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 و انحزين يکي از شاعر. آيد مييادم  به حزين درنگ يبسرايم  چون اين مصرع را مي
  .هند و ايران بودبزرگ  اِننگار تذکره

 شاگرد پدر و عم خود شيخ ابراهيم جيالني, طالب شيخ محمد علي حزين بن ابي
ملّا شاه محمد , آقا حسين خوانساري, محمد فساني, مسيح زمانيمير محمد , )گيالني(

در سال در اصفهان , و اگرچه اصالً از الهيجان بوده, و موالنا محمد فصيح فساني است
مکّه   هجري به۱۱۳۵و پس از تحصيالت علوم رايج در سال ,  هجري متولّد شد۱۱۰۳
, جري عازم هند شد و از راِه تهتّه ه۱۱۴۶در سال . اصفهان بازگشت و از آنجا به, رفت

و بنگال ) پتنا(آباد  اکبرآباد و بنارس و عظيم از دهلي به. دهلي رسيد ملتان و الهور به
 ۱۱۸۰و در آنجا اقامت گزيد و در سال , شهر مقدس بنارس برگشت دوباره بهو رفت 

  .دشهجري در همانجا درگذشت و در فاطمين مدفون 
مرکز بزرگ ديني مسلمانان , اند ان ديگر در آنجا مدفون که حزين و بزرگ,فاطمين

بيستم صفر و بيست , آن شهر است که هر سال در روزهاي مخصوص مثل روِز عاشورا
طالب در   بن ابيؓ و عاشقان حضرت علي)ع( عزاداران امام حسين,المبارک و يکم رمضان
  .کنند خواني مي زني و نوحه شوند و سينه آنجا جمع مي
را » اهللا خان بسم«نواز  ترين شهنايي بزرگ. بنارس رفتم  در ايام محرم بهروزي من

وقت از اول محرم تا  هيچ مشاهده کردم که او به. زند ديدم که در مجلس عزا سينه مي
شهنايي   را باؑفقط روز هفتم محرم مرثية امام حسين. نوازد دهم محرم شهنايي نمي

                                                   
  .)بهار(پتنا سيتي , رئيس بخش فارسي کالج اورينتل  ∗
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شنيدم که وي سالها پيش . کنند ان آن را گوش مي و مسلمونوازد و هزاران هند مي
  . بود)ع(و رفتنش فقط براي زيارِت مشهد و روضة امام رضا, ايران دعوت شده بود به

 و مناظِر غم و الم را مشاهده و مقبرة حزين را زيارت ام هفاطمين رفت به هم ندهب
  .ام هکرد

پير و مرشد شيخ , گيالنيالعارفين شيخ زاهد   محقّق,يکي از اجداد شيخ علي حزين
 از اين رو خانوادة حزين روابط عميقي. ادشاهان صفوي بودپجد , الدين اردبيلي صفي
کرد مورد احترام پادشاهان و  د و حزين هرجا که زندگي مينپادشاهان صفوي داشت با
, رفت خانة او مي هماسب ثاني بهت شاه ,اگر در ايران. دانشمندان و علما بوده است, امرا

. شدند و امرا و شاهزادگان در خدمت او حاضر ميالدوله بهادر  در هند نواب شجاع
وي عالقه داشت و از  خيلي به» انجام«الملک امير خان بهادر متخلّص بهةنواب عمد

زماِن  بنارس در. ورکاني بيست لک رام برايش گرفتگحضور محمد شاه سلطان مغول 
حتّي مستخدم ,  زبان و ادبياِت فارسي شده بودمرکز بزرگ, اقامِت شيخ علي حزين

و رمضاني “ آيند رمضاني مگسان مي”: يک روز حزين گفت, سرود حزين هم شعر مي
  .“آيند ناکسان پيِش کسان مي”: پاسخ داد

. واله داغستاني از اصفهان تا دهلي تقريباً همسفِر حزين بوده استعلي قلي خان 
  :نويسد وي مي
الحق امروز سخنراني . ين در سخنوري فسانة دهر استشيخ محمد علي حز”

و پاية سخن حاوي اقسام اين فن در عهد , مثل او در روي زمين وجود ندارد
تقديم و تأخير طي مسافت ره نموده  اتّفاق و گاهي به القصّه گاهي به. خود است

ضرت ح. هندوستان افگند رأيت قهرمان ايران پرتو و راه به. دهلي وارد شديم به
تا … دهلي تشريف آورده در کلبة اين ذره ناچيز منزوي مختفي ماند شيخ البد به

شيخ در اين جزو زمان … آباد تشريف دارند جهان حال تحرير ايشان در شاه
  “…سرآمد سخنوران عالم است

. داشتند بسياري از علما و شعرا و نويسندگان هند صحبِت شيخ را دوست مي
. را در بنارس مفصّل ديده و از صحبِت وي استفاده کرده بودبندرابن داس خوشگو او 

  :نويسد وي مي
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زماِن اقامِت شيخ علي  بنارس در
مرکز بزرگ زبان و ادبياِت , حزين

