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  نيحز  بايدم
١  

 »يقند پارس«  مستقلّنامة ژهينک پس از انتشار چند ويم که ايار شاکري را بسيخدا
 و » هندخطّينسخ « ,»يدل دهلويب« ,»ي بلخالدين موالنا جالل« يها نامه ژهيجمله و از
انجمن  ي سراسريين گردهمايام يس ي برگزارةبهان  بهنکي ا» هندي فارسيها سفرنامه«

، ير ادب فارسينظ  و کمن شاعر بزرگيا  باداري هند در بنارس و ديساستادان فار
 ونة سخن ين آغازيدر اجا  نيهمم و يکن  ميتان شکشيپ را »ن و بنارسيحز« ةنام ژهيو
است که  »ي فارسو زبانر يکشم« ةنام ژهين وي ايم که شمارة بعدييگو  مي رساييصدا با

همان نگاه ي منامه ژهين ويا يديخورش ١٣٨٩ سال يروزهان يبهار باشد در ياگر عمر
اين ان و پژوهشگران ي دانشجو, استادانياريمدد و   باباشد که . خواهد بودمهربان شما

  .مي کنيان پارسيم پارساي را تقديآبرومند و سرشار از طراوت و تازگاي   شماره,زبان
ن ي حز, زباناني شاعر بزرگ پارسنامة ژهين وين شما و ايم و ايين ماينک ايا
  . و بنارسيجياله

٢  
اعتقاد  به, ادد شاعران هند چندان بها نمي  متکبر بود و بهيگويند حزين الهيجي شاعر مي

ن خود يست که ايش نيد هرگز تکبريگو  مين فروتنانه سخني که چنيمن شاعر
  : حضرت دوست که هر چه هست همه اوستيايشکستن است در جناب کبر

  مـ تو کنيياـيرـال کبـف کميتوص  مـ تو کنيناـو که ثـان کـ زبياراي  
  تو کنميفدااي  ه تو دادهـ کيجان  ستيدستان نيبساط ما ته ي بهزيچ  

ن ي حزيخ عليد که شين صواب است و شايدن عيق تکبر ورزي بر تکبر خاليگاه
  .ده بودشمتکبران روزگارش آن گونه تُنُک مزاج و تنگ حوصله دست  از
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 شده بود در چند غريبن علّامة ير اي که دامنگي و دربدر خوان رنجهفتاداز آن 
ست ا ي از آنان، حسرت بر روزگاريکيست که ي نگرتأملدة يد  بهشتريتوان ب  ميخوان

 داريد. رقم خورده بودآن  ين در ناز و نعمت معنوي حزي و نوجوانيکه کودک
. ديآ  ميچشم  بهرشتيشان ب  که در قرون بعد عظمتيبزرگان علم و اجتهاد و مردان با

ن و سه برادر مهربان که دست پرآشوب روزگار ي، حزيجي ابوطالب الهياير  بيخانة
  آرام،درک ن مهمان گوري و نوجوانيفشرد و تا آنان را در جوان رحمانه  بيشان رايگلو

طالِب آن روز  ي در شعب ابيجه در روزگار سختي که او هم چون خدي، مادرستنشن
کند و   ميتسليمن يجان آفر  بهان جاني ناجوانمردانة حراميتازهااصفهان و تاخت و 

 آمده و حاالچد، يپ  نمي در خانهقرآنشگر بانگ ي شب زنده دار و عاشق که ديپدر
 گفت بازگرد، ،کرد  مياصفهان که روانه  به مرا,پدر! پسرم! يد هيگو  ميبنارس و  بهاست
. ندبر ي الشريک خدابر  جز فردا سجده؟ نکند از نسل توکه چهاي   ماندهغريبستاندر 

ل از اعماق ي که نژاده و اصي بر مردها  و رنجها دن تهمتي و شني گرسنگ,يدربدر
 از يده است، مردياکان را بردوش کشيراث ارزشمند نيخ برشده است و آن همه ميتار

الحان قرار که  اي بي دهيزند و پازند، شور  با آشنا, پاکياپارسآن ن سلمان ينسل راست
 شمس يها ي موالنا و تلخيها سا را فراموش نکرده است و چرخشيباربد و چنگ نک

 ,سينا  و ابنري خواجه نصو حکمت و علم ي حافظ و طبع سعديها ي و رنديزيتبر
 ,اج را در بغداد روزگار حلّيها ير و دلتنگيحسنک وزشوريدة  و حال يهقيب نثر
 من .آن توأم کرده استت يرواچهارده  و درس قرآن و يدار تهجد و شب زنده با

  !ام دهينگونه دين را ايحز
م، حال ي او جهان را بنگريها يم و از منظر دلتنگي او بگذاريجا بهاي  خود را لحظه

اند که حزين در زندگي  گفتهرد يگ ميک جرقّه دري  باست کها ين حال انبار باروتيحز
 يها  از رنجتامرد بزرگن يداشت ا ي ميس و مونسيکاش اناما , همسري اختيار نکرد

تعصّب   بيدين را بايحز. ق بود و نبودياو رف  با اما روزگار،کاست اندکي مياش  ييايدن
 يچه زبان  بهاو  باگرانيد که ديد دي و باـ گاه از جنس غرور و تکبرش ـهمان   باد ويد

 :دستش دادند و گفتند ي بها آبي ؟ن انبار باروتيدند بر ايت کشيا کبريآ. ندا هسخن گفت
  .يسالم، مانده نباش! بة مسافري غريه
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او آب گوارا   بهن هندي از مردان بزرگ سرزمياريد گذشت که بسياز انصاف نبا
 خود ي دکان کرباس فروش،شم فروشين ابريز در کنار دکان اي نيتعارف کردند و برخ

کوفتند بر طبل  ي مشم ويدند بر ابريکش  ميتيد کبريدند، پس بايرا تخته شده د
  …يقاض  باپيش از اينکه  کردند  مياو همان  باي و مرتاضيهزار باز  با ويناسازگار
 اما اين مرد. شکند نه در برابر خلق  ميداند که مؤمن فقط در برابر خدا  مينيحز

نگاران او در   و تذکرهها  تذکرهيشهادت برخ  به.ستيبه نيچندان غرخدا نيز خلق  با
در ين دوست سنبهلير حسي م,حسيني تذکرةصاحب . ر استينظ  بيتسن مجاورح 

ي  دربارة وي هجر۱۱۶۳در سال اش  شود و در تذکره  مين وارديخانة حز  بهبنارس
  :سدينو مي

ر ينظ  بيد و در حسن مجاورتيم و جديطور قد  بهضاستيد بيدر فن شعر او ”
  “…است

 که در است يودکت آن کين حکايت حزيحکا. و حزين سختي کشيده است
ن يا  بهدند تو چگونهياز او پرس. ان بزرگان اول شده بوديم  دريمسابقة دو استقامت حتّ

 و در داشتاندازه چند تپه راه فاصله  بهمدرسه مان   با؟ گفت خانة مايديمقام رس
ن همه راه يمدرسه ا  بهدني رسيد هر روز برايهم نبود و من بااي  وسيلهچ ي ما هيروستا

  .دميدو مي را
اين همه راه را يک رد و يگ  مير، بر خود سختيگ ار سختير است، بسيگ او سخت
 خوانده و ياعتقاد من براست  بهام را د خواندهيگو  مي است، آن همه کتاب کهنفس دويده

 او بودند از يها يخواب  بيکند که نگران  ميادياز پدر و مادر در تذکرة احوال آنجا که 
 شاگرد و ييل طباطبايبد  بيمگر در روزگار ما علّامة. شود ي ميناشيق عماق ين اشتيهم
صدها تأليف و   با نبودند… وي و آقا بزرگ طهرانير مطهيمرتٰضشهيد بديلش  بي

 نبود که ي چون علّامه محمد باقر مجلسين بزرگمرديو مگر در همان روزگار حزرساله 
 يس. گذرد  ميکصد جلد دري از وزي در چاپ امر بحاراالنوارشيتنها شمار مجلّدها

ن طفل يمن اکنند که  دوستان در نوشتنش شک ميست که ي نيزيچهل جلد کتاب که چ
 جلد گذشته است و يفاتم از سيز تا امروز شمار تصني نادبياتابجدخوان مدرسة 

ن اگر از من و ما در يا. قيف و تحقيکصد کتاب و تصنيش از يب  با دارميدوستان
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ه که از  صد البتّ،دي برآيني ماشي سرسام آور و زندگيها  و بوقها يس پرتروزگار حوا
ن نکته ين اين را هم اضافه کنم که دوستان پژوهشگر در بارة حزيا. ديآ يبرمنيز ن يحز
 اصفهان  بهطلب علم جان دري از الهين وقتيز درنظر داشته باشند که پدر حزيرا ن
 ند وي گزينداد که مبادا فرزندش در اصفهان سکناو  ي بهزيا چي پدر از مال دن،آمد مي
ن و آن از راه ي اي براي علميها  کتاباز راه استنساخ  بازنگردد و ابوطالبيوطن اصل به

 از پنج هزار ين وقتيد و حزرک  مينيرا تأماش  ي زندگيها نهي از هزي بخشيسيخوشنو
 راست اعتقاد من  به،ديگو  مي تاراج اصفهان سخنيدر روزهااش  ينسخه در خانة پدر

ن از ي بودند و حزها گمان من کاتبان فروتن آن نسخه  بهپسرانش  باد، ابوطالبيگو مي
. ز بوديار پدر نين راه دشوار را انتخاب کرده بود و مددکار و ي اي و بل از کودکينوجوان

  .غيغا و دريام و دريد ايير نپايغا که ديدر
 ي در کنار آن همه استاد و در کنار پدريواند در نوجيگو  ميگونه که خود ن آنيحز

آمدند سعادت   ميدارشيد ي به مجلسيبزرگ ي بهش بود و مردانيکه علّامه روزگار خو
ز ي را نياهللا طالقان ليخ خلينام ش ي بهده حالي و عالم و عارف شورير و مربيداشتن پ
 يتيز هدين نيش از همه وامدار او و تخلّص حزين بي حزي که طبع شعري مرد.داشت

ه ين پايد، تا ايسرا ي ميتفنّن شعر  بهاوست و درکنار علم و معرفت گاه اگرجانب از 
  :باستيشکوهمند و ز

  نـيش نشـير رـجگ  بريکـکان نم  نـيش نشـيا در دل دروي شوخ بيا  
  نيش نشي خوةکنار کشت  بهک دمي  گلستان شده است از هجر تو دامنم  

٣  
ن ي روزگارش از ا، شايد بودين دهلويا حزي يلکهنون يحزن مثال يگمان من اگر حز به

  .بهتر بود
ز در ي عزيصدارات استاد عابد  بان ماه قبلين که همي بزرگداشت حزةدر برنام

 يحسن عابد ري ما و شما استاد اميم، استاد ارزندة ادب فارسينو برگزار کرده بود يدهل
ن بود و اگر يآن روزگار هم همن در ي حزيگمانم حرف اصل  به کهندفرموداي  نکته

 دوستان ية برخيد که از ناحيم شاين جمله را بگوين هميراثدار حزيعنوان م  بهامروز من
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ن در مورد خود ما هم ياو از شما چه پنهان که . رميز قرار بگيمورد طعن و مالمت ن
  :ن استي ايجملة استاد عابد. کند  ميصدق
گونه نيست، اآلن   و دهلي كنوني ايندهلي نيز زماني مركز علم و ادب بود”

 و هخود را از دست داده است و فرهنگ ديگري جايگزين آن شد فرهنگ و ادب
است كه از كشورهاي مختلف صورت اي  رويه  بييها  مهاجرتةتمام اينها نتيج

  “… احياء شود و آن را حفظ كنيمةگيرد، بايد تالش كنيم تا اين فرهنگ دوبار مي
 اگر من در  مثالً,ستمين موافق نيحز  بام که من همه جايگو ي مگفتم و باز هم

ن تنها حدود يدادم و اگر حز  نمين بزرگمرد را از دستيستم دامن ايز  ميدليروزگار ب
ي  همان اتّفاق بزرگيد که در دهليده بود شاي آن روز رسيدهل  بهست سال زودتريب

 شمس و يةز روحيه از قضا هردو نن دو شاعر بزرگ کيه افتاد و ايافتاد که در قون مي
  خودعظمت عرفاني را متوجه يگر جهانيکدياند درکنار  موالنا را در خود جمع کرده

  .کردند مي
ن مشرب ين و آن و اي رها بود نه گرفتار و بدهکار ايها ن از جنس انسانيحز
دل يبنثر   بهن کهين جمالت حزي من ايبرا. مينيب  ميش از همه در شمسي را بيقلندر

 و ابدا اصالً, گفته باشد که نثر بيدل براي خنده چيز بدي نيستاشکال گرفته باشد و 
د باشد و ين هم نباي از آن حزحرفهان يم ايخواهم بگو ي ميست و حتّيرش نيقابل پذ

 وي  و دور از چشميا در روزگار وين و يست که بعد از حزا ينگاران طنت تذکرهيش
ک کالغ چهل يان يقول امروز  به ربودند ويبه و شوخيمطا  بهدي را از زبانش شايحرف

 فيضي و ـ  در خصوص آن دو برادر»هند زاغان« همان يکالغش کردند و حتّ
ش از يب دارم به و هجو سر و کاريطنز و هزل و مطا  بااز منظر نگاه من که ـ ابوالفضل

 دوست داشتن يبه و حتّي طنز و مطاي رنگ و بو، عناد و هجو بغلتدةکه در مقول آن
کرد   ميفيد تعري نبايضياز نثر و نظم ابوالفضل و ف ديد  مين تنها خود راياگر حز .دارد
  :گفت که  مين سخنيد چنيز نباي ن»يغن« ير عبدالغنيدن شعر ميشن  باو

  .“دمي ندي او کسيسخن فهم  بهنياز معاصر”
ا ي يکاشان ميان بود چرا بر غزل کلي جماعت هندکوچک کردنن اهل يو اگر حز
ن يد حزي ندارد، شايدنيک حرف شنيم هم ي کل: کهنهادهام  انگشت اتّيهمان همدان
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نها يد اي و شانباشد نامه س شاهجهانينو منظومهتوانست   مي بود کهيميمقصودش کل
 خود را يست و کمتر از ويزو قدسي م ي که آزادتر از کلي ست بر شاعريضيتعر

 و نشان دادن آن روح رها و يل پارسياستن شعر اصريگران کرد و در راه پيبدهکار د
 وانشي و در تمام دش نشان دادي از خويش از همروزگاران خود مردانگيآزاده ب

ش و يک کلمه ستاي ي حتّ،ران نشست و برخاست داشتي از امياريبس  باکه وجود آن با
ة ائم و مدح )ص(خدا و نعت رسولآن ش از يها شي و تمام ستانيستن و آن يا مدح

داشته اي  هين روحيار چنيار تا بسيز بسيدل نيب. ن بوده استيهم اجمعياهللا عل اطهار سالم
  .است

 .دانم  ميني باالتر از شعر حزيدل را حتّي شعر بيليدال  بهاسه ندارم اميمن قصد مقا
 سال زدهيسنهد که   ميهند گام ي بهن وقتين است و حزيدل هم سن و سال پدر حزيب
  .ن شاعر بزرگ گذشته استيکوچ ا از

سان آن روزگار ينو  از تذکرهين دو شاعر بزرگ رها و آزاد بودند برخيا هرچه اام
 بودند تا انتقام ي شان منتظر فرصتي گرفتار و مغرض بودند که برخييها انسان

. رندين شاعران بزرگ بگيشان را از ايها دني نرسييجا  بهو ها  و کوچک شدنها حقارت
 ص خود تخلّيشان برايدند و از حضرت ايپلک  ميدلي که دور و بر بمگر همانان

 ي و چرسيدل را از او نگرفتند و او را بنگي بيدل انتقام مسلمانيگرفتند بعد از کوچ ب مي
 کنند و يج آلودگيخواستند که ترو  مي؟ چون خودشان آلوده بودند و! چرا؟نشان ندادند

 و شعر و سخن و يشهادت زندگ  بهنيزا پاک است و حشهادت شعرش ام  بهدليب
  .فته و دردمند استي شيانج عاشق و يقولش انسان

م بود و اگر هم او در يگمان در برابر حق تسل  بينيحز. م شديد تسلينه بايدر برابر آ
 و يوه خراسانيغ شي بسته بود و تبليندگان سبک هندي از گوياري چشم بر بسيروزگار

 و ها ه تفنّني گرفته شده بود و دستمايباز  بهن سبکي رو بود که اکرد از آن  مي رايعراق
ده شده بود يران شنيسبک بازگشت در ا يها ن زمزمهي شده بود و نخستي زبانيها يباز

  و امتحان دادستادي بود در سه آوردگاه، سه آزمون بزرگ اها ن هم که مرد اصالتيو حز
د ي که آفريشهادت آثار  به هر سهين و خراساي و عراقين رو در سبک هنديو از ا
 در روزگار ين عظمت و بزرگي بديغا که شاعرياما در.  بزرگ را رقم زدين شگفتيآخر
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شود   ميده گرفتهيشود و ناد  ميگر انکاري دي از جاهاياريران و هند و بسيش در ايخو
 .خواهد  ميبان سلطان ملک طوس مدديند و از شاه غريب ي ميو تلخ

محصول اش  ين دلتنگي از ايم و بخشيشناس  مي دلتنگ و محزونيعرن را شايحز
  :ن هند استيهم

  يبان مدديچه شود گر رسد از شاه غر  ست ب افتادهي هند غرةکد ظلمت  بهدل  
دم او ي د،خواندم مي يرازين شهرت شيخ حسي و اشعار شنامه يش زندگي پيچند

بوده و ب يز دربار پسر اورنگر در ي شهيميکه دلبستة اصفهان بوده و از قضا حکهم 
در اشعار  ,بوده استهم دل ياران غار بيدوستان و  و ازمنصب چهار هزاري هم داشته 

  :ها تين بيادر از جمله .  استکردهه يفراوان گالز هند ا ياديز
  برم اين سرمه تا در چشم اصفاهان کشم مي  ل سيه روزي ز هندـام يک عمر تحصي کرده  

*  
  چند در تاريكي شب روزگارم بگذرد   كي نوبهارم بگذردد تاـدر خزان هن  
ش يشد و پ  مي علماية برخين برخورد از ناحيعلما هم هم  باشاعران که  بانه تنها

القضات  يم که قاضي را داري نوراهللا شوشتريقاض رين و در دورة اکبر و جهانگياز حز
تش يقدر سعا آن  اماي رهايي چون حزين بوده است،ها  و مصونيتش بيشتر از آدماست

ز ي ناالحوال مرآت صاحب ي کشتنش را گرفتند و آقا احمد بهبهانيرا کردند که فتوا
ان علما و شاعران بوده است ين که جمع ميده خاطر بوده است و حزيفراوان از هند رنج

  :االحوال مرآتن صاحب يقول هم  بهو
  .“ده بوديه اجتهاد رسية عاليمرتبة عل  به…”

  .ده استينال ة تمام شاعران و علما از هندانداز به
که شادان است  يم تهراني سلة آنان هم ساخته از جمليبعض  به هنديه آب و هواالبتّ

  :دسراي مي
  د آنجايکه مو نتواند از شرم کمرها شد سپ  باشد ي نميريش آباد هندستان غم پيع به  
  :اي
  …ن نشدي هندستان حنا رنگيامد سويتا ن  ل کمالين سامان تحصيران زميست در اين  
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 و ي و قدسيا همداني يم کاشاني چون کليهمراه شاعران ي بهم تهرانين سليه االبتّ
که در کشمير  ييالشعراة دارند و در مقبري تردردناک امروز اوضاع ي مشهديطغرا
و اگر نبود !! اند يک خاکروبه تبديل شده است، غريبانه در کنار هم آرميده به حاال تقريباً

وجود همراه   باين بزرگان را حتّيد که مزار اي شايقيازمند صدياستاد ن يها راهنمايي
  !!م کرديتوانست نميپيدا  دانشگاه کشمير هم يبودن دو استاد زبان فارس

٤  
 ه خاک شده بود، گمانيا استانبول ترکيه ي در قون بنارس مثالًيجا  بهني را اگر حزيراست
ن در جهان امروز ي حزيز گمناميا در آن صورت ني نبود؟ آنيتش بهتر از ايد حکايکن مي
 و يز چون موالنا بلخين نيحز ه فراوان بود؟ پاسخ روشن و مبرهن است کهين پايتا ا

 مثالً. شد ي ميفان معريجهان  بهمهر و نشان ترک  با ويدر قبا و جامه و رخت روم
 ين گمنامين از ايزشد، اما در عوض ح  ميني بدون شک چن.يوين قونيشد حز مي
 مصادره نفع خود نام خود و به  به رايچ شاعريب هند اما هيمردم نج .يافت  ميييرها

 و حال يقدر هنرمند بزرگ در روزگاران ماض اند و خدا را شکر که خود آن نکرده
 ,نها درستيا. گر ندارندي ديها نيختگان سرزميمصادرة فره ي بهازيداشته و دارند که ن

هوس مصادره   باآلوده نواز و  چشمينفع هنرها  بهچقدر حرمت شعرمينجا اما در ه
ه رانده شدند و مطربان يحاش  بهشان  ارجمند و شگفترهمة تفکّ  بابانيشد؟ شاعران و اد

دل و يشه سبز بيباغستان هم نام خود سند زدند و  به ملک هنر را،اصان شش دانگو رقّ
 ين دورين غربت و اي سوخت و هر روز اين در عطشناکين بدون باغبان و وجيحز
ما را .  ما را سرگرم کردنداي نقشة عده با, اين هم مشکالت و با شود شد و ميشتر يب
  .ما را درگير کردند. جان هم انداختند به

را در روز بزرگداشت اي  م اشرف خان جملهي دکتر عليدوست پژوهشگرم آقا
ن دعواها در يکه اگر ا. ده و بجاستيج سنيدل گفت که حرفي بين در انجمن ادبيحز

ن ي کاش ايو ادرست است . شد  نميدهين همه نقد خوب آفرين نبود ايدورة حز
 ن بود که خان آرزو خوان نقدي روزگار حزيمجادالت از جنس مجادالت علم

 هم بود از جنس طنز و شعر و قول و سخن بود، حال يضيگسترد و اگر چند تعر مي
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 شان يست که برخينقد ن. چ استي بر سر هي امروزين دعواهاي از اياريکه بس آن
و است گر يکدي فرو بردن خنجر بر گردة ,ته استياکل م . استياهانت است و فحاشّ

کنند   ميآنها که صادقانه کار. استين دني حرفشان از جنس همي همگيک بنگريچون ن
ناچار گوشه   بهايدن شوکرانند ينوش  بها محکوميدر اين ميان ز يناند  عا و فروتناد  بيو
دان رفتن است و يم  بهانند؟ روزيدان کين ميپهلوانان ا. ندآي  نميچشم ي به که حتّينانينش

  .طلبد  مي»هل من مبارز« ،روزگار
 جماعت امروز سخن  بانيتر از ا ار درشتناکيگمان بس  بين زنده بودياگر حز

کان ي تاج. ستي و همراهيهمدلاش  ه همين درشتناکيگفت و از شما چه پنهان که ا مي
 دشمنان “د شکرواريگو  مي دشمن،د تبرواريگو  ميدوست ”:نديگو  ميست کها يرا مثل

مهرباني لبخند   بابرند و پنبه سر مي  بايک بنگري چون ن,يزبانچرب   باو ريتزو به
  تو را طناب داراند، گرفتهتو  سمت گلي را بهکه  يدرحالند و نک  ميريتزو زنند و مي
  . در خيالبافند مي

 نجات  اما، دارويش تلخ بودنيخ ما حزين حرفها و تلخ بود گفتار شيتلخ است ا
 ي از جنس نشترها ييگو ن تلخيو ا“ ستياز تلخ پروا ن”: يرمرد افغانيقول آن پ بخش، به

ر يش از آن بر زبان پي بود و پيز جارينشما و ما دل ين بر زبان بيش از ايست که پا
  .زيز نيالحق تبر حضرت شمس يعنيدل، ي شاعران از جمله بماقت يطر

  :گفت  ميدليب
  ت آماسهاين جمعـيد اـخواه ي مينشتر  ا نشکنميکوس شهرت انتظاران بشکنم   
ست يبا  ميگونه که ن شهرت انتظاران را آنيدل نتوانست در روزگار خود کوس ايب

بها  ه صاحبان تذکره و شاعران کمگونه ک  آن.ن شکستياعتقاد من حز  بهبشکند، اما
 بود زده ي بر زبان خود لجامي در روزگار وي داشتند و هر شاعرهراس يو  باداريد از
 سخن و درنگ تأمله کرده بود و از سر ي تعبيدر زبان خود چشم و عقل و هوشو 
 بود ين زبان پارسين پاسدار راستيو حز دارداي   شحنهآخر ملک سخن نيزگفت که  مي
ن ي حز،شد  ميدهيتفنّن کش ي به که شعر و غزل فارسي در روزگارها  از قلّهيپاسدارو 
 ده ويار بهنجار و سنجيک معي و ک چلچراغ بوديک چراغدار، يچراغ بود و ک ي
  .شهامت  باواصالت  با
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ر و ياز استادان پ, گيرد اينک دوباره ماييم و ادبياتي که هر روز از آسمان فاصله مي
د داشت، آنان کار خود را در ين نبايادتر از اي زي انتظارين زبان پارسيرزمدة سيدرد کش

خوان   به فراوان خود رايدشوار  با وانجام رساندند  بهها ي و دشوارها يروزگار سخت
 جوان يها  سالهي اما س,ين سال سي رنج بردند در اين شاهنامه کشاندند و بسيآخر ا

 دشوارتر ها ه روزگار ناجوانمردتر از گذشته است و راهن راهند بدانند کيکه تازه اول ا
 د کهيدر همه حال با ر نگذاشت وي پيدعا  بي،ن راه قدميد که در ايو باشده است 

  :خود نجوا کرد با
  …حيف عمر ما که در دعوا و بهتان بگذرد

٥  
همه نشستن   باآسان بود ستايشگر اين و آن شدن و از همه تعريف کردن ون يحزبراي 
 ني حز.ريا سخن گفتن مردم زمانه به  باقول شمس همه لبخند دروغين زدن و به و به
، چشم خود را بر اعتقاداتش ببندد و زنگ معبدها او ديتوانست مرتاضانه سخن بگو مي

 از نژاد , است)ع(خود کند اما حزين اهل تظاهر نيست که شيعة موال علي را از خود بي
بحر تقارب مقرب درگاه  به. گوي شاهنامه فردوسي ستپاکان پارسي ست و راوي راست

گيرد نه از اعراب ديروزي و  شود و اسالم واقعي را از امامان مي سلطان طوس مي
ي ظاهري و ها تحت تأثير زرق و برقو بيايد هند   بهست کها يکمتر شاعر. امروزي
د علي همداني  سيعظمت مير ي دنيايي هند قرار نگيرد، اما حزين بزرگمردي بهها جلوه

 آيا او راه را اشتباه آمده بود يا !توانست کرد ست که يک کشمير را مريد خويش ميا
  .رنگي ديگر درآمده بودند هم دير رسيده بود و مردمان به باز

چهارم را ک قرن يابوسلام که چرا ما ايرانيان بايد مثال اشعار  بارها از خويش پرسيده
قدر در سرزمين مان گمنام بماند که اشعارش را  دوازدهم آن ن قرنيا حزام داشته باشيم

کسي باج نداده است و  براستي چرا؟ چون او به. غواصان ماهر مورد سرقت قرار دهند
  .روزگار روزگار داد و ستد و باج دادن و باج گرفتن بوده است

  وشيستا ان شاعر آن روز تنهادر هنداست و ز بوده يشاعر اعتراض و ستحزين 
  .راحتي زندگي کنند توانستند به صلح کلّي مي
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اش  دربار سخنش مدينه بود و نجف و صله. ب را رواج دادي نجيغزل فارس حزين
قت اند چون شعر ي در واقع دشمن حقي پارسادبياتدشمنان دانست که  او مي. تهمت
ده که گرفته شحمض  و در روزگاري که شعر پارسي بهقت استين حقي راستةنيي آيپارس

بود و هر بغّال و چغّالي ادعاي شاعري کرده بود آمده بود تا بگويد که اين ملک هم 
  .خدايي دارد

 ادبياتاز اش  آن شاعر بزرگ سرزمين غرب در روزگار پيريوت ي ال.اس.يت
 يجا  به ماادبياتدريغا که ن همه زمان گذشته و يا: گويد کند و مي  مي صحبتيآسمان

  .استک کرده ي نزدنيزم  بهآسمان ما را
زمين نزديک شدة ما را   بهادبيات ةو حزين از جمله کساني بود که آمده بود دوبار

  .دببرآسمان سمت  به
! دوستان. ميگو  مين حرف راي من هم هم.ميگفت ما وقت ندار  ميموالنا  بهشمس
ا در ک موالنيکه اگر  د،يستي موالنا نـ تان يهمة بزرگ  باـستم و شما هم يمن شمس ن

ا ام ز راحت بود،ين همه مطرب و رقّاص نيوجود ا  بايمان حتّ اليروزگار شما بود خ
ت اندک بودن فرصت است که شمس بر موالنا يت ما و شما همان حکاي حکاواقعاً

گذرد و زبان   ميم و وقتيشنو ي نميبي نمانده است و نهيغا که شمسيدر. زد  ميبينه
  .شود  ميف تري هر روز نحيفارس

 نه نگران .گانه من نگرانم بچيها ي قهرها و آشت, و دعواهاها يدر روزگار تلخ
  نگران.ينام زبان فارس به معصوم ي نافرمان، نگران کودکي لجوج و نه نگران مادريپدر
 و دور شدن از زبان ي مصنوعيها  و زبانها در روزگار چشم! دل و غالبمين و بيحز
  .ها يها و هزار دستگ ين همه دو دستگيرد از ايگ  ميو دلم ت و عشق و عرفانيمعنو

 از ياريچراغ بس. ن شبهايکشد ا ي نميخواب  بييکس. ن روزهايدود ا ي نميکس
 دل اماي ب,زند  نميآب و آتش  به خود رايکس.  خاموش استي پارسي ادبيها انجمن

ت ا که نور قونور، و نور خورد مثل موالنخود تا رفت . د تا آن باالباالهاي دو,ديدو مي
 .من بازيگرم. اوج و معراج کالم  بهدني و تا رسها ر قلّهي تا تسخ,دين دويحز. جانش بود

مرا . تلخ و تراژيک شايد لحظاتي يک تنه نقش حزين را بازي کردماي  نوشته با
  .دييمرا ببخشا. ام شما همکالم شده  با زبان اويتلخ  بان وينگاه حز  باد کهييببخشا
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که در اين پايان از دوستان همدل و همراهم در هند و ايران که اين يادم باشد 
استاداني چون استاد . اين سرانجام رسيد تشکّر کنم شائبة آنان به هاي بي نشريه با حمايت

مهدي دکتر , استاد شريف حسين قاسمي, سيد امير حسن عابدي و استاد اظهر دهلوي
دکتر علي زماني و دوست ,  بهروز ايمانيآقاي, دکتر کريم نجفي برزگر, خواجه پيري

پژوهشگرم جناب فرهاد طاهري که اگر زحمت يکايک آنان نبود شيرازة اين مجلّه بسته 
  .شد نمي

  :قول بيدل و حرف آخر آنکه به
  ود باشـفکر س ن يا بهـم زيان کـگوي من نمي

  خبر در هرچه هستي زود باش اي ز فرصت بي

الموالس  

  نو  ـ دهليضا قزوه علي رـ ١٣٨٨آذرماه 
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  ي در سبک هنديقد ادبن
  ∗محمد رضا شفيعی کدکني

 بر من مسلّم يروشن  بهن نکتهيهنوز ا, يخ شعر فارسي جستجو در تاريبعد از عمر
 ي نقِد ادبکميتت و يفي و کي ادبيها  و انحطاط دورهيان تعاليا مينشده است که آ

 يوندين مورد پيا دريم است يا مستقين ارتباط آيست و اگر هست ايا ني هست يارتباط
  باژگونه برقرار است؟

ن ادواِر شعر يد که بهتريم رسيجه خواهين نتيا احتماالً به, از مطالعة اسناِد موجود
» ينقد ادب« است که ييها دوره, ي و سعديا عصر مولويام ي و خيعصر فردوس, يفارس
 و يفواواخر دورة ص, ب است و برعکسياغ ما ادبياتخ يکامالً از صحنة تار, در آن
 ييد دورة اوج و شکوفايباـ   استيکه عصر انحطاط آشکار شعر و شاعر ـه را يزند

  .شمار آورد  بهي در زبان فارسينقد ادب
ز اگر ي نـ ١٣٧٠ تا ١٣٢٠ور ياز شهر ـن پنجاه سالة رواِج شعِر نو را ي هميحتّ

م ي نظر خواهنيد اييتأ م بهي مورد نظر قرار دهير شعر فارسيمس» عالم اصغر«عنوان  به
ن است که با ظهور يست و پنج ساِل نخستيهمان ب, م قرنيمة آن نين نيد که بهتريرس

ن ي همراه است و اي و اخوان و شاملو و فروغ و سپهري و تولّليالنين گيامثال گلچ
  .مي دارينقد و انتقاد کمتر است که در آن يا دوره, مهين

                                                   
استاد است » شاعري در هجوم منتقدان«اين مقاله بخشي از کتاب  ( دانشگاه تهران و شاعر معاصر ايرانيداستا  ∗

که حق اين  ضمن آن. ايم درج آن کرده منظور آشنايي بيشتر استادان زبان فارسي هند با اين کتاب اقدام به که به
  )سردبير. ()ن منتشر شود انکار ناشدني استاي که با ياد حزي نامه پژوهشگر بزرگ زبان فارسي براي هر ويژه
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که هرچه بر حجِم نقد و انتقادها  ـد  وجود داشته باشين رابطة عکسياگر واقعاً چن
 برد و  ي پيتر دهيچيرمِز پ د بهي باـ شود ي شعر کاسته ميت و تعاليفياز ک, شود يم افزوده
ِت ي آن که از خلّاقيجا به, شعرا, ي انتقاديها هيهنگام گسترش نظر ن است که بهيآن ا
پردازند و از آنجا که شعر  ي ميکاِر شاعر به, ها»هينظر «ياز رو,  برند ش بهرهي خويذات

 خواهد بود يعيار طبيبس, ر آگاهيها حاصل ضم هين نظريِر نابخود است و ايمحصول ضم
دست  به ـر آگاه است ي خود را که ضميعيرا منشأ طبيز,  آورديانحطاط رو اگر شعر به
  در قلمرِويول. ام دهي نرسيجة روشنينت  بهن باره من هنوزيدر, هرحال به. آورده است
که –ستم يمة اول قرن بيم نينيب يِت خود را دارد که مين قاعده کلّيز اي نيفرهنگ جهان

 و ٦ و لورکا٥وتي و ال٤تسنيي و ٣ي و الر٢لکهي و ر١ از نوع بلوکيدر آن شاعران بزرگ
 يلحاظ نقد ادب هرگز به, پردازند ي ميت شعريخلّاق  بهگر در آنين شاعر بزرِگ ديچند

 ـ م و اصطالحاتيها و مفاه دگاه تنوع مکاتب و نحلهي و چه از ددگاه حجميچه از د ـ
 ٩وزي و تده٨نسنزبرگري و ا٧ي از نوع وزنه سنسکيمة دوم آن که عصِر شاعراني نيپا به

 از يکي اعتراض کنند که تو فالن شاعر را که يرسد ممکن است کسان ينم, است
زة نوبل هم برده ي و احتماالً جاس استيا انگليآلمان ا ي معاصر فرانسه ين شعرايبزرگتر
 ي ندارم از چنان کسيکس  بهينيچ قصِد توهياما من ه, يا ه خواندهيما انيم, ناروا هب, است

 و يا وزنه سنسکي و لورکا مهمترند يوت و والريتسن و الييلکه و يا ريپرسم که آ يم
 فرنگ ي شعرايندب تر از آنم که دربارة درجه وز؟ بنده شخصاً کوچکينسنزبرگر و تدهيا

ن حکم کرده است که يختة فرنگ چنياجماِع مردم فره.  بکنمياز خودم اظهار نظر
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 يمقصود اصل. مي بگذر١وزيتسن بزرگتر از تدهيينسنزبرگر است و يلکه بزرگتر از اير
 در زبان ي نقد ادبييشکوفا  چند بهي بود و آن اشارتيگرين گفتار نکتة ديمن از ا

  .ه استي و دورة زندي صفوان عصِري در پايفارس
خ ياند که در تار سنج ظهور کرده ار و نکتهين ناقد هوشيچند, ن دوره در هنديدر
ق و يبا دقِّت نظر و دانِش عم, همانندند يب,  مايست سالة دورة اسالمي و دوار هزادبيات

 يمي و شعر او مرکز بخِش عظيجين الهياز آنجا که حز. اري بسيسنج  و نکتهييبايشک
 از متوِن نقد يا ارائه حجم قابل مالحظه  بهن کتابيدر, و ما, ن نقد و انتقادهاستيزا

 ي بر آفاِق نقِد ادبيا چهيعنوان در دم که بهيمناسبت ند يب, ميا داشتهن دوره توجه ي ايادب
ن يوة کاِر ايف شي داشته باشم بر کم و کيمرور,  بعد ازويها ن شاعر و دورهيعصر ا
  .ناقدان
رم و آن ي چند ناگزيجا هم از اشارت ني در ايام ول ادآور شدهيل يتفص گر بهي ديجا

ل يدل  بهيوقت) ه ۱۱۰۳-۱۱۸۰( شاعر و دانشمند قرن دوازدهم يجين الهين که حزيا
 که يد با همة حرمتيترک وطن شد و در هند اقامت گز ران ناچار بهي اياسيتحوالت س

شان و يا  بهيمهر ياو گاه با ب, او قائل بودند ي برايبان و شاعران هندياهل هند و اد
 يبان هندي از ادي بعضين کار سبب شد که پس از چنديهم, ستينگر يشان ميشعر ا
 که شعر او را مورد نقد و ين معنيا به. مثل پرداختند معاملة به  بهزه برخاستند ويست  بهبا او

 خان آرزو ين عليالد  سراجن کار پرداختيا  به کهين کسيد نخستيشا. نظر قرار دادند
 در نقد يا ن قرن بود که رسالة مفردهيالشأن ا مي شاعر بزرگ و ناقد عظ)ه ۱۱۶۹-۱۰۹۹(

                                                   
که تقريباً , کوِهن. ام.  جي. زباني ديگر بيان کرده است به, يکي از مورخان برجستة شعِر اروپا, همين نکته را  .1

را در زبان اصلي اين شعرها ). و ايتاليايياسپانيولي , آلماني, انگليسي, فرانسه(مجموعة شعر معاصر اروپايي 
 با نگاهي گسترده مورد نظر قرار ١٩٠٨-١٩٦٥بررسي و نقد کرده است و شعِر اروپايي قرِن ما را در فاصله 

, توان دشواري مي به«: گويد مي» ايم؟ اکنون در کجا ايستاده«در فصِل پاياني کتاب خويش با عنوان , داده است
,  پنجاه ساله يافت که مورِد قبوِل همگان باشند–اروپا و امريکاي شمالي چند شاعر چهل در تمام , اين روزها

وقتي که اودن و ديلن تماس و نرودا و ) ١٩٣٠هاي حدود  در سال(در صورتي که سي و پنج سال پيش از اين 
د و مورِد قبول کامالً صاحب تشخّص بودن, دادند هاي شعر خود را انتشار مي پاز در جواني نخستين مجموعه

 Cohen, J.M.: Poetry of this Age: 1908-1965, Harper: برا تفصيل ماجرا مراجعه شود به» .همگان
and row Publisher, New York, 1968, P. 235.  



  نقد ادبي در سبک هندي  ٢٣

  

قبل از هر بحث ديگري بايد ستايش 
کرد احاطة شگفت آوِر ناقدان اين 

فارسي که در عصر را بر قلمرِو شعر 
اي از  هر ميداني و براي هر مسأله

هاي بسيار  مثال, ترين مسائل جزئي
 .دهند دقيق و مناسب ارائه مي

 يها نکته, ديش کوشي و دانش ژرف خويارين نوشت و در آن با دقّت و هوشيشعر حز
ن پرداختند يدفاع از حز  از اهل هند بهيا رد و در عوض عدهين بگي بر شعر حزياريبس
م در مرحلة اول ينجا با آن سروکار داريآنچه ما در ا.  را جواب دادندي آرزويرادهايو ا

» پاسخ«ن و يست در نقد حز»آرزو«نوشتة 
 يقار» يوردا«آرزو و   به استيصهباي

ر يشاعر قرن اخ) ۱۲۸۸-۱۳۶۶(عبداهللا 
و » يدعو«ن يافغانستان است دربارة ا

 ن سه اثر با چند متنيدر کنار ا. »پاسخ«
ن عصر وجود ي ايکه در حوزة نقد ادب, گريد

ن است و ي حزيدارد و گاه مرتبط با ماجرا
ل يم از قبيشو يز آشنا مين, گاه مستقل از آن

ده است ين پرداخته و کوشيکشِف سرقاِت حز قت بهيکه در حق» ثبات«م ينقِد محمد عظ
ن را يشعر حزال ين و صُور خي و مضامي از معانيميبخش عظ, يبا احاطة شگفت آور

 که يزيگران است چين کارش غارت شعر ديدر آثار قدما نشان دهد و ثابت کند که حز
ن يدر. نديگو ي مsource huntingا شکاِر مواضِع الهام يِد منابع يآن ص  بهها يفرنگ

 ي و فرهنگين حوزة فکريگر که از همي دين با سه چهار رسالة انتقاديهمچن, ادداشتي
» آرزو«ر يو سراِج من) ۱۰۱۹-۱۰۵۴ (ير الهوريمن» کارنامة«ل ي از قبميشو ياست آشنا م

  … وصهبايي» صليقوِل ف«و 
 در حوزة يچند نکتة اصل  بهش رايشتر توجه خويب, ي اجمالين بررسينگارنده در ا

هنگام  ادآور شود که بهين اوراق يخوانندگان ا  بهکند تا يمصروف م, ن ناقدانيکار ا
  داشته باشند و اگريشترين ناقدان دقِّت بي کار ايها در ظرافت, دهان انتقايمطالعة ا

قصدش , پردازد ي مي ناقدان فرنگيها  حرفين ناقدان با بعضي آراء ايمشابهت بعض به
در , ين کاريضرورت چن ست اگرچه بهي نيقي نقِد تطبيجاد نوعي ايچ رويه به

  .اعتراف کامل دارد, گراني دينده و براي آيها مجال



  ٢٤  قند پارسي

  

 زبان ي نقد ادبيها م بر چشم اندازي داشته باشين فرصت مروريتر  آنکه در کميبرا
 يبررس به, يرة چند مسألة اساسيبهتر آن است که در دا, ن دورة مورد نظري دريفارس
  .مين ناقدان بپردازيآراء ا

موضوع بحث ناقدان بزرگ و , در سراسر جهان, ن روزهاي که اي از مسائليکي -١
ا ين که آي است و اادبياتدر هنرها و » يمعن«مسألة ,  استيشناس فالسفة جمال

ن يشتريا نه؟ امروز بيدر نظر گرفت » يمعن«نام   بهيزيچ» متن«ک ي يتوان برا يم
, ٢گرفته تا اُومبرتواکو ١ از روالن بارثيشناس  ناقدان بزرگ و فالسفة جماليسع
ن يدر, »متن«ه است و ر خوانندين است که ثابت کنند هرچه هست ذهن و ضميبر
» يمعن«نام   بهيزيخواهند منکر چ يار ساده ميزبان بس به. ستيش ني بيا بهانه, انهيم

و » يمعن«نة ين زميم که در همينيب ياکنون م. ژه شعر شوندي و بوادبياتدر هنرها و 
. اند بارث و اکو داشتهد يه عقاي شبيا دهين ناقدان خودمان عقيا,  آن از شعرينف

, نابغة بزرگآن , يالقضاِت همدان نيع, ي است که در آغاز قرن ششم هجردرست
ست ي نينه را صورتيي که آيدان آخر دان نهين شعرها را چون آيا! جوانمردا«: گفت

دان که شعر را  ين ميهمچن. ديصورت خود تواند د, اما هرکه درو نگه کند, در خود
دن که نقِد روزگار او بود و يواند د ازو آن تيست؛ اما هر کسي نيچ معنيدر خود ه

گران يو د, لش خواستي آن است که قاي شعر را معنييو اگر گو. کماِل کاِر اوست
نه ييصورت آ: دي گوين همچنان است که کسيا, کنند از خود يگر وضع مي ديمعن

 يغموض  راين معنيو ا.  است که اول آن صورت نموديي يقلي صيصورت رو
, شينة خويية آيو عمالً با نظر ٣»زم از مقصود بازمانميح آن آوهست که اگر در شر

شاهنگ امثال بارث و يِک جهان پيناسش  جماليها هيخ نظرين بار در تاري اوليبرا
 يحيآنکه تصر ين ناقدان فرهنگ خودمان هم بياما جمع ا. گران شدياکو و د

                                                   
1. Barthes, Roland (1915-1980). 
2. Eco, Umberto (1932 متولّد). 

, بنياد فرهنگ ايران, نقي منزوي و عفيف عسيران اهتمام علي به.) ق ه ٥٢٥-٤٩٢(القضات همداني  هاي عين نامه  .3
  .١/٢١٦, ١٩٦٩ مقدمه  تاريخ, بيروت



  نقد ادبي در سبک هندي  ٢٥

  

در شعر کمر » يمعنانکاِر «  بهالقضات داشته باشند ني از سخن عيريرپذيتأث به
  :ديگو  ي مي خاِن لودير علي شيعنيال يالخ اند و صاحب تذکرة مرآت بسته
 و يبند اليخ(= ن صنعت يا.] ق ه ١١٠٢ف يساِل تأل[ زمان حال ياما شعرا”

ن نکته يو ا. يخفيکما ال, اند درجة اعال برده  بهرا)  زبانيکاربرد دو پهلو
توان  ين مشاهده ميالع يرأ آنجا به ندارد در يمعن» شعر خوب«مشهور که 

  .١“کرد
ازدهم يب قرن ين ادين نکته بر حسب تصادف بر قلم ايد که اي آنکه تصور نکنيبرا

ن که يمثل ا. ديگو ين اصل سخن ميعنوان نکتة مشهور از  بهشوم که او يادآور مي, رفته
اشته است که ن فکر رواج ديعمالً ا, ان متفکران مايالقضات در م نياز همان عصر ع

.  ثبت نشده باشديين نکته در جايا, صورت مکتوب رم بهيگ»  ندارديمعن, شعر خوب«
م ي با آن هستيير آشناي که ما اکنون در مسين مکتب نقد ادبي ايريگ اما در عصر شکل

چند نکته در حوزة دالالت و  ن مسأله اشارت دارند و بهيا وسته بهيز پيگر ناقدان نيد
 ما و مورخان ياند که امروز برا  آن پرداختهsemanticک يا سمانتير  شعي شناسيمعن
  :ت استي کماِل اهميدارا, شه در فرهنگ ماياند

, نينام عبدالرضا مت به,  از استادانيکين از ين رسالة نقد اشعار حزيدر هم» آرزو”«
و » يمعن «:م کرده بوده استيدو درجه تقس  بهکند که او مسألة داللت را در شعر ينقل م

ه و يتوج است و آنجه به» يمعن«تکلّف حاصل شود  يآنچه از شعر ب: گفته است يم
از يآن ن  به است که در نقد معاصر هم مايفيار ظرين نکتة بسيو ا »يعني«د يتکلّف برآ

شود که در کلمة  ينجا حاصل مين کاربرد از اي؛ دقّت در ا»يعني«و » يمعن«تفاوِت : ميدار
ن يهم شود و به يدر آن لحاظ نم» فاعل«,  داردي و مصدريهوم اسمچون مف» يمعن«
د در نظر يفاعل را با, چون فعل است, »يعني« در کلمة يکسان است ولي همه يل برايدل

ن يهم به. ت باشدينها يتواند ب يقلمرو داللت م, اند تينها يها بالقوه ب گرفت و چون فاعل
گر از اعتبار خارج يرا د» يعني «ورقلم,  از شعرشناسان همان عصريل بعضيدل

                                                   
  .١١٢ص , ق ه ١٣٣٤چاپ سنگي بمبئي , مير علي شير لودي, الخيال تذکرة مرآت  .1



  ٢٦  قند پارسي

  

, در همان رسالة کارنامه, ير الهوري من١اند کرده ي ميتلقّ» يعنيال«اند و آن را  دانسته يم
  :که گفته بوده است) ۹۶۳-۹۹۹ (يرازي شين شعر عرفيدر نقِد ا

 زناِک ما بري  بر دماغ خندهيمشِت خون ارغوان را از حنا شد پايمال زعفران
 از يکيند يگو. ديتا ي برنميچنان نازک شده که بار معنت ين بيا”: ديگو يم
ار سخت ي و کار بر سخن بسيپرداخت) ينازک(نزاکت  ار بهيدر سخن بس, طبعان نازک

راند و  ي سخن ميها يسخن از نازک, شناسان  از سخنيکي با يروز, ينازک ساخت
… ديون سخنان او را شنچ, رس يوِر معن آن سخن, خواند يش را مي نازِک خويها گفته
  .٢“ ندارديچ معني که هيا دهي رسانييجا سخن را به!  طرازيپرداز معن  سخنيا: گفت

 ما سبب شده يانة سنِّت فرهنگيک گراي و هرمنوتيلي تأويها ن همه کوششيبا ا
 يمعن, دانسته است ي آن را نمي شاعرش معني را که حتيي از شعرهايارياست که بس

 در شرح ينصرآباد,  قبل از عصر مورد بحث مايو اندک, ن دورهيهمدر . اند کرده يم
ار ي نشده از تتبع بسيآن راض  مشغول بوده همتش بهيطباخ به”: ديگو ي ميحاِل نافع قم

ت را ين بيچنانچه ا. ديآ يزبانش م  بهي عاليخود را در سلِک موزونان درآورده معان
  :گفته بود

 ن چه حدوث و قدم استيان ايم  بهيست فرقين دم استگر عيک سِررشته وجود و سِر دي
 يکي صاحب شوارق و يجي ملّا عبدالرزاق الهيعني(خدمت موالنا عبدالرزاق  و به
آخوند . دانم ي آن نميام و معن  گفتهيتيآمده که ب) ي عصر صفوين حکمايتر از بزرگ

  .٣“ت نوشتهي بر آن بيشرح
رواج داشته , ان منتقدانيدر م, ن دورهيرشدت د  که بهيگر از مسائلي ديکي -٢

 از ياريدرست است که بس. شعر است» ساخت و صورت«بحث از مسائل مرتبط با 
ف ينکات و ظرا به, ها»يعني« قلمرِو ي براياند ول در شعر بوده» يمعن«نان عمالً منکر يا

  : نيت حزين بيآرزو دربارة ا مثالً خان. اند افته بودهي دست يبيعج
                                                   

  .١٧١متِن حاضر   .1
با مقدمه و تصحيح ,  علي خان آرزوالدين تأليف سراج) ضميمة سراِج منير به(ابوالبرکات منير الهوري , کارنامه  .2
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٢٧

  

 ي هجران را ارگر صاحب نظر باشي روينينب نا شديک چشم بي,  اويم از فروغ رودو عال
آن » ريتعب«ح است و يت صحين بيا» يمعن«ست که يده نيبر متأمل پوش”: ديگو يم

ت چندان تنگ ين بيجامة الفاظ ا”: ديگو ي ميتيگر دربارة بي ديا جاي .١“نامربوط
» يمعن«: ديگو ي ميگريت ديو دربارة ب. ٢“گنجد ي در آن نمياند که قامِت معن دوخته
 ,گاه, ن گونه اظهار نظرهايدر مقابل ا. دلنا يالفاظ سخت م» ينامساعد«از , شعر
 است مثالً   کلمات اشارت دارند که مهميبودن بعض) fonctionفاقد نقش (» کاريب« به

  :نيت حزين بيدربارة ا
 با گستاخيد در آن چهرة زينتوان د  است شمع را بال و پِر مرِغ نظر سوخته

ا در ي.  فاقِد نقش استيني. ٣“کاِر محض استينجا بيدر ا» بايز«لفظ ”: ديگو يم
  :تين بيمورد ا

 ديغبار ند, نة خاطرشيچو صبح آ ش هرکه در عالميشمرده زد نَفَس خو
گر يات دياس در مورد ابين قي و بر هم٤کار محض استيب» شيخو«لفظ : ديگو يم

 ييها صورت و ساخت است دقّت ن حوزة مسائل مربوط بهي در هم٥رگيدر صفحات د
است نه در » تياولو«دارند و معتقدند که مالِک شعر در » تياولو«که دربارة مسألة 

  : نيت حزين بيخان آرزو دربارة ا. واِجب فن شعر است, تيو راِه اولو» صحت«
 جگر زد ا شد بهنه خطيرش اگر از سيت نازم  شکار افکن آن غمزه بهيبازو

ند و يگو» دل و جگر«. ستين» نهيس«مقابل » جگر«داند که  يفهم م سخن: ديگو يم
  : ن بهتر استين صورت چنيشهرت دارد در» پا و دست«و » نهيسر و س«ن يهمچن

 جگر زد ر خطا شد بهيکز دل اگرش ت
ن ي ان ويالمصرع نيب«شود که رابط است  يدا ميز پين» بنازم«علّت » کاف«معهذا 

  : نيت حزين بي باز دربارة ا.٦“ت بود که واجب فِن شعر بودياز راِه اولو«سخن 
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  ٢٨  قند پارسي

  

, نقِد مدرن فرنگي آنچه ما با توجه به
مورِد توجه اينان , ناميم زدايي مي آشنايي

نيز بوده است ولي بيشتر در حوزة 
مثالً . ها و معني شناسي داللت

, در حوزة بيان و تصويرزدايي  آشنايي
آن را , همان چيزي است که اين ناقدان

 .خوانند تالش معني بيگانه مي

 دياِت جاودان آمد پدي حيگر گشت جلوه د آشکاري جنّت موعود گرديرخ نمود
»  گشتنرگ جلوه«و » رخ نمودن«ست که ي نيفهم مخف بر سخن: ديگو يخان آرزو م

  :ن بهتر استيت ان صوريدر. هم است ک بهيست نزدي نيکياگر 
 دياِت جاودان آمد پدي حيلب چو بگشود  ظهور جنّت موعود شديرخ چو بنمود

اگر گفته شود که رخ نمودن و 
و ,  دارنديريگر گشت در واقع تغا جلوه

سخن در «م ييگو,  استين قدر کافيا
 ياروي از رو١»ت است نه در صحتياولو

» تياولو«و » صحت«قرار دادِن 
درست «ان ي کند که مخواهد ثابت يم

»  داشتنييشکل نها«ان تا يک بي» بودن
شعر ,  است وشعرياديار زيآن فاصلة بس

 است که در آن ي آن شعريواقع
 ي اداين صورت و ساخِت ممکِن برايتر يينها
اق يس «يمعن را به» تياولو«. باشد» حيصح«ن که فقط يک مفهوم وجود داشته باشد نه اي
  :نيت حزين بيبرد مثالً در بحث از يار مک به» ريرفته و دلپذيپذ

 سوز و خانه نگهدار آمده هم خانه گه آتش چمن شده گه شمع انجمن
» هم«خواهد که در مصرع دوم لفظ  ياق عبارت مينسق و س”: ديگو يخان آرزو م

توان  يگشت پس نم يمصرع اول م  مربوط بهياللفظ و المعن ثيآورد تا من ح يگر ميد
» اقيس«ست در ين» صحت«چه سخن در , کند يم» هم« عطف افادة »واو«گفت که 

  .٢“ت آن واجب بوديش بلغا رعايپ] که[عبارت است 
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٢٩

  

 و ي ذوقيها   است که مالک١»يقة شاعريسل«و » اقيس«و » تياولو«ن مسألة يدر هم
ت و ياولو  بهدني رسيها برا ا ترک سنّتيها  ِت سنّتيرعا, شود ي وارد عمل ميشخص

ت يو رعا» سنّت«فتة يسخت ش» آرزو«ل ياز قب, ن ناقداني ازينجا بعضي در ا.اقيس
 ي سنّتيها ها و تناسب سنّت گر چندان بهي دياند و در مقابل بعض يسنّت» تناسب«
  : نيت حزين بيدهند مثالً در مورد ا ي نشان نميبند يپا

 انهايافتاده خراب آش ِن زلفتيتا دام گشاده چ
, ِن زلفيچ» مناسب« مداانها داللت بر مرغان دارد و يآشلفظ ”: ديگو يخان آرزو م

… مشک نسبت دارد  که بهييدوم خوشبو, ني از لفظ چيکي: دو مناسبت  بهآهو است
 يرين مورد نقد معقول و دلپذي در اصهباييو …» قة شعر استيت لفظ طريکه رعا

داند  ياحب ذوق مص« عصر که ي خان آرزو و سنّت ادبيشناس ن اصِل جماليکند از يم
, شهيدام اند به, زيِن زلف باشد آهو نيکه هرجا ذکر چ  ـن اموريامثال ا  بهد شدنيکه مق

د توجه ي البتّه با.٢“لزم استي لزوم ماالـ  دهنديمشک را در طبلة فکر جاد کنند و يص
ه ج بلکي راي و بالغيعي بدينه در آن معنا, را» لزميلزوم ماال«ر ي تعبصهباييداشت که 

 که حق با يراست کند و به ي ميتلقّ,  ندارديچ گونه ضرورتي که هيامر  بهدي تقيمعن به
ها  ها و مراعات ن گونه تناسبي عصِر ما از اي از شعرايکي, چند قرن بعد ازو, اوست

  :گونه انتقاد کرد که نيبد
ــ ز مراعــاِت نظياشــعاِر تــو خــال   ر اســتي

 نباشد» چاه«چرا » راه«آنجا بود 
  ر اسـت يـ ذکر پن ي و افسوس که ب ييوگ نان
 ٣نباشد» شاه«هست چرا » گدا« که ييجا

ده بوده است که خان آرزو در ي رسييجا ن عصر بهيها در ا ن گونه مراعاتيکار ا
  : نيت حزين بينقِد ا

 خرابم, از نکهت آن طرة طرار  گل و سنبليبو بلبل رود از دست به
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  ٣٠  قند پارسي

  

ر مصرع دوم نامربوط محض ين تقديبر. ستيط نچ ربيبلبل را با سنبل ه”: ديگو يم
با همه  ـ در پاسخ او صهباييو . “ستيچ نسبت نيز گُل را با طره هيو ن. شود يم

 ـ ها داشت ن گونه تناسبين دربارة انکاِر ضرورت ايش ازي که پياستدالل معقول
ز يزها ني چگريد  نسبِت آن بهيگُل است اما گاه عشق بلبل به, هرچند متعارف”: ديگو يم
  : نيت حزين بيا دربارة اي .١“…دهينظر رس به

 ن راي تو چيرون نتوان برد ز ابرويب ن استيجب  زهرهيت ايشانيا خط پيگو
. ستينجا مناسب نيروشن است که در ا» نيجب هزهر«لفظ ”: ديگو يمخان آرزو 

بات شدن و بند مناس يپا”: ديگو ي در پاسخ او مصهباييو . “است» بِت بدخو«, موافق
مالحظة آن در دهن  يمراعات آن برندارند و لقمه ب ي بيکه گام ـن قدر يا آنگاه به
ن يا در مورد اي .٢“دن استي را لنگ و مائدة سحن را تنگ گرداني سعي پاـ نگذارند

  :نيت حزيب
  بهاران برخاستيبو, وقِت تو خوش!  جنونيا نيا بنشيدر غِم دن, عمِر تو کم!  خرديا

و مقابل » نيبنش«است نه » بنشست«, »برخاست«مقابِل ”: ديگو يزو مخان آر
ن چه سخن است که يا: ديگو ي در پاسخ او مصهباييو » برخاست«نه » نيبنش«, »زيبرخ«
ن از يبودِن متقابلَ, اند؟ ماهِر فن بالغت داند که در صنعِت طباق  گفتگو بر آن نهادهيبنا

 تقابل در “۶/۱۲۲ناه ييأ ومن کان ميتاً فأح: مه يرة کيهرگاه در آ. ستي نطنوع واحد شر
ز نباشد؟ يگر امر است چرا جاي و دي ماضيکيدر دو فعل که , ز شدهياسم و فعل جا

ن مقابله يز نکند که ايچ عاقل تجويه» نيبنش«: برخاست و مرا گفت يفالن”: ندياگر گو
  : گفتهيجرجانن اسعد يرالوقوع است فخرالديمع هذا در اشعار کث. ستيح نيصح

 ٣ش من کز جان من کاستيفزا عيب ن که دود از جاِن من خاستيا بنشيب
 که يکرده و پاسخ» يکفر و تقو«از تقابل » آرزو« که ياس است نقدين قيو بر هم

 است که يبحث, ها يورن گونه نقد و داين موارد اي و از بهتر١او داده است  بهصهبايي
  : نيت حزين بيآرزو دربارة ا
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٣١

  

  تو بوديه مست سواِد خِط هندويس, شب گشت يبان ميوانة آن چاک گريد, صبح
صبح و شام و شب ! است ]ي[مقابلة صبح و شب عجب مقابله”: ديگو يکرده و م 

 است که يتالش مقابله وقت”: ديگو ي در پاسخ او ميصهبايو …“ نديگو يو روز م
 يو اظهار امِر واقع) يني تجربة عيعني(االمر  و چون نفس. مقصود از آن صفت باشد

وقِت   بهيهرگاه شخص. ر مقصود استيتعب يبرا, چه لفظ. ضرورت ندارد, منظور باشد
من ”: ن چه خواهد گفت کهير از اي از شب گذشته رود غيد و در هنگام پاسيصبح آ

د؟ ي آن توانند نشانيجا چه گونه به, که اول شب است, شام. “صبح آمدم و شب رفتم
 و ينيتجربة ع: ديخواهد بگو ي است که مصهباييو حق با . ٢“ست يافتني درين معنيا

 که يهنگام.  شعِر قدما کردي سنّتيها  تقابليتوان قربان ي را چه گونه ميت زندگيواقع
  :ت اوين بيرد که دريگ ي مدراين ايخان آرزو بر حز

 ديآ ير مي شيجِو  بهکه خوِن کوهکن آخر شه دانستميار عشق چون زد بر محک انديع
 صهبايي. » نداردتچ مناسبيه» ر و کوهکني شيجو«با » ار و محکيع«لفظ 

دن يت تنگ گردانيغا ن قدر پابنِد مناسبات الفاظ بودن دائرة سخن را بهيا«د يگو يم
  . ٣“است

 دارند ين جمع ناقدان اصطالحيا, ن حوزة مباحث ساخت و صورتيدر هم
 که ما يزيبرند همان چ يکار م  بهtextureمفهوم   بهباًيکه آن را تقر» يبند کلمه«عنوان  به

مثالً در مورد . ميبر يکار م است به» بافت« آن را که يسيناً ترجمة معادل انگليامروز ع
  :نيت حزين بيا

 !ي قمري بار طوِق آهن ايکه بر گردن ندار  دان متي غنين سبکباريا, رانيان ما اسيم
  : دين صورت درآيا  به آنلواع است مصرا شنهاد کردهيپ» آرزو«که 

 مت دانيغن, يان ما گرفتاران سبکباريم
پس الزم , نامناسب است» انيم« با لفظ ي مصدرياي  به,يسبکبار”: نکهيل ايدل به

و » انيم«ن لفظ ي در بيوجه نامناسب”: ديگو ي عبداهللا ميقار. “ خطاب بودياي به] است[
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  ٣٢  قند پارسي

  

 مصرع مذکور يبند ن رهگذر باشد که کلمهيز ا]ني حزيعل[خ يدر مصراع ش» يسبکبار«
خ تنها اتّصاف ي که مراد شيدر صورت, يران است در صفِت سبکباريموهم اشتراِک اس

و . ١“گردد ي مقصود نميِد معنيمف, ريبدون تقد, خين مصرع شيبنابرا. آن  است بهيقمر
  : نيِت حزين بي در مورد اصهبايي

 دياِت جاودان آمد پدي حيگر گشت لوهج د آشکاري جنِّت موعود گرديرخ نمود
ن يو ا. ٢“ استيمصرعة اول از مغِز فصاحت ته» يبند وانتخاس”«: ديگو يم

کار   بهstructureساختار  ک بهي نزديوسته در مفهوميرا پ» يبند استخوان«اصطالح 
بلکه . از بافت و ساخت بهتر است» يبند کلمه«م يخواهم بگو يبنده نم. ٣برند يم

 ما ي در نقد سنّتstructure  وtextureن نکته است که مفهوم ي نشان دادِن امقصودم
با . اند کرده ير ميتعب» يبند استخوان«و » يبند کلمه«  بهوجود داشته است و آنها از آن

ِک خود را دارد نه آنچه يشناس نجا همان مفهوم زبانين نکته که ساختار در اي ايادآوري
هم , در نقِد مدرن, ن همه مفهوم ساختي با ا.افه شده است بدان اضيدر نقِد ساختگرا
آن پرداخته  ادداشت بهين يگر در همي ديوده است جانبب يغا, ر قدماياز ذهن و ضم

 آنان از واحد يمشکِل تلقّ» ساخت«ن ناقدان در برخورد با ياشکال کار ا. شده است
ک منظومه يکُِل   به واست» تيب« بوده است که محور تمام مباحِث آنان text» متن«

ها و  دقّت به, ک واحِد شناخته شدة خوديرة همان يو در دا, اند پرداخته يهرگز نم
  .اند ده بودهي رسياري بسيها ظرافت

نام ساخت و ساختار خواهد   بهيا مقوله هر حال به  که بهيمسألة تناسِب لفظ و معن
در , ير الهوريمن. اند  توجه داشتهآن ن ناقدان بهي است که ايگر از مسائلي ديکيد يانجام
  :يت عرفين بينقد ا

 رخ و روز شود مستقبل ميشب شود ن حمل رخت کشد چون به, پرداز جهان چهره
 نگاِر  ضياز ِکلِک ف, نقش درست ننشسته, يت که لفظش را با معنين بيا”: ديگو يم

آب و  که به ـاشناس  نيپرستاِن معن صورت. افتهينگارش , يپرداِز صوِر معان آن چهره
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٣٣

  

چ يه به,  آنيدانند اما معن يتر از چهرة نگاران م ني آن را رنگـ رنِگ عبارت خرسندند
  .١“رديپذ ي نميدرست, صورت

ش کرد احاطة شگفت يد ستاي بايگرين گفتار و قبل از هر بحث ديان ايقبل از پا
 از يا  هر مسألهي برا ويداني که در هر مين عصر را بر قلمرِو شعر فارسيآوِر ناقدان ا

 که يدر روزگار. دهند يق و مناسب ارائه ميار دقي بسيها مثال, ن مسائليتر يجزئ
, ينان در قلمرو شعر فارسيذهِن ا,  چ وجه وجود نداشتهيه ض بهقبة برگه و يته» سنِّت«

ش ي که پيِک موارديک ي يکرده است و برا يوترها کار مين کامپيتر دهيچيمانند پ
 يچ جاي که در هيشواهد, اند داشته يق و استوار عرضه ميار دقي شواهد بس,آمده يم
افت و يتوان آنها را  ي نمـ ها ها و تذکره نهيها و سف و جنگ, از قبل کتب لغت ـگر يد

تواند  ي آن مِل و تمام اشکاي ادواِر شعر فارسمط بر تماي و محيک حافظة قويتنها 
  .اند آن توجه داشته نان بهي که اين نکات انتقاديترگر از مهمي ديکي.  آن باشديگو پاسخ

  نقد شعر در حوزة باستانگرايي
ژه يو  و بهير شعري و نوع تصاوarchaism ييزباِن شعر در حوزة باستانگرانقد 

ن يتر عياز بد» استعاره«نان در باب ي ايتوان گفت که مالحظات انتقاد يم. هاست استعاره
 در باب ير الهوري که منياز جمله نکات. رود يشمار م ه ب نهين زميها در ينکته سنج

فاقد ,  معلّقيها استعاره(» پا بر هوا«ها  استعاره بدان توجه کرده است مسألة استعاره
مثالً در . »ته ندارد« است که ييها ا استعارهي» مغز يب «يها ا استعارهي)  الزمينقش و فضا

  ): توسنيش اسبيدر ستا (ين شعِر عرفينقِد ا
 ده از دمي زلِف صبا بريو  همچو فلک نوشته بر سميا

 يي زلِف صبا استعاره, دهي است که قلِم او تراشينوشتن بر سم اختراع”: ديگو يم
در آن » استخوان علم«ر ي او که تعبيگر از شعرهاي ديکي و در مورد .٢“است پا بر هوا

 يها گر از استعارهي ديکيو دربارة . ٣“مغز ي است بيي استعاره”: ديگو يکار رفته است م به
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  ٣٤  قند پارسي

  

 است که ته يي استعاره: ديگو يعرضه شده است م» رحِم مادر مشرب«صورت  او که به
  :يت عرفين بيو دربارة ا. ١“ندارد

  سِر آرزوينقش کدو به  آبروي ميرشح سبو به
بر آن دن و يکدو سنج  بهدآوردن و آن سر راي پديآرزو با سر”: ديگو ياستهزاء م به

ن و مخصوص يي است نوآيي وهيش, آن نقش سوگند خوردن کدو نقش نگاشتن و به
  :نيت حزين بي در نقِد اصهبايي. ٢“شة آن تازه گفتار استيشة سحر پياند

 خواب گل د اگر فسانة بلبل بهيآ  ز تاب شود بوتة گذاريا هر بوته
افسانه را شخص قرار , دهکار بر ه بهيزعِم خود استعارة بالکنا به] نيحز[”: ديگو يم

ور ين استعاره بدان کهنه زيکن ايل. هست, البتّه, الزِم شخص, داده و آمدن در خواب
سر و گردن , تير باِر عاري زـ نت گوش و گردن دهديآنکه ز يب ـمستعار ماند که 

  :نيت حزين بي در نقد اصهبايي, دور از ذهن يرهاينة تصوين زمي در هم.٣“بشکند
 ام چشِم حجاب آلوده را ماند مانهيخط پ ن دارميب خشک از زباِن شرمگ ليمخمور به
چه مرادش آن است . ت قاصر افتادهيغا به, ي معنيداان شعر در يعبارت ا”: ديگو يم
ن يدر. امديگردش ن اله بهيپ, که در سؤال نکرد ـن خود يسبب زباِن شرمگ به, که من

و .  گردش نکنديا جانِب کسيم اهل حچه چش. ن مشابه شديلِب شرمگ اله بهيصورت پ
   .٤“ست ياالِت بنگياز عالم خ, چشم  بهِه خطيتشب

نان يشة اي زبان شعر در انديمسألة مجازها  شامل و عام نسبت بهين که نظري ايبرا
 است يا دهيار معقول و سنجي بسيبند که طبقه ـرا » آرزو «ين داوريم ايداشته باش

  :ديست بخواني بد نـ ش شاعرنيدربارة قلمرِو انتخاب و گز
 عامل يعني(» مصحح«را چند )  کاربرد و استعمال زبانيعني(اطالق و حمِل الفاظ ”
  :است)  و صحتيه کنندة درستيتوج
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٣٥

  

 زبان کوچه و بازار و حوزة يعني. (قت استيکه حق,  مره و محاوره روزيکي -۱
د از اهل ي بايعني. (است» سماع«ن صورت اقتصار بر يدر.)  کلماتي معانيقاموس

کنند  يرا نسبت م» شکستن« که يزيچ مثالً به.) افتيس آن را يا در قواميد يزبان شن
وان يل«و » طناب شکست«: توان گفت ي نميعني. توان کرد ينم] نسبت[را » گسستن«

  .اند ل شدهيکشِف آن نا  از معاصران ما تازه بهي که بعضيکار. »گسست
 استعمال شدن و رواج يعني( موقوف است برآمدن زينن ي و اياطالق مجاز, دوم -۲

] نهر: [نديگو, تيت و مظروفينظر بر نسبِت ظرف, مثالً. در کالِم اهِل زبان) داشتن
 ي صاحب خانه وقتيعني» خانه روان شد«: ند کهيو نگو.  آِب نهريعني»  استيجار

 و حوزة انتخاب» عالقاِت مجاز«ن است که در يمنظورش ا. (شود يکه روان م
 .)ستيت نينها يار محدود است و بياخت

  استعاره
خصوصاً  ـن ين طرز در اشعاِر قدما کم است و در کالم متأخّريو سوم استعاره است و ا

شتر در حوزة ينان استعاره را بيم ايادآور شويد يبا(» .اريبس ـ ي اکبر شاهياز عهد شعرا
 ).برند ي مکار ص بهيتشخ و personification يعنيه ياستعارة مکن

پردازد و عمالً  يندگان مين گويدر سبک ا» استعاره «يدفاع از بسامِد باال نجا بهيدر ا
ت يمحدو,  زبان و حوزة عالئق مجازهايد اگر در قلمرِو کاربرد قاموسيخواهد بگو يم

 شعر يشناس ار باز است و اساس جماليدان انتخاب و اختيوجود دارد در عالم استعاره م
امثاِل » نبوغ«تواند  يدهد و هرکس نم يل مي نو تشکيها يبند الي تازه خيها را استعاره

 و ي و حافظ و نظامي و سعديکه در نظر او بزرگتر از فردوس ـ را ي و ظهوريزالل
ن ي در هم.١»ستين طرز آشنا نيلذّت ا به«ابد ي درـ اند يام و مولوي و عطّار و خيسنائ

ن يري ديگر دارند که خبر از جدالي دي مباحثزيزبان شعر ن حوزة مسائل مربوط به
وة ي دو شيه و حتّيم دو نظرياز قد.  زبان شعر استيدهد و آن دربارة حوزة واژگان يم

اند و غالباً   غلبه نکردهيگريچ کدام بر ديرفتار در زبان شعر وجود داشته است که ه
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  ٣٦  قند پارسي

  

اما , اند ار خود پرداختهک ن نزاع بهيرون از قلمرو اي بوده است که بي از آن کسانيروزيپ
 يگرانيو د» د زباِن روز و زبان عصر باشديزباِن شعر با«اند که  گفته ي ميا شه عدهيهم

تمام . ١»زبان روز باشد  بهتواند يشعر هرگز نم«اند که  ده داشتهياند که عق هم بوده
دان يفاتِح م ي چند تنيا دوره در هر يول, اند ستادهيدان اين ميرون ازيعمالً ب, بزرگان

ار و افراشته در يرج و شهريو ا,  از قدماي و سعديانور. اند طرف مقابل شده نسبت به
اند و بهار  زبان روز توجه داشته  عمالً بهيزاد و سپهر و از نوپردازان فروغ فرخ. عصر ما

  .يزباِن باستانگرا  بهييو اخوان و خو
 يتالش تازگ«ر صائب يتعب و به,  زباِن روزيسو ل بهيز تمايدر عصر مورد بحث ما ن

ن در شعِر يحز  که يليل اندک تماين دليهم غلبه داشته است به, ه و عمليدر نظر» لفظ
ن در يحز.  نشان داده است مورد انتقاد حضرات قرار گرفته استييباستانگرا ش بهيخو
  : گفته استيغزل

 ن پرند آرديشکان از نالة ميدرفِش کاو ن تويسپاه درد را شوِر حز, شب هجران
ن است يمنظورش ا(کند  يچ کار نمينجا هيان در ايدرفِش کاو”: ديگو ي مخان آرزو

 معتقد يليخ خيظاهراً چون جناِب ش)  استfonctionفاقِد نقش , يلحاظ ساختار که به
ان در غزل يگذارد گاه گاه لفِظ باستان يمتأخّران را مطلقاً وجود نم, کالِم قدماست

  :تين بيگفته است در ا» ميو «,»مياو «يجا ن بهير آنجا که حزا دي .٢“آرد يم
 داند يگانه ميرآشنا بيهنوزم آن بِت د ابمي يم خود را نميز ويکه لبر سراپا بس
ش بلغا يواقع شده و پ» زيکه لبر بس«و » سراپا«در مصراع اول لفِظ ”: ديگو يآرزو م

سراپا «: ن مصرع بهتر باشدي اپس. ح توان گفتي از آن حشِو محض است که قبيبعض
 هم از ـ م استي قديکه فارس ـ» ميو«ن صورت لفِظ يدر» ابمي يجلوة معشوقم و خود را نم

کند و طرِف  ياعتراض م» مياو «يجا به» ميو«ک بودِن يآرکائ که عمالً به“ رود يان ميم
» يو«ظ لف”: ديگو ي مـ  در باب زبان شعر دارديگرية ديکه نظر ـ يصهبايمقابل او 

  :ديراز فرمايجة شامتأخّر است خو يمستعمل فصحا
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٣٧

  

  رايدم نالة دل سوِز نيشن  رايشب از مطرب که دل خوشباد و
خ محِل انکار تواند يدر کالم ش, ن سرکردة فصحا آمده باشديهرگاه در کالم ا

ن انکاِر زبان يهم. ستي نيه پاسخ درستياصل نظر  که البتّه با توجه به.١“بود؟
ن يدر, گر هم دارد و در مسألة شرط و حذف جزاي ديانه را خاِن آرزو جاينگراباستا

  :يِت سعديب
 محتسب را درون خانه چه کار؟ ستي که در دِل او چيگر ندان

 از غرابت ين خالين طور مخصوص قدماست و در متأخّريکن ايل”: ديگو يم
ت شعرا و يرِد اکثروة عمل کية غالب و شيتوان گفت که نظر ي هم ميبر رو .٢“ستين

ن نکته يو ا. د محور شعر باشد نه زباِن قدمايبا» زبان عصر«همان است که , ناقدان عصر
دست آورد که تمام  توان به يز مينان ني مورد نظر اي شواهد شعري آماريرا از بررس

م قرن قبل ي همان قرن و حدِّ اکثر ني است از شعر شعراييها دشان بر نمونهيه و تأکيتک
ا يگو. دهند يشعر شاعران قرن ششم و قرن پنجم و چهارم ارجاع م ندرت به و به.  آناز

 ي را فقط در همان حال و هواييباياست که زن يچن, ناني ايشناس انداز جمال چشم
 ي انتزاعيرهاير و مقابله و تصويکه شعر صنعت و مراعات نظ. نديش بجويعصر خو

 يدر مبان, يم نظامياز شعر حک, آورند يهد م که از قدما شايل گاهين دليهم به, است
تنها مالِک  نان نهيا. ک استينان نزدي اي از اصوِل سبکيبعض به,  شعرشيشناس جمال

 هم که ييها دهياند بلکه در گز  استوار کردهيا قهين گونه سلي را بر اينقد و استناد شعر
ن ي حجم انتخاب را بر همنيشترياند ب ب دادهيترت, از آغاز تا عصر خود, ياز شعر فارس

ف يو لط يعيغ است که از شعر طبي درياند و جا انتخاب کرده, يشناس جمال يمبنا
 مطلقاً لذّت ي و فردوسيک و روديشعر عصِر منوچهر, ي زبان فارسي آغازيها دوره
 که يا ا جامعهيگو. دهند ي از آن استادان ارائه نميا ن نمونهياند و طبعاً کمتر برده ينم
در خود استعداد التذاذ از , سته استيز يمارگونه ميب, ينيب  و جهانيحاظ تفکّر فلسفل به

 جامعه يتوانسته است از هنر دوران سالمِت عقل ي را نداشته است و نميآن گونة هنر
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  ٣٨  قند پارسي

  

ن همه در گوشه و کناِر يبا ا.  لذّت ببردـ  و ناصر خسرويهنر دوران فردوس ـ
ست و از يراه ن يافت که چندان هم پرت و بيتوان  ي مينان گاه مالحظاتي ايها يداور
ن مصراع يرامون ايش پي در بحث خويمثالً قار. دهد ي اعتدال و سالمت خبر مينوع
  :نيحز

 جوش آمد  به خونميختيآم يم  بهيگالب از خو
 اگرچه عرِق معشوق باشد و ـ يم زش عرقِِ انسان بهين که آميگذشته از ا”: ديگو يم

د عواطف را زنده کرده يبا. ست که شعرش توان گفتي نيزي چـ ابديه يگالب تشب به
ن گونه يا, ن بحث استين داوِر اي چون آخريکه در مورِد قار. ١“سامع را تکان داده

ر ناقدان يرا او دورادوار تحِت تأثيست زيچندان دور از انتظار ن,  و معقوليعيسخِن طب
 هر ي برايشواهد شعر  بهناني مسألة احاطة ادر کنار. تواند قرار گرفته باد ي ميفرنگ

نان ي که ايم از تسلّطيم و در شگفت شوياد کنيد يبا, يا موضوع و هر مسأله و هر نکته
 تا يشناس در عصر ما که مسائل سبک,  مثاليبرا. اند  داشتهيشناس ق فن سبکيبر دقا
 از اهل يبعض, ل در باب آن مسائياتيمطرح شده است و کلّ, ان اهل ادبي در ميحدود
هر قدر  ـمثالً در نظر ما . نان قابل مالحظه استيسنج ا ق و نکتهينگاِه دق, دانند يادب م

,  ندارندي چندانيم تفاوت سبکيوان صائب و کلي دـ مي آشنا باشيشناس با مسائل سبک
 ,اد بوده استيار زين تفاوت بسياند ا  داشتهيقينان که شم حساس و دقيدگاه اياما از د

. اند کرده ي را درک مييها م و صائب تفاوتيان کليم, نانيا,  شعريقي در حوزة موسيحتّ
”… : ديگو يم» آرزو«, ي در شعر سبک هندي عروضيها يژگي از ويمثالً در باِب نوع

م يوان کلين قسم سکته تمام ديکن ازيل, شود ين مصرع سکته مين قدر هست که در ايا
  :نيت حزي بنيا در مورد اي .٢“مملو است
 دمي تو دي همه در شکن مويها دل  شکن افتديش که در زلف تجلّيزان پ

افتادِن شکن «ن از يبا وجوِد ا!  طرفه استعاره استيتجلّزلف ”: ديگو يخان آرزو م
» طرز«و » طور«نجا خواسته که يخ در ايا جناب شي گوچه قصد فرموده؟» يدر زلف تجلّ
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٣٩

  

د  بهيو طالب آمل يزي ترشين ظهورياستاد نورالدرداند که از عهدة  يکن متّبع ميل. کار ب
رها و ي نوِع تصويعني,  هر دو مورد که در.١“ دشوار استيليزان برآمدن خين عزيطرِز ا
ن يا, غزلات يدر اب”: ديگو ي که آرزو ميا وقتي. ق سخن گفته استيار دقيبس, ها سکته
 است که در آن ي و اسلوبيتة سبکک نکي منظورش .٢“ ندارديآوردن معن» يمعن«قسم 

 قائل ي غزليمعان حوزة يت براي محدوديعصر مورد نظر شاعران بود است و نوع
شناسانة  افت که درِک سبکيتوان در يدقّت م نان بهي ايها از تأمل در نوشته. اند بوده
وع ين شيکه در متأخّر»  غامضيها استعاره«در باب » آرزو«اند مثالً   داشتهيقيار عميبس
ن جهت ياز ا, م داردينظر بر طرز قد, ير الهوري منيعني, چون معترض”: ديگو يافته مي

ن قسم يا”: ديگو ين خصوص ميگر در همي ديا در جاي .٣“ازو اعتراضات سرزده
ن ي در کالم متأخر“) اندambguity غموض ي که داراييها  استعارهيعني(استعارات 

ر يمن(= در نظِر معترض ن ي متأخر و چون طرِز.ار کم بوديار است و در قدما بسيبس
ن ي از ظهور ايخيق و تاريصورت دق  بهي حت.٤“بر آن اعتراض دارد, ستين) يالهور

سبِب اشتباه است که   بهريبدان که اکثر اعتراضاِت من”: کهد يگو يها سخن م گونه استعاره
ت که استعاره در ق آن اسيو حق تحق. ه داردي و استعارة بالکنايهيدر اضافِت تشب

 که بعِد يي آنهاي و عرفيمثل ظهور,  عهد اکبر شاهيخصوص شعرا ـن يمتأخّر
 هو در مستعار و مستعارمن, گر برآوردهي رنگ دـ .شان دارندياند و تتبع طرِز ا شانيا

است ) ن کنندهيي عامِل تعيعني(ا فارق يو گو. ياز جهت نازک, د و دور باشدينسبت بع
ن فن ي مهارت دريلي که خين را مگر کسيابد اي ين و در نمي و متقدمنيدر طرز متأخّر

و . زند يطور قدما حرف م به, ن طرز ملحوظ نداردي که اين کسيو از متأخّر. داشته باشد
ن ي برـ الرحمه هير خسرو است عليکه بر طرِز ام ـر ين سبب است که ابوالبرکات منيهم

 و يزالل, طالب, يعرف: ي سبک هندي افراط جناحي چهار رکن اصليعني(چهار شاعر 
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  ٤٠  قند پارسي

  

و .١“ محقّق شدين معني و پنج ساله ايو راقم را بعد تتبع س.  اکثر اعتراض دارد)يظهور
ب و ين ادي ايشناس  و سبکيزة شناسي و غريارين جد از هوشين گفت بر ايد آفريبا

گاِم  ام به و دقت در تحوالت گيناقد بزرگ که آنچه گفته است از سِر کمال آگاه
ن يج در آثار اي اصطالحات رايد از بعضيجا با نيدر هم.  استي شعر فارسيها سبک

اند و طبعاً مصطلحات   کردهي را وارد نقِد شعر فارسيا م تازهينان مفاهيا. اد کرديناقدان 
ز يهم اکنون ن,  از آنهاياند که بعض وجود آورده م بهيهن مفايتناسب ا  را هم بهيديجد

ا ياست » بيغر«و نقطة مقابل آن که » ابتذال«ل ياز قب. از نقّادان عصر ماستيمورد ن
 يدر معنا(» لزميلزوم ماال«و »  عبارتيختگير«و » يندرت معن«و » حسن اسلوب«
و » يتراشدادگ«و » مدعا مثَل«و » لفظ الزم«ا ي.) ه رواج داردي جز آنچه در فن قافيگريد
و » شعِر دو لخت«و » فهيسکتة خف«و » يتة حرفسک«و » يسکتة حرکت«و » طرف وقوع«
» راه لزوم«و » نيزم«و » يبند استخوان«و » يبند و کلمه» فينشست رد«و » تيراِه اولو«

 يچندتا نک بهي از آنها جداگانه اشارت رفت و ايبعض  بهو امثال آن که» ة الزامظنّم«و 
  :ميافکن ي ميگر نگاهيد

. فشيه و ردياعتبار وزن و قاف  بهک شعري يلعبارت است از طرح کُ» نيزم«: الف
سابقه بود  يف بيه و رديلحاظ نوع وزن و قاف  بهسرود که ي مي غزلي شاعريوقت
غزل فالن شاعر » نيزم«ن شعر را در يا اين شعر از فالن شاعر است يا» نيزم«گفتند  يم

» فيه و رديو قافوزن  «يجا از که بهي است مورد نيرسد که اصطالح ينظر م به. اند گفته
ن دوره اصطالح ي ايها در اغلب تذکره. ار هم کوتاه استيد و بسيآ ي هم ميبر رو

ز بدان اشارت يتوان مشاهده کرد و در شعر امثال صائب ن ي مين معنيا  بهرا» نيزم«
را يخاص غزل است ز» نيزم«جه گرفت که يتوان نت يم» آرزو«ح ياز توض. افتيتوان  يم
کار  به» ن نظميزم«که ) غ و قلميمناظرة ت( از آثار منثورش يکيدر , ري منريبر تعب» آرزو«

  .٢»ِن غزليزم«د گفت و يبا» نظم لفظ«: ديگو يراد گرفته و ميا, برده
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٤١

  

ه مفهوم ي شبيزيچ,  امکان تحقِق در خارج استيمعن به» طرف وقوع«: ب
verisimilitudeيقت ماننديحق«و » ينمائ قتيحق«  بهاز آن, يسينو  که در هنر داستان «

در حوزة . ا ندارديدارد » يقت ماننديحق«ن داستان يد ايگو يکنند و م ير ميتعب
 يقت ماننديحق ک بهي نزديداشتن مفهوم» طرِف وقوع«, ن گروِه ناقدانياستعماالت ا

  :نيت حزين بيمثالً دربارة ا. دارد
 ماند يکِف الله داغ م ز رفتنت به ديرو گرد  ز رخت باغ سرخيچو آمد

 محض يبا آنکه دست بر سر زدِن الله ادعا”: ديگو يدر پاسخ خان آرزو م, يصهباي
  : نيحزت ين بيا دربارة اي .١…“ ندارديچ طرِف وقوعياست و ه

  رايوسِف ما کاروانيابان گرد دارد يب يي کرد صحرايلي را چو مجنون حسِن ليجهان
ن ي هميليرا که عاشق ليطرف وقوع ندارد ز, مصرع اول”: ديگو يخان آرزو م
 و يصهباياِن يم» پا دراز کردِن سرو«ر ي که دربارة تعبيا در بحثي. ٢“مجنون بود و بس

, ستي نيپا دراز کردن سرو هم مضمون بد”: ديگو ي ميصهباي, وجود دارد, خان آرزو
طرف «ن يتاده و اش پا افي است پي که در قامِت سرو است مضمونيچه دراز

  .٣“م دراز کردن نباشديپا از گل) رم کهيگ(= گو . ست »يوقوع
از يآن ن  بهما,  شعري شناسين ناقدان که در حوزة معني از اصطالحات ايکي: ج

ر يآرزو در خاتمة سراج من. است» مظنّة الزام«و » راه لزوم«م اصطالح يار داريبس
 اراده توان کرد که مراد شاعر نباشد و يي ينبدان که گاه باشد که از شعر مع: ديگو يم

 الزم يچ قباحتيه, در صورت لزوم.  مظنّة الزاميا از رويا از راه لزوم بود ي مذکور يمعن
  :جهان گفته است  در مدح شاهيآورد که شاعر ين باره مي دريمثال» ديآ ينم

 يصبح ثان, گواه صبح اول يقران فروغ جبهة صاحب
ن سبب مذمِت يو ا, صبح اول کاذب است: دي بگويه اگر کسدهد ک يح ميو توض

ه شده و کاذب يصبح اول تشب مور است و عمالً بهير تيممدوح خواهد بود که جد او ام
است و در صورت » لزوم«ن يا: ديگو ين باره ميآرزو در. ز ثابت شده استيبودن او ن

                                                   
 .١٩٢,  حاضرمتن  .1

  .٢٤٦, متن حاضر  .2
  .١٨٠, متن حاضر  .3



  ٤٢  قند پارسي

  

 ي در مدح داراشکوه شعريرشاع, گري و نمونة د.١“ديآ ي الزم نميچ قباحتيه, لزوم
  :ت را آورده استين بيگفته و در آن ا
 دم قراِن مهر با ماهيرقم د لوح محمل شاه ن بهييصد تز به

قراِن «شاه گفته   بهـ که در مجلس حاضر بوده  ـن عصريا» ناقدان ـ شاعر« از يکيو 
ت که پادشاه و سبب شده اس. »اند نحس گفته, نيمحاق باشد و آن را منجم, مهر و ماه

ح يتوض, آرزو. جه بماندينت يچاره بي شاعر بياندازد و تمام سعين شاعر را از نظر بيشعر ا
ک يگر در ي ديا شاعري» مظنّة الزام«است و نه » لزوم«ن هم از مقولة يدهد که ا يم

  : گفته استيرباع
  ييال هــر دو عــالم مــايــفـانوس خ 

 شيصورت خو يب, مينة صورتييآ
ــاا و جــوِشيــشــوِر در   ميي شــبنم م

 مييآنهم ما,  استيدني که نديزيچ
مگر عورت است که سترش واجب ”: گفته است, طبع عصر  شوخي از شعرايکيو 

 مقصودش يدهد ول ي ميح کمتريتوض» ة الزاممظنّ« آرزو دربارة .٢“ استيدنياست و ند
جتناب ز اين, گري دي معنيداند که تداع ي مييرا در جا» مظنّة الزام«روشن است که 

 يامر,  سخن را گرفتنيا جانب منفي مخالف يطرف معن  رفتن بهيعني, ر باشديناپذ
ن که يا  بهر است که اعتراف کنديشاعر ملزوم و ناگز» مظنّة الزام« در ييگو. مسلّم باشد
» راه لزوم« که در يدر صورت,  هم در سخن او ضرورتاً وجود دارديچنان مفهوم

ن دو اصطالح در حوزة يا. ستي ني بر او ضرورييرفتن چنان مفهوم و معنايپذ
  .از ماستيمورد ن, امروز,  شعريشناس يمعن

, ن دسته ناقدانيان اين متون و در ميج در ايار راي از اصطالحات بسيکي: د
علّت  ن اهل ادب بهي است که متأخّريزيهمان چ, مدعا مثَل. است» مدعا مثَل«اصطالح 

» ليتمث«  بهآر) صورت و ساخت است  بهه بازگشِت آنک(ِف کال يعدم دقّت در ظرا
  : ديريصائب را در نظر بگت ين بيکنند مثالً ا ير ميتعب

 شة فردا خوش استياند يعشرِت امروز ب شنبه تلخ دارد جمعة اطفال رافکر 

                                                   
  .٨٢, سراج منير  .1
  .٨٤, سراج منير  .2



  نقد ادبي در سبک هندي  ٤٣

  

  :تين بيبا ا
 شود يب پوش سکندر نمينه عييآ اند روشندالن خوشامِد شاهان نگفته

 يل مفهومي که تمثياند در صورت ل خواندهيان را تمثيوة بين شي اما معاصران يبعض
ناچار , ار نگاشته شده استيعام دارد که در کتب ادب در باب آن فصول و ابواب بس

ن سطور از حدود ينگارندة ا,  داشته باشديقيان نام درست و دقيوة بين شينکه اي ايبرا
 از اهل ادب در يان بعضينک در ميهم اد که ينام» اسلوب معادله«ست سال قبل آن را يب

» مدعا مثَل«ن گونه موارد را ين دستة ناقدان ايا,  مورد استفاده استيشناس درس سبک
 يآن معرف» مثَل«گر را يو مصرع د, »مدعا«, ليدر تحل, ک مصراع راي ياند و حتّ دهينام

  . ١اند کرده
گر دارند که يک اصطالح دي» مدعا مثَل« است که در نقطة مقابل يادآوريقابل 

 است که هر يو منظور از آن شعر» يدولخت«ا ي» شعر دو لخت«عبارت است از 
   .٢ مستقل دارديي معنايمصراع
 و جعِل coinageا ي coins يمعن  بهن دسته از ناقدانيرا ا» يتراش دادگ«: ه 

 با توجه کنند که ظاهراً ي مير تلقّيا تعبيب يک ترکيوجود آوردِن  اصطالح و به
است و در عرف اهل لغت و » تراش «يمعن ز بهي است که آن نيعرب» نحت«اصطالح  به

ب يژه در صورِت ترکيو به, ر خاص استيب و تعبيوجود آوردِن ترک به,  آنيادب معن
هنگام  به,  عبداهللايقار.  که اهل طبرستان و خوزستان استي کسيعني» يطَبرخُز«مثل 
: ديگو يم, » نژادانيخرابات«ر يو آرزو در باِب تعب اييصهب دربارة بحث يداور

خ يش» يتراش دادگ« نژاد که يبر خالِف خرابات, راالستعمال استيره کثيشه و غيپ عاشق«
 مفهوِم جعل يبرا» تراش«ا ي ين تراش دادگيم امروز از هميد بتوانيشا .٣»]است[«

دکتر » تراش«, »اصطالح«ا ي» واژه«ن يم اييمثالً بگو. مير استفاده کنياصطالح و تعب
  .مصاحب است

                                                   
  . متن حاضر ديده شود٣٤٥ و ٢٥٦, ٢٢٢, ٢٠١ص   .1
  .٢٣٩, ٢٥١ص , متن حاضر  .2
  .٢٦٤, چاپ کابل, کليات فارسي عبداهللا  .3



  ٤٤  قند پارسي

  

دهد که  ياشارت کرده و نشان م» سکته«ن نوع يچند به,  شعريقيدر حوزة موس: و
» سکته«که ما آن را ) ياراِت عروضياخت (= يرات وزنييک از انواع تغي هر ينان برايا
و » يحرفسکتة «و » يسکتة حرکت«ل ياز قب(اند   جداگانه قائل بودهيها م نامينام يم
, ن عصريبان همي از اديکياف که يتوان در يشان ميو از خالل مباحث ا) »فهيسکتة خف«
 مفرد دربارة ي کتابيا ششتري ي شبستري قوسين علينام مجدالد به,  قبل از آنيا اندکي

,  مانده باشديکه اگر باق» رسالة سکته«نام   بهدر شعر پرداخته بوده است» سکته«مسألة 
 ي دارايک و عروضيشناس  است و در مطالعات سبکي خواندنيها  کتابگمان از يب

  .ت استيکمال اهم
ز ينان نيمورِد توجه ا, مينام ي مييزدا ييآشنا, ينقِد مدرن فرنگ ما با توجه بهآنچه : ز

 در حوزة ييزدا ييمثالً آشنا. ي شناسيها و معن شتر در حوزة داللتي بيبوده است ول
. خوانند يگانه مي بيآن را تالش معن, ن ناقداني است که ايزي چهمان, ريان و تصويب

  :شيت خوين بياگرچه صائب با ا
 ١کند يم» گانهي بيمعن«صائب تالش  کنند يم»  لفظيتازگ«اران تالِش ي
ن يز دري نيالهورر يعمالً نظر داشته است و من» ييزدا ييآشنا «ي قلمروهايتمام به

بد و يز ي مييلفظ را آشنا«ان داشته است که يله را بجاز تمام مسأيش با ايعبارت خو
ها  شهيرها و انديد زبان عصر باشد و تصوي زبان شعر بايعني .٢»يگانگي را بيمعن
 يمعن«, »بيغر«, »غرابت«ل ينان از قبيرات ايمجموعة تعب. ب و نادريسابقه و غر يب
ن ياند و در تقابل با ا داشته» ييزدا ييآشنا« است که از مقولة ينشان دهندة تصور» گانهيب

شود  يوسته تکرار مين ناقدان پيکه در عرف ا» مبتذل«و » ابتذال«م است اصطالح يمفاه
گر گرفته ي است که شاعر مضمون آن را از ديشعر» مبتذل«ِت يشان از بيو منظور ا

ز ا» ت مبتذليب«زان دو صد و پنجاه ي از عزيکي«: ديگو ي خان آرزو ميتمثالً وق. باشد
ت يست و پنجاه بين است که آن دويمنظورش ا» مآخذ نوشته, برآورده] نيحز[وان يد

                                                   
 .٤/٢٠٢٢, تهران, نگيمؤسسة انتشارات علمي و فره,  قهرمانمحمدتصحيح  به, ديوان صائب  .1

  .٢٢, کارنامه  .2



  نقد ادبي در سبک هندي  ٤٥

  

ن با يبنابرا. گران گرفته بوده استين آنها را از ديخ مضامي بوده است که شييشعرها
  .ار دارديم تفاوت بسيفهم يم» ابتذال«آنچه ما امروز از کلمة 

 اصطالحات يا قابل مالحظهبخش , ژة نقديم و مصطلحات وين مفاهيدر کنار ا: ک
 خود قابل يجا ن متون وجود دارد که بهي در اي و کالمي فلسفي و حتّي و دستوريبالغ

» يبرائ«ک مورِد ي در يغائ, يفاعل, يصور, ي علّت ماديجا مثالً به. مالحظه است
ن يچن, نانيکه البتّه در عرف ا. آورد ي مي کرانيبرائ, ي کاريبرئ, يکري پيبرائ, يماد
 و مقدار ١شود يده ميها د ن نمونهي بهرحال اي سره وجود ندارد وليفارس  بهيشيراگ
وجود آمده  نحو و صرِف زبان عرب به  که غالباً با توجه بهي اصطالحات دستورياديز

ل يدل به, خواندن» حرف جر« امروز ندارد مثالً حروف اضافه را يچ لطفياست و البتّه ه
)  که دارندياعتبار عمل به(آنها   بهياند که در عرب» يف«و » يلع«برابر » در«و » بر«نکه يا

  .شود يحروف جرگفته م
 زبان ي تحوالت آوائيخيسابقة تار بان بهين دسته اديان ايج مياز خالِل مباحِث را

ان عصر خود را در باب واو و يرانيلهجة ا که ٢مثالً در صفحة. برد يتوان پ يز مي نيفارس
ن يدر, ان حاليرانيو لهجة ا«: ديگو يم, دهد يمورد نقد قرار م» هولمج«و » معلوم «ياي

با , خوانند ي مجهول را مجهول نمي»اي«و » واو«چ ينها هيرا که ايز. ستيباب مستند ن
گر زبان ي ديمقصودش اهل هند و نواح» گرانين ديا« از .٣“گران هستيآنکه در زبان د

ن مشاجرات ي همياز رو. از خراسان بزرگ ييها ر ماوراءالنّهر و بخشي است نظيفارس
ز در ي عصر نندر آ, حرف اضافه» به« که مکسور بودِن تافيتوان در ي است که ميادب
) حرف اضافه(= حرِف با : ديگو ير ميدر پاسخ من» آرزو«را ية عراق رواج داشته زيناح

ه کردن يفنهاِد قا شين مبحث است که پي و در هم.٤ان مکسور استيموافق محاورة عراق
.)  نمانده استيان آنها باقي در ميلحاظ آوائ  بهيگر تفاوتين که ديل ايدل به/ (ق/ ر/ غ

ن بار توسط يد هم نخستي که در دورة مشروطه و معاصر و شايزيچ, شود يمطرح م
                                                   

 .٣٣٢, متن حاضر  .1

  .١٢٦, متن حاضر  .2
 .٣٥٦ و ١٦٢, متن حاضر  .3

  .٤٦, سراج منير  .4



  ٤٦  قند پارسي

  

و  ١اند ان با آن مخالفيگرا شود و هنوز هم سنّت يگر مطرح مي بار ديريمرحوم وز
/ زبان[باشد مثل » م«ا ي» ن« که بعد از آنها يدر موارد» او«  به»آ «ريين در مورد تغيهمچن
 و ٢ح باشديز صحي ن»مضمون«و » جان«ة ير قافين تقديد بريگو يم] جون/ جان[ و ]زبون

 خود را نشان ينوع ر بهين عصر اخيها در کي است که عمالً در شعر تاجيا ن مسألهيا
دقّت نظر و . ار برخوردار استي بسيها ي تازگاز, نانيوة نقد اي هم شيبر رو. داده است
 نقاِط ضعف را در کاِر يتوان بعض ين همه نميبا ا,  دارنديآور  شگفتيها يموشکاف

نان گاه در حوصلة خوانندة عصر يش از حد ايز اطناب بيقبل از هرچ: ده گرفتينان ناديا
ن سطر ادا ي گاه در چندندياند که در سه کلمه بگو توانسته ي را که ميگنجد مطلب يما نم
است   بودهي و انشاپردازيکار يعصر ب,  که عصرن بوده استياند و علّت آن هم ا کرده
ش ينما  و بهيا حرفه» يسينثرنو «ينوع» نوشتن نقد«اند ضمن  خواسته ينان ميو ا

ن احوال است که يجة هميدر نت. اد نبرنديز از يدرآوردِن سبک و اسلوب در نگارش را ن
 يرهايده و تعبيچيات دور از ذهن و اشاراِت پيها و کنا  سرشار از استعارهنثرشان

 و يگذار  خواننِدة عالئم نقطهيبرا, نيدر قرائِت نخست, نامأنوس شده است و فهم آن
ا در همه  قابل خواندن کنم اميشان را تا حديکاِر ا,  حذف و اختصاري در موارديحتّ

توانست عمالً  يم, يگريد دياز د, صيرا تلخي من حاصل نشد زيق براين توفيجا ا
د فراموش ي را نبايک علّت اساسي, شانيوة اطناب اين شيدر باب ا. نقِض غرض باشد

خواسته  يشان م ن دلي نبوده است بنابرايشان فارس  ينان زبان اصلين که ايکرد و آن ا
 يعيه از زبان طب است کيعيسند و طبي نظم و نثر بنوي ادبيها سرمشق  بهاست با توجه

  .٣اند افتاده يدور م
                                                   

 .٣٦٥, متن حاضر  .1

 .٣٦٥, متن حاضر  .2

 عصر خودمان را يمِد روز شدن بعضي از شعرا, هاي عجيب و غريبش خاطر استعاره به, مِد روز بودن ظهوري  .3
تماِم , علّت بيماري ذوق جامعه درين عصر بد نيست يادآورد شوم که به, آورد ياد مي هاي ايشان را به رهو استعا

اند و بدون اين که تصريح کنند او را بزرگترين شاعر تاريخ  اديبان مسحوِر سبِک شعِر ظهوري ترشيزي بوده
» گذشتگان احترام به «علّت به, اند ائل بودهيعني اگر براي سعدي و حافظ در برابر او احترامي ق, اند تصور کرده

هاي  مجموعة نقدهايي که شاعران و اديبان اين عصر بر ديوان مراجعه شود به. گرنه هرگزبوده است و
نويسند و بخشي از اين  اند و بسيار شبيه انشاهايي است که معاصران ما دربارة يکديگر مي شان نوشته دوستان



  نقد ادبي در سبک هندي  ٤٧

  

  انصاف ادبي
 يادب» انصاف«  بهميتوان يم مينان که بگذري و نثر پر از اطناب و مصنوع اوة نگارشياز ش

دفاع از » ريمن« قابل احترام است مثالً خان آرزو که در برابر يم که تا حدوديآنان بپرداز
دار   را عهدهيآمل  و طالبي زالل,يظهور, ي عرفيعني, يچهار شاعر بزرگ سبک هند

از » دفاع« که صهباييا ي ١ر استيکند که حق با من ي اعتراف ميشده است در موارد
ن يکند که شعر حز يار موارد اعتراف ميدر بس, داند يش ميِت خويحوزة مسئولرا ن يحز

زانه گاه گاه خشک مغ, خيش”: ديگو يما ي ٣ا اصالً ارزش دفاع نداردي ٢ستيقابل دفاع ن
 معتقد است يدر موارد,  استي که داوِر مرحلة بعدين همه قاري با ا.٤“زند يحرف م

دهد که اگر  يخرج م  بهيهاتيتوج,  رفع انتقاديبرا , خياِت شي در شرح ابصهبايي”که 
 در خاطِر من هم خطور نکرده يهاتين توجيچن: ند خواهد گفتيخ زنده گشته ببيخوِد ش
  .٥“!است

 دربارة ير الهوريشود مثالً من ي مين و خواندنيريش, ن ناقدانيز ايمآ گاه لحِن طنز
 يمعن «يکه از الفاظش بو ـت ين دو بيا”: ديگو ي مي خوانساريات زالليت از ابيدو ب
ز است و هم يکه هم طنزآم“ !ستة آن است که کتابة لوِح مزار او گرددي شاـ ديآ يم» مرده
 بدان حاجت ي است که در نقد ادبيز اصطالحين»  مردهيمعن«ضمناً . ق و درستيدق
و طنز را گاه . ستنديات برخوردار نيگر از نعمِت حيها که د ي معنياريم و چه بسيدار
  :يت عرفين بين هم فراتر برده در نقِد اياز

  و نعم رايهمت نخورد نشتِر آر گزد ارباب همم را ياقبال کرم م
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  ٤٨  قند پارسي

  

. ست يهينام د» همم«: پردازد که ي آن مينمع ن بهيز چني طنزآميل داستانيضمن تفص
د و يگز يوسته ارباب آن ده را مينام داشت و پ» اقبال کرم« در آن ده بوده که يو سگ

و هم در آن ده دو برادر . ده بوديهم رسان س آن ده است که فساِد خون بهيناِم رئ» همت«
 را يگريگفتند و د يم» يآر« را يکي. دسِت تمام داشتند] ي[وة فصّاديبودند که در ش

ت يفي سگ و احوال ارباب آن ده و کيدگيمشعر است بر نکوهش گزن شعر يا. »نعم«
 درخِت يِت طنزي که ظاهراً حکا.١“ فصّادان آن دهيزدستيس و تيرئ» همت «يماريب
ن ي اياست از رو» ک موشيل« آن يند و غذاينش يبر آن م» جغدالحق«که » اندر گل«

ن يا, ييها  نقِد چنان استعارهيهر حال برا به. ا بر عکسيت ت درست شده اسيحکا
ن يواترياز ش. ي و جديز بهتر است از صدها صفحه بحث انتقاديات طنزآميگونه حکا

تواند  ي است که ميسرقاِت شعر  بهيدگيقلمرو رس, ن سلسله نقدهاي ايها بخش
راث شعِر ي که بر ميا نان و احاطهيحضور ذهن ا. ردي مفرد قرار گيا موضوِع رساله

 يدگيمسألة سرقات و رس. آور است  شگفتيراست به, اند  قبل از خود داشتهيفارس
خ ادب و ي و کتب تاري ادبيها رباز موضوع بحث انجمنياز د, چند و چون آن به

ژة سرقات و ي وي خاصيها  کتابيدر زبان عرب. ن شاعران بوده استيها و دواو تذکره
  .٢رداخته شده استپ, ک شاعري سرقات يحتّ

  سرقات شعري
 ي داشته است هنوز کسينة پهناورين که زمي با اياما در زبان فارسسرقات شعري 

ک رسالة يد يشا.  استي آن همچنان خالي مفرد در باب آن نپرداخته و جايقيتحق به
در .  آن نوشتيار خوب و گسترده بتوان دربارة مسألة سرقات و بررسي بسيدکتر
م ثبات ي که محمد عظيگذشته از بحث مفرد, ني حزيخ عليسرقات شنة ين زميهم

 يلحاظ سرچشمه و منبع الهام و منشأ سرقت مورد بررس به, خ رايت شيکرده و پانصد ب
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٤٩

  

وان او برآورده و مآخذ آن ي از د١ت مبتذليست و پنجاه بيگر که دويقرار داده است و د
 اشارت ياريموارد بس  بهزين» يقار« و »صهبايي«و » آرزو «ي در نقد و نظرها٢ نوشتهرا
  :نيت حزين بيمثالً دربارة ا. رود يم

 گاه حاجت  تو حجت ماست از قبلهيرو امتي که حجت از خلق خواهند در قيروز
امت چند روز يق!  استيبيامت ترکيق» امتي که در قيروز”«: ديگو يخان آرزو م

مع . ديبا يتنها م» امتيق«ا ي» امتيروز ق«ا ين صورت يدر ا. ک روز استيهمان . ستين
  : است چنانکهيرازيهذا لطِف شعر از خواجة حافظ ش

 جماِل چهرة تو حجِت موجه ماست  که منِع عشق کننديانيرغم مدع به
اند  و آنچه گفته”: ديگو ي مصهبايي. “ن تا آسمان استيفرِق زم, انين همه در ميبا ا 

 است؟ يتر نگفتند که سرقه از فالن چرا واضح, راز استيکه لطِف شعر از خواجة ش
زور  سرقه کرده که رفته رفته به خ آنچنان عادِت بهيش. ستين که سخن نيدر.  هستيآر

ردِن معنا ا بهيگو. دهي کشيو تعدندانسته . دهيگران را زوِر قلم و زوِر طبع فهمي ديزور ب
 ين داوريکه ا. “گريد» گانه بستني بيمعن«گر است و يد» گانگان بستني بيمعن«که 

 کرده يهم عادالنه نظر داده و هم سع. پردازانه است ده و نکتهيبا و سنجيار زي بسصهبايي
» ي ادبيتعد«را از حد سرقت فراتر برد و آن را » يسرقت ادب« از مراحل يا است مرحله
گر ي ديواردرا در ميم زيازمندي ما بدان نينظرم در حوزة اصطالحات نقد ادب بنامد که به

ف يو نکتة ظر. خواند» يات ادبيتعد«د آن را يست و باين» يسرقات ادب«صحبت از 
لت در آوردِن يفض, ستي نيلتيشعر آوردن فض را در» گانگاني بيمعن«ن که يگرش ايد
  : نيت حزين بيدربارة ا. بي سخن تازه و غريعني, است» گانهي ب يمعن«

 گلو حلقة زنّار نبود وِق گردن بهط  سرويکتائيداشت جا فاخته در جامة 
ت ي بيگمان دارد که معن.  با مصرع اول ندارديمصرع دوم ربط”: ديگو يخان آرزو م

  :و هو هذا. ن بستهيچن, مد نظر داشته, تين بيدر وقِت گفتن ا, خيش را جناب يمال عرف
 در جامعة معشوق مرا گرم طلب کرد کوکو زدِن فاختة سرو در آغوش
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  ٥٠  قند پارسي

  

 که مقصود آرزو .١“ياخذ معان  که خوب عالم باشد بهين را مگر کسيند ادا يو نم
ن يتواند رابطة ا ي نداشته باشد نميرت کافي بصيکس, ن است که تا در حوزة سرقاتيا

 گرفته يِت خود را از عرفي بيخ چه گونه معنيابد که شيدو شعر را کشف کند و در
  :نيت حزين بيدربارة ا. است

 يد مجنونيشان کرده باشد بيسو پريمگر گ باشد ي نمياتم افروزمزار عاشقان را م
وان حضرت يدر د) گرانين ديتکرار مضام(= هرچند ابتذال ”: ديگو يخان آرزو م

وان يت مبتذل از ديپنجاه بو زان دو صد ي از عزيکيش از شمار است چنانکه يخ بيش
م مطلق يکل«: ديفرما يخ مين است که جناب شيکن عجب ايل, مآخذ آن نوشته, برآورده

  :ن استيم ايشعر کل. و مغز لفظ مضمون او بسته» ک شعر را آب ندادهي
 سو رايشان کرده گيمگر سنبل که بر خاکش پر ماند ي نميافروز او را ماتمد زلف يشه

 هم يگريال ديخ اگر به, ش پا افتادهين پيمضام”: ديگو ين باره مي درصهباييو 
ن حکم يسررشتة ا. »سرقه «يخواه, نام کن» توارد« را  آنيخواه. ستيبرسد عجب ن

  :نيت حزين بيدربارة ا. “در کِف صداقت و عداوت است
 محروم بوستانم و مردوِد آتشم اند ترم که تازه ز باغم درودهخاِر 

  :ي اردستانيدوم مال ذوق
 ما راچه کار کشت  رتم که دهقان بهيهمه ح دارم هي نه ثمر نه ساي نه برگيا نه شکوفه

ن سرقت يدفاع از ا نجا بهي در اصهبايي .٢“خ پر ظاهر استيشمع هذا لطافت شعر 
, آن دو شاعر,  را که با اطناِب عبارتيقت دو معنيخ در حقيش: ديگو يخ پرداخته و ميش

 يبرا«ن کار را يِت فشرده قرار داده است و احتماالً ايک بياند در ظرِف  عرضه داشته
کرات اعتراف  خ را بهيگر سرقات شي در موارد ديصهباي يول. ٣تکرده اس» اظهار قدرت

 گرفته شده است ين که از گلستان سعديات حزي از ابيکيکند از جمله دربارة  يم
واقع شده ) يفراموش(=  ذهولي شعر سعد ازخ رايز است که شيهرچند جا”: ديگو يم

ن يبزرگ را سرقة مضامن ياما چون ا. ز خطور کردهين مضمون در خاطرش نيباشد و ا
                                                   

  .١٦٤, متن حاضر  .1
  .۲۵۶, متن حاضر  .2
 .٢٥٦, متن حاضر  .3



  نقد ادبي در سبک هندي  ٥١

  

باً قسمت اعظم ي تقر.١“ستيالت دور از کار را محل نين گونه تأويا, گران عادت شدهيد
نان يبا اطم, کنند ين نقل ميش از آثار قدما و متأخّري اثبات نظر خوي که برايشواهد

 هم يست اما چند مورديد ني ترديتوان گفت که درست است و در نسبت آنها جا يم
 يتيست از جمله بيوان او نياند و در د  آوردهينام شاعر  به رايشود که شعر يده ميد
  .٢نام حافظ به

ن ناقدان هستند اعتبار ين شعرا که مستنِد استدالل اي ازيارين که بسيم از ايبگذر
قرن با او  مي کمتر از نيا را فاصلهيست زين نيشتر از اعتبار سخن حزيشناسان ب سخن

, اگرچه در کماِل شهرت باشند,  شعر همگانيصحت و استوار  بهن دورهيدارند و در ا
وع نقد و يدربارة ش. را دوره دورة ضعِف زبان استينان حاصل کرد زيتوان اطم ينم

 ي و تا حديني عيها  استدالليد فراموش کرد که در موارديک نکته را نباي, نانيانتقاد ا
ن ين نقطة ضعِف ايشتريب. ر استفاقد اعتبا, ها نوع استدالل,  است و گاهيمنطق

 ي زبانيک زبان را مالِک استدالل براي است که عرف حاکم بر يها در موارد استدالل
  :ن گفته استيمثالً آنجا که حز. دهند يگر قرار ميد

 ديمال بگشا  بهکده مستانيدر تِه م داران محجوب  که بد از صومعهيسر راز
. ستي اما مسموع نـ اگرچه سرالِسر است ـافت اض  بهسر راز”: ديگو يخان آرزو م
, يرم که در عربي گيعني و حق با اوست .٣“ح نباشدي صحي در فارسيهر ترجمة عرب

.  نخواهد بوديدر فارس» سر راز«ن مجوز استعمال يا, رواج داشته باشد» سرالسر«ر يتعب
. پردازد ياس ميق  بهيمناسبتاندک   بهصهبايي, ها اط و دقّتين گونه احتيدر نقطة مقابل ا

  :نيت حزين بيمثالً در
  بر سرمببادة ناب در کَفَت شور شرا دهد ي م سنگ دل مرا چند بهانهيساق

شور بر «د گفته نه يبا» شور در سر«راد گرفته که يحق ا  و بهيدرست به, خان آرزو
 اهل زبان خيچون ش«د يگو ياط را از کف ننهاده است و مين همه جانب احتيبا ا» سر

ن ين است که اهل زبان هم اي حق اي ول.“ن استعمال را از اهل زبان دارديد اياست شا
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اس ينجا از راِه قي در ايدار طور خنده  بهصهبايي. دهند يکاربرد را ظاهراً اجازه نم
در » حرف اضافه«منظورش (چون استعمال حروف جاره «استدالل کرده است که 

ن يدر ـ» بر«گر مسلّم همگنان است يکديدر محلّ )  استاصطالح دستور زبان امروز
  :يين شعر شفايدر ا» بر «يمعن به» در«چنانکه , توان گفت» در «يمعن  بهـ مقام

 دين ناز در آيکو حوصله کز عهدة ا ييزه کرده کمان غمزه غماز شفا
نجا ي در ا١است» ديدرآ«ف بر يه و ردي مدار قافييدهد که در شعر شفا يح ميو توض
 و يين است که هم شفايحق ا. وجِه صحت داده است, گري دي را با غلطيظاهراً غلط

 از ين که در دو مورد خاص شواهد کافيمگر ا. اند ن هر دو مرتکب خطا شدهيهم حز
  : نيت حزين بيدربارة ا. ديآ دست قدما به

 پست و جلوة سرِو روان بلند, پرواز اني اندوِه قمريرحم است بر دراز
راِد ياست که البتّه اراد گرفته يا»  جلوهيبلند«و »  اندوهيدراز«ر يان آرزو بر تعبخ
 ٢»ليحزن طو «ين است که در شعر عربياند ا او داده  به کهي پاسخيست ولي نيدستور

 و از نوِع ي بحث ذوقينجا جاي ا.٣هم درست است»  اندوهيدراز«آمده است پس 
ش ي خويي نهايدر داور» يقار«ن همه ي با ا.رود ينمشمار   بهي زبانيها استدالل

چه هر زبان لحظة , ستيهم خوب ن» ليحزِن طو«بر »  اندوهيدراز«اس يق”: ديگو يم
ت يروا  بهين لحظة مخصوص است که وقتيهم  و با توجه به.٤“خود دارد  بهمخصوص

  :راد گرفتند که چرا گفته استين ايخان آرزو بر حز
 » چنديانيسه عرما دو « مکن از يپوش پرده

… ستير روا نين مقدمات غلط بر فقيد که در امثال ايبدان”: ن در پاسخ گفتيحز
 يخواجو. ستيان آن نيو محاورات عرب و عجم هر دو بر آن است و مرا فرصِت ب

  :ديکرمان گو
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 ندي خود را نبيخوديخرد از ب ندي چند اگر با ما نشيدو روز
  :يرازيو همچنان که مصرع خواجة ش

   چندياميم و شد اي ننوشتيسب حالح
ن ي خان آرزو ايول. “شتر استيا بيدو سه روز »  چندياميا«چه ظاهر است که 

عقل اگر در «ن است که ي ايمعن د در شعر خواجو بهيگو يرفته و مين را نپذياستدالل حز
است » ومي «يمعن به» اميا«و در شعر حافظ هم » نديچند ساعت با ما نش, مدت دو روز

 چند يو مراد در شعر حافظ روز) کنند ي مي را مفرد تلقّي زبانان جمع عربيکه فارس(
اند محاورات عرب و عجم هر دو بر آن است  د که آنچه نوشتهيافزا يو بعد م. است

  .١تيسح نيچه محاورة عرب را سنِد محاورة عجم نمودن هرگز صح, محلّ نظر است
د حرمن نهاد ي باي را در پاسداشت زبان فارسناني ايها ها و دقّت ن همه ظرافتيبا ا

 يبو”: ن گفته استي که حزييجا. اند کرده يت مياط را رعايکه تا چه حد جانِب احت
ن را ياز آنجا که از زبان محاوره استفاده کرده و ا“ وار بلند استيار از در و ديخوِش 

» بلند شدن« آمده و »برخاستِن بو«ند ياگر گو: ديگو يم, ده بوده استيخان آرزو نشن
م اطالق لفظ بر استعمال ييگو, همان لفظ باشد است که بهچه الزم , ک بدان استينزد

ز يِر ترادف ني بر تقدين باب؟ حتي را چه دخل است دري معنيکينزد, موقوف است
 و ٢ستيح نيگفتن صح» کالغ کمان«ند و يگو» زاغ کمان«ست؛ مثالً يح نيصح

» رزدنيشمش«ن که چون يصرف ا به, داند ين درست نميرا در شعر حز» زدن غمزه«
  .٣ميداشته باش» زدن غمزه«م فعل يتوان يم پس , کند ير را ميهم کار شمش» غمزه«م و يدار

 يماري آنها در باب بيشناس بيبان که خبر از آسين دسته از اديارانة اينقد هوش
دهد که  ينشان م. ستت اي کمال اهميدارا, دهد ي شعر زمانه مي عموميحاکم بر فضا
 يعني, شعر«ن که يتصور ا  بهاند زده ي ميهر کار دست به, ز از بان روزي گريشاعران برا
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  ٥٤  قند پارسي

  

 از خدا ياند و معن گفته يل شعر مين دليهم به. » گفتاريعي طبيخروج از هنجارها
  :ين شعر عرفي در مورد اير الهوريچنانکه من. اند دهيطلب يم

 زنم ي کز مغِز حرمان ميي عطسه فشاند بر لبم خوِن مراد يم
ن ي طبِع رنگيها وهيساختن از ش نيختن و سخن را رنگي ريخون معن”: ديگو يم
 يا  که در عصِر ما عدِه ست که همان گونهي نيا دهيفا ين نکته بي ايادآوري و .١“اوست

و » ؟مييايت دور از فهم ما باشد که آن را اندر نين غايد تا بديچرا شعر با«ند يگو يم
ن يد که ايدار ين نگه ميين حد محدود و پايچرا ذهن خود را تا ا«ند يگو ي هم ميا عده

ان اهل ادب رواج داشته ين بحث ميز اين دوره نيدر ا» شعر دور از فهم شما بماند؟
اند مانند  چ اعتراض داشتهيچ در پي غامض و پيها ن گونه استعارهي که بريا عده. است

 يها ن گونه استعارهي که بريا اند و عده شناخته ي مير را فاقد معنن گونه شعيا, ريمن
 ين گونه شعر را فاقد معنيا, رياند مانند من چ اعتراض داشتهيچ در پيغامض و پ

اند مانند آرزو در پاسخ   ها بوده ن گونه استعارهي که سرگرِم خلِق ايا اند و عده شناخته يم
(=  گفتن يمعن يدن و شعر بلند را بي نرسيمعراج معن  به,فهم ياز پست”: اند گفته يآنها م

 يس عليل (يمقتضا کن بهيل, فهمان انداختن است خود را اگرچه از نظر صاحب, )دنينام
ن يدان جنگ و جدال ايرون از مي ما که بياما برا ٢»معذور است) ۲۴/۶۱ حرج ياالعم
 يبرا»  و اوجيبلند «يادعا. ستي کردن در کاِر آنها دشوار نيداور, ميا ستادهيان ايآقا

داغ فروِش دم طاووس «و » ناخن ترنّم زاغ«و » عطسة مغز حرمان« از نوِع ييها استعاره
 از يا  مجموعهيبرا» ييابعاد معنا«و » ساخت«و » عمق «يادعا ه است بهيار شبيبس» دل
کنند که  يار من ادعا را تکريهم, ندگانشي عصر ما که گويها ن منتشرة در روزنامهياباط

شه و ي انديد از فرِط کوتاهيتوان يد و نمين شعرها عاجزيچرا شما خوانندگان از فهم ا
 يد که ادعاينيب يم د؟ين شاهکارها خود را مفتخر سازيق ايمعراج درِک دقا به, ذوق

 ي از زندگي طرف را قبول ندارد و دوريشناس  جمالي که مبانيقصور فهم در حِق کس
 عصر ما يها  روزنامهيخاصّ شعرا, دهد ير شعِر او مورِد انتقاد قرار مو زمانه را د
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٥٥

  

ن گونه ي در مقابل اي که وقتياند کسان ن هم بودهيحد اقل سه قرن قبل از, ستين
عدم قدرِت پرواز «و » شهي انديکوتاه«  بهطرِف مقابل را, اند گرفته ياعتراضات قرار م

  .اند کرده يمتهم م» نر نابه«درِک » معراج  بهافتني راه«و » اليخ
ن ياسلوب قدما و متأخّر صراحت و فصاحت بهشتر هواداِر يکه ب(ر يدر جدال من

 و آرزو ) بودهي و انوريرش سرشار شعر سنائي ذهن و ضميسالگ است و در چهارده
 و طالب ي از نوع عرفيشاهنگي عصر و اسلوب شاعران پيکه مدافع تجدد و نوخواه(

 طرفداران يها  از جدالي از بخشيريتوان تصو يقاً ميدق ) استي و ظهوريآمل
  : گفته استيتي در بيطالب آمل. سم و سنّت را در عصر ما مالحظه کرديمدرن

 ن شهِد تبسم را در آغوش نمکدانشيبب از زهرخنِد خود, ي چاشنيا, يا چه واِله مانده
: ديگو ير ميمن, ال کرده است شاِخ غول را شکستهيش خودش خي که واقعاً شاعر پ

و . “خته گردد از مزه دور استي که با نمک آميماننِد شهد, يت از مالحِت معنين بيا”
ن شعر چه يدر دفاع از, سم عصريد مدافع مدرنينيحاال بب. زند ي ميواقعاً که حرف درست

» ن طرزيلذّت ا  بهچون ذائقة طبع معترض! االنسان عدو لماجهل! سبحان اهللا”: ديگو يم
و بعد . “زند ي مـ آمده» آسمان فکر بلند«که از  ـن مائده ي بريمزگ يطعن ب, ستيا نآشن
 قدما و در يدها در کارهايها و تجر ن گونه استعارهيدهد دربارة سوابق ا ي ميحيتوض

.  استين ظهوريتتبع استاد نورالد, ن طرِز طالبيا«نجا حرفش کامالً درست است که يا
دقّت تمام  ن طرز را قدما بهيکن ايل. گر دادهيرز را رنِگ دن طياگرچه طالب شاهِد ا

  :دي گوياند چنان که انور حرف زده
 ١عروس بخِت تو بر سر گرفته معجِر خود غالم ملک تو بر سر نهاده تاج شرف

 personification يعنيص يه و تشخيخواهد از بسامِد استعارة مکن ي هم ميکه بر رو
ن ي از آغازگران باال بردن بسامد ايکي ي انوريراست به. و درست استد يسخن بگو

 شان ي سعي در مراحل آغازيهند  سبکيل شعراين دليهم و به. هاست گونه استعاره
  .٢ کننديمعرف»  عصريانور«ن بوده است که خود را يبر
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  ٥٦  قند پارسي

  

 را مطرح يار مهميها مطلِب بس در مسألة تقابل سبک, خان آرزو, ن رسالهيدر هم
شعر را «ن که يرد و آن ايد سرمشق تمام هنرمندان قرار گيز باي عصر ما نکند که در يم

که . » استيناشناس سخن,  گفتنيمعن يگران را بيمخصوص طرِز خود دانستن و طرز د
  .ن گفتيد بر او آفريبا

کند  ي مادي ي در شعر زاللAmbiguity غموض ين رساله از نوعيگر همي ديدر جا
ش کرده و ي خوير غامض را تعمداً وارِد عناصر سبکيتصاون گونه ي اين که زالليو ا
شمار  گذاران تحول سبک به هي از پايکيل ين دليهم  بهو, در اشعار خود التزام نموده«
 در يال تازه و انتزاعيصور خ  آنها که بهيعني(» بند اليخ«او سرمشِق شعرا «رود و  يم

ن طرز که يو ا«. است» رهي وغيمثل ناصر عل) دهند يت ميگران اهميش از ديشعر ب
ص او يقدرِت تشخ د بهيباز با .١» گذاشته استي آن زالليا بناين است گويخاص متأخّر

 با يد آدمين که بداني اي برايول. ن گفتيآفر, يق سبک سخن فارسيو احاطة او بر دقا
  چهـ رت اهل فن استية حيکه واقعاً ما ـ ي و ظرافت و شعرشناسيسنج ن همه نکتهيا

, ي و عرفي و زالليمار گونة امثال ظهوري غامض و بيماژهايگونه بر اثر استغراق در ا
.  استيکند که مضحکة هر آدم با شعور ين صادر مي چنييشود و فتوا يم» يمسِخ ذوق«

 مستغرق ي شخصيکند وقت يچه کار م» يمسخ ذوق«د که يري و عبرت بگيمالحظه کند
ر ياعتقاد فق به”: کند که ين جور فتوا صادر ميا,  شدي و مکتبيک چشم انداز سبکيدر 
ن ي تا اـ  استيکه رودک ـالشّعرا  از آدم) ين ظهوري مثل نورالديعني(مثل او , آرزو

طرِز تازة او . چه در نظم و چه در نثر, دهيهم نرس  به)۱۱۵۷ سال حدود يعني(وقت 
د و از ي عبارات را بخواننيگر ايکبار دي. “دهيزِد تتبع هم نگرد دست, هنوز بکر است

 ياز رودک! انصاف يد که بيبپرس,  قرونيهمتا يشناِس ب جناب منتقِد بزرگ زمانه و سبک
اند نه  دهيرس ي نمي ظهوريپا چ کدام از بزرگان بهيه) ازدهمي قرن يعني (يتا عصر ظهور

ود ام و مسعي و خي و فردوسي شعِر او از شعر حافظ و سعديعني, در نظم و نه در نثر
 نثر او از نثر يعني بهتر است؟ ي و خاقاني و عطّار و نظاميسعد و ناصر خسرو و مولو

                                                   
 .۶۵, سراج منير  .1



  نقد ادبي در سبک هندي  ٥٧

  

ها و محمد  ي و غزاليسعد و نصراهللا منشمسعود  و يهقي و ناصر خسرو و بيسورآباد
  :زبهان بهتر است؟ گفتوبن منور و عطار و ر

  خدايبند رتم از چشميح ين عميچشم باز و گوش باز و ا
 تصور يول. ميار دارد که همة ما گرفتارش هستيق بسي خدا مصاديبند مواقعاً چش

را » آرزو«عظمِت   بهين جاست که مرديدر هم,  خدايبند ن چشميتر کنم بزرگ يم
. کند ي وادار مي مضحکين فتوايدادن چن  بهـ ها ياريها و هوش يسنج آن همه نکته با ـ
نگرند  يشعر م  بهکه از روزنة لورکا ـما  عصِر يف مطبوعاتي از معاري بعضيه فتواهايشب
عمد  ها را به ن نکتهيمن ا. ستي شاعر نيفردوس, ستي شاعر نيسعد: نديگو ي مـ و

 يبند ن گرفتاِر چشمين فتواها را و همين همين که عي ايدهم برا يد قرار ميمورِد تأک
 که متوجه يد کسانان  کميول. نميب ين ميالع يرأ ان معاصران خودمان بهيخدا شدن را در م
 يا اما با اندک فاصله, شان بشوندي اين و نوع فتواهاين معاصري ايها رکاکت حرف

الزم . ها را بر مال کنند ين گونه داوري که قبح ايد کمتر از ربع قرن خواهد آمد کسانيشا
را احساس کند آن گونه » آرزو «ي فضاحِت فتوايصد سال فاصله شود تا کسيس, ستين

  .ميکن يمروز احساس مکه ما ا
ق ينها را بر دقاي و احاطة شگفت آوِر ايها يها و موشکاف  دقّتيک سوي از يوقت

زة يگر از دست دادن غري دينم و از سويب ي ميشناس هنر شعر و بر مسائل سبک و سبک
اد داستاِن آن ي  بهارياخت يب, کنم ينان مشاهده ميل را در اي و سالم التذاذ از هنر اصيعيطب
  :آورده است» هيه مافيف«افتم که موالنا در  ياه و شاهزاده مش

پس . کو بدانستي کرد تا نيار سعيبس. رمل آموختن داد  به راي پسريپادشاه”
“ بگو تا چه دارم در دست؟!  پسريا”:  در دست گرفت و گفتي انگشتريپادشاه روز

. يها راست داد نهنشا”: گفت. “ان داردي در ميست و سوراخ يِگرد است و کان”: گفت
“ ! باشديا سنگيآس”ار گفت که يبعد از فکر بس“ ز باشد؟ين چياکنون حکم کن که چن

از قوت , ي دادـ شوند يران ميکه عقول در آن ح ـق ي دقيها نشانهن يآخر چند”: گفت



  ٥٨  قند پارسي

  

در مشت نگنجد در دست نتوان ] سنگ[ا ي که آسين قدر عقل نداشتيا, ل و دانشيتحص
 .١“گرفت
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  رقعاِت حزين  ٥٩

  

  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

 



  ٦٠  قند پارسي

  

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.   



  رقعاِت حزين  ٦١

  

 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



  ٦٢  قند پارسي

  

  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 



  رقعاِت حزين  ٦٣

  

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



  ٦٤  قند پارسي

  

 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 



  رقعاِت حزين  ٦٥

  

 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



  ٦٦  قند پارسي

  

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



  ٦٨  قند پارسي

  

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



  نکات کالمي در شعر حزين الهيجي  ٦٩

  

  ♦ي در شعر حزين الهيجينكات كالم
  ∗قمهدي محقّ

  ديوان حزين الهيجي
ت و جهان علم  بشريةجامع  بهخاك ادب خيز و دانشمندپرور گيالن، بزرگان بسياري را

س الهيجان كه زادگاه و پرورشگاه علماي بزرگ خصوصا شهر مقد تقديم داشته است
اهللا عليه و آله  سول اكرم صليخاندان ر  بهمحبتران اصيل و مركز عشق و و متفكّ

» بلد موالينا اطال اهللا بقاءهم لياهج«: در يكي از مكتوبات زيديه آمده. م بوده استسلّ و
طالب  الموالي حضرت علي بن ابي يعني الهيجان سرزمين دوستداران واليت مولي

اند و  منان اميد دلهاي مؤةالم است و در همانجا ياد شده كه ساكنان اين شهر مايالس عليه
  .است» لشكرستان«پاه انبوه و يك منزله يك س  بههر سربازي از آن در برابر دشمنان خدا

  و الهيجــان و مركالهــا
  بابي جعفرلمنيو نلت ا

   النفوس بـسكانها   جيتر
 ١و فارسها لشكرسـتانها

) ه ١٠٧٢متوفي (ا عبدالرزاق الهيجي  علم و دانش هم كافي است كه از ملّةدر زمين
متوفي ( و گوهرمراد و فرزند برومندش آقا ميرزا حسن الهيجي االلهام شوارقصاحب 

                                                   
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دربارة اي از مقالة جناب آقاي دكتر مهدي محقّق، عضو مقالة حاضر، گزيده  ♦

يكي جنبة اطّالعات وسيع او از : دو جنبه از اطّالعات حزين الهيجي است كه در ديوان شعرش آمده است
فلسفه و كالم و اٰلهيات و ديگري جنبة تسلّط او بر زبان فارسي و استفاده از آنچه كه يك شاعر توانا قدرت 

مناسبت مجلس بزرگداشت آن شاعر حكيم تنظيم شده بود، ضمن   بهه اين مقال.گيرد كار مي خود را در شعر به
گيري خوانندگان از  تشكّر از نويسنده گرانقدر، بخش اول آن را كه متناسب با موضوع مجلّه است جهت بهره

 .گذرانيم نظر مي

  .استاد دانشگاه و رئيس انجمن مفاخر ايران  ∗
 .٢٩ و ٢٧، ص م ١٩٨٧, ، تصحيح ويلفر دمادلونگ، بيروتديلمان و جيالناخبار ائمةالزيدية يف طربستان و   .1

 



  ٧٠  قند پارسي

  

االعجاز  مفاتيح و پيش از آن دو، اسيري الهيجي صاحب زواهرالحكمصاحب ) ه ١١٢١
ها دانشمند ديگر كه در كتب تراجم و طبقات   و ده)ه ٩١٢ متوفي( في شرح گلشن راز

  .١اند، نام ببريم تحت عنوان الهيجي ياد شده
 است كه )ق ه ١١٨٠ متوفي(يكي از فرزندان بزرگ اين سرزمين، حزين الهيجي 

ح اجمالي آن، چنين رق و تصفّ چاپ شده و راقم اين سطور با توديوان شعر او اخيراً
  .تقديم كنداهل علم و فضل  محضر  بهسعادتي را يافته كه اين مختصر را

ريك را ديواني خوانده گردآوري دي كه ههاي متعد حزين اشعار خود را در كراسه
  .پايان رسانيده است بههجري  ١١٥٥كرده كه چهارمين از آن دواوين را در سال 

   بود يهزار و يكصد و پنجاه و پنج هجر       
 

  يكه گشت نسخه ديوان چـارمين سـپر    
 )٦٦٤ص , ديوان(                      
خورد و  چشم مي  بهعاتدر ديوان موجود انواع شعر از قصيده و مثنوي و غزل و قط

  :تأثير غزلهاي خود در دل خوانندگان كرده است  بهاو خود اشاره
ــي  ــشن معن ــست گل ــل م   بلب
ــشان  ــر ري ــينه جگ ــك س   نم

 

  طبع بيگانه آشناي من اسـت     
  زبان غزلـسراي مـن اسـت     به

 )٦٢٤ص (                    
ظامي و  شاعران بزرگ همچون عنصري و نةسرايي خود را همپاي  در قصيدهحزين

داند و در ستايش   اصفهاني ميالدين انوري و سعدي و حافظ و سلمان ساوجي و كمال
م مهيار ديلمي شاعر عرب را از هم سلّ ي اهللا عليه و آله وخاندان پيغمبر اكرم صلّ

سخن اين شاعران، نام شاهان و  گردد كه از بركت ر ميشمارد و متذكّ رديفان خود برمي
  : روزگار جاويد مانده استةقان آنان بر صفحشوسالطين و حاميان و م

  عيٰسي  از معجز سخن ماند روح اللهي به      
  از عنصري بـود نـام شـاهان غزنـوي را       

  آل بويـــه امـــا بروزگـــاران  رفتنـــد 
  سلجوقيان گذشـتند امـا ز انـوري مانـد         
ــا كــالم ســعدي  دور اتابكــان رفــت ام  

  دانـي  موٰسي كليم حق شد از فيض نكته      
  از گنجــوي بــود يــاد بهــرام شــاه ثــاني
  دارد روانــشان شــاد مهيــار ديلمــاني   
  نــام بلنــد ايــشان بــر لــوح ايــن زمــاني
  پــرورده نامــشان را بــا آب زنــدگاني   

                                                   
 .٤٠٩، ص ٣  ش، ج ه ١٣٦٩, ، محمد علي مدرس تبريزي، تهرانرحيانةاالدب  .1



  نکات کالمي در شعر حزين الهيجي  ٧١

  

سرايي خود را  حزين در قصيده
همپاية شاعران بزرگ همچون 
عنصري و نظامي و انوري و سعدي 
و حافظ و سلمان ساوجي و 

 .نددا الدين اصفهاني مي كمال

  هـاي سـلمان    ست از نكته   ذكر اويس باقي  
ــ ــاه مظفّ ــسش ــيكنري را ن ــد ل   لي نمان

  حـزين را  راه سخن نبـودي در حـضرتت     
 

  اق اصــفهانينــام تكــش دهــد يــاد خلّــ
  مع دودمـاني  هر مصرعي ز حافظ شد ش     

ــساني    ــد طيل ــودي امي ــر نب ــو اگ   از عف
 )٦٤٠ص (                                 

م در ي اهللا عليه و آله و سلّمدح پيامبر صلّ
   سومنات هندةبتكد

ت مديدي را در هندوستان سپري حزين مد
زده و غمگين خود را  ساخته و دل غربت

االنبياء و ستايش  حضرت خاتم  بهلتوس با
داده و مفتخر و مغرور بوده  االوليا تسكين مي ولي

 سومنات هم مدح پيغمبر اكرم ةكه در بتكد
  :سروده است م را مياهللا عليه و آله و سلّ يصلّ

ــاتم  ــا خ ــو   ي ــالمي ت ــوار ع ــين غمخ النبي  
  اي چو من نيست خـاكي نهـاد ديگـر          آواره

  رايگان رفـت  ده سال شد كه در هند عمرم به  
  ســرايم مــيدر ســومنات دهلــي مــدح تــو 

 

ــماني  ــور آس ــالم از ج ــو چــون نن ــيش ت   پ
  ا را افـالك گـشته بـاني       نـ تا ايـن كهـن ب     

ــ ــدگاني سزين ــاد زن ــر ب ــداده ب   ان كــسي ن
  زنـد خـواني     زان پيشتر كـه آيـد بلبـل بـه         

 )٦٤٠ و ٦٣٩ص (                           

  زبان عربي  بهشعر
 ط بوده و در ديوان او اشعاريزبان و ادب عربي هم مسلّ  بهزبان فارسي بلكه هاو نه تنها ب

  :شود از آن جمله زبان عربي ديده مي به
ــاكنه   ــت س ــداء لقربان ــسي الف   نف
ــه  ــي طوريالزم ــالل ذاك احلم   اط
  وي اليها قلـوب العـارفني كمـا       
ــت   ــف مس ــل اهللا املني ــه جب   رواق

 

  فيه اهلدي والندي كـالعلم والعمـل    
  انس القريب و امن اخلائف الوجل     

   و منتعل  وي ايل اخللد من حاف    
  يف العــز قبتــه العليــا علــي القلــل

 )٦٧٥ص (                           
  .است آمده» العلياةقب» «العلياءةقب«جاي   بهو» مشتعل«، »منتعل«جاي   بهدر ديوان



  ٧٢  قند پارسي

  

  مسائل كالمي و فلسفي
 مثنوي  بهكالم كافي است نظري اجمالي ط حزين در باب فلسفه والعات و تسلّدر مورد اطّ

  .بيفكنيم ستا اقتباس كرده هالحقيقيقةالبديعه او كه در آن از سنايي غزنوي در حديعةود
 پردازد و آن را  مراتب وجود ميةبحث دربار  بهاو در اين مثنوي همچون فيلسوفي

كند و سپس از بارزرين خواص ممكن كه فقر  وجود واجب و وجود ممكن تقسيم مي به
  :يدگو كند و مي تياج باشد ياد ميو اح

  خاصـــة ممكـــن افتقـــار بـــود
  از گــدا مــضحك اســت اســتغنا
ــت   ــه اوس ــا هم ــه احتياجه   قبل

  نيـازي مطلـق از ذات اسـت        بي
 

  او ز هر سلك و هر شـمار بـود         
  همه هيچ و خـداي راسـت غنـا     
  جزء و كل را بر آستانش روست      

  گـاه حاجـات اسـت      ذات او قبله  
 )٧٨٥ ص(                        

  :گويد كند آنجا كه مي ن اشاره ميآ  بهسبزواريو اين همان است كه حكيم 
  قد لزم االمكان للمهيـة    

 
  ١وحاجة املمكن اوليـة   

 
  وحدت صفات و ذات

كند و  د آنها با ذات ميحااتّ وحدت آن صفات و  بهدر مورد ذات و صفات حق اشاره
  :گويد مي

ــه  ــر بـ ــون تفكّـ ــد چـ   ذات او نرسـ
  جملـــه اوصـــاف عـــين ذات بـــود

ــت ا   ســتودر حقيقــت صــفت هوي
ــت  ــت اسـ ــدي الحقيقـ ــدا احـ   خـ

  هستيش هرچه هست ذات آن است     
  حكمت است آنچه قـدرتش خـواني      
ــد  ــور ذات كنـ ــد ظهـ ــين واحـ   عـ

 

  كنــه صــفات او نرســد   هــم بــه 
  گرچــه مفهـــوم آن صــفات بـــود  
  مغز معني و هـر چـه بينـي پوسـت          
  اختالفـــــات باشـــــد از اســـــما
  آنچه قـدرت بـود حيـات آن اسـت         

  دانـي  بصر اسـت آنچـه سـمع مـي        
ــه ــد   بـ ــفات كنـ ــوه صـ ــر جلـ   اثـ

 )٧٨٣ص (                            

                                                   
، حاج ملّا هادي سبزواري، تصحيح مهدي محقّق و توشي هيكو ايزوتسو، بخش امور عامه و شرح غررالفرائد  .1

 .١٠١، ص ش ه ١٣٤٨جوهر و عرض، تهران 
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  :گويد كه سبزواري در اين باره چنين مي
 ١بشعبتيها هي عني ذاته اتهـن صفـان احلقيقية م

  مراتب يقين
را كه » اليقين علم«پردازد و  تفاوت ميان مراتب يقين مي  بهو نيز او همچون عارفي توانا

» اليقين حق«كه ويژه اصحاب علوم است از » اليقين عين«ز  ارباب عقول است اةخاص
  :سازد ت ممتاز ميكه مخصوص خداوندان معرفت اس

  هـستي نظـر كنـد عـارف         گر بـه  
ــالش  ــور حــ ــد اول فراخــ   بينــ

  عين اليقين رسد زان پس      چون به 
ــد رو   ــين نماي ــق اليق ــه ح   چونك

 

  علـم اليقـين بـود واقـف     چون بـه  
ــالش  ــفات افعـ   ذات حـــق و صـ

  فات بينـد و بـس     همه ذات و صـ    
  گويـــد آنگـــاه لـــيس الّـــا هـــو

 )٧٨٥ص (                         
  حديث واليت

فاق احاديث معروف كه مورد اتّ  بهالموالي ان حضرت موليعنوان يكي از مواليان و محب به
» ةحديث مواال«و » حديث منزلت« و» علم ةمدين«همه مسلمانان است همچون حديث 

  :نمايد اشاره مي
ــحــصن ا ــان در مدين ــمةيم    عل

ــاروني ــرير هـ   داده حقـــش سـ
ــرار  ــرور اح ــصوص س ــده من   ش
  ها دعـا كنـت مـن لـه المـولي          
  پس از آن گفـت وال مـن وااله      

  

ــفين  ــر س ــران لنگ ــمةآن گ    عل
   قـاروني اهچـ  رفته خـصمش بـه    

ــصار  ــاجر و انـ ــضور مهـ   در حـ
ــي  ــه االولـــ ــي وليـــ   فعلـــ

  ٢تيغ من عاداه    رانده خصمش به  
 )٧٧٧ص (                        

                                                   
 .١٥٣خذ پيشين، چاپ ناصري، بخش اٰلهيات بالمعني االخص، ص أم  .1

، چاپ بحاراالنوار، »انا مدينةالعلم و علي باا فمن اراد العلم فليات الباب«: مقصود روايت» علم مدينة«حديث   .2
اال انه ال نيب علي مين مبرتلة هارون من موسي «: مقصود روايت» منزلت«حديث . ٣٧٣، ص ٩ سنگي تهران، ج

من كنت مواله «: مقصود روايت» مواالت«حديث . ١٤٠، ص ٢ ، ج١٣٢٥، جامع صغير سيوطي، قاهره »بعدي
، شيخ عباس البحارسفينة، »فهذا علي مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله

  .٦٩١، ص ٢ ش، ج ه ١٣٥٥, قمي، تهران
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  أ اختالفات ميان مسلمانانمنش
كند و همچون عبدالكريم  اختالفات ميان مسلمانان مي  بهاو در همين مثنوي اشاره

 امامت و زعامت ة اختالفات را در اصول دين و فروع احكام و مسئلأشهرستاني منش
  :افزايد آن مي  بهو انحراف از انبيا را هم ١داند مي

  اختالفات اگر چه شد بـسيار     
  في كـه در خـدا دارنـد       اختال

  امـام   سومين اختالفـشان بـه    
 

  ليك اصول خالف باشد چار    
ــد   ــا دارن ــز انبي ــي ك   انحراف
  چـارمين اخـتالف در احكــام  

 )٨١٢ص (                    
  اختالف در اصول دين

در مورد اختالف در اصول دين از بزرگان اهل اعتزال همچون حسن بصري و واصل 
ابومنصور ماتريدي سمرقندي   بهاي هم كند و اشاره ياد مي) زالغ(بن عطا و ابراهيم نظام 

هر پيرو او وحيد و تفسير تاويالت السنة كه اهل خراسان و ماوراءالنّالتّ صاحب كتاب
  :كند اند مي بوده

ــه ــاري توفيـــق آن يكـــي را بـ   يـ
  و آن دگـــــر راه اعتــــــزال رود 

  معتزلـي اسـت   اشعري طعنه زن بـه  
ــامش   ــود ك ــان ب ــري در جه   ديگ

ــدي شــد و آن ــر كامــل از مري    دگ
  

  حــسن بــصري اســت پيــر طريــق
ــه ــزال رود بـــ ــاي رم غـــ   قفـــ

  كاعتقادش ضالل و تيره دلي است     
ــ  ــالم نظّـــ ــام كـــ   امشانتظـــ

ــد  ــدي شــ ــصور ماتريــ   دم منــ
 )٨١٤ص (                            

  اختالف در فروع احكام
هب جويي مذا مخالفان معلول جو اختالف و ستيزه به تندي و ستيز شاعر نسبت

احتمال قوي   بهكه شيعه در زمان شاعر بوده، و ديگر آن  بهت و ستم آنان نسبتسنّ اهل
آثار علمي نامبردگان همچون الموطا مالك و الفقه االكبر ابوحنيفه و االم شافعي و مسند 

تري در برخورد  نظر حزين نرسيده بوده و گرنه مسلما لحن ماليم  بهاحمد بن حنبل

                                                   
 .٤، ص ١ ش، جه  ١٣٦٨، شهرستاني، قاهره نحلامللل و ال  .1
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كه اين ابيات را در دوراني سروده كه هنوز  گرفت، و يا آن خود مي ه باين چهار فقيه با
مذاهب مختلف و برخورد با مخالفان گشوده نشده بوده است   بهدروني او نسبت» عقده«

او سفارش كرده،   بهكند راهب پيري كه صلح و سازگاري را كه خود اشاره مي و چنان
  :استگيري را از دل او باز كرده  ب و سختقفل تعصّ

ــسي    ــدم ب ــاطر دوي ــده خ   پراكن
ــيدمي  ــيش پرس ــر ك ــاي ه   ز دان

  هر مرز و بومي كـشيدم سـري         به
  سختي ز مقصد چو رويم نتافت       به

ــراق  ــرا در ع ــا م ــر ترس   يكــي پي
  چو از شـوق آشـفته حـالم بديـد         
  بگوشم شـبي گفـت رهبـان پيـر        
  از اين نكته قفل از دلـم برگـشاد        

 

  شده عقـده را سـائل از هركـسي        
  نجيدميها كم و بـيش سـ       سخن

  ولـــيكن نديـــدم گـــشاد از دري
  فتوحي دل از بخت فيـروز يافـت      
  دو روزي شد از دوستي هم وثاق      
ــنيد   ــاريم را شـ ــديث طلبكـ   حـ
  تعصّب رها كن كـه الـصلح خيـر        

ــه ــشاد  ب ــيض را درگ ــالم ف   رخ ع
 )٧٤٦ص (                         

  



  ٧٦  قند پارسي

  

  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 

 



  هنِد حزين  ٧٧

  

 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
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  هنِد حزين  ٧٩

  

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
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  ٨٠  قند پارسي

  

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
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  هنِد حزين  ٨١

  

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
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  ٨٢  قند پارسي

  

  .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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  هنِد حزين  ٨٣

  

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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  هنِد حزين  ٨٥

  

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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  ٨٦  قند پارسي

  

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

  منابع
 . هجري١٣٧٧ ، نشر ميراث مكتوب،واقعات ايران و هند: اسكندر اسفندياري .١
، كتابفروشي تأييد اصفهان، چاپ دوم حزين تذكرة: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢

 . ش ه ١٣٣٤
، تاريخ و سفرنامة حزينضميمة   به،ديوان حزين الهيجي: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٣

 .ش  ه ١٣٦٢قّي، كتابفروشي خيام، چاپ دوم تر تصحيح بيژن
 .م ١٨٧٨چاپ نولکشور،  ،حسيني تذکرة: حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست .٤

                                                   
  ٩٦، ص تاريخ و سفرنامة حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1



  هنِد حزين  ٨٧

  

تصحيح و   به،الشعرا مقاالت: اهللا  بن مير عزّت( ه ١٢٠٣ :م(قانع تتّوي، مير علي شير  .٥
 . م١٩٥٧ادبي بورد، كراچي، ندي الدين راشدي، ِس حواشي از سيد حسام

فسور شريف حسين قاسمي، و، تصحيح پرالشعرا رياض: واله داغستاني، علي قلي خان .٦
 . م٢٠٠١كتابخانة رضا، رامپور، 

7. Balfur, E.G.: Life of Sheikh Ali Hazin, 1830. 
8. Riazul Islam: Indo-Persian Relations, Iranian Culture Foundation, Tehran, 

1970. 

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



  ٨٨  ارسيقند پ

  

  حزين از نگاه حزين
  ∗كريم نجفي برزگر

 عظيمي   كاروانآن دارد كهسرزمين وسيع و پررمز و راز هند حكايت از   بهنگاهي گذرا
 طي قرون متمادي اند و همواره در اين سرزمين حضور داشتهاز مردم بالد مختلف ايران 

 رارحل اقامت گزيده و بخشي از زندگي خود پهناور هند در جاي جاي سرزمين 
  ١.اند گذاشته فرهنگ آنان تأثير درده و نمومردم اين ديار سپري  با

 داشته و هند ارتباط  باميان اقوام و مردمي كه جواهرلعل نهرو درنوشتة  به
  ٢.شان ايرانيان هستند  و پرتأثيرترينترين  كهناند هفرهنگ اين كشور تأثير گذاشت بر

كمت، شعر، ادب، فقه، تاريخ، هنر، آري، سرزمين ايران كه از ديرباز در دانش، ح
 قافله ساالر معرفت جهاني بوده است، سرزمين كهن هند را نيز …طب، رياضي و

  .٣تحت تأثير علوم و فرهنگ خود قرار داده است

                                                   
  .نو دهلي,  و رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در هندايران, عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور  ∗
 بررسي تاريخي، اجتماعي، سياسي، ادبي هندوستان سرزمين هندعلي اصغر حكمت، : براي تفصيل نگاه كنيد  .1

؛ احمد گلچين معاني، ش ه ۱۳۳۷، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، )از ادوار باستاني تا عصر حاضر
  . شه ۱۳۶۹سة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، ؤس، مهند كاروان

نو،  ين امضاي يادداشت تفاهم قرارداد فرهنگي ايران و هند، دهليويژة جشن زر  انجمن هند و ايرانةنشري  .2
  .۳، ص م ۲۰۰۸ش، آوريل  ه ۱۳۷۸ ماه ارديبهشت

 و اثر جهاني آن، چاپخانه دانشگاه تهران، ح اهللا صفا، دورنمايي از فرهنگ ايرانيدکتر ذب: ل نگاه کنيديبراي تفص  .3
، تهران، ن جهانيسهم زبان فارسي و فارسي زبانان در تمد؛ دكتر رضا مصطفوي سبزواري، ش ه ۱۳۵۰

  .۱۱۹- ۳۷، ص  شه ۱۳۸۲المللي الهدي،  انتشارات بين

 



  حزين از نگاه حزين  ٨٩

  

ي عرفا، علما، شعرا و مشاهير ها وجود بناهاي تاريخي و اسالمي، مقابر و بارگاه
 هاي تأثيرگذار يي از اين قافلهها  عربي نشانهي فارسي وايراني و وجود هزاران نسخة خطّ

  .١تاريخي است
 علي حزين الهيجي نيز كه اينك مزار او در شهر تاريخي بنارس در محمدشيخ 

زندگي پرفراز و نشيب خود يكي   باكنار رودخانه مقدس گنگا قرارگرفته است،
  .٢تفرزانگان و احياگران واقعي فرهنگ مشترك ايران و هند بوده اس از

هايي از زندگي و احوال اين عالمة ذوفنون را در بعضي از آثار ادبي و  گوشه
 مولوي نجوم السماءتوان جست، آثاري چون  تاريخي و نيز آثار هم روزگاران وي مي

 واله الشعراء  رياضةتذكر ميرغالمعلي آزاد بلگرامي، مآثرالكالم علي كشميري، محمد
د محسن امين  سيالشيعه اعيانطيف شوشتري جزايري، اللّد عبد سيالعالم حتفةداغستاني، 

نماي آقا احمد بهبهاني،   جهاناالحوالةمرآ مدرس تبريزي، االدب نةريحاعاملي، 
ديگر خان بنارسي، و    خليلالكالم صةخالاهللا گوپاموي هندي،   قدرتمحمد االفكار نتايج

  ايرانادبياتتاريخ تهراني،  شيخ آقا بزرگ المقال يمصفّ كتابهايي چون آثار معاصر
 احمد گلچيني معاني و شمار ديگري هاي فارسي تاريخ تذكرهادوارد براون انگليسي و 

دكتر استاد از » شاعري در هجوم منتقدان« از جمله كتاب ارزشمند ,جاي مانده  بهاز آثار
 بزرگداشت آن مرحوم در سال ةشفيعي كدكني و مجموعه مقاالت منتشر شدة كنگر

 يي از زندگي اين عالم شاعر راها  همه و همه، گوشه… و٣ در شهر الهيجان۱۳۷۵
  .اند تماشا گذاشته به

                                                   
ها و خطوط  هاي از كتيب مجموعه (نقش پارسي بر احجار هندعلي اصغر حكمت، : براي تفصيل نگاه كنيد  .1

/ شه  ۱۳۳۶ ايران سوسايتي، كلكته، ,)فارسي كه در ادوار مختلف بر لوح سنگهاي هندوستان نگاشته شده است
  .م ۱۹۵۷

2.  لْدرگاه فاطميان كه محل فعلي قبر شيخ علي حزين الهيجي است زمين آن از سوي مهاراجه بت سينگ در نْو
او اهداء گرديد  الهيجي در زمان حيات حزين بهط حزينقبال تعليم فرزندش گمار چيت سينگ توس.  

