
  

  

  نام خداوند جان آفرين به
  حكيم سخن در زبان آفرين

  



  

  

  

  شكّر شكن شوند همه طوطيان هند
  رود زين قند پارسي كه به بنگاله مي

  



  

  

  

 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
  ١٣٨٤، بهار و تابستان ٢٩-٣٠شمارة 

  يادوارة حزين الهيجي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بيانگر رأي و نظر رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيستها ضرورتاً  آراء و نظرهاي مندرج در مقاله
  .شوراي نويسندگان در ويرايش مقاالت آزاد است

  .همة حقوق اين فصلنامه محفوظ است و نقل و اقتباس مطالب آن با ذكر مأخذ آزاد است
  
  
  

  مركز تحقيقات فارسي
  رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  نو دهلي

 كوششي است   پارسي قنديه و انتشار    
ــه ي آراي اســتادان و  قــصد ارائــه  ب

ــران در   ــضاً اي ــد و بع ــشگران هن پژوه
زبـان   معريف و نقد آثار نگاشته شده بـه     

كنون و شرح    فاخر فارسي از گذشته تا    
احـوال اديبـان و فرهيختگـان و ديگـر     
  .پديدآورندگان اين آثار، به ويژه در هند

  



  

  

  

 هنگ و زبان و ادب فارسيفصلنامة فر
  ١٣٨٤، بهار و تابستان ٢٩-٣٠شمارة 

  يادوارة حزين الهيجي
…………………………  

  امتياز صاحب
  مركز تحقيقات فارسي

  نو المي ايران ـ دهليرايزني فرهنگي جمهوري اس
  مرتضي شفيعي شكيب: مدير مسئول و سردبير 

  زاد دكتر ملك محمد فرخ: ويراستار 
²  

  شوراي علمي
   نذير احمد، پروفسور سيد امير حسن عابدي، پروفسور عبدالودود اظهر دهلويپروفسور

²  
  كاوة اخوين:  خوشنويسي عنوان

  مجيد احمدي و عايشه فوزيه:  طراحي جلد
  ن قريشيعبدالرحٰم:  آرايي حروفچيني و صفحه

  ١١٠٠٠٦ستر، چاندني چوك، دهلي  تايپ. اس. آ: چاپ و صحافي
²  

  ١١٠٠٠١نو  ك مارگ، دهلي، تل١٨شمارة :  نشاني
  ٢٣٣٨٧٥٤٧: ، دورنگار ٢٣٣٨٣٢٣٢-٤:  تلفن

qandeparsi@iranhouseindia.com 
http://www.iranhouseindia.com 

 



  

  فهرست
  ٧    يادداشت

  ٩  الحق صديقي دكتر شميم  احوال و آثار شيخ علي حزين
  ٢٩  الحسن پروفسور سيد عين  شيخ علي حزين و شيوة سخنوري وي

  ٤١  پروفسور شريف حسين قاسمي  هنِد حزين
  ٥٣  پروفسور عبدالقادر جعفري  شيخ علي حزين در آيينة شعرش

  ٦١  دكتر عليم اشرف خان  شيخ محمد علي حزين الهيجي در آيينة رباعيات
  ٧٣  پروفسور شميم اختر  حزين به عنوان يك عارِف كامل

  ٨٣  الظّفر دكتر سيد احسن  بيدل و حزين
  ٩١  دكتر چندر شيكهر  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي
  ١٠٣  نكهت فاطمه  مقاِم علمي و ادبي شيخ علي حزين

  ١١٥   شرِف عالمپروفسور محمد  جانورشناس برجسته: شيخ محمد علي حزين
  ١٢٣  زاد دكتر ملك محمد فرخ  حزن حزين الهيجي از اصفهان تا بنارس
  ١٤١  عبداهللا عطايي  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند
  ١٥٥  الدين كاكوروي دكتر عمر كمال  معرفي يك نسخة خطّي ديواِن حزين

  ١٦١  دكتر عارف ايوبي  تذكرة حزين
  ١٦٥  دكتر سيد حسن عباس   شعر حزيننامة مهم يك دفاع: احقاِق حق

  
  



  

  



٧    

  

  يادداشت
المللي   بينهمايش ۲۰۰۵ برابر با نهم ماه مارس ،١٣٨٤ نوزدهم اسفند روز چهارشنبه

آور  ، شاعر و عارف و محقّق نام»علي حزين الهيجيمحمد  آثار و احوال شيخ بررسي«
 در .شد ـ افتتاح آرامگاه حزين ايراني مقيم هند، در تاالر دانشگاه هندوي شهر بنارس ـ

نو  زه، كه از طرف خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در دهليرو اين همايش سه
 فرهنگ و تحقيقات شورايهمكاري بخش زبان و ادب فارسي دانشگاه يادشده و  با

زبان و ادب فارسي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي  و مركز گسترش (ICCR) هند
ن و ازبكستان شركت نظراني از ايران و هند و افغانستا برگزار شد، محقّقان و صاحب

  .داشتند
 نفر از استادان و دانشجويان و ديگر ٢٠٠در مراسم افتتاح همايش بيش از 

ها و راديو ـ  عرفان و ادب فارسي و جمعي از خبرنگاران روزنامه مندان به عالقه
  .تلويزيون محلّي حضور داشتند

سي دانشگاه در اين مراسم، ابتدا خانم پروفسور شميم اختر، رئيس بخش زبان فار
علي محمد هاي شيخ  حاضران، برخي از ويژگي هندوي بنارس، ضمن خوشامدگويي به

 اين همايش نو در برپايي حزين را برشمرد و از همكاري خانة فرهنگ ايران در دهلي
  .تشكّركرد

عنوان رئيس جلسه،  به (S. Lela) ليال .سپس رئيس دانشگاه، آقاي پروفسور اس
و آثار حزين پرداخت و از برگزاري همايش در آن دانشگاه حوال اي از ا ذكر شمه به

  .ابراز خوشحالي كرد و از حضور رايزن فرهنگي ايران در اين برنامه سپاسگزاري نمود
رئيس دانشگاه دولتي فارسي و (الحق انصاري و پروفسور شرِف عالم  پروفسور ولي

نكاتي برجسته از آثار  من اشاره بهنيز در سخناني كوتاه، ض) عربي موالنا مظهرالحق، پتنا

 



  ٨  قند پارسي

  

افتخار ايران و هند يادكردند و عنوان   حزين الهيجي، از او بهويژه اشعار و به
  .بزرگداشت وي را براي نسل امروز و آيندگان بسيار مفيد دانستند

آخرين سخنران مراسم افتتاح آقاي مرتضي شفيعي شكيب، رايزن فرهنگي 
  :وي گفت.  بودجمهوري اسالمي ايران در هند،

تنها موجب زنده داشتن پيشينية پرافتخار  يادكرد و بزرگداشت گذشتگان، نه
هاي وجودي ما براي  و ارزشيت كنوني وساز شناخت ه ماست، كه زمينه

بزرگان هر آيين و فرهنگ، در زمرة . اي شايسته نيز هست ساختن امروز و آينده
هر آيين و . ايف هر نسل استترين وظ اند و تعظيم شعاير از مهم شعاير آن

درستي شناسايي و تكريم  تر باشد و آن شعاير به فرهنگي كه شعاير آن افزون
در اين مجلس، كه در دانشگاه هندوي شهر بنارس . شود، ماندگارتر خواهد بود

تنها  ايم كه نه شناسايي و بزرگداشت مردي نشسته برگزار شده است به
ايراني ـ هندي  فرهنگ مشترك اسالمي ـ  بهفرهنگ اسالمي ـ ايراني بلكه به

خاص محدود هيچ فرهنگ  هاي بزرگ به مردان بزرگ و روح  گرچهتعلّق دارد
دارند  در ايران دوست ميـ  گاندي را ـ كه يك هندو بود. اند شوند؛ جهاني نمي

ورزيد ـ گرچه  ميحزين عشق  چون انساني بزرگ بود و شما در هند به
  .ين آموزة بلند همة اديان و مكاتب بزرگ تاريخ استا. مسلماني شيعي بود
هاي فارسي و انگليسي و اردو ارائه   مقاله به زبان٣٩روزه تعداد  در اين همايش سه

  .شمارة حاضر قند پارسي دربردارندة مقاالت فارسي اين همايش است. شد
  



   شيخ علي حزيناحوال و آثار  ٩

  

 احوال و آثار شيخ علي حزين
  ∗الحق صديقي شميم

اين نام، مرکب از دو . نام علي حزين معروف است شاعر شهير و نويسندة برجستة ما به
البتّه اين نام، شامل نام .  تخلّصشـ نام عامش، و دوم حزين اول علي ـ: جزء است

ابراين اشتباه بارزي بن. کند اش محمد نيست که وي تمام آثارش را بدان امضا مي اصلي
 و ٢الفصحا مجمعنويسندگان . خواند  وي را علي مي١آفتاب نما مرآتاست که مصنّف 

. علي شود محمد پس نام کاملش مي. کنند ياد مي» علي محمد«نام   از وي به٣العالم حتفة
الدين ابراهيم،  شيخ تاج کرد که سلسله نسبش با اسم پدرش ابوطالب بود و وي ادعا مي

را که » حزين«شيخ محمد علي تخلّص خود . ٤پيوندد زاهد گيالني مي عروف بهم
گاهي شعر  اهللا گاه خليل. اهللا يافته بود زندگي غمناکش است، از شيخ خليل نشانگر

قول خود حزين، وي  به. ٥خواست از بربخواند سراييد و بعضي اوقات از حزين مي مي
عرصه  هجري در اصفهان پا به ١١٠٣ل اآلخر سا روز دوشنبه، بيست و هفتم ربيع

  .٦گذاشت وجود

                                                   
  .نو  دهليرئيس بخش فارسي دانشكده ذاكر حسين، دانشگاه دهلي،  ∗
، مجموعة ٣٢-٣، شمارة )خطّي نسخة (مرآت آفتاب نماشاهنواز خان، عبدالرحمن هاشمي بنباني دهلوي،   .1

  .١٦٣فارسي گنجينة حبيب گنج، دانشگاه اسالمي عليگر، ورق 
  .٩٤، ص الفصحا مجمع(:  ه ١٢٨٨ :م(طبرستاني، رضا قلي خان ولد آقا هادي  هدايت  .2
  .٥١٨، ص العالم حتفة: طالب سيد عبداللطيف بن ابي ،عبداللطيف شوشتري  .3
  .٤، چاپ لکهنو، ص االحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .١٢همان، ص   .5
  .١٠همان، ص   .6

 



  ١٠  قند پارسي

  

کردند تا اينکه يکي از نياکانش  خانوادة حزين اصالً در استرآباد زندگي مي
بعد،  الدين علي در الهيجان، شهر قشنگ گيالن سکني گزيد و از آن به شهاب شيخ

يا الهيجاني بنابراين حزين را الهيجي . ١الهيجان اقامتگاه دايمي نياکان حزين گرديد
خواندند، البته در  وي را اصفهاني نيز مي. خوانند الجيالني مي اضافه الزّاهدي و به

  .اند  اشتباهاً قزويني خوانده٢فارس نگارستان
که  سپس از محضر مال شاه محمد شيرازي ـ. حزين ابتدا از پدرش تعليم يافت

 قادر گشت ساده بخواند و در عرض دو سال، حزين. ـ استفاده کرد اصفهان آمده بود به
وي تعدادي از کتابهاي منظوم و منثور فارسي را مطالعه کرد و دستور زبان و . بنويسد

  .فقه را يادگرفت و بعداً منطق را آموخت
سن شش تا هفت سالگي توانست  حزين شعرگويي را در کم سني آغاز نمود و به

دبيات اسالمي بياموزد، پسرش ا خواست به حزين که مي پدر. ابياتي چند بسرايد
استعداد , اما شاعر آتيه. ٣او مخالفت كرد استاد حزين هم با. نگذاشت كه وي شعر بسرايد
  .گفت مي اش را بدان مبذول داشت و مخفيانه شعر توجه, شعرگويي را از خود نشان داد

چون او اجازه داد؛  پدر حزين هم به. اهللا طالقاني او را تشويق نمود بعداً شيخ خليل
البديهه سرودن يك چكامة عالي در حضور يك عده از  روزي هنرش را هنگام في

  .٤دانشوران ديد كه مورد ستايش حضار قرارگرفت
 و رساله در فهرست المعاصرين ةتذكر, االحوال ةتذكرحزين در آثار مهمش، نظير 

 نيز ٥يمصحف. كند عنوان استاد خود ذكر نمي هيچ كسي را به, اساتذه و تصنيفات خود
توانيم بيانات حسين  بنابراين نمي. گويد كه حزين در شعرگويي هيچ استادي نداشت مي

                                                   
حاالت حزين معه انتخاب : ؛ شيرواني٤، چاپ لکهنو، ص االحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1

  .٩، چاپ لكهنو، ص کالم
  .٢٢٦ ، ص.م ١٩٩٢، دهلي، نگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين آزاد دهلوي، شمس  .2
چون استاد مطلع شد، مرا از آن منع «: ١٠-١١، چاپ لکهنو، ص االحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3

  .»نمود
  .١٥همان، ص   .4
  .١٢ ص ،م ١٩٣٤، ، دهلي)عليگ(وي عبدالحق  تصحيح مول،ثريا عقد :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهي  .5



   شيخ علي حزيناحوال و آثار  ١١

  

 را تصديق كنيم كه حزين سرودن شعر درست را از ٢بيل  و توماس ويليام١قلي خان
, گويد كه منطق  خودش مي٣البتّه حزين. موالنا محمد مسيح فسايي آموخت

, غيره را از موالنا محمد مسيح يادگرفت ات والهي, فيزيك, علم حساب, شناسي ستاره
گويند كه حزين شاگرد   صرفاً مي٥ و افتخار٤مولوي محمد علي. كند اما شعر را ذكر نمي

  .محمد مسيح فسايي بود
تمايالت عرفاني در . ترين جنبة شعر اوست مشخص, حزين عارف بود و عرفان

اهللا  ا از رادمردي مثل شيخ خليلزيرا وي تعليم ابتدايي ر, كودكي حزين ظاهر بود
عالوه وي آثار يك عده شعراي صوفي را تعقيب و برخي از آنها را  به. طالقاني گرفت

اش را بيدار نمود و باألخره وي اشعار  محيط مساعد هند استعداد خوابيده. تقليدكرد
  .عارفانة عالي خود را سرود

  شعرش
شان از او فقط تمجيد  ده است، اما همهبهترين انتقاد شعر حزين از سوي معاصرانش بو

باد  الدين علي خان آرزو مستثناست كه شعر حزين را به تنها سرج. نمايند و ستايش مي
اي ندارد، چون وي كوركورانه آرزو را تقليد  ذكر حاكم الهوري فايده. گيرد انتقاد مي

عالوه، عقيدة  به. برند احترام مي كند؛ اما حتّي آرزو و حاكم، هر دو نام حزين را با مي
آميز است كه حاكم هم هيچ چيز خالصي ندارد كه  حزين اينقدر تعصّب آرزو دربارة

  .شعر حزين بيفزايد راجع به

                                                   
، آرشيو ملّي هند، ٥٤٥، ورق ٢٠٢١شمارة ، )خطّي نسخة (عشق  نشتر:آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم  .1

  .نو دهلي
  .٣٤٨ص  م، ١٨٦٧/ ه ١٢٨٤، كانپور، التواريخ مفتاح: توماس ويليام بيل  .2
  .٩٤٣، چاپخانة نولكشور، لكهنو، ص المعاصرين ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
، انجمن آسيايي بنگال، )خطّي نسخة (آسمان هفت: اي، مولوي احمد علي بن آغا شجاعت علي احمد كلكته  .4

  .١٦٢ص 
، ٥٤ ، ورق٢٧/٥١، شمارة )خطّي نسخة (افتخارالشعراآبادي، سيد عبدالوهاب، تذکرة  افتخار بخاري دولت  .5

  .اسالمي عليگرگنجينة حبيب گنج، دانشگاه 



  ١٢  قند پارسي

  

مثالً نويسندة . كنند طور سنّتي ردپاي پيشروانشان را دنبال مي نويسان بعدي به تذكره
  :كند  چنين ابراز نظر مي١عندليب نغمة
و , حزين برابري نكرده؛ نثرش بهتر از شعرش ام از فصحا بابعد از سعدي هيچكد”

, غزل, مثنوي, قصيده: در تمام اصناف سخن مانند. ٢باشد شعرش عاليتر از نثرش مي
  .٣“عرش رساند حزين شعر را از فرش به, واسوخت يا هزل, رباعي
 و گيري شيرواني از شعر حزين معتبر است، اما متأسفانه آن هم بسيار مبهم خرده

وي مثنوي را . باشد قول او حزين همقطار استادان مقبول غزل مي به. باشد مختصر مي
  .٤گذارد و خود حزين را در ردة دوازدهمين گروه شعرا مي, دهد در پايين درجه قرار مي

 شمارة ژوئيه مخزنبهترين انتقاد شعر حزين از سوي وحشت است كه در مجلّة 
  :٥نطبق آ. منتشر گرديدميالدي  ١٩٠٩
شيوة . حد كمال رسيد ميدان مخصوص حزين غزل و رباعي بود كه وي در آن به”

, شفافيت گفتار و ساختار, شعرش شايستة غزل و قابل تقليد و مملو از عمق انديشه
باشد  گفتگوي عشق و عرفان مي, غم و اندوه, سوز و گداز, ذوق و شوق, لطافت الفاظ

  .“ه استارزش آن افزود اندازة زيادي به كه به
افكار حزين . سعدي و جامي را دارد, غزل حزين تمام مختصات غزليات حافظ

اين بيت شروع   او با٦طور مثال يك غزل عالي به. عالي و زبانش صاف و شيرين است
  :شود مي

  از داغ ريخته است دلم طرح الله زار         چشمم گشوده است دِر فيض نوبهـار  
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   شيخ علي حزيناحوال و آثار  ١٣

  

 نيز برخي از قصايد خاقاني را حزين. حمد خداست قصايد حزين مخصوص به
اش كه  قصيده. تقليد نموده، اما در استعارات نوين و اظهارات متين پس مانده است

  :شود اين مصرع شروع مي با
  شد جان و هوش و صبر و خرد را ز كار دست

چنانكه , در همان بحر قصايد كمال اصفهاني و سلمان ساوجي سروده شده است
  :١گويد خودش مي

 نـدادش ايـن گـهر شـاهـوار دسـتامـا  در بحر اين قصيده بسي غوطه زد كمال
*  

 امـا نيـافــت بر ســخـن آبــدار دسـت سلمان بسي به چشمة فكرت فشرد پاي
 را تقليدكرده، اما نتوانسته است داِد آن را حلقيقةا حقيقة, يعةالبد يعةودحزين در 

 ٢قول شيرواني  سعدي نوشته شده، البتّه بهنبوستاطرز   او بهخراباتعالوه  به. بدهد
  .كمتر از آن است

طرز بيان حزين غالباَ ساده است؛ چون وي مرد مذهبي و عالم ادبيات عربي بود و 
 وي واضح االحوال ةتذكراين امر از . اش مرهون و مديون آن است لغت غني و پرمعني

دسيرات و گرمسيرات و مثالً سر. سازد حزين از الفاظ فارسي جمع عربي مي. است
كاربرد , مشخصة ديگر او. كند، مثل شهرهاي معتبره جمع عربي را در فارسي جذب مي

هاي هندي است كه بين شعراي ايراني معاصرش در هند عموماً بكار  بعضي واژه
  .٣رفتند مي

اش محترم  تقدس و دانشوري, هر دو حزين را بنابر نجابت, در ايران و هند
ند وي اغلب وقت خود را در دربار و مصاحبِت پادشاهان و نجيبان چ هر. شمردند مي
مدح پادشاه  حتّي بيتي به, در تماِم كليات. اي در مدح آنان نگفت هيچ قصيده, گذراند مي

                                                   
  .١٧٩، چاپ لکهنو، ص حزين کليات: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
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  ١٤  قند پارسي

  

حزين در . باشند هايش در ستايش ائمه مي  و اغلب قصيده١شود يا نجيبي يافت نمي
  :٢كند علّتش را بيان ميپدرش اين امر را تأييد و  اي خطاب به قصيده

ــه  ــدم ب ــم   نران ــان قل ــدح بزرگ   فرمانــدهاِن عــرب يــا عجــم    ز  م
ــر و آل او  ــدح پيغمبــ ــر مــ   كه هر كس بگويـد خوشـا حـال او      مگــ

ــود  ــر س ــتم  اگ ــرض داش ــا غ ــي     دني ــه م ــع دان ــر از طم ــتم وگ   كاش
ــان ــان , تفاخركنـ ــروران جهـ ــه    سـ ــعرم ب ــد ش ــدار بودن ــان خري   ج
ــام يكــي گــشودم بــه زبــان مــي   كـام كـسي    فـشاندم بـه     شكر مـي    ن

ــال    نبودي دريغ از منش ملـك و مـال         ــن وب ــِت م ــر هم ــود ب ــي ب   ول
  ست و يك جا سجود     مرا يك جبين    بـه گـردون نيامـد سـر مـن فــرود     
  :٣شمرد از خود را برتر مي, از آنجا كه حزين شاعر درباري نبود

  :خاقاني شرواني
  زيــر پــاي قــزل ســراندازد  نقش همت نگر كه خاقاني    

  :ظهير فاريابي
  ام طراِز قزل ارسـالن دهـد        مهتا خا   لوح از حديِث غير نوشتم نيم ظهير      

  :سلمان ساوجي
  دان دهــ دة يونانيــش جريــ آرايــ  سلمان نيم كه خامة معني نگاِر من      

طبق بيان خودش، . قصد هند ترك گفت علل سياسي بود كه حزين ايران را به به
قتل فرمانداِر الر، ولي  ر بهوي مظنوِن دست داشتن در شورِش مردم الر بود كه منج

از طرف ديگر . شاه منصوب شده بود محمد خان شاملو گرديد كه از سوي نادر
هند رسيد، اما بعد از ده روز حزين  عباس گذاشته و به  حزين را در بندر٤داغستاني واله

او گفت كه همان  هم در تتّه واقع در استان ِسند در هنِد آن زمان همسفرش شد و به
  .ويداد اقامتش را در ايران ناممكن ساخته است و وي عازم هند گرديدر
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   شيخ علي حزيناحوال و آثار  ١٥

  

قصد هند  عباس به  ق، در عهد محمد شاه از بندر  ه١١٤٦حزين در دهم رمضاِن 
سپس از شهرهاي .  ق وارد تتّه گرديد  ه١١٤٦٢ و در اوايل شواِل ١سوار كشتي شد

 هجري ديدن كرد و باألخره ١١٤٩دهلي، در اواخِر ساِل , مختلف هند، شامل پايتخت
  .٤عنوان اقامتگاهش برگزيد به,  را كه خيلي دوست داشت٣شهر مقدس هندوان، بنارس

  پسر لچهمن و رام است اينجا     , هر برهمن   از بنـارس نــروم معبـد عــام اسـت اينجــا   
جان آفرين سپرد   هجري جان به١١٨٠٥االولي  حزين در نيمه شِب يازدهم جمادي

خودش ساخته , اش وي آرامگاهش را در دورة زندگاني. ون گرديدو در فاطميان مدف
مناسبت درگذشت  مير غالم علي آزاد بلگرامي به, از ميان نويسندگان ماده تاريخ. بود

  :٦اين ماده تاريخ را نوشت, حزين
ــوب  ــاعر خ ــصر و ش ــة ع   افسوس كـه از ميانـه برخاسـت       عالم
ــت ــات او نوشــ ــاريخ وفــ   حزين دل ماست  , از فوت حزين    متــ

  آثار منظومش
بنابراين . اند شان نابود گشته حزين تعدادي آثار منظوم را پشت سرش گذاشته كه اغلب

  :اند شويم كه موجودند و يا مهم اينجا فقط آنهايي را متذكّر مي
  كليات حزين

, مثنويات, غزليات  اثر ضخيمي است كه مركّب از ديوان چهارمش ـ٧حزين كليات
  .دباش  ميـ غيره قطعات و

                                                   
  .٨٨ ، تصحيح سيد حيدر بخش حيدري، چاپ کلکته، صآرايش محفل: افسوس خوافي، مير شير علي  .1
  .١١٦، چاپ لکهنو، ص االحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .٥٤٨پور، ورق  ، بانکي٧١٦ شمارة ،)خطّي نسخة (عشق  نشتر:آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم  .3
  .١٠٣١، ص حزين کليات:  شيخ محمد عليحزين الهيجي،  .4
اي اندك، مثالً بهگوان داس  استثناي عده اند، به نويسان بر سر اين تاريخ متّفق نويسان و تاريخ تقريباً تمام تذکره  .5

، پور، كتابخانة خدابخش ، گنجينة بانکيالف ٢٣، ورق ٧١٥خطّي، شمارة  ، نسخةهندي سفينةهندي لكهنوي، در 
  .“ ق درگذشت  ه١١٧٨حزين در ”: ويدگ پتنا، مي

  .٢٠٠، ص .م ١٨٧١، کانپور، عامره خزانة: آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .6
  .، چاپ لکهنوحزين کليات: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .7



  ١٦  قند پارسي

  

  ١ديوان اول
قصايد و رباعيات و , مثنويات, ها اولين ديوان كه از بين رفته است، مشتمل بر چكامه

  .تاريخ دقيق تدوين آن ديوان معلوم نيست. داراي هفت يا هشت هزار بيت بود
  ديوان دوم

قبل از درگذشِت پدرش، در ساِل , حزين دومين ديوانش را كه همچنين نابود شده است
  .آن ديوان داراي ده هزار بيت بود. ي در اصفهان تدوين نمودهجر ١١٢٧٢

  ديوان سوم
نظر  حزين ابياتش را گرد آورده و سومين ديوانش را ترتيب داد كه نيز به, در شيراز

هذا حزين اين كار  مع. تاريخ دقيق تدوين آن معلوم نيست. رسد معدوم گشته است مي
, دانيم كه وي بعد از درگذشِت پدرش ا ميزير. هجري انجام داد ١١٣٤ تا ١١٢٩را در 

كمي قبل از آغاز , شيراز مهاجرت كرد و پس از اتماِم ديوان هجري به ١١٢٩٣در ساِل 
  .آن ديوان سه چهار هزار بيت داشت. اصفهان برگشت  هجري به١١٣٤٤سال 

  ٥ديوان چهارم
چنانكه , نبودنداش  حزين در چهارمين ديوانش ابياتي را گردآورد كه در ديوانهاي قبلي

  :٦گويد خود مي
, پريشان و ريخته بود, و چون دامني از گهرهاي يتيم در آن سه عقد شاهوار درنيامده”

  .“انتظام آن گماشته در اين درِج گراني گذاشت خازن انديشه را به, سلطان وقت
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   شيخ علي حزيناحوال و آثار  ١٧

  

وي اين مواد پراكنده را در دوران اقامتش در مشهد جمع كرد كه پس از فتح 
 و آنجا را در صفِر ١آنجا رسيد  هجري به١١٤٠ت شاه طهماسب در سال دس به آن

زيرا وي تدوينش .  هجري، تاريخ گردآوري است١١٤٠پس . ٢ هجري ترك گفت١١٤٢
  :٣مشهد شروع كرد را در آغاز ورودش به

آنكه دو نوبت يا سه نوبت اشعار اين ضعيف در حيطة جمع و تأليف  و چون با”
سرايان آشنا و رموز داناياِن كتاب  نكته. دات مهجور و ابتر گشتهبسياري از مسو, درآمده

لهذا در . جمع و تأليف گرايد مهر و وفا خواستند كه چند بيِت پريشاني كه بود نيز به
  “.تحرير ترتيب شروع افتاد

  :٤گويد چنانكه خودش مي.  هجري تكميل كرد١١٥٥حزين ترتيب مذكور را در 
  ن سپري  ديوان چهارمي  ةكه گشت نسخ    هزار و يكصد و پنجاه و پنج هجري بود        

باشد كه جمعاً در حدود  غيره مي ها و رباعي, ها چكامه, ها آن ديوان مركب از قصيده
تقريباً بيست هزار بيت , اي كه وي ديده ، نسخه٥قول حسين دوست به. يكهزار بيت دارد
  :٦ن سرود سي هزار نبودنمايد، وقتي كل تعداد ابياتي كه حزي آميز مي داشت كه مبالغه

  بر صفحة زمانـه نوشـتيم يادگـار         تا قرِب سي هزار ز اشعاِر دلفريب      
  :٧سپس بالغ بر سي هزار گرديد

  اريع آثــديلــِك بــ م كنظــ  سي هزار است در چهار كتاب     
در نسخ خطّي , اش كه بعد از انتشاِر چهارمين ديوان سروده شدند ابيات بعدي

تعداد از نظر . فوظند كه در تاريخهاي مختلفي تدوين شدندمتعدِد ديوان چهارمش مح
  .باشد از هم جدا ميمختلف  نيز در نسخ ابيات
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  ١٨  قند پارسي

  

ديوان .  تنها ديوان حزين است كه در هند منتشر شده و موجود است ديوان،آن
  است،شور منتشر شدهاز سوي چاپخانة نولِكاو  كليات ي ازعنوان جزو حزين كه به

  .اند  حذف شدهابيات آن چون بسياري از ؛ ناتمام است اما، معتبريا نسخه
شايد در آن ابياتي را شامل بكنند كه تا سال , اگر نسخة كاملي از ديوان تهيه شود

  . هيچگاه آرام نگرفت، زيرا قلم حزين تا دِم آخر؛ندا ه هجري سروده شد١١٨٠
ما وي در  ا؛شناسند اش مي هاي عالي دليل چكامه حزين را به, امروزه در هند

الشّعاع قرارداده  دانست كه كماالت ديگرش را تحت  شعرگويي را عيبي مياش زندگاني
  :١بود

  قدر مرا كرد به عـالم مـستور       , كه سخن   طرفي از شهرت و شعر كه بستم اينست        
  ام زنده به گـور     زير اين گرِد كسادي شده      اكرا در دل خــرد مــرو بــعر فــت شــذلــ

  : را بايد مالحظه كرد٢مخزن الغرايباين مطلِب , ربوط استايران م كه به تا جايي
گويند كه اشعار شيخ را در  مي, اند هند آمده  به، ايران،اكثر رفقاي من كه از مام ميهن”

علِّت اين تنفّر در برابر شيريني و سادگي شعرش ! چه عجب. ميهن دوست ندارند
  “چيست؟

  ٣چمن و انجمن
 از صفحة  را آن،كلياِت حزيندر .  اثر قبلي از بين رفت.مرتبه نوشته شد اين مثنوي دو

  :شود با  است و شروع مي كرده درج٨٣٨ تا ٨٢٣
  دل دوزخ شرر را انجمن ساخت       ناِم آنكه آذر را چمن سـاخت      ه  ب
 نگارش آن را تاريخ ، موجود در كتابخانة آصفيه٤چمن و انجمنخطّي  در نسخة

  .ذكر كرده است هجري ١١٥٥سال 
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  خرابات
, دهآم ١االحوال ةتذكراش در  اثر قبلي كه اشاره.  كه دو مرتبه تدوين شد ديگرينويمث
تدوين آن در  ديوانش به حزين همزمان با.  سعدي سروده شده بودبوستاننمونة  به

گاه  اما هيچ,  درج شده بود در آنفقط يكهزار و دويست بيت مثنوي. مشهد پرداخته بود
,  نوشته شده كه محتوي سيزده بيت٢االحوال ةتذكرر  بيت آن د٧٢. تكميل نرسيد به

اين بيت شروع   باخرابات.  است داده شده٣حزين كلياِتعالوه بر آنهايي است كه در 
  :شود مي

ــاهثن ــاسـ ــر خت پيـ   كه شُست از دلم لوث طامات را        ات رارابـ

  صفير دل
ايان اين مثنوي  هجري در پ١١٧٣تاريخ .  كه حزين در هفتاد سالگي سروداي مثنوي

  :نوشته شده است
  ني سوره تاريخ اتمام يافت

 
  قلم با صفير دل انجام يافت

  هجري١١٧٣                
  صفحه٨٢٢ تا ٧٩١ و  است شده انجامشور لكهنواش در چاپخانة نولِك چاپ سنگي

آباد نوشته و   كه در عظيم٤نسخة خطّي مجموعة كرزن. دهد  كليات را تشكيل مياز
 هجري ١١٧٥مورخة بيست و هفتم محرم ,  استست يك نفر نند لعل نقل شدهد به
  :شود  ميآوردهطور نمونه   بهصفير دلاز اينجا چند بيت . باشد مي

  ســـپاس فـــراوان ز مـــا يـــار را  ثناهــــاي شايــــسته دلــــدار را
  سپاسي كه يزدان شناسـان كننـد        ثناهايي كه عالي سپاسـان كننـد      
  به سر از گل سـجده افـسر نهـم           به عجز و سرافكندگي سـر نهـم       

  طراوت دهم از زمين بـوس لـب          افسوس سـر  به خشكي چه بندم به  
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  مينا كــنينه ســي ســاد رخــيــ بــه  مي كــنل موســان از ثنــا نخــزبــ

  العاشقين ةتذكر
 شده  درج٢االحوال ةتذكر محتوي يكهزار بيت كه دوازده بيت اولش در ١اي مثنوي
 هجري و سپس در هند تدوين ١١٢٧ قبل از سال ,اول در اصفهان, اين مثنوي. است
گويد  حزين مي,  محفوظند٣طي مقدمة آن و سه مثنوي ديگري كه در موزة بريتانيا. شد

كدام از  شان در كشورهاي مختلف پراكنده بودند و حاال نمونة هر كه پيشنويسهاي اصلي
 آغاز و پايان چاپ سنگي. آنها را نوشته تا آرزوي دوست نجيبي در هند را برآورد

  :شود اين مطلع شروع مي  باو ٤ است شدهانجاممثنوي در لكهنو 
ــه ســاقي ز مــي   ظلمت بر شرك از ميانه      موحدان

 را بعد از چهل العاشقين ةتذكرگردد كه حزين   استنباط ميكليات حزيناز مطالعة 
  .ه است تدوين كرد٥سالگي

  يعة الوديعة يا بدةعلبديا يعةود
زيرا .  هجري سرود١١٧٣ تقريباً در ، سناييالحقيقة يقةحدنمونة   به كه حزين٦اي مثنوي

گويد كه هنگام سرودن آن  حزين مي, در ورق پنجم نسخة خطّي انجمن آسيايي بنگال
وي , جهان گشود  هجري چشم به١١٠٣چون حزين در سال . تقريباً هفتاد ساله است

  :شود  شروع مياين بيت با  كهد هجري سروده باش١١٧٣٧ در تقريباً  بايدمثنوي رااين 
ــ  كُلٌّما ِيف الوجوِد لَيس ِسواه     ــوحـ ــاده ال ِالـ   اهللا ه الّـ
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قبل . باشد  ق مي  ه١١٧٨الثّاني   مورخة نوزدهم ربيع١پور صفحة آخر نسخة خطّي بانكي
  .٢حزين پنجاه هزار بيت سروده بود, از تدوين مثنوي فعلي

  بعد پنجه هزار شعر گزين
  عمر من در جوار هفتادست

 

  دفتر تدوين كه درآمد به
  لي مرا پر از بادستمشت خا

 
  نثرش
 تصنع نوعهايش پاك از هر  كه واژه ي حالدر. شيوة حزين صريح و صافست, در نثر”

نويسد كه گويي گفتگو  حزين طوري مي. هايش كمترين استعارات را دارد  جمله،است
شوند كه وحدت آنها را خراب  نقدر طوالني ميهايش اي  اما بعضي اوقات جمله،كند مي
  .٣“ و نه مصنوعي و مطنطناستهذا اسلوبش نه سخت و سنگين  مع. كند مي
  .٤“مهربان و ميانه رو بود, مستقل مزاج, وي پاكدل”

  آثار منثورش
, الشياطين رجم, حزين رقعاتمثالً .  استگذاشتهجاي   بهاز خودحزين آثار منثور زيادي 

, رساله در چگونگي مرواريد, الحيوان رساله در خواص, نامه فرس, دستورالعقال
تفصيل تمام آنها در اين مقاله . غيرهم  والمعاصرين ةتذكر, االحوال ةتذكر, القلوب مفرح

  :يمكن كه بسيار مهم و معروفند بسنده مي توضيح برخي از آنهايي بنابراين به. ممكن نيست
  رقعات حزين

 نگهداشته شده و داراي ٥قعه است كه در دانشگاه پنجابمجموعة بيست و چهار ر
. اند دهلي ارسال شده اغلب آنها از نقاط مختلف به. بعضي نخستين رقعات حزين است

  :رسد اثبات مي از نامة هفدهم به, اين مطلب
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مكرر مرقوم فرمودند كه قاصد . چند كلمه در جواِب ميرزا عبدالرحيم مرقوم است”
تقويم رسيد تا اين وقت نوشته ازو نرسيده   وقتيكه مكتوبش ملفوف بهچنين و چنان از

از قاصد و نامه , در اين وقت دو كلمه نوشتم. بود و مرا هم حالت جواب نوشتن نشده
خدمت  كيشان دهلي چيزي به القول از صداقت خود اينجا اثري نيست تا كدام صادق

  .“عرض كرده باشد
محمد طاهر , الملك سيد عمادالدين خان صاحب اين رقعه نيز محتوي اسامي حاكم

  .شود خان صاحب و موالنا عبدالعزيز است كه ذكرشان در اغلِب رقعات ديگر هم مي
باشند از طرز همانندي خطابه  شخص واحدي مي اينكه اين رقعات خطاب به

را اين خطاب رقعه  حزين با, البتّه در چند مورد. “صاحب واال مقام سالمت”: هويداست
  .“جناِب من”: كند شروع مي

  رجم الشياطين
. ١است نوشته شده الدين علي خاِن آرزو  شاعر سرشناس سراجالغافلين تنبيهدر جواب 

گويد كه حزين پيروان زيادي در هند داشت و وارسته يكي از آنها  سيد محمد عبداهللا مي
اصالً نويسندة . رزو نگاشت آالغافليِن تنبيهتكذيب   را بهالشياطين رجمپس وارسته . بود

 را جواب شافي ، وارسته اشتباه كردهجواِب شافِي  حزين را باالشياطين رجم, دانشمند
  :افزايد كرده مي وي كتاب را مضافاً توصيف. خواند  ميالشيطان رجم
 و الشيطان رجمشايد . وارسته است منسوب به, ناِم جواب شافي رعنا كتابي به در گل”

  .“ام يك كتابند دو نجواب شافي
 باز .ميان نيست ديگر در, الشيطان رجم. توانيم منبع اشتباه را پيدا كنيم بدين ترتيب مي

  . ذكرش را الزم ساخت،هم جنبة متناقض و شهرة آن
   االحوالةتذكر

شرح زندگي حزين , معروف است» سوانح عمري شيخ علي حزين«نام   بهاين اثر
 جريه ۱۱۵۴ الي تاريخ تصنيفش هجري گرفته ١١٠٣روزش در  از زاد,  اوقلم خود به
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 ١االحوال ةتذکروي در .  سالگي در دهلي نوشت۵۱سن  حزين آن را به. باشد مي
.  تکرار کرده است٢اين سهو را ريئو.  ساله بود۵۳ هتذکراين گويد که هنگام تصنيف  مي

 وي جريه ۱۱۵۴زيرا در سال . رسد نظر مي اگر انتقاداً بگوييم، بيان حزين غلط به
. دنيا آمده بود ه بجريه ۱۱۰۳ ساله بوده باشد؛ چون در سال ۵۱توانست بيش از  نمي

رغم ادبياتي که  علي. اتمام رساند  به٣حزين پنج شش تصنيفش را در دو شب
 صاف و ساده ةشيو  بهاالحوال ةتذکرظهور رسيد،  سرپرستي امپراطوران گورکاني به به

 محتوي حکايات شخصي و تاريخي و مشاهداِت الاالحو ةتذکر. ٤نوشته شده است
شان، عالوه بر بيان جالِب سفرها و نظراتش پيرامون  مردم و آداب عالي راجع به

  .٥باشد ادبي مي آثار
 ةکه بسياري از ايشان در دوران محاصر  دانشوران و دانشمندان ـةگزارشي دربار”

ـ يکي از جوانب  يي داشتايشان آشنا  هالک شدند و باجريه ۱۱۳۵اصفهان در سال 
  .٦“پرارزش اين کتاب است
آورد که در آثار ديگر   وقايع تاريخ معاصر فراهم ميةلي درباراطالع گرانبها و مفصّ

شاه، و  آخر عهد صفوي و اوج نادر شود و قسمتي از کتاب مربوط به يافت مي ندرت به
  .است جري ه۱۱۳۵در سال  افغانها و تسخير اصفهان ةحمل داراي اطالع دست اول راجع به

اش از شعراي درباري  کتاب مذکور مخصوصاً پرارزش است از اين نظر که نويسنده
 ةترجم  را بااالحوال ةتذکر ٧ورفبل .س.ف. کنند نيست که عموماً حقايق را مسخ مي

 انگليسي ديگري را ماستر، تحت عنوان ذيل ةترجم. اش منتشر کرده است انگليسي
  :منتشر نموده است
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The Translation of the Tarikh-e-Ahwal of Mowlana Mohammad 
Shaykh Ali Hazin1  

سرپيچي حزين از ازدواج، بعد از سعي عقيمي براي   مذکور ناتمام است و باةترجم
  .رسد پايان مي زيارت حج به

  ٢ المعاصرينةتذکر
 در سال باشد که در هند  شعراي معاصر حزين ميةچنانکه از نامش پيداست، تذکر

فش علي حزين خواست که فقط مؤلّ. ٣ در عرِض نُه روز تأليف گرديدجري ه۱۱۶۵
اش را از   را درج کند؛ بنابراين تذکره خودناشرح زندگي و شعر رفقاي شيعه و معاصر

  .٤دش آغاز کردتاريخ تولّ
اغلبشان   که وي بااست احوال صد شاعر معاصر حزين ةاين اثر محتوي ترجم

 نبود، المعاصرين ةتذکراگر  .٥اش يادداشت کرد و اشعارشان را از حافظهمالقات داشت 
 زندگي جريه ۱۱۶۵ تا ۱۱۰۳شديم که از   کثيري از شاعران ايراني آشنا نميةعد با

  .اند، و تاريخ ادبيات ايران اينقدر سرشار نبود کرده
که  استلش محتوي بيست تذکرة علمايي که او  دو قسمت استالمعاصرين ةتذکر
  .ور است م داراي هشتاد تذکرة شعراي پيشهگفتند؛ قسمت دو شعر مي

اش از غم و  خاطر انحراف توجه  را بهالمعاصرين ةتذکرگويد که وي  حزين مي
مورخه بيست و سوم  ٧پور خطّي بانکي ةصفحه آخر نسخ. ٦اندوِه تبعيد تأليف کرد

  . نقل گرديده استاهللا قلم برکت باشد که به  ميهجري ۱۱۷۸ يلاالو جمادي
                                                   

1. The translation of the Tarikh-e-Ahwal of Mowlana Mohammad Shaykh Ali Hazin by M.C. 
Master, 1911. 

اش در چاپحانة نولِکشور لکهنو، همراه  ، چاپ سنگيالمعاصرين ةتذکر:  الهيجي، شيخ محمد عليحزين  .2
  . شده استکليات حزين با

  .١٠٢٥، چاپخانة نولكشور، لكهنو، ص المعاصرين ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
  .٩٣٣همان، ص   .4

5. Browne, E.G: A Literary History of Persia, Vol. IV, p.381. 
  .٩٣٨، چاپحانة نولِکشور، لکهنو، ص المعاصرين ة تذکر:حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6
پور،  ، بانکيب ٧٦، ورق ٤٠٧ ، شمارة)خطّي نسخة (المعاصرين ةتذکر: الهيجي، شيخ محمد علي حزين  .7

  .كتابخانة خدابخش، پتنا



   شيخ علي حزيناحوال و آثار  ٢٥

  

خالصه بايد اعتراف نمود که شيخ محمد علي حزين الهيجاني از جمله شاعران و 
عرصه  هچون وي در ايران پا ب. نظيرند اي است که کمياب و کم نويسندگان بلندپايه

کرد، يکي از مشاهير مشترک ايران و هند نيز  هند مهاجرت وجود گذاشت و بعداً به
شمارش، ادبيات فارسي را غني و سرشار  آثار منظوم و منثور بي حزين با. گردد مي

  .ساخته است

  منابع
 . م١٩٣٠، شمارة فوريه نگارآروي، مجلّة  .١

 .م ١٨٧١، کانپور، عامره خزانة: آزاد بلگرامي، مير غالم علي .٢

، عاكف بكدپو، دهلي، نگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين آزاد دهلوي، شمس .٣
 .م ١٩٩٢

 .تذکرة حزين: قآفا .٤

 انجمن ،)خطّي نسخة (آسمان هفت: اي، مولوي احمد علي بن آغا شجاعت علي احمد كلكته .٥
 .آسيايي بنگال

  ، شمارة)خطّي نسخة (افتخارالشعراآبادي، سيد عبدالوهاب، تذکرة  افتخار بخاري دولت .٦
 .، گنجينة حبيب گنج، دانشگاه اسالمي عليگر٢٧/٥١

، تصحيح سيد حيدر بخش حيدري، چاپ آرايش محفل :افسوس خوافي، مير شير علي .٧
 .کلکته

 . م١٨٦٧/ ه ١٢٨٤كانپور، ، ( ه ١٢٦٤: تأليف (التواريخ مفتاح: توماس ويليام بيل .٨

 .، چاپ بمبئياالحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٩

 .، چاپ لکهنواالحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٠

هاي فارسي موزة بريتانيا،  ، فهرست نسخهاالحوال ةتذکر:  عليحزين الهيجي، شيخ محمد .١١
 .١ م، ج ١٩٦٦لندن، چارلس ريئو، چاپ عكسي 

، بمبئي )مقدمه(ماستر . سي.، ترجمة اماالحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٢
 .م ١٩١١
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 .م ١٩١١ماستر، . سي.، ترجمة اماالحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٣
(The translation of the Tarik-e-Ahwal of Mowlana Mohammad Shaykh Ali 
Hazin by M.C. Master, 1911). 

