
  مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ١٠٣

  

  مقاِم علمي و ادبي شيخ علي حزين
  ∗نكهت فاطمه

دو بخش  اين مقاله را به. است» مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين«عنوان مقالة من 
در بخش اول، تحصيالت علمي حزين؛ و در بخش دوم، عقايد و آراي : ام کرده تقسيم
  .ام نگاران را دربارة مقام علمي و ادبي او نقل کرده تذکره

 و تاريخ احوال شيخ حزيننام   که بهاالحوال ةتذکرل مفصّل خود را در حزين احوا
م  ١٧٤١/ه ١١٥٤آباد در سال   هم معروف است، در شاهجهانحاالت شيخ حزين

م  ١٦٩٢ ژانوية سال ١٧/ه ١١٠٣الثاني سال   ربيع٢٢وي روز دوشنبه . تحرير درآورد به
 تاريخ حزيندر . موزش را آغاز کردوقتي که چهار ساله بود، آ. در اصفهان متولّد شد

  :نويسد چنين مي
در آن اوان . تعليم نمود چون چهار سال از عمرم برآمد، والد مرحوم اشارت به”

الرحمه ـ که از اعالم روزگار بود، وارد  موالناي اعظم شاه محمد شيرازي ـ عليه
خدمت ايشان،   بهاصفهان شده بود و روزي که در منزل والد عالمه مهمان بود، فقير را

موالناي مزبور بعد از بسمله اين آيات . نمودند براي شروع تعليم از روي تيمناً حاضر
احلُلْ عقدةً مِِن لِِّساين  رب اشرح يل صدري و يسر يل اَمري و«: را سه بار تلقين فرمود

اني و خطّي ميسر در دو سال سواد خو. و فاتحه خوانده نوازش فرمود ١»يفقَهوا قَويل
تر از خواندن و  هيچ شغلي نزد من مرغوب. تحصيل حاصل شد آمد و شوقي مفرط به

رسايل حرف و نحو و فقه مشغول  به. کتب فارسي را از نظم و نثر خواندم. نوشتن نبود
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  ١٠٤  قند پارسي

  

آن فن زياده شوق  مرا به. اي چند از منطق تعليم کردند رساله. ساختند، بزودي فراگرفتم
کردم و استادي که داشتم از ذکا و شوق من تعجب  مد و درست اخذو شعف پديدآ

  .١“گرفت فرمودند و شوق افزوني مي نموده و تحسين مي مي
برد و مخفيانه شعر  حزين از زمان كودكي از سرودن و خواندن شعر لذّت مي

کردند،  سختي منع وقتي که استاد و پدرش از اين موضوع آگاه شدند، او را به. سرود مي
آمد آن را يادداشت  چه در خاطرش مي ولي حزين دست از سرودن شعر نکشيد و هر

. فراگيري علم کرد پدرش او را وادار به) م ١٦٩٩/ه ١١١١(در هشت سالگي . کرد مي
  :نويسد دربارة تحصيالت خود چنين مي

در خدمت . تجويد قرائت قرآن نمود در سن هشت سالگي والد مرحوم اشارت به”
ک حسين قاري اصفهاني که از صلحاي زمان و در آن فن ممتاز اقران بود دو موالنا مل

سال قرائت نموده، چند رساله در آن خواندم و از آن فراغ حاصل آمده حسن قرائت 
تعليم من  پس والد عالمه از فرط اشتياقي که داشت، خود به. من مرغوب اسماع شد

 و الساغوجي شرح و تهذيب و فيهشرح نظّام بر شا و شرح جامي بر کافيه. پرداخت
مختصر  با حواشي و العين حکمة و يةشرح هدا در منطق و مطالع شرح و شرح شمسيه

 و ارشاد و مختصر نافع و جعفريه و اللّبيب مغني و مطول و تمام تلخيص
 و چند نسخة معالم االصول در حديث و من اليحضره الفقيه در فقه و االحکام شرايع

  .٢“يشان خواندمديگر در خدمت ا
اهللا طالقاني برد و حزين قريب سه سال در  خدمت شيخ خليل بعداً پدر او را به

