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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-ol-

Asfya. 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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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  1401 بهار و تابستان، 51شمارة  دورة جديد، ،25سال 

 
« األصفیاءاألتقیاء و صفاتاخالق»های نسخۀ خطی صات و ویژگیفی مشخّمعرّ

 نگاشتۀ خضر منشی

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2ییدرضا پاشامحمّ، دکتر 1 یزدلیدی دهقانیهادکتر 

 چکیده
 

ق (  964برمکـی ف.  بـ عثمـانبـ األتقیاء و صفات األصفیاء، نگاشتة مظفّرنسخة خطی اخالق
عثمان، ملقّب به خضـر ب است  تاريخ نگارش اي  اثر مربوط به قرن دهم هجری قمری است  مظفّر

هـا شـامچ دنـدي  بـاب و فسـچ اسـت، از آن ركـدامهمنشی، اي  نسخة خطی را در سه مقالـه كـه 
نگاشته و آن را به يکی از سالطی  عثمانی معاصر خـوي،، سـلطان سـلیمان قـانونی، تقـديم كـرده 

های ظاهری و متنـی ايـ  ی و با هد. معرفی مؤلّفهلیتحل یفیتوصاست  اي  نوشتار بر اساس روش 
هـای نسـخة خطـی مربـور در هشـت یی  ويژگـیاثر و با استفاده از تسحیح قیاسی مت  به شرح و تب

سطح مشخّسات ظاهری، موضوعی، زبانی، نحوی، سبکی، بالغی، بینامتنی و سهوهای مؤلّـ  مـی
است  پردازد  بر اساس اي  بررسی، خضر منشی در تألی  اثر خوي، گاه از واژگانی استفاده كرده

و فارسـی در عبـارات، تلفیـن انـوا  كه متفاوت با زبان معیار زمانة اوست  تركیب جمـالت عربـی 
گیـری از های نوشتاری، كاربرد فراوان صنايع ادبی سجع، التفات و تضمی  المـردو  و بهـرهسبک

ات ايـ  نسـخه اسـت   ايـ  نسـخه در  هردنـدانديشه و تأمّالت شاعران و ادبـای پیشـی  از مشخسـّ
های صـوفیان مـیقايد و نحلهی از آن به عتوجهقابچموضو  اخالق نظری و عملی است؛ امّا بخ، 

                                                 
  03/06/1401تاريخ پذيرش نهايی مقاله :                         27/03/1401تاريخ ارسال مقاله :   * 
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داشت گنجینة است برای حفظ و پاسای های اي  نسخة خطی، زمینهپردازد  معرفی و تبیی  ويژگی
 زبانان تألی  شده است شدة زبان و ادبیات فارسی كه در قلمرو غیرفارسیفراموش

 

ات، قـرن  ،یخضر منش اء،األصفیو صفات اءاألتقیاخالق ،یخط ةنسخ  :کلیدیهایواژه مشخسـّ

  دهم

 

 مقدمه-1

 هـای تـاريخی بـودهدر جامعة انسانی، فرهنگ جرئی از زيست  آدمی در فـراز و نشـیب

 شکچ گرفتـه ههای بشری زير سیطرة زبان و انديشناست  تمام پديدارهای فرهنگی در تمدّ

هم بـا سار آن، ابنای بشری به پیوند و تفـاگاهی است كه در سايهاست  زبان و فرهنگ خیمه

بخشـند يازند و زيست زبانی، ادبی و فرهنگی مشترک خـود را قـوام مـیيکديگر دست می

مه، دوازده(  از ايـ  میـان و در بافـت انديشـه و زبـان، : مقد1362ّسیرجانی، فن ک: سعیدی

 ةهـای خطـی از جملـاسـت  نسـخهه میراث مکتوب بشر جايگـاه اساسـی و نخسـت را داشـت

تاريخِ فرهنگ، زبـان، انديشـه و ادبیـات  فرازوفرودة ايرانیان در های فرهنگ و انديشمیراث

زبـان،  یوپرگای به های تسحیح، نقد و معرفی، جان تازهاست كه پرداخت  به آن در زمینه

 دمد ادبیات و فرهنگ فارسی می

 

 لهئبیان مس-1-1

تـأثیرگیری گیرد، عالوه بـر هر مت  ادبی و غیرادبی كه در سپهر انديشة بشری سامان می

گیـرد كـه حاصـچ زيسـت فکـری و ی را به خـود مـیات خاصّاز آثار پی، از خود، مشخسّ

ای كه اي  پژوه، بـر گِـرد آن شـکچ مـی، مسألهاساس يبرا  آن اثر است  ؤلّاجتماعی م

 االصـفیاء صـفات و االتقیـاء اخـالقهـای نسـخة خطـی ات و ويژگـیفی، مشخسّگیرد؛ معرّ

اند و بر اسـاس آن، نسخة مربور را بازخوانی و تسحیح  نموده ،تاراست  نويسندگان اي  نوش

هـا پاسـخ دهـد؛ فی اي  نسخة خطی بدي  پرس،پژوه، حاضر سعی بر آن دارد كه در معرّ

اسـت   بر گرد ده موضـوعاتی نگاشـته شـده االصفیاء صفات و االتقیاء اخالقنسخة خطی 

ست  كدام يک از آثار پیشی  زبـان و ات زبانی و ادبی آن دیهای ظاهری و مشخسّويژگی

 اند ادبیات فارسی بر نگارش آن تأثیر گذاشته
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 پیشینۀ تحقیق-1-2

األصفیاء تنها يک نسخة خطی، در كتابخانة فـاتح اسـتانبول صفات و األتقیاءاز اثر اخالق

 اسـت؛ بـدي  كنون اي  اثر در میان اهچ تحقین و ادب گمنام بوده فتركیه( موجود است و تا

های ظاهری و متنی آن نگاشـته ت تا زمان حاضر پژوهشی دربارة معرفی و تشريح ويژگیعلّ

است  اي  نوشتار بر مبنای تسحیح قیاسی نگارندگان از اي  نسخه و بر اسـاس پرسـ، نشده

پـردازد و بـدي  ترتیـب های پژوه، و روش آن به معرفی اثر يادشده در هشـت سـطح مـی

 نمايد ادبی و تاريخی آن را تبیی  می ها و ارزش فرهنگی،ويژگی

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-3

كـردن هـای خطـی، راهـی بـرای پرتوشـههای نسخهجا كه معرفی و تحلیچ ويژگیاز آن

ذخیرة زبانی و ادبی میراث فرهنگی و انديشگی زبان فارسـی اسـت، ايـ  نوشـتار بـا روشـی 

 و صـفات األتقیـاءمـت  نسـخة اخـالقهـای تحلیـچ ويژگـی توصیفی و تحلیلی بـه معرفـی و

ها و سیاق نوشتار ات، ويژگیآشکاركردن مشخسّ ،پردازد  هد. از اي  تحلیچاألصفیاء می

خطی است كه خود ابراری است برای افرودن بر گنجینة میراث زبـان و ادبیـات و  ةاي  نسخ

 فارسی 

 

 یبررس و حثب -2

تماعی، تاريخی و فردی كه نويسنده يا خالن چ در شرايط اجهر اثر ادبی و هنری را با تأمّ

بسـا آشـنايی بـا شـرايط زمـانی، توان شـناخت  دـهتر میاست، بهتر و عمیناثر در آن زيسته

هـای سـبکی و اسـت، بسـیاری از ريشـهتاريخی و اجتماعی كه نويسـندة مـت  در آن زيسـته

، 1388فن ک: بهـار، تـر كنـد ی ابهامات مت  وی را برای مخاطب روش ورزی و حتّانديشه

1/ 19-18 ) 

 زندگی، احوال و زمانۀ مؤلف -2-1

ق (  964برمکـی ف.  بـ عثمـانرب األصفیاء، مظفّصفات و األتقیاءنويسندة نسخة اخالق

، خلیفـهحـاجیاسـت فن ک:  هبود خوي، از فاضالن زمانمعرو. به خضر منشی است كه 
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وال وی در دست نیسـت و تنهـا از خـالل ها گرارشی از زندگی و اح(  در تذكره36: 1387

