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  حزين از نگاه حزين
  ∗كريم نجفي برزگر

 عظيمي   كاروانآن دارد كهسرزمين وسيع و پررمز و راز هند حكايت از   بهنگاهي گذرا
 طي قرون متمادي اند و همواره در اين سرزمين حضور داشتهاز مردم بالد مختلف ايران 

 رارحل اقامت گزيده و بخشي از زندگي خود پهناور هند در جاي جاي سرزمين 
  ١.اند گذاشته فرهنگ آنان تأثير درده و نمومردم اين ديار سپري  با

 داشته و هند ارتباط  باميان اقوام و مردمي كه جواهرلعل نهرو درنوشتة  به
  ٢.شان ايرانيان هستند  و پرتأثيرترينترين  كهناند هفرهنگ اين كشور تأثير گذاشت بر

كمت، شعر، ادب، فقه، تاريخ، هنر، آري، سرزمين ايران كه از ديرباز در دانش، ح
 قافله ساالر معرفت جهاني بوده است، سرزمين كهن هند را نيز …طب، رياضي و

  .٣تحت تأثير علوم و فرهنگ خود قرار داده است

                                                   
  .نو دهلي,  و رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در هندايران, عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور  ∗
 بررسي تاريخي، اجتماعي، سياسي، ادبي هندوستان سرزمين هندعلي اصغر حكمت، : براي تفصيل نگاه كنيد  .1

؛ احمد گلچين معاني، ش ه ۱۳۳۷، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، )از ادوار باستاني تا عصر حاضر
  . شه ۱۳۶۹سة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، ؤس، مهند كاروان

نو،  ين امضاي يادداشت تفاهم قرارداد فرهنگي ايران و هند، دهليويژة جشن زر  انجمن هند و ايرانةنشري  .2
  .۳، ص م ۲۰۰۸ش، آوريل  ه ۱۳۷۸ ماه ارديبهشت

 و اثر جهاني آن، چاپخانه دانشگاه تهران، ح اهللا صفا، دورنمايي از فرهنگ ايرانيدکتر ذب: ل نگاه کنيديبراي تفص  .3
، تهران، ن جهانيسهم زبان فارسي و فارسي زبانان در تمد؛ دكتر رضا مصطفوي سبزواري، ش ه ۱۳۵۰

  .۱۱۹- ۳۷، ص  شه ۱۳۸۲المللي الهدي،  انتشارات بين
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ي عرفا، علما، شعرا و مشاهير ها وجود بناهاي تاريخي و اسالمي، مقابر و بارگاه
 هاي تأثيرگذار يي از اين قافلهها  عربي نشانهي فارسي وايراني و وجود هزاران نسخة خطّ

  .١تاريخي است
 علي حزين الهيجي نيز كه اينك مزار او در شهر تاريخي بنارس در محمدشيخ 

زندگي پرفراز و نشيب خود يكي   باكنار رودخانه مقدس گنگا قرارگرفته است،
  .٢تفرزانگان و احياگران واقعي فرهنگ مشترك ايران و هند بوده اس از

هايي از زندگي و احوال اين عالمة ذوفنون را در بعضي از آثار ادبي و  گوشه
 مولوي نجوم السماءتوان جست، آثاري چون  تاريخي و نيز آثار هم روزگاران وي مي

 واله الشعراء  رياضةتذكر ميرغالمعلي آزاد بلگرامي، مآثرالكالم علي كشميري، محمد
د محسن امين  سيالشيعه اعيانطيف شوشتري جزايري، اللّد عبد سيالعالم حتفةداغستاني، 

نماي آقا احمد بهبهاني،   جهاناالحوالةمرآ مدرس تبريزي، االدب نةريحاعاملي، 
ديگر خان بنارسي، و    خليلالكالم صةخالاهللا گوپاموي هندي،   قدرتمحمد االفكار نتايج

  ايرانادبياتتاريخ تهراني،  شيخ آقا بزرگ المقال يمصفّ كتابهايي چون آثار معاصر
 احمد گلچيني معاني و شمار ديگري هاي فارسي تاريخ تذكرهادوارد براون انگليسي و 

دكتر استاد از » شاعري در هجوم منتقدان« از جمله كتاب ارزشمند ,جاي مانده  بهاز آثار
 بزرگداشت آن مرحوم در سال ةشفيعي كدكني و مجموعه مقاالت منتشر شدة كنگر

