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نگاهي   با در ادب فارسينگاري و حديث نفس خاطره
  ♦ احوال شيخ حزينةتذکر به

  ∗احمد شرفي
 ي فردي در دست است که يکي ازنگار ل از خاطرهي مفصّنگار ادب فارسي دو تک در

العابدين محمود   اثر زينالوقايع بدايع: يادگارمانده  به۱۸ و ديگري از قرن ۱۶ قرن
، که هردوي آنها از نظر تاريخ فرهنگي و اجتماعي حزيناحوال شيخ  ةواصفي، و تذکر

  .تري است ارزش  با اثراحوال حزين ة تذکراماحاوي نکات سودمندند، 
 واصفي هم حاوي شرح حال نگارنده آن است و هم شرح اوضاع الوقايع بدايع
جواني  اهل قلم زاده شده و بار آمده بود دراي  واصفي که در خانواده.  اوةزمان
سلک ادباي هرات درآمد و مصاحب امير علي شيرنوائي و کاتب امراي در 

دست امير   بهدر همين دوران بود که واصفي شاهد تصرف هرات. جغتايي شد
دست شاه اسماعيل صفوي   بهخان شيباني و سرانجام تصرف شهر محمدازبک 

 سالگي، ۷۰آسياي ميانه رفت و پيش از درگذشتش، در   بهشد و آنگاه
در اين کتاب خاطرات، واصفي زندگي ادبي و . تحرير کشيد  به راالوقايع بدايع

  .کند  ميقرن پانزدهم و شانزدهم براي خواننده ترسيم سياسي هرات را در
  علي حزين محمد شيخ ةتذکر
 فارسي، در علي حزين، از آخرين بازماندگان تواناي سبک هندي در شعر محمدشيخ 
ق در بنارس  ه ۱۱۸۱/م ۱۷۶۷سال  هان زاده شده و درق در اصف ه ۱۱۰۳/م ۱۶۹۲سال 

                                                   
  .بخشي از يک مقاله  ♦
  .پژوهشگر ايراني  ∗
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حزين در دوران زندگي طوالني خود شاهد حوادث تاريخي بسيار در يکي . درگذشت
 اصفهان از ةه، محاصردوران افول صفوي: ترين دوران تاريخ ايران بوده است از بحراني

. هند  بهرکشي اوشاه و کشورگشايي او و لشک و سقوط آن و ظهور نادر ها سوي افغان
ايران و عراق و حجاز و هند سرانجام در هند اقامت  حزين پس از سفرهاي بسيار در
خاطرات خود ) ق ه ۱۱۵۴/م ۱۷۴۲سال  در( سالگي ۵۳گزيد و هم در آنجا بود که در 

ات سودمند از اوضاع آشفته ايران در آن دوران اطّالعاين کتاب که حاوي . را تأليف کرد
ت گوناگون از اوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي کشور است، براي ااطّالعو نيز 

 شده و منتشر)  خطّي آنةبراساس دو نسخ(زبان انگليسي   به۱۸۳۰نخستين بار درسال 
 که خود نوشته است تاريخ احوال شيخ حزينعنوان   زير۱۸۳۱سال  متن فارسي آن در

 ت وماهي شرح کوتاهي از با حزين خاطرات خود را. طبع رسيده است  بهلندن در
نباشد کم نظيراست نظير بي کند که اگر مي ي آغازنگار ت خاطرهاهمي:  
 کارگاه آفرينش تحصيل عبرت چون انسان را بهين ثمره و گزين سرمايه در”
تدوين کتب   بهشناسان وقت دانشمندان و قدر ست که گروهي از ااين از ست وا

 آن کار را در خود روزگار داخته برخي ازاحوال هربد و نيک پر تواريخ و تحرير
طبقات انام علي   بهترا نسب اند و بالجمله تصفح ِسير و اخبار پايان برده به

آشفتگي تلف   بهگشته عمر چون اين سوا است و شمار  بياختالف مراتبهم فوايد
براي   گذشته راايامچشم حقيقت مالحظه احوال خود نمود سرگذشت   بهکرده

