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  دهيچک
، عالم، عارف، شاعر، و مبارز قرن دوازدهم يجين الهي حزي علمحمدخ ي شعلّامه
) ه ۷۰۰ (يالني از سالله زاهد گيو. ا آمديدن  بهدر اصفهانهجري  ۱۱۰۳ در سال يهجر

 »ان بنارسيفاطم«ر  که ديگاهمو در آرا. وستيلقاءاهللا پ بههجري  ۱۱۸۰بود و در سال 
دانشمند و اي  ن در دامان خانوادهيحز. خاک سپرده شد  به خود درنظر گرفته بوديبرا
 يشهرها ي بهين سفرهايحز. فرا گرفتن علوم مختلف پرداخت  بهافت وي پرورش يقمتّ

، ير آثار ارزنده عرفانين مسيدر ا. ه و حجاز و عراق داشته استقار ران و شبهيمختلف ا
دب  عاشق و اهل اينکه عارفي عالوه بر ايو.  نموده استتأليف ي و ادبيخي تار،يمذهب

  .و شعر بود، عالم هم بوده است
  .ن، عرفان، عشق، علم، ادبي حز:يدي کليها واژه

  مقدمه
ن از نوادگان ي حزيخ عليش  به و معروف»نيحز« بهصطالب متخلّ ي بن ابيعل محمد

ن ي از استادان حز.٢ا آمديدن  بهاصفهان در ير قم۱۱۰۳ در سال ,١يالنيخ زاهد گيش
 تحصيل خود را ين از چهار سالگيحز . اشاره کردين طالقانيد حسير سيام  بهتوان يم

رآمد، والد مرحوم چون چهار سال از عمرم ب: سدينو  ميني چننيحز خيتاردر  آغاز كرد؛
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  ٤٢٢  قند پارسي

  

 که از اعالم روزگار يرازي شمحمد اعظم شاه يدر آن اوان موالنا. م نموديتعل  بهاشارت
خدمت   بهر راي که در منزل والد مهمان بود، فقيبود، وارد اصفهان شده بود و روز

ن ي مزبور بعد از بسمله ايموالنا. من حاضر نمودندي تيم از روي شروع تعليشان، برايا
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∩⊄∠∪ (#θ ßγs)øÿtƒ ’Í< öθs% ∩⊄∇∪«ي مخطّي ,ي در دو سال سواد خوان,١ل يتحص  به مفرطير آمد و شوقس
 او.  پرداخت…، منطق، فلسفه و چون فقهيخواندن علوم  بهبعد از آن و ٢.حاصل شد

 بپردازد و او را يشاعر شعر و  بهل نبود اوياينكه پدرش ما  با.شعر داشت ي بهاديعالقه ز
. شعر گفتن كرد  به شروعين در همان اوايل جوانيداشت، حز يشعر باز م  بهاز گرايش

كه  بود يپس فرصت خوب. نشين شد زير افتاد، دستش شكست و خانه  به از اسبيروز
الهيجان سفر كرد   بهخويشان  با ديداري همراه پدرش، برايدر سيزده سالگ. شعر بسرايد

بود و در هر حال چه در  حزين همواره در سفر. جا ماندگار شد ت يك سال در آنو مد
 و يگاه در تنهاي  بود و هيچتأليف تحصيل، تدريس و سفر و چه در حضر مشغول

 پدر و سپس مادرش را از ي قمر١١٢٧ در سال يتوق.  نگذراندي، زندگينشين گوشه
  . شديدست  و سپس تنگي، پريشانيدست داد، دچار تنهاي

بعد از پايان . مار شديو در همان زمان ب .حزين هنگام حمله افغانان در اصفهان بود
. آباد رفت مسمت خوانسار و خر  به، از اصفهانيلباس مبدل روستاي  بامحاصره شهر، او

ا بعد از  ام,اد داشت فراموش کردي  بهخاطر اندوه بسيار، تمام آنچه را  به بعديچند
 آنچه را ي داخليحضورش در جنگها  بهتوجه  با.بهبود رفت به  حالش رو,سال کي
دست   بهحجاز، هند و عراق  به از سفري فراوانيها تجربه .آورد يشعر درم  بهديد يم

 ,ها ي، دوران سختبزرگ اين شاعر. ا داشت ري و رنجي پر از سختيحزين زندگ. آورد
، ي و استاديتواناي  با توأم,انگيز  غميهاي آفرينش واژه  با از وطن رايغربت و دور

  .کند  ميفيتوص
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٢٣

  

الن و استانبول اينكه از خراسان و گي
اند و او  مسائلي براي حزين فرستاده

هائي  شيوة معمول عالمان رساله به
اين مسائل   بهجداگانه در پاسخ

  علميت از مرجعينشان ,پرداخته است
 .زمان داردو فرهنگي او در آن 

 و ,١هندوستان رفت  بهعباسق از راه الرستان و بندر ۱۱۴۶ در سال يجين الهيحز
 تا ن شد کهين سفر ايجه اينت  وبوده است،شاه   نادر ازترسخاطر   بهن سفريگفته شده ا

 عراق و حجاز و يمن يها  در سرزميننيقبل از ااو .  کرديان عمرش در هند زندگيپا
 در ي طبق گفته بهبهان. اقامت گزيدي در ابتدا در دهلني حز. كرده بوديزندگ
قول   به، هشت سال واالحوال جهان نما مرآت
نحو   به روزگار راي چهارده سال در دهليبرخ
آمدها و روزگار  شي از پيو. سر برد ي بهشخو

