
  دو کتاب دربارة حزين نگاهي به  ٤٨٩

  

  دو کتاب دربارة حزين نگاهي به
  زندگي و آثار حزين تأليف سرفراز خان ختک(

  )محسن اکبرآبادي الشعرا اثر مير و محاکمات
  ∗ عباسيد نقيس

تأليف سرفراز خان ختک يکي از نخستنين کتابهايي است » زندگي و آثار حزين«کتاب 
) ه ۱۱۸۰-۱۱۰۳(حزين  شيخ علي که در مورد نقد و نظر مفصّل در شرح احوال و آثاِر

م در  ۱۹۴۴زبان انگليسي است و در سال  اين کتاب به. قاره نوشته شده است در شبه
ين کتاب کمياب بلکه ناياب است و جا دارد که تجديد چاپ ا. الهور چاپ شده است

  .زبان فارسي ترجمه گردد شود و هم به
مه کند و در اينجا بخشي زباِن فارسي اين کتاب مهم را ترج نگارند قصد دارد که به

شکلي   اميد است که بزودي ترجمة کامل به,کنم انندگان ميواز آن را پيشکش خ
  :اند استاد شفيعي کدکني دربارة اين کتاب نوشته. جداگانه چاپ شود

”ف خوردم که اين کتاب چرا در آن  مهمترين کتابي که در فرنگ ديدم و تأس
تأليف سرفراز » زندگي و آثاِر حزين«اِب کت, دستم نرسيد روزگار در مشهد به

م چاپ شده و کتابي است بسيار  ۱۹۴۴سال  خان ختک بود که در الهور به
, فارسي ترجمه کند ارزنده و شايد ارزش آن را داشته باشد که کسي عيناً آن را به

  :عنوان اصل آن اين است
Mohammad Ali Hazin, his Life and his Works, by Sarfaraz Khan 
Khatak, Lahore, 1944”1. 

                                                   
  .نو يدهل, دانشگاه جواهرلعل نهرو, ي مرکزياي و آسيمرکز فارس, سانسي فوق ليدانشجو  ∗
 .۱۱۳ص , ۱۳۷۵, تهران, دکتر شفيعي کدکني, شاعري در هجوم منتقدان  .1

 



  ٤٩٠  قند پارسي

  

  :خوانيم اي چند را مي ترجمه, اينک از مقدمة اين کتاب
ميان  در. خود مينياتور کوچکي از هند است, ترين شهر هندوان بنارس مقدس”

جاهاي ديدني و تاريخي اين شهر يک تعداد بزرگ مقابر نيز وجود دارد که 
  “.ان استمقبرة شيخ علي حزين در فاطمي, مشهورترين آن

قدر با عناصر غيرواقعي و داستاني آميخته  ر آدمهاي ذيثتاريخ زندگي شيخ مانند اک
آميز و خنده  آن داستانها واقعاً مضحکهکه است و گاهي در برخي چنان اغراق شده 

برخي . اند نسل ديگر منتقل شده سينه از يک نسل به آورند و متأسفانه برخي هم سينه به
تأليف محمد حسين آزاد نيز آورده شده و جاي » نگارستاِن فارس«ر از آن داستانها د
به اصالت واقعات و اطّالعات و , وجود دانشمندي و نظر عميق وي تعجب است که با

وي , طور مثال به. اند ها پرداخته تکرار اشتباه منابع آن توجهي نشده و در کمال ناباوري به
براي . ١ بحث حزين و آرزو گنجانده استمعارضة معروف ابوالفضل و عرفي را در

اي از  که غالب محتواي نامه) ۴۲صفحة (» هندي عود«اصالت واقعه رجوع کنيد به
  .در اين مورد آورده است» شيداي هند«جالالي طباطبايي بنام 

  :خوانيم در بخشي از مقدمة کتاب ختک مي
کند که از چهار  مياي برخورد  يکي از زايران مقبرة حزين با مجاور سال خورده”

وزير ) حزين (٢شيخ حاجي: کند اين قصّه را بيان مي, نسل دعواي مجاوري دارد
يک  روزي پادشاه يمن از مالزم خود. ٤ عظيم بودپيشگوياو يک .  بود٣يمن

پادشاه دوباره يک ليوان آب ديگر . او اجراي حکم نمود. ليوان آب خواست
الهي  ظلّ: پادشاه گفت انداخت و بهتعجب  اين شيخ حزين را به. کرد تقاضا
آن نبود  که احتياجي به تقاضاي يک ليوان آب ديگر از مالزم خود درحالي با

يعني چه؟ : پادشاه پرسيد. اين نشانگر شگون نحس است. ناانصافي فرمودند
                                                   

  .٢١٤ص , محمد حسين آزاد, نگارستان فارس  .1
 .حاجي نيز بود, اگرچه حزين» حزين «ديگري ازت صور  .2

اي هم  او تعلّق دور افتاده.  ماندهجاآندر استثناي آن چند روز که در زمان حج  به, وقت در يمن نبود حزين هيچ  .3
  .درباِر يمن نداشت هب

  .١١٧- ٩ص : رک, کرامات شيح اشاره به  .4



  دو کتاب دربارة حزين نگاهي به  ٤٩١

  