که ناقل  نقل احوال ديگران بسا باشد فايده عبرتي نديد و در  خالي ازنگرندگان
شرح احوال خويش مجال آن   دراماتخليط و اشتباه افتد  ها سبب را بنابر
  .١“نيست

 مطالب کتاب. ي استنگار  متداول در وقايعةهمان شيو  بهي حزيننگار سبک خاطره
ده شاهد وقوع آنها بوده تدوين شده ترتيب تاريخ وقوع آنها و يا زماني که نويسن به

هاي  شرح شنيده  به در مواردياماحزين شاهد و ناظر بسياري از اين وقايع بوده . است
وي . خود پرداخته و از اين راه رويدادهاي عمده را در خاطرات خود آورده است
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 بخش تدوين کرده و در سرآغاز هريک فهرست کامل مطالب ۴۸خاطرات خود را در 
يکم، . شود  ميمحتواي خاطرات حزين از چهار بخش متمايز تشکيل. ورده استرا آ
 که  حزينةسفرنامدوم، . شخص او مربوط است  بهحديث نفس نگارنده که حال و شرح

شامل سفرهاي بسيار او در مناطق گوناگون ايران و عراق و حجاز و خليج فارس و هند 
کرده و  سفر ها آن  بهو ادباي شهرهايي کهعلما و فضال   باسوم، شرح ديدارهاي او. است

  .آن دوره بحراني چهارم، شرح اوضاع آشفته سياسي کشور در. شرحي از علماي بالد
ت دارد ي بيشتر از ديگر مطالب کتاب اهمينگار اين ميان آنچه از نظر خاطره در
حزين در نخستين .  کتاب است که در ادب فارسي نظير کم داردةحال نويسند شرح

شرح نياکان خود که از علماء و فضالي زمان   به»راقم اجداد«صل کتاب زير عنوان ف
آورد و در فصل سوم   ميحال پدرش را پردازد و در فصل دوم شرح  مياند خود بوده

شعر و شاعري داشته و از تحصيالت   بهکه از دوران کودکياي  والدت خود و عالقه از
 تحصيالت فرزندان علماء و ةد که از نظر شيوگوي  ميمقدماتي خود و استادانش سخن

مواد درسي و کتابهاي درسي، در حدود مقدقديم، خالي از فايده ةمات مدارس علمي 
شرح حال و حديث نفس حزين مربوط و در چند فصل ديگر کتاب   بهآنچه. نيست

ي زيبا صنمي شورانگيز و رو  به عشق و عاشقي و شيدايي اوةپراکنده است شامل سانح
  :شعر و شاعري و تدوين چهار ديوان از اشعار اوست  بهآوردن او

 زيبا شمايلي بود ة حسني و شيوة از حوادث و وارادت غريبه جذبايامآن  و در”
 نشينان کاخ دماغ را طرفه شوري درافتاد و از دل زاويه. که دل را شيفته ساخت

نشينان آن  و خاککه دل افتادگان  طرفه آن. قرار فتنه و آشوبي برخاست بي
در اثناي آن آزار ”گويد   ميفصل يازدهم در. “سرکوي از چند و چون بيرون بود

 ديگران. نوشتن نداشتم ل مانده بودم شعر بسياري گفتم و قدرت برچون معطّ
پس اشعاري که از بدايت تا آن اوان جمع آمده بود فراهم آورده . نوشتند مي

ات و رباعيات و تخميناً هفت مثنوي و غزليب شد مشتمل بر قصايد و ديوان مرتّ
١“ل ديوان اين خاکسار استهشت هزار بيت و آن او.  
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اين ميان آنچه از نظر  در
نگاري بيشتر از ديگر  خاطره

ت دارد مطالب کتاب اهمي
 کتاب ةحال نويسند شرح

است که در ادب فارسي 
 .نظير کم دارد

کنار ايران و هند و عراق حجاز موضوع  گوشه و  بهحزين شرح سفرهاي بسيار
غالب اياالت و واليات ايران از فارس و اصفهان   بهحزين. د کتاب استهاي متعد فصل

