
  ويشيخ علي حزين و شيوة سخنوري   ٢٩

  

  شيخ علي حزين و شيوة سخنوري وي
  ∗الحسن سيد عين

  پري رخان بنارس هزار رنگارنگ
 سنگ پامالند  به گَنگ غسل کنند و به

  پي پرستش مهديو چون کنند آهنگ
 ١زهي شرافت سنگ و زهي لطافت گنگ

شيخ علي حزين يا حزين الهيجي يکي از فضالي نامور شهر بنارس است که امواج 
اهالي بنارس در تمام . وت شعري خود خوش خرامي بخشيده استرود گنگ را با حال

ميرزا غالب در انتهاي . اند احترام ياد شده ادوار تاريخ در هر گوشه و کنار جهان به
. ٢آورد ياد مي جوانيش وقتي وارد اين شهر گرديد، در آن موقع ابتداي جواني خود را به

: فرمايد  اين شهر چنين اظهارنظر مي دربارةسياحت بستانالعابدين شيرواني در  زين
اي است دل نشين از اقليم دوم و هوايش گرم و آبش از  شهريست خلد قرين و مدينه«

  .٣“چاه، بعضي از رود؛ الحق مقام محمود است
 ٤براي عشق بازي طرفه جايي است بنارس را عجب آب و هوايي است

*  
  خزان است بنارس بوستان بي

 
  ٥تعالي اهللا بهشت جاودان است

 )رنات نادرشنک(               
*  
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  تعالي اهللا بنارس چشم بد دور
 بنارس را کسي گفتا که چين است

  بهشت خرم و فردوس معمور
 ١هنوز از گنگ چينش بر جبين است

*  
 ٢اميد بيم  با دل آسوده به بنارس مقيم  بود فقيهي به

*  
 ٣به هم گستاخ چشمک باز عيار ربنارس زادگان شوخند بسيا

*  
 ٤رود چون قند پارسي که به بنگاله مي ملک پارس آيد آن صنم ز بنارس به مي

*  
  اگر رسول نهوتي تو صبح کافي تهي هم ايسي اهل نظر کو ثبوت حق کيلئي

 )آبادي جوش مليح                   (
حقيقت حال هر چه باشد، اما آن معرفي بنارس که از قلم علي حزين جان گرفته 

  :تني بر حقيقت بوده استشايد مب
 ما در گذرگه و سخن ماست پايدار خاطر آيندگان رسيم گاهي مگر به

شيخ علي حزين که شهر بنارس را از محضر خود بسيار غني و معتبر ساخته است 
. از اساتيد بزرگ فلسفه و حکمت و کالم و يکي از شعراي تواناي فارسي بوده است

اين که سلسلة کالمي و عرفاني و . ين مقدمه نيستجاي بحث مقام عرفاني حزين در ا
صوفيانه در شعر فارسي سابقة طوالني دارد و بکارگيري اين موضوع در شعر شيوة تازه 
نيست؛ ولي بايد متذکّر شد که آنچه از مفاهيم کالمي خاقاني، ظهير فاريابي و عرفي 

کردند، با توجه  يآمد، در ضمن اينکه هدف واحدي را دنبال نم شيرازي در شعر مي
مقام علمي حزين از يک سو و مکتبي که حزين در آن پرورش يافته از سوي ديگر،  به

کرده باشيم که ادراک اين  نکاتي اساسي اشاره دارد هر چند مجمل، به ما را بر آن مي
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اش در  آيد و چنانکه دربارة ذوق و سليقة شاعري مي نظر شاعر بسيار طبيعي به
  :سازد االمکان روشن مي دهد، اين امر را حتّي ه ميسرگذشت خود ارائ

مراهم در مجلس طلبيد و از . روزي در منزل والد عالمه مجمع از مستعدان منعقد بود”
يکي از حاضران ايوان اين بيت ملّا محتشم کاشي را . ميان بود جا سخنان در هر

  :برخواند
ند تو د تواي قامت بلند قدان در کمن ل ب  قد فريدة  يي آ  رعنا
نظر  والد مرحوم فرمود که ديوان ملّا محتشم به. بعضي از حضّار تحسين بليغ نمودند

نمک است و آن مقدار از حالوت  آن استاد است، اما کالمش بي من درآمده، شاعري به
آنکه نمک شايد که گلوسوزتر باشد از حالوت،  کند، ندارد؛ با نمکي که تدارک بي

ديگر تنها مصرع آخر . شد د او اين معني مستنبط تواندچنانکه از همين مطلع بلن
کمند افتاده گفتن  چه قامت را در. شود طبع مأنوس نمي درست افتاده، مصرع اول به

