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بازتاب عشق در غزلیات حزین الهیجی
یداهلل بهمنی

مطلق 1

مالحت نجفی عرب
چكیده:
حزین الهیجی به قولی آخرین چهرة پرفروغ سبک هندی است که بین عصر صفوی و افشاری میزیسته
و نمایندة شاخص ادبیات فارسی و جهان بینی عرفانی در روزگار پر آشوب قرن دوازدهم هجری قمری است.
با این که در علوم مختلف درخشییید ا اما در شییاعریا عارفی از معتق عشییر و پیرو موالنا ج

الدین بلخی

است .موضوع عشر به عنوان جوهرة اصلی ادبیات عرفانی و غنایی نوعی از انواع ادبی را در بر دارد که حزین
یعی از حلقه های آن در ع صر ح سا سی از تاریخ ایران و حتی هند به شمار می آید .او دربارة ع شر غزلیاتی
خواندنی دارد که در مواردی بهطور ابتعاری چهر ها و جلو هایی از ع شر را تف سیر میکند و در آنها به بیان
ویژگی های عشیییر و دیدگا های خود در باب آن و ارتباط عشیییر با دیپر پدید های معنوی میپردازد .از
مهمترین ویژگیهایی که برای عشییر بر میشییمارد دردآفرینیا ازلی بودنا آمدنی بودن و مشییع گشییایی آن
است .حزین ع و بر بیان دیدگا خود در باب عشر حقیقی و مجازی به بیان ارتباط عشر با بسیاری از امور
معنوی چون اخ قا غیرتا تغاف ا تجلیا جذبه و  ...می پردازد که از طریر مطالعة آنها میتوان به جهانبینی
خاص وی دست یافت.

كلید واژهها:
حزین الهیجیا ادبیات عرفانیا عشر حقیقیا عشر مجازیا ویژگیهای عشر.

 -1دانشیار دانشپا تربیت دبیر شهید رجاییا تهرانا ایران .نویسند مسئو _bahmani43m@yahoo.com :

