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  هنِد حزين
  ∗شريف حسين قاسمي

متولّد در اصفهان در (حزين   بهمحمد علي و متخلّص  بهعلي و مشهور  بهمحمد معروف
آثار   بهنظر) م ١٧٦٦/ ه ١١٨٠م و متوفي در بنارس در سال  ١٦٩١/ ه ١١٠٣سال 

هاي مختلف معارف اسالمي، فلسفه، طب، کالم و شعر و ادب از  گرانقدرش در رشته
ايران،   بهکند که در دوران قبل از حملة مغول هاي جهان اسالم نمايندگي مي غهآن ناب

  .بخشيدند دنياي علم و ادب را آب و تاب مي
آثار حزين که اسم بعضي از آنها در کتب تاريخ و تذکره و خود آثار حزين آمده و 

هاي مختلف  بعضي از آنها چاپ شده و نسخ خطّي برخي از آنها در کتابخانه
بنده در اين وقت فقط نصف . اند، از لحاظ کميت و کيفيت قابل مالحظه هستند بوطمض

کنم که بيشتر دربارة احوال سياسي و اجتماعي  آخر تاريخ احوال حزين را بررسي مي
  .قارة هند است شبه

حزين اين اثر خود را که تاريخ حزين يا سوانح عمري و يا تاريخ احوال حزين 
چاپ   به ناميده و همراه با ديوانش در ايرانتاريخ و سفرنامة حزيننام   بهخوانده شده،
رشتة نگارش   بهآباد  در شاهجهان١١٥٤/١٧٤١او اين سفرنامه را در سال . ١رسيده است

                                                   
  .استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
ترقّي،  ، تصحيح بيژنتاريخ و سفرنامة حزينضميمة   به،ديوان حزين الهيجي: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1

ندياري شامل رسايل حزين الهيجي است تصحيح اسكندر اسف  بهواقعات ايران و هندنام   بهخالصة اين رساله
  . هجري منتشر شده است١٣٧٧ نشر ميراث مكتوب در سالطرف مركز كه از 
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 و مورد ٢انگليسي ترجمه شده  بهاهميت تاريخي و اجتماعي، اين اثر حزين  بهنظر. ١آورد
قوط صفويان و تيموريان هند و هرج و مرج استفادة مورخان قرار گرفته که دربارة س

  .٣اند داده، کتابهايي معتبر نوشته سياسي در قرن هجدهم ميالدي در اين دو کشور رخ
هند آمد،   بهدرست است که در قرن هجدهم ميالدي، يعني وقتي که حزين

ي آرام نظمي و بي گراييده بود و در نتيجه، بي زوال  بهتيموريان هند و سلطنت آنها رو
العمل  حزين اين اوضاع را مشاهده کرده، متأثر شد و عکس. سراسر هند را فراگرفته بود

اين حال، اظهارات حزين دربارة هند و هنديها خيلي  با. آن نشان داد  بهخود را نسبت
نظرم   به.تند و نيشدار است و آنچه او در اين ضمن گفته، مبتني بر حقيقت نيست

رة هند بيشتر اضطراري است که نتيجة احوال حزين در رسد که برداشت او دربا مي
  .٤ايران بود

آمدهاي زندگي حزين  بعضي پيش  بهبنابراين قبل از بررسي اين اثر حزين، بايد
آمدها تأثير زيادي بر ذهن و فکر او گذاشته و در شعر و  توجه کرد، زيرا که اين پيش
  :قول خود حزين  به.اين اثر او انعکاس يافته است

بر ناظران مخفي نماند که شرح سوانح و تاريخ احوال من از نوادر و غرايب حاالت ”
  .٥“روزگار است

                                                   
باعث بر تسويد آن شد كه در اين اوان كه آخر سال اربع و : نويسد  در اين باره ميتاريخ و سفرنامة حزيندر   .1

  ).٨٨ص  (… بعد االلفئةخمسين و مأ
  .چاپ رسيده است  به.م ١٨٣٠ در سال E.G. Balfur از Life of Sheikh Ali Hazinنام   بهاين ترجمه  .2
ي كه در جاي Indo-Persian Relationsنام   بهانگليسي  بهاالسالم در كتاب معروف خود مثالً استاد رياض  .3

