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  •م صف آراي و مر♦يعصمت مومٰن

  دهيچک
بان و ي، از دانشوران و اد)ق ه ١١٠٣-١١٨١ ـ  پسِر أبوطالبيعل محمد (يجيِن الهيحز

ن بوم و بر است؛ ين روزگاران ايتر ده رنگي از شوريكي در يرانيهنرمنداِن بزرِگ ا
ها و تندباد حوادث  يزيتم يرا در سموِم بلت ي است كه چراِغ فضل و فضيكسان از

 يكين را يران، حزياغلب اهل فضل در ا. گوناگون در پناه گرفتند و فروزان نگاه داشتند
 يكي، ي شاعرين شاعر بوده است، وليالبتّه حز. دانند ي مياز شاعران سبك هند

متَضَلِّع و  يد دانشمنديحق با  بهن رايحز.  اوستيت فرهنگيجوانب چندگانة شخص از
  .نشمنْد قَلَمداد كردي بيذوفنون خوانْد و مهمتر از آن، دانائ

 ي مصطٰفمحمدت حضرت ين اثبات خاتمييست در تبيا  نسخهيمعرف حاضر ةنسخ
 نبوت يعصدق مد  بهل علمي تحصيز در چگونگيم و نسلّ آله و له وي اهللا عيصلّ
  .تافته اسير يل واضح تقرين قاطع و داليبراه با

مهمقد  
 ن خود رايزده و غمگ  ساخته و دل غربتي را در هندوستان سپريدين مدت مديحز
داده و مفتخر و مغرور  ين ميا تسکياالول يش ولياء و ستاياالنب حضرت خاتم  بهتوسل با

سروده  يم را مسلّ ه و آله وياهللا عل صلّيغمبر اکرم ي سومنات هم مدح پةبوده که در بتکد

                                                   
 .دهلي, رساني دانشگاه دهلي دانشجوي دکتري کتابداري و علوم اطّالع  ♦

  .دهلي, دانشجوي دکتري روانشناسي باليني دانشگاه دهلي  •
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اعتقاد  شيخ حزين الهيجي كه به
 خود ة تازةشناسان در شيو سخن
در قياس  اي ارجمند دارد، مرتبه
ديوان  ديگر استادان متقدم، به  با

الغيب و معاني و مضامين و  لسان
ه اوزان و قوافي او بيشترين توج

 .را داشته است

وان او ي هم مسلّط بوده و در ديزبان و ادب عرب  به بلکهيتنها بر زبان فارساو نه . است
 زمانه و يهايل گرفتاريدل  به ظاهراًيجين الهيحز .شود يده مي ديزبان عرب  بهياشعار

 باشد که ين کسيد او نخستيرود شا ي م هنديسو  به, که داشته استيسرنوشت خاصّ
 آمده و ستوه  بهرانياز وضع ناهموار و سخت ا

وه يش  بهيکرده است که اصالحات ي مآرزو
ش انجام دهد و خود يان در کشور خوياروپائ

, رانيدارد که در ا ي من باره اظهاريبصراحت در ا
 ببخشد وجود ي که بتواند اوضاع را سامانيکس

ن و ينکه از مردم فرنگ که در قوانيندارد مگر ا
 ش استوارنديطرق معاش و ضبط اوضاع خو

  . را نظام بخشدين آشفتگيواند ا بتيکس
 ي قابل توجه در زندگيها گر نکتهياز د

 آنها يگر مذاهب از منابع اصلي و شناخت ديي آشناي است که او براين کوششيحز
اند و ذهن و  ژهيل ويشه و تحلي است كه خود صاحِب انديانجام داده است از كسان
 از پژوهندگاِن يكيِر يتعب  به،يو. نبار نشدهِگ اسالِف نامدار گرايزبانشان تنها از مرده ر

ِخ فكر ي كه تارين استقالل در عصرياست؛ و ا» ي و ذوقياستقالل فكر«معاصر، واجِد 
  .ار گرانبهاستيِب جمود و خُمود افتاده، بسيو فرهنگ در سراش

دهد كه  ي نشان مي ويِخ علميها و فهرسِت مشا ياندوز گزارِش دانش  بهينگاه
 برخوردار يا ژهيو اِزي از امتي و فلسفيالِت كالميالِت او هم جنبة تحصي تحصبن در از

