
  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٦٥

  

  uنامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق

  ∗سيد حسن عباس :مقدمه و تصحیح

  مقدمه
ترين اديبان و منتقدان  ، يکي از برجسته)م ١٧٦٦/ه ١١٨٠ :م(وارسته سيالکوتي مل 

وجود اين،  با. آيد شمار مي قاره به ادبيات فارسي در قرن دوازدهم هجري در شبه
آبادي در   وي خالي است و فقط لچهمي نراين شفيق اورنگهاي اين ديار از ذکر تذکره

 هندي سفينة و بهگوان داس هندي در گلشن صبح و علي حسن در رعنا گلتذکرة 
  :نويسد شفيق مي. اند يادي از وي کرده

از ابتداي . مولد او سيالکوت از توابع الهور است لهذا نام او سيالکوتي مل بود: وارسته”
رسانده و در نظم و نثر رتبة شايسته پيدا کرد و رسايِل  هم  بهسن شعور ذوق سخن
 مرد قصيرالقامت بود و زبان …الشعرا مصطلحاتجمله رسالة  مفيده نوشت از آن

گذاري کمي  معاصران هم در خدمت. کرد اکثر معاصران خود را هجو. گزنده داشت
از . ف بتالوي و ديگراننکردند مثل مير محمد علي رايج سيالکوتي و شيخ نورالعين واق

. کرد و جماعت موزونان را برخورد آباد و جاهاي ديگر را سير وطن برآمده جهان
ايست، اما اين  گويا اعتراض نامه. گرفت الشعرايي نوشت و بر اکثر آن ايراد ةتذکر

از زبان شاه عبدالحکيم حاکم الهوري حقيقت آن استماع . نظر فقير نرسيده تذکره به
غازي خان که قريب ملتان است رفت و در همانجا سنة ثمانين  ديرة  حال بهآخر. يافت
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  ١٦٦  قند پارسي

  

مؤلّف  صاحب ديوان است، اما اشعار او به.  و الف رخت از اين عالم بربستئةو ما
  :نظر درآمد آيد، به  که ذکرش ميشافي جوابنرسيده مگر اين بيِت او در رسالة 

  ١“رو جامة تلخ است به بر سوسن را از چه  نيسـت در دهر زبان بـازي اگر مـاية درد
  : آورده استصبح گلشنسيد علي حسن خان سليم بهوپالي در 

وارسته الهوري، سيالکوتي مل نام داشت و براي تحقيق اصطالحات فارسي ”
و الشعرا  مصطلحاتسي سال در آنجا بود و کتاب . سرزمين ايران قدم گذاشت به

 و تهذيب تأليف نمود و با شيخ محمد علي حزيِن کمال تنقيح  بهصفاِت کاينات
 خان آرزو الغافلين تنبيه در جواب الشياطين رجمبنابراين . الهيجي محبتي داشت

  :سرود ميرزا محمد حسن قتيل نبيرة او بود و آهنگ سحن بدين طريق مي. ٢نگاشت
 اين پريشان بند بر مو بسته است دل ز زلفش مشک چين دارد هوس

*  
  ست و قمري مست و دست افشان چنار  رقصسرو در

  بيـار ســت سـاقـي مي وقـت بشــکن بشــکِن توبـه
  :رباعي

  پرسي داند همه کس تو از کجا مي  پرسي از سيرت نواب ز ما مي
  ٣»پرسـي بينـي ده و فـرسـنگ چـرا مي  ست و بخيل ست و خسيس داني که لئيم

  : نوشته است سفينة هنديرهبهگوان داس هندي لكهنوي مؤلّف تذک
 و قافيه عروض در نظم و نثر ماهر بود و به. مولدش سيالکوت من مضافات الهور است”

چنانچه در اين فن تأليفي دارد و شعر هم خوب . خبر و اصطالحات و لغت با
  :ازوست. گفت مي

  نگـردد رام کـس هرگـز دل وحشــت لبـاس مـا
  ٤“ناس ماچه خونها خورده طفل اشک تا شد روش
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  :دکتر سيد عبداهللا دربارة وارسته الهوري چنين اظهارنظر کرده است
. وارسته بهترين محقّق عصر خود بود و نيروي انتقادي عجب در خود داشت”

کرده، وارسته همان روش را  روشي که محقّق رشيدي در علم لغت تجويز
استادي  تأخّرين بهم. پاية تکميل رساند داشت که آن را به نموده، سعي اختيار

 وارسته در …او علم شعر را با تراکيب نوين مزين ساخت. وارسته قايلند
  .١“دانست او در شعر تصرف را درست نمي. نگاري طرز خاصي داشت نامه

ايران رفته و سي   نوشته است که وارسته بهصبح گلشناين که علي حسن خان در 
اي که وارسته در  س از جملهسال در آنجا بود، صحت ندارد و اين التبا

زبان دانان ايران ديار نمودم و  ناچار رجوع به”:  نوشته است يعنيالشعرا مصطلحات
داده است؛ وگرنه حقيقت اين است که او هيچ  رخ“ سربردم پنجاه سال در اين تالش به

آوري کلمات و لغات و  ايران نرفته و منظور از جملة او اينست که او در جمع وقت به
صطلحات فارسي از ايرانياِن مقيم هند بهره جسته است و در اين کار پانزده سال م

  .مشغول بوده است
  آثار وارسته

  :برده است دکتر سيد عبداهللا کتابهاي زير را در آثاِر وارسته نام
  ؛مصطلحات الشعرا .١
 ؛مطلع السعدين .٢
 ؛)عجايب و غرايب (صفات کاينات .٣
 ؛)رجم الشياطين (جواب شافي .٤
 .تذکرة وارسته يا نگارنگجنگ ر .٥

 و جواب شافياند و   چاپ شدهصفات کاينات و السعدين مطلع، مصطلحات
يک اثر وارسته . هاي آن دو نيز کمياب است اند و نسخه طبع نرسيده  بهرنگارنگ جنگ

همچنين اسم رسالة . کس يادي از آن نکرده است دارد، هيچ  نامحق احقاِقاو که 
اند، اما خود رساله را کسي   است، بردهالشياطين رجميگر آن  را که نام دشافي جواب
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  ١٦٨  قند پارسي

  

يکي ديگر از «نادرست  همين سبب اين رساله را به به. نداده است مورد مطالعه قرار
در اين مورد استاد دکتر محمد رضا شفيعي . اند دانسته» ها پيرامون شعر حزين نامه دفاع

  :نويسند کدکني مي
 تأليف وارسته سيالکوتي صاحِب فرهنِگ ينالشياط رجمنام  کتابي به”

اي از  اند که متأسفانه بنده نتوانستم نسخه برده ، در دفاع از حزين نامالشعرا مصطلحات
همه جا در فهرستها نام آن آمده است، ولي از اصِل آن، گويا جايي خبري . آن پيدا کنم

ها پيراموِن  نامه دفاعگمان کتاب مهمي است و يکي ديگر از  اگر پيدا شود، بي. نيست
  .١“شعِر حزين است

  :گويد  دانسته است، ميالغافلين تنبيهدکتر سيد عبداهللا نيز آن را در جواِب 
 نگاشت و الشياطين رجمنام  اي به  آرزو، رسالهالغافلين تنبيهوارسته در جواِب ”
  .٢“اعتراضاِت خان آرزو ايراد گرفت به

 و مير غالم علي آزاد بلگرامي در رعنا گلتذکرة آبادي در  که شفيق اورنگ در حالي
 الشياطين رجم و جواب شافيکه  ، بخشي از رسالة وارسته را ـعامره خزانةتذکرة 

م تأليف کرده كه  ١٧٤٩/ه ١١٦٣وارسته اين رساله را در سال . اند ـ نقل کرده دارد نام
کم الهوري وارد کرده الدين علي خان آرزوست که بر اشعاِر حا در رد اعتراضات سراج

  :نويسد  در ترجمة حاکم الهوري ميخزانة عامرهآزاد بلگرامي در . بود
 هم نوشته که ديواِن خود را نزد ديده مردممکرر پيش فقير نقل کرده و در ) حاکم(”

نظر تأمل مطالعه نموده و از حسن و قبح کالم  الدين علي خان آرزو بردم که به سراج
خاطرش  آنچه به داشت و بعد دو ماه فرستاد و آخر نگاه. امتناع نموداول . آگاهي بخشد

رسيد بر حواشي ديوان نوشت و بعد رفتن الهور چون وارسته سيالکوتي اعتراضاِت 
جواب  رسالة … نام گذاشتشافي جوابخان آرزو را ديد در برابر رساله نوشت و 

هم  راضات خوب بهبعضي اعت وارسته را جواب.  تأليف وارسته حاضر استشافي
  .٣“هم نرسيده رسيده و جواب بعضي چنانچه بايد به
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زودي  ام که به  را با دو سه نسخة خطّي تصحيح نمودهشافي جوابراقم سطور 
  .طبع خواهد رسيد به

کنم که اين تذکرة وارسته نيست، بلکه   بايد عرضرنگارنگ جنگهمچنين دربارة 
بخانة مرکزي دانشگاه تهران در دو مجلّد بياض مانندي است و نسخة خطّي آن در کتا

 گلدستة برجسته يا جنگ رنگارنگشود و نام آن   نگهداري مي٧٧٥٥-٥٦هاي  شماره به
بنده آن را ديده بودم و از همين . خط وارسته است احتمال قوي به آمده است و به

جاي ديگر اسم پدر . آيد که اسم پدرش خوشدل بود دست مي بياض اين اطالع به
وارسته بن : اين صورت آمده است نظر نيامده و در فهرست آن کتابخانه به ارسته بهو

  .خوشدل
 نيز از تأليفات وارسته است که در پاسخ اعتراضات خان آرزو بر حق احقاِقاما 

سال . باشد  آورده است ـ ميالغافلين تنبيهاشعار شيخ علي حزين الهيجي ـ که در 
  .تأليف آن روشن نيست

 بيت غزل و قصيدة شيخ و همچنين سه رباعي وي ٣١٥ الغافلين تنبيهو در خان آرز
 بيت حزين را که مورد ٦٩ حق احقاِقداده است و وارسته در  را مورد اعتراض قرار

خواست که تمام  او مي. داده است ايراد خان آرزو قرارگرفته بود، آورده و پاسخ
 سفر بوده و حضور ذهني و مواد اعتراضات خان آرزو جواب گفته شود، اما چون در

  .همانقدر که پاسخ داده، اکتفا نموده است الزم را در دست نداشته، لذا به
وارسته در اين رساله همان شيوه نگارش را آورده است که خان آرزو در 

بيت شيخ حزين را آورده، سپس » قوله«عنوان  وارسته اول به.  بکاربرده بودالغافلين تنبيه
پاسخ خود » اقول«عنوان  کرده و پس از آن به ايرادهاي خان آرزو را نقل» الق«عنوان  به

  :ميرزا غالب دهلوي دربارة پاسخهاي وارسته گفته است. را آورده است
وارسته سيالکوتي صد جا بر تحقيقات خان آرزو اعتراض وارد کرده است و هر ”

  .١“اعتراض بجا است
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  ١٧٠  قند پارسي

  

چاپ مطبع نظامي کانپور در ) بخش امام (کليات صهباييذکر است که در  درخور
الدين   سراجالحق احقاِق در جواب رسالة اعالءالحقنام  اي به م، رساله ١٨٧٨/ه ١٢٩٥

 تأليف وارسته حق احقاِقرسالة   آمده است که به٧٧٠ تا ٧٥٧علي خان آرزو از ص 
  .هيچ ارتباطي ندارد؛ اما در نقد ادبي اهميت بسزايي دارد

حال سه نسخه از اين   وارسته کمياب است و تا بهحقاِق حقاهاي خطّي  نسخه
  :رساله پيدا شده است

خط نستعليق مايل  ب در يک مجموعه، به ٢٤٥٢رامپور، کتابخانة رضا، شمارة  .١
م،  ١٨٢٠/ه ١٢٣٦اآلخر   جمادي٢٧شاه خان و تاريخ کتابت  شکسته، کاتب عنبر به

اين نسخه در تصحيح، .  سطر١٩الف، هر صفحه داراي  ١٣٤الف تا  ١١٨از برگ 
  .نشان داده شده است» ر«در متن قرارگرفته است و با عالمت 

 در يک مجموعه که شامل ١٨٤رامپور، کتابخانة عمومي صولت، شمارة  .٢
و )  ص١٤٥ تا ١١٠از ( وارسته احقاِق حق، ) ص١٠٦ تا ٢از ( قتيل شربت چهار

خط نستعليق خوانا  نسخه به. است)  ص١٧٠ تا ١٥٠از ( وارسته جواب شافي
م،  ١٨٣٦/ه ١٢٥٢الحجه   ذي٤بهاري لعل و تاريخ کتابت  کاتب نسخه کُنج. است

صورت نسخة بدل استفاده  تصحيح متن، از اين نسخه به در. باشد شنبه مي روز سه
 .ام مشخّص کرده» ص«عالمت  شده و اين نسخه را با

 برگ ٤٦خط نستعليق در  ، به١٩٨٦شمارة  يک نسخه در کتابخانة خدابخش پتنا به .٣
موجود است که نام کاتب و تاريخ کتابت ندارد و اثر کرم خوردگي هم در آن 

در تصحيح متن، اشعار حزين را با . ام از اين نسخه استفاده نکرده. نمايان است
 هجري شمسي ١٣٦٢کوشش آقاي بيژن ترقّي در تهران در سال  ديوان چاپي او به

برخي ابيات . ام  و صفحات آن را نشانه گذاري کردهمنتشر شده بود، تطبيق داده
 .حزين در ديوان چاپي هم نيامده است

 تأليف وارسته الهوري يکي از مهمترين حق احقاِقذکر است که رسالة  شايان
با مطالعة آن، ذوق و قريحة نقد و انتقاد مؤلّف آن و . هاي نقد ادبي در هند است رساله

هاي نقد  ميان رساله در. خوبي مشخّص است بيني او به همچنين وسعت مطالعه و باريک
جا بايد از اولياي  همين. ادبي که در هند تأليف شده است، اين رساله مقام شامخ دارد
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محترم کتابخانة رضا و کتابخانة صولت رامپور اداي تشکّر صميمانه کرد که اگر آنان 
نوازي  دوستي و ادب از ادب. ه بودها ماند حال در قفسه کردند، اين رساله تا به کمک نمي