همين كتاب استاد : كند، رك كند، از اين اثر حزين استفاده مي هند را بررسي مي  بهشاه حملة نادر
  . و بعد١٤٤ ، صالسالما رياض

از آنجا كه شيخ تا آن زمان روي آسايش نديده، پيوسته : ترقّي هم تقريباً همين گونه نظري دارند كه آقاي بيژن  .4
علل مختلف فوت كرده بودند و از طرفي   بهسروساماني بوده، پدر و مادر و برادران و دوستانش در غربت و بي

 بيند، خشونت و عصبانيت  داشته و آفتاب قدرت اين سلسله را در زوال ميفويسالطين ص  بهاي كه عالقه
 .كند وي عارض شده، دوستان و آشنايان را از خود رنجانده و بزرگان آن سامان را هجوهاي ركيك مي به
  .)١٢، ص تاريخ و سفرنامة حزين، ديوان حزين الهيجي(

  .٤٢، ص ينتاريخ و سفرنامة حز: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .5
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رسد، در  مي) ٧٠٠/١٣٠١ :م(شيخ زاهد گيالني   به واسطهشانزده  بهحزين که نسبش
ترين اهل علم و ذوق  از محضر معروف. جهان گشود  بهاي اهل دانش ديده خانواده

ي رشتة ازدواج را در ن علم و فضل چنان مايل بود که حتّفراگرفت  به.کسب فيض کرد
علم و   بهاين تمايل افراطي او. اين راه، زنجير پاي خود پنداشت و بنابراين مجرد زيست

. ١کرد علماي مسيحي، يهودي و صايبي هم کشاند و از آنها کسب فيض  بهدانش، او را
هاي مختلف که  متخصّصان رشتهزندگي حزين آميخته با سفر است که در دوران آن از 

. ٢کرد کردند، کسب فيض در نقاط حتّي دوردست ايران و خارج از ايران زندگي مي
ويژه معارف   بههاي گوناگون علمي و ادبي سپس نتايج مطالعات گسترده در زمينه
مورد احترام . ٤وشتحتّي ترجمه تورات هم ن. ٣اسالمي را در آثار متعدد خود گنجانيد

خواستند  پادشاهان صفوي مي. دم ايران و پادشاهان معاصر صفوي قرارگرفتعموم مر
هر صورت چنين هم   به.نکرد که حزين با دربار آنها وابستگي داشته باشد، ولي او قبول

داد، مورد اعتنا  دربار صفوي ارائه مي  بهشد که اگر او براي بهبود اوضاع ايران، پيشنهادي
يعني روضة (مجاورت آستان ماليک پاسبان   بهل تا سه سالحا هر  بهاو. گرفت قرار نمي
اين مسئوليت حزين، . او سپرده شده بود  بهپرداخت که از طرف دربار صفوي) رضويه
دانم چرا، در بيشتر گزارشهايي که دربارة حزين نوشته شده، مورد ذکر قرار نگرفته  نمي

وضوح نوشته   بهفر شاعرکه او در تذکرة حزين در ضمن احوال دو ن است؛ در حالي
در مدت سه سال شرف مجاورت آن آستان ماليک پاسبان که اين فقير را ”: است که

: کند که اين حقيقت مي  به و جايي ديگر هم اشاره٥“…مرزوق شد، آن سيد واالقدر
  ٦“…گشت، هر روز حاضر شده قرائت حديث و مجاورت آن روضه فايز  بهچون فقير”

                                                   
  .٢٩، ص تاريخ و سفرنامة حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
حزين در موارد مختلف در سفرنامة خود اسم بعضي استادان خود را برده است كه در نقاط مختلف زندگي   .2

  .كردند مي
  . آورده است١٧- ٩، ص ديوان حزين الهيجي  بهترقّي اسم تقريباً پنجاه اثر حزين را در مقدمة خود آقاي بيژن  .3
  .٢٠، ص تاريخ و سفرنامة حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .١٢٣ و ٩٠، ص ١٣٣٤، كتابفروشي تأييد اصفهان، چاپ دوم حزين تذكرة: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .5
  .١٢٣ و ٩٠، ص حزين تذكرة: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6
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خواستند  پادشاهان صفوي مي
که حزين با دربار آنها وابستگي 

