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شيخ محمد علي حزين خطّي  رقعاتيک مجموعة بررسي 
  الهيجي

  ∗ علويجهعلي زماني
وفات ) م ١٦٩٢(ق  ه ١١٠٣تولّد اصفهان طالب الهيجي اصفهاني  محمد علي بن ابي

اجدادش در الهيجان , از اعقاب شيخ زاهد گيالني) م ١٧٦٧(ق  ه ١١٨١بنارس 
و محمد علي در اصفهان متولّد شد اصفهان رفت و  سکونت داشتند و پدرش از آنجا به

ن محجاز و ي, عراق, بالد ايران بهدر حملة افغانها از اصفهان بيرون رفت و پس از سفر 
ذکر  نام تذکرة حزين و سرگذشتي از خود با شاعران بهکتابي در احوال . هند شتافت به

کهن فارسي سخن او حد فاصلي بين شعر .  داردحزين تاريخ  خويشنام حوادث ايام به
  .١و سبک هندي است
مهدي  که با مساعي ارزندة آقاي دکتر نو دهلي, المللي ميکروفيلم نور در مرکز بين

 وگذاري شده د  زيد عزّه براي حفظ ميراث خطّي ايران و جهان اسالم پايه,پيري خواجه
 برگ و ۲۴ در ۵/۵۱۴شمارة   شيخ محمد علي حزين وجود دارد که بهرقعات همجموع

 در فرصت هنگارند. ٢ ثبت شده است]۵۵/۸۹۱ ۹/۲۸ و per3/۲۸۶[ برگ ۱۰۲ در ۴/۱۴۲
 مطالبي ۵/۵۱۴ شمارة هآن شدم تا در خصوص نشر محتويات مجموعة رقعر محدود ب

  .را يادداشت نمايم

                                                   
  .نو هليد, استاد مهمان فارسي در جامعة ملّية اسالميهعضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور و   ∗
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 .۱۳۳ص ,  ش۱۳۷۹ ,دهلي, هند با همکاري دانشگاه اسالمي عليگره, المللي ميکروفيلم نور مرکز بين, هند

 



  ٢٥٦  قند پارسي

  

 رقعه سي و ,باشد که دو رقعه آن تکراري است  رقعه مي۴۳اين مجموعه شامل 
. باشد م ميبيست و يک و ششم تکرار رقعة دهم و رقعة سيهفسوم تکرار رقعه 

هاي  مجموعه خصوصيات اين مجموعه ناخوانا بودن و محوشدگي کلمات نسبت به از
  .ديگر است

هاي  آيد متأسفانه مخاطبان نامه ها مي  حزين در فصل معرفي نامهرقعاتمحتويات 
 و شود يشامل م هجري را ۱۲۵۳ سال رقعات ةد اين مجموعنباش حزين مشخّص نمي

  .نام کاتب نيز در آن نيامده است
  :باشد شمار ذيل مي به ۵/۵۱۴ در مجموعه رقعاترجال 

 نام افراد پيک و ,صاحب منصبان و اهل علم, معموالً افراد مختلفي که از دوستان
هاي حزين ذکر شده  افراد مشهور از جمله بعضي فرماندهان و امراي نظامي در نامه

سردار , راجه رام نراين, نادر شاه, صفي قلي بيک, مد مهدينامهايي مانند مح. است
ناصر , حسين افغان, خان صاحب, ابوالفضل خان, رضا قلي ميرزا, طهماسب جالير

نواب , سيد عمادالدين خان, ميرزا عبدالرحيم, رضا ميرزا صاحب ميرزا علي, خان
نواب (ن صاحب ن خاکشيراف, محمد طاهر خان صاحب, ميرزا محمد افضل, صاحب

, ميرزا امام قلي, شيخ بهاءالدين محمد براتي, حاجي آقا محمد, )يطبنده علي خان باس
, ميرزا محمد فاضل, ميرزا محمد علي, محمد شاه, مؤمن خان, ميرزا عبدالرحيم

  …خانعبدالحميد 
صورت   و سپس به١ در الهورسفينهلّة ج حزين نخستين بار در مرقعات هدو مجموع

توسط دکتر عارف , ۱۳۸۴سال , ۳ضميمه شمارة ) سال سوم (ميراث آيينةيوست مجلّة پ
تعداد ) ۵/۵۱۴(اين مجموعه مورد بررسي در چاپ رسيده است از آنجا که  نوشاهي به

