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شعرا و اديباني كه . ايران عهد صفوي محلّي مناسب براي رشد شعر شاعران واقعي نبود
ميرزا . سوختند نوعي در آتش اشتياق هند مي آمدند، به امان مي از بخت سياه خويش به

  :گويد صائب مي
  ر هسـتهمچو شـوق سـفر هنـد كه در هـر سـ

  رقص سوداي تو در هيچ سري نيست كه نيست
جا تفرجگاه  واقعاً سفر هند ماية كمال و نام آورِي شاعران ايراني بود؛ زيرا آن

يك تير دو نشان  هند به با رفتن به. سرايان و محِل اجتماع استادانشان شده بود پارسي
  . شعرآوري و ثروت و افزايش استعداد و مهارت در هنر زدند؛ نام مي

  ١جامة شهـرت من شـعلة رعنايي يافـت  هند را چون نستايم كه درين خاك سياه
كرد و  در زماني كه ايران، سرچشمة ادب و فرهنگ، در راهي ديگر سير مي

جوالنگاه شمشير زنان و يا پادشاهاني شده بود كه با كفهاي فشرده بر ناروايي بازار 
خي از صاحب سخنان را نداشت و آنان نيز افزودند، وسع گنجايي بر دانش و ادب مي

  .شدند پرور مي تابيدند و راهي هند ادب اين وضعيت را برنمي
  به غربت از آن كرد هر جاييم  نبودش مرا وسع گنجاييم
  ز دستم برون داد از آن بيدرنگ  مرا داشت بر روي تركش خدنگ

  ٢كه بر روي تركش خدنگش منم   مـنـمدرنـگـش ز كـف دادة بـي
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اما در پايان دوران صفوي اين تب فروكش كرده و گروهي از جمله حزيِن ما را 
  .دلبستة خود كرده بود

 ژانويه ١٧/.ق ه ١١٠٣اآلخر سال   ربيع٢٧حزين طبق اظهارات خود، روز دوشنبه 
پدرش ابوطالب دومين پسر شيخ عبداهللا، در سال . دنيا آمد  در اصفهان به.م ١٦٩٢
شوق ادراک  به.) ق ه ١٠٧٨(او در بيست سالگي . دنيا آمد  در الهيجان به.ق ه ١٠٥٨

پدر در تمام مدت . اصفهان رفت و محضر آنان را درک کرد مصاحبت فضالي عراق به
اين علّت، فقط هزينة  به. عمر نگران بود که مبادا فرزندش در اصفهان اقامت کند

هنگام تحصيل، قادر  وطالب بهفرستاد و اب مصارف اصلي زندگي را براي او مي
با اين احوال کتابخانة وي شامل . کرد خريدن کتاب نبود و بيشتر آنها را رونويسي مي به

الهيجان منصرف  ابوطالب بعد از مرگ پدر، از برگشتن به. پنج هزار جلد کتاب بود
از او اي خريد و با دختر حاجي عنايت اهللا اصفهاني ازدواج کرد و  در اصفهان خانه. شد

صاحب چهار فرزند پسر شد که غير از حزين سه فرزند ديگر او در کودکي و جواني 
  .درگذشتند

  سالگي درگذشت و در آرامگاه معروف٦٩در . م ١٧١٥./ق ه ١١٢٧ابوطالب در سال 
الدين، در جوار مقبرة عارف رباني موالنا محمد حسن دانشمند گيالني  بابا رکن به
  .خاک سپرده شد به

اهللا  حاجي عنايت. اهللا، از ساکنان اصلي اصفهان بود ادر وي، دختر حاجي عنايتم
عقد وي درآورد و  بعد از بازگشت ابوطالب از زيارت عتبات عاليات، دخترش را به

  .درگذشت. ق ه ١١٢٩مادر حزين در سال . آرزوي ديرينة خود جامة عمل پوشاند به
حزين، معلِّم خان احمد خان گيالني، پدر بزرگ او شيخ علي پسر عطاءاهللا، جد 

علت مقام شامخ ادبي شيخ علي، احمد خان احترام زيادي براي او  به. حاكم گيالن بود
است و بنابر » شرح فارسي در کليات قانون«وي مؤلّف شرح حديث معراج . قايل بود

  :درخواست خان احمد خان، کتابهاي زير را شرح کرد
تخلّص .  فارابيشرح بر فصوص و ل شبهة جذر اَصمح، رسالة اثبات واجبرسالة 
  .بود و ديواني مشتمل بر دو هزار بيت داشت» وحدت«شيخ علي 
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الدين  الدين، يکي از مريدان سيد جمال تاج جد بزرگ وي، شيخ زاهد، معروف به
اولين امام  سلسله نسب اين شيوخ به. گيالني و شاگرد ابوالقاسم جنيد بغدادي بود

الدين، نياي  شيخ زاهد، مرشد روحاني شيخ صفي. رسد  مي)ع(طالب  علي بن ابيشيعه،
دنيا آمد و در مارس   به.م ١٢١٨/ق ه ٦١٥شيخ در رجب سال . خاندان صفويه بود

  .درگذشت. م ١٣٠١
وي مردي پرهيزگار و . شيخ عطاءاهللا، بزرگترين پسر شيخ عبداهللا، عموي حزين بود

