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  عنوان يك عارِف كامل  بهحزين
  ∗شميم اختر

 دست، حكيم و طبيب و فلسفي امه شيخ علي حزين، شاعر برجسته و نويسندة چيرهعلّ
گويي محتاج تعارف نيست، اما در دورة  در سخن. جميع علوم بوده است  بهو آگاه

زمرة  صفويه كسي از دانشوران معاصر و نيز بعد از آن، چنين جامع جميع علومي را در
  .اين امر در حق چنين صوفِي صافي انصاف نيست. شمار نياورده است  بهصوفيان

. انه متصور نيستتصوف تعصّب مذهبي، زندگاني مدليل بهدر دورة شاهان صفوي، 
كرد كه آن ماية  نبايد فراموش. شيخ علي حزين يادگار آخرين دور دولت صفويه بود

اند، شيخ علي حزين الهيجي هم داشته   بودهغيره دارا كه شيخ سعدي واين عرفاني 
 او. كرد چشم عبرت بين مشاهده  بهحزين زوال و خاتمة عهد دولت صفويه را. است

 اعتقاد , كه در ميدان عرفان مرتبة بلندي دارد,عارف كامل، حضرت عبدالقادر گيالني به
 شان شعرعرفان در وجود حزين چنين بود كه در زندگي حقيقي او و در ديو. ١داشت

خواهم همة آن اوصاف عرفاني را كه براي يك صوفي صافي الزم  مي. نمايان است
  .است در كالم حزين بجويم

  :امه شبلي نعمانيقول علّ به
  .٢“خمير ماية عرفان اصالً عشق حقيقي است كه سر تا پا جذب و جوش است”
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عشق   بهيم كهامة موصوف، آن عشق را ببين علّحيات سوانحتوانيم در نوشتة  ما مي
زيبا رويي   به شد؛ چرا كه شيخ علي حزين الهيجي هم در ايام شبابمبدلحقيقي 

همة در نيز حزين . ل گرديدعشق حقيقي مبد  بهاين عشق مجازي. فريفته شده بود
  .ازدواج نداد  بهد و تن بواش را مجرد زندگي

 كه جذبة عشق وقتي.  مختلف دارد كه طريق اهل عرفان استيعشق حقيقي واردات
رود و رفته رفته اهميت دنيا و  شود فرق بين دوست و دشمن ازبين مي حقيقي غالب مي

شود و در خاطر  شود و لذّتهاي عيش و عشرت عارف كامل تمام مي مافيها هيچ مي
  :گويد شود كه مي تي جاري ميگيرد و بر عاشق چنين كيفي عاشق جمال معشوق جا مي

  ها آيينـه سيـماي دگر دارم در اين آييـنه   تماشاي دگر دارمپرست اينجا نيم صورت  
بايد كه در آيينة شعرهاي حزين آن همه مدارج و دستورهاي عرفاني را ببينيم كه 

 يعني شريعت، طريقت، ؛اند ل شدهئدانشوران ادبيات براي شعرهاي عرفاني قا
دهد تا  نشان ميالوجود، مرشد كامل يا سالك كه راه منزل معشوق حقيقي را  وحدت

  .١ او جلوة محبوب را ديدار كندکمک بهكرده راه  عاشق گم
شود و يا پيدا است  چه كه ظاهر مي در نگاه عارف كامل در اين جهان حادث هر

شود كه  حتّي مجبور مي. بيند شييء جلوة محبوب را مي مرضي الهي است و در هر
من تو شدم تو من ”گويد  ه ميرسد ك منزلي مي  بهو رفته رفته» اوست همه«بگويد 

انه در كالم حزين تصوفاين همه منزلهاي م. »اَنَاالحق«گويد  آيد كه مي و وقتي مي“ شدي
  :گويد بيت مياين وجود دارد؛ چنانكه در 

