــی اســت كــه نويســنده از لحــا زبــانی و نوشــتاری آگاهانــه يــا
ناآگاهانه در نوشتة خوي ،به كار میگیرد؛ بدي ترتیب تفکّر و طرز تعبیر شاعر و نويسـنده
و سويههای ممتاز آن در قالب سبکی خاص شکچ میگیرد فن ک :بهار )16 /1 ،1388،اي
ويژگیها باع

میشود كه يک مـت از ديگـر متـون متمـاير گـردد سـبکهـا هرگـاه كـه

شخسی میگردند تماير بیشتری را نسبت به متون ديگر از خود نشان میدهنـد؛ هردنـد كـه
مؤلّفان از سبک دورههای زمانی خود و پی ،از تألی

خوي ،رها نیستند قرن دهم هجـری

دورهای اســت كــه نثرنويســان بــه تقلیــد از ســبک آثــار پیش ـینیان روی مــیآورنــد فن ک:
بهار )24-25 /1 ،1388،سبک نوشتاری اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء كه مربوط بـه ايـ
دورة زمانی است ،تلفیقی از سبکهای نوشتاری دورة پی ،از مؤلّ

است وی اثر خـوي،

را در قالــب تلفیقــی از ســبکهــای ســاده ،بینــابی  ،فنــی تــا متکلّ ـ

مســنو مــینويســد؛

بهعبارتديگر سبک نوشتاری كتاب در سبکهای يادشـده در نوسـان اسـت و نويسـنده بـه
يک سبک واحد تکیه نکرده است اي نوسان ،گاه در شیوة متکلّ

مسنو در میپیچـد و

در نتیجة آن ،گاهی فهم مت نسخة خطی دشوار میگردد سبکهای نوشتاری نسخة خطـی
مربور از اي قرارند؛
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مشخسـة بـارز آن
ّ
مسنو  :نثری است كه سجع و قافیه و اطنابهـای مـاللآور

است فن ک :بهار )313-314 /1 ،1388،ايـ ويژگـی در سـبک نوشـتاری نسـخة اخـالق-
األتقیاء و صفاتاألصفیاء برجسته مینمايد؛ «اگر اِسـهاب و اِطنـاب كننـد ،عُقـول را اِزالـه و
اِذهاب كنند و دون ايجاز نمايند ،اعجاز نُمايند و دون بديهه فرمايند دهشت فِرايند» فخضـر
منشی ،بیتا 10 :ب)
 -2فنی :نثر فنی با مترادفات و موازنههای فـراوان شـناخته مـیشـود فن ک :بهـار/1 ،1388،
 )313كه خضر منشی نیر آن را در اثر خوي ،بهكار میگیرد؛ «ارزنده آنکه طالبـان سـعادتِ
ابدی به خطبة وی مبادَرت فرمايند ديبايی است زيبـا و مـوّا و نَسـیجی مَوفوراالِبتهـا كـه
نسّا حکمت ،بر قامت اقبال سعادتمندان صاحب تَوفین بافته» فخضر منشی ،بیتـا 11 :ب -
 12آ)
 -3بینابی  :در نثر بینابی سادگی و دشواری مت بر يکديگر غلبه ندارنـد «و مـیتـوان گفـت
كه در اصچ قسد نويسنده ،آساننويسی بوده است» فشمیسا 1384 ،ب)216 :؛ همچنانکه در
نسخة خطی اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء بـه كـار مـیرود؛ «دـون ارسـطو بـه هندوسـتان
رفت و حکیم را مالزمت نُمود و مدّتی با هم صـحبت داشـتند و بـر پايگـاه علـوم و مـدار
رسوم يکديگر اطّال يافتند ،حکیم هند افالطون را اِستحسان نُمود » فخضر منشـی ،بـیتـا:
 18آ)
مشخسـة نثـر مرسـچ
ّ
 -4مرسچ :بیتکلّفی و مقیّد نبودن مت به صنايع ادبـی و زينـت كـالم،
است فن ک :شمیسا1384 ،ب )23 :اي نو سبک نیـر در اثـر خضـر منشـی بـه كـار رفتـه
است؛ «دوم ،آنکه اي همه صفات در وی به غايـت زشـتی بُـود و ايـ بـدخوی مطلـن بُـود
واجب بُود وی را از میان خَلن بیرونكردن كه نرديک بُود بهصورت شیطان» فخضر منشـی،
بیتا 17 :آ)
-7-2بینامتنیّت

