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منصور رحیمی
انشج م کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه کر سنان

چکیده
گاا شهام تذکرهام اكلی اش وايتپر اشم عرفانی است که با قصد مشروعاتبخشی يا
مشروعاتش ايیت س ژهها ا فرامیخ اند و واقعات يا واقعاتهايی ا به نفع يا علاه آنها
سامان می هد.

ک بهنر اين واقعاتهام برساخنه نااشمند تباان اا ههام پی نگساشمِ

گاا شهام مذک اش منظر گفنةانی است .اين ن انا ت برساخت گفنةانی پی نگ با
و سطح مشروعاتبخشی و مشروعاتش ايی گاا ش
حالج بهمثابة نة نهام ااخص
تذکرهام پانا ه کنا

عرفانی طبقهبندم و تیلال اده است .برام اللتيابی و تفسار

سطح مشروعاتبخشی به برخی اش مفاهام ماکس وبر و تئ ونلا ون و

سطح مشروعات-

ش ايی به بعضی اش سخنان ف ک و مرم اگال اسننا اده است .نناجه نشان می هد که
سنهام با گرايز عااقانه ت قلند م سعی کر هاند تا با اننسا اَاكالی اش اقندا بههةراه
ا شيابی اخالقی مثبت و اسط هساشمت به حالج مشروعات ببخشند .سنهام يگر با تةايالت
شهدانه ت اريعتمی

و ذکر نة نههايی اش نظماكنی ينی ت ارعی و فرهنگی ت عرفی

مننسب به حالج يا باشنةايی مبننی بر حذف و پ اادهگ يیت
مشروعاتش ايی اش وم قرا گرفنهاند .سنهام هم

مقامی بانابانت بااينكه اغلب اش حالج
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م ا م هم برخی اش ابعا منفی شندگیاش ا بدون فاع اش او باشگفنهاند .با

فاع کر هاندت

نگاهی به م ضعگارمهام مذک

میت ان چنان پنداات که ن ع اين نگرشها مبننی بر جهان

معرفنی ت ايدئ ل ژيک گاا شن يسان ب ه است .اش طرف يگرت ضةن غلبة گفنةان قب ل بر
گفنةان طر

با

بنابه جهت و ادت م ضعگارمها بهمعنام مصطحِ

حالجت طر مذک

طر ناست.
واژههاي

كلیدي:

وايتهام

عرفانیت

گاا شهام

تذکرهامت

پی نگگفنةانیت

مشروعاتبخشیت مشروعاتش ايیت حالج.

 .9مقدمه
گاا ش تذکرهام

مقا ن ع خاصی اش وايتپر اشم عرفانی

سخنان عرفا يا ذکر واينی

با

حاوم سخنان اولاا يشه

کا سنرگی ا

ا

فا سی به نقل

شندگانی آنان میپر اش « .سنت تألاف مجة عههام
که اش قرن و هجرم برام گر آو م

افعال و اق ال ت احا يث ت پاامبر (ص) و صیابة آن حضرت آغاش اد» (اگلت :4079

 .)413ن يسندگان گاا شهام تذکرهام با قصد مشروعاتبخشی يا مشروعاتش ايیت
به فراخ انی س ژههام م ض ع ن انا خ

پر اخنهاند .فراخ انی مذک

معنام

اصطالحی آنت حاوم ان اع م ضعگارم اعماش قب ل و طر با فروعات آنهاست .بر
هةان اسا ت بر سی م قعاتهام س ژه ت ابژه و نی
اخصات عرفانی
مقا س ژه ت ابژه
وايتها

فراخ انده ادن يک عا ف يا

هر گاا ش تذکرهام اكل ويژهام اانه و برساخت ه يت وم
م ا م حنی مشابه ناست .تفاوت

من ن منعد ت يكسان و

برساخت ه يت س ژه ت ابژههام مشخص حاصل ن عی م ضعگارم است

که بهلیاظ گفنةانی

کنز پی نگپر اشم اتفاق میافند و پی نگساشم ا اش جنبة

انسجامی صرف به س ية گفنةانی آن س ق می هد.
طرح يا پی نگ

مقا امرم برساخنهت سبب انسجا منن میا  .تلقی ايج

با پی نگ عة ماً هةان است که

کنا

ف سنر آمده است .او بر اين باو ب

که اسنان بر سؤال «بعد چی؟» و طرح بر پرسز «چرا؟» اسن ا است.

اين نگاهت

پی نگ نقل ويدا ها با تكاه بر سببات و وابط علّی و معل لی است؛ يعنی وابطی که
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گاا شهام تذکرهام عرفانی...:

برساخت گفنةانیِ پی نگ

با ن عی منطق باشنةايی اده است (ف سنرت  442 :2107ت .)440

ک میا ت اسا

بهص ت ضةنی بیث گاينز و اننخا

تعريف مذک

بااينكه

و کن تعريف ناست.

اين تلقیت پی نگ اش منظر «انسجامی ت منطقی» يا «انسجامی» ت با
ن عی منطق ت معرفی اده است.

37

بر ا ندگی

کنا اين نگاهت اش منظرم يگرم با عن ان

«انسجامی ت گفنةانی» يا «گفنةانی» هم میت ان نا بر که بهجام «چرا»م مننهیا نده
به منطقت به نبال «چگ نگی» سامان انسجا

پی نگساشم است .به عبا ت يگرت

انسجا برآمده اش پی نگساشم ا اش منظر ن ع و مااان مدالانه و جهنةندم بر سی
میکند.
برساخت گفنةانی پی نگ ا بايد با تةايام که فرمالاستهام و

ماان و

اصطالح «فبا ال» و «سا ژت» ناا معا لهام فرانس م آنها يعنی « اسنان» و «گفنةان»
مطرح کر ندت تباان کر  .فبا ال يا اسنان مجة عهام اش ويدا هام بههموابسنه است
که

ط ل اثر اش آنها باخبر میا يم .اين ويدا ها میت اند با ان اع نظم چاده و

عرضه ا  .اما سا ژت يا گفنةان اكل برساخنه و نظميافنة آن حكايت با ترتاب و
جهنةندم خاص

يک اثر است که مداخلة اوم

293 :4031؛ لانتولتت  14 :4094ت  .)14با اين وصفت
فراتر اش وابط علّی و معل لی م
اوم يا اوم ت کنشگر

آن مشه

است (ت ماافسكیت

تباان برساخت گفنةانیِ پی نگ

نظر ف سنرت به هرگ نه م ضعگارم و جهنةندم

هر سطیی اش منن که به قب ل يا طر منجر ا ت ت جه

خ اهد اد.
بنابه اهرتت اهةات و ابها اخصات حسان منص
برساخت گفنةانی پی نگ

گاا شهام تذکرهام

با

حالجت

اين ن انا

وم طبقهبندم و تیلال و

به سؤاالت ذيل پاسخ ا ه اده است:
 .4وج ه فراخ انی حالجت اعماش مشروعاتبخشی يا مشروعاتش ايیت با چه
اا ههايی سامان يافنه است؟

و

چاست؟

 .2پشن انة گفنةان قب ل و طر

پی نگساشم مذک

برام پاسخ به اين پرسزهات

سطح معرفی نااع گفنةانی به سخن تئ ون ايک

4

بخزهام يگرت يعنی بیث مشروعاتبخشیت به برخی اش آ ام ماکس وبر2ت

33

ب
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بیث مشروعاتش ايی به سخنانی اش مرم اگال  1و ف ک

ي  0و ونلا ون 0و

اسننا اده است که هريک

1

ا امة مطالبت بهاكل مبس ط ت ضاح ا ه خ اهد اد.
7

جامعة آما م اامل پانا ه مننت اعماش تذکرهام و غارتذکرهامت به اين ارح است:
(اب طالب مكی)ت طبقاتالص فاه (سلةی)ت طبقاتالص فاه (خ اجه عبداهلل

ق تالقل

انصا م)ت النعرف لةذهب اهلالنص ف (کالبا م)ت ارح النعرف (مسنةلی بخا م)ت
(هج يرم)ت مجة عة آثا (احةد غاالی)ت

سالة قشاريه (قشارم)ت کشفالةیج
تةهادات (عانالقضات هةدانی)ت ارح اطیاات و عبهرالعااقان ( وشبهان بقلی)ت
تذکر االولااء (عطا ناشاب م)ت ع ا فالةعا ف (سهرو م)ت مقاالت اةس (اةس
3
تبريام) و نفیاتاالنس (جامی).
 .2پیشینه و ضرور

تحقیق

پا ند با م ض ع تیقاق حاضر چندين پژوهز مشاهده اد که برخی با تذکره-

هام عرفانی

معنام عا است؛ م ض ع برخی يگر هم به حالج اش منظرهام

مخنلف اخنصاص ا :
ابراهاةی ينانی و هةكا ان ( ) 4090سه يدگاه غالب پس اش و ان حالج

با

شندگی و مرگ وم ا براةر ه اند :گفنةان عرفانیت گفنةان انقالبی و گفنةان فقهی که
حالج ا

اين تیقاقت باشنر بر گفنةان چپ و انقالبی پس اش حالج

کر ه است.

