مضامین اخالقی در اشعار حزین الهیجی
محمدحسن داودیان
ّ

1

چکیده
ادبیات فارسی عموماً و در شعر فارسی بویژه اشعار حزین الهیجی ،پیوند با اخالق ناگسستنی است.
در ّ
اخالق و مسائل اخالقی با زندگی واقعی بشر سر و کار دارد و به سبب غنای اشعار فارسی از حیث مضامین
اهمیت زیادی دارد .حزین الهیجی ،یکی از شاعران بزرگ
اخالقی ،بررسی اشعار فارسی از دیدگاه اخالقی ّ
فارسی است که از مضامین اخالقی در سرودههایش بهره فراوان برده و اشعارش از حیث مضامین اخالقی
غنی و پربار است که همین موضوع ضرورت بررسی اشعار او را دو چندان می کند  .این تحقیق که به شیوۀ
تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته  ،بر موضع گیری حزین الهیجی نسبت به
رذایل و فضایل اخالقی و بیان دیدگاههای وی تمرکز یافته است .یافتهها و نتایج این پژوهش نشان میدهد
که اگرچه فضایل اخالقی در اشعار شاعر بیشتر مورد تأکید است ،ا ّما رذایل اخالقی و سرزنش و نکوهش
آنها هم ذهن شاعر را به خود مشغول کرده او در شعر او نمود یافته است .
کلمات کلیدی :حزین الهیجی ،دیوان اشعار ،مضامین اخالقی ،رذایل اخالقی ،فضایل اخالقی.
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مقدمه
ّ -1
ادبیات از گذشته وجود داشته و باعث آفرینش آثار ادبی ارزشمندی
ارتباط اخالق و ّ
گردیده است .در قرن پنجم آفرینش اندرزنامهها و پندنامهها و حضور چشمگیر مسائل
ادبیات فارسی بدل ساخت.
اخالقی در قالبهای شعری ،اخالق را به جزء جدایی ناپذیری از ّ
فرهنگ اسالمی و آشنایی با آموزههای اخالقی حکمای یونان که از طریق ترجمۀ کتابهای
عباسی فراهم شده بود  ،منابع سرشاری را برای شاعران فراهم کرد
فالسفۀ یونان در دوره ّ
تا به یاری آنها و به مدد ذوق و تواناییهای خود آثار گرانبهایی خلق کنند  .از آن جا که
اخالق با قوا و نیروهای انسان و اعمال وی سر و کار دارد ،مسئلهای فرا زمانی است و در
اهم ّیت دارد .
شعر فارسی هم به وفور یافت میشود ؛ بنابراین بررسی و تحقیق در مورد آن ّ
در باب اخالق تعاریف متعددی ذکر شده است از جمله :
حسن انوری در فرهنگ روز سخن میگوید  :اخالق در لغت به معنای خویهای
پسندیده و رفتار شایسته است و در اصطالح مجموعه اصول و ارزشهای عموماً پذیرفته
شخصیت افراد یک جامعه را
شدهای است که درستی یا نادرستی و خوبی یا بدی رفتار و
ّ
مشخص میسازد( .انوری و همکاران :1389 ،ذیل «اخالق»)
خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخالق ناصری اخالق را این گونه تعریف میکند ُ :
«خلق
ملکهای بود نفس را مقتضی سهولت صدور فعلی از وی بی احتیاج به فکری و رویتی» (خواجه
نصیرالدین.)101 :1369 ،
اسمایلز بیان دیگری از اخالق دارد و میگوید  « :اخالق سبب خوشبختی عمومی و
احترام انسانی میگردد  .فضل و دانش وقتی ارزش پیدا میکند که قرین با اخالق باشد،
پس باید پرهیزگارترین انسانها باشیم نه دانشمندترین آنها » (اسمایلز.)19:1346،
ادبیات تعلیمی قرار میگیرد .حسین رزمجو در این مورد میگوید:
مضامین اخالقی جزو ّ
« تعلیم  ،آموختن و یاد دادن است و وضع و حکمت ؛ پند دادن و اندرزگویی...شعر تعلیمی
آن است که هدف سراینده در سرودن آن  ،آموزش اخالق و تعلیم و اندیشههای پسندیدۀ
ادبیات ملل
مذهبی و عرفانی و علوم و فنون باشد  .به طور کلّی دو نوع شعر تعلیمی در ّ
دیده میشود  :نوعی که موضوع آن خیر و نیکی است و نوعی که موضوع آن حقیقت و
زیبایی معنوی است» (رزمجو.)77 :1370 ،
در مورد مضامین اخالقی آثار ارزشمندی وجود دارد ازجمله :
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غزلیات نزاری قهستانی؛ شکراهلل بیکی و زینب نوروزی و
مقاله مضامین اخالقی در ّمحمد بهنام فر مندرج در مجموعه مقاالت همایش ملّی نقد و تحلیل زندگی ،شعر و اندیشه
ّ
حکیم نزاری قهستانی(دانشگاه بیرجند-اردیبهشت و خرداد .)93
سیدمحمد
مقاله بررسی و تحلیل برخی آموزههای اخالقی در دیوان حکیم نزاری قهستانی؛ّ
محمدآبادی مندرج در مجموعه مقاالت همایش ملّی نقد و
محمد عربپور ّ
رحیمی و علی ّ
تحلیل زندگی ،شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی (دانشگاه بیرجند-اردیبهشت و خرداد .)93
مقاله اهداف ،اصول و روشهای تربیت اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی؛سمیه کیانی و حسنعلی بختیار نصرآبادی مندرج درنشریّه پژوهش در مسائل تعلیم و
ّ
تربیت اسالمی(.)1390
با این حال ،مزایای این تحقیق در این است که در آن ،تعاریف متعددی برای هر مضمون
اخالقی با توجه به منابع مختلف بیان شده است و ابیات متناسب با هر مضمون در زیر آن
قرار گرفته و تحلیل گردیده است.
بررسی و تحقیق در مورد مضامین اخالقی شاعران ضروری است تا دیدگاههای آنها
نسبت به مسائل اخالقی مشخص شود .حزین الهیجی ،یکی از شاعران مشهور ایران است
توجه به این نیاز ،هدف این
که مضامین اخالقی در شعر او کار نشده است؛ بنابراین ،با ّ
پژوهش بررسی مضامین اخالقی در شعر حزین الهیجی است.
 -2بحث و یافتههای تحقیق
 -1-2مضامین اخالقی