  :نويسد خودش مي. محضر ايشان تحصيل کرد
اي بر  ام، ليکن هر روز مطالبي و مسأله اگرچه کتابي بخصوص در خدمت او نخوانده”

 مرا معلوم نبود که آن فرمودند و دادند و آن را تعليم مي خط خود نوشته مي کاغذي به
نمودند  نفس چندان التفات و مبالغه مي عبارت از چه کتاب است و در اصالح و تزکية

که زبان از بيان آن قاصر و دل از اداي شکر ايادي و حقوق آن عارف کامل عاجز 
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  مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ١٠٥

  

الحق اگر قصور استعداد من نبودي هر آينه برکات تربيت و انفاس آن بزرگوار . است
  .١“بايست رسانيدي  ميمقامي که به

اين بزرگوار حزين را از شعر سرودن منع نکردند و چنانکه ايشان پيشنهاد دادند، 
خدمت شيخ  بعد از وفات شيخ طالقاني، حزين به. کرد تخلّص اختيار» حزين«وي 

 و اسطرالب رسائل و احياءالعلومبهاءالدين گيالني رسيد و نزد ايشان کتاب 
  :نويسد مي. شد روز در مجلس علما حاضر ميهر .  خواندچغميني شرح
جمعي از مبتديان اهل تحصيل هر روز حاضر شده، قدري اوقات صرف مباحثه ايشان ”

تعالي برکت و وسعتي  رفت و حق ايشان تکرار مي نموده بودم به نموده، آنچه را اخذ
 و شوق نمود وجود اشغال کثيره، فرصت تنگي نمي با. در اوقات من کرامت فرموده بود
مکرر در شبها از . لذات نداشتم داشت که التفات به قرار مباحثه و مطالعه مرا چنان بي

. کردند استراحت مي کثرت بيدار من والدين را ترحم آمده، مرا نصيحت و التماس به
خواندم، مطالعه نموده، مواضع مشکله را از والد  درس نمي سود نداشت و آنچه را به

مطالعة   مقدار از کتب مختلفه و فنون متشبهه که در اندک مدتي بهکردم و آن سؤال مي
  .٢“من درآمد مگر قليلي از علماي متتبع را ميسر آمده باشد

  :روزي در مجلس پدِر حزين، يکي از حضار اين مطلع غزل از محتشم کاشاني را خواند
  د تود بلندة قريايي آفرعن  اي قامت بلند قدان در کمند تو

  :سرود زين پس از اشارت پدر چنين ميح
 فرياد از تطاول مشکين کمـند تو صيد از حرم کشد خم جعد بلند تو

  :بعد از تشويق فراوان حزين چند بيت ديگر سرود. حاضرين آفرين گفتند
  شـد رشـک طور از آمــدنت کوي عاشـقان

  بنشــين کــه باد خــرده جانــها پســند تو
   ازعشق و خوشدلممشکل شده است کار دل

  ٣شــايد رســد به خاطر مشــکل پسنــد تو
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  ١٠٦  قند پارسي

  

چون اين اشعار بر بديهه بود، ماية شگفتي و تحسين گرديد و پدرش او را اجازه 
  .شعر گفتن داد

تحصيالت و عبادات و اذکار، حزين با علما و فضالي  به سبب رغبت بسيار به
اسامي آنها را در تاريخ . ه کردمعاصر خود آشنا شد و از صحبت و محضر ايشان استفاد

موالنا باقر مجلسي اصفهاني، ميرزا عالءالدين محمد : نمود که عبارتند از خود ذکر
الزمان آخوند مسيحايي کاشاني، موالنا  گلستانه، شيخ جعفر قاضي، مسيح معروف به

ن محمد، الدي زاده، موالنا شمس الدين محمد، ميرزا باقر قاضي حاجي ابوتراب، آقا رضي
  .غيره موالنا محمد سعيد گيالني، حاجي محمد گيالني و

ها و کتابها  عالوه بر اين اساتيدي را ذکر کرده است که در اصفهان و شيراز رساله
علوم مختلف از جمله رياضيات، حکمت، هيئت، نجوم، فقه، حديث، منطق و  مربوط به