شيخ . دانست خوبي مي ديار خود بود و علم فقه و حديث را بهديندار و از علماي بنام 
او خطّاط مشهوري بود و . ترين پسر شيخ عبداهللا و عموي ديگر حزين بود ابراهيم جوان

در . م ١٧٠٧./ق ه ١١١٩سال  وي به.  را نزد وي آموختالحساب صةخالحزين 
معروف، حاجي ربيع العصر  بديع. خاک سپرده شد جا به الهيجان درگذشت و در همان

اين  ، دائي حزين بود و اينکه حزين بهثريا عقدمؤلّف تذکرة » ١انجاب« متخلّص به
البتّه . اي نکرده، ماية شگفتي است  اشارهالمعاصرين ةتذکر و االحوال ةتذکرنسبت در 

 .در هيچ منبعي در تأييد يا رد اين نسبت خانوادگي مطلبي ذکر نشده است
الدين  نام شهاب زين آستارا بود، تا اينکه يکي از اجدادش بهموطن اصلي خاندان ح

بعد الهيجان مسکن  از آن زمان به. علي، آستارا را ترک کرد و در الهيجان سکني گزيد
  .هميشگي ايشان گشت

نخستين معلّم . کند حزين آموزش را از چهار سالگي و با تشويق پدرش آغاز مي
او در مدت . ش وي را با سوره حمد آغاز کردوي، شاه محمد شيرازي است که آموز

پدرش او را وادار .) ق ه ١١١١(در هشت سالگي . دو سال خواندن و نوشتن را آموخت
آموختن  فراگيري علم تجويد و قرائت قرآن کرد و زير نظر ملک حسين قاري به به

  :خواندن کتابهاي زير مشغول شد در ده سالگي زير نظر او به. پرداخت
، شرح شمسيه، شرح ايساغوجي، تهذيب، شرح نظّام بر شافيه، مي بر کافيهشرح جا
، تمام مختصر تلخيصحواشي،   باالعين حکمت، يةشرح هدا در منطق، شرح مطالع
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 الفقيه و ةمن اليحضر در فقه، االحکام شرح، نافع مختصر، جعفريه، اللّبيب مغنّي، مطول
  .االصول معالي

مطالعه کتابهاي گوناگون از نظم و نثر  شت که بهشوق يادگيري او را بر آن دا
فراگيري  او ابتدا دستور زبان، صرف و نحو و فقه را آموخت و بعد از آن به. بپردازد

  .علم منطق پرداخت
هاي مختلف خط از قبيل ثلث، نسخ،  حزين در خطاطي مهارت بسيار داشت و شيوه

  .نوشت خوبي مي رقاع و شکسته را به
تحقيق در مذاهب گوناگون گذرانيد و با علماي طبقة نصاري و  هحزين مدتي را ب

ميان   ـ که در اصفهان جمع کثيري بودند ـ آشنا شد و با خليفه آوانوس ـ که در١پادريان
منطق و هيأت و هندسه احاطه  دانست و به آنان ممتاز بود و عربي و فارسي نيکو مي

وح آن و کتب ديگر آنها را مطالعه  و بسياري از شرانجيلداشت ـ مذاکراتي نمود و 
  :گويد حزين در اين باره مي. نمود او نيز از حزين درباره اسالم تحقيقاتي مي. نمود
تقريرات مختلفه، حقيقت اسالم را بر او تمام کردم، ولي او توفيق هدايت  مکرر به”
  .“راه را درنيافت تا وفات کرد به

منزل   در اصفهان بود رفت و او را بههمچنين حزين نزد شعيب نامي که اعلم يهود
 را از وي بياموخت و از حقيقت آنچه در دستشان بود آگاه شد، توراتخود آورد و 

  :گويد ولي دربارة آنها چنين مي
پس آن طبقه را به غايت عديم الشعور و از تمييز و فکر بيگانه يافتم، غباوت و تصلّب ”

  .٢“ايشان را در جهل پاياني نيست
حزين مطالعاتي در اختالفات مذهب اسالم نمود و کتب هر فرقه و همچنين 

سخنانشان را منصفانه مالحظه نمود و با ارباب آراي مختلف بحث و صحبت نمود و 
نوشتن حواشي و  کرد و به در ضمن اين گفت و شنودها کتب متداوله را نيز تدريس مي
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در اين . رسانيد رباب آن فنون مينظر ا نمود، اول به تعليقه مشغول بود و آنچه تحرير مي
  :نويسد باره مي

و از برکت تأييد الهي تا اين زمان هرگز نشد که در موضعي از مصنفات من سقمي و ”
  .١“االعتصام ِمن اِهللا التأييد و ِبِهخطايي ظاهر شود و 

جا او را با افاضل و اعيان و  شيراز مسافرت کرد و در آن پس از مدتي حزين به
 را در خدمت موالنا شاه محمد کافي اصولکتاب . ، انس و الفتي پديدآمدمستعدان

خدمت آخوند مسيحاي فسوي که از اعاظم تالمذة آقا  بعد از آن به. شيرازي فراگرفت
 شفااالسالمي فارس را دارا بود، رسيد و طبيعيات  حسين خوانساري بود و منصب شيخ

