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 چکیده
بازنمایی و توانایی متون ادبی در بازنمایی رخدادهای تاریخی از دیرباز در مطالعات  مفهوم

ای است که روند داستانی شدن رخدادهای تاریخی نکتهادبی مورد توجه قرار داشته است. 

باید در بررسی حکایات تاریخی مورد توجه قرار گیرد. حکایاتی با محوریت رویدادها یا 

اند و از عناصر جادویی، های تاریخی که تاریخ را به شکل دیگری عرضه کردهشخصیت

 ۀارائ روازایناند. ای در بازنمایی رخدادهای تاریخی بهره بردهوار و اسطورهمعجزه

فرایند داستانی شدن روشن کردن  منظوربههای متون عرفانی یتاندازی تازه به حکاچشم

توان ذکر حالج را میای دارد. ها، اهمیت ویژهاین رویدادها و ادبی شدن این شخصیت

یک رویداد تاریخی و بازاحیاء یک شخصیت تاریخی  ۀموفق بازنمایی ادیبان ۀنمون عنوانبه

بازنمایی عطار از سرگذشت او به یک اثر هنری  که در یک متن عرفانی در نظر گرفت

پس از اشاره به جایگاه مفهوم تاریخی آن تبدیل شده است. در این نوشتار  ۀمستقل از جنب

بازنمایی در مطالعات ادبی و بررسی بازنمایی هنری رویدادهای تاریخی، با ارائه تعریفی از 

ء عطار پرداخته شده االولیاتذکره بندی و تحلیل این حکایات درحکایت تاریخی، به طبقه

گیری از رویدادهای حاصل از این نوشتار گویای آن است که عطار با بهره ۀنتیجاست. 
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 مقدمه

تقلیدی هنر را، از  ۀدانستند با این تفاوت که افالطون جنبافالطون و ارسطو هنر را تقلید واقعیت می

شناسانه داشت. آنچه در آراء ارسطو تحت عنوان منظر اخالقی نقد کرد اما ارسطو به آن نگاه زیبایی

تقلید دارد و بازنمایی معادل مناسبی  تر ازمطرح شده است، مفهومی وسیع( mimesis)میمیزیس 

گیرد، هرچند ممکن است برای آن است. در بازنمایی، دگردیسی و بازآفرینی واقعیت صورت می

های حقیقی تنها به قصد هایی از آن با واقعیت موجود شباهت داشته باشد اما استفاده از گزارهجنبه

 کارگیریبهمستند جلوه دادن اثر ادبی است. نویسنده با گزینش واقعیت موجود و تصرف در آن و 

توانیم ویدادهای تاریخی را میر ۀکند. بازنمایی ادیبانعنصر تخیل، واقعیت جدیدی را خلق می

های تاریخی بعد از کار مورخ در نظر بگیریم که با سندیت و کشف قانونمندی ۀمرحل عنوانبه

ها و تفسیرهای شخصی، ثبت واقعیت دارد و اثر او حتی با فرض تأثیر پذیرفتن از داوری سروکار

 ء،االولیاتذکرهل عطار در است؛ برای مثا بررسیقابلاست. حکایات متون کهن از این منظر 

میان حکایات تاریخی ها روایت نکرده است و رویدادهای تاریخی را مطابق با واقعیت تاریخی آن

هایی وجود دارد. هدف اصلی نوشتار در این اثر با رویدادهای مفروض تاریخی تفاوت شدهنقل

این رویدادها در  ۀبازنمایی ادیبانحاضر بررسی طرز برخورد عطار با رخدادهای تاریخی و چگونگی 

 .ء استاالولیاتذکره

مبحث  ۀروش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است؛ به این صورت که پس از اشاره به تاریخچ

این مفهوم، تعریفی از آن ارائه شده است. سپس منظور خود را  ۀبازنمایی، با در نظر گرفتن محدود

ایم و با توجه به آن، به تعریف حکایت تاریخی ح دادهاز بازنمایی هنری رویدادهای تاریخی شر