ا شيابی اخصات وم ت جه اده است.
ايرانی و جعفرپ

( ) 4091ويكر هج يرم به حالج ا بر ساده و بدين منظ ت

ساخنا پژوهز خ

نُه بخز پاكربندم کر هاند :سابقة آانايی هج يرم با

ا

حالجت ويكر هج يرم به آ ام م افقان و مخالفان حالجت ا تباط حالج با مشايخ
عصر خ ت انگاا طرح حالجی يگرت حالج و مالمناهت
حل لت

ّ احنةال اعنقا حالج به

ّ اتها ساحرمت اثبات کرامت حالج و ناپذيرفننیهام حالج .نناجة تیقاق

ايشان آن است که هج يرم مقا عرفانی حالج ا سنايز میکند؛ اما به لال فشا و
قد ت گفنةان ارعیت تالش کر ه است تاحدو شيا م پ ااده به فاع اش حالج
بپر اش .

برساخت گفنةانیِ پی نگ
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عابدم ( )4072برخی اش منابع م

گاا شهام تذکرهام عرفانی...:

39

نگا ش تذکرةاالولااء ا نشان

اسنفا عطا

ا ه و معنقد است بخز قابل شيا م اش مطالب تذکرةاالولااء مأخ ذ اش
طبقاتالص فاهم سلةی است.
اند ف ( )4034ناا معنقد است جنبة ا بی تذکرةاالولااء بر جنبة تا يخی آن
میچربد و صاحب اثرت ااعر است نه ااخ عا ف.
اگل ( )4079منبع وايتهام تذکرةاالولااء و نفیاتاالنس ا به و سنة منقد
(قرن چها

هجرم) و منأخر (قرن پنجم هجرم) تقسام کر ه و معنقد است هر و

تذکر مذک

اش منابع عربی و فا سی قديم که غالباً سالههايی به اين و شبان ب هاندت

بهره جسنهاند .مثالً سالة کالبا م (من فی 030ق) بهنا النعرف لةذهب اهلالنص ف
منعلق به منابع منقد ب ه و سالهام با

تعلام تص ف است.

با نگاهی به ن انا هام نا بر هت کمت جهی به کا کر تذکرههام عرفانی
ن انا هايی که نقز بساايی

مقا

برساخت واقعات يا واقعاتهام شندگی عرفا ا ندت

مشاهده می ا  .با اين وصفت باشنةايی اين کا کر بهويژه با ويكر م گفنةانیت يعنی
حرکت اش فر بهس م ايدئ ل ژمت میت اند م ض ع چند ن انا تیقاقی هةچ ن
ن انا حاضر بااد.
 .3برساخ

گفتمانی پیرنگسازي درباب ح ج

پی نگساشم گفنةانی ساخنا م ايدئ ل ژيک ا
بهص ت قطبیاده
قطببندم مذک

و هةان مؤلفه جامعه و مر

ا

و ساحت «ما» و «آنها» سامان می هد .تئ ن ون ايک بنابه
قالب يک «مربع مفه می» يا میکند که

اش چها احنةال

تعبارم يگر آنها ا «مربع ايدئ ل ژيكی» هم مینامد .اين چها احنةال عبا تاند اش:
الف .بر نكات مثبت ما تأکاد کناد؛

 .بر نكات منفی آنها تأکاد کناد؛ ج .بر نكات

منفی ما تأکاد نكناد؛  .بر نكات مثبت آنها تأکاد نكناد (ون ايکت  19 :4090ت .)14

چنان ويكر مت مشروعاتبخشی به خ

وخ مت

معنام گفنةانی آن ت با تكاه
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بر گاينههام «الف» و « » سامان میيابد و مشروعاتش ايی اش غارخ م مبننی بر
گاينههام « » و « » است.
 .9 -3گفتمان قبول و مشروعی بخشی

اش ماان منفكران ح ش جامعهاناسی و تیلال گفنةانت آ ام وبرت ب
مبانی و مصداقهام مناسبی ا برام

ي و ونلا ون
اخناا میقق

ک و تباان بیث مشروعات

قرا می هد .مشروعات برپاية تلقی وبر عبا ت است اش « جهام که براسا
نها ها برام خ

ا شش قائل ادهت خ

 .)731 :4031وبر (99 :4034ت)442

مشروعاتيافنه
است .ب

ا بیق و اايسنه می انند» (ب ون و ب يك ت

مقا پاشاهنگ بیث مشروعات اش اكلِ قد ت

قالب سه ن ع اقندا سننیت عقاليی ت قان نی و فرهمی

يا کر ه

ي ( )049 :4034ناا با اندکی اخنالفت ع امل مشروعاتبخشی ا

سنة جهاناة لب گیت الاا هام عانی و ذهنی و
میکند.

آن

نهايت

سه

ک عة می طبقهبندم

نظر ومت جهاناة لب گی عالیترين اهبر مشروعاتبخشی است و

الاا هام منطقی يكی اش وج ه اين جهاناة لی است .الاا منطقی که ب
سخن میگ يدت هةان عقالنی ساشم است که
قان نی آمده است .عامل و

نظريات ب

ي اش آن

تلقی وبر با عن ان اقندا عقاليی ت
ي مبیث الاا هام عانی و ذهنی است.

وم اين مق له ا به ح ش اخالق پا ند می هد و بر اين باو است که افرا ناگاير اش
عايت اين الاا ها خ اهند ب
است .بنابه تلقی ومت

(هةانت  .)044عامل س

آ ام ب

ي « ک عة می»

ک عة می هةان است که گروه تأياد میکند « .ک عة می

مبنام تةامی اننخا هايی است که جهاناة ل جل ه میکند» (هةانت  .)040ونلا ون
(244 :4091ت )204ناا چها مق لة عةد مشروعاتبخشی ا با عن ان اقندا ت ا شيابی و
سنجز اخالقیت عقالنیساشم و اسط هساشم باان کر ه است که

البهالم بیث به

آنها پر اخنه خ اهد اد.
بر اين اسا ت مق لههام مشروعاتبخشی
حالج

وايتهام عرفانی

با

اخصات

قالب سه ااخص اقندا (سننیت اخصی و عقاليی ت قان نی)ت سنجز و

ا شيابی اخالقی و اسط هساشم تباان اده است.

برساخت گفنةانیِ پی نگ
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 .9 -9 -3مشروعی

گاا شهام تذکرهام عرفانی...:

94

بخشی :انواع اقتدار

 .9-9-9-3اقتدار سن محور

يكی اش اههام مشروعاتبخشی به افرا هةس کر ن کنزها و وضعات آنان با
الگ هام ايج

سنت و هةساننةايی فنا هام فر با کنزهام با گان سنت است.

به عبا ت يگرت اقندا برآمده اش سنت با اعنقا به تقد

سنتهام يرينه و اننسا

کا گاا ان قد ت سننی اكل میگار (ب ون و ب يك ت .)730 :4031

برساخنه

با

حالجت م ا م وج

ا

به

وايتهام

که تذکرهپر اش برام ت جاه يا تفسار فنا

يا کنز وم به سخن پاامبر (ص) و صیابه اسننا میکند.
مسنةلی بخا م برام فروخ اباندن وج ه فنا م منفی مننسب به حالجت اشجةله
اطح معروف «انا الیق» و م ا

مشابهت به نكنهام مبنی بر اينكه حالج هرگا به پهل

نخفنه استت میپر اش ؛ سپس اين امر ا بهمثابة ن عی تبعات اش سنت س ل (ص)
فرض میکند« :ت اند ب

که نخفنن منابعت اش س ل ب

که گفت :تنا عانام و ال ينا

قلبی» (مسنةلی بخا مت  .)432 :4010هةان امر بهاكلی غارمسنقام چنان مینةايد که
کسی که اينقد مقاد به سنت ينی استت پس نةیت اند مطرو بااد يا کنزهايز
مقابل ين قرا بگار .
عانالقضات هم برام ت جاه و تفسار اطحهام «انا الیق» حالج و «سبیانی ما
اعظم اأنی» بايايد به سخن پاامبر (ص) من سل میا « :پاامبر فرم  :من آنی فقد
أم الیق [ ]...پس مگر انا الیق حسان و سبیانی بايايد هةان معنی ب َ  .ام وست
آن ها که
معذو

اين شمر واا قاه الی لقام اخ انی بااندت حسان منص

ا و بايايد ا

ا ند» ( .)270 :4009عطا ه ةان بیث ا با تعبارم يگر و با تكاه بر حديثی

يگر برام فاع اش حالج فاع بهکا میگار « :چنانکه حق تعالی به شبان عةر سخن
گفت به شبان حسان ناا سخن گفت و آنجا حل ل کا ا
با اين وصف

و نه اتیا » (.)144 :4092

هر سه گاا ش تذکرهامت اويان با تكاه بر اصل هةس يی با سنت

ينی و يكساننةايی ساخنا مِ ت نه لاوماً اش منظر ا شش کنزها ت فنا حالج با
کنزهام با گان ينت نهتنها حالج ا تبرئه میکنندت بلكه برايز اعنبا و مشروعات
هم فراهم میآو ند.