االسالم  تاهتمام حج  به شه ۱۳۸۰ مقاالت يادشده را انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در سال ة مجموع  .3
 .چاپ رسانيد العابدين قرباني به المسلمين زين و



  ٩٠  ارسيقند پ

  

طور دقيق مشاهده كرد شرح   بهدر آنتوان  ميي كه شرح زندگي حزين را اثر مهم
  .١قلم خود اوست  بهتاريخ حزين  بهاحوال حزين موسوم

 ثناي الهي و صلوات بر حزين الهيجي در اين اثر تاريخي خود پس از حمد و
 الشأن اسالم ابتدا درخصوص علّت نگارش اين اثر كه در آن زندگي خود را پيامبر عظيم

  :نويسد شود و چنين مي تصوير كشانيده، نكات عبرت آموزي را متذكّر مي به
چون انسان را بهين ثمره و گزين سرمايه در كارگاه آفرينش تحصيل عبرت ”

تدوين كتب   بهوهي از دانشمندان و قَدر وقت شناساناست و از اين است كه گر
تواريخ و تحرير احواِل هر بد و نيك پرداخته برخي از روزگار خود را در آن 

طبقات انام علي   بهاند و بالجمله تصفّح سير و اخبار را نسبت پايان برده  بهكار
  كردهآشفتگي تلف  بهاختالف مراتبهم بيشمار است و چون اين سرگشته، عمر

ام گذشته را براي چشم حقيقت مالحظه احواِل خود نمود سرگذشت اي به
  .٢“نگرندگان خالي از فايده عبرتي نديد

و از آنجا كه در نقل تاريخ گذشتگان ممكن است روايتگران تاريخ مرتكب خطا و 
ادث تمام زواياي وقايع و حو  به آنها را از پرداختن,واسطه  بااشتباه شوند و چه بسا نقل

  .شود ِف كتاب اين نكته را چنين متذكر ميدور سازد، مؤلّ
ها تخليط و اشتباه افتد اما  در نقل احوال ديگران بسا باشد كه ناقل را بنابر سبب”

اي از حاالت و  ذكر شمه  بهخواست كه. در شرح احوال خويش مجاِل آن نيست
ن رعايت ايجاز و واقعاِت خود كه در اين عجاله بخاطر مانده پردازد و در آ

اختصار نمايد تا طول مقال و آرايش عبارت مورِث مالل خرد پژوهان نگردد و 
  .٣“دوستان را يادگاري و آيندگان را تذكاري باشد

                                                   
ت آقاي نويدي صاحب هم فهان بهاين اثر ارزشمند چندين بار در هند و ايران و يك بار در لندن و نيز در اص  .1

ط استاد  توستاريخ و سفرنامة حزينعنوان  ه تصحيح منقّح آن با البتّ,چاپ رسيده است كتابفروشي تأييد به
  .زيور طبع آراسته شد  به۱۳۷۵علي دواني از سوي انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي در سال 

 .۳ و ۲، ص تاريخ حزين  .2

  .۲ ص ,همان  .3
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اشعار او و اشاراتش  نگاهي به
آيات قرآني، احاديث، اصطالحات  به

فلسفي، منطقي، بالغي، رياضي، 
نجومي، فقهي، پزشكي، عرفاني، 

شطرنج  حتّي اصطالحات مربوط به
از جامعيت او در علوم و فنون 

 .مختلف حكايت دارد

كند و اين  مؤلّف در آغاز تاريخ حزين نام كامل خود، پدر و اجدادش را ذكر مي
  .اي است شناسي تاريخي نيز داراي جايگاه ويژه نكته از نظر رجال
 پانزده واسطه  باكند كه نسبش  علي فرزند ابوطالب معرفي ميمحمداو خود را 

سرسلسلة طريقت و نياي مادري ) ه ۶۱۵-۷۰۰(عارف بزرگ شيخ زاهد گيالني  به
  .١رسد خاندان جليل صفويه مي

ذكر جايگاه علمي و   بهوي سپس
اش پرداخته است  ت اجتماعي اجداديموقعي

  :نمايد معرفي ميو آنها را چنين 
 علي الدين از اجداد اين فقير شيخ شهاب”

بلده آستارا كه موطن و مدفن شيخ است 
دارالسلطنة الهيجان كه از   بهگذاشته

احسن بالد گيالن است سكني نمود و از 
آن زمان باز الهيجان موطن اجداد گرديد و جد فقير شيخ علي بن عطاءاهللا از 

استعدادي كه   بهخان پادشاه گيالن نظر خان احمدمعاريف علماي زمان خود بود 
داشته در تعظيم او مبالغه نمودي و بعض مراتب علميه را از ايشان استفاده نموده 

الرحمه   عاملي عليهمحمد الدين صحبت شيخ جليل بهاء  بهدر دارالسلطنة قزوين
 كه از شرح حديث معراجهم داشتند چنانكه در   بارسيده مؤانست تمام

شيخ   باتقريبي در فواتح آن ذكر صحبت خود  بهتحقيقات عاليه ايشان است
  كه قانونکلياتشرح فارسي بر  نموده و از مصنفات ايشان است محةالر عليه

 كه مقدار دانش او از آن رساله اثبات واجبخان احمد خان نوشته و  التماس به
و نسخه بخط ايشان در  و اين هر درسالة حل شبهه جذر اَصممعلوم تواند شد و 
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  ٩٢  ارسيقند پ

  

حاشيه مبسوطه بر فصوص نظر فقير رسيده و   به طاب ثراهعلّامهكتابخانه والد 
 سماكي الدينقين امير فخردالمحقّغيرها تكميل علوم در خدمت سي  وفارابي

ص ايشان است تخلّ» وحدت«گفتن شعر رغبت داشته   بهاسترآبادي نموده و
 نظير افتاده ديوان وي  و حسن بالغت بيتاش در كيفي والحق سخنان عاشقانه

  .١“نظر رسيده  بهدو هزار بيت به
 والدش كه مرشد وي بوده و نقش استادي نيز بر او داشته است چنين ةحزين دربار

  :نويسد مي
مجمالً اگر در محاسن صفات و اخالِق كامله و علو همت و فطرت و قوِت ”

درازي   بهريِر خوض رود، سخن تحعلّامهايمان و كمال فضِل و دانِش آن 
 در عرض …كمال نباشد  به از فنون علوم نبود كه مهارتشفن  در هيچ…كشد

ام هرگز فعلي كه در شرع مكروه باشد  ايشان بسر برده  بابيست و پنج سال كه
حال چه در صحت و چه در مرض  ام و بعد از نيم شب در هيچ ايشان نديده از

  .٢“نمود عبادت احياء مي  به و اكثر ليالي را…ام تهاو را بر بستر استراحت نياف
 علي حزين والدت خود را در دارالسلطنة اصفهان در روز دوشنبه محمدشيخ 

 سالگي تحصيل خود را ۴و از . كند  هجري ذكر مي۱۱۰۳اآلخر سال  بيست و هفتم ربيع
اي ارزشمندي ه آغاز كرده و از علماي اعالم آن روزگار در علوم منقول و معقول بهره

  :نويسد حزين دربارة خود مي. برده است
تعليم نمود در آن اوان   بهچون بهار چهار سال از عمر برآمد والد مرحوم اشارت”

الرحمه كه از اعالم روزگار بود وارد   شاه شيرازي عليهمحمدا موالناي اعظم ملّ
دمت ايشان براي خ ه مهمان بود فقير را بعلّامهكه در منزل والد  اصفهان و روزي

موالناي مزبور بعد از بسمله اين آيات . شروع تعليم از روي تيمن حاضر نمودند
tΑ$s% Éb>u‘ ÷y«را سه نوبت تلقين فرمود  u�õ°$# ’ Í< “Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷�Åc£o„uρ þ’Í< “ Ì�øΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅è=ôm$#uρ Zοy‰ ø)ãã 
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  حزين از نگاه حزين  ٩٣

  

ÏiΒ ’ÎΤ$ |¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θßγs)øÿtƒ ’ Í<öθ s% ∩⊄∇∪«نده نوازش فرمود در دو سال  و فاتحه خوا١
شغلي  تحصيل حاصل شده هيچ  بهي ميسر آمده و شوقي مفرطسوادخواني و خطّ

تر از خواندن و نوشتن نبود، كتب فارسي بسيار از نظم و نثر  نزد من مرغوب
گرفتم  رسائل صرف و نحو و فقه مشغول ساختند و بزودي فرا  بهخواندم

آن فن زياده شوق و شعف پديدآمد و   بهد مرااي چند از منطق تعليم كردن رساله
  .٢“درست اخذ كردم

 را در خدمت موالنا ملك حسين قرآنحزين در هشت سالگي علم تجويد و قرائت 
ممتاز اقران بود آغاز كرد و چند رساله قاري اصفهاني كه از صلحاي زمان و در آن فن 

تي نيز بخش قابل توجه در آن علم را در طي دو سال نزد آن عالم فرا گرفت و مد
  .اش تَلمذ نمود علّامهتحصيالتش را نزد والد 

  :نويسد وي مي
شرح جامي تعليم من پرداخت   به از فرط اشفاقي كه داشت خودعلّامهپس والد ”

 و شرح شمسيه و تهذيب و شرح ايساغوجي و شرح نظام بر شافيه و بر كافيه
حواشي و مختصر تلخيص  با العينحكمة و يةشرح هدا در منطق و شرح مطالع

 االحكام شرايع و ارشاد و مختصر نافع و جعفريه و اللبيب مغني و مطولو تمام 
 و چند نسخه ديگر در االصول معالم در حديث و من اليحضره الفقيهدر فقه و 

  .٣“ام خدمت ايشان خوانده
مله توصيه والدش از مشايخ و عرفاي زمان از ج  بهشيخ علي حزين در همان اوان

دارد  ة اين عالم اظهار ميهاي وافي برد شيخ حزين دربار اهللا طالقاني نيز بهره شيخ خليل
  :كه

وي از اكابر مشايخ عارفين و جامع علوم ظاهر و باطن بود اگر خواهم كه ”
اي از حاالت ظاهر و كرامات و مقامات مجاهدات و ضبط اوقات و طور  هشم
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  ٩٤  ارسيقند پ

  

 وي در اصالح و تزكيه نفِس ناقص. ابي شودمعاش آن عالي مقام را شرح دهم كت
نمودند كه زبان از بيان آن قاصر و دل از اداي شكر  چندان التفات و مبالغه مي

 سفارش تعليم علّامهپس از آن والد . ايادي و حقوق آن عارف كامل عاجز است
 گيالني كه از تالمذه سيدالحكماء الدينفاضل عارف شيخ بهاء  بهتربيت فقير و
نشينان و جامع فضائل صوري و معنوي بود نمود  الرحمه و از گوشه قوام عليه رمي

 رسائل اسطرالب و احياءالعلومچندي در خدمت او تحصيل نموده قدري از كتاب 
ته كه در اندك ب مقدار از كتب مختلفه و فنون متثآن.  خواندمشرح چغمينيو 
ع را ميسر آمده باشدمطالعه من درآمد مگر قليلي از علماي مت  بهتيمد١“تب.  

  :نويسد او در ادامه مي
االحكام شيخ طوسي را در مدرس مجتهدالزمان آقا  بسياري از كتاب تهذيب”

الرحمه استفاده نمودم و نظر در   صالح مازندراني عليهمحمدهادي خلف موالنا 
كتب استدالليه فقها و تشخيص طرق   بهرجال حديث و استادان كردم و رجوع

و بر كتب فروعيه حديث گذشتم و در آن باب جهد موفور  نباط ايشان نمودماست
قدر وسيع اطميناني   بهبود به اليه و معمول كردم تا آنكه در مسائلي كه مرا محتاج

تخالف آراء و عدم عصمت احدي از   باحاصل آمد و از تقليد محض خاصه
  .٢“هايي حاصل آمدالجمله ر مفتيان كه از مدحض اقدام است و موقف حيرت في

  :نويسد شعر و شاعري مي  به عالقه خودةحزين دربار
صحبِت مستعدان و   بهكثرت مشاغل تحصيل و وظايف، مرا شوقي موفور با”

ام   شعر بسياري گفته…جماعتي از آن طايفه مختلط بودم  باموزونان بود و
  : است كه افتتاح آن اين استنامه  ساقيمثنويجمله  از

  بهشت از تو دارند پاكان هوس  ه از راز و بسـئي آگوـا تـخداي  
  اي هــانـمـط پيـام خ آزادي هـب  اي تي و كنج ميخانهـمن و مس  

  .٣“غايت سنجيده و مستانه گفته شده است  بهتخميناً يك هزار بيت است
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  حزين از نگاه حزين  ٩٥

  

 بلْونْت سينگ وقتي خبر ورود مهاراجه
خدمت  بنارس شنيد خود به شيخ حزين را به

ايشان حاضر شد و بعد از استفسار حال، 
ايشان را مورد محبت و توجه ويژه خود 
قرار داد و از او تقاضاي اقامت دائم در 

او همچنين از حزين . بنارس كرد
درخواست كرد كه پسر وي چيت سينگ را 

 قرار دهدتحت تعليم خود 

نويسد چهارمين ديوان خود  مانده است و چنانكه خود او مي از او چهار ديوان باقي
  :پايان رسانيده است  به هجري در هند۱۱۵۵را در سال 

  ١وان چارمين سپريـكه گشت نسخة دي  هزار و يكصد و پنجاه و پنج هجري بود  
 علي حزين در كنار محمدشيخ 

تلمذ از اعاظم و اعالم، اين توفيق را 
برخي از   با كهحاصل نمودهنيز 

آنها   باعلماي بناِم اصفهان ديدار و
 در اين وي. مصاحبت داشته باشد

  :نگارد خصوص چنين مي
از آن جمله فاضل مرحوم موالنا ”

 باقر مجلسي اصفهاني است محمد
 و از مشاهير االسالم كه شيخ

ثين و فقهاي اماميه بود محد
فات مشهوره دارد سه چهار مؤلّ

  معروفمحمد الدينادات ميرزا عالءالسةام، ديگر عمد نوبت ايشان را ديده
والد مرحوم اختصاص تمام داشت،   با افاضل و اتقيا بود وگلستانه است از به

ديگر فاضل مبرور شيخ جعفر قاضي است، وي از مشايخ بلدة كَمره و از اعاظم 
حسين خوانساري و جامع فنون و علوم بود در مدرس او  تالمذه استادالعلما آقا

و الفت والد مرحوم مودت   با چون…كردند جمعي كثير از افاضل استفاده مي
ديگر برادر كهتر ايشان شيخ …خدمت ايشان رسيده  بهر فقيرتمام داشت مكر 

الزمان آخوند مسيحائي كاشاني  علي است و نيز در سلِك فضال بود، ديگر مسيح
 زيور فضل و كمال آراسته تلميذ و داماد مرحوم آقا حسين خوانساري و  بهاست

ياري گفته و منشآت نفيسه غايت ستوده خصال و خوش صحبت بود شعِر بس به
وي از صلحاي دهر و از . دارد، ديگر موالناي مغفور حاجي ابوتراب است
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  ٩٦  ارسيقند پ

  

 پسرش. ام ايشان را ديده باقر مجلسي بود، فقير چند نوبت محمدمصاحبان موالنا 
ين ثين بود، ديگر فاضل عالي شأن آقا رضيحاجي ابوطالب نيز از محدد الدمحم 

 طبعي. آقا حسين خوانساري و از اذكياي علما بود نحرير علّامهاست خلف 
غايت دقيق و فكرتي عالي داشت و در خدمت او بسياري از فضال مستفيد  به

زاده است از دانشمندان روزگار و  شدند ديگر فاضل عارف ميرزا باقر قاضي
 افاده مشغول و اوقاتي منتظم داشت  بهصاحب طبعان بود، در اكثر علوم ماهر و

 است خلف محمد الدين ديگر مرحوم موالنا شمس.  مرحوم مربوط بودوالد با
 سعيد گيالني، وي از جمله مستعدان و جامع كماالت محمدفاضل مجتهد موالنا 
  .صوري و معنوي بود

 گيالني است و در خدمت مجتهد مرحوم محمدالكماالت موالنا  ديگر جامع
 بوده تحصيل نموده بود و در شعر  باقر خراساني كه از اعاظم علمامحمدموالنا 

منزل والد آمده چند روز   بهسليقه مستقيمه داشت، در هر ماه يك دو نوبت
  .١“نمود الحق بغايت هموار و پرهيزكار بود ف ميتوقّ

چنين پشتوانة علمي، آن هم در محيط بسيار   باشيخ علي حزين تا سي و دو سالگي
مساعد اصفهان كه در آن عهد در اوج عظمت و اشتهار جهاني بود، شب و روز دمي 

اشعار او و   بهنگاهي. احراز فضائل و كماالت علمي و معنوي پرداخت  بهنياسود و
ي، آيات قرآني، احاديث، اصطالحات فلسفي، منطقي، بالغي، رياضي، نجوم  بهاشاراتش

ت او در علوم و شطرنج از جامعي  بهي اصطالحات مربوطفقهي، پزشكي، عرفاني، حتّ
  .٢فنون مختلف حكايت دارد

 از يکياد است که خود در ي زيشان در علوم و فنون مختلف بقدريفات ايآثار و تأل
  .٣کند  ميرمقدور ذکريشمارش و احصاء تمام آنها را غ, رسائلش
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  حزين از نگاه حزين  ٩٧

  

حمالت جانسوز سپاهيان محمود   با اصفهان مواجهشهر تاريخيهجري  ۱۱۳۵سال 
 مدت نُه ماه در بالي قحط و غارت و محاصره افتاد و همه چيزش  بهافغان قرارگرفت و

اش راه ديار عدم پيمودند و  آتش بيداد سوخت و صدها هزار نفر از مردم ناز پرورده به
  .د مختلف گريختبال  بهمانده بود از بازماندگان، هر كه را اندك رمقي باقي

گرفت و پس ين بود كه در تنگناي محاصره قرار علي حزمحمداز جمله آنها شيخ 
از آنكه دو برادر عزيز و جد مادري و چند تن ديگر از بستگانش بر اثر قحطي و 

خوانسار رسانيد و از آن   بهتحمل رنج و مشقّت  باهالكت رسيدند، خود را  بهبيماري
ه  باگريخت و شهر ديگر مي  بهور مستمر از شهريت ده سال بطپس تا مداينكه   بهتوج

تمام مناطق ايران در آن عهد از حمالت خانمان سوز افغانها در نابساماني قرارگرفته 
هاي ديگر از جمله عراق، حجاز، يمن،  سرزمين  بهبود، همين امر سبب مهاجرت او را

  .١ة هندوستان فراهم آوردخطّ  بههجري ۱۱۴۶مسقط، بحرين و نهايتاً در سال 
متأساز شكوه و عظمت دورة . ام هندوستان نيز اوضاع نابساماني داشتفانه در آن اي

 اكبر كه شعرا مورد عنايت محمد الدين ويژه عصر طاليي حكومت جالل  بهتيموريان،
در آخرين پادشاه مقت  بااقتدار حكومت تيموريان.  ديگر خبري نبود,٢اي قرار داشتند ويژه

 محمدفرور ريخت و حكّام محلّي هم از جمله ) ه ۱۰۶۹-۱۱۱۸(زيب  آن اورنگ
   جهاندارالدين، معز)ه ۱۱۱۹-۱۱۲۴(، شاه عالم بهادر )ه ۱۱۱۸-۱۱۱۹(اعظم  شاه

) ه ۱۱۳۱-۱۱۶۱ (محمد الدينو ناصر) ه ۱۱۲۴-۱۱۳۱( سير ، فرخ)ه ۱۱۲۴-۱۱۲۴(
حزين در چنين ايامي . كردند ار مييكي پس از ديگري مغلوبانه حكومت خود را واگذ

هند نيز در   بهشاه افشار برد و افزون بر اين، لشكركشي نادر سر مي  بهدر هندوستان
  ٣.همين ايام، اوضاع را بيش از پيش بغرنج كرد

  :نويسد  اين اوضاع نامطلوب ميةحزين دربار
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  ٩٨  ارسيقند پ

  

  شهردر مملكت پنجاب خاصّه شهر الهور فزع قيامت برخاست و من در اين«”
بيماري صعب گرفتار شده بر بستر افتاده بودم و چون خلق هندوستان را نيكو  به

شناخته از اوضاع ايشان ملول و از ادراك و تميز ايشان يأس تمام داشتم بر حال 
صوب   بهعجزه و زيردستان دل بسوخت و در ظرف آن مدت قدرت روانه شدن

 شاه  كه اوضاع مقتضي ورود نادردانستم يقين مي  بهخراسان نيافته بودم و چون
صوبه كابل درآمده بود، لهذا تا آن زمان در الهور مانده   بههندوستان است و به

بودم در آن وقت كه آشوبي چنان افتاد و در صورت احوال آن مردم اميد بهبود 
سبب اختالل  هنبود و در خود طاقت مالحظه اوضاع حال و مال ايشان نيافتم و ب

ضعف و نقاهتي تمام از   بالشكر قزلباش نبود ناچار  بامعاشرتاحوال حالت 
صوب سلطانپور حركت نموده آن مملكت بهم برآمده بود و هركس   بهالهور
الطريق شوارع را فروگرفته چند  غارت و يغما برآورده چندين هزار قطاع  بهدست

 ايام آمدم و تمام آندر» سرهند« بهروز در قراي آن محال توقّف روي داد پس
» سرهند«من از . جنگ و جدال و مدافعه بگذشت  بهچه در راه و چه در منازل

جمعي پيادگان تفنگچي كه   باغايت خراب و محصور لشكر دزدان بود  بهكه
ازدحام تمام بودند   بهجانب دهلي روانه شدم و  بهخود داشتم  بافراهم آورده

دو سه   باز آن شهر شوريده اوضاعام چند اشهر درآمدم و بعد از اي  بهعبور نموده
  .١“خدمتكاران گوشه گرفتم

  خواستم نيست عالم جاي پروازي كه من مي  تمـخواس كن ميـال و پرشـتي در دام بـعزل  
  تمـخواس ن ميـتر كفـاكسـن را ز خـآتش ت  يـنّت از كسـاِر مـت تاب بـم نيسـبعد مرگ  

ر هجوم آالم و اسقام قصد داشتا بر اثاو بيش از يك سال در دهلي اقامت كرد ام 
 الهور مراجعت كرد و تصميم داشت كه از راه كابل  بهكلي از هند بيرون رود لذا به
  .فاق افتد عزلت گزينداي كه در خراسان اتّ قندهار برود و در هر گوشه به

در همان وقت خبر رسيد كه نادر قندهار را محاصره و آن را از دست افغانان آزاد 
همين جهت اقامت در   بهكند كه آن مانع از سر راه كنار رود و حزين صبر ميكرده است 
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  حزين از نگاه حزين  ٩٩

  

رسد و غربت  سرانجام نمي  بهوطن  بهانجامد و تالش او براي بازگشت طول مي  بهالهور
  .شود و جدايي از وطن تا پايان عمرش قرين او مي

  :سرايد او در اين باره چنين شكوائيه مي
  شب، روِز زندگاني ما  بهرسيده است  اتواني مار نـگي نـته زميـهند گش به  

*  
  ١ي راــدايـِر اياِم جـازد عمـاه سـدا كوتـخ  ام حالي كه كافر از اجل بيند ز هجران ديده  

 شاه كند و هنگامي كه از خبر ورود نادر دهلي مراجعت مي  بهحزين پس از الهور
اشتهار و آوازه اين . رساند بنارس مي  بهشود خود را از طريق لكهنو لع ميدهلي مطّ به

عالم ذوفنون و شاعر نامي ايران چنان در سرزمين هند طنين افكنده بود كه مهاراجه 
لْبخدمت ايشان حاضر   بهبنارس شنيد خود  بهت سينگ وقتي خبر ورود شيخ حزين رانْو

 او شد و بعد از استفسار حال، ايشان را مورد محبت و توجه ويژه خود قرار داد و از
او همچنين از حزين درخواست كرد كه پسر وي . تقاضاي اقامت دائم در بنارس كرد

  .٢چيت سينگ را تحت تعليم خود قرار دهد
حزين درخواست مهاراجه را پذيرفت و مهاراجه بلونت سينگ در قبال اين محبت 

حزين هديه كرد و حزين در قبال لطِف مهاراجه اين شعر معروف   بهزمين وسيعي را
  :ود را سرودخ

  ٣هر برهمن پسر لچمن و رام است اينجا  اـت اينجـام اسـبد عـروم معـاز بنارس ن  
گراييد  سردي مي  بهتدريج رو  بهشعرا و علماي هند  باالبته حضور حزين و ديدارش

شد و اين موضوع در اشعار وي  مخاصمت بيشتر ميان شعراي هند و او تبديل   بهو نهايتاً
  .ئيه است، آشكار شده استكه مملو از شكوا
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  ١٠٠  ارسيقند پ

  

  :اين موضوع از زواياي مختلفي قابل توجه است
 او قبل از اينكه يك شاعري نامور باشد در علوم و فنون مختلف تبحر داشته؛: اوالً

شعراي هند   باطوري كه خود را جامع علوم عقلي و نقلي مي دانسته و قطعاً در تعامل به
  .شده است كالتي مواجه ميمش  باكه صرفا در شعر دستي داشتند

طبيعتاً او خود را در جايگاه يك مجتهد شيعي در اين ديار معرفي كرده بود و : ثانياً
  .تنش همراه بوده است  باطبقه حاكم اين سرزمين  باتعامل

آن اعتدال و قوت و   بههوايي«زندگي او در دارالسلطنة اصفهان كه   بهتوجه  با:ثالثاً
آن شكوه و رونق و لطافت نزاهت و كثرت   بهگوارايي و شهريآن   بهلطافت و آبي

عماراِت عاليه و آثار قديمه و جديده و انبوهي ناز و نعمت در ربع مسكون نشان 
فرسا و غربت  گرماي طاقت  بااين سرزمين و اقامتش در بنارس  به مهاجرتش١اند نداده

شكوائيه از شعراي   بهرادوري از وطن طبيعي است كه سبب زودرنجي او شده و دل او 
  .اين سرزمين بگشايد

العالي در بخشي از بيانات  اي مدظله اهللا خامنه مقام معظّم رهبري حضرت آيت
  :ارزشمند خود درباره حزين الهيجي چنين اظهار داشته است

غربت گذرانده و در سفرهاي   بااش را در هند او شخصيتي بود كه زندگي”
حسودان و بدخواهان،   باناراحتي و مواجهه  باده وگوناگون غريبانه زندگي كر

اينكه در همه   با.هاست زمان را گذرانده است و ديوانش مملو از اين شكايت
ها اسمش آمده در عين حال در محافل ادبي و شعري كسي حزين را  تذكره

اين بزرگي بود،   بهگونه كه شايسته شاعري شناخت و بعد از مرگش هم آن نمي
  .٢“شدشناخته ن

اين   با حزين نهايتاً تاريخ زندگي خود را كه مملو از حزن و اندوه بودمحمدشيخ 
  :بخشد عبارت خاتمه مي
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  حزين از نگاه حزين  ١٠١

  

بيگانه كشوِر كون و فساد آشنايي و مايه اُنستي نبود و   بافطرت و جبلّت را”
  .“خونين جگري ساختم  بهچون نه درآمدن اختياري بود و نه در رفتن، چندي

  زين كهنه دمن تو اي مسيحا برخيز  زـا برخيـيـر دنـ از سنـز حزيـبرخي  
  زـا برخيـه تنهـانـن ميـز از ايـبرخي  هـگانـني بيـن انجمـو در ايـا تـتنه  

»وادج هزانَ ِانِح الْاَحدِّلَ ِبالفَرباَنْ ي فرانَ وألُ اَهللا الغسن١» كَرمي. 
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  ١٠٢  قند پارسي

  

  بيدل و حزين
  ∗الظّفر سيد احسن

بدون شک يکي از گويندگان و نويسندگان برجسته و جامع علوم بوده شيخ علي حزين 
سخنان منظوم و منثور او از ديرباز مورد بحث و بررسي استادان ارجمند، مثل . است

براون، . جي.اهللا صفا، خيامپور، دکتر علي رضا نقوي، اي علي اکبر دهخدا، ذبيح
علي، شيخ اکرام، احمد منزوي، عزيزالحسن جعفري، کاظم رضوي و ديگران  دمسعو

حتّي پروفسور شميم اختر، رئيس بخش فارسي دانشگاه هندوي . قرارگرفته است
اند و در اين سمينار بسياري از  قيمت خود را دربارة حزين نوشته نامة ذي بنارس، پايان

محمد حسين . ورد بحث قرار خواهند داداستادان برجستة هند و ايران اين موضوع را م
نوشته است که شيخ حزين اکثر » حزين«، تحت عنوان فارس نگارستانآزاد در کتاب 

چنانچه دربارة ابوالفضل و . داد گويندگان و نويسندگان هندي را هدف انتقاد قرار مي
  :گفت فيضي مي

  .“در زاغان هند از اين دو برادر بهتري برنخاسته”
  :گفت اصر علي و بيدل ميو دربارة ن

آيد؛ اگر مراجعت ايران دست دهد، براي  فهم نمي  بهنظم ناصر علي و نظم بيدل”
  .١“ريشخنِد بزم احباب، ره آوردي بهتر از اين نيست
اي بين نثرهاي  توان يک بررسي مقايسه اين نقد مرا بدين امر متوجه کرد که مي

 و سوانح حيات او حزين تذکرة را در داد، اما اين گفتة حزين بيدل و حزين انجام
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  بيدل و حزين  ١٠٣

  

کنم؛ چون حسين آزاد از جمله  همة تالش و جستجوي زياد، نتوانستم پيدا با
حزين کتابها و . کنم گويي دروغ  بهتوانم او را متهم نويسندگان معتبر بود، لذا نمي

نگار آثار او سيد محمد رضا رضوي  ديوانهاي ديگري هم داشته است، چنانکه فهرست
لذا  ،١وشته است که در عربي هشتاد و سه و در فارسي يکصد و چهل و چهار اثر داردن

  :نويسد ممکن است آن نقد مزبور را نوشته باشد، چنانکه در تذکرة خود مي
هاي  هاي ديوانهاي پنجگانة خود و در ديباچه ها و خاتمه تمام اين احوال در فاتحه”

  .٢“قمي شدهنگار اين خاکسار ر قلِم حقيقت  بهسفاين
ها را در جاي ديگر اظهار كرده  آيد که او حتماً اين جور انديشه از اين اقتباس برمي

عالوه، در همين تذکره گويندگان و نويسندگاِن هندي را هدف انتقاد شديد   بهاست؛
  :نويسد قرار داده، مي

و ، اليق اعتنا )شعري(سبب عدم بضاعت و فقدان مناسبت با اين صناعت   بهاکثر”
  .٣“التفات نيستند و قابليت ذکر و سماع ندارند

  :گويد نگاران مي و در مورد تذکره
اند،  غراض فاسده که اشارت رفت ترتيب دادها ها که اين عوام با بعضي تذکره”

زاي است عاقل را، چه قطع نظر از رکاکت عبارات و ژاژخايي، منشآت  حيرت
کساني را که . شتباهات و الطايالتمشحونست از کذبها و خرافات و مملو است از ا

اند، و  اند، ورق ورق از احوال آنان نوشته آنان نداشته  بهاند و اصالً معرفتي نشناخته
و در کالم . اند اند، اشعار ديگران را در کار ايشان كرده جمعي که هرگز يک بيت نگفته

 نبايد و نشايد آنجا که. اند ديگري نسبت داده  بهگويندگان تخليط نموده، سخن ديگر
 اند و جايي که بايسته و شايسته است، صفحه صفحه ستايش و القاب و نعوت نگاشته

 کار حميريان و عوامان  بهخطابات افاضل و اشراف. آورند تحقير نام و تنزيل مقام مي به
اند،  چه را از جايي وانوشته هر. اند اشراف و اعالم اطالق نموده  بهکنند، و القاب اينان
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  ١٠٤  قند پارسي

  

کنار  چون نثر بيدل و حزين را به
يکديگر گذاشته مورد مقايسه 

دهم، تفاوت فاحشي  قرار مي
لذا حزين . رسد چشم نمي به

گويد که نثر بيدل  يچطور م
 .آيد فهم نمي به

 قدرت بر تصحيح نيست، هر تحريف و تصحيف و هر سقط و غلط که در نسخ چون
  :مصرع. اند اند و صواب شمارده افتاده باشد، همه را بکاربرده

  ١خود غلط معني غلط مضمون غلط انشا غلط
رود که حزين نثر و  بنابراين امکان آن مي

. داده باشد نظم بيدل را حتماً مورد انتقاد قرار
م گفتة حزين را مورد تحليل و خواه حاال مي

اي  تجزيه، و نثر هر دو را مورد بررسي مقايسه
دو نکته اشاره   بهحزين در اين نقد. دهم قرار

آيد،  نمي فهمش  بهل اينکه نثر بيدلکرده است؛ او
ايران براي ريشخند   بهدوم اينکه هنگام بازگشت

آوردي بهتر خواهد برد  عنوان ره  بهدوستان آن را
  . سوء اتّفاق بر اثر درگذشت او اين تمنّاي او برآورده نشدکه از

آثار و «نامة خود،  نثر بيدل بستگي دارد، بنده اين موضوع را در پايان  بهتا آنجا که
ام و در اينجا در اين  داده طور مشروح مورد بحث قرار  به،»احوال ميرزا عبدالقادر بيدل

هاي بنده در  البتّه خالصة انديشه. نقل کنماش را  گفتار مختصر، جاي آن نيست که همه
  .قرار زير است  بهاين زمينه

متانت، : بيدل، در نثر خود، خصايص ششگانة يک نثر خوب را که نزد او عبارتند از
هر يکي از اين خصايص . نزاکت، رنگيني، روشني، قوافي و سجع رعايت کرده است

ت که هنر، نزد او عبارت است از توان گف براساس بيانات او مي. بحث طوالني دارد
آيد و نيروي انديشه از  وجود مي  بهزيبايي بيان که از حسن امتزاِج انواع صنايع و بدايع

براستي بيدل در محيطي زندگي کرده است که نثر مسجع و . برد اندازه مي آن لذّت بي
 و عالمة اوج خود رسيده بود  بهمقفع و مرصّع و رنگين، چه در هند و چه در ايران،

  :اند چنانکه شادروان سعيد نفيسي نوشته. شد فضل محسوب مي

                                                   
  .٩٣٥، مطبوعة نولکشور، ص کليات حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1



  بيدل و حزين  ١٠٥

  

» تکلّف و تصنع در کاربرد کنايات و استعارات«در قرن دوازدهم تا مدتي همان اصول ”
هاي رسمي و احکام و فرامين و چه در  در نثر فارسي رايج بود و باز چه در نامه

تعمال استعاره و کنايه منتهاي مبالغه نويسي و چه در کارهاي ادبِي ديگر در اس تاريخ
شد، اين روش کامالً رايج  سالطين اروپا نوشته مي  بههايي که چنانکه در نامه. اند کرده مي
  .“دو دسته تقسيم کرد  بهتوان  نويسندگان اين دوره را هم مي…بود
مالک، الم گروهي که در اين زمينه بيشتر مبالغه کرده، مانند ميرزا رضي تبريزي، منشي”

فاضل خان گروسي، ميرزا ابوالحسن غفاري، ميرزا علي رضا شيرازي، ميرزا محمد 
صادق نامي اصفهاني، ميرزا عبدالکريم شيرازي، علي قلي خان واله داغستاني، محمود 

الدين  غالم علي آزاد بلگرامي، سراج آبادي، مير ميرزا قاجار، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم
  .١“ت خان عالي، محمد هاشم معروف بخافي خوانعلي خان آرزو، نعم

  :نويسد مي» نثر هندي«الشعرا بهار تحت عنوان  استاد ملک
بعينه همين بود حالت نثر در هندوستان جز اينکه فضال و علماي هندي در اظهار ”

در مناشير و مکاتيبي که . اند فضيلت زيادتر از منشيان و نويسندگان ايراني کوشيده
شود، معلوم است که نويسندة  ها يافته مي اند و در سفينه رجال ايران نوشته ه برجال هند

 خواهد اظهار فضل کند و کمتر مطالب بيان کردني دارد، و اگر دارد مقيم هند بيشتر مي
جاي اينکه حرف خود را بنويسد از در و ديوار صحبت داشته و کلماتي مناسب  به

  .٢“مناسب مطلبي که بايد بنويسد دست آورده است نه  بهفضل فروشي خود
توان گفت که  الشعراي بهار مي همة بيانات استاد سعيد نفيسي و ملک  بهبا توجه

پيچيدگي و تکلّف داشت، در ادوار   بهسبک نويسندگي که از قرن هفتم هجري گرايش
افزايش رفت تا آنکه در قرن يازدهم و دوازدهم هجري در کاربرد استعاره و   بهمابعد رو

  .روي شده است کنايه و استعمال انواع صنايع و بدايع زياده
ـ  نوشت را ـ که نثر رنگين و فني مي) ه ١١٢٠ :م(حزين نثر طاهر وحيد قزويني 

  :نويسد مورد ستايش قرار داده، مي

                                                   
  .٥-١٤، مقدمه بر شاهکار نثر فارسي معاصر، ص تاريخچة تکامل نثر فارسي: نفيسي تهراني، دكتر سعيد  .1
  .٢٦٠، ص ٣، ج تاريخ تطوِر نثر فارسي يا شناسي سبک: الشعرا محمد تقي بهار مشهدي، ملك  .2



  ١٠٦  قند پارسي

  

صفاي خطش رونق . نظير آفاق گشت انشا و حسن تحرير بي  بهدر مهارت و اقتدار”
زداي آيينة خاطر  ن، و طوطي کلک شکر شکنش زنگزار بناگوش دلبرا شکن بنفشه

افزاي کوثر و تسنيم، و رأي عقده گشايش، شکنج غنچة  دانشوران؛ زالل طبعش رشک
 تاريخي که در ضبط احوال وقايع صفويه نوشته بر حسن …دلها را فردوس نسيم

  .١“اش ثبت دفاتر و نيز دايرالسنه و افواه است تفرج گواه، و فصول منشآت بليغه
  :نويسد در صورتي که زهرا خانلري مي

نثر اين تاريخ نمونة نثر فني عهد صفوي است و داراي مترادفات و ديگر صنايع لفظي ”
  .٢“است

  :قرار زير است  بهنمونة نثر طاهر وحيد قزويني
سرا آشنا و نامه مواالت  خامة سخن  بهتحريک دل، دوستي ذاتي است، شوق،  بهچند هر”

 رود، آنچه قلم را ديدة تحقيق مالحظه مي  بهچون. گردد کلک واال ميپذير  سيما، رقم
غلو اشتياق حرفي است دور از کار؛ و سخني که بر صفحة نقش   بهآيد، نظر زبان مي به

نه قلم را از مکنون قلِب محبت سرشت خبري، . گيرد، مانند ورق ساده خالي از اعتبار
قلم تحرير و   بهدستياري زبان بيان سطري نگارد، و نه دهان دوات را زباني که  بهکه

 انديش را کشاکش انديشة اين معني، خاطر صداقت. مقالة خويش، گامي که بايد بردارد
القلب عندک فَانظُر ماذا «مقتضاي   بهاگر. دارد واري تحير رنگ صورت آيينة سرگشته به

  :مصرع. ؛ زياده چه سر افزايد عمل نمايد، شايد»تري فيه
  ٣گر ترا درد دلي هست اثر خواهد کرد

واقعاً در قرن دوازدهم هجري بر اثر کاربرد استعارات و کنايات و تشبيهات و 
بودن سجع و قوافي  ها و پايبند تمثيالت و صنايع و بدايع و توالي اضافات و اعادة جمله

پيچيدگي و ابهام پيدا کرد و   بهليو تکلّف و ساختگي در عبارات، نثر طبعاً تماي
بهار، چه در ايران و  يالشعرا طبق بيانات سعيد نفيسي و ملك نويسندگان اين قرن بر

                                                   
  .٩٦٩، ص کليات حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
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  .٢٧٨م، ص  ١٨٨٦ژوئن 



  بيدل و حزين  ١٠٧

  

اند، حتّي که حزين هم، چنانکه از اقتباس باال  چه در هند، کمابيش اين تمايالت را داشته
 و نويسندگان سبک گويندگان شود، نتوانسته است خود را، با همة مخالفت با روشن مي

او در توصيف علما و شعرا طرزي را بکاربرده است . هندي، از آن روش عام دور دارد
  :نويسد که نشان دهندة همين تمايل است، مثالً مي

بر مشاعر فهم واقفان مشعر توفيق، و قرايح صافيه و جرعه نوشان زمزم تحقيق، نهفته ”
مراسم وظايف   بهة عقبي را اقدامنيست که ناسکان مناسک تقوي و سالکان مسالک نشئ

حالي از احوال و در  اخالق حميده و مطلوبه، در طي هر  بهواجبه و مندوبه، و تخلق
 العين است حتي آنکه جمعي که خالل هر فعلي از افعال، مطمح نظر و نصب

الجواهر توفيق سرمدي ديدة بصيرت ايشان مکحل است، تمتع از ضروريات  کحل به
دستياري   بهنمايند که نحوي ارتکاب مي  بهمشتهيات بدن عنصري  بهتذاذستّة بشري و ال

  .١“گشايند نيل هر لذّتي و مطلوبي، برقع از جمال تحصيل واجبي يا مندوبي مي
قرار ذيل نوشته   بههاي حزين، بعضي از اقتباسهاي نثر بيدل در کنار اين نوشته

  :شود مي
و مستغني الفاظ پرداخته، از کتابخانة لوح نياز معني ساخته است  بسمله کتاب، که بي”

ترتيب   بهاهللا همچنان و مابقي آيات کالم. عبارت کمال موزوني منزل است  بهمحفوظ،
انکار فروش کلمات موزون، منبع منکران کالم . قوافي مسجع، منزه از شايبة خلل

  .٢“تاب طريقة فصاحت، پيرو ضاللت قدمان انحراف آگاهي الهيست و عنان
خاطر آرد،   بهچه نويسد، که اگر بسمل، تصور لطافتش» کارد پرداز« نازکيهاي از”

چه نگارد، که اگر » غالف«تواند گرديد، و از کيفيت اختراع  محتاج زخم دوباره مي
اش، در  تيغه. اين لباس تواند پوشيد  بهخيال انديشد، خود را  بهمعني، شوخي عرياني

  .٣“پردازد ترتيب موزوني قطعه بهشت مي  بهاش، تهتازد، و دس عرض صفا بردم صبح مي
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  ١٠٨  قند پارسي

  

و تا رشتة . اهل زندگي را تا کشاکش نفس باقيست، بستگي ابواب تردد محال است”
  .١“عمر پيچ و تابي دارد، کمند پريشاني را چين کوتاهي وهم و خيال

دوِش مزدور جز با خميدن سري ندارد و گردن غيرتسليم، از هيچ جيبي سربرنمي ”
  .٢“آرد

دهم، تفاوت  کنار يکديگر گذاشته مورد مقايسه قرار مي  بهچون نثر بيدل و حزين را
آيد يا آن را  فهم نمي  بهگويد که نثر بيدل لذا حزين چطور مي. رسد چشم نمي  بهفاحشي

داد؟ شايد اين نقد، ناشي از همان  آوردي براي ريشخند احباب ايراني قرار خواهد ره
بيدل   بهحال آنکه دانشمندان ايراني معاصر روي. ن داشته استتعصّب است که با هنديا

  :نويسد  ويژة هنر و ادب ميکيهان هوايياند؛ چنانکه  آورده
 ويژه بعد از انقالب اسالمي مورِد توجه شاعران جوان قرارگرفته است؛  بهبيدل”
توان  را مينحوي که در بسياري از آثار منتشر شده از آنان نه تنها ردپاي اين شاعر  به

خواهند،  بينند و سپس آنچه را مي اي خود را در آيينة بيدل مي شاهد بود، بلکه عده
  .٣“گويند مي

اند، مثالً  و چند تن از نويسندگان برجسته نظم و نثر بيدل را مورد تحسين قرار داده
  :نويسد اهللا صفا مي ذبيح
توان انکار کرد که در موج  چه دربارة او بگويند و بخوانند، اين حقيقت را نمي هر”

  .٤“انصافيست خياالت او گاه صافيها و پاکيزگيهايي است که ناديده گرفتن آنها نوعي از بي
  :نويسد آقاي شفيعي کدکني مي

هيچ   بهناشناسي ما ايرانيان در برابر عظمت و نبوغ شعري او سکوت و ناسپاسي و حق”
کاهد و  و زبان ملل آسياي غربي نميوجه از اهميت حقيقي مقام او در تاريخ ادبيات 

  .٥“پوشي کند تواند حضور آشکار او را در حافظه جمعي اين اقوام پرده نمي
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  بيدل و حزين  ١٠٩

  

  :گويد معلّم مي
  تا کسي» معلّم«بر سخن غالب نشد چون ما 

  ١ريـزه خـوار خـواِن عبـدالقــادر بيـدل نشـد
  :نويسد الدين سلجوقي مي صالح

  .٢“و معاصرين او پاي کمي ندارد و حتّي که برتري نيز داردنثر او از هيچ نثري از اسالف ”

  منابع
، عاكف بكدپو، دهلي، نگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين دهلوي، شمس آزاد .١

  .م ١٩٩٢
 .کشور ، مطبوعة نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٢

 .رقعات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٣

، چاپ تابان، شناسي يا تاريخ تطوِر نثر فارسي سبک: الشعرا محمد تقي ر مشهدي، ملكبها .٤
 .٣ تهران، ج

 .، مطبوعة نولکشورکليات حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٥

 . شه ١٣٦٨، سروش، تهران، چاپ دوم بيدل، سپهري و سبک هندي: حسن حسيني .٦

 .ات بنياد فرهنگ ايران، تهران، انتشاردري فرهنگ فارسي: خانلري، دكتر زهرا .٧

، )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آيينه:  محمد رضا]دكتر[شفيعي کدکني،  .٨
 . شه ١٣٧١مؤسسة انتشارات آگاه، چاپ سوم زمستان 

 .٥، ج تاريخ ادبيات ايران: اهللا  ذبيح]دكتر[صفاي سمناني،  .٩

 . شه ١٣٤٣اهللا رؤوفي، كابل، اهتمام عبد  به،نقد بيدل: الدين صالح سلجوقي، صالح .١٠

، مطبع منشي نولكشور، لكهنو، چاپ اول االنشاء  مجمع:عرفان، منشي محمد امين .١١
 .م ١٨٨٦ژوئن /ه ١٣٠٣المبارك  رمضان

                                                   
  .١٠، ص بيدل، سپهري و سبک هندي: يحسن حسين  .1
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  ١١٠  قند پارسي

  

، مقدمه بر شاهکار نثر فارسي تاريخچة تکامل نثر فارسي:  سعيد]دكتر[نفيسي تهراني،  .١٢
 .معاصر

 . م١٩٩٢، ژانويه نيادورماهنامه مجلّة  .١٣

 . م١٩٩٢ ژانويه ١٥، ٩٦٥، شمارة کيهان هواييمجلّة  .١٤



١١١  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  
  ∗بخش جويا جهان

 اُهللا علَيه و آله ـ   نبيِّه ـ صلّيحمدالّذي من علَينا مب احلمدِللِّه«
  »أُمِم املاضية و القُروِن السالفةدونَ الْ

  تمهيد پژوهنده
 ١اش در آستين است كه گنج معني ن استـنواي كلك جانبخش حزي

، از دانشوران و اديبان و )ق. ه ١١٠٣-١١٨٠/علي پسِر أبوطالب محمد(حزيِن الهيجي 
ترين روزگاران اين بوم و بر است؛   رنگةهنرمنداِن بزرِگ ايراني در يكي از شوريد

ها و تندباد حوادث  تميزي كساني است كه چراِغ فضل و فضيلت را در سموِم بي از
لب اهل فضل در ايران، حزين را يكي اغ. گوناگون در پناه گرفتند و فروزان نگاه داشتند

البتّه حزين شاعر بوده است، ولي شاعري، يكي . دانند از شاعران سبك هندي مي
حق بايد دانشمندي متَضَلِّع و   بهحزين را. جوانب چندگانة شخصيت فرهنگِي اوست از

  .١تر از آن، دانائي بينشمنْد قَلَمداد كرد  و مهم٢ذوفنون خوانْد

                                                   
  .پژوهشگر ايراني  ∗
نظر خود او نيز رسيده و اصالح  از ديوان حزين كه بهقلي واله داغستاني  اين بيت بر صفحة آغازين نسخة علي  .1

: نگر. ـ در كراچي منتشر گرديده است، آمده مقدمة ممتاز حسن با  م ـ١٩٧١سال  شده، و نسخه برگردان آن به
 ).از متن (١ نسخه برگردان يادشده، ص

اعري براي وي افتخاري كه خود گفته ش در حقيقت مقام علمي وي فراتر از پايگاه شاعري اوست و چنان”  .2
. “نبوده و اين يك كشش ذوقي و روحي بوده است كه در وي انگيزة پديدآوردن چنين اشعاري شده است

  )٩١شاعري در هجوم منتقدان، ص(
  :گويد خود مي  

 



  ١١٢  قند پارسي

  

                                                                                                                        
  خـدايي كـه از اشـارت كـن          به”

  كه مرا شعر و شاعري عار است      
ــت    ــزين ذلّ ــتم ك ــا خواس   باره

  ملب رسد به ت، ميـخواس نكته، بي

ــاري   ــوده معمـ ــالمي را نمـ   عـ
  كـاش بــودم ازيـن هنــر عــاري  
ــبكباري  ــم س   دوش خــود را ده

  …“چون طبيعيست نغز گفتاري
  ).١٤٨ صاحبكار، ص. ديوان حزين الهيجي، ط(

. گمان خوانندة هوشيار كه اين مقال، آنچه را گذشت بر انكار مقام شامخ ادبي حزين حمل نخواهد فرمود بي  
شاعري در هجوم منتقدان، (» زگار خويش، از نظر ادبي، بلندترين پايگاه را داشتهحزين در رو«اند كه  گفته
). ١٠٦ همان، همان ص و ص: نگر(اند  و اين نكته را مورد همداستاني اهل نظر قلمداد كرده) ١٠٥ ص

). ١٠٨ همان، ص(اند  دانسته» هيچ ترديدي آخرين شعلة پرفروغ سبك هندي يا اصفهاني بي«همچنين او را 
مجموعة مقاالت كنگره بزرگداشت : نگر(تعابيري بلندتر از اين نيز در حق حزين و شعر او گفته شده است 

  ).٢/٢٨٦هاي سبز،  حريم سايه: نيزنگر( ).١٥ عالمة ذوفنون محمدعلي حزين الهيجي، ص
، عاصرينالم ةتذكر: سنج(حزين افزون بر شاعري، در شعرشناسي و شاعرپروري نيز يد طولي داشته است   

، مجموعة مقاالت كنگرة حزين الهيجي: ؛ و٢٢٤ و ٢١٣ و ٢١٢ و ٢٠٧ و ١١٩ميراث مكتوب، ص  چ
و گاه ) ١١٢ و ١٠٤ ، صشاعري در هجوم منتقدان: ؛ و٢٢٨-٣١ ، صصميان سنگستان ساغري در: ؛ و١٦٧ ص

، چ دواني،  حزينتاريخ و سفرنامة: نمونه را، نگر(گرديده  مرجع حلّ و فصل مشاجرات ادبي هم واقع مي
يكي از پرشورترين نهضتهاي نقد ادبي و تاريخ شعر  كه خود خواسته باشد به آن همچنين بي ).١٨٠- ٨٣ صص

عقيدة صاحب  به). ١١٨-٣٧٨ و ١٠٧ و ١٦-٨شاعري در هجوم منتقدان، صص : نگر(فارسي دامن زده است 
نظر صاحب تذكرة  سخنوري نيامده و بهعرصة  وري به  پس از جامي چنين شاعر مستعد مايهالغرائب مخزن

: نگر(اند  زده يك از شعراي آن روزگار بدو پهلو نمي بوده و هيچ» ثاني ميرزا صائبا«حسيني او در شعر 
كه در .) ق ه ١١٧٠ يا ١١٦٩-١١٢٤(واله داغستاني ). ٦٣ المعاصرين، چ ميراث، مكتوب، صةتذكر

قلم آورده و در گزارش  آميز به اي نه چندان مودت روحيه  با خويش شرح احوال و آثار حزين راالشّعراء رياض
: گويد رغم ناهمدليهائي كه با او دارد، بصراحت مي دستي كرده است، علي گيران بر حزين گشاده سخن خرده

شيخ در ”و ) ١/٦٣٢الشّعراء  تذكرة رياض (…“ الحق امروز سخنداني مثل او در روي زمين وجود ندارد”…
شعر وي، ترك  در جاي ديگر از غايت شيفتگي به). ١/٦٥٧همان،  (“ان سرآمد سخنوران عالم استاين جزو زم

 …منزلة كتب سماوي االبصار به  درنظر اولي…اين كتاب”: نويسد ادب شرعي كرده، دربارة ديوان حزين مي
  )!! ـ از متن ـ١  م، ص١٩٧١: ، كراچي]نسخه برگردان[ديوان حزين  (“است

هرحال نامي  اش، ولي به ه نه همپاية شاعريري، حزين در تاريخ هنر خوشنويسي ما نيز، البتّگذشته از شاع  
، احمد هاي فارسي تاريخ تذكره: دربارة خوشنويسي حزين و خطوط موجود از وي، نگر. خواهد داشت
ري در شاع: ؛ و٩٦٣-٤ ص, ٢ ـ بخش٤سرپرستي انوشه،  ، به…دانشنامة ادب فارسي: ؛ و١/٣٥٢گلچين معاني 
، ديوان حزين الهيجي: ؛ و٣٧٩ و ١٥ ، صمجموعة مقاالت كنگرة حزين الهيجي: ؛ و١١٣ ، صهجوم منتقدان

 .٨٢٨ و ٨٢٧صاحبكار، ص چ

، چ ميراث المعاصرينةتذكر :برد نمونه را، نگر سر مي اي كه در آن به زمينه و زمانه دربارة ژرفاي ديد حزين به  .1
  .٥٨-٦٠ و ٣١- ٤ و ٢٤ و ١٣- ٥ مكتوب، صص



١١٣  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

نشينند و افزون بر  اي برتر از دانشمندان مي  خداوندگاراِن بينش در پايهدانايان و
هاي دور نيز دستي گُشاده  كرانه  بهي و نظريگشا ها در بازآفريني و افُق اندوِزش آگاهي

از كساني است كه خود صاحِب انديشه و تحليل . گونه مردمان است حزين از اين. دارند
تعبيِر   بهوي،. ا از مرده ريِگ اسالِف نامدار گرانبار نشدهاند و ذهن و زبانشان تنه ويژه

 است؛ و اين استقالل در ١»استقالل فكري و ذوقي«يكي از پژوهندگاِن معاصر، واجِد 
. عصري كه تاريِخ فكر و فرهنگ در سراشيِب جمود و خُمود افتاده، بسيار گرانبهاست

 اقاليم فارسي زبان تدوين و ةويژ به اگر روزي تاريِخ مبسوط تفكّر در جهاِن إسالم و
 گو، فصلي مشبع را در سدة دوازدهِم هجري و گفت تحرير گردد، حزيِن الهيجي، بي

دوري و بيگانگِي ما از آثار و احوال حزين تا ! افسوس. خود اختصاص خواهد داد به
ـ  ترين جنبة شخصيِت اوست كه گويا شناخته آنجاست كه حتّي سيماِي شاعرانة او ـ

ي يها غزل» وقار مردي سالخورده و با«چندان مغفول شده بود كه در همين عصر 
كس بدين انتحال پي نَبرد و  ناِم خويشتن انتشار داد و تا مدتها هيچ  بهغزلياِت وي را از

ها گفتند و  ها بر آن مرد آفرين شماري از بلندآوازگاِن عرصة ادب از براِي همان غزل
 و معلوم شد اين ٢تا دسِت روزگار نقاب از چهرة حقيقت بركشيدثناها خواندند؛ 

 هاِي آبدار، نه سرودة آن مرِد همروزگار، كه از ديواِن حزيِن الهيجي است كه غزل
  .٣ايم چاِپ سنگي هم رسيده ولي دريغ كه ما از آن دور مانده بوده به

هرچند . وده استتأثير نب البتّه سرنوشت و سرگذشِت خود حزين، در اين دوري، بي
، انصاف را شيخ حزين بيشترينة عمِر خود را ٤»كس از كُلْفَِت ايام فارغْ بال نيست هيچ«

                                                   
 .٦١، چ ميراث مكتوب، صالمعاصرينةتذكر  .1

 .٢٨٧-٢/٩٠، هاي سبز حريم سايه: ؛ و١٣-٦ ، صصشاعري در هجوم منتقدان: تفصيل قضيه را، نگر در  .2

3.  اي مطالعات و تحقيقات هم كه در بيرون از مرزهاي سياسي ايران دربارة حزين  فانه اغلب ما از پارهمتأس
  .مالعيصورت بسته، كم اطّ

  ات فارسي و تنها استاد زبان فارسي دانشگاه بنارس، نمونه را خانم دكتر شميم اختر، مدير بخش ادبي
طور تخصّصي دربارة حزين  ـ به )١٦٦- ٧ ، ص٨ ، شنامة انجمن(رضا نصيري  گزارش آقاي دكتر محمد به ـ

د؛ ليك بيشترينة اين مقاالت و ان دربارة حزين نوشته» متعدد مقاالت«كنند و تاكنون  مطالعه و پژوهش مي
 .پژوهشها در حيطة وقوف و آگاهي ما نگنجيده است

  :ست ا؛ و آن بيت اين)ق ه ١١٥٠: ف(» الدين محمد يوسف حسيني قزويني قوام«لتي است از يك بيت   .4



  ١١٤  قند پارسي

  

هر گاه قرار . ابتال گذرانيده است كه كمتر نظير دارد  بهدر مضايق و تَقَلُّباِت دهر چنان
آمده   ميين برود، تحول و تقلّبي پيشيقوِل عوام ـ آِب خوشي از گلويش پا  بهبوده است

قرارِي سياسِي بزرگ در  روزگاِر پختگِي وي با دو بي .١كرده كه عيِش او را منغّص مي
اي ماننِد  تاريِخ ايران كمتر حادثه: ٢اند يكي، فتنة افغان كه گفته: تاريِخ ايران مصادف است

 شاه و دار و گير و تاخت و تازهاِي او كه خود ديده است؛ و ديگري، سلطنِت نادر  بهآن
  .٤جست  را با وي صفائي نبود و اغلب گويا خائفانه از او كرانه مي٣»شيخ«از قضا 

 قراري و نقِل مكان از جائي در چنان روزگار و در حياتي كه پيوسته قريِن بي
هاِي  ها و قابليت واسطة شايستگي  بهسويي بود، حزين  بهجائي و گريختن از سويي به

عام و خاص گرديد و با همة كسادي كه در بازاِر علم فراوانش چنان درخشيد كه شهرة 
 و فرهنگ افتاد، اينجا و آنجا آوازة دانش و فرهيختگِي او بلند بود و در مياِن معاصرانش
                                                                                                                        

  هيچ روزي نيست كو را شام در دنبال نيست  ستـبال ني ارغــت ايام فــس از كلفـك چـهي    
  )١٢٠ ، صعاصرينالمةتذكر(

را كه از براي اين دانش مرد » اهللا طالقاني شيخ خليل«نام،  تصريح به ه بيشادروان استاد علي دواني، البتّ  .1
، تاريخ و سفرنامة حزين: نگر! (خوانده» ذوق بي«برگزيده است، » حزين«نوخاستة الهيجاني تبار تخلّص 

، در انتخاب تخلّص خطا نكرده؛ چه، !ذوق و خواه بيست كه آن استاد، خواه ذوقمند  ا؛ ليك حق آن)٩ ص
مندي اگر بارزترين صفت ديدرس در آثار برجاي مانده از حزين  الحق و االنصاف، حزن و ناخشنودي و گله

توگوئي اين تخلّص مؤيدي است بر اين . ترين خصال هويدا در آثار اوست شك يكي از برجسته نباشد، بي
از خوشمزگيهاي روزگار اين است كه آذر بيگدلي دربارة : استطراد( !ترتل من السماءاألمساء : كالم مشهور كه

] در هند[”: نويسد اقامت در هند سخت تلخكام و شاكي است، مي الخصوص از همين شيخ حزين كه علي
 ).٤٨٨ محدث، ص دوم، چ ، نيمةآتشكده! / …“گذرانيده خوشي مي به

 .٨٣ شاعري در هجوم منتقدان، ص: نگر  .2

 ١/٦٣٢ واله داغستاني، يالشّعرا تذكرة رياض: نمونه را، نگر. شد تعبير مي» شيخ« از همان روزگار حزين از او به  .3
 … و٦٣٣و 

 الشّعراء رياضتذكرة : ؛ و٨٥ و ٧٩ و ٧٧ شاعري در هجوم منتقدان، ص: شاه، نگر  روابط حزين و نادرةدربار  .4
شاه را  حزين، در تاريخ خود، آغاز رسمي سلطنت نادر. ٢/٢٩٥ اي سبزه حريم سايه: ؛ و١/٦٣٤واله داغستاني 

  .برابر افتاده، ياد كرده و سپس نوشته است» الخير في ماوقع«ـ با  حساب جمل به ق كه ـ ه ١١٤٨سال  به
  :شنيدم كه يكي از ظرفاي موزونان ايران اينچنين مصرع رسانيده بود«  
  »!عـر في ماوقـخ الخيـريتا به  بريديم از مال و از جان طمع    

  ).٢٦٩، چ دواني، صتاريخ و سفرنامة حزين(
 .كس پوشيده نيست هيچ شاهي وجود دارد، بر سلطنت نادر طعن و تعريضي كه در همين نقل قول نسبت به  



١١٥  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

دربارة مير علي شير قانِع تتوي 
صياِم دوام و  به”: نوشتهحزين 

الدوام  قياِم ليالي و ايام علي
كار داشته بغايت موفّق  اهتمام به

 .“زيست  و مرتاض مي

آثارش را . شد عنواِن يك مقتدا و مرجع در مسائِل علمي و فرهنگي و أدبي شناخته مي به
كه از  اين. رفت قلم مي  بها و اعتمادخواندند و سخنانش مسموع بود و سزاواِر اعتن مي

شيوة معموِل عالمان   بهاند و او خراسان و گيالن و استانبول مسائلي براِي حزين فرستاده
هائي جداگانه در پاسِخ اين مسائل  رساله

، نمودي از مرجعيِت علمي و ١پرداخته است
اگرچه . فرهنگِي اوست در آن روزگار

 و پس از آن و تَالطُماِت سياسِي عصِر حزين
غُربت و اغْتراِب او، در دور افتادِن وي و 
آثارش از گردونة توجه و اعتناِي پسينيان 

زعِم اين  به سهمي بزرگ داشته است، باز ـ
هاِي  ـ سهمي بزرگتر نيز از آِن چگونگي بنده

هاِي   ـ در سده خاصّه فرهنِگ دينِي ما فرهنگ ـ
 در اين دو سده. سيزدهم و چهاردهم است

فرهنِگ دينِي ما از يكسو زيِر سيطرة فقه و اصول است و از سوِي ديگر جوالنگاِه 
ي حزين هم اگرچه اهِل فقه و اصول و يهاِي غليظ و تَفَلْسِف صدرا عربي مآبي ابِن

آن حدت و غلظت كه فراخوِر  يك از اين چند شاخه با عرفان و تصوف است، در هيچ
از همين روي نيز جدي گرفته . ل باشد، عرِض اندام نكردهپسنِد آن دو قرِن پرقال و مقا

اي شايان  اند، جلوه گرفته در آنچه اهِل اين روزگاِر جدي مي: يا بهتر است بگويم. نشده
  .نيافته است

***  

از نوادر و غرايِب حاالِت «ـ : قوِل خودش  بهاو» شرِح سوانح و وقايِع أحواِل«
خوشبختانه . ؛ خاصّه در اين مقام٢»آيد صلة تحرير نميروزگار است و تفصيِل آن در حو

                                                   
  .٦٤  ص، معصومه سالك،كتابشناسي حزين الهيجي: نگر  .1
 .٢٠٢، چ دواني، صتاريخ و سفرنامة حزين  .2



  ١١٦  قند پارسي

  

اند و  بسط يا إيجاز ـ قَلَمي كرده  بهدر مآخذ و منابِع متعدد تاكنون شرِح حاِل وي را ـ
  .١خوانندگاِن ارجمنِد اين اوراق، ما را از خوض در آن معاف خواهند فرمود

مثابِت   بهنيم تا سيماِي او راك جوانبي از شخصيِت حزين إشاره مي  بهدر اينجا تنها
كارنامة شيخ   بهنگاهي. اره توانيم كرديكي از متكلّمان شيعه در روشنائي بيشتري نظّ

 هاِي علمي و قلمِي وي نمايد كه بخِش معتنابهي از كوشش روشني فرا مي  بهحزين
ِض غوام«تعبيِر خودِش   بهو) كالمي ـ فلسفي ـ ِعرفاني(خوض در مباحِث إلهيات  به

أعم از (هاِي كالمي  مياِن آثاِر حزين، نگارش در.  مصروف گرديده است٢»مسائِل إلهيه
، )گيرد كالِم مصطلح و إلهياِت فلسفي كه خواه ناخواه زير مجموعة دانِش كالم قرار مي

 بشارة النبوة، الرد، اإلمامة اإلغاثة يف، ابطال اجلرب و التفويض: فراوان است؛ آثاري چون
املصدقني  اقسام ة ابطاِل تناسخ براِي تابعين، رسالة، رسالالقوِل باألقانيم علَي النصاري يف
 حصِر ضرورياِت دين، ة امامت، رساله حسن و قُبِح عقلي، رسالة، رسالبالسعادة اُألخروية

وحاني، ، رساله در تحقيِق معاِد رالعادات و املعجزات و الكَرامات خوارقرساله در بياِن 
رساله در حدوث و قدم، رساله در حقيقِت نَفْس و تجرِد آن، رسالة قضا و قَدر، 

حتقيق اَألزل و اَألبد ، وجوب النص علَي اإلمام، معرفةالباري و مايتعلّق بهالسبل، كتاب  فتح
األعمال،  لق، حاشيه بر اموِر عامة شرِح تجريد، خَو السرمد، التعليقات علي شرح املقاصد
اهللا   توجيِه كالِم قدماء مجوس در مبدء عالَم، سيفةدر تحقيق رفع شبهات المشبهة، رسال
                                                   

ترين اسناد تاريخ ايران در باب روزگار حملة   او كه از نفيسةپس از تاريخ و سفرنام دگاني حزين ـدربارة زن  .1
، دكتر محمد رضا شفيعي كدكني، شاعري در هجوم منتقدان :ـ، نگر هاي پس از آن است افغان و پريشاني

: ؛ و٤٢- ٨٣ ، صصينالمعاصرةتذكر: ؛ و٦٣٢-١/٧٠ واله داغستاني الشّعراء رياضتذكرة : ؛ و٦٧- ١١٧ صص
  و) ملخّص كتاب سرفراز خان ختك (١٤٢-٧٩ ، صصمجموعة مقاالت كنگرة بزرگداشت حزين الهيجي

، معصومه كتابشناسي حزين الهيجي: ؛ و٤٨٨ هاشم محدث، ص مير ، چ)دوم نيمة (آتشكدة آذر؛ ٣٠٦-٧٥
ستي اسماعيل سعادت، سرپر ، بهدانشنامة زبان و ادب فارسي: ؛ و)٣٧-١٠٤ و ١١-٧ بويژه صص(سالك 
ادب فارسي در : دانشنامة ادب فارسي: ؛ و)قلم معصومه سالك به» حزين الهيجي«مقالة  (٧٠٤- ٦ صص
؛ )قلم حجتي به» حزين الهيجي«مقالة  (٩٦٢-٤)/٢ بخش( ٤سرپرستي حسن انوشه،  ه، بهقار شبه
هاي  تاريخ تذكره: ؛ و٣٤١-٧٨ رضا نقوي، صص نويسي فارسي در هند و پاكستان، دكتر سيد علي تذكره :و

، )ـ المالس عليه سة امام صادق ـچ مؤس (المتكلّمين معجم طبقات: ؛ و٣٤٩-١/٥٩، احمد گلچين معاني فارسي
٣٨٩- ٤/٩٢. 

 .١٨٩ ، چ دواني، صتاريخ و سفرنامة حزين: نگر  .2



١١٧  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

درباره (بِن حكَم و مناظراتش، كنه المرام  المسلول علي اعداء آل الرسول، كتاب ِهشام
  .١)سرنوشت و قضا و قدر و چگونگِي خلِق اعمال

جانب شاعرانة شخصّيت او نيز سايه افكنده جانب متكلّمانة شخصيت مرد حتّي بر 
 سنائي ةالبديعه كه در هفتاد سالگي و تحت تأثير حديقيعةدر مثنوي ود. بوده است

ويژه دربارة خداوند و هستي و  هاي متكلّمانة فراواني را به سروده است، مفاهيم و آموزه
بحث   بهايمانآفرينش و حيات و ممات و معاد و اسباب اختالف در اديان و كفر و 

البديعه تفصيلي مغتنم از يعةعجالتاً همين مثنوي ود .٢كشيده يا مورد اشارت قرار داده
شرح آن در آيين، بكُلّي از حوصلة   بهدهد كه اگر دست مي  بههاي كالمي حزين انديشه

ويژه كه در آنجا كالم حزين بس عارفانه و صوفيانه و  اين اوراق بيرون خواهد بود؛ به
حزين در مسافرتها نيز از مباحثات كالمي شفاهي . عربي است مشرب ابن به مقرون

  .٣دانشوران مذاهب ديگر بر كنار نبوده است با
دهد كه  ها و فهرسِت مشايِخ علمِي وي نشان مي اندوزي گزارِش دانش  بهنگاهي

ردار اي برخو ويژه بن در تحصيالِت او هم جنبة تحصيالِت كالمي و فلسفي از امتياِز از
اي از ديگر  پاره  بهـ نسبت نمايد ها فرامي دسِت كم چندان كه گزارش بوده و آشكارا ـ

العين حكمةشرح هدايه و . تري كرده است دانشها، در فلسفه و كالم تحصيالِت شاخص
ات ِشفا و الهيات شرح اشارات و حواشي نزِد پدر تحصيل كرده بوده، و طبيعي را با

 را نزد آخوند مسيحاي فَسوي آموخته، و امور عامة شرح حواشِي قديمه و جديده
اهللا گيالني، و يةسينا را نزد شيخ عنا  الديِن فَسوي، و نَجات ابن كمال تجريد را نزِد ميرزا

حسن طالقاني، و تلويحاِت شيخ اشراق را نزِد موالنا  شرح هياكل النّور را نزِد امير سيد
صادِق اردستاني،  محمد احزين همچنين از ملّ. ٤اگرفته، فر»صوفي« بهباقر مشهور محمد

سبب   به.هاي فراوان برده است حكيم و عارف نامي آن روزگار، در زمينة حكمت بهره
                                                   

 .، معصومه سالككتابشناسي حزين الهيجي: دربارة اين آثار ـ از جمله ـ نگر  .1
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  ١١٨  قند پارسي

  

اي از سخناِن او  نمايد پاره حكيِم ياد شده دارد، سزاوار مي  بهاي كه العاده تعلّق خاطر فوق
  :را دربارة وي بعينه بياوريم

األعظم و الحبراأللم،  الحكماء الراسخين، المولي حقّقين، افضلالم  سلطان…”
الحكمة،  السوالف واللّواحق، محيي مظهرالمعارف و الحقايق، مكمل علوم

ها  ؛ وي از اساطين حكما بود و قرن… صادِق اردستانيمحمدابوالفضائل، موالنا 
پايان داشت و  ي بيمن عاطفت  به.بايد كه مثل او كسي از مياِن دانشمندان برخيزد

 بسيار ١غير مشهورة ِحكمية نظريه و علميه در خدمتش كتِب مشهوره و
 و تا  ام، و حِق آن فيلسوف كامل بر من زياده از استاداِن ديگر است، خوانده

در ساِل اربع و ثلثين و . هنگاِم رحلت استفادة من از خدمت ايشان منقطع نشد
  .٢“رحمِت ايزدي پيوست  بهاصرة اصفهانهنگام مح) ه ١١٣٤( بعداأللف ةمأ

شخصيِت ِحكمي و كالمِي او، بناگزير   بهشيخ حزين متصوف نيز هست، و در نظر
هائي كه از احوال  جنبة صوفيانة اين شخصيت را نيز ـ كه در آثار و اشعاِر وي و گزارش

زين ربط ح. ـ، بايد ملحوظ داشت دهد نمودي انكار ناپذير دارد دست مي  بهخود
در تاريخ و . مداقّة جداگانه حاجت دارد  بهتصوف خود موضوعي است كه با

  :نويسد اش مي سفرنامه
در آن .  كازرون كردم٣بلدة جا عزِم  رفتم و از آن…بلدة فسا  به از شيراز…

اِهللا شولستانِي شيرازي  سالم الكاملين شيخةحدود حقيقِت حاِل عارِف رباني قدو
 كوهي مقام گرفته بود دريافتم و ا از خلق گُزيده و دركه در آن حدود انزو

خدمتش شتافتم و از آنچه تصوِر حال كُبراِي اوليا نموده بودم و در جهان نشان  به
معروِف كرْخي   بهسلسلة مشايِخ وي تا. ايشان كمتر يافت شود او را زياده يافتم

آن   بهاي كه قريب لجمله چندي در قريهبا. الِنظام بود ـ متَِّسق قَدس اُهللا ارواحهم ـ
عدِم  كردم، تا آخر، با مقام بود توقّف داشتم و روزها ادراكِِ سعادِت خدمتش مي
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١١٩  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

 مرا كه از صفاِي طويت بود قبول نمود و شفقت و ١قابليت، ارادت و اخالِص
د سربردم و تمنّاِي آن بو  بهروز در همان مكان چند شبانه. عاطفِت كريمانه فرمود

نوازِش بسيار   بهجا كه در همان مقام أياِم حيات بگذرانم؛ رضا نداد و از آن
ر شده باشد رخصت فرمود و تا اين زمان توفيِق حصوِل سعادتي اگر ميس

ق اين مضمون ناط  بهدانم و زبان ت و نظِر اشفاِق آن يگانة آفاق ميبركات هم از
  :است

  دل و نـاتوان شـدم   هرچند پير و خـسته   
 وده شدـني گشـم در معـر دلـوز بآن ر

  هرگه كه ياد روي تو كردم جوان شـدم   
  ٢دمـِر مغان شـه پيـنان درگــكز ساك

 تا آخر، با عدِم قابليت، ارادت و اخالص مرا …«ويژه از ِفقرة  از اين گزارش، و به
دِر آن روز بر دلم «: سرودة حافظ  به، و تمثُّل»…كه از صفاِي طويت بود قبول نمود و

شيخ   بهآيد كه گويا حزين ، چنين برمي»كز ساكنان درگه پير مغان شدم/معني گشوده شد
سلسلة صوفيانة مذكور كه تا   بهاِهللا شولستاني دست ارادت داده و از طريق او سالم

  .بوده است، متّصل گرديده باشد» الِنظّام متسق«ـ  :قول حزين به معروف كرخي ـ
  :اند  محقّقان روزگار ما گفتهبا اينهمه بعِض افاضل

دست   بهدليل قاطعي بخصوص از خالِل سرگذشت وي، كه خود نوشته،”
  .٣“اي از صوفيان پيوند داشته باشد سلسله  بهآيد كه نمي

تعبيِر «اند كه  حزين يادكرده است ولي باز احتمال داده» خانقاه«مير علي شير قانع از 
رغم  علي كنم ـ باري، گمان نمي. ٤الحي آن نباشددر اينجا متوجِه معنِي اصط» خانقاه

ـ در اين، جاي ترديد و تأمل باشد كه اگر روزي تاريخ مبسوط و  ها اختالف برداشت
ف در اقاليم فارسي زبان هم فراهم آيد، حزين گوشهمدواي از آن را در سدة  ِن تصو

صوفيه را با فقها و اگر تقابِل حكَما و . خود اختصاص خواهد داد  بهدوازدهم هجري
و نه از آن روي كه ذات (يافت  معنائي كه در جامعة علمي صفوي نمود مي  بهمحدثان ـ
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  ١٢٠  قند پارسي

  

اهِل  ”:خوانيم  ميالغرائب مخزندر 
ارس، چه از فرقة هندو، چه بن

جاِي  مسلمان، خاِك پايش را به
كشيدند و  سرمه در چشم مي

مردم از دور و نزديك جهِت 
آن  رفتند و به زيارت، شيخ مي

 .“كردند مباهات مي

ـ معيار قرار دهيم، ) داني مقتضي چنين تقابلي باشد تَفَلْسف و تصوف و فقه و حديثْ
 .دهد نحوي است كه او را تا حدودي در صف حكما و صوفيه قرار مي  بهايستارهاي حزين

هاي  بندي برخي جناح  بهاين البتّه با فقيه و محدث بودن حزين منافاتي ندارد و تنها
اجتماع علمي عصر صفوي ناظر است كه در آن 

» فقهاي ظاهر«: قوِل اينان  بهفقها و محِدثان ـ يا
ـ، تفلسف و تصوِف طرِف » اهل ظاهر«/ 

كه از فقه و حديث نيز  مقابل را، ولو آن
دادند،  شت، مورِد انتقاد قرار ميبرخورداري دا

ظاهرگرائي و   بهاين طَرف نيز آنان را و
. ساختند  متّهم مي…نابرخورداري از تعمق و

گزارِش احواِل  از همين منظر، خود حزين در
كه خود  ـ» اِهللا گيالنييةالحكماء شيخ عناةقدو«

 است، و صاحِب الرئيس را از محضِر وي استفاده كرده منطِق تجريد و نَجاِت شيخ
فقهاِي ظاهر چون «: گويد ـ، مي بوده» ملكة قوي«و » ذوقي عجيب«و » رياضاِت عظيمه«

عقايِد حكما و انحراف از   بهمورِد التفاتش نبودند، چنانچه رسِم ايشان است نسبتش
  ١!االنحراف دادند، و حاشاه عن شريعِت مقدسه مي

*  

خوريم كه در جامة  سندگاني باز ميشاعران و نوي  بهالخصوص در عصر صفوي علي
 اعتقاد و عمِل ةنوعي هنجارشكني افراطي در حيط  به…عرفان يا تَفَلْسف يا تصوف و

هائي  گسترد و احياناً با فرقه كه گاه تا مرز اباحيگري هم دامن مي(يازند  ديني دست مي
  ). مربوط است…چون نقطويه و

اي از اين   و اي بسا نشان و نام پارهاند غالب اين هنجارشكنان مردماني ناآرام
رغِم همة ابهامات و  قراران را بتوان از رهگذر متوني چون دبستان مذاهب ـ علي بي

و » تَفَلسف«عالَِم  ربِط برخي از چنين كسان با. ها كه دارد ـ باز جست اعتماد ناپذيري
                                                   

 .١٦٩ ، صتاريخ و سفرنامة حزين  .1



١٢١  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

 ترديد از عواملي بود كه از سوِي ايشان، بي» تَفَلسف«و » تصوف«، يا ادعاِي »تصوف«
فان و زد و بطَبع سخت مورِد انكاِر متصو ها دامن مي هاِي مخالفاِن اين حوزه حساسيت به

  .شد متفَلِسفاِن متشرع نيز واقع مي
 المعاصرينةتذكردر » هِي تبريزيلٰامهدِي  ميرزا«گويا آنچه حزين در گزارِش احواِل 

  :ها باشداي از همين انكار نويسد، نمونه مي
خيالش   به سر از خدمت افاضل و فيض استفاده تافته، هر رطب و يابس كه”…
 در هر فن ١رسيد آن را حقايق و معارف پنداشته از بوالهوسي و خودرايي مي

بافت و اعوجاجي سخت در  سر و بن درهم مي نه سخناِن بي مستقالً. دخل نمود
 مذهب استوار نداشت، گاهي خويش رامقام و  قَدم در هيچ. اش پيدا بود سليقه
 صوفيه تشبه جستي و گاه از متكّلمان گفتي و در سلِك  بهحكَما بستي و گاهي به

هوشمندان از . تباهي عقايد شهرت يافت  بهفرقه در شمار نيامدي؛ آخر هيچ
خرداِن  دالن و بي از دانشوران و اذكيا كناره گرفته با ساده. حالش نفرت كردند

مصداِق حاِل . نمود كرد و اينان را ستايش مي بر اليف بود؛ آنها را مذمت ميخ بي
جمعي افساِر تقليد از سر بيرون : اين رقم اشخاص است آنچه عارفي گفته
ظواهِر نُبوت و توابِع آن قانع   بهاند و انداخته فطرِت اصلي را سرنگون ساخته

 تقليد ٢طبعشان گذارد كه با هرنباشند و از خود سخني چند بيهوده تراشند نه 
مذَبذَبني بني ذلك ال ايل هؤالء و روند و نه توفيقشان باشد كه بوِي تحقيق شنوند، 

  .٣“ال ايل هؤالء
*  

 هاِي متصوفانة عميقي كه در كناِر باري، با توغّلي كه حزين در فلسفّيات داشته و گرايش
ه كه خوِد او ـ شايد هم از روِي اغراض ديگر و نمايد، البتّه نابيوسيده نبود آن فرا مي
  .ويزها ـ مورد طعن واقع شود و شده استابدين دست
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  ١٢٢  قند پارسي

  

 در گزارِش نما جهان األحوالةمرآدر ) ق ه ١١٩١-١٢٤٣(آقا احمد كرمانشاهي 
: نوشته»  او و رد آن١نأذكر سخن بعضي از ناقصان در ش«احوال حزين، زير عنواِن 

بعضي . رهائي نيافت[!] گرفت، باز از دشنة طعن همكاران ِلئامآنكه از خَلق گوشه  با«
كه فضيحت و رسوائِي  اند از آن قوِل وحدِت وجود نسبت دادند، و غافل شده  بهوي را

  .چنين عالِم زبردستي چه رسد  بهكسي از أصحاب شعور مخفي نيست، تا اين مذهب بر
جهِت   بهبر نهِج عرفابر اندك عاقلي پوشيده نخواهد بود كه شيِخ فقير ”… 

مخلوق،   بهباب وجود و شدت ارتباِط خالق تقريب اذهان بعضي تمثيالت در
. قبيِل دريا و قطره، و مداد و كلمات، و امثاِل آنها، در رسالة خود فرموده است از

 لكهنو، ظاهر آن كلمات را گرفته، يبعضي از ناقصان، خصوص بعضي از علما
 را، چون فاضِل ٢را و جمعي ديگر از علماِي ِكرامبدوِن تدقيق و تأمل، وي 

، و شيخ ميثِم بحراني، بلكه شيخ بهائِي ]فيض [=محسِن كاشاني  امقدس رباني ملّ
 و …. اند وحدِت وجود كرده  بهتصوف و قول  بهعاِملي و امثالهم را، متّهم

 خاصّههوشي از صنف عوام،  بالجمله از عقايِد اين فقير آن است كه هيچ ذي
علماِي كرام چه رسد، معتِقد آن نيست كه واجب بالذّات با ممكن بالذّات  به

ظاهِر امثله  كه از چنان ـ! متّحد است، و خاليق اجزاِي خالق يا جزئياِت آنند
شود و يقين آن است كه در تمثيالت مراِد ايشان از آنها بيان شده،  معلوم مي

 رحله بس نبود كه شيخ فقير را متّهم و اين م…ارتباط مياِن خالق و مخلوقست
 بوده است، زيرا كه كسي ةالصَّال تاِرك: گويند كه اند و مي  نيز كردهةتَرِك صَال به

اين مراحل دليِل قوي است بر : و حق آن است كه. نماز كردن او را نديده است
يده تجربه رسان  به و كثرِت فضل و علِم آن رفيع مكان؛ زيرا كه اين فقير٣علوشان

هر قدر كه هنر و كماِل اين شخص بيشتر است، ] هند [=است كه در اين كشور 
تر آن است كه بعضي از  و عجب. و اصحاِب كيد و عناِد وي بيشتراند حساد
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١٢٣  ه شيخ علي حزينرسالة عقايد ديني  

  

كه در رسالة خود بر وجِه  معاد نبوده است، با آن  بهشيخ قائل: اند كه جاهالن گفته
  ١…“آن تصريح كرده است  بهاوضح و اَتَم

كنم آنچه زمينة طعن و تكفير  ، خَيال مي»معاد انكاِر«و » وجود وحدِت«در باِب 
حزين را فراهم ساخته باشد، ِقرائتي ويژه و متأثّر از مكتِب فلسفِي اصفهان است كه هم 

و هم در باِب كيفيِت معاد، اختيار كرده بوده  در باِب وجوِد باري و وجوِد مخلوقات،
عبارت ديگر، نه حزين   به.شرح مذكور ساخته  بهالبديعهيعةوِي ودويژه در مثن  بهاست، و

قضيه . ميان آورده است و نه طاعنان و مكَفّراِن او  بهاي در اين زمينه حرِف چندان تازه
ي يهاِي فلسفة صدرا همان طعن و تكفيرهاست كه از ديرباز حوِل بعِض آموزه  بهقريب

يد از بن، تحريِر رسالة عقايِد دينيه ـ كه  شا…!داند؟ كه مي مطرح بوده است و بس
لحاِظ خوانندگاِن گرامي خواهد رسيد ـ از براِي دفِع اتّهاماتي بوده   بهپس همين تمهيد از

و أما داستاِن تَرِك نماز در حق چنين . باشد كه از حيِث عقيده متوجِه حزين شده بود
 چندان مفْتضح است كه جز بر  دريافته،األحوالةِمرآمردي، همانسان كه صاحِب 

آثار و اخباِر حزين جاِي گفتگو . كه مدعِي آن شده داللت نتواند كرد فروكاستِن پايگاِه آن
. شريعِت مقدس  بهشناسي است اهِل پرهيز و بندگي و التزام گذارد كه مرد، دين نمي
ي شير قانِع تتوي مير عل. پيشگِي او مورِد تصريح نيز قرارگرفته است قضا عبادتْ از

كار داشته   بهالدوام اهتمام صياِم دوام و قياِم ليالي و ايام علي به”: نوشتهدربارة حزين 
ذوق و توفيِق عبادتي كه در اياِم   به خوِد حزين هم.٢“زيست  بغايت موفّق و مرتاض مي

: ف (»اميد« بهرضا متخلّص محمد اند ميرزا نوشته. ٣شباب داشته، تصريح كرده است
مشهور بوده است، روزي سرگرم » خان اميد قزلباش« بهكه در هندوستان) ق ه ١١٥٩

دانست شيخ مردي  چون مي. باده نوشي بود كه دانست حزين براِي ديداِر وي آمده است
 لوِث مناهي بركنار است، پردة اتاق را انداخت و اين بيت را ِخطاب پرهيزگار و از

 اميد ٤عالَِم آبست اينجا! اينجا دامنت تر نشود/بر بزِم شرابستتشريف ب! شيخ: حزين خواند به
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  ١٢٤  قند پارسي

  

تعبير نظامِي   بهنوعي ـ  بهاين كار در واقع زُهد و تقواِي حزين را پاس داشت و با
ي كه در برخي منابع از حزين ترسيم يسيما. ١گنجوي ـ شكوِه زهِد او بر او نگه داشت

  .شده است، سيماِي يك ولي صاحب كَرامت است
  : آمده استسفينة خوشگودر 

فرمايد، از اين جهت مردم را  كس قبول نمي چون مصارفش عمده است از هيچ”
حقير كه از . اهللا أعلم گماِن غالب آن است كه حضرِت شيخ دسِتغيب دارد؛ و

خدمِت ايشان فرستاد، استدعاِي مالزمت   بهگوشه گزينان، اينجاست چند شعر
آب و ِگِل رحمت   بهاي ديد  حضور رسيد، فرشتهسعادِت  بهچون. نمود؛ فرمودند

سرشته و عشِق الهي سراپايش يك دِل دردآلود آفريده، خيلي مرد بزرگ و 
  .٢“نظر آمده  بهدردمند گداختة از خود رميده

  :خوانيم  ميالغرائب مخزندر 
جاِي سرمه در   بهاهِل بنارس، چه از فرقة هندو، چه مسلمان، خاِك پايش را”

آن   بهرفتند و كشيدند و مردم از دور و نزديك جهِت زيارت، شيخ مي چشم مي
الواقع جاِي مباهات  في. ام كردند كه من شرِف صحبت شيخ را دريافته مباهات مي

  .٣“است چرا كه همين كسانند كه قابل الزّياره هستند
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  الحق حزين  در پاسخ رسالة احقاقرسالة اعالءالحقهاي نقد ادبي در شبه قاره و  مختصري دربارة رساله  ١٢٥

  

  هاي نقد ادبي در شبه قاره مختصري دربارة رساله
   حزينالحق  ِاحقاقة رسالپاسخ ِاعالءالحق در ةرسالو 

  ∗سيد حسن عباس
 رايج و معمول بوده است و سخنوران قاره  فارسي شبهادبياتنقد ادبي از ديرباز در 

يا خرده گرفتند   ميخرده, گوي اين سرزمين بر اشعار شاعران پيشين و معاصر فارسي
 در موضوع نقد ادبي در بسياريدر نتيجة آن مواد . دادند  ميهاي ديگران را پاسخ گيري
  .وجود آمد قاره به  فارسي در شبهادبيات

هاي  ها موجود است و همچنين رساله ها در کتب تواريخ و تذکره گونه نقد نمونة اين
ده است و جا دارد که همه  گرديتأليفصورت جداگانه ترتيب و تدوين و   بهد نيزمتعد

و در  طور شايسته تنقيح و تصحيح و چاپ شود  بههاي کوچک و بزرگ هآن رسال
  .ردي گقرارپژوهشگران معرض نگاه 

در آن زمان . شود  ميآغاز) ه ۹۶۳-۱۰۱۴(گونه نقدها از زمان اکبر شاه  سلسلة اين
دربار مغول راه   بهانهند روي آوردند و برخي از آن  بهبسياري از شاعران ايران زمين

 قدسي مشهدي ,)ه ۱۰۳۶ :م(  طالب آملي,)ه ۹۸۰ :م(ه غزالي مشهدي ک  چنان,يافتند
الشعرايي رسيدند و برخي ديگر در دربارهاي  منصب ملک  بهغيره  و)ه ۱۰۵۶ :م(

چون شاعران ايراني . سالطين مغول مقام و مرتبة بلند داشتند و مورد احترام همه بودند
گاهي  ردند و گاهک  نميگوي هند اعتنا شاعران فارسي  به,دانستند  مي زبانخود را اهل

ساختند يا برخورد آنان نامناسب و نادرست   ميايرادات و اعتراضاتي بر اشعار آنان وارد
اصطالح خود را بهتر و بزرگتر   بهمعناي توهين و  بهشاعران هندي اين حرکت را, بوده

                                                   
  .وارانسي, استاديار فارسي دانشگاه هندوي بنارس  ∗

 



  ١٢٦  قند پارسي

  

جويي  در نتيجه براي تسکين ِحس برتري. پنداشتند  مي,ديدن و ديگران را کمتر دانستن
, در شعرگويي. وجود آوردند  بهآرايي ادبي يک نوع محاربه و معارضه و معرکه, خود

پنداشتند   نميا هنديان آن را منطقيام. دانستند  ميايرانيان اهل زبان بودن خويش را سند
زيرا . کافي نيست, تنها فارسي زبان بودن”عا را قبول نداشتند و معتقد بودند که و اين اد

عبارت  به .١“شناسي ممکن است اشتباه کند يک نفر فارسي زبان هم از نظر اصول زبان
پاية استادي رسيده باشد و   بها شرطي کهام. در واقع کالم زبان دان سند است”ديگر 

  .٢“سقمي در نظم او نباشد
با شيخ علي حزين , وزگار خود بود که يکي از نوابغ ر)ه ۱۱۶۹ :م(آرزو  خان
آن   بهگيري کرده و راجع بر اشعار او خرده,  مناقشة ادبي نيز داشت)ه ۱۱۸۰ :م(الهيجي 

در . نهاد  ميگويان هند را بسيار ارج فارسي, ها نوشته که ذکرش بعداً خواهد آمد رساله
  :اين باره نوشته است

داخل ,  تفحص زبان فارسيسبب توغّل و کثرت ورزش و تصحيح و  بههنديان"”
, المفتاح تلخيصچنان است که زمخشري و صاحب  اند و اين زمرة فارسيان شده

  .٣“اند سند آورده  بهغيره را براي تصحيح الفاظ همام و اشعار ابي
  :توان گفت  ميلذا
” …کمال داشته و صحبت صاحبان محاوره   بهعغيرايراني و توراني اگر تتب

  .٤“خواهد  ميت تماماين رسيدن مشقّ  بهاام. و سند استقول ا, نموده باشد
  :مطلع زير دارد  بهاي الم قصيدهالس قدسي مشهدي در منقبت حضرت امام رضا عليه

 که سـپند از سـر آتـش نتوانـد برخاسـت تو چنان تنگ فضاست عالم از نالة من بي
هيجده , ماهر زبان بودپرگو و ,  که شاعر بسيار توانا)ه ۱۰۵۴ :م(شيدا فتحپوري 

نصرآبادي در . بيت از اين قصيدة قدسي را در همان وزن و قافيه مورد انتقاد قرار داد
  :او نوشته است  بهتذکرة خود راجع
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  الحق حزين  در پاسخ رسالة احقاقرسالة اعالءالحقهاي نقد ادبي در شبه قاره و  مختصري دربارة رساله  ١٢٧

  

آبادي  الدين علي خان آرزو اکبر سراج
قصيدة , »سخن داد«سالة خود در ر
ايرادِت شيدا و محاکمة منير , قدسي

الهوري هر سه را بررسي و داوري 
 .کرده است

شعر . خيالش غريب و افکارش لطيف است. اصلش از واليت هند است”
اغي تمام دم ا از بيام. بسياري گفته چنانچه مسموع شد که پنجاه هزار بيت گفته

رسد بسيار تند   ميندرت شعر بلندي بهم  بهدر اشعار او. پارة کاغذ نوشته  بهرا
 ا رشديوضعش هم کثيف بود چنانچه ملّ. گرفت  ميمردم  بهکم الفت ايخو بود 

محض   بهپيوسته. او شباهتي داشت به
توهمي از اقران و امثال مثل حاجي 

و طالب کليم که ) قدسي( جان محمد
 ,اند صفات حميده يگانة آفاق  بههريک

,  جانمحمدقصيدة حاجي . رنجيده مي
معني برآورده ل را بيمصراع او ,

, همان بحر و قافيه گفته  بهاي قصيده
  : جان گفتهمحمديکي آنکه حاجي . ناانصافي چند کرده که شرح نتوان داد

 استدة عينک بينـنگاه دگـري دي به مدد راي تو نور  نبود بي رامهر و مه
  .“١شود  مي»ديدة عينک کي بينا«او اعتراض کرده که 

ايراِد شيدا ,  نام داشتنورسبينيم که شاعري که   مي)۳۳۲ ص (خوشگو سفينةو در 
  :نويسد  ميخوشگو. را پسنديده

  الخ… عالم از نالة من 
  :اين پيش مصراع رسانيده, اعتراض شيدا پسنديده, و نورس نام شاعري”

 که سـپند از سـر آتش نتواند برخاست گان تا حدي استطاقتي سوخت منع بي
چرا چنين نگفت تا در برابر ” اظهار نظر کرد که )ه ۱۱۰۷-۱۱۶۴(آنند رام مخلص 
  :يک لفظ تغيير  بهشد  ميمطلع حاجي هم مطلع

 ٢“که سپند از سر آتش نتواند برخاست طاقتي سـوختگان تا اينجاست منع بي
  :دا گفته استحکيم رکنا کاشي دربارة شي
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  ١٢٨  قند پارسي

  

 جز شيدا نگويد شعرگو کس در زمين من به دـتي باشـم الفـان عالـيدايـش يحا را بهـمس
  :گويد  ميو خود او دربارة خويش چنين

 ديوان مرتب نگريد نيست حاجـت که به شعر برجستة شيدا همه جا مشهور است
  .١“دهصد هزار رسي  بهعدد اشعارش”نوشته است که , صادق صبحصاحب تاريخ 

شاعر مورد احترام دربار شاهجهاني بود و , ه داشت که قدسي مشهديبايد توج
دليري و بيباکي بيش از , اي نبود و اين کار اشعار وي ايراد گرفتن کار آسان و ساده بر

طلبيد  ميحد .بر شعر , ا شيدا بدون اينکه مقام و مرتبة وي را ملحوظ داشته باشدام
د و قدرت و مهارت خود را در لغت و محاورة فارسي نشان قدسي ايراداتي وارد کر

  .داده است
همين  نيز با,  که شاعر برجستة زمان خود بود)ه ۱۰۵۹ :م(ابوالبرکات منير الهوري 

دچار , ه که شيدا فتحپوري و بعداً خان آرزو و امثال آناندرو بو بهاحساس ناقدري رو
داوري دربارة کالم هردو شاعر يعني  به او, وجود اين احساس ناقدري با. شده بودند

قصيدة قدسي و ايرادات شيدا پرداخت و در همان وزن و قافيه بررسي و ايرادات 
 او شيدا را شاعر بزرگ عصر خود. رواي شيدا را نشان داده استجا و نا سست و بي

که  حاليدر. تجا نگهداشته اس دانست ولي قلم خود را از حمايت و طرفداري بي مي
لحِن تُند زبان   طباطبايي در حمايِت قدسي مشهدي بر شيدا تاخته و چنان بايالجال

  :نويسد  مياو در طرفداري قدسي. شود  ميخود را باز نموده است که موجب حيرت
”"قدر دريافت خود بايد داشت که بر گفتة خردمندان دليرانه  باري اين! عياي مد

کودک , ل سخن کردنتأم بي, نخردي است و در سخن بزرگا بي, گرفت کردن
, بندي غره شدن و آن را قصيدة غرا نام نهادن قافيه  به…منشي و خردي

ت است که در اين نه دهره و دهري! اي عزيز. شعوري است بل بي, ناشاعري
جا تواني کرد و اين نه لغت سانسکريت و زبان  مصارف استعمال آن دخل بي

جة دري هاين ل. ت در آن تصرف تواني نمودوجود عدم قدر گواليار است که با
از افواه پارسي زبانان بايد آموخت و چراغ سخنداني از , از زبان پارسي است
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زباندان , هاي فارسي از مطالعة فرهنگنامه.  انديشة اينان بايد افروختةمشکٰو
  .١“ع دواوين قدما از پيش قدمان اين وادي نتوان گشتو از تتب, نتوان شد
, قصيدة قدسي, »سخن داد«آبادي در رسالة خود   علي خان آرزو اکبردينال سراج

  . شيدا و محاکمة منير الهوري هر سه را بررسي و داوري کرده استايرادِت
 ,)ه ۹۹۹ :م(در نقد ابياتي از عرفي شيرازي » کارنامه«نام   بهاي نيز منير الهوري رساله

 )ه ۱۰۳۵ :م(و ظهوري ترشيزي ) ه ۱۰۳۴ :م(زاللي خوانساري  )ه ۱۰۳۶ :م(طالب آملي 
  : را چنين بيان داشته استتأليفت  نموده و علّتأليف
نشر اين عقيده کوشيده   بهدربارهادر مخالفين در نتيجة اثر و نفوذ خاص خود ”

اند که تنها ايراني بودن شرط کافي است تا کسي  و اين فکر خام را عام کرده
  .٢“رددشاعر بلندپايه و معتبر شناخته گ

اي نداشتند و منير الهوري در  شاعران هندي درنظر شاعران ايراني مقام و مرتبه
خود با ذکر از مجالسي که در آن شاعران ايراني در مورد شاعران هندي اظهار » کارنامة«

  :روحية برتري جويي آنان را چنين توصيف نموده است, کردند  مينظر
 کرد و شرح  مياني را تدريسطالب آملي در مجلس يکي از قصايد خاق”

ه کرد که مطالب طالب را متوج) منير(وقتي که درس تمام شد او . گفت مي
از اين قسم شعر در : غرور گفت طالب با. قصيده را درست نفهميده است

  .٣“نويسم  ميناخن پا  بهمن, خوانند  ميدرس  بههندوستان تنها
, هايي از عرفي آنجا تعريفکند که در   ميمنير ذکري از مجلسي: مجلس ديگر

  و ستارگان آسمان زباندانيالمعاني خلّاقشد و آنان را  مي ,ظهوري, زاللي, طالب
ي حتّ, کردند  مي را طعن و تشنيعقاره گوي شبه گفتند و در مقابل آنان شاعران فارسي مي

  :يکي از آنها گفت
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  ١٣٠  قند پارسي

  

 تأليف مير محسن الشعرا محاکمات
 تأليف فتح علي الباطل ابطالاکبرآبادي و 

اما (الحق از ناشناس   و احقاقگرديزي
در مورد انتقاد بر ) خان آرزو منسوب به

مچنين قول فيصل از اشعار حزين و ه
امام بخش صهبائي و رسالة قاري عبداهللا 
شاعر افغانستان در محاکمه و قضاوت 

 .آن خواندني است

ندوختي و هاي شيرين ا صحبت ايشان رسيدي چاشني سخن  بهسروخاگر امير "
بيت ايشان  فارسي از اهل, در روزگار ايشان بودي) مسعود سعد(اگر سلمان 

  .١"يتآموخ
خان آرزو باز نقدهاي منير الهوري بر 
اشعار عرفي و طالب و زاللي و ظهوري را 

نام   بهگويد و رسالة خود را  ميپاسخ
اين رساله . سازد  ميموسوم» سراج منير«

 و همچنين رسالة منير الهوري همراه با
د  خان آرزو بکوشش دکتر سيسخِن داد

از طرف انتشارات » اکرام« اکرم محمد
, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان

م  ۱۹۷۷ م و ۱۹۷۴آباد در سالهاي  اسالم
  .انتشارات يافته است

نقد ادبي در زمان خان آرزو بسيار اوج گرفت و مخصوصاً وقتي که شيخ علي 
 گويان آن سامان فارسي, هجو مردم هند پرداخت  بههند شد وحزين الهيجي وارد 

رداختند از جمله هجوهاي شيخ اين دو نمونه پنقد شعرش   بهمقابله با او برخاستند و به
  :دربارة فيضي و ابوالفضل چنين اظهار نظر کرده است. شود  ميآورده
  .“در زاغاِن هند از اين دو برادر بهتري برنخاسته”
حقايق علمي   بهداند تا  نميِک هندوستان اعداِد نماز پنجگانه را کسيدر مل! بابا”

  .٢“و دقايق حکمي چه برسد
گيريها پيش  گونه اظهارات موجب شد که مردم هند مخصوصاً شاعران در خرده اين

 علي خان الدين سراج. بروند و در نتيجة آن معارضة بسيار وسيع و طوالني آغاز گرديد
اين رساله شامل . نوشت» الغافلين تنبيه«نام   بهاي  حزيِن رسالهگويي آرزو در پاسخ
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تصحيح و  کتاب مذکور با. اعتراضاتي است که آرزو بر اشعار حزين وارد کرده است
مقددد مه و حواشي دکتر سيم ۱۹۸۱الهور در , از دانشگاه پنجاب» اکرام«  اکرممحم 
  : نوشته استلغافلينا تنبيهخان آرزو در ديباچة . چاپ رسيده است به

مطالعة ديوان بالغت , خيرباد  بهام که انجامششود که در اين اي  ميعرض… ”
رين شيخ خّأخاتم مت… پردازي جناب فصاحت مآب شعراي اوج نکته, بنيان

سبب هنگامة ايران   بهت ده سال که تخميناً از مد»حزين« بهمتخلّص علي محمد
و ,  گويان است گرديده»من دخله کان آمنا«نشان که داخلش  تدر هندوستان جنّ

فاق افتاده و از استفادة تمام از طنطنة شاعريش گوش اصاغر و اکابر پرشده اتّ
معاني آن نرسيده و   بهسبب قصور فهم  به ليکن در بعض اشعار که.دست بهم داد

 ناچار در تحرير را بر روي. دي و اغالقي روي دادترد, مقصد آن نگرديده  بهفايز
اي از مصارع را که از جهت نارسايي  قلم مشوش رقم خود کشاده و نيز پاره

و گاهي خود بهم . اندک تغيير تبديل گردانيد  بهذهن خويش نارسا فهميده گاهي
پس اين را از عالم خطاي بزرگان گرفتن که در واقع خطاي بزرگ است . رسانيد
ة شعراي هند است سند بلکه براي لغزش سخن که دست ماي, ر نبايد فرمودتصو

نظر شريف او درآيد از خلل و زلل   بهاميدوار است که اگر احياناً. پيدا نمود
  .١“برآيد

دد دکتر سيگويد  ميدر باب قضاوت» اکرام« اکرم محم:  
جويي خان آرزو   ِحس انتقامالغافلين تنبيهمسلم است که انگيزة اصلي نگارش ”

سر جايش , ي رکيک مردم هند کرده بودخواست حزين را که هجوها  ميبود که
قانه قلم بلکه محقّ, راه هجا و بدگويي نپيموده, آرزو برعکس حزين. بنشاند

برداشت و نقايص و معايب فنّي و لغوي را در اشعار حزين نشان داد و ثابت 
  .٢“هيچ پايه و اساس ندارد, کرد که برتري جويي از اينکه او ايراني است

  :افزايد  مي اکرممحمددکتر 
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  ١٣٢  قند پارسي

  

مولوي محمد باقر آگاه مدراسي 
نام  نيز کتابي به) ه ۱۲۲۰-۱۱۵۸(

چهارصد ايراد بر کالم آزاد 
نوشته ) ه  ۱۱۹۹= عثرات آزاديه (=

او در اين رساله بر اشعار . است
چهار صد اعتراض وارد کرده , آزاد
زيور طبع  اين رساله هنوز به. است

 .آراسته نگرديده است

يکي مخالف حزين که او را . در نتيجة اين معارضة ادبي مردم دو گروه شدند”
ديگري . دانستند  ميمرتکب اشتباهات لساني, ي کردهي ايراني تلقّيک شاعر عاد

الثبوت و از هرگونه اشتباه  عنوان ايراني بودنش استاد مسلم  بهطرفدارش که او را
آرزو اين گروه را در آثار . کردند  ميالخطا خيال زبان و محاوره مبرا و منزّه عن

  .١“کند  ميياد, خود کاسه ليسان هند و کاسه ليسان مغول
) ه ۱۱۶۱-۶۲: م( عظيم ثبات محمدمير 

آبادي   افضل ثابت الهمحمدفرزند مير 
در اين مورد . شيخ تاخته  نيز بر)ه ۱۱۵۰ :م(

  :گويد  ميواله داغستاني
”القدر مير  زيزدزادة عو همچنين سي

 »ثبات« بهمتخلّص عظيم محمد
 متخلّص افصل محمدالصدق مير  خلف

پانصد بيت از ديوان شيخ , »ثابت«به
جنسه از   بهبرآورده که مضامين آنها

ديگران است و باعث بر اين امر اين شد که شخصي از اعزّه بيتي از افکار مير 
ايشان در جواب نوشتند . ه بودتقريبي از براي شيخ نوشت  به افضل ثابت رامحمد

مضمونش از فالن شاعر است که مير افضل , بگي اين بيتتر که قطع نظر از بي
در . حرکت آمده  بهشتعرق حمي.  عظيم آن رقعه را ديدمحمدمير . دزديده است

  .٢“چند روز پانصد بيت شيخ را ضايع کرد
, ات بر اشعار حزين عظيم ثبمحمداستاد شفيعي کدکني در باب قضاوت ايرادهاي 

 عظيم ثبات بيشتر در مورد مسئلة اشتراک مضامين در شعر حزين و محمداند که  نوشته
 صراحت  بهايشان, وجود اين اب. هاي الهام يا سرقات او پرداخته است سرچشمه

  :فرمايند مي

                                                   
 .پيشگفتار, الغافلين تنبيه  .1

 .۲۱۳ص , الشعرا رياض  .2



  الحق حزين  در پاسخ رسالة احقاقرسالة اعالءالحقهاي نقد ادبي در شبه قاره و  مختصري دربارة رساله  ١٣٣

  

ا ام. مقداري از انتقادهاي اين شاعر بر حزين وارد است و قابل انکار نيست… ”
, توانيم بيابيم  ميهاي مضمون را در ديوان بيشتر شاعران  از اين نزديکيمقداري

حساب مضامين رسيدگي کنيم   بهي در ديوان حافظ و اگر بخواهيم چنينحتّ
شود که تنها دفتر سفيد   ميحساب بعضي از شعراي روزگار خودمان چنان پاک

  .١“اشعارشان براي آنها خواهد ماند
هاي آن  هم هدف هجوهاي خود قرار داده بود و پاسخشيخ حزين مردم کشمير را 

ق شهير آقاي دکتر عارف نوشاهي در محقّ. نيز از طرف شاعران کشميري داده شد
  .اند آن را گردآوري و چاپ نموده» نامه حزين«

  فتح علي گرديزيتأليف الباطل ابطال مير محسن اکبرآبادي و تأليف الشعرا محاکمات
در مورد انتقاد بر اشعار حزين و ) خان آرزو  بها منسوبام(س الحق از ناشنا و احقاق

 قاري عبداهللا شاعر افغانستان در ةهمچنين قول فيصل از امام بخش صهبائي و رسال
  .محاکمه و قضاوت آن خواندني است

قاري و  صهبائي و رسالة فيصل قولآرزو و   خانالغافلين تنبيهاين چهار رساله يعني 
شاعري در هجوم «ستاد شفيعي کدکني در کتاب خود دربارة حزين که  ثبات را اانتقاد

راحتي از آن   بهتواند  مياند و هرکس يکجا آورده) ۱۳۷۵ ,چاپ تهران(دارد  نام» منتقدان
  .استفاده کند

هايي است که فتح علي گرديزي در حمايت  يکي ديگر از انتقاد» الشعرا محاکمات«
  : کرده استتأليففصل زير در چهار , آرزو نقطه نظرهاي خان

در بيان آنکه از اهل زبان هم در علم شعر و انشا غلطي واقع شود:لفصل او .  
قين المحقّ  در بيان آنکه بعضي جاهالن گويند که اعتراض کردن سراج:فصل دوم

… عليه بر اشعار شيخ علي حزين از نقصان کمال است اهللا محةحضرت آرزو ر
 کس مثل او و زبان فارسي را هيچ, است و اهل زبانزيرا که جناب شيخ زباندان 

  .نه زبان فارسي را, دانند  ميو مردماِن هندوستان زباِن خود را, داند نمي
  . در بيان اقسام اعتراضات:فصل سوم
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  ١٣٤  قند پارسي

  

امام بخش صهبائي در موضوع نقد ادبي 
در » فيصل قول«نام  کتابي بسيار مهم به

محاکمة اعتراضاِت خان آرزو بر اشعار 
 .م تأليف کرد۱۸۴۶/ه۱۲۶۲حزين در 

د شده و در نشان متولّ ت در بيان بعضي شعرا که در هندوستان جنّ:فصل چهارم
  .اند الثبوت گشته مزبانداني و علم شعر مسلّ

گروهي در طرفداري شيخ حزين نيز برخاسته , در سطور گذشته اشاره رفت همچنانکه
از آن ميان . مبادرت ورزيده, اعتراضاتي که بر شيخ شده بود  بهگويي پاسخ  بهو

گويي اعتراضات  طرفداري حزين و در پاسخ  به)ه ۱۱۸۰ :م(مل وارسته  سيالکوتي
هاي  رساله, ديده مردمحاکم صاحب تذکرة آرزو بر اشعار حزين و حاکم بيگ  خان

. را نگاشت» شافي جواب«و » حق احقاق«
آزاد بلگرامي نيز . دو رساله چاپ شده استهر

در دفاع حزين برخي از اعتراضات آرزو را در 
  ).۱۹۴ ص. (پاسخ داده است, عامره خزانة

آرزو و حزين  عالوه بر معارضة خان
گرديده  تأليفهاي ديگر در نقد ادبي  رساله

بر اشعار مير ) ه ۱۲۲۲ :م(يق سخنور بلگرامي  صدمحمدجمله ايراداتي که  است از آن
ارايه » اآلزادةلّالسداد في مز تحقيق «ةدر رسال, آورده) ه ۱۲۰۰ :م(غالم علي آزاد بلگرامي 

آورده است نگارش در  بهاو رسالة مزبور را در دو فصل و يک خاتمه. کرده است
  :قرار بدين

   .کالم آزاد  به در تحقيق عيوب:لاو  فصل
مورد ايراد خود قرار » عيوب«عنوان   بهدر اين فصل يازده بيت آزاد را, سخنور

  .داده است
 هشت بيت آزاد را مؤلّفدر اين فصل . ها اندر کالم آزاد  تدقيق تشنگي:فصل دوم

  .مورد بررسي و ايرادهاي خود قرار داده است
  .کالم سخنور  بههاي آزاد  دخَل:خاتمه

رده آودر اين فصل چهار بيت خود را آورده و اصالحاتي که آزاد از لحاظ مضمون 
  .بيان کرده استرا 

 )ه ۱۲۰۴ :م(آبادي  نام مير عبدالقادر مهربان اورنگ  بهيکي از شاگردان آزاد بلگرامي که
ديق في الزن تاديب«عنوان   بهاي  گويي رسالة سخنور رساله در پاسخ, شود  ميشناخته
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نوشته و همه اعتراضات سخنور را در همان لحن و شيوه پاسخ داده » الصديق تکذيب
  .ام چاپ کرده» دو رساله در نقد ادبي«نام   بههردو رساله را .است

 کتاب معروف او در رد, در سلسلة انتقاد بر آزاد بلگرامي عالوه بر اشعار وي
» ثمين« بهمتخلّصحسن  غالم, ي اوها شهرييکي از هم» رالکرام تاريخ بلگراممآث«

ثمين بلگرامي معتقد بود که آزاد بلگرامي . نوشت» عثماني يفاشر«نام  هبلگرامي کتابي ب
هاي  تهات نموده و يکي از شخصياقبيلة خويش بسيار مب به الکراممآثردر کتاب خود 

دد خانوادگي خود سياعالي تمام ساداِت ) ه ۶۰۲ :م (يغٰرص محم ِحسيني را جد
في نموده است و براي معر» بلگرام فاتح«عنوان   بهواسطي بلگرام قلمداد کرده است و

سزايي قايل نشده   بهتاهمي, شيوخ خانوادة فرشوري عثماني که ثمين از آن خانواده بود
نگارش   بهرا» عثماني شرايف«هجري  ۱۱۵۹ اشتباهات مآثرالکرام در لذا او در رد. است

شود و جا دارد که   ميي نگهداريصورت خطّ  بهحال  به تاعثماني شرايف. درآورد
  .انتشار يابد

 نام چهارصد ايراد بر هنيز کتابي ب) ه ۱۱۵۸-۱۲۲۰( باقر آگاه مدراسي محمدمولوي 
چهار , او در اين رساله بر اشعار آزاد. نوشته است) ه ۱۱۹۹ =عثرات آزاديه (=کالم آزاد 

  .زيور طبع آراسته نگرديده است  بهين رساله هنوزا. صد اعتراض وارد کرده است
 نيز بر آزاد تاخته و وي االفکارصةخال ة تذکرمؤلّفابوطالب خان تبريزي اصفهاني 

  . او را مورد تمسخر قرار داده استيباد انتقاد کشيده است و حتّٰ  بهرا
» الغافلين عبرت«نام  هکتابي ب) ه ۱۱۹۶ :م( رفيع سودا محمدشاعر شهير اردو ميرزا 

اين کتاب . نگاشته است )ه ۱۲۲۱ :م(کين م فاخر محمدهاي ميرزا  گيري در پاسخ خرده
  .اند فسور شريف حسين قاسمي اخيراً تجديد چاپ کردهورا پر

*  
در روزگار خود در دهلي يک ) م ۱۸۵۷ :م(همچنانکه اشاره کرديم امام بخش صهبائي 

شخصية تواناستاو شاعر و نويسند.  بودت بسيار مهم .نويق حسن خان دربارة اب صد
  :او نوشته است

ساغر کش مصطبة سخنداني و پيرمغان ميکدة  ـمولوي امام بخش دهلوي ”
در فنون و علوم رسمي پاية بلند داشت و در فارسي داني و مهارت . معاني است
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 نظير زمان در وقت خودش در دهلي بي, درس کتب اين زبان منصب ارجمند
شروح و . برد  ميسر  بهاکرام ت وعزّ  به نزد اکابر و امراي دارالخالفهزيست و مي

خصوصاً , فواتح و خواتم کتب مغلقة درسيه از زبان فرس از وي يادگار است
در آن داد , ميان حزين و آرزو نوشته طريق محاکمه در هکه ب» فيصل قول «ةرسال

ر او را در مجلس موالنا مکرام اقامت دهلي نگار در اي نامه. تحقيق و انصاف داده
يه در خانة خودش سدر هنگام برگشتگي افواج انگلي.  خان آزرده ديدهالدينصدر

حضرت عمر   بهنسبش از طرف پدر. رحيق شهادت از دست ستمگران نوشيده
در تحقيق لغت . د عبدالقادر جيالنيسي  بهرسد و از طرف مادر  ميفاروق اکبر

ا فرد  معمتکميل عروض و قافيه و استکمال فنفرس و مصطلحات زبان دري و 
  .١“روزگار بود

در » فيصل قول«نام   بهبائي در موضوع نقد ادبي کتابي بسيار مهمهامام بخش ص
قول  هب.  کردتأليفم  ۱۸۴۶/ه ۱۲۶۲محاکمة اعتراضاِت خان آرزو بر اشعار حزين در 

ل شعر حزين را ول يعني اواق, قال, روش قوله است با» طرفانه بي«خودش اين محاکمة 
اعتراض خان آرزو را مطرح کرده و پس از آن , عنوان قال  بهسپس, عنوان قوله  بهآورده

همين روش در آن زمان معمول بوده . اقول پاسخ خود را ارايه کرده است, عنوان با
ات صهبائي چاپ شده هجري در مطبع نظامي کانپور در کلي ۱۲۷۸اين کتاب در . است
تکميل نرسانيده و   بهازبان اردو برگردانده ام  بهفسور وزيرالحسن عابدي آن راوپر. است

 ۲ جلد, هاي ادبي شمارة ويژة معرکه, الهور, هرچه ترجمه نموده در مجلة نقوش
  :گفتة شفيعي کدکني هبنا ب. چاپ رسانده است هب) ۴۶۸-۵۱۰ص(

در , دفاع از حزين ه بقول فيصل از امام قلي صهبائي که کوشيده است عادالنه”
  .٢“آرزو داده است  بهبپردازد و در مواردي نيز حق را, برابر آرزو
دد و دکتر سيگويد  مي»اکرام« اکرم محم:  

                                                   
  .۴۱۲ص , شمع انجمن  .1
  .۱۷ص , شاعري در هجوم منتقدان  .2
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 را» اعالءالحق«رساله 
صهبائي در جواب 

» الحق احقاق«ساله ر
هجري  ۱۲۶۷قبل از 

 .تأليف کرده

عنوان يک کتاب جامع و قاطع در نقد ادبي نگاشته   بهرا» فيصل قول«صهبائي ”
  آگاهؤلّفمدار  تة تقدير است و خواننده را از پاية معلومات دامنهسکه الحق شاي

مسايل لساني و عروضي و دستوري را در , نويسنده ضمن انتقادات. سازد مي
  .١“بعضي جاها بسيار فاضالنه مطرح ساخته و حق تحقيق را ادا کرده است

قبل از » الحق احقاق«که صهبائي در جواب رساله » اعالءالحق«ا رساله ام
اضات بر اشعار حزين گويي اعتر در واقع در پاسخ,  کردهتأليفهجري  ۱۲۶۷
ات صهبائي چاپ اين رساله در ضمن کلي. است

هجري انتشار  ۱۲۹۵مطبع نظامي کانپور در 
 قرار ۷۷۰ تا ۷۵۷ ةيافته است و از صفح

:  عنوانش چنين است۷۵۷ ةدر صفح. دارد
الحق  اعالءالحق در جواب رساله احقاق«

  .» علي خان آرزوالدين سراج
د دکتر سي, الحق احقاق ة رسالمؤلّف  بهراجع

يي  نويسنده”نوشته است که » اکرام« اکرم محمد
نام » الحق احقاق«نامعلوم نيز اعتراضاتي بر چند بيت حزين وارد ساخت و آن وجيزه را 

ات استاد بزرگوار خود امام بخش صهبائي را منشي دين ديال دهلوي که کلي. گذاشت
را » الحق احقاق«اشتباهاً , و چاپ کردب ت بسيار مرتّدر سه جلد ضخيم با زحمت و دقّ

 اکرم اين است محمدد منظور دکتر سي .٢“ علي خان آرزو قلمداد نمودالدين  سراجتأليف
  :نويسد مي او باز. ات خان آرزو نيستتأليفاز , الحق  احقاقةکه رسال

 مؤلّفاو براي . صهبائي در اين رساله نام خان آرزو را جايي نياورده”
نام صاحب   بهدر جايي ديگر نيز او را. برد  ميکار  به»معترض«لفظ , الحق احقاق
  .٣“داند  نمي رامؤلّفعبارت ديگر نام اصلي   به.نامد  مي,الحق احقاق

                                                   
  .ص شصت و يک, الغافلين تنبيه  .1
  .ص پنجاه و يک, الغافلين تنبيه  .2
  .ص همان  .3
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درست است . ا چنان نيست که صهبائي در اين رساله نام خان آرزو را نبرده استام
 ا از عبارت صهبائي معلوم ام رساله صريحاً وي را قلمداد نکرده استمؤلّفعنوان   بهکه
نام خان , اعالءالحق ةشود که اعتراض از کدام شخص است دو جا در متن رسال مي

درين فکرم /در پاسخ اعتراض بر دومين بيت ,مالحظه شود. آرزو را صريحاً آورده است
  :صهبائي نوشته است/… که تعليم 

 علي الدين جلخلخه سائي همين نکهت چارة يبوست دماغ سوزيهاي سرا… ”
  “…خان آرزو خواهد کرد 

  :نويسد  ميو پس از سطري چند باز
  “…اند ل از غوامضش پوشيدهاعتنايي چشم تأم خاِن مذکور از بي… ”

در فهرست آثار خان آرزو نيامده است و » الحق احقاق«ذکر است نام رساله   بهالزم
اي شخصي در شهر ه ي فارسي يکي از کتابخانةهاي خطّ من بنده در فهرست نسخه

ا نتوانستم خود نسخه را جزو فهرست ديده بودم ام» آرزو خان«رامپور اثر فوق را با نام 
 و داد الغافلين تنبيه ةرسال  بههم بسيار نزديک» الحق احقاق«سبک نگارش رساله . ببينم

ولي تا وقتي . هاي ديگر آرزو هست که در مورد نقد ادبي نگاشته است سخن و رساله
طور قطع و يقين اين رساله  هتوان ب  نمي,هاي آرزو درين باب ديده نشود ود نوشتهکه خ

  .را جزو آثار خان آرزو شمار کرد
 صهبائي تأليف اعالءالحق ةرسال, طور که گفته شد همان, حاال آمديم بر سر مطلب

 يازده بيت شيخ علي الحق احقاق ةصاحب رسال.  استالحق احقاق ةگويي رسال در پاسخ
متن رساله . داده و صهبائي آن را پاسخ داده است ين را مورد اعتراض خود قرارحز

عنوان   بهبنابراين.  هجري چاپ شده بود و خيلي کمياب بود۱۲۹۵اتش در کلي همراه با
 لصهبائي او. نظر آمد  به شعر حزين چاپ آن الزمهاي مهم يکي ديگر از دفاع نامه

 مؤلّفايراد » اعتراض«عنوان   بهپسس, ين را آوردهبيت شيخ علي حز» قوله«عنوان  به
 پاسخ اعتراضات را مبادرت» جواب«عنوان  بهآورد و در آخر ميرا  الحق احقاق ةرسال
طور  هچند رساله را ب. داليل و شواهد شعر است پاسخش مفصّل و همراه با. کند مي

. شان داده استبرداران را هم ن مآخذ اسم هم برده است و همچنين اشتباهات نسخه
, مجموعاً يازده بيت که در اين رساله آمده است. سبک نگارش هم بسيار استوار است
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چاپ تهران نشان داده اما چهار بيت در ديوان مذکور , حزينمن بنده آن را در ديوان 
ها  يا نسخه خود خارج کردهاحتمال است بعداً شيخ يا اين ابيات را از ديوان . ديده نشد
ت در نسخة نداشته باشد بدين علّرا ابيات مزبور , رنده در دست خود داشتکه گردآو

  .چاپي ديوان موجود نيست

  :متن

  الحق رسالة ِاعالءالحق در جواب رسالة ِاحقاق

هايش بر روي صفحه سراپا يک قطرة  انفعاِل ناشايستگي, آيد  از زباِن قلم برميهرچه
هايش در ماتم  حسرِت ناقبولي, زند يو آنچه از جيب عبارت سر برم. گرداند عرق مي

ها  کاري و عبارت ها از صحبِت قلمم محجوب سيه معني. پوشاند آبرو سيه جامه الفاظ مي
پيراية فضل  ام به نه معني را از اشراف خامه, از شامِت تداوم دست فرسوده عزاداري

هاي  اينجا نيرنگي. ام از شکوة سرنوشت آرميدن حضور نامه نازيدن و نه عبارت را به
پروريهاي تصور نارسايي است و ِدقّت آفريني  جهان خيال سرخ و زرد گرديدن خجالت

ي خجلت غفلت آشنايي معذوري عالم نارسايي و ها وضع تأمل انديشة سرنگوني
و . فروشد متانت وضع تمکين مي اختيار به پروبالي را بي هاي شکنجة بي افسردگي

تهمت فروشي صداي صرير  سروپايي ناچار به مجبوري جهان عاجزنالي در فرياد بي
تاسر قدر طوفان عرق سرداده که سر قلمي صفحة اين اوراق آن سياه) ۷۵۷ ص(کوشد  مي

صفحات سيالب سياهي است بر بناي صفاکاري جوهرنگاه دويده و انديشة زبونيهاي 
شکنجة الفت نارسايي افتاده که سراپاي قلم الفي است بر زين  جرأت تحرير اين همه به

گيري از شکنجة خجلت اظهار برآرد و  اعانت گوشه عذر ناکسي باري به. صفحه کشيده
سرجملة . گيري زحمِت انديشة پرواز بردارد رايي زمينآ قفس لحاظ شکسته بالي مگر به

هاي  آرائيها نوحة زحمت پروريهاي داغ اين الم است و ماحصل عبارت طول کالم ناله
گذارد که مگر  همة رنگيني بهار تميز خار خار تصوري دامن نمي اين ماتم که اعزّه را با

کدة   عمري است در عشرتبرگ و ساز که اين مخمور خمکدة امتياز يعني صهبائي بي
پرستان غبار بيرون در است و در زيانکدة داغ حرمان از بساط آرايان  اميد قبول از الفت
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هاي کيفيِت اسراِر اَزل از  پردگي اثر از بادة خمستان تحقيق دماغي رسانيده که بي نالة بي
ته که ايست بر خاک ريخته و از صفائح نسخة رموز سوادي برگرف پيمانة طبعش جرعه

نقابي انگيخته و حال آنکه  کشف غوامض تقدير از آيينة خاطرش تمثالي است جلوة بي
اندوديهاي  افرازد و ظلمت هزار موج عرق علِم طوفان مي پايانيهاي محيط سرمايگي به بي

چهره افروزي شاهد , طرازد صد داغ الم چهره افروختگيهاي شمع مي شبستان ناکسي به
هاي  اختيار چمن پيرايي نقابي است و رنگيني بهار توضيح بي يتفصيل ناگزير جلوة ب

  .حجابي وضع بي
شيخ محمد علي حزين که , صاحِب عزّ و تمکين, پوشيده مباد که کالم معجز نظام

روي هزار , رنگين بهار طبعش خوِن صد گلستان برگردن گرفته و شرم صفاي خاطرش
هاي غزاالِن معاني اسرار  ردن نفس سوزيچين کمنِد افکارش در گ. آيينه در نگار نهفته

‘È≅ö7ym Ï‰ƒÍ«نماي  uθ ø9$# ∩⊇∉∪«اش در تسخيِر عنقاي مضامين گرم انداز  گيري دام انديشه  و عالم١
ابر الفاظ ) ۷۵۷ ص(شوخي معنيش برقي است هر نفس از . ٢»∪⊂⊃∩ ö≅yδ ÏΒ 7‰ƒÌ“̈Β«اداي 

. عبارات ناگزير درخشيدنبهياي جهيدن و فروغ مضامينش خورشيدي بر دم از مطلع 
هاي بساط صبح چشمک زن تريهاي دامن و پرتِو  پاکي انفاسش بر شبنم آلودگي

خورشيِد ضميرش بر روشني خطوط شعاع تهمت فروش سياهي دود گلخن رنگيني 
آباد تماشاي خطوطش رگ ياقوت را در آتش  عبارتش بهاري گل نکرده که در حسرت

عرض نياورده که در پهلويش گوهر را  اظش آبي بهنبايد نشست و شستگيهاي پاکي الف
  :مثنوي, تهمت عرق بر خود نشايد بست

ــار   ــيض در ب ــبح ف ــفاي روي ص   ص
ــِگ فکــرش    بهــاِر وضــع شــوخي رن
  ازان يک قطره کز پيـشانيش ريخـت       
  ازان دم گــر شــود يکــدم خبــردار   
ــين  ــع رنگـ ــار طبـ   ز فـــيض آن بهـ
ــاس   ــد پ ــش را کن ــِظ کالم ــر حف   اگ

ــوه  ــار جل ــار   غب ــت پاک ــاهش راس   گ
ــِل  ــرش   گ ــظ بک ــي لف ــتار معن   دس

  گلستان جلـوة صـد شـبنم انگيخـت        
ــردار  ــه بــ ــِن آيينــ ــر از دامــ   گهــ
ــين  ــان گلچ ــدن دام ــد ش   ورق خواه

ــل مــي  ــد تــار انفــاس   رگ گ   نماي

                                                   
  .۱۶آيه , )۵۰(سورة ق , رگ گردن  .1
  .۳۰آيه , )۵۰(سورة ق , خواهي آيا بيشتر مي  .2
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   اسـت  دهن تـا بـا کالمـش سـازگار        
  بــود ديــوان او چــون دفتــر گــل    
ــگ  ــه نيرن ــراي روي گــل زان جمل   ب
  ز لفظ و معنيش کان جمله نور اسـت        
  ز شـــعرش کانـــدرو دارد الـــم راه  

  زنـد جـوش     ز حرفش آتـش دل مـي      
  نفــس از حــرف او صــد نالــه دارد   

  زنـد جـوش     صفا از مطلعـش تـا مـي       
 کـه از هر حـرف بـارد طـراوت بـس

ــت    ــار اس ــان ن ــش طوف ــور جوش   تن
ــل   ــگ بلبـ ــشقي آهنـ ــر مـ   سراسـ
ــتيار ســـرخي رنـــگ   خجالـــت دسـ
  زبـان خامـه شـاخ نخـل طـور اسـت      
  همـه گـر حـرف گـوئي گـل کنـد آه      

   اخگــر در آغــوشاش بـود هــر نقطـه  
  نمـــــوِد شـــــعلة جوالــــــه دارد  
  نفــس فــيض ســحر دارد در آغــوش 
 ورق چـون دجـله عـرض مـوج دارد

هاي خشکي وضع مگر دهان عالم کم  جوش طراوتش عرقي در سعي نفرين ادايي
شان نخندد و آيينة صفايش  آبرويي بر سستي بناي تمکين ظرفي نريخته که سيل بي
که ) ۷۵۹ ص(حوصلگي نزده  ت تمثاالن سر کوچة بيهاي زش چشمکي بر رنگ فروشي

شان نبندد و خصوصاً معرکه ساز عرصة  شرم جرأت اشهار نقابي بر چهرة خودنمايي
الف عنان گسستة نفس سوزيهاي گزاف تهمت زدة امتياز باطل و حق صاحب نسخة 

 اني که مدات الفاظش زباني است در انداز سرزنش دراز و دوائر حروفش دهالحق احقاق
هاي دراز نفسيش هنوز از لفظ  انصافي حکم آنکه از بي اداي دشنامش باز به است به

هايش تا حال سينة هر نقطه از  اعتدالي صداي صريريست تظلم آهنگ و از تطاول بي
ها از شش  اختياريست و خواهش خدنگ آرزوها چپ و راست محو بي. خط ماالمال

تواند زد در انديشة  د در عزم تالفي دامن ميجهت گرم پيغام گذاري که هرگاه سعي ترد
بايد تاخت و چون عيارگيري زر قلم ممکن است در کورة  گري چرا دو اسپه نمي جوالن

جوئي اعراض در هجوم  چون بهانه. امتحان چرا خود را مأمور گذارش نبايد ساخت
ق از آرد و جرأت سرکشيها در گرانباري مجبوري فر معذوريها سر از هيچ جا برنمي

آرد و آِه عجز  اي نارسا از جيب صرير قلم سر برمي اختيار ناله دارد بي زانوي تسليم برنمي
صاحب قدرتان عالم انصاف صداي . گذارد خاک معذوري مي اي به نوادر لباس خط جبه
نشينان بزم امتياز از شکستگي وضع  مقداري تصور نمايند و درست صرير را نالة عجز بي
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زيها خيال فرمايند يارب اميد مأيوسان از دريوزة فيض قبول محروم سو خط عذر نفس
  :نماند و دعاي خاکساران غير از طومار شرف اجابت نخواند

  حيرت گـر رسـي آيينـة احـوال مـا دارد             به
 دزدد فکر نيستي در سينه مي چو عنقا سر به

  چو در آيينه بينـي حيـرت تمثـال مـا دارد           
 مـا داردنيـازيهــاي زيـر بـال  حضـور بي

توان يافت  پروري نمي چون در تازگي بهارستان اين تحقيق جز آبياري نهال حق
هر گاه در محفل . شهرت وا شگافت) ۷۶۱ ص(داري از پردة  موسومي اعالءالحق بخيه

تکليف توهم غبار  ها خجلت اظهار فروشد به تماشاي وضع اين خطوط جلوة نا مربوطي
هانة تخيل دود پنچة مژگان در عطف عنان نگاه بايد ب ساغر اغماض توان پيمود و به

  :کشود
  که ذوِق عرض شوخي جلوه مشتاق است و بس بس

  نقـش ارژنـِگ خـيـالــم محــو ايــن اوراق مانــد
  نـشئة عـرض سـخـنهـا داشــت رنــگ اعـتـبـار

  شـيشـة نامـوس وضـع خـامـشـي بـر طاق مـانـد
  ـلـقـة مـاتـم رسـيـدبـزم سـور و گـر در ح گـر بـه

  رنـگ بيـخــودي مـشـتـاق مـاند نالـة مـا هـم به
  حيـف آن معنـي کـه خجـلت بر دِر اغمـاض رفت

  واي بـر حـرفـي کـه وقـف شکـوة اخـالق مـانـد
  هرچه در فهـم خـاليـق رنـگ گل کـردن نداشت

  جـمـلـه گــرِد دامـــِن انـکار يـا اخــالق مـانـد
  ٭

  ر است بر اسپ چوبين شاخ   سوا  :قوله
 

ــه گــل  ــازي طفالن ــود گــرم ب   ب
 ]۳۸۵ ص ,ديوان خزين [  

کند ليکن  القياس بر معني مقصود شيخ داللت مي حيث اسپ چوبين اگر من :اعتراض
  .معني تابوت آرند اين معني مستعمل نيست بل به به
ز کم هاست يا ا انصافي معلوم نيست که قول معترض نتيجة غلبات حسد و بي: جواب

اسپ «داند که  وگرنه کيست که نمي, هاي دواوين و منشأِت فصحا هيتوج
و هم عبارت از ني است که دست خوش هم کنايه از تابوت است » چوبين
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از آنجا که معني اولش که چون . سواري طفالن است و موضوع بازيچة بازيگران
 نظير ايراد نقش ذخيرة عمر و چون تابوت بار دوش آگهي داشت حاجت به

ا معني دوم با آنکه از کمال ظهور چون ني دست زدة انفاس و ماننِد ندارد ام
دور باش عدم آگهي نقاب از چهرة  جوز پيش پا افتادة اطفال است چون به

نصيراي , آرايد اختياري مي جلوة بي تحقيقش برنداشته در پيشگاه ظهور قامت به
فرمايد؛  مي, ر طلب اصطرالب نوشتهميرزا محمد امين د اي که به همداني در رقعه

  :فقره
  اسپ چوبين نرسد فرسش به

  :فقره, نمايد و جاي ديگر همچنان ايراد مي
  .طي اين باديه نيارد نمود) ۷۶۲ ص(اسپ چوبين علم 

گر  جز معني مذکور شاهد چه مقصود جلوه ظاهر است که در اين هردو مقام به
  .است
  سجودش رادرين فکرم که تعليم جبين سازم   :قوله

  ک سودش راـذار مشـداغ دل دهـم يـاد ع به
  )۲۳۰ ص, ديوان حزين(

 عذار مشک سود چه معني دارد؟ زلف و کاکل مشکين و مشک سود در :اعتراض
  .بويي از صحت ندارد, عذار مشک سود, دواوين فصحا ديده شده

د را چه هاي دماغ حسا دانند که زکام فرسودگي  صاحب دماغان عالم انصاف مي:جواب
تر طيب   که از مشک سودي عذار شاهد صحتهايي وگرنه چه نکهت, عالج

  :شعر, چنانکه مشکين انفاسي آصفي شاهد عدل است. دماغ عالمي نکرده است
 ده دود هنوزـش حسنت نديـمنم که ز آت تويي که نيست عذاِر تو مشک سود هنوز

اين را . شک سود بسته باشداعتبار خط م در اينجا احتمال صريح است که عذار را به
چه بايد کرد که بابا فغاني که از اساتذة قديم و قول او چه جاي ما هندي نژادان که در 

  :شعر, ثقات اهل زبان سند است رخسار را مشک بسته
  نرگست آهوي چين و غمزة خونخوار مشک  اي خط ريحان و خالت الله و رخسار مشک  
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تشبيه مشک  به  بدعت برخاسته که غمزه و خال راعلَم افرازي عرصة تر آنکه به طرفه
گفتگوهاي پا در هوا کشودن در اين مقام ياراي  و الله پيراسته و حال آن که زبان به

بيند و غالباً از همين قبيل باشد در اين دو شعر که عطر دماغ نازک مشامان  حوصله نمي
  :رباعي, گردد االنفاس مي طيب

  خون  بهو  تمشک ماند و زلف       روي تو به  
 وز اندر ناف استـت ولي هنـمشک اس

  آيــم از عهــده بــرون گــويم و مــي مــي
 رونـه بـده از نافـت ولي آمـون اسـخ

و آن مانند کردن چيزيست . و حق آن است که اين از عالم تشبيه مغالطه است
پس . جهت رفع مغالطه نهجي که در عرف عکس آن باشد و باز تدارک آن به چيزي به به

از اينجاست . ست که مشک در ناف خون است و خون بيرون آمده از ناف مشکظاهر ا
بندان معاني گوش الهام را  صداي صرير خامه يکي از گلدسته) ۷۶۳ ص(که رنگيني 

  :قطعه, فريبد مغالطة خندة گل مي به
ــت بــه  ــل مانــد اي دلنــواز   دهان   گ

 امـته تمـن شگفـه ليکــت غنچـرخ
  وزچو غنچه است رخسارت اي دل فر     

 وزـنـته هـگفـي ناشــن گل ولــده
. تواند بود و گل ناشگفته جز غنچه چه خواهد نمود غنچة شگفته غير از گل نمي
ه و اوهام گرديده استهپذيري دماغ شب ت چارة خللچون پيشتر استشمام روائح صح .

سائي همين نکهت چارة  لخلخه, آيد جوئي انديشه قابل تهمت اضطرار برنمي بهانه
 علي خان آرزو خواهد کرد که غبارانگيزي هواي الدين هاي سراج ست دماغ سوزييبو

  :شعر, دراز نفسيش چه مشکها که برزخم جگر نپاشيده يعني در اين مقام که
  ا رفتهـو از جـار تـسـوة رخـجل ه ازـهرک  گرد راهش شود از نکهت گل مشکين تر  

که معني شعر مسطور ست با آننسبت ني ر را با مشک هيچاند که رخسا ارشاد کرده
ل از غوامضش اعتنائي چشم تأم گر است که خاِن مذکور از بي رنگ ديگر جلوه به

در . ل گفته خواهد شددر اين باب مفصّ, نقابش وا نرسيده اند و بر جلوة بي پوشيده
. ن خاطر فقير صهبائي است مزيالغافلين تنبيهاي که ترتيب آن جداگانه در جواب  رساله

نژادان که جز اثر اقدام  ديم بر اينکه قدرت نمائيهاي اساتذه جاي دم زدن ما هنديآم
ع, تواند بود نمي, د نداريمجادة پا فرسودة سعي و ترد:  
  ست آنچه درينها بازيست اکمال تو بس به
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  جهان يکسر خراب از وضع اين مسندنشينان شد  :قوله
  راع ن مربـا ايـانـمـت هـيـاصـود خـث بـلـثـم

ع را اين مرب: گفت اگر مي. تع نه خاصيمثلث نقشي است از عالم مرب: اعتراض
فتأمل, بود درست مي, ت مثلث استخاصي.  

ت اوست چنانکه از زهره بر صاحب فهم پوشيده نيست که از مثلث ارادة خاصي: جواب
در مصرع نظامي و از ناقوس ارادة آواز ناقوس هم در شعر اين حضرت يعني 

  :شعر ,)۷۶۴ ص(فرمايد  علي حزين که ميشيخ 
  که از زهره خوشتر شد آواز او

  :شعر. يعني از آواز زهره
  خانـة عـشقي     کافر شدن داريم کو بت     سِر
 

  را جاي نغمة ياحي شود ما      که ناقوسش به  
 ]۲۲۸ص , ديوان حزين[  

اين در .  بيان استهاي فن جاي نغمة ياحي شود و اين از شعبه يعني نغمة ناقوس به
  .تراود اي که مطلوب معترض است صريحاً از الفاظ اين شعر مي صورت اراده

  ابروي کجت بر سريک مه دو هالل است  :قوله
  اين معجزة حسِن تو يا سحر حالل است

  . مقابلة معجزه با سحر حالل خرِق عادت است و الّا سحر مقابلة اعجاز است:اعتراض
 هم خرق عادتي است وگرنه صدق اين سحر حالل انکار مقابلة معجزه با: جواب

در جواب اين انکار زباِن ملهم غيب روِّح . آرد دعوي جز شاهد تسليم برنمي
  :شعر, طَبعه يعني خواجة شيراز بدين عنوان سروش کرامت گرديده

  معجز است اين نظم يا سحر حـالل  
 

  هاتف آورد اين سـخن يـا جبرئيـل         
 ]دهلي, ۲۷۸ص , ديوان حافظ[  

گلچين , دردي آشام خمکدة دشوار گزيني, سار ميکدة معني آفرينيگ و باده
صاف بادة انصاف يعني زاللي در مصطبة مثنوي محمود و اياز , بهارستان رنگين مقالي

ت ساغري بر مستاِن بادة تحقيق پيموده و خمارآلودگان خمخانة سخن را اين کيفي به
  :شعر, ة معني نمودهئسرمست نش

 مي سحر حالل و جام اعجاز ردازـپ هـانـر افسـاي شاع بيار
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tΑt“Ρ«مقتضاي آية کريمه  از خرق عادات جناب شيخ است که به! آري r&uρ #YŠθãΖ ã_ óΟ©9 

$ yδ÷ρt� s? z>¤‹tãuρ šÏ%©!$# (#ρã�xÿx. 4 š�Ï9≡sŒ uρ â!#t“ y_ tÍ�Ïÿ≈s3 ø9$# ∩⊄∉∪«کمر زبان عرصة غيب در دفع  دامن به. ١
  .اند جور فسادش پرداخته

  گرديده زره پوست براندام شـهيدان     :قوله
 

  مژگان کشي دشنه شکارست ببينيد    
 ]۳۵۱ص , ديوان حزين [  

  چه معني دارد؟» دشنه شکار«: اعتراض
پرست هنگامة اوهام بود تا  حيرت» شکار دشنه«تي در ترکيب فقير صهبائي مد: جواب

مطالعة دو چند گردت رنگ مشهور معني ريخته است هردريابد که از چه کيفي 
ا ظهور همان دشنة هوش شکار هنوز چه خونها که در ام سه نسخة جديد برآمد

خيال رسيد که  در عالم اضطرار چنان به) ۷۶۵ ص(انداخت  دل مضطرب نمي
 او باشد يعني معني کسي که دشنه شکاِر مگر دشنه شکار مرکبي خواهد بود به

من ا از آنجا که ام. کار کردهايست که دشنه را ش  او آنچنان شکارکنندهمژگاِن
 ئاًطَلَبيشدجناگهان نسيم اعانتي از گلشن امداد غيبي وزيد يعني ,  واقع است فَو

نظر  در همين باب به,  که ورقي چند از فتح علي خان استالباطل ابطالنسخة 
و . ساز گرديده اين عبارت زمزمه ديده شد که زباِن خامة عندليب نوايش به. رسيد

چنانچه در . ]است[» دشنه گذار«و صحيح . غلط کاتب است» دشنه شکار«
محمد حسن خان  ف و خوش بطريق يادگار بهخط مصنّ ديواني که اکثرش به

  . انتهي کالمهمن ارادالتحقيق فلريجع اليه. مسطور است, ص استحسن تخلّ
 ناه خودغلطي است که کاتبان کورسواد گ» دشنه شکار«صحيح و » دشنه گذار«! آري

  :شعر, الحق ميرزا صائبا تبريزي چه در سفته که چنين گفته. اند ف بستهرا بر گردن مصنّ
  الم معني رودـبان بر عـز کاتـآن ستم ک  هيچ از چنگيز خان بر عالم صورت نرفت  

انصافي طينتي که در حسد و اعتساف از معترض پاي  روزي از روزهاي پيشين بي
ال الطائل برکشود که سلَّمنا ليکن در اين صورت هم ؤس زبان بهپيش راقم , آورد کم نمي
معني خنجريست که عياران  چه دشنه به. شود رفع نمي, اي که مزمن خاطر است خدشه

                                                   
  .٢٦آيه , )٩(توبه   .1
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اندام  گذاري پوست بر بر اين تقدير از دشنه. خنجر کوچک است, و در استعمال. دارند
شکل مستطيل دارد نه ,  پيدا شودچرا که زخمي که از دشنه بر بدن. زره چه طور شود

اين همه زره  با. تواند رسيد حلقة زره باشد از تير بهم مي زخمي که مشابه به! آري. گرد
در اينجا از تشبيه زره چه اراده . براي محافظِت بدن است از تير يا خنجر و شمشير

حلقة زره  بهه تشبيه ناقص البتّ زخم خنجر را به! اي خودپسند: گفتم. ملحوظ خواهد بود
و هر که اندک وقوفي بر . و اين اساليب بيشتر زبان زدة اکابر است. توان کرد تشبيه مي

هيچ  به) ۷۶۶ ص(و اين معني . ب همچو امور نخواهد بودمتعج, علِم بيان داشته باشد
و از زره شدن پوست اراده از سوراخ سوراخ شدن . ايراد نظير ندارد وجه حاجت به

  . چنانکه بر سياق فهم پوشيده نيست. تنه محافظ, اوست
  گنجد ه نميئدر ساغر هشياران اين نش  :قوله

  ارض زيبا راـرت زدگان دانند آن عـحي
  ]۲۱۱ص , ديوان حزين[

ه در شراب است نه ئزيرا که نش. ه در ساغر طرفه حيرت استئمظروفيت نش :اعتراض
  .در ساغر

هاي حيرت معترض  ة خمار آلودگيت شعر ميرزا صائبا چارافزايي کيفي هئنش: جواب
  :شعر, خواهد کرد

تـاز داشـاغر آغـام را در سـة انجئنش ت هيچ خودرايي نکردساقي ما در مرو 
باشد  ه در شراب است و آن در ساغر ميئو ِسر در اين معني آن است که چون نش

سا صفِت   سرمهآلود و اند و از اينجاست سرمه ه در ساغر نيز جائز داشتهئمجاز بودن نش به
از سرمة حروف چنانکه . خواهد که صفت چشم باشد وگرنه قياس خود چنان مي, نگاه

  .توان کرد و الفاظ هردو شعر سواد نظر روشن مي
  :حاجي محمد اسلم سالم؛ شعر

  ام طوسي ريخت که سرشِک شفقي از مژه  دـادم آمــي ه بهــگاهي کـود نـآل هــسرم  
  :مير نجات؛ شعر

  ساي تو کُشد نگِه سرمه آن را که مي  ت برآيد ز تربتشـاه مسيـنرگس س  
 ران مهر گرفتند سها راـنظ کوته يتجلّ ي بهگشتند ز حسن تو تسلّ :قوله



  ١٤٨  قند پارسي

  

هرچند شطحيات شعرا بيش از آن است که گفته . کوته نظران سوء ادب است: اعتراض
  .ليکن اين قسم از شيخ بعيد است. شود

دهد چه پير تا جوان و از دانا تا نادان  معترض خبر ميقول سوء ادب از حسد : جواب
مالحظة کفر و شرک هرچه  ادب و بي لحاظ سوء آگاه است که شعرا بي

زده  از عالم تحقيق حرف مي, اگر شيخ خالف شعر. زنند گپ مي, خواهند مي
 محةالر وگرنه آنچه گريز؟ خواجة شيراز عليه. ه اين معني از او بعيد باشدباشد البتّ

  :فرمايد؛ شعر مي, زعم ثقات هم از اوليا و هم مقتداي شعر است که به
  پير ما گفت خطا در قلم صنع نرفت       

 
  آفريِن بر نظر پاک خطا پوشش بـاد       

 ]دهلي, ۱۸۳ص , ديوان حافظ[   
  :شعر, نواز گرديده اين زمزمه سامعه اش به و جائي زبان خامه) ۷۶۷ ص(

  ميکده و چهره ارغواني کن      برو به 
 

  کاراننـد  صومعه کآنجا سياه     به مرو
 ]دهلي, ۱۸۸ص , ديوان حافظ[ 

خسرِو شيرين . نظران نخواهد بود کاران کم از کوته پوش و سياهظاهر است که خطا
  :آور گرديده؛ شعر چنين زبان, سخن که خسرِو ملک عبارت و پادشاه اقليم معاني است

  نم با خلق و عالم کار نيستک آري آري مي  کند گويد که خسرو بت پرستي مي خلق مي  
س بايد که اين معني از ايشان حسن اوقات اين هردو پاک بينان عالم تقد پس نظر به
جا  و حال آنکه کاوش دقت بي. و ناخن اعتراض چهرة معني بخراشد. نيز بعيد باشد
 مراتب تعداِد تاِب و همچنين در کالم اساتذة ديگر بسيار است که طرف. دخلي ندارد

  . نداردشمارش
  مالم لب خاک مي ور برـپاي خم من مخم به  :قوله

  سبوي قسمتم خشک از دل عمان برون آيد
  ]۳۳۵ص , ديوان حزين[

معني  يکي به. دو معني مستعمل است خاک بر لب ماليدن در محاورة ثقات به: اعتراض
فالمحاله اين هر دو معني در اين شعِر شيخ . حاشا و انکار و دوم اخفا و استار

  مرد شيخ خالِف جمهور چيست؟! يارب. شود رست نميد
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. بنا بر پاس حرمت, مراد حضرت شيخ استار مخموري خود است پيش مستان: جواب
زيرا که چون سبوي قسمتش از دل دريا خشک برآمد پس ضرور شد در پاي 

و اين رسم . مالد لهذا خاک مي. خم مخموري را که دارد از مستان مخفي سازد
پس معني آن . مالند خاک بر لب مي, که براي رفع بوي شرابميکشان است 

مالم تا همه کس بدانند که اين هم شراب  باشد که در پاي خم خاک بر لب مي
گونه در  مراد شيخ هيچ. خورده است و خاک بر سر افشان بادية محرومي نيست

دماغ مستي بادة کدام غفلت کاسة  دانم که سيه ا نميام. پردة خفا نبوده است
معترض را از بادة هوش تهي ساخته و لشکر چه مخموري بر بنگاه حواسش دو 

  .اسپه تاخته
  در نگشايدـش سکنـر پيـآيينه نظ  در دولت خود بيند اگر دولت وصلت  :قوله

کوشش کسي  محاورة غريبي است که به, کسي کشادن) ۷۶۸ ص(نظر پيش : عتراضا
  .آشنا نيست

ايست که از  خود محاوره, انب کسي و چيزي کشادننظر در کسي و چيزي يا ج: جواب
نظر فقير  ه بهالبتّ» نظر پيش کسي کشادن«ا ام. غايت شهرت حاجت سند ندارد

در اين صورت که در کالم اين حضرت يافته شد در درستي آن . بائي نيامدههص
چه سخن؟ طرفه حيرت است که از نسبتي که انوري و خاقاني يا اساتذة ديگر 

چه . شيخ چرا قابل اين معني نباشندحضرت . اند بلة تحقيق مقلدان گرديدهقبيله ق
الحقيقت خلعتي است شايسته آن جناب شهرة  وجود شرف زبانداني که في با

ر فضل و کمالش چه قدر آوازه در گنبد نيلگون فلک انداخته و طنطنة تبح
وش هوش ا چه بايد کرد که گام. علومش گوش ساکنان ربع مسکون کر ساخته

وگرنه چه . بصيرتي بر چهرة بينش افگنده اند و نقاب بي پنبة نارسائي آگنده را به
و در . معني دارد که قول اساتذة ديگر چون نزول وحي همه قابل تسليم باشد

  .اينجا ناخن انکار چهرة شاهد قبول بخراشد
  ار يوسف ماـه نيلي رخسـشد از طبانچ  :قوله

  روزگارشديگر چه طمع باشد ز اخوان 
  ]۳۷۴ ص, ديوان حزين[



  ١٥٠  قند پارسي

  

 طبةًاسکان دوم در کالم قدما هست ليکن نادره گويان قا طمع هرچند به :اعتراض
جناب شيخ يادگار سلف , بلي. دانند ٰي که اسکان آن غلط ميآرند حتّ متحرک مي

آرد که پاس آن  خاطر مي ين را کجا بهمتأخّرطرز و طور . است و اقدام قدماست
  داشته باشد؟

ا اگر يکي از ام, تحريِک دوم بسيار است ين طمع بهمتأخّر هرچند در کالِم: ابجو
تتبع و تقليد اکابر آن چنان بسته بر او چه زبان عيب توان کشود؟ چه  ان بهمتأخّر

ان را در استعمال آن متأخّر, گاه در زبان قدما چيزي نفس زده گرديده باشد هر
 رتبة کالم شيخ از مراتب کالم گفتگو است و حال آنکه) ۷۶۹ ص(چه جاي 

در اين صورت . ان در گذشته در سلک مرتبة سخن قدما منسلک گرديدهمتأخّر
طور  سکون ميم به حسد و اعتساف چرا احتمال نشود که استعمال طمع به بي

, فرمايد العراقين مي حتفة خاقاني در الدين الشعرا افضل متقدمان است که افضل
  :شعر

  چون غواصان شده نگون سر  رـع گوهـطم ني بهـگردون بي  
نظر معترض  سکون دوم در مصرع شيخ غلط کاتب است که به تر اينکه به و طرفه

  :ع, طور تحريِک دوم خود هست بدين وگرنه به. رسيده
  ديگر طمع چه باشد ز اخوان روزگارش

واني  از ديالباطل ابطالچنانکه فتح علي خان در نسخة » چه«بر لفظ » طمع«تقديم  به
  .نقل کرده, خِط جناب شيخ است که به
  دـآي زي نميـشان چي دگي از چنگـبرون در زن  :قوله

  مگر از گور ايشان سگ برد مشت استخواني را
  ]۲۵۱ ص, ديوان حزين[

  کش فک اضافت را چه خوان است؟ اي لفظ استخوان پيشي: اعتراض
از آنجا ,  معني استچرب و نرمي زبان خامة ناظم هروي که خوان ساالر ملک: جواب

ةالصلٰو ات جواني زليخا از نخل دعاي يوسف عليهکه در استلذاذ ميوة کيفي 
لقمة  برخوردار شيريني گفتار گرديده گرسنه چشمان مائدة حسرت را دهن به

  :شعر, دوزد تسکين مي
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  يک مشت استخوان يک پيرهن نور ز  ورـــاسـرون از داغ نــد بـــي آمـگل  
گرديهاي چپ و راست که عبارت از گرد گشتن مطالة دواوين و  هقطع نظر از هرز

مين ين و اشرف متقدمتأخّرقول اين حضرت که افضل , منشأت اساتذة پيشين است
هرگاه چيزي در کالم معجز نظام حضرت شيخ منظور مطالع . است خود سند است

واي بر ناداني . ددانم که با اين همه اعتبار زبانداني چرا قابل اسناد نباش گردد نمي
مشتي بوالفضول که کامل عياري اين نقد سره بر محک تجربه نازده در پلة ) ۷۷۰ ص(

اند  اگر هرزه نگردند در منزل. آرند گذارند و از جيب سبک سنگي سر برمي سنگ کم مي
  :مصرع, و اگر لطمة امواج توهم نخورند مقيم ساحل

  »داند کس منزل نمي چه سازم پيش پا را هيچ«
طاقتي کشيد و سرگرداني  گرديهاي هوس آخراالمر سر از گريبان جادة بي هرزه :اتمهخ

سرنگوني  سرنگونيهاي شغل تحرير خامه به. جستجو عاقبت در منزل تسکين آرميد
هاي صفحة نامه آخر بروسياهي تيره بختي  ها کشيد و رو سفيدي وليضانفعال ف
تو خورشيد  و پر. ب برآيدگر از جيب همين شمروشني صبح اجابت . انجاميد

صداي آمد و رفت انفاس بر دعاي , اقبال از اوج همين تيرگي چهره کشايد
  .هاي نگاه تماشائي جلوة مدعا باد پرستي ضع حيرتصهبائي آمين کناد و و
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  ها حزين الهيجي شخصيتي متفاوت در تذکره
  ∗احمد غني خسروي

هنرمندان پارسي زباني   محققّان و,علماء، ادباء، شعرا، دانشمندان ميان هزاران تن از از
 اي هندوستان آمده صاحب نام و آوازه شدند، عده به هرمناطق ماوراءالنّ خراسان و که از

ي ذاتي و خدادادي ها زهممي  وها ويژگي  بافراديچنين ا. اند هميشگي يافته شهرت پايا و
ادب  دانش و اهل قلم و  حيات که بعد از مرگ نيز، صدها تن ازةدور خويش نه تنها در

 هنر، دانش و بينش آنها , انديشه, تفکّر، زبان, تا پيرامون حياتاند آن داشته هنر را بر و
  .پژوهش قرار دهندآثارشان را مورد تحقيق و   کتب و,فرسايي نموده قلم

هند که توانسته چنين جايگاه  گوي در ي ماندگار و هميشه جاويد فارسيها چهره از
دست   بهآن دارد، قلم  قلم و انديشه را بر,ي را براي خود کسب نمايد و اهل تحقيقمهم

تحقيق و پژوهش بزنند، يکي هم شيخ   به ادبي او دست, علميشخصيت پيرامون ,گرفته
  .هيجي استعلي حزين ال

جمله محدود کساني است که صاحب  نظيرش از استعداد کم  باحزين الهيجي
  فصاحت و, شعر، علوم شرعي, هنر، ادب,ي دانشها عرصه ي فراوان درها توانمندي

 حزين .ه بوده استغير وي نويس  تاريخ و تذکره, عربادبيات  شناخت زبان و,بالغت
او مورخ  . نثري قوي و پرمايه است در کنار آن صاحب,شاعري است توانمند

عربي  لغات فارسي و پاياني از  بيعين زمان ضمن اينکه خود گنج  در,دستي است چيره
اعم از فارسي و  علوم شرعي، ديني، عربي، صرف و نحو و دستور درکنار آنکه بر. است

                                                   
  .نو ي دهل,ية اسالميه ملّة جامعيفارس بخش  درياستاد دانشگاه هرات و استاد اعزام  ∗

 



  ها حزين الهيجي شخصيتي متفاوت در تذکره  ١٥٣

  

حزين جاي مانده از  به آثار. عربي، استعداد، شايستگي و توانايي خاص خود را دارد
  .الهيجي بيانگر استعداد، لياقت و توانايي اوست

ولي  .مانده است همت مردم هندوستان سالم باقي  باحزين الهيجي تقريباً آثار
 توجه يي که پيرامون آثار حزين الهيجي انجام يافته چنداني درخورها تحقيق و پژوهش

تفحص قرار نگرفته منطقي مورد تحقيق و   مستدل وةگون  به هم ازين جهت که.نيست
  خالي ازاًدر پهلوي آنکه بعض .و هم اينکه دستخوش تحريف و اغراق قرارگرفته است

هاي  بهجدي و از جن  بهالبتّه نيازمبرم و حياتي است که آثار حزين. بات هم نيستتعصّ
 سر مندان آثار او از هعالق گوناگون مورد تحقيق و پژوهش علمي قرارگيرد تا مخاطبان و

 ,ابهام پيچانده است  ازةهال ابهاماتي که زندگي او را در مي و پريشاني ناشي ازدرگ
رود،  مي شمار  بهگونة مشترک  بهظايف محققّان ايراني و هندي اين از اهم و. نجات يابند

فراموش . ت ايران و هند و همة فارسي زبانان استمشترک دو ملّ چون حزين افتخار
 بازبيني قرارگيرد نه هاي گوناگون مورد دقّت و بهار او از جنگوييم آث  مينکنيم که وقتي

ي دوبارة معرف  بهگونة انفرادي  بهبار ديگر و مثل هميشه اين معنا که طبق معمول يک به
متفکّران   دانشمندان و, ادباء, علماءةحزين بپيردازيم، کاري که هميشه و در مورد هم

  .نارساستگوي انجام يافته که اغلب ناقص و  فارسي
 , نقد, قضاوت,مشکل اساسي که ما هنوز دچار آن هستيم همين است که رأي

  متفکّر، دانشمند و, شاعر، اديب,ي ما پيرامون يک نفرعارفها  تعليل و بررسي,تحليل
 کمتر ها  در گذشته.احساسات شخصي است  باآميز، کلّي و همراه  اغراق, عام,عالم غالباً

 اثر ةاين معنا که نويسند  به. اين نقيصه خالي و مبرا بوده باشدکتاب تحقيقي داريم که از
شرح و   بهخواستة شخصي خود انديشيده و هر آنچه را من باب پسند وي بوده  بهفقط

خود اين جرأت را داده که چيزهايي را   به حتّي گاه.تفصيل کامل آن پرداخته است
معتبرترين کتب تحقيقي فارسي در   بهسفانه وقتيأمت. اصل اثر بيافزايد  بهخود نيز از

نخستين کتبي که در   با اين مشکل.خوريم اين مشکل برمي  بهکنيم  ميگذشته مراجعه
 وجود داشته و تا زمان ما ادامه يافته ,گوي نوشته شده مورد شعرا، ادباء و عرفاي پارسي

، وحيدالتّاسرار، االولياةتذکر ,الصوفيه طبقاتکتبي چون   بهکافي است نظري. است
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همت  آثار حزين الهيجي تقريباً با
مانده  مردم هندوستان سالم باقي

هايي  ولي تحقيق و پژوهش. است
که پيرامون آثار حزين الهيجي 
انجام يافته چنداني درخور توجه 

 .نيست

تا چه حدي عميق و  يابيم که موضوع ه بياندازيم، آنگاه درميغير و االنس نفحات
 .استاي  ريشه

 ,فردوسي  بهوقتي محقّقي مطلبي راجع
ادب و گر بزرگان  حافظ و دي, سعدي,مولوي

ي معرف  بهنويسد، ضمن اينکه  ميفرهنگ فارسي
پردازد، که اغلب   ميقول خودش  بهکامل او

 ,اشکال و اشتباهات کلّي هم نيست ازخالي 
 چون در بيشتر موارد نويسنده توان دسترسي

مورد شخص مورد نظر را  منابع جديد در به
همان آثار گذشتگان مراجعه   بهندارد لذا مجبور باز

حتّي گاه حاوي چنان اشتباهات . نارسايي فراوان بوده است  بانموده که آنها همراه
ي فاحشي را ناديده ها تواند چنين غلط  نميانندة مبتدي همفاحش و کلّي است که خو

 عمل  بهرآن تذکّ تکرار در منابع ما از  بهقطعي است که وقتي يک اشتباه کلّي. بينگارد
 ,يابد  ميت عام مقبولي,کرده ت پيدا عموميةآيد باالخره همين اشتباه فاحش چون جنب مي

  .نمايد  ميايجاد تحقيقات علمي ةعرص که نقيصة بزرگي را در
جمله  ي مورد نظر، ازها تمام ويژگي  بهزعم خودش سعي دارد  بهبعد هم صاحب اثر

صرف  ادب و ,اخالف اسالف و , زبانشناسي, مذهب، دين, ادب, آثار، عرفان,زندگينامه
 معلومات ديني و ,تأثيرگذاري  مريد و مرادي، تأثيرپذيري وةاسفار، رابط ,و نحو عربي

  توانايي,ي شاهيها دربارها، امراء شاهان و خاندان  بارابطة او , و شاگرداناساتيد ,شرعي
ه بپردازد که اين امر از يکسو کاري غير و حکمت , نجوم, منطق,تفسير و حديث او در

ي ها  بخشةهم و از سويي تخصّص و آگاهي کافي نويسنده را در دشوار و گاه ناممکن
 لذا از نظر منطقي هم. باشد  ميناممکنات گاه ازطلبد که امکان چنين امري هم   ميفوق
هم که  عصر امروز در. شود چنين موضوعي را تحقيقي پنداشت و آن را پذيرفت نمي

  .قوت خود باقي است  بهمشکل همچنانن تخصّصي شدن هست همي روزگار
  اغلبها شرقي. شود  ميهمين مورد ديده  هم بيشتر درها غربي  وها تفاوت شرقي

نمايند که اين امر   ميشکل عام و گسترده مطرح  بهي گويي پرداخته موضوعات راکلّ به
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  اغلبها برعکس غربي. تحقيق و پژوهش کمتر دارد  بههم آسان است و هم نياز
. پردازند  ميتحقيق و پژوهش  به پيرامون موضوع مشخّص و معين,جزييات پرداخته به

  . قابل اعتماد و اعتنا ست,عوض موثّق ر مشکل و وقت گير ولي د,اين کاري است شاقّه
 ادبي و هنري خويش , علمي,ي بزرگ فکريها ي قلّهمعرفکه ما در اي  مشکل عمده

 تحقيق و پژوهش  به چه خوب است وقتي ما دست.اين نقيصه همراه است  باداريم
 فراموش نکنيم. مهارت مان باشد  توانايي و,ذوق  بازنيم سعي کنيم کارمان متناسب مي

 آدم زند ضروري نيست که وي حتماً  ميکار تحقيق، نقد و پژوهش  بهوقتي کسي دست
تبحر داشته باشد کافي  قدر که در عرصة مورد نظر ذوق و همين. الکماالت باشد جامع

يابد که نويسنده در فالن بخش مشخّص و  است و مخاطب در همان قدم اول درمي
هريک از ما پيرامون موضوعي مشخّص و معين  يعني اگر. نمايد  ميمعين نقد و تحليل

نقد و بررسي بپردازيم از يک طرف از   به بزرگ علمي ادبيشخصيتمورد يک  در
پراکنده گويي رهايي يافته، ازطرفي هم اهل تحقيق را پيشرو و راهنماي خوبي خواهيم 

پرداخته و جزييات  ها به ي چنين آثاري يکي هم اين است که اگر کتابها تاز مزي. بود
شود   ميوسيله خيلي از کسان را  بدين,دارند  ميگونة مشخّص ارايه  بهموضوعات را

شود چون   ميشکل پراکنده مطرح  بهکه اگر موضوع کلّي و داخل کتاب کشاند درحالي
مطالعه  زودي از  بهتواند، لذا  نميعالقة خود دست يافته مطلب مورد  بهآساني  بهمخاطب

تواند   ميهمچنانکه يک فرهنگ خوب لغت. نمايد  ميرا ناخوانده رهادلسرد گرديده آن 
 يک تحقيق خوب و ,ي لغات راهنمايي کندها  مفهوم و ريشه,ما را در شناخت معاني

دي ها تواند ما را ياور و  ميجزييات هم  بهمراجعه  باي علميها پردازش  بامتناسب
آن اشد نياز   بهو دانشجويان ما پژوهش , اين موضوعي است که اهل تحقيق.خوبي باشد

