
  المعاصرين يا تذکرة حزينةسيري بر تذکر  ٤٣٩

  

  ني حزةا تذکرين يالمعاصرة بر تذکريريس
دد سيجواد عسکريمحم ∗  

که است ران ي ايعي شين شرح احوال شاعران و علماي حزةا تذکرالمعاصرين يةتذکر
هنگام اقامتش در  به ي، قمري هجر١١٦٥ در اواخر يجين الهي حزي علمحمد

 يها از تذکره اصرينالمعةتذکر و االحوالةتذکر. آورده استر يرشته تحر  بههندوستان
  . هستندي ادب فارسيار گرانبهايبس

 زنده نگه داشتن دوستان و شاعران معاصر خود و ين تذکره را براين ايحز
 تأليفت نه روز ش آمده بود در مدين او و خان آرزو پيکه باين يبر دشمن ن بنايهمچن
  :مه ذکر کرده استطور که خود او در مقد همان. نمود
حالوت نام آن   بهک نموده باشد و همي مقام هري اثبات کالم ابدا نام وياياح”

  .١“ چشانديشکنان کام تلخ را شربتشکر
 کهبود ش ين، انتقاد از شاعران روزگار خوي معاصرةن از نگارش تذکريهدف حز

  :ديگو  ميو اند زده يمن کار دست يا هباي  هيچ مايه بي
رتر و يز دلينه از هر چيشين پيا  بهت شعرت و منزلي از موقعيت ناآگاهعلّ  بهنانيا”
  .٢“ترند رهيخ
ا او ند اما نوسأشناسند و با او م  مييشاعر  بهشترين را بيران حزيبان هند و اياد

 گوناگون چون يها نهيار در زميات بستأليف صاحب نظر است که با وجود يشمندياند
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  ٤٤٠  قند پارسي

  

 همچنان در يسينو ره و تذکينگار خيث، کالم، منطق، رجال، تاريفلسفه، فقه، حد
  .برد  ميسر  بهيفراموش

  ني حزةدربار
ست ي فرزند ابوطالب در روز دوشنبه ب»ي اصفهانيجين الهيحز «  به معروفي علمحمد

 نزد پدر يدر چهار سالگ.  در اصفهان چشم گشودهجري ١١٠٣اآلخر  عيو هفتم ماه رب
سپس نزد .  بوديرازي شدمحم موالنا شاه ين استاد ويلاو .ل علم را آغاز نموديتحص

، يالني گالدينخ بهاءي، شياهللا طالقان ليخ خلي مشهور آن زمان چون شتادانعلما و اس
اهللا  تيخ عناي، شي طاهر اصفهانمحمد ي، حاجين فسوي حسالدين رزا کمالي، ميهاد آقا
ر  باقمحمد، يرازياهللا ش  طاهر، لطفمحمدرزا ي، مي حسن طالقان سيدري، اميالنيگ

ح بن ي مسمحمد، يفي سمحمد الدين رزا قوامي، مي صادق اردستانمحمد، يصوف
  . کسب علم نمودي فسائيني حسالدين ، کماليم زاهديخ ابراهيل، شياسماع

ز شده ي ني خاطر ويشاني که باعث پربسياري داردب ين فراز و نشي حزيزندگ
مشاهدات خود را . نيزبي است تيشمندياو اند. شه در سفر استين هميحز. است

 يعنيران يخ ايتارتاريک  يها  از دورهيکي ,بين ترتيا  بهکند و  ميت تمام ثبتدقّ با
  .دينما  ميميندگان ترسي آيه را براي صفوةاواخر دور

 ران سفري اي در شهرهاو پدر آغازبا  همراه يرا در سن ده سالگخود  سفر يو
 ي بازاما. دپرداز  ميينينش عزلت و گوشه هبرود و   ميرازيش  بهيکند و پس از مدت مي

رد و يگ  نميکجا آرام چيه. کند  ميسفر  بهگر واداري را بار دي و, ناآرامةيروزگار و روح
  :ديگو  ميطور که خود او همان

