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  ها حزين الهيجي شخصيتي متفاوت در تذکره
  ∗احمد غني خسروي

هنرمندان پارسي زباني   محققّان و,علماء، ادباء، شعرا، دانشمندان ميان هزاران تن از از
 اي هندوستان آمده صاحب نام و آوازه شدند، عده به هرمناطق ماوراءالنّ خراسان و که از

ي ذاتي و خدادادي ها زهممي  وها ويژگي  بافراديچنين ا. اند هميشگي يافته شهرت پايا و
ادب  دانش و اهل قلم و  حيات که بعد از مرگ نيز، صدها تن ازةدور خويش نه تنها در

 هنر، دانش و بينش آنها , انديشه, تفکّر، زبان, تا پيرامون حياتاند آن داشته هنر را بر و
  .پژوهش قرار دهندآثارشان را مورد تحقيق و   کتب و,فرسايي نموده قلم

هند که توانسته چنين جايگاه  گوي در ي ماندگار و هميشه جاويد فارسيها چهره از
دست   بهآن دارد، قلم  قلم و انديشه را بر,ي را براي خود کسب نمايد و اهل تحقيقمهم

تحقيق و پژوهش بزنند، يکي هم شيخ   به ادبي او دست, علميشخصيت پيرامون ,گرفته
  .هيجي استعلي حزين ال

جمله محدود کساني است که صاحب  نظيرش از استعداد کم  باحزين الهيجي
  فصاحت و, شعر، علوم شرعي, هنر، ادب,ي دانشها عرصه ي فراوان درها توانمندي

 حزين .ه بوده استغير وي نويس  تاريخ و تذکره, عربادبيات  شناخت زبان و,بالغت
او مورخ  . نثري قوي و پرمايه است در کنار آن صاحب,شاعري است توانمند

عربي  لغات فارسي و پاياني از  بيعين زمان ضمن اينکه خود گنج  در,دستي است چيره
اعم از فارسي و  علوم شرعي، ديني، عربي، صرف و نحو و دستور درکنار آنکه بر. است

                                                   
  .نو ي دهل,ية اسالميه ملّة جامعيفارس بخش  درياستاد دانشگاه هرات و استاد اعزام  ∗
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حزين جاي مانده از  به آثار. عربي، استعداد، شايستگي و توانايي خاص خود را دارد
  .الهيجي بيانگر استعداد، لياقت و توانايي اوست

ولي  .مانده است همت مردم هندوستان سالم باقي  باحزين الهيجي تقريباً آثار
 توجه يي که پيرامون آثار حزين الهيجي انجام يافته چنداني درخورها تحقيق و پژوهش

تفحص قرار نگرفته منطقي مورد تحقيق و   مستدل وةگون  به هم ازين جهت که.نيست
  خالي ازاًدر پهلوي آنکه بعض .و هم اينکه دستخوش تحريف و اغراق قرارگرفته است

هاي  بهجدي و از جن  بهالبتّه نيازمبرم و حياتي است که آثار حزين. بات هم نيستتعصّ
 سر مندان آثار او از هعالق گوناگون مورد تحقيق و پژوهش علمي قرارگيرد تا مخاطبان و

 ,ابهام پيچانده است  ازةهال ابهاماتي که زندگي او را در مي و پريشاني ناشي ازدرگ
رود،  مي شمار  بهگونة مشترک  بهظايف محققّان ايراني و هندي اين از اهم و. نجات يابند

فراموش . ت ايران و هند و همة فارسي زبانان استمشترک دو ملّ چون حزين افتخار
 بازبيني قرارگيرد نه هاي گوناگون مورد دقّت و بهار او از جنگوييم آث  مينکنيم که وقتي

ي دوبارة معرف  بهگونة انفرادي  بهبار ديگر و مثل هميشه اين معنا که طبق معمول يک به
متفکّران   دانشمندان و, ادباء, علماءةحزين بپيردازيم، کاري که هميشه و در مورد هم

  .نارساستگوي انجام يافته که اغلب ناقص و  فارسي
 , نقد, قضاوت,مشکل اساسي که ما هنوز دچار آن هستيم همين است که رأي

