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مرداد - آبان 13۹4

کتاب حدائق االبرار و حقائق االخیار ول تألیفات ییّع محمع 

عیناثی عاملی )لنعر سه 1088ق/ 1056ش( سه ماضاع وخالق و تربیت 

ویالمی ویت. وین وثر جزو میروث کهن شیدی سه ماضاع وخالق 

ویالمی ویت. سه پژوهش حاضر کتابشنایی تاصیفی و تحلیلی 

وین وثر همرور با مدرفی نسخه هاس ماجاس ول آن سه کتابخانه هاس 

ویرون و تحلیل کلی ول هوش مؤلف، وهوئه خاوهع شع.

مؤلفا اآثارا  

ییّع محمعبن محمعبن حسن بن قایم حسینی عاملی عیناثی 

عالمی  جلیل ولقعه،  ثی 
ّ
محع وبن قایم،  به  مدروف  جزینی، 

عاملی  حر  شیخ  که  همان گانه  باس.  شاعر  وسیبی  و  فاضل 

شیخ  سختر  ماسهش  ماسه  ویت،  گفته  1104ق(   -1033(

لین ولعین بن علی بن وحمع عاملی جبدی، مدروف به شهیع 

یالسهم  یعۀ  فضالس  ول  و  شیده،  فقهاس  بزهگان  ول  ثانی، 

هجرس باس )حر عاملی، 1362: 1/ 176(. ییع محمعباقر خاونساهس 

)۱۲۲۶-۱3۱3ق( سه وصف وو می گایع:

ییّع ووعظ و حافظ قاس سه حعیث، محمعبن محمعبن حسن بن 

قایم حسینی عاملی عیناثی جزینی، صاحب کتاب مدروف 

االثنی عشریه فی المواعظ العددیه ویت. ول محتاوس کتابش 

برمی آیع که وس فرسس سوهوس مهاهت کامل سه علام مدقاز و 

با ویمان  منقاز، و پژوهشگرس سوهوس سونش گسترسر و فرسس 

شایسته، و عابعس لوهع و فقیهی عاهف و فیلساف ولهی و شاعرس 

بلنعنظر و یرونجام وسیبی ماهر باس. )خاونساهس، 1351: 7/ 89( 

ول ییّع محمع حسینی عیناثی پنج تألیف شناخته شعر وجاس 

سوهس که وغلب سه ماضاع وخالق و تربیت ویالمی هستنع. 

بدضی ول آنها ماننع االثنی عشریه و آداب النفس تصحیح و 

چاپ شعر و بدضی سیگر هماننع حدائق االبرار، فوائد العلماء 

کنج  سه  تنها  و  ویت  نرییعر  چاپ  به  الفصیح  المنظوم  و 

کتابخانه ها یافت می شاس. آثاه ییّع محمع عیناثی عباهتنع ول:

ا1 فوائد العلماء و فرائد الحکماء. مؤلف سه وین کتاب سهباهۀ .

فائعر هایی که بروس عالمان سینی و فیلسافان ترجیح سوهس 

بحث می کنع )آقابزهگ تهرونی، 1403ق: 16/ 349( وما بنا بر 

گفتۀ خاونساهس سه روضات الجنات، وس سو کتاب یکی 

به نام فوائد العلماء و سیگرس به نام فرائد الحکماء سوشته، 

سه صاهتی که سه کتاب امل اآلمل وین سو وثر یکی شمرسر 

صاحب  که  می هوس  نیز  وحتماز  وین  ولبته  ویت.  شعر 

روضات الجنات وین وطالع هو ول جایی جز امل اآلمل به 

سیت آوهسر باشع. )همان: 16/ 333(.

ا2 المنظوم الفصیح و المنثور الصحیح )/ ولصریح( )خاونساهس: .

.)89 /7

ا3 االثنی عشریة فی المواعظ العددیة. متن آن تصحیح شعر .

