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  خطِّ حزين برگهايي به
  )خطِّ مؤلّف  بهنسخه برگردان فهرست مشايخ و کتب حزين الهيجي(

  ∗ حسين حکيممحمدسيد 
 بن يعلمحمد از شش رساله يا  مشهد مجموعهيدر کتابخانه آستان قدس رضو

 که از ١شود ي ميخط خودش نگهدار  به)ق ۱۱۸۰-۱۱۰۳ (يجين الهيابوطالب حز
ن نفاست هم از آن جهت است که همه يا. رخوردار است بيا العاده نفاست فوق

ن ينش سخن گفته در اي خود و آثار و معاصرين در آنها از زندگي که حزييها رساله
 يشناس  و نسخهيشناس ات متني خصوصيينجا ضمن شناسايدر ا. مجموعه جمع است

ه  البتّ.شود ي هم ارائه منيخ و کتب حزيفهرست مشان مجموعه چاپ نسخه برگردان يا
در اين ا ه شود امضصورت نسخه برگردان عر  بهن مجموعهيسته است که همه ايبا

مانده يافته باقين رساله انتخاب شد که هم کوتاه بود و هم تاکنون انتشار ناي افرصت
  .٢بود

  )يفارس( » ر۲۸ پ ـ ۱« )االحوالةتذکر( يسوانح عمر. ۱
سال  (ي سالگ۵۱ق تا سن  ۱۱۰۳ در سالد  از تولّيجين الهيسرگذشت خودنوشت حز

ن يعناو  بهن روي نداده، از اين کتاب نام خاصّيف بدمؤلّ. است) ق ۱۱۵۴نگارش کتاب 

                                                   
  .، دانشگاه تهرانيات فارسيادبکارشناس ارشد زبان و   ∗
 .۲۸۰۸۱- ۲۸۰۷۶با شماره مخزن   .1

 در همان کتابخانه نگهداري ۲۲۵۶۶شماره  خط خودش به اي از ديوان حزين به اين نيز گفتني است که نسخه  .2
نيا هم سپاسگزاري کنم که اين  حسن نوري دبايسته است در اينجا از دوست دانشمند جناب محم. شود مي

 .في کردندبنده معر بهنسخه را 
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، ني حزي علمحمد ةتذکر، يسوانح عمر، نيخ حزيتار، حوالاالةتذکر همچون يمختلف
  . خوانده شده استنينة حزيسف و نيسفرنامة حز، ني حزيخ عليحاالت ش

ران آن يالت اران و هندوستان و تحوي او دراي، زندگيجيالهن ي حزسوانح عمِر
خ والدتش، ياجداد و پدرش، تار: اند نيروزگار است که مطالب آن فهرستوار چن

د يالن و احوال آن سامان، اساتيگ  بهار، سفريف دارالسلطنة اصفهان و محاسن آن ديتوص
ران ي مختلف ايهامناطق و شهر  بهشيراز، گزارش سفرهاي اصفهان و شيو علما

اس، و سر آخر آباد و همدان و بندر عب مزد و جهرم و خريراز و يالن و شيهمچون گ
اصفهان و   بهه، حملة افاغنهي اواخر سلطنت صفوين گزارش سالهايهند، همچن  بهسفر

استمداران همروزگار ي از علما و شعرا و سياريشاه، و نام و شرح حال بس سلطنت نادر
  .او

ان آباد بود نوشته شده هن در شاهجي که حزي ق زمان۱۱۵۴ب در سال ن کتايا
  .است

د، يي ص؛ اصفهان، انتشارات تأ۲۸۹م،  ۱۸۳۱ش از ده بار از جمله لندن، يب: چاپ
  . ص۱۴۰ش،  ۱۳۳۲
 ؛۴۷-۸ ، ص۲۰ ، جيفهرست مرعش؛ ۳۵۹-۳۴۹، ص ۱ ، جي فارسيها خ تذکرهيتار[