 - 2دکترای زبان و ادبیات فارسیا سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیا دفتر تألیف کتابهای درسی.
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پیشگفتار
 -1مقدمه
محمدعلی حزین الهیجی ( 1103-1180ه ی .ق) از آخرین شاعران سبک هندی است که از چند
جهت شخ صیتی شاخص به شمار می آید .از نظر عرفانی او نوادة شانزدهم شیخ زاهد گی نی ا ست
که سه سا نزد شیخ خلی اهلل طالقانی از بزرگان و م شایخ و عارفان ع صر تلمذ نمود (مقدمه دیوانا
 )5 :130و دیپر علوم اس م ی را نیز از علمای بزرگ آن دور آموخته است .چون پایان عصر صفوی
را درک میکند سییفرنامة او بهویژ از نظر تاریخی اهمیت مییابد چرا که در پایان عصییر صییفوی و
ابتدای عصر افشاری میزیسته است.
از نظر شاعری او در سا  1132هییییی .ق دیوانی در چهار هزار بیت فراهم میآورد و در سا
 1134هیییی .ق نیز دیوان دومی با د هزار بیت به ضمیمة تذکر العا شقین که یک مینوی عا شقانه و
عارفانه است گرد میآورد .از او تا پنج دیوان شعر به ثبت رسید است .یادداشتهای زندگیاش در
مجموعة مد العمر در موزة بریتانیا موجود اسیییت .سیییفرهای فراوانی دارد و در هندوسیییتان کتاب
تذکر المعاصرین را نوشته است .در فلسفها رجا و موضوعات مختلف دینی و اخ قی نیز رساالتی
دارد( .آزاد بلپرامیا  194/1 :1933؛ واله داغستانیا )632/2 :1391
م شهورترین شاعران معا صرِ حزین عبارتند از :آذر بیپدلی (متوفی )1195ا بید دهلوی (متوفی
)1133ا باذ مشیییهدی (متوفی )1123ا آزاد بلپرامی (متوفی  1200ق) که سیییبک آن ها هندی یا
اصیییف هانی نام دارد و در خ یا پردازی های دور و درازا تمی ی های فراوانا بهر برداری از واژ های
محاور ای و بیان احوا شخ صی و اح سا سی شاخص بود اند .این سبک با شاعرانی چون حزین
الهیجی به پایان میرسییید( .شیییفیعی کدکنیا  ) 121 :1395البته گرایش حزین به سیییبک عراقی و
شاعرانی چون مولویا سعدیا حافظ و عراقی را نمیتوان نادید گرفت( .شاهسواریا )59 :1392
حزین با اینکه در انواع شعر طبع آزمایی کرد ا ستا اما در غزلیات او سیمای رو شنی از دقایر
عاشقانه و عارفانه دید میشود که با مطالعة آنها میتوان به دریافتهای شهودی و اختصاصی او در
بارة عشر دست یافت.
 -2پیشینة تحقیق
دربارة حزین کتابههاا مقاالت و پایاننامه هایی به رشییتة تحریر در آمد که که به اجما به معرفی
آنها میپردازیم "Life and works of hazing lahigi" .کتابی مستق است که توسط سرفراز خان
ختک در پاک ستان ( ) 1944منت شر شد ا ست .در ایران نیز کتاب جادونپاری اندی شه ( صور خیا در
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اشییعار حزین الهیجی) را معصییومه شییاهسییواری ( ) 1392انتشییار داد که در کنار آثارا نوشییتهها و
تذکر های ایرانی و هندی مجموعهای ارزند را در اختیار محققان قرار میدهد.
مقالة «حزین الهیجی» از فریدون نورزاد (مجلة ارمغانا دورة 39ا شییمار 5ا  )1349از نخسییتین
تحقیقات در این زمینه به شیییمار میآید « .بازخوانی چند نامه از حزین الهیجی» از ژالة تاجالدینی
(ف صلنامه مطالعات شبه قار ا شمار 16ا پاییز )1392ا «حزین الهیجی در هند» از عباس ها شمزاد
محمدیه (مجله تاریخ ایرانا شییمار 60ا بهار )1388ا «نپاهی به برخی ویژگیهای ادبی و فعری در
غزلیات حزین الهیجی» از جلی مشیدی (مجلة دانشعد ادبیات اصفهانا شمار  28و 29ا  )1381و
دو مقالة علیمحمد مؤزنی تحت عنوان «اسییتقبا و معارضییة حزین الهیجی در قصییاید» (فصییلنامه
مطالعات شبه قار ا شمار 24ا  )1394و «نپا حزین به شاعران در ا صناف شعر» (ف صلنامه سبک
شنا سی نظم و نیر فار سیا شمار 12ا  )1390بهان ضمام پایان نامة «فرهنگ تلمیحاتا ا شارات در
غزلیات حزین الهیجی» از فرزانه سیییاکی هندری (ارشییید پیام نور تهرانا آذر  )1389و «بررسیییی
سییاختاری دیوان حزین الهیجی» از فاطمه اکبری راد (دانشییپا الزهراا  ) 1391پیشییینة این تحقیر را
تشعی میدهند.
 -3عشق در ادبیات عرفانی
بیتردید «ع شر» م ضمون ا صلی ادبیات عرفانیا ادب فار سی و عربی و حتی زبانهای واب سته به
این دو به شمار می آید .بررسی عشر در تاریخ ادبیات فارسی بهترین را برای شناسایی و مطالعة این
نوع ادبی اسییت که ریشییه در ایران باسییتان و مهرپرسییتی دارد و بخش عمدة آن از رو لطیف و
سییخنسیینا ایرانی مایه می گیرد که تحت تأثیر قرآن کریم و روایات دینی و معتق عشییر عرفانی به
کما میرسد.
عشیییر نزد حزین و در مجموعة ادبیات عرفانی و غنایی فارسیییی با رمز و رازهای عرفانی و
ا سطور ای همرا بود ا ست .از قرون اولیة ا س می دو معتق عرفانی در جهان ا س م بروز مینماید
که معتق زهد یا صحو در بغداد به پرچمداری جنید نهاوند (متوفی  297ق) و معتق عشر به زعامت
بایزید بسییطامی(متوفی 250ق) در خراسییان ثبت شیید اسییت .اما در همان معتق زهد هم گرایش به
ع شر غلبه مییابد و از رابعة عدویه(متوفی 185ق) به بعدا عراق هم مرکز عا شقان عارف بود ا ست.
البته در معتق زهد تعیه بر عشر الهی یا عشر انسان به خداست و در معتق عشرا بر عشر زمینی
ب ه عنوان پلی برای رسیدن به عشر آسمانی تأکید میشود.
ع شر در ادبیات عرفانی در بخش نظری و عملی به شیو های متفاوتی مطر می شود؛ در عرفان
عملیا ع شر یعی از مقامات و یا حاالت ا ست که سالک را به سوی حر رهنمون میگردد و نیروی
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اصیییلی برای حرکت به سیییوی معبود و معشیییوق حقیقی اسیییت .به همین دلی عبدالواحد بن
زید(متوفی 177ق) از مقاماتا «رضیییا» را آغاز را «عشیییر» میداند(.بدویا  )211 :1389البته این
مقامات تصنعی نیستا بلعه در سرشت هر انسانی قرار دارد و سلوک از ذات انسان مایه میگیرد:
ما سییییاخ تها ند

