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اسفندیار2

چكیده
«سخنان خدازده»« ،پارادکسهای ملهم» و به اصطالح عارفان «شطح» زبانی است آفریدة اضطرار
و اضطراب عارفی جانشیفته .عارفی که از یکسو در مواجهه با امری فرامنطق و بیاننشدنی
قرار گرفته است و از دیگر سو مجبور به استفاده از ابزاری ناکارآمد چون زبان منطقی است.
مخاطب منصف امروزین به دور از هیاهوی مخالفان و موافقان هیجانزدة عرفان و شطح با
کمک نظریات جدید ادبی به نظارة متونی مینشیند که از شطاحان به جا ماندهاست و در تالش
است با شناسایی عناصر این سخنان و دستهبندی موضوعی و روایی آنان ،متون را بازخوانی کند.
حسین منصور حالج(۳0۹ـ۲44ق) از قهرمانان داستانهای عارفانه است .او که به بهانة
شطحهایش به دار آویخته شد ،گنجینهای از انواع روایی شطح را در دیوان اشعارش به جا
گذاشته است .در نوشتار پس از ارائة توضیحی لغوی و اصطالحی از شطح ،پیشینه و نظرات
موافقان و مخالفان این مقوله را بازبینی کردیم .سپس انواع موضوعات شطح و شیوههایی روایی
آن را بررسی کردیم ،در آخر با پیوند زدن این مفاهیم با دیوان حالج کوشیدیم انواع روایی
شطحیات این دیوان را دستهبندی کنیم .در نهایت اهم موضوعات شطح در دیوان حالج را ذکر
نمودیم.

واژگان کلیدي :زبان عرفانی ،شطح ،حسین بن منصور حالج ،دیوان اشعار حالج.

 .1گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایرانmasomemohamadnejad@yahoo.com
 .2دانشیار گروه ادیان و عرفان ،واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران mresfandiar@gmail.com
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تاریخ پذیرش۱۳۹۸/۳/5 :

مقدمه
زبان یكی از مهمترین ابزار تفهیم و تفاهم میان انسانهاست؛ چنانكه این توانایی بشر به فصل
ممیزة او با دیگر مخلوقات تبدیل شدهاست .منطق محمل اندیشه است و صاحبان اندیشه و اهل

مفهوم مدنظرشان را به دقیقترین وجه به مخاطبانشان که آنان نیز اهل آن معرفت هستند ،منتقل
کنند .عارفان نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما زبان عرفان به رمز و اصطالحسازی تمایل
بیشتری دارد .این معرفت بشری و نگاه هنری به دین از آغاز شكلگیری دورانی پر فراز و
نشیب به خود دیدهاست و روزگاری بر مسند «خداوندگاری» تكیه زده است و روزگاری«چه
حالجها رفته بر دارها».
مفاهیم پیچیده و ناتوانی ذاتی زبان در بیان تجربهها و هیجانات شدید روحانی ،مخالفان و
منكران سرسخت ،به بیراهه رفتن موافقان ،هراس از افشای سر و ...از عواملی است که عارفان را
به آفرینش زبانی رمزگونه و متناقضنما واداشتهاست .گاه عارف در غلبة هیجانات روحی و
نوعی بیاختیاری و سكر به سخن میآید؛ پس راه هرگونه تعقل بر او بسته میشود و زبان عادی
را برای بیان تجربه ناتوان مییابد .این نارسایی زبان باعث میشود عارفان قواعد و اصول زبانی
را نادیده بگیرند و به دامان «زبان اشارت» آویزند .زبانی رمزآلود ،نمادین ،تمثیلی ،استعاری و گاه
متناقضنما .پس زبان عارفانه به «شطح» میگراید .شطح روشى است براى تأکید و تأثیر بیشتر و
برجسته کردن افكار درونى که زبان را شیواتر و شاعرانهتر مىکند تا با استفاده از ادوات و
امكانات بالغى زبان و زیبا کردن آن خواننده را به تأمل وادارد و سریع و سطحى از موضوع
نگذرد ←(.استیس۲66 :۱۳6۱،ـ)۲65

پیشینیة تحقیق
در زمینة شطح مقاالتی نگاشته شده است۱؛ دربارة منصور حالج نیز مقاالت و کتابهایی نوشته
شده است۲؛ اما تا کنون به سبک و سیاق این مقاله به بررسی ساختاری انواع روایی شطحهای
حالج در دیوان اشعار پرداخته نشده است .حسین منصور حالج(۳0۹ـ۲44ق) از عارفانی است
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علم و فن برای بیان معارف خود دست به ساختن اصطالحاتی میزنند تا به داللت آن بتوانند

که زبان شطاحش دست آویزی شد برای آویختنش .در آثار حالج که بیشترین شهرتش را
مدیون دعوی «اناالحق» است نه تنها شطح کالمی که انواع دیگر روایتهای شطحآلود نیز دیده
میشود .در این مقاله برآنیم پس از ارایة تعریف لغوی و اصطالحی شطح ،انواع روایتهای

تعریف لغوي شطح
در فرهنگهای قدیمی عربی مانند لسان العرب(6و7هـ ).شطح ذیل شَطَحَ یا َشطْح نیامده شاید از
آن جهت که این کلمه را مقلوب«شحط» میداند ۳و آنرا «دور شدن»ـ چه از اصل کالم و چه از
مكان ـ و«چانه زدن و به درازا کشانیدن سخن و تجاوز کردن از حد» معنی کرده است .در
قاموسالمحیط( ۸و۹هـ ).واژة شطح مدخل نشده و در تاجالعروس( ۱۲و  ۱۳هـ ).مشابه
لسانالعرب ضبط شده است.
در فرهنگهای معاصر عربی مانند معجمالوسیط شطح ،در رفتن و گفتن ،به معنی دور شدن و
روان شدن است و در اقربالموارد «الشطح :الخروج عن األحكام المقرره» تعریف شده است؛
آنگاه مؤلف آن را در اصطالحات متصوفه معنی کرده است .المنجد هم با نقل چند معنی
مختلف از«شحط» ،از جمله آن را«دور شدن از مكان» و جمله «شحطه علی االرض» را در
معنی«کشید او را روی زمین» آورده است.
مدخل نشدن مادة شطح در فرهنگهای قدیمی عربی میتواند مبین این نكته باشد که این واژه
احتما ًال موارد استعمال زیادی در میان اعراب نداشته و چنانکه تاجالعروس اشاره میکند کلمهای
عامیانه بوده که در میان صوفیان استعمال میشده است .بعضی فرهنگها شطح را واژهای
سریانی و دخیل در زبان عربی میدانند.

4

در فرهنگ فارسی معین« ،شطح» به معنی کلمهای که بزغالة یک ساله را با آن میرانند و زجر
میکنند آمدهاست و دهخدا نیز در لغتنامه ،شطح را به معنی«سرریز دیگ» ضبط کرده است.

تعریف اصطالحی
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شطحآلود دیوان حالج را بررسی و دسته بندی نماییم.

از آنجا که غالباً معنی اصطالحی هر واژه ،بیارتباط با معنی لفظی آن نیست و با توجه به معانی
قاموسی «شطح» یا «شحط» از قبیل« :دور کردن» یا «دور شدن» و «تجاوز از حد چیزی» و نیز
معنی «حرکت و جنبش» می توان میان معنی لفظی و معنی اصطالحی آن کلمه ،ارتباطی پیدا کرد.

شده ،مفهوم حرکت وجود دارد.
ابونصر سراج (فوت  ۳7۸هـ) در اللمع فی التصوف میکوشد بین معنی لفظی و اصطالحی آن
ارتباطی بیابد:
«گفته میشود شطح یشطح اگر حرکت کند و به خانهای که آرد را در آن جمع میکنند ،مشطاح
میگویند .به این سبب به این خانه مشطاح میگویند که آرد همواره در آن ،باالی موضعی که
برای آن خالی شده است حرکت میکند و از شدت حرکت گاه از کنارههای آن موضع بیرون
میریزد .آب هم وقتی به مقدار فراوان از نهری تنگ عبور میکند و از جوانب نهر بیرون میزند،
میگویند :شطح الماء فی النهر»(سراج)45۳ :۱۳۸۲ ،
مرید سالكی هم که دچار جذبه و هیجان روحی میگردد ،و توان و تحمل نور و نیروی آب معنا
را ندارد ،با سخنانی شگرف از یافتههای درون ،پرده برمیدارد و جمالی را مینماید که جز
اندکی ،توان درک آن را ندارند ،این «سرریزهای روح»در زبان تصوف همان شطح است.

5

عینالقضات همدانی(4۹۲هـ ).در شكوی الغریب نیز به تعریف شطح پرداخته است:
«صوفیان را کلماتی است که آنها را شطح میگویند و آن هر عبارت نامأنوسی است که درحالت
سكر و شدت جوشش وجود از گویندة آن صادر میشود؛ او در چنین حالتی قادر به
خویشتن داری نیست...آنكه دستخوش چنین حالتی باشد ،عقل از او زایل شود و در جلوههای
سلطان انوار ازل گم شود و بگوید :سبحانی ما اعظم شانی ،بدان گفته مؤاخذه
نمیشود(».عینالقضات6۹ :۱۳60 ،ـ)70
شیخ روزبهان بقلی شیرازی(5۲۲هـ ).در تعریف شطح ،تلقی ابونصر سراج را در نظر داشته است
و در فصل دهم شرح شطحیات می کوشد ارتباط معنی لغوی و اصطالحی شطح را در نزد
صوفیان بیان کند.
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در اکثر لغتنامههای اصطالحی این واژه مدخل شده است و جالب اینكه در تمامی معانی ارائه

یحیی باخرزی(65۸هـ) در اوراد االحباب میگوید:
«در لغت و استعمال ،شطح سخنی را گویند که ظاهر آن به ظاهر شرع راست نبود ،اما حالی که
آن سخن نتیجة آن حال است ،به حق باشد .سخن های شطحیات که از ابویزید است و از بعضی

نی قبول باید کردن و نی رد شاید کردن»(باخزری)۹5/۲ :۱۳5۸،
اکنون بیراه نیست که تلقی چند تن از صاحب نظران معاصر را نیز در باب شطح در نظر آوریم.
خرمشاهی به نقل از زریاب خویی آورده است« :شطح بر وزن و معنای سطح در اصل سریانی
است و معنی آن بسط و انبساط است(».حافظنامه )۱5۳0/۲ :۱۳7۸ ،سروش ،در مستدرک چاپ
دوم حافظنامه ،در خصوص غزل صفحه  ۱0۳۹توضیحی در مورد شطح دارد که هر چند ذوقی
است ،اما تازه است و با مشرب صوفیه که الفاظ و حروف را به مدد ذوق هم تعبیر میکنند،
تناسب تام دارد .ایشان میگوید؛ آیا«ش» شطح به معنی شریعت و«ط» آن به طریقت و«ح» آن به
حقیقت اشاره ندارد و آیا این کلمه از این سه اصطالح اصلی نیامده است؟
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تاریخ پیدایش شطح
نخستین نمونههای شطح را در سخنان صوفیان سدة دوم هجری چون :ابراهیم ادهم( ۱6۱یا
۱6۲هـ ).و رابعة عدویه(۱۳5هـ ).میتوان یافت .ولی در کالم بایزید بسطامی ،شطحیات صوفیانه
رنگ بسیار تند یافت چنانكه حتی شبلی و حالج هم سخنانشان ،تندتر و بیپرواتر از بایزید
نبود .هر چند حالج جانش را بر سر همین شطحیات خویش نهاد ،اما به هر حال شطحیات
صوفیه با نام بایزید پیوندی ویژه دارد.

