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  حزين و تصوف
  ∗شميم اختر

شهرت زندگي شعري او در ايران كم ولي او در . حزين يك شاعر قادرالكالم است
هندوستان سخنوري پرآوازه بوده و تا امروز هم موضوع بحث و مباحثة صاحبان علم 

حزين هم قصايد . اند ها بعد شناخته است و ايرانيان عظمت اين شاعر با كمال را قرن
البتّه شهرتي كه . در ديوان او مقطعات و رباعيات نيز هست. مثنوياتگفت و هم  مي

سرايي از  اين غزل. حزين در غزل يافته در صنف سخن ديگري حاصل او نشده است
معراج  عشق مجازي حزين را به. دست آمده كه اصل ماية تصوف است خمير عشق به

  .عشق حقيقي رسانده است
كند و رفعت سخن را  ة محبوب را توصيف ميزلف و ابرو و وسم, او قد و قامت

  :گويد رساند كه مي تا آنجا مي
 او بـود از جـمـاعــت كـفّـار هر كه از وي نزَد اناالحق سر

خوبي آگاه بوده و در شاعري خودش  تمام مقامات و منازل تصوف به حزين بر
  :گويد مي. كار برده است همان خوبي آن را به به

  جا تماشايي دگر دارمنيم صورت پرست اين
  هـا آييـنه سـيماي دگر دارم در ايـن آييـنه

كند پس  گفته عالّمه شبلي نعماني وقتي كه بر ارباب عرفان نشئة محبت غلبه مي به
  .١بينند جز معشوق حقيقي چيزي ديگر نمي در آن حالت به
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 وحدت وجود اين كيفيت در اصل مثل آن راه منزل است كه خاتمة آن منتهي به
در نظر او غير از . گويد شود كه عارف اناالحق مي بعد از آن در منزلي وارد مي. شود مي

در اين حالت است . هرچه هست خداست يعني همه اوست. خدا هيچ چيز وجود ندارد
  :گويد وساطت صبا مي كه حزين به

  صبا از منزل سلمي سالم آورد مستان را
  ز زلفش نامه مشكين ختا آورد مستان را

گذرد،  عشق وقتي كه از حد مي.  اين شعر منظور از سلمي معشوق حقيقي استدر
حزين اين احساس عارض  آري موقعي كه به. كند لباس معني ظاهري را ترك مي

  :گويد شود، در آن حال مي مي
  هاي جيب غنچه از باد سحـرگاهي دريدن

  برون از خرقة ناموس و نام آورد مستان را
در اين پيام . شق صادق از طرف محبوب پيام مسرت استها براي عا شگفتن غنچه

اگرچه پيام او برسرعام افتاده است اما براي . شود حالت مسرت و شادماني پيدا مي
خلوت الزم است نه بزم سرور، چنانكه حزين , اندوز شدن از جلوة محبوب لطف
  :گويد مي

   سر كناي دو عالم خلوت يار است مطرب پرده
  تان راـر بزم عام آورد مسسروش خاص او د

سجده  عاشق صادق چون در قيد شريعت است، در نماز صبح موقعي كه سر به
  :اش روبروي او ايستاده است گذارد، با چشم خيال مي بيند كه محبوب مي

  سحر در پاي خم بوديم سر مست جبين سايي
  ان راـتـسـام آورد مـيـت او در قـامـال قـخي

در آن موقع از دل، بغض و ,  جلوه گاه محبوب مي شوددل وقتي كه از فرط محبت
حزين . روند رنگ و نژاد، همة اين عوارض از بين مي, اختالف مذهب و ملّت, كينه

  :گويد اين منزل مي رسد مي وقتي كه به
  ق با ياران به آن ماندـم در طريق عشتكوـس

  واران راـكه مور لنگ همراهي كند چابك س
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شود كه حاكي از وسعت نظر او در اموِر  گون ديده مي هدر كالم او شعرهاي گون
  :عنوان مثال اين شعرش به. مذهبي است

  ن داردـمـرهـخ و بـيـال شـيـاقي خــب سـل
  شراب كفر و دين سوزي به جام آورد مستان را

  نديكر افـرقع بـت تا بـنزاع كفر و دين برخاس
  جده آن محراب ابرو راـيخ و برهمن سـكند ش

انتهاي خود رسيده است؛ بنابراين او در هر چيز جلوة محبوب و وجود عشق تا 
  :شود تا هر زمان ديدار معشوق باقي است بنيد و احساس مي محبوب را مي

  چو نور در بصر و روح در تن است هنوز
  !اي يـار نـه در كوچـه و بازار، كجـايي

در . م كجاستشود كه باالخره دنبال چيزي كه هستي حتّي فهميدن هم مشكل مي
  :اين سخن حزين مالحظه شود