 امروز هم انتظار نداريم که يکشبه ,ه اين مشکل قرنها دامنگير ما بودهالبتّ. را دارند
نظر نماييم هم قدم  آن صرف  اين نقيصه شده ازتوجهکه م ولي همين. برطرف گردد

  .نيک و مفيدي است
 مشکل را داريم،  هنر و علم همين, عرفان,مورد اکثريت اهل ادب همچنانکه در

 هرچند ما تذکرة شيخ حزين .شيخ علي حزين الهيجي هم از اين قاعده مستثني نيست
سفانه اغلب کساني أدسترس داريم ولي مت قلم خود او دست ناخورده در  بهالهيجي را
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  کمتراند تحقيق و تفحص زده  به شعر و جايگاه علمي او دست,که پيرامون حيات
  .اند  داشتهتوجهن الهيجي در مورد خود گفته آنچه شيخ علي حزي به

  »ظن خود شد يار من هرکسي از«
جمله ادباي فارسي زبان در هند است که ضمن شهرت زيادي که  حزين الهيجي از
يي در حق او صورت ها همان تناسب هم اغراق و کوتاهي  بهدر اين سرزمين دارد

 ديگران هم ,عمل آورده  بهو ذکريکه در مورد ااي   وقتي نخستين تذکره.پذيرفته است
  .اند  چيزهايي را هم بدان افزوده بعضاً,ناآگانه آن را تکرار نموده

کنيم تا ببينيم آنچه   ميگذريم، فقط در يک مورد درنگي ها مي از ساير بخش
 يا از روي غفلت و يا هم از روي تعصّب آنچه را تذکّر ها صاحبان بعضي از تذکره

موضوع بحث ما . گويد مطابقت و نزديکي دارد  ميآنچه حزين  باي تا چه حداند داده
گويي در اين  مبالغه  به او را متّهمها تذکره  مطلبي که بعضي از.وزي حزين استاند دانش

ي علمي خود ها  و آموزشها اين معنا که آنچه حزين در قسمت دانسته  به.اند مورد نموده
آغاز کتاب  اين دوبيتي که حزين در  به.باشد  مينت نداشته حتّي ناممکواقعي تذکّر داده

  . کنيمتوجهشرح حال خود آورده 
  مـايي تو کنـال کبريـف کمـتوصي  ناي تو کنمـه ثـان کو کـياراي زب  
  داي تو کنمـفاي  اني که تودادهـج  بساط ما تهيدستان نيست  بهچيزي  

هيجي خود بيانگر بيت مقدمة تذکره شرح حال حزين ال کنم که همين دو  ميفکر
عاي . توانسته آدم کم توقّع و قانعي بوده باشد  مياين است که او تا چه حدچون اد

  :مة همين کتاب مرتبة باالي علمي را ننموده است و باز از زبان خود او در مقدگونه هيچ
 احوال خود ةچشم عبرت مالحظ  بهآشفتگي تلف کرده  بهچون سرگشته عمر و”

 عبرتي نديد و ةگذشته را براي نگرندگان خالي از فايد ايام ترا نمود، سرگذش
اشتباه افتد اما  ي تخليط وها نقل احوال ديگران بسا باشد که ناقل بنا بر سبب در

 از احوال و واقعات ة خواست که شم.حال خويش مجال اين نيست در شرح
ز و اختصار خود که در اين عجاله بخاطر مانده، بردارد و در آن رعايت ايجا

پژوهان نگردد و دوستان  تا طول مقال و آرايش عبارات مورث مالل خرد. نمايد
نظر   بهمول از ناظران کرام اينکهأم. اين کاران را تندکاري باشد را بادکاري و
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ها که  برخي از کتب تذکره مراجعه بهبا 
بحث و فحص  مورد او نوشته بهدر 

کتاب  دقّت به اند و با پيرامون او پرداخته
قلم خودش  حال حزين که به شرح

يابيم که چقدر ميان  تحريريافته درمي
هاي شيخ  ها و گفته نوشتة صاحبان تذکره

 .حزين الهيجي تفاوت موجود است

طلب مغفرت اين محروم کوي سعادت را معاونت   بهم نگرند وت و ترحشفقّ
 .“»اً هي لنا من امرنا رشدربنا امرنا من لدنک رمحه و«. فرمايند

تواند نشان دهد وقتي او شرح   ميقلم حزين الهيجي تذکّر يافته  بههمين مطلب که
 دقّت تمام و از روي درستي تحرير نموده است که فردا جاي  بهحال خويش را نگاشته

  .يي را باقي نگذارد بهشک و ش
يک   بهدر مورد اينکه حزين مربوط

ادب و عرفان  اهل علم و  ازةخانواد
 چون نه .ي نيستشکّ است جاي هيچ
آن اشاره نموده، که   بهتنها حزين شخصاً

او در آغاز . ساير منابع هم بدان معتقدند
  :نگارد  ميکتاب خويش چنين

و جد فقير شيخ عطاءاهللا از معارف ”
علماي زمان خود بوده خان احمد 

م او مبالغه نموده و بعض استعدادي که داشته در تعظي  بهخان پادشاه گيالن نظر
صحبت شيخ جليل  ه قزوين بةه را از آن استفاده نموده در دارالسلطنمراتب علمي

چنانکه . اند هم داشته  با مؤانست تمام,الرحمه رسيده  عاملي عليهمحمد الدينبهاء
شرح حديث معراج که از تحقيقات عاليه ايشان است بتقريبي در فواتح آن  در

الرحمه نموده و از مصنفات ايشان است شرح  شيخ عليه با ذکر صحبت خود
التماس خان احمد خان نوشته و رسالة اثبات   بافارسي بر کليات قانون که

واجب که تعداد دانش اوزان معلوم تواند شد و رسالة حل شبهه و جذراالصم و 
ير رسيده نظر فق هامه طاب ثراه ب والد علّةکتابخان خط ايشان در  بهاين هردو رساله

  .“هما تکميل نموده استغير وبر حصول فارابي   مبسوطيةو حاشي
در مورد اينکه خاندان حزين الهيجي اهل شعر هم بوده شکي نيست چون هم 

  :پردازد  ميتذکّر آن  بههم خود حزين ين مورد موجود است و امنابع در
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 عاشقانه والحق سخنان. کردند  ميگفتن شعر رغبت داشته وحدت تخلّص  بهجدم
 دو هزار بيت  بهديوان شان غريب. نظير افتاده  بياش در کيفيت و حسن بالغت

  :از اوشان است.نظر رسيده است به
  ري داشته باشدـعاشق خب معشوق ز  خوب است محبت اثري داشته باشد  
  ر بال و پري داشته باشدـد اگـآي مي  ق و نيامدـ عشةکدـآتش  بهتهـدل رف  
  آيا شب هجران سحري داشته باشد  و سياره شمرديمبس ثابت  مرديم ز  

  ٭
  “خم خانه سوختيم  بهقنديل کعبه را  طاق ابروي جانانه سوختيم  بهدل را  

موضوعي که بيشتر از همه مورد مناقشه است همين مسأله کسب تحصيل حزين 
 در ها زعم بعضي از صاحبان تذکره  بهالهيجي در دوران خردسالي است که گويا حزين

 اينکه  خوب است قبل از. مبالغه نموده استحد ت کسب تحصيل خويش بيش ازقسم
  :گفتة خود حزين نظري بيافکنيم  به کنيمتوجهد رين مو ا درها قول تذکره به

آن آوان  تعليم نمود در  بهعمر برآمد والد مرحوم اشارت سال از چون چهار”
 از اعالم روزگار در اصفهان الرحمه که  شيرازي عليهمحمدشاه  اموالناي اعظم ملّ

خدمت ايشان براي تعليم   بهامه مهمان بود، فقير رابود روزي در منزل والد علّ
سه نوبت  تسميه اين آيت را موالناي مزبور بعد از. روي تيمن حاضر نمود از

°Éb>u‘ ÷yu�õ« ,تلقين نمود $# ’Í< “ Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷�Åc£o„uρ þ’ Í< “Ì�øΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅ è=ôm$#uρ Zο y‰ø)ãã ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θßγs)øÿtƒ 

’Í< öθ s% ∩⊄∇∪«ي  در دو سال سواد خواندن و خطّ. فاتحه خوانده نوازش فرمودند,١
تر  شغلي نزد من مرغوب تحصيل حاصل شد هيچ  به و شوق مفرط.ميسر آمد

ل صرف و ئرسا  به کتب فارسي از نظم و نثر خواندم.خواندن و نوشتن نبود از
چند از منطق اي   رساله.فقه مشغول ساختند و بزودي فرا گرفتمنحو عربي و 

 .آن فن زياده شوق و شعف پديد آمد و درست اخذ کردم  بهتعليم کردند و مرا
فرمود و شوق   مينمود و تحسين  مياستادي که داشتم از زکاء شوق من تعجب

  .“گرفت  ميافزوني

                                                   
  .۲۵-۸آيه , )٢٠(طه   .1
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انب خود حزين الهيجي گويي است وقتي از ج همين قمست چه جاي مبالغه در
فرسايي نموده که  که بسياري از تذکره در همين باب قلم تذکّر داده شده است؟ درحالي

  .گويي است گويا حزين آنچه را تذکّر داده مملو از اغراق و زياده
  :دهد مي در قسمت آغاز سرايش شعرهم چنين تذکّر

مدتي . گفتن ميل شد  بهيافتم و  ميچون طبيعت موزون بود از شعر لذّتي عظيم”
مخفي بود چون استاد مطّلع شد مرا از آن منع نمودي و والد مرحوم نيز مبالغه 
در ترک آن داشتي و مرا صرف طبيعت بکناره از آن ممکن نبود، چيزي که وارد 

 .“داشتم در سن هشت سالگي مي نوشتم و پنهاني  ميشد  ميخاطر
همين کتاب تذکره  خويش در تحصيالت ةقسمت ادام حزين الهجي همچنان در

  :نگارد  ميحال شرح
 نمود و در خدمت موالنا ملک حسين قاري قرآنتجويد   بهوالد مرحوم اشارت”

و از قاريان ممتاز بود تا دو سال قرائت نموده اصفهاني که از صلحاي زمان در آن فن 
وب  حسن قرائت من مرغ,چند رساله در آن علم خواندم و از آن فارغ حاصل آمده

شرح  .تعليم من پرداخت  بهامه از فرط اشفاقي که داشت خودپس والد علّ. اسماع شد
 و هشرح شمسي، و تهذيب و شرح ايساغوجي ,شافيه شرح نظام بر و کافيه جامي بر

 مطولحواشي و مختصر و تلخيص و تمام   باالعين حکمت و شرح هدايه و شرح مطالع
من اليحضره  فقه و  دراالحکام شرايع و افع و ارشادن مختصر و جعفريه و بيباللّ مغني و

خدمت عارف معارف قدوه   به همچنان مرا. در حديث را در نزد ايشان خواندمالفقيه
عزلت گزيدگان  اهللا روحه که در آن وقت از سطالقاني قد اهللا مشايخ کرام شيخ خليل

 .رسيدم  ميخدمت ايشان  بهسه سال  بهبودند، برده خواهش تربيت و ارشاد نمودند قريب
خدمت ايشان نخواندم ليکن هر روز مطلبي و مسئله بر  خصوصي در  بهاگرچه کتاب

فرمودند و مرا معلوم نبود که اين   ميدادند و آن را تعليم  ميخط خود نوشته  بهکاغذ
نمود که   مي نفس چنان التفات و مبالغهةعبارت از چه کتاب است در اصالح و تزکي

الحق که اگر قصوري استعداد  .ان آن قاصر و دل از اداي شکر آن کامل عاجزبي زبان از
 وي از .رسانيدي  ميبايست  ميمقامي که  بهمن نبودي بر آيينه برکات ترتيب آن بزرگوار

 از حاالت و ةاگر خواهم که شم. ظاهر و باطن بود اکابر مشايخ عارفين و جامع علوم
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اوقات و طور معاش آن عالي مقام را شرح دهم کرامات و مقامات و مجاهدات و ضبط 
 تطويل انجامد بالجمله چون طبع ايشان موزون و احيانا بگفتن شعر رغبت  بهسخن

 بلکه گاهي امر. فرمودند  نميسخن بود از آن چندان منع  بهميل من  بهنمود و مطّلع مي
ن گهربار ايشان لفظ حزين از زبا  بهکردند و تخلّص  ميخواندن چيزي که گفته بودم به

  :ثبت افتاد  بهقدوة کرام  اين رباعي از اشعار آن.است
  نـش نشيـر ريـجگ کي برـکان نم  ش نشينـيا در دل درويـوخ بـاي ش  

   خويش نشينةتـکنارکش  بهيک دم  از هجر تو دامنم گلستان شده است  
 تربيت امه تعليم وآن والد علّ  پس از.رحمت حق پيوستند  بهايشان ايام همان در

 الدين قوام دالحکماء مير سية گيالني که از تالمذالدينفاضل عارف شيخ بهاء هفقير را ب
 قدري از کتب .نشينان و جامع فضايل صوري و معنوي نمود الرحمه و از گوشه عليه

 . خواندمشرح چغميني و اسطرالبل ئ و رساالديناخبار و قدري از کتب احياءالعلوم 
فرمودند و جمعي از مبتديان اهل   مي کتب اخالقةمطالع  بهشارتوالد مرحوم مرا ا

 آنچه را اخذ , قدري اوقات صرف مباحثه ايشان نموده,تحقيق هر روز حاضر شده
  .گفتم  ميايشان  بهنموده بودم

داري و   نفس و اوراد، عبادات و شب زندهة الهيجي از تزکيةباز در همين دور
  نفس دارد وةمطالعه و تزکي  بهنمايد ولي او شوق  مي ياداستراحت  بهالتماس پدر و مادر

 :نمايد  ميحسرت ياد با
  چون شاخ گل ازخرقه خودجام برآرم  مي کام برآرم فصل بهاري که ز کو  

هادي  مان آقامدرسه مجتهدالزّ ين زمان باز از مطالعه آثار شيخ طوسي در احزين در
دارد که نظر در حال  مي نمايد و اظهار  مي صالح مازنداراني يادمحمدخلف موالنا 

کتب استدالليه فقها و تشخيص طرق استنباط آنها   بهحديث و استادان کردم و رجوع
  .نمودم
  :دهد  ميهمچنان ادامه او
نوافل مشغول شوند   بهخاستند پيش از آنکه نيمشب که والد مرحوم برمي در”

 خواندم و  ميزد ايشان حسن کاشاني نمحمدمصنّفات موالنا  تفسير صافي از
  .“اتمام رساندم به
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کند که در خانه در حضور پدر صحبت محتشم   ميعلّامه مجلسي ياد آنگاه از
همانجا براي نخستين بار شعرش را در حضور  کاشاني و ساير شعراء شده و او هم در

  :پدر و ديگران خوانده که تحسين همه را برانگيخته است
سپس افاضلي را از اصفهان . پردازد  ميآن دوران اشعار خويش در ذکر  بهبعد

 او از کساني چون .آنها مالقات نموده است  بابرد که در دوران کودکي و جواني مي نام
داشته  او ديدار  باکند که چهار بار  ميياد )ه ۱۱۱۰متوفي ( مجلسي باقر محمدامه علّ

 ,گلستاني  به معروفدمحم الدينعلماء و دانشمنداني چون عالء  همچنان از.است
 استادالعلماء آقا حسين ,مشايخ بلده کمره  از, جعفر قاضيمحمد شيخ ,افاضل اتقياء از

 , آخوند مسيحاي کاشاني, شيخ علي از فضالي زمان, جامع فنون و علوم,خوانساري
 ثين مشهور، آقامحد  از صلحاي دهر، پسرش حاجي ابوطالب از,موالنا جامي ابوتراب

 از دانشمندان روزگار، ,زاده قاضي  باقر محمد ميرزا, از ذکيان علماءمحمد نالدي رضي
مهدي از دانشمندان   آقا, زمانة جامع کماالت از اجلّمحمد الدين شمس امرحوم ملّ

 محمد فاضل حاجي ,الکماالت جامع , گيالنيمحمد حاجي موالنا ,معروف در رياضيات
 ابراهيم قزويني محمددالعلماء ميرزا  سي,فدي فنون و مشربي شريف وصاها شريف

ين قوام داالفاضل ميرسيد الدسفرهاي  و اماکن و سير ذکر  به بعد. سيفي قزوينيمحم
  .پردازد  ميسفرهندوستان  بهخويش در داخل ايران و ممالک عرب و در آخرهم

د قلم خو  بهيي از کتاب شرح حال شيخ حزين الهيجي است کهها اينها همه بخش
ي مختلف موجود است ها  آن در کتابخانهةمرحمت ايزدي چند نسخ به, او نوشته شده
اگر ما واقع . آن مراجعه نمايند و از آن کسب فيض نمايند  بهتوانند  ميکه اهل تحقيق
برخي از   بهمراجعه  بامورد حزين قضاوت کنيم انصاف بخواهيم در  بابينانه و همراه

دقّت   با واند بحث و فحص پيرامون او پرداخته  بهو نوشتهمورد ا  که درها کتب تذکره
 ةميان نوشت يابيم که چقدر قلم خودش تحريريافته درمي  بهحال حزين که کتاب شرح به

 اميد است که .ي شيخ حزين الهيجي تفاوت موجود استها گفته  وها صاحبان تذکره
گفتة خود حزين مراجعه   بهترنوشتة صاحبان تذکره بيش  بهاتّکاء  بهاهل تحقيق و پژوهش

 جايگاه علمي و ادبي آن انسان شريف ,شخصيتمورد  کنه حقيقت در  بهنمايند تا
  .وآزاده پي ببريم
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  نوآورشاعري : شيخ علي حزين
  ∗الحسن ين عديس

ــري ــارس  پ ــان بن ــگ  رخ ــزار رنگارن   ه
 سـنگ پامالند هگنـگ غسـل کنـند و ب هب

  نـگ آه چـون کننـد    مهـديو  پرسـتش    پي
 ١ لطافت گنگيهز  شرافت سنگ ويهز

 هبنارس است ک رهش  ناموريفضال  ازيکي يجيه الين حزيا ين حزي علشيخ
 بنارس در اليها . استهيد بخشيخوش خرام  خود شعريحالوت با امواج رودگنگ را
 غالب در رزايم .اند هشد احترام ياد هان بهج کنار  وهگوش ره  دريخيتمام ادوار تار

 ياد هرا ب  خودي جوانن موقع ابتداي آ درد،ش ره شينا  واردي وقتشا ي جوانايهانت
 نظر اره اظچنين ره شن اية دربارياحتس بستان  دريرواني شينالعابد  زين.٢وردآ يم

  :يدفرما مي
  گرم ووايشه  دوم ويماقل  ازين است دلنشيا هينمد  وينقر  خلدست اريهش
  .٣است الحق مقام محمود رود،  ازبعضي ،هچا بش ازآ

   اسـت وائيهـ ب و ٓعجب ا   را بنارس
 

  ٤ است يي جا ه طرف ي عشق باز  يبرا
 )يريشم کينشب(                     

 

ــارس بوســتان  ــبن   خــزان اســت يب
  

  ٥شت جــاودان اســتهــهللا ب ايتعــاٰل
  )شنکرنات نادر(                      
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  بنـــارس چــشم بـــددور هللا  اتعــاٰلي 
   اسـت  چـين ه گفتا کـ   يکس بنارس را 

  

  شت خــرم و فــردوس معمــور   هــب
  ١ اسـت  ينجب  بر نوز از گنگ چينش   ه

  ) دهلويغالب(                         
 

  بنـارس مقـيم     ه ب يهيبود فق 
  

ـ  هودسـ آبادل     ٢اميـد بـيم    ه ب
  )نامعلوم(                     

 

  ياربـس  بنـارس زادگـان شـوخند   
  

  ٣م گستاخ چشمک بـاز عيـار      هب
  ) حکمتيمثنو(                 

 

  ملک پارس   هبنارس ب   صنم ز  آيد آن   يم
  

ـ   ه ب ه ک چون قند پارسي     ٤رود  مـي  هبنگال
  )حکمت  اصغريعل(                   

 

                         
  

                        ٥  
  )آبادي يحجوش مل(               

 ه جان گرفتين حزقلم علي  ازه بنارس ک معرفيآن باشد اما، هرچه حال حقيقت
  : استه بوديقت بر حقي مبٰنشايد

  يدارست پا و سخن ماهگذرگ مادر  يم رسخاطر آيندگان هب  مگريهگا
 است هساخت معتبر  وغني بسيار خود محضر از بنارس را ره شه کين حزي علخشي

 . استه بودي فارسي توانايشعرا  ازيکي کالم و  وحکمت وه فلسفبزرگ انداتاس از
  ويعرفان  و کالمية سلسلهکاين . نيسته مقدمينا  درين حزيعرفان  بحث مقامجاي
 ايي هشيو شعر ر موضوع دين ايريکارگ هب و  دارد طوالنية سابقيفارس شعر  درهيانصوف
 يعرف  وفاريابي يره ظي، خاقاني کالميمهمفا  ازهنچآ هک شد متذکّر يد باولي  نيست؛هتاز
 هتوج با کردند، ي را دنبال نمدف واحديه هضمن اينک در مد،آ يشعر م  دريرازيش
 بر را ما گر،ي ديسو  ازهيافت پرورش  حزينه کيمکتب و  سويک  ازين حزمقام علمي به
  ادراک اينه ک باشيمه کرده اشاري اساسينکات  بهمه مبينا ررچند مجمل ده دارد ي منآ
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 در اش ي شاعرةسليق  ذوق وة دربارهچنانک و يدآ يم نظر ه بطبيعي ياربس شاعر
  :سازد ياالمکان روشن م يرا حتّ  امرد اينهد  ميهئاسرگذشت خود ار

مجلس  م درهمرا .بود مستعدان منعقد از مجمع هعلّام منزل والد  درروزي”
 ملّا محتشم يت بين ايوانحاضران ا  ازيکي  بود،يانم  سخنان دررجاه از و طلبيد
 :برخواند  رايکاش

 وـد تـبلن دـ قريـدةـآف ييناـرع تو کمند قدان در  قامت بلنداي
م  ملّا محتش ديوانهک والد مرحوم فرمود .ه نموديغ بلينتحس حضّار  ازبعضي

 از ن مقدار آنمک است و  بياست اما کالمش استاد ، شاعريهمدآمن در نظر هب
باشد؛  سوزتر  گلوهک  نمک شايدهنکآ ندارد با  کندينمک  بي تدارکهحالوت ک

 اهديگرتن .شد  مستنبط تواندي معنينا او  مطلع بلندمينه  ازهحالوت چنانک از
 در  قامت راهچ .شود س نميطبع مانو  به، مصرع اولهدرست افتاد خرآمصرع 
 ه کيا« يگفت  ويلفظ قامت نبود  اگر.يست راست نهسليق  گفتن باهافتاد کمند
 . نمودندحاضران تصديق .ي بودهيد کالم پسنداين تواند» تو کمند قدان در بلند

دريتوان  اگريا هبازنيامد نوزه شاعري  ازه کدانم  فرمود ميه من شدهپس متوج  
  نظرچون و رسيد خاطر  بهمطلعي  مراهمان لحظه .ت بگو گفيتي غزل بينا
  اگرگفتيهک  فرمودهرسيد خاطر  بهيزي چهک دريافتند و من افتاد به  بازيشانا

  : مطلع بخواندمينحجاب مکن، ا بخوان و
 تو بلند خم جعد  کشديد از حرمص تو  کمندين مشکفريـاد از تطاول

 يگر ديتب مرا  بودندينتحس  درايشان  تا. گفتنداهفرين آو مدندآدر  ازحاضران
  : برخواندمهرسيد خاطر هب

 ا سـپند توهة جانوردـخ ادـب ه کينبنش  عاشقان آمدنت کويز  طورشد رشک
  گفتم درهنچ آفرمود  کردتحسين و مدآدر جا از  نيزهعلّام  والده مرتباين در
  :برخواندم ديگر .سته يت بينا  درملّا محتشم نيست، شعر

  خوش دلم دل عشق و است کار هد شمشکل
  خاطـر مشـکل پسـنـد تـو هـ بيـد رسـداـش
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 گفتند حضّار .غزل تمام خواندم گفتم تا مي يگر ديت بليمأاندک ت  بهمچنينه و
  الحال تراهک فرمود والد  ويستن مقدور  گفتن امروزههيبد شعر  طرز اينهک

  دره کقلمداني و ي؛ کنيع وقت ضاهک ن مقدارآ هگفتن دادم اما ن اجازت شعر
 ين نوشتن اداشت براي خود سرکار
  .١“انعام فرمود غزل مرا
 بزرگ و ي شاعر,يخ شهک درحالي

مکتوبات   ازيبعض اما,  بوديل جليعارف
 ةدانهمجت  وهيمان بر خصائص حک,مستند
  .کنند ي داللت موي
 ةيج نتيعيطب طور ه بنديهاسلوب ”
 عصر  دره است کابتذالي از يزگر
 ه حاکم بوديفارس شعر  برريوتيم

 يادا  درابتذال از يز گراين و است؛
 در  شاعران،نيه ذايهيرتصو  ويمعان
 و است؛ اعتدال برخوردار  ويروشن از نسبت روزگارشان، به يم،کل  وصائب شعر
 ةخوانند امروز ه است کهمدٓ درايا هگون هب» يدلب «شعر  در زمانية فاصلياندک با
  ٢.“کند ي مشگفتي اردچ نيز  راهگاآ

 ايتهن  راه دورينا شعر شعرالعجم کتاب پرارزش خود  دري نعماني شبلهعلّام
تکامل   بهيفارس شعر ادوار در  تکامل رااين او .شمارد ي مشاعري و  کمال شعرةدرج

 بنا ة درجخرينآ هک يدگو يم و کند ي مهي تشبيخ تاريط ا دره ساختن بناتدريجي
  دره است کيياهنره ت و تزئينا,ن آساختار تحکام اساس واس  بره عالوهمچنانکه

  .٣يرندگ مي کار  بهن بناآساخت 

                                                   
  .ينالمعاصرةتذکر  .1
 .۱۶ص ، ها آئينهشاعر  :ي کدکنشفيعي  .2

 .طـ  ، ص ح۳ج ، شعرالعجم: يعمان نشبلي  .3

  هند بعضي ويران ايمادان قد نقّميان در
ها  ه نقد شاعران از نظر قافيهمتوج
ا است ام  حشواند که چرا قافيه هشد مي
ه است ندادمورد نقد قرار   رايه قافيکس

  جلو احساسات وقدر که چرا اين
 يشانا  ويردگ ي شاعران را مهاي يشهاند
 آميخته ه سخنانيکند ک يوادار م را
 يدة خالف عقيا غلط حشو يا به

 .يندخودشان بگو
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ا هتن هن .شود  ميه شناختنوع ينتر  مشکلي سخنورنواعتمام ا  درييسرا هقصيد
  درهيو شمترينهمبودن  وار ه سلسليمعن  و بيانه بلکيفرد  وهقافي چارچوب وزن و

 يي اجزا،هيح مديجاب امچنينه و يز بودن گرجاذب  مطلع وبرجستگي .است هيدقص
  حزينهک  کردقبول يدبا کنند، ي م ايفاءيمه ساي مبتکرانه هيدقص نساخت  درهک ستنده

بکنم  ي مختصرةيس مقادانم الزم مي . استهبود  برخوردارحدي  تاهميشه هاصول ستّاز 
واضح   امريقتقتا ح يگر دي سراهيدشاعران قص چندتن از  وين حزييسرا هيد قصمابين
  .شود

  يخاقان  وحزين
حسن اتّفاق  و  دارندنزديکي ت بسياره مشابيکديگر  باطن باةيتصف  دريخاقان  وينحز
 ي معنيک  به بساهچ و اند ه بودملسو هيلع هللا ىلصارادتمندان حضرت پيغمبراز  ردوه هست ک انآ

  :المثل اند؛ في ه بوديکنزد
  ر صبح سر ز گلشن سودا برآورم      ه
 

   را بـرآورم    بـر فلـک او     ه آ صور وز
 )يخاقان(                             

 

  آورمبـر  را  چون جرس او هينچاک س  از
  

  صـحرا بــرآورم   بــه عقــلريانهشـ  تـا 
  )ينحز(                                  

اعتراف   صاحب نظريک ي ولنظيراند ي خود بيجا  دري عرفانمطلع ردوه
مصرع   درينحز رامان هراند   سخن ميمصرع دو  درهنچآاز   خاقانيهک کرد دهخوا
 فقط خاقاني طرف ديگر،  از.رساند اوج مي  به»ورمآبر را  چون جرس اوهينچاک س از«اول 
وم هتا مف وردآ ي ميرون وقت بتاسار از را  خودين حزيول داند ر ميثّؤصبح را م نگامه

  . کنددرد گسترش پيدا
  صبح به لسان چرخ مطرا شود   يچون ط 

 
ــه ــد مــن رخ ب ــر  مطــراهآب دي   آورمب

 )خاقاني(                                
 

ــنا   استه فگندخشکي  بههفسرد  دليکشت ــري ــشرده قط ــرآورم ه را ف ــا ب    و دري
  )حزين(                                      

 دارند يري چشمگتميهرحال اه ه بهکاربرد ه بيت بينا  درياقان خه کي کلماتکيبتر
  دري بحث، خاقاناين  ازهگذشت .يستند نن راضي آ ناقدان ازهک» مطرا« ةکلم رتکرا جز
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 ين، حز است، وليه الزم نبود شايدهک کند يجستجو م را  صبح نوم يکه  دوم بازيتب
 از  رايورت، لطافت شعرص ردوه در ي،معنو  ويمناسبات لفظ  در يگر، دطرف از

  .سازد ي مناوريه پيايدر  را کوچکية حال قطرعين در و دهد يدست نم
  :خاقاني گريز

 آورم مزکّا برياـنعت مصطف زو  مصفّا کنم ضميره آستان کعببر
  :ين حزگريز

 ورمآبر اـ و بطحيثرب ا ز خـاکـيدر  مصطٰفيهدرگا ه بهيدد طوفان کنم ز
  :ي خاقانمدح

 جنّـت ماوا برآورم راج دل بهـمع  صاحب معراج بر زمانهبارگا در
  :ين حزمدح

 تولّا بــرآورم س بهـدم نفــباش اـت  توآب والي  است بههخاکم سرشت
طرف  از .است  بارهگوش شنوند  بره است کهشد  تکرار»بر«ة  کلمي خاقانبيت در
 )ص(عشق حضرت پيغمبر  بهچقدر  راين حز» توب واليآ  به استهخاکم سرشت« ديگر،
 تيشرف قبول و افتد يم  جنّت ماواخيال  به محبوبشيوال  دري اما، خاقانکند ي ميکنزد
  .کند  ميهنگا دور از را

  ينحز  وفاريابي يرهظ
 ارت وه مينمقابل حز در است ه داشتارت کامله مسرايي هفن قصيد  دره کيز نيابيفار
 ناقص ي ممدوحفاريابي هنکآاول  .ه استود بتواناکه شاعري  ينيمب يم را  اويدست هچير
 يقزل ارسالن گدائ در  بريوي طلب حاجات دن برايهنکآ دوم  وکند يانتخاب م را
ل ه کاخ اه کشود مي ني راضهوج يچه ه و بيست نيه گناينچن مرتکب ين حزاما کند؛ يم
  شاعريمانا  وه عقيدهاست ک جا مينه از و  حساب کند)س(بيت لها در از ترهب را يادن
  .يدآ مي نظر هاو سست ب نرهمطابق  هب

  :يابي فارمطلع
 دهان دهدر د طعم شکر لب تو ذکر دهجان د  بهيلذّت شاد ح غم توشر
 :ين حزمطلع

 دهنشان د را  خدنگ قضايـد افگنيص دهة تو کشاد کمان دچون شست غمز
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ن ه محبوب دايهلب از و برد يشرح غم لذّت م از يطور مطلع خود  درفاريابي
 يف لط,ي معانناسبت اقتضايم  بههن  ولحاظ ترکيب  ازهنکه  بخشد، ي مرا شيريني خود
 بدارآ ي معانمه و يبار جوم ترکيبه ينمطلع حز  دريگر،طرف د  ازيول است؛

 و» قضا ير تخدنگ«، هالجمل ي فيم،کن  تصوريرنگ عرفان هب  رااگر مطلع حزين .پيداست
 )ع(ي حضرت عليانق متّ مواليةبرحسب کارنام و  شاعرةيد عقيبنا  بر»يدافگنيص«

  .کند ار ميشکآ را حقيقت
  :فاريابي
 ده بر رکاب قزل ارسـالن دهتا بوس ير پاي زهد انديشه فلک ن کرسيهن
  :کند ي انتقاد م چنينهسابق  بي غلوينا از  خودبوستان  دريرازي شسعدي

 النـزل ارسـ قياـ پيـر زيهن آسمان  کرسيهنه حاجت کهچ
  :شود ي معترض مورط ينا و نيست فاريابي يدعقا موافق  خودةقصيد در يز نحزين

 دهام طراز قزل ارسالن د هـخام تا يره ظيم نير نويسم غيث ازحدلوح

  ينحز  وعرفي
 يفرد  وهيقاف و وزن و  بحريک  درمختلفي يد قصاين حزيعل  ويرازي شياتفاقاً عرف
 يهرا ردوه ش مضامينيافزا  درهست ک ان آشاعر  دوين اين فرق بولي اند هسرود
  .اند ه داشتهجداگان

  :عرفي
  رامـت نخورد نيشتر ال و نعمه مم راهارباب  گزد ياقبال کرم م

  :حزين
  شاداب کند کشت الم راه کهيگر کو تم راـس ان خارـرگ ج اـب  بوديوندپ
 مينه  برينحز است و بيت ۷۴ ي دارا)ص(عالم دو مدح سرور  دري عرفةيد قصاين
 ه شب يکه کگويد ي محزين ,ير زةباب قصيد در . استه کردين تضمهيدقص روش دو

  : استهيد رسانپايان بهآن را 
  رقم راه تازينا حرـالس ياضرخوانديـم  يمجام رساندان  بهه نامشب اين  بهپاسي
  :عرفي
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  يني کام جان ب گويمه چي بربندهيدگرد خود ز
  مـان بيـنيه ي زاويـدنش دذکـر اشـتيـاق به

  :ينحز
 ينيزان بـخ ـار بيهب تا رم راـگذرکن دفت  ينيام تا گلستان ب هصفح سوار نظرکن در

  :يعرف
 ان رفتمهست زمن ه شتاب ار طلبي! انه تمـان رفـتابـش رـعم در م زـ غيم اـرفت
  :ينحز

 ان رفتمـ جانيپ ران ازـجان گ رستم از  رفتميران منزل و از اينه ک يارانهمژد
زبان  شعر ادوار  بهيهگاآ با  ويادب  وي علمينشب با رامذکور  هيدگا دحاصل اگر
رزو، آسخنان خان   دره کيمرس ي منتايجي  بهينحز شعر مورد  دريم، بسنجفارسي

 حاصل سخن . استهدداده ش  الزمتوضيحات ي کدکنشفيعياستاد  زاد وآابوالکالم 
ة مرتب مقام و  ومعلومات و  شاعره کييجا زيرا دارد؛ ي گوناگونه وجوحزين ، شعرهنکآ

 هيد رسدف خود بخوبيه ه بهخرباشد، باال رثّؤم  اوير شعةدرج و شعر ر او، داجتماعي
  :يسدنو مي خاطر غبار زاد درآ ابوالکالم هچنانچ .است
 ندوستان نيزه در . داشتيراني ا موسيقيةالعات کامل دربار اطّين حزي عليخش”

  دوهفته يک  بود، درهپتن در  اوهک زماني در .يادگرفت  راندوستانيه موسيقي
نر حاضر ه  ارباب کمال و. بوده مخصوص کرديقي محافل موسروز را براي

  .١“گفتند ي سخن ميقي موسيک بارايهتار از  وشدند مي
  :است تر هپسنديد زادآ نزد ينحز  شعراين و

  ندارمهـة پشمينخرق  ازشرمندگي يبان بود، زدم چاک گرتا دسترسم
حشو  جا و  بي يعني؛دهد يجواب نم يق، دقمعني  به قدماءايهيفرد  ازياري بسيهگا

 اهيف رديگرد  بودن باهينقر  وزن ويل تکم وجودش برايه کاي هعنوان کلم  به، فقطهمدآ
 ه بودهيند گوطور مستقل مورد نياز ه وجودش به که کلمعنوان يک ه بهالزم است، ن

  حشوا ياهنوزه اکثر اين اند ه گفت»نوزه« رديفشعرا با  ه کيياه از غزلبسياري در .است

                                                   
 .۲۸۲  و۲۵۶ ، ص م۱۹۶۷نو،  ليه ديمي، اکادهتّيه، چاپ ساخاطر غبار :ابوالکالم آزاد 1.
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 ايهيب عيگررا مثل د  کارم اينه کس يچه خواند و ي نمهيندمقصود گو  بايااست 
  دو يکيهکاست  ين حزديوان رزو برآ خان ة فقط در رسال. استهمتقدمان نقد نکرد

 :رسد ينظر نم ه بمورد يبن آ وريآ ياده کهمدآ ه باراين  درهنکت
 نوزهت از مزار ـندسبار بلـمرا غ نوزه سوار آن نازنين ز ترکتازي

 يمعن  است، مطلقاً دريف ردي محض برايت بينا  در»وزنه«  يکه نماند کمخفي
  :يت بينا  دريزن  ندارد ويدخل

  مايهـن ماهود در دـالب شـ قخار  فگنددريا  بههي مژگان تو گرساصف
  مخلّ اصل مطلب است، وه ندارد بلکيمعن بطي به ريچه »ما« لفظ ي ثانمصراع در

  :يت بينا  درزني
 ١ بودهکام دگران است ک  بهه بادين اهورن وش مراه برد از فسون مي  اکنون بهلبت
 يه گا. محض استيدزا  ندارد ويت بيمعن  مطلق دخل دراينجا  در»بود هک« لفظ
 واداشته يبا زايهمجاز  ويات کناايجاد به  شاعران راهک مچنانه اهيف ردينالتزام ا

  استهمدآ يا هيد قصي عثمان مختارديوان  درهجمل  است ازهاند کشيز نييگو هياو به
  :مطلع به

  ان در تيغ  ه گشادند بر ج   چون
 و باز دـ باشيـغت  ملکخنجر

  يـغ سـر ت  يار شد    را دست  ملک
 يغت خنجر تـ اسيقلم اسعد

  :يدگو ي ممعترض
ـ  يکـي را   خنـجـر و تـيـغ     ٢ست خنجر تيـغ   هول تو   ه يکل  مـ دان

ا ه هنظر قافي  نقد شاعران ازه متوجند بعضيه  ويران اميادان قد نقّميان در
 چرا ه است کهمورد نقد قرار نداد  راهي قافيا کساست ام  حشوهقافي  چراهاند ک هشد مي
 هکند ک يوادار م  رايشانا  ويردگ ي شاعران را مايه هيشاند  جلو احساسات وقدر اين

  نقد برايه هنمون  از.ينددشان بگو خوةيد خالف عقيا غلط يا حشو  بههميختآ سخناني
  :يدگو  ميه کين حزيات از ابحق يکي رزوست درآ خان ايه سخنين اهيقاف

 ـان بـرآورمهپـردة پـن را بهـ تداغ يرگي تهيد اگر نکند دخورشيد را”

                                                   
 .ه مقدم۴۷، انتشارات توس، ص  اوهاي غزليباترينز  وي زندگهيجي الحزين  .1

 .۲۶۲ ص مايي،ه ينالد  استاد جاللتصحيح  بهي عثمان مختارديوان  .2
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 يوبيع  خود ازاين ورم تمام بود وآ برهپرد  است، ازي عبارت غريب»انهپن ةپرد«
  .١“ استه کرديجاد اشعر  دره قافيهاست ک
 يجيه الين حزيواند  ازاي ه ممتاز حسن، نسخقايآت مه بهم  ۱۷۹۱ سال در

 ي قل ملک عليهن نسخآ اصل ه است که چاپ شدصورت عکسي  به)ه ۱۱۱۳-۱۱۸۰(
  است وه بودشاگرد حزين م وه دوازدناقد قرن  شاعر و)ه ۱۱۷۰-۱۱۲۴ ( داغستانيهوال

 يان پس از پا،هنسخ خر اين آ در. استه انجام داد اصالحاته نسخينا  خود درحزين
 است اي ها قطعه هن افزود آ از يکيه چند ورق اضافات وجود دارد کين، حزيواند
 ة تجربين نخستداليلي،  بهتواند يم  ويست ني اصطالحيلا بحر طو مانند اميلبحر طو به

  .٢يدآ حساب شعر فارسي در زادآ يضعرو
 سيرا تا   اويعرب  وي فارسليفاتأبود، ت  استاديعرب  وي فارساتيادب  درحزين
 ،فستجريدالنّ، المنطق اصول، االخالق اصولند از ا ا عبارتهنآ ترينمه مهاند ک هجلد شمرد

 يورت ه ش بيشتره کينحز يختار يا الحالةتذکر ،ينالمعاصرةتذکر ،نآيدالقرتجو
سبک  شعر از در شت و سرشار دايذوق  ويف لطعي طبي، واست کتاب مينهخاطر  به
 باديآ يم عظيدل بيعني ينجانب اةپسنديد يار شاعر بسي وهرچند .کرد ي ميروي پنديه

حقّيمن  بر است، ه بود,ر محبوب من، بنارسهش  بهها چون وابسترا دوست نداشت ام 
 کنم ائت قرياتي او ابستايش  باشم و درهت داشتدل دوس جان و را از  اوهواجب دارد ک

  : زمان اوستةکنند م منعکسه  است ويفم لطه هک
  يکي فگار   م دست و اين   ه ه ب ه داد دو خصم 

  انـد  همزبـان شـد   هزبردست    من دو  خون هب
  ة تــو وعــديــبا فر غمــم رهکــرد  دويکــي
   خــراب مــرايا ه در ديــدهنــ  ويدلــ  درهنــ

   دارممنــشينها دو هــجــر تــو تنه  بــهنــيم
ــه ــدل ب ــد  يبعن ــان نرس ــت فغ ــن نوب    چم
ــدا ــا  وگ ــههش ــتن  ب ــ از جيياه ــده   ان رفتن

ــو دشــمن جــانيکــي   يکــيروزگــار   وي ت
  يکــي يگــسار چــشم م مــست يکــيهنگــا

  يکـــيدرد انتظـــار جـــر يکـــي ه بــالي 
ــ  دويــنا از ــ نيامــدهخان ــرا ب   يکــيکــار  ه ت

ــا يکــيهدل شکــست ــ ج ــرار ين ب   يکــي ق
  زار يکــيهــ  ازيم جــورت اگــر گــويثحــد
ــن ــار ددري ــهي ــاري  ب ــار ي ــشد دچ   يکــي ن
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  ١٧٢  قند پارسي

  

   رايــاران يــست الفــت و انــصاف نرهــد هبــ
ــرد ــز گ ــدانه حادث ــت  مي ــر اس ــار پ    روزگ
 ر دارمـ خبدرـق ين انـيزـل حـ وصزمـز ب

   يکـي  سـوگوار   نـشاط اسـت و     يف حر يکي
ــ  ــد ک ــدا کن ــدهخ ــن از برآي ــار ي ــي غب   يک

 يـ يککنار ت درـرم داشـ سهـخودان  بيهک
 يم، را درج نماين حزي عليخ وفات ش تاريخه مقالين اپايان  دره کدانم مي ترهب
 .عام است  مقبول خاص وي نامعلوم است وليات ابينالق ا خهگرچ

ــه ــان زند بـــ ــادب در زمـــ   هيـــ
  آور گـــــستران نـــــام  ســـــخناز

ــيوة ــ ز  اوشـ ــداه هيوشـ   اســـت جـ
  بــس  ويــنم غم يــاد وي مــن ازهنــ
 

  ين بــــود حــــزهيگانــــاوســــتاد 
   قــرينه نبـود ينحــز  بـا کــس يچهـ 

ــة او ز گفتـــ  ــ هگفتـ ــتزينهـ   ا سـ
  »ينغمـ   و حزين«م  ه ست تاريخ ه

 )ه ۱۱۸۱(                           
  



  حزينتذکرة احوال شيخ  نگاهي به نگاري و حديث نفس در ادب فارسي با خاطره  ١٧٣

  

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  ∗

 



  ١٧٤  قند پارسي

  

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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  حزينتذکرة احوال شيخ  نگاهي به نگاري و حديث نفس در ادب فارسي با خاطره  ١٧٥

  

 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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  ١٧٦  قند پارسي

  

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 



  حزينتذکرة احوال شيخ  نگاهي به نگاري و حديث نفس در ادب فارسي با خاطره  ١٧٧

  

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
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  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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  حزينتذکرة احوال شيخ  نگاهي به نگاري و حديث نفس در ادب فارسي با خاطره  ١٧٩

  

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
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  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
  

                                                   
 .۷۴۷کوشش ايرج افشار، جلد سوم، تهران، ص  محمد مفيد مستوفي بافقي، جامع مفيدي، به  .1

 .۷۴۹همان، ص   .2



  ١٨٢  قند پارسي

  

  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي
  ∗چندر شيکهر

طالب بن عبداهللا بن علي بن  شيخ محمد علي حزين که اسم کاملش محمد علي بن ابي
بن نورالدين بن محمد بن ) اسحق(بن اسحاق ) اسمعيل(عطاءاهللا بن اسماعيل 

بن احمد بن الدين محمد  الدين علي بن علي بن يعقوب بن عبدالواحد بن شمس شهاب
زاهد گيالني بن روشن   بهالدين ابراهيم معروف الدين علي بن شيخ تاج محمد بن جمال

 شيخ راتخلّص اين حزين و   بهصمتخلّاست امير بن بابل بن شيخ پندارالکردي سنجان 
اند که از افاضل علماي  دربارة خانوادة وي گفته. او اعطا کرده بود  به١اهللا طالقان خليل
الدين اردبيلي مؤسس  صفي  بهسرسلسلة آنان.  قمري بودنده از سدة دوازدهم ايران

رسد و خاستگاه اصلي اين خانداِن علم و ادب و عرفان، شهر  دودمان صفوية ايران مي
الدين  شيخ شهاب. آستارا است که اينک در كنار درياي خزر و نزديك اردبيل قراردارد

در الهيجان متوطّن گشت و همين است که و  د از اين شهر بيرون آمحزين علي جد
گيالن   بهکه پدرش ابوطالب زاهدي شود؛ درحالي خوانده مي» حزين الهيجي«حزين، 

اآلخر   ربيع٢٧تاريخ   بهاصفهان؛ و حزين در شهر اصفهان  به و چندي بعد٢مهاجرت کرد
 ه ١١٣٥حزين تا سال . جهان گشود  بهم چشم ١٦٩٢ ژانوية ١٧ مطابق با ه ١١٠٣
 و محظوظ سرود ي مشعرشهر اصفهان مشغول درس و اکتساب علوم همه جانبه،  در
ماسب بود، ته و شاه ) ه ١١٤٢ :م(گذراني و قربت شاه حسين   خوشومجالس طرب  از
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  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي  ١٨٣

  

حزين طبق گفتة بهبهاني در 
، نما االحوال جهان مرآت

قول برخي  هشت سال و به
چهارده سال در دهلي 

 .خوشي گذراند روزگار را به

ويژه محاصرة شهر   بهايران و  بهدر واقعة هجوم افغانان در سومين دهة قرن دوازدهم اما
، بعد از سرگرداني و ه ١١٤٦سال   به.دشت محزون  روزگار حزين در حقيق,اصفهان

قول صاحب   به. رهسپار ديار هند گرديداقپناهي در شهرهاي ايران و عر آوارگي و بي
رخت توکل بر ” که او نيز از بندرعباس ,الشعرا رياض

دريا انداخته و عازم هندوستان   بهسفينة اراده نهاده، دل
 .»يوم نيز پيدا شدبعد از ده «، شيخ حزين نيز “گرديد

، حزين در سال نما االحوال جهان مرآتقول صاحب  به
رفت و  درياي عمان  به]بندرعباس[ از آنجا ه ١١٤٦
 بعد از يک ماه  وباد و کنار ِسند رسيد بندر تتّه خدا به
 و دو سال در صوبة ملتان رفت  بهف در ِسندتوقّ
 و سپس وارد  نزديک آن شهر اقامت نمودهياي قريه
نظر اشتباهي است؛ بدين جهت که » اي اقامت دو سال در قريه«اما . ١شدشور هند ک

 ةمرآنواز خان هاشمي صاحب  شهر تتّه رسيد و شاه  بهه ١١٤٦حزين در ماه شوال 
شده، در  عامره ذکر  که در خزانة,، غالم علي آزاد و ميرزا احمد علي طوريآفتاب نما

رفت بدون شک در  دهلي مي  به آزاد که از راه بهکّر.حزين داشتند بهکّر شرف مالقات با
  . با او مالقات کرده ١١٤٧سال 

بهکّر رسيد و پس از اقامت يک   بهقايق  از راه خداآباد بااالحوالةتذکرحزين، طبق 
و  ه ١١٤٩حزين در آن شهر براي مدت دو سال يعني تا ماه شعبان . ملتان رسيد  بهماهه،

 شيخ عقد ثرياطوري که صاحب . بود) ه ١١٤٩القعده  تا ذي( الهور بعداً براي سه ماه در
  :نويسد غالم مصحفي همداني مي

  .٢“الملک انجام تخلّص پايين شدةدهلي تشريف ارزاني فرموده در حوالي عمد  بهحزين”
 الملک امير بهادر خان، متخلّصة، حزين يک سال در خانة عمدثريا عقدطبق تذكرة 

در دهلي حزين راحت نبود و مثل اينکه احساس غربت . بود) ه ١١٥٩ :م(انجام كابلي  به

                                                   
  .١٦ ، ص١، مصحح علي دواني، ج نما االحوال جهان مرآت: احمد بهبهاني، آقا احمد بن محمد علي  .1
  .٢٢، ص ثريا عقد: غالم امروهي، شيخ همداني مصحفي  .2
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 رايات قهرمان ,در اين بين. الهور مراجعت نمود  بهعزم واليت  بهباز. کرد يمو بيگانگي 
دهلي تشريف   بهحضرت شيخ البد. هندوستان افکند  بهپرتو ورود] شاه يعني نادر[ايران 

  :قول خودش  به.١ و مخفي ماندآورد در کلبه اين ذرة ناچيز منزوي
 ٢ات کو؟ اي خانه خراب خانه دشت گردي تا چند حزين به

نواب   بهاي خطاب طوري که از نامه. واليت خودش بازگردد  بهخواست وي مي
  :نويسد آيد، مي صدرالدين محمد خان برمي

”انورود قهرمان اير[نموده هجوم هموم ] در دهلي[ت يک سال افزون اقامت مد [
الهور کردم   بهآرام ساخت و عزم بر بيرون رفتن از اين ممالک مصمم شده مراجعت بي

گوشه که اتفاق  قندهار رفته ممالک خراسان هر  بهو پيشنهاد خاطر اينکه از صوب کابل
  .٣“شود عزلت گزينم

شاه  دست نيروهاي نادر  بهاما زمان باران در رسيد و همان زمان خبر تسخير قندهار
. دشواليت منصرف   به از فکر بازگشتنکهي انهايتدر وسوسه انداخت و   بهحزين را

دهلي بازگشت   بهه ١١٥١سال   بهسهرند و نهايتاً  بهسلطانپور و سپس  بهوي از الهور اول
  :نويسد ، علي قلي خان واله داغستاني ميالشعرا رياضو چنانکه صاحب 

دليل خصومت و   بهالهور خزيد، اما آنجا ه بشاه حزين مجدداً در زمان اقامت نادر”
 قول واله  بهدشمني حاکم الهور، زکريا خان بهادر دلير جنگ، نتوانست بماند و

  .“آباد بازگشت شاهجهان  بهسالمتي دوباره  به٤نامه حسن قلي خان کاشي  بهداغستاني، بنا
ول برخي ق  به، هشت سال ونما االحوال جهان مرآتحزين طبق گفتة بهبهاني در 
مدها و روزگار خود در اوي از پيش. دگذران شيوخ  بهچهارده سال در دهلي روزگار را

 پايان کتاب. دهد يدست م  بهتاريخ حزين، يا تاريخ احوالدهلي گزارشي در کتاب 
  :عبارت زير است به

                                                   
  .٢٠١، تصحيح پرفسور شريف حسين قاسمي، ص الشعرا رياض: نواله داغستاني، علي قلي خا  .1
  .٦٩، ص ديده مردم: »عبدالحكيم شاه« الهوري، حكيم بيگ خان ملقّب به حاكم  .2
  .١٢١، ص االحوالةتذكرحوالة  سرفراز به  .3
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  )٢٠١ م، ص ٢٠٠١، تصحيح پرفسور شريف حسين قاسمي، كتابخانة رضا، رامپور، الشعرا رياض(



  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي  ١٨٥

  

حزين را چندين بار مهابت جنگ، 
شهامت جنگ و صولت جنگ، 

. کردندبنگاله دعوت  هايي به نامه  با
مقصد برسد  خواست به دلش مي

واليت عازم شود، اما  تا از آنجا به
کهولت و کسالت نگذاشت از 

 .بنگاله برود آباد به عظيم

  .“خونين جگر ساختم  بهاختياري بود و نه در رفتن، چندي] هند به[چون نه درآمدن ”
  :عيربا

  برخيز حزين از سر دنيا برخيز
 تنـها تو در ايـن انـجمـني بيـگانـه

  زين کهنه دمن تو اي مسيحا برخيز
 برخيـز از ايـن ميـانـه تنـها برخيـز

  .١فَأسألُ اَهللا الغفرانَ و اَنْ يبِدلَّ ِبالفَرِح الْاَحزانَ ِانه جواد کرمي
ه است کن نوشته يچن االحوال ةتذکردر 

آباد تا حال  شاهجهان  بهمجمالً از حين ورود”
 ئة که آخر سال اربعه و خمسين و ما,تحرير

بعد الف است، سه سال و کسري گذشته که 
  .٢“سر رفته  بهدر اين بلده

دليل آب و   بهبعد از اوضاع ناخوشايند و
، ]فرهنگيو علمي از نظر بيشتر [هواي بد 

باد براي عزم واليت از شهر اکبرآ  بهمجدداً
 ه ١١٦١سال   بهقول مير غالم علي آزاد بلگرامي،  به.بندر هوگلي رهسپار بنگاله شد

تک [ حزين يک بياض ,محمدآباد بنارس رسيد و در همان اقامت کوتاه مدت به
اما  .دشپتنه وارد   بهبعد از آنجا وي. ٣نگاشت] اش در کتابخانة رامپور است نسخه
نواب سيد غالم حسين خان . آباد برود لوتر از عظيمجوي اش نگذاشت که  حوصله
  :نويسد  ميسيرالمتأخرينآبادي در  عظيم
در رفتن از خاک سياه هند بود،   بهآباد رسيده عازم عظيم  بهچند بار آن عالي مقدار تا”

  .٤"تقدير مساعدت ننمود
ر اواِن آباد بود و د رسد که حزين چندين بار ساعي جلو رفتن از عظيم نظر مي به

که دربارة  بودبيشتر مهمان راجه رام ناراين موزون . ٥اقامت محل اقامت را نيز تغيير داد
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 بعد از تردد يک ه ١١٦٣نهايتاً حزين در سال . شداو در همين مقاله بعداً ذکري خواهد 
است که شده  اشاره بارهين ا در الکالم صةخالدر . بنارس بازگشت  بهاي، سال و خرده

هر   به.داد را مسکن و مقر خود قرار] آباد و بنارس عظيم[شيخ اين هر دو شهر بالجمله 
  :گويد مي. آرزوي خود برسد  بهرود و حال نتوانست از خاک هند در

 شب، روِز زندگاني ما رسيده است به هند گشـته زمينگيـر، ناتـواني ما به
  :يا

  در هجر حزين از غم جانکاه بمير
 نجـف ي بهآنقـدر نداري که درآيـ

  يک آه بمير چون شمع سحرگاه به
 جان تو درآيـد، تو دريـن راه بمـير

  .منظور از وضع مالي نيست، بلکه وضع جسماني است» نداري«واژة 
آبادي،   نواب سيد غالم حسين خان طباطبايي عظيمسيرالمتأخرينقول صاحِب  به

بنگاله   بههايي  نامهبا حزين را چندين بار مهابت جنگ، شهامت جنگ و صولت جنگ،
واليت عازم شود، اما   بهمقصد برسد تا از آنجا  بهخواست دلش مي. دعوت کردند

  .بنگاله برود  بهآباد کهولت و کسالت نگذاشت از عظيم
بنارس بازگشت و آنجا براي خودش مسکن،   بهه ١١٦٣سال   بهسپس حزين

اطالعات دربارة اين بناهاي . نمود اي بنا و دو مسجد و محل مقبره» باغ«ساحت يك  با
، تأليِف حسين قلي خان عاشقي عشق نشتر تأليف محمد رضا، نغمة عندليبحزين در 

 نابع ديگرداس عشرت هندي و برخي م  نوشتة درگاسفينة عشرتآبادي و  عظيم
 فقط يک اکنونآنجا دو مسجد ساخته شد که از آن  ,داس قول درگا  به.رسد دست مي به

 جاي مسجد دوم، مسجد ديگري  بهفاطمه، دست راست روضة به .است مانده باقيمسجد 
در حقيقت براي . م، توسط حکيم محمد جعفر ساخت ١٩١٨-١٩١٧/ه ١٣٢٦سال  بهرا 

  .١شد مسجد حکيم جعفر يک بخش منزل حزين براي ساختن حيات در فاطميين گرفته
 ساله بود، ٦٤وقتي که حزين . دبو ه ١١٦٧سال   بهکرد اولين مسجدي که حزين بنا
  :اي گفت دربارة بناي تاريخ مسجد، قطعه

                                                   
هاي فارسي موزة  ، فهرست نسخه)خطّي نسخة (عندليب نغمة: اي، محمد رضا بن ابوالقاسم طباطبا پتنه نجم  .1
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الملک ةدر دهلي امرايي، مانند عمد
و موزون در » انجام«ص بهمتخلّ
آباد و راجه بلونت سنگ در  عظيم

بنارس از ممدوحان و مشتاقان 
 .حزين بودند

  جبه بر خاک نه درين مـسجد      
ــاتف  ــا ه ــن بن ــاريخ اي ــر ت   به

 

ــا  ــست اينج ــراي عبادت ــز ب   ک
  ١ست اينجا   گفت درگاه حاجت  

 )ه ١١٦٧(                      
ه نوشتح آن روي لو.  ندارد، داراي نمايي ساده استيمقبرة حزين که امروزه رونق

  :شده است
  :بخش بااليي

  اهللا
  يا محسن قَد اَتاک الْمسيُء

العبد الراجي رحمةَ ربه حممد املدعو ِبعلي بن 
  .طالِب اجليالين اَيب

  :بخش پايين
 سـت چـراغ مـزار مـا صـبح قيامـت روشن شد از وصال تو شبهاي تار ما

  :بخش شرقي
  دانــم ام ديــگر نمـي ـودهزبــان داِن محــبت بـ

  همين دانم که گوش از دوست پيغامي شنيد اينجا
  :بخش غربي

  حزين از پاي ره پيما بسي سرگشتگي ديدم
  اينجا» رسيد«سر شوريده بر بالين آسايش 

عامره نيز يک بيت  در خزانة. آيد  برميه ١١٨٠، تاريخ وفات حزين »رسيد«از واژة 
  :شود  ميذکرآيد، اينجا در  برميکه از آن تاريخ فوت حزين 

ــوب   ــاعر خ ــصر و ش ــة ع   عالم
 تـاريـــخ وفـــات او نـوشــتم

  افسوس کـه از ميانـه برخاسـت       
 از فوت حزيـن حزين دل ماست

تا زماني که دودمان ميرزا . آيد  برميه ١١٨٠از دومين بخش مصرع ثاني، نيز تاريخ 
. اصطالحاً مجاور بوده است, انعنوان نگهب  بهحسن در تجارت با حزين شريک بود،

سنّت که  باره اهل مرز شرقي امام  بهاي نزديک در مقبره. خواند مي» يمن نور«حزين او را 
                                                   

  .٤١٦، ص تاريخ بنارس: مظهر حسين، سيد  .1
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اي بر مزار  کتيبه دارد، دستبند فروشان قرار» والي چوريان«در حال حاضر در تصرف 
  :ميرزا حسن کنده و در آن نوشته است

  دريغا کـه رفـت از جهـان ميرزايـي       ”
 ـاب حــزيــن قَدس اُهللا ِســرهجنـ

  که گفتيش دوران تويي زيب و زيـنم    
 وصي کرد و گفـتش تويي نور عينم

و مقبرة ديگران   خانه به با گذشت زمان ,متأسفانه باغ و بخشي از مسجد و مسکن
تصرف درآورد كه آن   بهباغ را خانم قتلق سلطان بيگم براي مقبرة شوي خود. ل شديتبد

  .جا مانده است  بهاي شكل خرابه  به حال حاضرنيز در
بنارس بازگشت از فضاي بنارس خوشش آمد   بهآباد  وقتي حزين از عظيم,هرحال به

و مردم آن را ستايش ـ  بود» کفرستان«قول بعضي نويسندگان   بهگرچه و اين شهر را ـ
  :دربارة مردم شهر گفته است که. کرد

 هر برهمن پسر لچهمن و رام است اينجا نـارس نروم معـبد عـام اسـت اينـجااز ب
  :يا

  صد کرشمه و رنـگ      پري رخان بنارس به   
 سنگ پامالند گَنگ غسل کنند و به به

  پي پرستش مه ديـو چـون کننـد آهنـگ          
 زهي شرافت سنگ و زهي لطافت گَنگ

  .س ساختمي بنارئو همين بوي دلبر و گَنگ، حزين را ماندگار دا
 راجه  وآباد  و موزون در عظيم»انجام« بهصالملک متخلّةدر دهلي امرايي، مانند عمد

عنوان سرپرست   بهوي. بلونت سنگ در بنارس از ممدوحان و مشتاقان حزين بودند
الدوله از  همچنان نواب شجاع. ساخت علم و دانش نيازهاي حزين را برطرف مي اهل

در اين باره اطالعات مفيدي . کرد زايش مرحمت شاهي ميحزين تحسين و ستايش و اف
حتّي راجة مزبور . ، وجود دارد]١٩١٦ چاپ[، نوشتة سيد مظهر حسين تاريخ بنارسدر 

گويي نيز  گاه در سخن  بهعنوان استاد پسر خودش چيت سنگ ـ که گاه  بهحزين را
سال   بهيرزا حسن از مسندجالب توجه است طبق يک . ديبرگزکرد ـ  مي آزمايي طبع
در دادگاه بنارس ذکر شده است که راجه چيت سنگ ده روپيه نقد براي خرج  ه ١٢٠٧

  .نمودند جهت خرج معتبره شيخ صاحب مقرر بهغيره و مبلغي مناسب  روشني چراغ و
. آمدند علم و خرد براي زيارت حزين مي مثل جاهايي ديگر، در بنارس نيز اهل

نويسان، دربارة بازديدهاي خودشان و شعرايي که  ه تذکرهويژ  بهنويسندگان متعددي،
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مثل . اند وضوح گزارش داده  بهند،ردک خودشان را در زمرة شاگردان حزين محسوب مي
  :نويسد ، عبدالحکيم حاکم الهوري كه ميديده مردمنويسندة تذکرة 

خَلق   بهبسيار.  رسيدم…صحبت شيخ محمد علي حزين  بهدر بنارس دو مرتبه”
. تکليف خواندن شعر کرد. در صحبت اول از اشعار خود چيزي نبرده بودم. رخوردب

وقت رخصت . خدمت نياوردم  بهپاس ادب  بهيادم نيست و اوراق نظر  بهگفتم اين وقت
  .١“غيره  و…تأکيد تمام فرمود که فردا صبح البته خواهي آمد

در . اند ذکر نموده يبمطالمالقاتهاي خودشان   بههمچنين خوشگو و ديگران راجع
 نويسي در هند، مانند شعرسرايي هنديان راضي نبوده که حزين از روش تذکره حالي

  :نويسد مياست و 
اند حيرت  ها که اين عوام با غرض فاسده که اشارت رفت ترتيب داده بعضي تذکره”

 زايست عاقل را، چه قطع نظر از رکاکِت عبارات و ژاژخايي منشآت، مشحونست
کساني را که نشناسند و . اکذوبات و خرافات، و مملوست از اشتباهات و الطايالت به

تحريف و تصحيف و هر   در کالم ديگران تخليط کنند هر…اند آنان نداشته  بهمعرفي
  .٢“برند کار مي ه همه را ب…سقط و غلط در نسخ افتاده باشد

 فرزند مير )ه ١١٩٩ :م(در زمرة شاگردان حزين، بنده علي خان باسطي دهلوي 
که ) ه ١١٧٥ :م(جان جايسي، ميرزا عبدالرضا متين اصفهاني  هللا، ميرزا حيدر بيا حبيب

، ملّا محمد )ه ١٢٦٠ :م(اند، سيد خيرات علي مشتاق دهلوي  او را عبدالرزّاق نيز ناميده
 خان کشميري، ميرزا علي نقي اهللا ثنا اهللا ثنا، حبيب احسن خان سامع دهلوي، شيخ آيت

رام، شيخ  نقي الهوري، مير محمد سامي دهلوي، مير محمد سميع نيازي دهلوي، مادهو
گلشن علي گلشن جونپوري خلف شيخ عطّار انصاري جونپوري، راجه رام ناراين 

هم شاگردي آرزو  به، ملّا محمد عبداهللا سابق که )ه ١١٨٧ :م(آبادي  موزون عظيم
، راي متهرا پرشاد خان قزلباش  بهنيز معروفد، ميرزا محمد رضا اميد يناز يم

، موالنا محمد باقر شهيد .)م ١٨١٠ :م(آبادي، چيت سنگ فرزند راجه بلونت سنگ  عظيم

                                                   
  .٦٦، ص ديده مردم: »عبدالحكيم شاه« الهوري، حكيم بيگ خان ملقّب به حاكم  .1
  .٣٠٠ ، ص١  ج،.شه  ١٣٤٨، انتشارات دانشگاه تهران، هاي فارسي اريخ تذكرهت: گلچين معاني، احمد  .2



  ١٩٠  قند پارسي

  

، ميرزا ١هران بوده استتكه موطنش احمدآباد و اصلش از اتراك ) ه ١١٧٨ :م(تهراني 
سرماية  زين سرپرستي و راهنمايي علمي حبا بسياري …محمد هاشم دل ارتيماني و

  .آيد دست مي  بهاطالعات دربارة شعراي ذکر شده از آثار فارسي. اند شعري اندوخته
 از زمرة ٢اهللا از مشتاقان و شاگردان وي، بنده علي خان باسطي ولد مير حبيب

شاه وي از  بعد از هجوم نادر. داشتهزاري جايگاه اعلي  منشيان شاهي و منصب شش
 شيخ غالم عقد ثرياصاحِب تذکرة . بنارس مهاجرت کرد  بهسلکهنو و سپ  بهدهلي، اول

  :نويسد مصحفي همداني مي
اندوز مالزمت  حسب آبخور جالي وطن کرده روزي در بنارس شرف  بهچون”

اينکه   بهمالحظه ايشان درآورد و نظر  بهمحمد علي حزين گرديده و ديوان خود را شيخ
دند که از اول تا آخر مستثني است براي شيخ فرمو. بر حسن و قبح او مطلع فرمايند

  .“گاهي فکر رباعي مضايقه ندارد و چنانچه همين کرد موزونيت طبع، گاه
  : نوشته استعقد ثرياهمچنان دربارة ميرزا محمد جعفر راهب، صاحِب 

ميرزا محمد جعفر راهب مولدي دارالسلطنت اصفهان بوده از سادات عالي مقدار و ”
کوچکش محتشم  درس بوده برادر شود چندي با شيخ هم فويه گفته ميبنابر سالطين ص

هند آمده چندي همراهي   بهرفاقت علي قلي خان واله داغستاني از اصفهان  بهعلي خان
  .٣“يافت امتياز الملک سعادت خان نيشابوري عزّ برهان
شتاقاني وجود اينکه شيخ دربارة اهل کشمير هجو گفته است، اما از آن خطّه نيز م با

  :هشد ذکر عقد ثريادر . استاهللا ثنا کشميري   آنها شيخ آيتةجمل ازداشت و 
الملک ةدارالخالفه آورده در حوالي عمد  بهدر وقتي که شيخ علي حزين تشريف”

مشاراليه در آن روزها غزلهاي خود را براي ] شيخ آيت اهللا ثنا[مرحوم استقامت گرفتند 
کرد اگر بعد از ده سال  فکر سخن بسيار کم مي. ردب خدمت شيخ صاحب مي  بهاصالح

  .٤“سنجيدگي گفته  بهتتبع شيخ بسيار  بهو ماهي چيزي موزون کرده آن را
                                                   

  .٥٢٣، ص ٢ش، ج  ه ١٣٧٢، زمستان فرهنگ سخنوران: دكتر عبدالرسول تاهباززاده خيامپور تبريزي،  .1
  .١٥، ص همانامروهي،  همداني مصحفي  .2
  .٣٩همان، ص   .3
  .١٩، ص همان  .4



  روزگار حزين در هند و مشتاقان وي  ١٩١

  

فارسي که در آن جمع آورده يا گر يدها و کتابهاي  اين قبيل در تذکرهاز  ياطالعات
ي که طور. حزين الهيجي براي همة مشتاقان دريايي بود. استنساخ شده، پيدا است

  :خودش گفته
  حباب از خويشتن چون بگذرد دريا کند خود را

  اي آب بقـا دارد ام را غرقـه شـکسـتم کشـتي
 داشت و ياگر منتقدانالهيجي رسد كه حزين  نظر مي  بههاي باال گفته با توجه به

در يك مقالة . دست آورد  به نيزي شاگردانتدريج مشتاقان و  بهكرد برخي پرخاش با
  . برجسته مانند حزين الهيجي را گنجانديشود ابعاد گوناگون شخصيت ميمختصر ن

  منابع
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  ١٩٢  قند پارسي
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  اي از حزين الهيجي روابط ديرينة ايران و هند در رساله  ١٩٣

  

  ي از حزين الهيجاي هة ايران و هند در رسالنروابط ديرير
  ∗پور م عربيابراه

مهمقد  
توانست در  يمند بود که م  بهرهي استواري فرهنگيايران از چنان بنيادها,  تاريخيگواه به

ميان  در.  از آنها را در خود هضم کندي برخيو حتّ,  جهان تأثير بگذارديها ملّت
 بسيار دور ارتباط داشت و يها از گذشته,  ايرانملّت  که بايگون گوناي و نژادهاها ملّت

رسالة يگواه به. هندوستان بود, ن ايران پذيرفتبيشترين تأثير را از فرهنگ و تمد 
.  آغاز شدـ  دوران پيشدادياناز ـ بسيار دور يها حاضر ارتباط ايران و هند از گذشته

نژاد و از  آريايي, ست که ايرانيان و هنديانآن ا,  اين ارتباط عميق و پيوند ديرينعلّت
 اين ي و نژاديزبان, يدين ؛ي اشتراکات فرهنگ١ تنومند يک درخت کهن هستندهاي شاخه

  . بسيار دور استهاي  گواه صادق اين پيوند ژرف از گذشتهملّتدو 
 از يعقيدة بسيار  به. فراوان داردهاي  باستان شباهتيزبان سانسکريت با زبان پهلو

 هاي امروز نيز تمام زبان. ٢ از واژگان اين دو زبان مشترک استيبسيار, شناسان زبان
قان و محقّ, دانشمندان,  نه چندان درازيروزگار  به است وي از واژگان پارسيهند

زبان , گفتند و اين زبان مي سخن يزبان پارس  به در هندوستانيهنرمندان فراوان
قان بر اين باورند که اوج شکوفايي فرهنگ و ز محقّ ايبرخ. فرهيختگان آن سرزمين بود

ترين   از درخشانياين دوران را يک.  در دورة گورکانيان هند بوديسن زبان پارتمد

                                                   
  .ير ايرانپژوهشگ  ∗
  .١/١٣٥/١٣٧, تاريخ زبان فارسي, خانلري: نک  .1
  ۳/۲۷۵, شناسي سبک, محمد تقي بهار  .2

 



  ١٩٤  قند پارسي

  

 يترين تأثير رودانند و معتقدند که چشمگير مي يس پارادبيات تاريخ زبان و يها برگ
تأثير ظهور . ة هند بودقار به در شيترويج و اشاعة زبان پارس, کارآمدن گورکانيان در هند
 ادبيات رسانيد که يحد  به راي زبان فارسيرونق و اعتال, اين خاندان در هندوستان

 و يزبان رسم, يبلکه زبان فارس,  گرديدي مردم عادي نه تنها ماية حيات روحيفارس
 را دربار اکبر شاه,  بهارايعرالشّ مرحوم ملک.  هند شدي سالطين گورکانيزبان دربار
 ايران و يا اين پيوند عميق فرهنگام. ١دانست  مي ايرانيبلکه دربار اصل,  ايرانيدربار ثان

 بسيار يضعف نهاد که خود داستان  بهها بر هندوستان رو ط انگليسيهند از زمان تسلّ
  .انگيز دارد غم

ز  نيملّت اين دو ي دينهاي بين انديشه, ي و زبانيفرهنگ, يعالوه بر مشترکات نژاد
 يعا وجود اشتراکات زياد بين باورهاگواه روشن ما بر اين مد.  استياشتراکات فراوان

  .٢است» ودا«با مذهب » زردشت« مذهب يدين
ت ت و کمي است گويا از اسناد گذشتة ما که داللت بر کيفييرسالة حاضر سند

 يباط فرهنگدر خصوص ارت.  ايران و هند داردملّتارتباط ديرين و پيوند عميق بين دو 
خويش از طريق ي فرهنگ ملّيگسترش و غنا  بهت عالقة ايرانيانايران و هند و شد 

 نوشته شده ي مطالب بسيارها و تذکره, يادب, يدر کتب تاريخ, ارباب هنر و ادب هند
 ها اين تماس. رسد  مي»پيشداديان«روزگار   به اين سند ارتباط ايران و هنديگواه  به.است

 ي تاريخهاي  در کتابيشواهد. اشکانيان و ساسانيان ادامه داشت, نياندر دوران کيا
داستان : مانند, دهد  مي بين ايران و هند را نشانيوجود دارد که عالقه و ارتباط فرهنگ

که خود  »کليله و دمنه« يدر طلب کتاب بيدپا هندوستان  بهبرزوية طبيب و رفتن او
 هاي گنجينه  به و افزودن آني دانش هندهايکتاب  بهن است که ايرانيااي هبيانگر شوق و عالق

 که پس از ي و همنوايي برادر زادگاني؛ و نيز داستان همدل٣اند  خود داشتهيفرهنگ ملّ

                                                   
  .٣/٢٧٥, شناسي سبک, محمد تقي بهار  .1
 ١/٢٤٧, کشف هند, جواهر لعل نهرو: نک  .2
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  اي از حزين الهيجي روابط ديرينة ايران و هند در رساله  ١٩٥

  

 ينزديک» ي و ترانة نياکانيسرود کهن خانوادگ «ي از يکديگر با شنيدن نواي دورها سال
  ١.کنند ي مي و دوري را جايگزين پريشانيو دوست
او هر سال . نمايندة ايران در هند بود» مهاراج «ها ادت اين رساله در اکثر زمانشه به
نويس  گفتة ما را نوشتة هرودوت تاريخ. کرد  ميايران پرداخت  بهعنوان خراج  به رايمبلغ

  رايت هنديان و مقدار خراججا که شرح ثروت و جمعيآن. کند  مي تأييديشهير يونان
  :نويسد  ميکند و  مي ما نقليبرا, پرداختند  ميداريوش به

, مراتب بيشتر بود  بهشناسيم  مي که مايهنديان که شمارشان از اقوام ديگراما ”
 ۳۶۰خراج آنها . پرداختند  ميترين خراج را سنگين, در مقايسه با ديگر اقوام

  .٥“)٤ تاالن اوبه۹۸۸۰معادل (, بود ٣ي بابليبرادة طال ٢تاالن
  : مستور استي بلخنبو نيز در فارسنامة ا

 و يفرس آوردند  بهصين و روم و ترک و هند:  جهانيو خراج از همه جا”
  .٦“اند  نبردهيهيچ جا  بههرگز از فرس خراج

ي  و گاهمقرر عدم پرداخت خراج علّت ي بهگاه, هند  به ايرانهاي لشکرکشي
رابر دشمن دليل شکست نمايندة دولت ايران در ب ي به و گاهي داخلهاي  آشوبعلّت به

 اين رساله. ٧گرفت  ميهندوستان صورت» مهاراج «ي کمک از سوي و يا تقاضايخارج
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  ١٩٦  قند پارسي

  

رسالة حاضر سندي است 
گويا از اسناد گذشتة ما 
که داللت بر کيفيت و 

ن و کميت ارتباط ديري
پيوند عميق بين دو ملّت 

 .ايران و هند دارد

ة ايران ددهند که هندوستان باجگزار و تحت سيطره ايران بوده و نماين  مي نشانيخوب به
کرده   ميايران پرداختي دولت مرکز  بهن بابت خراج ساليانه معييدر هند هر سال مبلغ

  .است

خه نسيفمعر  
رسالة حاضر را براساس تنها نسخة شناخته , نگارنده
ي  آستان قدس رضويکه در کتابخانة مرکز شده آن

اين . تصحيح کرده است,  محفوظ است۹۷۲۴شمارة  به
 طرالس خط شکستة مختلف  بهورق ۳۲مجموعه در 

کاتب و .  نوشته شده است۱۵ و عرض ۲۳طول  به
خط   بهشايد اين نسخه. ساله ياد نشده است از ريموضع تاريخ کتابت رساله در هيچ

دانيم که حزين   ميخط شکستة پخته نوشته شده است و  باشد؛ زيرا اين رساله بامؤلّف
  .١نوشته است  مياين نوع خط را بسيارخوب

رسالة نخست تاريخ ,  استياين مجموعه شامل دو رساله از حزين الهيج
رسالة دوم در . است) هرسالة صيدي( حيوانال خواصهند و رسالة دوم   به ايرانيلشکرکش

  خانباباي وقفهاي اين مجموعه از کتاب.  منتشر شدي رسائل فارسةدفتر پنجم مجموع
ارديبهشت , تاريخ وقف در صفحة عنوان.  استيکتابخانة آستان قدس رضو  بهمشار
 ئلرسا ةبا اينکه مجموع.  يادشده است۱۳۸۶م نهم محر,  سومق و در حاشية ور۱۳۴۶

اين رساله اما ,  منتشر شد۱۳۷۷سال   به دفتر نشر ميراث مکتوبي از سويحزين الهيج
در حاشية ورق سوم تاريخ وقف اين مجموعه بر . خورد ميچشم ن  بهدر آن مجموعه

  .خورد  ميچشم  بهمشار خط خانبابا ي به آستان قدس رضوةکتابخان
  :ته و زيبا بيان شده است بسيار پخخطّي در ورق دوم محتويات اين مجموعه با

 در ييک, باشد  ميدحمه در اين مجلّالر  حزين عليهيدو رساله از تصنيف شيخ عل
اقليم هند آمده و   بهجهت تسخير هندوستان  بهبيان آنکه چند کس از سالطين ايران

                                                   
  .۱/۳۵۲, يهاي فارس تاريخ تذکره؛ ۳۸۸-۳۸۷ص , الکالمصةخال؛ تذکرة ۱۰۹- ۱۰۶ص , تذکرة حسيني: نک  .1
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اند؛ ديگر  ر نمودهممالک هندوستان را مسخّ, هريک از آنها در عهد کدام پادشاه يا راجه
  .صيديه که در احکام صيد حيوانات و حالل و حرام آن بيان فرموده  بهلة موسومهرسا

. ع استف و تصنّدور از تکلّ  بهنثر اين رساله چون ديگر آثار حزين ساده و روان و
 در حقيقت آخرين مرحلة يدانيم پايان حکومت صفويان و آغاز دورة نادر  ميچنانکه

  در اين دورهيرة ناد مانند صاحب دريعتصنّنويسندگان م.  استيانحطاط نثر فارس
ترين نمونه نثر ساده و روان و  يدر اين دوره نثر حزين را بايد عال. ظهور رسيدند به

  .ف و تصنع استدور از تکلّ  بهشمار آريم که  بهپخته

  ف مؤلّةنام يزندگ
معارف  از ييک, ي گيالنيحزين الهيج  بهص و مشهور فرزند ابوطالب متخل١ّي علمحمد

نوشتة   بهبنا.  ايران استيو ستارگان درخشان آسمان علم و ادب قرن دوازدهم هجر
. جهان گشود  به در اصفهان ديدهي هجر۱۱۰۳اآلخر   ربيع۲۷خودش در روز دوشنبه 
 يمتوفّ (ي شيخ زاهد گيالنيعارف نامدار قرن هفتم هجر  بهنسبش با شانزده واسطه

محترم و ,  مديد در بلدة آستارا و الهيجانهاي تمدپدر و اجدادش . رسد  مي)ق ه ۷۰۰
اصفهان آمد و در همان   به ادامة تحصيل از الهيجانيپدر حزين برا. اند معروف زيسته

  .شهر رحل اقامت افکند
  دومدت آغاز کرد و در ي را از چهار سالگيحزين فراگرفتن علوم و معارف اسالم

, آموختن  بهاشتياق فراوان, ي قواي ه حافظي دارايو. سال خواندن و نوشتن را آموخت
,  آگاهيسياستمدار, زاهد, يشعر و شاعر  بهمند هعالق, شجاع, اطخطّ, پرتالش, تهم با

, اصول,  جامع معقول و منقول بود و در علم فقهيو.  بوديروشنفکر و زود رنج و منزو
, هندسه, نجوم, اتيرياض, طب, تاريخ, رجال, تفسير, عرفان حديث, کالم منطق, فلسفه

سنين و اعوام بسيار . م بود مسلّيصاحب نظر و استاد, علوم غريبه و شعر و ادب

                                                   
اين نامة همايون خامة مستمد فيض ازلي ابن «: نويسد او خود در ديباچة رسالة صيديه مي. نام او محمد است  .1
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  .۱۴۳ ص ,دفتر پنجم
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در محضر . عرصه وجود نهاد  به پاي شد تا چون اويي فاضل و اديب و سخنگويمنقض
د, يين گيالنشيخ بهاءالدميرزا کمال, ياهللا طالقان خليل, ي صالح مازندرانمحم ين الد

حکيم , يد حسن طالقانسي, يشيخ عنايت گيالن, ي طاهر اصفهانحمدم حاج ,يفسو
  .ذ کرد و پدر دانشمندش تلميميرزا ابوالحسن قاين, ي شيرازيمسيحا

, فسا, اردکان, بيضا, شيراز  بهييها  تکميل علوم زمانش مسافرتيحزين برا
. حجاز داشتبحرين و , مسقط, عمان, اسعببندر, الر, داراب, جهرم, شولستان, کازرون

 يبال  بهاصفهان بود و خود  بهق شاهد فاجعه جانسوز حملة محمود افغانه  ۱۱۳۴ در
دوش و پريشان حال   بهمدام آواره و خانه,  مديدهاي مدتتا . سوز محاصره افتاد خانمان

ت و قرار  امنييگريخت و در هيچ مکان ي ميشهر ي بهدست از شهر يو رنجور و ته
واليت , نهاوند, همدان, آباد مخر  بهجا آنخوانسار رفت و از  بهاناز اصفه. يافت مين

از . صنعا و يمن مسافرت کرد, بندر موخا, همکّ, بصره, حويزه, شوشتر, دزفول, يبختيار
مشاهد , بغداد, تويسرکان, کرمانشاهان, لرستان  بهجاشوشتر بازگشت و از آن  بهيمن
از . استرآباد و مشهد رفت, مازندران, گيالن, آذربايجان, کردستان, سامرا,  عراقةرمنو

 هه شد و از مکّاس و مکّبندرعب, الر, شيراز, اصفهان, تهران, مازندران,  عراقيمشهد راه
 ي رواي هفتن. ق ه ۱۱۴۶سال   بهسرانجام در الر. ة الر رفتخطّ  بهاس و از آنجابندرعب به

  گناه اين قتل و شورش,ته شدداد و حاکم آن ديار که از طرف نادر منصوب بود کش
آنجا .  ديار هند گرديديترک ايران شد و راه  بهبدين جهت او مجبور, گردن شيخ افتاد به

نالد  مي از اين ماجرا بسيار يو. در بود  به نياسود و پيوسته آواره و رنجور و درينيز دم
نگال اهريمن چ  بهگريخته و خود را» وطن« مادرانةي را از جفاهاچو پشيمان است که 

 در جوار رحمت حق . قه ۱۱۸۱سال   بهسرانجام در بنارس هند. انداخته است» غربت«
  .١ باديشاد و يادش گرام روانش. آرميد و از رنج سفر و کدورت غربت بياسود
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ها  شهادت اين رساله در اکثر زمان به
. نمايندة ايران در هند بود» مهاراج«

عنوان خراج  او هر سال مبلغي را به
گفتة ما را . کرد ايران پرداخت مي به

نويس شهير  نوشتة هرودوت تاريخ
 .کند يوناني تأييد مي

   نسخه مهمهاي ويژگي
هر گاه نشانة جمع )  غير ملفوظيها( بيان حرکت يها  به مختومهاي در کلمه -۱

و : مانند. ذف شده استح بيان حرکت  هاِي,اند ع بسته شده جميفارس» ها«
  را که از قديم راجهايخراج. شوکت حملها برد  بهباز. ها ويران ساخت هبتخان

  .فرستادند ميملوک عجم  به
صورت   بهدر همه جا» گ«حرف  -۲

: مانند. نگارش شده است» ک«
 .باز گرفت, بازگشت, يعالمگير ثان

 يبسياردر » است «يهمزة فعل ربط -۳
 تا آب: از موارد حذف شده است مانند

 .ف شدست متصر  کابلةاتک که صوب
در : »واو عطف«مورد از  ياستفادة ب -۴

ه اين ويژگي از البتّ, بدون لزوم آورده شده است »واو عطف« از موارد يبسيار
 .خورد ميچشم  ي به است و در ديگر آثار حزين نيز اين ويژگمؤلّف يمختصات سبک

 حذف ي يا معنويقرينة لفظ  به از موارد فعل معيني معين؛ در بسيارحذف فعل -۵
 از موارد فعل معين بدون قرينه حذف شده است که اي هدر پاراما , شده است

اين .  گرديده استها  جملهي و سالست و پختگياين مسأله باعث عدم روان
 صه است و در ديگر آثار او نيز اين نقيمؤلّف ي از مختصات سبکيويژگ

 .خورد  ميچشم به
ان ملتحال   بهو خلل تمام: مانند. نوشته شده است» بلک«صورت   به»بلکه «ةواژ -۶

 . از گماشتگان احمد شاه بيرون رفتيبلک همگ و سند نيز افتاد
 اي هشوم از آنجا که اين رساله تک نسخه است و متن نيز در پار  ميدر پايان يادآور

 منقوط ييژه اعالم و واژگان هند بو از واژگانيخاز موارد مخدوش و ناخواناست و بر
 از يقطع و يقين خال  بهتصحيح اين رساله,  اين حقيري عدم آگاهعلّت  بهنيست و نيز

 لذا از ارباب فضل و معرفت انتظار دارم خطاها را گوشزد. اشتباه و لغزش نخواهد بود
  .دبهره نگذارن يفرمايند و اين بندة کمترين را از افاضاتشان ب
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  متن رساله

حٰمبسم اهللا الرحيمن الر  

ايجاز و   بهدر اين مقام, سند و هند درآمده  به که لشکر ايرانيموافق سير معتبره دفعات
  .نمايد  ميفق عليه و ثابت است ثبتقدر مشترک آن را که متّ, اختصار تمام
۱[در عهد مهاراج : لدفعة او[ن  بن کشن بپب است که بهو ور]مقربان و  نام از]۲ 

,  عرايض فرستاده]۴[درگاه ضحاک   به مهاراج]۳[,  شدهيبر مهاراج مستول,  اويامرا
 ١ جهازاتيسوار  بهرا از راه دريا ]۶[ بن اطرد ]۵[گرشاسب , اکضح. نمود استمداد

او را با همراهانش کشت و , بر بهو ظفريافته, هند درآمده  بهگرشاسب. مدد او فرستاد به
مهاراج اموال بسيار و تحف . مهاراج را متمکن ساخت,  ساختهيو صاف مسخّرهند را 

خشنود روانه ,  نمودهها گرشاسب را بندگي, اک فرستادهخدمت ضح  بهشمار يب
  .]۷[ ساخت

] ۹[ نامه در کتاب گرشاسب] را[ نيز تفصيل اين قصه] ۸[ ي طوسيحکيم اسد
  .]۱۰[ نظم آورده به

گُيو ,  شدهيمخالفان بر او مستول. ر مهاراج است پس٣راج  در عهد گيو٢:] دومةدفع[
که جهان پهلوان لقب ] ۱۲[سام بن نريمان . استمداد نمود] ۱۱[ از پادشاه منوچهر

, مخالفان را مقتول و گيو را مستقل نموده, هند درآمده  بهفرمان منوچهر به, داشت
 و اکناف آن ملک پنجاب و اطراف,  گيو تا پنجاب مشايعت سام نموده.]۱۳[بازگشت 

, گشتهو گيو باز.  آن حدود استوار شدندگماشتگان سام بر, سام پيشکش نموده  بهرا
  .ها رياست کرد سال
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 علي حزين دو رساله از تصنيف شيخ
, باشد الرحمه در اين مجلّد مي عليه

يکي در بيان آنکه چند کس از سالطين 
اقليم  جهت تسخير هندوستان به ايران به

هند آمده و هريک از آنها در عهد کدام 
ممالک هندوستان را , پادشاه يا راجه
اند؛ ديگر رسالة موسومه  مسخّر نموده

صيديه که در احکام صيد حيوانات و  به
 .حالل و حرام آن بيان فرموده

فيروز , چون سام رحلت کرده بود.  پسر گيو استي در عهد فيروز را١]:سومدفعة [
 جالندر يتصرف نموده و مکان] آن حدود را[, پنجاب و آن حدود کشيده  به لشکريرا
  . محافظت آن ملک نشيمن خود ساختيبرا, آباد کرده, نام

در عهد کيقباد ] ۱۴[ رستم دستان
فيروز بعد از , هند آورده  بهيرو] ۱۵[

 يدر جنگلها, هزيمت رفته  بهاندک جنگ
. بمرد, خاک تباه افتاده  به هندياقصا
رياست   به را در هندي نام٢سورج, رستم

نشانيد و ملک پنجاب و , تعيين نموده
  .بازگشت, گماشتگان خود سپرده  بهابع راتو

  در عهد رياست فور٣]:چهارمدفعة [
ه هند متوج] ۱۷[است که اسکندر ] ۱۶[

 يبا لشکر, فور در حدود سرهند. شد
,  اسکندر آمدهيرو بهرو, حد و حساب يب

اموال  پسران و دختران خود را با,  دکن و اطراف هنديها راجه. همان ساعت کشته شد
 ي و زشت٤اسکندر نوايب.  قبول کردنديبندگ, خدمت اسکندر فرستاده  به بسيارو امتعة

  .سرعت بازگشت  بهنفرت کرده و, آب و هوا را ديده
خود ] ۱۹[ خواهرزادة فور است که پادشاه اردشير,  در عهد جونه٥]:پنجمدفعة [
,  کرده وافر پيشکشيمال, خدمت پيوسته  به٦جونه. بگرفت] آنجا[هند کشيده   بهلشکر
  .بازگشت, حکومت گذاشته  بهاردشير او را.  قبول کرديبندگ

                                                   
  .بياض است, مطلب داخل قالب در نسخه  .1
  .درخشان,  خورشيدييعن: سورج  .2
  .در نسخه بياض است  .3
  .اين صورت نوشته شده است در متن به, باشد» نوابت«شايد   .4
  .مخدوش و ناخواناست  .5
  .ثبت شده است» جونا« مأخذ يدر برخ  .6



  ٢٠٢  قند پارسي

  

هند آمد؛ ليکن   به]۲۱[ است که بهرام گور] ۲۰[ در عهد باسديو ١]:ششمدفعة [
  نکرده بود و هر ساله مال متعارف قديم رايغرض بهرام مقاتله نبود؛ راجة هند مخالفت

 تواريخ و يطول در بعض  بهة آنقصّ. دسياحت آم  بهلشکر يبهرام ب. فرستاد يبهرام م به
  .]۲۲[سير قديمه مسطور است 

,  و امارت کردهي راجگياست که دعو] ۲۳ [٣ در عهد پرتاب چند٢]:هفتمدفعة [
را ي شد و خراجيخود بر هند مستول, را برانداخته] ۲۴ [٤ت يافت و اوالد رام ديوقو 

]. ۲۵[رفت و ترک توسل نموده بازگ, فرستادند يملوک عجم م  بهها که از قديم راجه
پرتاب چند . درگاه برند  بههند فرستاد که او را بسته  به لشکر,]۲۶[انوشيروان عادل 

زمين ببوسيد و از کرده , ساالر لشکر التجا برده  بهعاجز شده از خواب غرور بيدار شد و
 ,ادهفرست] ۲۷ [ينزد کسر, دختر خود استغفار کرد و هرچه بضاعت و اموال داشت با

  .]۲۸[امارت داد , انوشيروان او را بخشيده. امان طلبيد,  و مسکنتيزار به
اطراف و اکناف , ام راجگانمرور اي  به خواندند و٥اوالد او خود را رانا, و بعد از او
چند نماند؛ ليکن  ف اوالد پرتاب از مملکت در تصريجز اندک زمين, هند را فروگرفته

اند؛ و   بودهيالن کسرکردند که از متوس ي ميظيم و حرمتديگران ايشان را هميشه تع
اوالدش خود را , خدمت انوشيروان فرستاده بود  بهچند دختر خود را چون پرتاب

 ٦گفتند و رفته رفته خود را از اوالد انوشيروان ي انوشيروان ميخويشان و اقربا از
 با انوشيروان ي مناسبتالًايشان را اص, چند غير از فرستادن دختر پرتاب  بهخواندند و

 چنانکه سير يا مواصلتام,  شدهي کسريسرا نيست؛ و دختر اگرچه داخل پرستاران حرم
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است و ] ۲۹[ غير از يک فرزند که هرمز  بهعمل نيامده و  به,معتبره بر آن گواه است
  .]۳۰[  از صلب انوشيروان نبودهيديگر فرزند, اکابر عجم ١ از بناتيوالدة او يک
 نماناد که در عهد رياست کيدار برهمن که نوزده سال رياست هندوستان يفو مخ

خروج ,  که از شجاعان هند بودينام] ۳۱[شنگل , کرد اطاعت کيکاووس مي, کرده
و صد هزار سوار و . بر تخت جلوس کرد, گرفته] ۳۲[ وجو قنّ.  شديمستول, نموده

را ] ۳۴[ ويسه ٢پيران] ۳۳[اسياب افر. چهار صد هزار پياده و چهار هزار فيل جمع آورد
پيران او را تعاقب . بنگاله گريخت  بهوجشنگل از قنّ. دفع او فرستاد  بهبا پنجاه هزار سوار

پيران در نصف روز .  دادي صعب رويجنگ, او رسيده  به از بنگالهيدر جنگل, نموده
,  شدهشنگل خود گريخته و از جنگ عاجز. پنجاه هزار کس را از لشکر شنگل بکشت

ت ترکان از قلّ. غارت و خراب کرد, ها بودند  ترک را که نابلد آن جنگلياطراف اردو
, گشته که حال چنان ديد از آن جنگل بازپيران ويسه, ت احتياج افتاده و شديتنگ  به,زاد

  .جا محکم کرد, اقامت گزيده,  هند مرتفع ازيکوهستان و زمين  بهاز بنگاله بيرون آمد و
, بنياد قتل و غارت نهاده, هند درآمده  بهخود با صد هزار سوار, گاه شدهافراسياب آ

المسالک بنگاله   صعبيها جنگل  بهشنگل باز.  را که خواست اسير کرديبقية مردم
نزد او , شنگل عاجز شد و امان خواسته, افراسياب از تعاقب عنان باز نکشيده. گريخت

توران زمين برد و در لشکر پيران   بهبا خود, افراسياب او را با اسباب و لواحق. آمد
, پيران ويسه, يهنگام تالق. جنگ سپاه ايران فرستاد  بهحدود خراسان  بهويسه او را

قتل رسيد   بهدست رستم دستان  بهشنگل. مبارزت رستم نمود  بهشنگل بيچاره را اشارت
  ].۳۵[  هم مذکور استشاهنامهو رزم او با رستم در 

 يدر عهد سلطنت امير احمد بن اسماعيل سامان, در زمان اسالم ٣]:دفعة هشتم[
حدود   به لشکرمکرر] ۳۷[ البتگين, پادشاه خراسان است که بندة درم خريدة او] ۳۶[
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راجة هند . يافت با رايان هند مصاف داد و ظفرمکرربگرفت و ] را آنجا[هند کشيد و 
البتگين گذاشت؛ و باز عهد  به  از ملک خوديبا او صلح کرد و قدر, چون مغلوب شد

  .هند تاخت و شهرها بگشاد و غارت کرد  بهالبتگين. بشکست
 بعد از ابواسحاق. است که غالم البتگين بود] ۳۸[بلکاتگين ] در عهد: [نهمدفعة 

, عزم جهاد  بهن شد ومعي] ۴۰[ حکومت غزنين  به]۳۹[ پسر البتگين از جانب سامانيان
  .فراوان گرفت ت و اسيرهند کشيد و غنيم  بهلشکر

 غالم ديگر البتگين است که از قبل سالطين سامانيه] ۴۱[ين گسبکت: دهمدفعة 
مالک هند ] ۴۲ [١هند کشيده و با جيپال  بهعزم جهاد  بهلشکر. فوجدار غزنين شد
  .]۴۳[ آمد محاربات کرد و غالب

] ۴۴[ يغزنو يوله محمود غازالد سلطان ابوالقاسم يمين] در عهد: [يازدهمدفعة 
ل او. بود] ۴۵[ ياسين از اساطين سالطين اسالم و در عهد قادر عبگپسر سبکت. است

خود , نيه پدر خود حاکم غزنين شد و بعد از انقراض سامايجا  بهجانب سامانيان از
الهور   به لشکرةئما  و سبعين و ثالتيو در سنة احد. گرفتخراسان فرو, پادشاه شده

 , را با پانزده هزار از اوالد و نسوان و عشاير اسير کردهـ ه هندراج ـکشيد و جيپال 
, گماشتگان خود سپرده  به, قالع بگرفتهيغزنين فرستاد و ملتان و اطراف و بسيار به

محاربات , هند آورده  بهي انبوه روي با لشکرةئما و در تسع و اربع] ۴۶[ بازگشت
و هميشه . شمار گرفت و بازگشت ي ببگشود و اموال و اسير] را آنجا[و , عظيمه کرد
  تا اواخريحساب بازگشت ي و مظفر با غنايم بي و قالع گشوديغزا آمد  بهيپس از سال

ها ويران   بالد هند بتاخت و بتخانهيقاصافتح کرد تا ] را آنجا[رفت و ] ۴۷[ سومنات به
 را يههيچ پادشا, و آن مقدار فتوحات و غنايم که او را در هند حاصل شد. ساخت

و ] گرديد[  و نافذيو بعد از او حکم اکثر اوالدش بر مملکت هند جار. ر نيامدهميس
  .]۴۸[ اکثر هند در دست گماشتگان و غالمان ايشان بود

است ] ۴۹[ يين مسعود بن سلطان محمود غزنوالد سلطان شهاب: دوازدهمدفعة 
  .]۵۰[ گشتباز, دهر فتح کيهند کشيد و قلعة هانس  بهکه در عهد سلطنت خود لشکر
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, است] ۵۲ [يغزنو وله بهرام شاه بن مسعود بن ابراهيممعزالد] ۵۱[ :سيزدهمدفعة 
و بنارس و آن حدود . هند کشيد  لشکر بهمکرراز احفاد سلطان محمود که در عهد خود 
از  حکيم سنايي] ۵۳. [ ساختمسخّرهمه را  ,که از تصرف غزنويان بيرون رفته بود

  ]۵۴. [شاه بود هراممداحان اين ب
. است] ۵۵ [يالدين محمد بن سام غور سلطان ابوالمظفر شهاب: چهاردهمدفعة 

گجرات   به ساخت و لشکرمسخّر آن ي اول ملتان و نواح.]۵۶[هند کشيد   لشکر بهمکرر
پيشاور آمد و الهور بگرفت و در تسع و ثمانين   بهباز. فرستاده و مسخّر کرد و بازگشت

] ۵۸[با راجه ِپتورا ] ۵۷ [ئة استيال يافت و در تسعين و خمس ماي بر دهلةئو خمس ما
سلطان آورده   بهي فيل رو١با هزار هزار سوار و هفتصد] و[ترين رايان هند بود  که بزرگ
, دست خود ِپتورا را از فيل فرو افکنده سلطان به,  صعب کرد و ظفريافتهيبود رزم

و . قتل آمد  به انبوه از هندويازه بياويخت و حشربر درو, بکشت و سر از تن جدا کرده
 و يرا در دهل] ۵۹[ين ايبک الد غالم خود قطب. سلطان انتقال يافت  بهحساب يغنيمت ب

را در ملتان و کذلک غالمان ديگر خود را در بالد هند ] ۶۰[غالم ديگر خود قباجه 
 او ٢مان و غالمزادگان بسيار غاليها خراسان بازگشت و سال  بهخود] ۶۱[, حاکم کرده

  .اند اقتدار و شوکت تمام سلطنت کرده  به٣در هندوستان
 الدين بن سلطان محمد بن سلطان تکش خوارزمشاه سلطان جالل]: پانزدهمدفعة [

 خود, است که بعد از هزيمت پدر از چنگيزخان چنان که در سير مسطور است] ۶۲[
 يآخر رو. اقبال مساعد نشد, لشکر چنگيز نموده  محاربات سخت با٤جالدت به
و لشکر چنگيز از بيم شجاعت او دست . نهاد,  او بود٥اقطاع  بهغزنين که در عهد پدر به

هر بار , مصاف داده] ۶۳[ در يک سال هفت دفعه با لشکر تاتار. داشتند ي باز نمياز و
از ين بعد الد جالل.  بر سر او رسيدي ناگهانيآخر چنگيز خود چون بال. مظفر شد
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. حساب از دنبال او يچنگيز با لشکر ب, هند آورد  بهيرو] شده[محاربه سخت منهزم 
گذرد و هنگام طغيان  يآنجا که از کنار شهر ملتان م  ـکناب آب سند  بهين چونالد جالل
سلطان ,  نبوديچون مفر. چنگيز او را فروگرفت,  رسيدـ چون دريايي زخار, آن بود

حرب سخت , در ساحل آب در برابر چنگيز صف بر کشيده,  که داشتياندک مردم با
صفوف لشکر تاتار , ينالد  مردانة لشکر شکن جالليها کوششها و حمله  بهدر پيوست و

ين الد تا همراهان جالل,  نداشتيليکن سود, شد ي از هم شکافته و پريشان ممکرر
شوکت و   بهباز, ديد خود يکس يچون ب.  با او نمانديچندان کس, قتل رسيده  بهاکثر

ها برد و لشکر مغول را از لب آب برداشته دورتر کرد تا فرصت فرار  جالدت حمله
ديد که چترش در ميدان , زره از تن و خود از سر بينداخت, آنگاه بازگشته. ر آمدميس

, نيزه از دست افکند و خم شد که چتر برگيرد, اش دامنگير شده غيرت ملوکانه. افتاده
بر ,  آن رسيد و دست سلطان که چتر را گرفته بوديپهلو  به,شت تکاور گشتهزين از پ

 ي و کمال مهارت در سواريسلطان از چابک. زمين ماند و مخالفان از دنبال عنان دادند
چتر برگرفت و راست شده زين را باز بر پشت ,  چپ برگردن اسب استوار کردهيپا

 قريب. دريا افکند  بهراز ساحل بلند اسپبر لب آب تاخت و از ف, تکاور مستقيم کرده
اسب در , موافقت او سالح انداخته  به,مانده بودند يهفتاد سوار از همراهانش که باق به

  .آب افکندند
 ينظارگ  بهرسيده, همان موضع که سلطان اسپ در رود افکنده بود  بهچنگيز خود

 چون. کرد يم, رفتند ي گذشتن سلطان و رفيقان که چون موج ميايستاده شد و تماشا
, فرود آورد و لباس از بر بيرون کرده,  فرود آمد و زين بگشوده١از باره, کنار رفت به

. در ساية آن بر خاک بنشست, بيفشرد و در آفتاب افکند و چتر را بر زمين استوار کرده
ين الد چون جالل,  را فرزند دهدي کسياگرخدا«گفت که , اره کرده نظّيا چنگيز پاره

  .بازگشت, و از همانجا عنان تافته. »دهد
صبح , ها بريده  لب ساحل چوبيها با مردمش از جنگل, و سلطان چون شب شد

 الطريق که در آن حدود منزل داشتند بتاخت و آنها را اع از دزدان قطّيآن روز بر سر جمع
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: نويسد ابن بلخي در اين باره مي
صين , و خراج از همه جاي جهان”

فرس  و روم و ترک و هند به
آوردندي و هرگز از فرس خراج 

 …“اند هيچ جاي نبرده به

که نود  اموال که داشتند بستد و بر سر چهار هزار کس از هياسپ و يراق و جزو, کشته
 را ي و بسياربتاختدر آخر همان روز ,  مقام داشتنديدر آن نواح

  .بکشت و غنيمت گرفت
, انتقام  بهپس شش هزار سوار از ملتان

درنگ بر  يب الدين جالل. او آوردند  بهيرو
 را کشته و يايشان حمله کرده ظفريافت و خيل

بقيه را منهزم و پريشان ساخت و همين کار 
کرد و اندک اندک مردم نيز  ي ميمنازل ط, کرده

 رسيد يدهل تا به, شدند ياو در هر جا ملحق م به
شرح احوال , دانست پيغام داده يکه خود را پادشاه م] ۶۴ [١ايلتمش ينالد شمس و به

ين از الد شمس. سربرد چند روز به,  خواست که نشستهيا نمود و از او جايي و گوشه
 يحراست دهل زهر هالک کرد و به  او را به٢يايلچ, شجاعتش بترسيد و برخود بلرزيد

 را ي در رکاب آورد و همة حدود دهليپا, سلطان نوميد شده. جواب نداد, مشغول شده
 يرا خواستگار] ۶۵[رسنکه  کوکهايپس دختر را. دست آورد بتاخت و غنايم فراوان به

  .ردرا قلع و قمع ک] نها راآ[, کرد و با مخالفان راجه مصافها داده
صوب ملتان منعطف ساخت و  عنان به, و شنيد که چنگيز مرده يا از خراسان رفته

قتل ,  کرده بودنديرا که شرارت] ۶۶[کرد و شهر اوجه   آن را قهريملتان بگرفت و وال
فوجش . ملک گجرات فرستاد لشکر به, بسوخت و در همان حدود نشسته, کرده

و ] ۶۷[ پس از راه کيج. شمار نزد او آوردند يغارت کردند و غنايم ب, گجرات رسيده به
  .عازم ايران شد و داخل ملک کرمان گرديد] ۶۸[مکران 

اگرچه منشأ و مبدأ خروج او ] ۶۹. [گورکان است اميرتيمور: شانزدهمدفعة 
 ايران زمين يليکن در اين موضع از آن نقل شد که چون لشکرها, هر بودهالنّ ماوراء

  . أنسب هستي در لشکرکشان ايرانذکرش, اند همراه او بوده

                                                   
  .التمش و التتمش, ايلتمش, ايلتتمش: از حمله, گونه گون ثبت شده است, اين نام در منابع, اتلتمش/اصل  .1
  .فرهنگ فارسي معينسفير ـ , فرستادة مخصوص: يايلچ  .2
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, ين عبور نموده بودالد  که جاللي از آب سند در موضعةئ ثمان ماياحد] سنة[در 
 شاه سلطان محمود بن محمود بن فيروز.  رسيدي دهليحوال عبور کرد و به, پل بسته

پت معسکر  ي پانيامير تيمور در نواح, رزم او کرده عزم,  بودي واليکه در دهل] ۷۰[
: گفتند, در لشکر امير محبوس بودند ,م ملتان و پنجاب که اسيرد از مريجمع. اختس

مير ا. زود باشد که خالص شويم و شماتت آغاز کردند, اينک پادشاه ما قصد شما کرده
و  از بيم آنکه مبادا هنگام رزم درآرد, آمد سرداران بودتيمور که در حزم و احتياط سر

 از روز يک صد هزار کس از آن قوم را ي ايشان داد و در پاسقتل فرمان به, فساد انگيزند
,  رسيدهي با جنود از دهل.١و خانروز ديگر سلطان محمود و ملّ. سر از تن افکندند

شهر , بلده فرود آمده  آمد و نزديک بهيدهل به, يافته جنگ در پيوست و امير تيمور ظفر
 يو برخ]. فرمان داد[تحصيل  در شهر بهمحصّالن را , را امان داد و مال امان حواله کرده

ها بستند و مردم امير  دروازه, معامالت مشغول بودند که شهريان غدر کرده لشکريانش به
از , نظر امعان مالحظه نموده اطراف شهر را به, روز ديگر خود سوار شده. را کشتند

ل عام آغاز قت, شهر ريخته لشکر به. يورش نمود امر به,  که مناسب ديده بوديموضع
پس امير از آب . بردند, کشتند و هر چه يافت شد, تا چند روز هر که يافتند. کردند

پس از آنجا .  که جمن و گنگ است ديار نگذاشت٢در ميان دو آب, عبور نموده
آن کوهستان درآمد  به, اند کوهستان جمو پناه برده معلوم شد که مردم به. پنجاب رفت به

سمرقند  با خود به,  اهل حرفه را اسير کردهيو بعض] ۷۱. [ار نگذاشتو در آنجا نيز دي
  ]۷۲. [برد

بيک  است که او را شاه] ۷۳[ بيک ارغون  امير ذوالنّون  بن  بيک شجاع : هفدهمدفعة 
حکومت زمين داور و قندهار داشت ] ۷۴[فرمان سلطان حسين ميرزا  پدرش به. يگفتند

سند کشيد و آن ملک مسخّر  لشکر به,  مستقل شدهبيک در قندهار شاه, و بعد از پدر
ها در آن ديار  حسين مدت و بعد از او پسرش شاه. نام خود کرد نمود و خطبة سلطنت به

                                                   
 لشکر يرو  روبهي ملو اقبال خان و يک صد و بيست پيل جنگيسردار  بهيمحمود تغلق شاه با لشکر دهل  .1

  .يمغوالن پيالن و پيلبانان را با تيرها, تيمور آماده پيکار شد
  .۱۱ص , يخ هندتار, دوالفوز: نک. ندين رود گنگ و جمنا را گويما ب  .2
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از , اند  بودهي بر ملک سند مستولياستقالل داشت و ترخانيه نيز که مدت سلطنت به
اند الن و فروع ارغونيهمتوس .  

 يبعد از استيال. است] ۷۵[يرزا عمر شيخ گورکان ميرزا بابر بن م: هجدهمدفعة 
کرد و  يغارت م, پيشاور و سيالکوت رسيده به, عزم هند در حرکت آمده کابل مکرر به به

, ي دهليوال] ۷۷ [يلود که از جانب ابراهيم] ۷۶ [يلود گشت تا آن که دولت خان يباز م
هند  ا تحريک و تحريص بهميرزا بابر ر,  خود متوهم شدهياز وال, حاکم پنجاب بود

 و يميرزا بابر در اثن]. ۷۸[او داد و خود با او متّفق و رفيق شد  پنجاب را به, نموده
غالب شد و تا حدود پتنه , پت با ابراهيم رزم نموده ي پانيمائه در حوال ثالثين و تسع

  .ظفر يافت, ها کرده مسخّر ساخت و با زمين داران جنگ
 يطهماسب صفو شاه, فرمان سلطان اعظم به] ۷۹[زلباش لشکر ق: ١]نوزدهمدفعة [

 قزلباش مأمور يهند تعيين شدند و امرا به] ۸۰[پادشاه  همراه همايون  است که بهيموسو 
همايون را متمکّن و مستقل ,  ساختهيبودند که ملک را از افاغنه و سرکشان هنود صاف

استقالل يافت و لشکر قزلباش , اههمايون پادش, بعد از محاربات ظفريافته] ۸۱[, گردانند
همراه  به,  در محاربات مقتول و چند کس نيز در هند اقطاع يافتهيمعاودت کردند و برخ

  .همايون پادشاه توطّن اختيار کردند
 سلطنت با لشکر قزلباش  بهبعد از استقالل. است] ۸۲ [افشار نادرشاه: يستمبدفعة 

,  فرستادهيدهل  بهر سفرار ساخت و مکر مسخّ]را آنجا[, کابل آمده  بهراه قندهار به
ناچار . دادند يرخصت انصراف نم,  نگاه داشتهيفرستادگان او را در دهل. داد يمها  پيغام
الهور  به, منهزم و اسير کرده, حاکم پيشاور را که سدراه شده بود.  آورديدهل  بهيرو

آخر پناه برده , وب شدمغل,  محاربه نشسته بودحاکم پنجاب نيز که مستعد. رسيد
  .مالزمت کرد

که با سپاه - هند يشاه و امرا در موضع کرنال با محمد ,  آوردهيدهل  بهينادرشاه رو
اندک  به,  نمودهي تالق- محاربه نشسته بودندمستعد, موفور و سامان مقدور فراهم شده

ر صحرا محصور تتمه د,  نامدار و سپاه هند مقتول شدهي از امرايحمله مقدمه او جمع
                                                   

  .بياض است,  آن در نسخهيجا  .1
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 يقلعه دهل به] ۸۳[نادرشاه با محمد شاه . انقياد نمودند, او برده اضطرار التجا به شدند و به
دست , مردِن نادرشاه را اشتهار داده, ناگهان هنديان غدر نموده. مردم امان يافتند, درآمده

 روز خلق تا نصف, ناچار نادر شاه حکم قتل عام کرد. آحاد سپاه او گشودند تعرض به
, بعد از زوال.  از شهر منهوب و محترق شديبسيار, قتل رسيده کثير از مسلم و هندو به

محمد شاه را , بعد از چند روز غنايم و اموال فراوان حاصل نموده.  امان در داديندا
, کابل و سند را از ملک هند جدا کرده, سلطنت بگذاشت به, خلعت و جيغه داده

  .  و مخسني و مائة بعد األلفي احدو کان ذلک يف. د و بازگشتگماشتگان خود سپر به
در لشکر نادرشاه بود که ايام او . است] ۸۴ [ياحمدشاه ابدال: بيست و يکمدفعة 

. قندهار رسيد به, با دو سه هزار کس از قوم خود از بيم لشکر جرار فرار نموده. سرآمد به
و متوجه کابل که . خود پادشاه شد, د کشتهضابط بو, حکم نادرشاه و حاکم آنجا را که به

. مسخّر کرد و پيشاور را نيز متصرف شد,  مانده بود شدهياز حاکم و لشکر نادرشاه خال
بعد از تصرف پنجاب , حاکم آنجا منهزم و مغلوب گشته, آن گاه عازم الهور شده

 لشکر فراوان  امرا ويخان وزير را با همگ قمرالدين, محمد شاه.  روان شديدهل به
خان  الدين   سرهند چند روز معرکة رزم گرم بود تا آن که قمريدر نواح, فرستاده بود
, کوشش داده  ناچار تن بهيباق, فرار آوردند  بهي از لشکر هند رويو برخ. کشته شد

کردند و  ي ميچند روز محاربه و خوددار,  ابوالمنصور خان صفدرجنگيسردار به
, سردار مذکور نموده آخر احمد شاه پيغام معاودت به.  رسيده بودموسم گرما و پرشکال

از پيش لشکر هند ,  سوار شدهـ ف او آمده بودتصر که به ـعزم بازگشت از سر هند  به
. داخل صوبة سند و کابل شد, الهور نکرده روانة الهور شد و تعرض به, عبور نموده

]۸۵[  
 شد و ملتان را نيز يالهور مستول از رزم بهبعد , الهور کشيده و نوبت ديگر لشکر به

و بعد از . خراسان معاودت نمود به, گماشتگان خود سپرده ضميمة ملک خود کرد و به
 يو عالمگير ثان. غارت کرد,  آمدهيدهل به, ي نفاق پيشة دهلي امراياستدعا  چند بهيسال

برآباد بتاخت و تا اک, سلطنت گذاشت و از آب جمن عبور کرده به, را خلعت بخشيده
خراسان  از راه کابل به, پنجاب معاودت نموده به, قتل آورده خلق کثير در آن حدود به
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 ٢غنيم  که معروفند به١ از جماعت مرهتهيتحريک امير دهل  بهيو بعد از چند. رفت
در غيبت احمدشاه آن ديار را از گماشتگان او که , پنجاب رفته لشکر انبوه به, هندوستان

مرهته , تا آب اتک که حد صوبة کابل است,  نمودهيخال,  بودندييه لشکرما قليل
 از گماشتگان يبلک همگ, حال ملتان و سند نيز افتاد متصرف شد و خلل تمام به

.  هندوستان شدنديمتعرض تمام, احمدشاه بيرون رفت و مرهته قوت تمام پيدا کرد
 هند که گرفتار ي افاغنه و رؤسايعض بياستدعا به, کابل آمده احمدشاه از خراسان به

, غنيم را مقتول و منهزم کرده, ملک پنجاب درآمده هند کشيد و به لشکر به, غنيم بودند
 يامرا,  آوردهيدهل  بهي بعد الف روةئالث و سبعين و ماثو در سنة . الهور رسيد به

دود مکرر بر در آن ح, شرير و لشکر مرهته را که در آنجا بودند مقتول و منهزم ساخته
تا لشکر غنيم که , ساخت يمقتول و منهزم م,  انبوه بود تاختهيلشکر غنيم که فوج
خود را دور , عاجز و افسرده شده,  بودندي هند مستوليها بر تمام مغرور و از مدت

 اکبرآباد يو الحال در نواح. کشيدند و مقابله با لشکر او را از وسع خود بيرون ديدند
  .واهللا المستعان. مردان و انتظام آن ملک ويران استمشغول دفع مست

   نوشتها و مآخذيپ
پادشاه قنّوج ] آثارالباقيه[,  هندي شرقيلقب ملوک جزاير دريا, شاه شاهان: مهاراج .۱

گويندشان و » جيبال«خوانند و در شهر کشمير » يرا«را هر کس که باشد او را 
آنک همة , خوانند» مهاراج«دوستان را تر پادشاهان هن اما بزرگ» شنگل«هندوستان  به

روزگار   هند بهيمهاراج پادشاه باستان] التّواريخ مجمل[فرمان او باشند  هندوان به
 استفاده ياز اسناد تاريخ. ضحاک بوده و باجگزار پادشاهان ايران باستان بوده است

…  ويليب, مصر, ارمنستان, ترکستان, چين, شود که درگذشته ملوک هند مي
و خراج از همه ”: نويسد ي در اين باره مي ابن بلخ٣اند اجگزار پادشاهان ايران بودهب

                                                   
  . مختلفيجاها, ترکتازان هند  ـاند ناميده» مراته« مأخذ اين طايفهرا يدر برخ  .1
  . ذيل غنيمـ فرهنگ فارسي معين,  آمده استيخصم و حريف کشت,  دشمنيمعنا غنيم در لغت به  .2
تاريخ : نک. بيان نموده است, پرداختند يش مداريو  را که ملل جهان بهيصورت دقيق خراج هرودوت به  .3

  .۱۹۸-۳/۱۸۵,يترجمه هدايت, هرودوت
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 و هرگز از فرس خراج يفرس آوردند صين و روم و ترک و هند به,  جهانيجا
 ينويس شهير يونان هرودوت تاريخ]. يفارسنامة ابن بلخ[…“ اند  نبردهيهيچ جا به

پرداختند يمداريوش   را که بهيخراجت هنديان و مقدار شرح ثروت و کثرت جمعي ,
 که ت هند از جمعيت تمام کشورهاييجمعي”: گويد يکند و م ي ما نقل ميبرا
نسبت خودشان  پرداختند به ي هم که آنها مي بيشتر است و خراجيشناسيم خيل يم

  .٢]تاريخ هرودوت. [“ عيار طال بود١ تاالن۳۶۰از همه زيادتر و مبلغ 
, گرشاسپ. او از پهلوانان هندوستان است,  بزرگ استيمعنا  بهيدر لغت هند: بهو .۲

 در کتاب ي طوسياستاد اسد.  درآورديجهان پهلوان ايران با او جنگيد و او را از پا
چند بيت از . نظم در آورده است را به» جنگ گرشاسب با بهو«نامه داستان  گرشاسب

  :کنيم ياين داستان را ذکر م
  جنگ گرشاسب با بهو

  بجوشيد هندو پـس صـف پيـل       
  سـپاه , همه همچو ديـوان دوزخ    

ــد    ــرون تاختن ــران ب ــران اي   دلي
  ز گرشاسب نـزد بهـو شـد خبـر         

 

   قير از پس کـوه نيـل       يچو دريا 
  دست آتش و تن چو دود سياه       به

   جنـگ بـر سـاختند   يجدا هر يک 
  که تنهـا سـپه کـرد زيـر و زبـر           

 ۱۶-۱۳ص , گرشاسبنامه: نک
پادشاه هند دست نشانده و باجگزار , )مهراج(» اجمهار«بر » بهو«علّت تسلط  .۳

او از مهراج . نام که از بزرگان بود» بهو« داشت يمهراج خويش. ضحاک بود
مهراج نپذيرفت و .  کنديضحاک باژ ندهد و از فرمان ضحاک سرپيچ خواست که به

 جانب يا  جانب بهو را گرفتند و عدهيا عده,  پيدا شديدر ميان سپاه دو دستگ
مهاراج ضحاک را از شورش . جنگ کشيد و مهراج شکست خورد کار به. مهراج را

نوشت که گرشاسب را » اثرط« بهيا ضحاک نامه. و شکست خودش آگاه کرد» بهو«
  ]۱۱ص , گرشاسبنامه[جنگ بهو بشتابد   بهينزد او فرستد تا با لشکر به

                                                   
  ). فرانک طال۵۵۶۰ (= کيلوگرم ۳۰/۳۶ برابر با ,واحد وزن و پول در يونان باستان: تاالن  .1
 ترجمة هرودوت تاريخ؛ ۹۸ ص, فارسنامة ابن بلخي؛ ۱۰۱ ص, آثارالباقيه؛ ۴۲۲ص , التّواريخ مجمل: نک  .2

  .۱/۲۴۹,کشف هند؛ ۲۲۴ص , يترجمة مازندران, تواريخ هرودوت؛ ۳/۱۹۳, يتهداي
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 پسر يو. سلطنت رسيد ان به که پس از جمشيد در ايريپادشاه داستان: ضحاک .۴
او را ,  بودي ده هزار اسب تازيچون دارا. بود که اهريمن او را بفريفت» مرداس«
 يگفتند» ده آک«پارسيان او را . خواندند ي ده هزار اسب مة دارندييعن» راسپوبي«

, ب کردندپس چون معر, از جهت آن که ده آفت و رسم زشت اندر جهان آورد
. سرانجام فريدون بر او بشوريد و او را مغلوب کرد. دضحاک سخت نيکوآم

الضحاک بن علوان من ”:  نسب او را چنين يادداشت نموده استيابوريحان بيرون
العمالقة و هو بيوراسب بن ارونداسب بن زينکاو بن بريشند بن غار و هو ابوالعرب 

  .“يالعاربة بن افرواک بن سيامک بن ميش
 يسن؛ ۲۶ص , التّواريخ مجمل؛ ۱/۴۴/۸۳, ي فردوسشاهنامة؛ ۱۰۳ص, آثارالباقيه: نک
؛ ۴ ح ۲ص , تاريخ سيستان؛ ۸۵ص, التنبيه و االشرف؛ ۲۴-۲۰ص , االرض ملوک

 سرايي حماسه؛ ۱۰۴ص , اساطير ايران؛ ۹۰ص, الملوک نصيحة؛ ۵-۴ص , اخبارالطوال
  ,بندهشن, بعد  به۲/۶۵۱,  شاهنامهيفرهنگ نامها؛ ۴۵۷-۴۵۶-۴۵۱ص, ايران در
  .۳۲ ص
.  جمشيد استيها  از اجداد رستم و از نبيرهينام يک): اترد(گرشاسپ بن اثرط  .۵

گرشاسف «:  نسب گرشاسپ را چنين بيان نموده استالتّواريخ مجملصاحب 
 نسب او را چنين يبيرون. »اثرط بن شم بن طورک بن شيداسب بن جمشيد بن
 بن اشک بن نوش گرشاسپ و هوسام بن نريمان بن تهماسب«: کرده است ياد
  :مآخذ ذيل مراجعه شود  بهي شرح حال مفصّل ويبرا. »دوسر بن منوشجهر بن

, ي فردوسشاهنامةتمام اثر؛ , ي طوسيسپنامة اسدشا؛ گر۱۰۴ص, آثارالباقيه
,  گاتهايها ؛ يادداشت۱۸۸ص , ؛ کيانيان۱۴۶ص,  اساطير ايران۱/۲۵۹/۱ ,۶/۲۵۷/۶۴۹

  .۸۶۷-۲/۸۶۵,شاهنامه ينامهانگ فرهبعد؛   به۴۱۳ص , ؛ مزديسنا۴۰۰ص 
گرشاسف از اثرط بزاد . ذکر شده است» اثرط «التّواريخ مجملدر : نام پدر گرشاسپ .۶

در اوستا ] ۲۵ص , التّواريخ مجمل. [نريمان بزاد, و گرشاسپ را از دختر ملک روم
 ۲/۸۶۵ شاهنامه ينامهافرهنگ . [ مذکور استThritaصورت  نام پدر گرشاسپ به

  .ذکر شده است» اثرط«اسبنامه نيز م پدر گرشاسپ در گرشنا] بعد به
ــذران   چنين گفت کز چرخ سـر » اثرط«به   ــر بگ ــسر  ياگ ــن پ ــزد زي    س
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ــرط«زد  ــام » اث ــم تيزگ ــرون اده   ب
 

  نـام   بهخواند يک يـک  ييالن را هم 
 ۲۶ص , گرشاسبنامه             

  از پـيش ضـحاک را     » اثـرط «ستود  
 

ــاک را بـــه ــسودمر خـ ــسار ببـ   رخـ
 ۱۰ص , گرشاسبنامه              

  .آمده است» اترد« مآخذ نام پدر گرشاسب يدر برخ
: عين عبارت مجمل چنين است.  مذکور استالتّواريخ مجملاين مطلب در  .۷

 يياور نبيرة جمشيد را به, يگرشاسف زابل, ضحاک چون از کار جمشيد بپرداخت«
: نک. (»ج برداشتو چند سال بماند تا دشمن مهارا, هندوان مهاراج فرستادش به

  )۴۰ص, التّواريخ و القصص مجمل
مستقيم  يسليم و ذهن يطبع.  از جملة متقدمان شعراستي طوسي بن احمد اسديعل .۸

رسالة فرهنگ لغت فرس و گرشاسبنامه .  خراسان بوده استيداشته و استاد شعرا
 اشارت شاهنامهنظم   را بهي فاضل بوده و فردوسي مرديو. از تأليفات اوست

نخجوان رفته و مورد  او به. شود ي ميپادشاهان عجم منته نسب او به. کرده است يم
  .حمايت ابودلف امير آنجا قرارگرفته است

؛ ۳۲-۳۱ص, الشعراة؛ تذکر۲/۶۰۹,المؤمنين ؛ مجالس۵ص , مقدمه گرشاسبنامه: نک
  .»ياسد« ذيل  دهخداةنام لغت, آتشکده آذر؛ ۳۸ص , فرهنگ سخنوران

 سروده شده است و شاهنامهة وزن و شيو  بهي طوسياستاد اسدگرشاسبنامه از  .۹
 از درخت يا  شاخهي طوسيقول خود اسد گرشاسبنامه به.  نه هزار بيت استيدارا

موضوع . آن نظر نداشته است  بهي است که حکيم ابوالقاسم فردوسشاهنامهتناور 
استان سرايان نام گرشاسب که بر حسب روايات د  است بهياين کتاب داستان پهلوان

ها کرده و نام خود  در هند و ساير ممالک رزم,  رستم بودهي نريمان نيايعمو
مقدمة . [ است٤٥٨تاريخ تأليف گرشاسبنامه سال .  مشهور ساخته استيپهلوان به

  ].گرشاسبنامه
آورده است که ) ١٦ تا ١٢صفحات ( در گرشاسبنامه ي طوسياين داستان را اسد .۱۰

  :کنيم يجا ذکر م چند بيت آن را در اين
ــ  بدان گـه کـه ضـحاک بـد پادشـاه           ــا  يهم ــه را ابلي ــد آن خان   …خوان
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ــو  ــا س ــه گفت ــر هفت ــد زوديس    هن
ــدار    ــا ب ــان ج ــد و هم ــو را ببن   به

ــه ــوده ب ــا فرم ــهام ت ــار   ب ــا کن   دري
  چـو سيـصد هـزار از يـالن سـترگ     

  شش ماهه يک ساله ره بر نوشت       به
 مهراج شـاه, همان هـفته کـو رفت

ــار بــه ــرکشيي    چــو دود مهــراج ب
  …دار  بــهدرگــاه مهــراج بــرکن بــه

ــشت  ــد کـ ــزار يبيارنـ ــاره هـ    دوبـ
ــپاه  ــدم دالور س ــزرگيگزي   … ب

   گذشـت  يخـشک   بـه  آزار و خـرم    يب
 ز دسـت بهـو جـسـته بـد با سـپاه

اند   گفتهيو بعض, نام پسر ايرج است, يبهشت رو,  سرشتي روحانييعن: منوچهر .۱۱
  .اهللا اعلم, نبيرة ايرج است از جانب دختر

؛ ١٠٦ص , آثارالباقيه؛ »منوچهر« ذيل قاطع برهان؛ »منوچهر«ذيل , آنندراج: نک
 ٢ صالذّهب جمرو؛ ٩٠ص, التّواريخ مجملبعد؛   به٢/١٠٠٥, شاهنامه ينامهافرهنگ 

,  اخبارالبشريتاريخ المختصر ف؛ ١/٤٣٣,يتاريخ طبر؛ ١٢ص , االرض  ملوکي؛ سن١١٧/
؛ ١١٦٢ص ,  اوستاينامهافرهنگ ؛ ٣٣ص , يبلعم تاريخ؛ ٧٠ص , الفدا يابن اب
, ي ثعالبشاهنامه؛ ٥٦ و ٥٢ و ٤٧ ص ,يغرر ثعالب؛ ٤٤٣ص , سرايي در ايران حماسه
  …؛ و٢٥-٢٤ص

چند مرتبه . سام در خدمت او بود, در عهد منوچهر. يپهلوان ايران, پسر نريمان: سام .12
.هندوستان رفته است دستور منوچهر و نوذر به به  

 ي؛ مينو١٥٧١ص ,  ايرانيحماسة ملّبعد؛   به٥٢٨ص , هنامهشا ينامهافرهنگ : نک
 شاهنامه؛ ٤٠٠ص ,  گاتهاي؛ يادداشتها١/١١٤/٥٨٣, ي فردوسةشاهنام؛ ٨٠ص , خرد
  . ٤٤ص, التّواريخ مجمل؛ ٥٥٤-٥٥٣ ص ,سرايي در ايران حماسه؛ ٥٤ص , يثعالب
 يه با سمنوچهر سام را فرمان داد ک.  مذکور استي فردوسشاهنامةاين مطلب در  .۱۳

  .هندوستان رود هزار سوار به
 همه کاخ محراب و کابل بسوز هندوسـتان آتـش اندر فـروز به

  .٢/١٠٠٩, شاهنامه يفرهنگ نامها؛ ١/١٩٧/٩٤١, ي فردوسشاهنامة: نک
-١/٦٠٣, يتاريخ طبر:  شرح حال او نکيبرا, پهلوان مشهور ايران زمين: رستم .۱۴

, نامنامه؛ ١٠٤ص , آثارالباقيه؛ ١٠٥ و ٦٨ ص, يالفرس ثعالب غرر اخبار ملوک؛ ٦٠٤
؛ ٤٦-٤٥ص, التّواريخ مجمل؛ ٨٢ص , اخبارالطّوال ٤٧ص , يتاريخ بلعم؛ ١١٣ص
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, سرايي در ايران حماسه؛ ٤٨ص , همانجا,  ؛ همو٣٨ و ٣٧ص , ي ثعالبشاهنامه
بعد؛   به١/٤٠٩, شاهنامه يفرهنگ نامها؛ ٤٩ص , اساطير ايران؛ ٥٦٤-٥٦٣ ص

  .١١ص,  ايرانيحماسة ملّ
لقب » يک«.  کرديشاه ايران از نژاد فريدون که صد سال پادشاه, فرزند زاب: کيقباد .۱۵

 آمده التّواريخ مجملدر . »اصل «ي يعنيک. اين لقب را زال داد.  استيشاهان کيان
و اين سخن , از وقت کيقباد, در نام همه پادشاهان آوردند» يک«اين طبقه را : است

, التّواريخ مجمل: نک ـ اصل يلقب نهاد؛ يعن» يک«قباد را از زال برخاست که 
 ملوک يسن؛ ١٠٣ص , آثارالباقيه؛ ٢/٥٣٣, يتاريخ طبر؛ ٤٦٢ و ٤٥ و ٢٩ ص

  .١٠٧ و ٢٤-٢٣ص , کيانيان؛ ١٢ص, االرض
زمان  بود به) قنّوج(=  شهر کنوج ينام را) Porus/Fur: پرچ/پروس/پورس/پور(فور  .۱۶

فرزندان آن مهتران بود که در عهد ضحاک و افريدون از , فور پادشاه هند. اسکندر
, ي رشيدالتّواريخ جامع, للهند تحقيق ما, شاهنامهدر . بودند از نسل حام

 و يدر مآخذ هند. ذکر شده است» فور«نام اين پادشاه …  و التّواريخ مجمل
ه رسد نام اين پادشا ينظر م به. مذکور شده است» پورس«صورت   اين نام بهيانگليس

در مورد برخورد . تلفظ شود» پروس «ييونان و به» فور «يفارس به» پرچ «يهند به
  : مذکور استياسکندر با او اقوال مختلف

. فور در مقابل اسکندر مقاومت کرد و اسير گرديد و مورد عفو او قرارگرفت: الف
  )۲/۱۷۸۳, ايران باستان[

  ]۱۹۳ص , ي ثعالبشاهنامه. [اسکندر با فور نبرد کرد: ب
  ]۷۳ص , الذهب جمرو؛ ۲۲ص , اسکندرنامه نثر.[اسکندر فور را گردن زد: ج
  ]۲۰ص, نثر, اسکندرنامه. [اسکندر فور را بخشيد: د
  .جنگ بين آنها صورت نگرفت و آنها باهم صلح کردند: ه
, التّواريخ مجمل. [ صلح خواستيفور بر دست اسکندر کشته شد و کيد هند: و
, کرمان گريخت ب سه بار از اسکندر شکست خورد و به دارايچون دارا]. ۵۶ص 

,  فرستادي وييار فور ژنده پيالن خود را به. فور نامه نوشت و از او کمک خواست به
  چهارمين بار با دارا نبرد کرديبرا, فور خشمناک شده بود اسکندر که از نامه نوشتن دارا به
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]. ۶/۳۹۹/۳۲۲, ي فردوسةاهنامش, ۱/۸۷, شاهنامه يفرهنگ نامها[و او را شکست داد
  :جهت شرح حال فور ببينيد

 ,ي ثعالبشاهنامة, ۲/۷۳۰,  شاهنامهيفرهنگ نامها؛ … و۶/۳۹۸/۲۹۰, ي فردوسشاهنامه
, الذّهب جمرو, بعد  به۲/۱۷۸۳, ايران باستان؛ ۲۲-۲۰ص ,  نثراسکندرنامه, ۱۹۳ص 
  .۱۰۸،۵۶،۴۸ص , التّواريخ مجمل؛ ۷۳ ص
پس از ) م. ق۳۳۶(ي سالگ۲۰در ) فيلقوس( پسر فيليپ ياسکندر مقدون: اسکندر .۱۷

 با هوش و مطّلع از ي مرديو. مرگ پدرش بر تخت سلطنت مقدونيه جلوس کرد
) م.  ق۳۳۴(او در بهار .  بلند بودي و همتي قوي عزميآداب و علوم عصر و دارا

در  صغير رسيد و با سپاه ايران يآسيا  هزار سپاه از داردانل گذشت و به۴۰ با
او . کنار خليج اسکندرون جنگيد و پيشنهاد صلح داريوش سوم را رد کرد, ايسوس

او را در اسکندريه .  در بابل درگذشتي سالگ۳۲در .  ايران را گشوديهمه شهرها
 ياند؛ چه در تمام کتب مذهب گاه ايرانيان هواخواه اسکندر نبوده هيچ. خاک سپردند به

 يول. اند خوانده» ملعون «ييعن» کجستک«اسکندر را ,  ايرانيان پيش از اسالميو ادب
. اند تمجيد و تعريف کرده, رغم ايرانيان از اين فرد مخرب تمدن ياعراب عل

 ي ابن بلخةفارسنامدر ]  بهاريالشّعرا قلم ملک  بهالتّواريخ مجمل ۵۶ص , پانوشت[
فيلقوس بن مصريم بن هرمس بن هردس بن «. نسب او چنين ذکر شده است

…  بنمية بن سرجون بن روبة بن يونان بن نافت بن نوي بن ليطيطون بن روممي
  .يروايت اسکندر لقب است نه نام به. السالم عيص بن اسحاق بن ابراهيم عليه

چون دارا .  گويند اسکندر دخترزاده فيلقوس است و پدرش دارا نام داشتيبرخ
 دختر از دارا حامله بود و سبب گند دهن پيش فيلقوس فرستاد و دختر فيلقوس را به

گويند عالج » سير «يفارس که آن را به» اسکندروس« دهن او را با يتا بو, کرد ياظهار نم
وجود آمد او را اسکندر نام نهادند و نام مادر او ناهيد  کردند و بعد از آن چون فرزند به

  ]بعد  به۱/۸۵, شاهنامه يفرهنگ نامها… ,۱۰۸, ۶/۳۷۹/۱۱۶, ي فردوسةشاهنام. [بود
جهت اين که دو  گفتند به  گويند اسکندر پيامبر شد و او را ذوالقرنين مييو برخ
 يفرهنگ نامها, برهان قاطع, المعارف اسالمةدائر. [ او بلند و بر آمده بوديطرف پيشان
, آثارالباقيهبعد؛   به۵۶ص , التّواريخ مجمل: نک,  شرح حال اسکندريبرا] … وشاهنامه
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-۲۹ص , اخبارالطوال , معينيفرهنگ فارس؛ ۱۶-۱۵ص , ي ابن بلخةفارسنام؛ ۱۱۳ص 
تاريخ ايران ؛ ۵۴۷ص , سرايي در ايران حماسه؛ ۵ و ۳ص ,  کارنامة اردشير بابکان۳۹

؛ ۲۱۰ص , اسکندرنامة منثور؛ ۲۰۵-۲۰۲ص , ي ثعالبشاهنامه؛ ۱۳۴۹-۱۳۴۴ص , باستان
و۱/۲۸۳, الذهب جمرو …  
او .  ساسانيان استة بن بهمن اولين پادشاه سلسلنام پسر ساسان: اردشير بابکان .۱۸

کرمان و ,  پس از تسخير فارسيو. است)  م۲۴۱-۲۲۴ (ي ساسانةمؤسس سلسل
 در دشت هرمزگان يجزاير خليج فارس بر اردوان پنجم آخرين پادشاه اشکان

: نک ـ.  مدبر بودي مقتدر و کشورستانياو سردار. نزديک شوش غلبه کرد
, اآلثارالباقيه؛ ۱۲۷-۹۹ص ,  مسکويهياالمم بوعل تجارب, ۴۵-۴۲ص , اخبارالطوال

کارنامة اردشير  معين ذيل اردشير؛ يفرهنگ فارس؛ برهان قاطع؛ ۱۲۵-۱۲۱ص 
؛ ۴۶-۳۸ص , شاهنامه يفرهنگ نامها, ۸۶ و ۱/۸۱ يتاريخ بلعم؛ تمام اثر, بابکان
تاريخ  ؛۶۰ص , کارنامة شاهان؛ …۱۹۲, ۷/۱۲۳, ۱۱۹/۷/۱۲۶ ي فردوسةشاهنام
؛ ۳۳ص , االرض  ملوکيسن؛ ۶۱-۶۰ص , ي ابن بلخةفارسنام؛ ۲/۱۵۱, يطبر

بعد؛   به۱۰۴ص , ايران در زمان ساسانيانبعد؛   به۶۹ص , التّواريخ مجمل
والذّهب جمرو …  
, التّواريخ مجمل: نک, هندوستان رفت نه در عهد باسديو بهرام گور در عهد شنگل به .۱۹

  .۴۱۶ و ۷/۴۱۱ ,ي فردوسةشاهنام؛ ۷۰ص 
در ]. يقانون مسعود[در آنجا متولد شده است » باسديو« است که يماهوره شهر
رفته ذکر » ارجن«و » باسديو«باشد آنچه ميان  ي از کتاب بهارات ميکتاب گيتا که جزئ

  ].۱۴ص , للهند تحقيق ما[شده است 
 لقب باقيهآثارال و التّواريخ مجملنوشته  باشد؛ چون بنا به» باسديو«شايد شنگل لقب 

, آثارالباقيه؛ ۴۲۲ص , التّواريخ مجمل: نک. بوده است» شنگل«, »قنّوج«پادشاهان شهر 
  .۱۰۱ص 
وي در )  م۴۳۸وفات , ۴۲۱جلوس (پانزدهمين پادشاه سلسلة ساساني : بهرام گور .۲۰

او ارمنستان را ضميمة ايران کرد و . دربار منذر از پادشاهان عرب تربيت شد
بالد هند نهاد و دختر ملک هند را  بهاو روي .  مذهب دادممالک تابعه آزادي به
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 يها بهرام داد و بهرام با مال ملک هند سرزمين ديبل و مکران را به. زني گرفت به
, التّواريخ مجمل؛ ۸۲ص , يفارسنامة ابن بلخ:  نک-.پيروز و با کام, بسيار بازگشت

؛ نايران در زمان ساسانيا ؛۸۹ص , البلدان؛ ۶۲-۱۶ص , اخبارالطوالبعد؛   به۶۹ص 
؛ ۷۶-۷۵ص , ي ناصرةفارسنام؛ ۱/۲۰۴, شاهنامه يفرهنگ نامها؛ ۳۰۵- ۳۰۳ص

 ۱۲۰-۱۱۰ص , يتاريخ بلعم؛ ۲۶۶-۲۶۳ و ۲۵۷ص , يغررثعالب؛ ي فردوسشاهنامة
  …و

بهرام گور برسان «:  چنين آمده است۷۰ص, التواريخ مجمعاين مطلب درکتاب  .۲۱
 بر يدست و  عظيم بهيو آنجا کارها,  پيش شنگل,زمين هندوان رفت فرستادگان به

 سينود و ي داد نام ويو  بهيپيش خود بداشت و دختر ناکام شنگل او را به تا به, آمد
, و او را دريافت,  بيامدي ايران گريخت و شنگل از پس وي با دختر سويبعد مدت

واست ذرها خعپس بهرام خود را آشگارا کرد و شنگل خيره ماند و فرودآمد و 
هند   در جامة فرستادگان بهم آمده است که بهراي فردوسةشاهنامو نيز در …» و

 ي يافت و در چوگان بازي گرفت و چيرگي کشتيرفت و در هند با پهلوانان هند
درخواست شنگل گرگ و اژدهايي را کشت و سرانجام با  از همه پيش افتاد و به

 ميزبان يت و پس از چندايران گريخ همسرش سپينود که دخت شنگل بود به
  ]. ۲/۶۲۸, شاهنامه يفرهنگ نامها[ شد يشنگل و هفت شاه هند

  .  هند استيا  از سالطين اسطورهينام يک,  تابش ماهييعن: چند پرتاب .۲۲
 از خدايان هندوان ينام يک: رام. تشکيل شده است» ديو«و » رام«از دو واژة : ِديو رام .۲۳

  .خدا: ديو. است
در اين . کردند يايران خراج پرداخت م به… ترکستان و, نچي, در قديم ملوک هند .۲۴

 و هرگز از فرس يفرس آوردند خراج از همه جهان به”: نويسد ي ميباره ابن بلخ
  .۹۸ص , فارسنامه: نک“ اند  نبردهيهيچ جا خراج به

در , دادگر  ملقب بهياولين شاهنشاه سلسلة ساسان, يفرزند قباد ساسان: انوشيروان .۲۵
 بود که قباد يمادر او دختر دهقان.  م درگذشت۵۷۹کرد و در  م جلوس ۵۳۱
او در جنگ با روميان پيروز شد و .  گرفتيزن هنگام فرار از بالش در نيشابور به به

ترين   او از درخشانيدوران پادشاه. اشاعة عدل و داد موفق گرديد در داخل به
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 در زمان - و آله اهللا عليهي صل-حضرت رسول.  سلطنت ساسانيان استيها دوره
  . اين پادشاه متولّد شد

فرهنگ … ۸/۵۱, ي فردوسشاهنامة,  مختلفيجاها, ايران در زمان ساسانيان: نک
, التّواريخ مجمل؛ ۱۲۱, آثارالباقيه؛ ۵/۱۹۱ معين يفرهنگ فارسبعد؛   به۲/۷۸۴, شاهنامه ينامها
  …؛ و۴۵-۴۲ص , اخبارالطوال؛ ۶۳-۶۱ و ۳۲ص 
  .۱۰۰ص , آثارالباقيه: نک.  استي ساسانةسل لقب پادشاهان سل:يکسر .۲۶
:  است آمدهيدر فارسنامة ابن بلخ. هندوستان رفته است انوشيروان خود نيز به .۲۷
 بسيار آورد و يها نيمتغگشت قصد هند کرد و انوشيروان چون از صين باز«

 ي فردوسشاهنامةو در ] ۹۴ص, ي ابن بلخةفارسنام. [مواضعه بر ملک هند نهاد
هندوستان شد و مورد استقبال گرم قرارگرفت و   انوشيروان بهيه کسرآمده است ک

 ].۲/۷۸۶, شاهنامهيفرهنگ نامها[ بلوچان رفت يسرکوب از آنجا به
دخت » قاقم«مادرش .  برگزيديجانشين او را به,  فرزند انوشيروان که پدر:هرمز .۲۸

 کين خود را نثار درويشان و  پند داد و مهر خود را بهينيک او مردم را به. خاقان بود
او امويدوار و ستمگران از او بيمناک  همين جهت تنگدستان به ستمگران کرد و به

 ايجاد کرد و ي دورة ساساني در نظام طبقاتي اساسيل هرمز تحويکارها. شدند
 و يسرانجام بندو. همين جهت اين پادشاه از هر سو مورد هجوم قرارگرفت به

 . گستهم او را خفه کردند
 الذهب جمرو؛ ۷۹ص , )ترجمه (اخبارالطوال؛ ۹۹-۹۸ص , ي ابن بلخةفارسنام :نک

 ۲/۱۷۲, يتاريخ طبر؛ ۴۶۲ص , ؛ ايران در زمان ساسانيان۲۶۸ و ۱/۲۶۵, )ترجمه(
  . شاهنامهيفرهنگ نامها؛ ي فردوسةشاهنام ۱۰۸۰, ۲/۱۰۷۱, يتاريخ بلعمبعد؛  به

 که از همة ي و اکاسره آن بودعادت ملوک فرس«: نويسد ي در اين باره ميابن بلخ .۲۹
 ي و پيوند ساختنديملوک اطراف چون صين و روم و ترک و هند دختران ستدند

 از اهل بيت ي کيدختران را جز با کسان, يو هرگز هيچ دختر را بديشان ندادند
  .۹۸-۹۷ص , فارسنامه: نک» يمواصلت نکردند, ايشان بودند

او لشکر آرايي .  با سپاه پيران ويسه بودکه در نبرد هماون,  شاه هندŠangol:شنگل  .۳۰
چون رستم کرد و  ي ميدلير بود و در نبرد هماون ميسرة سپاه خاقان را رهبر
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 را از رستم يشود تا کين کاموس کشان طلب نبرد با رستم ميآيد او داو يهماون م به
 داستان نبرد رستم و شنگل در. رستم با شنگل نبرد کرد و او را کشت. باز ستاند
و ] ۲/۶۲۶,  شاهنامهيفرهنگ نامها. [ ذکر شده است۴/۹۹۲/۵۴۴, ي فردوسةشاهنام

 .۴۲۲ص , التّواريخ مجمل: نک. لقب پادشاهان هندوستان است: نيز شنگل
ص , التّواريخ مجمل[ مفتوح مشدد يو ثان, فتح و کسر و ضم اول به: کنوج= قنوج .۳۱

سلطان محمود . کاونپور يدر شمال شرق,  رود گنگي ميل۵در , ]۱پانوشت , ۴۲۲
 :سرايد ي در اين باره ميفرخ.  اين شهر را تصرف کرديغزنو

 »ان آتش بارـتارکش  به زان سـو ِنه ويرو قنّوج سپه گرد شده است  بهکه! خيز شاها«
  ].ذيل قنّوج,  معينيفرهنگ فارس؛ ۹۱ص , ديوان: يفرخ[

گنگ و گنج و گانژ همه  رود گنگ هندوستان را گويند و ِقنّوج و کنوج و ينواح
 بهار يالشّعرا قلم ملک  پانوشت شماره يک به۴۲۲ص , التّواريخ مجمل. [اند يک لفظ

] ۱۱۰ص, آثارالباقيه[است » يرا« است که لقب پادشاهان آن ينام واليت: ِقنّوج
  ].۴۲۲ص , التّواريخ مجمل« …خوانند و» يرا«پادشاه قنوج را هر که باشد او را 

 يابوريحان بيرون. پسر پشنگ و نبيره تور و پادشاه ترکستان استنام : افراسياب .۳۲
بشنک بن اينت ريشمن بن ترک  فراسياب بن”: نسب او را اين گونه ياد کرده است

أديل منه منوشجهر و نفاه مث اصطلحا بالرميه يبن زبن اسب بن ارشسب بن طوج حت 
فراسياب بن «: ده استبندهشن نسب او چنين ياد ش«در ] آثارالباقيه[“ املعروفه

. بن فريدون) تور(پشنگ بن زئشم بن تورگ بن سپنيسپ بن دور شسپ بن توج 
فراسياب بن ”: گونه برشمرده است  نسب او را اينيطبر].  شاهنامهيفرهنگ نامها[

 نتسب اليه األتراک بن شهراسپ و يقال بن ارسسب يالذ ـفشنج بن رستم بن ترک 
 ـ . اختالف ذکر کرده استي نيز نسب او را با اندکيخابن بل. “بن طوج بن افريدون

, االرض  ملوکي؛ سن۱۱-۱۰ص , اخبارالطوال؛ ۱۳ص , ي ابن بلخةفارسنام: نک
ص , يتمام اثر؛ غرر ثعالب, ي فردوسةشاهنام؛ ۱۰۶ص, ي ثعالبشاهنامه؛ ۱۲ ص
؛ ۱۳۵ص , هبالذّ جمرو؛ ۱۰۴ص , آثارالباقيه؛ ۶۱۸ص, سرايي در ايران حماسه؛ ۲۳۴
,  شاهنامهيفرهنگ نامها؛ ۱۲۷ص , آفرينش و تاريخ؛ ۳۴ص , يبلعم تاريخ
  .۱۱۲-۱۰۱ ص
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 از مردم يو. پيران پسر ويسه سپهدار و جهان پهلوان افراسياب است: پيران ويسه .۳۳
 آمده سرايي در ايران حماسهدر کتاب . جنگ سپاه ايران آمد ختن است و چند بار به

 نام برده نشده؛ زيرا او يزشت روايات ما از او به است که در يپيران از کسان«: است
داستان . هيچ گاه دست از وطن و افراسياب برنداشت و تا آخرين نفس وفادار ماند

 يشناس  و حقي و رحم و وفاداريو مردانگ يپيران و حديث دانش و خرد و پهلوان
را  نيست؛ زيياين سخن درست. » استشاهنامه يها ترين قسمت او يکي از دلکش

خواند و چند تن از افراد  يرستم در نبرد هماون همه افراد خاندان ويسه را دو رو م
 .برد ياين خاندان را نام م

  انـد   بزرگان کـه از تخمـه ويـسه       
 

  انـد    پيسه يدو رويند و با هر کس     
 ]۴/۲۱۵/۱۱۰, شاهنامه[       

, التّواريخ مجمل؛ ۱۶ص , اخبارالطوال؛ ۴۶ و ۴۴ و ۴۱ص , ي ابن بلخةفارسنام: نک
, شاهنامه يفرهنگ نامها؛ … و۲/۱۶۳/۵۵۷, يفردوس ةشاهنام؛ ۹۰ و ۴۹-۴۸, ۲۹ص 
غرر ؛ ۱/۶۰۰, يتاريخ طبر؛ ۶۲۸-۶۲۷ص , سرايي در ايران حماسه؛ ۲۷۰-۲۶۴ص 
  .۵۵,۳۶ص , يبلعم؛ ۱۷ص ,  ايراني ملّةحماس؛ ۱۹۹ص , يثعالب

در اين . مذکور است ۴/۹۹۲/۵۴۴, ي فردوسةشاهنامداستان رزم شنگل با رستم در 
  .کنيم يچند بيت آن اشاره م جا به

ــپاه  بـــهبغريـــد شـــنگل   پـــيش سـ
  چنـگ   بـه  يببينم که آن مـرد سـگز      

ــنگل  ــو آواز ش ــهچ ــيد   ب ــتم رس   رس
 چنين گفت شنگل که اين مرد نيست

ــواه   ــن رزم خ ــرد افک ــت گ ــنم گف   م
ــه دارد ز مردانگــ     ســاز جنــگ يچ

  ز لـــشکر نگـــه کـــرد و او را بديـــد
 …اورد نيست هميگيت  بهکس او را

مقتول ,  ق۲۹۵جلوس  (يدومين امير سامان, يابو نصر احمد بن اسماعيل سامان .۳۴
پرور و  عالم, بخت جوان, مظفّر, با انصاف, عادل,  نيک رفتاري مرديو)  ق۳۰۱
و خاص ,  بوده و تند و ناسازگاري سخت بدخويدوست بوده است و نيز مرد علم

: مآخذ ذيل مراجعه کنيد  بهيصل و شرح حال مفيبرا. و عام ازو ستوه شدند
, تاريخ سيستان؛ ۱۴۴ص , ياصطخر, الممالک مسالک؛ ۳۸۷ص, التّواريخ مجمل
, الدهريتيمة؛ ۱۲۰-۸/۷, اثير  ابنالکامل؛ ۷/۱۱ص , االدباء معجم؛ ۳۰۲-۲۹۱ ص
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؛ ۱۵۰-۱۴۷ص , االخبار زين؛ ۴/۳۹ص , الصّفاضةرو؛ ۳۷۸ص , تاريخ گزيده ۴/۶۴
, العالم اشکال؛ ۱۴۵-۱۰/۱۳۷, يطبر تاريخ؛ ۳۰۲ص , يتاريخ طبرستان مرعش

تاريخ ؛ ل ايرانتاريخ مفصّ و ۱۵۰ص , االرض و االنبياء  ملوکيتاريخ سن؛ ۱۲۲ ص
تاريخ اهللا صفا؛  ذبيح,  در ايرانادبياتتاريخ , االنساب مجمع؛ دستورالوزراء؛ يبيهق
  … وتاريخ نظم و نثر در ايرانا؛ بخار

ابتدا در سلک غالمان احمد بن .  نامدار سامانيان بودي امرااز): الپتکين(البتکين  .۳۵
آزادش ) ه ۳۳۱-۳۰۲(نصر بن احمد . انتظام داشت)  ه۳۰۱-۲۹۵ ياسماعيل سامان

.  از سپاه خود برگزيدهي فوجيفرمانده او را به)  ه۳۴۳-۳۳۱(کرد و نوح بن نصر
پس از وفات . اندندمقام باالتر ارتقا داد و حاجب بزرگش خو لياقت بسيار او را به

حاکم بلخ گشت و , سزا يافت  بهيمنزلت)  ه۳۵۰-۳۴۳ (ينوح پيش عبدالملک سامان
غزنين  از اطاعت سامانيان سرپيچيد و به. او واگذار شد سپس حکومت خراسان به

بعد از او پسرش ابواسحاق ابراهيم . لشکر کشيد و آنجا را فتح کرد و پادشاه شد
بعد از ابو اسحاق بلکاتگين غالم الپتکين .  درگذشت۳۵۵ل سا او نيز به. پادشاه شد

 ۳۸۷-۳۶۷جلوس (سبتگين , ي غزنوة سلسليس واقع مؤسيول. حکومت رسيد به
 .بعد  به۱/۳۴, داستان ترکتازان هند: نک. غالم و داماد الپتگين است) ه

 او را,  بسياريهوش و شجاعت و دالور. نخست از غالمان الپتکين بود: بلکاتگين .۳۶
 وفات يافت ۳۵۵چون ابواسحاق ابراهيم بن الپتگين در سال . سرآمد اقران ساخت
 بلکاتگين همداستان شدند و او يپادشاه بزرگان و اعيان ملک به, و جانشين نداشت

تخت سلطنت عدل و داد پيشه   پس از جلوس بهيو,  برگيزيدنديپادشاه را به
گاه  مانروا بود تا آن که به چند فريسال. ساخت و مردم سخت دستدار او شدند

پس از او پريتکين غالم ديگر . زخم تير فوت شد  به۳۶۴محاصره قلعه گرديز در 
و بيزار ا رحم بود مردم از ي سفاک و بي برخاست و چون مرديپادشاه الپتکين به

 نيز بود ي سبکتکين غالم ديگر الپتگين را که داماد و۳۶۶شدند و در سال 
 ]۲۶۴ص , الحرب آداب[. سلطنت برداشتند به
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 يالنّهر و بخش  که خراسان و ماوراءيخاندان ايران, سامان خدات منسوب به: سامانيان .۳۷
ص , سالطين اسالم. [سلطنت کردند. ق ه ۳۹۸ق تا  ه ۲۶۱ از سال ياز ايران مرکز

۱۱۸-۱۱۹[ 
 افغانستان ي مرکزياز شهرها): جزنه, گجنه, گرنه, غزنو, يغزن, غزنه: (غزنين .۳۸

 غزنين قديم يها خرابه.  مرتفعات سفيدکوه قرار داردياست که در سراشيب يکنون
 يها اين شهر در قرن.  قرار داردي کيلومتر۵فاصله   همين شهر بهيدر شمال شرق

 ]. معينيفرهنگ فارس. [سزايي داشته است  اهميت بهيسوم تا ششم هجر
ان در عهد امارت  بازرگي بود که نصر حاجيناصرالدين سبکتکين غالم: سبکتکين .۳۹

چون آثار رشد و شجاعت و . بخارا برد  را بخريد و بهيعبدالملک بن نوح و
پس از او پيش بلکاتکين . او را امير الپتکين بخريد, کياست از ناصيه او ظاهر بود
امارت غزنين  بعد از او به.  واال يافتي فراوان مقاميتقرب جست و در اثر رشادتها

 ۳۸۷ کرد و در سنه ي سال پادشاه۲۰.  مسلّط گشتيحرسيد و بر اطراف و نوا
 ].الحرب و الشجاعه آداب ۲۶۷پا نوشت صفحة . [درگذشت

بند فرمان  پادشاه الهور که از سرهند تا لمغان و از کشمير تا ملتان خامه: جيپال .۴۰
سرانجام از سبکتين . او با سبکتکين نبرد کرد و شکست خورد. کارگزاران او بود
 پس از دومين شکست مقابل محمود يو.  کشته شديقول  بنا بهزنهار خواست و

. داد» آنند پال«فرزندش   را بهي خود را سوخت و تخت پادشاه۳۹۲سال   بهيغزنو
 هند که سلطان محمود بر يها  از راجهينام يک) بعد  به۱/۴۳, داستان ترکتازان هند[

 ۳۷۳-۲/۳۷۲, السير حبيب[ مطلق پادشاه استعمال کنند يمعن  بهيگاه. او غالب آمد
 ].ذيل جيپال,  دهخداةنام لغت

: نک, يهندوستان و علل نتيجه اين لشکرکش  سبکتکين بهيدر مورد لشکرکش .۴۱
 ].۵۱-۱/۴۲,داستان ترکتازان هند[

فرزند ). قه  ۴۲۱وفات ./ق ه ۳۸۷جلوس /۳۶۱والدت : (يسلطان محمود غزنو
 سال سلطنت کرد و ۳۳مدت .  استي غزنوسلسلةارشد سبکتکين و مقتدرترين شاه 

ف  و اصفهان را تصرير, هندوستان, خوارزم, سيستان, او خراسان. ي سال زندگ۵۱
داستان برخورد . رحم و دشمن سرسخت شيعيان بود يب, محمود بسيار سفّاک. کرد
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و ”: کنيم ي را نقل مالتواريخ مجمل و ديلم ما عين عبارت ي ريمحمود با شيعيان يک
 را در پوست گاو يو بهر, فرمود زدن و بزرگان ديلم را بر درخت کشيدندبسرا دارها ب
از , و مقدار پنجاه خروار دفتر روافض و باطنيان و فالسفه, غزنين فرستاد دوخت و به

نقض [“  آويختگان بفرمود سوختنيها  ايشان بيرون آورد و زير درختيسراها
  ].۱۳۲ص , الحرب آداب و ۴۰۴ ص, التّواريخ مجمل؛ ۴۲ص , ي قزوينيعبدالجليل راز

 ۴۲۲: وفات./ قه ۳۸۱: جلوس( است ي عباسةبيست و پنجمين خليف: يقادر عباس .۴۲
؛ الکامل ابن اثير ۳۸-۴/۳۷, تاريخ بغداد:  نک,يل وجهت شرح حال مفصّ.) قه 
-۶/۲۳۹,  بالوفياتيالواف؛ ۳/۱۴۸, يالعبر ذهب؛ ۴۱۷-۴۱۱؛ ص الخلفاء تاريخ؛ ۹/۸۰

, سير اعالم النبالءبعد؛   به۲۲۳-۳/۲۲۱, الذهب شذرات؛ ۴/۱۶۰, هرهالزا النجوم؛ ۲۴۱
 .بعد  به۱۵/۱۲۷
 .۶۳-۱/۶۲, داستان ترکتازان هند: نک .۴۳
 هندوستان که يها ترين بتخانه  از بزرگييک, )صاحب(نات ) + ماه(سومه: سومنات .۴۴

.  فتح و خراب کرد و بت آن را شکست۴۱۵سال   آن را بهيسلطان محمود غزنو
هر روز آن را , آباد گرديده, دست محمود  آن بهيچهار سال پيش از ويرانگويند 

درآمد دو هزار ده . اند شسته يآب گنگ که سيصد فرسنگ از آنجا دور بوده م با
پرستش   آن واگذار شده بوده است و دو هزار برهمن بهي هزينه دستگاه اداريبرا

زنگ , وازنده داشته استپانصد زن خنياگر و سيصد مرد ن, پرداختند يآن بت م
 بت سومنات پنج گز يبزرگ بتخانه از دويست من زر ناب ساخته شده بود و بلند

 .۱۰۹-۱/۱۰۸, داستان ترکتازان هند: نک. بوده است
داستان ترکتازان , تحقيق ما للهند: نک, ي اطالع بيشتر از فتوحات محمود غزنويبرا .۴۵

 . ۱۲۵-۵۴ص , هند
) ۴۳۲مقتول ./ق ه ۴۲۱جلوس (الدوله  شهاب  بهملقب: يمسعود بن محمود غزنو .۴۶

