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بيش از صد سال است که کلياِت 
 کانپور ,حزين در مطبع نولکشور

طبع  م به ۱۸۹۳/ه ۱۲۱۱در سال 
 .رسيده است

  :نويسد دکتر سيد هادي حائري در اين زمينه تحت سرقات مي
پيرمردي ظهور کرد که در فاصلة بسيار اندک توانست , چند سال پيش از اين”

در همه اقطار اين , تاکه آوازة شاعري او, دست آورد  بهمقامي فراتر از ديگران
  …“کشور پيچيد

نويسندة اين سطور نيز از دلباختگان غزلهاي 
پس از … گرديد» بزرگوار«شورانگيز اين پيرمرد 

يکي از هنگام مطالعة دکتر شفيعي کدکني , مدتي
شعرهاي اين پير مرد ”چند بيت از , ها تذکره

رح احوال حزين را در ش“ بزرگوار معاصر
و پرداخت و در ججست به… الهيجي يافت

از » معاصر«ابيات ديگري نيز از همين دست يافت که اين شاعر , هاي ديگر تذکره
  .غزليات حزين تضمين کرده بود

غزلياِت , و دانست که هرچه بيشتر… سپس ديواِن حزين را در مطالعه گرفت
نام خويش در جرايد  گرگون ساخته و بهحزين را رونويس کرده و فقط تخلّص آنها را د

  .چاپ و منتشر کرده است, و مجلّات مرکز
, نويسنده هنگامي که اين موضوع را در يکي از مجلّات هفتگي تهران منتشر کرد

سرانجام داستان خاتمه يافت و … فرياد برخاستند بسياري از مريداِن اين پيرمرد به
و او از ديواِن حزين رونويسي کرده . بوده استپذيرفتند که اين غزلها از حزين الهيجي 

شخص از در توجيه درآمد بعداً آن . ساخته است نام خود منتشر مي تغيير تخلّص به و با
در عالم خواب حزين ”گروه مريدان فرمود که  رؤيا و کشف و کرامت دست زد و به و به

از … ام منام ماندهاما گ… شاعر خوبي هستم) حزين(من گفت که من  را ديدم و او به
  .“نام خود منتشر کني خواهم که اين شعرها را به تو مي

مناسبت نيست که در روزگار حزين نيز گويا  يادآوري اين نکته از نظر تاريخي بي
و حزين اين قطعه را که مناسب است ده کر ميبعضي از غزلهاي وي را شاعري سرقت 

  :سروده است, حال اين مرد روزگار ما نيز هست
ــگ    از مـــن» رنـــدکي«غزلـــي بـــرده  ــويم ز نن ــه نگ ــاز , ک ــامش ب   ن
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 ست محرم راز؟ کي شده» بوالهوس« تـان اسـايـنم» قانـن عاشـسخ«
 ۱۴,  بيت۵۰۰ از ابياِت حزين العارفين رياض و عشق نشتِر, الشعرا رياضن امؤلّف

 ابياتي اينجانب مزيد از آنها. اند  بيت انتخاب نموده۵۳ بيت و چهار رباعي و ۱۵۰, بيت
  :شود ده ميآورانتخاب نموده است که در ذيل 

 کعبه لبيک زنـد بر در بتخانة ما  داغ سوداي تو دارد دل ديوانة ما
* 

  ي راـت کسـر هسـر تاب نظـم اهللا اگـبس  اين است که در برده و خون کرده کسي را
* 

 لب روز زندگاني ما بهرسيده است   گير تا تواني ما هند گشته زمين به
* 

  برداشته هر شاِخ گلي دست دعا را  با بوي حرا در چمن آوردـتا باد ص
* 

  ا مشود خاک مزار ميگاه طفالن  که بازي  بار ماـت غـجنون را کارها باقيست با مش
* 

  ا راـنــند آواز آشـناسـدالن شـاحبــص  خواه از لب مسيحا خواه از زبان ناقوس
* 

  ست هتـتيغ بيـدار که يارب از ميـان برخاس  ست هشور محشر از دل پير و جوان برخاست  
* 