ان و خراسان و کردستان و همدان، کرمانشاهان و کردستان و و گيالن و مازندران و کرم
 و شهرهاي معتبر هند سفر عباس آذربايجان و عتبات و حجاز و يمن مسقط و بندر

کرده و شرح اين سفرها را در خاطرات خود آورده و 
شرح اياالت و والياتي که ديدن کرده   بهدر مواردي

 دارالمرز ةپرداخته است و از جمله شرحي دارد دربار
 اصفهان پيش از ايلغار افغان و ةگيالن و شرحي دربار

  .توصيف شهر ويران شده پس از آن سانحه
الت حزين در سفرهاي مأمشاهدات و ت از

علما، فضال، ادبا و  گوناگون ديدار و آشنايي او با
شرح اين . شعراي شهرهاي گوناگون ايران است

ه در باره اين کسان است حال و هواي فرهنگي و شرحي کوتا  باديدارها که غالباً همراه
  .کند  ميآن دوران تصوير علمي کشور را در

دست   بهاوضاع آشفته سياسي کشور از محاصره اصفهان و سقوط آن تصوير
دست لشگريان   بهآن گرفته تا اشغال گيالن و مازندران  بهو رويدادهاي مربوط ها افغان

هاي  دست عساکر عثماني و ظهور نادر و جنگ  بهانروسيه و اشغال آذربايجان و کردست
شورشيان داخلي و بيرون راندن سپاهيان بيگانه و سرانجام سلطنت او و کشور  او با

شرح برخي   باهاي حزين ضمن اين سفرها و يا براساس شنيده گشايي او در هند نيز در
  .جزئيات ترسيم شده است

ادب فارسي  ي و درنگار ، که در وقايع»من نويسنده«از نظرسبک نگارش و تأکيد بر 
 ضمير«  باغالباً يا خفض جناح و فروتني از خود  بامتداول نبوده، حزين راه ميانه برگزيده و

  .کاربرده است  به را کمتر»من«عنوان فقير يادکرده و ضمير   به و يا»سوم شخص مفرد
 ينگار سي و تاريخگوشه و کنار ادب فار خاطرات حزين در که اجزاء و عناصر با آن

 گرد آوردن همه اين موارد و مضامين در يکجا و تدوين آنها در امامتداول سابقه دارد 
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ي ايران مديون اين نگار اين بابت تاريخ خاطره سابقه است و از  بييک کتاب واحد
  .ابتکار حزين است

اند خاطرات و  شرح خاطرات پرداخته  بهتفصيل حزين  بهجز اين دو کتاب که
 خان و علما و ادبا در دست است که دو نمونه از آنها رارؤهاي پراکنده از م سب حالح

فصلي از جامع مفيدي از : کنيم  مياختصار بررسي  بهاند  يادگار مانده۱۷که هردو از قرن 
اين دو نمونه را . محسن فيض کاشاني ا شرح صدر از ملّة مفيد بافقي و رسالمحمد

 که يکي شرح اوضاع ديواني و ديگري شرح اوضاع روحاني ايم اين جهت برگزيده از
پرستي و حب نفس اماره و لوامه و دنيا  وجه مشترک هردوي آنها انتقاد تند براما. است

  .عقبي است  بهجاه و ماِل عمال ديواني و اهل عمائم و سير و سلوک آنها از دنيا
جيفه دنيوي   بهاعتنا  بيي وعرفاء حقيق حکماء و  محسن فيض کاشاني، ازمحمد املّ

هاي مذهبي بود، که در آن دوران در معرض قتل و غارت  تو حامي ضعفا و اقلي
مقاله تدوين کرده   سالگي در دو۵۸وي شرح صدر را در . متشرعين ريائي قرار داشتند

