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طالب بن عبداهللا بن علي بن  شيخ محمد علي حزين که اسم کاملش محمد علي بن ابي
بن نورالدين بن محمد بن ) اسحق(بن اسحاق ) اسمعيل(عطاءاهللا بن اسماعيل 

 بن احمد بن الدين محمد الدين علي بن علي بن يعقوب بن عبدالواحد بن شمس شهاب
زاهد گيالني بن روشن  الدين ابراهيم معروف به الدين علي بن شيخ تاج محمد بن جمال

حزين و تخلّص داده شدة شيخ  امير بن بابل بن شيخ پندارالکردي سنجان متخلص به
اند که از افاضل علماي ايران از سدة  دربارة خانوادة وي گفته. ١اهللا طالقان خليل

الدين اردبيلي مؤسس دودمان  صفي سرسلسلة آنان به. مري بودنددوازدهم هجري ق
رسد و خاستگاه اصلي اين خانداِن علم و ادب و عرفان، شهر آستارا  صفوية ايران مي

الدين علي  شيخ شهاب. است که اينک در كنار درياي خزر و نزديك اردبيل قراردارد
طّن گشت و همين است که حزين، از اين شهر بيرون آمده در الهيجان متو» حزين جد«
گيالن  که پدرش ابوطالب زاهدي به شود؛ در حالي خوانده مي» حزين الهيجي«

 ٢٧تاريخ  اصفهان؛ و حزين در شهر اصفهان به  و چندي بعد به٢مهاجرت کرد
حزين . جهان گشود ميالدي چشم به ١٦٩٢ ژانوية ١٧ هجري مطابق با ١١٠٣اآلخر  ربيع

ر شهر اصفهان مشغول درس و اکتساب علوم همه جانبه،  هجري د١١٣٥تا سال 
 )ه ١١٤٢ :م(گذراني و قربت شاه حسين  شعرسرايي و محظوظ از مجالس طرب در خوش
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ايران  و شاه طهماسب بود، اما در واقعة هجوم افغانان در سومين دهة قرن دوازدهم به
سال  به. گرديدويژه محاصرة شهر اصفهان روزگار حزين در حقيقت محزون  به و

پناهي در شهرهاي ايران و عرب  ، بعد از سرگرداني و آوارگي و بيهجري ١١٤٦
رخت ”عباس   که او نيز از بندرالشعرا رياضقول صاحب  به. رهسپار ديار هند گرديد

، شيخ حزين “دريا انداخته و عازم هندوستان گرديد توکل بر سفينة اراده نهاده، دل به
، حزين در االحوال جهان نما مرآتقول صاحب  به. » نيز پيدا شدبعد از ده يوم«نيز 

بندر تتّه خداباد و کنار ِسند  درياي عمان به به] عباس بندر[ هجري از آنجا ١١٤٦سال 
اي نزديک  صوبة ملتان رفته و دو سال در قريه رسيده، بعد از يک ماه توقف در ِسند به

» اي اقامت دو سال در قريه«اما . ١شود ميآن شهر اقامت نموده، سپس وارد کشور هند 
شهر تتّه  هجري به ١١٤٦آميزي است؛ بدين جهت که حزين در ماه شوال  نظر اشتباه

، غالم علي آزاد و ميرزا احمد  آفتاب نماةمرآنواز خان هاشمي صاحب  رسيد و شاه
آزاد . ندحزين داشت شده، در بهکّر شرف مالقات با عامره ذکر علي طوري که در خزانة

  .هجري با او مالقات کرد ١١٤٧رفت، بدون شک در سال  دهلي مي که از راه بهکّر به
بهکّر رسيد و پس از اقامت  قايق به  از راه خداآباد بااالحوال ةتذکرحزين، طبق 

حزين در آن شهر براي مدت دو سال يعني تا ماه شعبان . ملتان رسيد يک ماهه، به
طوري که . بود) ه ١١٤٩القعده  تا ذي( سه ماه در الهور و بعداً برايهجري  ١١٤٩

  :نويسد  شيخ غالم مصحفي همداني ميعقد ثرياصاحب 
الملک انجام تخلّص پايين ةدهلي تشريف ارزاني فرموده در حوالي عمد حزين به”

  .٢“شد
الملک امير بهادر خان، متخلّص ة، حزين يک سال در خانة عمدثريا عقدطبق تذكرة 

در دهلي حزين راحت نبود و مثل اينکه احساس . بود) ه ١١٥٩ :م(جام كابلي ان به
در اين . الهور مراجعت نمود عزم واليت به باز به. غربت و بيگانگي بر وي غلبه داشت