بارة اين استاد شفيعي کدکني در
ترين کتابي که  مهم”: اند کتاب نوشته

در فرنگ ديدم و تأسف خوردم که 
اين کتاب چرا در آن روزگار در 

زندگي «کتاِب , دستم نرسيد مشهد به
تأليف سرفراز خان » و آثاِر حزين

 .“ختک بود

قتل عليحضرت  معني اين است که اين مالزم با, حزين پاسخ داد که ظلّ الهي
اين مکالمه را اتّفاقاً , مالزم که عقب در بود.  شدقابض تخت و تاج خواهد

سپس وارد اتاق شد و ليوان دوم را . شنيد
. کرد پادشاه داد که او آن را نوش به

گذشت اين مکالمه بين  چنانکه وقت مي
 پادشاه و وزير در ذهن مالزم نقش

يافتن شانسي  بامالزم  يروز. بست مي
پادشاه را کشت و زمام دولت را بدست 

  .١“ود گرفتخ
الفور سربازان را براي  پادشاه جديد في

گرفتاري شيخ حزين فرستاد که از زبردستي 
بيني واقعات  در حين پيش. شيخ آن وقت در فن خود مشغول بود. خايف بودِي او نذه
دنبال خود را دريافت  واقعة قتل پادشاِه يمن بدست مالزم و فرستادن سربازان به, روز
اختصار بيان کرد   خود رسيد و تمام واقعه را به٢زن او به, ارکاين   شدن بهمتوجه با. نمود

رو شد که ازو  در حال فرار نزد خانة خود با سربازان اتّفاقاً روبه.  اختيار نمودرو راِه فرا
. گفت و فرار خود را ادامه داد“ بايد در خانه باشد”پرسيدند که شيخ حزين کجاست؟ 

او گفت همان , او بازپرسي نمودند خل شدند و از زنش راجع بهخانة او دا سربازان به
چنانکه سربازان بيرون آمدند آن مرد , او برخورد کرده بود مردي بود که بيرون خانه با

دنبال او  اي جدي سربازان به سپس آنان پادشاه را اطّالع دادند و دسته. ديگر آنجا نبود
  .هوده بودبي, هر صورت به, تالش مجدد. فرستاده شد

 هشامگا. تمام و کمال قوت خود مشغول دويدن بود در اين مدت شيخ حزين با
تنة  رمغلوب از گرسنگي و تشنگي و خستگي تمام روز ب. اي يافت خود را در بيشه

                                                   
شاه که اوالً هنگامي که در مالزمت شاه طهماسپ  ادرت ايران توسط نخغصب ت اي است به اين کمي اشاره  .1

  .شاه کلّاً جدا بود اگرچه مقاصد نهاني نادر. شد خوانده مي» طهماسپ قلي«وارد شده بوده 
 .١٣٣- ٥: رک. گاه ازدواج نکرده بود حزين هيچ  .2



  ٤٩٢  قند پارسي

  

گريه و  شيخ حاجي به. صلي صداي مرثيه شنيداز شکاف متّ.  تکيه زد و نشست١درختي
جن گرديد که در کاخ خود در آن  ه پادشاه بنياين موجب جلب توج. هق پرداخت هق

  .شکاف مجلسي برگزار کرده بود
جن يکي از غالمان خود را براي دريافت علِّت گريه و زاري  سپس پادشاه بني

شيخ . گريد غالم از شکاف بيرون آمد و از شيخ حاجي پرسيد که چرا مي. فرستاد
شما ”: غالم گفت.  مرثيه استعلِّت صداي حاجي پاسخ داد که اين گريه و زاري به

شما دوست داريد که يکي از ”: غالم گفت. “بله”شيخ حاجي گفت . “اي ياد داريد مرثيه
. “اگر من توانستم براي شما اجازه بگيرم, جن بخوانيد آنها را در مجلس پادشاه بني

شما طور هشدار بايد بگويم که اگر پادشاه از  اما به”: غالم گفت .“حتماً”:حزين گفت
بار اول که . از شما براي طلب هرچيزي که دوست داريد خواهد پرسيد, خوشش آمد

اما بار , طلب چيزي نپردازيد طور بار ديگر به پيشنهاد نمود چيزي تقاضا نکنيد و همين
طور  همين”شيخ در پاسخ گفت . “شما اهدا کند سوم که پرسيد بگوييد که بنده را به

شيخ حاجي گفت که  کاف شد و دوباره که حاضر شد بهسپس غالم داخل ش. “کنم مي
  .دنبال او بيايد به

پس از . ميان يک دربار ايستاده يافت حزين خود را در, وقتي وارد شکاف شدند
حاال حاجي که در فن . اي بخواند جن از او خواست که مرثيه پادشاه بني, سالم و درود

جن از اجراي  پادشاه بني. آن پرداخت بهاي  صداي پرمايه خواني مهارت داشت با مرثيه
شيخ , هرصورت به. خواهد طلب کند او گفت که هرچه مي او خيلي خوشحال شد و به

بار سوم که . آرامش خود را برقرار داشت و بار دوم هم چيزي طلب نکرد, حاجي
او مؤدبانه درخواست کرد که آن غالمي که او را پيش حضّار , پادشاه از او خواست

