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چکیده
حزین الهیجی ،شاعر برجسته سبک هندی ،از شعر برای بیان اندیشه و احساسات خود بهره برده است .عقل،
برترین هدیه الهی ،در ادبیات ارزش باالیی داشته است و عشق ،عالی ترین مرتبه شناخت ،یکی از درون مایههای
اصلی ادبیات که همواره ستوده شده است .مقاله "بررسی و تحلیل جایگاه عشق و عقل در غزلیات حزین
الهیجی" به جایگاه عشق و عقل نزد حزین پرداخته است.حزین،عارف خردمند ،عقل را آنگاه که با عشق
الهیمیپیوندد ،ستوده است و آنگاه که در مقابل عشق و جنون میایستد ،نکوهش کرده و آن را مذموم شمرده
است .اصلی ترین درون مایه غزلیات حزین عشق بوده است که مقام باالتری نسبت به عقل دارد .شاعر ،خود و
عقل را بنده عشق دانسته است که رعایت ادب در پیشگاه عشق و خدمت به این موهبت الهی الزم است.
کلید واژهها :حزین الهیجی ،غزلیات ،عشق ،عقل.

 .1مقدمه
درباره ماهیت عقل و عشق و تفاوت میان این دو ،سخن بسیار گفته شده و بررسیهایی انجام پذیرفته است؛ ولی هرگز
نمیتوان ادعا کرد که سخن گفتن در این باب به پایان رسیده است .در ادبیات ،اثر منظوم یا منثوری سراغ نداریم که
عاری از اندیشه ی عقل و عشق و گاه تقابل میان این دو باشد مخصوصا در ادبیات عرفانی و آثار عارفانی چون موالنا،
عطار ،سعدی ،حافظ و… که به وفور دیده میشود .حزین که خود را در شمار عارفان قرار میدهد و اعتراف دارد
که شاعر عارف است:
کثرت حجاب دیده عارف نمیشود

دارند بوی یوسف ما کاروان همه
(حزین الهیجی)459 :1350 ،

پیرو مکتب موالنا است و به دیگر عارفان نامبرده ابراز محبت میکند .در غزلیات وی چشمههای روشن عرفان
نمایانگر است و از طرح اندیشه عقل و عشق در آثار خود به خوبی یاد میکند .برای اثبات این مدعا میتوان به بیت
زیر اشاره کرد:
با عارف رومی شد هم نغمه حزین کلکم

این پرده که میسنجم ،زان جان جهانستی
(همان)491 :