 . م١٨٣٠بلفور، چاپ لندن، . س.، ترجمة فاالحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٤

فهرست ، )خطّي نسخة) (مثنوي (العاشقين ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٥
 .٢ ، ج م١٩٦٦سي موزة بريتانيا، لندن، چارلس ريئو، چاپ عكسي هاي فار نسخه

، ٤٠٧ ، شمارة)خطّي نسخة (المعاصرين ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٦
 .پور، كتابخانة خدابخش، پتنا بانکي

 .، چاپحانة نولِکشور لکهنوالمعاصرين ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٧

اش در چاپحانة  ، چاپ سنگيالمعاصرين ةتذکر :حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٨
 . شده استکليات حزين نولِکشور لکهنو، همراه با

، کتابخانة ١٥٤، شمارة )خطّي نسخة (چمن و انجمن: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٩
 .آصفيه، حيدرآباد

، مرتبة عبدالسالم، شمارة )خطّي نسخة (حزين ديوان: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٠
 .، کتابخانة ليتون٨٦٦-١٠٣

، قسمت سوم، ٢٠، شمارة )خطّي نسخة (حزين رقعاِت: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢١
 .دانشگاه پنجاب

، انجمن ٢٩٩، شمارة )خطّي نسخة) (مثنوي (دل صفير: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٢
 .آسيايي بنگال، جلد دوم

 .، چاپ لکهنوحزين کليات: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٣

مثنويات «نام   در مجموعة خوبي بهحزين مثنويات: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٤
 .، کتابخانة کالج کينگ١٢٤ ، شمارة)خطّي نسخة(» جمله حزين من

، ٣/٣٤، شمارة )خطّي نسخة) (مثنوي (لبديعةا يعةود: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٥
 .، گنجينة حبيب گنج دانشگاه اسالمي عليگرالف ٦٦٣ ورق

 ،٤٠٧ ، شمارة)خطّي نسخة) (مثنوي (يعةالبد يعةود: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٦
 .پور، كتابخانة خدابخش، پتنا بانكي
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 .م ١٨٧٥، لکهنو، حسيني تذکرةحسيني سنبهلي مرادآبادي، محمد حسين دوست،  .٢٧

، )خطّي نسخة (مرآت آفتاب نماشاهنواز خان، عبدالرحمن هاشمي بنباني دهلوي،  .٢٨
  .، مجموعة فارسي گنجينة حبيب گنج، دانشگاه اسالمي عليگر٣٢-٣ شمارة

 .، چاپ لكهنوحاالت حزين معه انتخاب كالم: شيرواني .٢٩

، آرشيو ملّي ٢٠٢١، شمارة )خطّي نسخة (عشق  نشتر:آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم .٣٠
 .نو هند، دهلي

پور،  ، بانکي٧١٦ ، شمارة)خطّي نسخة (عشق  نشتر:آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم .٣١
 .كتابخانة خدابخش، پتنا

 .العالم حتفة: طالب عبداللطيف شوشتري، سيد عبداللطيف بن ابي .٣٢

پور،  ، گنجينة بانکي٦٩٩، شمارة )خطّي نسخة (سفينة عشرت: عشرت هندي، درگا داس .٣٣
 .كتابخانة خدابخش، پتنا

، جامع )عليگ(حق  تصحيح مولوي عبدال،ثريا عقد :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهوي .٣٤
 .م ١٩٣٤، برقي پريس، دهلي

، فهرست )خطّي نسخة (عندليب نغمة: اي، محمد رضا بن ابوالقاسم طباطبا پتنه نجم .٣٥
 .٣ م، ج ١٩٦٦هاي فارسي موزة بريتانيا، لندن، چارلس ريئو، چاپ عكسي  نسخه

، ٦٩٣شمارة مرتبة عبدالسالم، ) خطّي نسخة (الشعرا رياض: واله داغستاني، علي قلي خان .٣٦
 .پور، كتابخانة خدابخش، پتنا گنجينة بانکي

، ٥٤٧، شمارة )خطّي نسخة (الغرايب مخزن: هاشمي سنديلوي، شيخ احمد علي خان .٣٧
 .هاي پادشاهان اوده، کلکته ، کتابخانهالف ٢٦٢ ورق

 .الفصحا مجمع(:  ه ١٢٨٨ :م(طبرستاني، رضا قلي خان ولد آقا هادي  هدايت .٣٨

 پور، ، گنجينة بانکي٧١٥خطّي، شمارة  هندي، نسخة سفينة: داس نهندي لكهنوي، بهگوا .٣٩
 .كتابخانة خدابخش، پتنا

 .، چاپ بمبئيمخزنمجلّة  .٤٠

 . م١٩٠٩، الهور، شمارة ژوئيه مخزنمجلّة  .٤١
42. Browne, E.G.: A Literary History of Persia, Vol. IV, p.381. 
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  ويشيخ علي حزين و شيوة سخنوري   ٢٩

  

  شيخ علي حزين و شيوة سخنوري وي
  ∗الحسن سيد عين

  پري رخان بنارس هزار رنگارنگ
 سنگ پامالند  به گَنگ غسل کنند و به

  پي پرستش مهديو چون کنند آهنگ
 ١زهي شرافت سنگ و زهي لطافت گنگ

شيخ علي حزين يا حزين الهيجي يکي از فضالي نامور شهر بنارس است که امواج 
اهالي بنارس در تمام . وت شعري خود خوش خرامي بخشيده استرود گنگ را با حال

ميرزا غالب در انتهاي . اند احترام ياد شده ادوار تاريخ در هر گوشه و کنار جهان به
. ٢آورد ياد مي جوانيش وقتي وارد اين شهر گرديد، در آن موقع ابتداي جواني خود را به

: فرمايد  اين شهر چنين اظهارنظر مي دربارةسياحت بستانالعابدين شيرواني در  زين
اي است دل نشين از اقليم دوم و هوايش گرم و آبش از  شهريست خلد قرين و مدينه«

  .٣“چاه، بعضي از رود؛ الحق مقام محمود است
 ٤براي عشق بازي طرفه جايي است بنارس را عجب آب و هوايي است

*  
  خزان است بنارس بوستان بي

 
  ٥تعالي اهللا بهشت جاودان است

 )رنات نادرشنک(               
*  

                                                   
  .نو رلعل نهرو، دهليرئيس گروه فارسي و آسياي مركزي دانشگاه جواه  ∗
  .٧١، ص . م١٩٦٣، جاويد پبليشرز، صبح بنارس: عشرت کرتپوري  .1
  .٤٢سياح اردوي معلّي، ص  سيف الحق، المتخلص به نام منشي ميانداد خان المخاطب به مکتوب به  .2
  .٤٢، ص .ب. ص  .3
  .مثنوي گنج روان: بينش کشميري، ميرزا جعفر بيگ  .4
  .٢٣، ص .ب.ص  .5
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  تعالي اهللا بنارس چشم بد دور
 بنارس را کسي گفتا که چين است

  بهشت خرم و فردوس معمور
 ١هنوز از گنگ چينش بر جبين است

*  
 ٢اميد بيم  با دل آسوده به بنارس مقيم  بود فقيهي به

*  
 ٣به هم گستاخ چشمک باز عيار ربنارس زادگان شوخند بسيا

*  
 ٤رود چون قند پارسي که به بنگاله مي ملک پارس آيد آن صنم ز بنارس به مي

*  
  اگر رسول نهوتي تو صبح کافي تهي هم ايسي اهل نظر کو ثبوت حق کيلئي

 )آبادي جوش مليح                   (
حقيقت حال هر چه باشد، اما آن معرفي بنارس که از قلم علي حزين جان گرفته 

  :تني بر حقيقت بوده استشايد مب
 ما در گذرگه و سخن ماست پايدار خاطر آيندگان رسيم گاهي مگر به

شيخ علي حزين که شهر بنارس را از محضر خود بسيار غني و معتبر ساخته است 
. از اساتيد بزرگ فلسفه و حکمت و کالم و يکي از شعراي تواناي فارسي بوده است

اين که سلسلة کالمي و عرفاني و . ين مقدمه نيستجاي بحث مقام عرفاني حزين در ا
صوفيانه در شعر فارسي سابقة طوالني دارد و بکارگيري اين موضوع در شعر شيوة تازه 
نيست؛ ولي بايد متذکّر شد که آنچه از مفاهيم کالمي خاقاني، ظهير فاريابي و عرفي 

کردند، با توجه  يآمد، در ضمن اينکه هدف واحدي را دنبال نم شيرازي در شعر مي
مقام علمي حزين از يک سو و مکتبي که حزين در آن پرورش يافته از سوي ديگر،  به

کرده باشيم که ادراک اين  نکاتي اساسي اشاره دارد هر چند مجمل، به ما را بر آن مي

                                                   
  .مثنوي چراغ دير: لوي، ميرزا اسداهللا خانغالب ده  .1
  .نامعلوم  .2
  .، مخطوطة موزة ساالر جنگ ميوزيم ـ حيدرآبادمثنوي حکمت  .3
  .ش ه ١٣٣٧، تهران، سرزميِن هند: حكمت شيرازي، دكتر علي اصغر  .4
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اش در  آيد و چنانکه دربارة ذوق و سليقة شاعري مي نظر شاعر بسيار طبيعي به
  :سازد االمکان روشن مي دهد، اين امر را حتّي ه ميسرگذشت خود ارائ

مراهم در مجلس طلبيد و از . روزي در منزل والد عالمه مجمع از مستعدان منعقد بود”
يکي از حاضران ايوان اين بيت ملّا محتشم کاشي را . ميان بود جا سخنان در هر

  :برخواند
ند تو د تواي قامت بلند قدان در کمن ل ب  قد فريدة  يي آ  رعنا
نظر  والد مرحوم فرمود که ديوان ملّا محتشم به. بعضي از حضّار تحسين بليغ نمودند

نمک است و آن مقدار از حالوت  آن استاد است، اما کالمش بي من درآمده، شاعري به
آنکه نمک شايد که گلوسوزتر باشد از حالوت،  کند، ندارد؛ با نمکي که تدارک بي

ديگر تنها مصرع آخر . شد د او اين معني مستنبط تواندچنانکه از همين مطلع بلن
کمند افتاده گفتن  چه قامت را در. شود طبع مأنوس نمي درست افتاده، مصرع اول به

 »اي که بلند قدان در کمند تو«اگر لفظ قامت نبودي و گفتي . سليقه راست نيست با
: وجه من شده، فرمودپس مت. حاضران تصديق نمودند. تواند اين کالم پسنديده بودي

همان لحظه . اي، اگر تواني در اين بيتي گفت بگو نيامده دانم که از شاعري هنوز باز مي
من افتاد و دريافتند که چيزي  خاطر رسيد و چون نظر ايشان باز به مرا مطلعي به

  :اين مطلع را بخواندم. خاطر رسيده، فرمود که اگر گفتي بخوان و حجاب مکن به
 م کشد خم جعد بلند توصيد از حر فرياد از تطاول مشکين کمند تو

خاطر  تا ايشان در تحسين بودند مرا بيت ديگر به. حاضران از درآمدند و آفرينها گفتند
  :رسيده برخواندم

 بنشين که باد خوردة جانها سپند تو شد رشک طور ز آمدنت کوي عاشقان
ين کرد، فرمود آنچه در شعر ملّا در اين مرتبه والد عالمه نيز از جا درآمد و تحس

  :ديگر برخواندم. محتشم نيست، در اين بيت هست
  مشکل شده است کار دل عشق و خوش دلم

  خاطـر مشــکل پســند تـو شـايد رسـد بـه
حضّار گفتند که اين . گفتم تا غزل تمام خواندم اندک تأملي بيت ديگر مي و همچنين به

 نيست و والد فرمود که الحال ترا اجازت شعر طرز شعر بديهه گفتن امروز مقدور
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گفتن دادم، اما نه مقدار که وقت ضايع کني؛ و قلمداني که در سرکار خود داشت براي 
  .١نوشتن اين غزل مرا انعام فرمود

که شيخ يک شاعر بزرگ و عارف جليل بود، اما بعضي از مکتوبات مستند  در حالي
  :کنند اللت ميبر خصايص حکيمانه و مجتهدانة وي د

طور طبيعي نتيجة گريز از ابتذالي است که در عصر تيموري بر شعر  اسلوب هندي به”
فارسي حاکم بوده است؛ و اين گريز از ابتذال در اداي معاني و تصويرهاي ذهني 

روشني و اعتدال برخوردار  نسبت روزگارشان، از شاعران، در شعر صائب و کليم، به
اي درآمده است که امروز خوانندة  گونه  زماني در شعر بيدل بهاندکي فاصلة است؛ و با

  .٢“کند آگاه را نيز دچار شگفتي مي
، شعر اين دوره را نهايت شعرالعجمعالمه شبلي نعماني در کتاب پرارزش خود، 

تکامل  او اين تکامل را در ادوار شعر فارسي به. شمارد درجة کمال شعر و شاعري مي
گويد که آخرين درجة بناء  کند و مي  در طول تاريخ تشبيه ميتدريجي ساختن بناها

عالوه بر استحکام اساس و ساختار آن، تزيينات و هنرهايي است که در ساخت آن بناء 
  .٣گيرند کار مي به

ترين صنف شناخته  عنوان مشکل سرايي در تمام اصناف سخنوري به قصيده
وار بودن   بلکه بيان و معني سلسلهتنها چارچوب وزن و قافيه و رديف، نه. شود مي

برجستگي مطلع و جاذب بودن گريز و همچنين ايجاب . مهمترين شيوة قصيده است
کرد  بايد قبول. کنند مديحه، اجزائي هستند که در ساخت يک قصيده سهم مبتکر ايفا مي

دانيم  الزم مي. حدودي برخوردار بوده است که حزين در داشتن اصول ستّه هميشه تا
سراي ديگر  سرايي حزين و چند تن از شاعران قصيده ک مقايسة مختصر بين قصيدهي

  .بكنم تا حقيقت امر واضح گردد
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  حزين و خاقاني
حزين و خاقاني در تصفية باطن با يکديگر مشابهت بسيار نزديکي دارند و حسن اتّفاق 

ک معني نزديک ي اند و چه بسا به  بوده)ص(دو ارادتمندان حضرت پيغمبر آن است که هر
  :المثل اند؛ في بوده

  :مطلع خاقاني
 وز صور آه بر فلک او را برآورم هر صبح سر ز گلشن سودا برآورم

  :مطلع حزين
 صحرا برآورم  تا شهريان عقل به از چاک سينه چون جرس او را برآورم

نظر اعتراف خواهد کرد  نظيراند، ولي يک صاحب هر دو مطلع عرفاني در جاي خود بي
راند، همان موضوع را حزين در مصرع اول  ه خاقاني آنچه که در دو مصرع سخن ميک
از طرف ديگر، خاقاني فقط . رساند اوج مي  به»از چاک سينه چون جرس او را برآورم«

آورد تا مفهوم  داند، ولي حزين خود را از اسارت وقت بيرون مي هنگام صبح را مؤثر مي
  .درد گسترش پيدا کند

  :خاقاني
بهم صبح  چون طيلسان چرخ مطرا شود به برآورم  ن رخ  ا  آب ديده مطر 

  :حزين
را فشرده و دريا برآورم خشکي فگنده است کشتي دلفسرده به  اين قطره 

حال اهميت چشمگيري  ره ترکيب کلماتي که خاقاني در اين بيت بکاربرده به
گذشته از اين بحث، . دکه ناقدان از آن راضي نيستن» مطرا«دارد، بجز تکرار کلمة 

. کند که شايد الزم نبوده است خاقاني در بيت دوم باز هم يک صبح نور را جستجو مي
مناسبات لفظي و معنوي، در هر دو صورت، لطافت  ولي حزين، از طرف ديگر به

  .سازد دهد و در عين حال قطرة کوچکي را درياي پهناوري مي شعري را از دست نمي
  :گريز خاقاني

  مصطفاي مزکّا برآورمزونعت بر آستان کعبه مصفّا کنم ضمير
  :گريز حزين

 دريا ز خاک يثرب و بطحا برآورم طوفان کنم ز ديده به درگاه مصطفي



  ٣٤  قند پارسي

  

  :مدح خاقاني
 جنّت مأوا برآورم  معراج دل به در بارگاه صاحب معراج بر زمان

  :مدح حزين
به والي توآب   خاکم سرشته است به نفس  باشدم  برآورم  تا  ا   تولّ

از طرف . تکرار شده است که بر گوش شنونده بار است» بر«در بيت خاقاني کلمة 
 )ص(عشق حضرت پيغمبر  حزين را چقدر به»آب والي تو خاکم سرشته است به«ديگر، 

افتد و شرف قبول  مأوا مي خيال جنّت کند، اما خاقاني در والي محبوبش به نزديک مي
  .کند را از دور نگاه مي

  ر فاريابي و حزينظهي
سرايي مهارت کامل داشته است، وقتي در مقابل حزين  فاريابي نيز که در فن قصيده

فاريابي اول آنکه يک . گردد بينيم، توانايي شاعر هويدا مي دستي او را مي مهارت و چيره
کند و دوم آنکه براي طلب حاجات دنيوي بر در قزل  ممدوح ناقص را انتخاب مي

هيچ وجه راضي نيست  کند؛ اما حزين مرتکب اين گناه نيست و به  ميارسالن گدايي
جا است که عقيده و  و از همين. کند بيت حساب که کاخ اهل دنيا را بهتر از در اهل
  .آيد نظر مي ايمان شاعر مطابق با هنر او سست به

  :مطلع فاريابي
 ذکر لب تو طعم شکر در دهان دهد جان دهد شرح غم تو لذت شادي به

  :مطلع حزين
  چون شست غمزة تو گُشاد کمان دهد

  صيد افگني خدنگ قضا را نشان دهد
برد و از لبهاي محبوب دهن  فاريابي در مطلع خود طوري که از شرح غم لذّت مي

مناسبت اقتضاي معاني لطيف  بخشد، نه از لحاظ ترکيب و نه به خود را شيريني مي
م ترکيب جويبار و هم معاني آبدار است؛ ولي از طرف ديگر، در مطلع حزين ه

و » تيرقضا خدنگ«الجمله،  رنگ عرفاني تصور کنيم، في اگر مطلع حزين را به. پيداست
 )ع(بر بناي عقيدة شاعر و برحسب کارنامة موالي متّقيان حضرت علي» افگني صيد«

  .کرد حقيقت را آشکار مي
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  :فاريابي
 تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن دهد  نهد انديشه زير پاينه کرسي فلک

  :کند سابقه چنين انتقاد مي  خود از اين غلو بيبوستانسعدي شيرازي در 
قزل ارسالن چه حاجت کهن کرسي آسمان  نهي زير پاي 

طور معترض  کند و اين عقايد فاريابي موافقت نمي حزين نيز در قصيدة خود با
  :شود مي

 ام طراز قزل ارسالن دهد تا خامه غير نويسم نيم ظهيرلوح از حديث 

  عرفي و حزين
النوعي در يک بحر و وزن و قافيه  اتفاقاً عرفي شيرازي و علي حزين قصايد مختلف

اند، ولي فرق بين اين دو شاعر آن است که در افزايش مضامين هر دو راهي  سروده مي
  .اند جداگانه داشته

  :عرفي
 همت نخورد نيشتر ال و نعم را باب همم راگزد ار اقبال کرم مي

  :حزين
 کو گريه که شاداب کند کشت الم را پيوند بود با رگ جان خار ستم را

 بيت است و حزين بر ٤٧، داراي )ص(اين قصيدة عرفي در مدح سرور دو عالم
گويد در  در باب قصيدة زير حزين خود مي. همين روش دو قصيده تضمين کرده است

  :پايان رسانيده است يک شب آن را به
  انجام رسانديم  شب اين نامه به سي بهپا

  خوانديم رياض السحر اين تازه رقم را
  :عرفي

  بيني ز خود گرديده بر بندي چه گويم کام جان
  همان كز اشـتياق ديدنـش زادي همـان بيني

  :حزين
  ام تا گلستان بيني نظرکن در سوار صفحه

  خزان بيني گذر کن دفترم را تا بهار بي
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  :عرفي
  ز در عمـر شــتابـان رفـتمرفـتم اي غـم 

  شتاب ار طلبي هست ز من هان رفتم! هان
  :حزين

 رستم از جان ِگران از پي جانان رفتم مژده ياران که از اين منزل ويران رفتم
ادوار شعر زبان  اگر حاصل ديدگاه فوق را با بينش علمي و ادبي و با آگاهي به

رسيم که در سخنان خان آرزو،  ينتايجي م فارسي بسنجيم، در مورد شعر حزين به
حاصل سخن آنکه، . توضيحات الزمه رسيده است ابوالکالم آزاد و شفيعي کدکني به

زيرا جايي که شاعر و معلومات او و مقام و . شعر حزين داراي وجوه گوناگون است
هدف خود  مرتبة اجتماعي او، در شعر و درجة شعري او مؤثر باشد، باالخره به

  :نويسد  ميخاطر غبارچنانچه ابوالکالم آزاد در . ه استخوبي رسيد به
در هندوستان نيز . شيخ علي حزين اطالعات کامل دربارة موسيقي ايراني داشت”

در زماني که او در پتنه بود، در يک هفته دو روز را . موسيقي هندوستاني را يادگرفت
شدند و از  ميارباب کمال و هنر حاضر . براي محافل موسيقي مخصوص کرده بود

  .١“گفتند تارهاي باريک موسيقي سخن مي
  :تر است و اين شعر حزين نزد آزاد پسنديده
 شرمندگي از خرقة پشمينه ندارم تا دسترسم بود، زدم چاک گريبان
جا و حشو  دهد؛ يعني بي معني دقيق، جواب نمي گاهي بسياري از رديفهاي قدما، به

ديگر رديفها  ودش براي تکميل وزن و قرينه بودن بااي که وج عنوان کلمه آمده، فقط به
طور مستقل مورد نياز گوينده بوده  عنوان يک کلمه که وجودش به الزم است، نه به

اند، اکثر اين هنوزها يا  ، شعرا گفته»هنوز«رديف  در بسياري از غزلهايي که به. است
 را مثل ديگر عيبهاي کس هم اين کار خواند و هيچ حشو است يا با مقصود گوينده نمي

فقط در رسالة خان آرزو بر ديوان حزين يکي دو نکته در اين . متقدمان نقد نکرده است
  :رسد نظر نمي مورد به باره آمده است که يادآوري آن بي
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 مرا غبار بلندست از مزار هنوز ز ترکتازي آن نازنين سوار هنوز
ديف است، مطلقاً در معني در اين بيت، محض براي ر» هنوز«مخفي نماند که يک 

  :دخلي ندارد و نيز در اين بيت
  دريا فگند صف مژگان تو گر سايه به

  خار قالب شود در دهن ماهي ما
هيچ دخلي در معني ندارد، بلکه مخلّ اصل مطلب است، و » ما«در مصراع ثاني لفظ 

  :نيز در اين بيت
  برد از هوش مرا فسون مي  لبت اکنون به

  ١کام دگران است که بود ورنه اين باده به
گاهي التزام . در اينجا دخلي در معني بيت ندارد و زايد محض است» بود که«لفظ 

گويي  ياوه رسانده به ايجاد کنايات و مجازهاي زيبا اين رديفها همچنانکه شاعران را به
  :مطلع اي آمده است به نيز کشانده است؛ از جمله در ديوان عثمان مختاري قصيده

  چون گشادند بر جهان در تيغ
 خنجر ملک تيغ باشد و باز

  دستيار شد سر تيغملک را 
 قلم اسعدي است خنجر تيغ

  :گويد معترض مي
نم ا د يکي  ا  ر غ  ي ت و  جر   ٢ليک هول تو هست خنجر تيغ خن

ها  ميان نقادان قديم ايران و هند بعضي متوجه نقد شاعران از نظر قافيه در
ت، اما کسي قافيه را مورد نقد قرار نداده است که چرا اند که چرا قافيه حشو اس شده مي

کند که  گيرد و ايشان را وادار مي هاي شاعران را مي اينقدر جلو احساسات و انديشه
هاي نقد بر  از نمونه. حشو يا غلط يا خالف عقيدة خودشان بگويند سخناني آميخته به

  :گويد ين که ميقافيه اين سخنهاي خان آرزو است در حق يکي از ابيات حز
 پردة پنهان برآورم  داغ ترا به خورشيد را اگر نکند ديده تيرگي
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غريب عبارتي است، از پرده برآورم، تمام بود و اين خود از عيوبي » پردة پنهان«
  .١“است که قافيه در شعر ايجاد کرده است

جي اي از ديوان حزين الهي همت آقاي ممتاز حسن، نسخه ميالدي به ١٩٧١در سال 
صورت عکسي چاپ شده است که اصل آن نسخة ملک علي قلي  به) ه ١١٨٠-١١١٣(

شاعر و ناقد قرن دوازدهم و شاگرد حزين بوده است و ) ه ١١٧٠-١١٢٤(واله داغستاني 
در آخر اين نسخه، پس از پايان . حزين خود در اين نسخه اصالحات انجام داده است

اي است در  ها قطعه د که يکي از آن افزودهديوان حزين، چند ورق اضافات وجود دار
داليلي، نخستين تجربة  تواند، به بحر طويل مانند، اما بحر طويل اصطالحي نيست و مي

  .٢حساب آيد عروضي آزاد در شعر فارسي به
  تأليفات فارسي و عربي او را تا. حزين در ادبيات فارسي و عربي استاد بود

، المنطق اصول، االخالق اصولآنها عبارتند از اند که مهمترين   مجلّد شمرده٣٠
 که بيشتر حزين تاريخ يا االحوال ةتذکر، المعاصرين ةتذکر، تجويدالقرآن، تجريدالنفس

وي طبعي لطيف و ذوقي سرشار داشت و در . باشد خاطر همين کتاب مي شهرت وي به
اينجانب، که وي شاعر بسيار پسنديدة  در حالي. کرد هندي پيروي مي شعر از سبک

شهر محبوب من، بنارس  آبادي را دوست نداشت، اما چون وابسته به يعني بيدل عظيم
بوده است، حقّي بر من واجب دارد که او را از جان و دل دوست داشته باشم و در 

  :ستايش او ابياتي قرائت کنم که هم لطيف است و هم منعکس کنندة زمان اوست
  دو خصم داده به هم دست و اين فگار يکي
  اند به خون من دو زبردست هم زبان شده
  يکي دو کرده غمم را فريب وعدة تو

  اي خراب مرا نه در دلي و نه در ديده
  هجر تو تنها دو همنشين دارم نيم به

  به عندليب چمن نوبت فغان نرسد
  دتنهائي از جهان رفتن گدا و شاه به

  يکي تو دشمن جاني و روزگار يکي
  نگاه مست يکي چشم ميگسار يکي
  بالي هجر يکي درد انتظار يکي

  کار يکي از اين دو خانه نيامد ترا به
  دل شکسته يکي جان بيقرار يکي
  حديث جورت اگر گويم از هزار يکي

  ياري نشد دچار يکي درين ديار به
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  هنِد حزين  ٤١

  

  هنِد حزين
  ∗شريف حسين قاسمي

متولّد در اصفهان (حزين  محمد علي و متخلّص به علي و مشهور به محمد معروف به
آثار  نظر به) م ١٧٦٦/ه ١١٨٠م و متوفي در بنارس در سال  ١٦٩١/ه ١١٠٣در سال 

هاي مختلف معارف اسالمي، فلسفه، طب، کالم و شعر و ادب از  گرانقدرش در رشته
ايران،  کند که در دوران قبل از حملة مغول به هاي جهان اسالم نمايندگي مي غهآن ناب

  .بخشيدند دنياي علم و ادب را آب و تاب مي
آثار حزين که اسم بعضي از آنها در کتب تاريخ و تذکره و خود آثار حزين آمده و 

هاي مختلف  بعضي از آنها چاپ شده و نسخ خطّي برخي از آنها در کتابخانه
بنده در اين وقت فقط نصف . اند، از لحاظ کميت و کيفيت قابل مالحظه هستند بوطمض

کنم که بيشتر دربارة احوال سياسي و اجتماعي  آخر تاريخ احوال حزين را بررسي مي
  .قارة هند است شبه

حزين اين اثر خود را که تاريخ حزين يا سوانح عمري و يا تاريخ احوال حزين 
چاپ   ناميده و همراه با ديوانش در ايران بهتاريخ و سفرنامة حزيننام  خوانده شده، به

رشتة نگارش  آباد به  در شاهجهان١١٥٤/١٧٤١او اين سفرنامه را در سال . ١رسيده است

                                                   
  .هلياستاد فارسي دانشگاه دهلي، د  ∗
، تصحيح تاريخ و سفرنامة حزين، به ضميمة ديوان حزين الهيجي: مد عليححزين الهيجي، شيخ م  .1

تصحيح اسكندر اسفندياري شامل رسايل حزين   بهواقعات ايران و هندنام  ترقّي، خالصة اين رساله به بيژن
  . است هجري منتشر شده١٣٧٧ نشر ميراث مكتوب در سالطرف مركز الهيجي است كه از 

 



  ٤٢  قند پارسي

  

 و ٢انگليسي ترجمه شده اهميت تاريخي و اجتماعي، اين اثر حزين به نظر به. ١آورد
قوط صفويان و تيموريان هند و هرج و مورد استفادة مورخان قرار گرفته که دربارة س

داده، کتابهايي معتبر  مرج سياسي در قرن هجدهم ميالدي در اين دو کشور رخ
  .٣اند نوشته

هند آمد،  درست است که در قرن هجدهم ميالدي، يعني وقتي که حزين به
ي آرام نظمي و بي گراييده بود و در نتيجه، بي زوال به تيموريان هند و سلطنت آنها رو

العمل  حزين اين اوضاع را مشاهده کرده، متأثر شد و عکس. سراسر هند را فراگرفته بود
اين حال، اظهارات حزين دربارة هند و هنديها خيلي  با. آن نشان داد خود را نسبت به

نظرم  به. تند و نيشدار است و آنچه او در اين ضمن گفته، مبتني بر حقيقت نيست
رة هند بيشتر اضطراري است که نتيجة احوال حزين در رسد که برداشت او دربا مي

  .٤ايران بود
آمدهاي زندگي حزين  بعضي پيش بنابراين قبل از بررسي اين اثر حزين، بايد به

آمدها تأثير زيادي بر ذهن و فکر او گذاشته و در شعر و  توجه کرد، زيرا که اين پيش
  :قول خود حزين به. اين اثر او انعکاس يافته است

بر ناظران مخفي نماند که شرح سوانح و تاريخ احوال من از نوادر و غرايب حاالت ”
  .٥“روزگار است
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  هنِد حزين  ٤٣

  

رسد، در  مي) ٧٠٠/١٣٠١ :م(شيخ زاهد گيالني  هجده واسطه به حزين که نسبش به
از محضر معروفترين اهل علم و ذوق کسب . جهان گشود اي اهل دانش ديده به خانواده

لم و فضل چنان مايل بود که حتي رشتة ازدواج را در اين راه، فراگرفتن ع به. فيض کرد
علم و دانش،  اين تمايل افراطي او به. زنجير پاي خود پنداشت و بنابراين مجرد زيست

زندگي . ١کرد علماي مسيحي، يهودي و صايبي هم کشاند و از آنها کسب فيض او را به
هاي مختلف که در نقاط  صان رشتهحزين آميخته با سفر است که در دوران آن از متخصّ

سپس نتايج . ٢کرد کردند، کسب فيض حتّي دوردست ايران و خارج از ايران زندگي مي
ويژه معارف اسالمي را در آثار  هاي گوناگون علمي و ادبي به مطالعات گسترده در زمينه

 مردم مورد احترام عموم. ٤حتّي ترجمه تورات را هم نويسانيد. ٣متعدد خود گنجانيد
خواستند که حزين با  پادشاهان صفوي مي. ايران و پادشاهان معاصر صفوي قرارگرفت
هر صورت چنين هم شد که اگر  به. نکرد دربار آنها وابستگي داشته باشد، ولي او قبول
داد، مورد اعتنا قرار  دربار صفوي ارائه مي او براي بهبود اوضاع ايران، پيشنهادي به

يعني روضة (مجاورت آستان ماليک پاسبان  حال تا سه سال به هر او به. گرفت نمي
اين مسئوليت حزين، . او سپرده شده بود پرداخت که از طرف دربار صفوي به) رضويه

دانم چرا، در بيشتر گزارشهايي که دربارة حزين نوشته شده، مورد ذکر قرار نگرفته  نمي
وضوح نوشته  و نفر شاعر بهکه او در تذکرة حزين در ضمن احوال د است؛ در حالي

در مدت سه سال شرف مجاورت آن آستان ماليک پاسبان که اين فقير را ”: است که
: کند که اين حقيقت مي  و جايي ديگر هم اشاره به٥“…مرزوق شد، آن سيد واالقدر
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  ٤٤  قند پارسي

  

گشت، هر روز حاضر شده قرائت حديث  مجاورت آن روضه فايز چون فقير به”
  ١“…و

هاي عثمانيها، افغانها و روسيه قرارگرفت و  ران دچار حملهدر زندگي حزين، اي
اي آرام  کرد در جستجوي گوشه آمد که او را وادار وجود داري به هرج و مرج دامنه

در دوران اين . مسافرت در نقاط مختلف و حتي دوردست از زادگاه خود بپردازد به
يعني افراد خانوادة (ِد زندگي پرماجرا، او شاهد قتل سي و نه نفر صغير و کبير سي

  .٢دست محمود افغاِن نابکار بود بيگناه به) صفوي
بعضي از . حزين در زندگي خود در اوقات مختلف مبتالي امراِض شديدي هم شد

قول  باري چنان اتفاق افتاد که به. اين ناخوشيها او را مجبور ساختند ماهها بستري شود
  :او

 شده بود و اصالً معلومي از معلومات من در عجب حالتي داشتم، قواي دماغيه باطل”
  .٣“تا يک سال چنين بوده. نمود صفحة خاطر نمانده، سادة محض مي

اش که در گيالن و تنها وجه معاش خانواده بود، بعد از  اتفاقاً امالک موروثي
آرامي  درگذشت عمو و پدرش و هم بنابر استيالي جماعت روسيه بر آن ناحيه و بي

  .پس حزين دچار مشکالت مالي هم شد. ٤ايران، از دست رفتسياسي مملکت 
اين بود احوال زندگي حزين در ايران که او را شديداً محزون و زودرنج ساخته بود 

که برخي از » جماعت انگليسية فرنگ«وجوِد مخالفت  و بنابر فشار اوضاِع نامساعد، با
نمود و در اين باب مبالغه  ميفرنگ  زشتيهاي اوضاع هند را برشمرده و ترغيِب رفتن به

کشتي عازم  ، با)ه ١١٤٠(، حزين در دهم رمضان اربعين و مائه بعد االلف ٥کرد بسيار مي
چون اوضاع را . دو ماه آنجا اقامت داشت؛ مريض هم شد. ٦تتّه رسيد  بههند شد و
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  هنِد حزين  ٤٥

  

ن ايرا خواست به کرد و مي صبري و حرکت از ايران خود را مالمت مي نپسنديد، از بي
  .چون تابستان رسيده بود، موسم سفر با کشتي گذشته بود. برگردد

اين مملکت را عرض ”: قول او که به آبي، بدهوايي و اوضاع زشت ـ در تتّه از بي
بلدة خداآباد که در آن وقت از  تتّه به توصية مردم از بنابراين به. آرام شد ـ بي “عام است
هم از شدت حرارت، ناخوشي هوا، هجوم احزان و در اينجا . هاي سند بود، آمد معموره

کسي  مدت هفت ماه در اينجا در بي. شدايد و امراض مختلفة صعب مضطرب بود
پس از خدا . انحطاط نهاد، حيرتي طرفه عارض او شد به چون ناخوشيها رو. سربرد به

 را طاقت بر در اينجا هم اصالً طبع. بهکّر آمد و تقريباً يک ماه آنجا اقامت کرد آباد به
در نتيجة ناتواني، اختالل بر مزاجش . تحمل اوضاع و احوال اشخاص اين ديار نبود

اين مسافرتش هم بدون زحمتها . ملتان رسيد باألخره از بهکّر يا محفّه به. استيال داشت
تصنيف و تأليف  يک سال اقامت داشت و مشغول به در ملتان قريب به. و مشقتها نبود

هند کشيده  نگارش درآورد که در بيان قضا و قدر است که او را به  را بهالمرام کنه. شد
برد، رودخانة  سرمي چون در ملتان به. کرد عالوه بر اين رسايل ديگري هم تأليف. بود

عمارات و  صحراها و شوارع را فراگرفت و خرابي بسيار به. ِسند در تابستان طغيان کرد
ولي بيماري وبا در . کمي نهاد سيد، آب رو بهچون موسم خريف ر. مساکن آنجا رسيد

اين وضع پنج ماه . گشته، اکثر آنها مردند تب لرزه مبتال شهر شايع شد و مردمان به
  .اين تب شد حزين هم مبتالي به. يافت ادامه

اي بيش  نظرش بلده دهلي آمد که به الهور رسيد و از الهور به حزين از ملتان به
آرام  هجوم هموم او را در دهلي بي. ال در دهلي اقامت داشتاو بيشتر از يک س. نبود

قندهار  خواست از کابل به مي. الهور مراجعت کرد به. کرد؛ بنابراين مصمم شد برگردد
ولي خبر رسيدن . اي که بيابد، منزوي شود هر گوشه خراسان منتقل و به رود، سپس به

آن طرف نرود؛  کرد به  وادارهند، او را قندهار و تصميمش براي آمدن به نادر به
او براي مدتي کوتاه از بنارس . بنارس برود آمد تا از دهلي به دهلي بنابراين باز به



  ٤٦  قند پارسي

  

کرد و آخرين نفس را در همين شهر  بنارس مراجعت آباد رفت و سپس به عظيم به
  .١تاريخي هند کشيد

د، آيا کسي که در وطن خود ايران و بعداً در هند اين همه زحمتها ديده باش
تواند زير بار آنها فرياد نکشد، گريه نکند و حتّي آن الطاف و حمايتهايي را هم که  مي

هاي واله داغستاني  حزين حتّي از دوستي. کردند فراموش نکند اهل هند بر او نثار
، که با او آشنايي قديمي داشت و در ايران همسفر او بود و الشعرا رياضمؤلّف تذکرة 

تذکرة معاصران حزين هم . کند نمي هند بيايد، اصالً ياد مراه او بهخواست ه حزين مي
  .٢از ذکر اين شاعر و نويسنده عاري است

عنواِن  پس اظهارات انتقادآميزش دربارة اوضاع سياسي و اجتماعي هند را بايد به
برداشت او از هند، با نظرهاي . صداي اضطراري يک نفر محزون تحمل کنيم

آمدند، زندگي خوبي داشتند، خوشحال  هند که به  ديگر ايراني ـنويسندگان و شعراي
ـ متفاوت است و در بيتي دربارة  “تا هند نيامد حنا رنگين نشد”گفتند که  بودند، و مي

  :کند آسايشي که در هند نصيبش شد، چنين اشاره مي
  حزين از پاي ره پيما بسي سرگشتگي ديدم

  سرشوريده بر بالين آسايش رسيد اينجا
هنديها و انتقاِد شديد او از هند را همانند  آميز حزين نسبت به بايد رفتار مخاصمت
  :قول علي قلي خان واله داغستاني به. معاصران او ناديده بگيريم

خُلق کريم و عميم بزرگان که با کمال قدرت در صدد انتقام  آفرين صد آفرين به”
در رعايت احوالش خود را معاف برنيامده، از کمال حلم و مروت بيشتر از پيشتر 

بالي  که در اين ديار به ديدند و اين معني را زياده موجب خجلِت عقالي ايران ـ نمي
  .٣“ـ کرده غربت گرفتارند

  .پس بايد از خداي متعال باراِن رحمت بر روح پرفتوحش مسئلت نماييم
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  هنِد حزين  ٤٧

  

يد يادآور شد با. گويد حاال توجه فرماييد که او دربارة زندگي خود در هند چه مي
سربرد و پادشاهان و امرا و ساير ناس،  که حزين مدت سي و چهار سال در هند به

 دام ]هزار صد[سنَد چند لَک . وي مرعي داشتند کمال محبت و مراعات نسبت به
، و محمد شاه که ارادتمند حزين بود، هزار ١او اعطا شده بود طريق مدد خرج به به

وجود اين تسهيالتي که حزين در  با. ٢پرداخت  خانقاهش ميروپيه ماهانه براي مصارف
  :نويسد هند داشت، او دربارة زندگي خود در اين کشور مي

من اين مدت اقامت را در اين مملکت از زندگي محسوب ندانسته، همانا آغاز رسيدن ”
 سواحل اين ملک، انجام عمر و حيات بود و در اين مدت هشت سال از آنجا تا بلدة به

