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  شيخ محمد علي حزين الهيجي در آيينة رباعيات
  ∗عليم اشرف خان

 در ٢م ١٦٩١/ه ١١٠٣او در سال .  ايران بود١شيخ محمد علي حزين الهيجي از الهيجان
. اي محترم و اهل علم بودند آبا و اجدادش از خانواده. دارالسلطنت اصفهان متولد شد

علي قلي . هيجي جد سوم وي بودگفتة شيخ علي حزين، شيخ علي وحدت ال به بنا
، الشعرا رياضوي در تذکرة .  دوست و معاصر شيخ علي حزين بود٣خان واله داغستاني

  :علي حزين را چنين يادکرده است
جايي  الحق امروز سخنداني مثل او در روي زمين وجود ندارد و پاية سخن را به”

جامع انواع طرز سخن و حاوي . دزن رسانيده که شهباز انديشه در تصور رفعتش پرمي
در اوايِل حال سياحت بسيار در ايران نموده . اقسام روش اين فن در عهد خود اوست

اکثر از بالد خراسان و دارالمرز عراق و فارس و آذربايجان را سير فرموده و مدتها در 
دارالسلطنت اصفهان و در دارالعلم شيراز در خدمت افاضل آن زمان تحصيل بعضي 

کرد و در سنة  مدارِج کمال ترقّي شعراي آن عهد صحبتها داشته، به لوم نموده و باع
زيارت  يک هزار و يک صد و چهل و سه هجري قمري عزيمت حجاز نموده و به

  .٤“اهللا مشرف شده بيت
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  ٦٢  قند پارسي

  

شيخ علي حزين در بلدة الر بود که تهمت قتل ولي محمد خان بر گردن او افتاد و 
بنادر فارس  سواحل عمان رسانيد و از آنجا باز به هزار زحمت به هبدين علّت خود را ب
  :گفتة علي قلي خان بنا به. کرمان رسيده عازم اردبيل شد مراجعت نمود و به

سعايت شخصي از مالزمان ولي محمد خان  کالنتر کرمان از ورود ايشان مطلع شده به”
کرده در  گلربيگي آنجا عرضمحمد تقي خان مشهدي رضوي بي که در آن شهر بود به

سبب فوت موسم  چون راقم حروف در آن وقت به. صدد ايذا و اهانت شيخ برآمدند
کرمان رفته انتظار موسم آينده آمده  عباس به سفر دريا که عازم هندوستان بودم، از بندر

عباس نموده  بندر بيگلر بيگي را از ارادة مذکور بازداشتم و شيخ را تکليف مراجعت به
ميرزا اسماعيل مرحوم زمين داوري که حاکم بندر . اتفاق وارد بندر مزبور شديم به

بعد از ده يوم . دريا انداخته وارد هندوستان گرديد سفينة اراده نهاده دل به توکّل به
سبب همان مقدمة توقف در بندر تعذّر  وضوح پيوست که باز به به. شيخ نيز پيدا شد

تقديم و  اتفاق و گاهي به القصّه گاهي به. ان نموده استبهم رسانيده عزيمت هندوست
دهلي وارد شديم و حضرت شيخ مدتي در دهلي مانده  تأخير طي مسافت راه نموده به

کرده که در اين بين رايات  چند وقت هم در الهور توقّف. الهور مراجعت نمود باز به
دهلي  حضرت شيخ البد به. هندوستان افگند پرتو ورود به ]شاه نادر[قهرمان ايران 

آورده در کلبة اين ذرة ناچيز منزوي و مخفي ماند تا موکب اقبال شاهي از  تشريف
الهور تشريف  گاه باز شيخ مزبور به بعد از چند. ايران نمود آباد مراجعت به شاهجهان

 دار آنجا بنابر جهتي که شرح آن طولي دارد و زکريا خان بهادر دلير جنگ که صوبه. برد
اتفاقاً در آن وقت اخوي مکاني حسن . حضرت شيخ آسيبي رساند بوده، خواست به

سفارت خدمت قهرمان ايران رفته  قلي خان کاشي که از جانب پادشاه عالم پناه به
شيخ . خان معزّاليه نوشتم نواحي الهور رسيده بود، راقم حروف به مراجعت نموده به