 .نکرد داشته باشد، ولي او قبول

هاي عثمانيها، افغانها و روسيه قرارگرفت و  ن دچار حملهدر زندگي حزين، ايرا
 اي آرام کرد در جستجوي گوشه آمد که او را وادار وجود  بهداري هرج و مرج دامنه

در دوران اين . مسافرت در نقاط مختلف و حتي دوردست از زادگاه خود بپردازد به
يعني افراد خانوادة  (زندگي پرماجرا، او شاهد قتل سي و نه نفر صغير و کبير سيِد

  .١دست محمود افغاِن نابکار بود  بهبيگناه) صفوي
حزين در زندگي خود در اوقات مختلف 

بعضي از اين . مبتالي امراِض شديدي هم شد
. ناخوشيها او را مجبور ساختند ماهها بستري شود

  :قول او  بهباري چنان اتفاق افتاد که
ده بود و عجب حالتي داشتم، قواي دماغيه باطل ش”

اصالً معلومي از معلومات من در صفحة خاطر 
  .٢“تا يک سال چنين بوده. نمود نمانده، سادة محض مي
اش که در گيالن و تنها وجه معاش خانواده بود، بعد از  اتفاقاً امالک موروثي

آرامي  درگذشت عمو و پدرش و هم بنابر استيالي جماعت روسيه بر آن ناحيه و بي
  .پس حزين دچار مشکالت مالي هم شد. ٣ران، از دست رفتسياسي مملکت اي

اين بود احوال زندگي حزين در ايران که او را شديداً محزون و زودرنج ساخته بود 
که برخي از » جماعت انگليسية فرنگ«وجوِد مخالفت  و بنابر فشار اوضاِع نامساعد، با

نمود و در اين باب مبالغه  فرنگ مي  بهزشتيهاي اوضاع هند را برشمرده و ترغيِب رفتن
کشتي عازم  ، با( ه ١١٤٠(، حزين در دهم رمضان اربعين و مائه بعد االلف ٤کرد بسيار مي
چون اوضاع را . دو ماه آنجا اقامت داشت؛ مريض هم شد. ٥تتّه رسيد  بههند شد و

                                                   
  .٤٦، ص تاريخ و سفرنامة حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
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  .٢٦همان، ص   .3
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ايران   بهخواست کرد و مي صبري و حرکت از ايران خود را مالمت مي نپسنديد، از بي
  .چون تابستان رسيده بود، موسم سفر با کشتي گذشته بود. برگردد

اين مملکت را عرض ”: قول او  بهکه آبي، بدهوايي و اوضاع زشت ـ در تتّه از بي
بلدة خداآباد که در آن وقت از   بهتتّه توصية مردم از  بهبنابراين. آرام شد ـ بي “عام است
 از شدت حرارت، ناخوشي هوا، هجوم احزان و در اينجا هم. هاي سند بود، آمد معموره

 کسي مدت هفت ماه در اينجا در بي. شدايد و امراض مختلفة صعب مضطرب بود
پس از خدا . انحطاط نهاد، حيرتي طرفه عارض او شد  بهچون ناخوشيها رو. سربرد به
ا طاقت بر در اينجا هم اصالً طبع ر. بهکّر آمد و تقريباً يک ماه آنجا اقامت کرد  بهآباد

در نتيجة ناتواني، اختالل بر مزاجش . تحمل اوضاع و احوال اشخاص اين ديار نبود
اين مسافرتش هم بدون زحمتها و . ملتان رسيد  بهباألخره از بهکّر يا محفّه. استيال داشت
. تصنيف و تأليف شد  بهيک سال اقامت داشت و مشغول  بهدر ملتان قريب. مشقتها نبود

. هند کشيده بود  بهنگارش درآورد که در بيان قضا و قدر است که او را  بها رالمرام کنه
برد، رودخانة ِسند  سرمي  بهچون در ملتان. کرد عالوه بر اين رسايل ديگري هم تأليف