  چون طور بناي دل رنجور فروريخت  ياد رخ اُو نُور فروريخت هدر دل چو ب
* 

  کشور حسن ترا باغ و بهاري عجبي اسـت        
  حق را بطلب مسجد و ميخـانه کدامسـت

  خواني هست  هرطرف مستي و هرگوشه غزل    
  تـانه کدامسـه و پيمـيشـو شـاده بگـاز ب

* 
  انه پنداردـران مرا افسـاي هجـشکايته  گريبان چاکم و جانان مرا ديوانه پندارد

* 
  ري بودـت جگـلخ ته بهـخونانة آغش  تو پريشان نظري بود در ديده مرا بي

* 
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  ن چاکش نگرـدمد پيراه صبح قيامت مي  ناکش نگر مغان طرز طربآيد از کُوِي  مي
* 

  آمد گ ميحزيني را که ما ديديم صد ره نن
  مسلمـان را ز ايمـانش برهمن را ز آئينش

* 
  تا روِز جزا با دل و چشم نگران باش  دـدار نمايـيددة ـن وعـاِد حزيـي گر

* 
  انم اينچنينـام که پريش دهـزلف که دي  روي که جلوه کرد که حيرانم اينچنين

* 
  دان چمن زار کفنهاـ شهيهچون الل  هاداغند ز رخساِر تو اي رشک چمن

* 
ــه  ــم ب ــغ   داي ــورم دري ــاران خ ــامي ي   تلخک

  انـد ابلهـزنــميـل تـه اهــمي کـالـدر ع
  مهمـان خـورم دريـغ       بر خوان دهر سفله به    

  حال زيرک و نادان خورم دريغ هيک سان ب
* 

  داِم خلق ههشدار تا که مفت نيفتي ب  نـا حزيـِن اژدهـعاقل گريزد از ده
* 

  ام ت سبحه داده و زُنّار بستهـساز د  شايد ز کفر عقدة دل وا شود حزين
* 

  در نهانخانة عشرت صنمي خوش دادم  ست حزين اسماع هة حافظ بـدلم از نغم
* 

  نـاب کـتـدارد شـگ نـلک درنـدور ف  بشنو حديِث حافظ شيرين سخن حزين
* 

  حزين از زندگي اين بس مرا کز بعد مرگ من
  کند خـوش اهـل معـني را کالم دلپذيـر مـن

* 
  نيم جو نيم حبه و توران به ران بهـاي  زيِر نگين ملک فقر را هحزين بدارم 

* 
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  رسـي از صـبا اگر از سـر کـوي يـاِر من مي
  ي از آن چمن چه شد برگي از آن بهار کويبو

* 
  آن پرده سراي عاشقان کو  راقي ماستـاين آن غزِل ع

* 
  دهــطّار آمـعرت ـحض ن بهـاز بوالحس  عنقاي مغربي که جهان زير بال اوست

* 
  شراب آلوده در بغل مصحف و دامن به  ناب آلوده سوي محراب شدم لِب مي

* 
  هشياران ده مستان بده و توبه به مي به  م انوار که گفتـواب غزل قاسـاين ج

* 
  ست باقي افسانه اهمه عشق  نـود حزيـردة وجــراپـدر س

* 
  ها در جوش تو ديوار و در مدهوش تو ميخانه

  اي  لب خاموش تو ناقوس هر بتخانهمست از
* 

  بيـ عجدياِر هانـداخـته مـا را بفلک   ديده جز بوالعجبي هيچ نبيند در هند
* 

  پروانه بود باِل ملخپر ور چون  شعله  دة هند که از تاِب هواـک مـدر جهنّ
م که زندگاني حزين پر از ا رسيدهاين نتيجه  به احوال و آثاِر حزين ةبعد از مطالع

وجه هنر اصلي خود را از دست نداده و  هيچ اما شاعر به, حوادث گوناگون بوده
او دوستان و شاگردان و . ترين شاعر ايران و هند بوده است  بزرگ,در زمان خود
مياِن  از. مراکز گوناگون ايران و هند آشنا بوده  باشماري داشت و آشنايان بي

