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  يجيه الني حزي علمحمد خي شتأملي در زندگي
  ∗نيناز پروهدکتر ش

 بخش هن بزرگ است کانا از سخنوران و سخنديکي يجهي الني حزي علمحمد خيش
نام  .استسپري کرده ند ه ةقار ه خود را در شبيماجراپر پرسفر و ي از زندگانيبزرگ

 يعل  بنهللاعبدا الب بنط ياب  بني از علي نسب وةسلسل .استعلي  محمد کوچک او
 عقوبي  بنيعل نيالد ابهش  بنمحمد نينورالد  بناسحاق  بنلياسماع  بنهللاعطاءا
 خيش  بني علنيالد  بن جمالمحمد احمد بن  بنمحمد نيالد شمس عبدالواحد بن بن
 »بندار« پندار خيش  بنلي بن بابريروشن ام  بنيالنيد گهزا  به معروفمهي ابرانيالد تاج
 ي طالقانهللا لي خلخي را از ش»نيحز«  نامي علمحمد خيش. است ي السنجاقيردالک

ارات خود ه طبق اظنيحز .کاربرد  بهيص شعرعنوان تخلّ  بهيگرفت و در طول زندگ
 .مدآ ايدن  بهانهم در اصف ۱۶۹۲ يه ژانو۱۷/ق ه ۱۱۰۳خر سال اآل عيرب ۲۷ هروز دوشنب

در آمد و ايدن  بهجانهيق در ال ه ۱۰۵۷سال  رد هللا عبداخيش  پسرنيمپدرش ابوطالب دو 
ان رفت و هاصف  به عراقيت فضالبوق ادراک مصاحش  به)ق ه ۱۰۷۸ (ي سالگستيب

مبادا فرزندش در که ت عمر نگران بود تمام مدابوطالب  پدر .نان را درک کردآمحضر 
و  ايبرارا  ي زندگي مصارف اصلهنيزهت، فقط  علّنيا به .دماندگار شوان هاصف
ا را هنآ شتريبو  کتاب نبود دنيخر به قادرحتّي  لينگام تحصه  بهفرستاد و ابوطالب يم

ابوطالب بعد  .داشتزار جلد کتاب ه پنج ي وة احوال کتابخاننيا  با.کرد ي ميسيرونو
 دختر  با ودي خريا هان خانهدر اصف  و منصرف شدجانهيال  بهاز مرگ پدر، از برگشتن
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 ني از حزريغ  بههار فرزند پسر شد کهصاحب چاو واج کرد و از  ازديانه اصفهللا تيعنا
  .گذشتند دري و جواني در کودکگريد فرزند هس

  مصروفهرامگاآگذشت و در  دريسالگ ۶۹م در  ۱۷۱۵/ق ه ۱۱۲۷ابوطالب در سال 
خاک   بهيالني حسن دانشمند گمحمد موالنا ي عارف ربانة در جوار مقبرنيالد بابا رکن به

  . شدهسپرد
 ،يالنيم خان احمد خان گ معلّن،ي حز جد،هللا پسر عطاءي علخيپدربزرگ او ش

 او ي برايادي احمد خان احترام ز،ي علخي شيت مقام شامخ ادبعلّ به . بودالني گهپادشا
 است و بنا بر » قانونکليات در يشرح فارس«  معراج،ثيف شرح حدلّؤ ميو .قائل بود

 ة اثبات واجب، رسالةرسال:  را شرح کردراي زياه درخواست خان احمد خان، کتاب
 يوانيوحدت بود و دشيخ علي ص  تخلّ،ي جذر اصم و شرح بر فصوص فارابهة شبحلّ

  . داشتتيزار بهمشتمل بر دو 
 نيالد ابهنام ش  به از اجدادشيکي هنکيبود تا ا ستاراآ ني خاندان حزيوطن اصل

محلّ  جانهيبعد ال  بهن زمانآاز  .دي گزي سکنجانهيستارا ترک کرد و در الآ يعل
  . گشتشاني ايشگيمه