عمارات و   بهصحراها و شوارع را فراگرفت و خرابي بسيار. در تابستان طغيان کرد
ولي بيماري وبا در . کمي نهاد  بهد، آب روچون موسم خريف رسي. مساکن آنجا رسيد

اين وضع پنج ماه . گشته، اکثر آنها مردند تب لرزه مبتال  بهشهر شايع شد و مردمان
  .اين تب شد  بهحزين هم مبتالي. يافت ادامه

. اي بيش نبود نظرش بلده  بهدهلي آمد که  بهالهور رسيد و از الهور  بهحزين از ملتان
آرام کرد؛  هجوم هموم او را در دهلي بي.  در دهلي اقامت داشتاو بيشتر از يک سال

قندهار رود،   بهخواست از کابل مي. الهور مراجعت کرد  به.بنابراين مصمم شد برگردد
 ولي خبر رسيدن نادر. اي که بيابد، منزوي شود هر گوشه  بهخراسان منتقل و  بهسپس
 آن طرف نرود؛ بنابراين باز  بهکرد ادارهند، او را و  بهقندهار و تصميمش براي آمدن به
آباد رفت و  عظيم  بهاو براي مدتي کوتاه از بنارس. بنارس برود  بهآمد تا از دهلي دهلي به

  .١کرد و آخرين نفس را در همين شهر تاريخي هند کشيد بنارس مراجعت  بهسپس
                                                   

  . مأخوذ استتاريخ و سفرنامة حزيناين اطالعاتي است كه از البه الي نگارشهاي حزين در   .1
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زندگي حزين آميخته با سفر 
است که در دوران آن از 

هاي مختلف که  متخصّصان رشته
در نقاط حتّي دوردست ايران و 

کردند،  خارج از ايران زندگي مي
 .کرد کسب فيض

، آيا کسي که در وطن خود ايران و بعداً در هند اين همه زحمتها ديده باشد
هايي را هم که  تواند زير بار آنها فرياد نکشد، گريه نکند و حتّي آن الطاف و حمايت مي

هاي واله داغستاني  حزين حتّي از دوستي. کردند فراموش نکند اهل هند بر او نثار
، که با او آشنايي قديمي داشت و در ايران همسفر او بود و الشعرا رياضمؤلّف تذکرة 
هند بيايد، اصالً   بهمراه اوخواست ه حزين مي

تذکرة معاصران حزين هم از ذکر . کند نمي ياد
  .١اين شاعر و نويسنده عاري است

پس اظهارات انتقادآميزش دربارة اوضاع 
عنواِن صداي   بهسياسي و اجتماعي هند را بايد

برداشت . اضطراري يک نفر محزون تحمل کنيم
 ديگر او از هند، با نظرهاي نويسندگان و شعراي

آمدند، زندگي خوبي داشتند،  هند  بهکه ايراني ـ
ـ متفاوت است و در  “تا هند نيامد حنا رنگين نشد”گفتند که  خوشحال بودند، و مي

  :کند بيتي دربارة آسايشي که در هند نصيبش شد، چنين اشاره مي
  حزين از پاي ره پيما بسي سرگشتگي ديدم

  سرشوريده بر بالين آسايش رسيد اينجا
هنديها و انتقاِد شديد او از هند را همانند   بهآميز حزين نسبت بايد رفتار مخاصمت
  :قول علي قلي خان واله داغستاني  به.معاصران او ناديده بگيريم

خُلق کريم و عميم بزرگان که با کمال قدرت در صدد انتقام   بهآفرين صد آفرين”
در رعايت احوالش خود را معاف برنيامده، از کمال حلم و مروت بيشتر از پيشتر 

بالي   بهکه در اين ديار ديدند و اين معني را زياده موجب خجلِت عقالي ايران ـ نمي
  .٢“ـ کرده غربت گرفتارند

                                                   
 رامپور، فسور شريف حسين قاسمي، كتابخانة رضا،و، تصحيح پرالشعرا رياض: داغستاني، علي قلي خان واله  .1
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  .پس بايد از خداي متعال باراِن رحمت بر روح پرفتوحش مسئلت نماييم
يد يادآور شد با. گويد حاال توجه فرماييد که او دربارة زندگي خود در هند چه مي