از شنيدن اين جمله پادشاه دمغ شد و . او اهدا کند مجلس شاهانه دعوت نموده را به به
من اهدا  خواهيد چيزي به اگر مي”شيخ حاجي گفت . گفت چيزي ديگر طلب کنيد

جن گفت  پادشاه بني, “بفرماييد همان غالم را عطا کنيد وگرنه اجازه بدهيد که من بروم
اما , اين طلب القا نموده م است که شما را بهتقصير آن غال, اين تقصير شما نيست”

                                                   
 .يک درخت نيز در ساختمان فاطميان سهم داشت  .1



  دو کتاب دربارة حزين نگاهي به  ٤٩٣

  

سپس . “خواهيد ببريد هرجا که مي, نمايم شما اهدا مي روي عطاي شاهانه او را به از
  .شيخ حاجي و آن جن از پادشاه رخصت گرفتند و از شکاف بيرون آمدند

جن . “نه”حزين گفت “ دوست داري من سلطنِت يمن را براندازم؟”جن گفت 
, “ديگر چه کار کنم”جن گفت . “هرگز”حزين گفت , “يا من پادشاه را بکشمآ”پرسيد 

حاجي . “چشمهايتان را ببنديد”جن گفت . “بنارس ببريد خواهم مرا به مي”حزين گفت 
حاجي چشمهاش را . کندزسپس جن گفت که چشمها را با. چشمهاي خود را بست

  .کرد و خود را در بنارس ديد باز
کرد و هر موقعي که  حزين در اتاق چپ خانة او زندگي ميشيخ  از آن پس جن با

معجزه آن چيز را  کرد و با او دستش را از اتاق بيرون مي, چيزي نباز داشت حاجي به
  .کرد حاضر مي

در خواب ديد . چنان اتّفاق افتاد که شبي شيخ حاجي زير درخت مورد خوابيده بود
هاي خون از  و قطره) روز مزار اوستهمانجا که ام(که زير درخت مورد ايستاده است 

چکد و تمام لباس او از آن خيس شده است و از خوف مرگ جهيد  برگهاي درخت مي
خاطرش رسيد که  طور تعبير خواب به در همين اثنا به. يغ وحشتناکي زد و بيدار شدجو 

سپس شيخ . خواهند که آنجا يک يادبود وي ساخته شود  از او مي)س(حضرت فاطمه
  . فاطميان را همانجا بنياد گذاشت,حاجي

  :اين است, نمايد تر مي يک ويرايش ديگر اين داستان که نسبتاً واقعي
که نوجواني بنام نادر آنجا يک مالزم   درحالي١حزين وزير شاه ايران بود”

در آن اثنا . کرد شطرنج بازي مي) حزين(وزيرش  روزي پادشاه با. ٢معمولي بود
نادر حکم را بجا . حکم داد که قليان بياورد, نجا ايستاده بودنادر که هما پادشاه به
اما هنگامي که پادشاه پک . زد و بازي خود را از سرگرفت پکپادشاه چند . آورد
او کوششي براي , هرصورت به. زغال سنگي داغ روي پاي نادر افتاد, زد مي

                                                   
 .جاي ديگر زمين نبود هند و در واقع هيچ, يمن, گاه وزير پادشاه ايران حزين هيچ  .1

نادر با شکست دادن تاتاريان ازبک که , در زمان دولت سلطان حسين, مدتي قبل از جلوس شاه طهماسپ  .2
 The History of Nadir). شهرت خود را جاويدان کرده بود, خراسان حمله کردند ميالدي به ١٧٢٠سال  به

Shah, pp.82-89)  ۸۰ص , االحوالةتذکر؛ ۹۰ص , همان. ( ميالدي امير ارتش شد۱۷۲۷-۸و در سال(  



  ٤٩٤  قند پارسي

  

 نابود حتّي جلد و گوشت پايش سوخت و استخوان داشت, انداختن آن نکرد
پس «انکشاف منبع بو از نادر پرسيد  شد که پادشاه از بوي آن نگران شد و با مي

نادر چنين پاسخ داد که من با خرسندي »  بسوزداچرا گذاشتي که آتش تر
, حرکات مزاحم تفريح شاهانه بشوم جاي آن که با خواستم که پايم بسوزد به مي

» آيد ين قرمساق بوي شاهانه مياز ا«حزين چنين اظهار نمود که , بر اين عمل
  .“ اما او خشم خود را ظاهر نکرد,اين حرفها نادر را تا حد بزرگي رنجانيد

, ١مرگ پادشاه تمام شد هچنان اتّفاق افتاد که در کشاکش سياسي براي برتري که ب
خواست از حزين براي  حاال او مي, موفّقيت بر تخت شاهي ايران نشست نادر با
هند آمد و  او به. اين امر موجب فرار حزين شد. انتقام بگيرد» قرمساق« واژة کاربردن به

  .در دهلي سکونت کرد
ذوق و بويژه پاسخهاي منظوم يکي از آن مالزمان  در دهلي داستانهاي خدمتکاران با