 ،يم و معلّنينخست .غاز کردآ پدرش قيتشو  با ويار سالگهموزش را از چآ نيحز
ت دو او در مد .غاز کردآ حمد هسور  با رايموزش وآ ه است کيرازي شمحمد هشا

 را وادارپدر او ) ق ه ۱۱۱۱ (يشت سالگهدر  .موختآسال خواندن و نوشتن را 
موختن آ  بهي قادرني نظر ملک حسريو ز ن کردآ و قرائت قردي علم تجويريفراگ به

  . مشغول شدري زياه خواندن کتاب  به نظر اوري زي سالگهدر د .پرداخت
 ،يهشرح شمس ،يغوجسايشرح ا ،بيذهت ،يهشرح نظام بر شاف ،يه بر کافيشرح جام

 تمام ،صيمختصر تلخ ،يحواش  بانيالع حکمت ،يهداهشرح ، شرح مطالع در منطق
ةحضريمن ال، هاالحکام در فق عيشرا، ارشاد، مختصر نافع ،يهجعفر ،بياللب يمغن، لمطو 
  .االصول معالم ،يهالفق

 ي سالگهجدهي تا هاز شانزد .غاز کردآ کم ني خود را از سنة شاعراني زندگنيحز
 مختلف ياه هو رشت اهرزو داشت کآپدر  .ديتوانست شعر بسرا) ق ه ۱۱۱۱-۱۱۰۹(
 يري او جلوگيور شدن استعداد شعر ه خاطر از شعلنيبد .اموزدي را بينگ اسالمهفر
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 شد و ه کشانديسمت شعر و شاعر  بهز پدريمآ اطي احتياهرغم پند ياو عل .کرد می
 چهي ي شاعراو در فن .ور ساخت ه او را شعلاقي اشت،ي طالقانهللا لي خلخي شياه قيتشو
  . استه نکرده اشاري نامچهي  بهه بارنيو در ا ه نداشتيممعلّ

 ه عارفانني مضاميشعرش دارا
 بلند و يمعان  باهمراه هانيو صوف

 ميمچنان مالها  امن،ي و دلنشنيريش
مچون هشعر او  .و دلنواز است

ا و هاشعار حافظ پر از رمز و راز
 تي و قابله عارفانياه يشگفتگ

 ني فراوان است و ايريپذريوصت
م ه ه است کيا هگون  بهتيقابل
 از لذّات يمند هرهعنوان ب  بهتوان می
  .ت بردم لذّه هردو جنبهکرد و از  ري و تفسري تعبهيعنوان عشق ال  بهمه و يانه جنيا

 از يتعداد . استه و معاصر خود بودمين قدا استادريثأ در شعرش، تحت تنيحز
نو در ه چاپ لکن،ي حزکليات، در هد کرديا تقلهنآ از ه کي شاعرامن  باهمراه اشعار نيا

  :است  قرارني بدهمدآ ه کيصفحات
 ,ي رومنيالد ، جالل۴۸۹  ص,ي، فغان۶۳۷ و ۳۶۰  ص,قاسم انوار ،۳۵۷  ص,يسعد

, ۴۰۲  ص,يي، سنا۵۵۰  ص,ي، جام۶۰۴ و ۵۵۹, ۵۳۴, ۴۷۱, ۵۰۸ ,۴۶۵ ,۴۴۵ ,۳۲۷ ص
  .۵۹۹  ص,، وحدت۴۱۹ و ۴۳۷

 نيزم  به اسپه بود کهصحرا رفت  به از دوستانشيمع جهمراه  بهيغاز جوانآ در نيحز
مچنان همد آبود حاصل ه بي اندکهنکآپس از .  شدهافتاد و استخوان دست راستش کوفت

 ياري روزگار شعر بسني در اهک ”:ديگو مینوشت خود  میدست چپ   بادر بستر بود و
  : استنين اآ  بود و مطلعتيزار به حدود ه کهنام يقسا ي مثنوهن جملآ، از هگفت