سربرد و پادشاهان و امرا و ساير ناس، کمال   بهکه حزين مدت سي و چهار سال در هند
طريق مدد   به دام]هزار صد[سنَد چند لَک . وي مرعي داشتند  بهمحبت و مراعات نسبت

، و محمد شاه که ارادتمند حزين بود، هزار روپيه ماهانه براي ١او اعطا شده بود  بهخرج
وجود اين تسهيالتي که حزين در هند داشت، او  با. ٢پرداخت  خانقاهش ميمصارف

  :نويسد دربارة زندگي خود در اين کشور مي
 من اين مدت اقامت را در اين مملکت از زندگي محسوب ندانسته، همانا آغاز رسيدن”
 سواحل اين ملک، انجام عمر و حيات بود و در اين مدت هشت سال از آنجا تا بلدة به

ام و آنچه از انصاف و احوال و اوضاع اين  آباد است، ديده شاهجهان  بهدهلي که معروف
خاطر خطور   بهمملکت و ساکنانش شنيده و يافته بودم، همه معاين و آنچه شنيده و

  .٣“نکرده بود، مشاهده و معلوم شد
  :گويد جايي ديگر هم مي

  .٤“تصور نماينداين کشور نهايت و انجام زندگي   بهبدايت ورود مرا”
کند، يعني در اين مدت او نابود   ساِل اقامت خود در هند را زندگي حساب نمي٣٤

 و تعدادي از آثار ديگر خود را تاريخ حزينبوده، ولي در همين دوراِن نابودي، او 
  .کند تأليف مي

تفصيل   بهبيان اوضاع سياسي و اجتماعي هند و ايران  بهحزين در اين اثر خود
  .و دربارة هند گزارشي نسبتاًَ اجمالي آورده استنوشته 

 کند که دولت تيمورياِن هند رو هند مهاجرت مي  بهدانيم، حزين زماني که مي چنان
دست و پايي محمد شاِه تيموري و اختالفات جدي مابين  بنابر بي. زوال گراييده بود به

ياسي و اجتماعي وارد آمده وضع س  بهوزرا و امرا و حتّي کارمندان دولتي، لطمة شديدي
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زوال هند را که حزين در اين اثر خود ترسيم کرده   بهتصوير اوضاع اجتماعي رو. بود
ولي لحن انتقاد او از هند و هنديها و مبالغة او در . دور نيست  بهاست، از حقيقت شايد

اين باره تا حدي زننده است که حتّي حقايقي که او بيان کرده است، رنِگ تعصب 
  .گيرد هند و هنديها را مي  بهنويسنده نسبت

هند و علل و نتايج   بهشاه عالوه بر اين، حزين گزارش کوتاه ولي معتبر حملة نادر
  .بد آن را که آورده است، داراي اهميت است

هند بايد عرض شود که   بهقبل از تحليل و تجزية بيانات حزين در مورِد حملة نادر
 اين حمله در هند حزين، هم زمان با. رسي نوشته شده استفا  بهگزارشهاي متعدد آن

پس او حتماً اطالعاتي دربارة اين . برد، ولي او شاهد عيني اين حمله نبوده است سرمي به
اين حال، گزارش  با. نگارش آورده است  بهفاجعه را از ديگران شنيده و سپس آنها را

گزارشهايي که شاهدهاي   مقابله بامختصر حزين در مورِد اين حمله، بعد از مقايسه و
در (، محمد حسين قدوسي )جهانگشاي نادريدر (عيني مثل ميرزا مهدي خان 

) واقع بياندر (، عبدالکريم )الشعرا رياضدر (، علي قلي خان واله داغستاني )نادرنامه
غيره را  توان گفت که حزين تفصيل اين حمله و پس مي. اند، مختلف نيست غيره داده و
  .ز شخصي معتبر شنيده بودا

 کند که بجز بابر، ديگر تيموريان هند شکايتي شروع مي حزين اين گزارش را با
کردند،  سوي اينها دراز مي  بهپادشاهان صفوي، که هميشه دست دوستي و حمايت به