۸

اما در میان کتب صوفیه ،کلمة شطح نخستینبار در اللمع آمده است و در آن شطحیات دو تن از
مشایخ بزرگ صوفیه :بایزید بسطامی و ابوبكر شبلی را تأویل و تفسیر کرده است .در
طبقاتالصوفیه ابوعبدالرحمن سلمی(م 4۱۲ .هـ) و الرسالة قشیریه ،اثر ابوالقاسم قشیری ،که
مهمترین کتب تصوف به زبان عربیاند و بعد از اللمع نوشته شدهاند ،از شطحیات و شطح
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مشایخ روایت کرده اند ،آن از غلبة حال و قوت سكر و افزونی وجد به ظهور آمده است .آن را

سخنی نرفته است و در کتب فارسی در قدیمترین آنها که شرح تعرف باشد ،شطح نیامده .تنها
در کشفالمحجوبکلمة شطحیات در ذکر ابوالعباس شقانی به کار رفته است.
از آنجا که برخی مستحسنات و «اشارات» صوفیه برخالف عرف جامعه مسلمان بوده و گاه

پیشینه ای برای آنها در زندگی و اقوال اعاظم دین و عرفان به آنان مشروعیت دهند .از این دست
تالشها را میتوان در شرح شطحیات بازجست .روزبهان آغازگر شطح در اسالم را خداوند؛
سپس پیامبر(ص)و صحابه ،امامان و بعد عارفان میداند:
«اما شطحیات مرتضی پیشتر آمد؛ زیرا که در فصاحت پیشتر آمد ...ندیدی که چه گفت در
صحو بعد از سكر که هیهات...تلک شقشقة هدرت ثم قرت(»...روزبهان)5۹ :۱۳74،
در ادامه جمالتی چون «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا» و جملة دیگر از امام علی(ع) که
میفرماید« :خدایی را که نبینم ،نمیپرستم» را هم از جملة شطحیات برشمرده است .روزبهان

بقلی ،اولین شطح از میان متصوفه را به ابراهیم ادهم( ۱60هـ) منسوب میداند .در شرح
شطحیات تنها یک شطح به ابراهیم ادهم منسوب شده و آن این است« :اگر لحظهای دل به دست
آورم ،از فتح روم دوستتر دارم»(روزبهان )76 :۱۳74،این سخن را شاید نتوان شطح شمرد.
بقلی سپس از علی سندی نیز شطحی نقل میکند و سپس به بایزید میپردازد .بنابراین به نظر
میرسد قصد بقلی بیشتر این است که تاریخ شطح را عقبتر ببرد و آن را به واسطة ادهم به
تابعین ،صحابه و پیامبر اکرم(ص) وصل کند تا به مشروعیت آن بیفزاید.

۹

شطح با توجه به ساختار ،سبک بیپروایانه و بروز نظرگیر ضمیر«انا» در آن ،به مفاخرات اعراب
پیش از اسالم شبیه است؛ چرا که در میان صوفیان متقدم ،بسیاری از گفتگوها و اقوال ثبتشده،
تمایلی به سبقتگرفتن از دیگران در ادعا و بیاعتبار کردن طرفهای دیگر دارد.

۱0

نظرات موافق و مخالف دربارة شطح
در باب شطح دیدگاههای گوناگون و متعارضی وجود دارد .سه نظر مشایخ صوفیه :گروه نخست
زاهدانی بودند که این قبیل سخنان را برنمیتافتند و کمر به تكفیر و آزار شطاحان میبستند؛
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عواطف عموم علیه آنان تحریک میشدهاست عارفان در تالش بودند با جستن یا حتی برساختن

گروه دیگر کسانی بودند که به تصوف عاشقانه پایبند بودند .آنان این سخنان را اضطراب نفسانی
میدانستند و فزونی آن را مایة ارتباط و وحدت میپنداشتند .آنان ،شطحیات را به متشابهات
قرآن کریم مانند کردهاند که بدون شرح و تأویل ،درک آن میسر نیست ۱۲ .معتقدان به نظرگاه

سراج در اللمع آورده که ابن سالم بصری مدعی بود آنچه بایزید گفته از دعوی فرعون هم که

براساس آیة قرآن «ادعای اناربكم االعلی» داشت بدتر بود ،پس سزاوار تكفیر است ۱4 .در رسالة
قشیریه نیز از قول ابوالعباس احمد بن محمد الدینوری میخوانیم که ارکان تصوف ،نقض و
معانی آن دگرگون شده ،به این ترتیب بیادبی ،نام اخالص و از حق بیرون شدن ،نام شطح

گرفته ،درحالیكه در آغاز ،طریق تصوف به جز این بوده است ۱5 .امام محمد غزالی نیز در احیاء
علوم دین اینگونه سخنان را زیانبار در میان عوام میداند و با لفظ«مخبط مزخرف» از آن یاد
میکند .شیخ شهابالدین سهروردی نیز بیان جمالت شطحآمیز را نشانه کبر و عجب میداند و
معتقد است باید از گفتن چنین کلماتی احتراز کرد ۱6همچنین شمس تبریزی بایزید را به متابعت
نكردن از پیامبر متهم میدارد و او را از اولیای تام محسوب نمیکند ۱7.ابن جوزی از مخالفان
سرسخت شطح است که ضمن برشمردن جمالت متناقضنمای عرفا از جمله «سبحانی ما اعظم
شانی» بایزید به تفسیر جنید بغدادی از آن اشاره دارد و همة توجیهات جنید را خرافات میداند
و معتقد است که صوفیه با شطحگویی میخواهند در قلب عوام نفوذ کنند.

۱۸

اساس اندیشة موافقان بر تأویل و تفسیر شطح است بهگونهای که برخی تأویلها نسبت معقولی
میان دال و مدلول وجود ندارد .نخستین کسیکه در مقام تفسیر و شرح شطح برآمد ،جنید

بغدادی بود .دفاعیات جنید از شطحیات بایزید در اللمع آمده است .هجویری در کشف
المحجوب ،ذیل مبحث جمع برای توجیه سخنان شطحآمیز بایزید چنین میگوید:
«درحالت جمع نسبت آدمیت از ذکر حق منقطع میشود ،پس ذکر وی ما باشد تا اندر حال غلبه
بدان صفت گردد که ابویزید گفت :سبحانی ما اعظم شانی(».هجویری)۳۲7 :۱۳7۱،
عینالقضات همدانی از مدافعان سرسخت شطح است؛ در تمهیدات و نامهها در موارد متعددی
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،از این موافقت سخن به میان آورده است ۱۹.مولوی در دفتر چهارم
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سوم موضعی ممتنع ۱۳داشتند و نه آن را رد میکردند و نه قبول.

مثنوی در قصة «سبحانی ما أعظم شأنی گفتن بایزید» به عبارت معروف بایزید« :نیست اندر
جبهام اال خدا»(مولوی)۱06 /4 :۱۳7۲،اشاره دارد؛ نیز جمالتی نظیر«انا الحق»را غایت تواضع و
بندگی میداند ۲0.اما بزرگترین مدافع شطح در بین قدمای صوفیه ،روزبهان بقلی شیرازی است

تفسیر و تأویل رموز سخن عارفانه به نثر شیوا و آهنگین و شعرگونه آراسته ،بلكه با کمک
گرفتن از آیات قرآن و احادیث نبوی سعی کرده به این سخنان به ظاهر عیبناک ،جامة رستگاری
بپوشاند ۲۱.وی در نظریهپردازیهایش ،شطح صوفیان را کالم متشابه میداند ،۲۲همانند متشابهات
قرآن و حدیث و همانطورکه تأویل متشابه براساس قرآن تنها به «الراسخون فی العلم» اختصاص
دارد ،تنها اولیای الهی قادر به درک آن هستند .کالم متشابه هم براساس تعاریفی که از آن شده،
اوال ،کالمی است که معنی و حقیقت آن معلوم نیست و ثانیا از لفظ نمیتوان پی به معنی آن برد.
روزبهان هوشمندانه شطح را چون متشابهات دانسته و اصول متشابه را از سه منبع قرآن ،حدیث
و الهام میداند .داراشكوه در حسناتالعارفین که آن را «شطحات» نامیدهاند؛ به اقتضای روزبهان
بقلی ،پیچیدگی کلمات و عبارات متشابه و دوپهلوی عارفان را نوعی استعاره و تشبیهاتی
می خواند که برخی از مشایخ صوفیه در حال شور و وجد غلبة عشق الهی بر زبان راندهاند و
آنها را با اساس اسالم مغایر و ناسازگار نمیداند .در شطحات صوفیان ،بیشتر این امر تأکید شده
که هر چه بوده و هر چه هست و هر چه خواهد بود ،ذات حق سبحانه و تعالی است و بس.

۲۳

شطحیات ،چون از روی اضطرار و اضطراب از اهلش سر میزند ،برای کسانی که هرگز به آن
احوال نرسیدهاند ،نامعقول به نظر میرسد؛ پس برخی اهل نظر آنها را از«زالت
محققان[صوفیه]»میدانند که هر چند دعوی حقی است ،اما بیاذن الهی اظهار شده است.