 رقعه ۴۱ي است از بين رعه تکراق ر۲ رقعه تعداد ۴۳ که از اين  رقعه وجود دارد۴۳
 قاي دکتر عارف نوشاهي وجود دارد و تعداد چاپ شده آة رقعه در مجموع۱۶ تعداد
دليل اهميت  به. يابد رقعه نيز در مجموعة نامبرده نيست و براي اولين بار نشر مي ۲۵

هاي چاپ  معرفي رقعه هو بمشترک را ذکر نموده شده  هاي نشر رقعهموضوع نگارنده 
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گردد که  در اين نامه مشخّص مي
حزين نزد هنديان مرجعيت اخالقي 

دليل  و اکرامي داشته است و به
ن وي کمکها درستکاري و امين بود

اختيار او  و نذورات مردمي در
فقرا و هرکس  شده تا به گذاشته مي

 .بدهد, که او تشخيص داد

امات زندگي و تاريخ اي از ابه پردازد تا گوشه نشده با شرايط ناخوانا بودن در متن مي
  .اجتماعي عصر حزين آشکار شود

غارت از جانب سپاه  حزين به: اول  رقّعة
دهد و اعالم  قندهار خبر مي قزلباش به

دهد   اجازه نميهردار اين ش دارد که صوبه مي
بيرون از شهر روانه شود و  که حقايق شهر به

کند که خبر فتح قندهار توسط سپاه  بيان مي
دنبال راه مفري   بهاومخفي بماند نادر بايد 
 کابل هنقل از تعدادي مردم فهميد است و به

گويد که تفرقه   ساکنند ميرکه در قندها
  .١آن حدود راه يافته است بسيار به
ملتان يا قندهار دارد  شکايت از ديار الهور دارد و تصميم حرکت به او :دوم  رقّعة
قندهار فقط از طريق خداآباد ميسور است عبور  هکند که چون رفتن ب ه ذکر ميمادکه در ا

ذکر است  الزم به. کند سوي قندهار خودداري مي از آنطرف متصور نيست لذا از رفتن به
  .٢يابد زبان عربي شروع و ادامه مي هاي ديگر و با غزلي به تر از رقعه که رقعة دوم طوالني

شهر کابل و  شاه به  نادرند در اين رقعه آمده است اخبار واقعه رسي:سوم  رقعة
تمامي از قلعه و  مان خواستن محصورين و برآمدن مردم به اشکستن برخي از قلعه و

سپاه و ملحق شدن بسياري از   بههدار و قسمت نمودن تمام يراق قلع بخشيدن جرم قلعه
شد و فرار مردم از مسلم   نواحي و فراري شدن هرکه نام افغان بر او اطالق مينزميندارا

 سدر اين رقعه کامالً اضطراب و تر, تعهد تسليم نمودن صوبة ملتانو و کافر از پيشاور 
حق تعالي نجات و خالص : آورد از نوشتة حزين پيداست زيرا او در ادامة رقعه مي

  .٣بر گرداندج کرامت فرمايد و خاتمه مکارة زندگاني را به
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شود و تاريخ شنبه  ميشروع  »صاحب دل و جان سالمت«جمله   با:مچهار  رقعة
و در قيد , قي از حيات باقيمهنوز ر. دارد الثّاني نوشته شده حزين اظهار مي شهر ربيع

 , صديقي,چند روز قبل بوساطت محمد مهدي) دارد او اظهار مي(زندگاني اسير است 
اي ارسال شد که حاکي از شدت امراض بود اميد آنکه رسيده و جواب  نامه

  .١صادرگرديده باشد
پردازانه و زيبائيهاي بديعي   در رقعة پنجم رويکرد حزين رويکرد سجع:پنجم  رقعة

چه توانم نوشت که رابط دل و زمان از هم گسسته (براي نمونه . در کالم او غلبه دارد
غنچة دل … اندوز در شکنجه اين دلستان جان سوز چون طفل نوآموز خاطر غم. است
دامانش  چون گِل شبنم زده جز گوهر اشک نقدي بهداشت همه دستگاهي که در پرده  با

صورت فرد آورده است که کامالً آشکار است  در اين مرقومه حزين سه بيت به) نيست
شعر گفتن  هنگامي که در نوشتن نامه احوالي خوش دارد و خطري در بين نيست ميل به

  .٢گردد در سخن او زياد مي
نوز معلوم فقير نيست که سرنوشت ه: نمايد که  در رقعه عنوان مي:ششم  رقعة