نخست نوشتار، تحلیلی از ذکر حالج  ۀایم و در پایان بر اساس مبانی نظری مطرح شده در نیمپرداخته

 یک رویداد تاریخی ارائه شده است. ۀای موفق از بازنمایی ادیباننمونه عنوانبه

 پژوهش ۀپیشین

های عرفانی صورت گرفته است. تحلیل ساختاری و محتوایی حکایت ۀهای فراوانی در حوزپژوهش

های عرفانی قدسیه رضوانیان اشاره کرد. توان به کتاب ساختار داستانی حکایتاین آثار می ازجملۀ

المحجوب، اسرارالتوحید و های عرفانی را در کشفایشان در اثر خود ساختار داستانی حکایت

در بخشی از پژوهش خود به بررسی  ازجملهاند و ا یکدیگر مقایسه کردهء، بررسی و باالولیاتذکره

اند که البته رویکردشان با این نوشتار متفاوت است. در باب های همانند پرداختهبینامتنیت در حکایت
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 سلطان ۀدربار معنوی مثنوی از داستانی واکاوی ۀتوان به مقالحکایات تاریخی متون عرفانی می

فرخی اشاره کرد.  یزداناز  عرفانی( متن یک از داستانی تاریخیِ )بازخوانی خوارزمشاه محمد

 و پرداخته خوارزمشاهی ۀبرافتاد سلطان مورد در موالنا روایت خاص هایجنبه بررسی بهایشان 

اند. محمد ارزیابی کرده آن سرایش روزگار سیاسی و تاریخی لحاظ به را عرفانی داستان این

های روایی ای با عنوان از روایت تاریخی تا روایت داستانی به بررسی سرچشمهنیز در مقالهپارسانسب 

های ممتاز مثنوی را در مقایسه با سایر اند و ویژگیحکایت مرد گریزان در مثنوی موالنا پرداخته

 اند.روایات این حکایت برشمرده

ستان سبک خاص دا و تمایز آن با دیگر آثار عرفانی در ء االولیاتذکرهپردازی عطار در در باب 

سیمرغ ها مباحثیاین پژوهش صدای بال  شود:  سین زرین دیده  از  گزارش چهارکوب، از عبدالح

در این  شدهدرجهای . دیدگاهموالئی سرورء از بابک احمدی، بر ترنج آرزو از محمد االولیاتذکره

اند، اما عالوه بر تفاوت رویکرد، هیچ کردهمسائلی را پیرامون حکایات تذکره روشن  درستیبهآثار 

 اند.جداگانه و مبسوط به موضوع این نوشتار نپرداخته طوربهاز یک این آثار 

 یونان ۀبازنمایی در فلسف ۀمسئل

 کردن تقلید معنای به (mimeisthai) ۀبرگرفته از واژ (mimesis) میمزیس کهن یونانی لغت

اند اسالمی اغلب این اصطالح را به کالم مخیل ترجمه کرده ۀدانشمندان و شارحان دور است.

با دقت در . اندبرده کار آن به برای را محاکات و تقلید معادلفن شعر  مترجمان معاصر کهیدرحال

وی نبوده است، بنابراین محاکات در معنای  موردنظرشود که تقلید سطحی آراء ارسطو روشن می

اگر به توضیحاتی که مؤلفان اسالمی و »را بیان کند و  معنایی میمزیستواند وسعت تقلید کردن نمی

 ۀشود که حوزدانسته می یخوببهاند توجه کنیم، شارحان عربی آراء ارسطو در این باب آورده

  representationتر است و شاید تخییل ومفهومی کلمه از محاکات در معنای لغوی وسیع

باشد، زیرا مقصود ارسطو نوعی ظهور و انعکاس تصویری طبیعت، یا تر از آن تعبیرات دیگر مناسب

یان و کلمات شاعر است ذهنی شاعر و ظهور و نمود آن خیال از رهگذر ب ۀجهان خارج است در پرد

 .(29:1383،یکدکن یعیشف) «در خواننده

برد و با افالطون نخستین کسی بود که اصطالح میمزیس را در بررسی آثار ادبی و هنری به کار 

جمهور، به شکلی مبسوط در کتاب دهم وجوه منفی تقلید و  ۀذکر مقدماتی در کتاب سوم رسال
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های روایی به سه دسته روایت ساده، شیوه ازلحاظوی اشعار را روایت تقلیدی را نقد و بررسی کرد. 

