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  رقعاِت حزين
  ∗عارف نوشاهي

  يعي کدکنيفبرگ سبز براي استاد دکتر محمد رضا ش
 باز ديگر سعادتي بود که در تهران ساعتي در محضر استاد دکتر محمد ١٣٨١در خرداد 

ميان  صحبت از حزين به. مند شوم رضا شفيعي کدکني باشم و از افاضات ايشان بهره
شنيدن اين خبر  با.  در دست دارمحزين رقعاِت اي از ايشان گفتم که مجموعه آمد؛ به

اينک دو . آن را چاپ کنتر شد و تأکيد و اصرار فرمودند که حتماً  چهرة استاد خندان
هرچند شايستگي آن را . گردد روش طلبگي عرضه مي عاِت حزين يکجا بهمجموعة رق
مطالعات حزين و  خاطر وابستگي استاد به خدمت استاد تقديم گردد؛ اما به ندارد که به

  .اين جسارت زدم دست به, حضرت ايشان ارادت ديرينة بنده به

  پيشگفتار
که نيمة اول زندگانيش ) ه ١١٠٣-١١٨٠(شرح احوال شيخ محمد علي حزين الهيجي 

بعد ـ تا واپسين نفس در شهرهاي   هجري به١١٤٧را در ايران و نيمة دوم آن را ـ از 
کم و بيش در , زير خاک رفت جا در بنارِس هند به  همينسربرد و پاکستان و هند و به

دانشهاي  هاي شعرشناسي و وقوف او به ديدگاه. ١هاي معاصر آمده است همه تذکره
توان در يک سلسلة کتب نقد ادبي دريافت که در دفاع و رد او نگاشته شده  بالغي را مي

                                                   
  .)مقيم ايران (ير پاکستانگپژوهش  ∗
,  تأليف علي قلي خان واله داغستانيالشعرا رياض,  تأليف مير غالم علي آزاد بلگراميآزاد سرومثالً   .1

تأليف بندرابن داس خوشگو که هر چهار  خوشگو سفينةالدين علي خان آرزو و   تأليف سراجالنفايس مجمع
  .دارند تذکره در حين حيات حزين تأليف شده شرح حال او را در برمي
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وجود همه  حزين با
, ها از هند و هنديان بدگويي

نواب فائز دهلوي سخت  به
 .ارادت و عالقه داشت

هاي  بردن خصيصه در پيتواند  مأخذي که مي, و کتب نقدها  عالوه بر تذکره. ١است
هاي دوستانة اوست که  نامه, شخصي حزين و برخي نظريات ادبي او سودمند باشد

هاي او نيز  نامه, چون شخِص حزين محترم بوده. معاصران و دوستان خود نوشته بود به
هايي تهيه  هايي گردآوردند و نسخه هايش را در مجموعه مهم تلقّي شد و دوستانش نامه

قطعاً تصوير , دست آيد و در يک کتاب تدوين شود ها به اگر تمام اين نامه. کردند
روشنتري از اوضاع و احوال حزين و نظريات او 

حال فقط نيمي از اين  دست خواهد آمد که تا به به
ها و کتب محاکمات ادبي کشيده  تصوير او در تذکره

  .شده است

  هاي حزين نامه
فرزند ميرزا عطا محمد خان فرزند » گستاخ«خلّص بهاشرف علي خان مت, مجموعة يکم

ممتازالدوله نظير علي خان بهادر صمصام جنگ بن عمادالدوله مختارالملک جهانگير 
م در لکهنو  ١٨١٠ آوريل ١١/ه ١٢٢٥االول   ربيع٦قلي خان بهادر احتشام جنگ در 

  .است  شناسايي شدهشرح زير هايي به  نامه؛ از اين مجموعه نسخه٤٤شامل . تدوين کرد
, کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره, اهللا  گنجينة سبحان:سبحان نسخة .١

 عکس اين .٢ه ١٢٢٥االول   ربيع١٨ تتاريخ کتاب با) ٩/٥٥٢٨/٨٩١شمارة , هند
                                                   

 تأليف محمد الشعرا محاکمات و نيز الحق احقاق و الغافلين تنبيهدو اثر خان آرزو  براي کتبي در رد حزين بايد به  .1
 را نگاشته که  قول فيصل و اعالءالحقهباييص بخش امام, محسن اکبرآبادي مراجعه کرد و در دفاع از حزين

