
  ٢٣٤  قند پارسي

  

  شعر و شاعري از نگاه حزين
  ∗ صديقيآصف نعيممحمد 

ه است که او در زشخصيان خود محور مت حزين الهيجي از اين لحاظ قابل توج
 حزين اوضاع ادبي روزگار المعاصرينةتذکر ةدر مقدم. مجادالت ادبي فراوان بوده است

ودن شعر داشته و خود را مورد نقد و بررسي قرار داده است و بر کساني که ادعاي سر
  . سخت تاخته است،باشند  ميدر حقيقت فاقد استعداد الزم براي آن

 اصحاب علم و هدي روشن و هويداست که اکثر مترسمان بر ارباب فهم و ذکا و”
دانشوران سخن گذار و بر خودبستگان هر   بهروزگار و منتسبان گفتار و متشبهان

 آوان ظهور فتن آخرالزّمان از ساغر شعار و دثار خاصّه بعد از صدر اسالم که
اند و دردي کدر ته نشين مانده از بوالهوسي و  کشيده دوران سرجوش زالل را

فکر ترويج کاالي کاسد خود افتاده و از هر هنر   به طبع فاسدةانديش  بهکسي هيچ
محوضت عدم مناسبت و   با صناعت که نشاني بينندکه نامي شنوند و از هر

آن در آويزند و بر خود بندند، چنان دلير که مگر   بهستطاعتفقدان بصيرت وا
حدي تمام و استقاللي شگرف که   به ديرينه است وة آموختة ورزيده و شيوةپيش

 و خداوندان صناعت سر همسري بل  فنةائم  باالعذار افتد و  شرم خليعةاز پرد
 ريده را خياالت شو,دعوي برتري پيش گيرند و شقوت حقيقي سامان نموده

جهل بسيط  از  و…زبان يافه سرايي دهند و در ديوالخ حماقت الف هنر زنند به
 خرمن قوت ,دامني ترکيب يافته اندک باد  به بسيطش,ب گامي بيش نيستکّّتا مر
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  شعر و شاعري از نگاه حزين  ٢٣٥

  

 ةسه دست حزين شعر را به
ط و کامل تقسيم پست، متوس

 اعتقاد است اين کند و بر مي
که تعداد شاعران کامل زمان 

 .است وي انگشت شمار

 ة نفسانيه که پيشةانسانيت درهم سوزد و تصور صناعات کماليه و ملکات شريف
  . ممکن و مقدور نيستشيرمردان است خود اين ناکسان کوردل را

پندار خود مغرور گردند که هر پايه که  به
ما نيز . کامالن راست ما را نيز حاصل است

ايم و تأليفي پرداخته راهي  کتابي ساخته
ايم و سخني سروده و اين ندانند که  پيموده

اند و اينها مسجل حماقت و  آنها مآثر فضليت
هزار  از صد دفتر ابتر نيم نکته نگشايد و از

 هر نوشته مطمح ,نزايد  نميدشت سراب
انظار و مقبول قلوب اولواالبصار نگردد و هر گفتاري را اعتباري نباشد و از هر 

الفاظ   بهو نهايت جهد اين گروه از دفترها التقاط . نخراشدصدايي دل اهل دردي
ت اينان ابتذال مقال است اقصي غايت هم آن مشعوفند و  بهو حروف است که

تصرف انتحال کردندي، ليکن تا مسخ  آن مألوفند و کاش آن بودي که بي به که
 سبب عدم بضاعت و فقدان مناسبت  به اما چون اکثر…نکنند انتساخ ننمايند

شان قابلّيت ذکر و سماع   اليق اعتنا و التفات نيستند و سخن,اين صناعت با
 قلم سنجيده رقم رادهد و   نميار اين مجلس جاي آنها را در سلک حضّ،ندارد

  .١“گرداند  ميانخراط اجابت در سلک اصحاب ناصواب و به
 مستلزم شرايط خطير دهد که بر طبق آن شاعر  مياعتي قرارصنحزين شعر را 

  .هر کس مرد اين پيشه و بيشه نيست باشد و مي
صناعات   بهو بر کار آگهان مخفي نيست که صناعت شعر اگرچه نسبت… ”

 ليکن چنان سهل و آسان که , مخاطب استةپستي پاي  بهويهعليه و مقامات عل
 ةسرماي  به چه استکمال آن موقوف است،اند نيست  را گرفتهعوام روزگار آن

غايت دشوار است و بعد از نسبت خاص   بهل آنخطير و شرايط بسيار که حصو
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اعتي صنحزين شعر را 
دهد که بر طبق  قرار مي
مستلزم شرايط  آن شاعر
هر کس  باشد و خطير مي

مرد اين پيشه و بيشه 
 .نيست

کمال اختصاص عمري دراز بايد سپري ساخت تا رونقي يابد و سبب هجوم  و
  از آن است که, بر اين پيشه آن است که نزد اينان هيچ پايه نخواهدناقصان

