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چکیده

روایت زندگی ،اندیشه و مرگ حالج ،در بیشتر متون عرفانی ،همووار از

ظرفیت و توانمایگی برای معرفی زمینوههوا و نشوانههوای گتتموان فووفیانه

برخوردار بود است .برخی گتتمانها بهتدریج ایو نشوانههوا را بوهعنووان

دال های شناور در خود جذب و با ماهیتی متتاوت متصلبندی کردند و از
ای طریق ،زمینۀ تغییر گتتمان عرفانی را فراهم ساختند .در دورۀ مشروطه،
برخالف دوران گذشوته کوه رنو

گتتموان عرفوانی در متوون و روایوات

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگا گیالن ،گیالن ،ایران (نویسند مسئول).

e.d_arezoo@yahoo.com
2
 .دانشیار گرو زبان و ادبیات فارسی دانشگا گیالن ،گیالن ،ایرانyousefpour@guilan.ac.ir .
3

 .دانشیار گرو زبان و ادبیات فارسی دانشگا گیالن ،گیالن ،ایرانNikouei@guilan.ac.ir .
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مربوط به حالج غالب بود و بیشتر قرائتها از حالج ،بازتاب مسوتییمی از
میام عرفانی وی محسوب میشد ،جنبشهای چپگورا بوا تیلیولگرایوی و

کلیشه سازی و بازنمایی عرفان به دو نوع متتاوت و تتکیک عرفان منتعول

و ناکارآموود از عرفووان انیالبووی ،عنافووری از گتتمووان عرفووانی حووالج را

برجسته ساختند و با درونمایه و دال مرکزی گتتمان چوپ ،متصولبنودی

کردند .بارزتری نمونۀ ای چرخش گتتمانی ،در دو قرائوت متموایز لوویی

ماسینیون و علی میرفطروس دید موی شوود کوه یکوی روایوت خوود را در

چارچوب گتتمان عرفانی و برپایوۀ حیوایق توارییی مسوتند و دیگوری در

قالب گتتمان ایدئولوژیک و چپگرایانه بنیان نهاد؛ بهطوریکه مویتووان

میرفطروس را نیطۀ اوج تبدیل گتتمان عرفانی به انیالبی شمرد .ای میاله،

با مرور دو نوع مواجهۀ فافلهمند با عرفوان و تحلیول نشوانههوای آنهوا در
متون عرفانی و ادبی و سیاسوی ،بوه بررسوی و تحلیول تتواوت قرائوت هوا و

روایات موجود از سرگذشوت و اندیشوۀ حوالج و مهوم تور از آن ،تغییور و

جذب برخی عنافر گتتمان عرفانی در گتتمان انیالبی مویپوردازد .نتیجوۀ

ای تحول و جذب ،جایگزینی عشق و اتحاد عرفانی بهعنوان مبنای افولی

حیات و مرگ حالج با ماتریالیسم و اومانیسم از یکسو و کرامات معنوی
و مواعظ عرفانی بوا جوادوگری و تبلیو بویدینوی و خداسوتیزی درجهوت

انیالب مردمی از سوی دیگر است.

واژههای کلیدی :حالج ،چرخش گتتمانی ،متصلبنودی ،ایودئولوژی
چپ ،میرفطروس.

مقدمه

روایت زندگی و مرگ عارف نامدار ،حالج ،از قرن چهارم هجوری تواکنون در سوه چهورۀ

گتتمانی میتلف در متون متعدد ظاهر شد است :گتتمان عرفوانی ،گتتموان شوریعتموبب/
فیهی و گتتمان چپ .اگرچه حالج از نیش کالم تلوخ فیهوا و شوریعتمداران ،چوه در دوران
حیات و چه پس از مرگ در امان نماند ،حضور و سلطۀ اندیشههای تأویلگرانوۀ عرفوا او را
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در میام فوفی ای بوا حیواتی سرشوار از معنویوت و معرفوت الهوی و مرگوی بازنموایی کورد.
همعنان با ای نظرگا  ،گتتمان فیهی در تیابل با نظر عارفان بوه حیوات خوود اداموه داد و در
بیان حیایق زندگی حالج و اندیشههای او ،راهی جز تأویل سینان و تیدیس مرتبوۀ او را در
پیش گرفت .ای گتتمان با وجود اشیافی چون ابو داوود ظواهری و ابوسوهل نووبیتی در
زمان حیات حالج و شیخ متید ،اب بابویه و ...پس از مرگ وی به اوج خود رسید.
تا پیش از مشروطه و شکلگیری گتتمان اجتماعی و انیالبی ،همچنان با تیابل و تتاوت
روایات منسوب به دو گتتمان فیهی و عرفانی مواجهیم .با ظهوور مارکسیسوم و رواج تتکور
ماتریالیسم دیالکتیک در ایران ،نووع سوومی از گتتموان دربواب حوالج طور مویشوود کوه

فرفنظر از شیوق و شاخههایش میتووان آن را گتتموان چوپ 1یوا انیالبوی نامیود .قرائوت
چپ گرایانه از زندگی و مرگ حالج در قالب ای گتتموان اخیور بوا تحوول چشومگیری ،از
قرائات عرفانی و حتی فیهی پیشی فافله میگیرد.
تحلیل انتقادی گفتمان

تحلیل گتتمان با رویکرد انتیادی امروز از مهمتری شیو های بررسوی و شوناخت متوون در
بافت اجتماعی آن با عنایت بر عوامل برون متنی اسوت .گتتموان در ایو رویکورد بورخالف

رویکرد زبانشناسی قدیم که تنها بر نیش یا ساخت زبان متمرکز بوود ،بوه «شویو ای خوا
برای سی گتت دربارۀ جهان و فهم آن» تعبیر شد است (یورگنس .)17 :1389 ،
در تحلیل انتیادی باید نیش عمدۀ عوامل خارج از مت یعنی بافت اجتمواعی و فرهنگوی
را در نظر گرفت؛ چنانکه فرکالف معتید است گتتموان ،کوارکرد زبوان اموری اجتمواعی و
تحلیوول گتتمووان ،تحلیوول کیتیووت کووارکرد مووت در بسووتر اجتموواعی -فرهنگووی آن اسووت
( .)Fairclough, 1995: 7تحلیلگوور ،انتیوواد خووویش را بوویش از هرچیووز متوجووه افووول
ساختارمندی می کند کوه براسواس آن دیودگا نویسوند شوکل گرفتوه و هویوت هنوی وی
میهور آن شد است؛ زیرا به اعتیاد الکال و موف ،افراد و هویتهای فردی (برای مثوال ،در

 .1منظور ،چپ کالسیک است که دههها در ایران و جهان میدانداری کرد؛ نه چپ مدرن و متأخر.
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گتتمووان مارکسیسووتی) براسوواس افووولی واحوود و در فراینوود گتتمووانی واحوود سووازماندهووی
میشوند (یورگنس .)78 :1389 ،
سه عنصر مهم در تحلیل انتیادی گتتمان عبوارت اسوت از :زبوان ،ایودئولوژی و قودرت.
گتتمان حاکم ،هموار از ایدئولوژی بهعنوان ابزار ایجاد و حتظ قدرت در جامعوه از طریوق
کوواربرد زبووان بهوور موویگیوورد .ایوو ایوودئولوژی کووه «پیوسووتگی نزدیکووی بووا زبووان دارد»
( ،)Fairclough, 1996: 2نظامی از سینان و باورهاست که تعارض با حیییوت را در خوود
پنهان میدارد و از ای را  ،قدرت و سلطۀ گتتمان را تضمی میکند؛ زبان نیز به انعکواس و
توزیع ای قدرت میپردازد؛ بنابرای  ،گتتمان «فضایی است بزرگتر از زبان که چگوونگی
کاربرد زبان را تعیی میکند» (سلطانی )107 :1384 ،و هدف از تحلیل انتیادی آن« ،حذف
قدرت (سلطه) در نظریه و عمل است» (.)Fairclough, 1995: 17
از دیدگا فرکالف ،تحلیل انتیوادی گتتموان تحلیول سوه عنصور عمول اجتمواعی ،عمول
گتتاری و مت را دربرمیگیرد (فرکالف )97 :1379 ،و در تحلیل متون ،اول انحصار توجوه
به آنچه در مت وجود دارد ،فرفنظر از آنچه از موت حوذف شود و دوم غتلوت از بافوت

مت  1مشکالت و موانع مهمی هستند که باید برطرف شوند (همان .)158 -157 :نتیجۀ کوالم
اینکه توفیف ،تنها بیوش کوچوک و ابتودایی تحلیول بوا رویکورد انتیوادی اسوت؛ چراکوه
ایدئولوژی ای نوع تحلیل ،متاهیمی مانند ایدئولوژی ،قدرت و انتیاد را نیز در خود نهتتوه و
آنها را برای «فافله گورفت از توفویف فورف و دسوتیابی بوه تبیوی بوهکوار گرفتوه اسوت»
(سلطانی .)31 :1384 ،با وجود چنی ویژگیهایی است که تحلیل گتتموان ،قابلیوت پوشوش
تعامالت درونمتنی و برونمتنی را خواهد داشت و از مرحلۀ توفیف فوری فراتر مویرود.
ای امر مستلزم فراروی از ایدئولوژی و کشف حیایق پنهانی است کوه غلبوۀ ایودئولوژی آن
را کمرن

ساخته است؛ زیرا گتتمان با طبیعیشدن در جریان فکوری جامعوه ،الیوههوایی از

حیییت افیل را پنهان میدارد و تحلیل انتیادی آن در پی روش ساخت ای حیوایق ،مبوانی
ایدئولوژیک گتتمان مورد نظر را بررسی میکند؛ چراکوه بوه قوول آلتوسور «ایودئولوژیهوا
مبتنیبر آگاهی و برنامهریزی و خودآگاهی شکل نمیگیرند؛ بلکه هموار با رقیوب خوود و
زمینههای اجتماعیشان تعی مییابند» (کالنتری.)71 :1391 ،
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روایت مرگ و زندگی حالج در متون

زندگی پرفرازونشیب ،اندیشههای بدیع و منحصربهفرد و مرگ تراژیک حالج در قرون سه
و چهار هجری ،او را به یکی از برجسوتهتوری و جنجوالیتوری چهور هوای توارییی و البتوه
عرفانی تبدیل کرد .اسناد و مدارک تارییی درباب کیتیت زندگی و مرگ حالج و اعموال
و اقوال وی ،اگرچه نشاندهندۀ تمایز و تتاوتی قابلتوجه میان وی با دیگر عرفاست ،عرفوان
و فوفیگری وی را زمینۀ حیییی شیصیت وی میشمارد.
متونی که بعد از مرگ حالج در باب او نوشته شد ،براساس نووع نگور