 يي از زندگي اين عالم شاعر راها  همه و همه، گوشه… و٣ در شهر الهيجان۱۳۷۵
  .اند تماشا گذاشته به

                                                   
ها و خطوط  هاي از كتيب مجموعه (نقش پارسي بر احجار هندعلي اصغر حكمت، : براي تفصيل نگاه كنيد  .1

/ شه  ۱۳۳۶ ايران سوسايتي، كلكته، ,)فارسي كه در ادوار مختلف بر لوح سنگهاي هندوستان نگاشته شده است
  .م ۱۹۵۷

2.  لْدرگاه فاطميان كه محل فعلي قبر شيخ علي حزين الهيجي است زمين آن از سوي مهاراجه بت سينگ در نْو
او اهداء گرديد  الهيجي در زمان حيات حزين بهط حزينقبال تعليم فرزندش گمار چيت سينگ توس.  

االسالم  تاهتمام حج  به شه ۱۳۸۰ مقاالت يادشده را انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در سال ة مجموع  .3
 .چاپ رسانيد العابدين قرباني به المسلمين زين و
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طور دقيق مشاهده كرد شرح   بهدر آنتوان  ميي كه شرح زندگي حزين را اثر مهم
  .١قلم خود اوست  بهتاريخ حزين  بهاحوال حزين موسوم

 ثناي الهي و صلوات بر حزين الهيجي در اين اثر تاريخي خود پس از حمد و
 الشأن اسالم ابتدا درخصوص علّت نگارش اين اثر كه در آن زندگي خود را پيامبر عظيم

  :نويسد شود و چنين مي تصوير كشانيده، نكات عبرت آموزي را متذكّر مي به
چون انسان را بهين ثمره و گزين سرمايه در كارگاه آفرينش تحصيل عبرت ”

تدوين كتب   بهوهي از دانشمندان و قَدر وقت شناساناست و از اين است كه گر
تواريخ و تحرير احواِل هر بد و نيك پرداخته برخي از روزگار خود را در آن 

طبقات انام علي   بهاند و بالجمله تصفّح سير و اخبار را نسبت پايان برده  بهكار
  كردهآشفتگي تلف  بهاختالف مراتبهم بيشمار است و چون اين سرگشته، عمر

ام گذشته را براي چشم حقيقت مالحظه احواِل خود نمود سرگذشت اي به
  .٢“نگرندگان خالي از فايده عبرتي نديد

و از آنجا كه در نقل تاريخ گذشتگان ممكن است روايتگران تاريخ مرتكب خطا و 
ادث تمام زواياي وقايع و حو  به آنها را از پرداختن,واسطه  بااشتباه شوند و چه بسا نقل

  .شود ِف كتاب اين نكته را چنين متذكر ميدور سازد، مؤلّ
ها تخليط و اشتباه افتد اما  در نقل احوال ديگران بسا باشد كه ناقل را بنابر سبب”

اي از حاالت و  ذكر شمه  بهخواست كه. در شرح احوال خويش مجاِل آن نيست
ن رعايت ايجاز و واقعاِت خود كه در اين عجاله بخاطر مانده پردازد و در آ

اختصار نمايد تا طول مقال و آرايش عبارت مورِث مالل خرد پژوهان نگردد و 
  .٣“دوستان را يادگاري و آيندگان را تذكاري باشد

                                                   
ت آقاي نويدي صاحب هم فهان بهاين اثر ارزشمند چندين بار در هند و ايران و يك بار در لندن و نيز در اص  .1

ط استاد  توستاريخ و سفرنامة حزينعنوان  ه تصحيح منقّح آن با البتّ,چاپ رسيده است كتابفروشي تأييد به
  .زيور طبع آراسته شد  به۱۳۷۵علي دواني از سوي انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي در سال 

 .۳ و ۲، ص تاريخ حزين  .2

  .۲ ص ,همان  .3
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اشعار او و اشاراتش  نگاهي به
آيات قرآني، احاديث، اصطالحات  به

فلسفي، منطقي، بالغي، رياضي، 
نجومي، فقهي، پزشكي، عرفاني، 

شطرنج  حتّي اصطالحات مربوط به
از جامعيت او در علوم و فنون 

 .مختلف حكايت دارد

كند و اين  مؤلّف در آغاز تاريخ حزين نام كامل خود، پدر و اجدادش را ذكر مي
  .اي است شناسي تاريخي نيز داراي جايگاه ويژه نكته از نظر رجال
 پانزده واسطه  باكند كه نسبش  علي فرزند ابوطالب معرفي ميمحمداو خود را 