   سـلطانم  يستيـ ملک ن   به آنم که 
 رابـن ملک خيا در ايماننده آس

  سـامانم   بـي  ا سامانم اگـر چـه     ب
 رگردانمه سـم که از چـدانررگس

خواهند که او   ميپدر و مادر او .گردد ياصفهان برم  به بعدي چنديرود ول  ميزدي به
 شدت مخالفت بدانست  ميل علمينکه ازدواج را مانع تحصيعلّت ا  بهيازدواج کند ول

 پدر و دو سال بعد مادر خود هجري ١١٢٧در سال . ماند يد و تا آخر عمر مجرد باقرک
  .ددا را از دست
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نگارش اطّالعات دقيق و دست اول درباره 
هر يک از عالمان و شاعران، ضبط دقيق 

چگونگي  سال تولّد و مرگ، اشاره به
وضعيت شغلي آنان، کاربرد اصطالحات 
اداري، اجتماعي و ادبي خاص آن دوره، 

 .ي اين تذکره استها جمله ويژگي از

 رازي شيبندد و راه  ميگر بار سفريشان خود بار دين روان پري تسکين برايحز
ده يرنج. اند  را بدرود گفتهي زندگيمياران قديشود که همه   ميها آنجا متوجام. شود مي

.  اصفهانةن زمان مصادف است با محاصريگردد و ا ياصفهان برم  بهشود و  ميخاطر
 و يتن حادثه با تنگدسيمردم بر اثر ا

 پنجه نرمدست و مشکالت فراوان 
ن ين هم دستخوش ايحز. کنند مي

خوانسار و   بهناچار. شود  ميمشکالت
اما حمله . رود  ميخرم آباد  بهاز آنجا
آنجا سبب کشت و کشتار   بهها يعثمان
ن يقول حز  بهشود که  مييعيفج
داند عازم   نمي صالح ماندن در آنجا رايو. “وب دانديالغ حساب کشته شدگان را علّام”

 کشته شده ي عثمانة که اکثرشان در حمل,کان خوديشود تا از احوال نزد  ميهمدان
ن ين در ايناگفته نماند حز.  کننديدگيان رسياوضاع زندان  به آگاه شود و بتواند,بودند

. م شهر دفاع کندي نشان داد و توانست چهار ماه از حرياريجنگ ذکاوت و رشادت بس
 نکه وارد بصرهيکند تا ا  مي خوزستان سفرير شهرهاگيدنهاوند، شوشتر و  به از آنجا

دار خانه يز شوق دياو ن در. روند  ميسفر حج  بهند کهيب  مي رايآنجا جمع در. شود مي
 شود و بعد از چهل روز  ميضي مريمحض نشستن در کشت  بهيشود ول  ميداريخدا ب

. پردازد  مياستراحت  به و در شهر تعضرسد  ميمنيبندر موخا واقع در سواحل  به
  .گردد  ميبصره باز  به شکستهيگذرد و ناچار با دل  ميموسم حج

 آسوده يالي با خييد بتواند جايکند تا شا  ميران سفري مختلف اي در شهرهايمدت
 ها ي تعرض عثمان,ک طرفياز . شدت متشوش شده بود  بهرانيا اوضاع اام. ساکن شود

 ياقتيل  بيخان و نادري قدرت طلب,گري دي حمله اشرف افغان و از سو,گريو از طرف د
 سفر حج  به موفّقه ١١٤٥در سال . ران را دگرگون کرده بودي اوضاع ايشاهان صفو

  .يراني است و ويند خرابيب  ميدر بازگشت هر چه. شود مي
حال   بهي از حد در گذشته بود هرکسيدم، ظلم و تعديهمه جا را خراب د”

  .“ان نهي در ميخود در مانده، دادرس
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رد و در يگ  ميرانيترک ا  بهميشود و تصم  ميار آشفته خاطريران بسياز اوضاع ا
 را ي که ويدر سفر تجار. شود  ميعازم سواحل سنداي  ي با کشتهجري ١١٤٦رمضان 