  متفکّر، دانشمند و, شاعر، اديب,ي ما پيرامون يک نفرعارفها  تعليل و بررسي,تحليل
 کمتر ها  در گذشته.احساسات شخصي است  باآميز، کلّي و همراه  اغراق, عام,عالم غالباً

 اثر ةاين معنا که نويسند  به. اين نقيصه خالي و مبرا بوده باشدکتاب تحقيقي داريم که از
شرح و   بهخواستة شخصي خود انديشيده و هر آنچه را من باب پسند وي بوده  بهفقط

خود اين جرأت را داده که چيزهايي را   به حتّي گاه.تفصيل کامل آن پرداخته است
معتبرترين کتب تحقيقي فارسي در   بهسفانه وقتيأمت. اصل اثر بيافزايد  بهخود نيز از

نخستين کتبي که در   با اين مشکل.خوريم اين مشکل برمي  بهکنيم  ميگذشته مراجعه
 وجود داشته و تا زمان ما ادامه يافته ,گوي نوشته شده مورد شعرا، ادباء و عرفاي پارسي

، وحيدالتّاسرار، االولياةتذکر ,الصوفيه طبقاتکتبي چون   بهکافي است نظري. است
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همت  آثار حزين الهيجي تقريباً با
مانده  مردم هندوستان سالم باقي

هايي  ولي تحقيق و پژوهش. است
که پيرامون آثار حزين الهيجي 
انجام يافته چنداني درخور توجه 

 .نيست

تا چه حدي عميق و  يابيم که موضوع ه بياندازيم، آنگاه درميغير و االنس نفحات
 .استاي  ريشه

 ,فردوسي  بهوقتي محقّقي مطلبي راجع
ادب و گر بزرگان  حافظ و دي, سعدي,مولوي

ي معرف  بهنويسد، ضمن اينکه  ميفرهنگ فارسي
پردازد، که اغلب   ميقول خودش  بهکامل او

 ,اشکال و اشتباهات کلّي هم نيست ازخالي 
 چون در بيشتر موارد نويسنده توان دسترسي

مورد شخص مورد نظر را  منابع جديد در به
همان آثار گذشتگان مراجعه   بهندارد لذا مجبور باز

حتّي گاه حاوي چنان اشتباهات . نارسايي فراوان بوده است  بانموده که آنها همراه
ي فاحشي را ناديده ها تواند چنين غلط  نميانندة مبتدي همفاحش و کلّي است که خو

 عمل  بهرآن تذکّ تکرار در منابع ما از  بهقطعي است که وقتي يک اشتباه کلّي. بينگارد
 ,يابد  ميت عام مقبولي,کرده ت پيدا عموميةآيد باالخره همين اشتباه فاحش چون جنب مي

  .نمايد  ميايجاد تحقيقات علمي ةعرص که نقيصة بزرگي را در
جمله  ي مورد نظر، ازها تمام ويژگي  بهزعم خودش سعي دارد  بهبعد هم صاحب اثر

صرف  ادب و ,اخالف اسالف و , زبانشناسي, مذهب، دين, ادب, آثار، عرفان,زندگينامه
 معلومات ديني و ,تأثيرگذاري  مريد و مرادي، تأثيرپذيري وةاسفار، رابط ,و نحو عربي

  توانايي,ي شاهيها دربارها، امراء شاهان و خاندان  بارابطة او , و شاگرداناساتيد ,شرعي
ه بپردازد که اين امر از يکسو کاري غير و حکمت , نجوم, منطق,تفسير و حديث او در

ي ها  بخشةهم و از سويي تخصّص و آگاهي کافي نويسنده را در دشوار و گاه ناممکن
 لذا از نظر منطقي هم. باشد  ميناممکنات گاه ازطلبد که امکان چنين امري هم   ميفوق
هم که  عصر امروز در. شود چنين موضوعي را تحقيقي پنداشت و آن را پذيرفت نمي

  .قوت خود باقي است  بهمشکل همچنانن تخصّصي شدن هست همي روزگار
  اغلبها شرقي. شود  ميهمين مورد ديده  هم بيشتر درها غربي  وها تفاوت شرقي