 را الحساب صةخالمثالً . کردجز آن از ايشان خوانده و از محضر ايشان استفاده 
آموخت؛ در اصفهان از الهيجان نزد عموي خود شيخ عبداهللا زاهد گيالني  در
شرح  طبرسي و امور عامة الجامع تفسير جوامع و تفسير بيضاويالدين فسوي  کمال مير

شرح لمعة  شيخ طوسي و استبصار؛ نزد حاجي محمد طاهر اصفهاني، کتاب تجريد
الرئيس؛ در محضر امير   شيخنجات و تجريداهللا گيالني، منطق   عنايت؛ نزد شيخدمشقيه

؛ نزد حکيم مسيحا النور شرح هياکلعربي و   ابنالحکم فصوصسيد حسين طالقاني، 
 و تحرير مجسطي بوعلي؛ از ميرزا طاهر قايني قانونـ کليات  که طبيبي مشهور بود ـ

؛ نزد محمد اصول کافيد شيرازي در شيراز نزد شاه محم.  را فراگرفتقوانين حساب
 را خواند؛ نزد قانون شيخ اشراق و مقداري از کتاب تلويحاتصوفي  باقر مشهور به

 و حواشي قديمه و شرح اشارات و الهيات و شفاآخوند مسيحاي فسوي طبيعيات 
  .جديده را آموخت

ما و تحقيق و شناسايي اديان عالقة بسيار داشت و با عل عالوه بر اين حزين به
در تاريِخ . خواند بزرگان اديان مختلف ارتباط پيدا کرده، کتاب مقدس هر مذهب را مي

  :نويسد خود در اين باره چنين مي
اطالع بر مسائل و حقايق اديان مختلفه و اصحاب ملل پديدآمد و  پس شوق به”
مختلط علماي طبقة نصاري و پادريان ايشان که در اصفهان جمعي کثير بودند آشنا و  با



  مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ١٠٧

  

ميان ايشان امتياز داشت و او را خليفه  يکي در. يک آزمودم شدم و مقدار دانش هر
 صحبت مرا مغتنم شمرد و پس از چندي که از صفات و انصاف …آوانوس گفتندي

 را از او آموختم و انجيلمن آگاه شد، اخالص و محبتي استوار پيدا کرد و من 
واقعي نمودم و بسياري از  وعات ايشان بهبردم و تحقيق عقايد و فر شروح آن پي به

ميان يهود سکنة اصفهان که از عهد موسي   در…کتب ايشان را مطالعه کردم
او را مطمئن . رغم خود ساکن آن شهراند، شعيب نامي اعلم ايشان بود السالم به عليه

 توراتمنزل خود آوردم و ازو  منزل او رفتم و او را به ساختم و مکرر پوشيده به
بياموختم و ترجمة آن را نويسانيدم و از حقيقت آنچه در دست ايشان است آگاه 

  .١“شدم
مذهب اسالم داشت  يافت که ربطي به اي يا کسي را مي جا فرقه علي حزين هر

عقايد  يکي از دانشمندان زرتشتي مالقات کرد و از طريق او با با. کرد او صحبت مي با
  . را از او آموخت و پازندزندو تعاليم اين آيين آشنا شد و 

هاي مختلف اسالم نمود و کتب هر فرقه و  همچنين مطالعاتي در اختالفات فرقه
سخنانشان را منصفانه و مشتاقانه مالحظه کرد و با ارباب آراي مختلف بحث و صحبت 

  :گفتة خود به. نمود
ه که و در اين وادي مرا با ارباب آراي مختلفه آن مقدار گفت و شنود روي داد”

  .٢“داند خدا
نوشتن حواشي  کرد و به در ضمن اين گفت و شنودها کتب متداوله را تدريس مي

در اين باره . رسانيد نظر ارباب آن فنون مي نوشت به و تعليقات مشغول بود و آنچه مي
  :نويسد مي
از برکات تأييد الهي تا اين زمان هرگز نشد که در موضعي از مصنّفات من سقمي و ”