نتوانست  خود ٣دنعلِّت طبع خوشاي اما حزين به. بسيار شهرت دارد, ٢نام رمضاني به
  .بنارس رفت و مزار او همانجاست هلي را بپذيرد و در نتيجة آن بههواي درباِر د

مانند دو داستان مذکور پر از کنجکاوي و اغلب , بازگوية سوم از زندگي حزين
) ۱۲-۲۳ص (م  ۱۹۲۷ژانويه , شامتحت تأثيِر داستان دوم نوشته شده است و در مجلّة 

  .چاپ شده است
ارزش اين  قيقت و دروغ است و کامالً بيترکيب شگفتي از ح) ۱۴-۲۰(اين داستان 

که اين روزها عضو هيئت مالياِت ايالت  (V.N. Mehta, ICS, Banarasتقاضاي  مقاله به
پروفسور دابت . توسط پروفسور ظفر حسين دابت نوشته شده است) متّحده است

هاي دابت موجب  تشکيک). ۲۰ ص(عناصر واقعي مقاله اشرافي ندارد  خودش راجع به
  .٤ک يادداشت طويِل مدير مجلّه نيز شده استي

  :نويسد ختک مي
                                                   

  .شاه طهماسپ ثاني بدست نادر شاه معزول شده, آخرين شاه ايران  .1
  .نگارستان فارس براي اين داستانها رجوع کنيد به  .2
  .شود انسته ميدطبع خوشايند خود  هدر هند حزين عموماً ب  .3
  .٢٢- ٢٣ص   .4



  دو کتاب دربارة حزين نگاهي به  ٤٩٥

  

انگيز است که از  اين حيرت
حزين تا , »االحوالةتذکر«
اي درست نشده  حال استفاده به

 است

اکنون . ام برخي از نکات واقعي اين مقاله را در کتاب خود مورد استفاده قرار داده
هاي آن را  برخي از نادرستي, صورت داستاني غيرعادي پس از خالصة آن به

  .نشان خواهم داد
حزين اتاليق شاهزاده : طبق داستان

نادر در . ١پسر شاه عباس ثاني بود, طهماسپ
آن زمان يک سرباز معمولي بود و شايد 

  .٢پادشاه بود ي مالزمدار شغل هعهد
حزين از , روزي در حين تدريس شاهزاده

اي  نادر در کاسه, نادر يک ليوان آب خواست
 را زيِر کاسه نگذاشت سينيآب خوردن پرداخت اما نادر  حزين به.  آب آوردسينيروي 

نادر  خشم به او با. هاي آب روي جبة حزين افتاد و قطره)  معمول آن روزگار بودکه(
  .نگاه کرد و ممکن است سرزنش نيز کرده باشد

حزين خيلي بيزار بود و ) و کاربرد واژه زشت(اما او از رفتار , نادر کاسه را برد
  .حضورش نرفت دوباره هيچگاه به
ايران و  او کامالً واقف به. ٣ر افغانستان شدنادر از ايران عازم کشو, بعد از چندي
او مردم افغانستان را براي شورش عليه ايران برانگيخت و پادشاِه آن . عادات ايرانيان بود

  . بود که ايران را از ترس او ترک کندرحزين مجبو. ٤سرزمين شد
گفت که مردمي  دهلي رسيد به لذا هنگامي که او به. حزين خيلي تند بود نگاه نادر به

علِّت خوف او يا بلند همتي  حزين به, پاسخ گفت او به. ندنحزين را پيش او حاضر ک
  .٥خود نخواهد آمد

                                                   
 Encyclopedia). طهماسپ ثاني پسر سوم شاه حسين بود نه شاه عباس ثاني. ١٤ص , م ١٩٢٧ ژانويه, شاممجلة   .1

of Islam, IV, 616)  
  .گاه سرباز يا مالزم شخصي شاه طهماسپ نبود نادر هيچ, ۱۴ ص, م ١٩٢٧ ژانويه, شاممجلة   .2
  .در واقع فرايند برعکس بود, ۱۴- ۵ ص, م ١٩٢٧ ژانويه, شاممجلة   .3
  .شود نه يک ويرانگر طور ناجي شناخته مي نادر در تاريخ ايران به. بهتان است, ۱۵ ص, م ١٩٢٧ ژانويه, مشامجلة   .4
  . حزين در خانة والي پنهان بود و ناد نتوانست او را پيدا کند,۱۵ ص, م ١٩٢٧ ژانويه, شاممجلة   .5



  ٤٩٦  قند پارسي

  

علِّت ناايمني  اما به.  مهاجرت کرد١لکهنو هنگامي که حزين از اين واقعه آگاه شد به
القات او م بنارس رفت که آنجا مهاراجه بلْونْت سنگه به حزين به, شاه در لکهنو از نادر
  .آمد

مهاراجه و اهداي برخي از  هاي طال از طرف حزين به  پول و سکّهاهداي داستان با
  .حزين از طرف مهاراجه ادامه دارد  و جاهاي ديگر به٢آباد شمول اورنگ جاها با

حزين را داريم که از الدوله  در پايان هم واقعة جالب بازديد نواب وزير شجاع
  .رسد پايان مي  به٣داستان» بکسر«و حزين و بعد از جنگ » سودا«مالقاِت شاعر شهير  با