ام و آنچه از انصاف و احوال و اوضاع  آباد است، ديده شاهجهان دهلي که معروف به
خاطر  اين مملکت و ساکنانش شنيده و يافته بودم، همه معاين و آنچه شنيده و به

  .٣“خطور نکرده بود، مشاهده و معلوم شد
  :گويد جايي ديگر هم مي

  .٤“تصور نماينداين کشور نهايت و انجام زندگي  بدايت ورود مرا به”
کند، يعني در اين مدت او نابود   ساِل اقامت خود در هند را زندگي حساب نمي٣٤

 و تعدادي از آثار ديگر خود را تاريخ حزينبوده، ولي در همين دوراِن نابودي، او 
  .کند تأليف مي

تفصيل  بيان اوضاع سياسي و اجتماعي هند و ايران به حزين در اين اثر خود به
  .و دربارة هند گزارشي نسبتاًَ اجمالي آورده استنوشته 

کند که دولت تيمورياِن هند  هند مهاجرت مي دانيم، حزين زماني به چنان که مي
دست و پايي محمد شاِه تيموري و اختالفات جدي  بنابر بي. زوال گراييده بود به رو

ياسي و اجتماعي وضع س مابين وزرا و امرا و حتّي کارمندان دولتي، لطمة شديدي به
زوال هند را که حزين در اين اثر خود  تصوير اوضاع اجتماعي رو به. وارد آمده بود
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  ٤٨  قند پارسي

  

ولي لحن انتقاد او از هند و هنديها و . دور نيست ترسيم کرده است، از حقيقت شايد به
مبالغة او در اين باره تا حدي زننده است که حتّي حقايقي که او بيان کرده است، رنِگ 

  .گيرد هند و هنديها را مي نويسنده نسبت بهتعصب 
هند و علل و نتايج  شاه به عالوه بر اين، حزين گزارش کوتاه ولي معتبر حملة نادر

  .بد آن را که آورده است، داراي اهميت است
هند بايد عرض شود که  قبل از تحليل و تجزية بيانات حزين در مورِد حملة نادر به

اين حمله در هند  حزين، هم زمان با. رسي نوشته شده استفا گزارشهاي متعدد آن به
پس او حتماً اطالعاتي دربارة . برد، ولي او شاهد عيني اين حمله نبوده است سرمي به

اين حال،  با. نگارش آورده است اين فاجعه را از ديگران شنيده و سپس آنها را به
گزارشهايي که   مقابله باگزارش مختصر حزين در مورِد اين حمله، بعد از مقايسه و

، محمد حسين قدوسي )جهانگشاي نادريدر (شاهدهاي عيني مثل ميرزا مهدي خان 
در (، عبدالکريم )الشعرا رياضدر (، علي قلي خان واله داغستاني )نادرنامهدر (

توان گفت که حزين تفصيل اين  پس مي. اند، مختلف نيست غيره داده و) واقع بيان
  .ز شخصي معتبر شنيده بودغيره را ا حمله و

کند که بجز بابر، ديگر تيموريان هند  شکايتي شروع مي حزين اين گزارش را با
کردند،  سوي اينها دراز مي پادشاهان صفوي، که هميشه دست دوستي و حمايت به به

آنچه حزين در اين مورد نوشته است شنيدني . دادند العمل متقابل را نشان نمي عکس
  :است
نيز مادام الحيات چه در ايام دولت هند و چه قبل از آن شيوة اعتضار و اظهار ) بابر(”

 و در وقت سنوح قضاياي هايله …آن دولت قاهره شعار ساخته خلوِص وداد نسبت به
سبب آسودگي و عدم منازع قوي در گوشة مملکت  در ايران يا زوال اغراض ايشان، به

وِر موفور ساخته، راه آشنايي مسدود آثار نخوت و غر هند آن شيوه را مبدل به
همانا رسوخ اين شيوه از . يافته داشتند و اين عادت در طباع سلسلة بابريه استقرار مي

غرض  تأثيرات آب و هواي هند است، چه ظاهر است که خلِق اين ديار با کسي بي



  هنِد حزين  ٤٩

  

ان اين ديار را ها پيداست که قبل از اسالم نيز رايان و فرمانده آشنا نيند و از باستان نامه
  .١“همين طبيعت بود

. ها داشتند صفوي اي با مستحضر هستيم که تيموريان هند روابط نزديک و دوستانه
علل  هزارها ايراني، از آن جمله حتّي افرادي از خانوادة صفويان و امرا و وزراي آنها به

ت که هند منتقل شدند و در رفاِه زندگي كردند، ولي اين هم حقيقت اس مختلف به
ها و  كردن سفيران دوستي و نامه وجود رد و بدل تيمورياِن هند و صفويان ايران با

يکديگر اعتماد کلّي  پيامهاي خلوص و مودت، بنابر علل سياسي و نظامي و خاکي به
نفع آنها بوده و  کردند که به دو کشور اقداماتي مي هر. ترسيدند نداشتند و از يکديگر مي

. شد ش حفظ موقعيت خود، منافع کشور ديگر ناديده گرفته ميبعضي اوقات در تال
حزين  حفظ منافع خود نباشد و بايد به کشوري نيست که مايل به. سياست همين است

گزاران و  يادآور شويم که همة تيموريان هند دست نشاندة آنها نبودند که مثل باج
رست نيست که تيمورياِن هند اين نظر حزين هم د. کردند زيردستان آنها هند را اداره مي

دارد که داراي گزارشهاي مفصّل رد و  منابع معتبري وجود. »داشتند آشنايي مسدود راِه«
اسم سفرا و متون . ها و پيامها مابين اين دو خانوادة بزرگ شاهي است بدل سفرا و نامه

 Indo-Persianاند و کتاب  هاي شاهي تاکنون در منابِع معتبر و معاصر مضبوط نامه

Relationsکند االسالم اين موضوع را مفصّل بررسي مي  تأليف استاد رياض.  
، چون )١٧٣١-١٧٢٢(حزين نوشته است که در زمان سلطنت شاه طهماسب دوم 

ضعف گراييدند، تيموريان اصالً  ها به زوال نهاد و صفوي به اوضاع سياسي رو
آشنايي را  و پسرش حسين راهويس افغان  عکس با مير ها کمک نکردند و به صفوي به
ولي قضيه اين است که . اين درست است. ها هم نوشتند آنها حتّي نامه کردند و به باز
ايران  کرد و گرگين، استاندار قندهار، او را گرفت و به ها شورش ويس عليه صفوي مير

ار قنده حج رفت و سپس به به. کرد او با دربار صفوي روابط دوستانه برقرار. فرستاد
خطبه . کرد داد و خود را زيردست تيمورياِن هند اعالم گرگين را شکست. برگشت

کرد و  ظاهر قبول پادشاه اين موقعيت او را به. شاه تيموري هند خوانده شد نام بهادر به
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  ٥٠  قند پارسي

  

ولي اين اقدام سياسي پادشاه تيموري، اضطراري و . کرد او را علي مردان خان خطاب
  .مصلحت سياسي بود

شاه سلطان حسين صفوي  صورت اين پيشامد را نپسنديد و پنهاني به ره او به
ويس در قندهار اطالع داد و خواستار  او را دربارة خطر حضور مير. اي نوشت نامه

  .هاي اين دوره، اين امر مقدور نبود اقداماتي عليه او شد، ولي براي صفوي
زيب  د از اورنگويژه بع اين ادعاي حزين هم درست است که تيموريان هند به

  .شدند هند فرستاده مي که نمايندگان سياسي ايران به حالي ايران نفرستادند؛ در سفرايي به
هند و  حزين چنان که قبالً گفته شد، اطالعات جديدي دربارة حملة نادر به

باز هم مورخان بعدي از بيانات . آن را فراهم نکرده است جرياناِت ديگر مربوط به
گويد  او درست مي. اند ِق اظهارات مورخان ديگر معاصر استفاده کردهحزين براي تصدي

حزين علّت عدم اعتنا . شاه را نداد که محمد شاه تيموري پاسخ مناسب سفيران نادر
هاي نادر در دربار تيموريان هند را چنين توضيح داده است که اينها فکر  نامه به
غانستان موفق نخواهد شد و بنابراين الزم کردند که نادرشاه در فعاليتهاي خود در اف مي

شاه در برنامة خود موفق شد و باألخره  اي برقرار کنند؛ ولي نادر نيست که با او رابطه
هند آمد و دهلي را گرفت که در حقيقت ناکامي سياست خارجي هنديها را نشان  به
  .دهد مي

شتر از سه نفر دربارة كشتار اهل دهلي، حزين نوشته است که در جنگ کرنال بي
قزلباش کشته نشدند و بيست نفر زخمي شدند، ولي در شورِش اهل دهلي عليه نادر و 

بردند ـ تقريباً هفتصد نفر  سرمي سربازانش ـ که در کوچه و بازار پايتخت تيموريان به
  .کشته شدند و بنابراين نادر دستور قتل عام اهِل دهلي را داد

بنارس، طرق و  ه تا دهلي و از دهلي بهحزين در دوران مسافرت خود از تتّ
کراهت و نفرت در  تمامي اين مملکت را هميشه ناامن و خطرناک يافت و به شوارِع

اينجا آمدند، و  وجود اين اوضاع هند به حزين دربارة ايرانيهايي که با. ١اينجا زيست
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  هنِد حزين  ٥١

  

ن هند حمله و اين کشور را تسخير نکردند، چني که چرا سالطين ايران به اين
  :دهد مي نظر
وجه عدم ضبط سالطين عجم هندوستان را بر ارباب بصيرت واضح است، چه کسي ”

را که مقري و مقاِم اقامتي چون ممالک ايران باشد که بالذات اعدل و اشرف و بالعرض 
اختيار خويش اقامت در هندوستان  احسن و اکمل معمورة ربع مکشوف است، هرگز به

توقف در اين   است که بغير از حال اضطرار راضي بهنتواند بود و طبيعت مجبول
سرزمين نگردد و اين معني مشترک است در پادشاه و رعيت و سپاه و چنين است حال 
هر که او را حس صحيح بوده در آب و هواي ديگر خاصه در ممالک ايران و روم 

 بازگشت نيابد و اين ديار درآيد و قدرت خبر به تربيت يافته باشد، مگر آنکه غافل و بي
سبب موانع و عوارض وي را مجال اقامت در جايي نمانده و سالف ايام  يا آنکه به

اعتبار  مال و جاهي بي صعوبت و زبوني تمام گذرانيده در اين ديار به خويش را به
تدريج عادت  االحساس و سفله نهاد بوده، دل بر آن بندد و به غايت ضعيف رسد و به

  .١“ آرام گيردپذير گشته، انس و
حتّي ابياتي . دهد دست نمي خالصه اينکه حزين فرصتي را براي انتقاد از هند از
هند و اهل هند در آنها ارائه  داريم که همين احساسات شديداً انتقادآميز حزين نسبت به
آنها با چشم اغماض بنگريم و  شده كه بعضي از آنها را نبايد جدي بگيريم، بلکه بايد به

  .بگذريم
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  شيخ علي حزين در آيينة شعرش  ٥٣

  

  شيخ علي حزين در آيينة شعرش
  ∗عبدالقادر جعفري

ـ    سـ   ور مـي  جلّي ط ت  ات خيزد سروش وادي ايمن      حزين از خامه     ا را ش نواهـ  ازد نـي آت
هاي هر شاعري را در اوضاع اجتماعي و محيط زندگي او  شخصيت و افکار و انديشه

. ي اجتماعي استسرايد، آيينة تمام نماي زندگ چه مي بايد جستجو کرد؛ زيرا که او هر
مکتب بزرگان  دانيم حزين زير نظارت پدر بزرگوارش تحصيالتش را فراگرفت و با مي

عشق الهي و عرفان، چون سعدي شيرازي، حافظ شيرازي، سنايي غزنوي، عطّار 
کرد و  وار شعر زمزمه مي نيشابوري و مولوي خوگرفت و از همان اوان زندگي، رودکي

خواند و موجب استعجاب   روزگار، اشعار خود را ميدر ميعادگاه بزرگان ادب آن
هاي  دربارة الهام گرفتن حزين از اين زندگاني پرفراز و فرود، اگر صحنه. شد بزرگان مي

ازين روي ناگزير . گردد کتابي تبديل مي دست بدهيم، اين مقاله به گوناگون آن را به
بيش از کتابهاي مدرسه در گويم که حزين کتاب جامعه را  پردازم و مي اجمال مي به

هاي زندگي از نظر وي پنهان  هيچ چيزي از عوامل و صحنه. مطالعة دايم خويش داشت
آنچه در  به. گرفت ماند و از همة آنها براي انگيختن معاني و مضامين تازه کمک مي نمي

عر خود الهام گرفتن از آنها ش افتاد توجه عميقي داشته، با زندگاني روزانة مردم اتفاق مي
. نبوغ حزين از اشعارش هويدا است. را رنگارنگ و متنوع و دلپذير و زنده ساخته است

آورد که نازک طبعان هم از  شناس است و در اشعارش چنان نکاتي مي اي روان او فرزانه
ديوانش از آغاز تا انجام بر تازگي سخن و نوآفريني و . شوند اشعارش ملول نمي

  :چنانچه احمد خان هاشمي نوشته. دهد دستي وي گواهي مي چيره
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رواق رفعت کالم وي . وي آرايندة چهرة بالغت و پيرايندة سرو بوستان براعت است”
چنين شاعر صاحب . برتر از طاق سپهر و خاطر روشن او مصقلة آيينة مهر است

اگر کسي در اين . عرصة سخنوري نيامده استعداد و صاحب مايه بعد از موالنا جامي به
  .١“ي حجت انکار نمايد و معترض شود، جز فضولي و خودپسندي نخواهد بودمعن

  :آقاي محمد صادق هم دربارة حزين نوشته
ماند و  آب زالل مي در شاعري و سخنوري مرتبة ارجمند زبان او از غايت صفا به”

  .٢“رسانده سلک لَآلي مي کالم او نهايت آبداري نسبت به
 تقليد از زبان و سبک شعرا و متقدمان، دوباره کاري نظران برآنند که بعضي از کوته

که اگر بتوانيم  دانند، در حالي رفتن و ارتجاع مي است و بازگشت ادبي را نوعي واپس
مفاهيم را در قالب الفاظ سخته و زيباي قديم که در دست شعراي جديد مورد توجه 

ايم و  د را طرح کردهنموده و هم مسايل زمان خو است بريزيم، هم سنّت خود را حفظ
حزين چنين شاعري است که . تواند بدان برسد اين باالترين حدي است که شاعري مي

توانسته است زبان فخيم شاعران را با فکر خود در هم آميخته و از آن جوهري ساخته 
هيچ موضوعي نيست که فکر روشن و . که کمتر شاعري توانسته است بدان دست يابد

  .تأمل برنيانگيزد تيزبين او را به
يکي از عوامل . اشعار او داراي مضامين اخالقي و اجتماعي و عرفاني است

زبانهاي عربي و فارسي  اي است که وي به حزين کثرت اطالعات و احاطه شهرت
انگيز  مضامين دل آوري کامل و آوردن مثالهاي مناسب، اشعار خود را به زبان و با داشته

  :گويد مي. تر و چشمگيرتر است متياز در غزلهاي وي نماياناين ا. آراسته نموده است
   طور از اَِرني گفتنجايي که به رقص آيد

  از خود چو نظر بندي دلدار نمايد رو
  تا خود نکند فاني صوفي نشود صافي
  شد عين همه عالم آن دلبر پنهاني

  هوشي مستان را مستان لقا دانند بي
  بيداردالن دانند فيض شب اسرا را

  خود کردم از نفي خود الّا را  اثبات به
  فرقي نتوان کردن از اسم مسما را
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 ِاغـِفـرِلـي وارحـمــني ناديتٌــک غَـفّـارا خواهم که نفرسـايي جان از غم هجـرانم
مثنوي، قصيده، غزل، : آزمايي نموده عبارتند از انواع شعري که حزين در آنها طبع

توان او را استاد مسلّم  ره، ولي در همة اين انواع نميغي بند، قطعه، رباعي و ترکيب
توان گفت اين است که شعر او در  طور حتمي و قطعي مي شناخت؛ اما چيزي که به

همة انواع صريح و روشن است و در بعضي از اين انواع در نهايت ظرافت و شيريني 
ي است که وي در کمتر شعر. حزين در غزل گويي سبقت از معاصران خود ربود. است

کالم عارفانه و  آميز را بر زبان نياورده و اشعار خود را با سخنان جالب و نصيحت
ورزد و آثار زندگي در  زندگي و همة عالم عشق مي حزين به. عاشقانه نياراسته باشد
  :گويد مي. زند همة اشعار او موج مي

 زبان افتاده اسـت  ام امشـب به راز پنهاني سوزد شمع لبم ميگويم و چون  عشق مي
*  
  مي عشق است كه عالم همه افسانه اوست

  خـرد پيـر خـرابــاتـي ديـوانــة اوســـت
*  

  هنــوز بـلبـل و پــروانــه در عـدم بـودنــد
  که عشق روي تو گل کرد و خار خارم سوخت

اگر بخواهيم غزليات عاشقانة او را از غزليات عارفانه جدا کنيم، بجز در موارد 
 امکان پذير نيست؛ زيرا حزين در بسياري از غزليات خود از موضوعات مختلف معدود

احاطة اين شاعر بزرگ بر اساطير ايراني و اسالمي هم در نوع خود . سخن گفته است
گوشه تمتعي و از هر خرمن  آيد که حزين از هر از مطالعة اشعارش برمي. نظير است بي

  :اي يافته است خوشه
 نفسـم را دم ازوسـتکه ني خامـة آتـش  اين جواب غزل دلکش سعدي است حزين

*  
  خامه خمش کن حزين اين غزل مولوي است

  شـادي جانـهاي پـاک ديـدة دلـهاي عشـق
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غزليات سعدي و  کاري به غزلياتش در عمق و انديشه و باريکي خيال و ظرافت
ر درجة رسد، ولي از حيث انسجام و رواني و سالست بيان و فصاحت د حافظ نمي

کند که او  اصطالح سهل و ممتنع است؛ يعني شنونده تصور مي اعالي شعري است و به
بيند از جملة  آساني مانند آن اشعار را بگويد، ولي هنگام عمل مي هم قادر است به

شود که او در سرودن آنها، هم از لحاظ  در ديوانش غزلهايي يافته مي. ممتنعات است
. اظ مضمون، از برخي از ابيات سعدي و حافظ متأثر شده استوزن و قافيه و هم از لح

يابيم که هستة آنها در  در اشعار وي بعضي نکات و مفاهيم اخالقي و عرفاني را مي
در چنين اشعاري حزين . اشعار سنايي، مولوي، سعدي و حافظ گذاشته شده است

او . ي ديده استعصارة فکر و روح مطالب واحدي را در الفاظ و ترکيب کلمات مشابه
کند و استعاره يا کناية دور از ذهني  اصول بالغت و فصاحت را تا حد اعجاز رعايت مي

کالم حزين براي خودش دنيايي است يا تصويري درست و . شود در سخن او ديده نمي
ها  او در کالم خود همة مصايب و محاسن و يا تمام تضادها و تناقض. زنده از دنيا است

حزين در توصيف و تصوير چنين دنيايي، . کند ا وجود دارد تصوير ميرا که در دني
  :گويد مي. خرج داده است قدرت و مهارت عجيبي به

  نمک عشق به داغ تو حالل است حزين
 از کـلک حزيـن زمـزمـة عشـق بيـامـوز

  که نمکدان سخن را ز تو شور دگر است
 مطرب بزن اين پرده که رامشگر روح است

 ـ علت سياست و توطئه ين و راز توفيق وي در شعرگويي، بهشيوة شيخ حز
خوشبختانه در عصر حاضر، . هاي مخالفان، قرنها بر اديبان و اهل قلم پوشيده ماند چيني

شک نيست که از حيث کميت و تنوع و . شود ديدة تحسين نگريسته مي شعر وي به
او طبعاً . لکش استتفنن در اساليب مختلف، شعرش در موضوعات مختلف، زيبا و د

ستايش او  افتد، به روي دلفريب مي چون نظرش به. دوست و زيباپسند است جمال
  :گويد مي. پردازد مي

 ايست در بر پهناي عشق تر از نقطه تنگ دايــرة آسمـــان، زاويـــة خـاکــدان
ورزي و نکات زيبايي را در اشعار پرسوز و گداز  او اسرار عاشقي و رموز عشق

با شوق و اشتياق و حال در وصف جمال طلعت دوست و مظاهر آن بيان کرده خود 
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زيرا رندي و قلندري و خرابات نشيني . است که منظور حقيقي او نهان گرديده است
  :گويد مي. مفتاح رمز عشق حقيقي است که در دستش بود

 از باده مگو شيـشه و پيـمانه کدامسـت حق را بطلب مسجد و ميخانه کدامست

*  
  بتي دارم که دل ديوانة اوست

  دانم به محفل اين چه شمع است نمي
  سـروکـارم بـود بـا شعـلـه خـويي
 حزين از کوي معماران گل نيست

  خـراب جـلـوة مسـتـانـة اوسـت
  که جان قدسـيان پـروانـة اوسـت
  دل مـن گـرم آتـشـخانـة اوسـت
 خـرابـات محــبت خانــة اوسـت

، و با حفظ آداب شريعت، سالک مراحل طريقت و حقيقت تصوف مايل حزين به
مذهب او مذهب واقعي و معنوي است که مانند مذهب همة عاشقان . آيد نظر مي به

اصول و فروع آن را در بسياري از اشعار خود . صادق از همة مذاهب جدا است
  :گويد مي. تفصيل توضيح داده است به

 سـواري درآمد غبـاري فروريخـت هان چيست در چشم عارفسواد ج

*  
 از شهد هوس ذايقة عشق نفور است عاشـق نشـود شيفـتة حسن مجازي

*  
 بر لبم زمزمة عشـق زبور دگـر اسـت چه عجب گر رود از نالة من کوه ز جا

*  
 از يک چراغ کعبه و بتخانه روشن است عالـم تمـام از رخ جانـانه روشـن است

حسرت و يأس دچار  بينيم، ما را نيز به عارش ميانگيزي که در اش هاي عبرت صحنه
  :او زمان و ايام را آموزگار و دنيا و جهان را کاروانسرا گفته است. کند مي

  ما  طفل خاميم و ستمکاري ايام به
 زاديم آلودة عيشيم که گلشن تهمت

  آموزتر از سيلي استاد آمد ادب
 پر و بالي نگشـوديم که صياد آمـد

مهري  خورد و از بي روزگاران گذشته حسرت مي نالد و به ران ميشاعر از فراق يا
  :راند روزگار و تفسير احوال زمانه سخن مي

  اي کـه نـداده وفـا کنـد وعـده نـازد به  در راه انـتـظار تـپـد گـر چـنـيـن دلـم
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 با يـار مجـلــس اَر نـگــه آشــنا کـند زبان حزين خوشوقت عاشقي که فتد بي

*  
  ن خزان زده بلبل که در فراق چمنخوش آ

خود کشت الله زار کند   ز چاک سينة 
آنچه  از گفتار و اشعار و کردار او آشکار است كه اعتقادي راسخ و ايماني کامل به

گفتار و کردار و کرامات عرفا و  داشته است و همچنين به ، آمدهدر دين مبين اسالم
 ترديدي در عقايد او راه نيافته است و گاه شک و هيچ. ن کامل ايمان داشته استصوفيا

افکار فلسفي و استدالالت منطقي کمتر سروکار داشته و بحث و استدالل و شک و  با
او با افکار فلسفي آشنا بوده، . دانسته است هيچ وجه در امور ديني جايز نمي ترديد را به

، علوم عقلي را توان گفت عالوه بر علوم نقلي از ادب و تفسير قرآن و حديث بلکه مي
چنانکه از اشعار او پيداست، اصطالحات فلسفي را کامالً . نيز آموخته بوده است

  .دانسته است مي
ترس از . كند ثباتي دنيا او را نگران مي تزلزل و بي. کند حزين حسن خدا را حس مي

نها لرزاند و اين همه او را از دنياي انسا مرگ، ترس از گناه و ترس از دوزخ او را مي
  :گويد مي. کشاند سوي خدا مي به

  جاه خداونديت خدايا به
  حاصلم طمع نيست از کشت بي

  بسي شرمسارم ز نفس فضول
  کف  ندارم بجز عجز چيزي به

 ام عجز خويش ه درگاهت آوردهب

  که بخشي مقام رضامنديت
  به خشنوديت کار دارد دلم

  عصيان ملول  طاعت مکدر ز ز
  شد از کف مرا نقد فرصت تلف

 برگي افگنده پيش سر از شرم بي
کند تا ثناي خود را  نيازي خويش را توضيح مي عجز و انکسار و قناعت و بي

توان يافت که حزين مداحي طامع  مطالعة اشعارش مي با. چنانکه خواهد خاتمه بخشد
امثال اين اشعار در ديوانش کم . نيازي و قناعت کرده است صريحاً اعالم بي. نيست

طمعي و  اينها داللت بر کمال استغنا و علو طبع و بلندي همت و بينيست و همة 
توان  کند و اين صفات را در شاعر ديگر کمتر مي زخارف دنيوي مي اعتنايي حزين به بي
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دمد، تکيه گاهي است بزرگ در مصايب  روح توکّل که حزين در انسان مي. يافت
  :گويد حتّي مي. زندگاني

  هر که را کشور دل ملک سليماني شد
 کون و مـکان به زير نگين قناعت اسـت

  ِر دگر استدو جهان ديدة مو درنظر هر
 ملک سليمان چه حاجت است مور مرا به

او شيوة . بيشتر اشعار حزين از فروغ انسانيت و ايثار و جوانمردي نوراني است
يکديگر همدلي و همدردي  همة انسانها با. دارد مردي و جوانمردي را دوست مي

بهره است، شايستة اين جهان  حقيقت آن کس که از اين فضيلت بي در. ورزند يم
صورتهاي  جا عواطف انساني، همدلي و محبت و پيوستگي افراد بشر به همه. نيست

تر و  درنظر حزين، احسان و نيکوکاري از هر عبادتي شريف. گر است گوناگون جلوه
کمتر شاعري . ن دردهاي انساني استتري در حقيقت حزين سرايندة عميق. واالتر است

چون حزين حساس و آتشين و غمناک ديده شده و کمتر شاعري چون او، دلي لبريز از 
از ديگر مزاياي اشعار وي برگزيدگي ذات و فطرت اوست که در . اندوه و درد داشت

اگر شعر شعراي متقدم را در نظر داشته باشيم، درمي يابيم که . شود اشعارش منعکس مي
تقليد صحيح و بجا درهم آميخته است و نتيجه آن شده  حزين قدرت شاعرانه را با
اشعار استادان سبک خراساني و هندي پهلو زند و  تواند با است که اشعار بلند او مي

اگر بخواهيم براي آن لقبي . شعرش شعري دلنواز و خوش آهنگ است. همتراز باشد
  :گويم نازم و مي گفتة او مي پس به. نيماختيار کنيم، بايد لقب دلفريب را بگزي

  زير قلم توست حزين کشور معني
 

  ها نگين اين نقش ندارند خديوان به
 

  منابع
مطبع ، شمع انجمن: حسن بن صديقنواب قنّوجي بخارايي، اميرالملك سيد محمد  .١

 .م ١٨٩٦/ه ١٢٩٣شاهجهاني، بوپال، 

  .بيالغرا مخزن :خاناحمد علي هاشمي سنديلوي،  .٢
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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
                                                   

  .ار فارسي دانشگاه دهلي، دهلياستادي  ∗
. م زميني و توتوناشهرستاني است در گيالن داراي محصول برنج، چاي، ابريشم، نيشکر، کنف، باد: الهيجان  .1
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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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  شيخ محمد علي حزين الهيجي در آيينة رباعيات  ٦٧

  

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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  ٦٨  قند پارسي

  

  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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  شيخ محمد علي حزين الهيجي در آيينة رباعيات  ٦٩

  

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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  حزين به عنوان يك عارِف كامل  ٧٣

  

  حزين به عنوان يك عارِف كامل
  ∗شميم اختر

دست، حكيم و طبيب و  عالمه شيخ علي حزين، شاعر برجسته و نويسندة چيره
گويي محتاج تعارف نيست، اما در  در سخن. جميع علوم بوده است و آگاه به فلسفي

دورة صفويه كسي از دانشوران معاصر و نيز بعد از آن، چنين جامع جميع علومي را 
اين امر در حق چنين صوفِي صافي انصاف . شمار نياورده است زمرة صوفيان به در

  .نيست
. در دورة شاهان صفوي، از روي تعصّب مذهبي، زندگاني متصوفانه متصور نيست

كرد كه آن همه  نبايد فراموش. شيخ علي حزين يادگار آخرين دور دولت صفويه بود
اند، شيخ علي حزين الهيجي هم داشته  ودهغيره دارا ب ماية عرفاني كه شيخ سعدي و

چشم عبرت بين  حزين زوال و خاتمة عهد دولت صفويه عاليه را به. است
عارف كامل، حضرت عبدالقادر گيالني كه در ميدان عرفان مرتبة  او به. كرد مشاهده

كرده بود كه در زندگي  عرفان در وجود حزين چنين جا. ١بلندي دارد اعتقاد داشت
خواهم همة آن اوصاف عرفاني  مي. صورت شعر نمايان است و و در ديوانش بهحقيقي ا

  .را كه براي يك صوفي صافي الزم است در كالم حزين بجويم
  :به قول عالمه شبلي نعماني

  .٢“خمير ماية عرفان اصالً عشق حقيقي است كه سر تا پا جذب و جوش است”
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عشق  ، آن عشق را ببينيم كه بهتوانيم در نوشتة سوانح حيات عالمة موصوف ما مي
زيبا رويي  حقيقي عوض شد؛ چرا كه شيخ علي حزين الهيجي هم در ايام شباب به

نيز حزين همة . عشق حقيقي مبدل گرديد اين عشق مجازي به. فريفته شده بود
  .ازدواج نداد سربرد و تن به اش را مجردانه به زندگي

وقتي كه جذبة عشق . هل عرفان استعشق حقيقي واردات مختلفه دارد كه طريق ا
رود و رفته رفته اهميت دنيا و  شود فرق بين دوست و دشمن ازبين مي حقيقي غالب مي

شود و در خاطر  شود و لذّتهاي عيش و عشرت عارف كامل تمام مي مافيها هيچ مي
  :گويد شود كه مي گيرد و بر عاشق چنين كيفيتي جاري مي عاشق جمال معشوق جا مي

  پرست اينجا تماشاي دگر دارم  صورتنيم
  ها آيينـه سيـماي دگر دارم در اين آييـنه

بايد كه در آيينة شعرهاي حزين آن همه مدارج و دستورهاي عرفاني را ببينيم كه 
اند، يعني شريعت، طريقت،  دانشوران ادبيات براي شعرهاي عرفاني قايل شده

دهد تا  زل معشوق حقيقي را نشان ميالوجود، مرشد كامل و يا سالك كه راه من وحدت
  .١كرده راه توسط او جلوة محبوب را ديدار كند عاشق گم

شود و يا پيدا است  چه كه ظاهر مي در نگاه عارف كامل در اين جهان حادث هر
شود كه  حتّي مجبور مي. بيند شييء جلوة محبوب را مي مرضي الهي است و در هر

من تو شدم تو من ”گويد  رسد كه مي منزلي مي هو رفته رفته ب» اوست همه«بگويد 
اين همه منزلهاي متصوفانه در كالم حزين . »اَنَاالحق«گويد  آيد كه مي و وقتي مي“ شدي

  :گويد وجود دارد؛ چنانكه در بيت زيرين مي
  در آن روزي كه كردند آبياري خاك آدم را

  نمـك پروردة شور مـحبت شد خمـير من
حزين عشق را دين و ايمان .  عشق خمير ماية عرفان استحزين بندة عشق بود و

  :تصور كرده گفته است
 مهر تو در خاك روم ملتم اينسـت با درد تو بودم عشق تو زادم من و با با
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  حزين به عنوان يك عارِف كامل  ٧٥

  

  :گاه بناي همة آفاق است پيش حزين، عشق شيرازة نظام عالم وتكيه
 ديواِر محبت پشت دو جهان است به د از عشـقشيرازة اوراق دو عالـم بو

  :گويد در جاي ديگر مي
  دايـــرة آســمـــان زاويــة خــاكـــدان
  اي است در بر پهناي عشق تر از نقطه تنگ

  :گويد عشق در رگ و پي حزين آن چنان سرايت كرده بود كه خودش مي
  عشق است، باقي افسانه]مهه[ در ســرا پـردة وجـود حـزيـن

دنبال  م و پريشان و مضطرب، بهعاشق در جستجوي وصال محبوب سرگر
  :گويد حزين مي. اي است كه براي حال زار او سبب راحت باشد وسيله

 ز زلفش نامة مشكين ختام آورد مستان را صبا از منزل سلمي سالم آورد مستان را
شده  سازد و در خيال خود گم تر مي سالم و پيام معشوق و تمناي عاشق را افزون

  :گويد مي
  ار آمد پريشـان طره چون سنبلنسيم نو به

  صبوحي نرگس مخمور جام آورد مستان را
ديوانه اگر اميد وصال محبوب را دارد بايد صبر و تحمل پيشه كند و خيال آبرو هم 

  :اين جذبه را حزين بدين صورت ظاهر كرده است. نماند براي او باقي
  دريدنهاي جيب غنچه از باد سحرگاهي

  ام آورد مستان رابرون از خرقة ناموس و ن
هنگام پيام وصال محبوب، برپا شدن جشنهاي شادي و مسرت هم الزم است و در 
. چنين موقعي محفل سرود و شمع آراستن، باعث اظهار مسرت و پذيراي معشوق است

معشوق حزين . آرايند كرد كه در محفل صوفيانه بزم سماع هم مي نبايد فراموش
  :گويد الم وجود دارد و حزين ميمحبوب حقيقي است كه در سراسر ع

  دو عالم خلوت يار است مطرب پرده را سركن
  سـروش خاص او در بزم عام آورد مسـتان را

اين است كه . كند در بيت مذكور بكاربردن صنعت مطابقه لذّت ديگري پيدا مي
الزم است و در بزم عام پرده سركردن مطرب لطف ديگري دارد؛ » پرده«براي خلوت 

  .در بزم عام سركردن پرده، سبب افشاي رازهاي سربسته خواهد شدچرا كه 



  ٧٦  قند پارسي

  

عاشق هنوز پايبند دستور شرعي . در عرفان، شريعت هم مرتبة مخصوصي دارد
سجود است و در حالت نماز هم تماشاي جلوة محبوب  وقت سحر به است و به

  :حزين اين كيفيت را در بيت زيرين ضبط كرده است. كند مي
  بوديم سرمست چنين سازيسحر در پاي خم 

  خيــال قـامـت او در قيــام آورد مســتان را
حزين . در منزل عشق تفريق مذهب و ملّت و رنگ و نسل را مقامي نيست

  :گويد مي
  آن ماند ياران به  سلوكم در طريق عشق با

  كه مورلنگ همراهي كند چابك سواران را
  :كند صورت بيان مياين  حزين در بيت ديگر اين تفاوتهاي مختلف را به
  لـب سـاقي خـيـاِل صـلح شـيخ و بـرهـمن دارد

  شراب كفر و دين سوزي به جام آورد مستان را
  :در بيت ديگر گفته است كه

  نزاع كفـر و دين برخاسـت تا برقـع برافكندي
  كند شيخ و برهمن سجده آن محراب ابرو را

  مرشد و سالك و عارف كامل
كه از خواندن و آموختن حاصل شود، بلكه احساس در حقيقت عرفان چيزي نيست 
منزل مكاشفه و  شود و آهسته آهسته به خود پيدا مي دروني و باطني است كه خود به

  .رسد، جايي كه خطرات گم كردن راه هم وجود دارد حال مي
شناسند  نام مرشد مي زبان فارسي او را به پير و راهبري است، كه در لذا احتياج به

الضمير   صوفيه، مرتبة مرشد آن چنان بلند است كه وقتي ارباب تصوف ما فيو در زمرة
هاي كيف و سرور، جام و سبو، ساغر و مينا،  واژه خواهند اظهار نمايند، به خود را مي

مغان  نام پير كنند و در همان موقع همان راهنما را به ميكده و پيمانه بيان مي
  .كنند مي ياد

  :انيبه قول علّامه شبلي نعم
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رندي و سرمستي مربوط بودند  ها كه به اعجاز تصوف اين است كه آن همه واژه”
  .١“ترجماني حقايق و اسرار وابسته شدند به
، نقل، جاي مرشد، لفظ ساقي و لوازم ميخواري، ميكده، جام، سبو، شيشه، صراحي به

اني گزك، نشئه، خمار، صبوحي، مطرب، نغمه، سرور و اين همه را در شعرهاي عرف
برند و اسرار و رمزهاي رقيق  توضيح مدارج و واردات عرفاني بكارمي بينيم كه در مي

  :نمايند اين همه واژه ظاهر مي عرفاني را به
باالخره بر عاشق آن حالت . بينيم اين همه احوال را ما در شعرهاي عرفاني حزين مي”

آيد و آن وقت بين  اما درنظر نمي. جا وجود دارد شود كه معشوقش در هر جاري مي
  .“ماند مي عاشق و معشوق فقط حيراني و پريشاني خاطر باقي

  :گويد حزين مي
  چـو نـور و بصـر و روح در تنـي و هنـوز

  ميان ماه و تو صد پرده حايل افتاده است
  :كند اندازة استفسار ظاهر مي اين حيراني و پريشاني خاطر را حزين به

 ايي؟اي يار نه در كوچه و بازار، كج گهت كوچـه و بازار با آنكه بود جلوه
  :كند همين خيال را در جاي ديگر بدين صورت ظاهر مي

  سر تا سر اين دشت پر از جلوة ليلي است
  اما نتـوان گفـت كه جانـانه كـدام اسـت

يك عارف كامل است تا بر عاشق زار،  در گشايش رازهاي سربسته، حتماً احتياج به
لذا الزم است كه عاشق هم در جستجو و تالش . كند ا آسانادراك اسرار الهي ر
حزين اين احساس را در اين شعر . خود و سرمست و گم كند محبوب، خود را بي

  :چنين توضيح داده است
 مسـتانه بگو رمـزي بگشـاي معما را ساقي قدحي درده از خود بستان ما را

براي آن . مت هشياران نيستدرك اسرار الهي و يا ديدار جلوة محبوب حقيقي، قس
  :چنان كه حزين گفته است. حالت، تحير و سرمستي هم الزم است
 زدگان دانند آن عارض زيبـا را حيرت گنجد در ساغر هشياران اين نشر نمي
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تر  هر طلب، افزون نشيند، بلكه با اي است كه تشنگي او فرونمي عارف الهي تشنه
ل حزين ببينيم كه سراسر از بادة عرفان لبريز اين حالت تشنگي را در يك غز. شود مي

  .است
  ابر كفت بنازم فيضي بيار ساقي
  برخيز و جلوه سركن بگشاي حور مشكين

  روي كارم  آبي بهساغر بده كه آيد 
 از شـيوة نـگاهـت وز جـلـوة جمـالـت

  گرد سرت بگردم جامي بيار ساقي
  بعد از دم بهاران شد مشكبار ساقي
  از زهد خشك دارم در دل غبار ساقي
 مي در پيـاله دارم گل در كنـار سـاقي

  اوراق زهـد و تقـوي بر باد ده حزين را
  سـاقي خمـار ما بشـكن توبـة از خـون

هاي ساقي و ميكده، جام و مي، نشئه و خمار، خم ابرو و طاق ميخانه باهم  واژه
خواهم دو  اما مي. ميابي جا مي اند كه در بيان راه طريقت، در شعرهاي حزين هر مربوط

  :سه بيت ديگر را همين جا نقل كنم
  طاق ميخانة مستان خم ابروي تو بود

 سازد چشم فسون مي نشئه در طينت مي
  صاف پيمانة عرفان رخ نيكوي تو بود

 ها نرگـس جادوي تو بود سـاقي ميـكده

  آزاد از شريعت
پيش عرفا، بين گبر . ندما بعد از ادراك اسرار الهي، عارف كامل پا بستة شريعت نمي

كند؛  هر سو، محبوب خود را ديدار مي نماند؛ چون او به نمي و مسلمان تفاوت باقي
جا معشوقش حضور دارد، و در آواز محزون مؤذن  خواه در كعبه و خواه در كليسا، هر

  .شنود و در صداي ناقوس كليسا، عاشق صداي دلنواز معبود حقيقي را مي
  :كند ين الفاظ بيان ميحزين اين كيفيت را بد

 صاحـب دالن شــناسـند آواز آشـنا را خواه از لب مسيحا خواه از زبان ناقوس
حزين گفته . ماند رسد كه دل تابع عقل نمي آن منزل مي طبع آزاد مرد عارف به

  :است كه
 دانم ولي من كافرم گر سبـحه از زنار مي ِزكف در عاشقي سررشتة دانش رها كردم

  :گنجد ارف قيل و قال شيخ و برهمن نميدر خاطر ع
  لب سـاقي خيـال صـلح شـيخ و بـرهمـن دارد

  جام آورد مستان را شراب كفر و دين سوزي به
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حتّّي در اطوار طريق شيخ و برهمن پابندي رسوم فقط تصنّع و رياكاري و 
  :گويد اي تصور كرده، مي حزين دل شيخ و برهمن را بتخانه. ظاهرداري است

  دانـي ر بتـخـانة انديشــة ديـني نمـيتـو د
  داند دل گبر و مسلمان را كه عارف كعبه مي

يابي كه  كند كه بيا و شهيد عشق شو كه در آن لذّتي مي و زاهد خشك را دعوت مي
  :توان يافت آب كوثر نمي به

 كوثر كجا به لذّت شهد شهادت است آب تيغ گلو تر كن و بـبين زاهـد بـه
كند و همان را   پابند شريعت است، دفتر فتاوي را غريق نابساني ميچون شاعر آزاد

  :گويد داند و مي مرضي رضاي حق مي
  اي قاضي اگر خواهي گردد ز تو حق راضي

  رو آتــِش مـي در زن ايـن دفتـِر فتـوي را
رسد كه در آن بتخانة دل عاشق،  منزلي مي در طلب حق و يا در منزلهاي عرفاني به

  :گويد حزين مي. شود  حقيقي جاگزين ميعكس معبوِد
 كعبه لبيـك زند بر در بتخانة ما داغ سوداي تو دارد دِل ديوانة ما

رونق كون و مكان با شمع كعبه و بتخانه نيست، بلكه جلوة محبوب است كه پرتو 
  :آن كون و مكان را روشن كرده است

  شمع ظلمتكدة كعبه و بتخانه يكيست
  رِخ جـانـانة ماعـالـم آراسـت فـروغ 

رسد،  آن مقام مي شود و صوفي به وقتي كه بر عارِف كامل، عرفان الهي ظاهر مي
  :گويد بيند و مي كند، جلوة محبوب مي سو نظاره مي هر به

 عالم همـا عيـان  اي پرتو رخ تو به ايست دار مهر تو هر جا كه ذره آيينه

  اَنَاالحق
تواند خود را از محبوب خود  عارف باهللا نمي. شود منزلهاي عرفاني همين جا تمام نمي

  :رسد كه اين جا مي خودي به جدا تصور كند و در حالت بي
  دانم دانم نمي ز خود دور آن دل آرا را نمي