حضرت شيخ . هندوستان افکند پرتو ورود به] شاه يعني نادر[بين رايات قهرمان ايران 
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قول  به. ١ه اين ذرة ناچيز منزوي و مخفي مانددهلي تشريف آورده، در کلب البد به
  :خودش

  ٢ات کو؟ اي خانه خراب خانه  دشت گردي تا چند حزين به
نواب  اي خطاب به طوري که از نامه. واليت خودش بازگردد خواست به وي مي

  :نويسد آيد، مي صدرالدين محمد خان برمي
] ورود قهرمان ايران[هموم نموده هجوم ] در دهلي[مدت يک سال افزون اقامت ”
الهور کردم  آرام ساخت و عزم بر بيرون رفتن از اين ممالک مصمم شده مراجعت به بي

گوشه که اتفاق  قندهار رفته ممالک خراسان هر و پيشنهاد خاطر اينکه از صوب کابل به
  .٣“شود عزلت گزينم

دست نيروهاي  اما زمان باران در رسيد و همان زمان خبر تسخير قندهار به
واليت منصرف  وسوسه انداخت و نهايتاً از فکر بازگشت به شاه حزين را به نادر

هجري  ١١٥١سال  سهرند و نهايتاً به سلطانپور و سپس به وي از الهور اول به. گرديد
، علي قلي خان واله داغستاني الشعرا رياضدهلي بازگشت و چنانکه صاحب  به
  :نويسد مي

دليل خصومت و  الهور خزيد، اما آنجا به شاه حزين مجدداً به دردر زمان اقامت نا”
قول  دشمني حاکم الهور، زکريا خان بهادر دلير جنگ، نتوانست بماند و به

آباد  شاهجهان سالمتي دوباره به  به٤نامه حسن قلي خان کاشي به داغستاني، بنا واله
  .“بازگشت

، هشت سال و نما حوال جهاناال مرآتحزين در دهلي، طبق گفتة بهبهاني در 
وي از . سربرد نحو خوشي به قول برخي چهارده سال در دهلي روزگار را به به
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 تاريخ حزين، يا تاريخ احوالآمدها و روزگار خود در دهلي گزارشي در کتاب  پيش
  :عبارت زير است پايان کتاب به. قلم سپرده است به

  .“خونين جگر ساختم  در رفتن، چندي بهاختياري بود و نه] هند به[چون نه درآمدن ”
  :رباعي

  زين کهنه دمن تو اي مسيحا برخيز  برخيز حزين از سر دنيا برخيز
  زها برخيه تنانن ميز از ايبرخي  هگانني بيجمن انها تو در ايتن

  .١فَأسألُ اَهللا الغفرانَ و اَنْ يبِدلَّ ِبالفَرِح الْاَحزانَ ِانه جواد کرمي
آباد تا حال  شاهجهان مجمالً از حين ورود به”طراز است که   رقماالحوال ةتذکردر 

 بعد الف است، سه سال و کسري گذشته که ئةتحرير که آخر سال اربعه و خمسين و ما
  .٢“سر رفته در اين بلده به

 ، مجدداً]بيشتر علمي فرهنگي[دليل آب و هواي بد  بعد از اوضاع ناخوشايند و به
قول مير غالم  به. عزم واليت از شهر اکبرآباد براي بندر هوگلي رهسپار بنگاله شد به

محمدآباد بنارس رسيد و در همان اقامت  بههجري  ١١٦١سال  علي آزاد بلگرامي، به
بعد از . ٣نگاشت] اش در کتابخانة رامپور است تک نسخه[کوتاه مدت حزين يک بياض 

  .پتنه وارد گرديد آنجا وي به
نواب سيد غالم حسين . آباد برود اش وي را نگذاشت که جلوتر از عظيم اما حوصله

  :نويسد  ميسيرالمتأخرينآبادي در  خان عظيم
در رفتن از خاک سياه هند بود،  آباد رسيده عازم به عظيم چند بار آن عالي مقدار تا به”

  .٤"تقدير مساعدت ننمود
آباد بود و در اواِن  ساعي جلو رفتن از عظيمرسد که حزين چندين بار  نظر مي به

که دربارة او  بيشتر مهمان راجه رام ناراين موزون ـ. ٥اقامت محل اقامت را نيز تغيير داد
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 هجري ١١٦٣نهايتاً حزين در سال . در همين مقاله بعداً ذکري عرضه خواهد رفت ـ بود
 در همين ضمن الکالم صةخالدر . بنارس بازگشت اي، به بعد از تردد يک سال و خرده