 ,احوال خيتار در کتاب ي گزارشيخود در دهل
 در و .قلم سپرده است  بهنيحز خيتارا ي

آباد هند بود  در خدايتآخرين سفر، مد .
  دوست داشت،يلين شهر بنارس را که خيحز
ها  يخاطر سخت  به٢.ديعنوان اقامتگاهش برگز به
.  دوباره بيمار شدنيحز , از وطنيغم دورو

گفته وطن بازگردد؛   بهاو آرزو داشت كه هر طور شده. ملتان هند رفت  به بعديچند
اه يدر رفتن از خاک س  بهده عازميآباد رس ميعظ  بهمقدار تا يچند بار آن عال: شده است

 وبا، دسته يدر شهر، بيمار. ت يافتاش شد ي بيمار، و٣ر مساعدت ننموديهند بود، تقد
الهور رساند و   بهرنج و تالش، خود را  باحزين. برد يكام مرگ م  به مردم رادسته

ق در  ۱۱۸٠ا توان حركتش نبود و در سال گردد؛ ام ايران باز  بهخواست از راه افغانستان
  .همان شهر دفن شد در درگذشت و بنارس

ات خود در بنارس که ي در نوزده سال آخر حيجين الهي حزيعل محمدسکونت 
يدادهايعه بود، از روي شيابهاتحت حکومت نوي و ادبي مذهب,يات فرهنگي در ح مهم 

ـ  ز در جوار آن استي نم خاني ابراهيل عليخل آرامگاه او ـ که مدفن .٤ن شهر استيا
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  ٤٢٤  قند پارسي

  

ز ير مسلمانان ني سا,انيعيوه بر شار آن، عال است که زويارتگاه مهميدر بنارس ز
ار يع در آن سامان نقش بسيج و اشاعة تشي او در تروين و درسهاي حضور حز.١هستند

٢ داشتيمهم.  

  يجين الهي حزي وشعريگاه ادبيجا
او در حد   شعر,٣ استي آخرين شاعر پرآوازه سبك هنديترديد حزين الهيج يب

دانند ي صائب مة او را همپاييآيد و بعض يشمار م  بهل اين سبكشاعران درجه او .
 كه ساده و يسبك عراق ي بهها گاه ن سرودهيهايش بر دو گونه سروده شده است؛ ا غزل

ت اهمي. طرز معمول روزگار خود اوست  بهار است، و گاه موالنا و عطّةشيو  بهصوفيانه و
. شمند است نازك خيال و دانياو شاعر.  استيسراي و شهرت او هم در همين غزل

 يسعد  بعد از.٤، بلندترين پايگاه را داشته استيحزين در روزگار خويش، از نظر ادب
تر از ي نکرده، نثرش بهتر از شعرش و شعرش عالين برابريحز  باکدام از فصحا چيه

  :اد کرده استين ين را چني حزالشعرا اضير ة در تذکري واله داغستان.٥باشد ينثرش م
 ه سخن راين وجود ندارد و پاي زمي مثل او در رويالحق امروز سخندان”
  .٦“زند  مير رفعتش پرشه در تصويده که شهباز اندي رسانييجا به
  . داردالسالم هيه اطهار علز در مدح ائمي ني است که اشعاريعي شيعارف او

  : اين غزل استيمشهورترين اشعار حزين الهيج
  اي واي بــر اســيري کــز يــاد رفتــه باشــد

  داغ او چــو اللــه  بــادمــي کــه تنهــا،آه از 
ــد  ــستون نيام ــشه از بي   امــشب صــداي تي

  تيـغ حـسرت يـارب حـالل بـادا       خونش به 

 ــي ــد ص ــده باش ــهدر دام مان ــداد رفت    باش
  در خون نشسته باشم چون باد رفته باشـد        

  خواب شيرين، فرهـاد رفتـه باشـد         شايد به 
ــه باشــد    صــيدي کــه از کمنــدت آزاد رفت

                                                   
  .١٣٦٣ ص ،هاي فارسي تاريخ تذکرهگلچين معاني،   .1
  .١٦٣ ، صزندگينامه مشهورترين شاعران ايرانمي، کري  .2
 .١٠٨ ، صشاعري در هجوم منتقدان شفيعي کدکني،  .3

 .١٠٥ ص همان،  .4

 .٨٨ ص ،آرايش محفل افسوس خوافي،  .5

 .٢٠٠ ص ،الشعرا رياض واله داغستاني،  .6



  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٢٥

  

ــت را   ــر دلـ ــازم خبـ ــاکي سـ   از آه دردنـ
  رحم است بر اسيري کـز گـرد دام زلفـت؟      
  شادم که از رقيبان دامـن کـشان گذشـتي        

  است امروزکوه و صحرا»حزين«پرشور از 

  وقتي که کوه صـبرم بـر بـاد رفتـه باشـد            
ــد    ــه باش ــاد رفت ــدواري ناش ــد امي ــا ص   ب
  گو مشت خاک ما هم، بر بـاد رفتـه باشـد        

 اد رفته باشدـد فرهـته باشـون گذشـمجن
 يجا ي بهبهاي  داشت آثار گرانياش آشناي همه علوم زمانه  باكه تقريباًاز حزين 

  .مانده است
ده براي آن امام اشعار فراواني سروان ان و محبيعي از شيکيعنوان   بهنيهمچن وا
  :است