و سه یاز 1376ق/ 1335ش تایط مکتبة ولمصطفاس، 

1381ش به وییلۀ مایسة ولبالغ  1423ق/   و سه یاز 

به چاپ هییعر ویت.

مؤلف وین وثر هو سه یاز 1068ق به وتمام هیانیع. وین  ا

کتاب سه 12 باب تعوین یافته و هوش وو سه هر قسمت به 

وین صاهت ویت که ووز وحاسیث ووهسر ول هیاز خعوص هو 

به طریق شیده برهیی می کنع و یپس نظر وهل ینت هو 

می آوهس. سه مرحلۀ بدع، وو هوویات ومیرولمؤمنین علیع و 

یپس هوویات یایر وئمۀ مدصامینع هو ذکر می کنع. وس 

سه هنگام نقل هر هوویتی، ول کلمات فیلسافان، عاهفان و 

همچنین بزهگان ویتفاسر می کنع و هر آنچه سهباهۀ ماضاع 

ماهس نظر پسنعیعر شمرسر می شاس هو یاس آوهس می کنع. وین 

کتاب سوهوس فائعر هاس لیاسس ویت و خزینۀ علم و سونش 

ویت و ماننع آن کمتر سیعر می شاس )خاونساهس، همانجا(.

ا4 ادب النفس )/ آداب النفس(. وین کتاب سه یاز 1380ق/ .

1339ش به وییلۀ کاظم میاماس به تصحیح هییعر و 

سه مکتبة ولمرتضایه )سو جلع سه یک مجلع( به چاپ هییعر ویت. 

ارسولاسعاخیاز ده

پژوهشگر وهشع بنیاس پژوهش هاس ویالمی آیتان قعس هضاس
qubbat@yahoo.com

اخ الا قاق را ااراالا قئاار
معقفیادستنویساهایایکاکتاباگق نسنگا ئالقی
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وین وثر باه سیگر به یاز 1415ق/ 1373ش سه بیروت 

تجعیع چاپ گرسیع. 

مؤلف وین کتاب هو سه هبیع والوز یاز 1078ق سه مشهع  ا

مقعس به وتمام هیانیعر ویت. کتاب مشتمل بر مطالب 

عالی و وفکاه سقیق وبتکاهس سه ماضاع هوونشنایی ویالمی 

ویت. سه وین وثر سهباهۀ لنعگانی و تحاالت هوحی ونسان 

مطالب فلسفی خابی وجاس سوهس و ول حکایات و سویتان هاس 

گذشتگان بسیاه ویتفاسر برسر شعر ویت. وین کتاب بر 

بلنعوس فکر و آلوسس هوس ویتاوه ویت و مؤلف سه ناشتن آن 

ول تفکر منطقی برخاهسوه ویت و ولبته همین هوش وویت 

که پایۀ محکم نظروت فلسفی و حکمت عملی وس هو یاخته 

ویت. خالصه آن که ادب النفس کتابی سینی، فلسفی، 

وجتماعی، عملی و وخالقی ویت که به هوش قعما تعوین 

یافته و مؤلف سه وین وثر نیکی بیان و شیاویی نگاهش هو با 

خالی باسن ول خشکی و قیع و بنعهاس متداهف همرور کرسر 

ویت. )عیناثی، 1380ق: ھ(

ا5 حدائق االبرار و حقائق االخیار. تألیف وین وثر سه وووئل .

میرلو  سهخاویت  به  و  عیناثی  به وییلۀ  1080ق  یاز 

محمعكاظم وصفهانی فرلنع میرلو علی2 به وتمام هییع. 

نسخۀ وصلی که به خط مؤلف باسر، تا یعۀ سوولسهم قمرس 

وجاس سوشته ویت، وما سه حاز حاضر وثرس ول آن یافت 

نمی شاس و سه صاهت وجاس ما بعون آگاهی نعوهیم. 