حزین الهیجی مضامین اخالقی را به شیوهای شاعرانه و با استادی به کار میگیرد که
شماری از آنها بررسی میشود.
-1-1-2ذکر

ذکر به معنای یاد ،صحبت و یاد کردن از خداست ،همچنین خواندن دعا یا ورد ،بویژه
وردی که صوفی زیر لب تکرار میکند (انوری و همکاران :1389 ،ذیل «ذکر»).
برای حزین الهیجی یاد خدا نه فقط یک مسئله مذهبی بلکه یک مسئله اخالقی
همت گمارد .خدا برای جهان کافی است ؛ چرا که او
هم هست که نوع انسان باید به آن ّ
نگهدارندۀ جهان است  .لطف خدا همیشگی است و همۀ موجودات خواهان خدا و لقای
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پروردگار هستند  .از نظر شاعر لطف و انوار رحمت خدا در همه جا مشهود است :
پرتو روی تو را نیست جهان پرده دار
ای من و بهتر ز من بندۀ فرمان تو
عالم اگردشمن است چون تو پناهی چه غم؟
لطف تو بیگانه نیست از چه شفیع آورم
الله گلزار توست ،سینه اخگر فروز
زاهد اگر باهشی ،باده کش و توبه کن

امتأل الخافقین شارِقُ ضَ وءال ّنهار
این لنا االختیار
گر دل و گر دین بریَ ،
رد شطاط الّذی ،عند ذوی االقتدار
المستجیر ع ّزتک المستجار
بائسک ُ
واله دیدار توست دیدۀ اخترشمار
از خرد دوربین وز هوس نابکار
(الهیجی)47:1378،

الهیجی در ذکر خدا و صفت توحید میسراید و راه بهرهمندی از الطاف الهی  .ارتباط
وحدانیت خدا در وهله ا ّول از خود شخص میگذرد و در ادامۀ آن ،هرچه از وجود ،در
با
ّ
آن خدا و ناشی از وجود الیزال اوست:
هستی است از ِ
غیر ،نفی غیرت یکتای بی همتاستی
فرقۀ اشراقیان و زمرۀ مشاییان
غوص این دریا دمی در خود فرو رفتن بود
عالم از خورشید رخسارش تجلّی زار شد
چشمۀ چشم تو را الی حجاب انباشته ست
بی خبر باشد فرشته ،بشنو از التعلمون
نقشهای بوالعجب در زیر چون پیدا شدی؟
تو ز باال پای معنی گیر و بگذر از جهات