 ١هوس اکانهشت از تو دارند يب  ه از راز و بسـگآ ييوـ تاـيخدا  

                                                   
 .۱۵  ص،ني حزختاري  .1

مل  يالکوتسي ،ه داغستاني خان والي قليعل
و  نگ،ة بنارس بلْونْت سيراج, هوارست
اب نو  و بزرگاني چون امراهليد در

 هوري حاکم المه، عبدالحکيالدول شجاع
 خوشگو، ،)هددي مردمة  تذکرهسندينو(

و موزون در » انجام«ص بهالملک متخلّةعمد
 . بودندنيقان حزاباد از ممدوحان و مشتآ معظي
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  : استه بودواني پنج دينگارد، دارا می خود ي زندگانخي در تاره کيطور  بهنيحز
 يماريب  بهه دوبار,افتيبود کامل خود را بازه بهنکي پس از انيحز: نينخست وانيد
 قدرت نوشتن هک ي بود، درحالي بستره مات دو و مددي درد مفاصل مبتال گردديشد

 ي عبدالغنرزايش مه بنا بر خوااي گو.نوشتند می شي براگراني ده سرود کينداشت، اشعار
 داشت، يا يه بود و در شناخت ادب پانيحز کي از دوستان نزديکي ه کيتفرش
 اًني و تخمي و رباعغزلياتا، ه ي و مثنودي مشتمل بر قصاواني دنيا . شديورآ جمع

 ني اوانين اول دآو ” :ديگو می واني دني اة دربارنيحز . بودتيزار بهشت هفت، ه
  .١“ مستعدان متداول شدةانيم خاکسار است و در

 ان و بازگشت و بنادر عمرازيش  به را پس از مسافرتوانشي دنيمدو: مدو وانيد
 نيالعاشق ةتذکر ي است، مثنوه بودتيزار به هد  خودشةگفت  بهه داد کبيان ترتهاصف به
  : استنين چنآ و مطلع ه بودواني دني اةمي ضماست تيزار به حدوداً ه کزين

  هانيظلمت بر شرک از م  هـدانـ موحي ز مياقـس  
سال   به پس از مرگ پدره است کتيزار بهار ه چن،ي حزواني دني سوم:سوم وانيد
 سرود و رازي در شق ه ۱۱۲۹سال   بهيعنيق و مرگ مادر در دو سال بعد،  ه ۱۱۲۷
  . رفتنيان از بهاصف  بهاه  افغانة در حملواني دهر سه ني اهالبتّ . کرديورآ جمع
 واني پس از ده را کيد مسافرت کرد، اشعارهمش  بهه کي وقتني حز:ارمهچ وانيد
 ه خرابات کيمثنو.  کرديورآ است، گردواني دنيارمه چه کيا ه بود، در مجموعهسرود

 درحدود يمثنو ني ااتيتعداد اب.  استواني دني اةمي، ضمه سروديدسع بوستان ةويش به
  :ست انين چنآ مطلع تي بستيزار و دوه

  ست از دلم لوث طامات راش هک  ات راـرابـ خرـيـت پـاسـهاـنـث  
 ه کينگامه داد و بيند ترته خود را در واني دني پنجمني حز:پنجم وانيد
 نيا . کرديورآ  پنجم را جمعوانيوشت، دن میق  ه۱۱۶۵سال   به رانيالمعاصرةتذکر

/ ق ه۱۲۹۳سال   بهندوستانه( در کانپور ه اوست کواني از پنج ديا ه مجموعوانيد
 ة منتشر شدوانيد: رزوآ خان ي علنيالد  سراجةگفت به . استهديطبع رس  به)م ۱۸۷۶
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 اني از م افغانة در فتنگري دواني دهن سآ رايارم و پنجم اوست، زه چوانيمان ده نيحز
  .١ استهرفت

 ي از ادب عربياري بسياه ه، نمون)ه ۱۱۰۳-۱۱۸۰ (يجهي النيثار حزآ کلياتدر 
 هدي دي نام شاعران و سخنوران بزرگ و ادب عربنيمچنه ،ي اسالمه و چيله جهچ
ا و ه  مثليريکارگ  به نام شاعران سرشناسان و،ي عربياه تي از ببجا ةاستفاد .شود می