نویسوندگان و

چرخش گتتمانهای غالوب و مغلووب جامعوه ،بوه دو دسوتۀ کلوی موافوق و میوالف تیسویم
میشود :متون عارفانه (موافق) و متون فیهی و چپگورا (میوالف) .از قورن چهوارم توا دورۀ
معافر ،گتتمان غالب بر متون و نظرگا نویسندگان دربوارۀ حوالج ،گتتموان عرفوانی و نیوز
گتتمان شریعت مبب و فیهی بود است؛ اما پس از مشروطه ،ظهور گتتمان سیاسی چپ ،بر
دیدگا چپ گرایان درباب حالج تأثیر گذاشت و متوونی کوه زیور سویطرۀ ایو گتتموان در
روایت زندگی حالج نوشته شد ،چهرۀ عرفانی و الوهی حالج را به چهورۀ فوردی انیالبوی و
سیاستمداری بیدی مبدل ساخت.
چنانکه اشار شد ،عالو بر گتتمان عرفانی و سیاسی ،باید از گتتمان سومی یاد کرد کوه
از زمان حالج تا به امروز ،با شدت و ضعف در دور های میتلف به حیات خود ادامه داد و
در تیابل با متون عرفانی به رد حالج پرداخت .ای گتتمان سووم ،گتتموان فیهوی اسوت کوه
اوج حضور آن را شاید بتوان در همان دوران زندگی حالج دانست کوه بور دیودگا فکوری
فیها چنان سایه انداخته بود که حالج را مهدورالدم دانستند.
فتوای اب داوود مبنیبر اعدام حالج ،نمونۀ بارز آن است؛ محمد بو داوود ظواهری ،بوه
نمایندگی از فییهان جامعۀ آن زمان در سال  297هجری ،یعنی  12سال پیش از اعدام حالج
حکم تکتیر وی را فادر کرد .براساس تحیییات ماسینیون ،پس از آن نیوز «اکثریوت عظویم
فیها (مجتهدان) مالکی حالج را تکتیر میکنند و مرگ او را بودون «اسوتتابه» قبلوی فوواب
میشمارند» (ماسینیون .)360 :1362 ،بنابر گتتۀ ابومحمد جسری ،افل میالتت اب داوود به
همان فیه دینی و عیاید او برپایۀ ایو فیوه و تعصوب بوه آن اعتیوادات برمویگوردد؛ چنانکوه
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می گوید« :علت انکار محمد ب داوود ای بود که وی فییه بود و فییه می باید که تصوف را
انکار کند» (ماسینیون و کراوس.)27 :1390 ،
میابلۀ ابوسهل نوبیتی با حالج ،نمونۀ روش دیگری از برتری جویی فیه بور تصووف در
آن دور است .ابوسهل نوبیتی ،حالج را شوعبد بوازی فریبکوار موی دانسوت کوه بوا حیلوه و
نیرن

سوعی بور دعووت موردم بوه شویوۀ اعتیوادی خوویش داشوت و دلیول چنوی میالتوت

سرسیتانهای با حالج و دیگر فوفیان ،چه توسط ابوسهل و چه از جانوب شویعۀ امامیوه ایو
بود که «چرا به سنیان نشان داد اند که تیدس و والیت ،امتیوازی اشورافی نیسوت کوه خوا
دودمان علوی باشد؛ بلکه لطتی الهی است که برگزیودگان خوود را آزادانوه برمویگزیننود»
(ماسینیون.)170 :1362 ،
عالو برای  ،پس از مرگ وی نیز تا مدتها میالتت فیها با آرای او ادامه یافت و تیابل
در کوالم

گتتمان شرعی با گتتمان عرفوانی بوهطوورکلی و بوا عرفوان حوالج بوهطوور خوا

بسیاری از فیها رخنه کرد؛ تا جایی که حتی برخی از آنان مانند شویخ متیود ( 413 -336ق)

در تصحیح االعتیادات االمامیوه و شویخ طوسوی ( 460 -385ق) در کتواب الغیبوه ،حوالج و
حالجیه را ملحد و از مدعیان دروغی بابیت و ستارت امام زمان (ع) بهشمار آوردند.
با بررسی و تأمل در کالم ای فیها دربارۀ حوالج مویتووان حضوور پررنو

ایودئولوژی

مذهبی را زیر سیطرۀ گتتمان شریعتمبب که علیه عرفان حالج بر افوولی خوا

متمرکوز

شد است ،دریافت .در اینجا برای نمونه ،به بررسی دو دیودگا میوالف و موافوق از جانوب
دو فییه و عالم دینی یعنی شیخ طوسی و قاضی شوشتری میپردازیم کوه یکوی تحوت توأثیر
گتتمان دینی ،با بهحاشیهراندن حیییت زندگی و اندیشۀ حالج ،بهواسطۀ تمرکز بور جنبوهای

از اندیشههای مذهبی در فضای گتتمانی کتاب الغیبوه ،حوالج را موتهم بوه الحواد مویکنود و
دیگری با ازنظرگذراندن کل حیات تارییی و عرفانی وی درباب او رأی میدهد.

در نسبت الحاد به حالج در کتاب الغیبه شیخ طوسی ،تنهوا بوه یوک واقعوه از زنودگی او

استناد میشود و آن ،ارسال نامه به ابوسهل نووبیتی و شویخ فودوق در قوم و دعووت آنوان
بهسوی خود و ادعای وکالت اموام زموان اسوت .شویخ طوسوی ،از طریوق حوذف مهومتوری
جنبههای زندگی حالج و سابیۀ فکری و فوفیگوری او از یوک سوو و تکورار یوک عمول

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 13 /

متضاد او با باورهای مذهبی و فیهی از سوی دیگر ،بر میالتت حالج بوا یوک مسوئله فیهوی
مهم در میان شیعیان تأکید کرد و نام او را در بیش «ذکر مذمومین الذذنن اعوذوا البابیذ و
السفارة کذباً» آورد است .به قول او« ،حالج نیست با همی ادعا افراد کماطالع و جاهل را
بهسمت خود میکشاند ،بعد از مدتی ادعا را باال برد و به ابوسوهل ناموه نوشوت( »...طوسوی،
 .)695 :1386اینکه میاطوب تبلیغوات و موواعظ حوالج ،جاهول شومرد شود انود ،نکتوهای
قابلتوجه است؛ زیرا با مرور سرگذشت حالج و شناخت چهر های فاضلی چوون ابو عطوا،
اب ختیف و دیگران بهعنوان یاران نزدیک او ،به پنهانسازی برخی حیایق در ایو گتتموان
شرعی درجهت میالتت با عرفان پی میبریم .اگرچه کتابت چنی نامهای توسط او ،تنهوا از
سوی ابوسهل اظهار شد و به گتتۀ ماسینیون هوی مودرک معتبوری دال بور وجوود ایو ناموه
کشف نشد است ،درفورت وجود چنی ادعایی از جانب حالج ،پشتوانۀ ای ادعای او در
میان فیهای بزرگ شیعه جز حمایت یاران نزدیک او در ابتدای امر نمیتوانست باشد.
از سوووی دیگوور ،قاضووی نوووراش شوشووتری از فیهووا و متکلمووان مشووهور شوویعه کووه در
مجالسالمؤمنی  ،حالج را «سرور اهل اطالق ،سرمست جام ا واق ،حالج اسورار و کاشوف
استار» توفیف میکند (شوشتری ،)83 :1392 ،در میوام یوک فییوه متشورع بورخالف شویخ
طوسی که با برجستهسازی جنبهای جزئی از کل حیات حالج و قراردادن چهرۀ کلی حوالج
در جبههای میالف به تیابل سرسیت حوالج بوا فیوه و شورع و الحواد وی رأی داد اسوت،
خارج از غلبوۀ گتتموان فیهوی ،بیشوتر حیوایق زنودگی توارییی و فکوری حوالج را در نظور
میگیرد و حتی در موارد شبههبرانگیزی چون سوی از اموام عصور در ناموه بوه ابوسوهل ،بوا
رویکردی استداللی مینگرد .او معتید است که «گنا حسی ب منصور ،انتساب بوه موذهب
شیعۀ امامیه و اعتیاد به وجود مهدی و دعوت به نصرت آن حضورت و شوورانیدن موردم بور
خلتای عباسی بود و کتر و زندقه را بهانه ساختهانود و لهوذا شوبلی و ابو عطوا و محمود بو
ختیف و ابراهیم ب محمد نصرآبادی تصحیح حال و تدوی اقوال او نمود اند و در وفوف
او را عالم ربانی فرمود اند» (همان .)89 :جالب است که او نیز استداللی مشابه آنچه در نیود
سی شیخ طوسی مبنیبر نادید انگاشت یاران فاضل حالج و معرفوی افوراد جاهول و نوادان
بهعنوان میاطبان او بیان کردیم ،میآورد.
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از آنجاکه پس از مرگ حالج ،جهانبینی فیها با وجوود حضوور پیوسوته ،اموا نوهچنودان

قدرتمند در میالتت با وی ،توان میابله با جهانبینی عرفوا را نداشوت ،نمویتووان از آن بوه-
فراحت با عنوان یک گتتمان غالب در جامعۀ قبل یا بعد از مشروطیت نام بورد؛ اگرچوه در
زمان حیات حالج ،گتتمان فیهی و دینی بر نوع عرفانی غلبوه موی یابود؛ بنوابرای  ،بوا وجوود
تیابل گتتمان فیهی با عرفانی ،قرائت زندگی و مرگ حالج ،عمدتاً در دو رویکرد عرفوانی
و چپگرا در دو دورۀ پیش و پس از انیالب مشروطه قابلبررسی و تحلیول اسوت؛ بوهویوژ
که تتاوت و گا تعارض معنایی ،نشوانههوای واحود در دو گتتموان ،آنهوا را بوه دو جریوان
متعارض با دو زبان خا

تبدیل کرد است.

بررسی و تحلیل جوانب روایت از حالج با رویکرد عارفانه ،چندان ضروری نمینمایود؛
نیست بهدلیل اینکه ای رویکرد با استناد به واقعیتهای تارییی قورن سووم و اقووال و آثوار
موثقتری و نزدیکتری منابع به عصر حالج ،پس از مورگ او آغواز شود و دوم ،تعودد و
پیوستگی تکرار و تأیید آنها طی قرون متمادی ،چهرۀ روشنی از حالج در حیطۀ معرفوت و
تصوف به دست داد است؛ اما از آنجاکه ای روایوات در قورون اخیور در گتتموان انیالبوی
تغییر چهر میدهد ،الزم است در ارتباط با گتتمان جدید واکواوی و قیواس شوود .در ابتودا
بهطور خالفه ،افل روایت از حالج را در کل گتتمان عرفانی معرفی و بررسی میکنویم و
آنگا با بیان افول و توفیف ماهیت ایدئولوژیک گتتمان چپ ،بوه بررسوی متصولبنودی
ای روایت در گتتمان چپ با رویکردی انتیادی میپردازیم.
 .1گفتمان عرفانی

چنانکه اشار شد ،حالج پس از مرگ نزد عرفا بسیار ستایش شد و واقعۀ غمانگیوز شوهادت

او که بهدست شریعت مببان سیت کیش رقم خورد ،او را به شیصیتی اسطور ای و قدیسوی
شهید بدل کرد که نامش نماد عشیی شد خونبار تا سرِ دار .اگرچه در زموان حیوات حوالج،
تعداد هواداران بیباک او از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکرد و جز اب ختیف ،اب عطا،
نصر قشوری و چند ت دیگر ،کسی بهفراحت جرئت اعالم هواداری از او را نداشت ،پوس
از مرگ ،با انتشار تدریجی اقوال و آثار و تعمق در افل اندیشههای وی ،بهویوژ در حووزۀ
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عرفان جایگا خافی یافت؛ تا جایی که هر سالکی با قدمنهادن در طریوق معرفوت الهوی ،از
حالج و عشق و جانبازی او دم میزد و هر عوارفی مرتبوۀ واالی او را در تیورب بوه خداونود
می ستود .چنانکه ابوسعید گوید« :چون حسی منصور حالجی بایود کوه در علووم حالوت در
مشرق و مغرب کس چون او نبود در عهد وی تا چوبی بدو چرب کنند .چوب به عیااران