هندوستان داده بودند همراه  کجا رسيده است و چند نفر انصراف به دار کابل به قلعه
گذاري روانه نموده بودند صفي قلي مذکور را  پيغام ايشان صفي قلي بيک نامي را به

رسيده ) هشا نادر(او  اند و اين خبر به آباد کشته چند نفري که همراه داشته در جالل با
صيغة مال امان حواله نموده و سخنان نشنيدني و ناگفتني  اهل کابل جريمه به مبلغي به

ايم  دهد که مکرر ايلچيان فرستاده بسيار گفته و تغيير کلّي در سلوک داشته بعد ادامه مي
اند که افغان دزد است و در  اند و گفته و جواب ناصواب شنيده و قاصدي ديگر فرستاده

 است يا اگر ن اين حدودگذاشت الحال با) ما گريخته ايشان را جا و راه ندهيدحدود ش
  .٣مهياي کارزار شدنداعيه باشد 
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 اين رقعه با عبارت صاحب داعيان سالمت شروع شده و در آن حزين :هفتم  رقعة
شنبه دوم  نمايد که در تاريخ عصر سه از شدت آالم و اسقام خود شکايت دارد عنوان مي

علّت فرط  آباد حرکت نموده و از آنجا به سمت فتح ال از محروسة الهور بهشهر شو
سالمت رسيد و در ادامه  شيارپور بهوسمت ه ناامني طريق معمول را صالح نديد به

او از حرکت نادر شاه ازبک خبر , نمايد که بايد هرچه سريعتر حرکت کرد عنوان مي
  .١داند يسوي گجرات م دهد و قصد مردم را حرکت به مي

 که پنج سطر بيشتر نيست از اينکه ممدوحش در مقام تسلّي دادن او :هشتم  رقعة
  .٢االولي نوشته شده است اين نامه در پنجم جمادي. کند بوده تشکّر مي

چه نويسم که از , اميدگاه من, آورد صاحب دلنواز من  اين نامه مي در:نهم  رقعة
 مسکيني و الم کربت در وحشت کدة کشد و با غِم سراب مساعدت چه کشيده و مي

  .٣رود سر مي دهر که قحط ساِل مردميست چگونه به
 که در حاشية آن آمده رقعه براي راجه رام نراين ديوان سرکار بنگاله در :دهم  رقعة
حوزة تصرف آمد و  دارد که کلّ ماوراءالنّهر بالمنازع به خوشحالي عنوان مي اين نامه با

و سلوک و … ست که بعد از تصرف خوارزم و بلخ و اندخودبيان اجمالي آن اين ا
سعي در مراسم مأموري سردار که طهماسب جالير است با رضا قلي ميرزا و عساکر 
بخارا ابوالفيض خان بعد از سه يوم اختيار ضبط حصار فرار نموده و شهر بعد از نصف 

ضطرار ابوالفيض سردار التجاه ا اختيار يا به روز شيوع قتل عام امان يافته بعد از چندي به
  :در پايان نامه نيز اين بيت را آورده است, آورده

  ٤کرد آمد و از دور تماشا مي کاش مي  کرد وس سوختن ما ميـآنکه دائم ه  
 که پنج سطر است از اظهار مودت سرور خود در ارسال نامه تشکّر :يازدهم  رقعة

  .٥روي اجمال نيز متوهم مالل استنمايد که پاسخ اين کالم از  کند و عنوان مي مي
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اميد گاه من اينک نيمة , دارد که خان صاحب عنوان ميدر اين رقعه  :دوازدهم  رقعة
محرم است و براي حرکت پنجشنبه چهارم مدنظر است تا خدا چه خواهد در ادامه 

تصرف سردار قزلباش  نويسد ديروز اخبار متضمن فتح قندهار بود که همه قلعه به مي
خدمت گرامي  حسين افغان زنده دستگير شده چون اين اخبار محقّق شده بود به, درآمده

  .١اظهار نمودم
اسهال کبدي  دهد که به  در اين رقعه بيماري خودش را شرح مي:سيزدهم  رقعة
بينم  هاي جگر مي ام و در شبانه روزي چهل و پنج شش دفعه خون بلکه پاره مبتال شده

 سيزدهم شعبان فوجي قزلباش سر ناصر خان آمده جمعي را نويسد در در ادامه مي
قلعة آنک داخل شدند ديگر خبر صحيح از اين معامله  مقتول با ده دوازده سوار به

طرف بنارس  آباد به در هنگام رفتن از عظيم: در سرآغاز اين نامه آمده است. نرسيد
  .٢رسد ادامه افتادگي دارد نظر مي اند که به تحرير فرموده