سال  / 44اةا 02

92

 .2-9-9-3اقتدار شخصی راوي

اقندا اخصی
.)444

تلقی ماکس وبر بر ن عی کا ياما و تقد

تعريف کةانهام ون لا ون ()4091

است که

با

اسن ا است (:4034

اين ن ع اش اقندا چنان آمده

پاسخ به چرايی اين ن ع اش اقندا گفنه میا

«چ ن من اينگ نه

میگ يم» .لذا اين اكل اش اقندا بهمثابة ن عی صدو حكمت برجسنه گر يده و اقندا
به «منِ» اخصات ت م ض ع سخن ت يا اوم واگذا اده است .بر هةان اسا ت
برخالف اقندا سننی و عقالنی ت قان نیت لال خاصی اش طرف اوم يا اوم ت
کنشگر ا ائه نةیا .

گاا شهام تذکرهام با پشن انة اقندا اخصی

با

حالجت با و سنه وايت م اجه میا يم :سنة اول سخنان اويانی است که خ
ماان عرفا بهلیاظ منز و انز ااخص ب هاند .هةان امر سبب میا
ان ندگان و خ انندگان
مذک

اعنبا سخن آنان تر يد نكنند؛ به عبا ت يگرت اويان
پرسز واقع نةیا ند .سلةی با نقل سخنی

بنابه اقندا اخصی اصالً م

باواسطه میگ يد« :میةدبن حسان اش ابراهامبن میةد نصرآبا م نقل میکند:
برابر کسانی که به عقاد حالج

با

وح خدا اعنراض میکر ند گفت :اگر پس

اش پاامبر و صديقان مؤمنی به خدام واحد وج

اانه بااد حالج است» (4020ق:

.)207
خ اجه عبداهلل انصا م هم با اسنعةال فعل سلبی و بهکا گارم منطق تفاوتت ع م
پاغةبرم ا اش حالج سلب کر ه است« :

آن ج

ب

بر وم که گفنند :اينكه وم

میگ يد پاغامبرم است و نه چنان ب » ( .)047 :4012ناا میافاايد:
ااخاالسال گفت :کی مشايخ

کا وم مخنلف ب ند و باشنر وم ا

مگر سه تن که وم ا بپذيرند اش مشايخ :يكی ب العبا

کنند

عطا و ااخ ب عبداهلل

خفاف و ااخ اب القاسم نصرآبا م .يگر کس اش مشايخ وم ا نه پذيرند و من
وم ا نه پذير و نه کنم اةا هم هةچنان کناد وم ا م ق ف گذا يد و آن که
او ا بپذير وستتر اش آن ا که کند .اما خفاف او ا گ يد :اما بانی
(هةانت  041ت .)041

برساخت گفنةانیِ پی نگ
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گاا شهام تذکرهام عرفانی...:

هج يرم هم به ابلی و میةدبن خفاف ا جاع می هد« :اگر وم بدين ت انا الیق
ب م ابلی نگفنی که من و حالج يک چاايم و میةدبن خفاف گفت :ه

ت مهج

عالم بانی» ( )494 :4013و عطا ضةن اسننا به سخنِ آن وت به ص ت ضةنی اش
حكم فقهی هم بهره میبر « :اگر او مطع ن ب م اين و با گ [ابلی و ابنخفاف]
حق وم اين نگفنندم و ما ا و گ اه تةا است» (.)144 :4092

هةة اين گاا ش هات يک اوم مسنقام و يک يا چند اوم باواسطه وج

ا

که اوالً تعد آنان حاکی اش جنبة ت اتر وايت است؛ ثانااً لین آنان مصةم است؛ ثالثاً
هرکدا بهلیاظ «سل ک ت معرفت» اش جايگاه وااليی برخ

ا ند .هةة اين م ا بهمثابة

پشن انهام برام اقندا اخصی اويان و بالنبع بهانهام برام مشروعاتبخشی به ابژ
سخن يعنی حالج است.
 .3-9-9-3اقتدار عق یی ل قانونی

اكل يگر اقندا

آ ام وبر اقندا عقاليی ت قان نی خ انده اده است.

اين وهلهت

پاسخ به پرسز مقد ت برخی الاا هام منطقی و عقلی و بايدهام قان نی ا بهماان
می آو .

اين ماان اقندا عقاليی ت قان نی وجه غالب اقندا و منكی بر قان نی ب ن

الگ هام ق اعد هنجا است .عقالنات قان نی «نظامی اش تج ياهام نسبناً صريح و
منسجم است» (گرلد و ک لبت  .)09 :4030وبر

ت جاه اقندا عقاليی ت قان نی و معاا

اساسی ا برجسنه کر ه است :صالحات فنی و اص ل اخالقی .بدين ترتابت بهاعنقا
ومت اقندا عقاليی ت قان نی مسنلا تناسب بان فنا حرفهام و ض ابط وظايف اغلی
خ اهد ب .
گاا شهام تذکرهام که برام مشروعاتبخشی به م قعات حالج بر اقندا
عقالنی ت قان نی تكاه کر ه استت و اا ه میت ان يافت :سنة اول آاكا ا ويژگیهام
مننسبِ م

طعن ا مطرح کر ه و به نبال اسنداللی عقالنی ت قان نی برام فاع اش آن

ب هاند.

اين سنهت هج يرم با تكاه بر منطق ت البنه عامهپسند ت چنان اسندالل

میکند« :مسلةان ساحر نبااد و کافر مكر نه کی اضدا مجنةع نش ند» ()494 :4013؛
عان حالت بر اين باو است که نةی ت ان به آن اقندا کر ؛ شيرا اين سخنان

حالت
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باخ م و غلبة حال اظها ادهاند و بر سخنی میت ان اقندا کر که منةكن ب ه بااد:
ب ه است

« کال وم اقندا ا نشايد؛ اش آنچه مغل

حال خ

نه منةكن و کال

منةكنی ا بايد تا بدان اقندا ت ان کر » (هةانت .)492

بقلی اش منظرم يگر با اسنداللی که مبنام کالمی ت واناناخنی ا ت سخنان
حالج ا برآمده اش ن عی اضطرا فرض میکند« :هةان ااا ت است اش مشاهد کل به
کل سخن گفت .لكن ظن وهم است و بشريت سه است .او انست که حق واحد
است و احدينز قلت و کثرت ناست .مسنان چنان

بساا شنند» ( .)037 :4070او

می اند که مستت معذو است .احةد غاالی اسندالل مذک
میکند« :اينجا که عااق معش ق ا اش او اوتر ب
بیپا ندم عااق با خ

ا با تعبارم يگر باان

عجايب عاليق تةهاد افند بهارط

تا به جايی سد که عااق اعنقا کند که معش ق خ

اوست.

