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مقدمه
یکیازخصوصیاتمتمایزاشعارباقیماندهازحلّاج،تصاویرخیالانگیزیاستکهاین
صوفیمبلّغازآنها استفادهنمودهاست.امروزبهحلّاج ،بیشتر بهعنوان یک عارفمعتقد
بهوحدتِوجودوعینالجمعوعشقالهی،آنهمازپشتپردة اسطوره و ابهامنگریسته
میشود،تاواعظوسخنوریبلیغوچیرهدستباتأثیرگذاریباالدرمخاطبان .
هدفاینتحقیق،بررسیتصاویرمرکّبِموجوددراشعارباقیماندهازحلّاجمیباشد،
تابهاینپاسخبرسدکهآیامیتوانبهاو،اززاویةجدیدیبهعنوانِمبلّغیبلیغوخطیبو

واعظیتأثیرگذارنگریست؟برایاینمهم،ابتداشاخصیازتصاویرمرکّبحلّاجازدیوان-
الحلّاج ماسینیونتهیّهگردید،کهمنتخبیازآنهارادراینپژوهشارائهمیکنیم،وسپس
بانقدوبررسیاینتصاویر،بهتحلیلنیّتوهدفاحتمالیِحلّاجازاستعمالآنهامی-

پردازیم.باتوجّهبهعدمِوجودِپیشینة پژوهشیدرتحلیلصورخیالاشعارحلّاج،وبه-
خصوصنوعمرکّبآن،براینخستینباراستکهبهاینموضوعاهتمامورزیدهمیشود .
صورخیال(،)imageryازابزارقدرتمندبیانیِهرسخنورِهنرمندیمیباشد.دنیای
تخیّلیشاعرازدنیایواقعیزیباترودلنشینتراست؛یکیازدالیلیکهشاعر،دربالغت
ازتصاویرِخیالانگیزاستفادهمینمایدنیزهمینمهماست.مخاطبینِصورخیال،درذهنِ
خود،دعوتبهتجسّموتخییلِانتزاعیبرحسبتمایالتوتخیّالتفردیِخویش،برای
دوبارهسازیِ تصویرِ اولیة الگوسازیشده توسط شاعر میشوند ،که بیشباهت به نوعی
انیمیشن ذهنپرداختة فردی نیست .تصویر به یاری عنصر تخییل ،نوعی تصویرسازیِ
انتزاعی راارائهمیکندکهحلّاجمیتوانستهاستازآنبرایتفهیموتجسّمِمواردِدوراز
ذهنعقالنیوتأثیرگذاریبیشتربرمریدانخودیاریجوید .
صورخیالبهکاررفتهدریکسبکادبیرامیتوانبهعنوانکلیدِرمزگشایِافکارو

آراءتصویریِپدیدآورندةآناثرادبیتلقّینمود.استعارهوتشبیه،مهمترینارکانتصویر-
سازیمخیّلهستندودراینمیان،صورخیالمرکّب،دارایارزشادبیخاصتروهنری-

ترومنحصربهفردمیباشد(شمیسا.)992:9211،اغلبشاعراننامور،داراینمونههایی
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انحصاریمتشکّلازتصاویرمرکّببالغیهستند؛واینتصاویرِانتزاعی،گاهیحتیوجه
تمایزِ نبوغ وبالغتخلّاق ایشانازمابقی ومحکی برایسبکشناسیمیگردد.کاربردِ
صورخیالِمرکّب،درشعرفارسیِسبکخراسانیِ،بسامدباالتریداردوبعضاًدرسبک
آذربایجانیوعراقیِشعرایبلیغیچونخاقانیوحافظبهاوجزیباییمیرسد،امادرشعر
عربیِدورةعبّاسیقرنسوم،یکابزارِبیانیِبااستعمالگستردهنبودهاست.
صورخیالِتصوّف،تاحدّزیادیمشمولفردیّتوانتزاعدانستهشدهاستکهاینمهم
رامیتواندرتحلیلحاالتتصاویرحلّاجدرنظرگرفت«.صوفیانبزرگهرکدامدارای
زبانونظامِتصویری ونمادینخاصیهستند» (فتوحی .)297:9212 ،آنهماریشیمل،
مستشرق فقید ،دربارة شعر حلّاج چنین میگوید« :در اشعار بخصوصی از حلّاج ،تجربة
وصفناپذیراو-درقالبکلماتِحاویزیباییایفراموشنشدنی-بهصورتِصورِانتزاعی
درآمدهاست» (« .)22:9171 ،Schimmelحلّاجکهدرافکارشصاحبسبکوسیاق
فکریعجیبوخارقِعرفِزمانخودبود،درعملنیزخرقة تصوّفازتنبهدرکرده،
لباسهایرنگیوگوناگونمیپوشیدوازعباراتعجیبونمادیناقواممختلف،ازعقاید
یونانیتانئوگنوستیکیتاعیسویومانوی،بهرهمیجست»(ماسینیون .)62:9212،


حلّاج و سالهای تبلیغ
«حسینبنمنصورحلّاجکهدربیضایشیرازبهسال222ق.ازپدرومادرایرانیمتولّد
شد،بعدهاهمراهپدرخویشبهعراقرفتوازکودکیبهزبانعربیسخنگفتودر
جریانعربگراییِمسلّطِبرهمهعلوموفنونآندورانقرارگرفتوهمة آثارویبه
زبانعربیبودهاست.درطییکدهه،رابطةحلّاجبااستادانمتصوّفهتیرهگشتتاجایی
کهازویرویگردانیدند.جُنَید"ادّعای" اوراباطلخواندوروشتبلیغودعوتآشکارِ

حلّاجازعوامواهلدنیابهعشقالهیرا،برضدجهتِحرکتِجریاناصلیتصوّفدرآن
دوران   -که مبنی بر اسرار پنهانی و مراقبات درونیِ سالک با خداوند در خفا بود -
تشخیصداد»( .)11:9171،Schimmel
در زندگی حلّاج چهار اتّفاق تاریخی ،بر مسیر عقاید و افکار حلّاج و بعدها نظام
تبلیغاتیویتأثیرگذاشتند.نخست،درآغازجوانی«،اقامتِدربصرة دورانِ قیامِزنج،به
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دوصورتبرحلّاجتأثیرگذاشت:تأثیرتفکّرعرفانیوسبکهایشعرتعلیمیوتغزّلیِ

ناشیازمیراثعربیکهنترِبصرهبرزباناو؛وبیدارشدنِسریعترِوجدانوینسبتبهبی-

عدالتیهای اجتماعی» (میسن« .)97 :9219 ،قیام زنج که در برابر ستم عبّاسیان شکل
گرفتهبود،در261ق.بهاوجخودرسید»(میرفطروس.)922:9217،ثانیاً،پدیدةقرامطه
بودکهبادولت عبّاسیبهمحاربهمیپرداختندوحلّاجباآنهامعاشرتداشت«.حلّاج
قرمطینبوداماعبّاسیانبهاوتهمتقرمطیبودنمیزدند،ودلیلآن،اینبودکهآنها،وی
راخطربزرگیبرایقدرتوتعدّیخودمیدیدند.درواقعروحیة آزادیطلبانهوجسور
حلّاج بههمراه دعوت و منادات عمومیِ مردم ...در چشم قدرتدوستانِ عبّاسی به خطرِ
قرامطهبسیارنزدیکمینمود»(عیونالسود«.)92:2112،سومینرویداداینکه،دوسلسله-