اً و غانماً رسانيد و تا حال تحرير در آباد سالم شاهجهان اتفاق خود به را به
  .١“آباد تشريف دارد شاهجهان
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ها و کتابهاي آن دوره مذکور است، غالباً  چه در تذکره در مورد شيخ علي حزين هر
ولي يکي از . گردد باهم اختالف دارد و اطالعات مختلف از اين کتب حاصل مي

مي با شيخ علي حزين داشته شيخ مسافرت هم داشته و روابط صمي معاصرانش که با
آنچه . ستالشعرا رياضاست، بدون شک علي قلي خان واله داغستاني صاحب تذکرة 

که علي قلي خان دربارة شيخ علي حزين نوشته است، وي از اکثر احوالش مطلع بوده و 
شيخ علي  پس اطالعات واله داغستاني راجع به. شيخ رابطة مستقيمي داشته است با

وي دربارة مرتبه و مقام شيخ علي حزين چنين متذکّر . هميت خاص استحزين داراي ا
  :شده است

ليکن . دارند وي مرعي مي پادشاه و امرا و ساير ناس کماِل محبت و مراعات نسبت به”
از آنجا که مروت جبلي و انصاف ذاتي حضرت شيخ است، عموم اهل اين ديار از 

چند او را از  هر. که اليق شأن شيخ نبود، نمودغيره را هجوهاي رکيک  پادشاه و امرا و
البد پاس نمک پادشاه . اين اداي زشت منع کردم، فايده نبخشيد و تا حال درکار است

گير شده ترک آشنايي و مالقات آن  گناه گريبان و حق صحبت امرا و آشنايان بي
کَرم عميم اين خُلق کريم و  بزرگوار نموده اين ديده را ناديده انگاشتم و آفرين به

کمال قدرت در صدد انتقام برنيامده، بيشتر از پيشتر در رعايت احوالش  بزرگان که با
القصّه بعضي از غيوران اين مملکت کمر انتقام بسته تيغ هجا . دارند خود را معاف نمي

الدين علي خان آرزو  بر وي کشيده درنظر ارباب ِخرد خفيفش کردند، از جمله سراج
. ربايد گوي از ميدان همگنان مي اي اين شهر است و در فضيلت و سخنوريکه از شعر

 نوشته و ابياِت الغافلين تنبيه اي مسمي به اشعار غلط بسيار از ديواِن شيخ برآورده رساله
  .١“مزبور را يک يک ذکر کرده و تعريضات نموده

 هم حايز مرتبة علي حزين در نثر. شيخ علي حزين شاعري زبردست و توانا بود
 دارد که در اين تاريخ هند احوال تاريخنام  وي يك تأليِف منثور به. اهميت خاص است

 هم از سفينة حزين و المعاصرين ةتذکر. داده است و هنديان را مورد طعن و تشنيع قرار
 روز تأليف نموده ٩ را در ظرف المعاصرين ةتذکرعلي حزين . تأليفات نثري اوست
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 در المعاصرين ةتذکر. باشد راي احوال بيش از صد شاعر معاصر مياين تذکره دا. بود
 حزين کلياتميالدي با  ١٨٩٢چاپ رسيده و در سال  ميالدي در لکهنو به ١٨٧٦سال 

ميالدي در  ١٩٥٥/هجري شمسي ١٣٣٤از کانپور تجديد چاپ شده و نيز در سال 
 ١٠٧، حدوداً زينح سفينةنام  حزين در تذکرة ديگري به. اصفهان هم چاپ شده است

روش تذکره چنين است که اکثر شرح حال . شاعر متأخر را مختصراً ذکر نموده است
عالوه بر اين اهميت اين تذکره . شعرا را در يک جمله يا در چند واژه بيان نموده است
هاي  نموده است که در تذکره همين است که نمونة کالم شعراي متأخر را هم درج

چند كه اين شعراي متأخر،  هر. شود  اين شعراي متأخر ديده نميديگر، آثار و کالم
 ١٣٤٨ در سال سفينه. اند، ولي سال وفات آنها ذکر نشده است معاصر حزين بوده