حتّي مستخدم , فارسي شده بود
يک روز , سرود حزين هم شعر مي

رمضاني مگسان ”: حزين گفت
: و رمضاني پاسخ داد“ آيند مي
 .“آيند ناکسان پيِش کسان مي”

از بزرگان ايران زمين … شيخ پاک دين فارغ از آن و از اين محمد علي حزين”
آباد  جهان دارالخالفه شاه چند سال است که به… و صاحب فکر رزين است

قادي اعت… زيست افروز است و عالمي از برکات خدمتش بهره افروز
متقدمين مثل شيخ سعدي و خواجه  به

فغاني دارد و ديگر  حافظ شيرازي و پارة به
گويان مثل صائب و سليم و کليم را  تازه

مردم را گمان آن … گذارد وجود نمي
… است که حضرت شيخ دسِت غيب دارد
آباد  در اينکه حضرت ايشان از مسير عظيم

… آوردندبنارس تشريف  معاودت کرده به
چند , نشينان اينجاست که از گوشهفقير 

خدمت ايشان فرستاده استدعاي  شعر به
آب و  فرشته ديد به, سعادت حضور رسيد چون به, طلب فرمودند, مالزمت نمود

خيلي مرد بزرگ . ِگل رحمت سرشته و عشق الهي سراپايش يک دردآلود آفريده
 شعر خود تقريب اين چند به. نظر آمده خود رسيده به دردمند گداخته از

. اش بر سرسخن و سخنوران ديرگاه دارد اهللا تعالي ساية هماپايه… خواند مي
  “…ديوانش قريب ده هزار بيت مشهور و متداول است

  :استآباد  جهان زادة طبع مبارکش در شاه, اين غزل
 د صياد رفته باشدـده باشـدر دام مان اي واي بر اسيري کز ياد رفته باشد

  :بول يافتهقاين بيت رنگ … قيردر اين رفيق از ف
 خواب شيرين فرهاد رفته باشد شايد به آواِز تيشـه امشـب از بيسـتون نيـامد

 آباد اقامت حزين در شاهجهان, نوشت  وقتي تذکرة خود را مي,خان مبتال مردان علي
  :نويسد وي دربارة حزين مي, داشت
يجة متقدمين و متأخّرين نت, مهر جهان سير فلک, پردازي بلندپرواز سپهر نکته”

بادشاه . آباد تشريف دارد تا حالِت تحرير در شاهجهان… شيخ محمد علي حزين
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اين ابيات از ديوانش انتخاب کرده . وي دارند و امرا کمال محبت و مراعات به
  .“گردد مرقوم مي

 در بنارس در مالزمِت انگليس بود و وقِت خود را ,راي صاحب خاموش دهلوي
, پس از درگذشت وي هفت قطعة تاريخ سروده است. کرد علي حزين صرف ميشيخ  با

  :قرار است که يکي از آنها بدين
  آنکه مانندش نخواهد ديـد بـاز       
 بود از هجـرت هم از روي عدد

  چشم گردون شاعر معجز خيال    
 يکهزار و يکصـد و هشتاد سال

انة جامعة همدرد نو و کتابخ دهلي, هاي خطّي ديواِن خاموش در موزة ملّي نسخه
  .اند  و استاد خيامپور هم از وي ذکر نمودهالذريعهصاحب . شود نگهداري مي

و مير غالم علي آزاد در » نساخ« متخلّص به,مولوي ابومحمد عبدالغفور خان بهادر
  :اند تاريِخ وفاِت شيخ حزين گفته

  نوشـتم غـم جـاودان حـزيـن  پي سال ترحيل و فوت حزين
*  

  ر شــاعر خــوب  علّامــة عــص  
 مــيـتـوشـاِت او نـِخ وفــاريـت

  افسوس کـه از ميانـه برخاسـت     
 از فوت حزين حزين دل ماست

 اند نوشتهه  ۱۱۷۷و ه  ۱۱۰۳ سال وفات حزين را هندي سفينة و االفکار نتايجن امؤلّف
  .که اشتباه است

 بهگوان داس. روند رفتند و مي زيارت مزار شيخ مي پس از وفات حزين مردم به
  :نويسد هندي مي

ماهر اکثر , شاي مملکت بالغت گستريگفرمانرواي اقليم سخنوري و کشور”
… چون نادر شاه بر ايران تسلّط يافت شيخ… فنون و عالم بسياري از علوم بود

بنارس  به… در اواخر… آباد سکونت داشتند جهان چندي در شاه. افتتهند ش به
اعتقاد راقم کسي  به… ار ساختيدر باغي مطبوعي مکان مزار خود ت… رسيده

تخميناً سي هزار بيت … کلياتش… بسيار داني و زبان آوري در آن عهد نبود به
  …“از نظر راقم گذشته

  :زيارِت مزاِر آن بزرگوار رفتم اين دو شعر را ديدم هروزي که من در بنارس ب
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  مــدان ميـر نـام ديگ ودهــت بـبـحـان دان مـزب
  از دوست پيغامي شنيد اينجاهمي دانم که گوش 