 .غيره را استفاده نمود يده و و حواشي قديمه و جدشرح اشاراتو الهيات و 
اردکان فارس رفت و محضر موالنا  موالنا حزين الهيجي از محال بيضا به

كرد و اعداد و حروف و نجوم را از وي فراگرفت و  عبدالکريم اردکاني را درک
شيراز برگشت و  جا باز به حزين از آن. عبدالنّبي اصفهاني نيز مصاحبتي داشت مير با

 .فسا رفت بعد از شيراز به
الدين کازروني  خدمت خواجه حسام کازرون بازگشت و از اعيان شهر به سپس به

خطّة الر مسافرت  سپس به. رسيد و با موالنا محمد يوسف عارف کازروني مالقات کرد
جا ميرزا اشرف جهان الري و مير محمد تقي الري را مالقات کرد و  کرد و از اعيان آن
جا اقامت  النا نصراهللا الري بود و تا زماني که حزين در آنجا مو يكي از افاضل آن

  .داشت، هم صحبت وي بود
بندر عباس رفت و با کشتي عازم سفر حج شد و پس  پس از الر، موالنا حزين به

چون اکثر . يکي از سواحل عمان رسيد از تحمل مشقات زياد، پس از چند روز، به
د، کشتي را تصاحب کردند و اموال مسافران را عمانيان از خوارج و دزدان دريايي بودن

اي از مسافران  حزين همراه عده. جا رها ساختند غارت بردند و مردم را در همان به
جا توقف نمود و  مسقط رسيد و يک ماه در آن پس از چند روز مشقت و سختي به

ن وارد بحري کشتي به چون موسم سفر حج را وقتي نمانده بود، عزم مراجعت نمود و با
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. التماس وي در بحرين ماند االسالم را مالقات نمود و يک ماه به شد و شيخ محمد شيخ
سردسيرات فارس رفت و خالصه اينکه  جا به بندر لنگه آمد واز آن آنگاه با کشتي به

شيراز رفت و قصد ترک دنيا  سپس به. در اين سفر بيشتر مناطق فارس را سياحت کرد
ها نمود و از الفت خلق و اوضاع روزگار منزجر  در معمورهو معاشرت خلق و سکني 

شنيد کوهي و غاري و چشمه و چند درختي هست  جا که مي شده بود و هر
آمدند و  نمود، ولي آشنايان و دوستان مي جا مي رفت و عزم اقامت در آن آن مي ديدن به

  .شد الدين و افراط محبت ايشان مانع مي شدند و الفت و مانع مي
الدين و اخوان و احباب  خدمت و النا حزين پس از يزد عازم اصفهان شد و بهمو
اينجا بود که پدر . جا باز مشغول مذاکرات علمي و درس و بحث گرديد در آن. رسيد

مادرش سعي کردند که حزين همسري براي خود انتخاب کند و بر اين کار اصرار  و
ايام وي در .  و آزادگي را ترجيح دادورزيدند، ولي حزين راضي بدين کار نشد و فراغ

پدر بزرگوارش و بعد از . ق ه ١١٢٧سال  آرامي در حال گذر بود تا اينکه به اصفهان به
جدة مادري وي که ناتوان و . مادرش را نيز از دست داد. ق ه ١١٢٩دو سال يعني سال 

ر اين ايام که حزين د. پير بود با جمعي از وابستگان و دو برادر براي حزين باقي ماندند
شيراز نمود، ولي اوضاع شيراز تغيير  سخت شوريده احوال گرديده بود، عزم سفر به

جا گاهي  حزين در آن. يافته بود و بسياري از دوستان سابق وي درگذشته بودند
داد و در  صحبت علمي و گاهي تحرير و گاه شعر گفتن، خاطر خود را تسلي مي به

در اين . شد، سرود م خود را که حدوداَ سه چهار هزار بيت ميشيراز بود که ديوان سو
زيست نيز از دنيا رحلت کرد و وقايعي که  اوان، عموي بزرگوارش که در الهيجان مي

در منطقة گيالن رخ داد، موجب اختالل و کاستي در وجه معاش ـ که از امالک موروثي 
همان بود ـ شد که  نحصر بهرسيد و مدارگذر زندگي آنها م اصفهان مي آن ناحيه به
يکباره قطع شد و حزين با فقر و  سبب استيالي روس اين وجه معاش به سرانجام به

حادثة محاصرة اصفهان توسط . ق ه ١١٣٤سال  گذرانيد، تا اينکه به تهيدستي ايام مي
  .داد افغانها رخ

 شهر که سختي انجاميد و مأکوالت در آن بعد از حدود چهار ماه، کار محصوران به
مشحون از جمعيت بود، رفته رفته ناياب شد و چون در شهر اغذيه نامناسب بود، 
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در اواخر ايام محاصره بود که بيماري سختي بر . مردند امراض مي روز جماعتي به هر
حزين عارض شد و هر دو برادر و جده و جمعي از اهل خانه وي درگذشتند، تا اينکه 

. بهبود گذاشت ماندند و بيماري حزين رو به ل باقيفقط دو سه نفر از خادمان منز
کمک  که پايان آن شدت بود با. ق ه ١١٣٥برحسب تقدير در غرة شهر محرم سال 