آنچه حزين در اين مورد نوشته است شنيدني . دادند العمل متقابل را نشان نمي عکس
  :است
نيز مادام الحيات چه در ايام دولت هند و چه قبل از آن شيوة اعتضار و اظهار ) بابر(”

 و در وقت سنوح قضاياي هايله …آن دولت قاهره شعار ساخته  بهخلوِص وداد نسبت
سبب آسودگي و عدم منازع قوي در گوشة مملکت   بهدر ايران يا زوال اغراض ايشان،

داشتند  وِر موفور ساخته، راه آشنايي مسدود ميآثار نخوت و غر  بههند آن شيوه را مبدل
همانا رسوخ اين شيوه از تأثيرات آب . يافته و اين عادت در طباع سلسلة بابريه استقرار

غرض آشنا نيند و از  و هواي هند است، چه ظاهر است که خلِق اين ديار با کسي بي



  ٨٤  قند پارسي

  

ان اين ديار را همين طبيعت ها پيداست که قبل از اسالم نيز رايان و فرمانده باستان نامه
  .١“بود

. ها داشتند صفوي اي با مستحضر هستيم که تيموريان هند روابط نزديک و دوستانه
علل   بههزارها ايراني، از آن جمله حتّي افرادي از خانوادة صفويان و امرا و وزراي آنها

ت که هند منتقل شدند و در رفاِه زندگي كردند، ولي اين هم حقيقت اس  بهمختلف
ها و  كردن سفيران دوستي و نامه وجود رد و بدل تيمورياِن هند و صفويان ايران با

يکديگر اعتماد کلّي   بهپيامهاي خلوص و مودت، بنابر علل سياسي و نظامي و خاکي
نفع آنها بوده و   بهکردند که دو کشور اقداماتي مي هر. ترسيدند نداشتند و از يکديگر مي
. شد ش حفظ موقعيت خود، منافع کشور ديگر ناديده گرفته ميبعضي اوقات در تال
حزين   بهحفظ منافع خود نباشد و بايد  بهکشوري نيست که مايل. سياست همين است

گزاران و  يادآور شويم که همة تيموريان هند دست نشاندة آنها نبودند که مثل باج
رست نيست که تيمورياِن هند اين نظر حزين هم د. کردند زيردستان آنها هند را اداره مي

دارد که داراي گزارشهاي مفصّل رد و  منابع معتبري وجود. »داشتند آشنايي مسدود راِه«
اسم سفرا و متون . ها و پيامها مابين اين دو خانوادة بزرگ شاهي است بدل سفرا و نامه

 Indo-Persianاند و کتاب  هاي شاهي تاکنون در منابِع معتبر و معاصر مضبوط نامه

Relationsکند االسالم اين موضوع را مفصّل بررسي مي  تأليف استاد رياض.  
، چون )١٧٣١-١٧٢٢(حزين نوشته است که در زمان سلطنت شاه طهماسب دوم 

ها  صفوي  بهضعف گراييدند، تيموريان اصالً  بهها زوال نهاد و صفوي  بهاوضاع سياسي رو
 کردند و آشنايي را باز و پسرش حسين راهويس افغان  عکس با مير  بهکمک نکردند و

ويس عليه  ولي قضيه اين است که مير. اين درست است. ها هم نوشتند آنها حتّي نامه به
او با . ايران فرستاد  بهکرد و گرگين، استاندار قندهار، او را گرفت و ها شورش صفوي

گرگين . ار برگشتقنده  بهحج رفت و سپس  به.کرد دربار صفوي روابط دوستانه برقرار
شاه  نام بهادر  بهخطبه. کرد داد و خود را زيردست تيمورياِن هند اعالم را شکست

کرد و او را علي مردان  ظاهر قبول  بهپادشاه اين موقعيت او را. تيموري هند خوانده شد
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ولي اين اقدام سياسي پادشاه تيموري، اضطراري و مصلحت سياسي . کرد خان خطاب
  .بود

شاه سلطان حسين صفوي   بهصورت اين پيشامد را نپسنديد و پنهاني ره  بهاو
ويس در قندهار اطالع داد و خواستار  او را دربارة خطر حضور مير. اي نوشت نامه