گر ي از ديا پاره  بهنسبت دينما يها فرام دسِت كم چندان كه گزارش بوده و آشكارا
ز ين متصوف نيخ حزيش . كرده استيتر الِت شاخصيدانشها، در فلسفه و كالم تحص

ت را ين شخصيانة اير جنبة صوفي او، بناگزي و كالميِت ِحكميشخص  بهنظرهست، و در
  .دهد يدست م  به كه از احوال خوديهائ  و گزارشيكه در آثار و اشعاِر و زين

گلشن  ، بريم عرفانيد مفاهي را ماند كه در آن خورشي، تابلوئيجين الهيشعر حز
تابد و در ذهن، شور و عشق سبك  ي مي و سادگيروشن  به،ي هنريگلها  بهآراسته

 ي تداعي سبك خراسانيسادگ  با ويوه هنريش  بهي سخنوريشهاي را در جامه آرايراقع
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 ي را دارد كه دربردارنده عناصر ادبيل كننده سبك هندين سبب، نقش تعديبد. كند يم
م، اشعار او مجمع يتر بنگر اگر گسترده.  استين سبك و نهضت بازگشت ادبيا

 سبك ي و عرفاني عشقيها ، مضموني سبك خراساني روانيعني مختلف است،يسبكها
ش يوه اغلب شاعران پيش  بهشي را در خود دارد و كمابيل سبك هندي، تمثيعراق
 و قطعه، ي، رباعيده، مثنوي غزل، قصيها ان قالبي نموده و از ميآزمائ طبع خود، از
ن يحز.  داشته استيشتريق بيد لفظ و چه معنا و مضمون، توفي، چه از ديغزلسرائ در

، حافظ، ي، مولوي چون سنائياستقبال شاعران بزرگ  بهايش يها  از غزلياريبسدر 
ز از ين نيا .ا شعر آنان را جواب گفته استيرفته  …، صائب وي، بسطاميفروغ

 ني است، بنابراي و دوره بازگشت ادبين سبك هندينابي شاعران دوره بيهايژگيو
  .مي ندانيرو سبك هندين را كامال پيم حزيتوان يم

 ارجمند يا به خود مرتة تازةويشناسان در ش اعتقاد سخن  به كهيجين الهيخ حزيش
ن و اوزان و ي و مضاميب و معانيالغ وان لسانيد  بهگر استادان متقدم،يد  بااسيدر ق دارد،
 وان او،يات ديفهرست غزل  بهي اجمالينگاه. ه را داشته استن توجيشتري او بيقواف

استقبال او از   بهن از حافظير حزيثأحوزه ت .دهد ي مه را نشانر و توجيثأن تيگستره ا
ف يحفظ وزن و رد  باات اويگر از غزلي محدود نمانده است بلكه شمار دياوزان و قواف

ن ي و مضامين معانيتر عمده. وه حافظ سروده شده استيه در همان شير قافييتغ  باو
رد استفاده قرارگرفته است كه  مختلف مويها گونه  بهخيوان شيخواجه در سراسر د

 ير و تقابلهايا و تزوير  بازيزاهد و محتسب و ست خ،ي، شيتوان نقد صوف ي مان آنهايم از
كده و مانند آنها كه سكه تمام يان خانقاه و خرابات و صومعه و ميخاص حافظ م

ن ي و مضامين معانيخ ايش. ن است، اشاره كردي بنام خواجه مزيارش در شعر فارسيع
  .كار برده است  بهشي خوير در غزلهايياندك تغ  بان الفاظ خواجه و گاهيع  باا گاهر

 و ي و نظامي شاعران بزرگ همچون عنصرةي خود را همپاييده سراي در قصيو
ش يداند و در ستا ي مي اصفهانالدين  و كمالي و حافظ و سلمان ساوجي و سعديانور

 شاعر عرب را از هم يلميار ديم مهه و سلّه و آلي اهللا عليغمبر اكرم صلّيخاندان پ
ن شاعران، نام شاهان و يسخن ا گردد كه از بركت ير مشمارد و متذكّ يفان خود برميرد