هــیچ اثــر و پديــدار انســانی در خــأ ســاختهوپرداخته نمــیگــردد متــون نوشــتاری و
غیرنوشتاری وامدار آثار پی ،از خود هستند آثار منثور و منظوم ادبـی نیـر از ايـ موضـو
مستثنی نیستند بینامتنیت ،ويژگی تمام برساختههای آدمی است كه نشانی از خلّاقیّت و تأثیر
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گوناگون آثار پیشی را در خود دارند فن ک :احمدی )58 :1382 ،نسخة اخـالقاألتقیـاء و
صفاتاألصفیاء نیر در سبک نوشـتاری ،موضـو و بالغـت خـود وامدار آثـار پیشـی خـود
است؛ بهويژه كه در مؤلّفههـای يادشـده ،خلّاقیّـت و آفـرين ،فـردی و شخسـی مؤلّـ
تألی

در

وی ديده نمیشود نويسندة اي نسخه در بخ،هايی از كتـاب از مؤلّفـان و شـاعرانی

ياد میكند كه آثار آنان را ديده و مطالعه كرده است گاه نیر مؤلّ
بهره میبرد كه در تألی
به مباح

از شعر و نثـر ديگرانـی

خود نامی از آنان نمیبرد مهمتري منبع خضر منشی در پـرداخت

اخالق و عرفان نظری و عملی قرآن است او بـرای توضـیح و تبیـی موضـوعات

كتاب خود از آيات بسیاری سـود مـیجويـد اسـتناد بـه آيـات قـرآن بـرای بسـط و تفهـیم
موضوعات كتاب بیشتري بسامد كاربرد را در آن به خـود اختسـاص داده اسـت در مرتبـة
بعدی ،سخنان پیشوايان دي و كتابهای اخبار و احاديثی است كه نويسـنده بـرای اسـتناد و
پرمايهشدن تألی

خود از آن سود میجويد اي سخنان و احاديـ

را مـیتـوان در منـابعی

دون نهجالبالغه و نهجالفساحه فخضر منشی ،بیتا 13 :آ و  49آ) تا بحـاراألنوار محمّـدباقر
مجلسی فخضر منشی ،بیتا 33 :ب) و التّوحید اب بابويه فخضر منشی ،بیتـا 76 :آ) و ديگـر
كتب حدي

بازيافت مؤلّ

در فسچهايی كه به عرفان عملی و شناساندن فرقههای صـوفیه

میپردازد ،از ذوق و شعر شاعرانی كه در سـرودههـای خـوي ،بـه درونمايـههـای عرفـانی
پرداختهاند ،بهره میبرد ابیاتی از غرلهای ديوان شـمس مولـوی فخضـر منشـی ،بـیتـا84 :
ب) ،غرلهای حافظ فخضر منشـی ،بـیتـا 75 :ب) ،سـعدی فخضـر منشـی ،بـیتـا 26 :آ) و
اسرارنامة عطارفخضر منشی ،بیتا 89 :ب) و تحفهاالحرار جامی فخضر منشی ،بیتـا 90 :آ و
ب) از اي دستهاند؛ هر دند نويسنده در مت خوي ،به تعـداد انگشـتشـماری از منـابع يـاد
شده ارجا دادهاست
بر اساس آنده كه از سبک نوشتاری و همدنی يادكرد مؤلّ

از شاعران و نويسندگان

پی ،از خود بر میآيد ،میتوان سويههای تأثیر از آثـار ديگـران را در تـألی
دستهبندی كرد؛

وی اي گونـه
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 -1-7-2اشعار و عبارات بیمأخذ