برادر را کور ,  سلطنت برخاستيادعا تخت نشستن برادر به پس از مرگ پدر و به
 مکران را تا حدود سند تسخير ۴۲۲در سال . تخت نشست  کرد و خود بهيو زندان
چون . را گرفت» پت سون«و » يهانس«هندوستان رفت و قلعه   به۴۲۸در . نمود
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 از يجمع. طرف هندوستان رفت مسعود به,  را شکست دادي وي سلجوقطغرل
 . قتل رساندند غالمان شورش کردند و او را به

 درة يهندوستان تاخت و دژها به. ق ه ۴۲۴ نخست در سال يسلطان مسعود غزنو .۴۷
و بار دوم ] ۱۴۲-۱/۱۴۱ص , ترکتازان هند[غزنين بازگشت  کشمير را بگشود و به

هندوستان نهاد و نزديک دو سال در آنجا ماند و   بهي شايسته روي با لشکر۴۲۷در 
و مانند آنها را بگشود و بزرگان دربار » سون پت«و » يهانس«چند دژ نامور همچون 

 ]۱۴۶-۱۴۵ص , داستان ترکتازان هند. [فرمانفرمايي آنجا برگماشت خود را به
ن رساله ياد نشده هندوستان لشکر کشيدند و در اي  که بهي ديگر سالطين غزنو .۴۸

 گرفتن برادرش ي براي که لشکرگرانيمودود بن مسعود غزنو. ۱: است عبارتند از
 ]۱۵۹-۱۵۸ص , ترکتازان هند. [هندوستان فرستاد مجدود به

.  تازه بگشودنديهندوستان فرستاد تا کشورها نخست لشکر به: يزنوغابراهيم . ۲
 الهور گذشته چندين دژ  هند لشکر کشيد و ازيسو  خود به۴۷۲سال  سپس به

طغان تکين را : يمسعود بن ابراهيم غزنو. ۳] ۱۷۸-۱۷۶همان جا . [سخت بگشود
 ي هندي بر شهرهاياو از رود گنگ گذشت و زمين پهناور. هندوستان فرستاد به

.  حکومت غزنين قرار داديغزنين بيفزود و الهور را پايتخت قسمت هندوستان
  ].۱۸۰-۱۷۹, همان جا[
جلوس  (يفرزند مسعود بن ابراهيم غزنو» الدوله يمين« ملقّب به يه غزنوبهرام شا .۴۹

 پس از قتل برادرش ۵۰۹گاه که برادرش ارسالن شاه در  آن) ۵۴۷وفات / ۵۱۲
خراسان شد و از او  بگريخت و نزد دايي خود سلطان سنجر به, شهزاد پادشاه شد

آمد و با ارسالن شاه جنگيد غزنين  بهرام به.  او را سپاه فراوان داديو.  جستييار
.  و پنج سال سلطنت کرديمدت س. و او را شکست داد و بکشت و سلطنت بستد

بهرام شاه .  شکست داديسخت  با او نبرد کرد و او را بهيالدين غور عالء
بعد پايتخت  دست غوريان فتح شد و از آن به هندوستان گريخت و غزنين به به

  .دالهور منتقل ش  بهيدولت غزنو
, ترکتازان هند: نک, هندوستان  بهي بهرام شاه غزنوي اطّالع بيشتر از لشکرکشيبرا .۵۰

  .بعد  به۱۸۲از ص 
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 ينظام, يبنابراين سنايي غزنو. بهرام شاه در آغاز شهرياريش همنشين دانشوران بود .۵۱
سنايي از مداحان . نام او نوشتند ها به نامه, روزگار او بودند  که بهيو حسن عزنو

هفت قصيده بلند در ديوان حکيم سنايي در مدح بهرام شاه .  استيشاه غزنوبهرام 
  : کنيم يچند بيت از اولين قصيده آن اشاره م جا به  است که ما در اينيغزنو

   نقـش نهـان تـرا     يديده نبيند همـ   
  تأييد حـق    سلطان بهرامشاه آنکه به   

  شـحنه وجود ترايهيبتش ار نيست

   شـکل دهـان تـرا   يبوسه نيابد هم  
  هست بحق پاسبان خانه و جان ترا      

  نام و نشان ترايجان ز عدم جويد
, ۹۴-۹۳, ۸۸-۸۶, ۷۷-۷۶, ۶۷-۶۶, ۲۵-۲۴ص , يديوان حکيم سنايي غزنو: نک
۱۰۶-۱۰۷،۱۳۶-۱۳۷…  

 الدين  برادرش غياثييار به, ي بن سام بن حسين غورمحمد الدين يا معزالدين شهاب .۵۲
الدين بهرام شاه  شهاب. زنين فرمانروايي داشتند از بالد هند و خراسان و غيبر برخ
. قتل رسيد به. ق ه ۶۰۲در سنه .  را شکست داد و جانشين غزنويان شديغزنو

  ].۲۳۴-۲۲۹ص , ترکتازان هند؛ ۱۳-۴ص , تاريخ مبارک[
. ق ه ۵۷۱ در سال -۱: هندوستان حمله کرد  يازده دفعه بهيالدين محمد غور شهاب .۵۳

 يبرخ.  کرماخ را جانشين خود کرديساالر عل ن را فتح کرد و سپهاُچه و تهته و ملتا
گجرات  به. ق ه ۵۷۳ در سال -۲. اند ذکر کرده. ق ه ۵۷۲سال  يورش نخستين را به
. ق ه ۵۷۵ در -۳. ديو ضابط گجرات شکست خورد  بهيميحمله کرد و از را
لشکر . ق ه ۵۷۷سال   به-۵الهور تاخت  ق به ه ۵۷۶سال   به-۴. فرشور را فتح کرد

 در سال -۷. الهور را تاراج کرد. ق ه ۵۸۰ در -۶. د و آنجا را فتح کرديسند کش به
 هند درآورد يآخرين پادشاه غزنو, ق الهور را از چنگ سلطان خسرو ملک ه ۵۸۲

قلعه تبرهنده  به. ق ه ۵۸۷ در -۸.  ملتان بود دادي کرماخ که واليعل و اقطاع آن را به
 را يپتهوررا. ق ه ۵۸۸ در -۹.  شکست خورديده و از پتهورراو اجمير حمله کر

 ۵۸۹ در -۱۰. اند ذکر کرده. ق ه ۵۸۹ تاريخ اين يورش را يبرخ. شکست داد
 ه ۵۹۲ -۱۱. اند ذکر کرده. ق ه ۵۹۱ يدر برخ. ق ه ۵۹۰ يبرخ, حمله کرد قنّوج به
؛ ۱۳-۴ص , يتاريخ مبارک شاه. [دژ تهنگر يورش برد و آن را بگشود به. ق

  .بعد  به۲۶۲ص , طبقات سالطين اسالم؛ ]۲۳۴-۲۲۸ص , ترکتازان هند
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 يبا راجه پتهوررا) ۵۹۰ (ةئو در تسعين و خمس ما”:  فرمود-رحمه اهللا-مؤلّف  .۵۴
اکثر  قطع اشتباه است؛ زيرا با استناد به اين تاريخ به. “ صعب کرد و ظفر يافتيرزم

در سال : الف:  جنگيديجه پتهوررا دو بار با رايسلطان محمد غور, يکتب تاريخ
 شکست ي پيروز شد و سلطان محمد غوريکه در اين جنگ پتهوررا. ق ه ۵۸۷

 را ياجمير حمله برد و پتهوررا  بهي محمد غور۵۸۸ يدر سال بعد يعن: ب. خورد
تاريخ  و طبقات سالطين اسالم و مبارک تاريخدر . قتل رساند شکست داد و او را به

 ياد ۵۸۸سال   او بهيو پيروز. ق ه ۵۸۷ در سنه يان محمد غورشکست سلط, هند
 مطابق ۵۸۹سال   بهي محمد غوري پيروزکتاب ترکتازان هنددر . شده است

طبقات : نک. ذکر شده است.) م۱۱۹۲./ق ه ۵۸۷(و شکست او در سال . م ۱۱۹۳ با
؛ ۱۰-۸ص , يتاريخ مبارک شاه؛ ۹۴-۹۲ص , تاريخ هند؛ ۲۶۳ص , سالطين اسالم
  .۲۱۹-۱/۲۱۴,ترکتازان هند

 ي نام ويتاريخ مبارک شاهدر . گون ثبت شده است نام اين راجه در تاريخ گونه .۵۵
 نام ترکتازان هند در کتاب. ثبت شده است» يپتهورا«و در يک مورد» يپتهوررا«
نام اين باجه در کتاب . » راجهيپريتو«در يک مورد , ضبط شده است» يپرتهو «يو

و اين نام صحيح است؛ . ذکر شده است»  راجيپرتيهو«الدهار تاريخ هند اثر شي
 ينام و.  آن سرزمين آشناتر استينامها  است و بهيزيرا نويسنده اين کتاب هند

 تاريخ هند در يو نام و. ياد شده است» يپريت و «طبقات سالطين اسالمدر کتاب 
تاريخ ؛ ۹۳ص , وزدوالف, تاريخ هند: نک. ثبت شده است»  راجيپريتو«اثر دوالفوز 

, طبقات سالطين اسالم؛ ۲۱۵ و ۱/۲۱۹, ترکتازان هند ؛۸۲ص ,  شيالدهارهند
  .۸ و ۱۰ص , يتاريخ مبارک شاه؛ ۲۶۳ ص

در شجاعت و .  بنده سلطان معزالدين محمد سام بوديو: يالمعز الدين ايبک قطب .۵۶
 يبور قاضدر نيشا, در اول حال که او را از ترکستان آوردند. سخاوت نظير نداشت

 او را خريد و در آنجا قرآن را فرا گرفت و يالدين عبدالعزيز کوف  امام فخرةالقضا
تر شد او را  چون بزرگ.  آموخت و در اندک مدت کامل حال گشتيتيرانداز

 رسيد و يسلطنت دهل  بهيبر اثر لياقت و کاردان.  فروختنديسلطان محمد غور به
 انگشت خنصرش شکسته بود بذان سبب چون. حکومت غزنين نائل شد سپس به
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 يالدين محمود پسر برادر بزرگ سلطان محمد غور با غياث. يگفتند) شل(ايبک
الدين يلدز جنگ کرد و از او شکست خورد و  جنگيد و بر او پيروز شد و با تاج

 را که در ي قلعه ميرت و دهل۵۸۸او در . غزنين را ترک کرد و وارد الهور شد
 قلعه کول را بگشاد ۵۸۹ بود فتح کرد و در سنه ي و گوبندرايهورراقبض اقارب پت

 بود و مدت ملک او از اول ۶۰۷وفات او در .  را پايتخت خويش قرار داديو دهل
, ۱۳ و ۱۱, ۱۰ص , يتاريخ مبارک شاه[ سال و چند ماه۲۰ تا ايام وفات يفتح دهل

  ].۱۶و 
الدين  او داماد قطب. مد سام بودالدين مح ملک ناصرالدين قباچه از غالمان شهاب .۵۷

او .  پس از فتح هند او را اقطاع سند و ملتان داديسلطان محمد غور. ايبک بود
]. ۱۶ص , تاريخ مبارک[ها بر ملتان اُچه و بهکهر و سوستان حکومت کرد  سال

منهزم , ناصرالدين قباچه در حد اُچه يک کرت با سلطان مرحوم مقابل شده بود
چون .  در حد اُچه و ملتان مصاف داد و منهزم شد۶۱۵تاريخ  ر ديگر بهگشته؛ با

. و غرق شد, درآمد و عبور نتوانست کرد لشکر تعاقب کرد و در لب آب پنجاب
  ).۱۷ص , جا همان(
حکومت   بهيالدين محمد غور ترين اميران و غالمان شهاب سه تن از بزرگ .۵۸

 ناصرالدين قباچه در سند و -۲راف آن  و اطيالدين ايبک در دهل  قطب-۱: رسيدند
  . يلدوز در غزنين-۳ملتان 

  خوارزمشاهيانسلسلةآخرين پادشاه , الدين بن سلطان محمد خوارزمشاه سلطان جالل .۵۹
,  سال در مقابل مغول دليرانه مقاومت کرد۱۰قريب , ق ه ۶۲۸ تا ۶۱۷بود که از 

  ].معين[ببرد  از پيش ي نتوانست کاريول
حساب  ترين قبايل مغول به يتاتارها هستند که از وحش,  از قبايل مغولييک: تاتار .۶۰

لباسشان از پوست سگ و خوراکشان از گوشت موش و سگ فراهم . آيند يم
  ].معين[شده است  مي
چون سلطان .  بوديالدين ايبک المعز الدين ايلتمش بنده سلطان قطب سلطان شمس .۶۱

. الدين را بر تخت نشاندند سر سلطان قطبشاه پ امرا آرام, الدين وفات يافت قطب
 کردند و او با يايلتمش که امير بداؤن بود را يار, يساالر عل  از امرا چون سپهيبرخ



  ٢٣٠  قند پارسي

  

 ۲۶نام خود خواند و مدت  خطبه به, ۶۰۷در . شاه جنگ کرد و بر او غالب آمد آرام
, رکتاريخ مبا.  وفات يافت۶۳۳سرانجام در سال . سال و چند ماه حکومت کرد

  .۲۴۵ص, هند ترکتازان؛ ۲۰-۱۶ص 
اما در , شده است ضبط»  کوکار سنگينيرا« نام اين راجه ۴/۴۲۴, الصفاروضةدر  .۶۲

 يرا«ضبط درست آن . ثبت شده است » کهکرانيرا «ي نام وترکتازان هندکتاب 
  .است» کوکار سنگه

  . ثبت شده است» اُچه«صورت   به۱۶ص , تاريخ مبارکنام اين شهر در  .۶۳
, کج, کچ: از آن جمله است. ضبط شده است  گوناگونيها صورت اين شهر بهنام  .۶۴

ص , سفرنامه ابن بطوطه: نک. اين شهر در واليت مکران واقع است. کيچ, کيز
؛ مير ۲۵۴ص, ترکتازان هند؛ ۲۱۴ص, تاريخ افغانستان, ي حبيبي؛ عبدالح۲۵۴-۲۸۱

  .۲۸ص, يطبقات اکبر؛ ۹۲ص , ها در هند افغان, حسين شاه
دريا و  سيستان و از جنوب به کرمان و از شمال به واليت مکران از غرب به: کرانم .۶۵

 صحرايي وسيع ي آن خشک و دارايآب و هوا. شود يهند محدود م از شرق به
 معروف آن يشهرها . منزل است۱۲است که طول آن از تيز تا قصدار حدود 

از آن جهت .  شکر سپيدراسک و, فهلفهره, دزک, قصر قند, قربون, کيز: عبارتند از
 برادر کرمان عگويند که مکران بن فارک بن سام بن نوح يم» مکران«اين واليت  به

, التّواريخ مجمل, ۲۰۹-۵/۲۰۸, معجم البلدان: نک. در آنجا توطن اختيار کرد
  .۲۷۹ ص
 ۷۳۶والدت (» صاحبقران«سردار پادشاه بزرگ مغول ملقب به : امير تيمور گورکان .۶۶

پس از ازدواج با دختر .  بودي پسر امير ترغايو) ۸۰۷وفات , ۷۷۱جلوس /قه 
,  را فتح کردي زيادياو سرزمينها. ناميدند» داماد «ييعن» گورکان«خان کاشغر او را 

سرانجام . شامات و مغولستان, مصر, افغانستان, ايران, خوارزم, هندوستان: از جمله
  . در اترار در گذشت۸۰۷سال   بهي سالگ۷۱در 
ذکر شده » محمد«در منابع ) ۸۱۵وفات /۷۹۵جلوس (يدر محمود شاه ثاننام پ .۶۷

ناصرالدين محمود بن ناصرالدين محمد شاه بن ابوالمظفر : بدين صورت. است
 الدين بعد از سلطان عالء.  پسر خرد سلطان محمدشاه تغلق استيو. فيروزشاه تغلق
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,  سالطين اسالمطبقات, ۱۵۶ و ۱۱۸ص , تاريخ مبارک: نک. تخت نشست به
  .۲۶۹ ص
, ترکتازان هندبعد و کتاب   به۶۵ص , تاريخ مبارک تيمور در کتاب ةگزارش حمل .۶۸

  .بعد آمده است  به۱/۴۷۶
تيمور از ميان .  اشاره شده است۴۷۳  ص,ترکتازان هنداين مطلب در کتاب  به .۶۹

د  خوي مانند آن بود براي هنريهر کدام که سنگتراش و گلکار يا دارا, گرفتاران
مانند آن که فيروز شاه تغلق از سنگ , نام او  بهيا گرفت تا در سمرقند نمازخانه

  .بسازند, کنار رود جمن ساخته بودسفيد بر 
شجاع بيک بن امير ذوالنون بيک ارغون استاندار سلطان حسين ميرزا در زمين داور  .۷۰

-۳۰ ص ,التّواريخ احسن, ۳۱۱-۳۱۰, ۷/۸۹, الصفا روضه: نک. و قندهار بوده است
  .۳۹۸ و ۱۲۰-۱۲۳, ۳۱

  از خراسان و گرگان و مازندرانيدر قسمت, ي تيمورةاز سلسل: سلطان حسين ميرزا .۷۱
  ).ق ه ۹۱۱فوت , ۸۷۳جلوس ( سلطنت داشته 

از , )۹۳۷: فوت/۸۸۸: والدت(نوادة پنجم تيمور گورکان , ظهيرالدين پسر عمر شيخ .۷۲
 مغول در هند ي امپراتور يايس دولت گورکان مؤسيو.  در هند سلطنت کرد۹۳۷

  .باشد يم) تيموريان هند(
 آب سند ي باختريها و بوم ايشان کناره  است از افغان که مرزيا نام تيره: يلود .۷۳

 يخالد بن عبداهللا تاز  از بزرگان افغان و از مادر بهييک نژاد آنها از پدر به, بوده
 بود که از طرف ي دهلپادشاه, از بستگان سلطان بهلول» يخان لود دولت. پيوندد يم

  .۵۱۱ و ۴۹۷ص , ترکتازان هند. حکومت پنجاب منصوب شده بود  بهيابراهيم لود
 لوديان است که سلسلة سومين نفر از يشاه بن سکندرشاه بن بهلول شاه لود ابراهيم .۷۴

 از هند حکومت کردند و سرانجام اين سلسله يبر قسمت) ۹۳۰-۸۵۵از سال 
 ۹۲۳تخت نشست و از سال   بعد از پدر بهيابراهيم لود. هجوم بابر از ميان رفت با

 و جور و ستم و تفرعن و استبداد يعلّت بدرفتار ابراهيم به.  حکومت کرد۹۳۰تا 
خان  از جمله دولت.  از اميران از او برگشتندياش تنها ماند و بسيار بزرگان قبيله با
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-۴۹۸ص , رکتازان هندت. هند درآيد  متوهم بود از بابر خواست بهي که از ويلود
  .۱۱۴ص , تاريخ هند؛ ۲۶۹ص , طبقات سالطين اسالم؛ ۵۱۸

  .۱/۵۱۱, ترکتازان هند: و نک.  مذکور استترکتازان هنداين مطلب عيناً در کتاب  .۷۵
 در يصفو طوايف مختلف ترک که با سلطان حيدر و شاه اسماعيل به: قزلباش .۷۶

سبب کاله  ايف ترک بهاين طو. شود ترويج مذهب شيعه تالش کردند اطالق مي
کاله سرخ يا تاج قزلباش را . گذاشتند بدين نام معروف شدند ي که بر سر ميسرخ

راجر :  اطالعات بيشتر نکيبرا.  مريدانش ترتيب دادينخست سلطان حيدر برا
  .۱۹-۱۸ص , يترجمه کامبيز عزيز, يايران عصر صفو, يسيور

له در هند توسط بابر نواده پنجم اين سلس.  هند استياز پادشاهان گورکان: همايون .۷۷
 که يا هناجوانمردانبر اثر حمله .  الهور تأسيس شديتيمور لنگ در شمال غرب

ايران پناهنده  همايون ناچار به,  وارد آورد۹۶۴سال   همايون بهياردو به» شاه شير«
. سر برد  سال در ايران به۱۵او . شد و مورد پذيرايي گرم شاه طهماسب قرار گرفت

 ساله او اکبر شاه ۱۴پسر .  را تسخير کرد و سال بعد وفات کردي دهل۹۶۲ سال در
  .دنباله فتوحات پدر را گرفت

 شاه طهماسب:  اين مسأله را چنين بازگو کرده است۴۰۱ص , التّواريخ احسنروملو در  .۷۸
 سيستان يوال, خان قاجار و احد سلطان  سلطان افشار و بداقيدستور داد که شاه قل

 يولد ديوسلطان و سيصد قورچ, نبيره چايان سلطان و ادهم بيک, بيک و ايقوت
امداد   بيک کچل و هزار سوار از مالزمان محمد خان تکلو بهي شاهورديسردار به

واليت  بعد از فتح آن سرزمين به, زمين داور و قندهار رفته واليت همايون پادشاه به
  .ايون تسليم نمايندهم هب, آن واليت را گرفته, و غزنين روند کابل

۷۹. ق ه ۱۱۶۰مقتول , ۱۱۴۸جلوس , ۱۱۰۰والدت(,  افشاريهسلسلةس نادر شاه مؤس.(  
از ,  امپراطوران مغول هند استسلسلةدوازدهمين نفر از , ناصرالدين محمد شاه .۸۰

طبقات [ او را شکست داد ۱۱۵۱نادر شاه در . حکومت کرد. ق ه ۱۱۶۱ تا ۱۱۳۱
  ].۲۹۷ص , سالطين اسالم

 ي يکيان يا دريفرزند زمان خان ابدال, انيان درسلسلةبنيان گذار : ي شاه ابدالاحمد .۸۱
بعد از کشته .) ق ه ۱۱۸۷/ق ه ۱۱۶۰: جلوس(از سرداران سپاه نادر شاه افشار 
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شدن نادر شاه با سه هزار تن از لشکريانش از سپاه نادر شاه افشار جدا شد و 
. رئيس قبيله بارکزايي داد, جمال خان ت بهدر آنجا پادشاه شد و وزار. قندهار آمد به

  . را تصرف کرديهند حمله برد و دهل چند بار به
 از شاهزاده احمد شاه و ي آمده است که احمد شاه ابدالترکتازان هنددر کتاب 

. کابل فرار کرد يسو  شب بهيابوالمنصور خان صفدر جنگ شکست خورد و در سياه
  .۲۹۹ص , ترکتازان هند
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  شعر و شاعري از نگاه حزين
  ∗ صديقيآصف نعيممحمد 

ه است که او در زشخصيان خود محور مت حزين الهيجي از اين لحاظ قابل توج
 حزين اوضاع ادبي روزگار المعاصرينةتذکر ةدر مقدم. مجادالت ادبي فراوان بوده است

ودن شعر داشته و خود را مورد نقد و بررسي قرار داده است و بر کساني که ادعاي سر
  . سخت تاخته است،باشند  ميدر حقيقت فاقد استعداد الزم براي آن

 اصحاب علم و هدي روشن و هويداست که اکثر مترسمان بر ارباب فهم و ذکا و”
دانشوران سخن گذار و بر خودبستگان هر   بهروزگار و منتسبان گفتار و متشبهان

 آوان ظهور فتن آخرالزّمان از ساغر شعار و دثار خاصّه بعد از صدر اسالم که
اند و دردي کدر ته نشين مانده از بوالهوسي و  کشيده دوران سرجوش زالل را

فکر ترويج کاالي کاسد خود افتاده و از هر هنر   به طبع فاسدةانديش  بهکسي هيچ
محوضت عدم مناسبت و   با صناعت که نشاني بينندکه نامي شنوند و از هر

آن در آويزند و بر خود بندند، چنان دلير که مگر   بهستطاعتفقدان بصيرت وا
حدي تمام و استقاللي شگرف که   به ديرينه است وة آموختة ورزيده و شيوةپيش

 و خداوندان صناعت سر همسري بل  فنةائم  باالعذار افتد و  شرم خليعةاز پرد
 ريده را خياالت شو,دعوي برتري پيش گيرند و شقوت حقيقي سامان نموده

جهل بسيط  از  و…زبان يافه سرايي دهند و در ديوالخ حماقت الف هنر زنند به
 خرمن قوت ,دامني ترکيب يافته اندک باد  به بسيطش,ب گامي بيش نيستکّّتا مر

                                                   
  .عليگره, ه فارسي دانشگاه اسالمي عليگربخشيس ئاستاد فارسي و ر  ∗
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 ةسه دست حزين شعر را به
ط و کامل تقسيم پست، متوس

 اعتقاد است اين کند و بر مي
که تعداد شاعران کامل زمان 

 .است وي انگشت شمار

 ة نفسانيه که پيشةانسانيت درهم سوزد و تصور صناعات کماليه و ملکات شريف
  . ممکن و مقدور نيستشيرمردان است خود اين ناکسان کوردل را

پندار خود مغرور گردند که هر پايه که  به
ما نيز . کامالن راست ما را نيز حاصل است

ايم و تأليفي پرداخته راهي  کتابي ساخته
ايم و سخني سروده و اين ندانند که  پيموده

اند و اينها مسجل حماقت و  آنها مآثر فضليت
هزار  از صد دفتر ابتر نيم نکته نگشايد و از

 هر نوشته مطمح ,نزايد  نميدشت سراب
انظار و مقبول قلوب اولواالبصار نگردد و هر گفتاري را اعتباري نباشد و از هر 

الفاظ   بهو نهايت جهد اين گروه از دفترها التقاط . نخراشدصدايي دل اهل دردي
ت اينان ابتذال مقال است اقصي غايت هم آن مشعوفند و  بهو حروف است که

تصرف انتحال کردندي، ليکن تا مسخ  آن مألوفند و کاش آن بودي که بي به که
 سبب عدم بضاعت و فقدان مناسبت  به اما چون اکثر…نکنند انتساخ ننمايند

شان قابلّيت ذکر و سماع   اليق اعتنا و التفات نيستند و سخن,اين صناعت با
 قلم سنجيده رقم رادهد و   نميار اين مجلس جاي آنها را در سلک حضّ،ندارد

  .١“گرداند  ميانخراط اجابت در سلک اصحاب ناصواب و به
 مستلزم شرايط خطير دهد که بر طبق آن شاعر  مياعتي قرارصنحزين شعر را 

  .هر کس مرد اين پيشه و بيشه نيست باشد و مي
صناعات   بهو بر کار آگهان مخفي نيست که صناعت شعر اگرچه نسبت… ”

 ليکن چنان سهل و آسان که , مخاطب استةپستي پاي  بهويهعليه و مقامات عل
 ةسرماي  به چه استکمال آن موقوف است،اند نيست  را گرفتهعوام روزگار آن

غايت دشوار است و بعد از نسبت خاص   بهل آنخطير و شرايط بسيار که حصو

                                                   
دفتر , ة سالکمعصوم, مه تصحيح و تعليقاتمقد, طالب حزين الهيجي ليف محمد بن ابيأت, المعاصرينةتذکر  .1

  .٩٣  و٩٠-٩١  ص,١٣٧٥ , ايران,مکتوبنشر ميراث 
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اعتي صنحزين شعر را 
دهد که بر طبق  قرار مي
مستلزم شرايط  آن شاعر
هر کس  باشد و خطير مي

مرد اين پيشه و بيشه 
 .نيست

کمال اختصاص عمري دراز بايد سپري ساخت تا رونقي يابد و سبب هجوم  و
  از آن است که, بر اين پيشه آن است که نزد اينان هيچ پايه نخواهدناقصان

  .ترند شعر و شاعري از هر چيز دليرتر و خيره به
قدر   بيقدر و سافل بل  پست آن نهايت بيةمرتب

کننده و نازل سازنده قايل است و صنف وسط 
 مساوات و ةتضييع اوقات و وجود و عدم آن در پلّ

لب و کام پاک نفسي برآيد  زارتکاب کامل آن اگر ا
سود بل گوهر  مصرف و بي تميزي بي بي در روزگار

خسيس شرکا درآميختن   باخويش شکستن و
  .١“است

 اعتقاد است اين کند و بر  ميط و کامل تقسيم پست، متوسةسه دست  بهحزين شعر را
 صد که خورد و کساني  ميفسأ ت،است که تعداد شاعران کامل زمان وي انگشت شمار

  .هدد  نمي شعرا قرارةاند در زمر يا دويست بيت سروده
 چند ةد دانستن و افادمجر  بهو بر اذکياي کرام مخفي نيست چنانکه هيچ کس”

  . هندسه مهندس نگرددةگفتن دو سه مسأل  بهي نشود و نحو,مسأله نحو
دوصد بيت سرزده  همچنين از کسي که در مدت عمر سه چهار بيت يا صد و

لهذا . هرچند شايسته بود شاعر نشود و در سلک اين صنف معدود نگرددباشد، 
 واالّ کمتر کسي باشد که چند مصرع ،نمايد  مياز ذکر اين قسم مردم اعراض

  ٢“موزون بر زبانش نيامده باشد
توان نتيجه گرفت که اگر کسي بيتي خوب و کامل سروده   مياز اين قول حزين

  آن شعر راة ولي الزم نيست که سرايند،تاست آن بيت در رديف شعر خوب اس
فاق  زيرا که ممکن است آن شعر خوب از روي اتّ،اخت يک شنةعنوان شاعر درج به

                                                   
 .٩٢ ص ,المعاصرينةتذکر  .1

 .٩٤ ص ,همان  .2



  شعر و شاعري از نگاه حزين  ٢٣٧

  

  يک مانند ظهوري وةنظر بعضي از شعرشناسان درج  بااين نظر حزين در مقابل. باشد
  .گويد  ميظهوري. رداقاطعي هروي قرار د

  ١صرعش مصرعي هم بوداگر م  لّم بودـر مسـت شاعـک بيـي به  
  :گويد  ميقاطعي هروي

  .٢“ي گويد شاعر استاند که هرکس که بيت مقفّ استادان فن شعر فرموده”
 مخصوصاً ,نگاران هاي حزين باعث شده است که او بر تذکره گيري همين سخت

  ايراداتي وارد,پردازند  ميمبالغه  بهه که در وصف شاعران گمنامقار نگاران شبه تذکره بر
و بر اين عقيده است که اين  ي نيستضنگاران معاصر خود را حزين از تذکره. کند

ت گفتار ت در حکايات و روايات و صحنويسان از بضاعت الزم همچون دقّ تذکره
  .الت استئالطا هاي آنها مملو از اشتباهات و کنند و نوشته  نمياستفاده

 ،اند شارت رفت ترتيب دادهاغراض فاسده که ا  بهها که اين عوام بعضي تذکره”
حيرت زاري است عاقل را چه قطع نظر از رکاکت عبارات و ژاژخايي منشأت 

اکذوبات و خرافات و مملو است از اشتباهات والطايالت،   بهمشحون است
اند ورق ورق احوال نويسند و  آنان نداشته  بهمعرفتي کساني را که نشناسند واصالً

اند اشعار ديگران را در کار ايشان کنند و در يک بيت نگفته  جمعي که هرگز
  .ديگري نسبت دهند  بهکالم گويندگان تخليط نموده، سخن ديگر

آنجا که نبايد و نشايد صفحه صفحه ستايش و القاب و نعوت نگارند و جايي 
خطابات افاضل و . تحقير نام و تنزيل مقام آرند  بهکه بايسته و شايسته است

اشراف و اعالم اطالق   بهان و عوانان کنند و القاب اينانکار جمري  بهاشراف
هرچه را از جايي وانويسند چون قدرت بر تصحيح نيست هر تحريف و . نمايند

کار برند و صواب   بهتصحيف و هر سقط و غلط که در نسخ افتاده باشد همه را
  : مصرع.شمارند

  خود غلط، معني غلط، مضمون غلط، انشا غلط

                                                   
 .٣٧٥ ص ,ش ١٣٤٦ , پانسالني اقبال اکادم,ي راشدالدين حسام حيرزا، تصحي، اصلح مشعراي کشمير ةتذکر  .1

  .٦٠  ص,م ١٩٧٩, يم اختر، دانشگاه کراچي سل محمدحي تصح,يهرو ي، قاطعالشعراي جهانگري مجمع  .2



  ٢٣٨  قند پارسي

  

نگاران معاصر خود  حزين از تذکره
ي نيست و بر اين عقيده است ضرا

اعت نويسان از بض که اين تذکره
ت در حکايات و الزم همچون دقّ
ت گفتار استفاده روايات و صح

هاي آنها مملو از  کنند و نوشته نمي
 .الت استئالطا اشتباهات و

سواد ستمي است فاحش بر کاغذ و مداد که اذکيا را  اين قوم بيتسويد  مجمالً
 وحشت گرايد الحق  به آن نفرت و ضجرت آيد و انس طبيعتةمطالع از

  ١“…مشارکت اين مشتي دژم عاري است بر ارباب قلم خساست
 شعر و روش ة حزين را دربارةعقيد
 او از اصالحاتي که بر شعر در نقدنويسي

توان   ميه است، خود اشاره کردةتذکر
اصولي را که وي براي شعر  .استنباط کرد

  : بدين قرار است،داند  ميخوب ضروري
  ؛فاق لفظطمطراق اسلوب و اتّ .١
  ؛ محتويةاستواري در اراي .٢
 ،فرق بين ناظم درس خوانده و شاعر .٣

زيرا که شعر از ذوق ادبي و طبع نغر 
  ؛آيد  ميوجود  بهگفتاري

  . نيستشاعري موهبت الهي است و اکتسابي .٤
 معاصران خود  شعر باعث شد که او خيلي ازةگراي حزين دربار طبع سخت

آنها نه تنها برخورد مناسبي   باعنوان شاعر نپذيرفت و  بهنژاد را بخصوص شعراي هندي
 آنها تاخت و اين تاخت حزين منجر لحن تند بر زبان هجو و با  بلکه،نداشت

 عظيم محمدمير   علي خان آرزو والدين مجادالت ادبي شد و اشخاصي مانند سراج به
اقتباس   بههمود حزين را متّ خةثبات در رسال. ثبات از مخالفان سرسخت حزين شدند

 بر شعر حزين ايرادتي الغافلين تنبيهپانصد بيت شعر از شعراي ديگر کرد و آرزو در 
تناسب و  عاري از , بلند و پست,رعايت  اشعار بيةزمر  کرد و اشعار او را دردوار

. دهد  ميقرار ربط ي عبارات غيرمستعمل و عبارات بيگزينش ساخت خوب و دارا
 هم نوشته »الشعرا محاکمات« بهاي معروف يد آرزو رسالهأي محسن اکبرآبادي در تمحمد

                                                   
 , سالکة معصوم,قاتيح و تعليتصحو مه مقد, يجين الهيطالب حز ي بن ابمحمدف يلأ ت,المعاصرينةتذکر  .1

 .٩١- ٩٢ ص ,١٣٧٥ ,رانيا. راث مکتوبيدفتر نشر م



  شعر و شاعري از نگاه حزين  ٢٣٩

  

 فيضي  وکند و امير خسرو  مياد در گفتن شعر دفاعژن  شعراي هندييياو از توانا. بود
دهد  مي قرارعاي خوددکني را دليل اد،مل  سيالکوتي,اي مانند ميرزا قتيل ه ولي عد 

ي از مدافعان سرسخت حزين يخان گرديزي و صهبا  فتح علي،، آزاد بلگراميوارسته 
 »الباطل ابطال«نام   بهگرديزي در جواب اعتراضات آرزو بر حزين رساله اي. هستند

طور مثال بر اين شعر  هب. ي در قول فيصل از حزين دفاع کرده استينوشته و صهبا
  :حزين

  کرد  ميروي توـم ابـا را خـراب دعـمح  ديد  ميي سجاده نشين روي توگر عيٰس  
خط مبارک حضرت شيخ   بهاين بيت”گويد   مي،ر اين شعر ايراد گرفتهبخان آرزو 

ي  چه مطلب آن است که عيٰس,ديده شده و حال آنکه مصرع دوم برعکس بسته شده
بايد و بعضي از   مي»از«  لفظ»را«جاي   بهدر اين صورت. کرد  مياابروي ترا محراب دع

.  بود»براي«معني   به»را«  نبايد خواند و لفظ»دعا«لفظ محراب را مضاف  اند دوستان گفته
 گفتم اين توجيه .ددرگ  ميپس معني چنين شود که براي دعا خم ابروي تو محراب

هذا هرچند  مع. رود  ميميان ازصحيح است ليکن در اين صورت خوش انشائي شعر 
شفاي مرضي و زنده کردن موتي   بهيشود که حضرت عيٰس  ميسوء ادب است گفته

  :شهرت دارد و آن در اينجا
  کرد  ميمحراب دعا از خم ابروي تو  ديد اگر اي بت، رخ خوبت زکريا مي”  

و د چنانکه در کالم کريم واقع است ،محراب مناسبت تمام دار  باو لفظ زکريا
  .١“رساند  ميهم  بهشعر هم نازکي او را

  :گويد  ميصهبايي در دفاع حزين
سوي   بهجزم اضافت محراب ةتوهم برعکس بسته شدن مصرع ثاني نتيج”

اعتساف بسته، چشم   بهبردند و نظر  ميل اگر وقتي سر در گريبان تأم,دعاست
اند،  دربسته فياض را نه أ فيض مبدةکردند، از آنجا که گنجين  ميبصيرت باز
مي افاضه,ال لمايشاءحضرت فع  ل و محراب، فرمود که خم ابرو مفعول او

                                                   
 ح ويمقدمه و تصح ي باخان آرزو اکبرآباد ي علالدين  سراج،ينز في االعتراض علي اشعارالحالغافلين تنبيه  .1

 .٤٠ص ,ه ١٤٠١ ,کرم اکرام، دانشگاه پنجاب، الهور ا محمدةيتحش



  ٢٤٠  قند پارسي

  

کند،   مي»براي« معني ة که بعد از دعاست افاد»را«مفعول ثاني است و حرف 
ص انکشاف يافته که کرد و پس از تفح  ميبراي دعا خم ابرو محراب: »اي«

اي   هرچند در رهگذر تالش مرحله،اند کرده  ميمفعول ثاني هم ياد  با»را«عالمت 
  .١“…ل گرديده بودتأم  اين مقوله پي سپر نگهةچند از امثل

  

                                                   
 .٥٥  ص, نولکشورة مطبع،ييصهبا  بهص متخلّي، امام بخش دهلوقول فيصل  .1



  اي از شيخ علي حزين الهيجي نامه  ٢٤١

  

  اي از شيخ علي حزين الهيجي نامه
  در شرح بيتي از حکيم خاقاني

  ∗يار جمشيد سروش
سخن او را از ديگر نادره گويان  ٢»طريق غريب وي« خاقاني و ١»شيوة خاص و تازه«

. ه استاي دير آشنا و بد پيوند درآورد صورت چهره روزگار امتياز بخشيده و وي را به
فکر بسيار توان  اگر اشعار او را به… : گويد  مييکي از اديبان گذشته در اين باب

فهميده و از شعراي متقدمان کم کسي همچو او تتبع قواعد و ملل غيرمشهوره کرده و 
و از اين ميان اشعار و ابيات او مندرج است  الفاظ و لغاتي که اليوم متعارف نيست در
 و الحق خصوصيتي پسندند سخنان او را نمي, جهت است که بعضي از مميزان اشعار

  ٣…غير از خاقاني هرکه استعمال کند از درجه اعتبار ساقط است هبدان الفاظ هست که ب
حلّ مشکالت و شرح  شور بهو از همين روست که از ديرباز شعرشناسان دان

. اند هايي سودمند در اين باب ترتيب داده هاي سخن وي پرداخته و مجموعهپيچيدگي
 دقيق ديوان خاقاني در حدود ده شرح از اين شروح را در آقاي دکتر سجادي مصحح

مطالعه دقيق در فهرست   که البتّه با استمقدمة مفصّل و محقّقانه خود برشمرده

                                                   
  .پژوهشگر ايراني  ∗
  هـمـان شـيـوه باسـتان عنصـري    ست و داشت مرا شيوه خاص و تازه    .1

 )چاپ دکتر سجادي, ٩٢٦ص , ديوان(

  اهل سخـن را سـزد گفتة من پيشـوا  ام که من آوردههست طريق غريب اين    .2
 )همان چاپ, ۳۹ص , ديوان(

آقاي دکتر سجادي اين قسمت را بدون ). خطّي نسخة(اي  ظاهراً از علي نقي کمره, االشعارصةخالگزيده   .3
 .اند  مقدمه خويش آورده٥٣آگهي از نام گزينندة کتاب از مقالة آقاي ناصح درس 

 



  ٢٤٢  قند پارسي

  

توان مبلغي بر اين  مي) هاي هند و ترکيه بخصوص کتابخانه(هاي نامور جهان  کتابخانه
  .تعداد افزود

قلم شيخ علي  چند بيت از خاقاني بهآوريم شرحي است دربارة  آنچه در اينجا مي
» ادابند«حزين الهيجي اصفهاني دانشمند بزرگ و مجاهد سترگ و شاعر نازک خيال و 

در . تحرير آمده است صورت نامه در پاسخ متذوقي مدعي به  هجري که به١قرن دوازدهم
ج و سن شاعر نکتهاست هند نگاشته شده  ه که ظاهراً پس از مهاجرت حزين ب,اين نامه

 چون سائل را ادعاگري ,عالوه بر شرح ابيات و تجليل از مقام سخنور شروان, آزرده دل
از آنجا که است تنگ مايه يافته بر او استخفافها کرده و ضمناً چون مقام را مناسب ديده 

تعريض سخنها گفته   دلي خوش نداشته به,زماناز اديبان هندي و محيط ادبي هند 
 ميرزا ابوطالب تبريزي االفکارصةخالدر ذيل آورده شده در نامة حزين که . ٢است

  .ه استپس از شرح احوال شاعر درج شد) ۱۲۰۷سال  تأليف به(اصفهاني 
 تن شاعر ۴۹۲ست شامل شرح احوال و گزيده اشعار  ااي  که تذکرهاالفکارصةخال

 بر ارزش از آن رو که عالوه مجموعي است با, ترين عهد تا روزگار مؤلّف قديماز 
نثر در  يز قطعاتي بهاند ن هداشتي که آثار منثور انگاه از شاعر گه,  اشعار گويندگانمنتخبات

نرسيده و چاپ  اين تذکره متأسفانه هنوز به. استآن آمده که نامة حزين نيز از آن جمله 
  و مأخذ ما موجود٣…پور و بادليان و هاي ملک و الهور و بانکي نسخي از آن در کتابخانه

نثر اين نامه چون آثار . ٤نسخة نفيس و زيباي کتابخانة ملک است,  نقل اين رسالهدر
ديگر حزين نثري است صريح و روشن و نامتکلّف که از حيث اسلوب و سالست از 

  : و اما نامه٥هاي نثر ساده قرن دوازده هجري است بهترين نمونه

                                                   
مقدمة آقاي شفيعي کدکني   و بهتر از آن به١٣٣٢چاپ اصفهان , تاريخ وي هبراي احوال حزين رجوع شود ب  .1

 .١٣٤٢ ,چاپ مشهد, برگزيده اشعار او

مقدمه آقاي  گوي هندي همزمان وي نيز رجوع شود به براي اطّالع از روابط و مشاجره حزين با شاعران فارسي  .2
 .بعد  به٣٢شفيعي از صفحه 

  .بعد  به٤٧٧ص , ١٣٤٣, تهران, علي رضا نقوي, نويسي فارسي در هند و پاکستان تذکره  .3
  . در کتابخانة ملک ضبط است۳۳۰۳شمارة  اين کتاب به  .4
 .١٣٣٧, چاپ تهران, ٣٠٥ص , ٣ج , شناسي بهار سبک رجوع کنيد به  .5



  اي از شيخ علي حزين الهيجي نامه  ٢٤٣

  

نثر اين نامه چون آثار ديگر 
حزين نثري است صريح و 
روشن و نامتکلّف که از حيث 
اسلوب و سالست از بهترين 

هاي نثر ساده قرن دوازده  نمونه
 .هجري است

 العجم ر سخنوري حسانطومار مرسله متضمن سؤال معني ابيات حکيم خاقاني که د”
آنکه ضعف دماغ و بصر مساعد مطالعه  رسيد با, و اشکال و اعتراض بر بعض آنها بود

فکر اشعار حکيم مذکور  نبود از نظر گذشت و در شگفت افزوده چا آن عزيز را به
ميانه  افتادن چه حاصلي و ثمرهاي بخشد و در

و چه مناسبت و کدام فايده بر آن مترتب است 
سؤال و اشکال چه   اين چند بيت را بهاختصاص

يک سياق و يک  چه تمام ديوان او بر, رجحان
منوال و درنظر آن عزيز از آغاز تا انجام 

, اصل در(االجزا و بر يک درجه از ابهام  متشابه
پس بر تقديري . و عدم انس خواهد بود) الهام

 هکه اين چند بيت تصحيح و وضوح يابد چه ماي
و در اين جزء از  و فهم آن ديوان و امثال آن اشعار خواهد بخشد آشنايي منفعت به

 خاصه مملکت هند حال اين است که از ندانستن معني شعر حکيم خاقاني بلکه ,زمان
گانه اصالً نقص و مضرت دنيوي و عيب و حقارت معنوي  از ندانستن عدد نماز پنج

اعلي  اي نفس بهقآخرين و ارتمتصور نيست چنانکه از دانستن علوم و معارف اولين و 
چون مدار روزگار بر اين است آن . ١نهگونه قدر و منزلت محتمل  چيمدارج صديقين ه

رنج نيفکند و از اين مقوله هرگز نينديشد و اگر همت آن عزيز احياناً از  عزيز خود را به
تکميل و اين مرتبه برتر است اول گرد هوسناکي از اذيال آمال افشانده راه و رسم 

تحصيل بشناسد و بر آن روش طلب مقاصد را پيشنهاد گرداند و بداند که جواب 
قلم آمد و مرا سربرگ افسانه سنجي شرح  همشفقانه هر سؤاالت او را اين است که ب

ابيات نيست و ليکن چون مستنبط شد که آن عزيز را شبهه فهم و دخل و تصرف در 
سنج بس خوار و حقير   جنب طبيعت نکتههر چيز عارض شده و خاقاني بيچاره در

جهل مرکّب خطره و پندار که بدايت احتمال اينکه شايد ازالة آن  جلوه نموده لهذا به
اوالً آن عزيز بداند : نگارد حال وضيق مجال مي عدم مناسبت به است گردد چند کلمه با
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  ٢٤٤  قند پارسي

  

عجم همان استحقاق مسلّم است و او را در  که خاقاني را کمال مرتبه سخنوري به
اگر معاني و حسن بالغت او را نتوانند يافت . منزلت است که امرؤالقيس را در عرب

  :اند تعريض نه و مناسب اين چند بيت که نوشته عجب نيست و مقام لب گشودن به
 ١دارالخالفـه پدرسـت ايرمـان سرا  بنگر چه ناخلف پسري کز وجود تو  

دريغ و افسوس است و آنچه ,  ايرمانو معني, اند خوانده, زمان ايرمان را اين
اهللا است خانة عاريت فرزند ناخلف خليفةدنيا را که دارالخالفة ابوالبشر . عاريت باشد

ظهور  اعتبار اينکه افعال حسنه که باعث قدر و منزلت اوست در آن او به گفته به
. ردازدضروريات آن نپ اي ساکن باشد و به عاريت در خانه مثل شخصي که به, رسد نمي

  :اند ديگر اين بيت نوشته
 وصل تو مهرتب است در دهن اژدها  ٢لعل تو طرف زر است بر کمر آفتات  

اند و از قرائن ظاهر شد  معجمه خوانده ظرف به, طاء مهمله است ـ طرف زر ـ که به
و ) کسر اول به(مهر , کند ايست مشهور که دفع تب مي معني مهره که مهره تب را که به

 طرف زر عبارت است از آنچه که درپيش کمر از ,هرحال به, ني صنم خواندهمع بت به
چون لب و دهان در وسط چهره است فرمود که لب , بندند طال يا جواهر و امثال آن مي

تو طرف زر است بر کمر آفتاب و وصل او را مهره تب گفته که در دهن اژدها باشد 
همين نوع   محال يا دشوار خواهد بود و در مصراع نخست هم اشاره بهچه تحصيلش

  :ديگر اين بيت مرقوم شد. فرموده
 ٣دست موسي برآرد از کهسار  جام فرعوني اندر آر که صبح  

در آثار مؤرخين است که فرعون را جام زري بود که چهار کس او را گرفته در 
, در اين مقام. ٤کردند مطربان انعام مي ا بهدادند و در پايان صحبت آن ر مجلس او دور مي

                                                   
حواشي نفيس استاد معين ذيل اين دو واژه  براي معني دقيق ايرمان سر او ايرمان رجوع شود به, ١٥ ص, ديوان  .1

 . چاپ زواربرهان قاطعدر جلد اول 

 .»لعل تو طرف زر است بر کمر آسمان«: ين بيت در ديوان چنين آمده استمصراع اول ا, ٣٧ ص, ديوان  .2

 .١٩٥ص , انهم  .3

نقل ) ؟( چاپ تهران که از شرح خاقاني ٢٨٣ ص, ج اول, اللّغات غياثمقايسه شود با معني اين ترکيب در   .4
 .شده است



  اي از شيخ علي حزين الهيجي نامه  ٢٤٥

  

مناسبت جام فرعون  آفتاب است که به, رطل گران است و از دست موٰسي مطلب, مراد
و عجب است که در ذيل اين بيت قلمي شده , عالقة تشبيه صفت تنوير ه نموده بهراستعا

بالغت که ماحصل و لطف اين قسم شعر چيست؟ حاصل را خود بيان کرديم و لطف و 
ياد است که در کتابي ديده  هب. و نهايت حسن لفظي و معنوي را سنجيدگان دانادل فهمند

گفته چنانچه قراء مواضع سجود تعيين نموده  شده منقول از مجد همگريزدي که مي
که بعضي سجده  غايتش اين, دانم دانند من نيز هر بيت خاقاني را موضع سجده مي مي

  :اند ديگر اين دو بيت را نگاشته. واجب و بعضي سجده مندوب
ــرنج زر  ــسري و ت ــن  , ک ــرة زري ــز وت   پروي

 پرويز کنون گم شد زان گمشـده کمـتر گو
ــاد شــده يکــسان  ــاد شــده يکــسر از ي   ١برب

 برخوان ترکوا زرين تره کو برخوان زان کم
اين قصيده در وصف مداين که خانة خسرو عادل انوشيروان بود در عبرت و انتباه 

تصحيف کلمات مهمله  بسياري از الفاظ اين هردو بيت را به. آن فرمودهاز خرابي 
تهجين و اعتراض , عدم قدرت برخواند عبارت اند و چه مقدار قبيح است که با نوشته

در اخبار مذکور است . توفيق خودشناسي و انصاف و روزي همگنان باد. بر کالم کنند
جاي سبزي که  هاشته و خسرو پرويز بحضر خود دترنج طال از اجزاي ما, که نوشيروان

تره زرين معمول نموده و بعد از برداشتن سفرة آن , ترين اسباب مايده است فرومايه
داشتند و در بيت  اند مي ترنج و تره را مخصوص چاکران هرکس که برخوان نشسته بوده

که خوان يعني چون پرويز . معني خواندن معني سفره است و دويم به خوان اول به, دوم
: فرمايد آراست گم شد زرين تره او بر سفره روزگار کجاست؟ پس مي زرين تره مي را به

óΟx. (#θ«: ياد آري اين آيه بخوان هيعني چون از آن حال ب. »ترکوا برخوان زان کم« ä.t� s? ÏΒ 
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هايي که بودند در آن  هاي پسنديده و نعمت ها و منزل ساران و کشت بستانها و چشمه

  .وفايي روزگار را اي از بي  يعني متذکّر شو و وصف کن شمه؛)کامياب
  :ديگر اين بيت که مرقوم شد
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  ٢٤٦  قند پارسي

  

 ١ خفتان اوسدره پشه شود صورت  آتش غم پيل را دود برآرد چنانک  
مخفّف راه , عددي و بره, صد, مرکب از, دو کلمه, صدره را که يک کلمه است

اي چند که در نان و آب خواستن  غير از کلمه هچه از فارسي ب! اند و محقّند پنداشته
پيل را چنان ضعيف , پيراهن است و مراد اينکه غم, صدره! گوش نخورده کار آيد به هب

ديگر از اين بيت . گردد که پوست اوست پيراهن پشه ميکند که صورت خفتانش  مي
  :سؤال نموده

 ٢شش ضربه زند سخنوران را  در مدحـت توبـه هفت اقليـم  
نوعي که  دادن شش بازي است حريف را يعني به طرح, شش ضربه, گفته در فخر به

نسبت من با ساير , آيند داده غالب مي زبر دستان مقمر حريف را شش بازي طرح
  .ران همانستسخنو

*  
بيخواست بر زبان قلم جاري شد و حق کالم حکيم , اين بود آنچه با عدم اقتضاي مقام

کس از استادان در مغز و کثرت معاني  سخن هيچ, مزبور را مجالي ديگر بايد و در فرس
فوايد کالم حکيم خاقاني نيست و اگر او در عجم نبود هر آينه مرتبه شعر فارسي  به

  .دناقص مانده بو
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  شيخ علي حزين در آيينة شعرش  ٢٤٧

  

  شيخ علي حزين در آيينة شعرش
  ∗عبدالقادر جعفري

 سـازد ني آتـش نواهـا را تـجلّي طـور مي ات خيزد سروش وادي ايمن حزين از خامه
هاي هر شاعري را در اوضاع اجتماعي و محيط زندگي او  شخصيت و افکار و انديشه

.  اجتماعي استسرايد، آيينة تمام نماي زندگي بايد جستجو کرد؛ زيرا که او هرچه مي
مکتب بزرگان  دانيم حزين زير نظارت پدر بزرگوارش تحصيالتش را فراگرفت و با مي

عشق الهي و عرفان، چون سعدي شيرازي، حافظ شيرازي، سنايي غزنوي، عطّار 
کرد و  وار شعر زمزمه مي نيشابوري و مولوي خوگرفت و از همان اوان زندگي، رودکي

خواند و موجب استعجاب  روزگار، اشعار خود را ميدر ميعادگاه بزرگان ادب آن 
هاي  دربارة الهام گرفتن حزين از اين زندگاني پرفراز و فرود، اگر صحنه. شد بزرگان مي

  ناگزير,ازين روي. دشو کتابي تبديل مي  بهدهيم، اين مقالهدست   بهگوناگون آن را
ش از کتابهاي مدرسه در گويم که حزين کتاب جامعه را بي پردازم و مي اجمال مي به

هاي زندگي از نظر وي پنهان  هيچ چيزي از عوامل و صحنه. م خويش داشتئمطالعة دا
آنچه در   به.گرفت ماند و از همة آنها براي انگيختن معاني و مضامين تازه کمک مي نمي

خود الهام گرفتن از آنها شعر  ، باافتاد توجه عميقي داشت اتفاق ميزندگاني روزانة مردم 
او . نبوغ حزين از اشعارش هويدا است.  متنوع و دلپذير و زنده ساخترا رنگارنگ و

آورد که نازک طبعان هم از  شناس است و در اشعارش چنان نکاتي مي اي روان فرزانه
ديوانش از آغاز تا انجام بر تازگي سخن و نوآفريني و . شوند اشعارش ملول نمي

  : استه احمد خان هاشمي نوشتهکنچنا. دهد دستي وي گواهي مي چيره
                                                   

  .آباد آباد، اهللا س بخش عربي و فارسي دانشگاه اهللارئي  ∗

 



  ٢٤٨  قند پارسي

  

احاطة اين شاعر بزرگ بر 
اساطير ايراني و اسالمي 

نظير  هم در نوع خود بي
 .است

رواق رفعت کالم وي . وي آرايندة چهرة بالغت و پيرايندة سرو بوستان براعت است”
چنين شاعر صاحب . برتر از طاق سپهر و خاطر روشن او مصقلة آيينة مهر است

اگر کسي در اين . عرصة سخنوري نيامده  بهاستعداد و صاحب مايه بعد از موالنا جامي
  .١“ت انکار نمايد و معترض شود، جز فضولي و خودپسندي نخواهد بودمعني حج

چنين آقاي محمد صادق هم دربارة حزين 
  : استنوشته
در شاعري و سخنوري مرتبة ارجمند زبان او ”

ماند و کالم او  آب زالل مي  بهاز غايت صفا
  .٢“رسانده سلک لَآلي مي  بهنهايت آبداري نسبت

نند که تقليد از زبان نظران برآ بعضي از کوته
و سبک شعرا و متقدمان، دوباره کاري است و 

که اگر بتوانيم مفاهيم را  دانند، در حالي رفتن و ارتجاع مي بازگشت ادبي را نوعي واپس
در قالب الفاظ سخته و زيباي قديم که در دست شعراي جديد مورد توجه است 

ايم و اين باالترين  د را طرح کردهل زمان خوئو هم مسا بريزيم، هم سنّت خود را حفظ
حزين چنين شاعري است که توانست زبان . تواند بدان برسد حدي است که شاعري مي

 که کمتر شاعري زد و از آن جوهري سازدفخيم شاعران را با فکر خود در هم آمي
 هيچ موضوعي نيست که فکر روشن و تيزبين او را. توانسته است بدان دست يابد

  .رنيانگيزدتأمل ب به
يکي از عوامل . اشعار او داراي مضامين اخالقي و اجتماعي و عرفاني است

زبانهاي عربي و فارسي   بهاي است که وي  کثرت اطالعات و احاطه,حزين شهرت
انگيز  مضامين دل  بهآوري کامل و آوردن مثالهاي مناسب، اشعار خود را زبان و با داشته

  :گويد مي. تر و چشمگيرتر است هاي وي نماياناين امتياز در غزل. آراسته است
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  شيخ علي حزين در آيينة شعرش  ٢٤٩

  

  رقص آيد طور از اَِرنـي گفـتن       به جايي که 
  از خـود چـو نظــر بنـدي دلـدار نمايــد رو    
  تا خود نکند فـاني صـوفي نـشود صـافي         
  شــد عــين همــه عــالم آن دلبــر پنهــاني
 خواهم که نفرسـايي جان از غم هجـرانم

  هوشـي مـستان را   مـستان لقـا داننـد بـي    
ــداردالن  ــرا را  بي ــب اس ــيض ش ــد ف   دانن

  خـود کـردم از نفـي خـود الّـا را            بـه  اثبات
ــسما را   ــم م ــردن از اس ــوان ک ــي نت   فرق
 ِاغـِفـرِلـي وارحـمــني ناديتٌــک غَـفّـارا

مثنوي، قصيده، : ند ازا عبارتاست آزمايي نموده  انواع شعري که حزين در آنها طبع
توان او را استاد مسلّم  ي در همة اين انواع نميغيره، ول بند، قطعه، رباعي و غزل، ترکيب

توان گفت اين است که شعر او در همة  طور حتمي و قطعي مي  بهشناخت؛ اما چيزي که
حزين در .  در نهايت ظرافت و شيريني استآنانواع صريح و روشن است و در بعضي 
ن جالب و در کمتر شعري است که وي سخنا. غزل گويي سبقت از معاصران خود ربود

. کالم عارفانه و عاشقانه نياراسته باشد آميز بر زبان نياورده و اشعار خود را با نصيحت
. زند ورزد و آثار زندگي در همة اشعار او موج مي زندگي و همة عالم عشق مي  بهحزين

  :گويد مي
 زبان افتاده اسـت  بهام امشـب راز پنهاني سوزد گويم و چون شمع لبم مي عشق مي

*  
  مي عشق است كه عالم همه افسانه اوست

  خـرد پيـر خـرابــاتـي ديـوانــة اوســـت
*  

  هنــوز بـلبـل و پــروانــه در عـدم بـودنــد
  که عشق روي تو گل کرد و خار خارم سوخت

 عارفانه جدا کنيم، جز در موارد غزليات عاشقانة او را از غزلياتاگر بخواهيم 
 خود از موضوعات غزليات زيرا حزين در بسياري از  امکان پذير نيست؛يمعدود

احاطة اين شاعر بزرگ بر اساطير ايراني و اسالمي هم در . مختلف سخن گفته است
گوشه تمتعي و از  آيد که حزين از هر از مطالعة اشعارش برمي. نظير است نوع خود بي

  :اي يافته است هر خرمن خوشه
 ه ني خامـة آتـش نفسـم را دم ازوسـتک اين جواب غزل دلکش سعدي است حزين

*  



  ٢٥٠  قند پارسي

  

ر او آشکار از گفتار و اشعار و کردا
است كه اعتقادي راسخ و ايماني 

 ، آمدهآنچه در دين مبين اسالم کامل به
گفتار و  داشته است و همچنين به
ن کامل کردار و کرامات عرفا و صوفيا

گاه شک و  هيچ. ايمان داشته است
 .ترديدي در عقايد او راه نيافته است

  خامه خمش کن حزين اين غزل مولوي است
  شـادي جانـهاي پـاک ديـدة دلـهاي عشـق

 سعدي و غزليات  بهکاري ش در عمق و انديشه و باريکي خيال و ظرافتغزليات
رسد، ولي از حيث انسجام و رواني و سالست بيان و فصاحت در درجة  حافظ نمي

اصطالح سهل و   بهشعري است واعالي 
کند که  ممتنع است؛ يعني شنونده تصور مي

آساني مانند آن اشعار را   بهاو هم قادر است
بيند از جملة  بگويد، ولي هنگام عمل مي

در ديوانش غزلهايي يافت . ممتنعات است
شود که او در سرودن آنها، هم از لحاظ  مي

وزن و قافيه و هم از لحاظ مضمون، از 
رخي از ابيات سعدي و حافظ متأثر شده ب

در اشعار وي بعضي نکات و مفاهيم . است
يابيم که هستة آن در اشعار سنايي، مولوي، سعدي و حافظ  اخالقي و عرفاني را مي

در چنين اشعاري حزين عصارة فکر و روح مطالب واحدي را در . گذاشته شده است
صول بالغت و فصاحت را تا حد اعجاز او ا. الفاظ و ترکيب کلمات مشابهي ديده است

کالم حزين . شود کند و استعاره يا کناية دور از ذهني در سخن او ديده نمي رعايت مي
او در کالم خود همة . براي خودش دنيايي است يا تصويري درست و زنده از دنيا است

صوير ت به , که در دنيا وجود دارد,ها را مصايب و محاسن يا تمام تضادها و تناقض
خرج داده   بهحزين در توصيف و تصوير چنين دنيايي، قدرت و مهارت عجيبي. دشک مي

  :گويد مي. است
  داغ تو حـالل اسـت حـزين     به نمک عشق 

 از کـلک حزيـن زمـزمـة عشـق بيـامـوز
  که نمکدان سخن را ز تو شور دگـر اسـت          
 مطرب بزن اين پرده که رامشگر روح است

 ـ علت سياست و توطئه  بهق وي در شعرگويي،شيوة شيخ حزين و راز توفي
خوشبختانه در عصر حاضر، . هاي مخالفان، قرنها بر اديبان و اهل قلم پوشيده ماند چيني

شک نيست که از حيث کميت و تنوع و . شود ديدة تحسين نگريسته مي  بهشعر وي
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او . و دلکش است مختلف، شعرش در موضوعات مختلف، زيبا های بوتفنن در اسل
ستايش او   بهافتد روي دلفريب مي  بهچون نظرش. دوست و زيباپسند است طبعاً جمال

  :گويد مي. پردازد مي
 ايست در بر پهناي عشق تر از نقطه تنگ دايــرة آسمـــان، زاويـــة خـاکــدان

ورزي و نکات زيبايي را در اشعار پرسوز و گداز  او اسرار عاشقي و رموز عشق
د با شوق و اشتياق و حال در وصف جمال طلعت دوست و مظاهر آن بيان کرده که خو

 زيرا رندي و قلندري و خرابات نشيني مفتاح رمز ؛ده استشمنظور حقيقي او نهان 
  :گويد مي. عشق حقيقي است که در دستش بود

 از باده مگو شيـشه و پيـمانه کدامسـت حق را بطلب مسجد و ميخانه کدامست

*  
   دارم که دل ديوانة اوستبتي
  محفل اين چه شمع است  بهدانم نمي

  سـروکـارم بـود بـا شعـلـه خـويي
 حزين از کوي معماران گل نيست

  خـراب جـلـوة مسـتـانـة اوسـت
  که جان قدسـيان پـروانـة اوسـت
  دل مـن گـرم آتـشـخانـة اوسـت
 خـرابـات محــبت خانــة اوسـت

 ا حفظ آداب شريعت، سالک مراحل طريقت و حقيقتتصوف مايل، و ب  بهحزين
مة عاشقان صادق از مذهب او مذهب واقعي و معنوي است که مانند ه. آيد نظر مي به

تفصيل توضيح   بهاصول و فروع آن را در بسياري از اشعار خود. ستهمة مذاهب جدا
  :گويد مي. داده است

 فروريخـتسـواري درآمد غبـاري  سواد جهان چيست در چشم عارف

*  
 از شهد هوس ذايقة عشق نفور است عاشـق نشـود شيفـتة حسن مجازي

*  
 بر لبم زمزمة عشـق زبور دگـر اسـت چه عجب گر رود از نالة من کوه ز جا

*  
 از يک چراغ کعبه و بتخانه روشن است عالـم تمـام از رخ جانـانه روشـن است
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حسرت و يأس دچار   بهم ما را نيزبيني انگيزي که در اشعارش مي هاي عبرت صحنه
  :او زمان و ايام را آموزگار و دنيا و جهان را کاروانسرا گفته است. کند مي

  ما  بهطفل خاميم و ستمکاري ايام
 زاديم آلودة عيشيم که گلشن تهمت

  آموزتر از سيلي استاد آمد ادب
 پر و بالي نگشـوديم که صياد آمـد

مهري  خورد و از بي روزگاران گذشته حسرت مي  بهنالد و شاعر از فراق ياران مي
  :راند روزگار و تفسير احوال زمانه سخن مي

  در راه انـتـظار تـپـد گـر چـنـيـن دلـم
 زبان حزين خوشوقت عاشقي که فتد بي

  اي کـه نـداده وفـا کنـد وعـده  بهنـازد
 با يـار مجـلــس اَر نـگــه آشــنا کـند

*  
  دـه زار کنـت اللـود کشـينة خـز چاک س  لبل که در فراق چمنخوش آن خزان زده ب  

آنچه   بهاز گفتار و اشعار و کردار او آشکار است كه اعتقادي راسخ و ايماني کامل
گفتار و کردار و کرامات عرفا و   بهداشته است و همچنين ، آمدهدر دين مبين اسالم

 در عقايد او راه نيافته است و گاه شک و ترديدي هيچ. ن کامل ايمان داشته استصوفيا
افکار فلسفي و استدالالت منطقي کمتر سروکار داشته و بحث و استدالل و شک و  با

او با افکار فلسفي آشنا بوده، . دانسته است هيچ وجه در امور ديني جايز نمي  بهترديد را
عقلي را توان گفت عالوه بر علوم نقلي از ادب و تفسير قرآن و حديث، علوم  بلکه مي

چنانکه از اشعار او پيداست اصطالحات فلسفي را کامالً . نيز آموخته بوده است
  .دانسته است مي

ترس از . كند ثباتي دنيا او را نگران مي تزلزل و بي. کند حزين حسن خدا را حس مي
 لرزاند و اين همه او را از دنياي انسانها مرگ، ترس از گناه و ترس از دوزخ او را مي

  :گويد مي. کشاند وي خدا ميس به
ــدايا ــهخـ ــديت  بـ ــاه خداونـ   جـ

  حاصـلم   طمع نيست از کشت بي    
  بسي شرمسارم ز نفـس فـضول      

  کـف   بـه  ندارم بجز عجز چيـزي    
 ام عجز خويش درگاهت آورده به

ــام رضــامنديت  ــه بخــشي مق   ک
ــه ــم   ب ــار دارد دل ــشنوديت ک   خ

  عـصيان ملـول    طاعت مکدر ز   ز
  شد از کف مرا نقد فرصت تلـف        

 برگي افگنده پيش بيسر از شرم 
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شيوة شيخ حزين و راز توفيق 
علت  وي در شعرگويي، به

هاي  چيني سياست و توطئه
مخالفان، قرنها بر اديبان و اهل 

 .قلم پوشيده ماند

د تا ثناي خود را ده نيازي خويش را توضيح مي عجز و انکسار و قناعت و بي
توان يافت که حزين مداحي طامع  مطالعة اشعارش مي با. چنانکه خواهد خاتمه بخشد

نيازي و قناعت کرده  صريحاً اعالم بي. نيست
امثال اين اشعار در ديوانش کم نيست و . است

اللت بر کمال استغنا و علو طبع و همة اينها د
 اعتنايي حزين طمعي و بي بلندي همت و بي

کند و اين صفات را در  زخارف دنيوي مي به
روح توکّل . توان يافت  ديگر کمتر ميانيشاعر

دمد، تکيه گاهي است  که حزين در انسان مي
  :گويد حتّي مي. بزرگ در مصايب زندگاني

   شدهر که را کشور دل ملک سليماني
 زير نگين قناعت اسـت  بهکون و مـکان

  دو جهان ديدة موِر دگر است درنظر هر
 ملک سليمان چه حاجت است  بهمور مرا

او شيوة . بيشتر اشعار حزين از فروغ انسانيت و ايثار و جوانمردي نوراني است
يکديگر همدلي و همدردي  همة انسانها با. دارد مردي و جوانمردي را دوست مي

. بهره است شايستة اين جهان نيست حقيقت آن کس که از اين فضيلت بي در. زندور مي
صورتهاي گوناگون   بهجا عواطف انساني، همدلي و محبت و پيوستگي افراد بشر همه
. تر و واالتر است درنظر حزين، احسان و نيکوکاري از هر عبادتي شريف. گر است جلوه

کمتر شاعري چون حزين . هاي انساني استترين درد در حقيقت حزين سرايندة عميق
و کمتر شاعري چون او، دلي لبريز از اندوه است حساس و آتشين و غمناک ديده شده 

از ديگر مزاياي اشعار وي برگزيدگي ذات و فطرت اوست که در . و درد داشت
اگر شعر شعراي متقدم را در نظر داشته باشيم، درمي يابيم که . شود اشعارش منعکس مي

تقليد صحيح و بجا درهم آميخته و نتيجه آن شده است که  زين قدرت شاعرانه را باح
اشعار استادان سبک خراساني و هندي پهلو زند و همتراز  تواند با اشعار بلند او مي

اگر بخواهيم براي آن لقبي اختيار . شعرش شعري دلنواز و خوش آهنگ است. باشد
  :گويم نازم و مي گفتة او مي  بهپس. کنيم، بايد لقب دلفريب را بگزينيم

  ها نگين اين نقش ندارند خديوان به  زير قلم توسـت حزين کشور معني  



  ٢٥٤  قند پارسي

  

  منابع
مطبع ، شمع انجمن: حسن بن صديقنواب قنّوجي بخارايي، اميرالملك سيد محمد  .١
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شيخ محمد علي حزين خطّي  رقعاتيک مجموعة بررسي 
  الهيجي

  ∗ علويجهعلي زماني
وفات ) م ١٦٩٢(ق  ه ١١٠٣تولّد اصفهان طالب الهيجي اصفهاني  محمد علي بن ابي

اجدادش در الهيجان , از اعقاب شيخ زاهد گيالني) م ١٧٦٧(ق  ه ١١٨١بنارس 
و محمد علي در اصفهان متولّد شد اصفهان رفت و  سکونت داشتند و پدرش از آنجا به

ن محجاز و ي, عراق, بالد ايران بهدر حملة افغانها از اصفهان بيرون رفت و پس از سفر 
ذکر  نام تذکرة حزين و سرگذشتي از خود با شاعران بهکتابي در احوال . هند شتافت به

کهن فارسي سخن او حد فاصلي بين شعر .  داردحزين تاريخ  خويشنام حوادث ايام به
  .١و سبک هندي است
مهدي  که با مساعي ارزندة آقاي دکتر نو دهلي, المللي ميکروفيلم نور در مرکز بين

 وگذاري شده د  زيد عزّه براي حفظ ميراث خطّي ايران و جهان اسالم پايه,پيري خواجه
 برگ و ۲۴ در ۵/۵۱۴شمارة   شيخ محمد علي حزين وجود دارد که بهرقعات همجموع

 در فرصت هنگارند. ٢ ثبت شده است]۵۵/۸۹۱ ۹/۲۸ و per3/۲۸۶[ برگ ۱۰۲ در ۴/۱۴۲
 مطالبي ۵/۵۱۴ شمارة هآن شدم تا در خصوص نشر محتويات مجموعة رقعر محدود ب

  .را يادداشت نمايم

                                                   
  .نو هليد, استاد مهمان فارسي در جامعة ملّية اسالميهعضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور و   ∗
  .٤٥٨ص , ٥ج , فرهنگ معين  .1
, کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره, )اول ج (هاي خطّي فارسي و عربي فهرست ميکروفيلم نسخه  .2

 .۱۳۳ص ,  ش۱۳۷۹ ,دهلي, هند با همکاري دانشگاه اسالمي عليگره, المللي ميکروفيلم نور مرکز بين, هند
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 رقعه سي و ,باشد که دو رقعه آن تکراري است  رقعه مي۴۳اين مجموعه شامل 
. باشد م ميبيست و يک و ششم تکرار رقعة دهم و رقعة سيهفسوم تکرار رقعه 

هاي  مجموعه خصوصيات اين مجموعه ناخوانا بودن و محوشدگي کلمات نسبت به از
  .ديگر است

هاي  آيد متأسفانه مخاطبان نامه ها مي  حزين در فصل معرفي نامهرقعاتمحتويات 
 و شود يشامل م هجري را ۱۲۵۳ سال رقعات ةد اين مجموعنباش حزين مشخّص نمي

  .نام کاتب نيز در آن نيامده است
  :باشد شمار ذيل مي به ۵/۵۱۴ در مجموعه رقعاترجال 

 نام افراد پيک و ,صاحب منصبان و اهل علم, معموالً افراد مختلفي که از دوستان
هاي حزين ذکر شده  افراد مشهور از جمله بعضي فرماندهان و امراي نظامي در نامه

سردار , راجه رام نراين, نادر شاه, صفي قلي بيک, مد مهدينامهايي مانند مح. است
ناصر , حسين افغان, خان صاحب, ابوالفضل خان, رضا قلي ميرزا, طهماسب جالير

نواب , سيد عمادالدين خان, ميرزا عبدالرحيم, رضا ميرزا صاحب ميرزا علي, خان
نواب (ن صاحب ن خاکشيراف, محمد طاهر خان صاحب, ميرزا محمد افضل, صاحب

, ميرزا امام قلي, شيخ بهاءالدين محمد براتي, حاجي آقا محمد, )يطبنده علي خان باس
, ميرزا محمد فاضل, ميرزا محمد علي, محمد شاه, مؤمن خان, ميرزا عبدالرحيم

  …خانعبدالحميد 
صورت   و سپس به١ در الهورسفينهلّة ج حزين نخستين بار در مرقعات هدو مجموع

توسط دکتر عارف , ۱۳۸۴سال , ۳ضميمه شمارة ) سال سوم (ميراث آيينةيوست مجلّة پ
تعداد ) ۵/۵۱۴(اين مجموعه مورد بررسي در چاپ رسيده است از آنجا که  نوشاهي به

 رقعه ۴۱ي است از بين رعه تکراق ر۲ رقعه تعداد ۴۳ که از اين  رقعه وجود دارد۴۳
 قاي دکتر عارف نوشاهي وجود دارد و تعداد چاپ شده آة رقعه در مجموع۱۶ تعداد
دليل اهميت  به. يابد رقعه نيز در مجموعة نامبرده نيست و براي اولين بار نشر مي ۲۵

هاي چاپ  معرفي رقعه هو بمشترک را ذکر نموده شده  هاي نشر رقعهموضوع نگارنده 
                                                   

 .٧- ٥٧ص ,  م٢٠٠٤/ ش١٣٨٣سال , ١شمارة , ٢ج   .1
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گردد که  در اين نامه مشخّص مي
حزين نزد هنديان مرجعيت اخالقي 

دليل  و اکرامي داشته است و به
ن وي کمکها درستکاري و امين بود

اختيار او  و نذورات مردمي در
فقرا و هرکس  شده تا به گذاشته مي

 .بدهد, که او تشخيص داد

امات زندگي و تاريخ اي از ابه پردازد تا گوشه نشده با شرايط ناخوانا بودن در متن مي
  .اجتماعي عصر حزين آشکار شود

غارت از جانب سپاه  حزين به: اول  رقّعة
دهد و اعالم  قندهار خبر مي قزلباش به

دهد   اجازه نميهردار اين ش دارد که صوبه مي
بيرون از شهر روانه شود و  که حقايق شهر به

کند که خبر فتح قندهار توسط سپاه  بيان مي
دنبال راه مفري   بهاومخفي بماند نادر بايد 
 کابل هنقل از تعدادي مردم فهميد است و به

گويد که تفرقه   ساکنند ميرکه در قندها
  .١آن حدود راه يافته است بسيار به
ملتان يا قندهار دارد  شکايت از ديار الهور دارد و تصميم حرکت به او :دوم  رقّعة
قندهار فقط از طريق خداآباد ميسور است عبور  هکند که چون رفتن ب ه ذکر ميمادکه در ا

ذکر است  الزم به. کند سوي قندهار خودداري مي از آنطرف متصور نيست لذا از رفتن به
  .٢يابد زبان عربي شروع و ادامه مي هاي ديگر و با غزلي به تر از رقعه که رقعة دوم طوالني

شهر کابل و  شاه به  نادرند در اين رقعه آمده است اخبار واقعه رسي:سوم  رقعة
تمامي از قلعه و  مان خواستن محصورين و برآمدن مردم به اشکستن برخي از قلعه و

سپاه و ملحق شدن بسياري از   بههدار و قسمت نمودن تمام يراق قلع بخشيدن جرم قلعه
شد و فرار مردم از مسلم   نواحي و فراري شدن هرکه نام افغان بر او اطالق مينزميندارا

 سدر اين رقعه کامالً اضطراب و تر, تعهد تسليم نمودن صوبة ملتانو و کافر از پيشاور 
حق تعالي نجات و خالص : آورد از نوشتة حزين پيداست زيرا او در ادامة رقعه مي

  .٣بر گرداندج کرامت فرمايد و خاتمه مکارة زندگاني را به
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  ٢٥٨  قند پارسي

  

شود و تاريخ شنبه  ميشروع  »صاحب دل و جان سالمت«جمله   با:مچهار  رقعة
و در قيد , قي از حيات باقيمهنوز ر. دارد الثّاني نوشته شده حزين اظهار مي شهر ربيع

 , صديقي,چند روز قبل بوساطت محمد مهدي) دارد او اظهار مي(زندگاني اسير است 
اي ارسال شد که حاکي از شدت امراض بود اميد آنکه رسيده و جواب  نامه

  .١صادرگرديده باشد
پردازانه و زيبائيهاي بديعي   در رقعة پنجم رويکرد حزين رويکرد سجع:پنجم  رقعة

چه توانم نوشت که رابط دل و زمان از هم گسسته (براي نمونه . در کالم او غلبه دارد
غنچة دل … اندوز در شکنجه اين دلستان جان سوز چون طفل نوآموز خاطر غم. است
دامانش  چون گِل شبنم زده جز گوهر اشک نقدي بهداشت همه دستگاهي که در پرده  با

صورت فرد آورده است که کامالً آشکار است  در اين مرقومه حزين سه بيت به) نيست
شعر گفتن  هنگامي که در نوشتن نامه احوالي خوش دارد و خطري در بين نيست ميل به

  .٢گردد در سخن او زياد مي
نوز معلوم فقير نيست که سرنوشت ه: نمايد که  در رقعه عنوان مي:ششم  رقعة

هندوستان داده بودند همراه  کجا رسيده است و چند نفر انصراف به دار کابل به قلعه
گذاري روانه نموده بودند صفي قلي مذکور را  پيغام ايشان صفي قلي بيک نامي را به

رسيده ) هشا نادر(او  اند و اين خبر به آباد کشته چند نفري که همراه داشته در جالل با
صيغة مال امان حواله نموده و سخنان نشنيدني و ناگفتني  اهل کابل جريمه به مبلغي به

ايم  دهد که مکرر ايلچيان فرستاده بسيار گفته و تغيير کلّي در سلوک داشته بعد ادامه مي
اند که افغان دزد است و در  اند و گفته و جواب ناصواب شنيده و قاصدي ديگر فرستاده

 است يا اگر ن اين حدودگذاشت الحال با) ما گريخته ايشان را جا و راه ندهيدحدود ش
  .٣مهياي کارزار شدنداعيه باشد 
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  شيخ محمد علي حزين الهيجيخطّي  رقعاتبررسي يک مجموعة   ٢٥٩

  

 اين رقعه با عبارت صاحب داعيان سالمت شروع شده و در آن حزين :هفتم  رقعة
شنبه دوم  نمايد که در تاريخ عصر سه از شدت آالم و اسقام خود شکايت دارد عنوان مي

علّت فرط  آباد حرکت نموده و از آنجا به سمت فتح ال از محروسة الهور بهشهر شو
سالمت رسيد و در ادامه  شيارپور بهوسمت ه ناامني طريق معمول را صالح نديد به

او از حرکت نادر شاه ازبک خبر , نمايد که بايد هرچه سريعتر حرکت کرد عنوان مي
  .١داند يسوي گجرات م دهد و قصد مردم را حرکت به مي

 که پنج سطر بيشتر نيست از اينکه ممدوحش در مقام تسلّي دادن او :هشتم  رقعة
  .٢االولي نوشته شده است اين نامه در پنجم جمادي. کند بوده تشکّر مي

چه نويسم که از , اميدگاه من, آورد صاحب دلنواز من  اين نامه مي در:نهم  رقعة
 مسکيني و الم کربت در وحشت کدة کشد و با غِم سراب مساعدت چه کشيده و مي

  .٣رود سر مي دهر که قحط ساِل مردميست چگونه به
 که در حاشية آن آمده رقعه براي راجه رام نراين ديوان سرکار بنگاله در :دهم  رقعة
حوزة تصرف آمد و  دارد که کلّ ماوراءالنّهر بالمنازع به خوشحالي عنوان مي اين نامه با

و سلوک و … ست که بعد از تصرف خوارزم و بلخ و اندخودبيان اجمالي آن اين ا
سعي در مراسم مأموري سردار که طهماسب جالير است با رضا قلي ميرزا و عساکر 
بخارا ابوالفيض خان بعد از سه يوم اختيار ضبط حصار فرار نموده و شهر بعد از نصف 

ضطرار ابوالفيض سردار التجاه ا اختيار يا به روز شيوع قتل عام امان يافته بعد از چندي به
  :در پايان نامه نيز اين بيت را آورده است, آورده

  ٤کرد آمد و از دور تماشا مي کاش مي  کرد وس سوختن ما ميـآنکه دائم ه  
 که پنج سطر است از اظهار مودت سرور خود در ارسال نامه تشکّر :يازدهم  رقعة

  .٥روي اجمال نيز متوهم مالل استنمايد که پاسخ اين کالم از  کند و عنوان مي مي
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  ٢٦٠  قند پارسي

  

اميد گاه من اينک نيمة , دارد که خان صاحب عنوان ميدر اين رقعه  :دوازدهم  رقعة
محرم است و براي حرکت پنجشنبه چهارم مدنظر است تا خدا چه خواهد در ادامه 

تصرف سردار قزلباش  نويسد ديروز اخبار متضمن فتح قندهار بود که همه قلعه به مي
خدمت گرامي  حسين افغان زنده دستگير شده چون اين اخبار محقّق شده بود به, درآمده

  .١اظهار نمودم
اسهال کبدي  دهد که به  در اين رقعه بيماري خودش را شرح مي:سيزدهم  رقعة
بينم  هاي جگر مي ام و در شبانه روزي چهل و پنج شش دفعه خون بلکه پاره مبتال شده

 سيزدهم شعبان فوجي قزلباش سر ناصر خان آمده جمعي را نويسد در در ادامه مي
قلعة آنک داخل شدند ديگر خبر صحيح از اين معامله  مقتول با ده دوازده سوار به

طرف بنارس  آباد به در هنگام رفتن از عظيم: در سرآغاز اين نامه آمده است. نرسيد
  .٢رسد ادامه افتادگي دارد نظر مي اند که به تحرير فرموده

پرسش حال خود با کاربرد نثري مسجع و  اين نامه در پاسخ به در :چهاردهم  رقعة
داند خاصه در حالي و  اي متکلّف قدرت بشري را عين عجز و اضطرار مي تا اندازه

  .٣روزگاري که مساعد معدوم و موانع افزون از حد حاضر و موجود باشد
 اوقات حسنه خويش توفيق بر  از دوستان روحاني توقّع دارد که در:پانزدهم  رقعة

اعمال نيک در حق اين شکسته از جانب واهب العطايا مسئلت نمايند که اميد اجابت 
  .٤است

اين نامه نيز مرجع مشخّصي ندارد و تحرير آن در جمع يازدهم ماه  :شانزدهم  رقعة
 مقصد شکايت دارد ظاهراً باشد در اين نامه حزين از ارسال مراسالت و نرسيدن به مي

  :نويسد زيرا حزين مي. اند صرافان کار ارسال مراسالت را بر عهده داشته
صاحِب من از دکان صراف گاهي بايد استفسار مراسالت فرموده در اين نامه حزين 

ناچار (آورد  کند و مي ه ذکر ميودبيماري او ب نقل مکان خود را از خانة قبلي که همراه با
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  شيخ محمد علي حزين الهيجيخطّي  رقعاتبررسي يک مجموعة   ٢٦١

  

خانة ديگر که سنواِت   مشقّت برخاسته بههزار به بردند بيماري بسردر از آن مکان که او 
شود که در  سابقه چندي در آنجا نيز مانده بود نقل و تحويل نموده قريب يک ماهي مي

نشين است و اما الحمد عارضه تازه در اين مدت عارض  نزديکتر کرايه اين دير به
رساند و همچنين در نامه  م ميميرزا صاحب ميرزا علي رضا سال در اين نامه به. نگرديده

آخر اگر هيچ گزير نماند ”گويد  داند و مي را بنارس ميحزين آخرين ملجاء خود 
  .١“بنارس رسيده عازم خزانه شهر بايد شد به

اي را که تحرير چهاردهم بوده در   در اين رقعه حزين وصول نامه:دهمفه  رقعة
رما و متروک بودن غذا و شربت کند و در اين نامه از شدت گ روز هجدهم بيان مي

کند جواب ميرزا عبدالرحيم نير ملفوف  آبهاي گرم ناگوار شکايت دارد و عنوان مي
شود در  شرط حيات فردا مرسل مي است و جواب سيد عمادالدين خان صاحب نيز به

  .٢رساند اين نامه نواب صاحب را سالم مخصوص مي
مرقومة , صاحب واالمقام سالمت«: شود يگونه آغاز م اين نامه اين :دهمهج  رقعة

نوزدهم امروز که بيست و چهارم است رسيده تسليه بخشيد هر مکتوبي که رسيد همان 
روز تا روز ديگر ارسال جواب نموده ديگر از اين که همه مراسالت شريفه رسيده يا نه 

تحرير چيزي که قابل … شود اطّالعي نيست رسد و يا تلف مي و رسائل محبت همه مي
  .٣»باشد نيست
صاحب خويش است   اين رقعه محتوي احساساِت حزين نسبت به:نوزدهم  رقعة

در مدت , قرينه سالمت دوست بي«گردد  براي نمونه چند جمله از اين نامه ارائه مي
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  ٢٦٢  قند پارسي

  

 ذاهل نبوده چون شرح شوقمندي و الم دوري و افزون از يگاه از يادآور فرصت هيچ
  .١دهد حوصله نگارش مي

گردد که حزين نزد هنديان مرجعيت اخالقي   در اين نامه مشخّص مي:بيستم  ةرقع
دليل درستکاري و امين بودن وي کمکها و نذورات مردمي  و اکرامي داشته است و به

اين نامه در . بدهد, فقرا و هرکس که او تشخيص داد شده تا به اختيار او گذاشته مي در
حساب و سررشتة جنس  «:قسمتي از متن نامه .چهارشنبه پنجم ماه نوشته شده است

وده و نيست يک لقمه غذاي خود است و لباس جامة کرباس بدنيا قابل و اليق التفات ن
شود الّا بسيار قليل اين همه  مصرف خود هيچ صرف نمي سه چهار ساله در بر است به

ود که ش جا اقامت نمي سبب اخراجات بسيار اين ملک است خاصه سفر که هيچ قرض به
هر تقدير خدا  به, ام مسافروار نشسته…  سفر تخفيف دهد]رنج[اسباب فقر مردم 

الوصول  هندي يکهزار روپيه رسيد و قبض, حدي نگذارداالذمه  فرياد رسد و مشغول به
 در اين نامه از اوضاع حاکم بر روزگار خود شکايت دارد »ملفوف است, آن جدا نوشته

امه که زبان کلّي جميع عباد بالد است زود فرو نشيند در گويد خدا کند اين هنگ و مي
کند که  کند و عنوان مي اين نامه از ميرزا محمد افضل و مجدالدوله بهادر تشکّر مي

ميرزا محمد  ام و دو کلمه به جواب مراسله سيد عمادالدين خان را قبالً ارسال داشته
  .٢افضل قلمي شده ملفوف است

تاريخ روز شنبه دهم شعبان است مرقومه شريفه  اين رقعه به :بيست و يکم  رقعة
کند که جواب رقعه محمد خان   در اين نامه ذکر مي. شعبان تسليه بخش گرديد٣سيم

بارد و  شدت مي نمايد که دو سه روز است که باران به صاحب را داده است و عنوان مي
  .٤» بال بادهفضل اهلي شاهجهان فرخند به«خواهد که  مي

) رقعه(رقعه نوشته است مسودات سياهه آناين در ابتداي  :بيست و دوم  عةقر
در , صاحب واالمقام بقاءه الکرام سالمت: خدمت رسيده موازنه شد همان است که به
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  شيخ محمد علي حزين الهيجيخطّي  رقعاتبررسي يک مجموعة   ٢٦٣

  

حيم شب هفدهم رسيده و حال تحرير دارد مکتوب ميرزا عبدالر اين رقعه اعالم مي
ر اين نامه بودن شيخ بهاءالدين محمد براتي د. شود شنبه بيست و دوم پاسخ داده مي سه

  .١داند را براي خود آرامش مي
آورد  تاريخ دوشنبه پنج شعبان است و در آن مي به رقعه اين :بيست و سوم  رقعة

مکتوب محمد طاهر خان صاحب  امروز که دوشنبه پنجم شعبان است مرقومه شريفه با(
صاحب نامة حاجي ه نامه شيرافکن خان سلّمه اهللا تعالي فيض وصول بخشيد در مرسل

محمد طاهر   کلمه عجالتاً بهوايحال د… فقير نرسيده آقا محمد در آن بوده و تا امروز به
ابالغ سالم  نواب صاحب سلّمه و همگي ياران را به, خان صاحب مرقوم و ملفوف است

  .٢زندگي شکوه دارددر اين نامه از مشقّتهاي . فرموده عذر مرقومه عليحده طلب فرماييد
شود و  اين رقعه با عنوان صاحب واالمقام سالمت شروع مي: رقعة بيست و چهارم

ششم رسيده , ام رمضان است روز پنجشنبه گويد مرقومه شريفه که تحرير سي در آن مي
در اين رقعه نواب صاحب و . هستو هنگام تسطير که جمعه هفتم است هنوز زندگي 

کند که پياده حاکم که  رساند و ذکر مي را خالصانه سالم ميمحمد طاهر خان صاحب 
در اين نامه همچنين . دست ياغيان اسير بود را با دادن روپيه از قيد آزاد کرده است به

کند که جواب مکتوِب ميرزا امام قلي و ميرزا عبدالرحيم را داده است و اعالم  ذکر مي
ست ولي مکتوب مير سميع را دريافت دارد مکتوب حاجي صادق را دريافت کرده ا مي

ها از صرافي  در اين نامه از رابطه صرافان باهم ديگر و تعويض نامه. نکرده است
دهد همچنين از اراضي خشک شده و استيالي عطش و  صرافي ديگر خبر مي به

  .٣بيمارداري شکايت دارد
ي انباله نوشته تاريخ روز يکشنبه يازدهم از سرا  اين رقعه به:رقعة بيست و پنجم

اي از  شده است در اين نامه حزين آرزو دارد که کاش مالقات بيشتري بود که شمه
يقين در روي زمين هرگز  نمود تا موجب عبرت شود که به ميسرگذشت خود را نقل 

                                                   
  .اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي وجود ندارد  .1
  .همان  .2
  .همان  .3



  ٢٦٤  قند پارسي

  

پت يک روز مقام کرده  در پاني… نبوده, اين صورت که در مملکت منحوسه است به
تعليم  مفلوکان رفيق قسمت شد و آن روز بندة درگاه به پنج شش قبضه کمان گرفته به

دوازده نفر بهادران تفنگچي هندي کمانداري گذراند و از کرنال چون خشک محال بود 
آباد خراب که شانزده هفده کروه راه است سواران   در منزل عظيمهم گرفته روانه شديم

شد که بازار گيرودار تنگ دو سه جا … زاده هجوم آوردند اصطالح حرام و پيادگان به
  . ١نماند تخميناً ربع فرسخ پياده رفتم تا قدرت و توان باقيپياده شده 

 تسطير خان صاحب واالمقام سالمت وقِت« اين رقعه با عنوان :رقعة بيست و ششم
در اين رقعه حزين از , حيات باقيست, اين ذريعه عصر دوشنبه بيست و يکم است

د همچنين از رسيدن ملفوف خط علي قلي خان خبر نرسيدن مراسالت شکايت دار
  .٢اين کلمات شد آورد چون اصالً حالت اطناب نبود اکتفا به دهد و در پايان مي مي

آيد که آنچه   ابتداي اين رقعه افتادگي دارد در ادامة رقعه مي:رقعة بيست و هفتم
کند اينکه او  ن ذکر مييحز. گذشت چند کلمه در جواب ميرزا عبدالرحيم مرقوم است

اي از او  تا اين وقت نوشته] است[ودند که قاصد او چنين و چنان مکرر فرموده ب
خدمت عرض  القول از صداقت کيشان دهلي خبري به کدام صادق] دام نمي[نرسيده 

الملک ابالغ سالم دارد همچنين سيد  نواب صاحب حکيم در اين نامه به. کرده باشد
محمد طاهر خان صاحب و موالنا عبدالعظيم را ابالغ سالم عمادالدين خان صاحب و 

  .٣يابد خاتمه مي» مبحمٍد و آله االطهار«: نامه با عبارِت. دارد
 رقعه با عنوان صاحب من جان من مراسالت ساميه رسيد  اين:رقعة بيست و هشتم

شود و در آن پاسخ مخاطب مبني امکان قافيه آوردن  قعده شروع مي در هشتم ذي
ناشي از جهل و قلّت حياي سکين و مشکين و همچنين عبارت دو سه عرياني چند م

دانند که غلط در اين مقاماِت اين فقير از اين  آورد اين مردم نمي اين مردم است را مي
ه است و چه هاند و در صحت قافيه چه شب اشتباه خود کرده قياس به] اينها[است که 

                                                   
  .وجود دارد با اختالف در آخر ١٠٠ص , ٦٤شمارة  شاهي بهاين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نو  .1
ضمناً نامبرده در رقعة ,  وجود دارد٩٦ص , ٥٨شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .2

  .قرائت نموده است» همين«را » همواره«خوانده و » مترا«را » در راه«مذکور 
  .نوشاهي وجود ندارداين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف   .3



  شيخ محمد علي حزين الهيجيخطّي  رقعاتبررسي يک مجموعة   ٢٦٥

  

اين وقت مرا فرصت تحرير … ه استها مقام شبجاي تأمل در عرياني چند نيز کج
  :از آن جمله است بيت خواجه کرماني. شواهد منظومه و محاورات فصحا نيست

  خودي خود را نبيند خرد از بي  دو روزي چند اگر با ما نشيند  
  :و از اين قبيل است مصراع خواجه حافظ

  »حسب حالي ننوشتي و شد ايامي چند«
گويند معدودي چند و حق اين  و سه روز است و همه عالم ميو ظاهر است که ايام د

ام براي اهل آن  اميد فهم ايشان نگفته ام براي اين مردم و به است که فقير آنچه گفته
  .١شوم زياده مصدع نمي, است

 اين رقعه پنج سطر بيشتر نيست و با خطاب صاحب من شروع :رقعة بيست و نهم
 مقداري وجه طلب نوکري دارد و سي روپيه نيز مولچندکند که  شده و عنوان مي

خدمت خواهد رسانيد مقرر داريد مالزمان سي روپيه را توسط  صراف داده شد به به
  .٢مولچند نمايند رامجي حواله به
دو ماه «:  ابتداي اين رقعه افتادگي دارد و مضمون آن بدين قرار است:ام رقعة سي

اردو عازم بغداد و عرائص انقياد احمد پاشا رفته رسيده از همدان رخصت شده با تمام 
آورد که زايد جان است از اين ] کذا[بهکّر رفته تا پت  و ناظم ملتان با هفتصد سوار به

غيره هرچند خواستند که او  استمالت دنبالة پت دادند و او هم پذيرفت و مؤمن خان و
مختلف نقل ,  محمد شاه استدشنام شنيدند و اين مأمور برفتن نزد, را نگاه دارند

شيرافکن خان  هزار محنت به بهدو کلمه . کنند کنند ميرزا محمد علي ابالغ سالم مي مي
نامه با عبارت ايام . ميرزا محمد فاضل را متوقّع ابالغ سالم و التماس دعا دارد, ام نوشته

  .٣يابد پايان مي, سعادت و آرام مستدام باد
ه را در بيست و دوم شعبان نوشته است و آرزوي ديدن  اين رقع:رقعة سي و يکم

هرگاه مستفسر احوال اين شکسته بال باشند «: نويسد گونه مي آباد دارد و اين شاهجهان
                                                   

  . با اختالف وجود دارد٨٦ص , ٤٧شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .1
  . وجود دارد٨٦ص , ٤٦شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .2
 ايشان شبيه ٤٥اما قسمتي است شمارة , اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي وجود ندارد  .3

  .مضامين اين نامه است به



  ٢٦٦  قند پارسي

  

باشد  شود هر روزه جزم حرکت بود و مي اين شهر الي االن که نه ماه مي حين ورود به از
مراتب  کنم و حسرت دارم که به آباد مي و ار فرط مکاره ياد ايام اقامت در شاهجهان

مشيِت الهي  هرحال موقوف به به. ينه مقام حسرت عظيم استآاوقات خوشتر بود و هر 
  .١است

  :شود  رقعه هفت سطر است و با اين بيت شروع مي اين:مورقعة سي و د
  تو ترم من که زيستم بي ز سنگ سخت  تو سنگ رخنه شد از بس گريستم بي به  

  . جنبة ادبي اين نامه مطمح نظر است.يابد خاتمه مي» رضينا بقضاء اهللا«ت اين نامه با عبار
. باشد و جنبة ادبي آن مطمح نظر است  اين رقعه نيز نُه سطر مي:رقعة سي و سوم

ادام اهللا عزکم و «در اين نامه هفت بيت شعر آمده است و در پايان رقعه جملة دعايي 
  .٢آمده است» جمدکم و عمرکم

شود و  شروع مي» مالذ نيازمندان سالمت« رقعه با عبارت  اين: چهارمرقعة سي و
ظهر روز جمعه داند و در پايان نامه  چند روز بعد موقوف مي تصميم حرکت خود را به

  .٣ختم شده است» الحول و القوة الّا باهللا«کند نامه با  را ذکر مي
شروع » ين سالمتبخش خاطر حز تسلّي«:  اين رقعه با عنوان:رقعة سي و پنجم

  :شده و اين بيت فارسي را آورده است
  ٤ار برخيزدـن شاخسـکه شور بلبل از اي  درين چمن سرکلک تو سبز باد چو سرو  

  :شود  اين رقعه با اين بيت شروع مي:رقعة سي و ششم
  کز مردمک ديده سياهي برديم  م دور از رخ تويچندان بگريسـت  

  .٥اين رقعه کلّاً سه سطر است

                                                   
 در مجموعة چاپي ٦٩ص , ٢٧شمارة  صورت يک رقعه به نامة سي و يکم و سي و دوم از اين مجموعه به  .1

  .عارف نوشاهي آمده است
  . با اختالف وجود دارد٧٠ص , ٢٨شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .2
, ذکر است دوشنبه  الزم به. وجود دارد٦٠ص , ١٦ رقعات چاپي عارف نوشاهي شمارة  اين رقعه در مجموعة  .3

  .دوشينه خوانده شده است
 . با اختالف وجود دارد٥٤ص , ١شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .4

  . وجود دارد٦٠ص , ١٧شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .5



  شيخ محمد علي حزين الهيجيخطّي  رقعاتبررسي يک مجموعة   ٢٦٧

  

فدات شوم از آنجا که «: شود نامه ذکر مي متن کامل اين :سي و هفتمرقعة 
تصديع ديگر هم راضي نشده ملتمس است که چون  هاي يک جهتان است به گستاخي
آمدند حاال سپاهي  سه چهار کس نفر خدمتکار و چند کس که سابق مي حاجت به

هر نوع  د بيايند بهکس که شناخته او باشد اگر بهم رساند اگر حکم شود که چند  شده
  .باقي ظلّکم. ادبي را عفو فرماييد رضاي ايشان باشد معمول خواهد شد و بي

از : گونه آمده است در رقعه اين.  ابتداي اين نامه افتادگي دارد: سي و هشتمةرقع
گفتند که بسيار  اند سابق که مالحظه شده مي رهگذر نوازش مکرر در باب خانه فرموده

سرکار را اصالً از مساکن قديمه خود تفاوت  ين فقير منازل متعلّقه بهو ا… نمناک است
يکي از , مالحظه و انتخاب نيست ليکن دو چيز مانع لهذا حاجت به… گذارد نمي
دشواري اوطان مألوفة قديمه که همواره مأمول و مرکوز خاطر , حالتي دماغي و بي بي

  ١…آزرده است
هفت بيت در اين . دبي بيشتر مورد توجه استرقعه جنبة ااين در  :رقعة سي و نهم

  .نامه مشهود است که ابياتي متأثّر از موالنا را نيز در پي دارد
  آيـد   تاب محبت نامـه پـردازي نمـي         ز بي 

ــه  ــود را ب ــشاني خ ــروز پري ــتم دي ــو گف   ت
ــر  ــرا  قگ ــوال م ــد اح ــت پرس ــد دوس   اص

  شب دوشين سرزلف سخن با دوست واکردم
  رتــ  هايــت ز جــان مرغــوب    اي ســتم 

  نــاخوش تــو خــوش بــود بــر جــاِن مــن 
 دــنــاور کــه او بـم کــرسـم و تــالـن

  داني نوشتم مصرع آهي که مضمونش تو مي 
  تـر از آنـم کـه تـوان گفـت         امروز پريشان 

ــه  ــي ب ــد   آه ــوابش بدهي ــد و ج ــب آري   ل
  خاموشي ادا کـردم     پايان به   حکايت بود بي  

ــا مرغــــوب   تــــر وي جفايــــت از وفــ
ــ  ــان مـ ــار دل زنجـ ــداي يـ ــان فـ   نجـ

 ٢دــنـر کــتــور را کمـــم جـرحــوز ت
  .باشد کلمات و مضامين مي اين رقعه تکرار رقعة شانزدهم با همان :رقعة چهلم

شروع » ساللة االعاظم الکرام سالمت« اين رقعه با عبارت :رقعة چهل و يکم
اين نامه پنجشنبه . داند شود و بيماري خود را باعث تعويق در ارسال جواب مي مي
اگرچه تخفيفي نيست ليکن از فرط : نويسد دهم بدون ذکر ماه نوشته شده حزين ميهف

                                                   
 .اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي وجود ندارد  .1

 . ص با اختالف وجود دارد٦٦ص , ٢٤شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .2



  ٢٦٨  قند پارسي

  

 ,همين دو کلمه اختصار شد ضعف و نقاهت هنوز طاقت قلم گرفتن نيست لذا به
  .١»سبحانه مالقات را بزودي ميسر آرد عمرکم طويل حق«

  اين رقعه نيز چهار سطر است و با خطاِب صاحب من شروع:رقعة چهل و دوم
آرام  عبدالحميد خان هم پيغام کرده خواهد شد به به: آورد شود و در متن نامه مي مي

  .٢گونه تشويش نيست هيچ خاطر باشند که مقام به
  . اين رقعه نيز تکرار رقعة نوزدهم است:رقعة چهل و سوم

  

                                                   
  . ص وجود دارد٧٨ص , ٣٦شمارة  اين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف نوشاهي به  .1
  . ص وجود دارد٧٩ص , ٣٧شمارة  وشاهي بهاين رقعه در مجموعة رقعات چاپي عارف ن  .2



  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٦٩

  

 احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به
  ∗الحق صديقي شميم

ب اين نام، مرکّ.  معروف است»علي حزين«نام   بهشهير و نويسندة برجستة ماشاعر 
 البتّه اين نام، شامل ؛ تخلّصشـ نام عامش، و دوم حزين اول علي ـ: دو جزء است از

 بنابراين اشتباه بارزي ؛درک ياش محمد نيست که تمام آثارش را بدان امضا م نام اصلي
 و ٢الفصحا مجمعنويسندگان . خواند  وي را علي مي١نما آفتاب مرآتاست که مصنّف 

. علي شود محمد پس نام کاملش مي. کنند ياد مي» علي محمد«نام   به از وي٣عالمالحتفة
راهيم، الدين اب شيخ تاج هکرد که سلسله نسبش ب اسم پدرش ابوطالب بود و وي ادعا مي

را که » حزين«شيخ محمد علي تخلّص خود . ٤درس  مي»زاهد گيالني« بهمعروف
گاهي شعر  اهللا گاه خليل. فته بودگراهللا  زندگي غمناکش است، از شيخ خليلدهندة  نشان
 خود حزين، نا بر گفتهب. ٥خواست از بربخواند سراييد و بعضي اوقات از حزين مي مي

عرصه   بههجري در اصفهان پا ١١٠٣اآلخر سال  م ربيعوي روز دوشنبه، بيست و هفت
  .٦گذاشت وجود
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  ٢٧٠  قند پارسي

  

کردند تا اينکه يکي از نياکانش  خانوادة حزين اصالً در استرآباد زندگي مي
بعد،   به گزيد و از آنا سکن,الدين علي در الهيجان، شهر قشنگ گيالن شهاب شيخ

  حزين را الهيجي يا الهيجانيبنابراين. ١مي نياکان حزين گرديدئالهيجان اقامتگاه دا
 ٢فارس نگارستانه در  البتّ؛خواندند اصفهاني ميو نيز الجيالني  اضافه الزّاهدي و به

  .اند اشتباهاً قزويني خوانده
 که سپس از محضر مال شاه محمد شيرازي ـ. فتگرحزين ابتدا از پدرش تعليم 

 ساده بخواند و بودين قادر در عرض دو سال، حز. ـ استفاده کرد اصفهان آمده بود به
وي تعدادي از کتابهاي منظوم و منثور فارسي را مطالعه کرد و دستور زبان و . بنويسد

  .فقه را يادگرفت و بعداً منطق را آموخت
سن شش تا هفت سالگي توانست   بهکم آغاز نمود واز سنين حزين شعرگويي را 

نگذاشت ش ادبيات اسالمي بياموزد پسر  بهخواست حزين که مي پدر. ابياتي چند بسرايد
را خود شعرگويي استعداد , اما شاعر آتيه. ٣او مخالفت كرد حزين هم با. وي شعر بسرايد

  .گفت مي اش را بدان مبذول داشت و مخفيانه شعر  توجه ونشان داد
او اجازه داد؛ چون   به پدر حزين هم ودکراهللا طالقاني او را تشويق  بعداً شيخ خليل

 از ايي  عالي در حضور عدهياي ههه سرودن چكاماالبد هنرش را هنگام فيروزي 
  .٤دانشوران ديد كه مورد ستايش حضار قرارگرفت

 و رساله در فهرست معاصرينالةتذكر, حوالاالةتذكرحزين در آثار مهمش، نظير 
گويد   نيز مي٥مصحفي. كند كسي را استاد خود ذكر نمي هيچ, يش و تصنيفات خوتاداناس
توانيم بيانات حسين قلي  بنابراين نمي. ه حزين در شعرگويي هيچ استادي نداشتك

                                                   
حاالت حزين معه انتخاب : ؛ شيرواني٤، چاپ لکهنو، ص االحوالةتذکر: ن الهيجي، شيخ محمد عليحزي  .1

  .٩، چاپ لكهنو، ص کالم
  .٢٢٦ ، ص.م ١٩٩٢، دهلي، نگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين آزاد دهلوي، شمس  .2
چون استاد مطلع شد، مرا از آن منع «: ١٠-١١، چاپ لکهنو، ص االحوالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3

  .»نمود
  .١٥همان، ص   .4
  .١٢ ص م، ١٩٣٤، دهلي، )عليگ( تصحيح مولوي عبدالحق ،ثريا عقد: مصحفي همداني امروهي، شيخ غالم  .5



  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٧١

  

كدام  بعد از سعدي هيچ
حزين برابري  فصحا با از

نكرده؛ نثرش بهتر از 
تر  و شعرش عالي, شعرش

 .باشد از نثرش مي

 را تصديق كنيم كه حزين سرودن شعر درست را از موالنا ٢بيل  و توماس ويليام١خان
علم , شناسي ستاره, گويد كه منطق  خودش مي٣ البتّه حزين؛محمد مسيح فسايي آموخت

اما شعر را ذكر , موالنا محمد مسيح يادگرفتغيره را از  الهيات و, فيزيك, حساب
گويند كه حزين شاگرد محمد مسيح   صرفاً مي٥ و افتخار٤مولوي محمد علي. كند نمي

  .فسايي بود
 او ازتمايالت عرفاني . ترين جنبة شعر اوست مشخص, حزين عارف بود و عرفان

تعليمات ابتدايي لقاني اهللا طا  زيرا وي از رادمردي مثل شيخ خليل؛ بودآشکاركودكي 
 شعراي ايي از عالوه وي آثار عده  به.گرفتخود را 

محيط . صوفي را تعقيب و برخي از آنها را تقليدكرد
اش را بيدار نمود و باألخره  هنهفتمساعد هند استعداد 

  .اشعار عارفانة عالي خود را سرود

  شعرش
، اند کردهمعاصرانش را شعر حزين از بهترين انتقاد 

الدين علي خان آرزو  جاتنها سر. نمايند از او فقط تمجيد و ستايش ميي آنان تمام
، ستا فايده بيذكر حاكم الهوري . گيرد باد انتقاد مي  بهمستثناست كه شعر حزين را

از احترام  ؛ اما حتّي آرزو و حاكم، هر دو باکردهآرزو تقليد از چون وي كوركورانه 
آميز است حاكم هم  ر تعصّببسياحزين  عقيدة آرزو دربارةعالوه،   به.برند ميحزين نام 
  .يدارائه نماشعر حزين  ي ندارد كه راجع بها تازههيچ چيز 
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  ٢٧٢  قند پارسي

  

مثالً . اند کرده را دنبال  خودطور سنّتي ردپاي پيشروان  بهنويسان بعدي تذكره
  :كند  چنين ابراز نظر مي١عندليب نغمةنويسندة 

و , حزين برابري نكرده؛ نثرش بهتر از شعرش اكدام از فصحا ب بعد از سعدي هيچ”
, غزل, مثنوي, قصيده: در تمام اصناف سخن مانند. ٢باشد تر از نثرش مي شعرش عالي

  .٣“عرش رساند  بهحزين شعر را از فرش, واسوخت يا هزل, رباعي
 ، اما متأسفانه آن هم بسيار مبهم و مختصرگيري شيرواني از شعر حزين معتبر خرده

حد را در وي مثنوي اما . باشد  حزين همقطار استادان مقبول غزل مي,قول او ه ب.است
  .٤گذارد و خود حزين را در ردة دوازدهمين گروه شعرا مي, دهد پايين قرار مي

 شمارة ژوئيه مخزناست كه در مجلّة کرده شعر حزين وحشت از بهترين انتقاد 
  :٥طبق آن. منتشر گرديدميالدي  ١٩٠٩
شيوة . حد كمال رسيد  بهصوص حزين غزل و رباعي بود كه وي در آنميدان مخ”

, شفافيت گفتار و ساختار, شعرش شايستة غزل و قابل تقليد و مملو از عمق انديشه
باشد  گفتگوي عشق و عرفان مي, غم و اندوه, سوز و گداز, ذوق و شوق, لطافت الفاظ

  .“ارزش آن افزوده است  بهاندازة زيادي  بهكه
افكار حزين . سعدي و جامي را دارد,  غزليات حافظهای ويژگیزين تمام غزل ح

  :شود اين بيت شروع مي  او با٦ يك غزل عاليمثالً .عالي و زبانش صاف و شيرين است
 از داغ ريخته است دلم طرح الله زار  چشمم گشوده است دِر فيض نوبهار  
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  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٧٣

  

خاقاني را تقليد حزين نيز برخي از قصايد . حمد خداست قصايد حزين مخصوص
اين   كه باييا قصيده. ه، اما در استعارات نوين و اظهارات متين پس مانده استکرد

  :شود مصرع شروع مي
  شد جان و هوش و صبر و خرد را ز كار دست

چنانكه , در همان بحر قصايد كمال اصفهاني و سلمان ساوجي سروده شده است
  :١گويد خودش مي

 امـا نـدادش اين گـهر شـاهـوار دسـت  ه زد كمالدر بحر اين قصيده بسي غوط  
*  

 امـا نيـافـت بر سـخـن آبــدار دسـت  چشمة فكرت فشرد پاي سلمان بسي به  
 را تقليدكرده، اما نتوانسته است داِد آن را حلقيقةايقةدح, يعةالبديعةودحزين در 

 كمتر ٢قول شيرواني هباما  ؛ سعدي نوشته شدهبوستانطرز   به اوخراباتعالوه   به.بدهد
  .از آن است

طرز بيان حزين غالباَ ساده است؛ چون وي مرد مذهبي و عالم ادبيات عربي بود و 
 وي واضح حوالاالةتذكراين امر از . اش مرهون و مديون آن است لغت غني و پرمعني

مثالً سردسيرات و گرمسيرات و . سازد حزين از الفاظ فارسي جمع عربي مي. است
كاربرد , مشخصة ديگر او. كند، مثل شهرهاي معتبره ي را در فارسي جذب ميجمع عرب

كار  ههاي هندي است كه بين شعراي ايراني معاصرش در هند عموماً ب بعضي واژه
  .٣رفتند مي

اش محترم  تقدس و دانشوري,  نجابتدليل ههر دو حزين را ب, در ايران و هند
هيچ , گذراند ان و نجيبان ميبزرگان نواب ابچند وي اغلب وقت خود را  هر. شمردند مي

مدح پادشاه يا نجيبي يافت   بهحتّي بيتي, کلياتدر تماِم . اي در مدح آنان نگفت قصيده
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  ٢٧٤  قند پارسي

  

 اي خطاب حزين در قصيده. ستاهايش در ستايش ائمه   و اغلب قصيده١شود نمي
  :٢كند پدرش اين امر را تأييد و علّتش را بيان مي به

ــدم   بزرگــان قلــم مــدح   بــهنران
ــر و آل او  ــدح پيغمبــ ــر مــ   مگــ
ــتم    ــرض داش ــا غ ــود دني ــر س   اگ

ــان ــان , تفاخركنـ ــروران جهـ   سـ
ــان مــي ــشودم زب ــهگ ــام يكــي  ب   ن

  نبودي دريغ از منش ملـك و مـال        
 گردون نيامد سر من فرود به

  فرمانــدهاِن عــرب يــا عجــم    ز
  كه هر كس بگويـد خوشـا حـال او    

ــي   ــه م ــع دان ــر از طم ــتم وگ   كاش
ــعرم   ــد ش ــدار بودن ــهخري ــان  ب   ج

  كـام كــسي   بــهفـشاندم  شـكر مــي 
ــال   ــن وب ــِت م ــر هم ــود ب ــي ب   ول

 ست و يك جا سجود مرا يك جبين
  :٣شمرد از خود را برتر مي, از آنجا كه حزين شاعر درباري نبود

  :خاقاني شرواني
دازد نقش همت نگر كه خاقاني ن سرا قزل   زير پاي 

  :ظهير فاريابي
 م طراِز قزل ارسالن دهدا تا خامه لوح از حديِث غير نوشتم نيم ظهير

  :سلمان ساوجي
 آرايــش جريــدة يونانيــان دهـد سلمان نيم كه خامة معني نگاِر من

 خودش، وي بنا بر گفته. کردقصد هند ترك   بهعلل سياسي بود كه حزين ايران را به
قتل فرمانداِر الر، ولي محمد خان  بهمظنوِن دست داشتن در شورِش مردم الر بود كه 

 ٤داغستاني  واله,از طرف ديگر. ده بودکرمنصوب او را شاه   كه نادرمنجر شداملو ش
هند رسيد، اما بعد از ده روز حزين هم در تتّه در   بهحزين را در بندرعباس گذاشته و

او گفت كه همان رويداد اقامتش را در   بهاستان ِسند در هنِد آن زمان همسفرش شد و
  .دش وي عازم هند ه است وکردايران ناممكن 
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  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٧٥

  

قصد هند   به از بندرعباس, ق، در عهد محمد شاهه ١١٤٦حزين در دهم رمضاِن 
سپس از شهرهاي .  ق وارد تتّه گرديده ١١٤٦٢ل شواِل ئ و در اوا١سوار كشتي شد

 هجري ديدن كرد و باألخره ١١٤٩دهلي، در اواخِر ساِل , مختلف هند شامل پايتخت
  .٤عنوان اقامتگاهش برگزيد  به, را كه خيلي دوست داشت٣شهر مقدس هندوان، بنارس

 پسر لچهمن و رام است اينجا, هر برهمن از بنارس نروم معبد عام است اينجا
جان آفرين سپرد و   به هجري جان١١٨٠٥االولي  حزين در نيمه شِب يازدهم جمادي

از . خته بودسا, اش آرامگاهش را در دورة زندگانيخودش وي . دشدر فاطميان مدفون 
, مناسبت درگذشت حزين  بهمير غالم علي آزاد بلگرامي, ميان نويسندگان ماده تاريخ

  :٦اين ماده تاريخ را نوشت
ــوب  ــاعر خ ــصر و ش ــة ع   عالم
ــتم ــات او نوشــ ــاريخ وفــ   تــ

 

  افسوس كـه از ميانـه برخاسـت     
  حزين دل ماست  , از فوت حزين  

 
  آثار منظومش

بنابراين اينجا فقط . شده استشان نابود  اغلب كه داشته استحزين تعدادي آثار منظوم 
  :اند شويم كه موجودند و يا مهم آنهايي را متذكّر مي

   حزينکليات
, مثنويات, غزليات  است كه مركّب از ديوان چهارمش ـقطوری اثر ٧حزين کليات

  .باشد  ميـ غيره قطعات و
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  ٢٧٦  قند پارسي

  

  ١ديوان اول
هفت  دبوقصايد و رباعيات , مثنويات, ها  كه از بين رفت مشتمل بر چكامهياولين ديوان

  .تاريخ دقيق تدوين آن ديوان معلوم نيست. داشتيا هشت هزار بيت 
  ديوان دوم

قبل از درگذشِت پدرش، در ساِل , حزين دومين ديوانش را كه همچنين نابود شده است
  .آن ديوان داراي ده هزار بيت بود. هجري در اصفهان تدوين نمود ١١٢٧٢

  ديوان سوم
رسد  نظر مي به و سومين ديوانش را ترتيب داد كه حزين ابياتش را گرد آورد,  شيرازرد

 حزين اين كار را در با وجود اين. تاريخ دقيق تدوين آن معلوم نيست. معدوم است
در ساِل , دانيم كه وي بعد از درگذشِت پدرش  زيرا مي؛هجري انجام داد ١١٣٤ تا ١١٢٩
كمي قبل از آغاز سال ,  كرد و پس از اتماِم ديوانشيراز مهاجرت  بههجري ١١٢٩٣
  .آن ديوان سه چهار هزار بيت داشت. اصفهان برگشت  به هجري١١٣٤٤

  ٥ديوان چهارم
چنانكه , اش نبودند حزين در چهارمين ديوانش ابياتي را گردآورد كه در ديوانهاي قبلي

  :٦گويد خود مي
, پريشان و ريخته بود, هوار درنيامدهو چون دامني از گهرهاي يتيم در آن سه عقد شا”

  .“انتظام آن گماشته در اين درِج گراني گذاشت  بهخازن انديشه را, سلطان وقت
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  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٧٧

  

دليل  هردو حزين را به, در ايران و هند
اش محترم  شوريتقدس و دان, نجابت

چند وي اغلب وقت  هر. شمردند مي
بزرگان نوابان و نجيبان  خود را با

اي در مدح  هيچ قصيده, گذراند مي
حتّي بيتي , در تماِم کليات. آنان نگفت

شود  مدح پادشاه يا نجيبي يافت نمي به
هايش در ستايش ائمه  و اغلب قصيده

 .است

 وي اين مواد پراكنده را در دوران اقامتش در مشهد جمع كرد كه پس از فتح آن
 ١١٤٢ و آنجا را در صفِر ١آنجا رسيد  به هجري١١٤٠هماسب در سال تدست شاه  به

 زيرا وي تدوينش ؛استآن  هجري، تاريخ گردآوري ١١٤٠سال پس . ٢کرد ترك هجري
  :٣مشهد شروع كرد  بهرا در آغاز ورودش

آنكه دو نوبت يا سه نوبت  و چون با”
اشعار اين ضعيف در حيطة جمع و 

بسياري از مسودات , تأليف درآمده
سرايان آشنا و  نكته. مهجور و ابتر گشته

ر و وفا خواستند رموز داناياِن كتاب مه
 كه چند بيِت پريشاني كه بود نيز

لهذا در تحرير . جمع و تأليف گرايد به
  “.ترتيب شروع افتاد

 ١١٥٥حزين ترتيب مذكور را در 
چنانكه خودش . هجري تكميل كرد

  :٤گويد مي
  ديوان چهارمين سپريةكه گشت نسخ  هزار و يكصد و پنجاه و پنج هجري بود  

 جمعاً در حدود يكهزاربود و غيره  ها و رباعي, ها چكامه, ها هآن ديوان مركب از قصيد
تقريباً بيست هزار بيت ,  استاي كه وي ديده ، نسخه٥قول حسين دوست  به.شتبيت دا

  :٦نمايد، وقتي كل تعداد ابياتي كه حزين سرود سي هزار نبود آميز مي داشت كه مبالغه
 تيم يادگارـانه نوشـمة زـبر صفح  تا قرِب سي هزار ز اشعاِر دلفريب  
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  ٢٧٨  قند پارسي

  

  :١دشسپس بالغ بر سي هزار 
 نظــم كـلِك بــديـع آثـاري  سي هزار است در چهار كتاب  
در نسخ خطّي ,  كه بعد از انتشاِر چهارمين ديوان سروده شدند,اش ابيات بعدي

تعداد از نظر . ه است در تاريخهاي مختلفي تدوين شد ومتعدِد ديوان چهارمش محفوظ
  .از هم جداستمختلف ر نسخ  نيز دابيات

ديوان .  تنها ديوان حزين است كه در هند منتشر شده و موجود است ديوان،آن
 يا  نسخه است،دهکرشور منتشر چاپخانة نولِكو ست او کليات ي ازجزو كهرا حزين 
  .اند  حذف شدهابيات آن چون بسياري از ؛ اما ناتمام است،معتبر

 ١١٨٠ كه تا سال باشدشايد در آن ابياتي ,  شوداگر نسخة كاملي از ديوان تهيه
  .گاه آرام نگرفت  هيچ، زيرا قلم حزين تا دِم آخر؛ندا ههجري سروده شد
 اش  اما وي در زندگاني؛شناسند اش مي هاي عالي دليل چكامه  بهحزين را, امروزه در هند

  :٢ بودالشّعاع قرارداده دانست كه كماالت ديگرش را تحت شعرگويي را عيبي مي
  طرفي از شهرت و شعر كه بستم اينست        
 ذلـت شـعر فـرو بـرد مـرا در دل خـاك

  عـالم مـستور     بـه  قدر مرا كرد  , كه سخن 
 گور  بهام زنده زير اين گرِد كسادي شده

  : را بايد مالحظه كرد٣الغرايب مخزناين مطلِب , ايران مربوط است  بهكه تا جايي
ميهن گويند كه اشعار شيخ را در  مي, اند هند آمده  به،ايران ،اكثر رفقاي من كه از مام ميهن”

  “علِّت اين تنفّر در برابر شيريني و سادگي شعرش چيست؟! چه عجب. دوست ندارند

  ٤چمن و انجمن
 از صفحة  را آن، حزينکلياتدر .  اثر قبلي از بين رفت؛مرتبه نوشته شد اين مثنوي دو

  :شود با  است و شروع مي كرده درج٨٣٨ تا ٨٢٣
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  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٧٩

  

 دل دوزخ شرر را انجمن ساخت  ن ساختـناِم آنكه آذر را چم به  
 سال ,نگارش آن تاريخ ، موجود در كتابخانة آصفيه١چمن و انجمنخطّي  در نسخة

  .ده استشذكر  هجري ١١٥٥
  خرابات
 دهآم ٢حوالاالةتذكراش در  اثر قبلي كه اشاره.  كه دو مرتبه تدوين شد ديگريمثنوي
تدوين آن در   بهديوانش حزين همزمان با.  سعدي سروده شده بودبوستان سبک  به,است

 گاه اما هيچ,  درج شده بود در آنفقط يكهزار و دويست بيت مثنوي. مشهد پرداخت
,  نوشته شده كه محتوي سيزده بيت٣حوالاالةتذكر بيت آن در ٧٢. تكميل نرسيد به

اين بيت شروع   باخرابات.  استشدهده آور ٤حزين کلياتعالوه بر آنهايي است كه در 
  :شود مي

 كه شُست از دلم لوث طامات را  ثنـاهـاســت پيـر خـرابــات را  

  صفير دل
 هجري در پايان اين مثنوي ١١٧٣تاريخ .  كه حزين در هفتاد سالگي سروداي مثنوي

  :نوشته شده است
  ني سوره تاريخ اتمـام يافـت   

 
  قلم با صفير دل انجام يافت     

  هجري١١٧٣                
  صفحه٨٢٢ تا ٧٩١ و  است شده انجامشور لكهنواش در چاپخانة نولِك چاپ سنگي

 آباد نوشته و  كه در عظيم٥نسخة خطّي مجموعة كرزن. دهد  را تشكيل ميکليات از
 هجري ١١٧٥مورخ بيست و هفتم محرم ,  استدست يك نفر نند لعل نقل شده به

  :شود  ميآوردهطور نمونه   بهدلصفير از اينجا چند بيت . است
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  ٢٨٠  قند پارسي

  

  ثناهــــاي شايــــسته دلــــدار را
  ثناهايي كه عالي سپاسـان كننـد      

  عجز و سـرافكندگي سـر نهـم        به
  افـسوس سـر     به خشكي چه بندم   به

 زبـان از ثنا نخـل موســي كنـم

  ســـپاس فـــراوان ز مـــا يـــار را
  سپاسي كه يزدان شناسـان كننـد      

  سر از گـل سـجده افـسر نهـم          به
  مين بـوس لـب    طراوت دهم از ز   

 يــاد رخـي ســينه سـينا كنم به

  عاشقينالةتذكر
اين .  استشده  درج٢حوالاالةتذكر يكهزار بيت كه دوازده بيت اولش در ١ياي مثنوي
 در.  هجري و سپس در هند تدوين شد١١٢٧قبل از سال , اول در اصفهان, مثنوي

گويد كه  حزين مي, ندهست  محفوظ٣مقدمة آن و سه مثنوي ديگري كه در موزة بريتانيا
كدام از آنها  شان در كشورهاي مختلف پراكنده بود و حاال نمونة هر پيشنويسهاي اصلي

چاپ سنگي آغاز و پايان . در هند برآوردرا تا آرزوي دوست نجيبي است را نوشته 
  :شود اين مطلع شروع مي  باو ٤ است شدهانجاممثنوي در لكهنو 

 ت بر شرك از ميانهظلم  هـدانـموح يـساقي ز م  
 را بعد از چهل عاشقينالةتذكرد كه حزين شو  استنباط مي حزينکلياتاز مطالعة 

  .ه است تدوين كرد٥سالگي
  يعةالوديعة يا بدةعلبديايعةود

 زيرا ؛ هجري سرود١١٧٣ تقريباً در ، سناييالحقيقةيقةحدنمونة   به كه حزين٦ييا مثنوي
گويد كه هنگام سرودن آن  حزين مي, ي بنگالدر ورق پنجم نسخة خطّي انجمن آسياي
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  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٨١

  

وي , جهان گشود  به هجري چشم١١٠٣چون حزين در سال . تقريباً هفتاد ساله است
  :شود  شروع مياين بيت با  كه هجري سروده باشد١١٧٣١ در تقريباً  بايدمثنوي رااين 

 اهللا وحـــده ال ِالـــه الّا كُلٌّما ِيف الوجوِد لَيس ِسواه
قبل از . است ه ١١٧٨الثّاني   مورخ نوزدهم ربيع٢پور فحة آخر نسخة خطّي بانكيص

  .٣حزين پنجاه هزار بيت سروده بود, تدوين مثنوي فعلي
  بعد پنجه هـزار شـعر گـزين       
  عمر من در جوار هفتادسـت     

 

  دفتـر تـدوين    بـه كـه درآمـد  
  مشت خالي مرا پر از بادست     

 
  نثرش
 تصنع نوعهايش پاك از هر  كه واژه ي حالدر. تشيوة حزين صريح و صافس, در نثر”

نويسد كه گويي گفتگو  حزين طوري مي. هايش كمترين استعارات را دارد  جمله،است
شوند كه وحدت آنها را خراب  هايش اينقدر طوالني مي  اما بعضي اوقات جمله،كند مي
  .٤“ و نه مصنوعي و مطنطناستهذا اسلوبش نه سخت و سنگين  مع. كند مي

  .٥“مهربان و ميانه رو بود, مستقل مزاج, وي پاكدل”
  آثار منثورش

, الشياطين رجم, حزين رقعاتمثالً .  استگذاشتهجاي   بهاز خودحزين آثار منثور زيادي 
, رساله در چگونگي مرواريد, الحيوان رساله در خواص, نامه فرس, دستورالعقال

تفصيل تمام آنها در اين مقاله . غيرهم  والمعاصرينةتذكر, االحوالةتذكر, القلوب مفرح
د بسنده  هستنكه بسيار مهم و معروف توضيح برخي از آنهايي  بهبنابراين. ممكن نيست

  :يمكن مي

                                                   
  .همان  .1
ب،  ٣٠١ - ب ٢٤٩، ورق ٤٠٧ شمارة، )خطّي نسخة) (مثنوي (لبديعةايعةود: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2

  .ابخانة خدابخش، پتناپور، كت بانكي
، گنجينة الف ٦٦٣، ورق ٣/٣٤، شمارة )خطّي نسخة) (مثنوي (لبديعةايعةود: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
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  ٢٨٢  قند پارسي

  

قايع  وةلي درباراطّالعات گرانبها و مفصّ
تاريخ معاصر فراهم آورده است که در 

شود و قسمتي  يافت مي ندرت آثار ديگر به
آخر عهد صفوي و اوج  از کتاب مربوط به

اطّالعات دست اولي راجع شاه است و  نادر
 افغانها و تسخير اصفهان در سال ةحمل به

 .دارد جري ه۱۱۳۵

  رقعات حزين
و است داشته شده    نگه١مجموعة بيست و چهار رقعه است كه در دانشگاه پنجاب

دهلي ارسال   به مختلفناطقماغلب آنها از . سترا دارانخستين رقعات حزين از بعضي 
  :رسد اثبات مي  بهاز نامة هفدهم, اين مطلب. اند شده
چند كلمه در جواِب ميرزا عبدالرحيم ”

مكرر مرقوم فرمودند كه . مرقوم است
كه مكتوبش  قاصد چنين و چنان از وقتي

تقويم رسيد تا اين وقت نوشته   بهملفوف
ازو نرسيده بود و مرا هم حالت جواب 

در اين وقت دو كلمه . ن نشدهنوشت
از قاصد و نامه خود اينجا اثري , نوشتم

 كيشان القول از صداقت نيست تا كدام صادق
  .“خدمت عرض كرده باشد  بهدهلي چيزي

محمد طاهر , الملك سيد عمادالدين خان صاحب اين رقعه نيز محتوي اسامي حاكم
  .شود غلِب رقعات ديگر هم ميخان صاحب و موالنا عبدالعزيز است كه ذكرشان در ا

  از طرز همانندي خطااستشخص واحدي   بهاينكه اين رقعات خطاب
اين خطاب رقعه  حزين با, البتّه در چند مورد. “صاحب واال مقام سالمت”: هويداست به

  .“جناِب من”: كند را شروع مي
  رجم الشياطين

. ٢است نوشته شده الدين علي خاِن آرزو  شاعر سرشناس سراجالغافلين تنبيهدر جواب 
گويد كه حزين پيروان زيادي در هند داشت و وارسته يكي از آنها  سيد محمد عبداهللا مي

اصالً نويسندة .  آرزو نگاشتالغافليِن تنبيهتكذيب   به راالشياطين رجمپس وارسته . بود

                                                   
الف،  ٨٠ -ب ٦٨، قسمت سوم، ورق ٢٠، شمارة )خطّي نسخة (حزين رقعاِت: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1

  .دانشگاه پنجاب
  .٢١٣- ٨العلما محمد حسين آزاد، ص  ، تأليِف شمسنگارستان فارس  بهرجوع شود  .2



  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٨٣

  

 را جواب شافي گرفته و وارسته اشتباه  شافِيجواِب  حزين را باالشياطين رجم, دانشمند
  :افزايد كرده مي وي كتاب را مضافاً توصيف. ه است خواندالشيطان رجم
 و الشيطان رجمشايد . وارسته است  بهمنسوب, ناِم جواب شافي  بهرعنا كتابي در گل”

  .“ دو نام يك كتابندجواب شافي
 باز .ميان نيست ديگر در, الشيطان رجم. يمتوانيم منبع اشتباه را پيدا كن  مي,بدين ترتيب

  . ذكرش را الزم ساخت،هم جنبة متناقض و شهرة آن
  االحوالةتذكر

قلم   بهشرح زندگي حزين, معروف است» سوانح عمري شيخ علي حزين«نام   بهاين اثر
. جريه ۱۱۵۴در سال تاريخ تصنيفش تا  هجري گرفته ١١٠٣روزش در  از زاد,  اوخود

گويد که   مي١االحوالةتذکروي در .  سالگي در دهلي نوشت۵۱سن  به حزين آن را
با نظر اگر .  تکرار کرده است٢اين سهو را ريئو.  ساله بود۵۳ هتذکراين هنگام تصنيف 
 وي جريه ۱۱۵۴ زيرا در سال ؛رسد نظر مي  به، بيان حزين غلطانتقادي بنگريم

. دنيا آمده بود  بهجريه ۱۱۰۳  ساله بوده باشد؛ چون در سال۵۱توانست بيش از  نمي
سرپرستي   بهرغم ادبياتي که  به. اتمام رساند  به٣حزين پنج شش تصنيفش را در دو شب

 صاف و ساده نوشته شده ةشيو  بهاالحوالةتذکرظهور رسيد،   بهوران گورکانيتامپرا
  محتوي حکايات شخصي و تاريخي و مشاهداِت عالي راجعاالحوالةتذکر. ٤است

  .٥استادبي   آثاردربارةاتش يشان، عالوه بر بيان جالِب سفرها و نظر  و آدابمردم به

                                                   
  .١٤٣ ، چاپ لکهنو، صاالحوالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
هاي فارسي موزة بريتانيا، لندن، چارلس ريئو،  ، فهرست نسخهاالحوالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
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  .»روز و شب«: گويد ، مي١١٩، چاپ بمبئي، ص االحوالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
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  ٢٨٤  قند پارسي

  

 ةکه بسياري از ايشان در دوران محاصر  دانشوران و دانشمندان ـةگزارشي دربار”
ـ يکي از جوانب  ايشان آشنايي داشت  هالک شدند و باجريه ۱۱۳۵اصفهان در سال 

  .١“پرارزش اين کتاب است
 که در آثار آورده است وقايع تاريخ معاصر فراهم ةلي دربار و مفصّ گرانبهااتاطّالع

 شاه آخر عهد صفوي و اوج نادر  بهشود و قسمتي از کتاب مربوط يافت مي ندرت  بهديگر
 جري ه۱۱۳۵ افغانها و تسخير اصفهان در سال ةحمل  به راجعي دست اولاتاطّالع و است
  .دارد

اش از شعراي درباري  که نويسندهارزش است با کتاب مذکور مخصوصاً از اين نظر 
 ةترجم  را بااالحوالةتذکر ٢ورفبل .س.ف. کنند نيست که عموماً حقايق را مسخ مي

 انگليسي ديگري را ماستر، تحت عنوان ذيل ةترجم. اش منتشر کرده است انگليسي
  :منتشر نموده است

The Translation of the Tarikh-e-Ahwal of Mowlana Mohammad 
Shaykh Ali Hazin3  

سرپيچي حزين از ازدواج، بعد از سعي عقيمي براي   مذکور ناتمام است و باةترجم
  .رسد پايان مي  بهزيارت حج

  ٤المعاصرينةتذکر
 ۱۱۶۵ که در هند در سال است شعراي معاصر حزين ةچنانکه از نامش پيداست تذکر

خواست که فقط شرح زندگي فش علي حزين مؤلّ. ٥دش در عرِض نُه روز تأليف جريه

                                                   
1. Browne, E.G: A Literary History of Persia, Vol. IV, p.381. 

  . م١٨٣٠بلفور، چاپ لندن، . س.، ترجمة فاالحوالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
3. The translation of the Tarikh-e-Ahwal of Mowlana Mohammad Shaykh Ali Hazin by M.C. 

Master, 1911. 
اش در چاپحانة نولِکشور لکهنو، همراه  ، چاپ سنگيالمعاصرينةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4

  . شده استکليات حزين با
  .١٠٢٥، چاپخانة نولكشور، لكهنو، ص المعاصرينةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .5



  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٨٥

  

دش اش را از تاريخ تولّ  را درج کند؛ بنابراين تذکره خودناو شعر رفقاي شيعه و معاصر
  .١آغاز کرد

ن  آنااغلب  که وي بااست احوال صد شاعر معاصر حزين ة ترجمشاملاين اثر 
 المعاصرينةتذکراگر  .٢ه بوداش يادداشت کرد  حافظهدرمالقات داشت و اشعارشان را 

 زندگي جريه ۱۱۶۵ تا ۱۱۰۳شديم که از   کثيري از شاعران ايراني آشنا نميةعد نبود با
  .اند و تاريخ ادبيات ايران اينقدر سرشار نبود کرده

 که است محتوي بيست تذکرة علمايي قسمت اول  استبخش دو المعاصرينةتذکر
  .ور است م داراي هشتاد تذکرة شعراي پيشهگفتند؛ قسمت دو شعر مي

ش از غم و اندوِه خاطرخاطر انحراف   به راالمعاصرينةتذکرگويد که وي  حزين مي
 بيست و سوم مورخ ٤پور خطّي بانکي ةصفحه آخر نسخ. ٣ه استتبعيد تأليف کرد

  .ه استدشاهللا نقل  قلم برکت  بهباشد که  ميهجري ۱۱۷۸ يلاالو جمادي
هيجاني از جمله شاعران و خالصه بايد اعتراف نمود که شيخ محمد علي حزين ال

عرصه   بهچون وي در ايران پا. ند هستنظير اي است که کمياب و کم نويسندگان بلندپايه
کرد، يکي از مشاهير مشترک ايران و هند نيز  هند مهاجرت  بهسپسوجود گذاشت و 

شمارش، ادبيات فارسي را غني و سرشار  آثار منظوم و منثور بي حزين با. گردد مي
  .ستساخته ا
  منابع

 . م١٩٣٠، شمارة فوريه نگارآروي، مجلّة  .١

 .م ١٨٧١، کانپور، عامره خزانة: آزاد بلگرامي، مير غالم علي .٢

، عاكف بكدپو، دهلي، نگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين آزاد دهلوي، شمس .٣
 .م ١٩٩٢
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  .پتناكتابخانة خدابخش، 



  ٢٨٦  قند پارسي

  

 .تذکرة حزين: آفاق .٤

 انجمن ،)خطّي نسخة (آسمان فته: اي، مولوي احمد علي بن آغا شجاعت علي احمد كلكته .٥
 .آسيايي بنگال

  ، شمارة)خطّي نسخة (افتخارالشعرا تذکرة :آبادي، سيد عبدالوهاب افتخار بخاري دولت .٦
 .، گنجينة حبيب گنج، دانشگاه اسالمي عليگر٢٧/٥١

، تصحيح سيد حيدر بخش حيدري، چاپ آرايش محفل: افسوس خوافي، مير شير علي .٧
 .کلکته

 . م١٨٦٧/ه ١٢٨٤كانپور، ، )ه ١٢٦٤: تأليف (التواريخ مفتاح: بيلتوماس ويليام  .٨

 .، چاپ بمبئيحوالاالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٩

 .، چاپ لکهنوحوالاالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٠

هاي فارسي موزة بريتانيا،  ، فهرست نسخهحوالاالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١١
 .١ م، ج ١٩٦٦ريئو، چاپ عكسي لندن، چارلس 

، بمبئي )مقدمه(ماستر . سي.، ترجمة امحوالاالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٢
 .م ١٩١١

 .م ١٩١١ماستر، . سي.، ترجمة امحوالاالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٣
(The translation of the Tarik-e-Ahwal of Mowlana Mohammad Shaykh Ali 
Hazin by M.C. Master, 1911). 