 .د مانده استي روزگار جاوةان و مشوقان آنان بر صفحين و حاميسالط
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 .ار برخوردار استيع بس در موضوعات مختلف از تنويجيم الهيفات حکيتأل
  :ب حروف الفبا عبارتند ازيترت به يفات ومصنّ

عت ي دهنده حکمت و شريت و آشتيقت حکمي در حق:)يفارس( نه حکمتييآ .۱
  .اسالم است

 .سه برهان  باابطال التناسخ .٢
ن را در پنج فصل ي اصول د:)يفارس( اصول خمسه  بهن معروفياصول د .٣

 .ان کرده استيب)  معاد٥ امامت ٤ نبوت ٣ عدل ٢د يتوح ١(
عت و يان حکمت و شري دادن مي در آشت):يعرب( احلکمة  الکالميفالفةالفرقه  .٤

 .در دوازده فصل,  و قرآنيعي و اخبار شيان مسائل فلسفيسازش م
 . استمؤلّف خود »نيالصالح جمال«ص کتاب ين کتاب تلخي ا:حتفةاملسافر .٥
به عن يالر کشف«است از کتاب اي   ترجمه):يفارس( ف احملبةيا تأليةالصحبة يتزک .٦

 .مه و ده فصلک مقدي در يد ثانيف شهي تأل»بةيالغ اماحک
, برده ن کتاب نامين در سوانح خود از اي حزيعل محمدخ ي شاگرد او ش:هيتق .٧

 .١دا نشدياز آن پاي   نسخهيول
باچه و دوازده باب مشتمل بر يشامل د, اراتي در دعا و ز:نيالصالح جمال .٨

 آن فراوان يخطّو نسخ ده يطبع رس  بهن کتابيا. دو فصل  ويکصد و سي
 .است

 ١٧٣/٥عه ياست که در الذر) در مکنون(ن کتاب همان ي ا:االعتراض جواب .٩
 .ن عنوان ذکر شده استيا با

 در رد گفتار ):يعرب( ا النفس الناطقهيا رسالة در جترد نفس ناطقه يقةالنفس يحق .١٠
ن يا. فسکند و رد ادله آنها و اثبات تجرد ن ي ميد نفس را نف که تجريکسان
 . مختلف در فهارس ذکر شده استيعنوانها  بارساله

اما ,  از آن نامبرده شده٢٢٩/٦عه ي در الذر:يض کاشاني فيه بر وافيحاش .١١
 .امديدست ن  بهاز آناي  نسخه

                                                   
 .١٦ ص, ل ديوان حزينمندرج در او, ن سوانح حزي؛١٨٤السماء ص  نجوم؛٤٠٤/٤ الذريعه: رک  .1
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 )ع(ي بر آنکه اگر حضرت عليعه مبني در رد اعتراض بر ش):يفارس( در مکنون .١٢
ن کتاب در يا. ن کردي چن)ع(نيمام حسام نکرد پس چرا ايار و انصار قيسبب  به

 . ذکر شده است»االعتراض جواب«عنوان   با١٧٣/٥عه يالذر
 .العلماء از آن نام برده شده است اضي در ر:بهي بعض مسائل الغيرسالة ف .١٣
 مباحث و مسائل فلسفه را پس از مؤلّف ):يعرب(الحکم  عيالکلم و بدا عيروا .١٤

. ان کرده استيب) ةمشکو(عنوان   باصدن مقيدر سه باب و در چند, مهک مقدي
 .١ف نموده استيتألهجري  ١١١٠ا آن را در سال يگو

 يفارس  بهرده و فرموده کهب از آن نام ١٩٧/١١عه ي مرحوم آغابزرگ در الذر:زکاة .١٥
 . هفت فصل استياست و دارا

مه و سه مقصد و سه ک مقديدر ,  شامل مسائل فلسفه):يعرب( زواهرالحکم .۱۶
  . چند مطلبيام داراهر کد, باب

ک ين جهان در يمسأله رجعت و بازگشت مردگان در ا, )يفارس( سر مخزون .١٧
کدام جماعت رجعت-٢ ؛ اثبات وقوع رجعت-١(مه و چهار فصل مقد  
 و يمورد بررس) ت رجعتيفي ک-٤  وت دولت اهل رجعتمد -٣؛ کنند يم