خضر منشی در جایجای اثر خوي ،از اشعار سرودة خوي ،استفاده مـیكنـد و عنـوان
«نظم للمؤلّ » را بر آن قرار میدهد؛ امّا وی بیتی از سعدی را به كار میگیرد؛ حـال آنكـه
نامی از سعدی نمیبرد فخضر منشی ،بیتا 8 :آ)؛
ز نق ،روی تو مشّاطه دست بازكشـید

كه شرم داشت كه خورشید را بیارايـد
فسعدی)601 :1398 ،

يکی ديگر از ويژگیهای اي نسخة خطی كـاربرد فـراوان آيـات و احاديـ

و عبـارات

عربی است نويسنده در استفاده از عبارات عربی ،سوای آيات و احاديـ  ،گـاهی از مأخـذ
يا گويندة سخ نامی نمیبرد برخی از اي عبارات از اي قرارند؛ «لَوْ وُزِنَ خو ُ.المُـوم وَ
رَجاؤُهُ قَدْ اِعتَدَال» 5فخضر منشی ،بیتا 60 :ب)« ،لَو قِیچَ لی مَاتُريدُ اَقُـولُ اُريـدُ اَنْ ال اُريـد»

6

فخضر منشی ،بیتا 63 :ب)« ،لَوْ نَطَنَ العَـارِ ُ.هَلَـکَ وَ لَـوْ َسـکَتَ المُحِـبَ هَلَـکَ» 7فخضـر
منشی ،بیتا 68 :آ) همچنی نويسنده در اثر خود از كتابی ياد مـیكنـد و عبـارات آن را بـه
كار میگیرد كه اكنون اثر يا نشانی از آن كتاب در دست نیست و ايـ نشـان ،گويـای ايـ
موضو است كه ده بسیار آثاری در فرهنگ و زبان ايرانی تألی
آنها باقی ماندهاست؛ با اي كه مؤلّفان ديگر در تـألی

شدهاند كه فقـط نـامی از

آثـار خـود از آنهـا بهـره بـردهانـد،

آندنانكه در اثر خضر منشی میبینیم؛
و صاحب كتاب عجايـباالخـالق آورده اسـت كـه ارسـطوطالیس قبـچ از وزارت اسـکندر از
تَالمذة افالطون بود از افالطون اجازت خواست كه نرد حکیم هند رَود افالطون رخست داد؛

ولیک در وقتِ رفت صورت خود را بر قطعـهای نَمـد اِرتسـام نمـود و بـه ارسـطو داد فخضـر
منشی ،بیتا 18 :آ)
 -2-7-2تأثیر از سبک و اندیشۀ آثار بزرگان ادب فارسی

ويژگی خاص اثر اخالقاألتقیاء و صفاتاألصفیاء دنبالـهروی و تقلیـد از سـبک زبـان و
انديشة بررگـان زبـان و ادب فارسـی اسـت در ايـ زمینـه ،خضـر منشـی در سـیاق و شـیوة
نوشتاری خوي ،و تأثیرپذيری از تألیفات پی ،از خود بـدي آثـار ،نويسـندگان و شـاعران
نظر داشته است؛
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 1سعدی« :روضـة معطّـر و قلـب منـوّر و قالـب مطهّـر حضـرت خواجـة كائنـات و خالصـة
موجودات ،مسافر افالک و زيبندة تا لوالک ،مُهر دُر نبوّت ،مِهر بُر فتوّت ،نَیّـر اعظـم
رسالت ،قُطب فَلَک بَسالت ،رافع اَبنیة اِجتبا ،ناصِب اَلوية اِصطِفا» فخضر منشی ،بیتا 3 :ب)
 2تاريخ جهانگشای جوينی« :هنگام هَبُوبِ عَواص

َواصـ
صـوار .و حلـول ق ِ

حـوادث

مترلرل بُود» فخضر منشی ،بیتا 37 :ب)
 3نظامی گنجوی:
مركبــــی از بـــــاد صـــــبا تیرتـــــر

وز نَفَــــس صــــبح ســــبک خیرتــــر
فخضر منشی ،بیتا 40 :آ)