  سر تا سر اين دشت پر از جلوة ليلي است
  امـا نتـوان گفـت كه جانانـه كدام اسـت

هاي جستجوگر  پرده برداشتن از چشم. در تصوف مقام مرشد اهميت زيادي دارد
عاشق خيلي الزم است و اين كار، كار يك سالك و مرشد است كه آن را شاعران با 

در كالم حزين مثل اين اصطالحات زياد . اند هايي مثل ساقي و پيرمغان تعبير كرده ژهوا
  :گويد جايي حزين مي. آمده است

 مستـانه بگـو رمـزي بگشـاي معمـا را از خود بستان ما را, ساقي قدحي در ده
شود، در نظر عارف كامل خد و خال و حسن  وقتي كه از رمز الهي پرده برداشته مي

پس بعد از آن لذّت و سروري كه حاصل . شود جمال محبوب حقيقي ديده ميو 
اما اين لذّت و نشئه و . گويند شود آن را در اصطالحات شاعرانه ساغر و ميخانه مي مي

  :گويد حزين مي. شود سرور نصيب هر كسي نمي
 حيرت زدگان دانند آن عارض زيبـا را گنجد در ساغر هشياران اين نشئه نمي

پس در . كند اك رموز اسرار الهي عاشق را از تمامي ممنوعات شرعي رها ميادر
مسجِد خدا بانگ محزون مؤذّن باشد يا در بتخانه صداي ناقوس، براي عارف كامل 

  :اين نكته را حزين در يك شعر چنين گفته است. دو يكسان لذّت دارد هر
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  خواه از لب مسيحا خواه از زبان ناقوس
  سـنـد آواز آشـنا راصـاحـبدالن شـنـا

  :گويد شود چنانكه حزين مي حتّي دل تابع عقل نمي
  ِز كَف در عاشقي سررشـتة دانش رها كردم

  )؟(داند  ولي من كافرم گر سبحه از زنار مي
نزاع  جا با هم اختالف ندارند و صوفي بعد از پايان دادن به شيخ و برهمن درين

  :گويد كفر و دين مي
  رهمن داردـيخ و بـ شلحـيال صـاقي خـلب س

  شراب كفر و دين سوزي به جام آورد مستان را
ممكن است در حاالت شيخ و برهمن امور ظاهري ديده شود، اما صوفي صافي از 

  :گويد كند و مي اين قيد و بند آزاد است و دل شيخ و برهمن را بتخانه تصور مي
  داني ي نميـنـ ديـةشـديـ انةانـخـو در بتـت

  داند دل گبر و مسلمان را به ميكه عارف كع
كند كه شهيد عشق شود، زيرا لذّتي كه در اين حالت حاصل  و زاهد را دعوت مي

  :شود كوثر هم حاصل نمي شود در آب مي
  زاهـد ز آب تيـغ گلو تر كـن و ببيـن

  كوثر كجا به لذّت شهد شهادت است
ي معبود حقيقي گويد اگر خواستار رضا و نيز قاضي را مخاطب قرار داده و مي
  :هستي پس دفتر فتوي را غرق مي ناب كن

  اي قاضي اگر خواهي گردد ز تو حق راضي
  رو آتــش مي بـر زن ايـن دفـتـر فـتـوا را

رود كه جلوة معبود حقيقي براي  طور از بين مي آري اختالف مذهب و عقيده اين
  :شود مسلمان در كعبه و برهمن در بتخانه نصيب نمي

  مسجد و ميخانه كدام استحق را بطلب 
  از باده بـگو شيـشه و پيـمانـه كدام است

  ب استـ آغوش فريةمحراب دل آن جلو
  ام كعبه و بتخـانه كـدام اسـت نشـناختـه
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. آيد خود كعبه مي, كمال عرفان اين است كه براي طواف بتخانة دل عاشق
  :گويد مي حزين

 كعبه لبيك زند بر در بتخانة مـا  دارد دل ديوانه ماداغ سوداي تو
درنظر صوفي رونق كون و مكان از جلوة محبوب است خواه او در كعبه باشد خواه 

  :در بتخانه
  است شمع ظلمت كدة كعبه و بتخانه يكي

  عـالـم آراســت فـروغ رخ جـانـانـة مــا
  و اين معرفت تنها در كعبه و بتخانه محدود نيست بلكه

 اي كاشـانـه اوســت دل هـر ذره نشان ز آن يار هرجايي چه جويي
بنارس رسيد آن را كعبه  جهت اين حالت و مقام صوفيانه حزين بوده كه وقتي به به

زيرا در آنجا او معبدهاي هندوها را نگاه كرد و با پيروان مذهب هندو . هندوستان ناميد
 و آميز اين طور درست شد كه هر خاص بعدها روابط همدالنه و محبت. مالقات نمود

  :بزرگي و مقام بلند او معتقد و معترف شد و باألخره تصميم گرفت كه عام به
  از بنارس نروم معبد عام است اين جا
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