 .اثبات قرار گرفته است
 دو ):يفارس( ه اوردها اهل احلکمةيبان شافورد لبطالن احلکمة و جوايسؤاالت  .١٨

 دانشگاه تهران ٧٦٩٨ که در ضمن مجموعه ش, پرسش است در دفاع از فلسفه
 يجيا از حسن بن عبدالرزاق الهيدر دو صفحه قرار دارد و فهرست نوشته گو

احتمال   بهي آن ممکن نشد وليبررس,  نبودياصل نوشته دسترس  به چون.٢باشد
باشد که در آن چند سؤال  ي ممؤلّف »حکمت ةنييآ«ِل صل او از فياد قسمتيز
 .ه فلسفه را مطرح و جواب داده استيعل

رده و گفته که در سه جلد ب آن نام  از٣٤٩/١٣عه ي در الذر:هيفه سجاديشرح صح .١٩
 .دهيان نرسيپا  بهيقطور است ول

                                                   
  .٢٥٩/١١ الذريعه  .1
  .675/۱۶ فهرست دانشگاه تهران  .2
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کرده ان ي را در پنج باب بي مسائل اعتقاد):يفارس( نينه دييا آين يقيشمع  .٢٠
 آن يخطّده و نسخ يطبع رس  بهش در تهران ه ١٣٠٣ن کتاب در سال يا. است

 .فراوان است
 از آن نام ٣٩٩/١٦عه ي مرحوم آغابزرگ در الذر:فهرس ابواب قطعة من الوايف .٢١

, يض کاشاني في از ابواب وافي است بر قسمتييبايبرده و گفته که فهرست ز
 .مؤلّفشوهرخاله 

ن بخش يا, ات تهرانيدانشکده اله] د٨١١[ مجموعه شدر. ِقدم و حدوث عالم .٢٢
نگار گمان کرده  فهرست.  ذکر شدهمؤلّف) حکمت ةنييآ(درفصل پنجم از کتاب 

ن عنوان ذکر کرده و مرحوم آغابزرگ يا  با است و آن راين رساله مستقليکه ا
فهرست : رک. استعه ذکر نموده ينقل از فهرست دانشکده در الذر  بهآن را

 .٥١/١٧ عهيالذر؛ ١١٠ص, ات تهرانيدانشکده اله
 آن را ذکر نموده و گفته که ١٠٦/٢١عه ي آغابزرگ در الذر:هيالدرا مصباح .٢٣

آن ارجاع   به»يالهد حيمصاب« در کتاب مؤلّفباشد و  ي مموضوع آن در حکمت
 .دي نگرديياز آن شناسااي  نسخه. داده است

 مه و سه بابک مقدي مسائل فلسفه در ):يعرب( يالمٰن حي و مفاتيالهٰد حيمصاب .٢٤
 .ان شده استي ب»مصباح«ن يعناو با

ف مسافر را در مورد اقسام سفر و اقسام قصر ي وظامؤلّف ):يفارس( ةاملسافريهد .٢٥
  .ان نموده استينماز و روزه در چهار فصل ب  بهقو اتمام و احکام متعلّ

   نسخهيمعرف
.  استي بعدين در مورد نبيشيامبران پي پيامبران، گواهي پي شناسائيها  از راهيکي

 خود، يا کتاب آسماني ثابت شود، در گفتار يل قطعيدال  با اونبوت که يامبريهرگاه پ
ت کامل، عالئم و مشخصات يصراحت و قاطع  با باشد،يز قطعي نيو  بهکه انتساب آنها

 نبوت يعمد  با,اديبدون کم وز ها ان کند و تمام آن عالئم و نشانينده را بيامبر آيپ
صدق گفتار   بهموجب حصول علم ،يح قاطع وين صورت تصري در ا,ديق نمايتطب
ت يعمدشود ي مي بعدنبو.  
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ده است، در ي و روشن ثابت گرديل قطعيدال  بانکهيامبر اسالم عالوه بر اي پنبوت
 ات او در کتبيح و نام و خصوصي تصري ونبوتبر  ,زين نيشيامبران پي پيها ابتک
 ةل درباري که تورات و انجي بشارتيعني ,ن مسئلهيص شده است و ا مشخّ»نيعهد«
 ةن دو کتاب را درباريه بشارات اي از فضال و علما کليگروه . داده است)ص(امبر اسالميپ