نقش ال در چشم وحدت بین من ّالستی
غوطهدرحیرتزدند،اینچشمهحیرتزاستی
سربرآری گر ز خود ،قطره نهای دریاستی
ذرهای پویاستی
آفتابی در دل هر ّ
ورنه خود جام جهان را دیدۀ بیناستی
آدمی دانای راز َعلّ َم السماستی
گر نه ن ّقاش زبردستی در آن باالستی
رتبهاش باالست وز کون و مکان باالستی
(همان)48 :

حزین الهیجی همۀ آنچه را که وجود و هستی دارد ،گوشهای از فیض پروردگار میداند:
ای رقمــت سلســله بنــد وجــود
راتبــه خــوار قلمــت ،مغزجــان
نقطــهای از خامــۀ تــو کاینــات
پــرده گشــای نفــس راســتان

در خــط فرمــان تــو اقلیــم جــود
مغــز پذیــر کرمــت اســتخوان
رشــحهای از چشــمۀ فیضــت حیــات
مرســله بنــ ِد گهــ ِر داســتان

(همان)766 :
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-2-1-2صبر

صبر در لغت به معنای بردباری و شکیبایی است و در اصطالح ،ترک شکایت از سختی
و بال نزد غیر خداست و صابر به کسی میگویند که خود را چنان با بال قرین کرده باشد که
از آمدن بال باک ندارد (بهنام فر .)230:1392،غزالی معتقد است  « :ایمان دو نیمه است  :یک
نیمه صبر و یک نیمه شکر ،چنانکه آثار بدان وارد است  ،اخبار بر آن شاهد و آن هر دو
نیز دو صفت است از صفات حق تعالی ،دو اسم از اسمای حسنی ،چه نفس خود را صبور
و شکور خوانده است» (غزالی.)167: 1357 ،
ّ
مل مهدی نراقی صبر را «ثبات و آرامش نفس» در سختیها و بالها و «پایداری در
برابر آنها» میداند (مجتبوی.)355 /3 :1366 ،
از نظر حزین الهیجی ،آدمی باید در مقابل پستی و دنائت صبر پیشه کند .باید سرافرازانه
سختی صبر را بر خود هموار کند ،ا ّما تن به خواری ندهد :
تــا مــی توان بــه لخت جگــر ســاخت ،صبر کن

همتانــه ،از فلــک ســفله نــان مخــواه
دون ّ

(الهیجی)127:1378،

فضیلت صبر و بردباری در زندگی عینی و واقعی و در برخورد با مسائل زندگی از نظر شاعر
اهمیت خودش را نشان میدهد .شاعر راه برخورد با سختیها و مش ّقاتی را که انسان در
ّ
مسیر زندگیاش با آنها مواجه میشود  ،صبر میداند :
ســخن چگونــه ســرایم؟ نفس چگونه کشــم؟
نهفتــه گفت بــه گوش دلم که ناله خطاســت

دلم پرآتش و چشــمم پرآب و بختم شــور
بلیــه بــاش صبــور
اگــر شــکور نیــی ،در ّ

(همان)149 :

 -3-1-2دوری از هوای نفس

در قرآن پیروی از هوای نفس مورد نکوهش قرار گرفته است .در روایات اسالمی نیز
نفس ،دشمنترین دشمنان معرفی شده و جنگ با این دشمن«جهاداکبر» نام گرفته است
(محمدی ری شهری.)92: 1362 ،
َمثَل نفس همچون باز است که تأدیب وی بدان کنند که مرا و او را اندر خانه
کنند و چشم بدوزند ،تا از هر چه اندر آن بوده است خوی باز کند ،آنگاه اندک
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اندک گوشت بدو میدهند تا با بازدار الفت گیرد و مطیع وی گردد (غزالی.)22:1386،
از نظر حزین هوای نفس را باید مهار کرد نه فقط از این جهت که زودگذر است و برای
آدمی هیچ دوام و ثباتی ندارد ،بلکه به این خاطر که پرداختن به هوای نفس باعث رنجش
و آزار آدمی میشود و روان انسان از اثراتش در امان نمیماند:
هوای نفس و طبعت خار در جیب و بغل ریزد