 »اي که بلند قدان در کمند تو«اگر لفظ قامت نبودي و گفتي . سليقه راست نيست با
: وجه من شده، فرمودپس مت. حاضران تصديق نمودند. تواند اين کالم پسنديده بودي

همان لحظه . اي، اگر تواني در اين بيتي گفت بگو نيامده دانم که از شاعري هنوز باز مي
من افتاد و دريافتند که چيزي  خاطر رسيد و چون نظر ايشان باز به مرا مطلعي به

  :اين مطلع را بخواندم. خاطر رسيده، فرمود که اگر گفتي بخوان و حجاب مکن به
 م کشد خم جعد بلند توصيد از حر فرياد از تطاول مشکين کمند تو

خاطر  تا ايشان در تحسين بودند مرا بيت ديگر به. حاضران از درآمدند و آفرينها گفتند
  :رسيده برخواندم

 بنشين که باد خوردة جانها سپند تو شد رشک طور ز آمدنت کوي عاشقان
ين کرد، فرمود آنچه در شعر ملّا در اين مرتبه والد عالمه نيز از جا درآمد و تحس

  :ديگر برخواندم. محتشم نيست، در اين بيت هست
  مشکل شده است کار دل عشق و خوش دلم

  خاطـر مشــکل پســند تـو شـايد رسـد بـه
حضّار گفتند که اين . گفتم تا غزل تمام خواندم اندک تأملي بيت ديگر مي و همچنين به

 نيست و والد فرمود که الحال ترا اجازت شعر طرز شعر بديهه گفتن امروز مقدور
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گفتن دادم، اما نه مقدار که وقت ضايع کني؛ و قلمداني که در سرکار خود داشت براي 
  .١نوشتن اين غزل مرا انعام فرمود

که شيخ يک شاعر بزرگ و عارف جليل بود، اما بعضي از مکتوبات مستند  در حالي
  :کنند اللت ميبر خصايص حکيمانه و مجتهدانة وي د

طور طبيعي نتيجة گريز از ابتذالي است که در عصر تيموري بر شعر  اسلوب هندي به”
فارسي حاکم بوده است؛ و اين گريز از ابتذال در اداي معاني و تصويرهاي ذهني 

روشني و اعتدال برخوردار  نسبت روزگارشان، از شاعران، در شعر صائب و کليم، به
اي درآمده است که امروز خوانندة  گونه  زماني در شعر بيدل بهاندکي فاصلة است؛ و با

  .٢“کند آگاه را نيز دچار شگفتي مي
، شعر اين دوره را نهايت شعرالعجمعالمه شبلي نعماني در کتاب پرارزش خود، 

تکامل  او اين تکامل را در ادوار شعر فارسي به. شمارد درجة کمال شعر و شاعري مي
گويد که آخرين درجة بناء  کند و مي  در طول تاريخ تشبيه ميتدريجي ساختن بناها

عالوه بر استحکام اساس و ساختار آن، تزيينات و هنرهايي است که در ساخت آن بناء 
  .٣گيرند کار مي به

ترين صنف شناخته  عنوان مشکل سرايي در تمام اصناف سخنوري به قصيده
وار بودن   بلکه بيان و معني سلسلهتنها چارچوب وزن و قافيه و رديف، نه. شود مي

برجستگي مطلع و جاذب بودن گريز و همچنين ايجاب . مهمترين شيوة قصيده است
کرد  بايد قبول. کنند مديحه، اجزائي هستند که در ساخت يک قصيده سهم مبتکر ايفا مي

دانيم  الزم مي. حدودي برخوردار بوده است که حزين در داشتن اصول ستّه هميشه تا
سراي ديگر  سرايي حزين و چند تن از شاعران قصيده ک مقايسة مختصر بين قصيدهي

  .بكنم تا حقيقت امر واضح گردد
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  حزين و خاقاني
حزين و خاقاني در تصفية باطن با يکديگر مشابهت بسيار نزديکي دارند و حسن اتّفاق 

ک معني نزديک ي اند و چه بسا به  بوده)ص(دو ارادتمندان حضرت پيغمبر آن است که هر
  :المثل اند؛ في بوده

  :مطلع خاقاني
 وز صور آه بر فلک او را برآورم هر صبح سر ز گلشن سودا برآورم

  :مطلع حزين
 صحرا برآورم  تا شهريان عقل به از چاک سينه چون جرس او را برآورم

نظر اعتراف خواهد کرد  نظيراند، ولي يک صاحب هر دو مطلع عرفاني در جاي خود بي
راند، همان موضوع را حزين در مصرع اول  ه خاقاني آنچه که در دو مصرع سخن ميک
از طرف ديگر، خاقاني فقط . رساند اوج مي  به»از چاک سينه چون جرس او را برآورم«