سرسلسلة طريقت و نياي مادري ) ه ۶۱۵-۷۰۰(عارف بزرگ شيخ زاهد گيالني  به
  .١رسد خاندان جليل صفويه مي

ذكر جايگاه علمي و   بهوي سپس
اش پرداخته است  ت اجتماعي اجداديموقعي

  :نمايد معرفي ميو آنها را چنين 
 علي الدين از اجداد اين فقير شيخ شهاب”

بلده آستارا كه موطن و مدفن شيخ است 
دارالسلطنة الهيجان كه از   بهگذاشته

احسن بالد گيالن است سكني نمود و از 
آن زمان باز الهيجان موطن اجداد گرديد و جد فقير شيخ علي بن عطاءاهللا از 

استعدادي كه   بهخان پادشاه گيالن نظر خان احمدمعاريف علماي زمان خود بود 
داشته در تعظيم او مبالغه نمودي و بعض مراتب علميه را از ايشان استفاده نموده 

الرحمه   عاملي عليهمحمد الدين صحبت شيخ جليل بهاء  بهدر دارالسلطنة قزوين
 كه از شرح حديث معراجهم داشتند چنانكه در   بارسيده مؤانست تمام

شيخ   باتقريبي در فواتح آن ذكر صحبت خود  بهتحقيقات عاليه ايشان است
  كه قانونکلياتشرح فارسي بر  نموده و از مصنفات ايشان است محةالر عليه

 كه مقدار دانش او از آن رساله اثبات واجبخان احمد خان نوشته و  التماس به
و نسخه بخط ايشان در  و اين هر درسالة حل شبهه جذر اَصممعلوم تواند شد و 

                                                   
 محمد يابوالمعال«: کند ي مين معرفيخود و اجداش را چن» نيرسائل حز« موسوم بهيگري دةن در نسخيحز  .1

ن يق بن نورالدل بن اسٰحي بن عطاءاهللا بن اسماعيطالب بن عبداهللا بن عل ين بن ابيالد  جماليالمدعو بعل
 بن احمد محمد بن الدين ن شمسعقوب بن عبدالواحد بي بن ي علالدين  بن جمالي علالدين  بن شهابمحمد

اهللا روحه و نور   قدسيالنيزاهد الج هم المعروف بي ابراهالدين خ تاجي بن الشي علالدين  بن جمالمحمدبن 
  ).۲۸۰۷۶-۸۱ مخزن ةشمار  مشهد مقدسي آستان قدس رضوةکتابخان(» حهيضر
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حاشيه مبسوطه بر فصوص نظر فقير رسيده و   به طاب ثراهعلّامهكتابخانه والد 
 سماكي الدينقين امير فخردالمحقّغيرها تكميل علوم در خدمت سي  وفارابي

ص ايشان است تخلّ» وحدت«گفتن شعر رغبت داشته   بهاسترآبادي نموده و
 نظير افتاده ديوان وي  و حسن بالغت بيتاش در كيفي والحق سخنان عاشقانه

  .١“نظر رسيده  بهدو هزار بيت به
 والدش كه مرشد وي بوده و نقش استادي نيز بر او داشته است چنين ةحزين دربار

  :نويسد مي
مجمالً اگر در محاسن صفات و اخالِق كامله و علو همت و فطرت و قوِت ”

درازي   بهريِر خوض رود، سخن تحعلّامهايمان و كمال فضِل و دانِش آن 
 در عرض …كمال نباشد  به از فنون علوم نبود كه مهارتشفن  در هيچ…كشد

ام هرگز فعلي كه در شرع مكروه باشد  ايشان بسر برده  بابيست و پنج سال كه
حال چه در صحت و چه در مرض  ام و بعد از نيم شب در هيچ ايشان نديده از

  .٢“نمود عبادت احياء مي  به و اكثر ليالي را…ام تهاو را بر بستر استراحت نياف
 علي حزين والدت خود را در دارالسلطنة اصفهان در روز دوشنبه محمدشيخ 

 سالگي تحصيل خود را ۴و از . كند  هجري ذكر مي۱۱۰۳اآلخر سال  بيست و هفتم ربيع
اي ارزشمندي ه آغاز كرده و از علماي اعالم آن روزگار در علوم منقول و معقول بهره

