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  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  ∗
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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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  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

*  
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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
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