عقل انسان که اندیشه و تفکر از آن صادر می شود ،به عنوان هدیه الهی ،همواره راهنمای انسان در مسیر زندگی
است .عشق نیز به معنای دلدادگی ،محبت و دوست داشتن زیاد است .از منظر فلسفه در تعریف کلی عشق متعالی میل
و کشش به حقیقت ،زیبایی و خوبی است که دارای مراتبی میباشد( .اسالمی )1 :1397 ،عشق و عقل دو محور مورد
بررسی در غزلیات حزین است .حزین الهیجی ،عارفی که عشق را عنصر اصلی غزلیات خود قرار داده است .در نزد
عارفان ،عشق مرتبهای باالتر از عقل قرار دارد ،یعنی در مرتبهای از شناخت ،عقل کارساز نیست ،در حالیکه عشق
می تواند راهگشا باشد .این جدال در دیوان حزین هم نمودار است(.بهمنی مطلق و نجفی عرب )219 :1397 ،با تامل در
سرودههای الهیجی در می یابیم عقل یا خرد آنگاه که همگام با دل در راه عشق ورزی حرکت کند ،در خور اعتماد و
ستایش است( .همت خواه و همکاران)68 :1397 ،
در ادامه این پژوهش ،به واکاوی دقیق بخشی از غزلیات حزین الهیجی پیرامون عقل و عشق میپردازیم.
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 1-1پرسشهای پژوهش
نگارنده در این پژوهش بر آن است که به دو پرسش ذیل پاسخ گوید:
 -1جایگاه عقل و عشق در اندیشه حزین چگونه است؟
 -2در غزلیات حزین ،عقل و عشق در تعامل با یکدیگرند یا در تقابل با یکدیگر پیش میروند؟
 1-2پیشینه پژوهش
ادیبان به ویژه شاعران غزلسرا در هر دورهای به عشق و عقل به عنوان دو محور اصلی در غزلیات خود توجه داشته
اند ،درباره حزین الهیجی و سرودههایش ،پژوهشهای متعددی از جنبههای مختلف به نگارش درآمده که به چند
نمونه از پژوهشهایی که در غزلیات او انجام گرفته است ،میتوان اشاره داشت :
 مشیدی( )1384در مقالهای با عنوان «نگاهی به سبک غزلیات حزین الهیجی» به مهمترین ویژگیهای ادبی ومحتوایی غزلیات حزین همچون تمثیل ،تشخیص ،تناقض نمایی ،سنتهای ادبی و عشق و عرفان و آزادگی و...
پرداخته است.
 افراسیاب پور و رهگذر ( )1394در مقالهای با عنوان «مالمتیه در غزلیات حزین الهیجی» بر موضع گیریحزین الهیجی نسبت به رذایل و فضایل اخالقی و بیان دیدگاه وی تمرکز یافته است.
 همت خواه ،اسعد و قاری ( )1397در مقالهای با عنوان «جلوههای معنایی نماد "خضر" در اشعار حزینالهیجی» که با دگردیسی شخصیت خضر ،قاموس واژگانی این کهن الگوی نمادین را با متغیرهای معنایی متنوع
گسترش داده است .
 بهمنی مطلق و نجفی عرب ( )1397در مقالهای با عنوان «بازتاب عشق در غزلیات حزین الهیجی» به بررسیویژگیهای عشق در غزلیات و دیدگاه حزین دربارهعشق و ارتباط آن با دیگر پدیدههای معنوی پرداخته است .
اما قابل ذکر اینکه محققان به بررسی غزلیات حزین با تأکید مستقیم بر جایگاه عقل و عشق توجهی نداشته اند و
همانطور که بیان شد به بررسی یک جانبهعشق در غزلیات حزین الهیجی پرداخته اند.
امیداست که نگارنده در این پژوهش بتواند با کشف الیههایی از نگاه شاعر به عقل و عشق ،راه را برای انجام
پژوهشهای جامع تری هموارکند.
 .2بحث و بررسی
 2-1معرفی حزین الهیجی
حزین الهیجی از شاعران غزلسرای هندی یا (اصفهانی) در سدهدوازدهم هجری است و به هیچ گمان باید او را آخرین
شعله پرفروغ این مکتب شاعری به شمار آورد؛ زیرا تحول ارتجاعی طرفداران بازگشت به حق یا ناحق ،شاعران فارسی
را از ادامهاین شیوهشاعری بازداشت و پس از این دوره ،کسی به این طرز سخن _ که نوع خوب و سالم آن عالی ترین
نوع غزل است_ میلی نکرد مگر در دوره معاصر که چند تن از شاعران غزلسرا به این شیوه گرایش یافتند و غزلهایی
به طرز شاعران سبک هندی یا اصفهانی سرودند(.شفیعی کدکنی )6 :1342 ،
نام او چنان که خود نوشته و معاصرانش نیز به آن اشاره کردند (محمد) است اما وی به نام (علی) نیز خوانده
میشده و خود در مقدمهتاریخ خویش ،این موضوع را یاد آور شده است و میگوید :أنا المستمد بواهب المواهب :
محمدالمدعو بعلی ...و در تذکرههای معاصرین او و کسانی که پیش از وی آمده اند بیشتر نام او را به صورت ترکیب
این دو آورده اند و به همین عنوان یعنی  :محمد علی نیز شهرت یافته است(.همو )67 :1390 ،نام پدر او به گفتهخودش
ابی طالب و نام جدش عبداهلل است ونسب وی تا شیخ زاهد گیالنی ،صوفی بزرگ قرن هفتم ،میرسد .خاندان او همه
اهل فضیلت و علم بودند و او در محیط خانوادگیای تربیت یافته که همه اعضای آن مردانی از اهل دانش بوده اند.
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شیخ علی بن عطاء اهلل جد او بود که از علمای بزرگ روزگار صفوی ،دارای تألیفاتی بوده است .او طبع شاعری داشت
و با تخلص "وحدت" اشعاری سرود .حزین دیوان او را دو هزار بیت نوشته است( .همان 68 :و 67با تلخیص)
حزین همواره در حال آموختن بوده و حتی در سفرهایش همراه پدر از محضر وی استفادهها برده است  .حزین
در محضر نخستین معلمش «مالشاه محمد شیرازی» برای فرخندگی ،آیتی چند از کتاب آسمانی قرآن آموخته است.
حزین از استادان صاحب نام آن روزگار ،علوم مختلفی میآموزد .ازجمله  8سالگی علوم تجوید آموخته ،درسن 10
سالگی خالصه الحساب نزد عمویش ،شیخ عبداهلل زاهد گیالنی (متوفی به سال  1119در الهیجان ) و نزد پدرش شرح
جامیبرکافیه ،شرح نظام بر شافیه و ، ...نزد شیخ بهاءالدین گیالنی قدری از احیاءالعلوم و رسائل اسطرالب و...خوانده
است ،در محضرامیر سید حسین طالقانی فصوص الحکم ابن العربی و شرح هیاکل النور را میخواند ،نزد حکیم مسیحا
که (طبیبی مشهور بوده است) به آموزش کلیات قانون میپردازد( .همان 71:با تلخیص) چنان که از سرگذشت وی دانسته
میشود ،حزین بر مجموعه دانشهای روزگار خویش تسلط داشته و در هر کدام از علوم آن روز رساالتی نوشته است.
تذکره نویسان معاصر وی و آنها که پس از او آمده اند هریک به مقام علمی وی اشاراتی دارند و نشان میدهد که آنچه
او در خالل گزارش زندگی خود آورده است دور ازحقیقت نیست .در حقیقت مقام علمی وی فراتر از پایگاه شاعری
اوست و چنان چه خود ،گفته شاعری برای وی افتخاری نبوده و این یک کشش ذوقی و روحی بوده که در وی انگیزه
پدیدآوردن چنین اشعاری شده است (.همان)91 :
حزین ازمیان شاعران روزگارخویش و شاید در میان تمام شاعران ایران ،از حیث سفرهای بسیار و دیدن گوشه
کنار ایران و هند و عراق و حجاز زندگی اش دارای اهمیتی است و حوادثی که در زندگی او روی داده در زندگی
کمتر کسی از شاعران ما دیده شده است ،او خود در این باره میگوید «:شرح صواق و وقایع احوال من از نوادر غریب
حاالت روزگار است و تفصیل آن در حوصلهتحریر نمیآید ( ».حزین الهیجی ) 58 :1332 ،حزین در دورهفتنهافغانان،
یعنی پایان حکومت صفوی و در آغاز دورهنادرشاه میزیسته .در این دوره ایران دچار هرج و مرج و خونریزی بوده
است و از هر سو به ایران حمله میشده است و در این دوره ،زادگاه حزین یعنی اصفهان از همه جا ویران تر بوده
است(.شفیعی کدکنی 83 :1390 ،با تلخیص) نخستین صفت او که خود بارها به آن اشاره کرده است ،همت بلند اوست که
هرگز نگذاشته از احدی کمک بگیرد گرچه سالطین عالی شأن باشند (همان )83 :حزین از نظرفکری بسیار روشن
اندیش و ژرف نگر بوده است شاید نخستین کسی باشد که از وضع ناهموا ر وسخت ایران به سطوح آمده و آرزو
میکرده است که اصالحاتی به شیوهاروپائیان در کشور خود انجام دهد(.همان)21 :1342 ،
مشهورترین شاعران معاصر حزین عبارتند از :آذر بیگدلی(متوفی  ،)1395بیدل دهلوی (متوفی  ،)1133باذل
مشهدی(متوفی  ،)1123آزاد بلگرامی(متوفی 1200ق) که سبک آنها هندی یا صفهانی نام دارد و در خیال پردازیهای دور و
دراز ،تمثیلهای فراوان ،بهره برداری از واژههای محاورهای و بیان احوالهای شخصی و احساسی شاخص بوده اند .این
سبک با شاعرانی چون حزین الهیجی به پایان میرسد .البته گرایش حزین به سبک عراقی و شاعرانی چون مولوی،
سعدی ،حافظ و عراقی را نمیتوان نادیده گرفت( .شاهسواری )59 :1392 ،حزین با اینکه در انواع شعر طبع آزمایی کرده
است ،اما در غزلیات اوست که سیمای روشنی از دقایق عاشقانه و عارفانه دیده میشود که با مطالعهآنها میتوان به
دریافتهای شهودی و اختصاصی او دربارهعشق دست یافت( .بهمنی مطلق و نجفی عرب)216 :1397 ،

 2-1-1آغاز شاعری حزین
چنانکه خود اشارت کرده است وی از کودکی شعر میگفته ولی استادش او را از این کار بازداشته است اما کوشش
وی نتوانسته است چشمهاحساس اورا از جوشش باز دارد وهمواره شعرهایی میگفته و مینوشته و نهان میساخته
است .روزی در محضر پدرش گفتگو ازمحتشم کاشانی در میگیرد ویکی از حاضران غزلی از وی بدین مطلع
میخواند:
« ای قامت بلند قدان در کمند تو