۲4

برخی رفتار و گفتار عارفان چون افراط در زهد و ریاضتهای سخت و روی آوردن به تأویل
قرآن و حدیث و ...کمکم موجب برانگیختن حساسیت و مخالفت فقیهان و اهل حدیث شد.
اقوال و رفتار بعضی مشایخ که پر از دعوی وحدت ،اتحاد ،حلول و اتصال بود و رفتار و گفتار
خالف عرف کس انی چون ابوسعید و موالنا ،که حتی در مجلس وعظ هم بروز میکرد ،باعث
میشد تا گاه متشرعه و فقها ،مردم را بر آنان بشورانند و یا از پیوستن به آنها برحذر میدارند.
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که شطح را یكی از مهمترین دستاوردهای صوفیه میداند و نهتنها شرح شطحیات را با هدف

از منظری دیگر ،میتوان گفت اطالق شطح به پارهای اقوال و افعال این قوم ،پوششی هم بوده
است برای جنبه هایی از رفتارها و گفتارهای برخی صوفیه در مقابل طعن و انكار مخالفان و
خصوصا متشرعان؛ بدین معنی که :این سخنان و این رفتارها ،پایهای ندارد و از مقولة لغوگویی

کمابیش برای شبلی پیش آمد و او را به سبب اقوال شطحیاش ،دیوانه پنداشتند و مكرر به
بیمارستان[دیوانه خانه]سپردند!
زبان شطح
مخاطب امروزین متون عارفانه از تجربیات خاصی که عارفان گذشته از سرگذراندهاند تنها آثار
مكتوبی در اختیار دارد که به زبان خاصی نوشته شده است و در تالش است به یاری
رویكردهای جدید بیش از گذشته معانی پنهان آن در متون را دریابد .زبان متون عرفانی ،رمزی
است اما ،درجة رمزگونگی این متون یكسان نیست؛ بهعنوان نمونه روزبهان بقلی ،از سهگونه
زبان سخن میگوید :نخست ،زبان صحو که با آن علوم و معارف بشری بیان میشود؛ دوم ،زبان
تمكین که با آن علوم توحید گفته میشود و سوم زبان سكر که با آن رمز و اشارات و شطحیات
گفته میشود ۲6.در دستهبندی دیگر زبان عرفانی دوگونه است« :زبان عبارت» و «زبان اشارت».

۲7

زبان عبارت ،بیانگر است؛ هرچند جنبة رمزی دارد ،اما به نشانههای زبانی درمیآید و بیانشدنی
است .اما زبان اشارت از راهی جز نشانه های قراردادی زبانی ،رساننده معناهاست .از آنجا که
فهم تجربة عرفانی دشوار و حتی گاه خارج از ادراک انسان است ،بیانناپذیر است؛ پس زبان
شطاح عارفان در برخورد با تجربهای فراحسی و در غلبة عاطفهای شدید از قالب کنایه و
استعارههای منسجم بیرونزده و دست به دامن پارادوکسهایی میزند که از رهگذر ارتباط
غیرمنطقی بیدال و مدلول بهوجود میآید.
استیس هرگونه کوششی در رفع تناقضات شطحیات عرفانی به واسطه تعابیر منطقی یا
زبانشناختی را تنزل دادن عرفان تا حد عقل عام و انكار ویژگی منحصربهفرد آن و پایین آوردن
آن تا سطح تجربههای حسی روزمره میداند ۲۸.طبعا در بیان پارادوکسیكال ،منطق کالم ،رابطة
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و لغوپویی است؛ لذا ،باید کریمانه از کنار آنها گذشت و آنها را به چیزی نگرفت؛ نظیر آنچه

علی و معلولی را چنانكه شیوه معمول است ،برنمیتابد.آنچه در این شطحیات قابل توجه است،
اتحاد متكلم و مخاطب است:
«شدت وجد ،داشتن تجربة اتحاد ،داشتن حالت سكر ،شنیدن سخن هاتف الهی که او را به

این عناصر در وجود عارف جمع شود ،حق بر زبان صوفی سخن میراند و صوفی در بیان
شطح ،صیغة متكلم را برمیگزیند(».بدوی)4 :۱۹4۹ ،
پل نویا ،۲۹شرقشناس فرانسوی« ،سبحانی» بایزید و «انا الحق» حالج را همچون «انی انا ربک»
شنیدن موسی(ع) می داند؛ استدالل او این است که در هریک از این حاالت ،فاعل جمله نه
موسی است ،نه بایزید ،نه حالج بلكه خداست که در آگاهی انسانی و از طریق آگاهی انسانی
سخن میگوید .وی خداوند را هم متكلم میداند و هم مخاطب و این تجربة حضرت موسی را
نیز درست همان تجربهای میداند که صوفیان نام شطح بر آن نهادهاند ۳0.پورنامداریان معتقد
است که وحدت میان متكلم و گوینده توحید واقعی و ایمان حقیقی است .عارف در این حال
هم گویا است و هم خاموش .این همان حالتی است که در کتاب سایه آفتاب از آن
باعنوان«فرامن» یاد میشود ۳۱ .در چنینحالتی و مقامی است که برخی از عرفا مانند بایزید
میگویند که«من نه منم ،برای آنكه من اوام و منم او است».

۳۲

عدهای از محققان از جمله هانری کربن اصطالح «پارادوکس» یا «پارادوکسهای ملهم» را معادل
شطح قرار دادهاند .این تعبیر آنها ناظر به این است که بسیاری از شطحهای صوفیه ساختار
پارادوکسیكال دارند .دلیل انتخاب این ساختار توسط شطحگویان میتواند مختلف باشد.

۳۳

آدونیس در اینباره میگوید:
«زیبایی شناسی تصوف بر تناقض نیز استوار است .و آن معنی این است که شیء نمیتواند از
ذات خود پرده بردارد ،مگر در نقیض خود :مرگ در زندگی ،زندگی در مرگ ،روز در شب و
شب در روز .بدینسان کرانهها در یک وحدت کامل با هم تالقی میکند :حرکت و سكون،
حقیقت و خیال ،غریب و مألوف ،وضوح و غموض درون و برون(».ادونیس)۱55 ،۱۳۸0 :
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سوی اتحاد میخواند و با داشتن این حاالت ،صوفی درحالت عدمشعور و آگاهی باشد .وقتی

شكستن عادتهای زبانی در این چهار عبارت شطحی بسیار مشهور صوفیه« :انا الحق» حالج،
«سبحانی ما أعظم شأنی» بایزید« ،لیس فی جبتی سوی اهلل» ابوسعید ابوالخیر ،و «الصوفی
غیرمخلوق» خرقانی دیده می شود و شاید سهم زیادی از این شهرت به خاطر هنجارشكنی زبانی

در عبارت «انا الحق» اگر از زبان یک انسان گفته شود ،میتوان به جای حق ،گزینههای زیادی از
ال هنجارشكنانه است و یا
کلمات قرار داد .انا االنسان ،انا التلمیذ ،انا المحزون ،و ...اما «الحق» کام ً
در «لیس فی جبتی سوی اهلل» به جای اهلل میتوان کلمههای فراوانی قرار داد که با زبان عادی
روزمره سازگار باشد؛ اما اهلل کامالً متفاوت است و قس علی هذا .بنابراین هنجارشكنی یكی از
عناصر اصلی در شطحیات است.
زندگی و آثار حسین بن منصور حالج

34

بوالمغیث عبدا ..بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصور حالج در  ۲44هجری در
روستای تور از توابع بیضای فارس به دنیا آمد .پدرش احتماال شغل پنبهزنی داشته است و لقب
حالج میتواند برآمده از شغل پدرش باشد .حالج زبان فارسی نمیدانست و به عربی سخن
میگفت؛ زیرا در همان سال های کودکی بود که زادگاه خود شهر بیضاء فارس را ،همراه پدر
خویش سوی شهر واسط ترک کرده بود(زرینکوب )۱۳۱ :۱۳۸5،او فرزند خانوادهای تازه
مسلمان و سنی بود .در «دارالحفاظ» شهر «واسط» به کسب علوم مقدماتی پرداخت و در ۱۲
سالگی حافظ قرآن شد .سپس برای درک مفاهیم قرآن نزد سهل بن عبدا ...تستری رفت؛
تصوف آموخت و خرقه پوشید .وی در بیستسالگی راهی بصره شد و از عمرو بن
عثمان مكی خرقه گرفت و با «ام الحسین» دختر ابویعقوب اقطع ازدواج کرد .این ازدواج حسد
و مخالفت عمرو مكی را در پی داشت .حالج به هنگام غیبت از خانه معاش خانواده را به یاری
یكی از بستگانش فراهم میکرد که از طریق همو با فرقهای از شیعیان افراطی آشنا شد .از این
زمان برخی عبارات غریب و به ظاهر شیعی بر زبان میآورد؛ اما در همین دوران زندگی به
شدت زاهدانه دارد و عمیقا بر مذهب تسنن بود.
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در آنها باشد.