 ه انجام گرفتهنرمندانه و ه استادانن،يا و اشعار حزه هنوشتدر  ياصطالحات ادب عرب
 هکار رفت  بههستي و شاغي بليا هگون  بهثي و احادمي کرنآقر اتيآ  بهحي تلمنيمچنه .است
 از ي و کالمي عرفان،ي بر اصطالحات فلسفه عالوي وياه ها و سروده هنوشت .است
 ربار، خود پ در حديياه تي بهي گايو .ور استر باي اصطالحات ادب عربياه هنمون
 او در شعر يدست هري بر چيگري ده خود گواه کهصورت ملمع سرود  بهاي يزبان عرب به

  . استيادب عرب
 يا هوازآرر و سخنوران پنام شاعران نامدا  بهني حزياه ها و سروده هدر نوشت

 اه ه نمونشتري در ب،يو . استه کردها استفادهنآ از يياه مناسبت  به شاعره کميخور میبر
 . استه برتر شمردزيا نهنآ از ي و حتّهم طراز دانسته شاعران بزرگ عرب نيا  باخود را

 در صفات ي وله نبودهسندي شاعر و نوه معروف عرب را کياهشخصيت از ي برخزياو ن
 هک ي برمکيٰيحيسحبان وائل و : ورد، مانندآ می خود ياه ه، در گفتاند ه بوده برجستگريد

 ة و خردمند و بخشنديراني اري وزيٰيحي عرب و تيله توانا در جايبخطّين، ينخست
 در ،يصفات مثبت و منف  بازي نرب عگري دياه شخصيتاز  . استه بودديشالر ارونه
  .برد میثار خود نام آجاي  يجا

  : بخش استه سيق منتشر شد، دارا ه ۱۲۹۳سال   بهه چاپ کانپور ک،نيحز کليات
  ؛نياحوال حز خيتار: الف
  ؛ اشعاروانيد: ب
  .نيحز ةتذکر: ج
  :استه بخشنيمشتمل بر انيز  ني اشعار حزوانيد
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  ؛ استتيزار بهدو   بهکي نزده کديقصا .۱
  ؛ استتيزار بهفت ه در حدود ه کغزليات. ۲
  ؛ استتيزار بهدر حدود که  ه پراکنداتي و ابهق متفرياه شعر. ۳
  . استتيپانصد ب  بهکي بند نزدبيا و ترکه هقطع .۴

دور از تصنّع و   بهسان وآ و ه سادنينثر حز
 عيدر جمالتش از صنا .ام استه و ابيدگيچيپ
ا کند، ام می هکم استفاد) يه کنا،يه، تشبهاستعار (عيبد
 کي ه و است کيجمالتش طوالننيز  اوقات هيگا
  .برد می ني نثرش را از بيدست

 برکت خود دست  با در طول عمرنيحز
 زد و در اکثر ياري بسياه کتابفي و تصنتأليف به

 نجوم، ت،ئهيدر شعر،  .شدسرآمدن علوم و فنون 
، اصول ه علوم ادب، قرائت، فقخي کالم، تارر،ي، عرفان، تفسه رجال، فلسفات،ياضير

 خود ه کهنچآ بنابر ن،ي حزاتتأليف . صاحب نظر بودهريغ  وانيادب و ه و مذاثيحد
  .رسد مید و نود و دو اثر ص  بهدارد میار هاظ

 ياجرت وه مي برايد دالئل متعد،يسي اردو و انگل،يدر منابع مختلف فارس
  : ازاند  عبارته است کهندوستان ذکر شده به

  . سرنوشتيباز .۱
 ي حکومتةندي شاملو نمامحمد يقتل ول  به منجرهک ام شرکت در شورش الرهاتّ .۲

  . شدهنادر شا
 نده  بهمتي فراوان و عزياه ي ولخرجهجي در نتيدراز دست دادن ثروت پ .۳

  .شتيمد و گذران معآت کسب درهج به
د ه در عي است، شعر پارسيانه اصفاي ينده سبک نيحز بدون شک سبک شعر