  .آن سروران گرامي بسيار متشکّرم
چاپ و نشر اين رساله در زمينة نقد ادبي در تاريخ ادبيات فارسي هند  اميدوارم با

  .اي باز شود باب تازه
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  .م ١٩٥٨كاكوي، پتنا، 
*  

  

  
  
  
  



  ١٧٢  قند پارسي

  

  
  حق وارسته سيالکوتي مل رسالة احقاِق

 حمد خدايي که علّام غيوب است و ستّار عيوب بر راي صدق گراي ارباب دانش ١بعد
شان ننشسته مکشوف باد که خاِن  و انصاف که غبار جور و اعتساف بر دامن

شيخ محمد علي المحقّقين زاد تحقيقه بر اکثر اشعار شيخ دقّت آيين، تفرد گزين،  سراج
چون بنده وارسته . داده ترتيب» الغافلين تنبيه« حزين ايرادها گرفته رسالة مسمي به

کنه آن وارسيدم، دريافتم که بيشتر ناشي از  نظر امعان ديدم و به رسالة مذکور را به
شناسي، احقاِق حق واجب دانسته، اين چند ورق  در ملّت سخن. جا است تعصّب بي

ياران خدا را انصاف که االنصاف . گذاشتم نام» حق احقاِق«و قلم آوردم  به
 قدما که ائمة ٢اقوال فصاحت منوال زمرة اگر چه استدالل و استشهاد به. خيراالوصاف

اقتداي آثار معترض که در اکثر مؤلّفات  ٣اند، احسن و مستحسن بوده، ليکن به اين علم
ن اکتفا ورزيده، بنده هم شواهد متأخّري به» چراغ هدايت«خود خاصه در 

حکم تتبع تنبيهات رساله  استمساِک اشعار اين جماعت مکتفي گرديده، هر چند به ]٤به[
نظر تحقيق ديده شود، آن رساله  جا است و اگر به ه از روي خصمي بيمعترض قاطب

ماحصل که  اما چون در اين روزها مصايب سفر بي.  در حقيقت مأخوذ است٥البتّه
انضمام  ورد و قسمت بد برسبيل خواهش و رغبت اتفاق افتاده بهحسب آبخ به

 مکروهات شتّي سررشتة حواس از هم گسيخته و حضور خاطر را خوب فراموش نموده
قدر  هذا مصنّفات فصحا که مستنبط منه مستندات است، حاضر نيست بالفعل به و مع

وطن   تعالي بعد وصول بهواقعي بعونه استحضار جوابهاي اکثر ايرادات نگاشته اجوبه به
  .٦قلم آرم وفا به شرط حيات بي و نفس راست کردن به

                                                   
  .بعد از: ص  .1
  .زمرة، ندارد: ص  .2
  .به، ندارد: ص  .3
  .به، ندارد: ر  .4
  .رساله البتّه، ندارد: ص  .5
  .آمدم: ص  .6



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٧٣

  

  .فردا است باقي داستان به
*  

  :قوله
  ١در گرية هاي هاسـت ما را  تو چو شيشة شکسته دلي بي

است پس » هاي هاي«نيست و اگر منظور » هاي«غالب که جمع » هايها«لفِظ : قال
  .شهرت دارد» هايا هاي«. ايدب در اين صورت سند مي. مسموع نيست

  :سند حاضر است از مؤمن استرآبادي، بيت: اقول
  ٢رسد امشب به گوش هوش ناز هاي و هويي مي

  هم نشـــين از گريـــة پر هاي ها معــذور دار
حذف   به٣را» واي«مير معز فطرت که فاضل و شاعر قراردادة وقت خود بود لفظ 

  :آورده چنانکه بيت» يا«
  تي زند هم بر لب خاموش منناله انگش

  آسمان فرياد بردارد که اي وا گوش من
*  

  :قوله
  آلودي نـالم نگاه حســرت حزيـن از ديـده مي

  ٤ام خاِک صفاهان را که از آغوش مژگان داده
نگاه . نون است، ليکن ناليدن الزم است گويا به» نالم مي«در مصراع اول : قال
  :چنانکه در اين بيت] الف ١١٨[باشد آلود و اين از عالم سر برهنه  حسرت

 که در قلمرو بال هما هوا گرم است کند درويش سر برهنه از آن سير مي
جاي آن  محذوف شده و صفت آن به» نالم مي«يا آنکه بگوييم که مفعول مطلق 

  .منصوب

                                                   
  .٢٠٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .آز: ص  .2
  .را، ندارد: ص  .3
  .٢١٢، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4



  ١٧٤  قند پارسي

  

 واقع شده و از مواضع استعماالت ١بعض الفاظ در محاورات الزم و متعدي: اقول
خواهد و متعدي بودنش هم،  ردد چنانکه لفظ پوشيد الزم بودنش سند ميگ مميز مي

  : اثر؛ بيت]شفيع[آن که بر متتبعان مخفي نيست از اين شعر  با
 خاصان خلعت پوشيده را بخشد به شاه مي پوشـد خدا دوسـتان را کسـوت تجريد مي

جواز حذِف  قرار بههم از اين عالم باشد و بر تقدير تسليم با وصف ا» نالم مي«غالباً 
پاي خود  آيد، يعني به پاي خود مي. در موارد کالم ائمه پيچش از چه روست» با«

  : تأثير گويد، بيت]محسن[جمله  در کالم اساتذه بسيار است، از آن. آيد مي
 هر که چون سکة زر از سر زر برخيزد آيـد طلبـکاري او مي پاي خـود زر به

  :در اين شعر، بيتخود آمدن را مير نجات  و به
 اي از رفـتن يار اسـت خود آمـدنم کرده خود و چو نيم زندگي خويش نخواهم بي

  :خود آمدن بسته و سعيد اشرف گويد، بيت
 نتوان کرد مرا خـواب به افسـانة خط تشنة معني تازه است مرا ساغر گوش

  :خواب نتوان کرد، و سليم، بيت يعني به
  يغي شـد بلندکشتن خود خواستم هر جا که ت

  بهر طوفان ماندگان هر موج محراب دعاست
آورده پس تقصير شيخ چيست؟ » ماندگان طوفان به«جاي  به» ماندگان طوفان«

  . مطلق آن مستکره است٢و حذف توجيه مفعول
*  

  :قوله
  گران جان تر ز شبنم نيست جسم ناتواِن من
  ٣بـود با مـن روي گرمـي آفتابـش را اگر مي

نمايد مگر آن که گويند جزا   شرط و جزا در ظاهر خوب نميربط اين: قال
  :جاي آن منصوب، چنانکه سعدي فرمايد، بيت مخدوف است و علّت آن به

                                                   
  .بعد از متعدي، هر دو: ص  .1
  .و حذف، ندارد: ص  .2
  .٢٢٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٧٥

  

 محتسب را درون خانه چه کار؟ گر نداني که در دل او چيست
ليکن اين طور گويا مخصوص قدما است و در متأخّرين آن خالي از غرابت نيست 

  :ميرزا صائب گويد، بيت. ذل استهذا لطف شعر مبت مع
  کند شبنم به اندک روي گرمي پشت بر گل مي

  وفا باشد چرا در آشنايي اين قدر کس بي
حذف  به» سراج وهاج« و در رسالة مسمي به] ب ١١٨[گاه فيما نحن فيه  هر: اقول

 جزا و نصب علّت آن خود مکرر اقرار نمودند و از قول شيخ شيراز سند آوردند، انکار
طور قدما حرف زند جاي گرفت نيست زيرا چه  اگر شيخ به. بعد اقرار چه معني دارد
گذارد و ابتذال در ديوان شيخ  داند و متأخّرين را وجود نمي  مي١شيخ خود را از قدام

من اَراد . کمتر شعر شيخ خالي از ابتذال خواهد بود. اين شعر نيست مخصوص به
  …هتَصدیقَه فلیرجِع الی دیوانِ

*  
  :قوله

  خاک راهت فتاده باشم ها به اگرچه صد سال ز بيخودي
  چو باز پرسي حديث منزل ز شوق گويم لَبثتُ يوما

  ٢پرستي خوشا محبت که فارغم کرد ز قيد هستي و بت
  ٣نه ذوق کاري نه زير باري، نه رنج امروز نه بيم فردا

ب عروض جايز در اين دو بيت سه سکته وارد شده اگر چه بعضي از اربا: قال
  :پس چندين بار بايد گفت. کند اند، ليکن بر طبع بسيار گراني مي داشته

  اگر چه صد سال در ره تو ز بيخوديها فتاده باشم
و معترض .  است٤زيرا که منظور از دورکردن سکته برطرف کردن کراهيت سمعي

ه، گفته صحت آن پرداخت آوردن بيت رضاي کاشي و موالنا محتشم به در آخر کالم به

                                                   
  .قدما: ص  .1
  .خودپرستي: ص  .2
  .٢٣٢، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
  .كراهت سمع: ص  .4



  ١٧٦  قند پارسي

  

وجود مصرعي که فقير رسانيده نگاهداشتن مصرع شيخ نهايت ظلم است بر  که با
  .سامعة سليم طبعان

تصحيح آن پرداختند،  قول شعراي مذکور و ارباب عروض خود به گاه به هر: اقول
اند   اين استکراه١و آنچه گفته مستکره سمع است، فصيحان مرقوم در. پس نزاع چيست

 متفطن ٢وسي که امام سخن و مقتداي فن است نيز بدين کراهيتو حضرت فردوسي ط
  :نگشته که چنين نوشته، بيت

 ندانـم به دوزخ درند يا بهشـت همه خاک دارند و بالين خشت
 آن در ٤اين که با وصف اين همه استکراه و استنکاف خود هم ارتکاب ٣و عجب بر
  :، بيت٥اين شعر آرزو

  ميـان مـوانـعز تـو تا هسـت بســيار ره در 
  ها گذشته باشي که به خود رسيده باشي ز چه

  .اند نموده
*  

  :قوله
  ٦تنها نتوان رفتن صحراي محبت را  از همت سرمستان بردار حزين خضري

خضر از عالم زاد نيست که . تازه است] الف ١١٩[عبارِت » برداشتن خضر«: قال
در محاوره » نفر برداشتن«گويند بايد و اگر  در اينجا همراه گرفتن مي. توان برداشت
 تقدير تسليم، خضر از عالم ٧و بر» برداشتن«تنها  است نه» برداشتن همراه«آمده، گوييم 

                                                   
  .از: ص  .1
  .نيز برين كراهت: ص  .2
  .تر: ص  .3
  .به ارتكاب: ص  .4
  .آرزو، ندارد: ص  .5
  .٢٣٩، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6
  .بر، ندارد: ر  .7



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٧٧

  

بايد و خضر که هم   تبعيت مي٢ صورت برداشتن را١در اين. نفر نيست که برداشته شود
  .کرده راهان است، تابع نيست پيغمبر و هم راهنماي گم

شاعر  ادبي به ، خضر معهود فهميدن و اسناد بي٣ لفظ خضريدر اين شعر از: اقول
. معني مرد راهنما در اشعار فصحا آمده  زيرا که خضر صرف به٤جا است کردن بي

  :چنانکه شفيع اثر گويد
  چو ناخـدا شـمرم خضـر خود کواکـب را

  به دوست راهنما اشک من بس است مرا
ته، نافي اين گمان است و کوتاهي لفظ خضر الحاق ياف هذا ياي تنکير که به و مع
  :، اين شعر استاد که بيت٥سخن

 که نقش پي ماست ما را دليل بلـد بر نـداريـم در راه عشـق
در محاورات چنانکه همراه برداشتن آمده، تنها . شود جواب جملة اعتراضات مي

  :طاهر نصرآبادي در حال ولي قلي بيگ نوشته. برداشتن هم مستعمل است
معني   برداشتن به٧ذلک مع. نّايان و معماران را برداشته متوجه آن مقام شدب: ٦فقره

  :فياض الهيجي گويد، بيت. اختيار و قبول کردن آرند
  واعـظا کـار تو بيهـوده سـراي اسـت مـدام

  ست که برداشتة کار کم است٨اين چه کاري
  :نظيري هم گويد، بيت

  جز محبـت هر چه بردم سـود در محشـر نداشـت
  چيزي برنداشت دين و دانش عرض کردم کس به

                                                   
  .اين، ندارد: ص  .1
  .را، ندارد: ص  .2
  .خضر: ص  .3
  .جا است، ندارد بي: ص  .4
  .كوتاهي، ندارد: ص  .5
  .فقره، ندارد: ر  .6
  .مع هذا: ص  .7
  .كار: ص  .8



  ١٧٨  قند پارسي

  

  :صائب هم دارد، بيت
مي خرقة آلوده رهن    برداشت هزار 

  چه نعمتست که پيرمغان به انصاف است
 در شعر شيخ هم برداشتن بدين معني گوييم، يعني خضر را از التّقدیر فعلی هذَا

  .همت سرمستان اختيار کن
*  

  :قوله
  ١اخـار قالب شود در بدن مـاهـي م  فکنددريا   صف مژگان تو گر سايه به

 است، ٢زايد و بيکار» ما«و در دومي حرف » صف«در مصراع اول لفظ : قال
سبب تأثير کجي آن   به٣دريا افگند چه مراد آن است که مژگان تو اگر سايه به زيرا
.  دشمن جاني او گردد٤و اجزاي بدن] ب ١١٩[رساند  هم ماهي صورت قالب به خار

را دخل در معني نبود بلکه در مواقع مخل » ما« و کلمة ٥زايد محض» صف«ظ پس لف
  . است٦اصل مطلب
زيادتي آن در اين شعر از آن . صف مژگان لفظي است که آمده و پرمشهور: اقول

  :عالم است که در اين بيت طالب آملي، بيت
 همنشين صف مرغان حرم بايسـتي طاير بتکده از روي ارادت شب و روز

» همنشين مرغان حري بايستي«اين صورت اينجا هم لفظ بيکار است، زيرا که در 
با آن که از عالم » ما«فالمحاله در بيت شيخ نيز زياده نيست و زيادتي . کند اتمام کالم مي

  .به خون طپيدة ماست که در کالم اساتذه آمده، انکار ندارد
*  

                                                   
  .٢٤٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .بيكار محض: ص  .2
  .فكند: ص  .3
  .بدن او: ص  .4
  .محض باشد: ص  .5
  .مطلوب: ص  .6