  حصن ايمـان در مدينـه علـم       
ــارون   ــرير ه ــش س   يداده حق

  شـده منـصوص سـرور احــرار   
  يها دعا كنت مـن لـه المـول        

 گفت وال من واالهپس از آن 

ــم    آن گــران لنگــر ســفينه عل
  يچـه قـارون   رفته خصمش بـه  

ــضور مهــاجر و انــصار     در ح
  ي وليـــــه االولـــــيفعلـــــ

 تيغ من عاداه رانده خصمش به
،  داردالسالم هي عليث معروف در خصوص حضرت علياحاد  بهن شعر اشارهيکه ا

 انا مدينةالعلم« العلمنةيحديث مد .عه آورده شده استيت و شسنّ که در کتب معروف اهل
 مبرتلة هارون من  مينيعل«، حديث منزلت ١» باا فمن اراد العلم فليات البابيو عل
م سلّ ه و اله وي اهللا عليامبر اکرم صلي، که پ، حديث مواالت٢»ي بعد اال انه ال نيبيموٰس

م وال من  مواله اللهيمن كنت مواله فهذا عل« :الوداع آن را فرمودندةحجدر بازگشت از 
ر ير کبي هم در تفسيفخر راز  و٣»وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله

 را گرفت و السالم هي عليم دست علسلّ وله آه و ي اهللا عليامبر اکرم صلّيپ: سدينو يم
 را دوست يا دوست بدار هر که عليخدا.  اوي است موالي عل,فرمود هر که موال منم

  .٤ بدار هر که او را دشمن دارددارد و دشمن
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  ٤٢٦  قند پارسي

  

 و يثان ةقيحد و دل ريصف، اشعار وانيد، شعرا ةتذکر  بهتوان ي منيحزاز آثار 
ت  وضعييو.  را نوشتيخ صفوياو در هند بود که تار . اشاره کردنيالعاشق تذکارات
حزين اشعار خود را در  .دهد ي شرح من کتابي در ا در زمان حمله افغان رااصفهان
پايان  به ق ١١٥٥ كرده كه چهارمين از آن دواوين را در سال ي گردآورييها ديوان

  .١رسانيده است
 يكصد و پنجاه و پنج هجري بود هزار و

 يوان چارمين سپرـت نسخه ديـكه گش
خورد و  يچشم م  به و غزل و قطعاتيدر ديوان موجود انواع شعر از قصيده و مثنو

  :در دل خوانندگان كرده است خود يثير غزلهاأت  بهاو خود اشاره
ــي  ــشن معن ــست گل ــل م   بلب

 انـريشرـنه جگــك سيــنم
   من اسـت   يشناآطبع بيگانه   

 ن استـ ميراـزبان غزلس به
 ي و انوري و نظاميشاعران بزرگ همچون عنصر  بايسراي  در قصيدهن خود رايحز
ر ستايش داند و د يمهمسان  ي اصفهانالدين  و كمالي و حافظ و سلمان ساوجيو سعد

 شاعر عرب را از همرديفان يم مهيار ديلمسلّ اهللا عليه و آله و يخاندان پيغمبر اكرم صلّ
  :شمارد يخود برم

  يعيٰس  از معجز سخن ماند روح اللهي به      
  عنصري بـود نـام شـاهان غزنـوي را        از

  ا بروزگـــاران آل بويـــه رفتنـــد امـــ  
  سلجوقيان گذشـتند امـا ز انـوري مانـد         

ــا    كــالم ســعديدور اتابكــان رفــت ام
  هاي سلمان   ست از نكته   ذكر اويس باقي  

 كنـاند ليـلي نمـري را نسـفّـاه مظـش

  دانـي  ي كليم حق شد از فيض نكته      موٰس
  از گنجــوي بــود يــاد بهــرام شــاه ثــاني
  دارد روانــشان شــاد مهيــار ديلمــاني   
  نــام بلنــد ايــشان بــر لــوح ايــن زمــاني

  آب زنــدگاني  بــاپــرورده نامــشان را 
  اق اصــفهانيد خلّــنــام تكــش دهــد يــا
 د شمع دودمانيـهر مصرعي ز حافظ ش

  حـزين را   راه سخن نبودي در حـضرتت     
ــساني    ــد طيل ــودي امي ــر نب ــو اگ   از عف
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  يجين الهي حزيگاه علميجا
شمار   بهي و اديبان و هنرمندان بزرگ ايران عالمان ازتوان يحق م  به رايحزين الهيج

دانش و ادب را روشن  اغ علم وط سخت، چريکه در حوادث گوناگون و شرا آورد،
. دانند ي مي از شاعران سبك هندياغلب اهل فضل در ايران، حزين را يك. نگاه داشتند

او بر .  اوستي شخصيت فرهنگابعاد از ي، يكي شاعريالبتّه حزين شاعر بوده است، ول
 ير فراتر از پايگاه شاعي ويدر حقيقت مقام علم ,ط داشتهش تسلّيتمام علوم زمان خو

 و ي نبوده و اين يك كشش ذوقي افتخاري وي براياوست و چنانكه خود گفته شاعر
  .١استجاد نموده ي را اوردن اشعار آ پديده انگيزي بوده است كه در ويروح

  :گويد  مياو
  خــدايي كــه از اشــارت كــن بــه

  كه مرا شعر و شاعري عار است      
ــت   ــزين ذلّ ــتم ك ــا خواس   باره

 ملب رسد به خواست، مي نكته، بي

ــاري  ــوده معمـ ــالمي را نمـ   عـ
  كـاش بـودم ازيـن هنـر عـاري     
  دوش خــود را دهــم ســبكباري

 ٢تاريـت نغز گفـچون طبيعيس
  .٣ مهارت داشته استزي ني و شاعر پروري، در شعرشناسيحزين عالوه بر شاعر