در شرح بعضي از احوال ” و “از حقيقت حال علم و علماءاي  در بيان شمه”: است
مورد بررسي   ديني رايمقاله نخست علما فيض در. ١“د اين دارابتالءپريشاني خو
که  که علم ظاهر دارند و آنان اند، آنان علماء سه طايفه ”گويد  ميدهد و  ميانتقادي قرار

که علم ظاهر  اما آنان. “که هم علم ظاهر دارند و هم علم باطن علم باطن دانند و آنان
که  آنان. “دنيا بفروشند  بهدنيا خالي باشند، بلکه دين رات کم باشد که از محب”دارند و 

اند که روشنائي آن از حوالي خودش تجاوز  و ايشان مانند ستاره”علم باطن دارند و بس 
که مثل ايشان مثل آفتاب ”که هم علم ظاهر دارند و هم علم باطن  سرانجام آنان. “نکند

است که عالمي را روشني تواند داشت و ايشانند که سزاوار راهنمايي و رهبري 
  طعن اهل ظاهررهبري و پيشوايي برآيند، محلّ درصدد] آنگاه که اما. [خاليقند

گردند،   ميکفر و زندقه مرسوم  بهکشند و نزد ايشان مي ها تگردند و از ايشان اذي مي
دهد و علماي دنيا که امناي   ميتي روعامه جاه و عزّ ين هنگام ايشان را نزدچراکه در ا

                                                   
ق ده رساله محقّ: ا محمد محسن فيض کاشاني، شرح صدر، اين رساله در اين مجموعه چاپ شده استملّ  .1

 .۴۷-۷۳، صص ۱۳۷۱اهتمام رسول جعفريان، اصفهان،  بزرگ فيض کاشاني، به



  ١٧٨  قند پارسي

  

خاطرات  که اجزاء و عناصر با آن
گوشه و کنار ادب فارسي و  حزين در

 متداول سابقه دارد اما نگاري تاريخ
وارد و گرد آوردن همه اين م

مضامين در يکجا و تدوين آنها در 
 سابقه است و از يک کتاب واحد بي

نگاري ايران  اين بابت تاريخ خاطره
 .مديون اين ابتکار حزين است

 سخن ةدر ادام .١“ديگري باشد  باکه دنيا که معشوق ايشان است توانند ديد نمي دنيااند
اگر کسي گويد چرا ضد و نقيض در اهل علم بيشتر ”پرسد   مي محسن فيضمحمد املّ

  : جواب گوئيم که“از اهل ساير ِحرف و صناعات است؟
جهت آن که علم غذاي روح  به اوالً

 طالب علم بايد که ذات خود را …است
امراض روحاني و هواجس نفساني تنقيه  از

کند و بعد از آن متعرض تحصيل علم شود و 
اين قوم اکثراً در اوان جهالت و خبث 

 باشد سريرت که نفوس ايشان مبتال مي
  شيطاني،انواع امراض نفساني و اخالق به
تناول   بهتهذيب نفس، مشغول تنقيه ِسر و بي

 علم غذاي روح که عبارت است از
 ثانياً بيشتر آناني که دعوي علم و …شوند مي

اند  کنند از فضيلت علم عاريند، بلکه اقتصار بر علم اصطالحات اين قوم نموده  ميدانش
  .٢اند جهال علماء االمر حمالند و نزد عوام و و در نفس

 شرح بعضي از احوال خويش که مجادله  بهمحسن فيض در مقاله دوم محمد الّم
 آورده »سوم شخص مفرد«  با را»من نويسنده«فروتني   بهعلماي ظاهر است پرداخته و با

کاشان و اصفهان و عتبات در تلمذ بزرگان  وي ابتدا تحصيالت خود را در. است
 شيرازي در الدينتلمذ نزد صدر  بهگاهدهد و آن  ميحکمت و عرفان و علوم ديني شرح

  و هشت سال“افکند  ميقبول علم باطن يگانه دهر بود رحل اقامت که در”قم 
گردد و   ميايشان سرافراز» شرف مضاِهرت« بهشود و  ميرياضت و مجاهده مشغول به