یایرانیتبارصفاریاندر 211ق.وسامانیاندر 269ق.هردودرمبارزهباعبّاسیان
تاسیسشدند.حلّاجکهازنژادایرانیبود،احتماالًازاینشورواشتیاقتغییراوضاعحاکم
درنواحیدوردستِخالفت،بیبهرهنماندهبود.چهارماینکهمتعاقباینقیامها،خالفتِ
عبّاسی در این دوره ،به دلیل ظلم بسیار ،رو به ضعف نهاد» (زرّینکوب)272:9292 ،؛
چنانچهدرطولشصتوپنجسالزندگیحلّاج،هفتبارخالفتدستبهدستگردید .
ازدیدگاهِصاحبنظرانیچونماسینیونوشیمل،مواردیکهذکر شدسببگردیدکه
حلّاجتبدیلبهیکفعالِاجتماعیازخاستگاهِمتصوّفهگرددوتصمیمبهتبلیغآراءوحدتِ
وجود در سراسر بالد مسلمین بگیرد .او هرگز آشکارا وارد عرصة سیاست نگردید و
اعتقاداتخودرادرلفّافة رمزنگارینگاهمیداشت.اینپوشیدهگویی،خوددلیلمحکمی
برهوشسرشاریکمبلّغاستونهلزوماًغوطهوریدرحاالتدائمیسُکر« .اگرشهری
رامعتزلیمیدیدخودرامعتزلیمیخواندواگرازامامیّهبودندخودراازامامیّهمیشمرد
و اعالم میکرد که امام قائم منتظر را میشناسد .اگر سنّی بودند خود را سنّی مینامید؛
همیشهباسرعتدرسفربودودرهمهجاانقالبیبرمیانگیخت»(ماسینیون.)91:9212،
اینشیوة حلّاج،بهروشگامبهگامِارشادِتدریجیِقرمطیان،شباهتزیادیداشت،امااو
تنهادرپیِتعلیمِافکاروعقایدخاصخویشبود.امروزتاحدّیآشکارشدهاستکه
حسینحلّاج،مبلّغیتوانابرعقیدةعینالجمعووحدتِوجودبود،اما«حقیقتاحوالوی
برایاکثرمردممجهولومکتومماند»(زرّینکوب .)922:9211،
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«گروه هایبسیارازمسلمینوزوّاردرمناسکحجّبااینمبلّغعجیبدرارتباطقرار
گرفتند؛اوحتیمریدانیازترکانسامانیخراسانیافت.سپسبهشرقایرانوخراسانو
شیرازرفتوپنجسالبهجذبپیروانمشغولشد.درحجّدوم،چهارصدنفرازمریدانش
همراهشبودند.پنجسالدیگررابررسالتوتبلیغدربالدِکفردرهندوگُجراتوماچین
گذراندوسپسبهحجّ سوموآخررفت.نقلشدهاستکهدرشهرها،عوامواهلدنیاگرد
اوجمعمیشدندواوبرایشاندرکوچههاوبازارها،ومجالسِخصوصیِبزرگان،سخنرانی
مینمود»(ماسینیون«.)921-921:9291،باتمرکزبراینروشِدعوتِمستقیموخطابه-


محورِحلّاج،اهمّیتتأثیرگذاریکالمواستفادهازتصاویرخیالانگیزبرایجذببیشتر
مریدان،برجستهترمیگردد.سرزمینهاییکهحلّاجبرایتبلیغبهعشقالهیدرنوردید،در
فهممعنویاتخود،سابقهایکهندرآشناییِبنیادینباابزارصورخیالداشتند.ازدیرباز
درهندوستانتاترکستان،کهبخشهاییازچینامروزراشاملمیشود،تصاویرخیال،در
متون کهن چون باگا واد گیتای هندوان به سانسکریت و تائوتِچینگ بوداییان به چینی،
عنصری بسیار غالب بوده است (هوهِنِهگر)29 :9276 ،؛ «همچنین نمادها و تصاویر ،به

وضوحعنصریبومیوفرهنگیبرایباورهایاعتقادیایرانیانقلمدادمیگردید» (هال،
  .)227 :9296در چنین اقلیمی ،یک سخنران زبردست و هوشمند همچون حلّاج  -که
معاصرانش بعدها او را به سحر در سخن و تسخیرِ روحِ شنوندگان در قبولِ افکار و
عقایدشمحکومنمودند -احتمالکمیداردکهدرسخنرانیهایتبلیغاتیخود،ازیکیاز

اصلیترین عناصرِ فرهنگیِ مردمانِ هند و آریایی در اعتقاداتشان ،یعنی "تصویر" ،غافل
ماندهباشد .


تصاویر خیال در نثر حلّاج
کتابطواسین  حلّاج،کهدرایامآخرزندانوینوشتهشد،تنهااثربازماندة حلّاجاز
تیغسانسورخلفایعبّاسیاست.نثرطواسین مملوازرمزهاوگرایشِبهابجدواسرارِ
حروفاست؛اماعنصرصورخیالنیزردپایمهمیبرجایگذاشتهاست،کهبهلحاظ
سبکشناسی،میتوانبااستفادهازحضورنوعیتداومویکپارچگیِتصویریِمشهوددر
سبک آثار مورد بررسی ،از صحّت انتساب این اشعار به شخصِ حلّاج ،تا حدّ بیشتری

□ 92پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال نهم ،شمارة ( ،2پیدرپی  )32تابستان 1331

اطمینانیافت .حلّاجدرطواسین،تشبیهاتواستعاراتغریبیبهاشکالهندسیوخطوط
ونقاطوحروفالفبادارد،کهبخشیازآنهادرشرحِ شطحیّات روزبهانبقلیشیرازی،
گاهیحتیبهدشواریوغرابتبیشتریازطواسین،توضیحدادهشدهاست.بهنمونة زیر

از"طاسیننقطه"اشارهمیشود:

« حلّاجگفت:گماننکنمکهسخنمارا،جزآنکسکهبهقوسدومرسیدهاست،
بفهمد؛وقوسدومپایینترازلوحاست.حروفیغیرازحروفعربیداردوحرفیاز
حروفعربیدرآنواردنشود»(عیونالسود .)77:2112،

مسلماًعبارات"قوس"و"لوح"استعاراتیازمبانیعرفانیمسلکخاصحلّاجهستند

کهشایدازراهتحقیق هرگزنتوانبهکنهرمزنگاریآنرسید.روزبهاندرشرحشطحیات،
دوقوسرااینگونهتفسیرکردهاست«:یعنیهرکهبهقوسثانیرسید،درصورتکَون
نیست.قوسثانیقُربِقُرباستودُنوّ.اهلِدُنوّ ِدُنوّ،بهکلماتلوحمحفوظکهاصطالح
عموماست،سخننگویند»(بقلیشیرازی.)271:9212،درموردطواسین،بههمیننمونه
بسندهمیگردد .امانتیجة بیدرنگیکهازبررسیشرحتصاویرموجوددرطواسین حلّاج
گرفتهمی شود،مبنیبرانتزاعیبودنمفاهیماست،تاجاییکهتجزیهوتحلیلورمزشکنی
آنتقریباًدربیشترمواردغیرممکناست.ایناستعاراتبسیارغامضوانتزاعیورمز-

آلودند و تفسیر آنها بسیار مشکل بوده ،و چه بسا که بر مبنای سلیقة شخصی صورت
پذیردوازنظرعلمیبیارزشباشد .
با توجّه به مطالب پیشگفته ،نکتة حائز اهمیت دیگری در نثر ،که اعتماد بر اصالت
تصاویرپیداشدهدراشعاررامجدداًتقویتمیکند،قرینةحضورِتصویرپردازیِمخیّلِحلّاج
در مجموعهی اخبارالحلّاج است ،مجموعهای از اقوال دیگران دربارة گفتههای حلّاج به
گردآوریماسینیونوکراوس.براینمونه،تصویرِمخیّلِحروفِقرآنبرگِردِکرة زمین،
تصویری بدیع و برای زمان خودش تخیّلی و غریب است .حلّاج میگوید« :زبان قرآن،
حروفبههمپیوستهومتّخَذازخطّاستوااستکهبیخآنخط،درزمیناستواروشاخه-