گل این شاخساران ،دست فرسود خزان بینی
(الهیجی)111:1378،

حزین الهیجی که خود اهل علم و حکمت بوده و به اندیشههای اخالقی به میانجی
توجه به فضایل
علم و دانش و آشنایی با مذهب و الهیات توجه داشته است ،از ضرورت ّ
اخالقی و اثرات مثبتی که بر حیات جسمانی و روحانی انسان دارد ،غافل نبوده است ،به
این سبب شاعر ،انسان را از آلودگی به هوای نفس برحذر میدارد و در یک تشبیه شاعرانه
آن را به دامی تشبیه میکند که بر سر راه انسان قرار گرفته است:
آلــودۀ کام دل مشــو ،کام آن اســت

هرگــز طمع دانه مکن ،دام آن اســت
(همان)775 :

 -4-1-2وفای به عهد و دوستی

عهد معنای رعایت کردن و وفاداری و نگهداری می دهد .درقرآن آمده است که پیمان
را از آن جهت عهد گویند که مراعات آن الزم است (قرشی :1375 ،ذیل «عهد») .
انتظار حزین الهیجی از دوستی این است که دوست همراه و راهنمای انسان باشد و
انسان بتواند از او چیزی بیاموزد .چه بهتر که رفیق آدمی از انسان فاضلتر و داناتر باشد.
اهم ّیت دارد که ح ّتی معتقد است که اگر قرار است
برای حزین الهیجی این مسئله آنقدر ّ
دوستی اینگونه رابطهای نباشد و یک رابطه معمولی باشد ،همان بهتر که از دوستیهای
معمولی که چیزی به انسان نمی افزایند ،صرف نظر کرد:
وگــر ناگزیــرت ببایــد رفیــق
اگــر دولــت و کیــش بایــد تــو را
وگــر دســت ندهد تــو را این رفیق

رفیقــی گزیــن ،رهنمــای طریــق
رفیقــی بــه از خویــش بایــد تو را
کنــاری گزین ،فــارغ از این فریق

(الهیجی)660:1378،
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-5-1-2عدل

عدل و عدالت به معنی دادگری است و در مقابل ظلم می آید .در اخالق « ،عدل» حالت
وسط میان افراط و تفریط در هر کار است (جرجانی.)104 -103 :1360 ،
عدالت وصف پسندیدهای هست که به رابطۀ انسان و اجتماع و سایر انسانها ارتباط
بقیه انسانها و زیردستان خود را مراعات کنند .از نظر
پیدا میکند .این که قدرتمندان ّ
حزین الهیجی ،قدرتمندان نباید به دیگران ستم کنند .همیشه کسی که دارای قدرت باالتر
است ،وجود دارد .عالوه بر آن ،جباران به جبر روزگار گرفتار میشوند و بدنشان خوراک
ماران میشود .شاعر ذات بد و غیرعادالنه را بنیان برانداز میداند:
میــازار تــا میتوانــی کســی
بــرآورد گیتــی از ایشــان دمــار
در آفــاق دیــدم بســی دیــو و دد

کــه پرزورتــر از تــو دیــدم بســی
چریدنــد در مغزشــان مــور و مــار
کــه بنیادشــان کنــد ،بنیــاد بــد
(الهیجی)686:1378،

حزین الهیجی به عدل و انصاف به عنوان توشهای نگاه میکند که آدمی میتواند بعدها
از نتایج آن بهرهمند شود .برای انسانی که پرونده اعمالش در این جهان بسته نمیشود
و دنیای دیگری در انتظار اوست ،اعمال نیک او از جمله عدل و داد قطعاً در سزای عمل
وی مؤثّر خواهد بود:
از عــدل اگــر توانــی امــروز
نیک و بــد اگر کنون گذاراســت

زاد ســفر از جهــان بینــدوز
پــاداش عمــل ولی خدا راســت
(همان)649 :

حزین به مدارا با ضعیفان دعوت میکند و برای جوانمردی و مراعات نسبت به ضعیفان
ارزش قائل میشود .انسان بیرحم و سنگدلی که از عواطف انسانی خالی است بر کمتوانان
ستم میکند:
بپــرور ضعیفــان رنجــور را
جوانمــردی آمــوز ،ای تنگــدل

چــه بنــدی ر ِه روزی مــور را
جفــا بــر ضعیفان کند ســنگدل
(همان)689 :
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-6-1-2تواضع