 . م١٨٣٠بلفور، چاپ لندن، . س.، ترجمة فحوالاالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٤

فهرست ، )خطّي نسخة) (مثنوي (عاشقينالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٥
 .٢ ، ج م١٩٦٦هاي فارسي موزة بريتانيا، لندن، چارلس ريئو، چاپ عكسي  نسخه

پور،  ، بانکي٤٠٧ ، شمارة)خطّي نسخة (معاصرينالةتذکر: خ محمد عليحزين الهيجي، شي .١٦
 .كتابخانة خدابخش، پتنا

 .، چاپحانة نولِکشور لکهنومعاصرينالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٧

انة نولِکشور خ در چاپ آن، چاپ سنگيمعاصرينالةتذکر: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٨
 . شده استکليات حزين لکهنو، همراه با



  احوال و آثار شيخ علي حزين نگاهي به  ٢٨٧

  

، کتابخانة ١٥٤، شمارة )خطّي نسخة (چمن و انجمن: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .١٩
 .آصفيه، حيدرآباد

، مرتبة عبدالسالم، شمارة )خطّي نسخة (حزين ديوان: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٠
 .، کتابخانة ليتون٨٦٦-١٠٣

، قسمت سوم، ٢٠ارة ، شم)خطّي نسخة (حزين رقعاِت: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢١
 .دانشگاه پنجاب

، انجمن ٢٩٩، شمارة )خطّي نسخة) (مثنوي (دل صفير: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٢
 .آسيايي بنگال، جلد دوم

 .، چاپ لکهنوحزين کليات: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٣

مثنويات «نام   به در مجموعة خوبيحزين مثنويات: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٤
 .، کتابخانة کالج کينگ١٢٤ ، شمارة)خطّي نسخة(» جمله حزين من

، ٣/٣٤، شمارة )خطّي نسخة) (مثنوي (لبديعةايعةود: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٥
 .، گنجينة حبيب گنج دانشگاه اسالمي عليگرالف ٦٦٣ ورق

 ،٤٠٧ ، شمارة)خطّي نسخة) (مثنوي (يعةالبديعةود: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢٦
 .پور، كتابخانة خدابخش، پتنا كيبان

 .م ١٨٧٥، لکهنو، حسيني تذکرة :حسيني سنبهلي مرادآبادي، محمد حسين دوست .٢٧

، )خطّي نسخة (مرآت آفتاب نما :شاهنواز خان، عبدالرحمن هاشمي بنباني دهلوي .٢٨
  .، مجموعة فارسي گنجينة حبيب گنج، دانشگاه اسالمي عليگر٣٢-٣ شمارة

 .، چاپ لكهنومعه انتخاب كالمحاالت حزين : شيرواني .٢٩

، آرشيو ملّي ٢٠٢١، شمارة )خطّي نسخة (عشق  نشتر:آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم .٣٠
 .نو هند، دهلي

پور،  ، بانکي٧١٦، شمارة )خطّي نسخة (عشق  نشتر:آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم .٣١
 .كتابخانة خدابخش، پتنا

 .عالمالحتفة: طالب يعبداللطيف شوشتري، سيد عبداللطيف بن اب .٣٢

پور،  ، گنجينة بانکي٦٩٩، شمارة )خطّي نسخة (سفينة عشرت: عشرت هندي، درگا داس .٣٣
 .كتابخانة خدابخش، پتنا



  ٢٨٨  قند پارسي

  

، جامع )عليگ( تصحيح مولوي عبدالحق ،ثريا عقد :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهوي .٣٤
 .م ١٩٣٤، برقي پريس، دهلي

، فهرست )خطّي نسخة (عندليب نغمة: اطبااي، محمد رضا بن ابوالقاسم طب پتنه نجم .٣٥
 .٣ م، ج ١٩٦٦هاي فارسي موزة بريتانيا، لندن، چارلس ريئو، چاپ عكسي  نسخه

، ٦٩٣مرتبة عبدالسالم، شمارة ) خطّي نسخة (الشعرا رياض: واله داغستاني، علي قلي خان .٣٦
 .پور، كتابخانة خدابخش، پتنا گنجينة بانکي

، ٥٤٧، شمارة )خطّي نسخة (الغرايب مخزن:  خانهاشمي سنديلوي، شيخ احمد علي .٣٧
 .هاي پادشاهان اوده، کلکته ، کتابخانهالف ٢٦٢ ورق

 .الفصحا مجمع): ه ١٢٨٨ :م(طبرستاني، رضا قلي خان ولد آقا هادي  هدايت .٣٨

 پور، ، گنجينة بانکي٧١٥خطّي، شمارة  هندي، نسخة سفينة: داس هندي لكهنوي، بهگوان .٣٩
 .كتابخانة خدابخش، پتنا

 .، چاپ بمبئيمخزنمجلّة  .٤٠

 . م١٩٠٩، الهور، شمارة ژوئيه مخزنمجلّة  .٤١
42.  Browne, E.G.: A Literary History of Persia, Vol. IV, p.381. 
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  با نگاهي تيموريهند عهِد درآمدي بر نقد ادبي در
  نقدهاي حزين الهيجي و منتقدان وي به

  ∗سيد عبدالرضا موسوي
ديدگاه منتقدان ادبي عهد   بهيابي وجو براي دست هاي قابل جست ترين زمينه يكي از مهم

 است ها، ديوان شاعران اين دوره هاي نقد و بررسي آن تيموري در هند و شناخت شيوه
» بيت يك«طور اجمالي در  اصطالحات مستعمل و رايج در اين عهد كه اغلب به  بهو
گيريم كه عالوه بر اين  جا پي مي پس بحث را از همين. آن سخن رفته اشاره كرديم از

موضوعي   بهخورد كه چشم مي  بهگاه اشعاري مستقل و تفصيلي در ديوان شاعران, ابيات
ما در اين قسمت سعي . اي مشخص نظر دارد ص و شيوهويژه يا شعري خاص و يا شخ

هاي متنوعي از اين اشعار را  نمونه, هت معمول يك مجلّمحدودي توجه به خواهيم كرد با
  .طور خالصه ذكر كنيم به

كشمكش و نزاع منتقدان انجاميد، جريان   بهصدا كه و  و پرسريكي از جريانات مهم
حكومت ة از پيروان طرز تازه بود و در دورقدسي . جان قدسي مشهدي است محمد

زبان عهد تيموري كه پيش از اين نيز  در هند، شاعر تلخ. هند رفت  بهشاهجهان از مشهد
. و، بر يكي از قصايد قدسي نقدي منظوم نوشتا شيدا تكليعني ملّ, از او ياد كرديم

  :شود ين آغاز ميچن,  سروده شده)ع(ضاالر يقدسي كه در مدح حضرت علي بن موٰسة قصيد
  ١تـر آتش نتواند برخاسـپند از سـكه س  فضاست تو چنان تنگ من بية عالم از نال  

                                                   
  .شاعر و پژوهشگر ايراني  ∗
شارات دانشگاه انت: مشهد(محمد قهرمان : تصحيح و تعليقات, مقدمه, جان قدسي مشهدي ديوان حاجي محمد  .1

 ).١٣٧٥فردوسي مشهد، 
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هاي شيدا بر اين قصيده مفصل است »گرفت«, قول منتقدان همان دوره  بهانتقادها يا
. كنيم شود اكتفا مي قدسي مربوط مية مطلع قصيد  بهنقل ابياتي كه  بهكه ما در اينجا تنها

  :گويد شيدا مي
  ست ز درد ت كه پيچانـس نه هواييـناله در سي

  چون ز لب گشت هواگير، هم از جنس هواست
  اللـكن ز مـلي و, نگـود تــم از وي نشـالـع

  تــينند، رواسـنگ نشـر ازو تــم گـل عالـاه
  توة ـد از نالـگ شـان تنـه جهـم كـخود گرفت

  تـارد برخاسـم نيـر از چشــگي نظـه ز تنــك
  رـپذي م ربطـه هـ براعـب دو مصــرتيـت تـسني

  تـداسـه جـانديش  بهردوـن هـياق سخـه سـك
  تــ اوستـفيـکي هـ بهـــالـن م ازــالـع گيـتن

  تـهاس ر دلـده بـدوه شـگ ز انـان تنـكه جه
  ياسـق  بهشـر آتــد از سـپنــو سـزد چـبرنخي

  تـاسـگي جـه از تنــت همـيـكم  بهبب اوـس
  اـجـدوه كــگي انــا، تنـــا ز كجـــگي جـتن

  ١داستـاي هم پي هـان تفرقـن و جـتر از ت بيش
كه در طرز و  رغم آن ابوالبركات منير الهوري علي, در پي انتشار اين نقد منظوم

شيوه با قدسي و امثال و اقران او مخالف بود و اساساً شاعران طرز نو را همواره مورد 
 فهمي نقد شيدا نوشت و سخنان او را ناشي از كج  بهاي در پاسخ  قصيدهداد، انتقاد قرار مي

  :برخي ابيات اين قصيده چنين است. يا بدفهمي دانست
  كم كيف و كم ار گيري به      , سنج  اي سخن 

  ورزانـــه انـــدرين بيـــت نيفتـــاده ســـخن
  شيوة شعر دگر، پيشة حكمـت دگـر اسـت         
  هركه دانسته مـزاج سـخن از نـبض قلـم          

  قهر از پي چيست, يابي يلطف اين شعر نم

  كاين مقوالت ز اربـاب سـخن نازيباسـت         
  مـذاق حكماسـت     سخنت گرچه موافق بـه    

  سخني نيست در اين معني و انديشه گواست       
  محتـاج شفاسـت؟   , قانون سخنداني   كي به 

  تـراسـپي انيـان معـفـن حريـن نه آييـاي

                                                   
 .١٧-٨ صص, نقل از مقدمة قهرمان, جان قدسي مشهدي ديوان حاجي محمد  .1
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غالب سخن شاعران هندي را 
آور و صاحب  هرچند كه نام ـ

داند؛   سند نميـ اعتبار باشند
آرزو  برخالف كسي چون خان

دانان هند حق  كه براي فارسي
 .قائل بوداجتهاد در زبان 

  المثل گويد اگر شـاعر رنگـين سـخني          في
  تـارند گرفـته نيـش نكـاش سخنـبر قم

  ام از خـواب توانـد برخاسـت         مخمل از ناله  
  ١ددكاري ايهام رساستـم ني بهـزانكه مع

) منتقد و مدافع شعر قدسي(خان آرزو بين شيدا و منير   عليالدين ها بعد سراج سال
در جاي ديگري , نثر است و طبق روال اين مقاله  بهخان آرزوة ه رسالداوري كرد كه البتّ

كنيم كه خان  ذكر مي, نماندن مطلب در اينجا ولي براي عقيم. سخن گفتبايد از آن 
منير را كه مدافع , آرزو در بحث از مطلع قصيده

. داند و حق نيز همين است قدسي است محق نمي
طور كه خودش اشاره  زند، همان مثالي كه منير مي

ايهام دارد؛ ولي روشن است كه تركيب , كرده است
خواب «دسي از جنس در شعر ق» فضا تنگ«

پس اعتراض شيدا . داراي ايهام نيست» مخمل
 .جاست به

ه اين دعوا و كشمكش پيش و پس از شيدا البتّ
 و جالالي طباطبايي ٢ا لطفي نيشابوريملّ. آرزو نيز در جريان بود و منير و خان

نحوي در اين بحث و جدل   بههر كدام) از مردم هند(و صهبايي و محقّر ) ايران از(
  .ركت داشتندش

***  
 غالب دهلوي در برابر انتقاد شاگردانة دفاعي  بههاي ديگر نقد منظوم خوب است از نمونه

, قضيه از اين قرار است كه چهار سال پس از مرگ قتيل. قتيل در كلكته اشاره كنيم
. ٣رود ه ميكلكتّ  بهم ١٨٩٨ميرزا غالب براي دادخواهي قطع حقوق بازنشستگي خود در 

                                                   
 .١٨-٩ صص, محمد قهرمان: تصحيح و تعليقات, مقدمه, جان قدسي مشهدي ديوان حاجي محمد  .1

 ، با حاجي محمد» نتواند برخاستكه سپند از سر آتش«: قول نصرآبادي بر سر اين مصرع لطفي نيشابوري بنا به  .2
، نقل »منع آسودگي سوختگان تا حدي است«: وگو داشته و مصرع پيش را چنين گفته است جان قدسي گفت

  .١٦ ص, ديوان قدسياز مقدمة قهرمان بر 
 فياض محمود و سيد دسي: ، زيرنظر هيئت مديرة شوراي نويسندگانتاريخ ادبيات فارسي در شبه قارة هند  .3

 .٦٧  ص,)١٣٨٠ ,نشر رهنمون: تهران(ترجمة مريم ناطق شريف , وزيرالحسن عابدي
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 ها اين. ا، انجمن شعري بود كه اعضاي آن اغلب از هواخواهان قتيل بودندج در آن
غالب كه . برخي تركيبات مندرج در آن را غلط دانستند, غزلي از غالب اعتراض كرده به

زبان فارسي در هند بود از اين انتقادهاي جاهالنه سخت ة دانان برجست خود از سخن
ابياتي . اين انتقادها داد  به، پاسخ مشروحي»خالفم باد«اي با عنوان  برآشفت و در مثنوي

  :خوانيد از اين مثنوي نسبتاً طوالني را مي
ــصاف ــداي را انـــ ــان خـــ   مهربانـــ
ــد؟  ــه فكن ــي ك ــبوي م ــدر س   نمــك ان
  زلـــف گفتـــار را كـــه در هـــم كـــرد

  ؟غلط كه گفـت نخـست     » همه عالم «
  ؟مـن  تـر كـه گفـت بـه     بد زمـن پـيش    

ــط؟   ــت غل ــه گف ــر ك ــر كم ــوي را ب   م
ــد   ــون بديدي ــت چ ــاعتراض خطاس   ك

  كـه شـعر مـن صـاف اسـت           واي با آن  
ــه  ــشم ب ــراض آت ــت  اعت ــان زده اس   ج

  را كـــسره از ظرافـــت نيـــست» زده«
ــنم     ــه م ــين ن ــن زم ــرز اي ــع ط   واض

ــه  ــز گفتـ ــران نيـ ــين  ديگـ ــد چنـ   انـ
ــه  ــاده رفتـ ــورش آمـ ــه  شـ ــد همـ   انـ

ــزارش زده ــورد گــــ ــا در نــــ   هــــ
ــتاب  ــالم شــــ ــر از عــــ   زده اكثــــ

ــي ــم, زده م ــت  غ ــب اس ــه تركي   زده ك
ــد ز ان  ــون برآيـ ــومش چـ ــين مـ   گبـ

ــه   ــه در هم ــا ن ــض ج ــك در بع   اش لي
  وين خود از شأن فاعل است كه هست       

ــي  ــيط بـ ــان آن محـ ــاحل همچنـ   سـ
ــايتي دارد  ــت حكــــــ   از محبــــــ

ــقي« ــدلي, عاشـ ــون, بيـ   »اي زده جنـ
ــت   ــوب اس ــضاف مقل ــود م ــش خ   اول

  ت از كــه بــود رســم خــالفتــا نخــس
ــه ــد؟   ب ــه فكن ــتخيز دي ك ــن رس   چم

ــرد؟  ــرهم كـ ــه بـ ــعار را كـ ــزم اشـ   بـ
  ؟اي زين نمط كـه گفـت نخـست          پاره

  ؟مـن   كه گفت به  » تر  بيش«را  » بيش«
ــربه ــعر را س ــط  ش ــت غل ــه گف ــر ك   ؟س

  …هرچه غالب نوشته اسـت بجاسـت      
  زنــد چــه انــصاف اســت را مــي» زده«

ــت    ــتخوان زده اس ــز اس ــعله در مغ   ش
ــو  ــدت ب ــاي وح ــست ي ــافت ني   د، اض

  درخــور ســرزنش همــين نــه مــنم    
ــفته  ــوهر راز ســ ــين  گــ ــد چنــ   انــ

ــه   ــاده رفت ــن ج ــر اي ــم ب ــه ه ــد هم   ان
ــرده ــده  كـ ــشاط عربـ ــد از نـ ــا انـ   هـ
ــراب, زده غـــــم, زده مـــــي   زده شـــ

ــه ــت   بـ ــب اسـ ــر تقليـ ــاس فقيـ   قيـ
ــومش   ــد ز مفهـــ ــم دمـــ   زدة غـــ

  اش  سـت ترجمـه   »مـاري هـوي   «لفظ  
  حق بود، حق نه باطل است كه هـست        

  دلقلــــزم فــــيض ميــــرزا بيــــ   
ــدين ــه بــ ــدايتي دارد كــ ــان بــ   ســ

ــه« ــدح آرزو بـــ ــون زده قـــ   اي خـــ
  دويمــين تــا كــدام اســلوب اســت    
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ــرده ــرض همچنــان   ك   »اي زده«ام ع
ــود    مگـــر ايـــن شـــعر زان نمـــط نبـ

 ستـران نيـل ايــدل ز اهـه بيــگرچ

ــران زده    ــر بيكـ ــر بحـ ــه بـ   اي طعنـ
ــود   ــط نبـ ــن غلـ ــعر مـ ــود، شـ   ور بـ

  ١تـادان نيسـل نـون قتيـك همچـلي
همين مقدار   بهاين مثنوي طوالني ابيات خواندني و مفيد ديگري هم دارد ولي ما

 .هاي ديگر هم باشد ح نمونهكنيم تا مجال طر بسنده مي
كه در  هاي ديگر، توضيح اين مسئله ضروري است كه چنان اما پيش از ذكر نمونه

آور و صاحب  هرچند كه نام ـابيات فوق مالحظه كرديد، غالب سخن شاعران هندي را 
دانان هند  آرزو كه براي فارسي داند؛ برخالف كسي چون خان  سند نميـ اعتبار باشند

  :گويد صراحت مي غالب در جايي از همين مثنوي به. اد در زبان قائل بودحق اجته
ــل   ــود قتي ــان نب ــل زب ــه ز اه   ك
ــسزد   ــاد را نــ ــرم اعتمــ   الجــ
 كاين زبان خاص اهل ايران است

ــل   ــود قتي ــفهان نب ــز از اص   هرگ
  اش اســــتناد را نــــسزد گفتــــه

 ٢ران استـل ايـمشكل ما و سه
 با غالب ـ ب شأن و قدري نداشتهاگرچه درنظر غال كه خود قتيل هم ـ جالب اين

او در كتاب . دانان هند در اين زبان نيست اجتهاد فارسي  بهيعني معتقد, عقيده است هم
  :دهد ه را چنين پند ميقار نويسان شبه االماني شاعران و فارسيةشجر
زبانان دخل نكند و هرچه در كتب  صاحبة طالب اين فن را بايد كه در محاور”

  .٣“تعمل كند و خود را از مقلدان بدانداينها بيند مس
ة در مرثي» كاشتن خرام«كارگيري تركيب  سبب به  بهبيدل را حتّياند كه قتيل  نوشته

او در كتاب . ٤داد، چراكه اين تركيب ابداع يك هندي بود فرزند خود مورد انتقاد قرار
  :كند نهرالفصاحت خود تصريح مي

  .٥“ هر دو سند استبراي مقلد شعر فارسي ايران و توران”
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  ٢٩٤  قند پارسي

  

, هرحال به. در اين عبارت كامالً گوياي ديدگاه قتيل در اين باب است» مقلد«ة واژ
 ل است كه ماداستان تقليد و اجتهاد در زبان فارسي از سوي هنديان بسيار مفصّ

  .اي از آن اشاره كرديم گوشه  بهاقتضاي بحث خود به
***  

 موضوعاتي, در نقد منظوم) نقد يك اثر  بهسخنقد يك اثر يا پا(غير از طرح موردي خاص 
چون اديبان و منتقدان ادبي ما از ديرباز  و  چندتوان يافت كه همواره محلّ ي را ميكلّ

كه اين هردو در , مدح و ممدوحة تاكنون بوده است؛ مثالً بحث سرقت و توارد يا مسئل
ضوع سرقت روشن مو. انگيز است انگيز و دغدغه شعر شاعران اين دوره بسيار بحث

  :گويد فيضي دكني مي. است و تكليف سارق معلوم
  بايد بريدن حكم شرع بهر دزدي مال چو دست خلق مي به

  ١بايد بريدن دين شعر، دزدان سخن را زبان در حلق مي به
شاعر ديگري را , توان اشاره كرد كه در آن شاعري اشعار فراواني مي  به,در اين دوره

كتاب شعر پارسي  مقدمةهايي از اين اشعار را در  نمونه. ه استدزدي سخن كرد  بهمتهم
 يا در مواردي توارد پيش ؟اما آيا هميشه تهمت سرقت صادق است. ام  آورده٢در هند

  :گويد مي, الشعراي دربار شاهجهان ملك, آيد؟ كليم همداني مي
ــ مــنم كلــيم بــه تطــور بلنــدي هم  

  خوان فيض الهي چو دسترس دارم       به
  ردـم كـتوان وارد نميـالج تـي عـول

  كه استفادة معني جـز از خـدا نكـنم         
ــه ــر ب ــنم  نظ ــدا نك ــوزة گ ــة دري   كاس

  ٣گفتن آشنا نكنم سخن مگر زبان به
 ساالنّ تعليم و تربيت دختر وي زيب  بهزيب همچنين اشرف مازندراني كه در دربار اورنگ

  :نويسد سا ميالنّ زيب  بهدر جواب تهمت سرقت از كالم صائب خطاب, بيگم اشتغال داشت
  فرصـتان اهـل محـل       ام كه ز كـم      شنيده

  حـضرت تـو   نموده اسـت مـرا مـتهم بـه        
ــردن    ــدارد ز افتراك ــاك ن ــه ب ــي ك   يك

ــردن  بـــه ــر واكـ ــنج فكـ ــذال در گـ   ابتـ
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  نقدهاي حزين الهيجي و منتقدان وي درآمدي بر نقد ادبي در هند عهِد تيموري با نگاهي به  ٢٩٥

  

  مرا كه دست بود بر غريب و بومي شـعر         
  درازي زبــان كلــك مــرا چـه حــد دســت 

  زيــاده از دهــن اشــتهاي طبــع مــن    
  آلــود غيــر، دانــسته   لقمــة نفــس  بــه

  ز اهل هوش و بصيرت كمال مسخرگي است    
  ت فكـرت آلـودن    بكر فكر كسان دسـ      به
  ست قديم   اي  ليك شيوة تضمين طريقه    و

  تنـر پيوسـهور غيـرع مشـمص ن بهـسخ

ــردن   ــنا ك ــر آش ــود فك ــب ب ــسي غري   ب
  ديـوان صـائبا كـردن    الخـصوص بـه     علي

  نعمت سـخن غيـر ناشـتا كـردن       است به 
  چه احتمـال دل خـويش را رضـا كـردن          

  تـا كـردن     مجمع شـعرا كفـش تـا بـه          به
  شــرع شــعر بــود بــدتر از زنــا كــردن بــه

  سلوك آن نتوان يـك قلـم رهـا كـردن          
  دا كردنـد كدخـت چو فرزنـب اسـمناس

  ١داكردنـود گاهي اقتـرور بـوي ض هـب  دـد باشـتهـتار مجـن گفـكسي كه در ف
***  

ها شاعران و  تر از اين شيعني خيلي پي, اي است در شعر بحث پرسابقه» مدح«همچنين 
بياني ديگر، بايد   به.اند نظر هم داشته يا منتقدان ادبي در اين باره سخن گفته و اختالف

. مداحي در گذشته امري هميشه مثبت نبوده است, انگاران گفت برخالف نظر ساده
, بعضي نيز ضمن مداحي. كردند هر نحو از اين كار پرهيز مي  بهبودند شاعراني كه

رغم ميل باطني خود، كسي را  كساني هم علي. رساندند گوش ممدوح مي  بهقادهايي راانت
. كردند جا در شعرشان از اين كار اظهار ندامت و نارضايتي مي گفتند و بعد جابه مدح مي

احي داشتند و از مد كساني هم ممدوح را همچون معشوق از جان و دل دوست مي
هايي از هريك از اين موارد  نمونه, در تاريخ ادب فارسي. پروايي نداشتند او هيچة عاشقان
هاي عملي شاعران در برابر اين  واكنش  بهاما بحث ما در اينجا. توان سراغ گرفت را مي

هاي نظري پيرامون اين نوع از انواع ادبي  شود بلكه نزاع و جدل موضوع مربوط نمي
هفت پادشاه را در طول عمرش كه امير خسرو دهلوي كه  چنان.  دارداهميتبراي ما 

  :مداحي چنين اعتقادي داردة دربار, مدح گفته است
  از گفتن مدح دل بميرد شعر ار چه تر و فصيح باشد

  ٢گردد ز نفس چراغ مرده گر خود نفس مسيح باشد
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  ٢٩٦  قند پارسي

  

دست بودند، اين بحث  پرور و گشاده در عهد تيموريان هند كه پادشاهاني ادب
تر شد و تمايز  يظاهراً جداحانه موردميان معشوق و ممدوح و شعر عاشقانه و مد 

ات است كه شاعري همچون عرفي كه در قصيده توجهاثر همين .  قرارگرفتتوجه
  :كند سرايي اظهار دلگيري مي سرآمد معاصران خود بود، بارها از قصيده

  ١ات غزل است عشقي وظيفهة تو از قبيل  گان بود عرفيـپيش وسـده كار هـقصي  
***  

  ٢كدام منفعت از ويحك و زهي برداشت  ده زد عرفيـد و پا بر قصيـرا شـس غزل  
» ريختن آبروي گوهر قدرش«صراحت مداحي را موجب  اي به او همچنين در قطعه

خوب است بدانيم عرفي از جمله شاعراني است . داند كه همان شعر و شاعري باشد مي
گاه كرنش و  اند كه او هيچ ند و نوشتها نويسان همواره از غرور او سخن گفته كه تذكره

هر طرز و طور و روشي كه   بهكرد و كردند نمي شاه و امرا مي  بهتعظيمي كه ديگران
كه ممدوحانش  چنين شخصي با آن, هرحال به. ٣نشست خواست در مجالس مي مي

مزبور ة تمجيدها، در قطع و آن تعريفة جملگي اهل علم و فضل بودند و الحق شايست
  :رمايدف مي

ـرص و آز      ـه ح   عرفي نه ارث و كسب و نه رزق و ن
  ايـن خـصم خـانگي       طالع رهـم نمـود بـه      

ــه  ــزل ب ــرد   ذوق غ ــير ك ــانم اس ــر بت   مه
  اك ريختـخ درم بهـر قـمدح آبروي گوه

  چهــر داد ســر تيــره شــعر خيــره را هــم بــه
ــازي  ــن ب ــشته  اي ــارد برگ ــر داد ام عط   مه

  آســـيب آن فـــراغتم از مـــاه و مهـــر داد
  ٤ر دادــپهـد سـوانـر نتـگهن ــاوان ايـت

در بيت . تمايز معشوق و ممدوح اشاراتي رفته است  بهگفتيم كه در شعر اين دوره
, خان بهادر است اهللا صبغةزير از واقف الهوري كه از ابيات پاياني مثنوي او در مدح 

 :روشني بيان شده است اين تمايز به
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 ١مدح چه كار؟  بهامر, عاشقم من  ارـعـود شـبـام ن داحيـه مـگرچ  
ميل باطني است   بهشد كه ممدوح او همانا معشوق اوست و عي ميگاه شاعري مد

كرد  ص ميتخلّ» وقاري«بيگ ترخان را كه  غازي, طالب آملي. مدح او گشوده  بهكه لب
و از جانب جهانگير پادشاه حاكم قندهار بود، در غزلي مدح كرده و در پايان آن گفته 

 :است
  ت معشوق من است او نيست ممدوحمف نيستكلّ

 ٢ز در مدحش سراييدمـآمي قـن شعر عشـاز آن اي
شدن مرز ميان قصيده و  رنگ كم  بهاساساً همين نگاه است كه در اين دوره منجر

دهد و وصف معشوق و ممدوح  حاد معشوق و ممدوح رخ ميشود، يعني گاه اتّ غزل مي
  : كنيدتوجهـ  فيزير ـ باز هم از عرة قطع  به.تند درهم مي

  گهرافروز سـخن » سوري«دي كسي گفت كه     
  آري: آن نغمه سزد، گفـت      گفتم اين گوش به   

  گوي  سخن عشق حرام است بر آن بيهده      ”
ــ ــذا هم ــخنحب ــعدي و س ــتن او ت س   گف

  گفتم اين خود همه عيب است كـه در راه تميـز        
  و راـرفي كـي عـشـاندي ش اهللا ز يكـلوح

  نـازد   آن مـي    اي گفته كه انديـشه بـه        قطعه
  انـدازد  اينك از پرده عنـان سـوي تـو مـي        

  كه چو ده بيت غـزل گفـت مـديح آغـازد           
  “پــردازد ممــدوح نمــي كــه ز معــشوق بــه

  تـازد   هركه اين الف زند رخش دويي مـي       
  ٣بازد وي مي ق بهـدوح بود عشـآن كه مم
شعر و يا يكي ة شد و هم دربار غرض اينكه اين مباحث كه در شعر مطرح مي

 ه بحثالبتّ. ل است و تأمتوجه قابل »ادبي نقد« ادبي بود نيز در بحث از ع مهمانوا از
در , اساس مدح و مداحي  به شاعرانتوجهشود؛ يعني عالوه بر  جا ختم نمي همين به

احي و ظرايف و دقايق آن نيز در قالب شعر مورد چگونگي مد, ثانوية مرتبه يا مرحل
تر شود و ضمناً  كنم تا مطلب روشن اي را ذكر مي نه نمو.گيرد نقد و بررسي قرار مي

ل  تأمطور جدي و موشكافانه محلّ محترم دريابد كه در گذشته اين مسائل بهة خوانند
اي در مدح ابوالفتح گيالني سرود و  زماني عرفي شيرازي قصيده. فن بوده است اهل
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 ).تا بي, سناييانتشارات كتابخانة : تهران(اهتمام طاهري شهاب  به, کليات اشعار طالب آملي  .2

 .کليات عرفي شيرازي  .3



  ٢٩٨  قند پارسي

  

اين . نان را نيز مدح گفتخا خاِنخان  حيمعبدالر, ابوالفتحة توصي  بهضمن همين قصيده
موضوع نظيري نيشابوري را كه از مداعتراض   بهخانان بود، خاِنخان  حيماحان عبدالر

نكوهش عرفي پرداخت كه ديگر عرفي حيات فاني را   بهه نظيري زمانيالبتّ. ١برانگيخت
 چند مسئله دخيل بود كه, عرفية قصيد  بهدر اعتراض نظيري, هرحال به. ترك گفته بود

كه عرفي از  ل آناو. ي شدادبي تلقّ بي حتّياز ديدگاه نظيري خالف اصول مدح و شايد 
راوي بدلهجه براي قرائت   بهكند كه شعرش را خانان تقاضا مي ممدوح خود، يعني خاِن

ر عرفي اند و اين تذكّ خانان همه سحبان اعتقاد نظيري در بزم خاِن  بهكه ندهد، درحالي
خاقاني را , مورد بحثة اش در همين قصيد ه عرفي در ابيات فخريهك دوم اين. نابجاست
ة سومين مسئل. شود نظيري ديده مية اين نكته نيز در قصيد  بهتعريض. كند تحقير مي

چرا كه , خانان و ابوالفتح گيالني است مورد اعتراض نظيري توأمان ساختن مدح خاِن
قول   بهخانان و بلكه وتر از خاِنابوالفتح از لحاظ مراتب سياسي و اجتماعي بسي فر

ظريف ديگر همچون تشبيه كاله ة و سرانجام چند نكت. او بوده استة بركشيد, نظيري
 كه از نظرگاه نظيري محلّ» صورت از ماني«بقاي   به و يا تصريح٢كاله باراني  بهپادشاهي

. كنم مينظيري نقل ة عرفي و همچنين قصيدة نظر را از قصيد ابيات مورد. اشكال است
  :از عرفي است

  راوي بدلهجه شـعر مـن كـه مـرا           مده به 
  نسبت همدردي كمـال غـم اسـت        مرا به 

  ام مفرحــي كــه مــن از بهــر روح ســاخته

ــه ــصيده ب ــن ق ــشاني در اي ــال نن   روز كم
  خـواني  وگرنه شعر چـه غـم دارد از غلـط    

  نه انـوري نـه فالنـي دهـد نـه بهمـاني            

                                                   
: معاويه بدو گفت. وي مثَل فصاحت است) م ٦٧٤/ق ٥٤ کف(خطيب مشهور عرب , بن اياس وائلي ابن زفر  .1

در شعر فارسي از ديرباز ). ٧٣٥ص, ، اعالم٥ ج, معين. (والعجم والجن واالنس: العرب و او افزود انت اخطب
  :ظهير فاريابي راست: ل معمول بوده استسحبان در برابر باق اشاره به

 مجلس تو كه سحبان در او شود باقل به ودـه وزن بــرا چـر مـعـا شـگانـدايـخ
  :گويد همچنين المعي گرگاني مي

 تر از باقل و يا گاه سخن سحبان بر تو كم  عثـتر از اش و كمـم بر تـا حاتـايا گاه سخ    

  :حياتي گيالني. ستكالهي كه در بارش پوشند و معروف ا  .2
  نگ و كاله بارانيـبود حكايت س  سپرگرفتن با ضربت تو دشمن را    

 )تأليف سيالكوتي مل وارسته, الشعرا مصطلحات(



  نقدهاي حزين الهيجي و منتقدان وي درآمدي بر نقد ادبي در هند عهِد تيموري با نگاهي به  ٢٩٩

  

  روانيـرده شـام فارس ك د كودكيـعه به  روانــاعر شـش هـم بـعـاني طبـعنـز هم
  ١انيـبار يونـتـن اعـت ايـبـنس د بهـنـك  كنون كه رتبة حكمت گرفت شعر از من

پوشي  ه در ابيات ديگر اين قصيده نيز عرفي از تحقير و تخفيف خاقاني چشمالبتّ
 :نكرده است

  وانيرـاف شـربـن شعـس مـاب اطلـز ت  ببين كه تافته ابريشمش چه خامي يافت  
  ٢اي پس از مرگ سوخت خاقانيـه داغ به  وه داد تا از رشكـرا جلـن كه مـزمانه بي  

  :گويد عرفي در مدح خان خانان مي, سخنة در ادام
  شود  همان كه ابر عتابش چو فتنه بار مي       

  سخن صريح بگويم حكيم ابوالفتح اسـت   
ــت او  ــه از لياق ــتم ك ــش پرس ــر از آن   دلي

  ز صـورت اي نهد از من كه مـاني ا     ذخيره
  نمـبي ه ميـت كـويمـده ثنا گـاز آن ندي

  …جهان ز حفظ تو جويـد كـاله بـاراني    
  كـه تــو ســپهر فـضايل مــآثرش خــواني  
  گرفتـــه برهمنـــي صـــورت مـــسلماني
  تمتعي بـرم از وي كـه صـورت از مـاني          

  ٣م روحانيـچش ن بهـتو را و او را يك ت
 :خوانيم نظيري را مية حال قصيد

  :چه عرفي گفت   ارگستاخي    در اين قصيده به   
  گور چنان او ز رشـك مـن سـوزد          كنون به 

  دگــر كــه گفــت مبــادا ز راوي شــعرم    
  حدي بود كـه در بزمـت        به, تو را كه فضل   

  كمال جهل و بالهت بود كـه طعنـه زنـد          
ــرط ادب درآوردن   ــود ز شــ ــر نبــ   دگــ

  گويـد  ديـوار عـذر مـي    چو نقش زشـت بـه    
ــدون  ــاج افري ــوي و ت ــوة گي ــت گي   كجاس

  ست بركشيدة توست نفضل فالطو گر او به
  رفعـت زمـين فروگيـرد       اگر چـه سـايه بـه      

  وگرچــه ابــر درافــشان شــود كــسي نكنــد

  داغ رشك پس از مرگ سوخت خاقـاني         به
  كــه در تنــور تــو آن گوســفند بريــاني    

ــه  ــصيده ب ــن ق ــشاني  در اي ــال بن   روز كم
ــرنّ ــت تـ ــور وقـ ــحبانيطيـ ــد سـ   م كننـ

  خـواني   فهمـي و غلـط      نقـص مايـة كـج       به
  سـلك مـدح تـو مـدح حكـيم گيالنـي             به

  جــاني از ايــن تعــرض مــن بــا وجــود بــي
ــاني  ــيبول و راح ريح ــة ش ــت كاس   كجاس

  قــرب كيــان اعتبــار يونــاني    بــود بــه 
  پـــي آفتـــاب پيـــشاني ولـــي نهـــد بـــه

ــاراني  ــاله بــ ــهي را كــ ــاله پادشــ   كــ
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  ٣٠٠  قند پارسي

  

  ماني؟ـت جسـاني اسـبت روحـرت ا بهـكج  ل و هنر مجسم بودـه ز فضـگرفتم آن ك
  ١گشت نه صورت بجاست نه ماني خراب  اني بودـ من پر ز نقشـور چيـاگر چه كش

  :گويد مي, گيري وي پس از اين همه انتقاد و خرده
  كه بهر دعوي او قاطع است برهاني  طرز وي دو سه بيت دگر ادا سازم به  

خفته  خاك عرفي در  بهسرايد تا خانان مي عرفي در مدح خاِنة شيو  بهو ابياتي را
چون «سبب ناتواني و عجزش از   بهآيد و اين همه را  برمياوة شيوة بفهماند كه از عهد

  .بيان نداشته است» او قصيده گفتن
***  

اي در  تر زمينه طوري كه كم  به,نقد منظوم در هند عهد تيموري بسيار گسترده استة دامن
هاي موزون و مقفي بيان نشده  وجود دارد كه در اين نوشته) شكل منثور آن به(نقد ادبي 

مثالً بحث تأثير شغل و پيشه در شعر يكي از مباحثي است كه امروزه گمان . باشد
  گذشتگان ماتوجهكه  درحالي, ما نداشته استة اي در فرهنگ گذشت كنيم هيچ سابقه مي
ه زبان گذشتگان ما البتّ. تر از حد تصور ماست تر و دقيق اين قبيل مسائل بسيار بيش به

ي و تفاوت كلّ, ول امروز كه مقتبس از زبان غربيان استقاعدتاً با زبان نقد ادبي متدا
اي طنزآميز از  نمونه  بهاكنون نظرتان را. گيريم ماهوي دارد؛ اين بحث را بعداً پي مي

پيش . كنم در سلك شعرا جلب مي» حرفه اهل «شدن داخل  بهاعتراض توفيق كشميري
 هعصر صفوي  هند كه مقارن باتيمورية ه ذكر اين نكته ضروري است كه در دوراز آن البتّ

كه (مات بازار بدون كسب مقدة يعني كسب, حرفه بسياري از اهل, در ايران بوده است
 صرف موزون  به)ـ الزم بوده و هست جز در مواردي استثنايي همواره براي شاعري ـ

  :گويد باره مي توفيق كشميري در اين. كردند كردن چند بيت آبكي ادعاي شاعري مي
  نـر سخـد در فكـتادنـه افـل حرفـه اهك بس

  يـوزنـرد و درزي سـص كـقا تخلّـش سـآبك
  در دولت است كمالي منحصر زمان صاحب اين

 ٢نيـا غلّـود مـود بـدور خ  بهه زر دارد،ـر كـه

                                                   
  .)١٣٧٦, انتشارات رهام: تهران(» حسرت«رضا طاهري  با تصحيح و تعليقات محمد, ديوان نظيري نيشابوري  .1
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  نقدهاي حزين الهيجي و منتقدان وي درآمدي بر نقد ادبي در هند عهِد تيموري با نگاهي به  ٣٠١

  

 .يازدهم استة غني كشميري شاعر معروف سد  بهكه اشاره
. كنم كه بسيار خواندني است يحكايتي را از جهانگير پادشاه نقل م, در همين زمينه

  :نويسد سرخوش مية نقل از تذكر  بهشعرالعجمشبلي نعماني در كتاب 
ها كارشان در  و كالل, كاللة  از طايف»مئي« بهصدر آن زمان شاعري بود متخلّ”

اسم شاعري   بهنامبرده. دربارهاي شاهي فقط درباني و چاووشي بوده است
شاه فرمود اين . دربار جهانگير برساند  بهمبيگ  نورجهانتوسطخواست خود را 

ها را چه  شاعري آن با, مردم كارشان چاووشي و اهتمام در امر سواري است
مئي اين شعر .  ليكن چون خاطر نورجهان خيلي عزيز بود اجازت دارد؟مناسبت

  :خواند
  تـان اسـروز روز طوفـگير كه ام كناره  گر گريه سري دارد اي نصيحت  بهمئي  
موقع ديگر باز . خود را چطور رعايت نموده استة نگير گفت ببينيد كه پيشجها

  : نموده مئي اين مطلع خواندتوسطبيگم  نورجهان
  اي همنفسان دور شويد از سر راهم  مـآهة لـان شعـزن روم و برق من مي  

شاه خنديد و فرمود اثر آن يعني اثر پيشه و شغل چگونه ممكن است از ميان 
 ١“برود؟

  :گويد در بيتي مي) شيداي اصفهاني(ساز  علي آيينه محمدمثالً يا 
 ٢دـكنـازان بشــس نهـردن آييـگ  ؟تو ز حسن خود خبر كي داشتي  

***  
تأثير زمانه . هاي پنهان كالم شاعران نيز نفوذ كرد بايد در اليه, جز اين قبيل اشارات صريح به
وبيش   دارد كه در اين زمينه كمتاهمينيز بسيار ) شرايط اجتماعي زمان حيات شاعر(

 طور بررسي تأثير و نقش شرايط همين. عمل آمده است  بهتحقيقاتي اگرچه مختصر و ناقص
در ديوان غني كشميري .  بااليي برخوردار استاهميتجسمي يك شاعر در اثر او از 

ن مردم و انداخت پوشيدن از دنيا، ازنظر چشم, نابينايي  بهكه نابينا بود، مضامين مربوط
                                                   

، )١٣٦٣, دنياي كتاب: تهران(داعي  ترجمة تقي فخر,  يا تاريخ شعرا و ادبيات ايرانشعرالعجم, شبلي نعماني  .1
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  ٣٠٢  قند پارسي

  

 حتّييا . ١شود شاعري ديده نمي توان يافت كه در ديوان هيچ قدري مي نظير آن را به
كنم  فكر مي. ل و ظريفي استبحث تأثير مكان و جغرافيا در شعر كه بحث بسيار مفصّ

 جا طور اجمالي پرداخته شده است كه بايد از همان  بهاين مباحث الاقلة هم  بهگذشته در
كه   از قبيل اين؛ استاهميتاشارات مختصر واجد كمال  حتّي, ين زمينهدر ا. شروع كرد

  :گويد ممدوح خود مي  بهاي خطاب خواجه حسين ثنايي مشهدي در پايان قصيده
 ٢بهتر از اين معاني در سبزوار دست  دهد ه تو داني نميـر زانكـعذرم پذي  

***  
يعني شاعران , گسترده استنقد منظوم بسيار ة گفتيم دامن. از بحث اصلي دور نشويم

صادركردن  المثل نقد يك شعر، يا نظريه في(براي بيان هرگونه مطلبي در ارتباط با شعر 
شعر يا ) نقد يك كتاب لغت و بسياري مسائل ديگر حتّيدر باب شعر خوب و بد، يا 

ندرت بياني  زيرا در اين نقدهاي منظوم به, گفتم نظم. گفتند بهتر است بگوييم نظم مي
ة اند كه الزم ها داراي بياني منطقي فاق آناتّ  بهشود و قريب كار گرفته مي  بهشاعرانه

خواستند  وقتي مي حتّيكه شاعران  جالب اين. هرگونه نقد اعم از منثور و منظوم است
اند يا از شعر بيزارند يا اصالً هر حرفي مهمل و  بگويند كه از شعرگفتن خسته شده

 گفتند بهتر است كه لب ببندند و خاموشي پيشه كنند، اين همه را ميمبتذل و بيهوده است و 
  :»گويد مي« پس ؛عرفي معتقد است خاموشي از هر كالمي بهتر است. نظم هم  بهو

  سخني نيست كه خاموشي از آن بهتر نيست
 ٣نيست علمي كه فراموشي از آن بهتر نيست

مگر نه . ارسي بوده استجاري و ساري در شعر فة هاي دور قاعد و اين از گذشته
خواهد كالفگي خويش را از غل و زنجير وزن و قافيه بيان كند و  كه وقتي موالنا مي اين

                                                   
 نمونه مضمون اين بيت براي. ١٣٦٢, سلسله نشريات ما, كوشش احمد كرمي به, ديوان غني كشميري: رك  .1

  :چندبار در ديوان تكرار شده
  ردم چشم از نظر مراـگر اوفتاد م  ام ز ديدن مردم عجب مدار آزرده    

 .٢٢٣٧٢ش , ي كتابخانة مجلس شوراي اسالمينسخة خطّ, ديوان خواجه حسين ثنايي مشهد  .2
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  نقدهاي حزين الهيجي و منتقدان وي درآمدي بر نقد ادبي در هند عهِد تيموري با نگاهي به  ٣٠٣

  

اساساً شيوة حزين كه ناظر بر شيوة 
شاعران دورة عراقي بود، منتقداني 
چون خان آرزو را كه حافظ و 

حساب  سعدي و موالنا را هم تنها به
كسوتي در اين فن محترم  پيش
تفوق شاعران  پروا به داشتند و بي مي

دادند،  سبك هندي بر ايشان رأي مي
 .آمد خوش نمي

باز هم موزون و مقفي نغمه سر , اعالم كند كه از اين غل و زنجير رها شده حتّييا 
  :دهد كه مي

اي شه و , رستم از اين بيت و غزل
  سلطان ازل

  ١راـت مـشـن كـلـتعـن مفـلـتعـن مفـلـتعـمف
بياني ديگري وجود نداشته ة گويي شيو

آدميان معمول بر سر كوچه و بازار  حتّيو 
نيز براي مفاهمه و مبادله و معامله زباني جز 

بديهي است كه در چنين . شناختند اين نمي
 يابي براي دست حتّيشما بايد , فرهنگي

المثل  اصطالحات كاغذ و كاغذسازي يا في به
ديوان   بهگيران يا لوطيان كشتياصطالحات 

كه موضوعي بيش از هرچيز آشنا » نقد ادبي«يا » نقد شعر«  بهشعرا رجوع كنيد، چه رسد
 در نقد كتابي با نام مؤيد برهان كه در دفاع غالب دهلوية قطع. براي شاعران ما بوده است

اي  شكل مقاله  به تخلّص دقيقاً»احمد«علي  احمداز برهان قاطع نوشته شده بود از مولوي 
 قاطع برهانكتابي در نقد ,  كه غالب پيش از اينناگفته نماند. (انتقادي است ليكن منظوم

  .)با عنوان قاطع برهان انتشار داده بود
  كيچ و مكران را كه در سند است و از ايران جدا

  تـرده اسـا كـابـمح ران بيـم ايـليـل اقـامـش
  طـلـژادان داده خــن يـرانـاي هـ بچ راـوم برلــق

  رده استـارا كــند و بخـرقـمـركان سـترك ت
  لـتيـت قـوأم بود روي وي و پشـان تـدر جه

  تـرده اسـاي را ك ندوزادهـش هـواي خويـپيش
  هـتــلّم داشـي مسـان دانــان را در زبــديـهن

  رده استـا كـر واالي او جـاطـدر خـه انـا چـت
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  ٣٠٤  قند پارسي

  

  ه خوشـيان چزا خوش برآمد با همه هندوستان
  تــرده اســا كـگاه آبــر والدتـه آري بــتكي

  تـاسـنـود آشـد خـولـان مـني با زبـهر كه بي
  تـرده اسـا كـج داد بيـن اجـق موطـاز نطـس

  ودـه ســا چـودن آبـب يـانـفهـه را از اصـخواج
  تـرده اسـدا كـگال پيـور بنــش در كشـالقـخ

  »الله تيكچند«و » انـبره«ع ـو جام» قتيل«با 
  تـرده اسـدارا كـري و لطف و مـوگيـالبه و س

  ه راـر سـود و در وي هـرمـنا فـداوري گاهي ب
  ن و صدر اعلي كرده استـدر اميـف و صـمنص

  نــخـوال در سـديان دارد تـا هنـن بـر چنيـگ
  …دم چرا از من تبرا كرده استـمن هم از هن

   كمالد كه در عرضـان باشـور چنين نبود چن
  تـرده اسـه برپا كـگامـن هنـاي, امـرآرد نـتا ب

  بـراط غضـه ز افـگـم و ادب وانـلـب عـصاح
  رين و ذم واكرده استـتر نفـان دفـچون سفيه

  ليـد بـاشـان بـوقيـام كار ســنـدل دشــدر ج
  تـرده اسـه آغا كـم زان كاري كـننگ دارد عل

  دـشـك يـع مــاطـان قـرهـع بــامـام جـقـتـان
  خواجه با ما كرده است, م با ويـچه ما كردي آن

  تـد درشـن بايــار مـتـام گف زاده پاهيـن سـم
  تـا كرده اسـه ن اينـتقليد م  بهواي بر وي گر

  ام جي دادهـنـس هـذلـك داِد بـلي, مـتـت گفـزش
  تـرده اسـا كـه دارم اين تقاضـطبعي ك شوخي

  دــان ناپديـك برهـان ليـد برهـد تأييـنـك مي
  نيست جز تسليم قولش هر چه انشا كرده است

  گارــن انــبرهة ــامـرام خــرز خـتي طــسس
  تـرده اسـا كـفـته اخـت يا دانسـدانس ميـيا ن
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  جا ن و بهر خويش تحسين جابهـن توهيـبهر م
  ش را در دهر رسوا كرده استـهم مرا هم خوي

  ويـلوـاب مـتـدر كــان انــمـد هـنـد و بيـآي
  هر چه از هنگامه گيران كس تماشا كرده است

  لـمـاب مـاي محض و اطنـو و ادعـلغو و حش
  مار و موش و سوسمار و گربه يكجا كرده است

  بسته بين مـاظ برهـن الفـني هميـذر از معـبگ
  تـرده اسـا كـر مهيـاغـشه و سـبود شيـباده ن

  ابـتــاي آن كـه خـاريـدن تـــم از ديـتــياف
  تـباب خود ايما كرده اسـاح  بهد بدم گفت وخو

  ادـر جهـش آورده از بهــراه خويــان همـغازي
  تـرده اسـها كـكار تنـن پيـه ايـداري كـا نپنت

  ر و غضب چون در دلشـجوش زد از غايت قه
  تـرده اسـتره گويا كـن كلپـش را بديـانـتا زب

  مي كه سوزد صاحب خود را نخستـآتش خش
  ن شرر در سنگ مأوا كرده استدر دلش همچو

  دـك و حسـنيع جز رشـث تشـد باعـچون نباش
 ١تـرده اسـته پروا كـتر گر خس باد غالب خسته

تقاضاي جمعي از شاعران و   بهاي ديگر از حزين الهيجي است كه در قطعهة نمون
 ينالد كمال, اق اصفهاني و فرزندش عبدالرزّالدين شعر جمالة ميان رتب, ادب دوستان
هاي  كه برخالف نمونه حزين در اين قطعه ـ. المعاني داوري كرده است اقاسماعيل خلّ

هريك از اين دو شاعر ة اي و بيان مرتب مقدمهـ بعد از ذكر  پيشين بياني شاعرانه دارد
او شعر جمال را مناسب نام او، يعني زيبا و . دهد برتري شعر كمال رأي مي  به,بزرگ

  :قطعه اين است. داند كار جمال مية يافت اسب نامش صورت كمالسخن كمال را نيز من
  دوش از بر ياري كـه دلـم شـيفتة اوسـت           

ــه  ــد ب ــي   آم ــده سروش ــرم قاصــد فرخن   ب
  وز شرح كمال خـردش ناطقـه الل اسـت         
  با نامـة عـذبي كـه مگـر آب زالل اسـت            

                                                   
 .٤٢٢-٣ صص, ديوان غالب دهلوي  .1



  ٣٠٦  قند پارسي

  

  نثرش نتوان گفت كه سلكي است ز گوهر       
  بگشودم و بر خوانـدم و سـنجيدم و ديـدم       

  سـخنان را   كامروز در ايـن ناحيـه عاشـق       
  انـد  ه در ايـن مـسئله يـاران دو گـروه     القصّ

ــسر را     ــعر پ ــدر آورد آن ش ــعر پ ــن ش   اي
  انــد آن همـه يـاران مجــادل   راضـي شـده  

  بگــشاد پــي پاســخ ســنجيده پــر خــويش
ــه  ــر دو ب ــة آن ه ــ مجموع ــتمدقّ   ت نگرس

ــشاه  ــم آن دو شهن ــه دوات و قل ــدم ك   دي
  فضل آيـت و برهـان بالغـت      آن هر دو به   

  غرايي هر مطلعشان مهـر سـپهري اسـت        
ــه قــرين ــعرايي ك ــه شــعر ش ــد ب ــشان ان   اي
ــوي  ــران ق ــگ دبي ــم  در جن ــه قل ــا پنج   ه

  لطافـت كـه نمـوده       جمع آن همه اتقان به    
  هر صفحة مـشكين رقـم آن دو گهرسـنج      
ــشايد    ــصاف گ ــدة ان ــسي دي ــو ك ــا چ ام  

  كمالي است   در شعر جمال ار چه جمالي به      
  صـفا آينـة شـاهد معنـي اسـت       لفظش بـه  

  هر نكتـة سربـستة او نافـة مـشكي اسـت       
  فيض رقمش از تتق غيب سـروش اسـت        

ــد ــتم  ص ــوانش گذش ــر دي ــار ز سرتاس    ب
ــوزه ــان  دريـ ــد حريفـ ــحة اوينـ ــر رشـ   گـ

  لـيكن  استاد سخن گرچـه جمـال اسـت و      
  تحقيــق در اقــوال دو اســتاد حــزين را    
ــاني  ــالق مع ــه خ ــود ك ــن ب ــه اي   رأي هم

  ران راــن دگـا مـن و بـم مـالـيار كمـمع

  ري از آن در نظرم عقد لئال اسـت        هر سط 
  :كز بنده رهي حاصل آن نامه سؤال اسـت        

  سر شعر جمال است و كمال است        غوغا به 
  در حجت ترجيح يكي زين دو جدال اسـت  
  يك سو نشد اين مشغله امروز، دو سال است        

  مثال اسـت  كز كلك تو حكمي كه رسد وحي    
  سيمرغ خيالم كه سپهرش تـه بـال اسـت         

  سحر حالل اسـت   , نگر معجزه گفتن نتوا   
  در مملكت شوكتشان كوس و دوال اسـت       

  زاد، خيـال اسـت   در حجلة آن هر دو پـري      
  سيرابي هر مصرعـشان تيـغ مثـال اسـت         

  گهرسنجي آن هر دو سفال است       نسبت به 
  پرپيچ و خم از خجلت آن هردو چو نال است         
  پيش دمشان غاشيه بر دوش شمال اسـت       
  چون عارض خوبان همه خط و همه خال است        

  ن مطلـع مـن آينـة صـدق مقـال اسـت         اي
ــه ــه ب ــا ن ــت  ام ــالي اس ــار كم ــايي ابك   زيب

  شكوهي است كه طغراي حالل اسـت        معني به 
  تر از چـشم غـزال اسـت         هر نقطة او شوخ   

  مـد قلمــش در افــق فــضل هــالل اســت 
  قدم غنج و دالل است  ليلي است كه سر تا به     

  الحـق رگ ابـر قلمــش بحـر نـوال اســت    
  كمال است تكميل همان طرز و روش كار       

  اين است كه گفتيم و جز اين محض جـدال اسـت   
  آخر نه خطاب وي از اصحاب كمال اسـت        

  تــال اسـه وبـود انديشـزان خـدر پلّة مي
  ١سال است ماه اين و هزار و صد و سي و دو به  والـتم شـب هفـش م بهـتـوشـام نـن نـاي
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.  در اين بحث استحزين اشعار فراوان ديگري هم دارد كه مناسب اشاره و نقل
اين اشعار اغلب در پاسخ يا تنبيه معترضاني است كه در آن دوره سخت با حزين در 

كه حزين فردي  ل آن او:ها دو علت عمده داشت ها و اعتراض اين مخالفت. افتاده بودند
كه اساساً  نهاد، دوم آن گو را وقعي نمي بسيار برجسته و مشهور بود و هنديان پارسي

عراقي بود، منتقداني چون خان آرزو را كه ة شاعران دورة ن كه ناظر بر شيوحزية شيو
داشتند  كسوتي در اين فن محترم مي حساب پيش  بهحافظ و سعدي و موالنا را هم تنها

  .آمد دادند، خوش نمي تفوق شاعران سبك هندي بر ايشان رأي مي  بهپروا و بي
عران سبك هندي از همان ابتداي ذكر اين نكته خالي از لطف نخواهد بود كه شا

 تر از تحقير و تخفيف شاعران سابق ابا داشتند و اين موضوع كم, ظهور اين شيوه
 اي رسيده دوران به قدري در محافل ادبي آن دوره عام شده بود كه هر شاعر تازه به
سروته خود تحقير امثال خاقاني و  داد براي نمك و يا چاشني شعر بي خود اجازه مي به

غزل زير از بيدل دهلوي گوياي وضعيت محافل آن . نظامي و ديگران را هم ضميمه كند
 :دوره است

ــه  ــصان ب ــروز ناق ــيده  ام ــالي رس ــد كم   ان
  انكار كامالن همه را نقـل مجلـس اسـت         
  اين امت مسيلمه ز افـسون يـك دو لفـظ          
ــارس   ــان فـ ــاورة لوليـ ــنعت محـ   از صـ
  از حرفشان تري نتراود چـه ممكـن اسـت         

  خـورد   حاصلي ز صحبتشان خـاك مـي        بي
ــه  ــروه ب ــن گ ــران اي ــرم پي ــم وداع ش   حك

  پاس ادب مجـو ز جوانـان كـه يـك قلـم            
  تراش و خموشان طپش تـالش       گويا عفف 

  سـار فهـم     خـورد از چـشمه      انصاف آب مي  
  تـل اوسـزه دليـاي كه تن نيـدر خبث مع

  انـد  حرف سلف خط كشيده   كز خودسري به  
  انـد   يدهمعنـي رسـ     ناكس گمان برد كه بـه     

ــده   ــوت دوي ــست نب ــة شك ــد در عرص   ان
ــه  ــتانيان ب ــده  هندوس ــل خزي ــد تمغ   …ان

ــده    دون ــو آب دي ــفال ن ــان س ــد فطرت   ان
  …انـد   هم ز تواضع خميده     چون بيد اگر به   

  انــد شــبنم عــرق همــه صــبح دميــده بــي
  انـد  از تحت و فوق چـشم و دبرهـا دريـده      
  انـد  خرد و بزرگ يك سگ عقـرب گزيـده     

  انـد   نيدهها كرنـد و سـخن كـم شـ           خركره
  اند دهـه ريـدي كــح اند به ردهـاز كـب بـل



  ٣٠٨  قند پارسي

  

  ١اند ه تنبك خريدهـان همـشرمي كه لولي  زدن خطاست بيدل در اين مكان ز ادب دم
 »نگارش«او اگرچه در . ترين مخالفان و منتقدان شعر عصر خود است بيدل از جدي

يعني , شعراي سابق  به»رشنگ« دارد، اما در تعلّقك هندي خود، يعني سبة شعراي دور به
و اين فقط بدان معني است . حافظ و موالنا و سعدي و امثال ايشان بسيار نزديك است

. كه او نيز مانند شعرايي كه نام برديم صاحب انديشه و شناختي روشن از هستي است
كند، ولي  هاي سبك هندي ظهور مي ترين جلوه كه گاه افراطي رغم آن در ديوان بيدل علي

  : امثال حافظ و سعدي استتوجهاره و ستايش او تنها ماش
  ٢تر دارد بهار اين معاني در گلستان بيش  نظم و نثر سعدي قانعم از گل و سنبل به  

*  
  ٣دارم اميد كاخر مقصود من برآيد  بيدل كالم حافظ شد هادي خيالم  

اي  ها پيش از اين در جريده همچنين در ديوان بيدل بيتي هست كه نگارنده سال
هاي  اينك با نقل آن بيت كه نظر بيدل را در خصوص دسته. اي پيرامون آن نگاشت مقاله

» نقد منظوم«دارد و از اين جهت در بحث  گوناگون شاعران ايراني و هندي بيان مي
  :گويد بيدل مي. افزاييم نكاتي را بر توضيحات پيشين مي,  استاهميتحائز 
 ٤معني از عالم كشميري و الهوري نيست  دل استراز ـي شيـآراي نـا انجمـه جـهم  

كه  اين. عنوان انجمن معني داير بود در شيراز انجمني ادبي با, در زمان حيات بيدل
انجمن   بهبيدل در اين بيتة كه آيا اشار يافتند و اين چه كساني در اين انجمن حضور مي
قدر هم  اما همين. يد استـ بسيار مف راقم ةعقيد به مذكور است يا خير اگر روشن شود ـ

او در مقابل . داند كند كه چرا بيدل معني را از عالم كشميري و الهوري نمي معلوم مي
گويد؛ شيرازي كه  از شيراز دل با لحني تأييدآميز سخن مي, نفي كشميري و الهوري

اش قانع است و كالم حافظش را هادي خيال خود  نظم و نثر سعدي  بهديديم بيدل

                                                   
: تهران(اهتمام حسين آهي  به, اهللا خليلي با تصحيح خال محمد خسته و خليل, ديوان موالنا بيدل دهلوي  .1
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اند؟ آيا تنها  اند كه از معني دور افتاده اما شعراي كشميري و الهوري كيان. داند مي
اند يا اين دو  اند مطمح نظر بيدل بوده شاعراني كه پسوند كشميري يا الهوري داشته

اين پرسش بحث   به پاسخ؟شاعران طرز نو يا سبك هندية اي است از هم نسبت كنايه
 مثنوي محيط اعظم ما را در وصولة ديباچ  بهطلبد اما شايد نگاهي مفصلي را مي

درازا كشيد،   بهرا كه» منظوم نقد«همين جا خوب است بحث . مقصود ياري كند به
  .ها  يعني ديباچه؛نقد ادبي باز كنيمة كنيم و باب ديگري را در حوز رها

  ها ديباچه
 ادبي را سراغ هايي از نقد توان نمونه ترين ابوابي كه در آن مي يكي ديگر از مهم) و

اي كه خود شاعر بر ديوانش  چه آن ديباچه, هاي مختلف است ديوانة گرفت ديباچ
در همين ابتداي . اي كه كسي بر ديوان كس ديگري نوشته است نگاشته و چه ديباچه

بزرگان سبك ة نحوي هم  بهمحيط اعظم را كه بيدل در آنة بحث قسمتي از ديباچ
 :كنيم گيرد، نقل مي ميباد طعنه و تمسخر   بههندي را

در تماشاي » زاللي«اين سپهر كمال چون ماه نو باريك است و ة در انديش» هاللي«
ة تا طي مراتب عرفان ننمايد از جاد» مالك«. آب حسرت نزديك  بهاين محيط اعظم

. ادراك آن معذور  بهسر منزل كمال نرسد از وصول  بهتا» طالب«استفهام دور است و 
الفاظش دماغ ة خروش پرورده و گوشمال هم  بهرا» صامت«اش طبع  يسيلي صيت معان

 محال است »سليم«طبع ة آين پذيري شاهد مضمونش با صورت. هوش آورده  بهرا» شيدا«
 از خموشان »نوعي«جا  اين. خيال» صائب«شمع رأي   بهنماي سواد مكتوبش و معني

 .١نيوشان گوشان است نه از معني به نواز پنبه است و ميناي غلغل
گونه عبارات اگرچه انكاري محض است ولي با قراردادن آن در كنار مطالب  اين

المثل  في. هاي ديگر متفاوت است ه ديباچهالبتّ. گشا و روشنگر تواند بود ديگر بسيار راه
مآثر رحيمي بر ديوان عرفي شيرازي ة  تذكرمؤلّف, اي كه عبدالباقي نهاوندي در ديباچه

                                                   
, انتشارات برگ: تهران(علي ميرشكاك  تصحيح و تحشية يوسف به, محيط اعظم, عبدالقادر بيدل دهلوي  .1

١٣٧٠.( 



  ٣١٠  قند پارسي

  

هاي شعر فارسي از  جريانة نگاشته تقريباً ذكر هم, اعر تدوين يافتكه پس از مرگ ش
نهاوندي پس از ذكر خير عنصري و رودكي و . آغاز تا زمان نويسنده آمده است

 اسماعيل و الدين فردوسي و انوري و خاقاني و اديب صابر و ابوالفرج روني و كمال
ايراد اسامي ”قول نويسنده   بههموالناي روم و شيخ نظامي و اميرخسرو و ديگر اكابر ك

  :گويد عصر خود پرداخته است و مي  بهتر جريانات نزديك  به،“ايشان طول تمام دارد
و بعد از اين اميران كالم نيز جمعي ديگرند كه اسب فصاحت و بالغت در ميدان 

 سلطان حسين ميرزاي بايقرا كه, شناس اند و تا زمان پادشاه دانادل سخن دانشوري رانده
گويند ايشان را طرز سخن خاص و روش  مين ميمتقد, آن جماعت را الحال موزونان

اند و در زمان ميرزاي مومي اليه موالنا  بيضا نموده پسنديده بود و در آن فن يد
شير نوايي و بابافغاني و اهلي شيرازي و مكتبي شوشتري  علي ن جامي و ميرحٰمعبدالر

اند و طرز و روشي   دانشمندان و سخنوران بودهشاهي و ديگر و خواجه آصفي و مير
باشد،  ميان مستعدان نزديك مي طرزي كه الحال در  به, كه از قدما تجاوز نمودهخاصّ

 ,سنجان پسنديده اند و آن طرز را مستعدان و سخن ها كرده آفريني اختيار نموده سخن
صندوق و ة ن سراپردنشي اوين قدما از آن سه رهگذر حجلهاند و دو آن رغبت نموده به

سنجان سر در نقاب خاك كشيدند،  هاي منازل گشت و چون آن سخن گزين طاق زاويه
داني شدند، مثل شرف جهان و موالنا لساني و  جمعي ديگر صاحب عيار دارالعيار نكته

ي الهيجاني و موالنا محتشم كاشي و ضميري اصفهاني و شريف تبريزي و يحٰي
رين آشناتر روش متأخّ  به آن طرز را اختيار نموده و اندكياين طبقه نيز. بافقي وحشي

قلي ميلي و خواجه حسين ثنايي  ميرزا  بهكه نوبت جهانداري واليت سخن اند تا آن شده
 اصفهاني و حزني الدين ميرك صالحي و قاضي نورمحمدبياضي و  و ولي دشت

صبري ساوجي و اصفهاني و فهمي و حاتم كاشي و موالنا ملك و ميرالهي قمي و 
حضوري قمي و عرفي شيرازي و طوفي تبريزي و ميرصبري روزبهان و هاللي همداني 

سرايان بالد عراق و  اي و ديگر سخن نقي كمره و ميرزا حسابي نطنزي و شيخ علي
تر  مين شده و خواجه حسين ثنايي بيشباره منكر طرز متقد اين طبقه يك. خراسان رسيد

  .گويي نهاد هاز همه قدم در وادي تاز
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كه ضميري صفاهاني و محتشم كاشي و ديگراني كه آن طرز را پسنديده  با آن
باره خود را  اند در قيد حيات بودند و استاد آن زمان بودند، اين جماعت يك داشته مي
آن طرز و روش بيگانه ساختند و مستعدان ايران را طرز اين جماعت كه آغاز  از

اشعار آبدار ايشان را در سفائن , غايت خوش آمده  به بودگويي و زبان وقوع درهم تازه
دستور باد   بهگذشت نمودند و هرچه بر زبان حقيقت بيان ايشان مي خاطر خود ثبت مي

ة كه روزگار ميدان سخنوري و عرص شد تا آن صبا در سراسر ايران و توران سيار مي
النا عرفي شيرازي بياراست الزمان مو الجود حسان وجود فايض  بهفصاحت و دانشوري را

طبعش درآورد و ة اش نهاد و بكر معاني در حبال و عنان يكران سخن را بر كف كافي
استماع آن   بهعذار معاني روشن و گوش عالميان را زادن نونهاالن گل  بهچشم روزگار را

عدن گردانيد و طرز متقد رين كه قبل از زمان مين و متأخّآللي شهوار مخزن در
گذاري او در ميدان فصاحت اسب بالغت رانده بودند منسوخ  سنجي و نكته سخن

مردم ة ميان  بهميان مستعدان ربع مسكون پسنديده است ساخته طرز تازه كه الحال در
سخنوري و ة پاي, اين طرز معتقد شده  بهفاضالن اين فن و استادان اين علم, عالم آورده
  .پردازي را بدان نهادند مدار نكته
يخ ابوالفيض فيضي دكني در هندوستان و جمعي ديگر از فحول شعراي ايران و ش

مثل حكيم ركناي مسيح و حكيم شفايي اصفهاني و موالنا شاني تكلّو و ساير مستعدان 
طرز او آشنا ساختند و نفوذ و تأثير سخن را در   بهو موزونان اين روزگار طرز خود را

  ١…ك ساختنام نامي خود مسكو  بهمعنية خان سكّه
نهايت  متني ساده و در, چه نقل شد شايد براي ناآشنايان و بيگانگان اين فن آن

دانند كه اين  فن مي نويسان معاصر باشد، اما اهل مقدمهتعارفاتي از جنس افاضات 
ها و اشارات مختصر و موجزي از اين دست كه  دادن نام قرار هم ها و كنار بندي دسته

 ل برانگيز و شايان بحث و چون چه مطالب تأم“ان وقوع درهم بودگويي و زب آغاز تازه”
  .چرايي است و

                                                   
 .١٤٣-٦ ص, لج او, کليات عرفي شيرازي  .1
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 و در باب سطرسطر اين ديباچه چند, نگارنده اگر بيم اطناب اين بحث را نداشت
اين عبارات نيازمند تفسير و توضيح تفصيلي است و , نظر راقم  به.كرد چون مي

بندي شاعران  كه دسته  غرض اين.اني داردنظر موافقان و مخالف اش در ميان اهل نكته هر
اگرچه ايشان برخالف منتقدان عصر , براساس سبك و شيوه از قديم متداول بوده

 يعني برخالف ما كه امروز كلّ. تر است تر بودند و تقسيماتشان نيز جزئي حاضر، ريزبين
, كنيم  ميخراساني و عراقي و جز آن تقسيم  بهجريان شعر فارسي را از آغاز تا امروز

ها  رو، در بسياري از نوشته از اين. تر بود گذشته دقت در وجوه تمايز آثار شعرا بيش در
. شخص يا اشخاِص اندك بوده است  بهنسبت شيوه و طرز, نظرهاي ادباي قديم و اظهار

  :خوانيم ظهوري ترشيزي مية شيوة دربار,  تقي كاشياالشعارةصخالة المثل در تذكر في
ساحل   بهع اشعار قدما، مضامين غريبه و استعارات عجيبه از بحر خاطرتتبة واسط به

قصيده و غزل ,  اخسيكتيالدينروش عمادي شهرياري و اثير  بهآرد، و ظهور مي
 و توضيح اين تشبيه و تحقيق اين تمثيل از اين چند قصيده كه مرقوم قلم …گويد مي

  .١شود لوم ميگشته و تركيبي كه در اواخر قصايد وي مسطور شده مع
 عمادي و اخسيكتي را  كالِم,قدماة كه مالحظه فرموديد تقي كاشي از ميان هم چنان

گويد  اشعارش بلكه مية داند، اما آن هم نه در هم ر ميبيش از همه در شعر ظهوري مؤثّ
نثر هم نگاشته و رباعي   بههايي هاي مفصل و كتاب ، زيرا ظهوري مثنوي»قصيده و غزل«

توضيح اين تشبيه ”. گويد جالب ديگر اين است كه مية نكت. د نيز داشته استبن و تركيب
ة قصايدي كه او در تذكر[ز تركيبي كه در اواخر قصايد وي و تحقيق اين تمثيل ا

  .“شود معلوم مي, مسطور شده] كند خودش نقل مي
***  

فت كه مثالً شاعر مشخصي را سراغ گر  بهتوان اشاره در انتهاي بسياري از اشعار نيز مي
اين مسئله بسيار , از نظر نگارنده. طرز فالني گفتم  بهمن اين شعر را: گويد سراينده مي

 بلخي و حافظ محمد الدين راستي وجه تمايز شعر موالنا جالل به.  استاهميتحائز 
 يا شعر ؟قدر ناچيز است كه بتوان آن را ناديده گرفت شيرازي و سعدي شيرازي اين

                                                   
 .٨٢٣ ، ص٢ ، ج)١٣٦٩, انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد (كاروان هند, احمد گلچين معاني  .1
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عصرش چه مقدار در نگارش و  يام نيشابوري با آثار ديگر شاعران همكسي همچون خ
الشعرا   داشت كه بزرگواراني چون ملكتوجهه بايد حاد دارد؟ البتّنگرش اشتراك و اتّ

وجوه اتحاد و اشتراك نظر داشتند تا وجوه افتراق و اين ديدگاه نيز   بهتر بهار بيش
سراجي ة كه در قصيد چنان, قه نبوده استساب جهاتي مفيد است و در گذشته هم بي از

  :خوانيم سگزي مي
  ١طرز الفاظش چو الفاظ خراساني بود  كه اندر مدح تو داعي سراجي آنة بند  

 مان وجوه افتراق شاعران گذشته  بهتري  جديتوجهكنم امروزه ما نيازمند  اما گمان مي
اين   بهيژه در هند عهد تيموريو به, كه منتقدان ادبي قرون ماضي چنان ي آنتوجههستيم؛ 

داشتند  مبذول ميمهم.  
پرداز در  ق و نظريهبسياري از مطالبي كه شايد براي يك محقّ, كه گفتيم چنان

 كه(اش از ديگر شاعران  طرزي خاص و تأثيرپذيري  به اوتعلّقشناخت شعر يك شاعر، 
هاي  ديوانة باچ باشد، در دياهميتحائز ) طرح است جملگي در بحث نقد ادبي قابل

غالب دهلوي در تقريظي كه بر ديوان خود نگاشته در باب . شود شاعران مشاهده مي
سراي هند  اش از شاعران پارسي ام جواني او و پيروياي  بهگمراهي خود در فن سخن كه

راهنمايان و هاديانش كه همانا شاعران ايراني اما   بهشود، سخن گفته و سپس مربوط مي
  :بخوانيد. اند اشاره كرده است ند بودهه  بهمهاجر

جوي  گوي و گزيده در سرآغاز نيز پسنديده, هرچند منش كه يزداني سروش است
و كژي رفتار آنان را لغزش , ناشناسان برداشتية تر از فراخ روي پي جاد بود اما پيش

در خجستگي ارزش همقدمي كه   بهخرامان را مستانه انگاشتي تا هم در آن تكاپو پيش
هاي من خوردند و  درد آمد، اندوه آوارگي  بهمن يافتند، مهر بجنبيد و دل از آزرم

هاي مرا در  روي زيرلبي بيراههة خند  به شيخ علي حزين.آموزگارانه در من نگريستند
 آن هرزهة و زهرنگاه طالب آملي و برق چشم عرفي شيرازي ماد, گر ساخت نظرم جلوه

 سرگرمي گيرايي نفس حرزي  بهظهوري. يماي من بسوختپ هاي ناروا در پاي ره جنبش

                                                   
انتشارات دانشگاه : عليگر(اهتمام دكتر نذير احمد  به, سراجي  معروف بهين خراسانيالد ديوان سيد سراج  .1

 ).١٣٥١, اسالمي



  ٣١٤  قند پارسي

  

چالش   بهخودمة هنجار خاص  بهخرام و نظيري الابالي, اي بر كمرم بست بازو و توشه به
 اص منكلك رقّ, شكوه آموختگي اين گروه فرشته پرورشة يمن فر  بهاكنون. آورد

  .١پرواز عنقا  بهجلوه طاووس است و  بهرامش موسيقار،  بهخرامش تذرو است و به
هايي از نقد ادبي را  توان نمونه ها مي ترين ابوابي كه در آن يكي ديگر از مهم )ز

 ؛هاي متعدد فارسي است كه در هند عهد تيموري تأليف شده است سراغ گرفت فرهنگ
  بسي ديگر كه…غات واللّ  آصفي,الشعرا  مصطلحات,هايي چون چراغ هدايت فرهنگ

هايي از فرهنگ  بررسي و ذكر نمونه  بهتنها, در اين بخشجهت پرهيز از اطناب  به
 توسطل قرن دوازدهم اوة اين فرهنگ در نيم. كنيم  بسنده ميالشعرا مصطلحات
اشكاالتي كه بر آن وارد ة رغم هم مل وارسته تأليف و تدوين شد و علي سيالكوتي

ة سبت موضوع مقالمنا  بهها را هاي جالب و مفيدي هم دارد كه بعضي از آن بحث, است
فايده نخواهد بود كه ميان  ذكر اين نكته بي, اما قبل از آن. كنيم حاضر نقل مي

هاي  دان آن روزگار اختالفات بسياري بر سر واژه شناسان پارسي نويسان و لغت فرهنگ
از جمله كساني كه وارسته با او گاه سر نزاع داشت اديب و . داده است مختلف روي مي

خان آرزو بود كه از فرهنگ چراغ   عليالدين سراج, ر نامي معاصرشمنتقد و شاع
آرزو بر سر   بهاغلب انتقادهاي وارسته نسبت. هدايت او در ابتداي اين بحث ياد كرديم

مثالً وارسته ذيل اصطالح . استعمال اصطالحات هندي در زبان فارسي است
كه   مهماني باهم نويسند چنانتقريب دعوت و  بهاي كه رقعه”: نويسد مي» مهماني ةرقع«

  :خان آرزو. در هند مرسوم است
 اني بودـة مهمـلخت دل رقع نامه پرداختم از طفل سرشك

  .٢“ديده نشده] يعني ايران[در اشعار شعراي واليت , ليكن اصطالح اهل هند است
  :نويسد مي, بعد از ذكر معاني آن و بيان شواهد هريك» طره«طور ذيل لغت  همين

                                                   
، ٣ ج) ,م ١٩٦٧, ي ادبمجلس ترقّ: الهور(مرتبة سيد مرتضي حسين فاضل لكهنوي , کليات غالب فارسي  .1

 .٤١٦ ص
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ذبي كه عزيزان در صحت اين لفظ بدين معني دارند و گويند كه معلوم تذب”
نيست كه خان خالص موافق رسم هندوستان گفته يا اصطالح اهل واليت هم 

ق ع متحقّچه بعد تتب اند رفع شد، آن هند نيامده  بههست از اشعار شعراي مزبور كه
كه در شعر استادي گشت آوردن طره بدون لفظ دستار و عمامه جايز نيست زيرا 

  :قين در شعرالمحقّ ا خان سراجديده نشد، الّ
 دار ه ببيني تو طرهـوار هر ك طاووس بهر مزيد جاه همه داغ حسرت است

  ١.“پرغريب است, آورده
  :نويسد مي» هايهاي«وي در ذيل 

. حذف ياي حطي آخر نيز به… در صفت ناله و آه واقع شود, از اصوات است”
  :مؤمن استرآبادي

 گوش هوش يار رسد امشب به هاي و هويي مي
 ذور دارــا معـايهـرهـة پــريــن از گـنشيـهم

خان اعتراضي كه بنابر حذف ياي آخر هايهاي در اين   عليالدين المحاله سراج
  :اند علي حزين كرده محمدشعر شيخ 

 ا راـت مـايهاسـة هـاز گري تو چو شيشة شكسته دل بي
  .٢“شود رفع مي

را در شعر حزين محل اشكال دانسته بود، پاسخ » هايها«خان آرزو كه   بهرتيبت بدين
 ةللغا شود كه چرا در فرهنگ سراج متعرض خان آرزو مي» آل«ديگر ذيل لغت . گويد مي

هم   بهجا خوب در آنة شيراز ندارد بل شيش  بهتيشراب خصوصي”كند كه  تصريح مي
توصيف شراب شيراز ترزبان   بهايران ديارجميع شعراي ”: گويد وارسته مي. ”رسد مي

و سپس شواهد متعددي از محسن تأثير و وحيد و صائب و سليم و  .٣“اند گشته
  .آورد ميرنجات و مقيما مي
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جريانات نقد ادبي فارسي در هند عهد تيموري ة كه براي وقوف بر هم غرض اين
شود  ها معلوم مي فرهنگاز تورق اين . رو داشت هاي اين دوره را نيز بايد پيش فرهنگ

 كردن اصطالحات  مجاز يا غيرمجاز بودن داخلةانگيزترين مسائل در آن دور يكي از بحث
  .شهرت يافت» استعمال هند« بهاهل هند است در زبان فارسي كه

  کتابهاي نقد ادبي در هند
 نقد هاي مستقل ها يا رساله ابوابي كه برشمرديم كتابة تر از هم توجهشايد جالب ) ح

ه در قسمت نخست اين البتّ. ادبي باشد كه غالباً در قرن دوازده در هند تأليف شده است
ويژه  هايي كه به اما كتاب. زيست خان يادكرديم كه در قرن دهم مي  بيرامة از دخلي١مقاله

 ةاي با آثاري چون دخلي هاي عمده نقد تأليف شد تفاوتة در قرن دوازدهم در زمين
اشعار يك شاعر ة ها دربار ها آن است كه اين كتاب ترين اين تفاوت مهم. دخان دار بيرام

 .و گاه در رابطه با يك شعر خاص است
كارنامه است كه منير الهوري آن ة هاي نقد ادبي در هند رسال يكي از نخستين كتاب

طالب , يعني عرفي شيرازي,  و تحسين همعصرانشتوجهرا در نقد چهار شاعر مورد 
علت تأليف اين رساله چنان كه منير . زاللي خوانساري و ظهوري ترشيزي نوشت, آملي
گويد، حضور او در مجلسي بوده كه ارباب ادب و شعر آن   از آن سخن ميمقدمهدر 

خسرو دهلوي و سلمان   نيشابوري و كمال اصفهاني و اميرالدين روزگار امثال رضي
اين  .٢شمردند ـ خرد و خفيف مي  ياد كرديمكه از ايشان رين ـساوجي را در برابر متأخّ

بعدها . كند مذكور را در او تقويت مية تأليف رسالة انگيز, موضوع منير را برآشفته كرده
نام سراج منير نوشت كه اين   بهكتابي, اين رساله  بهخان آرزو در پاسخ  عليالدين سراج

آرزو . چاپ رسيده است  بهماكرم اكرا محمدكوشش   بهآباد م در اسالم ١٩٧٧هردو در 
هايش را  گيري دهد، غالب نكته جانب منير مي  بهدر اين رساله اگرچه گاه حق را

  :نويسد باره مي در اين, اساس دانسته بي
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سبب اشتباه است كه در اضافت تشبيهي و   بهبدان كه اكثر اعتراضات منير”
رين خصوصاً متأخّحق تحقيق آن است كه استعاره در . استعاره بالكنايه دارد

ع اند و تتب هايي كه بعد ايشان شعراي عهد اكبر پادشاه مثل ظهوري و عرفي و آن
يابد اين را مگر كسي كه خيلي   درنمي…طرز ايشان دارند رنگ ديگر برآورده

رين كسي كه اين طرز ملحوظ ندارد مهارت در اين فن داشته باشد و از متأخّ
طرز   بهسبب است كه ابوالبركات منير كهزند و همين  طور قدما حرف مي به

بر اين چهار شاعر اكثر اعتراض دارد و راقم را , الرحمة خسرو است عليه امير
  .١“ق شدوپنج ساله اين معني محقّ بعد تتبع سي
ط ديگري هم كتاب مهمخان آرزو ترتيب داده شد كه در نقد ادبي جايگاه توس 

 است ميان مؤلّفدرواقع داوري , موسوم استداد سخن   بهاين كتاب كه. ي داردخاصّ
ا ملّ. اي از قدسي مشهدي كه در ابتداي مقاله از آن ياد كرديم مدافعان و مخالفان قصيده

هاي قدسي نوشت و منير الهوري نيز در  شيدا تكلّو نقدي منظوم بر يكي از قصيده
 باطباييهمچنين جالالي ط. اي ديگر نوشت و از قدسي دفاع كرد جواب او قصيده

تر  نظرهايي كردند كه پيش ميدان آمد و كسان ديگري هم اظهار  بهدفاع از قدسي به
شيدا ) ابيات(در كتاب داد سخن خان آرزو ضمن نقل عين عبارات . ايشان نام برديم از

نظرهاي  شرح و سپس داوري ميان ايشان پرداخته و همچنين در باب اظهار  بهو منير،
  .٢ استديگران هم مطالبي گفته

 است الشياطين رجم يا جواب شافيادبي در اين دوره كتاب  هاي نقد از ديگر رساله
شعر عبدالحكيم   به سيالكوتي مل وارسته در جواب اعتراضات خان آرزوتوسطكه 

اين كتاب تاكنون در ايران و هند منتشر نشده ولي . تحرير درآمدة رشت  بهحاكم الهوري
  .٣چاپ كرده استة تصحيح و آمادظاهراً سيروس شميسا آن را 
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 صديق سخنور بلگرامي محمد نام دارد كه اآلزادةلّداد في مزالس تحقيقكتاب ديگر 
اين آزاد همان است كه در اين مقاله چند . علي آزاد بلگرامي نوشت غالم  بهدر پاسخ

, بالغتهاي  در آثار آزاد اعم از تذكره و رساله, كه گفتيم چنان. نوبت از او يادكرديم
هايي  نمونه, سرو آزاد پس از بيان احوالة او در تذكر. هاي نقد شعر پراكنده است نمونه

چنين شد كه سخنور . از اشعار سخنور را ذكر و سپس ايرادهايي از آن گرفته است
  .ق نگاشت ه ١١٦٧كتاب مذكور را در سال 

و بسياري از اشعار دفاع از خود اكتفا نكرد   بهگفتني است سخنور در اين كتاب تنها
, آبادي مطالب اين كتاب را مهربان اورنگ  بهپاسخ. تالفي نقد كرد  بهآزاد بلگرامي را هم

 يقدالصّ الزنديق في تكذيب تأديباو كتابي با عنوان . عهده گرفت  بهيكي از شاگردان آزاد،
 سخنوريق  صدمحمدة همراه رسال  بهدر دفاع از استاد خود ترتيب داد كه اين كتاب

  .١چاپ رسيده است  بهپور هند ق در رام ه ١٤١٧ اسي درحسن عبسيد كوشش  به
 رفيع محمد كه الغافلينةعبررساالت نقد ديگري هم در اين دوره نوشته شد مثل 

اعتراضات ميرزا فاخر مكين بر تعدادي از اشعار مولوي و سعدي و   بهسودا در پاسخ
تر در اين باب  جهت اختصار، از بحث بيش  به.خسرو و جامي و صائب تأليف كرد امير

حزين   بهترين جريان نقد آن دوره كه ترين و گسترده مهم  بهباب نمونه گذريم و من درمي
  .پردازيم شود مي الهيجي مربوط مي

  حزين نقدهاي مربوط به
، هند رفته بود  بهكشورش را ترك گفته و, دليل اوضاع نابسامان ايران  بهزماني كه حزين

نامي حضور داشتند كه از ورود حزين بسيار شادمان و  در هند شاعران و اديبان صاحب
ها  و اين فقط نه از آن جهت بود كه آن. خشنود شدند ولي حزين ايشان را وقعي ننهاد

جناب شيخ ”قول خان آرزو   بهشان نبود، بلكه هندي بودند و زبان فارسي زبان مادري
طور  رو، همان از اين. ٢“گذارد ران را مطلقاً وجود نميتأخّم, خيلي معتقد كالم قدماست
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علي و ديگران  كه گاه جمالت تند و تيزي در ذم شاعران هندي همچون بيدل و ناصر
كه در   چنان؛ر ايراني نيز چندان سر سازگاري نداشته استبا شاعران متأخّ, ١گفته مي

كه حزين  غرض اين .٢“ب ندادهكليم مطلق يك شعر را آ”: گويد مورد كليم همداني مي
گوي اين دوره  ويژه هنديان پارسي پسنديده و به سبك هندي را نمية اساساً شاعران دور

او از ميان شاعران و نويسندگان هند، فيضي و . دانسته است مايه و ناشاعر مي را بي
اقف همچنين كالم و. ٣زيستند تأييد كرده است برادرش ابوالفضل را كه در قرن دهم مي

اما . ٤در نظر حزين بد نيست, وقوع است  بهگويان متمايل الهوري بتالوي كه از ساده
گرفتند و همين امر  ديگر شاعران هند همواره مورد طعنه و استهزاي حزين قرار مي

هايي را در نقد  باعث شد تني چند از ايشان كه زهر زبان حزين را چشيده بودند، رساله
. نظر خود، او را در چشم ديگران خوار و خفيف كنند  به,اشعار او كارسازي كرده

  :نويسد حسيني مية حسين دوست سنبهلي در تذكر
از ديوان شيخ پانصد بيت آورده كه , افضل ثابت محمدپسر ,  عظيم ثباتمحمد

مضمون آن از ديگران است و باعث بر اين امر آن شد كه شخصي از اعزه بيتي از افكار 
 قطع :شيخ در جواب نوشت. تقريبي از براي شيخ نوشته بود  بهثابت را افضل محمد مير

چون .  افضل دزديدهمحمدرتبگي اين بيت مضمونش از فالن شاعر است كه  از بي
حركت آمد و در چند روز پانصد   به افضل ثبات آن رقعه بديد، عرق حميتشمحمد

  .٥بيت شيخ را ضايع ساخت
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رزو را براي حزين خواند كه اين بيت از آن همچنين روزي كسي غزلي از خان آ
  :غزل بود

 دريا بخشيد  بهخود داشتة سـچه در كي آن  اين تنگي ظرف  بهخجل از روي حبابم كه  
  :حزين بيت را چنين اصالح كرد

 دريا بخشيد  بهتـخود داشة چه در كاس آن  اين ظرف تنك  بهخجل از روي حبابم كه  
كند و  ز كيسه تا كاسه و از تنكي تا تنگي فرق نمياين بابا ا” :آرزو گفتة و دربار

  .١“داند باز خود را شاعر مي
 ترين دوران نقد ادبي فارسي را نظرها بود كه درخشنده گونه برخوردها و اظهار اين

قرار   بهتقريباً, چه در دفاع و يا در انتقاد از شعر حزين نوشته شده آنة هم. وجود آورد به
  :٢زير است

 آن كوشيده تا ابيات فراواني از مؤلّفتر گفتيم  عظيم ثبات كه پيش محمدنقد  .١
ولي , اصل كتاب در دست نيست. حزين را از جنس سرقت ادبي بنماياند

 . تأليف واله داغستاني نقل شده استالشعرا رياضة هايي از آن در تذكر بخش
برانگيز  ل تأمخان آرزو كه بسيار خواندني و  عليالدين  تأليف سراجالغافلين تنبيه .٢

 .كه موارد بسياري از انتقادهاي آرزو نامربوط و از سر عداوت است  ضمن آن؛است
عارف ة گفت  بهخان گرديزي كه چاپ نشده و د فتح عليسية  نوشتالباطل ابطال .٣

  .شود ي اردو، كراچي نگهداري ميانجمن ترقّة اي از آن در كتابخان نوشاهي نسخه
خود ة  كتابي در اين باب ننوشته ولي در تذكرعلي آزاد بلگرامي غالم مير .٤

 . از حزين در برابر برخي اعتراضات آرزو دفاع كرده استعامرهة خزان بهموسوم
.  محسن اكبرآبادي كه از شاگردان آرزو بودمحمد  تأليف ميرالشعرا محاكمات .٥

اين كتاب در دفاع از اعتراضات آرزو بر اشعار حزين است و تاكنون منتشر 
 .ستنشده ا

  .حزين  بهاي نامعلوم در اعتراض  از نويسندهالحق احقاق .۶

                                                   
 .٥٠ ص, شيد، كتاب ماهالر نقل از مقالة نجم به  .1

 .٥١-٢ صص, همان. شيد استالر گزارش دكتر نجم آنچه بعد از اين نوشته شده بنا به  .2



  نقدهاي حزين الهيجي و منتقدان وي درآمدي بر نقد ادبي در هند عهِد تيموري با نگاهي به  ٣٢١

  

  .نظرهاي آرزو  از امام بخش صهبايي در دفاع از حزين و نقد اظهارقول فيصل .٧
 . نيز از امام بخش صهبايي و باز در دفاع از حزين استاعالءالحق .۸
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توانيد در كتاب شاعري در هجوم  ترين اين رساالت را مي هايي از مهم بخش
  .منتقدان، تنظيم و تأليف استاد ارجمند جناب آقاي دكتر شفيعي كدكني بخوانيد
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  عنوان يك عارِف كامل  بهحزين
  ∗شميم اختر

 دست، حكيم و طبيب و فلسفي امه شيخ علي حزين، شاعر برجسته و نويسندة چيرهعلّ
گويي محتاج تعارف نيست، اما در دورة  در سخن. جميع علوم بوده است  بهو آگاه

زمرة  صفويه كسي از دانشوران معاصر و نيز بعد از آن، چنين جامع جميع علومي را در
  .اين امر در حق چنين صوفِي صافي انصاف نيست. شمار نياورده است  بهصوفيان

. انه متصور نيستتصوف تعصّب مذهبي، زندگاني مدليل بهدر دورة شاهان صفوي، 
كرد كه آن ماية  نبايد فراموش. شيخ علي حزين يادگار آخرين دور دولت صفويه بود

اند، شيخ علي حزين الهيجي هم داشته   بودهغيره دارا كه شيخ سعدي واين عرفاني 
 او. كرد چشم عبرت بين مشاهده  بهحزين زوال و خاتمة عهد دولت صفويه را. است

 اعتقاد , كه در ميدان عرفان مرتبة بلندي دارد,عارف كامل، حضرت عبدالقادر گيالني به
 شان شعرعرفان در وجود حزين چنين بود كه در زندگي حقيقي او و در ديو. ١داشت

خواهم همة آن اوصاف عرفاني را كه براي يك صوفي صافي الزم  مي. نمايان است
  .است در كالم حزين بجويم

  :امه شبلي نعمانيقول علّ به
  .٢“خمير ماية عرفان اصالً عشق حقيقي است كه سر تا پا جذب و جوش است”

                                                   
  .استاد فارسي دانشگاه هندوي بنارس  ∗
  .۲۲ ص،  م١٩٣٤آباد،  اورنگ  مولوي عبدالحق،ةمرتب، رياعقد ث :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهي  .1
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  عنوان يك عارِف كامل  بهحزين  ٣٢٣

  

عشق   بهيم كهامة موصوف، آن عشق را ببين علّحيات سوانحتوانيم در نوشتة  ما مي
زيبا رويي   به شد؛ چرا كه شيخ علي حزين الهيجي هم در ايام شبابمبدلحقيقي 

همة در نيز حزين . ل گرديدعشق حقيقي مبد  بهاين عشق مجازي. فريفته شده بود
  .ازدواج نداد  بهد و تن بواش را مجرد زندگي

 كه جذبة عشق وقتي.  مختلف دارد كه طريق اهل عرفان استيعشق حقيقي واردات
رود و رفته رفته اهميت دنيا و  شود فرق بين دوست و دشمن ازبين مي حقيقي غالب مي

شود و در خاطر  شود و لذّتهاي عيش و عشرت عارف كامل تمام مي مافيها هيچ مي
  :گويد شود كه مي تي جاري ميگيرد و بر عاشق چنين كيفي عاشق جمال معشوق جا مي

  ها آيينـه سيـماي دگر دارم در اين آييـنه   تماشاي دگر دارمپرست اينجا نيم صورت  
بايد كه در آيينة شعرهاي حزين آن همه مدارج و دستورهاي عرفاني را ببينيم كه 

 يعني شريعت، طريقت، ؛اند ل شدهئدانشوران ادبيات براي شعرهاي عرفاني قا
دهد تا  نشان ميالوجود، مرشد كامل يا سالك كه راه منزل معشوق حقيقي را  وحدت

  .١ او جلوة محبوب را ديدار كندکمک بهكرده راه  عاشق گم
شود و يا پيدا است  چه كه ظاهر مي در نگاه عارف كامل در اين جهان حادث هر

شود كه  حتّي مجبور مي. بيند شييء جلوة محبوب را مي مرضي الهي است و در هر
من تو شدم تو من ”گويد  ه ميرسد ك منزلي مي  بهو رفته رفته» اوست همه«بگويد 

انه در كالم حزين تصوفاين همه منزلهاي م. »اَنَاالحق«گويد  آيد كه مي و وقتي مي“ شدي
  :گويد بيت مياين وجود دارد؛ چنانكه در 

  در آن روزي كه كردند آبياري خاك آدم را
  نمـك پروردة شور مـحبت شد خمـير من

حزين عشق را دين و ايمان . ان استحزين بندة عشق بود و عشق خمير ماية عرف
  :تصور كرده گفته است

 مهر تو در خاك روم ملتم اينسـت با درد تو بودم عشق تو زادم من و با با
  :گاه بناي همة آفاق است  حزين، عشق شيرازة نظام عالم وتكيهدر نزد

                                                   
  .يابيمبتوانيم  ها و كتابهاي ديگر مي اند كه در تذكره دهدابت نسشيخ علي حزين  بهي كشف و كرامات را بعض  .1



  ٣٢٤  قند پارسي

  

 ديواِر محبت پشت دو جهان است به شيرازة اوراق دو عالـم بود از عشـق
  :گويد اي ديگر ميدر ج

  دايـــرة آســمـــان زاويــة خــاكـــدان
  اي است در بر پهناي عشق تر از نقطه تنگ

  :گويد عشق در رگ و پي حزين آنچنان سرايت كرده بود كه خودش مي
  عشق است، باقي افسانه]همه[ در ســرا پـردة وجـود حـزيـن

اي  دنبال وسيله  بهرب،عاشق در جستجوي وصال محبوب سرگرم و پريشان و مضط
  :گويد حزين مي. است كه براي حال زار او سبب راحت باشد
 ز زلفش نامة مشكين ختام آورد مستان را صبا از منزل سلمي سالم آورد مستان را

شده  سازد و در خيال خود گم تر مي اي عاشق را افزونسالم و پيام معشوق تمنّ
  :گويد مي

ه چون سنبلنسيم نو بهار آمد پريشـان طر  
  صبوحي نرگس مخمور جام آورد مستان را

ديوانه اگر اميد وصال محبوب را دارد بايد صبر و تحمل پيشه كند و خيال آبرو هم 
  :اين جذبه را حزين بدين صورت ظاهر كرده است. نماند براي او باقي

  برون از خرقة ناموس و نام آورد مستان را  دريدنهاي جيب غنچه از باد سحرگاهي  
هنگام پيام وصال محبوب، برپا شدن جشنهاي شادي و مسرت هم الزم است و در 

 محفل سرود و شمع آراستن، باعث اظهار مسرت و پذيراي معشوق ,چنين موقعي
معشوق حزين . آرايند كرد كه در محفل صوفيانه بزم سماع هم مي نبايد فراموش. است

  :گويد  حزين ميمحبوب حقيقي است كه در سراسر عالم وجود دارد و
  دو عالم خلوت يار است مطرب پرده را سركن

  سـروش خاص او در بزم عام آورد مسـتان را
اين است كه . كند كاربردن صنعت مطابقه لذّت ديگري پيدا مي ه ب,در بيت مذكور

الزم است و در بزم عام پرده سركردن مطرب لطف ديگري دارد؛ » پرده«براي خلوت 
  .ركردن پرده، سبب افشاي رازهاي سربسته خواهد شدچرا كه در بزم عام س



  عنوان يك عارِف كامل  بهحزين  ٣٢٥

  

عاشق هنوز پايبند دستور شرعي . در عرفان، شريعت هم مرتبة مخصوصي دارد
را تماشا سجود است و در حالت نماز هم جلوة محبوب در  وقت سحر  بهاست و

  :بيت ضبط كرده استاين ت را در حزين اين كيفيِّ. كند مي
  ت چنين سازيسحر در پاي خم بوديم سرمس

  خيــال قـامـت او در قيــام آورد مســتان را
حزين .  تفريق مذهب و ملّت و رنگ و نسل را مقامي نيست,در منزل عشق

  :گويد مي
  كه مورلنگ همراهي كند چابك سواران را  آن ماند  بهياران  سلوكم در طريق عشق با  

  :كند ن مياين صورت بيا  بهحزين در بيت ديگر اين تفاوتهاي مختلف را
  لـب سـاقي خـيـاِل صـلح شـيخ و بـرهـمن دارد

  جام آورد مستان را  بهشراب كفر و دين سوزي
  : ديگر گفته استيدر بيت

  نزاع كفـر و دين برخاسـت تا برقـع برافكندي
  كند شيخ و برهمن سجده آن محراب ابرو را

  مرشد و سالك و عارف كامل
دن و آموختن حاصل شود، بلكه احساس در حقيقت عرفان چيزي نيست كه از خوان

منزل مكاشفه و   بهشود و آهسته آهسته خود پيدا مي  بهدروني و باطني است كه خود
  .رسد، جايي كه خطرات گم كردن راه هم وجود دارد حال مي

 »مرشد«نام   بهزبان فارسي او را پير و راهبري است، كه در  به احتياجبنابراين
 ,تصوفچنان بلند است كه وقتي ارباب يه، مرتبة مرشد آند صوفزنشناسند و در  مي
هاي كيف و سرور، جام و سبو،  واژه ا بخواهند اظهار نمايند، الضمير خود را مي في ما

مغان  نام پير بهراهنما از مان آن زكنند و در  ميكده و پيمانه بيان ميساغر و مينا، 
  .كنند مي ياد

  :قول علّامه شبلي نعماني به



  ٣٢٦  قند پارسي

  

 رندي و سرمستي مربوط بودند  بهها كه  اين است كه آن همه واژهتصوفز اعجا”
  .١“ترجماني حقايق و اسرار وابسته شدند به

، نقل، جاي مرشد، لفظ ساقي و لوازم ميخواري، ميكده، جام، سبو، شيشه، صراحي به
گزك، نشئه، خمار، صبوحي، مطرب، نغمه، سرور و اين همه را در شعرهاي عرفاني 

برند و اسرار و رمزهاي رقيق  كارمي هتوضيح مدارج و واردات عرفاني ب نيم كه دربي مي
  :نمايند اين همه واژه ظاهر مي  بهعرفاني را

باالخره بر عاشق آن حالت . بينيم اين همه احوال را ما در شعرهاي عرفاني حزين مي”
آن وقت بين آيد و  اما درنظر نمي. جا وجود دارد شود كه معشوقش در هر جاري مي

  .“ماند مي عاشق و معشوق فقط حيراني و پريشاني خاطر باقي
  :گويد حزين مي

  ميان ماه و تو صد پرده حايل افتاده است  در تنـي و هنـوزبصـر و روح چـو نـور و   
  :كند اندازة استفسار ظاهر مي  بهاين حيراني و پريشاني خاطر را حزين

 اي يار نه در كوچه و بازار، كجايي؟ گهت كوچـه و بازار با آنكه بود جلوه
  :دساز  ميآشکارهمين خيال را در جاي ديگر بدين صورت 

  اما نتـوان گفـت كه جانـانه كـدام اسـت  سر تا سر اين دشت پر از جلوة ليلي است  
 كامل است تا بر عاشق زار، يعارف  بهدر گشايش رازهاي سربسته، حتماً احتياج

 الزم است كه عاشق هم در جستجو و تالش بنابراين. كند نادراك اسرار الهي را آسا
حزين اين احساس را در اين شعر . خود و سرمست و گم كند محبوب، خود را بي

  :چنين توضيح داده است
 مسـتانه بگو رمـزي بگشـاي معما را ساقي قدحي درده از خود بستان ما را

براي آن .  هشياران نيستدرك اسرار الهي يا ديدار جلوة محبوب حقيقي، قسمت
  :چنانكه حزين گفته است. حالت، تحير و سرمستي هم الزم است
 زدگان دانند آن عارض زيبـا را حيرت گنجد در ساغر هشياران اين نشر نمي
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  عنوان يك عارِف كامل  بهحزين  ٣٢٧

  

تر  هر طلب، افزون نشيند، بلكه با اي است كه تشنگي او فرونمي عارف الهي تشنه
زين ببينيم كه سراسر از بادة عرفان لبريز اين حالت تشنگي را در يك غزل ح. شود مي

  :است
  ابــر كفــت بنــازم فيــضي بيــار ســاقي 
  برخيز و جلوه سركن بگشاي حور مشكين     

  روي كـارم  ساغر بده كـه آيـد آبـي بـه        
 از شـيوة نـگاهـت وز جـلـوة جمـالـت

  گرد سـرت بگـردم جـامي بيـار سـاقي      
  بعد از دم بهـاران شـد مـشكبار سـاقي        

  ل غبـار سـاقي  از زهد خشك دارم در د  
 مي در پيـاله دارم گل در كنـار سـاقي

  اوراق زهـد و تقـوي بر باد ده حزين را
  از خـون توبـة ما بشـكن خمـار سـاقي

هاي ساقي و ميكده، جام و مي، نشئه و خمار، خم ابرو و طاق ميخانه باهم  واژه
خواهم دو  اما مي. ميابي جا مي مهاند كه در بيان راه طريقت، در شعرهاي حزين ه مربوط

  :سه بيت ديگر را همينجا نقل كنم
  طاق ميخانة مستان خم ابروي تـو بـود        

 سازد چشم فسون مي نشئه در طينت مي
  صاف پيمانة عرفان رخ نيكوي تـو بـود        

 ها نرگـس جادوي تو بود سـاقي ميـكده

  آزاد از شريعت
پيش عرفا، بين گبر و . دمان بعد از ادراك اسرار الهي، عارف كامل پا بستة شريعت نمي

كند؛ خواه  هر سو، محبوب خود را ديدار مي  بهنماند؛ چون او نمي مسلمان تفاوت باقي
جا معشوقش حضور دارد، و در آواز محزون مؤذن و در  مهدر كعبه و خواه در كليسا، ه

  .شنود صداي ناقوس كليسا، عاشق صداي دلنواز معبود حقيقي را مي
كند ين الفاظ بيان ميا ات را بحزين اين كيفي:  

 صاحـب دالن شــناسـند آواز آشـنا را خواه از لب مسيحا خواه از زبان ناقوس
حزين گفته . ماند رسد كه دل تابع عقل نمي  مييآن منزل  بهطبع آزاد مرد عارف

  :است
 دانم ولي من كافرم گر سبـحه از زنار مي ِزكف در عاشقي سررشتة دانش رها كردم

  :گنجد عارف قيل و قال شيخ و برهمن نميدر خاطر 
  لب سـاقي خيـال صـلح شـيخ و بـرهمـن دارد

  جام آورد مستان را  بهشراب كفر و دين سوزي



  ٣٢٨  قند پارسي

  

بندي رسوم فقط تصنّع و رياكاري و يحتّّي در اطوار طريق شيخ و برهمن پا
  :گويد  مي است واي تصور كرده حزين دل شيخ و برهمن را بتخانه. ظاهرداري است

  دانـي تـو در بتـخـانة انديشــة ديـني نمـي
  داند دل گبر و مسلمان را كه عارف كعبه مي

 يابي كه كند كه بيا و شهيد عشق شو كه در آن لذّتي مي و زاهد خشك را دعوت مي
  :توان يافت آب كوثر نمي به

 لذّت شهد شهادت است كوثر كجا به ن و بـبينـغ گلو تر كـآب تي زاهـد به
داند و  بند شريعت است، دفتر فتاوي را مرضي رضاي حق ميياعر آزاد پاچون ش

  :گويد مي
  اي قاضي اگر خواهي گردد ز تو حق راضي

  رو آتــِش مـي در زن ايـن دفتـِر فتـوي را
رسد كه در بتخانة دل عاشق،  منزلي مي  بهدر طلب حق و يا در منزلهاي عرفاني

  :گويد زين ميح. شود عكس معبوِد حقيقي جاگزين مي
 كعبه لبيـك زند بر در بتخانة ما داغ سوداي تو دارد دِل ديوانة ما

رونق كون و مكان با شمع كعبه و بتخانه نيست، بلكه جلوة محبوب است كه پرتو 
  :آن كون و مكان را روشن كرده است

  عـالـم آراسـت فـروغ رِخ جـانـانة ما  شمع ظلمتكدة كعبه و بتخانه يكيست  
 رسد، آن مقام مي  بهشود و صوفي  بر عارِف كامل، عرفان الهي ظاهر ميوقتي كه

  :گويد بيند و مي كند، جلوة محبوب مي سو نظاره مي هر به
 عالم همـا عيـان اي پرتو رخ تو به ايست دار مهر تو هر جا كه ذره آيينه

  اَنَاالحق
ود را از محبوب خود تواند خ عارف باهللا نمي. شود منزلهاي عرفاني همينجا تمام نمي

رسد اينجا مي  بهخودي ر كند و در حالت بيجدا تصو:  
  دانـم دانـم نمي جـدا از موج دريـا را نمي  دانم دانم نمي ز خود دور آن دل آرا را نمي  



  عنوان يك عارِف كامل  بهحزين  ٣٢٩

  

افتد، منصور حلّاج  و آن وقت كه حجاب من و تو از ميان عاشق و معشوق مي
حزين، منصور صفت، از رفتن سوي دار . شود ميدار  و بر سر آن بر» اَنَاالحق«گويد  مي

  :گويد ابايي ندارد و مي
 منصور صفت بر سر دارست دل ما زين جرم كه شد پرده در راز محبت

حكم كفر دارد و گناه عظيمي است، اما پيش صوفيان، » اناالحق« گفتن ي دينلحاظ به
  :حزين گفته است. اناالحق گفتن جرمي ندارد

 اين پردة مخالف در گوش دل موافق آيــد از در و بـام ق مـيآوازة اَنَـاالحـ
اي در  امه حزين در علم موسيقي هم مهارت كلّي داشت و رسالهبايد دانست كه علّ

در شعر باال از علم موسيقي استفاده كرده، لفظ مخالف و . علم موسيقي هم نوشته بود
در لغت، . يادتر شده استكاربرده كه لطف شعر ز  بهگوش دل موافق را بدين صورت

آيد كه براي  مي» اناالحق«از در و بام صداي . معني صوت موسيقي است  به»مخالف«لفظ 
  :گويد لذا حزين مي. عاشق خوش است، اما بايد كه عاشق پرده سنج هم باشد

  گر پرده سنج عشقي بگشاي گوش و بشنو
 در گـوش دل گـداي خـرابـات عشــق را

  ق منصـــور و دار هـر دوگوينـدة اَنَـاالحـ
 انّـي اَنَـــااهللا از در و ديــــوار آمـــــده

  وحدت وجود
وقتي كه بر عارف كامل، نشئة . الوجود از مراتب روح است در شعر عارفانه وحدت

داند كه در اين جهان  بيند و مي جز جلوة صانع مطلق چيزي نمي كند عرفان غلبه مي
 كه هست ابيات متعددي ,در غزلهاي حزين.  نيستماسواي وجود باري تعالي چيزي

حضرت موسي   بهواقعة مربوط. كند كه دل حزين از بادة عرفان لبريز بود اين را ثابت مي
نگرم  هر سو كه مي  بهگويد كه حزين مي. و جلوة باري تعالي روي كوه طور، مسلّم است

  :آتش سوزاني است
  نگرم آتش سوزاني هست رف ميهر ط  منم آن موسي سرگرم مه در طور وجود  

هر سو كه نگاهي افكند جلوة   بهچون. معني جلوة باري تعالي است  بهسوزان، آتش
  :گويد حزين مي. تالش و جستجو نيست  به احتياجبنابراين. محبوب است

 اي كاشــانة اوســت دل هـر ذره نشان ز آن يار هر جايي چه جويي
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در طرز . ماند مين  عاشق و معشوق باقيبراي غريق عشق، تفاوتي ميان عشق و
  :حزين

  چون وصـل در نگنجد هجـران كجاست اليق
  آري كي است اينجا معشوق و عشق و عاشق

  :حزين گفته است. و اكنون در خاطر عاشق تمنّايي نيست
ــده  ــار آمـ ــاس طلبكـ ــوب در لبـ   مطلـ
  مســتور بــود چهــرة زيبــانـگار مـا    

 يستجز يار هيچ كس سِر بازار عشق ن

ــه  ــود را ب ــده   خ ــتار آم ــاز پرس ــد ني   ص
  وار بــر ســر بـــازار آمــده   مســتانـه
 هـاي خـريـدار آمـده شـيوه يوسـف به

  :كند لوجود را حزين بدين صورت حل ميا تمسئلة وحد
 خـرد پيـِر خرابـاتي ديـوانـة اوسـت عشقست كه عالم همه افسانه اوست

  :گويد جاي ديگر مي
  غر و هم باده و هم مستهم شيشه و هم سا

  هم ساقـي و هم نايـي و هم نـاي و نوايـي
شود  گذشته از واردات عشق، چند نكتة عرفاني ديگر هم در بيتهاي حزين يافت مي

كه شاهد طبع عرفاني شيخ علي حزين است، اما اين مقالة مختصر، متحمل تفصيل آن 
مثالً در ميدان عرفان، . كنم اكتفا مياين عنوان از  بر نقل نمودن چند بيت بنابراين ؛نيست

  .ا، صبر و فنا هم در اوصاف يك عارف كامل الزم استقناعت، استغنا، تمنّ
  اترك تمنّ

  نه آزي هست پيش من، نه مستقبل خوشا حالم        
  چيـنم   ز رنج و راحت گيتي گل مقصود مي       

 كنـد آيينــة دل را نظـر بســتن مصفّــا مي

  روز و فـردا را   ام ام   يكي از قطع خواهش كرده    
  ا راام از پـــاي دل خـــوار تمنّـــ بــرون آورده 

 تماشـاهـاسـت در پرده همي ترك تماشـا را
  :گويد در يك غزل ديگر مي

 بجز ترك تمنّا گر تمنّاي دگر دارم حرامم بعد احرام ره فقر و فنا بستن

  صبر و قناعت
» اندك چيزي  بهراضي شدن«معني لغوي آن . در ضمن استغنا، صبر و قناعت هم هست

شود و  نياز مي گفتة حزين هر كه در خاطرش قناعت باشد، از طلبهاي ديگر بي  به.است
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سبب قناعت هر دو جهان تابع   بههاي كون و مكان فارغ است و مرد قانع از رنگيني
  .مثل مورلنگ كه حاجت ياري سليماني ندارد. اوست

  :گويد حزين مي
 ملك سليمان چه حاجت است مور مرا به زير نگين قناعـت اسـت كون و مكان به

  فنا
 عارف كامل، جهان فاني است، اصالً هيچ حقيقت ندارد، بلكه زندگاني مثل قيد در نزد

  :گويد حزين مي. و بند است
  مـن صـيدم و دام زنــدگاني  

  مزاق پخته مغـزان     باشـد به 
 دارد اجل از حيات من ننگ

ــدگاني  ــدام زنـ ــدان مـ   زنـ
ــدگاني  ــام زنـ ــشة خـ   انديـ

 ـدام زنـدگـانـيـك م بهازـنـ
  :شيخ سعدي در همين مضمون غزلي سروده است

ــي ــدگاني  اي ب ــرام زن ــو ح   ت
 روي خوش تو زنده بودن بي

  تـو كـدام زنـدگاني       خود بـي  
 نام زنـدگاني مرگ اسـت به

در غزل شيخ سعدي رنگ عاشقانه غالب است، اما در غزل حزين رنگ عرفاني 
  .ظاهرتر است

رسد خود را در عشق محبوب حقيقي فنا  مرتبة كمال مي هبمرد عارف كامل وقتي 
  :گويد حزين مي.  استتصوفكند و فناي في اهللا منزل آخرين  مي

 خود كردن از نفي خود دل آرا اثبات به تا خود نكند فاني صوفي نشـود صـافي
  :گويد در يك بيت ديگر مي

 داني ِستان چه مي لاي از د تو دل نداده دانـي بقــيه جســم و جهـان چـه مي

  منابع
 .مج جلد پن،شعرالعجم: شبليالعلما محمد  شبلي نعماني، شمس .١

، جامع برقي )عليگ(مرتبة مولوي عبدالحق ، عقد ثريا :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهي .٢
 . م١٩٣٤، پريس، دهلي
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  سهم دکتر شفيعي کدکني در معرفي حزين
  ∗فرهاد طاهري

دانشگاهي (ان و ادبيات فارسي در دوران معاصر زبميان محقّقان و استادان  ترديد در بي
هندي از آن استاد شفيعي کدکني  بيشترين سهم در معرفي علمي سبک) و غيردانشگاهي

مخصوصاً متقدمان اين (ت فارسي يادآوريم که اغلب استادان زبان و ادبيا بهاست و اگر 
تحقيقات در  )اند رشته که بنيانگذاران رشتة دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي بوده

و در , اند سبک خراساني و عراقي معطوف داشته پژوهي خود عمدة توجه را به باد
سبک هندي شده   بهيسي نيز کمترين توجههاي دروس رشتة زبان و ادبيات فار سرفصل

شناسي هندي بيشتر  اهميت پژوهشهاي استاد دکتر شفيعي کدکني در حوزة سبک, تاس
دو کتاب اختصاصاً , شاعرانميان مجموعة آثار تحليلي استاد دربارة  از. شود آشکار مي
  :هندي است شاعر سبک دربارة دو
دربارة حزين »  در هجوم منتقدانيشاعر« دربارة بيدل دهلوي و ها آيينه شاعر
تأييد و تصديق محقّقان و منتقدان حوزة نقد ادبي و تاريخ  به, هردو کتاب .الهيجي

في سبکتاادبيهندي است  بهترين معر.  
شاعري در هجوم «معرفي و بررسي کتاب  اهد کوشيد تا بهودر اين مقاله نويسنده خ

  .بپردازد» منتقدان
  انگيزة نخستين تأليف کتاب

در انگيزه تأليف » حزين در عصر ما«عنوان  با در فصل اول کتاب دکتر شفيعي کدکني
اهميت آن من بخش اعظم اين  و نظر بهکند که شنيدني است  را بيان ميکتاب داستاني 
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 ,حدود چهل سال پيش ازين” .کنم اندکي اختصار و حذف در اينجا نقل مي داستان را با
) ه ١١٠٣-١١٨٠(وقار چند غزل از غزلهاي حزين الهيجي  وقتي مردي سالخورده و با

نام خود  به, در بعضي از مجلّات تهران, تغيير تخلّص شاعر اواخر عصر صفوي را با
سرايي که  بزرگترين غزل«گفت , آن پيشاهنگ شعر نو فارسي, نيمايوشيج, داد انتشار

او استاد شعر و ”: همتاي غزل عصر ما گفت شهريار استاد بي. »ام اوست تاکنون ديده
ام در آثار  من سوز و حالي که در اشعار اين استاد بزرگ ديده. استادب و پير طريقت 

گلک يکي از شاعران  و در غزلي خطاب به, “ام يک از شعراي کنوني مشاهده ننموده هيچ
  :گيالني گفت

 کعبه آنجاست اگر راحله داري گلکا ببر» غواص«ه گقضاوت گوهر من به
شک او بزرگترين غزلسرايي  بي”: يکي از مشاهير نوپردازان آن روزگار گفتو 

ديگري از همان رشتة شاعران نوپرداز و “ برد توان با شجاعت از او نام است که مي
توان خواند و احساس نکرد که عمر غزل  در اين زمان تنها غزلهاي او را مي”: گفت

  .“سرآمده است
, ياما در آن, نام يک تن از اهالي عصر ما به,  حزينيانتشار مقداري از غزلها

شعِر او بود و همگان دفترها را همه جا زمزمة . غوغايي در محافل ادب برانگيخته بود
نيز ] دکتر محمد شفيعي کدکني[نگارندة اين سطور . آراستند مياو غزلهاي برجسته  به

تقريباً بخش اعظم غزلهاي او را . مبود» شاعر بزرگ عصر«شمار اين  يکي از شيفتگان بي
 که در کتابخانة آستان قدس رضوي گرم ۱۳۴۰ي از روزهاي سال ز رو.در حافظه داشتم

ناگهان متوجه شدم که يکي از ابياتي که , هاي عصر صفوي بودم مطالعة يکي از تذکره
 عمل مؤمن .نام حزين الهيجي آمده است در اين تذکره به, نام آن استاد در حافظ دارم به

يکي  به, اندکي آن سوتر. گذاشتم» مينتض«حساب  ت کردم و آن را بهرا حمل بر صح
نام آن شاعر معاصر در حافظة من  باز از حزين برخوردم که پيش از آن به, دو بيت ديگر
گونه ممکن است  چه, و با خود گفتمتأمل پرداختم  قدري در اين مسأله به .ثبت شده بود

خانه مراجعه فهرست کتاب رفتم به. آن هم از يک شاعر, هر دو سه مورد تضمين باشد
اي از آن در همين کتابخانة   چاپ شده و نسخهحزين ديوانديدم از قرار معلوم . کردم

 را خواستم و شروع حزين ديوان. موجود است] منظور کتابخانة آستان قدس رضوي[
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بينم يا در عالم خيال و توهم سير  در آغاز مثل اين بود که خواب مي. ورق زدن کردم به
 تمام . خيالنهنه خواب است , خود آمدم و ديدم خير دي نگذشت که بهاما چن. کنم مي

بنده و همة شعر دوستان عصر در , نام اين شاعر بزرگ معاصر بهاي که  غزلهاي برجسته
 موجود حزين ديوان کوچکترين تغيير در نبدوايم  هاي خود ثبت کرده دفترها و حافظه

تعجب من بيش از . اپ شده استيک صد سال قبل از آن تاريخ در هند چاست و 
آور باشد از اين  اينکه از نَفِْس اين سرقت شگفت

 که صد حزين ديوانبودن نسخة چاپي  بود که با
گونه او جرأت  چه. گذرد از عمر نشر آن ميسال 

سوي ديگر چرا  خود داده و از چنين کاري را به
آور  کس متوجه اين واقعة شگفت تاکنون هيچ
  نشده است؟
اي  مقاله… مان ايام در روزنامة خراساندر ه

نوشتم که در حوزة خراسان انعکاس 
برسد زماني دراز الزم ] تهران[گوش اديبان مرکز  اما تا اين واقعه به. آوري داشت شگفت
 اين مقاله شهوخآقاي دکتر هوشنگ عسکري مدير دانشمند مجلّة , از حسن اتّفاق. بود

بنده نوشت که اعتراضهايي  اي خطاب به کرد و نامه اپ چهخوشرا عيناً با ذکر سند در 
بنده  .کرد هاي بعدي چاپ تدريج در شماره اعتراضها را به. بايد فکر جواب باشيرسيده 

خوشبختانه . ديوان چاپ شده حزين ارجاع دهم تم جز اينکه آقايان را بهشپاسخي ندا
حزين مراجعه کردند ن چاپي وادي به, مدافعين آن شاعر بزرگ معاصرحضرات وقتي 

آن  آوردند به يمهجواسان را تأييد کردند و رصدق گفتار نويسنده مقالة روزنامة خ
  .کران خويش کناد غريق رحمت بيپيرمرد بيچاره که خداوند او را 
حزين در خواب مرا مخاطب . ما شدمنمن خواب :  بوداو در دفاع از خويش گفته

  :داد و گفت قرار
 محترم و از يتو که مرد. ام  و سخت در گمنامي ماندهمن شاعر بزرگي هستم”

کمال  وقتي به, نام خود منتشر کن اين غزلها را به, ارباب طريقت و سلوکي
سر زبانها خواندند و شنيدند آنگاه در يک  شهرت رسيد و همگان آن شعرها را به

شاعري در هجوم منتقدان را بايد 
نگاشتي تحليلي دربارة حزين  تک

نگاشتي که  تک. الهيجي دانست
نگاري و  هاي تذکره در آن شيوه

روايي با شيوة نقد علمي مدرن 
 .و ذوقي درهم آميخته شده است
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 که اين شعرها از حزين است و من در خواب از او ونامه يادآور ش فاعترا
آنها را يک , و احياي نام اوأموريت يافتم تا براي شهرت و انتشار اين شعرها م

ياري خدا آن شعرها را همه در  هم اينک که بهدنام خود شهرت  چند به
همگان  اند اين نکته را به ها آراسته ها را بدان اند و سفينه اندهومطبوعات روز خ

اما قبل از اينکه من آن . ت اصلي حزين الهيجي اسةشدم که گويند يادآور مي
  ١“…جوان خراساني کار را انجام دادهنامه را منتشر کنم اين شاعر  اعتراض

اي مفصّل در  مقدمه منتخبي از غزليات حزين را با, دکتر شفيعي, بعد از اين واقعه
سرماية انتشارات توس  ش به ۱۳۴۲آورد و در سال  ذکر احوال و آثاِر حزين فراهم مي

کتاب . کند در مشهد منتشر مي» زندگي و زيباترين غزلهاي او, حزين الهيجي«ن عنوا با
انندگان و دوستداران ادب وترين اثر در دسترس براي خ دکتر شفيعي در زمان خود جامع

 در واقع متن تفصيل يافته همين کتاب  در هجوم منتقدانيشاعر. فارسي بوده است
ش با سرماية  ۱۳۷۵ که در سال هدو ب»ي اوزندگي و زيباترين غزلها, حزين الهيجي«

  .انتشارات آگاه در تهران منتشر شده است

  شاعري در هجوم منتقدان
. نگاشتي تحليلي دربارة حزين الهيجي دانست  را بايد تکشاعري در هجوم منتقدان

و ذوقي نگاري و روايي با شيوة نقد علمي مدرن  هاي تذکره وهينگاشتي که در آن ش تک
هاي استاد شفيعي کدکني در اين دسته از  اصوالً تمامي نوشته. خته شده استدرهم آمي
موالنا , بيدل دهلوي, عطّار, سنايي, هايي که دربارة انوري نگاشت منظور تک(آثارش 
غير از گزيدة , دربارة شاعرانهاي استاد  نگاشت  تمامي تک.گونه است اين) اند نوشته

اي   مقدمه, شاعري گردآورنده انتخاب شده است شمنهايت ذوق و اشعار آنان که با
ادبي شناسي و نقد  همراه دارد که جديدترين نظريات سبک نسبتاً مفصّل و جامع نيز به

ترين  ينترين و خواند ابجذّ. دهد استاد را دربارة آن شاعر در اختيار خوانندگان قرار مي
لحاظ حجم  هاي کتابهاي اوست که به بخش اين نوع آثاِر استاد نيز معموالً همين مقدمه
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  ٣٣٦  قند پارسي

  

همين شيوه   نيز بهشاعري در هجوم منتقدان .تر است افزونبرگزيده هم از خود اشعار 
اي از  همراه گزيده به,  صفحه۱۱۷اي مفصّل در  مقدمه با :يادشده فراهم آمده است

  .نضمام رسالة انتقادي دربارة شعر حزين از نويسندگان هم روزگارشا غزلهاي حزين به
  : مشتمل بر سه بخش بدين شرح استشاعري در هجوم منتقدان, عبارتي ديگر به

  :اين مقدمه در سه بخش تدوين شده است :ـ مقدمه استاد بر اشعار حزين الف
 شاعري در هجوم( :»حزين در عصر ما«و » دربارة اين چاپ«عنوان   با,اول بخش

هاي  ديدگاه, که در ضمن اين صفحات استاد از انگيزة تأليف کتاب) ۹-۲۱ص , منتقدان
گويد و چگونگي تدوين  و از بعضي خاطرات خود سخن ميهندي  خود دربارة سبک

  .کند کتاب را براي خوانندگان تشريح مي
عات و موضواين  در اين بخش :»نقد ادبي در سبک هندي«عنوان  با, دوم بخش
مسألة , شاعري در هجوم منتقدان, رابطة نقد و انحطاط ادبي. خورد چشم مي عناوين به

, ساخت و صورت و اصطالحات آن, شعر خوب معني ندارد, معني در شعر
پيشروان , هعارستحوزة ا, هاي تجريدي هعارستا, هعارستدربارة ا, باستانگرايي در سبک

 مدعا ,» راِه لزوم و مظنّه الزام,قيقت ماننديو ح وقوع طرِف, شعر» زمين«, سبک هندي
, زدايي و معني بيگانه آشنايي, ها در موسيقي شعر انواع سکته, ب معادلهوسلامثل و 

از سرقات شعري , ن طنز در نقد ادبيلح, انصاف ناقدان عصر, هاي فارسي تحول واکه
 شاعر و کوتاهي اج فکريعرم, نقدهاي لفظي, تأثيرپذيريهاي حزين, ديات شعريتعتا 

  .١سخ فکري شاعران و ناقدانم, جدال نوآوري و سنّت, فکر خواننده
تأمالت و آراي استاد در اين بخش دربارة نقد ادبي در سبک هندي بسيار شايستة 

مباحث مطرح شده . نوع خود بسيار خواندني و حاوي نکات بکري استدر اعتنا و 
بک هندي و قضاوتها و نتايج همه از ذوق و تماماً مبتني بر شواهد شعري از شاعران س

اين بخش کتاب اختصاصاً دربارة حزين الهيجي . ت گرفته استأتفکّر استاد شفيعي نش
ي سبک هندي از نگاه منتقدانه رسآيد بر که از عنوان آن برميطوري  نيست و همان
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  عي کدکني در معرفي حزينسهم دکتر شفي  ٣٣٧

  

هندي  سبک شفيعي است و دربارة شناخت سبک هندي و هر شاعر متعلّق به استاد
  .تواند بسيار مفيد و راهگشا باشد مي

 :احوال و آثار حزين, سوم بخش
در اين بخش تمامي اطّالعات مهم دربارة 

سفرها و حوادث , التصيتح, زندگاني
تکيه بر آثار خود  با, مهم زندگي حزين

حزين و نيز آثاِر نويسندگان هم روزگار 
, حزين تذکرة, حزين تاريخمانند (او 
, داغستانيله  واالشعرايضةرو

) … آزاد بلگرامي وعامرة خزانة
. اختيار خوانندگان قرارگرفته است در

, خاندان حزين و زادگاه او: اجمال عبارت است از عناويني که در اين بخش آمده به
مزار حزين و اوضاع اجتماعي و محيط , سفرها و حوادث زندگي, تحصيالت و استادان

, زرتشت, يهود, مسيحيت(جو در اديان مختلف جست, حزين و پادشاهان عصر, زندگي
مقام علمي , شيوه اروپائيان حزين و انديشه اصالحات به, حزين اخالق) …صائبين و
  …کالم و تاريخ و, تأليفات و آثارِِ حزين در فلسفه, گيري زهد و گوشه, حزين

ه کند بخشي است ک اي که در اين قسمت از کتاب بسيار نظر آدمي را جلب مي نکته
. ميان آمده است شيوه اروپائيان سخن به در آن دربارة حزين و انديشة اجتماعي او به

شوند که حزين از نظر فکري بسيار   يادآور ميحزين تاريخ ستناد بها دکتر شفيعي با
داند که از  احتمال نخستين کسي مي نگر بوده است و وي را به انديش و ژرف روشن

شيوة  کرده است که اصالحاتي به  آمده و آرزو ميوهست وضع ناهموار و سخت ايران به
  .اروپائيان در ايران انجام شود

ي خواهي قّاجمال مطالبي دربارة انديشة تر خيلي مختصر و بهدر اين بخش البتّه 
تحقيق بيشتري , حزين بيان شده است و جاي داشت که دربارة اين مطلب بسيار مهم

عصر حزين  بهي در ايران بلط و اصالحد  انديشة تجد شود کهمحقّقاگر اين امر . شد مي
تجدد و ( معاصر ايران که عمدة اين امر نپژوها گردد قطعاً در تحقيقات تاريخ برمي

 حزين  تاريخ استناد به دکتر شفيعي با
زين از نظر فکري شوند که ح يادآور مي

نگر بوده  انديش و ژرف بسيار روشن
احتمال نخستين کسي  است و وي را به

داند که از وضع ناهموار و سخت  مي
کرده  ستوه آمده و آرزو مي ايران به

شيوة اروپائيان  است که اصالحاتي به
 .در ايران انجام شود



  ٣٣٨  قند پارسي

  

کنند تجديد نظرهاي اساسي صورت خواهد  از دوران قاجار تلقّي ميرا ) طلبي اصالح
شيوة  به, و آثاِر حزينهمچنين در بخش احوال . ي ديگر خواهد بودلونه از گرفت و قضي

شيوة  در مقايسه با,  در اين بارةلبا و مطچندان توجهي نشده است, نثرنگاري حزين
اجمال و  بسيار به, هاي فراوان و ارزنده دربارة آن گفته شده ي که سخنو يشاعر

کتاب بيش اين غير از اين بايد دربارة فهرست آثاِر حزين هم که در . خالصه است
لحاظ عقلي و منطقي شاعري  اي را درنظر داشت که آيا به ان آمده است نکتهپنجاه عنو از

توانسته است بالغ بر پنجاه اثر در   در سفر ميدائمآن زندگاني پريشان و  چون حزين با
اي در جايي محفوظ است يا  آثار نسخهموضوع مختلف تأليف کند؟ و اصوالً آيا از اين 

  هاي ديگران است؟ نقل از نوشته ط بهدربارة آثار حزين فقما اطّالعات 
تکمله دربارة احوال و « از بخش احوال و آثاِر حزين با عنوان ۱۱۷ تا ۱۱۲صفحات 
حاوي عناوين کتابها و مقاالتي است که دربارة حزين نوشته شده است و » آثار حزين

لحاظ روش تحقيق و مآخذشناسي زندگاني و سبک شعري حزين بسيار مهم و  به
  .د استارزشمن
متن سه , بخش دوم کتاب شاعري در هجوم منتقدان :ـ حزين و ناقدان ادبي  ب

و , صهبايي, آرزو(و عين گفتار سه تن از هم روزگاران حزين , نقد اساسي دربارة حزين
 الدين ت عين گفتار سراجنخس, در اين بخش. دربارة شعر اوست) قاريدر روزگاران بعد 

عنوان قول   بايسپس دفاع امام قلي صهباي, ن آورده شدهخان آرزو در نقد اشعار حزي
في ميان حزين و آرزو داوري کند آمده و طر بي  که در رسالة خود کوشيده باصلفي

عنوان آخرين داور اين بحث  بهسخنان قاري , سرانجام در پايان گفتار آرزو و صهبايي
مسألة  بات را که بهنقد محمد عظيم ث, همچنين استاد شفيعي. ذکر شده است, ادبي

 فصل سرقات او پرداخته ضميمه پايان اين هاي الهام يا مضامين شعر حزين و سرچشمه
هاي  همونن س که دکتر شفيعي آن را ازبدر ارزش اين رساالت همين . کرده است

هاي  سنجي  و قدرت نقد و نکته١شمار آورده برجستة نقد ادبي در تاريخ زبان فارسي به
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  عي کدکني در معرفي حزينسهم دکتر شفي  ٣٣٩

  

همانند دانسته  ا در تاريخ ادبيات هزار و دويست ساله دورة اسالمي بينويسندگان آن ر
  .١دقّت نظر و دانش عميق و شکيبايي همراه بوده است که با

 که  حزين الهيجي استات از غزلياي گزيده,  بخش سوم کتاب:ج ـ غزلهاي حزين
اي کساني که  استاد شفيعي فراهم آمده است و برةانتخاب شاعرانه و زيبايي شناسان با
 ديوانهاي ةها که فرصت مطالع خواني  دسترسي ندارند يا در روزگار گزيدهحزين ديوان به

  .بخش باشد تواند بسيار سودمند و لذّت مي, پربرگ و حجيم براي هرکسي مقدور نيست
فهرست اصطالحات نقد و , حزين هاي ديگر از شعر صفحات پاياني کتاب به نمونه

  .جع و مآخذ اختصاص يافته استبالغت و مشخّصات مرا
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  ٣٤٠  قند پارسي

  

  تذكرة حزين نگاهي به
  ∗عارف ايوبي

 م در اصفهان چشم ١٦٩٢ ژانويه ٧/ه ١١٠٣اآلخر   ربيع٢٧شيخ علي حزين در تاريخ 
پدر بزرگوارش ابوطالب جيالني از جمله ثروتمندان اصفهان محسوب . جهان گشود به
 مديدة احترا  بهخلقي و ثروتمندي، خانوادة حزين را بر بصيرت علمي و خوش بنا. شد مي
الدين اردبيلي   اعالي شيخ حزين، شيخ زاهد جيالني استاد شيخ صفيجد. نگريستند مي

او   به، خاندان حزين از مراعات شاهي هم برخوردار بود و در جامعههمين دليل و بهبود 
  .گذاشتند احترام مي

علم منطق و فقه و حديث وي  .اجداد شيخ علي حزين در الهيجان اقامت داشتند
حزين در .  پدر، و علم هيئت و طب و هندسه را در نزد فضالي اصفهان آموخترا نزد

داد و خود پس از  دوران اغتشاش و هجوم افغانها بر اصفهان خانوادة خود را از دست
تها  از اصفهان گريخت و پس از مدهجري ١١٣٥نجات از بيماري سختي در سال 

بغداد، کرمانشاه، آذربايجان و تهران ه کرد و از شهرهاي يمن، مکّ  به سفري,سرگرداني
هندوستان عزيمت نمود و   بههجري ١١٤٦اصفهان بازگشت و در سال   بهديدن کرد و

  .بقية عمر را در اينجا گذرانيد
تذکرة  و المعاصرينةتذکرنام   به، تذکرة سوم شيخ علي حزين است کهحزين تذکرة

در اين . ر چاپ شده استاين تذکره چندين با.  هم معروف استشعراي معاصرين
 هجري ذکر شده است؛تذکره احوال علما و فضال و شعراي نيمة اول قرن دوازدهم 

نويسد که حزين مي چنان.  که معاصرين حزين بودند,هيعني اواخر عهد صفوي:  
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  تذكرة حزين نگاهي به  ٣٤١

  

دو فرقه نمايد،   بهدر اين مختصر زياده از اين رعايت ترتيب را الزم نديد که منقسم”
  .١“دوستاِن کرام  بهکر علماي اعالم، فرقة ثانيه در بيان ساير اَنَام وفرقة اولي در ذ

وشتن ن به اقامت خود در هند، هنگامي که خيلي افسرده خاطر بود، طيدر 
او . پايان رسانيد  بهروز آن را همة پژمردگي و افسردگي در ظرف نه  باآورد و روي
  :نويسد مي
”ةالعزّ ربمه و اَلهجده فرصت بخشيد که در مدت نه و تعالي مه و حمدروز  نا شکر

سر نيست،  بعض ساعات ليل و نهار را با افسردگي کمال و تفرقة مال که هوشي با
مصروف و خويش را مشغول تسويد اين اوراق داشته يکصد کس از دوستان همنفس 

ن آورد و از سخنشا رس را در اين محفل گرامي و انجمن سامي فراهم و ياران سخن
  .٢“زبان قلم آورد  بهآنچه خاطر آشفته مسامحت نمود

  :قرار زير نوشته است  به سال نوشتن آن را,و در مقدمة اين تذکره
مخفي نماند که تسويد اين اوراق در اواخر سال هزار و يکصد و شصت و پنج ”

  .٣“هجري در وقتي که بخت غنوده در شبستان هند تيره روزست اتفاق افتاده
  :نويسد د علي دربارة اين تذکره ميآقاي مسعو

تذکرة شود که شيخ حزين در سرتاسر عمر در پي اين امر بوده که  چنين معلوم مي”
 شعراي ةتذکر, هجري ١١٦٥ او در سال ,تلف شدة خود را مجدداً بنويسد و در اين زمينه

ن، در در آ. چاپ رسيده است  به را ترتيب داده که همراه با ديوان او در هندمعاصرين
نظري وي از آن  حدود يکصد گويندگان معاصر خود را ذکر کرده، ولي تعصب و تنگ

  .٤“هيچ يک از شعراي هند را در فهرست چيدة خود جا نداده است. کامالً روشن است
 آنان را درخور اعتنا هم نشمرده ويک از گويندگان هند را ذکر نکرده  نه تنها هيچ

  :نويسد مي. ن قرار داده استاست و برعکس مورد نکوهش و نفري
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  ٣٤٢  قند پارسي

  

اين صناعت اليق اعتنا و التفات  سبب عدم بضاعت و فقدان مناسب با  بهچون اکثر”
نيستند و سخنشان قابليت ذکر و سماع ندارد، آنها را در سلک حضار اين مجلس جايي 

  .١“ديد نمي
تعصّب نشاني از کرده است که اين  تنها اثناعشريها را ذکرهم ميان شاعران ايران  از
  :نويسد او مي. ستوديگر ا
  .“اظهار شعراي اثني عشري اختصاص خواهد داشت  بهو بطون اين همايون دفتر”

آور، مثل ميرزا بيدل  ت اين است که در آن زمان در هند گويندگاني نامواقعي
غالم علي آزاد بلگرامي، ميرزا مظهر جان  عبدالجليل بلگرامي، مير آبادي، مير عظيم

الدين علي  محمد عظيم ثبات هندي، سراج آبادي، مير محمد افضل ثابت اهللا جانان، مير
الدين غالب زندپوري از جمله معاصران حزين بودند، ولي  خان آرزو و سيد جالل

حزين آنها را درخور ذکر نپنداشته است، حتّي علي قلي خان واله داغستاني صاحب 
جايي اش  آمده بود، در تذکرههند  بههمراه حزين  ران هم که از ايالشعرا رياضتذکرة 
  .نيافت

در اين تذکره، حزين سخن از سيد علي خان، محمد مسيح فسايي، موالنا شاه 
محمد شيرازي، شيخ محمد ابراهيم جيالني، سيد مرتضي عاملي، ميرزا هاشم همداني، 

ميان   بهبديع اصفهاني  ميراهللا طالقاني و سيد قاسم يزدجردي، ميرزا مهدي، شيخ خليل
 از جمله استادان يا دوستان , دوستان پدرش و بعضي,آورده است که برخي از آنان

آنها   سفر باطي کساني بودند که حزين در خانة پدر خود يا در  و برخي ازحزين بودند
علي  رضي فاتح گيالني و محمد شعرايي مانند ميراز  ,از سوي ديگر. مالقات کرده بود

ده بود، مالقات نکرآنها   که حزين باه است کردياداش جاي  غيره هم در تذکره يگ وب
 حزين آن را در تذکرة  و شعري از آنها خواندهياميان آورده  بهسخني  بلکه کسي از آنها

  .تآورده اسخود 
در حدود  (درازا سخن بهشود که از مسيح فسايي  مطالعة اين تذکره روشن مي با

 وتاهعلي بيگ افسرده خيلي ک حسن خالص و محمد و از ميرزا) ههفت و نيم صفح
                                                   

  .٩٣٣، مطبوعة نولکشور، ص ات حزينکلي: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1



  تذكرة حزين نگاهي به  ٣٤٣

  

طور  بهرا  ، احوال سيد علي خان استآورده)  راحدود سه سطر همراه با شعري در(
در حدود يک و نيم (و از عوض خان حاکم خيلي مختصر ) در دو صفحه(مشروح 
است  يکرده که نشان کرا مختار نهاوندي را دوبار ذعالوه، ملّ  به.ذكر کرده است) صفحه
تجديد مورد و کند آن را اصالح است ت آشفتگي حال نتوانسته علّ  بهحزينکه  از اين

  .دهد نظر قرار
يکي از خصايص اين تذکره اين است که حزين ديوانهاي برخي از گويندگان را 

اد ي به از کالم زايري شوشتري، آنچه امادرنظر داشته، اشعاري از آنها انتخاب کرده، 
 زيرا در ؛دارزش و اهميت بسيار داراين تذکره دليل ين هم هکرده است و ب داشته درج

  .جاي ديگر ذکري از آنها نيست
استثناي چند تن، سال وفات بسياري   بهيکي از نقايص اين تذکره اين است که

نگاران عموماً نوشتن سال وفات  علما و فضال را ننوشته است، در صورتي که تذکره از
  .درستي سال وفات گويندگان را پيداکرد  بهتوان از آن  نمي,بدين ترتيب. دانند ا الزم مير

غالم علي آزاد بلگرامي و  نگاران، مثل مير همة اين نقايص، برخي از تذکره با
، از آن عشق نشتر و عامره خزانةهاي خود،  آبادي در تذکره حسين قلي خان عظيم

  .ستهرزش و اهميت اين تذکره  اازاند که نشان  استفاده کرده

  منبع
  .، مطبوعة نولکشورکليات حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي

  



  ٣٤٤  قند پارسي

  

  گرايي او  صفويةحزين الهيجي و انديش
  ∗علي اكبر جعفري

  مقدمه
الدين اردبيلي بنيان گذاشته شد، فرصتي را فراهم   شيخ صفيتوسططريقت اردبيل كه 

 از نهايت ارادت و حمايت مريدان عنوان شيوخ طريقت، كرد كه خاندان شيخ در آن به
ام و قوت بيشتري برخوردار شد؛ مرور زمان از استحك اين رابطه به. برخوردار شوند

 اي كه، فرزندان خردسال حيدر، دومين رهبري كه از اين طريقت در جنگ گونه به
، توانستند از ميان خيل عظيم مخالفان و دشمنان خود در ١شروان شاهيان كشته شد با

 كه ارادت بسيار زيادي ٢مدد اهل اختصاص اردوگاه سلطان رستم آق قويونلو، تنها به
 اين نحوه ارتباط و تعامل بين شيخ صفوي. خاندان صفوي داشتند، نجات يابند به
 »گرايي صفوي« حيدر شدت گرفت و بنيان توسطتشكيل گروه قزلباش   بامريدان خود با

ي در روزگار حكومت اس، ناجي اين خاندان حتّمطلقي را گذاشت كه در مواقع حس
  .آنها شد

عنوان  ه بهروزگار قبل از پادشاهي صفويگرايي بنيان گذاشته شده در  صفوي
نمايش  ت صفويان را براي پادشاهي در ايران به اتكايي كه مشروعيةترين نقط مستحكم

گذاشت، اين سلسله و شاهان آن را از طوفان حوادث و بالياي مختلف بويژه  مي
 يها اين مسئله در آغاز بدليل آموزه. ي داخلي و حمالت خارجي حفظ كردها شورش

                                                   
  Email: a.jafari2348@yahoo.com . ايران, استاديار گروة تاريخ دانشگاه اصفهان  ∗
  .۵۰۲، ص۴، ج السير حبيبخواند مير،   .1
آميز حركت  گروه كوچكي از هفت تن طرفدار فدايي صفويه كه نقش بسيار اساسي در تكميل موفقيت  .2

 .۲۰,ايران عصر صفوي, سيوري: براي اطّالع بيشتر نگاه كنيد به. صفويان داشتند

 



  گرايي او حزين الهيجي و انديشة صفوي  ٣٤٥

  

اعتقاد مستحكمي حزين كه 
خاندان صفوي داشت، همه جاي  به

اي  احترام ويژه تاريخ خود از آنها با
كند و هيچگاه قلم خود را  ياد مي

اي بر صفحه كاغذ نكشيده  گونه به
صفويان  مهري نسبت به كه بوي بي
 .مشام رسد از آن به

مسائل   بامرور به اما .ر از رابطه مريد و مرادي در طريقت اردبيل بودصوفيانه و متأثّ
مذهب تشيع و يت  اعالم رسم,)ع(بيت اهل ديگري همچون ادعاي انتساب صفويان به

 ,دفاع از آن در مقابل دشمنان خارجي، شكست دشمنان، نجابت و اصالت خانوادگي
وجود تمامي اين   با.غيره تكميل شد االمري و اعي اولي و تد)عج(امام زمان  نيابتتصور

مرور ت براي صفويان، آنها بهنقاط قو 
رو شدند و  هروبيت ضعف مباني مشروع با

حاصل اين امر، .  رنگ باختگرايي صفوي
سقوط شهر اصفهان بدست جمعي محدود از 
شورشيان غلزايي قندهار و بدنبال آن 

 بر حكومت هفت ساله محمود و اشرف
 ها اخراج غلزايي  بايحتّ. تختگاه صفويان شد

در . پيشين صفوي احياء نشديت نيز مشروع
گيري اصفهان از  شش سال مابين بازپس

م و  ۱۷۳۵/ه ۱۱۴۸تا تشكيل شوراي دشت مغان ) نادر( طهماسب قلي توسط ها غلزايي
يت  مشروع,يرغم احياي دوباره دولت صفو تاج و تخت پادشاهي، علي دستيابي نادر به

وجود اين شرايط، همچنان بودند   با.ان براي پادشاهي بشدت تضعيف شده بودصفوي
. آنها گرايش داشتند  ارادت ورزيده و همچنان به,صفويان از اعماق وجود كساني كه به

 در اين دوره بود؛ موضوعي گرايي از صفوياي  علي حزين الهيجي نمونه محمدشيخ 
  . پرداخته خواهد شدكه در اين مقاله بدان

  حزين الهيجي و سقوط دولت صفوي
، عالمه ذوفنون و جامع )ه ۱۱۰۳-۱۱۸۰(طالب حزين الهيجي  علي بن ابي محمدشيخ 

نويس   نجوم و تذكره,علوم و معارف مختلف و از جمله فقه، فلسفه، عرفان، رياضي
سرت و وارسته قرن دوازدهم هجري، در رديف معدود عالماني است كه روزگار ع

دوره حدود . تصوير كشيده است م به ۱۷۲۲/ه ۱۱۳۵دلتنگي سقوط اصفهان را در سال 
 و باليايي كه برسر مردم اين شهر و بويژه بر ها  غلزاييتوسط اصفهان ةنه ماهه محاصر



  ٣٤٦  قند پارسي

  

حيات علمي و اجتماعي آن رفت را تا روزگاري نه چندان دور، تنها براساس 
ي مذهب اروپايي مقيم اصفهان در آن دوره و يا ي كشيشان و مبلغان عيسوها گزارش

 و ها نگاري تك. ١ي اروپايي شناخته شده بودها ي نمايندگان كمپانيها طريق گزارش از
را اي  اجمال بود كه در بازگويي مسائل، نكته تازه ي داخلي يا آنچنان بهها گزارش

. ربت بر آنها نشسته بودگفتند و يا ناشناخته و غريبانه در كنجي پنهان شده و گرد غ نمي
در حدود شصت سال قبل » حزين تاريخ« تي كه براي چاپ منقح هم,در اين ميان

ي ها براساس گزارش. ٢داد قين قرار منبعي ارزشمند را فراروي محقّ,صورت گرفت
رغم اينكه او مطالب خود را حدود بيست سال بعد از سقوط اصفهان و در  حزين و علي

توان تصوير روزگار محاصره و سقوط اصفهان را در آن  ، مي٣ست سه روز نوشته ا-دو
غرايت احوال روزگار «عنوان   بااصفهان  محمود بهة حملةحزين از حادث. ديد

او در بررسي علل اين حمله از آسودگي و وفور نعمت در ايران . كند  ياد مي٤»باز شعبده
 اختالف بين ,يان آسايش طلبو سپاه» غافل امراي«بود، » الكمال مستعد آسيب عين«كه 

اين   با.٥كند تدبير ياد مي  بيسپاهيان محمود و وجود امراي  باسرداران صفوي در مقابله
او در . شود  روحيه تقديرگرايي او در خالل همين توضيحات او نيز ديده مي,وجود

حزين . ٦نمايد  ميمعرفي» اسباب اجراي تقدير«هنگام بيان برخي از علل فوق، آنها را از 
وجود آنكه ممكن است بدليل   بادر بررسي اوضاع اصفهان در جريان حمله محمود و

                                                   
هاي نمايندگان  ها و نيز گزارش مليت شان كارگزارش كروسينسكي، گيالننتز، كشي توان به عنوان نمونه مي به  .1

مقدار زياد استفاده  هاي آخر را ويلم فلور در آثار خود به كمپاني هند شرقي هلند اشاره كرد كه اين گزارش
فصول  ,)روايت شاهدان هلندي(فلور، برافتادن صفويان برآمدن محمود افغان : نگاه كنيد به. كرده است

  .مختلف
, منتشر شده» التواريخةزبد«عنوان   و با۱۳۷۵ محسن مستوفي كه در سال محمدهاي  ست گزارشذكر ا زم بهال  .2

مستوفي، : نگاه كنيد به. مانده است خين ايراني باقيرؤط مديگر منابع ارزشمندي است كه از اين دوره و توس از
  .التواريخةزبد

 .۱۱۳ص , تاريخ, حزين  .3

 .۵۲ص , همان  .4

 .۵۲- ۵۳همان، صص   .5
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  گرايي او حزين الهيجي و انديشة صفوي  ٣٤٧

  

حادثه اصفهان داشته، دچار كم   باكه در زمان نگارش تاريخ خوداي  فاصله بيست ساله
اصفهان را در اوايل سال   محمود بهةاز جمله اينكه حمل  ـي شديد شده باشدها دقتي
/ ٢ه ۱۱۳۴ل سال االو كه اين مسئله در اواخر جمادي لي درحا١نويسد  ميهجري ۱۱۳۴
نويسد، از نگاهي عميق  آنچه مي اما ـ ندارديت  اوايل، موضوعةداده كه واژ م رخ ۱۷۲۱

 اينكه او استفاده از اغذيه نامناسب را ها از نمونه اين گزارش. و تحليلي برخوردار است
 تا اصل گرسنگي و قحطي، مرگ عده داند  و مرگ و ميرها ميها موجب تشديد بيماري

 حزين .٣ها  و كتابخانهها زيادي از هنرمندان و مستعدان و افاضل و اكابر، نابودي كتاب
مخالفت دوستان و   باكه در يك نوبت تصميم گرفته بود تا از شهر اصفهان خارج شود،

ه و در و جدقدر ماند تا عالوه بر اينكه شاهد مرگ دو برا  و آن٤رو شد هنزديكانش روب
 حزين در آخرين ٥.بيماري صعبي گرفتار آمد جمعي از بستگان نزديك خود باشد، به

ق شد تا از اصفهان خارج شود لذا از چگونگي خروج  اصفهان موفّةروزهاي محاصر
از اين . دهد كه شنيده است يي ميها شاه سلطان حسين از شهر و ورود محمود، گزارش

م جز  ۱۷۳۳/ ه ۱۱۴۶ در سال عباسخروج حزين از بندر  تا ـ ه ۱۱۳۵م محر  ـزمان
درخواست شاه صفوي و  مقطعي كه در مشهد و در اردوي طهماسب بود و بنا به

، شاه جمعي از مقربان خود را نزد حزين فرستاده و از او ها افغان  بامنظور مقابله به
فهان و مسائل ي حزين از واقعه سقوط اصها  تمام گزارش٦درخواست همراهي نمودند،

آيد كه او عالوه بر   چنين برميها از گزارش. باشد يش ميها بعدي آن حاصل شنيده
.  بوداصفهان و مسائل آن داشته، پيگيري موضوع دولت صفوي برايش مهم قي كه بهتعلّ

 اين است كه او عالوه بر بررسي اوضاع مردم و ها  در اين گزارشتوجهنكته قابل 
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  ٣٤٨  قند پارسي

  

هنگام ورود  در يك مورد به.  داشته استتوجهوضع و حال علما  به، ها صدمات و خرابي
  :نويسد اصفهان پس از خروج اشرف مي به

وجود بودن پادشاه،   بام رااصفهان آمدم و آن شهر معظّ مجمال من از طهران به”
مانده بود و در  بغايت خراب ديدم و از آن همه مردم و دوستان، كمتر كسي باقي

اصفهان  ه شفيع گيالني كه پيش مذكور شد بمحمدا  فاضل ملّوقت، موالناي آن
  ١.“االسالم بود و همانجا رحلت كرد آمده، شيخ

ي در روزگار وجود خاندان صفوي براي حزين الهيجي آنچنان بود كه حتّيت اهم
 حزين در. آنها بود ات مربوط بهاطّالعآباد هم در پي كسب اخبار و  اقامت در شاهجهان

مقتول شدن پادشاه مرحوم «عنوان   بااي  از تاريخ زندگي خود، از حادثهآخرين برگ
كند و پس از بيان چگونگي و چرايي قتل طهماسب و فرزندانش  ياد مي» طهماسب شاه
دست رضا قلي ميرزا پسر بزرگ نادر، در آخرين اظهار نظر در مورد صفويان  به
  :نويسد مي

 اين توجهر و متي كه اصالً فكر و خيال متذكّفاقات اينكه مرا در حالو از نوادر اتّ”
ت دولت سالطين گوش دل گفتند كه مد حادثات و واقعات نبود ناگهان گويا به

چون مالحظه نمودم، ديدم كه مطابق بود، چه . ه لفظ صفويون استصفوي
خروج خاقان سليمان شأن شاه اسماعيل از دارالسلطنه الهيجان اگرچه در اربع و 

تاريخ  جلوسش بر سرير سلطنت در دارالسلطنه تبريز به اما است) ۹۰۴( ئةتسع ما
 ميرزا از نام سلطنت و جلوس عباسروي داده و خلع ) ۹۰۷ (ئةسبع و تسع ما

. واقع شد) ۱۱۴۸( بعداالف ئةنادرشاه چنانكه نگاشته شد در ثمان و اربعين و ما
تمام ) ۲۴۲( علّيه دويست و چهل و دو سال ةت سلطنت اين سلسلپس مد

  ٢.“عدد صفويون مطابق است  باخواهد بود كه
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  گرايي حزين الهيجي و صفوي
ترين مشكالت صفويان در اواخر پادشاهي شاه سلطان حسين، ضعف شديد  يكي از مهم

معناي قانون گرفته   از ريشه التين و به(Legitimacy)يت مشروع. آنها بوديت مشروع
اد و حفظ اين اعتقاد را كه نظام سياسي موجود براي  همچنين توانايي ايج١.شده است

س آن را بپذيرند و اكراه از آن اطاعت كنند و تقد  بي بايدها جامعه مناسب است و توده
 آنچه در بررسي علل بلند .٢اند ناميدهيت آن را شايسته احترام و حرمت بدانند، مشروع

مدوزه مسائل ضعف اقتدار و ه در منابع گزارش شده است در حت در سقوط صفوي
اي  گونه صفويان بهيت و مشروعيت  اگرچه محبوب.٣آنها قابل بررسي استيت مشروع

ت، ي مشروعيها پايه اما ,٤همچنان تا سالها بعد از سقوط آنها در بين مردم وجود داشت
اند،  تمام منابع و تحقيقاتي كه در موضوع علل سقوط صفويه سخن گفته. سست شدند

نكته اين  اما ٥اند، ل مورد بررسي و تحليل قرار داده اوعباسع را از اقدامات شاه موضو
. ان همچنان ادامه داشتصفوي ، گرايش بهها وجود تمامي اين تبيين و تحليل  بااست كه
عيان سلطنت موجب شد كه كار  حاكم بر انديشه ايرانيان و برخي از مدگرايي صفوي

جانشيني اي  عيان افسانهپيدايش مد  باشكل سياسي و تدا بهتجديد حيات صفويان در اب
اگرچه غصب . شاهان آن سلسله در طول پنجاه سال پس از سقوط اصفهان نمايان شود

ا تأخير انداخت، تي بهسلطنت اين مسئله را براي مدعامل روحي احياي دودمان  ام
اين جريان . قرار گيرند توجهصفوي موجب شد تا پس از مرگ نادر باز هم آنها مورد 

ان منتسب بود، نيز در انتخاب صفوي در انتخاب شاهرخ، نواده نادر كه از ناحيه مادر به
 بعدها .٦شود شاه سليمان ثاني ديده مي سليمان ميرزا از سادات مرعشي و ملقب به

گانه نشانه  حاد سه سران زند و بختياري در اتّتوسطانتخاب شاه اسماعيل سوم صفوي 
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  ٣٥٠  قند پارسي

  

 اين است كه در اواخر قرن توجه نكته جالب .١ بودگرايي گري از اين صفويدي
اهل ايران بعد از شصت و هفت سال از ” :نويسد خي ميرؤدوازدهم هجري نيز م

 .٢“دوران عدالت آن سلسله علّيه داشتند ا بهانقراض دولت صفوي، باز چشم حسرت تمنّ
و باالتر اينكه، دولت قاجاريه را احياي مجدا هد سلطنت صفويتحت نامي جديد  ام

 ايران بعد از ة موجود در جامعگرايي  تمام اين حوادث نشان از روح صفوي.٣اند ناميده
علي  محمد است، اينكه شيخ توجهآنچه در اين ميان قابل  اما .سقوط اصفهان دارد

ابتدا و حزين. ه و معتقدين سرسخت آن بوده استحزين الهيجي از پيشروان اين نظري 
ارائه پيشنهادي   بامنظور حفظ دولت صفوي  اصفهان و بهةل محاصردر روزهاي او

 كه از او درحالي. نمايد صفويان را اعالم مي  گرايش خود به,شاه سلطان حسين به
 گاليه دارد، در پي دفاع از آنها برآمده، ها تدبيري امرا و كارگزاران در رفع غائله افغان بي
خصم   با آن هنگام صالح در حركت پادشاه بود، چه مجال مقاومتدر”: نويسد مي

طرفي نهضت  منسوبان و يا امرا و خزائن آنچه خواهد به  بانمانده و مقدور بود كه خود
اگر از آن مخمصه بيرون . كند، تمامي ممالك ايران سواي قندهار در تصرف او بود

يوستندي و چاره كار توانستي كرد او پ رفتي، سرداران و لشكرهاي متفرقه كل مملكت به
يك دو كس از  من اين معني را به. و الحق تدبير در آن وقت منحصر در اين بود

محرمان او فهمانيدم و تحريص كردم كه از اين رأي دربگذرند و استخالص اصفهان نيز 
موافق تقدير نيفتاد و چند كس از ”اگرچه اين پيشنهاد او . “در اين صورت بود

  .٤“گان مانع آمدند تا آنكه شد آنچه شدناسنجيد
 خاندان صفوي داشت، همه جاي تاريخ خود از آنها حزين كه اعتقاد مستحكمي به

بر صفحه كاغذ نكشيده كه اي  گونه كند و هيچگاه قلم خود را به ياد مياي  احترام ويژه با
و   ـ ادبياييگر  اين صفويةاز نمون. مشام رسد صفويان از آن به مهري نسبت به  بيبوي
. اره كردعيش و طرب اش چرايي گرايش تهماسب به توان به  او ميـ ه تاريخيالبتّ
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  گرايي او حزين الهيجي و انديشة صفوي  ٣٥١

  

شنيدن خبر سقوط   باآوري سپاه از اصفهان خارج شده بود،منظور گرد تهماسب كه به
حزين اين . مستي گذراند غفلت و به  در قزوين تاجگذاري كرد و روزگار را به,اصفهان

پادشاه عاليجاه شاه طهماسب صفوي كه در بدايت ”: كند زارش ميگونه گ واقعه را اين
شباب و بعد از جلوس سلطنت از حادثه اصفهان و گرفتاري پدر بغايت افسرده و 
محزون بود، يكي از امراي جاهل بخيال آنكه او را از غصه و ا ندوه برآرد، باسباب 

 اين رفتار داشت و نه دراي   گو اينكه تهماسب نه سابقه,١“عيش و طرب داللت كرد
كاربردن  هب  با خويش راگرايي او در حالتي افراطي، صفوي. مند بود هآن عالق شخصاً به

جمالتي در توصيف فعدر نوبتي، . دهد خواننده نشان مي ي رزمي تهماسب بهها تالي
كند و در نوبت   ميمعرفي» ر و مردانگي آيتي بودآن پادشاه كه در تهو«تهماسب را 
ي ايستاده، ياد ها اعزام سپاه در مقابل عثماني  بارانه وعنوان كسي كه متهو ديگر از او به

شدت از صفويان حمايت كرده، ماجراي  يي كه حزين بهها  از ديگر صحنه.٢كند مي
نوشته  در اين ماجرا كه بنا به.  محمود استتوسطقتل شاهزادگان صفوي  مربوط به
تالفي كشتار اين  رسند، محمود به قتل مي ي و نه نفر از شاهزادگان صفوي بهحزين، س

همان شب حال بر وي گشته، ديوانه شد «، در »گناه  بيسيدسي و نه نفر صغير و كبير «
 حزين در گزارش .٣»كثافات خود را خوردي و دستهاي خود را خاييدن گرفت و

خود   را منحصر بهگرايي د كه صفوينويس مياي  گونه  بهها چگونگي اخراج غلزايي
او در ماجراي ملك محمود . كند  ميمعرفيگونه  ندانسته و جامعه ايران را هم اين

يت مردم سائر بالد و رع”: نويسد سيستاني در خراسان و شكست او از تهماسب مي
تصرف داده، فوج فوج  خراسان چون نمك پرورده خاندان صفويه بودند، شهرها به

 گرايي  صفويه.٤“ميان بستند  پادشاهي آمده، نطاق خدمتگزاري و جانسپاري برلشكر به
در اين مرحله، او خود . يابد مي  از پايتخت همچنان ادامهها حزين بعد از اخراج غلزايي

. نمايد  ميمعرفيعنوان راهنما و دلسوزي كه براي حفظ دولت صفوي تالش كرده،  را به
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  ٣٥٢  قند پارسي

  

در اصفهان بعد از خروج اشرف و سپاهيانش حضورش  او در گزارش مربوط به
بالجمله شش ماه در اصفهان اقامت نموده، پادشاه را سخنان سودمند گفتم و ”: نويسد مي
تقدير  به اما ,چيزي چند كه در ظاهر باعث بقاي ملك و دولت بود بارها داللت كردم به

ده و عالم فرزانه در عنوان يك چهره شناخته ش اين اساس، حزين به  بر.١“موافق نيفتاد
تمام وجود تالش كرد   باهر فرصتي از تالش براي حفظ دولت صفوي استفاده نمود و

در .  نمايدمعرفيترين گزينه براي سلطنت در ايران  عنوان شايسته هتا اين خاندان را ب
توانمندي صفويان در  مجموع تاريخ حزين تنها يك نوبت، نشان از نااميدي او نسبت به

مملكت خراب و ضوابط و قوانين ملكي در ”: نويسد آنجا كه مي. توان ديد  امور مياداره
تدبيري بايست كه   باام فترت همه از هم ريخته و پادشاه صاحب اقتدار وآن چندساله اي

اصالح  صعوبت تمام ملك را به احوال هر قصبه و قريه محال پردازد و به هتي بتا مد
اين ازمنه، رئيسي  قليله نشده بود و از مقتضيات فلكيه درت اين خود در آن مد. آورد

  .٢“رياست داشته باشد، در همه روي زمين ميان نيستيت كه صالح

   حزينگرايي ي صفويها داليل و انگيزه
 گرايي ي حزين در صفويها داليل و انگيزه  بهتوجهيكي از مسائل مهم در اين بررسي، 

ي او از اين جانبداري ها صفويان چه بوده و انگيزه و بهمندي و ارادت ا هداليل عالق. بود
ي ها گيرد، چه بود؟ از بررسي شرايط و زمينه خود مي كه گاهي اوقات شكل افراطي به

توان بيان كرد گونه مي ترين داليل اين امر را اين اين بحث مهم:  
ي ها وزهشده حيت عنوان يك عالم شيعه و ترب ه حزين ب:ي مذهبي و دينيها انگيزه

 اند ي شيعي تالش زيادي نمودهها پايگاهيت دانست كه صفويان در حفظ و تقو خوبي مي ديني به
دانش فقاهت و كالم شيعي  صفويه بزرگترين حق را به”تعبير مقام معظم رهبري  و به

، ٣“دارند، زيرا آنها بودند كه راه را باز كردند و علماي شيعه را در اين سطح پرورش دادند
  .داشته باشداي  گونه ي اينها توانست انگيزه  زيادي مي حمايت او از صفويان تا حدلذا
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  گرايي او حزين الهيجي و انديشة صفوي  ٣٥٣

  

عنوان يك چهره نخبه جامعه و كسي كه براي  حزين به: ي اجتماعيها انگيزه
دانست كه ناامني موجود در  خوبي مي هاي مختلف شناخته شده بود، به طبقات و گروه

صفويان يت عيان مشروععرضي است كه مدجامعه و برهم خوردن نظم جامعه بدليل ت
گرايشي  هيچيت لذا او براي ايجاد نظم دوباره در جامعه و برقراري امن. اند داشته

آمدنشان بر ناامني افزوده و ظلم و تعدي مأموران مالياتي آنها بر وخامت   باكساني كه به
اي  ن تنها گزينهاين اساس از نظر او، صفويان همچنا بر. اوضاع افزوده است، نداشت

  .بهبود اوضاع اجتماعي كمك نمايند توانستند به بودند كه مي
شيخ  شانزده پشت به  باعلي حزين الهيجي محمد شيخ :ي شخصيها وابستگي

بعد از مرگ شيخ زاهد و بنابر انتخاب او، . رسد زاهد گيالني، رئيس طريقت زاهديه مي
 اگرچه طريقت زاهديه.  انتخاب شدرياست اين طريقت الدين اردبيلي به شيخ صفي

 اما اين انتخاب هم از گيالن مهاجرت كرد و هم از خاندان شيخ زاهد خارج شد، با
اي  هرا بنيان گذاشت، ذر) اردبيل(شيخ جديد خود كه طريقت صفويه  ارادت زاهديه به

 راييگ لذا صفوي. ماند  اين ارادت همچنان در اين خاندان و طريقت باقي.١نيز كم نشد
  .ي شخصي نيز بوده باشدها تواند ناشي از اين وابستگي شيخ حزين مي

توان  صفوي مي ي حزين در گرايش بهها  از ديگر انگيزه:روابط دوسويه شيخ و شاه
شيخ در مراتب مختلفي ارادت و . شاه تهماسب صفوي اشاره كرد  باروابط او به

. القاب بزرگي ستوده است  با او راشاه جوان صفوي نشان داده و مندي خود را به هعالق
در جواب اشتياق نامه شاه اي  همچنين در ديوان حزين و در بخش مقطعات، قطعه

  :شرح زير موجود است تهماسب و به
  اي صاحبي كـه از اثـر رنـگ و بـوي تـو            
  گنجينـــه ضـــمير گـــشايم بمـــدح تـــو
ــاز  ــستان بوســه شــرم از لــب ني   صــد گل
  گر خامـه ريـزد از كـف جـود تـو رشـحه          

  ا حديث پنجـه خـصم افكنـت شـود         هرج

ــنم   ــستان ك ــر گل ــمه در جگ ــون كرش   خ
ــنم   ــشان ك ــواهر ف ــاز ج ــت و دل ني   دس
  خواهم نثـار راه تـو اي خـورده دان كـنم           
ــنم    ــشان ك ــون ف ــا خ ــار را زحي ــر به   اب

ــ  ــي بن ــه ن ــنم از طعن ــان ك ــير ژي   اخن ش
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  ٣٥٤  قند پارسي

  

  از اعتــدال طبــع تــو گــر ســركنم ســخن
  نگذاشت جوش رعشه خجلـت كـف مـرا        

 رورـد ضـاز شــاسـه نـانـردش زمــاز گ

ــنم   ــان ك ــي مهرگ ــدامن ته ــل ب   صــد گ
  اللـسان كـنم    تا خاصه در ثناي تـو رطـب       

 نمـدردان كـو اي قـزم تـدي وداع بـچن
  ١خواهم كه خويش را بفراق امتحان كنم  اـهـرور الفــغـد دل مــزن  مـيرـبـاز ص

 پاس شاه، تهماسب صفوي نيز حرمت و مقام حزين را در مقابل اين ارادت شيخ به
داشته، يك نوبت پس از شكست دادن ملك محمود سيستاني و اقامت در مشهد، 

منزل من آمد و مودت  پادشاه از قدرداني و مهرباني كه شعار آن سلسله عليه بود به”
اشراف از مشهد خارج   بابار ديگر در زماني كه تهماسب براي مقابله  و يك٢“بسيار كرد

ي شد و جمعي از مقربان را نزد من فرستاده، كوشش پادشاه در رفاقت من ساع”شد  مي
 حزين تا گرايي  نمود كه صفويتصورتوان چنين   ميها  از مجموع اين گزارش.٣“كردند
ي از اين روابط دوسويه نيز متأثر بوده استحد.  