جواب  الباطل ابطالنيز در ) ه ١٢٢٤ :م(اهللا گرديزي  فتح. هاي خان آرزو است گيري در واقع پاسخ خرده
سه رساله در «عنوان  اي به الرشيد در طي مقاله دکتر نجم.  را داده استالغافلين تنبيهدر اعتراضات خان آرزو 

نشرية گروه , سفينهمجلّة : رک.  چاپ کرده استاعالءالحق و الحق قاقحا  را همراه باالباطل الابط» نقد ادبي
, ش ١٣٨٢سال , ١ شمارة, ١ جلد, الهور, دانشگاه پنجاب, زبان و ادبيات فارسي دانشکدة خاورشناسي

 هجري ١٣٧٥, تهران, شاعري در هجوم منتقداندکتر محمد رضا شفيعي کدکني در . ٧١- ٩٢ص , م ٢٠٠٣
  .مباحِث رد و دفاع از حزين را يکجا آورده است و نظر انتقادي نقّادان هندي در باب شعر را ستوده است

اهللا اورينتل الئبريري مسلم  فارسي و اردو سبحان, فهرست نسخ قلمي عربي, سيد کامل حسين: نيز رک  .2
 ,Khatak در ها مه و چکيده نا٥٣ص ,  م١٩٢٩/ه ١٣٤٨, عليگره, مطبع مسلم يونيورستي, يونيورستي عليگره

Sarfaraz Khan, Shaikh Muhammad, ‘Ali Hazin, His Life, Times and Works, Lahore, 1944, pp.185-88.   
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 Mss/628شمارة , آباد اسالم, مجموعه را در کتابخانة آرشيو ملّي پاکستان
 .ام اضر از آن استفاده کردهدست آوردم و در مقالة ح به

خطِّ يحٰيي  به, ١٥١شمارة موقّت , آباد اسالم, ملّي پاکستان کتابخانة :ملّي نسخة .٢
, ميرزائي هاشمي عقيلي آغائي بن محمد علي خان المعروف به علي مشتهر به

 هجري کاتب بر ظهر برگ اول يادداشتي دارد ١٢٤٧الثاني  تاريخ سلخ جمادي به
صحيح کردني , سبب غلطي منقول عنه غلط دارد بسيار جاها به”: بدين کلمات

و سپس در متن مواردي را خط زده و ؛ ه“ ١٢٤٧الثاني  تحرير غرة جمادي. است
اين . در چاپ حاضر از اين نسخه نيز استفاده شده است. اصالح کرده است

, )م ١٩٨٢: م( سال پيش نزد مرحوم احسان دانش ٢٥نسخه را در حدود 
فهرست الهور ديده بودم و از آن يادداشتي برداشته بودم که در , يکلاران

, آباد اسالم,  تأليف احمد منزويهاي خطّي فارسي پاکستان مشترک نسخه
پس از وفات احسان دانش اين .  گزارش شده است٣٣٥-٦ ص, ٥ ج, م ١٩٨٦

 مقاله در اين. کتابخانة ملّي منتقل شد هاي خطّي او به ديگر نسخه نسخه همراه با
 .عنوان نسخه بدل استفاده شده است از آن به

در , ه ١٢٥٥الحجة   ذي١٩مؤرخ , دستور پندت کنهيا الل  به:ناته باري خط به .٣
م در دست مرحوم مسعود حسن  ١٩٦٦ن نسخه در سال يا, اکبرآباد و کانپور

 .ولي از موقعيت فعلي آن خبر ندارم. ١لکهنو بوده است, رضوي اديب
اي در  از اين مجموعه نسخه.  نامه٢٥شامل ,  بدون نام گردآورنده:ومد مجموعة .٤

ب ـ  ۶۸برگ , در مجموعه, pe I120شمارة , الهور, کتابخانة دانشگاه پنجاب
قلم سورج بهان پندت است که تذکرةاالحوال  مجموعه به. دارد الف قرار ۸۰