شيخ علي حزين عالوه بر . ميالدي در حيدرآباد چاپ شده است ١٩٣٠/هجري قمري
  .اينها چهار ديوان شعر هم دارد

قطعة تاريخ وفات مير . هاي وفات هم سروده است حزين براي معاصران خود قطعه
  :محمد تقي را شيخ علي حزين چنين سروده است

  عالــم فــانـي عـارف زمــان رفــتـه تـا ز
  از تـن جهــان گـويـا عمـر جـاودان رفــته

  هـر كـه پيشــوا دارد نـور شمــع ايمــان را
  از ســراي ظلمــاني آسـتين فشـان رفـتـه

  جسـت ام نشان مي اِل تاريخـش خامـهبهر س
  ١دل به خون تپيد و گفت دانش از ميان رفته

حزين قطعه تاريخ وفات مير عبداهللا ذره پسر آخوند ملّا باقر مجلسي را هم سروده 
. شعراي هندي که شيخ علي حزين آنان را توصيف کرده است انگشت شمارند. ٢است

  :ني است که دربارة او گفته استغ يکي از آنها مير عبدالغني متخلّص به
  .٣“سخن فهمي او کسي نديدم از معاصرين به”
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نوشتند و حزين  شيخ علي حزين مي شعراي هند در مورِد انتخاب تخلّص خود، به
الدين  نوة مير رضي(حزين براي ميرزا هاشم . نمود براي آنها تخلّص انتخاب مي

  :ر بيتي آن را سروده استرا انتخاب نموده و د» دل«، تخلّص )آرتيماني
  ١خوانم  خود جان جهاني و دلت مي       نودي بـه حـزي    لّـص نمـ   هار تخ اظ

هند وارد شد و  م به ١٧٣٤/هجري قمري ١١٤٦ يا ١١٤٠شيخ علي حزين در سال 
او در دوراِن اقامتش در هند از . آباد و بنارس مقيم بود در شهرهاي دهلي، الهور، عظيم

دهلي رسيد و در منزل علي قلي خان واله داغستاني  ور بهخوِف حملة نادر از اله
اي در مذمت اهل هند سروده بود و  در دوراِن قيام دهلي، حزين قصيده. پناهنده شد

. دادند آباد، حزين را مورِد مخالفت قرار همين قصيده باعث شد که شعراي شاهجهان
ت نمود، و او در بنارس مقصد بنگاله حرک بدين سبب حزين دهلي را خيرباد گفت و به

وقتي حزين متوجه شد که . بنارس برگشت آباد چندين سال ماند، ولي باز هم به و عظيم
اي نداشت که بنارس  اوضاع سياسي ايران براي برگشت او مساعد نيست، جز اين چاره

الدين علي  دوراِن اقامت حزين در بنارس، شاگرد سراج. دهد را مسکن دايمي خود قرار
او نزديک  سابق بنارسي، به مال محمد عمر، متخلّص به آرزو، ملّا عبداهللا معروف بهخان 

گشت  دو شاعر چنين استوار رابطة بين هر. دو باهم روابط صميمانه داشتند شد و هر
گاهي . خواند آمد و کالم خود را پيش حزين مي منزل حزين مي که سابق هر روز به

 ١١شيخ علي حزين در روز . سرودند ر ميشع» طرح مصرع«دو شاعر در يک  هر
 سالگي جهان را بدرود گفت و ٧٨ هجري قمري در فاطميان، در ١١٨٠االولي  جمادي

  .٢در قبري که خود او آماده کرده بود مدفون گشت
توان ادعا  اگر خودپسندي و تفاخر علي حزين بررسي شود، دربارة شعراي هند مي

 مرهون شاعراني مثل ابوالفرج روني، مسعود سعد نمود که روايت شعر و ادِب فارسي
الدين هانسوي، عميد لويکي، ابوعبداهللا روزبه نکتي الهوري، ابوالحسن  سلمان، جمال