نمايند که اين امر   ميشکل عام و گسترده مطرح  بهي گويي پرداخته موضوعات راکلّ به
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  اغلبها برعکس غربي. تحقيق و پژوهش کمتر دارد  بههم آسان است و هم نياز
. پردازند  ميتحقيق و پژوهش  به پيرامون موضوع مشخّص و معين,جزييات پرداخته به

  . قابل اعتماد و اعتنا ست,عوض موثّق ر مشکل و وقت گير ولي د,اين کاري است شاقّه
 ادبي و هنري خويش , علمي,ي بزرگ فکريها ي قلّهمعرفکه ما در اي  مشکل عمده

 تحقيق و پژوهش  به چه خوب است وقتي ما دست.اين نقيصه همراه است  باداريم
 فراموش نکنيم. مهارت مان باشد  توانايي و,ذوق  بازنيم سعي کنيم کارمان متناسب مي

 آدم زند ضروري نيست که وي حتماً  ميکار تحقيق، نقد و پژوهش  بهوقتي کسي دست
تبحر داشته باشد کافي  قدر که در عرصة مورد نظر ذوق و همين. الکماالت باشد جامع

يابد که نويسنده در فالن بخش مشخّص و  است و مخاطب در همان قدم اول درمي
هريک از ما پيرامون موضوعي مشخّص و معين  يعني اگر. نمايد  ميمعين نقد و تحليل

نقد و بررسي بپردازيم از يک طرف از   به بزرگ علمي ادبيشخصيتمورد يک  در
پراکنده گويي رهايي يافته، ازطرفي هم اهل تحقيق را پيشرو و راهنماي خوبي خواهيم 

پرداخته و جزييات  ها به ي چنين آثاري يکي هم اين است که اگر کتابها تاز مزي. بود
شود   ميوسيله خيلي از کسان را  بدين,دارند  ميگونة مشخّص ارايه  بهموضوعات را

شود چون   ميشکل پراکنده مطرح  بهکه اگر موضوع کلّي و داخل کتاب کشاند درحالي
مطالعه  زودي از  بهتواند، لذا  نميعالقة خود دست يافته مطلب مورد  بهآساني  بهمخاطب

تواند   ميهمچنانکه يک فرهنگ خوب لغت. نمايد  ميرا ناخوانده رهادلسرد گرديده آن 
 يک تحقيق خوب و ,ي لغات راهنمايي کندها  مفهوم و ريشه,ما را در شناخت معاني

دي ها تواند ما را ياور و  ميجزييات هم  بهمراجعه  باي علميها پردازش  بامتناسب
آن اشد نياز   بهو دانشجويان ما پژوهش , اين موضوعي است که اهل تحقيق.خوبي باشد

 امروز هم انتظار نداريم که يکشبه ,ه اين مشکل قرنها دامنگير ما بودهالبتّ. را دارند
نظر نماييم هم قدم  آن صرف  اين نقيصه شده ازتوجهکه م ولي همين. برطرف گردد

  .نيک و مفيدي است
 مشکل را داريم،  هنر و علم همين, عرفان,مورد اکثريت اهل ادب همچنانکه در

 هرچند ما تذکرة شيخ حزين .شيخ علي حزين الهيجي هم از اين قاعده مستثني نيست
سفانه اغلب کساني أدسترس داريم ولي مت قلم خود او دست ناخورده در  بهالهيجي را
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  کمتراند تحقيق و تفحص زده  به شعر و جايگاه علمي او دست,که پيرامون حيات
  .اند  داشتهتوجهن الهيجي در مورد خود گفته آنچه شيخ علي حزي به

  »ظن خود شد يار من هرکسي از«
جمله ادباي فارسي زبان در هند است که ضمن شهرت زيادي که  حزين الهيجي از
يي در حق او صورت ها همان تناسب هم اغراق و کوتاهي  بهدر اين سرزمين دارد

 ديگران هم ,عمل آورده  بهو ذکريکه در مورد ااي   وقتي نخستين تذکره.پذيرفته است
  .اند  چيزهايي را هم بدان افزوده بعضاً,ناآگانه آن را تکرار نموده