نهم جلوس دارد و در سنة  الف در برمي ۶۸ب ـ  ۲۹حزين را نيز در برگهاي 
متن آن براساس اين تک نسخه . کتابت شده است) ه ۱۲۲۹(= محمد اکبر ثاني 

 .تصحيح شده است

                                                   
ّ                                    ّ          ّ                                         , مسعود حسن رضوي اديب  .1 من ترقّي انج,        

  ۔١٣٢ص , م ١٩٤٦, اردو
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  هاي پراکنده ها و نامه مجموعه
هاي ديگر  عالوه بر دو مجموعة فوق ـ که در اين صفحات چاپ شده است ـ مجموعه

ست و ولي فعالً در دسترس بنده ني, نيز در فهارس و منابع شناسايي شده است
ها و  مجموعه. توانم اظهار نظر کنم که چه تفاوتي با دو مجموعة پيشگفته دارند نمي

  :شرح زير است به, ها که ديده و بررسي شود پراکنده
شمارة فهرست ,  خدابخش پتنادر کتابخانة: اي بدون نام گردآورنده مجموعه .١

 .١٦٩١-٧٥برگ ,  ه١١٩٥مؤرخ , ٢٢٠١فارسي 
نواب يحٰيي خان  هايي که حزين به شامل نامه: ردآورندهاي بدون نام گ مجموعه .٢

داري الهور داشت ـ نوشته   هجري صوبه١١٥٨دار الهور ـ که در سال  صوبه
, )م ١٧٩٩/ه ١٢١٤-١٤(مؤرخ , ٣٧٨٤شمارة , پتنا, در کتابخانة خدابخش. بود
 .٢برگ ٢٥

ود و  نوشته بعاِت شيخ حسنرق نامه که حزين در پاسخ ٥اي شامل  مجموعه .٣
نسخه در کتابخانة . ٣تفصيل آورده است ختک محتويات هر پنج نامه را به

جواب رقعاِت چاپ . ب است ١١٠ب ـ  ١٠٥برگ , ٤٠٧ شمارة, پتنا, خدابخش
 .٤م ١٩٦٤, تهران, انتشارات علي اکبر علمي, شيخ حسن

 ,Univ 286 Per 3شمارة , دانشگاه اسالمي عليگره: اي در کتابخانة آزاد مجموعه .٤
, قبلة صورت و معني سالمت: آغاز رقعة يکم, هجري در کانپور ۱۲۵۷مؤرخ 

 .٥ برگ۱۰۲, ارقام قلم مکرمت شيم

                                                   
  .۱۵۱ص , ۲ج ,  م۱۹۴۲, پتنا, علومالةمرآ, عبدالمقتدر  .1
  .۱۴۶ص , ۳ج ,  م۱۹۴۷, پتنا, العلومةمرآ, اطهر شير  .2
 .١٧٨- ٩ص , ختک  .3

؛ خانم معصومه سالک خبر چاپ ٤٩ ص, ش ١٣٧٤, نشر سايه, کتابشناسي حزين الهيجي, معصومه سالک  .4
  .دست نداده است اما مشخّصات اين مأخذ را به,  نقل کرده است٣٠/استناد علي عابدي اين مجموعه را به

هاي خطّي  فهرست ميکروفيلم نسخه, همکاري دانشگاه اسالمي عليگره با, ايران و هند, مرکز ميکروفيلم نور  .5
  .١٣٣ص ,  ش١٣٧٩, نو دهلي, هند, کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره) جلد اول(فارسي و عربي 
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اهللا کتابخانة  در گنجينة سبحان, الدين علي خان آرزو سراج نامة حزين خطاب به .٥
و نيز در کتابخانة , تاريخ بي, 3/11-297شمارة , دانشگاه اسالمي عليگره

 .3/46١شمارة ,  و کتابخانة ليتون2351ارة شم, پتنا, خدابخش
, اهللا در گنجينة سبحان. اي که حزين در جواب شخصي نوشته است نامه .٦

