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  يجين الهي رقّعات حزينسخ خطّ به ينگاه
  ∗يلدينا ژاله تاج

) ق  ه١١٠٣-١١٨٠ (يجين الهي حزيمحمد عل, نيران زمي از مفاخر علم و ادب ايکي
ن ين سرزمي ايراه, در قرن دوازدهم, هند بهان مهاجر يرانيم اي کاروان عظياست که در پ

 برخودار يد از شهرت چندانان عامة مردم وطن خويم ن دريرفت که حزي پذديبا. شد
قصد  بهران را ي اي سالگ٤٣ در سن ين سبب است که ويا بهعمدتاً  ين گمناميست و اين

اما موانع مختلف , وطنش بازگردد بهم بود که  هرچند از همان ابتدا مصم.هند ترک کرد
شهرت گر عدم يعامل د. ان در هند ماندگار شديمقصد بازداشت و تا پا بهل ياو را از ن

 ييحادثة حملة افغانان غلزا و باا يادب, ي علمييوفاتقارن دوران شک, رانين در ايحز
ن حادثه مجال يبت بار اي مصيهادامي که پين معنيا به,  بودهجري ١١٣٥ران در يا به

  . نداديادب, ي علمشخصيتن يا به ينمود چندان
ن اقامت در هند دوراو ران ي در ايزندگ, و بخشد  بهن راي حزيتوان زندگ يم

 نوشته شا يزندگ از يکه خود و يمدد شرح حال به, ي ويبخش اول زندگ. م کرديتقس
 آن را انگري ننهاده و دي بر آن ناميحال که و ن شرحيدر ا. کامالً روشن است, است

… ن ويخ احوال حزيتار, نيسفرنامة حز, يسوانح عمر, نيخ حزيتار, نيتذکرة حز
ران با دقّت و البتّه يدر دوران اقامت در ا,  خود رايادث زندگسنده حوينو, خوانند يم

  :است ح کردهيتشر, ت کوتاه تنها دو شبمد در
است و ) ۱۱۵۴( بعد االلف ئةان و مي خمسن دوران که آخر سال اربع ويدر ا”

ز و يلبر, دهيتزال و خاطر شورعن اينش هيزاو,  با شدت آرام و اسقاميدر بلدة دهل
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خاطر , ل قوا و هجوم اندوهياز تعط, ش و آرام کرانه گرفتهيآسا. مال بودماال
ار آنچه مجمل احوال ياخت يب, ها خواب نبود شد و شب يز مشغول نميچ چيه به
  .١“د کردمين مقام تسويدر دو شب تا ا, زبان قلم آمد به

 و يعمدتاً در دهل دوران حضور او در هند که يعني, ني حزياما بخش دوم زندگ
حال خود را تا  حن نگارش شريرا حزيتاکنون مبهم مانده است ز,  شديرس سپربنا

  :هار کردي ادامه داده و پس از آن سکوت اختيدهل بهدن يموضوع رس
رون و مرا از ير بيار از حوصلة تحرين ديام اقامت اي نباشد که حاالت ايو مخف”

  .٢“ستي تعرض و نقل ند و اصالً قابليآ ي هم از آن ناموس ميذکر مجمل بهالتفات 
ن در هند را روشن ي حزي مبهم زندگياي از زواييها  که بخشين منبعيتر مهم

 Shaikh Muhammad Ali Hazin: نام به است يسيزبان انگل به ياثر, ساخته است

Lahiji: His Life, Times and Works تختک نوشتة سرفراز خاني که نامبرده با هم 
 در هند ي وي از زندگييها ن قسمتيحز بهق يحترام و عالقة عم از ايناش, ريقدتقابل 

ن در شبه قاره ي حزيها از زندگ ار ناگفتهيک هم بستاما اثر خ. را برمال ساخته است
ن در هند را ي حزيتواند ابهامات موجود در زندگ ي که مي از جمله منابع مهم.دارد

ن يدر حال حاضر چند. انش استيشنادوستان و آ به ي ويها ا نامهيرقعات , طرف کندبر
  . هند موجود استيها  کتابخانهي خطّيها نهين رقعات در گنجيمجموعه از ا

, يجين الهي حزيها و مجموعة مستقل از نامهد, ن مقالهي مورد نظر در اينسخ خطّ
ط مرکز ها توس لم آنيفکروي است که مهگريموجود در کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه عل

نسخة نخست . ن مرکز موجود استيه شده و در اينو ته يلم نور در دهليفکرويم
 يردفن است و ي نامه از رقعات حز۳۷شامل , اهللا گنجينة سبحان 891.5528/9 شمارة به
 در لکهنو هجري ۱۲۲۵خ ي در تار»گستاخ«بهص  خان استاجلو متخلّينام اشرف عل به
 محمد خان بن لديننام صدرا به ي فردها ن نامهيمخاطب ا.  را کتابت کرده استها آن