وین کتاب سه یک مقعمه و 12 حعیقه یا بایتان )با تاجه   

به سوولسر باب کتاب االثنی عشریه فی المواعظ العددیه( 

و بروس هر حعیقه یک سیباچۀ منایب و جعوگانه و یرونجام 

یک خاتمه تعوین یافته ویت. فهریت حعیقه هاس وین 

وثر عباهت ویت ول:

ولحعیقة والولی: فی والخالص ووالبتهاز فی ولععاء وشرح 

وحاوز ولتأثیروت ولروحانیة و وخالص ولنیة.

ولحعیقة ولثانیة: فی ولشکر وولتابه وولزهع وولاهع.

وولجهل. ولحمق  وذم  ولدقل  معح  فی  ولثالثة:  ولحعیقة 

وولشر  ولخیر  ذکر حقیقة  علی  تشتمل  ولروبدة:  ولحعیقة 

ویبب قضائهما فی ونفس ولبشر.

ولحعیقة ولخامسة: فی آسوب ولنفس ومغالبتها فی لهاوjها، و 

مخالفتها فی محبتها لشهاوتها.
ولحعیقة ولساسیة: ]شامل بیان ولمحبة و ولرضا[.2

ولحعیقة ولسابدة: فی بیان وحاوز ولدشاق ومن ها مغرم 

بمحبابه ومشتاق.

ولحعیقة ولثامنة: تشتمل علی حقیقة ولمروة و ولکرم و ولفتاة.
ولحعیقة ولتایدة: ]شامل بیان علا همت[.2

ولحعیقة ولداشرة: فی ولدعز ووالنصاف.

ولحعیقة ولحاسس عشر: فی صحبة والخاون والخیاه وولدزلة 

عن ضعهم والشروه.

ولحعیقة ولثانیةعشر: فی ولنهی عن ولغیبة وولنمیمة، وولنهی 

عن ولحسع وما ینتج من وطاوه ولذمیمة. 

خاتمة: سه ومانت و تدبیر خاوب و پریش هایی که ول 

وباحامع غزولی شعر و پایخ هاس وو بعونها و فاوئع متناع 

متنایب سیگر، که به شرح سوولسر حعیث پایان یافته ویت.3  

معقفیانسخهاهایااخ الا قاق را ااراالا قئاار

نسخه هاس ماجاس ول کتاب حدائق االبرار و حقائق االخیار 

به ترتیب قعمت، وعتباه و جامدیت عباهتنع ول:

ا1 كتابخانۀ . قم،  وعظم  مسجع  کتابخانۀ  سه  ماجاس  نسخۀ 

آیت هللا ولدظمی بروجرسس )مایسۀ آیت هللا بروجرسس قم(: به 

شماهۀ وماوز 118؛ به خط ویعبن حسن بیگ تربتی؛ تاهیخ 

وتمام تحریر: یکشنبه 5 هبیع ولثانی 1080ق؛ خط: نسخ 

خاب؛ 394 برگ )788 صفحه(؛ عناون و نشان شنگرف؛ با 

جلع تیماج قهار وس ضربی فریاسر.

ه 
ّ
وولش: بسم هللا ولرحمن ولرحیم وبه نستدین؛ ولحمع لل  

ولذس الیعهک حمعر ولقلب وولبیان...؛ وبدع، فیقاز ولجانی 

یامه وومسه، محمعبن محمعبن  ولمفرط فی  نفسه  علی 

حسن ولحسینی ولشهیر بالدیناثی ولداملی...

هم وجدلنا نتدرض فی مفتح )مفتتح؟( کل 
ّ
و آخرش: ولل  

1. وحتماز سوهس مقصاس ول میرلو محمعکاظم وصفهانی یاسشعر سه وینجا، همان محمعکاظم 
 وصفهانی )لنعر سه 1133ق( ول هجاز سوهۀ صفایه باشع که ول طرف سهباه صفاس 

همرور با محمععلی خان به لکنها وعزوم شعر باس )قزوینی، 1367: 113، 114، 129(.