چون از نزاع میان پدرزنش و عمرو مكی به ستوه آمده بود برای مشورت با جنید بغدادی به
بغداد رفت ،و جنید او را به سكوت و خلوت فرمود .چندگاه در صحبت او صبر کرد پس به
مكه رفت و یک سال در حال روزه و سكوت مجاور بیتالحرام ماند ،اما دگر بار برخالف

هایش را افشا کرد .به شوشتر بازگشت؛ خرقه از تن به درآورد و به لباس سربازان درآمد تا با
آزادی عمل بیشتری تعالیمش را ترویج کند .او میکوشید تا بیاموزد همه کس قادر به یافتن
خداوند در دل خود است به همین سبب او را «حالج اسرار» لقب دادند .زبان شطحآلود او
بهویژة دعوی «انا الحق» باعث شد تا از جماعت صوفیان طرد شود و همگان را علیه او
بشورانند .او ناگزیر به خراسان رفت و وعظ خود را میان اعراب شرق ایران ادامه داد و پنج سال
در آن اقلیم ماند .حالج دومین حجش را به همراه چهارصد مرید به جای آورد .پس از این سفر
راهی سفر درازی به هند و ترکستان شد و طرفداران و پیروانی را نیز با خود همراه کرد .به
طوریکه هندیان او را «ابوالمُغیث» مردم چین و ترکستان «ابوالمعین» ،مردم خراسان و فارس
«ابوعبداهلل زاهد» و مردم خوزستان او را «شیخ حالج اسرار» خطاب میکردند.
حالج پس از سفرهای طوالنی سومین حجش را گذاشت .به بغداد بازگشت و با انجام اموری
خارقالعاده و شطحهای گفتاری و رفتاری راز آشكار میکرد .سرانجام حالج بر اثر
فتوای ابوبكر محمد بن داوود ظاهری مؤسس مذهب ظاهریه مبنی بر واجب بودن قتل او و
اقامه دعوای سهل بن اسماعیلبنعلی نوبختی و پیگیریهای ابوالحسن علی بن فرات وزیر
شیعی مقتدر عباسی در سال  ۳0۱در بغداد به زندان افتاد و پس از تحمل سالها شكنجه ،زندان
و انواع اتهامات به فرمان حامد بن عباس وزیر وقت عباسی در سال ۳0۹هـ .به دار آویخته شد.
عارفان و صوفیان در حال حالج نظرات مخالف و موافق دارند ،عدهای او را به شرک و افشای

سر متهم میکنند و گروهی در ستایش از او قلم میفرسایند .هجویری(۲65هـ ).در کشف
المحجوب اعادة حیثیت از حالج را آشكار میکند و از او دفاع میکند و عارفان نامی چون
عطار در تذکره االولیا(ج ،۲ص  )۲4او را میستایند.
آثار
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آموزه های عرفانی که بر سكوت و رازداری تأکید دارد شروع به تبلیغ روش خود کرد و یافته-

دربارة آثار حالج از روزبهان بقلی نقل شده است«:شنیدم که هزار تصنیف کرد و همه را اهل
حسد بسوختند» اما مهمترین آنچه به دست ما رسیدهاست :طاسین االزل و الجوهر االکبر،

طواسین ،الهیاکل ،الكبریت االحمر ،نوراالصل ،جسم االکبر ،جسم االصغر ،و بستان المعرفه
رسیدهاست.

بررسی انواع روایی شطحهاي حالج در دیوان اشعار
شطح ۳5در دیوان حالج به طور عمده چندگونة روایی متمایز دارد :معما؛ خبر؛ گفتوگو؛
حكایت شطحآلود؛ شطح به شیوة اتوبیوگرافی که در این نوشتار با ارائة نمونههایی به تحلیل آنها
خواهیم پرداخت .اساس کار ما در تحلیل  ۱۱۲شعر و  ۳40قطعه از تجربیات عرفانی اوست.

۳6

شطح معماگون :دستهای از روایات شطح جنبة ابهامآلود بسیاری شدیدی دارند و معموال
خواننده در تأویل آنها دچار مشكل میشود .اینگونه شطحها خصلت داستانی ندارند و معموالً از
یک یا دو کلمه که گاه به صورت ترکیبی است تشكیل میشوند .کاربرد حروف مقطعه که خود
ویژگی رمزگونه دارند ،در این نوع شطحها بسامد باالیی دارد .اینگونه معماپردازیهای
شطاحانه غالبا با جملهای از خداوند یا دربارة وی ختم میشوند.
معما :اهلل
«أحرُفٌ أربعٌ بِها هامَ قَلبِی /و َتالشَت بِها هُمومی و فِكری
ق بِالصفـ /ـحِ ،والمٌ عَلَی المَالمهِ َتجری
ألِفٌ تَأ َلفُ الخَالئِ َ
ثُمَّ المٌ زِیادهٌ فی المعانی /ثُمَّ ها ٌء بِها أهیمُ و أدرِی»(دیوان الحالج5۲:ـ)5۱
سكر و رستن از بند اندیشه و تختهبند عقل معاشاندیش آرزوی عارفان است؛ زیرا که اندیشه و
اندوه همخانهاند« .الف» نام او الفت را به ذهن شاعر متبادر میکند و این همه الفت در میان
خلق افتاده است ،جلوة یک «الف» از نام اوست .بارقهای از عشق حق است به صنع او که در
جهان ج ریان دارد .و مالمت مالزم الفت و عشق است پس دل پرشور عارف خود را در بارش
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است .دیوان اشعاری نیز از او به زبان عربی به جای مانده که در اروپا و ایران به چاپ

باران مالمت به واسطة دو «الم» در نام یار میپسندد .میان عشق و هالک فرقی نیست و این
پایان ناگزیر شعر و زندگی شاعرانة «شهید عشق الهی» است.
معما :توحید

فَمَعجُومٌ یَشاکِلُ واجدِیهِ /و مَتُروکٌ یُصَدِّ ُقه األ َنا ُم
حرفِ مَرمُوزٌ مُعَمیًَ /فال سَفَر هُناکَ وَ ال ُمقَامُ»(دیوان الحالج)76:
و باقی ال َ
حالج در این شعر از ویژگی تصویری و گرافیكی حروف برای تصویرگری بهره جسته است .او
توجه مخاطب را نخست به نقطههای حروف جلب میکند و در بند دوم حرف «ت» را به دید
میآورد؛ دو نقطة این حرف گویا نگاه به آسمان دارد که ویژگی جویندگان وی است .آنان که
چشم از زمین برداشتهاند و تنها نظر به آسمان دارند .نقطههای حرف «یـ» چشمانی هستند رو به
زمین و رمزی هستند از دیگر خالیق .در این میان شاعر در تاریكی شب و در وضعی متناقض
حیران مانده است :نه راه رفتن و پرکشیدن به سمت آسمان را دارد و نه ماندن در زمین را مقام
مناسبی برای خود میداند.
معما :حقیقتی و بیانی
جهَال ٍه عن شَانی /هَال عَرَفتَ حَقِیقَتی وَ بَیانی؟
«یَا َغافِالً لِ َ
فَعِبَادَتِی هلل سِتَّهُ أحرُفٍ /مِن بَینِها حَرفانِ مَعجومَا ِن
حَرفَانِ ،أصلیٌّ وَ آخرُ َشكلُهُ /فی العُجمِ مَنسوبٌ الی إیمانی
فإذا بَدَا َرأسُ الحرُوفِ أ َما َمهَا /حَرفٌ یَقُومُ َمقَامَ حَرفٍ َثانی
أبصَرتَنی بِمكَانِ مُوسی قَائِماً /فی النُوُّرِ فَوقَ الطُّو ِر حِینَ َترِانی»(دیوان الحالج)۸۳:
در این شعر مخاطب منكرش را غافل و جاهل و شاعر در کمال حقپرستی و ایمان است .اما
ایمان او شبیه ایمان عوام نیست؛ زیرا او خود را در مقابل «عینالیقین» وصف میکند و به جای
موسی (ع) به شهود میرسد .او از معماگویی بهره میجوید و چنانکه پیشتر آمد از شكل
نوشتاری حروف برای بیان معارفش استفاده میکند.
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«ثَالثَهُ أحرُفٍ العُجمَ ِفیهِا /و مَعجو َمانِ ،و انق َطعَ الكالمُ:

در این شعر نیز او از عبارات و داستانهای قرآنی استفاده میکند .فعل«ترانی(= میبینی)» و
استفاده از خوشة معنایی داستان موسی(ع) در طور مخاطب را به فضای متن قدسی قرآن وارد
میکند.

شده است .این خبرها حاوی نكتههایی از آموزههای عرفانی حالج ،مفاخرههای او و گاه
اندیشههای خالف شرعش است.
«إذا بَلَغَ الصَّبُّ الكَمالَ مِن الهوی /وَغابَ عن ال َمذکورِ فی َسطوه الذِک ِر
یُشَاهدُ حَقاً حینَ یَش َهدُهُ ال َهوی /بِأنَّ کَمَالَ العاشِقینَ مِن الكُفرِ»(دیوان الحالج)47:
یكی از مجموع اتهامات ی که بر عارفان وارد است تا حكم بر الحاد آنان داده شود ،موضوع تعطیل
شرایع است چنانكه در این قطعه میبینیم شاعر کمال عاشق را کفر میداند .حالج معتقد است
عاشق کامل از وصل سیراب و مدهوش است پس دایم در ذکر است و عمل به شرایع از او
ساقط میشود.
شطاح شهید زبان را از این نیز براتر میکند .به آوای بلند دم از کفر میزند و بدان میبالد که این
خود نیز میتواند دستآویزی باشد برای به دار آویختن او:
ب  /علیَّ و عِندَ المُسلمینَ َقبِیحُ»(دیوان الحالج)4۱:
«کَفرتُ بِدینِ اهللِ وَالكُفرُ واج ٌ
«کشته شوم ،بر دارم بیاویزند ،بسوزانندم ،خاکسترم را به دست بادها و امواج آبها بسپارند.
کمترین ذرة خاکستر من ،حقیقتی محققتر از کوههای عظیم را نوید میدهد».
(میرآخوری)۱۹۳ :۱۳7۹،
حالج جویای مرگ است و حتی شكل آن را نیز تجسم میکند .این پیشبینی ممكن است
حاصل تجربه های روزمرة مردمان آن روزگار باشد که مخالفان را مثله میکردند و به دار
میآویختند ،چنانكه در تاریخ بیهقی در داستان «حسنک وزیر» و «عبدا ...زبیر» نظایری دارد ،۳7و
شاید جالدان پیش از مرگ به او گفته بودند که چه بر سرش خواهد آمد اما او خود مشتاق
آنگونه مرگ است زیرا بقا و عظمتش را در آن میبیند:
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خبر :شطحی که فاقد کنش و گفت وگوست و از یک جمله خبری ،یا چند جملة متوالی تشكیل

قطعه
ت
خلَواتِ /حاضرُ غائبٌ عن ال َّلح َظا ِ
«لی حَبیبٌ أزورُ فی ال َ
ما َترَانی أصغِی إلیهِ بِسِریَ /کی أعِی َما یَقُولُ مِن کَلِماتِ؟

فَكأنی ُمخَاطَبُ کُنت أ َّیا /هُ عَلَی خَاطِ ِری بِذاتی ِلذاتی
ت
حَاضِرٌ َغا ِئبٌ قَریبٌ بَعِیدُ /و هوَ لَم تَحوِهِ رسومُ الصفا ِ
خطرات»(دیوان الحالج۳۸:ـ)۳7
هوَ أدنَی مِن الضَّمیِر إلی الوَهـ /ـمِ وأخفی مِن الئِحِ ال َ
این قطعه گزارشگونهای سرشار از واژگان متناقض و حسآمیزی است :شاعر چشم به حاضری
غایب دوخته است .حاضری که جز به شنیدن رخ نمینماید آن هم نه شنیدنی معمولی بلكه
شنیدنی در سكوت و با کلماتی بیشكل و بیان .گویی در مقابل آینه سخن میگوید؛ بیحرف و
کلمه در عین حال کامال مفهوم چون مخاطب و خاطب در واقع یكی است و دویی در کار
نیست .معشوق حاضر غایب است و قریب بعید و از دل به دل نزدیکتر که الجرم آیة شریفة
«من از رگ گردن به شما نزدیکترم» را به ذهن متبادر میکند.