آورد تا مفهوم  داند، ولي حزين خود را از اسارت وقت بيرون مي هنگام صبح را مؤثر مي
  .درد گسترش پيدا کند

  :خاقاني
بهم صبح  چون طيلسان چرخ مطرا شود به برآورم  ن رخ  ا  آب ديده مطر 

  :حزين
را فشرده و دريا برآورم خشکي فگنده است کشتي دلفسرده به  اين قطره 

حال اهميت چشمگيري  ره ترکيب کلماتي که خاقاني در اين بيت بکاربرده به
گذشته از اين بحث، . دکه ناقدان از آن راضي نيستن» مطرا«دارد، بجز تکرار کلمة 

. کند که شايد الزم نبوده است خاقاني در بيت دوم باز هم يک صبح نور را جستجو مي
مناسبات لفظي و معنوي، در هر دو صورت، لطافت  ولي حزين، از طرف ديگر به

  .سازد دهد و در عين حال قطرة کوچکي را درياي پهناوري مي شعري را از دست نمي
  :گريز خاقاني

  مصطفاي مزکّا برآورمزونعت بر آستان کعبه مصفّا کنم ضمير
  :گريز حزين

 دريا ز خاک يثرب و بطحا برآورم طوفان کنم ز ديده به درگاه مصطفي
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  :مدح خاقاني
 جنّت مأوا برآورم  معراج دل به در بارگاه صاحب معراج بر زمان

  :مدح حزين
به والي توآب   خاکم سرشته است به نفس  باشدم  برآورم  تا  ا   تولّ

از طرف . تکرار شده است که بر گوش شنونده بار است» بر«در بيت خاقاني کلمة 
 )ص(عشق حضرت پيغمبر  حزين را چقدر به»آب والي تو خاکم سرشته است به«ديگر، 

افتد و شرف قبول  مأوا مي خيال جنّت کند، اما خاقاني در والي محبوبش به نزديک مي
  .کند را از دور نگاه مي

  ر فاريابي و حزينظهي
سرايي مهارت کامل داشته است، وقتي در مقابل حزين  فاريابي نيز که در فن قصيده

فاريابي اول آنکه يک . گردد بينيم، توانايي شاعر هويدا مي دستي او را مي مهارت و چيره
کند و دوم آنکه براي طلب حاجات دنيوي بر در قزل  ممدوح ناقص را انتخاب مي

هيچ وجه راضي نيست  کند؛ اما حزين مرتکب اين گناه نيست و به  ميارسالن گدايي
جا است که عقيده و  و از همين. کند بيت حساب که کاخ اهل دنيا را بهتر از در اهل
  .آيد نظر مي ايمان شاعر مطابق با هنر او سست به

  :مطلع فاريابي
 ذکر لب تو طعم شکر در دهان دهد جان دهد شرح غم تو لذت شادي به

  :مطلع حزين
  چون شست غمزة تو گُشاد کمان دهد

  صيد افگني خدنگ قضا را نشان دهد
برد و از لبهاي محبوب دهن  فاريابي در مطلع خود طوري که از شرح غم لذّت مي

مناسبت اقتضاي معاني لطيف  بخشد، نه از لحاظ ترکيب و نه به خود را شيريني مي
م ترکيب جويبار و هم معاني آبدار است؛ ولي از طرف ديگر، در مطلع حزين ه

و » تيرقضا خدنگ«الجمله،  رنگ عرفاني تصور کنيم، في اگر مطلع حزين را به. پيداست
 )ع(بر بناي عقيدة شاعر و برحسب کارنامة موالي متّقيان حضرت علي» افگني صيد«

  .کرد حقيقت را آشکار مي
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  :فاريابي
 تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن دهد  نهد انديشه زير پاينه کرسي فلک

  :کند سابقه چنين انتقاد مي  خود از اين غلو بيبوستانسعدي شيرازي در 
قزل ارسالن چه حاجت کهن کرسي آسمان  نهي زير پاي 

طور معترض  کند و اين عقايد فاريابي موافقت نمي حزين نيز در قصيدة خود با
  :شود مي

 ام طراز قزل ارسالن دهد تا خامه غير نويسم نيم ظهيرلوح از حديث 

  عرفي و حزين
النوعي در يک بحر و وزن و قافيه  اتفاقاً عرفي شيرازي و علي حزين قصايد مختلف