ب  ملقّيرزا حسن عليم, مردان خان و فرزند او يراالمرا عليزبردست خان از نوادگان ام
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حاکم معروف ,  خانيعل  فرزند گنجمردان خان يعل. باشند يالدوله م نواب اشرف به
ن شاه يکومت از در دورة حينمردان خان  علي اول بود و خود عباسکرمان در عهد شاه 

سبب  بهبر قندهار حکومت داشت و ) ه ۱۰۳۸-۱۰۵۲ (ي شاه صفي و فرزند ويصفو
و  ردپان شاهجهان سيسپاه بهد و قندهار را يمناک گرديبر جان خود ب, يخشم شاه صف

 تا ۱۱۴۹ از يسالة نخست در دهل کين در دوران اقامت يحز. وستيشاه مغول پ بهخود 
ز يرا در درجة نخست نواب نيز.  شديميار صمي بسينلد با نواب صدراهجري ۱۱۵۰

 ي از ويفيلأ اثر ت۱۸ ي رضوعباس مرحوم اطهر. شمند بودي عالم و انديردمچون او 
 بهتشا,  محمدلدينن با نواب صدرايت حزيميگر صميعلّت د. ١نام برده است

مد شاه و ن آشکارا محيگونه که حز همان.  بودشخصيتن دو ي اياسي سيها دگاهيد
از انتقاد , دربار مغول رفت و آمد داشت بهکه  ز با آنينواب ن, کرد يانش را هجو ميدربار

لزوم  بهاعتقاد . ان خصوصاً شخص خان دوران واهمه نداشتيدربار بهآشکار نسبت 
ن و نواب ي بود که حزيا نکته,  و اصل و نسب برجستهيلي از شرافت فاميبرخوردار
ن ي حزيارادت قلب. دانستند ي ميمقام سلطنت و وزارت آن را ضرور ي تصديهردو برا

دگاه من و صاحب مهربان يام, يها او را قبلة صورت و معن نواب چنان بود که در نامه به
ت من را از نعي حز,ي در دهلهجري ۱۱۵۱ه در صفر يالفوت مشار, کرد يمخطاب 

همان رابطة , يا حسن علرزيپسرش م, يه پس از وبتّلا اخت وسوجود او محروم 
که  نيا بهنظر . اوست بهها خطاب  ن نامهي از اين حفظ کرد و تعداديمانه را با حزيصم

 ضمناً  مورد نظر دوم تکرار شده است وين مجموعه در نسخة خطّي ايها اغلب نامه
  .پردازد ي آن ميمعرف به,  استيترشيمجموعة دوم شامل رقعات ب

 در شهر هجري ۱۲۵۷ در سال Per.3 286نظر با شمارة  مورد ين نسخة خطّيدوم
ص نامشخّ, يخوردگ عمد با خط به ي کتاب شده است که نام ويکانپور توسط فرد

ن نسخة ي ايها نامه. باشد يق مي نستعلخطّ به برگ بوده و ۱۰۳ ين مجموعه دارايا. است
  .م کرديسه دسته تقس بهتوان  ي را ميخطّ
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نواب  بهاز الهور خطاب  ه ۱۱۵۱ تا ۱۱۵۰ ير فاصلة زمان دي که وييها نامه: الف
 ۱۱۴۹ که در ين هنگاميحزکه ذکر است  بهالزم .  نوشته استيلم دهي مقلدينصدرا

ران يا بهن شهر اقامت کرد و آنگاه قصد برگشت يک سال در اي,  آمديدهل به هجري
حضور . خراسان برود بهق ملتان و قندهار يت تا از طرفالهور ر بهن منظور يا به. نمود

ناچار  بهن شهر شد و او يا بهن ين زمان در قندهار مانع حرکت حزيشاه افشار در هم رناد
ن خواسته بود که او را ي از حزيا  نامهي طلدينچون نواب صدرا.  مراجعت کرديدهل به

ز  اي تعداديموضوع اصل,  نادر قرار دهديان اتّفاقات قندهار و تحرکات نظاميدر جر
  . نادر استي نظاميها تين بخش فعالي ايها نامه

اگرچه . برد يسرم بهآباد  مين در عظياند که حز  نوشته شدهيها در زمان ن نامهيا: ب
 ۱۱۵۳ تا ۱۱۵۰ يها  سالق الهور و ملتان در فاصلةيران از طريا بهن دوبار در سفر يحز

بار  نيد و ا خروج از هند از دست ندايخود را برات يجداما او ,  ناکام ماندهجري
, آباد ميعظ بهن يدر واقع سفر حز. عراق برساند به خود را يگريق ديد تا از طريکوش
ن يهم به, عراق برود بها ي رفته و بعد از راه دريهوگل بهق يتوانست از آن طر ي که ميشهر