 نفوذ عصر، ني ايم ادبه است، از مسائل ميندهسبک   بهري الفاظ و تعبثي از حانيصفو
 هالبتّ .ندوستان بوده مجاور خصوصاً  در ممالکي فارسادبياتو انتشار زبان و 

 شتري باليت خ مبتذل و دقّنيام و مضاه يکار  در نازکينده يگو يپردازان فارس سخن

ه  کني صفت حزنينخست
ه  او را فراگرفتسرتاسر زندگي

ها بدان  بارزي ننو خود حزي
همت بلند . اشاره کرده است

اوست و هرگز نگذاشته از 
 .او برسد  کمک بهاحدي
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 هالبتّ . پرداختندي معانيکي الفاظ و بارة و طنطننتيز  به کردند و غلويراني اندگانياز گو
 در عصر هنکي اني در عيجهي الني و حزي کاشانمي و کليزي چون صائب تبرييشعرا
  .دور بودند  به ابتذالهگون ني بودند از ايصفو
  معاصرانشةمه شعرش برخالف ,هستيز می هوي شنيخر روزگار اآ در ني حزهنکيا با
 هالبتّ . استحي روشن و فصاري بسلي و تخاني از نظر بانشينيشي از پياري بسيو حتّ

 اول ةتوان از شاعران درج می را ني حزمي اگر بگذري کاشانمي و کليزيصائب تبر از
 اند ه بدان اعتراف کرديمعاصر و  شاعرانهمه ه کت اسيا ه نکتني شمرد و ايندهسبک 
  .١اند ه صائب دانستةيمپاه او را ي بعضيو حتّ

 شتريب  با شاعران و شعر دوستان بود وةمه توجه مورد شي در روزگار خونيحز
 کي حدود ش،ي خوة در تذکريو . داشتي و دوستييشناآ ه رابطشيشاعران عصر خو

 يا معاشرت و دوستهنآ  باي در زندگهبرد ک می را نام ي شاعرو ل دانشهصد تن از ا
 ه دانستيخوب  به،اند ه پرداختي ويشرح زندگ  بهه کيياه هتذکراز  زي است و نهداشت
 او ارتيز  بههمه و ه بودشي مورد نظر شاعران معاصر خوهمواره ني حزهشود ک می
 و از اند هکرد می افتخار ي ويردشاگ  بهينده و يراني از شاعران اياريبس .اند هافتشت می
 در نيحز .ياوندها مختار نمانند ملّهار نظر کند، ه شعرشان اظةخواستند تا دربار میاو 

  :سدينو می او ة خود دربارةتذکر
  .“اند ارانياشعارش چون اکثر  . و طبع روان داشتانيدر شعر، جودت ب”
 عصر ي از شعرا شاعران بود که بعضيتوجه و اهميت او مورد شخصيت يحد به
  .اند هکرد می دي تقلکار وية هماو از 
 ني چنيرانه تدهي در شرح حال شهديد مردم ةدر تذکر . و رفتارهافي از نظر قيحتّ

  :سدينو می
 د،يسا میاش افتخار  يشاگرد  به،هافتي را ني حزي علمحمد خي صحبت شيچند”
 خود را درست ني حزي علمحمد خيوضع ش  بهرچنده دم،يبار د کي او را ريفق

  .“مدآنظر   بهيا ه دارد، مرد ساختخيش  به نسبته چکني، لهکرد
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   زندگي شيخ محمد علي حزين الهيجيتأملي در  ٤٥٥

  

. کند می ادي ه داشتيا دوستهنآ  باه کياري از شاعران بسشي خوة در تذکرنيحز
 و سخا و )شيرازياثر ( عاي نجات و شفري م،يرازي شيا تمنّ،يني قزودي وحمانند شاعراني