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٧٩

  

  :قوله
  ١اعمر غمهاي جاودانة م  در محبت دراز باد حزين

لفظ جاودانه در اينجا بيکار محض است، زيرا که در صورت جاودان بودن : قال
  .عمر دعاي درازي عمر هيچ معني ندارد

احتمال جاودان بودن عمر در اين شعر وقتي است که جاودانه صفت عمر : اقول
 است که مدام نصيب عاشق است و هيچگاه از او ٣ جاودانه صفت غمهايي٢نيست، بل
از جاودانه مدام بودن غمها با خود قصدکرده و درازي عمر غمها . شود منفک نمي

  .خواسته فتأمل
*  

  :قوله
  تو کز ابر کف آبي تشنه کامان را نبخشايي

  ٤جاني را زني آتش به چرا چون باد دامن مي
در اين بيت معشوق را ممدوح قرارکرده زيرا چه معشوق را ابر کف گفتن : قال

ن بيرون رفتن است از روية شاعري، و نيز بخشايش در ممدوحانه ستودن است و آ
  .خواهد  مي٥محل رحم و عفو مستعمل است، در محل عطا و بخشش سندي

جمله است که  نظاير اين شعر در دواوين فصحا بيش از احصا است، از آن: اقول
  :صائب گفته، بيت

  خاکـداِن دهر مفلـس بود از نقد مراد
  د پديددستها برهم زدي دريا وکان آم

                                                   
  .٢٤٤، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .عمر باشد، بلكه: ص  .2
  .غمها: ص  .3
  .٢٤٧، ص ديوان حزين:  عليحزين الهيجي، شيخ محمد  .4
  .سند: ص  .5



  ١٨٠  قند پارسي

  

 امير خسرو در ١الحق بخشايش در محل رحم و عفو بسيار واقع شده ليکن حضرت
 در استدعاي صله و شمار صالت و افراط سالطين ٢محل عطا و بخشش آورده، چنانکه
  :٣ماضيه در حق شعرا گويد، ابيات

  جداگانه از بهر معني طراز
  نه من زان فکندم درين کوچه رخش

 ــيارجويــينيــم زان حــريصـاِن بس

  ]الف ١٢٠[اگر دم زنم قصه گردد دراز 
  که يابم ز بخشايش شاه بخش
 کـه در کـار خواهـش کنــم آبــرويي

  :جاي ديگر در مدح عالءالدين پادشاه فرمايد، بيت
 چو لشکر کشد خصم گويي نبود چو بخشـايش آرد جهاني ز جود

*  
  :قوله

  ٤نّـاي تو بيمار محبـتتم عيسي به  اي يوسف مصر از تو گرفتار محبت
تمنّاي  عيسي به«يا .  است٥مخفي نيست که در اين بيت بعضي از الفاظ زايد: قال

  .»٧عيسي بيمار محبت است«يا » ٦تو بيمار است
سبب زيادتي الفاظ فهميده نشده زيرا چه مقصود شيخ آنست که عيسي در : اقول

  . است٨آرزوي تو بيمار
*  

  :قوله
  ٩به سوز و گداز دل عاشقانت  ده دارتبه راز فقيران شب زن

                                                   
  .حضرت، ندارد: ص  .1
  .چنانچه: ص  .2
  .بيت: ر  .3
  .٢٥٤، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .زايد محض: ص  .5
  .بايد بعد از است، مي: ص  .6
  .تست: ص  .7
  .بيمار عشق: ص  .8
  .٢٧٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .9



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨١

  

 ١نامناسب است، اگرچه در کالم بعض» راز«ترکيب ياي موحده با لفظ : قال
  .متأخّرين هست اما احتراز از آن واجب

اين ترکيب قطع نظر از اين که در کالم متأخّرين بسيار است، حضرت شيخ : اقول
  :، بيت٢گويند نظامي گنجوي که مقتداي پيشينيان و پسينيان است مي

 به رازي که آمد پذيراي گوش مرا خضـر تعليم گر بود دوش
*  

  :قوله
  جهان افگن و مگذار از جلوه قيامت به

  در خـاک بـرد خـاک تمـنّاي قيامـت
جهان افگندن کرده   تمنّاي قيامت به٣گاه او هر. مزه و خنک است بسيار بي: قال

خاک تنها چه لطف . گردد  تا مطابق هم ميآورد بايستي که اينجا لفظ عالم يا جهان مي
» خلق«لفظ » خاک«جاي  پس بهتر آن بود که به. دارد و در سفارش او چه فايده

  .هذا قيامت همچو چيزي نيست که تمنّاي آن توان داشت مع. آورد مي
که » قيامت«مسکين حزين تمنّاي قيامت نکرده بلکه در مصراع دوم لفظ : اقول

گويد  آن ملحق شده، مي معني قيام است که تاي ضمير به ٤ است بهموهوم تمنّاي قيامت
اولويت لفظ . خاک برد  که خاک تمنّاي قيام تو به٥که از جلوه قيامت افگن و مگذار

معني خاکيان مستعمل است، چنانکه صائب  جاي خاک مسلم با آن که خاک به خلق به
  :گويد، بيت

   صبح خواب عدم جست ز بيداري]ب ١٢٠[خاک از 
  چـرخ يـک تـنک شـکر شـد ز شـکربـاري صبـح

*  

                                                   
  . بعضي:ص  .1
  .گويد مي: ص  .2
  .اول: ص  .3
  .به، ندارد: ص  .4
  .بگذار: ر  .5



  ١٨٢  قند پارسي

  

  :قوله
  برد از يـاد شـراب اسـت يـاري که غمـي مي

  ١خون گرمي اگر هست درين بزم کباب است
يکي ذکر که عبارت . دو معني مستعمل شود به» يادبردن «٢مخفي نماند که لفظ: قال

 ٣ صورت غم از يادبردندر اين. دوم جايي يادکردن که حافظه است. است از يادکردن
 چه مدعا دورکردن ذات غم است که وجود خارجي اوست نه ياد غم که ٤معقول نيست

سبب آن غم برطرف شود،  چه مطلب آنست که دوستي که به. وجود ذهني اوست
برد   ياد غم از دل مي٥شراب است و اگر گويند مراد همچو دوستي است که غم چه

  .شود درکار مي» هم«در اين صورت لفظ . شراب است
شدن است و اين  کردن و از ياد رفتن، فراموش معني فراموش از يادبردن به: اقول

 باشد بلکه ياد رفتن ٦سندي همه در کالم فصحا چنان متداول نيست که محتاج به
  : امتياز خان خالص گويد، بيت٧چنانکه. آرند اين معني حذِف از نيز به به

  ادت رفته استپاره ي وعدة وصلي که اي مه
  چاره يـادت رفـته اسـت چـارة درد مـن بي

گاه غم فراموش شود چه قسم موجود خواهد بود که وجودش در دل  فالمحاله هر
مدعا دورکردن ذات غم است «اند که  و فراموش بودن آن متضاِد هم است و اين گفته

برد از ياد   غم ميياري که«: چه شاعر گفته. شود از شعر ثابت نمي» ياد غم دورکردن نه
  .برد و نگفته که ياد غم مي» شراب است

*  

                                                   
  .٢٧٩، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .لفظ از: ص  .2
  .يادبردن هيچ: ص  .3
  .نباشد: ص  .4
  .چه كه: ص  .5
  .سند: ص  .6
  .چنانچه: ص  .7



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨٣

  

  :قوله
  ١بوي خوش يار از در و ديوار بلند است  نبود به ره مصـر حزيـن چشـم اميـدم

اگر گويند برخاستن بو آمده و بلندشدن نزديک . ٢بو بلند شدن نشنيده شد: قال
اطالق لفظ بر استعمال موقوف گوييم . آن است، چه الزم است که همين لفظ باشد به

 نيست حتّي که بر تقدير مترادف نيز صحيح ٣نزديکي معني را در اين باب دخل. است
پس تا سند نباشد، . گفتن درست نباشد» کمان کالغ «٤گويند، و» زاغ کمان«نيست، مثالً 
  .تواند شد درست نمي
دن بو در محاوره مسلّم، ليکن بلندش] الف ١٢١[توقيف اطالق بر استعمال : اقول

  :صحت او اقرار دارند، صائب فرمايد، بيت آمده، ثقاِت ايران به
 نشد ز سوختگي بوي اين کباب بلند ز دل نگشـت مرا آه سـينه تاب بلند

معني طرة دستار در  وصف اهتمام انحصار لفظ بر استعمال، آوردن طرة فقط به با
  :، بيت٥اين بيت آرزو

 دار طاووس وار هر که ببيني تو طـره ت استبهر مزيد جاه همه داغ حسر
، اگر الباِب فُصحا غايةً ما ِفياين معني است  پرغريب است زيرا که طرة دستار به

اين معني آرند، در آن شعر لفظ سر يا فرق يا تارک يا دستار مذکور کنند و  طره تنها به
  .کما اليخفي علَي املُتتبع. ٦بدون آن ديده نشد

*  
  :قوله

  ز آتشـين جلوة من شهر کباب است حزين
  ٧سوخت آه ازين برق که در خرمن دلها مي

                                                   
  .٢٨٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .هنشد: ص  .2
  .دخلي: ص  .3
  .و، ندارد: ر  .4
  .آرزو، ندارد: ص  .5
  .نشده: ص  .6
  .٢٨٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .7



  ١٨٤  قند پارسي

  

آمده است نه در » سوخت خرمن دلها مي«بر سخن فهم پوشيده نيست که : قال
  .احتمال ديگر هم دارد» آتشين جلوة من «١مع هذا اضافت. سوخت خرمن دلها مي

  :قول مير نجات که بيت گاه به هر: اقول
  سوخت جان مي  غم آتشم بهسحرکه از تف

  سـوخـت ز قصـة المـم شـمـع را زبـان مي
 ٢سوزد اگر گفته شود معذوري سوزد روا باشد، در خرمن مي آتش در جان مي

 است، زيرا که اين قسم ٣ستم طريق» ز آتشين جلوة من«نيست و احتمال در ترکيب 
  .ترکيبات در اشعار اساتذه بسيار است

*  
  :قوله

  گـر کــاسـه داشـت پيـش کفـمرواسـت الله ا
  ٤گلي است داغ که مخصوص گلستان من است

جا  ٥کاسه داشتن پيش کف بهِر دريوزة گل نامناسب است و مناسب در اين: قال
ليکن مراعاِت ] ب ١٢١. [٧که طريقة گدايان سايل است چنان ٦زري يا طعامي است

 نيست و دريوزة گل ظاهِر لفظ و رسم ضروري بود، چه کاسة گدا را با گل نسبت

                                                   
  .مع هذا از؛ آتشين جلوة من محمل ديگر هم دارد. اضافت، ندارد: ص  .1
  .مخدوري: ص  .2
  .ستم ظريفي: ص  .3
  .٢٨٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .اين، ندارد: ص  .5
  .است، ندارد: ص  .6
بهتر بود اگر گويند كه » زري است داغ محبت كه در دكان من است«: فرمود، مصرع پس اگر چنين مي: ص  .7

كاسه داشتن كنايت از احتياج پيش كسي بردن است نه واقعي زر يا طعام بدان ملحوظ شود چنانكه نظيري 
  :نيشابوري گويد، بيت

  كاسه درپيش گدا داشته سلطاني چند  يري همه خوبان دارندچشم بر فيض نظ
  .آري مراد از كاسه داشتن پيش كسي احتياج بردن است: گوييم



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨٥

  

 موقوف بر ١مرسوم نه و قصر و حصري که ملحوظ است از تکرار نسبت حاصل شود
  .لفظ مخصوص نيست، فَافهم

  :مير نجات در اين شعر که بيت: اقول
  گـداي نـالـه شـب تـار کـردة مـا را  ٢نگاه نغمة طنبور کاسه بر کف دست
 محسوسات نيست و هم گدايي آن  ناله که هم از٣کاسه بر کف داشتن براي دريوزة

  .ماند چرا درست نباشد کاسه و داغ مي مرسوم نه، آوردة گل از محسوسات است و به
*  

  :قوله
  ٤در ره سـيل غنـوديم عبث  غفلت از حادثة دهر بالست

چرا که استعمال » غلط«در اينجا عبث است بلکه غلط، و صحيح » عبث«لفظ : قال
 که از ٥ببايد» غلط«پس . و اينجا هيچ فايده منظور نيستعبث در محل توقع فايده باشد 

  .شود  سيل غنوده مي٦راه غلط و ناداني در راه
معني بيهوده بدون شرِط توقع در موارد کالم واقع است چنان که  عبث به: اقول
  :اند که عبث در اينجا عبث است و فياض الهيجي نيز گويد، بيت خود گفته

 مـدد پـود عبـث تار در جامـه بود بي  چه هنرطول عمر تو اگر عرض ندارد
  : فرمايد، بيت٧وحيد نيز
  روي تو در ديدة من خواب حرام است بي

  عبث بسـت  نتوان در اين خانة خالي به
  

                                                   
  .شود و: ص  .1
  .داشت: ص  .2
  .درويزه: ص  .3
  .٢٩٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .بايد مي: ص  .5
  .ره: ص  .6
  .نيز، ندارد: ص  .7



  ١٨٦  قند پارسي

  

  : آورده، بيت١ميرزا صائب هم
 زند درويش عبث به خرقة خود بخيه مي لب سـؤال سـزاوار بخيـه بيشـتر اسـت

  :سليم نيز فرموده، بيت
 کشـي خمـار عبث شراب نيست چرا مي ات به گوش رسيد دهن چو غنچه زخميازه

 فايده ملحوظ بوده يعني خواب را مثمر يف ما نحن فيهتوان گفت که  ذلک مي مع
  »غفلت از حادثۀ دهر بالست«برديم و عبث بود، چه  راحت و آسايش گمان مي

*  
  :قوله

  ٢ساغر و مينا چه احتياج نرگست بهبا   صـهبا چه احتيـاج  با رنگ لعلي تو به
نرگس را با مينا هيچ مناسبت نيست بدان جهت که ساغر نرگس گويند نه : قال

 است و ساغر و صهبا و مينا ٤چشم  گفت که مراد از نرگس٣پس نتوان. ميناي نرگس
چشم شد چه اين مناسبِت  شراب و مستي مناسب به] الف ١٢٢[سبب ظرفيت  به