 4قابوسنامه:
صاحب قابوسنامه آورده است كه كافیُالدَّوله كه اعظـم ملـوکِ آل بويـه بـوده اسـت ،وی را
برادر كِهتر بود؛ امیرعلی نام و ملقّب به فخرالدَوله وقتی با جمعی متّفن شدند كه كافیالدَّوله را
از میان بردارند و فخرالدَّوله پادشاه شود و زمان مساعدت نکرد و اي عريمـت در حیِّـر تعويـن

افتاده ،انتشار يافت فخضر منشی ،بیتا 41 :ب)
 5كتب آثار و سیرالملوک« :و از سـخنان اردشـیرابـ بابـک اسـت؛ المُلـکَ الال بِالرّجـالِ و
الرِجالَ الال بِالمالَ وَ المالَ الال بال َعمارة الال بِالعَدلِ وَ السِّیاسة» فخضر منشی ،بیتا 28 :ب)
 -8-2بالغت

بالغت را از ويژگیهای متون ادبی دانستهاند كه آنها را از ديگر مـت هـای حـوزههـای
دان ،و علم بشری متفاوت میسازد آنده را كه شاعر يا نويسنده از فنـون زيبـايی مـت بـه
كار میگیرد ،ماية بالغت و آراستگی هنری آن دانسـتهانـد در حقیقـت ،معیـار كـالم بلیـغ،
میران اثرگذاری بر مخاطب است و آنچه موجب بالغت كالم میشود ،قرارگرفت هر كلمه
در جای مناسب و محچ و مقام خود است فن ک :علیراده )276 :1399 ،قـرن دهـم دورهای
از نثر فارسی است كه كاربرد سجعها و تکلّفات شاعرانه از مشخسّات بـارز متـون آن دوره
است فن ک :بهار )282 /3 ،1388،نويسندة اي نسخه همچون پیشـینیان بـرای تأثیرگـذاری
بر مخاطب اثر خود را به فنون بالغی آراسته است
 -1سجع فمسجّع) :نثر مسجّع ،نثری اسـت آهنگـی و شـعرگونه؛ هردنـد فــاقد وزن اسـت،
هـمانند شـعر از موسیقی قافیه و زيبايیها و ترفندهای ادبـی و ظرايـ

بالغـی معمـول بهـره
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دارد نثر مسجّع در ادب فارسی ار وااليی دارد و از همان آغـاز پديدآمـدن نثـر دری بـه-
كاررفته و از قرن ششم به بعد كتابها و رساالتی ارزنده به اي نثر زيبـا تـدوي يافتـه اسـت
فن ک :وحیديان كامیار 1379 ،ال  )58 :نسخة خطی اخالقاألتقیاء و صفاتاألصـفیاء نیـر
صدوام ملکدوت و ذاکدران جوامد
مملو از عبارات مسجّع است؛ «مسجود ساکنان َ
جَبروت گردانید صانعی كه هر ذّره از عـالم مُمکنات و مُحددّثات بـر هسـتی او برهـانی
باهِر است و هر جروی از اجرای مُبدَعات و مُخترَعات بر توحید او دلیـچ ظاهر» فخضـر
منشی ،بیتا 3 :ب)
 -2ازدوا  ،تضمی المردو يا اعناتالقرينه :صنعتی است كه «از فرو سجع محسـوب مـی
شود و آن هماهنگكردن دو يا دند جمله است بـهطوریكـه انـوا سـجع در حشـو جملـه
متقابچ میشوند» فشمیسـا )43-44 :1395 ،در نسـخة خطـی خضـر منشـی ،كـاربرد صـنعت
ازدوا گاه همراه با واژههای نرديک به يکديگر است و گاه نیر بدون قرينـهبنـدی در ايـ
اثر نسبت جمالت مسجّعی كه تضمی المردو دارند بهمراتب كمتر از سجع است؛ امّا بـی،
از ديگر فنون بالغی به كار مـیرود و برجسـته مـینمايـد؛ «دفـع آن طايفـة شـوم و مَالحـده
ملعون مَرجوم ،گوش هوش ظالم و مظلوم و ظاهر و مکتوم را مملو سـاخت» فخضـر
منشی ،بیتا 9 :ب)؛ «ملحو نظر مَراحم بیغایت و عواط