يت  اصفهان محبوبةي آخر محاصرها اگرچه درماه. اقتضاي زمان وشرايط دوران
 از مردم اصفهان و آن هم بدليل شرايط سخت قطحي كاهش شاه صفوي دربين برخي

خود بسته و ةاز مردم چشم خوا را بر روي سنت هزاران سالاي  هيافته تا جايي كه عد 
ما ديگر سلطان حسين را شه خود ”در مقابل كاخ شاه تجمع نموده و فرياد برآوردند كه 

محمود و اشرف و سپس زياده جور و ستم يت بزودي و در پي حاكم اما ،٤“دانيم نمي
 و سربازانش، مردم بر اين باور رسيدند كه روزگار ـ نادر  ـالسلطنه ي نايبها ستاني

لذا موج . مراتب بهتر از اين دوران است رغم همه ناماليماتي كه داشتند، به صفويه علي
 صفويان نيز در اين  فضاي جامعه را گرفت كه گرايش حزين بهگرايي جديدي از صفوي

توانست اين كس ديگر ن قالب جديد قابل تحليل و بررسي است، اگرچه نه او و نه هيچ
  .خواسته را تحقق بخشد
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 .۷۸ حزين، تاريخ، ص  .2
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  گرايي او حزين الهيجي و انديشة صفوي  ٣٥٥

  

  سخن آخر
ترين جايگاه و اعتبار   علي حزين الهيجي در روزگاري كه صفويان در پايينمحمدشيخ 

» گرايي صفوي«نام  بردند، منادي حركتي به سر مي ميان مردم ايران به خود دريت و مشروع
هر انگيزه و دليل كه اقدام   باحزين. شد كه بزودي در گوشه و كنار ايران ريشه دواند

شرايط موجود، گرايش جديدي را در انديشه سياسي   بهتوجه  بااين كار كرده باشد، به
 ها ي اين گرايش، چهرهها فضاي حاكم بر جامعه آن روز ايران ايجاد كردكه اگرچه گزينه

 هدف تداوم حيات ايراني  بارسم قدرشناسي و يا به اما دي نبودند،و خاندان جدي
لين خاندان مشروع براي حكومت عنوان او ههويتي شيعي، بار ديگر صفويان را ب با

گاه نتوانست از قوت و استحكامي برخوردار  اين حركت اگرچه هيچ. نمود  ميمعرفي
كه اي  مطرح كرد، نظريه» گرايي ويصف«پرداز  عنوان نظريه هشيخ حزين را ب اما شود،

استفاده از آن توانستند ميراث سلطنت صفويه را تحت نامي جديد احيا   باقاجارها
  .نمايند

  منابع و مآخذ
تصحيح سيد , )تاريخ عصر نادرشاه(درة نادري استرآبادي، محمد مهدي بن محمد نصير،  .۱
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دورة صفويه و  (نظام سلطاني از ديدگاه انديشة سياسي شيعهفر، سيد محسن،  طباطبايي .۷
  .۱۳۸۴تهران، نشر ني، , )قاجاريه
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كوشش بهروز گودرزي، تهران، انتشارات موقوفات  ، بهالتّواريخةزبد, مستوفي، محمد حسن .۱۲
  .۱۳۷۵افشار، 
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پژوهشگاه علوم انساني و , تهران, تأمالت سياسي در تاريخ تفكّر اسالمينجفي، موسي،  .۱۴
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  »يعةالوديعةبد « حزيننسخة خطّي مثنوي فارسي بهي گاهن  ٣٥٧

  

  ين حزي فارسي مثنوخطّي ةنسخ ه بهينگا
  »بديعةالوديعة«

  ∗رويآ هللارضوان ا
 يدست زبان فارس هريا شاعر چه تنه ن،يجهي النيحز  بهطالب معروف ي بن ابي علحمدم

 شيمتا در زمان خوه ي بلسوفي و فميبدل و حک ي بيه محدث و فقه بود بلکيو عرب
ارزشمند  اتتأليف … و تصوف وهفلسف ق و و علم کالم، منطه فقيها هنيزم او در. بود

 بر ه را که علوم نامبردهمهن، ي حزهاست ک رتذکّ  به الزم. داردي و فارسيدر زبان عرب
 اني م. استهم جمع کرده با»يعةالوديعةبد« خودش ي کامل داشت، در مثنوةا سلطهنآ
 و کم هافتيرت نه ش»يعةالوديعةبد« ي او مثنومه اثر منين، اي حزخي شفي تصانةمه

 خطّي نسخ ه البتّ.هديچاپ نرس ه بکنون تاي مثنوني ادي شاهنکيسبب ا  به.همعروف ماند
 گري ديايه مثنون،ي ا بالعکس.ان وجود دارده مختلف جيها هکتابخان در ،ي مثنونيا

 »نيالعاشقةتذکر« ,»هنام نگهفر« ,»خرابات« ,»چمن و انجمن« ,»دل ريصف«: مانند نيحز
 .ي مثنوني اما، ا.سزا دارند  بهرتهاند، ش نيحز اتي و شامل کلهديسچاپ ر ه به ک…و
 خي شهگان کسندينگاران و نو ه تذکر.جلب نکرد گان راسندي نوهن، توجي حزي علخيش
 لياند، در ذ ه کرديثار او را بررسآاند و  هداد ن را موضوع مورد بحث قراري حزيعل
  مثالً سرکار خانم.اند ه کرده فقط اشاراي ه تذکّر نداداي را ي مثنوني ا»نيحز ثارآ«

و  ه کردحي را تصح»نيالمعاصرةتذکر«تاب  کني حزي علخي شمه اثر مهک  سالکهمعصوم
 احمد ،ي فارسخطّي يها فهرست نسخه ةحوال  بهشي خوةماند، در مقد هچاپ رساند هب

                                                   
  .)بيهار(آره , ه هر پرساد داس جيندانشکدي  بخش فارسيار،استاد  ∗
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 بنگال ييايسآ ةکتابخان  در»عيالبدايعةود« خطّي ة نسخکي هند کهد  ميخبر ،يمنزو
 خدابخش، ةکتابخان  دره کي مثنوني و کامل امه مة نسخکي  اما از.١باشد يمحفوظ م

 دکتر ،نيمچنه …ه و تذکّر ندادهفتاي نيالع سرکار خانم اطّدي شاشود، ي م.يداره نگهپتن
  :سدينو  مي فقطي مثنوني اة دربارينقو رضا يعل

 ديتقل ه بيفتاد سالگهسن  به هک ريجه ۱۱۳۸خ رؤ م»يعةالبديعةود« گري ديمثنو”
 نسخ يست در بعضا ه سرودسنايي ةقيحد

  .٢“ استه شدهدي دوانيد
 »واني نسخ ديبعض«کند از   نميحيصرتما او ا

  …کند  نميمه يفن را معري حزي مثنونيا و
 ةکتابخان  دره کي مثنوني کامل اخطّي ةخنس

، هضبط شد ۶۶۹ ة شمارليذ ، درهخدابخش، پتن
 کتاب ني ا. استگرب) دو  وهپنجا (۵۲بر  مشتمل

 تاشروع و ) ۲۴۹ (هل و نهو چ  دو صدةاز شمار
 و نويسان ه تذکري،مثنو ني نام اة درباره البتّ.شود  ميختم )۳۰۱ (کي و  صده سةشمار

 بنام ي مثنو خدابخش، اينة در کتابخان. اختالف نظر دارند،خطّي نسخ نگاراِن هرستف
 هزار و ة شمارذيل دره را  نسخين ا بادلينةکتابخان اما در .ه ضبط شد»يعةالوديعةبد«

 ه سرکار خانم معصوم.٣اند ه درج کرد»يعةالبديعةود«بنام  )۱۱۸۴(و چهار  هشتادو  يکصد
 ةکتابخان  نام درنيمه  به خودةگفت هب اند و بنا ه نوشت»عيالبدايعةود« کتاب نيسالک نام ا

 ني اه کميباي ميالع  اطّه خدابخش، پتنةسخ نةمي از ترق٤… بنگال محفوظ استا،يسآ
م ه نوزدخي بتار. بودندهرودس سنايي مي حکةقي حدديتقل هب ني حزي علخي شه کيمثنو

                                                   
دفتر نشر , نشر سايه: هرانت, ه سالک معصوميقات و تعلمقدمه، تصحيح, حزين الهيجي: از, ينالمعاصرةتذکر.۱  .1

 .۷۶ص , ۱۳۷۵, چاپ اول, هنگ و ارشاد اسالميفر  وزارتمعاونت امور فرهنگي به, ه وابست مکتوبميراث

  .۳۶۳ص , ينقو ضادکتر علي ر: از:  هند و پاکستان درنويسي تذکره  .2
 .۱۳۲ ص ۳ج . ة خدابخش، پتنه کتابخان,فهرست تشريحي  .3

  .۶۷ص , مقدمة معصومه سالک با, ين الهيجي از حز,ينالمعاصرةتذکر  .4

ه تنها  ن»يعةالوديعةبد« يمثنو
هرة ه چ فراوان دارد بلکتأثير

تر  عالمانة حزين را نمايان
ه و قدرت او کند و سلط مي

اثبات  بر انواع علوم را به
 .ساندر مي
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کاتب  .دياتمام رس به) ه ۱۱۷۸(شت ه فتاد وه و کصدي و زارهسال   دريالثّان عيرب
  :سدينو  ميمشخّصريغ نامعلوم و

 از »يعةالود هعيبد« ة نسخه ۱۱۷۸ يثّانال عير ربهم شه نوزدخي بتاره الحمد کهللا”
 قيبطر هک ه مدظلني حزي علمحمد خياجل االکرم االعظم الش خي شفيتصان
  العبد المذنبه کتب.دي بودند، باتمام رسهرمودف ةمحالر يه علسنايي مي حکةقيحد

  .١“يهلوالدو ه غفرلهللا برکت امي الغفور الکره ربي ِاٰليالراج
 ةيقحد »قيبطر« را ي مثنونين، اي حزي علخي شه کديآ يرم بي مثنوني اة مطالعاز
 ي علخي شه کراي ز.اند ه شرح داديضا نقور ي دکتر عله چنانک»ديبتقل« ه، نه نوشتسنايي

 ةيقحد قيطر ه بيعنيمان ه قيطر ه بهاند ک ه نوشت»سبب نظم الکتاب«ن تحت عنوان يحز
  : قبول افتددي شاه کدي امني بارتجال زدم با»ينقش چند« .سنايي

   عـارف ه خواجـ شيمن پ ون ز چ
  ٢يربــان ميحکــ يمعنــ ردمــ

   ازل ياهـ  هن مست جرع  هآن ک 
ــا ــ يوالة ن داددل و جـ   يعلـ
ــارس عر   يســاز صــة ســخنف

ــنايي يجـــة غزنـــوخوا   زاد سـ
  يائيــگو بحــرنقش نيــزد در
ــدل ــم بيعن ــع ز قل ــز طب   نيح

  ي قبـول نـشد     از افـسردگ   کيل
  ليـ رح وقـت  ين تنگنـا   يدر تا

ــد نقــش ــ يچن   زدمارتجــال  هب
   افتــدديــد لهــا منظــور هبوکــ
  فتـاد اسـت   هم در جـوار     هعمر  
ــا ــيٓا ديش ــرو ه ــار يب ــٓا ک   دي
  انمهـ  پن شير حـرف خـو    هـ  ريز

ــرار ــالکان آن باسـ ــف سـ   واقـ
ــاد ــايپ هب ــ يم ــي ضيف   يزدان
ــه ــ داريوش ــل اري ــم و عم    عل

ــ ير خفــهــپــرداز  هنکتــ   يو جل
ــپ ــوارس زشتايــ ــاز فــ   يتــ
ـ روحش تح  ه ب هک    حـق بـاد    تي
  ي سـائ  ني کند کـوثرش جبـ     هک

  نيدومـــ هقـــيحد دييـــطلب
ــال ــشد يع ــضول ن ــع بوالف    طب
ــ   لي ســرکرد صــور اســرافهخام

ــ هـــيآ ــال ياز تنگـ   زدم مجـ
   افتــددي روســفه نامــيه ســنيــا

  از باد اسـت     مرا پر  يمشت خاک 
ــ هر خــشک ــب ردذبگ ــٓا ا ره   دي

ــن ــار ت ــو گفت ــانم شيخ   را ج
                                                   

  .۱۰۳ورق , ه، کتابخانة خدابخش، پتنه مخزون»يعةالوديعةبد« نسخة خطّي  .1
 .يي سناميمراد از حک  .2
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ــ مــارا بخهر کــهــ ــ ري ــدادي    کن
 

ــدو  ــم و ان ــ خهغ ــادري ــد  ب   کن
 )ان پنجمعنو(                     

 مختلف نيت عناو کتاب در تحةغاز و خاتم از آه عالو…ني حزخي شي مثنونيا
 گري ديجا  دره که نوشتاهتي حکاخي شزي دارد و نبيت) ۱۲۰۰ (ستيزار و دوه از شيب

 معتقد کيمد آ دي چون عمر او محض پنج سال بود، عه کرد کاني بيتي مثالً حکا.هننوشت
 کي روزگار ه و فرمود کدي پدرش نپسند.اوردي زر بة حلّکي نذر کردن يپدرش برا

  :ابدي نشي مرقع دروه کديٓ اشيد درپهن عآ دي شا.ماند  نميروش
ــ ــ ادي ــٓا يم ــع ز دمي ــدر ده   پ

  آن زمان بود سال عمرم پـنج     
 آمــد روزگار ـديع ـانهاگـن

ــ هللاروح ا ــاالط هروحــ   رهــ
   گــنجگاني پــنجم زشــاهرفتــ
 ـار آمـدهن بزاـ شد خيسپر

 .اوردي بني زره حلّکي داشت، ي من فراواهديپدرش عق به هک يوقت، شخص آن در
  :سدينو  مي خودة خاطرو ادين از يحز

ـ پدر د  چون ـ  دي ـ  هحلّ   ديپـسند  ه ن
   چرخ گردد چون   ه داند ک  هکس چ 
  شي پــديــروزگــار آ نآ ديشــا
ــرد ــز را م ــن ز بي ــت ــد اني   باش

ــ ــت حلّـ ــت از هرغبـ ــ رفـ   ادميـ
 

ــشم از ميســو ــانهم چ ــبد رب   دي
  ر بوقلمـون  هـ  د ستي روش ن  کي

ــ ــدين هکـ ــ ابـ ــدرو عمرقّـ   شيـ
ــ   باشـــد زنـــان رايـــةيپ هحلّـ

  دادم آن گــــرفتم نجــــاد مــــي
 )هل و هفتعنوان چ(             

 از کمال ،هديد و اتّقا ورزهن، زي حزي علخيموزش، شآ پرورش و نيمه ةجيدر نت
  . استه کردي زندگيازين يب

 ي علنينؤمالمريدح امن پس از حمد و نعت، در مي حزخي، شه نسخنيغاز اآدر 
  :ديگر  مييه علهللا سالم ايمرتٰض

  سـت  ي ول ي وص ي بعد از نب   هآنک
   شـد  يسته طيبحر علمش مح  

  هياللّٰديــــ يبــــازو قــــدرت
ـ  کند ي م ه دل ک  نينازم ا    ادشي

 

  ســت  يگار علــ ديــ آفر بيــ نا
ـ ل  هـ سر جا     شـد يقعـر پـست    هب

ــواد گمرا هزد ــر س ــط ب ــي خ   ه
ــان ــدا ج ــ يف   اوالدش  ويعل

 )هارعنوان چ(                    



  »يعةالوديعةبد « حزيننسخة خطّي مثنوي فارسي بهي گاهن  ٣٦١

  

ل آ و )ع(ي و مدح عل)ص( حمد، نعت رسولبر ه کتاب، عالونين در اي حزي علخيش
  :انندعلم و حکمت م  به رايني عناو،يعل

 برزخ و عالم اني و ممات، باتي از حقتي ارواح و اجسام، حقنيربط و اتّصال ب
ت و نبو مان،ي درجات و مراتب اان،يمثال، امکان و وجوب، حشر و نشر، وحدِت اد

 هسد کر ينظر م ه بني چن. استه اختصاص دادامتي قزاِنيت و دوزخ و م جنّت،يوال
 بذات مي قاهنکآ ديگو  مي خوده چنانک,ت داشهديعق الوجودة وحدةينظر  به،ني حزخيش

  :اصل ذات معدوم  خلق درهمه  مطلق است ويستهاست، 
  خــود باشــد بــذات ميقــا هآنکــ
  انــد  در اصــل ذات معـدوم همـ ه
 

  باشــد  احــد  مطلــق  يتسهــ
ـ  و ق  ي محتـاج حـ    هجمل انـد  ومي  

 )هار دهمعنوان چ(
 هد اثبات ذاِت احديتد  ميياز امتسنايي ةحديقين را بر  حزي مثنونه اي کياما، صفت

  :تواند  نميصفات  ادراِک ذات و،ي حس انسانه کداند ين خوب مي حزهنکآ حال .است
ــون ــ چ ــذاِت او رتفکّ ــد ب   نرس
  ت بــود ذاني اوصــاف عــهجملــ

 

ــ هبــ مهــ   نرســد صــفاِت او هکن
  وم آن صــفات بــودهــ مفهگرچــ

 )هشتمعنوان (                    
  :ديگو  ميگري ديجا و در

  اسـت  ادراک خلق مـستور    حق ز 
  جـادش يا  اسـت از   ه ذر کيخلق  

ــود  هذر ــساط ش ــرف انب ــي ظ    ک
ــاهــ   و جــلّ  بــذات عــزّميست ق
ــل ــد  کي ــو دم ــت چ ــوار معرف    ان
   آرا شـد   ه اقـدس چـو جلـو      ضيف
ــغ ــاب او نــشود  ه ري   رگــز حج

   بـــود خـــدا باشـــددايـــ پهآنکــ 
ــد ــور  هديـ ــا نـ ــنائ بـ   ه ديآشـ

  ينــ ي بايــتــا مگــر قــصر کبر  
 

ــام مقربـــان دور اســـت     از مقـ
ــوم بفــــ  ــدادشضيمتقــ    امــ

  ي محاط شود   است ک  طيحق مح 
ــات را چــ ــا خــدا ممکن    محــلّهب

   رودهانـــ يم از مهـــظلمـــت و
  ر او صــفات و اســماء شــدهــمظ
   او را حـد    ستيـ  محـدود و ن    همه
  تنـــع ذاتـــش از خفـــا باشـــدمم

ــرد از ق ــخ ــس ردي ــ ِح   ه ديائه
  ينــي مگــر خــدا بينــي بهخــود نــ

 )عنوان ششم(                      



  ٣٦٢  قند پارسي

  

ن نزول و أ و شينآ قراِتيآ  بهدمآن دشوار است اگر ي حزخي شي مثنونيم اهف
اد ه استشيلي خثي و احاداتيٓا  بهني حزهراکي ز. نباشدمسلّطالم الس يه رسول علثياحاد

  . استه سرودينآ قراتيآ ريدر تفسرا  ي مثنونيا اشعار اه و صدهرفتگ
 تر ناي را نماني حزة عالمانةره چه فراوان دارد بلکريثأا ته تنه ن»يعةالوديعةبد« يمثنو

ط و  تسلّنيوجود ا  اما، با.ساندر ياثبات م  به را و قدرت او بر انواع علومهکند و سلط مي
 نيمه  بهه ک…ينازد و در مناجات  نميش،ي و دانش خوعلم  بهني حزي علخيقدرت، ش

  :ديگو  ميالحاح  به. استل شاميمثنو
ــدايا ــدي خ ــستي بلن   ي و پ

ــا ــ نارسـ ــائهنالـ   ه ري را رسـ
 يياـآب و گلــم ز پا بگش ديق

ــا ــهد هش ــستياريوش   ي و م
ــ ــحرم را جب ــشائنيس   ه دي ک

 ييآزما بگشا وحشت نيبند از
 فسأ تهشود بلک  نمين خوشي حزي علخي کتاب، شني و اتمام اليپس از تکم

لع  و مطّهگاآ، کس هوردآنظم  ه کتاب بني ا دره کيقي از معارف و حقاهد کخور مي
 ةخاتم  در. علم و حکمت بلد باشدن آ ازهرس وجود ندارد ک هان نکتهج  و درستين

  :ديگو  ميکتاب
  لـــتهفتـــة مه ه کـــهللاشــکر  

   قلم ختي ر ه چند صفح  ني بر هک
ــںاهــج در ــب نمــيرس  ه نکت   نمي
 

ــ ــ از حافتمي ــت اتي ــم فرص    ک
ــرح ارم  ــام ط ــشک ف ــط م   از خ

ـ مرِد ا    نميـ ب  کـس نمـي    ه نامـ  ني
 

  



  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٦٣

  

  عرفان حزين الهيجي شاعري آزاده بر بلنداي
  ∗جعفري علي احمد

  چكيده
 عرفاني و فكري برجستگان و شعرا و علما از يكي الهيجي حزين علي محمد شيخ
 اثر ٢٦٥ قريب نگارش  باعارف دانشمند اين باشد، مي هجري دوازدهم قرن در ايران
 كه را صفوي عصر ايران تةآشف و بار رقّت اوضاع توانسته …و فرهنگي ادبي، علمي،

 شعر، ديوان چندين سرودن  با.كند معرفي است، نهاده ويراني به روي افغانها حملة با
 كه مهمي خصيصة دو .درآورد نمايش به را خود شاعرانة نبوغ و ذوق است توانسته

 ديگري و اوست آزادمنشي و آزادگي يكي .برشمرد برايش توان مي او آثار مطالعة با
 )ص(اكرم رسول حضرت چون دين بزرگان از منقبت و مدح و نعت در كه اصيخ عرفان

 آزادگي علمي، مقام همه اين  باكه دريغا .است داده نشان خود از …و )ع(علي حضرت و
 درصدد مقاله اين در .است اندك او از ما العاتاطّ هنوز فرزانه، حكيم اين عرفاني و

 از يو عرفان و آزادگي در كه اين نتيجه .ايم مدهبرآ او عرفاني و آزادگي مقام دادن نشان
  .باشد مي هجري دوازدهم قرن لاو ةدرج سرآمدن
  .عرفان .آزادگي .ايران به افغانها حمله .هجري دوازدهم قرن .الهيجي حزين :كليدي واژگان

مهمقد  
 ةعرص تاز هيكّ ايران سرزمين در مالحظه قابل و نامدار شاعر دو هجري دوازدهم قرن در
 شاعر اين .١باشد مي الهيجي حزين علي محمد شيخ آنها از يكي كه اند ادب و شعر

                                                   
  . تهران,عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور  ∗

 .٢٥١ ص ،تاريخ ادبيات ايران ن،براو ادوارد  .1

 



 ٣٦٤  قند پارسي

  

ه  اشارالغرايب مخزنمؤلّف كتاب 
هر شهر و دياري  كند كه حزين به مي

گزيد  رفت و اقامت مي كه مي
ديدن علما و دانشمندان آن شهر  به
رفت و مورد احترام مردم واقع  مي
او  ي غير مسلمانان نيز بهشد و حتّ مي
 .نگريستند ديدة احترام مي  با

 در معتبر و مهم اسناد از كه گذاشته بجا خود از مختلف علوم در ديمتعد آثار بزرگوار
 كدكني شفيعي دكتر آقاي .باشند مي ايران به افغانها حملة بار اسف و پرآشوب ايران
  معتقدند عارف شاعر اين دربارة
 و است ذوقي و فكري استقالل واجد او”

 و رتفكّ تاريخ كه عصري در استقالل اين
 خمود و جمود سراشيب در فرهنگ
 روزي اگر .گرانبهاست بسيار افتاده،
 و اسالم جهان در رتفكّ مبسوط تاريخ
 تحرير و تدوين زبان فارسي اقاليم بويژه
 فصلي گفتگو بي الهيجي حزين گردد،
 خود به هجري دوازده سدة رد را مشبع

 تا حزين احوال و آثار از ما بيگانگي و دوري افسوس …داد خواهد اختصاص
 تشخصي جنبة ترين شناخته گويا كه ـ او شاعرانة سيماي يحتّ كه آنجاست
  .١“است شده مغفول بسيار ـ اوست
 اييآشوبه و افغانها حملة خودش گفته به كه است سروده نيز شعر ديوان چند حزين

 شيخ ادبي هاي تاليفع تيمد براي آمد، وجود به حمله اين اثر در اصفهان شهر در كه
 كشكول شبيه حدودي تا كه را ادبي مجموعة يحتّ و است كرده فمتوقّ را حزين محمد
 حملة زمان در ديگرش آثار همراه داشته نام »العمر رمده« و بوده عاملي الدين بهاء شيخ
 عالوه زودتر كمي يا اماي همين در .٢است گشته ناپديد و رفته غارت به اصفهان به افغانها

 مدت از پس و خود، شعر ديوان ميندو نامه، فرس نام به كتابي و فلسفي تفسير چند بر
 چهارمين خودش گفتة به سرانجام و .٣است كرده تصنيف را ديوانش سومين كوتاهي
  :ساندر مي اتمام به هجري ١١٥٥ سال در را ديوانش

                                                   
 .، مقدمهسيري در زندگي حزين الهيجي و ١٣، ص شاعري در هجوم منتقدانرضا،  كدكني، محمد شفيعي  .1
 .٣٠، ص  احوال حزينةتذكر  .2
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  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٦٥

  

  ١سپري چارمين ديوان نسخه گشت كه  بود هجري پنج و پنجاه و يكصد و هزار  
  :كرده اشاره گونه اين برانداز خانمان حملة اين به الهيجي حزين

  .٢“شد عارض صعب بيماري مرا ةمحاصر اماي اواخر در هالقصّ”
 چه تا او عرفان و آزادگي عظمت كه هستيم سؤال اين پاسخ دنبال به مقاله اين در
بيش بايد آزادگي و عرفان پايه اين  باشاعري كه است باور اين بر نگارنده است؟ حد 
 اين خداشناسي و عرفان بزرگان و انديشمندان چگونه كه بدانيم تا شود شناخته پيش از
 خود و داده نشان ديگران به را كمال راه دمتعد آثار خلق و اشعار سرودن  بابوم و مرز

 پرداخت، خواهيم بحث به مقاله اين در چنانكه اند، بوده آن عيني و عملي مصداق
 بعد يحتّ كه داشته اسالمي عرفان از اي پايه آنچنان الهيجي حزين شيخ كه ديد خواهيم

 حيات زمان در و است، بوده جهان رندان احترام مورد آرامگاهش نيز مرگش از
 مالقات سرزمين آن سلوك و سير و عرفان بزرگان  باكرد مي سفر كه هرجا نيز پربركتش

 ساكنان اكثر شهر، يك در اقامت از بعد يحتّ كه بود اي گونه به او عملي سيرة و كرده مي
 خود افتخار را او  بامالقات و نگريستند مي احترام ديدة به او به شهر آن مردمان و
 كردند مي آمد و رفت او خانة به فقهي سؤاالت پاسخ كردن پيدا براي يحتّ و دانستند مي
 .است آمده مي حساب به عارفان تربيت براي خانقاهي مانند او خانة گويي كه جايي تا

 سير عاطفي، و روحي حاالت دربارة »الشعرا مقاالت« كتاب در شيرقانع ميرعلي چنانكه
  :نويسد مي چنين هجري دوازدهم قرن بزرگ عارف اين زندگي و سلوك و

 كار به تمام اهتمام الدوام علي اماي ليالي، قيام و مدوا صيام به الهيجي حزين شيخ
 كافي، تصوف در و وافي علوم ساير در .زيست مي مرتاض و موفق غايت به داشته،
 خرج ماهانه روپيه هزار گويند شده، پيدا كلي ارادت خدمتش در را پادشاه شاه محمد

  .٣يافته رتقر خانقاهش

                                                   
 .٦٦٤، ص ديوان حزين الهيجي  .1
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 ٣٦٦  قند پارسي

  

 اندكي اصفهان به مهاجرت از پس و بوده النگي اهالي از اصالً الهيجي حزين پدر
 اين عظمت و شهرت از بخشي .گشايد مي جهان به چشم الهيجي حزين شيخ ،بعد

 افغانها آشوب از قبل ايران اوضاع معرفي در هجري دوازدهم قرن وارستة عارف
 بعيدت از بعد سال ٢٠ به آن شنگار تاريخ كه نوشته »االحوالةتذكر« نام به كتابي .باشد مي
 افغانها حملة از قبل ايران، خوب بسيار اسناد از كه .رسد مي هندوستان، به كشورش از
 برهة اين تاريك هاي گوشه از اندكي توانسته و باشد مي هجري دوازدهم قرن در

  .بزدايد را دوره اين هاي تاريكي و دهد نشان را تاريخي

  الهيجي حزين آزادگي
 در افغانها آشوب از قبل اندكي ـ خودش گفته به ـ يالهيج حزين شد گفته كه طور همان

 ١نهد مي انحطاط به روي اش بيماري آنكه از بعد و شود مي دچار صعب بيماري به اصفهان
 آباد مخر چون ايران مختلف شهرهاي از سال ده تمد در و كند مي مسافرت اصفهان از

 ديدن گيالن آذربايجان، ن،كردستا مشهد، كرمانشاه، شوشتر، دزفول، نهاوند، لرستان،
 سيمقد اماكن از نيز تمد همين در و گزيند برمي را تهران در اقامت سرانجام و كند مي
 بازگشت راه از و گيرد مي پيش همكّ سفر كرده، ديدن عراق سةمقد اماكن و بغداد چون
  :گويد مي هافتاد آنجا به گذرش بعد ماه شش كه شيراز مورد در كند، مي بازديد يمن از نيز

 پريشان را آنها منسوبان اوالد از جماعتي نبود، برجا كسي من دوستان همه آن از”
  .٢“يافتم سرانجام بي و حال
 اروپايي كشتي يك  باآنجا از را خود تا شود مي عازم اسبندرعب و الر به شيراز از

 و شود مي كشتي سوار هندوستان عزم به سرانجام و رود مي كرمان به بعد برساند، حجاز به
  .گذراند مي كشور آن در را خود عمر بقية

 مسافرت همه اين پس سنگ، گران شاعر اين آزادگي و جويي آزادي روح نبود اگر
 ايران اديبان و شاعران سفر هجري دوازدهم قرن در كه آنجايي از است؟ بوده چه براي
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  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٦٧

  

 اين هند به سفر براي اديزي بسيار تفاوت بايد اساساً ولي بوده مرسوم و معمول هند، به
 حكمت يعني ،»المؤمنةلضا ةحلكما« مصداق به كه چرا ،شد قايل ديگران  باآزاده شاعر
 .گشت مي حق معرفت و حكمت و علم كسب دنبال به او ،١است منؤم گمشدة

  :افغانها حملة مقارن خودش اعتراف به
 خانه در آن ةتتم و بودم ساخته قمتفر نيز را كتاب دمجلّ هزار دو قريب”
  .٢“رفت غارت به
 همين او عرفاني سلوك و سير و معنوي معرفت كمال و وارستگي آزادگي، در
  :كه نويسد مي »ديده مردم« ةتذكر كتاب مؤلّف كه بس
  .٣“گذراند مي اميرانه را خود زندگي فقيري، لباس در الهيجي حزين شيخ”

  :گويد مي كه افتد مي الرحمه عليه سعدي شعر اين ياد به انسان كه
  ٤صبور گدايي اندر اميدش به  ورـنف اهيـپادش از گداياني  

 رفت مي كه دياري و شهر هر به حزين كه كند مي اشاره الغرايب مخزن كتاب مؤلّف
 واقع مردم احترام مورد و رفت مي شهر آن دانشمندان و علما ديدن به گزيد مي اقامت و
  :نگريستند مي احترام ديدة  بااو به نيز مسلمانان غير يحتّ و شد مي
 در سرمه جاي به را پايش خاك مسلمان، چه و هنود فرقة از چه بنارس اهل”

 آن به و رفتند مي شيخ زيارت جهت نزديك و دور از مردم و كشيدند، مي چشم
 مباهات جاي الواقع في .ام دريافته را شيخ صحبت شرف من كه كردند  مي مباهات
  .٥“هستند الزيارت قابل كه كسانند همين كه چرا است،
 و رفت حال در بنارس شهر و هند مهم امراء و شاهان كه اند نوشته خينمور يحتّ
 و جاه، جم چون شاهاني يحتّ دانستند، مي مغتنم را او  بامالقات و اند بوده او خانة به آمد
شجاع شاه ابنو ولهالد:  
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 ٣٦٨  قند پارسي

  

گفتة ادوارد براون اگر دو  به
شاعر برجسته در قرن دوازدهم 

شك يكي  اشند بيوجود داشته ب
 .باشد از آنها حزين الهيجي مي

 حاضر خدمتش به شهر آن اعزّة بود، مقيم آنجا در شيخ حضرت كه هنگامي در”
 نيز مرحوم ولهالد شجاع ابنو و ـ ملكه خلداهللا ـ جاه جم پادشاه بودند، مي
 از هشت و هفتاد و يكصد و هزار در ]آنكه تا[ …بودند رفته شيخ مالقات به
  .١“روآورد بقا عالم به فنا دار

 دو در را حزين تيبلندهم و آزادگي نشانة
 در فارسي نويسي تذكره« ةنويسند اعتقاد به كه بيتي
 و شده سروده حزين طتوس »پاكستان و هند
 شده، نوشته قبرش سنگ بر خودش زيباي خط با
 است ذيل قرار به بيت دو آن و دريافت تواند مي
 را عشق بندگي و آزادگي اوج آنها، به هتوج  باكه
  :دريافت توان مي حزين كالم از

  مــدان ميـن رــگـدي ام ودهـب تــبـمح دان انـزب
 اينجا شنيد پيغامي دوست از گوش كه دانم همين

  دمـدي تگيـسرگش يـبس ماـيـپ ره ايـپ از نـحزي
  ٢اـاينج يدـرس شـايـآس االيـب رـب دهـشوري رـس

 اثر ٢٦٥ تعداد به و كند كسب را خود زمان فنون و علوم تمام توانسته حزين اينكه
 گوناگون هاي رشته در او اتتأليف .دهد يم خبر او آزادگي روح عظمت از كند، خلق
 منطق، اخالق، تاريخ، رجال، كالم، فلسفه، مخصوصاً بوده، خودش روزگار علمي
 مشاهده آثارش و او در كه علمي مقام همه اين  با…و اصول فقه، حديث، تفسير،
 خاطر به نيست حاضر هرگز مثالً كه شود مي ديده او در آزادگي روح آنچنان شود، مي
 حقيقت اين چنانكه بپردازد، تزوير، و زيور و زر خداوندان مدح به عمر روزة دو ذرانگ
 و ديوان توان مي كه جايي تا كرد مشاهده توان مي او ديوان اشعار و اتغزلي اكثر از را

 حزين وقتي مثالً چنانكه ،ناميد آزادگي خزانة و آزادمنشي گنجينة الحق، را او اشعار
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  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٦٩

  

 دردي بي و موجود جهالت درد بيشتر دردش نالد، مي خاكي لمعا هاي ناروايي از
 او و آورده درد به را شاعر دل آن، آتش هاي شعله كه دردي است، بوده روزگار مردم
 دردش اين براي آرامشي و تسكين را آن و برد مي پناه عشق به درد، اين درمان براي
  :داند مي

  است من هم درمان و من درد كه است عشق
  تـاس نـم انــمـاي و نـم رـپي و نـم نـدي

  مـنـك هـچ مـانـشـفـن وـم رـه نـب از ونـخ
  ١است نـم انـج رگ در زهـمـغ رـتـشـن آن

 را روزگار نابسامان و آشفته اوضاع كه زند مي موج درونش در آزادگي آنچنان
  :گيرد مي مسخره به گونه اين

  تـاس تادهـاف انـمي به گرفيـش بازي  تـاس تادهـاف يانـماك به كيان ز نوبت  
  ٢است افتاده زنان دف به زدن شمشير  نشاط ز دـرقص لهـسف سپهر كه شايد  
 عنوان به آنها از و است درنداده تن اش نفساني تمايالت و ها خواسته به هرگز

  :است كرده ياد »غبارآلوده«
  ردـمگ ارآلودهـبه و دي هـب زـرگـه  ردــمگ ودهـارآلـتعـمس به رــده در  
  ٣ردـمگ ودهـبارآلـغ نــاي به ارـزنه  حزين است غبار مشت تو ره در تن  

 نوعي را خود عصر مردم  بازندگي خودش، نفس عزت و آزادگي عظمت دليل به
 چنين شيشة و آيد سنگ بر حيات ميناي كاش كه كرده مي آرزو و دانسته عار و ننگ

  :شود شكسته عمري
  آيد سنگ بر كه به ات،ـحي نايمي  آيد رنگ رخم بر كـاش ز چند تا  
  ٤آيد ننگ مرا آسمان يك زير در  روزـام دگانيـزن هـانـزم قـخل با  

  :است ناليده گونه اين آن نابسامان اوضاع و روزگار نامردي از
  شدند يرـش تـصف سگ ازانـب روبه  شدند چير حق لـاه بر كيشان باطل  
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 ٣٧٠  قند پارسي

  

  ١شدند پير وس،ـبواله طبعان كودك  ردندـك اـمسيح امـن ان،ـش و الـدج  
 فن اهل اعتقاد به كه بدانيم است الزم كرديم ذكر او از كه آزادگي مقام همه اين با
 ٢كرد قلمداد بينشمند دانايي آن از مهمتر و خواند ذوفنون دانشمندي بايد را حزين
  .٣“است فكري و ذوقي استقالل داراي” او معاصرين اعتقاد به

 چه مردم اقبال به توان مي فرزانه دانشمند اين دهمتيبلن و آزادگي داليل ديگر از
 نويسندة اعتقاد به چنانكه كنيم، هتوج مرگش از بعد يحتّ او، به خواص چه و عوام

 شود مي عام و خاص بخش تعزّ و جاذب آرامگاهش نيز او رحلت از بعد العالمةحتف
 بر پنجشنبه و دوشنبه هر و انام زمرة مطاف )بنارس( كفرستان آن در او بارگاه” :چنانكه
  .٤“است انبوهي و ازدحام عجيب ار،زو او مقبرة

  الهيجي حزين عرفاني مقام
 .باشد نداشته عرفان بوي و رنگ كه شود مي ديده بيتي كمتر نامي عارف اين اشعار در

 و شيفته الهي عرفان و اهللا معرفت به آنچنان شاعر اين كه باشد اين دليلش شايد
 اين واالي مقام همين به هتوج  با.كند فكر توانسته نمي آنها به جز كه بوده مند هعالق
 هاي عبادتگاه در يحتّ بگويد كه كند يم مباهات خود به افتخار  باكه است وارسته عارف
 قلم  باكه عرفاني مطالب همه اين از افتاده راه فريادي و غلغله هم، آسماني كرات
  :شود مي بيان من شيواي

  ٥نوا را تو كلك ني بود رسا بس از  لهـغلغ الكـاف عـصوام رد تادهـاف  
 خداپرستي و عرفان و تمعنوي گنج وارسته، عارف اين بخش جان كلك نواي يحتّ

  :دهد نشان را الهيجي حزين عرفاني مقام واالترين تواند مي همين و دارد خود آستين در
  ٦است آستين در اش معني گنج كه  است حزين بخش جان كلك نواي  

                                                   
 .۳۲۰ص , همان  .1
  .٦١ ص ،المعاصرينةتذکر  .2
  .٦١ ص همان،  .3
  .ي ص پيشگفتار، ،تاريخ حزين  .4
 .٢٢ ص ، الهيجيديوان حزين  .5
 .١ ص همان،  .6



  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٧١

  

 حضرت يعني جهان انيعالم سرور وصف در بينيم مي او اشعار ديوان به مراجعه با
 مطلع تجديد بار چندين آنها از بعضي در يحتّ و سروده غرا قصايدي )ص(اكرم رسول
  :مطلع  بااي قصيده در مثالً و .است كرده

  ار الم پشت كند شاداب كه گريه كو  را تمـس خار انـج رگ با بود وندـپي  
 پيشواي درگاه و درآورده استغنا دامن در پاي تجريد، مغيالن صحراي در حزين

  .است ساخته خويش جبين محراب را  ـ)ص(اكرم رسول حضرت ـ عجم و عرب
 بزرگوار آن وصف در سرايد مي اشعاري )ع(علي حضرت وصف در كه هنگامي

 رهرويان نظر از او، اعتقاد به كه آورد مي» الوال منهج« نام به زير مطلع به غرا اي قصيده
  !نيست بيگانه عنوان، اين محبوب، كوي سالك آن سالكان و عشق كوي

  الوال منهج نهم دهـقصي اين نام گر  عشق رهروان نظر در نيست بيگانه  
 نهفته ديشب صبا كه گويد مي مطلع، تجديد بار چند از بعد قصيده اين ادامة در

 حضرت ستايش به و فروبرده جيب به سر نچهغ مثل چرا كه است دميده دلش گوش بر
 عارفان عارِف آن از و پردازد نمي باشد، مي سا عرش تاج او زائر پاي نعلين كه )ع(علي
 ،»سرا هردو لواي صاحب« ،»ولي علي« ،»جلي حجت« ،»نبي نفِس« چون عناويني با
  :برد مي نام …و »اوليا شاه«

  گـوش دلـم دميـد      ديشب صبا نهفته بـه    
  ســت ور تـو بهـار شـكفتگي   طبـع سـخن  

  سر كن ره ستايش شاهنشهي كه هست    
 يـلـت جـي، حجـبي، علي ولـس نـنف

  نافة مشكين گـره گـشا      ات ز   كاي خامه 
  اي چـرا  جيب فرو برده چون غنچه سر به  

ــا   ــرش س ــاج ع ــر او ت ــاي زائ ــين پ   نعل
 ١اه اولياـرا شـردو سـواي هـب لـصاح

 خداوند كه گويد مي او به خطاب ،)ع(علي حضرت وصف در قصيده، همين ادامة در
 اي آيه عنوان به را اليك اُنِزلَ ما بلّغ تبليغ و دوخته، »انّما« فاخر لباس تو، كبريايي قد بر
 أتي هل معروف آية خداوند كه بس همين تو كبريايي عظمت در و داده، قرار تو شأن در
 تو آنهم و داشته مرد يك هاتن دين ميدان ـ معروف زمان آن در ـ و زده رقم تو نام به را

 اثبات به ذوالفقار، الّا السيف علي االّ الفتي برهان در قضيه اين كه طوري به اي بوده
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 ٣٧٢  قند پارسي

  

 گشاي برقع و كرده خطاب الغطا كاشف العوارف، عارف را او كه جايي تا است، رسيده
  :است دانسته حق نشينان پرده

  العرش دوخته است   خياط قدرت ملك  
ــغ اســت ز  ــغ بلّ ــي تبلي ــو آيت ــأن ت   ش

  غيـر تـو      مردي بـه   هميدان دين نداشت  
 ق توييـنان حـنشي برقع گشاي پرده

ــا   ــشريف انّم ــو ت ــاي ت ــد كبري ــر ق   ب
  ١توقيع كبرياي تـو تنزيـل هـل اتـي         

   برهـان الفتـي     ه به ثابت شد اين قضي  
 ٢طاـالغ فــوارف يا كاشـالع ارفـيا ع

 ياد او از وقتي نويسان كرهتذ اكثر كه است بوده او عرفاني واالي مقام همين اثر در
 هيچ به او نياوردن سرفرود و كنند مي ذكر را او واالي بسيار نتدي و تقدير كنند مي

 انسان يك زندگي از نشان نيز دوست حضرت و دل كعبة آستان بندگي جز آستاني
  .دارد كامل،
 است »دل« او عشق كعبة زيرا باشد، نمي گل كعبة از دارد شوقي و عشق اگر او مثالً

  :دارد نگه را ادبش بايد كه
  ٣را ادبش نگهدار تـاس قـعش كعبه دل  نيست گل كعبة كشش از حزين تو شوق  
 ناقوس دل كعبه بام بر است، كرده مغان پير در فرساي سجده را جبين كه آنجايي از
  :است فراخوانده افتخاري چنين تماشاي به را همگان و درآورده صدا به را ترسا

  ٤را ترسا وسـناق مـزن مي دل ةكعب امـب به  كردم مغان پير در فرساي جدهس را جبين  
 غزل يك از هايي بيت به آيد نموده بيشتر وارسته عارف اين عرفاني مقام بلنداي تا
 از فراختر ميداني كه ـ را او ديوان عرفاني ديگر ابيات تحليل و سپاريم مي دل گوش او
را خود ذيل غزل در .گذاريم مي وا يگرد فرصتي به ـ طلبد مي مقاله يك حد 
 خم ميكدة كش پيمانه اند، سرشته را خميرش عشق، غم و درد  باكه ناميده »قدس طاير«

  :باشد مي صفدر حيدر و قدر سلطان پير، هادي، )ع(علي حضرت است، غدير
 ٥پيمانه کش ميکـدة خم غديـرم  دنبال خماري مستي مرا نيست به  
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  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٧٣

  

  گيري نتيجه
 .باشد مي هجري دوازدهم قرن بنام آزادگان و عارف شاعران از الهيجي عليمحمد شيخ
 شك بي باشند داشته وجود دوازدهم قرن در برجسته شاعر دو اگر براون ادوارد گفتة به

 نشان دمتعد علوم در دمتعد آثار خلق  باشاعر اين .باشد مي الهيجي حزين آنها از يكي
 اين هم دليلش و داشته استادي و مهارت ويشخ عصر علوم تمام در كه است داده
 سياحت و سير در علمي و عرفاني مقامات كسب جهت را عمرش سراسر كه است
 حساب به عصر آن اركان از هجري دوازدهم قرن انديشة و فكر حركت نظر از .بوده
 مردم خاص و عام احترام مورد رفته مي هركجا .است سروده شعر ديوان چندين .آيد مي
 علما  با.است نداشته )ع(علي حضرت چون عارفي بزرگان از پيروي جز مسلكي و هبود
 پيامبر طهارت و عصمت پاك خاندان به و داشته شد و آمد خويش عصر دانشمندان و

  .است داشته خاصي ارادت ،)ص(اسالم گرامي

 منابع
  .١٣٣٧ علمي، علي محمد تهران، قم، علميه ةحوز كريم، قرآن .۱
  .١٣٤٢ ،پاكستان و هند در فارسي نويسي تذكره ين،الد جمال خشي ابوالمعالي، .٢
 مقدادي، بهرام دكتر ترجمه به حاضر، عصر تا صفويه از ،ايران ادبيات تاريخ براون، ادوارد .۳
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  از بنارس نروم معبد عام است اينجا
  ∗سيد انور حسن زاهدي

 و انحزين يکي از شاعر. آيد مييادم  به حزين درنگ يبسرايم  چون اين مصرع را مي
  .هند و ايران بودبزرگ  اِننگار تذکره

 شاگرد پدر و عم خود شيخ ابراهيم جيالني, طالب شيخ محمد علي حزين بن ابي
ملّا شاه محمد , آقا حسين خوانساري, محمد فساني, مسيح زمانيمير محمد , )گيالني(

در سال در اصفهان , و اگرچه اصالً از الهيجان بوده, و موالنا محمد فصيح فساني است
مکّه   هجري به۱۱۳۵و پس از تحصيالت علوم رايج در سال ,  هجري متولّد شد۱۱۰۳
, جري عازم هند شد و از راِه تهتّه ه۱۱۴۶در سال . اصفهان بازگشت و از آنجا به, رفت

و بنگال ) پتنا(آباد  اکبرآباد و بنارس و عظيم از دهلي به. دهلي رسيد ملتان و الهور به
 ۱۱۸۰و در آنجا اقامت گزيد و در سال , شهر مقدس بنارس برگشت دوباره بهو رفت 

  .دشهجري در همانجا درگذشت و در فاطمين مدفون 
مرکز بزرگ ديني مسلمانان , اند ان ديگر در آنجا مدفون که حزين و بزرگ,فاطمين

بيستم صفر و بيست , آن شهر است که هر سال در روزهاي مخصوص مثل روِز عاشورا
طالب در   بن ابيؓ و عاشقان حضرت علي)ع( عزاداران امام حسين,المبارک و يکم رمضان
  .کنند خواني مي زني و نوحه شوند و سينه آنجا جمع مي
را » اهللا خان بسم«نواز  ترين شهنايي بزرگ. بنارس رفتم  در ايام محرم بهروزي من

وقت از اول محرم تا  هيچ مشاهده کردم که او به. زند ديدم که در مجلس عزا سينه مي
شهنايي   را باؑفقط روز هفتم محرم مرثية امام حسين. نوازد دهم محرم شهنايي نمي

                                                   
  .)بهار(پتنا سيتي , رئيس بخش فارسي کالج اورينتل  ∗
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شنيدم که وي سالها پيش . کنند ان آن را گوش مي و مسلمونوازد و هزاران هند مي
  . بود)ع(و رفتنش فقط براي زيارِت مشهد و روضة امام رضا, ايران دعوت شده بود به

 و مناظِر غم و الم را مشاهده و مقبرة حزين را زيارت ام هفاطمين رفت به هم ندهب
  .ام هکرد

پير و مرشد شيخ , گيالنيالعارفين شيخ زاهد   محقّق,يکي از اجداد شيخ علي حزين
 از اين رو خانوادة حزين روابط عميقي. ادشاهان صفوي بودپجد , الدين اردبيلي صفي
کرد مورد احترام پادشاهان و  د و حزين هرجا که زندگي مينپادشاهان صفوي داشت با
, رفت خانة او مي هماسب ثاني بهت شاه ,اگر در ايران. دانشمندان و علما بوده است, امرا

. شدند و امرا و شاهزادگان در خدمت او حاضر ميالدوله بهادر  در هند نواب شجاع
وي عالقه داشت و از  خيلي به» انجام«الملک امير خان بهادر متخلّص بهةنواب عمد

زماِن  بنارس در. ورکاني بيست لک رام برايش گرفتگحضور محمد شاه سلطان مغول 
حتّي مستخدم ,  زبان و ادبياِت فارسي شده بودمرکز بزرگ, اقامِت شيخ علي حزين

و رمضاني “ آيند رمضاني مگسان مي”: يک روز حزين گفت, سرود حزين هم شعر مي
  .“آيند ناکسان پيِش کسان مي”: پاسخ داد

. واله داغستاني از اصفهان تا دهلي تقريباً همسفِر حزين بوده استعلي قلي خان 
  :نويسد وي مي
الحق امروز سخنراني . ين در سخنوري فسانة دهر استشيخ محمد علي حز”

و پاية سخن حاوي اقسام اين فن در عهد , مثل او در روي زمين وجود ندارد
تقديم و تأخير طي مسافت ره نموده  اتّفاق و گاهي به القصّه گاهي به. خود است

ضرت ح. هندوستان افگند رأيت قهرمان ايران پرتو و راه به. دهلي وارد شديم به
تا … دهلي تشريف آورده در کلبة اين ذره ناچيز منزوي مختفي ماند شيخ البد به

شيخ در اين جزو زمان … آباد تشريف دارند جهان حال تحرير ايشان در شاه
  “…سرآمد سخنوران عالم است

. داشتند بسياري از علما و شعرا و نويسندگان هند صحبِت شيخ را دوست مي
. را در بنارس مفصّل ديده و از صحبِت وي استفاده کرده بودبندرابن داس خوشگو او 

  :نويسد وي مي
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زماِن اقامِت شيخ علي  بنارس در
مرکز بزرگ زبان و ادبياِت , حزين

حتّي مستخدم , فارسي شده بود
يک روز , سرود حزين هم شعر مي

رمضاني مگسان ”: حزين گفت
: و رمضاني پاسخ داد“ آيند مي
 .“آيند ناکسان پيِش کسان مي”

از بزرگان ايران زمين … شيخ پاک دين فارغ از آن و از اين محمد علي حزين”
آباد  جهان دارالخالفه شاه چند سال است که به… و صاحب فکر رزين است

قادي اعت… زيست افروز است و عالمي از برکات خدمتش بهره افروز
متقدمين مثل شيخ سعدي و خواجه  به

فغاني دارد و ديگر  حافظ شيرازي و پارة به
گويان مثل صائب و سليم و کليم را  تازه

مردم را گمان آن … گذارد وجود نمي
… است که حضرت شيخ دسِت غيب دارد
آباد  در اينکه حضرت ايشان از مسير عظيم

… آوردندبنارس تشريف  معاودت کرده به
چند , نشينان اينجاست که از گوشهفقير 

خدمت ايشان فرستاده استدعاي  شعر به
آب و  فرشته ديد به, سعادت حضور رسيد چون به, طلب فرمودند, مالزمت نمود

خيلي مرد بزرگ . ِگل رحمت سرشته و عشق الهي سراپايش يک دردآلود آفريده
 شعر خود تقريب اين چند به. نظر آمده خود رسيده به دردمند گداخته از

. اش بر سرسخن و سخنوران ديرگاه دارد اهللا تعالي ساية هماپايه… خواند مي
  “…ديوانش قريب ده هزار بيت مشهور و متداول است

  :استآباد  جهان زادة طبع مبارکش در شاه, اين غزل
 د صياد رفته باشدـده باشـدر دام مان اي واي بر اسيري کز ياد رفته باشد

  :بول يافتهقاين بيت رنگ … قيردر اين رفيق از ف
 خواب شيرين فرهاد رفته باشد شايد به آواِز تيشـه امشـب از بيسـتون نيـامد

 آباد اقامت حزين در شاهجهان, نوشت  وقتي تذکرة خود را مي,خان مبتال مردان علي
  :نويسد وي دربارة حزين مي, داشت
يجة متقدمين و متأخّرين نت, مهر جهان سير فلک, پردازي بلندپرواز سپهر نکته”

بادشاه . آباد تشريف دارد تا حالِت تحرير در شاهجهان… شيخ محمد علي حزين
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اين ابيات از ديوانش انتخاب کرده . وي دارند و امرا کمال محبت و مراعات به
  .“گردد مرقوم مي

 در بنارس در مالزمِت انگليس بود و وقِت خود را ,راي صاحب خاموش دهلوي
, پس از درگذشت وي هفت قطعة تاريخ سروده است. کرد علي حزين صرف ميشيخ  با

  :قرار است که يکي از آنها بدين
  آنکه مانندش نخواهد ديـد بـاز       
 بود از هجـرت هم از روي عدد

  چشم گردون شاعر معجز خيال    
 يکهزار و يکصـد و هشتاد سال

انة جامعة همدرد نو و کتابخ دهلي, هاي خطّي ديواِن خاموش در موزة ملّي نسخه
  .اند  و استاد خيامپور هم از وي ذکر نمودهالذريعهصاحب . شود نگهداري مي

و مير غالم علي آزاد در » نساخ« متخلّص به,مولوي ابومحمد عبدالغفور خان بهادر
  :اند تاريِخ وفاِت شيخ حزين گفته

  نوشـتم غـم جـاودان حـزيـن  پي سال ترحيل و فوت حزين
*  

  ر شــاعر خــوب  علّامــة عــص  
 مــيـتـوشـاِت او نـِخ وفــاريـت

  افسوس کـه از ميانـه برخاسـت     
 از فوت حزين حزين دل ماست

 اند نوشتهه  ۱۱۷۷و ه  ۱۱۰۳ سال وفات حزين را هندي سفينة و االفکار نتايجن امؤلّف
  .که اشتباه است

 بهگوان داس. روند رفتند و مي زيارت مزار شيخ مي پس از وفات حزين مردم به
  :نويسد هندي مي

ماهر اکثر , شاي مملکت بالغت گستريگفرمانرواي اقليم سخنوري و کشور”
… چون نادر شاه بر ايران تسلّط يافت شيخ… فنون و عالم بسياري از علوم بود

بنارس  به… در اواخر… آباد سکونت داشتند جهان چندي در شاه. افتتهند ش به
اعتقاد راقم کسي  به… ار ساختيدر باغي مطبوعي مکان مزار خود ت… رسيده

تخميناً سي هزار بيت … کلياتش… بسيار داني و زبان آوري در آن عهد نبود به
  …“از نظر راقم گذشته

  :زيارِت مزاِر آن بزرگوار رفتم اين دو شعر را ديدم هروزي که من در بنارس ب
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  مــدان ميـر نـام ديگ ودهــت بـبـحـان دان مـزب
  از دوست پيغامي شنيد اينجاهمي دانم که گوش 

  دمـتگي ديـي سرگشـما بسـن از پاي ره پيـحزي
  جاـد اينـايش رسيـن آسـاليـر بـده بـوريـر شـس
  :و بر لوِح مزارش اين شعر بود

 صبـح قيامـت اسـت چـراغ مـزار من  روشن شد از وصاِل تو شبهاي تاِر من  
گويند اين اشعار را   رسول است چبوترة مزار پايين قدمکه در چراغ مزار کنده ديدم

  . حضرت شيخ براي همين مصلحت گفته بود,در حيات خود
  : استنوشتهآبادي چنين  ين حسين قلي خان عظيمزسلسلة ح به
… دان خوش زبان العلماي محقّق دوران و همه الفضالست و اعلم حزين افضل”

لّي بود در اکثر علوم و و از زيوِر کمال متح, اباً و جداً از فروغ علوم متجلّي بود
سرايي سرآمِد فضالِي دهر گرديد و تزکية  ري و سخنتگس زبانداني و بالغت

 واقف, خداداد… ه تصفية باطن نموده عارفنفس و عبادات الهي و رياضت شاقّ
اتّفاق علي قلي  به… خط شفيعا دست قدرتي داشت… در, معلّمي شد اسرار بي

راقم … دهلي آمد به… شت سرزمين هندارادة گلگ به… خان واله داغستاني
  .“سطور را نيز دو سه بار اتّفاق زيارت روضة طيبة آن مصدر فضل و دانش افتاده

اهللا گوپاموي  محمد قدرت. اند شعرا و نويسندگان هند شيخ را بسيار ستوده
  :نويسد مي
در مراتب شعري … شيخ محمد علي حزين الهيجي, مطلع ديوان سخن سنجي”

انمايه و ناظم بلندپايه بوده از طبع سليم و فکر مستقيم گوي سبقت از شاعر گر
الل خوشگوار معاني ز هاشعار آبدارش تشنگان وادي سخن را ب. معاصرين ربوده

فصاحت و بالغت در  نظامش شايقان اين فن را به سيراب گردانيد و کالم با
ابيات دلپذيرش از نظيرش از تکلّف مبرا و  نظم بي. پردازي رهنمون گرديد نظم

  .“تصنّع معرا ـ الحق داد سخنوري داده و ابواب نظم گستري گشاده
 اسداهللا خان غالب دهلوي بارها در تمجيد ,ترين شاعر دوزبانة اردو و فارسي بزرگ

  :گويد مي,  سروده استيو توصيف شيخ علي حزين ابياِت خوب
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 شناس  طرِز حزينرو شيوة نظيري و  غالب مـذاق مـا نـتوان يافـتن ز ما
* 

  مـاس کنـرة ايـ را طُهصفح  هاي حزين بد و بيتي ز گفته
نويسد ات خود ميغالب در تقريظ کلي:  

  .“گر ساخت وهلراهه روي مرا درنظر ج خندة زيِر لبي بي هشيخ علي حزين ب”
فرهنگ اسالمي و ايراني نموده است و هند افتخار   بزرگ بهيمنشي نولکشور خدمت

در مطبع همين نولکشور را شمار عربي و فارسي   و کتابهاي بيهاوانيليات و ددارد که ک
, بيش از صد سال است که کلياِت حزين در مطبع نولکشور. ده استانچاپ رس به

  .طبع رسيده است م به ۱۸۹۳/ه ۱۲۱۱کانپور در سال 
  :گويد ابوناظم محمد حامد علي حامد مي, در خاتمه طبع جديد مع تاريخ

  کليات حزين طبع شد   زهي  
  فرمان منشي عالي همـم      به
 

  دان حبذّا کليـات     خهي نکته 
   کليات ارقم کرد حامد خوش   

 ) هجري١٢١١(           
  :نيز در خاتمه نوشته شده است

… بسيار شاهزادگان دهلي شاگردي وي را تاج تارک افتخار خويش شمردند”
  :کرد اين شعر مختوم مي نامه را به پاسخ

  است اينجامهر برهمن بچة لچمن و را اـجـاز بنارس نروم معبد عـام اسـت اين
  .“داشت سجادة صلح کلّ تمکّن مي اصل اين است که شيخ به… 

… کنند که در قُرب ايام وفات شيخ روايت مي” نوشته شده است که ,عالوه بر اين
چون خبر واقعة . بنارس رسيد دهلي و از دهلي به بهاز واليت … يکي از دوستانش

بهر فاتحه بر قبر برفت و اين شعر را که بر قبر نوشته بود , جانکاه سامعه کوب شنيد
  …“حسب حال خويش ديد

 مـزارم ضـرور بود ن فشـاندنت بهـدام خاکم و اين از تو دور بود هدير آمدي ب
اين صد در  .تقريباً پس از صد سال ديواِن حزين دوباره در ايران انتشار يافته است

سال کليات و ديواِن حزين طوري در ايران ناياب و کمياب و نادر بود که کسي کالم 
  .نام خود انتشار داد وي را به
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بيش از صد سال است که کلياِت 
 کانپور ,حزين در مطبع نولکشور

طبع  م به ۱۸۹۳/ه ۱۲۱۱در سال 
 .رسيده است

  :نويسد دکتر سيد هادي حائري در اين زمينه تحت سرقات مي
پيرمردي ظهور کرد که در فاصلة بسيار اندک توانست , چند سال پيش از اين”

در همه اقطار اين , تاکه آوازة شاعري او, دست آورد  بهمقامي فراتر از ديگران
  …“کشور پيچيد

نويسندة اين سطور نيز از دلباختگان غزلهاي 
پس از … گرديد» بزرگوار«شورانگيز اين پيرمرد 

يکي از هنگام مطالعة دکتر شفيعي کدکني , مدتي
شعرهاي اين پير مرد ”چند بيت از , ها تذکره

رح احوال حزين را در ش“ بزرگوار معاصر
و پرداخت و در ججست به… الهيجي يافت

از » معاصر«ابيات ديگري نيز از همين دست يافت که اين شاعر , هاي ديگر تذکره
  .غزليات حزين تضمين کرده بود

غزلياِت , و دانست که هرچه بيشتر… سپس ديواِن حزين را در مطالعه گرفت
نام خويش در جرايد  گرگون ساخته و بهحزين را رونويس کرده و فقط تخلّص آنها را د

  .چاپ و منتشر کرده است, و مجلّات مرکز
, نويسنده هنگامي که اين موضوع را در يکي از مجلّات هفتگي تهران منتشر کرد

سرانجام داستان خاتمه يافت و … فرياد برخاستند بسياري از مريداِن اين پيرمرد به
و او از ديواِن حزين رونويسي کرده . بوده استپذيرفتند که اين غزلها از حزين الهيجي 

شخص از در توجيه درآمد بعداً آن . ساخته است نام خود منتشر مي تغيير تخلّص به و با
در عالم خواب حزين ”گروه مريدان فرمود که  رؤيا و کشف و کرامت دست زد و به و به

از … ام منام ماندهاما گ… شاعر خوبي هستم) حزين(من گفت که من  را ديدم و او به
  .“نام خود منتشر کني خواهم که اين شعرها را به تو مي

مناسبت نيست که در روزگار حزين نيز گويا  يادآوري اين نکته از نظر تاريخي بي
و حزين اين قطعه را که مناسب است ده کر ميبعضي از غزلهاي وي را شاعري سرقت 

  :سروده است, حال اين مرد روزگار ما نيز هست
ــگ    از مـــن» رنـــدکي«غزلـــي بـــرده  ــويم ز نن ــه نگ ــاز , ک ــامش ب   ن
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 ست محرم راز؟ کي شده» بوالهوس« تـان اسـايـنم» قانـن عاشـسخ«
 ۱۴,  بيت۵۰۰ از ابياِت حزين العارفين رياض و عشق نشتِر, الشعرا رياضن امؤلّف

 ابياتي اينجانب مزيد از آنها. اند  بيت انتخاب نموده۵۳ بيت و چهار رباعي و ۱۵۰, بيت
  :شود ده ميآورانتخاب نموده است که در ذيل 

 کعبه لبيک زنـد بر در بتخانة ما  داغ سوداي تو دارد دل ديوانة ما
* 

  ي راـت کسـر هسـر تاب نظـم اهللا اگـبس  اين است که در برده و خون کرده کسي را
* 

 لب روز زندگاني ما بهرسيده است   گير تا تواني ما هند گشته زمين به
* 

  برداشته هر شاِخ گلي دست دعا را  با بوي حرا در چمن آوردـتا باد ص
* 

  ا مشود خاک مزار ميگاه طفالن  که بازي  بار ماـت غـجنون را کارها باقيست با مش
* 

  ا راـنــند آواز آشـناسـدالن شـاحبــص  خواه از لب مسيحا خواه از زبان ناقوس
* 

  ست هتـتيغ بيـدار که يارب از ميـان برخاس  ست هشور محشر از دل پير و جوان برخاست  
* 

  چون طور بناي دل رنجور فروريخت  ياد رخ اُو نُور فروريخت هدر دل چو ب
* 

  کشور حسن ترا باغ و بهاري عجبي اسـت        
  حق را بطلب مسجد و ميخـانه کدامسـت

  خواني هست  هرطرف مستي و هرگوشه غزل    
  تـانه کدامسـه و پيمـيشـو شـاده بگـاز ب

* 
  انه پنداردـران مرا افسـاي هجـشکايته  گريبان چاکم و جانان مرا ديوانه پندارد

* 
  ري بودـت جگـلخ ته بهـخونانة آغش  تو پريشان نظري بود در ديده مرا بي

* 
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  ن چاکش نگرـدمد پيراه صبح قيامت مي  ناکش نگر مغان طرز طربآيد از کُوِي  مي
* 

  آمد گ ميحزيني را که ما ديديم صد ره نن
  مسلمـان را ز ايمـانش برهمن را ز آئينش

* 
  تا روِز جزا با دل و چشم نگران باش  دـدار نمايـيددة ـن وعـاِد حزيـي گر

* 
  انم اينچنينـام که پريش دهـزلف که دي  روي که جلوه کرد که حيرانم اينچنين

* 
  دان چمن زار کفنهاـ شهيهچون الل  هاداغند ز رخساِر تو اي رشک چمن

* 
ــه  ــم ب ــغ   داي ــورم دري ــاران خ ــامي ي   تلخک

  انـد ابلهـزنــميـل تـه اهــمي کـالـدر ع
  مهمـان خـورم دريـغ       بر خوان دهر سفله به    

  حال زيرک و نادان خورم دريغ هيک سان ب
* 

  داِم خلق ههشدار تا که مفت نيفتي ب  نـا حزيـِن اژدهـعاقل گريزد از ده
* 

  ام ت سبحه داده و زُنّار بستهـساز د  شايد ز کفر عقدة دل وا شود حزين
* 

  در نهانخانة عشرت صنمي خوش دادم  ست حزين اسماع هة حافظ بـدلم از نغم
* 

  نـاب کـتـدارد شـگ نـلک درنـدور ف  بشنو حديِث حافظ شيرين سخن حزين
* 

  حزين از زندگي اين بس مرا کز بعد مرگ من
  کند خـوش اهـل معـني را کالم دلپذيـر مـن

* 
  نيم جو نيم حبه و توران به ران بهـاي  زيِر نگين ملک فقر را هحزين بدارم 

* 
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  رسـي از صـبا اگر از سـر کـوي يـاِر من مي
  ي از آن چمن چه شد برگي از آن بهار کويبو

* 
  آن پرده سراي عاشقان کو  راقي ماستـاين آن غزِل ع

* 
  دهــطّار آمـعرت ـحض ن بهـاز بوالحس  عنقاي مغربي که جهان زير بال اوست

* 
  شراب آلوده در بغل مصحف و دامن به  ناب آلوده سوي محراب شدم لِب مي

* 
  هشياران ده مستان بده و توبه به مي به  م انوار که گفتـواب غزل قاسـاين ج

* 
  ست باقي افسانه اهمه عشق  نـود حزيـردة وجــراپـدر س

* 
  ها در جوش تو ديوار و در مدهوش تو ميخانه

  اي  لب خاموش تو ناقوس هر بتخانهمست از
* 

  بيـ عجدياِر هانـداخـته مـا را بفلک   ديده جز بوالعجبي هيچ نبيند در هند
* 

  پروانه بود باِل ملخپر ور چون  شعله  دة هند که از تاِب هواـک مـدر جهنّ
م که زندگاني حزين پر از ا رسيدهاين نتيجه  به احوال و آثاِر حزين ةبعد از مطالع

وجه هنر اصلي خود را از دست نداده و  هيچ اما شاعر به, حوادث گوناگون بوده
او دوستان و شاگردان و . ترين شاعر ايران و هند بوده است  بزرگ,در زمان خود
مياِن  از. مراکز گوناگون ايران و هند آشنا بوده  باشماري داشت و آشنايان بي

اصفهاني فرزند ميرزا طاهر نصرآبادي زاهد بديع نصرآبادي  مير به ,معاصراِن وي
توان اشاره  مي» ثنا« متخلّص بهياهللا کشمير شيخ آيت به, و از ميان شاگردان وي

آباد  ناظم عظيم» راجه رام نراين موزون«شاگرداِن معتبر و ممتاِز حزين  از. دکر
  .آباد رفت عظيم سبِب خواهش و استدعاي وي شيخ به بود که به
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  جايگاه حزين در مقام عالم دين
  ∗مهدي باقر

هاي مشهور چند بعدي علمي و ادبي   علي حزين الهيجي از جمله چهرهمحمدشيخ 
. ر اين نابغه شعري حرف و حديث بسياري وجود دارد تفکّةاست که در خصوص شيو

لسوف اي هم وي را عالم ديني يا حکيم و في هاند و عد  او را تنها شاعر شناختهها بعضي
ست که اگر ااي  العاده  فوقشخصيتي نيست که او داراي اما در اين شکّ. اند دانسته

  علمي و فرهنگي وي سخن بگوييم، قرين عدالت نخواهد بود وةبخواهيم از يک جنب
 اصلي وي شخصيتاند که در بين چند چهرگي حزين،  موظّف» دوستان حزين«لذا تمام 

  .را بشناسند و بشناسانند
اين شيخ . از نسل شيخ ابراهيم زاهد گيالني بود) شيخ ابوطالب( حزين الهيجي پدر
. ردندآو شمار مي به کسي است که پادشاهان صفويه وي را پير و مرشد خود  همانزاهد

م در شهر  ۱۶۹۲ ژانويه ۱۹ برابر با هجري ۱۱۰۳الثاني   ربيع۲۷حزين روز دوشنبه 
 شاه شيرازي محمدخود حزين الهيجي، نزد ملّا  ةطبق گفت. جهان گشود  بهاصفهان ديده

ل جواني عالوه بر تحصيالت ياو از اوا. ١آموزشي علوم مقدماتي پرداخت  بهسالگي ۴در 
شعر و ادب عالقه خاصي داشت، اما هيچ وقت مذاق شعري وي مانع پيشرفت   بهديني

  .و در راه تحصيالت علوم ديني نشدا
ح  بههناگفته نماند که با توجآن زمان علوم ةمايت و پشتيباني حکومت صفوي 
 در سراسر ايران، حرف از حديث و تفسير، فقه، اصول و. اسالمي بسيار رونق يافته بود

                                                   
  .نو دهلي,  رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانالمعارفة دائرشگر بخشپژوه  ∗
 .م ۱۹۸۱ خراسان اسالمي رسرچ سنتر، کراچي، ؛۱۶۴، مرتٰضي حسين صدراالفاضل، ص مطلع انوار  .1
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بزرگان بين .  علمي بودندشيراز، يزد، تبريز، قم، مشهد و اصفهان مراکز مهم. فلسفه بود
اينکه از پدر   عالوه براو. ي داشتطالب نيز جايگاه خاصّآن زمان پدر حزين شيخ ابو

خود، علوم ديني را فراگرفت، از استادان نوابغ آن زمان هم کسب فيض نمود و براي 
  .ي عربي نيز مسافرتي کردها سوي سرزمين  به تحصيالتةادام

 سالگي تجويد و قرائت را از قاري ملک ۸آيد، حزين در  گونه که از منابع برمي آن
، هشرح شمسي، شرح ايساغوجي، تهذيب، نظامشرح ، شرح جامي. حسين ياد گرفت

 ،المغني، مطول، المعاني تلخيص، العين حکمت، الحکمه شرح هدايت، االنوار شرح مطالع
تفسير ، يحضره الفقيهمن ال، االصول معالم، االسالم شرائع، االرشاد، مختصرالنّافع، جعفريه
سه سال . ش خواند را پيش پدراالفالک شرح تجريد و تشريح، االصولةزبد، صافي

  .تحت تعليم و تربيت خليل اهللا طالقاني بود
 علي محمدشيخ  بهاند که شيخ طالقاني در شعر و ادب دستي داشته است و  آورده

شيخ   را از عارف نامداررسائل اصطرالب و العلومءاحياحزين . ددا» حزين« صتخلّ
 درس االسالم تهذيبوي   بهني،ا صالح مازندراآقا هادي بن ملّ.  گيالني آموختلديناءبها
 الجوامع جمع، تفسير بيضاوي شيخ بهايي را پيش عموي خود و الحسابةصخال. داد

 طاهر محمد را از حاجي شرح لمعه، االستبصار.  فسوي خواندلدينا طبرسي را نزد کمال
الحکما، شيخ ةالرئيس را پيش قدو طور منطق تجريد و کتب شيخ گرفت و همين ياد

 را نزد امير حسن النور هياکلعربي و شرح   ابنالحکم فصوص. هللا گيالني خواندا عنايت
 و حکمت را از ميرزا يرياض.  را از حکيم مسيحا آموختطب. گرفت طالقاني ياد

، طبيعات شفا.  شيرازي خواندمحمدا  را نزد ملّکافي اصول.  طاهر فراگرفتمحمد
 مسيح مسيحا فسوي محمد را پيش  و حواشي قديمه و جديدهالهيات شرح اشارات

. اهللا شيرازي آموخت ي در موضوع درايت و رجال را نزد لطفها الوافي و کتاب. خواند
عبدالکريم اردکاني از  باقر صوفي و نجوم را محمدهمچنين تلويحات و قانون را از 

 اغلب . را آموختتعلّق تجرد و قطع ةاهللا شولستاني شيراز حرف شيخ سالم از. گرفت ياد
  .گرفت  صادق اردستاني يادمحمدي معروف و غيرمعروف را از هاکتاب

 با دانشوران ها د مسيحي، يهود و مجوسييمنظور بررسي علوم و عقا  بهاين عالوه بر
ت آونس انجيل و شرح انجيل را در سنّ. گو کرد ي فکري مباحثه و گفت وهاآن مکتب



  ٣٨٨  قند پارسي

  

ناگفته نماند که يکي از آرزوهاي 
 کريم بود قرآنم حزين کتابت مه

 در نجف که در زمان اقامت
 .اشرف توانست عملي کند

 د اسالمي رايت عقارسي نمود و اولويت را برد و اعمال مسيحييخواند و تمام عقا
د يعقا ي اطراف شيراز باهااز زرتشت. از شعيب ربي، توريت خواند. اثبات رساند به

  .١کرد مجوسي آشنايي پيدا
دهد که حزين در   ميبررسي مزبور نشان

اعم از عقلي و (ويژه علوم ديني   بهتحصيل علوم،
اغلب عمر خود را سپري نمود و همچنين ) نقلي
نمايد که گرايش و تمايل اصلي اين   ميآشکار

   علمي چه بوده است؟شخصيت
افزون بر اين، در اينجا اسامي بعضي از علما و مشاهيري ذکر خواهد شد که علّامه 

 باقر مجلسي، ميرزا محمداهللا آقا حسين خوانساري،  آيت. ذوفنون با آنان مالقات داشت
امه شيخ علي، مسيحا کاشاني، اي، علّ قاضي کمره گلستانه، شيخ جعفر محمد لديناءعال

 سعيد گيالني، ميرزا حسن فرزند محمد فرزند لدينا ، شمسلدينا الحاج ابوتراب، رضي
 لدينا  قزويني، جمالمحمد لدينا  ابراهيم قزويني، قواممحمداق الهيجي، ميرزا عبدالرزّ

 محمد امين شيرازي، محمد گيالني سراب، شيخ محمدفرزند آقا حسين خوانساري، 
د علي خان  سيلدينعلي سکاکي، ميرزا مهدي نسابه، ميرزا ابوطالب شولستاني، صدرا

د گيالني، شيخ يونس، سي  بحريني، ابوالحسن اصفهاني، نورالدهرمحمدمدني، شيخ 
توان گفت که شيخ الهيجي   ميراحتي  بهمطالبي که گذشت  بههبا توج ٢قاسم نجفي
  .يطي را دوست داشت که در آن حرف از دين باشدبيشتر مح

 نشين شهر وي حمله کرد و حزين سه ماه خانه  به محمود افغانهجري ۱۱۳۴در سال 
اب علوم طلّ  بهخرم آباد رفت و با تمام سراسيمگي و مصيبت،  بهسپس از خوانسار. شد

در سال .ت دوسال تفسير بيضاوي، اصول کافي و شرح اشارات تدريس نمودديني مد 
.  در طي يک سفر مريض شد و براي دو ماه در مازندران سکني گزيدهجري ۱۱۴۲

                                                   
 .م ۱۹۸۱، خراسان اسالمي رسرچ سنتر، کراچي، ۱۶۵ي حسين صدراالفاضل، ص ، مرتٰضمطلع انوار  .1

 .۱۶۷، ص همان  .2



  جايگاه حزين در مقام عالم دين  ٣٨٩

  

اب علوم ديني از محضر وي بهره بردند و ت نيز طلّشايان ذکر است که در اين مد
  .١هيات شفا و شرح تجريد را نزد وي خواندنداصول کافي، من اليحضره الفقيه، اٰل

دد سيل حسين خان آبادي، مير اوالد علي زائر و عالمه تفضّ  حسين فيضمحم
  .٢جمله شاگردان معروف هند نژاد وي بودند از

 ةدربار. ٣گرفت  ميرفت مورد احترام فراوان قرار  ميشهر و دياري کههر   بهحزين
اين نتيجه رسيد   بهتوان  ميراحتي  به بزرگ،شخصيتآشکار اين   اصلي وةتمايل و جنب
ي تدريس و ها تاليعلوم ديني و مذهبي، طاعات و عبادات، فع  بهيکودک که او از زمان

گونه خدمات کرده بود  تبليغ ديني گرايش خاصي داشت و آن چنان خود را وقف اين
کما اينکه . شود  ميثير آن در زندگيش ديدهأي تها که تا آخرين لحظات حيات نشانه

  :گويد  ميخود حزين در اين مورد چنين
ام و يافتم و اي  ميتي عجيب از آنلذّ. طاعات و عبادات بود  بهوفورهرغبتي م”

نمودم و   مياذکار و دعوات ماثوره  بهاحيا و مواظبت  بهاوقات متبرکه را مصروف
بسياري از نوافل و سنن عمليه ضايع نشد و دل را طرفه رقت و صفايي و سينه 

آنچه گفتم از مقوله .  کردرا انشراحي بود و ذکر آن احوال چنانکه بود نتوانم
  .٤“است» ذکر النعيم من بضائع املساکني«

کريم بود که در زمان اقامتقرآن حزين کتابت ناگفته نماند که يکي از آرزوهاي مهم  
  .ت ديني و دينداري وي استاين هم بيانگر ذهني. در نجف اشرف توانست عملي کند

ي بين مذاهب و فرق اسالمي عالوه بر اين در خصوص مطالعات و بررسي تطبيق
  :توان از خود او سخني شاهد آورد  ميوي هم
اختالف مذهب اسالم پرداختم و کتب هر فرقه و سخنان هر يک را   بههمچنين”

 پي بردم و منصفانه و مشتاقانه مالحظه کردم و از هريک فرقه هرجا کسي
تعالم مقاصد داشتم و اس  ميمذهب خود داشت با او صحبت  بهيافتم که ربطي مي
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  ٣٩٠  قند پارسي

  

 آن مقدار گفت و شنيد ءنمودم و در اين وادي مرا با ارباب آرا  ميو سخنان او
  .١“روي داد که خدا داند

تحقيق و پژوهش فقه و   بهتوان گفت که حزين صرفاً  ميمطالب مزبور  بههبا توج
دين خود اکتفا نکرد بلکه بر مسائل ديني مذاهب و فرق ديگر نيز اشراف کاملي داشت 

ت خود اي بر جايگاه و موقعي همين سبب شاگردي علماي مذاهب ديگر را لطمه  بهو
کينه داشت و  او عالم ديني است که سينه بي. دريغ از آنان استفاده کرد نشمرد و بي

چون اين براي کسي . کرد  ميکمال شرح صدر و وسعت نظر، اغلب اديان را مطالعه با
عدم   بهتوان  ميرسد  مينظر  بهي بوده باشد بعيدکه دين شناس واقعي و ديندار سرسخت

  .ب ديني حزين پي بردتعصّ
جالب اين .  آثار ارزنده دارد۲۰۰ي است که بيش از شخصيتفزون بر اين، حزين 

ي اشعار وي بزرگترين شاهد ات وي داراي مطالب ديني است و حتّتأليفاست که اغلب 
ات وي با انصاف بررسي شود تأليفاگر همين دليل،   به. ديني بودن حزين استشخصيت

اين   بهدقت بررسي شود  بهآيد يا اگر اشعار وي  ميچشم  بهبيشتر مسائل ديني و فقهي
دوستي نتيجه خواهيم رسيد که اغلب شعرهاي وي حاوي مطالب و مضامين عرفان و 

  . است)ع(اهلبيت
ل و يکي از ن طراز اورسد که او با اينکه از جمله حکما و فيلسوفا  مينظر  بهاجماال،

 مذهبي و عالم ديني بودن وي بيشتر توجه شخصيتترين شاعران زمان خود بود،  قوي
  .شود  ميتر ديده  مورد نظر پررنگشخصيت ةابعاد ديگر، جنب  بهنمايد و نسبت  ميما را جلب

  منابع و مآخذ
  فارسي

 .ش ۱۳۳۲ , اصفهان,، انتشارات کتابفروشي تائيدتاريخ حزين .۱
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 .ش ۱۳۷۵ , علي حزين الهيجي، انتشارات سايهمحمد، المعاصرينةتذکر .۳
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  ٣٩٢  قند پارسي

  

  هاي شبه قاره  در تذکرهمقاِم علمي و ادبي شيخ علي حزين
  ∗نكهت فاطمه

دو بخش   بهاين مقاله را. است» مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين«عنوان مقالة من 
ل، تحصيالت علمي حزين؛ و در بخش دوم، عقايد و آراي در بخش او: ام کرده تقسيم
  .ام و نقل کردهنگاران را دربارة مقام علمي و ادبي ا تذکره

 و تاريخ احوال شيخ حزيننام   به کهاالحوالةتذکرحزين احوال مفصّل خود را در 
 م ١٧٤١/ه ١١٥٤آباد در سال   هم معروف است، در شاهجهانحاالت شيخ حزين

م  ١٦٩٢ ژانوية سال ١٧/ه ١١٠٣الثاني سال   ربيع٢٢وي روز دوشنبه . تحرير درآورد به
  . در اصفهان متولّد شد

  صيالت علمي حزينتح
  :نويسد  چنين ميتاريخ حزيندر . وقتي که چهار ساله بود آموزش را آغاز کرد

در آن اوان موالناي . تعليم نمود  بهچون چهار سال از عمرم برآمد، والد مرحوم اشارت”
الرحمه ـ که از اعالم روزگار بود، وارد اصفهان شده  اعظم شاه محمد شيرازي ـ عليه

خدمت ايشان، براي شروع   بهه در منزل والد عالمه مهمان بود، فقير رابود و روزي ک
موالناي مزبور بعد از بسمله اين آيات را سه بار . نمودند تعليم از روي تيمناً حاضر

tΑ$s% Éb>u‘ ÷y «: تلقين فرمود u�õ°$# ’ Í< “ Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷�Åc£o„uρ þ’ Í< “Ì� øΒr& ∩⊄∉∪ ö≅è=ôm$#uρ Zο y‰ø)ãã ÏiΒ ’ÎΤ$ |¡Ïj9 ∩⊄∠∪ 

(#θ ßγs)øÿtƒ ’Í< öθs% ∩⊄∇∪«در دو سال سواد خواني و خطّي . و فاتحه خوانده نوازش فرمود ١
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تر از  هيچ شغلي نزد من مرغوب. تحصيل حاصل شد  بهر آمد و شوقي مفرطميس
رف و نحو و ص رسائل به. کتب فارسي را از نظم و نثر خواندم. خواندن و نوشتن نبود
آن فن   بهمرا. اي چند از منطق تعليم کردند رساله. ودي فراگرفتمفقه مشغول ساختند، بز

کردم و استادي که داشتم از ذکا و شوق  زياده شوق و شعف پديدآمد و درست اخذ
  .١“گرفت فرمودند و شوق افزوني مي نموده و تحسين مي من تعجب مي

عر برد و مخفيانه ش حزين از زمان كودكي از سرودن و خواندن شعر لذّت مي
کردند،  سختي منع  بهوقتي که استاد و پدرش از اين موضوع آگاه شدند، او را. سرود مي

آمد آن را يادداشت  خاطرش مي بهچه  ولي حزين دست از سرودن شعر نکشيد و هر
. فراگيري علم کرد  بهپدرش او را وادار) م ١٦٩٩/ه ١١١١(در هشت سالگي . کرد مي

  :سدنوي دربارة تحصيالت خود چنين مي
در خدمت . تجويد قرائت قرآن نمود  بهدر سن هشت سالگي والد مرحوم اشارت”

موالنا ملک حسين قاري اصفهاني که از صلحاي زمان و در آن فن ممتاز اقران بود دو 
سال قرائت نموده، چند رساله در آن خواندم و از آن فراغ حاصل آمده حسن قرائت 

تعليم من   به فرط اشتياقي که داشت، خودپس والد عالمه از. من مرغوب اسماع شد
 و ساغوجييا شرح و تهذيب و شرح نظّام بر شافيه و شرح جامي بر کافيه. پرداخت

مختصر  با حواشي و العينحکمة و يةشرح هدا در منطق و مطالع شرح و شرح شمسيه
 حکاماال شرايع و ارشاد و مختصر نافع و جعفريه و اللّبيب مغني و مطول و تمام تلخيص

 و چند نسخة ديگر در خدمت معالم االصول در حديث و من اليحضره الفقيهدر فقه و 
  .٢“ايشان خواندم

اهللا طالقاني برد و حزين قريب سه سال در  خدمت شيخ خليل  بهبعداً پدر او را
  :نويسد خودش مي. محضر ايشان تحصيل کرد

اي بر  ز مطالبي و مسألهام، ليکن هر رو اگرچه کتابي بخصوص در خدمت او نخوانده”
فرمودند و مرا معلوم نبود که آن  دادند و آن را تعليم مي خط خود نوشته مي  بهکاغذي
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  ٣٩٤  قند پارسي

  

تخلّص مير حسين دوست، م
حسيني سنبهلي، در بنارس با  به

تذکرة خود   در. حزين دوست شد
رشتة  م به  ١٧٥٠/ه ١١٦٣که در سال 

حزين چنين  نگارش درآمد، راجع به
بيضا  در فن شعر او يد”: نويسد مي
طور قديم و جديد و در  به. است

 .“نظير است حسن مجاورت بي

نمودند  نفس چندان التفات و مبالغه مي عبارت از چه کتاب است و در اصالح و تزکية
که زبان از بيان آن قاصر و دل از اداي شکر ايادي و حقوق آن عارف کامل عاجز 

 لحق اگر قصور استعداد من نبودي هر آينه برکات تربيت و انفاس آن بزرگوارا. است
  .١“بايست رسانيدي مقامي که مي به

اين بزرگوار حزين را از شعر سرودن 
، دند و چنانکه ايشان پيشنهاد دادمنع نکر

بعد از . را برگزيد» حزين«وي تخلّص 
خدمت شيخ   بهوفات شيخ طالقاني، حزين

الني رسيد و نزد ايشان کتاب بهاءالدين گي
 شرح و اسطرالب رسائل و احياءالعلوم

 هر روز در مجلس علما  و خواندچغميني
  :نويسد مي. شد حاضر مي

جمعي از مبتديان اهل تحصيل هر روز ”
ايشان   بهنموده بودم حاضر شده، قدري اوقات صرف مباحثه ايشان نموده، آنچه را اخذ

وجود  با. ت و وسعتي در اوقات من کرامت فرموده بودتعالي برک رفت و حق تکرار مي
داشت  قرار نمود و شوق مباحثه و مطالعه مرا چنان بي اشغال کثيره، فرصت تنگي نمي

مکرر در شبها از کثرت بيدار من والدين را ترحم آمده، مرا . لذات نداشتم  بهکه التفات
خواندم،  درس نمي  بهچه راسود نداشت و آن. کردند استراحت مي  بهنصيحت و التماس

کردم و آن مقدار از کتب مختلفه و  مطالعه نموده، مواضع مشکله را از والد سؤال مي
مطالعة من درآمد مگر قليلي از علماي متتبع را ميسر   بهفنون متشبهه که در اندک مدتي

  .٢“آمده باشد
  :کاشاني را خواندروزي در مجلس پدِر حزين، يکي از حضار اين مطلع غزل از محتشم 

 رعنـايي آفـريــدة قـد بلنـد تو اي قامت بلند قدان در کمند تو
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  هاي شبه قاره  در تذکرهمقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ٣٩٥

  

  :سرود حزين پس از اشارت پدر چنين مي
 فرياد از تطاول مشکين کمـند تو صيد از حرم کشد خم جعد بلند تو

  : حزين چند بيت ديگر سرود,بعد از تشويق فراوان. حاضرين آفرين گفتند
  مــدنت کوي عاشـقانشـد رشـک طور از آ

  بنشــين کــه باد خــرده جانــها پســند تو
  مشکل شده است کار دل ازعشق و خوشدلم

  ١خاطر مشــکل پسنــد تو  بهشــايد رســد
د و پدرش او را اجازه شعر شچون اين اشعار بر بديهه بود، ماية شگفتي و تحسين 

  .گفتن داد
و اذکار، حزين با علما و فضالي تحصيالت و عبادات   بهسبب رغبت بسيار به

اسامي آنها را در تاريخ . معاصر خود آشنا شد و از صحبت و محضر ايشان استفاده کرد
موالنا باقر مجلسي اصفهاني، ميرزا عالءالدين محمد : ند ازا نمود که عبارت خود ذکر
النا الزمان آخوند مسيحايي کاشاني، مو گلستانه، شيخ جعفر قاضي، مسيح  بهمعروف

الدين محمد،  زاده، موالنا شمس الدين محمد، ميرزا باقر قاضي حاجي ابوتراب، آقا رضي
  .غيره موالنا محمد سعيد گيالني، حاجي محمد گيالني و

 يها و کتابها ي را ذکر کرده است که در اصفهان و شيراز رسالهتادان اس,عالوه بر اين
حکمت، هيئت، نجوم، فقه، حديث، منطق و علوم مختلف از جمله رياضيات،   بهمربوط

 را الحسابصةخالمثالً . ه بودجز آن از ايشان خوانده و از محضر ايشان استفاده کرد
آموخت؛ در اصفهان از الهيجان نزد عموي خود شيخ عبداهللا زاهد گيالني  در
ح شر طبرسي و امور عامة الجامع تفسير جوامع و تفسير بيضاويالدين فسوي  کمال مير

شرح لمعة  شيخ طوسي و استبصار؛ نزد حاجي محمد طاهر اصفهاني کتاب تجريد
الرئيس؛ در محضر امير   شيخنجات و تجريداهللا گيالني، منطق  ؛ نزد شيخ عنايتدمشقيه

؛ نزد حکيم مسيحا النور شرح هياکلعربي و   ابنالحکم فصوصسيد حسين طالقاني، 
 و تحرير مجسطيبوعلي؛ از ميرزا طاهر قايني  قانونـ کليات  که طبيبي مشهور بود ـ
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  ٣٩٦  قند پارسي

  

؛ نزد محمد اصول کافيدر شيراز نزد شاه محمد شيرازي .  را فراگرفتقوانين حساب
 را خواند؛ نزد قانون شيخ اشراق و مقداري از کتاب تلويحات ,صوفي  بهباقر مشهور

 و  و حواشي قديمهشرح اشارات و الهيات و شفاآخوند مسيحاي فسوي طبيعيات 
  .جديده را آموخت
تحقيق و شناسايي اديان عالقة بسيار داشت و با علما و   به حزين,عالوه بر اين

در تاريِخ .  کتاب مقدس هر مذهب را خواند وبزرگان اديان مختلف ارتباط پيدا کرد
  :نويسد خود در اين باره چنين مي

ل پديدآمد و اطالع بر مسائل و حقايق اديان مختلفه و اصحاب مل  بهپس شوق”
علماي طبقة نصاري و پادريان ايشان که در اصفهان جمعي کثير بودند آشنا و مختلط  با

ميان ايشان امتياز داشت و او را خليفه  يکي در. يک آزمودم شدم و مقدار دانش هر
 صحبت مرا مغتنم شمرد و پس از چندي که از صفات و انصاف …آوانوس گفتندي

شروح   به را از او آموختم وانجيلي استوار پيدا کرد و من من آگاه شد، اخالص و محبت
واقعي نمودم و بسياري از کتب ايشان   بهبردم و تحقيق عقايد و فروعات ايشان آن پي

رغم   بهالمالس ميان يهود سکنة اصفهان که از عهد موسي عليه  در…را مطالعه کردم
 را مطمئن ساختم و مکرر او. خود ساکن آن شهراند، شعيب نامي اعلم ايشان بود

 بياموختم و ترجمة آن توراتمنزل خود آوردم و ازو   بهمنزل او رفتم و او را  بهپوشيده
  .١“را نويسانيدم و از حقيقت آنچه در دست ايشان است آگاه شدم

او  مذهب اسالم داشت با  بهيافت که ربطي اي يا کسي را مي جا فرقه علي حزين هر
عقايد و   از دانشمندان زرتشتي مالقات کرد و از طريق او بايکي با. کرد صحبت مي

  . را از او آموختزند و پازندتعاليم اين آيين آشنا شد و 
هاي مختلف اسالم نمود و کتب هر فرقه و  همچنين مطالعاتي در اختالفات فرقه

سخنانشان را منصفانه و مشتاقانه مالحظه کرد و با ارباب آراي مختلف بحث و صحبت 
  :گفتة خود  به.مودن
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  هاي شبه قاره  در تذکرهمقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ٣٩٧

  

و در اين وادي مرا با ارباب آراي مختلفه آن مقدار گفت و شنود روي داده که ”
  .١“داند خدا
نوشتن حواشي و   بهکرد و  را تدريس ميضمن اين گفت و شنودها کتب متداولدر 

در اين باره . رسانيد نظر ارباب آن فنون مي  بهنوشت تعليقات مشغول بود و آنچه مي
  :دنويس مي
از برکات تأييد الهي تا اين زمان هرگز نشد که در موضعي از مصنّفات من سقمي و ”

  .٢“االعتصام  بهِمن اِهللا التأييد وخطايي ظاهر شود و 
ل بسياري در اکثر علوم و فنون متداول رسمي و ئحزين در طول عمر، کتابها و رسا

ئت، نجوم، رياضيات، رجال، غير رسمي، عقلي و نقلي زمان خود، از جمله در شعر، هي
فلسفه، عرفان، تفسير، کالم، تاريخ، علوم و ادب، قرائت، فقه، اصول، حديث، مذاهب و 

  .غيره تأليف کرد اديان و

  نگاران در خصوص حزين  تذکرهيآرا
ر حزين را دربارة مقام علمي و ادبي نگاران معاصر و متأخّ حاال چند مورد از آراي تذکره

  :کنيم ميوي در اينجا نقل 
اتمام   بهم ١٧٣٥-١٧٣٤/ه ١١٤٧ را در سال خوشگو سفينةبندرابن داس خوشگو، 

  :نويسد دربارة وي در تذکرة خود مي. حزين مالقات کرد دوبار بااو . رسانيد
 از علوم ظاهر و باطن نصيبه وافي يافته و سنّت. بسيار صوفي مزاج و تفرد پيشه است”

 متقدمين مثل سعدي و خواجة شيراز و پارة  بهياسالف اشراف زنده داشته، اعتقاد
  ٣“…گذارد گويان مثل صائب و سليم و کليم را وجود نمي دارد و ديگِر تازهفغاني  به

 را در سال الشعرا رياضعلي قلي خان واله داغستاني که معاصر حزين بود، تذکرة 
  :نويسد وي دربارة حزين اينگونه مي. م تأليف نمود ١٧٤٨/ه ١١٦١
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  ٣٩٨  قند پارسي

  

در حسن . نويسد خطوط را شيرين مي. ت شيخ در بعضي علوم مهارت داردحضر”
الحق امروز . تقرير و صفاي تحرير يگانة عصر و در سخنوري فسانة دهر است

جايي رسانيده که شهباز   بهسخنداني مثل او در روي زمين وجود ندارد و پاية سخن را
 و حاوي اقسام روش اين جامع انواع طرز سخن. زند انديشه در تصور رفعتش پر مي

  .١“فن در عهد خود او است
.  در بنارس با حزين دوست شدحسيني سنبهلي،  بهمير حسين دوست، متخلّص

حزين چنين   بهرشتة نگارش درآمد، راجع  بهم ١٧٥٠/ه ١١٦٣تذکرة خود که در سال  در
نظير  ورت بيطور قديم و جديد و در حسن مجا  به.بيضا است در فن شعر او يد” :نويسد مي
 درست زند و پازندنويسد و  خط ثلث و نسخ و رقاع و شکسته در نهايت جودت مي. است
  .٢“مند است داند و از غرايب علوم بهره مي

-١١٦٣ که در سال النفائس مجمعالدين علي خان آرزو گوالياري در تذکرة  سراج
  :نويسد حزين مي  بهم تأليف شد، راجع ١٧٥١-١٧٥٠/ه ١١٦٤
ليکن هيچ تصنيفي ازو در . يند که شيخ مذکور فاضل است و صاحب تصانيفگو مي”

. بعد مطالعة احوال مصنّفات او معلوم خواهد شد. نظر نيامده  بهعلم و حکمت و کالم
  ٣“…گويد آري شعر که مي
  /ه ١١٧٥، حاکم بيگ خان الهوري که آن را در سال ديده مردممؤلّف تذکرة 

در . کرد، با حزين دو روز پي در پي مالقات کرد آباد تأليف  در اورنگم ١٧٦٢-١٧٦١
  :نويسد اين تذکره مي

خَلق   بهبسيار.  رسيدماُهللا تعايل سلَّمهصحبت شيخ محمد علي حزين   بهدو مرتبه”
 از حاالت و کماالتش چه نويسم که در هندوستان و ايران اشتهار تمام …برخورد
بسيار صاحب مذاق است و زبانش طرفه صفا . ست در اين عصر همچو اويي ني…دارد

  .٤“و رواني دارد
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  هاي شبه قاره  در تذکرهمقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ٣٩٩

  

 در صحف ابراهيم و الکالمصةخالعلي ابراهيم خان خليل بنارسي مؤلّف تذکرة 
 م ١٧٨٤-١٧٨٣/ه ١١٩٨ که در سال الکالمصةخالدر تذکرة . بنارس با حزين مالقات کرد

  :نويسد تأليف شد، دربارة حزين چنين مي
نشين  ا چه يارا که از رفعت ستايي عرش کمال او سخني کرسيخامة کوته زبان ر”

 جليله در هر فن از مآثر ذهن وقّاد و لبالب از آللي آبدار و رسائلبسي . تواند ساخت
 دانند که کالمش نظران مي صاحب. الجواهر بصاير فصحاي بالغت شعار است کحل
 … دردکيشان استغايت درد و سوز نمک ساي داغ سينة ايشان و شوربخش دماغ به

مالزمت آن عالي مقام مستفيد گشته، فضايل حقيقت نفسانيه   بهراقم آثم در شهر بنارس
را با محاسن ظاهريه جمع داشت و همواره از کاوش درد معنوي با مژة اشک فشان 

نوشت، خوش رقمان عصر، نقش خاصة او   چون اقسام خط را شيرين مي…زيست مي
  .١“پنداشتند را سرخط تعليم مي

م در  ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦ را در سال عامره خزانةمير غالم علي آزاد بلگرامي تذکرة 
  :نويسد مي. آباد تأليف و در بهکّر با حزين مالقات کرد اورنگ
شيخ محمد علي اصفهاني در علوم عقلي و نقلي پاية بلند و در شعر و شاعري مرتبة ”

ماند و کالم او از نهايت آبداري  ميآب زالل   بهزبان او از غايت صفا. ارجمند دارد
  .٢“رساند سلک آللي مي  بهنسب

آزاد بلگرامي مادة . م چشم از اين جهان بربست ١٧٦٦-٦٧/ه ١١٨٠حزين در سال 
  :کند  نقل مياش  در تذکره است وتاريخ فوت او را ساخته

  عالمــة عــصر و شــاعري خــوب   
 تـاريــــخ وفــــات او نـوشــــتم

  ه برخاســتافــسوس کــه از ميانــ  
 ٣»از فوت حزين، حزين دل ماست«

، شيخ غالم حسين خان طباطبايي، در بنارس با حزين مالقات سيرالمتأخرينمؤلّف 
  :نويسد مياتمام رسيد،   به م١٧٨١-٨٢/ه ١١٩٥ كه در سال ,در تذکرة خود. کرد
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  ٤٠٠  قند پارسي

  

 نما االحوال جهان مرآتآقا احمد بهبهاني در 
از تذکرة آن مرحوم که در ”: نويسد يم

مجملي از احوال خود نوشته است معلوم 
مرتبة علية عاِلية اجتهاد  شود که به مي

شرف اجازه جمعي از علماء  رسيده، و به
اعالم مشرف شده و مؤلّفات و رسائل 
بسيار از کلک بدايع افکارش در صفحة 

  “…يادگار است روزگار به

اف دارند اند، اعتر همه وجود بهتر از اين حقير بوده  بهمخفي نماند که فقير و کساني که”
 که در اين جزو زمان چون او کسي ديده نشده، بلکه مترددين عرب و عجم نيز

جامعيت آن جناب در جميع علوم ظاهر و باطن احدي را در اطراف و اکناف عالم  به
قوت ادراکه و . جامع حقايق و معارف نامتناهي. آيتي بود از آيات الهي. اند نشان نداده

الف هم اين مرتبه در اس  بهحافظة
شايد کسي را کمتر باهم جمع شده 

جهل را در هيچ امري از امور و . باشد
هيچ فني از فنون علمي و عملي و 

ذات   بهعلوم عقلي و نقلي
از . الکماالت او نسبت نتوان داد جامع

غوامض علوم کدام مسئله بود که 
نداند و از دقايق رموز کدام نکته بود 

رة الحق که اعجوبة ناد. که نشناسد
  .١“زمان علّامه بود همه دان

مصحفي در سال   بهشيخ غالم علي همداني متخلّص
  :نويسد دربارة حزين ميوي . اتمام رسانيد  به راثريا عقدم تذکرة  ١٧٨٤-٨٥/ه ١١٩٩
در . احوال شاعريش بر بالغان اين فن ظاهر است. جامع علوم غريبه و فنون شريفه بود”

  .٢“تصوف بيشتر مشغول بود  بهمزاجش. ه استاکثر تصانيف اقوال او حکيمان
م  ١٨٠٣/ه ١٢١٨اش را در سال  ، شيخ احمد سنديلوي تذکرهالغرايب مخزنمؤلّف 
  :گويد مي. تأليف نمود

رواق رفعت کالم وي . بالغت و پيرايندة سرو بوستان براعت است وي آرايندة چهرة”
 چنين شاعر صاحب .برتر از طاق سپهر و خاطر روشن او مصقلة آينة مهر است

اگر کسي در . عرصة سخنوري نيامده  بهاي بعد از موالناي جامي استعداد و صاحب مايه

                                                   
  .٦١٥ ، ص٢، ج سيرالمتأخرين: آبادي، نواب سيد غالم حسين خان طباطبايي عظيم  .1
  .٢٦- ٧، ص ثريا قدع: غالم امروهي، شيخ همداني مصحفي  .2



  هاي شبه قاره  در تذکرهمقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ٤٠١

  

اين معني حجت انکار نمايد و معترض شود جز فضولي و خودپسندي نخواهد بود و 
گويند که اشعار شيخ در واليت پسند  اند مي هند آمده  بهاکثر عزيزان که از واليت

وجود عذوبت و سالست که در کالم اوست پسند  با. ب استجاي تعج. کنند نمي
نکردن چه حجت دارد؟ چنين شاعر صاحب کمال و بسياردان مانند او ديگري در آن 

 حضرت شيخ جامع انواع طرز سخن است چنانکه …زمان نبوده که شهرة آفاق باشد
  .١“از کالمش ظاهر است

  /ه ١٢١٩هنوي است در سال  که تأليف بهگوان داس هندي لكهندي سفينةتذکرة 
  :نويسد حزين مي  بهمؤلّف راجع. م تأليف شد ١٨٠٤-٥

فرمانرواي اقليم سخنوري و کشورگشاي مملکت بالغت گستري، ماهر اکثر فنون و ”
آوري او در آن عهد  بسيار داني و زبان  بهاعتقاد راقم کسي  به.عالم بسياري از علوم بود

  .٢“نگاشت شيرين ميتصانيف متعدد دارد و خط . نبود
 /ه ١٢٥٨ که در سال االفکار نتايجاهللا قدرت گوپاموي، در تذکرة  محمد قدرت

  :نگارد م نگاشته است، دربارة حزين مي ١٨٤٢
تحصيل علوم عقلي پرداخت و در هر فن از فنون   بهاز فضالي دهر و علماي عصر”

گرانمايه و ناظم در مراتب شعري شاعر . رياضي و حکمت استعداد تام حاصل ساخت
اي بوده که از طبع سليم و فکر مستقيم گوي سبقت از معاصرين ربوده، اشعار  بلند پايه

زالل خوشگوار سيراب گردانيد و کالم با نظمش   بهوادي سخن را  بهآبدارش نشستگان
نظيرش  پردازي رهنمون گرديد، نظم بي فصاحت و بالغت در نظم  بهشايقان اين فن را

الحق داد سخنوري داده و ابواب نظم . را و ابيات دلپذيرش از تصنع معرااز تکلّف مب
  ٣“…گستري گشاده

م تأليف شد، مؤلّف آن، رضا  ١٨٤٤/ه ١٢٦٠سال   به که,العارفين رياضدر تذکرة 
  :نويسد قلي خان هدايت مي

                                                   
  .٨٠٣-٤، ص الغرايب مخزن: سنديلوي، شيخ احمد علي خان هاشمي  .1
  .٥١-٢، ص هندي سفينة: داس لكهنوي، بهگوان هندي  .2
  .١٩٨- ٩، ص االفکار نتايج: اهللا گوپاموي، محمد قدرت قدرت  .3



  ٤٠٢  قند پارسي

  

در اواخر دولت . از متأخرين است. اصلش از الهيجان است و نامش شيخ محمد علي”
ه ظهور نمود و صاحب کماالت صوري و معنوي بود و خطوط را نيکو رقم صفوي
  .١“نمود مي

  : چنين نوشته استاالدبنةريحادر 
باشد که  شيخ علي حزين از اکابر متأخرين علماي شيعه و بزرگان شعراي آن طبقه مي”

  .٢“بسيار زاهد و عابد بود
  :نويسد  مينما االحوال جهان مرآتآقا احمد بهبهاني در 

 شود که از تذکرة آن مرحوم که در مجملي از احوال خود نوشته است معلوم مي”
شرف اجازه جمعي از علماء اعالم مشرف شده و   بهمرتبة علية عاِلية اجتهاد رسيده، و به

 هر …يادگار است  به بسيار از کلک بدايع افکارش در صفحة روزگاررسائلمؤلّفات و 
مراتب . شمين و گلزاري است پر از گلهاي رنگينبيت بحري است لبالب از ليالي 

فضيلت و علمش و نهايت فصاحت و بالغت و متانت و حالوت کالمش از مطالعة 
  .٣“گردد مرض و فضالي خالي از غرض ظاهر و هويدا مي آنها بر هنرمندان و علماي بي

  منابع
لنّساء علي خان، ا کوشش زينب  به،النفائس مجمع: الدين علي خان گوالياري، سراج آرزو .١

  .م ٢٠٠٤/ق ه ١٤٢٥/ شه ١٣٨٣آباد،  مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، اسالم
  . م١٩٥٥، مطبع نولکشور، کانپور، چاپ دوم عامره خزانة: آزاد بلگرامي، مير غالم علي .٢
، مصحح علي دواني، ناشر نما االحوال جهان مرآت: احمد بهبهاني، آقا احمد بن محمد علي .٣

  .ش ه ١٣٧٣، ١فرهنگي قبله، چاپ اول، ج مرکز 
، مطبع مسلم پريس، )مهتمم (سوانح عمري شيخ علي حزين: احمد خان، مولوي غالم .٤

  . هجري١٣١٩دهلي، 

                                                   
  .٩٩، ص العارفين  رياض):ه ١٢٨٨ :م(طبرستاني، رضا قلي خان ولد آقا هادي  هدايت  .1
  .٤١، ص ٢، ج االدبنةريحا: مدرس تبريزي، شيخ محمد علي  .2
  .٢٨٨، ص نما االحوال جهانةمرآ: احمد بهبهاني، آقا احمد بن محمد علي  .3



  هاي شبه قاره  در تذکرهمقام علمي و ادبي شيخ علي حزين  ٤٠٣

  

اهتمام دکتر سيد   به،ديده مردم: »عبدالحكيم شاه«  بهحكيم بيگ خان ملقّبالهوري،  حاكم .٥
  .م ١٩٦١/ شه ١٣٣٩عبداهللا، انتشارات پنجابي آکادمي، الهور، 

  .م ١٨٧٨، چاپ نولکشور، حسيني تذکرة: حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست .٦
اهتمام سيد شاه محمد عطاءالرحمن   به،خوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي .٧

  .م ١٩٥٩، مارس ٣ کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي پتنه، ج
، سيرالمتأخرين: ).م ١٨١٥/ه ١٢٣٠ :م(اب سيد غالم حسين خان آبادي، نو عظيم طباطبايي .٨

  .٢مطبع نولکشور، ج 
  . ه ١٣٣٦، چاپخانة سلطاني، بمبئي، االفکار نتايج: اهللا گوپاموي، محمد قدرت قدرت .٩
) يا( و اللقب لکنيةالمعروفين با االدب في تراجمنةريحا: مدرس تبريزي، شيخ محمد علي .١٠

  .، کتابفروشي خيام، چاپخانة مشفق، چاپ سوم٢، ج الكُني و االلقاب
، خط و تعليق از مولوي خال محمد خسته، ثريا عقد: غالم امروهي، شيخ همداني مصحفي .١١

  . م١٩٨٣/ شه ١٣٦٣مطبع دولتي، چاپ دوم، کابل 
، مقدمه و تصحيح و ترتيب پروفسور شريف الشعرا رياض: واله داغستاني، علي قلي خان .١٢

  .م ٢٠٠١/ شه ١٣٨٠بخانة رضا رامپور، حسين قاسمي، کتا
اهتمام محمد باقر الهور،   به،الغرايب مخزن: سنديلوي، شيخ احمد علي خان هاشمي .١٣

  .م ١٩٦٨
کوشش   به،العارفين  رياض):ه ١٢٨٨ :م(طبرستاني، رضا قلي خان ولد آقا هادي  هدايت .١٤

  .هجري ١٣٤٤مهدي علي گرگاني، انتشارات کتابفروشي محمودي، 
، مرتبه سيد شاه محمد عطاءالرحمن کاکوي، هندي سفينة: داس كهنوي، بهگوانل هندي .١٥

  .م ١٩٥٨سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي پتنه، 
الدوله علي ابراهيم خان خليل  از امين (ابراهيم صحف، منقول از ضميمة الکالمصةخال .١٦

مي خاوري خدابخش، پتنه، ، تصحيح و ترتيب عابد رضا بيداد، کتابخانة عمو)بنارسي
  .م ١٩٧٨

  



  ٤٠٤  قند پارسي

  

  رانيداراالمان فرهنگ ا هند
  سرزمين هند  بارابطة حزين الهيجي و شرايط تاريخي او بررسي

  ∗جبار رحماني
  ♦زاده زهرا شعربافچي

 يها تمدنخ بسترساز ظهور ي تارين هند، در طيران و سرزمي فالت ايياي جغرافيها حوزه
 يا ، رابطهگريکدي  باتل مجاوريدل  به،يتمدن و يياي جغرافةن دو حوزيا. اند  بودهيبزرگ
هم در نظام  توان ين رابطه را ميا. اند  داشتهيريپذ  فرهنگةع در عرصيق و وسيعم

 يشناس  علم باستانيها داده. ي مختلف علميها د، هم در گفتماني هردو فرهنگ ديرياساط
 تمدن ، در دوها يياي از ورود آرشي پحتّيرا و هند ران ي فالت ايتمدن ة حوزةرابط
. هر سوخته نشان داده استرفت و شين و جيالنهر ني بيتمدن يها  و حوزههنجودارومو

 يها يياي است که از آرني بر ايز اجماع عموميها ن يياي از ورود آر پسيها در دوره
 را ي مشترک نژادأن منشيا. اند هند آمده  بهروه همک گيران و يا  بهک گروهيمهاجر، 

 ي بعديها در دوره.  نشان داده استيخوب ي بهشناخت ن و زبايشناخت مطالعات اسطوره
 يو امپراطورران ي در ايساسان  وي قدرتمند هخامنشيها ي امپراطوريريگ شکل با

. خودش ادامه داشته استان مبادله همچنان در اشکال مختلف ين جري در هند، اگوپتا
، که سبب  از آنياش ني و فرهنگيتمدنالت  و تحورانيا  بهود اسالمور  بان موضوعيا

ران و ي در اها يياي آريتراث سنّيچه که م آن  ازي متفاوتينيب  و جهانيشد نظام فرهنگ
ورود . دا کردي ادامه پيا ژهيب ويفراز و نش  بارد، همچنانيبگران شکل يهند بود، در ا

                                                   
  .دهلي, شناسي دانشگاه دهلي دانشجوی دکتری انسان  ∗
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤٠٥

  

 يفرهنگ ة مبادليها رنگتر کرد و راه  کمياري بسز تا حدين خط افتراق را نيهند ا  بهاسالم
د مباحث  مجدييدنبال بازگو  به حاضرة مقال.ان دو کشور را همچنان باز نگه داشتيم

 در باب آنها يد که متون متعدي از موضوعاتياريا بسيران ياسالم در هند و ا  بهمربوط
 ة و مبادليريان فرهنگ پذي از جريصّدنبال طرح نوع خا  بهست، بلکهينوشته شده، ن

  . شده استتوجه کمتر بدان يريپذ ات فرهنگينظر است که در يفرهنگ
ران بر هند و نقش ي اتأثيرران و هند، از ي مطالعات اي علميها عموماً درگفتمان

 ي و فرهنگير فکيها  سنتتأثير  بهگري ديا از سويست، ان در هند بحث شده ايرانيا
 منتشر ياريبس يها ران و خراسان نوشتهي شرق اي فرهنگةژه حوزيو  بهران،يهند بر ا

 يايجغراف گر دريکدي بر ها ن فرهنگي متقابل اتأثير  بهن مطالبي اةهمشده است، 
 در يراني ايا حامالن فرهنگي ين مفهوم که عناصر فرهنگيا  به،اند خودشان پرداخته

 چه يراني اة در درون جامعي هندي عناصر فرهنگ واند  داشتهيتأثير چه ي هندةجامع
ها  ن فرهنگيا ن پرداخته شده که نقش هرکدام ازيا  بهندرت  بهاما ؛١اند  گذاشتهياثرات
 .ت چه بوده اسيريپذ ان فرهنگي و جري فرهنگة از مبادلي، جدايگري فرهنگ ديبرا
گر يکدي ي مجاور براتمدنن دو فرهنگ و ي، اي فرهنگةگر عالوه بر مبادليعبارت د به

ر ي در چند قرن اخينراي فرهنگ ايش هند برانق  بهن مقالهيدر ا. اند  داشتهييامدهايچه پ
 ران بوده،ي فرهنگ ايا بري فرهنگ از منابع مهميکيکه  ني عالوه بر ام پرداخت ويخواه

  .ران بوده استي ايز براي ني فرهنگ»داراالمان« مثابه به
 يا گاهيان دو فرهنگ متفاوت و ي مةدر باب رابط، يريپذ  فرهنگيها هيدر نظر

ط ين انواع در شراي و هرکدام از ااند ده را برشمريريپذ از فرهنگ يخاصور، انواع امج
 ةک رابطي دو طرف، ةکه رابط نيا. رديگ  مين رابطه شکليان طرفي مة از رابطيخاصّ
ن يدتري، که در شدي و فرهنگياسي نابرابر از لحاظ سةا رابطيکه  نيا اي باشد، يگيهمسا

 يريپذ ابعاد فرهنگ ج ويشود، نتا  ميقابلن طرف مي سرزميفتح نظام  بهحالت منجر
 انواع ي برايدق متعديتوان مصاد  ميزيران و هند ني اةدر بار. ٢متفاوت خواهند بود

                                                   
  .۱۳۷۹ارشاد،   .1

2. Hallam, (2000); Ray (2001). 



  ٤٠٦  قند پارسي

  

جايگاهي که  توجه به حزين با
در خاندان حکّام صفوي داشته، 
موقعيت بااليي در نظام سياسي 
ايران داشته است و عموماً در 

ميان  ايران و حتّي در هند در
زادگان و درباريان مورد  شاه

 احترام آنها بوده است

 يگرين دي سرزمي برابر تا فتح نظامةط مختلف، از مبادلي در شرايريپذ گوناگون فرهنگ
 که ييها امکان  بهکهاهد شد، بل پرداخته نخويريپذ فرهنگ  بهن مبحثي در ااما. برشمرد
موضوع . م پرداختيکنند خواه  ميجاديگر ايکدي يا مشابه براي مجاور يها فرهنگ
ن ي اةرد که خارج از محدودي بحث قرارگتواند مورد ي بعد مةمرحل، در يريپذ فرهنگ

  .نوشتار است
 يرانيعنوان داراالمان فرهنگ ا  بهنقش هند

 ة مبادليا بريبععنوان من  بهنقش هند  بايمنافات
ان ي، بلکه در بستر جرداردران نيا  بايفرهنگ

گونه خاص از آن بوده  کيمثابه   به ويريپذ فرهنگ
عنوان  ي بهگروه و ي فرديها را مهاجرتياست، ز

.  بوده استيريپذ  فرهنگ مهمي از بسترهايکي
ق يها و مصاد توان نمونه يم ي کلّينگاه هرچند در

ن دو جامعه را که در اي مي فرهنگة از رابطيدمتعد
 ، برشمرد، عموماًاند  دوم مهاجرت کردهةجامع  به بقايل برا اوة از جامعييها آن گروه

  هندة خاص بودن رابطاما، اند  بودهي سازتمدن أاس بزرگ منشيمق  درها ن مهاجرتيا
 وجود داشته ي در جامعه و فرهنگ هنديطيست که شرا انيله، ان مسئيران در ايا با
 و مشکالت و موانع، در يهر ظايها ي از دشوارياريوجود بس  بان جامعه راي که استا
 که صرفاًاي  گونه  به قرار داده است؛يراني ايعنوان داراالمان فرهنگ ي به بلندة دوريط
توان   ميهند صحبت کرد، بلکه ي بهرانيا چند گروه محدود مهاجران ايک يتوان از  ينم

توان از   مين سببيهم  به.هند بحث کرد  بهانيراني ايها رتوسته مهاجيان پيک جرياز 
ط ي که در شرايراني اة مختلف جامعيها ه زنده و جامع از گروةک موزيعنوان   بههند

 خودشان ي فرهنگيياياند در آنجا پو اند و توانسته آنجا مهاجرت کرده  به مختلفيخيارت
 يراني ايها هن گروي از اي برخحتّي ي در موارد.١را همچنان حفظ کنند؛ صحبت کرد

ک ندارند، يدئولوژي و اياسيل سيدال  به خود راي در وطن اصليهند، امکان زندگ در
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤٠٧

  

مهربان آنها را دريعنوان نامادر  بهن هنديسرزم اام  اتي حآغوش خود گرفته و حق 
 از يوع ناشن موضين مقاله نشان داده خواهد شد که اي ايدر ط. آنها داده است به
 خاص فرهنگ و جامعه ةرابط  بهتوجه  با است کهيهند در فرهنگ ي خاصّيها يژگيو
ات ي تداوم حي براي فرعةنيعنوان زم  به نقشيفاي اي برايمن امکان دائيران و هند، ايا

ن مباحث يا  بهتوجه  با. را فراهم کرده استيراني مختلف فرهنگ ايها ت گروهياقو خلّ
 . شودي مطرح و بررسينگ و فرهيخي تارةين فرضي اي برايياي گوةزم است که نمونال
، يجين الهين بحث، حزي اي براها ن نمونهيتر ن و خاصي از بهتريکيرسد  ينظر م به

سرنوشت . سر برده است  به در هندياري بسيها که سالباشد  يرانيم ايشاعر و حک
 يعنوان داراالمان برا ه بانگر نقش هندي بيگري دةنمون هر ران و هند بهتر ازين در ايحز

 ک دوران هرج و مرجيانگر يسو ب کي از يجين الهيسرنوشت حز.  استيراني اةجامع
 است و از ي بعدي از ظهور امپراطوري و استبداد ناشيک امپراطوريانحطاط   ازيناش
 در ستني زيط دشوار آنها براي و شرايراني پررنج نخبگان اة قصّييگر بازنماي ديسو

انگر يتر از همه ب ت و مهمي و در نها آن زمان استيراني اةامان و ناامن جامعمواقع نابس
 ي در دوران حاضر براحتّين امکان را يشه اي است که همي هندة جامعةژيخصائص و

  . فراهم کرده استيانري مختلف ايها گروه
 و يجين الهي خودنوشت حزةنامي و آثار زندگي اسنادة مطالعين مقاله برمبنايا

 يشناخت  و انسانيشناخت  و جامعهيخير منابع تاري سايبررس و سو کيوان اشعار او از يد
ي جين الهيخوشبختانه حز. گر انجام شده استي دي از سويدر باب فرهنگ هند

ن يتر  از مهميکي که ياش، آثار مهم يت علمي و موقعي و خانوادگياسي سطيل شرايدل به
 از دوران انحطاط يلي هم تحلن اثريا. ١ گذاشتهيرجا او است، بةخ و سفرناميآنها تار

 از هند و سندهي نويابي و هم ارزدهد  مي را ارائهران آن زمانيط ايه و شراي صفوةسلسل
  .کند  ميانيرا ب نيحز  باانيتر از همه برخورد هند  و مهم استير بالد اسالميسا

  وجوديه و فرهنگ هند از جامعييها يژگيون رابطه، يطور که گفته شد در ا همان
 ي امن و داراالمانيجاد بستريها در ا ن امکاني از بهتريکي که سبب شده اند داشته
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  ٤٠٨  قند پارسي

  

، ييايتوان از وجوه مختلف جغراف ي را مها يژگين ويا.  باشديراني فرهنگ ايمناسب برا
، يژگين وين و نخستيتر مهم. ردرصد ک … وي، اقتصادي، نژادي، فرهنگياسيس

 يياي مشترک آري نژادةشير  دوم،يژگيو هند بوده است؛ وران ي ايياي جغرافيهمجوار
ن در هند است ي فرهنگ و دةانيرگرا تکثّيها اني سوم بنيژگي؛ و است١انيرانيان و ايهند

شه در يجه هميدر نتدهد،  ي را نميفرهنگ خاص  بهت مدي طوالنييکه امکان انحصارگرا
 .ک زمان هستي مختلف در يها فرهنگ يست براي پهناور امکان زةقار ن شبهيا

ن نوع آن يتر شرفتهين تا پيتر يي، از ابتدايست فرهنگيل انواع مختلف زين دليهم به
 ياال بي تساهل و مداراي چهارم نوعيژگيشوند؛ و  ميافتين ين سرزميزمان در ا هم

، نيبنابرا.  و مذاهب مختلف استها  فرهنگيستيز  همة از تجربي است که ناشيفرهنگ
گر مذاهب يدنبال حذف د ي به خاصّيخيط تاريها و مذاهب، جز در شرا فرهنگ

 ي مختلف و تساهل فرهنگيها  فرهنگيستيز  همةتجرب  به پنجم، بنايژگي؛ واند دهنبو
 خرده ة هميوراو در ن جامعه ي در ايبي ترکينيب  جهانين در فرهنگ هند، نوعياديبن

تواند   مياست کهاي  گونه ي بهنيب ن جهاني ا. غالب استي و اجتماعي مذهبيها فرهنگ
د که در يات را در کنار هم دي از حيتوان اشکال  ميگرير ديتعب  بهن باشد،يضيع نقاجما

است، يکنار هم بودنشان ن گرند و امکان وجود همزمان و دريکديض يل نقنگاه اودر ام 
توان  يل هم نمين دليمه  به.٢ديزمان امور متناقض را د ن تجربه هميتوان ا  ميهند

 يذهبک نظام ميسم يک مذهب صرف دانست، چراکه هندويسو  کيسم را از يهندو
گر ي دي و از سو مختلف استياه شهير  باي اعتقاديها  از انواع مختلف نظاميبيترک

 ينيب  جهان بوده و عمالًيک نظام اعتقادي، فراتر از ي سبک زندگيمثابه نوع  بهسميهندو
 ششم، يژگيو. ٣انه شکل داده استيرگرا و تکثّيبي ترکيساختار  بارا مردم يفرهنگ

، در اند ان بودهيراني آن اي از ارکان اصلي که برخييها ا حکومتي، يراني اأمنش  بايامحکّ
 ين فارس زباياسي گسترش سي برايا نهيه زمقار رن در نقاط مختلف شبه هشت قيط
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤٠٩

  

 ي ادب زبانيادي ز و تا حدي و زبان درباريلم که زبان عيا گونه هفراهم کرده بودند، ب
 ي هندتمدن فرهنگ و ة عمديها يژگين ويکنار ا در. ١ بوده استيط، زبان فارسمسلّ

. ستين مختصر نيطرح آنها در ا ي بهازي هم برشمرد، که ني چنديها يژگيتوان و يم
م کرده که در  فراهيراني اتمدن فرهنگ و ي براي خاصيتمدنن عوامل امکان يمجموع ا

ران ي فرهنگ اييايات و پوي تداوم حيران، براي ايتمدن ي نابسامانيها ط دورانيشرا
 را يخي تاريشناخت ه جامعهين فرضيتوان ا  ميموعدر مج.  بوده است و مهمياتيار حيبس

 ،يخي تارةنيشي و پي، تعامالت فرهنگيساختار، مشابهت يمجاورت مکان مطرح کرد که
ان  تا دوريراني و تداوم فرهنگ ايياي پوي اصليها  از شاهرگيکي  بهن هند رايسرزم

  .ل کرده استيمعاصر تبد
 يخيط تاري و شرايجين الهيتوان در سرگذشت حز  مييخوب  بهه راين فرضيا

 يشناس  و انسانيشناس ن مقاله از منظر جامعهيه شد در اطور که گفت همان. ديدوران او د
ن ي حزيمعرف  به الزم است نخستنيبنابرا. م پرداختين مسئله خواهيا ي بهخيتار
  . او پرداخته شوديخي اوضاع تاريبررس  به و سپسيجياله

 مهاجرت  بااند، که پرور بوده  عالميها جان و از خانداني، اهل الهيجين الهياجداد حز
 سفارش پدر در  بهاو. ٢شود  ميداصفهان، او در اصفهان متولّ ي بهن جوانيپدرش در سن

علم و  ي بهاري بسةج عالقيتدر  بهشود و  مي درس و مدرسهياي وارد دني سالگ۴سن 
تر از   نزد من مرغوبيچ شغليه”: خود گفته است که يورطآن کند   ميدايدانش پ

  :سدينو  ميني حزةنيشي در باب پالشعرا اضير ةصاحب تذکر. “خواندن و نوشتن نبود
صد و سه در  کيهزار و  کي ةن در سيد وجان است و تولّي از الهاصلش”

خ ي علوم بودند و حضرت شةفهان واقع شد، آباء و اجدادش طلب اصةدارالسلطن
ر و ي در حسن تقر.نوشت  مينيري علوم مهارت دارد و خطوط را شيدر بعض

 اقسام ي انواع طرز سخن و حاو جامعي عصر و در سخنورةگانير ي تحريصفا
ران يار در ايت بسحايل حال سي اوادر.  در عهد خود، اوستن فنيروش ا
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  ٤١٠  قند پارسي

  

شرايطي که ايران توان نگهداري 
و رشد دادن نخبگان خودش را 
نداشت، سرزمين هند نقش 
نامادري مهربان را براي اين 

 .کرد نخبگان ايفا مي

ر کرده و يجان را سيدارالمرز عراق و فارس و آذربا نموده، اکثر بالد خراسان و
راز در خدمت افاضل آن زمان ي اصفهان و دارالعلم شةدارالسلطنها در  تمد
  .“ کرديمدارج کمال ترقّ  بهها داشته و  آن عصر صحبتيشعرا  بال کرده ويصتح

  :ده بودي اجتهاد رسةدرج  بهزيفقه ن ةاو در حوز
 ه که مواضعي علمةيل فروعي مرا در مسا…”

 داد و ي رويرتي و حيخالف فقها بود، اضطراب
اس النّ ني فقها و معمول بيفتاو  بهخاطر مطمئن

 …م کردم ويشد و در آن باب خوض عظ ينم
و جهد  …ث و استادان کردمينظر در رجال حد
 که مرا محتاج يليمساکه در  موفور کردم تا آن

 ينانيقدر وسع خود اطم  بهبود به ه و معمولٌيال
  .١“ آمدييه رهاد محض خاصّيحاصل آمد و از تقل

 در ييت باالي داشته، موقعيام صفو که در خاندان حکّيگاهيجا  بهتوجه  باحزين
گان و زاد ان شاهيم  در هند درحتّيران و ي در اران داشته است و عموماًي اياسينظام س

 امات بوده، م او هرچند اهل ادب و عرفان و حک.٢ان مورد احترام آنها بوده استيدربار
ه کرد  ميجابين اي حزياستعداد ذات. ده نشديسمت عرفان و خانقاه کش  بهگاه کامالً چيه

اوضاع   به فراوان او در سر سامان دادنيها يمشغول  دلاما برود، تر شيکه در عرفان پ
 کامل که يري و نداشتن پييه از سوي از سقوط سلطنت صفويريوگمملکت و جل

ک عارف ي  بهگر مانع آن شد کهي ديحاالت او نظارت داشته باشد، از سو  برماًيمستق
راين بود که او جهان اجتماعيز مانع از اي او ني اجتماعيها  دغدغه.٣ل شودکامل مبد  

 از ن، عموماًي حزي و خانوادگيصت شخيوجود موقع  با.مقصد کنج عزلت رها کند به
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤١١

  

 ييفکر مردم مظلوم هم بود، آنجا  بهن حالي در عيگرفت، ول  مي کنارياسي سيها پست
  :سدينو  مي خودش است اوعدنبال مناف  بهران، هرکسيانه هرج و مرج ايم که در
 بر باطل و تمکن ظالم نتوانم و بر يعت مجبول است که ابقايمرا خود طب”

م، آرام يار اگر عاجز آياخت  بيفيت ضعي نصرت مظلوم و حماادراک ملهوف و
  .١“ام است بر من حريزندگ محال

 و ياسيگان س از نخبيار مناسبي بسةن نمونيتوان گفت حز ي ممطالب باال  بهتوجه با
شود   ميا آنچه که سببام.  در عهد خودش بوده استيراني اة جامعي و مذهبيفرهنگ

ط يران باشد، شراي فرهنگ ايگاه و نقش هند براي جاي براياسبمن اري بسيين بازنمايحز
ن يتر  از بزرگيکيانحطاط   بان، مصادف بودي حزيخي تارةنيزم. خاص دوران اوست

گر ي ديکيها و ظهور  انغ افيحکومت مقطعو ه، ي صفويعنيران ي اي پادشاهيها سلسله
 ةار برجسته و در حوزي بسيا  نابغهي نظامةران، که در حوزي ايخيان بزرگ تاراز پادشاه

خ يتارط در کتاب ين شرايا.  بوديام صفوطاط حکّ انحة امتداد چرخينوع ي بهاسيس
 يها ن دورانيف بارترتأس  ازيکي ن،ي حزةتجرب .ه است شديي بازنمايخوب  بهنيحز
توان  ين موضوع را ميا. ا شده ه و ظهور افعانيسقوط صفو  به منجر که استيخيتار
 ها ران بعد از حمله افغانيه و ايصفو يفات او از اصفهان قبل از فروپاشيتوص به توجهبا
  :دي ديخوب به

ه در ممالک يوي دنيها ع نعمتي و اتمام جمي و آسودگيها بود که معمور قرن”
در اصفهان آن مقدار از افاضل و  …افتهيران نصاب کمال يبهشت نشان ا

آن   بهطول انجامد و الحق  بهشان شود،ي اي اساميفايمستعدان بودند که اگر است
ت و آن اعتدال و قو يي بههوا. افتي در معموره عالم نتوان يت مصر اعظميجامع

آن شکوه و رونق و لطافت و نزاهت و  ي بهشهر ,يآن گوارائ ي بهلطافت و آب
نعمت در ربع مسکون   ناز ويده انبوهيمه و جديه و آثار قديکثرت عمارات عال

ن يات آن سرزمتأثيره از يل نفوس و ابدان انسانيت و تکميه همانا تربنشان نداد
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  ٤١٢  قند پارسي

  

وده و هرقدر در  از افاضل و اکابر و مستعدان و هنرمندان بيشه منشائياست، هم
  .١“فته ماندده شود هنوز ناگي آن کوشةليص جميف خصايتوص
انحطاط  ري فرو افتاده در مسيتمدن آخر يها  از نفسين بخشيفات حزين توصي ااما
 و يسست  بهران رويحرکت کرد که ارکان حکومت ا  به شروعي افغان زمانمحمد. است

ان يه سنّي علي خشنيدادند، رفتارها يت نمي مذهب اهميآزاد  بهگريد. ضعف نهاده بود
ن يا. ن آغاز شده بوديط سلطان حست توسايگر واليکردستان، افغانستان و دقفقاز، 

ن ي اةادام. ط مردم مناطق مختلف شده بود توسيدد متعيها موضوع سبب شورش
ها آنها را هم در مقابل حکومت  يها، ارامنه و گرج ردها، ترکمنک  بهرفتارها نسبت

 دستان آنها اعراب و هم.  آغاز شدييها ز و داغستان هم شورشيدر تبر. داد  قراريمرکز
. ان کرده بودنديکرمان ظغبم و ز در ي نها ج فارس مشغول بودند و بلوچيغارت در خل به
 از همان يبنابر گزارش. داد يران رخ مي در ا۱۷۱۵ تا ۱۷۰۰ يها ن ساليان بين جري اةهم

ت يدر نهاران يا”ز ي از تبر۱۷۱۴/۱۱۲۳س در ي فرانست سنّة از فرقيط راهبام توسيا
ت  دوران انحطاط آگاه اسطين شراي از ايخوب  بهن کهيحز. ٢“گذرد  ميي و خرابيآشفتک

  :سدينو  ميداند، ي م»الکمال نيب عيآس«و آن را 
ر يصد سال شمش کي  بهبيش طلب را که قري غافل و سپاه آسايپادشاه و امرا”
که  گذشت تا آن يخاطر نم  به عالج آن فتنهةامده بود، دغدغيام برنيشان از نيا

ار ي بسيد و غارت خرابيزد رسيمالک کرمان و   بالشکر موفور  با]افغان[محمود 
 و افغان غالب و امرا يتالق  شهريه در نواح القصّ…زم اصفهان شداکرده و ع

ر بود، عامه را مجال چاره يتدب  بييا بر امراي و چون چشم رعا…مغلوب شدند
  .٣“لشکر خود بر در شهر آمد  بامحمودت خصم از خود نماند، ينکا

  پناه برد وشراب  بهامين اير غم اران بود، بر اثيد اين اميب هم آخرشاه طهماس
  :نيقول حز به
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤١٣

  

  شيشه مست و جهان خراب و دشمن پس و پ
  د خاستـه بر خواهـان چيـن مـيت کزـداسيپ

از تنگ ”داند که   مي»نينشجماعت کودن صحرا«ن آنها را ي که حزاننا افغةملج
 قتل عام  به ناگهانمي بزداد، ا ي دست ميتيه جمعي اندک ماي اگر در شهريحوصلگ

ار ين بسي، در ذهن و زبان حز“کرات واقع شد  بهعامله در اصفهانن ميو ارداختند پ مي
ران يشتر نقاط ايام در بين اين در اي حزةگفت  به است که بنايط در حاليشران يا. منفورند

 يرويچ ني هاماستادند، يا  ميها ز مردم در مقابل افغانين» رهي دهات حقيبعض« در حتّي
ران ين سبب ايهم  به ودفع فتنه وجود نداشت روها وي نني تمرکز اي برايمرکزخردمند 

 چون آن حادثه ناگهان اکثر حدود مملکت را”،  شده بوديدچار هرج و مرج واقع
 و بدکاران و ن بوداناغت افن سلطنت در دسي و مرکز دولت و خزابار فروگرفته کي به

 در آن انقالب و طوفان ده بودند،ياست در خزيم سيزان مملکت که از بيشورش انگ
 برآورده و ياده سريان و زيطغ  بهکه رسم است از هر گوشه و کنار سر حادثه چنان
 ة در لجيران باهوش و راان قزلباش و مردان کار و مدبي داشتند، لشکريزيشورش انگ

ال و حفظ يانت مال و عيص  بافکر کار خود فرو رفته  بهاضطراب افتاده هرکس در هرجا
که در داخل ط ين شرايدر ا. ١“امدي نيگريد  باامداد و اتفاقدرماند و مجال ناموس 

ران هجوم آوردند، در ي ايان برداشته بود، لشکر روم هم بر مرزهايطغ  بههرکس سر
 و ي نظامةحمل (يا انساني) رداري واگيماريبا ي يقحط (يعي طبييران باليشتر نقاط ايب

 عمق يخوب  بهنيفات حزيطور که گفته شد توص همان. ان بوديدر جر) غارت و کشتار
ک سلسله و شروع سلسله ي انحطاط ي زمانةان فاصلي اجتماع و هرج مرج مينظم بي
  .دهد  ميران را نشانيخ اي در تاريبعد

آن شهر،   بهن شهريار از ابود از فراي  ن؛ مجموعهي حزيط براين شرايجه اينت
ان، ي از دوستان و آشناياريدست دادن بسها، از  ام مسافرتي سخت در ايها يماريب

اش در شمال  يراث خانوادگي م کهي اقتصادةدست دادن پشتوان  خانواده، ازيعضا احتّي
 ،تر از همه  و مهم شده بودي محلّيها خوش شورش ام دستيران بود که در آن ايا
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  ٤١٤  قند پارسي

  

زماني که در ايران بود، ن يحز
ان ير فرق و ادي سامطالعة به

، علماي کيپرداخته بود و از نزد
شان را هاي ابو کتآنها را ديده 
چ وقت يا در هند هخوانده بود، ام

  مطالعةشناخت و اي به عالقه
 .ن آنها ابراز نکردان و متويهند

ن يحز. ن بودين باآنها همنشي که حزيفکران و دانشمندان  از همياريدست دادن بس از
پردازد که عموم آنها از  ين مطلب ميا به، ان معاشراني از افاضل و اعيدر ذکر بعض

ن دوران ي که در اييان از علميفات حزيتوص .اند  بزرگ دوران خودشان بودهياعلم
دهد   مي نشانيخوب  بهمرج کشته شدند، هرج و

 از ياري، بسياسي سينظم يکه چگونه در دوران ب
ران جانشان را از ي اةان جامعها و نخبگ هيسرما

 يط تنها راه براين شرايدر ا. اند داده يدست م
فکر، شه و ي انديياينجات نخبگان و تداوم پو

 نيحز. مناسب بود »داراالمان«ک ي  بهافتنيدست 
 اني حاکمه و ميها  که در دستگاهيهمه نفوذ با

در   مختلف داشت، تالش خود رامردم مناطق
ران يط اي شرا بهبوديبرا يدا کردن راهيجهت پ

  :سدينو  مياس خودشت در بندر عبينها ا درکند، ام يم
 …ب نمانديل و شکتنگ آمده و طاقت تحم  به آن احوال و اوضاعةاز مشاهد”

١“ران گفتهيت ايف شد که ترک والت بدان مصرومرا هم.  
 آنجا يو ناامن ي داخليها يريگ که در  عراق برود،يشهرها  بهکند  ميالشدر ابتدا ت

او داده   بهفرنگ  به مهاجرتشنهادي پيسيتان انگليکاپ کيط توس حتّيشود،  ي ممانع
ط يا شراي، اند ا ناامن بودهيز يران نير بالد اطراف ايکند، سا ي م هم رد آن را او کهشود يم

  اويک راه برايط آن دوران، تنها يشرا در. آنها نبوده است ستن دري زي برايمناسب
هرچند او چندبار در هند . هندوستان  بهرفتن: کند ي مناچار آن را انتخاب  بهماند، او يم

 نادرشاه، سبب  با اوةنيري دي دشمناماپروراند،   مي سرران را دريا  به بازگشتيسودا
  .شود که تا آخر عمر در هند بماند مي

ل يدل  به.ران داشتيز اتر ا  بهتر و امنيتيمغوالن وضع ةل سلطيدل  بهن زمانيهند در ا
 يکه زبان دربار و اردو سبب آن  بهزي ني، زبان وادب فارسيرانيام و نخبگان انفوذ حکّ
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤١٥

  

 در يسبک هند. دا کرده بودي از هندوستان رواج پيادي زيها ان بود، در بخشيلشکر
 فراوان و ي و ابهام، کاربرد استعارات و مجازهايدگيچيام دچار پين اي در ايادب فارس
ن يز در همين نيحز، ١ شده بوديدور از ذهن در زبان ادببات ين و خلق ترکيزبان نماد

 ي از شعراياريع بس تجمحلّم هند ي که دربارهايدوران.  وارد هند شدي زمانةدور
 حتّيوقت حاضر نشد  چيجست و ه  مييزارين از آن بي که حزيبود، کار يگو حهيمد

  .ازش هم آن را انجام دهديط نيدر شرا
، رسد  مينظر  به او از هندوستان مهمة و تجربيجين الهيکه در سرگذشت حزآنچه 

آنچه که در متون . او بوده است  بهنين سرزمين هند و واکنش ايسرزم  بهنگاه او
گاه  چيا هن است، امين سرزمياز ا ق اويانگر تنفر عمين وجود دارد، بيمانده از حز يباق
همچنان در وي اشت،  در هند دينمخالفاکه  وجود آن  با وهن او را دفع نکردين سرزميا

د که يتوان بهتر فهم  ميين موضوع را وقتيت اياهم. دخود ادامه دا يزندگ  بهاوج احترام
اد ي نفوذ زي بزرگ علما و دارايها  از خاندانيکيعنوان عضو   بهنيحزم، يريدر نظر بگ

ران، يش در اي هم دوران خويعلماان مردم و يدر م  دربار و ارج و قرب فراواندر
ران يا  به بعد هم نتوانستيها  سالحتّيران فرار کند و يء از ا بقايشود برا يمجبورم

ق چ تعلّي ه او بود وي برايبيان که مملکت غريو هند  هندنيسرزم  بها اوبرگردد، ام
ن ي هم ا وجودنيا  بااما گشود، ييطعن و بدگو  به بارها زبانها نداشت، ز بداني نيخاطر
 تمدنش را در قبال ي خويتمدناز نقش  ي داد، تا بخشين او را در دل خود جايسرزم

 و رشد دادن نخبگان خودش يران توان نگهداري که ايطيدر شرا. ن حفظ کنديران زميا
  .کرد  ميفاين نخبگان اي اي مهربان را براين هند نقش نامادريرا نداشت، سرزم

  :سديون  مين در باب هنديحز
ر ممالک ي که سايهر حال در هندوستان بر کس ي بهشت و زندگانيو صعوبت مع”

شتر است که يست و اسباب و علل صعوبت از آن بيده نيده باشد، پوشيرا د
شت ي معي مشقت و تلخين ملک مقتضيمجموع اوضاع و احوال ا. معدود شود
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  ٤١٦  قند پارسي

  

و مرفهتر از ش يع متست، بلکه خود رايبر مردمش مکشوف ن ين معنياست و ا
  .١“خلق عالم دانسته

مت در ش اقايار خوياخت  بهران اقامت داشته، هرگزي که در اين کسياز نظر حز
ان ير فرق و ادي ساةمطالع  بهران بود،ي که در ايزمانن يحز. ٢هندوستان نتواند نمود

در هند ا شان را خوانده بود، اميها ابو کتده ي آنها را دي، علماکيپرداخته بود و از نزد
 يحد  بهاو. ان و متون آنها ابراز نکردي هندة مطالعشناخت و بهاي  چ وقت عالقهيه
 مملکت از نين مدت اقامت را در ايمن ا”قول خودش   به بوده کهيهند ناراض از

ات ين ملک انجام عمر و حيحل اسوا  بهدني محسوب نداشته، همانا آغاز رسيزندگان
 که ييها همراه رنج  به،ي صفوة و سلسلراني اي فروپاشن ازي تلخ حزيها تجربه. ٣“بود
تندخو   ود طبع او را تلخيده بود، شاي کشياپي پيها يماريها و ب ام در مسافرتين ايدر ا

را  د آنياجبار با  بهعنوان ملک غربت که  بههند  به اويني و بدبيعالقگ يکرده بود، ب
ان يه هنديناطعن و ک  بهن زباني حزت گشت و سبب شدد بر علّيز مزيکرد، ن  ميلتحم
کند که   ميانيگونه ب نيهند را ا  درياو زندگ. ان کندياشعارش ب ها و د و در نوشتهيبگشا
  :در اشعارش هم آورده. ٤“مي ساختين جگريخون ي بههند چند در”

 ٥ريم اسـيت که در دوزخ هندـسيروزگار ري اسالم چون اصحاب سعيبا همه دعو

ن الفاظ يتر کيرک  باشيها ي در رباعحتّي. خطاب کرده است» کده مجهنّ«او هند را 
مردم هند،  بهن ي حزيها يين بدگويا .٦دهد  مين قراري مورد توههمه اقشار هند را

ا ابوالحسن ابن  مثل ملّي و شاعرانپاسخ واداشت  به زبان هند رايارسبان في از اديا عده
او   بهرکيز  به معروفيودا و رام پندت لکهنوا ساطع، سملّ  به معروفيري کشميا علملّ
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤١٧

  

گر از ي ديکي. رون گذاشتنديم ادب بين، پا را از حري حزةويش  بهپاسخ دادند، و گاه هم
و  )ق ه ۱۱۵۶ (نيالغافل بهتن خان آرزوست که دو کتاب ي علالدين ن، سراجيمنتقدان حز

 ني حزيها  از طعنهيشن مجادالت ناي اةوجود هم  با.١روده او سيالحق را عل احقاق
 ن دريت اقامت حزدر مد”ار داشت، ين در هند ارج و قرب بسيان، همچنان حزيهند به

  او را از بريها ن سرودهين کشور بهتريل اشاعران طراز او) ق ه ۱۱۴۶-۱۱۸۰(هند 
دار او يد  بهام و بزرگانبارها حکّ. بردند  ميداشتند و اشعارشان را جهت اصالح نزد او

، يرا ک چندي از جمله تي بزرگانحتّي، و ٢“دانستند ياو را قدر م  باو مؤانسترفته 
 يفاقات در زمانن اتّيا. ن پرداختنديدفاع از حز ي به و آزاد بلگراميالکوتيوارسته س

 ان همي بلکه هنداش نبوده، يين هند نه تنها در اوج شکوفايافتد که خود سرزم مي
 و ي قشريا علم،انهين مي قرار داشتند، در اي اسالميها  افول حکومتة در مرحلينوع به
نخواندن نماز و عدم  به” ن راي از حکما و عرفا از جمله حزياريهان صورتگرا، بسيفق

 ي ساختاريها يژگيط و وياما تفاوت شرا. ٣“کردند  مي متهمينيض دير فرايم ساانجا
ت از شد  بهنيکه حز (يطي محيها يوجود دشوار  باشهين هند، سبب شده که هميسرزم

ن ي باشد و حزيانريمثابه داراالمان مهاجران ا  به، همچنان هندوستان)آنها ناراحت بود
 يراني از نخبگان ايکيگر ي کند و بار دي سال زندگ۳۵رحدود توانست در هند د

 يها يخلق  کجةهم  باحتّيات خودش ادامه دهد و يح  بهن هنديبرکت سرزم  بهتوانست
 ةل شده، تا خاطري در بنارس تبدياهارتگيز  به مرگش مزار او هند، پس ازمردم  بهنيحز

 ي و ناسازگارييوجود تندخو  بايو”،  شوديشگيان هند هميعي شياو در ذهن قدس
 ي هند قرارگرفت تا حديداشت فضال و ادبا م و بزرگي که داشت، مورد تکرياريبس

 از ياري بسيان براين جريا. ٤“دندکر ياو مباهات م  بادار و مصاحبتيد  بهانيکه هند
که در هند او  الشعرا اضير و کتاب ي داغستانهاز جمله وال ـ يراني ايها تيها و اقل گروه

راث ين افراد مي از اي برخکه يخ تکرار شده است، طوري تاريدر ط ـ نوشت
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  ٤١٨  قند پارسي

  

 آنها، ةنن نمويتر گر از مهمي ديکيکه  ون هستنديهند مد ي بهادي تا حد زشان را يخيتار
  .ند هستين زرتشتيراث دي مهم از ميعنوان بخش  بهان هنديپارس

  يريگ جهينت
در .  استيات هر فرهنگي از ارکان حيکي ي و مبادالت فرهنگيريپذ  فرهنگةقولم

 بر يتمدن  وي فرهنگةن دو حوزي متقابل اتأثيردربارة  موماًهند ع ران ويمطالعات ا
ا  مطرح شده است، امياري مباحث بسيگريشده از د برگرفته يگر و عناصر فرهنگيکدي

 تمدن فرهنگ و ي هند براي و فرهنگيتمدنگاه يمبحث جا ي بهتوجه  بيي نوععموماً
 وجود ي فرهنگيريگ  مبادله و وامي براک منبع مهمين عنوا  بهران، عالوه بر نقش هنديا

ک يعنوان   به، نقش هندن مقاله مورد نظر بودهي که در اي خاصيتمدنگاه يجا. دارد
  خودشاني که در وطن اصل بوده استيراني نخبگان و اجتماعات اين برا مهرباينامادر

ن يست که ا انين موضوع در ايت اياهم. اند ت نداشتهيالات و فعي امکان ح،يليدال به
 نبوده، ي خاصيمکان و يمقطع زمان  بهران، محدودي اتمدن  فرهنگ وينقش هند برا

 ين موضوع بارها براي ا،يياي جغرافةن دو حوزي در اتمدن خي تارة در گستربلکه
  نقش هنديخيوجه تکرار تار.  تکرار شده استيراني مختلف ايها روهاجتماعات و گ

  مختلف فرهنگ ويها هيزه بتوان الو، سبب شده امريرانياالمان فرهنگ امثابه دار به
توان   مينين سرزمي اي جايهنوز در جا. رد کيابين هند رديران را در سرزميخ ايتار

ر ياد در زياحتمال ز  بهآمدند، ين نمين سرزميا  بهد که اگري را ديانيراني از اييها هگرو
 يکه بخش مهم نياا يشدند،   مي سپردهيفراموش  بهران،يشان در ا يخيط تاريفشار شرا

 تمدنون يران مديز اين لحاظ ني از انيبنابرا. دادند  ميشان را از دست راثيخاطره و م از
تر  دهيچي و پتر قي عميليران و هند خي اي و فکريگهرچند مبادالت فرهن. هند است

 مختلف يها  بخشن شدنا روش امان کردي ساده بيين است که بتوان آن را در الگويا از
 و يانري ايخ فرهنگيتار  باند ما راتوا  ميران وهند،ي متقابل اين نظام تعامل فرهنگيا
  خاصّةن نوع رابطيا. شتر آشنا سازدي جهان بيياير نقاط جغرافي آن در ساةراث زنديم

تعامالت و   به مربوطيات فرهنگي نظرة را در حوزي خاصةتواند گون  ميران،ي ايهند برا
 از يد، موارد متعديخ فرهنگيهرچند در تار.  مطرح سازديان فرهنگيارتباطات م



  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤١٩

  

 يم، برايگر مواجه هستي دةجامع  بهک جامعهيشه از يدت اند مي طوالنيمهاجرت مقطع
ن ي آن در اييشکوفا  وي اسالمتمدندرون   بهتوان مهاجرت فلسفه از غرب ينمونه م

ن است که يهند در ا  بهانيراني ايها  خاص بودن مهاجرتاماد را مثال زد، ين جديسرزم
 ي در شهرهاي ده خانواريپنج ال يها  در اشکال گروهحتّيخود جماعت مهاجر توانسته 

ار الت اتّي کوچک اي در شهرهاي بلوچيها  نمونه گروهيبرا( هند يبزرگ امروز
ن يا.  بزرگتر آن را در خود هضم کندةکه جامع آن يات خود ادامه دهند، بيح  به)پرادش

 ي در مراکز انتشاراتيراني از آثار فرهنگ و ادب ايتوان در نشر بخش مهم  ميموضوع را
درآباد و ي حيها ا در چاپخانهي نولِکشور در لکهنو و ةخ در هند مثل چاپخانيبزرگ تار
 چاپ ةويش  بهن بار در هنديل اوي ما برا از آثار مهمياري که بسيا گونه  بهد،يکانپور د

ات يادامه ح  بقا وي براي اهل فکر راهيها  گروهين موضوع برايا. اند  منتشر شدهيسنگ
ل خاص ن مقوي ايها ن نمونهي از بهتريکي يجين الهيحز.  بوده استي فکرييايپو و

 در اماکند،   ميهند مهاجرت  بهر بوده و اجباراان متنفّياو که از هند و هند.  استيفرهنگ
، ي داغستانهن را والي حزي کند، ماجراي سال در هند زندگ۳۵  بهکيتواند نزد  ميتينها

 يواله داغستان. ان کرده استي بيخوب  بهن هنديسرزم هي برانيگر از نخبگان اي ديمهاجر
 زشت منع ين ادايد هرچند او را از ايگو يده و مين را نکوهي حزينشناس ن نمکيا

واله مدارا و کرامت بزرگان . ن کار زشت مشغول استيا  بهد و هنوزيده نبخشيکردم، فا
 که در يرانيندان ا خردمين را موجب شرمساريخ را ستوده و کار حزيهند در شأن ش

ن مردم بوده ين همچنان مورد احترام اياما حز. ١اند دانسته است هند گرفتار غربت بوده
  .شود  ميلي تبديارتگاهيز  بهت مزارشيو در نها

  منابع
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٢١

  

  انديشة عرفاني حزين الهيجي
  ∗لينسرين توکّ

  دهيچک
، عالم، عارف، شاعر، و مبارز قرن دوازدهم يجين الهي حزي علمحمدخ ي شعلّامه
) ه ۷۰۰ (يالني از سالله زاهد گيو. ا آمديدن  بهدر اصفهانهجري  ۱۱۰۳ در سال يهجر

 »ان بنارسيفاطم«ر  که ديگاهمو در آرا. وستيلقاءاهللا پ بههجري  ۱۱۸۰بود و در سال 
دانشمند و اي  ن در دامان خانوادهيحز. خاک سپرده شد  به خود درنظر گرفته بوديبرا
 يشهرها ي بهين سفرهايحز. فرا گرفتن علوم مختلف پرداخت  بهافت وي پرورش يقمتّ

، ير آثار ارزنده عرفانين مسيدر ا. ه و حجاز و عراق داشته استقار ران و شبهيمختلف ا
دب  عاشق و اهل اينکه عارفي عالوه بر ايو.  نموده استتأليف ي و ادبيخي تار،يمذهب

  .و شعر بود، عالم هم بوده است
  .ن، عرفان، عشق، علم، ادبي حز:يدي کليها واژه

  مقدمه
ن از نوادگان ي حزيخ عليش  به و معروف»نيحز« بهصطالب متخلّ ي بن ابيعل محمد

ن ي از استادان حز.٢ا آمديدن  بهاصفهان در ير قم۱۱۰۳ در سال ,١يالنيخ زاهد گيش
 تحصيل خود را ين از چهار سالگيحز . اشاره کردين طالقانيد حسير سيام  بهتوان يم

رآمد، والد مرحوم چون چهار سال از عمرم ب: سدينو  ميني چننيحز خيتاردر  آغاز كرد؛
                                                   

  .تهران, دانشگاه پيام نور  ∗
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  ٤٢٢  قند پارسي

  

 که از اعالم روزگار يرازي شمحمد اعظم شاه يدر آن اوان موالنا. م نموديتعل  بهاشارت
خدمت   بهر راي که در منزل والد مهمان بود، فقيبود، وارد اصفهان شده بود و روز

ن ي مزبور بعد از بسمله ايموالنا. من حاضر نمودندي تيم از روي شروع تعليشان، برايا
Éb>u‘ ÷y«: ن فرمودي را سه بار تلقاتيآ u�õ°$# ’ Í< “Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷�Åc£o„uρ þ’Í< “Ì� øΒr& ∩⊄∉∪ ö≅è=ôm$#uρ Zοy‰ø)ãã ÏiΒ ’ÎΤ$|¡ Ïj9 

∩⊄∠∪ (#θ ßγs)øÿtƒ ’Í< öθs% ∩⊄∇∪«ي مخطّي ,ي در دو سال سواد خوان,١ل يتحص  به مفرطير آمد و شوقس
 او.  پرداخت…، منطق، فلسفه و چون فقهيخواندن علوم  بهبعد از آن و ٢.حاصل شد

 بپردازد و او را يشاعر شعر و  بهل نبود اوياينكه پدرش ما  با.شعر داشت ي بهاديعالقه ز
. شعر گفتن كرد  به شروعين در همان اوايل جوانيداشت، حز يشعر باز م  بهاز گرايش

كه  بود يپس فرصت خوب. نشين شد زير افتاد، دستش شكست و خانه  به از اسبيروز
الهيجان سفر كرد   بهخويشان  با ديداري همراه پدرش، برايدر سيزده سالگ. شعر بسرايد

بود و در هر حال چه در  حزين همواره در سفر. جا ماندگار شد ت يك سال در آنو مد
 و يگاه در تنهاي  بود و هيچتأليف تحصيل، تدريس و سفر و چه در حضر مشغول

 پدر و سپس مادرش را از ي قمر١١٢٧ در سال يتوق.  نگذراندي، زندگينشين گوشه
  . شديدست  و سپس تنگي، پريشانيدست داد، دچار تنهاي

بعد از پايان . مار شديو در همان زمان ب .حزين هنگام حمله افغانان در اصفهان بود
. آباد رفت مسمت خوانسار و خر  به، از اصفهانيلباس مبدل روستاي  بامحاصره شهر، او

ا بعد از  ام,اد داشت فراموش کردي  بهخاطر اندوه بسيار، تمام آنچه را  به بعديچند
 آنچه را ي داخليحضورش در جنگها  بهتوجه  با.بهبود رفت به  حالش رو,سال کي
دست   بهحجاز، هند و عراق  به از سفري فراوانيها تجربه .آورد يشعر درم  بهديد يم

 ,ها ي، دوران سختبزرگ اين شاعر. ا داشت ري و رنجي پر از سختيحزين زندگ. آورد
، ي و استاديتواناي  با توأم,انگيز  غميهاي آفرينش واژه  با از وطن رايغربت و دور

  .کند  ميفيتوص
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٢٣

  

الن و استانبول اينكه از خراسان و گي
اند و او  مسائلي براي حزين فرستاده

هائي  شيوة معمول عالمان رساله به
اين مسائل   بهجداگانه در پاسخ

  علميت از مرجعينشان ,پرداخته است
 .زمان داردو فرهنگي او در آن 

 و ,١هندوستان رفت  بهعباسق از راه الرستان و بندر ۱۱۴۶ در سال يجين الهيحز
 تا ن شد کهين سفر ايجه اينت  وبوده است،شاه   نادر ازترسخاطر   بهن سفريگفته شده ا

 عراق و حجاز و يمن يها  در سرزميننيقبل از ااو .  کرديان عمرش در هند زندگيپا
 در ي طبق گفته بهبهان. اقامت گزيدي در ابتدا در دهلني حز. كرده بوديزندگ
قول   به، هشت سال واالحوال جهان نما مرآت
نحو   به روزگار راي چهارده سال در دهليبرخ
آمدها و روزگار  شي از پيو. سر برد ي بهشخو

 ,احوال خيتار در کتاب ي گزارشيخود در دهل
 در و .قلم سپرده است  بهنيحز خيتارا ي

آباد هند بود  در خدايتآخرين سفر، مد .
  دوست داشت،يلين شهر بنارس را که خيحز
ها  يخاطر سخت  به٢.ديعنوان اقامتگاهش برگز به
.  دوباره بيمار شدنيحز , از وطنيغم دورو

گفته وطن بازگردد؛   بهاو آرزو داشت كه هر طور شده. ملتان هند رفت  به بعديچند
اه يدر رفتن از خاک س  بهده عازميآباد رس ميعظ  بهمقدار تا يچند بار آن عال: شده است

 وبا، دسته يدر شهر، بيمار. ت يافتاش شد ي بيمار، و٣ر مساعدت ننموديهند بود، تقد
الهور رساند و   بهرنج و تالش، خود را  باحزين. برد يكام مرگ م  به مردم رادسته

ق در  ۱۱۸٠ا توان حركتش نبود و در سال گردد؛ ام ايران باز  بهخواست از راه افغانستان
  .همان شهر دفن شد در درگذشت و بنارس

ات خود در بنارس که ي در نوزده سال آخر حيجين الهي حزيعل محمدسکونت 
يدادهايعه بود، از روي شيابهاتحت حکومت نوي و ادبي مذهب,يات فرهنگي در ح مهم 

ـ  ز در جوار آن استي نم خاني ابراهيل عليخل آرامگاه او ـ که مدفن .٤ن شهر استيا
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ز ير مسلمانان ني سا,انيعيوه بر شار آن، عال است که زويارتگاه مهميدر بنارس ز
ار يع در آن سامان نقش بسيج و اشاعة تشي او در تروين و درسهاي حضور حز.١هستند

٢ داشتيمهم.  