 ي مازندرانميتعظ:  است، ماننده داشتي قمي و حضوري و مخلص کاشينصرت خراسان
  :ديگو می نيچن ي وةاش دربار ه در تذکرني حزي از آنهاست کهکنيز ي
 او را ريفق . سخن بودهزي ساکن قطن و شاعر پاکي مازندرانمي تعظي تقمحمدا ملّ”
ق در  ه ۱۱۲۸ تا در سال ديرس می غزل همسود با  مراسالتشهچند دفع .ام هديد

  .١“فروش مازندران رحلت کردر باةبلد
 شاگرد هيگرو و اند ه داشتييشناآ و ي دوستنيحز  باياري شاعران بسزيند نهدر 

  :هن جملآ از ,اند هص داشت و از او تخلّه بوديو
  .٢“ استهتص داش تخلّي و از وه بودني، شاگرد حز»ثنا« بهص متخلّهللا تيآ خيش”
بهني حزي بخش زندگنيلاو  ل قرن ةميطور کامل در ن  به سال و۴۳ت مداو 
ا در ه  سالنيشرح کامل ا . گذشتراني در ا)ق ه۱۱۴۶ـ  ق ه ۱۱۰۳( يجرهم هدوازد
 او را در شخصيت هنچآ . استهمدآ يقلم و  بهنيحز خيتار  به معروفاالحوالةتذکر

-۱۱۴۶(مان قرن ه دوم ةمي در نهک  اوستيم زندگ بخش دوهبرد ام فروه از ابيا هاله
 ه نکتني سرفراز خان ختک در اقي شد ارزش تحقيريندوستان سه در) ق ه ۱۱۸۰
امات ه از ابياري بسه در دسترس داشته کيدمنابع متعد  بههمراجع باند ه در هاست ک
  . استه او را برطرف کرديزندگ

 نيا  به, استه شده او پرداختي زندگ دومةمين  بهشتري بري زة و ترجمصيخلدر ت
  .ر مکرياه ه حاصل شود تا گفتييشناآا ه هنگفت  باشتري بهت کهج

ا هر، مکانه شنيدر ا .ند کوچک استه کيا، خود هندوهر ه شنيتر سبنارس، مقد
 است ني حزي علخي شةن مقبرآ نيتر ه شدهت شناخه وجود دارد کيمه ميخيو مقابر تار

  . قرار داردانيم فاطة در منطقهک
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 او در .کار بودزهيدار و پرني دقتاًي و حقمانيا  با معتقد وةعي شکي از ابتدا نيحز
، احمد بن )ع(ضاالر ي، امام موٰس)ع(ي در مدح حضرت علياري بسديارم، قصاه چوانيد

  . استه سرود)ع(يدهو امام م )ع(الکاظم يموٰس
 رزاي منگ،ي ستيمار چر، کُديح ارزيم ,ي، باسطيجهي الني حزي علخيشاگردان ش

 تفضّل ،ي سابق، سام،يازي ن،ينق  موزون،ن،ي مت،ي گلشن علخي ش،يمانيرتآاشم ه محمد
 رزاي م،يرازير شهغا طاآ، )دوم(، ثنا )اول( ثنا ر،ي خرد، زا،يري خان کشمنيحس

ف  مصنّي داغستانه وال،يرانه تدهيرا پرشاد، شه متياورام، ره مادن،يمت ضاعبدالر
  .ستنده… و الشعرا ضاير

از  يريساطع کشم ملّا  ثبات ومي عظمحمد ارزي، مورزآ خان ي علنيالد سراج
  .ند بودنده در ني حزمنتقدان
و  نگ،يت سنْولْ بنارس بةراج ,هوارستمل  يالکوتسي ،ي داغستانه خان والي قليعل
 هسندينو( يوره حاکم المي، عبدالحکهالدول اب شجاعنو  و بزرگاني چون امرايلهدر د
باد از آ ميو موزون در عظ »انجام« بهصالملک متخلّة خوشگو، عمد،)هديد مردم ةتذکر

  . بودندنيقان حزاممدوحان و مشت
ا ه بارزي نني و خود حزه او را فراگرفتي سرتاسر زندگه کني صفت حزنينخست
 برسد، او  به کمکي از احدهرگز نگذاشتهبلند اوست و همت  . استه کردهبدان اشار