اند که مراد از  و آنچه بعضي گفته. رود ر مناسبت لفظي مي د٥معنوي است، سخن
  :، بيت٧، چنان که گويند٦نرگس، چشم يار است و مينا و ساغر را بدان نسبت است

   چشم شهالي تو باشد٨پالرک  اگر ســاغر اگر ميـنا اگر جـام
با آنکه بيت مذکور اگرچه از صاحِب » چشم شهالي«گفته نه » شهال چشم«گوييم 

مستدرک و زايد » جام اگر« قابل استناد نيست، زيرا که عبارت ٩ است اين کهزبان

                                                   
  .هم، ندارد: ص  .1
  .٢٩٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .توان نمي: ص  .3
  .چشم يار: ص  .4
  .و سخن: ص  .5
  .هست: ص  .6
  .گويد: ص  .7
  .جوهر، مراد خوبي: پالرك. هالك: ص  .8
  .ليكن: ص  .9



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨٧

  

پس کسي که در عبارِت خود اين قدر عبارت . »ساغر اگر«عبارت  محض است نظر به
  .آرد، کالم او قابل استناد نبود، فتأمل مستدرک و حشو قبيح

  :ه غني گويد، بيتاعتبار گل جام است چنان ک اعتبار قلم مينا و به نرگس به: اقول
 ها کشـد ز گردن مينـا پيالـه سـر مي در موسم بهار چو نرگس ز شوق مي

عبارِت اگر ساغر  اند بر اگر ساغر اگر مينا اگر جام، که نظر به و آنچه ايراد گرفته
اعتبار تغاير لفظي  اگر جام حشو قبيح است، از اين قسم عبارت در اشعاِر اساتذه به

  : فرمايد، بيت١ طاهر وحيدبسيار است چنان که
 نشئة من ساغر من باده و جام مني راحِت من آفِت من دانه و دام مني

پس اگر اين عبارت را در اين بيت مستدرک و حشو قبيح گوييم و کالم اين بزرگ 
  .را مستند ندانيم، پس ديگري از متأخّرين کيست که قابل استناد باشد

*  
  :قوله

  کبرياي اوگردد دل سرگشـته ظرف  نمي
  ٢شکوه بحر کي در خلوت تنگ حباب او

  .گنجد مستعمل است فارسي تازه است، شکوه نمي» آمدن شکوه«: قال
لفظ آمده است، چنان که ميرزا مقيم جوهري که شاعر » آمدن شکوه«: اقول

  : بود گويد، بيت٣داده قرار
  ـدآي چشـم حبـاب مي شکـوِه بحـر به  چشم تُنُك ظرف شوکتي دارد  فلک به

*  
  :قوله

  کتاب هفـت ملّت مانـد بر طاق فراموشـي
  ٤باشد پارة دل بس که نيکوفال مي مرا سي

                                                   
  .ميرزا طاهر وحيد: ص  .1
  .٣٠٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .صر خودقرار دادة ع: ص  .3
  .٣١٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4



  ١٨٨  قند پارسي

  

اگر چه در شعر نظيري هم آمده است، اما سبب آن ظاهر نيست » ملّت هفت«: قال
پارة دل بسيار  هذا سي دارد، مع] ب ١٢٢[چه هفتاد و دو ملّت و چهار مذهب شهرت 

گردد  آيد، معني بيت مستقيم مي ملّت تنها به کار فال مي تو نيز اگر کتاب هف. مبتذل
  . بر شناساي اسلوب کالم ظاهر است١چنانچه
در شعر نظيري واقع است چه جاي سخن است و اين » ملّت هفت«گاه  هر: اقول

که معلوم خود نباشد تقصير حزين چيست؟ آنچه از عامل تحقيق شد اصل هفتاد و دو 
و خارجي  ٣ و سنّي و شفيعي٢ي و قدري و مشبهي و منزهيملّت هفت است که آن جبر

پارة دل آن همه نيست که بايد   آن است و ابتذال سي٥ و ملل بواقي منشعبات٤باشد
اند  و فرموده. اللفظ و المعني مبتذل است معترض شد، چه بعض اشعار شيخ من حيث

معني . شد  ميداشت، معني بيت مستقيم فال خصوصيت مي که کتاب هفت ملّت اگر به
خصوصيت  کتاِب خود اعتقاد دارد و به يابيم چه هر يکي به اين قول را خوب درنمي

ام زيرا  طاق نسيان گذاشته گويد که من هفت ملّت را به شيخ مي. گشايد همان فال را مي
  .فرمايند شود آنچه مي پس وارد نمي. پارة دل من نيکوفال است که سي

*  
  :قوله

 کنند تا هـم پيـالة مـه عيـدش نمـي از خاک ميکدهرود کسي  غمگين نمي
شود  کند، زيرا چه حاصل معني آن مي در اينجا طرفه افاده مي» غمگين«لفظ : قال

رود و  کنند، آن کس از خاک ميکده غمگين نمي  عيد نمي٦تا کسي را هم پيالة مه که
 الفکر سهوويا و اين طرفه چيزي است و گ. تواند رفت از عمل مذکور غمگين مي بعد
  .است

                                                   
  .چنانكه: ص  .1
  .مشبه و منزه: ص  .2
  .رافضي: ص  .3
  .باشند: ص  .4
  .متتبعات: ص  .5
  .مه، ندارد: ص  .6



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٨٩

  

گويد هيچ کس   و مي١شيخ مبالغه و اغراق دارد از عظمت شأن خاِک ميخانه: اقول
در  ٣؛ يعني ماه عيد٢اش کنند هم پياله که با ماه عيد رود الّا وقتي از خاک ميکده نمي

 غمگين ٤کنند اش جا هم پياله که در آن االعتبار است که هر ميخانه آن همه ساقط
  :الغافلين در بحث شعر مذکور تقريباً بر اين شعر که، بيت خاِن منَبه. نِصفرود فَاَ مي

 کنند در زير تيغ رفت و شهيدش نمي طغيان نازنين که جـگرگوشـة خليل
بر .  بايد٦»قربان« که لفِظ شهيد در اينجا نامناسب است، لفظ ٥اند اند و گفته پيچيده

کرد که انصاف اهل عالم هم آشيان عنقا  ه توانشود، اما چ اين تقدير قافيه ضرور مي
  ].الف ١٢٣[است 

جانب معترض است، اما چه توان کرد که اين  مناسبت لفظي حق به نظر به: اقول
  :همين لفظ ميرزا صائب آورده، بيت مضمون را به

  چه آرزوي شهادت کنم که سوخته است
  به داغ يـاس جـگر گوشـة خـليل از تو

*  
  :قوله

  ام پر ديده سيالب حوادث را دهقد خم دي
  آيد کند هر قدر طغيان سيل بر پل برنمي

يک معني است اما در  چند به دو هر تحريک و سکون هر به» قدر هر«لفظ : قال
که » چند هر«تحريک مستعمل است و الّا منشاي غلط و عجب آن که لفظ  روزمره به

  .آيد هم فارسي و هم مستعمل است در اينجا راست مي

                                                   
  .ميكده: ص  .1
  .وقتي كه هم پياله ماه عيدش كنند: ص  .2
  .عيد، ندارد: ص  .3
  .كند: ص  .4
  .پيچيده و گفته: ص  .5
  .بايد قربان يا خدا مي: ص  .6



  ١٩٠  قند پارسي

  

 ١ديده، ليکن» چند هر«در اين شعر » قدر هر«جاي  فقير در ديوان شيخ به: اقول
وصِف  اند و با کرده صحت آن اقرار زيرا که خود به.  ندارد٢هم باشد، قباحت» قدر هر«

  .شود قلّت استعمال منشاي غلط نمي. اقراِر صحت پيچش چرا
*  

  :قوله
  ٤فلة اهل دل خموش آمدقا جرس به  ٣راز غيب گشود  کسي زبان نتوانـد به

نامناسب است، » راز«قلم آمده که ترکيب باي موحده با لفِظ  پيش از اين هم به: قال
  . زبان هم بکاربرده٥خصوصاً در اينجا که لفظ

  . شعر حضرت نظامي گنجوي فيماسبق گذشت٦جواب اين اعتراض با اسناد: اقول
*  

  :قوله
  سـرماية مجنـون خراب افـتاده بود خاک بي

  فشاندي دست و دل دريا و کان آمد پديدبر
غين معجمه، ليکن  در اينجا سهو کاتب است و صحيح مغبون به» مجنون«لفظ : قال

فرمايد   از عالم تحقيق مي٧چند در ابيات غزل اين قسم معني آوردن صورت ندارد، هر
  .وصف اين هم معشوقانه بايد نه ممدوحانه اما با

اند و شعر  تغيير بعض الفاظ بسته ا صائب است که بهاين شعر گردة شعر ميرز: اقول
آن  پس اعتراض نه بر حزين است بل بر ميرزا صائب است با. مذکور سابق نوشته شد

  .رسد که خلف را بر سلف گرفت نمي
*  

                                                   
  .ليكن اگر: ص  .1
  .قباحت، ندارد: ص  .2
  .گشاد: ص  .3
  .٣٢٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .كلمه: ص  .5
  .به سند: ص  .6
  .و هر چند: ص  .7



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩١

  

  :قوله
  ١ة گردون مي زالل نداردشيش  بزم زمانه عيش مصفّا نيست به

» زالل مي«در اين صورت . اند شتهمعني آب خوش نو در کتب لغت به» زالل«: قال
بايد؛  صافي است از روي مجاز، پس سند مي زالل، مي درست نباشد و اگر مراد از مي

  .زيرا چه در مجاز هم آمدن شرط است
قول بابا فغاني که مقتداي اهل سخن  درست است به] ب ١٢٣[زالل  مي: اقول

  :است و هو هذا بيت
 زالل  برگ گلي است جلوه کنان در مي نلطافت کند سـخ در در صـدف اگر به

اند و از اين  عجب است که خان همه دان، جواب ديوان فغاني را غزل غزل گفته
  .غالباً قول اين بزرگ قابل سند نداشته باشند. شعر غافل مانده

*  

  :قوله
  اي در تنگناي دل شـراب غم ندارد جـلوه

  ٢خمارآلودم از کم ظرفي رطل گران خود
بايد بلکه مخالِف  مي» ساغر«يا » پيمانه«جا است؛  در اينجا بي» رانگ رطل«: قال

  .٣تنگناي دل است
 پيمانه و ٤گران را حريف خود نداشته گاه درياکشي حوصلة شيخ رطل هر: اقول

  .کند اولويت پيمانه و ساغر يا رب چه افاده مي. ساغر چه شک باشد که خمارش بشکند
*  

  :قوله
  ٥پرور و مي در اياغ بود ساقي غريب  ت از دلمخرابـا رفت الفـت وطن به

                                                   
  .٣٤٦، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .٣٤٨همان، ص   .2
  .است، ندارد: ص  .3
  .ستهندان: ص  .4
  .٣١٤، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .5



  ١٩٢  قند پارسي

  

پروري  موقع واقع شده زيرا که از غريب اي است که بي جمله» مي در اياغ بود«: قال
واقع آن که اين . گفت راهي به ده داشت اگر مينا يا سبو يا خم مي. شود ساقي مستفاد مي

  :خواهد تا رتبه پيدا کند و آن چنين است بيت تغيير قافيه مي
  »نواز بود پرور و مي دل ساقي غريب«

پرور بود، يعني از  در اياغ اما ده بود و ساقي غريب شود که مي پس وارد نمي
شود، بلکه  ساغر سبب رفتن الفت وطن نمي بودن به چه مي. دادن مضايقه نداشت شراب

همد ف خوردن مظروِف آن نشا پيدا شود تا ياد وطن از دل برود و نمي ظرفي بايد که به
اين را مگر کسي که ماهر سخن باشد و نيز سخن در اولويت است کو معني مصرع در 

  .مرتبة خود صحيح باشد
ما که ابجد خوان . فهمد  سخن نمي١الحق دقت اين سخن را غير از ماهر: اقول

نظر امعان و چشم  ايم؛ ليکن اگر به دبستان سخنيم، اين قسم غوامض را نو برنکرده
پروري   غريب٢اند، زيرا که غريب را از شود آنچه ايراد کرده  وارد نميانصاف ديده شود،

ساقي و ] الف ١٢٤[پروري  مع هذا غريب. رود اهالي خاک غربت ياد وطن از دل مي
موجود بودِن مي در اياغ که سامان ساز دماغ است، ياد وطن چه، که ياد خود از دل 

  :از اين عالم است اين بيت. رود مي
 ام چراغ کجاست کليد ميکده گم کرده  لبم قفل زد اياغ کجاستخمار مي به

*  
  :قوله

  ٣مـاند کِف الله داغ مي ت بهز رفتن  چو آمدي ز رخت باغ سرخ رو گرديد
اگر گويند الله نزد . شود ماند بلکه دل داغ مي کف نمي از رفتن خوبان داغ به: قال

معني دل  کن است نه به ل پيدامعني د به» کف آر دل به«الله است، چنان که گويند 
ماند، بر صاحب  کف الله داغ مي مع هذا مقابلة باغ سرخ رو گرديد و به. نزد خود آر به

  .فهم پوشيده نيست
                                                   

  .اين سخن را جز ماهر: ص  .1
  .از، ندارد: ص  .2
  .٣٥٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩٣

  

 صادقي که ١داغ بر دست سوختن شعار دردمندان است، چنان که صادق بيگ: اقول
  :طاهر نصرآبادي حال او در تذکرة خود نوشته، گويد، بيت

  ها اخ گل از بس که دارد داغگشت دستم ش
  زنم  محـروميسـت بر سـر مي٢يـادگار بـاغ

  :و سليم هم فرمايد، بيت
 پشت دست است  چون زري داغ به جــاي زر در کــف آزاده ســليــم

معني دست،  معني راحت است نه به اند که کف به  اين که جاي ديگر افاده کرده٣و
  : مير نجات گويد، بيت٤جمله که  آنمعني دست بسيار است از گوييم، کف به

  به افسون وفا از خويشتن کردم نگاهش را
  گيرد گناه عجـز من تيغ از کف جـلّاد مي

  : نيز فرمايد، بيت٥طالباي آملي
 خواه طراز افسرش سازي و خواه بشکني ام در کف اختيار تو گوهر دل نهاده