  .هاي اين دوره، اين امر مقدور نبود اقداماتي عليه او شد، ولي براي صفوي
زيب  عد از اورنگويژه ب  بهعاي حزين هم درست است که تيموريان هنداين اد
  .شدند هند فرستاده مي  بهکه نمايندگان سياسي ايران حالي ايران نفرستادند؛ در  بهسفرايي

هند و   بهحزين چنان که قبالً گفته شد، اطالعات جديدي دربارة حملة نادر
خان بعدي از بيانات باز هم مور. آن را فراهم نکرده است  بهجرياناِت ديگر مربوط

گويد  او درست مي. اند ديِق اظهارات مورخان ديگر معاصر استفاده کردهحزين براي تص
 حزين علّت عدم اعتنا. شاه را نداد که محمد شاه تيموري پاسخ مناسب سفيران نادر

کردند  هاي نادر در دربار تيموريان هند را چنين توضيح داده است که اينها فکر مي نامه به
که نادرشاه در فعق نخواهد شد و بنابراين الزم نيست در افغانستان موفّهاي خود  تالي
هند   بهق شد و باألخرهشاه در برنامة خود موفّ اي برقرار کنند؛ ولي نادر که با او رابطه

  .دهد آمد و دهلي را گرفت که در حقيقت ناکامي سياست خارجي هنديها را نشان مي
رنال بيشتر از سه نفر دربارة كشتار اهل دهلي، حزين نوشته است که در جنگ ک

قزلباش کشته نشدند و بيست نفر زخمي شدند، ولي در شورِش اهل دهلي عليه نادر و 
بردند ـ تقريباً هفتصد نفر  سرمي  بهسربازانش ـ که در کوچه و بازار پايتخت تيموريان

  .کشته شدند و بنابراين نادر دستور قتل عام اهِل دهلي را داد
بنارس، طرق و   بهد از تتّه تا دهلي و از دهليحزين در دوران مسافرت خو

کراهت و نفرت در   بهتمامي اين مملکت را هميشه ناامن و خطرناک يافت و شوارِع
اينجا آمدند، و   بهوجود اين اوضاع هند حزين دربارة ايرانيهايي که با. ١اينجا زيست

ند، چنين هند حمله و اين کشور را تسخير نکرد  بهکه چرا سالطين ايران اين
  :دهد مي نظر
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وجه عدم ضبط سالطين عجم هندوستان را بر ارباب بصيرت واضح است، چه کسي ”
را که مقري و مقاِم اقامتي چون ممالک ايران باشد که بالذات اعدل و اشرف و بالعرض 

اختيار خويش اقامت در هندوستان   بهاحسن و اکمل معمورة ربع مکشوف است، هرگز
توقف در اين   بهت مجبول است که بغير از حال اضطرار راضينتواند بود و طبيع

سرزمين نگردد و اين معني مشترک است در پادشاه و رعيت و سپاه و چنين است حال 
هر که او را حس صحيح بوده در آب و هواي ديگر خاصه در ممالک ايران و روم 

 و قدرت بازگشت نيابد و اين ديار درآيد  بهخبر تربيت يافته باشد، مگر آنکه غافل و بي
سبب موانع و عوارض وي را مجال اقامت در جايي نمانده و سالف ايام   بهيا آنکه

اعتبار رسد  مال و جاهي بي  بهصعوبت و زبوني تمام گذرانيده در اين ديار  بهخويش را
تدريج عادت پذير   بهاالحساس و سفله نهاد بوده، دل بر آن بندد و غايت ضعيف  بهو

  .١“، انس و آرام گيردگشته
حتّي ابياتي . دهد دست نمي خالصه اينکه حزين فرصتي را براي انتقاد از هند از
هند و اهل هند در آنها ارائه   بهداريم که همين احساسات شديداً انتقادآميز حزين نسبت
 آنها با چشم اغماض بنگريم و  بهشده كه بعضي از آنها را نبايد جدي بگيريم، بلکه بايد

  .بگذريم
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د که حزين با دربار آنها وابستگي داشته باشد، ولي او خواستن پادشاهان صفوي مي
  .نکرد قبول