هيأت اهل روستا تغيير لباس داد و از شهر  سه نفر ازاعاظم سادات ودوستان به دو
م شهر اصفهان اي در دو فرسنگي اصفهان رسيد و براي مرد قريه اصفهان خارج شد و به

 محرم محمود افغان وارد شهر اصفهان شد و معدود مردمي که ١٥روز . امان خواست
  .مانده بودند، امان يافتند باقي

سرانجام حزين از آن قريه حرکت نمود و منازل خطرناک را پشت سرنهاد و 
رسيد، پس از طي  جا توقف کرد و چون زمستان فرا خوانسار رسيد و مدتي در آن به
هنگامي که . آباد که مقر حکومت والي لرستان فعلي بود رسيد خرم نزده روز راه، بهشا

صالحديد حزين، مردم  آباد بود، آتش فتنة عثماني بدان حدود رسيد و با حزين در خرم
  :نويسد حزين در اين باره مي. شهر مسلح شدند و آمادة نبرد گرديدند

اندک روزي در استعمال  وقوفان به که بيآن مقدار ايشان را تشجيع و تحريص کردم ”
و . کردند داد کار زار مي سپاهي گران اگر روي مي شدند که با اسلحه ماهر و چنان دلير

ايشان در  معموري اول گراييد و خود هم اکثرشبها با مردم شهر آرام گرفته، شهر به
ستعداد مردم و جماعت روميه چون از ا. کردم پاسداري و روزها در سواري موافقت مي

جا  جانب همدان روانه شدند و آن ها به عثماني. واقف شدند، معترض آن حدود نشدند
دفاع از  جا نبود، سکنه و عوام به در آن وقت حاکم و لشکري آن. را محاصره کردند

شهر پرداختند و محاصرة شهر چهار ماه طول کشيد و باألخره يک طرف حصار قلعه را 
در اين ميان . گناه را قتل عام نمودند  وارد شهر شدند و مردم بيبا باروت فروريختند و

ميرزا هاشم همداني و عبدالرشيد همداني و موالنا علي خطاط اصفهاني که از دوستان 
اي از  آباد با عده حزين بعد از واقعة همدان، از خرم. قتل رسيدند حزين بودند نيز به

مردم همدان و  رسيد، براي کمک کردن به حدود هفتاد سوار مي مردم که تعدادشان به
لشکريان عثماني برخورد  در چند جا به. شد استخالص گرفتاران، بدان صوب رهسپار
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تالش و نظر رحمت حق خالصي يافتند تا اينکه  کردند و محاصره شدند، ولي با
  .“همدان رسيدند به

ها  رف عثمانيتص جانب نهاوند که به حزين با مشقت بسيار و اندوه از همدان به
  .جا موالنا قاضي ابراهيم نهاوندي را مالقات کرد درنيامده بود روانه شد و در آن

جا  لُر بزرگ است رفت که حاکم آن بختياري که معروف به الکاي جا به از آن
جا خوشش نيامد و قصد  مدتي در آن ناحيه سفرکرد، ولي از آن. محمد حسين خان بود

جا عازم  آباد رفت و از آن خرم لذا دوباره به. ا متوطن شودج عراق عرب را کرد تا آن
جا ابوالفتح خان بود و  دزفول رسيد که حاکم آن شوشتر و شهرهاي خوزستان شد و به

  .کرد اش بودند مالقات با مير عبدالباقي و قاضي مجدالدين دزفولي که از آشنايان قديم
اهللا  نعمة نورالدين بن سيد کرد و سيد شوشتر رفت و چندي توقف جا به از آن

شهر  سپس به. جزايري و ميرزا محمد تقي و ميرزا عبدالباقي مرعشي را مالقات کرد
اهللا خان مشعشع و شيخ يعقوب هويزاوي را  هويزه رفت وسيد محمد خان بن سيد فرج

پرورانيد که  بغداد را درسرمي بصره رفت و عزم سفر به جا به از آن. مالقات نمود
  .جانب يمن رهسپار گرديد شوق رفتن حج سوار کشتي شد و به به

ساحل يمن و بندر موخا رسيد و  پس از چهل روز حادثه و طوفان و بيماري به
خرمي و  شهر تعض که دريمن به جا به راهنمايي بعضي از مردم آن به. مريض شد

ا لذ. جا صحت يافت، ولي موسم حج گذشته بود نزاهت مشهور بود، رفت و آن
صنعا، مرکز دولت يمن رفت و شيخ حسن بن سعيد اويسي يمني امامي را مالقات  به

هويزه  از بصره به. بصره رفت جا به موخا و از آن بندر جا دوباره به نمود و از آن
آباد  شهر خرم حالت بيماري به لرستان فعلي رفت و با شوشتر و از شوشتر باز به و

  .شد وارد
ت و عبيداهللا افندي قاضي عسکر روم و عبداللطيف چلبي کرمانشاهان رف سپس به

 را در القلوب مفرحماند و رسالة  بغدادي را مالقات نمود و چندي در کرمانشاهان
 را در آن بلده نوشت و با امير صدرالدين نفس تجردمجربات و فوائد طبيه و رسالة 