 شد قائل فاوتت روایت تقلیدی و روایت ساده روایت تقلیدی و تلفیقی از این دو تقسیم کرد و میان

 تقلید از عاری بیانش و گویدمی سخن خود صدای با شاعر نخست نوع در .(128:1353 )افالطون،

 تقلید بپردازد، ماجرا بیان به هاآن زبان از و کند پنهان قهرمان پشت را خود شاعری اگر است، اما

تراژدی و کمدی دیده کند. این شیوه از دید او در اشعار می منحرف را ماجرا اصل یعنی کرده،

روایی تلفیقی، مختص اشعار حماسی است. افالطون دو شیوه  ۀشود. نوع سوم روایت؛ یعنی شیومی

های های تراژدی و کمدی در قالب شخصیتنمایش»داند: روایی تقلیدی و تلفیقی را مضر می

این تقلید تا بازنمایی وجوه منفی این قهرمانان نیز پیش  کهینحوبهکنند، نمایشی از قهرمانان تقلید می

 )ژیمنز، «های روایی محض جانشین کردهای نمایشی را با شیوهبنابراین، باید شیوه ؛رودمی

 طریق از او دید از که بود خطری این دو شیوۀ روایی، رد در افالطون اساسی دلیل .(197:1390

وی در آغاز کتاب دهم با طرح نظریه  .شدمی جوانان متوجه ناشایست هایشخصیت تقلید و بازنمایی

نقد ماهیت غیرحقیقی و تقلیدی هنر  ۀساخت تخت، مقدماتی دربار ۀگیری از مثالی دربارمُثُل و بهره

کنند آنچه از آن تقلید می ۀنقاشان، شعرا و دیگر هنرمندان مقلد دربارآورد. از دید افالطون فراهم می

ترین و بهترین تصویر یا شعر باشد، اعتقادی درست ندارند و حاصل کار آنان حتی اگر دقیقدانش و 

ا جزء متفکر روح آدمی تواند ارتباطی بای تصنعی و سه مرحله دورتر از حقیقت است و نمیسایه

 .(517:1353افالطون، )داشته باشد 

با او در رسالۀ فن شعر . کردمطرح  را شناسانهدر تقابل با نقد اخالقی افالطون، نقد زیبایی ارسطو

 تقلید اهمیت ریتم، و هماهنگی توازن، به او طبیعی نیاز و انسان روح و ذهن تقلیدگرِ تأکید بر طبیعت

در باب کرد.  ارزیابی مثبت احساسات و عواطف بر را اشعار از دسته این تأثیر رساند و اثبات به را

تقلید ارسطو نیز همانند افالطون قائل به سه طریق است، با این تفاوت که  ۀطریق برحسبانواع شعر 

 جهتازاینداند و کند و آن را مغایر با ماهیت تقلیدی شعر میارسطو بیان مستقیم شعرا را نقد می

های داستان به بیان ماجرا پرداخته او از زبان شخصیت چراکه، دهدمیهومر را بر دیگر شعرا برتری 

 .(168: 1337)ارسطو،  است

دیگری است که در فن شعر به آن پرداخته شده  ۀماهیت ارتباط میان ادبیات و واقعیت مسئل

کند که . ارسطو با تأکید بر این نکته که حقیقت در شعر از حقیقت واقع جداست، اشاره می1است