  :نويسد حزين دربارة خود مي. برده است
تعليم نمود در آن اوان   بهچون بهار چهار سال از عمر برآمد والد مرحوم اشارت”

الرحمه كه از اعالم روزگار بود وارد   شاه شيرازي عليهمحمدا موالناي اعظم ملّ
دمت ايشان براي خ ه مهمان بود فقير را بعلّامهكه در منزل والد  اصفهان و روزي

موالناي مزبور بعد از بسمله اين آيات . شروع تعليم از روي تيمن حاضر نمودند
tΑ$s% Éb>u‘ ÷y«را سه نوبت تلقين فرمود  u�õ°$# ’ Í< “Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷�Åc£o„uρ þ’Í< “ Ì�øΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅è=ôm$#uρ Zοy‰ ø)ãã 

                                                   
  .۴، ص تاريخ حزين  .1
  .۶، ص همان  .2
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ÏiΒ ’ÎΤ$ |¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θßγs)øÿtƒ ’ Í<öθ s% ∩⊄∇∪«نده نوازش فرمود در دو سال  و فاتحه خوا١
شغلي  تحصيل حاصل شده هيچ  بهي ميسر آمده و شوقي مفرطسوادخواني و خطّ

تر از خواندن و نوشتن نبود، كتب فارسي بسيار از نظم و نثر  نزد من مرغوب
گرفتم  رسائل صرف و نحو و فقه مشغول ساختند و بزودي فرا  بهخواندم

آن فن زياده شوق و شعف پديدآمد و   بهد مرااي چند از منطق تعليم كردن رساله
  .٢“درست اخذ كردم

 را در خدمت موالنا ملك حسين قرآنحزين در هشت سالگي علم تجويد و قرائت 
ممتاز اقران بود آغاز كرد و چند رساله قاري اصفهاني كه از صلحاي زمان و در آن فن 

تي نيز بخش قابل توجه در آن علم را در طي دو سال نزد آن عالم فرا گرفت و مد
  .اش تَلمذ نمود علّامهتحصيالتش را نزد والد 

  :نويسد وي مي
شرح جامي تعليم من پرداخت   به از فرط اشفاقي كه داشت خودعلّامهپس والد ”

 و شرح شمسيه و تهذيب و شرح ايساغوجي و شرح نظام بر شافيه و بر كافيه
حواشي و مختصر تلخيص  با العينحكمة و يةشرح هدا در منطق و شرح مطالع

 االحكام شرايع و ارشاد و مختصر نافع و جعفريه و اللبيب مغني و مطولو تمام 
 و چند نسخه ديگر در االصول معالم در حديث و من اليحضره الفقيهدر فقه و 

  .٣“ام خدمت ايشان خوانده
مله توصيه والدش از مشايخ و عرفاي زمان از ج  بهشيخ علي حزين در همان اوان

دارد  ة اين عالم اظهار ميهاي وافي برد شيخ حزين دربار اهللا طالقاني نيز بهره شيخ خليل
  :كه

وي از اكابر مشايخ عارفين و جامع علوم ظاهر و باطن بود اگر خواهم كه ”
اي از حاالت ظاهر و كرامات و مقامات مجاهدات و ضبط اوقات و طور  هشم

                                                   
 .۲۸ تا ۲۵، آيه )۲۰ (ٰهسوره ٰط  1.

  .۱۰، ص تاريخ حزين  .2
  .۱۰-۱۱، ص همان  .3
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 وي در اصالح و تزكيه نفِس ناقص. ابي شودمعاش آن عالي مقام را شرح دهم كت
نمودند كه زبان از بيان آن قاصر و دل از اداي شكر  چندان التفات و مبالغه مي

 سفارش تعليم علّامهپس از آن والد . ايادي و حقوق آن عارف كامل عاجز است
 گيالني كه از تالمذه سيدالحكماء الدينفاضل عارف شيخ بهاء  بهتربيت فقير و
نشينان و جامع فضائل صوري و معنوي بود نمود  الرحمه و از گوشه قوام عليه رمي

 رسائل اسطرالب و احياءالعلومچندي در خدمت او تحصيل نموده قدري از كتاب 
ته كه در اندك ب مقدار از كتب مختلفه و فنون متثآن.  خواندمشرح چغمينيو 
ع را ميسر آمده باشدمطالعه من درآمد مگر قليلي از علماي مت  بهتيمد١“تب.  