  : زباني است شاعر پارسه خوش گفتهشان باشند و چ ي عالني از سالطهگرچ
  اند هدي رسيياـج  بهبلندهمت از    مردان روزگارهبلند دار کهمت   

 هدي کوشاري مختلف بساني اديي و شناساقي تحقيبرا ز بايا هشيفکر و اند با نيحز
  . استه پرداختقيتحق  بهعتقاداتشان اةدربارو  ه کرده و مذاکرداريا دهنآ بزرگان ايو 

 نييآ در ه زرتشت، مطالعنييآ در ه مطالعود،يه نييآ در ه مطالعت،يحي در مسهمطالع
  . از آن جمله استعي و تشيب اسالمه در مذاه مطالعن،يصابئ

 يماريبستر ب  به او راد،يدعشق ش . شدبي و دلفرباي زي عاشق زني در جواننيحز
دچار ساخت ي و جسمي روحياه ه شکنجنيترديشد  به او راهت دو ماکشاند و مد 

 ي او را درمان کرد، ولفي شررزاي بودند مهمدآ او  معالجي براه کيي اطباةمه انيم از
د  عمر مجرانيام از دست داد و تا په خود را ةشقان عايبود زندگه بنيا  باقتيحق در



   زندگي شيخ محمد علي حزين الهيجيتأملي در  ٤٥٧

  

  اويازدواج کردند، ول  بهقيرا تشو او اني پدر او مادر و اطراف،يدر جوان .ماند يباق
 هرسد در س مینظر   بهديبع .رفتي را نپذاهادهشني پنيموختن، اآ  بهت عشق مفرطعلّ به

 ه، ازدواج کرده بودماريم به هشيمه و هگذشت می سال از سنش ۷۴ هخر عمرش کآسال 
  . استه نشدهلأ مسنيا  بهيا ه اشارچهيم هر خّأ متياه هذکردر ت. باشد

 نيچنحزين  ي اواخر زندگة ارزشمندش دربارة در تذکررينظ بی ةتذکرصاحب 
  :سدينو می

 بادآ انهجه در شايت و مدديندوستان گرده وارد اري دراني از اه نادر شاةنگامهدر ”
در  .مانجا رحل اقامت افگنده و دير بنارس کشهش  بهنجا رختآ و از ديگذران

کشد و اکثر بر زبانش  میجل موعود  انتظار اه خود ساختي براي قبرامي انيا
 بر تي دو بني و اهديتراش  از سنگي لوحبر قي چرا؟ او براري قدر دنيگذرد ا می
  :هن نقش کردآ

  مــدانّ میـ نرـگـيام د هودـــت بـبـمح دان انـزب
  نجاي ادي شنيغامي گوش از دوست په دانم کنيمه

   دارميگـتـرگشـ سيسـ بماـي په ري از پانـيحز
  ١“اـجـني اديـ رسشياـسآ يالـر بـ بهدـيشورسر 

رت و هش . را در بنارس اقامت گذاشتشا ي زندگانامي اني حزي علخيرحال شه هب
ند شعرا و امرا قصد بنارس ه از سراسر کشور ه بود کهدي رسه درجني بدي وتيمحبوب
خان ريام ,ني فاخر مکرزايند مه بزرگ يشعرا .دانستند می را افتخار ارتشيکردند و ز می

 ,يندهگوان داس ه بانياز ب .کردند می ديدارر روز شرف ه باًير واقف تقنيانجام، نورالع
اب شجاعنو بهارتشيخاطر ز ه بهولالد  ماندخي در خدمت شيتبنارس رفت و تا مد . 
 ي و فارسخيخدمت ش ه بهولالد اب شجاعمدن نوآ  به خود راجعةگوان داس در تذکرهب

  : استه را نوشتلي بر شعر و سخن عبارت ذيط وسلّ و تخي شيدان
 .بودند میخدمتش حاضر  هر بهن شآ ة بود اعزّمينجا مقآ در خي شه کينگامهدر ”