کنيم تا ببينيم آنچه   ميگذريم، فقط در يک مورد درنگي ها مي از ساير بخش
 يا از روي غفلت و يا هم از روي تعصّب آنچه را تذکّر ها صاحبان بعضي از تذکره

موضوع بحث ما . گويد مطابقت و نزديکي دارد  ميآنچه حزين  باي تا چه حداند داده
گويي در اين  مبالغه  به او را متّهمها تذکره  مطلبي که بعضي از.وزي حزين استاند دانش

ي علمي خود ها  و آموزشها اين معنا که آنچه حزين در قسمت دانسته  به.اند مورد نموده
آغاز کتاب  اين دوبيتي که حزين در  به.باشد  مينت نداشته حتّي ناممکواقعي تذکّر داده

  . کنيمتوجهشرح حال خود آورده 
  مـايي تو کنـال کبريـف کمـتوصي  ناي تو کنمـه ثـان کو کـياراي زب  
  داي تو کنمـفاي  اني که تودادهـج  بساط ما تهيدستان نيست  بهچيزي  

هيجي خود بيانگر بيت مقدمة تذکره شرح حال حزين ال کنم که همين دو  ميفکر
عاي . توانسته آدم کم توقّع و قانعي بوده باشد  مياين است که او تا چه حدچون اد

  :مة همين کتاب مرتبة باالي علمي را ننموده است و باز از زبان خود او در مقدگونه هيچ
 احوال خود ةچشم عبرت مالحظ  بهآشفتگي تلف کرده  بهچون سرگشته عمر و”

 عبرتي نديد و ةگذشته را براي نگرندگان خالي از فايد ايام ترا نمود، سرگذش
اشتباه افتد اما  ي تخليط وها نقل احوال ديگران بسا باشد که ناقل بنا بر سبب در

 از احوال و واقعات ة خواست که شم.حال خويش مجال اين نيست در شرح
ز و اختصار خود که در اين عجاله بخاطر مانده، بردارد و در آن رعايت ايجا

پژوهان نگردد و دوستان  تا طول مقال و آرايش عبارات مورث مالل خرد. نمايد
نظر   بهمول از ناظران کرام اينکهأم. اين کاران را تندکاري باشد را بادکاري و
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ها که  برخي از کتب تذکره مراجعه بهبا 
بحث و فحص  مورد او نوشته بهدر 

کتاب  دقّت به اند و با پيرامون او پرداخته
قلم خودش  حال حزين که به شرح

يابيم که چقدر ميان  تحريريافته درمي
هاي شيخ  ها و گفته نوشتة صاحبان تذکره

 .حزين الهيجي تفاوت موجود است

طلب مغفرت اين محروم کوي سعادت را معاونت   بهم نگرند وت و ترحشفقّ
 .“»اً هي لنا من امرنا رشدربنا امرنا من لدنک رمحه و«. فرمايند

تواند نشان دهد وقتي او شرح   ميقلم حزين الهيجي تذکّر يافته  بههمين مطلب که
 دقّت تمام و از روي درستي تحرير نموده است که فردا جاي  بهحال خويش را نگاشته

  .يي را باقي نگذارد بهشک و ش
يک   بهدر مورد اينکه حزين مربوط

ادب و عرفان  اهل علم و  ازةخانواد
 چون نه .ي نيستشکّ است جاي هيچ
آن اشاره نموده، که   بهتنها حزين شخصاً

او در آغاز . ساير منابع هم بدان معتقدند
  :نگارد  ميکتاب خويش چنين

و جد فقير شيخ عطاءاهللا از معارف ”
علماي زمان خود بوده خان احمد 

م او مبالغه نموده و بعض استعدادي که داشته در تعظي  بهخان پادشاه گيالن نظر
صحبت شيخ جليل  ه قزوين بةه را از آن استفاده نموده در دارالسلطنمراتب علمي

چنانکه . اند هم داشته  با مؤانست تمام,الرحمه رسيده  عاملي عليهمحمد الدينبهاء
شرح حديث معراج که از تحقيقات عاليه ايشان است بتقريبي در فواتح آن  در

الرحمه نموده و از مصنفات ايشان است شرح  شيخ عليه با ذکر صحبت خود
التماس خان احمد خان نوشته و رسالة اثبات   بافارسي بر کليات قانون که