 .٢ برگ۵,  ه۱۲۰۱ مؤرخ ,3/11-297شمارة , کتابخانة دانشگاه اسالمي عليگره
, بدون تاريخ, 891.5528/36شمارة , اي ديگر در همان گنجينه است رقّعه .٧

 .٣برگ ۷
نقل شده )  ب۴۱گ , خدابخش, خطّي (االفکار رياضدر دوستي که  اي به رقّعه .٨

 .٤است
الدين   هجري در محاکمة اشعار جمال١١٣٢ شوال ٧اي که حزين در  نامه .٩

دوست خود ميرزا ابوطالب  الدين اسماعيل به عبدالرزّاق اصفهاني و پسرش کمال
چاپ  (فرنامهتاريخ و سحزين بخشي از آن نامه را در . شولستاني نوشته بود

اي منظوم نيز  آورده است و قطعه) ١٨٠-١٨٣ص , ش ١٣٧٥, تهران, علي دواني
, نشر سايه, اهللا صاحبکار تصحيح ذبيح به (ديوان حزين الهيجيدر اين باره در 

 .استشده وارد ) ٦٥٢-٣ص , ش ١٣٧٤, تهران
چاپ شده در مقالة جمشيد , اي از حزين در شرح بيتي از حکيم خاقاني نامه .١٠

  .٢٦٥٥-٨ص , )ش ١٣٤٨ (٢٢شمارة , تهران, يغمامجلّة , سروشيار

  گردآورندة رقّعات
اطّالعاتي » گستاخ«دربارة گردآوردندة مجموعة اول يعني اشرف علي خان متخلّص به

نواب صدرالدين فايز و پسرش حسن علي قرابت  که با جز اين, زياد در دست نيست

                                                   
  .١٩٣ص , ختک  .1
  .٥٤ص , کامل حسين  .2
  .١٨٤ص , ختک  .3
  .٢٠٢ص , ختک  .4
  .۸۷ص , معصومه سالک  .5
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 که آنان از رساند  آمده است ميرقّعاتي که در ديباچة القاب نام پدر و اجداد او با. داشت
شرح حال ) ه ١١٨٩: تأليف (الشعرا طبقاتاهللا شوق در تذکرة  قدرت. اند دولتمردان بوده

را آورده است که البتّه در نام پدرش ميرزا اشرف علي گستاخ پسر عطا علي خان «
آنچه شوق نوشته , داردکمي تفاوت ,  که در ديباچه رقعات حزين آمده استيضبط با

که از وکالي صاحبان فرنگ در  گستاخ پسر عطا علي خان ي اشرف علميرزا”: است
طبع رسا و فکر بجا دارد و از شاگرداِن حکيم , جوانيست وجيه. بلدة رامپور است

سپس يک بيت اُردوي نقل کرده . ١“نظر رسيده يک بيت او به. صدرالدين خان موصوف
آيد که  نظر مي بعيد به. ـ را درنظر بگيريم ه ١١٨٩ ـ الشعرا طبقات اگر سال تأليف. است

 هجري ١١٨٩زيرا در سال , گستاِخ ما نمايندة حکومت انگليس در رامپور بوده باشد
هنوز حکومت شاه عالم دوم بابري در هند برقرار بود و انگليسها در شمال هند 

  .مخصوصاً در رامپور تسلّطي نداشتند

  مخاطب رقّعات
) ه ۱۱۵۱ :م(دهلوي » فائز«نواب صدرالدين محمد خان  هاي اين مجموعه خطاب به نامه

. الدوله ميرزا حسن علي خان و ديگران از جمله غالم حسن خان است و پسرش اشرف
قاره است و او آثار متعدد  از رجال شناخته شدة فرهنگي و ادبي شبهنواب فائز دهلوي 

آباد  او در شاهجهان. اعر دو زبانه ـ فارسي و اردو ـ بوده استزبان فارسي دارد و ش به
دهلوي نواب فائز  به, ها از هند و هنديان وجود همه بدگويي باحزين . زيست مي) دهلي(

توان در ايجاد اين روابط حسنه ناديده  تشيع فائز را نمي. سخت ارادت و عالقه داشت
  .گرفت