 ي در ابتدايله باعث رنجش خاطر وئن مسيشناسند و هم مياو را  ده بودنديدر فارس د
 مولتان بهسپس  خدا آباد، بهکّر و  بهشود و از آنجا  ميوارد تتّه. شود  ميهند  بهورودش

 يسرانجام عازم دهل. رود  ميالهور به, در آنجا با  ويماريوع بيسبب ش به. درو مي
قندهار   بهرد از راه کابليگ  ميميماند و تصم  مين شهريک سال با اندوه در اي. شود مي
 يگري سرنوشت خواسته ديول. ار کندي اختينينش  در خراسان گوشهشهي همي و براودر

 ه ١١٥٤گردد و تا سال   مي بازيدهل  بهکند و ناچار  ميقندهار حمله  بهشاه داشت و نادر
ن ي ا,ي با مردم دهلي تند وييپس از مشاجره و هجوسرا. کند  مين شهر اقامتيدر ا

 از آنجاو بنارس  به بعد ي چنديولشود   ميوارد اکبرآبادو د نک  ميشهر را ترک 
ک عمر يگردد و سرانجام، پس از   ميبنارس باز  به دوبارهيول. رود  ميآباد ميعظ به
د و در باغ يگو  مي را وداعي جهان فانيهجر ١١٨٠ل االو ي جماد١١ در شب يشانيپر

  .شود  ميخاک سپرده  بهان شهر بنارسيفاطم
ان و علم يعي مردم هند، مورد احترام شةش درباريها ييسرا ن با تمام هجويحز

ارتگاه خاص و عام شده ي در بنارس زي وة بعد از مرگش مقبرودوستان هند است 
  :قول خود او  بهن شهر دلبسته بوديا  بهزين نيخود حز. است

 نجايهر برهمن پسر لچهمن و رام است ا نجايت اـام اسـبد عـروم معـنارس نـاز ب
ث، اصول و فقه، يش اعم از فلسفه، منطق، حديعمول زمان خو علوم مةهم  بهنيحز

س يتدر  بهي و در مراحل مختلف زندگخ مهارت داشتيکالم، علم رجال و نگارش تار
 و ورزيد  ميش معاشرت ي معاصر خوي با همه علما و فضاليو. ز پرداختين علوم نيا

 اثر دويستش از ي ب ودارد ياديات زتأليفن يحز. پرداخت  ميبحث و جدل  بهبا آنان
  . مانده استي برجايمکتوب در نظم و نثر از و

   حزينةتذکرا  يالمعاصرينةتذکر
. يجين الهي همعصر حزيراني ايعي شي است در شرح احوال شاعران و علمايا تذکره

 ه ١١٦٥ تا ١١٠٣از سال را  مؤلّفکصد تن از عالمان و شاعران معاصر ين تذکره يا
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 در هنگام اقامتش در هندوستان و ه ١١٦٥ تذکره را در اواخر نين ايحز. شود يشامل م
او .  شروع شده استي انتقادايي مهن کتاب با مقديا. ده استکر تأليفظرف نه روز 

 افته است،ي آن، شاعر نيقي حقي را در معنايچ شاعرين دوره، هيمعترف است که در ا
 مورد قبول قرار يتا حدان پردازد که شعرش  مييذکر نام شاعران  به,ن خاطريهم به

، آنها را مملو از ان خود معاصريها مه ضمن نقد تذکره در مقدمؤلّف. گرفته است
 داند و ضعف آنها را عدم دقت در ذکر احوال و  ميفات و اشتباهات فاحشيتحر
 .کند  ميشاعران ذکر  به در نسبت دادن اشعارياطياحت بي

  :ديگو ي مسان آن دورهينو در انتقاد از تذکره
 ييش و القاب و نعوت نگارند و جايد صفحه صفحه ستايد و نشايآنجا که نبا”