پرسش حال خود با کاربرد نثري مسجع و  اين نامه در پاسخ به در :چهاردهم  رقعة
داند خاصه در حالي و  اي متکلّف قدرت بشري را عين عجز و اضطرار مي تا اندازه

  .٣روزگاري که مساعد معدوم و موانع افزون از حد حاضر و موجود باشد
 اوقات حسنه خويش توفيق بر  از دوستان روحاني توقّع دارد که در:پانزدهم  رقعة

اعمال نيک در حق اين شکسته از جانب واهب العطايا مسئلت نمايند که اميد اجابت 
  .٤است

اين نامه نيز مرجع مشخّصي ندارد و تحرير آن در جمع يازدهم ماه  :شانزدهم  رقعة
 مقصد شکايت دارد ظاهراً باشد در اين نامه حزين از ارسال مراسالت و نرسيدن به مي

  :نويسد زيرا حزين مي. اند صرافان کار ارسال مراسالت را بر عهده داشته
صاحِب من از دکان صراف گاهي بايد استفسار مراسالت فرموده در اين نامه حزين 

ناچار (آورد  کند و مي ه ذکر ميودبيماري او ب نقل مکان خود را از خانة قبلي که همراه با
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خانة ديگر که سنواِت   مشقّت برخاسته بههزار به بردند بيماري بسردر از آن مکان که او 
شود که در  سابقه چندي در آنجا نيز مانده بود نقل و تحويل نموده قريب يک ماهي مي

نشين است و اما الحمد عارضه تازه در اين مدت عارض  نزديکتر کرايه اين دير به
رساند و همچنين در نامه  م ميميرزا صاحب ميرزا علي رضا سال در اين نامه به. نگرديده

آخر اگر هيچ گزير نماند ”گويد  داند و مي را بنارس ميحزين آخرين ملجاء خود 
  .١“بنارس رسيده عازم خزانه شهر بايد شد به

اي را که تحرير چهاردهم بوده در   در اين رقعه حزين وصول نامه:دهمفه  رقعة
رما و متروک بودن غذا و شربت کند و در اين نامه از شدت گ روز هجدهم بيان مي

کند جواب ميرزا عبدالرحيم نير ملفوف  آبهاي گرم ناگوار شکايت دارد و عنوان مي
شود در  شرط حيات فردا مرسل مي است و جواب سيد عمادالدين خان صاحب نيز به

  .٢رساند اين نامه نواب صاحب را سالم مخصوص مي
مرقومة , صاحب واالمقام سالمت«: شود يگونه آغاز م اين نامه اين :دهمهج  رقعة

نوزدهم امروز که بيست و چهارم است رسيده تسليه بخشيد هر مکتوبي که رسيد همان 
روز تا روز ديگر ارسال جواب نموده ديگر از اين که همه مراسالت شريفه رسيده يا نه 

تحرير چيزي که قابل … شود اطّالعي نيست رسد و يا تلف مي و رسائل محبت همه مي
  .٣»باشد نيست
صاحب خويش است   اين رقعه محتوي احساساِت حزين نسبت به:نوزدهم  رقعة

در مدت , قرينه سالمت دوست بي«گردد  براي نمونه چند جمله از اين نامه ارائه مي

                                                   
با اين تفاوت بيش از دو سوم نامه در نسخة .  چاپي عارف نوشاهي وجود داردرقعاتاين رقعه در مجموعة   .1

 نيز يندارد و در موارد وجود )١٣٨٤آيينة ميراث سال سوم ضميمة سال , ٨٠ ص ٣٩(چاپي ايشان ببه شمارة 
آقاي عارف نوشاهي  ة چاپيکه در نسخ» حيات باقي است«از جمله . متن نامه اشتباه خوانده شده است

خوانده » چند مرقومة محب«, »چند مرقومه مسرت«خوانده شده و » پانزدهم«نيز » يازدهم«و » باقي است حيا«
  .شده است

» رفته«, »رقعه« و در سطر آخر بجاي واژة شاهي وجود دارد چاپي عارف نورقعاتاين رقعه در مجموعة   .2
  .صحيح است

 . چاپي عارف نوشاهي وجود نداردرقعاتاين رقعه در مجموعة   .3



  ٢٦٢  قند پارسي

  

 ذاهل نبوده چون شرح شوقمندي و الم دوري و افزون از يگاه از يادآور فرصت هيچ
  .١دهد حوصله نگارش مي