  در آن روزي كه كردند آبياري خاك آدم را
  نمـك پروردة شور مـحبت شد خمـير من

حزين عشق را دين و ايمان . ان استحزين بندة عشق بود و عشق خمير ماية عرف
  :تصور كرده گفته است

 مهر تو در خاك روم ملتم اينسـت با درد تو بودم عشق تو زادم من و با با
  :گاه بناي همة آفاق است  حزين، عشق شيرازة نظام عالم وتكيهدر نزد
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 ديواِر محبت پشت دو جهان است به شيرازة اوراق دو عالـم بود از عشـق
  :گويد اي ديگر ميدر ج

  دايـــرة آســمـــان زاويــة خــاكـــدان
  اي است در بر پهناي عشق تر از نقطه تنگ

  :گويد عشق در رگ و پي حزين آنچنان سرايت كرده بود كه خودش مي
  عشق است، باقي افسانه]همه[ در ســرا پـردة وجـود حـزيـن

اي  دنبال وسيله  بهرب،عاشق در جستجوي وصال محبوب سرگرم و پريشان و مضط
  :گويد حزين مي. است كه براي حال زار او سبب راحت باشد
 ز زلفش نامة مشكين ختام آورد مستان را صبا از منزل سلمي سالم آورد مستان را

شده  سازد و در خيال خود گم تر مي اي عاشق را افزونسالم و پيام معشوق تمنّ
  :گويد مي

ه چون سنبلنسيم نو بهار آمد پريشـان طر  
  صبوحي نرگس مخمور جام آورد مستان را

ديوانه اگر اميد وصال محبوب را دارد بايد صبر و تحمل پيشه كند و خيال آبرو هم 
  :اين جذبه را حزين بدين صورت ظاهر كرده است. نماند براي او باقي

  برون از خرقة ناموس و نام آورد مستان را  دريدنهاي جيب غنچه از باد سحرگاهي  
هنگام پيام وصال محبوب، برپا شدن جشنهاي شادي و مسرت هم الزم است و در 

 محفل سرود و شمع آراستن، باعث اظهار مسرت و پذيراي معشوق ,چنين موقعي
معشوق حزين . آرايند كرد كه در محفل صوفيانه بزم سماع هم مي نبايد فراموش. است

  :گويد  حزين ميمحبوب حقيقي است كه در سراسر عالم وجود دارد و
  دو عالم خلوت يار است مطرب پرده را سركن

  سـروش خاص او در بزم عام آورد مسـتان را
اين است كه . كند كاربردن صنعت مطابقه لذّت ديگري پيدا مي ه ب,در بيت مذكور

الزم است و در بزم عام پرده سركردن مطرب لطف ديگري دارد؛ » پرده«براي خلوت 
  .ركردن پرده، سبب افشاي رازهاي سربسته خواهد شدچرا كه در بزم عام س
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عاشق هنوز پايبند دستور شرعي . در عرفان، شريعت هم مرتبة مخصوصي دارد
را تماشا سجود است و در حالت نماز هم جلوة محبوب در  وقت سحر  بهاست و

  :بيت ضبط كرده استاين ت را در حزين اين كيفيِّ. كند مي
  ت چنين سازيسحر در پاي خم بوديم سرمس

  خيــال قـامـت او در قيــام آورد مســتان را
حزين .  تفريق مذهب و ملّت و رنگ و نسل را مقامي نيست,در منزل عشق

  :گويد مي
  كه مورلنگ همراهي كند چابك سواران را  آن ماند  بهياران  سلوكم در طريق عشق با  

  :كند ن مياين صورت بيا  بهحزين در بيت ديگر اين تفاوتهاي مختلف را
  لـب سـاقي خـيـاِل صـلح شـيخ و بـرهـمن دارد

  جام آورد مستان را  بهشراب كفر و دين سوزي
  : ديگر گفته استيدر بيت

  نزاع كفـر و دين برخاسـت تا برقـع برافكندي
  كند شيخ و برهمن سجده آن محراب ابرو را