  :نويسد او در ادامه مي
االحكام شيخ طوسي را در مدرس مجتهدالزمان آقا  بسياري از كتاب تهذيب”

الرحمه استفاده نمودم و نظر در   صالح مازندراني عليهمحمدهادي خلف موالنا 
كتب استدالليه فقها و تشخيص طرق   بهرجال حديث و استادان كردم و رجوع

و بر كتب فروعيه حديث گذشتم و در آن باب جهد موفور  نباط ايشان نمودماست
قدر وسيع اطميناني   بهبود به اليه و معمول كردم تا آنكه در مسائلي كه مرا محتاج

تخالف آراء و عدم عصمت احدي از   باحاصل آمد و از تقليد محض خاصه
  .٢“هايي حاصل آمدالجمله ر مفتيان كه از مدحض اقدام است و موقف حيرت في

  :نويسد شعر و شاعري مي  به عالقه خودةحزين دربار
صحبِت مستعدان و   بهكثرت مشاغل تحصيل و وظايف، مرا شوقي موفور با”

ام   شعر بسياري گفته…جماعتي از آن طايفه مختلط بودم  باموزونان بود و
  : است كه افتتاح آن اين استنامه  ساقيمثنويجمله  از

  بهشت از تو دارند پاكان هوس  ه از راز و بسـئي آگوـا تـخداي  
  اي هــانـمـط پيـام خ آزادي هـب  اي تي و كنج ميخانهـمن و مس  

  .٣“غايت سنجيده و مستانه گفته شده است  بهتخميناً يك هزار بيت است
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  حزين از نگاه حزين  ٩٥

  

 بلْونْت سينگ وقتي خبر ورود مهاراجه
خدمت  بنارس شنيد خود به شيخ حزين را به

ايشان حاضر شد و بعد از استفسار حال، 
ايشان را مورد محبت و توجه ويژه خود 
قرار داد و از او تقاضاي اقامت دائم در 

او همچنين از حزين . بنارس كرد
درخواست كرد كه پسر وي چيت سينگ را 

 قرار دهدتحت تعليم خود 

نويسد چهارمين ديوان خود  مانده است و چنانكه خود او مي از او چهار ديوان باقي
  :پايان رسانيده است  به هجري در هند۱۱۵۵را در سال 

  ١وان چارمين سپريـكه گشت نسخة دي  هزار و يكصد و پنجاه و پنج هجري بود  
 علي حزين در كنار محمدشيخ 

تلمذ از اعاظم و اعالم، اين توفيق را 
برخي از   با كهحاصل نمودهنيز 

آنها   باعلماي بناِم اصفهان ديدار و
 در اين وي. مصاحبت داشته باشد

  :نگارد خصوص چنين مي
از آن جمله فاضل مرحوم موالنا ”

 باقر مجلسي اصفهاني است محمد
 و از مشاهير االسالم كه شيخ

ثين و فقهاي اماميه بود محد
فات مشهوره دارد سه چهار مؤلّ

  معروفمحمد الدينادات ميرزا عالءالسةام، ديگر عمد نوبت ايشان را ديده
والد مرحوم اختصاص تمام داشت،   با افاضل و اتقيا بود وگلستانه است از به

ديگر فاضل مبرور شيخ جعفر قاضي است، وي از مشايخ بلدة كَمره و از اعاظم 
حسين خوانساري و جامع فنون و علوم بود در مدرس او  تالمذه استادالعلما آقا

و الفت والد مرحوم مودت   با چون…كردند جمعي كثير از افاضل استفاده مي
ديگر برادر كهتر ايشان شيخ …خدمت ايشان رسيده  بهر فقيرتمام داشت مكر 

الزمان آخوند مسيحائي كاشاني  علي است و نيز در سلِك فضال بود، ديگر مسيح
 زيور فضل و كمال آراسته تلميذ و داماد مرحوم آقا حسين خوانساري و  بهاست

ياري گفته و منشآت نفيسه غايت ستوده خصال و خوش صحبت بود شعِر بس به
وي از صلحاي دهر و از . دارد، ديگر موالناي مغفور حاجي ابوتراب است
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  ٩٦  ارسيقند پ

  

 پسرش. ام ايشان را ديده باقر مجلسي بود، فقير چند نوبت محمدمصاحبان موالنا 
ين ثين بود، ديگر فاضل عالي شأن آقا رضيحاجي ابوطالب نيز از محدد الدمحم 