چرب کنند ،به نامردان چرب نکنند» (محمد ب منور.)72/1 :1366 ،
بهجرئت میتوان گتت عرفا دربرابر حالج ،کمتر از دیگر اقشار جامعه موضوع میالتوت
برگزیدند؛ چراکه یا به واسطۀ درک تجارِب ژرف او ،وی را سرمشق خویش ساختند یوا بنوا
بر مصلحت ،را تییه و سکوت را درپیش گرفتند؛ همچون جنید که در زمان حیات حوالج،
به اقتضای شرایط اجتماع آن زمان را دوم را برگزید؛ چنانکه به او گتتند« :ایو سوی کوه
[حسی ] منصور میگوید ،تأویلی دارد؟ گتت :بگذارید تا بکشند که نوه روز تأویول اسوت»
(عطار.)409 :1391 ،
بدی ترتیب ،راویان سرنوشت حالج در متون عرفانی بر مبانی و افوولی تأکیود کردنود
که تیریباً در همۀ آنها ،پیام واحد میام متعالی حالج در درک معرفوت حوقتعوالی مشواهد
میشود؛ چنانکه میتوان ای متون را در یک گتتمان مبسووط و بوا روشوی یکسوان بررسوی
کرد و گتتمان عرفانی نامید.
در متون موذکور ،حوالج نمونوۀ کواملی از یوک سوالک طرییوت اسوت کوه مهوم توری
ویژگیهای شیصیتی وی شجاعت و وارستگی اسوت ،شوجاعت در بیوان باورهوا و گوذر از
مصلحت و عافیوت ،و وارسوتگی از هوموغوم و کوموکیوف دنیوا و اهول آن .موالنوا ،عطوار،
عی الیضات همدانی ،اب عربی ،شبستری ،حافظ و د هوا عوارف و حکویم فواحبنظور ،در
آثار خود از ای ویژگیهای حالج و میام معنوی واالی او یاد کرد اند و وی را سوتود انود.

در متون متصوفه و شر حال فوفیان ماننود مصوبا الهدایوه ،اللموع ،توذکرۀ االولیوا و ...نیوز
حیات حالج ،مملو از شور و شوق عارفانهای است که همرا با شوجاعت و دلیوری ،الگووی
عرفای پسی قرار میگیرد.
مهمتری مؤلتههایی که در روایوت از سرنوشوت حوالج و تجوارب او در ایو متوون بور
آنها تأکید شد  ،عبارت است از :عشق ،فناء فی اش و وحدت که پوس از مورگ وی ،عرفوا

 / 16تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حالج در گفتمان انقالبی /چپ

از همان سالهای نیستی درپی توضیح و تتسیر آنها برآمدند .حافظ در مواردی بوه هموی
عنصر افشای راز اشار میکند:
حالج بر سر دار ای نکته خوو

سوراید

کووز شووافعی مدرسووند امثووال ایوو مسووائل

یا:
گتت آن یوار کوزو گشوت سور دار بلنود

جرمش ای بود که اسرار هویدا مویکورد

که در هردو مورد ،به عنافر دار و عشق و راز (با توجه بوه ابیوات قبول و بعود) اشوار کورد
است.
عی الیضات گوید« :آن روز دار مینمود؛ اما او را روز بار بود ،چون در نظر یار بود؛
حوووالج دال کوووه میتووودای کارسوووت

بووردار هموویگتووت کووه روز بارسووت

از یار هر آنکسی که برخوردار اسوت

جووانش بوور یووار و توونش بردارسووت»
(عی الیضات ،بی تا)108 :

و در باب تجربۀ وحدت شبستری أنا الحق را وحدت با حق میشمارد:
أناالحق کشف اسرار است مطلق

بهجز حق کیست تا گوید أناالحق؟
(شبسووووووتری)40 :1382 ،

عالو برای  ،بارزتری مشیصه های زنودگی حوالج در ایو نووع متوون ،زهود ،عبوادات،
کرامات و سینان نغز او در تیرب به حق است که در تذکر های عرفانی ،از جمله مهمتری

آنها تذکرةاالولیا نمود یافتوه اسوت :عطوار ( )407 :1391گویود« :هور شوبانروزی چهارفود
رکعت نماز کردی و بر خود الزم داشتی» و از او نیل میکنود« :دنیوا بگذاشوت زهود نتوس
است و آخرت بگذاشت زهد دل و ترک خود گتت زهد جان» (همان.)409 :
مرگ حوالج نیوز شوهادت عاشویانۀ بوینظیوری اسوت کوه او را در اوج بویخویشوتنی و
وارستگی ،به آرزوی دیرینها

نائل ساخته است:

«پس دستش جدا کردند ،خند ای بوزد .گتتنود :خنود چیسوت؟ گتوت :دسوت از
آدمی بسته جداکردن آسان است ،مرد آن است که دست فتات -که کال همت
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از تارک عر

درمیکشد -قطع کنود .پوس پوایهوایش ببریدنود .تبسومی کورد و

گتت :بدی پای ستر خاک میکردم .قدمی دیگر دارم که هماکنوون سوتر هوردو
عالم کند؛ اگر توانید ،آن قودم ببریود .پوس دو دسوت بریودۀ خوونآلوود بور روی
درمالید و روی و ساعد را خونآلود کرد .گتتند :چرا کردی؟ گتت :خوون بسویار
از م رفت .دانم که رویم زرد شد باشد .شما پندارید که زردی روی م از ترس
است .خون در روی مالیدم تا در چشم شوما سور روی باشوم کوه گلگونوۀ موردان
خون ایشان است .گتتند :اگر روی را به خون سور کوردی ،سواعد را بواری چورا
آلودی؟ گتت :وضو میسازم گتتند :چه وضو؟ گتت :رکعتان فی العشق ،ال یصح
وضوؤهما اال بالدم» (همان.)411 :

لویی ماسینیون ،پرکارتری نویسند و محییی است کوه در دورۀ معافور بوا جموعآوری
مدارک تارییی معتبر دربارۀ حالج ،تاریخ وقایع زندگی و مرگ وی را با دقوت بررسوی و
تحلیل کرد است؛ بنابرای  ،متوون عرفوانی موجوود از یوک سوو و آثوار ماسوینیون از سووی
دیگر ،منابع مهمی برای وقوف از زندگی و مرگ حالج محسوب میشوند.
ماسینیون با مستندساخت حیییت زندگی حالج ،آنگونه که در آثار عرفانی پس از وی
آمد  ،او را بیش از پیش بهمنزلۀ عارفی عالیمیام که به مرتبۀ اتحاد عارفانه نائل شد معرفوی
میکند .او که پژوهشهوای خوود را بور تودقیق و تحلیول موشوکافانۀ وقوایع زنودگی حوالج
متمرکز کرد ،بهنوعی تأییدکنندۀ نظر دیگر عرفا درباب حیانیوت و میوام واالی او در درک
معرفت الهی است با دو تتاوت میتصر :اول آنکه آنچه را گا و بی گا بوه اقتضوای کوالم و
بهاجمال دربارۀ حیات پرمشیت حالج و جایگا او در تصووف اسوالمی در متوون آمود  ،بوا
استناد به مدارک تارییی معتبر و بیان جزئیات بهتتصیل بررسی کرد است و دوم اینکوه در
پژوهشهای ماسینیون ،توجه به زندگینامۀ تارییی حالج ،بر توجه بوه اندیشوه هوا و تجوارب
عارفانۀ او غلبه دارد .البته ناگتته نماند کوه ماسوینیون نیوز در تأییود کوالم عرفوای پیشوی  ،بور
تجارب معنوی حالج و ازجمله مهمتری آنها اتحاد عارفانوۀ وی بوا حوق نیوز تأکیود بسویار
دارد؛ برای مثال ،معتید است أناالحق او «حالت جمعالجمع است ...کالمی از جانب خدا که
هرگونه شیصیت بشری در آن محو گشته» (ماسینیون.)412 :1362 ،
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بههرحال ،حالج در گتتمان غیرانیالبی یا عارفانۀ پیش از دوران مشروطه ،چوه در کوالم
بزرگووان عووارفپیشووه و چووه در آثووار تووارییی یووا تحیییووی ،از میووامی معنوووی قابوولتوووجهی
برخوردار است؛ میامی که در گتتمان انیالبی دگرگون میشود.
 .2گفتمان انقالبی /چپ

اگرچه در دورۀ فتویه ،جامعۀ ایران کمابیش با جهان مدرن آشنایی یافته بود ،پس از وقوع

انیالب مشروطه ،وضعیت فکوری جامعوه ،بویش از پویش و بوا سورعتی کومسوابیه در فراینود
مدرنیته قرار گرفت .فرایندی که مستلزم مواجهه با تحووالت اجتمواعی ،فرهنگوی و سیاسوی
جهان مدرن و بالطبع تأثیرپذیری از آن بود .مشروطه درحیییت مناسبتری بستر برای ادامۀ
ای مواجهه و تأثیر ،بهویژ از اندیشههای نو و مکاتب نوظهور غرب بود .یکی از مهومتوری
نمودهای ای تأثیرپذیری فکری ،آثار نهضت مارکسیسم و سوسیالیسم بر تتکر اندیشومندان
ایرانی بود .مارکسیسم که حافل نتو اندیشوۀ دیالکتیوک هگول بور موارکس و انگلوس در
قالب ماتریالیسم بود ،با افالتدادن به اقتصواد بوهعنووان زیربنوای تکامول بشوری ،معتیود بوه
تیسیم اجتماع به دو طبیه و حاکمیت جبرگرایانۀ بورژوازی بر پرولتاریا در طول تاریخ بوود؛
بهطوریکه اکثریت جامعه یعنی طبیۀ کارگر ،دچار ازخودبیگانگی شد و پوس از طوی هور
دور  ،وظیتۀ ای طبیه ،انیالب برضد طبیۀ حواکم و دسوتیابی بوه آزادی و برابوری (کموون)
است.
آشنایی ایرانیان با ای مکاتب بهدالیلی چون نداشت مبنای فکری مستحکم یا همسایگی
با روسیه و ...همزمان با شکل گیری گتتموان چوپ ،ارتبواط و پیونود محکموی میوانی افوول
مارکسیسم با افکار و باورهای چپگرایان برقرار ساخت .به تعبیر دیگر ،ظهور گتتمان چپ
تا حد قابلتوجهی در گرو اید های وارداتی و از جمله مهمتری آنها مارکسیسوم بوود کوه
بیش از همه ،از طریق حزب تود بازتولید و تیویت شد.
گتتمان چپ به مجموعۀ باورها و اندیشههای مکتوب یوا منیوول گتتوه مویشوود کوه در
تضاد و میالتت با نظام سلطه شکل میگیرد .ای گتتمان به گتتۀ یکی از محییان و به زبوان
هابرموواس «در راسووتای تیویووت زیسووت -جهووان (  )Life-worldو میابلووه بووا عملکردهووای
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غیردموکراتیک و سلطه گر سیستم (نظام سرمایهداری جهانی) در تمامی حوز های سیاسوی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی حرکت میکند» (حییییراد.)1386 ،
پس از مشروطه ،بهتدریج ای گتتمان با مرکزیت اندیشههای مارکسیستی و کمونیسوتی
اظهار وجود کرد؛ به ویژ که تحت تأثیر انیالب اکتبر روسیه ،حزب کمونیست ایوران دقییواً
مطابق با افل دیالکتیکی مارکسیسم ،وظیتۀ خود را «دفاع از حیووق سوتمکشتوری بیوش
ملت» و مبارز با محدودیت حیوق اقلیوتهوای قوومی در ایوران اعوالم مویکنود (غزنویوان،
.)17 :1391
در دهههای سی تا چهل شمسی ،ای جریان فکری به اوج قدرت خود رسوید و گتتموان
چپ ،گتتمان غالب جامعه شد کوه میول بوه انیوالب و دگرگوونی نظوام حواکم را سورلوحۀ
اهداف خویش قرار داد بود .تیی ارانی ،انور خامهای ،احسان طبری و علوی میرفطوروس از
جمله کسانی بودند که بهشدت تحوت توأثیر اندیشوههوای سوسیالیسوتی -مارکسیسوتی ،علوم
میالتت با دی و عرفان را برافراشتند؛ زیرا ایدئولوژیها در گتتمانها با تیلیلگرایی ،جهان
را به نتع عیاید نوظهور خویش تتسیر میکننود و از طریوق «پلوورالیز کوردن جهوان اجتمواع
می کوشند تا با خلق دوگانۀ حق و باطل یا خیر و شر ،توجیه کافی برای شکلگیری تتواوت
منزلتی میان معتیدان و منکران ایدئولوژی را فراهم آورند» (فولتی.)97 :1392 ،
در گتتمان انیالبی یا چپ ،سرگذشت و هویت انسانی بشر در تواریخ و در فعالیوتهوای
اجتماعی او برای رسیدن بوه برابوری و آزادی و خوروج از سویطرۀ طبیوۀ سولطهگور خالفوه
میشود .همچنانکه طبری ( )230 :1347بهفراحت میگوید« :از آنجا که تنها مارکسیسم-
لنینیسم سررشتۀ علمی درستی برای پژوهش و تحلیل و درک پدید های اجتماعی بوهدسوت
میدهد ،لذا بهتری طریق دریافت علل باطنی تموجات فراوانی که در شط زندگی توارییی
مردم ایران ر داد انطباق ای جهانبینی بر ای سرگذشت پرشوور انسوانی اسوت»؛ بنوابرای
دی  ،تصوف و هرگونه امر انتزاعی خارج از ایو حووز  ،نوزد ایشوان اموری موردود قلموداد
میشود یا تنها جنبههایی از آنها -اگرچه نهچنودان ملمووس و مورتبط بوا معنوای افولی -از
طریق برجستهشدن ،سازوکار هژمونیک مییابد و متاهیم عرفانی یوا دینوی بوه حاشویه رانود
میشود؛ چراکه «برجستهسازی و حاشیهرانی ،سازوکاری است که بوا آن ،گتتموانهوا سوعی