  .٣“االعتصام مِنَ اهللاِ التأیید و بِهِظاهر شود و خطايي 

                                                   
  .١٧، ص )مهتمم (سوانح عمري شيخ علي حزين: احمد خان، مولوي غالم  .1
  .همان  .2
  .١٨ص ، همان  .3



  ١٠٨  قند پارسي

  

حزين در طول عمر، کتابها و رسايل بسياري در اکثر علوم و فنون متداول رسمي و 
غير رسمي، عقلي و نقلي زمان خود، از جمله در شعر، هيئت، نجوم، رياضيات، رجال، 

 اصول، حديث، مذاهب و فلسفه، عرفان، تفسير، کالم، تاريخ، علوم و ادب، قرائت، فقه،
  .غيره تأليف کرد اديان و

نگاران معاصر و متأخر حزين را دربارة مقام علمي و  حاال چند مورد از آراي تذکره
  :کنيم ادبي وي در اينجا نقل مي
. اتمام رسانيد م به ١٧٣٤-٥/ه ١١٤٧ را در سال خوشگو سفينةبندرابن داس خوشگو، 

  :نويسد رة وي در تذکرة خود ميدربا. حزين مالقات کرد دوبار با
از علوم ظاهر و باطن نصيبه وافي يافته و . بسيار صوفي مزاج و تفرد پيشه است”

متقدمين مثل سعدي و خواجة شيراز و  اسالف اشراف زنده داشته، اعتقادي به سنّت
گويان مثل صائب و سليم و کليم را وجود  دارد و ديگِر تازهفغاني  پارة به
  ١“…گذارد نمي

 را در سال الشعرا رياضعلي قلي خان واله داغستاني که معاصر حزين بود، تذکرة 
  :نويسد وي دربارة حزين اينگونه مي. م تأليف نمود ١٧٤٨/ه ١١٦١
در حسن . نويسد خطوط را شيرين مي. حضرت شيخ در بعضي علوم مهارت دارد”

الحق امروز . تقرير و صفاي تحرير يگانة عصر و در سخنوري فسانة دهر است
جايي رسانيده که شهباز  سخنداني مثل او در روي زمين وجود ندارد و پاية سخن را به

جامع انواع طرز سخن و حاوي اقسام روش اين . زند انديشه در تصور رفعتش پر مي
  .٢“فن در عهد خود او است

. حسيني سنبهلي، در بنارس با حزين دوست شد مير حسين دوست، متخلّص به
حزين  رشتة نگارش درآمد، راجع به م به ١٧٥٠/ه ١١٦٣ة خود که در سال تذکر در

  :نويسد چنين مي
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  مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ١٠٩

  

”نظير  طور قديم و جديد و در حسن مجاورت بي به. بيضا است در فن شعر او يد
 زند و پازندنويسد و  خط ثلث و نسخ و رقاع و شکسته در نهايت جودت مي. است

  .١“ند استم داند و از غرايب علوم بهره درست مي
 /ه ١١٦٣-٤ که در سال النفائس مجمعالدين علي خان آرزو گوالياري در تذکرة  سراج

  :نويسد حزين مي تأليف شد، راجع به. م ١٧٥٠-٥١
ليکن هيچ تصنيفي ازو در . گويند که شيخ مذکور فاضل است و صاحب تصانيف مي”

. ات او معلوم خواهد شدبعد مطالعة احوال مصنّف. نظر نيامده علم و حکمت و کالم به
  ٢“…گويد آري شعر که مي
  /ه ١١٧٥، حاکم بيگ خان الهوري که آن را در سال ديده مردممؤلّف تذکرة 

در اين . کرد، با حزين دو روز پي در پي مالقات کرد آباد تأليف  در اورنگم ١٧٦١-٦٢
  :نويسد تذکره مي

خَلق  بسيار به.  رسيدم تعايلاُهللا سلَّمهصحبت شيخ محمد علي حزين  دو مرتبه به”
 از حاالت و کماالتش چه نويسم که در هندوستان و ايران اشتهار تمام …برخورد
بسيار صاحب مذاق است و زبانش طرفه صفا .  در اين عصر همچو اويي نيست…دارد