 طبعي. آقا حسين خوانساري و از اذكياي علما بود نحرير علّامهاست خلف 
غايت دقيق و فكرتي عالي داشت و در خدمت او بسياري از فضال مستفيد  به

زاده است از دانشمندان روزگار و  شدند ديگر فاضل عارف ميرزا باقر قاضي
 افاده مشغول و اوقاتي منتظم داشت  بهصاحب طبعان بود، در اكثر علوم ماهر و

 است خلف محمد الدين ديگر مرحوم موالنا شمس.  مرحوم مربوط بودوالد با
 سعيد گيالني، وي از جمله مستعدان و جامع كماالت محمدفاضل مجتهد موالنا 
  .صوري و معنوي بود

 گيالني است و در خدمت مجتهد مرحوم محمدالكماالت موالنا  ديگر جامع
 بوده تحصيل نموده بود و در شعر  باقر خراساني كه از اعاظم علمامحمدموالنا 

منزل والد آمده چند روز   بهسليقه مستقيمه داشت، در هر ماه يك دو نوبت
  .١“نمود الحق بغايت هموار و پرهيزكار بود ف ميتوقّ

چنين پشتوانة علمي، آن هم در محيط بسيار   باشيخ علي حزين تا سي و دو سالگي
مساعد اصفهان كه در آن عهد در اوج عظمت و اشتهار جهاني بود، شب و روز دمي 

اشعار او و   بهنگاهي. احراز فضائل و كماالت علمي و معنوي پرداخت  بهنياسود و
ي، آيات قرآني، احاديث، اصطالحات فلسفي، منطقي، بالغي، رياضي، نجوم  بهاشاراتش

ت او در علوم و شطرنج از جامعي  بهي اصطالحات مربوطفقهي، پزشكي، عرفاني، حتّ
  .٢فنون مختلف حكايت دارد

 از يکياد است که خود در ي زيشان در علوم و فنون مختلف بقدريفات ايآثار و تأل
  .٣کند  ميرمقدور ذکريشمارش و احصاء تمام آنها را غ, رسائلش
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  حزين از نگاه حزين  ٩٧

  

حمالت جانسوز سپاهيان محمود   با اصفهان مواجهشهر تاريخيهجري  ۱۱۳۵سال 
 مدت نُه ماه در بالي قحط و غارت و محاصره افتاد و همه چيزش  بهافغان قرارگرفت و

اش راه ديار عدم پيمودند و  آتش بيداد سوخت و صدها هزار نفر از مردم ناز پرورده به
  .د مختلف گريختبال  بهمانده بود از بازماندگان، هر كه را اندك رمقي باقي

گرفت و پس ين بود كه در تنگناي محاصره قرار علي حزمحمداز جمله آنها شيخ 
از آنكه دو برادر عزيز و جد مادري و چند تن ديگر از بستگانش بر اثر قحطي و 

خوانسار رسانيد و از آن   بهتحمل رنج و مشقّت  باهالكت رسيدند، خود را  بهبيماري
ه  باگريخت و شهر ديگر مي  بهور مستمر از شهريت ده سال بطپس تا مداينكه   بهتوج

تمام مناطق ايران در آن عهد از حمالت خانمان سوز افغانها در نابساماني قرارگرفته 
هاي ديگر از جمله عراق، حجاز، يمن،  سرزمين  بهبود، همين امر سبب مهاجرت او را

  .١ة هندوستان فراهم آوردخطّ  بههجري ۱۱۴۶مسقط، بحرين و نهايتاً در سال 
متأساز شكوه و عظمت دورة . ام هندوستان نيز اوضاع نابساماني داشتفانه در آن اي

 اكبر كه شعرا مورد عنايت محمد الدين ويژه عصر طاليي حكومت جالل  بهتيموريان،
در آخرين پادشاه مقت  بااقتدار حكومت تيموريان.  ديگر خبري نبود,٢اي قرار داشتند ويژه

 محمدفرور ريخت و حكّام محلّي هم از جمله ) ه ۱۰۶۹-۱۱۱۸(زيب  آن اورنگ
   جهاندارالدين، معز)ه ۱۱۱۹-۱۱۲۴(، شاه عالم بهادر )ه ۱۱۱۸-۱۱۱۹(اعظم  شاه

) ه ۱۱۳۱-۱۱۶۱ (محمد الدينو ناصر) ه ۱۱۲۴-۱۱۳۱( سير ، فرخ)ه ۱۱۲۴-۱۱۲۴(
حزين در چنين ايامي . كردند ار مييكي پس از ديگري مغلوبانه حكومت خود را واگذ