النِهایت بوده» فخضر منشی،

بیتا 8 :ب)
 -3موازنه :سجع گاهی در سطح كـالم را مـیدهـد؛ بدي گونـه كـه بـهجای دو كلمـه ،دو
جمله باهم هماهنگ میشوند و موازنه پديد میآيـد؛ «بـدي ترتیـب موازنـه ترفنـدی اسـت
موسیقايی و خوشنوا كه هر يک از واژههای مسـرا يـا قرينـة اوّل بـا واژههـای مسـرا يـا
قرينة دوم به ترتیب هموزن است» فوحیديان كامیار 1379 ،ب)54 :
عاشددقٌ
صََ ة ُ اهلِ مــا حَددنِّ ِ
عَلَیــهِ و

غاسددقٌ
عَلَیــهِ َسددالمُ اهلِ مــا جَددنَّ ِ

صَََ ةِ اهلِ مـــا ذَرَّ شدددارِقٌ
عَلَیـــهِ و

8

عَلَیــهِ َسددالمُ اهلِ مــا قَدددَّ سددارِقٌ
فخضر منشی ،بیتا 4 :آ)
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 -4جناس تام و ناقص :جناس يکی از ابرارهای ايجـاد موسـیقی دركـالم اسـت و «از جملـه
فنون مهمّ ادبی است كه اغلب در صدر آرايههای لفظی و گاه در صدر كتب بــديعی قــرار
دارد در بـاب اهمّیّت آن ،همی بس كه برخی آن را در پیوندی درونی با ايهـام و اسـتخدام
دانستهاند» فتجلیچ )67 :1370 ،كاربرد فراوان انوا جناس در اي اثر كه گـاهی بـا عبـارات
مسجّع تركیب میگردد و باع

ايجاد سبک مسنو و متکلّـ

مـیشـود ،حـاكی از نـوعی

سبک منشیانه است؛ «به مکارم اخالق رضیّه و محاس صفات مرضیّه» فخضر منشی ،بیتـا:
 3آ) «حَمامهای از آشیان رمیده و از مخالب عُقاب عِقاب رهیده» فخضر منشی ،بـیتـا12 :
آ)
 -5اشتقاق و شبهاشتقاق :گاهی كلماتی در شعر و نثر به كار میرود كه برخی حرو .آنها
به يکديگر شبیهاند؛ «در دنی حالتی به نظر میآيد كه از هم مشتن شدهاند ،حال آنكه اگـر
از يک ريشه باشند ،جناس اشتقاق يا اقتضاب نامیده میشوند و اگـر از يـک ريشـه نباشـند،
شبه اشتقاق گفته میشود» ففشاركی)39 :1385 ،؛ «قدم صدق در مسالک فضل و افضدال
پی،تر »فخضر منشی ،بیتا 5 :آ) ؛ «حکیم هند افالطون را استحسان نمـود و در تحسین
مبالغه فرمود» فخضر منشی ،بیتا 18 :آ)
 -6تنسینالسفات :بهوفور در اي نسخة خطی به كار میرود در اي آرايه برای يـک اسـم،
صفات متوالی ذكر میشـود فن ک :شمیسـا)160 :1395 ،؛ «خالصدۀ موجدودات ،مسدافر
افالک و زیبندۀ تاج لوالک ،مُهر دُرج نبوّت ،مِهر بُرج فتدوّت ،نَیّدر اعظدم رسدالت،
قُطب فَلَک بَسالت ،راف اَبنیۀ اِجتبا ،ناصِب اَلویۀ اِصدطِفا ،سیّدالمُرَسدلین ،قایِددِ الُردرّ