رعنایی آفریدهقد بلند تو »
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پدرش به وی اشارت می کند تا مطلعی بدین گونه بسازد و اونیز فرمان را امتثال میکند و میخواند .حضار در
شگفت میشوند و او چند بیت دیگر نیز_که همچنان بر بدیهیت گفته بود_ در دنبالهمطلع میخواند که مایهشگفتی و
تحسین بیشتر حضار میگردد .پدرش به وی جایزهای میدهد و او را در کار شعرگفتن آزاد میگذارد ،اما نه بدان پایه
که وقتش را ضایع کند .از این پس حزین بی آنکه مانعی در شاعری خود احساس کند به گفتن شعر میپردازد و
تخلص "حزین" را هم یکی از استادانش به نام شیخ خلیل اهلل طالقانی به وی میدهد( .حزین الهیجی( )11 :1332 ،جهت
اطالع بیشتر رجوع کنید به :شفیعی کدکنی )27 :1342 ،از نظر شاعری ،او در سال  1132ه.ق دیوانی در چهار هزار بیت فراهم
میآورد و در سال  1134ه.ق دیوان دوم خود را با ده هزار بیت به ضمیمهتذکره العاشقین یک مثنوی عاشقانه و عارفانه
گرد میآورد .از او تا پنج دیوان شعر به ثبت رسیده است .یادداشتهای زندگی اش به مجموعه"مدت العمر" در موزه
بریتانیا موجود است .سفرهای فراوانی دارد و در هندوستان کتاب "تذکره المعاصرین" را نوشته است  .در فلسفه،
رجال و موضوعات مختلف دینی و اخالقی نیز رساالتی دارد( .واله داغستانی( )632/2 :1391 ،جهت اطالع بیشتر رجوع کنید
به :بهمنی مطلق و نجفی عرب )216 :1397 ،وی در قطعهای اشعار خود را که شامل غزل ،قصیده  ،رباعی ،مثنویها و متفرقات
در چهار دیوان است سی هزار بیت شمرده است و میگوید( :مؤذنی)22 :1390 ،
سی هـزار است و در چهـارکتاب

نظـم کلک بدایـع آثـاری
(حزین الهیجی)642 :1347 ،

ونیز در جای دیگری آن را پنجاه هزار بیت گفته است:
بعد پنجه هزار شعر گزین
عمر هم در جوار هفتاد است

که در آمد به دفتر تدوین
مشت خالی مرا پر از باد است
(همان)778 :

از صائب و کلیم ویکی دو تن دیگر_که متاسفانه دیوانهای ایشان به چاپ نرسیده_ اگر بگذریم حزین را میتوان
از شاعران درجهاول سبک هندی شمرد  .این نکتهای است که همهشاعران معاصر وی بدان اعترف کرده اند و حتی
بعضی او را همپایهصائب دانسته اند  .از بحث در جزئیات شیوهشاعری او میگذریم و به اختصار سخنی چند میآوریم
:
نخستین امتیاز او نسبت به معاصرانش ،به خصوص شاعران سرزمین هند ،فصاحت بیان اوست  ،به حدی که
میتوان او را هنگام مقایسهبا آنها از نظر فصاحت و روشنی بیان سعدیای دانست در مقابل خاقانی .غزلهای وی بر
دوگونه است؛ گاه گذار عراقی و ساده و صوفیانه است واین شعرهایی است که در شیوهموالنا و عطار و قاسم انوار و
دیگر شاعران عارف سروده است و زمانی به همان طرز معمول روزگار خویش شعرگفته اما با فصاحت بیشتری و
همین دو گونگی سبک سخن اوست که صاحب تذکرهحسینی بدان اشارت کرده و میگوید  «:در فن شعر او را به
طور قدیم و جدید ید بیضاست  ».از محققان معاصر استاد دکتر صفا نیز نوشته اند که «:سخن او حد فاصلی است میان
شیوهسخن شاعران قدیم و شیوهای که به سبک هندی معروف است(».صفا )134/3 :1343 ،دیوان حزین شامل انواع
شعرهای روزگار اوست ،اما اهمیت وی مانند همهشاعران سبک هندی ،در غزلهای اوست(.شفیعی کدکنی :1390 ،
108و )109اشعار او مجمع سبکها ی مختلف است؛ یعنی روانی سبک خراسان  ،مضمونهای عشقی و عرفانی سبک
عراقی ،تمثیلهای سبک هندی را در خود دارد و کما بیش به شیوهاغلب شاعران پیش از خود طبع آزمایی نموده و از
میان قالبهای غزل ،قصیده ،مثنوی  ،رباعی و قطعه ؛ در غزلسرایی چه از دید لفظ و چه معنا و مضمون ،توفیق بیشتری
داشته است( .مشیدی )32 :1384 ،به طوریکه در سفینههندی در صفحه51مندرج است  ،حزین در باغی که خود دربنارس
ساخته بود (به تاریخ 1180فوت) و به خاک سپرده شد (و در صفحه52بقیهمطلب را اینطور ادامه داده ) هنگامیکه راقم
دربنارس واردشد ،برای زیارت آن بزرگوار رفتم _این بیت را:
زبان دان محبت بوده ام ،دیگرنمیدانم
حزین از پای ره پیما بسی سرگشتگی دیدم

همین دانم که گوش از دوست پیغامیشنید اینجا
ســرشوریده بربالیــن آسایش رسیــد اینجا
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برلوح مزار و این بیت را:
روشن شد از وصال تو شبهای تار مــا

صبـح قیامت است چــراغ مــزار ما

در چراغ مزار کنده دیدم( .حزین الهیجی)19 :1350 ،

 2-2پیشینه تقابل عشق و عقل
عقل در لغت و عرف
عقل ،نوری است روحانی که نفس به وسیلهآن ،علوم ضروری و نظری را در مییابد و گویند آن غریزهای است که
انسان را آمادهفهم خطاب می کند و آن را از عقال و پای بند شتر مأخوذ است .خرد و دانش و آن وقتی است انسان را
که بدان تمیز دقایق اشیا کند و آن را نفس ناطقه نیز گویند و گویند در اصل لغت مصدر است به معنی بند در پای
بستن ،چون خرد و دانش مانع رفتن طبیعت می شود به سوی افعال ذمیمه ،بنابراین خرد و دانش را عقل گویند و
دوراندیش بیدار ،مصلحت بین ،گره گشای ،ذوفنون ،حیله گر ،رنگ آمیز ،شیشه دل و… از صفات اوست( .خدیور و
توحیدیان)32 :1389 ،