هایآندرآسمانافراشتهشدهاست واینهمانیاستکهتوحیدبهدورآنمیگردد»
(ماسینیونوکراوس .)22:9216،
دراینجاتصویرمرکّبیوجوددارد،کهقرآنرابهدرختیتنومندازحروفتشبیهنموده
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است،کهدورتادورِزمیندرامتدادِخطِاستواریشهدوانیدهوشاخههایشروبهآسمان
دارند ،چیزی شبیه به هالة دور سیارة زحل از جنس درختِ کلمات؛ و توحید ،همانند
پرندهایدرحالچرخشبهدورایندرختاست.درجایدیگرازقولحلّاجآمدهاست :
«باپژوهشیپیگیردرهمةکیشهااندیشهکردم؛آنهارایکریشهوتنه،باشاخههای
بسیاریافتم»(ماسینیونوکراوس .)22:9216،
حلّاجادیانومذاهبرا،بهشاخههاییمتعددازدرختیتشبیهمیکندکهیکریشة
واحدداردومقصودویریشةتوحیداست.دراینتصویر،سعیویدرایجادنوعیاتّحاد
وهمبستگیبینادیانمشهوداست .احتمالدارداواینتصویررادرجمعیازمخاطبین
غیرمسلمانیامسلمانبامذاهبِگوناگونِمرسومدرآنزمانعنوانکردهوهدفجذب
مریدانیازفِرَقمختلفراباتصویرسازیِگیراوقابلفهم،توأمنمودهباشد .
درمجموع،تصویرسازیباتشبیهاتطوالنیوعجیبدرنثرحلّاج،هرچندیکعنصر
غالبنیست،اماحضوریویژهوقابلتعمقداردوهرازگاهیرخمینماید .

شعر حلّاج
پسازمحاکمهوپایانکارحلّاج،امرایوقتنگهدارییاتکثیرآثارویرا ممنوع
کردهوبااشدّمجازاتبامتخلفینبرخوردنمودند.درنتیجهتاکنون،هیچنسخهاییکپارچه
ازاشعارحلّاجبدستنیامدهواشعاراودرالبالیآثارصوفیاندیگرپراکندهاست،برخی

تکراری و برخی جعلی .9در ابتدای قرن بیستم میالدی برای اولین بار ،لویی ماسینیون،
اشعار پراکندة حلّاج راگردآوریوتصحیحنمود کهدیوانالحلّاجنامگرفت .مأخذاشعار
پژوهشمانیز،برمبنایدیوانِقطعاتِشعرحلّاجبهگردآوریماسینیونمیباشد .2

ازآنجاییکهاشعارحلّاجهمهبهزبانعربیاست،نمیتوانحلّاجرادرزمرةشاعران
پارسیزبانبهحسابآورد.سبکاشعارحلّاج،مربوطبهشعرِعربیِدورانعبّاسیاست.

شعرعربیدرزمانخلفای عبّاسیوباپیشرفتتمدناسالمی،رنگتازهایبهخودمی-

گیرد که مهمترین ویژگیهای آن عبارتند از« :شیوایی و سادگی عبارات ،تنوّع معانی و

مفاهیم،گسترشدامنةاصطالحاتِلفظی،وتوجّههمهجانبهبهآرایههایادبی»(رضاییو
عدالتینسب«.)11:9212،استخدامالفاظبیگانهوبدیعدرایندورهبهاوجخودمیرسد.
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شعرایایندورهتمایل وحتیتاحدودیاجبارِانکارناپذیریبهسفروکسبمعانینغزو

دانشازکشورهایدورونزدیکسرزمینپهناوراسالمیداشتهاند» (زرّینکوب:9292 ،
 .)222
انیسالمقدّسی،شعردورة عبّاسیرابهدوشعروجدانی(احساسی)وموضوعیتقسیم
میکند« :شعر وجدانی ،شعری است که شاعر در آن از احساسات ،عواطف ،افکار و
وجدانیات خودش سخن میگوید و شخصیت شاعر در شعر آشکار میگردد ...شعر
موضوعی شعری است که به بررسی یک موضوع خاص و یا عام میپردازد...اشعار

حماسی،داستانیونمایشیجزوایندستهاشعارهستند» (رضاییوعدالتینسب:9212 ،
 .)91
دراوایلدورةعبّاسیگرایشمهمیدرشعرعربیپدیدارشدوآن،بهوجودآمدنمکتب
نوگرایان بود،کهبعدهابهمکتببدیعمشهورگشت.مهمترینِخصوصیاتآن،بهنوشتة
األیّوبی،عبارتاستاز«:الف) طلب معنای دور و غیرقابلفهم و گرایش بههرآنچه که

جدید،بدیع و لطیف استب) سعی در مخفیکردن معنای اخذشده از دیگران بااسلوب-

هایمتنوّع و پیچیده و سمبلیک با کمک انواع مجازها و استعارههاج) افراط دربهکارگیری
ذوق و قریحه در نظم شعر و ورود به عرصة اصطالحات لفظی،فکری و فلسفیکه درشعر
المتنبی به اوج میرسد»(همان«.)11:9212 ،درمقابلِنوگرایان،سنّتگرایانقرارداشتند
کهبهاستفادهازتشبیهواستعارةقابلفهمبرایهمگانتأکیدداشتند»(همان) .
جرجیزیدان،شعرایدورةعبّاسیرابهدوگروهموَلّدینومحدَثینتقسیمنمودهاست.
مولّدین،شاعرانِهم دورهباهارونومأمونبودندکهطبعیلطیفودرباریتجمالتیو
شهوتگراداشتند؛امامحدَثین،نوآورانیبودندکهازشعرمدحفاصلهمیگرفتند«.پساز
انتشارو انتقالِفلسفهوکالم وعلوم یونان،محدَثینپدیدآمدندودراشعارشانرنگ-

آمیزیفلسفیوجدلیورموزحکمتدیدهمیشودمانندمتنبّی،معرّیوشریفِرضی»
(زیدان .)129:9272 ،البتهازبررسیشاعرانایندوراناینگونهاستنباطمیگرددکهاین
دورة  زایشوگذرازسبکیبهسبکدیگراستویکتفکیکقطعیدراینبرههممکن
نیست،زیرابرخیازمحدَثین،شعرمدحنیزمیسرودند .
اگربهتلفیقِدستهبندیِ المقدّسیواألیّوبیوزیدانازشعردورة عبّاسیبسندهشود،
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نتیجهاینخواهدبودکهشعرحلّاجدریکنگاهپایبندِمکتبنوگرایاناستونوعشعراو
بیشتر وجدانی (احساسی) میباشد؛ چرا که هرگز بهصورت منسجم به موضوعی خاص
مانندمدحوثنانپرداختهاست .
امابررسیهدفحلّاجازاستفادهازصورخیالدراشعارشبسیجایدرنگاست.
«نخستینموضوع(درسرایششعر)وجودمشکلیاجتماعیاستکهطرحوحلآنفقط
از طریق شعر میسّر باشد» (شفیعی کدکنی .)96 :9219 ،بهنظر میرسد که با توجّه به
جهتگیریِتبلیغیِحلّاجازیکسووتغییروتحوالتاجتماعیدورة زندگیویازسوی
دیگر،هدفشعرِحلّاجرابایدبیشتردرراستایبیانعقایدوتبلیغآراءویدانست ،تا
صرفاًمضامینزیبایعرفانیویارازونیازبامعبود .برخالفشاعرانمدّاحسنتگرایِ