انکه گفته شده است و یا کنند؛ یا چنانکه بوده و هستند، یا چنشعرا وقایع را به سه صورت تقلید می
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اگر شعری را به علت آنکه با حقیقت واقع مطابق »گیرد: چنانکه باید باشند و از این گفتار نتیجه می

 «نانکه باید باشند نمایش داده استتوان گفت که شاعر، امور را چنیست، مورد انتقاد قرار دهند، می

 .(176)همان: 

که  های تاریخیبیات و تاریخ از منظر برخورد با گزارهارسطو با بررسی ماهیت ارتباط میان اد

فرق میان شاعر و مورخ در آن نیست »نخستین بار در آراء او مطرح شد، شاعر را بر مورخ برتری داد: 

... فرق در این است که مورخ از اموری که واقع گوید و دیگری به نثرکه یکی به نظم سخن می

 .(83)همان:  «نمودهاموری که وقوعشان ممکن میگوید و شاعر از اند سخن میشده

به همین دلیل است که در داستان با حقایق کلی و در تاریخ با وقایع خاص و جزئی مواجه  

، وقوع امکان ضرورتِ یا احتمال حسببههایی است که شویم. منظور از حقایق کلی گزارهمی

ها را به همان شکلی که گیرد که مورخ آنبرمیهایی را در شوند اما وقایع جزئی گزارهروایت می

، مورخان را ملزم به حفظ توالی حوادث واقعی مسئلهکند، این اند روایت میدر عالم واقع رخ داده

معضل حوادث واقعی در زندگی انسانی این است که معموالً فاقد یکپارچگی و اتفاق » کند ومی

 درنتیجهافتند؛ برخی و به دنبال آن وقایع دیگری اتفاق می دهندمینامرتبط رخ  ۀاست. چندین واقع

یابند و بسیاری دیگر نه. توالی حوادث واقعی معموالً نظیر پیرنگ فرعی وقایع دیگری وقوع می

  .(45:1384)هرست هاوس، «راست که نه محتمل و نه ضروری استماج

نویس در نقش راوی برای تاریخ ماهیت رویدادهای تاریخی نظم و انسجام ندارد و دیگربیانبه

نکته  آغاز و میانه و پایان دارد. خودخودیبهداستان  کهدرحالیسازد، آن آغاز و میانه و پایانی بر می

گردد به نقش تخیل دیگری که از دیدگاه ارسطو سبب تمایز روایت داستانی و روایت تاریخی می

تر به فلسفه و ارزشمندتر از ارد ارسطو شعر را نزدیکبا استناد به این مو گردد.در آثار هنری باز می

پردازد که کلیّت تر است، زیرا بیشتر به اموری میتر و عالیشعر از تاریخ فلسفی»تاریخ دانسته است: 

 .(84: 1337)ارسطو، «دآورتاریخ بیشتر ذکر امور فردی را به میان می کهدرحالیدارند،  عمومیتو 

 تعریف بازنمایی

 2سازی و تقلید به کار بردتر از شبیههای ارسطو که بازنمایی را در مفهومی وسیعاستناد به گفتهبا  

 توانیم دو شرط اساسی برای تعریف این اصطالح در نظر بگیریم:می

 گیرد.بازنمایی به معنای تقلید محض واقعیت نیست و در آن دگردیسی واقعیت صورت می (1
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 کهنحویبهمعناداری وجود داشته باشد  ۀآن امر باید رابطمیان بازنمایی یک امر و خود  (2

 مخاطب از طریق بازنمایی به اصل موضوع رهنمون شود.