جییان و د مییا بییه عشیییر پرداختییهانیید

زان پیش که آب و گ

تا ظییین نبیییری کیییه میییا ز آدم بودییییم

کییان دم کییه نبود آدم آن دم بییییییودیم

بیزح مت عین و شیییین و قاف گ و د

معشیییوقییه و مییا و عشیییر همییدم بودیم
(نجم الدین رازی)132 :1365 ،

در هستی شناسی عرفانیا «عشر» موجق پدید آمدن هستی و انسان است و هدف اصلی پیدایش
موجودات به شمار میآید.
طفی ی هسیییتی عشیییرانیید آدمی و پری

ارادتییی بیینییمییا تییا سییییعییادتییی بییبییری
(حافظ)343 :1371 ،

از آنجا که همة ذرات هسیییتی از گرمای عشیییر بهر دارند و هر حرکتی با این نیرو انجام پذیر
ا ستا در این ه ستی شنا سی مع شوق حقیقی خداوند و ع شر به او ا صی و ذاتی ا ست و ان سان در
چنین رابطهای معنا مییابد و از خاک به اف ک میرسد:
جسیییم خاک از عشیییر بر اف ک شیییید

کییو در رقییص آمیید و چییاالک شیییید
(مولوی)4/1 :1363 ،

عشر در حوزة انسان شناسی نیز سازندة اخ ق معنوی و تزکیهکنندة باطنی انسان به شمار میآید
و میتواند قساوت قلق و سنپدلیهای بشری را درمان نماید:
اگر داری د سییختیا محبت نرم میسییازد

نهنگ عشییر در دم میگدازد اسییتخوانها را
(حزین)203 :1350 ،

 -4عشق در غزلیات حزین
از آنجا که حزین را آخرین شعلة پرفروغ سبک هندی دان ستهاندا برر سی مهمترین م ضامین و
اندی شههای او ضرورت بی شتری مییابد .ابتعار این شاعر در نعتهبینیهای ظریف عرفانی در معتق
عشییر اسییت که نه تنها گفته های پیشییینیان را با زبانی تاز بیان میکند بلعه دریافتهای جدیدی نیز
ارائه میدهد .پیرو هستیشناسی عرفانی است و عشر را برای انسان سرشتین و مادرآورد میداند:
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به تهمت بوالهوس بر خویش میبنددا نمیداند
که داغ عشیییر باشییید بر جپر چون الله مادرزا
(همان)203 :

از طرف دیپر او همة گفتههای خود را از دفتر عشییر می داند و همین شییعر و شییاعری را نیز
جلو ای از دریای عشر به حساب میآورد که بر زبان وی جاری میشود:
سیییخن صیییریی سیییرائیم عشیییر پنهان را

بییه خیون دییید طیرازییم لیو دییوان را
(همان)204 :

در ادبیات عرفانی هموار عشیییر با جنون همرا اسیییت و گاهی عشیییر را نوعی جنون تعریف
کرد اند و ری شة جدا بین «عق و ع شر» از همین جا مایه می گیرد .در نزد عارفانا ع شر مرتبهای
باالتر ا ز عق داردا یعنی در مراتبی از شناختا عق کارساز نیست در حالیکه عشر میتواند راهپشا
باشد .این جدا در دیوان حزین هم نمود دارد:
بیا در کوی ع شر و رهنِ می کن دفتر د را

که در یونانزمینِ عق نبود صییاحق ادراکی
(همان)560 :

در عین حا به چنین جنونی افتخار میکند و آن را از جلو های عشر به شمار میآورد:
ز عشییرا شییور جنون شیید یعی هزار مرا

سواد سنبیییی خییییط شد سیییییه بهار مرا

به وادیی زد عشییییییییر تو پنجه در خونم

که شییمع دیدة شییییییییر اسییت بر مزار مرا

دیار عشر بود جلییییو گا شاهد حسیییین

به د ید سیییر مه شیییود خاک آن د یار مرا
(همان)236 :

با این ویژگی ها عشیییر را احیا کنندة خود می داند که برای او زندگی جدیدی را به ارمغان آورد
است و هدایایی مانند «شوق» به او داد که معاشفات جدیدی را به همرا داشته است:
زد عشیییر حل قه بر در دو لت سیییرای ما

نقش مییییراد شیییید شعیییین بوریای ما

سییییی عنان گ س سته به دنبا میییییطپد

در واد ئی کییه شیییوق بود ر ه نمییای مییا

از غمیییییزة تو رفت ز خونم فسییییییردگی

جییوش نشییییاط زد مییی مییردآزمییای مییا
(همان)245 :
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چنین خصییوصیییاتی که عشییر دارد مانند جنون و شییوقا باع

میشییود عق از آن بپریزد و

راهعارهای عق نی نتواند گر از کار عشر بپشاید:
با عشیییر چه سیییازد خنعیهای تو ناصیییی