  دمـتگي ديـي سرگشـما بسـن از پاي ره پيـحزي
  جاـد اينـايش رسيـن آسـاليـر بـده بـوريـر شـس
  :و بر لوِح مزارش اين شعر بود

 صبـح قيامـت اسـت چـراغ مـزار من  روشن شد از وصاِل تو شبهاي تاِر من  
گويند اين اشعار را   رسول است چبوترة مزار پايين قدمکه در چراغ مزار کنده ديدم

  . حضرت شيخ براي همين مصلحت گفته بود,در حيات خود
  : استنوشتهآبادي چنين  ين حسين قلي خان عظيمزسلسلة ح به
… دان خوش زبان العلماي محقّق دوران و همه الفضالست و اعلم حزين افضل”

لّي بود در اکثر علوم و و از زيوِر کمال متح, اباً و جداً از فروغ علوم متجلّي بود
سرايي سرآمِد فضالِي دهر گرديد و تزکية  ري و سخنتگس زبانداني و بالغت

 واقف, خداداد… ه تصفية باطن نموده عارفنفس و عبادات الهي و رياضت شاقّ
اتّفاق علي قلي  به… خط شفيعا دست قدرتي داشت… در, معلّمي شد اسرار بي

راقم … دهلي آمد به… شت سرزمين هندارادة گلگ به… خان واله داغستاني
  .“سطور را نيز دو سه بار اتّفاق زيارت روضة طيبة آن مصدر فضل و دانش افتاده

اهللا گوپاموي  محمد قدرت. اند شعرا و نويسندگان هند شيخ را بسيار ستوده
  :نويسد مي
در مراتب شعري … شيخ محمد علي حزين الهيجي, مطلع ديوان سخن سنجي”

انمايه و ناظم بلندپايه بوده از طبع سليم و فکر مستقيم گوي سبقت از شاعر گر
الل خوشگوار معاني ز هاشعار آبدارش تشنگان وادي سخن را ب. معاصرين ربوده

فصاحت و بالغت در  نظامش شايقان اين فن را به سيراب گردانيد و کالم با
ابيات دلپذيرش از نظيرش از تکلّف مبرا و  نظم بي. پردازي رهنمون گرديد نظم

  .“تصنّع معرا ـ الحق داد سخنوري داده و ابواب نظم گستري گشاده
 اسداهللا خان غالب دهلوي بارها در تمجيد ,ترين شاعر دوزبانة اردو و فارسي بزرگ

  :گويد مي,  سروده استيو توصيف شيخ علي حزين ابياِت خوب
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 شناس  طرِز حزينرو شيوة نظيري و  غالب مـذاق مـا نـتوان يافـتن ز ما
* 

  مـاس کنـرة ايـ را طُهصفح  هاي حزين بد و بيتي ز گفته
نويسد ات خود ميغالب در تقريظ کلي:  

  .“گر ساخت وهلراهه روي مرا درنظر ج خندة زيِر لبي بي هشيخ علي حزين ب”
فرهنگ اسالمي و ايراني نموده است و هند افتخار   بزرگ بهيمنشي نولکشور خدمت

در مطبع همين نولکشور را شمار عربي و فارسي   و کتابهاي بيهاوانيليات و ددارد که ک
, بيش از صد سال است که کلياِت حزين در مطبع نولکشور. ده استانچاپ رس به

  .طبع رسيده است م به ۱۸۹۳/ه ۱۲۱۱کانپور در سال 
  :گويد ابوناظم محمد حامد علي حامد مي, در خاتمه طبع جديد مع تاريخ

  کليات حزين طبع شد   زهي  
  فرمان منشي عالي همـم      به
 

  دان حبذّا کليـات     خهي نکته 
   کليات ارقم کرد حامد خوش   

 ) هجري١٢١١(           
  :نيز در خاتمه نوشته شده است

… بسيار شاهزادگان دهلي شاگردي وي را تاج تارک افتخار خويش شمردند”
  :کرد اين شعر مختوم مي نامه را به پاسخ

  است اينجامهر برهمن بچة لچمن و را اـجـاز بنارس نروم معبد عـام اسـت اين
  .“داشت سجادة صلح کلّ تمکّن مي اصل اين است که شيخ به… 

… کنند که در قُرب ايام وفات شيخ روايت مي” نوشته شده است که ,عالوه بر اين
چون خبر واقعة . بنارس رسيد دهلي و از دهلي به بهاز واليت … يکي از دوستانش

بهر فاتحه بر قبر برفت و اين شعر را که بر قبر نوشته بود , جانکاه سامعه کوب شنيد
  …“حسب حال خويش ديد

 مـزارم ضـرور بود ن فشـاندنت بهـدام خاکم و اين از تو دور بود هدير آمدي ب
اين صد در  .تقريباً پس از صد سال ديواِن حزين دوباره در ايران انتشار يافته است

سال کليات و ديواِن حزين طوري در ايران ناياب و کمياب و نادر بود که کسي کالم 
  .نام خود انتشار داد وي را به