«تواضع از وضع گرفته شده است به معنی فروتنی کردن ،نرم کردن ،خواری نمودن و
دور شدن .یقال تواضع ما بیننا ای بعد انضاع ،فرومایه و ناکس و دون مرتبه شدن و پست
کردن» (صفی پور.)1323:1297،
برای حزین الهیجی سربلندی نه نتیجۀ غرور و تکبر یا مال و منال بلکه نتیجه مستمندی
است ،نتیجۀ افتادگی ،تواضع و فروتنی .حزین الهیجی در وصفش از تقابل غرور با تواضع و
افتادگی از شیطان ذکر میکند و دلیل سرنوشت ابلیس را خودبینی میداند:
اگــر بنــده را ســربلندی رســد
ز خــود بینــی ،ابلیــس مــردود شــد
نبینــی که چــون دانه افتــد به خاک
کــز افتادگــی ســرفرازش کننــد

ز مســکینی و مســتمندی رســد
کــف خــاک افتــاده مســجود شــد
بکوشــند مهــر و مــه تابنــاک
بــه صــد ناز ،با برگ و ســازش کنند
(الهیجی)690:1378،

تکبر برحذر میدارد و آن را نتیجه نادانی
حزین الهیجی انسان را از خودخواهی و ّ
میداند .برای شاعر مهار نفس ،رمز پیروزی است .تواضع و مهار نفس و خودپرستی انسان
را به خدا میرساند:
مکــن خــود پرســتی ز نابخــردی
مجاهــد اگــر نفــس ا ّمــاره کشــت
چــه حاصل که صد خرقه بــر تن دری؟

خــدا بنــده گــردی ،ز تــرک خــودی
کلیــد در فتــح دارد بــه مشــت
خــدا رس شــوی چون زخــود بگذری
(همان)690:

 -7-1-2حسن خلق

«حسن خلق عبارت از صورت باطن است .صورت باطن نیکو نبود تا آنگه که چهار
قوت اندر وی نیکو نبود :قوت علم ،قوت خشم ،قوت شهوت و قوت عدل میان این هر سه»
(غزالی.)6 :1386 ،
رسول اکرم (ص) فرمود« :در ترازوی اعمال آدمی در روز قیامت ،چیزی بهتر از حسن
خلق گذاشته نمیشود» (مجتبوی.)375:1366 ،
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حسن خلق از فضایل پسندیده است و حزین الهیجی بر آن تأکید میکند .شاعر بدخلقی
را موجب آزار روح و روان انسان میداند و به زعم او نرمش است که میتواند تأثیر گذار
باشد .حزین اثر حسن خلق و نتایج بد خلقی را به شیوه شاعرانهای نشان میدهد:
درشــتی مکــن ،ای نکوهیــده رای
چــه خوش گفــت ،دهقان خم دیده پشــت

بــه نرمــش کنــد قطــره در ســنگ جــای
کــه ســوهان روح اســت ،خــوی درشــت
(الهیجی)660:1378،

 -8-1-2توکل

«بدان که  :تو ّکل از ابواب ایمان است و همۀ ابواب ایمان انتظام نپذیرد مگر به «علم و
ایمان و عمل» و همچنین انتظام تو ّکل به علم باشد که اصل و به عمل که ثمرۀ آن است و
به حال که مراد از لفظ توکل است» (غزالی .)667:1357،مولوی تو ّکل را منافی سعی و عمل
نمی داند ،به همین جهت معتقد است که سالک نباید اسباب جهان را نادیده انگارد و به
بهانه تو ّکل دست از سعی و کوشش بردارد (بهنام فر.)168 :1392 ،
حزین الهیجی تم ّنای بنده و عرض نیاز به پیشگاه پروردگار را ارج مینهد .انسان متو ّکل
از خدا ناامید نمی شود؛ چرا که اداره کننده جهان و همه امور خداست و اوست که فیضش
نامتناهی است و انسان سرگشته را در مییابد .پس برای انسان چه چیزی مهمتر و زیباتر
است از تم ّنا داشتن از خدا و تو ّکل بر دستگیری ِ او که همیشگی است:
بریــن در ،حلقه کردم چشــم ا ّمید
دریــن ره ســوده شــد پــای تم ّنــا
مرا شــد روز دیر و دور فرســنگ
چــه آید از کف بی دســت و پایی؟
کنــون دریــاب ،کار افتــادهای را
ز پا افتادهای از خاک بردار

ازیــن در ،رخ نخواهم تافت جاوید
نــه ره پیــدا بــود نــه راه پیمــا
گــران افتــاده بــار و بارکش لنگ
ز ره وامانــدۀ سرگشــته رایــی
زبــون مگــذار ،زار افتــادهای را
دل از کف دادهای را زار مگذار
(الهیجی)622:1378،