آمده بود، الفتي يافت و کرمانشاه  محمد قمي اصفهاني که مدرس بلدة همدان بود و به
بالجمله حزين چندي در کرمانشاه ماند و چندي را در قصبة تويسرکان و محال دامن 
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امير صدرالدين محمد تويسرکاني و برادرش ميرزا ابراهيم  سربرد و با کوه الوند به
نجف اشرف  جا به کربالي معالّ واز آن جا روانه بغداد شد و به از آن. مالقات نمود

در آن ايام . و توطن اختيار نمود، و قريب سه سال در آن آستان مقدس بودرفت 
خط خود بود، تحقق بخشد که آن  آرزوي خود که نوشتن مصحفي به يافت تا به توفيق

وي با مال ابوالحسن اصفهاني و موالنا نورالدهر . جا در نجف گذاشت قرآن را در همان
يري و شيخ مفيد شيرازي و موالنا محمد گيالني و شيخ يونس نجفي و شيخ احمد جزا

کرد  رفت و با سيد هاشم نجفي مالقات مي حلّه مي فراهي مالقات داشت و مکرر به
بغداد رفت و  عزم تجديد عهد زيارت مشاهد منورة کاظمين و سامرا به آنکه به تا

  .مشرف گرديد
 در )ع(شتمنجف در سرداشت که شوق زيارت امام ه جا ارادة بازگشت به از آن

کردستان وارد  کرمانشاه رفت و به عزم پابوسي آستان مقدس رضوي به دلش افتاد و به
گيالن و  اردبيل، سپس به جا نيز به تبريز رفت؛ از آن آذربايجان و به جا به شد و از آن
کرد،  ماند و چون طاعون در آن منطقه بيداد مي جا شد و چند روزي آن آستارا وارد

استرآباد وارد شد و سيد مفيد  الن گذشت و به مازندران رسيد و بهسرعت از گي به
آستان بوسي امام  مشهد مقدس رفت و به جا به و از آن. کرد استرآبادي را مالقات

جا اقامت گزيد و بسياري از کتب رموز کشفيه و   مفتخر گرديد و مدتي آن)ع(هشتم
  .ردتحرير درآو چند رسالة ديگر را در آن روضة رضوان به

آوري و ديوان چهارم خود را  اشعاري را که در اين مدت سروده بود، جمع
  .کرد مرتب

مير محمد تقي رضوي خراساني و محمد رفيع گيالني  در اين شهر، موالنا حزين با
 را که حدود هزار و دويست بيت مثنوي خراباتو محمد شفيع گيالني مالقات نمود و 

  . ولي ناتمام ماند سعدي سرودبوستانسبک  بود، به
همراه طهماسب قلي خان که براي  به. ق ه ١١٤٢سرانجام حزين در ماه صفرسال 

رفت، ازمشهد بيرون آمد و پس از طي يک منزل روانة بسطام  اشرف افغان مي جنگ با
مهمان دوست که داخل سرزمين  باغي نزديک سراب، مشهور به جا به گرديد و از آن

سبزوار وارد شد که تب شديدي بر او عارض شد و  جا به نخراسان است، رفت و از آ
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جا اقامت نمود و چون فصل زمستان بود و  لذا ده روز در آن. در دامغان شدت گرفت
بلدة ساري مازندران رفت و در آن شهر نيز  هوا سرد، از راه الکاي هزار جريب به

 و اصول کافيهاي  اباي از طالب، کت خواهش عده ماه در بستر بيماري افتاد و به دو
  . را برايشان تدريس کردشرح تجريد و الهيات شفا و من اليحضره الفقيه

سمت اصفهان  جا به تهران و از آن جا به بهار را در ساري اقامت کرد و از آن
جا ديد و شيخ عبداهللا  شد و مال محمد شفيع گيالني را که در مشهد بود، در آن رهسپار

. اش بودند، مالقات کرد  جعفر سبزواري را که از دوستان قديمگيالني و موالنا محمد
سربرد و  جا به سوي شيراز روانه شد و چندي آن پس از شش ماه اقامت در اصفهان به

حزين از شيراز . کرد ميرزا هادي خلف موالنا شاه محمد شيرازي مصاحبت چند روز با
جا اقامت   زمستان را در آنبلدة الر رفت و شد و به سمت گرمسيران فارس روان به

مدتي بيماري سختي بر وي عارض گرديد و . بندر عباس رفت جا به گزيد و از آن
افتاد و همراه کشتي  سوي حجاز در سرش شد، باز عزم سفر به چون قدري بهتر

اهللا الحرام مشرف گرديد و آرزوي  زيارت بيت جا به جده رفت و از آن بندر فرنگيان به
سبب اشارتي که در رويا برايش  نتيجه رسيد و در مکّة معظّمة به بهديرين حزين 

با قافلة حاج . ق ه ١١٤٥نمود و در محرم سال   را تحريرامامتحاصل شده بود، رسالة 
شد و  شهر لحسا وارد نمود و به لحسا رفيق شده و آن بيابان را در شدت تابستان طي

عباس رفت و بنابر مشقتي که  بندر جا به بحرين و از آن جا سوارکشتي شد و به از آن
بعضي ديون را ردکرد . شده بود، قروض بسياري بر گردن داشت در سفر حجاز متحمل