ناآگاه از تاريخ و واقعيت «هاي خيالباف و  دو داستان نخست مذکور تصوير ذهن
  .زندگي حزين است
شاه و تاريخهاي  حزين و نادر ها اطّالعات اندک و اکثراً نادرست راجع به اين افسانه
ها هيچگاه نه استعداد پيراستن و تمييز آن   راويان اين قصّهمتأسفانه. دهند ايران و هند مي

  .تمايز بين واقعيت و داستان را داشتند و نه تصميم و ميلي به
حال  علِّت برخي اطّالعات قليل و نادرست که دربارة حزين تا به به, هرصورت به

 و تر انصاف تقاضاي رفتاري درست, چاپ شده است و انبار بزرگ مواد کشف نشده
زندگي و آثار اين نويسندة بزرگ را داشت که در اين اثر کوشش شده  تر راجع به مفصّل

  .آن بپردازم است تا حد توان به
  :دهد سرفراز خان ختک ادامه مي

الواقع براي معرفي  في, اين اثر که اکنون حضور جداگانة خود را بيان نموده است”
مقدمه  حزين باعلي د شيخ محمد اي در چگونگي صيد مرواري و ويرايِش رساله

چاپ  م نوشته بودم که هنوز به ۱۹۳۴و ترجمة انگليسي و حواشي در سال 
  .نرسيده است

                                                   
 .شود  اين واقعيت جاي ديگر يافته نمي,۱۵ ص, م ١٩٢٧ ژانويه, شاممجلة   .1

 .آباد نزد بنارس است اورنگ  .2

,  نوشتة محمد انور حسين تسليمسودا کلياتاين داستان از ديباچة . حزين محقّق بنست مالقات سودا با  .3
  .۱۷-۸ ص, م ١٩٢٧ ژانويه, شاممجلة ؛ ۴۸۹-۹۰ص , م ۱۸۷۲/ه ۱۲۸۹, نولکشور



  دو کتاب دربارة حزين نگاهي به  ٤٩٧

  

اي درست  حال استفاده حزين تا به, »االحوالةتذکر«انگيز است که از  اين حيرت
چاپ رسيده است و زحمت بنده را  تازگي به برخي از آثاِر وي به, نشده است
  .وري تمام شواهد ممکنه کاهش داده استبراي گردآ

  :اعتقاد من به
خوشبختانه يک تعداد بزرگ از منابع همزمان حزين در هند تاکنون موجود  .۱

 .است
  .“هاي هند وجود دارد بسياري از آثاِر ناشناختة حزين نيز در کتابخانه .۲

  :کند ختک در مقدمة حزين اضافه مي
صورت يادداشتهاي  من اثر خود را به, ره شدآن اشا عالوه بر مواردي که در باال به”

ام وگرنه بر من آسان بود که   نمودهئهفشرده و کوتاه تحت عناوين مختلف ارا
  .“اين کتاب را در حجم سه برابر کتاب فعلي ارائه کنمفراوان هاي  شرح و بسط با

 حوالاالةتذکرکتابهايي که در  اين امر بر من واجب گرديد که اطّالعات دقيق راجع به
علِّت نافهمي آن در  بيلفور نامهاي بسيار را به. سي.زيرا که آقاي ام, ذکر آن رفته بياورم
  :طور مثال به. نادرست نقل کرده است» االحوال حزينةتذکر«متن و ترجمة خود 

  :کند را چنين ترجمه مي) ۱۶ص  (االصول الکافيبيلفور کتاب 
The book called Osol Kafi (p.75) 

  ):۷۵ص ( را چنين ترجمه کرده الدمشقيهةعملشرح 
Sharh luma of the Damscan 

  :را چنين نوشته) ۵۷ص  (اللبيب مغنيو 
Maani-Ellibib (p.19) 

هرچند که ترجمة نامها با دانشمندي و وجدان انجام شده است اما پر از ابهام و 
که هست را طور  لذا من طريق مستقيم نوشتن نامها يعني همان. عدم قطعيت است

  .ام هاختيار نمود
ها  شکل کمبود مواد و تذکره آن روزگار قديم و رنجهايي که وي به احترام به نيز با
  .اند ر و اکثر نادرستصبايد بگويم که حواشي آقاي بيلفور بسيار مخت, کشيدند



  ٤٩٨  قند پارسي

  

آقاي شرواني نيز در تقديم نامهاي , »حاالت حزين مع انتخاب کالم«متأسفانه در 
  :طور مثال به,  رخ داده استتيعروف و معتبر کالسيک اشتباهاآثاِر م
  ).۱۶ص (اند   آورده»الهيات شرح تجريد« بجاي »شرح تجريد, الهيات«
»۱۶ص  (»الحسابصةخال« بجاي »الحسابمةمقد.(  
  ).۱۸ص  (»امور عامة شرح تجريد« بجاي »شرح تجريد, امور عامه«
  ).۱۸ص  (»قيهشرح لمعة دمش« بجاي »دمشقيه, شرح لمعه«

ذکر » االحوالةتذکر«کتابهاي که در  لذا من سعي نمودم که اطّالعات دقيقي راجع به
  .تهيه کنم, شده