دورةعبّاسیکه«بانوآوریشانسعیدرتأثیرگذاریوخوشامددرباریانداشتند»(زیدان،
 « ،)197:9272درشعرحلّاج،اثریازعناصرمدحیاوصف،کهازمواردغالبمستعمَل
شعرای این دوره هستند ،دیده نمیشود .نیز چنین مینماید که تأثیرگذاری شعر حلّاج،
بیشتربرایجذبوسوقسالکانطریقتومریدانجدیدبهاندیشههاوعرفانخودیافتة
حلّاج بوده است ،عرفانی که حلّاج آن را به اعتقاد ماسینیون ،خارج از شاهراهِ اصلیِ
تصوّفِنیابتیِجُنیدویارانشودرطیسفرهاوکشفوشهودهایعجیبخویشپرورش
دادهبود» (ماسینیون .)99:9212 ،اگر ازاسطورهسازیِ عوام وماجرایِبردارکشیدنو
أناالحقگفتنشبگذریم،حلّاجمبلّغیبودراسخونستوه،کهحدوددهسالاززندگیخود
رادرسفرهایمخاطرهآمیزدردیارغیرمسلمانانِهندوخراسانوترکستانسپرینمودو
هموارهاوقاتخودرابهوعظمریدانمیگذراند.پسبهواسطة واقعیاتتاریخیزندگی
وی،نمیتواناوراصرفاًیکقدیسسرمستدرسُکرالهیکهکاریبهابناءدنیانداشته
استپنداشت؛برعکس «،حلّاجدائماًدرحالرایزنیومریدگیریازمیانفِرَقواحزاب
گوناگونبود»(ماسینیون.)99:9212،درنتیجهشعرحلّاجوسایرآثاراونیزازاینقاعدة
کلیمستثنی نیستندوحلّاجباهدفِآشکارِتأثیرگذاریهرچهبیشتربرمخاطبینخودبر
منبرخطابهوموعظهمینشستهاست.ایندیدگاهرا،تهمتهایسحرونفوذبراذهانعوام
وتسخیراجنّهبرایاغفالواثرگذاریبرمردم-کهبعدهابرویبستند-تأییدمیکند .
شعر حلّاج در مجموع بسیار روان است و میتواند حتی با افرادی غیر از عُرفاء و
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متصوّفهرابطهبرقرارکند.بهاحتمالزیاداینمهمنیزازرویقصدوهدفمشخّصِتبلیغ
در بین مردم انجام گرفته است؛ وگرنه حلّاج متون بسیار غامض و دشواری را هم در
طواسینبهتحریردرآوردهاست.پسبیشتر،قابلیتِآسانحفظشدن،روانبودنعبارات،
و تأثیرگذاری بر شنوندگان شعر ،مدّ نظر این عارف واعظ بوده است تا استخدام صنایع
ادبیدشواروکلماتمهجور.البتهبرخیازاشعاروینیزحاویکلماتپیچیدهوغامض
فلسفی،تصوّفی ویااعتقادیمیباشندکهاحتماالً ازآنهابرایمراوداتدرسطوحباالتر
دانشوتبلیغ-یعنیارتباطباهمکیشانودوستاننزدیکخود-استفادهمینمودهاست.

بررسی بالغی تصاویر خیال مرکّب در شعر حلّاج
«تصاویربهوجودآمدهدرتشبیهواستعاره،یاشاملیکچیزند کهمیتواندمفردیا
مقیّدباشد ویاشاملدویاچندچیزدرچندحالتِهمزماندرهیأتیترکیبی،کهبهآن
مرکّبگویند» (شمیسا .)99:9211 ،درمورداخیر،آنتصویرباهمة اجزایش،بهصورت
یکتابلوواحدودرحکممشبهٌبهِمرکّبتلقّیمیگردد.
«تشبیهات مرکّب :درمقایسهبااستعاراتمرکّب،تشبیهاتمرکّباشعارحلّاجبسامد
بیشتری دارد و دارای ارزش ادبی خاص خود میباشد .در این نوع از تشبیهات حلّاج،
اغلبهردویمشبهومشبهٌبه،مرکّبهستند»(:)16:9111،Massignon
«أنْتَبینَالشَّغافِوالقَلْبِتَجْرِی/مِثْلَجَرْیِالدُّموعِمِنْأجْفانِی 
و تُحِلُّ الضَّمیرَ جَوْفَ فُؤادِی /کَحُلُولِ األرْوَاحِ فِی األبْدانِ»؛ تو جاری میشوی میان
پوستِغالفِقلبوقلب(من)،همانندجاریشدناشکهاازپلکهایم،وفرود آمدیبر
رازِدرونِتهیگاهِقلبِمن،همچونفرودآمدنروحهادرجسمها».
دربیتاول،مشبهمرکّب«،جاریشدنبینپوستِغالفِقلبوقلب»ومشبهٌبهمرکّب

«جاریشدناشکهاازپلکهایم»است«.جاریشدنچیزیمیاندوچیزدیگر»وجه-

شبهمرکّباینتشبیهاست.دربیتبعدی«،فرودآمدنبررازدرونتهیگاهقلب»،مشبه

مرکّبیاستکهتشبیهشدهاستبهمشبهٌبهمرکّب«فرودآمدنروحهادرجسمها»،باوجه-

شبهمرکّب«فرودآمدنچیزیبررویچیزیدیگر»؛هردوتشبیهمرکّباست.چوندر
هربیت،اداتتشبیهآمدهاست(مِثلَ،کَ)،هردوتشبیهمرسلاست.نیزچونوجهشبه
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(درونچیزیجاریشدنوواردچیزیشدن)ذکرشدهاست،هردوتشبیهمفصّلاست .
«گاهی بالغتحلّاج،تطوّرِاستعمالِفنونِتصویریِشعرایِتوانارابهیادمیآورد.در

اینبیتحلّاجازتشبیهمُضمَریاستفادهکردهکهمرکّبنیزهست»(:9111،Massignon
 :)22
«"وَذلِکَأنَّالرُّوحَالفَرْقَبَیْنَها/وبَیْنَمُحِبِّیهابِفَصْلِخِطَابِ"؛وآن(امریشناخته