ان يق، خدمت شاين طري کرده و از ايورآامبر از موارد مختلف آنها گردين پيآخر
  .اند  مسلمانان انجام دادهاسالم و  بهيريتقد

 )ه ۱۱۸۱-۱۱۰۳ (يجين الهي حزمحمدخ ي از ش»ةالنبوةبشار«عنوان   با١ حاضرةنسخ
گل   بهنيق الوان مزاورا  با ويزبان فارس  به سطر۱۸ , برگ۱۳ ,ق خوشيخط نستعل با

خ يتار  بهشنگرف  به اشاره و بشارهيسربندها  باشنگرف و الجورد  بهني رنگيبرگها
 و هر اشاره مشتمل بر سه اشاره.  در شهر الهور کتابت شده استهجري ۱۱۴۰صفر 
 بن عبداهللا محمدا ياالنب خاتم ,ي نبنبوتان اثبات ي و ختام، در ب چند بشارتيدارا

  : و آله استهياهللا عل صلّي
ر يل اربعه و سايه و انجيبشارات متکاثره که در تور ن موضع از اشارات ويچند”

 آن حضرت نبوت واضح است بر يک شاهديوارد شده و هرکتب اهل کتاب 
 )۳ برگ(. “ستير نشان را انکار آن متصويه اگون چيه و آله و هي اهللا علصلّي
د ي سي علةان والصلويراالديمان و ارشدنا خي هدانا االي بسمله، الحمدهللا الذ:آغاز

ا بعد بدانکه عقل مجبول و من احٰم و آله امنا الرمحمده يب اهللا و صفياالنس و الجان حب
  …مفطورست و از بدو خلقت نوع انسان

نا اجعل خامته رب .…له شفاعهي جعلها اهللا وسةالنبوةت الرساله بشاريو مس…  :انجام
 .مورناأ

ق در باب احکام وضو و يخط شکسته نستعل  به موربيل نسخه خطوطيدر ذ
  .آن آمده است  بهت مربوطائااستفت

ه وارد شده والحال موجود و مسلم ي بشارات که در تورير بعض در ذکياشاره اول
  :ل استيشرح ذ  بهمشتمل بر پنج بشارت. ستيهوديبار اح
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  »ةالنبوةبشار«نسخه خطّي  نگاهي به  ٤٨٣

  

ه السالم و انداختن يم عليبعد ار ذکر قصه مهاجرت هاجر و ابراه «:بشاره -۱
م ي هاجر بيهاجر گفت ا  به فرشته…ستن او مذکور استير درخت و گريز  بهليمعسا

  .)۴ برگ (»… که بزرگستي امتيکه ساختن او را برا ي براست…زيبرخ پس …مدار
م يه مذکورست بعد از ذکر مفارقت هاجر از ابراهيضا در توريا« :بشاره -۲

کنم  ي م من…ل را دور نمود ار خوديعم هاجر و اسٰمي که ابراه…الم و ساره الس هيعل
  .)۴ برگ( »…ي آنکه خلف توست انتهيم براي گروه عظيزک را برايپسر کن
ر ينا و اشراق من ساعي اهللا من سيتجلّ … واردستهيضا در توريا« :بشاره -۳

  .)۵ برگ(» …واستعلن من جبال فاران
 لياسرائ ي ارباب اهل رجفه و عموم بنيموس  بهه خطابي هم در تور:بشاره -۴

 و قرار دهم شاني مثل تو از برادران ايغمبريشان پي ايزم براين برانگيپس از ا: ديفرما يم
  .)۶ برگ(» …کالم خود را در دهان او

دم او را و يبسار گردان  برکت دادم و…گر مذکور استيدر موضع د« :بشاره -۵
  .)۷ برگ(» …لي جليعطا کنم او را گروه. ن زاده شود از او دوازده بزرگيپس از ا

و   استي نصاريل وارد و مسلم علمايکه در انج ي در ذکر بشارات:هيثان اشاره
  .مشتمل بر چهار بشارت است