2. عناون وین حعیقه سه سیتنایس نیامعر ویت و بر ویاس منعهجات آن تدیین شع.
3. فهریت حعیقه ها و همچنین ماضاعات منعهج سه خاتمه ول هوس سیتنایس 

کتابخانۀ مرکزس آیتان قعس هضاس ویتخروج شع.
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ومر...؛ قع فرغت من تسایع هذر والوهوق فی یام والحع 

من شهر هبیع ولثانی ینة ثمانین بدع واللف. وقل ولدباس هللا 

ویعبن حسن بیک تربتی، غفر هللا ذنابهما و یتر عیابهما، 

بمحمع و آله.

کتابت وین نسخه ول حدائق االبرار و حقائق االخیار   

سه پنجم هبیع ولثانی به وییلۀ ویعبن حسن بیگ تربتی به 

وتمام هییعر و مؤلف نسخۀ تحریرشعر هو سیعر و هماننع 

کتاب سیگرش، یدنی ادب النفس، آن هو تصحیح و سه ماوهس 

اللم وعروب گذوهس کرسر ویت. وما به هر حاز وین وثر نیز 

 همچان ادب النفس خالی ول تحریف، یقط و 
ً
وحتماال

تغییر نباشع. وین نسخه ونعكی نیز حاشیه نایسی سوهس.

سه پنج صفحۀ نخست وین نسخه، چنع یاسسوشت و   

وشداهس به فاهیی و عربی و یاسسوشت تملک شیخ قایم بن 

عبع محمع، خاسم بلقایم سه شهر مسیب، و یاکن نجف 

وشرف سیعر می شاس. سه صفحۀ ووز یاسسوشت تملكی بی نام، 

به تاهیخ 1281ق و مهرهاس بیضاس »جماز ولعین ولطباطبائی« 

و »وحمع ولطباطبائی« و مهرهاس مربدی »محمعباقر ولحسنی 

ولحسنی  محمعمهعس  ولغنی  ه 
ّ
بالل »ولاوثق  و  ولحسینی« 

یاسسوشت  نیز  ولحسینی« سیعر می شانع. سه صفحۀ آخر 

تملک محمعكاظم وصفهانی به تاهیخ هبیع ولثانی 1081ق و 

مهر بیضاس »وحمع ولطباطبائی« مشهاس ویت. نسخۀ خطی 

ماجاس سه کتابخانۀ مسجع وعظم قم، عكس برسوهس شعر و 

به صاهت لاح فشرسر قابل سیتریی ویت.

ا2 نسخۀ کتابخانۀ شماهۀ سو مجلس شاهوس ویالمی )کتابخانۀ .

مجلس ینا(: به شماهۀ وماوز 1118؛ به خط ویعبن حسن بیگ 

تربتی؛ تاهیخ وتمام کتابت: یکشنبه 20 صفر 1081ق؛ خط: 

نسخ خاب؛ 347 برگ )694 صفحه( 21 یطرس؛ عناون و 

نشان شنگرف؛ جلع تیماج یرخ ضربی و مقاویی با ترنج.

ه 
ّ
وولش: بسم هللا ولرحمن ولرحیم وبه نستدین؛ ولحمعلل  

ولذس الیعهکه حمعر ولقلب وولبیان والیحسب فضله ولیع 

ووللسان والیدع حکمته والوهام وولظنان...؛ و بدع، فیقاز 

ولمفرط فی یامه و ومسه، محمعبن  ولجانی علی نفسه، 

هللا  عامله  بالدیناثی،  ولشهیر  ولحسینی  حسن  محمعبن 

لما  ونی  باحسانه،  )ظ: عن( ییئاته  و تجاول من  بغفرونه 

فرغت من تألیف وسب ولنفس، وقف علیه وعز والخاون 

علی، ووحبهم ولی مجمده والفکاه ولملکاتیه...

