
  هاي ديني حزين الهيجي برخي از رساله نگاهي به  ٥٢١

  

  يجين الهي حزيني ديها  از رسالهيبرخ  بهينگاه
  ∗د اختريجاو

سندگان است يه نول از آن جم)ه ١١٠٣-١١٨٠ (يجين الهيطالب حز ي بن ابيمحمد عل
. سزاوار شهرت کماحقّه نشد, يريحه و مهارت و استعداد چشمگيوجود قر که با

, ک شاعريث يشتر از حي باما, اند  او واقفيها چند که صاحبان ذوق از نام و کارنامههر
 ينيز دست داشت و آثار ديک شاعر در علوم متداوله نيعالوه از ن يکه حز يدرحال

شمنداِن ي از معدوِد نوادر و نوابِغ انديکيقت است که او ين حقيدهندة ا  نشانيامو
, ره دست داشتيغ اصول و, فقه, ريه مانند تفسينيجهاِن اسالم بود که نه فقط بر علوم د

 تبحر يعي در علوِم طبي و حتّيپژشک, انساب, خيتار, منطق, نة فلسفهيکه در زمبل
  . گذاشته استي بر جاي داشت و در تمام آنها آثاريخاصّ

 يوام, يک دانشمند اسالميث يح  بهيجين الهيت حزي شخصن رو معرفِتياز ا
 يمعرف را مورد ي وي مذهبيها  از رسالهين بنده برخيبنابرا. است بر گردن ما

  .ام داده قرار

 ورالنّةي شرح آيالطور فة شجر-۱
ن يا.  نوشته استيعرب به, العرفان لي از سالکاِن سبيکي يتقاضا  است که بهيا رساله
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Ÿ≅≈sWøΒ F{$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 3 ª!$#uρ Èe≅ä3 Î/ >óx« ÒΟŠÎ=tæ ∩⊂∈∪ «نموده است که ين رساله مصنّف سعيدر ا. است 
  :ديگو يکه خود من چنا,ان کندي خود را بيعااختصار مد به

  .“ اازيقة علي لب احلقيارياز الختجيه مسلک االيو سلکت ف”
فلسفه و  ن بهيشين پيث و اثر و اقوال مفسرينسبت حد  بهيسيرنويوة او در تفسيش

کند  يش از همه توجه را جلب مي بير ويچه که در تفسو آن,  دارديادي زِشيمنطق گرا
قت است که نه فقط ين حقيتصوف و عرفان است که نشانگر ا  بهيل ويتما

چنانکه در , ز نموده استي نقرآناثبات آن از در  يل بود بلکه سعيقا» الوجود وحدت«هب
  :سدينو يم» اللَّه نور السماواِت واالَرِض« ريتفس

  .“بذاته و وجودهنهما يها وما بي السماوات و االرض وما فاهر يفاهللا ظ”
  :سدينو يگر مي ديو جا

  .“فهو الوجود البهت املطلق,  فاض وجودهاو منه تعايل”
  : استزن رقمطرايچن ييو جا

  .“فاذا کان املراد بالنور هواملوجود البهت”
 داشت بلکه يقي عمر دسِتين رساله نه فقط نماد آن است که او در تفسيهرحال ا به
 يليه و تصوف و عرفان خيز است که نگاِه او بر علوم عقليقت نين حقيدهندة ا نشان

  .ژرف است

  »شهداهللا«ة ي شرح آ مرآةاهللا يف-٢
 #$!y‰Îγx© ª« ة شهادهيآ که از ي شخصيتقاضا به يزبان عرب  است کوتاه بهيا رسالهز ين نيا

…çµ̄Ρ r& Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθèδ«تفسار کرده بود اسياز و ١.  
گر عرفان يان است و مسئلة ديتصوف و عرفان نما  بهيش ويز گرايت نير آيدر تفس

  :سدينو يچنانکه م. ر نموده استة تذکّير آيضمن تفس را » اهللافنا يف«
دة  أنّ اقرار اهل العلم ذه الشهااشارة ايل, ةياآل» وأُولُواْ الِْعلِْم قَآِئماً ِبالِْقسِط«: و قوله”

  .“نائهم عن أنفسهم و بقائهم بربهمفانما هو ب
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  هاي ديني حزين الهيجي برخي از رساله نگاهي به  ٥٢٣

  