نسخة خطّي  (الصدر منهاجد را در رسالة نواب فائز دهلوي شرح حال اجداد خو
يکي از معاصران او بهگوان داس . ٢آورده است) شماره بي, لکهنو, کتابخانة ناصريه

                                                   
  .٦١١ص , م ١٩٦٨, الهور, مجلس ترقّي ادب, تصِحيح نثار احمد فاروقي به, الشعرا طبقات, اهللا قدرت, شوق  .1
يادگارنامة فخرالدين علي  در »                                                         :          «, شريف حسين, قاسمي  .2

,  م١٩٩٤, نو دهلي, غالب انستيتيوت, شريف حسين قاسمي, مختارالدين احمد, ذير احمدگردآوردة ن, احمد
  .٥٤٤- ٧٥ص 
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 و سفينة هنديهاي   در تذکره)ه ۱۲۲۰زنده , ه ۱۱۶۴زاده (» هندي«متخلّص به
: تأليف (هندي حديقةترجمة وي که در .  شرح حال فائز را آورده استهندي حديقة
, فرد است از همه دقيقتر است و چون نسخة اين کتاب منحضر به, آمده) ه ۱۲۱۱-۱۲۰۰

  :شود عبارت آن تماماً آورده مي
تخلّص ولد زبردست خان بن ابراهيم خان ] کذا[صدرالدين محمد خان فايض «

شت ـ از کن گنج علي خان است؛ او از طايفة انبمردان خان مرحوم ا بن علي
در طفلي شاه در هرات . زم قديم شاه عباس ماضي بودعشاير اکراد ـ و مال

ها که در فتور  حسن خدمات و مردانگي بعد جلوس شاهي به. بود خدمتش مي به
مراتب علياي خاني و لقب  ازبکيه و محاربات آن طبقه ازو صدور يافته بود به

 فلک کشيده قريب سي سال حاکم داراالمان کرمان ارجمند بابائي سرافتخار به
ظهور آورده بعد تسخير قندهار بيگلربيگي  پروري به آثار عدالت و رعيت. بود

در سال هزار و سي و چار بر تاالب ايوان ارگ قلعة قندهار در سريري . آنجا شد
او از ميان قلعة قندهار , ست شده سحجر, بر حجر ايوان تکيه داشته خوابيده بود

بعد از زماني خدمتگاران .  سپردقابض ارواح از سرير مابين افتاد و حيات به
مشهد مقدس نقل  مردان خان نعش آن مرحوم را از قندهار به علي. واقف گشتند

افته مردان خان خطاب خاني ي علي. خاک سپردند کرده در روضة رضويه به
جهت عداوت شاه ايران و  بعد چند سال به. جاي پدر بيگلربيگي قندهار شد به

هندوستان آمده در سلک امراي شاهجهان پادشاه منتظم گشته و  ترس جان به
. سر کرده درگذشت کمال اقتدار و احتشام به قلعة قندهار پيشکش کرده مدتها به

انروايي عالمگير پادشاه خان و زبردست خان در زمان فرمهمچنين ابراهيم 
غيره ممتاز  نظامت و ايالت اکثر اطراف هندوستان مثل کشمير و گورکهپور و به

اگرچه . منصب و امارت و جاگير مناسب سرفرازي داشت خودش نيز به. بودند
برد و جامع اکثر علوم  سر مي رفاه و جاه به مرتبة آبا و اجداد نرسيده ليکن به به

مال سيميا و صنايع و بدايع کمال مهارت داشت و بسيار اع] در[خصوصاً . بود
المثال بود و  جوهر همت و شجاعت عديم االخالق و به کوچک دل و عظيم

 بود و جناب شيخ طـ خيلي مربو الرحمه جناب شيخ محمد علي حزين ـ عليه با
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رحمت حق  در زمان سلطنت محمد شاه پادشاه به. فرمودند تعريف طبع ايشان مي
جهت تجربه و  اي در اقسام تحقيقات سميات است به از تأليفاتش رساله. وستپي

چند افسونگر مارگير نوکر داشت و هر نوع مار گرفتار . آزمايش زهر هر يک مار
شرح و بسط مفصّل در آن رساله  زهر مهره و ديگر ترياق آزموده و آن را به و به