  .ترند شعر و شاعري از هر چيز دليرتر و خيره به
قدر   بيقدر و سافل بل  پست آن نهايت بيةمرتب

کننده و نازل سازنده قايل است و صنف وسط 
 مساوات و ةتضييع اوقات و وجود و عدم آن در پلّ

لب و کام پاک نفسي برآيد  زارتکاب کامل آن اگر ا
سود بل گوهر  مصرف و بي تميزي بي بي در روزگار

خسيس شرکا درآميختن   باخويش شکستن و
  .١“است

 اعتقاد است اين کند و بر  ميط و کامل تقسيم پست، متوسةسه دست  بهحزين شعر را
 صد که خورد و کساني  ميفسأ ت،است که تعداد شاعران کامل زمان وي انگشت شمار

  .هدد  نمي شعرا قرارةاند در زمر يا دويست بيت سروده
 چند ةد دانستن و افادمجر  بهو بر اذکياي کرام مخفي نيست چنانکه هيچ کس”

  . هندسه مهندس نگرددةگفتن دو سه مسأل  بهي نشود و نحو,مسأله نحو
دوصد بيت سرزده  همچنين از کسي که در مدت عمر سه چهار بيت يا صد و

لهذا . هرچند شايسته بود شاعر نشود و در سلک اين صنف معدود نگرددباشد، 
 واالّ کمتر کسي باشد که چند مصرع ،نمايد  مياز ذکر اين قسم مردم اعراض

  ٢“موزون بر زبانش نيامده باشد
توان نتيجه گرفت که اگر کسي بيتي خوب و کامل سروده   مياز اين قول حزين

  آن شعر راة ولي الزم نيست که سرايند،تاست آن بيت در رديف شعر خوب اس
فاق  زيرا که ممکن است آن شعر خوب از روي اتّ،اخت يک شنةعنوان شاعر درج به
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  شعر و شاعري از نگاه حزين  ٢٣٧

  

  يک مانند ظهوري وةنظر بعضي از شعرشناسان درج  بااين نظر حزين در مقابل. باشد
  .گويد  ميظهوري. رداقاطعي هروي قرار د

  ١صرعش مصرعي هم بوداگر م  لّم بودـر مسـت شاعـک بيـي به  
  :گويد  ميقاطعي هروي

  .٢“ي گويد شاعر استاند که هرکس که بيت مقفّ استادان فن شعر فرموده”
 مخصوصاً ,نگاران هاي حزين باعث شده است که او بر تذکره گيري همين سخت

  ايراداتي وارد,پردازند  ميمبالغه  بهه که در وصف شاعران گمنامقار نگاران شبه تذکره بر
و بر اين عقيده است که اين  ي نيستضنگاران معاصر خود را حزين از تذکره. کند

ت گفتار ت در حکايات و روايات و صحنويسان از بضاعت الزم همچون دقّ تذکره
  .الت استئالطا هاي آنها مملو از اشتباهات و کنند و نوشته  نمياستفاده

 ،اند شارت رفت ترتيب دادهاغراض فاسده که ا  بهها که اين عوام بعضي تذکره”
حيرت زاري است عاقل را چه قطع نظر از رکاکت عبارات و ژاژخايي منشأت 

اکذوبات و خرافات و مملو است از اشتباهات والطايالت،   بهمشحون است
اند ورق ورق احوال نويسند و  آنان نداشته  بهمعرفتي کساني را که نشناسند واصالً

اند اشعار ديگران را در کار ايشان کنند و در يک بيت نگفته  جمعي که هرگز
  .ديگري نسبت دهند  بهکالم گويندگان تخليط نموده، سخن ديگر

آنجا که نبايد و نشايد صفحه صفحه ستايش و القاب و نعوت نگارند و جايي 
خطابات افاضل و . تحقير نام و تنزيل مقام آرند  بهکه بايسته و شايسته است

اشراف و اعالم اطالق   بهان و عوانان کنند و القاب اينانکار جمري  بهاشراف
هرچه را از جايي وانويسند چون قدرت بر تصحيح نيست هر تحريف و . نمايند

کار برند و صواب   بهتصحيف و هر سقط و غلط که در نسخ افتاده باشد همه را
  : مصرع.شمارند

  خود غلط، معني غلط، مضمون غلط، انشا غلط
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نگاران معاصر خود  حزين از تذکره
ي نيست و بر اين عقيده است ضرا

اعت نويسان از بض که اين تذکره
ت در حکايات و الزم همچون دقّ
ت گفتار استفاده روايات و صح

هاي آنها مملو از  کنند و نوشته نمي
 .الت استئالطا اشتباهات و

سواد ستمي است فاحش بر کاغذ و مداد که اذکيا را  اين قوم بيتسويد  مجمالً
 وحشت گرايد الحق  به آن نفرت و ضجرت آيد و انس طبيعتةمطالع از

