
  تذكرة حزين  ١٦١

  

  تذكرة حزين
  ∗عارف ايوبي

م در اصفهان چشم  ١٦٩٢ ژانويه ٧/ه ١١٠٣اآلخر   ربيع٢٧شيخ علي حزين در تاريخ 
پدر بزرگوارش ابوطالب جيالني از جمله ثروتمندان اصفهان محسوب . جهان گشود به
ديدة  خلقي و ثروتمندي، خانوادة حزين را به بنابر بصيرت علمي و خوش. شد مي

مورث اعالي شيخ حزين، شيخ زاهد جيالني استاد شيخ . ستندنگري احترام مي
علّت آن، خاندان حزين از مراعات شاهي هم برخوردار  الدين اردبيلي بود که به صفي

  .گذاشتند او احترام مي بود و در جامعه به
. اجداد شيخ علي حزين در الهيجان اقامت داشتند، ولي او در اصفهان متولد شد

 و حديث را نزد پدر، و علم هيئت و طب و هندسه را در نزد فضالي علم منطق و فقه
حزين در دوران اغتشاش و هجوم افغانها بر اصفهان خانوادة خود را . اصفهان آموخت

هجري از اصفهان  ١١٣٥داد و خود پس از نجات از بيماري سختي در سال  از دست
هرهاي يمن، بغداد، مکه کرد و از ش گريخت و پس از مدتها سرگرداني سفري به
 هجري ١١٤٦اصفهان بازگشت و در سال  کرمانشاه، آذربايجان و تهران ديدن کرد و به

  .هندوستان عزيمت نمود و بقية عمر را در اينجا گذرانيد به
 و المعاصرين ةتذکرنام  تذکرة حزين، تذکرة سوم شيخ علي حزين است که به

در . کره چندين بار چاپ شده استاين تذ.  هم معروف استتذکرة شعراي معاصرين
اين تذکره احوال علما و فضال و شعراي نيمة اول قرن دوازدهم هجري، يعني اواخر 

  :نويسد چنانکه حزين مي. عهد صفويه که معاصرين حزين بودند، ذکر شده است
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دو فرقه نمايد،  در اين مختصر زياده از اين رعايت ترتيب را الزم نديد که منقسم به”
  .١“دوستاِن کرام  اولي در ذکر علماي اعالم، فرقة ثانيه در بيان ساير اَنَام و بهفرقة

در خالل اقامت خود در هند، هنگامي که خيلي افسرده خاطر بود، نوشتن آن را 
او . پايان رسانيد روز آن را به همة پژمردگي و افسردگي در ظرف نه آغاز نمود، ولي با

  :نويسد مي
”ه فرصت بخشيد که در مدت نهالعزّة و تع ربه و حمدنا شکرمه و اَلهجدروز  الي م

سر نيست،  بعض ساعات ليل و نهار را با افسردگي کمال و تفرقة مال که هوشي با
مصروف و خويش را مشغول تسويد اين اوراق داشته يکصد کس از دوستان همنفس 

آورد و از سخنشان  اهمرس را در اين محفل گرامي و انجمن سامي فر و ياران سخن
  .٢“زبان قلم آورد آنچه خاطر آشفته مسامحت نمود به

  :قرار زير نوشته است و در مقدمة اين تذکره سال نوشتن آن را به
مخفي نماند که تسويد اين اوراق در اواخر سال هزار و يکصد و شصت و پنج ”

  .٣“فتادههجري در وقتي که بخت غنوده در شبستان هند تيره روزست اتفاق ا
  :نويسد آقاي مسعود علي دربارة اين تذکره مي

تذکرة شود که شيخ حزين در سرتاسر عمر در پي اين امر بوده که  چنين معلوم مي”
 شعراي ةتذکر / هجري١١٦٥تلف شدة خود را مجدداً بنويسد و در اين زمينه او در سال 

در آن، در . پ رسيده استچا  را ترتيب داده که همراه با ديوان او در هند بهمعاصرين
نظري وي از آن  حدود يکصد گويندگان معاصر خود را ذکر کرده، ولي تعصب و تنگ

  .٤“هيچ يک از شعراي هند را در فهرست چيدة خود جا نداده است. کامالً روشن است
نه تنها هيچ يک از گويندگان هند را ذکر نکرده است، بلکه آنان را در خور اعتنا هم 