گفتوگو :ممكن روایت شطح آلود به شكل گفتوگو باشد .مخاطب در دیالوگها گاهی از
منكران است پس خطابه برای تفاخر است .این نوع روایات مفاخرههای عرب پیش از اسالم را
به ذهن متبادر میکند .چنانکه در شعر «ناموسی» مخاطب را «جاهل» و «غافل» خطاب
کردهاست و از اوج حقپرستی و ایمانش دم میزند:
جهَال ٍه عن شَانی /هَال عَرَفتَ حَقِیقَتی وَ بَیانی؟
«یَا غَافِالً لِ َ
فَعِبَادَتِی هلل سِتَّهُ أحرُفٍ /مِن بَینِها حَرفانِ مَعجومَانِ(»...دیوان الحالج)۸۳:
شاعر در بیان مفاخرهآلودش چنان غرقه میشود که خود را به جای موسی(ع) در دیدار مییابد:
«أبصَرتَنی بِمكَانِ مُوسی قَائِماً /فی النُوُّرِ فَوقَ الطُّو ِر حِینَ َترِانی»(دیوان الحالج)۸۳:
دعوی یكی بودن با پیامبران تنها به این شعر محدود نمیماند:
«عَق ُد النبوهِ مُصبَاحُ مِن النَورِ /مُ َعلَّقُ الوَحیِ فی مِشكاهِ تَأمُو ِر
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ت
کَلِماتٍ مِن غَیرِ شَكلٍ وَال َنقـ /ـطٍ وال مِثلِ نَغمَهِ األصوا ِ

صورِ
بِاهللِ یَنفُخُ نَفخَ الرُّوحِ فی خَ َل ِدی /لخا ِطری َنفخَ إسرافیل فی ال ُ
إذا تجلی لرُوحی أن یُكَلِّمَنی /رأیتُ فی غَیبَتی مُوسی عَ َلی الطُّورِ»(دیوان الحالج)45:
گاه مخاطب حالج در شعر پیامبران الهی(ع) هستند که این گفتوگوها نیز معموال خالی از

س
«جُحودِی َلکَ تَقدیسُ /وظَنی فِیکَ َتهوِی ُ
س
ف فِیهِ تَقوِی ُ
وَ قَد حَیَّرنی حِبٌّ /و طَر ٌ
س
وَ قَد دَلَّ دَلیلُ الحُبـ /ـبِ أن ال ُقربَ تَلبِی ُ
وَ مَا آدَمُ إالکَ /وَ من البَینِ إبلیسُ»(دیوان الحالج)5۹:
شاعر ابلیس را میخواند که میانة داستان آدم(ع) بیکاره است و در نتیجه بیگناه .دفاع از ابلیس
نیز یكی از دالیل شوریدن عواطف فقها و عموم مسلمین علیه حالج و دیگر عارفان از این
دست است .استفاده از حروف مقطعة قرآن که خود رمزوارند در آثار شطحآلود عارفان سابقه
دارد .دیگر بار زبان به تناقض میگراید و نور را دلیل نابیناییاش میداند و تقرب را از ریا.
چنانکه میدانیم بزرگترین دعوی حالج «انالحق» است اما تنها دعوی او این عبارت نیست او
در شعر پیشین گویا خود را با موسی(ع) یكی میپندارد و در این شعر با عیسی(ع):
«اُقتلوُنی یَا ثِ َقاتی /ان فی قَتلی حَیاتی
و مَمَاتی فی حَیاتی /وَ حَیَاتی فی مَمَاتی
ت
أنا عِن ِدی :مَحوُ ذَاتی /مِن أجَلِّ المَكرُمَا ِ
ت
وَ بقَائی فی صِ َفاتی /مِن قَبیحِ السَّیئَا ِ
سئمت روحی حیاتی /فی الرسوم البالیات
فَاقتلُونی و احرِقُونی /بِعظامی ال َفانیات
ت
ثُمَّ مُرُّوا بِرُفَاتی /فی القبُورِ ال َّدا ِرسَا ِ
ت
تَجدوا سر حَبیبی /فی طَوا َیا ال َباقیا ِ
إنَنی شَیخٌ کبیرٌ /فی ُعلُوِّ الدَّارِجاتِ
ت
حجورِ المُرضِعا ِ
ت طِفالً /فی ُ
ثُمَّ إنی صِر ُ
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دعوی و تفاخر نیست .او حتی ادعای یكی شدن با پیامبر را دارد:

ت
ساکناً فی َلح ِد قَبرٍ /فی أرَاضٍ َسبِخَا ِ
وَلَدت ُامی اَبَا َها! /إنَّ ذَا مِن عَجَباتی
فَبَناتی ـ بَعدَ أن کُنـ /ـنَ بَنَاتی ـ أخَواتی

ت
فاجمَعِ األجزاءَ جَمعاً /مِن جسُومٍ نَیِّرا ِ
مِن هَوا ٍء ثُمَّ نَارٍ /ثُمَّ من مَاءٍ فُ َراتِ
ت
فَازرعِ الكُلَّ بِأرضٍ /تُربُ َها ُتربُ مَوَا ِ
ت
و تَعاهَدها بِسَقیٍ /مِن کُؤوسٍ دَائِرا ِ
ت
مِن جَوارٍ سَاقیاتٍ  /و سَواقٍ جَاریَا ِ
فَإذا أتممتَ سَبعاً /أنبَتت کُلَّ نَباتِ»(دیوان الحالج۳6:ـ)۳5
او در ابتدای این شعر دوستانش را مورد خطاب قرار میدهد و زندگی را در مرگ میجوید .او
در پی زندگانی جاوید است رخ در فنا پوشیدهاست .پس با کلماتی متناقض زندگیاش را مرگ
و مرگ را زندگی جاوید می شمارد که این موضوع در زبان اصطالحات صوفیان به فنا و بقا
تعبیر میشود .شاعر خود را در برابر سیل عواطف و تجربههای روحانیاش عاجز و «هیچ» می-
یابد و روحش را محل تجلی سر یار میداند؛ سپس خود را پیری بزرگ و بلندپایه میداند که
طفل میشود و پارة دوم «ولدت اَمی اباها!» یادآور داستان زاده شدن عیسی(ع)است .مریم
عیسی(ع) را زاد؛ عیسی به اعتباری جلوة خداست پس خداست؛ پس عیسی در واقع پدر همگان
است پس پدر مریم(س) نیز هست .پس مریم پدر خویش را بزاد .این مولود من شاعر است و
عیسی و شاعر نیز یكی هستند .سپس شاعر عناصر اربعه را به هم میآمیزد و تا اجزای پراکندة
او را بكارند با جام سیراب کنند و امید سبز شدن دارد .اما گاه از این حد نیز فراتر میرود و
خود را باالتر از مقام پیامبران میداند:
شخصی به او گفت«:دعوی نبوت میکنی؟» گفتُ :اف بر شما باد! که از قدر من بسی کم
میکنی( ».میرآخوری)۲۱6 :۱۳7۹،
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ل الزُناه
لَیسَ مِن فِعلِ زَمَانٍ /الَ ،وال فِع ِ

حالج در نحرگاه نیز دوستانش را به گفتوگو میطلبد و خود را فارغ از تمام مذهبها
میپندارد و گاه آشكارا دم از کفر میزند .کشتی شكستهای در میانة امواج که بر مذهب صلیب
میمیرد و نه جویای مكه است و نه مدینه اما در این آشفته حالی باز نمیترسد و خود را خطاب

میدهد.
«أال أبلغ أحبآئی بأنی /رَکِبتُ ال َبحرَ وانكَسَرَ السَفینَه
عَلَی دِینِ الصَلیبِ یكُون موتی /وال البَطحَا أریدُ و ال المَدِینه»(دیوان الحالج)۸۸:
ظاهراً یكی از دالیل «حاللالدم» بودن حالج ساختن کعبهای در خانهاش و طواف آن است که او
در آخرین لحظات زندگیاش دیگر جویای آن هم نیست .حال شكسته و حیران او دیگر فراتر
از مذاهب است و نترستر از همیشه در آغوش مرگ یار و پناه میجوید.
عارف شطاح گاه خداوند را مورد خطاب قرار میدهد .این گفتگو معموال گستاخانه است و
خالف ادب شرعی .شاعر در کالمی سكرآلود دعوی «اناالحق» و نفی دویی میان خود و او
میکند و معتقد است خداوند عارف را از بشریت تهی کردهاست و همة وجود عارف اوست.
پس دعوی یكی شدن با خداوند ،تعالی و تقدس ،دارد:
ت
«رَأیتُ رَبی بِعینِ قَلبِی /فَقلتُِ :من أنْتَ؟ َقالَ :أنْ َ
س للـأینِ مِنکَ أینُ /وَلَیس أینٌ بِحیثُ أ ْنتَ؟!
فَلی َ
أنْتَ الذی حُزتَ کُلَّ أین /بِنَح ِو <ال أینٍ> فَأینَ أ ْنتَ؟
وَ لَیسَ لِلوَهمِ مِنکَ وَهمٌ /فَیعلَم الوَهمُ أینَ أ ْنتَ...
ت
فَفی بَقائی فنا بَقائی /وَ فی فَنائی وُجِدتَ أ ْن َ
ت
فی محوِ إسمی وَ رَسمِ جِسمی /سَألتُ عَنی فَقلتُ :أ ْن َ
ک حَتی /فَنِیتُ عَنی وَ دُمتَ أنْتَ...
أشارَ سری إلی َ
ت
أنْتَ حَیاتی وَ سرُّ َقلبِی /فَحیثُمَا کُنتُ کُنتَ أنْ َ
ت
أحَطتُ عِلماً بِكلِّ شیءٍ /فَكُلُّ شیءٍ أراهُ أنْ َ
فَمُنَّ بِالعَفوِ یَا إلهِیَ /فلَیسَ أرجوُ سِواکَ أنْتَ»(دیوان الحالج۳۹:ـ)۳۸
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قرار میدهد که« :نترس» پس بهگونهای حدیثالنفس میکند و خودش را مورد خطاب قرار