شدهاست)کهبینروحودوستدارانش،هیچفرقینیستحتیبهاندازة جداییِحقاز
باطل .
«فرقبینروحودوستانش»،مشبهمرکّباستو«جداییبینحقوباطل»،مشبهٌبه
مرکّباست.دراینتشبیه،وجهشبهمرکّب«،نزدیکیبسیاربیندوچیزمتفاوت»است.
هردویمشبهومشبهٌبهعقلی ووجهشبهنسبتبههر دوتخیلیاست.حلّاجباظرافتی
خاص،فاصلة  ظریفحقازباطلرابطورمضمَروپوشیده،بهجنبة اعتقادیخود،یعنی
فاصلة اندکروحبادیگرارواحمتجانس،تشبیهنمودهاست،کهحاکیازوحدتوجود
است.مالحظهمیشودکهپوشیدهگوییتاحدّیاستکهبعدهادرحینمحاکمة طوالنی
حلّاج،معنایواقعیایناشعاررانمیفهمیدندونمیتوانستندمستقیماًازفحوایاینجمالت
بهزندیقبودنیاقرمطیبودنحلّاجرایدهند»(زرّینکوب .)922:9211،
«نکتة دیگرکهدارایاهمّیتبسیاراست،مواردایجادصورخیال مرکّببااستفادهاز
حروفالفبامیباشد»( :)977:9111،Massignon
«واللّامُبِاأللِفِالمَعْطوفِمُؤْتَلِفٌ/کِالهُماواحِدٌفِیالسَبْقِمَعْناءُ 
وفِیالتَفَرُّقِإثْنانِإذااجْتَمَعا/بِاإلفْتِراقِهُماعَبْدٌوَمَوالءُ»؛وحرفالم،باحرفالفِ
اضافه شده ،متّحد گشته است .هر دوی آنان یکی شدهاند در پیشیگرفتن از معنا؛ و در
پراکندگی،دوتاهستند؛(اما)چوندرجدایی،باهمجمعشوند،آندو،بندهوسرورهستند .
دراینتشبیهمرکّب،دوحرفالموالفدرکلمة «ال»کهخودمقتبسازالالهاالاهلل-
جملة نفیِهرمعبودیغیرازخدا -میباشد،بهدوتصویرمرکّبتشبیهمیشوند.دریک
تصویرهماننددونفرندکهباهممتّحدوهمپیمانشدهاندودرتصویردیگرهماننددونفر
کهیکیبندة دیگریاست.اینگونهرمزنگاریباتصاویرِحروفالفباکهحلّاجازآندر
شعرخودبهرهجستهاستوبهدفعاتدرطواسین اونیزدیدهمیشود،ازپیشگامان پایه-
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گذاری«رموزتصویری -حرفی»درتصوّفاسالمیاستکهسالهابعددرفِرَقیچون
حروفیّه،درقالبعلمخفیّة «جَفر»بهاوجخودمیرسد.بهاعتقادماسینیون،آثارجُنَید،
منشاءرمزنگاریصوفیانپسازویبودهوسبکِشگفتانگیزِطواسینحلّاجنیز،گویااز
سبکفنّیِمرموزِاستادشجُنَیدبهرهبردهباشد.سبکجُنَید«،گواهیبرآنمتوناساسی
است که از اندیشهای بیگانه ،شاید سُریانی ،الهام گرفته باشد» (ماسینیون.)12 :9212 ،
شایدعمدهترینمقصوداینچنینتصویرسازیهاییدرتصوّفرا،سوایقداستانگاریو
عجیبنماییدر اذهانعوام،بتواندرترسازبرمالشدنفحوایمتونوعقاید ومتعاقباً
شماتت عوامل و حکّام دولتهای وقت و سایر فِرَقِ متصوّفة معاندِ نزدیکِ به حکومت
دانست .با این پیشزمینه ،میتوان در مورد حلّاج نیز چنین تصوّر نمود که او در قالب
جمالتپیچیدهوتصاویرمرکّبیکهازحروفارائهمینمود،گاهیسعیدراخفاورمز-

نگاریِمضامینِاعتقادیاشدرمراوداتباپیروانویارانخودداشتهاست .
درموردباال،همزماننوعیاستعارة مَکنیّهازنوعتشخیصنیزدیدهمیشودچراکه
الموالفبهدوانسانتشبیهشدهاندکهمیتوانندباهممتّحدباشنددرنفیعبودیّتغیراز
خداویااگرباهمجمعوهمنظرنگردندیکیبردیگریبرتروسرورباشد.اَعمالایندو
حرفدراینعباراتنیز،بااینکهدرابتداسادهمینماید،امابیتردیدحاویرمزنگاری
هستند؛بهخصوصدردورانیکهفضایضربوشتموحبس،برهرگونهعقیدهایغیراز
آن چهموردتأییددستگاهخالفتبود،تسلّطداشتهاست.حال،حدسیااستنتاجآنچه
مقصوداحتمالیحلّاجبودهاست،خودجایتحقیقیدیگراست .
«درمواردینیزحلّاجازتشبیهاتمرکّبولیروانوساده،برایفهموجذبعوام
استفادهنمودهاست»(:)77:9111،Massignon
«جُبِلَتْرُوحُکَفیرُوحیکَمَا/یُجْبَلُالعَنْبَرُبِالمِسْکِالفَتِقْ»؛سرشتهشدروحتودر
روحمنچنانکه،آمیختهمیگرددعنبربامشکشکافتهشده.

تصویر "سرشتهشدن روح تو در روح من" به تصویر "آمیختهشدن عنبر با مشک

شکافته"تشبیهشدهاست.وجهشبهمرکّب"،آمیختهشدندوچیزبایکدیگر"است،دریک
سوعقلیوسویدیگرحسّی .
درمواردیحلّاجازجمالتمشبهومشبهٌبهطوالنیتراستفادهمیکندکهازروانیو
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ارتباطصریحتصویرمیکاهدوآنرادرزمرةتصاویرخاصوپیچیدهقرارمیدهد.امکان
دارداوایناشعاررابرایمراوداتبایارانوهمپایگانخوددرمتصوّفهمینگاشتهاستو
یابهمنظورتأثیرگذاریبرتحسینبزرگانواندیشمندانیکهدرمجلسحضورداشتهاند
( :)99:9111،Massignon
«یَسْرِیومایَدْرِیوأسْرَارُهُ/تَسْرِیکَلَمْحِالبَارِقِالنَّائِرِ 
کَسُرْعَةِالوَهْملِمَنْوَهْمُهُ/عَلَیدقیقِالَغامِضِالغَائِرِ 
فیلُجِّبَحْرِالفِکْرِتَجْریبِهِ/لَطَائِفٌمِنقُدْرَةِ القَادِرِ»؛شبانه،راهمیرودونمیداند ،در
حالی کهاسراراو(نیز)شبانهراهمیروند!همانندنگاهِسریعِبرقزنندة فتنه برپاکننده(در
بینمردم)؛همانندسرعتِوهمکسیکه،وهمِاوبرسرِ(نکتة)دقیقِپیچیدةپنهانیباشد؛ 

درمیانِدریایفکر،نکاتِلطیفیازقدرتِقادرِمتعال،او(مدهوش)رابهحرکتمی-

آورد .

دراینتشبیهمرکّب،مشبهمرکّب"راهرفتنشبانهمدهوشیدربیابانیمتروکشبانهبه

همراه اسرارش" به مشبهٌبه مرکّب "سرعت خیال کسی که خیالش بر نکتة دقیق پیچیده
تاریکیدرمیاندریایفکرقراربگیردکهنکاتخداونددرآنجاریاست" تشبیهشده

است" .دریای فکر" اضافة تشبیهی است که به عنوان جزوی از تصویر انتزاعی ،داخل
تصویرمشبهٌبهاینتشبیهمرکّبقرارگرفتهاست".بیابانمتروک"میتوانداستعارةمصرّحه

ازطریقتباشدو"راهرفتنشبانةفردیمدهوشدر بیابانمتروک"کنایهاستازشیفتهای
که کورکورانه در وادی تاریک به تنهایی گام مینهد" .اسرارِ" در حال راهرفتن ،استعارة
مَکنیّهاستازنوعتشخیص .
«حلّاجعالوهبرتصاویریکههمة اجزایشانمرکّبهستند،تشبیهمرکّبحاویِمشبهِ
مفرد،وجهشبهمرکّبومشبهٌبهمرکّبنیزآوردهاست»( :)12:9111،Massignon
«الذََِّکْرُواسِطَةٌتُخْفیِکَعَنْنَظَرِی/إذاتَوَشَّحَهُمِنْخَاطِرِیفِکْرِی»؛ذکر(همچون)یک
میانجیاستکهتوراازنگاهِمنمیپوشاند،هنگامیکهفکرِمنآن(ذکر)رازیورمیآویزد
از(جنس)اندیشةپنهانیمن .