سمت اصفهان حرکت  عباس به احوال پريشان خود و بستگان پرداخت و از بندر و به
مملکت در آن . بلدة الر وارد شد در حالي که زمستان و فصل بارش بود نمود و به

بعد از يکي دو . جا را فراگرفته بود هنگام وضع بسيار بدي داشت، ناامني و ظلم همه
هنگام طلوع صبح  سرکردگي ميرزا باقر کالنتر هجوم آوردند و به ماه اهل شهر الر به

، که در آن وقت از طرف »مسرور« خانة محمد خان مغفور شاملو، متخلّص به به
کالنتر و  با اينکه حاکم الر به. قتل رساندند وي را بهشاه حاکم الر بود، ريختند و  نادر
داشته بود، ولي حزين آنان را از آشوب و درگيري منع نمود،  اي از مردم ظلم روا عده
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ولي حاکم الر کشته شد و تهمت قتل ولي محمد خان و حدوث اين فتنه بر گردن 
  .حزين افتاد و آشوبي در شهر راه افتاد

  :نويسد حزين در اين باره مي
کردم که  من رسيد که شرح نتوان کرد و چندان که جهد مي در آن حادثه مشقتي به”
التماس و ابرام ممانعت  طرفي بيرون روم، سود نداشت و همگي به ميان ايشان به از

آن  نمودند و از همه بدتر اينکه در اطراف و اکناف شهرت يافت که اقدام ايشان به مي
  .١“اشارت من بوده به)  خانقتل محمد يعني به(امر 

شاه  که با چند هزار نفر از طرف نادر و چون سردار فارس، محمد خان بلوچ ـ
شده بود با استماع  جا بود ـ محاصرة شهر جهرم که حاجي غني بيک حاکم آن مأمور به

شدند و حدود  حزين و مردم و کالنتر مشغول حراست شهر الر. خبر متوجه الر شد
جا را دشوار ديد  داد و محمد خان بلوچ چون تصرف آن ي و نبرد رخيک هفته درگير

جا گمارد و  دانست، لذا از در صلح درآمد؛ نايبي آن و وظيفة خود را تصرف جهرم مي
  .روانة جهرم شد

جا  رود و چند روز آن بندر عباس مي باألخره موالنا حزين، پس از چندي از الر به
لذا . کند تنگ آمده، عزم ترک ايران مي اني اوضاع ايران بهکند و چون از نابسام اقامت مي

نجف برساند، ولي اوضاع  سواحل بصره رفته و خود را به عباس به خواست که از بندر
شد و روانة سواحل عمان  لذا سوارکشتي فرنگ. آن واليت نيز آشفته و نابسامان بود

وي از شدت . کرد جا اقامت گرديد و در بلدة صحار نزول نمود و حدوداً دو ماه آن
از قبيلة رغاب که ساکن آن حدود بودند کشتي . مکاره و صعوبات دلتنگ شده بود

جا اقامت كرد، ولي از وضع کثيف آن ديار و شدت  مسقط رفت و دو ماه آن گرفته، به
عباس شد و چون فصل تابستان و هوا  کشتي عازم بندر سرانجام با. گرما رنجور گشت

  .٢بردند محال جرون مي بود، با حالت مرض او را بهشدت گرم  به
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فکر ديدن کرمان افتاد که  چون بدبختي مردم را ديد و رنجش افزون گشت، به
جا عزلت گزيد و چند ماه که  عازم کرمان گرديد و در آن. جا را نديده بود تاکنون آن

د، در راه جا عازم مشهد مقدس گرديد و چون زمستان بو جا اقامت نمود، از آن آن
عزم بصره و  جا به کرمان بازگشت و از آن خراسان سردسير، سخت مريض شد و به

شاه را شنيد؛ لذا از آن سفر  عباس شد که خبر فتح بغداد توسط نادر نجف، روانة بندر
که همان تعدي  حزين سپس از وقايعي ـ. جا ماند منصرف شد و حدود شانزده ماه آن

شد   آزرده خاطرـ عباس بود بندر خان بلوچ به شاه و محمد و تطاول از لشکريان نادر
شدن  اي که در حال روانه همراه کشتي و عزم بيرون رفتن از ايران را نمود و به

  .ق، روانة آن بالد گرديد ه ١١٤٦سواحل بالد سند بود، در روز دهم رمضان سال  به
تان آگاه شد، نزد حزين هندوس ناخداي انگليسي وقتي از ارادة حزين براي رفتن به

بالد  مسافرت به ها و اوضاع مملکت هند آگاه کرد و وي را به آمد و او را از زشتي
فرنگ ترغيب نمود و بسياري در اين باب مبالغه نمود، ولي حزين راضي نشد و در 
همان روز ترک همه چيز گفت و تنها روانة بالد ِسند گرديد تا اينکه در غرة شوال 

سواحل تتّة هند رسيد و دو ماه و اندي در تتّه اقامت نمود و باألخره از  بههمان سال 
کسي و بدي هوا و  بلدة خداآباد رفت و از بي کشتي پس از گذر از سويستان به تتّه با

جا  امراض صعبة مختلفه گرفتار آمد و حدود هفت ماه آن هجوم احزان و شدايد به
 جا توقف کرد شهر بهكّر رفت و حدود يک ماه آن کشتي به بيمار بود و پس از بهبود با