ک سُبحَانی»(دیوان الحالج)۸4:
حانَ َ
«أنا أنتَ بِال َشکِّ /فَسُب َ
دعوی رویت خداوند نیز از مجموع موضوعات شطح است اما در این قطعه برخالف دعوی «انا
الحق» اینبار شاعر از زبان خداوند به سخن می آید و اوست که خودش ،تعالی و تقدس ،را با

پس به بقا میرسد:
«مَازَجت رُوحُکَ رُوحی /فی دُنوُّی و بِعَادی
فأنا أنتَ کما أنَّـ /ـک أنسِی و ُمرادی»(دیوان الحالج)4۳:
«أ أنْتَ أم أنَا هَذا فی إلهینِ؟ /حَاشَاکَ حَاشَاکَ مِن إثباتِ إثنیِن
ن
هُویَهٌ لَکَ فی الئیَّتی أبَداً /کُلی َعلَی الكُلِّ تَلبِیسٌ بِوَجهَی ِ
ث ال أی ِنی
فأینَ ذَا ُتکَ عَنی حَیثُ کُنتُ أری؟ /فَقَد تَبَیَّنَ ذَاتِی حَی ُ
وَ أینَ وَجهُکَ؟ مَقصُوداً بِناظِ َرتی /فی باطن القلب أم فی ناظر العینِ؟
ک إنیِّ مِنَ البَینِ»(دیوان الحالج)۸5:
بینی و بینک إنیٌّ ینازعُنی /فَار َفع ،بِلُطفِ َ
گاه نیز حالج گفتوگویی میان دو معارض میآفریند تا در خالل آن عقایدش را برای مخاطب
بیان کند:
«موسی (ع) و ابلیس در عقبة طور به هم رسیدند ،موسی گفت :ای ابلیس چه چیزی تو را از
سجده منع کرد؟
ابلیس گفت :دعوی من به معبود واحد مرا منع کرد ،و اگر آدم را سجده میکردم هر آینه مثل تو
بودم .چون تو را یک بار ندا کردند«اُنظر اِلی الجبل» ،نگریستی .و مرا هزار بار ندا کردند که
«اسجدو اآلدم» ،و من سجده نكردم .دعوی من معنی است مرا.
گفت :امر بگذاشتی؟ گفت :آن ابتالء بود نه امر .موسی گفت :الجرم صورتت بگردید .گفت« :ای
موسی آن تلبیس بود و این ابلیس است .حال را مُعَوَّل بر آن نیست زیرا که بگردد ،ولی معرفت
صحیح است چنان که بود؛ نگردید(تغییر نكرد) ،اگر چه شخص تغییر کند(بگردد).
موسی گفت :اکنون او را یاد کنی؟ ابلیس گفت :ای موسی! یاد ،یاد نكند ،من مذکورم و او
مذکور است:
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وجود عارف یكی میپندارد .شاعر راه یافتن او را فنا میداند و فنا را در فنایش فانی میشمارد

یاد او ،یاد من است و یاد من ،یاد اوست
آیا دو یار جز با هم باشند.
خدمت من االن پاکتر است و وقت من اکنون خوشتر است و ذکر من اکنون بزرگوارنهتر است،

بهره بردن او.
طمع از میانه برداشتم و دفع و ضرر و نفع برخاست .تنها گردانید مرا ،یافت مرا ،حیران کرد مرا،
چون براند مرا تا با دیگران نیامیزم ،مرا از دیگران(اغیار) منع کرد برای غیرت من ،دگرگون کرد
مرا برای حیرتم .حیران کرد مرا برای تنهاییم ،تنها کرد مرا برای خدمتم ،حرام کرد مرا برای
صحبتم ،زشت گردانید مدح مرا ،حرام کرد دوری مرا ،دور کرد مرا برای مكاشفتم ،کشف کرد
مرا برای وصل کردنم .رسانید مرا برای گسستنم.
منقطع کرد مرا برای منیتِ من.
در حق او خطا در تدبیر نكردم ،تقدیر(یا تدبیر) رد نكردم .به تغییر صورت مباالت نكردم .و من
بر این مقادیر ،قادر نیستم ،اگر تا ابدالـآباد مرا به آتش ،عذاب کند ،غیر از او سجده نكنم ،ذلیل و
خوار انسانی نشوم ،ضد او را و مولود او را نشناسم .ادعای من دعوی صادقانه است ،من از
محبان(دوستداران) سابق(صادق) هستم ،چگونه نه؟»(میرآخوری6۲ :۱۳7۹،ـ)6۱
در روایت ذکر شده گفتوگویی میان موسی(ع) و ابلیس در میگیرد .سؤال موسی(ع) گویا تنها
برای استفهام نیست و طعن نیز در خود نهفته دارد .حالج با بیان این سوال از زبان پیامبر در
تالش است به تمام متشرعان پاسخ گوید .پس موسی در واقع نمایندة تیپ متشرعان است و
جواب ابلیس پاسخ عارفان است در دفاع از او .ابلیس زبان به مفاخره میگشاید و خود را از
محبان صادق میداند .او در مرتبة عبودیتی باالتر از پیامبر قرار میگیرد که از فرط عبودیت ذکر
خداوند را ذکر خودش میداند.
همراهی مالمت ،ابتال ،غیرت و برافتادن پردة منفعتطلبی از میان حق و عاشق صادق را الزمة
راست شدن نماز عشق میداند.
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زیرا که من او را از قدیم خدمت کردم برای بهره بردن از او و اکنون خدمت میکنم او را برای

حكایات شطح آلود :روایتی است که فقط از تعدادی کنش یا اعمال داستانی تشكیل شده و در
آن نشانهای از گفتگو نیست .در این نوع شطح میتوان گونههایی از شطح رفتاری را بازجست
بدین معنا که خود عارف یا راوی دیگری حادثهای محیرالعقول را روایت میکند:

بفرستاد امیرالمؤمنین به جانب هند ،تا بر امور آن ناحیت واقف شوم ،با ما در کشتی مردی بود،
او را حسین منصور شناختندی .نیكو عشرت بود و خوش صحبت .چون برسیدیم ،و از مرکب
بیرون آمدیم ،به ساحل نشسته بودیم ،حماالن جامهها به شهر میبردند ،پیری را دیدیم که روی
در ساحل داشت .حسین از او پرسید که آنجا کس هست که سحر داند؟ آن پیر کبهای ریسمان
بگرفت و به ریسمان سوی هوا رفت .گفت :ازین چنین میخواهی؟ گفت :آری .گفت :در این
شهر مثل این بسیار است ...حسین آنگاه از ما جدا شد .چون به بغداد شدم ،شنیدم که حسین
دعوی عجایب میکند(».میرآخوری :۱۳۸6،ص6۹ـ)6۸
در حكایتهای کهن ما نمیتوان عناصر داستان مدرن را به طور دقیق بازجست باالخص در
معدودی از حكایت های گذشتة ما روابط علت و معلول و به تبعش پیرنگ وجود دارد .این
حكایت نیز نظام علی دقیقی ندارد .مكان ،ساحلی از سواحل هند است پس هرچند دقیقا
مشخص نیست اما موهوم هم نیست .راوی خود اتفاق را ندیده است بلكه او نیز از دیگران
شنیده است .زمان حكایت نامعلوم است و جز « شیخ ابوعبدا ...خفیف» و «حالج» بقیة
شخصیتها نامعلوماند .از آنجا که در واقع راوی اصلی حكایت از مأموران حكومتی است و
حالج نیز به دست حاکمان بغداد کشته شد میتوان در واقعیت داشتن حكایت شک کرد .آیا این
دعاوی را ساخته بودند تا تهمت ساحری بر حالج راست آید؟! زاویة دید نیز اول شخص است
که داستان را باورپذیرتر میکند.
در حكایات شطحآلود می توان نظایری برای رئالیسم جادویی و به دیگر سخن شطح رفتاری
بازجست.
شطح به شیوة اتوبیوگرافی :عارف در این نوع روایتپردازی به بیان زندگی درونی و سلوک
خود میپردازد .پایان بندی روایت حاکی از اتمام یک سیر تكاملی در وجود شخصیت اصلی و
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شیخ ابوعبدا ...خفیف گوید ـ قدس ا ...سره ـ که از بعضی از عمال معتضد شنیدم که «مرا

یگانگی وی با خداست .عارف با این روش سعی در الگوسازی برای سالكان دارد .حرکت
درونی در این گونه از روایات بسیار مشهود و ملموس است .عارف در متن روایت از مقامی به
مقام باالتر ارتقا مییابد تا آنكه به وصال حق میرسد .این شیوه بیان با کهن الگوی سفر قابل