هند نيز در   بهشاه افشار برد و افزون بر اين، لشكركشي نادر سر مي  بهدر هندوستان
  ٣.همين ايام، اوضاع را بيش از پيش بغرنج كرد

  :نويسد  اين اوضاع نامطلوب ميةحزين دربار
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  ٩٨  ارسيقند پ

  

  شهردر مملكت پنجاب خاصّه شهر الهور فزع قيامت برخاست و من در اين«”
بيماري صعب گرفتار شده بر بستر افتاده بودم و چون خلق هندوستان را نيكو  به

شناخته از اوضاع ايشان ملول و از ادراك و تميز ايشان يأس تمام داشتم بر حال 
صوب   بهعجزه و زيردستان دل بسوخت و در ظرف آن مدت قدرت روانه شدن

 شاه  كه اوضاع مقتضي ورود نادردانستم يقين مي  بهخراسان نيافته بودم و چون
صوبه كابل درآمده بود، لهذا تا آن زمان در الهور مانده   بههندوستان است و به

بودم در آن وقت كه آشوبي چنان افتاد و در صورت احوال آن مردم اميد بهبود 
سبب اختالل  هنبود و در خود طاقت مالحظه اوضاع حال و مال ايشان نيافتم و ب

ضعف و نقاهتي تمام از   بالشكر قزلباش نبود ناچار  بامعاشرتاحوال حالت 
صوب سلطانپور حركت نموده آن مملكت بهم برآمده بود و هركس   بهالهور
الطريق شوارع را فروگرفته چند  غارت و يغما برآورده چندين هزار قطاع  بهدست

 ايام آمدم و تمام آندر» سرهند« بهروز در قراي آن محال توقّف روي داد پس
» سرهند«من از . جنگ و جدال و مدافعه بگذشت  بهچه در راه و چه در منازل

جمعي پيادگان تفنگچي كه   باغايت خراب و محصور لشكر دزدان بود  بهكه
ازدحام تمام بودند   بهجانب دهلي روانه شدم و  بهخود داشتم  بافراهم آورده

دو سه   باز آن شهر شوريده اوضاعام چند اشهر درآمدم و بعد از اي  بهعبور نموده
  .١“خدمتكاران گوشه گرفتم

  خواستم نيست عالم جاي پروازي كه من مي  تمـخواس كن ميـال و پرشـتي در دام بـعزل  
  تمـخواس ن ميـتر كفـاكسـن را ز خـآتش ت  يـنّت از كسـاِر مـت تاب بـم نيسـبعد مرگ  

ر هجوم آالم و اسقام قصد داشتا بر اثاو بيش از يك سال در دهلي اقامت كرد ام 
 الهور مراجعت كرد و تصميم داشت كه از راه كابل  بهكلي از هند بيرون رود لذا به
  .فاق افتد عزلت گزينداي كه در خراسان اتّ قندهار برود و در هر گوشه به

در همان وقت خبر رسيد كه نادر قندهار را محاصره و آن را از دست افغانان آزاد 
همين جهت اقامت در   بهكند كه آن مانع از سر راه كنار رود و حزين صبر ميكرده است 
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  حزين از نگاه حزين  ٩٩

  

رسد و غربت  سرانجام نمي  بهوطن  بهانجامد و تالش او براي بازگشت طول مي  بهالهور
  .شود و جدايي از وطن تا پايان عمرش قرين او مي

  :سرايد او در اين باره چنين شكوائيه مي
  شب، روِز زندگاني ما  بهرسيده است  اتواني مار نـگي نـته زميـهند گش به  

*  
  ١ي راــدايـِر اياِم جـازد عمـاه سـدا كوتـخ  ام حالي كه كافر از اجل بيند ز هجران ديده  

 شاه كند و هنگامي كه از خبر ورود نادر دهلي مراجعت مي  بهحزين پس از الهور
اشتهار و آوازه اين . رساند بنارس مي  بهشود خود را از طريق لكهنو لع ميدهلي مطّ به

عالم ذوفنون و شاعر نامي ايران چنان در سرزمين هند طنين افكنده بود كه مهاراجه 
لْبخدمت ايشان حاضر   بهبنارس شنيد خود  بهت سينگ وقتي خبر ورود شيخ حزين رانْو