واجب که تعداد دانش اوزان معلوم تواند شد و رسالة حل شبهه و جذراالصم و 
ير رسيده نظر فق هامه طاب ثراه ب والد علّةکتابخان خط ايشان در  بهاين هردو رساله

  .“هما تکميل نموده استغير وبر حصول فارابي   مبسوطيةو حاشي
در مورد اينکه خاندان حزين الهيجي اهل شعر هم بوده شکي نيست چون هم 

  :پردازد  ميتذکّر آن  بههم خود حزين ين مورد موجود است و امنابع در
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 عاشقانه والحق سخنان. کردند  ميگفتن شعر رغبت داشته وحدت تخلّص  بهجدم
 دو هزار بيت  بهديوان شان غريب. نظير افتاده  بياش در کيفيت و حسن بالغت

  :از اوشان است.نظر رسيده است به
  ري داشته باشدـعاشق خب معشوق ز  خوب است محبت اثري داشته باشد  
  ر بال و پري داشته باشدـد اگـآي مي  ق و نيامدـ عشةکدـآتش  بهتهـدل رف  
  آيا شب هجران سحري داشته باشد  و سياره شمرديمبس ثابت  مرديم ز  

  ٭
  “خم خانه سوختيم  بهقنديل کعبه را  طاق ابروي جانانه سوختيم  بهدل را  

موضوعي که بيشتر از همه مورد مناقشه است همين مسأله کسب تحصيل حزين 
 در ها زعم بعضي از صاحبان تذکره  بهالهيجي در دوران خردسالي است که گويا حزين

 اينکه  خوب است قبل از. مبالغه نموده استحد ت کسب تحصيل خويش بيش ازقسم
  :گفتة خود حزين نظري بيافکنيم  به کنيمتوجهد رين مو ا درها قول تذکره به

آن آوان  تعليم نمود در  بهعمر برآمد والد مرحوم اشارت سال از چون چهار”
 از اعالم روزگار در اصفهان الرحمه که  شيرازي عليهمحمدشاه  اموالناي اعظم ملّ

خدمت ايشان براي تعليم   بهامه مهمان بود، فقير رابود روزي در منزل والد علّ
سه نوبت  تسميه اين آيت را موالناي مزبور بعد از. روي تيمن حاضر نمود از

°Éb>u‘ ÷yu�õ« ,تلقين نمود $# ’Í< “ Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷�Åc£o„uρ þ’ Í< “Ì�øΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅ è=ôm$#uρ Zο y‰ø)ãã ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θßγs)øÿtƒ 

’Í< öθ s% ∩⊄∇∪«ي  در دو سال سواد خواندن و خطّ. فاتحه خوانده نوازش فرمودند,١
تر  شغلي نزد من مرغوب تحصيل حاصل شد هيچ  به و شوق مفرط.ميسر آمد

ل صرف و ئرسا  به کتب فارسي از نظم و نثر خواندم.خواندن و نوشتن نبود از
چند از منطق اي   رساله.فقه مشغول ساختند و بزودي فرا گرفتمنحو عربي و 

 .آن فن زياده شوق و شعف پديد آمد و درست اخذ کردم  بهتعليم کردند و مرا
فرمود و شوق   مينمود و تحسين  مياستادي که داشتم از زکاء شوق من تعجب

  .“گرفت  ميافزوني

                                                   
  .۲۵-۸آيه , )٢٠(طه   .1
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انب خود حزين الهيجي گويي است وقتي از ج همين قمست چه جاي مبالغه در
فرسايي نموده که  که بسياري از تذکره در همين باب قلم تذکّر داده شده است؟ درحالي

  .گويي است گويا حزين آنچه را تذکّر داده مملو از اغراق و زياده
  :دهد مي در قسمت آغاز سرايش شعرهم چنين تذکّر

مدتي . گفتن ميل شد  بهيافتم و  ميچون طبيعت موزون بود از شعر لذّتي عظيم”
مخفي بود چون استاد مطّلع شد مرا از آن منع نمودي و والد مرحوم نيز مبالغه 
در ترک آن داشتي و مرا صرف طبيعت بکناره از آن ممکن نبود، چيزي که وارد 