 و ي نقد ادبييكي از پرشورترين نهضتها  بهآنكه خود خواسته باشد يهمچنين ب
 چنين ي پس از جامالغرائب مخزنعقيدة صاحب   به.٤ زده است دامنيتاريخ شعر فارس
 الشعراء رياض كه در يواله داغستان .است نيامده ي سخنورهعرص ي بهور شاعر مستعد مايه

 گيران بر حزين قلم آورده و در گزارش سخن خرده به خويش شرح احوال و آثار حزين را
  :گويد يصراحت م هاو دارد، ب  با كهييها رغم ناهمدلي ي كرده است، عليدست گشاده
  .٥“ زمين وجود نداردي مثل او در رويالحق امروز سخندان”

  . جزو سرآمد سخنوران عالم است زمانو شيخ در اين
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  ٤٢٨  قند پارسي

  

 استقالل ي دارايو. اند  است كه خود صاحب انديشه و تحليل ويژهين از كسانيحز
  .١ استي و ذوقيفكر

، فتنة ييك:  در تاريخ ايران مصادف است بزرگي سياسفاقاتّدو   بانيحز روزگار
، يخود ديده است؛ و ديگر  به مانند آنيا تاريخ ايران كمتر حادثه: اند افغان كه گفته

 در چنان .٢ نبودي صفائيو  با او كه از قضا شيخ رايسلطنت نادرشاه و تاخت و تازها
 يسوي ي بهن از سوي و گريختيجائ ي بهنقل مكان از جائ  با كه همراهيروزگار و در زمان

 عام و ه فراوانش چنان درخشيد كه شهريها ها و قابليت واسطة شايستگي  بهبود، حزين
 دانش ة آوازدر همه جا كه در بازار علم و فرهنگ افتاد، ي كسادةهم  باخاص گرديد و

عنوان يك مقتدا و مرجع در مسائل   بهميان معاصرانش  او بلند بود و دريو فرهيختگ
خواندند و سخنانش مسموع بود  يآثارش را م. شد ي شناخته ميدبا و يفرهنگ و يعلم

 ياينكه از خراسان و گيالن و استانبول مسائل. رفت يقلم م  بهاعتنا و اعتماد و سزاوار
اين   به جداگانه در پاسخيهائ شيوة معمول عالمان رساله  بهاند و او  حزين فرستادهيبرا

 .زمان دارد او در آن ي و فرهنگي علمتز مرجعي انشان ,٣مسائل پرداخته است
 از ي يكعنوان  به او رايكنيم تا سيما يشاره ما از شخصيت حزين يجوانب  بهدر اينجا

دهد که  يكارنامة حزين نشان م ي بهنگاه. ميکن نظاره ي بيشترييمتكلّمان شيعه در روشنا
 خودش رتعبي  بهات ويه او در خصوص مباحث اليتهايال از فعي توجهمقدار قابل

ده ي فراوان دي كالميها ميان آثار حزين، نگارش در. باشد ي م٤»غوامض مسائِل إلهيه«
 ياإلمامة، بشارة النبوة، الرد علَ ابطال اجلرب و التفويض، اإلغاثة يف:  چونيشود؛ آثار يم

املصدقني بالسعادة  اقسام ة رسال تابعين،ي ابطال تناسخ براة، رسالالقول باألقانيم  يفيالنصار
 حصر ضروريات دين، رساله ة، رسالي حسن و قُبح عقلة امامت، رسالة، رسالاُألخروية
، رساله در ي، رساله در تحقيق معاد روحانالعادات و املعجزات و الكَرامات خوارقدر بيان 

ل، كتاب بالس ححدوث و قدم، رساله در حقيقت نفس و تجرد آن، رسالة قضا قدر، فت
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٢٩

  

, محمد محسن رازي, ناطقي استرآبادي
, چندربهان برهمن الهوري, باقياي نائيني

, عنايت بيگ گو، ميربندربن خوش
حسين لندني  محمد دستورنگار معروف مير

ـ فرزند عبدالعظيم حسيني اصفهاني 
و صاحب قوانين زبان ) ه ١٢٠٨متوفي (

فارسي ـ و خليل علي ابراهيم خان بنارسي 
 از ابراهيم صُحف و الکالمصةخالصاحب 

 .جمله اهل ادب بنارس بودند

ل و اَألبد و السرمد، زاأل  اإلمام، تحقيقيالنصّ علَ  و مايتعلّق به، وجوبيالبارفةمعر
األعمال، در تحقيق   شرح المقاصد، حاشيه بر اموِر عامة شرح تجريد، خلقيالتعليقات عل

سلول اهللا الم  عالَم، سيفأ توجيه كالم قدماء مجوس در مبدة، رسالهرفع شبهات المشبه
 سرنوشت و ةدربار(بن حکم و مناظراتش، كنه المرام   اعداء آل الرسول، كتاب هشاميعل

 .١) خلق اعماليقضا و قدر و چگونگ
توان  ي مالبديعهيعةود يمثنو در

عالوه  .دين را دي حزي کالميها شهياند
ن عارفانه ينکه در آنجا سخنان حزيبر ا

 يد ابن عربيعقا  بهکينزد و صوفيانه و
 ي شفاهيحزين از مباحثات كالم. ستا
  در برخورد خوديز در مسافرتهاين
ه کرد ين علم استفاده ميدانشمندان ا با

  .است
ها و  ياندوز ت در دانشدقّ با

دهد   مي نشاني ويفهرست مشايخ علم
 برخوردار بوده است، و آنچنانكه ي كالم و فلسفه از امتياز خاص, اوكه در تحصيالت