اصفهاني فرزند ميرزا طاهر نصرآبادي زاهد بديع نصرآبادي  مير به ,معاصراِن وي
توان اشاره  مي» ثنا« متخلّص بهياهللا کشمير شيخ آيت به, و از ميان شاگردان وي

آباد  ناظم عظيم» راجه رام نراين موزون«شاگرداِن معتبر و ممتاِز حزين  از. دکر
  .آباد رفت عظيم سبِب خواهش و استدعاي وي شيخ به بود که به



  ااز بنارس نروم معبد عام ماست اينج  ٣٨٥

  

  منابع
تصحيح  به, ) ه١٣٠٠: تأليف (العارفين رياضتذکرة ):  م١٨٨٣: م(كهنوي، منشي آفتاب راي ل .۱

, از انتشارات مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان, الدين راشدي و مقدمه سيد حسام
  . م١٩٨٢/ه ١٤٠٢/ خورشيدي١٣٦١, )پاکستان(آباد  اسالم

بخش (احساس   بااس و شاعريالنّ يکي از عوام, “شاطر عباس”: دکتر سيد هادي, حائري .۲
 .تهران, ۱۳۷۵سال پنجم خرداد و تير , ۲۹شمارة , آشنا, )دوم

ضميمة تاريخ و سفرنامة حزين،  به ,ديوان حزين الهيجي: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .۳
 .ش ه ١٣٦٢ماه  دوم ارديبهشت تصحيح بيژن ترقّي، انتشارات کتابفروشي خيام، تهران، چاپ به

 ١٢٩٣مطبع نولكشور، لكهنو، ، كليات حزين الهيجي: ي، شيخ محمد عليحزين الهيج .۴
 .١٠٣ص , هجري

تصحيح سيد  به) ه ١١٤٧-١١٣٧: تأليف (خوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي .۵
، ا پتن،شاه محمد عطاءالرحٰمن کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي

 .م ١٩٥٩ مارس/ه ١٣٧٨المبارک  رمضان
, دارالمصنّفين, م ١٩٩٥سپتامبر , معارف, “ديوان قصايد خاموش”: سيد امير حسن, عابدي .۶

 .گره اعظم, شبلي آکادمي
، تصحيح از )ه ١٢٢٤-١٢٣٣: تأليف (نشتر عشق: آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظم .۷

ه، شناسي، آكادمي علوم جمهوري شوروي سوسياليستي، دوشنب اصغر جانفدا، مؤسسة شرق
 .٤٧٥ص , ٢ج ,  م١٩٨١-١٩٨٨تاجيكستان، 

 . م١٣٤٣  چاپ سوممطبع نولكشور، لكهنو،، كليات غالب: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان .۸
، )م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م(اهللا  قدرت گوپاموي، محمد قدرت .۹

 . هجري١٣٣٦ماه  چاپخانة سلطاني، بمبئي، دي
، ترتيب و تلخيص )ه ١١٦١ :تأليف (االشعار  منتخب:مردان علي خانمبتالي مشهدي،  .۱۰

 . م١٩٧٥دكتر محمد اسلم خان، اندوپرشين سوسايتي، دهلي، 
, )خطّي) (م ١٧٤٨/ه ١١٦١: تأليف (الشعرا رياض: )ه ١١٧٠ :م( واله داغستاني، علي قلي خان .۱۱

 .۱۱۸ ص, نو دهلي, موزة ملّي, ٣٧٥٤شمارة 
  /ه ١٢١٩: تأليف) (تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين، داسهندي لكهنوي، بهگوان  .۱۲

  .م ١٩٥٨، تصحيح سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن عطا كاكوي، پتنا، )م ١٨٠٤-١٨٠٥



  ٣٨٦  قند پارسي

  

  جايگاه حزين در مقام عالم دين
  ∗مهدي باقر

هاي مشهور چند بعدي علمي و ادبي   علي حزين الهيجي از جمله چهرهمحمدشيخ 
. ر اين نابغه شعري حرف و حديث بسياري وجود دارد تفکّةاست که در خصوص شيو

لسوف اي هم وي را عالم ديني يا حکيم و في هاند و عد  او را تنها شاعر شناختهها بعضي
ست که اگر ااي  العاده  فوقشخصيتي نيست که او داراي اما در اين شکّ. اند دانسته