شرح برخي از نامهاي مهم  فروگزاري و سهل انگاري آقاي بيلفور در اين مورد را به
  .جغرافيايي وادار کرده است

هاي  گيري از تفاوت نسخه نت دقّت وو مقايسة  بيلفور با. سي.ترجمة آقاي ام من به
  .ام ا نمودهتفلکهنو و بنارس اک, چاپي بمبئي
  :نويسد ختک مي

گويد که اطّالعات  مي» االحوال حزينةتذکر«استاد بيلفور در مقدمة ترجمة خود ”
زندگي نويسندگان و مشاهير در فارسي اندک است و اثري چنان وجود  راجع به

نوشتن , هدر نتيج. اي از آن يافته شود ندهندارد که اطّالع کامل زندگي نويس
  .خيلي مشکل است, نامة کامل زندگي

خوشبختانة نويسندة ما خودزيستنامة خود را براي ما گذاشته که داراي اطّالعات 
توان با کمک آن احوال کامل حزين را ترتيب داد و  مهم و فراوان است و مي

يستنامة حزين که عموماً بنام خودز, اين کار پرداختم همين علّت بنده به به
تواند منبع خوبي براي نوشتن يک معرفي  مي, شود شناخته مي» االحوالةتذکر«

کتابهاي ديگر نيز رجوع کند زيرا که  اما دانشجوي کنجکاو بايد به, کوتاه باشد
هجري يعني از سالي که حزين  ۱۱۸۰ تا ۱۱۵۴اين کتاب داراي وقعات پس از 

  .“باشد  مي تا سال وفات وينگارش آن پرداخت به

* * *  



  دو کتاب دربارة حزين نگاهي به  ٤٩٩

  

محسن را , مير تقي مير
شاگرد خود خوانده است 

مصرعه ”: نويسد و مي
مشورت من  بهريخته 
 .“کند موزون مي

پردازم و تاکنون فرصت چاپ آن  معرفي آن مي کتاب ديگري که در اين فرصت به
  .الشعرا نوشتة مير محمد محسن اکبرآبادي است ميسر نشده است کتاب محاکمات

و ) ه ١١٨٠: م(مير محمد محسن اين رساله را دربارة معارضة ادبي شيخ علي حزين 
هنگامي که شيخ علي حزين . طور محاکمه نوشته بود ين علي خان آرزو بهالد سراج
بر هند و مردم آن سرزمين , هند آمد به

اعتراضاتي وارد کرد که صاحب کمالي در 
وي نوشته هنگامي . هند پيدا نشده است

آباد وارد شد درعلم و  شاهجهان که به
در . فضيلت و شعر صاحب کمالي نيافت

الدين علي خان  سراج, رد تعريضات حزين
الغافلين في  تنبيهنام  اي به آرزو رساله

 تأليف نمود که االعتراض شيخ علي حزين
در آن ابياتي از ديوان شيخ را انتخاب کرد 

محسن نبيره شاگرد آرزو و از . و در آن عيوب زبان و بيان و امثال را نشان داده است
د که معارضة اين دو استاد در بعضي او احساس کر. علم و کمال شيخ نيز متأثر بود

فقط يک . نگارش آورد  اين محاکمه را بههجري ۱۱۸۰بنابراين در سال . موارد نارواست
 ۲۸۹تحت شمارة , نسخه از اين رساله در کتابخانة مجلس تحقيقات اردو حيدرآباد

 الشعرا محاکماتاو آن را . خطّ خود مصنّف است اين نسخه به. موجود است) فارسي(
. شود هاي متبادل ديگر نيز بر سر ورق و آخر رساله ديده مي ناميده است اما نام

 نيز بر سر ورق نوشته و گلزار سخن و الغافلين خان آرزو المحسنين شرح تنبيه بوستان
  .قلمزد شده است

کاغذ .  برگ است۴۴خط نستعليق نوشته شده و شامل   به۸×۴×۲۵رساله بر تقطيع 
  .هجري ۱۱۸۰ تأليف يکي است؛ يعني قديم و سال کتابت و

نحو احسن روشن  از مطالعة اين رساله احاطة محسن بر زبان و امثال فارسي به
 کسي را طرفداري نکرده و تا حد) آرزو و حزين(محسن بين هردو استاد . شود يم

نام هردو . پسندي بيانات و اعتراضات آنها را بررسي نموده است انصاف حق ممکن با



  ٥٠٠  قند پارسي

  

نشان تعريف يا تنقيص کسي ديده , جا کمال ادب و احترام برده و در هيچ  باعالم را
اين رساله دربارة . براي تصويب آراي خود از شعر ايراني نمونه آورده است. شود نمي

  .دهد اي مي زبان فارسي استادان و نکات باريک بيان و بالغت شرح عمده
ان دورة آغازين دهلي مانند شاعر مهمترين بخش اين رساله اطّالعاتي راجع به

و دربارة خود محسن نيز . غيره است درد و, مير, سودا, الدين علي خان آرزو سراج
  .دمد اطّالعاتي مي

شود اما  ها يافت مي احوال او در تذکره. محسن از شاعران معروِف زمان خود بود
 نيز همان ٣ و قاسم٢و مصحفي, ١مير تقي مير نام او را محمد محسن نوشته. ناقص
دانيم گرديزي براساس کدام منبع  اما نمي. ٤شيفته مير محسن نوشته است. اند نوشته