برای بندهای که بر ضعف خودش و قدرت و رحمت بیکران خدا آگاه است ،تو ّکل
فضیلتی است که به زندگی انسان بعد معنوی و معنا بخش میدهد:
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یــارب چه شــود گــر کرمت یــار افتد؟
غمخوارگــی خلــق جهــان را دیــدم

لطفــت بــه شکســتگان پرســتار افتد
مگــذار کــه بــا غیــر تــوام کار افتــد
(همان)783 :

از دیدگاه حزین الهیجی تو ّکل بر خدا به معنی کنارگذاشتن تمایالت دنیایی و صفات
ناپسندیدهای مانند حرص و زیادهخواهی است:
تــوکل بــود تــرک آز و طلــب

فروبســتن چشــم جــان از ســبب
(همان)697 :

 -2-2رذایل اخالقی

حزین الهیجی در کنار فضایلی مانند تو ّکل ،عدل و تواضع از رذایل اخالقی هم در
شعرش میآورد تا جنبههای آزار دهنده و مخرب روح و روان انسان را مورد نکوهش قرار
دهد .رذایلی مانند طمع ،غرور ،دنیا پرستی و غفلت که در شعر او بسامد باالتری هم دارند.
 -1-2-2حرص

حرص به معنای میل شدید و بیش از حد به چیزی یا برای به دست آوردن چیزی
است( .انوری و همکاران :1389 ،ذیل «حرص») «وآدمی را حریص آفریدهاند که بدانچه دارد
هرگز قناعت نکند؛ و جز به قناعت از حرص و طمع نرهد» (غزالی.)160: 1386 ،
حزین الهیجی ،انسان را از حرص و طمع به عنوان یک صفت ناپسند برحذر میدارد
و دوری از آن را مایه آسایش روان میداند:
فــراغ دو عالــم طمــع کیــش باخــت
دریــن پــرده ویرانــی آبــادی اســت
مــده دامــن یــأس آســان ز دســت

خنــک آنکــه با قســمت خویش ســاخت
رجــا بندگــی یــأس آزادی اســت
بنــازم دلــی کــز تم ّنــا برســت
(الهیجی)705:1378،

حزین الهیجی ،زشتی حرص و طمع را به تصویر میکشد .از نظر شاعر منشأ حرص و
طمع نادیده گرفتن سرنوشت و جایگاهی است که خالق جهانیان در اداره امور دارد .حرص
در نهایت باعث خسران آدمی میشود و حزین الهیجی به صورت تمثیلی و شاعرانه ضرورت
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دوری از این صفت ناپسند را به نظم در آورده است:
شــبی ســربرآوردم از جیــب خویــش
طمــع جلوهگــر شــد مــرا در نظــر
بــدو گفتــم ای رانــدۀ بخــردان
بگفتــا کــه شــک در قضــا و قــدر
بگفتــم کــه از پیشــۀ خــود بگــو
چــه صنعتگــری داری از جــزء و کل
بــدو گفتــم از حاصــل خــود خبــر
مآلــت کــدام اســت و غایــت کــدام؟

چــو آهی که خیــزد ز دلهای ریش
زهــر زشــت رو پیکــری ،زشــتتر
پدرکیســتت؟ بازگــو ،درجهــان
نظربســتن از خالــق نفــع و ضــر
چــه بافــی در ایــن کارگاه دو رو؟
بگفتــا :زبونــی و خــواری و ُذل
ـمه ای بــاز ،ای خیــره ســر
بگــو شـ ّ
والســام
بگفتــا کــه حرمــان بــود ّ

(همان)704 - 703:

 -2-2-2دنیا
رسول (ص) گفت« :بپرهیزید ازدنیا که وی جادوتر است از هاروت و ماروت» (غزالی،

.)134: 1386
«دنیا نزد مح ّققین صوفیه هر چیزی است که انسان را از خدا مشغول دارد و ّ
حظ نفس
توجه دل است به ّ
لذت عاجل و هر
در آن باشد و بدین معنی حالتی است از احوال قلب و آن ّ
چه مانع سالک از راه حق و حجاب او از وصول به کمال انسانیت باشد» (بهنام فر.)208 :1392 ،
حزین الهیجی ،در بین صفات مذموم اخالقی ،به نکوهش دنیا پرستی و امید بستن بر
توجه زیادی کرده است .پرداختن صرف به دنیا و آرزوهای سراب گونه دنیوی اثرات
دنیا ّ
اخالقی زیانباری بر روان انسان بر جا خواهد گذاشت و باعث غفلت انسان از یاد پروردگار
و بی خبری از خود و گوهر وجودی خود انسان می گردد .برای حزین الهیجی دنیا پوچ
تخیل و قدرت شاعرانهاش اینگونه تصویر میکند:
و بی مغز است که شاعر آن را به یاری ّ
همــان جــوز پوچ اســت دنیای دون
بگوییــد بــا کــودکان دنــی
بــه ایــن جوز بــی مغــز بســتید دل