  .د البتّه تردد استمان کف الله داغ مي بلي در مقابلة سرخ رو گرديد و به
*  

  :قوله
  ٦حرآفـرين تو بوسـدتبسـمي که لب س  ساغر گوش فرشته داروي مستي  کند به
  .خواهد سند مي» داروي مستي«شهرت دارد، » داروي بيهوشي«: قال
  :مهِر خسرو ملِک سخنوري بر سِر دست است و هو هذا، بيت سند به: اقول

  چنين بيخود شدم تا نداني ساقيا کز مي
  اروي مستي من آن شکل و آن رفتار بودد

*  

                                                   
  .بيگ، ندارد: ص  .1
  .داغ: ص  .2
  .پس داغ به كف ماندن درست است و: ص  .3
  .كه، ندارد: ص  .4
  .طالب آملي: ص  .5
  .٣٥٥، ص ديوان حزين: الهيجي، شيخ محمد عليحزين   .6



  ١٩٤  قند پارسي

  

  :قوله
  ١جرعه براي شگون کنند خون مرا به  شيرين لبان چو بزم مي الله گون کنند

کردن شنيده نشد و در  جرعه ساغر و شيشه کردن مسموع است و به مي به: قال
  .جرعة يک آب آشام] ب ١٢٤[صرح است 
اصطالحاً و المناقشةَ است، معني پياله در اشعار فصحا واقع  جرعه به: اقول

  :چنان که حياتي گيالني گويد، بيت. االصطالح ِفي
 جرعه فرو ريز خون ناب مرا  يکي به رحيق ناب چه پرسي چه کيفيت دارد

  :عرفي شيرازي هم گويد، بيت
  اين جرعه بنوش اي دل و شو فرش درين بزم

  کيــن جــام ز خمــخانــة جمشــيد نيــابي
  :م دارد، بيترضي ارتيماني ه

 زان لعل ميگون زان چشم جادو جرعه مدهوش مي خرابيم بي بي
  :سنجر کاشي گويد، بيت

 فقير بود که اين جرعه را تمام کشيد نرفـت از خط بغـداد پيشـتر منصـور
  .اما ايراد آن مورث اطناب است. ديگران هم دارند

*  

  :قوله
  بنازم حسـرت نظارة حسني که اشـکم را

  دارد  از مژگان چکيدن باز ميچو آب تيغ
بر دقت فهم پوشيده نيست که يک حرف از اينجا از راِه سهو مانده چرا که در : قال

  .خواهد از ديگر مي» دارد باز مي« است، پس ٢داخل» از«عبارت از مژگان چکيدن حرِف 
اند، و در کالم   جايز داشته٣آيد حذِف يک از، از جاي ديگر که دو از باهم: اقول

  :حکيم شفايي گويد، بيت. ساتذه آمدها

                                                   
  .٣٥٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .واصل: ص  .2
  .آيند: ص  .3



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩٥

  

  ز هر جا بگذرم اهل مالمت
 که اين ره کردة درگاه عشق است

  نمــاينــدم ز اربــاب ســالمـت
 ز چشـم افتادگان شاه عشق است

  .از مصراع رابع يک از محذوف است
  :فياض الهيجي نيز فرمايد، بيت

 ردگان لعل پرشورشتبسم از نمک پرو ترحم از نظر افتادگاِن چشم مخمورش
  .يک از، از مصراع اولي محذوف شده

  :صائب هم دارد، بيت
  ندارم حاصلي چون بيد تا بر خويش لرزيدم

  دارد مـرا نتـواند او از خـود بريـدن باز مـي
  :و در اين شعر فياض الهيجي که بيت
 اي دارد دل شکسته و هم جان خسته مگو که هيچ ندارد نظر فکندة عشـق

الغافلين   منبه١تر اينکه خان عجب. دم اجتماع دو از، از محذوف استوصف ع با
 نام رسالة مصنّفة چراغ هدايت شفايي در ٢الدين استناد اشعار مذکور حکيم شرف به

خود که متضمن است بر غرايب و عجايب افادات و افاضات، حذف يک از درست 
  .وجه تناقض قولين فهميده نشد] الف ١٢٥[فرمايند  اند و در اينجا چنين مي داشته

  : کردة اين شعر صائب است که بيت٣اگر گويند که شعر مذکور شيخ
  بينم من اين رخسار حيرت آفرين کز يار مي

  دارد سرشـک گرم رو را از چکيـدن باز مـي
 با آن که از عيوب عظيمة شاعري ٤سلَّمنا، ليکن ال ابالي مشرب ابتذال را نفهميده

  .٥»کُلُّ ِحزٍب ِبمالَديِهم فَِرحون«ته است معيوب نداش
*  

                                                   
  .خان همه دان: ص  .1
  .الدين، ندارد شرف: ص  .2
  .شيخ، ندارد: ص  .3
  .و اگر فهميده: ص  .4
  .٥٣آيه ): ٢٣(مؤمنون   .5



  ١٩٦  قند پارسي

  

  :قوله
  باشد پرافشاني حزين کنج قفس بيهوده مي

  ١به گيتي ماية آسايشم کوتاه بالي شد
  .بايد مي» شکسته بالي«در اينجا بيجا است، » کوتاه بالي«: قال
خواهد زيرا که در قفس شکسته بالي نيست، کوتاه  مصرع اول کوتاه بالي مي: اقول

. از اينجا است که پرافشاني کنج قفس را که ميدان ندارد بيهوده گفته فَافهم. الي استب
  : هم از اين عالم بيتي دارد و هو هذا، بيت٢وحيد

  چون دل من هيچ کس را عشق زنداني نداشت
  در قفـس هم رخصت بال و پرافشـاني نداشـت

*  
  :قوله

  ٣ سرشار بهار است بهاراي جنوِن من  سـبز شد خط لب يار بهار اسـت بهار
  :پس چنين بايد گفت. گفتن بيجا است، خط پشت لب بهتر است» لب خط«: قال

  »سبز شد خط رخ يار بهار است بهار«
خط لب در ديوان ميرزا صائب . طرفه اعتراضي است و بوالعجب ايرادي: اقول

  :جمله است، بيت بسيار است، از آن
 ز نهاد چشمة حيوان برآمدهدور ا تا سبزة خط از لب جانان برآمده
  :و حضرت امير خسرو گويد، بيت

 ما را بکش چو آب حيات آشناي تست اي سـبزة خط لب جانان خضـر تويي
 از خود رفته، آن همه واقع است که حصر و قصر ندارد، ٤معني مست و سرشار به

  :چنان که ميرزا صائب گويد، بيت
 کند بد مست را عتاب تو هشيار مي کند مخمـور را نگاه تو سرشـار مي

*  

                                                   
  .٣٦٢، ص ان حزينديو: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .توحيد: ص  .2
  .٣٦٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
  .مست، ندارد: ص  .4



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩٧

  

  :قوله
  ١دار صحرا نگاه اين اللة غريب به  داغ وفـا مباد ز دل پا کشد حزيـن

به باغت «، فرمايش بيجا است »دار صحرا نگاه الله به«تأمل ضرور است : قال
  .بود بود معقول مي اگر مي» دار نگاه

شود که  فهميده مي» دار ت نگاهبه باغ«از عبارت . اعتراض را خوب درنيافتم: اقول
 ٢هم صحرا نسبت به به] ب ١٢٥[صحرا نسبتي ندارد و حال آنکه اساتذه الله را  الله به
  :سليم طهراني گويد، بيت. اند رسانده

 ام همچو الله در صحـرا که من برآمـده گويد ز گل مپرس که مرغ چمن چه مي
  :مير معصوم کاشي گويد، بيت

  تر که دور از يکدگر باشنددو هم داغ دل آن به
  مـن و غمـخانة خود الله و دامـان صحـرايش

  :، بيت٣ماند ميرزا صائب چرا گفت صحرا نمي و اگر نسبِت الله به
  ست دارد کعبة دل هم نه تنها کعبه صحرايي

  به ِگرِد خويشـتن از وسـعت مشـرب بيابانها
*  

  :قوله
  ز هـر بلبل نوايـي بـرنخـيزد صـيد زاغ اولي

  ٤مايي کو نبخشد دولتي از وي مگس بهتره
شود و نيز   مي٥بعِد بلبل کاِف صفت در اينجا ضرور است و الّا مفيد سلب کلّي: قال

» دارد از مژگان چکيدن باز مي«يک از در اينجا از راه سهو مانده چنان که در عبارت 
  .سبق کما

                                                   
  .٣٦٤، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .به هم، ندارد: ص  .2
  .ميرزا صائبا گفته: ص  .3
  .٣٦٧، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .كل: ص  .5



  ١٩٨  قند پارسي

  

وارد کالم فصحا جايز داند که ترِک کاف کذايي در بعضي مواقع در م متتبع مي: اقول
  :است، چنان که امير خسرو فرمايد، بيت

 هر کس محاسني نبود ريشخند به هر کـس رياضـتي نبود پوز بند به
قلم آمده ليکن در اين  به» دارد مژگان چکيدن باز مي« از ١جواِب حذِف از در بحث
  .شود شعر حذف اصالً مفهوم نمي

*  

  :قوله
  ٢مرا غبار بلند است از مزار هنوز  زز ترکتازي آن نازنين سوار هنو

در اين بيت محض براي رديف است، » هنوز«بر متأمل پوشيده نيست که يک : قال
  .رود مطلقاً در معني دخلي ندارد، بلکه سخن در هنوز دوم مي

جمله مير نجات دارد،  اين قسم زوايد در مطالع اساتذه بسيار است، از آن: اقول
  :بيت

   بسـتي به کينم اي پسرديگر ميـان دلبـري
  يارب کزان تيغ نگه در خون نشينم اي پسر

  . اعتساف است٣تعصّب و بودن سخن در هنوز دوم بي
*  

  :قوله
  ٤ز داغ عشق دارم پرگهر جيب و کنار دل  صـال از من تهي دسـتان بازار محبـت را

بايست  مي» پرِدرم« در اين صورت ٥هذا مناسبتي نيست و مع» گهر«را با » داغ«: قال
اعتبار برافروختگي گهر گويند چه مناقشه، گوييم سخن در  اگر گويند داغ را به. گفت

  .توان گفت اولويت است، تا درم باشد گهر نمي

                                                   
  .مبحث: ص  .1
  .٣٧٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .سخن بي: ص  .3
  .٣٨٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .مع هذا، ندارد: ص  .5



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ١٩٩

  

، ١البلغا الفصحا، ابلغ ، افصح]الف ١٢٦[العلما  توان گفت چنان که اعلم مي: اقول
  :الشعرا فيضي فياضي گفته، بيت ملک

 نهفتن گهر شـب چراغ من غلط اسـت داغ من غلط است  ز مهر پنبه نهادن به
*  

  :قوله
 داِغ تـرا ز پـردة پنــهان بـرآورم خورشيد را اگر نکند ديده خيرگي

  .کافي است» ٢از پرده برآورم«هذا  غريب لفظي است، مع» پنهان پردة«: قال
 و اند بلکه مضاف که گمان برده پنهان، صفت و موصوف نيست چنان پردة: اقول
اليه است، يعني داغ ترا از پردة پوشيدگي برآورم اگر چشم خورشيد از فروغ او  مضاف

جمله فياضي  معني پوشيدگي در کالم اساتذه واقع است از آن و پنهان به. خيرگي نکند
  :گويد، بيت

  مردمــان را نيســت تـاب ديــدن نامردمــان
  خضر در پنهان نمودار است و در پيدا کم است

*  
  :لهقو

  ٣دل را بگو ز چاک گريبان برآورم  اي اگر تو ز حـال درون من آگه نه
چند در کالم ديگران  هر. معجمه بسيار مکروه است» زاء«با » گو«ترکيب لفظ : قال

گاه نسبِت  الخصوص هر علي. نيز واقع شده، اما اجتناب از آن واجِب شرع سخن است
  :بيتپس بهتر چنين است، . فعل به خود واقع شود

 دل را مگر ز چاک گريبان برآورم کي آگهي ز حال درون منت بود
دانم از ديگران مراد کيانند  چند در کالم ديگران نيز واقع شده نمي اند هر گفته: اقول

رسد چرا که  پس مقتدي را بر مقتدا گرفت نمي.  در کالم اساتذة سلف واقع شده٤زيرا
  :گويد، بيتکوتاهي سخن است، حاجي محمد جان قدسي 

                                                   
  .البلغا، ندارد: ص  .1
  .برآورم، ندارد: ص  .2
  .٣٩١، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
  .زيرا چه: ص  .4



  ٢٠٠  قند پارسي

  

 مـرد هنـرور مکن گو ز غريـبي ابا خرند گوهر ارزنده را در همه جا مي
  :ايضاً

 وگرنه دست من و جيب درد روز شمار بگو ز دامــن من درد دســت بـردارد
*  

  :قوله
  رنگ غنـچه دل از گلسـتان گرفت مـا را به

  ١صحرا برون رويم  چون الله سينه چاک به
  .م، اگر صحيح هم باشد، برون زايِد محض استصحرا برون روي به: قال
  :محمد قلي سليم از اين عالم بيتي دارد و آن اين است، بيت: اقول

  ني همين تنها رِه کنعان زليخا بسته است
  برد غيرت به هر سو کاروان بيرون رود مي

 رفتن، يک حرف است، پس ٣صحرا بيرون و به] ب ١٢٦[ رفتن ٢به هر سو برون
  .د آنچه وارد شدهشو وارد نمي

*  

  :قوله
  ٥بادة ناب در کفـت شـوِر شراب بر سـرم  دهي  دل مرا چند بهانه مي٤ساقي سنگ

بر سرم خالي از » شور«در اين صورت اطالق . رديف اين غزل است» بر سرم«: قال
دان است،  خواهد و چون جناب شيخ زبان معني در سند مي تردد نيست، زيرا که بر به

خواهد، نه شور  هذا شکوه خمار مي  باشد و بر آن ما را اطالع نبود؛ معاغلب که داشته
  .شراب، فافهم

ميرزا جالالي طباطبا نوشته که در و بر در موارد استعمال بدل يکديگر : اقول
و از حسِن اتفاقات في و علي گاه . من اَرادالتحقيق فَليرِجع ايل منشأهاِنتَهی کالمه، آيند  مي