  .٣“و رواني دارد
  درصحف ابراهيم و  الکالمصةخالعلي ابراهيم خان خليل بنارسي مؤلّف تذکرة 

 م ١٧٨٣-٨٤/ه ١١٩٨ که در سال الکالم صةخالدر تذکرة . بنارس با حزين مالقات کرد
  :نويسد تأليف شد، دربارة حزين چنين مي

نشين  خامة کوته زبان را چه يارا که از رفعت ستايي عرش کمال او سخني کرسي”
آبدار و بسي رسايل جليله در هر فن از مآثر ذهن وقّاد و لبالب از آللي . تواند ساخت

دانند که کالمش  نظران مي صاحب. الجواهر بصاير فصحاي بالغت شعار است کحل
 …غايت درد و سوز نمک ساي داغ سينة ايشان و شوربخش دماغ دردکيشان است به
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مالزمت آن عالي مقام مستفيد گشته، فضايل حقيقت نفسانيه  راقم آثم در شهر بنارس به
واره از کاوش درد معنوي با مژة اشک فشان را با محاسن ظاهريه جمع داشت و هم

نوشت، خوش رقمان عصر، نقش خاصة او   چون اقسام خط را شيرين مي…زيست مي
  .١“پنداشتند را سرخط تعليم مي

م در  ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦ را در سال عامره خزانةمير غالم علي آزاد بلگرامي تذکرة 
  :نويسد مي. ت کردآباد تأليف نمود و در بهکّر با حزين مالقا اورنگ
شيخ محمد علي اصفهاني در علوم عقلي و نقلي پاية بلند و در شعر و شاعري مرتبة ”

ماند و کالم او از نهايت آبداري  آب زالل مي زبان او از غايت صفا به. ارجمند دارد
  .٢“رساند سلک آللي مي. نسب

لگرامي مادة آزاد ب. م چشم از اين جهان بربست ١٧٦٦-٦٧/ه ١١٨٠حزين در سال 
  :کند تاريخ فوت او را ساخته، در تذکره نقل مي
  افسوس که از ميانه برخاست  عالمة عصر و شاعري خوب
  ٣»از فوت حزين، حزين دل ماست«  تـاريــــخ وفــــات او نـوشــــتم

، شيخ غالم حسين خان طباطبايي، در بنارس با حزين مالقات سيرالمتأخرينمؤلّف 
  :نويسد مي م به اتمام رسيد، ١٧٨١-٨٢/ه ١١٩٥ كه در سال در تذکرة خود. کرد
اند، اعتراف  همه وجود بهتر از اين حقير بوده مخفي نماند که فقير و کساني که به”

دارند که در اين جزو زمان چون او کسي ديده نشده، بلکه مترددين عرب و عجم نيز 
 در اطراف و اکناف عالم جامعيت آن جناب در جميع علوم ظاهر و باطن احدي را به

قوت ادراکه و . جامع حقايق و معارف نامتناهي. آيتي بود از آيات الهي. اند نشان نداده
جهل را . اين مرتبه در اسالف هم شايد کسي را کمتر باهم جمع شده باشد حافظة به

ذات  در هيچ امري از امور و هيچ فني از فنون علمي و عملي و علوم عقلي و نقلي به
از غوامض علوم کدام مسئله بود که نداند و از . الکماالت او نسبت نتوان داد معجا
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  مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ١١١

  

الحق که اعجوبة نادرة زمان علّامه بود همه . دقايق رموز کدام نکته بود که نشناسد
  .١“دان

م تذکرة  ١٧٨٤-٨٥/ه ١١٩٩مصحفي در سال  شيخ غالم علي همداني متخلّص به
  :نويسد بارة حزين ميدر. اتمام رسانيد  را بهثريا عقد
در . احوال شاعريش بر بالغان اين فن ظاهر است. جامع علوم غريبه و فنون شريفه بود”

  .٢“تصوف بيشتر مشغول بود مزاجش به. اکثر تصانيف اقوال او حکيمانه است
م  ١٨٠٣/ه ١٢١٨اش را در سال  ، شيخ احمد سنديلوي تذکرهالغرايب مخزنمؤلّف 
  :گويد مي. تأليف نمود