گردد که حزين نزد هنديان مرجعيت اخالقي   در اين نامه مشخّص مي:بيستم  ةرقع
دليل درستکاري و امين بودن وي کمکها و نذورات مردمي  و اکرامي داشته است و به

اين نامه در . بدهد, فقرا و هرکس که او تشخيص داد شده تا به اختيار او گذاشته مي در
حساب و سررشتة جنس  «:قسمتي از متن نامه .چهارشنبه پنجم ماه نوشته شده است

وده و نيست يک لقمه غذاي خود است و لباس جامة کرباس بدنيا قابل و اليق التفات ن
شود الّا بسيار قليل اين همه  مصرف خود هيچ صرف نمي سه چهار ساله در بر است به

ود که ش جا اقامت نمي سبب اخراجات بسيار اين ملک است خاصه سفر که هيچ قرض به
هر تقدير خدا  به, ام مسافروار نشسته…  سفر تخفيف دهد]رنج[اسباب فقر مردم 

الوصول  هندي يکهزار روپيه رسيد و قبض, حدي نگذارداالذمه  فرياد رسد و مشغول به
 در اين نامه از اوضاع حاکم بر روزگار خود شکايت دارد »ملفوف است, آن جدا نوشته

امه که زبان کلّي جميع عباد بالد است زود فرو نشيند در گويد خدا کند اين هنگ و مي
کند که  کند و عنوان مي اين نامه از ميرزا محمد افضل و مجدالدوله بهادر تشکّر مي

ميرزا محمد  ام و دو کلمه به جواب مراسله سيد عمادالدين خان را قبالً ارسال داشته
  .٢افضل قلمي شده ملفوف است

تاريخ روز شنبه دهم شعبان است مرقومه شريفه  اين رقعه به :بيست و يکم  رقعة
کند که جواب رقعه محمد خان   در اين نامه ذکر مي. شعبان تسليه بخش گرديد٣سيم

بارد و  شدت مي نمايد که دو سه روز است که باران به صاحب را داده است و عنوان مي
  .٤» بال بادهفضل اهلي شاهجهان فرخند به«خواهد که  مي

) رقعه(رقعه نوشته است مسودات سياهه آناين در ابتداي  :بيست و دوم  عةقر
در , صاحب واالمقام بقاءه الکرام سالمت: خدمت رسيده موازنه شد همان است که به

                                                   
  . چاپي عارف نوشاهي وجود نداردرقعاتاين رقعه در مجموعة   .1
  .اين رقعه با اختالف در اول و آخر در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي وجود دارد  .2
  .اين مورد در متن چاپي آقاي نوشاهي بيستم خوانده شده و صحيح نيست  .3
  . وجود دارد٩٢ص , ٥٤شمارة   چاپي عارف نوشاهي بهرقعاتاين رقعه در مجموعة   .4



  شيخ محمد علي حزين الهيجيخطّي  رقعاتبررسي يک مجموعة   ٢٦٣

  

حيم شب هفدهم رسيده و حال تحرير دارد مکتوب ميرزا عبدالر اين رقعه اعالم مي
ر اين نامه بودن شيخ بهاءالدين محمد براتي د. شود شنبه بيست و دوم پاسخ داده مي سه

  .١داند را براي خود آرامش مي
آورد  تاريخ دوشنبه پنج شعبان است و در آن مي به رقعه اين :بيست و سوم  رقعة

مکتوب محمد طاهر خان صاحب  امروز که دوشنبه پنجم شعبان است مرقومه شريفه با(
صاحب نامة حاجي ه نامه شيرافکن خان سلّمه اهللا تعالي فيض وصول بخشيد در مرسل

محمد طاهر   کلمه عجالتاً بهوايحال د… فقير نرسيده آقا محمد در آن بوده و تا امروز به
ابالغ سالم  نواب صاحب سلّمه و همگي ياران را به, خان صاحب مرقوم و ملفوف است

  .٢زندگي شکوه دارددر اين نامه از مشقّتهاي . فرموده عذر مرقومه عليحده طلب فرماييد
شود و  اين رقعه با عنوان صاحب واالمقام سالمت شروع مي: رقعة بيست و چهارم

ششم رسيده , ام رمضان است روز پنجشنبه گويد مرقومه شريفه که تحرير سي در آن مي
در اين رقعه نواب صاحب و . هستو هنگام تسطير که جمعه هفتم است هنوز زندگي 

کند که پياده حاکم که  رساند و ذکر مي را خالصانه سالم ميمحمد طاهر خان صاحب 
در اين نامه همچنين . دست ياغيان اسير بود را با دادن روپيه از قيد آزاد کرده است به