  :نويسد مي.  و برعکس مورد نکوهش و نفرين قرار داده استنشمرده است
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سبب عدم بضاعت و فقدان مناسب با اين صناعت اليق اعتنا و التفات  چون اکثر به”
نيستند و سخنشان قابليت ذکر و سماع ندارد، آنها را در سلک حضار اين مجلس جايي 

  .١“ديد نمي
کرده است که اين تعصّب ديگري  ذکرها را  ميان شاعران ايران تنها اثناعشري و از
  :نويسد او مي. است
  .“اظهار شعراي اثني عشري اختصاص خواهد داشت و بطون اين همايون دفتر به”

آور، مثل ميرزا بيدل  واقعيت اين است که در آن زمان در هند گويندگاني نام
 مظهر جان آبادي، مير عبدالجليل بلگرامي، مير غالم علي آزاد بلگرامي، ميرزا عظيم

الدين علي  آبادي، مير محمد عظيم ثبات هندي، سراج جانان، مير محمد افضل ثابت اهللا
الدين غالب زندپوري از جمله معاصران حزين بودند، ولي  خان آرزو و سيد جالل

حزين آنها را درخور ذکر نپنداشته است، حتّي علي قلي خان واله داغستاني صاحب 
اش  هند همراه حزين آمده بود، جايي در تذکره م که از ايران به هالشعرا رياضتذکرة 

  .پيدا نکرد
در اين تذکره، حزين سخن از سيد علي خان، محمد مسيح فسايي، موالنا شاه 
محمد شيرازي، شيخ محمد ابراهيم جيالني، سيد مرتضي عاملي، ميرزا هاشم همداني، 

ميان  اهللا طالقاني و مير بديع اصفهاني به سيد قاسم يزدجردي، ميرزا مهدي، شيخ خليل
آورده است که برخي از آنان دوستان پدرش بودند و بعضي از جمله استادان يا دوستان 

بيشتر از اين، آنها کساني بودند که حزين در خانة پدر خود يا در خالل . حزين بودند
 فاتح گيالني و از سوي ديگر شعرايي مانند مير رضي. سفر با آنها مالقات کرده بود

آنها  اش جاي پيدا کردند که مالقات حزين با غيره هم در تذکره محمد علي بيگ و
ميان آورده و شعري از آنها خوانده، حزين  اتفاق نيفتاده بود، بلکه کسي سخن از آنها به

  .آن را در تذکرة خود نوشت
اً طول داده شود که سخن از مسيح فسايي را نسبت از مطالعة اين تذکره روشن مي

و از ميرزا حسن خالص و محمد علي بيگ افسرده ) در حدود هفت و نيم صفحه(
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طور  آورده، احوال سيد علي خان به) در حدود سه سطر همراه با شعري(خيلي کمتر 
در حدود يک و نيم (و از عوض خان حاکم خيلي مختصر ) در دو صفحه(مشروح 
تار نهاوندي را دوبار ذکرکرده است که نشان عالوه، مال مخ به. ذكر کرده است) صفحه
علت آشفتگي حال نتوانسته آن را مورد اصالح و تجديد نظر  دهد که حزين به مي
  .دهد قرار

يکي از خصايص اين تذکره اين است که حزين ديوانهاي برخي از گويندگان را 
 شوشتري، درنظر داشته، اشعاري از آنها انتخاب کرده، در صورتي که از کالم زايري

شود،  کرده است و بنابراين ارزش و اهميت اين تذکره زياد مي ياد داشته درج آنچه که به
  .زيرا در جاي ديگر ذکري از آنها نيست

استثناي چند تن، سال وفات بسياري از  يکي از نقايص اين تذکره اين است که به
عموماً نوشتن سال نگاران  علما و فضال را در آن ننوشته است، در صورتي که تذکره

درستي سال وفات گويندگان را  توان از آن به بدين ترتيب نمي. دانند وفات را الزم مي
  .پيدا کرد

نگاران، مثل مير غالم علي آزاد بلگرامي و  با همة اين نقايص، برخي از تذکره
، از آن عشق نشتر و عامره خزانةهاي خود،  آبادي در تذکره حسين قلي خان عظيم

  .اند که نشان دهندة ارزش و اهميت اين تذکره است ه کردهاستفاد
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