علي بن عثمان هجويري، بهاءالدين محمد اوشي، بهاءالدين زکريا ملتاني، شيخ 
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ه دهلوي، الدين ريز حميدالدين ناگوري، قاضي حميدالدين ناگوري، ملك تاج
الدين محمره، فضلي بخارايي، ضياءالدين سجزي، امير خسرو دهلوي، امير حسن  شهاب

سجزي، عرفي شيرازي، نظيري نيشابوري، فيضي اكبرآبادي و صدها شاعر ديگر بوده 
  .توان تقليد محض ايران خواند است و اين روايت را نمي

هند آمد که فارسي در هند  شيخ علي حزين در قرن هجدهم ميالدي، در زماني به
زبان فارسي انجام  معمول شده بود و اکثر کارهاي ادبي، فرهنگي، دولتي و اداري به

شد، ولي علي حزين اکثر شعرا و نويسندگان هند را مورد نقد و طعن و تشنيع  مي
 گوياِن هند، زاغاِن هند، حرامزادة اکبرآباد پوچ«داده حتّي شعراي هند را با لقبهاي  قرار

كرد كه کار  خطاب مي» ساز الف ليس و معرکه ، کاسه)الدين علي خان آرزو سراج(
بدين سبب خاِن آرزو اشتباهات شيخ علي حزين را . اي براي او نبود مناسب و شايسته

  . جمع نموده و عليه اشتباهات او ايرادهاي شديد گرفتالغافلين تنبيهنام  در کتابي به
اعياِت علي حزين را انتخاب نمايد که در آنجا هند، راقم سعي نموده است که رب

هنديان و همچنين افتخار و خودپسندي علي حزين، در آيينة رباعياتش بررسي شود و 
داني شعراي هندي آنچه مورد بررسي علي حزين بوده و مورد نقد او  دربارة فارسي

  .داده و نشانگر فخر و مباهات وي بوده است، نمايانده شود قرار
در اين . داده است در رباعيات، علي حزين عناوين مختلفي را مورد سنجش قرار

 رباعي حزين خود را مسِت خراب ناميده است، ولي او چنان مسِت خراب است که سر
  :گفته است. داند خوبي مي دو جهان را به
  سر تا سِر آفاق بود موج سراب  هر که شق کند پردة خوابدر ديدة 

  ١سر دو جهان بشنو از اين مسِت خراب  ابادة ني درده از آن بدحي قاقس
شيخ علي حزين عشق و وارداِت عشق را مداوا و درماِن همة مصايب و آالم 

  :حزين باختة عشق بود و همين عشق دين و ايمان وي بود. شمارد مي
  دين من و پير من و ايماِن منست  که درِد من و درماِن منست     ست    عشق

  ٢آن نشتر غمزه در رِگ جاِن منست  مانم چه کنر مو نفشون از بن هخ
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درنظر وي عمر، بيشتر ماية وحشت افزايي و . علي حزين شاعري حساس بود
آگاهي سبب حيرت است؛ نيز ميدان جهان را حزين بيشتر از يك تماشاگاه حساب 

  :کند نمي
  حيرت زده است هر کجا آگاهيست  اين کوچة عمر وحشت افزا راهيست      

  ١اهيستميدان جهان طرفه تماشاگ  تاسه رکهار را معگر روزگبازي
او عقيده داشت که آنچه براي حزين الزم . حزين مداوم از روزگار شکوه داشت

  :او داده شود در اختيار او نيست است و آنچه که بايد به
  بايد، نيست عنقا ما را به دام مي  بايد، نيست ضامن و رهن وام مي بي

  ٢نيستبايد،  ناني که صباح و شام مي  دندان که مضلّع است در کامم هست
شيخ علي حزين در هند مقيم بود و اکثر امرا و دولتمرداِن هند با او رابطة خوبي 

حتّي شعراي هند براي او تعظيم خاصي قايل بودند، ولي حزين مرتب از هند و . داشتند
  :اين معني را در يك رباعي چنين سروده است. هنديان و بزرگاِن هند شکوه داشت

  بايد، نيست پاس هر خاص و عام مي  بايد، نيست  هندست و جهان به کام مي     
  ٣تبايد، نيس رام ميت زِر حيک مش  ش رازرگانم بازيه سلا حامت