"ذکر" مشبهمفردحسّییاعقلیاستبستهبهاینکهزبانیویاقلبیباشد؛ و مشبهٌبه

حسّیِ "میانجی که تو را از نظر من میپوشاند ،هنگامی که فکر من بر او زیور اندیشة
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پنهانیمیآویزد" مرکّباست.وجهشبهمرکّبعبارتاستاز"مانعوحجابقرارگرفتن
چیزی،میانمالقاتمستقیمدوچیز".تشبیهمفصّلِمؤکّدمرکّباست،چونوجهشبهذکر

واداتتشبیهذکرنشدهاست.ذکروفکرهردواستعارةمَکنیّهازنوعتشخیصهستند .
تشبیهاتیازاینقبیلدراشعارحلّاجفراواناست،گوییاوسعیدرملموسوحسّی
نمودن مفاهیم انتزاعی عرفانی برای شنوندگانش دارد؛ و از آنجا که مفاهیم اعتقادی و
عرفانی،پیچیدهومنتزَعازترکیباجزایمختلفهستند،گوییبرایتشبیهدقیقترآنهابه
امورملموس،نیازبهاستفادهازتشبیهمرکّبوجودداشتهاست؛وشایداینمهمیکیاز
دالیلاستفادهحلّاجازتشبیهمرکّباست؛درنتیجه،تشبیهاتطوالنیازویژگیهایاشعار
اوستکهبرایدورانویبسیارمتمایزودارای اهمیتتحقیقیوسبکشناسیمیباشد.
استعارات مرکّب :این امکان قوی وجود دارد که استعارات حلّاج ،در بسیاری از موارد
باورهایذهنیوطریقتی عرفاناو باشند؛امااین پژوهش،ازتقییدوقالبدهیِعناصر
سنتیبیان،برمفاهیموعباراتیکهحلّاجبکاربردهاستناگزیراست،تابتواندآنهارادر
چارچوبی تعریف شده بگنجاند .اما واقعیت امر بدینگونه مینماید که در شعر تصوّف،
بسیاریازخیالپردازیهاوتصاویریکهدرادبیاتمعاصرآنهاراصورخیالنامیدهاند،
درواقعباورهایعینیوشهودیعرفادرحالتسُکربودهباشند؛بهاینمعناکهایشانهیچ
تصرفشاعرانةعمدیدربهوجودآوردناینتصاویرنداشتهودرواقعاینعوالمخیالیرا
بهحقیقتدرذهنخوددرکنمودهاندودرکشفوشهود،بهدیدارعوالمیدرونینایل
شدهباشندکهفقطبهصورتانتزاعیوتصویریبتوانآنهاراتشریحوتشبیهنمود.برای
نمونهوقتیحلّاجمیگوید( :)21:9111،Massignon
«طَلَعَتْشَمْسُمَنْاُحِبُّبِلَیْلٍ/فَاسْتَنَارَتْفَمالَهامِنغُرُوبْ»؛درشبی،خورشیدِکسی
کهدوستشدارمطلوعکرد(،شب)ازاوروشنیگرفتودیگرهرگزغروبنخواهدکرد؛ 
شاید واقعا حلّاج چنین خورشیدی را در عالم کشف و شهود ،حداقل در ذهن خود
تجربهوحسّنمودهباشد؛یاوقتیکهمیگوید( :)29:9111،Massignon
«سِرُّالسَرائِرِمَطْوِیٌّبِإثْباتِ/فیجَانبِاألُفْقِمِنْنُورٍ،بِطِیّاتِ»؛سرّهمة اسرارِپنهانی،
بهوضوحازنوریپوشیدهشد؛جایگاهآن،درکنارافقمیباشد؛ 
شایدنتواناینتصویررااستعارهازچیزدیگریگرفت،چراکهباوراعتقادیحلّاجبه
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داشتنلطیفهایبهنامسرّدرقلبشاستکهنوررابهخودجذبمیکندوباآنمیتواند
اسرارالهیرامشاهدهکند.ایناحتمالِواقعیت اندیشیِآنچهماخیالمینامیم،ازذهن
شعرایعرفانی،میتواندبهاینپیشفرضمنجرشودکهخیالدرتصویر-برخالفشعرای
غِنایی یا مدحی که تشبیهات و استعاراتِ ایشان به عمد ،در راهبردِ زیباسازی کالم و
تأثیرگذاری بر ممدوحان از سر تخییل و استعدادِ باالیِ تصویرپردازیِ ذهن ایشان بوده
است -درشعر عرفانیمیتواندجایگاهبسیارمتفاوتیداشتهباشد.پیشبرداینمطلبکه
آیافردعارفدرحقیقتچنینتصاویریرامیدیدهاست -یعنیحداقلبرایاومخیّل
نبودهاستبلکهمحقّقبودهاست-شاخهایازتحقیقراپیشروقرارمیدهدکهدرانتهای
دوطیفِعلومتجربیوانسانیقرارمیگیرد.اینکهاینتصاویرمشاهداتواقعیباشند،از

یکسودرمقولة علمروانشناسیومباحثیچونشیزوفرنی 2وازسویدیگردرحوزة

علومالهیاتوایمانبهعالمغیب،قابلپیگیریوتحقیقپژوهشگراناست.قدرمسلّم،
اگراینتصاویرراواقعیفرضکنیم،تغییریشگرفدردیدگاهمانسبتبهتخییلِعرفانی
پدیدمیآورد،کهدرآن،گزارههایتخییلی ،تبدیلبه گزارههایخبریمیگردد؛بهاین
توضیحبسندهمیشودکهطبقتعریفِروانشناسی،افرادِبیمارشیزوفرنی،قدرتتکلّمو
تعاملباجامعهراندارندواینکامالًمغایربانبوغ شخصیتیِحلّاجدرطیزندگیاومی-

باشدکهدرتذکره هاازآنیادشدهاست.درنتیجه،درصورتحقیقیپنداشتنِتصاویریکه
اوادعایمشاهده وتجربة آنهارانمودهاست،یابایدگزینة باورِعالمغیبوکشفو
شهودراانتخابنمودویا-همانندمخالفانحلّاجکهاورابهکذبدرتجاربعرفانیو
حیلهگریوشیّادیعمدیدراقوالواحوالش،بهجهتکسبِمریدوقدرتومقامِمعنوی
محکوم مینمودند  -طریق افترا و دروغ و کذب را به او نسبت داد .بحث بیشتر در این
مورد،خودداستانیدیگراستکهدرحوصلةپژوهشحاضرنمیگنجد .
برخیازاستعاراتِمرکّبِبدیعحلّاج،قرنهابعدامکاندارددراثرکثرتِاستعمالدر
بینمُکرِمانویدرمتصوّفه،ابتدابهصورتِاستعاراتِمستعملومبتذلوسپسبهصورت
سمبلدرآمدهباشند؛لذاتعقیباینواژگاندرطیتاریخِتصوّفپسازحلّاج،باهدف
اثباتاصالتمنشاءسمبلهاییدرتاریخعرفانکهمرجعآنشخصحلّاجباشد،نیازمند
پژوهشهاییگسترده است؛یکموردِمحدودِردگیریشدهتوسطِشفیعیکدکنی«،تمثیلِ
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پرکاربردِ"شمعوپروانه" درگلستان سعدیاست،کهبهترتیبسمبل"عشقوعاشق"
هستند؛ایشانبهبسامدباالیاستفادهازایناَلِگوریاشارهمیکند،سپسآنراتعقیبنموده
بهمنطقالطیر عطّارمیرسد؛یکقرنقبلازعطّاربهروضةالفریقین رسیدهویکقرن
قبلتربهتاجالقصص ،ودرنهایتمرجعاصلیِاستفادة تمثیلیازاینعبارتبراینخستین
باررا،درکتابطواسینحلّاجمییابد»(شفیعیکدکنی .)291:9219،
«استعاراتمرکّبحلّاج،حتیبیشازتشبیهاتاو،رنگِرمزوپوشیدهگوییبهخود
میگیرندوهمانطورکهگفتهشد،مرزبینحقیقتوخیال،باپیچشیهزارتویگونهدرهم
میآمیزد»( :)977:9111،Massignon
«کَذاالحَقائِقُ:نارُالشَوْقِمُلْتَهِبٌ/عَنِالحَقیقَةِ إنْباتُواوإنْناؤُوا»؛واقعیتهااینگونه
هستند:دراطرافحقیقت،آتششوقفروزاناست،چهبمانندوچهبروند .