آورد  او خـود را دسـتتـوان مختسـری از احـوال او را بـهاش میسطور نسخة خطی تألیفی

كنـد كـه ب(  توصی  می 6تا: فخضر منشی، بی« فقیر در زاويه خُمول مُختفی و مَنسی ةبند»

نسـخة خطـی   اسـت  زنـدگی مؤلّـ كـردهفقر و گمنامی روزگـار را سـپری مـی در گوشة

تـأثیر حـوادث و رويـدادهای گونـاگون قـرن دهـم األصـفیاء تحـتصـفات و األتقیاءاخالق

 هجری است 

فرمانروايان ممالک مختل  برای سیطره بـر  زدوخوردابتدای قرن دهم پهنة كشاك، و  

(  در ايـ  جنـگ و گريرهـا، سرنوشـت و 243-244 /3، 1388يکديگر است فن ک: بهـار،

ای از حـوادث گرفـت  پـارهتأثیر ايـ  حـوادث قـرار مـیو ادبا نیر تحت زندگی نويسندگان

األصفیاء؛ همچون گرير از خانـه و كاشـانه و جـالی صفات و األتقیاءزندگی نويسندة اخالق

المسدور رقم سان زندگی زيدری نسوی نويسندة كتاب نفثهحوادث زمانه، به به سببوط   

سـبب (  خضـر منشـی نیـر بـه51-74: 1389سـوی، ی زيـدری نزاست فن ک: خرند خورده

گريـرد و بـه هجوم و لشکركشی حاكمان ديگر به سرزمی  گرجسـتان از خانـه و وطـ  مـی

برد  موط  اصلی او سرزمی  شـروان اسـت فخضـر منشـی، سرزمی  و آستانة ديگری پناه می

هـا مـیقرلبـاش ق  برای حفظ دي  خود، از فتنه و هجـوم 944ا در سال ب(؛ امّ 8-آ 9تا: بی

-آ(  وی سپس به گرجستان هجرت مـی 9تا: كند فخضر منشی، بیگريرد و جالی وط  می

كند و در آن ديـار بـه سـبب پرهیـر از رويـارويی بـا اشـرار، نُـه مـاه روزگـار خـوي، را در 

ها با جمعی از فقـرا و مسـاكی  كند  او برای گرير از تنگنای محنت و فتنهآوارگی سپری می

كه بـه گفتـة افکند؛ دنانرود و سپس در سرزمی  طربرون تركیه رحچ اقامت میه میبه قاهر

كـرده،  اخرا  اريکون و قرار از آن دسُ امیرا مَطمَح نظر داشته، اَوْتاد خِ  يمحافظت د»وی؛ 

بعـد » ، اي  نسخه را آ(  مؤلّ 9تا: فخضر منشی، بی «مود و به گرجستان درآمدنُ اریفرار اخت

ب( و  8تـا: فخضر منشـی، بـی« علوم و ممارست تواريخ و آثار اَكاسره و خواقی از تحسیچ 

گويد بیشتر روزگار خـوي، را در دنان كه خود میاست و آن در میانة عمر خوي، نگاشته
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مـر نفـیس را بـه مالزمـت و ع»است؛  گری سپری كردهدربار حاكمان شروان به شغچ منشی

« و همـواره طريـن دعـاخوانی و ثناگسـتری پیمـوده مجالست اساطی  سالطی  صر. نمـوده

گونـه كـه از مـت  نسـخة دربارة كی، و مذهب خضـر منشـی آن  ب( 8تا: فخضر منشی، بی

اسـت و ضـم  ايـ  كـه در اثـر خـوي،  كـرده   را اختیـارآيد، وی مذهب تسنّمیخطی بر

ابوسـفیان و  دهد، در دندي  جای كتـاب ازد فص( نشان میارادت فراوانی به حضرت محمّ

 15تـا: كند فخضـر منشـی، بـیياد می« عنهاهللرضی»ديگر خلفای راشدي  با عبارت معترضة 

توانـد بـه كـه خـود مـی -همی  اساس، وی در توصـیفی از پادشـاه روزگـار خـوي،  آ(  بر

أن، كـه » :نويسـداي  دنـی  مـی –باشد مذهب تسنّ  او اشاره داشته بعـد از رسـول رفیـعُ الشـّ

نَبَويّـه وَ مُعلِـی كـاا راسـخ بنیـان  ة  انسان، پادشاهی است كه مُحـیِ مراسـم شـريعافضچ نو

 آ(  15تا: فخضر منشی، بی« صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّم -باشد  سنّت سَنیۀ مصطفویّه

در  پیشک، كرده است  سلیمانسلطان سلیمان قانونی  خضر منشی اثر خوي، را به

رسـید فن ک: حقــی اوزون  حکومـتز سـلطان سـلیم بــهم   بـا درگذشـت يــاوو1520سـال 

(  وی در اي  زمان بیست و ش، سال داشت و به كمک رجـال 505: 2 1368دارشی لی، 

ديدة دوران پدرش با وضع قوانی  جديد به تشکیالت قوای ايالتی نظم و نظامی بنیادی تجربه

حمايت خـوي، قـرار مـی ها را تحتيافت و آنذوق و قريحه را می بخشید  وی مردمان با

از خـود برجـای « یمحبّـ»هايی به نـام داد  سلطان سلیمان، خود طبع شاعری داشت و منظومه

اندازة ديوان شعری است  شهرت او بیشتر به دلیچ شركت در بـی، از  و گذاشت كه در حد

(؛ 550 /2، 1368سیرده جنگ و وضع قوانی  جديد بود فن ک: حقـی اوزون دارشـی لـی، 

دهـد  او در که خضر منشی، او را در مديحة خوي، سلطان سلیمان غـازی لقـب مـیهمچنان

خضـر  ( 537 /2، 1368حقی اوزون دارشـی لـی، م  درگذشت فن ک: 1566ايلول به سال 

منشی به سان بسیاری از ادبا و نويسندگان گذشتة ادب فارسی، پس از حمد و ثنای كردگار 

پردازد و سلیمان غازی، میای محبوب خود، سلطان فص( به مدح و ستاي، فرمانرو و پیامبر

است، ممدوح خود را  سرايی كه در اكثر آثار ادبی گذشته مرسوم بودهت مديحهبه بنا به سنّ
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تـا: بیند فخضر منشی، بـیكند، برتر از همه میها ياد میدر هر موضو  و جايگاهی كه از آن

 آ(  6

ـــــــام ـــــــه ن ـــــــالیش بدار مع ـــــــَ  نَس

            

 لقــــبدــــو ســــلطان ســــلیمان غــــازی 

 

ــالَی ــت تَع ــلطانی اس ــه س ــماهللَ د ــاهج  ج

  

 كــه از مهــر رخــ، بیخــود شــود مــاه 

 

 مشخصّات ظاهری نسخه-2-2

ای د بـه دـرم قهـوهاست  نسخة مربـور مجلّـ نويسنده، اي  كتاب را در يک جلد نگاشته

سـخه، عنـوان اسـت  بـر روی جلـد ن پوسـیدگی، تـرمیم گشـته به سبباست كه شیرازة آن 

اسـت  خط ديگری نوشته شـدهبا قلم و دست« البرمکیعثمانمحاس  اخالق آدمی لمظفرب »

برگ دوم از نسخه بـه «  اخالق اتقیا»است؛  تری در باالی عنوان كتاب آمدهو با مركّب تازه

سـوره مباركـة اعـرا.  43، است كه در آن به آية شکچ و بررگ منقّاینشان مُهری دايره

چُ جـاءَت لَقَـد اللَّـهُ هَدانَا أَن لَوال لِنَهتَدِیَ كُنّا وَما ذاالحَمدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِه»ه دارد؛ اشار  رُسـُ