هم ما وتیتنار من علم، فاثبت بنا 
ّ
و آخرش: ووجدل ولل  

وناوهر من ولمقتبسین، ووثبت منا ویروهر ولی ولملتمسین؛ 

هم صل علی محمع وآله ولطاهرین ولی یام ولعین. قع 
ّ
ولل

فرغت من هذو ولکتاب ولمستطاب، وقل عباس هللا... ویعبن 

حسن بیک تربتی، غفر هللا ذنابهما فی یام والحع عشرین 

شهر صفر ینة وحعس وثمانان بدع واللف.

نسخه به نام میرلو محمعکاظم وصفهانی فرلنع مرحام   

حاج میرلو علی وصفهانی باسر و با وجالۀ وو که سه ووز آن 

ویت، سه هول 21 صفر یاز 1081ق یاخته شعر ویت. 

محمعکاظم وصفهانی سه همان یاز 1081ق وین نسخه هو سه 

 مشهع مقعس مقابله کرسر و ماوهس تفاوت هو با قلم کم هنگ 

یا سه حاشیۀ صفحات ناشته ویت.   بر هوس کلمات و 

و  می شاس  سیعر  ولحسینی«  مهر »حسین  نسخه  آخر   سه 

یاسسوشت هاس پروکنعر که مرباط به وقف باسر هو پاک کرسر ونع.

ا3 نسخۀ کتابخانۀ مجلس شاهوس ویالمی، به شماهۀ وماوز .

2953؛ به خط محمععلی بن حاجی محمعصالح بروجرسس؛ 

خط: نسخ؛ تاهیخ وتمام تحریر: 15 هبیع ولثانی حعوس قرن 14 

قمرس؛ قطع هحلی؛ 394 برگ )788 صفحه( 29 یطرس؛ خط 

نسخ؛ عناون و نشان شنگرف؛ جلع تیماج مشکی مقاویی. 

ه ولذس الیعهک حمعر ولقلب وولبیان، 
ّ
وولش: ولحمعلل  

والیحسب فضله ولیع ووللسان، والیدع حكمته والوهام 

فیقاز...  بدع،  و  والبصاه...؛  عظمته  والتدع  وولظنان، 

محمعبن محمعبن حسن ولحسینی ولشهیر بالدیناثی... 

ونی لما فرغت من تألیف وسب ولنفس، وقف علیه... 

هم ما وتیتنار من علم، فاثبت بنا 
ّ
آخرش: ... ووجدل ولل  

هم 
ّ
وناوهر فی ولمقتبسین ووثبت منا ویروهر ولی ولملتمسین؛ ولل

صل علی محمع وآله ولطاهرین ولی یام ولعین. قع فرغت 

من تسایع... فی یام ولسبت وحعس خامس عشر شهر 

هبیع ولثانی؛ وقل عباسهللا محمععلی بن حاجی محمعصالح 

بروجرسس والصل. گر بهم برلسر بینی خط من عیب مكن/ 

كر )ظ: که( مرو محنت ویام بهم برلسر باس.

 صعوپنجار یاز 
ً
وین نسخه سه قرن 13 قمرس و ظاهرو  

پیش ول هوس نسخۀ تحریر ووز ویعبن حسن بیگ تربتی، 

یاسسوشت  همچنین  کتاب  پایان  سه  ویت.  شعر  کتابت 
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

خریع نسخه به وییلۀ عبایقلی خان یپهر ول ییّع هضی 

طباطبائی، سه یاز ۱300ق سیعر می شاس. سه صفحۀ ۲0۶ 

ناشتۀ میان كتاب هو محا كرسر و یپس سه حاشیه، آنچه محا 

کرسر باسر ونع هو سوباهر ناشته ونع. سه حاشیۀ صفحۀ ۵۲ نیز 

ختمی به جهت ویدت هلق ناشته شعر ویت.

ا4 نسخۀ کتابخانۀ مرکزس آیتان قعس هضاس به شماهۀ وماوز .

آبعشکانی؛  محمعجان  محمعصالح بن  خط  به  9085؛ 

خط: نسخ خاب؛ بعون تاهیخ وتمام کتابت؛ 258 برگ )516 

صفحه( 27 یطرس؛ جلع تیماج ضربی؛ خریعوهس آیتان 

قعس سه یاز 1341ش. 