  دانـم دانـم نمي جـدا از موج دريـا را نمي
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افتد، منصور حلّاج  و آن وقت كه حجاب من و تو از ميان عاشق و معشوق مي
حزين، منصور صفت، از رفتن سوي دار . شود و بر سر آن بردار مي» االحقاَنَ«گويد  مي

  :گويد ابايي ندارد و مي
 منصور صفت بر سر دارست دل ما زين جرم كه شد پرده در راز محبت

حكم كفر دارد و گناه عظيمي است، اما پيش صوفيان، » اناالحق«از روي دين گفتن 
  :ه استحزين گفت. اناالحق گفتن جرمي ندارد
 اين پردة مخالف در گوش دل موافق آيــد از در و بـام آوازة اَنَـاالحـق مـي

اي در  بايد دانست كه عالمه حزين در علم موسيقي هم مهارت كلّي داشت و رساله
در شعر باال از علم موسيقي استفاده كرده، لفظ مخالف و . علم موسيقي هم نوشته بود

در لغت، . كار برده كه لطف شعر زيادتر شده است هگوش دل موافق را بدين صورت ب
آيد كه  مي» اناالحق«از در و بام صداي . معني صوت موسيقي است به» مخالف«لفظ 

  :گويد لذا حزين مي. براي عاشق خوش است، اما بايد كه عاشق پرده سنج هم باشد
  گر پرده سنج عشقي بگشاي گوش و بشنو
 در گـوش دل گـداي خـرابـات عشــق را

  گوينـدة اَنَـاالحـق منصـــور و دار هـر دو
 در و ديــــوار آمـــــدهانّـي اَنَـــااهللا از 

  وحدت وجود
وقتي كه بر عارف كامل، نشئة . الوجود از مراتب روح است در شعر عارفانه وحدت

داند كه در اين جهان  بيند و مي كند، بجز جلوة صانع مطلق چيزي نمي عرفان غلبه مي
در غزلهاي حزين ابيات متعددي وجود دارد . سواي وجود باري تعالي چيزي نيستما

حضرت  واقعة مربوط به. كند كه دل حزين از بادة عرفان لبريز بود كه اين را ثابت مي
هر سو كه  گويد كه به حزين مي. موسي و جلوة باري تعالي روي كوه طور، مسلّم است

  :نگرم آتش سوزاني است مي
  وسي سرگرم مه در طور وجودمنم آن م

  نگرم آتش سوزاني هست هر طرف مي
هر سو كه نگاهي افكند جلوة  چون به. معني جلوة باري تعالي است سوزان، به آتش

  :گويد حزين مي. تالش و جستجو نيست لذا احتياج به. محبوب است
 اي كاشــانة اوســت دل هـر ذره نشان ز آن يار هر جايي چه جويي
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  :در طرز حزين. نماند ق عشق، تفاوتي ميان عشق و عاشق و معشوق باقيبراي غري
  چون وصـل در نگنجد هجـران كجاسـت اليق

  آري كي است اين جا معشوق و عشق و عاشق
  :حزين گفته است. و اكنون در خاطر عاشق تمنّايي نيست
  مطلوب در لباس طلبكار آمده
  مســتور بــود چهــرة زيبــانـگار مـا
 جز يار هيچ كس سِر بازار عشق نيست

  خود را به صد نياز پرستار آمده
  وار بــر ســر بـــازار آمــده مســتانـه
 هـاي خـريـدار آمـده شـيوه  يوسـف به

  :كند  الوجود را حزين بدين صورت حل ميةمسئلة وحد
 خـرد پيـِر خرابـاتي ديـوانـة اوسـت عشقست كه عالم همه افسانه اوست

  :گويد يجاي ديگر م
  هم شيشه و هم ساغر و هم باده و هم مست

  هم ساقـي و هم نايـي و هم نـاي و نوايـي
شود  گذشته از واردات عشق، چند نكتة عرفاني ديگر هم در بيتهاي حزين يافت مي

كه شاهد طبع عرفاني شيخ علي حزين است، اما اين مقالة مختصر، متحمل تفصيل آن 
مثالً در ميدان عرفان، . كنم  بيت اين عنوان اكتفا ميلذا بر نقل نمودن چند. نيست

  .قناعت، استغنا، تمنا، صبر و فنا هم در اوصاف يك عارف كامل الزم است
  ترك تمنا

  ي هست پيش من، نه مستقبل خوشا حالمنه آز
  چينم ز رنج و راحت گيتي گل مقصود مي

 كنـد آيينــة دل را نظـر بســتن مصفّــا مي

  ام امروز و فردا را يكي از قطع خواهش كرده
  ام از پـاي دل خــوار تمــنّا را بــرون آورده

 تماشـاهـاسـت در پرده همي ترك تماشـا را
  :گويد در يك غزل ديگر مي

 بجز ترك تمنّا گر تمنّاي دگر دارم حرامم بعد احرام ره فقر و فنا بستن

  صبر و قناعت
» اندك چيزي راضي شدن به«لغوي آن معني . در ضمن استغنا، صبر و قناعت هم هست

شود و  نياز مي گفتة حزين هر كه در خاطرش قناعت باشد، از طلبهاي ديگر بي به. است



  ٨٢  قند پارسي

  

سبب قناعت هر دو جهان تابع  هاي كون و مكان فارغ است و به مرد قانع از رنگيني
  .مثل مورلنگ كه حاجت ياري سليماني ندارد. اوست

  :گويد حزين مي
  سليمان چه حاجت استملك مور مرا به زير نگين قناعـت اسـت  كون و مكان به

  فنا
پيش عارف كامل، جهان فاني است، اصالً هيچ حقيقت ندارد، بلكه زندگاني مثل قيد و 

  :گويد حزين مي. بند است
  انيمن صيدم و دام زندگ

  مزاق پخته مغزان باشـد به
 دارد اجل از حيات من ننگ

  زنــدان مــدام زنــدگانـي
  انديشــة خــام زنــدگانـي

 كـدام زنـدگـانـي  نـازم بـه
  :شيخ سعدي در همين مضمون غزلي سروده است

  تو حرام زندگاني اي بي
 روي خوش تو زنده بودن بي

  تو كدام زندگاني خود بي
 نام زنـدگاني مرگ اسـت به

در غزل شيخ سعدي رنگ عاشقانه غالب است، اما در غزل حزين رنگ عرفاني 
  .هرتر استظا

رسد، خود را در عشق محبوب حقيقي  مرتبة كمال مي مرد عارف كامل وقتي كه به
  :گويد حزين مي. كند و فناي في اهللا منزل آخرين تصوف است فنا مي

 خود كردن از نفي خود دل آرا اثبات به تا خود نكند فاني صوفي نشـود صـافي
  :گويد در يك بيت ديگر مي

 داني ِستان چه مي لاي از د تو دل نداده دانـي بقــيه جســم و جهـان چـه مي

  منابع
 . جلد پنچم،شعرالعجم: شبليالعلما محمد  شبلي نعماني، شمس .١

، جامع برقي )عليگ(مرتبة مولوي عبدالحق ، عقد ثريا :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهي .٢
 . م١٩٣٤، پريس، دهلي

  



  بيدل و حزين  ٨٣

  

  بيدل و حزين
  ∗الظّفر سيد احسن

بدون شک يکي از گويندگان و نويسندگان برجسته و جامع علوم بوده شيخ علي حزين 
سخنان منظوم و منثور او از ديرباز مورد بحث و بررسي استادان ارجمند، مثل . است

براون، . جي.اهللا صفا، خيامپور، دکتر علي رضا نقوي، اي علي اکبر دهخدا، ذبيح
علي، شيخ اکرام، احمد منزوي، عزيزالحسن جعفري، کاظم رضوي و ديگران  دمسعو

حتّي پروفسور شميم اختر، رئيس بخش فارسي دانشگاه هندوي . قرارگرفته است
اند و در اين سمينار بسياري از  قيمت خود را دربارة حزين نوشته نامة ذي بنارس، پايان

محمد حسين . ورد بحث قرار خواهند داداستادان برجستة هند و ايران اين موضوع را م
نوشته است که شيخ حزين اکثر » حزين«، تحت عنوان فارس نگارستانآزاد در کتاب 

چنانچه دربارة ابوالفضل و . داد گويندگان و نويسندگان هندي را هدف انتقاد قرار مي
  :گفت فيضي مي

  .“در زاغان هند از اين دو برادر بهتري برنخاسته”
  :گفت اصر علي و بيدل ميو دربارة ن

آيد؛ اگر مراجعت ايران دست دهد، براي  فهم نمي نظم ناصر علي و نظم بيدل به”
  .١“ريشخنِد بزم احباب، ره آوردي بهتر از اين نيست
اي بين نثرهاي  توان يک بررسي مقايسه اين نقد مرا بدين امر متوجه کرد که مي

 و سوانح حيات او حزين تذکرة را در داد، اما اين گفتة حزين بيدل و حزين انجام

                                                   
  .دانشيار فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو  ∗
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  ٨٤  قند پارسي

  

کنم؛ چون حسين آزاد از جمله  همة تالش و جستجوي زياد، نتوانستم پيدا با
حزين کتابها و . کنم گويي دروغ توانم او را متهم به نويسندگان معتبر بود، لذا نمي

نگار آثار او سيد محمد رضا رضوي  ديوانهاي ديگري هم داشته است، چنانکه فهرست
لذا  ،١وشته است که در عربي هشتاد و سه و در فارسي يکصد و چهل و چهار اثر داردن

  :نويسد ممکن است آن نقد مزبور را نوشته باشد، چنانکه در تذکرة خود مي
هاي  هاي ديوانهاي پنجگانة خود و در ديباچه ها و خاتمه تمام اين احوال در فاتحه”

  .٢“قمي شدهنگار اين خاکسار ر قلِم حقيقت سفاين به
ها را در جاي ديگر اظهار كرده  آيد که او حتماً اين جور انديشه از اين اقتباس برمي

عالوه، در همين تذکره گويندگان و نويسندگاِن هندي را هدف انتقاد شديد  است؛ به
  :نويسد قرار داده، مي

و ، اليق اعتنا )شعري(سبب عدم بضاعت و فقدان مناسبت با اين صناعت  اکثر به”
  .٣“التفات نيستند و قابليت ذکر و سماع ندارند

  :گويد نگاران مي و در مورد تذکره
اند،  غراض فاسده که اشارت رفت ترتيب دادها ها که اين عوام با بعضي تذکره”

زاي است عاقل را، چه قطع نظر از رکاکت عبارات و ژاژخايي، منشآت  حيرت
کساني را که . شتباهات و الطايالتمشحونست از کذبها و خرافات و مملو است از ا

اند، و  اند، ورق ورق از احوال آنان نوشته آنان نداشته اند و اصالً معرفتي به نشناخته
و در کالم . اند اند، اشعار ديگران را در کار ايشان كرده جمعي که هرگز يک بيت نگفته

 نبايد و نشايد آنجا که. اند ديگري نسبت داده گويندگان تخليط نموده، سخن ديگر به
اند و جايي که بايسته و شايسته است،  صفحه صفحه ستايش و القاب و نعوت نگاشته

 کار حميريان و عوامان خطابات افاضل و اشراف به. آورند تحقير نام و تنزيل مقام مي به
اند،  چه را از جايي وانوشته هر. اند اشراف و اعالم اطالق نموده کنند، و القاب اينان به
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  بيدل و حزين  ٨٥

  

 قدرت بر تصحيح نيست، هر تحريف و تصحيف و هر سقط و غلط که در نسخ چون
  :مصرع. اند اند و صواب شمارده افتاده باشد، همه را بکاربرده

  ١خود غلط معني غلط مضمون غلط انشا غلط
داده  رود که حزين نثر و نظم بيدل را حتماً مورد انتقاد قرار بنابراين امکان آن مي

 گفتة حزين را مورد تحليل و تجزيه، و نثر هر دو را مورد بررسي خواهم حاال مي. باشد
دو نکته اشاره کرده است؛ اول اينکه نثر بيدل  حزين در اين نقد به. دهم اي قرار مقايسه

ايران براي ريشخند دوستان آن را  آيد، دوم اينکه هنگام بازگشت به نمي فهمش به
وء اتّفاق بر اثر درگذشت او اين تمنّاي او آوردي بهتر خواهد برد که از س عنوان ره به

  .برآورده نشد
آثار و «نامة خود،  نثر بيدل بستگي دارد، بنده اين موضوع را در پايان تا آنجا که به

ام و در اينجا در اين  داده طور مشروح مورد بحث قرار ، به»احوال ميرزا عبدالقادر بيدل
هاي بنده در  البتّه خالصة انديشه. ل کنماش را نق گفتار مختصر، جاي آن نيست که همه

  .قرار زير است اين زمينه به
متانت، : بيدل، در نثر خود، خصايص ششگانة يک نثر خوب را که نزد او عبارتند از

هر يکي از اين خصايص . نزاکت، رنگيني، روشني، قوافي و سجع رعايت کرده است
که هنر، نزد او عبارت است از توان گفت  براساس بيانات او مي. بحث طوالني دارد

آيد و نيروي انديشه از  وجود مي زيبايي بيان که از حسن امتزاِج انواع صنايع و بدايع به
براستي بيدل در محيطي زندگي کرده است که نثر مسجع و . برد اندازه مي آن لذّت بي

 عالمة اوج خود رسيده بود و مقفع و مرصّع و رنگين، چه در هند و چه در ايران، به
  :اند چنانکه شادروان سعيد نفيسي نوشته. شد فضل محسوب مي

» تکلّف و تصنع در کاربرد کنايات و استعارات«در قرن دوازدهم تا مدتي همان اصول ”
هاي رسمي و احکام و فرامين و چه در  در نثر فارسي رايج بود و باز چه در نامه

مال استعاره و کنايه منتهاي مبالغه نويسي و چه در کارهاي ادبِي ديگر در استع تاريخ
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  ٨٦  قند پارسي

  

شد، اين روش کامالً  سالطين اروپا نوشته مي هايي که به چنانکه در نامه. اند کرده مي
  .“دو دسته تقسيم کرد توان به  نويسندگان اين دوره را هم مي…رايج بود

لک، المما گروهي که در اين زمينه بيشتر مبالغه کرده، مانند ميرزا رضي تبريزي، منشي”
فاضل خان گروسي، ميرزا ابوالحسن غفاري، ميرزا علي رضا شيرازي، ميرزا محمد 
صادق نامي اصفهاني، ميرزا عبدالکريم شيرازي، علي قلي خان واله داغستاني، محمود 

الدين  غالم علي آزاد بلگرامي، سراج آبادي، مير ميرزا قاجار، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم
  .١“خان عالي، محمد هاشم معروف بخافي خوانعلي خان آرزو، نعمت 

  :نويسد مي» نثر هندي«الشعرا بهار تحت عنوان  استاد ملک
بعينه همين بود حالت نثر در هندوستان جز اينکه فضال و علماي هندي در اظهار ”

در مناشير و مکاتيبي که . اند فضيلت زيادتر از منشيان و نويسندگان ايراني کوشيده
شود، معلوم است که نويسندة  ها يافته مي اند و در سفينه رجال ايران نوشته رجال هند به

خواهد اظهار فضل کند و کمتر مطالب بيان کردني دارد، و اگر دارد  مقيم هند بيشتر مي
جاي اينکه حرف خود را بنويسد از در و ديوار صحبت داشته و کلماتي مناسب  به

  .٢“اسب مطلبي که بايد بنويسدمن دست آورده است نه فضل فروشي خود به
توان گفت که  الشعراي بهار مي همة بيانات استاد سعيد نفيسي و ملک با توجه به

پيچيدگي و تکلّف داشت، در ادوار  سبک نويسندگي که از قرن هفتم هجري گرايش به
افزايش رفت تا آنکه در قرن يازدهم و دوازدهم هجري در کاربرد استعاره  مابعد رو به

  .روي شده است ايه و استعمال انواع صنايع و بدايع زيادهو کن
ـ  نوشت را ـ که نثر رنگين و فني مي) ه ١١٢٠ :م(حزين نثر طاهر وحيد قزويني 

  :نويسد مورد ستايش قرار داده، مي
صفاي خطش رونق . نظير آفاق گشت انشا و حسن تحرير بي در مهارت و اقتدار به”

زداي آيينة خاطر  ، و طوطي کلک شکر شکنش زنگزار بناگوش دلبران شکن بنفشه
افزاي کوثر و تسنيم، و رأي عقده گشايش، شکنج غنچة  دانشوران؛ زالل طبعش رشک
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  بيدل و حزين  ٨٧

  

 تاريخي که در ضبط احوال وقايع صفويه نوشته بر حسن …دلها را فردوس نسيم
  .١“اش ثبت دفاتر و نيز دايرالسنه و افواه است تفرج گواه، و فصول منشآت بليغه
  :نويسد در صورتي که زهرا خانلري مي

نثر اين تاريخ نمونة نثر فني عهد صفوي است و داراي مترادفات و ديگر صنايع لفظي ”
  .٢“است

  :قرار زير است نمونة نثر طاهر وحيد قزويني به
سرا آشنا و نامه  خامة سخن تحريک دل، دوستي ذاتي است، شوق، به چند به هر”

رود، آنچه  ديدة تحقيق مالحظه مي چون به. گردد لک واال ميپذير ک مواالت سيما، رقم
غلو اشتياق حرفي است دور از کار؛ و سخني که بر  آيد، نظر به زبان مي قلم را به

نه قلم را از مکنون قلِب محبت . صفحة نقش گيرد، مانند ورق ساده خالي از اعتبار
 دهان دوات را زباني که دستياري زبان بيان سطري نگارد، و نه سرشت خبري، که به

انديش را کشاکش  خاطر صداقت. قلم تحرير و مقالة خويش، گامي که بايد بردارد به
مقتضاي  اگر به. دارد واري تحير رنگ صورت آيينة سرگشته انديشة اين معني، به

  :مصرع.  عمل نمايد، شايد؛ زياده چه سر افزايد»القلب عندک فَانظُر ماذا تري فيه«
  ٣ درد دلي هست اثر خواهد کردگر ترا

واقعاً در قرن دوازدهم هجري بر اثر کاربرد استعارات و کنايات و تشبيهات و 
بودن سجع و قوافي  ها و پايبند تمثيالت و صنايع و بدايع و توالي اضافات و اعادة جمله
پيچيدگي و ابهام پيدا کرد و  و تکلّف و ساختگي در عبارات، نثر طبعاً تمايلي به

بهار، چه در ايران و  يالشعرا طبق بيانات سعيد نفيسي و ملك ويسندگان اين قرن برن
اند، حتّي که حزين هم، چنانکه از اقتباس باال  چه در هند، کمابيش اين تمايالت را داشته

سبک گويندگان و نويسندگان  شود، نتوانسته است خود را، با همة مخالفت با روشن مي
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  ٨٨  قند پارسي

  

او در توصيف علما و شعرا طرزي را بکاربرده است . ور داردهندي، از آن روش عام د
  :نويسد که نشان دهندة همين تمايل است، مثالً مي

بر مشاعر فهم واقفان مشعر توفيق، و قرايح صافيه و جرعه نوشان زمزم تحقيق، نهفته ”
مراسم وظايف  نيست که ناسکان مناسک تقوي و سالکان مسالک نشئة عقبي را اقدام به

حالي از احوال و در  اخالق حميده و مطلوبه، در طي هر به و مندوبه، و تخلق بهواج
العين است حتي آنکه جمعي که  خالل هر فعلي از افعال، مطمح نظر و نصب

الجواهر توفيق سرمدي ديدة بصيرت ايشان مکحل است، تمتع از ضروريات  کحل به
نمايند که  ارتکاب مينحوي  مشتهيات بدن عنصري به ستّة بشري و التذاذ به

دستياري نيل هر لذّتي و مطلوبي، برقع از جمال تحصيل واجبي يا مندوبي  به
  .١“گشايند مي

قرار ذيل نوشته  هاي حزين، بعضي از اقتباسهاي نثر بيدل به در کنار اين نوشته
  :شود مي
ة لوح نياز معني ساخته است و مستغني الفاظ پرداخته، از کتابخان بسمله کتاب، که بي”

ترتيب  اهللا همچنان به و مابقي آيات کالم. عبارت کمال موزوني منزل است محفوظ، به
انکار فروش کلمات موزون، منبع منکران کالم . قوافي مسجع، منزه از شايبة خلل

  .٢“تاب طريقة فصاحت، پيرو ضاللت قدمان انحراف آگاهي الهيست و عنان
خاطر آرد،  که اگر بسمل، تصور لطافتش بهچه نويسد، » کارد پرداز«از نازکيهاي ”

چه نگارد، که اگر » غالف«تواند گرديد، و از کيفيت اختراع  محتاج زخم دوباره مي
اش، در  تيغه. اين لباس تواند پوشيد خيال انديشد، خود را به معني، شوخي عرياني به
  .٣“پردازد يترتيب موزوني قطعه بهشت م اش، به تازد، و دسته عرض صفا بردم صبح مي

و تا رشتة . اهل زندگي را تا کشاکش نفس باقيست، بستگي ابواب تردد محال است”
  .٤“عمر پيچ و تابي دارد، کمند پريشاني را چين کوتاهي وهم و خيال
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  بيدل و حزين  ٨٩

  

دوِش مزدور جز با خميدن سري ندارد و گردن غيرتسليم، از هيچ جيبي سربرنمي ”
  .١“آرد

دهم،  کديگر گذاشته مورد مقايسه قرار ميکنار ي چون نثر بيدل و حزين را به
آيد  فهم نمي گويد که نثر بيدل به لذا حزين چطور مي. رسد چشم نمي تفاوت فاحشي به

داد؟ شايد اين نقد، ناشي از  آوردي براي ريشخند احباب ايراني قرار خواهد يا آن را ره
راني معاصر روي حال آنکه دانشمندان اي. همان تعصّب است که با هنديان داشته است

  :نويسد  ويژة هنر و ادب ميکيهان هوايياند؛ چنانکه  بيدل آورده به
ويژه بعد از انقالب اسالمي مورِد توجه شاعران جوان قرارگرفته است؛  بيدل به”
توان  نحوي که در بسياري از آثار منتشر شده از آنان نه تنها ردپاي اين شاعر را مي به

خواهند،  بينند و سپس آنچه را مي خود را در آيينة بيدل مياي  شاهد بود، بلکه عده
  .٢“گويند مي

اند، مثالً  و چند تن از نويسندگان برجسته نظم و نثر بيدل را مورد تحسين قرار داده
  :نويسد اهللا صفا مي ذبيح
توان انکار کرد که در موج  چه دربارة او بگويند و بخوانند، اين حقيقت را نمي هر”

  .٣“انصافيست  گاه صافيها و پاکيزگيهايي است که ناديده گرفتن آنها نوعي از بيخياالت او
  :نويسد آقاي شفيعي کدکني مي

هيچ  ناشناسي ما ايرانيان در برابر عظمت و نبوغ شعري او به سکوت و ناسپاسي و حق”
کاهد و  وجه از اهميت حقيقي مقام او در تاريخ ادبيات و زبان ملل آسياي غربي نمي

  .٤“پوشي کند تواند حضور آشکار او را در حافظه جمعي اين اقوام پرده مين
  :گويد معلّم مي

  تا کسي» معلّم«بر سخن غالب نشد چون ما 
  ٥ريـزه خـوار خـواِن عبـدالقــادر بيـدل نشـد
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  ٩٠  قند پارسي

  

  :نويسد الدين سلجوقي مي صالح
  .١“که برتري نيز داردنثر او از هيچ نثري از اسالف و معاصرين او پاي کمي ندارد و حتّي ”

  منابع
، عاكف بكدپو، دهلي، نگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين دهلوي، شمس آزاد .١

  .م ١٩٩٢
 .کشور ، مطبوعة نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٢

 .رقعات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٣

، چاپ تابان، شناسي يا تاريخ تطوِر نثر فارسي سبک: الشعرا محمد تقي بهار مشهدي، ملك .٤
 .٣ تهران، ج

 .، مطبوعة نولکشورکليات حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٥

 . شه ١٣٦٨، سروش، تهران، چاپ دوم بيدل، سپهري و سبک هندي: حسن حسيني .٦

 .، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهراندري فرهنگ فارسي: خانلري، دكتر زهرا .٧

، )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آيينه:  محمد رضا]دكتر[ي کدکني، شفيع .٨
 . شه ١٣٧١مؤسسة انتشارات آگاه، چاپ سوم زمستان 

 .٥، ج تاريخ ادبيات ايران: اهللا  ذبيح]دكتر[صفاي سمناني،  .٩

 . شه ١٣٤٣، به اهتمام عبداهللا رؤوفي، كابل، نقد بيدل: الدين صالح سلجوقي، صالح .١٠

، مطبع منشي نولكشور، لكهنو، چاپ اول االنشاء  مجمع:ان، منشي محمد امينعرف .١١
 .م ١٨٨٦ژوئن /ه ١٣٠٣المبارك  رمضان

، مقدمه بر شاهکار نثر فارسي تاريخچة تکامل نثر فارسي:  سعيد]دكتر[نفيسي تهراني،  .١٢
 .معاصر

 . م١٩٩٢، ژانويه نيادورماهنامه مجلّة  .١٣

 . م١٩٩٢ ژانويه ١٥، ٩٦٥، شمارة کيهان هواييمجلّة  .١٤
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  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي  ٩١

  

  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي
  ∗چندر شيکهر

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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  ٩٢  قند پارسي

  

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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  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي  ٩٣

  

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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  ٩٤  قند پارسي

  

 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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  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي  ٩٥

  

 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
                                                   

هاي فارسي موزة  ، فهرست نسخه)خطّي نسخة (عندليب نغمة: اي، محمد رضا بن ابوالقاسم طباطبا نهپت نجم  .1
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، ٨  از اليوت، جتاريخ هندپور، كتابخانة خدابخش، پتنا؛  ، گنجينة بانکي١٨٨، ورق ٦٩٩داس، شمارة  درگا
  .٤٣٣ ص



  ٩٦  قند پارسي

  

  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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  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي  ٩٧

  

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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  ٩٨  قند پارسي

  

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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  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي  ٩٩

  

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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  ١٠٠  قند پارسي

  

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

  منابع
، مصحح علي ١ ، جنما االحوال جهان مرآت: احمد بهبهاني، آقا احمد بن محمد علي .١

  .ش ه ١٣٧٣ناشر مرکز فرهنگي قبله، چاپ اول  دواني،
اهتمام دکتر  ، بهديده مردم: »عبدالحكيم شاه« حكيم بيگ خان ملقّب بهالهوري،  حاكم .٢

  .م ١٩٦١/ شه ١٣٣٩سيد عبداهللا، انتشارات پنجابي آکادمي، الهور، 
  .، چاپ اصفهانحزين تاريخ: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٣
  .االحوال ةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٤
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  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي  ١٠١
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  ١٠٢  قند پارسي

  

  

 



  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 
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  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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  ١١٠  قند پارسي

  

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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  ١١٢  قند پارسي

  

 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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  مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ١١٣

  

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 

  منابع
النّساء علي خان،  کوشش زينب ، بهالنفائس مجمع: الدين علي خان گوالياري، سراج آرزو .١
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  .ش ه ١٣٧٣، ١ناشر مرکز فرهنگي قبله، چاپ اول، ج 
، مطبع مسلم پريس، )مهتمم (سوانح عمري شيخ علي حزين: احمد خان، مولوي غالم .٤

  . هجري١٣١٩دهلي، 
اهتمام دکتر  ، بهديده مردم: »عبدالحكيم شاه«حكيم بيگ خان ملقّب به الهوري،  حاكم .٥

  .م ١٩٦١/ شه ١٣٣٩سيد عبداهللا، انتشارات پنجابي آکادمي، الهور، 
  .م ١٨٧٨، چاپ نولکشور، حسيني تذکرة: حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست .٦
اهتمام سيد شاه محمد عطاءالرحمن  به، خوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي .٧

  .م ١٩٥٩، مارس ٣ کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي پتنه، ج
، سيرالمتأخرين: ).م ١٨١٥/ه ١٢٣٠ :م(آبادي، نواب سيد غالم حسين خان  عظيم طباطبايي .٨

  .٢مطبع نولکشور، ج 
  . ه ١٣٣٦ چاپخانة سلطاني، بمبئي، ،االفکار نتايج: اهللا گوپاموي، محمد قدرت قدرت .٩
) يا( و اللقب لکنيةالمعروفين با االدب في تراجم نةريحا: مدرس تبريزي، شيخ محمد علي .١٠

  .، کتابفروشي خيام، چاپخانة مشفق، چاپ سوم٢، ج الكُني و االلقاب
 ، خط و تعليق از مولوي خال محمد خسته،ثريا عقد: غالم امروهي، شيخ همداني مصحفي .١١

  . م١٩٨٣/ شه ١٣٦٣مطبع دولتي، چاپ دوم، کابل 
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  ١١٤  قند پارسي

  

، مقدمه و تصحيح و ترتيب پروفسور شريف الشعرا رياض: واله داغستاني، علي قلي خان .١٢
  .م ٢٠٠١/ شه ١٣٨٠حسين قاسمي، کتابخانة رضا رامپور، 

اهتمام محمد باقر الهور،  ، بهالغرايب مخزن: سنديلوي، شيخ احمد علي خان هاشمي .١٣
  .م ١٩٦٨

کوشش  ، بهالعارفين  رياض):ه ١٢٨٨ :م(طبرستاني، رضا قلي خان ولد آقا هادي  هدايت .١٤
  .هجري ١٣٤٤مهدي علي گرگاني، انتشارات کتابفروشي محمودي، 

، مرتبه سيد شاه محمد عطاءالرحمن کاکوي، هندي سفينة: داس لكهنوي، بهگوان هندي .١٥
  .م ١٩٥٨، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي پتنه

الدوله علي ابراهيم خان خليل  از امين (ابراهيم صحف، منقول از ضميمة الکالم صةخال .١٦
، تصحيح و ترتيب عابد رضا بيداد، کتابخانة عمومي خاوري خدابخش، پتنه، )بنارسي
  .م ١٩٧٨

  



  جانورشناس برجسته: شيخ محمد علي حزين  ١١٥

  

  جانورشناس برجسته: شيخ محمد علي حزين
  ∗محمد شرِف عالم

شيخ علي حزين، يكي از نوابغ انگشت شمار زمان و روزگار خويش، بر انواع علوم و 
هم رسانيد كه ماية شگفت و اعجاب  اي قدرت و مهارت به اندازه ادبيات جهاني به

م و فنون متداول زمان دانا در تمامي علو اين مرد. دانشوران عالم اسالم قرارگرفت
شيخ حزين . خويش و همچنين در فرهنگ و تمدن اقوام جهان تبحر كامل داشت

تنها عالم اجلّ زبان عربي و شاعر بزرگ فارسي بود، بلكه عالم دين و مؤرخ و طبيب  نه
و بشردوست هم بود و در عين حال در علوم طبيعيات نيز دست داشت و سياحتهاي 

  .طوالني هم كرده بود
هجري در اصفهان متولد گرديد و پس از فراگيري  ١١٠٣شيخ علي حزين در سال 

نام بنارس  علوم و فنون، در اواخر زندگانيش در يكي از شهرهاي تاريخي هند به
خاطر انواع خوبيها كه داشت، مورد پسند او قرارگرفت؛  گزيد و اين شهر به سكونت

  :گويد حدي كه مي به
 رام است اينجاهر برهمن پسر لچهمن و  از بـنارس نـروم معبد عـام اسـت اينـجا

آرامگاش در .  هجري همين جا چشم از جهان بربست١١٨٠و سرانجام در سال 
  .شهر بنارس امروز هم مرجع خاليق است

يادگار گذاشت كه امروز هم  در علوم و فنون مختلف آثار گرانقدري از خود به
ديوان و دو تذكره از علما و شعراي فارسي در فارسي گذشته از يك . دست است در
يكي از . ، بيست رسالة علمي و ادبي هم داردسفينة علي حزين و المعاصر ةتذكرنام  به

                                                   
  .هرالحق، پتنااستاد فارسي دانشگاه دولتي فارسي و عربي موالنا مظ  ∗
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هاي خطّي كه شامل دوازده رساله است در كتابخانة خدابخش خان در پتنا و در  نسخه
 از دوازده رسالة اي چهار محقّق ايراني مجموعه. موزة بريتانياي لندن از او وجود دارد

ها دوتا  اند كه از اين رساله منتشر كرده» آيينة ميراث تهران«كمك مالي  شيخ حزين را به
  .١فارسي است تاي ديگر به عربي و ده به

 دارد پور، پتنا وجود در ديباچة مجموعه رساالت حزين كه در كتابخانة خدابخش بانكي
از احوال و آثار شيخ حزين هم مذكور اي  قرار زير است، شمه و حاوي چند رساله به

  .٢است
 ٦٦٩اين مجموعة رساالت در كتابخانة خدابخش تحت شمارة فهرست دستي 

  :اند هاي درج شدة ذيل داده شده است كه شامل رساله جا
  .رساله در حقيقت نفس و تجرد آن .١
 .رساله در مثقال، درهم و دينار .٢
 .رساله در مسئلة حدوث و قدم .٣
 .حسن مرحومجواب رقعات شيخ  .٤
 .ديباچة ديوان .٥
 .رسالة صيديه .٦
 .نامه فرس .٧
 .قصيدة الميه .٨
 .رسالة معاد .٩

 .جواب سوائل سائلي .١٠
  .بديعة الوديعة .١١
  .مثنوي .١٢

                                                   
  . بعد٣٤١، ص نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره:  سيد علي]دكتر[رضا نقوي،   .1
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  جانورشناس برجسته: شيخ محمد علي حزين  ١١٧

  

كمك آيينة ميراث   معروف و بهرسايل حزين الهيجي مجموعة رسايلي كه به
از آن جمله چهارتا شامل مجموعه كتابخانة خدابخش . نشرگرديده، دوازده رساله دارد

دارد  است و هشت رسالة ديگر كه در همان مجموعه وجود) كم، دوم، ششم و هشتمي(
  :١قرار زير است به

  . النورية الطور في شرح آةشجر .١
 . اهللا في شرح آيت شَِهداُهللاةمرآ .٢
 .المذاكرات في المحاضرات .٣
 .رساله در بشاراتي بر ظهور حضرت محمد صلّي اهللا عليه و سلّم .٤
 .اريدرساله در چگونگي صيد مرو .٥
 .رساله در سماع و آداب آن يا رساله فوايد استماع صوت حسن .٦
 .)گزيده از كتاب تاريخ حزين(رساله واقعات ايران و هند  .٧
 .رساله در جر ثقيل .٨

زبان فارسي  دو رسالة اول از فهرست يادشدة باال در عربي و باقي ديگر همه به
نويسي فارسي در  تذكرهعنوان  نامة دكتري سيد علي رضا نقوي كه به در پايان. هستند

ميالدي در تهران منتشر شده، از سه رساله زير نيز سخن  ١٩٦٤ در سال هند و پاكستان
  :٢ميان آمده است به
 هجري در ١١٥٣ حزين اين رساله را در سال :دستورالعقال در حكمت عملي .١

  .١٢٠٧.پي.اينديا آفس دي براي اين نسخه رجوع شود به. دهلي نوشت
 .١٢٨٠براون ذيل شمارة   براي نسخه رجوع شود به:حار در فقه شيعهمواعداالس .٢
هايش در  نسخه. هجري در دو شب دهلي نوشت ١١٤٤ آن را در :تاريخ احوال .٣

اين كتاب در لندن در سال . شود كتابخانة خدابخش و دوازده جاي ديگر يافت مي
هجري  ١٣١٩ميالدي  و در دهلي در سال  ١٨٥١ ميالدي، در بنارس در سال ١٨٣١

                                                   
  .، نشر ميراث مكتوبرسايل حزين الهيجي: اكبر ايراني  .1
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  ١١٨  قند پارسي

  

  ميالدي١٨٩٣سال  هجري و در كانپور به ١٢٩٣سال  منتشر گشته است و در لكهنو به
 .چاپ رسيده است جزو كليات به
 يا رسالة صيديه يا الحيوانات رساله خواصعنوان  اي به ها، رساله از اين رساله

 و  هم وجود دارد كه شامل پرندگان و خزندگان، مجموعاً طبايعرسالة خواص حيوان
خواص و عادات و خصايل صد و سيزده جاندار را موضوع بحث و بررسي 

  .دهد مي قرار
  :نويسد طالب الزاهدي جيالني مي در اواخر ديباچه، محمد علي بن ابي

نگارد، مشتمل بر مقدمه  سطري چند در ذكر بعضي انواع و احكام و خواص آنها مي
  :گردد  ميفصل تمهيدي در دو بخش تقسيم. و سه باب و خاتمه

  .شود در احكام صيد در آنچه از شريعت حقّة مقدسه ظاهر مي: فصل اول
  .در ذباحت: فصل دوم
اول، شيخ حزين از طرق و ادوات و وسايل شكارگيري، مانند سگ و  در فصل

راند و شرايطي را كه  پلنگ و يوز و باز و عقاب و تيغ و سنان و تير و دام سخن مي
در حالي . دهد ت شكار بر آن منحصر است، مفصّالً شرح مينظر ديانت حلّت و حرم از

كه در فصل دوم در روشنايي ديانت و شريعت و اصول و طريق ذباحت جانوران شكار 
  .دهد شده را موضوع بحث قرار مي

  :محتويات رساله سه فصل دارد و مقدمة فصل اول چنين است
  .در ذكر بعضي از جانوران بري و بحري و خواص آنها

بعضي از جانوران بري و بحري مشاهدات و   اين فصل شيخ حزين نسبت بهدر
اين رساله صرفاً در . دارد مطالعات شخصي در زمينة جانورشناسي خود را اظهار مي

  .شصت و دو صفحه چاپ شده است
  :قرار زير است عنوان فصل دوم از اين رساله به

ه مفيد معرفت تواند شد و در كيفيت حصول حيوان و حقيقت آن بر بيان اجمالي ك
  .»در ذكر قواي حيوانيه«: عنوان آخرين فصل از اين رساله اينگونه است

 كه جزو رسايل رسالة صيديهگفتة اكبر ايراني، مدير دفتر نشر ميراث مكتوب،  بنا به
كند و در آن معلومات مشبع  حزين الهيجي است، شصت صفحه را احاطه مي



  جانورشناس برجسته: شيخ محمد علي حزين  ١١٩

  

گوشت  انات و خواص دارويي و احكام فقهي مربوط بهانواع حيو« گرانقدري راجع به
شرح و بيان آمده  به» سنّت و اماميه و پوست آنها از ديدگاه مذاهب چهارگانة اهل

  .است
بيانات شيخ حزين در زمينة جانورشناسي كامالً بر مشاهدة عميق و دقيق وي مبتني 

د، قدر و قيمت آنها را هم آر جانوران فراهم مي او عالوه بر معلوماتي كه نسبت به. است
كند كه گوشت و پوست كداميك از آنها حالل و رواست و  از ديدگاه شريعت معين مي

كند از  جانوري اظهار نظر مي جا كه حزين نسبت به و در هر. كداميك حرام و ناروا
آورد و  ميان مي استفادة دارويي گوشت و پوست آن در امراض گوناگون هم سخن به

خواب اتفاق افتد شرح  ر نيك و بد ديدار هر جانوري را اگر ديدن آن بههمچنين تأثي
رساند كه حزين داراي شخصيتي چهارجانبه بوده است،  مطالعة اين رساله مي. دهد مي

  طبيب حاذق و داروشناس،) ٣داناي علوم شريعت،  )٢جانورشناس، ) ١: يعني
  .گو خواب) ٤

متولّد سال ( از شيخ علي حزين سيصد سال پيش  هجري نزديك به٨٠٨در سال 
عنوان  المعارف به ةشكل دائر الدين الدميري كتابي به نام عالمه كمال مردي به) ه ١١٠٣
نهصد و سي و   در سه مجلد ترتيب داد كه شرح و بيان راجع بهالحيوان الكبري ةحيو
 و صفات اين كتاب طبايع و عادات. ترتيب حروف هجا دربردارد جانور را به) ٩٣٢(دو 

 )ص(مقاماتي كه در قرآن و احاديث نبوي دهد و به مخصوص هر كدام از آنها را شرح مي
از آنها آمده است اشارت دارد و همچنين از ديدگاه شريعت، حلّت و حرمت، جواز و 

دهد و افادة  مي عدم جواز گوشت و پوست هر كدام از آنها را موضوع بحث قرار
. كند مي دن هر يك از اين جانوران را در خواب بيانكدام و نيز اثر دي دارويي هر

. گرديده است حيوانات نيز در اين كتاب نقل بسياري از حكايات و وقايع مربوط به
اند كه در اين كتاب  گذشته از اينها بسياري از اوراد و عمليات و تعويذات و وظايف

مد عباس موالنا مح هر سه مجلد توسط سه دانشور موسوم به. ذكر شده است



  ١٢٠  قند پارسي

  

اردو  زبان پوري، موالنا محمد عرفان سردهنوي و موالنا نثار احمد گوندوي به فتح
  .١ ميالدي منتشر گرديد١٩٩٣ هجري برابر با ١٤١٣سال  برگردانيده شده و در ديوبند به

الدين الدميري داراي سه مجلد است كه مجلد اول  المعارف اثر كمال ةاين دائر
و مجلد سوم ) ٥٢٨( و مجلد دوم پانصد و بيست و هشت )٤٩٠(چهارصد و نود 

  .صفحه است) ٤٩٢(چهارصد 
الدين الدميري  المعارف كمال ة اثر شيخ حزين در مقايسه با دائرصيديه رسالة

آورد و  ميان مي غايت مختصر است و تنها از صد و سيزده جانور بحث و گفتگو به به
المعارف  ةكه دائر حالي  در.فارسي چاپ شده است در شصت و دو صفحه به

تري را  جانور اطالعات گسترده) ٩٣٢(الدين الدميري دربارة نهصد و سي و دو  كمال
) ١٥٠٠(قيمت در سه مجلد و در هزار و پانصد  ترجمة اردوي اين اثر ذي. دربردارد

  .صفحه چاپ شده است
ه و صيديه و بخش صيد و ذباحه و اطمععنوان  اثر ديگري در اين زمينه به

مركز تحقيقات فارسي « از سعدالدين هروي، مدون توسط محقّق حلّي، از …اشربه
. ٢دارد يافته و اهميتي بسزا ميالدي انتشار ١٩٨٣در سال » آباد ايران و پاكستان، اسالم

) ٢٣٦(شناسي دويست و سي و شش   سعدالدين هروي در زمينة حيوانصيديه رسالة
شناسي اين هر سه كتاب را باهم مقايسه  ر زمينة حيواناگر د. صفحه و دوازده فصل دارد

شويم كه رسالة شيخ علي حزين از نظر حجم اگرچه بسيار ناچيز و  بكنيم متوجه مي
بخشد اين است  كمتر است، اما چيزي كه آن را در بين كتابهاي ديگر مزيت و فزوني مي

ان شكار شده كامالً براساس الدين الدميري دربارة حلّت و حرمت جانور كه فتواي كمال
فقه حنفي است، اما شيخ علي حزين در چنين موارد گامي چند فراتر نهاده و در مورد 

چهار امام را  حلّت و حرمت جانوران طبق عقيدة سنّيان آراء هر احكام شرعي نسبت به
قه ف رعايت معتقدات شيعيان، بنا به آورده و همچنين در هر مورد به نگارش مشروحاً به