الواقع چنين نسخه  في. کردهمندرج ساخته و پنج هزار روپيه برين نسخه خرج 
کُليات ضخيم از هرگونه اشعار مثنوي و قصايد و غزليات . گاهي تأليف نگشته

  .١»طبعش بسيار رسا بود. دارد
آنچه من شخصاً مؤفّق  از آثار خطّي او به. فائز آثار متعدد خطّي و چاپي دارد

  :شرح زير است به, ام برداري شده رؤيت و فهرست به
 .Pe II-92شمارة , الهور,  دانشگاه پنجاب,رالصد احزان .۱
با يادداشت مؤلّف بر ظهر برگ مؤرخ , Pe I-13شمارة ,  همانجا,الناظرينةتبصر .۲

 .و مهر فرزند اوه»  ۱۱۳۲صدرالدين محمد خان «و مهر او  ه ۱۱۳۵ محرم ۱۱
 . با مهر مؤلّفPh III-116شمارة ,  همانجا,تحريرالصدر .۳
 .Ph III-10 شمارة , همانجا,البساتين زينت .۴
 .Pc I-10شمارة ,  همانجا,الصدر صراط .۵
  .Pc I-10شمارة ,  همانجا,الصدر طريق .۶

 ه ۱۱۳۵دو نسخة پيش گفته باهم در يک مجلّه است و امضاي مؤلّف با تاريخ 
 .را دارد ه» ۱۱۳۲صدرالدين محمد خان «و مهر مؤلّف 

و ]  ۱۱ [۳۴تاريخ  ف باامضاي مؤلّ با, Pb II-3شمارة ,  همانجا,الصدر معارف .۷
 .ه» ۱۱۳۲صدرالدين محمد خان «مهر 

, کراچي و کتابخانة دکتر وحيد قريشي,  را موزة ملّي پاکستانفائز اشعار کليات .۸
در  .٢ام  دو کتابخانه معرفي کردهنام و هردو نسخه را در فهارس آ الهور ديده

                                                   
  .١٤٣ -ب  ١٤٢رگ ب, ٧٩٠شمارة , قم, اهللا مرعشي نجفييةکتابخانة آ, خطّي, حديقة هندي, بهگوان داس, هندي  .1
, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان, کراچي, هاي خطّي موزة ملّي پاکستان فهرست نسخه, عارف نوشاهي  .2

, الهور, مغربي پاکستان اردو اکيدمي, فهرست مخطوطات کتبخانة قريشي, ؛ همان٥١٦ص , م ١٩٨٣, آباد اسالم
  .٢٠ص , م ١٩٩٣



  رقعاِت حزين  ٦٧

  

 نيز آمده لصدرا رقّعات) N.M. 1958-478شمارة , نسخة موزة (فائز کليات
 .حزين باشد ممکن است که برخي از رقّعات او خطاب به. است

 .به مهر مؤلّف, Ph III-166 شمارة , دانشگاه پنجاب,نبطاسيا .۹
 .با مهر مؤلّف و فرزند او, Ph III-117شمارة ,  همانجا,الصدر نجم .۱۰
  .با مهر مؤلّف, Ph III-15شمارة ,  همانجا,الصدر هدايت .۱۱

  محتويات رقّعات
قاره و در شهرهاي الهور و دهلي  هاي حزين در مجموعة يکم در فضاي شبه ام نامهتم
 مثالً مشکل. دگي حزين اشاره داردمسائل روزمرة زن غيره نوشته شده است و به و

سه  ؛ اظهار حاجت به)۱۴ رقّعة(وطن مألوف  مسکن در هند و اظهار آرزوي بازگشت به
؛ حزين از کثرت عوايق در الهور زمينگير بوده )۱۵ رقّعة(چهار نفر خدمتگار براي خود 

علل کثرت , )۳۸ رقّعة(؛ گله از شدت گرما و نامساعد بودن آب و هوا )۲۶ رقّعة(
زندگي مسافروار  مخارج زندگي و وضع پوشاک و خوراک حزين و نوعي تعريض به