کند که جواب مکتوِب ميرزا امام قلي و ميرزا عبدالرحيم را داده است و اعالم  ذکر مي
ست ولي مکتوب مير سميع را دريافت دارد مکتوب حاجي صادق را دريافت کرده ا مي

ها از صرافي  در اين نامه از رابطه صرافان باهم ديگر و تعويض نامه. نکرده است
دهد همچنين از اراضي خشک شده و استيالي عطش و  صرافي ديگر خبر مي به

  .٣بيمارداري شکايت دارد
ي انباله نوشته تاريخ روز يکشنبه يازدهم از سرا  اين رقعه به:رقعة بيست و پنجم

اي از  شده است در اين نامه حزين آرزو دارد که کاش مالقات بيشتري بود که شمه
يقين در روي زمين هرگز  نمود تا موجب عبرت شود که به ميسرگذشت خود را نقل 

                                                   
  .اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي وجود ندارد  .1
  .همان  .2
  .همان  .3



  ٢٦٤  قند پارسي

  

پت يک روز مقام کرده  در پاني… نبوده, اين صورت که در مملکت منحوسه است به
تعليم  مفلوکان رفيق قسمت شد و آن روز بندة درگاه به پنج شش قبضه کمان گرفته به

دوازده نفر بهادران تفنگچي هندي کمانداري گذراند و از کرنال چون خشک محال بود 
آباد خراب که شانزده هفده کروه راه است سواران   در منزل عظيمهم گرفته روانه شديم

شد که بازار گيرودار تنگ دو سه جا … زاده هجوم آوردند اصطالح حرام و پيادگان به
  . ١نماند تخميناً ربع فرسخ پياده رفتم تا قدرت و توان باقيپياده شده 

 تسطير خان صاحب واالمقام سالمت وقِت« اين رقعه با عنوان :رقعة بيست و ششم
در اين رقعه حزين از , حيات باقيست, اين ذريعه عصر دوشنبه بيست و يکم است

د همچنين از رسيدن ملفوف خط علي قلي خان خبر نرسيدن مراسالت شکايت دار
  .٢اين کلمات شد آورد چون اصالً حالت اطناب نبود اکتفا به دهد و در پايان مي مي

آيد که آنچه   ابتداي اين رقعه افتادگي دارد در ادامة رقعه مي:رقعة بيست و هفتم
کند اينکه او  ن ذکر مييحز. گذشت چند کلمه در جواب ميرزا عبدالرحيم مرقوم است

اي از او  تا اين وقت نوشته] است[ودند که قاصد او چنين و چنان مکرر فرموده ب
خدمت عرض  القول از صداقت کيشان دهلي خبري به کدام صادق] دام نمي[نرسيده 

الملک ابالغ سالم دارد همچنين سيد  نواب صاحب حکيم در اين نامه به. کرده باشد
محمد طاهر خان صاحب و موالنا عبدالعظيم را ابالغ سالم عمادالدين خان صاحب و 

  .٣يابد خاتمه مي» مبحمٍد و آله االطهار«: نامه با عبارِت. دارد
 رقعه با عنوان صاحب من جان من مراسالت ساميه رسيد  اين:رقعة بيست و هشتم

شود و در آن پاسخ مخاطب مبني امکان قافيه آوردن  قعده شروع مي در هشتم ذي
ناشي از جهل و قلّت حياي سکين و مشکين و همچنين عبارت دو سه عرياني چند م

دانند که غلط در اين مقاماِت اين فقير از اين  آورد اين مردم نمي اين مردم است را مي
ه است و چه هاند و در صحت قافيه چه شب اشتباه خود کرده قياس به] اينها[است که 

                                                   
  .وجود دارد با اختالف در آخر ١٠٠ص , ٦٤شمارة  شاهي بهاين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نو  .1
ضمناً نامبرده در رقعة ,  وجود دارد٩٦ص , ٥٨شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .2

  .قرائت نموده است» همين«را » همواره«خوانده و » مترا«را » در راه«مذکور 
  .نوشاهي وجود ندارداين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف   .3



  شيخ محمد علي حزين الهيجيخطّي  رقعاتبررسي يک مجموعة   ٢٦٥

  

اين وقت مرا فرصت تحرير … ه استها مقام شبجاي تأمل در عرياني چند نيز کج
  :از آن جمله است بيت خواجه کرماني. شواهد منظومه و محاورات فصحا نيست