 .“داشتم در سن هشت سالگي مي نوشتم و پنهاني  ميشد  ميخاطر
همين کتاب تذکره  خويش در تحصيالت ةقسمت ادام حزين الهجي همچنان در

  :نگارد  ميحال شرح
 نمود و در خدمت موالنا ملک حسين قاري قرآنتجويد   بهوالد مرحوم اشارت”

و از قاريان ممتاز بود تا دو سال قرائت نموده اصفهاني که از صلحاي زمان در آن فن 
وب  حسن قرائت من مرغ,چند رساله در آن علم خواندم و از آن فارغ حاصل آمده

شرح  .تعليم من پرداخت  بهامه از فرط اشفاقي که داشت خودپس والد علّ. اسماع شد
 و هشرح شمسي، و تهذيب و شرح ايساغوجي ,شافيه شرح نظام بر و کافيه جامي بر

 مطولحواشي و مختصر و تلخيص و تمام   باالعين حکمت و شرح هدايه و شرح مطالع
من اليحضره  فقه و  دراالحکام شرايع و افع و ارشادن مختصر و جعفريه و بيباللّ مغني و

خدمت عارف معارف قدوه   به همچنان مرا. در حديث را در نزد ايشان خواندمالفقيه
عزلت گزيدگان  اهللا روحه که در آن وقت از سطالقاني قد اهللا مشايخ کرام شيخ خليل

 .رسيدم  ميخدمت ايشان  بهسه سال  بهبودند، برده خواهش تربيت و ارشاد نمودند قريب
خدمت ايشان نخواندم ليکن هر روز مطلبي و مسئله بر  خصوصي در  بهاگرچه کتاب

فرمودند و مرا معلوم نبود که اين   ميدادند و آن را تعليم  ميخط خود نوشته  بهکاغذ
نمود که   مي نفس چنان التفات و مبالغهةعبارت از چه کتاب است در اصالح و تزکي

الحق که اگر قصوري استعداد  .ان آن قاصر و دل از اداي شکر آن کامل عاجزبي زبان از
 وي از .رسانيدي  ميبايست  ميمقامي که  بهمن نبودي بر آيينه برکات ترتيب آن بزرگوار

 از حاالت و ةاگر خواهم که شم. ظاهر و باطن بود اکابر مشايخ عارفين و جامع علوم
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اوقات و طور معاش آن عالي مقام را شرح دهم کرامات و مقامات و مجاهدات و ضبط 
 تطويل انجامد بالجمله چون طبع ايشان موزون و احيانا بگفتن شعر رغبت  بهسخن

 بلکه گاهي امر. فرمودند  نميسخن بود از آن چندان منع  بهميل من  بهنمود و مطّلع مي
ن گهربار ايشان لفظ حزين از زبا  بهکردند و تخلّص  ميخواندن چيزي که گفته بودم به

  :ثبت افتاد  بهقدوة کرام  اين رباعي از اشعار آن.است
  نـش نشيـر ريـجگ کي برـکان نم  ش نشينـيا در دل درويـوخ بـاي ش  

   خويش نشينةتـکنارکش  بهيک دم  از هجر تو دامنم گلستان شده است  
 تربيت امه تعليم وآن والد علّ  پس از.رحمت حق پيوستند  بهايشان ايام همان در

 الدين قوام دالحکماء مير سية گيالني که از تالمذالدينفاضل عارف شيخ بهاء هفقير را ب
 قدري از کتب .نشينان و جامع فضايل صوري و معنوي نمود الرحمه و از گوشه عليه

 . خواندمشرح چغميني و اسطرالبل ئ و رساالديناخبار و قدري از کتب احياءالعلوم 
فرمودند و جمعي از مبتديان اهل   مي کتب اخالقةمطالع  بهشارتوالد مرحوم مرا ا

 آنچه را اخذ , قدري اوقات صرف مباحثه ايشان نموده,تحقيق هر روز حاضر شده
  .گفتم  ميايشان  بهنموده بودم

داري و   نفس و اوراد، عبادات و شب زندهة الهيجي از تزکيةباز در همين دور
  نفس دارد وةمطالعه و تزکي  بهنمايد ولي او شوق  مي ياداستراحت  بهالتماس پدر و مادر