جاهاي ديگر مير محسن نيز نوشته شده و در دو جا محسن . ٥محمد حسن نوشته است
  :علي نيز مندرج است

  :نويسد در ذکر استاد خود مير غالم مرتضي مي: الف
  .٦“ندکه استاد فقير مير محسن علي هست”
  .٧…“و انصاف نزد فقير مير محسن علي آنست”… : ب

  .٨در تذکرة شورش تخلّص او حسن آمده است
هاي پدر و پسر را باهم  نام, اغلب گرديزي. حافظ محمد حسن بود, نام پدر محسن

کمال احترام ذکر  محسن پدرش را با. ٩ميان حسن نوشته است, قائم فقط. آميخته است
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  دو کتاب دربارة حزين نگاهي به  ٥٠١

  

کمال زمان  شود که حافظ محمد حسن از بزرگان با او معلوم ميکرده است و از بيان 
  :حسب زير است کلمات محسن به. خود بود
  .١“العرفاء حافظ محمد حسن اکبرآبادي ةالفضالء ثقاو ةقدو”

  :اي ديگر زير آمده است جمله, در ادامة عبارت فوق
  “چراغ دهلي  بهالدين الساکنين حضرت نصير العارفين رئيس ةکه از فرزندان قدو”

مير تقي مير در تذکرة خود محسن را برادرزادة خويش نوشته و خود محسن در 
نساخ و شيفته نيز او را برادرزادة مير . اش وي را عموي مؤلّف خوانده است رساله
  .٢دانيم عشقي بر چه اساسي او را برادر مير خوانده است اما نمي. اند نوشته

اما . نويسان بر آن اتّفاق دارند و گردانده و بيشتر تذکرهمحسن خود را نبيرة خان آرز
  .٣قائم چاندپوري او را خواهرزادة آرزو خوانده است

ها مذکور نيست؛ البتّه از بيان مير آن قدر معلوم است  سال والدت محسن در تذکره
 »الشعرا نکات«طبق پژوهش عبدالحق .  او بيست ساله بودالشعرا نکاتکه هنگام ترتيِب 

توانيم سال والدت  مي, از اين رو.  تأليف شده استهجري ۱۱۶۹-۱۱۶۴هاي  بين سال
سال اولي که ذکر شده .  قرار دهيمهجري ۱۱۴۹-۱۱۴هاي  تخميني محسن را بين سال

تا ترتيب . زيرا که قائم او را جوان نوخاسته نوشته است, رسد نظر مي زياد درست به
از اين رو زمان درگذشت محسن .  بودمحسن فوت کرده) ه ۱۲۲۱ (مجموعة نغز

  . سال بود۷۵در هنگام وفات عمرش حدوداً . شود  ميهجري ۱۲۲۰حدوداً 
دهلي  او در اکبرآباد تولّد يافت و در جواني به. وطن آبا و اجداد محسن اکبرآباد بود

پس از تباهي دهلي مانند .  نوشته است٤نساخ او را اکبرآبادي متوطّن دهلي. رفت
آباد نيز اقامت  قبل از لکهنو اغلب در فيض. لکهنو هجرت کرد  ديگر او نيز بهشاعران
, الدوله آباد رفت و در آنجا آصف فيض خان آرزو نيز بعد از تباهي دهلي به. داشت

نساخ او را . محسن هم در سرکار ساالرجنگ مالزم بود. قدرداني کرد, ساالرجنگ
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  ٥٠٢  قند پارسي

  

از علي ابراهيم خان خليل . ل مالزمت نياوردهاما تفصي. ١مالزم ساالرجنگ نوشته است
  .٢شود که او در سواران ساالر جنگ مالزم بود معلوم مي

مصرعه ريخته ”: نويسد محسن را شاگرد خود خوانده است و مي, مير تقي مير
در اين مورد محسن خود ”: گرديزي نيز همين نوشته است. “کند مشورت من موزون مي به

  :نويسد در سبب تأليف محاکمات مي. “د را شاگرد آرزو گفته استاشارتي نداده اما خو
  .٣“المحقّقين حضرت آرزو است شاگرد و نبيرة سراج”

غالم علي مرتٰضي موسوي و ميرزا علي نقي , در ذکر استادان خود, عالوه بر آرزو
محسن بر امالک وي , پس از درگذشت آرزو, گفتة قائم به. نيز تذکره تأليف کرده است

  .٤طرح خود کرد بض شده بود و بهقا
ها از  اين برگ.  برگ آغازين دو برگ غايب است۸ پس از الشعرا محاکماتدر 

محسن , قبل از آغاز محاکمه.  است هاي ديگر چندي نيز غايب برگ. مقدمه است
پس از حمد و نعت و منقبت . ايي بسيط مشتمل بر مباحث ادبي نيز نوشته است مقدمه

که شهرت شعر , الدين علي خان آرزو نويسد که حضرت سراج کتاب ميدربارة ترتيب 
اي از شيخ  در رساله, اند  گرويده اخالق حميدة وي  وي تا ايران رسيده است و همه به