خطابات افاضل و . ل مقام آرندير نام و تنزيتحق  بهسته استيسته و شايکه با
اشراف و اعالم اطالق   بهنانيان و عوانان کنند و القاب ايکار جمر  بهاشراف

ف يست هر تحريح نيقدرت بر تصحسند چون ي وا نوييهر چه را از جا. ندينما
کار برند و   بهف و هر سقط و غلط که در نسخ افتاده باشد همه رايو تصح

  :صواب شمارند مصرع
  ١“ غلطءخود غلط، معني غلط، مضمون غلط، انشا

ل شامل شرح ا فرقه اويل بخش او: مه، دو بخش داردن، عالوه بر مقدي حزةتذکر
خان  ي علالدين سيد معاصر اوست که با نام صدري تن از علماستيحال و نمونه آثار ب

 ؛ابدي  مي خاتمهيالني الجالدينصدر  بهشود و  مي آغازيني احمد الحسالدين  نظام سيدبن
 يک تن از شعراي و نمونه اشعار هشتاد و ي شامل شرح زندگان,ا فرقه دوميبخش دوم 
نام   بهشود و  مي آغازينيد قزويطاهر وح محمدرزا يسنده است که با نام ميمعاصر نو

اين ان کرده است که همه ي باحتصر بنيحز. ابدي  مي خاتمهيرازي شمحمدرزا يم
 همعصر يها سه با تذکرهين تذکره در مقايا.  هستنديعه اثناعشرياشخاص در تذکره ش

 يدر پةا در خاني کرده است ي را که معرفي شاعران.دارد يم ممتاز يها يژگين ويحز
 او از ةتذکر. اند ا استاد او بودهي و مراوده داشته است يشان دوستيا با ايمالقات کرده 
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ارزش , از مزاياي ديگر تذکره حزين
تاريخي آن است، مؤلّف ضمن 

حوادث و  معرفي شاعران، گاه به
وقايع اجتماعي و سياسي عصر 
اشاره کرده و وضع حکومت و 

 .حاکمان را باز گفته است

 مشابه و معاصر يها د در تذکرهي که شادارد يق و قابل اعتماديات دقاطّالعث ين حيا
ک از عالمان و شاعران، ي هر ةل دربارق و دست اويات دقاطّالعنگارش . افتينتوان 

 آنان، کاربرد يت شغلي وضعيچگونگ  بهد و مرگ، اشارهق سال تولّيضبط دق
ن تذکره ي ايها يژگي خاص آن دوره، از جمله وي و ادبي، اجتماعياصطالحات ادار

  .است
 ذوق و ين که خود شاعر و دارايحز

 شاعران و ة شاعرانه بوده، درباريسنج نکته
 کرده است که ذوق ييمعاصرانش اظهارنظرها

 گاه در اشعار يو. دهد مي  او را نشانيانتقاد
 يفاو هنگام معر. کرده استنيز  يآنها تصرفات

ک ينقد شعر هر   به با صراحت,شاعران
 ين کتاب اعتباريا  بهثين حيپردازد و از ا مي
ت دقّاست ن افراد کرده يک از اي شعر هر ةن درباري که حزينقد  بهاگر. بخشد  ميژهيو
گر و در موارد يکدي  بههيبرد همه شب  ميکار  بها که ريم شد که عباراتيم متوجه خواهيکن
 ط متوسينان را شاعرانآاو .  استپرداختهن نوع نقد يا  به پرکردن سطوري براياريبس
  :ديستا  ميکساني باًيشمارد و همه را تقر مي

 طبعش ي مؤمن صاحب مشهدمحمدطبع موزون داشت؛ : يرازي شمحمدرزا يم
سخن مانوس   به:ي کرمانمحمد الدين نمود؛ نوري و معنويق لفظيافت دقايموزون و در

اش در شعر  قهيسل:  جعفر راهبمحمدرزا يزد؛ م  ميسته از طبعش سريات شايو اب
 فاتح ير رضي؛ ميشعرش در کمال مالحت و استوار: يا رضا اصفهاندرست است؛ ملّ