 او شد و بعد از استفسار حال، ايشان را مورد محبت و توجه ويژه خود قرار داد و از
او همچنين از حزين درخواست كرد كه پسر وي . تقاضاي اقامت دائم در بنارس كرد

  .٢چيت سينگ را تحت تعليم خود قرار دهد
حزين درخواست مهاراجه را پذيرفت و مهاراجه بلونت سينگ در قبال اين محبت 

حزين هديه كرد و حزين در قبال لطِف مهاراجه اين شعر معروف   بهزمين وسيعي را
  :ود را سرودخ

  ٣هر برهمن پسر لچمن و رام است اينجا  اـت اينجـام اسـبد عـروم معـاز بنارس ن  
گراييد  سردي مي  بهتدريج رو  بهشعرا و علماي هند  باالبته حضور حزين و ديدارش

شد و اين موضوع در اشعار وي  مخاصمت بيشتر ميان شعراي هند و او تبديل   بهو نهايتاً
  .ئيه است، آشكار شده استكه مملو از شكوا
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  ١٠٠  ارسيقند پ

  

  :اين موضوع از زواياي مختلفي قابل توجه است
 او قبل از اينكه يك شاعري نامور باشد در علوم و فنون مختلف تبحر داشته؛: اوالً

شعراي هند   باطوري كه خود را جامع علوم عقلي و نقلي مي دانسته و قطعاً در تعامل به
  .شده است كالتي مواجه ميمش  باكه صرفا در شعر دستي داشتند

طبيعتاً او خود را در جايگاه يك مجتهد شيعي در اين ديار معرفي كرده بود و : ثانياً
  .تنش همراه بوده است  باطبقه حاكم اين سرزمين  باتعامل

آن اعتدال و قوت و   بههوايي«زندگي او در دارالسلطنة اصفهان كه   بهتوجه  با:ثالثاً
آن شكوه و رونق و لطافت نزاهت و كثرت   بهگوارايي و شهريآن   بهلطافت و آبي

عماراِت عاليه و آثار قديمه و جديده و انبوهي ناز و نعمت در ربع مسكون نشان 
فرسا و غربت  گرماي طاقت  بااين سرزمين و اقامتش در بنارس  به مهاجرتش١اند نداده

شكوائيه از شعراي   بهرادوري از وطن طبيعي است كه سبب زودرنجي او شده و دل او 
  .اين سرزمين بگشايد

العالي در بخشي از بيانات  اي مدظله اهللا خامنه مقام معظّم رهبري حضرت آيت
  :ارزشمند خود درباره حزين الهيجي چنين اظهار داشته است

غربت گذرانده و در سفرهاي   بااش را در هند او شخصيتي بود كه زندگي”
حسودان و بدخواهان،   باناراحتي و مواجهه  باده وگوناگون غريبانه زندگي كر

اينكه در همه   با.هاست زمان را گذرانده است و ديوانش مملو از اين شكايت
ها اسمش آمده در عين حال در محافل ادبي و شعري كسي حزين را  تذكره

اين بزرگي بود،   بهگونه كه شايسته شاعري شناخت و بعد از مرگش هم آن نمي
  .٢“شدشناخته ن

اين   با حزين نهايتاً تاريخ زندگي خود را كه مملو از حزن و اندوه بودمحمدشيخ 
  :بخشد عبارت خاتمه مي
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اعضاي ستاد برگزاري كنگره بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ  در ديدار با) العالي هظلّمد(مقام معظم رهبري   .2
 مقاالت كنگرة مذكور از سوي انجمن آثار و ةحزين الهيجي بياناِت ارزشمندي را ايراد فرمودند كه در مجموع

  . شمسي منتشر گرديد۱۳۸۰مفاخر فرهنگي در سال 



  حزين از نگاه حزين  ١٠١

  

بيگانه كشوِر كون و فساد آشنايي و مايه اُنستي نبود و   بافطرت و جبلّت را”
  .“خونين جگري ساختم  بهچون نه درآمدن اختياري بود و نه در رفتن، چندي

  زين كهنه دمن تو اي مسيحا برخيز  زـا برخيـيـر دنـ از سنـز حزيـبرخي  
  زـا برخيـه تنهـانـن ميـز از ايـبرخي  هـگانـني بيـن انجمـو در ايـا تـتنه  

»وادج هزانَ ِانِح الْاَحدِّلَ ِبالفَرباَنْ ي فرانَ وألُ اَهللا الغسن١» كَرمي. 
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