 / 20تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حالج در گفتمان انقالبی /چپ

میکنند قوت خود را برجسته سازند و نیاط ضعف خود را به حاشیه برانند و بالعکس نیواط
قوت غیر یا دشم را به حاشیه برانند و نیاط ضعف او را برجسوته سوازند» (سولطانی:1384 ،
.)113
تیی ارانی (بیتا )28 :چهرۀ برجستۀ مارکسیسم ایران ،اخالق عرفوانی را محصوول یوأس
در عیایوود و ناامیوودی انسووانی موویدانوود و انووور خامووهای ( )129 -128 :1369معتیوود اسووت
«واقعیات تارییی و اجتماعی نشان میدهد که ای  ،معنویتها و افول اخالقوی هسوتند کوه
غیرانسانیاند؛ یعنی با طبیعت انسان ناسازگارند نه بهعکس .ای معنویتها و افول اخالقوی،
نمونهای از ازخودبیگانگی انسان هستند و میخواهند طبیعت انسان را تغییر دهنود و از انسوان
موجودی برتر بسازند.
در گتتمان چپ ،مذهب و عرفان ،زادۀ خیال سرگشتۀ آدمی است که سرمنشوأ تولود آن
در محیط اجتماعی ستمکشید ای است که درجهت جبران خألهای موجود به آن پنوا بورد
است؛ طبری از دیگر نمایندگان ای گتتمان ،از عرفان با عنوان یک میاومت جمعی دربرابر
شرایط اجتماع یاد میکند که البته منتی ،سرکوفته و تحمیلوی اسوت؛ زیورا جوز خیوال باطول
نیست؛ او بر آن است که خیال سرگشتۀ اسطور آفری آدمیزاد ،چهوار فرزنود زاییود اسوت:
جادو ،مذهب ،عرفان ،فلستۀ اید آلیستی که مرز میان تییل و تعیل است؛ و عرفوان از هموه
بیشتر ،عوامل یک واقعیت بزرگ و انسانی را دربردارد و شاید شویتتگی دیرینوۀ ایرانیوان بوه
عیاید عرفانی از اینجاست .ای «یک میاومت منتی و سرکوفته» بوود کوه محویط رنجبوار بور
جانهای روش تحمیل میکرد «باید ایو مالییولیوای دردنواک معنووی را در پیونود بوا آن
زمانۀ بیرحم و بیقلب درک کرد» (طبری.)50 :1347 ،
علی میرفطروس از چهر های رادیکال ای گتتمان است که عرفان و مذهب را در تیابل
با نجات جامعۀ انسانی میداند و آن را برمبنوای تتکور مارکسیسوتی خوود تتسویر مویکنود و
معتید است که تعاریف محییان و مستشرقان از تصوف ،از جهت آنکه بودون درنظرداشوت
ریشه و زمینههای اقتصادی -اجتماعی آن فورت گرفته قابلقبول نیست؛ زیورا «گسوتر

و

دوام هر میولۀ فکری در یک جامعه ،به شورایط اقتصوادی ،اجتمواعی و فرهنگوی آن جامعوه
بستگی دارد و شناخت واقعی میولههای فکری و فرهنگی هور قووم ،تنهوا در پرتوو شناسوایی
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شرایط تارییی و اقتصادی -اجتمواعی آن قووم میسور مویگوردد»؛ او حتوی ظهوور اسوالم را
«محصول یک روند اقتصادی -اجتماعی مترقیتر» میداند (میرفطروس 15 :1349 ،و .)73
هرگونه باور ،تتکر یا نهضت عاری از حرکت انیالبی در گتتموان چوپ موردود قلموداد
میشود و عرفان تنها درفورت برخورداری از ای افل هویت راستی خواهود یافوت .ایو
نگور

تیلیوولگرایانووه و توکبعوودی در گتتمووان چوپ ،بوور قرائووت آنهوا از وقووایع زنوودگی

واقعهآفرینان تاریخ و عرفا نیز تأثیرگذار است؛ چراکه عوارف تنهوا یوک شیصویت اسوت و
شیصیت در ای گتتمان بورخالف جامعوهشناسوان غربوی یوا محییوان الهوی و ایود آلیسوت
عبارت است از ثمرۀ تکامول توارییی -اجتمواعی و شیصوی و بوروز ارز هوای اجتمواعی
انسان کوه محصوول یوک رونود توارییی -اجتمواعی اسوت و در جریوان درک ارز

هوای

اجتماعی شکل میگیرد (همان.)123 :
روایت زندگی و مرگ حالج از زبان میرفطروس که در قالوب هموی گتتموان فوورت
میگیرد ،طی یک چرخش گتتمانی ،با تغییرات محسوسی بازگویی میشود .نمایندۀ افولی
ایو روایووت در ایو گتتمووان یعنووی میرفطووروس ،دقییواً بوورخالف ماسووینیون ،از منظوور یووک
ایدئولوژیست مارکسیست ،در جامعهای با سیطرۀ گتتمان انیالبی به حوالج نگریسوته اسوت؛
نه محییی که برای کشف حیایق زندگی و مرگ وی به ایدئولوژیهای ازپویشتعیوی شود
اکتتا نکرد  ،درپی تطابق آن بوا اسوناد توارییی اسوت .حوالج از دیودگا وی بوا جودایی از
هرگونه خداگرایی یا دینداری ،فردی انیالبوی اسوت کوه هموت او در زنودگی «بور تبلیو و
بیداری تود ها» متمرکز بود است .او مبل ایدئولوژی قرمطیان در خراسان و نوواحی دیگور
بود و با آگاهی از اندیشههای ماد گرایان و زنادقۀ ایران به تنظویم و تودوی عیایود الحوادی
خود پرداخت و از ای طریق اندیشههای مترقی خود را درباب افوالت انسوان آورد (هموان:
.)163
بدی ترتیب ،حالج تا مرتبۀ یک شیصیت انیالبوی و سیاسوی محوه کوه «او را بایود در
مت وقایع تارییی و همرا بوا تحووالت اقتصوادی -اجتمواعی و فرهنگوی -سیاسوی زموانش
کشف کرد» (همان )28 :تنزل می یابد؛ هرچند برخالف ای نظور ،میرفطوروس بور آن اسوت
که ای محییان اید آلیست هستند که حالج را تا حد «یوک فووفی سرمسوت و یوک عوالم
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ربانی و زاهد و عارف چلهنشی » تنزل داد اند و ای بدان علت است که متهووم عرفوان نوزد
چپگرایان به «یک جریان فکری میالف اما انتعوالی» (طبوری )477 :1347 ،منحصور شود
که انگلس نیز آن را درباب عرفان اروپایی تصریح کرد است.
بهطورکلی ،روایت زندگی حالج از زبان میرفطوروس در سوه دورۀ متتواوت بیوان شود
است :دورۀ «تولد ،تصوف و تسلیم» که از بدو تولد تا  25سالگی (که از سومی استاد خوود
جنید جدا می شود) طول کشید و بنا بر نظر میرفطروس حوالج موفوق بوه رهواکردن خوود از
«پالهن

های اید آلیستی و عرفانی» نشد؛ دورۀ دوم یعنی «تردید ،تحییق و طغیان» مهم تری

دورۀ زندگی حالج است که با فافلهگرفت از عرفان و دی را تاز ای را برمی گزینود و توا
جایی پیش مویرود کوه بوه طغیوان علیوه حوقتعوالی دسوت مویزنود و «بوا لگودکوبکوردن
میولههای خدایی به خودآیی میرسد» (میرفطروس.)156 -155 :1349 ،
معرفی ایو دور  ،اوج چورخش گتتموانی را در کوالم میرفطوروس نشوان مویدهود؛ از
دیدگا او ،حالج از میام یک عارف وارسته به یک انیالبی سیاسی ارتیا موییابود؛ زیورا بوه
طغیان علیه طبیۀ حاکم به نتع جامعۀ محکوم دست می زند و پیشوای دیگوران در ایو مسویر
می شود؛ تا جایی به عنوان انیالبی تری چهرۀ جامعۀ خود سعی بر آن داشوت توا «بوا تبلیغوات
خود باورهای معنوی تود ها را به نیرویی مادی برای حرکت انیالبی رنجبوران تبودیل کنود»
(همان.)184 :
آخری دورۀ زندگی حالج دوران نه سالۀ دستگیری ،محاکمه و شهادت اوست که البتوه
در زبان میرفطروس بهطور خا

و در گتتمان چپ ،به طور عام با آنچه در گتتمان عرفوانی

آمد  ،متتاوت است .اگرچه ماسینیون نیز به شر کامل زندگی او در ابعاد میتلف پرداختوه
است ،در میام داوری دربارۀ حالج هرگز شیصیت و اندیشۀ معنوی او را در عالم روحوانی
با پررن