  مرشد و سالك و عارف كامل
دن و آموختن حاصل شود، بلكه احساس در حقيقت عرفان چيزي نيست كه از خوان

منزل مكاشفه و   بهشود و آهسته آهسته خود پيدا مي  بهدروني و باطني است كه خود
  .رسد، جايي كه خطرات گم كردن راه هم وجود دارد حال مي

 »مرشد«نام   بهزبان فارسي او را پير و راهبري است، كه در  به احتياجبنابراين
 ,تصوفچنان بلند است كه وقتي ارباب يه، مرتبة مرشد آند صوفزنشناسند و در  مي
هاي كيف و سرور، جام و سبو،  واژه ا بخواهند اظهار نمايند، الضمير خود را مي في ما

مغان  نام پير بهراهنما از مان آن زكنند و در  ميكده و پيمانه بيان ميساغر و مينا، 
  .كنند مي ياد

  :قول علّامه شبلي نعماني به
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 رندي و سرمستي مربوط بودند  بهها كه  اين است كه آن همه واژهتصوفز اعجا”
  .١“ترجماني حقايق و اسرار وابسته شدند به

، نقل، جاي مرشد، لفظ ساقي و لوازم ميخواري، ميكده، جام، سبو، شيشه، صراحي به
گزك، نشئه، خمار، صبوحي، مطرب، نغمه، سرور و اين همه را در شعرهاي عرفاني 

برند و اسرار و رمزهاي رقيق  كارمي هتوضيح مدارج و واردات عرفاني ب نيم كه دربي مي
  :نمايند اين همه واژه ظاهر مي  بهعرفاني را

باالخره بر عاشق آن حالت . بينيم اين همه احوال را ما در شعرهاي عرفاني حزين مي”
آن وقت بين آيد و  اما درنظر نمي. جا وجود دارد شود كه معشوقش در هر جاري مي

  .“ماند مي عاشق و معشوق فقط حيراني و پريشاني خاطر باقي
  :گويد حزين مي

  ميان ماه و تو صد پرده حايل افتاده است  در تنـي و هنـوزبصـر و روح چـو نـور و   
  :كند اندازة استفسار ظاهر مي  بهاين حيراني و پريشاني خاطر را حزين

 اي يار نه در كوچه و بازار، كجايي؟ گهت كوچـه و بازار با آنكه بود جلوه
  :دساز  ميآشکارهمين خيال را در جاي ديگر بدين صورت 

  اما نتـوان گفـت كه جانـانه كـدام اسـت  سر تا سر اين دشت پر از جلوة ليلي است  
 كامل است تا بر عاشق زار، يعارف  بهدر گشايش رازهاي سربسته، حتماً احتياج

 الزم است كه عاشق هم در جستجو و تالش بنابراين. كند نادراك اسرار الهي را آسا
حزين اين احساس را در اين شعر . خود و سرمست و گم كند محبوب، خود را بي

  :چنين توضيح داده است
 مسـتانه بگو رمـزي بگشـاي معما را ساقي قدحي درده از خود بستان ما را

براي آن .  هشياران نيستدرك اسرار الهي يا ديدار جلوة محبوب حقيقي، قسمت
  :چنانكه حزين گفته است. حالت، تحير و سرمستي هم الزم است
 زدگان دانند آن عارض زيبـا را حيرت گنجد در ساغر هشياران اين نشر نمي
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تر  هر طلب، افزون نشيند، بلكه با اي است كه تشنگي او فرونمي عارف الهي تشنه
زين ببينيم كه سراسر از بادة عرفان لبريز اين حالت تشنگي را در يك غزل ح. شود مي

  :است
  ابــر كفــت بنــازم فيــضي بيــار ســاقي 
  برخيز و جلوه سركن بگشاي حور مشكين     

  روي كـارم  ساغر بده كـه آيـد آبـي بـه        
 از شـيوة نـگاهـت وز جـلـوة جمـالـت