تصویرمشبهٌبهمرکّب"،حقیقتاستکهشوقهمانندآتشیبرگردآنافروختهشده

است"؛"شوق"نمیتواندافروختهگرددپساینعبارتاستعارةمَکنیّةتبعیّهاست.بااین-

که"آتششوق"  خوداضافهتشبیهیاست،امادربررسیاستعارة مرکّب،کلمه"شوق"
تبدیلبهقرینة صارفهمیگردد،چراکهتصویرمشبهِمرکّبمحذوفراکه"حضرتحق

استکهبرگرداگردش،شیفتگانباشوروحرارتطوافمیکنند" درذهنتداعیمیکند.

تنکیرِمخاطب،با استفادهازجملة قرینة صارفة "چهبمانندوچهبروند"،دالبرایناست
کهحضرتحقنیازیبهآتششوقاینشیفتگانندارد،حالهرکهمیخواهندباشند.پس

قرینة صارفة دیگرکه"رفتنیاماندنشیفتگان" است،تصویراستعارهرابرجستهمیکند.
جملةباالاستعارة تمثیلیهنیست،چراکهطبقتعریف،استعارةتمثیلیه،استعارةمرکّبیاست
کهمشبهٌبهآنبایدضربالمثلیاجملةمعروفوپرکاربردیباشد؛همچنیننمیتواندکنایه
باشدچراکهکنایهجملهایاستکهوقوعآندرعالمحقیقیامکانپذیراست،وتصوّرِ
واقعیِشعلههایآتششوقدراطرافحقیقت،امکانپذیرنیست.درتصویریدیگر،حلّاج
ازدریاییعجیبونمادینمیگوید( :)91:9111،Massignon
« حَصْبَاؤُهُجَوْهَرٌلَمتَدْنُمِنْهُیَدٌ/لَکِنَّهُبِیَدِاألفْهَامِمَنْهُوبُ»؛سنگریزههایشگوهرهایی
بودکههیچدستیبهآننزدیکنشدهبود؛لکنآنها(گوهرها)فقطبادستاناندیشهها
غارتشدهاند .
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تصویری زیبا از استعارة مرکّبی بلند ،که مشبه و مشبهٌبه آن میتوانند بدین صورت

باشند" :کمترین و کوچکترین حقایقِ علمِ لدنّیِ بحرِ حضرتحق ،که هر کدامدر عین

ناچیزبودن،بسیارارزشمندهستندولیبهوسایلمادیحاصلنمیشوند" مانند"گوهر-

هاییدرکفدریاییهستندکهبادستنمیتوانآنهاراجمعنمودبلکهفقطبااندیشهو

معنویتمیتوان".نکتهاینکهسنگریزههامانندجواهرنیستندوحلّاجاداتتشبیهنیاورده
واینیکتشبیهدردلایناستعارة مرکّبنیست؛اودرعالمکشفو شهودذهنخود،

عیناً به دریایی میرود که «سنگهایش جواهرات هستند»؛ اگر هم عبارت قبلی را ،به-

صورت تشبیه بلیغِ غیراضافی درنظر گیرند" ،دراینصورت اغراق در آن به اوج میرسد

زیرا در کالم ،ادّعای همسان بودن ،قویتر از ادّعای شبیه بودن است" (شمیسا:9211 ،
 .)922
« در مواردی نیز حلّاج از استعارات مرکّبی که احتماالً ریشه در افسانهها و تصاویر
موجوداتخیالیداستانهایبینالنّهریندارند،بهرهمیبرد؛موجوداتیکهدردورانکهن
در باورها وجود داشتهاند؛ در واقع مشبهٌبه با خود مشبه مساوی بوده است .از این نوع
استعارهبهعنواناستعارةاساطیرییادمیکنند»(شمیسا)219:9211،کهدرآن،موجوداتی
مانندسیمرغمایة رحمتوفیض،وموجوداتیمانندغولواسفنکسمایة شرّوهالک
شناختهمیشدند.حلّاجازپرندهایسارقسخنمیگوید( :)99:9111،Massignon
«تَرَاکَتَرْثِیلِلَّذیقَلْبُهُ /مُعَلَّقٌفیمِخْلَبَیْطَائِرِ»؛خودرامیبینیکهنوحهمیخوانی
برایکسیکه،قلبشدردوچنگالپرندهایآویختهشدهاست .

"پرنده" میتوانداستعارة اساطیریباشدازقضاوقدرکهبرکسیمستولیشدهاست؛

"دردوچنگالپرندهآویزانبودنِقلبکسی"،خوداستعارة مرکّبیاستاز"گرفتارقضا
آمدنواندوهگینشدنقلبکسی".امامحتملاستکهمردمِبینالنّهرینِپیشازاسالمویا

اعراببادیه،بهپرندة عذابیاعتقادداشتهاندکهقلبِفردِمغضوبراازجایدرآوردهوبا
خودمیبردهاست«.پرندگاناساطیریبینالنّهرینچوناَنزو،زیزوچَمروش،همگیسارق
بودهاندوباچنگالهایشاندزدیمیکردهاند»(جابز .)12-992:9211،
« موردبعدی،شایدیکیاززیباترینتصاویریباشدکهدراشعارحلّاجیافتشد؛چرا
که این قطعه حاوی بنمایة غزل عرفانی است و تا حدودی ،صحنههای پرداختة ذهن
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شاعران توانایی چون حافظ شیرازی یا خاقانی شروانی را در مخاطب تداعی میکند.
درواقع،حتیاینشکراپدیدمیآوردکهشایددربینسایرآثارمعدومِحلّاج،اقوالیبا
ارزشِادبیِاینگونهلطیفوبدیعوجودداشتهاستکهمتأسفانههمگیبهدستطوفان
حوادثازمیانرفتهاست؛البتهدر عینحال،احتمالجعلیبودنِاینقطعهشعرِمنسوب
بهحلّاجراازمحکصورخیال،تقویتمینماید»( :)11:9111،Massignon
«ودارَتْعَلَیْنالِلْمَفارِقِقَهْوَةٌ/یَطوفُبِهامِنجَوْهَرِالعَقْلِخَمّارُ»؛وبرسرراههایی
فرعی،شرابیبرماجاریشدکهمَیفروشیازجنسجوهرعقل،برگردِآنطوافمیکند .
"شرابفروشیازجنسجوهرعقل"،میتوانستدرنگاهاول،استعارهازیکفرشته

باشد که رسول ابالغ این علم لدنّی به عارف و لذا "شرابفروش" است .اما در معنای

"جوهرِعقل"،ازآنجاکهفرشتگانازمجرداتهستندوجوهرشانازجنسعقلنیست،
حلّاجبهزیباییاشارهداردبه"عقلِجزئی،کههمانندشرابفروشی،جانِافرادِمتعقّلرا،

باشرابِعلمِعقالنیآبیاریمیکند"،امااینشرابیدیگراستکهخوداینعقلِجزئی،

بهگردِآنبهطوافمشغولمیشودودربرابرآنسرتسلیمدارندوازهمینقرینةصارفه-

ی"شرابفروشِعقالنی" استکهازشراباولی،استنباطبهعلملدنّیمیگردد.مشبه
مرکّبمحذوفدراینجا«درراههایفرعیِطریقت،علملدنّیبهمااعطاگردید،چنان

علمیکهعقلهایجزئیِسایرینبرگردآنبهتکریممیپردازند»میباشد.نکتةمهمدیگر

اینکه"راههایفرعی" قرینة  صارفهنیست،بلکهاشارهحلّاجاستبهخارجازراهعموم
رفتن،ونوعیکنایةتعریضیداردبراینمهمکهدرطریقتبایدازکوره راههایفرعیبه
جستجویعلملدنّیرفت؛کاریکهخود اودرتمامعمربه واقع انجامداد.درعبارت

"مَیفروشازجنسجوهرعقلکهطوافمیکند" نیزاستعارة مَکنیّهازجنستشخیص
وجوددارد،چراکهطوافکردنازامورخاصانسانهادرپرستشمیباشد .
اینگونهکالمرمزآلود،دراستعاراتمرکّبحلّاجخودنماییمیکندودرنتیجهمشبهٌبه

درآنها،ازنوعمتعارفومستعملِکتببالغی،یعنیبهصورتتمثیلیاجمالتعامیانة
مصطلح نیست؛ اما در مواردی محدود ،احتمال استفاده از استعارة تمثیلیه نیز -که خود

زیرگروهی ازاستعارةمرکّباست -دراشعارمشاهدهمیگردد(:9111 ،Massignon
 :)99
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«کذامَنیَشْرِبُالرّاحَ/مَعَالتِنَِّینِفیالصَّیْفِ»؛چنیناستسزایکسیکهدرتابستان
درکناراژدها،شرابکهنهبنوشد .