کــه جوینــد وی را به مکر و فســون
بــه آدم نمیزیبــد اهریمنــی
خجــل از خــود و از خــدا منفعــل
(الهیجی)704:1378،

شاعر همواره انسان را از دلبستگی به دنیا باز میدارد:
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به نیرنگ گیتی چه دلبســتگی ســت؟

بــه ایــن مهربانــی ببایــد گریســت
(همان)659 :

حزین الهیجی دنیا را به دهل پاره شده تشبیه میکند که انسان را میفریبد .آدمی
باید از خوی شیطانی دنیا و روزگار نگران باشد و به آن دل نبندد ؛ چرا که دنیا خود نابود
کننده است و به جای انتظار داشتن از دنیا و آنچه در آن است ،شایسته است که انسان
از آن پند گیرد :
چــرخ دریــده دهــل
ز افســون
ِ
فریبــا نگــردی بــه ریــو و فنــش
زقصــاب ،پــروردن گوســپند
ّ

چــرا ای تهی مغز ،خندی چو گل؟
بیندیــش از خــوی اهریمنــش
نــه جــای امیــد اســت ،برگیــر پند
(همان)659 :

حزین الهیجی بارها انسان را از حرص و طمع بستن بر دنیا که در آن ارزش پایداری
نیست بر حذر میدارد:
شــنیدم ز مخمــور میخانــهای
بکش ســاغر و فــارغ از خویش باش
نیــرزد جهــان دژم یــک پشــیز

کــه عالــم نیــرزد بــه پیمانــهای
کــم خــود زن و از همــه بیــش باش
مکــن چنــگل حــرص بیهــوده تیــز
(همان)694 :

از نظر الهیجی هر چه در دنیا وجود دارد فریب و دام است و همه چیز چون سرابی
تخیل سرشارش حقیقت
است؛ اعم از زیباییها و لذتها و هرچه در آن است .شاعر به یاری ّ
دنیاپرستی را تصویر میکند و مکر و دنیا پرستی را نکوهش میکند:
چــه گویــم از این کهنــه دیرخراب؟
نــه یــارش نشــان از وفــا میدهــد

که دام فریب اســت و نقش ســراب
نــه مهــرش فــروغ صفــا میدهــد
(همان)695 :

 -3-2-2غفلت

توجه و التفات به هدف و مقصود خود،
«غفلت عبارت است از سستی و ضعف نفس از ّ
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خواه آن هدف و غرض زودرس باشد یا دیررس» (مجتبوی.)3: 1366 ،
«بدان که بیشتر خلق محجوباند به سبب غفلت و همانا از صد ،نود و نه از این دسته
باشند» (غزالی.)287 :1386،
حزین الهیجی غفلت را به شرابی تشبیه میکند که انسان را از خود بیخود میکند.
پس برای آدمی بهتر آن است که از خواب غفلت برخیزد:
شــب رفــت ،بــس اســت آرمیــدن
بــردار ســری ز خــواب غفلــت
جنبیــد ز جــای مــرغ و ماهــی

هیــن ّنیــر شــیب در دمیــدن
بگــذار ز کــف شــراب غفلــت
برخیــز ز خــواب صبحگاهــی
(الهیجی)651:1378،

شاعر از عم ِر هدر رفته در غفلت میسراید و مخاطب را دعوت میکند که آنچه از
حیاتش باقی مانده را در غفلت و خواب نگذراند:
برخیــز کــه عمر رفــت در خواب

ایــن یک نفســی کــه مانــده ریاب
(همان)651 :

حزین الهیجی زمانه را به دیوی تشبیه میکند که نباید از آن غفلت کرد:
غافــل منشــین گــرت بــود ُهش

دیــوی ســت زمانــه آدمــی ُکش
(همان)651 :

حزین الهیجی در یکی از نصایح خود به شاه صفوی وی را به آگهی دعوت میکند و
غفلت را چاهی بر سر راه انسان میداند:
غافــل منشــین درین گــذرگاه

غفلــت چــاه اســت و آگهی راه
(همان)649 :