  گرد سـرت بگـردم جـامي بيـار سـاقي      
  بعد از دم بهـاران شـد مـشكبار سـاقي        

  ل غبـار سـاقي  از زهد خشك دارم در د  
 مي در پيـاله دارم گل در كنـار سـاقي

  اوراق زهـد و تقـوي بر باد ده حزين را
  از خـون توبـة ما بشـكن خمـار سـاقي

هاي ساقي و ميكده، جام و مي، نشئه و خمار، خم ابرو و طاق ميخانه باهم  واژه
خواهم دو  اما مي. ميابي جا مي مهاند كه در بيان راه طريقت، در شعرهاي حزين ه مربوط

  :سه بيت ديگر را همينجا نقل كنم
  طاق ميخانة مستان خم ابروي تـو بـود        

 سازد چشم فسون مي نشئه در طينت مي
  صاف پيمانة عرفان رخ نيكوي تـو بـود        

 ها نرگـس جادوي تو بود سـاقي ميـكده

  آزاد از شريعت
پيش عرفا، بين گبر و . دمان بعد از ادراك اسرار الهي، عارف كامل پا بستة شريعت نمي

كند؛ خواه  هر سو، محبوب خود را ديدار مي  بهنماند؛ چون او نمي مسلمان تفاوت باقي
جا معشوقش حضور دارد، و در آواز محزون مؤذن و در  مهدر كعبه و خواه در كليسا، ه

  .شنود صداي ناقوس كليسا، عاشق صداي دلنواز معبود حقيقي را مي
كند ين الفاظ بيان ميا ات را بحزين اين كيفي:  

 صاحـب دالن شــناسـند آواز آشـنا را خواه از لب مسيحا خواه از زبان ناقوس
حزين گفته . ماند رسد كه دل تابع عقل نمي  مييآن منزل  بهطبع آزاد مرد عارف

  :است
 دانم ولي من كافرم گر سبـحه از زنار مي ِزكف در عاشقي سررشتة دانش رها كردم

  :گنجد عارف قيل و قال شيخ و برهمن نميدر خاطر 
  لب سـاقي خيـال صـلح شـيخ و بـرهمـن دارد

  جام آورد مستان را  بهشراب كفر و دين سوزي
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بندي رسوم فقط تصنّع و رياكاري و يحتّّي در اطوار طريق شيخ و برهمن پا
  :گويد  مي است واي تصور كرده حزين دل شيخ و برهمن را بتخانه. ظاهرداري است

  دانـي تـو در بتـخـانة انديشــة ديـني نمـي
  داند دل گبر و مسلمان را كه عارف كعبه مي

 يابي كه كند كه بيا و شهيد عشق شو كه در آن لذّتي مي و زاهد خشك را دعوت مي
  :توان يافت آب كوثر نمي به

 لذّت شهد شهادت است كوثر كجا به ن و بـبينـغ گلو تر كـآب تي زاهـد به
داند و  بند شريعت است، دفتر فتاوي را مرضي رضاي حق ميياعر آزاد پاچون ش

  :گويد مي
  اي قاضي اگر خواهي گردد ز تو حق راضي

  رو آتــِش مـي در زن ايـن دفتـِر فتـوي را
رسد كه در بتخانة دل عاشق،  منزلي مي  بهدر طلب حق و يا در منزلهاي عرفاني

  :گويد زين ميح. شود عكس معبوِد حقيقي جاگزين مي
 كعبه لبيـك زند بر در بتخانة ما داغ سوداي تو دارد دِل ديوانة ما

رونق كون و مكان با شمع كعبه و بتخانه نيست، بلكه جلوة محبوب است كه پرتو 
  :آن كون و مكان را روشن كرده است

  عـالـم آراسـت فـروغ رِخ جـانـانة ما  شمع ظلمتكدة كعبه و بتخانه يكيست  
 رسد، آن مقام مي  بهشود و صوفي  بر عارِف كامل، عرفان الهي ظاهر ميوقتي كه