  علمي و فرهنگي وي سخن بگوييم، قرين عدالت نخواهد بود وةبخواهيم از يک جنب
 اصلي وي شخصيتاند که در بين چند چهرگي حزين،  موظّف» دوستان حزين«لذا تمام 

  .را بشناسند و بشناسانند
اين شيخ . از نسل شيخ ابراهيم زاهد گيالني بود) شيخ ابوطالب( حزين الهيجي پدر
. ردندآو شمار مي به کسي است که پادشاهان صفويه وي را پير و مرشد خود  همانزاهد

م در شهر  ۱۶۹۲ ژانويه ۱۹ برابر با هجري ۱۱۰۳الثاني   ربيع۲۷حزين روز دوشنبه 
 شاه شيرازي محمدخود حزين الهيجي، نزد ملّا  ةطبق گفت. جهان گشود  بهاصفهان ديده

ل جواني عالوه بر تحصيالت ياو از اوا. ١آموزشي علوم مقدماتي پرداخت  بهسالگي ۴در 
شعر و ادب عالقه خاصي داشت، اما هيچ وقت مذاق شعري وي مانع پيشرفت   بهديني

  .و در راه تحصيالت علوم ديني نشدا
ح  بههناگفته نماند که با توجآن زمان علوم ةمايت و پشتيباني حکومت صفوي 
 در سراسر ايران، حرف از حديث و تفسير، فقه، اصول و. اسالمي بسيار رونق يافته بود

                                                   
  .نو دهلي,  رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانالمعارفة دائرشگر بخشپژوه  ∗
 .م ۱۹۸۱ خراسان اسالمي رسرچ سنتر، کراچي، ؛۱۶۴، مرتٰضي حسين صدراالفاضل، ص مطلع انوار  .1
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بزرگان بين .  علمي بودندشيراز، يزد، تبريز، قم، مشهد و اصفهان مراکز مهم. فلسفه بود
اينکه از پدر   عالوه براو. ي داشتطالب نيز جايگاه خاصّآن زمان پدر حزين شيخ ابو

خود، علوم ديني را فراگرفت، از استادان نوابغ آن زمان هم کسب فيض نمود و براي 
  .ي عربي نيز مسافرتي کردها سوي سرزمين  به تحصيالتةادام

 سالگي تجويد و قرائت را از قاري ملک ۸آيد، حزين در  گونه که از منابع برمي آن
، هشرح شمسي، شرح ايساغوجي، تهذيب، نظامشرح ، شرح جامي. حسين ياد گرفت

 ،المغني، مطول، المعاني تلخيص، العين حکمت، الحکمه شرح هدايت، االنوار شرح مطالع
تفسير ، يحضره الفقيهمن ال، االصول معالم، االسالم شرائع، االرشاد، مختصرالنّافع، جعفريه
سه سال . ش خواند را پيش پدراالفالک شرح تجريد و تشريح، االصولةزبد، صافي

  .تحت تعليم و تربيت خليل اهللا طالقاني بود
 علي محمدشيخ  بهاند که شيخ طالقاني در شعر و ادب دستي داشته است و  آورده

شيخ   را از عارف نامداررسائل اصطرالب و العلومءاحياحزين . ددا» حزين« صتخلّ
 درس االسالم تهذيبوي   بهني،ا صالح مازندراآقا هادي بن ملّ.  گيالني آموختلديناءبها
 الجوامع جمع، تفسير بيضاوي شيخ بهايي را پيش عموي خود و الحسابةصخال. داد

 طاهر محمد را از حاجي شرح لمعه، االستبصار.  فسوي خواندلدينا طبرسي را نزد کمال
الحکما، شيخ ةالرئيس را پيش قدو طور منطق تجريد و کتب شيخ گرفت و همين ياد

 را نزد امير حسن النور هياکلعربي و شرح   ابنالحکم فصوص. هللا گيالني خواندا عنايت
 و حکمت را از ميرزا يرياض.  را از حکيم مسيحا آموختطب. گرفت طالقاني ياد