 . بودنده رفتخيمالقات ش ه بزيادر مرحوم نه بهولالد اب شجاع نوهجمجا هپادشا
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  ٤٥٨  قند پارسي

  

 هد متعدفيانتص. د نبودهن عآ او در يورآ  و زبانيداناريبس  بهي کساعتقاد راقم به
  .١“نگاشت می نيريشدارد و خط 

ندوستان هجو هت در ه جني شد و از اگيرند دله خود از ي اواخر زندگاننيحز
 در ي رباعکي نيمچنه. ندپرست فرستادهمتعصّب  يشعراراي  ب نوشت ويچند رباع

 لذا , اجمل وطن دوست بودهشا. فرستادآبادي  اله اجمل هشاو براي  هند نوشتهجو ه
 روشن روز ةصاحب تذکر . کردمي وطن تقدييسرا صورت مدح هبرا  ي رباعنياب اجو
  .رسد می زشت ينظر و  به کشورني اياه ي خوبهمه :ديگو می نيچن

  : اجمل فرستادهخدمت شا  بهخودرا  ي رباعني اني حزي علخيش”
  جران تار استه چو شام ه و مهروز ک  تـ اسزاررت ـند حسه سواد ه کدميد  
  ٢“تـاس لوارـ در شهادـکش هرـگ نجايا  هان بخت گرـش همهکار  هت بـس هبست  
  : در جوابش نوشتهشا
  تـدار اســکاکل دلچو وش او ـام خـش   استارـي يو روـند چـهرب ـبح طـص  
  ٣ در شلوار استه بسته کهي گرکيجز   ضيزاران در فه صد هادـت کشـجاسنيا  
 )م ۱۷۶۶م اکتبر هپانزد(ق  ه ۱۱۸۰ل االو ي جمادمهازدي ه شب پنجشنبةمي در ننيحز
 و در )س(ه فاطميب بیمان روز در باغ ه درگذشت و عصر »يسرا يکچ« ةدر محل

 ةزاد مادآ خان ي غالم عل. شدهخاک سپرد  به بودهبنا کردحياتش  در زمان ه کيا همقبر
  : استه سرودني حز را در مرِگري زخيتار

  تـاسـ برخهـناـي از مهـوس کـافس  وبــخ رـاعــو ش رـصـ عةـاملّـع  
  »دل ماستحزين  ن،ياز فوت حز«  مــتــوشـن ات اوـــوف خـــيارــت  

 خي تارة مادنيا. ق است ه ۱۱۸۰  باي مساو» دل ماستني حزن،ياز حز« مصرع هک
 حي، صحهمدآ نيحز ةتذکرفاق آو ) ۱۰۳۰  ص,نوهلک (نيحز کلياتخر آ در بخش هک

 ني و ا,هق ثبت شد ه ۱۱۷۹ هاشتبا  بهخي تارنينو، اهاپ لک چهعامر ةخزان در ياست، ول
 همان شکل که  به منبع، شعرنيدر ا .شود می ي ناش»ماست«از ثبت نادرست عبارت 
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   زندگي شيخ محمد علي حزين الهيجيتأملي در  ٤٥٩

  

 الفاظ کي بر اثر ساقط شدن ه کهمدآ »ماست« يجا  بهيعني، ه شدهشود نوشت می هخواند
 ةکتابخان  بهقمتعلّ( هعامر ةخزان خطّي ة در نسخي است، وله ذکر شده اشتباخيالف، تار

رود  میگمان .  استحيدو صحره خيعبارت و تار) ب۱۰۸ برگ ۲۰/۹۲۰ ة شمارتون،يل
 از ري زخي تارةماد.  باشدهديچاپ رس  بهه نسخنيمه ياز رو) نوهچاپ لک (نيحز کليات

اخ استعبدالغفور نس:  
  »نيغم جاودان حز«نوشتم   ني فوت حزلي سال ترحيپ  

  .ق است ه ۱۱۸۰ برابر»نيودان حزغم جا«عبارت 
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