شاه افشار  ها در دوراني نوشته شده است که نادر برخي از اين نامه). ۴۳ رقّعة(خود 
. دهلي حمله کرد  هجري او به۱۱۵۱و بعداً در ) ۲۰ رقّعة(قندهار را محاصره کرده بود 

ها  بدين لحاظ ارزش تاريخي اين نامه). ۴۳ رقّعة(نيز اشاره دارد » هنگامه«اين  حزين به
 و اقوال ١هاي حزين از ديگر نوشته. نيز دست کم از اهميت اجتماعي نيست

از رقّعات او نيز نيک . انيم که حزين از هندوستان دلخوشي نداشتد نويسان مي تذکره
ايران مصمم بود و حتّي مسير بازگشت خود را نيز  پيداست که هميشه براي بازگشت به

او از سفر . خراسان خواهد رسيد هور و ملتان و قندهار بهدرنظر گرفته بود که از راه ال
ولي اين تصميم ظاهراً جامة ). ۲۰ رقّعة (گريخت مي) احتماالً از درياي عمان(کشتي 

  ).۳۶ رقّعة(عمل را نپوشيد و ضعف و بيماري او مانع سفر بازگشت آمد 

                                                   
 وقايع محاصرة قلعة ٢٦٨ص , ش ١٣٧٥, تهران, تصحيح علي دواني  به,تاريخ و سفرنامة حزينحزين در   .1

دارد که در آن از » احوال هندوستان سخني چند متعلّق به«بعد   به٢٧٠شاه آورده و در ص  دست نادر قندهار به
  .ناليده است) ه ١١٥٤تا سال (قاره و مشکالت زندگي خود در آنجا  احول خود در شهرهاي شبه
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نيز همان .  که از تک نسخة الهور تصحيح شده استحزين رقّعاتمجموعة دوم 
هاي اين مجموعه هم در  نامه. حال و هوا را دارد که مجموعة يکم گردآوردة گستاخ

. ها مشخّص نيست متأسفانه مخاطب يا مخاطبان نامه. ه تحرير شده استقار فضاي شبه
اوضاع و احوال  توان به مي, در اين مجموعه نيز عالوه بر مسائل فرهنگي و شعري

نواب فائز دهلوي بسيار وفادار بوده و پس از وفات او  حزين به. برد شخصي حزين پي
هايي در دلداري او  موعة گستاخ نامهدر مج. نگران پسرش ميرزا حسن علي بوده است

؛ )۴۷ رقّعة(مخاطب خود سفارش او را کرده است  نگاشته شده و در مجموعة دوم نيز به
و برخي ) ۴۸ رقّعة(در جامعة هند تأثير منفي داشته است , دهلي شاه به حملة نادر

, ۵۰عات رقّ(توان در اين مجموعه يافت  مطالب ديگر تاريخي در همين زمينه را نيز مي
۵۷ ,۵۸ ,۵۹ ,۶۰ ,۶۲ ,۶۴.(  

  رجال رقّعات حزين
ماسواي چند رجال , در هر دو مجموعه کسان ايراني و هندي مشترکاً مطرح شده است

, اسامي برخي رجال که مکرر مذکور شده است. يک مجموعه است که مخصوص به
  :قرار زير است به

, ن محمد فائز دهلوينواب حسن علي فرزند نواب صدرالدي, وردي خان اهللا
نواب , الدين مير شهاب, )بنده علي باسطي(شيرافگن خان , خوشحال راي, الملک حکيم

, عبدالمجيد خان, موالنا عبدالعظيم, ميرزا عبدالرحيم, صدرالدين محمد خان فائز دهلوي
ميرزا محمد , غالم حسن خان, سيد عمادالدين خان, ]واله داغستاني[علي قلي خان 

نواب محمد , نواب محمد قلي خان, محمد طاهر خان, حاجي محمد جعفر بيگ, افضل
سيد نظام و , شاه افشار يعني نادر» ايران ناظم«, مهر علي خان, الدين معين, مجدوالدوله

  .بسياري ديگر
و پروفسور خورشيد حسن خاور ) الهور(در خاتمه از دکتر خورشيد رضوي 

نمايي  اس را دارم که در قرائت اشعار و عبارات عربي ياري و راهنهايت سپ) راولپندي(
  .فرمودند