کالم و سخنوري خود ناز  داشت که به علي حزين در رديف شاعراني قرار
 و مباهات حزين او را مجبور ساخت که يك رباعي بدين افتخار کردند و فخر مي

  :بسرايد؛ وي سروده است
  نامم نوشد  ديوان سخنوري به  الفاظ و معني از کالمم نوشد
  ٤م نوشدان خرامة آسماز خام  هر کهنه زمين پاي فرسوده قلم

نا ناز نواي آش گويد كه بلبل به جايي رسيده بود که مي خودپسندي علي حزين به
کنيم، ولي براي سخن  کلک خود ناز نمي کند، ما به دم پاک صبا ناز مي کند، گلشن به مي

  :کلک ما ناز کند الزم است تا در جهان است بايد به
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  نازد دم پاک صبا مي گلشن به  نازد نواي آشنا مي بلبل به
  ١نازد کلک ما مي ت سخن بهتا هس  کلک خود ننازيم حزين ما گر چه به

او هيچ وقت هند را . احتياج و مجبوري او بود هند بنا به بستگي علي حزين بهوا
الدياري و بيگانگي  نيز حزين اقامت در هند را بيشتر غريب. عنوان وطن قبول نداشت به

  :نازيده است و بدين معني گفته است) ايران(کشور خود  وي به. تلقي کرده است
  خونين جگران مايه کساداِن منند  عالي گهران بنده نژادان منند
  ٢نندزاداِن م هغان خانان مرپي  در کشور خود سلطنت ماست قديم

هاي  علي حزين هند را ويرانه گفته است که از صفا پاک است و خاکش براي ديده
  :وي هند را در رباعي چنين نقد کرده است. ادراک مثل نمک است

  خاکش نمک ديدة ادراک بود  ويرانة هند کز صفا پاک بود
  ٣ر از خاک بودميناي حباب او پ  بغل شيشة ساعت دارد آبش به

شيخ علي حزين در هند سکونت گزيد، ولي اقامت هند برايش خوب نبود زيرا او 
آن، اختالفات بين شعراي هند و حزين او را مجبور  مزيد بر. شمرد هند را نجس مي

  :ساخت که رباعي زير را بسرايد
  خواهم و بس رات ميشط ف  غُسلي به  خواهم و بس از هنِد نجس نجات مي

  ٤خواهم و بس از بهر همين حيات مي  ست مرگي که بود به کام دل در نجف
دانست و  شمرد و خود را سحرخيز مي علي حزين هند را جايي تاريک و سفله مي

ايرادهاي شديد و  باکي از خصم هند نداشت؛ خود را مرد دانسته شعراي هند را با
  :در يك رباعي گفته است. تذليل و تضحيک که شايستة وي نبود، حيز ناميده است

  در تيرگي شب اي سحرخيز مترس  انگيز مترس از ظلمت هند سفله
  ٥اي ز حملة حيز مترس نامرد نه  دارد ممي هنز باکي ز خصهرگ
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هنر خود افتخار داشت  وي به. شيخ علي حزين هنر خود را عيب خود گفته است
اين  به. در همة زندگي خويش همين خيال را در دل داشت که وي صاحب هنر استو 

حزين همين معني را در يك رباعي چنين . هنرش بر سر پيکارند دليل همة جهانيان با
  :سروده است

  جهاني زده مژگان ترم  آتش به  چون شمع بود داغ جنون تاج سرم
  ١عيبم همه اينست که صاحب هنرم  رماد از گهت کسي نبود هسعيب

آميز  رباعيات شيخ علي حزين مملو از تفاخر، نخوت، خودپسندي با کيفياِت ِشکوه
علي حزين در آخرين رباعي . در اکثر رباعيات، اين احساسات او مشهود است. است

تو بايد خاموش شوي، سخنهاي گفتني را تو گفتي، ! خود هم ادعا داشته است که حزين
كني و  گيري د درها را نيز سفتي، حاال وقت آن رسيده که گوشهمثقب کلک خو تو با