، طبيعات شفا.  شيرازي خواندمحمدا  را نزد ملّکافي اصول.  طاهر فراگرفتمحمد
 مسيح مسيحا فسوي محمد را پيش  و حواشي قديمه و جديدهالهيات شرح اشارات

. اهللا شيرازي آموخت ي در موضوع درايت و رجال را نزد لطفها الوافي و کتاب. خواند
عبدالکريم اردکاني از  باقر صوفي و نجوم را محمدهمچنين تلويحات و قانون را از 

 اغلب . را آموختتعلّق تجرد و قطع ةاهللا شولستاني شيراز حرف شيخ سالم از. گرفت ياد
  .گرفت  صادق اردستاني يادمحمدي معروف و غيرمعروف را از هاکتاب

 با دانشوران ها د مسيحي، يهود و مجوسييمنظور بررسي علوم و عقا  بهاين عالوه بر
ت آونس انجيل و شرح انجيل را در سنّ. گو کرد ي فکري مباحثه و گفت وهاآن مکتب
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ناگفته نماند که يکي از آرزوهاي 
 کريم بود قرآنم حزين کتابت مه

 در نجف که در زمان اقامت
 .اشرف توانست عملي کند

 د اسالمي رايت عقارسي نمود و اولويت را برد و اعمال مسيحييخواند و تمام عقا
د يعقا ي اطراف شيراز باهااز زرتشت. از شعيب ربي، توريت خواند. اثبات رساند به

  .١کرد مجوسي آشنايي پيدا
دهد که حزين در   ميبررسي مزبور نشان

اعم از عقلي و (ويژه علوم ديني   بهتحصيل علوم،
اغلب عمر خود را سپري نمود و همچنين ) نقلي
نمايد که گرايش و تمايل اصلي اين   ميآشکار

   علمي چه بوده است؟شخصيت
افزون بر اين، در اينجا اسامي بعضي از علما و مشاهيري ذکر خواهد شد که علّامه 

 باقر مجلسي، ميرزا محمداهللا آقا حسين خوانساري،  آيت. ذوفنون با آنان مالقات داشت
امه شيخ علي، مسيحا کاشاني، اي، علّ قاضي کمره گلستانه، شيخ جعفر محمد لديناءعال

 سعيد گيالني، ميرزا حسن فرزند محمد فرزند لدينا ، شمسلدينا الحاج ابوتراب، رضي
 لدينا  قزويني، جمالمحمد لدينا  ابراهيم قزويني، قواممحمداق الهيجي، ميرزا عبدالرزّ

 محمد امين شيرازي، محمد گيالني سراب، شيخ محمدفرزند آقا حسين خوانساري، 
د علي خان  سيلدينعلي سکاکي، ميرزا مهدي نسابه، ميرزا ابوطالب شولستاني، صدرا

د گيالني، شيخ يونس، سي  بحريني، ابوالحسن اصفهاني، نورالدهرمحمدمدني، شيخ 
توان گفت که شيخ الهيجي   ميراحتي  بهمطالبي که گذشت  بههبا توج ٢قاسم نجفي
  .يطي را دوست داشت که در آن حرف از دين باشدبيشتر مح

 نشين شهر وي حمله کرد و حزين سه ماه خانه  به محمود افغانهجري ۱۱۳۴در سال 
اب علوم طلّ  بهخرم آباد رفت و با تمام سراسيمگي و مصيبت،  بهسپس از خوانسار. شد

در سال .ت دوسال تفسير بيضاوي، اصول کافي و شرح اشارات تدريس نمودديني مد 
.  در طي يک سفر مريض شد و براي دو ماه در مازندران سکني گزيدهجري ۱۱۴۲
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اب علوم ديني از محضر وي بهره بردند و ت نيز طلّشايان ذکر است که در اين مد
  .١هيات شفا و شرح تجريد را نزد وي خواندنداصول کافي، من اليحضره الفقيه، اٰل

دد سيل حسين خان آبادي، مير اوالد علي زائر و عالمه تفضّ  حسين فيضمحم
  .٢جمله شاگردان معروف هند نژاد وي بودند از