عقل در عرفان
عقل در تعبیرات عارفان و صوفیان اطالق میشود بر مرتبهوحدت و نیز ظهور و تجلی حق در مرتبهعلم که تعین
اوست و گاهی آن را بر حقیقت انسانی اطالق میکنند(.همان)
رابطه عقل و عشق
در اندیشه و تفکر بزرگان عارفی نظیر :سنایی ،مولوی ،عطار ،حافظ و به خصوص موالنا که یگانه استاد این مکتب
است یک نوع پیوند و وحدت و اتحادی (وحدت وجود) در مراحل باال و تکامل یافته عقل و عشق وجود دارد و
آنگاه که از عقل به نیکویی و تحسین یاد میکنند ،تعارض و تقابلی با زمانی که عشق را تحسین کرده اند ،ندارد و
زمانی که عقل یا عشق را (به خصوص عقل را) نکوهش کرده اند ،مراد مراحل پایین و نازل این دو مفهوم است(.همان:
 )35جدال عشق و عقل در ادوار سنتی اندیشهایرانی ،پیشینهای دراز و آوازهای فراگیر دارد و مولوی در این ماجرا نیز
نقش حساس و تاثیرگذار داشته است ،زیرا در میان مردان ،تصوف هیچ کس ،مانند مولوی در ستیز با اندیشه و دانش
و استدالل و ترویج شور و جنون ،شور و بی تابی نشان نداده است( .همان)37 :
 2-3تحلیل و بررسی تقابل عشق و عقل در غزلیات حزین الهیجی
 2-3-1شواهد اشاره به عشق
از آنجا که حزین را آخرین شعلهپرفروغ سبک هندی دانسته اند ،بررسی مهمترین مضامین و اندیشههای او ضرورت
بیشتری مییابد .ابتکار این شاعر در نکته یابیهای ظریف عرفانی در مکتب عشق است که نه تنها گفتههای پیشینیان
را با زبانی تازه بیان میکند بلکه دریافتهای جدیدی نیز ارائه می دهد .پیرو هستی شناسی عرفانی و عشق را برای انسان
سرشتین و مادر آورد میداند (:بهمنی مطلق و نجفی عرب)218 :1397 ،
به تهمت بوالهوس بر خویش میبندد نمیداند

که داغ عشق باشد بر جگر چون الله مادر زا
(حزین الهیجی)203 :1350 ،

ازطرفی دیگر او همه ی گفتههای خود را از دفتر عشق میداند و همین شعر و شاعری را نیز جلوهای از دریای
عشق به حساب میآورد که بر زبان وی جاری میشود:
سخن صریـح سرائیم عشـق پنهان را

به خون دیـده طرازیـم لوح دیوان را
(همان)

حزین عشق را احیاکننده خود میداندکه برای او زندگی جدیدی را به ارمغان آورده است و هدایایی مانند «شوق»
به او داده که مکاشفات جدیدی را به همراه داشته است:
زد عشـق حلقه بر در دولت سرای مـا نقش مـراد شد شکـن بوریای مـا
سیل عنان گسسته به دنبال میطپد در وادئــی که شوق بـود رهنمای مـا
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ازغمزه ی تو رفت ز خونم فسردگی

جوش نشـاط زد میمرد آزمای مـا
(همان)244 :

رنگ شوریدگی و سوزی که غزلها ی حزین دارد از عشقی راستین سرچشمه گرفته و چنان نیست که تنها به
خاطرساختن مضمون ونشان دادن بلند پروازی اندیشه باشد .از این نظر است که غزلهای او در میان شاعران شیوه ی
هندی از نظر مضمونهای عاشقی کم نظیر است و او خود سرگذشت این کشش و ضربه ی عشقی را _که در جوانی
زندگی او را رنگ دیگر بخشیده _ چنین گزارش میدهد « :ازحوادث و واردات غریبه جذبه ی حسنی و شیوه زیبا
شمایلی بود که دل را شیفته ساخت  .زاویه نشینان کاخ دماغ را شوری در دل افتاد ،و از دل بیقرار فتنه و آشوبی
برخاست ،عندلیب دل شوریده حال به گلبانگ بلند ،این ترانه سرائیدن گرفت :فاش میگویم و از گفته خود دلشادم»...
این شوریدگی و سوز که در آغاز جوانی همچون مشعلی به خرمن جان حزین افتاد تا آخرین لحظههای حیات
روشنی بخش زندگی و گرمی آخرین شعر و ترانه حزین بود و همین مایه رقت و دلسوزی است که غزلهای اورا رنگ
دیگری بخشیده است( .شفیعی کدکنی )97-99 :1390 ،آنچه همه شاعران بدان پرداخته اند این است که عاشقی همواره
با درد آمیخته شده است و هیچگاه پنهان نمیماند:
عشق آمیخت به دل درد فراوانـی را
عشق در دل چه خیالیست که پنهان گردد

ریخت در پیرهنم خار بیابانی را
پرده پوشی نتـوان آتش سوزانی را
(همو)71 :1342 ،

یکی از ویژگیهای عشق آن است که درمان ندارد و این درد را حتی حضرت عیسی(ع) نیز درمان نتواند کرد:
درد دل عاشـق را عیسی نکند چاره

درمان ندهد سـودی  ،سودای محبت را
(حزین الهیجی)238 :1350 ،

حزین هم به عنوان عاشق نسبت به معشوق ابراز غیرت میکند و توجه او به غیر را برابر با مرگ خود میداند و
این سکوت خود را در راه عاشق را ناشی از غیرت میداند که به او اجازه فغان نمیدهد و این سکوت زخم دل او را
نیز افزون می سازد و تنها در خواست او از معشوق این است که حتی پس از مرگش هم به سوی رقیبان نرود( :بهمنی
مطلق و نجفی عرب)226 :1397 ،

کنم قالب تهی چون نقش پا بینم به راه او

خبـر از حال زار مستمندان میدهد ما را
(حزین الهیجی)212 :1378 ،

به این عشرت دهان زخم دل خندان نمیبودی

اگر غیرت نمیبستی لب زنهاری ما را
(همان)214 :

همراه رقیبان مگذر از سرخاکم

ما را ز وفای تو جـز این ملتمسی نیست
(همان)287 :

حزین برای عاشق قائل به اصول اخالقی خاصی است که در کتابها به صراحت به آن اشاره شده است .ازجمله این
فضائل اخالقی میتوان به رعایت ادب و کتمان عشق اشاره نمود .حزین عالوه بر ایجاد انگیزه در عاشق و برانگیختن
او برای غوطه ور شدن در دریای بیکران عشق  ،بسیاری از نکات اخالقی را نیز به یاد میآورد تا واجد همه شرایط
کمالی گردد .از مهمترین این مالکهای اخالقی رعایت ادب است:
ای دل در این سرکـو ،پاس ادب ضرور است

از ناله لب فروبند اینجا هـوا نـدارد
(همان)342 :

عشق ،مشکل گشای مشکالت است و عقیده دارد زندگی بدون عشق قابل تحمل نیست چون حل مشکالت زندگی
به دست عشق باز میشود:
ما و تـو در حقیقت چـون آتش و سپندیـم

ای عشــق از تو آید ،مشکل گشایی ما
(همو)66 :1374 ،
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عشق سبب آگاهی ،توجه ،دوری از غفلت ،پختگی و به کمال رسیدن انسان میگردد ،فرد به واسطه قرار گرفتن در
عشق از خامی به سوی پختگی قدم بر میدارد:
خورشید برآرد رگ خامی ز ثمرها