  ١“…مشارکت اين مشتي دژم عاري است بر ارباب قلم خساست
 شعر و روش ة حزين را دربارةعقيد
 او از اصالحاتي که بر شعر در نقدنويسي

توان   ميه است، خود اشاره کردةتذکر
اصولي را که وي براي شعر  .استنباط کرد

  : بدين قرار است،داند  ميخوب ضروري
  ؛فاق لفظطمطراق اسلوب و اتّ .١
  ؛ محتويةاستواري در اراي .٢
 ،فرق بين ناظم درس خوانده و شاعر .٣

زيرا که شعر از ذوق ادبي و طبع نغر 
  ؛آيد  ميوجود  بهگفتاري

  . نيستشاعري موهبت الهي است و اکتسابي .٤
 معاصران خود  شعر باعث شد که او خيلي ازةگراي حزين دربار طبع سخت

آنها نه تنها برخورد مناسبي   باعنوان شاعر نپذيرفت و  بهنژاد را بخصوص شعراي هندي
 آنها تاخت و اين تاخت حزين منجر لحن تند بر زبان هجو و با  بلکه،نداشت

 عظيم محمدمير   علي خان آرزو والدين مجادالت ادبي شد و اشخاصي مانند سراج به
اقتباس   بههمود حزين را متّ خةثبات در رسال. ثبات از مخالفان سرسخت حزين شدند

 بر شعر حزين ايرادتي الغافلين تنبيهپانصد بيت شعر از شعراي ديگر کرد و آرزو در 
تناسب و  عاري از , بلند و پست,رعايت  اشعار بيةزمر  کرد و اشعار او را دردوار

. دهد  ميقرار ربط ي عبارات غيرمستعمل و عبارات بيگزينش ساخت خوب و دارا
 هم نوشته »الشعرا محاکمات« بهاي معروف يد آرزو رسالهأي محسن اکبرآبادي در تمحمد
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  شعر و شاعري از نگاه حزين  ٢٣٩

  

 فيضي  وکند و امير خسرو  مياد در گفتن شعر دفاعژن  شعراي هندييياو از توانا. بود
دهد  مي قرارعاي خوددکني را دليل اد،مل  سيالکوتي,اي مانند ميرزا قتيل ه ولي عد 

ي از مدافعان سرسخت حزين يخان گرديزي و صهبا  فتح علي،، آزاد بلگراميوارسته 
 »الباطل ابطال«نام   بهگرديزي در جواب اعتراضات آرزو بر حزين رساله اي. هستند

طور مثال بر اين شعر  هب. ي در قول فيصل از حزين دفاع کرده استينوشته و صهبا
  :حزين

  کرد  ميروي توـم ابـا را خـراب دعـمح  ديد  ميي سجاده نشين روي توگر عيٰس  
خط مبارک حضرت شيخ   بهاين بيت”گويد   مي،ر اين شعر ايراد گرفتهبخان آرزو 

ي  چه مطلب آن است که عيٰس,ديده شده و حال آنکه مصرع دوم برعکس بسته شده
بايد و بعضي از   مي»از«  لفظ»را«جاي   بهدر اين صورت. کرد  مياابروي ترا محراب دع

.  بود»براي«معني   به»را«  نبايد خواند و لفظ»دعا«لفظ محراب را مضاف  اند دوستان گفته
 گفتم اين توجيه .ددرگ  ميپس معني چنين شود که براي دعا خم ابروي تو محراب

هذا هرچند  مع. رود  ميميان ازصحيح است ليکن در اين صورت خوش انشائي شعر 
شفاي مرضي و زنده کردن موتي   بهيشود که حضرت عيٰس  ميسوء ادب است گفته

  :شهرت دارد و آن در اينجا
  کرد  ميمحراب دعا از خم ابروي تو  ديد اگر اي بت، رخ خوبت زکريا مي”  

و د چنانکه در کالم کريم واقع است ،محراب مناسبت تمام دار  باو لفظ زکريا
  .١“رساند  ميهم  بهشعر هم نازکي او را

  :گويد  ميصهبايي در دفاع حزين
سوي   بهجزم اضافت محراب ةتوهم برعکس بسته شدن مصرع ثاني نتيج”

اعتساف بسته، چشم   بهبردند و نظر  ميل اگر وقتي سر در گريبان تأم,دعاست
اند،  دربسته فياض را نه أ فيض مبدةکردند، از آنجا که گنجين  ميبصيرت باز
مي افاضه,ال لمايشاءحضرت فع  ل و محراب، فرمود که خم ابرو مفعول او
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کند،   مي»براي« معني ة که بعد از دعاست افاد»را«مفعول ثاني است و حرف 
ص انکشاف يافته که کرد و پس از تفح  ميبراي دعا خم ابرو محراب: »اي«

اي   هرچند در رهگذر تالش مرحله،اند کرده  ميمفعول ثاني هم ياد  با»را«عالمت 
  .١“…ل گرديده بودتأم  اين مقوله پي سپر نگهةچند از امثل
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