. حلّت و حرمت هر جانور فتاوي و احكامي را شرح داده است اثناعشري، نسبت به

                                                   
  .هند) اتراپرادش(، ترجمة اردو، نشر از ديوبند  الحيوان الكبريةحيو: الدين الدميري كمال  .1
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ترديدي نيست كه اين اثر شيخ حزين در زمينة جانورشناسي، اثري است گران ارز در 
  .فقه شيعي
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  حزن حزين الهيجي از اصفهان تا بنارس  ١٢٣

  

  حزن حزين الهيجي از اصفهان تا بنارس
  ∗زاد ملك محمد فرخ

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

                                                   
  .ضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ساوه، ايرانع  ∗
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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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  . الکالمصةخالنقل تذکرة  به



  ١٣٦  قند پارسي

  

  :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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  حزن حزين الهيجي از اصفهان تا بنارس  ١٣٧

  

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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  ١٣٨  قند پارسي

  

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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  حزن حزين الهيجي از اصفهان تا بنارس  ١٣٩
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  ١٤٠  قند پارسي
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٤١

  

  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند
  ∗عبداهللا عطايي

نام ايران در قرن دوازدهم هجري است و شيخ محمد علي حزين الهيجي از علماي ب
اي مادري يعارف بزرگ قرن هفتم يعني شيخ زاهد گيالني ن پانزده واسطه به نسب او با

  .رسد  صفويه ميندانخا
علم و صالح موصوف  و معروف و بهنياكان حزين قرنها در الهيجان محترم 

 هجري ١١٢٧اصفهان هجرت نمود و در سال  ار بوده بهگ پدرش كه عالمي پرهيز.اند بوده
  .در اين شهر وفات يافت

هجري متولّد و مراحل رشد و كمال و تحصيل علم و كسب  ١١٠٣حزين در سال 
مت و اشتهار اوج عظ  در آن زمان پايتخت صفويان به.نمود فضايل را در اصفهان طي

همه جا بدان كانون دولت و شوكت و جهاني رسيده، اساتيد علم و فضل و هنر از 
شيخ محمد علي حزين در آن محيط از همه جهت .  اجتماع نمودندآورده ثروت روي

مند  كسب فضايل پرداخته و از جمله علوم زمانش بهره مساعد، شب و روز نياسوده به
  .گرديد

سال از عمر وي نگذشته بود كه ناگهان فاجعة حملة هنوز بيش از سي و دو 
غالي ي قحط و المدت نه ماه در ب اين شهر بهداد و  اصفهان رخ افغانهاي غلزايي به

اش راه  نازپرورده آتش بيداد سوخت و صدها هزار مردم همه چيزش به. محاصره افتاد
از آن جمله . بود گريختمانده  كه را رمقي باقي  پيمودند و از بازماندگان هرديار عدم

يكي حزين الهيجي بود، كه در تنگناي محاصره پس از آنكه تعدادي از نزديكانش بر 
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  ١٤٢  قند پارسي

  

دربرده با تحمل هزاران رنج  هافتند، خود نيم جاني بتديار باقي ش اثر قحطي و بيماري به
از آن پس حدود ده سال پريشان حال و رنجور و . و مشقّت عزم مهاجرت نمود

هجري تندباد  ١١٤٦ تا سرانجام در سال .گريخت شهر ديگر مي  شهري بهدست از تهي
همة تالش و كوششي كه براي بازگشت  خطّة هندوستان رساند و با حوادث او را به

اين مقصود نرسيد و تا پايان عمر در هندوستان زيست و در  نمود هرگز به ايران مي به
  . سالگي وفات يافتسن هفتاد و نه هجري در شهر بنارس به ١١٨١سال 

شيواي خويش نگاشته قلم  حزين الهيجي اجمالي از شرح احوال زمان خود را با
. اين اثر نفيس يكي از منابع قابل اعتماد خصوصاً در وقايع سقوط اصفهان است. است

المللي حزين الهيجي در دانشگاه بنارس تالش نمودم   برگزاري كنگرة بينمناسبت به
ويژه  مختلف بهتكيه بر منابع  ل فروپاشي سلسلة صفويه را بابرخي علل و عوام تا

  . يادآور شومتاريخ حزين
اوج اعتالي  به) م ١٦٢٩-١٥٨٧/ه ١٠٣٨-٩٩٦(سلسلة صفويه در دورة شاه عباس 

شاردن . خود رسيد، وليكن چون وي زندگي را بدرود گفت، سير نزولي آغاز گشت
گذشته نظر افكنده  درگذشت شاه عباس بهجواهرفروش فرانسوي كه پس از نيم قرن از 

  :نويسد است، در سفرنامة خود چنين مي
همين كه اين پادشاه بزرگ و مهربان بدرود حيات گفت نعمت و آباداني نيز از ايران ”

  .١“رخت بربست
با آنكه شاه عباس . صحت اين ادعا جاي ترديد ندارد، ولي محتاج تشريح است

مملكت خود را احياء كرد، اما برخي سياستهاي او بذر آشكارا عظمت و جالل گذشتة 
  .انحطاط را نيز در ايران پاشيد

از جمله اقداماتي كه در دورة شاه عباس انجام شد و از عوامل سقوط صفويه 
محسوب است محو و نابودي كامل هستة حكومت متشرعان است كه بدون جانشين 

براساس آن دولت صفويه را بنيان شدن ايدئولوژي ديناميك ديگري، شاه اسماعيل 
  .گذاشته بود
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٤٣

  

شاه اسماعيل در ساية دعوت هوشمندانة خود، توانست بسياري از تركمانان آسياي 
او در مبارزة خود بسيار مديون . صغير، كليليه و سوريه را گرد پرچم خود جمع نمايد

و، افشار و حمايت نظامي قبايل بزرگ تركمن، تلكو، روملو، ذوالقدر، شاملو، استاجل
دست سلطان سليم عثماني در  دليل سخت كشي شيعيان به اين تركمانان به. قاجار بود

بنابراين ناچار . خانه و كاشانة خود نبودند بازگشت به ، قادر به.)م ١٥١٤/ه ٩٢٠(سال 
يافت،  اورنگ سلطنت دست شاه اسماعيل چون به. ايران را وطن خويش ساختند

تنها مذهب قلمرو خويش سازد و در ساير بالد گسترش مصمم شد مذهب تشيع را 
با اين حال توانست تشيع . ١دهد، اما شكست چالدران مانع از اجراي اين مقصد گرديد

بدين سان محقّق شد كه وحدت مذهب در . را در سراسر ايران بسط و گسترش دهد
  .رود شمار مي ايجاد وحدت ملّي عاملي مهم به

دانستند، بلكه وي  عنوان سلطان و ولي نعمت خود نمي  را بهقزلباشها شاه اسماعيل
سپس آنچه در ايران راه كمال . كردند ديدة رهبر روحاني نگريسته، او را ستايش مي را به

پيش گرفت، بسط و تعميم حكومت ديني بر سراسر مملكت بود كه نياكان وي بر آن 
  .اساس در اردبيل فرمانروايي كرده بودند

.) م ١٥١٤/ه ٩٢٠(ه شاه اسماعيل بر اثر شكست سنگين چالدران وجود آنك با
ماوراي سرحدات قلمرو خويش تحقّق  آرزوي خود، يعني تعميم تشيع به نتوانست به

، پسر و جانشينش، .)م ١٥٧٦-١٥٢٤/ه ٩٨٥-٩٣٠(بخشد، اما وي و شاه طهماسب اول 
. زمان در اوج قدرت خود بوددولت عثماني در آن . تفوق تشيع در ايران را حفظ كردند

از اينرو مساعي شاه اسماعيل و شاه طهماسب براي جلوگيري از تجاوز آن دولت كاري 
پس از شاه طهماسب، اسماعيل دوم و محمد خدابنده مدتي بر اورنگ . بس دشوار بود

سلطنت تكيه زدند و در اين زمان نظام حكومتي صفوي ضعفهاي خود را آشكار 
شاه عباس در سايه . سلطنت رسيد  ساله به١٦عباس . م ١٥٨٧/ه ٩٩٧در سال . ساخت

العاده و رهبري صحيح خود نه فقط ازبكان را در هم شكست و تركان  مساعي فوق
عثماني را از مملكت خود بيرون راند، بلكه امتيازات نظامي را نيز ـ كه سران قبايل 
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  ١٤٤  قند پارسي

  

مقاصد عاليه خود تا  او به.  كردمند شده بودند ـ نقض تركمان مدت مديدي از آن بهره
علت تجديد نظر در  اي در ساية شجاعت و سرسختي و تدبير و تا حدي به اندازه

  .تشكيالت سپاه نايل آمد
چند مذهب هنوز در ايام سلطنت شاه عباس در كشمكشهاي ميان ايران و  هر

ايران . دست دادعهده داشت، اما طولي نكشيد كه اثر كلّي خود را از  عثماني نقشي به
سلطنت مطلقه  شد، بلكه به در دورة شاه عباس ديگر دولت رجال دين محسوب نمي

ماند و رعايايش او را ستايش  با اين همه شاه عباس مرشد فرقة صوفيان باقي. مبدل شد
  .١دانستند العاده مي كردند و بسياري او را صاحب قدرتي خارق مي

 جاني تازه گرفت، لكن اين توجه مبتني بر دين در اواخر اين قرن چند امر هر
ظواهر خشك بود و در اوضاع و احوالي كامالّ متفاوت از آنچه در ايام سابق ايجاد شده 

  .وقوع پيوست بود، به
جاي آنكه عامل يكپارچگي مردم شود، آنان  احياي مذهب در اواخر دورة صفويه به

در دورة پادشاهان متأخر صفوي .  زدپراكندگي كشاند و آشفتگي و عصيان را دامن را به
اما اين روال با تعصب شديد . اي در امور دولت پيدا كرد مقام ملّاباشي جايگاه ويژه

طوري كه كلية كساني كه از مشرب تنگ و محدود ايشان متابعت  همراه بود، به
ل چون اين مبارزه در دورة صلح كام. گرفتند كردند، غالباً مورد تعذيب قرار مي نمي

دشمنان خارجي، يعني عثمانيها متوجه ساخت و  جريان داشت، ممكن نبود آن را به
كه از تركيب عاليق  اي را ـ اين علّت مبارزة مزبور نتوانست شوق آتشين يكپارچه به

پس اين مبارزه بايد در .  برانگيزاندـ آيد وجود مي مذهبي و احساسات شديد ملّي به
انگيزش آن بود كه  آمد و نتيجة تأسف عمل درميموقع  چارچوب مرزهاي كشور به

همچنانكه نهضت مذهبي اوايل صفويه اين مقصود را  جاي متّحد ساختن ملّت ـ به
ميان عناصر سنّي مذهب خشم و  اين مبارزه در. ـ اثر معكوس داشت برآورده بود

همچنين در هنگام ضرورت، مذهب از القاي روح . نارضايتي همگاني پديدآورد
نظران برآنند كه  اي كه برخي صاحب گونه به. ماند اوري در شيعيان ايران عاجزجنگ
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٤٥

  

دست قبايل غلزايي تا حدي معلول تعصب و سختگيري زياد  فاجعة سقوط اصفهان به
  .١شد ـ بوده است ساير مذاهب روا داشته مي كه در اواخر دورة صفويه نسبت به ـ

ايي كه در اين دوره بر زرتشتيان روا دليل آزار و محنته جالب است بدانيم كه به
. م ١٧١٩-١١٣٢سركردگي محمود در سال  هاي افغان به شد، چون غلزايي داشته مي

ديدة آزاديبخش نگريسته، ايشان را دشمن  آنان به كرمان وارد شدند، زرتشتيان به به
ن را طوري كه برخي محقّقا يهوديان نيز سرنوشتي محنت بار داشتند، به. تلقّي نكردند

عقيده بر آن است كه فقط زوال صفويه و ظهور فرمانرواي آزادمنشي چون نادر يهوديان 
بنابراين ظهور تعصبات مذهبي و تمسك . اصفهان و ايران را از فناي كامل نجات داد

ظواهر خشك مذهب و مبارزه با ساير مذاهب، نهايتاً كارآيي  افكار قشري و توجه به به
نازلترين حد خود  دت ملّي و جانفشاني در هنگامة خطر بهمذهب را در ايجاد وح

  .رساند
عداوت و حسدورزي ميان عناصر قديم و جديد سپاهي ايران در اواخر سلسلة 

ترين مسئلة شاه  مبرم. آيد شمار مي صفويه يكي ديگر از علل انحطاط اين دولت به
ؤساي قزلباش كردن اين موضوع بود كه وي درنظر ندارد آلت دست ر عباس روشن

تخت نشاندند، اگر موافق  اي كه او را به همان شيوه شاه عباس دريافته بود كه به. باشد
كرد، شايد براي سرنگوني او نيز توطئة مشابهي ترتيب  ميل قزلباشها حكومت نمي

بنابراين شاه عباس يك تصميم اساسي گرفت و آن پس گرفتن موقعيت ممتاز . دادند مي
او راه حلّ را در نيروي سومي جست كه شاه طهماسب .  در كشور بودرهبران قزلباش

شدند و  وجود آورده بود، يعني چركسها، گرجيان و ارامنه كه غالمان شاه خوانده مي به
لذا . شدند پس از پذيرش اسالم براي خدمت در سپاه و يا بيوتات سلطنتي تربيت مي

المان پرداخت و هستة يك ارتش دايمي آوردن هنگهاي متعدد از غ فراهم شاه عباس به
را تشكيل داد و اين امر يك ابتكار بود، زيرا تا آن زمان در تاريخ ايران تشكيل ارتشها 

اين ترتيب يك ارتش دايمي تقريباً چهل هزار نفري  به. اي و ضرورت بود برمبناي قبيله
رتش بود كه شاه عباس با تكيه بر همين ا. وجود آمد تحت فرمان مستقيم شاه به
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  ١٤٦  قند پارسي

  

همان وسعت ابتداي اين  دشمنان خارجي را سركوب كرد و مرزهاي كشور را تقريباً به
پس از ايجاد اين ارتش، مشكل اصلي پرداخت . سلسله، يعني زمان شاه اسماعيل رساند

قبل از شاه عباس، سپاهيان قزلباش بخش اعظم نيروهاي در دسترس . مواجب آنان بود
براي نگهداري سپاه قزلباش واليات مختلف تيول سران قزلباش دادند و  را تشكيل مي

حاكم هر واليت مجاز بود بخش اعظم درآمد آن واليت را مصرف كند، مشروط بر . بود
اينگونه . دستور شاه اعزام دارد دارد و در موقع لزوم به آنكه تعداد معيني سپاهي نگه

ت چنين والياتي آن هم در قالب تنها بخش كمي از عايدا. گفتند واليات را ممالك مي
لذا ميزان نقدينگي خزانه كم بود و منبع درآمد . شد شاه پرداخت مي هدايا و ديون به

  .رفت شمار نمي مناسبي براي پرداخت مواجب يك ارتش چهل هزار نفري به
 منبع درآمد شاه بود و عايدات اين امالك توسط مباشران شاه ١امالك خاصّه

اه حلّي كه شاه عباس براي اين مشكل پيدا كرد تبديل ممالك ر. شد آوري مي جمع
  .خاصّه بود به

و اين مقامات اغلب از ميان . شد امالك خاصّه توسط يك مميز ناظر شاه اداره مي
سان جذابيت اين سياست براي شاه عباس مضاعف شد  بدين. شدند غالمان انتخاب مي

  .كرد و در كوتاه مدت مشكالتش را حلّ
نخست آنكه در روش سابق، مبني . آن وارد بود در دراز مدت ايرادات اساسي بهاما 

رعايا  بر وجود حكّام قزلباش در واليت، منافع شخصي حاكم منافي ارعاب و تعدي به
عنوان ماليات و ديگر عوارض وصول  كوشيدند تا منابع ناحقي را به اگر آنان مي. بود

اما در واليت . يافت ر نتيجه بازده كاهش ميديد و د كنند، اقتصاد واليت صدمه مي
چه بيشتر از  شاه تنها يك دلبستگي داشت و آن اينكه با تحويل مبلغي هر خاصّه، ناظر

از آنجا كه او هيچ منافعي در واليت مورد . ماليات ارزيابي شده، شغل خود را حفظ كند
زندگي مردم واليت داد كه فشار مالياتي موجب تنزل سطح  نظر نداشت، اهميتي نمي

همچنين اين سياست در دراز مدت موجب ضعف نظامي كشور گرديد؛ زيرا پس . شود
. يافت و حتّي واليات مرزي را نيز شامل گرديد از شاه عباس اين سياست همچنان ادامه
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٤٧

  

نكتة ديگر آنكه غالمان اگر چه در لشكر كشي عليه عثمانيان خوب درخشيدند و برخي 
ميانشان پيدا شد، ولي فاقد شور مقاومت ناپذير جنگندگي كه  ه درفرماندهان برجست

تنها  اي كه قزلباشها را به اي است بودند؛ همان روحيه مبتني بر روحية جمعي قبيله
بنابراين . سپاهياني در خاورميانه بدل ساخته بود كه تحسين همگان را برانگيخته بودند

مت اقتصادي مملكت و ضعف نظامي آن خاصّه باعث زيان ديدن سال تبديل ممالك به
  .شد

طوري  اين سياست در زمان جانشينان شاه عباس با سرعت بيشتري ادامه يافت؛ به
كه در زمان شاه صفي، ساروتقي وزير زيرك و كاردان او با اين بهانه كه در زمان صلح 

پركردن وجود ممالك نيست تا درآمد آن را صرف سپاهيان مقيم نمايد و براي  نيازي به
شاه . خزانة شاه، حتّي واليت بسيار مهم فارس را نيز در شمار واليات خاصّه درآورد

عباس دوم نيز با استمرار اين سياست واليات قزوين، گيالن، مازندران و بخشهايي از 
اين در حالي بود كه جانشينان شاه عباس . خاصّه تبديل كرد آذربايجان و خراسان را به

ايت و سست مزاجي و غفلت از امور سپاه سخت موجبات ضعف و بر اثر عدم كف
خاصّه در قسمت اعظم ايران موجب  تبديل ممالك به. كردند ناتواني ايران را فراهم مي

  .نارضايتي شديد عمومي گرديد
  :گويد نويس فرانسوي در اين باره مي شاردن سفرنامه

گويند مباشران زالوهاي سيري  يايرانيان اين سياست را بسيار غلط و نادرست دانسته م”
همين علّت  كنند و به مكند تا خزانة شاه را آباد ناپذيري هستند كه خون رعايا را مي

قصد پركردن كيسة خود غارت  با آنكه مردم را به. نهند تظلمات مردم وقعي نمي به
اين  كند تا اينان موافق دلخواه خود به اند كه نفع شاه ايجاب مي نمايند، مدعي مي

چشم قلمرو  شكايات رسيدگي كنند و حال آنكه حكّام، واليت تحت امر خود را به
نگرند و براي خود خدم و حشم و صاحب منصب و سپاهي  مخصوص خويش مي

اند در همانجا نيز خرج  چنگ آورده چه را در واليت به اين ترتيب هر فراهم آورده، به
ن رفتار، امپراطوري را ضعيف كرده از پاي گويند اي از سوي ديگر ايرانيان مي. كنند مي

آورد، زيرا مانع از آن است كه مملكت بتواند براي خود سربازان شايسته  درمي



  ١٤٨  قند پارسي

  

كند و يا سران و بزرگان آماده داشته باشد كه در وقت ضرورت بتوان  تربيت
  .١“ميان آنان پيدا كرد سركردگان شجاع و كامالً مطلع از انضباط نظامي در

د توسعة واليات خاصّه براي ايرانيان نتيجة معكوس داشت؛ زيرا نه فقط بدون تردي
در . دولت را منفور عامه ساخت، بلكه موجب ضعف قدرت مالي و نظامي نيز گرديد

توسعة همين سياست بود كه امام قلي خان حاكم با كفايت و تواناي فارس و تمام افراد 
از خاندانهاي متنفذ و با كفايت از دستور شاه صفي كشته شدند و يكي  خاندانش به

  .ميان رفت
علّت بيم از پسرانش رسم خطرناك و  همچنين در زمان شاه عباس بود كه به

. اتّفاق ديگر شاهزادگان در حرم محصور كرد او وليعهد را به. مضري را بدعت گذاشت
ان كامالً سر برد تا زماني فرا رسد كه وي با دست بايستي آنقدر در حرم به وليعهد مي

ايام سلطنت جانشينان شاه  بررسي مختصر راجع به. دست گيرد نيازموده زمام امور را به
سازد كه ترتيبي اين چنين، چه آثار شوم و ناگواري بر خصايص  عباس روشن مي

نحوي شايسته  سر جان ملكم در عبارت ذيل به. اخالقي اين شاهزادگان باقي گذاشت
  :گويد او مي. كند اندان سلطنت را بيان ميمضار تربيت شاهزادگان خ

از سلطاني كه هرگز اجازه نداشت از زندان حرم تا زمان جلوس بر اورنگ سلطنت پا ”
افراط چنين . مند باشد رفت كه از خوي مردي و كفايت بهره خارج گذارد، انتظار نمي به

هاي پيش و رسد نتيجة مسلّم محروميت نظر مي سلطاني در پيروي از هواي نفس به
  .٢“فقدان كامل تجربة وي باشد

او اندكي . بهره است شاه صفي فوراً نشان داد كه از خصايص جدش عباس بي
از جلوس قرباني مفاسد رايج و شايع دورة اخير صفويه شد، يعني نظير ايام توقف  پس

 عياشي و خوشگذراني پرداخت و خود را بدون قيد و بند تسليم هواي نفس در حرم به
 در كتاب خود تحت عنوان (Krusinski)كروسينسكي . و ارضاي شهوات ساخت

  :نويسد  دربارة شاه صفي مي٣٣ ص انقالب ايران
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٤٩

  

خواري و زوجات خود   بلكه ايام را صرف باده،كرد امر دولت مداخله مي او كمتر به”
  .“گذراند شكار مي نموده باقي را به

جنگهاي طوالني با عثماني خاتمه داد و  م، به ١٦٣٩/ه ١٠٤٩معاهدة ذهاب در سال 
متعاقب اين معاهده شاه صفي پيشنهاد ساروتقي . طول انجاميد متجاوز از هشتاد سال به

خاصّه مبدل كرد و برخي خاندانهاي با  موقع اجرا گذاشت و ممالك بيشتري را به را به
  .كفايت را قتل عام كرد

شرب خمر و  مان غالب اوقات را به، شاه سليالتّواريخ ةزبدبه قول صاحب كتاب 
  .١قتل رساند گذراند و كلية امرا و اركان دولت را به فسق و فجور مي

  :كروسينسكي دربارة شاه سليمان چنين اظهار نظركرده است
وقتي براي وي تشريح شد كه چه خطري از جانب تركان عثماني او را تهديد ”

اعتنايي پاسخ داد چنانچه آنان   بود، با بيتر نمايد، او كه از يك پادشاه فكرش كوتاه مي
  .٢“اصفهان را براي او باقي گذارند او ديگر در بند چيزي نخواهد بود

سير حوادث شصت و پنج سال، از مرگ شاه عباس تا درگذشت شاه  چنانچه به
كنيم كه جريان انحطاط كه در آغاز غيرمحسوس بود  سليمان، نظر افكنيم، مالحظه مي

  .تدريج سرعت گرفت ن ايام بهبا سپري شد
حال بناي دولت پرهيبتي كه شاه اسماعيل صفوي بنياد گذاشت و شاه عباس  هر به

استوار و پايدار . م ١٦٩٤/ه ١١٠٦اوج اعتال رساند، آن چنان بود كه هنوز در سال  به
اي سرعت گرفت كه  اندازه نمود، ولي جريان تجزيه در زمان شاه سلطان حسين به مي
فاتحي بلند مرتبه چون اسكندر مقدوني نياز نبود،  ي فرودآوردن ضربة قطعي ديگر بهبرا

  .اي بدوي و كار نيازموده كافي بود تا طومار آن را درهم پيچد بلكه قبيله
  :كند  نقل ميالصفاي ناصري ضةرورضا قلي خان هدايت در 

ش حضور داشتند چون شاه سليمان در بستر نزع افتاد وزيراني را كه در كنار بستر”
سلطنت برداريد،  مخاطب ساخته گفت اگر طالب امنيت و آسايشيد حسين ميرزا را به
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  ١٥٠  قند پارسي

  

تكثير قدرت سلطنت و توسعة ثغور كشور مايليد عباس ميرزا را انتخاب  اما اگر به
  .١“كنيد

سرايان و اهالي حرم كه هدفي جز حفظ موقعيت خويش نداشتند،  بنابراين خواجه
البتّه جاي ترديد . دادند  نهاد را بر عباس ميرزاي نيرومند ترجيححسين ميرزاي سست

توانست جريان انحطاط  زد، مي است كه حتّي اگر عباس ميرزا بر سرير سلطنت تكيه مي
هاي انحطاط  سلطان حسين زمينه در دورة شاه. آيد  را متوقف ساخته بر مشكالت فايق

وخامت،   بهوضع داخلي رو. ويت گرديدسرعت تق ـ كه از گذشته شكل گرفته بود ـ به
آنان براي  سپاهيان فراموش شدند و اميدي به. تعصب و خشك مغزي روز افزون بود

. دولت بر نواحي دور دست نفوذ نداشت. مقابله با هرگونه معارضة جدي با دشمن نبود
زگار برخي اياالت با تشويش و ناامني رو. ها امنيت خود را از دست داده بودند جاده

گرجستان در . شدند طوري كه يزد و كرمان مدام توسط بلوچها غارت مي گذراند؛ به مي
ها  علّت رفتار ستمگرانة حسن علي خان حاكم اردالن فتنه التهاب بود و در كردستان به

روز در شرب خمر و سكونت در حرم و فساد  با اين اوضاع، شاه روز به. خواست پا به
  .دش اخالق بيشتر غرق مي

عنوان مثال زماني كه در يك مراسم با  به. خرافات بسيار معتقد بود او همچنين به
حضور درباريان در عمارت چهل ستون، ناگهان يكي از ستونهاي بلند چوبي آتش 

كسي  اي از ستونها و قسمتي از سقف سرايت كرد، شاه به پاره هاي آن به گرفت و شعله
سوختن اين تاالر گرفته  ن مشيت الهي تعلّق بهاجازة اطفاي حريق را نداده گفت چو

  .است، او با خواست خداوند ستيزه نخواهد كرد
آرامگاه سالطين  براي سركشي به. م ١٧٠٦/ه ١١١٨شاه سلطان حسين در سال 

شصت هزار نفر  اتّفاق حرم، رجال و درباريان خود كه تعداد آنان به صفويه در قم به
هزينة .  گرديد)ع( و سپس براي زيارت عازم مشهدالرضاآن شهر عزيمت كرد رسيد به مي

اين سفر آنقدر زياد بود كه نه تنها خزانه را تهي كرد، بلكه شهرهاي سر راه را نيز ويران 
  .نمود
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  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٥١

  

كفايت، تعصّب كور مذهبي عليه اقليتهاي مذهبي شدت  در زمان اين سلطان بي
  .اوج خود رسيد گرفته، به

اين شورش در حالي . لة غلزايي قندهار شورش نموددر چنين شرايطي بود كه قبي
هيچوجه شورشيان سقوط سلسلة صفويه و  اعتقاد همة مورخان به انجام شد كه به

در مقابله با شورشيان غلزايي بين سران سپاه . تسخير اصفهان را در ابتدا مدنظر نداشتند
ت و وحدت نظري رف اختالف بود و هر يك از بزرگان و فرماندهان راه خود را مي

  .وجود نداشت
حزين الهيجي كه خود در جريان وقايع اصفهان در اين شهر حضور داشت و 

  :نويسد  چنين مياحوالمصايبي را نيز متحمل گرديده بود در كتاب 
اين هم از اسباب اجراي تقدير بود كه بر يك لشگر چندين كس كه از رهگذر غفلت ”

  .١“هم اتفاق نباشد امير و سردار شوندو نفاق رأي دو تن از ايشان را با 
قصد گردآوري سپاه و  پيش از سقوط اصفهان طهماسب، وليعهد سلطان حسين به

او پس از سقوط اصفهان در قزوين تاجگذاري . مقابله با افاغنه از اصفهان خارج شد
 او هم مانند ساير پادشاهان متأخّر صفوي در حرم بزرگ شده بود و متأسفانه همة. كرد

  .خصوصيات منفي حرم را در خود جمع داشت
  :نويسد حزين در اين باره مي

پادشاه عاليجاه شاه طهماسب صفوي كه در بدايت شباب و بعد از جلوس سلطنت از ”
غايت افسرده و محزون بود، يكي از امراي جاهل  حادثة اصفهان و گرفتاري پدر به

سباب عيش و عشرت داللت كرد و ا خيال آنكه او را از غصّه و اندوه برآورد به به
آن شيوه از حد  اندك زماني چنانكه در مزاج جوانان خاصيت لهو و لعب است به به

  :اعتدال گذشت و مصداق اين مضمون شد
  شـاهـا ز مي ِگـران چـه بـر خـواهـد خـاسـت

  و ز مسـتي بيكـران چـه بر خـواهد خاسـت
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  ١٥٢  قند پارسي

  

  مست و جهان خراب و دشمن پس و پيش شه
  ١“ت كزين ميـان چه برخواهـد خاسـتپيداسـ

شاه پيشنهاد كردند  اي از خيرخواهان به زماني كه اصفهان در محاصره بود، عده
قصد درهم شكستن  محلّي رود كه بتواند قوايي تازه نفس به شهر را ترك كند و به

 از جمله شيخ محمد علي حزين كه از نزديك با دربار ارتباط داشت و. افاغنه گردآورد
واسطة جد اعاليش شيخ زاهد گيالني و همچنين مراتب علمي خودش موقعيت  به

  :نويسد ميان درباريان داشت، چنين مي ممتازي در
استخالص اصفهان نيز در اين صورت بود، چه بعد از پادشاه خصم را بر سر اصفهان ”

هر عنوان از  افتاد و عامة شهر او را به فكر كار خود مي زياده كوششي فرصت نبود و به
مرور ايام و  كردند و وي ناچار شدي كه از همان راه كه آمده بود و به سرخود وامي

. مقر خود بازگردد يا آمادة جنگهاي سلطاني شود سعي موفور آن را گشوده بود به
. شدند سختي تلف نمي شمار به هر صورت تدبيري سودمند بود و آن همه خلق بي به

  .٢“تاد و چند كس از ناسنجيدگان مانع آمدند تا آنكه شد آنچه شداما موافق تقدير نياف
تعدادي از . بار بود وضع مردم ايران طي زمامداري محمود و اشرف افغان وحشت

ايشان بر اثر جنگها و شورشها و قحط و مرض معدوم شدند و وسايل معيشت 
ها  ال و عثمانيلّي متوقف شد و روسها شمك باد غارت رفت؛ تجارت به بازماندگان به

مردم در كلية نواحي اشغالي در آرزوي آزادي . غرب كشور را اشغال كردند
او . بندي كرد هفت گروه طبقه اشرف طي فرماني مردم را از حيث نژاد به. بردند سرمي به

ها را در گروه اول و سپس ارامنه، درگزينيها، هنديهاي ملتاني، زرتشتيان، يهوديان  غلزايي
شيخ محمد علي حزين اوضاع جاري ايران را . همه ايرانيان را قرارداده بودو آخر از 

  :كند چنين توصيف مي
مملكت خراب و قوانين ملكي در آن چند ساله ايام فترت همه از هم ريخته و پادشاه ”

احوال هر قصبه و قريه پردازد و از  صاحب اقتدار و رأيي بايست كه تا مدتي به

                                                   
  .٣٩ص   .1
  .٤٣، ص احوال  .2



  برآمدن افغانها و مهاجرت حزين به هند  ١٥٣

  

ين ازمنه رئيسي كه صالحيت رياست داشته باشد در همه روي مقتضيات فلكيه در ا
  .١“زمين پيدا نيست

هاي كساني كه غالباً خود را پسر يا خويشان سلطان حسين  شورشها و فتنه
تر نموده بود و مردم نجيب ايران كه كامالً مستأصل شده  خواندند، وضع را آشفته مي

شان  اميد نجات از وضعيت بحراني بهشده،  گرد يكي از آنان تجمع بودند هر روز به
مردم صلح طلب و نجيب ايران بايد براي . شدند متحمل رنجها، مصيبتها و كشتارها مي

نجات از آن همه محن با چه آرزومندي دست دعا برداشته باشند؛ با آنكه مدتها هيچ 
ون خورد، اما عاقبت وضع دگرگ چشم نمي گونه عالمتي دال بر استجابت دعاي آنان به

  .گرديد
قصد استمداد از نادر  طهماسب مقارن اين ايام حسن علي بيك معيرالممالك را به

حسن . شهرت نادر، حتّي در آن ايام در سراسر شمال ايران پيچيده بود. نزد وي فرستاد
سپس . علي بيك در نخستين ديدار سخت تحت تأثير همت و توانايي نادر قرار گرفت

سيد و اطاعت و ارادت خود را اعالم نمود و از طرف حضور طهماسب ر نادر به
  . گرفت٢فرماندهي كل سپاه منصوب و لقب طهماسبقلي طهماسب به

آمال و  اين قهرمان خراساني ظرف مدت كوتاهي با پيروزيهاي پي در پي به
آرزوهاي ملّت جامة عمل پوشيده، نيروهاي غلزايي را كامالً سركوب و روسها و 

مال و غرب ايران اخراج نموده، وحدت و يكپارچگي و امنيت را عثمانيها را از ش
عنوان فاتحي بزرگ  تمام جهان رسيد و به آوازة نادر به. ايران بازگرداند مجدداً به

داليل از پيش گفته شده، در خاندان صفويه رجلي  از طرفي به. رسميت شناخته شد به
سلة صفويه را مجدداً احيا نمايد وجود كه بتواند از اين موقعيت استفاده كند و اقتدار سل

  .نداشت
، طهماسب متعهد شده بود در التواريخ ةزبدبنابر قول محمد محسن نويسندة كتاب 

ها خراسان و كرمان و  امور سپاه مداخله نكند و پس از تصرف اصفهان و دفع غلزايي
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  ١٥٤  قند پارسي

  

فتح قلعة قندهار نادر ببخشد؛ اما زماني كه نادر مشغول  عنوان تيول به مازندران را به
جنگ عثماني رفته شكست خورد و معاهدة ننگيني را  بود، طهماسب در رأس سپاهي به

  .پذيرفت
نادر بالفاصله اين معاهده را غيرقانوني اعالم كرد و پس از برگشت در جنگي با 

پس از آن طهماسب را خلع و تمام بزرگان ايران . عثماني، حتّي بغداد را نيز فتح نمود
در . دشت مغان دعوت نموده، شوراي مغان را تشكيل داد ها را به ساي دهكدهحتّي رؤ

اين شورا ضمن بررسي وضعيت گذشتة ايران در زمان هرج و مرج و وضعيت فعلي 
اين  آن برگشته بود، تصميم دربارة آيندة حكومت ايران به ايران كه اقتدار و امنيت به

نادر محول  ويه منقرض و امر پادشاهي بهاتفاق آرا سلسلة صف شورا محول گرديد و به
بدين ترتيب بار ديگر تاريخ تكرار شد و تجمل، رفاه، دوري از عدالت، تعصّب . گرديد

دويست سال نفوذ عميقي دربين مردم داشت  اي از حكّام را كه نزديك به كور، سلسله
  .فَاعتِبروا يا اوِيل االَبصارورطة سقوط كشاند؛  به
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  معرفي يك نسخة خطّي ديوان حزين  ١٥٥

  

  معرفي يك نسخة خطّي ديوان حزين
  ∗الدين کاکوروي عمر کمال

عنوان شاعر، معروفيت بسزائي  به) ه ١١٨٠-١١٠٣(شيخ محمد علي حزين الهيجي 
هاي سراسر  هاي آن در کتابخانه او چهار ديوان خود را آماده کرده بود که نسخه. داشت

ست که حداقل يک نسخه از اي ني دنيا باالخص در هند پراکنده است و هيچ ذخيره
  .تأليفات حزين در آنجا موجود نباشد

در کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي بنارس در ذخيرة الله سري رام يک 
اي زيبا و خوش خط و کامل  شود که نسخه خطّي ديوان چهارم شيخ نگهداري مي نسخة
سين  راي منْگَلْخط نستعليق است و کاتب آن جي رام داس فرزند  اين نسخه به. است
دو سرلوح رنگي و .  برگ است٤٠٦ در O164,IL,19,1/192شمارة نسخه . باشد مي

خطّي ديوان چهارم شيخ است که  اين نسخة. جداول و عناوين قرمز و آبي است
ترتيب الفبايي  نسخه به. پايان رسانيده بود م به ١٧٤٢/ه ١١٥٥چهارمين را در سال 

يک مهر مشکي و مدِوله نيز . يات نسخه نيز آمده استدر آغاز فهرست محتو. است
حوض کاغذي  …: شود شود، اما خوانا نيست؛ فقط همين قدر خوانده مي ديده مي
ها،  ها، غزلها، رباعيها، قطعه در اين نسخه که ديباچه نيز نام دارد قصيده. پادشاهي
  : قرارنسخه دو ترقيمه دارد بدين. وار آمده است غيره رديف تاريخها و

تاريخ اول  حزين به تمام شد رباعيات حضرت شيخ محمد علي متخلّص به -١
خط کج  شاه عالم پادشاه غازي خَلَّداُهللا ملکَه و سلطانَه بههجري  ١١٤٧الحجه  ذي

  ).٤٠٣ برگ(سين  رام داس ولد دايي منگل نمط احقرالناس جي
                                                   

  .رسااستاديار فارسي دانشگاه هندوي بن  ∗

 



  ١٥٦  قند پارسي

  

تاريخ بيست و  هحزين ب تمام شد ديوان حضرت شيخ محمد علي المتخلص به -٢
 ١٢ سنة … غازي خلداهللا ملکه و سلطانه… جلوس شاه عالم٤٧الحجه  هفتم ذي
رام  خط کج نمط گنهکار و شرمسار سراسر آشام جي النّبويه به ةمن الهجر

 ).٤٠٦ برگ(
آوران کيهان خديو سخن و مفتاح ابواب فيوضات خمخانة  افتتاح نامه نام: آغاز
  …يش متکلمي استهاي مردافکن ستا قدس باده

 قصيدة طوالني و کوتاه آمده است که مطلع و تعداد ابيات در زير ٤٢پس از ديباچه 
 برگ داده و تعداد ابيات قصيده ١طرف چپ، در پرانتز شمارة صفحه  به. شود آورده مي

  .در زير مطلع نشان داده شده است
  همتاسـتي   غير نفـي غيـرت يکتـاي بـي         ١

 
  نقش ال در چشم وحدت بين من الّاستي       

 ) بيت٣٠اراي د، ٤برگ (               
  دار پرتــو روي تــرا نيــست جهــاني پــرده ٢

  
ــار   ــوء النه ــارق ض ــافقين ش ــتالء الخ   ام

  ) بيت٢٥، داراي٥برگ (                
ــار ســتم را  ٣ ــا رگ جــان خ ــود ب ــد ب   پيون

  
  کو گريـه که شـاداب کند کشـته دلم را

  ) بيت٧٣، داراي ٦برگ (               
  جان تازه ز تردستي ابـر اسـت جهـان را           ٤

  
  آبي به رخ آمد چه زمين را چـه زمـان را           

  ) بيت٦٠، داراي ٩برگ (               
  از چـاک سـينه چون جـرس آوا بـرآورم ٥

  
ــه  ــل ب ــا شــهريان عق ــرآورم ت   صــحرا ب

  ) بيت٤٨، داراي ١١برگ (             
  آمد سحر ز کوي تو دامـن کشـان صـبا ٦

  
ـِنک علي تابِع الهـدي   رهدي السـالم م

  ) بيت١١١، داراي ١٣برگ (           
   را…نشين است صـال گـوش     يک پرده  ٧

  
ــرم را   ــک ح ــه و لبي ــنم خان ــاقوس ص   ن

  ) بيت٤٤ ب، داراي ١٧برگ (         
  د کمان دهدچون شست غمزة تو گشا ٨

  
  صـيد افـکن خدنگ قضـا را نشـان دهد

  ) بيت٥٤، داراي ١٩برگ (             
ـار دسـت     ٩ ـرد را ز ک   شد جان و هوش و صبر و خ

  
  مشکل به هم دهد دگر اين هر چهار دست        

  ) بيت٤٨ ب، داراي ٢١برگ (         



  معرفي يك نسخة خطّي ديوان حزين  ١٥٧

  

ــشکند   ١٠ ــار ب ــکر گفت ــه ش ــه خام ــا ک   آنج
  

  غنـچة منقـار بشـکند طوطي سـخن به
  ) بيت٦٥، داراي ٢٣برگ (             

ــدازد    ١١ ــر انـ ــينه لنگـ ــو در سـ ــم چـ   غـ
  

  انـــدازد ديــده چـــون مــوج خـــون در  
  ) بيت٨٧ب، داراي ٢٥برگ (          

  زده ام طبــــل عــــشق و رســــوايي   ١٢
  

ــهري ــهرة شــ ــه شــ ــيدايي ام بــ   شــ
  ) بيت٦٦، داراي ٢٩برگ                  (

  خوش آنکه دل به ياد تو رشک چمن شـود       ١٣
  

  زلفـت سمـن بهـار خطت ياسمن شـود
  ) بيت١٩، داراي ٣٢برگ (             

  قول و عمل زشت و نکو گرچه قضا کرد         ١٤
  

  ـا نتـوان گفـت چرا گفـت و چرا کـردام
  ) بيت٦٢ ب، داراي ٣٢برگ              (

  دل شــــاد را جمــــع ســــاغر نمايــــد ١٥
  

  دف عـــيش را جـــام چنبـــر نمايـــد   
  ) بيت٥٥، داراي ٣٥برگ (             

  دِر صبح عارض از خط مشکين نقاب کـش   ١٦
  

  چشـم تر آفـتاب کـش  اين سـرمه را به
  ) بيت٢٦اراي ، د٣٧برگ (             

  دل نگذرد انـدوه خزانـست      چيزي که به   ١٧
  

  تا در چمـن اين سـير برازنـده چمانست
  ) بيت٣٤، داراي ٣٨برگ (             

  نـــي خامـــه دارد ســـِر خوشـــنوايي    ١٨
  

  کنـــد بلبـــل آهنـــگ دستانـــسرايي   
  ) بيت٤٠ ب، داراي ٣٩برگ (         

ــدايگان ١٩ ــرفرازي مـــدح خـ   از يمـــن سـ
  

ــته   ــم گذش ــان  کلک ــاه کاوي ــم ش   از علَ
  ) بيت٤٨، داراي ٤١برگ (             

  اي دل لبـاس عاريـتي از جهـان مخواه ٢٠
  

  بر دوش بار منّـت هفـت آسـمان مخواه
  ) بيت٢٥، داراي ٤٣برگ (             

  اي پرتــو جمــال تــرا مظهــر آفتــاب     ٢١
  

  دار حــسن تــو نيــک اختــر آفتــاب آيينــه
  ) بيت٣٤، داراي ٤٤برگ (             

  چند که دنياست ره و ما همـه راهـي          هر ٢٢
  

ــرا ز ــاده م ــه افت ــستي ب ــاهي ورق ه   تب
  ) بيت٢٤ ب، داراي ٤٥برگ (         

ــده ٢٣ ــت    بن ــن اس ــراي م ــسکنت س   ام م
  

ــست    ــصاي منـ ــادگي عـ ــاکم افتـ   خـ
  ) بيت٢٧ ب، داراي ٤٦برگ     (    



  ١٥٨  قند پارسي

  