را مسکن و مقر خود ] آباد و بنارس عظيم[اشاره است که بالجمله شيخ اين هر دو شهر 
  :گويد مي. آرزوي خود برسد رود و به هر حال نتوانست از خاک هند در به. داد قرار

  شب، روِز زندگاني ما رسيده است به  واني مار، ناتته زمينگيبه هند گش
  :يا

  يک آه بمير چون شمع سحرگاه به  زين از غم جانکاه بميردر هجر ح
  .منظور از وضع مالي نيست، بلکه وضع جسماني است» نداري«واژة 
آبادي،   نواب سيد غالم حسين خان طباطبايي عظيمسيرالمتأخرينقول صاحِب  به

هايي   چندين بار مهابت جنگ، شهامت جنگ و صولت جنگ، توسط نامهحزين را
واليت عازم شود،  مقصد برسد تا از آنجا به خواست به دلش مي. بنگاله دعوت کردند به

  .بنگاله برود آباد به اما کهولت و کسالت نگذاشت از عظيم
ن، بنارس بازگشت و آنجا براي خودش مسک  هجري به١١٦٣سال  سپس حزين به

اطالعات دربارة اين بناهاي . نمود اي بنا و دو مسجد و محل مقبره» باغ«ساحت يك  با
، تأليِف حسين قلي خان عاشقي عشق نشتر تأليف محمد رضا، نغمة عندليبحزين در 

داس عشرت هندي و برخي موارد دادگاهي   نوشتة درگاسفينة عشرتآبادي و  عظيم
آنجا دو مسجد ساخته شد که از آن حاال فقط يک  داس قول درگا به. رسد دست مي به

جاي مسجد دوم، مسجد ديگري  فاطمه، به دست راست روضة مانده به مسجد باقي
در حقيقت براي . م، توسط حکيم محمد جعفر ساخته شد ١٩١٧-٨/ه ١٣٢٦سال  به

  .١شد مسجد حکيم جعفر يک بخش منزل حزين براي ساختن حيات در فاطميين گرفته
٦٤وقتي که حزين . بودهجري  ١١٦٧سال  کرد به لين مسجدي که حزين بنااو 

  :اي گفت ساله بود، دربارة بناي تاريخ مسجد، قطعه
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  جبه بر خاک نه درين مسجد
  بهر تاريخ اين بنا هاتف

 

  کز براي عبادتست اينجا
  ١ست اينجا گفت درگاه حاجت

 ) هجري١١٦٧                (
روي لوح آن .  آن رونق را ندارد، داراي نمايي ساده استمقبرة حزين که امروزه

  :کنده شده است
  :بخش بااليي

  اهللا
  يا محسن قَد اَتاک الْمسيُء

  .طالِب اجليالين العبد الراجي رحمةَ ربه حممد املدعو ِبعلي بن اَيب
  :بخش پايين

  ازار مراغ مت چس تبح قيامص  روشن شد از وصال تو شبهاي تار ما
  :بخش شرقي

  دانــم ام ديــگر نمـي زبــان داِن محــبت بــوده
  همين دانم که گوش از دوست پيغامي شنيد اينجا

  :بخش غربي
  حزين از پاي ره پيما بسي سرگشتگي ديدم

  اينجا» رسيد«سر شوريده بر بالين آسايش 
عامره نيز يک  ر خزانةد. آيد  هجري برمي١١٨٠، تاريخ وفات حزين »رسيد«از واژة 

  :شود آيد، اينجا در زير داده مي بيت که از آن تاريخ فوت حزين برمي
  افسوس که از ميانه برخاست  عالمة عصر و شاعر خوب

  ن حزين دل ماستاز فوت حزي  تموشات او نخ وفاريت
دودمان تا زماني که . آيد هجري برمي ١١٨٠از دومين بخش مصرع ثاني، نيز تاريخ 

بوده » اصطالحاً مجاور«عنوان نگهبان  ميرزا حسن در تجارت با حزين شريک بود، به
باره  مرز شرقي امام اي نزديک به در مقبره. خواند مي» يمن نور«حزين او را . است
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دارد،   دستبند فروشان قرار» والي چوريان«سنّت که در حال حاضر در تصرف  اهل
  :ن کنده و در آن نوشته استاي بر مزار ميرزا حس کتيبه

  که گفتيش دوران تويي زيب و زينم  دريغا که رفت از جهان ميرزايي”
  تش تويي نور عينموصي کرد و گف  رهن قَدس اُهللا ِسزياب حجن