ساخت جنبه های ناچیز اجتماعی زندگی وی ناپدید نکرد اسوت .میرفطوروس در

روایت از حالج متأثر از ایدئولوژی مارکسیسوتی ،حوالج را فوردی معرفوی مویکنود کوه بوا
«سیر گرفت و حییرداشت معراجهای ملکوتی» به معراج حیییی دست یافته اسوت (هموان:
.)202
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میایسه و بررسی روایت از زندگی و مرگ حالج در دو نووع گتتموان از طریوق تحلیول
گتتمان قدرت در ایودئولوژیکسوازی ایو روایوت در بیوش بعود ،موا را از چورخشهوای
گتتمانی در ای نوع قرائت ها آگا و به درک تأثیر گتتمان حاکم بور اندیشوههوا در قرائوت
یک موضوع واحد یاری میرساند.
تحلیل گفتمان قدرت و زبان

همانطورکه پیشتر اشار شد ،قدرت ،زبان و ایودئولوژی ،از مهومتوری متواهیم در تحلیول
گتتمان انتیادی هستند .قدرت از طریق زبان به ایجاد و تیویوت ایودئولوژی مویپوردازد .در
گتتمان چپ نیز ایدئولوژی تضاد و میالتت با نظام سلطه و افرار بر اهمیت قیوام اجتمواعی
برضد طبیۀ برتر ،بهعنوان مهمتری ارز

بشری آن را هویوت موی بیشود؛ بنوابرای  ،تحلیول

گتتمان چپ را در سه بیش دنبال میکنیم که در هرسه بهنوعی زبان حضوور دارد :سواختار
بالغی ،استداللسازی و غیریتسازی.
 .1ساختار بالغی

در گتتمان چپ نیز همچون دیگور گتتموانهوای ایودئولوژیک ،کواربرد زبوان بوا فوناعات

بالغی ،یکی از شیو های اقناع و تثبیت معنای مورد نظر نویسند است .آنچوه دربوارۀ حوالج
در ای گتتمان مشاهد می شود (به ویژ از زبان میرفطروس بهعنوان نمایندۀ آن) ،آمییتوه بوا
برخی فناعات به منظور جذب میاطب و برجسته سازی یک معنی نوظهوور درجهوت تأییود
حرکت انیالبی و اجتماعی است .ای فنعتها را میتوان بدی ترتیب دستهبندی کرد:
الف) توصیف :هرگونوه اندیشوۀ عرفوانی و موذهبی ،حامول باورهوای خوداگرایی و معوانی
ماورای عالم فیزیک در گتتمان چپ امری مردود و غیرقابل تتسویر اسوت .دیو کوه افیوون
تود هاست و «تاریک خانوۀ متافیزیوک» (میرفطوروس )150 :1349 ،هرگوز جایگوا مناسوبی
برای رسیدن بوه حیییوت کوه جوز اجتمواع انسوانی نیسوت ،نیواهود بوود .برپایوۀ ایو بیونش
اومانیستی -مارکسیستی ،حالج در توفیف زبانی ای گتتمان با کلمواتی معرفوی و برجسوته
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می شود که بیانگر ایدئولوژی چپ گرایان یعنی حضور در اجتماع و سیاست و انیالب بورای
برقراری عدالت و آزادی است .در ای گتتمان ،نیش حالج از آنچه پیشتور بوا آن شوناخته
شد بود ،کامالً متتاوت میشوود؛ چراکوه در نیطوۀ میابول آن یعنوی متوون عرفوانی ،حوالج
«فیاش ،فی سبیلاش» (عطار )405 :1391 ،یا «آنکه شاهان معرفت در شوأن معورفتش متحیور
بودند( »...بیلی شیرازی )44 :1374 ،توفیف میشود؛ چنانکه اساساً برای حق و در را حوق
جان خویش را باخته است.
اما در گتتمان چپ ،اوفاف افلی حالج منحصر میشود به پیشوا و پیشاهن

سیاسوی،

منجی و فریادرس ،انسان انیالبی و متتکر جامعهگرا ،وجدان بیدار و آگا جامعوه و بواالخر
سیاستمدار اندیشومند (میرفطوروس 160 :1349 ،و  )174-172کوه درپوی برقوراری عودالت
اجتماعی از تصوف به «تتکر و طغیان الحادی» رسید است.
ای لیبگذاری و توفویف یکسوونگرانه کوه از شوواهد بسویاری چشوم پوشوید اسوت،
نشاندهندۀ تسلط ایدئولوژی چپ بر ه نویسند است .افطالحاتی چون مغیو ،،مصوطلم
و مجبر که از الیاب حالج بود  ،در زبان میرفطروس معانی متتاوت بوا متواهیم آن در متوون
عرفووانی و البتووه متناسووب بووا دیوودگا چووپگرایووان مووییابوود .او کووه در توفوویف مهوومتووری
ویژگیهای شیصیتی حالج به چهرۀ اجتماعی -سیاسی او اکتتوا مویکنود ،ایو سوه واژ را
بهترتیب :فریادرس ،انیالبی و افال گر معنا میکند و هرسه را بیوانگر «شیصویت انیالبوی»
او میداند (همان .)181 :دلیری ،شجاعت و گستاخی حالج (همان ،)153 :سازندۀ هویت او
بهعنوان فردی سیاسی با اهداف بشردوستانه است.
میرفطروس در انتساب ای خصایص به کسی که در متون عرفانی جز با نوام عوارف بواش
یاد نشد است ،تا جایی پیش میرود که علم او را آگاهی از تاریخ انیالبها و نهضتهوای
خلق و عشق او را عشق به چهر های ملی و مردمی ای انیالبهوا تعریوف مویکنود (هموان:
.)204
تأثیر ای گتتمان بهقدری بود که حتی محییی چون شتیعی کدکنی که دلبستۀ عطوار و
نگر

و بینش عرفاست ،در روایت و گتتمان از نشانهها و دالهایی بهور مویگیورد کوه در
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گتتمان انیالبی شکل گرفتهاند .وی در شعر معروفش حالج -که میوارن سوالهوای جنوبش
مردمی برای رقمزدن انیالب سال  1357بود -از چنی تعابیر و تصاویری استتاد میکند:
« در آینه دوبار نمایان شد /با ابر گیسوانش در بواد /بواز آن سورود سور أنواالحق/
ورد زبان توست /تو در نماز عشق چه خواندی که سالهاست /بواالی دار رفتوی و
ای شحنههای پیر /از مرد ات هنووز /پرهیوز مویکننود /نوام توو را بوه رموز /رنودان
سینهچاک نشابور /در لحظههای مستی /مسوتی و راسوتی /آهسوته زیور لوب تکورار
می کنند /وقتی تو روی چوبوۀ دارت خموو

و موات بوودی /موا ،انبوو کرکسوان

تماشا /با شحنههای مأمور /مأمورهای معذور /همسان و همسکون ماندیم /خاکستر
تو را باد سحرگاهان /هرجا کوه بورد /موردی ز خواک روییود /در کوچوهبوا هوای
نشابور /مستان نیمشب به ترنم /آوازهای سر تو را باز /ترجیعوار زمزموه کردنود/
نامت هنوز ورد زبانهاست» (شتیعی کدکنی.)47 -46 :1357 ،

سرخی کالم در اینجا با توجه به بافت کلی شعر ،نماد ضدیت کالم و اندیشوۀ حوالج بوا
نظام حاکم در جامعه و پایداری حالج بر طغیان خویش تا پای شهادت است؛ چنانکوه انبوو
کرکسان تماشا ،یعنی میالتان و فال اندیشوان ضودانیالبی ،بوا سوکوت خوویش بوه اداموۀ
وضعیت موجود جامعه رضایت داد اند.
ب) تکرار :یکی از مهمتری ابزارهای زبانی برای تثبیت معنایی که بهمنزلۀ معنوی دوم بورای
الیای یک افل در گتتمان ظهور یافته ،تکرار است که در فرایند ایدئولوژیک سازی بسویار
کاربرد دارد .تکرار قابلتوجه واژ هایی مانند اجتمواعی -سیاسوی ،انیوالب ،توود یوا موردم،
تساوی و برابری ،عمل ،آزادی ،ماد گرایوی و ...در روایوت از حوالج ،در بیشوتر عبوارات و
فتحات کتاب حالج میرفطروس ،شیصیت حالج را در مسویری متتواوت قورار مویدهود؛
چراکه هریک با پیوند به افول اساسی گتتمان چوپ کوه پورور

روحیوۀ طغیوان ،افوالت

اجتماع دربرابر ف رد ،برابری ،آزادی و افالت انسان دربرابر خدا از مبانی مهوم آن محسووب
میشوند ،تعیی کنندۀ نگر

یکسونگرانۀ ای گتتمان به حیییوت چندسوویۀ زنودگی حوالج

است .حال آنکه در کالم ماسینیون و نیز متون گذشته در روایت از حالج تکرار عشوق ،فنوا،
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شهادت در را حق و معرفت الهی ،نام حالج را ضرورتاً بهدنبال متاهیمی چون عشق نواب و
فناء فیاش به ه انسان متبادر میکند.
نمونۀ دیگر ،تکرار واژۀ سر در شعر شتیعی کدکنی است کوه بوهعنووان دال شوناور در
گتتمان انیالبی چنانکه پیشتر نیز اشار شد ،متهومی متتاوت مییابد؛ بوهطووریکوه هموی

واژ در تذکرةاالولیاء عطار آنجا که از زبان حالج گوید« :خون در روی مالیدم تا در چشوم