ت درخواست راجه منظور اجاب به, آباد ميعظ بهن يک معتقد است سفر حزخت. ظور بودمن
. ١آباد را نداشت مين شهر بود و او قصد خروج از عظي اقامت در ايبرا, ني نارارام

  :دهد ين مطلب را نشان مين خالف ايکه گفتة حز يدرحال
معلوم شد که , دهيآباد رس ميعظ بهدار يبصره و ادراک سعادت د بهعزم وصول  به”

و از ,  شدي مستوليجسمانست و از بدو ورود عوارض يامسال عبور مقدور ن
ناچار است که , افتهيوا اشتداد دب و يافت نشدن طبيعدم موافقت آب و هوا و 

  .٢“ شودهدور مکان نموده داخل صوبة اَييتغ يدر شدت ناتوان
ن ي از ايکيست در يد نيبع, آباد سفر کرد ميعظ بهبار  کيش از ين بيکه حز نيا بهنظر 
ب نظر ين ترتيا به, ن شهر رفته باشديا بهن يراجه رام نارازه اجابت دعوت يانگ بهدفعات 
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ن يستمين در بيدهد که حز يها نشان م ن نامهي از ايکي . خواهد بودحيصحختک هم 
 همچنان مشتاق رفتن هجري ۱۱۶۷-۶۸ در حدود سال يعني, سال اقامتش در هند

  :ران بوديا به
ر يغ به, ست سال استي باز آن روز تا امروز که, ميديم ندامت کشيديچون رس”

  .١“ديسر آين کشور ميست که نجات از اينا و اراده در دل نبود و نمن ياز ا
ت يها اهم ن نامهيا. ها را در بنارس نوشته است ن نامهي از ايگرين تعداد ديحز: ج

اند که آشوب و هرج و مرج سراسر هند   نوشته شدهيا را در دورهيز, ژة خود را دارنديو
ن دستجات ي از ايکي.  گوناگون قدرت باهم در حال نزاع بودنديرفته و محورهارا فراگ

مناطق مختلف  بهها  حمالت آن به خود يها  از نامهين در برخيها بودند که حز تههمرا
حاکم , نگيت سنْولْان راجه بيبر اثر طغهجري  ۱۱۷۰ن در سال يهمچن. اشاره دارد

. دين شهر لشکر کشيا بهمنظور سرکوب او  به هدالدوله حاکم او نواب شجاع, بنارس
  :ف کرده استين توصين واقعه را چنين ايحز

لشکر ظفر اثر , ]نگينت سلوراجه ب[نجا ي عامل ايي و نارساي فلکياز قضا”
محصوالت , ختند تا برونديمردم گر, ديت رسينها به يرانيو, دي رس]الدوله شجاع[

ن نفس مرا در ين است که هنوز ايب ايجع, غارت رفت و منازل سوخته شد به
  .٢“ستي نيان کردنيص بيص و بين هنگامه از حيا. کشاکش دارد

جا  تا آن,  بوده استيممر درآمد و, ن در هندي حزي مبهم زندگيها  از نکتهيکي
سان ينو  از تذکرهياريبس. ٣م دانستندين معاش او سهي در تأمراب يغ  دستيکه بعض

 از يکي, ر خان انجاميالملک امةعمد, يدهل بهد که هنگام ورود او ان ن نوشتهيمعاصر حز
 او يت براف هنگير و مبلغيد و جاگيشاه گرد به او يان محمد شاه واسطة معرفيدربار
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,  نوشته شده استهجري ۱۱۶۶-۶۷ن که در حدود ي حزيها  از نامهيکي .١ل کرديتحص
 ي وينة زندگي نداشته و هزي مناسبين زمان وضع مالي در ايدهد که و ينشان م

 يا  نامهياو ط. ديگرد ين ميتأم, ندت داشيراني دوستانش که اکثراً تبار ايت ماليحما با
  :سدينو ين مي غالم حسينام حاج به يشخص به

نوکر , چه کنم که چاره ندارم,  بودي قلميدر باب کثرت اخراجات از دوست”
دماغ و حالت . ديتوانم رس يز نميچ چيه بهن حالل نمک ندارم و خود يمتد

ک ي. ستيات نبوده و نتفق اليا قابل و الي و حساب و سررشتة جنس دنکجاست
رف خود صم به,  خود است و لباس کرباس سه چهار ساله در براستيلقمه غذا

ار يسبب اخراجات بس بهن همه قرض يلکن ا. ليلار قي بسشود الّا يچ صرف نميه
ر و مردم يشود که اسباب فق يجا اقامت نم چيه بهخاصه سفر که , ن ملک استيا

  .٢“ف دهديسفر تخف
 او ي از زندگين در بردارندة نکات مهميدهد که رقعات حز يآنچه ذکر شد نشان م

  .سازد ي ميها را درخور مطالعه و بررس در هند است که آن
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