المتوكـچ »شکچ، در پـايی  بـرگ بـا عبـارت همچنی  نشان مهر ديگری، بیضی  1«بِالحَنِّ رَبِّنا

 جای گرفته است « األعلی عبد رسول مسطفیاهللعلی

اسـت، جمالتـی اسـت كـه بـا  هتوجّـقابچابتدا در برگ نخست اي  نسـخه  ده كه درآن

اند  ايـ  تـريی  از لحـا  مانند از يکديگر جدا گشتهرنگ و ستارههای كودک طاليیدايره

هـای حمـد و سـوره ةبندی آيات قـرآن خسوصـاد در سـورشکلی، شباهت بسیاری به تقسیم

عرفا و برخی از ادبا و شاعران، الگوی تام و كامـچ  جا كه قرآن در بی پايانی آن دارد  از آن

(، دور از ذه  نیست كه نگارندة كتـاب 25: 1386است فن ک: محبتی،   بالغت و بیان بوده

است؛ تـا بـدي  وسـیله اثـر ه بندی آيات قرآن نظر داشتدر آغاز آن از لحا  شکلی به تقسیم

تیجه ارزشمند و مـتق  جلـوه دهـد؛ عـالوه خود را برگرفته از مفاهیم اسالمی و قرآنی و در ن

 كند اي  كه همچون قرآن آغاز كتاب خوي، را با حمد و ستاي، خداوند آغاز میبر 
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 (. برگ نخست نسخۀ خطی1تصویر )

 
 

كاری های نسخه تذهیبهای تمام صفحات و جدولسرلوح، تا  صفحة نخست، حاشیه

خه در زمان تحرير كتاب است و گويـای ل صاحب نساست  اي  ويژگی حاكی از تموّ شده

است تا آن را به سلطان سلیمان قانونی    از همان ابتدا قسد داشتهاي  موضو  است كه مؤلّ

هـای بسـیاری از جمـالت نسـخه، بـه نقطـه 34پیشک، كند  از برگ نخست تا پايان بـرگ 

ايـ    34 ةتـا صـفح جيتـدربها گردند؛ امّـمنتهی می –متر میلی 5با قطر  –درشت قرمررنگ 

اسـت  انـدازة  تحريـر شـده بـرگ 90در اي  نسـخه  گردند ها كمتر و سپس حذ. مینقطه

را در خـود جـای  سـطر 13  و هر صفحه م  س 15×10خطوط طول  ،24×17های آن برگ

 ( اهـدا شـده ق 974  اثر بـه سـلطان سـلیمان قـانونی فم  يا كتاب، انجام و آغازدهد  در می

در نسـخه نیـر  ، یفيشـر  یمفت، اوقا. حرم ی،مسطف ،يو درو يادشده نمهر سلطا  است

در اي  نسـخة  باشد  نوشته شده مانیسلطان سل یبرا نق، بسته است؛ بنابراي  احتماالد اي  اثر

 نـاتيیتر اسـت  زينـت داده شـده زر، جدول به زر په  و الجـورد با مئعال و سرلوحخطی 

ات ظـاهری آن از ديگـر مشخسـّ  مـهیترق یجـامانـدن لیو خا ی ابیاتبندجدول ی واستاره

تر نگاشته ها و فسول( با رنگ قرمر و با قلمی درشتاست  تمام عناوي  اصلی و فرعی فباب

  ل فـاتح فاسـتانبو ةكتابخانـ یفارسـ یهاسينودسـتفهرسـت  خذاست  اي  نسخه در مأ شده

 ادداشـتشـود  بـر اسـاس يری مـی( نگهدا3515ی فابيباز ةشمار( و با 137، صفحة ف(تركیه

 را نسـخه  يـا ،سلطان محمـود عثمـانی ی كه بر اي  نسخه منقوش است،ک و سجع مهرتملّ
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ات نسخه، خضـر منشـی بعـد از تـألی ، نسـخة خـوي، را بر مبنای محتويّ است كرده وق 

نمايد، درون نشانی مشخص واژة ای را فراموش میاست؛ وی هر جا كه واژهبازخوانی كرده

را خار  از جدول  موردنظردهد و با همان خط مت  اصلی، واژه يا تركیب مربور را قرار می

 آورد  می« صحیح»دهد و در كنار آن توضیحی با  استفاده از كلمة قرار می

 

 بندی موضوعاتفصل-2-3

هايی كـه بـه فهاز مؤلّ حال يبااعنوان اي  نسخة خطی بر موضوعات اخالقی اشاره دارد؛ 

 گردد، خالی نیست؛صوفیانه نیر مربوط می روسلوکیسست خانه و سیا

آيد كه اساس منرل به دهار رك  مُوسَّس است و تَشیدِ مبـانی آن و در سیاست منرل نُموده می 

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

اشد، خانه نَه بُود؛ بلکه حايطی بُود  سیاست نیر در حفظ دهار ديوار را شامچ بايد  اگر نَه دنی  ب

ل، امـوال اسـت  دوم، اَزوا   سـیم، خُـدّام  مثابه سق  بُـود و اركـان اربعـه  منـرلِ اوّو تدبیر به

یُم خـر   دهارم، اوالد  امّا تدبیر مال، نظركردن است در سه امر؛ يکی دخـچ، ديگـر حفـظ، سـِ

 ب(  29تا: فخضر منشی، بی

از  یهتوجّقابچهای صوفیان، بخ، . و معرفی نحلهويژه در وادی تسوّ  بهمؤلّ گاهی 

 دهد؛ها اختساص میكتاب را به آن موضو 

زُمره ديگر از سالطی  اَتقیا، اساطی ِ اَصفِیا كه مس وجود مجازی را در بوتة رياضت بـه آتـ،  

سـاخته؛ از هسـتی فـانی و با محبّت حضرت موجـود حقیقـی از میـان جـان  اندمجاهده گداخته

 آ(  89تا: فخضر منشی، بی انددرگذشته و به اَنظار تجلیّات حَیِّ باقی مُشَرَّ. گشته، نقشبنديّه

اخـالق  انیـب در  (1اصلی سـاختاربندی شـده اسـت؛ ف ةدر سه مقالبا اي  اوصا. كتاب 

 جـازيا چیحکمـا بـر سـب نيبر طر هیّمرض سیئاتو  آن و امراض نفس و عال  مهیو ذم مهيكر

و  ینظـر نيقـااز د یو مبنـ ی؛و سـمع یعقلـ ریو سـ ن،یاخالق روندگان اهچ ب انیب در  (2ف

دنـد از  یانکتـه انیـدر ب  (3ف ن فـ  باشـدآ ةل و خالصـب مباحـ  اوّلُـ ةكه به منرلـ یعمل

 جينتـا  یّمبـ ؛ديـو تفر ديـو احـوال مبـارزان مضـمار تجر دیاقوال مجتهدان علم توح  يلطا

هـا خـود   هركدام از مقالهب واقع استب لُلُ ةمثابدوم مذكور است و به ةر مقالكه د یكلمات

  در آغاز هر مقالـه، بـاب و فسـچ است و مؤلّ های گوناگونی تقسیم شدهها و فسچبه باب
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خضر منشی تألی  خوي، را بـا ديبادـه آغـاز  اساس يبراكند  بندی اشاره میبه اي  تقسیم

يابد و بـا وصـ  شود، با مدح پیامبر ادامه میبا ستاي، خدا آغاز می كند  ابتدای ديبادهمی

يابد  بیشتري  بخ، ديباده كـه دنـد صـفحه جالل و شکوه سلطان معاصر نويسنده پايان می

  ای اسـت كـه بـه شـرح اوصـا. سـلطان محبـوب مؤلّـقسـیده ردیگیدر برماز كتاب را 

گیـری از مباحـ  لة نخست كتاب بـا وامآ(  مقا 5-ب 6تا: اختساص دارد فخضر منشی، بی

كالمی، فلسفی و دينی دربارة محاس  و رذايچ اخالقی آدمی؛ همچون كبر، حسد، شجاعت 

كنـد نويسنده ابتدا از دیستی نفس و اخالق و رذيلـت بحـ  مـی ،و صبر است  در اي  مقاله