 از ديگر دانشها، در فلسفه و كالم تحصيالت يا پاره  بهدهد نسبت يها نشان م گزارش
 نزد پدر تحصيل كرده يحواش  باالعين راحكمةشرح هدايه و .  داشته استيتر شاخص

ات شرح اشارات و حواشبوده، و طبيعيرا نزد آخوند   قديمه و جديدهيات ِشفا و الهي
، و ي فَسوالدين كمال د را نزد ميرزا شرح تجريه آموخته، و امور عامي فَسويمسيحا

حسن  ، و شرح هياكل النّور را نزد امير سيدياهللا گيالن يةسينا را نزد شيخ عنا نَجات ابن
گرفته  ، فرايصوف  بهباقر مشهور محمد، و تلويحات شيخ اشراق را نزِد موالنا يطالقان

  .٢بوده است
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  ٤٣٠  قند پارسي

  

 ني حزيشه عرفانياند
  اوي شعرةن جنبيتر عرفان مشخص و , بودهيمشهورعارف   وي صوفيجياله حزين
انه او در اشعار و يت عارفانه و صوفيشخص  او،ي و فلسفيت کالميشخص کنار  در.است

د ي نبا.شود يده ميدهد، د ي که از احوال خود ميها ن در گزارشيآثارش و همچن
 يخ علي ش,دان ره دارا بودهيغ  ويخ سعدي که شي عرفانةيفراموش کرد که آن همه ما

  . هم داشته استيجين الهيحز
 رف عالوه بران شاعر عيدهد که ا  مين، نشاني حزياشعار پرمحتوا  باييآشنا

ت يعنا  باو. رسد مياي  افت تازهيدر ي به در پيا، در طول عمر خود پيدن ي بههتوج بي
عشق را ةو جليچ مانع و حجابي و بدون ه.ابدي  مياز باغ عرفان رااي  هدوست هر دم ذر 

  :ديگو  ميوان خودي چنانچه در د.ابدي مي يات الهيکند و عالم را مظهر تجلّ  مينظاره
 جستيم ازين خروش ز خواب گران همه زميـن و زمان همه عشق تو بانگ زد به

  او.ن مشاهده کرديچشم عبرت ب  بهه رايه عالين زوال و خاتمه عهد دولت صفويحز
 دارد اعتقاد ي بلندةدان عرفان مرتبي که در ميالنيادر گعارف کامل، حضرت عبدالق به

 وانشي او و ديق است که در زندگي چنان عمفعرفان و تصو  باني ارتباط حز.١داشت
گاه  چيه نمود،  ميتيعت را رعاين حال آداب شريو در ع. ان استيصورت شعر نما به

و . قت بوديقت و حقي طرو در واقع سالک. افته استيد او راه ني در عقايدي و تردشک
  :ديگو  مي در شعرشيو. ن بودي، و عشقش صادق و راستي و معنويمذهبش واقع

 از شهد هوس ذايقه عشق نفور است عاشق نشود شيفـته حسـن مجـازي
* 

 بر لبم زمزمـه عشـق زبـور دگر است چه عجب گر رود از ناله من کوه ز جا
و .  داشت توجهگريشتر از مسائل دي بي و عمليفلسفه اشراق و عرفان علم ي بهو

  :دانست ي ميقيد رمز عشق حقي را کلي و قلندرينيخرابات نش
 سـت ااز باده مگو شيشـه و پيمـانه کدام ست احق را بطلب مسجد و ميخانه کدام

                                                   
 .٢٢ ص  مولوي عبدالحق،ة، مرتباعقد ثريمصحفي همداني امروهي،   .1



  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٣١

  

 انيف را بعرفان و تصو  بهافتني چگونه آشنا شدن و راه اش و سفرنامهخ يتار در او
  :کند مي

در آن حدود حقيقت . جا عزم بلدة كازرون كردم بلدة فسا رفتم و از آن به از شيراز
 كه در آن حدود انزوا ي شيرازياِهللا شولستان سالم الكاملين شيخة قدويحال عارف ربان

خدمتش شتافتم و از آنچه تصور   به مقام گرفته بود دريافتم ويكوه از خلق گُزيده و در
.  در جهان نشان ايشان كمتر يافت شود او را زياده يافتم اوليا نموده بودم ويحال کبرا

بالجمله .  بودالِنظام قَدس اُهللا ارواحهم ـ متِسق ـ يمعروف كرخ  به تايسلسلة مشايخ و
آن مقام بود توقّف داشتم و روزها ادراک سعادت   به كه قريبيا  در قريهيچند

 طويت بود يادت و اخالص مرا كه از صفاعدم قابليت، ار  باكردم، تا آخر، يخدمتش م
سربردم   بهروز در همان مكان چند شبانه. ت و عاطفت كريمانه فرمودقبول نمود و شفقّ

نوازش   بهجا  آن بود كه در همان مقام أيام حيات بگذرانم؛ رضا نداد و از آنيو تمنّا
ده باشد ر ش اگر ميسيق حصول سعادتيبسيار رخصت فرمود و تا اين زمان توف

  :ن مضمون ناطق استيا  بهدانم و زبان يآن يگانه آفاق م ت و نظر اشفقبركات هم از
  ١دمـش ه پير مغانـكز ساكنان درگ  آن روز بر دلم در معني گشوده شد  