بی عشق ز دلها نرود ریشه غفلت

(همان)

عاشق در عشق خود آنچنان بیقرار است که در یک مکان ،آرام نمیگیرد .همه جا برایش کوچک و تنگ است.
عشق در هر جا وارد شود آنجا را به آتش میکشد:
بهم پیچید سر شوریده ام دامان صحرا را

به مجنون تنگ شد دست جنون از شور سودایم

(همو)204 :1350 ،

گل هم دست به دعاشده ودر طلب نسیم معشوق ازلی است:
تا باد صبا بـوی تـو را در چمن آورد

برداشته هر شاخه گلی دست دعا را
(همان)205 :

حتی کمترین چیز در مسیر عشق پر ارزشترین و گرانبهاترین است برای عاشق و باعث سرافرازی او میشود:
در کوی تـو دیگر به سرافرازی ما کیست

گر عشق کند خاک به راهت سر ما را
(همان)

رازداری درعالم عشق یکی از ویژگیهای برجسته عشق است و اسرار عشق را فاش کردن پذیرفته و نیکو نیست:
غمازی راز دل عشاق نکو نیست

زنهار در آن طرّه مده راه ،صبا را
(همان)

برای عاشق ،درد عشق زیباست آنچنان که میداند جانش در این عشق درد میکشد و به فنا میرود اما عشق را با
درد ،دوست دارد و درد عشق که درمانی ندارد برای او شیرین است:
خوش دردسری میکشم از درد ،ندانم

بالین ز ،دم تیغ که باشد سر ما را
(همان)207 :

عاشق از نیازمندی به عشق سخن می گوید و طالب قدم گذاشتن در راه عشق است تا در این عشق سربلند باشد
.الزمه سرافرازی را گدایی عشق میداند:
گدای عشقم و ناید فرو به مهر سـرم

می چو آتش سوزنده در سبوست مرا
(همان)208 :

کسی که دراین مسیر قدم گذاشته با درد آن آشناست ،میتواند حال همچون خود را بفهمد:
از ناله عاشق چو اثر بوالهوسی را

آری خبراز درد کسی نیست کسی را
(همان)209 :

عاشق هیچ گاه از بی توجهی معشوق خسته و ناراحت نمیشود .شرط عاشقی درد کشیدن و ناله نکردن است.
همانطور که شمع میسوزد و دم نمیزند و کسی از حال او خبر ندارد:
غمگین نیم ،احوالم اگر یار نپــرســد

از شمع نپرسیـده کسی تاب و تبش را
(همان)216 :

الف) دعوت به عشق روحانی و معنوی
سخن به عشق عرفانی رسید ،گرچه در میان شعرای سبک هندی ،شاعرانی همچون صائب و کلیم بوده اند که از
اصطالحات
عارفانه بهره گرفته اند؛ باید دانست که حزین از این حد فراتر رفته و دیوان او به سبب آشنایی عمیق و نه به صورت
عاریتی ،پر از اینگونه مفاهیم و مضامین بلند است( .مشیدی)44 :1384 ،
حزین الهیجی زندگی خودرا مجردانه به سر برد ،اگرچه حزین در ایام شباب ،فریفته عشق به معشوق زیبا روی
شد ،اما این عشق مجازی به تدریج به عشق حقیقی مبدل گردید .الهیجی بنده عشق بود و عشق ،خمیرمایه عرفان وی
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است .وی عشق را در دین تصور کرده است .عشق در رگ و پی حزین آنچنان سرایت نموده که شیرازه نظام عالم و
تکیه گاه بنای آفاق به شمار می رود .در غزلیات الهیجی ،ابیات متعددی وجود دارد که ثابت میکند دل وی از باده
عرفان ،لبریز بوده است .در بینش صوفیانه حزین ،عرفان آنگاه که به مرتبه کمال میرسد خود را در عشق محبوب
حقیقی فنا میکند ،به بیان دیگر ،فناء فی اهلل راز رسیدن به سر منزل تصوف است ( :همت خواه و همکاران)52 :1397 ،
تاخود نکند فانی صوفی نشود صافی

اثبات به خود کردم از نفی خود اسما را
(حزین الهیجی)202 :1378 ،

حزین ،دراین راه پیرو مکتب موالنا جالل الدین بلخی است و به دیگر شاعران عارف چون سعدی ،عراقی ،حافظ
و قاسم انوار ابراز محبت میکند .عشق مجازی را که راه رسیدن به حقیقت باشد میستاید اما بوالهوسی را نکوهش
می کند .برای عشق صفاتی چون دژآفرینی ،ازلی بودن ،مشکل گشایی و ...ذکر میکند و آن را با سایر مقوالت معنوی
چون اخالق ،تجلی ،جذبه ،غیرت و تغافل در ارتباط میداند .در حوزه اخالقی ،عاشق را به کتمان سر فرا میخواند و
ادب را از مهمترین مالکات اخالقی برای او بر میشمارد .نظر او غیرت خروش عشق است ،چنان که معشوق روا
نمی دارد در رابطه اش با عاشق ،غیر ورود کند .از نکات جالب در غزلیات حزین یکی این است که عاشق هم نسبت
به معشوق غیرت دارد و توجه او به غیر را برابر با مرگ میداند .از نظر او عشق ،زاده تجلی حسن و جمال حق تعالی
است( .بهمنی مطلق و نجفی عرب)229 :1397 ،
حزین پیرو مکتب عشق است اما آن را در جهان بینی عرفانی ادراک مینماید و مانند دیگر عارفان از مقامات
سلوک به شمار میآورد .در نخستین غزل دیوان خود از این افسانه عشق عارفانه سخن میگوید و سخن را از عشق
الهی آغاز میکند( :همان)220 :
ای نام تو زینت زبانها
مقصد تویی از سلوک عالم
بگشای نقاب تا برآیند
خاموش حزین که برنتابد

حمد تو طراز داستانها
شوق تو دلیل کاروانها
از قالب جسم تیره جانها
افسانه عشق را زبانها
(حزین الهیجی)202 :1350 ،

با مولوی خود را هم صدا میداند و نشان میدهد که در مکتب عشق پیرو اوست و او را جان جهان مینامد:
با عارف رومیشد هم نغمه حزین کلکم

این پرده که میسنجم ،زان جان جهانستی
(همان)491 :

دل خود را جایگاه عشق میداند و از گفتههای او روشن است که چنان گرمایی را تجربه کرده است:
این دل که حزین دارد ،از خیل وفا کیشان

از آتش عشق او ،در سینـه کباب اولی
(همان)480 :

بارها به طور ضمنی یا مستقیم خود را در شمار عارفان قرار میدهد و اعتراف دارد که شاعرِ عارف است:
کثرت ،حجاب دیده عارف نمیشود