را تبیـی  هـای رويـارويی بـا آن های نفـس و روشآ( و سپس حیلت13تا: فخضر منشی، بی

مه، دو باب و هفت فسچ است كه از فضـايچ و رذايـچ كند  مقالة يادشده شامچ يک مقدّمی

 دوم به گفتـة نويسـنده بـه ةگیرد  مقالاخالقی گرفته تا تدبیر منرل و سیاست مُدن را در برمی

 نويسـنده ،آ(  در اي  بخـ، 44تا: ل است فخضر منشی، بیهای مقالة اوّاذهار و شکوفه ةمثاب

ل مـورد بحـ  پردازد  اوصـافی كـه در مقالـة اوّهای صوفیان و سالکان میبه فضايچ و من،

ها راه رسیدن بـه محاسـنی اسـت كـه در مقالـة ای است كه برزيدن آنمهگیرد، مقدّقرار می

مه، ش، باب و است  مقالة اخیر نیر يک مقدّدوم، از اوصا. سالکان و عارفان پنداشته شده

كنـد و ماهیت حركت آغاز مـی یستی، از د  در اي  بخ،گیرد  مؤلّمیش، فسچ را دربر

ت، صدق و انابت و فقر را ب( و سپس موضوعاتی همچون ايمان، نیّ 44تا: فخضر منشی، بی

جا فضـای های كتاب است  در اي لباب بح  بلُ منرلةبهكند  مقالة سوم تبیی  و تشريح می

های مرسوم در مباحـ  عرفـان نظـری و عملـی؛ ژهنوشتاری و موضوعی كتاب حول كلیدوا

درخد و بـه وصـ  اوصـافی و كردارهـايی دـون نمـاز، حِّب، دوست و شوق میهمچون مُ

پـردازد فخضـر منشـی، می« شوريدگان خرابات و ژولیدگان مقامات شوق»ه و طهارتِ توجّ

سـهلیّه و طیفوريـه به معرفی ده فرقة صـوفیه؛ از جملـه  ،ب(  بخ، پايانی اي  مقاله 73تا: بی

بر اساس تأكید آنان  –ها را اختساص دارد  نويسنده در بندهايی جداگانه ويژگی متماير آن

دهـد  بـر ايـ  مبنـا، وی سـهلیه را جمعـی از سـالکان شـرح مـی -ی از سـلوکبر مقام خاصّ

« کرسـُ »كـه طیفوريـه بـر مقـام ورزند؛ حال آنتأكید می« هتوجّ»كند كه بر مقام توصی  می

ای اسـت كـه نويسـنده در ديگـر قسـیده بخ، كتاب، در همی  مقاله، باراصرار دارند  پايان

 وص  سلطان و ممدوح خوي، و طلب رحمت از او سروده است 
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 صات زبانیمشخّ-2-4

هايی است كه مت  را در مقايسه با متون ديگـر فهدر هر مت  و نوشتاری، زبان يکی از مؤلّ

نهـد، تمايرهـای زبـانی اسـت فن ک: كه صرفاد زبان را بنیـان مـی دهكند؛ زيرا آنمتماير می

زبان دورة خـوي،  یاجتماع یخيتار  در خلن يک مت  از بافت (  مؤل17ّ: 1382احمدی، 

الـ :  1384های فردی و شخسی زبانی خود جـدا نیسـت فن ک: شمیسـا، و همچنی  زمینه

های زبانی، تاريخی و فردی از ويژگیاألصفیاء نیر برخی صفات و األتقیاء(  نسخة اخالق90

تـري  زنـد  از برجسـتهاست كه در نهايت سبک و سیاق آن را رقم مـیرا در خود جای داده

 توان به موارد ذيچ اشاره كرد؛ات زبانی اي  نسخه میمشخسّ

 واجی -2-4-1

هـای خاصـی های زبانی دارای ويژگیمت  نسخة خطی يادشده در كاربرد برخی از وا 

ده كه در زبـان فارسـی معیـار مرسـوم اسـت، نويسـنده گـاهی در نگـارش   عکس آناست

 گیرد؛ همچونواژگان، واجی را بدل از واجی ديگر به كار می

 3تـا: فخضر منشـی، بـی« مخلوقات جملۀِ»  كاربرد كسره بعد از فه( و نشانة فی( میانجی: 1

 ب(  3تا: فخضر منشی، بی« طیچتعغایلۀِ »ب(،  3تا: فخضر منشی، بی« معرفت کنهِ» ب(،

        بازگشته استآ(،  37تا: فخضر منشی، بی« اكر»فگ(: اگر         یجابهفک(  یریكارگبه  2

فخضـر « برگزیددکان»ب(، برگريـدگان          3تـا: فخضـر منشـی، بـی« استبازکشته»

 آ(  4تا: منشی، بی

 ب(  4تا: فخضر منشی، بی« بناهاسالم»       پناه جای فپ(: پادشاه اسالم  جانشینی فب( به3

تـا: فخضر منشـی، بـی« سرگردانی وانآ»         اوان سرگردانی، ب( 4تا: فخضر منشی، بی 

 آ( 11

دو  ونجددي  و مُلک »          انددو سلسله ونچدي  و مُلک  فچ(: یجابه (   كاربرد ف4

مُلـک  نانکهجُ»         دي  قرار نگیردنانکه مُلک بیب(، د 4تا: فخضر منشی، بی« اندسلسله

 ب(  4تا: فخضر منشی، بی« دي  قرار نگیردبی

 سـخ  خواجـه»ت          الـدّي  نقشـبند اسـءسـخ  خواجـه بهافء(:  یجابه  استفاده از فو( 5

 ب(  78تا: فخضر منشی، بی« نقشبند استالدّین وبها
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عال ، شنیدن »        بلیغ است ییدن وعیدهاعال ، شن فی( میانجی: یجابه  استفاده از فء( 6

 آ(  27تا: فخضر منشی، بی «بلیغ است وعیدهاء

 واژگانی -2-4-2

برخی از واژگـان اسـت  ايـ  نـو   ات نسخة خطی مربور كاربرد خاصِّاز جمله مشخسّ

سـبک نوشـتاری  كـهینحوبههای نسخة خطی بسامد بااليی دارد؛ كاربرد در برخی از بخ،

 به موارد ذيچ اشاره كرد؛ توانیماي  كاربردها  ةدهد  از جملرا شکچ مینويسنده 

آ(،  8تـا: فخضـر منشـی، بـی« عِنان ادهـم تیرگـام قلـم»تتابع اضافات:  یریكارگبه  كثرت 1

دـرا  خرانـة گـوهر شـب»آ(،  8تـا: فخضر منشـی، بـی« ركاباستدعای خُلودِ حشمت هم»

 ةسـبیک کةطـويّت، از سـ خُلـوصِ مُهرِ حمدی كه نق،ِ» ،آ( 89تا: فخضر منشی، بی« محبّت

  ب( 3تا: فخضر منشی، بی «اواحکام ِ آثارِ ظهورِ»آ(،  3تا: فخضر منشی، بی« قُدوسیّان بود

 رغمبـهده، رسوم احکـام و اوامـر سـلطان »   كاربرد حر. ربط فده( در معنای استدالل:2

 ب(  48تا: ر منشی، بیفخض« قضای نازل از سما است منرلةبهابنای زمان 

دنانکه طبع مرد جاهچ به مجالسـت »   كثرت استفاده از حر. ربط فو( در پیوند جمالت؛3

  یهمچن و ابدي خالص جهچ نیمض از سبب  يبد و ديمانُ چیم علم چیعُلما بگردد و به تحس

ی، فخضـر منشـ    «د يـگرا توبـه بـه و ستديبازا تیمعس از حينسا و مواعظ استما  از یعاص