ه و تدريس و ترويج جمع  بهرود و آن گاه در کاشان  ميشيراز  بهدو سال نيز همراه ايشان
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تکليف بودن در «خواند و   ميدرگاه  بهکه شاه صفي او را پردازد، تا آن  ميجماعت
  :کند، اما  مي»خدمت

چون در حوالي و حواشي ايشان جمعي از علماي ظاهر بودند و بنده هنوز خام 
ر آن جماعت ميس  باديد، چه ترويج دين  نميبود، مصلحت دين و دنياي خود را در آن

بنابراين از خدمت استعفا . رفت  ميو آن آزادگي و آسودگي دنيا از دستخامي  نبود با
  .١اجابت مقرون گرديد  بهبحمداهللا که. نمود

گذراند تا   مي»فراق بال و رفاه احوال  بهنواي بينوائي و«  باتيمحسن فيض مد املّ
  :د کهزن  مياو نهيب  بهشود و نفس ملَکي  مي ثاني احضارعباسدرگاه شاه   بهکه آن

وجود   باکهاي  ست که چون در معرض سايه درخت دولتي افتاده اوظيفه تو آن
  استقرار قواعد ملک را» توامانالدينالملک و«مقتضاي   بهکمال عظمت و وفور حشمت

اتساق اعمال دولت   بهرا] تدين و ام[ت استمرار دين منوط فرموده و اطراد امور ملّ به
اينجاست که استقامت احوال مملکت و استيصال دعواي العنان ساخته و از  شريک
وجهي منتظم است که مزيدي   بهسفارت گُرز و تير و وساطت رمح و شمشير  بيدولت

ر نيست بايد که اکنون که از باريافتگان اين بارگاه اعلي شده، روي بر آن متصو
مستقيم از ترويج دين قويم و رهبري صراط اي   دقيقه…بدان جناب آورده توجه
  .٢نگذاري فرو

مکارم «رود و او را جمع   ميدرگاه شاه  بهمحسن پس از کشاکش بسيار محمد املّ
اقامه جمعه و جماعت در   بهيابد تکليف او را  مي»پايه قدر مِلکي  بااخالق ملَکي

 تي بازتابد و پس از مد  تفتين علماي عوام را برنمياماکند   ميپايتخت دولت اجابت
  .دهد  ميگونه شرح فيض دستگاه روحانيت را بدين. آورد  ميگيري روي هگوش به

  وجاهالن عاِلم آسا که اراده علو قومي از غوالن آدمي پيکر و ازاي  بنابراين طايفه
ره ايشان از دين حق و حقدين اماسرهاي ايشان جاي گرفته بود و نفوس  فساد در

 و جمعي از ارباب …کوشيدند  مينستندتوا  مي در اطفاء نوراهللا تا…منسلخ گرديده

                                                   
 .۶۴ص , ا محمد محسن فيض کاشاني، شرح صدرملّ  .1

  .۶۶- ۶۷همان، صص   .2



  ١٨٠  قند پارسي

  

  رياستبزدند سر ح  ميکردند و دم از علوم شرعيه  ميعمايم که دعوي اجتهاد
 و گروهي که از …آوردند  نميف فروديلأ صفاي تةت و صفّدرگاه دارالشفاي جمعي به

غايت دور بودند و از دين نظري در ايشان رمقي نمانده بود جمعه و   بهتافق انساني
  .١نمودند  ميجماعت را نزد عوام عار و ننگ و مکروه و حرام

از احوال کثيراالختالل اي  شرح شمه«عنوان  را زير  مفيد فصلي از کتاب خودمحمد
خاطرات  به ٢»ف کتاب افادت اياب جامع مفيدي مفيد مؤلّمحمدسرگشته وادي ناکامي 

  نفس ملَکية بر معارضدر اين رساله نيز اساس حديث نفس. خود اختصاص داده است
 محمد تفاوت حديث نفس مفيدي باحديث نفس مالاما. نفس اماره و لوامه است با