انا الیق و سبیانی ما اعظم اأنی اين نقطه است» ( 421 :4071ت  .)421عانالقضات ناا
با اسنداللی عانیترت يعنی حكم ه اش يکت صد مشروعاتبخشی به فنا هام حالج
ا مسلّم ب

ب ه است« :اين مقا حسان منص

ال حدهِ واحدٌت عقد ه اش يكی خ است و يكی

آنجا که گفت :أفرا ُ األعدا ِ فی
آن مجة ع اخل است» (.)291 :4009

سنة و اش مشروعاتبخشی عقالنی ت قان نیت برساشندگان يا اويان
گاا شهام تذکرهام به اا هام غارمسنقام من سل ادهاند؛ بدين ص ت که بهجام
قرا

ا ن حالج

مقا م ض ع اصلی بیث خ ت م ض عات يگرم مطرح کر هت

سپس برام اثبات آن به سخنان حالج اسننا کر هاند؛ به عبا ت يگرت سخن حالج
بهمثابة مبنايی عقالنی ت قان نی به آن م ض عات مشروعات میبخشد .چنان اا هامت
بهمنالة امر پاشانیت حالج و فنا هام او ا بهمثابة ن عی سند عقالنی ت قان نی و م جه
فرض کر ه است .عانالقضات

تباان منشأ خلقت و اينكه خلقت اش ن

چنان به سخن حالج اسننا میکند« :اصل وج
حسان منص

آسةان و شمان ن

خداستت
او آمد .مگر

با ت اين سخن ا نگفنه است که اهللُ مصد ُ الة ج ات؟ ...يعنی اهللُ و

ن ُه مصد االن ا » ( )217 :4009و يا

تباان اين م ض ع که «ن

است»ت به سخن حالج ا جاع می هد« :ن

میةد [ص] مصباح

میةد مصباح بااد و لال بر اين کلةهت
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گاا شهام تذکرهام عرفانی...:

آنجا که گفت :قلبُ الةؤمن کالةرآةِ اذا نظرَ فاها تجلّی بُهُ» (هةانت

.)214

سهرو م ناا برام تباان ظرفات معرفنی قلبها

م اجهه با قرآن اش سخن حالج

کةک میگار :
قال الیسان ت قدّ

اهلل وحه ت لِةَن کانَ لهُ قلبً ال يَخطُرُ فاهِ اِلّا اُهُ ُ الرّ ِّ؛

يعنی فاهم م اعظ قرآن لی بااد که اش پر ه خ

بارون آمده بااد و مشاهد عالم

ملك ت و جبروت اده و میل الهامات غابی صافی کر ه و اش ماس م اهلل خالی
گر اناده و

تاّا بیا اه

مسنغرق گشنه (.)27 :4070

برساخت وايیِ مشروعاتبخشی عقالنی ت قان نی به سخنان حالج

اا

اول

بر اصل تبرئه اسن ا است که با تكاه بر منطقت کال و فقهت میت ان آن ا برآمده اش
ن عی اضطرا خا ج اش ا ا ه يا ن عی معرفت خاص انست .اما وش و بر اصل
تثبات بنا نها ه اده است؛ به اين اكل که خ
م ض عات است.
میخ

اين سطحت سخنان وم

میک و سندم برام سنجز يگر
م ضعی بانامننی با ساير سخنان گره

که ضةن مشروعات بخشی به آنهات گاهی هم به اعنبا آنهات خ

ناا تجديد

مشروعات میکند.
 .2 -9 -3مشروعی بخشی :سنالش اخ قی

ا شيابی و سنجز اخالقی بهعن ان اكلی اش مشروعاتبخشی برمبنام و معاا ا شای
«خ

» و «بد» ص ت بندم اده است .سنجز اخالقی برخالف اقندا اخصی و

بدون ت جاه ناست.

سنجز اخالقیت پاسخ ضةنی به پرسز «چرا» اين است که

«چ ن اين ناا مانند فعالاتهام يگرم است که با ا ششهام مثبت پا سنه است».
پاسخ يگرم که

ا شيابی و سنجز اخالقی به پرسز «چرا» ا ه میا ت عد

آماخنگی با ا شش هام منفی است.

اين ماانت قاا

و باان اباهتها اهةات

خ اهد اات (ونلا ونت  .)4091بر اين اسا ت وايتهام مبننی بر سنجز اخالقی
با

حالج ا میت ان به و سنة ايجابی و سلبی تقسام کر :

سال  / 44اةا 02

91

سنة اول سعی اده است برخی فنا هام حالج که با مناسبات ينی ت ارعی
چا چ

هةس ستت

گفنةان عرفانی اريعتگرا ص تبندم ا

و سپس

بهمثابة ا شش هام مثبت ا شيابی گر  .پايبندم به عبا ت و برپايی نةاش ت أ با ياضتت
اعماش ابشنده ا م و نةاشهام چندصد کعنیت اش مصداقهام اين
کنزهاست که

سنه اش

گاا شهام سلةیت مسنةلی بخا مت هج يرم و عطا آمده است.

« اش عبدال احدبن علی اناد که اش فا

بغدا م نقل کند که چ ن حالج ا به

شندان افكندند به پايز غل و شنجار ش ند و با اين غل و شنجار اب و وش هاا
کعت نةاش میخ اند» (سلةیت 4020ق« .)207 :هةه اب برپام ب م و نةاش کر م
م افقت مصطفی ا که او ا امر آمد :قم اللال اال قلاال [ ]...يا اش آن معنی ب
وقت خل ت کر ن وسنان ب » (مسنةلی بخا مت « .)432 :4010و حسان تا ب
صالح ب
مهذ

که اب
اند لبا

اش نةاشهام ناك و ذکر و مناجاتهام بساا و وشها پا سنه و تیةادهام
و اند ت حاد نكنههام لطاف» (هج يرمت « .)494 :4013پا سنه
و

عبا ت ب

باان معرفت و ت حاد .و

شم اهل صالح و ارع و سنت ب

اين سخن اش وم پادا اد» (عطا ت « .)144 :4092نقل است که
کعت نةاش کر م و بر خ

الش

ياضت و
که

ابانه وش چها صد

اانی» (هةانت .)142

سنة و ت گاا شن يسان سعی کر هاند تا با ساخنگینةايی اتها هام حالجت
ن عی ا شيابی اخالقی مثبت اش او پاز بنهند .خ اجه عبداهلل انصا م

وايت

سرگذات حالج بساا م اش اتها هام وا اده به او ا ساخنگی انسنه است:
«ااخاالسال گفت بر حالج بساا

وغ گ يند و بساا سخنان نامفه

و نا ست بر

وم بندند و کنا هام نامعروف و حال بر وم ساشند و آن ا تعباه کنند منكلةان»
( .)047 :4012هج يرم و عطا اصل تبرئه ا بهاكلی يگر مطرح میکنند؛ بدين
ص ت که وانة

میکنند حالج يگرم هم وج

ا

که با حسان حالج مشنبه

اده است:
«بعضی اش مر مان ظاهرت وم ا تكفار کنند و بدو منكر بااند [ ]...و پندا ند حسان
منص

حالجت حسن منص

حالج استت آن ملید بغدا م که اسنا میةد شکريا ب ه

است» (هج يرمت « .)494 :4013بعضی گ يند حسان منص

حالج يگر است و حسان
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و فاق اب سعاد قرطبی و اين حسان

اش باضام فا

ب

واسط پرو ه اد» (عطا ت

و

.)144 :4092

سنجز اخالقی

با

سةتوس يی مثبت به خ

حالجت اعماش ايجابی و سلبیت جهنگارم ا شيابی

گرفنه است .هةان امر میت اند مخاطب ا با خ

کند .اين نگاه با ت جه به جايگاه ويژ گاا شن يسان

هةراه

خدمت مشروعاتبخشی به

حالج قرا میگار .
 .3 -9 -3مشروعی بخشی :اسطورهسازي

اسط هساشم

معنام عا يعنی با گنةايی و تبديل ابژ اناخت به امرم

خا قا لعا ه و و اش سنر  .اش اين منظرت وقنی کسی
میا ت اش وضعانی خا قالعا ه برخ

قالب اسط ه مطرح

ا ادهت کنزهايی غارمعة ل به او مننسب

میا  .اين اكل اش اسط هساشم با ن عی تقد افاايی هةراه است.
تلقی والن با ت وج

نگاهی يگرت

ا که اسط ه ا ن عی نظم نشانگانی فرض میکند که اش آن

سااستش ايی اده است .اش اين منظر اسط هساشم «کنز ت گفنا »م است که
تص يرم طباعیاده اش واقعات پاز نها ه يا تا يخ ا که مشی ن اش جهنةندم و
م ضعگارم استت به طباعت تبديل میکند ( .ک :با تت  10 :4071ت  .)71با اين وصفت
اسط هساشم
خ

هر و نگاه مذک

صد م جهنةايی يا مشروعاتبخشی به م ض ع

است.
گاا شهام تذکرهام م

وج

نظر اين ن انا ت بهلیاظ ساخنا و اكل اسط هساشم

ا  .سنة اول وايتهايی است که براسا

سنت کرامتپر اشم وضعات يا

کنزهايی فراتر اش ناروم بشرم يا حداقل صعبال ص ل به حالج نسبت ا ه اده
است:
« وقنی ط طی بةر ه ب

حالج فرا يكی گفت :خ اهی که وم ا شنده کنم؟ ااا ت

کر به انگشت .وم برخاست شنده» يا «وقنی به کان حالج ب ت وست وم ب

وم

ا به کا م فرسنا و گفت من وشگا وم ببر  .به انگشت ااا ت کر و پنبهت
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میل ج با يک س اد و انه با يک س ت به آن وم ا حالج نا کر ند» يا «و وقنی
يرم فت به اا ت ايشان چراغها بسا برافروشندت وم گفت :مرا چه هی تا هةه ترا
برافروش تا ترا نج نرسدت وم به انگشت ااا ت کر هةه چراغها برافروخت»
(انصا مت  024 :4012ت « .)022حالج با چها صد ص فی وم به با يه نها [ ]...حسان ا
گفنند ما ا سر بريان میبايد [ ]...ست اش پس میکر و سرم بريان با و قرص نان به
هر يكی می ا [ ]...گفنند ما ا طب میبايد .برخاست و گفت مرا بافشاناد.
بافشاندند .طب تر اش وم میبا يد» (عطا ت .)142 :4092

سنة و اامل گاا ههايی است که با ان اع نا هی و اسنعا هپر اشم به
اسط هساشم

با

حالج پر اخنهاند.