آنچه که در تفسير وي بيش از همه توجه 
تصوف و  کند تمايل وي به را جلب مي

عرفان است که نشانگر اين حقيقت است 
بود قايل » الوجود وحدت«که نه فقط به

 نيز نموده قرآنبلکه سعي در اثبات آن از 
 .است

  :سدينو يگر مي دييو جا
 اهللا يس شئ سوي شهادة هؤالِء لني حايل )الَ ِإلَـه ِإالَّ هو: (وهلذه الداللة اکّده بقوله”

  .“و شهادته
ة معروف ي آ,هيآن ير ايدر ضمن تفس

»¨βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$# 3«نموده ز ذکري ن١ 
  :و گفته است

 »βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$# 3¨«قوله  و”
 العلم و وهوالفنا  مقام فناِء اويلاشارة ايل

  “ الفناءيف
ر يبر ندرت و جودِت تفسو در آخر 

  :طور اشاره نموده است نيخود ا
  .“ کتاب او دفتروجد يفي قلَّما ريفتبصر فإن هذا التفس”

  ياء از کتب آسمانياالنب بر ظهور حضرت خاتم يرساله در بشارات -٣
 مذکور در يها  است دربارة خبرها و مژدهيا رساله, چنانکه از عنوان ظاهر است

ن رساله يف ايدر ضمِن سبب تأل. يفارس به, غامبر ماي در مورِد ظهور پي آسمانيها کتاب
خصوص  ه بي وي نوشته است که بر وسعت مطالعه و اطّالعاِت پهنايمصنّف عبارت

  :سدينو يچنانکه م. ل باهر استيدل,  آنانيها  اهِل کتاب و کتابيها فرقه نسبت به
ق اشتغال يل شباب که اواِن قوت نظر و توفياکن چون ما را در اويل و”
مساعدت وقت  و تصنّع و تدبر در آثار و اقوال هر قوم و به, ل علوميتحص به
خصوصاً فرق ثالثة اهل کتاب , فيطواقدر وسع اطّالع بر کسب و اقواِل اکثر  به

 صحف و يباقو ا يأشعل و زبور و کتاب يحاصل شده و مطالعة تورات و انج
سر يک از فرق ثالثه مي از نسخ متعددة معتبرة هر مجةًشان اصالً و تريکتِب ا

ها اتّفاق  شان مدتي اعالم اياي از علماء احبار و اذکياريده و با بسيگرد
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  ٥٢٤  قند پارسي

  

سر تواند ي را از اقران ما کمتر ميگريد از کتمان که ي خالي مستوفيها صحبت
  .“شده بود, آمد
 در مورِد ظهور يها راموِن بشارتين رساله مصنّف فاضل اطّالعات خود را پيدر ا

  :ر استيقرار ز ر آورده است که بهيتحت چهار بخش در رشتة تحر, غامبر مايپ
ر و بشارت و رسالت آنحضرت ذک  را نسبت بهقرآنن بخش دالئل يدر ا: عنوان -١

  ؛ذکر نموده است,  اهل کتابيها در کتاب
 ؛کر بعِض بشارات که در تورات وارد شده در ذ:ياشارة اول -٢
 ؛ل وارد و مسلّم علماء نصارا استي که در انجيذکر بشاراتدر  :هياشارة ثان -٣
 ؛ر کتبيگر از سايکر چند بشارِت ددر ذ :اشارة ثالثه -٤
 .ل کتب اهل کتاب استيف و حذف و اسقاط و تبديان تحري دربارة ب:ختام -٥

  ري رسالة اوزان و مقاد-٤
 مانند مثقال و ي شرعيها مانهيها و پ  دربارة مقدار وزنيفارس  است مختصر بهيا رساله

طور جامع دربارة  جاز اما بهيکمال ا ن رساله بايمصنّف در ا. رهيغ صاع و مد و رطل و
ن يارزش ا. ان نموده استيره بيغ و نقره و غالت و و نصاب طال ي و عرفياوزان شرع

  :سدينو ين عبارِت مصنّف واضح است که ميهم رساله به
وسته يپ, مدو رطلو  و صاع نار و درهميک از مثقال و ديچون قدِر مقداِر هر”

حاسب نمودن   بهيتمد, کيق هريماند و اکثر اوقات جهت تحق يدر خواطر نم
خراسان  ر بهين فقيدر ورود ا, هيبناء عل,  شدديبا يو فکر کردن مشغول م