شما سر روی باشم» (عطار ،)411 :1391 ،نمایانگر شهادت مظلومانۀ عاشیی راسوتی اسوت
که متتیر به ایثار جان در را عشق به خداوند است.
ج) مترادفسازی :معطوفساخت کلمات با هم در یوک سواختار نحووی بوهفوورتی کوه
بوورای هووردو کلمووه ،نوواگزیر یووک معنووای واحوود درنظوور گرفتووه شووود ،یکووی از شوویو هووای
مترادف سازی واژگوانی اسوت کوه ظواهر مشوابه ،اموا متهوومی متتواوت دارنود .در گتتموان
غیردینی چپ در روایت از حالج ،برای تأکید بر فافلۀ میان حالج با هرگونه ایمان موذهبی
یا عرفانی در انتیاب واژ ها و هممعناسازی آنها مغرضوانه عمول مویشوود؛ بورای مثوال ،در
جملۀ «حالج به عنوان یک اندیشمند مترقی ،عمل را بهعنوان افول اندیشوه قورار مویدهود و
فلستۀ قدرت را جایگزی ایمان و پنودار مویسوازد و بوهنووعی پراکسیسوم معتیود مویشوود»
(میرفطروس ،)157 :1349 ،بهنوعی «ایمان و پندار» هممعنا و بیانگر ای ادعاسوت کوه ایموان
جز وهم و پنداری باطل در میابل عمل و قدرت و اندیشۀ مترقی نیست .از سووی دیگور ،در
همی عبارت ،مترادف سازی فعالیت های اجتماعی حوالج بوا واژۀ ایودئولوژیک پراکسیسوم
مشوواهد موویشووود کووه تغییوور محسوووس باورهووای حووالج را از عرفووانی بووه مارکسیسووتی (و
عملگرایی) درپی دارد.
در ادامۀ مطلب ،هم معناساخت مادی گرایی با ترقی و روشنتکری و نیوز آزادی بوا عمول
دید می شوود کوه بوه طوور مسوتییم یوا غیرمسوتییم بوه نتوی هرگونوه ترقوی خوارج از حووزۀ
مادیگرایی می پردازد« :در فلستۀ مادی و مترقی ،انسان تنها با عمل و در عمل است واقعیت
مییابد .آزادی با عمل مترادف است .ظهور عمل آغاز آزادی است» (همان.)158 -157 :
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نمونۀ دیگر ،مترادفسازی اندیشۀ انسان -خدایی با اندیشۀ الحادی و الحاد بوا آگواهی و
دانش عمیق است؛ اندیشهای که در کالم عرفوا ،اوج وارسوتگی معنووی و وحودت در میوام
معرفت الهی و دقییاً نیطۀ میابل الحاد است« .حالج با آگاهی و برخورداری از یوک دانوش
عمیق فلستی -اجتماعی ،به تبلی و بیداری تود ها و ترویج اندیشۀ الحادی و انسان -خودایی
خود پرداخت» (همان.)171 :
د) حذف :حذف یا مسکوتگذاشت برخوی عنافور از یوک حیییوت ،از دیگور ابزارهوایی
است که یک گتتمان درجهت تثبیت معنای مورد نظور خوود بوه کوار مویبورد .از ایو ابوزار
میتوان با عنوان «حاشیهرانی» نیز یاد کرد که همرا با برجستهسازی« ،شیو ای برای حتوظ و
استمرار قدرت» محسوب میشود (سلطانی.)112 :1384 ،
روایت از حالج در گتتمان چپ با حذف و نادید گورفت مهومتوری عنافور فکوری و
حیاتی وی ،به روایت ساد ای از یک سیاستمدار اجتماعی محدود میشود کوه نوهتنهوا هوی
نشانی از معنویت یا وارستگی روحانی در او دید نمویشوود ،بلکوه اندیشوههوای وی کوامالً
«ضددینی و ضدالهی» است (میرفطروس .)176 :1349 ،حذف مناجاتهوای عارفانوۀ حوالج
که حکایت روشنی از گرایشنداشوت او بوه قودرت ،توودۀ موردم و انیوالب سیاسوی اسوت،
درجهت استحکام پایه های ضدمعنوی و عمل گرای گتتمان چپ برای میرفطوروس و امثوال
وی امری ضروری اسوت .نمونوهای از ایو مناجواتهوای عاشویانۀ حوالج ،مناجوات وی در
عرفات است که الوهیت محه کالم او را برای هر خوانند ای مسلم میسازد:
«خدایا ...م به سبب نسیمها و عطرهای دلانگیزی که از عشق و قورب توو یوافتم،
کو ها و آسمانها و زمی ها را بوا هموۀ بزرگوی و گسوتردگیشوان ،خورد و نواچیز
مییابم و به حق تو که اگر همۀ بهشت را بهازای یک لحظه از لحظات یا یوک دم
گرم از اوقاتم به م بتروشی ،هرگز آن را نیواهم خرید و اگر آتوش دوز را بوا
همۀ عذاب های گوناگونی که در آن است ،بر مو عرضوه کنوی ،بورای مو از آن
حالتی که تو از م دور و پنهوان باشوی ،آسوان تور اسوت( »...ماسوینیون وکوراوس،
.)41 :1390
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بهطورکلی ،اقوال و اعمال حالج در گتتمان عرفانی ،از اقرار او به بندگی خدا و محبوت
خالصانه نسبت به حق تا جایی که گوید« :خدایا! مردم را از م بیزار ک تا هور کلموۀ شوکر
که از لبم برآید فیط برای تو باشد و از کسی جز تو منت نکشوم» (حوالج ،)214 :1378 ،توا
نمازهای چهارفدگانه و ریاضتهای طاقتفرسا بهطووریکوه «در آغواز موا رمضوان نیوت
روز میکرد و روز عید فطر روز میگشود و هر شب قرآن را در دو رکعت ختم میکرد»
(ماسینیون و کراوس ،)30 :1390 ،در گتتمان چپ حذف و مسکوت میماند.
ردّ پایی از ای حیییت که حالج «سنگی تری را عبادت را پیش میگرفت و در موارد
شرعی از مذاهب اربعۀ اهول سونت بنوابر شویوۀ تلتیوق ،همیشوه را دشووارتر را برمویگزیود»
(ماسینیون ،)23 :1358 ،در روایت میرفطروس دیود نموی شوود؛ اینجاسوت کوه روایوت وی
برای هر خوانند ای که اندک آشنایی با اندیشهها و حیات و مورگ او داشوته باشود ،کوامالً
عجیب و نامعمول مینماید؛ چراکه وی با حذف بزرگتوری بعود شیصویتی حوالج ،یعنوی
عرفان و عشق او به خداوند ،درفدد ارائۀ شیصیتی نو ،متناسب با افوول محووری گتتموان
مورد نظر خویش است.

عنافر مهمی چون ایمان ،عشق ،عبادت ،کر و ...که در تذذکرةاالولیاء و آثوار توارییی

مرتبط بوا حوالج کوه سوازندۀ شیصویت او هسوتند ،در کوالم میرفطوروس بوه حاشویه رانود
میشوند تا وجه انیالبی و سیاسی زندگی او برجسته و سرانجام افل غالب شود.
نمونهای از حضور ای عنافر مهم در ترجمۀ ادبی شعر حالج به زبان بیژن الهی است:
چو عشوق پنهوان شود خطور بوه پوا خیوزد

به ایمنوی اسوت اگور بوا خطور درآمیوزد

سرآید ز سر رویی اوسوت

برنینگیوزد؟

وگر به نن

شرار چیست گر از سون

گرد آینود

و نوووام موو ز لوووب منهیوووان درآویوووزد،

اگوور زعشوووق توووو بیوونم کرانوووه ،برتوووابم

ز دید روی کوه خوود از میانوه برخیوزد

چو ابر و عابر بر عر

و فر

(الهی)22 :1354 ،
 .2استدالل ایدئولوژیک

یکی از را های حتظ قدرت در یک گتتمان ،بوهحاشویه رانودن معوانیای اسوت کوه وجوود

دست ناخوردۀ آن ها در گتتمان جدید قدرت آن را تهدیود موی کنود؛ بنوابرای  ،نویسوند بوا
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تغییر ای معانی ،متناسب با عنافر گتتمان خود به تولید معنا دست میزند .الزموۀ ایو کوار،
گاهی کواربرد اسوتداللهوایی اسوت کوه بویش از هرچیوز توجیوه و تتسویر شیصوی شومرد
میشوند .ای استداللهای شیصی درحیییت ،راهی برای هژمونیوکسواخت مودلول موورد
نظر است .نویسند از ای طریق« ،مدلول خافی را به دال مرکزی گتتمانی میچسباند و آن
را هژمونیک میکند و همزمان سعی میکند با ساختارشوکنی ،دال مرکوزی گتتموان رقیوب
مدلول را از دال جدا کند و هژمونیا

را بشکند» (سلطانی.)112 :1384 ،

در روایت از حالج ،میرفطروس با حیاییی از زندگی وی روبهروسوت کوه از یوک سوو
کر و استناد به آن در تضاد با ایدئولوژی مارکسیستی و چوپگورای او واقوع مویشوود و از
سوی دیگر ،حذف آن از ای روایت امکانپذیر نیست؛ اینجاست که نویسند با استداللهوا
و توجیههایی کامالً موافق با مبانی گتتمان چپ ،به حل ای مشکل میپردازد .دو نمونۀ مهم
از ای استداللتراشی او را در اینجا کر میکنیم:
الف) سحرآموزی :حالج از دیدگا ماسینیون در یک رویکرد معنووی ،فواحب کرامواتی
است که «قضوایایی حیییوی و جوداییناپوذیر از ترجموۀ احووال اوسوت» ( .)150 :1362ایو
کرامات یا خوارق عادات که با نیتی متتاوت با معجزات پیامبران توسط اولیا انجام میشوود،
نشانگر توان معنوی ایشان است که از یک سو با معجز و مبارز طلبوی و از سووی دیگور بوا
سحر و جادو تتاوت دارد.
حالج نیز بهعنوان عارفی میرب ،دارای اعمال خارق عادت بود که در متون عرفانی بوا
نام کرامات وی از آن یاد شد است؛ برای نمونه،
«نیل است که طایتهای در بادیه او را گتتند :ما را انجیر میباید ،دست در هوا کرد
و طبیی انجیر پیش ایشان بنهاد .یکبار دیگر حلوا خواستند .طبیی حلووا بوه شوکر
گرم پیش ایشان نهاد .گتتند :ای حلوا در باب الطاق بغداد باشد .گتت :ما را بادیه
و بغداد یکی است» (عطار)407 :1391 ،؛

درحالیکه در گتتمان چپ ای گونه اعمال حالج متناسب با نگر

الحوادی آن ،سوحر

و جادوگری و شعبد بازی معرفی میشود و مطابق نظر میرفطروس ،با اعموال شوگتتانگیوز
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مانی ،مزدک ،به آفرید و المینع در بهثمررساندن نهضتهای انیالبی خود یکسان است .باید
توجه داشت که «ای  ،قسمتهایی از چهرۀ حالج و مینع اسوت کوه نویسوند (میرفطوروس)
پسندید و از تاریخ دستچی کرد است» نه کل حیییت (چهلتنی.)19 :1357 ،
بدیهی است که کرامات حالج در گتتمان انیالبی که مجرای کالم میرفطوروس اسوت،
تتسیر موجه و قابلقبولی نیواهد داشت .از سوی دیگر ،نادید گرفت آن با توجه بوه تأکیود
اسناد و مدارک تارییی ناممک است؛ بنابرای  ،استداللتراشوی و تتسویر ایو موضووع ،در
جبههای کامالً متضاد با گتتمان عارفانوه فوورت مویگیورد؛ زیورا از دیودگا چوپگرایوان،
اعمال شگتتانگیز حالج «شرط نیستی ادعای رسالت و رهبری و گرویدن تود ها» اسوت
که او با آگاهی از ای «سنت و بدعت تارییی -مذهبی» برای آغاز دعوت و تورویج عیایود
الحادی خود آموخت آن را الزم میشمرد (میرفطروس .)161 :1349 ،استدالل وی در ایو
موضوع برای رسیدن به نتیجهای درجهت انکار عرفان و تأیید سیاستپیشگی حوالج مطور
میشود.
ب) دینگریزی :برخالف نظر محییان در گتتمان عرفانی دربارۀ زندگی و تتکور حوالج-
که او را واجد عمیق تری جنبه های دینی و معنوی یافته انود -حوالج در گتتموان چوپ ،فورد
بیدینی است که حتی «وجود خدا را نتی و انکار میکند»؛ زیرا او جانب عیول را مویگیورد
و پدیدآورندۀ فضیلت واقعی را عیل و اندیشۀ آزاد می داند ،نه دی و اعتیاد به خدا (هموان:
.)169
بر ای اساس ،عیل و آزاداندیشی در تناقه با مذهب و خدا و عرفان اسوت و حوالج بوا
چهر ای ضددینی ،عیل خویش را درجهت برپایی یک نهضت سیاسی بهکوار گرفوت و «بوا
آگاهی و هوشیاری سیاسی -اجتمواعی خوود ،در تورویج و تبلیو الحواد و انسوان -خودایی،
بهنحو ظریف و شایستهای عمل کرد» (همان.)176 :
درواقع ،یکی از مهمتری عوامل میالتت با دی  ،عرفوان و معنویوات در گتتموان چوپ،
تصور باطل جدایی فرد از جامعه و مغتولماندن تودۀ مردم در دی یوا تصووف اسوت؛ حوال
آنکه جامعه و تود در رویکرد مارکسیست مببانۀ چپ ،مهوم توری عامول تکامول بشوری در
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تاریخ بود است .دی در اینجا تنها «نیش یک ترمز را در مبارزات طبیاتی تود هوا داشوته و
بهعنوان تریاقالیلوب ،وسیلهای برای حتظ نتو اشوراف و اربابوان در مناسوبات اجتمواعی و
ادامۀ اسارت و انییاد زحمتکشان بود است» (همان.)170 :
بدیهی است که در گتتمان چوپ ،نادیود گورفت ایو افول از جانوب فووفیه یوا عرفوا،
موجبات میالتت شدید و غیرقابلاغماض چپگرایان را با دی و معنویات فراهم مویسوازد
و بدی ترتیب ،آنها در توال