اين اكلت نا ها و صفات بساا مطنطنت

بااك ه و حاوم اللتهام ايدئ ل ژيک است (فرکالفت  .)430 :4039هج يرم با صفاتی
هةچ ن مسنغرق معنیت مسنهلک ع مت مستت مشناق و مانند آن

ابندا و آغاش

وايت اش حالج يا کر ه است« :اش ايشان مسنغرق معنی و مسنهلک ع م اب الغاث
حسانبن منص

و حالی ق م و هةنی

حالج اش مسنان و مشناقان اين طريقت ب

عالی اات» ( .)439 :4013عطا ناا با بهرهگارم اش نا هی و اسنعا هساشمت عاطفه و
عشق خ

به حالج ا نشان ا ه و اخصات عرفانی حالج ا برجسنه کر ه است« :آن

قنال اهلل فی سبال اهللت آن اار باشة تیقاقت آن اجاع صفد صديقت آن غرقة
م اجت حسان منص

حالجت حةهاهلل علاه» ( .)149 :4092حالج

يام

سخن عانالقضات

هةدانی با عن انهايی هةچ ن «سرو عااقان» و «پاش ام عا فان» آمده است « :يغا
آن وش که سرو عااقان و پاش ام عا فانت حسان منص

ا بر ا کر ندت ابلی

گفت :آن اب مرا با خدا مناجات افنا گفنم :الهی اال منی تقنل الةیبان» (.)201 :4009

وشبهان بقلی هم با اادايی تةا اش حالج يا کر ه است:
آن ب العجب عااقت آن ولنی اايق اب الةغاث حسان منص
وحه ت اش اين اطح بسی ماها و ااا ات است

ت حةهاهلل و قدّ

سكر ت حاد اش يده يكنابانت

چ ن خ ن می اند و میگفت:
ناس ته

سرّ سنا اله ته الثاقب

سبیان

من

اظهر

ثمّ بدأ فی خلقه ظاهرا

»

فی ص ة اآلکل و الشا
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()403 :4011

سهرو م ناا با اسننا به اعرم او ا تاج ا میخ اند:
به هرشه آخر حالج تاج ا آمد

به خاره آخر ي سف سرير چاه گايد

()04 :4070

بخز مشروعاتبخشی اش طريق اسط هساشمت اعماش
کرامتمی
اكلی مطل

و نا هیهام ويژهت اخصات حالج
تر هةچ ن پاش ايی

وايتپر اشم

کةنرين حالت يک قهرمان و

ولت عشق منص

اده است .پر اشندگان اين

گاا شها ت انسنه اند اش يک طرف برام او مص نانی اش سنخ کا يامايی فراهم آو ند و
اش س م يگر جنبة خرق عا تیِ م ض ع ا با مكر کر ن قصهها و تعابار طباعی نشان
هند.
 .2 -3گفتمان طرد و مشروعی زدایی

س ية

يگر پی نگساشم گفنةانی طر

و حاااه انی است که منجر به

مشروعاتش ايی میا  .با ت جه به مربع ايدئ ل ژيكی م

نظر تئ ون ايک

س ية

طر بايد بر و احنةال تأکاد کر  :يكی آنكه نكات منفی آنها ا بگ ياد؛ يگر آنكه
نكات مثبت آنها ا نگ ياد (.)14 :4090

منفی

با

حالج

اين بخز بنابه ماهات گفنةان طر ت نكات

قالب مشروعاتش ايی آاكا و با تكاه بر ان اع نظماكنی

مننسب به وم و نا يده انگا م وج ه مثبت شندگی وم ذيل بیث مشروعاتش ايی
پنهان با ساخنا هايی هةچ ن حذف و پ اادهگ يی تباان میا .
 .9 -2 -3مشروعی زدایی آشکار :انواع نظمشکنی

نظم ا با منطقت عقلت قان نت پاکی و هر آنچه

نااع گفنةانی مقب ل و م جه فرض

اده استت برابر نها هاند .نقطة مقابل آنت بنابه ح شههام معرفنی مخنلفت با عن انهايی
هةچ ن نابهنجا ت غارمعق لت غارمجاشت ناپاک و م ا م اش اين ست فرض میا
هةگی ذيل اصطالح نامشروع جام میگارند .مرم اگال

کنا

که

پاکی و خطر

برام تباان پاکی و ناپاکیِ ينی نشان می هد که ماهات آنها ذاتی يا فینفسه ناست؛

سال  / 44اةا 02

444

تلقی ومت پاکی و ناپاکی نا م باشنر اش

بلكه ساخنا و کا کر م نةا ين ا ند.

آنكه هةس با نظرية ما ه گرايی طبی مبننی بر ق اعد بهداانی باادت حاصل قرا ا هام
اجنةاعی و نةا ين است .او به ماجرام امنناع يه يان و مسلةانان اش تناول گ ات
پاشرفتهام پااكی و تكن ل ژيكی مبنی بر طبخ

خ ک ااا ه میکند که با وج

نظر اگال ت تباان پاکی و ناپاکی

صیاح آنت هن ش نجس انگاانه میا .

گرو

م اجهه با نظم مفروض اجنةاعی است .هرگاه نظم و مرش فرضی جابهجا ا ت با امر
نابهجا م اجهام .اين بینظةی و نابهجاادگی ناپاک يا نامشروع ناماده میا  .مثال
کثاف ناست؛ اما وقنی که وم ماا

يگر وم به اين ارح است که کفز بهخ مخ
قرا میگار ت کثاف است يا غذا بهخ مخ
آاپاخانه

اتاق خ ا

کثاف ناست؛ اما هاادگی ل اش

کثاف است ( .ک :ب مت  10 :4090ت  .)19با اين وصفت بینظةی

و نابهجاادگی با معنايی نةا ين مبنام هةة ام م است که نامشروع ناماده میا .
 .9-9-2-3نظمشکنی دینی ل شرعی

نظم اكنی ينی ت ارعی اامل هةة م ا م است که ذيل تاب اكنی قرا میگار .
تاب اكنی
نامقد

عرفان ا میت ان اامل گفنا ها و فنا هايی انست که حريم مقد
ا عايت نةیکند .تاب اكنیهام عرفانی

«واسطهسناام» نة

میيابد .فاصلهگريام

اتیا » و «من و ت کر ن با خدا» و

و

و اكل «فاصلهگريام» و

ح ش مقدسات میت اند اامل «حال

بخز منهاات حاوم گرايز به يا فاع اش

«مغانهها و ترسائاات»ت «ابلاس» و «فرع ن» بااد .واسطهسناام هم م ض عاتی هةچ ن
«مقا نب ت»ت «کعبه و قبله و حج»ت «نةاش و وشه»ت «بهشت و وش » و ساير اعاير و
مناسک ا

بر میگار ( .ک :يعق بی جنبهسرايیت  .)4094با ت جه به اينكه جامعة آما م

ن انا حاضر با

حالج بر آثا عرفا اسن ا استت

نظر اغلب آنها م ا ف ق به

قصد اباحاگرم يا تیريف ا ششهام ينی نب ه؛ بلكه برآمده اش معرفتاناسی خاص
عرفانیت و گسناخی مند ج
گاا شهام تذکرهام م

آنها حاصل صةاةت باشنر است .بر هةان اسا ت
بیث ما

با

نظم اكنی ينی ت ارعی فرض ادهت جا

حالج آنچه
م ا

نا

ن انا هام غارعرفا بهمثابة
منجر به م ضعگارم گفنةانی

برساخت گفنةانیِ پی نگ
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اش ن ع طر نشده است .بر هةان اسا ت نظماكنی اش ن عی ينی ت ارعی مننسب به
با ارح ذيل میدو میا :

حالج به چند م

اةس تبريام اطح معروف حالج با تعبار انا الیق ا با اسنداللی هسنی ت
معرفت اناسانه به پرسز کشانده و بر اين باو است که اگر حالج غرق خدا ب ت
يگر جايی برام لفظ نب :
ا هن ش وحت تةا جةال ننة ه است وگرنه انا الیق چگ نه گ يد؟ حق

منص

عالم وح ناا اگر غرق

کجا و انا کجا؟ اين انا چاست اين حرف چاست؟ و

ب م حرف کی گنجادمت الف کی گنجادمت ن ن کی گنجادمت گفت :خدا يكی
است؛ گفنم :اکن ن ت
ذ هام

ا چه؟ چ ن ت

عالم تفرقهامت صد هاا ذ هامت هر

عالمها پراکندهت پژمر هت فرو فسر هام .او خ

هستت ت

هستت وج

قديم او ا

ا چه؟ چ ن ت ناسنیت الفقر فخرم (.)000 :4009

اگرچه اين سخنت چه با مبا م معرفنی قديم چه معاصرت میت اند نقض ا ؛ اما
اشجةله ايرا هام نا يک عا ف بر عا فی يگر با
خ اجه عبداهلل انصا م اعنقا حالج به حال اتیا ا

حال اتیا است.