 -4-2-2دیگر رذایل

حزین الهیجی در نکوهش رذایل اخالقی به شیوۀ شاعرانه انسان را از خواب غفلت
بیدار میکند و در البه الی اشعارش از دیگر رذایل اخالقی هم انسان را برحذر میدارد.
او در نکوهش هوای نفس معتقد است که هوای نفس و شهوت ،آن روی حیوانی است که
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انسانی را که اشرف مخلوقات است هم ردیف موجودات دیگر قرار میدهد:
تــو خــود آدمــی زادهای در نهــاد

خــر اســت آنکه دنبال شــهوت فتاد
(الهیجی)660:1378،

حزین الهیجی در اشعار پند آموز و حکمتآمیزش غرور را صفت ناپسندی میداند:
غــره مشــو از فــراخ دســتی
ّ

رنج اســت گران خمارمســتی
(همان)649:

انسان اگر آگاه باشد و جهان و آدمی را شناخته و از آنچه در جهان اتفاق افتاده عبرت
گرفته باشد ،غرور را از خودش دور میکند:
به دســتان ،فسون ســازی روزگار

نــه جای غــرور اســت ای هوشــیار
(همان)659:

 -3نتیجه گیری
حزین الهیجی شاعر عارف و دانشمند ،در بسیاری از قالبهای شعری تواناییهای
شاعری خود را به نمایش گذاشته است .حزین سالهای طوالنی به تحصیل علوم مختلف
اعم از عرفان ،حکمت یونان و علوم اسالمی و الهیات اشتغال داشته است که آشنایی و
احاطه او در این مباحث باعث پربار شدن و غنای هرچه بیشتر شعر او شده است .او در
ایّام حیاتش از نزدیک شاهد هرج و مرج کشور در دوران صفویه و هجوم افغانها و تزلزل
اخالق و سپس ظلم و جور دستگاه افشاریان بوده است که تجربۀ عینی و زندۀ سالهای
غزلیات
عمر او بر دیدگاه او از جهان ،انسان و عدل و ظلم اثر مشهودی به جا گذاشته استّ .
او بیشتر دارای مضامین عاشقانه و گاهی عرفانی است ،ا ّما پند و اندرز و مسائل اخالقی در
قالبهای دیگر شعر او نظیر قصیده ،مثنوی و ترکیب بند ،غلبه دارد .مضامین اخالقی در
مهمی دارد که نشان از دغدغه او دربارۀ مسائل اخالقی و انسان دارد .ذکر
اشعار او جایگاه ّ
پروردگار و توصیف شاعرانه و خاضعانۀ صفات خدا و نعت و منقبت اولیای دین نشان از
دلدادگی او به مذهب دارد.
توجه را به خود جلب
با بررسی و کاوش در اشعار حزین الهیجی آنچه بیشتر از همه ّ
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توجه او به مضامین اخالقی است .عدلُ ،حسن خلق ،تواضع ،وفای به عهد و
میکند ،میزان ّ
دوستی ،دوری از هوای نفس ،صبر و تو ّکل صفاتی هستند که شاعر ،انسان را به به کار بستن
آنها دعوت میکند و از آثار فردی و اجتماعی آنها و همچنین آثار مثبتی که بر روح و روان
تمامیت انسان دارند ،سخن میگوید .الهیجی ،رذایل اخالقی را نکوهش میکند و آدمی
و
ّ
را از پرداختن به حرص و طمع و غرور و دنیاپرستی برحذر میدارد .او به واسطه آگاهی از
تخیل و تواناییاش در تصویر سازی و فصاحت
علوم انسانی ،خصوصاً اخالق و به میانجی قوه ّ
و بالغت زبانش ،حقیقت رذایل اخالقی را در بهترین وجه میسراید و به تصویر میکشد.
نگران انسان و انسانیت
در مجموع آنچه از بررسی شعر او درمییابیم این است که شاعری
ِ
و اخالق است .اگرچه برای انسان دنیاپرستی و زیاده خواهی را ناپسند میداند ،ا ّما در
مقابل از غفلت انسان از دنیا هم میسراید و در برخورد با جهان به هیچ وجه به ورطه
اهم ّیت
توجه بیش از ّ
افراط و تفریط نمیافتدّ .
حد او به مضامین اخالقی در شعرش نشان از ّ
توجه او به اخالق ،وی را به عنوان شاعری عارف ،فاضل و
این موضوع در اشعار او دارد و ّ
ادبیات فارسی
دانشمند برای ما نمایان میسازد که سهم شایانی در پیوند شعر و اخالق در ّ
به خود اختصاص داده است.
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