سییییاکن نتوان کرد بییه کییافور تییق مییا

ای عقی ی فیییرومیییایه به انداز قیییدم نیییه

ما بندة عشیییییییییقیم نپهییییییدار ادب ما
(همان)246 :

 -1-4حزین الهیجی و عشق حقیقی
حزین پیرو معتق عشیییر اسیییتا اما آن را در جهانبینی عرفانی ادراک مینماید و مانند دیپر
عارفان از مقامات سلوک به شمار می آورد .در نخ ستین غز دیوان خود از این اف سانة ع شر عارفانه
سخن می گوید و سخن را از عشر الهی آغاز میکند:
ای نیییام تیییو زیییینیییت زبیییانهیییا

حییمییییییییید تییو طییراز داسییییتییانهییا

مییقصیییید تییوئییی از سییییلییوک عییالییم

شیییییییییوق تو د ل یییییییی کییاروانهییا

بپشیییییییییای نقییییییاب تا برآینیییییید

از قییالییق جسییییمِ تیییییر جییانهییا

خییامیییییییییوش حییزییین کییه بییرنییتییابیید

افسییییییییییانیة عشیییییییییر را زبیانهیا
(همان)202 :

با مولوی خود را همصیدا میداند و نشیان می دهد که در معتق عشیر پیرو اوسیت و او را جان
جهان مینامد:
با عارف رومی شییید هم نغمه حزین کلعم

این پرد که میسیینجما زان جان جهانسییتی
(همان)491 :

د خود را جایپا ع شر میداند و از گفته های او رو شن ا ست که چنان گرمایی را تجربه کرد
است:
این د که حزین داردا از خی وفا کیشیییان

از آتش عشیییر اوا در سیییی نه ک باب اولی
(همان)480 :

بارها به طور ضییمنی یا مسییتقیم خود را در شییمار عارفان قرار میدهد و اعتراف دارد که شییاعر
عارف است:
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کیرت حجییاب دیییدة عییارف نمیشیییود

دارنیید بوی یوسیییف مییا کییاروان همییه
(همان)459 :

چنان به ا شعار عارفانة مولویا سعدیا حافظا عراقی و قا سم انوار ع شر میورزد که غز هایی
در پاسخ به سرود های آنان میسراید:
این جواب غز قیاسیییم انوار کیه گفیت:

«می به مسییتان بد و توبه به هشیییاران د »
(همان)458 :

غز های زیبایی با قافیه عشر و عاشقی دارد که اغلق از حاالت او در این حوز حعایت دارند:
نپردد غرق طوفان کشیییتی بیلنپر عاشیییر

بود دریا نمک پروردة چشیییم تر عاشیییر...
(همان)384 :

زلف پریشییان نهد سییلسییله بر پای عشییر

بند دگر کوته اسیییت از پر عنقای عشیییر...
(همان)383 :

این عشیر حزین جنیة الهی و آسیمانی دارد و مصیداق این سیخن ابوالحسین خرقانی اسیت که
گفت « :هر که عاشیر شید خدا را یافت و هر که خدا را یافتا خود را فراموش کرد( ».عطارا :1372
 ) 709همین دریافت از مطالعة غزلیات او حاص میشود.
 -4-2حزین الهیجی و عشق مجازی
در عرفان ع شر مجازی تا آنجا اعتبار دارد که سالک را به ع شر حقیقی بر ساند و ماجرای شیخ
صنعان و موارد م شابه حعایت از این مطلق دارد که اگر ع شر مجازی به عنوان هدف در نظر گرفته
شییودا سییالک را از را حر دور میسییازد .به همین دلی حزین در مواردی از عشییر مجازی دفاع و
گاهی از آن انتقاد میکند .این تعارض ظاهری در باطن به وحدت میرسییید که عشیییر مجازی در
خدمت عشر حقیقی جایز است .نمونهای از موارد انتقاد از این عشر:
عاشیییر نشیییود شییییف تة عشیییر م جازی

از شیییهد هوس ذائقة عشیییر نفور اسیییت
(حزین)283 :1378 ،

و آن گا که عشر مجازی پلی برای رسیدن به حقیقت باشد از آن بهخوبی دفاع میکند و خود را
پیرو آن به شمار میآورد:
چو الله با چمن ح سن و ع شر خو ست مرا

می مجاز و حقیقت به یک سیییبوسیییت مرا
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ب یه گ یرد بام و درم دیر و کعب یه م ییگ یردد

از آن زمان که به درگا عشییر روسییت مرا
(همان)208 :

از نظر حزین کسیییانی که در عشیییر مجازی گرفتار آمد اندا اگر در همان وادی بمانندا بویی از
عشر حقیقی نخواهند برد و در مرتبة بوالهوسی باقی خواهند ماند:
از نییالییة عییاشیییر چییه اثر بوالهوسیییی را