نقلق لی مسنقام اش قاضی-

ام که حكم مرگ حالج ا ا ه استت با تعبار « ع م خدايی» نقل میکند .اين سخن
بااينكه ظاهرم جانب ا انه ندا ت میت اند بنابه وجاهت اوم بهاكلی خفاف علاه
حالج بااد« :ابلی شير ا وم باش اسنا گفت‘ :اولم ننهک عن العالةان’ آن قاضی که
وم ا بكشنه ب

يعنی فرم  :او ع م پاغامبرم میکر و اين ع م خدايی میکند»

(.)047 :4012

يگر م ض ع تاب اكنانهام که

نك هز و به حاااه انی حالج مطرح ادهت

سخنی مبننی بر معا ضة حالج با قرآن است .اين سخن هم اگر ست باادت برآمده اش
تلقی اتیا اش جانب حالج است که بنابه ادت گسناخی مند ج
اش عرفا هم م

آنت اش طرف برخی

طعن ضةنی واقع اده است« :عةرو عثةان مكیت حسان منص

ا

يد چاام مین ات گفت :اين چاست؟ گفت :قرآن ا معا ضه میکنم» (قشارمت :4034
.)139
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افاونبر طعن هايی مبننی بر اتیا و فروعات آنت م ض ع يگرم که

گفنا

حالج به سیر و جا و و

برخی اش عرفا

قالب گفنةان طر سامان هی ادهت اننسا

بهکا گارم آن

جهت تعالام ص فاانه و عا فانه است .سلةی با نقل مطلبی به ارح

ذيل اين امر ا به گفنةان طر وم میافاايد:
اسةعالبن احةد حارم اش اب عبدالرحةن سلةی و او اش ماين نقل کر ه که گ يد:
حسانبن منص ا يكی اش سفرهايز يده به او گفت :به کجا وان هسنی؟
گفت :به هند تا سیر و جا و يا گار و با آن مر

ا به خدا ع ت کنم

(4020ق.)201 :

باوج

تاب اكنیهام فراوان و منن عِ مننسب به حالجت گفنةانساشم طر اش ن ع

نظم اكنی ينی ت ارعی

با

ومت چه اش منظر بسامد و چه تن عت چندان چشةگار

ناست .اايد لال آن هةس يی عا فان گاا شن يس با آنچه
میا دهت بااد .اش س م يگر آن مقدا هم که

ظاهر تاب اكنی تلقی

اين بخز به آن ااا ه ادت حاوم

م ضعگارم تند ناست .جا طعن هسنی ت معرفتاناخنی اةست

بقاة م ا

گاا شن يسان م ا غارمقب ل ا بدون م ضعگارم آاكا نقل کر هاند .اين امر حاکی
اش آن است که حالج اش منظر ينی ت ارعی

تلقی عرفام گاا شن يس بهحاااه

نرفنه است.
 .2-9-2-3نظمشکنی فرهنگی ل عرفی

هر اكل اش گفنةان

بسنرم فرهنگی ت عرفی اكل میگار  .اين بسنر بهمثابة سنتِ

آن گفنةان تلقی اده و بر مدا ن عی انضباط اسن ا است؛ بهط م که عايت کر ن
يا نكر نِ مناسبات انضباطی مذک

بر فرايند حفظ يا طر کنشگران مننسب به آن

گفنةان تأثارم مسنقام ا  .گفنةان عرفانی منعا ف با عايت م اشين ارعی و با
گرايز هام تشرعی حاوم عناصر انضباطی شيا م است که عدول اش هرکدا مةكن
است نظماكنی فرهنگی ت عرفی گفنةان عرفانی تلقی ا .

گاا شهام تذکرهام

ِ افشام اش و تغاار پار يا اسنا

سناويا پرسز يا طعن

عرفا

با

حالجت و م

واقع اده است.
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حفظ اش و عد افشام آن يكی اش اصلیترين عناصر انضباطی است و هةة سالكان
مدا به عايت آن ت صاه میا ند؛ به ط م که برمال کر ن آن خروج اش حلقة خ م
میس

میا  .بر هةان اسا ت مسنةلی بخا م بر حالج خر ه گرفنه که چگ نه به

خلق اعنةا کر ه و سرّ ا با ايشان گفنن وا اانه است« :چ ن نفس ا بر ي ا
اعنةا

وا نداانی سرّ ا بر خلق اعنةا کی وا اانی؟» (.)434 :4012

خ اجه عبداهلل انصا م هم ضةن اما و پاش ا انسنن حالجت بر افشام اش اش
جانب وم خر ه گرفنه است« :ااخاالسال گفت :وم اما است اما به هرکس میگفت.
بر ضعفا حةل کر و بر اريعت سپر  .آنكه افنا وم ا به آن سبب افنا » (.)041 :4012

هة آو ه است:
ااخاالسال گفت :آن کشننت حالج ا نقص است و عق بتت نه کرامت [ ]...اگر
وم تةا ب م و انصاف خلق ک اادم وم ا آن نب م و وم ا
که سخن با اهل سخن بايد گفت تا سرّ آن آاكا نش

ومان نظماكنی فرهنگی ت عرفی مننسب به حالج

آن گناه ب

(هةانت .)024

گاا شهام تذکرهام عرفات

با م ض ع جابهجايی و تغاار اسنا مطرح اده است .هج يرم پس اش نقل ماجرام
تغاار پار و اسنا اش جانب حالجت نناجة آن عدول ات با اسننا به سخن ابلیت مرگ
وم انسنه است:
وم ابندا مريد سهلبن عبداهلل ب

و بی سن م برفت اش نا يک وم به عةروبن

عثةان پا ست و اش نا وم بی سن م برفت و تعلق به جناد کر ت وم ا قب ل
نكر بدين که ابلی گفت :من و حالج يک نظر اانام جن ن مرا نجات ا و
عقل او وم ا ناب ساخت (.)494 :4013

اين فنا حالج

وايت خ اجه عبداهلل انصا م بهاكلی يگر باشنةايی اده

است  .انصا م بر اين باو است که امنناع حالج اش اسنا سبب اد چا نفرين وم
ا « :وم بر حالج نفرين کر و گفت :الهی کسی برو گةا که ست ببر و پام ببر
و چشم بكشد و بر ا کند .آن هةه به آن به وم ب
.)047

و به عام اسنا وم» (:4012
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با اين وصفت هةس با ق اعد فرهنگی ت عرفی برساشند سنت عرفانی و عناصر
آنت حالج

انضباطی مند ج

تلقی عرفام گاا شن يس با و م ض ع افشام اش و

تغاار پار و اسنا بهاكلی نةا ين اش نظم فرهنگی ت عرفی خا ج اده و هةان امر
گههايی اش طعن ا بهس م وم س ق ا ه است.
 .2 -2 -3مشروعی زدایی پنهان :حذف و پوشیدهگویی

کنا مشروعاتش ايی آاكا که
هم وج

ا

که مبنام طر

باشنةايی هةان است که

ا بر نگفنن يا کمگفنن بنا کر ه است .اين اكل اش

تعبار تئ ون ايک

( )14 :4090آمده است .ماشل ف ک
«کسی حق ندا

قالب ان اع نظماكنی مطرح ادت ن ع پنهان آن
قالب «نكات مثبت آنها ا نگ ياد»

با طر اش ن ع امنناع يا کمگ يی چنان میگ يد:

هةهچاا ا بگ يد؛ اش هةهچاا

هةه اوضاع و اح الی حرفی باند.