زاویة دید این حكایت اول شخص مفرد است و چنانكه میدانیم انتخاب این زاویه دید حكایت
را باورپذیرتر میکند و مخاطب را به همدلی و همذاتپنداری وا میدارد .گونهای مفاخره نیز در
این نوع روایت یافت میشود و چون سخن از تجربهای روحانی و شخصی است زبان به
تناقض میگراید:
ب
صاعِی ُ
« ...أنی ارتقیتُ إلی طَودٍ بِال َق َدمٍ /لَهُ مراقٍ َعلَی غَیری مَ َ
ب
و خُضتُ بَحراً وَ لَم َتر ُسب بِهِ َقدَمی /خَاضَتهُ روحی و قَلبی مِنهُ مَرعُو ُ
ب
حَصبآؤهُ جَوهرٌ لَم تَدنُ مِنهُ َیدٌ /لكنهُ بِیدِ اإلفهَام مَنهُو ُ
ب
شَرِبتُ مِن مائِهِ رِیاً بِغیِر فَمٍ /وَالماءُ مُذ کانَ بِاألف َواهِ مَشرو ُ
ب
شت /والجِسمُ مَا مَسَّهُ مِن قَبلُ تَرکی ُ
ألن روحی قَدیماً فِیهِ َقد عَطِ َ
ب
إنی یتیمٌ وَلی آبٌ ألوذُ بِهِ /قَلبِی لِغَیبَتِهِ ،ما عِشتُ مَكرو ُ
ب
أعمی بَصیرٌ ،و انی أبلَهٌ فَطِنٌ /وَلی کَالمٌ ،إذَا مَا شِئتَُ ،مقلُو ُ
ب
و فتیهٍ َعرفُوا مَا َقد َعرفتُ فَهُم /صَحبِی وَ من یَحظَ بِالخَیراتِ َمصحو ُ
تعارفت فی َقدیمِ الذَّرِّ أنفسُهم /فَاشرَقت شمسُهُم وال َّدهرُ غِربیبُ»(دیوان الحالج۳۳:ـ)۳۲
زمان و مكان در این روایات معموال ازلی و در المكان است و به عالم «ذر» بازمیگردد که تجربه
را تا اعماق زمان و مكان گسترش میدهد .به دلیل ماهیت چندمعنایی و تأویلپذیر برخی آیات
قرآنی و احادیث و تسلط عارفانی چون حالج که در کودکی حافظ قرآن است به او این مهارت
هوشمندانه را میدهد تا از این گنجینه هم برای باورپذیرتر کردن تجربهاش بهره برد و هم
روایتش را عمق بخشد .کاربرد سنتهای ادبی و تناسبات شعری میان «ذر» که «ذره» را به ذهن
متبادر میکند و حضور آفتاب و طلوع و غروب آن روایت را شاعرانهتر میکند.
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انطباق است.

او با شیطان و فرعون به مناظره برمیخیزد و پافشاری بر اندیشهاش را جلوهای فتوتآمیز و
ستودنی میدهد .او استادش را شیطان میداند و شیطان را بزرگ جوانمردان؛ پس حتی به بهای
زندگی نیز حاضر نیست دست از دعاویاش بردارد:

فتوت از من بیفتادی .فرعون گفت که اگر ایمان به رسول او بیاوردمی ،اسم فتوت از من
بیفتادی .من گفتم که اگر دعوی خویش را رجوع کردی ،از بساط فتوت بیفتادمی .ابلیس گفت
که «من بهترم» در آن وقت که غیر خویش غیر ندید .فرعون گفت«:ما علمتُ لكم من اله غیری»
چون نشناخت در قوم خویش ممیزی میان حق و میان خلق .من گفتم«:اگر او را نمیشناسند،
اثرش بشناسند من آن اثرم« .انا الحق» پیوسته به حق ،حق بودم.
صاحب من و استاد من ابلیس و فرعون است .به آتشش بترسانیدند ابلیس را ،از دعوی
بازنگشت .فرعون را به دریا غرق کردند ،و از پی دعوی بازنگشت ،به وسایط مقر نشد ،لیكن
گفت« :آمَنتُ انه الاله االالذی آمَنتُ به بنواسرائیل» و نبینی که خداوند سبحان معارضه با جبرئیل
کرد در شأن او گفت«:چرا دهانش پر رمل کردی؟ و مرا اگر بكشند ،یا برآویزند یا دست و پا
ببرند ،از دعوی خویش بازنگردم( ».میرآخوری 6۲ :۱۳7۹،و)۲۱4
نتیجهگیري
 .1شطح از اصطالحات صوفیه است که معنای قاموسی آن محل اختالفنظر است .فرهنگهای
قدیم عرب دربارة آن سكوت کردهاند؛ فرهنگهایی دیگر آن را مقلوب «شحط» میدانند و برخی
دیگر آن را از ریشهای سریانی میشمارند.
 .2در تمام معانی اصطالحی این واژه که در خوشة واژگان عرفان و تصوف میگنجد ،مفهوم
حرکت مستور است.
 .3ویژگیهای شطح با توجه به تعاریف اصطالحی آن عبارتاست از :الف) عبارتی غریب و
شگفت است؛ ب) حاصل وجد و سكری است که به عارف دست میدهد؛ پ) توأم با ادعا و
اظهار رعونت است؛ ت) به طور غیر ارادی بر زبان عارف جاری میشود؛ ث) به اذن الهی
نیست؛ ج) موجب طعن و انكار میشود؛ چ) در بین محققین نادر است؛ ح) ظاهر آن ،خالف
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«مناظلت با ابلیس و فرعون کردم ،در باب فتوت .ابلیس گفت :اگر سجود کردمی آدم را ،اسم

شرع است؛ خ) حالی که موجد آن است به حق است؛ د) در حال بیخودی ادا میشود؛ ذ) در
حال غلبة شهود ادا میشود؛ ر) کالمی فراخ و بیالتفات و مباالت است؛ ز) رد و قبول آن ،هر
دو جایز نیست؛ ژ) کفرآمیز است.

حال ،سكر و بیخودیاند؛ ج) توام با دعوی و رعونت هستند.
.5

ا

ز دالیل اصلی مخالفت با شطح ،ناسازگار و مغایر بودن با شریعت و گمراه داشتن مردم است.
 .6حسین منصور حالج یكی از شطاحان قرن سوم هجری است که بر اثر شطح سرش را به دار
میدهد و قتیل عشق میشود.
 .7با دستهبندی آماری روایات شطحآلود به نظر میرسد که شطح گفتوگو پر بسامدترین نوع
شطح در این دیوان باشد.
 .8برخی از گفتوگوهای شطحآلود به قصد مفاخرهاند و یادآور مفاخرههای عرب.
 .9زبان شاعر در شطحها معموال سرشار از تناقض است .گویا او در غلبة حسی بیان ناشدنی دائما
کالم خود را نقض میکند او از شیخ و طفل ،مرگ و حیات ،دوری و نزدیكی و ...توأمان سخن
میگوید و بدینصورت طومار زمان و مكان و زندگی مرگ را درمینوردد.
 .10در شطح های معما ،شاعر بیش از هر چیز به شكل گرافیكی و بصری حروف توجه دارد و در
تالش از این مسئله برای بیان معارف خود بهره جوید.
 .11از مهمترین موضوعات شطح در دیوان حالج میتوان به :دعوی یكی شدن با پیامبران(ع) و
خداوند؛ معارضه با قرآن؛ فراتر از مذاهب بودن؛ دفاع از ابلیس و فرعون و اثبات اوج توحید
آنان؛ تعطیل شرایع؛ دعوی معجزه کردن اشاره کرد.
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 .4شطحیات ویژگیهای مشترکی دارند :الف) ظاهری مخالف با شرع دارند؛ ب) حاصل وجد،

روايتهايشطحآلود

خبر
گفتوگو
حکایتهای شطحآلود
شطح به شیوة اتوبیوگرافی

 .۱می توان به این مقاالت اشاره کرد« :شطح ،جلوه هنر در زبان تصوف» ،ادب و زبان (نشریه دانشكده ادبیات و علوم
انسانی کرمان) ،ش  ،۸صص۹0ـ6۹؛ «شطح :سرریزهای روح بر زبان» ،مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه
خوارزمی) ،ش 55ـ ،54صص7۱ـ۳7؛ «روایت شناسی شرح شطحیات» ،علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،ش
 ،5۱صص۲5ـ۱؛ «اشارت های سبحانی؛ بررسی دیدگاه های متعارض در باب شطح » ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی
(تهران) ،ش  ،۱۸6صص۲0۹ـ۱۹5؛ « تاملی بر مفهوم شطح و بررسی برخی از علل آن در زبان عرفاپژوهش نامه عرفان،
ش  ،۲صص۱04ـ۸7؛ «میدان شطحیات عرفانی» ،عرفان اسالمی (ادیان و عرفان) ،ش  ،۲۳صص6۳ـ 4۳و . ...
 .۲برای نمونه می توان به این مقاالت اشاره کرد« :حالج ،القاب و اتهامات» ،پیک نور -علوم انسانی ،ش ،۲
صص۳۲ـ۲6؛ «مصائب حالج ،فرقه حالجیه» ،نامه فرهنگستان ،ش  ،44صص۱۳۸ـ۱۲7؛ «حالج و شیطان (بررسی
دیدگاه های حالج و پیروان او نسبت به شیطان در اشاعه این اندیشه)» ،زبان و ادب فارسی ،ش  ،۹صص۹۱ـ 77و . ...
 ←.۳منوچهر جوکار( .تابستان «.)۱۳۸4مالحظاتی درباره شطح و معنای آن» ،مطالعات عرفانی ،ش  ،۱ص.47
.4

←

المنجد؛ همچنین برای آگاهی بیشتر ← منوچهر جوکار( .تابستان «.)۱۳۸4مالحظاتی درباره شطح و معنای آن»،

مطالعات عرفانی ،ش  ،۱ص.47
 .5همان.404 :
« .6در عربیت گویند شطح ،یشطح ،اذا تحرک؛ شطح حرکت است و آن خانه را که آرد در آن خرد کنند مشاطح گویند
از بسیاری حرکت که در او باشد .پس در سخن صوفیان شطح مأخوذ است از حرکات اسرار دلشان ،چون وجد قوی
شود و نور تجلی در صمیم سر ایشان عالی شود ،به نعت مباشرت و مكاشفت و استحكام ارواح در انوار الهام که
عقول ایشان[را]حادث شود ،بر انگیزاند آتش شوق ایشان به معشوق ازلی ،تا برسند به عیان سرا پردة کبریا ،و در عالم
بها جوالن کند .چون ببینند نظایرات غیب و مضمرات غیب غیب و اسرار عظمت ،بیاختیار مستی در ایشان در آید،
جان به جنبش درآید ،سر به جوشش درآید ،زبان به گفت درآید .از صاحب وجد کالمی صادر شود از تلهب احوال و
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شطحهای معماگون

ارتفاع روح در علوم مقامات که ظاهر آن متشابه باشد ،آن کلمات را غریب یابند .چون وجهش نشناسند در رسوم
ظاهر ،و میزان آن نبینند ،به انكار و طعن از قایل مفتون شوند(».روزبهان65 :۱۳74،ـ)75