آری خبر از درد کسیییی نیسیییت کسیییی را

هر خیر ییییییسیییری چاشییینی درد ندا ند

از مائدة عشیییییییر چه قسییمت مپسییی را
(همان)209 :

در مواردی نیز عشیییر را ماورای حقیقی و مجازی می داند و برای آن عمومیت قائ اسیییت .در
حقیقت هر دو نوع عشر را یعی به شمار میآورد و مهمترین ویژگی هر دو را نیاز دو سویه ارزیابی
میکند:
مییحییبییت بییرتییر آمیید از چییه و چییون

تعالی العشیییر عییین نعیییت یقیییولیییون

نیییاز میییییین بود در خییییییورد نییازت

کییه خواهیید حسییین لیلی عشیییر مجنون
(همان)447 :

 -5ویژگی های عشق در غزلیات حزین الهیجی
 -5-1دردآفرینی برای عاشق
یعی از ویژگی های عشیرا درد جانعاهی اسیت که برای عاشیر به ارمغان میآورد .دردی که هر
کسییی نمی تواند آن را تاب بیاورد .بسیییاری از عاشییقان و عارفان از این درد سییخن گفتهاند .حزین
الهیجی نیز از این نعته غاف نماند است:
عشییییر آمیییییخت به د درد فییییراوانی را

ریخییت در پیییییییرهنم خییار بیییابییانی را

عشییر در د چه خیالیسییت که پنهان گردد

پرد پوشیییی ن توان آ تش سیییوزا نی را
(همان)210 :

جدایی از مع شوقا از جلو های برج سته این درد ا ست .به همین دلی ب سیاری از شعرا دربارة
فراق و ناگواری آن اشعار فراوانی سرود اند .این درد چنان عمیر است که حتی سخن گفتن از آن و
شنیدنش تاب و توان میخواهد:
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حدی

عشرا آتشناک میباشدا مپرس از من

تو نازکا د نداری تاب آ سیییینه تابش را
(همان)232 ،

یعی از جنبههای این درد ع شرا بی درمانی آن ا ستا یعنی به جز مع شوقا هیا ک سی نمیتواند
ت سع ینی بر این درد با شدا حتی عی سی(ع) که مرد را زند میکندا از نظر حزین نمیتواند برای این
درد درمانسوزا چار ای پیدا کند:
درد د

عاشیییر راا عیسیییی نع ند چار

در مان ند هد سیییودیا سیییودای مح بت را
(همان)238 :

گاهی از این درد مینالد و در مواردی به آن افتخار میکند و از آن شادمان است:
ه ی یزار نشت یر الم یاس در ج یپ یر داری یم

سیییزد که عشیییر بنازد به سیییختجانی ما

کنار و جیق دو عالم به دسیییت چاک افتاد

اگییییییر ز پیییرد برآیییید غیییم نهیییانی ما

غییییم اسیری خود میییییخوریم کازاد است

ز طییییوق فاختییییپان سرو بوستییییانی ما
(همان)246 :

اما درمان این درد را هم از خود عشیییر میجوید و در مییابد که چنین دردی خودش میتواند
درمان باشد:
عشیییر بود چیییار گیییر جیییان غیییمآلود را

میییییرهیییییم الماس نها زخم نمکسیود را
(همان)246 :

سییوختپان عشییر را کام د اسییت در بغ

طرة شیییعله میکشییید رقصکنان سیییپند ما
(همان)245 :

حزین این درد را چون آت شی درونی تر سیم میکند که با هیا نیروی تدبیری نمیتوان گر آن را
گشودا تنها از را دود که همان سوز و گداز درون باشد میتوان آثارش را م حظه نمود:
ناخن چار گر ک جا ع قدة عشیییر وا ک ند

ق ف به هر دلی که زد میشیییع ند کل ید را

آ تو فاش میک ند عشیییر نهف ته را حزین

دود دلییییی مییییی شییییود آتش ناپدید را
(همان)251 :
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 -5-2مشكلگشایی عشق
بر خ ف حافظ و بسیاری از شاعران عارفمسلک که عشر را مشعلی آساننما میدانندا حزین
عشیر را مشیع گشیای مشیع ت زندگی میپندارد و معتقد اسیت زندگی بدون عشیر قاب تحم
نی ستا لذا خود را شرمندة ع شقی میخواند که بدون چار گری و تدبیر سازیا کارهای د شوارش را
آسان کرد است.
محب ّت گر نبودیا زندگانی مشیییع افتادی

غم عشییر تو آسییان میکند دشییواری ما را
(همان)213 :

نیم آزرد جان هرچ ند چون د غد ای دارم

بود آ سان به چنگ ع شر آتشد ستا م شع ها
(همان)214 :