دارند بـوی یوسف ما ،کاروان همه
(همان)459 :

غزلهای زیبایی با قافیه عشق و عاشقی دارد که اغلب از حاالت او در این حوزه حکایت میکند:
نگردد غرق طوفان کشتی بی لنگرعاشق

بود دریا نمک پروده چشم تر عاشق
(همان)382 :

زلف پریشان نهد سلسله برپای عشق

بند ،دگر کوته است از پرعنقای عشق
(همان)383 :

این عشق حزین جنبه الهی و آسمانی دارد و مصداق این سخن ابوالحسن خرقانی است که گفت:
« هرکه عاشق شد خدا را یافت و هرکه خدا را یافت خود را فراموش کرد( ».عطار )709 :1372 ،همین دریافت از
مطالعه غزلیات او حاصل میشود.
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در مجموع آثار این گوینده دانشمند در اندیشهها ی فلسفی و عرفانی او متجلی است و چنین پیداست که وی به
فلسفه اشراق و عرفان علمی و عملی بیش از سایر مکتبهای فلسفی توجه دارد .زیر نمونهای از این دست اشعار
اوست:
نباش ناقهای جز شوق ،مجنون الهی را
در دیده و دل ،ازدل و از دیده جدایی
دل گواه است در پرده دل آرایی هست

به دریا میرساند جذبه سیالب  ،ماهی را
بی جایی و چون مینگرم در همه جایـی
هستی قطره دلیل است که دریایی است
( حزین الهیجی)33 :1374 ،

اشاره به توحید ،بارزترین مفهوم عرفانی ،دارد و به پنجمین وادی از وادی عرفان میپردازد .ذره و آفتاب در زبان
رمزی عارفان به نمادهایی تبدیل شده اند که ذره پیوسته در حرکت هست؛ حرکتی که در متون عرفانی گاه به سرگردانی
تعبیر میشود و گاه در ادب فارسی کوچکی و حقارت اوست در برابر آفتاب که در جایگاه کمال و عظمت است :
نظر به سرمه توحیدم آشناست ،حزین

شکوه ذره کند کار آفتاب مرا
(همان)62 :

او همه چیز را مظهر حقیقت میداند و تجلی مقدس حق را در موجودات هویدا میبیند:
یک پرتواست ،کرده جهانی پر از ظالل

یک جلوه است ،مختلف آثار آمده
(همان)410 :

حزین خود را سرا پا نیازمند محبوب حقیقی و شور و شوق عاشق را بی مانند میداند و حتی قابل قیاس با شوق
معشوق نمیداند:
تـو بی نیازی و سـرتا به پا نیازم من

به خود قیاس مکن شـوق بی قیاس مرا
(همان)63 :

حزین عزت نفس مومن را در بی نیازی از مردم زمانه و برآوردن دست نیاز به سوی محبوب یگانه میداند .گویی
که تحقق آیه شریفه «ایاک نعبد و ایاک نستعین» در دل تابناک وی به مدد ذوق لطیفش میآید تا چنین سراید( :دبیران،
)128 :1382

ای دل به قطره خواهش ،در چشم خلق ،خواری
یک قطره آبـرو را نتـوان به زندگـی داد
آزادی دو عالم در قطع آرزوهاست

آری به قدر حاجت ،طالب ،ذلیل باشد
لب تشنه جان سپارم ،گـر سلسبیل باشد
این نکتـه رهروان را یا رب دلیل باشد
(حزین)655 :1374 ،

تا برای خود وجودی تصور کنی ،الیق طی کردن این راه نیستی .حیرانی ،خضری است که در مسیر راهنمای تو
خواهد بود .پس بی خویشتن باش تا این حیرانی ناشی از در خود گم شدن را به دست آوری:
خویش تاگم نکنی ،راه به جایی نبری

خضر راه هست در این بادیه ،حیرانی ما
(همو)225 :1350 :

کسی که در فکر فناء فی اهلل است همه چیزش در این راه میسوزد و چون شمع نابود میشود و هیچ اندیشهای
غیر از آن ندارد :
سرگرم فنا فکر دگر هیچ ندارد

شمع سحری برگ سفر هیچ ندارد
(همو)251 :1374 ،

تن وتعلقات دنیایی را همچون سفالی دانسته که به تنهایی حتی ریشه زندگی معنوی وحیات را میسوزاند:
سبوی تشنه می را میکند با خاک ره یکسان

سفال تن به خشکی بست آب زندگانی را
(همان)67 :

هرجا سخن ازعشق و مستی میگوید ،مقصود ،عشق به حق و مستی از می حقیقت و معرفت است:
حق را بطلب مسجـد و میخانـه کدام است

از باده بگو شیشه و پیمانـه کدام است
(همان)140 :
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عشق وجود معبود زمین و زمان را بیدار کرده و اعالم می کند که عالم ،مست شراب الست شده اند .حزین برای
عارف هیچ حجابی را تصور نمیکند و وحدت را در کثرت مینگرد و میگوید که همه چیز نشان دهنده خداوند
است( :دبیران 127 :1382 ،با تلخیص)
فرقـی نتوان کـردن از اسم ،مسما را

شــد عین همه عالـم آن دلبر پنهانی

(حزین الهیجی)211 :1350 ،

بلند آوازه سازد پرده وحدت سرایان را

نوای مختلف چندان که از تار جهان آید

(همان)212 :

جستیم از این خروش به خواب گران همه
ای عالم ،از شـراب لبت کامران همه
ای پرده رخ تـو به عالم عیان همه
بستند دامن از دل و جان بربیان همه
دارند بـوی یوسف مــا کـاوان همه

عشق تـو بانگ زد به زمین و زمان همه
ازقول کنه به ساغر دل باده ریختی
آینه دار بحر تــو هرجا که ذرهای است
در پیش سـرو ناز تـو نازک نهـالها
کثرت حجاب دیـده عارف نمیشـود

(همو)413 :1374 ،

تن خاکی مانع از صفای دل تو میشود .برای رسیدن به صفای جان ،از جسم خاکی باید عبور کرد:
تا تن به جاست جوهر جان را صف مجوی

آیینه در غبار بود ،زنگبار را
(همان)67 :

در اطاعت و بندگی و اظهار ارادت به معبود ،باید تا آنجا که توان هست ،کوشید .حزین اینگونه اشاره میکند:
بس که سودیم به راه تو جبین را چو صدف

استخوانی است به جا مانده ز پیشانـی ما
(همان)65 :

حزین ،خود را درطی کردن طریق عشق سالکی می داند که هنوز در مقایسه با سالکان و یارانش بسیار عقب مانده
و باید بیاموزد .او طی کردن این مسیر را آسوده نمیانگارد:
سلوکم در طریق عشق با یاران به آن ماند