  .١“ساليان دراز موارد دادگاهي بين مجاوران مقبره در دادگاه ادامه داشته است
ها و مقبرة  خانه مسجد و مسکن با گذشت زمان تبديل بهمتأسفانه باغ و بخشي از 

تصرف درآورد  باغ را خانم قتلق سلطان بيگم براي مقبرة شوي خود به. ديگران گرديد
  .جا مانده استه اي ب شكل خرابه كه آن نيز در حال حاضر به

بنارس بازگشت، از فضاي بنارس خوشش  آباد به حال وقتي حزين از عظيم هر به
و مردم آن را ـ  بود» کفرستان«قول بعضي نويسندگان   بهگرچه آمد و اين شهر را ـ

  :دربارة مردم شهر گفته است که. ستايش کرد
  نجايهر برهمن پسر لچهمن و رام است ا  جات اينام اسبد عنروم معارس از بن
  :يا

  پي پرستش مه ديو چون کنند آهنگ  صد کرشمه و رنگ پري رخان بنارس به
  نگگَزهي شرافت سنگ و زهي لطافت   سنگ پامالند  به گَنگ غسل کنند و به

  .و همين بوي دلبر و گَنگ، حزين را ماندگار دايمي بنارس ساخت
آباد، راجه  انجام و موزون در عظيم الملک متخلص بهةدر دهلي امرايي، مانند عمد

عنوان سرپرست  وي به. بلونت سنگ در بنارس از ممدوحان و مشتاقان حزين بودند
الدوله از  همچنان نواب شجاع. ساخت علم و دانش نيازهاي حزين را برطرف مي اهل

در اين باره اطالعات مفيدي . کرد حزين تحسين و ستايش و افزايش مرحمت شاهي مي
حتّي راجة مزبور . ، وجود دارد]١٩١٦ چاپ[د مظهر حسين ، نوشتة سيتاريخ بنارسدر 

گويي  گاه در سخن عنوان استاد براي پسر خودش چيت سنگ ـ که گاه به حزين را به
جالب توجه است طبق يک مورد دادگاهي از . نمود کرد ـ انتخاب مي آزمايي نيز طبع

 راجه چيت سنگ در دادگاه بنارس ذکر شده است کههجري  ١٢٠٧سال  ميرزا حسن به
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غيره و مبلغي مناسب جهت خرج معتبره شيخ  ده روپيه نقد براي خرج روشني چراغ و
  .نمودند صاحب مقرر

. آمدند علم و خرد براي زيارت حزين مي مثل جاهايي ديگر، در بنارس نيز اهل
نويسان، دربارة بازديدهاي خودشان و شعرايي که  ويژه تذکره نويسندگان متعددي، به

مثل . اند وضوح گزارش داده کنند، به ان را در زمرة شاگردان حزين محسوب ميخودش
  :نويسد ، عبدالحکيم حاکم الهوري كه ميديده مردمنويسندة تذکرة 

خَلق  بسيار به.  رسيدم…صحبت شيخ محمد علي حزين در بنارس دو مرتبه به”
. واندن شعر کردتکليف خ. در صحبت اول از اشعار خود چيزي نبرده بودم. برخورد

وقت . خدمت نياوردم پاس ادب به يادم نيست و اوراق نظر به گفتم اين وقت به
  .١“غيره  و…رخصت تأکيد تمام فرمود که فردا صبح البته خواهي آمد

که  در حالي. اند مالقاتهاي خودشان ذکر نموده همچنين خوشگو و ديگران راجع به
  :نويسد ند شعرسرايي هنديان راضي نبوده، مينويسي در هند، مان حزين از روش تذکره

اند حيرت  ها که اين عوام با غرض فاسده که اشارت رفت ترتيب داده بعضي تذکره”
زايست عاقل را، چه قطع نظر از رکاکِت عبارات و ژاژخايي منشآت، مشحونست 

ند و کساني را که نشناس. اکذوبات و خرافات، و مملوست از اشتباهات و الطايالت به
تحريف و تصحيف و هر   در کالم ديگران تخليط کنند هر…اند آنان نداشته معرفي به

  .٢“برند  همه را بکار مي…سقط و غلط در نسخ افتاده باشد
 فرزند مير )ه ١١٩٩ :م(در زمرة شاگردان حزين، بنده علي خان باسطي دهلوي 

که ) ه ١١٧٥ :م(متين اصفهاني جان جايسي، ميرزا عبدالرضا  هللا، ميرزا حيدر بيا حبيب
، ملّا محمد )ه ١٢٦٠ :م(اند، سيد خيرات علي مشتاق دهلوي  او را عبدالرزّاق نيز ناميده