  يجين الهي حزي وشعريگاه ادبيجا
او در حد   شعر,٣ استي آخرين شاعر پرآوازه سبك هنديترديد حزين الهيج يب

دانند ي صائب مة او را همپاييآيد و بعض يشمار م  بهل اين سبكشاعران درجه او .
 كه ساده و يسبك عراق ي بهها گاه ن سرودهيهايش بر دو گونه سروده شده است؛ ا غزل

ت اهمي. طرز معمول روزگار خود اوست  بهار است، و گاه موالنا و عطّةشيو  بهصوفيانه و
. شمند است نازك خيال و دانياو شاعر.  استيسراي و شهرت او هم در همين غزل

 يسعد  بعد از.٤، بلندترين پايگاه را داشته استيحزين در روزگار خويش، از نظر ادب
تر از ي نکرده، نثرش بهتر از شعرش و شعرش عالين برابريحز  باکدام از فصحا چيه

  :اد کرده استين ين را چني حزالشعرا اضير ة در تذکري واله داغستان.٥باشد ينثرش م
 ه سخن راين وجود ندارد و پاي زمي مثل او در رويالحق امروز سخندان”
  .٦“زند  مير رفعتش پرشه در تصويده که شهباز اندي رسانييجا به
  . داردالسالم هيه اطهار علز در مدح ائمي ني است که اشعاريعي شيعارف او

  : اين غزل استيمشهورترين اشعار حزين الهيج
  اي واي بــر اســيري کــز يــاد رفتــه باشــد

  داغ او چــو اللــه  بــادمــي کــه تنهــا،آه از 
ــد  ــستون نيام ــشه از بي   امــشب صــداي تي

  تيـغ حـسرت يـارب حـالل بـادا       خونش به 

 ــي ــد ص ــده باش ــهدر دام مان ــداد رفت    باش
  در خون نشسته باشم چون باد رفته باشـد        

  خواب شيرين، فرهـاد رفتـه باشـد         شايد به 
ــه باشــد    صــيدي کــه از کمنــدت آزاد رفت
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ــت را   ــر دلـ ــازم خبـ ــاکي سـ   از آه دردنـ
  رحم است بر اسيري کـز گـرد دام زلفـت؟      
  شادم که از رقيبان دامـن کـشان گذشـتي        

  است امروزکوه و صحرا»حزين«پرشور از 

  وقتي که کوه صـبرم بـر بـاد رفتـه باشـد            
ــد    ــه باش ــاد رفت ــدواري ناش ــد امي ــا ص   ب
  گو مشت خاک ما هم، بر بـاد رفتـه باشـد        

 اد رفته باشدـد فرهـته باشـون گذشـمجن
 يجا ي بهبهاي  داشت آثار گرانياش آشناي همه علوم زمانه  باكه تقريباًاز حزين 

  .مانده است
ده براي آن امام اشعار فراواني سروان ان و محبيعي از شيکيعنوان   بهنيهمچن وا
  :است

  حصن ايمـان در مدينـه علـم       
ــارون   ــرير ه ــش س   يداده حق

  شـده منـصوص سـرور احــرار   
  يها دعا كنت مـن لـه المـول        

 گفت وال من واالهپس از آن 

ــم    آن گــران لنگــر ســفينه عل
  يچـه قـارون   رفته خصمش بـه  

ــضور مهــاجر و انــصار     در ح
  ي وليـــــه االولـــــيفعلـــــ

 تيغ من عاداه رانده خصمش به
،  داردالسالم هي عليث معروف در خصوص حضرت علياحاد  بهن شعر اشارهيکه ا

 انا مدينةالعلم« العلمنةيحديث مد .عه آورده شده استيت و شسنّ که در کتب معروف اهل
 مبرتلة هارون من  مينيعل«، حديث منزلت ١» باا فمن اراد العلم فليات البابيو عل
م سلّ ه و اله وي اهللا عليامبر اکرم صلي، که پ، حديث مواالت٢»ي بعد اال انه ال نيبيموٰس

م وال من  مواله اللهيمن كنت مواله فهذا عل« :الوداع آن را فرمودندةحجدر بازگشت از 
ر ير کبي هم در تفسيفخر راز  و٣»وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله

 را گرفت و السالم هي عليم دست علسلّ وله آه و ي اهللا عليامبر اکرم صلّيپ: سدينو يم
 را دوست يا دوست بدار هر که عليخدا.  اوي است موالي عل,فرمود هر که موال منم

  .٤ بدار هر که او را دشمن دارددارد و دشمن
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  ٤٢٦  قند پارسي

  

 و يثان ةقيحد و دل ريصف، اشعار وانيد، شعرا ةتذکر  بهتوان ي منيحزاز آثار 
ت  وضعييو.  را نوشتيخ صفوياو در هند بود که تار . اشاره کردنيالعاشق تذکارات
حزين اشعار خود را در  .دهد ي شرح من کتابي در ا در زمان حمله افغان رااصفهان
پايان  به ق ١١٥٥ كرده كه چهارمين از آن دواوين را در سال ي گردآورييها ديوان

  .١رسانيده است
 يكصد و پنجاه و پنج هجري بود هزار و

 يوان چارمين سپرـت نسخه ديـكه گش
خورد و  يچشم م  به و غزل و قطعاتيدر ديوان موجود انواع شعر از قصيده و مثنو

  :در دل خوانندگان كرده است خود يثير غزلهاأت  بهاو خود اشاره
ــي  ــشن معن ــست گل ــل م   بلب

 انـريشرـنه جگــك سيــنم
   من اسـت   يشناآطبع بيگانه   

 ن استـ ميراـزبان غزلس به
 ي و انوري و نظاميشاعران بزرگ همچون عنصر  بايسراي  در قصيدهن خود رايحز
ر ستايش داند و د يمهمسان  ي اصفهانالدين  و كمالي و حافظ و سلمان ساوجيو سعد

 شاعر عرب را از همرديفان يم مهيار ديلمسلّ اهللا عليه و آله و يخاندان پيغمبر اكرم صلّ
  :شمارد يخود برم

  يعيٰس  از معجز سخن ماند روح اللهي به      
  عنصري بـود نـام شـاهان غزنـوي را        از

  ا بروزگـــاران آل بويـــه رفتنـــد امـــ  
  سلجوقيان گذشـتند امـا ز انـوري مانـد         

ــا    كــالم ســعديدور اتابكــان رفــت ام
  هاي سلمان   ست از نكته   ذكر اويس باقي  

 كنـاند ليـلي نمـري را نسـفّـاه مظـش

  دانـي  ي كليم حق شد از فيض نكته      موٰس
  از گنجــوي بــود يــاد بهــرام شــاه ثــاني
  دارد روانــشان شــاد مهيــار ديلمــاني   
  نــام بلنــد ايــشان بــر لــوح ايــن زمــاني

  آب زنــدگاني  بــاپــرورده نامــشان را 
  اق اصــفهانيد خلّــنــام تكــش دهــد يــا
 د شمع دودمانيـهر مصرعي ز حافظ ش

  حـزين را   راه سخن نبودي در حـضرتت     
ــساني    ــد طيل ــودي امي ــر نب ــو اگ   از عف
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٢٧

  

  يجين الهي حزيگاه علميجا
شمار   بهي و اديبان و هنرمندان بزرگ ايران عالمان ازتوان يحق م  به رايحزين الهيج

دانش و ادب را روشن  اغ علم وط سخت، چريکه در حوادث گوناگون و شرا آورد،
. دانند ي مي از شاعران سبك هندياغلب اهل فضل در ايران، حزين را يك. نگاه داشتند

او بر .  اوستي شخصيت فرهنگابعاد از ي، يكي شاعريالبتّه حزين شاعر بوده است، ول
 ير فراتر از پايگاه شاعي ويدر حقيقت مقام علم ,ط داشتهش تسلّيتمام علوم زمان خو

 و ي نبوده و اين يك كشش ذوقي افتخاري وي براياوست و چنانكه خود گفته شاعر
  .١استجاد نموده ي را اوردن اشعار آ پديده انگيزي بوده است كه در ويروح

  :گويد  مياو
  خــدايي كــه از اشــارت كــن بــه

  كه مرا شعر و شاعري عار است      
ــت   ــزين ذلّ ــتم ك ــا خواس   باره

 ملب رسد به خواست، مي نكته، بي

ــاري  ــوده معمـ ــالمي را نمـ   عـ
  كـاش بـودم ازيـن هنـر عـاري     
  دوش خــود را دهــم ســبكباري

 ٢تاريـت نغز گفـچون طبيعيس
  .٣ مهارت داشته استزي ني و شاعر پروري، در شعرشناسيحزين عالوه بر شاعر

 و ي نقد ادبييكي از پرشورترين نهضتها  بهآنكه خود خواسته باشد يهمچنين ب
 چنين ي پس از جامالغرائب مخزنعقيدة صاحب   به.٤ زده است دامنيتاريخ شعر فارس
 الشعراء رياض كه در يواله داغستان .است نيامده ي سخنورهعرص ي بهور شاعر مستعد مايه

 گيران بر حزين قلم آورده و در گزارش سخن خرده به خويش شرح احوال و آثار حزين را
  :گويد يصراحت م هاو دارد، ب  با كهييها رغم ناهمدلي ي كرده است، عليدست گشاده
  .٥“ زمين وجود نداردي مثل او در رويالحق امروز سخندان”

  . جزو سرآمد سخنوران عالم است زمانو شيخ در اين
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  ٤٢٨  قند پارسي

  

 استقالل ي دارايو. اند  است كه خود صاحب انديشه و تحليل ويژهين از كسانيحز
  .١ استي و ذوقيفكر

، فتنة ييك:  در تاريخ ايران مصادف است بزرگي سياسفاقاتّدو   بانيحز روزگار
، يخود ديده است؛ و ديگر  به مانند آنيا تاريخ ايران كمتر حادثه: اند افغان كه گفته

 در چنان .٢ نبودي صفائيو  با او كه از قضا شيخ رايسلطنت نادرشاه و تاخت و تازها
 يسوي ي بهن از سوي و گريختيجائ ي بهنقل مكان از جائ  با كه همراهيروزگار و در زمان

 عام و ه فراوانش چنان درخشيد كه شهريها ها و قابليت واسطة شايستگي  بهبود، حزين
 دانش ة آوازدر همه جا كه در بازار علم و فرهنگ افتاد، ي كسادةهم  باخاص گرديد و

عنوان يك مقتدا و مرجع در مسائل   بهميان معاصرانش  او بلند بود و دريو فرهيختگ
خواندند و سخنانش مسموع بود  يآثارش را م. شد ي شناخته ميدبا و يفرهنگ و يعلم

 ياينكه از خراسان و گيالن و استانبول مسائل. رفت يقلم م  بهاعتنا و اعتماد و سزاوار
اين   به جداگانه در پاسخيهائ شيوة معمول عالمان رساله  بهاند و او  حزين فرستادهيبرا

 .زمان دارد او در آن ي و فرهنگي علمتز مرجعي انشان ,٣مسائل پرداخته است
 از ي يكعنوان  به او رايكنيم تا سيما يشاره ما از شخصيت حزين يجوانب  بهدر اينجا

دهد که  يكارنامة حزين نشان م ي بهنگاه. ميکن نظاره ي بيشترييمتكلّمان شيعه در روشنا
 خودش رتعبي  بهات ويه او در خصوص مباحث اليتهايال از فعي توجهمقدار قابل

ده ي فراوان دي كالميها ميان آثار حزين، نگارش در. باشد ي م٤»غوامض مسائِل إلهيه«
 ياإلمامة، بشارة النبوة، الرد علَ ابطال اجلرب و التفويض، اإلغاثة يف:  چونيشود؛ آثار يم

املصدقني بالسعادة  اقسام ة رسال تابعين،ي ابطال تناسخ براة، رسالالقول باألقانيم  يفيالنصار
 حصر ضروريات دين، رساله ة، رسالي حسن و قُبح عقلة امامت، رسالة، رسالاُألخروية
، رساله در ي، رساله در تحقيق معاد روحانالعادات و املعجزات و الكَرامات خوارقدر بيان 

ل، كتاب بالس ححدوث و قدم، رساله در حقيقت نفس و تجرد آن، رسالة قضا قدر، فت
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٢٩

  

, محمد محسن رازي, ناطقي استرآبادي
, چندربهان برهمن الهوري, باقياي نائيني

, عنايت بيگ گو، ميربندربن خوش
حسين لندني  محمد دستورنگار معروف مير

ـ فرزند عبدالعظيم حسيني اصفهاني 
و صاحب قوانين زبان ) ه ١٢٠٨متوفي (

فارسي ـ و خليل علي ابراهيم خان بنارسي 
 از ابراهيم صُحف و الکالمصةخالصاحب 

 .جمله اهل ادب بنارس بودند

ل و اَألبد و السرمد، زاأل  اإلمام، تحقيقيالنصّ علَ  و مايتعلّق به، وجوبيالبارفةمعر
األعمال، در تحقيق   شرح المقاصد، حاشيه بر اموِر عامة شرح تجريد، خلقيالتعليقات عل

سلول اهللا الم  عالَم، سيفأ توجيه كالم قدماء مجوس در مبدة، رسالهرفع شبهات المشبه
 سرنوشت و ةدربار(بن حکم و مناظراتش، كنه المرام   اعداء آل الرسول، كتاب هشاميعل

 .١) خلق اعماليقضا و قدر و چگونگ
توان  ي مالبديعهيعةود يمثنو در

عالوه  .دين را دي حزي کالميها شهياند
ن عارفانه ينکه در آنجا سخنان حزيبر ا

 يد ابن عربيعقا  بهکينزد و صوفيانه و
 ي شفاهيحزين از مباحثات كالم. ستا
  در برخورد خوديز در مسافرتهاين
ه کرد ين علم استفاده ميدانشمندان ا با

  .است
ها و  ياندوز ت در دانشدقّ با

دهد   مي نشاني ويفهرست مشايخ علم
 برخوردار بوده است، و آنچنانكه ي كالم و فلسفه از امتياز خاص, اوكه در تحصيالت

 از ديگر دانشها، در فلسفه و كالم تحصيالت يا پاره  بهدهد نسبت يها نشان م گزارش
 نزد پدر تحصيل كرده يحواش  باالعين راحكمةشرح هدايه و .  داشته استيتر شاخص

ات شرح اشارات و حواشبوده، و طبيعيرا نزد آخوند   قديمه و جديدهيات ِشفا و الهي
، و ي فَسوالدين كمال د را نزد ميرزا شرح تجريه آموخته، و امور عامي فَسويمسيحا

حسن  ، و شرح هياكل النّور را نزد امير سيدياهللا گيالن يةسينا را نزد شيخ عنا نَجات ابن
گرفته  ، فرايصوف  بهباقر مشهور محمد، و تلويحات شيخ اشراق را نزِد موالنا يطالقان

  .٢بوده است

                                                   
 .يحزين الهيجي كتابشناس ،معصومه سالك  .1

 .١٧٩ و ١٧٨, ١٦٨ ,١٥٣، ص ي، چ دوانتاريخ و سفرنامة حزين  .2



  ٤٣٠  قند پارسي

  

 ني حزيشه عرفانياند
  اوي شعرةن جنبيتر عرفان مشخص و , بودهيمشهورعارف   وي صوفيجياله حزين
انه او در اشعار و يت عارفانه و صوفيشخص  او،ي و فلسفيت کالميشخص کنار  در.است

د ي نبا.شود يده ميدهد، د ي که از احوال خود ميها ن در گزارشيآثارش و همچن
 يخ علي ش,دان ره دارا بودهيغ  ويخ سعدي که شي عرفانةيفراموش کرد که آن همه ما

  . هم داشته استيجين الهيحز
 رف عالوه بران شاعر عيدهد که ا  مين، نشاني حزياشعار پرمحتوا  باييآشنا

ت يعنا  باو. رسد مياي  افت تازهيدر ي به در پيا، در طول عمر خود پيدن ي بههتوج بي
عشق را ةو جليچ مانع و حجابي و بدون ه.ابدي  مياز باغ عرفان رااي  هدوست هر دم ذر 

  :ديگو  ميوان خودي چنانچه در د.ابدي مي يات الهيکند و عالم را مظهر تجلّ  مينظاره
 جستيم ازين خروش ز خواب گران همه زميـن و زمان همه عشق تو بانگ زد به

  او.ن مشاهده کرديچشم عبرت ب  بهه رايه عالين زوال و خاتمه عهد دولت صفويحز
 دارد اعتقاد ي بلندةدان عرفان مرتبي که در ميالنيادر گعارف کامل، حضرت عبدالق به

 وانشي او و ديق است که در زندگي چنان عمفعرفان و تصو  باني ارتباط حز.١داشت
گاه  چيه نمود،  ميتيعت را رعاين حال آداب شريو در ع. ان استيصورت شعر نما به

و . قت بوديقت و حقي طرو در واقع سالک. افته استيد او راه ني در عقايدي و تردشک
  :ديگو  مي در شعرشيو. ن بودي، و عشقش صادق و راستي و معنويمذهبش واقع

 از شهد هوس ذايقه عشق نفور است عاشق نشود شيفـته حسـن مجـازي
* 

 بر لبم زمزمـه عشـق زبـور دگر است چه عجب گر رود از ناله من کوه ز جا
و .  داشت توجهگريشتر از مسائل دي بي و عمليفلسفه اشراق و عرفان علم ي بهو

  :دانست ي ميقيد رمز عشق حقي را کلي و قلندرينيخرابات نش
 سـت ااز باده مگو شيشـه و پيمـانه کدام ست احق را بطلب مسجد و ميخانه کدام
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٣١

  

 انيف را بعرفان و تصو  بهافتني چگونه آشنا شدن و راه اش و سفرنامهخ يتار در او
  :کند مي

در آن حدود حقيقت . جا عزم بلدة كازرون كردم بلدة فسا رفتم و از آن به از شيراز
 كه در آن حدود انزوا ي شيرازياِهللا شولستان سالم الكاملين شيخة قدويحال عارف ربان

خدمتش شتافتم و از آنچه تصور   به مقام گرفته بود دريافتم ويكوه از خلق گُزيده و در
.  در جهان نشان ايشان كمتر يافت شود او را زياده يافتم اوليا نموده بودم ويحال کبرا

بالجمله .  بودالِنظام قَدس اُهللا ارواحهم ـ متِسق ـ يمعروف كرخ  به تايسلسلة مشايخ و
آن مقام بود توقّف داشتم و روزها ادراک سعادت   به كه قريبيا  در قريهيچند

 طويت بود يادت و اخالص مرا كه از صفاعدم قابليت، ار  باكردم، تا آخر، يخدمتش م
سربردم   بهروز در همان مكان چند شبانه. ت و عاطفت كريمانه فرمودقبول نمود و شفقّ

نوازش   بهجا  آن بود كه در همان مقام أيام حيات بگذرانم؛ رضا نداد و از آنيو تمنّا
ده باشد ر ش اگر ميسيق حصول سعادتيبسيار رخصت فرمود و تا اين زمان توف

  :ن مضمون ناطق استيا  بهدانم و زبان يآن يگانه آفاق م ت و نظر اشفقبركات هم از
  ١دمـش ه پير مغانـكز ساكنان درگ  آن روز بر دلم در معني گشوده شد  

 که , دست ارادت دادهيخ شولستانيش  بهني حز,د کهيتوان فهم ين گفتار مياز ا
آشنا شده عرفان  وتصوف   باق اويو از طر دهيرس ي ميمعروف کرخ  بهخ اوي مشاةسلسل
 که يو سرگذشت از خالل خصوص به يل قاطعيدل: اند  گفتهي همه بعضنيا  با.است

و قبل از  .٢وند داشته باشديان پي از صوفيا سلسله  بهد کهيآ يدست نم  به,خود نوشته
و او  .دپرداز ي ميق عرفانيکشف حقا  به خاص وابسته باشد، خودةک سلسلي  بهنکهيا
عشق : ديگو  ميو شمارد  ميمعبود مردود  بهدني رسيک رهبر و مرشد را براي  بهازين

  .رساند  مي معشوقيمعبود و کو  بهعاشق را
 ٣نهد سنگ نشان ها را يشتابم در فالخن م  بايد ويت جذبه شـوق مـرا رهـبر نميـک به  
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  ٤٣٢  قند پارسي

  

د در ياز باين  بيگانه وياز را فقط از محبوب ين دارد که برآوردن نيا  به اعتقاديو
  .خواست نمود

  قدر خواهش، در چشم خلق خواري       اي دل به  
  زنـدگي داد    يک قطـره آبـرو را، نتـوان بـه         

 آزادي دو عـالـم در قـطـع آرزوهــاسـت

  قــدر حاجــت طالــب ذليــل باشــد آري بــه
  لب تشنه جان سپارم، گـر سلـسبيل باشـد        

 يـارب دليـل باشــد, اين نکته رهـروان را
داند و   ميعي وسي دلهايند و عشق را برايب  ميعظمت  باشکوه و  باه عشق رابارگا

  :ستي عشق ني برايگاهي تنگ را جايها نهيمعتتقد است س
  دـيلک باـ فيناـد پهيـورشـه خـوالنگـ جيپ

  دان راي تنگ ميها نهينسازد عشق مسکن، س
 عارفانه و کامالً ايد طرز زندگيچ ترديه  بي و. او عشق استي زندگةدر واقع فلسف

 ي و دشواري او پر از سختي زندگ.توجه بوده است  بيييايها و مقامات دنيا و مافيدن  بهو
  :داند  ميدهد عشق است و عشق را مشکل گشا  مياو قدرت تحمل  به آنچهياست ول

  ١ ما رايکند دشوار  ميغم عشق تو آسان  ي مشکل افتادي زندگانيت گر نبودمحب  
اند كه تعبير   باز احتمال دادهيخانقاه حزين ياد كرده است ول نع از شير قايمير عل

 يها جا وجود اختالف برداشت  با.٢ آن نباشدي اصطالحيخانقاه در اينجا متوجه معن
.  استيفه سده دوازدهم هجر از متصويکي يجين الهيست که حزيد نيگونه ترد چيه

 ي صفوي علمة كه در جامعييمعنا  به,ثانفقها و محد  با حکما و صوفيه رايياگر رودررو
 در صف حكما و صوفيه قرار ي معيار قرار دهيم، حزين را تا حدود,وجود داشت

 ندارد و از همين منظر، خود يفقيه و محدث بودن حزين منافات  بااين البتّه. دهد يم
جريد و  كه خود منطق ت»ياِهللا گيالن يةالحكماء شيخ عناةقدو«گزارش احوال  حزين در

 و »عظيمه رياضات « استفاده كرده است، و صاحبيالرئيس را از محضر و نَجاِت شيخ
  :گويد ي م, بوده»يقو ملكة« و »عجيب يذوق«
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٣٣

  

  التفاتش نبودند، چنانچه رسم ايشان است نسبتشد ظاهر چون موريفقها”
  .١“دادند  ميعقايد حكما و انحراف از شريعت مقدسه به
مطرح  که در فلسفه يخاطر اعتقادات  به بتوان گفتدياشن يا در خصوص حزام

 اغراض يد از رويآن داشته است، و شا  که در کناريگر ي صوفيها شي و گرانموده يم
  .گر مورد طعن واقع شده استيد

خصوص احوال حزين، تحت عنوان  نما در األحوال جهانة در مرآياحمد كرمانشاه
  : نوشته» رد آنن او وأ از ناقصان در شيسخن بعض ذكر«

.  نيافتي طعن همكاران ِلئام رهائهبا آنكه از خَلق گوشه گرفت، باز از دشن
”ةالصال گويند كه تارک اند و مي  نيز كردهةترک صال  بهشيخ فقير را متّهماي  هعد 

اين  و حق آن است كه.  نماز كردن او را نديده استيبوده است، زيرا كه كس
وشان و كثرت فضل و علم آن رفيع مكان؛ زيرا كه  است بر عليمراحل دليل قو

 هر قدر كه هنر و كماِل »هند«تجربه رسانيده است كه در اين كشور   بهاين فقير
تر  و عجب.  بيشترانديد و عناِد ويو اصحاب ك اين شخص بيشتر است، حساد

كه آن  بامعاد نبوده است،  بهاند كه شيخ قائل  از جاهالن گفتهيآن است كه بعض
  .٢“ استآن تصريح كرده  بهدر رسالة خود بر وجه اوضح و اتم

ز و ين شناس و اهل پرهي دي مرديآن دارد که و ن نشان ازيآثار و احوال حز
  توجهز موردي او نيشگيو عبادت پ .س اسالم بوده استعت مقديشر  به و معتقديبندگ

  :ت نوشته اسي قانع تتوير علير شيچنانچه م .قرار گرفته است
ق و فّؤكار داشته بغايت م  بهالدوام اهتمام ي و ايام عليصيام دوام و قيام ليال به”

  .٣“زيست  يمرتاض م
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  ٤٣٤  قند پارسي

  

همه احوال و.  کامل بودهين عارف و سالکين است که حزيد گفته شود ايا آنچه باام 
 هدي او د١و رسائل  در شعرها و آثاريادراک اسرار اله حق و  بهدني رسيها  وراهيعرفان
  .شود مي

 صاحب ي يك ولي منابع از حزين ترسيم شده است، سيمايكه در برخ ييسيما
گر يداي  هخانقاه او اشاره کرده و عد  بهالشعرا مقاالتر قانع در ي شير علي م.رامت استک

:  در تذکره اختر آمده است.٢اند ان آوردهيم  به ارشاد و کرامات او سخنةاز مرتب
  .٣کنند  مياند کرامات از او نقل  نموده که او را مالقاتياشخاص

  :در سفينة خوشگو آمده است
فرمايد، از اين جهت مردم را  يكس قبول نم چون مصارفش عمده است از هيچ”

 حقير كه از .اهللا أعلم گمان غالب آن است كه حضرت شيخ دست غيب دارد؛ و
مالزمت  يخدمت ايشان فرستاد، استدعا  بهگوشه گزينان، اينجاست چند شعر

آب و ِگِل رحمت   به ديديا سعادت حضور رسيد، فرشته  بهچون. نمود؛ فرمودند
 مرد بزرگ و ي سراپايش يك دل دردآلود آفريده، خيليسرشته و عشق اله

  .٤“نظر آمده  بهدردمند گداختة از خود رميده
ت  عرفان شد، و مدي عمليها  وارد جنبه,ن برخالف شاعران روزگار خوديحز
 و همواره ه درون پرداختيتزک  بهدر نزد عارفان صاحب نام و صاحب دل يطوالن

  . کرده استيوه عرفا زندگيش به
  : نيز چنين آمده استالغرائب مخزندر 
 سرمه در يجا  بهاهِل بنارس، چه از فرقة هندو، چـه مسلمان، خاک پايش را”

آن   بهورفتند  يكشيدند و مردم از دور و نزديک جهت زيارت، شيخ م يچشم م
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٣٥

  

 يالواقع جا يف. ام كردند كه من شرف صحبت شيخ را دريافته يمباهات م
  .١“مباهات است چرا كه همين كسانند كه قابل الزّياره هستند

  يآرامگاه حزين الهيج
  است كه عالوه بري زيارتگاه مهم, در شهر بنارس هندوستانيآرامگاه حزين الهيج

 دهنده نفوذ  نشاننيو ا .کنند يارت ميآنجا را ز ان نيزدوست ي ساير مسلمانان و فارس,انيعيش
زبان  ي فارسيشعرا  بهها ي هند و عالقه زياد هندةقار  در شبهي زبان فارسيفرهنگ

  .باشد يم
 هند، و از مراکز ي و تجاري فرهنگ,يخي تار مهمي از شهرها,)ا بنارسي(ِبنارس 

الت اوتارپرادش يار رود گنگ و در ا، شهر در کن استهقار ان شبهيعي ش و مهميميقد
 ييايل آري از قبايکي است که ظاهراً از نام ي معروف آن کاشيگر نامهاياز د. دارد قرار

 دارد در »براق و درخشان«اعتقاد عموم مفهوم   بهنژاد آن منطقه برگرفته شده است و
انقراض   باا ام,٢ده شديآباد ناممحمدشهر رسماً ) ه ١٠٦٨-١١١٨(ب يز زمان اورنگ

  . سپرده شديفراموش  بهن ناميان ايبابر
ان جزو قلمرو يشهر در سراسر دورة بابر. بنارس را فتح کردهجري  ٩٣٦در  بابر

ل ات مورد حمله قرارگرفت و متحمکر ه خود بيشيالج ت سوقيت اهمعلّ  بهآنان بود و
 يدر شهرهالع شد که ب مطّيز چون اورنگهجري  ١٠٧٩ در .٣ شدينيخسارات سنگ

 اشتغال دارند و »باطله کتب«س يتدر  به برهمنان در مدارس,ژه در بنارسي بو,مختلف
 روند،  ميآنجا  بهلي تحصي دور براي از مسافتها»راغبان و طالبان هنود و مسلمان«
ن معابد ي از ايکي بعدها در محلّ. ٤گونه مدارس و معابد دستور داد نيب ايتخر به
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  ٤٣٦  قند پارسي

  

لومترها ي آن از کيباي بلند و زيها ز موجود است و منارهينک ني که ا,١ بنا شديمسجد
  ٢.ا واگذار شديتانيبر  به بنارسم ١٧٧٥/ه ١١٨٩در . شود  ميدهيفاصله د

 لکهنو، , چون آگرهي و ادبي علم مراکز مهمي ارتباطاهاز آنجا که بنارس بر سر ر
مع شعرا، ادبا و دانشمندان  تج مهميها از محلّيکي  به,آباد و جونپور قرار داشت ميعظ
 ,ر و شاهجهاني جهانگ, در زمان اکبرشاهياري بسيگو ي فارسيشاعران و ادبا. ل شديتبد

 ,ي محسن رازمحمد ,ي استرآباديناطق. کردند ي ميا در آنجا زندگياهل بنارس بودند 
ر  دستورنگا,گيت بيعنا ري بندربن خوشگو، م,ي چندربهان برهمن الهور,يني نائيايباق

) ه ١٢٠٨ يمتوف (ي اصفهانينيم حسي ـ فرزند عبدالعظين لندنيحس محمد ريمعروف م
 الکالمصةخال صاحب يم خان بنارسي ابراهيل علي ـ و خلين زبان فارسيو صاحب قوان

ز از مراکز آموزش ي بنارس امروزه ن.٣ از جمله اهل ادب بنارس بودندميابراه صُحفو 
 بنارس تا سطح ي در دانشگاه هندوي فارسادبياتن و اکنون زبا  هم. استيزبان فارس

ي اب فارسز طلّين شهر نية اي الجامعة السلفينيشود و در مدرسة د  ميسي تدريدکتر
 و ي مذهبي مطالعات و آموزشهان حال همواره از مراکز مهميبنارس در ع ٤آموزند مي

 .ا و فعال استير پون شهي همچنان در ايني علوم ديها  و حوزه,ت بودهيزبان سانسکر
بان و عالمان در آن زمان، ي شاعران و اديها تيها و قابل يستگيخاطر شا  بهنيو ا
  .باشد يم

م در سلّ ه و آله وي اهللا عليغمبر اکرم صلّيخصوص پ ن دري که حزيان مدحيدر پا
ن ي غربت زده و غمگي دلهايد که براي شا,شود يورده م آ,بتکده سومنات هند سروده

حضرت   بهلتوس  بان خود راين دل غربت زده و غمگيهمچنانکه حز  باشد،ينيتسک
  :داده است ين ميا تسکياالول يش ولياء و ستاياالنب خاتم

ــاتم ــا خ ــالنّ ي ــو بي ــالمي ت ــوار ع ــماني   ين غمخ ــور آس ــالم از ج ــو چــون نن ــيش ت   پ
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٣٧

  

  خـاكي نهـاد ديگـر      اي چو من نيست     آواره
  رايگان رفـت  ده سال شد كه در هند عمرم به  

  ايمســر در ســومنات دهلــي مــدح تــو مــي
 

  ا را افـالك گـشته بـاني       نـ تا ايـن كهـن ب     
ــدگاني    ــاد زن ــر ب ــداده ب ــسي ن ــان ك   زين

  زنـد خـواني     زان پيشتر كـه آيـد بلبـل بـه         
 

 منابع
، مطبع مسلم پريس، )مهتمم (سوانح عمري شيخ علي حزيناحمد خان، مولوي غالم،  .١
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  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

                                                   
  .نو دهلي, دانشجوي پيش دکتري فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو  ∗
  .٨٩ص , سالک. ، تصحيح مالمعاصرينةتذکر: علي, ن الهيجي حزي  .1
 .٩٢ص , همان  .2
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 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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  ٤٤٤  قند پارسي

  

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



  المعاصرين يا تذکرة حزينةسيري بر تذکر  ٤٤٥

  

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

  



  ٤٤٨  قند پارسي

  

  يجيه الني حزي علمحمد خي شتأملي در زندگي
  ∗نيناز پروهدکتر ش

 بخش هن بزرگ است کانا از سخنوران و سخنديکي يجهي الني حزي علمحمد خيش
نام  .استسپري کرده ند ه ةقار ه خود را در شبيماجراپر پرسفر و ي از زندگانيبزرگ

 يعل  بنهللاعبدا الب بنط ياب  بني از علي نسب وةسلسل .استعلي  محمد کوچک او
 عقوبي  بنيعل نيالد ابهش  بنمحمد نينورالد  بناسحاق  بنلياسماع  بنهللاعطاءا
 خيش  بني علنيالد  بن جمالمحمد احمد بن  بنمحمد نيالد شمس عبدالواحد بن بن
 »بندار« پندار خيش  بنلي بن بابريروشن ام  بنيالنيد گهزا  به معروفمهي ابرانيالد تاج
 ي طالقانهللا لي خلخي را از ش»نيحز«  نامي علمحمد خيش. است ي السنجاقيردالک

ارات خود ه طبق اظنيحز .کاربرد  بهيص شعرعنوان تخلّ  بهيگرفت و در طول زندگ
 .مدآ ايدن  بهانهم در اصف ۱۶۹۲ يه ژانو۱۷/ق ه ۱۱۰۳خر سال اآل عيرب ۲۷ هروز دوشنب

در آمد و ايدن  بهجانهيق در ال ه ۱۰۵۷سال  رد هللا عبداخيش  پسرنيمپدرش ابوطالب دو 
ان رفت و هاصف  به عراقيت فضالبوق ادراک مصاحش  به)ق ه ۱۰۷۸ (ي سالگستيب

مبادا فرزندش در که ت عمر نگران بود تمام مدابوطالب  پدر .نان را درک کردآمحضر 
و  ايبرارا  ي زندگي مصارف اصلهنيزهت، فقط  علّنيا به .دماندگار شوان هاصف
ا را هنآ شتريبو  کتاب نبود دنيخر به قادرحتّي  لينگام تحصه  بهفرستاد و ابوطالب يم

ابوطالب بعد  .داشتزار جلد کتاب ه پنج ي وة احوال کتابخاننيا  با.کرد ي ميسيرونو
 دختر  با ودي خريا هان خانهدر اصف  و منصرف شدجانهيال  بهاز مرگ پدر، از برگشتن
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   زندگي شيخ محمد علي حزين الهيجيتأملي در  ٤٤٩

  

 ني از حزريغ  بههار فرزند پسر شد کهصاحب چاو واج کرد و از  ازديانه اصفهللا تيعنا
  .گذشتند دري و جواني در کودکگريد فرزند هس

  مصروفهرامگاآگذشت و در  دريسالگ ۶۹م در  ۱۷۱۵/ق ه ۱۱۲۷ابوطالب در سال 
خاک   بهيالني حسن دانشمند گمحمد موالنا ي عارف ربانة در جوار مقبرنيالد بابا رکن به

  . شدهسپرد
 ،يالنيم خان احمد خان گ معلّن،ي حز جد،هللا پسر عطاءي علخيپدربزرگ او ش

 او ي برايادي احمد خان احترام ز،ي علخي شيت مقام شامخ ادبعلّ به . بودالني گهپادشا
 است و بنا بر » قانونکليات در يشرح فارس«  معراج،ثيف شرح حدلّؤ ميو .قائل بود

 ة اثبات واجب، رسالةرسال:  را شرح کردراي زياه درخواست خان احمد خان، کتاب
 يوانيوحدت بود و دشيخ علي ص  تخلّ،ي جذر اصم و شرح بر فصوص فارابهة شبحلّ

  . داشتتيزار بهمشتمل بر دو 
 نيالد ابهنام ش  به از اجدادشيکي هنکيبود تا ا ستاراآ ني خاندان حزيوطن اصل

محلّ  جانهيبعد ال  بهن زمانآاز  .دي گزي سکنجانهيستارا ترک کرد و در الآ يعل
  . گشتشاني ايشگيمه

 ،يم و معلّنينخست .غاز کردآ پدرش قيتشو  با ويار سالگهموزش را از چآ نيحز
ت دو او در مد .غاز کردآ حمد هسور  با رايموزش وآ ه است کيرازي شمحمد هشا

 را وادارپدر او ) ق ه ۱۱۱۱ (يشت سالگهدر  .موختآسال خواندن و نوشتن را 
موختن آ  بهي قادرني نظر ملک حسريو ز ن کردآ و قرائت قردي علم تجويريفراگ به

  . مشغول شدري زياه خواندن کتاب  به نظر اوري زي سالگهدر د .پرداخت
 ،يهشرح شمس ،يغوجسايشرح ا ،بيذهت ،يهشرح نظام بر شاف ،يه بر کافيشرح جام

 تمام ،صيمختصر تلخ ،يحواش  بانيالع حکمت ،يهداهشرح ، شرح مطالع در منطق
ةحضريمن ال، هاالحکام در فق عيشرا، ارشاد، مختصر نافع ،يهجعفر ،بياللب يمغن، لمطو 
  .االصول معالم ،يهالفق

 ي سالگهجدهي تا هاز شانزد .غاز کردآ کم ني خود را از سنة شاعراني زندگنيحز
 مختلف ياه هو رشت اهرزو داشت کآپدر  .ديتوانست شعر بسرا) ق ه ۱۱۱۱-۱۱۰۹(
 يري او جلوگيور شدن استعداد شعر ه خاطر از شعلنيبد .اموزدي را بينگ اسالمهفر



  ٤٥٠  قند پارسي

  

 شد و ه کشانديسمت شعر و شاعر  بهز پدريمآ اطي احتياهرغم پند ياو عل .کرد می
 چهي ي شاعراو در فن .ور ساخت ه او را شعلاقي اشت،ي طالقانهللا لي خلخي شياه قيتشو
  . استه نکرده اشاري نامچهي  بهه بارنيو در ا ه نداشتيممعلّ

 ه عارفانني مضاميشعرش دارا
 بلند و يمعان  باهمراه هانيو صوف

 ميمچنان مالها  امن،ي و دلنشنيريش
مچون هشعر او  .و دلنواز است

ا و هاشعار حافظ پر از رمز و راز
 تي و قابله عارفانياه يشگفتگ

 ني فراوان است و ايريپذريوصت
م ه ه است کيا هگون  بهتيقابل
 از لذّات يمند هرهعنوان ب  بهتوان می
  .ت بردم لذّه هردو جنبهکرد و از  ري و تفسري تعبهيعنوان عشق ال  بهمه و يانه جنيا

 از يتعداد . استه و معاصر خود بودمين قدا استادريثأ در شعرش، تحت تنيحز
نو در ه چاپ لکن،ي حزکليات، در هد کرديا تقلهنآ از ه کي شاعرامن  باهمراه اشعار نيا

  :است  قرارني بدهمدآ ه کيصفحات
 ,ي رومنيالد ، جالل۴۸۹  ص,ي، فغان۶۳۷ و ۳۶۰  ص,قاسم انوار ،۳۵۷  ص,يسعد

, ۴۰۲  ص,يي، سنا۵۵۰  ص,ي، جام۶۰۴ و ۵۵۹, ۵۳۴, ۴۷۱, ۵۰۸ ,۴۶۵ ,۴۴۵ ,۳۲۷ ص
  .۵۹۹  ص,، وحدت۴۱۹ و ۴۳۷

 نيزم  به اسپه بود کهصحرا رفت  به از دوستانشيمع جهمراه  بهيغاز جوانآ در نيحز
مچنان همد آبود حاصل ه بي اندکهنکآپس از .  شدهافتاد و استخوان دست راستش کوفت

 ياري روزگار شعر بسني در اهک ”:ديگو مینوشت خود  میدست چپ   بادر بستر بود و
  : استنين اآ  بود و مطلعتيزار به حدود ه کهنام يقسا ي مثنوهن جملآ، از هگفت

 ١هوس اکانهشت از تو دارند يب  ه از راز و بسـگآ ييوـ تاـيخدا  
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مل  يالکوتسي ،ه داغستاني خان والي قليعل
و  نگ،ة بنارس بلْونْت سيراج, هوارست
اب نو  و بزرگاني چون امراهليد در

 هوري حاکم المه، عبدالحکيالدول شجاع
 خوشگو، ،)هددي مردمة  تذکرهسندينو(

و موزون در » انجام«ص بهالملک متخلّةعمد
 . بودندنيقان حزاباد از ممدوحان و مشتآ معظي



   زندگي شيخ محمد علي حزين الهيجيتأملي در  ٤٥١

  

  : استه بودواني پنج دينگارد، دارا می خود ي زندگانخي در تاره کيطور  بهنيحز
 يماريب  بهه دوبار,افتيبود کامل خود را بازه بهنکي پس از انيحز: نينخست وانيد
 قدرت نوشتن هک ي بود، درحالي بستره مات دو و مددي درد مفاصل مبتال گردديشد

 ي عبدالغنرزايش مه بنا بر خوااي گو.نوشتند می شي براگراني ده سرود کينداشت، اشعار
 داشت، يا يه بود و در شناخت ادب پانيحز کي از دوستان نزديکي ه کيتفرش
 اًني و تخمي و رباعغزلياتا، ه ي و مثنودي مشتمل بر قصاواني دنيا . شديورآ جمع

 ني اوانين اول دآو ” :ديگو می واني دني اة دربارنيحز . بودتيزار بهشت هفت، ه
  .١“ مستعدان متداول شدةانيم خاکسار است و در

 ان و بازگشت و بنادر عمرازيش  به را پس از مسافرتوانشي دنيمدو: مدو وانيد
 نيالعاشق ةتذکر ي است، مثنوه بودتيزار به هد  خودشةگفت  بهه داد کبيان ترتهاصف به
  : استنين چنآ و مطلع ه بودواني دني اةمي ضماست تيزار به حدوداً ه کزين

  هانيظلمت بر شرک از م  هـدانـ موحي ز مياقـس  
سال   به پس از مرگ پدره است کتيزار بهار ه چن،ي حزواني دني سوم:سوم وانيد
 سرود و رازي در شق ه ۱۱۲۹سال   بهيعنيق و مرگ مادر در دو سال بعد،  ه ۱۱۲۷
  . رفتنيان از بهاصف  بهاه  افغانة در حملواني دهر سه ني اهالبتّ . کرديورآ جمع
 واني پس از ده را کيد مسافرت کرد، اشعارهمش  بهه کي وقتني حز:ارمهچ وانيد
 ه خرابات کيمثنو.  کرديورآ است، گردواني دنيارمه چه کيا ه بود، در مجموعهسرود

 درحدود يمثنو ني ااتيتعداد اب.  استواني دني اةمي، ضمه سروديدسع بوستان ةويش به
  :ست انين چنآ مطلع تي بستيزار و دوه

  ست از دلم لوث طامات راش هک  ات راـرابـ خرـيـت پـاسـهاـنـث  
 ه کينگامه داد و بيند ترته خود را در واني دني پنجمني حز:پنجم وانيد
 نيا . کرديورآ  پنجم را جمعوانيوشت، دن میق  ه۱۱۶۵سال   به رانيالمعاصرةتذکر

/ ق ه۱۲۹۳سال   بهندوستانه( در کانپور ه اوست کواني از پنج ديا ه مجموعوانيد
 ة منتشر شدوانيد: رزوآ خان ي علنيالد  سراجةگفت به . استهديطبع رس  به)م ۱۸۷۶
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  ٤٥٢  قند پارسي

  

 اني از م افغانة در فتنگري دواني دهن سآ رايارم و پنجم اوست، زه چوانيمان ده نيحز
  .١ استهرفت

 ي از ادب عربياري بسياه ه، نمون)ه ۱۱۰۳-۱۱۸۰ (يجهي النيثار حزآ کلياتدر 
 هدي دي نام شاعران و سخنوران بزرگ و ادب عربنيمچنه ،ي اسالمه و چيله جهچ
ا و ه  مثليريکارگ  به نام شاعران سرشناسان و،ي عربياه تي از ببجا ةاستفاد .شود می

 ه انجام گرفتهنرمندانه و ه استادانن،يا و اشعار حزه هنوشتدر  ياصطالحات ادب عرب
 هکار رفت  بههستي و شاغي بليا هگون  بهثي و احادمي کرنآقر اتيآ  بهحي تلمنيمچنه .است
 از ي و کالمي عرفان،ي بر اصطالحات فلسفه عالوي وياه ها و سروده هنوشت .است
 ربار، خود پ در حديياه تي بهي گايو .ور استر باي اصطالحات ادب عربياه هنمون
 او در شعر يدست هري بر چيگري ده خود گواه کهصورت ملمع سرود  بهاي يزبان عرب به

  . استيادب عرب
 يا هوازآرر و سخنوران پنام شاعران نامدا  بهني حزياه ها و سروده هدر نوشت

 اه ه نمونشتري در ب،يو . استه کردها استفادهنآ از يياه مناسبت  به شاعره کميخور میبر
 . استه برتر شمردزيا نهنآ از ي و حتّهم طراز دانسته شاعران بزرگ عرب نيا  باخود را

 در صفات ي وله نبودهسندي شاعر و نوه معروف عرب را کياهشخصيت از ي برخزياو ن
 هک ي برمکيٰيحيسحبان وائل و : ورد، مانندآ می خود ياه ه، در گفتاند ه بوده برجستگريد

 ة و خردمند و بخشنديراني اري وزيٰيحي عرب و تيله توانا در جايبخطّين، ينخست
 در ،يصفات مثبت و منف  بازي نرب عگري دياه شخصيتاز  . استه بودديشالر ارونه
  .برد میثار خود نام آجاي  يجا

  : بخش استه سيق منتشر شد، دارا ه ۱۲۹۳سال   بهه چاپ کانپور ک،نيحز کليات
  ؛نياحوال حز خيتار: الف
  ؛ اشعاروانيد: ب
  .نيحز ةتذکر: ج
  :استه بخشنيمشتمل بر انيز  ني اشعار حزوانيد
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  ؛ استتيزار بهدو   بهکي نزده کديقصا .۱
  ؛ استتيزار بهفت ه در حدود ه کغزليات. ۲
  ؛ استتيزار بهدر حدود که  ه پراکنداتي و ابهق متفرياه شعر. ۳
  . استتيپانصد ب  بهکي بند نزدبيا و ترکه هقطع .۴

دور از تصنّع و   بهسان وآ و ه سادنينثر حز
 عيدر جمالتش از صنا .ام استه و ابيدگيچيپ
ا کند، ام می هکم استفاد) يه کنا،يه، تشبهاستعار (عيبد
 کي ه و است کيجمالتش طوالننيز  اوقات هيگا
  .برد می ني نثرش را از بيدست

 برکت خود دست  با در طول عمرنيحز
 زد و در اکثر ياري بسياه کتابفي و تصنتأليف به

 نجوم، ت،ئهيدر شعر،  .شدسرآمدن علوم و فنون 
، اصول ه علوم ادب، قرائت، فقخي کالم، تارر،ي، عرفان، تفسه رجال، فلسفات،ياضير

 خود ه کهنچآ بنابر ن،ي حزاتتأليف . صاحب نظر بودهريغ  وانيادب و ه و مذاثيحد
  .رسد مید و نود و دو اثر ص  بهدارد میار هاظ

 ياجرت وه مي برايد دالئل متعد،يسي اردو و انگل،يدر منابع مختلف فارس
  : ازاند  عبارته است کهندوستان ذکر شده به

  . سرنوشتيباز .۱
 ي حکومتةندي شاملو نمامحمد يقتل ول  به منجرهک ام شرکت در شورش الرهاتّ .۲

  . شدهنادر شا
 نده  بهمتي فراوان و عزياه ي ولخرجهجي در نتيدراز دست دادن ثروت پ .۳

  .شتيمد و گذران معآت کسب درهج به
د ه در عي است، شعر پارسيانه اصفاي ينده سبک نيحز بدون شک سبک شعر

 نفوذ عصر، ني ايم ادبه است، از مسائل ميندهسبک   بهري الفاظ و تعبثي از حانيصفو
 هالبتّ .ندوستان بوده مجاور خصوصاً  در ممالکي فارسادبياتو انتشار زبان و 

 شتري باليت خ مبتذل و دقّنيام و مضاه يکار  در نازکينده يگو يپردازان فارس سخن

ه  کني صفت حزنينخست
ه  او را فراگرفتسرتاسر زندگي

ها بدان  بارزي ننو خود حزي
همت بلند . اشاره کرده است

اوست و هرگز نگذاشته از 
 .او برسد  کمک بهاحدي



  ٤٥٤  قند پارسي

  

 هالبتّ . پرداختندي معانيکي الفاظ و بارة و طنطننتيز  به کردند و غلويراني اندگانياز گو
 در عصر هنکي اني در عيجهي الني و حزي کاشانمي و کليزي چون صائب تبرييشعرا
  .دور بودند  به ابتذالهگون ني بودند از ايصفو
  معاصرانشةمه شعرش برخالف ,هستيز می هوي شنيخر روزگار اآ در ني حزهنکيا با
 هالبتّ . استحي روشن و فصاري بسلي و تخاني از نظر بانشينيشي از پياري بسيو حتّ

 اول ةتوان از شاعران درج می را ني حزمي اگر بگذري کاشانمي و کليزيصائب تبر از
 اند ه بدان اعتراف کرديمعاصر و  شاعرانهمه ه کت اسيا ه نکتني شمرد و ايندهسبک 
  .١اند ه صائب دانستةيمپاه او را ي بعضيو حتّ

 شتريب  با شاعران و شعر دوستان بود وةمه توجه مورد شي در روزگار خونيحز
 کي حدود ش،ي خوة در تذکريو . داشتي و دوستييشناآ ه رابطشيشاعران عصر خو

 يا معاشرت و دوستهنآ  باي در زندگهبرد ک می را نام ي شاعرو ل دانشهصد تن از ا
 ه دانستيخوب  به،اند ه پرداختي ويشرح زندگ  بهه کيياه هتذکراز  زي است و نهداشت
 او ارتيز  بههمه و ه بودشي مورد نظر شاعران معاصر خوهمواره ني حزهشود ک می
 و از اند هکرد می افتخار ي ويردشاگ  بهينده و يراني از شاعران اياريبس .اند هافتشت می
 در نيحز .ياوندها مختار نمانند ملّهار نظر کند، ه شعرشان اظةخواستند تا دربار میاو 

  :سدينو می او ة خود دربارةتذکر
  .“اند ارانياشعارش چون اکثر  . و طبع روان داشتانيدر شعر، جودت ب”
 عصر ي از شعرا شاعران بود که بعضيتوجه و اهميت او مورد شخصيت يحد به
  .اند هکرد می دي تقلکار وية هماو از 
 ني چنيرانه تدهي در شرح حال شهديد مردم ةدر تذکر . و رفتارهافي از نظر قيحتّ

  :سدينو می
 د،يسا میاش افتخار  يشاگرد  به،هافتي را ني حزي علمحمد خي صحبت شيچند”
 خود را درست ني حزي علمحمد خيوضع ش  بهرچنده دم،يبار د کي او را ريفق

  .“مدآنظر   بهيا ه دارد، مرد ساختخيش  به نسبته چکني، لهکرد
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. کند می ادي ه داشتيا دوستهنآ  باه کياري از شاعران بسشي خوة در تذکرنيحز
 و سخا و )شيرازياثر ( عاي نجات و شفري م،يرازي شيا تمنّ،يني قزودي وحمانند شاعراني

 ي مازندرانميتعظ:  است، ماننده داشتي قمي و حضوري و مخلص کاشينصرت خراسان
  :ديگو می نيچن ي وةاش دربار ه در تذکرني حزي از آنهاست کهکنيز ي
 او را ريفق . سخن بودهزي ساکن قطن و شاعر پاکي مازندرانمي تعظي تقمحمدا ملّ”
ق در  ه ۱۱۲۸ تا در سال ديرس می غزل همسود با  مراسالتشهچند دفع .ام هديد

  .١“فروش مازندران رحلت کردر باةبلد
 شاگرد هيگرو و اند ه داشتييشناآ و ي دوستنيحز  باياري شاعران بسزيند نهدر 

  :هن جملآ از ,اند هص داشت و از او تخلّه بوديو
  .٢“ استهتص داش تخلّي و از وه بودني، شاگرد حز»ثنا« بهص متخلّهللا تيآ خيش”
بهني حزي بخش زندگنيلاو  ل قرن ةميطور کامل در ن  به سال و۴۳ت مداو 
ا در ه  سالنيشرح کامل ا . گذشتراني در ا)ق ه۱۱۴۶ـ  ق ه ۱۱۰۳( يجرهم هدوازد
 او را در شخصيت هنچآ . استهمدآ يقلم و  بهنيحز خيتار  به معروفاالحوالةتذکر

-۱۱۴۶(مان قرن ه دوم ةمي در نهک  اوستيم زندگ بخش دوهبرد ام فروه از ابيا هاله
 ه نکتني سرفراز خان ختک در اقي شد ارزش تحقيريندوستان سه در) ق ه ۱۱۸۰
امات ه از ابياري بسه در دسترس داشته کيدمنابع متعد  بههمراجع باند ه در هاست ک
  . استه او را برطرف کرديزندگ

 نيا  به, استه شده او پرداختي زندگ دومةمين  بهشتري بري زة و ترجمصيخلدر ت
  .ر مکرياه ه حاصل شود تا گفتييشناآا ه هنگفت  باشتري بهت کهج

ا هر، مکانه شنيدر ا .ند کوچک استه کيا، خود هندوهر ه شنيتر سبنارس، مقد
 است ني حزي علخي شةن مقبرآ نيتر ه شدهت شناخه وجود دارد کيمه ميخيو مقابر تار

  . قرار داردانيم فاطة در منطقهک
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 او در .کار بودزهيدار و پرني دقتاًي و حقمانيا  با معتقد وةعي شکي از ابتدا نيحز
، احمد بن )ع(ضاالر ي، امام موٰس)ع(ي در مدح حضرت علياري بسديارم، قصاه چوانيد

  . استه سرود)ع(يدهو امام م )ع(الکاظم يموٰس
 رزاي منگ،ي ستيمار چر، کُديح ارزيم ,ي، باسطيجهي الني حزي علخيشاگردان ش

 تفضّل ،ي سابق، سام،يازي ن،ينق  موزون،ن،ي مت،ي گلشن علخي ش،يمانيرتآاشم ه محمد
 رزاي م،يرازير شهغا طاآ، )دوم(، ثنا )اول( ثنا ر،ي خرد، زا،يري خان کشمنيحس

ف  مصنّي داغستانه وال،يرانه تدهيرا پرشاد، شه متياورام، ره مادن،يمت ضاعبدالر
  .ستنده… و الشعرا ضاير

از  يريساطع کشم ملّا  ثبات ومي عظمحمد ارزي، مورزآ خان ي علنيالد سراج
  .ند بودنده در ني حزمنتقدان
و  نگ،يت سنْولْ بنارس بةراج ,هوارستمل  يالکوتسي ،ي داغستانه خان والي قليعل
 هسندينو( يوره حاکم المي، عبدالحکهالدول اب شجاعنو  و بزرگاني چون امرايلهدر د
باد از آ ميو موزون در عظ »انجام« بهصالملک متخلّة خوشگو، عمد،)هديد مردم ةتذکر

  . بودندنيقان حزاممدوحان و مشت
ا ه بارزي نني و خود حزه او را فراگرفتي سرتاسر زندگه کني صفت حزنينخست
 برسد، او  به کمکي از احدهرگز نگذاشتهبلند اوست و همت  . استه کردهبدان اشار

  : زباني است شاعر پارسه خوش گفتهشان باشند و چ ي عالني از سالطهگرچ
  اند هدي رسيياـج  بهبلندهمت از    مردان روزگارهبلند دار کهمت   

 هدي کوشاري مختلف بساني اديي و شناساقي تحقيبرا ز بايا هشيفکر و اند با نيحز
  . استه پرداختقيتحق  بهعتقاداتشان اةدربارو  ه کرده و مذاکرداريا دهنآ بزرگان ايو 

 نييآ در ه زرتشت، مطالعنييآ در ه مطالعود،يه نييآ در ه مطالعت،يحي در مسهمطالع
  . از آن جمله استعي و تشيب اسالمه در مذاه مطالعن،يصابئ

 يماريبستر ب  به او راد،يدعشق ش . شدبي و دلفرباي زي عاشق زني در جواننيحز
دچار ساخت ي و جسمي روحياه ه شکنجنيترديشد  به او راهت دو ماکشاند و مد 

 ي او را درمان کرد، ولفي شررزاي بودند مهمدآ او  معالجي براه کيي اطباةمه انيم از
د  عمر مجرانيام از دست داد و تا په خود را ةشقان عايبود زندگه بنيا  باقتيحق در
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  اويازدواج کردند، ول  بهقيرا تشو او اني پدر او مادر و اطراف،يدر جوان .ماند يباق
 هرسد در س مینظر   بهديبع .رفتي را نپذاهادهشني پنيموختن، اآ  بهت عشق مفرطعلّ به

 ه، ازدواج کرده بودماريم به هشيمه و هگذشت می سال از سنش ۷۴ هخر عمرش کآسال 
  . استه نشدهلأ مسنيا  بهيا ه اشارچهيم هر خّأ متياه هذکردر ت. باشد

 نيچنحزين  ي اواخر زندگة ارزشمندش دربارة در تذکررينظ بی ةتذکرصاحب 
  :سدينو می

 بادآ انهجه در شايت و مدديندوستان گرده وارد اري دراني از اه نادر شاةنگامهدر ”
در  .مانجا رحل اقامت افگنده و دير بنارس کشهش  بهنجا رختآ و از ديگذران

کشد و اکثر بر زبانش  میجل موعود  انتظار اه خود ساختي براي قبرامي انيا
 بر تي دو بني و اهديتراش  از سنگي لوحبر قي چرا؟ او براري قدر دنيگذرد ا می
  :هن نقش کردآ

  مــدانّ میـ نرـگـيام د هودـــت بـبـمح دان انـزب
  نجاي ادي شنيغامي گوش از دوست په دانم کنيمه

   دارميگـتـرگشـ سيسـ بماـي په ري از پانـيحز
  ١“اـجـني اديـ رسشياـسآ يالـر بـ بهدـيشورسر 

رت و هش . را در بنارس اقامت گذاشتشا ي زندگانامي اني حزي علخيرحال شه هب
ند شعرا و امرا قصد بنارس ه از سراسر کشور ه بود کهدي رسه درجني بدي وتيمحبوب
خان ريام ,ني فاخر مکرزايند مه بزرگ يشعرا .دانستند می را افتخار ارتشيکردند و ز می

 ,يندهگوان داس ه بانياز ب .کردند می ديدارر روز شرف ه باًير واقف تقنيانجام، نورالع
اب شجاعنو بهارتشيخاطر ز ه بهولالد  ماندخي در خدمت شيتبنارس رفت و تا مد . 
 ي و فارسخيخدمت ش ه بهولالد اب شجاعمدن نوآ  به خود راجعةگوان داس در تذکرهب

  : استه را نوشتلي بر شعر و سخن عبارت ذيط وسلّ و تخي شيدان
 .بودند میخدمتش حاضر  هر بهن شآ ة بود اعزّمينجا مقآ در خي شه کينگامهدر ”

 . بودنده رفتخيمالقات ش ه بزيادر مرحوم نه بهولالد اب شجاع نوهجمجا هپادشا

                                                   
 .۵۹  ص،رينظ تذکرة بی  .1
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 هد متعدفيانتص. د نبودهن عآ او در يورآ  و زبانيداناريبس  بهي کساعتقاد راقم به
  .١“نگاشت می نيريشدارد و خط 

ندوستان هجو هت در ه جني شد و از اگيرند دله خود از ي اواخر زندگاننيحز
 در ي رباعکي نيمچنه. ندپرست فرستادهمتعصّب  يشعراراي  ب نوشت ويچند رباع

 لذا , اجمل وطن دوست بودهشا. فرستادآبادي  اله اجمل هشاو براي  هند نوشتهجو ه
 روشن روز ةصاحب تذکر . کردمي وطن تقدييسرا صورت مدح هبرا  ي رباعنياب اجو
  .رسد می زشت ينظر و  به کشورني اياه ي خوبهمه :ديگو می نيچن

  : اجمل فرستادهخدمت شا  بهخودرا  ي رباعني اني حزي علخيش”
  جران تار استه چو شام ه و مهروز ک  تـ اسزاررت ـند حسه سواد ه کدميد  
  ٢“تـاس لوارـ در شهادـکش هرـگ نجايا  هان بخت گرـش همهکار  هت بـس هبست  
  : در جوابش نوشتهشا
  تـدار اســکاکل دلچو وش او ـام خـش   استارـي يو روـند چـهرب ـبح طـص  
  ٣ در شلوار استه بسته کهي گرکيجز   ضيزاران در فه صد هادـت کشـجاسنيا  
 )م ۱۷۶۶م اکتبر هپانزد(ق  ه ۱۱۸۰ل االو ي جمادمهازدي ه شب پنجشنبةمي در ننيحز
 و در )س(ه فاطميب بیمان روز در باغ ه درگذشت و عصر »يسرا يکچ« ةدر محل

 ةزاد مادآ خان ي غالم عل. شدهخاک سپرد  به بودهبنا کردحياتش  در زمان ه کيا همقبر
  : استه سرودني حز را در مرِگري زخيتار

  تـاسـ برخهـناـي از مهـوس کـافس  وبــخ رـاعــو ش رـصـ عةـاملّـع  
  »دل ماستحزين  ن،ياز فوت حز«  مــتــوشـن ات اوـــوف خـــيارــت  

 خي تارة مادنيا. ق است ه ۱۱۸۰  باي مساو» دل ماستني حزن،ياز حز« مصرع هک
 حي، صحهمدآ نيحز ةتذکرفاق آو ) ۱۰۳۰  ص,نوهلک (نيحز کلياتخر آ در بخش هک

 ني و ا,هق ثبت شد ه ۱۱۷۹ هاشتبا  بهخي تارنينو، اهاپ لک چهعامر ةخزان در ياست، ول
 همان شکل که  به منبع، شعرنيدر ا .شود می ي ناش»ماست«از ثبت نادرست عبارت 
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 الفاظ کي بر اثر ساقط شدن ه کهمدآ »ماست« يجا  بهيعني، ه شدهشود نوشت می هخواند
 ةکتابخان  بهقمتعلّ( هعامر ةخزان خطّي ة در نسخي است، وله ذکر شده اشتباخيالف، تار

رود  میگمان .  استحيدو صحره خيعبارت و تار) ب۱۰۸ برگ ۲۰/۹۲۰ ة شمارتون،يل
 از ري زخي تارةماد.  باشدهديچاپ رس  بهه نسخنيمه ياز رو) نوهچاپ لک (نيحز کليات

اخ استعبدالغفور نس:  
  »نيغم جاودان حز«نوشتم   ني فوت حزلي سال ترحيپ  

  .ق است ه ۱۱۸۰ برابر»نيودان حزغم جا«عبارت 

  منابع
ـ تذكرة شعراي  ه ١١٦٤: تأليف( فايسالنّ مجمع: الدين علي خان  سراج گوالياري، آرزو .۱

عمومي كتابخانة تصحيح و ترتيب دكتر عابد رضا بيدار، ، )فارسي سدة دوازدهم هجري
 . م١٩٩٢ م و چاپ دوم ١٩٧٧چاپ اول پتنا، ، خدابخش

 ،ي فارسقاتيمرکز تحق ،ي و ادب فارسآبادي شاه محمد اجمل اله: دکتر, هدياختر م .۲
  .)م ١٩٩٢ (ش ه ۱۳۷۱, نو هلي دران،ي اي اسالمهوري سفارت جمهنگي فريزنيرا

ترتيب و ، ) ه١١٧٢: تأليف (نظير بي  تذكرة:آبادي، سيد عبدالوهاب افتخار بخاري دولت .۳
  . م١٩٤٠آباد،   منظور علي، سنيت هاؤس، الهسيدتصحيح 

اهتمام دکتر سيد  ، بهديده مردم: »عبدالحكيم شاه« حكيم بيگ خان ملقّب بهالهوري،  حاكم .۴
  .م ١٩٦١/شه  ١٣٣٩عبداهللا، انتشارات پنجابي آکادمي، الهور، 

مرتّبة منشي غالم حسين خان آفاق , حزين تذكرة: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .۵
  . م١٩١٧, لکهنو, بنارسي

, علمي مجلس, تصحيح نثار احمد فاروقي به, الشعرا مقاالت: الدين قيام, حيرت اکبرآبادي .۶
  . م١٩٦٨, دهلي

، تصحيح از اصغر )ه ١٢٢٤-٣٣: تأليف (نشتر عشق: آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظم .۷
شناسي، آكادمي علوم جمهوري شوروي سوسياليستي، دوشنبه،  جانفدا، مؤسسة شرق
  . م١٩٨١-٨تاجيكستان، پنج جلد، 
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تصحيح ، )م ١٩١٠: تأليف (الشعراةتذكر): ه ١٣٣٥: م(آبادي، محمد عبدالغني  وفرخغني م .۸
  . م١٩٩٩دهلي، ,  اسلم خان، انتشارات مسعود احمد دهلويمحمددكتر 

مجموعة مقاالت کنگرة ) مهتمم: (العابدين المسلمين علّامه زين االسالم وحجةقرباني،  .۹
، انجمن ) شهريور، الهيجان١٥-١٦ ( الهيجيبزرگداشِت علّامة ذوفنون محمد علي حزين

  .ش  ه١٣٨٠آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، 
 سرپرستي به. ع.ح: بخش دوم) هند، پاکستان، بنگالدش( قاره ه در شبدانشنامة ادب فارسي .۱۰

  .)هارمجلد چ(ه حسن انوش
  



  خطِّ حزين برگهايي به  ٤٦١

  

  خطِّ حزين برگهايي به
  )خطِّ مؤلّف  بهنسخه برگردان فهرست مشايخ و کتب حزين الهيجي(

  ∗ حسين حکيممحمدسيد 
 بن يعلمحمد از شش رساله يا  مشهد مجموعهيدر کتابخانه آستان قدس رضو

 که از ١شود ي ميخط خودش نگهدار  به)ق ۱۱۸۰-۱۱۰۳ (يجين الهيابوطالب حز
ن نفاست هم از آن جهت است که همه يا. رخوردار است بيا العاده نفاست فوق

ن ينش سخن گفته در اي خود و آثار و معاصرين در آنها از زندگي که حزييها رساله
 يشناس  و نسخهيشناس ات متني خصوصيينجا ضمن شناسايدر ا. مجموعه جمع است

ه  البتّ.شود ي هم ارائه منيخ و کتب حزيفهرست مشان مجموعه چاپ نسخه برگردان يا
در اين ا ه شود امضصورت نسخه برگردان عر  بهن مجموعهيسته است که همه ايبا

مانده يافته باقين رساله انتخاب شد که هم کوتاه بود و هم تاکنون انتشار ناي افرصت
  .٢بود

  )يفارس( » ر۲۸ پ ـ ۱« )االحوالةتذکر( يسوانح عمر. ۱
سال  (ي سالگ۵۱ق تا سن  ۱۱۰۳ در سالد  از تولّيجين الهيسرگذشت خودنوشت حز

ن يعناو  بهن روي نداده، از اين کتاب نام خاصّيف بدمؤلّ. است) ق ۱۱۵۴نگارش کتاب 

                                                   
  .، دانشگاه تهرانيات فارسيادبکارشناس ارشد زبان و   ∗
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 در همان کتابخانه نگهداري ۲۲۵۶۶شماره  خط خودش به اي از ديوان حزين به اين نيز گفتني است که نسخه  .2
نيا هم سپاسگزاري کنم که اين  حسن نوري دبايسته است در اينجا از دوست دانشمند جناب محم. شود مي

 .في کردندبنده معر بهنسخه را 
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، ني حزي علمحمد ةتذکر، يسوانح عمر، نيخ حزيتار، حوالاالةتذکر همچون يمختلف
  . خوانده شده استنينة حزيسف و نيسفرنامة حز، ني حزيخ عليحاالت ش

ران آن يالت اران و هندوستان و تحوي او دراي، زندگيجيالهن ي حزسوانح عمِر
خ والدتش، ياجداد و پدرش، تار: اند نيروزگار است که مطالب آن فهرستوار چن

د يالن و احوال آن سامان، اساتيگ  بهار، سفريف دارالسلطنة اصفهان و محاسن آن ديتوص
ران ي مختلف ايهامناطق و شهر  بهشيراز، گزارش سفرهاي اصفهان و شيو علما

اس، و سر آخر آباد و همدان و بندر عب مزد و جهرم و خريراز و يالن و شيهمچون گ
اصفهان و   بهه، حملة افاغنهي اواخر سلطنت صفوين گزارش سالهايهند، همچن  بهسفر

استمداران همروزگار ي از علما و شعرا و سياريشاه، و نام و شرح حال بس سلطنت نادر
  .او

ان آباد بود نوشته شده هن در شاهجي که حزي ق زمان۱۱۵۴ب در سال ن کتايا
  .است

د، يي ص؛ اصفهان، انتشارات تأ۲۸۹م،  ۱۸۳۱ش از ده بار از جمله لندن، يب: چاپ
  . ص۱۴۰ش،  ۱۳۳۲
 ؛۴۷-۸ ، ص۲۰ ، جيفهرست مرعش؛ ۳۵۹-۳۴۹، ص ۱ ، جي فارسيها خ تذکرهيتار[

ن ي حزيکتابشناس؛ ۹۲۳ ، ص۲  و ج۱۸۶۵-۶ ، ص۳ ، جي فارسيفهرستواره کتابها
  ]۷۲ و ۳۹-۴۱، ص يجياله

 و آله يدنا المصطٰفي سي علي و نصليالوثٰقة نحمده و نسأله و نعتصم بعرو:آغاز
  ياعالم الهد

  تو کنميايال کبرـف کميتوص  تو کنمي زبان کو که ثناياراي
ر سال اربع و ر که آخيشاهجهان آباد تا حال تحر  بهن ورودي مجمالً از ح:انجام

ن بلده اوقات بسر ي گذشته که در اي بعد األلف است، سه سال و کسرئةن و مايخمس
  . ساختمين جگريخون ي به بود و نه در رفتن چندياري و چون نه درآمدن اخت…رفته

  زيـــ ا برخ يــر دن ـن از س  يز حز يبرخ
 هــگاني بــين انجمنيـا تو در اـتنه

  زيحا برخ ي مس ين کهنه دمن تو ا    يز
 زيه تنها برخــانين ميــز از ايــبرخ

  .ميبدل بالفرح االحزان انه جواد کرينسأله الغفران و ان 
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  )ي و فارسيعرب (» ر۳۳ ـ پ ۲۸«ه يده الميقصشرح . ۲
  .المالس هين عليرالمؤمنيش اميدر ستا

 و ۴۷، ص يجين الهي حزيکتابشناس؛ ۷۰۴، ص ۱۵، ج فهرست دانشگاه تهران[
۷۵.[  

 شأنه  جلّيمسپاس بالغت اساس متکلّ  بهلسان حال و ترجمان مقال :آغاز
  …الرقم عي از مآثر قلم بديکياست که يگو

غمبران ياء و فرشتگان و پيار از انبيوسته بسيبر تو باد نثار رحمت پ: مجة التر:انجام
  .ۀیم الالةديت القصتم. مرسل
  )يفارس(» پ ۵۱ پ ـ ۳۳«) ني شعراء معاصرةتذکر(ن يالمعاصرةتذکر. ۳

ن ي هم روزگار حزيعي و شيرانيندگان و دانشمندان اي شامل سرايتذکره کوتاه
جهان   بهچشم) ق ۱۱۶۵(تا روزگار نگارش کتاب ) د اوسال تولّ(ق  ۱۱۰۳است که از 

  .اند گشوده
  :ک مقدمه و دو فرقهينوشته شده در 

آنيف و چگونگيدر سبب تأل: مهمقد .  
يغ بيانشاء و شعر زبان بل  به معاصر کهيدر ذکر علما: لفرقه اوه ان گشوده و توج

  . تن۲۰اند، شامل  آن مبذول فرموده  بهخاطر
  . تن۸۱ معاصر، شامل يدر ذکر شعرا: فرقه دوم

  . ص۴۲۹ ش، ۱۳۷۵ح معصومه سالک، يراث مکتوب، تصحي تهران، م:چاپ
، ۳ ، جي فارسيفهرستواره کتابها؛ ۳۴۹-۵۹، ص ۱، ج ي فارسيها خ تذکرهيتار[
  ]۴۳-۵، ص يجين الهي حزيکتابشناس؛ ۱۸۸۷-۸ص 

رشتة   به مجموعة کون و مکان رايشاني که اوراق پريچوني اهللا حمد بي تعال:آغاز
  …رازه بستهيجاد شيا

 از …محمد يه الغن ربي عاقبت محمود گردان حرره المفتاق الي اله:انجام
  .ندياد نماي مغفرت يدعا  بهستهيعاف نگرفقت و اسشنظر   بهوران چشم آن دارد که دهيد

  )يفارس(»  پ۵۴ ـ ر ۵۲ «ـ جام جم۴
  .اتيعيدر طب



  ٤٦٤  قند پارسي

  

  ]۴۸، ص يجين الهي حزيکتابشناس[
 بعد. ش و آل اوياي را جل شأنه و درود و نيش مر خداي سپاس و ستا:آغاز

  … و ابرام سؤال از بعضحالحا به
ر ي الشهمحمد يد الغنيربه الحمنمقه الواثق ب. دي مغفرت امداد نمايدعا  به:انجام

  .ين زاهديالد طالب بن عبداهللا بن جمال ي بن ابيبعل
  )يفارس( » ر۵۹ ر ـ ۵۵« رساله در نجوم . ۵

  . در نجوميرساله کوتاه
  ].۱۲۸، ص ۱۳، ج عهيذر[

خطاب   بهزد پاک و درود نامعدود بر روان مخاطبيش و سپاس اي بعد از ستا:آغاز
  …لوالک و آل اطهار

  .ل اصالح پوشنديم که معذور داشته عثرات قلم را بذيد از ناظران داري و ام:نجاما
  )يعرب(»  ر۶۱۲ پ ـ ۵۹ «خ و کتبيفهرست مشا. ۶

  :سدينو ين در آغاز ميحز. خ و کتب اوستيفهرست مشا
اذکر بعض  هم وياهللا عل خ رضواني مشاي الي اردت ان اکتب بعض طرقيفان”

 عد الکل و احصاؤه لکثرته و عدم حضوره و ذهول  االن فانيحضرني مما يکتب
  .“ر مقدور واهللا المستعانيالخاطر غ
، يباقر خراسان محمدپدرش، : اد کرده استيدش در آغاز کتاب ين اساتياو از ا

ب يد عبدالحسي اشرف بن سمحمدرزا ي و ميرازي شمحمد، شاه يرازياهللا ش لطف
  .ينيحس

  ].۹۵، ص يجين الهي حزيکتابشناس[
. نيامي آله الغر المين و عليدالمرسلي سي علةن والصلٰوي العالم الحمدهللا رب:آغاز

  . اردت ان اکتبيو بعد فان. ني اآلخري لسان صدق فيرب اجعل ل
 و هذا آخر ما ان خوارق العادات و المعجزات و الکراماتي بي فلةرسا و :انجام

 من استمسک ي و علياصطٰفن يالذ  عبادهي اآلن والحمدهللا و سالمه عليحضرني
  .ي اهل الزلفي و عليالوثقةبالعرو



  خطِّ حزين برگهايي به  ٤٦٥

  

  يشناس نسخه
ف، از شش خط مؤلّ  بههمه مجموعه. ق ممتاز نوشته شده استيخط نستعل  بهن نسخهيا

ق کتابت  ۱۱۷۹االخر  يداخ کتابت دارد و در جميرساله مجموعه فقط رساله پنجم تار
. ن استيات حزياواخر ح  بهخه مربوطدهد استنساخ نس يخ نشان مين تاريا. شده است

ها در متن و هامش صفحات نگاشته شده،  ها شنگرف، متن رسالهين و نشانيعناو
م يها ن  شده که در وسط نوشتهيپرداز  نوشته شده در هامش همچنان صفحهيها بخش
 رنگ است و از بافت آن يي و حنايکاغذ نسخه نخود. مانده استي باقي خاليترنج

فانه نسخه متأس. ر و هند باشديکشم  بهکي زد که ساخت مناطق نزدتوان حدس يم
 ي صفحات را وصاليها ها لبهين خرابيم اي ترميده و برايد بيار آسيدرگذر زمان بس

رساله . کند ي را نمي از کرمخوردگي ناشيها بياند که باز هم جبران همه آس کرده
.  برگ۶۱ يدارا. ۸/۱۲×۸: وراندازه سط.  سطر است۱۷ه ي سطر و بق۱۴ن نسخه يآغاز

  .۳/۱۴× ۵/۲۱: اندازه جلد.  فرسودهيماج عنابيجلد ت
  

  



  ٤٦٦  قند پارسي

  

  

  

  خطِّ خود بهآغاز تذکرة حزين 



  خطِّ حزين برگهايي به  ٤٦٧

  

  
  خطِّ خود  به تذکرة حزيناتعکس يکي از صفح



  ٤٦٨  قند پارسي

  

  
  خطِّ خود به  تذکرة حزيناتعکس يکي از صفح



  خطِّ حزين برگهايي به  ٤٦٩

  

  
  خطِّ خود به  تذکرة حزيناتعکس يکي از صفح



  ٤٧٠  قند پارسي

  

  معرفي يك نسخة خطّي ديوان حزين
  ∗الدين کاکوروي عمر کمال

او چهار . بسيار معروفی بودشاعر،  )ه ١١٨٠-١١٠٣(شيخ محمد علي حزين الهيجي 
هاي سراسر دنيا باالخص در  هاي آن در کتابخانه ديوان خود را آماده کرده بود که نسخه

قل يک نسخه از تأليفات حزين در اي نيست که حدا هکتابخانهند پراکنده است و هيچ 
  .آنجا موجود نباشد

در کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي بنارس در ذخيرة الله سري رام يک 
اي زيبا و خوش خط و کامل  شود که نسخه خطّي ديوان چهارم شيخ نگهداري مي نسخة
. استين س خط نستعليق و کاتب آن جي رام داس فرزند راي منْگَلْ  بهاين نسخه. است

دو سرلوح رنگي و جداول و .  برگ است٤٠٦ در O164,IL,19,1/192شمارة نسخه 
ن را در سال آخطّي ديوان چهارم شيخ است که  اين نسخة. عناوين قرمز و آبي است

در آغاز فهرست . ترتيب الفبايي است  بهنسخه. پايان رسانيده بود  بهم ١٧٤٢/ه ١١٥٥
شود، اما خوانا  ک مهر مشکي و مدِوله نيز ديده ميي. محتويات نسخه نيز آمده است

در اين نسخه که . حوض کاغذي پادشاهي …: شود نيست؛ فقط همين قدر خوانده مي
وار  غيره رديف ها، تاريخها و ها، غزلها، رباعيها، قطعه  قصيدهشود يده میديباچه نيز نام
  :نسخه دو ترقيمه دارد بدين قرار. آمده است

تاريخ اول   بهحزين  بهيات حضرت شيخ محمد علي متخلّصتمام شد رباع -١
خط کج   بهشاه عالم پادشاه غازي خَلَّداُهللا ملکَه و سلطانَههجري  ١١٤٧الحجه  ذي

  ).٤٠٣ برگ(سين  رام داس ولد دايي منگل نمط احقرالناس جي
                                                   

  .لکهنو, لکهنو فارسي دانشگاه  و رئيس بخشاستاد  ∗

 



  معرفي يك نسخة خطّي ديوان حزين  ٤٧١

  

 تاريخ بيست و هفتم  بهحزين  بهتمام شد ديوان حضرت شيخ محمد علي المتخلص -٢
 من ١٢ سنة … غازي خلداهللا ملکه و سلطانه… جلوس شاه عالم٤٧الحجه  ذي

 ).٤٠٦ برگ(رام  خط کج نمط گنهکار و شرمسار سراسر آشام جي  بهالنّبويه ةالهجر
آوران کيهان خديو سخن و مفتاح ابواب فيوضات خمخانة  افتتاح نامه نام: آغاز
  …هاي مردافکن ستايش متکلمي است قدس باده
 و کوتاه آمده است که مطلع و تعداد ابيات در زير بلند قصيدة ٤٢ز ديباچه پس ا
 برگ داده و تعداد ابيات قصيده ١طرف چپ، در پرانتز شمارة صفحه در  .شود آورده مي

  .در زير مطلع نشان داده شده است
  همتاسـتي   غير نفـي غيـرت يکتـاي بـي         ١

 
  نقش ال در چشم وحدت بين من الّاستي       

 ) بيت٣٠داراي ، ٤برگ (               
  دار پرتــو روي تــرا نيــست جهــاني پــرده ٢

  
ــار   ــوء النه ــارق ض ــافقين ش ــتالء الخ   ام

  ) بيت٢٥، داراي٥برگ (                
ــار ســتم را  ٣ ــا رگ جــان خ ــود ب ــد ب   پيون

  
  کو گريـه که شـاداب کند کشـته دلم را

  ) بيت٧٣، داراي ٦برگ (               
  ابـر اسـت جهـان را      جان تازه ز تردستي      ٤

  
  رخ آمد چه زمـين را چـه زمـان را            آبي به 

  ) بيت٦٠، داراي ٩برگ (               
  از چـاک سـينه چون جـرس آوا بـرآورم ٥

  
ــه  ــل ب ــهريان عق ــا ش ــرآورم ت ــحرا ب   ص

  ) بيت٤٨، داراي ١١برگ (             
  آمد سحر ز کوي تو دامـن کشـان صـبا ٦

  
ـِنک علي    تابِع الهـديرهدي السـالم م

  ) بيت١١١، داراي ١٣برگ (           
   را…نشين است صـال گـوش     يک پرده  ٧

  
ــرم را   ــک ح ــه و لبي ــنم خان ــاقوس ص   ن

  ) بيت٤٤ ب، داراي ١٧برگ (         
  چون شست غمزة تو گشاد کمان دهد ٨

  
  صـيد افـکن خدنگ قضـا را نشـان دهد

  ) بيت٥٤، داراي ١٩برگ (             
ـار دسـت   شد جان  ٩ ـرد را ز ک    و هوش و صبر و خ

  
  هم دهد دگر اين هر چهار دسـت      مشکل به 
  ) بيت٤٨ ب، داراي ٢١برگ (         

ــشکند   ١٠ ــار ب ــکر گفت ــه ش ــه خام ــا ک   آنج
  

  غنـچة منقـار بشـکند طوطي سـخن به
  ) بيت٦٥، داراي ٢٣برگ (             



  ٤٧٢  قند پارسي

  

ــدازد    ١١ ــر انـ ــينه لنگـ ــو در سـ ــم چـ   غـ
  

  زدانـــدا ديــده چـــون مــوج خـــون در  
  ) بيت٨٧ب، داراي ٢٥برگ (          

  زده ام طبــــل عــــشق و رســــوايي   ١٢
  

ــهري  ــهرة شــ ــه شــ ــيدايي ام بــ   شــ
  ) بيت٦٦، داراي ٢٩برگ                  (

  ياد تو رشک چمن شـود       خوش آنکه دل به    ١٣
  

  زلفـت سمـن بهـار خطت ياسمن شـود
  ) بيت١٩، داراي ٣٢برگ (             

  چه قضا کرد  قول و عمل زشت و نکو گر       ١٤
  

  امـا نتـوان گفـت چرا گفـت و چرا کـرد
  ) بيت٦٢ ب، داراي ٣٢برگ              (

  دل شــــاد را جمــــع ســــاغر نمايــــد ١٥
  

  دف عـــيش را جـــام چنبـــر نمايـــد   
  ) بيت٥٥، داراي ٣٥برگ (             

  دِر صبح عارض از خط مشکين نقاب کـش   ١٦
  

  چشـم تر آفـتاب کـش اين سـرمه را به
  ) بيت٢٦، داراي ٣٧برگ (             

  دل نگـذرد انـدوه خزانـست        چيزي که به   ١٧
  

  تا در چمـن اين سـير برازنـده چمانست
  ) بيت٣٤، داراي ٣٨برگ (             

  نـــي خامـــه دارد ســـِر خوشـــنوايي    ١٨
  

  کنـــد بلبـــل آهنـــگ دستانـــسرايي   
  ) بيت٤٠ ب، داراي ٣٩برگ (         

ــدايگان ١٩ ــرفرازي مـــدح خـ   از يمـــن سـ
  

ــ ــان  کلک ــاه کاوي ــم ش ــته از علَ   م گذش
  ) بيت٤٨، داراي ٤١برگ (             

  اي دل لبـاس عاريـتي از جهـان مخواه ٢٠
  

  بر دوش بار منّـت هفـت آسـمان مخواه
  ) بيت٢٥، داراي ٤٣برگ (             

  اي پرتــو جمــال تــرا مظهــر آفتــاب     ٢١
  

  دار حــسن تــو نيــک اختــر آفتــاب آيينــه
  ) بيت٣٤، داراي ٤٤برگ (             

  چند که دنياست ره و ما همـه راهـي          هر ٢٢
  

ــرا ز  ــاده م ــه  افت ــستي ب ــاهي ورق ه   تب
  ) بيت٢٤ ب، داراي ٤٥برگ (         

ــده ٢٣ ــت    بن ــن اس ــراي م ــسکنت س   ام م
  

ــست    ــصاي منـ ــادگي عـ ــاکم افتـ   خـ
  ) بيت٢٧ ب، داراي ٤٦برگ     (    

  چشـمم گشـوده اسـت در فيض نوبهـار ٢٤
  

  از داغ ريخـته اسـت دلـم طـرح الله زار
  ) بيت٥٧ ب، داراي ٤٧برگ (        



  معرفي يك نسخة خطّي ديوان حزين  ٤٧٣

  

ــرآرد آواز   ٢٥ ــه ب ــشتر از آنک ــب پي ــرغ ش   م
  

ــه  ــوا زمزم ــوريده ن ــاز دل ش ــرد آغ   اي ک
  ) ب٤٩برگ (                              

ــارا    ٢٦ ــر س ــا عنب ــه س ــرا غالي ــوي ت   اي م
  

  چون نافه سيه روزم از آن زلف شب آسـا      
  )٥١برگ (                                  

ــا را ٢٧ ــذِت دردت ز دل تمنــ ــده لــ   بريــ
  

  نمـوده شـهد غمـت تلخ من و سلوي را
  ) بيت٤٣، داراي ٥٤برگ (             

  با همه سـيلي که شسـته روي زمـين را ٢٨
  

ــه بــين را   طرفــه غباريــست چــشم حادث
  ) ب٥٥برگ (                              

   پيـش کز فراز در هفـت خوان صبحزان ٢٩
  

ــرچم ــبح  پ ــان ص ــم کاوي ــود عل ــشا ش   گ
  ) بيت٥١، داراي ٥٨برگ (             

  صـــيد دل بــــازي  اي نگاهـــت بــــه  ٣٠
  

ــژه ــه در   مــ ــا جملــ ــازي…هــ    بــ
  ) بيت٤١، داراي ٦٠برگ (             

  زين ششـدرم چو بال فشاني دهد گشـاد ٣١
  

  بـاد   اين هفت قله را چو غباري دهـم بـه         
  ) بيت٥٧ ب، داراي ٦١برگ (         

  دل فلک معنويسـت عقـل رصـد دان او ٣٢
  

  داغ محبـــت بـــود اختـــر تابــــان او   
  ) بيت٧٩ ب، داراي ٦٣برگ (         

  شـب عنبـرين لبـاس مشـکينه طـره به ٣٣
  

  خـواب مـن پـي آشـفتن حـواس           آمد بـه  
  ) بيت٣٩ ب، داراي ٦٦برگ (         

  اصحاب سعيربا همـه دعوي اسـالم چو  ٣٤
  

  روزگاريـست کــه در دوزخ هنــديم اســير 
  ) بيت٦٠، داراي ٦٨برگ (             

  بيني  ام تا گلستان    نظرکن در سواد صفحه    ٣٥
  

  خـزان بينـي     گذرکن دفترم را تا بهار بـي      
  ) بيت٣٦ ب، داراي ٧٠برگ (         

  مژده ياران که ازين منـزل ويـران رفـتم ٣٦
  

  نـان رفـتم  رستم از جسم گران از پـي جا     
  ) بيت٥٢، داراي ٧٢برگ (             

ــستيم فغــان را    ٣٧ ــر لــب آواره شک   در زي
  

ــان را     ــشائيم زب ــا بگ ــا ت ــش بنم   کوش
  ) بيت٩٢، داراي ٧٤برگ (             

  نبنــــدي دل اي بخـــــرد هوشـــــيار  ٣٨
  

ــه ــار   بــ ــي روزگــ ــادوي نيرنگــ   جــ
  ) بيت٢٢ ب، داراي ٧٧برگ (             



  ٤٧٤  قند پارسي

  

ــخن  اي ز ٣٩ ــار ســ ــو افتخــ ــع تــ   طبــ
  

  قلمــــــت آفريــــــدگار ســــــخن  
  ) بيت١٩ ب، داراي ٧٨برگ (         

ــران را ٤٠ ــم اختــــ   آتــــــش زده آهــــ
  

ــاوران را ــمع خــــ   افروختــــــه شــــ
  ) بيت١٤ ب، داراي ٨٠برگ (         

الف آمده، سپس چند ورق ساده مانده  ٨١الف تا  ٤بدين ترتيب قصايد از برگ 
 يک تا و بدين صورت از برگ  آغاز شده استيکبعد از آن غزليات نيز از برگ . است
ب متفرقات و از  ٣٥٧ تاب  ٣٢٧ غزل، از برگ ٩٢١ غزليات آمده است که جمعاً ٣٢٧

  .ب رباعيات آمده است ٣٦٣تا  الف ٣٥٨ورق 

  آغاز غزليات
  »ِبسم اِهللا مجريها و مرساها«دل افکنديم   پايان در اين طوفان شورافزا درين درياي بي  

کوشش آقاي بيژن چند قصيده کمتر از   بهدر ديوان چاپيذکر است که   بهدرخور
 که در يهمچنين احتمال دارد که رباعيات و متفرقات و مقطعات. اين نسخه آمده است
  . بيشتر از نسخة چاپي باشد استاين نسخة بنارس آمده

کند  د که درآينده اگر کسي روي ديوان حزين بخواهد کارشواين نکته هم بايد ذکر 
کند تا محتويات کالم حزين را بيشتر در  ست از اين نسخة بنارس هم استفادهالزم ا

اي نيز از ديوان چهارم شيخ علي  نسخه) رامپور(در کتابخانة رضا . نسخة خود بگنجاند
طالب شاگرد شيخ حزين نوشتة  خط محمد باقر بن ابي  بهشود که حزين نگهداري مي

احتمال دارد که شيخ . کتابت کرده بودرا آن که در شهر دهلي هست م  ١٧٤٢/ه ١١٥٥
 با ويقلم شيخ و همچنين   بهاي دارد اين نسخه را ديده باشد، زيرا که اين نسخه ديباچه

ماند که شيخ حزين خطاط باين نکته بايد در ذهن . ده استکرقلم خود آن را تصديق 
آن تصديق و که در را دارد  تحرير شيخ ١١صفحة .  نيز بوده استيدست ماهر و چيره

  :خط خود نوشته و داخل ديوان کرده است  بهقطعة زير را شيخ. تأييد کتابت نموده است
  هزار و يک صـد و پنجـاه پنج هجـري بود

  که گشــت نسـخة ديوان چارمي ســپري
  قصــيده و غــزل و قطــعه و ربــاعي آن

  هزار و شصـت و يک آيد ترا چو برشـمري



  معرفي يك نسخة خطّي ديوان حزين  ٤٧٥

  

  ام کنــد نــازش همــاشـطة خامـ  بههنــر
  کـه ليـلي عـرب آراســت در لبـاس دري

  دعـاي رحمـت از آينــدگان امـيدم هسـت
  که جاده اسـت بســيط جهان و ما گـذري

  شـگفـت نيسـت گر آلوده اسـت دامـن مـا
  ١که ديده قطره فشانست و اشک ما جگري

خاتمة ديوان . ن افزوده استآ درهامش يپس از ترتيب ديوان شيخ، غزليات چند
  .خط مصنف است به آمده ٦١٣ تا ٦١١که صفحة 

  منبع
  . م١٩٩٦، رامپور، )اردو (وراثت علمي کتابخانة رضا: حسن عباس، دكتر سيد

  

                                                   
  . م١٩٩٦، رامپور، )اردو(وراثت علمي کتابخانة رضا : حسن عباس، دكتر سيد  .1



  ٤٧٦  قند پارسي

  

  »ةالنبوةبشار«نسخه خطّي   بهنگاهي
  •م صف آراي و مر♦يعصمت مومٰن

  دهيچک
بان و ي، از دانشوران و اد)ق ه ١١٠٣-١١٨١ ـ  پسِر أبوطالبيعل محمد (يجيِن الهيحز

ن بوم و بر است؛ ين روزگاران ايتر ده رنگي از شوريكي در يرانيهنرمنداِن بزرِگ ا
ها و تندباد حوادث  يزيتم يرا در سموِم بلت ي است كه چراِغ فضل و فضيكسان از

 يكين را يران، حزياغلب اهل فضل در ا. گوناگون در پناه گرفتند و فروزان نگاه داشتند
 يكي، ي شاعرين شاعر بوده است، وليالبتّه حز. دانند ي مياز شاعران سبك هند

متَضَلِّع و  يد دانشمنديحق با  بهن رايحز.  اوستيت فرهنگيجوانب چندگانة شخص از
  .نشمنْد قَلَمداد كردي بيذوفنون خوانْد و مهمتر از آن، دانائ

 ي مصطٰفمحمدت حضرت ين اثبات خاتمييست در تبيا  نسخهيمعرف حاضر ةنسخ
 نبوت يعصدق مد  بهل علمي تحصيز در چگونگيم و نسلّ آله و له وي اهللا عيصلّ
  .تافته اسير يل واضح تقرين قاطع و داليبراه با

مهمقد  
 ن خود رايزده و غمگ  ساخته و دل غربتي را در هندوستان سپريدين مدت مديحز
داده و مفتخر و مغرور  ين ميا تسکياالول يش ولياء و ستاياالنب حضرت خاتم  بهتوسل با

سروده  يم را مسلّ ه و آله وياهللا عل صلّيغمبر اکرم ي سومنات هم مدح پةبوده که در بتکد

                                                   
 .دهلي, رساني دانشگاه دهلي دانشجوي دکتري کتابداري و علوم اطّالع  ♦

  .دهلي, دانشجوي دکتري روانشناسي باليني دانشگاه دهلي  •

 



  »ةالنبوةبشار«نسخه خطّي  نگاهي به  ٤٧٧

  

اعتقاد  شيخ حزين الهيجي كه به
 خود ة تازةشناسان در شيو سخن
در قياس  اي ارجمند دارد، مرتبه
ديوان  ديگر استادان متقدم، به  با

الغيب و معاني و مضامين و  لسان
ه اوزان و قوافي او بيشترين توج

 .را داشته است

وان او ي هم مسلّط بوده و در ديزبان و ادب عرب  به بلکهيتنها بر زبان فارساو نه . است
 زمانه و يهايل گرفتاريدل  به ظاهراًيجين الهيحز .شود يده مي ديزبان عرب  بهياشعار

 باشد که ين کسيد او نخستيرود شا ي م هنديسو  به, که داشته استيسرنوشت خاصّ
 آمده و ستوه  بهرانياز وضع ناهموار و سخت ا

وه يش  بهيکرده است که اصالحات ي مآرزو
ش انجام دهد و خود يان در کشور خوياروپائ

, رانيدارد که در ا ي من باره اظهاريبصراحت در ا
 ببخشد وجود ي که بتواند اوضاع را سامانيکس

ن و ينکه از مردم فرنگ که در قوانيندارد مگر ا
 ش استوارنديطرق معاش و ضبط اوضاع خو

  . را نظام بخشدين آشفتگيواند ا بتيکس
 ي قابل توجه در زندگيها گر نکتهياز د

 آنها يگر مذاهب از منابع اصلي و شناخت ديي آشناي است که او براين کوششيحز
اند و ذهن و  ژهيل ويشه و تحلي است كه خود صاحِب انديانجام داده است از كسان
 از پژوهندگاِن يكيِر يتعب  به،يو. نبار نشدهِگ اسالِف نامدار گرايزبانشان تنها از مرده ر

ِخ فكر ي كه تارين استقالل در عصرياست؛ و ا» ي و ذوقياستقالل فكر«معاصر، واجِد 
  .ار گرانبهاستيِب جمود و خُمود افتاده، بسيو فرهنگ در سراش

دهد كه  ي نشان مي ويِخ علميها و فهرسِت مشا ياندوز گزارِش دانش  بهينگاه
 برخوردار يا ژهيو اِزي از امتي و فلسفيالِت كالميالِت او هم جنبة تحصي تحصبن در از

گر ي از ديا پاره  بهنسبت دينما يها فرام دسِت كم چندان كه گزارش بوده و آشكارا
ز ين متصوف نيخ حزيش . كرده استيتر الِت شاخصيدانشها، در فلسفه و كالم تحص

ت را ين شخصيانة اير جنبة صوفي او، بناگزي و كالميِت ِحكميشخص  بهنظرهست، و در
  .دهد يدست م  به كه از احوال خوديهائ  و گزارشيكه در آثار و اشعاِر و زين

گلشن  ، بريم عرفانيد مفاهي را ماند كه در آن خورشي، تابلوئيجين الهيشعر حز
تابد و در ذهن، شور و عشق سبك  ي مي و سادگيروشن  به،ي هنريگلها  بهآراسته

 ي تداعي سبك خراسانيسادگ  با ويوه هنريش  بهي سخنوريشهاي را در جامه آرايراقع



  ٤٧٨  قند پارسي

  

 ي را دارد كه دربردارنده عناصر ادبيل كننده سبك هندين سبب، نقش تعديبد. كند يم
م، اشعار او مجمع يتر بنگر اگر گسترده.  استين سبك و نهضت بازگشت ادبيا

 سبك ي و عرفاني عشقيها ، مضموني سبك خراساني روانيعني مختلف است،يسبكها
ش يوه اغلب شاعران پيش  بهشي را در خود دارد و كمابيل سبك هندي، تمثيعراق
 و قطعه، ي، رباعيده، مثنوي غزل، قصيها ان قالبي نموده و از ميآزمائ طبع خود، از
ن يحز.  داشته استيشتريق بيد لفظ و چه معنا و مضمون، توفي، چه از ديغزلسرائ در

، حافظ، ي، مولوي چون سنائياستقبال شاعران بزرگ  بهايش يها  از غزلياريبسدر 
ز از ين نيا .ا شعر آنان را جواب گفته استيرفته  …، صائب وي، بسطاميفروغ

 ني است، بنابراي و دوره بازگشت ادبين سبك هندينابي شاعران دوره بيهايژگيو
  .مي ندانيرو سبك هندين را كامال پيم حزيتوان يم

 ارجمند يا به خود مرتة تازةويشناسان در ش اعتقاد سخن  به كهيجين الهيخ حزيش
ن و اوزان و ي و مضاميب و معانيالغ وان لسانيد  بهگر استادان متقدم،يد  بااسيدر ق دارد،
 وان او،يات ديفهرست غزل  بهي اجمالينگاه. ه را داشته استن توجيشتري او بيقواف

استقبال او از   بهن از حافظير حزيثأحوزه ت .دهد ي مه را نشانر و توجيثأن تيگستره ا
ف يحفظ وزن و رد  باات اويگر از غزلي محدود نمانده است بلكه شمار دياوزان و قواف

ن ي و مضامين معانيتر عمده. وه حافظ سروده شده استيه در همان شير قافييتغ  باو
رد استفاده قرارگرفته است كه  مختلف مويها گونه  بهخيوان شيخواجه در سراسر د

 ير و تقابلهايا و تزوير  بازيزاهد و محتسب و ست خ،ي، شيتوان نقد صوف ي مان آنهايم از
كده و مانند آنها كه سكه تمام يان خانقاه و خرابات و صومعه و ميخاص حافظ م

ن ي و مضامين معانيخ ايش. ن است، اشاره كردي بنام خواجه مزيارش در شعر فارسيع
  .كار برده است  بهشي خوير در غزلهايياندك تغ  بان الفاظ خواجه و گاهيع  باا گاهر

 و ي و نظامي شاعران بزرگ همچون عنصرةي خود را همپاييده سراي در قصيو
ش يداند و در ستا ي مي اصفهانالدين  و كمالي و حافظ و سلمان ساوجي و سعديانور

 شاعر عرب را از هم يلميار ديم مهه و سلّه و آلي اهللا عليغمبر اكرم صلّيخاندان پ
ن شاعران، نام شاهان و يسخن ا گردد كه از بركت ير مشمارد و متذكّ يفان خود برميرد

 .د مانده استي روزگار جاوةان و مشوقان آنان بر صفحين و حاميسالط



  »ةالنبوةبشار«نسخه خطّي  نگاهي به  ٤٧٩

  

 .ار برخوردار استيع بس در موضوعات مختلف از تنويجيم الهيفات حکيتأل
  :ب حروف الفبا عبارتند ازيترت به يفات ومصنّ

عت ي دهنده حکمت و شريت و آشتيقت حکمي در حق:)يفارس( نه حکمتييآ .۱
  .اسالم است

 .سه برهان  باابطال التناسخ .٢
ن را در پنج فصل ي اصول د:)يفارس( اصول خمسه  بهن معروفياصول د .٣

 .ان کرده استيب)  معاد٥ امامت ٤ نبوت ٣ عدل ٢د يتوح ١(
عت و يان حکمت و شري دادن مي در آشت):يعرب( احلکمة  الکالميفالفةالفرقه  .٤

 .در دوازده فصل,  و قرآنيعي و اخبار شيان مسائل فلسفيسازش م
 . استمؤلّف خود »نيالصالح جمال«ص کتاب ين کتاب تلخي ا:حتفةاملسافر .٥
به عن يالر کشف«است از کتاب اي   ترجمه):يفارس( ف احملبةيا تأليةالصحبة يتزک .٦

 .مه و ده فصلک مقدي در يد ثانيف شهي تأل»بةيالغ اماحک
, برده ن کتاب نامين در سوانح خود از اي حزيعل محمدخ ي شاگرد او ش:هيتق .٧

 .١دا نشدياز آن پاي   نسخهيول
باچه و دوازده باب مشتمل بر يشامل د, اراتي در دعا و ز:نيالصالح جمال .٨

 آن فراوان يخطّو نسخ ده يطبع رس  بهن کتابيا. دو فصل  ويکصد و سي
 .است

 ١٧٣/٥عه ياست که در الذر) در مکنون(ن کتاب همان ي ا:االعتراض جواب .٩
 .ن عنوان ذکر شده استيا با

 در رد گفتار ):يعرب( ا النفس الناطقهيا رسالة در جترد نفس ناطقه يقةالنفس يحق .١٠
ن يا. فسکند و رد ادله آنها و اثبات تجرد ن ي ميد نفس را نف که تجريکسان
 . مختلف در فهارس ذکر شده استيعنوانها  بارساله

اما ,  از آن نامبرده شده٢٢٩/٦عه ي در الذر:يض کاشاني فيه بر وافيحاش .١١
 .امديدست ن  بهاز آناي  نسخه

                                                   
 .١٦ ص, ل ديوان حزينمندرج در او, ن سوانح حزي؛١٨٤السماء ص  نجوم؛٤٠٤/٤ الذريعه: رک  .1



  ٤٨٠  قند پارسي

  

 )ع(ي بر آنکه اگر حضرت عليعه مبني در رد اعتراض بر ش):يفارس( در مکنون .١٢
ن کتاب در يا. ن کردي چن)ع(نيمام حسام نکرد پس چرا ايار و انصار قيسبب  به

 . ذکر شده است»االعتراض جواب«عنوان   با١٧٣/٥عه يالذر
 .العلماء از آن نام برده شده است اضي در ر:بهي بعض مسائل الغيرسالة ف .١٣
 مباحث و مسائل فلسفه را پس از مؤلّف ):يعرب(الحکم  عيالکلم و بدا عيروا .١٤

. ان کرده استيب) ةمشکو(عنوان   باصدن مقيدر سه باب و در چند, مهک مقدي
 .١ف نموده استيتألهجري  ١١١٠ا آن را در سال يگو

 يفارس  بهرده و فرموده کهب از آن نام ١٩٧/١١عه ي مرحوم آغابزرگ در الذر:زکاة .١٥
 . هفت فصل استياست و دارا

مه و سه مقصد و سه ک مقديدر ,  شامل مسائل فلسفه):يعرب( زواهرالحکم .۱۶
  . چند مطلبيام داراهر کد, باب

ک ين جهان در يمسأله رجعت و بازگشت مردگان در ا, )يفارس( سر مخزون .١٧
کدام جماعت رجعت-٢ ؛ اثبات وقوع رجعت-١(مه و چهار فصل مقد  
 و يمورد بررس) ت رجعتيفي ک-٤  وت دولت اهل رجعتمد -٣؛ کنند يم

 .اثبات قرار گرفته است
 دو ):يفارس( ه اوردها اهل احلکمةيبان شافورد لبطالن احلکمة و جوايسؤاالت  .١٨

 دانشگاه تهران ٧٦٩٨ که در ضمن مجموعه ش, پرسش است در دفاع از فلسفه
 يجيا از حسن بن عبدالرزاق الهيدر دو صفحه قرار دارد و فهرست نوشته گو

احتمال   بهي آن ممکن نشد وليبررس,  نبودياصل نوشته دسترس  به چون.٢باشد
باشد که در آن چند سؤال  ي ممؤلّف »حکمت ةنييآ«ِل صل او از فياد قسمتيز
 .ه فلسفه را مطرح و جواب داده استيعل

رده و گفته که در سه جلد ب آن نام  از٣٤٩/١٣عه ي در الذر:هيفه سجاديشرح صح .١٩
 .دهيان نرسيپا  بهيقطور است ول

                                                   
  .٢٥٩/١١ الذريعه  .1
  .675/۱۶ فهرست دانشگاه تهران  .2



  »ةالنبوةبشار«نسخه خطّي  نگاهي به  ٤٨١

  

کرده ان ي را در پنج باب بي مسائل اعتقاد):يفارس( نينه دييا آين يقيشمع  .٢٠
 آن يخطّده و نسخ يطبع رس  بهش در تهران ه ١٣٠٣ن کتاب در سال يا. است

 .فراوان است
 از آن نام ٣٩٩/١٦عه ي مرحوم آغابزرگ در الذر:فهرس ابواب قطعة من الوايف .٢١

, يض کاشاني في از ابواب وافي است بر قسمتييبايبرده و گفته که فهرست ز
 .مؤلّفشوهرخاله 

ن بخش يا, ات تهرانيدانشکده اله] د٨١١[ مجموعه شدر. ِقدم و حدوث عالم .٢٢
نگار گمان کرده  فهرست.  ذکر شدهمؤلّف) حکمت ةنييآ(درفصل پنجم از کتاب 

ن عنوان ذکر کرده و مرحوم آغابزرگ يا  با است و آن راين رساله مستقليکه ا
فهرست : رک. استعه ذکر نموده ينقل از فهرست دانشکده در الذر  بهآن را

 .٥١/١٧ عهيالذر؛ ١١٠ص, ات تهرانيدانشکده اله
 آن را ذکر نموده و گفته که ١٠٦/٢١عه ي آغابزرگ در الذر:هيالدرا مصباح .٢٣

آن ارجاع   به»يالهد حيمصاب« در کتاب مؤلّفباشد و  ي مموضوع آن در حکمت
 .دي نگرديياز آن شناسااي  نسخه. داده است

 مه و سه بابک مقدي مسائل فلسفه در ):يعرب( يالمٰن حي و مفاتيالهٰد حيمصاب .٢٤
 .ان شده استي ب»مصباح«ن يعناو با

ف مسافر را در مورد اقسام سفر و اقسام قصر ي وظامؤلّف ):يفارس( ةاملسافريهد .٢٥
  .ان نموده استينماز و روزه در چهار فصل ب  بهقو اتمام و احکام متعلّ

   نسخهيمعرف
.  استي بعدين در مورد نبيشيامبران پي پيامبران، گواهي پي شناسائيها  از راهيکي

 خود، يا کتاب آسماني ثابت شود، در گفتار يل قطعيدال  با اونبوت که يامبريهرگاه پ
ت کامل، عالئم و مشخصات يصراحت و قاطع  با باشد،يز قطعي نيو  بهکه انتساب آنها

 نبوت يعمد  با,اديبدون کم وز ها ان کند و تمام آن عالئم و نشانينده را بيامبر آيپ
صدق گفتار   بهموجب حصول علم ،يح قاطع وين صورت تصري در ا,ديق نمايتطب
ت يعمدشود ي مي بعدنبو.  



  ٤٨٢  قند پارسي

  

ده است، در ي و روشن ثابت گرديل قطعيدال  بانکهيامبر اسالم عالوه بر اي پنبوت
 ات او در کتبيح و نام و خصوصي تصري ونبوتبر  ,زين نيشيامبران پي پيها ابتک
 ةل درباري که تورات و انجي بشارتيعني ,ن مسئلهيص شده است و ا مشخّ»نيعهد«
 ةن دو کتاب را درباريه بشارات اي از فضال و علما کليگروه . داده است)ص(امبر اسالميپ

ان يق، خدمت شاين طري کرده و از ايورآامبر از موارد مختلف آنها گردين پيآخر
  .اند  مسلمانان انجام دادهاسالم و  بهيريتقد

 )ه ۱۱۸۱-۱۱۰۳ (يجين الهي حزمحمدخ ي از ش»ةالنبوةبشار«عنوان   با١ حاضرةنسخ
گل   بهنيق الوان مزاورا  با ويزبان فارس  به سطر۱۸ , برگ۱۳ ,ق خوشيخط نستعل با

خ يتار  بهشنگرف  به اشاره و بشارهيسربندها  باشنگرف و الجورد  بهني رنگيبرگها
 و هر اشاره مشتمل بر سه اشاره.  در شهر الهور کتابت شده استهجري ۱۱۴۰صفر 
 بن عبداهللا محمدا ياالنب خاتم ,ي نبنبوتان اثبات ي و ختام، در ب چند بشارتيدارا

  : و آله استهياهللا عل صلّي
ر يل اربعه و سايه و انجيبشارات متکاثره که در تور ن موضع از اشارات ويچند”

 آن حضرت نبوت واضح است بر يک شاهديوارد شده و هرکتب اهل کتاب 
 )۳ برگ(. “ستير نشان را انکار آن متصويه اگون چيه و آله و هي اهللا علصلّي
د ي سي علةان والصلويراالديمان و ارشدنا خي هدانا االي بسمله، الحمدهللا الذ:آغاز

ا بعد بدانکه عقل مجبول و من احٰم و آله امنا الرمحمده يب اهللا و صفياالنس و الجان حب
  …مفطورست و از بدو خلقت نوع انسان

نا اجعل خامته رب .…له شفاعهي جعلها اهللا وسةالنبوةت الرساله بشاريو مس…  :انجام
 .مورناأ

ق در باب احکام وضو و يخط شکسته نستعل  به موربيل نسخه خطوطيدر ذ
  .آن آمده است  بهت مربوطائااستفت

ه وارد شده والحال موجود و مسلم ي بشارات که در تورير بعض در ذکياشاره اول
  :ل استيشرح ذ  بهمشتمل بر پنج بشارت. ستيهوديبار اح

                                                   
 .شود نو نگهداري مي المللي ميکروفيلم نور، هندوستان، دهلي اصل نسخه در مرکز بين  .1



  »ةالنبوةبشار«نسخه خطّي  نگاهي به  ٤٨٣

  

ه السالم و انداختن يم عليبعد ار ذکر قصه مهاجرت هاجر و ابراه «:بشاره -۱
م ي هاجر بيهاجر گفت ا  به فرشته…ستن او مذکور استير درخت و گريز  بهليمعسا

  .)۴ برگ (»… که بزرگستي امتيکه ساختن او را برا ي براست…زيبرخ پس …مدار
م يه مذکورست بعد از ذکر مفارقت هاجر از ابراهيضا در توريا« :بشاره -۲

کنم  ي م من…ل را دور نمود ار خوديعم هاجر و اسٰمي که ابراه…الم و ساره الس هيعل
  .)۴ برگ( »…ي آنکه خلف توست انتهيم براي گروه عظيزک را برايپسر کن
ر ينا و اشراق من ساعي اهللا من سيتجلّ … واردستهيضا در توريا« :بشاره -۳

  .)۵ برگ(» …واستعلن من جبال فاران
 لياسرائ ي ارباب اهل رجفه و عموم بنيموس  بهه خطابي هم در تور:بشاره -۴

 و قرار دهم شاني مثل تو از برادران ايغمبريشان پي ايزم براين برانگيپس از ا: ديفرما يم
  .)۶ برگ(» …کالم خود را در دهان او

دم او را و يبسار گردان  برکت دادم و…گر مذکور استيدر موضع د« :بشاره -۵
  .)۷ برگ(» …لي جليعطا کنم او را گروه. ن زاده شود از او دوازده بزرگيپس از ا

و   استي نصاريل وارد و مسلم علمايکه در انج ي در ذکر بشارات:هيثان اشاره
  .مشتمل بر چهار بشارت است

 يکوتر است براي رفتن من ن…يسوياز آنجمله مذکور است از مقاله ع« :بشاره -۱
  .)۷ برگ( ١»…طي شما فارقليسو  بهديآ ي نمروم ي نمشما بدان سبب که اگر من

  .ه و آله استي اهللا علصلّيا يبشارت خاتم االنب  بهمراد
اد يد بيرد مرا باي اگر بپذ…ستيسويه عل مسطور ومقاليهم در انج« :بشاره -۲

  )۸ برگ( ٢»…طيشما عطا کند فاقل  بهخواهم از پدر خود که ي مت مرا و منيد وصيدار
ح و ي اصحاب خود را فرستاد نزد مسيٰيحي چون …هم مسطورست« :بشاره -۳
د يکن د باوري اگر خواه…ميرتو را منتظر باشيا غي آن موعود و يا توئيد که آيپرس
  .)۸ برگ( »…ل خواهد آمديکه ا يبراست

                                                   
  . م۱۸۳۷چاپ لندن , ۱۶-۱۵ جمله ۱۴نجيل يوحنا باب   .ا1
  .۲۶ جمله ۱۵نجيل يوحنا باب   .ا2



  ٤٨٤  قند پارسي

  

  . و کتاب و رسولستي آمدن وحيمراد از آمدن حق تعال
  منيالقدس است که خدا ط روحيضا مسطورست که فرموده فارقليا« :بشاره -۴

فرستند او  ي منکه فرمودهي مراد از ا…زيم کند هر چيشما تعل  بهنام من  بهفرستد او را يم
  .)۸ برگ( ١»…فرستد ي م مثل من برسالت او رايعنيرا بنام من رسالت 

  .ر کتب و شامل هفت بشارت استيگر از سايه در ذکر چند بشارت دلث ثاةاشار
ده شده آنچه يالم دالس هير داود علي که مزامي معتبر نصاريها هدر ترجم« :بشاره -۱

نکه اعالم کند ي خدا بفرست صاحب راه و جاعل سنت را تا اين است ايمضمون آن ا
  .)۸ برگ( …»يدم را که او بشرست انتهمر

که  يبراست …ن استياش ا ضا در زبور مسطورست که آنچه ترجمهيا« :بشاره -۲
 و امتها بر رو درافتند در تحت …ست و سوار شو بر کلمه حقي و سپاس تو عاليروشن

  .)۹ برگ( …»يفرمان تو انته
ن است، چون يه آن االم است که ترجمالس هير داود عليهم در مزام« :بشاره -۳
 آنکه ي همه امتها اطاعت او کنند برا…ا و از نهرها تا آخريا تا دريز بگذرد از دريبرخ

  .)۹ برگ(» …تر از اوير را از آنکه قويف فقياو نجات دهد مغلوب ضع
 ز بطناز و نظر کن تا چهي برخ…ل کالم او مذکوريا در ذيدر کتاب شع« :بشاره -۴

  .)۹ برگ( …»نديآ ي مشي دو سوار ازپ…ينيب يم
 م ظاهراًسلّ ه و آله وي اهللا علصلّيغمبر يالم و پالس هيح عليمس  بهن بشارتيصراحت ا

  .است
ن است بنده من که از يا مذکور است آنچه ترجمه آن ايهم در کتاب شع« :بشاره -۵

  .)۹ برگ( …»ياو خشنودم فرو فرستادم باو وح
 را ين نشاني اهل زميکه برافروزم برا ياست براستيضا در کتاب شعيا« :بشاره -۶

  .)۱۰ برگ( »…يند انتهي شتابان آ…که بخواند

                                                   
  . م۱۸۳۷چاپ لندن، , ۲۶-۲۵، جمله ۱۴وحنا، باب نجيل ي  .1



  »ةالنبوةبشار«نسخه خطّي  نگاهي به  ٤٨٥

  

 جاتر اهللا …الم الس هي از کالم شمعون عل…ده شديهود ديدر اخبار « :بشاره -۷
 …»ح امتهيحه و تسبياالرض من تسب. ان من جبال فاران و امتالت السمواتيبالب
  .)۱۰ برگ(

کتمون احلق و ي. ستيم از آن حاکي حکقرآن چنانست که بدانکه اهل کتاب« :و ختام
 .»…ک بناهم باحلقي و حنن نقص عل…رفون الکلم عن مواضعهحيعلمون و يهم 

  .)۱۰-۱۱ برگ(

  منابع
  . چاپ اصفهان،المعاصرينةتذكر ,)١٣٣٤ (محمد علي شيخ حزين الهيجي، .١
ليل و تصحيح علي ، تحتاريخ و سفرنامة حزين، )١٣٧٥ (حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢

 .دواني، چاپ دواني

  .ام، مقدمه و تصحيح بيژن ترقّي، چاپ دوم، خيديوانحزين الهيجي، شيخ محمد علي،  .٣
٤. دراستگو، سي٤٣ شمارة,  پژوهشآينه، مجلّة شاعري در هجوم منتقدان ,)١٣٧٦ (د محم.  
  . تهران، ميراث مکتوب، نشر سايه،کتابشناسي حزين الهيجي، )١٣٧٤ (سالک، معصومه .٥
  .٢٣ ، مجلّة كالم اسالمي، شمارةنکات کالمي در شعر حزين الهيجي ،)١٣٧٦ (ق، مهديمحقّ .٦
ات  زبان و ادبيةات حزين الهيجي، فصلنامسبک غزلي نگاهي به, )۱۳۸۱( مشيدي، جليل .٧

  .۱ ةفارسي؛ شمار
 نهآيمجلّة , الغافلين شعر حزين الهيجي صاحب کتاب تنبيه، )١٣٧٥ (ناصح، محمد مهدي .٨

  .٣٨ شمارة, پژوهش
 العارفين  رياض,)ش ١٣٠٥( ,)ه ١٢٨٨ :م(طبرستاني، رضا قلي خان ولد آقا هادي  هدايت .٩

  .، چاپ تهران)م ١٨٤٤/ ه١٢٦٠: تأليف(
  حسين تصحيح شريف مقدمه و،الشعرا رياض، )١٣٨٠ (واله داغستاني، علي قلي خان .١٠

  . رضا رامپورةقاسمي، کتابخان
  
  
  



  ٤٨٦  قند پارسي

  

  
  ةالنبوةي بشارعکس آغاز نسخة خطّ



  »ةالنبوةبشار«نسخه خطّي  نگاهي به  ٤٨٧

  

  
  ةالنبوة نسخة خطّي بشارانجامقبل از عکس 



  ٤٨٨  قند پارسي

  

  
  ةالنبوة نسخة خطّي بشارانجامعکس 



  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

                                                   
 .۱۴۸ص , الشّعرا نکات  .1

 .۲۷۹ص , الفصحا رياض  .2

 .۱۷۴ص , ۲ ج ,مجموعة نغز  .3

 .۱۷۸ص , خار گلشن بي  .4

 .۱۳۸ص , تذکرة هندي گويان  .5

 . الف۲برگ , الشعرا محاکمات  .6

 . الف۱۵برگ , همان  .7

 .۱۱۷ص , يادگار شعرا  .8

 .۱۱۷ص , يادگار شعرا  .9



  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
                                                   

 . الف۲برگ , الشعرا محاکمات  .1

 .۱۱۷ص , يادگار شعرا  .2

 .۵۸ص , مخزن نکات  .3

 .۵۸ص , مخزن نکات  .4
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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

  



  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥٠٥

  

ات خطّيهاي  في نسخهمعرحزين الهيجي در مركز کلي 
  هندوستان, فيلم نورميکروالمللي  بين

  ∗ارپور بندرآباديفاطمه عطّ
ذير قرن پي نا شاعر و مبارز خستگ, عارف, عالم, علي حزين الهيجيمحمديخ ش

جهان   بهچشم در اصفهان هجري ۱۱۰۳ االخر دوازدهم هجري در بيست و هفتم ربيع
، از آن شهر فراري شد هجري ۱۱۳۵اصفهان در سال   بهبعد از هجوم افاغنه. ١گشود

سوي   به از ترس نادر شاههجري ۱۱۴۶تي سرگرداني در سال پشت سر گذاشتن مد باو
  .عنوان مأمن و مأواي خويش برگزيد  بههند رفت و بنارس شهر مقدس هندوان را

 ٢ پسر لچهمن و رام است اينجا,منهر بره  اـت اينجـام اســبد عـروم معـنارس نـاز ب  
س پ در سن هفتاد و هفت سالگي هجري ۱۱۸۱االولي  شب يازدهم جمادي او در

 در بنارس دار فاني ,تاز حدود سي و پنج سال گذران عمر در سرزمين هفتاد و دو ملّ
 .٣ مدفون شد,ه فاطميان بنارس ساخته بودرا وداع گفت و در آرامگاهي كه خود در محلّ

عارف معروف ) ه ۷۰۰ :ف(  ابراهيم زاهد گيالنيالدين  از احفاد شيخ تاجحزين
 و قرآنفراگرفتن  ي به دانشمند و متّقيا پرورش در دامان خانواده باو . قرن هفتم است

تورات پرداخت و در محضر پدر و  ل وي کتب مقدس چون انجة و مطالعيعلوم قرآن
، ين قاري، ملک حسيرازي شمحمدشاه  ا چون ملّيآور عم بزرگوارش و استادان نام
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  ٥٠٦  قند پارسي

  

 الدين رزا کمالي، مي مازندرانيهاد ، آقايالني گالدينخ بهاءي، شيطالقانهللا ا ليخ خليش
ب يب، شعي طبيحاي، مسيد حسن طالقانير سي، امي طاهر اصفهانمحمد، حاج يفسو
 گوناگون يها ، دانشي صادق اردستانمحمد  و موالنايرازي شهللا ، موالنا لطفيميکل

، أت، طبير، هيث، عرفان، تفسيد، قرائت، حديصرف و نحو، فقه، منطق، تجومانند 
 سفر با را فراگرفت و ي و عمليم زرتشت و باالخره حکمت نظريات، تعالياضير
اي چيد و آثار   حجاز و عراق از هر خرمني خوشه,هقار  شبه,شهرهاي مختلف ايران به

يادگار گذاشت  به و نثر در عربي و فارسينظم  بهدي را از خودمتعد.  
 ،دستورالعقال، حزين عاِترقّ، نامه فرس، الشياطين  رجم:حزين خالق آثاري منثور چون

، المعاصرينةتذكر، االحوالةتذكر، الحيوان خواصرساله در چگونگي مرواريد، رساله در 
وان اشعار، ، ديحزين تاريخ، الشعراةتذكر و كتبي در نظم چون … والقلوب مفرح
، خرابات،  ثانيةحديق، صفير دلهاي  ، قطعات و مثنويغزليات شامل قصايد، کليات

  .العاشقين است االنظار، فرهنگنامه و تذكارات ، مطمحچمن و انجمن
 از ,الشعرا رياض ة در تذكرـ دوست و معاصر حزين ـعلي قلي خان واله داغستاني 

  :كند  مياو اين چنين ياد
  سخن راةايپثل او در روي زمين وجود ندارد و سخنداني مالحق امروز ”
جامع انواع طرز . زند  مي رفعتش پرتصورجايي رسانيده كه شهباز انديشه در  به

  .١“ستي اقسام روش اين فن در عهد خود اسخن و حاو
كند   مي ضرورت ايجابـ  حزينکليات خطّيفي نسخ معر ـبنابر موضوع مقاله 

  . حزين داده شودکلياتمورد توضيحي مختصر در 
 قصايد، قطعات و ,غزليات مشتمل بر  و حزين مبتني بر ديوان چهارم حزينکليات

حزين تدوين چهارمين ديوانش را در دوران اقامتش در مشهد شروع كرد . مثنويها است
در سه ديوان قبلي او ـ   بيت است۶۵۰۰ حدودكه   ـو ابيات مندرج در ديوان چهارم

  :كند  مياي كه خود عنوان گونه  به.نيستند

                                                   
 ، تصحيح پروفسور شريف حسين قاسمي، كتابخانة رضا رامپور،الشعرا رياضواله داغستاني، علي قلي خان،   .1
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  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥٠٧

  

نيامده، پريشان و ريخته هاي يتيم در آن سه عقد شاهوار درو چون دامني از گهر”
انتظام آن گماشته در اين درج گراني   بهبود، سلطان وقت، خازن انديشه را

  .١“گذاشت
  :كند  ميو تاريخ تدوين آن را اين چنين ذكر

 ٢كه گشت نسخه ديوان چهارمين سپري  بودريـنج هجپنجاه و هزار و يكصد و پ  
ا اشعار او رواني و شيوايي سبك اينكه شاعر سبك هندي است ام باحزين 
هاي سبك هندي را در   مضمونهاي عارفانه و عاشقانه سبك عراقي و تمثيل,خراساني
ها و  آرايشگري باالتهاب سبك عراقي را  او در شعر خود اشتياق و شور و. خود دارد
هاي سبك هندي آميخته است و چون شيوه استفاده او از اين  پردازي مضمون

سادگي و پرهيز از  باها همانند آثار سبك خراساني توأم  ها و مضمون پردازي آرايشگري
بنابراين سخن او . توان او را تعديل كننده سبك هندي دانست  ميف و تصنع استتكلّ

 از سوي ديگر متضمن ويژگيهاي از يك سو دربردارنده عناصر ادبي سبك هندي و
  .نهضت بازگشت ادبي است

در  .ر بيشتري داشته استاو از ميان قالبهاي مختلف شعري در غزلسرايي تبح
اشعار سعدي و حافظ دارد و اگر نگوييم   بهسبك عراقي و  به گرايشي فراوان,غزلهايش

 ةا كرد او در زمرعتوان اد  مي طعم شعراي سبك عراقي است، بدون ترديد,طعم شعر او
و  .شعرايي است كه از غوامض شعري بعضي از شاعران سبك هندي بر كنار است

حافظ و   به او خاصّةه و عالقم است كه اقامت چند ساله حزين در شيراز و توجمسلّ
  .ر بوده استسعدي، در اين رواني و روشني غزل او عاملي مؤثّ

الهام  باحافظ و غزلهاي موجز خود را پيروي از   بهحزين غزلهاي عارفانه خويش را
نحوي بسيار دلنشين سروده و پس از سعدي و حافظ تأثير موالنا در اشعار   بهاز سعدي
نظيري نيشابوري و ,غزلهاي شاعراني چون عراقي .موالنا نمايان است  بهه اواو و توج 

ط او تضمين شده استشاه قاسم انوار توس.  
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  ٥٠٨  قند پارسي

  

هاي مطول و  سرودن قصيده باي بسزا دارد و  در سرودن قصيده نيز تبحراو
ظهور رسانده   به مهارت و استادي خود را در قصيده نيز,هاي دشوار آوردن قافيه با

قه، نيمي از آنها در مدح موالي جزء چهار قصيده متفر  بهميان چهل قصيده او از. است
 و .و پيشوايان دين است و بقيه در مدح پروردگار و پيامبر و ديگر بزرگان )ع(قيان عليمتّ
ا مثنويهاي او عبارتند ازام:  

نثر كه حزين در سال   بهاي ديباچه با بيت ۶۷۰ حدود مثنوي عرفاني :صفير دل
  .١ سروده استه ۱۱۷۲

 مثنويي عرفاني كه :البدايعيعةالبديعه يا وديعة دومين يا ودةثاني يا حديق ةحديق
 سروده است و در آن از هجري ۱۱۷۳ال  سنايي در سةالحقيقيقةحد تقليد از  بهحزين

  :كند  ميهفتاد سالگي خود ياد
 مشت خالي مرا پر از باد است وار هفتاد استـعمر هم در ج

ثرات اشاره نات و کي ذات واحد در تعيقت ظهور و تجلّيحق  بهاو در اين مثنوي
  .داند ي ميو شجر طور هست ي جمال و جالل الهةنييدارد و انسان را آ

اي نكرده است و از بيت  نام اين مثنوي اشاره  بهكند كه حزين  ميسف عنوانابن يو
  :توان برايش برگزيد  مي ثاني راةزير نام حديق

 » دومينةـحديق«دي ـطلبي ع حزينـم ز طبـعندليب قل
 »دومين ةحديق«بهتر است ) ۱۹:۱۵۷ (الذريعه آقا بزرگ تهراني در ةو بنا بر گفت

  .٢ناميده شود
اي كه در  ثنويي كوتاه در چهار صد و هفتاد بيت كه نام آن را از واژه م:خرابات

  .٣اند سرآغاز آن آمده، گرفته
 كه شست از دلم لوث طامات را ات راــرابـر خـيـت پـاسـناهـث

كند  ميا حزين خود عنوانام:  

                                                   
، سيزده جلد، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، هاي خطّي پاكستان فهرست مشترك نسخه: منزوي، احمد  .1
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  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥٠٩

  

 و آن نوع سخن گستري رغبت افتاد شروع سعدي بوستانطرز   بهو در آن مرا”
 و يك هزار و دو صد بيت …وده آن مثنوي را خرابات نام نهادمدر گفتن نم
١“ا صورت انجام نيافتگقته شده ام  

 در سن ه ۱۱۴۳سال   به بيت كه حزين۳۰۰ حدود مثنوي عرفاني :چمن و انجمن
  .٢سي و هفت سالگي سروده است

 حدود نظامي گنجوي كه االسرار مخزنتقليد از   بهاي كوتاه  مثنوي:االنظار مطمح
  .٣ بيت است۱۱۲

  .٤ بيت است۳۵۰ مثنويي كوتاه در :فرهنگنامه
 نظامي »ليلي و مجنون«مثنويي است در برابر : العاشقين العاشقين يا تذكاراتةتذكر
گردد كه او   مي حزين استنباطکليات ةاز مطالع. ٥ بيت۱۴۰۰ حدودگنجوي 

  .٦ از چهل سالگي سروده است را بعدالعاشقينةتذكر
 تن ماند ز جنبش و قوا رفت وفا رفت  بيچل سال ز عمر

 و ميراث فرهنگي و خطّي نسخ ةت واالي احياءكنندهم  بهفيلم نورميکرودر مركز 
 شش نسخه از ,پيري  جناب دكتر مهدي خواجه,ادبي ايران زمين در خارج از كشور

  :شوند  ميفي وجود دارد؛ كه در ذيل معرحزين کليات
 ۱/۳۴ - ۳۱۰ و ۳۰۸ ة كتابخانةشمار  به حزين الهيجياي از ديوان چهارم نسخه -۱
 در مركز ۲/۴۳۱ و ۱/۴۳۱ ميكروفيلم ةشمار  به وه موالنا آزاد عليگرةاز كتابخان. اچ.جي

 ة نسخة ادام۲/۴۳۱ ةميكروفيلم نور است كه در واقع هردو يك نسخه هستند و شمار
نام   بهعليق كاتبيخط نست با سطري ۱۵ برگ ۵۷۲اين نسخه مشتمل بر .  است۱/۴۳۱

                                                   
المللي  بين، مركز )كتابخانة ادبيات اردو، حيدرآباد ( حزينکلياتنسخة خطّي حزين الهيجي، شيخ محمد علي،   .1

  .٣/٢١. دي.، شمارة سينو دهلي, هندوستان, ميكروفيلم نور
يقات فارسي ايران و پاكستان، ، سيزده جلد، مركز تحقهاي خطّي پاكستان فهرست مشترك نسخه: منزوي، احمد  .2
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  ٥١٠  قند پارسي

  

در صدر نسخه مهر .  نوشته شده است» امين بيك بن مرداد اهللا بيكمحمدداد بيك ولد «
  .  قلمي شده است كه قسمتهاي خوانده شده آن از اين قرار استخطّيو دست
 شيخ علي حزين كه کلياتالرحماني حضرت احمد شاه ابدالي خليفة …”

ر نموده الملك بدست خود محر وله قطبالد اب قطبف براي فرستادن نومصنّ
نواب احمد خان بنگش   بهبضاعت بخطاب حرفي از كالم خود نگذاشت فقير بي

  .“ احقر شدة واصل گنجخان…آباد  فرخة بلد…در رياست عظمه سلطاني
آن ذكر كرده كه اين چهارمين  در اي وجود دارد و در آغاز فهرستي يك صفحه

 , قصايد و مقطعات,ي اين نسخه مشتمل بر ديباچهر كلّطو  به.ديوان همايون فال است
  . مثنويات و خاتمه است,رباعيات ,غزليات متفرقات ,غزليات

  . نسخه در چهار برگ آمده و بعضي از صفحات آن محشي استةديباچ
  :آغاز ديباچه

 قدسي ةآوران كيهان خديو سخن و مفتاح ابواب فيوضات خمخان افتتاح نامه نام
اللسانان  حكمتش را رطب  بهمردافكن ستايش متكلمي است ذوالمن كه اعترافهاي  باده

  …مسبحان افالك همداستانند و با خاك ةيونانكد
  :فرمايد  مياو در ديباچه در مدح كالم خود

ــرآنم  ــاي همــت ب   حــزين از تقاض
  ام موجزن شد   ز شوري كه از سينه    

  شــكنج قفــس تنــگ دارد دلــم را
ــرامم   ــو خ ــك آه ــاك ره كل   ز خ

  تر از قنـد مـصري      هاي شيرين رطب
  درين قحط سال بالغـت حـديثي      
  چو برقع گـشايم ز رخـسار معنـي        
  كالم من از فهم شاعر برون است      

 ود راـعار خـه اوراق اشـم كـر آنـب

  كه خوان سخن را باخوان فرسـتم      
  زخـم جگرهـا نمكـدان فرسـتم         به

  مـرغ گلـستان فرسـتم       صفيري به 
  نـاف غـزاالن فرسـتم       شميمي بـه  

ـ  رطـب   به   سانان عـدنان فرسـتم    الل
  معجـز بيانـان قحطـان فرسـتم         به

  خورشـيد تابـان فرسـتم       فروغي به 
ــتم   ــان فرس ــان حكيم ــر ارمغ   مگ

 ١لقمان فرستم چو شيرازه بندم به
  .اتمام رسيده است  به هجري۱۱۵۵كند كه اين نسخه در سال   ميو ذكر

                                                   
 .سيد افاضل امير صدراهللا بن فموي رضوي در نجف اشرف فرستاد اين قطعه را حزين از هند به  .1



  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥١١

  

  يوان چهارمين سپرـ ديةت نسخـگذش  هزار و يكصد و پنجاه و پنج هجري بود  
 قصايد و مقطعات مشتمل بر يكصد و هفت قصيده و چهل و شش ,بعد از ديباچه

  .قطعه ذكر شده است
  :آغاز قصايد

 نقش ال در چشم وحدت بين من آالستي همـتـاسـتي غيـر نفي غيـرت يكـتاي بي
  :انجام قصايد

 افتاده قصير قيصران را دست از دامان كبريايت
  :آغاز قطعات

 پيش تو چون ننالم از جور آسماني غمخـوار عالمي تويا خاتم النّبيين 
  :انجام قطعات

 خامه كبري بدست و بنگاري رستي آنگه بدرد ما كه چو ما
 مذكور مشتمل بر يك هزار و چهار صد و چهل و چهار غزل است كه ةنسخ

  .در اين قسمت بعضي از صفحات افتاده است .اند ذكر شده باترتيب حروف الف  بهها قافيه
  :غزلياتآغاز 

 پايان درين طوفان شورافزا١درين درياي بي
 دل افـكنديـم بسم اهللا مجـريها و مـرسيها

  :غزلياتانجام 
  لختي حزين خمش كن٢دي ماه روزگارست

 دســتـان زن قـلـم را از داسـتـانســرايـي
 ذكر شده غزلياتعنوان متفرقات  با هفتصد و هفتاد و سه غزل ,غزلياتبعد از 

  .ستا
  :غزلياتآغاز متفرقات 

 گيرد رواني را كه سرو از مصرع من ياد مي حق تعليـم دارم خـوش قـدان بوستاني را

                                                   
 .ضبط شده است» پي«خه در نس  .1
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  .و مواردي نظير اينها است» كوس اين«جاي  به» اينكوس«اسم مثل  متّصل نوشتن ضمير اشاره به



  ٥١٢  قند پارسي

  

  :غزلياتانجام 
اگر دريا و كان در دامن سايل كنم خالي اريهاـت مردانه دارم شرمسـحزين از هم 
  . نسخه مشتمل بر چهارصد و هشتاد و چهار رباعي استرباعيات

  :اعياتربآغاز 
 در راه تو خاك شد دل و ديدة ما اي چشم و چراغ جان غمديدة ما

  :انجام
 گرد از نفس نالـه فـروشـان بردي كوثر نسب است آب حيات سخنت

 خرابات ,) برگ۴۴(البديعه يعة ود,) برگ۲۱ (دل صفير مثنويهاي ,رباعياتبعد از 
و )  برگ۱۱(  فرهنگنامه ,) برگ۵ (االنظار مطمح ,)برگ ۱۰ (انجمن چمن ,)برگ ۱۶(

  .اند ترتيب آمده  به) برگ۱۵ (العاشقينةتذكر
  :آغاز مثنوي صفير دل

ي و اله خير دنا المصطٰفالم علي سيالس له الحمد في االخرة و االولي و. بسمله
  …الوري يك صفير دل

 سـپاس فـراوان ز ما يـار را ثناهاي شايسـته دلـدار را به
  :انجام

 صفير دل انجام يافت قلم با خ اتمام يافتـوره تاريـني س
  :البديعهيعةآغاز مثنوي ود

 وحـــده ال اله اال هـــو كلما يف الوجوه ليس سواه
  :انجام

 كلـــشـي يــزول اال هــو سرو برگ سخن سرايي كو
  :آغاز مثنوي خرابات

 كه شست از دلم لوث طامات را ثـنـاهـاسـت پيـر خــرابـات را
  :انجام

 خراباتيـان را درون شـاد باد فيـض بنيـاد باد بـات باخرا
  :آغاز مثنوي چمن انجمن

 دل دوزخ شرر را انجمن ساخت نام آنكـه آذر را چمـن ساخت به
  :انجام



  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥١٣

  

 پرداز محبـت زبانـش نكتـه دلـش گنجيـنة راز محبـت
  :االنظار آغاز مثنوي مطمح

 وشت كجاستخامشـي از زمرة ج اي دل افسرده خروشت كجاست
  :انجام

 جبين جهل داشت  به١نيل شقاوت  صبح خرد چون علـم خود فراشت  
  :آغاز مثنوي فرهنگنامه

 فـرازنـدة ايـن رواق كـبـود نام نگارنـدة هسـت و بود به
  :انجام

 صواب است مگشاي بيجا زبان ردانــن را ز نابخـن سخـنهفت
  :العاشقينةآغاز مثنوي تذكر

 ظلمـت بر شـرك از مـيانه  ـدانـه موحـ٢سـاقـي ز مي  
   :انجام

 محـروم مكن كمين گدا را نــوا را دريـاب حــزيـن بي
كند كه خاتمه را در   ميكاتب ذكر  خاتمه نسخه در سه برگ آمده است و,در پايان

  :قلم خود ثبت فرموده بود و او از خط مبارك ايشان نقل كرده است  بهحزين ديوانآخر 
 زانكه مـن بنـدة گنهـكارم  طمع دارمهركه خواند دعـا

 ه موالنا آزاد عليگرةاز كتابخان. اچ. جي۳۴/۴۸ – ۳۰۹ ة كتابخانةشمار  بهاي  نسخه-۲
خط   به برگي۲۲۰ ةاين نسخ.  در مركز ميكروقيلم نور است۱/۴۳۴ ميكروفيلم ةو شمار

غزلي  باآغاز آن افتاده و .  حزين استکليات غزل از ۷۲۲نستعليق و فقط مشتمل بر 
  .شود  مياين بيت شروع با

 سـت كه بود دل پر از حسرت ديـدار چنان ست و غم هجر همانست كه بود بزم وصل
  :مطلع باغزلي   بهو

 چو آه گـرم از دلهــاي آتشـناك برخيـزم جذب هوا از خاك برخيزم منم شبنم كه با
  :انجام باو 

                                                   
 .ضبط شده است» شقات«در نسخه اين كلمة   .1
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  ٥١٤  قند پارسي

  

 نشينم بر سر خم چون ز پاي تاك برخيزم يـز دارد هركسي جاهيدرين ديـر خمارانگ
فانه در بسياري از جاها كلمات كمرنگ و قابل خواندن پذيرد و متأس  ميپايان
  .نيست

نو و   دهلي,ي اردو انجمن ترقّة از كتابخان۲۶۶-۵: ۳/ ۳۴۵ كتابخانه شمارة  بهاي  نسخه-۳
  سطري و۱۹ برگ ۲۳۸ كه مشتمل بر ,نور در مركز ميكروفيلم ۲/۴۷ميكروفيلم شمارة 

  .خط نستعليق است به
 هزار و صد و , چهل و شش قطعه, سي و نه قصيده, ديباچهةاين نسخه دربرگيرند

  متفرقه و چهارصد و بيست وة چهار قصيد, سيصد و سي رباعي,شصت و چهار غزل
 ,االنظار مطمح ,خرابات , و مثنويهاي چمن انجمنغزلياتپنج غزل تحت عنوان متفرقات 

 هجري ذكر ۱۱۵۵در ديباچه سال نگارش كتاب .  استالعاشقينةتذكر و نامه فرهنگ
تفانه شده و متأسمطلوب نيست و بعضي از ابيات كمرنگ و غيرقابل ة نسخکيفي 
  .خواندن است
 مقايسه شده و هر كجا كه آغاز و ۲/۴۳۱ و ۱/۴۳۱ ةشمار  نسخه با,در بررسي

 اند براي اجتناب از تطويل كالم از ذكر آنها خودداري و فقط  انجامها يكسان بوده
  .موارد متفاوت اشاره شده است به

شود كه   مي قصايد شروع, ذكر شده در باالةشمار باآغازي مشابه  بابعد از ديباچه 
  .ت نيستنديابيات اوليه قابل رؤ

 ذارطاعت اگر رد كني حاش لنا االعت حكم توايـم مرد زبان نيستم گوش به
  :بيت با غزلياتدر ادامه 

 دل افكـنديم بسـم اهللا مجـريها و مرسيها پايان درين طوفان شورافزا درين درياي بي
  :بيت باشروع و 

 نيـم جو اين طمطـراق عالـم امـكان به   كه جلوه كند كبرياي عشق١اي در ديده  
  . بعدي آمده استة آن در شمارةرسد و ادام  مياتمام  بهنسخه

                                                   
 . ضبط شده است»ةديد«در نسخه   .1



  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥١٥

  

 ,ي اردو انجمن ترقّة در كتابخان۲۶۷-۵: ۳۴۶/۳ ة كتابخانةشمار  بهاي سخه ن-۴
اين نسخه . باشد  مي در مركز ميكروفيلم نور موجود۱/۴۷ ميكروفيلم  شمارةنو و دهلي
تصوير كشيده   بهل نسخه اوة دوم نسخه و بعد نيمة قبلي است كه ابتدا نيمة نسخةادام
ذكر است كه در   بهالزم. خط نستعليق است  به سطري۱۷ برگ ۱۲۵ و داراي ,شده
 ,خط نستعليق نوشته شده و در پايان صفحات سمت راست  به نسخه هم ابياتيةحاشي

يكديگر بسيار  با بعدي نوشته شده كه براي فهم تسلسل صفحات ةل صفح اوةدو كلم
  .كارآمد است
  :شود  ميقبل شروعشمارة  ة غزل نسخةبيتي از ادام بانسخه 

 نيم جو حضرت شاهان به  به١دلق گدا  سـرده را بر جانـان چه اعتبارجسـم ف  
  :انجام

  خزان چه دهي٢غارتگر كليد باغ به  حـرف هجر زبان آشنا ساز حزين به  
  بيت زير باحواشي نسخه از غزلي 

 زخمي سر گرانيـم طرة مشكبار كو بر سر جان فشانيم تيغ نگاه يار كو
  .شود  ميبيت ذيل ختم  بهشروع و

 ديگران دهي تلخ كني دهان من قند به مصرع مولوي بدي كاش حزين از آن من
  : آمدهغزلياتدر پايان 

مجموع اين غزلها كه درين ديوان همايون فالست يكهزار و دو صد و شصت و ”
  .“انجام رسيد  بهعون الهي  بهشش غزل است كه

و  زار و دو صدآنچه در حواشي الحاق شده يك ه باهمگي ”و در حشيه ذكر شده 
  .“شصت و شش غزل است

  :غزلياتآغاز حواشي در متفرقات 
  خواست تا در وادي مجنون نهم پا را  ميجنون

  رون نهم پا راـاك درت بيـا نگذاشت از خـوف
  :انجام حواشي

                                                   
 . ضبط شده است»كدا«در نسخه   .1
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  ٥١٦  قند پارسي

  

 غير ازينم نبود ز اهل نظر ملتمسي خواهم از عزيزان نظر مرحمـتي مي
  :رباعياتآغاز حواشي در 
 زمزم چه كند خون دل آشامان را كعبه ناكامان را وي بهبهر چه شـ

  :انجام حواشي
 قد جيـتك راجيـا محقّق امـلي ما فاتك ما اقضي و ال ما هوات

  .صورت مورب نوشته شده است  به بسياري از آنهارباعياتدر قسمت 
آغاز و  حواشي كمتر از مابقي نسخه است و در بعضي از آنها تفاوتهايي در ,ها در مثنوي

  .شرح ذيل وجود دارد  به۱/۴۳۱ ةشمار باانجام 
  :انجام مثنوي خرابات

 خراباتـيان را روان شـاد باد خرابات ما فيـض بنـياد باد
  :االنظار آغاز مثنوي مطمح

 خامشي از زمزمه جوشت كجاست اي دل فسـرده خروشت كجاست
  :العاشقينةآغاز مثنوي تذكر

 ـت بر سـترگ از ميانهظلم مـوحــدانـه سـاقـي ز مـي
  :انجام

 بخشـد دل مقبالن قبولش از اوج شـرف مـباد افـولش
 هجري تدوين ۱۱۶۸تاريخ   بهاي مبني بر اينكه اين ديوان در خاتمه نسخه ترقيمه

  . وجود دارد,يافته
 ,ي اردو انجمن ترقّة از كتابخان۲۷۴-۵ :۳۵۳/۳ ة كتابخانةشمار  بهاي  نسخه-۵
 در مركز ميكروفيلم نور ۴۸ / ۱ ة آن در شمارة و ادام۳/۴۷ميكروفيلم شمارة نو و  دهلي
نام   بهخط نستعليق كاتبي  به سطري۱۴ برگ حاشيه دار ۳۷۸اين نسخه داراي . است
  .آباد است  در دارالخالفه شاهجهان»الله نراين داس عرف رازان«

 و مشتمل باعياتر و غزليات متفرقات ,غزليات , قصايد, ديباچهةنسخه در برگيرند
  .كند  مي يك برابريةمارش ةنسخ باآغاز ديباچه و قصايد . بر چهار ترقيمه است
  :بيت بادر انجام قصايد 

 خردة جـان خود نثار سخن چكنم در عـوض اگـر نكنم



  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥١٧

  

  :اين صورت نگاشته شده است  بهاي ترقيمه
 ۱۲۳۶ي الثان  بيست و يكم جمادي…بعون اهللا تمام شد قصايد ديوان چهارم”
  .“ عيسوي۱۸۲۱مطابق بيست و ششم مارچ سنة ] هجري[

  :بيت آغاز با غزليات ,بعد از قصايد
 حمـد تـو طـراز داسـتانهـا اي نـام  تـو زيـنـت زبانها

  :بيت آغاز ذيل با ۱/۴۸ غزل در ميكروفيلم ۴۰۸ آن مشتمل بر ةشود و بقي  ميشروع
 ها چند يد افسانهز من خواهي شن فغانم گوش كن امشـب كه فردا

  :كند  ميبيت انجام زير خاتمه پيدا  بهادامه و
 چراغيـست در زيـر دامان معني حزين از دل روشنت غرق نوريم

  :يابد  مي ذيل پايانةترقيم  بهها ها و افتادگي وجود بعضي از پارگي با غزليات
د در عهد آبا در دارالخالفه شاهجهانه  ۱۲۳۲ تمام شد در دوم رمضان غزليات"”

  .“ اكبر شاهمحمد
فانه انجام آن قابل خواندن اين بيت آغاز شروع شده و متأس با غزلياتمتفرقات 

  :نيست
 كنم تعبير اين خواب خيالي را عمري مي به اگر بينم شبي در خـواب زود خردسـالي را

  :رباعياتآغاز 
 دام اژدهـايـي دل مـا افـتاد بـه شد صيد غم زلف رسايي دل ما

  :انجام
 خاري بودي غنچه شدي بشكفتي اكنون دامـان رنگ و بو را بگـذار

  :رباعيات موجود در پايان ةترقيم
 المبارك  شيخ علي حزين صاحب بتاريخ هفتم شهر رمضانرباعياتتمت تمام شد ”
قدر   عزيز از جان گرامي… هجري در عهد دولت عهد اكبر پادشاه۱۲۳۶ ةسن

  .“آباد  داس عرف رازان در دارالخالفه شاهجهانسعادت اساس الله نراين
  :اين صورت ذكر شده است  بهاي  نسخه هم ترقيمهةدر خاتم

”ةت تمام شد ديوان چهارم شيخ علي حزين صاحب بتاريخ دويم رمضان سنتم 
  .“ اكبر پادشاهمحمدآباد در عهد   شاهجهانة هجري در دارالخالف۱۲۳۶



  ٥١٨  قند پارسي

  

 شمارة حيدرآباد و , اردوادبيات ة از كتابخان۱۶۳۳/۱۱۵۸ ة كتابخانةشمار  بهاي  نسخه-۶
خط نستعليق خوش و   بهاين نسخه.  در مركز ميكروفيلم نور است۳/۲۱فيلم ميكرو
حال خود   برگ در شرح۷۹ حزين ,در صدر نسخه.  سطري است۱۷ برگ ۳۰۰داراي 

شنگرف آمده  ه بحاشيه يادداشتهايي در.  اشعار خود را ذكر كرده استةآورده و در ادام
اند و در پايين  شنگرف نوشته شده  بهها هم  و مثنويغزلياتو بسياري از عناوين در 

  . بعدي آمده استة آغاز صفحة سمت راست كلمةصفح
  :گويد مي ۸۶ ةاو در صفح

تحرير ) مشهد(چند رساله ديگر در آنجا  بابسياري از كتاب رموزات كشفيه را ”
ت داشتم و اشعاري كه در آن مد  ميمستعدان صحبتاعيان و  باام و گاهي  نموده

  .“گفته شده بود جمع آوردم و اين چهارم ديوان خاكسار است
 ۲۸۲( مثنوي چمن انجمن , قطعه۳۹ , رباعي۲۲۱ , غزل۷۱۳اين نسخه مشتمل بر 

  .است)  بيت۱۱۲۴(و قصايد )  بيت۱۱۵( خرابات ,) بيت۱۰۰(العاشقين   تذكارات,)بيت
  :آغاز نسخه

  …نحمده و نسأله التقي و نعتصم للوثقي و. لهبسم
 توصيـف كمال كبرياي تو كنيم ياراي زبان كو كه ثناي توكنيم

  :غزلياتآغاز 
 خون ديـده طرازيـم لوح ديوان را به سخن صريح سراييم عشق پنهان را

  :انجام
  تر مردم حزين از بوالفضوالن در غمش محروم

  د كاريـنـك  ميملـبر و تحـاز او صـن بابگو 
  :رباعياتآغاز 

  اـ دل م١اييـدام اژده هـ بتادـاف  شد صيد خم زلف رسايي دل ما  
  :انجام

 خاري بودي غنچه شدي بشكفتي اكنون دامـان رنگ و بو را بگـذار
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  :آغاز قطعات
 خون كرشـمه در جگر گلسـتان كنم اي صاحبي كه از اثر رنگ و بوي تو

  :انجام
 كف دريـا نوال را كلكم گشـوده تا به ور وطهاوج فلك در آب گهر گشته غ

  :آغاز مثنوي چمن انجمن
 دل دوزخ شرر را انجمن ساخت نام آنكه آزر را چمـن ساخـت به

  :انجام
 پـرداز محبت زبانـش نكـته دلش گنجيــنة راز محبـت

  :العاشقين آغاز مثنوي تذكارات
 ظلمـت بر شـرك از ميـانه موحــدانــه ســاقـي ز مي

   :انجام
 بخشـد دل مقبالن قبولش از اوج شـرف مـباد افـولش

  :آغاز مثنوي خرابات
 هوش از سر آسمان پريدست نـار صـور نيـم نوا دميدسـت

  :انجام
 يك بزجه كه صد پيام دارد كام دارد هر خيره سـري به

  :آغاز قصايد
 و انت الباطن فليس دونك شيء انت الظاهـر فليـس فوقك شيء

  …صي ثناء عليك كما اثنيت علي نفسك والصلوةال اح
 همـتاســتي غيـر نـفي غـيـرت يكـتـاي بـي

 نقش وحدت در چشم وحدت بين من آالستي
  :انجام

  ١…كه نـازك بـود نـار و  بيفكن كنون زخمه خامه را  
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  هاي ديني حزين الهيجي برخي از رساله نگاهي به  ٥٢١

  

  يجين الهي حزيني ديها  از رسالهيبرخ  بهينگاه
  ∗د اختريجاو

سندگان است يه نول از آن جم)ه ١١٠٣-١١٨٠ (يجين الهيطالب حز ي بن ابيمحمد عل
. سزاوار شهرت کماحقّه نشد, يريحه و مهارت و استعداد چشمگيوجود قر که با

, ک شاعريث يشتر از حي باما, اند  او واقفيها چند که صاحبان ذوق از نام و کارنامههر
 ينيز دست داشت و آثار ديک شاعر در علوم متداوله نيعالوه از ن يکه حز يدرحال

شمنداِن ي از معدوِد نوادر و نوابِغ انديکيقت است که او ين حقيدهندة ا  نشانيامو
, ره دست داشتيغ اصول و, فقه, ريه مانند تفسينيجهاِن اسالم بود که نه فقط بر علوم د

 تبحر يعي در علوِم طبي و حتّيپژشک, انساب, خيتار, منطق, نة فلسفهيکه در زمبل
  . گذاشته استي بر جاي داشت و در تمام آنها آثاريخاصّ

 يوام, يک دانشمند اسالميث يح  بهيجين الهيت حزي شخصن رو معرفِتياز ا
 يمعرف را مورد ي وي مذهبيها  از رسالهين بنده برخيبنابرا. است بر گردن ما

  .ام داده قرار

 ورالنّةي شرح آيالطور فة شجر-۱
ن يا.  نوشته استيعرب به, العرفان لي از سالکاِن سبيکي يتقاضا  است که بهيا رساله
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Ÿ≅≈sWøΒ F{$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 3 ª!$#uρ Èe≅ä3 Î/ >óx« ÒΟŠÎ=tæ ∩⊂∈∪ «نموده است که ين رساله مصنّف سعيدر ا. است 
  :ديگو يکه خود من چنا,ان کندي خود را بيعااختصار مد به

  .“ اازيقة علي لب احلقيارياز الختجيه مسلک االيو سلکت ف”
فلسفه و  ن بهيشين پيث و اثر و اقوال مفسرينسبت حد  بهيسيرنويوة او در تفسيش

کند  يش از همه توجه را جلب مي بير ويچه که در تفسو آن,  دارديادي زِشيمنطق گرا
قت است که نه فقط ين حقيتصوف و عرفان است که نشانگر ا  بهيل ويتما

چنانکه در , ز نموده استي نقرآناثبات آن از در  يل بود بلکه سعيقا» الوجود وحدت«هب
  :سدينو يم» اللَّه نور السماواِت واالَرِض« ريتفس

  .“بذاته و وجودهنهما يها وما بي السماوات و االرض وما فاهر يفاهللا ظ”
  :سدينو يگر مي ديو جا

  .“فهو الوجود البهت املطلق,  فاض وجودهاو منه تعايل”
  : استزن رقمطرايچن ييو جا

  .“فاذا کان املراد بالنور هواملوجود البهت”
 داشت بلکه يقي عمر دسِتين رساله نه فقط نماد آن است که او در تفسيهرحال ا به
 يليه و تصوف و عرفان خيز است که نگاِه او بر علوم عقليقت نين حقيدهندة ا نشان

  .ژرف است

  »شهداهللا«ة ي شرح آ مرآةاهللا يف-٢
 #$!y‰Îγx© ª« ة شهادهيآ که از ي شخصيتقاضا به يزبان عرب  است کوتاه بهيا رسالهز ين نيا

…çµ̄Ρ r& Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθèδ«تفسار کرده بود اسياز و ١.  
گر عرفان يان است و مسئلة ديتصوف و عرفان نما  بهيش ويز گرايت نير آيدر تفس

  :سدينو يچنانکه م. ر نموده استة تذکّير آيضمن تفس را » اهللافنا يف«
دة  أنّ اقرار اهل العلم ذه الشهااشارة ايل, ةياآل» وأُولُواْ الِْعلِْم قَآِئماً ِبالِْقسِط«: و قوله”

  .“نائهم عن أنفسهم و بقائهم بربهمفانما هو ب
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  هاي ديني حزين الهيجي برخي از رساله نگاهي به  ٥٢٣

  

آنچه که در تفسير وي بيش از همه توجه 
تصوف و  کند تمايل وي به را جلب مي

عرفان است که نشانگر اين حقيقت است 
بود قايل » الوجود وحدت«که نه فقط به

 نيز نموده قرآنبلکه سعي در اثبات آن از 
 .است

  :سدينو يگر مي دييو جا
 اهللا يس شئ سوي شهادة هؤالِء لني حايل )الَ ِإلَـه ِإالَّ هو: (وهلذه الداللة اکّده بقوله”

  .“و شهادته
ة معروف ي آ,هيآن ير ايدر ضمن تفس

»¨βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$# 3«نموده ز ذکري ن١ 
  :و گفته است

 »βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$# 3¨«قوله  و”
 العلم و وهوالفنا  مقام فناِء اويلاشارة ايل

  “ الفناءيف
ر يبر ندرت و جودِت تفسو در آخر 

  :طور اشاره نموده است نيخود ا
  .“ کتاب او دفتروجد يفي قلَّما ريفتبصر فإن هذا التفس”

  ياء از کتب آسمانياالنب بر ظهور حضرت خاتم يرساله در بشارات -٣
 مذکور در يها  است دربارة خبرها و مژدهيا رساله, چنانکه از عنوان ظاهر است

ن رساله يف ايدر ضمِن سبب تأل. يفارس به, غامبر ماي در مورِد ظهور پي آسمانيها کتاب
خصوص  ه بي وي نوشته است که بر وسعت مطالعه و اطّالعاِت پهنايمصنّف عبارت

  :سدينو يچنانکه م. ل باهر استيدل,  آنانيها  اهِل کتاب و کتابيها فرقه نسبت به
ق اشتغال يل شباب که اواِن قوت نظر و توفياکن چون ما را در اويل و”
مساعدت وقت  و تصنّع و تدبر در آثار و اقوال هر قوم و به, ل علوميتحص به
خصوصاً فرق ثالثة اهل کتاب , فيطواقدر وسع اطّالع بر کسب و اقواِل اکثر  به

 صحف و يباقو ا يأشعل و زبور و کتاب يحاصل شده و مطالعة تورات و انج
سر يک از فرق ثالثه مي از نسخ متعددة معتبرة هر مجةًشان اصالً و تريکتِب ا

ها اتّفاق  شان مدتي اعالم اياي از علماء احبار و اذکياريده و با بسيگرد

                                                   
  .۱۹ آيه, )۳ (مرانع آل  .1



  ٥٢٤  قند پارسي

  

سر تواند ي را از اقران ما کمتر ميگريد از کتمان که ي خالي مستوفيها صحبت
  .“شده بود, آمد
 در مورِد ظهور يها راموِن بشارتين رساله مصنّف فاضل اطّالعات خود را پيدر ا

  :ر استيقرار ز ر آورده است که بهيتحت چهار بخش در رشتة تحر, غامبر مايپ
ر و بشارت و رسالت آنحضرت ذک  را نسبت بهقرآنن بخش دالئل يدر ا: عنوان -١

  ؛ذکر نموده است,  اهل کتابيها در کتاب
 ؛کر بعِض بشارات که در تورات وارد شده در ذ:ياشارة اول -٢
 ؛ل وارد و مسلّم علماء نصارا استي که در انجيذکر بشاراتدر  :هياشارة ثان -٣
 ؛ر کتبيگر از سايکر چند بشارِت ددر ذ :اشارة ثالثه -٤
 .ل کتب اهل کتاب استيف و حذف و اسقاط و تبديان تحري دربارة ب:ختام -٥

  ري رسالة اوزان و مقاد-٤
 مانند مثقال و ي شرعيها مانهيها و پ  دربارة مقدار وزنيفارس  است مختصر بهيا رساله

طور جامع دربارة  جاز اما بهيکمال ا ن رساله بايمصنّف در ا. رهيغ صاع و مد و رطل و
ن يارزش ا. ان نموده استيره بيغ و نقره و غالت و و نصاب طال ي و عرفياوزان شرع

  :سدينو ين عبارِت مصنّف واضح است که ميهم رساله به
وسته يپ, مدو رطلو  و صاع نار و درهميک از مثقال و ديچون قدِر مقداِر هر”

حاسب نمودن   بهيتمد, کيق هريماند و اکثر اوقات جهت تحق يدر خواطر نم
خراسان  ر بهين فقيدر ورود ا, هيبناء عل,  شدديبا يو فکر کردن مشغول م

ک يق هريد و تحقين التماس نمودند که تجديني از متدي جمعـ حفّت باالمان ـ
هم ياهللا عل ن صلواتيلهذا آنچه از صحاح شارع, ق شوديله تلفيقات قليدر ور
حساِب  ق نموده و مکرر بهيتحق, همين و کتِب اصحاب رضوان اهللا علياجمع

ان ي بيفارس ل اختصار بهيبر سب, افتهينان ياطم, وع شده و خاطرک رجيهر
و » تسنّ مهر«و » کر قدر«و , »اربعه غالت«و » نينقد«شود که قدر نصاب  يم
  .“ور گردد همه کس بهره, ذلک مجمالً ظاهر شده ريغ



  هاي ديني حزين الهيجي برخي از رساله نگاهي به  ٥٢٥

  

 يز بر بنايگر نياند دو رسالة د ي رنگ مذهبين چهار رساله که کامالً دارايعالوه بر ا
  .عض مشموالت خود سزاوار ذکراندب

خامة   مجادله و مناظره بهاست که در فن»  المحاضراتيالمذاکرات ف« رسالة يکي
  .ر درآمده استيرشتة تحر  بهيجين الهيمحمد حز

اجمال  به, د زبانيت و فواي در اهمي طوالنيا ن رساله پس از مقدمهيمصنّف در ا
آنها  يري اشاره نموده که فراگيعلوم پس به را مطرح کرده و سي از مباحث لغويبرخ
د يکأدر مناظره تگاه آن ين بر نقش منطق و جاين بي است و در اي مناظر ضروريبرا

  .نموده است
 يان برخي است که مشتمل است بر بيانين رساله بخش پاين قسمِت ايتر اما جاذب

ات و يه و حکاتة مسکقه از حکم و امثال و نکات و کلماِت بلغا و اجوبد متفرياز فوا
رت يافتد و قلوب را انس و بص  يآن حاجت م ف و نوادر اقوال که محاور را بهيظرا
  .ديافزا

وانات يرة ح او درباياست که بر اطّالعات پهنا» واناتيالح خواص«و دوم رسالة 
  .ل باهر استيدل,  آنهاي و احکام فقهيخواص طبو  آنها عوانا

د و ذباحت گفتگو ي در احکام صنيدر دو فصل نخستن رسالة مبسوط يمصنّف در ا
 و خواص آنها نموده است که ي و بحري از جانوران بريکرده است و سپس ذکر بعض

ان ي آنها در پاييعالوه بر ذکر انواع و خواِص دارو. حدوداً مشتمل بر پنجاه صفحه است
ان يب, هينّت و امامز از نظر مذهب چهارگانة اهل سي آنها نياحکام فقه, ذکر هر جانور

  .کرده است
خ يل باهر و نشانگر آن است که عالمة ذوفنون شيدل, الغرض آنچه که ذکر شد

شاعر محض نبود بلکه ,  برخالف آنچه که بدان اشتهار دارديجين الهي حزيمحمد عل
 يريره اطّالعات چشمگيغ  ويپزشک, اخالق, منطق, فلسفه, ريتفس, اصول, نة فقهيدر زم

. گذاشته است ي برجاي آنها از خود اثريدر تمام. نانکه در ابتدا ذکر کردمداشت و چ
 از ياريبس. است»  نمونه از خرواريطور مشت به«ن چند رساله که ذکر شد فقط يا

  .و از نگاه مردم پنهان است, ح و چاپ نشده استي او تا هنوز تصحيها رساله



  ٥٢٦  قند پارسي

  

کنم  يران تقاضا ميهند و ااراتي پژوهشي و انتش يها ن مقاله از سازمانيان ايدر پا
استفاده از آنها  نند تا مردم بهک و چاپ ررسي را بيجيالهحزين رارزش  پيها که رساله

سهم  بلکه داشت خواهد يات فارسي در ادبي مهمسهمن يرا نه فقط ايز. قادر باشند
  .داشت ما خواهد گانسندي نوفراواني نيز براي شاعران و

  منابع
  .١٣٧٧ ,تهران, راث مکتوبيم, يجيهن اليل حزئرسا -١
 .١٣٧٥ ,ي کدکنيعيدکتر شف,  در هجوم منتقدانيشاعر -٢

 .١٣٤٢ ,مشهد, ي کدکنيعيشف,  اويها ن غزليباتري و زي زندگيجين الهيحز -٣

  



  کتابنامة حزين  ٥٢٧

  

  ينکتابنامة حز
  شبه قارهو ران ي چاپ شده در اي از کتابهايفهرست بخش

  يجين الهيدربارة حز

   حال موالنا شيخ محمد علي خزينةتاريخ احوال و تذكر
, ]بمبئي: [محلّ نشر, مطبع شهابي: ناشر, طالب يعلي بن اب محمد,  حزين الهيجي:پديدآورنده
خط علي  به[سعي و اهتمام محمد اردكاني؛  ؛ به چاپ سنگي,ص ١٣٠, ش ه ١٣٢١: تاريخ نشر

  .]بن ابوالحسن شيرازي رضاضياء االدربا

  شاه و احوال جمعي از بزرگان سلطنت نادر, فتنه افغان ـاواخر صفويه : شامل تاريخ حزين
تاريخ , اصفهان : محلّ نشر,ييدأ ت:ناشر, طالب علي بن ابي محمد,  حزين الهيجي:پديدآورنده

  . ص١٤٠؛ ش ه ١٣٣٢: نشر

   حزينةتاريخ و سفرنام
: تاريخ نشر, تهران: محلّ نشر,  مركز اسناد انقالب اسالمي:ناشر, کوشش علي دواني به

 .ص ٤٢٦ ؛١٣٧٥

   احوال يكصد نفر از علما و بزرگان و شعراي اواخر عهد صفويه:  حزين شاملةتذكر
صات شخّم ,ش ه ١٣٣٤: رتاريخ نش, اصفهان : محلّ نشر,ييد اصفهانأناشر كتابفروشي ت

  . ص١٢٩ ؛ظاهري

  تذكرة حزين
مرتّبة منشي غالم حسين خان آفاق , شيخ محمد علي حزين الهيجي: پديدآورنده

  .م ١٩١٧, لکهنو, الناظر پريس, اهتمام اسٰحق علي علوي به, بنارسي

 



  ٥٢٨  قند پارسي

  

   )م ١٧٤١/ه ١١٥٤: آباد تأليف در شاهجهان (االحوالةتذكر
, تهران, انتشارات اسناد انقالب اسالمي, ي حزين الهيجيشيخ محمد عل: پديدآورنده

  .ش ه ١٣٧٤

  االحوالةتذکر
، بمبئي )مقدمة(ماستر . سي.شيخ محمد علي حزين الهيجي، ترجمة ام: پديدآورنده

  .م ١٩١١

  حوالةاالتذکر
  .م ١٨٣٠لفور، چاپ لندن، يب. س.شيخ محمد علي حزين الهيجي، ترجمة ف

   )الشعرا و غيرهةضميمة تذکر ()رديوان شع(العاشقين ةتذکر
  . ص١٠٣٢؛ م ١٨٩٣/ه ١٣١١, کانپور ,الهيجي شيخ محمد علي حزين: پديدآورنده

  )ديوان شعر(العاشقين ةتذکر
  .م ١٨٧٦/ه ١٢٩٣,  لکهنو,الهيجي شيخ محمد علي حزين: پديدآورنده

  )ه ١١٦٥: تأليف (المعاصرينةتذكر
  . م١٨٧٦جي، لكهنو، شيخ محمد علي حزين الهي: پديدآورنده

  )چاپ سنگي (ات حزينکلي المعاصرين باةتذکر
  . لکهنو, نولِکشورمطبعشيخ محمد علي حزين الهيجي، : پديدآورنده

  نيالمعاصرةتذکر
, معصومه سالك: قي و تعلحي تصح,مقدمه, طالب حزين الهيجي علي بن أبي: سندهينو

, نگوريگال:  جلدنوع , شمسي١٣٧٥, ل اوچاپ , تهرانـ سايه  ـميراث مكتوب: ناشر
  .٤٣٠ صفحه تعداد, يريوز: قطع



  کتابنامة حزين  ٥٢٩

  

  ني اشعارالحزي االعتراض علي فنيالغافل هيتنب= نيالغافل هيتنب
 خيتار -.۱۲  قرن قـ هند ـ ي شعر فارسموضوع,  خان آرزويالدين عل  تأليف سراجپديدآورنده

مقدمه   بامترجم, ۱۱۶۹ -۱۱۰۱= نالدي  بن حساميالدين عل سراج,  فارسي آرزوسرشناسهو نقد 
= ۱۴۰۱ ق= دانشگاه پنجاب=  انتشار الهورمحلّ , محمد اكرم اكرامدي س:هي و تحشحيو تصح
 در يفارس  بهي كتابتوضيحات :يسيانگل و مقدمه به. ع. توضيح ص به . ص۱۵۶ ؛شه  ۱۳۵۹

  . و نقد اشعار اويجي الهني حزيريخرده گ پاسخ به

   اب کالم معه انتخحاالت حزين
  .چاپ لکهنو, الهيجي شيخ محمد علي حزين: پديدآورنده

  حاالت حزين
 شيرواني، الرحٰمن خان حبيبکوشش  به, الهيجي شيخ محمد علي حزين: پديدآورنده

  . م١٩٣٠, عليگره, مطبع دانشگاه اسالمي عليگره

  زندگي و زيباترين عزلهاي او, حزين الهيجي
 تاريخ ,]مشهد[:  نشرمحلّ , توس:ناشر, )سرشک .م(رضا  حمدم,  شفيعي كدكني:پديدآورنده

  .ص ٢٣٨ ش؛ ه ١٣٤٢: نشر

   انضمام تاريخ و سفرنامة حزين ديوان حزين الهيجي به
  .ش ه ١٣٨٧آبان , سنايي: ناشر, )حمصح(ي بيژن ترقّ: پديدآورنده

  بضميمه, رباعيات, مثنويات, غزليات, شامل قصائد: ديوان حزين الهيجي
:  نشرتاريخ,  خيام:ناشر,  انتشار تهرانمحلّ,  بيژن ترقّي:مقدمه, مقابله,  با تصحيحيدآورندهپد

  . ص٦١٢؛ ١٣٥٠

  )ملك قلي واله داغستاني(ف  مصنّةنسخه تصحيح كرد, ديوان حزين
 تا ٦١ظ , نقي علي,  موضوع واله داغستاني,طالب محمدعلي بن ابي, پديدآورنده حزين الهيجي



  ٥٣٠  قند پارسي

  

 تاريخ ,الهور:  محلّ نشر,س لميتدؤنيشنل پبلشنگ ها: ناشر, کوشش ممتاز حسن به ,ق ه ١١٧٠
  .نمونه رنگي, ص ٣٦٥+٨صات  مشخّ,]ش ه ١٣٥٠ [=م  ١٩٧١: نشر

  يجي الهني حزيعل  محمدوانيد
 , انتشار تهرانمحلّ , اهللا صاحبكارحي ذبحيتصح به, ۱۲  قرن قـ ي شعر فارسموضوع

  .فحه ص۸۲۶ش؛ ه  ۱۳۷۸:  نشرتاريخ, هي سا:ناشر

   رسائل حزين الهيجي
:  محلّ نشر,ميراث مكتوب:  ناشر,اوجبيعلي : کوشش به ,طالب محمد علي بن ابي, حزين
اهللا يف شرح أةمر -٢. ورالنةالطور يف شرح آيةشجر -١ : مندرجات.ش ه ١٣٧٧:  تاريخ نشر,تهران

  رساله در-٥ .حقيقت نفس و تجرد آن رساله در -٤ .املذاكرات يف احملاضرات -٣ . شهداهللاةآي
 -٨ . اوزان و مقاديرة رسال-٧ . شرح قصيده الميه-٦ .)ص(بشاراتي بر ظهور حضرت محمد

 واقعات ة رسال-١٠ . فوايد استماع صوت حسنة رسال-٩ .رساله در چگونگي صيد و مرواريد
  . ص٣٤٠ ؛ خواص الحيواناتة رسال-١٢ . ثقيلجر  رساله در-١١ .ايران و هند

  )الغافلينکتيبة( صلي قول فةرسال
 محمد ,يجي الهني حزموضوع. ق ۱۲۷۳, امام بخش ـ ,ي دهلويي صهبا:پديدآورنده

 , ق۱۱۶۹-۱۱۰۱ ,الدين  بن حساميالدين عل سراج, آرزو= رينقد و تفس -, طالب ي بن ابيعل
 , نولكشوراشرن ,ري نقد و تفس-  ق۱۲ ة سدـ يشعر فارس= رينقد و تفس ـ نيالغافليبةكت

  .يادداشتلکهنو؛ :  نشرمحلّ

  )الهور, در مجلّة سفينه (عاِت حزينرق
 مجلّة, عارف نوشاهيکوشش دکتر  به, الهيجي شيخ محمد علي حزين: پديدآورنده

  .م ٢٠٠٤/ش ه ١٣٨٣سال , ١شمارة , جلد دوم, )پاکستان(الهور , سفينة

  )ضميمة مجلّة آيينة ميراث (عاِت حزينرق
ضميمة , عارف نوشاهيکوشش دکتر  به, الهيجي شيخ محمد علي حزين: ندهپديدآور
  .تهران,  آيينة ميراثمجلّة, ش ه ١٣٨٤سال , ٣شمارة 



  کتابنامة حزين  ٥٣١

  

  )انگليسي (زندگي و آثاِر حزين
  .م ۱۹۴۴, الهور, تأليف سرفراز خان ختک

  سوانح عمري شيخ علي حزين
  . هجري١٣١٩، مطبع مسلم پريس، دهلي، )مهتمم(مولوي غالم احمد خان 

  ن الهيجييپيرامون شعر حز, نقد ادبي در سبك هندي: شاعري در هجوم منتقدان
 : تاريخ نشر,تهران: محلّ نشر, آگاه: ناشر, رضا محمد,  شفيعي كدكني:پديدآورنده

  . ص٥١٢ش؛ ه  ١٣٧٥

  )زبان اردو مه بهحيات و کارنا(شيخ محمد علي حزين 
دانشگاه , اهتمام پروفسور شميم اختر ، بههيجيشيخ محمد علي حزين ال: پديدآورنده

  . م٢٠٠٣, انتشارات احمد شاداب، واراناسي, هندوي بنارس

  فتح السبل
متون  ـ كالم موضوع ,يجي الهنيطالب حز ي بن ابي تأليف محمد عل:پديدآورنده

:  دفتر نشرناشر , انتشار تهرانمحلّ, يدهني بيكوشش ناصر باقر به, ۱۴ تا قرن يميقد
  . ص۲۱۵ش؛ ه  ۱۳۷۵:  نشرتاريخ ,قبله:  نشريمركز فرهنگ,  مكتوبراثيم

  يجي الهني غزليات حزراتي و تعبباتيترك, فرهنگ نوادر لغات
 ,ي و علوم انساناتيدانشكده ادب,  انتشار دانشگاه تهرانمحلّ, مجيد همتي :پديدآورنده

  . ص۲۲۶ ش؛ ه ۱۳۷۴ :سال نشر

  كتابشناسي حزين الهيجي
محمد ,  موضوع حزين,العابدين قرباني الهيجي با مقدمه زين, شش معصومه سالككو به

:  تاريخ نشر, نشر سايه: ناشر,قم:  محلّ انتشار, ق۱۱۸۰-۱۱۰۳ ,طالب علي بن ابي
  . ص۱۱۲ش؛  ه ۱۳۷۴
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  كليات حزين الهيجي
  . هجري١٢٩٣مطبع نولكشور، لكهنو، شيخ محمد علي حزين الهيجي، 

   حزينکليات شيخ علي
  . م١٨٩٣نولکشور، کانپور، مطبع الهيجي،  شيخ محمد علي حزين: پديدآورنده

   غزليات حزين الهيجيةگزيد
محمد علي بن , ق حزين ۱۲قرن  ـفارسي   موضوع شعر,كوشش مهروش طهوري به

:  تاريخ نشر, قدياني: ناشر,تهران:  محلّ انتشار, سرگذشتنامه,ق ۱۱۰۸-۱۱۰۳, طالب ابي
  .ص ۲۷۶ش؛  ه ۱۳۷۷

 -۱۵( يجي الهني حزيامه ذوفنون محمد عل بزرگداشت علّة مقاالت كنگرةمجموع
  )جاني اله۱۳۷۵ وري شهر۱۶
 ,ق ۱۱۸۰ -۱۱۰۳, طالب ي بن ابيعل  محمد,ني حزموضوع ,ي قرباننيالعابد نياهتمام ز به
 ,ش ه ۱۳۷۵ ,ني حزي بزرگداشت محمد علة فارسي كنگرسرشناسه :ها كنگره -

ش؛  ه ۱۳۸۰= يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ=  انتشار تهرانمحلّ ,)جانياله(:ي جياله
  .ص ۳۳۹
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  حزينياد  و ♦با خاطرات بنارس
  ∗امير حسن عابدي در خدمت استاد پروفسور سيد