 آ(   14تا: بی

 حوین -2-4-3

ی را از مقولـة نحـوی نیـر در های خاصـّ ويژگی ،األصفیاءصفات و األتقیاءاخالق نسخة 

ها گاهی حاصچ ضع  تـألی  نويسـنده اسـت كـه بـا حـذ. يـا گیرد  اي  ويژگیخود می

گردد و گـاهی نیـر جايی اجرای جمله باع  تعقید معنوی برخی عبارات و جمالت میجابه

  آن را در قالـب آيـات، هـای عربـی اسـت كـه مؤلّـنتیجة كاربرد بسیار عبـارات و گـراره

ط   تسـلّگیـرد  بـدي  ترتیـب مؤلّـعربی در تألی  خود به كار مـی یهاقولنقچاحادي  و 

ها كه بسامد دهد  از جملة اي  ويژگیويژه قرآن نشان میخوي، را بر زبان و ادب عربی؛ به

 توان بدي  مشخسات اشاره كرد؛شده دارد، میبااليی در نسخة ياد
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 ب؛ های مركّبخشی از جمله عنوانبهكارگیری جمالت عربی   به1

يافت  بر وَخامت عاقبـت بُخـچ و بخیـچ هـم در و آثار و اخبار اهچ سخا و انفاق شُنُودن و اطّال 

امّا در عقبی دنانکه مذكور گشت دنیا و در عُقبا؛ امّا در دنیا بَشّر مالُ البخیچ بِحادثٍ اَو وارثٍ و 

 آ(   29تا: فخضر منشی، بی يقی  دانست  كه مال دنیا در معرض زوال و محچّ انتقال استو به

لفـظ و عبـارت، يَخـرُ ُ مِنهمـا »: گرارة جمـالت اسـنادی عنوانبهاستفاده از آيات قرآن   2

، اَبْکـار افکـارش لَـم يَطْمِـثهُ َّ 3سـبان، رای و ضمیرش الشَمسُ و القَمرُ بِح2ُاللُؤلُؤ وَ المَرْجان

 آ(   7تا: فخضر منشی، بی 4«اِنسٌ قَبْلَهُم وَلَا جَانٌّ

بنـدی آن موافـن در كتب بالغت، جمالتی را كه اجـرای كـالم و تركیـب   ضع  تألی :3

اند و عنوان ضع  تـألی  اعتبار ادبی ساقط دانسته ةقواعد دستور زبان و لغت نباشد، از درج

؛ (10 -11: 1371 ،همـايی ن ک:ف اندمخالفت قیاس را در تبیی  اي  ناهنجاری به كار بردهو 

و اللـی مَحامـد و  الجرم جوهری نَفْس ناطقَـه دـون دسـت تسـرّ. خـود را از انتظـام دُرر»

فخضـر « گوش و گـردن ايـام و لَیـالی مـريّ  اسـت، قاصـر دانسـت]در[ مدايح شريف، كه 

 آ(  9تا: منشی، بی

 هوهای مؤلفس-2-5

 كاسته اسـتهای تألی  و تدوي  كتاب را امروزه صنعت داپ بسیاری از سهوها و رنج

و سـهوهای  افـروده اسـتسخ خطـی های پیشینیان در تألی  نُو همی  كاستی، بر ارزش رنج

كاهد  بسیاری از آثار تألیفی گذشتگان يا به دسـت فان و كاتبان از ارزش آن نمیمعدود مؤلّ

شد و يا پس از خلن يا تـألی  اثـری، ايـ  كاتبـان بودنـد كـه در قالـب ويسی میكاتبان رون

هـا رسـم بـر ايـ  كردند  در كتابت نسخها میها را مهیّهای خطی زمینة نشر و تکثیر آننسخه

ت نقـ، یّاهمّ چیبه دل رو يازاكه كاتب نام خود را در پايان نسخة خطی بنويسد؛  بوده است

های خطی ضروری است ش نسخه، نقچ و ضبط نام او در خاتمة نسخهكاتب در اعتبار و ارز

األصفیاء نام هیچ صفات و األتقیاءا در نسخة اخالق(؛ ام3ّ: 1390فن ک: فريدونی و عمادی، 

توان بدي  نتیجه رسید كه يا كاتب ناشناس اسـت و يـا و بر اي  مبنا می نشده استكاتبی ياد 

پیشـک،  عنوانبـه ، وی ايـ  نسـخه را بـه گفتـة مؤلّـ  بوده است؛ خسوصاد كه خود مؤلّ

 ب(  6تا: خوي،، به شاه سلیمان قانونی تقديم كرده است فخضر منشی، بی
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ــبنــا بــرآن نويســد و از تــألی  او نیــر األصــفیاء مــیصــفات و األتقیــاء  اخــالقدــه مؤلّ

 هابر آني، خو زعمبههويداست، وی با آثار ادبی، عرفانی، حکمی و زبان عربی آشنايی و 

داری در اسـتفاده آ و ب( و سعی  دارد كه به امانـت 7تا: فخضر منشی، بی داشته استط تسلّ

كـه در بخشـی از كتـاب خـوي،، مأخـذ عبـارات از تألیفات ديگران پايبند بمانـد؛ همچنـان

كنـد مشـخص مـی قادیدقآورد، می األخالق را كه در پی هممنقول از غرالی و كتاب عجايب

خضر منشـی در تـألی  خـود، در دنـدي  قسـمت از  حال يبااب(   17تا: منشی، بیفخضر 

دادن دنـی  خطاهـايی، ت را  در علّـشـده اسـتكتاب، ددار سهوهای نوشتاری و انتسـابی 

توان به مواردی دون تعجیچ نويسنده در تألی  اثر، عدم بازخوانی دقین آن و يا احتمـاالد می

تـوان ها مـیيسنده با آثار ادبی اشاره كرد  از جملة اي  سهونداشت  مهارت عمین و ژر. نو

 اي  موارد را ذكر كرد؛

كنـد، گاه كه به ابیـات فارسـی اسـتناد مـیانتساب شعر: مؤل  در بخشی از اثر خود، آن -1

هـای سـعدی اسـت كه بیـت يادشـده بیتـی از غـرلدهد؛ حال آنبیتی را به مولوی نسبت می

 آ(  87تا: فخضر منشی، بی

 زيبای دی ، گو صورت حُسن، ببی     گرصورت

 گریيا صورتی برك، دنی ، يا توبه ك  صورت  

 (753: 1398فسعدی،                                           

  دو بیـت شـعر را در در برگ نخست نسخة خطـی، مؤلّـ شعر: یجابهگذاری نثر جای -2

آن دو بیت، ادامة كالم را بیت تلقی كرده و آن را در ا وی پس از جدول قرار داده است؛ امّ

  داده استجدولی كه برای شعر تعبیه شده، قرار 
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 گذاری عباراتنسخه؛ سهو در جای 1(. برگ 2تصویر  )

 

فخضـر منشـی، « مدنناَهتُو المُلکُ وَ الدّي «          »المُلکُ وَ الدّي  تُواَمآن» نوشتاری: -3

 یجابــهرا  صددورتگری   واژةشــده از غــرل ســعدی  نیــر مؤلّــت يــادهدر بیــ. آ( 3تــا: بــی

 آورده است  گرصورت

 

 سبک نوشتاری-2-6

ســبک، ويژگــی خاصــی اســت كــه نويســنده از لحــا  زبــانی و نوشــتاری آگاهانــه يــا  

ر و طرز تعبیر شاعر و نويسـنده گیرد؛ بدي  ترتیب تفکّناآگاهانه در نوشتة خوي، به كار می