بر ابيات وي , اهللا عليه که در آن از پادشاه تا گدايان هند مذمت شدهمحةحزين ر علي
کرد که در هند  م کمال خود تصور ميعلّت زع حضرت شيخ به. اعتراضات نموده است

شيخ در رساله خود اين هم نوشته که هنگامي . فنّي پيدا نشده است صاحب کمال هيچ
بنابراين . صاحب کمالي را نديد آباد رسيد در علم و شاعري هيچ شاهجهان وي به

الدين علي خان آرزو پس از بررسي ديوان وي براي اثبات اين امر  حضرت استاد سراج
که در هند چندان صاحبان کمال وجود دارد که ايرانيان را در زبان خودشان عيب نشان 

  :نويسد سپس مي.  را تأليف نمودالغافلين في االعتراض حزين تنبيهرسالة , بدهند
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  دو کتاب دربارة حزين نگاهي به  ٥٠٣

  

در اين ايام که سنه يک هزار و يک صد و هشتاد هجري نبوي صلي اهللا عليه ”
العرفا حافظ ةالفضال ثقاوة قدوسلّم است فقير محمد محسن تخلّص ولد و

الساکنين حضرت  رئيس, العارفينةمحمد حسن اکبرآبادي که از فرزندان قدو
المحقّقين حضرت  و شاگرد و نبيرة سراج» دهلي چراغ«نصيرالدين الملقّب به

قدر تتبع دواوين اهل زبان و دريافت خود همه اعتراضات را  به. آرزو است
دست برنداشته و طرف حضرت استاد سراپا ارشاد تحقيق نموده و از انصاف 

  .“جا کفي باهللا شهيدا بلکه اکثر جواب حضرت نوشته هيچ
. قلمزد شده است, چراغ دهلي… از فرزندان, چنانکه قبالً نيز بيان شده عبارت

 معلوم الشعرا محاکماتنام  در اين کتاب که مسمِّي است به”: نويسد دربارة نام کتاب مي
محسن , ويژگي ديگر رساله اين است که قبل از بررسي اعتراضات. د شدسخندان خواه

يک مقدمه نيز نوشته که مشتمل بر چند فصل است که در آن از دستور زبان فارسي و 
تفصيل و تحقيق بحث و سعي تعين يک معيار شده است که  کاربرد امثال و حکم با
  .شتباه ممکن استشود که از اهل زبان نيز سهو و ا براساس آن معلوم مي

محسن بر اين امر تأکيد کرده که انسان جوهر قابل است و در هر علمي که 
  .کمال برسد تواند به فضل خدا مي با, بخواهد

اقتباس نخست راجع . شود  درج ميالشعرا محاکماتاکنون در زير دو اقتباس از 
  :اعتراضان خان آرزو است به

  :حزين مرحوم فرموده
  عينک حجاب گردد اگر ديده تار نيست  ـنة روي يـار نيـستخورشـيد و ماه آي  

و در مصرعة اولي … الرحمه فرموده اين بيت از عالم مدعا خان آرزو عليه
  مراعات ديده هيچ نيست؟

آيد  خاطر نمي مير محسن گويد که حق آنست ربط هر دو مصرعه خوب به
کن تا حال معني اگرچه لفظ خورشيد ماه براي عينک در مصرعة اول آورده لي

  .“فهم نيامده شعر به
از آن بخش محاکمه مأخوذ است که محسن اعتراض استاد خود را , اقتباس دوم

  :يبت حزين به, غيرمنصفانه خوانده است



  ٥٠٤  قند پارسي

  

  اي رحمت کـردگار برخيـز   گفت ابر نوبهار استساقي  
ابر . الرحمه فرموده برخاستن ابر رحمت غريب عبارتي است خان آرزو عليه

هرچند در مصرعة اول کف . ت برخيز صحيح است نه رحمت برخيزرحم
مير محسن . ساقي را ابر نوبهار گفته ليکن اطالِق برخيز بر رحمت نتوان کرد

طور استعاره گفت چنانکه  گويد رحمت را در ذهِن خود شخص قرار داده به
 را و ساقي“ سير هوا که آمد لطافت به”:  فرمودهنامه ساقيموالنا ظهوري در 

  .“رحمت کردار گفتن مضايقه ندارد
  :ترقيمة کتاب برحسب زير است

روز شنبه در بالد لکهنو کتاب  المعظّم به تاريخ غرة شعبان الحمدهللا و المنة که به”
حق تعالي اين نسخه را مقبول طبع اهل کمال و .  تمام شدالشعرا محاکمات

اميد که . اين کتاب استراقم مير محمد محسن مؤلّف , صاحبان اقبال گرداناد
نظر انصاف غور نمايد بعد من  هر صاحِب کمال که اين را مطالعه فرمايد به

اللّهم صِل علي . گر نه گيرد کس کسي خواهد گريست. معني رسي گريست
  .“ص و آل محمدصمحمد

الغافلين  المحسنين في شرح تنبيه بوستاننيز نام متبادلي ) ۱۴۴(بر حاشية اين برگ 
  . نوشته شده بود که برخي از حروف آن در مجلّدسازي قطع شده استرزوخان آ

  