  :گويد بيند و مي كند، جلوة محبوب مي سو نظاره مي هر به
 عالم همـا عيـان اي پرتو رخ تو به ايست دار مهر تو هر جا كه ذره آيينه

  اَنَاالحق
ود را از محبوب خود تواند خ عارف باهللا نمي. شود منزلهاي عرفاني همينجا تمام نمي

رسد اينجا مي  بهخودي ر كند و در حالت بيجدا تصو:  
  دانـم دانـم نمي جـدا از موج دريـا را نمي  دانم دانم نمي ز خود دور آن دل آرا را نمي  
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افتد، منصور حلّاج  و آن وقت كه حجاب من و تو از ميان عاشق و معشوق مي
حزين، منصور صفت، از رفتن سوي دار . شود ميدار  و بر سر آن بر» اَنَاالحق«گويد  مي

  :گويد ابايي ندارد و مي
 منصور صفت بر سر دارست دل ما زين جرم كه شد پرده در راز محبت

حكم كفر دارد و گناه عظيمي است، اما پيش صوفيان، » اناالحق« گفتن ي دينلحاظ به
  :حزين گفته است. اناالحق گفتن جرمي ندارد

 اين پردة مخالف در گوش دل موافق آيــد از در و بـام ق مـيآوازة اَنَـاالحـ
اي در  امه حزين در علم موسيقي هم مهارت كلّي داشت و رسالهبايد دانست كه علّ

در شعر باال از علم موسيقي استفاده كرده، لفظ مخالف و . علم موسيقي هم نوشته بود
در لغت، . يادتر شده استكاربرده كه لطف شعر ز  بهگوش دل موافق را بدين صورت

آيد كه براي  مي» اناالحق«از در و بام صداي . معني صوت موسيقي است  به»مخالف«لفظ 
  :گويد لذا حزين مي. عاشق خوش است، اما بايد كه عاشق پرده سنج هم باشد

  گر پرده سنج عشقي بگشاي گوش و بشنو
 در گـوش دل گـداي خـرابـات عشــق را

  ق منصـــور و دار هـر دوگوينـدة اَنَـاالحـ
 انّـي اَنَـــااهللا از در و ديــــوار آمـــــده

  وحدت وجود
وقتي كه بر عارف كامل، نشئة . الوجود از مراتب روح است در شعر عارفانه وحدت

داند كه در اين جهان  بيند و مي جز جلوة صانع مطلق چيزي نمي كند عرفان غلبه مي
 كه هست ابيات متعددي ,در غزلهاي حزين.  نيستماسواي وجود باري تعالي چيزي

حضرت موسي   بهواقعة مربوط. كند كه دل حزين از بادة عرفان لبريز بود اين را ثابت مي
نگرم  هر سو كه مي  بهگويد كه حزين مي. و جلوة باري تعالي روي كوه طور، مسلّم است

  :آتش سوزاني است
  نگرم آتش سوزاني هست رف ميهر ط  منم آن موسي سرگرم مه در طور وجود  

هر سو كه نگاهي افكند جلوة   بهچون. معني جلوة باري تعالي است  بهسوزان، آتش
  :گويد حزين مي. تالش و جستجو نيست  به احتياجبنابراين. محبوب است

 اي كاشــانة اوســت دل هـر ذره نشان ز آن يار هر جايي چه جويي



  ٣٣٠  قند پارسي

  

در طرز . ماند مين  عاشق و معشوق باقيبراي غريق عشق، تفاوتي ميان عشق و
  :حزين

  چون وصـل در نگنجد هجـران كجاست اليق
  آري كي است اينجا معشوق و عشق و عاشق

  :حزين گفته است. و اكنون در خاطر عاشق تمنّايي نيست
ــده  ــار آمـ ــاس طلبكـ ــوب در لبـ   مطلـ
  مســتور بــود چهــرة زيبــانـگار مـا    