(  اي  16 /1، 1388گیرد فن ک: بهار،تاز آن در قالب سبکی خاص شکچ میهای ممو سويه

هـا هرگـاه كـه شود كه يک مـت  از ديگـر متـون متمـاير گـردد  سـبکها باع  میويژگی

كـه  هردنـددهنـد؛ گردند تماير بیشتری را نسبت به متون ديگر از خود نشان میشخسی می

از تألی  خوي، رها نیستند  قرن دهم هجـری های زمانی خود و پی، فان از سبک دورهمؤلّ

ــار  ســانينثرنوای اســت كــه دوره ــه تقلیــد از ســبک آث ــد فن ک: روی مــی انینیشــیپب آورن

كه مربوط بـه ايـ  األصفیاء صفات و األتقیاءاخالق(  سبک نوشتاری 24-25 /1، 1388بهار،

ت  وی اثر خـوي،   اسهای نوشتاری دورة پی، از مؤلّدورة زمانی است، تلفیقی از سبک

ــب تلفیقــی از ســبک ــرا در قال ــا متکلّ ــی ت ــابی ، فن نويســد؛   مســنو  مــیهــای ســاده، بین

های يادشـده در نوسـان اسـت و نويسـنده بـه سبک نوشتاری كتاب در سبک گريدعبارتبه

و  چـدیپیدر م  مسنو  لّ  اي  نوسان، گاه در شیوة متکنکرده استيک سبک واحد تکیه 

های نوشتاری نسخة خطـی سبک گردد هی فهم مت  نسخة خطی دشوار میدر نتیجة آن، گا

 مربور از اي  قرارند؛
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ة بـارز آن آور مشخسـّ هـای مـالل  مسنو :  نثری است كه سجع و قافیه و اطنابمتکلّ -1

-اخـالق(  ايـ  ويژگـی در سـبک نوشـتاری نسـخة 313-314 /1، 1388بهار،ن ک: است ف

اگر اِسـهاب و اِطنـاب كننـد، عُقـول را اِزالـه و »نمايد؛ جسته میبراألصفیاء صفات و األتقیاء

فخضـر « اِذهاب كنند و دون ايجاز نمايند، اعجاز نُمايند و دون بديهه فرمايند دهشت فِرايند

 ب(  10تا: منشی، بی

 /1، 1388بهـار،شـود فن ک: های فـراوان شـناخته مـینثر فنی با مترادفات و موازنه فنی:  -2

ارزنده آنکه طالبـان سـعادتِ » گیرد؛كار میخضر منشی نیر آن را در اثر خوي، به( كه 313

وی مبادَرت فرمايند  ديبايی است زيبـا و مـوّا  و نَسـیجی مَوفوراالِبتهـا  كـه ة ابدی به خطب

 -ب  11تـا: فخضر منشی، بی «نسّا  حکمت، بر قامت اقبال سعادتمندان صاحب تَوفین بافته

 آ(  12

تـوان گفـت و مـی» : در نثر بینابی  سادگی و دشواری مت  بر يکديگر غلبه ندارنـد بینابی -3

(؛ همچنانکه در 216ب:  1384فشمیسا، « بوده استنويسی كه در اصچ قسد نويسنده، آسان

دـون ارسـطو بـه هندوسـتان »رود؛ بـه كـار مـیاألصفیاء صفات و األتقیاءاخالقنسخة خطی 

و مدّتی با هم صـحبت داشـتند و بـر پايگـاه علـوم و مـدار   رفت و حکیم را مالزمت نُمود

تـا: فخضر منشـی، بـی«    رسوم يکديگر اطاّل  يافتند، حکیم هند افالطون را اِستحسان نُمود 

 آ(  18

ة نثـر مرسـچ د نبودن مت  به صنايع ادبـی و زينـت كـالم، مشخسـّ فی و مقیّتکلّمرسچ: بی -4

   نو  سبک نیـر در اثـر خضـر منشـی بـه كـار رفتـه(  اي23ب: 1384است فن  ک: شمیسا، 

دوم، آنکه اي  همه صفات در وی به غايـت زشـتی بُـود و ايـ  بـدخوی مطلـن بُـود  »است؛ 

فخضر منشـی،  «شیطان صورتبهكردن كه نرديک بُود واجب بُود وی را از میان خَلن بیرون

 آ(  17تا: بی

 

 تبینامتنیّ-2-7

ــانی در ــدار انس ــر و پدي ــیچ اث ــاخته خــأ ه ــی وپرداختهس ــتارینم ــون نوش ــردد  مت و  گ

آثار منثور و منظوم ادبـی نیـر از ايـ  موضـو    دار آثار پی، از خود هستندغیرنوشتاری وام

ت و تأثیر اقیّهای آدمی است كه نشانی از خلّويژگی تمام برساخته ،مستثنی نیستند  بینامتنیت
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 و األتقیـاء(  نسخة اخـالق58: 1382دی، گوناگون آثار پیشی  را در خود دارند فن ک: احم

دار آثـار پیشـی  خـود األصفیاء نیر در سبک نوشـتاری، موضـو  و بالغـت خـود وامصفات

  در ت و آفـرين، فـردی و شخسـی مؤلّـاقیّـهـای يادشـده، خلّفهويژه كه در مؤلّاست؛ به

فـان و شـاعرانی هايی از كتـاب از مؤلّشود  نويسندة اي  نسخه در بخ،تألی  وی ديده نمی

  از شعر و نثـر ديگرانـی است  گاه نیر مؤلّ كند كه آثار آنان را ديده و مطالعه كردهياد می

تري  منبع خضر منشی در پـرداخت  برد  مهمبرد كه در تألی  خود نامی از آنان نمیبهره می

عات به مباح  اخالق و عرفان نظری و عملی قرآن است  او بـرای توضـیح و تبیـی  موضـو

تفهـیم  جويـد  اسـتناد بـه آيـات قـرآن بـرای بسـط وكتاب خود از آيات بسیاری سـود مـی

  در مرتبـة داده اسـتموضوعات كتاب بیشتري  بسامد كاربرد را در آن به خـود اختسـاص 

اخبار و احاديثی است كه نويسـنده بـرای اسـتناد و  یهاو كتاببعدی، سخنان پیشوايان دي  

تـوان در منـابعی جويد  اي  سخنان و احاديـ  را مـیاز آن سود می شدن تألی  خودهپرماي

دباقر آ( تا بحـاراألنوار محمّـ 49آ و  13تا: الفساحه فخضر منشی، بیالبالغه و نهجدون نهج

آ(  و ديگـر  76تـا: بابويه فخضر منشی، بیوحید اب ب( و التّ 33تا: مجلسی فخضر منشی، بی

های صـوفیه كه به عرفان عملی و شناساندن فرقه هايیفسچ   دركتب حدي  بازيافت  مؤلّ

هـای عرفـانی مايـههـای خـوي، بـه درونپردازد، از ذوق و شعر شاعرانی كه در سـرودهمی

 84تـا: های ديوان شـمس مولـوی فخضـر منشـی، بـیبرد  ابیاتی از غرلاند، بهره میپرداخته

آ( و  26تـا: ی فخضـر منشـی، بـیب(، سـعد 75تـا: های حافظ فخضر منشـی، بـیب(، غرل

آ و  90تـا: جامی فخضر منشی، بی االحرارتحفهب( و  89تا: اسرارنامة عطارفخضر منشی، بی

شـماری از منـابع يـاد اند؛ هر دند نويسنده در مت  خوي، به تعـداد انگشـتب( از اي  دسته

 است شده ارجا  داده

  از شاعران و نويسندگان دكرد مؤلّدنی  ياده كه از سبک نوشتاری و همبر اساس آن

 گونـه ياهای تأثیر از آثـار ديگـران را در تـألی  وی توان سويهآيد، میپی، از خود بر می

 بندی كرد؛دسته
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 مأخذاشعار و عبارات بی -2-7-1

كنـد و عنـوان جای اثر خوي، از اشعار سرودة خوي، استفاده مـیخضر منشی در جای

كـه آن گیرد؛ حـالا وی بیتی از سعدی را به كار میدهد؛ امّقرار می را بر آن«  نظم للمؤلّ»