هرکسی نةیت اند اش هر م ض عی سخن بگ يد» ( .)40 :4030سا ا مالا هم با اسننا به
بخشی اش کنا

نظم ااااء ف ک ت بیث امنناع بهمثابة طر ا چنان ص تبندم میکند:

«گفنةان اش طريق آيانهايی میدو میا

که اةا افرا م ا که میت انند ان اع

خاصی اش پا هگفنا ها ا بر شبان آو ندت میدو میکند» (.)94 :4033

مشروعات ش ايی پنهان اش حالج

اين بخزت

ذيل و عن ان حذف و پ اادهگ يی بر سی می-

ا .
 .9-2-2-3حذف

حذف هةچ ن مؤلفهام گفنةانی

تقابل با اظها و يكی اش ويكر هام ساخنا م

ا تباط با مشروعاتش ايی پنهان است (يا میةدمت .)13 :4039

وايتهام

تذکرهن يسانت فرايند قب ل و مشروعات ساشم خص ص حالج بسامد باشنرم اش عد
پذيرش و طر وم ا  .آن سنه اش اويان که فرايند طر

ا بهکا گرفنهاندت به

پ اادهگ يی و گاهی حذف وم آو هاند.
کالبا م

النعرف نامی اش حالج نبر ه است؛

حالی که النعرف يكی اش من ن

اصلی عرفانی است .حذف نا حالج و ذکر نكر ن آن

کنا اسامی يگر عا فان
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طر ِ وم انجا اده است .اگل هم بر نكنه

صیه میگذا :
کنا

النعرف تألاف عالِةی نظريهپر اش ناست؛ بلكه اثر يک میدث است؛ چه

کالبا م میدث ب  .تعالام او بر اق ال مشايخ مبننی است .اوضاع سااسی و
اجنةاعی عصرت مؤلف ا ناگاير کر م ضعی میناطانه اخناا کند :هرچند که
حالج هةپام جناد اخصات اصلی کنا

اوستت عالقة ص فاه مبنی بر اينكه

اص لگرا و استکاز اناخنه ا ندت کالبا م ا بر آن اانه است که اش حالج
م

به اسم و سم نا نبر ؛ شيرا که او اخصانی ب

اعنراض که سرانجا ناا

بهقنل ساد (.)410 :4079

اب طالب مكی ناا
اين کنا

ق تالقل

ت اه حذف ا

حالج برگايده است.

با

بااينكه سخنان و گاا شهام شيا م اش بساا م اش عا فان نقل ادهت نامی اش

حالج بر ه نشده است .با ت جه به اهرت و تأثار حالج

ناام عرفان ايرانی ت

اسالمیت بیت جهی مؤلف به اق ال حالج و نااو ن نا وم عامدانه مینةايد؛ عةدم
که با اخصات فقاهنی اب طالب مكی بیا تباط ناست.
 .2-2-2-3پوشیدهگویی و مالهولسازي

برخی اش اويان وايت حالج با مجه لگ يی

اننخا

نها ها و گاا ههام وايتت

ن عی اش طر يا ستکم عد قب ل ا بهکا گرفنهاند« .تشخصش ايی» اكلی يگر اش
مشروعاتش ايی پنهان است (يا میةدمت  .)74 :4039کالبا م

النعرف برخی اش سخنان

حالج ا اش شبان اوم مجه ل با عن ان «يكی اش با گان» نقل کر ه است؛ بدين ترتابت
ست به ن عی پنهانساشم ش ه است.
اةس تبريام ناا ت عالوهبر اعنراض آاكا که پازتر ذکر اد ت با بهکا گارم
فاعل مجه ل « يگران»ت بهجام حالجت طرف ا ان وم ا بهحاااه می اند .او تل يیاً
کسانی ا که حكايت به ا آويخنن حالج ا برجسنه کر هاندت « يگرم» نا نها ه و
بدين ترتابت اين جةاعت ا اش حلقة گفنةان خ ماش بارون کشاده است؛ اگرچه
با گانی هةچ ن عطا ت خ اجه عبداهلل انصا م يا هج يرم بااند .هةچنان اين
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حكايت ا ناپذيرفننی و سر ا شيابی کر ه و بر اين باو است که يخ اش اين کال
میبا :
قصة حالج که اين يگران

چنانکه

شبان انداخنهاند که يخ اش آن میبا  .آن

حكايت اش کسی خ ش آيد که هةان حال ا ت حكايت میکنند که چ ن وم ا
برآويخنند فرمان اینگان ب

که هر يكی اش اهل بغدا سنگی شنند (.)044 :4009

جامی هم با بیاعننايی و عد م ضعگارم
گفنةان خنثی ا نشان ا ه است .وم به اين منظ
بر ه است .جامی

وايت حالجت اكلی اش پ اادهگ يی و
اش خالصهگ يی و فشر هساشم بهره

واينز اش حالجت به باشگ يی برخی اش وايتهام تذکرهن يسان

منقد به اخنصا بسنده کر ه است« :اش طبقة ثالثه است .کنات وم اب الةغاث اش باضام
ب ه که اهرم است اش اهرهام فا

فا

مجه لگ يیهام مذک
مذک

» ( .)410 :4090هةة م ا

پ ااده يا

حاوم اللتهام ايدئ ل ژيک ضةنی است که گاا شن يسان

برمبنام آنكه حالج ا بهحاااه اندهاند.

 .4نتیاله
با

شندگیت کنزهات گفنا و وضعات عرفا گاا شهام منعد م اش جانب خ

عرفات عالةان ينی و ساير گاا شن يسان بهص ت منظم
به اكل پراکنده

قالب ن عی طبقهن يسی يا

حد يک يا چند ا جاعت نقل و وايت اده است .فراتر اش معرفی

صرف افرا ت کا کر اصلی اين گاا شها مشروعاتبخشی به اخصاتهام عرفانی
م

نظر يا مشروعاتش ايی اش برخی يگر است؛ به هةان لال جنبة گفنةانی

پی نگساشم اين گاا شها بنابه نقز آنها

ت لاد و واج واقعاتها اش س ية فرمی

ت انسجامی میض اللنةندتر و قابل تأملتر است.
گاا شهام تذکرهام مند ج
واقعاتهام برساخنه

با

پانا ه کنا

اين ن انا ت با بر سی

تذکرهام و غارتذکرهامِ عرفانی

حالج اش منظر ن ع م ضعگارمت م ض ع و اليل آن

سه سنه ص تبندم اد :سنة اول کامالً اش حالج فاع کر هاند و گاا شهايشان
بر ا ند گفنةان قب ل و مشروعاتبخشی

قالب اننسا

ان اع اقندا سننیت

اخصی و عقالنی ت قان نی بههةراه ا شيابی اخالقی مثبت و اسط هساشم با فروعات
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آنهاست .اين سنه اش گاا شن يسان بر اين م ض عات و می ها تةرکا کر هاند:
يكساننةايی ساخنا کنزها و وضعات حالج با سنتهام اسالمی و فنا پاامبر
(ص)ت معذو نةايی وم به لال غلبة حال عرفانیت اسننا به فاعاههام عرفام نامی اش
ومت اسنداللهام معرفنیت هةس نةايی حالج با اخالق اسالمی و ا شيابی مثبتت
اننسا

کرامت به وم و م ا م اش اين ست .مسنةلی بخا مت وشبهان بقلیت

عانالقضات هةدانیت اها الدين سهرو م و عطا اش اين سنهاند .سنة و که ذيل
گفنةان طر و مشروعاتش ايی طبقهبندم ادهاندت اامل کسانی هسنند که برخی اش
آنها ت جا اةس تبريام ت

گاا شهام خ

نظماكنی اعماش ين ی ت ارعی يا فرهنگی ت عرفی

بهص ت آاكا اكلی اش ان اع
با

آاكا گاا شن يس آو هاند که هةان عد م ضعگارم

حالج ا بدون م ضعگارم
مقابل امر منفی میت اند

سخنان آنها ا بهمثابة اكلی اش طر و مشرعاتش ايی بنةاياند .سخنان اينان اامل
اننسا

ا عام اتیا و اطح انا الیقت تةايل به جا وت افشام اش و تغاار پار به حالج

است .برخی ناا با اَاكالی اش حذف و پ اادهگ يی فقط ااا اتی گذ ا به حالج اانه
و اش آن گذانهاند .اةس تبريام گاهی آاكا ا و گاه با مجه لنةايیت قشارم با عد
م ضعگارمت جامی با پ اادهگ يیت و کالبا م و اب طالب مكی
م ضعگارم و
هسنند که