شیییرم ندة عشیییقیم که بی چار و تدبیر

آسییییان ک ند آن کار که دشیییوار برآ ید
(همان)298 :

 -5-3آمدنی بودن عشق:
حزین در ابیات متعددی از عدم نیاز عاشر به درسا کتاب و تعلیم سخن گفته است؛ او هم مانند
حافظ اعتقاد دارد علمِ عشر را نمیتوان از کتاب و دفتر آموخت:
بشییییوی اوراق اگییر هییمییدرس مییایییی

کییه عیلیم عشییییر در دفیتیر نیبییاشیییید
(حافظ)182 :1371 ،

م پذار مصیییحف د صییید پار در ب غ

تعلیم عشیییر را به ک تاب احت یاج نیسیییت
(حزین)266 :1378 ،

دراین معتق ک شد خط برکتاب جزءو ک طفلی

که پیش از دفتر تعلیما لو عشیییر برگیرد
(همان)390 :

سحر میخواند بلب در گلستان از کتاب گ

که علم عاشیقی حاجت به اسیتادی نمیدارد
(همان)343 :

 -6ارتباط عشق با دیگر حقایق معنوی از دیدگاه حزین
عشر در غزلیات حزین بازتاب گسترد ای دارد .او در برخی از غزلیات واژة عشر را ردیف قرار
میدهد و در آن ها به تو صیف ا صو مورد نظر خود در وادی ع شر میپردازد .ع و بر آنکه ع شر
را در تمام ذرات کائنات ساری و جاری می داندا معتقد است عشر با بسیاری از امور معنوی از قبی
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اخ قا غیرتا تجلیا جذبه و  ...پیوند دارد .بیان این حقایر از زبان او شنیدنی است.
 -6-1عشق و اخالق
حزین برای عا شر قائ به ا صو اخ قی خا صی ا ست که در کتابها به صراحت به آن ا شار
ن شد ا ست .از جمله این ف ضای اخ قی میتوان به رعایت ادب و کتمان ع شر ا شار نمود .حزین
ع و بر ایجاد انپیز در عاشر و بر انپیختن او برای غوطهور شدن در دریای بیعران عشرا بسیاری
از نعات اخ قی را نیز به یاد او میآورد تا واجد همة شیییرایط کمالی گردد .از مهمترین این ملعات
اخ قی رعایت ادب است.
ای د در این سر کوا پاس ادب ضرور ا ست

از نالیییه لق فیییرو بنییید اینجا هیییوا ندارد
(حزین)342 :1378 ،

در کوی عشیییر پا به ادب بر زمین گذار

این بیشها شیر میخورد از مور پشت دست
(همان)259 :

از نعاتی اخ قی دیپری که حزین به عاشییر یادآوری میکندا بح

کتمان عشییر اسییت که در

صیییبَرَ فَ ماتَا ماتَ شیییه یدا و دَخَ َ الجَن َهَ»
َشیییر فَعَتَم و عف و َ
این جا پیروی از حد ی  « :مَن ع َ
(نهجالب غها شییر ابی الحدیدا )233 : 1333را به یاد سییالک میآورد و برخ ف برخی معاتق
عشقی که بر ابراز عشر پا میفشارندا او عاشر را وادار میکند تمام توان خود را به کار گیرد تا عشر
خود را پنهان کندا زیرا در پنهانکردن ع شر به غایت ق صوای آن که همان جذبة مع شوق ا ست نائ
خواهد شد.
تو خود به پرسیییش من لع جانفزا بپشیییا

که قف خامشییی عشییر بر زبان من اسییت
(همان)246 :

مو ضوع پنهان دا شتن ع شرا با توجه به نتیجة مذکور و نیز واب سته بودن ع شر به آنا در جای
جای غزلیات حزین نمود دارد .البته او گاهی نیز طاقت خود را در کتمان ع شر از د ست میدهد امّا
تا آنجا که در توان دارد در تحقر کتمان عشر میکوشد .اینک نمونههایی از این دست:
آنقدر ضبط زبان کرد که در بزم تو سوخت

رشک میآیدم از طرز سخنییییدانی شمییییع
(همان)428 :
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رنگ غماز ا ست و د ناالن و مژگان خونف شان

عشییربازیهای پنهانم سییمر خواهد شییدن
(همان)504 :

کلید فتی مطلق ها لق خاموش می باشییید

در اقبا بپ شییییاینیییید اگر قف زبان بندی
(همان)536 :

نفس سییوخته در سییینه نپهدار حیییییزین

این چه افسانة گرم است که مژگانم سوخت
(همان)257 :