 آ(؛ 8تا: برد فخضر منشی، بینامی از سعدی نمی

 ز نق، روی تو مشّاطه دست بازكشـید

 

 كه شرم داشت كه خورشید را بیارايـد 

 (601: 1398فسعدی،                       

برد فـراوان آيـات و احاديـ  و عبـارات های اي  نسخة خطی كـاريکی ديگر از ويژگی

عربی است  نويسنده در استفاده از عبارات عربی، سوای آيات و احاديـ ، گـاهی از مأخـذ 

لَوْ وُزِنَ خو.ُ المُـوم  وَ »برد  برخی از اي  عبارات از اي  قرارند؛ يا گويندة سخ  نامی نمی

 6 «و قِیچَ لی مَاتُريدُ اَقُـولُ اُريـدُ اَنْ ال اُريـدلَ»، ب( 60تا: فخضر منشی، بی 5«رَجاؤُهُ قَدْ اِعتَدَال

کَتَ المُحِـبَ هَلَـکَ»، ب( 63تا: فخضر منشی، بی فخضـر  7«لَوْ نَطَنَ العَـارِ.ُ هَلَـکَ وَ لَـوْ سـَ

كنـد و عبـارات آن را بـه همچنی  نويسنده در اثر خود از كتابی ياد مـی  آ( 68تا: منشی، بی

يا نشانی از آن كتاب در دست نیست و ايـ  نشـان، گويـای ايـ   گیرد كه اكنون اثركار می

اند كه فقـط نـامی از موضو  است كه ده بسیار آثاری در فرهنگ و زبان ايرانی تألی  شده

انـد، هـا بهـره بـردهفان ديگر در تـألی  آثـار خـود از آنكه مؤلّاست؛ با اي ها باقی ماندهآن

 م؛ بینیدر اثر خضر منشی می كهدنانآن
كـه ارسـطوطالیس قبـچ از وزارت اسـکندر از  آورده اسـتاالخـالق و صاحب كتاب عجايـب

افالطون بود  از افالطون اجازت خواست كه نرد حکیم هند رَود افالطون رخست داد؛  ةتَالمذ

فخضـر  ای نَمـد اِرتسـام نمـود و بـه ارسـطو دادولیک  در وقتِ رفت  صورت خود را بر قطعـه

 آ(  18تا: منشی، بی

 تأثیر از سبک و اندیشۀ آثار بزرگان ادب فارسی -2-7-2

روی و تقلیـد از سـبک زبـان و دنبالـهاألصفیاء صفات و األتقیاءاخالقويژگی خاص اثر 

بررگـان زبـان و ادب فارسـی اسـت  در ايـ  زمینـه، خضـر منشـی در سـیاق و شـیوة  ةانديش

دي  آثـار، نويسـندگان و شـاعران نوشتاری خوي، و تأثیرپذيری از تألیفات پی، از خود بـ

 نظر داشته است؛
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ة و خالصـ كائنـات ةمعطّـر و قلـب منـوّر و قالـب مطهّـر حضـرت خواجـ ةروضـ»  سعدی:1

تا  لوالک، مُهر دُر  نبوّت، مِهر بُر  فتوّت، نَیّـر اعظـم  ةموجودات، مسافر افالک و زيبند

 ب(  3تا: فخضر منشی، بی« اِصطِفا ةوياِجتبا، ناصِب اَل ةرسالت، قُطب فَلَک بَسالت، رافع اَبنی

هنگام هَبُوبِ عَواص  صـوار. و حلـول قَواصـِ  حـوادث »  تاريخ جهانگشای جوينی: 2

 ب(  37تا: فخضر منشی، بی« مترلرل بُود

   نظامی گنجوی: 3

 مركبــــی از بـــــاد صـــــبا تیرتـــــر   

       

ــــوز نَ  ــــرفَ ــــبک خیرت ــــبح س  س ص

 آ( 40ا: تفخضر منشی، بی                  

 نامه:   قابوس4

، وی را بـوده اسـت هيـآل بوالدَّوله كه اعظـم ملـوکِ كه كافیُ آورده استنامه صاحب قابوس

الدَّوله را برادر كِهتر بود؛ امیرعلی نام و ملقّب به فخرالدَوله  وقتی با جمعی متّفن شدند كه كافی

حیِّـر تعويـن  عدت نکرد و اي  عريمـت درمیان بردارند و فخرالدَّوله پادشاه شود و زمان مسا از

 ب(  41تا: فخضر منشی، بی افتاده، انتشار يافت

المُلـکَ الال بِالرّجـالِ و  ؛بابـک اسـتابـ و از سـخنان اردشـیر» الملوک:  كتب آثار و سیر5

یاسة الال بِالعَدلِ وَ العَمارةبوَ المالَ الال الرِجالَ الال بِالمالَ   ب(  28 تا:فخضر منشی، بی «الس ِّ

 بالغت -2-8

هـای هـای حـوزهها را از ديگر مـت اند كه آنهای متون ادبی دانستهبالغت را از ويژگی

ده را كه شاعر يا نويسنده از فنـون زيبـايی مـت  بـه سازد  آندان، و علم بشری متفاوت می

بلیـغ،  كـالمدر حقیقـت، معیـار انـد  گیرد، ماية بالغت و آراستگی هنری آن دانسـتهكار می

شود، قرارگرفت  هر كلمه می كالم بالغتمیران اثرگذاری بر مخاطب است و آنچه موجب 

ای (  قـرن دهـم دوره276: 1399فن ک: علیراده،  در جای مناسب و محچ و مقام خود است

ات بـارز متـون آن دوره فات شاعرانه از مشخسّها و تکلّاز نثر فارسی است كه كاربرد سجع

اي  نسخه همچون پیشـینیان بـرای تأثیرگـذاری ة (  نويسند282 /3، 1388بهار،است فن ک: 

 است   بر مخاطب اثر خود را به فنون بالغی آراسته

، نثری اسـت آهنگـی  و شـعرگونه؛ هردنـد فــاقد وزن اسـت ،عثر مسجّن ع(:سجع فمسجّ -1

معمـول بهـره  غـیظرايـ  بال ترفندهای ادبـی و و هازيبايی موسیقی قافیه واز  شـعر هـمانند



 63  ...اءاألتقیقاخال» یخط ۀنسخ هاییژگیمشخصات و و یمعرف                1401 بهار و تابستان

-بـهدارد و از همان آغـاز پديدآمـدن نثـر دری  وااليیع در ادب فارسی ار  دارد  نثر مسجّ

اسـت  تی ارزنده به اي  نثر زيبـا تـدوي  يافتـهها و رساالو از قرن ششم به بعد كتابرفته كار

نیـر األصـفیاء صفات و األتقیاء(  نسخة خطی اخالق58ال :  1379فن ک: وحیديان كامیار، 

 جوامد  ذاکدرانو  ملکدوت صَدوام  ساکنانمسجود »ع است؛ مملو از عبارات مسجّ

بـر هسـتی او برهـانی  مُحددّثاتو  مُمکناتگردانید  صانعی كه هر ذّره از عـالم  جَبروت

فخضـر  «ظاهربر توحید او دلیـچ  مُخترَعاتو  مُبدَعاتاست و هر جروی از اجرای  باهِر

 ب(  3تا: منشی، بی

از فرو  سجع محسـوب مـی»القرينه: صنعتی است كه المردو  يا اعنات، تضمی ازدوا  -2

انـوا  سـجع در حشـو جملـه  كـهیطوربـهكردن دو يا دند جمله است شود و آن هماهنگ

(  در نسـخة خطـی خضـر منشـی، كـاربرد صـنعت 43-44: 1395فشمیسـا، « شوندمتقابچ می

بنـدی  در ايـ  گر است و گاه نیر بدون قرينـههای نرديک به يکديازدوا  گاه همراه با واژه

ا بـی، كمتر از سجع است؛ امّ مراتببهالمردو  دارند عی كه تضمی اثر نسبت جمالت مسجّ

دفـع آن طايفـة شـوم و ماَلحـده »نمايـد؛ رود و برجسـته مـیاز ديگر فنون بالغی به كار مـی