 يستجز يار هيچ كس سِر بازار عشق ن

ــه  ــود را ب ــده   خ ــتار آم ــاز پرس ــد ني   ص
  وار بــر ســر بـــازار آمــده   مســتانـه
 هـاي خـريـدار آمـده شـيوه يوسـف به

  :كند لوجود را حزين بدين صورت حل ميا تمسئلة وحد
 خـرد پيـِر خرابـاتي ديـوانـة اوسـت عشقست كه عالم همه افسانه اوست

  :گويد جاي ديگر مي
  غر و هم باده و هم مستهم شيشه و هم سا

  هم ساقـي و هم نايـي و هم نـاي و نوايـي
شود  گذشته از واردات عشق، چند نكتة عرفاني ديگر هم در بيتهاي حزين يافت مي

كه شاهد طبع عرفاني شيخ علي حزين است، اما اين مقالة مختصر، متحمل تفصيل آن 
مثالً در ميدان عرفان، . كنم اكتفا مياين عنوان از  بر نقل نمودن چند بيت بنابراين ؛نيست

  .ا، صبر و فنا هم در اوصاف يك عارف كامل الزم استقناعت، استغنا، تمنّ
  اترك تمنّ

  نه آزي هست پيش من، نه مستقبل خوشا حالم        
  چيـنم   ز رنج و راحت گيتي گل مقصود مي       

 كنـد آيينــة دل را نظـر بســتن مصفّــا مي

  روز و فـردا را   ام ام   يكي از قطع خواهش كرده    
  ا راام از پـــاي دل خـــوار تمنّـــ بــرون آورده 

 تماشـاهـاسـت در پرده همي ترك تماشـا را
  :گويد در يك غزل ديگر مي

 بجز ترك تمنّا گر تمنّاي دگر دارم حرامم بعد احرام ره فقر و فنا بستن

  صبر و قناعت
» اندك چيزي  بهراضي شدن«معني لغوي آن . در ضمن استغنا، صبر و قناعت هم هست

شود و  نياز مي گفتة حزين هر كه در خاطرش قناعت باشد، از طلبهاي ديگر بي  به.است
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سبب قناعت هر دو جهان تابع   بههاي كون و مكان فارغ است و مرد قانع از رنگيني
  .مثل مورلنگ كه حاجت ياري سليماني ندارد. اوست

  :گويد حزين مي
 ملك سليمان چه حاجت است مور مرا به زير نگين قناعـت اسـت كون و مكان به

  فنا
 عارف كامل، جهان فاني است، اصالً هيچ حقيقت ندارد، بلكه زندگاني مثل قيد در نزد

  :گويد حزين مي. و بند است
  مـن صـيدم و دام زنــدگاني  

  مزاق پخته مغـزان     باشـد به 
 دارد اجل از حيات من ننگ

ــدگاني  ــدام زنـ ــدان مـ   زنـ
ــدگاني  ــام زنـ ــشة خـ   انديـ

 ـدام زنـدگـانـيـك م بهازـنـ
  :شيخ سعدي در همين مضمون غزلي سروده است

ــي ــدگاني  اي ب ــرام زن ــو ح   ت
 روي خوش تو زنده بودن بي

  تـو كـدام زنـدگاني       خود بـي  
 نام زنـدگاني مرگ اسـت به

در غزل شيخ سعدي رنگ عاشقانه غالب است، اما در غزل حزين رنگ عرفاني 
  .ظاهرتر است

رسد خود را در عشق محبوب حقيقي فنا  مرتبة كمال مي هبمرد عارف كامل وقتي 
  :گويد حزين مي.  استتصوفكند و فناي في اهللا منزل آخرين  مي

 خود كردن از نفي خود دل آرا اثبات به تا خود نكند فاني صوفي نشـود صـافي
  :گويد در يك بيت ديگر مي

 داني ِستان چه مي لاي از د تو دل نداده دانـي بقــيه جســم و جهـان چـه مي
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