ن ي حزيکتابشناس؛ ۹۲۳ ، ص۲  و ج۱۸۶۵-۶ ، ص۳ ، جي فارسيفهرستواره کتابها
  ]۷۲ و ۳۹-۴۱، ص يجياله

 و آله يدنا المصطٰفي سي علي و نصليالوثٰقة نحمده و نسأله و نعتصم بعرو:آغاز
  ياعالم الهد

  تو کنميايال کبرـف کميتوص  تو کنمي زبان کو که ثناياراي
ر سال اربع و ر که آخيشاهجهان آباد تا حال تحر  بهن ورودي مجمالً از ح:انجام

ن بلده اوقات بسر ي گذشته که در اي بعد األلف است، سه سال و کسرئةن و مايخمس
  . ساختمين جگريخون ي به بود و نه در رفتن چندياري و چون نه درآمدن اخت…رفته

  زيـــ ا برخ يــر دن ـن از س  يز حز يبرخ
 هــگاني بــين انجمنيـا تو در اـتنه

  زيحا برخ ي مس ين کهنه دمن تو ا    يز
 زيه تنها برخــانين ميــز از ايــبرخ

  .ميبدل بالفرح االحزان انه جواد کرينسأله الغفران و ان 



  خطِّ حزين برگهايي به  ٤٦٣

  

  )ي و فارسيعرب (» ر۳۳ ـ پ ۲۸«ه يده الميقصشرح . ۲
  .المالس هين عليرالمؤمنيش اميدر ستا

 و ۴۷، ص يجين الهي حزيکتابشناس؛ ۷۰۴، ص ۱۵، ج فهرست دانشگاه تهران[
۷۵.[  

 شأنه  جلّيمسپاس بالغت اساس متکلّ  بهلسان حال و ترجمان مقال :آغاز
  …الرقم عي از مآثر قلم بديکياست که يگو

غمبران ياء و فرشتگان و پيار از انبيوسته بسيبر تو باد نثار رحمت پ: مجة التر:انجام
  .ۀیم الالةديت القصتم. مرسل
  )يفارس(» پ ۵۱ پ ـ ۳۳«) ني شعراء معاصرةتذکر(ن يالمعاصرةتذکر. ۳

ن ي هم روزگار حزيعي و شيرانيندگان و دانشمندان اي شامل سرايتذکره کوتاه
جهان   بهچشم) ق ۱۱۶۵(تا روزگار نگارش کتاب ) د اوسال تولّ(ق  ۱۱۰۳است که از 

  .اند گشوده
  :ک مقدمه و دو فرقهينوشته شده در 

آنيف و چگونگيدر سبب تأل: مهمقد .  
يغ بيانشاء و شعر زبان بل  به معاصر کهيدر ذکر علما: لفرقه اوه ان گشوده و توج

  . تن۲۰اند، شامل  آن مبذول فرموده  بهخاطر
  . تن۸۱ معاصر، شامل يدر ذکر شعرا: فرقه دوم

  . ص۴۲۹ ش، ۱۳۷۵ح معصومه سالک، يراث مکتوب، تصحي تهران، م:چاپ
، ۳ ، جي فارسيفهرستواره کتابها؛ ۳۴۹-۵۹، ص ۱، ج ي فارسيها خ تذکرهيتار[
  ]۴۳-۵، ص يجين الهي حزيکتابشناس؛ ۱۸۸۷-۸ص 

رشتة   به مجموعة کون و مکان رايشاني که اوراق پريچوني اهللا حمد بي تعال:آغاز
  …رازه بستهيجاد شيا

 از …محمد يه الغن ربي عاقبت محمود گردان حرره المفتاق الي اله:انجام
  .ندياد نماي مغفرت يدعا  بهستهيعاف نگرفقت و اسشنظر   بهوران چشم آن دارد که دهيد

  )يفارس(»  پ۵۴ ـ ر ۵۲ «ـ جام جم۴
  .اتيعيدر طب
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  ]۴۸، ص يجين الهي حزيکتابشناس[
 بعد. ش و آل اوياي را جل شأنه و درود و نيش مر خداي سپاس و ستا:آغاز