اند، ولي فرق بين اين دو شاعر آن است که در افزايش مضامين هر دو راهي  سروده مي
  .اند جداگانه داشته

  :عرفي
 همت نخورد نيشتر ال و نعم را باب همم راگزد ار اقبال کرم مي

  :حزين
 کو گريه که شاداب کند کشت الم را پيوند بود با رگ جان خار ستم را

 بيت است و حزين بر ٤٧، داراي )ص(اين قصيدة عرفي در مدح سرور دو عالم
گويد در  در باب قصيدة زير حزين خود مي. همين روش دو قصيده تضمين کرده است

  :پايان رسانيده است يک شب آن را به
  انجام رسانديم  شب اين نامه به سي بهپا

  خوانديم رياض السحر اين تازه رقم را
  :عرفي

  بيني ز خود گرديده بر بندي چه گويم کام جان
  همان كز اشـتياق ديدنـش زادي همـان بيني

  :حزين
  ام تا گلستان بيني نظرکن در سوار صفحه

  خزان بيني گذر کن دفترم را تا بهار بي
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  :عرفي
  ز در عمـر شــتابـان رفـتمرفـتم اي غـم 

  شتاب ار طلبي هست ز من هان رفتم! هان
  :حزين

 رستم از جان ِگران از پي جانان رفتم مژده ياران که از اين منزل ويران رفتم
ادوار شعر زبان  اگر حاصل ديدگاه فوق را با بينش علمي و ادبي و با آگاهي به

رسيم که در سخنان خان آرزو،  ينتايجي م فارسي بسنجيم، در مورد شعر حزين به
حاصل سخن آنکه، . توضيحات الزمه رسيده است ابوالکالم آزاد و شفيعي کدکني به

زيرا جايي که شاعر و معلومات او و مقام و . شعر حزين داراي وجوه گوناگون است
هدف خود  مرتبة اجتماعي او، در شعر و درجة شعري او مؤثر باشد، باالخره به

  :نويسد  ميخاطر غبارچنانچه ابوالکالم آزاد در . ه استخوبي رسيد به
در هندوستان نيز . شيخ علي حزين اطالعات کامل دربارة موسيقي ايراني داشت”

در زماني که او در پتنه بود، در يک هفته دو روز را . موسيقي هندوستاني را يادگرفت
شدند و از  ميارباب کمال و هنر حاضر . براي محافل موسيقي مخصوص کرده بود

  .١“گفتند تارهاي باريک موسيقي سخن مي
  :تر است و اين شعر حزين نزد آزاد پسنديده
 شرمندگي از خرقة پشمينه ندارم تا دسترسم بود، زدم چاک گريبان
جا و حشو  دهد؛ يعني بي معني دقيق، جواب نمي گاهي بسياري از رديفهاي قدما، به

ديگر رديفها  ودش براي تکميل وزن و قرينه بودن بااي که وج عنوان کلمه آمده، فقط به
طور مستقل مورد نياز گوينده بوده  عنوان يک کلمه که وجودش به الزم است، نه به

اند، اکثر اين هنوزها يا  ، شعرا گفته»هنوز«رديف  در بسياري از غزلهايي که به. است
 را مثل ديگر عيبهاي کس هم اين کار خواند و هيچ حشو است يا با مقصود گوينده نمي

فقط در رسالة خان آرزو بر ديوان حزين يکي دو نکته در اين . متقدمان نقد نکرده است
  :رسد نظر نمي مورد به باره آمده است که يادآوري آن بي
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 مرا غبار بلندست از مزار هنوز ز ترکتازي آن نازنين سوار هنوز
ديف است، مطلقاً در معني در اين بيت، محض براي ر» هنوز«مخفي نماند که يک 

  :دخلي ندارد و نيز در اين بيت
  دريا فگند صف مژگان تو گر سايه به

  خار قالب شود در دهن ماهي ما
هيچ دخلي در معني ندارد، بلکه مخلّ اصل مطلب است، و » ما«در مصراع ثاني لفظ 

  :نيز در اين بيت
  برد از هوش مرا فسون مي  لبت اکنون به

  ١کام دگران است که بود ورنه اين باده به
گاهي التزام . در اينجا دخلي در معني بيت ندارد و زايد محض است» بود که«لفظ 

گويي  ياوه رسانده به ايجاد کنايات و مجازهاي زيبا اين رديفها همچنانکه شاعران را به
  :مطلع اي آمده است به نيز کشانده است؛ از جمله در ديوان عثمان مختاري قصيده