فخضـر  «لو سـاخترا مم مکتومو  ظاهرو  مظلومو  ظالم هوش گوشملعون مَرجوم، 

فخضر منشی، « بوده النِهایتو عواط   غایتبیملحو  نظر مَراحم »ب(؛  9تا: منشی، بی

 ب(   8تا: بی

دو كلمـه، دو  یجابـه كـه گونـه يبددهـد؛ سجع گاهی در سطح كـالم را مـی موازنه: -3

سـت بـدي  ترتیـب موازنـه ترفنـدی ا»آيـد؛ شوند و موازنه پديد میجمله باهم هماهنگ می

هـای مسـرا  يـا ل بـا واژههای مسـرا  يـا قرينـة اوّنوا كه هر يک از واژهموسیقايی و خوش

 (  54ب:  1379فوحیديان كامیار، « وزن استقرينة دوم به ترتیب هم

ــهِ  ََو  عَلَی ــا   اهلِ ُةص قٌ حَددنِّم     عاشددِ

         

ــهِ   المُ اهلِعَلَی ــا  سددَ قٌ جَددنَّم  غاسددِ

 

ـــهِ  َََو  عَلَی ـــا  اهلِ ةِص  شدددارِقٌ ذَرَّم

    

ــهِ   المُ اهلِعَلَی ــا  سددَ  8سددارِقٌ قَدددَّم

 آ( 4تا: فخضر منشی، بی                   
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جملـه  از»اسـت و  جناس يکی از ابرارهای ايجـاد موسـیقی دركـالم جناس تام و ناقص: -4

ار های لفظی و گاه در صدر كتب بــديعی قــرادبی است كه اغلب در صدر آرايه فنون مهمّ

و اسـتخدام  آن، همی  بس كه برخی آن را در پیوندی درونی با ايهـامت یّدارد  در بـاب اهمّ

(  كاربرد فراوان انوا  جناس در اي  اثر كه گـاهی بـا عبـارات 67: 1370فتجلیچ، « انددانسته

شـود، حـاكی از نـوعی   مـیگردد و باع  ايجاد سبک مسنو  و متکلّـع تركیب میمسجّ

تـا: فخضر منشی، بی« همرضیّو محاس  صفات  هرضیّبه مکارم اخالق » است؛سبک منشیانه 

 12تـا: فخضر منشی، بـی« رهیده عِقاب عُقابای از آشیان رمیده و از مخالب حَمامه»آ(   3

 آ(  

ها رود كه برخی حرو. آناشتقاق: گاهی كلماتی در شعر و نثر به كار میاشتقاق و شبه -5

كه اگـر اند، حال آنآيد كه از هم مشتن شدهدر دنی  حالتی به نظر می»اند؛ به يکديگر شبیه

شوند و اگـر از يـک ريشـه نباشـند، از يک ريشه باشند، جناس اشتقاق يا اقتضاب نامیده می

 افضدالو  فضلقدم صدق در مسالک »(؛ 39: 1385ففشاركی، « شودشبه اشتقاق گفته می

 تحسیننمـود و در  استحسانحکیم هند افالطون را »آ( ؛  5تا: خضر منشی، بی«فتر    پی،

 آ(  18تا: فخضر منشی، بی« مبالغه فرمود

رود  در اي  آرايه برای يـک اسـم، وفور در اي  نسخة خطی به كار میالسفات: بهتنسین -6

مسدافر ، موجدودات ۀخالصد»(؛ 160: 1395شـود فن ک: شمیسـا، صفات متوالی ذكر می

، نَیّدر اعظدم رسدالت، مِهر بُرج فتدوّت، مُهر دُرج نبوّت، والکتاج ل ۀزیبند و افالک

قایِددِ الُردرّ ، سیّدالمُرَسدلین، اِصدطِفا ۀناصِب اَلوی، اِجتبا ۀراف  اَبنی، قُطب فَلَک بَسالت

 آ(  4تا: فخضر منشی، بی« المُحجلین

آن  رود؛  صـنعتی كـه بـاجای اي  نسخة خطی به كار میتضاد: صنعتی است كه در جای-7

(؛ 109: 1395گـردد فن ک: شمیسـا، بی  دو يا دند معنی و لفظ، تضـاد و تقابـچ ايجـاد مـی

داشـت، ماننـد بَنـات الـنَّع،  سِدمَت انتظدامنظام امور مُلک و دي  كه دون عِقد پروي  »

 آ(  9تا: فخضر منشی، بی« پذيرفته صفت اِنشتات و انتشار
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 گیرینتیجه -3

و  فــیانــد كــه تســحیح، معرّبــانی، ادبــی و فرهنگــیهــای زاز میــراث خطــی يکــی نســخ

ت فرهنگی، زبـانی و ها، افرودن به قوام و تداوم هويّهای گوناگون آنآشکارنمودن ويژگی

األصـفیاء از جملـه األتقیـاء و صـفاتادب فارسی است  در ايـ  میانـه، نسـخة خطـی اخـالق

  ايـ  پرداختـه اسـتمعرفی آن هايی است كه تا اكنون گمنام مانده و نوشتار حاضر به نسخه

كـه از بافـت زبـانی و ادبـی و فرهنگـی زمانـة ننسخه همچون هر مت  تـألیفی ديگـر همچنـا

هـای ادبـی های خاص خود را نیر دارد كه آن را از ديگر مـت هبرد، مشخسّخوي، بهره می

و بینـامتنی توان در خالل بافت زبانی، موضوعی، بالغی ها را میهكند  اي  مشخسّمتماير می

اي  نسخة خطی نگاشـت  آن در بیـرون از  های خاصّوجو كرد  از ويژگیاثر يادشده جست

زبـان عثمـانی اسـت  خضـر يکـی از سـالطی  تـرکبه مرزهای ايران قرنِ دهم و تقديم آن 

  ايـ  نگاشـته اسـتبنیادي  و هر مقاله را در دند باب و فسـچ  ةمنشی اثر خود را در سه مقال

گردد كه سیر است و مباح  آن بر گرد موضوعاتی می یعرفان یاخالقماية دروناثر دارای 

زند  در . رقم میهای سلوک و تسوّهای فردی تا مقامفرد را از تخلّن به اخالق  و فضیلت

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

ار، سعدی، حافظ، نظامی و جامی سـود مـین مولوی، عطّی شعر شاعرانی دواحادي  و حتّ

-ای نظری و عملی بر مقالة دوم و مقالة اخیر مقدمـهمهسان مقدّجويد  مقالة نخست كتاب به

هـا خضـر منشـی بـه گیـریای برای رسیدن به مقالة سوم است  در اي  سـاختاربندی و بهـره

نی در جهان انديشة عرفـان اسـالمی؛ ساختار و مراحچ برزيدن اخالق و مقامات دينی و عرفا

 نسخة تألیفی خضر منشی تلفیقی از سـبک يعنی شريعت، طريقت و حقیقت نظر داشته است 

به عنوانی اثری كـه در گذشـتة  حال يبااو سیاق نوشتاری و بالغی متون پی، از خود است  

زبان و  ةبر پیشین زبان و ادبیات فارسی تألی  شده است، بازخوانی و معرفی آن پرتو بیشتری

 افکند ادبیات فارسی و تاريخ آن می

 

 هایادداشت

 تيكرد، و اگر خدا ما را هدا تيها[ هداو]نعمت  يخداست كه ما را به ا ةژيها و،يهمه ستا  1

  ما آوردند یپروردگارمان حن را به سو امبرانیمسلماد پ م،یافتيینم تيكرد هداینم
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 خواهم نمی ه راخواهم آنچمی: گويممی خواهی،می ده گفته شود م  به اگر  6

  گرددمى هالک كند، سکوت محب اگر و یردمبرند، مى حر.ر و اگ  7
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