 که , دست ارادت دادهيخ شولستانيش  بهني حز,د کهيتوان فهم ين گفتار مياز ا
آشنا شده عرفان  وتصوف   باق اويو از طر دهيرس ي ميمعروف کرخ  بهخ اوي مشاةسلسل
 که يو سرگذشت از خالل خصوص به يل قاطعيدل: اند  گفتهي همه بعضنيا  با.است

و قبل از  .٢وند داشته باشديان پي از صوفيا سلسله  بهد کهيآ يدست نم  به,خود نوشته
و او  .دپرداز ي ميق عرفانيکشف حقا  به خاص وابسته باشد، خودةک سلسلي  بهنکهيا
عشق : ديگو  ميو شمارد  ميمعبود مردود  بهدني رسيک رهبر و مرشد را براي  بهازين

  .رساند  مي معشوقيمعبود و کو  بهعاشق را
 ٣نهد سنگ نشان ها را يشتابم در فالخن م  بايد ويت جذبه شـوق مـرا رهـبر نميـک به  
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  ٤٣٢  قند پارسي

  

د در ياز باين  بيگانه وياز را فقط از محبوب ين دارد که برآوردن نيا  به اعتقاديو
  .خواست نمود

  قدر خواهش، در چشم خلق خواري       اي دل به  
  زنـدگي داد    يک قطـره آبـرو را، نتـوان بـه         

 آزادي دو عـالـم در قـطـع آرزوهــاسـت

  قــدر حاجــت طالــب ذليــل باشــد آري بــه
  لب تشنه جان سپارم، گـر سلـسبيل باشـد        

 يـارب دليـل باشــد, اين نکته رهـروان را
داند و   ميعي وسي دلهايند و عشق را برايب  ميعظمت  باشکوه و  باه عشق رابارگا

  :ستي عشق ني برايگاهي تنگ را جايها نهيمعتتقد است س
  دـيلک باـ فيناـد پهيـورشـه خـوالنگـ جيپ

  دان راي تنگ ميها نهينسازد عشق مسکن، س
 عارفانه و کامالً ايد طرز زندگيچ ترديه  بي و. او عشق استي زندگةدر واقع فلسف

 ي و دشواري او پر از سختي زندگ.توجه بوده است  بيييايها و مقامات دنيا و مافيدن  بهو
  :داند  ميدهد عشق است و عشق را مشکل گشا  مياو قدرت تحمل  به آنچهياست ول

  ١ ما رايکند دشوار  ميغم عشق تو آسان  ي مشکل افتادي زندگانيت گر نبودمحب  
اند كه تعبير   باز احتمال دادهيخانقاه حزين ياد كرده است ول نع از شير قايمير عل

 يها جا وجود اختالف برداشت  با.٢ آن نباشدي اصطالحيخانقاه در اينجا متوجه معن
.  استيفه سده دوازدهم هجر از متصويکي يجين الهيست که حزيد نيگونه ترد چيه

 ي صفوي علمة كه در جامعييمعنا  به,ثانفقها و محد  با حکما و صوفيه رايياگر رودررو
 در صف حكما و صوفيه قرار ي معيار قرار دهيم، حزين را تا حدود,وجود داشت

 ندارد و از همين منظر، خود يفقيه و محدث بودن حزين منافات  بااين البتّه. دهد يم
جريد و  كه خود منطق ت»ياِهللا گيالن يةالحكماء شيخ عناةقدو«گزارش احوال  حزين در

 و »عظيمه رياضات « استفاده كرده است، و صاحبيالرئيس را از محضر و نَجاِت شيخ
  :گويد ي م, بوده»يقو ملكة« و »عجيب يذوق«
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٣٣

  

  التفاتش نبودند، چنانچه رسم ايشان است نسبتشد ظاهر چون موريفقها”
  .١“دادند  ميعقايد حكما و انحراف از شريعت مقدسه به
مطرح  که در فلسفه يخاطر اعتقادات  به بتوان گفتدياشن يا در خصوص حزام

 اغراض يد از رويآن داشته است، و شا  که در کناريگر ي صوفيها شي و گرانموده يم
  .گر مورد طعن واقع شده استيد

خصوص احوال حزين، تحت عنوان  نما در األحوال جهانة در مرآياحمد كرمانشاه
  : نوشته» رد آنن او وأ از ناقصان در شيسخن بعض ذكر«

.  نيافتي طعن همكاران ِلئام رهائهبا آنكه از خَلق گوشه گرفت، باز از دشن
”ةالصال گويند كه تارک اند و مي  نيز كردهةترک صال  بهشيخ فقير را متّهماي  هعد 

اين  و حق آن است كه.  نماز كردن او را نديده استيبوده است، زيرا كه كس
وشان و كثرت فضل و علم آن رفيع مكان؛ زيرا كه  است بر عليمراحل دليل قو

 هر قدر كه هنر و كماِل »هند«تجربه رسانيده است كه در اين كشور   بهاين فقير
تر  و عجب.  بيشترانديد و عناِد ويو اصحاب ك اين شخص بيشتر است، حساد

كه آن  بامعاد نبوده است،  بهاند كه شيخ قائل  از جاهالن گفتهيآن است كه بعض
  .٢“ استآن تصريح كرده  بهدر رسالة خود بر وجه اوضح و اتم

ز و ين شناس و اهل پرهي دي مرديآن دارد که و ن نشان ازيآثار و احوال حز
  توجهز موردي او نيشگيو عبادت پ .س اسالم بوده استعت مقديشر  به و معتقديبندگ

  :ت نوشته اسي قانع تتوير علير شيچنانچه م .قرار گرفته است
ق و فّؤكار داشته بغايت م  بهالدوام اهتمام ي و ايام عليصيام دوام و قيام ليال به”