بورای نتوی و رد هرگونوه دینوداری یوا خداپرسوتی از فوردی

هستند که سردمدار یک نهضت اجتماعی یوا سیاسوی اسوت؛ هموانطورکوه طبوری نیوز زیور
سیطرۀ ای گتتمان و اهمیتدادن به ای افل است کوه عرفوان را تتکور میالتوان اجتمواعی
میداند و با قراردادن آن درمیابل مذهب معتید است که «عرفان ایرانی همانطورکه انگلس
درمورد عرفان اروپایی در قرون وسطی تصریح کرد است ،تیریباً همیشه بوهفوورت تتکور
میالتان اجتماعی درمیابل مذاهب رسمی ایستادگی کرد» (طبری.)477 :1347 ،
تال
تال

کسانی چون میرفطروس برای انکار دینوداری و حتوی عرفوان حوالج ،درحیییوت

برای استداللسازی درجهت تأیید جنبۀ (جعلی) دیگری از شیصیت او یعنوی مبوارز،

انیالبی و الحادیبودن اوست که به قول ایشان در یک فرد جمع نیواهد شود؛ زیورا دیو و
اعتیاد به خدا ،حالج را بهسمت جبرگرایی و نتی اختیار و ارز های انسانی سوق مویداد و
حالج از طریق نتی آن ،نیش خویش را به شایستگی بهعنوان یک انیالبی ملحود ایتوا کورد.
ای استداللسازی تا جایی پیش میرود که نویسند برای تأییود ادعوا ،بوه جودایی حوالج از
سووهل تسووتری ،جنیوود و مکووی (کووه جبرگرایووانی بودنوود کووه وی را از نیروهووای خالقووی
وجودیا

جدا ساختند) استناد میکند (میرفطروس.)145 -144 :1349 ،

گتتمان معارض با چپ ،با کشف حیایق پنهان در ایو توجیوهگوری مغرضوانه از طریوق
بسیاری از اسناد معتبر تارییی ،از دینداری ژرف و خداپرستی پیوستۀ حالج خبور مویدهود.
فرفنظر از عبادات و ریاضات مادامالعمر و لحظهبهلحظۀ حالج ،هرگز نمیتوان از سینان
فریح او در اعتیاد عمیق به حقتعالی چشم پوشید؛ بوهطووریکوه مویگویود« :نیوش توو در
چشم و کر تو بر لب و جای تو در قلبم ،پس کجا پنهان میشوی؟» (حالج )58 :1386 ،یوا
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«بهسوی خدا بازگرد؛ چون غایت همان خداست و هرچه تال

کنی ،جز او نیواهی یافت»

(همان.)56 :
به عنوان نکتۀ آخر در ای بیش بهتر است اشار ای داشته باشیم بوه ایو حیییوت کوه در
فرایند استدالل تراشی ،از شطحیات حالج بیش از همه استتاد می شود؛ چراکه ای سوینان،
قابلیت تتسیر و توجیه بیشتری در میایسه با سینان غیورمبهم و فوریح وی دارد .نمونوهای از
آن ،شطح حالج درباب ویرانی خانۀ کعبه و تتسیر آن به اقدامی سیاسوی مطوابق بوا سیاسوت
قرمطیان است؛ میرفطروس عیید دارد که «ای دستورالعمل حوالج ،بوا اقودامات و سیاسوت
مذهبی قرمطیان دقییواً مطابیوت دارد» (میرفطوروس)190 :1349 ،؛ درحوالی کوه در گتتموان
عرفانی ،ای سی حالج با نیت آگاهانۀ وی در نادید گرفت واسوطه هوا و غتلوتنکوردن از
حق بیان شد و اسیاطالوسائط نامید میشود .اندیشهای که به نظر ماسینیون «حاکی و مبوی
ای نکته بود که خدا در همهجا حاضر است؛ باید برای آمرزید شدن ،بدو روی آورد و ای
کار برتر از اجرای فوری مناسک تمثیلی است که در مکوه انجوام مویشوود( »...ماسوینیون،
 .) 354 :1362ماسینیون برخالف میرفطروس با رویکردی تأویلی به شطح حالج مینگورد و
بر آن است که افل سی حالج ای است که «همت شوق وفل فواحبخانوه بایود چنوان
افکار ما را در آغو

گیرد و چنان بر ه ما حاکم گردد که تصویر خانه از میان بورود ،توا

آن اتی که شالودۀ ای کعبه را رییته است ،دریافته شود» (ماسینیون.)29 :1358 ،
 .3غیریتسازی

2

غیریتسازی یا رقیبسازی اجتماعی که نیسوت در نظریوۀ گتتموان الکوال و مووف طور
شد ،جریانی است که در آن ،یک گتتموان بورای تیویوت هوو

خوویش و برجسوتهکوردن

ایدئولوژی حاکم ،اقدام به ساخت گتتمانی با افول میالف بوا خوود مویکنود توا از طریوق
موضعگیری دربرابر آن -که غیر ،دیگری یا دشم محسوب میشوود -هویوت خوودیش را
آشکار سازد؛ «غیریتسازی ،زمانی نمایان میشود که هویتهای متتاوت همودیگر را طورد
و نتی میکنند» (سلطانی.)94 :1384 ،
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در گتتمان چپ پس از مشروطه نیز باید بهدنبال غیر یا رقیوب سرسویتی باشویم کوه ایو
گتتمان با ساخت و ارائۀ طر پررنگی از آن درمیابل خود ،سعی در برجسوتهسوازی افوول
خویش دارد .ای رقیب همان گتتمان عرفانی است که با طرحوار ای متتاوت از چوپ جودا
میشود .مهمتری و بارزتری افل تیابل میان دو گتتمان عبارت است از تیابل میان خودا و
انسان .ای تیابل اساسی ،شرایط موضع گیری گتتمان چپ را دربرابر غیور یوا دشوم فوراهم
میسازد؛ بهطوریکه از ای طریق هویت خویش را با بیان مبانی میالف با گتتمان عرفانی-
دینی آشکار میسازد و از آنجاکوه دیو و تصووف بور محوور حضوور خودا و تیورب بوه او
میگردد ،بهعنوان رقیب یا غیر برای گتتمان چپ مطر میشود.
در روایت زندگی و مرگ حالج ،گتتمان چپ با ایجاد چنی فضایی -یعنوی قوراردادن
خداپرستی و معناگرایی در تضاد با انسانگرایی و ارزشگذاری برای نوع انسوان -نوهتنهوا در
جبهۀ میالف ،کوچک تری جایگاهی برای حالج قائل نیسوت ،بلکوه او را از خودا گریوزان
می داند؛ بنوابرای  ،طوی یوک چورخش گتتموانی بنیوادی  ،حوالج از میوام عوارفی عاشوق بوه
اومانیستی ملحد و سیاسی تبدیل میشود.
در گتتمان غیر مبنیبر طراحی گتتمان چپ ،دو ویژگی برجسته یا ابوژ در تضواد بوا دو
افل ایدئولوژیک چپ وجود دارد که از طریق تأکید و تکرار آنهوا ،چوپگرایوان هویوت
خویش را نمایان می سازند .اول تسلیم و جبرگرایی (درمیابل طغیان) و دوم انسان گریزی یوا
جامعهگریزی (درمیابل اومانیسم).
الف) تسلیم و جبرگرایی (در مقابل طغیان) :بنابر تعریف چپگرایان ،اعتیاد به جبر یکوی
از افول مهم گتتمان غیر یا رقیب است که مانع پیشرفت و تکامل انسان مویشوود و او را از
نیروهای سازند و زندۀ وجودی جدا میکند و به موجودی ازخودبیگانه و بیهویت تبودیل
می سازد .اعتیاد به «سرنوشت میدر» و «مشیت الهی» در جبهۀ میوالف یعنوی عرفوان و دیو ،
بسیار قدرتمند است و از ای جهت هرگز با اندیشه های سیاسی -اجتماعی و تورویج روحیوۀ
قیام و سلطه گریزی در گتتموان انیالبوی موافوق و هماهنو

نیواهود بوود؛ چراکوه «تموامی

تضادها و تبعیههای اجتماعی -اقتصادی حاکم بر جامعه ،همه ناشی از مصولحت و مشویت
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الهی است ...تود های رنجبر و زحمتکش باید به ای جبر و تیدیر تسلیم شووند؛ زیورا ایموان
واقعووی در اسووالم ،بووا تسوولیمشوودن مطلووق بووه اراد و حاکمیووت خداونوود آغوواز موویشووود»
(میرفطروس.)78 :1349 ،
بوورای روایووت از حووالج بایوود قبوول از هرچیووز موضووع او در بوواور بووه جبرگرایووی و
ازخودبیگانگی مشیص شوود .پوس از آن وی را عوارف ازخودبیگانوه و جبوری یوا انیالبوی
نامید .بدیهی است که حالج در گتتمان چپ ،بهعنوان چهر ای محبووب و مشوهور ،موضوع
غیر را رها میکند و در میالتت با تسلیم و جبرگرایی علم خویش را برمیافرازد.
میرفطووروس بووهعنوووان نماینوودۀ گتتمووان چوپ در روایووت از حووالج -کووه از طریووق ایو
رقیبسازی ،تسلیم و تصوف را اولی دورۀ زندگی حالج و تحییق و طغیوان را دورۀ افولی
و مهم زندگی او می داند  -بر آن است کوه حوالج اگرچوه در دورۀ اول زنودگی ،هنووز در
اسارت اید های عارفانه ،دورۀ تسلیم و ازخودبیگانگی را پشوت سور موی گذاشوت ،در دورۀ
بعد با قیام اجتماعی -سیاسی به نتع تودۀ مردم به نتی هرگونه تسلیم و توکول موی پوردازد .از
دیدگا او ،حالج مبلغی بود که با نتی جبرگرایوی و تسولیم محوه ،حتوی دربرابور خداونود
سعی داشت به قیام و انیالب علیه حاکمان زمان دست بزنود و از ایو را «باورهوای معنووی
تود ها را به نیرویی مادی برای حرکت انیالبی رنجبران تبدیل کند» (همان.)184 :
ا عان به دو جریان کامالً متضاد تسلیم در گتتمان چپ و طغیوان در گتتموان رقیوب ،بوه
چپگرایان کمک مویکنود توا ایودئولوژی انیالبویگوری گتتموان خوود را بوا انعکواس در
شیصوویت حووالج هویووت بیشووند .انعکوواس ایو دو جریووان میووالف ،در شووعر شووتیعی نیووز
قابلدریافت است .آنجا که خود را همرا با تسلیمشدگان به سرنوشت و عافیتاندیشان دور
از جامعه« ،انبو کرکسان تماشا» مینامد که بوا «مأمورهوای معوذور» همسوان و هومسوکوت
ماند اند (شوتیعی کودکنی .)47 -46 :1357 ،واژ هوایی ماننود تماشوا ،معوذور ،هومسوکوت
بهروشنی گویای تسلیمبودن ای گرو میالف با انیالبیگری و جبرگرابودن ایشان دربرابور
وقایع اجتماع است .درمیابل ایو گورو  ،در ایو شوعر از «رنودان سوینهچواک نشوابور» یواد
میشود که در لحظات مستی و راستی ،نام حالج را زیر لوب تکورار مویکننود .اینوان هموان
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انیالبیون سیاسی بالیو ای هستند که در مبارز با وضعیت موجود ،سینهچواک و بویبواک از
هرگونه تیید به سرنوشت محتوم عمل میکنند.
ب) انسان گریزی یا جامعهگریزی (درمقابل اومانیسم) :متهوم انسوان گریوزی در گتتموان
غیر ،بیاعتبارشمردن نوع انسان و توجه تام و تمام به خداوند بوهعنووان موجوودی مسوتیل از
انسان است .گتتمان چپ با اساس دانست ای متهووم در گتتموان رقیوب و میالتوت بوا آن،
سعی در نشاندادن گرایش افیل خود به انسان ،فار از هر امر معنوی یا الهی دارد.
اومانیسم یا انسانگرایی و ماد گرایوی در میوان چوپگرایوان نتیجوۀ اجتنوابناپوذیر ایو
میالتت ستیز جویانه میان دو گتتمان است .در روایت از حالج نیوز وی اومانیسوتی شوناخته
میشود که «با اعتیاد به انسان -خدایی علیه خدایان ملکوتی سی میگویود» (میرفطوروس،
)169 :1349؛ زیرا همانطورکوه پویشتور اشوار شود ،تنهوا بوه عیول بشوری ارز