  خودي خود را نبيند خرد از بي  دو روزي چند اگر با ما نشيند  
  :و از اين قبيل است مصراع خواجه حافظ

  »حسب حالي ننوشتي و شد ايامي چند«
گويند معدودي چند و حق اين  و سه روز است و همه عالم ميو ظاهر است که ايام د

ام براي اهل آن  اميد فهم ايشان نگفته ام براي اين مردم و به است که فقير آنچه گفته
  .١شوم زياده مصدع نمي, است

 اين رقعه پنج سطر بيشتر نيست و با خطاب صاحب من شروع :رقعة بيست و نهم
 مقداري وجه طلب نوکري دارد و سي روپيه نيز مولچندکند که  شده و عنوان مي

خدمت خواهد رسانيد مقرر داريد مالزمان سي روپيه را توسط  صراف داده شد به به
  .٢مولچند نمايند رامجي حواله به
دو ماه «:  ابتداي اين رقعه افتادگي دارد و مضمون آن بدين قرار است:ام رقعة سي

اردو عازم بغداد و عرائص انقياد احمد پاشا رفته رسيده از همدان رخصت شده با تمام 
آورد که زايد جان است از اين ] کذا[بهکّر رفته تا پت  و ناظم ملتان با هفتصد سوار به

غيره هرچند خواستند که او  استمالت دنبالة پت دادند و او هم پذيرفت و مؤمن خان و
مختلف نقل ,  محمد شاه استدشنام شنيدند و اين مأمور برفتن نزد, را نگاه دارند

شيرافکن خان  هزار محنت به بهدو کلمه . کنند کنند ميرزا محمد علي ابالغ سالم مي مي
نامه با عبارت ايام . ميرزا محمد فاضل را متوقّع ابالغ سالم و التماس دعا دارد, ام نوشته

  .٣يابد پايان مي, سعادت و آرام مستدام باد
ه را در بيست و دوم شعبان نوشته است و آرزوي ديدن  اين رقع:رقعة سي و يکم

هرگاه مستفسر احوال اين شکسته بال باشند «: نويسد گونه مي آباد دارد و اين شاهجهان
                                                   

  . با اختالف وجود دارد٨٦ص , ٤٧شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .1
  . وجود دارد٨٦ص , ٤٦شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .2
 ايشان شبيه ٤٥اما قسمتي است شمارة , اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي وجود ندارد  .3

  .مضامين اين نامه است به



  ٢٦٦  قند پارسي

  

باشد  شود هر روزه جزم حرکت بود و مي اين شهر الي االن که نه ماه مي حين ورود به از
مراتب  کنم و حسرت دارم که به آباد مي و ار فرط مکاره ياد ايام اقامت در شاهجهان

مشيِت الهي  هرحال موقوف به به. ينه مقام حسرت عظيم استآاوقات خوشتر بود و هر 
  .١است

  :شود  رقعه هفت سطر است و با اين بيت شروع مي اين:مورقعة سي و د
  تو ترم من که زيستم بي ز سنگ سخت  تو سنگ رخنه شد از بس گريستم بي به  

  . جنبة ادبي اين نامه مطمح نظر است.يابد خاتمه مي» رضينا بقضاء اهللا«ت اين نامه با عبار
. باشد و جنبة ادبي آن مطمح نظر است  اين رقعه نيز نُه سطر مي:رقعة سي و سوم

ادام اهللا عزکم و «در اين نامه هفت بيت شعر آمده است و در پايان رقعه جملة دعايي 
  .٢آمده است» جمدکم و عمرکم

شود و  شروع مي» مالذ نيازمندان سالمت« رقعه با عبارت  اين: چهارمرقعة سي و
ظهر روز جمعه داند و در پايان نامه  چند روز بعد موقوف مي تصميم حرکت خود را به

  .٣ختم شده است» الحول و القوة الّا باهللا«کند نامه با  را ذکر مي
شروع » ين سالمتبخش خاطر حز تسلّي«:  اين رقعه با عنوان:رقعة سي و پنجم

  :شده و اين بيت فارسي را آورده است
  ٤ار برخيزدـن شاخسـکه شور بلبل از اي  درين چمن سرکلک تو سبز باد چو سرو  

  :شود  اين رقعه با اين بيت شروع مي:رقعة سي و ششم
  کز مردمک ديده سياهي برديم  م دور از رخ تويچندان بگريسـت  