که مور لنگ همراهی کند چابک سواران را
(همو)204 :1350 ،

عشق  ،معبود ازلی است آنچنان در جان جای گرفته که انسان نمیتواند از آن رها شود:
نتوانـم از غم تو بریدن که در دلم

محکم نموده تازه نهـال تو ریشـه را
(همان)205 :

حزین خودپرستی را بدترین نوع کفر میداند به گونهای که حتی بت پرستی را برآن ترجیح میدهد:
ندارد بت پرستی عیب و عارخود پرستیدن

خدا توفیق کیش کفر بخشد دین پناهان را
(همان)212 :

قرارگرفتن در وادی طلب سخت است به گونهای که عارف ،هر لحظه سوز و درد درونی ،سختی کشیدن ،کشش
و جذبه مطلوب و ...را تجربه میکند:
از منـزل مقصـود خبـر باز نیامـد

از بس که به صحرای طلب سوخت نفسها
(همان)215 :

 2-3-2شواهد اشاره به عقل
عقل و خرد برترین هدیه خداوند است که متمایز کننده خوب و بد اوست  .مرز میان آنچه در جهان مایه شرافت
و بزرگی و آنچه مذموم شمرده شده را مشخص میکند  .خداوند در قرآن کریم میفرماید «:وعَلَّمَ آدَمَ أسما َء ُکلَّها » و
خداوند همه معانی را  ،نامها را به آدم آموخت( .قرآن ،بقره )31 :مهمترین ویژگی انسان ،عقل است که به سبب همین
ویژگی از سایر موجودات برتری دارد .اندیشه و خرد در ادبیات ارزش واالیی دارند ،همانطور که عشق از برجسته
ترین درون مایههای ادبیات است .از دیدگاه حزین عقلی که رویکرد الهی دارد و با عشق الهی پیوسته چون راهنما،
انسان را در زندگی یاری میکند اما عقلی را که در اختیار نفس اماره قرار گیرد و مانع معرفت الهی باشد ،باعث گمراهی
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میداند و آن را نکوهش میکند .از دیدگاه عارف ،گاه عقل کارساز نیست و تنها عشق کارگشا است تا جایی که حزین
حکم میکند عقل نمیتواند ادراک و بینشی در مسئله داشته باشد.
با تأمل در سرودههای الهیجی در مییابیم عقل یا خرد آنگاه که همگام با دل در راه عشق ورزی حرکت کند ،در
خور اعتماد وستایش است .در تقابل با چنین موضعی ،هرگاه عقل و خرد آدمی در مسیرخالف خواستههای نفسانی
قدم بردارد و گوشی برای شنیدن ندای درونی دل نداشته باشد ،هم مطلوب نیست هم مغضوب نظر شاعراست .البته
نباید همه خرد الهیجی رابرخاسته از گرایشهای عرفانی دانست؛ اما باید اقرار کرد که بخش عمدهای از عنادورزی
شاعر با عقل و دانش عقالنی ،در باورهای عرفانی او ریشه دارد .حزین عارف مسلک گاهی در کارزار خرد و نفس بر
وادی مقدس جنون الهی  ،دل را به سالح واژگانی مجهز میکند که در یک آن ،بر ابزارهای عقالنی برتری مییابد .در
عرصه این کارزار روحانی ،الهیجی مانند عارفان  ،خرد انسانی را آفت دانایی و معرفت الهی میداند و در مقام اندرز،
آدمی را از تن دادن به عقلی که به امور دنیوی تمایل دارد ،نهی میکند .در فراسوی این جدال پرالتهاب که به غلبه دل
بر عقل می انجامد ،حزین با لحنی طعنه آمیز و نیش دار ،خضر سیراب از آب زندگانی را نمادی جامع از رفیق نیمه راه
و عاقلی منفعت طلب معرفی میکند که در کمال بی وفایی ،همرهان تشنه لب ( حقیقت جویان معرفت) را در عطش
زار سیر و سلوک تنها گذاشته است  .شاعر در فرجام این توصیف ،با انتقاد از پایبند نبودن به همرهان ،وفاداری خود
نسبت به همگنان را به رخ خضر میکشاند و نوشیدن آب جاوید بخش حیات را در غیاب دوستان ،بسان آتش ناگوار
میداند( :همت خواه و همکاران69 :1397 ،و)68
لب تفسیده را چون خضر ،تنها تر نمیسازم که آب زندگانی بی دوستان ،آتش بود مارا
درین وادی جنونی تا گریبانکش بود ما را
گریبـان را به دست عقل دادن نیست
(حزین الهیجی)178 :1378 ،

در تکاپوی عرفانی حزین" ،عقل" آنگاه که جزئی نگراست و از وادی پرخطر عشق الهی میگریزد یا به تعبیری
خطرگریز می شود ،در برابرجنون ناتوان است؛ جنونی که خطرپذیراست و باشور و شوق بی محابای خود ،آه حسرت
میکشد ،حسرتی روحانی که درحجم مواج نگا ه شاعر ،زنجیری از سرشک فراق را در زندان مهیب روزگار با خود
حمل میکند .الهیجی آنگاه که جواز جنون خود را از دستان اندیشه میستاند ،عقل را در عشق عرفانی ناتوان نمیبیند
و حتی عیار دلدادگی را با ترازوی خرد میسنجد  .حزین در جدال عقل و جنون ،که سرانجام به مصالحه میانجامد،
بن مایه نمادین خضر و چشمه سار حیات بخش او را دست مایهای قرار میدهد تا برتری خود را نسبت به خضر در
خطر پذیری بر گذرگاه دشوار عشق الهی به تصویر در آورد  .الهیجی ناگزیر از عرف دیگر شاعران که چشمه سار
زندگانی را گرانبها توصیف کرده اند ،در بیانی تهکمی ،خود را از این آبشخور بی نیاز میداند و آن را ارزانی خضر
میکند( :همت خواه و همکاران)63 :1397 ،
خضر را چشمه سار زندگانی باد ارزانـی
عیارعشق چون زد برمحک اندیشه دانستم
جنونـم آنقـدرها شور دارد در ره شوقـش

مرا آب حیات از جدول شمشیـر میآید
که خون کوهکن آخر زجوی شیـر میآید
که از موج نگاهـم نالـه زنجیــر میآید
(حزین الهیجی)300 :1378 ،

 2-3-3تقابل عشق و عقل در غزلیات حزین
در ادبیات عرفانی همواره عشق با جنون همراه است و گاهی عشق را نوعی جنون تعریف کرده اند و ریشه جدال بین
"عقل و عشق" از همین جا مایه میگیرد .در نزد عارفان ،عشق مرتبهای باالتر از عقل دارد ،یعنی در مراتبی از شناخت،
عقل کارساز نیست درحالیکه عاشق می تواند راهگشا باشد .این جدال در دیوان حزین هم نمود دارد( :بهمنی مطلق و
نجفی عرب)219 :1397 ،