  .٣“زيست  يمرتاض م
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  ٤٣٤  قند پارسي

  

همه احوال و.  کامل بودهين عارف و سالکين است که حزيد گفته شود ايا آنچه باام 
 هدي او د١و رسائل  در شعرها و آثاريادراک اسرار اله حق و  بهدني رسيها  وراهيعرفان
  .شود مي

 صاحب ي يك ولي منابع از حزين ترسيم شده است، سيمايكه در برخ ييسيما
گر يداي  هخانقاه او اشاره کرده و عد  بهالشعرا مقاالتر قانع در ي شير علي م.رامت استک

:  در تذکره اختر آمده است.٢اند ان آوردهيم  به ارشاد و کرامات او سخنةاز مرتب
  .٣کنند  مياند کرامات از او نقل  نموده که او را مالقاتياشخاص

  :در سفينة خوشگو آمده است
فرمايد، از اين جهت مردم را  يكس قبول نم چون مصارفش عمده است از هيچ”

 حقير كه از .اهللا أعلم گمان غالب آن است كه حضرت شيخ دست غيب دارد؛ و
مالزمت  يخدمت ايشان فرستاد، استدعا  بهگوشه گزينان، اينجاست چند شعر

آب و ِگِل رحمت   به ديديا سعادت حضور رسيد، فرشته  بهچون. نمود؛ فرمودند
 مرد بزرگ و ي سراپايش يك دل دردآلود آفريده، خيليسرشته و عشق اله

  .٤“نظر آمده  بهدردمند گداختة از خود رميده
ت  عرفان شد، و مدي عمليها  وارد جنبه,ن برخالف شاعران روزگار خوديحز
 و همواره ه درون پرداختيتزک  بهدر نزد عارفان صاحب نام و صاحب دل يطوالن

  . کرده استيوه عرفا زندگيش به
  : نيز چنين آمده استالغرائب مخزندر 
 سرمه در يجا  بهاهِل بنارس، چه از فرقة هندو، چـه مسلمان، خاک پايش را”

آن   بهورفتند  يكشيدند و مردم از دور و نزديک جهت زيارت، شيخ م يچشم م

                                                   
 .٢٨-٣٨ ص ،رسائل حزين الهيجي،  .1

 .٢٣ ص ،حزين الهيجي، زندگي و زيباترين غزلهاي او شفيعي کدکني،  .2

  .٦٠ ص ،تذکرة اخترگرجي نژاد،   .3
  .٥٦ و ٥٥، چ ميراث مكتوب، ص المعاصرينةتذكر  .4



  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٣٥

  

 يالواقع جا يف. ام كردند كه من شرف صحبت شيخ را دريافته يمباهات م
  .١“مباهات است چرا كه همين كسانند كه قابل الزّياره هستند

  يآرامگاه حزين الهيج
  است كه عالوه بري زيارتگاه مهم, در شهر بنارس هندوستانيآرامگاه حزين الهيج

 دهنده نفوذ  نشاننيو ا .کنند يارت ميآنجا را ز ان نيزدوست ي ساير مسلمانان و فارس,انيعيش
زبان  ي فارسيشعرا  بهها ي هند و عالقه زياد هندةقار  در شبهي زبان فارسيفرهنگ

  .باشد يم
 هند، و از مراکز ي و تجاري فرهنگ,يخي تار مهمي از شهرها,)ا بنارسي(ِبنارس 

الت اوتارپرادش يار رود گنگ و در ا، شهر در کن استهقار ان شبهيعي ش و مهميميقد
 ييايل آري از قبايکي است که ظاهراً از نام ي معروف آن کاشيگر نامهاياز د. دارد قرار

 دارد در »براق و درخشان«اعتقاد عموم مفهوم   بهنژاد آن منطقه برگرفته شده است و
انقراض   باا ام,٢ده شديآباد ناممحمدشهر رسماً ) ه ١٠٦٨-١١١٨(ب يز زمان اورنگ

  . سپرده شديفراموش  بهن ناميان ايبابر
ان جزو قلمرو يشهر در سراسر دورة بابر. بنارس را فتح کردهجري  ٩٣٦در  بابر

ل ات مورد حمله قرارگرفت و متحمکر ه خود بيشيالج ت سوقيت اهمعلّ  بهآنان بود و
 يدر شهرهالع شد که ب مطّيز چون اورنگهجري  ١٠٧٩ در .٣ شدينيخسارات سنگ

 اشتغال دارند و »باطله کتب«س يتدر  به برهمنان در مدارس,ژه در بنارسي بو,مختلف
 روند،  ميآنجا  بهلي تحصي دور براي از مسافتها»راغبان و طالبان هنود و مسلمان«
ن معابد ي از ايکي بعدها در محلّ. ٤گونه مدارس و معابد دستور داد نيب ايتخر به

                                                   
  .٥٦، ص همان  .1
  .٣٨٦، ص ١ ج ،العالمةمرآ ،خان بختاور  .2
  .المعارف فارسي، ذيل مادهةاسالم، چاپ دوم؛ داير.  د:رجوع کنيد به  .3
 .٤٩ص  ،حصّه ادبيات فارسي مين هندوون کا عبداهللا،  .4



  ٤٣٦  قند پارسي

  

لومترها ي آن از کيباي بلند و زيها ز موجود است و منارهينک ني که ا,١ بنا شديمسجد
  ٢.ا واگذار شديتانيبر  به بنارسم ١٧٧٥/ه ١١٨٩در . شود  ميدهيفاصله د