سر و درد   شور تحصيل کمال در…ست که نورالهي از نوجواني امحسن فيض در آن
اين توشه  بافرمايد و او را  ميتي در وجود فيض کرامتطلب علم در دل و اخالص ني 

گردد و از شرارت وجود   ميعالمان ريايي روبرو  با از هرسواما. واندخ  ميطلب علم به
 حال آن که مستوفي بافقي از ابتدا اسير نفس اماره و لوّامه. گريزد  ميگوشه عزلت  بهآنان
 مقامات واالي ديواني نايل  بهکشد و  ميشود و حب جاه و مال در وجود او شعله مي
نهيب نفس   بهدهد  ميگامي که فرزندش را از دستشود و پس از ساليان دراز هن مي

خوبي   بهبازنگري حديث نفس خويش فساد دستگاه ديواني را بندد و در  ميملکي دل
که مفري براي خود بيابد خود را اسير مشيت الهي و سرنوشت  دهد و براي آن  ميشرح

 ت رفع مسئوليرد تفويض و اختيار از اعمال گذشته خود  باداند و  ميازلي انسان
: گويد  ميمنصب استيفاي موقوفات دارالعباده يزد سخن  بهابتدا از ارتقاء خود. کند مي
منزل امرا و   بهميان بسته ابرام را شعار خود ساخت و بنابرآن کمر سعي و اجتهاد بر”

دانه درم و دينار مرغ دل همگي را در دام فريب آورده   بهارکان دولت تردد آغاز نهاد و
که يکي  تا آن. “ف آورد تصرةقبض  بهنصب استيفاي موقوفات دارالعباده يزد رام
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  حزينتذکرة احوال شيخ  نگاهي به نگاري و حديث نفس در ادب فارسي با خاطره  ١٨١

  

 شود و او را نصيحت  مياو نازل دوستان مشفق، که همان نفس ملَکي است، بر از
  :دهد که مي

ر نمودي کردي و آن را دولت و جاه تصو ها اين منصب که در طلب آن سعي
معي که پيش از اين در اين چه ج. ي است مذمومعملي است شوم و مهم

رفاه حال در عشرت و   بهمنصب اقدام نموده و علم اقتدار افراشته بودند روزي
بلکه از . فراغت خاطر بر بستر استراحت نغنودند  بهشادکامي نگذرانيده و شبي

زمان ظهور فلق تا هنگام غروب شفق در گفت و شنود محصّالن شديداالنتقام يا 
دانم نصيحت من در تو   مياما. خوردند  ميبرام خون جگروظيفه خواران کثيراال

 غفلت بر پيش ةاي جاه پرداثر نخواهد کرد و شره نفس و حرص مال و تمنّ
داني که ضرر اين   ميآن که  باات کشيده و راي ترا ضعيف گردانيده است و ديده
  .١کرديها حد و نهايت است در طلب آن سعي  بيغايت و خطر اين مهم  بيکار

اين مهم که من ”گويد که   ميآنگاه مستوفي بافقي در توجيه عمل خويش پاسخ
 مال و جاه نيست، بلکه فايده آن توفيق يافتن است جهت منفعت و حب  بهاختيار نمودم

لطف نواختن و کار عجزه و فقرا ساختن و از آن   بهکه در آن حال تواند دوستان را
ر تصو  بهاين يار عزيز”گويد   مي دوست مشفقاما. “منفعت دنيا و توشه آخرت انباشتن

مهم موقوفات دخيل شدن   بهفايده وهمي و منفعت خيالي خود را در مهلکه انداختن و
  ٢.“دليل جهلست
الوزاره يزد  منصب نايب  بهکشاکش ميان نفس ملکي و نفس اماره است که بافقي در

 سفر  بهکند و روي  ميحالي  بهرا حاليکند اما حادثه مرگ پسر جوانش او   ميارتقاء پيدا
در همانجا  شود و  ميرود و مقيم آنجا  ميهند  بهآورد و پس از سفر حجاز و عتبات مي

  .نگارد  مياست که جامع مفيدي را
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