رواق رفعت کالم وي . بالغت و پيرايندة سرو بوستان براعت است وي آرايندة چهرة”
چنين شاعر صاحب . برتر از طاق سپهر و خاطر روشن او مصقلة آينة مهر است

اگر کسي . عرصة سخنوري نيامده اي بعد از موالناي جامي به استعداد و صاحب مايه
جز فضولي و خودپسندي نخواهد بود در اين معني حجت انکار نمايد و معترض شود 

گويند که اشعار شيخ در واليت پسند  اند مي هند آمده و اکثر عزيزان که از واليت به
وجود عذوبت و سالست که در کالم اوست پسند  با. جاي تعجب است. کنند نمي

نکردن چه حجت دارد؟ چنين شاعر صاحب کمال و بسياردان مانند او ديگري در آن 
 حضرت شيخ جامع انواع طرز سخن است چنانکه …ده که شهرة آفاق باشدزمان نبو

  .٣“از کالمش ظاهر است
  /ه ١٢١٩ که تأليف بهگوان داس هندي لكهنوي است، در سال هندي سفينةتذکرة 

  :نويسد حزين مي مؤلّف راجع به. م تأليف شد ١٨٠٤-٥
هر اکثر فنون و فرمانرواي اقليم سخنوري و کشورگشاي مملکت بالغت گستري، ما”

آوري او در آن عهد  بسيار داني و زبان اعتقاد راقم کسي به به. عالم بسياري از علوم بود
  .٤“نگاشت تصانيف متعدد دارد و خط شيرين مي. نبود
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 که در سال االفکار نتايجاهللا قدرت گوپاموي، در تذکرة  محمد قدرت
  :نگارد م نگاشته است، دربارة حزين مي ١٨٤٢/ه ١٢٥٨
تحصيل علوم عقلي پرداخت و در هر فن از فنون  از فضالي دهر و علماي عصر به”

در مراتب شعري شاعر گرانمايه و ناظم . رياضي و حکمت استعداد تام حاصل ساخت
اي بوده که از طبع سليم و فکر مستقيم گوي سبقت از معاصرين ربوده، اشعار  بلند پايه

زالل خوشگوار سيراب گردانيد و کالم با  وادي سخن را به آبدارش نشستگان به
پردازي رهنمون گرديد، نظم  فصاحت و بالغت در نظم نظمش شايقان اين فن را به

الحق داد سخنوري داده و . نظيرش از تکلّف مبرا و ابيات دلپذيرش از تصنع معرا بي
  ١“…ابواب نظم گستري گشاده

م تأليف شد، مؤلّف آن، رضا  ١٨٤٤/ه ١٢٦٠سال   که بهالعارفين رياضدر تذکرة 
  :نويسد قلي خان هدايت مي

در اواخر دولت . از متأخرين است. اصلش از الهيجان است و نامش شيخ محمد علي”
صفويه ظهور نمود و صاحب کماالت صوري و معنوي بود و خطوط را نيکو رقم 

  .٢“نمود مي
  : چنين نوشته استاالدب نةريحادر 
باشد که  متأخرين علماي شيعه و بزرگان شعراي آن طبقه ميشيخ علي حزين از اکابر ”

  .٣“بسيار زاهد و عابد بود
  :نويسد  ميمرآت االحوال جهان نماآقا احمد بهبهاني در 

شود که  از تذکرة آن مرحوم که در مجملي از احوال خود نوشته است معلوم مي”
ز علماء اعالم مشرف شده شرف اجازه جمعي ا مرتبة علية عاِلية اجتهاد رسيده، و به به

 …يادگار است و مؤلّفات و رسايل بسيار از کلک بدايع افکارش در صفحة روزگار به
مراتب . هر بيت بحري است لبالب از ليالي شمين و گلزاري است پر از گلهاي رنگين
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فضيلت و علمش و نهايت فصاحت و بالغت و متانت و حالوت کالمش از مطالعة 
  .١“گردد مرض و فضالي خالي از غرض ظاهر و هويدا مي و علماي بيآنها بر هنرمندان 
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