و اعتبوار

می دهد .ارزشگذاری برای انسان در نگا ایشان تا بدانجاست که وجود هر موجودی برتر از
انسان کامالً منتتی است و دیو کوه در آن ،از وجوود برتور خداونود سوی گتتوه شود  ،در
حیییت دست نشاندۀ انسان های سلطه جوست و عدالت اجتماعی را به تعویق انداختوه اسوت؛
بنابرای « ،انسان سازندۀ دی است نه دی سازندۀ او» (همان .)170 :حالج در گتتمان رقیب،
عارفی است وارسته که در میام مشاهد از زبان حق سی میگوید:
رأیووووتّ ربّوووووی بعووووی قلوووووب

فیلو وتّ :مو و أنو وتن؟ قوووال :أنو وتن
(حالج)77 :1384 ،

چنانکه موالنا نیز دربارۀ او معتید است:
حیا که هم او بود که میگتت أناالحق در فوت الهی
منصور نبود او که بر آن دار برآمد نادان به گمان شود
(مولوی)573 :1382 ،
اما در گتتمان چپ ،فردی انسانگراست که «با شیصیتبیشیدن به تود ها» هور انسوانی
را پیغمبر و امام عصر خوویش موی دانود کوه بایود بوه مسوئولیت و رسوالت خوود عمول کنود
(میرفطروس.)164 :1349 ،
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چپ گرایوان بوا میایسوۀ دو مبنوای میوالف و متضواد خودامحوری در گتتموان رقیوب و
انسان محوری در گتتمان خود ،حق را به جانب خویش می دانند؛ زیرا بر آنند کوه مطوابق بوا
اندیشۀ عرفا ،خدا فاحب کمال مطلق و «سرشار از عالیتری نیروهای وجوودی» و درمیابول
او انسان ،میلوق بیبهر و محروم از فتات کامله و کمالیه اسوت (هموان )150 :و ایو امور
عی بیعدالتی است.
نتیجۀ ای نوع غیریت سازی و اظهار دیدگا های عاری از حیییت برای گتتموان رقیوب،
جز ای نیست که ریشۀ انسان -خدایی أنواالحق حوالج از نظور ماسوینیون «اتحواد عرفوانی» و
«وحوودت میووان بنوود و حووق» (ماسووینیون )153 -152 :1366 ،و از دیوودگا انیالبیووون چووپ،
«اندیشههای زنادقه و ماد گرایان قرن سوم هجری و بح ،در قدرت خالقوه و اتوی انسوان»
است (میرفطوروس )119 :1349 ،و انسوان -خودایی در تتسویر آنهوا «فصول مشوترک تموام
بینشهای اسوطور ای تلیوی مویشوود» (هموان .)116 :چنانکوه دیودگا عمادالودی نسویمی،
بنیانگذار جنبش حروفیه نیز دقییاً مطوابق بوا افوول گتتموان چوپ بوود اسوت .در تبعیوت از
حالج و انسان -خدایی وی ،انسان را آفرینندۀ جهان و موجوودی ازلوی و ابودی مویدانود و
معتید است که «انسان باید به قدرت بیکران خویش واقوف گوردد و بودون چشومداشوت بوه
نیروهای موهوم خارجی ،خود به پیریزی زندگی و سعادت خویش بکوشد» (میرفطوروس،
.)48 :1354
دلیل اینکه انسانگرایی و حجتدانست انسان بهعنووان اولوی و آخوری نیطوۀ قدرتمنود
درجهت تغییر و تحول جامعه ،یکی از مهم تری تبلیغات در گتتمان چپ محسوب می شود،
توجه بیشازحد به نظوام اجتمواعی و اهمیوتدادن بوه توودۀ موردم بورای برقوراری عودالت و
میالتت با اقلیت مسلط در جامعۀ پس از مشروطه است.
در شعر حالج شتیعی کدکنی که در شورایط پرنوسوان آغواز انیوالب سورود شود ،بوار
دیگر نشانه هایی از ای تتکر یعنی ارزشگذاری بور نووع انسوان ،مسوتیل از خوداگونگی وی
دید میشود :خاکستر تو را /باد سحرگاهان /هرجا که برد /مردی زخاک رویید...
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رویش و زایش مردانی چون حالج (که بوه شوجاعت ،بویبواکی و قودرت شوهر انود) از
خاک -که هستی زمینی و مادی جاری است -اشار به ادامۀ را حالج انیالبی توسط ایشان
در اعصار بعد یعنی زمان حیات شاعر دارد.
مفصلبندی دو گفتمان

هر نظام گتتمانی ،از طریق نشانهها یا دالهایی با مدلولهای مشیص ،اظهار وجود مویکنود

که ای نشانهها برای تثبیت معنا ،طی یک متصلبندی جدید گوردآوری و تنظویم شود انود.

مطابق تعریف هوارث« ،متصلبندی ،3گردآوری عنافر میتلف و ترکیب آنها در هوویتی
نو است» (هوارث .)163 :1377 ،اگرچه تثبیت معنا در متصلبندی ،نسبی اسوت و مویتووان
گتت معانی نشانهها «هموار درمعرض تهدید گتتمان رقیب قرار دارنود» (کالنتوری:1391 ،
 ،)135دالهای میتلف با معنایی موقت در کنار یکدیگر قرار میگیرند توا سواختار گتتموان
را تشکیل دهند.
در گتتمان چپ نیز مجموعهای از نشانهها یا دالهای شناور وجود دارد که با قرارگرفت
در یک نظام با معنایی که هنوز به مرحلۀ تثبیت نرسوید اسوت ،متصولبنودی شود انود .ایو

دالهای شناور در افل «نشانههایی هستند که گتتمانهای میتلف تال
به شیوۀ خا

میکننود بوه آنهوا

خودشان معنا بیشند» (سلطانی .)79 :1384 ،در ای گتتمان ،به اقتضای مبانی

ضدسلطۀ مارکسیست گرایانه مدلول خود را تعریف می کنند .در ای گتتمان ،نیطۀ مرکزی،
«نشانۀ برجسته و ممتوازی کوه نشوانه هوای دیگور در سوایۀ آن نظوم پیودا موی کننود و بوه هوم
متصلبندی میشوند» (همان« ،)77 :کمال انسانی» است که در روایت زندگی و مرگ او از
طریق دال های میتلف و البته مطابق بوا افوول گتتموان انیالبوی تعریوف و تتسویر مویشوود
(نمودار  .)2همی نیطۀ مرکزی در گتتمان عرفانی ،دال های میصو

به خود را با متواهیم

متتاوت ساماندهی و متصلبندی میکند که در نمودار  1مشیص شد است.
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نمودار  .1دالهای گفتمان عرفانی

نمودار  .2دالهای گفتمان چپ
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نتیجهگیری

حالج از چهر های جدالبرانگیزی است که روایت از حیات ،اندیشوه و مورگ وی از زبوان
اکثریت فاحبنظران در گتتمان فوفیانه ،بوا نظرگواهی موافوق و حتوی ارادتمندانوه بوه وی
همرا بود است .همعنان با ای گرو  ،فیها با برافراخت علم میالتت دربرابر حالج بهویوژ
در زمان حیوات او ،اندیشوۀ وی را موردود شومردند؛ اموا حضوور قدرتمنود گتتموان عرفوانی
دربرابر گتتمان فیهی در معرفی حالج بهعنوان عارفی بزرگ و اسطورۀ وارسوتگی ،عشوق و
شجاعت ،بر گتتمان فیهی غلبه یافت .ای نوع نگر

بوه حوالج ،بوا پوژوهشهوای گسوتردۀ

تارییی ماسینیون دربارۀ حالج و مستندسواخت برخوی حیوایق دربواب وی ،بوه تثبیوت میوام
عرفانی و معنوی او در گتتمان عرفوانی یواری رسواند .توا اینکوه پوس از انیوالب مشوروطه و
آشنایی ایرانیان با عیاید مارکسیستی -کمونیستی گتتموان چوپ بوهعنووان رقیبوی سرسویت
دربرابر گتتمان عرفانی ظاهر شد و روایت حالج را در قالب زبوانی کوامالً ایودئولوژیک در
نیش سیاستمداری انیالبی بازسازی کرد.
میرفطروس به عنوان نمایندۀ ایو گتتموان در روایوت از حوالج ،از طریوق سوازمان دهوی
دالهای شناور در ساختار بالغی ،متناسب با مبانی فکوری ایودئولوژی چوپ ،اسوتداللهوای
خودمحورانه و رقیبسازی گتتمان عرفانی در میابل گتتمان چپ ،افوول فکوری و حیواتی
حالج را طوی یوک چورخش گتتموانی بوا متواهیمی متتواوت از متواهیم پیشوی در گتتموان
خویش متصلبندی و به جذب و تثبیت معانی آنها پرداخت؛ بوهطووریکوه عشوق و اتحواد
عرفانی که پیشتر از زبان فاحبنظران گتتمان عرفانی ،مبنای افلی حیات و مرگ حوالج
محسوب میشد ،در ای گتتمان جای خود را به ماتریالیسم و اومانیسم میسدارد و کراموات
معنوی و مواعظ عرفانی وی با تغییر بنیادینی بوه جوادوگری و تبلیو بویدینوی و خداسوتیزی
درجهت انیالب مردمی تبدیل میشود.
پینوشت
1. Context
2. Social antagonism
3. Articulation
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