 يکوتر است براي رفتن من ن…يسوياز آنجمله مذکور است از مقاله ع« :بشاره -۱
  .)۷ برگ( ١»…طي شما فارقليسو  بهديآ ي نمروم ي نمشما بدان سبب که اگر من

  .ه و آله استي اهللا علصلّيا يبشارت خاتم االنب  بهمراد
اد يد بيرد مرا باي اگر بپذ…ستيسويه عل مسطور ومقاليهم در انج« :بشاره -۲

  )۸ برگ( ٢»…طيشما عطا کند فاقل  بهخواهم از پدر خود که ي مت مرا و منيد وصيدار
ح و ي اصحاب خود را فرستاد نزد مسيٰيحي چون …هم مسطورست« :بشاره -۳
د يکن د باوري اگر خواه…ميرتو را منتظر باشيا غي آن موعود و يا توئيد که آيپرس
  .)۸ برگ( »…ل خواهد آمديکه ا يبراست

                                                   
  . م۱۸۳۷چاپ لندن , ۱۶-۱۵ جمله ۱۴نجيل يوحنا باب   .ا1
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  ٤٨٤  قند پارسي

  

  . و کتاب و رسولستي آمدن وحيمراد از آمدن حق تعال
  منيالقدس است که خدا ط روحيضا مسطورست که فرموده فارقليا« :بشاره -۴

فرستند او  ي منکه فرمودهي مراد از ا…زيم کند هر چيشما تعل  بهنام من  بهفرستد او را يم
  .)۸ برگ( ١»…فرستد ي م مثل من برسالت او رايعنيرا بنام من رسالت 

  .ر کتب و شامل هفت بشارت استيگر از سايه در ذکر چند بشارت دلث ثاةاشار
ده شده آنچه يالم دالس هير داود علي که مزامي معتبر نصاريها هدر ترجم« :بشاره -۱

نکه اعالم کند ي خدا بفرست صاحب راه و جاعل سنت را تا اين است ايمضمون آن ا
  .)۸ برگ( …»يدم را که او بشرست انتهمر

که  يبراست …ن استياش ا ضا در زبور مسطورست که آنچه ترجمهيا« :بشاره -۲
 و امتها بر رو درافتند در تحت …ست و سوار شو بر کلمه حقي و سپاس تو عاليروشن

  .)۹ برگ( …»يفرمان تو انته
ن است، چون يه آن االم است که ترجمالس هير داود عليهم در مزام« :بشاره -۳
 آنکه ي همه امتها اطاعت او کنند برا…ا و از نهرها تا آخريا تا دريز بگذرد از دريبرخ

  .)۹ برگ(» …تر از اوير را از آنکه قويف فقياو نجات دهد مغلوب ضع
 ز بطناز و نظر کن تا چهي برخ…ل کالم او مذکوريا در ذيدر کتاب شع« :بشاره -۴

  .)۹ برگ( …»نديآ ي مشي دو سوار ازپ…ينيب يم
 م ظاهراًسلّ ه و آله وي اهللا علصلّيغمبر يالم و پالس هيح عليمس  بهن بشارتيصراحت ا

  .است
ن است بنده من که از يا مذکور است آنچه ترجمه آن ايهم در کتاب شع« :بشاره -۵

  .)۹ برگ( …»ياو خشنودم فرو فرستادم باو وح
 را ين نشاني اهل زميکه برافروزم برا ياست براستيضا در کتاب شعيا« :بشاره -۶

  .)۱۰ برگ( »…يند انتهي شتابان آ…که بخواند
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  »ةالنبوةبشار«نسخه خطّي  نگاهي به  ٤٨٥

  

 جاتر اهللا …الم الس هي از کالم شمعون عل…ده شديهود ديدر اخبار « :بشاره -۷
 …»ح امتهيحه و تسبياالرض من تسب. ان من جبال فاران و امتالت السمواتيبالب
  .)۱۰ برگ(

کتمون احلق و ي. ستيم از آن حاکي حکقرآن چنانست که بدانکه اهل کتاب« :و ختام
 .»…ک بناهم باحلقي و حنن نقص عل…رفون الکلم عن مواضعهحيعلمون و يهم 

  .)۱۰-۱۱ برگ(
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  ةالنبوةي بشارعکس آغاز نسخة خطّ
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