  . نبودي معنوي و حالتيتيفي از کيخال: يالنيگ
. پردازد  ميشعرشان  بهشتريداند و با دقّت ب  ميگرانيز برتر از دي را نيتعداد اندک

  :ينيد قزويرزا طاهر وحيمانند م
استعداد و   بهالوجوه، عيه من جميانصاف آن است که در زمن دولت صفو”

اورده، يمالزمت ملوک سر فرون  به نگذاشته ويويمهام دن  بهي پايکماالت او کس
اقت و کمال او را شوخگن و يف لي تشريارادي و لوث دنياگر مذلّت چاکر
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ل آن واالگهران ينه در سلک افاضل نامدار و در ذيساخت، هر آ  نميآلوده
  .١“يمقدار در شمار آمد يعال

  :ي تفرشير عبدالغني مةو اما دربار
  .٢“ام دهي ندي او کسي و سخن شناسيشعر فهم  بهرياز نوادر روزگار بود فق”
  :ديگو مياست و   نکوهش کردهيدانش  بيعلت  به راي کاشانيا مخلصاي
 است ي عاريه دانشوريکن چون از سرماي نبود، لياش را در شعر قصور قهيسل”

 بلکه اکثر سخنش با وجود تناسب الفاظ يجد گرفته، گاه  بهو صنعت ابهام را
  .٣“افتد  ميسبک و خام

 شاعران، يفعرف ضمن م آن است، مؤلّيخيارزش تار, نيگر تذکره حزي دياياز مزا
 عصر اشاره کرده و وضع حکومت و حاکمان ياسي و سيع اجتماعيحوادث و وقا  بهگاه

دهد،   مي که او از حال و روز شاعران هر شهرين در شرحيهمچن. را باز گفته است
 ي سکاکي علمحمد شرح حال شود؛ مثالً  مي آن شهر مشخصي و علميوضع فرهنگ

راز و در ي افغانان بر شيالياست  بهي اوليف معرضمن در  کهي اصفهانيا عل و ملّيرازيش
حادثه قتل عام شهر همدان اشاره شده است  بهي دوميفمعر.  

 يگري ديز هنرهايشت آنان و ني معيچگونگ  بهحال شاعران  در شرححزين ةتذکر
 ي براي منبع مناسب,ثين حي اشاره کرده است و از ا, که شاعر بدان آراسته بوده,جز شعر

  .ه استي شاعران عصر صفويشتي و معي وضع اجتماعةمطالع
ا  ملّة دربارمثالً. ه داشته استن افراد توجي اي هنري مختلف زندگيها بهجن  بهنيحز

  :ديگو  ميي اصفهانيعل
د که نغمه سنجان روزگار و ي کشيمقام  بهيقيحسن صوت و مهارتش در موس”

  .٤“ در گلو شکست آوازهيان هر گوشه و کنار را بلنديپرده سرا
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  ٤٤٦  قند پارسي

  

ن يب اين عيتر عمده. ددار زي نيبي معااستن تذکره داري که ايوجود محاسن با
 يو. منابع و اسناد معتبر است  به نداشتنيف آن بر حافظه، و دسترس مؤلّيتذکره، اتکا

 يآور  جمعيحواس  بي ويشان حاليت پرين تذکره را در مدت نه روز و آن هم در نهايا
 صرفاً از حافظه خود , ذکر نمونه آثار و شرح احوال علما و شاعرانيرااو ب. کرده است

  .از مطالب را از قلم انداخته است يارين خاطر بسيهم  بهبهره جسته و
. جاز برخوردار استي و اي معاصرش از پختگيها تذکره  به نسبتحزين ةتذکرنثر 

. متفاوت است)  شاعرانحال شرح(با فرقة دوم ) حال علما شرح(ل وة نگارش فرقة اويش
ج آن دوران يانه رايپردازد از نثر مصنوع، متکلّفانه و منش  ميشرح حال علما  بهآنجا که