وولش: ]... ونی لما فرغت من تألیف وسب[ ولنفس، وقف   

والفکاه  مجمده  ولی  ووحبهم  علی،  والخاون  وعز  علیه 

ولملکاتیه... ووما ولمقعمه، فاعلم ون هللا تباهک وتدالی...

و آخرش: فالینبغی ون یقره وبحاثا...؛ ووثبت منا ویروهر   

هم صل ]علی[ محمع وآله ولطاهرین ولی 
ّ
ولی ولملتمسین. ولل

یام ولعین.4

ول نسخۀ کتابخانه مرکزس آیتان قعس هضاس میکروفیلم   

تهیه شعر ویت. سه آخر وین نسخه ملحقاتی وجاس سوهس که 

ضمیمۀ کتاب شعر ونع. صفحۀ ووز وین نسخه سچاه وفتاسگی 

ویت که با تاجه به یه نسخۀ قعیم سیگر، می تاون آن هو 

بالناشت. خطاط وین نسخه به خط نسخ خاونا هستنع، ولی 

به شکل باهلس با یکعیگر تفاوت سوهنع. بنا بر نظر فنی 

کاهشناس نسخ خطی وسوهۀ مخطاطات کتابخانۀ مرکزس آیتان 

قعس هضاس، قسمت وولیۀ نسخه سه قرن 11 قمرس تحریر یافته 

و قسمت میانی آن سه قرن 12 قمرس ناشته شعر ویت. کتابت 

آخرین قسمت وین نسخه به وییله محمعصالح آبعشتکانی سه 

قرن 13 هجرس قمرس به وتمام هییع. بنابروین؛ وین نسخه خطی 

به خاطر ناشته شعن سه طاز چنع قرن و به تایط کاتبان 

مختلف، فاقع وهلش اللم بروس تصحیح و مقابله ویت.

حدائق االبرار و حقائق الخیار، بدع ول ادب النفس ناشته 

شعر ویت و ییّع محمع عیناثی سه تألیف آن عالور بر مطالب 

الصفا،  اخوان  رسائل  ماننع  آثاهس  ول  النفس،  ادب  سه  خاس 

احیاءالعلوم غزولی و مجماعۀ ورام بن ابی فراس به عناوینی 

همچان عباهت، خبر و... بعون هرگانه تغییرس ویتفاسر کرسر 

ویت. همچنین سه حدائق االبرار عالور بر مباحث وخالقی، 

به مبحث حکمت نظرس تاجه ویژر شعر ویت. 

حدائق االبرار و حقائق االخیار ول مجماعه هاس نفیس سه 

ماضاع وخالق ویالمی ویت. مؤلف سه وین وثر هوویاتی ول 

مشایخ و ثقات خاس نقل کرسر ویت و ول شاوهع یمدی و سالئل 

علمی سه کناه گفتاه منتخبۀ منظام و منثاه فاهیی و عربی، و 

یرونجام حکایات منایب با هر ماضاع، ویتفاسر کرسر ویت. 

سه وین وثر ول ماضاعات متناعی سه وخالق ویالمی با تاجه به 

مفصل بحث شعر  به طاه  و قصص  وشداه  هوویات،  آیات، 

ععولت،  محبت،  تابه،  وخالص،  ماننع  ماضاعاتی  ویت؛ 

یخن چینی و حساست ول جملۀ مباحث وین کتاب ویت که سه 

هشتۀ وخالق ویالمی می تاونع جنبۀ کاهبرسس سوشته باشع؛ ول 

وین هو پیشنهاس می شاس سه کناه تصحیح و چاپ حدائق االبرار 

و حقائق االخیار، برخی ول فصاز وین کتاب )هماننع تابه و 

یخن چینی( به طاه مستقل و به لبان یاسر، ترجمه و چاپ شاس.
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