 :نمايد  ميحسرت ياد با
  چون شاخ گل ازخرقه خودجام برآرم  مي کام برآرم فصل بهاري که ز کو  

هادي  مان آقامدرسه مجتهدالزّ ين زمان باز از مطالعه آثار شيخ طوسي در احزين در
دارد که نظر در حال  مي نمايد و اظهار  مي صالح مازنداراني يادمحمدخلف موالنا 

کتب استدالليه فقها و تشخيص طرق استنباط آنها   بهحديث و استادان کردم و رجوع
  .نمودم
  :دهد  ميهمچنان ادامه او
نوافل مشغول شوند   بهخاستند پيش از آنکه نيمشب که والد مرحوم برمي در”

 خواندم و  ميزد ايشان حسن کاشاني نمحمدمصنّفات موالنا  تفسير صافي از
  .“اتمام رساندم به
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کند که در خانه در حضور پدر صحبت محتشم   ميعلّامه مجلسي ياد آنگاه از
همانجا براي نخستين بار شعرش را در حضور  کاشاني و ساير شعراء شده و او هم در

  :پدر و ديگران خوانده که تحسين همه را برانگيخته است
سپس افاضلي را از اصفهان . پردازد  ميآن دوران اشعار خويش در ذکر  بهبعد

 او از کساني چون .آنها مالقات نموده است  بابرد که در دوران کودکي و جواني مي نام
داشته  او ديدار  باکند که چهار بار  ميياد )ه ۱۱۱۰متوفي ( مجلسي باقر محمدامه علّ

 ,گلستاني  به معروفدمحم الدينعلماء و دانشمنداني چون عالء  همچنان از.است
 استادالعلماء آقا حسين ,مشايخ بلده کمره  از, جعفر قاضيمحمد شيخ ,افاضل اتقياء از

 , آخوند مسيحاي کاشاني, شيخ علي از فضالي زمان, جامع فنون و علوم,خوانساري
 ثين مشهور، آقامحد  از صلحاي دهر، پسرش حاجي ابوطالب از,موالنا جامي ابوتراب

 از دانشمندان روزگار، ,زاده قاضي  باقر محمد ميرزا, از ذکيان علماءمحمد نالدي رضي
مهدي از دانشمندان   آقا, زمانة جامع کماالت از اجلّمحمد الدين شمس امرحوم ملّ

 محمد فاضل حاجي ,الکماالت جامع , گيالنيمحمد حاجي موالنا ,معروف در رياضيات
 ابراهيم قزويني محمددالعلماء ميرزا  سي,فدي فنون و مشربي شريف وصاها شريف

ين قوام داالفاضل ميرسيد الدسفرهاي  و اماکن و سير ذکر  به بعد. سيفي قزوينيمحم
  .پردازد  ميسفرهندوستان  بهخويش در داخل ايران و ممالک عرب و در آخرهم

د قلم خو  بهيي از کتاب شرح حال شيخ حزين الهيجي است کهها اينها همه بخش
ي مختلف موجود است ها  آن در کتابخانهةمرحمت ايزدي چند نسخ به, او نوشته شده
اگر ما واقع . آن مراجعه نمايند و از آن کسب فيض نمايند  بهتوانند  ميکه اهل تحقيق
برخي از   بهمراجعه  بامورد حزين قضاوت کنيم انصاف بخواهيم در  بابينانه و همراه

دقّت   با واند بحث و فحص پيرامون او پرداخته  بهو نوشتهمورد ا  که درها کتب تذکره
 ةميان نوشت يابيم که چقدر قلم خودش تحريريافته درمي  بهحال حزين که کتاب شرح به

 اميد است که .ي شيخ حزين الهيجي تفاوت موجود استها گفته  وها صاحبان تذکره
گفتة خود حزين مراجعه   بهترنوشتة صاحبان تذکره بيش  بهاتّکاء  بهاهل تحقيق و پژوهش

 جايگاه علمي و ادبي آن انسان شريف ,شخصيتمورد  کنه حقيقت در  بهنمايند تا
  .وآزاده پي ببريم