ش يدعاها. اد استيار زين قسمت بسي در ايکاربرد کلمات عرب. استفاده کرده است
عبارات  و از  وصفيتر ت سادهاعبار  شاعران را با, در فرقة دوميول.  استيشتر عربيب
  .کند  مي استفاده, که خاص شعر است,بانهياد

و   هنديها  که اغلب آنها در کتابخانهدارد ي فراوانخطّي يها ن تذکره نسخهيا
 در لکهنو در سال يات ويمه کليضم  بهبار کي حزين ةتذکر. شوند  مييپاکستان نگهدار

ران يا رد.  منتشر شده استي با چاپ سنگه ١٣١١سال   به و بار دوم در کانپوره ١٢٩٣
ين بار ايلاود ةمن تذکره با مقدچاپ   بهش در اصفهان ١٣٣٤ باقر الفت در سال محم
کوشش   بهها قات و فهرستيهمراه تعل  بهح تذکرهمصح ن چاپ منقح ويآخر. ديرس

ش صورت گرفته  ١٣٧٥ در سال يجين الهي حزةمناسبت کنگر  بهمعصومه سالک و
 .است

  منابع و مآخذ
 .چاپ دارالعلم، بيروت, ٦ج ، االعالم: يخيرالدين زرکل .١

 .بيروت, ، چاپ دارالتعارف٦، ص ١٠ ج، اعيان الشيعه :حسن امين .٢

 .ش ١٣٣٢, اصفهان, ، انتشارات کتابفروشي تائيدتاريخ حزين .٣

، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمي، تاريخ و سفرنامة حزين :الهيجي، محمد عليحزين  .٤
 .تهران, ش ١٣٧٥

 .دهلي, ، چاپ جيد برقيبها تذکرة بي :يد محمد حسنس نوگانوي، .٥



  المعاصرين يا تذکرة حزينةسيري بر تذکر  ٤٤٧

  

 .ش ١٣٧٥, ، انتشارات سايهالمعاصرينةتذکر :حزين الهيجي، محمد علي .٦

 .م ١٩٧٣/ش ١٣٩٣، دانشگاه پنجاب الهور، )اردو (المعارف اسالميهةداير .٧

 .ش ١٣٧٦, ، نشر شهيد سعيد محبي، تهران٦ ، جالمعارف تشيعةداير .٨

 .ش ١٣٧٧، ميراث مکتوب، تهران، ل حزين الهيجيرسائ :حزين الهيجي .٩

نقد ادبي در سبك هندي پيرامون : شاعري در هجوم منتقدان: محمد رضا, شفيعي کدکني .١٠
 .ش ١٣٧٥, ، تهرانشعر حزين الهيجي

 .م ٢٠٠٣، چاپ ناردن آفيست، لکهنو، شيخ محمد علي حزين: شميم اختر .١١

 سين فضايلي جوان، انتشارات آستان قد، آذر تفضلي ـ مهفرهنگ بزرگان اسالم و ايران .١٢
 .ش ١٣٧٢رضوي، مشهد، 

، انجمن آثار مجموعة مقاالت کنگرة بزرگداشت علّامه ذوفنون محمد علي حزين الهيجي .١٣
 .ش ١٣٨٠, و مفاخر فرهنگي، تهران

 .ش ١٣٧٢، چاپ سهند، مرآت االحوال جهان نما :بهبهاني، آقا احمد .١٤

  .م ١٩٨١، خراسان اسالمي رسرچ سنتر، کراچي، ارمطلع انو :صدراالفاضل، مرتٰضي حسين .١٥
 .، انتشارات مکتبه بصيرتينجوم السماء :مهدي، ميرزا محمد .١٦

) هند(المعارف عثمانيه حيدرآباد ة، داير٣٣٣ ص, ٦ ، جالخواطرهةنز: عبدالحي حسني، .١٧
 .م ١٩٧٨/ه ١٣٩٨

  