 ةدربار. ٣گرفت  ميرفت مورد احترام فراوان قرار  ميشهر و دياري کههر   بهحزين
اين نتيجه رسيد   بهتوان  ميراحتي  به بزرگ،شخصيتآشکار اين   اصلي وةتمايل و جنب
ي تدريس و ها تاليعلوم ديني و مذهبي، طاعات و عبادات، فع  بهيکودک که او از زمان

گونه خدمات کرده بود  تبليغ ديني گرايش خاصي داشت و آن چنان خود را وقف اين
کما اينکه . شود  ميثير آن در زندگيش ديدهأي تها که تا آخرين لحظات حيات نشانه

  :گويد  ميخود حزين در اين مورد چنين
ام و يافتم و اي  ميتي عجيب از آنلذّ. طاعات و عبادات بود  بهوفورهرغبتي م”

نمودم و   مياذکار و دعوات ماثوره  بهاحيا و مواظبت  بهاوقات متبرکه را مصروف
بسياري از نوافل و سنن عمليه ضايع نشد و دل را طرفه رقت و صفايي و سينه 

آنچه گفتم از مقوله .  کردرا انشراحي بود و ذکر آن احوال چنانکه بود نتوانم
  .٤“است» ذکر النعيم من بضائع املساکني«

کريم بود که در زمان اقامتقرآن حزين کتابت ناگفته نماند که يکي از آرزوهاي مهم  
  .ت ديني و دينداري وي استاين هم بيانگر ذهني. در نجف اشرف توانست عملي کند

ي بين مذاهب و فرق اسالمي عالوه بر اين در خصوص مطالعات و بررسي تطبيق
  :توان از خود او سخني شاهد آورد  ميوي هم
اختالف مذهب اسالم پرداختم و کتب هر فرقه و سخنان هر يک را   بههمچنين”

 پي بردم و منصفانه و مشتاقانه مالحظه کردم و از هريک فرقه هرجا کسي
تعالم مقاصد داشتم و اس  ميمذهب خود داشت با او صحبت  بهيافتم که ربطي مي
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 آن مقدار گفت و شنيد ءنمودم و در اين وادي مرا با ارباب آرا  ميو سخنان او
  .١“روي داد که خدا داند

تحقيق و پژوهش فقه و   بهتوان گفت که حزين صرفاً  ميمطالب مزبور  بههبا توج
دين خود اکتفا نکرد بلکه بر مسائل ديني مذاهب و فرق ديگر نيز اشراف کاملي داشت 

ت خود اي بر جايگاه و موقعي همين سبب شاگردي علماي مذاهب ديگر را لطمه  بهو
کينه داشت و  او عالم ديني است که سينه بي. دريغ از آنان استفاده کرد نشمرد و بي

چون اين براي کسي . کرد  ميکمال شرح صدر و وسعت نظر، اغلب اديان را مطالعه با
عدم   بهتوان  ميرسد  مينظر  بهي بوده باشد بعيدکه دين شناس واقعي و ديندار سرسخت

  .ب ديني حزين پي بردتعصّ
جالب اين .  آثار ارزنده دارد۲۰۰ي است که بيش از شخصيتفزون بر اين، حزين 

ي اشعار وي بزرگترين شاهد ات وي داراي مطالب ديني است و حتّتأليفاست که اغلب 
ات وي با انصاف بررسي شود تأليفاگر همين دليل،   به. ديني بودن حزين استشخصيت

اين   بهدقت بررسي شود  بهآيد يا اگر اشعار وي  ميچشم  بهبيشتر مسائل ديني و فقهي
دوستي نتيجه خواهيم رسيد که اغلب شعرهاي وي حاوي مطالب و مضامين عرفان و 

  . است)ع(اهلبيت
ل و يکي از ن طراز اورسد که او با اينکه از جمله حکما و فيلسوفا  مينظر  بهاجماال،

 مذهبي و عالم ديني بودن وي بيشتر توجه شخصيتترين شاعران زمان خود بود،  قوي
  .شود  ميتر ديده  مورد نظر پررنگشخصيت ةابعاد ديگر، جنب  بهنمايد و نسبت  ميما را جلب
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