ک يق هريد و تحقين التماس نمودند که تجديني از متدي جمعـ حفّت باالمان ـ
هم ياهللا عل ن صلواتيلهذا آنچه از صحاح شارع, ق شوديله تلفيقات قليدر ور
حساِب  ق نموده و مکرر بهيتحق, همين و کتِب اصحاب رضوان اهللا علياجمع

ان ي بيفارس ل اختصار بهيبر سب, افتهينان ياطم, وع شده و خاطرک رجيهر
و » تسنّ مهر«و » کر قدر«و , »اربعه غالت«و » نينقد«شود که قدر نصاب  يم
  .“ور گردد همه کس بهره, ذلک مجمالً ظاهر شده ريغ
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 يز بر بنايگر نياند دو رسالة د ي رنگ مذهبين چهار رساله که کامالً دارايعالوه بر ا
  .عض مشموالت خود سزاوار ذکراندب

خامة   مجادله و مناظره بهاست که در فن»  المحاضراتيالمذاکرات ف« رسالة يکي
  .ر درآمده استيرشتة تحر  بهيجين الهيمحمد حز

اجمال  به, د زبانيت و فواي در اهمي طوالنيا ن رساله پس از مقدمهيمصنّف در ا
آنها  يري اشاره نموده که فراگيعلوم پس به را مطرح کرده و سي از مباحث لغويبرخ
د يکأدر مناظره تگاه آن ين بر نقش منطق و جاين بي است و در اي مناظر ضروريبرا

  .نموده است
 يان برخي است که مشتمل است بر بيانين رساله بخش پاين قسمِت ايتر اما جاذب

ات و يه و حکاتة مسکقه از حکم و امثال و نکات و کلماِت بلغا و اجوبد متفرياز فوا
رت يافتد و قلوب را انس و بص  يآن حاجت م ف و نوادر اقوال که محاور را بهيظرا
  .ديافزا

وانات يرة ح او درباياست که بر اطّالعات پهنا» واناتيالح خواص«و دوم رسالة 
  .ل باهر استيدل,  آنهاي و احکام فقهيخواص طبو  آنها عوانا

د و ذباحت گفتگو ي در احکام صنيدر دو فصل نخستن رسالة مبسوط يمصنّف در ا
 و خواص آنها نموده است که ي و بحري از جانوران بريکرده است و سپس ذکر بعض

ان ي آنها در پاييعالوه بر ذکر انواع و خواِص دارو. حدوداً مشتمل بر پنجاه صفحه است
ان يب, هينّت و امامز از نظر مذهب چهارگانة اهل سي آنها نياحکام فقه, ذکر هر جانور

  .کرده است
خ يل باهر و نشانگر آن است که عالمة ذوفنون شيدل, الغرض آنچه که ذکر شد

شاعر محض نبود بلکه ,  برخالف آنچه که بدان اشتهار دارديجين الهي حزيمحمد عل
 يريره اطّالعات چشمگيغ  ويپزشک, اخالق, منطق, فلسفه, ريتفس, اصول, نة فقهيدر زم

. گذاشته است ي برجاي آنها از خود اثريدر تمام. نانکه در ابتدا ذکر کردمداشت و چ
 از ياريبس. است»  نمونه از خرواريطور مشت به«ن چند رساله که ذکر شد فقط يا

  .و از نگاه مردم پنهان است, ح و چاپ نشده استي او تا هنوز تصحيها رساله



  ٥٢٦  قند پارسي

  

کنم  يران تقاضا ميهند و ااراتي پژوهشي و انتش يها ن مقاله از سازمانيان ايدر پا
استفاده از آنها  نند تا مردم بهک و چاپ ررسي را بيجيالهحزين رارزش  پيها که رساله

سهم  بلکه داشت خواهد يات فارسي در ادبي مهمسهمن يرا نه فقط ايز. قادر باشند
  .داشت ما خواهد گانسندي نوفراواني نيز براي شاعران و

  منابع
  .١٣٧٧ ,تهران, راث مکتوبيم, يجيهن اليل حزئرسا -١
 .١٣٧٥ ,ي کدکنيعيدکتر شف,  در هجوم منتقدانيشاعر -٢

 .١٣٤٢ ,مشهد, ي کدکنيعيشف,  اويها ن غزليباتري و زي زندگيجين الهيحز -٣

  