                                                   
  .٣٩٤، ص ديوان حزين: ن الهيجي، شيخ محمد عليحزي  .1
  .بيرون: ص  .2
  .برون: ص  .3
  .تنگ: ص  .4
  .٣٩٦، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .5



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠١

  

 حکيم شفايي گويد، هذا العالِم، و مع فالیخفی علَی عرب هم بدل هم واقع شود در لغِت
  :بيت

 کو حوصله کز عهدة اين ناز درآيد زه کرد کمـان غمـزة غماز شفايي
  :محمد قلي ميلي نيز فرمايد، بيت. است» درآيد«يعني از عهده برآيد و رديِف غزل 

  در آب عـزم صبوحي چو آفتاِب صباحي
  خت ناشده بيدار من ز خواب درآيدکه ب

کوتاهي سخن شور بر سرم، ميرزا . درآيد، رديف غزل است. يعني از خواب برآيد
  :صائب بسته، بيت

  نيست امروز از جنون اين شور و غوغا بر سرم
  در حـريم غنچه زد چون الله سـودا بر سـرم

  :و رضي ارتيماني نيز گويد، بيت. رديف غزل است» بر سرم«
   بالين چون نهـد آن را که دردي در دل اسـتسر به

  خواب شيرين چون کند آن را که شوري برسر است
و » عشق شور«و شور شراب، مراد جوش آرزوي شراب است، چنان که گويند 

  .»ذوق شور«
*  

  :قوله
  ١ام دسـتار بسـته جاي الله به آتش به  مشرب پروانه الفت است از بس مرا به

زدن  تن فارسي تازه است، چه آتش بستن نيست بلکه آتشدستار بس آتش به: قال
  .دستار زدن است دستار بستن نيست، الله به  قسم الله به٢است، و همين

دستار بستن، لفظ آمده است چنانکه  داند که گل به متتبع کالم فصحا مي: اقول
  :صائب گويد، بيت

  بستم مي] الف  ١٢٧[ز شور عشق گر گل بر سر دستار 
  بســتم وريــدة منصـــور را بــر دار مــيســر شــ

                                                   
  .٤٢٢، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .هست و به همين: ص  .2



  ٢٠٢  قند پارسي

  

  :رضي ارتيماني نيز گويد، بيت
  زد من از عزت خوش آن خواري که چون سنگم به سر مي

  بســتم چيــــدم و بر گوشــة دســتار مي چــو گل مي
جاي  آمده، در شعر شيخ به  سر بستن١تشبيه گل سنگ بر چنان که در اين شعر به

  . درست شده٢ستندستار ب الله آتش به
*  

  :قوله
  اي مستم که رقصد هر کف خاکش حزين از باده

  ٣اي بر دخمـة کاووسـيان ريـزم اگـر نـه جرعـه
  است اما زبانزد نيست، پيشداديان٤لفظ کاووسيان اگرچه ِمن حيثُ القياس صحيح: قال

  .و کيانيان شهرت دارد، محض براي وزن و قافيه آورده
االستعمال گفتن سخني است غيرمأنوس و از  غيرمأنوسلفظ کاووسيان را : اقول

  :گاه ميرزا رضي دانش ارتيماني در اين شعر که بيت هر.  مأيوس٥قبول طبايع
 دار زهرة منصوريان بين سر و بين پاي سـر انا الحق ازين بيـش نيـارم نهفت

  :منصوريان و ميرزا صائب در اين شعر که بيت
 خورد نسـيم سـودة المـاس بر جگر مي ميانخوش آن مالل که از آستين مره

  .مرهميان آورده، انکار امثال اين الفاظ دور از سخنداني است
*  

  :قوله
  اي شيرين شمايل در خيال من نمودي جلوه

  ٦حناي پاي گلگونـت شـود خون حالل مـن

                                                   
  .به: ص  .1
  .به دستار بستن، ندارد: ص  .2
  .٤٢٦، ص ديوان حزين: يخ محمد عليحزين الهيجي، ش  .3
  .درست: ص  .4
  .طبايع سليمه: ص  .5
  .٤٣١، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠٣

  

خواهد که  اگر گفته شود که مي. کند لفظ حالل در اينجا هيچ فايده نمي: قال
 خوِن او را پامال کند، گوييم اين قسم تکلّفات در شعر ناگوار است، چه دغدغه بي

مطلب خود همين قدر است که جلوه کردي و مرا ممنون نمودي، در شکرانة آن دعا 
کنم که خون من حناي پاي گلگون تو باد، و حالل و حرام را در اينجا دخلي نيست  مي

 عبارت شود که کسي ١ارت مثل آنمع هذا اين عب. و دغدغه و عدم آن کاري ندارد
  .گويد که اگر تو در خانة من آيي مال وقف بر تو نثار کنم و اين طرفه افاده است

اند، فياض الهيجي  جواب اين گرفِت ناروا پيش از اين عمري سلف گفته: اقول
  :فرمايد، بيت

  حناي پاي تو شد خـون من حالِل تو باشد
  اشدبهاي خون من اين بس که پايمال تو ب

  ]ب ١٢٧: [طالب آملي نيز گويد، بيت
  خون دل بادت حـالل اي آه که بعد وفـات

  مشت خاک ما به تحريک تو بر افالک شد
 شيخ خون خود ٢برد، چه عبارت مذکور تمثيل دادن خيال آب مي و اين شعر را به

اف ِلاَنَّ االنصاف ثُم االنصرا وقف عمر و زَيد نکرده بلکه دعا کرده که حالل تو باشد؛ 
  .اِالعِتساف ِمن ذَماِمي االَوصاف

*  

  :قوله
  ابر دامن کش و گلشن خوش و ساقي است کريم

  ٣خــار خــار غــم ايــام چــه خـواهــد بــودن
معني دغدغه و خواهش امر  آنچه خار خار در کالم اساتذه ديده شده اگر به: قال

و بر تقدير . ر ظاهر معني نداردخوب و مرغوب است، در اين صورت خار خاِر غم د

                                                   
  .اين: ص  .1
  .برد چه، ندارد آب مي: ص  .2
  .٤٣٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3



  ٢٠٤  قند پارسي

  

باشد، بسيار  تسليم، گلشن خوش بسيار عبارت سستي است چرا که گلشن ناخوش نمي
  .بايد مناسب گلشن شگفته مي

  :جمله رفيع واعظ قزويني گويد، بيت خار خاِر غم در کالم اساتذه آمده از آن: اقول
  فضاي دل خالص از خار خار غم کجا گردد

   صحرا کي رها گردد١يز چنگ خاربن گلها
  :و گلشن خوش هم چرا عبارت سست باشد، زيرا چه فياض الهيجي گويد، بيت

  صحرا خوش است و باغ خوش است و چمن خوش است
  هـر جـا کـه هسـت غيـر دل تنـگ مـن خـوش اسـت

اند، در  معني امِر مرغوب باشد چنانکه افاده فرموده اهللا، اگر تنها خار خار به سبحان
  :عر فياض الهيجي که بيتاين ش

 اند خوبـان فريب بسـتر سنجـاب داده دل را ز خار خار تمنّاي وصل خويش
  .ليس کذلکفايده باشد و  لفظ تمنّا بي

*  

  :قوله
  غوطه در خون خود از فرق زند تا به قدم

  ٢به شهيد تو نزيبد کفني بهتر از اين
بيجا » قدم فرق تا به« از  قيِد٣ميان آمده باشد تا به» خوردن غوطه«گاه  هر: قال
  .باشد

کمر خوردن و تا گردن خوردن بسيار   استعمال فصحا تا به٤در موارِد کالِم: اقول
  :جمله طالب آملي گويد، بيت آمده از آن

  ام غوطه تا به گردن و خلق به خون دل زده
  گمـان برنـد که دارم زِه گريبـان سـرخ

*  

                                                   
  .دامان: ص  .1
  .٤٣٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .باشد، ندارد: ص  .3
  .كالم، ندارد: ص  .4



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠٥

  

  :قوله
  دستهاي دراز  شکرت چه گويم اي مژه

  ١نگذاشـتي به دسـت کسـي اختيـار من
» شکرت«و ضميِر مفرِد » ها مژه«آوردن مخاطب جمع که عبارت است از : قال

  عقل است، گوييم در ها غيرذي خالي از تردد نيست، و اگر گويي مژه» نگذاشتي« و
 عقل قرار داده، از عالم استعاره واقع، ليکن شاعر او را در خيال خود ذي] الف ١٢٨[

  .کند شکرگزاري آن مي
داند که از اين قسم ِافراد و جمع در کالم فصحا بسيار  عقل مي سخنور ذي: اقول

  :است، چنان که حکيم شفايي گويد، بيت
  سـوي چگل روم  بگـذارم اين ديار و به   چو شفايي پسند نيست٢خوبان اصفهان
  : گويد، بيت٣ميرزا صائب نيز

  تصائب ميان آن همه شکر لبان که هس
  مغز سـخن رسد بادام چشـم کيسـت به

*  

  :قوله
  ٤قمري از منت سرو چگل آيد بيرون  ناز افرازي  در چمن گر قد شمشاد به

 نام جايي است اختالل ٥لفظ چگل در معني زايد محض است بلکه چون چگل: قال
فرمايند که سرِو چگل موزون و رعنا باشد،  شود و بعضي از احبا مي در معني پيدا مي

گوييم سرو چگل که موزون باشد مراد از آن . ٦اين صورت سرِو چگل مضايقه ندارد در
معشوق چگل است نه سرو؛ و قمري را با سرو چگل که از نوع آدمي است، کاري 

  .نباشد
                                                   

  .٤٣٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1
  .پارسي: ص  .2
  .نيز، ندارد: ص  .3
  .٤٦٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .چگل، ندارد: ص  .5
  .نيست: ص  .6



  ٢٠٦  قند پارسي

  

  :دهد و هو هذا، بيت شعر حضرت امير خسرو جواب اين اعتراض مي: اقول
  از آن شده است لگدکوب بلبالن سِر سرو

  کنـد سرافـرازي امـت تو ميکه پيـش ق
معشوقي بلبالن نسبت کرده از اينجا است که سرو را لگدکوب  معشوق خود را به

  .بلبالن ساخته
*  

  :قوله
 اي سنگ صنم را سنِگ رِه خود ساخته از بتکـده تا کعبه رهي نيسـت برهمن

بهتر پس .  ايضاًِان صدر عن غريهسنگ صنم در اين قسم جا نامربوط است و : قال
غيبت  ، خطاب بهغاية ما يف الباب» سنگ ره خود ساخته بيهوده صنم را«چنين است 

  .بدل خواهد شد
 وصول ١سبب گويد به معني مانع است، پس شيخ مي سنگ را باالتفاق به: اقول

ميرزا صائب هم سنگ صنم . اي و الّا از بتکده تا کعبه فاصله نيست سنگ صنم را ساخته
  :، بيتبسته، چنان که گويد

  در دل سنگ صنم قحط شرار افتاده است
  اند سـرگرمي من برهمـني ساختـه  تا به

 ايضاً ِان صدر عن غريهعبارِت کثيراالفاده و   در غلِط آن به٢وجه نامربوطي و اهتمام
  .چيست

*  

  :قوله
 دمــاغ خــرد را معــطّر نمــايـد نسيمي که خيزد ز گلگشِت کويت

و الّا نسيم از گلگشت ] ب ١٢٨[آورده » گلگشت«ار عجب است که جاي گلز: قال
  .خيزد چه معني دارد

                                                   
  .اي برهمن مانع وصول خود: ص  .1
  .اهتمام آن: ص  .2



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠٧

  

 در سکندرنامهمعني پيدا شود آيد، چنان که در شرح  چه خيزد به. معني دارد: اقول
اند و اين شعر را  اين معني تصديق کرده تحقيق معني رستاخيز و رستخيز خود هم به

  :نوشته، بيتنام استادي  طاهر نصرآبادي در تذکرة خود به
 خيــزد شمــع پر عاشــقانـه مي شب نخواهم شود که پيش رخت

  :و ميرزا صائب گويد، بيت. آيد  مي١به معني
  خيـزد مـرا اسـباب عشـرت از دل ديوانـه مـي

  خيزد شراب و مطرب و معشوق من از خانه مي
يد، صائب فرما. معني آمدن نيز مستعمل است  گلگشت به٢و. شود يعني پيدا مي

  :بيت
 آيد که ز گلگشِت سِر کوي سخن مي ٣عرق کلک سبک سير مرا پاک کنيد

  .گويد نسيمي که از گلگشت کوي تو آيد، دماغ خرد را معطّر نمايد شيخ مي
*  

  :قوله
  ٤داغ دلم نمکدان را که نشکنند به  شود لب شيرين خاطر آشوبان نمي

 مبتدا بود و نشکنند خبِر پس لب شيرين» ممکن نيست«معني  شود به لفظ نمي: قال
در کالم اکابر واقع است؛   قسم٥موقع واقع گشته ليکن اين چند بي آن و کاف، اينجا هر

غايت مستبعد و مستهجن  آوردن خبر بود و آن به در اين صورت ِافراِد مبتدا و جمع
  .است

موقع  با وصف وقوِع کاِف کذايي در کالِم اکابر در شعِر شيخ بي! اهللا سبحان: اقول
امثال افراد و جمع در کالم اساتذه بسيار است و مستشهداِت . موقع است گفتن البتّه بي
  :و محسن تأثير گويد، بيت. آن باال گذشت

                                                   
  .يعني: ص  .1
  .و از: ص  .2
  .كند: ص  .3
  .٢٠٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .4
  .اين، ندارد: ص  .5



  ٢٠٨  قند پارسي

  

 کس خنجر کشيدة ما را نخورده است ضرر ما تُند خو چو شعـلة شـمعيم بي
  : بود نيز گويد، بيت١و شيخ فيضي فياضي که اعلم العلماي وقِت خود

 ما هيچمـدان آفريـنش ِه کناِل او چه يابيماز کن
  :و حياتي گيالني گفته، بيت

 سر کوي تو کاري بودي  هر کسي را به ياد آن وقت که ما دل شده ياري بودي
 و در شعر دوم هيچمدان و در ٢در شعر اول بيان لفظ ما که جمع است با تندخو

 نيز ٣الغيب لسانشعر سوم دل شده، که هر سه مفرد است واقع شده و حضرت 
  :فرمايد، بيت مي