اي نزديک حصار شهر  سمت ملتان راه افتاد و در قريه ولي از بدي هوا و ناراحتي به
  .ملتان در حدود دو سال اقامت گزيد

جا  ، در بيان قضا و قدر و خلق اعمال را با چند رسالة ديگر در آنکُنه المرامرسالة 
بر اثر طغيان سند و باال آمدن آب، مرض وبا در آن منطقه تحرير درآورد تا اينکه  به

  .شيوع پيدا کرد و اکثر اهالي ملتان مردند
جانب  جا اقامت کرد، سپس به الهور رفت و حدود سه ماه آن حزين از ملتان به

جا اقامت گزيد و عزم بر خارج شدن از  پايتخت هند، دهلي، رفت و مدت يک سال آن
مملکت خراسان برگردد  ميم گرفت از سمت کابل و قندهار بهتص. مملکت هند را کرد

شاه  الهور خبر رسيدن لشکريان نادر عزلت بگزيند که مقارن وصول به اي را به و گوشه
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ماند و بيماري سختي بر وي عارض شد تا اينکه  قندهار را شنيد، لذا مدتي در الهور به
خصوص   که در مملکت پنجاب بهبلدة پيشاور رسيد کرد و به هند حمله شاه به نادر

  .الهور قيامتي از فزع مردم به پا شد
شاه  سمت خراسان حرکت کند، چون لشکريان نادر در اين زمان حزين نتوانست به

جانب  ضعف و بيماري به لذا با. ها ناامن بود آن سمت را در تصرف داشتند و راه
ها را  تمام اين راه. کرد سلطانپور حرکت کرد و چند روز در قراي آن محل توقف

الطريق و مدافعه سرکرد و سرانجام سر از هند درآورد که  قطّاع جنگ و ستيز با با
آورده بود و  جمعي از پيادگان تفنگچي که فراهم غايت محصور لشکر دزدان بود و با به
روانه شد و در آن شهر عزلت اختيار کرد ) آباد شاهجهان(جانب دهلي  خود داشت، به با

  .آباد را تصرف نمود شاه، شاهجهان ادرتا ن
علت  به. ق ه ١١٦١سال   سال اقامت در دهلي، سرانجام به١٤موالنا حزين پس از 

 سال در بنارس ١٩بنارس رفت و مدت  جا به اکبرآباد و از آن بدي آب و هوا به
 سال از سن ٧٧ق، در حالي که  ه ١١٨٠االولي سال   جمادي١١گزيد و در شب  اقامت

جا در باغي که  گذشت، در شهر بنارس زندگي را بدرود گفت و همان يفش ميشر
  .بناکرده بود دفن شد

سبب توهين و تحقير هند و مردم آن ديار که در نظم و نثر محمد علي الهيجي  به
آمده است، بعضي از صاحب کماالن هندوستان را واداشته که کنايات ناماليم و 

ين است، در تصانيف خود ايراد نمايند و اين معنا دست ناپسندي را که منافي کمال حز
شيخ  در حالي که درنظر انصاف، حق با. آويز افکار کثيري از عوام مرتبه ناشناس گردد

سبب ارتکاب سلطان  هندوستان به هنگام ورودش به اجل حزين است؛ چرا که به
شاني نمانده بود و مردم واقع ن پروري، از فضيلت، به تن لعب و بازي و اشتغال امرا به به
پيشه از حد خود تجاوز کرده و مرتکب اوضاع نامعقول و مبدع اطوار مستکره و  هر

  .١نامحمود شده بودند
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  :اند او داده اما نارواها و کساني که چنين نسبتي به
  : با لحني نيشدار چنين نوشته استآتشکدهلطف علي بيگ آذر بيگدلي مؤلّف 

اصلش از الهيجان و در اصفهان نشو و نما يافته و در اسمش شيخ محمد علي و ”
جا اساس ارشاد خود چيده و در کمال خوشي  سفر هند رفته و در آن اواسط عمر به

  .١“گذرانيده و در همان جا در بنارس مدفون شده است عمر مي
است که در کتاب خود .) ق ه ١١٦٢ :م(قلي خان واله داغستاني  ديگري علي

ي را مسئول قيام مردم الر بر ضد نادر و قتل ولي محمد خان شاملو،  والشعرا رياض
علي بيگ آذر بيگدلي دانسته و نوشته است که  ، عموي لطف»مسرور« متخلّص به

حزين يکي از مالزمان ولي محمد خان را بر ضد مخدوم خود برانگيخته و بيگلر بيگي 
کرده و طبق  عباس ترغيب ربند مراجعت به در صدد آزار وي برآمده و حزين را به

قلي  دهلي، حزين در خانة او پنهان بوده و علي نوشتة واله، در هنگام رسيدن نادر به
کرده و  رجال دهلي معرفي خان او را در کارها ياري بخشيده و من جملة او را به

قلي خان، حزين در جامعة دهلي مورد قبول تمام قرارگرفته تا  اثر همين خدمت علي بر
حزين مرعي  جا که پادشاه گورکاني و امراي وي و ديگر مردمان، کمال محبت را به آن