م ا م با عد

م ا م با حذف جاو سنة و بهاةا میآيند .سنة س
اغلب م ا

بهاا

م ا م هم گاا شهايی

کسانی

سنة نخست به فاع اش حالج پر اخنهاند؛ ولی

قالب ان اع نظم اكنی

نقل کر هاند که هةان امر سبب میا

با حالج ا بدون فاع اش وم

تا آنان ا گروه بانابانت البنه منةايل به سنة

اولت بنامام .عبدالرحةان سلةیت خ اجه عبداهلل انصا م و هج يرم

اين سنه می-

گنجند.
با نگاهی به اين مقدمات میت ان گفت اول اينكه جهان معرفنی ت ايدئ ل ژيک
گاا شن يسان

باشنةايی وايت حالج يا برساخت واقعات يا واقعاتهام شندگی

وم مؤثر ب ه است .هةانقد که عطا قلند م اش حالج فاع میکندت طباعی است که
اب طالب مكی فقاه با حذف اش وم عب
بانابان عةل کند .و اينكه

کند يا خ اجه عبداهلل انصا م عااق ت مفنی

برساخت وج ه شندگی حالج

نا عرفا غلبه با
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گفنةان قب ل است .س
با

اينكه آن ص تها و م ض عاتی که بهمثابة گفنةان طر

حالج معرفی ادت بهمعنام واقعی طر ناست؛ جا

م ضعگارم آاكا اةس تبريام ت
ا

وج

م

م نا

ت

هاچکدا اش م ضعگارمها نه اعنراضی آاكا

و نه معرفتاناسی عااقانة حالج بهط

وان م

طعن واقع اده

است .آنچه ذيل عن ان گفنةان طر و مشروعاتش ايی اش حالج آمده استت میت ان
ن عی خر ه گارم غارمسنقام بر برخی اش فنا هام غارمیناطانة حالج يا کنزهام
مننسب به وم فرض کر .
پینوش ها

 .7گاا شهام تذکرهام گاه

کنا هايی با ساخنا تذکرهام و گاه

1.Van Dijk Theo
2. Max Weber
3. Pierre Bourdieu
4. Theo Van Leeuwen
5. Mary Douglas
6. Michel Foucault
کنا هايی که الگ م تدوين

آنها تذکرهام ناستت آمده است؛ برام مثال تذکرةاالولاام عطا و تةهادات عانالقضات با هم
قاا ا .
 .3ذکر چند نكنه ضرو م است :يكی آنكه اين مقاله فقط به گاا شهام تذکرهام عرفانی ا جاع
اده است .و اش ماان گاا شهام تذکرهام با حالجت بنابه گرايزهام مخنلف ماان عرفات
تقريباً به آ ام نةايندگان هةة گرايزها اسننا اده است؛ اگر

يک طرف عطا قرا

ا ت اش

طرف يگر اب طالب مكی با گرايز فقهی هم هستت بانابان آنها خ اجه عبداهلل انصا م هم
هست .س اينكه جامعة آما م واقعی اين ن انا باز اش  21اثر ب که به لال اباهت
م ضعگارمها و عايت حجم مقالهت به پانا ه کنا

میدو اد.

منابع
 ابراهاةی ينانیت آ شوت میةدکاظم ي سفپوايت شندگی و مرگ حالج
 .7ش .42صص 7ت .02

و علارضا ناك يی (« .)4090تیلال اننقا م

گفنةان انقالبی» .فصلنامة ا باات عرفانی ( انشگاه الاهرا).
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 اگلت ناا (« .)4079تذکرةاالولااهام عطا و جامیت تداو ن انههام بناا م تص ف».ترجةة عبدالةیةد وحبخشان .معا ف .ش .0صص 413ت .497
 انصا مت خ اجه عبداهلل ( .)4012طبقاتالص فاه .تصیاح میةد سرو م اليی .تهران :ت -ان

.

اناد فت لالی (« .)4034بر سی ان اع ا بی تذکرةاولااء برمبنام تذکرةاالولاام عطا ».

معا ف .43 .ش .2صص 440ت .423
 ايرانیت نفاسه و ماال جعفرپ ( « .)4091ويكر هج يرم به حالج با تأملعرفانی (گ هر گ يا).

کشفالةیج » .پژوهزهام ا
 با تت والن ( .)4031اسط هت امروش (گايدهام اش مجة عة مقاالت اسط هاناسیها). .44ش .2صص 424ت .400

ترجةة اارين خت قاقاان .تهران :نشر مرکا.
 بقلیت وشبهان ( .)4011عبهرالعااقان .تصیاح هنرم کربان و میةد معان .تهران:من چهرم.
 تتتتتتتتتتتت ( .)4070ارح اطیاات .تصیاح هنرم کربان .ترجةة عاسی سپهبدم .تهران:طه م.
 ب ونت ية ن و فرانس ا ب يك ( .)4031فرهنگ اننقا م جامعهاناسی .ترجةة عبدالیسانناکگهر .تهران :فرهنگ معاصر.
-ب

ي ت پیير ( .)4034نظرية کنز .ترجةة مرتضی مر يها .تهران :نقز و نگا .

 ب مت فا نا ( .)4090مقدمهام بر انساناناسی ين .ترجةة مهر ا عربسنانی .تهران :نقدافكا .
 تبريامت اةسالدين میةدبن علی ( .)4009مقاالت اةس تبريام .تصیاح و تیشاه ومقدمه احةد خ ان يس (عةا ) .تهران :عطايی.
 -ت ماافسكیت ب يس ( « .)4031ونمايگان»

نظرية ا باات :مننهايی اش فرمالاستهام

و  .گر آو م ترجةه به فرانسه تاوتان ت و وف .ترجةة عاطفه طاهايی .تهران:
اخنران.
 -جامیت عبدالرحةن ( .)4090نفیاتاالنس من حضراتالقد  .بهک از میة

عابدم.

تهران :اطالعات.
 سلةیت اب عبدالرحةن میةدبن الیسان (4020ق) .طبقاتالص فاه .تیقاق و تعلاق عطامصطفی قا  .لبنان :ا الكنب العلةاه.
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 سهرو مت اها الدين ( .)4070ع ا فالةعا ف .ترجةة اب منص بن عبدالةؤمن اصفهانی.بهاهنةا قاسم انصا م .تهران :علةی و فرهنگی.

 عابدمت میة (« .)4072تذکرةاالولاام عطا و طبقاتالص فاه سلةی» .مجلة انشكدا باات و عل انسانی تربات معلم .ش 2و  .0صص 17ت .31
 عطا ناشاب مت فريدالدينمتیةد ( .)4092تذکرةاالولااء .تصیاح متیةد اسنعالمی .تهران:شوا .
 غاالیت احةد ( .)4071مجة عة آثا فا سی .بهاهنةا احةد مجاهد .تهران :انشگاه تهران. فرکالفت ن من ( .)4039تیلال اننقا م گفنةان .ترجةة فاطةه اايسنه پاران و هةكا ان.تهران :فنر مطالعات و ت سعة سانه.
 ف سنرت ا وا م گان ( .)2107جنبههام مان .ترجةة ابراهام ي نس .تهران :امارکبار. ف ک ت ماشل ( .)4030نظم گفنا  .ترجةة باقر پرها  .تهران :آگه. قشارمت عبدالكتريمبن ه اشن ( .)4034سالة قشاريه .ترجةة اب علی حسنبن احةدعثةانی .تهران :علةی و فرهنگی.
 کالبا مت اب بكر میةد ( .)4074النعرف .بهک از میةدج ا اريعت .تهران :اساطار.و ويلاا ک لب ( .)4030فرهنگ عل اجنةاعی .بهک از میةدج ا
 گرلدت ج لاشاهدم .تهران :ماشيا .

 -لانتوِلتت ژپ ( .)4094سالهام با

گ نهاناسی وايت :نقطة يد .ترجةة علی عباسی

و نصرت حجاشم .تهران :علةی و فرهنگی.
 مسنةلی بخا مت اب ابراهام ( .)4010ارح النعرف لةتذهب اهل النتص ف .تصیاح میةدوان .چ .2تهران :اساطار.

 مكیت اب طالب ( .)4090ق تالقل مالات سا ا ( .)4033گفنةان .ترجةة فناح میةدم .شنجان :هاا س . وبرت ماکس ( .)4034مفاهام اساسی جامعهاناسی .ترجةة احةد صدا تی .تهران :نشر مرکا. ون ايکت تئ ن ( .)4090ايدئ ل ژم و گفنةان .ترجةة میسن ن بخت .تهران :سااهرو .تیلال گفنةان سااسی.
 ونلا ونت تئ (« .)4091ساخت گفنةانی مشروعاتساشم» .ترجةة مهدم افنخا  .قم :آيت ااراق.

گر آو م و ترجةة امار ضايیپناه و سةاه ا کنی .تهران :تاسا.

 -هج يرمت اب الیسن ( .)4013کشفالةیج

 .تصیاح ژوک فسكی .تهران :طه م.
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