کشميري، ميرزا علي نقي خان  اهللا ثنا اهللا ثنا، حبيب احسن خان سامع دهلوي، شيخ آيت
رام، شيخ  ادهونقي الهوري، مير محمد سامي دهلوي، مير محمد سميع نيازي دهلوي، م

گلشن علي گلشن جونپوري خلف شيخ عطّار انصاري جونپوري، راجه رام ناراين 
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شاگردي آرزو ناز  ، ملّا محمد عبداهللا سابق که هم به)ه ١١٨٧ :م(آبادي  موزون عظيم
آبادي،  ، راي متهرا پرشاد عظيمخان قزلباش کرد، ميرزا محمد رضا اميد نيز معروف به مي

، موالنا محمد باقر شهيد تهراني .)م ١٨١٠ :م(د راجه بلونت سنگ چيت سنگ فرزن
، ميرزا محمد ١كه موطنش احمدآباد و اصلش از اتراك طهران بوده است) ه ١١٧٨ :م(

سرماية شعري   بسياري در سرپرستي و راهنمايي علمي حزين…هاشم دل ارتيماني و
  .آيد دست مي ر فارسي بهاطالعات دربارة شعراي ذکر شده از آثا. اند اندوخته

 از زمرة ٢از مشتاقان و شاگردان وي، بنده علي خان باسطي ولد مير حبيب اهللا
بعد از هجوم . هزاري جايگاه اعلي برخوردار بود منشيان شاهي و داراي منصب شش

صاحِب تذکرة . بنارس مهاجرت کرد لکهنو و سپس به شاه وي از دهلي، اول به نادر
  :نويسد م مصحفي همداني مي شيخ غالعقد ثريا

اندوز مالزمت  حسب آبخور جالي وطن کرده روزي در بنارس شرف چون به”
مالحظه ايشان درآورد و نظر  محمد علي حزين گرديده و ديوان خود را به شيخ
شيخ فرمودند که از اول تا آخر مستثني است . اينکه بر حسن و قبح او مطلع فرمايند به

  .“گاهي فکر رباعي مضايقه ندارد و چنانچه همين کرد  گاهبراي موزونيت طبع،
  : نوشته است کهعقد ثرياهمچنان دربارة ميرزا محمد جعفر راهب، صاحِب 

ميرزا محمد جعفر راهب مولدي دارالسلطنت اصفهان بوده از سادات عالي مقدار و ”
کوچکش محتشم  درس بوده برادر شود چندي با شيخ هم بنابر سالطين صفويه گفته مي

هند آمده چندي  رفاقت علي قلي خان واله داغستاني از اصفهان به علي خان به
  .٣“يافت امتياز الملک سعادت خان نيشابوري عزّ همراهي برهان

وجود اينکه شيخ دربارة اهل کشمير هجو گفته است، اما از آن خطّه نيز مشتاقاني  با
  : ذکر است کهعقد ثريادر . باشد  کشميري مياهللا ثنا جمله از آنها شيخ آيت داشت و من
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الملک ةدارالخالفه آورده در حوالي عمد در وقتي که شيخ علي حزين تشريف به”
مشاراليه در آن روزها غزلهاي خود را براي ] شيخ آيت اهللا ثنا[مرحوم استقامت گرفتند 

ز ده سال کرد اگر بعد ا فکر سخن بسيار کم مي. برد خدمت شيخ صاحب مي اصالح به
  .١“سنجيدگي گفته تتبع شيخ بسيار به و ماهي چيزي موزون کرده آن را به
ها و کتابهاي فارسي ديگر که در آن جمع آورده يا  اطالعات اين قبيل در تذکره

طوري که . حزين الهيجي براي همة مشتاقان دريايي بود. استنساخ شده، پيدا است
  :خودش گفته

  دريا کند خود راحباب از خويشتن چون بگذرد 
  اي آب بقـا دارد ام را غرقـه شـکسـتم کشـتي

اگر منتقدان داشت و الهيجي رسد كه حزين  نظر مي هاي باال به از سطور و گفته
در يك . دست آورد  شاگردان نيز بهتدريج مشتاقان و كرده بود به برخي پرخاش با

جسته مانند حزين الهيجي شود ابعاد گوناگون دربارة يك شخصيت بر مقالة مختصر نمي
وساعت  دارد كه مفصّل در زمينة شعر و سخن سرپرستي حزين را به را گنجانده جا

  .جستجو و تالش و تجزيه كرد
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