  چون گشادند بر جهان در تيغ
 خنجر ملک تيغ باشد و باز

  دستيار شد سر تيغملک را 
 قلم اسعدي است خنجر تيغ

  :گويد معترض مي
نم ا د يکي  ا  ر غ  ي ت و  جر   ٢ليک هول تو هست خنجر تيغ خن

ها  ميان نقادان قديم ايران و هند بعضي متوجه نقد شاعران از نظر قافيه در
ت، اما کسي قافيه را مورد نقد قرار نداده است که چرا اند که چرا قافيه حشو اس شده مي

کند که  گيرد و ايشان را وادار مي هاي شاعران را مي اينقدر جلو احساسات و انديشه
هاي نقد بر  از نمونه. حشو يا غلط يا خالف عقيدة خودشان بگويند سخناني آميخته به

  :گويد ين که ميقافيه اين سخنهاي خان آرزو است در حق يکي از ابيات حز
 پردة پنهان برآورم  داغ ترا به خورشيد را اگر نکند ديده تيرگي
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غريب عبارتي است، از پرده برآورم، تمام بود و اين خود از عيوبي » پردة پنهان«
  .١“است که قافيه در شعر ايجاد کرده است

جي اي از ديوان حزين الهي همت آقاي ممتاز حسن، نسخه ميالدي به ١٩٧١در سال 
صورت عکسي چاپ شده است که اصل آن نسخة ملک علي قلي  به) ه ١١٨٠-١١١٣(

شاعر و ناقد قرن دوازدهم و شاگرد حزين بوده است و ) ه ١١٧٠-١١٢٤(واله داغستاني 
در آخر اين نسخه، پس از پايان . حزين خود در اين نسخه اصالحات انجام داده است

اي است در  ها قطعه د که يکي از آن افزودهديوان حزين، چند ورق اضافات وجود دار
داليلي، نخستين تجربة  تواند، به بحر طويل مانند، اما بحر طويل اصطالحي نيست و مي

  .٢حساب آيد عروضي آزاد در شعر فارسي به
  تأليفات فارسي و عربي او را تا. حزين در ادبيات فارسي و عربي استاد بود

، المنطق اصول، االخالق اصولآنها عبارتند از اند که مهمترين   مجلّد شمرده٣٠
 که بيشتر حزين تاريخ يا االحوال ةتذکر، المعاصرين ةتذکر، تجويدالقرآن، تجريدالنفس

وي طبعي لطيف و ذوقي سرشار داشت و در . باشد خاطر همين کتاب مي شهرت وي به
اينجانب، که وي شاعر بسيار پسنديدة  در حالي. کرد هندي پيروي مي شعر از سبک

شهر محبوب من، بنارس  آبادي را دوست نداشت، اما چون وابسته به يعني بيدل عظيم
بوده است، حقّي بر من واجب دارد که او را از جان و دل دوست داشته باشم و در 

  :ستايش او ابياتي قرائت کنم که هم لطيف است و هم منعکس کنندة زمان اوست
  دو خصم داده به هم دست و اين فگار يکي
  اند به خون من دو زبردست هم زبان شده
  يکي دو کرده غمم را فريب وعدة تو

  اي خراب مرا نه در دلي و نه در ديده
  هجر تو تنها دو همنشين دارم نيم به

  به عندليب چمن نوبت فغان نرسد
  دتنهائي از جهان رفتن گدا و شاه به

  يکي تو دشمن جاني و روزگار يکي
  نگاه مست يکي چشم ميگسار يکي
  بالي هجر يکي درد انتظار يکي

  کار يکي از اين دو خانه نيامد ترا به
  دل شکسته يکي جان بيقرار يکي
  حديث جورت اگر گويم از هزار يکي

  ياري نشد دچار يکي درين ديار به
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  به دهر الفت و انصاف نيست ياران را
  ز گرد حادثه ميدان روزگار پر است
رد دا خبر  ينقدر  حزين ا وصل  بزم   ز 

  يکي حريف نشاط است و سوگوار يکي
  خدا کند که برآيد ازين غبار يکي

 سرم داشت در کنار يکيکه بيخودانه 
دانم که در پايان اين مقاله تاريخ وفات شيخ علي حزين را درج نمايم،  بهتر مي

  :گرچه خالق اين ابيات نامعلوم است ولي مقبول خاص و عام است
  به ادب در زمان زنديه
  از سخن گستران نام آور

  هاست جدا شيوة او ز شيوه
  نه من از ياد وي غمينم و بس

 

  اوستاد يگانه بود حزين
  چکس با حزين نبوده قرينهي

  هاست گزين گفتة او ز گفته
  »حزين و غمين«هست تاريخ هم 
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