المُحجلین» فخضر منشی ،بیتا 4 :آ)
-7تضاد :صنعتی است كه در جایجای اي نسخة خطی به كار میرود؛ صـنعتی كـه بـا آن
بی دو يا دند معنی و لفظ ،تضـاد و تقابـچ ايجـاد مـیگـردد فن ک :شمیسـا)109 :1395 ،؛
«نظام امور مُلک و دي كه دون عِقد پروي ِسدمَت انتظدام داشـت ،ماننـد بَنـات الـنَّع،
صفت اِنشتات و انتشار پذيرفته» فخضر منشی ،بیتا 9 :آ)
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 -3نتیجهگیری
نســخ خطــی يکــی از میــراثهــای زبــانی ،ادبــی و فرهنگــیانــد كــه تســحیح ،معرّفــی و
آشکارنمودن ويژگیهای گوناگون آنها ،افرودن به قوام و تداوم هويّت فرهنگی ،زبـانی و
ادب فارسی است در ايـ میانـه ،نسـخة خطـی اخـالقاألتقیـاء و صـفاتاألصـفیاء از جملـه
نسخههايی است كه تا اكنون گمنام مانده و نوشتار حاضر به معرفی آن پرداختـه اسـت ايـ
نسخه همچون هر مت تـألیفی ديگـر همچنـانكـه از بافـت زبـانی و ادبـی و فرهنگـی زمانـة
خوي ،بهره میبرد ،مشخسّههای خاص خود را نیر دارد كه آن را از ديگر مـت هـای ادبـی
متماير میكند اي مشخسّهها را میتوان در خالل بافت زبانی ،موضوعی ،بالغی و بینـامتنی
اثر يادشده جستوجو كرد از ويژگیهای خاصّ اي نسخة خطی نگاشـت آن در بیـرون از
مرزهای ايران قرنِ دهم و تقديم آن به يکـی از سـالطی تـرکزبـان عثمـانی اسـت خضـر
منشی اثر خود را در سه مقالة بنیادي و هر مقاله را در دند باب و فسـچ نگاشـته اسـت ايـ
اثر دارای درونماية اخالقی عرفانی است و مباح

آن بر گرد موضوعاتی میگردد كه سیر

فرد را از تخلّن به اخالق و فضیلتهای فردی تا مقامهای سلوک و تسوّ .رقم میزند در
اي میان ،مؤلّ
احادي

برای توضیح و تفسیچ موضوعات كتـاب ،از آيـات قـرآن ،كتـب اخبـار و

و حتّی شعر شاعرانی دون مولوی ،عطّار ،سعدی ،حافظ ،نظامی و جامی سـود مـی

جويد مقالة نخست كتاب بهسان مقدّمهای نظری و عملی بر مقالة دوم و مقالة اخیر مقدمـه-
ای برای رسیدن به مقالة سوم است در اي سـاختاربندی و بهـرهگیـریهـا خضـر منشـی بـه
ساختار و مراحچ برزيدن اخالق و مقامات دينی و عرفانی در جهان انديشة عرفـان اسـالمی؛
يعنی شريعت ،طريقت و حقیقت نظر داشته است نسخة تألیفی خضر منشی تلفیقی از سـبک
و سیاق نوشتاری و بالغی متون پی ،از خود است بااي حال به عنوانی اثری كـه در گذشـتة
زبان و ادبیات فارسی تألی

شده است ،بازخوانی و معرفی آن پرتو بیشتری بر پیشینة زبان و

ادبیات فارسی و تاريخ آن میافکند
یادداشتها
1

همه ستاي،ها ويژة خداست كه ما را به اي [نعمتوها] هدايت كرد ،و اگر خدا ما را هدايت
نمیكرد هدايت نمیيافتیم ،مسلماد پیامبران پروردگارمان حن را به سوی ما آوردند

66

شماره51

نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

2

از آن دو دريا لؤلؤ و مرجان بیرون میآيد.

3

خورشید و ماه با حسابی [منظم و دقین] روانند

4

پی ،از آنان دست هیچ انس و جنی به آنان نرسیده است

5

اگر خو .مؤم را با رجاى او وزن كنند ،هر دو مساوى يکديگر باشند

6

اگر به م گفته شود ده میخواهی ،میگويم :میخواهم آنچه را نمیخواهم

7

و اگر حر .برند ،مىمیرد و اگر محب سکوت كند ،هالک مىگردد

8

رحمت خدا بر او باد تا زمانی كه عاشن ،مهربانی كند درود خدا بر او تا زمانیكه شب به
تاريکی گرايد صلوات خدا بر او باد تا زمانیكه روز و روشنايی باشد درود خدا بر او باد تا
زمانی كه دست دزدی قطع باد
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