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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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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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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
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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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