  … و ابرام سؤال از بعضحالحا به
ر ي الشهمحمد يد الغنيربه الحمنمقه الواثق ب. دي مغفرت امداد نمايدعا  به:انجام

  .ين زاهديالد طالب بن عبداهللا بن جمال ي بن ابيبعل
  )يفارس( » ر۵۹ ر ـ ۵۵« رساله در نجوم . ۵

  . در نجوميرساله کوتاه
  ].۱۲۸، ص ۱۳، ج عهيذر[

خطاب   بهزد پاک و درود نامعدود بر روان مخاطبيش و سپاس اي بعد از ستا:آغاز
  …لوالک و آل اطهار

  .ل اصالح پوشنديم که معذور داشته عثرات قلم را بذيد از ناظران داري و ام:نجاما
  )يعرب(»  ر۶۱۲ پ ـ ۵۹ «خ و کتبيفهرست مشا. ۶

  :سدينو ين در آغاز ميحز. خ و کتب اوستيفهرست مشا
اذکر بعض  هم وياهللا عل خ رضواني مشاي الي اردت ان اکتب بعض طرقيفان”

 عد الکل و احصاؤه لکثرته و عدم حضوره و ذهول  االن فانيحضرني مما يکتب
  .“ر مقدور واهللا المستعانيالخاطر غ
، يباقر خراسان محمدپدرش، : اد کرده استيدش در آغاز کتاب ين اساتياو از ا

ب يد عبدالحسي اشرف بن سمحمدرزا ي و ميرازي شمحمد، شاه يرازياهللا ش لطف
  .ينيحس

  ].۹۵، ص يجين الهي حزيکتابشناس[
. نيامي آله الغر المين و عليدالمرسلي سي علةن والصلٰوي العالم الحمدهللا رب:آغاز

  . اردت ان اکتبيو بعد فان. ني اآلخري لسان صدق فيرب اجعل ل
 و هذا آخر ما ان خوارق العادات و المعجزات و الکراماتي بي فلةرسا و :انجام

 من استمسک ي و علياصطٰفن يالذ  عبادهي اآلن والحمدهللا و سالمه عليحضرني
  .ي اهل الزلفي و عليالوثقةبالعرو
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  يشناس نسخه
ف، از شش خط مؤلّ  بههمه مجموعه. ق ممتاز نوشته شده استيخط نستعل  بهن نسخهيا

ق کتابت  ۱۱۷۹االخر  يداخ کتابت دارد و در جميرساله مجموعه فقط رساله پنجم تار
. ن استيات حزياواخر ح  بهخه مربوطدهد استنساخ نس يخ نشان مين تاريا. شده است

ها در متن و هامش صفحات نگاشته شده،  ها شنگرف، متن رسالهين و نشانيعناو
م يها ن  شده که در وسط نوشتهيپرداز  نوشته شده در هامش همچنان صفحهيها بخش
 رنگ است و از بافت آن يي و حنايکاغذ نسخه نخود. مانده استي باقي خاليترنج

فانه نسخه متأس. ر و هند باشديکشم  بهکي زد که ساخت مناطق نزدتوان حدس يم
 ي صفحات را وصاليها ها لبهين خرابيم اي ترميده و برايد بيار آسيدرگذر زمان بس

رساله . کند ي را نمي از کرمخوردگي ناشيها بياند که باز هم جبران همه آس کرده
.  برگ۶۱ يدارا. ۸/۱۲×۸: وراندازه سط.  سطر است۱۷ه ي سطر و بق۱۴ن نسخه يآغاز

  .۳/۱۴× ۵/۲۱: اندازه جلد.  فرسودهيماج عنابيجلد ت
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  خطِّ خود بهآغاز تذکرة حزين 
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  خطِّ خود  به تذکرة حزيناتعکس يکي از صفح
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  خطِّ خود به  تذکرة حزيناتعکس يکي از صفح
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  خطِّ خود به  تذکرة حزيناتعکس يکي از صفح