 لکهنو، , چون آگرهي و ادبي علم مراکز مهمي ارتباطاهاز آنجا که بنارس بر سر ر
مع شعرا، ادبا و دانشمندان  تج مهميها از محلّيکي  به,آباد و جونپور قرار داشت ميعظ
 ,ر و شاهجهاني جهانگ, در زمان اکبرشاهياري بسيگو ي فارسيشاعران و ادبا. ل شديتبد

 ,ي محسن رازمحمد ,ي استرآباديناطق. کردند ي ميا در آنجا زندگياهل بنارس بودند 
ر  دستورنگا,گيت بيعنا ري بندربن خوشگو، م,ي چندربهان برهمن الهور,يني نائيايباق

) ه ١٢٠٨ يمتوف (ي اصفهانينيم حسي ـ فرزند عبدالعظين لندنيحس محمد ريمعروف م
 الکالمصةخال صاحب يم خان بنارسي ابراهيل علي ـ و خلين زبان فارسيو صاحب قوان

ز از مراکز آموزش ي بنارس امروزه ن.٣ از جمله اهل ادب بنارس بودندميابراه صُحفو 
 بنارس تا سطح ي در دانشگاه هندوي فارسادبياتن و اکنون زبا  هم. استيزبان فارس

ي اب فارسز طلّين شهر نية اي الجامعة السلفينيشود و در مدرسة د  ميسي تدريدکتر
 و ي مذهبي مطالعات و آموزشهان حال همواره از مراکز مهميبنارس در ع ٤آموزند مي

 .ا و فعال استير پون شهي همچنان در ايني علوم ديها  و حوزه,ت بودهيزبان سانسکر
بان و عالمان در آن زمان، ي شاعران و اديها تيها و قابل يستگيخاطر شا  بهنيو ا
  .باشد يم

م در سلّ ه و آله وي اهللا عليغمبر اکرم صلّيخصوص پ ن دري که حزيان مدحيدر پا
ن ي غربت زده و غمگي دلهايد که براي شا,شود يورده م آ,بتکده سومنات هند سروده

حضرت   بهلتوس  بان خود راين دل غربت زده و غمگيهمچنانکه حز  باشد،ينيتسک
  :داده است ين ميا تسکياالول يش ولياء و ستاياالنب خاتم

ــاتم ــا خ ــالنّ ي ــو بي ــالمي ت ــوار ع ــماني   ين غمخ ــور آس ــالم از ج ــو چــون نن ــيش ت   پ
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  انديشة عرفاني حزين الهيجي  ٤٣٧

  

  خـاكي نهـاد ديگـر      اي چو من نيست     آواره
  رايگان رفـت  ده سال شد كه در هند عمرم به  

  ايمســر در ســومنات دهلــي مــدح تــو مــي
 

  ا را افـالك گـشته بـاني       نـ تا ايـن كهـن ب     
ــدگاني    ــاد زن ــر ب ــداده ب ــسي ن ــان ك   زين

  زنـد خـواني     زان پيشتر كـه آيـد بلبـل بـه         
 

 منابع
، مطبع مسلم پريس، )مهتمم (سوانح عمري شيخ علي حزيناحمد خان، مولوي غالم،  .١

  . هجري١٣١٩دهلي، 
تصحيح سيد حيدر بخش حيدري، چاپ ,  آرايش محفل،مير شير علي, افسوس خوافي .٢

  .کلکته
مجموعة , مسائل زبان فارسي در هند و پاکستان و بنگالدش, انصاري، نورالحسن .٣

  .١٣٦٦ ,تهران, سخنرانيهاي سومين سمينار زبان فارسي
 کتب درسي ةل تهيئوضع فعلي تدريس زبان فارسي در هند و مسا, انصاري، نورالحسن .٤

  .١٣٦٥تهران، , ن سمينار زبان فارسيسومي, فارسي
  .١٩٧٩الهور، , علوي .چاپ ساجده س, زيب تاريخ اورنگ, العالمةمرآمحمد،  ,بختاورخان .٥
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ضميمة  به، ديوان حزين الهيجي, طالب بن عبداهللا حزين الهيجي، شيخ محمد علي بن ابي .٨

 .١٣٥٠تصحيح و مقابله و مقدمه بيژن ترقّي، انتشارات فيلم، , تاريخ و سفرنامه حزين

کوشش  ، بهرسائل حزين الهيجي, طالب بن عبداهللا حزين الهيجي، شيخ محمد علي بن ابي .٩
 اسکندر اسفندياري ـ عبدالحسين مهدوي، دفتر نشر ـ ناصر باقري بيد هندي وجبي ـعلي ا

  .١٣٧٧ميراث مکتوب، تهران، 
، تحليل و تصحيح علي دواني، تاريخ و سفرنامة حزينحزين الهيجي، شيخ محمد علي،  .١٠

  .١٣٧٥چاپ دواني، 
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 االحوال، چاپ لکهنو،ةحزين الهيجي، شيخ محمد علي، تذکر .١٢



  ٤٣٨  قند پارسي

  

  .، چاپ ميراث مکتوبالمعاصرينةتذکرحزين الهيجي، شيخ محمد علي،  .١٣
  . چاپ دوم، خيام، مقدمه و تصحيح بيژن ترقّي،ديوانحزين الهيجي، شيخ محمد علي،  .١٤
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  ١,٣٧٤، ميراث مکتوب، نشر سايه، تهران، کتابشناسي حزين الهيجيسالک، معصومه،  .١٨
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 .١٩٣٤دهلي، 
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 .٢٠٠١ رضا رامپور، ةکتابخان