جا که مروت جبلّي و انصاف ذاتي شيخ حزين است، عموم اهل اين  ليکن از آن. داشتند
غيره، هجوهاي رکيک که اليق شأن حزين نبود نموده، و  ديار را از پادشاه و امرا و

نموده فايده نبخشيده  ن اداي زشت و خوي پلشت منعقلي خان او را از اي چند علي هر
  :نويسد قلي خان مي طوري که علي به. است
هجو و طعن  و تا حال در کار ناهنجار است و ارباب قلم هندوستان نيز متقابالً زبان به”

اشعار ديوان شيخ » آرزو« الدين علي خان متخلّص به اند و از جمله سراج وي گشوده
  .٢“ پرداخته استالغافلين تنبيهنام  اي در اين باب به رده و رسالهک حزين را تخطئه

 .زبان نياورد اما واله با همة مطالب طعن، نتوانسته است سخنوري و بزرگي او را به
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نيکي و فضيلت از  علي ابراهيم خليل خان بنارسي که معاصر با حزين بود، بسيار به
  :نويسد کند و مي او ياد مي

ا و اصدق اذکياي عالي مقام، شيخ محمد علي جيالني است که آبا و حزين اعلم علم”
السالم  اجداد اين عالي مقام و عالي مقدار تا زمان سعادت نشان حضرت خيراالَنام عليه

 .“اند کدام جامع علوم دينيه و عارف معارف يقينيه بوده هر

  :افزايد علي بهرام خليل خان بنارسي مي
مالزمت آن عالي مقام مستفيد گشته فضايل حقيقت  بهراقم آثم در شهر فارس ”

مژة  اش را با محاسن ظاهريه جمع داشت و همواره از کاوش درد معنوي با نفسانيه
اي چند از  فرمود و رساله اين احقرالنّاس مي توجه خاص به. زيست اشک فشان مي

نوشت،  ميمصنّفات و دستخط خود تبرکّاً بخشيده بود و چون اقسام خط را شيرين 
 .١“پنداشتند خوش رقمان آن عصر، نقش خامة او را سرخط تعليم مي

معارف زمان و  هم و غم زندگي دشوار وي از طرفي، و از سوي ديگر غور او به
تعلّمات و تعليمات و تصنيفات بسيار فقهي و کالمي و فلسفي و شعري او که در بيش 

، فرصت و نيز مناسبت چنين ٢ستاز بيست و پنج تذکره همزمان و متأخّر آمده ا
بحثهاي متعدد فلسفي، کالمي و فقهي و حکمت . سازد هايي را بر وي ناممکن مي نسبت

عملي او در خصوص حقيقت معني و تجرد و معاد روحاني و حدوث و قدم و تفسير 
علم و  آيات و نيز اشعار بسيار غني و فراوان وي، حکايت از صرف وقت بسيار به

 .تقرير و تحرير استيادگيري و 
جويي با ظالمان و اهل لهو و لعب او، پرداختن  روحية مظلوم پناهي و ستيزه

سيد عبداللطيف شوشتري جزايري . نمايد گذرانان را بر وي بعيد مي دنياي خوش به
  :نويسد مي

ابقاي بر باطل و تمکين ظالم نتوانم و بر ادراک ملهوف و نصرت مظلوم و حمايت ”
 .٣“يار و اگر عاجز آيم آرام محال و زندگي بر من محال استاخت ضعيف بي
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زجر و دلتنگي و عدم آرامش حزين در هندوستان از ديگر عواملي است که 
  :نويسد حزين مي. دارد گذراني او را منتفي مي خوش
 :آور است چال محنت، خاک تيره دل و دياري بيگانه و رنج هند زندان سياه و سياه”

 “ روز زندگاني ماشب  رسيده است به به هند گشـته زمينگيـر ناتـواني مـا

داشت و همانا  وي اقامت در آن مملکت را جزو زندگاني خويش محسوب نمي
 .دانست سواحل اين ملک را انجام عمر و حيات خويش مي رسيدن به
  ام حالي که کافر از اجل بيند هجران ديده ز

  ـي راخـدا کـوتـاه سـازد عمـر ايـام جـداي
دنيا و لذّت نبردن از آن حتّي از اوان جواني و نيز عالقة شديد  عدم دلبستگي به

وي . سازد بحث و فحص، محمد علي الهيجي را مبرا از چنان اتصافي مي وي به
  :نويسد مي

لذّات نداشتم و آنچه را  قرار داشت که التفات به شوق مباحثه و مطالعه چنان مرا بي”
نمودم و آن مقدار از کتب مختلفه و فنون مثبته  مطالعه اخذ مي م بهخواند درس نمي به

مطالعة من درآمد مگر قليلي از علماي متتبع را ميسر آمده باشد و  که در اندک مدتي به
يافتم و  طاعات و عبادات بود، و لذّتي عجيب از آن مي با اين حال رغبتي موفوره به

اذکار و دعوات  احيا و مواظبت به ا مصروف بهليالي و ايام جمعه و اوقات متبرکه ر
شد و دل را طرفه رقّت و  نمودم و بسياري از نوافل و سنن عمليه ضايع نمي مأثوره مي

  .١“صفايي و سينه را انشراحي بود که ذکر آن نتوانم کرد
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