تصویرانتزاعیِمشبهٌبهمرکّب"،درتابستاندرکناراژدهاشرابکهنهنوشیدن"استکه

مشبهمرکّبمحذوفِ"درکنارموجودِخونریزِخطرناکیبهمستیوآرامشرویآوردن"
را در ذهن تداعی میکند .خود کلمة اژدها نیز استعارة مفرد مصرّحه است؛ زیرا حلّاج،
معشوقرابهاژدهاییخوشخطوخالومهماننوازتشبیهنمودهاستکهسهلانگاریدر
کناروی،بهقیمتجانعاشق تماممیشود» (زرّینکوب )911:9211 ،عقیدهدارد که:

"اینشعرازحلّاجنیستازابونواسوبهقولیازحسینبنضحاکاستوحلّاجاگرآنرا

خواندهباشدازباباستشهادوتمثّلبودهاست؛بهعالوهجستجویتمایالتمسیحیدر

اینکالمروا نیست".برخیمحققاندراینقطعهشعرمنسوببهحلّاج،بهاوتمایالت
مسیحییامجوسیرابهسببکاربردلفظاژدهانسبتدادهاند.ازطرفیایناحتمالقوی

نیزوجودداردکهعبارت"درتابستانبااژدها(ماربزرگ)همنشینشدن"مَثَلیاحکایتی
باشدمرسومبیناعراببادیهویامردمانبینالنّهرین؛چراکهمارهاکهخونسردهستند،در

اثرگرمایتابستانفعالتروخطرناکترمیشوندوشوروهیجانمیگیرند؛ولیدرنهایت
خاستگاهآنمعلومنگردید.برایتقویتاحتمالتمثیلیهبودنایناستعارة مرکّبعربی،
شاهدیازشاهنامةفردوسیدرزبانفارسیذکرمیگردد(فردوسی :)9219:9212،
«هرآنکسکهگیردبدستاژدها/شداوکشتهواژدهاشدرها» 
اینبیتدرفارسیمصداقِتمثیلداردوازشباهتمعناییآنمیتواناینادعارانمود
که احتمال دارد حلّاج در اینجا از استعارة تمثیلیه استفاده نموده باشد؛ اما در غیر این
صورتنیز،همچناناستعارةمرکّباستودرمرکّببودنآنخللیواردنمیگردد.جالب
اینکه،اینقطعهدرتذکرههاواقوالومنسوباتبهحلّاج بسامدباالییداردواگراصالت
آن به حلّاج برسد ،خود دلیلی بر ماندگاریِ تصاویرِ تمثیلیِ مخلوقِ حلّاج در ذهن
نویسندگانمتأخّروتأثیرگذاریباالیسخنانویاست،چراکهقرنهابعدهمین«تمثیل

اژدهاوشرابدرتذکرةاالولیاءوازقولحلّاجعنوانمیگردد»(عطّارنیشابوری:9212،
 .)196
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نتیجهگیری 
باتوجّهبهافکارواندیشههایحلّاج،زیباییِادبینمیتواندغایتِهدفِشخصیتیچون
حلّاجباشد.حلّاجبیشترعمرخویشرابهسفروترویجوتبلیغآراءخودپرداخت؛از
طرفی ،حلّاج زاهدی صوفیمسلک بود که با شعرِ مرسوم آن زمان که اغلب در جهتِ
ارضایِدرباریانوخلیفهوکسبخلعتوپاداشانجاممیشد،میانهاینداشت.در نتیجه،
تصاویرخیالوینمیتوانستجنبةمدحییاغناییداشتهباشد.حلّاجدرمقایسهباعرفِ
سبکِشعرونثردورة عبّاسی،شاعرینوگراوسخنوریبلیغبودهاست.ازهمینروی،
نتیجهگیریمیگرددکهحضورتصاویرخیال،آنهمازنوعمرکّبآن،کهدرآندورهچه
بساکمنظیرند،نمیتوانددرشعرحلّاجبه صورتاتفاقیقلمدادگردد.برایتصویرسازیِ
حلّاج،درعلممعانیمیتواندوغرضثانویراتصوّرنمود.نخست،اینکهحلّاجدرشعر
خودسعیدررمزنگاریوپوشیدهگوییبهغرضِبرقراریارتباطبایارانومریدانشداشته
است،بهخصوصبادرنظرگرفتنهشتسالحبسوممنوعیتِنشرِآثاروی؛ودوماینکه
اودرتبلیغعقایدشبامخاطبینناآشنا،سعیدرجذبوجلبِتوجّهگروهبزرگتریاز
عوامومتصوّفهبهمبانی اعتقادیخودداشتهاست؛اعتقاداتیکهحلّاجآنهارادرلفّافة
تصویر،بهزیباییهرچهبیشتر،دلنشینوخیالانگیزوماندگارمینماید .

درپشتاینپردةنمایش،معانیثانویِدیگریرخمینمایند،کهبهتعبیریمیتوانآن-

را "پردة نقاشیِ عرفانی" نامید .تنها با خرقِ پردة اولِ تصاویر خیال ،بهکمکِ تیغِ نقد و
تحلیلِآناستکه،پشتِ پسش،پردة دومِ مفاهیم وتعابیرِ عرفانحلّاج ،بهصورتِ عیان
جلوهگریمیکند،واینخودمجالِپژوهشیدیگراست.درنتیجه شعرحلّاجدرکل ،و
صورِ خیالآندرجزء،درواقعیّت وماهیّتخود ،رسالتپیامرسانیوایماءبهمعانیرا
داردتاصرفِذوقِادبی؛دراصل،اینمبلّغبودنِحلّاجاستکهدرصورِخیالشبهظرافت
متبلورشدهاستونهشاعربودنش.
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پینوشت 

.9دیواناشعارفارسیکهدراواخردورة مشروطهبهناماشعارحلّاج– ابتدادریکیازچاپخانههایهندوستانو
سپسدرتهران-منتشرشدوتاکنونبارهاتجدیدچاپگردیده،سرودةحسینبنمنصورحلّاجنیست،بلکهاثرادیب
وقاضیبخارا،صوفیکمالالدینحسینبنحسنخوارزمی(921ق).میباشد(خیراندیش .)19:9292:
.2متنعربی،إعرابگذاریوترجمة اشعارحلّاجدراینمقاله،برگرفتهازپایاننامة کارشناسیارشدزبانو ادبیات
فارسیِهیرودسلطانیان،بهنام"ترجمةدیوانحلّاجوبررسیصورخیال"میباشد .

.2شیزوفرنی ) (schizophreniaیکنوعبیماریروحیاستکهدرآنفکرتخریبمیشودوبرداشتانساناز
واقعیت،غیرعادیمیگردد.ا زعالیممشهوداینبیماری،توهّمدیداریوشنیداریاست:دیدنیاشنیدنچیزهاییکه
واقعیتندارند.اغلب،اینبیماریمنجربهعدمِتواناییِتعاملِبیمارباجامعهواختاللدراشتغالوصحبتوایجاد
روابطعمومیمیگردد( .)261:2111،Mutsomoto
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