  اال اي همنشين دل که يارانت برفت از ياد
  مرا روزي مباد آن دم که از ياد تو بنشـينم

  : نيز فرمايد، بيت٤شيخ نظامي گنجوي
 نماند همه هم تو باشي بجاي نبود آفريـنش تو بودي خداي

*  
  :قوله

  دل من رحم تو چون شد]  الف١٢٩[گيرم که شکيبد 
  ٥دار نــقــــاب از رخ و بــنمـــاي لـقــــا رابـــر

  .معني ديدارکردن نوشته غيره لقا به  در صرح و٦چه. نمودن لقا چه معني دارد: قال
دان   زبان٧اي که فرخ لقا و حور لقا و خورشيد لقا در مقام صفت در موارد: اقول

معني صورت و چهره   به٨ فارسيان.کذلک ليس معني باشد و گشته بر اين تقدير بي واقع
  :آرند، صائب گويد، بيت

                                                   
  .خود، ندارد: ص  .1
  .تندخو، ندارد: ص  .2
  .لسان غيب: ص  .3
  .گنجه: ص  .4
  .٢٠٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .5
  .چه، ندارد: ص  .6
  .موارد كالم: ص  .7
  .در فارسي: ص  .8



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢٠٩

  

 آن را که نظر بر رخ خورشيد لقاييست صـائب نـتوانـد گهـر اشـک نـريــزد
  :ديگري گفته، بيت

 لقاي تو باد ارزاني عطاي تو به سياهي تو روان باز پس فرستادم
  :، بيت١اند، آرزو طرفه اين که خاِن محقق خود هم گفته
  کان دوشيزة ماه لقا  صبح خبر شد حاکم را

*  

  :قوله
  ٢شکر غوطه لِب بوسه ربا را دادي به  از زهر عتاب تو دلم چشمة نوش است

بيجا » از زهِر عتاِب تو«ربا اگر مراد لب عاشق است، پس لفِظ  از لب بوسه: قال
آن که لب معشوق را  فايده، با است و اگر مراد لب معشوق بود هم عبارت مذکور بي

  . نشد٣غرض که معني اين بيت خوب دريافته.  نامناسب استبوسه ربا گفتن
تصور معني مذهون، غافل از محاوراِت اساتذه  ربا لب معشوق است به بوسه: اقول

ربا  ربا از عالم دل لب معشوق را بوسه ربا نامناسب گفتن پرغريب است، زيرا چه بوسه
  :فته، بيتميرزا صائب گ. خود کشد است يعني بوسه را لب شيرين او به

 بايد حسن سهل است ز معشوق ادا مي بايد چشـم بر حـرف لب بوسـه ربا مي
جمله ظهوري در  اين معني در مستعمالِت شعرا بسيار است، از آن و لفِظ ربا به

  :مدِح ممدوح گويد، نثر
ربا بايد که دير خواندِن لکنت  حروف و کلمات در سالمت چنان مخرج آشنا و نفس”
  .“د طالقت مبدل گرددزود خوان به

اي که از زهِر  داده رباي خود را در شکر غوطه معني شعر اين است که لب بوسه
  .، فَافهم و تَأمل٤ْعتاب تو دِل من چشمة نوش گرديد

*  

                                                   
  .آرزو، ندارد: ص  .1
  .٢٠٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .فهميده: ص  .3
  .گرديده: ص  .4



  ٢١٠  قند پارسي

  

  :قوله
  اي زنّار بـنـدي بـرده ايـمـانـم بـرهـمـن زاده

  کنم با کفر زلفش دين و ايمان را که سودا مي
] ب ١٢٩[گاه  دو مصرع تأمل الزم است تا واضح شود که هر در معني هر: قال
 چه قسم درست شود و نيز قيد ١زاده ايمان را برده باشد، ديگر سوداي دين برهمن

  .٣باشد نياز زنّار نمي زاده بي  برهمن٢زاده زايد است، چه هيچ وجود برهمن زنّاربندي با
  :مير نجات در اين شعر که بيت: اقول

 غارت داده دارد  ز مژگاِن تو ايمان را به چيزي ندارد جز پريشانينجاِت ما مگو 
غارت  غارت داده دارد، پس چيزي که به گفته که نجات از مژگان تو ايمان را به

زاده از عالم سرِو  وصِف لفظ برهمن ماند و آوردِن قيِد زنّاربند با رفته باشد چه قسم باقي
  :يد، بيتنجات گو. بوستان است که اکثر واقع شده

 ز طوق قمريان زنار سرِو بوستان دارد هجوم زير دستان نفس رعنا را کند کافر
  :فياض الهيجي هم دارد، بيت

 کنم تو در چشم تماشا مي ميل حسرت بي گر به صد تکليف بگشايم نظر بر سرو باغ
*  

  :قوله
  ٦ رادهن ٥مکد از ذوق چون شمع لبم مي  زبـانـم  به٤تـا نـام شـب وصـل تو آمـد

هذا مکيدن دهان چه صورت دارد،  بايد؛ مع لب شمع چه معني دارد، زبان مي: قال
  .شود  مي٨ است که طعام و شراب از آن داخِل بدن٧چه دهان عبارت از سوراخي

                                                   
  .دين و ايمان: ص  .1
  .هيچ، ندارد: ص  .2
  .نباشد: ص  .3
  .آيد: ص  .4
  .شوق: ص  .5
  .٢٣٥، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6
  .سوراخ: ص  .7
  .نداردبدن، : ص  .8



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١١

  

جمله  لب شمع معني دارد، چه حرف آمده است و مستعمل الفصحا، از آن: اقول
  :صائب گويد، بيت

  وشن شدز لب مکيدن شمع اين دقيقه ر
  که حسن تشنه لب لعل آبدار خود است

  :جاي ديگر گويد، بيت
  خموش باش که چندين هزار شمع اينجا
  اند اند لب خامشــي و مدهـوش مکيـده

  : طالب آملي است، بيت١و مکيدن دهان از افاداِت
  بجز لب و دهن خويشتن مکيدن نيست   مدتي کارم٢چو نام او برم از ذوق

*  

  :قوله
  پـرور ســاقي اسـت لعـلي جانتلقـين لب 

  ٣گر ذکر دوام است و گر شرب مدام است
 چنان که شراب ٤معني سرخ است لفظ تازه است، اگرچه لعلي به» لعلي لب«: قال

 ليکن لب لعل ٥معني رنِگ سرخي است که آنها بکار دارد لعلي گويند و لعلي نقّاشان به
  .مسموع است نه لب لعلي

  : طاهر وحيد بايد شنيد چنان که گويد، بيتلب لعلي از ميرزا: اقول
 کاسه بند کرد صد بار پيش شيشة مي پيمـانـه بهـر بوسـة لبـهاي لعـليـت

*  

  :قوله
  ٦که عقد دختر رز در بهار نتوان بست  بضاعتان ساقي دي اسـت نوبت ما بي

                                                   
  .احاديث: ص  .1
  .شوق: ص  .2
  .٢٦٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3
  .هست: ص  .4
  .دارند: ص  .5
  .٢٧١، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .6



  ٢١٢  قند پارسي

  

بعضي باشد، ظاهراً مراد از آن عقد متعه بود که  نمي] الف ١٣٠[نوبت  نکاح به: قال
  .اند دوري نيز جايز داشته

خاطر مبارک رسيده مراد شيخ آن نيست، بل  معني که از لفِظ نوبت به: اقول
بضاعتان دي است، بر تقدير تسليم دوري بودن  مقصودش آن است که وقت نکاح ما بي

حاشا که متعة دوري نزد اماميه جايز . متعه که اختراع تازه است، مسئله کجايي است
عياذاً ِباِهللا ِمن  است، ١اغراق اين حرف ناشي از تعصب و تعنف بي. هذا افک عظيم باشد،

  .االختراِع و البهتان
*  

  :قوله
 پرسـتان ره ميخانـه کدام اسـت اي باده از صحبت صوفي منشان سوخت دماغم

اند که  منشان بيجا است، زيرا چه مخاطب و معاتِب شعرا زاهدان صوفي: قال
 گوييم ٢اند منشان صوفيان سالوس و اگر گويند مراد از صوفي. ا شراب خواراناند ب مقابل

جا ديده نشده، با اين همه از  پس زاهدمنشان نيز درست باشد و حال آنکه در هيچ
  .سوزد صحبت دماغ سوختن چه معني دارد، از گفت و گو دماغ مي

 غلط نيست و از منشان بل زاهدمنشان  لفظ صوفي٣مِن حیثُ القیاسهر چند : اقول
  :عالم منصور مزاجان است که ميرزا صائب گويد، بيت

  نوشــم زنــم و مي کاســه در خـون جـگر مي
  خون منصور مزاجان مي يک جوش من است

 ليکن غيرمأنوس االستعمال هست و عبدالرزّاق فياض جواب از صحبت دماغ سوختن
  :گويد، بيت چه معني دارد مي

  ها به بــزم انــهمحض از براي خـاطر پرو
  شب تا صباح شمع نشست و دماغ سوخت

*  

                                                   
  .جا تعسف بي: ص  .1
  .سالوسي: ص  .2
  .القياس ندارد: ص  .3



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١٣

  

  :قوله
  به خون خويش ز بس تشنه کرد عشق مرا

  ١به تيـغ اگر کشـدم خوِن من فرو نچـکد
خنجر و تير نيز اگر کشد همين حالت خواهد  خصوصيت تيغ بيجا است، به: قال

  .بود
ميرزا باقر داماد .  باشدبر اين تقدير در اشعار اکابر هم خصوصيت تيغ بيجا: اقول

  :اشراق، بيت
 شمـشير بريـد ما را نتوان ازو به زنجير ببست ما به او را نتوان به

  :رضي ارتيماني گويد، بيت
 شمشيرم که بريدن توان به نه چنان اسـت با تو پيوندم

  :شفيع اثر گويد، بيت
  تيغ خامه محال است جز به] ب ١٣٠[مانند نال 

  قــــرار مــا د ز دِل بــيمــهــرت بــرون رو
*  

  :قوله
 درفش کاويان از نالة مشـکين پرند آرد شب هجران سپاه درد را شور حزين تو

ظاهراً جناب شيخ چون خيلي معتقِد . کند درفش کاويان اينجا هيچ کار نمي: قال
ستاني گاهي از راه تشبيه لفظ با گاه. گذارد کالِم قدما است، متأخّرين را مطلقاً وجود نمي

هذا نالة مشکين پرند هيچ معلوم نيست، چه سياهي ناله شهرت  مع. آرد در غزل مي
  .ندارد

حد تواتر رسيده، اگر شيخ  علَم در اشعار اساتذه به گاه تشبيِه ناله و آه به هر: اقول
اتفاق جمهور علَم است تشبيه داده،  درفش کاويان که آن به فصاحت علَم ناله را به به

داند که درفش کاويان در اشعاِر متأخّرين هست  هذا متتبع مي  نيست و معمانعي
الغافلين با آن که در کتاب مسمي  و اين که خاِن منبه. کالم قدما ندارد خصوصيت به

 مصنّفة خود اهتمام بليغ در امتناِع آوردِن لفظ غريب و وحشي که تحقيق آن مثمر به
                                                   

  .٣٦٠، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1



  ٢١٤  قند پارسي

  

اند و بنابر آوردن الفاظ غريبه بر مصنّف کتاِب   نمودهموقوف باشد بر کتب مبسوطة لغت
  :اند، در اين هر دو شعر که بيت  گرفت گرفته١ از جهت عباراتقاموس

  همچو داهولي که بگريزد وحوش از ديدنش
   آدم مـرا٢دهـد از صـورت وحشــتي رو مي

  :٣بيت
  نکردم شيخ را آنجا سالمي چون دوچارم شد

  ود ورِد زبانـم بود پير ديـر خ٤کـه اقدسـتاي
 مرقوم رشيدي و ظاهراً در جهانگيريلفظ داهول و اقدستا که اول با آن که در 

است زبانزد نيست، و ثاني لغِت ژند و پاژند که پر غريب و وحشي است و مع ذلک در 
تقولونَ ما  ِلم. ٧اند  قدما هم ديده نشده، چرا آورده٦ از اشعار متأخّرين بل٥هيچ شعري

گيرند و تشبيه   است آشناي زبانها خُرده مي٨و برآوردن درفش کاويان که لفظي. علُونَالتفْ
باستانيان استغفراهللا که مذموم باشد، زيرا چه متأخّرين اگر پيروي قدما نکنند،  به

  سياهي  به١٠ و طالب آملي٩بالجمله ميرزا صائب. استاد و امام فن ديگر کيست پس
  : چنان که گويند، ميرزا صائب، بيتاند،  داده١١تشبيه] الف ١٣١[

  هر خسـي قيمـت نداند نالة شـب خيز را
  مي بايد که داند قدر اين شب ديز را١٢مرد

                                                   
  .عبارت: ص  .1
  .ديدن: ص  .2
  .ديگر: ص  .3
  اقد بالفتح عجب، اقدستا يعني ستايش عجب و نيكو  .4
  .شعر: ص  .5
  .بل، ندارد: ص  .6
  .آورده: ص  .7
  .نقليست مشهور: ص  .8
  .صائبا: ص  .9

  .طالب آملي ناله: ص  .10
  .نسبت: ص  .11
  .خسروي: ص .12



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١٥

  

  :طالب آملي، بيت
  کشش کرد آن قدرها لجة غم جانب ظلمت

  ام غرق سـياهي شد که دل در زيـر بار نالـه
*  

  :قوله
  کند حسـنش داري مي کتان طاقتم را پرده

  آلوده را ماند  ماه سحابرخش در شب خط
يکي آن که دو . شود که اطالِق آلودگي بر دو نوع است از محاوره معلوم مي: قال

رسانند، چنان که  هم  به١نهجب که حکم باعث و مبعوث جوهر باهم مخلوط گردند به
عرضي، چنان که  دوم اتصاف جوهري به. که تيغ گويا جوهر است» آلود خون تيغ«
آلوده و  شود و حجاب آلوده صحيح نمي ر اين تقدير ماه سحابب» آلود چشم شرم«

هذا صحت لفظ تابع محاوره است و ماِه  آلود است، مع معني شرم آلوده به نقاب
  .آلوده مسموع نيست سحاب
 امثال آن که در محاورات واقع است ٣آلوده و آلوده و حرف خون٢دامن خون: اقول
  :ند و مع ذلک ميرزا طاهر وحيد گويد، بيتک تعميم استعمال لفظ آلوده مي حکم به