  .٥اين رقعه کلّاً سه سطر است

                                                   
 در مجموعة چاپي ٦٩ص , ٢٧شمارة  صورت يک رقعه به نامة سي و يکم و سي و دوم از اين مجموعه به  .1

  .عارف نوشاهي آمده است
  . با اختالف وجود دارد٧٠ص , ٢٨شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .2
, ذکر است دوشنبه  الزم به. وجود دارد٦٠ص , ١٦ رقعات چاپي عارف نوشاهي شمارة  اين رقعه در مجموعة  .3

  .دوشينه خوانده شده است
 . با اختالف وجود دارد٥٤ص , ١شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .4

  . وجود دارد٦٠ص , ١٧شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .5



  شيخ محمد علي حزين الهيجيخطّي  رقعاتبررسي يک مجموعة   ٢٦٧

  

فدات شوم از آنجا که «: شود نامه ذکر مي متن کامل اين :سي و هفتمرقعة 
تصديع ديگر هم راضي نشده ملتمس است که چون  هاي يک جهتان است به گستاخي
آمدند حاال سپاهي  سه چهار کس نفر خدمتکار و چند کس که سابق مي حاجت به

هر نوع  د بيايند بهکس که شناخته او باشد اگر بهم رساند اگر حکم شود که چند  شده
  .باقي ظلّکم. ادبي را عفو فرماييد رضاي ايشان باشد معمول خواهد شد و بي

از : گونه آمده است در رقعه اين.  ابتداي اين نامه افتادگي دارد: سي و هشتمةرقع
گفتند که بسيار  اند سابق که مالحظه شده مي رهگذر نوازش مکرر در باب خانه فرموده

سرکار را اصالً از مساکن قديمه خود تفاوت  ين فقير منازل متعلّقه بهو ا… نمناک است
يکي از , مالحظه و انتخاب نيست ليکن دو چيز مانع لهذا حاجت به… گذارد نمي
دشواري اوطان مألوفة قديمه که همواره مأمول و مرکوز خاطر , حالتي دماغي و بي بي

  ١…آزرده است
هفت بيت در اين . دبي بيشتر مورد توجه استرقعه جنبة ااين در  :رقعة سي و نهم

  .نامه مشهود است که ابياتي متأثّر از موالنا را نيز در پي دارد
  آيـد   تاب محبت نامـه پـردازي نمـي         ز بي 

ــه  ــود را ب ــشاني خ ــروز پري ــتم دي ــو گف   ت
ــر  ــرا  قگ ــوال م ــد اح ــت پرس ــد دوس   اص

  شب دوشين سرزلف سخن با دوست واکردم
  رتــ  هايــت ز جــان مرغــوب    اي ســتم 

  نــاخوش تــو خــوش بــود بــر جــاِن مــن 
 دــنــاور کــه او بـم کــرسـم و تــالـن

  داني نوشتم مصرع آهي که مضمونش تو مي 
  تـر از آنـم کـه تـوان گفـت         امروز پريشان 

ــه  ــي ب ــد   آه ــوابش بدهي ــد و ج ــب آري   ل
  خاموشي ادا کـردم     پايان به   حکايت بود بي  

ــا مرغــــوب   تــــر وي جفايــــت از وفــ
ــ  ــان مـ ــار دل زنجـ ــداي يـ ــان فـ   نجـ

 ٢دــنـر کــتــور را کمـــم جـرحــوز ت
  .باشد کلمات و مضامين مي اين رقعه تکرار رقعة شانزدهم با همان :رقعة چهلم

شروع » ساللة االعاظم الکرام سالمت« اين رقعه با عبارت :رقعة چهل و يکم
اين نامه پنجشنبه . داند شود و بيماري خود را باعث تعويق در ارسال جواب مي مي
اگرچه تخفيفي نيست ليکن از فرط : نويسد دهم بدون ذکر ماه نوشته شده حزين ميهف
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  ٢٦٨  قند پارسي

  

 ,همين دو کلمه اختصار شد ضعف و نقاهت هنوز طاقت قلم گرفتن نيست لذا به
  .١»سبحانه مالقات را بزودي ميسر آرد عمرکم طويل حق«

  اين رقعه نيز چهار سطر است و با خطاِب صاحب من شروع:رقعة چهل و دوم
آرام  عبدالحميد خان هم پيغام کرده خواهد شد به به: آورد شود و در متن نامه مي مي

  .٢گونه تشويش نيست هيچ خاطر باشند که مقام به
  . اين رقعه نيز تکرار رقعة نوزدهم است:رقعة چهل و سوم
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