 -2- 6عشق و غیرت
یعی از مو ضوعاتی که در وادی ع شر حزین بدان پرداختها غیرت ا ست که در متون عرفانیا آن
را خروش ع شر قلمداد کرد اند؛ چنانکه در آن مع شوق روا نمیبیند در رابطهاش با عا شرا ک سی یا
چیزی ورود کند و نیز عاشر از نپا معشوق بر غیر آشفته می گردد .در رسالة قشریه آنجا که معشوق
حق یقی خداوند متعا است در مورد غیرت حر آمد است « :غیرتا [کراهیت] مشارکت است با غیر
و چون خدای را (عزّ و ع ) به غیرت وصف کنی؛ معنی آن بود که مشارکت غیر با او رضا ندهد در
آنچه حر اوسییت از طاعت بند ( ».قشیییریا  )385 :1391و بند نیز در حعم عاشییر در پی جلق
توجّه مع شوق حقیقی به سوی خود ا ست و تمام توان خویش را در این م سیر به کار میگیرد و از
تغاف معشوق نسبت به خود مدام شعایت میکند.
در کشفالمحجوب هجویری آمد است« :سنّت بار خدای عالم ییی ج ّ ج له ییی همچنین رفته
ا ست که هر که ح دی

وی کندا عالم را به جمله م مت کنندة وی گرداندا و سرّ وی را از م شغو

گشیتن به م مت ایشیان نپا دارد .و این غیرت حر باشید که دوسیتان خود را از م حظة غیر نپا

دارد( ».هجویریا )85 :1389
حزین هم به عنوان عاشییر نسییبت به معشییوق ابراز غیرت میکند و توجه او به غیر را برابر با
مرگ خود می داند و این سییعوت خود را در را عشییر ناشییی از غیرت میداند که به او اجازة فغان
نمی دهد و این سعوت زخم د او را افزون می سازد و تنها درخوا ست او از مع شوق این ا ست که
حتی پس از مرگش هم به سوی رقیبان نرود.
کنم قالق تهی چون نقش پا بینم به را او

خبر از حا زار مسیییتم ندان مید هد ما را
(حزین)212 :1378 ،
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به این عشییرت دهان زخم د خندان نمیبودی

اگر غیرت نمیبسیییتی لق زن هاری ما را
(همان)214 :

ه مرا ر ق یبییان مپییذار از سیییر خییا کم

ما را ز وفای تو جز این ملتمسیییی نیسیییت
(همان)287 :

 -6-3عشق و تجلی
مو ضوع دیپری که حزین در رابطه با مع شوق عنوان میکند تجلّی ا ست .در کتق عرفانی از آن
اینگونه یاد شد است« :تجلّیا نور معاشفهایست که از باری تعالی بر د عارف ظاهر میگردد و د
را می سوزد و مدهوش میگرداند( ».سجادیا « )118 :1350مراد از تجلّی آ شعار شدن ذات مطلر
حر و کماالت او پس از تعیّن یافتن به تعنیّات (ذاتیا اسیییمائیا یا افعالی) برای خود او یا برای غیر

اوست به نحوی که تباینا تجافیا طو یا اتحاد الزم آید( ».رحیمیانا )132 :1390
هجویری در اقسام تجلّی مینویسد« :پس حر ییی تعالی ییی به تجلّی ج

ا نفس دوستان را فانی

کند و به تجلّی جما سر ایشان را باقی گرداند( ».هجویریا )552 :1389
حزین برای تجلّی حر ارزش بسیار قائ است و تجلی حر را در مقام ورای باور میداند .او مقام
مع شوق را فراتر از آن می داند که در فهم آید و معتقد ا ست در زمان تجلیا قدرت فهم ان سان زای
میگردد.
به عجز شیییمع تجلّی به خاک میغل تد

تو چون بییه این رط طییاقییتگییداز میآیی
(حزین)258 :1378 ،

در نظر او همة اجزای جهان از تجلّی حر آفرید شییید اسیییت و خداوند در درون تمام ذرات
کائنات نهفته اسییت .این بح

که از مباح

اسییاسییی وحدت وجود اسییتا خود مقالة جداگانهای

میطلبد.
نمی دانم ک جا سیییودا کنم ن قد د و دین را

تجلّی کرد در هر ذرّ ای حسییین دالرایی
(همان)540 :

حزین نیروی زندگی و حرکت و آنچه را که موجق حیات اسییتا از تجلّی حر میداند و معتقد
است انسان باید هموار در طلق شهود تجلّی معشوق حقیقی گام بردارد و در زمان الزم در را او از
جان بپذردا زیرا تمام وجودش در گرو تجلّی است .او همانند بسیاری از عارفان عشر را زادة تجلی
جما و ظهور حسن حر – تعالی -میداند.
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اشیییک دمادم ژالهای از دامن صیییحرای من

بیییرق تجی یلّی اللیییهای از سینة کهسار تیییو
(همان)510 :

تجلیزار میبینم سیییر خاک شیییه یدان را

مپر شییمعی به طوف مشییهد پروانه میآید
(همان)299 :