  آلوده است شام هجرانم ز بس در خون ناب
  نـور آفـتاب آلـوده اســت دامنـم ابـري به

. آلوده چه آلودگي دارد  ماه سحاب٤آلوده درست باشد تا نور آفتاب گاه ابر به هر
گاه ابري  ، گوييم هرآلوده فرق است آلوده تا ماه سحاب نور آفتاب گويند که از ابر به اگر

 پيدا کنند ٥بر روي ماه آيد البتّه ماه و سحاب با هم در نظرها حکم باعث و مبعوث
  :مع هذا در اين بيت. اليخفي علَي الناِظر کما

 اي توانم گفـت بيِت انتخـاب آلوده مي اي آلوده گر ببينم مصرع مژگان خواب
                                                   

  .منعوت: ص  .1
  .خون، ندارد: ص  .2
  .است، ندارد… تا… و امثال: ص  .3
  .تا، ندارد: ص  .4
  .منعوت: ص  .5



  ٢١٦  قند پارسي

  

عرض و عرض  تصاف جوهر بهميرزا طاهر وحيد بيِت انتخاب آلوده که هيچ ا
شود چرا  سحاب مرئي مي ماه که در تِه ابرآلوده به. ١جوهر ندارد درست داشته به

  .درست نباشد، فافهم و تدبر
*  

  :قوله
  چشـم و دل ز آيه و آب مـرا پاکـتر اسـت

  ٢پوشي مکن از ما دو سه عرياني چند چشم
] ب ١٣١[ اعتراض نموده »دو سه عرياني چند «٣عزيزي از مردم هند بر لفظ: قال

بايد يا عرياني چند و اين اعتراض را  که اين عبارت صحيح نيست يا دو سه عريان مي
الهور تشريف برده بودند  آباد به يکي از نصيريان شيخ در وقتي که ايشان از شاهجهان

عبارتي که  جناب شيخ جواب آن را به.  نوشته، جواب طلب نمود٤در خدمت ايشان
  .، در اينجا نوشته آيد، و هو هذا بود٥نوشته
 بر ٨ که در امثال اين مقدمات٧بدانند.  ايشان است٦اينها ناشي از جهل و قلِّت خُلِّت”

مقتضاي آن که قياس بر اشتباه  فقير روا نيست و اگر نشنيده بودند چه عجب ليکن به
ت خود نکنند و همين را حجت صحت انگارند در صحت آن چه شبهه است و محاورا

  .عرب و عجم هر دو بر آن است و مرا فرصت بيان آن نيست
  : کرماني گويد، بيت٩خواجوي

 خرد از بيخـودي خود را نبيند دو روزي چند اگر با ما نشيند

                                                   
  .ندارد آورده داشته: ص  .1
  ٣٤٩، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2
  .چند، ندارد… بر لفظ: ص  .3
  .در خدمت ايشان، ندارد: ص  .4
  .نوشته، ندارد: ص  .5
  .علم: ص  .6
  .ندانند: ص  .7
  .مقدمات غلط: ص  .8
  .خواجه: ص  .9



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١٧

  

  :و همچنين خواجة شيرازي
  حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند

  .و ظاهر است که ايام دو سه روز است يا بيشتر
که  شرطي دان سند است اما به گويد که در واقع کالم زبان الغافلين تنبيهمؤلّف 

 او ١پاية استادي رسيده باشد و احتماِل غلط در کالم او کم بود و سقمي در نظم به
چند اعتبار دارد اما زبان شعر و  نباشد، و حق تحقيق آن است که زبان مردم واليت هر

ل اندازند و لهذا علماي عربي زبان محاوره از هم جدا است که وزن و قافيه سخت خل
حال آنچه حضرت شيخ شعِر خواجو  هر به. يجوز ِللشاِعِر ما اليجوز ِلغِريهاند  گفته
 نيست، چه مراد خواجو ما حنن فيهاند واقعي آن است که شعر مذکور از   آورده٢سند به

يعني از  دو روز چند ساعت يا چند نفس با ما نشيند، ٣آن است که اگر عقل در مدت
 کمتر که کنايه باشد از نهايت مدِت قليل، و شعر خواجة شيرازي نيز از اين عالم ٤کم

نيست چه ضابطة فارسيان است که صيغة جمع عربي را گاهي در محل مفرد استعمال 
  .نمايند

آيد  بديهي است که در شعر خواجو معني مذهون معترض اصالً راست نمي: اقول
رت مقصود بودن چند ساعت و چند نفس آوردن دو روز صو] الف ١٣٢[زيرا که در 

بيجا است و جوابي که در شعر خواجة شيرازي از استعمال فارسيان که صيغة جمع 
اند، جواب مسکت نيست چه اين   نمايند نوشته٥عربي را گاهي در محل مفرد استعمال

باشد و ضابطه آن همه عام نيست که هر صيغة جمع عربي در فارسي اين حال داشته 
اند که  جاي مفرد آرند، چنانکه خود گفته بعض الفاظ هست که جمع آن در فارسي به

                                                   
  .المك: ص  .1
  .سند، ندارد: ص  .2
  .مدت، ندارد: ص  .3
  .كم، ندارد: ص  .4
  .استعمال، ندارد: ص  .5



  ٢١٨  قند پارسي

  

الغافلين در مثنوي بحر خالق باري  از اينجا است که خان منبه. گاهي چنين واقع شود
  :را در اين شعر، بيت» ١رقوم«

  بعد وصيت چند رقوم  بود در آن کاغذ مرقوم
  .ال سند قول اکابر موجود است و جاي انکار نداردح ره به. اند مفرد اختيار نموده

  :و مسعود سعد سلمان گويد، رباعي
  حنظل تلخ کامي دگر قند است
 اقـبال تو اي خسـرو و ادبـار رهي اسـت

  يکسان باشد چو دهر کم پيوند است
 چون در نگرستم دو سه روزي چند است

  :و ميرزا صائب نيز فرمايد، بيت
  ه شخصي صـائبهسـت هشـيار درين ميکد

  مست اين جام و صراحي دو سه حيراني چند
و ميرزا مهدي که طاهر نصرآبادي در تذکرة خود او را از اجلة فضال نوشته، گويد، 

  :بيت
 نشود خاصة حق ماحضِر عامي چند نيسـت انعام خدا روزي انعامي چند

*  

  :قوله
  دارد گلسـتان محبت سـرو آزادي نمي

  ٢دارد  نميزادي بهار عاشقي مرغ چمن
  :معلوم نيست که چه اراده فرموده، پس بهتر چنين است» زاد مرغ چمن«از : قال
  .“دارد زادي نمي بهار عشق جز مرغ قفس”

. زادي مرغي است که از ابتداي سر از بيضه برآوردن در باغ باشد مرغ چمن: اقول
سره  قدسزاد نيست، چنانچه امير خسرو  گويد که در بهار عاشقي مرغ چمن شيخ مي

  :فرمايد، بيت
 مگر او نيز از ياران جدا شـد زاد نالد اين مرغ چمن چرا مي

  :و عرفي شيرازي نيز فرمايد، بيت

                                                   
  .مرقوم: ص  .1
  ٢٩٨، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .2



  نامة مهم شعر حزين يك دفاع: احقاِق حق  ٢١٩

  

  از بهشت مگوي] ب ١٣٢[زادم  به عندليب چمن
  به گلخـن آمـدم و کشـت بـاغ مـن غلط اسـت

  .فوالعفو مثّ العاصالح سرکردن آيين کجا است،  قبل از ادراک سخن، قلم به
*  

  :قوله
 کنـد خفّـاش گرچـه عربـده بـا نـور مي پيداست در ميانه که سود و زيان کيست

نور مطلق روشنايي است و خفاش را اگر عربده هست با آفتاب است نه با نور : قال
مگر آن که . کند آيد و در هوا پرواز مي مطلق، زيرا چه خفّاش شبهاي ماهتاب برمي

  . است ليکن اين مستعبد استگويند مراد از نور آفتاب
قول اکابر  ادب مقتضي تسايم است و الّا خصومت خفاش با نور مطلق به: اقول

  :ثابت است چنانچه طالب آملي گويد، بيت
 چراغم آرزوست شـمع و بزم بي خلوت بي ظلمت مايل از پرتو نفور چشم خفّاشم به
  :ايضاً گويد، بيت

  چشم دشمن روشن از بخت سياه من شود
  لمـت شـب سرمه باشـد ديدة خفّاش راظ

بارها ديده شد که شبها خفّاش اگر در خانه درآيد و چراغ روشن باشد سراسيمه 
اضطراب درآيد و جابه جا افتد تا وقتي که چراغ خاموش  چون مرغ آشيان گم کرده به

 چراغم که در شعر مذکور طالب آملي واقع ، چنانکه از بزم بي١طرفي برند کنند يا به
  .٢گردد است مستفاد مي

*  

  :قوله
  ٣تا نکهتي از زلف سمن ساي تو باشد  صد صبـح برآيـد ز گريبان شـب تار

                                                   
  .ببرند: ص  .1
  .شود مي: ص  .2
  .٣٠٣، ص ديوان حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .3



  ٢٢٠  قند پارسي

  

اند، تعريف معشوق پير نمودن  زلف سمن سا گفتن، اگر چه ديگران هم گفته: قال
سمن در بو است،  اگر گويند تشبيه به. است و مؤيد اين است که سابق صبح برآيد گفته

  .توان گفت  صورت زلف کافور سا نيز ميگوييم در اين
غلط چرا، مگر  گاه در کالم ديگران هم واقع است، حکم به زلف سمن سا هر: اقول

اعتبار اين که  اند؟ بالجمله شعرا زلف را به قول آنها قابليت قبول ندارد که چنين فرموده
ي است مصرع گويند و مفيد همين معن اند و مي سايد سمن سا گفته  عارض را مي١سمن
  :آقاي شاپور گويد، بيت. اولي

 عالم خطر از زلف سمن ساي تو دارد با اين سر تسـليم که بر پاي تو دارد
*  

  :قوله
 زين پيـش ز تيِغ تو ستمـگر چه گشـايد روي دل عاشق دِر فتح است هر زخم به

فهمد که در مصرع اول تعريِف زخم  شناسندة اسلوب سخن مي] الف ١٣٣: [قال
اين . هم منافات دارند  و در مصرع دوم بياِن اعتذاِر قصور تيغ و هر دو اينجا بهاست

توان گفت، مثالً عاشق گويد که در هر قدمي جاني نثار  قسم کالم در حِق خود مي
آيد؟ و  هزار جان فريفتة اوست چه مي بيش از اين از دست عاشق که به. معشوق کردم

  . در اين فن داشته باشد کسي که مهارت٢فهمد اين را يک نمي
ذهن است در مصرع دوم بيان اعتذار قصور تيغ نيست چه  آنچه متبادر به: اقول
گويد که تيغ تو کاري کرده که هر زخمش بر روي دل عاشق دِر فتح شده،  شيخ مي

 نيست ٤الصدور  کدام چيزي است که از او آيد، يعني فوق اين وجه ممکن٣زياده بر اين
  :رازي از اين عالم بيتي دارد، بيتچنانکه تسايم شي

 چه کند بيش ازين دگر اخالص چون مـني را نمـود با تو يکـي
*  

                                                   
  .سمن، ندارد: ص  .1
  .مگر: ص  .2
  .زينا: ص  .3
  .ممكن الصدر: ص  .4
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  :قوله
  ١آيد ا در قفسـي ميفرِّ سيمـرغ کج  شکوه دل ما سينة چاک چه سازد به

  .فر در قفس آمدن عبارت طرفه است، ظاهراً گنجيدن بايد: قال
ه بر شکوه آمدن گذشت و جوابي که در اين اعتراض از عالم اعتراض است ک: اقول

  .کند آنجا قلمي گشت در اينجا هم کفايت مي
*  

  :قوله
  ٢برد گريبان که مي  پيغام چاک را به  در زير سنگ مانده کفم از فسردگي

کردن گريبان  هذا چاک مع. ٤ شهرت دارد نه کف٣زير سنگ آمده دست به: قال
  :کف، پس صحيح چنين است دست است نه به به

  »ر زير سنگ دست من است از فسردگيد«
  :معني دست بسيار آمده چنانکه گذشت و ميرزا صائب گويد، بيت کف به: اقول

 کِف ديدة بيدار من است  همچو مژگان به منم آن آينه خاطر که رِگ خواب جهان
*  

  :قوله
  دهـد گر لعل سيـرابت منـادي جانگـذاران را

  ٥خضر لب تشنه از سرچشمة حيوان برون آيد
  :فارسي غيرمأنوس است، در اين صورت اين مصرع بهتر است» منادي دادن«: قال

  »زند گر لعل سيرابت صاليي جان گذاران را«
آيد نيز  هذا از سرچشمه برون مع. السالم از جانگذاران نيست ليکن خضر عليه

  .موقع است، مناسب از سرچشمه برخيزد است بي
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  ٢٢٢  قند پارسي

  

کالم فصحا ] ب ١٣٣[يرمأنوس لفظي است که در ايم غ آنچه از تتبع دريافته: اقول
. اند؛ پس غيرمأنوس گفتن غيرمأنوس است در منادي دادن اساتذه گفته. واقع نشده باشد
  :عرفي گويد، بيت

 کـه درد مفلســي درمــان نــدارد دهد در شش جهت يأس منادي مي
  :سنجر کاشي هم دارد، بيت

 زليـخا مـتاع نفروشـد روان بهکه کا به مير قافله امشب جرس منادي داد
  : هم مستعمل است، ملّا جامي گويد، بيت١منادي برکشيدن

  منادي زن منادي برکشيده
آمد و  ٢موقع چرا است، گويند فالن از بهمان بيرون و از سرچشمه برون آمدن بي

  :برآمد يعني ترک آن کرد، چنانکه وحيد گويد، بيت
 بـه ايـن روش ز خمـار شـبانه بيـرون آي يبه خون ز لوح دل اندوه عيش رفته بشو

االخر سنة  تاريخ بيست و هفتم شهر جمادي تَم هذالکتاب ِبعوِن المِلِک الوهاِب به
  ].الف ١٣٤[يک هزار و دو صد و سي و شش هجري 
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