  چشـمم گشـوده اسـت در فيض نوبهـار ٢٤
  

  له زاراز داغ ريخـته اسـت دلـم طـرح ال
  ) بيت٥٧ ب، داراي ٤٧برگ (        

ــرآرد آواز   ٢٥ ــه ب ــشتر از آنک ــب پي ــرغ ش   م
  

ــه  ــوا زمزم ــوريده ن ــاز دل ش ــرد آغ   اي ک
  ) ب٤٩برگ (                              

ــارا    ٢٦ ــر س ــا عنب ــه س ــرا غالي ــوي ت   اي م
  

  چون نافه سيه روزم از آن زلف شب آسـا      
  )٥١رگ ب(                                  

ــا را ٢٧ ــذِت دردت ز دل تمنــ ــده لــ   بريــ
  

  نمـوده شـهد غمـت تلخ من و سلوي را
  ) بيت٤٣، داراي ٥٤برگ (             

  با همه سـيلي که شسـته روي زمـين را ٢٨
  

ــه بــين را   طرفــه غباريــست چــشم حادث
  ) ب٥٥برگ (                              

  زان پيـش کز فراز در هفـت خوان صبح ٢٩
  

ــرچم ــبح  پ ــان ص ــم کاوي ــود عل ــشا ش   گ
  ) بيت٥١، داراي ٥٨برگ (             

ــت بـــه  ٣٠ ــيد دل بـــازي  اي نگاهـ   صـ
  

ــژه ــه در   مــ ــا جملــ ــازي…هــ    بــ
  ) بيت٤١، داراي ٦٠برگ (             

  ين ششـدرم چو بال فشاني دهد گشـادز ٣١
  

  بـاد  اين هفت قله را چو غباري دهم بـه        
  ) بيت٥٧ ب، داراي ٦١برگ (         

  دل فلک معنويسـت عقـل رصـد دان او ٣٢
  

  داغ محبـــت بـــود اختـــر تابــــان او   
  ) بيت٧٩ ب، داراي ٦٣برگ (         

  شـب عنبـرين لبـاس مشـکينه طـره به ٣٣
  

  آمد به خـواب مـن پـي آشـفتن حـواس           
  ) بيت٣٩ ب، داراي ٦٦برگ (         

  با همـه دعوي اسـالم چو اصحاب سعير ٣٤
  

   هنــديم اســيرروزگاريـست کــه در دوزخ 
  ) بيت٦٠، داراي ٦٨برگ (             

  بيني  ام تا گلستان    نظرکن در سواد صفحه    ٣٥
  

  خـزان بينـي     گذرکن دفترم را تا بهار بـي      
  ) بيت٣٦ ب، داراي ٧٠برگ (         

  مژده ياران که ازين منـزل ويـران رفـتم ٣٦
  

  رستم از جسم گران از پـي جانـان رفـتم       
  ) بيت٥٢ ، داراي٧٢برگ (             

ــستيم فغــان را    ٣٧ ــر لــب آواره شک   در زي
  

ــان را     ــشائيم زب ــا بگ ــا ت ــش بنم   کوش
  ) بيت٩٢، داراي ٧٤برگ (             



  معرفي يك نسخة خطّي ديوان حزين  ١٥٩

  

  نبنــــدي دل اي بخـــــرد هوشـــــيار  ٣٨
  

ــه ــار  بــ ــي روزگــ ــادوي نيرنگــ   جــ
  ) بيت٢٢ ب، داراي ٧٧برگ (             

ــخن  اي ز ٣٩ ــار ســ ــو افتخــ ــع تــ   طبــ
  

  قلمــــــت آفريــــــدگار ســــــخن  
  ) بيت١٩ ب، داراي ٧٨برگ (         

ــران را ٤٠ ــم اختــــ   آتــــــش زده آهــــ
  

ــاوران را ــمع خــــ   افروختــــــه شــــ
  ) بيت١٤ ب، داراي ٨٠برگ (         

الف آمده، سپس چند اوراق ساده مانده  ٨١الف تا  ٤بدين ترتيب قصايد از برگ 
 الي ١ه است و بدين صورت از برگ  آغاز شد١بعد از آن غزليات نيز از برگ . است
ب متفرقات و از  ٣٥٧ ب ـ ٣٢٧ غزل، از برگ ٩٢١ غزليات آمده است که جمعاً ٣٢٧

  .ب رباعيات آمده است ٣٦٣ ـ الف ٣٥٨ورق 
  آغاز غزليات

  پايان در اين طوفان شورافزا درين درياي بي
  »ِبسم اِهللا مجريها و مرساها«دل افکنديم 

کوشش آقاي بيژن چند قصيده کمتر از  ه در ديوان چاپي بهذکر است ک درخور به
همچنين احتمال دارد که رباعيات و متفرقات و مقطعات که در . اين نسخه آمده است

  .اين نسخة بنارس آمده، بيشتر از نسخة چاپي باشد
اين نکته هم بايد ذکر گردد که درآينده اگر کسي روي ديوان حزين بخواهد 

کند تا محتويات کالم حزين را  ست که از اين نسخة بنارس هم استفادهکند، الزم ا کار
اي نيز از ديوان چهارم  نسخه) رامپور(در کتابخانة رضا . بيشتر در نسخة خود بگنجاند
طالب شاگرد شيخ  خط محمد باقر بن ابي شود که به شيخ علي حزين نگهداري مي

احتمال دارد . دهلي کتابت کرده بودباشد که در شهر  م مي ١٧٤٢/ه ١١٥٥حزين نوشتة 
قلم شيخ و  اي دارد به که شيخ اين نسخه را ديده باشد، زيرا که اين نسخه ديباچه

اين نکته بايد در ذهن نماند که . همچنين شيخ با قلم خود آن را تصديق نموده است
 داراي تحرير شيخ ١١صفحة . دست نيز بوده است شيخ حزين يک خطاط ماهر و چيره

خط خود  قطعة زير را شيخ به. باشد که در آن تصديق و تأييد کتابت نموده است مي
  :نوشته و داخل ديوان کرده است



  ١٦٠  قند پارسي

  

  هزار و يک صـد و پنجـاه پنج هجـري بود
  که گشــت نسـخة ديوان چارمي ســپري

  قصــيده و غــزل و قطــعه و ربــاعي آن
  هزار و شصـت و يک آيد ترا چو برشـمري

  ام کنــد نــازش ــاشـطة خامـهم  هنــر به
  کـه ليـلي عـرب آراســت در لبـاس دري

  دعـاي رحمـت از آينــدگان امـيدم هسـت
  که جاده اسـت بســيط جهان و ما گـذري

  شـگفـت نيسـت گر آلوده اسـت دامـن مـا
  ١که ديده قطره فشانست و اشک ما جگري

خاتمة . ز در اين افزوده استپس از ترتيب ديوان شيخ، غزليات چند درهامش ني
  .خط مصنف است  آمده است، به٦١٣ الي ٦١١ديوان که صفحة 

  منبع
  . م١٩٩٦، رامپور، )اردو (وراثت علمي کتابخانة رضا: حسن عباس، دكتر سيد

  
  

                                                   
  . م١٩٩٦پور، ، رام)اردو(وراثت علمي کتابخانة رضا :  سيد]دكتر[حسن عباس،   .1



  تذكرة حزين  ١٦١

  

  تذكرة حزين
  ∗عارف ايوبي

م در اصفهان چشم  ١٦٩٢ ژانويه ٧/ه ١١٠٣اآلخر   ربيع٢٧شيخ علي حزين در تاريخ 
پدر بزرگوارش ابوطالب جيالني از جمله ثروتمندان اصفهان محسوب . جهان گشود به
ديدة  خلقي و ثروتمندي، خانوادة حزين را به بنابر بصيرت علمي و خوش. شد مي

مورث اعالي شيخ حزين، شيخ زاهد جيالني استاد شيخ . ستندنگري احترام مي
علّت آن، خاندان حزين از مراعات شاهي هم برخوردار  الدين اردبيلي بود که به صفي

  .گذاشتند او احترام مي بود و در جامعه به
. اجداد شيخ علي حزين در الهيجان اقامت داشتند، ولي او در اصفهان متولد شد

 و حديث را نزد پدر، و علم هيئت و طب و هندسه را در نزد فضالي علم منطق و فقه
حزين در دوران اغتشاش و هجوم افغانها بر اصفهان خانوادة خود را . اصفهان آموخت

هجري از اصفهان  ١١٣٥داد و خود پس از نجات از بيماري سختي در سال  از دست
هرهاي يمن، بغداد، مکه کرد و از ش گريخت و پس از مدتها سرگرداني سفري به
 هجري ١١٤٦اصفهان بازگشت و در سال  کرمانشاه، آذربايجان و تهران ديدن کرد و به

  .هندوستان عزيمت نمود و بقية عمر را در اينجا گذرانيد به
 و المعاصرين ةتذکرنام  تذکرة حزين، تذکرة سوم شيخ علي حزين است که به

در . کره چندين بار چاپ شده استاين تذ.  هم معروف استتذکرة شعراي معاصرين
اين تذکره احوال علما و فضال و شعراي نيمة اول قرن دوازدهم هجري، يعني اواخر 

  :نويسد چنانکه حزين مي. عهد صفويه که معاصرين حزين بودند، ذکر شده است
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  ١٦٢  قند پارسي

  

دو فرقه نمايد،  در اين مختصر زياده از اين رعايت ترتيب را الزم نديد که منقسم به”
  .١“دوستاِن کرام  اولي در ذکر علماي اعالم، فرقة ثانيه در بيان ساير اَنَام و بهفرقة

در خالل اقامت خود در هند، هنگامي که خيلي افسرده خاطر بود، نوشتن آن را 
او . پايان رسانيد روز آن را به همة پژمردگي و افسردگي در ظرف نه آغاز نمود، ولي با

  :نويسد مي
”ه فرصت بخشيد که در مدت نهالعزّة و تع ربه و حمدنا شکرمه و اَلهجدروز  الي م

سر نيست،  بعض ساعات ليل و نهار را با افسردگي کمال و تفرقة مال که هوشي با
مصروف و خويش را مشغول تسويد اين اوراق داشته يکصد کس از دوستان همنفس 

آورد و از سخنشان  اهمرس را در اين محفل گرامي و انجمن سامي فر و ياران سخن
  .٢“زبان قلم آورد آنچه خاطر آشفته مسامحت نمود به

  :قرار زير نوشته است و در مقدمة اين تذکره سال نوشتن آن را به
مخفي نماند که تسويد اين اوراق در اواخر سال هزار و يکصد و شصت و پنج ”

  .٣“فتادههجري در وقتي که بخت غنوده در شبستان هند تيره روزست اتفاق ا
  :نويسد آقاي مسعود علي دربارة اين تذکره مي

تذکرة شود که شيخ حزين در سرتاسر عمر در پي اين امر بوده که  چنين معلوم مي”
 شعراي ةتذکر / هجري١١٦٥تلف شدة خود را مجدداً بنويسد و در اين زمينه او در سال 

در آن، در . پ رسيده استچا  را ترتيب داده که همراه با ديوان او در هند بهمعاصرين
نظري وي از آن  حدود يکصد گويندگان معاصر خود را ذکر کرده، ولي تعصب و تنگ

  .٤“هيچ يک از شعراي هند را در فهرست چيدة خود جا نداده است. کامالً روشن است
نه تنها هيچ يک از گويندگان هند را ذکر نکرده است، بلکه آنان را در خور اعتنا هم 

  :نويسد مي.  و برعکس مورد نکوهش و نفرين قرار داده استنشمرده است
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  تذكرة حزين  ١٦٣

  

سبب عدم بضاعت و فقدان مناسب با اين صناعت اليق اعتنا و التفات  چون اکثر به”
نيستند و سخنشان قابليت ذکر و سماع ندارد، آنها را در سلک حضار اين مجلس جايي 

  .١“ديد نمي
کرده است که اين تعصّب ديگري  ذکرها را  ميان شاعران ايران تنها اثناعشري و از
  :نويسد او مي. است
  .“اظهار شعراي اثني عشري اختصاص خواهد داشت و بطون اين همايون دفتر به”

آور، مثل ميرزا بيدل  واقعيت اين است که در آن زمان در هند گويندگاني نام
 مظهر جان آبادي، مير عبدالجليل بلگرامي، مير غالم علي آزاد بلگرامي، ميرزا عظيم

الدين علي  آبادي، مير محمد عظيم ثبات هندي، سراج جانان، مير محمد افضل ثابت اهللا
الدين غالب زندپوري از جمله معاصران حزين بودند، ولي  خان آرزو و سيد جالل

حزين آنها را درخور ذکر نپنداشته است، حتّي علي قلي خان واله داغستاني صاحب 
اش  هند همراه حزين آمده بود، جايي در تذکره م که از ايران به هالشعرا رياضتذکرة 

  .پيدا نکرد
در اين تذکره، حزين سخن از سيد علي خان، محمد مسيح فسايي، موالنا شاه 
محمد شيرازي، شيخ محمد ابراهيم جيالني، سيد مرتضي عاملي، ميرزا هاشم همداني، 

ميان  اهللا طالقاني و مير بديع اصفهاني به سيد قاسم يزدجردي، ميرزا مهدي، شيخ خليل
آورده است که برخي از آنان دوستان پدرش بودند و بعضي از جمله استادان يا دوستان 

بيشتر از اين، آنها کساني بودند که حزين در خانة پدر خود يا در خالل . حزين بودند
 فاتح گيالني و از سوي ديگر شعرايي مانند مير رضي. سفر با آنها مالقات کرده بود

آنها  اش جاي پيدا کردند که مالقات حزين با غيره هم در تذکره محمد علي بيگ و
ميان آورده و شعري از آنها خوانده، حزين  اتفاق نيفتاده بود، بلکه کسي سخن از آنها به

  .آن را در تذکرة خود نوشت
اً طول داده شود که سخن از مسيح فسايي را نسبت از مطالعة اين تذکره روشن مي

و از ميرزا حسن خالص و محمد علي بيگ افسرده ) در حدود هفت و نيم صفحه(
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  ١٦٤  قند پارسي

  

طور  آورده، احوال سيد علي خان به) در حدود سه سطر همراه با شعري(خيلي کمتر 
در حدود يک و نيم (و از عوض خان حاکم خيلي مختصر ) در دو صفحه(مشروح 
تار نهاوندي را دوبار ذکرکرده است که نشان عالوه، مال مخ به. ذكر کرده است) صفحه
علت آشفتگي حال نتوانسته آن را مورد اصالح و تجديد نظر  دهد که حزين به مي
  .دهد قرار

يکي از خصايص اين تذکره اين است که حزين ديوانهاي برخي از گويندگان را 
 شوشتري، درنظر داشته، اشعاري از آنها انتخاب کرده، در صورتي که از کالم زايري

شود،  کرده است و بنابراين ارزش و اهميت اين تذکره زياد مي ياد داشته درج آنچه که به
  .زيرا در جاي ديگر ذکري از آنها نيست

استثناي چند تن، سال وفات بسياري از  يکي از نقايص اين تذکره اين است که به
عموماً نوشتن سال نگاران  علما و فضال را در آن ننوشته است، در صورتي که تذکره

درستي سال وفات گويندگان را  توان از آن به بدين ترتيب نمي. دانند وفات را الزم مي
  .پيدا کرد

نگاران، مثل مير غالم علي آزاد بلگرامي و  با همة اين نقايص، برخي از تذکره
، از آن عشق نشتر و عامره خزانةهاي خود،  آبادي در تذکره حسين قلي خان عظيم

  .اند که نشان دهندة ارزش و اهميت اين تذکره است ه کردهاستفاد

  منبع
  .، مطبوعة نولکشورکليات حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي

  



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٦٥

  

  uنامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق

  ∗سيد حسن عباس :مقدمه و تصحیح

  مقدمه
ترين اديبان و منتقدان  ، يکي از برجسته)م ١٧٦٦/ه ١١٨٠ :م(وارسته سيالکوتي مل 

وجود اين،  با. آيد شمار مي قاره به ادبيات فارسي در قرن دوازدهم هجري در شبه
آبادي در   وي خالي است و فقط لچهمي نراين شفيق اورنگهاي اين ديار از ذکر تذکره

 هندي سفينة و بهگوان داس هندي در گلشن صبح و علي حسن در رعنا گلتذکرة 
  :نويسد شفيق مي. اند يادي از وي کرده

از ابتداي . مولد او سيالکوت از توابع الهور است لهذا نام او سيالکوتي مل بود: وارسته”
رسانده و در نظم و نثر رتبة شايسته پيدا کرد و رسايِل  هم  بهسن شعور ذوق سخن
 مرد قصيرالقامت بود و زبان …الشعرا مصطلحاتجمله رسالة  مفيده نوشت از آن

گذاري کمي  معاصران هم در خدمت. کرد اکثر معاصران خود را هجو. گزنده داشت
از . ف بتالوي و ديگراننکردند مثل مير محمد علي رايج سيالکوتي و شيخ نورالعين واق

. کرد و جماعت موزونان را برخورد آباد و جاهاي ديگر را سير وطن برآمده جهان
ايست، اما اين  گويا اعتراض نامه. گرفت الشعرايي نوشت و بر اکثر آن ايراد ةتذکر

از زبان شاه عبدالحکيم حاکم الهوري حقيقت آن استماع . نظر فقير نرسيده تذکره به
غازي خان که قريب ملتان است رفت و در همانجا سنة ثمانين  ديرة  حال بهآخر. يافت
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  ١٦٦  قند پارسي

  

مؤلّف  صاحب ديوان است، اما اشعار او به.  و الف رخت از اين عالم بربستئةو ما
  :نظر درآمد آيد، به  که ذکرش ميشافي جوابنرسيده مگر اين بيِت او در رسالة 

  ١“رو جامة تلخ است به بر سوسن را از چه  نيسـت در دهر زبان بـازي اگر مـاية درد
  : آورده استصبح گلشنسيد علي حسن خان سليم بهوپالي در 

وارسته الهوري، سيالکوتي مل نام داشت و براي تحقيق اصطالحات فارسي ”
و الشعرا  مصطلحاتسي سال در آنجا بود و کتاب . سرزمين ايران قدم گذاشت به

 و تهذيب تأليف نمود و با شيخ محمد علي حزيِن کمال تنقيح  بهصفاِت کاينات
 خان آرزو الغافلين تنبيه در جواب الشياطين رجمبنابراين . الهيجي محبتي داشت

  :سرود ميرزا محمد حسن قتيل نبيرة او بود و آهنگ سحن بدين طريق مي. ٢نگاشت
 اين پريشان بند بر مو بسته است دل ز زلفش مشک چين دارد هوس

*  
  ست و قمري مست و دست افشان چنار  رقصسرو در

  بيـار ســت سـاقـي مي وقـت بشــکن بشــکِن توبـه
  :رباعي

  پرسي داند همه کس تو از کجا مي  پرسي از سيرت نواب ز ما مي
  ٣»پرسـي بينـي ده و فـرسـنگ چـرا مي  ست و بخيل ست و خسيس داني که لئيم

  : نوشته است سفينة هنديرهبهگوان داس هندي لكهنوي مؤلّف تذک
 و قافيه عروض در نظم و نثر ماهر بود و به. مولدش سيالکوت من مضافات الهور است”

چنانچه در اين فن تأليفي دارد و شعر هم خوب . خبر و اصطالحات و لغت با
  :ازوست. گفت مي

  نگـردد رام کـس هرگـز دل وحشــت لبـاس مـا
  ٤“ناس ماچه خونها خورده طفل اشک تا شد روش
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  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٦٧

  

  :دکتر سيد عبداهللا دربارة وارسته الهوري چنين اظهارنظر کرده است
. وارسته بهترين محقّق عصر خود بود و نيروي انتقادي عجب در خود داشت”

کرده، وارسته همان روش را  روشي که محقّق رشيدي در علم لغت تجويز
استادي  تأخّرين بهم. پاية تکميل رساند داشت که آن را به نموده، سعي اختيار

 وارسته در …او علم شعر را با تراکيب نوين مزين ساخت. وارسته قايلند
  .١“دانست او در شعر تصرف را درست نمي. نگاري طرز خاصي داشت نامه

ايران رفته و سي   نوشته است که وارسته بهصبح گلشناين که علي حسن خان در 
اي که وارسته در  س از جملهسال در آنجا بود، صحت ندارد و اين التبا

زبان دانان ايران ديار نمودم و  ناچار رجوع به”:  نوشته است يعنيالشعرا مصطلحات
داده است؛ وگرنه حقيقت اين است که او هيچ  رخ“ سربردم پنجاه سال در اين تالش به

آوري کلمات و لغات و  ايران نرفته و منظور از جملة او اينست که او در جمع وقت به
صطلحات فارسي از ايرانياِن مقيم هند بهره جسته است و در اين کار پانزده سال م

  .مشغول بوده است
  آثار وارسته

  :برده است دکتر سيد عبداهللا کتابهاي زير را در آثاِر وارسته نام
  ؛مصطلحات الشعرا .١
 ؛مطلع السعدين .٢
 ؛)عجايب و غرايب (صفات کاينات .٣
 ؛)رجم الشياطين (جواب شافي .٤
 .تذکرة وارسته يا نگارنگجنگ ر .٥

 و جواب شافياند و   چاپ شدهصفات کاينات و السعدين مطلع، مصطلحات
يک اثر وارسته . هاي آن دو نيز کمياب است اند و نسخه طبع نرسيده  بهرنگارنگ جنگ

همچنين اسم رسالة . کس يادي از آن نکرده است دارد، هيچ  نامحق احقاِقاو که 
اند، اما خود رساله را کسي   است، بردهالشياطين رجميگر آن  را که نام دشافي جواب
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  ١٦٨  قند پارسي

  

يکي ديگر از «نادرست  همين سبب اين رساله را به به. نداده است مورد مطالعه قرار
در اين مورد استاد دکتر محمد رضا شفيعي . اند دانسته» ها پيرامون شعر حزين نامه دفاع

  :نويسند کدکني مي
 تأليف وارسته سيالکوتي صاحِب فرهنِگ ينالشياط رجمنام  کتابي به”

اي از  اند که متأسفانه بنده نتوانستم نسخه برده ، در دفاع از حزين نامالشعرا مصطلحات
همه جا در فهرستها نام آن آمده است، ولي از اصِل آن، گويا جايي خبري . آن پيدا کنم

ها پيراموِن  نامه دفاعگمان کتاب مهمي است و يکي ديگر از  اگر پيدا شود، بي. نيست
  .١“شعِر حزين است

  :گويد  دانسته است، ميالغافلين تنبيهدکتر سيد عبداهللا نيز آن را در جواِب 
 نگاشت و الشياطين رجمنام  اي به  آرزو، رسالهالغافلين تنبيهوارسته در جواِب ”
  .٢“اعتراضاِت خان آرزو ايراد گرفت به

 و مير غالم علي آزاد بلگرامي در رعنا گلتذکرة آبادي در  که شفيق اورنگ در حالي
 الشياطين رجم و جواب شافيکه  ، بخشي از رسالة وارسته را ـعامره خزانةتذکرة 

م تأليف کرده كه  ١٧٤٩/ه ١١٦٣وارسته اين رساله را در سال . اند ـ نقل کرده دارد نام
کم الهوري وارد کرده الدين علي خان آرزوست که بر اشعاِر حا در رد اعتراضات سراج

  :نويسد  در ترجمة حاکم الهوري ميخزانة عامرهآزاد بلگرامي در . بود
 هم نوشته که ديواِن خود را نزد ديده مردممکرر پيش فقير نقل کرده و در ) حاکم(”

نظر تأمل مطالعه نموده و از حسن و قبح کالم  الدين علي خان آرزو بردم که به سراج
خاطرش  آنچه به داشت و بعد دو ماه فرستاد و آخر نگاه. امتناع نموداول . آگاهي بخشد

رسيد بر حواشي ديوان نوشت و بعد رفتن الهور چون وارسته سيالکوتي اعتراضاِت 
جواب  رسالة … نام گذاشتشافي جوابخان آرزو را ديد در برابر رساله نوشت و 

هم  راضات خوب بهبعضي اعت وارسته را جواب.  تأليف وارسته حاضر استشافي
  .٣“هم نرسيده رسيده و جواب بعضي چنانچه بايد به

                                                   
  .١١٦، مؤسسة انتشارات آگاه، تهران، ص شاعري در هجوم منتقدان:  محمد رضا]دکتر[شفيعي کدکني،   .1
  .١٣١-٢، ص )دکتر محمد اسلم خان: ترجمه فارسي (ادبيات فارسي در ميان هندوان:  سيد]دکتر[عبداهللا،   .2
  .٢٠١-٢ م، ص ١٨٧٣، کانپور، عامره خزانة: آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .3



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٦٩

  

زودي  ام که به  را با دو سه نسخة خطّي تصحيح نمودهشافي جوابراقم سطور 
  .طبع خواهد رسيد به

کنم که اين تذکرة وارسته نيست، بلکه   بايد عرضرنگارنگ جنگهمچنين دربارة 
بخانة مرکزي دانشگاه تهران در دو مجلّد بياض مانندي است و نسخة خطّي آن در کتا

 گلدستة برجسته يا جنگ رنگارنگشود و نام آن   نگهداري مي٧٧٥٥-٥٦هاي  شماره به
بنده آن را ديده بودم و از همين . خط وارسته است احتمال قوي به آمده است و به

جاي ديگر اسم پدر . آيد که اسم پدرش خوشدل بود دست مي بياض اين اطالع به
وارسته بن : اين صورت آمده است نظر نيامده و در فهرست آن کتابخانه به ارسته بهو

  .خوشدل
 نيز از تأليفات وارسته است که در پاسخ اعتراضات خان آرزو بر حق احقاِقاما 

سال . باشد  آورده است ـ ميالغافلين تنبيهاشعار شيخ علي حزين الهيجي ـ که در 
  .تأليف آن روشن نيست

 بيت غزل و قصيدة شيخ و همچنين سه رباعي وي ٣١٥ الغافلين تنبيهو در خان آرز
 بيت حزين را که مورد ٦٩ حق احقاِقداده است و وارسته در  را مورد اعتراض قرار

خواست که تمام  او مي. داده است ايراد خان آرزو قرارگرفته بود، آورده و پاسخ
 سفر بوده و حضور ذهني و مواد اعتراضات خان آرزو جواب گفته شود، اما چون در

  .همانقدر که پاسخ داده، اکتفا نموده است الزم را در دست نداشته، لذا به
وارسته در اين رساله همان شيوه نگارش را آورده است که خان آرزو در 

بيت شيخ حزين را آورده، سپس » قوله«عنوان  وارسته اول به.  بکاربرده بودالغافلين تنبيه
پاسخ خود » اقول«عنوان  کرده و پس از آن به ايرادهاي خان آرزو را نقل» الق«عنوان  به

  :ميرزا غالب دهلوي دربارة پاسخهاي وارسته گفته است. را آورده است
وارسته سيالکوتي صد جا بر تحقيقات خان آرزو اعتراض وارد کرده است و هر ”

  .١“اعتراض بجا است

                                                   
  .٦٣، ص عود هندي: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان  .1



  ١٧٠  قند پارسي

  

چاپ مطبع نظامي کانپور در ) بخش امام (کليات صهباييذکر است که در  درخور
الدين   سراجالحق احقاِق در جواب رسالة اعالءالحقنام  اي به م، رساله ١٨٧٨/ه ١٢٩٥

 تأليف وارسته حق احقاِقرسالة   آمده است که به٧٧٠ تا ٧٥٧علي خان آرزو از ص 
  .هيچ ارتباطي ندارد؛ اما در نقد ادبي اهميت بسزايي دارد

حال سه نسخه از اين   وارسته کمياب است و تا بهحقاِق حقاهاي خطّي  نسخه
  :رساله پيدا شده است

خط نستعليق مايل  ب در يک مجموعه، به ٢٤٥٢رامپور، کتابخانة رضا، شمارة  .١
م،  ١٨٢٠/ه ١٢٣٦اآلخر   جمادي٢٧شاه خان و تاريخ کتابت  شکسته، کاتب عنبر به

اين نسخه در تصحيح، .  سطر١٩الف، هر صفحه داراي  ١٣٤الف تا  ١١٨از برگ 
  .نشان داده شده است» ر«در متن قرارگرفته است و با عالمت 

 در يک مجموعه که شامل ١٨٤رامپور، کتابخانة عمومي صولت، شمارة  .٢
و )  ص١٤٥ تا ١١٠از ( وارسته احقاِق حق، ) ص١٠٦ تا ٢از ( قتيل شربت چهار

خط نستعليق خوانا  نسخه به. است)  ص١٧٠ تا ١٥٠از ( وارسته جواب شافي
م،  ١٨٣٦/ه ١٢٥٢الحجه   ذي٤بهاري لعل و تاريخ کتابت  کاتب نسخه کُنج. است

صورت نسخة بدل استفاده  تصحيح متن، از اين نسخه به در. باشد شنبه مي روز سه
 .ام مشخّص کرده» ص«عالمت  شده و اين نسخه را با

 برگ ٤٦خط نستعليق در  ، به١٩٨٦شمارة  يک نسخه در کتابخانة خدابخش پتنا به .٣
موجود است که نام کاتب و تاريخ کتابت ندارد و اثر کرم خوردگي هم در آن 

در تصحيح متن، اشعار حزين را با . ام از اين نسخه استفاده نکرده. نمايان است
 هجري شمسي ١٣٦٢کوشش آقاي بيژن ترقّي در تهران در سال  ديوان چاپي او به

برخي ابيات . ام  و صفحات آن را نشانه گذاري کردهمنتشر شده بود، تطبيق داده
 .حزين در ديوان چاپي هم نيامده است

 تأليف وارسته الهوري يکي از مهمترين حق احقاِقذکر است که رسالة  شايان
با مطالعة آن، ذوق و قريحة نقد و انتقاد مؤلّف آن و . هاي نقد ادبي در هند است رساله

هاي نقد  ميان رساله در. خوبي مشخّص است بيني او به همچنين وسعت مطالعه و باريک
جا بايد از اولياي  همين. ادبي که در هند تأليف شده است، اين رساله مقام شامخ دارد



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٧١

  

محترم کتابخانة رضا و کتابخانة صولت رامپور اداي تشکّر صميمانه کرد که اگر آنان 
نوازي  دوستي و ادب از ادب. ه بودها ماند حال در قفسه کردند، اين رساله تا به کمک نمي

  .آن سروران گرامي بسيار متشکّرم
چاپ و نشر اين رساله در زمينة نقد ادبي در تاريخ ادبيات فارسي هند  اميدوارم با

  .اي باز شود باب تازه

  منابع مقدمه
  . م١٨٧٣، کانپور، عامره خزانة: آزاد بلگرامي، مير غالم علي .١
  .م ١٨٧٨/ه ١٢٩٥  مطبع شاهجهاني، بهوپال،،صبح گلشن: ن خانعلي حسسليم بهوپالي، سيد  .٢
  .، مؤسسة انتشارات آگاه، تهرانشاعري در هجوم منتقدان: شفيعي کدکني، دکتر محمد رضا .٣
  .گل رعنا: آبادي، منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ .٤
، )لم خاندکتر محمد اس: ترجمة فارسي (ادبيات فارسي در ميان هندوان: عبداهللا، دکتر سيد .٥

  . م١٣٧١مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي، موقوفات دكتر محمد افشار يزدي، تهران، 
  .، مطبع نامي منشي نولكشور، كانپورعود هندي: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان .٦
كننده سيد شاه محمد عطاءالرحمن عطا   تنظيم،هندي سفينة: داس لكهنوي، بهگوان هندي .٧

  .م ١٩٥٨كاكوي، پتنا، 
*  

  

  
  
  
  



  ١٧٢  قند پارسي

  

  
  حق وارسته سيالکوتي مل رسالة احقاِق

 حمد خدايي که علّام غيوب است و ستّار عيوب بر راي صدق گراي ارباب دانش ١بعد
شان ننشسته مکشوف باد که خاِن  و انصاف که غبار جور و اعتساف بر دامن

شيخ محمد علي المحقّقين زاد تحقيقه بر اکثر اشعار شيخ دقّت آيين، تفرد گزين،  سراج
چون بنده وارسته . داده ترتيب» الغافلين تنبيه« حزين ايرادها گرفته رسالة مسمي به

کنه آن وارسيدم، دريافتم که بيشتر ناشي از  نظر امعان ديدم و به رسالة مذکور را به
شناسي، احقاِق حق واجب دانسته، اين چند ورق  در ملّت سخن. جا است تعصّب بي

ياران خدا را انصاف که االنصاف . گذاشتم نام» حق احقاِق«و قلم آوردم  به
 قدما که ائمة ٢اقوال فصاحت منوال زمرة اگر چه استدالل و استشهاد به. خيراالوصاف

اقتداي آثار معترض که در اکثر مؤلّفات  ٣اند، احسن و مستحسن بوده، ليکن به اين علم
ن اکتفا ورزيده، بنده هم شواهد متأخّري به» چراغ هدايت«خود خاصه در 

حکم تتبع تنبيهات رساله  استمساِک اشعار اين جماعت مکتفي گرديده، هر چند به ]٤به[
نظر تحقيق ديده شود، آن رساله  جا است و اگر به ه از روي خصمي بيمعترض قاطب

ماحصل که  اما چون در اين روزها مصايب سفر بي.  در حقيقت مأخوذ است٥البتّه
انضمام  ورد و قسمت بد برسبيل خواهش و رغبت اتفاق افتاده بهحسب آبخ به

 مکروهات شتّي سررشتة حواس از هم گسيخته و حضور خاطر را خوب فراموش نموده
قدر  هذا مصنّفات فصحا که مستنبط منه مستندات است، حاضر نيست بالفعل به و مع

وطن   تعالي بعد وصول بهواقعي بعونه استحضار جوابهاي اکثر ايرادات نگاشته اجوبه به
  .٦قلم آرم وفا به شرط حيات بي و نفس راست کردن به

                                                   
  .بعد از: ص  .1
  .زمرة، ندارد: ص  .2
  .به، ندارد: ص  .3
  .به، ندارد: ر  .4
  .رساله البتّه، ندارد: ص  .5
  .آمدم: ص  .6



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٧٣

  

  .فردا است باقي داستان به
*  

  :قوله
  ١در گرية هاي هاسـت ما را  تو چو شيشة شکسته دلي بي

است پس » هاي هاي«نيست و اگر منظور » هاي«غالب که جمع » هايها«لفِظ : قال
  .شهرت دارد» هايا هاي«. ايدب در اين صورت سند مي. مسموع نيست

  :سند حاضر است از مؤمن استرآبادي، بيت: اقول
  ٢رسد امشب به گوش هوش ناز هاي و هويي مي

  هم نشـــين از گريـــة پر هاي ها معــذور دار
حذف   به٣را» واي«مير معز فطرت که فاضل و شاعر قراردادة وقت خود بود لفظ 

  :آورده چنانکه بيت» يا«
  تي زند هم بر لب خاموش منناله انگش

  آسمان فرياد بردارد که اي وا گوش من
*  

  :قوله
  آلودي نـالم نگاه حســرت حزيـن از ديـده مي

  ٤ام خاِک صفاهان را که از آغوش مژگان داده
نگاه . نون است، ليکن ناليدن الزم است گويا به» نالم مي«در مصراع اول : قال
  :چنانکه در اين بيت] الف ١١٨[باشد آلود و اين از عالم سر برهنه  حسرت

 که در قلمرو بال هما هوا گرم است کند درويش سر برهنه از آن سير مي
جاي آن  محذوف شده و صفت آن به» نالم مي«يا آنکه بگوييم که مفعول مطلق 

  .منصوب

                                                   
  .٢٠٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .آز: ص  .2
  .را، ندارد: ص  .3
  .٢١٢، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4



  ١٧٤  قند پارسي

  

 واقع شده و از مواضع استعماالت ١بعض الفاظ در محاورات الزم و متعدي: اقول
خواهد و متعدي بودنش هم،  ردد چنانکه لفظ پوشيد الزم بودنش سند ميگ مميز مي

  : اثر؛ بيت]شفيع[آن که بر متتبعان مخفي نيست از اين شعر  با
 خاصان خلعت پوشيده را بخشد به شاه مي پوشـد خدا دوسـتان را کسـوت تجريد مي

جواز حذِف  قرار بههم از اين عالم باشد و بر تقدير تسليم با وصف ا» نالم مي«غالباً 
پاي خود  آيد، يعني به پاي خود مي. در موارد کالم ائمه پيچش از چه روست» با«

  : تأثير گويد، بيت]محسن[جمله  در کالم اساتذه بسيار است، از آن. آيد مي
 هر که چون سکة زر از سر زر برخيزد آيـد طلبـکاري او مي پاي خـود زر به

  :در اين شعر، بيتخود آمدن را مير نجات  و به
 اي از رفـتن يار اسـت خود آمـدنم کرده خود و چو نيم زندگي خويش نخواهم بي

  :خود آمدن بسته و سعيد اشرف گويد، بيت
 نتوان کرد مرا خـواب به افسـانة خط تشنة معني تازه است مرا ساغر گوش

  :خواب نتوان کرد، و سليم، بيت يعني به
  يغي شـد بلندکشتن خود خواستم هر جا که ت

  بهر طوفان ماندگان هر موج محراب دعاست
آورده پس تقصير شيخ چيست؟ » ماندگان طوفان به«جاي  به» ماندگان طوفان«

  . مطلق آن مستکره است٢و حذف توجيه مفعول
*  

  :قوله
  گران جان تر ز شبنم نيست جسم ناتواِن من
  ٣بـود با مـن روي گرمـي آفتابـش را اگر مي

نمايد مگر آن که گويند جزا   شرط و جزا در ظاهر خوب نميربط اين: قال
  :جاي آن منصوب، چنانکه سعدي فرمايد، بيت مخدوف است و علّت آن به

                                                   
  .بعد از متعدي، هر دو: ص  .1
  .و حذف، ندارد: ص  .2
  .٢٢٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٧٥

  

 محتسب را درون خانه چه کار؟ گر نداني که در دل او چيست
ليکن اين طور گويا مخصوص قدما است و در متأخّرين آن خالي از غرابت نيست 

  :ميرزا صائب گويد، بيت. ذل استهذا لطف شعر مبت مع
  کند شبنم به اندک روي گرمي پشت بر گل مي

  وفا باشد چرا در آشنايي اين قدر کس بي
حذف  به» سراج وهاج« و در رسالة مسمي به] ب ١١٨[گاه فيما نحن فيه  هر: اقول

 جزا و نصب علّت آن خود مکرر اقرار نمودند و از قول شيخ شيراز سند آوردند، انکار
طور قدما حرف زند جاي گرفت نيست زيرا چه  اگر شيخ به. بعد اقرار چه معني دارد
گذارد و ابتذال در ديوان شيخ  داند و متأخّرين را وجود نمي  مي١شيخ خود را از قدام

من اَراد . کمتر شعر شيخ خالي از ابتذال خواهد بود. اين شعر نيست مخصوص به
  …هتَصدیقَه فلیرجِع الی دیوانِ

*  
  :قوله

  خاک راهت فتاده باشم ها به اگرچه صد سال ز بيخودي
  چو باز پرسي حديث منزل ز شوق گويم لَبثتُ يوما

  ٢پرستي خوشا محبت که فارغم کرد ز قيد هستي و بت
  ٣نه ذوق کاري نه زير باري، نه رنج امروز نه بيم فردا

ب عروض جايز در اين دو بيت سه سکته وارد شده اگر چه بعضي از اربا: قال
  :پس چندين بار بايد گفت. کند اند، ليکن بر طبع بسيار گراني مي داشته

  اگر چه صد سال در ره تو ز بيخوديها فتاده باشم
و معترض .  است٤زيرا که منظور از دورکردن سکته برطرف کردن کراهيت سمعي

ه، گفته صحت آن پرداخت آوردن بيت رضاي کاشي و موالنا محتشم به در آخر کالم به

                                                   
  .قدما: ص  .1
  .خودپرستي: ص  .2
  .٢٣٢، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
  .كراهت سمع: ص  .4



  ١٧٦  قند پارسي

  

وجود مصرعي که فقير رسانيده نگاهداشتن مصرع شيخ نهايت ظلم است بر  که با
  .سامعة سليم طبعان

تصحيح آن پرداختند،  قول شعراي مذکور و ارباب عروض خود به گاه به هر: اقول
اند   اين استکراه١و آنچه گفته مستکره سمع است، فصيحان مرقوم در. پس نزاع چيست

 متفطن ٢وسي که امام سخن و مقتداي فن است نيز بدين کراهيتو حضرت فردوسي ط
  :نگشته که چنين نوشته، بيت

 ندانـم به دوزخ درند يا بهشـت همه خاک دارند و بالين خشت
 آن در ٤اين که با وصف اين همه استکراه و استنکاف خود هم ارتکاب ٣و عجب بر
  :، بيت٥اين شعر آرزو

  ميـان مـوانـعز تـو تا هسـت بســيار ره در 
  ها گذشته باشي که به خود رسيده باشي ز چه

  .اند نموده
*  

  :قوله
  ٦تنها نتوان رفتن صحراي محبت را  از همت سرمستان بردار حزين خضري

خضر از عالم زاد نيست که . تازه است] الف ١١٩[عبارِت » برداشتن خضر«: قال
در محاوره » نفر برداشتن«گويند بايد و اگر  در اينجا همراه گرفتن مي. توان برداشت
 تقدير تسليم، خضر از عالم ٧و بر» برداشتن«تنها  است نه» برداشتن همراه«آمده، گوييم 

                                                   
  .از: ص  .1
  .نيز برين كراهت: ص  .2
  .تر: ص  .3
  .به ارتكاب: ص  .4
  .آرزو، ندارد: ص  .5
  .٢٣٩، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6
  .بر، ندارد: ر  .7



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٧٧

  

بايد و خضر که هم   تبعيت مي٢ صورت برداشتن را١در اين. نفر نيست که برداشته شود
  .کرده راهان است، تابع نيست پيغمبر و هم راهنماي گم

شاعر  ادبي به ، خضر معهود فهميدن و اسناد بي٣ لفظ خضريدر اين شعر از: اقول
. معني مرد راهنما در اشعار فصحا آمده  زيرا که خضر صرف به٤جا است کردن بي

  :چنانکه شفيع اثر گويد
  چو ناخـدا شـمرم خضـر خود کواکـب را

  به دوست راهنما اشک من بس است مرا
ته، نافي اين گمان است و کوتاهي لفظ خضر الحاق ياف هذا ياي تنکير که به و مع
  :، اين شعر استاد که بيت٥سخن

 که نقش پي ماست ما را دليل بلـد بر نـداريـم در راه عشـق
در محاورات چنانکه همراه برداشتن آمده، تنها . شود جواب جملة اعتراضات مي

  :طاهر نصرآبادي در حال ولي قلي بيگ نوشته. برداشتن هم مستعمل است
معني   برداشتن به٧ذلک مع. نّايان و معماران را برداشته متوجه آن مقام شدب: ٦فقره

  :فياض الهيجي گويد، بيت. اختيار و قبول کردن آرند
  واعـظا کـار تو بيهـوده سـراي اسـت مـدام

  ست که برداشتة کار کم است٨اين چه کاري
  :نظيري هم گويد، بيت

  جز محبـت هر چه بردم سـود در محشـر نداشـت
  چيزي برنداشت دين و دانش عرض کردم کس به