داردا درییییا د

مییین

کرد سییییت جییانییانا در جییان ت ج لی

در قیییطیییر

ب یا ب تاب به بازوی حسییین دسیییت تجلّی

که معجز ید بیضییا سییر آسییتین تو بوسیید

(همان)499 :
(همان)317 :

نپییا گرم آتش پییار ای برد اخ تیییار من

بود در پن جة برق تجلّی مشیییت خار من
(همان)506 :

 -6-4عشق و جذبه
حزین الهیجی در سیییر وسییلوک عارفانه از آن دسییته عارفانی اسییت که معتقدند تا از جانق
معشیوقا کشیشیی نباشیدا کوشیش عاشیر بیچار را به جایی نخواهد برد .لذا در خ

غزلیات از

معشوق تقاضای کشش میکند و در شعر واژة «جذبه» را به کار میبرد.
کمند جذبهاش نپذا شت مجنونی به صحرایی

سیییواد شییی هر بنیید ح لقییة ز لف دالرا یی
(همان)540 :

همجویری دربارة جذبه مینویسد« :چون جذبتی از جذبات حر یی ج ّ ج له یی مر د طالق را

مقهور گردانیدا غیبت به نزدیک وی چون حضور گردانید( ».هجویریا )368 :1389
حزین معتقد ا ست در م سیر ع شر ت ش عا شر حدّی دارد و مع شوق حقیقی با دیدن ت ش او
می باید او را جذب کند تا وی بتواند به درگاهش را یابد و گرنه سیعی عاشیر بدون توجه معشیوق
بیهود است و را به جایی نخواهد برد.
عب

عمریسییت با د ناخن غم کاوشییی دارد

به سعی تی شه نتوان کند کو سخت جانیها
(حزین)224 :1387 ،

با جذبة مشیییتاقی باشییید دو جهان گامی

در دامن د

عاشیییر صیییحرای دگر دارد
(همان)345 :

بازتاب عشق در غزلیات حزین الهیجی229 /

صیییییاد من مپر خودا آیید بیه آشیییییانم

صیییید بییار آزمودما کوتییاهی پر خویش
(همان)417 :

ک شش او ست که ما را برد از خویش حزین

شیییبنم از جذ بة خورشییی ید به باال رف ته
(همان)519 :

در جایی هم حزین مقام جذبه را در مقاب عشیییر خود پایین میآورد و میگوید حتی جذبه هم
توان عشییر مرا ندارد و این ع قة من به اوسییت که مرا به سییوی او میکشیید و جذبه در مقایسییه با
نیروی عشر ناچیز است.
به کو یت جذ بة شیییوق مرا رهبر نمی با ید

شییتابم در ف خن مینهد سیینگ نشییانها را
(همان)197 :

ز لنپر د دیوانها عشیییر بند گسیییسیییت

گرانی غم من جذ به را کم ند گسیییسیییت
(همان)269 :

 -7نتیجهگیری:
حرین الهیجی شاعر عارفی ا ست که ع شر را عن صر ا صلی غزلیات خود قرار داد و آن را برای
ان سان ذاتی و مادرآورد میداند .او نه تنها گفته های پی شینیان را در بارة ع شر با زبانی امروزیتر بیان
میکند بلعه یافته های جدیدی نیز بر آن ها میافزاید .در این را پیرو معتق موالنا ج

الدین بلخی

ا ست و به دیپر شاعران عارف چون سعدی ,عراقیا حافظ و قا سم انوار ابراز محبت میکند .ع شر
مجازی را که را رسییدن به حقیقت باشید میسیتایدا اما بوالهوسیی را نعوهش میکند .برای عشیر
صفاتی چون دردآفرینیا ازلی بودنا م شع گ شایی و  ...ذکر میکند و آن را با سایر مقوالت معنوی
چون اخ قا تجلیا جذبها غیرت و تغاف در ارتباط می داند .در حوزة اخ قی عاشر را به کتمان سرّ
فرا میخواند و ادب را از مهمترین ملعات اخ قی برای او بر میشیییمارد .از نظر او غیرت خروش
ع شر ا ستا چنانکه مع شوق روا نمیدارد در رابطهاش با عا شرا غیر ورود کند .از نعات جالق در
غزلیات حزین یعی این ا ست که عا شر هم ن سبت به مع شوق غیرت دارد و توجه او به غیر را برابر
مرگ خود میداند .از نظر او ع شر زادة تجلی ح سن و جما حر –تعالی -ا ست .در پایان به عا شر
این مژد را می دهد که اگر سر در را معشوق اندازدا جذبة حر به استقبالش میآید و نه تنها او را از
کوشش نامعلوم بی نیازی میکند بلعه را وصا را بی هیا خطری بر او هموار میسازد.
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