اين دليل که تو اول مثل خار بودي، بعداً غنچه  به. خود را در رديف آزادگان بگذاري
جهان آمده بودي و  تو براي آبياري شعر و تزيين سخن به. اي شدي و اکنون گل شده

  :موش شوياين کار را با نهايت دقت تکميل كردي، پس بايد خا
  با مشقب کلک خويش درها سفتي  ها گفتي خاموش حزين که گفتني

  ٢خاري بودي غنچه شدي بشکفتي  کوي آزادان کش  اکنون خود را به
او در . گيري کرد که شيخ علي حزين شاعري زبردست بود توان نتيجه در آخر مي

وي . استيادگار گذاشته  قرن هجدهم در همة اصناف شعر سروده و چهار ديوان به
هند رسيد، تجربيات شعري  وقتي علي حزين به. نثر نگاشت  را بهتاريخ احوال و تذکره

همين دليل، هند و اسلوب شعري آن را  به. و روايات شعري ايران را با خود داشت
اساليب خود افتخار  گوي به داد و نتيجه گرفت که شعراي فارسي مورد مطالعه قرار

بنابراين او شعراي . اي نداشت ويي هنديان براي او جاذبهکنند و روش شعرگ جا مي بي
براي ابوالفيض فيضي و ابوالفضل . داد هند را مورد نقد و بررسي، طعن و تشنيع قرار

آبادي  نثر ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم. “در زاغاِن هند بهتر از اين کسي نيست”: گفته بود
ارسي ميرزا محمد رفيع سوداي دهلوي دربارة کالم ف. دانست مي» ساماِن ريشخند«را 
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شعر نورالدين  وقتي به. »در پوچ گوياِن هند بد نيستي«: کرد  اظهار نظر)ه ١١٩٥ :م(
  :کرد، گفت واقف بتالوي گوش

  .“در تمام واليت گرديدم، شعر دمدار اکنون شنيدم”
 و وقتي شعراي هند اين اظهارات و ايرادهاي تضحيک. اينها مشتي از خروار بود

بعد  از اين به. کردند آميز را شنيدند، عليه شيخ علي حزين ايرادهاي شديد وارد تذليل
الدين علي خان آرزو، اصطالحي  داد و سراج بين شعراي هند و او معرکة شعري رخ

کرد و توافق بين زبان فارسي و سانسکريت را توضيح داد و  وضع» لسانين توافق«نام  به
 هجري قمري ١١٥٦اين اثر در سال . مال هند معنايي نداردگفت که اعتراض بر استع

 ميالدي در مطبع ١٨٩٣/ هجري قمري١٢١١تکميل گرديد، ولي اين کليات در سال 
 تا ٧٤٩از صفحة ).  سال پس از تکميل٥٥يعني (طبع گرديده است ) کانپور(نولکشور 

ام مير محمد ن عالوه بر اين يک رباعي به.  رباعي است٢٥٧داراي )  صفحه٤٠ (٧٨٩
  .سميع و يک رباعي مستزاد هم دربردارد

فهرست مخالفين و موافقين شيخ علي حزين در هند طوالني است، ولي معروفترين 
، )بهار عجمصاحب فرهنگ (حامياِن شيخ علي حزين در هند منشي تيک چند بهار 

ترين ميرزا قتيل، سيالکوتي مل وارسته و ميرزا غالم علي آزاد بلگرامي و مشهور
 و اللغه سراجصاحِب (الدين علي خان آرزو  مخالفين شيخ علي حزين در هند، سراج

  .، ميرزا محمد عظيم ثبات و ملّا ساطع کشميري بودند)الغافلين تنبيه
مشخّص شد که رباعيات علي حزين مأخذي براي درک احساسات رواني او و 

حال از اين زاويه   تا بهعقيدة حزين دربارة هند، هنديان و شعراي هند است که
اي  تواند اشاره و آيينه نيز اين رباعيات در فرصت کم مي. عمل نيامده است پژوهشي به

براي درک وضع فرهنگي و ادبي فارسي و روابط شعراي مهاجر از ايران با شعراي هند 
  .آيد شمار مي در قرن هجدهم ميالدي به
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