                                                   
  .اين، ندارد: ص  .1
  .را، ندارد: ص  .2
  .خضر: ص  .3
  .جا است، ندارد بي: ص  .4
  .كوتاهي، ندارد: ص  .5
  .فقره، ندارد: ر  .6
  .مع هذا: ص  .7
  .كار: ص  .8



  ١٧٨  قند پارسي

  

  :صائب هم دارد، بيت
مي خرقة آلوده رهن    برداشت هزار 

  چه نعمتست که پيرمغان به انصاف است
 در شعر شيخ هم برداشتن بدين معني گوييم، يعني خضر را از التّقدیر فعلی هذَا

  .همت سرمستان اختيار کن
*  

  :قوله
  ١اخـار قالب شود در بدن مـاهـي م  فکنددريا   صف مژگان تو گر سايه به

 است، ٢زايد و بيکار» ما«و در دومي حرف » صف«در مصراع اول لفظ : قال
سبب تأثير کجي آن   به٣دريا افگند چه مراد آن است که مژگان تو اگر سايه به زيرا
.  دشمن جاني او گردد٤و اجزاي بدن] ب ١١٩[رساند  هم ماهي صورت قالب به خار

را دخل در معني نبود بلکه در مواقع مخل » ما« و کلمة ٥زايد محض» صف«ظ پس لف
  . است٦اصل مطلب
زيادتي آن در اين شعر از آن . صف مژگان لفظي است که آمده و پرمشهور: اقول

  :عالم است که در اين بيت طالب آملي، بيت
 همنشين صف مرغان حرم بايسـتي طاير بتکده از روي ارادت شب و روز

» همنشين مرغان حري بايستي«اين صورت اينجا هم لفظ بيکار است، زيرا که در 
با آن که از عالم » ما«فالمحاله در بيت شيخ نيز زياده نيست و زيادتي . کند اتمام کالم مي

  .به خون طپيدة ماست که در کالم اساتذه آمده، انکار ندارد
*  

                                                   
  .٢٤٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .بيكار محض: ص  .2
  .فكند: ص  .3
  .بدن او: ص  .4
  .محض باشد: ص  .5
  .مطلوب: ص  .6



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٧٩

  

  :قوله
  ١اعمر غمهاي جاودانة م  در محبت دراز باد حزين

لفظ جاودانه در اينجا بيکار محض است، زيرا که در صورت جاودان بودن : قال
  .عمر دعاي درازي عمر هيچ معني ندارد

احتمال جاودان بودن عمر در اين شعر وقتي است که جاودانه صفت عمر : اقول
 است که مدام نصيب عاشق است و هيچگاه از او ٣ جاودانه صفت غمهايي٢نيست، بل
از جاودانه مدام بودن غمها با خود قصدکرده و درازي عمر غمها . شود منفک نمي

  .خواسته فتأمل
*  

  :قوله
  تو کز ابر کف آبي تشنه کامان را نبخشايي

  ٤جاني را زني آتش به چرا چون باد دامن مي
در اين بيت معشوق را ممدوح قرارکرده زيرا چه معشوق را ابر کف گفتن : قال

ن بيرون رفتن است از روية شاعري، و نيز بخشايش در ممدوحانه ستودن است و آ
  .خواهد  مي٥محل رحم و عفو مستعمل است، در محل عطا و بخشش سندي

جمله است که  نظاير اين شعر در دواوين فصحا بيش از احصا است، از آن: اقول
  :صائب گفته، بيت

  خاکـداِن دهر مفلـس بود از نقد مراد
  د پديددستها برهم زدي دريا وکان آم

                                                   
  .٢٤٤، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .عمر باشد، بلكه: ص  .2
  .غمها: ص  .3
  .٢٤٧، ص ديوان حزين:  عليحزين الهيجي، شيخ محمد  .4
  .سند: ص  .5



  ١٨٠  قند پارسي

  

 امير خسرو در ١الحق بخشايش در محل رحم و عفو بسيار واقع شده ليکن حضرت
 در استدعاي صله و شمار صالت و افراط سالطين ٢محل عطا و بخشش آورده، چنانکه
  :٣ماضيه در حق شعرا گويد، ابيات

  جداگانه از بهر معني طراز
  نه من زان فکندم درين کوچه رخش

 ــيارجويــينيــم زان حــريصـاِن بس

  ]الف ١٢٠[اگر دم زنم قصه گردد دراز 
  که يابم ز بخشايش شاه بخش
 کـه در کـار خواهـش کنــم آبــرويي

  :جاي ديگر در مدح عالءالدين پادشاه فرمايد، بيت
 چو لشکر کشد خصم گويي نبود چو بخشـايش آرد جهاني ز جود

*  
  :قوله

  ٤نّـاي تو بيمار محبـتتم عيسي به  اي يوسف مصر از تو گرفتار محبت
تمنّاي  عيسي به«يا .  است٥مخفي نيست که در اين بيت بعضي از الفاظ زايد: قال

  .»٧عيسي بيمار محبت است«يا » ٦تو بيمار است
سبب زيادتي الفاظ فهميده نشده زيرا چه مقصود شيخ آنست که عيسي در : اقول

  . است٨آرزوي تو بيمار
*  

  :قوله
  ٩به سوز و گداز دل عاشقانت  ده دارتبه راز فقيران شب زن

                                                   
  .حضرت، ندارد: ص  .1
  .چنانچه: ص  .2
  .بيت: ر  .3
  .٢٥٤، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .زايد محض: ص  .5
  .بايد بعد از است، مي: ص  .6
  .تست: ص  .7
  .بيمار عشق: ص  .8
  .٢٧٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .9



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨١

  

 ١نامناسب است، اگرچه در کالم بعض» راز«ترکيب ياي موحده با لفظ : قال
  .متأخّرين هست اما احتراز از آن واجب

اين ترکيب قطع نظر از اين که در کالم متأخّرين بسيار است، حضرت شيخ : اقول
  :، بيت٢گويند نظامي گنجوي که مقتداي پيشينيان و پسينيان است مي

 به رازي که آمد پذيراي گوش مرا خضـر تعليم گر بود دوش
*  

  :قوله
  جهان افگن و مگذار از جلوه قيامت به

  در خـاک بـرد خـاک تمـنّاي قيامـت
جهان افگندن کرده   تمنّاي قيامت به٣گاه او هر. مزه و خنک است بسيار بي: قال

خاک تنها چه لطف . گردد  تا مطابق هم ميآورد بايستي که اينجا لفظ عالم يا جهان مي
» خلق«لفظ » خاک«جاي  پس بهتر آن بود که به. دارد و در سفارش او چه فايده

  .هذا قيامت همچو چيزي نيست که تمنّاي آن توان داشت مع. آورد مي
که » قيامت«مسکين حزين تمنّاي قيامت نکرده بلکه در مصراع دوم لفظ : اقول

گويد  آن ملحق شده، مي معني قيام است که تاي ضمير به ٤ است بهموهوم تمنّاي قيامت
اولويت لفظ . خاک برد  که خاک تمنّاي قيام تو به٥که از جلوه قيامت افگن و مگذار

معني خاکيان مستعمل است، چنانکه صائب  جاي خاک مسلم با آن که خاک به خلق به
  :گويد، بيت

   صبح خواب عدم جست ز بيداري]ب ١٢٠[خاک از 
  چـرخ يـک تـنک شـکر شـد ز شـکربـاري صبـح

*  

                                                   
  . بعضي:ص  .1
  .گويد مي: ص  .2
  .اول: ص  .3
  .به، ندارد: ص  .4
  .بگذار: ر  .5



  ١٨٢  قند پارسي

  

  :قوله
  برد از يـاد شـراب اسـت يـاري که غمـي مي

  ١خون گرمي اگر هست درين بزم کباب است
يکي ذکر که عبارت . دو معني مستعمل شود به» يادبردن «٢مخفي نماند که لفظ: قال

 ٣ صورت غم از يادبردندر اين. دوم جايي يادکردن که حافظه است. است از يادکردن
 چه مدعا دورکردن ذات غم است که وجود خارجي اوست نه ياد غم که ٤معقول نيست

سبب آن غم برطرف شود،  چه مطلب آنست که دوستي که به. وجود ذهني اوست
برد   ياد غم از دل مي٥شراب است و اگر گويند مراد همچو دوستي است که غم چه

  .شود درکار مي» هم«در اين صورت لفظ . شراب است
شدن است و اين  کردن و از ياد رفتن، فراموش معني فراموش از يادبردن به: اقول

 باشد بلکه ياد رفتن ٦سندي همه در کالم فصحا چنان متداول نيست که محتاج به
  : امتياز خان خالص گويد، بيت٧چنانکه. آرند اين معني حذِف از نيز به به

  ادت رفته استپاره ي وعدة وصلي که اي مه
  چاره يـادت رفـته اسـت چـارة درد مـن بي

گاه غم فراموش شود چه قسم موجود خواهد بود که وجودش در دل  فالمحاله هر
مدعا دورکردن ذات غم است «اند که  و فراموش بودن آن متضاِد هم است و اين گفته

برد از ياد   غم ميياري که«: چه شاعر گفته. شود از شعر ثابت نمي» ياد غم دورکردن نه
  .برد و نگفته که ياد غم مي» شراب است

*  

                                                   
  .٢٧٩، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .لفظ از: ص  .2
  .يادبردن هيچ: ص  .3
  .نباشد: ص  .4
  .چه كه: ص  .5
  .سند: ص  .6
  .چنانچه: ص  .7



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨٣

  

  :قوله
  ١بوي خوش يار از در و ديوار بلند است  نبود به ره مصـر حزيـن چشـم اميـدم

اگر گويند برخاستن بو آمده و بلندشدن نزديک . ٢بو بلند شدن نشنيده شد: قال
اطالق لفظ بر استعمال موقوف گوييم . آن است، چه الزم است که همين لفظ باشد به

 نيست حتّي که بر تقدير مترادف نيز صحيح ٣نزديکي معني را در اين باب دخل. است
پس تا سند نباشد، . گفتن درست نباشد» کمان کالغ «٤گويند، و» زاغ کمان«نيست، مثالً 
  .تواند شد درست نمي
دن بو در محاوره مسلّم، ليکن بلندش] الف ١٢١[توقيف اطالق بر استعمال : اقول

  :صحت او اقرار دارند، صائب فرمايد، بيت آمده، ثقاِت ايران به
 نشد ز سوختگي بوي اين کباب بلند ز دل نگشـت مرا آه سـينه تاب بلند

معني طرة دستار در  وصف اهتمام انحصار لفظ بر استعمال، آوردن طرة فقط به با
  :، بيت٥اين بيت آرزو

 دار طاووس وار هر که ببيني تو طـره ت استبهر مزيد جاه همه داغ حسر
، اگر الباِب فُصحا غايةً ما ِفياين معني است  پرغريب است زيرا که طرة دستار به

اين معني آرند، در آن شعر لفظ سر يا فرق يا تارک يا دستار مذکور کنند و  طره تنها به
  .کما اليخفي علَي املُتتبع. ٦بدون آن ديده نشد

*  
  :قوله

  ز آتشـين جلوة من شهر کباب است حزين
  ٧سوخت آه ازين برق که در خرمن دلها مي

                                                   
  .٢٨٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .هنشد: ص  .2
  .دخلي: ص  .3
  .و، ندارد: ر  .4
  .آرزو، ندارد: ص  .5
  .نشده: ص  .6
  .٢٨٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .7



  ١٨٤  قند پارسي

  

آمده است نه در » سوخت خرمن دلها مي«بر سخن فهم پوشيده نيست که : قال
  .احتمال ديگر هم دارد» آتشين جلوة من «١مع هذا اضافت. سوخت خرمن دلها مي

  :قول مير نجات که بيت گاه به هر: اقول
  سوخت جان مي  غم آتشم بهسحرکه از تف

  سـوخـت ز قصـة المـم شـمـع را زبـان مي
 ٢سوزد اگر گفته شود معذوري سوزد روا باشد، در خرمن مي آتش در جان مي

 است، زيرا که اين قسم ٣ستم طريق» ز آتشين جلوة من«نيست و احتمال در ترکيب 
  .ترکيبات در اشعار اساتذه بسيار است

*  
  :قوله

  گـر کــاسـه داشـت پيـش کفـمرواسـت الله ا
  ٤گلي است داغ که مخصوص گلستان من است

جا  ٥کاسه داشتن پيش کف بهِر دريوزة گل نامناسب است و مناسب در اين: قال
ليکن مراعاِت ] ب ١٢١. [٧که طريقة گدايان سايل است چنان ٦زري يا طعامي است

 نيست و دريوزة گل ظاهِر لفظ و رسم ضروري بود، چه کاسة گدا را با گل نسبت

                                                   
  .مع هذا از؛ آتشين جلوة من محمل ديگر هم دارد. اضافت، ندارد: ص  .1
  .مخدوري: ص  .2
  .ستم ظريفي: ص  .3
  .٢٨٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .اين، ندارد: ص  .5
  .است، ندارد: ص  .6
بهتر بود اگر گويند كه » زري است داغ محبت كه در دكان من است«: فرمود، مصرع پس اگر چنين مي: ص  .7

كاسه داشتن كنايت از احتياج پيش كسي بردن است نه واقعي زر يا طعام بدان ملحوظ شود چنانكه نظيري 
  :نيشابوري گويد، بيت

  كاسه درپيش گدا داشته سلطاني چند  يري همه خوبان دارندچشم بر فيض نظ
  .آري مراد از كاسه داشتن پيش كسي احتياج بردن است: گوييم



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨٥

  

 موقوف بر ١مرسوم نه و قصر و حصري که ملحوظ است از تکرار نسبت حاصل شود
  .لفظ مخصوص نيست، فَافهم

  :مير نجات در اين شعر که بيت: اقول
  گـداي نـالـه شـب تـار کـردة مـا را  ٢نگاه نغمة طنبور کاسه بر کف دست
 محسوسات نيست و هم گدايي آن  ناله که هم از٣کاسه بر کف داشتن براي دريوزة

  .ماند چرا درست نباشد کاسه و داغ مي مرسوم نه، آوردة گل از محسوسات است و به
*  

  :قوله
  ٤در ره سـيل غنـوديم عبث  غفلت از حادثة دهر بالست

چرا که استعمال » غلط«در اينجا عبث است بلکه غلط، و صحيح » عبث«لفظ : قال
 که از ٥ببايد» غلط«پس . و اينجا هيچ فايده منظور نيستعبث در محل توقع فايده باشد 

  .شود  سيل غنوده مي٦راه غلط و ناداني در راه
معني بيهوده بدون شرِط توقع در موارد کالم واقع است چنان که  عبث به: اقول
  :اند که عبث در اينجا عبث است و فياض الهيجي نيز گويد، بيت خود گفته

 مـدد پـود عبـث تار در جامـه بود بي  چه هنرطول عمر تو اگر عرض ندارد
  : فرمايد، بيت٧وحيد نيز
  روي تو در ديدة من خواب حرام است بي

  عبث بسـت  نتوان در اين خانة خالي به
  

                                                   
  .شود و: ص  .1
  .داشت: ص  .2
  .درويزه: ص  .3
  .٢٩٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .بايد مي: ص  .5
  .ره: ص  .6
  .نيز، ندارد: ص  .7



  ١٨٦  قند پارسي

  

  : آورده، بيت١ميرزا صائب هم
 زند درويش عبث به خرقة خود بخيه مي لب سـؤال سـزاوار بخيـه بيشـتر اسـت

  :سليم نيز فرموده، بيت
 کشـي خمـار عبث شراب نيست چرا مي ات به گوش رسيد دهن چو غنچه زخميازه

 فايده ملحوظ بوده يعني خواب را مثمر يف ما نحن فيهتوان گفت که  ذلک مي مع
  »غفلت از حادثۀ دهر بالست«برديم و عبث بود، چه  راحت و آسايش گمان مي

*  
  :قوله

  ٢ساغر و مينا چه احتياج نرگست بهبا   صـهبا چه احتيـاج  با رنگ لعلي تو به
نرگس را با مينا هيچ مناسبت نيست بدان جهت که ساغر نرگس گويند نه : قال

 است و ساغر و صهبا و مينا ٤چشم  گفت که مراد از نرگس٣پس نتوان. ميناي نرگس
چشم شد چه اين مناسبِت  شراب و مستي مناسب به] الف ١٢٢[سبب ظرفيت  به

اند که مراد از  و آنچه بعضي گفته. رود ر مناسبت لفظي مي د٥معنوي است، سخن
  :، بيت٧، چنان که گويند٦نرگس، چشم يار است و مينا و ساغر را بدان نسبت است

   چشم شهالي تو باشد٨پالرک  اگر ســاغر اگر ميـنا اگر جـام
با آنکه بيت مذکور اگرچه از صاحِب » چشم شهالي«گفته نه » شهال چشم«گوييم 

مستدرک و زايد » جام اگر« قابل استناد نيست، زيرا که عبارت ٩ است اين کهزبان

                                                   
  .هم، ندارد: ص  .1
  .٢٩٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .توان نمي: ص  .3
  .چشم يار: ص  .4
  .و سخن: ص  .5
  .هست: ص  .6
  .گويد: ص  .7
  .جوهر، مراد خوبي: پالرك. هالك: ص  .8
  .ليكن: ص  .9



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨٧

  

پس کسي که در عبارِت خود اين قدر عبارت . »ساغر اگر«عبارت  محض است نظر به
  .آرد، کالم او قابل استناد نبود، فتأمل مستدرک و حشو قبيح

  :ه غني گويد، بيتاعتبار گل جام است چنان ک اعتبار قلم مينا و به نرگس به: اقول
 ها کشـد ز گردن مينـا پيالـه سـر مي در موسم بهار چو نرگس ز شوق مي

عبارِت اگر ساغر  اند بر اگر ساغر اگر مينا اگر جام، که نظر به و آنچه ايراد گرفته
اعتبار تغاير لفظي  اگر جام حشو قبيح است، از اين قسم عبارت در اشعاِر اساتذه به

  : فرمايد، بيت١ طاهر وحيدبسيار است چنان که
 نشئة من ساغر من باده و جام مني راحِت من آفِت من دانه و دام مني

پس اگر اين عبارت را در اين بيت مستدرک و حشو قبيح گوييم و کالم اين بزرگ 
  .را مستند ندانيم، پس ديگري از متأخّرين کيست که قابل استناد باشد

*  
  :قوله

  کبرياي اوگردد دل سرگشـته ظرف  نمي
  ٢شکوه بحر کي در خلوت تنگ حباب او

  .گنجد مستعمل است فارسي تازه است، شکوه نمي» آمدن شکوه«: قال
لفظ آمده است، چنان که ميرزا مقيم جوهري که شاعر » آمدن شکوه«: اقول

  : بود گويد، بيت٣داده قرار
  ـدآي چشـم حبـاب مي شکـوِه بحـر به  چشم تُنُك ظرف شوکتي دارد  فلک به

*  
  :قوله

  کتاب هفـت ملّت مانـد بر طاق فراموشـي
  ٤باشد پارة دل بس که نيکوفال مي مرا سي

                                                   
  .ميرزا طاهر وحيد: ص  .1
  .٣٠٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .صر خودقرار دادة ع: ص  .3
  .٣١٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4



  ١٨٨  قند پارسي

  

اگر چه در شعر نظيري هم آمده است، اما سبب آن ظاهر نيست » ملّت هفت«: قال
پارة دل بسيار  هذا سي دارد، مع] ب ١٢٢[چه هفتاد و دو ملّت و چهار مذهب شهرت 

گردد  آيد، معني بيت مستقيم مي ملّت تنها به کار فال مي تو نيز اگر کتاب هف. مبتذل
  . بر شناساي اسلوب کالم ظاهر است١چنانچه
در شعر نظيري واقع است چه جاي سخن است و اين » ملّت هفت«گاه  هر: اقول

که معلوم خود نباشد تقصير حزين چيست؟ آنچه از عامل تحقيق شد اصل هفتاد و دو 
و خارجي  ٣ و سنّي و شفيعي٢ي و قدري و مشبهي و منزهيملّت هفت است که آن جبر

پارة دل آن همه نيست که بايد   آن است و ابتذال سي٥ و ملل بواقي منشعبات٤باشد
اند  و فرموده. اللفظ و المعني مبتذل است معترض شد، چه بعض اشعار شيخ من حيث

معني . شد  ميداشت، معني بيت مستقيم فال خصوصيت مي که کتاب هفت ملّت اگر به
خصوصيت  کتاِب خود اعتقاد دارد و به يابيم چه هر يکي به اين قول را خوب درنمي

ام زيرا  طاق نسيان گذاشته گويد که من هفت ملّت را به شيخ مي. گشايد همان فال را مي
  .فرمايند شود آنچه مي پس وارد نمي. پارة دل من نيکوفال است که سي

*  
  :قوله

 کنند تا هـم پيـالة مـه عيـدش نمـي از خاک ميکدهرود کسي  غمگين نمي
شود  کند، زيرا چه حاصل معني آن مي در اينجا طرفه افاده مي» غمگين«لفظ : قال

رود و  کنند، آن کس از خاک ميکده غمگين نمي  عيد نمي٦تا کسي را هم پيالة مه که
 الفکر سهوويا و اين طرفه چيزي است و گ. تواند رفت از عمل مذکور غمگين مي بعد
  .است

                                                   
  .چنانكه: ص  .1
  .مشبه و منزه: ص  .2
  .رافضي: ص  .3
  .باشند: ص  .4
  .متتبعات: ص  .5
  .مه، ندارد: ص  .6



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨٩

  

گويد هيچ کس   و مي١شيخ مبالغه و اغراق دارد از عظمت شأن خاِک ميخانه: اقول
در  ٣؛ يعني ماه عيد٢اش کنند هم پياله که با ماه عيد رود الّا وقتي از خاک ميکده نمي

 غمگين ٤کنند اش جا هم پياله که در آن االعتبار است که هر ميخانه آن همه ساقط
  :الغافلين در بحث شعر مذکور تقريباً بر اين شعر که، بيت خاِن منَبه. نِصفرود فَاَ مي

 کنند در زير تيغ رفت و شهيدش نمي طغيان نازنين که جـگرگوشـة خليل
بر .  بايد٦»قربان« که لفِظ شهيد در اينجا نامناسب است، لفظ ٥اند اند و گفته پيچيده

کرد که انصاف اهل عالم هم آشيان عنقا  ه توانشود، اما چ اين تقدير قافيه ضرور مي
  ].الف ١٢٣[است 

جانب معترض است، اما چه توان کرد که اين  مناسبت لفظي حق به نظر به: اقول
  :همين لفظ ميرزا صائب آورده، بيت مضمون را به

  چه آرزوي شهادت کنم که سوخته است
  به داغ يـاس جـگر گوشـة خـليل از تو

*  
  :قوله

  ام پر ديده سيالب حوادث را دهقد خم دي
  آيد کند هر قدر طغيان سيل بر پل برنمي

يک معني است اما در  چند به دو هر تحريک و سکون هر به» قدر هر«لفظ : قال
که » چند هر«تحريک مستعمل است و الّا منشاي غلط و عجب آن که لفظ  روزمره به

  .آيد هم فارسي و هم مستعمل است در اينجا راست مي

                                                   
  .ميكده: ص  .1
  .وقتي كه هم پياله ماه عيدش كنند: ص  .2
  .عيد، ندارد: ص  .3
  .كند: ص  .4
  .پيچيده و گفته: ص  .5
  .بايد قربان يا خدا مي: ص  .6



  ١٩٠  قند پارسي

  

 ١ديده، ليکن» چند هر«در اين شعر » قدر هر«جاي  فقير در ديوان شيخ به: اقول
وصِف  اند و با کرده صحت آن اقرار زيرا که خود به.  ندارد٢هم باشد، قباحت» قدر هر«

  .شود قلّت استعمال منشاي غلط نمي. اقراِر صحت پيچش چرا
*  

  :قوله
  ٤فلة اهل دل خموش آمدقا جرس به  ٣راز غيب گشود  کسي زبان نتوانـد به

نامناسب است، » راز«قلم آمده که ترکيب باي موحده با لفِظ  پيش از اين هم به: قال
  . زبان هم بکاربرده٥خصوصاً در اينجا که لفظ

  . شعر حضرت نظامي گنجوي فيماسبق گذشت٦جواب اين اعتراض با اسناد: اقول
*  

  :قوله
  سـرماية مجنـون خراب افـتاده بود خاک بي

  فشاندي دست و دل دريا و کان آمد پديدبر
غين معجمه، ليکن  در اينجا سهو کاتب است و صحيح مغبون به» مجنون«لفظ : قال

فرمايد   از عالم تحقيق مي٧چند در ابيات غزل اين قسم معني آوردن صورت ندارد، هر
  .وصف اين هم معشوقانه بايد نه ممدوحانه اما با

اند و شعر  تغيير بعض الفاظ بسته ا صائب است که بهاين شعر گردة شعر ميرز: اقول
آن  پس اعتراض نه بر حزين است بل بر ميرزا صائب است با. مذکور سابق نوشته شد

  .رسد که خلف را بر سلف گرفت نمي
*  

                                                   
  .ليكن اگر: ص  .1
  .قباحت، ندارد: ص  .2
  .گشاد: ص  .3
  .٣٢٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .كلمه: ص  .5
  .به سند: ص  .6
  .و هر چند: ص  .7



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩١

  

  :قوله
  ١ة گردون مي زالل نداردشيش  بزم زمانه عيش مصفّا نيست به

» زالل مي«در اين صورت . اند شتهمعني آب خوش نو در کتب لغت به» زالل«: قال
بايد؛  صافي است از روي مجاز، پس سند مي زالل، مي درست نباشد و اگر مراد از مي

  .زيرا چه در مجاز هم آمدن شرط است
قول بابا فغاني که مقتداي اهل سخن  درست است به] ب ١٢٣[زالل  مي: اقول

  :است و هو هذا بيت
 زالل  برگ گلي است جلوه کنان در مي نلطافت کند سـخ در در صـدف اگر به

اند و از اين  عجب است که خان همه دان، جواب ديوان فغاني را غزل غزل گفته
  .غالباً قول اين بزرگ قابل سند نداشته باشند. شعر غافل مانده

*  

  :قوله
  اي در تنگناي دل شـراب غم ندارد جـلوه

  ٢خمارآلودم از کم ظرفي رطل گران خود
بايد بلکه مخالِف  مي» ساغر«يا » پيمانه«جا است؛  در اينجا بي» رانگ رطل«: قال

  .٣تنگناي دل است
 پيمانه و ٤گران را حريف خود نداشته گاه درياکشي حوصلة شيخ رطل هر: اقول

  .کند اولويت پيمانه و ساغر يا رب چه افاده مي. ساغر چه شک باشد که خمارش بشکند
*  

  :قوله
  ٥پرور و مي در اياغ بود ساقي غريب  ت از دلمخرابـا رفت الفـت وطن به

                                                   
  .٣٤٦، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .٣٤٨همان، ص   .2
  .است، ندارد: ص  .3
  .ستهندان: ص  .4
  .٣١٤، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .5



  ١٩٢  قند پارسي

  

پروري  موقع واقع شده زيرا که از غريب اي است که بي جمله» مي در اياغ بود«: قال
واقع آن که اين . گفت راهي به ده داشت اگر مينا يا سبو يا خم مي. شود ساقي مستفاد مي

  :خواهد تا رتبه پيدا کند و آن چنين است بيت تغيير قافيه مي
  »نواز بود پرور و مي دل ساقي غريب«

پرور بود، يعني از  در اياغ اما ده بود و ساقي غريب شود که مي پس وارد نمي
شود، بلکه  ساغر سبب رفتن الفت وطن نمي بودن به چه مي. دادن مضايقه نداشت شراب

همد ف خوردن مظروِف آن نشا پيدا شود تا ياد وطن از دل برود و نمي ظرفي بايد که به
اين را مگر کسي که ماهر سخن باشد و نيز سخن در اولويت است کو معني مصرع در 

  .مرتبة خود صحيح باشد
ما که ابجد خوان . فهمد  سخن نمي١الحق دقت اين سخن را غير از ماهر: اقول

نظر امعان و چشم  ايم؛ ليکن اگر به دبستان سخنيم، اين قسم غوامض را نو برنکرده
پروري   غريب٢اند، زيرا که غريب را از شود آنچه ايراد کرده  وارد نميانصاف ديده شود،

ساقي و ] الف ١٢٤[پروري  مع هذا غريب. رود اهالي خاک غربت ياد وطن از دل مي
موجود بودِن مي در اياغ که سامان ساز دماغ است، ياد وطن چه، که ياد خود از دل 

  :از اين عالم است اين بيت. رود مي
 ام چراغ کجاست کليد ميکده گم کرده  لبم قفل زد اياغ کجاستخمار مي به

*  
  :قوله

  ٣مـاند کِف الله داغ مي ت بهز رفتن  چو آمدي ز رخت باغ سرخ رو گرديد
اگر گويند الله نزد . شود ماند بلکه دل داغ مي کف نمي از رفتن خوبان داغ به: قال

معني دل  کن است نه به ل پيدامعني د به» کف آر دل به«الله است، چنان که گويند 
ماند، بر صاحب  کف الله داغ مي مع هذا مقابلة باغ سرخ رو گرديد و به. نزد خود آر به

  .فهم پوشيده نيست
                                                   

  .اين سخن را جز ماهر: ص  .1
  .از، ندارد: ص  .2
  .٣٥٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩٣

  

 صادقي که ١داغ بر دست سوختن شعار دردمندان است، چنان که صادق بيگ: اقول
  :طاهر نصرآبادي حال او در تذکرة خود نوشته، گويد، بيت

  ها اخ گل از بس که دارد داغگشت دستم ش
  زنم  محـروميسـت بر سـر مي٢يـادگار بـاغ

  :و سليم هم فرمايد، بيت
 پشت دست است  چون زري داغ به جــاي زر در کــف آزاده ســليــم

معني دست،  معني راحت است نه به اند که کف به  اين که جاي ديگر افاده کرده٣و
  : مير نجات گويد، بيت٤جمله که  آنمعني دست بسيار است از گوييم، کف به

  به افسون وفا از خويشتن کردم نگاهش را
  گيرد گناه عجـز من تيغ از کف جـلّاد مي

  : نيز فرمايد، بيت٥طالباي آملي
 خواه طراز افسرش سازي و خواه بشکني ام در کف اختيار تو گوهر دل نهاده

  .د البتّه تردد استمان کف الله داغ مي بلي در مقابلة سرخ رو گرديد و به
*  

  :قوله
  ٦حرآفـرين تو بوسـدتبسـمي که لب س  ساغر گوش فرشته داروي مستي  کند به
  .خواهد سند مي» داروي مستي«شهرت دارد، » داروي بيهوشي«: قال
  :مهِر خسرو ملِک سخنوري بر سِر دست است و هو هذا، بيت سند به: اقول

  چنين بيخود شدم تا نداني ساقيا کز مي
  اروي مستي من آن شکل و آن رفتار بودد

*  

                                                   
  .بيگ، ندارد: ص  .1
  .داغ: ص  .2
  .پس داغ به كف ماندن درست است و: ص  .3
  .كه، ندارد: ص  .4
  .طالب آملي: ص  .5
  .٣٥٥، ص ديوان حزين: الهيجي، شيخ محمد عليحزين   .6



  ١٩٤  قند پارسي

  

  :قوله
  ١جرعه براي شگون کنند خون مرا به  شيرين لبان چو بزم مي الله گون کنند

کردن شنيده نشد و در  جرعه ساغر و شيشه کردن مسموع است و به مي به: قال
  .جرعة يک آب آشام] ب ١٢٤[صرح است 
اصطالحاً و المناقشةَ است، معني پياله در اشعار فصحا واقع  جرعه به: اقول

  :چنان که حياتي گيالني گويد، بيت. االصطالح ِفي
 جرعه فرو ريز خون ناب مرا  يکي به رحيق ناب چه پرسي چه کيفيت دارد

  :عرفي شيرازي هم گويد، بيت
  اين جرعه بنوش اي دل و شو فرش درين بزم

  کيــن جــام ز خمــخانــة جمشــيد نيــابي
  :م دارد، بيترضي ارتيماني ه

 زان لعل ميگون زان چشم جادو جرعه مدهوش مي خرابيم بي بي
  :سنجر کاشي گويد، بيت

 فقير بود که اين جرعه را تمام کشيد نرفـت از خط بغـداد پيشـتر منصـور
  .اما ايراد آن مورث اطناب است. ديگران هم دارند

*  

  :قوله
  بنازم حسـرت نظارة حسني که اشـکم را

  دارد  از مژگان چکيدن باز ميچو آب تيغ
بر دقت فهم پوشيده نيست که يک حرف از اينجا از راِه سهو مانده چرا که در : قال

  .خواهد از ديگر مي» دارد باز مي« است، پس ٢داخل» از«عبارت از مژگان چکيدن حرِف 
اند، و در کالم   جايز داشته٣آيد حذِف يک از، از جاي ديگر که دو از باهم: اقول

  :حکيم شفايي گويد، بيت. ساتذه آمدها

                                                   
  .٣٥٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .واصل: ص  .2
  .آيند: ص  .3



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩٥

  

  ز هر جا بگذرم اهل مالمت
 که اين ره کردة درگاه عشق است

  نمــاينــدم ز اربــاب ســالمـت
 ز چشـم افتادگان شاه عشق است

  .از مصراع رابع يک از محذوف است
  :فياض الهيجي نيز فرمايد، بيت

 ردگان لعل پرشورشتبسم از نمک پرو ترحم از نظر افتادگاِن چشم مخمورش
  .يک از، از مصراع اولي محذوف شده

  :صائب هم دارد، بيت
  ندارم حاصلي چون بيد تا بر خويش لرزيدم

  دارد مـرا نتـواند او از خـود بريـدن باز مـي
  :و در اين شعر فياض الهيجي که بيت
 اي دارد دل شکسته و هم جان خسته مگو که هيچ ندارد نظر فکندة عشـق

الغافلين   منبه١تر اينکه خان عجب. دم اجتماع دو از، از محذوف استوصف ع با
 نام رسالة مصنّفة چراغ هدايت شفايي در ٢الدين استناد اشعار مذکور حکيم شرف به

خود که متضمن است بر غرايب و عجايب افادات و افاضات، حذف يک از درست 
  .وجه تناقض قولين فهميده نشد] الف ١٢٥[فرمايند  اند و در اينجا چنين مي داشته

  : کردة اين شعر صائب است که بيت٣اگر گويند که شعر مذکور شيخ
  بينم من اين رخسار حيرت آفرين کز يار مي

  دارد سرشـک گرم رو را از چکيـدن باز مـي
 با آن که از عيوب عظيمة شاعري ٤سلَّمنا، ليکن ال ابالي مشرب ابتذال را نفهميده

  .٥»کُلُّ ِحزٍب ِبمالَديِهم فَِرحون«ته است معيوب نداش
*  

                                                   
  .خان همه دان: ص  .1
  .الدين، ندارد شرف: ص  .2
  .شيخ، ندارد: ص  .3
  .و اگر فهميده: ص  .4
  .٥٣آيه ): ٢٣(مؤمنون   .5



  ١٩٦  قند پارسي

  

  :قوله
  باشد پرافشاني حزين کنج قفس بيهوده مي

  ١به گيتي ماية آسايشم کوتاه بالي شد
  .بايد مي» شکسته بالي«در اينجا بيجا است، » کوتاه بالي«: قال
خواهد زيرا که در قفس شکسته بالي نيست، کوتاه  مصرع اول کوتاه بالي مي: اقول

. از اينجا است که پرافشاني کنج قفس را که ميدان ندارد بيهوده گفته فَافهم. الي استب
  : هم از اين عالم بيتي دارد و هو هذا، بيت٢وحيد

  چون دل من هيچ کس را عشق زنداني نداشت
  در قفـس هم رخصت بال و پرافشـاني نداشـت

*  
  :قوله

  ٣ سرشار بهار است بهاراي جنوِن من  سـبز شد خط لب يار بهار اسـت بهار
  :پس چنين بايد گفت. گفتن بيجا است، خط پشت لب بهتر است» لب خط«: قال

  »سبز شد خط رخ يار بهار است بهار«
خط لب در ديوان ميرزا صائب . طرفه اعتراضي است و بوالعجب ايرادي: اقول

  :جمله است، بيت بسيار است، از آن
 ز نهاد چشمة حيوان برآمدهدور ا تا سبزة خط از لب جانان برآمده
  :و حضرت امير خسرو گويد، بيت

 ما را بکش چو آب حيات آشناي تست اي سـبزة خط لب جانان خضـر تويي
 از خود رفته، آن همه واقع است که حصر و قصر ندارد، ٤معني مست و سرشار به

  :چنان که ميرزا صائب گويد، بيت
 کند بد مست را عتاب تو هشيار مي کند مخمـور را نگاه تو سرشـار مي

*  

                                                   
  .٣٦٢، ص ان حزينديو: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .توحيد: ص  .2
  .٣٦٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
  .مست، ندارد: ص  .4



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩٧

  

  :قوله
  ١دار صحرا نگاه اين اللة غريب به  داغ وفـا مباد ز دل پا کشد حزيـن

به باغت «، فرمايش بيجا است »دار صحرا نگاه الله به«تأمل ضرور است : قال
  .بود بود معقول مي اگر مي» دار نگاه

شود که  فهميده مي» دار ت نگاهبه باغ«از عبارت . اعتراض را خوب درنيافتم: اقول
 ٢هم صحرا نسبت به به] ب ١٢٥[صحرا نسبتي ندارد و حال آنکه اساتذه الله را  الله به
  :سليم طهراني گويد، بيت. اند رسانده

 ام همچو الله در صحـرا که من برآمـده گويد ز گل مپرس که مرغ چمن چه مي
  :مير معصوم کاشي گويد، بيت

  تر که دور از يکدگر باشنددو هم داغ دل آن به
  مـن و غمـخانة خود الله و دامـان صحـرايش

  :، بيت٣ماند ميرزا صائب چرا گفت صحرا نمي و اگر نسبِت الله به
  ست دارد کعبة دل هم نه تنها کعبه صحرايي

  به ِگرِد خويشـتن از وسـعت مشـرب بيابانها
*  

  :قوله
  ز هـر بلبل نوايـي بـرنخـيزد صـيد زاغ اولي

  ٤مايي کو نبخشد دولتي از وي مگس بهتره
شود و نيز   مي٥بعِد بلبل کاِف صفت در اينجا ضرور است و الّا مفيد سلب کلّي: قال

» دارد از مژگان چکيدن باز مي«يک از در اينجا از راه سهو مانده چنان که در عبارت 
  .سبق کما

                                                   
  .٣٦٤، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .به هم، ندارد: ص  .2
  .ميرزا صائبا گفته: ص  .3
  .٣٦٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .كل: ص  .5



  ١٩٨  قند پارسي

  

وارد کالم فصحا جايز داند که ترِک کاف کذايي در بعضي مواقع در م متتبع مي: اقول
  :است، چنان که امير خسرو فرمايد، بيت

 هر کس محاسني نبود ريشخند به هر کـس رياضـتي نبود پوز بند به
قلم آمده ليکن در اين  به» دارد مژگان چکيدن باز مي« از ١جواِب حذِف از در بحث
  .شود شعر حذف اصالً مفهوم نمي

*  

  :قوله
  ٢مرا غبار بلند است از مزار هنوز  زز ترکتازي آن نازنين سوار هنو

در اين بيت محض براي رديف است، » هنوز«بر متأمل پوشيده نيست که يک : قال
  .رود مطلقاً در معني دخلي ندارد، بلکه سخن در هنوز دوم مي

جمله مير نجات دارد،  اين قسم زوايد در مطالع اساتذه بسيار است، از آن: اقول
  :بيت

   بسـتي به کينم اي پسرديگر ميـان دلبـري
  يارب کزان تيغ نگه در خون نشينم اي پسر

  . اعتساف است٣تعصّب و بودن سخن در هنوز دوم بي
*  

  :قوله
  ٤ز داغ عشق دارم پرگهر جيب و کنار دل  صـال از من تهي دسـتان بازار محبـت را

بايست  مي» پرِدرم« در اين صورت ٥هذا مناسبتي نيست و مع» گهر«را با » داغ«: قال
اعتبار برافروختگي گهر گويند چه مناقشه، گوييم سخن در  اگر گويند داغ را به. گفت

  .توان گفت اولويت است، تا درم باشد گهر نمي

                                                   
  .مبحث: ص  .1
  .٣٧٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .سخن بي: ص  .3
  .٣٨٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .مع هذا، ندارد: ص  .5



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩٩

  

، ١البلغا الفصحا، ابلغ ، افصح]الف ١٢٦[العلما  توان گفت چنان که اعلم مي: اقول
  :الشعرا فيضي فياضي گفته، بيت ملک

 نهفتن گهر شـب چراغ من غلط اسـت داغ من غلط است  ز مهر پنبه نهادن به
*  

  :قوله
 داِغ تـرا ز پـردة پنــهان بـرآورم خورشيد را اگر نکند ديده خيرگي

  .کافي است» ٢از پرده برآورم«هذا  غريب لفظي است، مع» پنهان پردة«: قال
 و اند بلکه مضاف که گمان برده پنهان، صفت و موصوف نيست چنان پردة: اقول
اليه است، يعني داغ ترا از پردة پوشيدگي برآورم اگر چشم خورشيد از فروغ او  مضاف

جمله فياضي  معني پوشيدگي در کالم اساتذه واقع است از آن و پنهان به. خيرگي نکند
  :گويد، بيت

  مردمــان را نيســت تـاب ديــدن نامردمــان
  خضر در پنهان نمودار است و در پيدا کم است

*  
  :لهقو

  ٣دل را بگو ز چاک گريبان برآورم  اي اگر تو ز حـال درون من آگه نه
چند در کالم ديگران  هر. معجمه بسيار مکروه است» زاء«با » گو«ترکيب لفظ : قال

گاه نسبِت  الخصوص هر علي. نيز واقع شده، اما اجتناب از آن واجِب شرع سخن است
  :بيتپس بهتر چنين است، . فعل به خود واقع شود

 دل را مگر ز چاک گريبان برآورم کي آگهي ز حال درون منت بود
دانم از ديگران مراد کيانند  چند در کالم ديگران نيز واقع شده نمي اند هر گفته: اقول

رسد چرا که  پس مقتدي را بر مقتدا گرفت نمي.  در کالم اساتذة سلف واقع شده٤زيرا
  :گويد، بيتکوتاهي سخن است، حاجي محمد جان قدسي 

                                                   
  .البلغا، ندارد: ص  .1
  .برآورم، ندارد: ص  .2
  .٣٩١، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
  .زيرا چه: ص  .4



  ٢٠٠  قند پارسي

  

 مـرد هنـرور مکن گو ز غريـبي ابا خرند گوهر ارزنده را در همه جا مي
  :ايضاً

 وگرنه دست من و جيب درد روز شمار بگو ز دامــن من درد دســت بـردارد
*  

  :قوله
  رنگ غنـچه دل از گلسـتان گرفت مـا را به

  ١صحرا برون رويم  چون الله سينه چاک به
  .م، اگر صحيح هم باشد، برون زايِد محض استصحرا برون روي به: قال
  :محمد قلي سليم از اين عالم بيتي دارد و آن اين است، بيت: اقول

  ني همين تنها رِه کنعان زليخا بسته است
  برد غيرت به هر سو کاروان بيرون رود مي

 رفتن، يک حرف است، پس ٣صحرا بيرون و به] ب ١٢٦[ رفتن ٢به هر سو برون
  .د آنچه وارد شدهشو وارد نمي