.۱5۳۱
 ← .۸عبدالحسین زرین کوب .جستجو در تصوف ایران(.انتشارات امیرکبیر ،تهران .)۱۳۸5 :ص.4۲
 .۹برای آگاهی بیشتر از تالش عارفان در یافتن سابقهای دینی برای شطح ← رضا اسدپور( .تابستان «.)۱۳۸7خطبه
البیان و شطحیات عارفان» ،پژوهشنامة ادیان ،س  ،۲ش ،۳صص40ـ.۱
۱0.Encyclopedia of Islam, vol. Ix, p۳6۲
 .۱۱گوهرین ،سیدصادق .شرح اصطالحات تصوف( .انتشارات زوار ،تهران .)۱۳۸۲ :ص۱۱؛ همچنین برای آگاهی

بیشتر ← نوروزپور ،لیال(.تابستان « .)۱۳7۸اشارات سبحانی؛ بررسی دیدگاههای معارض در باب شطح» .مجلة دانشكدة
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران .ص ۱۹5ـ.۲0۹
 .۱۲مهدی امامی جمعه( .تابستان « .)۱۳۸4وجوه تمایز هرمنوتیكی شطحیات عرفانی از متشابهات قرآنی» ،س  ،۱ش ،۳
ص۹۲ـ.۹7
« .۱۳آن را نی قبول باید کردن و نی رد شاید کردن» (باخزری :۱۳5۸ ،ص.)5۹
 ← .۱4عبد الرحمان بدوی .شطحیات الصوفیه( .مكتبه النهضه المصریه ،قاهره .)۱۹4۹ :ص.۲۱
 ← .۱5عبد الرحمان ابن جوزی بغدادی .تلبیس ابلیس( .دارالكتب العلمیه ،بیروت .)۱۹۸7 :ص.۳۹۳
 .۱6شهاب الدین سهروردی .عوارف المعارف (.تهران :علمی و فرهنگی .)۱۳7 4 :ص.۱۱۱
« .۱7پس حقیقت متابعت و معنی متابعت چگونه شایع کردی که مصطفی میفرماید :سبحانک ما عبدناک حق
عبادتک.او میگوید سبحانی ما اعظم شانی» شمس تبریزی،ج  ،۲ص.۱4۳
 ← .۱۸عبد الرحمان ابن جوزی بغدادی .تلبیس ابلیس( .دار الكتب العلمیه ،بیروت .)۱۹۸7 :ص.۲4۹-۲45
« .۱۹پس حسین جز«انا الحق»و بایزید جز«سبحانی» چه میگویند ،اینجا سالک هیچ نبود ،خالق ،سالک باشد؛ ورای این
مقام چه مقام باشد».؛ «هیچ فرق نیست میان اینكه«من رآنی فقد رأی الحق و سبحانی و اال الذین یبایعونک انما یبایعون
الله ،همه یكی است و لیكن تو را وقت فهم این نیست و اگر المومنون کنفس واحد بدانی که چیست ،حسین بن
منصور و بایزید معذور داری» (شكوی الغریب ،همدانی ،ج  ،۱ص )۳60
« .۲0منصور را چون دوستی حق به نهایت رسید ،دشمن خود شد و خود را نیست گردانید .گفت انا الحق ،یعنی من فنا
گشتم ،حق ماند و بس و این غایت تواضع است و نهایت بندگی( ».مولوی)۱۹۳ :۱۳6۲،
«.۲۱چون در لجة بحر قدم ،عین جمع اوصاف مخلوق مقدس شد ،محل اتحاد یافت ،آنگاه شطحیات گوید ،از اینجا بود
حدیث سبحانی و لیس فی جبتی غیرالله و سر انا الحق( ».روزبهان)۱47 :۱۳66 ،
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 .7شمسالدین محمد حافظ .حافظ نامه .به کوشش بهاءالدین خرمشاهی(،علمی فرهنگی ،تهران-۱5۳0/۲ .)۱۳7۸ :

 .۲۲اما بین کالم متشابه در قرآن کریم و شطح تمایزاتی وجود

دارد←

امامی جمعه ،مهدی( .تابستان « .)۱۳۸4وجوه

تمایز هرمنوتیكی شطحیات عرفانی از متشابهات قرآنی» ،س  ،۱ش  ،۳ص ۹۱ـ.۱0۸

 .۲4عبدالحسین زرینکوب .جستجو در تصوف( .امیر کبیر ،تهران .)۱۳۸5 :ص.۲4
 .۲5همو .ارزش میراث صوفیه( .امیر کبیر ،تهران .)۱۳6۲ :ص.6۹
 .۲6روزبهان بقلی شیرازی .شرح شطحیات( .کتابخانه طهوری ،تهران .)۱۳74 :ص55-56؛ همچنین ← مریم حسینی.
(زیباییشناسی زبان عرفانی در شطحیات بایزید بسطامی) .فصلنامة هنر .ش  .70ص.۱۹۹
 .۲7برای آگاهی بیشتر← حسین آقاحسینی ،سیدعلیاصغر میرباقریفرد و مریم محمودی( .پاییز و زمستان .)۱۳۸4
«بررسی و تحلیل زبان عرفانی» ،مجلة علمی ـپژوهشی دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،دورة  ،۲ش
4۲ـ ،4۳ص6۸ـ.7۱
 .۲۸استیس ،ص .۲76
۲۹ .Nweeya, Samuel Kasha
 .۳0پل نویا .تفسیر قرآنی و زبان عرفانی .ترجمة اسماعیل سعادت( .مرکز نشر دانشگاهی ،تهران .)۱۳7۳ :ص-۱50
.۱47
 .۳۱تقی پورنامداریان .در سایة آفتاب( .سخن ،تهران .)۱۳۸0:ص.۱۳۹
 .۳۲روزبهان ،همان ،ص.۱۳5
 ←.۳۳هانری کربن( .مهر «.)۱۳6۲شطح» .ترجمه سیمیندخت جهان پناه تهرانی ،آینده .س .۹ش  .7ص .4۱5
 .۳4در نگارش این بخش به دانشنامه زبان و ادب فارسی ،ج ،۲ص 7۳4ـ ، 7۳7کشف المحجوب ص۱۸۹ـ  ۱۹۳و
تذکره االولیا ص 50۹ـ 5۱۹نظر داشته ایم.
 .۳5حالج دربارة شطح گفته است«:آمیخته به آمیخته محوط است ،صرف به صرف منوط است و نه توط و نه تحوط
عبارت معبران در این شأن .فیض از امتالست(».میرآخوری)۲00 :۱۳7۹ ،
 .۳6ر.ک .مجموعه آثار حالج ،تحقیق ،ترجمه و شرح قاسم میرآخوری.
 .۳7ابوالفضل بیهقی«.ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر .»...تاریخ بیهقی .مقدمه و تعلیقات از منوچهر
دانشپژوه(.هیرمند ،تهران .)۱۳76 :ج/۱صص۲۹۸ـ .۲75
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 .۲۳حسنات العارفین ،دارا شكوه در مجموعة رسایل خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره  ،467۲ص.۱54

قرآن
آقاحسینی ،حسین ،سیدعلیاصغر میرباقریفرد و مریم محمودی .پاییز و زمستان « .۱۳۸4بررسی و تحلیل زبان
عرفانی» ،مجلة علمی ـ پژوهشی دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،دورة  ،۲ش 4۲ـ،4۳
صص۸0ـ.۸۳
ابن جوزی بغدادی ،عبد الرحمان  .۱۹۸7.تلبیس ابلیس .بیروت :دارالكتب العلمیه.
ادونیس ،علی احمد سعید .۱۳۸0.تصوف و سوررئالیسم .ترجمة حبیب اهلل عباسی .تهران :نشر روزگار.
استیس ،والتر ترنس  .۱۳75.عرفان و فلسفه .ترجمة بهاءالدین خرمشاهی .تهران :سروش.
اسدپور ،رضا .تابستان «.۱۳۸7خطبه البیان و شطحیات عارفان» ،پژوهشنامة ادیان ،س  ،۲ش ،۳صص ۱ـ.40
امامی جمعه ،مهدی .تابستان « .۱۳۸4وجوه تمایز هرمنوتیكی شطحیات عرفانی از متشابهات قرآنی» ،س  ،۱ش ،۳
صص ۹۱ـ.۱0۸
باخرزی ،ابوالمفاخر یحیی .۱۳5۸ .اوراد االحباب و فصوص االداب .زیر نظر ایرج افشار .تهران :انتشارات فرهنگ
ایران زمین.
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عینالقضات همدانی ،عبدا ...بن محمد .۱۳60.رسالة شكوی الغریب .ترجمة قاسم انصاری .تهران :کتابخانه
منوچهری.
غزالی ،امام محمد  .۱۳5۱.احیاء العلوم دین .ترجمة خوارزمی .به کوشش حسین خدیوجم .تهران :بنیاد فرهنگ
ایران.
کربن ،هانری .مهر « .۱۳6۲شطح» .ترجمه سیمیندخت جهان پناه تهرانی ،آینده .س .۹ش  .7صص .4۱5
گوهرین ،سید صادق  .۱۳۸۳.شرح اصطالحات تصوف .تهران :زوار.
الهیجی ،شیخ محمد  .۱۳۳7.مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز .تهران :انتشارات کتابفروشی محمودی.
مولوی ،جالل الدین محمد .۱۳6۲.فیهمافیه .تصحیح بدیع الزمان فروزانفر .تهران :امیر کبیر.
ــــــــ  .۱۳7۲ .مثنوی معنوی ،تصحیح محمد استعالمی .تهران :زوار.
میرآخوری ،قاسم .۱۳7۹.مجموعه آثار حالج .تحقیق ،ترجمه و شرح میرآخوری .تهران :نشر یادآوران.
ــــــــــــــــ  .۱۳۸6.تراژدی حالج در متون کهن ،تحقیق ،ترجمه و تدوین میرآخوری ،چاپ سوم ،تهران:
نشر شفیعی.
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ــــــــــ  .۱۳66.عبهر العاشقین ،به اهتمام هانری کربن و محمد معین .تهران :انتشارات منوچهری.
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.۲0۹ـ۱۹5  صص.۱۸6  ش.ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
. مرکز نشر دانشگاهی: تهران. ترجمة اسماعیل سعادت. تفسیر قرآنی و زبان عرفانی.۱۳7۳.  پل،نویا
: تهران. تصحیح ژوکوفسكی و مقدمه قاسم انصاری. کشفالمحجوب.۱۳7۱. ابوالحسن علی بن عثمان،هجویری
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