. گويان پارسا دانست حسن عابدي را بايد از نيکان روزگار و از پارسي استاد امير
کوله باري از علم و تواضع و با همياني از خاطرات از روزگاران دور و  مردي با
پدر زبان فارسي امروز . نظير يي بي ليدلي از جنس مهرباني و با زال با. نزديک

ست ارياتر از همه استادان است و کافي  تر و بي هند هنوز هم دست يافتني
دنياي خوش خاطرات شيرينش ميهمان  لبخندي مهربان تو را به بگويي سالم و با

 سراسري ة حزين و برگزاري کنگرةپارسي ويژ  قندةنام بهانه نشر ويژه به. کند مي
ديدار اين استاد فرزانه شتافتيم و لحظاتي  بان فارسي هند در بنارس بهاستادان ز

توانست  استاد عابدي مي اين گفتگوي صميمانة ما با. خاطراتش گرم شديم را با
ا رعايت حال استاد را کرديم و همين اندازه نيز تر از اين باشد ام خيلي طوالني
 در بخشي از اين گفتگوها ست که ايادآوري اين نکته نيز ضروري. غنيمت است

  .پيري مدير مرکز ميکروفيلم نور هم حضور داشتند جناب آقاي دکتر خواجه

  …دي که در آن شهر بودييد و روزهايي از بنارس بگو!استاد
در کنار رودخانة گنگ هشتاد  .ترين شهرهاي دنياست بعضي معتقدند بنارس از قديم
در کنار . گويند، يعني هشتاد گهات ت ميي گهاسآن اَ گهات وجود دارد که هندوها به

  .رودخانه يک ساختمان بزرگ شيعيان هم وجود دارد

                                                   
 .بوده است) رضا قزوه علي( سردبير نشريه کوشش اين گفتگوها به  ♦

  .دهلي, استاد ممتاز دانشگاه دهلي  ∗
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 اينجا قبالً. هند ها هم همه از راه ايران آمدند به اين برهمن. ها از راه ايران آمدند آريايي
  .اند يک تمدني بوده که از بين رفته و االن آثاري از آن را پيدا کرده

گفتند يعني بهادران   دوم را چتري مية اول برهمنان، طبقةطبق. ودندهندوان چهار طبقه ب
ترين کاست مردمان عادي  و مهاراجه و راجا و سوم کاست تاجران بوده است و پايين

شدند و علم هم بيشتر   شناخته مي»پاسي« و »دوم« و »پر« و »چمار«بودند که با نامهاي 
 »پور غازي«س بودم و وطن اصلي من شهر من سه سال در بنار. در دست برهمنان بود

  .است که در فاصله هفتاد و پنج کيلومتري بنارس قرار دارد

  د؟يکرد  ميد چهي که در بنارس بودهاييسال
 عربي را تا سطوح باال تقريباً. عربي خواندن ل شروع کردم بهاو. خواندم درس مي
را ادامه دادمبعد هم انگليسي. ام ا االن ديگر فراموش کردهخواندم ام …  

امه رضي بود و يک نفر هم بود در زمان ما از علماي بزرگ شهر بنارس يکي علّ
. رامپور امه رضي بعدها رفت بهعلّ. ه بوده جوادييس مدرسه علميئيوسف که ر انام ملّ به

امه رضي را خواست تفسير بنويسند و ميان همه علماي آن روز علّ اب رامپور ميچون نو
شود و او  جايشان انتخاب مي رود موالنا ظفرالحسن به کنند و وقتي ايشان مي انتخاب مي

  .کنند الحسن جاي پدر را پر مي هم از علماي بزرگ بود و بعد هم پسرشان شميم
. کنند در بنارس يک خانوادة بزرگ شيعه هست که در آنجا تا هنوز زندگي مي

ه جواديه نام اوست و عالوه بر بزرگ آن خانواده موالنا جواد بوده که مدرسة علمي
جواديه مدرسه ايمانيه هم هست که رئيس آن آقاي سيد احمد حسن است که امام 

من ايشان را در , بعد از موالنا جواد آقاي سجاد بودند. جمعه و جماعت هم هست
جانشين او موالنا طاهر . بستر مرگ ديدم در لکهنو و هنوز چهرة پرنور پيش من است

. اند اهللا خان مريد وي بوده ز دوستان من است و مردمان بزرگ مثل استاد بسمبود که ا
ملّا طاهر گفتم که , بار در بنارس من يک. خوان هند بود اهللا خان بزرگترين شهنايي بسم

رياضت او وقت . اهللا خان برويم ديدن بسم بهاهللا خان را ببينيم و  خواهي بسم من مي
گفت بگو ملّا طاهر آمده تا اسم ملّا طاهر را . سي را ببيندتواند ک بود و گفتند او نمي

خواست حرکت  قدر مورد احترام بوده که وقتي يک ترن مي اهللا خان آن بسم. آمد, شنيد
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ترن را نگه , اهللا خان در ليست مسافران ترن است و ديري کرده کند ديدند اسم بسم
گو  ير انيس بزرگترين شاعر مرثيهيکي ديگر از شاعران بزرگ هند م. داشتند تا او برسد

و االن قبرش در … » پور دولهي«در ده . آمد بنارس مي هند بوده که گاهي از لکهنو به
اش دوله صاحب و پسر دوله  پسر او نفيس بود و نوه, نوة او را ديده بودممن . آنجاست

بنارس . داسمش فائز بو. آيد خانة ما هم مي صاحب هم مردي بزرگ و اهل منبر بود و به
  .شاعر بزرگتر از حزين ندارد

  د؟ي بنارس بوديشما چه سال
من براي . رفتم امه رضي مييوسف و علّ ادرس ملّ  در بنارس به۱۹۳۹ و ۱۹۳۸بنده سال 

  .چهار سال هم در آگرا بودم. دانشگاه بعد رفتم آگرا

  د؟يدر کجا درس خواند
اين کالج را ساخته بودند و کالح سنت جونز که براي فرزندان افسران ارشد انگليس 

استادم حسن . از آنجا من دکتري گرفتم. هنوز هم هست و در دست مسيحيان است
  .قادري بود که از استادان بزرگ هند بود

  د؟ياد نکردي ياستاد چرا از درس فارس
در آغاز قرن بيستم هنوز . دانست فارسي در قديم جزو درس نبود، هرکس فارسي را مي

ها  وقتي انگليسي. هم هندوها و هم مسلمانان. نوشتند فارسي مي  را بهخيلي از رقعات
اي  جاي فارسي زبانهاي هندي را ترغيب کردند و آنها در اوايل چاره آمدند آنها به

ا بعدا ديديم که اهدافشان چه فارسي هم احترام بگذارند ام نداشتند و مجبور بودند به
  .بود و دوصد سال ماندند و حکومت کردند

ا چندين معابد بودايي هم دارد و در بازديد از اين استاد بنارس شهر هندوهاست ام
چشم خود ديدم که از کشورهاي ديگر بخصوص از شرق هند و کشورهاي  شهر به

در و مسلمانان ها  ييرابطه هندوها و بودا. آيند آنجا مي شرق دور هم براي زيارت به
  … چطور بودهبنارس
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ها در پتنا  بزرگترين دانشگاه بودايي. ها را از بين بردند برهمنان وقتي آمدند معبد بودايي
مذهب هندوها خيلي مذهب سختگير و محکم است و . است که هنوز آثار آن هست

يک . اند روزگاري اينها تحت نفوذ مسلمانان بودند و حاال خود را خيلي باال کشيده
گويند حاال   هست که من آن را از نزديک ديده بودم و مي بودا هم در افغانستانةممجس

  .اند طالبان آن را خراب کرده

   معروف است؟يزيچه چ بنارس بهد يدان  مي!استاد
يکي صبح . چند جا در هند است که معروف است. صبحش معروف است بنارس به
 روزهاي که) در حدود بهوپال( و يکي هم شب مالوا) ونلکه(ه دويکي شام اَ. بنارس

  .گرم و شبهاي سرد دارد
روند و از همه جاي هند  رودخانة گنگ مي مردم در بنارس صبح زود براي غسل به

شان  نو همههبنارس و پتنا و لک. در قديم شهرها در طول رودخانه قرار داشت. آيند مي
در طول رودخانه بودند اما حاال دنيا عوض شده و جا کم شده و شهرها وسعت پيدا 

  .ه استکرد

گره خورده  ن شاعر با نام بنارسيم که نام اييد بگوين و بنارس بايدر مورد حز
ن ينظر شما در ا. ني حزي»نجاياز بنارس نروم معبد عام است ا«بخصوص با شعر 

  ست؟يباره چ
گويان بهتر  پوچگفت شما از  آنها مي دانست و به گو مي پوچحزين شاعران هندي را 

او خودش .  نبود»آورد« بود و »آمد«ه شعر حزين شعر هستي و حقيقت آن است ک
 هستند »آمد«فارسي زبان بود و شاعراني چون فردوسي و نظامي و حافظ و سعدي اينها 

ي زبان ابوالفضل حتّ . بود»آورد«اما فارسي زبان ما نبود و ما آن را حاصل کرديم و اين 
  . بود»آورد«رد باز زبان او فيضي نبود با آن عظمت در نثر و آن کماالت که پيدا ک

بار فروزانفر و استاداني از ايران آمده بودند الهور و دوست داشتند اقبال را  يک
 اقبال که آن شعرهاي کردند شاعري در حد ببينند و با او هم صحبت بشوند و فکر مي
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در صورتي که او فارسي . کند بسيار پخته و روان را گفته بود چقدر خوب صحبت مي
  .بت کندحتوانست بخوبي ص ميرا ن

 مواجه شدم و او هم يس احمد نعمانيئن هند من با ريز در هميفاقا استاد عزاتّ
زند سختي فارسي را حرف مي ا مثل اقبال بهشعرهايش بسيار خوب و پخته است ام…  

. ه برخي از استادان و پژوهشگران ما در زبان فارسي هم خوب و قوي هستندبله البتّ
ست و سالها ايران هم  ااي اس را داريم که پژوهشگر ارزندهنارس حسن عباالن در ب

  .اعتقاد من آدم فاضلي است بوده و مقاالت خوبي هم براي زبان فارسي نوشته و به
يقي ديوان علي خان آرزو را در يک جلد نام نوراالسالم صد در دهلي هم يکي به

  .مرتب کرده است
 و نقد او بر حزين شد، در مورد حزين و الغافلين بيهنتصحبت از خان آرزو و کتاب 

توانست برسد و حزين پروردة فارسي بود،  درجه حزين نمي آرزو من معتقدم که آرزو به
من فارسي را حاصل کردم و شما از کودکي آن . يعني پدر و مادرش فارسي زبان بودند

گفت  يک هندي مي حزين به.  بوده»آورد«علي خان آرزو هم اين برايش . را آموختيد
  ).خندند استاد مي(گويان بهتر هستي  شما از ميان پوچ

واله داغستاني . هند آمدند دو سه نفر از ايران بودند که از ترس نادر فرار کردند و به
  .خاندان صفوي صل بودند بههند آمدند چون متّ و حزين الهيجي اينها از خوف نادر به

  …ديي بگوجا آنتان از اطراتن در بنارس و خي حزةاستاد از مقبر
ها که  آن سال. ام در فاطمين بنارس که قبرستان شيعيان است من سر قبر حزين زياد رفته

ها  عاشورا و محرم. هاي بعد هم چند بار ديگر سر قبر حزين رفتم در بنارس بودم و سال
از ئيني که بار هم دکتر جاللي نا يک. شود در محلّ مزار حزين مراسم عزاداري برگزار مي

هند آمدند و  ه چند نوبت به، ايشان البتّهند آمدند ا گرفته بودند بهدکتردانشگاه بنارس 
ايشان در دانشگاه بنارس  دکتر تاراچند گفتم که به بنارس رفتيم و من به بار باهم به يک

 خطبه بخوانند که ايشان پشت تريبون رفتند و ةبنا بود چند کلم. دکتراي افتخاري بدهند
  .قدر گفت که ديگر ما خسته شديم گفت اعليحضرت و علياحضرت و آن مدام مي
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   بود؟يد کينار استادان شرکت داشتين بار که در سمياستاد آخر
روم اما آقاي اظهر و  االن که من مريض هستم و حدود ده سال است که جايي نمي

که اولين  هم آقاي نورالحسن انصاري بودند قبالً. کشند يوسف خيلي زحمت مي
  .سکرتي انجمن استادان بودند

قبل از آن هم . من آخرين بار که توانستم بروم حدود ده سال قبل در بيجاپور بود
 برگزار شده بود که من هم در آن …در جاهايي مثل حيدرآباد، پتنا، کلکته و لکنهو و

  .شرکت داشتم
  :گويد مي. حاال ديگر تماشاگرم. توانم بروم حاال ديگر نمي

  …ما رسيد حفل چو برشکست تماشا بهم

ا برگزار ج و کين کنگره در چه ساليلادتان هست که اويدر مورد انجمن استادان 
  شد؟
آمدند وقتي بود که در کنگرة استادان زبان فارسي هند  بهاز ايران استاداني لين بار که او

شاگردان . ه بودنداستادان و همکالسان من در دانشگاه تهران هم آمد. دش رگزاربمبئي ب
 همکالس من بود که حاال اسمش را در خاطرم  دهخداةنام لغتيس ئر. استاد معين

  …ندارم

  …يديد جعفر شهيمرحوم استاد دکتر س
 .ايشان همدورة من بود. بله، ايشان خيلي مرد فاضلي بود و خيلي هم سختگير بود

  .خدا رحمتش کند, انسان بزرگي بود
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   زبانان استيهنوز هم هندوستان وطن دوم فارس
  ∗پروفسور اظهر دهلوي  باگفتگويي

 هند گره خورده و ينام انجمن استادان فارس  بارانينام شما در ا! زياستاد عز
 ي زبان فارسي و از چراغداران جدايد هديت را بردوش کشين مسئوليهاست که ا سال

همان اختصار    باد پسيا م حرف و دائم متبسمار کيم که بسيدان  مي.ايد هدر هند بود
  .ديي از خودتان بگويدر آغاز کم  شماستيژگيکه و

ا آمدم و از پدر و اجدادم همه تاجر يدن ي بهدر شهر دهل يالدي م١٩٣٦بنده در در سال 
درجه   با١٩٦٠من در سال . اند  و ملّا بودهية مادر همه اجداد ما روحانيبودند و از ناح

   گرفتم يسانسم را از دانشگاه دهلينخست، ل
تهران رفتم و   به١٣٦٧ در سال يش دکتريسانس و پي کردن فوق ليو بعد از سپر

ان يپا ي به و زبان فارسادبياتر نظر استادان برجسته يالتم را زيدر دانشگاه تهران تحص
  . تمام کردميالتم را در دوره دکتريران تحصيدر اميالدي  ١٩٧٠در سال . بردم

   چه بود؟دربارةان نامة شما ياپ
ن يس هندوان بود که براساس چندکتاب مقد ا همانيانا ي کتاب رامادربارةتز من 
ن کردم و در ي آن را تدوي و چند متن منثور فارسي و فارسيت و هندي سانسکرةمنظوم

  .ران چاپ شدياد فرهنگ ايدو مجلّد از طرف بن

  بودند؟ک از استادان ي شما کدام ياستاد راهنما
                                                   

 انجمن ر کلّيدبو  نو دهلي, اهرلعل نهرودانشگاه جو, مرکز فارسي و آسياي مرکزيرئيس اسبق بخش فارسي   ∗
  . هندياستادان فارس
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ن افتخار را داشتم که از ي من بودند و ايمرحوم دکتر حسن منوچهر استاد راهنما
اهللا  حي، دکتر ذبي، دکتر فروزانفر، دکتر خانلريي چون استاد جالل همايمحضر استادان

ما اجازه داده   بهنان استادان بازنشسته بودند وي از اي بعضالبتّهکه . استفاده کنم …صفا و
  .ميم و از آنها استفاده کنيمنزلشان برو  بهبودند که

  …دي باشي کدکنيعيد همدورة استاد شفيگمانم شما با  بهث سن و سالياز ح
 همدورة من بود و از مشهد آمده بودند و آن موقع مشهد دکترا ي کدکنيعيبله، استاد شف
ه شان داشتم کي چون اي فاضليها  بنده که همدورهي بود براين افتخارينداشت و هم
  .استي دنين استادان زبان فارسين و دانشمندتريتر امروز از زبده

   چطور؟يديد جعفر شهيدکتر س
شان استاد يو ا شان را داشتم يق شاگردي هم بنده توفيدي جعفر شهسيدمرحوم دکتر 

. ک الگو بودندي  ما هم واقعاًي همه و براي بود و معلّم اخالق هم بودند برايا العاده فوق
شان يد مثل اي شاير بودند و نمونه بودند و در اخالق و زندگانيگ  هم سختيليخ البتّه

  .افت شوديکمتر 

  هند هم آمده بودند؟  بهشانيا
  . هند افتخار دادنديما و استادان فارس  بهبله، استاد چند بار

   چطور؟ي کدکنيعيشف
 همه استادان را ما باًيتقر. ميشانيدار ايار مشتاق دياند و ما بس امدهيفانه نسأحال مت  بهتا نه،

  … هم استاد ما بودنديبخطّي استاد .ميدعوت کرد

  ؟ايد ه داشتيداريا دين هم گويدکتر مع  با
 ي دکترة دوريران وقتيدم و بعدها در ايد  در هند دانشجو بودمين را وقتيدکتر مع
  .ميان رفتمالقاتش  بهمارستان بودند که مايمار بودند و در بيشان بيخواندم ا  ميدرس

 يشان هم از جمله استادانيرفتم که ا  مي جعفر محجوب هممحمددرس استاد 
  .م و آمدنديهند دعوتشان دعوت کرد  بهبودند که
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انا را چاپ ين امسال دو منظومه راماي ما در همـ اناي راماـان نامة شما يپا  بهميبرگرد
 هندو بود و يسرا يفارسداس شاعر  ت گردهريروا ي بها  آنها منظومهيم که اوليکرد

 آمادة نشر شما و کتاب ييايد ضي عبدالحمسيد دکتر يت شما و آقاهم  بهن کتابيا
 محمدکوشش دکتر   به هميکي بود که آن ي پتيح پانيت مالمسيروا  بهانايگر رامايد
 شما در دانشگاه تهران يانايکار راما. ح شدي تصحيياي و دکتر ضيونس جعفري

   متن بوده؟ن دوي از ايجدا
ت ي در سانسکريکيسه کردم، ياناها را مقابله و مقايبله، در آنجا من هفت تا از راما

 يه از رويانا را سروده و بقي ست که راماين شاعرياول شاني بود و ا»يکيوالم«سروده 
ن يلت هم اويشان در سانسکريا. سرودن کردند  بهگر شروعي ديها زبان  بهشانيشعر ا

  …شود مي شاعر محسوب

  ش است؟يچند سال پ  بهتعلّقن متن ميا
  استي متن هنديکياست و  يفارس زبان  بهگريو پنج تا متن د … سال٢٥٠٠ باًيتقر
  .» داسيلستُ«ت ماناس سرودة ينام رامچر به

   است؟يچه دوره ا  بهتعلّق مين متن هنديا
  .ستا ي مال دورة اکبر شاه گورکانيمتن هند

 مال همان دوره است چون دوران اکبر دوران ترجمه متون  هم البدي فارسيها متن
  … هم بودي فرهنگ هند و زبان فارسييان مختلف و دورة طالياز اد

  …بعد است  به از دورة اکبري فارسيها بله، متن
  .ن دوره استيح هم مال همير است و ملّا مسيمال دورة جهانگ گرد هرداس

  نسخة اساس شما کدام متن است؟
  »پرکاش امر« متن نوشتة

  ا نثر؟يمنظومه است 
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ن است ياش ا يژگين متن ويب نوشته شده است و ايز ن نثر است و در دورة اورنگيا
در  .کند  مي را بازگوها شتر است و اختالف داستانيه بيانا اطّالعاتش از بقيدربارة راما که

ح يه توضم و نثرها در مقدها ن منظومهي ادربارة چهل صفحه يس آغاز من در حدود
  .ام ح دادهيت را توضيکلمات و لغات سانسکر کصد صفحة آخر هميام و در  داده

ن ي ايريان شکل گيشما در جر.  هند و سابقة آنيانجمن استادان فارس  بهميبرگرد
 نيد، امسال در بنارس چندميانگذاران آن هستي و از بنايد هانجمن از آغاز بود

  د؟يکن  مي را برگزارييگردهما
سال . ن انجمن حضور داشتميل اي تشکيبله من از ابتدا.  ماستيين گردهمايام ين سيا

 سراسر ي استادان فارسي براين دورة تابستانيدر دانشگاه جواهرلعل نهرو اول. م ١٩٧٧
  .هند در سه هفته برگزار شد

   خانه فرهنگ؟يهمکار  با
م و همان يه را گذاشتن دوري اوليز خانلري دکتر پرويالت آقاي تشکيهمکار  بانه، ما

ن دوره را خود يلن اويهند و ا  بهشان آمدنديل شد و ايموقع هم انجمن استادان تشک
  . افتتاح کردندي دکتر خانلريآقا

  . هم آمده بودنديرجاني سيدي دکتر سعيشان آقايران همراه اياز ا
  . آن بودرئيسن يلر احمد هم اوينذ

  تادان و در هند چه بود؟ت شما در آن موقع در انجمن اسيمسئول
 مرکز رئيسو   دانشگاه جواهرلعل نهرو بودمي گروه زبان فارسرئيسآن موقع من 

  .ر کل انجمن استادان بودميمن معاون دب.  هم بودمييقاي و افرييايآس

   بود؟ي کر کلّيدب
 و محلّ انجمن هم آن وقت در دانشگاه ي احمد از دانشگاه دهلالدين پروفسور شمس

  . هم اهدا کرديما البراتور زبان فارس  به آن وقتيد و دکتر خانلر بويدهل
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ران ي بوده که قبل از شما در ايگمانم از استادان  به احمد همالدين ن استاد شمسيا
  … گرفتهيدرس خوانده و دکتر

 حسن و پروفسور سيدران مرحوم ي هند از ايالن زبان فارسيالتحص اول فارغ بله، دورة
 ي از استادان زبان فارسينها کسير احمد بودند و قبل از ايوم پروفسور نذ و مرحيعابد

  .ران نرفته بوديا  به گرفتني دکتريهند برا
نگر و خانم پروفسور ي احمد از سرالدين  پروفسور شمسالبتّهقبل از من 

و نورالحسن  ين از دانشگاه دهلي مرسلمحمددرآباد و دکتر ي از حيسا انصارالنّ فيشر
 رفتند و از آنجا يگري تعداد دباًيبعد از ما هم تقر.  هم بودندي از دانشگاه دهليارانص
  …هند  به گرفتند و برگشتنديدکتر

ادتان هست ين دوره را يدوم. ن دوره در دانشگاه جواهر لعل نهرو بوديلد اويفرمود
  د؟يدر کجا برگزار کرد
 سوم ييگردهما. رينگر کشمي هم آمدند در دانشگاه سريوسفين ياستاد دکتر غالمحس
 ادميگر ي ديو بعد گريگمانم در عل  به هميچهارم ه بود ويه اسالميهم در جامعه ملّ

 بعد در دانشگاه يها طور سال نيهم  ويبمبئ ايه بود  در کلکتّيد پنجميد شايآ نمي
گر و ي برگزار شد و در دانشگاه پنجاب چنديين گردهمايدرآباد دوبار ايه در حيعثمان

  …پتنا و  و دانشگاه احمدآباد گجرات و دانشگاهلکهنواال و دانشگاه ي پتيانشگاه پنجابد

   انجمن برگزار نشده بود؟يي بنارس گردهمايحال در دانشگاه هندو  بهتا! استاد
  .ن دفعه استيدانشگاه بنارس امسال اول

 هم تسر در دانشگاه گرونانک و بعديدر امر ست و هشتمي بيين اواخر گردهمايهم
ک هم شاهد يتان بودم و از نزد مرشدآباد کلکته را بنده در خدمت سال گذشته در

دنبال   بهشترير بي اخيها ن ساليرسد که ا  مينظر  به. بودمها ي و سخنرانها برنامه
 رواج داشته و ي در آنجا روزگاريد که زبان فارسي هستي انجمن در مراکزيبرگزار
  …دياء آن هستي شما در صدد احل شده و مجدداًيا تعطيروست  همشکل روب  باحاال
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 مرکز فرهنگ و م که قبالًي برگزار کنييدرجاها ميبله، در سه چهار سال آخر ما فکر کرد
 يها ييگردهما. ميا کنيدوباره اح از است کهي داشته و نييها ي بود و کرسيادب فارس

  .ف انجام شده استن اهدايهم  باقاًيتسر و دانشگاه مرشدآباد دقيجاپور و امريب

  ص است که در کجاست؟تان مشخّ ندهيبرنامه سال آ
  .پوريدر ج اي است يا در دانشگاه گوهاتي ياحتمال قو  بهندهيسال آ

 بود و االن ي شهر بزرگم که در قبالًي جا را انتخاب کرديتاکنون ما حدود س
  .ميا  کردهيزير  و در آنجا برنامهاند کوچک

 يس کرد و در روزگاري که خود تاگور آن را تأسير دانشگاهعنوان مثال د  به!استاد
  ؟ايد ه داشتييآنجا فرستاده بودند، در آنجا هم گردهما ي بهران هم استاد اعزامياز ا

  .ميمان را برگزار کرد دو دفعه انجمن ه ما در آنجا نکتن کلکتّيبله، در شانن

دم ير ديد سال اخن چني خوب انجمن استادان که من در ايگر از کارهاي ديکي
  …شود  مي انجاميشکسوت زبان فارسي ست که از استادان پيريتقد

 انجام يس زبان فارسي و تدريزبان فارس  به ارزندهيما استادان برجستة هند را که خدمت
 در البتّه. ميکن  مي از آنانيريک تقدي يين گردهماي ايمناسبت برگزار  به هر سالهاند داده

  .ي دارد نه مادير است و جنبة معنوي شال و لوح تقديشتر اهدايبن يمان و ا حد وسع

  …آورد  ميعمل يي بهرهاي هر ساله تقديا دولت هند هم از استادان زبان فارسيگو
کند که در دورة   مي انتخابيبله، دولت هند هر سال سه استاد را از قسمت فارس

  .رنديگ  ميزهيجا هي هزار روپ٥٠ خود ساالنه يزندگ

  د؟يزه را گرفتين جاي ايدر چه سالشما 
  .ر شدمي تقد١٩٨٨سال  من در

   انجمن استادان االن چند نفر است؟يتعداد اعضا
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 ادي کم و زيي نفر هستند و هر سال در گردهما١٢٠ تا ١١٠ ما در حدود يعضوها
ا از يچون با خرج خودشان . شان دارد دور بودن استادان از منطقه ي بهبستگ. شوند مي

 و .يس.يج.وي يند و انجمن ما از طرف سازمان بورس دانشگاهيآ  ميها نشگاهطرف دا
  .دولت هند شناخته شده است

س ي تأسي هستم و عرض کردم که وقتر کلّي نفرند و بنده دب٢١مان  رهيئت مديما ه
شان در ي بودم و بعد از فوت ار کلّي بود و بنده معاون دبي نورالحسن انصارکلّ ريشد دب
 رئيسن يلشود و او  مي شدم و بعد از هر دو سال انتخابر کلّيبنده دبدي ميال ١٩٨٨
 ,ي چون پروفسور عابدي بعد کسانيها ر احمد بودند و در ساليمرحوم پروفسور نذ هم

و  ي طاهر علمحمدم برق، پروفسور حافظ يق، پروفسور عطا کري صدمحمدپروفسور 
 يدخت صفويهم خانم پروفسور آذرم و حاال اند  بودهرئيس يب اعظميشع پروفسور
  . انجمن هستندرئيس

  .ر کلّ استي معاون دبياالن پروفسور اختر مهد

  ؟اند ام دعوت شده يکنگره س  بهرانيامسال چند نفر استاد از ا
   کردند يران اعالم آمادگي نفر از ا٢٥در حدود 

  کنند؟  مين کنگره شرکتي در اييران از چه کشورهايجز از ا
 مثل فرانسه و يي اروپاي هم از کشورهاي بنگالدش و گاه,کستاني تاج,تاناز افغانس

  .نديآ  ميکا هميه و امريانگلستان و روس

  دي صحبت کني انجمن هم کمةيدر مورد نشر
 هر موقع بودجه البتّهر چاپ است و ي هم ز٢٩چاپ شده و شمارة   شماره٢٨حال   بهتا

  .ميکن  ميمان را چاپ د ما مجلّهيايفراهم ب
ده است يک سال هم طول کشي تا يد چاپ شود و گاهيه ما هر شش ماهه باينشر

  اض يه بينشر. ت بودجه مايوضع  بهشود  ميشتر مربوطين بي االبتّهو 
 اردو و يها زبان ي به و گاهيفارس  بهشترياز طرف دولت هند هم شناخته شده و ب

  .کند  مي هم مقاله چاپيسيانگل
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چرا مگر انجمن . انجمن و مجلّة در خانة شماست دستکانگار االن همة دفتر و 
   خود دفتر ندارد؟يبرا

من هم گفتند   به وي نورالحسن انصارة بود، در دوريم دفتر ما در دانشگاه دهليدر قد
شان ياحترام ا  بهمن. ديک دفتر بزنينهرو هم  د، در دانشگاهيسان هستکه شما هم از مؤس

 د و فعالًينجا ببرين دفتر را از اي گفت ايش دانشگاه دهلبعد از فوت .ن کار را نکردميا
  .ن انجمن شخص بنده هستمي اکلّ ريدر خانة من است و االن از مستخدم تا دب

 هم در ياسي سةرتب يم که از مقامات عاليسال گذشته در مرشدآباد ما شاهد بود
ت هند و ن انجمن در دوليا شود که  مي شما شرکت کرده بودند، معلومييگردهما

  …گاه داردي آن جاياسيمقامات س
 يکي دعوت شدند و آمدند، امسال هم ير خارجه جناب پرناب موکارجيبله، پارسال وز
 اميشه پيمحترم هند هم هم  جمهوررئيسند، ياي باند رتبه قول داده ياز مقامات عال

ر يور و وز جمهرئيسشان معاون يدهند و عالوه بر ا  مياميشان پيا دهند و امسال هم مي
  .کنند  مي شرکت هميدهند و گاه  مياميآموزش و پرورش هم پ

 يزني رايقات فارسي مرکز تحقيهمکار   با کهيين گردهمايه اي حاشيها از برنامه
  …ديي بفرمايحاتيد هم توضي نو داري دهليفرهنگ

قات يمشارکت مرکز تحق  باهي استادان و بعد از مراسم افتتاحييپارسال در گردهما
 و خطّي نسخ ينار علمي سمنو دهلي, مهوري اسالمي ايران جي فرهنگيزني رايسفار

  هند راخطّينار نسخ يک سميم و امسال هم ي نولکشور را برگزار کرديخدمات منش
 هم ي فرهنگيزنيم و رايکن  مينو برگزار ي دهليقات فارسيمشارکت مرکز تحق با

 بنارس ي هم در دانشگاه هندوو امسال کند  مين انجمني از ايار خوبيت بسيحما
 يپژوه است و سالها در دانشگاه هندو راني اي که از هندوها» امرت الل عشرتةادواري«

شان در دانشگاه تهران درس يا .ميکن  ميليداد تجل ي ميبنارس درس اردو و فارس
در بنارس بودند که چند ي زبان و ادب فارسيخوانده بود و از خدمتگزاران جد 

  .اند فوت شدهست  يسال
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ن يو ا سيسأ بودند از بدو ت بنارس سه تن از استادان مهميدر دانشگاه هندو
شان ي داشت که ا»ش پرشاديمه«نام   بهشناس ک استاد غالبيچون هندو بود  دانشگاه

شان يم اختر که ايهم خانم شم  و اردو بوده و بعد امرت الل عشرت و بعدياستاد فارس
  .اند ن پژوهيک حزي

  … داشته باشنديدارين هم ديا بناست از قبر حزيدار گوي دةياشدر ح
  . هستبله، آن هم در برنامه

 را اند  دعوت شدهيين گردهمايام يس  به که امساليراني از استادان شاخص ايتعداد
  …دينام ببر

 قول … ويق سبحاني دکتر توف,يري دکتر نص,اني دکتر نور,ق محقّيامسال دکتر مهد
  نديآ  مي واند داده

 يش ما استاداني هند هم هر ساله در هماياز طرف وزارت بهداشت و طب سنت
نها يا .کنند  مي مقاله ارائهيسي و اردو و انگليفارس به ي طب سنّتدربارةکنند و   ميشرکت
  . استيم فارسي و متون قديزبان فارس  بهشان يقاتي تحقي از کارهايبخش

  …دييمان بگوي برايدر مورد آثارتان هم کم
  خانم پروفسوريهمکار  با است که بعد از انقالبيسيزبان انگل ي بهکي من يکتابها
ران ي ايانقالب اسالم ي به چه خدمتيم که فارسي کرديانقالب بررس  به راجعيصفو

ت و هنر و ادب را فراموش نکرده و در هنرمندان مختلفش ياقران آن خلّيکرده و ملّت ا
  . داشته استييچه رشدها

ن اواخر هم کتاب ي بوده و اي فارسادبيات دربارةگر قبل از انقالب يکتاب دک ي
  .ام  زبانان کردهيم فارسي تقدييايضدکتر  ي آقايهمکار  باداس را ت گردهريروا  به»انايراما«

 …حرف آخر
ن را قبول کنند که هنوز هم هندوستان وطن دوم ي اها يرانين است که ايحرف آخرم ا

 يآن پهناور  بهکنند که هند  نمينند، باوريچشم خود نب ي بهت و تا وقتزبانان اس يفارس



  ٥٤٨  قند پارسي

  

زبان   بهن زبان بوده و از شرق هند تا غرب و از شمال تا جنوبير ايشه تحت تأثيهم
  .شده است  مي تکلّميفارس

 يزندگ  تماميست، اما فارسي ني زبان رسمينکه درست است که االن فارسيدوم ا
 از لحاظ زبان ي مختلف ما وقتي قرار داده و بخصوص زبانهاريثأان را تحت تيهند
 ازيما ن. دهد  مي نشانيش از هر زباني خود را بيشوند، زبان فارس  ميقي تطبيشناس
 . دارديفارس  بهازيز ني ما نادبياتم و زبان و فرهنگ و ي داريفارس به
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  در ساحل بنارس
  ∗پروفسور شريف حسين قاسمي  باگفتگو

 يتازگ  بهي والد محترم جنابعالکه نيا توجه به  باخواهم  مين گفتگو اجازهيدر ابتدا ا
م و چون ما در مراسم نماز يت بگويعه را تسلين ضايشما ا  بهرحمت خدا رفتند به

 در ير مردم دهلم که چقديديک ديم و از نزديشان هم شرکت داشتيبر جنازه ا
م يخواه  مين گفتگو از شماي داشتند در آغاز ايشان حضور پررنگيع اييمراسم تش

  …دي کنيفشتر معريشان را بي ايکه کم
ز، بنده پسر مفسر قرآن معروف هند مرحوم موالنا ير از شما دوست عز ضمن تشکّ,بله

  .حق شدند  به هستم که ماه گذشته واصلين قاسمياخالق حس

  ا چاپ شده؟يشان چه بود و آير قرآن اياب تفسنام کت
زبان اردو نوشته   بهن کتابياست و ا) ح قرآنيتوض(شان موضح قرآن ير اينام تفس

 کتاب ۶۰شان درحدود ين ايشده و در پاکستان و هند هم چاپ شده، عالوه بر ا
ه  و از واعظان معروف هند بودند که همواراند ه نوشتي معارف مختلف اسالمةدربار

غ يتبل  بهکردند و  ميي مردم سخنرانيشدند و برا  مي مختلف دعوتيدر شهرها
التم را در رشته زبان و يشان هستم که تحصيمن پسر بزرگ ا. پرداختند  مياسالم

  . ادامه دادميادب فارس

ن ين مبياصالت د  با وي فرزند واقعين رشتة زبان و ادب فارسي اياتّفاقا استاد گرام
 آغاز سخن از شما که يد برايياگر اجازه بفرما.  است)ص(يمحمد عتياسالم و شر

                                                   
  .دهلي, استاد بازنشستة فارسي دانشگاه دهلي  ∗
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ن سؤال را بپرسم که يد اي در شبه قاره هستي زبان و ادب فارسيپژوهشگران جد از
ف شده يلأ بنارس تة مستقل درباري و حال کتابي در ازمنة ماضيزبان فارس  بهايآ

  است؟
ک تعداد منظومه از شاعران يا ام ام دهي ندي من کتاب مستقليزبان فارس  بهبنارس  بهراجع

 از زبان يا کتابي بنارس اتّفاق افتاده است و ياي هند هست که در جغرافيزبان فارس
 يزبان فارس  بهط آنندگنکند که توسي ترجمه شده مثل ترجمة کاشيفارس  بهگريد

د يدان ي مطور که ر آن است، بنارس همانيخ بنارس و اساطي تارةبرگردان شده و دربار
 يزبان فارس  بهدي جد و نسبتاًيمي هند است و ذکرش در منابع قديخيک شهر تاري

  .همواره آمده است

   هندوان شد؟ينيگاه ديشود که چرا بنارس پا  مين سؤال مطرحينجا ايدر ا
هند حمله   بهيچون محمود غزنو ن است کهيکنند ا  مي که ذکريا ل عمدهي از داليکي

 محمود ة که مورد حمليي هندو که در شهرهاي علمايفت، ولبنارس نر  بهکرد او
ن شهر که در ين ايبنابرا. سمت بنارس  بهر شدنديقرارگرفتند از آنجا فرار کردند و سراز

طور  همان. عنوان مرکز بزرگ علوم هندوان رشد کرد  بهکنار رود مقدس گنگا قرار دارد
  .گاه شديپا نوه لکي در علوم مسلمانکه مثالً
 زبان ين بنارس مرکز بزرگ و قابل اعتنايوقت جز در دورة حز چيکه ه يحالدر
 هماره مورد نظر بود و بنا بر مناظر و ييم هندويعنوان مرکز عظ  بهي نبود وليفارس

  . زبانان و جهانگردان هم بوده استي فارستوجهشه باعث ي خود هميعي طبيها ييبايز

رسد و از رود  بنارس هم مي ي از احفاد او بهگمانم در دورة بعد از محمود يک! استاد
بنارس اشاره   بهي و فارسيرانيم ايل و قديک از منابع اصي در کدام ,گذرد گنگ مي

  شده است؟
ن يا  به در کتاب معروف خود ماللهند اشارهيرونيالب. طور است کنم همين فکر مي, بله

خ يف در تاري بوده است و شمس سراج عفييشهر دارد که مرکز بزرگ هندو
 از شهر يبابر وقت  هم آمده کهي در توزک بابر.ف بنارس را دارديهم توص يروزشاهيف
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ت ياهمبراي او چون ولي ده، ي بنارس را از دور دةاو قلع گذشته  ميپور يغاز
  .آنجا نرفته  بهک نداشتهياستراتژ

 ا نسبتاً خود، بنارس رخيوارالتّةخالص مورخ هندو در ي از علماي بنداريسجان را
ست کروه بوده است و يفاصله ب  بهآباد ف کرده و آورده که بنارس از اهللايمفصّل توص

ن شهر را يا. بنارس است  بهن موسومي قرار دارد و بنابرايسان دو رودخانه برنه و اَيم در
 ان آنيم شکل کمان است و گنگا مثل زه از  بهمين شهر قديند ايگو  مي هميکاش
 و معدن علم يمين پرستشگاه قديکنند و ا  ميو منسوبيا مهديو يمهاد به ن رايگذرد ا مي

 ي صاحب فضل و صاحبان حال و قال در آن زندگيها برهمن. و فضل بوده است
الت خود يند که تحصيآ  ميآنجا  بهزادگان ک برهمنان و برهمنيکنند و از دور و نزد مي

  .ل کننديرا تکم
 ي برااند ه را ترک گفتيويق دنيهندو که عال وارستگان و آزادگان ين بعضيهمچن
  .مانند  ميرند و منتظر مرگيپذ  ميروند و در آن سکونت  ميآن شهر  بهي عقبيرستگار

  س شده است؟شتر مقديز بي چه چين رود برايباور هندوان ا در
 ين اعتقاد دارند که ستارة مشتريهمچن.  استي بهشتين رود روديهندوان معتقدند ا

ک يشود و تا   مي نموداريک کوه کوچکيرد در رود گنگا يگ  ميرج اسد قرارب  بهچون
 يعي طبةک کرشمين ين است و ايس آن ا مقدةروند و لحظ  ميارت آنيز  بهماه مردمان

  .است

  د؟يا دهين را شما ديا
  .خته استيافسانه آم  باخ هندوهايشتر تاريست و بها  از افسانهينها بخشينه، ا

 ةنيسفدم که گفته بود بندرابن داس خوشگو صاحب ي کدام مقاله ددانم در  نميمن
دل است و بعد از ي بةنگاران دور  از شاعران و تذکرهيو.  استي هم بنارسخوشگو
س ينو ن تذکرهي ايها نقل  ازيبرخ  بهه منسد که البتّينو  مياش را دل تذکرهيفوت ب
 يزياهم بدانم که شما چخو  مي.ستينجا نيش در ايدل حرف دارم که جاي بةدربار
  د؟يا دهيشان شني بودن اي بنارسةدربار
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نام   بهمي داشتيگري ديک شاعر هندوي يول  باشد،يکنم خوشگو بنارس  نميمن فکر
سنده معروف دورة شاهجهان است، او در اواخر يچندربهان برهمن که شاعر و نو

ارت و ي زي هم برابنارس رفته و همانجا فوت کرده ممکن است بندرابن داس  بهعمرش
  .آنجا رفته باشد به تبرک

 يکي. مين صحبت کردي بنارس و حزةسه تن از استادان دربار   بان شمارهيما در ا
 يکياست و ) پور يدر غاز(ک بنارس يتشان نزدي والباًي است که تقرياستاد عابد

ست الحسن است که هم استاد دانشگاه است و هم شاعر و متولّد بنارس ا نياستاد ع
ن ي شما پدرانتان از عالمان دين است که هردويشما هم در ا  باو وجه اشتراکش

بنده مشتاقم .  کرده بودندي را در بنارس زندگيدو سالهم  ياستاد عابد. اند هبود
  بنارس چگونه بوده است؟  با شمايدارهايبشنوم که د

 بوده و نارهاي و سمياه دانشگي کارهايشتر برايام، آن هم ب آنجا رفته  بهمن فقط چندبار
در ادوار . دهد  مير قراري مقدس آنجا هم آدم را تحت تأثيام و فضا کنار رود هم رفته به

ن شهر يکردند و در آثار مختلف خود از ا  ميي در آنجا زندگي فارسيمختلف، شعرا
  .اند هاد کردي يا افسانه

  ت؟ن وجود داشته اسية حزي همپايا شاعرين شاعران آيان ايدر م
 ست که ين شاعريتر او معروف. ک استثناستين در بنارس ينه، حزحزين ازه اند هب

  .تاکنون در بنارس اقامت داشته است

  د؟ي را در ذهن دارييها گر بنارس چه ناميان شاعران دياز م
ا يدن  بهي هجر۱۰۳۷ که درسال.  است»انسان« به از آنها ابوالعال نام دارد و متخلّصيکي

  …آمده

  ر دورة شاهجهان ديعني
 وجود دارد ي خطّةشکل نسخ  بهوان او هنوز هميشان در بنارس اقامت داشته و ديبله، ا

  .و چاپ نشده است
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 ين شاعر هندويد بهتريسرا جز چندربهان برهمن که شا ي پارسياز شاعران هندو
  :ت معروفشين بيام و ا دهياش را هم من د يوان فارسي زبان بوده و ديپارس

  کعـبه بـردم و بازش برهمـن آوردم به  ن باريکفر آشنا که چند  بهست يمرا دل  
  د؟ي هم در بنارس وجود داشته که شما بشناسيگريا شاعر ديآ

که سه » خوش« بهگن است متخلّص  بنارس آننديگر از شاعران هندوي ديکيبله، 
رس را ث بناي دارد که تاکنون هم چاپ نشده و در آثار خود حديزبان فارس  بهمنظومه

 همان کتاب بنارس ياکند يکاش کتاب  ست که عرض کردمي همان شاعريو. ان کردهيب
ن کتاب مقامات مقدس هندوان بنارس و سرگذشت ي ترجمه کرده و در ايفارس  بهرا

  .ان کرده استي آن را بيرياساط

  ست؟ يچه قرن  بهن شاعر متعلّقيا
  .زدهميقرن س

خ بنارس را از سال يمت خان هم تاره ن خان پسرين روزگارغالمحسيو در هم
  . تا زمان خود نوشته است که هنوز هم چاپ نشده استيالدي م۱۱۸۷

م از کانپور تا بنارس سفر کرده  ۱۸۹۸ بقا که در سال محمدنام   به هم بودهيشخص
 مقدس و ي بناهاين سفرنامه هم بعضيدر ا نام احوال سفر نوشته و  بهو سفرنامة خود را

  .اند هف شديارس توص بنيخيتار

   است؟يزبان فارس به
  … چاپ نشدهي ول,بله

  نجا آمده؟يا  به سکونتيبرا يي يرانيچ اين هيش از حزيا پيآ! زياستاد عز
 هم بوده که يران بوده و شاعر خوبين اي که از نائيني نائياينام باق  به هستيک شاعري

 ي هجر۱۰۲۳ در سال ين چشتيالد نيرمقدس و در جوار مرقد معيدر شهر اجم
شان يند و ايگز  مييد و سکنيآ  ميبنارس  بهکند و  مي مالقاتخانهيممصنّف تذکرة  با

  :ت از اوستين بيا.  استتوجهشعرش هم قابل 
  ن و صلح کل کنيـلمان بنشـر و مسـبر کاف  نشاط صرف مل کن  بههمه حاصل جهان را  
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  : دارد کهيبارة بنارس هم شعر دريو
   نمانديآن ساق آن قدح بشکست و  دـانـ نميـاقـا بـيـاقـبارس ـنـدر ب  

ران است که در قرن دهم در بنارس ي ايگر از ريک شاعر دي هم يمحسن راز
  .و همانجا هم فوت کرده  کردهيزندگ

 يد از شاعرانيگمانم هردو هم با  بهاند و نين دو شاعر هردو از شاعران قبل از حزيا
  …پ نشدهوانشان چايباشند که تاکنون د

  .طور است نيبله، هم

  ن دو شاعر در کجاست؟ين اي دواوي خطّةکند که نسخ  ميياريتان  االن حافظه
  .دا کنميتان پي براکنم بعداً  مياالن نه، اما تالش

گر يگر از طبقات دي ديها تي از شخصيسندگان گاه برخي جز شاعران و نوضمناً
ران در دورة ي بوده که از اي تاجرياسترآبادنها ناطق يآمدند از جملة ا  ميبنارس  بههم
 ه داشتها و شهر کلکتّيوطن خود را از راه در  به قصد برگشتيد و وقتيآ  ميهند  بهاکبر
  .کند  ميرسد و در کنار رود گنگ فوت  ميبنارس به

رود و خوبان   ميبنارس  بهکند و سپس  ميدني دير و دهلي هم از کشمي مشهدينام
  .کند  ميفي خود توصيابنارس را در شعره

  …د مال دورة شاهجهان باشديگمانم با  بهن شاعر هميا
  .سته استيز  مي در دورة شاهجهاني نام,بله

  وانش چاپ نشده؟ين هم ديا
  …نه

 صم خان متخلّي ابراهيسان و شاعران هند علينو گر از دانشمندان و تذکرهي ديکي
  … است»ليخل«به

  …م يصاحب تذکرة صحف ابراه
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 بنارس يها يقاض  ازيکي ها يسيتش از پتنا بوده و در دورة انگليشان اصليه البتّبله، ا
در دورة اقامت خود در بنارس چند کتاب را نوشت که عبارتند از  .بوده است

  …ميگلزار ابراه، م خانيخ ابراهيتار ,الکالمةصخال

  م تذکره است؟ين گلزار ابراهيا
  .خته استي ريبله، تذکرة شعرا

 مخاطبان يخواستم بپرسم که ممکن است برخ  ميختهيدربارة ر! ديخشاستاد بب
  …گانه باشندين واژه بيا  با زبانيفارس

  . اردوستيميهمان زبان قد

   امروز؟ياردو  با دارديچه فرق
  …وجود داشتهدر زبان اردو  يشتري بي هنديها م واژهي در قد, فرق دارديليخ
د تذکرة يطور که اشاره کرد  مشهورش هم همانگفتم که کتاب  ميشاني اي از کتابها,بله

ن گزارش ينگ نام دارد که ايت سيخ چيگرش هم تاري است و کتاب دميصحف ابراه
  .ستها يسيه انگليبر عل  بنارسيشورش راجا

ن دفن است يک حزيان و نزديم خان در همان فاطميکنم ابراه  مياستاد من فکر
  طور است؟ نيهم
م يسبک نثر قد  بهاز خود بجا گذاشته که از رقعات را هم يم خان تعداديابراه بله،
  . استيهند

آن   بهيا اشارتي نوشته شده يفارس  بهيدربارة مذهب هندوان بنارس هم اگر کتاب
  …ديرفته جا دارد که ذکر کن
دبستان «نام   به مذاهب مختلف جهان نوشته شدة درباري اساسيدر دورة شاهجهان کتاب

شان يمؤبد است و ا  به متخلّصيرزا ذوالفقار آذر ساسانيم که مؤلّف آن »مذاهب
 ي که در بنارس زندگييها ن کتاب دربارة برهمنيمؤلّف در ا.  استيراني و ايزردشت
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 داده که از ي بودند اطّالعات اساسي و روحانيرمعمولي غي استعدادهايکردند و دارا مي
  . نگرفته استيي دست اول است و از جايمأخذها

فش  باشد که مؤلّيد همان کتابين بايام و ا دهين کتاب را دي ايها  من نسخه!استاد
  … شده بوديف معريري کشميفان اشتباه  بهنيش از ايپ

ه که ينام چترو  به بوديادشده از جمله برهمنين کتاب از بزرگان هندو هم يبله، در ا
ار يخانان او را بس خاِنن م خايح از معتقدان او بود و عبدالريکي يمورير پادشاه تيجهانگ
  .ده بودي دين برهمن را در کودکي امذاهب دبستانمؤلّف . کرد  مياحترام
 نظم يفارس  به مردمان بنارسةيم که در آن داستان عشقي داريعالوه ما چند مثنو هب

 ي و فطرت موسويرينش کشميب يها با نام ب دو شاعريز شده از جمله در دورة اورنگ
  …اند هدينظم کش  بهن داستان راير ايم ير تقيو سپس م

  …دلندينها شاعران دوره بيا
کرده   ميي زندگي از آنهاست و قبل از غالب دهلودر بعي ميرتقيل بله، اما م اويدوتا
  .است

ه ي اسالمةي ملّةن نام در جامعيهم  با کهياز تاالراولين بار ر را ي ميرتقيمن نام م
الب غد مثل يشان هم بايد اي که شما فرموديفاتي توصنيا با شناسم مي  استنو يدهل

  …ختهي داشته باشد و هم ريهم شعر فارس
گفتند، اصلش   مي سخنياو را خدا. نام اوست  بهه همي ملّةجامع ي از تاالرهايکي ,بله

  .نو رفت و در آنجا فوت کردهلک  به و بعديدهل  بهاز اکبرآباد بود و بعد

 از آن را يام و از قضا انتخاب دهيکتاب صبح بنارس دنش و فطرت را در ي بيمثنو
 داشت که اصالح يم و در چند جا هم اغالط چاپيا ه آوردهين نشريهم در هم

ن يقصّة ا.  را آورده بودندي از مثنويات اندکيه در صبح بنارس اب البتّ,ميکرد
  ؟اند هت کرديک قصّه را روايا همه يست و آي چها يمثنو
  .ن عجبيست غم عشق و اي نشيک قصّه بيبله، 
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  شنوم نامکرر است  ميکز هر زبان که
ک جوان مسلمان است که عاشق ي است و قهرمانش »اليخ شور«نش ي بياسم مثنو

گر را يکديآمد و هردو   ميکنار گنگا  به شنايشود و دختر هر روز برا  ميييدختر هندو
ردو مورد پسند نبود، پدر و ن رابطه از طرف خانواده هي ايدند و عاشق هم شدند و ليد

 يگري ديشهر  بهنکه از دست پسر نجات دهند او راي اين دختر را برايمادر دختر ا
نها را ي کردند و پسر از دور اي سوار کشتيرزنيپ  بافرستند، آنها دخترشان را همراه مي
 يرزن گفت ايد پي دختر رسيک کشتي شد و چون نزديگري ديد و او هم سوار کشتيد

اندازم   مين دختر را که در آبي کفش اين دختر را دوست داري تو ااگر واقعاًپسر 
او کفش را در رود خروشان . ن دختر مال تو خواهد شدي اياور و اگر توانستيرون بيب

  .گر برنگشتيرفت و د آب فرو  بهانداخت و پسر دنبال آن کفش
رزن يآن پ  با دختريقتو.  نگفتيزين شد اما چيد و اندوهگيشآمد را دين پيدختر ا
د که پسر غرق شده يهمانجا رس  بهگشت ير برمي از همان مسي شدن مدتّيبعد از سپر
و دختر ناگهان خود را . رزن گفت بلهينجا همان جاست؟ پيد که ايرزن پرسيبود و از پ

رون ي کردند که او را بيدر آب انداخت و غرق شد و چون مردم در جستجو سع
ن يجان آفر  بهگر را در آغوش دارند و جانين دو همديدند ايد رتيحکمال   بااورند،يب

  .کنند  ميک قبر دفنيآورند و هردو را در   ميرونيآن دو را ب .اند هم کرديتسل

 آن است ي قويان بندين پاين داستانها در همي اييباياز نظر من ظرافت و ز! استاد
  پسريسو  بهدهيمسلمان د که از پسر ييها که چون دختر بعد از آن همه صداقت

شوهرشان در آتش زنده   با که زنان هندو خود را همراهيرود و مثل جشن ست مي
استقبال   بهدهي که از پسر ديهمان صداقت  بان دختر هندو هميسوزانند ا  ميزنده
وة مسلمانان در يش  به راي وکه نتر از همه آ ن بار در آب و جالبيرود و ا  ميمرگ
 و مسلمان آن دختر در ين شاعران راويسوزانند و از منظر ا  نميکنند و  ميخاک

  . هم دارديگري ديها  ظرافتها ين مثنوي اعشقش مسلمان است و حتماً
  د؟يمان بخوانيادتان هست براينش را ي بي از مثنوياتياب

  اد آغوشـچو چشم منتظر بگش  اق آن دو مدهوشين از اشتيزم  
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  ياهيس  بايدـيده سفيچو در د  ياهـنـپ يا از بـد جـردنـدرو ک  
 يا  فاضل آنجا شعر دارد، او منظومهيها  علّامه اقبال هم دربارة بنارس و برهمنيحتّ

 ن مصرع آغازيا  باکه» مالهيو مکالمة گنگا و ه خ و برهمنيت شيحکا«نام   بادارد
  :شود مي

  … محترميدر بنارس برهمند
ک ماه در بنارس اقامت ي شد و تا  رده برود از بنارسکلکتّ  بهخواست  مييغالب وقت
 غالب را هم در مورد يمثنو .د خود سرودي را دربارة بازد»ريد چراغ«نام   بهيکرد و مثنو

  …ديا دهي دبنارس حتماً

ن ي اي هم که براي از وقت…ميا ن شماره درج کردهي را هم در اين مثنويبله، و ا
  .ميکن  ميرار تشکّيد بسيمانه گذاشتي صميگفتگو
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  اند آنان حزين را فراموش کرده
  ∗الحسن سيد عينپروفسور گفتگو با 

 ديقول داده بود. ريخ  بهتان يا صبح بنارس ام,مياستاد هرچند شما را عصر مالقات کرد
  .يمکن  مين کتاب شروعي هميفد و از معرياوريکتاب صبح بنارس را با خودتان ب

م يان کتابهايم  چاپ شد و من دري دهلش دريها پ ست که سالا ي نام کتاب»بنارس صبح«
 از شاعران اردو زبان و يارين کتاب بسيدر ا. تان آوردميک جلد را داشتم که براين يهم

 آماده يرتپورِککوشش عشرت   بهن کتابيا. اند ه بنارس شعر گفتي زبان هند برايفارس
ز شاعران هند گر اي ديارين و غالب از بسي از حزيينشر شده و در آن عالوه بر شعرها

، راسخ يآباد حي فطرت، جوش ملي موسو,يرينش کشمي مثل بيشاعران. هم شعر هست
 ي، احسان دانش، هنديوهنز لکي، عزيون لکهي، شنکرنات نادر، صفيآباد ميعظ

  … ويس امروهوي، رئيرير کشمي، ظهيظ بنارسي، حفيپورهگورک

  ؟يا فارسياردوست   بهن کتابيشعر غالب در ا
د ي شاباًي وجود دارد و تقريزبان فارس  بهرزا غالبي م»ريد چراغ« ي مثنون کتابيدر ا

شتر ي نباشد و چون بيزبان فارس  بهشتري شعر حدود سه چهار شعر بيحدود س از
 در حال يعني. يست واقعا ي نسبتباًين نسبت تقرير هستند ايقرن اخ  بهقشاعران متعلّ

 يان حتّيسرا يند و فارسيگو  مياردو شعرزبان   بهش از نود در صد شاعران مايحاضر ب
  .کمتر از ده درصدند

                                                   
  .نو دهلي,  دانشگاه جواهرلعل نهرو,مرکز فارسي و آسياي مرکزي استاد زبان فارسي  ∗
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   کمتر باشدلکهنوا ير ينسبت شاعران کشم  بهرسد تعداد شاعران بنارس  مينظر به
 ين شهر تعدادين است و در اي حزيخ علين شاعر همان شي در بنارس بزرگتر,بله
عنوان مثال من االن   بهرن شهيا  به هم بودند که مهاجرت کرده بودنديريشاعران کشم از

. يفارس  بهگفت و هم  مياردو شعر  بهشان هميادم هست که اي را يرينام آقا منظر کشم
م ين را بگوي االبتّه . را االن در خاطر دارمي نام شوق بنارسا از شاعران خود بنارس مثالًي

 يز بزرگگاه و مرکي بود و هم پايگاه زبان و ادب فارسي هم پايکه بنارس در روزگار
  .يت و هندي سانسکرادبيات زبان و يبرا

رود که چند سال   نميادميد و ي زبان بنارس هستي شما خودتان هم شاعر فارسالبتّه
رش بودم شما يل شد و بنده هم دبيران تشکين جشنواره شعر فجر در ايلش که اويپ
اصفهان و  تهران و يم و در شهرهاي زبان هند دعوت کرديعنوان شاعر فارس  بهرا
  …دي داشتيس هم شعرخوانراز و مشهد مقديش

 و سمينو  مي و اردويفارس يي به من هم گاه شعرهاالبتّهن نظر لطف شما بود و يبله ا
  .ام م انتخاب کردهي شعرهاي را هم برا»حسن«ص تخلّ

  …ديي قدمت بنارس بگوةدربار
 است و ي کاشاسم بنارسن يتر مي قد,حال چند بار اسمش عوض شده  بهبنارس تا

ند و بنارس يگو  ميآن شهر شنکر  به است کهيسار مقدي بسي هندوان جاي برايکاش
 ن دو رودين است و ايالنهر ني قرارگرفته و ب»ياَس« و »ورونا« يها نام  بهن دو روديب در
 »يوروناس« و اند هديهم چسب  بهتين دو رود در زبان سانسکريشوند و ا  ميصلگنگ متّ به
  .نديگو  ميي بنارس را وارنسيسيانگل  به کهاند هل دادي را تشک»يوارنس« نيا همي

ب يز  خوانده بودم که در زمان اورنگيتيد هم در سايا شايدانم در کدام کتاب  ينم
  ؟ايد هديشما شن. آباد گذاشتمحمدن شهر عوض شد و نامش را ينام ا
ا در حدود  ام,اد ندارندي  به راين ناميام و مردم امروز بنارس چن دهين نام را نشنينه، ا

بنارس . آباد وجود داردمحمد با نام يينگر جا سمت اعظم  بهن شهر وي ايلومتريهشتاد ک
انه و ي ميايم آنها از طرف آسيدان  ميها که  هندوهاست و مخصوصا برهمنيميشهر قد
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ر يثأشه فرهنگ بنارس را تحت تينان هميآمدند و ا ريم و از سمت کشميران قديا
ز يشود و بنارس را شهر گاوها ن  ميعنوان شهر معبدها شناخته  بهبنارس. اند هداد قرار
 پرستش مورد  دارند و تا حدييد که گاوان در هند احترام بااليدان  ميشما. اند هگفت

 داشته و دارند و آنان هم ين شهر حضور جديز در اين مسلمانان نيهمچن. اند احترام
ن شهر ي ايتيب جمعي و در حال حاضر ترکاند هن شهر آمديا ه باطراف و اکناف از

ن شهر عالوه بر مزار يبراساس شصت در صد هندو چهل درصد مسلمان است و در ا
 هم وجود دارد و از جمله سه مسجد که در يدان مساجد متعديعين و قبرستان شيحز

گر ياز طرف دکطرف مسجد است و يو از ) معبد( مندر  بهصلوسط شهر است و و متّ
ن و همه ان است و هم مسجد اهل تسنّيعي هم مسجد ش, مسجد آنکه نمعبد و جالب آ

  .کنند  ميهم در آن عبادت  بهاحترام با

  ست؟يلش چيد دليکن  ميا فکر خوب است اميلين خيا
شان را   بودند که مسلکيکردند کسان  ميپادشاهان و سرداران مغول هند که حمله

کردند   ميمسجد  بهلي معبد را تبد خوشآمد دل حاکم مثالًياکردند و بر  ميعوض
آن   بهکردند و  ميدادند و همان سنگ را عوض  نمير آن مقاومت نشانييبرابر تغ در با

 يان هندوست و روي آن عکس خدايک روي هست که ي سنگ مثالً.گرداندند يرو برم
 و بازار است و مردم از يبک شهر مذهي بنارس که نيگر ايو نکته د. گر آن فرق دارديد
ان يم  درباًيتقر. نديآ  ميبنارس  به و مراسم ازدواجيل ضروريد وساي خريلومترها برايک

 ي بنارس را برايها  هم از جنسيکنند اجناس  ميي عروسيان رسم است که وقتيهند
ل يطور وسا نيد که پوشاک بنارس معروف است و هميدان  مي شما مثالً,خرند  ميکتبر
 دست مسلمانان ةنها ساختيکه ا  جالب آنةنکت.  آنيل بافتني و وساي و روتختيتدس

هم دارند  نها بايز ايآم  مسالمتينوع  بهاست و بازار فروشش در دست هندوهاست و
  .کنند  مييزندگ

  …دييح بفرماي آن هم توضةدر بنارس معبد سرنات هم معروف است دربار
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هم دارند با نام اي  سهو در آنجا آنها مؤسهاست  يي مخصوص بودايمين معبد قديا
 يت مالي حمايلينها بخصوص از طرف دولت ژاپن خي و ا» کالجي دگريماهابد«

 ارت و عبادتي زي مجاور برايها ني از آنجا و سرزمياديشوند و هر ساله تعداد ز مي
 يي بوداستيا تور ام,ستياد ني بنارس زيها ييکه تعداد بودا يند درحاليآ  ميبنارس به
  . هند هم هستيستيک شهر توريد و اصال بنارس يآ  ميبنارس  بهاديز

ل تقدس رود گنگ ينظر شما دل  بهنديآ  مينجايا  بهخاطر رود گنگ  به همياديعدة ز
  ست؟يدر چ

. تر است ن مقام را دارد و از همه مقدسي هندوستان باالتريان رودهايرود گنگ در م
 دانش است و يست که برهما خدا»برهما« ينگ موچون معتقدند سرچشمة رود گ

 وارد بهشت ماًي فوت کرد در بنارس سوزانده شود و مستقيهندو آرزو دارد که وقت هر
  .ن رودياورند و بپاشند در ايا خاکسترش را بيشود 

  …ديي بنارس هم بگويها هدر مورد راج
 راجه هنوز هم کند و قصر دارد و  ميي زندگراجهدر آن طرف رود گنگ در بنارس 

 او احترام  بهکند و مردم بنارس  ميي پادشاه بنارس آن طرف رود گنگ زندگيعني
کردن ي و شادزدن کف  د و مردم هم بايآ  ميان مردميم  بهبار کياو در سال . گذارند مي
 يخ علي بنارس که بعدها خودش شاه شد در دورة شةشاهزاد. نديگو  ميرمقدمياو خ به

  . بوده استنين شاگرد حزيحز

 که اصالً نيد و اييان مردم امروز بنارس بگوين در ميدر مورد مقام و منزلت حز
  شناسند؟  مين راي حزيخ علي بنارس االن شي هندومردم مثالً

ن ي چون حزي بزرگيها  انسانيد قبول کرد که با کم نور شدن چراغ زبان فارسي باالبتّه
ن است که مردم مسلمان بنارس و يت ايواقع. نديايچشم ب  به کمتريهم در نزد مردم عاد

م و مراسم  محريها شناسند و هر سال در ماه  مين رايان بنارس حزيعيبخصوص ش
سر قبر  ي بهخوان  فاتحهيگر هم برايام ديشوند و در ا  مي بر سر قبرش حاضريعزادار

ن ياالن حز. اند هن را فراموش کردي آنان حزباًيا مردم هندو کمتر و تقرروند ام  مينيحز



  اند آنان حزين را فراموش کرده  ٥٦٣

  

  بنارس بوده که آن راي هم مال راجان محلّين مدفون است و ااينام فاطم ي بهدر محلّ
  .م کرده استين تقديحز بهفرزند راجه  دادن به قبال درس در

 نشيالغافل هيد نام خان آرزو هم با کتاب تنبيآ  ميانيم  بهني نام حزي هند وقتيدر نقد ادب
ن و ي از حزيجانبدار يي بهن تاکنون نقدهاين مورد از زمان حزيدر ا. ديآ  ميخاطر به
گر نوشته ي ديران و جاهاي زبانان هند و افغانستان و ايط فارسا خان آرزو توسي

  ست؟ين نقدها چي اة نظر شما دربار,شده است
ن رفته و يسراغ حز ي بهنيب د هم با تعصّيکنم که خان آرزو کم  ميراستش من فکر

ر نوشته و يک عارف و عالم بزرگ بوده تفسي و يعيک شاعر شين ي حزيخ عليش
متعصّب بوده و من اي   تا اندازهيک سنّيآمدند و خان آرزو   ميخدمتش  به هنديعلما
ب ر القائات افراد متعصّيثأد هم تحت تي کرده و شاين تندرويکنم در مورد حز  ميفکر

 يگرين نقدها از منظر ديا ي بهکدکن يعياستاد شفدانم که  اين را هم مي البتّهبوده، 
ن دو شاعر قضاوت کرده يان ايعدالت م  به جاهاياريت داده و بسيآن اهم  بهسته وينگر

ا در مجموع من هم با استاد  ام,نيحز  بهخان آرزو داده و گاه حق را  بهو گاه حق را
هند که در  منتقد بزرگ ي هادي جاها موافقم و هم با نگاه نبيلي در خي کدکنيعيشف
  مغول دانسته و حقةن شاعر بزرگ دورين را آخريزبان اردو نوشته حز  به کهيکتاب
  . او قائل شده استي براييار بااليبس

ن نوشته ي حزة درباري و کتابيم اختر مقاالتيان استادان بنارس هم خانم شميدر م
  .اند هقات را انجام دادين تحقيشان اي پدرم اييراهنما که با

شان در کدام يکه ا نيد و ايي هم بگوـ  د بدرالحسنياستاد س ـحوم پدرتان از مر
 دکتر خواجه يف پدرتان را از آقايمن تعر. کردند  ميسيبخش و کدام دانشگاه تدر

  .اند هرحمت خدا رفت  بهراًيشان اخيا ايگو. ام دهياد شني زيريپ
ل شده بود و در آن ي تشکي و عربيسه شعبه اردو و فارس بنارس يدر دانشگاه هندو

خواست   مين سه شعبهي اينام استاد ابوالحسن که وقت  بهک استاد داشتيزمان تنها 
ن يا  بهشان از مرحوم پدرم هم دعوت کردند و بعد از آمدن پدرميک شود ايهم تفک از
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 ةعهد  بهن سه شعبهي ايکنند و سرپرست  ميبخش استاد ابوالحسن بعد از چهار ماه فوت
  دعوتياس رضومان عبي تنها بود که بعدها از دکتر سليتشان تا مديا وپدرم بود 

 هگريست که االن در چندا ياس رضو سلطان عبين آقايشان پدر هميا ,کنند  مييهمکار به
داد و   مي درسين دهلي بود در کالج ذاکرحسيپدرشان استاد. ستا ياستاد زبان فارس

  .بنارس  بهدشان آمدنيشان دعوت کردند و ايپدرم از ا
   است؟ييها چه سال  بهن مربوطيا

 لکهنون پروفسور زبانها در بنارس بود و در دانشگاه يل و پدرم اويالدي م۱۹۵۷ا ي ۱۹۵۶
قات يشان تحقيرزا بود که ايد ميش هم پروفسور وحي گرفته بود و استاد راهنمايدکتر
ر و ي ند استاد حکمچن چونيبعد هم استادان. خسرو انجام داده است ري امة درباريخوب

 يس فارسي تدريراز درس خوانده بود برايمرت الل عشرت که در دانشگاه شاستاد ِا
 هگري درس اردو از دانشگاه علي برايف نقوي حنيآمدند و شدند چهار نفر و بعدها آقا

. نام قمر جهان  به دعوت شدندلکهنو هم از يک خانميبنارس و   بهدعوت شدند
 و ياس رضومان عبيسل  به راير سپردند و فارسي ندحکمچن  بهدو رات شعبه اريمسئول

اردو  ي به که پدرم از فارسيي از کتابهايکي. پدرم  به را هميمرت الل عشرت و عربِا
 ي حجازمحمد از »هما«نام  ي بهها هم گنجاندند کتاب ترجمه کرد و در دروس دانشگاه

ک کتاب هم ي. ن پارسال زنده بودنديو تا همف کردند يلأ کتاب ت۲۵ باًيشان تقريا. بود
  …»يري متضاد تصوي کيابوالحسن ندو«نام   بهنوشتند

  ست؟يموضوعش چ
 که ي است و در جواب ابوالحسن ندو)ره(ينيت و مقام امام خميدر دفاع از شخص

ران سفر يا  بهپدر چند بار هم.  ارائه کرده بوديني از امام خميرقابل قبوليت غيشخص
ن بود و يا از عالمان دمرحوم پدرم عمامه نداشت ام.  امام هم رفتنديدستبوس  بهوکردند 

 يعنوان استاد اعزام  بهها در دانشگاه دمشق کرد و سال  ميار خوب صحبتي را بسيعرب
 هم در يتهونگ کنگ رفتند و مد ي بهعنوان استاد اعزام  بهبار هم کيدرس داده بود و 

  .س کرده بودنديکا تدري امريها  و در دانشگاهاي استراليدانشگاه کامبرا
  د؟يا ها درس خوانده خودتان در کدام دانشگاه
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دانشگاه   بهسانسي فوق ليآباد گرفتم و برا  را در دانشگاه اهللايسانس زبان فارسيمن ل
 ةبار هم گرفتم و موضوع رسالة من درين دانشگاه دکتريجواهرلعل نهرو آمدم و از هم

  . بوده است»يرانير اي شهةروغ فرخزاد شاعرت فيشعر و شخص«

د؟ و از نگاه شما کدام کتاب فروغ نقطة اوج کار يچطور شد فروغ را انتخاب کرد
  اوست؟
 با آنها هم زبان مرا ينياد بود و همنشي زيرانيان اي آمدم تعداد دانشجويدهل ي بهمن وقت

ن شاعره يا نم و بايوغ را بب فري آنها کتابهايان کتابهايم کرد هم توانستم در  ميتيتقو
ام درخواست کردم که  يراني فروغ از دوستان اةن مجموعيبا خواندن نخست. آشنا شوم

ها و آثار فروغ را  لميارم بگذارند و من همه کتابها و فيشان را هم در اختي ايه کتابهايبق
 و يزبانکه با جرأت و جسارت اي  ر و نگاه تازهن تفکّيک چنيب کردم که دم و تعجيد

من هر پنج مجموعه . سمي بنويام را دربارة و  توأم است مرا وادار کرد که رسالهيهنر
ان يوار و عصير و دي اسيها ان مجموعهيم ام و از ت مطالعه کردهدقّ  بهن شاعر رايشعر ا

 ي درخشانآثار  بهکند  ميواريران گرفتار در ديه اسي که بر عليانيعص ن دفتر بايشاعر ا
 مياوريمان بيگذرد و در مجموعة ا  مين همي از ايرسد و حتّ  ميگري ديدچون تولّ

  :يادماندني يي بهبا شعرها .کند  ميش را ارئهين شعرهاين شاعر بهتريآغاز فصل سرد ا به
  کندي رابطه تاريها چراغ

   نخواهد کرديفآفتاب معر  به مرايکس
  روم و انگشتانم را   ميوانيا به

  کشم  ميبدة شيبر پوست کش
  خاطر بسپار  بهپرواز را

  …ست يپرنده مردن

ت و ي اشرافي که فروغ از فضاايد هدين موضوع با من هم عقيهرحال شما هم در ا به
 انيک عصيد و با يرون کشيها کم کم خود را ب اه حاکم بر آن سالي سياز فضا

ش را يرسد و گمشده خو ميآغاز فصل سرد   بهمياوريمان بي اين روشنيسرزم به
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 شاخص زبان يها از چهره! استاد.  اگر چه عمرش وفا نکرد و جوان افتادبداي مي
  …دييتان بگو ني بنارس و از استادان و شاعران سرزميفارس

 که پژوهشگر ي و زبان فارسادبيات فرهنگ و ةق و پرکار در عرصاز دوستان محقّ
ارس و در همان شان در بنيبرد که ا د نامياس را با هم هست دکتر حسن عبيممتاز

توان   بايمحقّق و ي کاش استادي بنارس وجودشان مغتنم است و ايدانشگاه هندو
 ي از استادان زبان فارسيارياش از بس ي علمةاو درج. دياي بيدهل  بهتوانست يشان ميا

 در دانشگاه تهران و در محضر يدرست  به را و پژوهش راي باالتر است و فارسيدهل
  .ستبزرگان فرا گرفته ا

م اختر هم در دانشگاه بنارس هستند که من يدر حال حاضر خانم پروفسور شم
 و بخصوص ي زبان فارسة هم درباريقات خوبيشناسم و تحق  ميشان را هم خوبيا

 شوند  مي فرهنگ هرچه دورة و خانينها از دهليد از خاطر برد که اي نباالبتّه .ن دارنديحز
 بنارس هم ي دانشگاه هندويرانيان ايچرا که دانشجو. د از آنها داشتي بايانتظار کمتر

گذارد در فراموش کردن زبان   ميرين تأثيکم شده است و اتعدادشان در حال حاضر 
ها  ن برنامهيتوانند از ا  مي برنامه دارد و آنها هميزبان فارس  به االن ماهوارهالبتّه. يفارس

ةل ارتباط با خانيدل  بهگر هستندي و علي که در دهليهرحال استادان  بهااستفاده کنند ام 
ن ي االبتّه . جلوترنديلي زبانان خيط فارسي و محيرانيان ايران و دانشجويفرهنگ ا

ا همه متمرکز شده در مرکز و االن در  ام, بهتر شدهيلي خيت زبان فارسيها وضع سال
ادان مدعو و  ما شاهد حضور استةي ملّة و جواهرلعل نهرو و جامعي دهليها دانشگاه

نقاط دورافتاده توجه  بها  ام,مي فراوان هستي و ادبي و فرهنگي علمينارهاي و سميرانيا
از اي  کنم که نسل تازه  مينم و فکرينده خوشبيآ  بها در مجموع منام.  وجود دارديکمتر

  . هند در راه استياستادان زبان فارس
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  …ن استين شکوة حزيا
  ∗علي رضا قزوه

ــاب ــهيت ــگ  ب ــش داد ديسوي ــان ي ــه آن جه ــت يدم ک   س
 

ــمان   ــستم آسـ ــد، دانـ ــزل خوانـ ــد زد غـ ــت يلبخنـ   سـ
  

  ، گفــتم ســالم بــر عــشق…فرمــود هــر ســحر عــشق
  

  سـت  يچـه فـان   چ است، جز عشق هر    يجز عشق هرچه ه   
  

ــبا ــه بــ ي ــود     يد ک ــان ب ــود نه ــود، در درد خ ــان ب   زب
  

ــ  ــود ب ــا ب ــود، ا  يت ــشان ب ــن ــرن ي ــشانيبهت ــت ين ن   س
  

  ي، رخــــت هــــوس مپوشــــي دل اگــــر بهوشــــيا
  

  ســت يل جــوانن اوي جــوان بــاش، کــا  يبــا عاشــق 
  

ــده با  ــشق زنـ ــدر عـ ــدگ …ديـ ــا زنـ ــردي مـ   !مي نکـ
  

ــدگان  ــدو زنـ ــان  ياز بـ ــان تبـ ــرگ مـ ــا مـ ــت ي تـ   سـ
  

ــان مگو ــاز دردمــ ــد، از دييــ ــ يــ ــان مپرســ   دين مــ
  

ــوا ــايتق ــه م ــت، ا   ب ــشم اس ــان يچ ــا زب ــان م ــت يم   س
  

ــابرادر   ــت نــ ــاز دســ ــدار يــ ــوش نــ   ميک روز خــ
  

ــة غر ــه يدر خانـ ــر روز روضـ ــان هـ ــوان بـ ــت يخـ   سـ
  

ــا ــهي ــا ن زخم ــون يه ــش و خ ــت و آت ــوزون، درد اس    م
  

  ســـت ياد خـــسروان اســـت، ســـربانگ خـــسروانيــ فر
  

  

                                                   
  .نو سردبير نشريه قند پارسي و مدير مرکز تحقيقات فارسي دهلي, شاعر و پژوهشگر ايراني  ∗
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ــا ــهي ــا ن نال ــا يه ــرح دع ــزون ش ــدي مح ــت ي عه   س
  

ــا ــز ي ــکوة ح ــت، اين ش ــن اس ــان ي ــة فغ ــت ين نغم   س
  

  زياويـــب اســـت بـــر دامـــنش بين حـــضرت شـــعيـــا
  

ــا ــ؟ ايياکجــ!  مــنيموس   ســت ين موســم شــبان ي
  

  نو  ـ دهلي١٣٨٨روز عرفه 
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  گرية صبح بنارس
  ∗سيد عبدالحميد ضيايي

اند  شده شاعر ايراني که مهمانمان در دهلي فاق دوستاناتّ اين دو روز به. سفر خوبي بود
قزوه و چند نفر  رضا ار کاکايي، عليفاق محمد علي بهمني، عبدالجباتّ به. بنارس رفتيم به

رود  رفتيم کنار خوان صبحخيلي جاها رفتيم؛ خروس به .از شاعران و اديبان کشورمان
غافل. ايم کرديم ساعت شش صبح است و زود رسيده فکر مي) گ فتح به( س گنگمقد 

در  اخالص تمام من از مرد و زن تا بچه و پير، باؤاز اينکه هزاران بودايي و هندوي م
 رودي آگنده از خاکسترها! کردند شستند و غسل تعميد مي آبهاي رود گنگ سر و تن مي

  و دختراني که کنار خاکسترهاي مردگان،…هاي مردگان و عطر عود و کندر خوانو است
ربا و  و عجيب هوش سرنات معبد بعد هم رفتيم به .کردند رقص شيوا را تمرين مي

ه بوداي سريالنکا که ديدارش در خاصّ! انگيزند خدايان خفته در اين معبد بزرگ دل
 هم سر قبر حزين الهيجي به. زنده کرد انشيني ر سحرگاه، يادهاي خوش روزگار گوشه

اين . را با اندوه زمزمه کرديم) …اي واي بر اسيري کز ياد رفته باشد(زديم و شعرش 
  :آمد و نوشتم همان جاها غزل

ــاال  ــرگ ب ــيم ــگ   م ــان رود گن   رود از پلک
  رقـص آورده اسـت      شور شيوا، نيروانـا را بـه      

  هــا پرســت معبــد ســرنات بــودم ســال بــت
  ست ن غزل خاکستر جاني حزين و سوخته      اي

  سـت  گُنگ وگيجم، طعم و عطر هر صدا خاکستري       

ــگر ــگ  ةي ــران رود گن ــارس، زائ ــبح بن    ص
ــور ــگ  ةسـ ــودا، اذان رود گنـ ــوفر بـ    نيلـ

ــا دل   ــدم ت ــگ آم ــذر روان رود گن ــنم ن   ک
  جــان رود گنــگ آمـدم تــا آتـش انــدازم بـه   

  سپرده بـر سـکوت ماهيـان رود گنـگ     دل

                                                   
  .نو دهلي, مسئول سابق خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, پژوهشگر ايرانيشاعر و   ∗

 



  ٥٧٠  قند پارسي

  

  اي وهـم گنـگ برگـشتن نـدارد چـاره       جز به 
  هم خواهد رسـيد     دستهاي مردگان روزي به   

  رسم روزي شبيه ايـن غـزل        پايان مي   من به 
  

ــده از دهــان رود گنــگ  ــرون پري   مــاهي بي
   ما؛ صبح محـشر، کـاروان رود گنـگ         ةوعد

ــگ   ــتان رود گن ــدارد داس ــاني ن ــه پاي   گرچ
 

  



  ي حزينها غزلانتخابي از   ٥٧١

  

  ي حزينها غزلانتخابي از 

  مرحلة ما
  شــود از مــصرع آهــي گلــة مــا طــي مــي

  صـحراي مالمـت    شايستة بـرق اسـت بـه      
ــشق نــداريم     ــر آزادگــي از ع ــه س   پيران

  پـاي طلـب رنجـه مـسازيد       ! خبران اي بي 
  گــر مــوج زنــد بــر لــب مــا تلخــي عــالم 

ــبک  ــاران س ــير ي ــه , س ــيدند ب ــزل رس   من
 

ــه  ــالع ب ــا   ط ــلة م ــسد ص ــو نوي ــال ت   وص
  خـون تـر نـشد از آبلـة مـا            خاري کـه بـه    

ــا    ــسلة م ــا سل ــردن م ــده در گ ــا ش   رگه
ــه  ــت ب ــر از ماس ــا نزديکت ــا , م ــة م   مرحل

   حوصـلة مــا ,جبــين هرگـز نزنـد چــين بـه   
  جـا قافلـة مـا       مانـده بـه   , چون نقش قـدم   

 

  تا نفسي هست  ! حزيندستان زن مستيم    
ــا   ــسلة مـ ــود سلـ ــام بـ ــشق نکونـ   از عـ

  
  دولت بيدار

ــنَ ــل  ب ــوة گ ــرا  رد جل ــزار م ــب گل   جان
ــ ــان دارد ب ــارت ايم ــر غ   رده دل را و س

  خـوابش بيـنم   بود آيا کـه شـبي بـاز بـه       
  سر همچشمي خورشيد ندارم چو مسيح      
ــالي    ــا خ ــن دري ــد دام ــز نکن ــر هرگ   اب

  طبعاننـد  که ابناي جهان جمله دنـي      بس
 

ــي ــرا    م ــار م ــان گرفت ــة مرغ ــرد نال ب  
ــه   ــو آورده ب ــوخ ت ــه ش ــرا  نگ ــار م   زنه

  شمع بـالين شـود آن دولـت بيـدار مـرا           
ــرا  بگذا ــوار مـ ــاية ديـ ــد در آن سـ   ريـ

  شـود از گريـه سـبکبار مـرا       دل کجا مي  
ــرا  از بهــا مــي ــدار م ــد جــوش خري   فکن

 

  !حزينافعي نرم نما دشمن جان است       
  حــذر افــزون بــود از مــردم همــوار مــرا

  
  

 



  ٥٧٢  قند پارسي

  

  ساية جنون
   نَبــرد حاصــلي از بــوم و بــر مــادهقــان

ــستين   ــد روز نخ ــاز فت ــره زدن ب   از قط
  شـيد شکـستيم  خور از ناز کُلَه گوشـه بـه   

  يـد دغنچه نگر , ديگر لبش از شادي دل    
  خـشکي  ترا بست بـه  , دستي که ميم داد   
  بـرآييم؟ پـاک  جهـان   ما چون ز خرابات  

 

ــا  ــر م ــاطر ثم ــدة خ ــود عق   ســرويم و ب
ــا  ــر م ــر شــود همــسفر چــشم ت   گــر اب

  سـر مـا     سـاية داغـي بـه     , افکنده جنون 
  روي جگـر مـا      هر زخم کـه خنديـد بـه       

   تـر مـا    چـشمان   چه زني طعنه بـه    ! زاهد
ــ  ــت ز جنّ ــرون رف ــوده ب ــاآل ــدر م   ت پ

 

  قدر از خويش رميدن     آن حزينخواهيم  
ــه  ــاواره ب ــا    ک ــر م ــاند خب ــايي نرس   ج

  
  لب خندان

  مـا نـساخت     روضة رضـوان بـه    ,  از در تو   دور
  سـت  پروانه را در آتـش سـوزان چـه زنـدگي        

ــارم قــرار نيــست    در هــيچ شــهر و هــيچ دي
ــزود بـــه, يکـــدم شـــکفتگي   پريـــشانيم فـ

ـ       وحـشتم   گـاه دو عـالم بـه        وهتنگ اسـت جل
  بـالين مـن خجـل       عيسي نشـسته اسـت بـه      

 

  مـا نـساخت     بوي گـل و نـسيم گلـستان بـه         
  ما نـساخت    وصل تو چون مصيبت هجران به     

  مـا نـساخت     بـه , چو شام غريبان  , صبح وطن 
  ما نـساخت   چون گل در اين چمن لب خندان به       

ــه   ــان ب ــور بياب ــهر و ش ــساخت  آرام ش ــا ن   م
ــه   ــان ب ــشور امک ــو ک ــ آب و ه ــساختم   ا ن

 

ــاکن ــا , س ــة م ــشد , دراي قافل ــزينن   !ح
  ما نـساخت  اين دل ناالن به, در هجر و وصل 

  
  خلوت

  سـت  ا حـالتم ايـن   , نقش قدمم , در کوي تو  
  از غيرت شوق است که چـون رنـگ پريـده        
ــراييدن دل را  ــرده سـ ــنود پـ ــم دل شـ   هـ
  جــايي کــه شــود بــستر راحــت دم شمــشير

  قبـا گـشت و ز نـاموس       , صد پيـرهن صـبر    
ــن ــزي  از انجم ــست گري ــود ني ــرت خ    کث

  سـت  ا طـاقتم ايـن   , برخاستنم نيـست ز جـا     
  سـت  اعـادتم ايـن   , برم خود نامه و خود نامه    

  سـت  ا شنوم صحبتم اين    گويم و خود مي    مي
  سـت  ا تپيـدن نـدهم فرصـتم ايـن         ميدان به 
  سـت  اگريبـان نـزدم حـسرتم ايـن     دستي به 

  سـت  ا وتم اين خل, گاهي مگر از خويش روم    



  ي حزينها غزلانتخابي از   ٥٧٣

  

  نــوش از شــور شــکر خنــدة آن خــوِن و فــا
 

  سـت  اعشرتم ايـن , کردم لب زخمي نمکين  
 

  گريبان  گر نکشم سر به   ! حزينصعب است   
  ســت ااز هــر دو جهــان زاويــة عــزلتم ايــن

  

  جستجو
  سـت    عشق تو رنـگ و بـو کـافي         مرا ز بادة  

  مـا نرسـد     بـه  اگـر دور مـي    ! چه باک ساقي  
  هواي سنبل و ريحـان بـس اسـت بلبـل را           

ـ     درين نيم که رسد تـن بـه          ا نرسـد  وصـل ي
  سـر نيـست فکـر سـامانم         بـه , رنگ شمع  به

ــبق ــه , س ــو آين ــي , چ ــرانيم نم ــد حي   خواه
ــة دل   ــشه خان ــار اســت شي ــوة ي ــراي جل   ب

 

  سـت   قدر که نمي هست در سبو کافي       همين
ــبم مــست آرزو کــافي  ــو ل   ســت ز جرعــة ت
  سـت   مرا شميمي از آن جعد مـشکبو کـافي        

  ست  که عمر شود صرف جستجو کافي      همين
  سـت  گريـه در گلـو کـافي   که آه در جگـر و     

  سـت  رو کـافي  قدر که شوم با تو روبـه     همين
  ست اگر يافت رفت و رو کافي  , ز گرد هستي  

 

  !حــزيناگـر جــواب نيايــد غمــين مبــاش  
  سـت  هو کافي و  هاي   طور عشق ترا ذوق    به
  

  گرية مستانه
  ست ا بطلب مسجد و ميخانه کدام    حق را 

  سـت  ا محراب دل آن جلوة آغوش فريب     
  خيــال رخ ســاقي, رداشــتبنــد از مــژه ب

  سـت   سرتاسر اين دشت پر از جلوة ليلـي       
  با هر سر خـاري کشـشي هـست نـدانم          
ــد  ــف رازن ــان همگــي واق ــزم حريف   در ب

 

  سـت  ا از باده بگو شيشه و پيمانـه کـدام        
  ســت اام کعبـه و بتخانـه کـدام    نـشناخته 

  سـت  ا ببين گريـة مـستانه کـدام      ! اي ابر 
  سـت  ا کـه جانانـه کـدام     : اما نتوان گفت  

ــه کــدام بکاشــو ــزاي دل ديوان   ســت اف
ــدانيم کــه بيگانــه کــدام    ســت ااز يــار ن

 

  ات دود برآيـد     از مژه ! حزين, چون شمع 
  سـت  ا بنمايم اگـر گرمـي افـسانه کـدام        

  
  پند شگوفه

ــه ــاغ ب ــست  ب ــوان ب ــار نت ــزان و به ــه   راه خ ــست   ب ــوان ب ــار نت ــت در روزگ   روي بخ



  ٥٧٤  قند پارسي

  

  :سـرود دهقـاني   چه خوش مـي   , کنار کشت 
ــه   ــد ورن ــشه وا کن ــسي دهــن شي   مگــر ک

  :اين کنايت گفـت شکوفه رفت و قلندروش     
  ســاقي, بــضاعتان ســت نوبــت مــا بــي دي

 

  رهگـذار نتـوان بـست     , که سـيل حادثـه را     
  در خمــار نتــوان بــست, دهــان شــکوة مــا

  بــار نتــوان بــست, کــه بــرگ تــا نفــشانند
ــِر رز در بهــار نتــوان بــست    کــه عقــِد دخت

 

  !حزينشب آتش نهفته داشت      توان به  نمي
ــ ــف هنهــان ب ــوان بــست, زل   دل داغــدار نت

  
  قافلة رفته

   تر از اين عاشق دلخسته کسي نيست      کس بي
  شــورافکن مرغــان اســير اســت خروشــم    

ــوان داد  ــد ت ــا چن ــاد  , ت ــر ب ــده ب ــس بيه   نف
ــان ــراه رقيبـ ــاکم , همـ ــر خـ ــذر از سـ   مگـ

ــرده   ــن م ــل اي ــمع مــزارم  در محف   دالن ش
 

   نفـسي نيـست  عيـٰسي عمريست که بيمارم و   
ــ  ــينة چ ــر از س ــر ت ــستدلگي ــسي ني   اکم قف

  همـه فريـادم و فريادرسـي نيـست        , چون ني 
  جــزين ملتمــسي نيــست, فــاي تــوومــا را ز 

  کـسي نيـست   , آگـاه , سوزم و از سوز مـن      مي
 

  صبح رخ خـويش   , از شب ما  ! حزينپوشيده  
  که نفس راست کنـد همنفـسي نيـست       دل با 

  
  نام و نشان

  همه نيست يار شود سود و زيان اين  عشق اگر 
ــي ــه  ب ــت ب ــستانند   محب ــا ن ــرمن م ــوي خ   ج

ــراب    ــري و س ــشة بح ــستغرق اندي ــه م   ايک
ــشکي دارم   ــن خ ــر دام ــه اگ ــد از توب ــه ش   چ

  بخـشم   جـام و نگـين مـي       يکي جرعة مـي    به
ــرت  ــدة حيـ ــسرت از ديـ ــود دارم حـ   زدة خـ

  !بـاده بيـار   , رکـاب اسـت چمـن       پـا بـه   , ساقيا
 

  همـه نيـست    غم جان اين  , سر جانانه سالمت  
  مه نيسته حاصل علم و عمل در دو جهان اين

  همه نيست  کون و مکان اين   , يکدم از خويش برآ   
  همـه نيــست  پـيش ابـر کـرم پيـر مغـان ايـن      

  همه نيـست  پا و سران نام و نشان اين پيش بي 
  همـه نيـست    رويت نگـران ايـن      چشم آيينه به  

  همـه نيـست    تکيه بر عهِد جهاِن گـذران ايـن       
 

  !حــزينآفــرين بــر قلــم فــيض رســاِن تــو 
  همـه نيـست    شان اين ف  چمن ژاله   رِگ ابري به  

  

  



  گو بنارس در آيينة شعر شاعران پارسي  ٥٧٥

  

  ∗گو بنارس در آيينة شعر شاعران پارسي

  مرزا جعفر بيگ بينش کشميري •
  مثنوي گنج روان

ــب آب و هوا  ــارس را عج ــستيبن   ي
  زن و مـرد از هــوايش گــشته مفتــون 
  کف خاکي که بـا آن سـرزمين اسـت     
ــانش از ســمک نيکــو سرشــتند      بت

  ينيـــ بـــرهمن زادگـــان فتنـــه آ  
ــشيده   ــغ کــ ــا تيــ ــود بازارهــ   بــ
  ز وصــل خــود سراســر گُــل فروشــند

ـ            ثيرأهمه سبزان چـو صـبح فـيض ت
    سـتان گلـستان   شد آن روزي که هند  

  سياهش از نمک چون سـبزه سرشـار       
  درين کشور که از عشق فـسون سـاز        

ــ ــشق هجـــواني دل بـ ــا دادة عـ   دريـ
ــتي   ــو سرنوش ــشق نيک ــل ع ــو اه   چ

ــ ــد مائــل    هب ــر هنــدوئي گردي   دخت
  
  

  يــستيبــازي طرفــه جا بــراي عــشق
ــون   ــر مجن ــيٰٰ و زنجي ــف ليل ــو زل   چ

  سِت خوبان دلنشين اسـت    چو پشِت د  
ــشت   ــاغ به ــبزة ب ــوِج س ــه م ــد ک   ان

  چو گـل دارنـد در بـر جامـه پـرچين           
  بــرو ســبزان چــو جــوهر آرميــده    

  اند گوش ههمه همچون صدف گوهر ب    
ــانگير ــسن جهـ ــروردة حـ   نمـــک پـ
ــستان    ــارس سنبل ــد بن ــبزان ش   ز س
  ســفيدش را بــود شــور نمـــک زار   

  سـت همـراز   م کفـر و مـسلماني   هـ  به
ــاده ــود در آب افت ــشق خ ــشقز ع    ع

  مــسلمان طينتــي کــافر سرشـــتي   
ــدش ب ــة دل  ش ــشرب کعب ــه م   تخان
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  موسوي فطرت مير معزّشعري از  •
 هــر بــوم و بــري   هاح بــبــود ســي  

  جـــا اللـــه رخـــي را ديـــديهـــر کُ
ــاد    ــاکيزه نهـ ــالک پـ ــه آن سـ   ناگـ

ــهري ز  ــد شـ ــور  ديـ ــان معمـ   نکويـ
  ي از يـــک طـــرفش يبـــود دريـــا 

ــ ــد دهنـ ــنگش خواننـ ــة گـ   وان دجلـ
ــان بــ  ــر   هنازنين ــون مه ــي همچ   رخ

ــد در آن آب زالل  ــسل کردنـــ   غـــ
ــ ــدگان طائفــ ــرانةديــ ــيم بــ    ســ

ــن    ــرده وط ــو در ک ــر چ ــه در به   هم
  بــــاد هــــر گــــاه وزان گرديــــدي
  هــم ز عکـــِس رِخ آن مــاه وشـــان  
ــش  ــروي نگهــ ــاد بــ ــه افتــ   ناگــ
ــن ــه دهــ ــتياِق رِخ آن غنچــ   ز اشــ
  ناگــه آن شـــوخ شـــد از دور عيـــان 
ــن بــود     ــشه و کــارش اي ــدتي پي   م
  چون که ديدي رخش از هوش شـدي       

  ت کــه اي پــاک ســير  آمــد و گفــ 
  ر اسـت ظـ ندر  راتـو مـاه   که چون   ن  اي

ــيش  ــافر کـ ــسلماني و او کـ ــو مـ   تـ
ــد    ــلش نومي ــود ز وص ــوان ب ــي ت   ک

ــان آ  ــشت نمايـ ــان گـ ــاهنناگهـ    مـ
ــ  ــد بـ ــه گفتنـ ــژاد ههمـ ــور نـ   آن حـ

ــت  ــد الف غم ــه زن ــوان گرچ ــن ج   اي
ــا   ــن ت ــم ک ــرداب   حک ــدر گ ــد ان   فت

  مـــرد آزاد چـــو ايـــن مـــژده شـــنيد
ــو   ــادي چ ــش ش ــست از آت ــپند ج   س

ــ ــاد بـ ــه افتـ ــ هناگـ ــدش گـ   ريذهنـ
ــدي ــشن حـــسنش چيـ   گلـــي از گلـ

  رش ســـوي بنـــارس افتـــاد  ذگـــ
ــرتِ  ــاغ ارم و غيـ ــِک بـ ــوررشـ    حـ

  صـدفش  که سزد قـرص مـه و خـور         
ــش بــ   ــون گالب ــاس افــ  هچ   دنشانلب

ــياز ــر   مـ ــه چهـ ــسن برافروختـ   حـ
ــا  ــي ب ــر يک ــال  ه ــرم مق ــري گ   دگ

  گشته چـون شـعله ز کـسوت عريـان         
ــن    ــراف چم ــر اط ــشانده ب ــنبل اف   س

ــام در  ــدي شـ ــان گرديـ ــبح نهـ   صـ
ــه ــده در آ اللــ ــانزاري شــ   ب عيــ

ــيهش    ــف س ــو زل ــفته چ ــشت آش   گ
  چــو گــل بــر زده چــشمش دامــنهم

ــاقوت روان  ــو ي ــرده چ ــان ک ــب ز پ   ل
  شـــرب پيمانـــه بـــارش ايـــن بـــود

ــا ــدي  ب ــوش ش ــت در آغ ــدم دس    ع
ـ         آن مـوي کمـر     هچون شـدي بـسته ب

ــت   ــر اس ــوم و ب ــن ب ــه اي ــر راج   دخت
ــش   ــستي دروي ــو ه ــاه و ت ــود ش   او ب

ــب ذر ــيداز طلــ ــيد رســ   ه بخورشــ
  اختـــر چنـــد ز خاصـــان همـــراه    
ــژاد   ــام نـ ــادِر ايـ ــو مـ ــو تـ ــه چـ   کـ

ــام  ــدهوش ز جـ ــشته مـ ــت گـ   المـ
ــد هم  ــر زن ــه در بح ــاب خيم ــو حب   چ

  ي کـه بمعـشوق رســيد  يخـود تـو گــو  
  را زود بـــــدريا افگنـــــدخــــويش  
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ــک ه  ــد ي ــال  بع ــد ش ــدام آم ــه ب   فت
  يـــار بـــا يـــار هـــم آغـــوش شـــده
ــت  ــرپيچ اس ــسي پ ــن راه ب   فطــرت اي
ــرزه مــرا     ــي اي ه ــدو زن ــم ز هن   ک

ــا ــر  بـ ــخبـ ــود گـ ــرار وجـ   رد از اسـ
  

  نامهــر بــا مــاه بهــم کــرده قــر     
  وصــل قــدح نــوش شــده     مــياز

ــ ــةگفت ــن  م ــتهک ــيچ اس ــر ه    سراس
ــود آ  ــود بخـ ــودي خـ ــي از بيخـ   دمـ
ــهود  ــوار شــ ــادة انــ ــود از بــ   بيخــ

  
  شنکر نات نادرشعري از  •

ــي  ــتاني ب ــارس بوس ــزان بن ــت اخ   س
  اغيبــ  او کوچــه  ةبــود هــر کوچــ  

  هجــوم راســت قـــداِن ســمن بـــر   
  زک ادايـــانبـــال گـــردان ايـــن نـــا

  بخـــاک پـــاک ايـــن مينـــو نـــشانه
ــوش آواز  ــدخوانان خـ ــو بيـ ــر سـ   بهـ
ــل  ــد بلب ــي مانن ــر يک ــوان ه ــزل خ   غ
ــزدان  ــيِض ي ــين ف ــگ ع ــه رود گن   چ
ــارت  ــوجش اش ــروي م ــون اب ــد چ   کن
  حبابش ديد چـون فيـروزه دل باخـت        

ــاب او بــ  ــد دور   هحب ــشِم ب ــه چ   عين
  آيـــد  بـــرين آِب روان آســـا گـــر  

  ا در جهــان بــس  همــين دارم تمنّــ 
ــن و دل هــ  ــود رفتــ م    اوةر دو از خ

ــور همــن و آن ســرزمين ســر بــ   ســر ن
ــشم ــب آن چــ ــادرةلــ ــوار قــ    انــ

  

  ســت ااهللا بهــشت جــاودان  تعــالٰي
  بـــود هـــر منـــدرش کـــنج فراغـــي
ــنوبر   ــرو و ص ــود س ــشن ب ــن گل   دري

ــ ــان  هبـ ــون قبايـ ــر گلگـ ــان سـ   قربـ
ــقانه ــاده عاشـــ ــوم دل فتـــ   هجـــ

ــاز هبـــ ــرده آغـ ــان دلربـــائي کـ   الحـ
ــان محــِو غلغــل    همــه در بخــت عرف

  ي لـوث عـصيان  يست و شـو نمايد شـ  
ــشارت   ــوثر بـ ــشمة کـ ــد از چـ   دهـ

ــاس رو ز ــاهيش الم ــس م ــاخت فل   س
  بــــود آيينــــة رخــــسارة حــــور   
ــد    ــي گراي ــوان ک ــر آب حي ــضر ب   خ

   کـــوي بنـــارس ةکـــه گـــردم ذر 
  مــن و دل لــوحش اهللا خــاک آن کــو

  اهللا مــن و آن عــين کــافور   تعــالٰي
  شــود خــاموش شــمع جــان نــادر    

  
  در دل دوا دهرا اٰلهــــــــــــي ذوق 

  بنـارس هـم چـو بلبـل       که در وصـف     
  
  

  ده زا دل گــــرم و زبــــان شــــعله  
ــ ــل  هب ــرگرم غلغ ــوم س ــدق دل ش   ص
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   دهلويغالب •
  مثنوي چراغ دير

ــساز   ــور دم ــا ص ــس ب ــروز  انف ــت ام   س
ــي   ــراري مـ ــنگم شـ ــسم رگ سـ   نويـ

  ســت ادل از شــور شــکايتها بجــوش  
ــ ــب هبــ ــاني دلــ ــمير آال بيــ   ارم ضــ

  ســت  پريــشان تــر ز زلفــم داســتاني   
ــ  ــکايت گونــ ــاباي هشــ    دارم ز احبــ

  ر آتـــش از نـــواي ســـاز خويـــشم   د
ــان  ــاز فغـ ــشم سـ ــس ابريـ ــت انفـ   سـ

ــوهرم را   ــرون گـ ــده بيـ ــيط افگنـ   محـ
  ز دهلـــي تـــا بـــرون آورده بخــــتم   
  کس از اهِل وطن غمخـوار مـن نيـست         

   وطـــن جـــويم ســـه تـــن راز اربـــاِب
ــواهم   ــاز خ ــنج ن ــوه س ــود را جل ــو خ   چ
ــسم   ــان نويـ ــازوي ايمـ ــرز بـ ــو حـ   چـ
ــرازم    ــان طـ ــاي جـ ــد قبـ ــو پيونـ   چـ

  فـــتم آبـــاد ر گـــرفتم کـــز جهـــان  
ــوخت   ــتان سـ ــراق بوسـ ــو داغ فـ   مگـ

  آبـــاد گـــر نبــود الـــم نيـــست  جهــان 
  نباشــــد قحــــط بهــــر آشــــياني    

ــوان   ــا ت ــه زاري ج ــپس در الل ــس   رد ک
  خــــاطر دارم اينــــک گلزمينــــي هبــــ
ــه ــيک ــ  م ــد ب ــاه ال هآي ــوي گ ــدع   شف

ــٰو ــه را دعــ ــي ينگــ ــشن ادائــ    گلــ
  ســــخن را نــــازش مينــــو قماشــــي

ــالي ــد دور  تعـ ــشِم بـ ــارس چـ   اهللا بنـ
  ســت اچـين بنـارس را کــسي گفتـا کــه   

ــروز  ــت امـ ــشر راز اسـ ــي محـ   خموشـ
ــاري  ــاکم غبـ ــِف خـ ــيکـ ــسم  مـ   نويـ

ــر   ــان خ ــوا طوف ــاب بين ــت اشوحب   س
ــاني    ــاال فغ ــر پ ــن جگ ــون ک ــس خ   نف

  سـت  ا  هـر سـر مـويم ز بـاني         يدعـوٰ  هب
ــان  ــيکت ــويش م ــ خ ــويم ب ــاب هش   مهت

ــشم ــعلة آواز خويــــ ــاب شــــ   کبــــ
ــي تــ   ــسان ن ــتخوانبب ــت ام در اس   س

  چــو گــرد افــشانده آهــن جــوهرم را    
ــ ــتم  هبــ ــل داده رخــ ــان تغافــ   طوفــ

ــن نيــست     ــداري وط ــر پن ــرا در ده   م
ـ     که رنـگ و رونـق        ه چمـن را انـد ايـن نُ

  هــم از حــق فــضل حــق را بــاز خــواهم
  ين حيـــدر خـــان نويـــسمالـــد حـــسام
ــين ــد امـ ــد الـ ــرازمين احمـ ــان طـ   خـ

ــر ــا مـ ــتم  ناينـ ــاد رفـ ــرا از يـ    را چـ
  مهــري ايــن دوســتان ســوخت غــم بــي

ــان ــست     جه ــم ني ــاي ک ــادا ج ــاد ب   آب
ــستاني   ــي در گلــ ــاخ گلــ ــر شــ   ســ
  وطـــن را داغ اســـتغنا تـــوان کـــرد   
ــشيني  ــواد دل نــ ــين ســ ــار آئــ   بهــ

ــان ــر طــــوا   جهــ   شفآبــــاد از بهــ
ــر آاز ــنائي ن خــــ ــار آشــــ   م بهــــ

  ز گلبانـــــگ ستايـــــشهاي کاشـــــي
 ــر ــشت خـ ــو بهـ ــردوس معمـ   رم و فـ

  سـت  ا هنوز از گنـگ چيـنش بـر جبـين         
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  خــوش پرکــاري طــرز وجــودش    هبــ
ــد  ــر دي ــارس را مگ ــواب  هبن ــت در خ   س

  حـــسودش گفـــتن آئـــين ادب نيـــست
ــشانيد   ت ــب ک ــون ل ــشربان چ ــخ م   ناس

ــر  ــه ه ــرد ک ــشن بمي ــدران گل   کس کان
  چمــــن ســــرماية اميــــد گــــردد   
  زهــــي آســــودگي بخــــش روانهــــا
  شــــگفتي نيــــست از آب و هــــوايش

ــ  ــل از کيفيــ ــا اي غافــ ــازبيــ   ت نــ
ــي   ــاي ب ــه جانه ــن تم  هم ــن ک ــات   اش

  نهادشــان چــو بــوي گــل گــران نيــست
ــارش گلــستان ــو اخــس و خ ــت گ   ييس

ــگ    ــتان نيرنـ ــه ديرسـ ــن ديرينـ   دريـ
  مـاه و چـه مـرداد      چه فـروردين چـه دي     

ــاران در ــاق   بهـ ــيف ز آفـ ــتا و صـ   شـ
ــاز  ــشاني نـ ــال افـ ــرض بـ ــود در عـ   بـ

  تــــسليم هــــواي آن چمــــن زار بــــه
  اش گـر بـر جبـين نيـست         فلک را قشقه  

ــشتي   ــستي کن ــاکش از م ــر خ ــف ه   ک
  پرســـتان تپــاي تخــت بــ   ســوادش  

  ســــت اعبــــادت خانــــة ناقوســــيان
ــور  ــعلة طــ ــولٰي شــ ــانش را هيــ   بتــ
  ميانهــــا نــــازک و دلهــــا توانـــــا   

ــس ــستب ــي  م ب ــا طبيع ــه در لبه ــت ک   س
ــي يــک گلــستان جلــوه سرشــار       ادائ

ــه ــرم رو   ب ــوهر ن ــوج گ ــف از م ــر لط   ت
ــي ــداز خرامـــ ــد انـــ   ز انگيـــــز قـــ

  هــا غــارتگر هــوش    هز رنگــين جلــو 

ــي ــي مـ ــردم درودش ز دهلـ ــد هـ   رسـ
ــه ــيک ــن آب   م ــرش در ده ــردد ز نه   گ

  ولــيکن غــبط گــر باشــد عجــب نيــست
ــه ــتانيد    ب ــي را س ــويش کاش ــيش خ   ک

ــرد  و ــسماني نگيــ ــد جــ ــر پيونــ   گــ
  مـــردن زنـــدة جاويـــد گـــردد    هبـــ

  شــويد ز جانهــا    مــي کــه داغ چــشم 
ــدر     ــود ان ــان ش ــا ج ــه تنه ــايشقک   ف

ــري  ــر پـ ــاهي بـ ــداز زادا نگـ ــش انـ   نـ
ــا    ــوه حاش ــن جل ــاک اي ــدارد آب و خ   ن

ــسمي در  ــد ج ــه جانن ــست هم ــان ني   مي
  ييســت گــو  اغبــارش جــوهر جــان  

ــگ  ــردش رن ــت از گ ــن اس ــارش ايم   به
ــه ــ ب ــ ه ــضايش جنّ ــم ف ــادر موس   ت آب
ــه ــي ب ــي م ــ کاش ــد ق ــالق وشکن   يالق ي

ــاز   ــشاني نــ ــندل پيــ ــزانش صــ   خــ
ــ   ــسته زنّـ ــاران بـ ــل بهـ ــوج گـ   ارز مـ

  پس ايـن رنگينـِي مـوج شـفق چيـست          
ــر   ــر ه ــشتي  س ــبزي به ــارش از س   خ

ــستان   ــاه مـــ ــراپايش زيارتگـــ   ســـ
  ســــت اهمانــــا کعبــــة هندوســــتان

ــد دور    ــشِم بـ ــزد چـ ــور ايـ ــراپا نـ   سـ
ــاداني  ــار خـــويش دانـــا   بـــهز نـ   کـ

  ســت عــييدهنهــا رشــک گلهــاي رب  
ــار  ــه دربـ ــت فتنـ ــد قيامـ ــي صـ   خرامـ

ــه ــرم رو   ب ــق گ ــون عاش ــاز از خ ــر ن   ت
ــه ــي   بـ ــسترده دامـ ــي گـ ــاي گلبنـ   پـ

ــوش   ــوروز آغــ ــستر و نــ ــار بــ   بهــ



  ٥٨٠  قند پارسي

  

  يش آتــش افــروز وز تــاب جلــوة خــ  
ــه   ســامان دو عــالم گلــستان رنــگ    ب

ــو ــست و شــ   ييرســــانده از اداي شــ
  قيامــــت قامتــــان مژگـــــان درازان  

ــه ــزا   بــ ــرماية افــ ــن ســ   ِش دليتــ
  مــــستي مــــوج را فرمــــوده آرام بـــه 

ــب آب  ــي در قالـــ ــاده شورشـــ   فتـــ
ــ  ــرض تمنّ ــس ع ــيز ب ــگ  ا م ــد گن   کن

ــوه  ــاب جلـ ــشته   ز تـ ــاب گـ ــا بيتـ   هـ
ــست   ــاهدي ه ــارس ش ــويي بن ــر گ   مگ
ــر   ــري چهـ ــس روي آن پـ ــاز عکـ   نيـ

ــه ــ ب ــالش  ن ــس و جم ــي ح ــزد زه   ام اي
  ســــت بهارســــتان حــــسن الابــــالي

ــه ــد  ب ــوفگن ش ــا پرت ــس ت ــنگش عک   گ
ــش نمودنــــد    ــة آبــ ــو در آيينــ   چــ

ــه ــي    ب ــو اوي ــتان چ ــود نگارس ــين نب   چ
ــه   ــان اللـــ ــان در بيابـــ   زارش بيابـــ

  شـــبي پرســـيدم از روشـــن بيـــاني   
ــي ن ــه بين ــويييک ــت ک ــان رف ــا از جه   ه

  جـــز نــامي نمانـــده  هـــا بــه  ز ايمــان 
  پــــدرها تــــشنة خــــون پــــسرها   

ــرا ــرا  ردبـ ــا بـ ــتيز در ردبـ ــت اسـ   سـ
ــي ــدين بــ ــت بــ ــاي عالمــ   پردگيهــ

ــه ــست   ب ــي چي ــق از پ ــور تعوي ــخ ص   نف
ــي   ــوي کاشـ ــهسـ ــارت  بـ ــداز اشـ   انـ

ــوارا  ــانع را گــ ــست صــ ــه حقانيــ   کــ
ــارس   ــين بنــ ــاده تمکــ ــد افتــ   بلنــ
ــاده ــار اوفتــــ ــب کــــ   اال اي غالــــ

  رســـت و بـــرهمن ســـوزپ بتـــان بـــت
  ز تـــاب رخ چراغـــاِن لـــب گنــــگ   

  ييــــهــــر مــــوجي نويــــد آبرو بــــه
ــف دل نيــزه بــازان     ــان بــر ص   ز مژگ

ــا  ــژده آســــ ــراپا مــــ   ِش دليســــ
  ز نغــــزي آب را بخـــــشيده انـــــدام 
ــاب   ــينه بيت ــش در س ــد دل ــاهي ص   ز م

ــوش ــوج آغ ــي  ز م ــا وا م ــگ  ه ــد گن   کن
ــدف  ــا در صـ ــشته  گهرهـ ــا آب گـ   هـ

  ز گنگش صـبح و شـام آيينـه در دسـت           
ــک در ــر فلـ ــه از مهـ ــت آيينـ    زر گرفـ

ــي ــه مـ ــه در آيينـ ــالش کـ ــصد مثـ   رقـ
ــه ــي  ب ــمر در ب ــشورها س ــالي ک ــت مث   س

  بنــارس خــود نظيـــر خويــشتن شـــد   
ــد   ــم از وي ربودنـ ــشم زخـ ــد چـ   گزنـ

ــه ــي  ب ــو اوي ــتان چ ــست شارس ــي ني   گيت
ــارش   ــستان نوبهــ ــستان در گلــ   گلــ

ــردش ــي   ز گـ ــردون رازدانـ ــاي گـ   هـ
ــت   ــان رفـ ــر و آزرم از ميـ ــا و مهـ   وفـ

ــه ــ  بـ ــه و دانـ ــر از دانـ ــدهغيـ   ي نمانـ
ــدرها   ــان پــ ــمن جــ ــسرها دشــ   پــ

  سـت  ا وفاق از شش جهـت رو در گريـز        
  گـــردد قيامـــت  چـــرا پيـــدا نمـــي  

ــان  ــت را عن ــست   قيام ــون کي ــر جن   گي
ــردتبـــس ــارت وم کـ ــن عمـ    گفتـــا ايـ

ــا را   ــين بن ــن رنگ ــز و اي ــم ري ــه از ه   ک
ــارس  ــشه نــ ــر اوج او انديــ ــود بــ   بــ

ــار   ــشِم يــ ــاده و ز چــ ــار اوفتــ   اغيــ



  گو بنارس در آيينة شعر شاعران پارسي  ٥٨١

  

ــه گـــشته    ز ــنا بيگانـ ــويش و آشـ   خـ
ــو    ــل ت ــرزد از آب و گ ــشر س ــه مح   چ

  اي جلــوه زيــن رنگــين چمنهــيچــه جــو
  سـت  ا نفـس خـود تمـام      بـه  ونت گـر  نج

ــرون آي    ــراهن ب ــل ز پي ــوي گ ــو ب   چ
  مـــده از کـــف طريـــق معرفــــت را   

ــدن  ــهفرومان ــا  ب ــي نارس ــت ييکاش   س
ــٰو ــه ياز ايــن دع ــب را ب ــوي ل ــش ش   آت

  آر کاشــي لختــي از کاشــانه يــاد    بــه
ــد   ــن وامانـ ــا در وطـ ــداي هدريغـ    چنـ

ــا ــوس را پـ ــستهيهـ ــن شکـ   ي در دامـ
ــه ــهر از بـ ــ شـ ــشينانسبيکـ   ي صحرانـ

ــ ــر کـ ــده مگـ ــر آفريـ ــوم را دهـ   ان قـ
ــو     ــدة ت ــون افگن ــاک و خ ــه در خ   هم
ــشانان  ــمع از داغ دل آذرفــ ــو شــ   چــ

ــرماي ــر و سـ ــو ةسـ ــردة تـ ــارت کـ    غـ
ــست   ــنما نيـ ــل خوشـ ــت تغافـ   از آنانـ

  پــيش ســت در اخبــر کــاري تـرا اي بــي 
ــت چــو ســيالبت شــتابان مــي   تــوان رف

ــد    ــود بايـ ــون بـ ــدوه مجنـ ــرا ز انـ   تـ
  ده تــــاراج بــــال بــــهتـــن آســــاني  
ــر  ــوس را سـ ــههـ ــالين بـ ــابـ ــه  فنـ   نـ

ــن    ــون ک ــداز و خ ــال بگ ــاب ب   دل از ت
ــاي    ــشيند از پ ــرو نن ــود ف ــا خ ــس ت   نف
  شــــرار آســــا فنــــا آمــــاده برخيــــز

ــا دم زن  ــسليم و ز الّـــ ــوالتـــ    شـــ
  

  جنــون گــل کــرده و ديوانــه گــشته    
   از تــــــو و آه از دل تــــــودريغــــــا

ــو  ــويش ش ــشت خ ــدنها  به ــون ش   از خ
  سـت  ا کاشـان نـيم گـام      بـه ز کاشي تـا     

ــرازآ بــــه   ن آيودي ز بنــــد تــــن بــ
  جهـت را   سرت گردم بگـرد ايـن شـش       

ــاجرا  ــافر م ــه ک ــن چ ــدا را اي ــت ييخ   س
ــوان غـــم نامـــ      ذوق طلـــب راةبخـ

ــ  ــن جنّـ ــاد آر  آت ازدريـ ــه يـ   ن ويرانـ
ــه ــد   ب ــده زورق ران ــوِن دي ــداي هخ    چن

ــ ــد  هب ــسته  امي ــويش ب ــشم از خ ــو چ   ت
ــه ــان  بـــ ــش دل جاگزينـــ   روي آتـــ

ــده   ــش آرميــ ــر آتــ ــيماب بــ   ز ســ
ــه ــسي بـ ــم بيکـ ــو  حکـ ــدة تـ ــا بنـ   هـ
ــه ــوٰي بــي  بــ ب   بانــانز زم عــرض دع

ــو    ــردة تـ ــي در پـ ــاالن دلـ ــو نـ   ز تـ
  شــان هــواي گــل روانيــست    داغ بــه

  پــيش ســت در ابيابــاني و کهــساري 
  تـــوان رفـــت بيابـــان در بيابـــان مـــي

ــد  ــود بايـ ــامون بـ ــوه و هـ ــراب کـ   خـ
ــود را رچـــو ب ــي رنـــج خـ ــاوينـ   ده نمـ

ــا  ــر پـ ــش زيـ ــس را از دل آتـ ــه نفـ   نـ
  شايد جنــون کــن  گــ ز دانــش کــار ن 

  ي مياســـاييدمـــي از جـــاده پيمـــا  
ــز  ــن و آزاده برخيـــ ــشان دامـــ   بيفـــ
ــو    ــوا شــ ــرق ماســ ــو اهللا و بــ   بگــ

  
  



  ٥٨٢  قند پارسي

  

 علي محمدگزارشي از کنگره بزرگداشت حکيم فرزانه 
  حزين الهيجي

  ∗پور ايرج يحٰيي

طالب الهيجاني، بازمانده  در خانواده شيخ ابي) ق ه (١١٠٣اآلخر   ربيع٢٧روز دوشنبه 
 ابراهيم زاهد گيالني، كه هنوز هم مزار متبركش در الدين تاج عارف نامور شيخ

ـ مكان عارفان پاكدل و زيارتگاه اهل دل  هيجانسه كيلومتري شرق ال ور ـ شيخانه
حزين الهيجي   بهدامان هستي گذاشت كه بعدها  بهپاي» علي محمد«نام   بهاست، كودكي
 افشاري بود، ة جواني حزين، كه پايان حكومت صفوي و آغاز دورةدر دور. مشهور شد

مرزهاي ما   به سويياي كه هر روز از گونه  بهايران دچار هرج و مرج و خونريزي بود؛
از همه جا )  اقامت حزينمحلّ(در آشفتگي اين دوره، شهر اصفهان . شدند ور مي حمله

 ١١٣٦ناچار در رمضان   بهستوه آمد و  بهحزين از آن هرج و مرج و بدبختي. ويرانتر بود
سربرد تا   به هند گشت و بقيه زندگاني خود را در همين سرزمينةقار عازم شبههجري 

رغم اوضاع   به. سالگي بدرود حيات گفت٧٧در سن هجري  ١١٨٠كه در سال  اين
اي از فراگيري علوم مختلف و سلوك و تهذيب نفس  آشفته زمان، حزين الهيجي لحظه

 اثر تحقيقي در ٢٦٥غافل نبود كه حاصل اين زندگي با بركت بر جاي گذاشتن بيش از 
  :هاي مختلف بود؛ از جمله علوم و رشته

  . اثر١٦ فلسفه ةات در زمينـ تأليف١
  . اثر٥ـ تأليفات در احوال رجال ٢
  . اثر٣ علم كالم ةـ تأليفات در زمين٣

                                                   
  .پژوهشگر ايراني  ∗
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  . اثر٣ تاريخ ةـ تأليفات در زمين٤
  . اثر٢٣٠ موضوعات متنوع بيش از ةـ تأليفات در زمين٥

ط اند زيرا بر تمام علوم زمان خويش احاطه و تسلّ اين شاعر شيعي را ذوالفنون گفته
اس الت سياسي جامعه نيز حستحو  بههاي علمي، نسبت وي عالوه بر برجستگي. شتدا

مبارزه و   بهط روسها، مردم رااي كه در قضيه اشغال شمال غرب ايران توس گونه  بهبود؛
كرد و نيز در شكستن حلقه محاصره اصفهان ـ كه  جهاد عليه اشغالگران دعوت مي

توان گفت حزين   نقش بسزايي داشت؛ لذاست كه ميـ تطاول افغانها ايجاد شده بود با
  .الهيجي بواقع مرد علم و عمل بود

اض الهيجي در عبدالرزّ اآميز كنگره بزرگداشت ملّ تپس از برگزاري موفقياق في
م انقالب اسالمي حضور رهبر معظّ  به در الهيجان، برگزاركنندگان كنگره١٣٧٣تيرماه 
ي در اين ديدار پس از شنيدن گزارش و ابراز رضايت ا  خامنههللا حضرت آيت. رسيدند

نظير،  اين مرتبه نوبت دانشمند و شاعر كم: اي فرمودند از برگزاري چنين كنگره
ي همشهريانش او را فانه حتّحزين الهيجي است كه متأس  بهعلي گيالني معروف محمد

دادن  هغرب و توجمنظور مبارزه با تهاجم فرهنگي   بهرو و از اين. شناسند خوب نمي
 علماي ةهويت فرهنگي و مذهبي خويش، سزاوار است از يك سو تذكر  بهمردم

في آثار علمي و الهيجان تدوين گردد و از سوي ديگر كنگره اين مرد بزرگ با معر
  .زندگي پرفراز و نشيب او برقرار شود

شهر  حزين الهيجي در ة كنگرةرهبري، دبيرخان مدر پي اين فرمان مقام معظّ
الهيجان تشكيل شد، و فعقان و پژوهشگران براي ت خود را با دعوت از محقّالي

 كنگره چندين اثر را ةدبيرخان) ٧٣-٧٥(ت طي اين مد. برگزاري اين كنگره آغاز كرد
شرح زير است  بهترين آنها چاپ و منتشر كرد كه مهم:  

  .ـ ديوان حزين الهيجي١
  . اولياء حزين الهيجيةـ تذكر٢
  .كتابشناسي حزين الهيجيـ ٣
  . فرهنگي و تاريخي الهيجانةـ پيشين٤



  ٥٨٤  قند پارسي

  

شرح ذيل از طريق   به علمي كنگره با تعيين محورهاي علمية كميت٧٥در خرداد 
  :فرا خوان مقاله نمود  بههاي كثيراالنتشار اقدام هاي گروهي در روزنامه رسانه
  ـ خاندان حزين الهيجي١
  ـ استادان و شاگردان حزين٢
  سي و تحليل اشعار حزينـ برر٣
  ـ اخالق و عرفان در شعر حزين٤
  ـ بررسي و نقد شعر از ديدگاه حزين٥
٦ات اصولي و فقهي حزينـ آرا و نظري  
٧ات فلسفي و كالمي حزينـ آرا و نظري  
٨ات رياضي، نجومي حزينـ آرا و نظري  
٩ات سياسي و اجتماعي حزينـ آرا و نظري  

  هقار شبهـ سفرهاي حزين در ايران و ١٠
  ـ بررسي سبك هندي در اواخر دوران صفويه١١
١٢هـ علل ناموفق بودن سبك هندي در ايران و رواج آن در شبه قار  
  ـ مروري بر تاريخ و فرهنگ و ادب در دوران صفويه١٣
  ـ اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در واپسين روزهاي حكومت صفوي١٤
  پا در اواخر دوران صفويـ روابط فرهنگي و سياسي ايران با ارو١٥

تحقيقاتي،  قان، نويسندگان و مراكز پژوهشي ـپس از فراخوان مقاله از سوي محقّ
  :شرح زير است  به كنگره رسيد كه بعضي از مقاالت رسيدهةدبيرخان  به مقاله٥٥

  محل ارسال  نويسنده  عنوان  رديف
  شهرضا  ي مجردمصطٰف دسي  حكمت الهي حزين   .١
  تهران  محمد حسيني ديس  حزين و ادب عربي   .٢
  رشت  پور ابوالقاسم جليل  حزين و حافظ   .٣
  الهيجان  زهرا انصاري   حزينةتحقيق ادبي دربار   .٤
  شهرضا  اكبر شكور علي   حزينةتذكر   .٥



   علي حزين الهيجيمحمدز کنگره بزرگداشت حکيم فرزانه گزارشي ا  ٥٨٥

  

٦.   تتبرشت  فريدون نوزاد  ات سخنساالرانعات حزين در غزلي  
  قم  عقيقي بخشايشي  آقابزرگ حزين در تأليفات آثار   .٧
  تهران  پژوه منوچهر دانش  در شعر حزيناستقبال و جواب    .٨
  تهران  معصومه سالك  زندگي و آثار حزين   .٩

  سمنان  محمدرضا دربيگي  تأثيرپذيري حزين از سعدي   .١٠
  شهرضا  علي طغياني محمد   در اشعار حزين)ع(سيماي يوسف   .١١
  شهرضا  فرزانههللا ا نصرت  شناسي حزين نجوم و ستاره   .١٢
  الهيجان  نژاد ي ابراهيمكبر دهسي  حزين مرد رزم و سياست   .١٣
  تهران  رضا مصطفوي دسي  توضيح چند واژه   .١٤
  تهران  فرزانه ياورزاده  تا خاطره فرزانه   .١٥
 تقي محمد دسي  صفويان در عصر حزين   .١٦

  ميرابوالقاسمي
  رشت

  تهران  دكتر ذاكري  سبك شاعري حزين   .١٧
در  اوضاع سياسي و اجتماعي ايران   .١٨

  عصر حزين
  رشت  فاطمه هاتفي

  كرج  خواهر خامسي  عار حزيننقد اش   .١٩
  رشت  راد شكوهي  حزين و مكتب   .٢٠
  رشت  پور معصومه نصيري  آواز آشنا   .٢١
  مشهد  جعفر فاضل  سالك و پيرو   .٢٢
  تهران  نسرين ثروتيان  حزين و آثار فكري او   .٢٣
  كرمانشاه  ناصر صيفي  انديشه و آثار حزين   .٢٤
  مشهد  صدرالدين قرباني  اجتهاد و تاريخ تحول آن   .٢٥
  تهران  طوبي كرماني  دادن اوصاف ناروا فلسفه نسبت   .٢٦
  تهران  اد عادلحد  وحدت وجود در اشعار حزين   .٢٧
  تهران  قدكتر مهدي محقّ  بحثي پيرامون اشعار حزين   .٢٨



  ٥٨٦  قند پارسي

  

   مقاالت برگزيدهةخالص
بررسي آنها   به كنگره پس از دريافت مقاالت رسيده، اقدامةهيأت داوران علمي دبيرخان
 اي از آنها عنوان مقاالت برگزيده انتخاب شد كه خالصه ه بكرد كه در نتيجه مقاالت زير

  :شرح زير است به
  وحدت وجود در اشعار حزين الهيجي) الف

ت ادبي حزين و با بيان اين مطلب كه نويسنده مقاله با بر شمردن ويژگيهاي شخصي
ص داشتند، از جمله حزين برعكس علماي عصر خويش، كه در يك جنبه از علم تخصّ

توضيح معناي وحدت وجود و  وي با. ط بوده است مسلّچندين فن  بهكساني بود كه
پردازد و  بيان معناي فلسفي آن در قالب ادبي مي  بهعرضه شواهدي از اشعار حزين

  .گيرد كه شعر حزين از مفهوم وحدت وجود برخوردار است نتيجه مي
  زندگي و آثار حزين) ب

ين مقاله با بيان اين مطلب كه حزين بزرگمردي از قرن دوازدهم هجري نويسنده در ا
دور از ابتذال،   بهاست بر همه علوم زمان خويش احاطه كامل داشت و در اشعارش

رات را با واژگاني لطيف و زيبا همراه ترين باورها و تفكّ هاي عارفانه و عميق انديشه
ت بزرگواري آميخت؛ ليكن چنين شخصيذوق شاعرانه و گفت و شنودهاي عارفانه در با

نويسنده مقاله، كه كتابشناسي حزين الهيجي . مانده است در وطنش غريب و گمنام باقي
كند كه اين  آثار حزين الهيجي اشاره مي  بهرا نيز تأليف نموده است، در اين مقاله

اثر  ٢٦٥هايي كه در دوران زندگي داشت  ت بزرگ با وجود مشكالت و گرفتاريشخصي
  .مانده است  اثر از او باقي٨٦داشته كه اكنون فقط 

  بحثي پيرامون اشعار حزين) ج
نويسنده، ديوان اشعار حزين الهيجي را بررسي كرده و با استخراج اصطالحات زيادي 

 بر اين باور …در علم كالم، فلسفه، عرفان، رياضي، حديث، شيمي، نجوم، هندسه و
همه علوم عصر خويش بود و پيام خويش را   بهطلّاست كه حزين، شاعري توانا و مس

  .كرد هاي مختلف در قالب شعر بيان مي در زمينه
اظهار رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي الهيجان درآينده   بهمقاالت رسيده بنا

  .اي چاپ و منتشر خواهد شد نامه نزديك در ويژه
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  سخنرانان كنگره
 در تاالر فياض الهيجي شهر ٧٥ريورماه  شه١٦ و ١٥در اين كنگره كه در تاريخ 

هاي علمي و كشوري تالهيجان برگزار شد، عالوه بر ارائه مقاالت، تعدادي از شخصي 
آقاي اصغرنيا معاون اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي . ايراد سخنراني پرداختند به

سليم در  آقاي مير. وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي را خواند» سليم مير«پيام آقاي 
  :بخشي از پيامشان گفتند

 ي عليه متجاوزانستيز بوده و عمالً در مبارزات ملّ خواه و ظلم حزين مردي عدالت”
كرده است و دور نيست كه برگزيدن  شركت داشته و گاه مبارزات را رهبري مي

ص حزين بدين دليل بوده كه دلش از اوضاع پريشان آن روزگار و ظلم و تخلّ
  .“درد آمده و محزون شده است  به غارت مردم بيگناهقتل و

االسالم قرباني ـ دبير كنگره ةحج  
جمعه محترم الهيجان ضمن تشريح اقدامات انجام شده در زمينه برگزاري كنگره  امام

ت گمنام تاريخ شيعه در خطه گيالن در خصوص زندگي پرفراز و نشيب اين شخصي
 ةهايي را تأكيد مقام معظم رهبري در زمين نين كنگرهمطالبي بيان، و هدف از برگزاري چ

الهيجان ذكر كردة علمي منطقةهاي برجست في چهرهمعر .  
  ي گيالني ـ رئيس ديوان عالي كشورمحمد هللا  آيت

هاي علمي ـ فرهنگي  ت ابعاد زندگاني حزين الهيجي و ديگر شخصيةايشان دربار
هاي علمي ـ مذهبي  تاي زندگي شخصي الهيجان مطالبي بيان فرمودند و احيةمنطق

  .تاريخ ايران را از واجبات دانستند
   قمة علميةسين حوز سبحاني ـ از استادان جامعه مدرهللا  آيت

ôtΒ Ÿ≅Ïϑtã $[sÎ=≈|¹ ÏiΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4«ة ايشان حزين الهيجي را مصداق آي s\Ρé&«خواند و ١ 
 حسن و ةايشان همچنين دربار. في كردر مع»حزين«برگزاركنندگان اين كنگره را احياگر 
  .اي بيان فرمودند قبح عقلي در علم كالم مطالب ارزنده

                                                   
  .٩٧آيه , )١٦(نحل   1



  ٥٨٨  قند پارسي

  

االسالم علي دواني ةحج  
او عالوه بر : ت حزين الهيجي گفتايشان، طي سخنراني خود در مورد ابعاد شخصي

 جنگ اي كه در جريان گونه  بهبرخورداري از ابعاد علمي و فرهنگي، يك مبارز نيز بود؛
كرد و در اصفهان  مقاومت و مبارزه دعوت مي  بهروسها در شمال غرب ايران، مردم را

نيز در شكستن حلقه محاصره اين شهر، كه توسط افغانها اشغال شده بود، نقش بسزايي 
  .وي گفت كه حزين مرد علم و عمل بود. داشت

مفاخر «و »  حزينةمتاريخ و سفرنا«تشريح دو اثر خود يعني   بهدواني در ادامه آقاي
.  الهيجي برگزار شودالدين  قطبة بعدي در بارةپرداخت و پيشنهاد كرد كه كنگر» اسالم

اي،   خامنهمحمدداالسالم سي ةحجاستاندار گيالن، » طاهايي«همچنين در اين كنگره آقاي 
ت دكتر موسوي بهبهاني، دكتر منوچهر ستوده، علي قيامتيان معاون طرح و برنامه وزار

 ةدربار) مدفن حزين الهيجي(جمعه بنارس هند  حسن امام االسالم شميم ةحجكشور، و 
ايراد سخنراني پرداختند  بهت اين عالم فرزانهابعاد شخصي.  

نمايش   بهدر حاشيه برگزاري اين كنگره نمايشگاه كتاب بر پا گرديد كه آثار حزين
كار   بهاي ا صدور بيانيه شش ماده ب٧٥ شهريورماه ١٦اين كنگره، عصر روز . گذاشته شد

  :در بخشي از بيانيه پاياني اين كنگره آمده است. خود پايان داد
استفاده از همه ابزارها از جمله  كند كه با استعمار در طول تاريخ سعي كرده و مي

بعد الهي انسان را تضعيف كرده، بعد …ات وعلم، صنعت، تكنولوژي، هنر و ادبي 
براي . گردد در اين صورت است كه تهاجم فرهنگي آغاز مي. ت نمايديحيواني او را تقو

تهاي فرهنگ اسالمي در رأس ادامه اين راه شيطاني، همواره منزوي كردن علما و شخصي
ت و فرصت مناسبي كه ما با استفاده از موقعي. هاي استكبار جهاني بوده است برنامه

 ايجاد شده و )ره(خميني نيانگذار نظام، امامقيادت ب  بهپيروزي انقالب اسالمي ايران با
ت انگيزه ايجاد شده م رهبري و براي تقوياستفاده از فرمايش و رهنمود مقام معظّ با
هاي فرهنگي اسالمي و  هدف نجات انسانها و دفاع از كرامت انساني، شناسايي اسوه با

هستند، آغاز كرديم و پيام آوران پاكي و تقواي الهي را كه خلفا و فرستادگان خداوند 
هاي  ر و انديشهتأسي از آنها را تأسي از پيامبران حق و حقيقت دانسته، احياي تفكّ

  .دانيم بزرگان علمي ـ فرهنگي را وظيفه خود و هر انسان خداجو مي
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بيدل   انجمن ادبيةهمين جلسگزارشي از برگزاري هجد
در مرکز تحقيقات فارسي بزرگداشت حزين الهيجي 
  نو دهلي

  ∗مرادي قاسم
 يشمس ٢٩/٨/١٣٨٨ خمور جمعه روز نو يدهل يفارس قاتيتحق مرکز کوشش به

 سالن در »الهيجي حزين علي محمد« بزرگداشت بيدل ادبي انجمن جلسة هجدهمين
  .شد برگزار نو يدهل در ايران اسالمي جمهوري فرهنگ ةنخا ةكتابخان
 و آسيا فرهنگي محترم كل مدير شكيب شفيعي يمرتٰض آقايان كه مراسم اين در

 فرهنگ، ةخان مسئول دهگاهي علي فرهنگي، رايزن نجفي كريم دكتر اقيانوسيه،
 و اناستاد از جمعي و افغانستان سفارت فرهنگي رايزن رشيد خالقعبدال پروفسور

 رايزني كارشناس مرادي قاسم آقاي ابتداً داشتند، شركت فارسي ادب و زبان دانشجويان
 مدير قزوه رضا علي دكتر آقاي آن از پس و كرد تالوت را كريم قرآن از آياتي فرهنگي

 خوشامدگويي ضمن داشت برعهده را برنامه اجراي كه فارسي تحقيقات مركز
 از عابدي حسن اميرسيد  آقاي از »الهيجي حزين« از اشعاري قرائت و ميهمانان به

  .كند بيان را سخناني تا كرد دعوت فارسي ادب و زبان ةبرجست استادان
 برگزاري در قزوه آقاي زحمات از قدرداني ضمن عابدي حسن اميرسيد  پروفسور

 بنارس كردم، زندگي بنارس در سال دو مدت بنده :گفت بيدل ادبي انجمن يها نشست

                                                   
  .نو دهلي, کارشناس رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ∗
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رايزن فرهنگي كشورمان ضمن قدرداني 
تصميم : از برگزاري نشست بيدل گفت

شاءاهللا در سال آينده يك سمينار  داريم ان
المللي در بنارس براي حزين برگزار  بين
 ايشان هم از ةيم و مقدمات احياء مقبرينما

طرف انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران 
 .فراهم شده است

 ةتهي براي ما و دارد فاصله كيلومتر ٧٥ بنده وطن  باو است دنيا شهرهاي ترين ديميق از
  .داشتيم زيادي آمد و رفت شهر اين به نياز مورد وسايل

 و شعرا مركز شهر اين :افزود ايشان
 آن از پس و بود زيادي نويسندگان

 شعرايي كردند، مهاجرت لكهنو شهر به
 و ويلكهن صغير لكهنوي، عزيز مانند

 ادبي جايگاه از كدام هر كه ديگران
 يكي حزين و بودند، برخوردار بااليي

 ايران مهاجر شاعران بزرگترين از
 ادبيات بر فراواني ثيرأت كه بود هند به
  .است گذاشته هند فارسي زبان و

 ديگري بخش در عابدي پروفسور
 ادب و علم مركز زماني نيز دهلي :گفت
 و است داده دست از را خود ادب و فرهنگ اآلن نيست، نهگو اين كنوني دهلي و بود

 از كه است اي رويه بي مهاجرتهاي نتيجه اينها تمام و شد آن جايگزين ديگري فرهنگ
 و شود احياء هدوبار فرهنگ اين تا كنيم تالش بايد گيرد، مي صورت مختلف كشورهاي

  .كنيم حفظ را آن
 ضمن افغانستان سفارت فرهنگي ايزنر رشيد خالقعبدال پروفسور آقاي ادامه در

 قزوه آقاي جناب كه موضوعاتي از يكي :گفت شكيب، شفيعي آقاي به خوشامدگويي
 كنم، رتشكّ ايشان از است الزم كه باشد مي بيدل انجمن همين است گرفته دست به

 جديدي چيزهاي شايد برود هند به انسان وقتي كه كردم مي فكر بودم دانشجو كه زماني
 كردم مشاهده هند در آنچه كردم سپري را زماني و آمدم كشور اين به وقتي بگيرد، ياد

 يافته پرورش سرزمين اين در فاخر سبك يك عنوان به كه است هندي سبك همان
 حزين و بيدل كليم، چون شاعراني  باو يافته آميزش هندي سبك  بافارسي زبان است،

 يها هقلّ شاعران از حزين و بيدل قتحقي در است، گرديده مند بهره و شده ممزوج
  .كردند ظهور روزگار يك در كه هستند هندي سبك



  الهيجي حزين گداشتبزر بيدل ادبي انجمن جلسة هجدهمين برگزاري از گزارشي  ٥٩١

  

 وجود كه اتيخصوصي همان براساس فارسي زبان در هندي سبك :افزود ايشان
 چيزي آن سبك بلكه ،گويند نمي سبك را چيزي هر ادبيات لحاظ از كرد، رشد داشته
  .كنند مي ابداع و خلق را آن ادبا و شعرا از جمعي كه است

 است شعرايي بزرگترين از يكي بيدل گفت ديگري بخش در رشيد خالقعبدال آقاي
 را او امروز و است مانده دور قينمحقّ و نويسندگان از بسياري نظر از سال ساليان كه

 داريم كه ييها برجستگي از يكي هند در بود، گرا انسان تشخصي يك وي كه شناختيم
 اصفهان از حزين بودند، مردم اين جمله از حزين و بيدل كه است هندي سبك همان

 شاهد را حوادثي و داشت خود روي پيش در زيادي يها آرمان و آمد هند به و برخاست
  .گرفت خود به را حزين صتخلّ اساس اين بر كه بود

 كهن و تاريخي سوابق داراي كه بنارس در حزين :افزود افغانستان فرهنگي رايزن
 رشد شهر اين در و كرد پيدا حضور بود ديمتعد يها فلسفه و اديان زمرك و است
 يها تشخصي و شاهجهان و جهانگير شاه، اكبر چون افرادي گيرد، مي شكل و كند مي

 الهام و رشد محلّ شهر اين بنارس مردم همة براي و آمدند سمقد شهر اين به ديگر
 نيز حزين و كرد پيدا نمو و درش شهر اين در ادبيات و شاعري و شعر بود، بخش

 و افكار زيادي حد تا و گرفت زيادي ثيرأت هندي سبك از او .بود مردم اين جمله از
 شد آميخته معنويت و فرهنگ  باحزين افكار كنند، مي مقايسه سعدي آثار  بارا وي آثار
  .داد تحويل را حزين چون تيشخصي و

 طي هاسالمي ةيملّ ةجامع در اعزامي انياير استادان از زماني دكتر آقاي آن از پس
 در و هستند اختالف و نزاع مورد كه مواردي خصوص در دانم مي الزم :گفت سخناني

 دچار ادبا و نويسندگان از بسياري زيرا شود، بحث آنها روي دارد وجود حزين كالم
  .نيست مستثني باب اين از حزين كه همانطوري ،ندا هشد تفريط و افراط

 تمام شد گفته و كردند ذكر او از كه است ييها كتاب تعداد ةدربار موارد زا يكي
 كتاب تعداد اين خواندن و مطالعه گفت بايد است، داشته آگاهي و است خوانده را آنها

 و ندادند او به امهعلّ يا حكيم لقب كتاب همه اين ةمطالع وجود  بازيرا نيست، پذير امكان
  .شناسند مي اعرش عنوان به را ايشان بيشتر
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 :پروفسور عابدي در بخش ديگري گفت
دهلي نيز زماني مركز علم و ادب بود و 

گونه نيست، اآلن  دهلي كنوني اين
فرهنگ و ادب خود را از دست داده است 
و فرهنگ ديگري جايگزين آن شد و 

اي  رويه تمام اينها نتيجه مهاجرتهاي بي
است كه از كشورهاي مختلف صورت 

گيرد، بايد تالش كنيم تا اين فرهنگ  يم
 . احياء شود و آن را حفظ كنيمهدوبار

 از بعضي در ،نوشتند را حزين احوال شرح كه ييها تذكره دوم مورد :افزود ايشان
 از سمقد تيشخصي و بدانند مرتبط غيبي امور  بارا او تا است شده سعي ها تذكره اين

 ذهن به كه چيزي لاو آمد؟ بنارس به حزين چرا اينكه مسو مورد كنند، فيمعر ايشان
 و اديان مركز بنارس اينكه دكن مي خطور
بود، تمعنوي را ها ايراني گفت بايد اام 

 ورود شناسند، مي واليت و مغول اسم به
 و نزديكي بخاطر رابنارس به حزين

 آن در افراد از برخي  باكه خويشاوندي
  .كنند مي ذكر است داشته زمان

 :گفت پايان در زماني دكتر آقاي
 علي او به و است علي محمد حزين اسم
 و اعتقادات و بود شيعه ايشان گفتند، مي

 امام و )ع(رضا امام به خاصي ارادت
  .داشت )ع(علي

 كه اي هجونامه در اينكه گريد ةنكت
 رفتن دليل است شده نوشته حزين براي

 داشت زمين دهلي همين در حزين آنكه حال ،گويند مي »صله« گرفتن براي بنارس به را او
  .كند نمي اشاره صله گرفتن به ديوانش در گاه هيچ و داشت بيخو زندگي بنارس در و

 حزين زندگي ةدربار اي مقاله فارسي استادان از پروين شهناز دكتر خانم آن از پس
  .شد رو هروب كنندگان شركت استقبال  باكه كرد قرائت حاضرين براي را

 از رتشكّ ضمن اقيانوسيه و آسيا فرهنگي محترم كلّ مدير شكيب آقاي ادامه در
 دانشجويان و استادان بين در حضور از خرسندي ابراز و بيدل ادبي نشست برگزاري

 بسياري ةدربار بلكه حزين ةدربار تنها نه كردند بيان زماني دكتر آقاي كه نكاتي :گفت
 از ناشي كه زندگي سبك خاطر به ما باشد، تدقّ و نظر مورد تواند مي بزرگان از

 يا مثبت يها تشخصي نمايي بزرگ و اغراق به عادت است فاوتمت يها نسل يها آموزه
  .نيست سياسي يها تشخصي به منحصر و داريم خودمان تاريخ منفي
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 خصوصاً شرقي يها اسطوره اام است، يونان بيشتر اسطوره خاستگاه :افزود ايشان
 كه دهند مي شانن دارند اشتراك ايران  باو اند ساخته را هند ةديرين نتمد كه ييها اسطوره
 نگاه نحو اين جديد ةدور در گرچه بوده آدم و عالم به اي اسطوره نگاه ما ذهني ساخت
 ها ويژگي برخي در كه هستند بشري افراد هندي خدايان از بسياري است، باخته رنگ

 داشته تاريخي وجود آيا كه »رام« تشخصي مثل هستند، انسانها از خيلي  باغيرمتعارف
 محلّ اينجا كه كردند مي عااد بمتعصّ هندوهاي بابري مسجد ةمسئل در خير؟ يا است
 هندوها محبوب يها تشخصي از »رام« داشتند، ديگري اعتقاد برخي ،است »رام« دتولّ

 يا »رام« آنها از يكي شد جاري بزرگ گاندي زبان بر كه كلماتي آخرين و است
 يها تشخصي داريم دوست كه رنددا حكايت اينها ةهم ،)خداست رام يعني( »رام هي«

 يها چهره مقابل در و بنشانيم اولوهيت مقام در و دهيم نشان بزرگ را خود محبوب
  .دهيم نزول شيطان حد سر تا را منفور

 طوري ما فكري ساخت كه داشت هتوج بايد :گفت ديگري بخش در شكيب آقاي
 عالقه آنها به كه كساني به نسبت خودمان آرزوهاي و كنيم فرافكني داريم عالقه كه است
  .دهيم نشان تفريط و افراط اي گونه به داريم رتنفّ يا و داريم

 داريم دوست رويم مي خود ديني و ادبي علمي، يها تشخصي سراغ وقتي
 كه شد گفته حزين ةدربار نيست، گونه اين واقع عالم در كه بدهيم آنها به ييها نسبت
 را كالسيك درس بايد سالي چند حداقل ابطلّ ديني علوم در داشت، بسياري نبوغ

 هادي املّ شرح يا و لمطو مانند ييها كتاب بتوانند تا شوند هعلمي ةحوز وارد تا بخوانند
  .بفهمند و بخوانند را غيره و سبزواري
 خوانده كه دهند مي نسبت حزين به كه ييها كتاب :افزود اقيانوسيه و آسيا كلّ مدير

 نه دادند نسبت ايشان به كه آنچه است، كتاب ٥٠ الي ٤٠ دودح است، نوشته يا و
 را آثار اين ةهم كه بود اين به قائل توان مي نه و است نادرست كامالً گفت توان مي

 آقاي. است كرده مراجعه ها كتاب از بعضي به قتور حد در شايد باشد، خوانده ايشان
  :افزود شكيب
 نقد كه مورد يك در ها هندي كنند، بررسي اي هدع بايد را حزين از مانده باقي آثار

 شعر نشد، اي العاده خارق كار ايشان آثار ساير ةدربار اام كردند، كار است حزين آثار
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: شكيب گفتمرتٰضي شفيعي آقاي 
اين شاعران چه خودشان و چه 
منتقداني كه داشتند افرادي بودند كه 
ارزش مطالعه دارند و ارزش اين را 

آنها  چشم نقد به دارند تا ديگران به
ودشان نگاه كنند، اينها روح زمانه خ

كس بعد از انبياء و  بودند و هيچ
تواند مانند شعرا بازتاب  اولياء نمي

 . روح زمانه خودشان باشندهدهند

 ةبرجست تشخصي يك عنوان به كدكني شفيغي دكتر آقاي و داشته را نقد ارزش حزين
 و اشعار اين كنند، مي تحسين را است گرفته انجام حزين شعر بر كه نقدهايي ادبي،

  .باشد دكترا ةرسال چند موضوع تواند مي گرفته صورت كه نقدهايي
 اين :گفت شكيب يعيشف يمرتٰض آقاي
 كه منتقداني چه و خودشان چه شاعران
 دارند مطالعه ارزش كه بودند افرادي داشتند

 نقد چشم به ديگران تا دارند را اين ارزش و
 خودشان مانهز روح اينها كنند، نگاه آنها به

 اولياء و انبياء از بعد كس هيچ و بودند
 روح هدهند بازتاب شعرا مانند تواند نمي
 از يكي كه بيدل امثال باشند، خودشان زمانه

 ادبيات عالم و تاريخ در نظير بي شعراي
 نامگذاري او بنام انجمن اين و است فارسي
 براي بيدل اصطالحات گفت بايد است، شده
 بيدل ببرد، تلذّ آنها از خواننده شود مي باعث كه است خودش زمان زا بعد سال ٣٠٠
  .كرد مي سير خودش زمان از جلوتر زماني در

 زبان ليسانس فوق دانشجويان از عرفان محمد و اسعب نقي دسي آقايان آن از پس
 سپيد شعر و غزل قالب در خود يها سروده از اشعاري نهرو جواهرلعل دانشگاه فارسي

  .شدند رو هروب كنندگان شركت استقبال  باكه كردند رائتق را
 اين سخنرانان از ديگر يكي عنوان به دكتري مقطع دانشجويان از طاهري فرهاد آقاي
 كدكني شفيعي دكتر ةنوشت »منتقدان هجوم در شاعري« كتاب فيمعر به ادبي نشست
 رانيا در تريدك مقطع در ادبي دروس يها سرفصل در :گفت سخناني طي و پرداخت

  .خوانند مي بيشتر را عراقي و خراساني سبك دانشجويان و هنشد هندي سبك به اي اشاره
 كرد ذكر ادبي سرقت يك خاطر به را »منتقدان هجوم در شاعري« كتاب تأليف ايشان

 شفيعي آقاي كه است نگاري تاريخ و نقد ذوقي ةشيو از تلفيقي كتاب اين افزود و
 آن از اجمال به حزين احوال شرح ةدربار كدكني شفيعي آقاي ت،اس داده انجام كدكني



  الهيجي حزين گداشتبزر بيدل ادبي انجمن جلسة هجدهمين برگزاري از گزارشي  ٥٩٥

  

 آنها براي اي چاره راه اام كند مي بيان را ايران اجتماعي مسائل از اي پاره و هگذشت
  .شود نمي انديشيده

 نويسي تذكره و نگاري تاريخ و ذوقي شيوه از تلفيقي را كدكني شفيعي ةشيو طاهري
 و سخن و روشن ةچشم و حله كاروان  باچون ييها كتاب در كه دانست تحليلي و

 منابع از كتاب اين در شفيعي اين بر عالوه يافت، را آن پايرد توان مي نيز سخنوران
  .است كرده استفاده لاو دست و اصلي

 ديگر سخنران عنوان به دهلي دانشگاه فارسي بخش استادان از :اشرف عليم آقاي
 ادبي آثار كه است كشوري هند :گفت الهيجي نحزي ةدربار سخناني طي نشست اين

 جمله از هستند، آشنا آثار اين  بازيادي حد تا دانشجويان و استادان دارد، زيادي
ارزش ما براي وي آثار باشد، مي حزين است شده شناخته ما براي كه ييها تشخصي 
 آشنا ايشان  بايشترب قينمحقّ و دانشجويان تا كنيم تالش بايد دارند، بااليي ادبي و علمي
  .شوند

 نقد و آرزو خان از الغافلين بيهنت كتاب به نگاهي  باخان اشرف ميعل دکتر يآقا
 ميان در ادبي يجد يها بحث و حزين يها تلخي اگر كه بپذيريم بايد ما :گفت حزين
  .شد نمي خلق بزرگان اين از ادبي ةعرص در ارزشمند نقدي امروز نبود

سيد  پروفسور چون بمجر استادان كمك  بابايد را او ايكتابه و حزين شعرهاي
 دانشجوي و قمحقّ يك عنوان به ما و دهيم قرار بررسي و تدقّ مورد عابدي حسن امير

 بيشتري تدقّ  بارا است شده نوشته حزين مورد در كه ييها كتاب بايد حتماً فارسي
  .كنيم مطالعه

 برگزاري از رتشكّ ضمن افغانستان هرات دانشگاه از خسروي دكتر آقاي آن از پس
 كه چيزي آن يا و نوشتند حزين ةدربار ها تذكره در كه چيزي آن :گفت ادبي نشست اين
 موضوعات چون كنيم، الهيجي حزين بر حمل را همه نبايد نوشتند حزين ةدربار عرفا
 شكيب آقاي و زماني دكتر آقاي كه مطالبي در شوند بررسي بيشتري تصح  بابايد

 حكيم عنوان به خود از گاه هيچ هم حزين خود ,است گونه همين گفت بايد رمودندف
  .كردند فيمعر را ايشان ديگران يها نوشته و زبان در بيشتر و نكرد ياد
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 نيز نهرو جواهرلعل دانشگاه فارسي استادان از يقيصد نيازمند پروفسور ادامه در
 حزين ادبي و علمي مقام رامونپي بيدل، ادبي نشست برگزاري از قدرداني ضمن

 در فارسي ادبيات و زبان ةبرجست شعراي از يكي عنوان به ايشان از و كرد بيان سخناني
 وقتي :افزود ايشان برد، نام هند ةقار شبه

 و ها تذكره بايد شود مي صحبت حزين ةدربار
 و كنيم بررسي را زمان آن نسخ و آثار

 متون رخيب در شدند دمتولّ ايشان كه تاريخي
 هم شاعر اين. است شده ذكر تفاوت كمي با

 از يكي و است سروده غزل هم و قصيده
  .رفت مي شمار به بزرگ شاعران

 ١٨٤٤ سال در حزين ةتذكر :افزود ايشان
 چاپ به انگليسي زبان به انگلستان در ميالدي
  .است رسيده

 حسين ذاكر الجك فارسي زبان استادان از صديقي الحق شميم دكتر آقاي آن از پس
  :است گفته كه حزين بيت به اشاره با

  اينجا است رام و لچهمن پسر برهمن هر  اـاينج تـاس امـع بدـمع رومـن بنارس از  
 ايشان. دهد مي نشان بنارس در ماندن براي را حزين اشتياق بيت همين :گفت
  .شد رو هروب ناحاضر استقبال  باكه خواند مترنّ صورت به را حافظ از اشعاري

 در بايد :گفت دهلي دانشگاه فارسي استادان از حسيني فاطمه بلقيس دكتر خانم
 صاحبان بين در است، فارسي ادب و زبان خوبان از يكي حزين كه باشيم داشته نظر
 كردند، مي فيمعر را شاعر آن آثار و بودند شعرا از يكي طرفدار كدام هر انديشه و علم

 سرزمين به كه بود علمي و روحاني يها خانواده افتخار و گشود چشم اصفهان در حزين
  .شد اينجا در ادب و علم رونق باعث و ندكرد مهاجرت هند

 زمان آن اوضاع بايد شود مي صحبت شاعري ةدربار اگر :افزود فاطمه بلقيس خانم
 تياهمي او براي تملي و نژاد رنگ، كه بود شعرايي از حزين باشيم، داشته نظر مد را
 كنيم بررسي بتعصّ بدون را حزين بايد ما. بود قائل مستقل ارزشي همه براي و اشتند

نگاهي  آقاي دکتر عليم اشرف خان با
الغافلين از خان آرزو و  بيهنكتاب ت به

ما بايد بپذيريم كه : نقد حزين گفت
ي هاي جد هاي حزين و بحث اگر تلخي
 امروز نقدي ميان نبود ادبي در

 ادبي از اين بزرگان ةارزشمند در عرص
 .شد خلق نمي
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 شاعري ةاگر دربار: خانم بلقيس فاطمه افزود
 شود بايد اوضاع آن زمان را مد صحبت مي

نظر داشته باشيم، حزين از شعرايي بود كه 
رنگ، نژاد و مليتي نداشت و ت براي او اهمي

يد ما با. براي همه ارزشي مستقل قائل بود
ب بررسي كنيم و اگر حزين را بدون تعصّ

مالك دعواهاي روزگار شاعر باشد كه او را 
تنگ مزاج و تندخو كرده بود در همه 
روزگاران اين دو گروه وجود داشتند و در 

 اند ي چند گروه شدهروزگار ما حتّ

 همه در بود كرده تندخو و مزاج تنگ را او كه باشد شاعر روزگار دعواهاي مالك اگر و
 حزين اند، شده گروه چند يحتّ ما روزگار در و داشتند وجود گروه دو اين روزگاران

 ما و هند و ايران براي و زبانان فارسي ادبيات براي ارافتخ يك و است زبان استاد يك
  .دانيم مي گوي پارسي خوبان از يكي را او

 رايزن نجفي دكتر آقاي ادامه در
 اسالمي جمهوري سفارت فرهنگي

 دكتر آقاي از قدرداني ضمن ايران
 ادبي نشست اين برگزاري براي قزوه

 حسن اميرسيد  پروفسور از رتشكّ و
 صدارت زير ادبي حافلم كه عابدي
 از رتشكّ نيز و شود مي برگزار ايشان
 كنندگان شركت و ميهمانان حضور
 شكيب شفيعي يمرتٰض آقاي بويژه
 و آسيا فرهنگي محترم كل مدير

 اين در :گفت سخناني طي اقيانوسيه
 حزين دربارة خوبي نكات جلسه

 عنوان به كه ديني لمعا يك عنوان به حزين زندگي كه كنم عرض بايد شد بيان الهيجي
 ناقمحقّ براي پرماجرايش زندگي ابعاد هم هنوز است كرده پيدا اشتهار ذوفنون امهعلّ

 دتولّ محلّ الهيجان شهر در همايشي يك ايران در ١٣٧٥ سال در. است نشده آشكار
 اي خامنه اهللا آيت حضرت رهبري ممعظّ مقام همايش آن در گرديد برگزار حزين پدر

 كارهاي جمله از الهيجي حزين يادبود كار داشتند اظهار و فرمودند دايرا سخناني
 سفرهاي در و گذرانده غربت  باهند در را شا زندگي كه بود تيشخصي او بود واجب

 را زمان بدخواهان و حسودان  بامواجهه و ناراحتي  باو كرده زندگي غريبانه گوناگون
 اسمش ها تذكره همه در اينكه  باستها شكايت اين از مملو ديوانش و است گذرانده

 مرگش از بعد و شناخت نمي را حزين كسي شعري و ادبي محافل در حال عين در آمده
 جايي به او كار فانهمتأس و نشد شناخته بود بزرگي اين به شاعري شايسته كه گونه آن هم



  ٥٩٨  قند پارسي

  

 ها امهروزن در و كند مي استنساخ را او ديوان همه شاعري دوره، يك در كه رسد مي
  .كند مي چاپ خودش اسم به

 يك هميشه الهيجي حزين مورد در داشتند اظهار خود بيانات همان در له ممعظّ
 موارد است ممكن اگرچه است هندي سبك حافظ حزين كه رسد مي ذهنم به تشبيه
 در بيائيد و بگيريد درنظر عراقي سبك در را حافظ شما لذا و. باشد داشته هم نقض
  .است هندي سبك حافظ خواجه ينحز هندي، سبك

  :داشت اظهار نجفي دكتر آقاي
و اقتدار آن نداشت خوبي سامان و سر نيز هند اوضاع روزگار آن در فانهمتأس 
 داشتند شاهجهان و اكبر ةدور در ايران شعراي و علما بويژه و ايران فرهنگ كه عظمتي

 ينالدمعزّ بهادر، عالم شاه اعظم، محمد جمله از بعدي حاكمان و زيب اورنگ ةدور در
 برد مي بسر هند در آنان روزگار در حزين كه محمد ينناصرالد و سير خفر جهاندار،

 هم وطن از دوري و غربت اوضاع، نابساماني بر اضافه لذا بود نهاده افول به رو
 كند مي كه ييها تالش رغم علي و بود نموده ايجاد حزين براي را ديگري مشكالت

  .شود نمي ايران به مراجعت به موفق
 فقه، منطق، كالم، فلسفه، به اشاراتي خود اشعار در حزين :افزود نجفي دكتر آقاي
 مباحث به را ايشان اشراف و طتسلّ اين و است داشته مختلف مباحث و حديث تفسير،
 اام بسرايد شعر تواند مي خودش شعري ةحوز در شاعري هر رساند، مي ديني و عقلي
 جامعيت بيانگر واقعاً سرايد مي شعر مختلفي و جامع مباحث و ها زمينه در هك كسي
  .است ايشان علوم

 تصميم :گفت بيدل نشست برگزاري از قدرداني ضمن كشورمان فرهنگي رايزن
 يمينما برگزار حزين براي بنارس در المللي بين سمينار يك آينده سال در شاءاهللا ان داريم

 فراهم ايران فرهنگي مفاخر و آثار انجمن طرف از هم ايشان ةمقبر احياء مقدمات و
 جهت در كه ايراني بزرگ يها تشخصي ياد و نام احياء توفيق اميدواريم و است شده
و باشيم داشته اند بوده آفرين نقش هند سرزمين در ايران فرهنگ فيمعر از داًمجد 

 فرمايي تشريف و عابدي حسن اميرسيد  پروفسور بويژه قانمحقّ و استادان ةهم حضور
  .كنم مي رتشكّ اقيانوسيه و آسيا فرهنگي محترم كلّ مدير شكيب شفيعي آقاي جناب
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