بیا تا کوی عشق و رهن میکن دفتر دل را

که در یونان زمین عقل نبود صاحب ادراکی
(حزین الهیجی)478 :1350 ،
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با ویژگیهایی که عشق دارد مانند جنون و شوق ،باعث میشود عقل از آن بگریزد و راهکارهای عقالنی نتواند گره
از کار عشق بگشاید :
با عشق چه سازد خنکیهای تو ناصح
ای عقـل فرومایــه به اندازه قـدم نه

ساکن نتوان کرد به کافور تب ما
ما بنده عشقیم نگهدار ،ادب را
( همان)245 :

عشق از مفاهیم برجسته غزلیات حزین است که شوقی است تا عاشق را به معشوق ازلی میرساند .در غزلیات
حزین ،عقل استداللی در برابر عشق و شهود الهی ،مقام پایین تری دارد و مانند چشمهای در برابربحری ،هستی خود
را میبازد.
تقابل عقل و عشق در ادبیات عارفانه و عاشقانه مطرح بوده و آنچه در غزلیات حزین به چشم میخورد آن است
که مانند عرفای دیگر اگر عقلی را نقد کرده آن عقل جزئی بوده که محدود و کوچک است ،عقلی که تنها به اندازه
زندگی دنیا وسعت دارد و قدرت درک بسیاری از امور را که از دایره تعقل وی خارج است ،ندارد .در دنیای عارفان،
مستی و شراب عشق و شهود الهی هستند که عاشق با رهایی از محدودیتهای عقل به آن میرسد .
عقل جزئی نگر ،در شعر حزین جلوهای ندارد ،زیرا بیماری نوای این عقل را لرزان نموده است :
حزین از سرد سیر عقل ،بیرون نالهای سرکن

که سرما خوردگان را در گلو فریاد میلرزد
(حزین الهیجی)278 :1374 ،

عقل ،مصلحت اندیش و حسابگر و محدود است و اجازه ورود به آستان عشق را ندارد:
به عشق آمیز تا بنمایدت جام جهان بین را

به شرط آنکه ننمایی به عقل مصلحت بینش
(همان)313 :

گشودن رمز ،از عقل و اندیشه برآید حال آنکه حزین در خواست رمزگشایی را از عقل نکرده ،بلکه این رمز گشایی
را با رهایی از عقل و در حالت مستانه میداند:
ساقی قدحی در ده از خود بستان ما را

مستانه بگو رمزی بگشای معما را
(همو)211 :1350 ،

امر قضاوت باید در صحت سالمت و با عقل و اندیشه صورت گیرد تا بتواند با عدالت قضاوت کند اما در اینجا
شاعر شرط راضی بودن حق را قدم در مسیر مستی میداند تا چون آتشی دفتر قوانین و حسابگری را بسوزاند:
ای قاضی اگر خواهی گردد ز تو حق راضی

رو آتش می در زن این دفتر فتوا را
(همان)

حزین خطر عقل بی اعتبار و حقیر را بیش از نادانی میداند و از چنین عقلی ابراز ناخشنودی میکند و تأسف
میخورد:
خطر عقل فرومایه فزون از جهل است

وای بر دانش ما ،آه ز نادانی ما
(همان)225 :

از نشانهها ی نادانی انسان ،سپردن اختیار به دست عقل محدود و جزئی نگر است .در مسیر عشق ،عقل توانایی
راهبری ندارد و این جنون است که به پیش میرود و به پیش میراند:
گریبان را به چنگ عقل دادن نیست دانایی

درین وادی جنونی تا گریبان کش بود ما را
(همان)230 :

حزین در جدال میان عشق و عقل ،عقل را محکوم میکند و به عقل محدود اجازه ورود به وادی عشق را نمیدهد
و به او گوشزد میکند که حد خود را بداند .حزین خود و عقل را بنده و در خدمت عشق میداند:
ای عقل فرو مایه به اندازه قدم نه

ما بنده عشقیم نگهدار ادب را
(همان)245 :

بررسی و تحلیل جایگاه عشق و عقل در غزلیات حزین الهیجی
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حزین همراه با خرد ،اندوه دنیا را میگوید و زمانی که از جنون و عشق سخن به میان میآید .نوعی شادی را منتقل
میکند و خوشی را همچون بهاری روح بخش میپذیرد:
ای خرد عمر تـو کم ،در غـم دنیا بنشین

ای جنون وقت تو خوش بوی بهاران برخاست
(همان)260 :

حزین ،عقل را چون صعوهای میداند که در رویارویی با عقاب عقل ،گریزان است و هیچ گاه عقل را قادر به مقابله
با عشق نمیداند:
مـرد میـدان عشـق عقل نشـد

صعـوه از صـولت عقاب گـریخت
(همان)265 :

وجود عقل تورا در برابرعشق کر وکور می کند ،حزین نبود عقل را راهی برای شنیدن نوای مجنون میداند .گویی
آثار عشق نمایان است اما این عقل است که در وجود انسان پررنگ میشود و مانع دیده او میشود:
پنبه عقل گر از گوش برآری شنـوی

شـور مجنون ز دل خانه خرابی که مرا است
(همان)276 :

 -3نتیجهگیری
در غزلیات حزین ،عشق و عقل دو محور کلی و اصلی هستند که این دو محور در سراسر غزلیات به طور مستقیم و
غیرمستقیم نمایان است .برای بررسی دیدگاه حزین در غزلیات ،ابتدا باید به اندیشه او پرداخت و توجهی که به استادان
و غزلسرایان محبوب خود داشته است .حزین ،شاعر عارفی که هم در تالیفات و آثار خود به عرفان پرداخته و هم نزد
استادان عارف مسلک برجسته دوران آموخته است .این رویکرد عرفانی به همین جا ختم نمیشود و او خود را پیرو
مکتب مولوی میداند .حزین در نگاه به عشق ،از آغاز تا انتها ،همواره عشق را با همه درد ،هجر و سوز و گدازهایش
میستاید و این سختیهای راه ،او را بیش از پیش شیفته تر میسازد و گاه خواهان خرابیهای بیشتری از سمت معشوق
است.
عقل موافق در نگاهی که حزین به عشق دارد ،پنهان می شود و راهی برای ابراز وجود ندارد .گویی عقل هم مسیر
عشق ،یک چیز است که حزین در ستایش عشق ،عقل را هم ستوده است و چنین عقلی را تنیده به عشق میداند .گاه
در دیوان حزین از عقل میشنویم آن هم زمانی است که عقل به دلیل نافرمانی و ناتوانی در مسیر عشق در مقابل
ایستاده و اینگونه است که حزین آن را کنار مینهد و به آن اجازه همراهی با عشق را نمیدهد .او برای چنین عقلی
افسوس میخورد و خطر عقل فرومایه را بیش از جهل میداند و شرط همراهی با عشق را این چنین بیان میکند که
عقل باید به اندازه و موافق گام بردارد.
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