*  

  :قوله
  ٥بادة ناب در کفـت شـوِر شراب بر سـرم  دهي  دل مرا چند بهانه مي٤ساقي سنگ

بر سرم خالي از » شور«در اين صورت اطالق . رديف اين غزل است» بر سرم«: قال
دان است،  خواهد و چون جناب شيخ زبان معني در سند مي تردد نيست، زيرا که بر به

خواهد، نه شور  هذا شکوه خمار مي  باشد و بر آن ما را اطالع نبود؛ معاغلب که داشته
  .شراب، فافهم

ميرزا جالالي طباطبا نوشته که در و بر در موارد استعمال بدل يکديگر : اقول
و از حسِن اتفاقات في و علي گاه . من اَرادالتحقيق فَليرِجع ايل منشأهاِنتَهی کالمه، آيند  مي

                                                   
  .٣٩٤، ص ديوان حزين: ن الهيجي، شيخ محمد عليحزي  .1
  .بيرون: ص  .2
  .برون: ص  .3
  .تنگ: ص  .4
  .٣٩٦، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .5



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠١

  

 حکيم شفايي گويد، هذا العالِم، و مع فالیخفی علَی عرب هم بدل هم واقع شود در لغِت
  :بيت

 کو حوصله کز عهدة اين ناز درآيد زه کرد کمـان غمـزة غماز شفايي
  :محمد قلي ميلي نيز فرمايد، بيت. است» درآيد«يعني از عهده برآيد و رديِف غزل 

  در آب عـزم صبوحي چو آفتاِب صباحي
  خت ناشده بيدار من ز خواب درآيدکه ب

کوتاهي سخن شور بر سرم، ميرزا . درآيد، رديف غزل است. يعني از خواب برآيد
  :صائب بسته، بيت

  نيست امروز از جنون اين شور و غوغا بر سرم
  در حـريم غنچه زد چون الله سـودا بر سـرم

  :و رضي ارتيماني نيز گويد، بيت. رديف غزل است» بر سرم«
   بالين چون نهـد آن را که دردي در دل اسـتسر به

  خواب شيرين چون کند آن را که شوري برسر است
و » عشق شور«و شور شراب، مراد جوش آرزوي شراب است، چنان که گويند 

  .»ذوق شور«
*  

  :قوله
  ١ام دسـتار بسـته جاي الله به آتش به  مشرب پروانه الفت است از بس مرا به

زدن  تن فارسي تازه است، چه آتش بستن نيست بلکه آتشدستار بس آتش به: قال
  .دستار زدن است دستار بستن نيست، الله به  قسم الله به٢است، و همين

دستار بستن، لفظ آمده است چنانکه  داند که گل به متتبع کالم فصحا مي: اقول
  :صائب گويد، بيت

  بستم مي] الف  ١٢٧[ز شور عشق گر گل بر سر دستار 
  بســتم وريــدة منصـــور را بــر دار مــيســر شــ

                                                   
  .٤٢٢، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .هست و به همين: ص  .2



  ٢٠٢  قند پارسي

  

  :رضي ارتيماني نيز گويد، بيت
  زد من از عزت خوش آن خواري که چون سنگم به سر مي

  بســتم چيــــدم و بر گوشــة دســتار مي چــو گل مي
جاي  آمده، در شعر شيخ به  سر بستن١تشبيه گل سنگ بر چنان که در اين شعر به

  . درست شده٢ستندستار ب الله آتش به
*  

  :قوله
  اي مستم که رقصد هر کف خاکش حزين از باده

  ٣اي بر دخمـة کاووسـيان ريـزم اگـر نـه جرعـه
  است اما زبانزد نيست، پيشداديان٤لفظ کاووسيان اگرچه ِمن حيثُ القياس صحيح: قال

  .و کيانيان شهرت دارد، محض براي وزن و قافيه آورده
االستعمال گفتن سخني است غيرمأنوس و از  غيرمأنوسلفظ کاووسيان را : اقول

  :گاه ميرزا رضي دانش ارتيماني در اين شعر که بيت هر.  مأيوس٥قبول طبايع
 دار زهرة منصوريان بين سر و بين پاي سـر انا الحق ازين بيـش نيـارم نهفت

  :منصوريان و ميرزا صائب در اين شعر که بيت
 خورد نسـيم سـودة المـاس بر جگر مي ميانخوش آن مالل که از آستين مره

  .مرهميان آورده، انکار امثال اين الفاظ دور از سخنداني است
*  

  :قوله
  اي شيرين شمايل در خيال من نمودي جلوه

  ٦حناي پاي گلگونـت شـود خون حالل مـن

                                                   
  .به: ص  .1
  .به دستار بستن، ندارد: ص  .2
  .٤٢٦، ص ديوان حزين: يخ محمد عليحزين الهيجي، ش  .3
  .درست: ص  .4
  .طبايع سليمه: ص  .5
  .٤٣١، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠٣

  

خواهد که  اگر گفته شود که مي. کند لفظ حالل در اينجا هيچ فايده نمي: قال
 خوِن او را پامال کند، گوييم اين قسم تکلّفات در شعر ناگوار است، چه دغدغه بي

مطلب خود همين قدر است که جلوه کردي و مرا ممنون نمودي، در شکرانة آن دعا 
کنم که خون من حناي پاي گلگون تو باد، و حالل و حرام را در اينجا دخلي نيست  مي

 عبارت شود که کسي ١ارت مثل آنمع هذا اين عب. و دغدغه و عدم آن کاري ندارد
  .گويد که اگر تو در خانة من آيي مال وقف بر تو نثار کنم و اين طرفه افاده است

اند، فياض الهيجي  جواب اين گرفِت ناروا پيش از اين عمري سلف گفته: اقول
  :فرمايد، بيت

  حناي پاي تو شد خـون من حالِل تو باشد
  اشدبهاي خون من اين بس که پايمال تو ب

  ]ب ١٢٧: [طالب آملي نيز گويد، بيت
  خون دل بادت حـالل اي آه که بعد وفـات

  مشت خاک ما به تحريک تو بر افالک شد
 شيخ خون خود ٢برد، چه عبارت مذکور تمثيل دادن خيال آب مي و اين شعر را به

اف ِلاَنَّ االنصاف ثُم االنصرا وقف عمر و زَيد نکرده بلکه دعا کرده که حالل تو باشد؛ 
  .اِالعِتساف ِمن ذَماِمي االَوصاف

*  

  :قوله
  ابر دامن کش و گلشن خوش و ساقي است کريم

  ٣خــار خــار غــم ايــام چــه خـواهــد بــودن
معني دغدغه و خواهش امر  آنچه خار خار در کالم اساتذه ديده شده اگر به: قال

و بر تقدير . ر ظاهر معني نداردخوب و مرغوب است، در اين صورت خار خاِر غم د

                                                   
  .اين: ص  .1
  .برد چه، ندارد آب مي: ص  .2
  .٤٣٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3



  ٢٠٤  قند پارسي

  

باشد، بسيار  تسليم، گلشن خوش بسيار عبارت سستي است چرا که گلشن ناخوش نمي
  .بايد مناسب گلشن شگفته مي

  :جمله رفيع واعظ قزويني گويد، بيت خار خاِر غم در کالم اساتذه آمده از آن: اقول
  فضاي دل خالص از خار خار غم کجا گردد

   صحرا کي رها گردد١يز چنگ خاربن گلها
  :و گلشن خوش هم چرا عبارت سست باشد، زيرا چه فياض الهيجي گويد، بيت

  صحرا خوش است و باغ خوش است و چمن خوش است
  هـر جـا کـه هسـت غيـر دل تنـگ مـن خـوش اسـت

اند، در  معني امِر مرغوب باشد چنانکه افاده فرموده اهللا، اگر تنها خار خار به سبحان
  :عر فياض الهيجي که بيتاين ش

 اند خوبـان فريب بسـتر سنجـاب داده دل را ز خار خار تمنّاي وصل خويش
  .ليس کذلکفايده باشد و  لفظ تمنّا بي

*  

  :قوله
  غوطه در خون خود از فرق زند تا به قدم

  ٢به شهيد تو نزيبد کفني بهتر از اين
بيجا » قدم فرق تا به« از  قيِد٣ميان آمده باشد تا به» خوردن غوطه«گاه  هر: قال
  .باشد

کمر خوردن و تا گردن خوردن بسيار   استعمال فصحا تا به٤در موارِد کالِم: اقول
  :جمله طالب آملي گويد، بيت آمده از آن

  ام غوطه تا به گردن و خلق به خون دل زده
  گمـان برنـد که دارم زِه گريبـان سـرخ

*  

                                                   
  .دامان: ص  .1
  .٤٣٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .باشد، ندارد: ص  .3
  .كالم، ندارد: ص  .4



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠٥

  

  :قوله
  دستهاي دراز  شکرت چه گويم اي مژه

  ١نگذاشـتي به دسـت کسـي اختيـار من
» شکرت«و ضميِر مفرِد » ها مژه«آوردن مخاطب جمع که عبارت است از : قال

  عقل است، گوييم در ها غيرذي خالي از تردد نيست، و اگر گويي مژه» نگذاشتي« و
 عقل قرار داده، از عالم استعاره واقع، ليکن شاعر او را در خيال خود ذي] الف ١٢٨[

  .کند شکرگزاري آن مي
داند که از اين قسم ِافراد و جمع در کالم فصحا بسيار  عقل مي سخنور ذي: اقول

  :است، چنان که حکيم شفايي گويد، بيت
  سـوي چگل روم  بگـذارم اين ديار و به   چو شفايي پسند نيست٢خوبان اصفهان
  : گويد، بيت٣ميرزا صائب نيز

  تصائب ميان آن همه شکر لبان که هس
  مغز سـخن رسد بادام چشـم کيسـت به

*  

  :قوله
  ٤قمري از منت سرو چگل آيد بيرون  ناز افرازي  در چمن گر قد شمشاد به

 نام جايي است اختالل ٥لفظ چگل در معني زايد محض است بلکه چون چگل: قال
فرمايند که سرِو چگل موزون و رعنا باشد،  شود و بعضي از احبا مي در معني پيدا مي

گوييم سرو چگل که موزون باشد مراد از آن . ٦اين صورت سرِو چگل مضايقه ندارد در
معشوق چگل است نه سرو؛ و قمري را با سرو چگل که از نوع آدمي است، کاري 

  .نباشد
                                                   

  .٤٣٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .پارسي: ص  .2
  .نيز، ندارد: ص  .3
  .٤٦٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .چگل، ندارد: ص  .5
  .نيست: ص  .6



  ٢٠٦  قند پارسي

  

  :دهد و هو هذا، بيت شعر حضرت امير خسرو جواب اين اعتراض مي: اقول
  از آن شده است لگدکوب بلبالن سِر سرو

  کنـد سرافـرازي امـت تو ميکه پيـش ق
معشوقي بلبالن نسبت کرده از اينجا است که سرو را لگدکوب  معشوق خود را به

  .بلبالن ساخته
*  

  :قوله
 اي سنگ صنم را سنِگ رِه خود ساخته از بتکـده تا کعبه رهي نيسـت برهمن

بهتر پس .  ايضاًِان صدر عن غريهسنگ صنم در اين قسم جا نامربوط است و : قال
غيبت  ، خطاب بهغاية ما يف الباب» سنگ ره خود ساخته بيهوده صنم را«چنين است 

  .بدل خواهد شد
 وصول ١سبب گويد به معني مانع است، پس شيخ مي سنگ را باالتفاق به: اقول

ميرزا صائب هم سنگ صنم . اي و الّا از بتکده تا کعبه فاصله نيست سنگ صنم را ساخته
  :، بيتبسته، چنان که گويد

  در دل سنگ صنم قحط شرار افتاده است
  اند سـرگرمي من برهمـني ساختـه  تا به

 ايضاً ِان صدر عن غريهعبارِت کثيراالفاده و   در غلِط آن به٢وجه نامربوطي و اهتمام
  .چيست

*  

  :قوله
 دمــاغ خــرد را معــطّر نمــايـد نسيمي که خيزد ز گلگشِت کويت

و الّا نسيم از گلگشت ] ب ١٢٨[آورده » گلگشت«ار عجب است که جاي گلز: قال
  .خيزد چه معني دارد

                                                   
  .اي برهمن مانع وصول خود: ص  .1
  .اهتمام آن: ص  .2



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠٧

  

 در سکندرنامهمعني پيدا شود آيد، چنان که در شرح  چه خيزد به. معني دارد: اقول
اند و اين شعر را  اين معني تصديق کرده تحقيق معني رستاخيز و رستخيز خود هم به

  :نوشته، بيتنام استادي  طاهر نصرآبادي در تذکرة خود به
 خيــزد شمــع پر عاشــقانـه مي شب نخواهم شود که پيش رخت

  :و ميرزا صائب گويد، بيت. آيد  مي١به معني
  خيـزد مـرا اسـباب عشـرت از دل ديوانـه مـي

  خيزد شراب و مطرب و معشوق من از خانه مي
يد، صائب فرما. معني آمدن نيز مستعمل است  گلگشت به٢و. شود يعني پيدا مي

  :بيت
 آيد که ز گلگشِت سِر کوي سخن مي ٣عرق کلک سبک سير مرا پاک کنيد

  .گويد نسيمي که از گلگشت کوي تو آيد، دماغ خرد را معطّر نمايد شيخ مي
*  

  :قوله
  ٤داغ دلم نمکدان را که نشکنند به  شود لب شيرين خاطر آشوبان نمي

 مبتدا بود و نشکنند خبِر پس لب شيرين» ممکن نيست«معني  شود به لفظ نمي: قال
در کالم اکابر واقع است؛   قسم٥موقع واقع گشته ليکن اين چند بي آن و کاف، اينجا هر

غايت مستبعد و مستهجن  آوردن خبر بود و آن به در اين صورت ِافراِد مبتدا و جمع
  .است

موقع  با وصف وقوِع کاِف کذايي در کالِم اکابر در شعِر شيخ بي! اهللا سبحان: اقول
امثال افراد و جمع در کالم اساتذه بسيار است و مستشهداِت . موقع است گفتن البتّه بي
  :و محسن تأثير گويد، بيت. آن باال گذشت

                                                   
  .يعني: ص  .1
  .و از: ص  .2
  .كند: ص  .3
  .٢٠٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .اين، ندارد: ص  .5



  ٢٠٨  قند پارسي

  

 کس خنجر کشيدة ما را نخورده است ضرر ما تُند خو چو شعـلة شـمعيم بي
  : بود نيز گويد، بيت١و شيخ فيضي فياضي که اعلم العلماي وقِت خود

 ما هيچمـدان آفريـنش ِه کناِل او چه يابيماز کن
  :و حياتي گيالني گفته، بيت

 سر کوي تو کاري بودي  هر کسي را به ياد آن وقت که ما دل شده ياري بودي
 و در شعر دوم هيچمدان و در ٢در شعر اول بيان لفظ ما که جمع است با تندخو

 نيز ٣الغيب لسانشعر سوم دل شده، که هر سه مفرد است واقع شده و حضرت 
  :فرمايد، بيت مي

  اال اي همنشين دل که يارانت برفت از ياد
  مرا روزي مباد آن دم که از ياد تو بنشـينم

  : نيز فرمايد، بيت٤شيخ نظامي گنجوي
 نماند همه هم تو باشي بجاي نبود آفريـنش تو بودي خداي

*  
  :قوله

  دل من رحم تو چون شد]  الف١٢٩[گيرم که شکيبد 
  ٥دار نــقــــاب از رخ و بــنمـــاي لـقــــا رابـــر

  .معني ديدارکردن نوشته غيره لقا به  در صرح و٦چه. نمودن لقا چه معني دارد: قال
دان   زبان٧اي که فرخ لقا و حور لقا و خورشيد لقا در مقام صفت در موارد: اقول

معني صورت و چهره   به٨ فارسيان.کذلک ليس معني باشد و گشته بر اين تقدير بي واقع
  :آرند، صائب گويد، بيت

                                                   
  .خود، ندارد: ص  .1
  .تندخو، ندارد: ص  .2
  .لسان غيب: ص  .3
  .گنجه: ص  .4
  .٢٠٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .5
  .چه، ندارد: ص  .6
  .موارد كالم: ص  .7
  .در فارسي: ص  .8



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠٩

  

 آن را که نظر بر رخ خورشيد لقاييست صـائب نـتوانـد گهـر اشـک نـريــزد
  :ديگري گفته، بيت

 لقاي تو باد ارزاني عطاي تو به سياهي تو روان باز پس فرستادم
  :، بيت١اند، آرزو طرفه اين که خاِن محقق خود هم گفته
  کان دوشيزة ماه لقا  صبح خبر شد حاکم را

*  

  :قوله
  ٢شکر غوطه لِب بوسه ربا را دادي به  از زهر عتاب تو دلم چشمة نوش است

بيجا » از زهِر عتاِب تو«ربا اگر مراد لب عاشق است، پس لفِظ  از لب بوسه: قال
آن که لب معشوق را  فايده، با است و اگر مراد لب معشوق بود هم عبارت مذکور بي

  . نشد٣غرض که معني اين بيت خوب دريافته.  نامناسب استبوسه ربا گفتن
تصور معني مذهون، غافل از محاوراِت اساتذه  ربا لب معشوق است به بوسه: اقول

ربا  ربا از عالم دل لب معشوق را بوسه ربا نامناسب گفتن پرغريب است، زيرا چه بوسه
  :فته، بيتميرزا صائب گ. خود کشد است يعني بوسه را لب شيرين او به

 بايد حسن سهل است ز معشوق ادا مي بايد چشـم بر حـرف لب بوسـه ربا مي
جمله ظهوري در  اين معني در مستعمالِت شعرا بسيار است، از آن و لفِظ ربا به

  :مدِح ممدوح گويد، نثر
ربا بايد که دير خواندِن لکنت  حروف و کلمات در سالمت چنان مخرج آشنا و نفس”
  .“د طالقت مبدل گرددزود خوان به

اي که از زهِر  داده رباي خود را در شکر غوطه معني شعر اين است که لب بوسه
  .، فَافهم و تَأمل٤ْعتاب تو دِل من چشمة نوش گرديد

*  

                                                   
  .آرزو، ندارد: ص  .1
  .٢٠٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .فهميده: ص  .3
  .گرديده: ص  .4



  ٢١٠  قند پارسي

  

  :قوله
  اي زنّار بـنـدي بـرده ايـمـانـم بـرهـمـن زاده

  کنم با کفر زلفش دين و ايمان را که سودا مي
] ب ١٢٩[گاه  دو مصرع تأمل الزم است تا واضح شود که هر در معني هر: قال
 چه قسم درست شود و نيز قيد ١زاده ايمان را برده باشد، ديگر سوداي دين برهمن

  .٣باشد نياز زنّار نمي زاده بي  برهمن٢زاده زايد است، چه هيچ وجود برهمن زنّاربندي با
  :مير نجات در اين شعر که بيت: اقول

 غارت داده دارد  ز مژگاِن تو ايمان را به چيزي ندارد جز پريشانينجاِت ما مگو 
غارت  غارت داده دارد، پس چيزي که به گفته که نجات از مژگان تو ايمان را به

زاده از عالم سرِو  وصِف لفظ برهمن ماند و آوردِن قيِد زنّاربند با رفته باشد چه قسم باقي
  :يد، بيتنجات گو. بوستان است که اکثر واقع شده

 ز طوق قمريان زنار سرِو بوستان دارد هجوم زير دستان نفس رعنا را کند کافر
  :فياض الهيجي هم دارد، بيت

 کنم تو در چشم تماشا مي ميل حسرت بي گر به صد تکليف بگشايم نظر بر سرو باغ
*  

  :قوله
  ٦ رادهن ٥مکد از ذوق چون شمع لبم مي  زبـانـم  به٤تـا نـام شـب وصـل تو آمـد

هذا مکيدن دهان چه صورت دارد،  بايد؛ مع لب شمع چه معني دارد، زبان مي: قال
  .شود  مي٨ است که طعام و شراب از آن داخِل بدن٧چه دهان عبارت از سوراخي

                                                   
  .دين و ايمان: ص  .1
  .هيچ، ندارد: ص  .2
  .نباشد: ص  .3
  .آيد: ص  .4
  .شوق: ص  .5
  .٢٣٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6
  .سوراخ: ص  .7
  .نداردبدن، : ص  .8



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١١

  

جمله  لب شمع معني دارد، چه حرف آمده است و مستعمل الفصحا، از آن: اقول
  :صائب گويد، بيت

  وشن شدز لب مکيدن شمع اين دقيقه ر
  که حسن تشنه لب لعل آبدار خود است

  :جاي ديگر گويد، بيت
  خموش باش که چندين هزار شمع اينجا
  اند اند لب خامشــي و مدهـوش مکيـده

  : طالب آملي است، بيت١و مکيدن دهان از افاداِت
  بجز لب و دهن خويشتن مکيدن نيست   مدتي کارم٢چو نام او برم از ذوق

*  

  :قوله
  پـرور ســاقي اسـت لعـلي جانتلقـين لب 

  ٣گر ذکر دوام است و گر شرب مدام است
 چنان که شراب ٤معني سرخ است لفظ تازه است، اگرچه لعلي به» لعلي لب«: قال

 ليکن لب لعل ٥معني رنِگ سرخي است که آنها بکار دارد لعلي گويند و لعلي نقّاشان به
  .مسموع است نه لب لعلي

  : طاهر وحيد بايد شنيد چنان که گويد، بيتلب لعلي از ميرزا: اقول
 کاسه بند کرد صد بار پيش شيشة مي پيمـانـه بهـر بوسـة لبـهاي لعـليـت

*  

  :قوله
  ٦که عقد دختر رز در بهار نتوان بست  بضاعتان ساقي دي اسـت نوبت ما بي

                                                   
  .احاديث: ص  .1
  .شوق: ص  .2
  .٢٦٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
  .هست: ص  .4
  .دارند: ص  .5
  .٢٧١، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6



  ٢١٢  قند پارسي

  

بعضي باشد، ظاهراً مراد از آن عقد متعه بود که  نمي] الف ١٣٠[نوبت  نکاح به: قال
  .اند دوري نيز جايز داشته

خاطر مبارک رسيده مراد شيخ آن نيست، بل  معني که از لفِظ نوبت به: اقول
بضاعتان دي است، بر تقدير تسليم دوري بودن  مقصودش آن است که وقت نکاح ما بي

حاشا که متعة دوري نزد اماميه جايز . متعه که اختراع تازه است، مسئله کجايي است
عياذاً ِباِهللا ِمن  است، ١اغراق اين حرف ناشي از تعصب و تعنف بي. هذا افک عظيم باشد،

  .االختراِع و البهتان
*  

  :قوله
 پرسـتان ره ميخانـه کدام اسـت اي باده از صحبت صوفي منشان سوخت دماغم

اند که  منشان بيجا است، زيرا چه مخاطب و معاتِب شعرا زاهدان صوفي: قال
 گوييم ٢اند منشان صوفيان سالوس و اگر گويند مراد از صوفي. ا شراب خواراناند ب مقابل

جا ديده نشده، با اين همه از  پس زاهدمنشان نيز درست باشد و حال آنکه در هيچ
  .سوزد صحبت دماغ سوختن چه معني دارد، از گفت و گو دماغ مي

 غلط نيست و از منشان بل زاهدمنشان  لفظ صوفي٣مِن حیثُ القیاسهر چند : اقول
  :عالم منصور مزاجان است که ميرزا صائب گويد، بيت

  نوشــم زنــم و مي کاســه در خـون جـگر مي
  خون منصور مزاجان مي يک جوش من است

 ليکن غيرمأنوس االستعمال هست و عبدالرزّاق فياض جواب از صحبت دماغ سوختن
  :گويد، بيت چه معني دارد مي

  ها به بــزم انــهمحض از براي خـاطر پرو
  شب تا صباح شمع نشست و دماغ سوخت

*  

                                                   
  .جا تعسف بي: ص  .1
  .سالوسي: ص  .2
  .القياس ندارد: ص  .3



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١٣

  

  :قوله
  به خون خويش ز بس تشنه کرد عشق مرا

  ١به تيـغ اگر کشـدم خوِن من فرو نچـکد
خنجر و تير نيز اگر کشد همين حالت خواهد  خصوصيت تيغ بيجا است، به: قال

  .بود
ميرزا باقر داماد .  باشدبر اين تقدير در اشعار اکابر هم خصوصيت تيغ بيجا: اقول

  :اشراق، بيت
 شمـشير بريـد ما را نتوان ازو به زنجير ببست ما به او را نتوان به

  :رضي ارتيماني گويد، بيت
 شمشيرم که بريدن توان به نه چنان اسـت با تو پيوندم

  :شفيع اثر گويد، بيت
  تيغ خامه محال است جز به] ب ١٣٠[مانند نال 

  قــــرار مــا د ز دِل بــيمــهــرت بــرون رو
*  

  :قوله
 درفش کاويان از نالة مشـکين پرند آرد شب هجران سپاه درد را شور حزين تو

ظاهراً جناب شيخ چون خيلي معتقِد . کند درفش کاويان اينجا هيچ کار نمي: قال
ستاني گاهي از راه تشبيه لفظ با گاه. گذارد کالِم قدما است، متأخّرين را مطلقاً وجود نمي

هذا نالة مشکين پرند هيچ معلوم نيست، چه سياهي ناله شهرت  مع. آرد در غزل مي
  .ندارد

حد تواتر رسيده، اگر شيخ  علَم در اشعار اساتذه به گاه تشبيِه ناله و آه به هر: اقول
اتفاق جمهور علَم است تشبيه داده،  درفش کاويان که آن به فصاحت علَم ناله را به به

داند که درفش کاويان در اشعاِر متأخّرين هست  هذا متتبع مي  نيست و معمانعي
الغافلين با آن که در کتاب مسمي  و اين که خاِن منبه. کالم قدما ندارد خصوصيت به

 مصنّفة خود اهتمام بليغ در امتناِع آوردِن لفظ غريب و وحشي که تحقيق آن مثمر به
                                                   

  .٣٦٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1



  ٢١٤  قند پارسي

  

اند و بنابر آوردن الفاظ غريبه بر مصنّف کتاِب   نمودهموقوف باشد بر کتب مبسوطة لغت
  :اند، در اين هر دو شعر که بيت  گرفت گرفته١ از جهت عباراتقاموس

  همچو داهولي که بگريزد وحوش از ديدنش
   آدم مـرا٢دهـد از صـورت وحشــتي رو مي

  :٣بيت
  نکردم شيخ را آنجا سالمي چون دوچارم شد

  ود ورِد زبانـم بود پير ديـر خ٤کـه اقدسـتاي
 مرقوم رشيدي و ظاهراً در جهانگيريلفظ داهول و اقدستا که اول با آن که در 

است زبانزد نيست، و ثاني لغِت ژند و پاژند که پر غريب و وحشي است و مع ذلک در 
تقولونَ ما  ِلم. ٧اند  قدما هم ديده نشده، چرا آورده٦ از اشعار متأخّرين بل٥هيچ شعري

گيرند و تشبيه   است آشناي زبانها خُرده مي٨و برآوردن درفش کاويان که لفظي. علُونَالتفْ
باستانيان استغفراهللا که مذموم باشد، زيرا چه متأخّرين اگر پيروي قدما نکنند،  به

  سياهي  به١٠ و طالب آملي٩بالجمله ميرزا صائب. استاد و امام فن ديگر کيست پس
  : چنان که گويند، ميرزا صائب، بيتاند،  داده١١تشبيه] الف ١٣١[

  هر خسـي قيمـت نداند نالة شـب خيز را
  مي بايد که داند قدر اين شب ديز را١٢مرد

                                                   
  .عبارت: ص  .1
  .ديدن: ص  .2
  .ديگر: ص  .3
  اقد بالفتح عجب، اقدستا يعني ستايش عجب و نيكو  .4
  .شعر: ص  .5
  .بل، ندارد: ص  .6
  .آورده: ص  .7
  .نقليست مشهور: ص  .8
  .صائبا: ص  .9

  .طالب آملي ناله: ص  .10
  .نسبت: ص  .11
  .خسروي: ص .12



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١٥

  

  :طالب آملي، بيت
  کشش کرد آن قدرها لجة غم جانب ظلمت

  ام غرق سـياهي شد که دل در زيـر بار نالـه
*  

  :قوله
  کند حسـنش داري مي کتان طاقتم را پرده

  آلوده را ماند  ماه سحابرخش در شب خط
يکي آن که دو . شود که اطالِق آلودگي بر دو نوع است از محاوره معلوم مي: قال

رسانند، چنان که  هم  به١نهجب که حکم باعث و مبعوث جوهر باهم مخلوط گردند به
عرضي، چنان که  دوم اتصاف جوهري به. که تيغ گويا جوهر است» آلود خون تيغ«
آلوده و  شود و حجاب آلوده صحيح نمي ر اين تقدير ماه سحابب» آلود چشم شرم«

هذا صحت لفظ تابع محاوره است و ماِه  آلود است، مع معني شرم آلوده به نقاب
  .آلوده مسموع نيست سحاب
 امثال آن که در محاورات واقع است ٣آلوده و آلوده و حرف خون٢دامن خون: اقول
  :ند و مع ذلک ميرزا طاهر وحيد گويد، بيتک تعميم استعمال لفظ آلوده مي حکم به

  آلوده است شام هجرانم ز بس در خون ناب
  نـور آفـتاب آلـوده اســت دامنـم ابـري به

. آلوده چه آلودگي دارد  ماه سحاب٤آلوده درست باشد تا نور آفتاب گاه ابر به هر
گاه ابري  ، گوييم هرآلوده فرق است آلوده تا ماه سحاب نور آفتاب گويند که از ابر به اگر

 پيدا کنند ٥بر روي ماه آيد البتّه ماه و سحاب با هم در نظرها حکم باعث و مبعوث
  :مع هذا در اين بيت. اليخفي علَي الناِظر کما

 اي توانم گفـت بيِت انتخـاب آلوده مي اي آلوده گر ببينم مصرع مژگان خواب
                                                   

  .منعوت: ص  .1
  .خون، ندارد: ص  .2
  .است، ندارد… تا… و امثال: ص  .3
  .تا، ندارد: ص  .4
  .منعوت: ص  .5



  ٢١٦  قند پارسي

  

عرض و عرض  تصاف جوهر بهميرزا طاهر وحيد بيِت انتخاب آلوده که هيچ ا
شود چرا  سحاب مرئي مي ماه که در تِه ابرآلوده به. ١جوهر ندارد درست داشته به

  .درست نباشد، فافهم و تدبر
*  

  :قوله
  چشـم و دل ز آيه و آب مـرا پاکـتر اسـت

  ٢پوشي مکن از ما دو سه عرياني چند چشم
] ب ١٣١[ اعتراض نموده »دو سه عرياني چند «٣عزيزي از مردم هند بر لفظ: قال

بايد يا عرياني چند و اين اعتراض را  که اين عبارت صحيح نيست يا دو سه عريان مي
الهور تشريف برده بودند  آباد به يکي از نصيريان شيخ در وقتي که ايشان از شاهجهان

عبارتي که  جناب شيخ جواب آن را به.  نوشته، جواب طلب نمود٤در خدمت ايشان
  .، در اينجا نوشته آيد، و هو هذا بود٥نوشته
 بر ٨ که در امثال اين مقدمات٧بدانند.  ايشان است٦اينها ناشي از جهل و قلِّت خُلِّت”

مقتضاي آن که قياس بر اشتباه  فقير روا نيست و اگر نشنيده بودند چه عجب ليکن به
ت خود نکنند و همين را حجت صحت انگارند در صحت آن چه شبهه است و محاورا

  .عرب و عجم هر دو بر آن است و مرا فرصت بيان آن نيست
  : کرماني گويد، بيت٩خواجوي

 خرد از بيخـودي خود را نبيند دو روزي چند اگر با ما نشيند

                                                   
  .ندارد آورده داشته: ص  .1
  ٣٤٩، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .چند، ندارد… بر لفظ: ص  .3
  .در خدمت ايشان، ندارد: ص  .4
  .نوشته، ندارد: ص  .5
  .علم: ص  .6
  .ندانند: ص  .7
  .مقدمات غلط: ص  .8
  .خواجه: ص  .9



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١٧

  

  :و همچنين خواجة شيرازي
  حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند

  .و ظاهر است که ايام دو سه روز است يا بيشتر
که  شرطي دان سند است اما به گويد که در واقع کالم زبان الغافلين تنبيهمؤلّف 

 او ١پاية استادي رسيده باشد و احتماِل غلط در کالم او کم بود و سقمي در نظم به
چند اعتبار دارد اما زبان شعر و  نباشد، و حق تحقيق آن است که زبان مردم واليت هر

ل اندازند و لهذا علماي عربي زبان محاوره از هم جدا است که وزن و قافيه سخت خل
حال آنچه حضرت شيخ شعِر خواجو  هر به. يجوز ِللشاِعِر ما اليجوز ِلغِريهاند  گفته
 نيست، چه مراد خواجو ما حنن فيهاند واقعي آن است که شعر مذکور از   آورده٢سند به

يعني از  دو روز چند ساعت يا چند نفس با ما نشيند، ٣آن است که اگر عقل در مدت
 کمتر که کنايه باشد از نهايت مدِت قليل، و شعر خواجة شيرازي نيز از اين عالم ٤کم

نيست چه ضابطة فارسيان است که صيغة جمع عربي را گاهي در محل مفرد استعمال 
  .نمايند

آيد  بديهي است که در شعر خواجو معني مذهون معترض اصالً راست نمي: اقول
رت مقصود بودن چند ساعت و چند نفس آوردن دو روز صو] الف ١٣٢[زيرا که در 

بيجا است و جوابي که در شعر خواجة شيرازي از استعمال فارسيان که صيغة جمع 
اند، جواب مسکت نيست چه اين   نمايند نوشته٥عربي را گاهي در محل مفرد استعمال

باشد و ضابطه آن همه عام نيست که هر صيغة جمع عربي در فارسي اين حال داشته 
اند که  جاي مفرد آرند، چنانکه خود گفته بعض الفاظ هست که جمع آن در فارسي به

                                                   
  .المك: ص  .1
  .سند، ندارد: ص  .2
  .مدت، ندارد: ص  .3
  .كم، ندارد: ص  .4
  .استعمال، ندارد: ص  .5



  ٢١٨  قند پارسي

  

الغافلين در مثنوي بحر خالق باري  از اينجا است که خان منبه. گاهي چنين واقع شود
  :را در اين شعر، بيت» ١رقوم«

  بعد وصيت چند رقوم  بود در آن کاغذ مرقوم
  .ال سند قول اکابر موجود است و جاي انکار نداردح ره به. اند مفرد اختيار نموده

  :و مسعود سعد سلمان گويد، رباعي
  حنظل تلخ کامي دگر قند است
 اقـبال تو اي خسـرو و ادبـار رهي اسـت

  يکسان باشد چو دهر کم پيوند است
 چون در نگرستم دو سه روزي چند است

  :و ميرزا صائب نيز فرمايد، بيت
  ه شخصي صـائبهسـت هشـيار درين ميکد

  مست اين جام و صراحي دو سه حيراني چند
و ميرزا مهدي که طاهر نصرآبادي در تذکرة خود او را از اجلة فضال نوشته، گويد، 

  :بيت
 نشود خاصة حق ماحضِر عامي چند نيسـت انعام خدا روزي انعامي چند

*  

  :قوله
  دارد گلسـتان محبت سـرو آزادي نمي

  ٢دارد  نميزادي بهار عاشقي مرغ چمن
  :معلوم نيست که چه اراده فرموده، پس بهتر چنين است» زاد مرغ چمن«از : قال
  .“دارد زادي نمي بهار عشق جز مرغ قفس”

. زادي مرغي است که از ابتداي سر از بيضه برآوردن در باغ باشد مرغ چمن: اقول
سره  قدسزاد نيست، چنانچه امير خسرو  گويد که در بهار عاشقي مرغ چمن شيخ مي

  :فرمايد، بيت
 مگر او نيز از ياران جدا شـد زاد نالد اين مرغ چمن چرا مي

  :و عرفي شيرازي نيز فرمايد، بيت

                                                   
  .مرقوم: ص  .1
  ٢٩٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١٩

  

  از بهشت مگوي] ب ١٣٢[زادم  به عندليب چمن
  به گلخـن آمـدم و کشـت بـاغ مـن غلط اسـت

  .فوالعفو مثّ العاصالح سرکردن آيين کجا است،  قبل از ادراک سخن، قلم به
*  

  :قوله
 کنـد خفّـاش گرچـه عربـده بـا نـور مي پيداست در ميانه که سود و زيان کيست

نور مطلق روشنايي است و خفاش را اگر عربده هست با آفتاب است نه با نور : قال
مگر آن که . کند آيد و در هوا پرواز مي مطلق، زيرا چه خفّاش شبهاي ماهتاب برمي

  . است ليکن اين مستعبد استگويند مراد از نور آفتاب
قول اکابر  ادب مقتضي تسايم است و الّا خصومت خفاش با نور مطلق به: اقول

  :ثابت است چنانچه طالب آملي گويد، بيت
 چراغم آرزوست شـمع و بزم بي خلوت بي ظلمت مايل از پرتو نفور چشم خفّاشم به
  :ايضاً گويد، بيت

  چشم دشمن روشن از بخت سياه من شود
  لمـت شـب سرمه باشـد ديدة خفّاش راظ

بارها ديده شد که شبها خفّاش اگر در خانه درآيد و چراغ روشن باشد سراسيمه 
اضطراب درآيد و جابه جا افتد تا وقتي که چراغ خاموش  چون مرغ آشيان گم کرده به

 چراغم که در شعر مذکور طالب آملي واقع ، چنانکه از بزم بي١طرفي برند کنند يا به
  .٢گردد است مستفاد مي

*  

  :قوله
  ٣تا نکهتي از زلف سمن ساي تو باشد  صد صبـح برآيـد ز گريبان شـب تار

                                                   
  .ببرند: ص  .1
  .شود مي: ص  .2
  .٣٠٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3



  ٢٢٠  قند پارسي

  

اند، تعريف معشوق پير نمودن  زلف سمن سا گفتن، اگر چه ديگران هم گفته: قال
سمن در بو است،  اگر گويند تشبيه به. است و مؤيد اين است که سابق صبح برآيد گفته

  .توان گفت  صورت زلف کافور سا نيز ميگوييم در اين
غلط چرا، مگر  گاه در کالم ديگران هم واقع است، حکم به زلف سمن سا هر: اقول

اعتبار اين که  اند؟ بالجمله شعرا زلف را به قول آنها قابليت قبول ندارد که چنين فرموده
ي است مصرع گويند و مفيد همين معن اند و مي سايد سمن سا گفته  عارض را مي١سمن
  :آقاي شاپور گويد، بيت. اولي

 عالم خطر از زلف سمن ساي تو دارد با اين سر تسـليم که بر پاي تو دارد
*  

  :قوله
 زين پيـش ز تيِغ تو ستمـگر چه گشـايد روي دل عاشق دِر فتح است هر زخم به

فهمد که در مصرع اول تعريِف زخم  شناسندة اسلوب سخن مي] الف ١٣٣: [قال
اين . هم منافات دارند  و در مصرع دوم بياِن اعتذاِر قصور تيغ و هر دو اينجا بهاست

توان گفت، مثالً عاشق گويد که در هر قدمي جاني نثار  قسم کالم در حِق خود مي
آيد؟ و  هزار جان فريفتة اوست چه مي بيش از اين از دست عاشق که به. معشوق کردم

  . در اين فن داشته باشد کسي که مهارت٢فهمد اين را يک نمي
ذهن است در مصرع دوم بيان اعتذار قصور تيغ نيست چه  آنچه متبادر به: اقول
گويد که تيغ تو کاري کرده که هر زخمش بر روي دل عاشق دِر فتح شده،  شيخ مي

 نيست ٤الصدور  کدام چيزي است که از او آيد، يعني فوق اين وجه ممکن٣زياده بر اين
  :رازي از اين عالم بيتي دارد، بيتچنانکه تسايم شي

 چه کند بيش ازين دگر اخالص چون مـني را نمـود با تو يکـي
*  

                                                   
  .سمن، ندارد: ص  .1
  .مگر: ص  .2
  .زينا: ص  .3
  .ممكن الصدر: ص  .4



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٢١

  

  :قوله
  ١آيد ا در قفسـي ميفرِّ سيمـرغ کج  شکوه دل ما سينة چاک چه سازد به

  .فر در قفس آمدن عبارت طرفه است، ظاهراً گنجيدن بايد: قال
ه بر شکوه آمدن گذشت و جوابي که در اين اعتراض از عالم اعتراض است ک: اقول

  .کند آنجا قلمي گشت در اينجا هم کفايت مي
*  

  :قوله
  ٢برد گريبان که مي  پيغام چاک را به  در زير سنگ مانده کفم از فسردگي

کردن گريبان  هذا چاک مع. ٤ شهرت دارد نه کف٣زير سنگ آمده دست به: قال
  :کف، پس صحيح چنين است دست است نه به به

  »ر زير سنگ دست من است از فسردگيد«
  :معني دست بسيار آمده چنانکه گذشت و ميرزا صائب گويد، بيت کف به: اقول

 کِف ديدة بيدار من است  همچو مژگان به منم آن آينه خاطر که رِگ خواب جهان
*  

  :قوله
  دهـد گر لعل سيـرابت منـادي جانگـذاران را

  ٥خضر لب تشنه از سرچشمة حيوان برون آيد
  :فارسي غيرمأنوس است، در اين صورت اين مصرع بهتر است» منادي دادن«: قال

  »زند گر لعل سيرابت صاليي جان گذاران را«
آيد نيز  هذا از سرچشمه برون مع. السالم از جانگذاران نيست ليکن خضر عليه

  .موقع است، مناسب از سرچشمه برخيزد است بي

                                                   
  .٣٠٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .٣٢٧همان، ص   .2
  .آمدن: ص  .3
  .نه كف به زيد سنگ آمدن: ص  .4
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  ٢٢٢  قند پارسي

  

کالم فصحا ] ب ١٣٣[يرمأنوس لفظي است که در ايم غ آنچه از تتبع دريافته: اقول
. اند؛ پس غيرمأنوس گفتن غيرمأنوس است در منادي دادن اساتذه گفته. واقع نشده باشد
  :عرفي گويد، بيت

 کـه درد مفلســي درمــان نــدارد دهد در شش جهت يأس منادي مي
  :سنجر کاشي هم دارد، بيت

 زليـخا مـتاع نفروشـد روان بهکه کا به مير قافله امشب جرس منادي داد
  : هم مستعمل است، ملّا جامي گويد، بيت١منادي برکشيدن

  منادي زن منادي برکشيده
آمد و  ٢موقع چرا است، گويند فالن از بهمان بيرون و از سرچشمه برون آمدن بي

  :برآمد يعني ترک آن کرد، چنانکه وحيد گويد، بيت
 بـه ايـن روش ز خمـار شـبانه بيـرون آي يبه خون ز لوح دل اندوه عيش رفته بشو

االخر سنة  تاريخ بيست و هفتم شهر جمادي تَم هذالکتاب ِبعوِن المِلِک الوهاِب به
  ].الف ١٣٤[يک هزار و دو صد و سي و شش هجري 

  

                                                   
  .منادي كشيدن: ص  .1
  .برون: ص  .2
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