 شرط اول

خود از  ۀممکن است ادبیات برای ابداع آزادان»هنر تکرار واقعیت نیست، بلکه بازآفرینی آن است:  

گوید تراژدی معموالً میل به توسل به گونه که ارسطو میعناصر تاریخی و واقعی استفاده کند )همان

آنجا که این امر هدف باشد،  و ؛آن نیست ۀاسامی تاریخی دارد(، اما تقلید محض هدف مشخص

 )هوف، «شودشود بلکه گزارش یا متن توصیفی یا نوعی تحقیق نامیده میدیگر ادبیات خوانده نمی

برخی خصوصیات واقعیت در بازنمایی آن، با گزینش و تصرف نویسنده حذف  روازاین .(56:1365

های تخیلی مواردی به واقعیت های مختلفی نظیر آفرینش شخصیتشود و یا ممکن است از راهمی

موجود افزوده شود و نویسنده از طریق تصرف در شکل واقعیتی را خلق و یا واقعیت اصلی را به 

توان اما برای چگونگی این دگردیسی نمی ؛رده است، بازنمایی کندای که خود ادراک کگونه

خاص خود دگرگون  ۀهر هنری و هر سبک هنری، واقعیت را با شیو»ای در نظر گرفت: قاعده

یر اگوست رنووار نقاش دیگر ویژه خود و پی ۀکند، پل سزان نقاش قرن نوزدهم فرانسه با شیومی

قرن نوزدهم روسیه با طرز  ۀیش؛ فئودور داستایوفسکی نویسنداین قرن فرانسه با اسلوب خاص خو

دیگر این قرن روسیه با روال خاص خود. مجموعه قواعد  ۀخویش و لئو تولستوی نویسند ۀعمل ویژ

بینی نیست. دگرگونی واقعیت را در ذهن هنرمندی خالق ارائه دهد، قابل پیش ۀای که شیوویژه

خود با آن برخورد  فردمنحصربهر هنرمندی با روش یگانه و مشترک دارد ولی ه ۀواقعیت یک پای

 .(35:1379 )هاسپرز، «کندمی

 شرط دوم

بیننده  کهنحویبهتجسم موضوعی از جهان خارج در یک اثر هنری »در تعریف بازنمایی آمده است: 

بازنمایی ترکیبی است از تقلید و ابداع آزادانه.  .(227:1394)پاکباز،  «را به آن موضوع ارجاع دهد

هایی از آن با شویم که واقعی نیست اما جنبهدر آثار ادبی با نوعی دیگرجهان مواجه می روازاین

توانیم بگوییم پذیری، از طریق کنش و رخدادها میدر هر روایت فهم»واقعیت موجود تطابق دارد: 

دانیم کند، اگر نتوانیم چنین کنیم به این معناست که اصالً نمیآن روایت چه چیزی را بازنمایی می

  .(27:1395 )کوری، «گویدروایت، چه داستانی را باز می
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هنر، اصطالح بازنمایی به شکل یک فرمول تعریف شده است که با بیان  تحلیلی ۀدر کتاب فلسف

)تصویر، داستان و غیره( در صورتی  x»توانیم درک بهتری از آن داشته باشیم: این مقدمات می

باشد و  yبازنمایی  x)منظره، انسان، رخداد و غیره( است که یک آفریننده قصد کند تا  yبازنمایی 

 .(33:1390 )رامین، «شده است باشد، آفریدهy به قصد آن که بازنمایی xمخاطبان درک کنند که 

 بازنمایی هنری رویدادهای تاریخی

عنوان تاریخ هم بر شماری از رویدادهای گذشته و  روازاینکند و بازنمایی میمورخ رخدادها را 

ترین مهم .(9:1386 )بابک احمدی، هم بر بازگویی و بازنویسی این رویدادها اطالق شده است

بحث در باب ارتباط تاریخ و روایت داستانی پرداخت هایدن وایت بود. وی مفهوم  پژوهشگری که به

و در اثر خود با عنوان فراتاریخ مطرح کرد.  1973روایت را برای نخستین بار در سال  ۀمثاببهتاریخ 

تقابل میان تاریخ و داستان را که در آراء ارسطو مطرح شده بود، به چالش کشید:  ۀمسئلاو در این اثر 

تاریخ روایت کردن رویدادهای تاریخ را نباید مترادف بازگویی حقایق مسلم قلمداد کرد. بازسازی »

غالباً با هدف مشروعیت بخشیدن به منافع کسانی صورت گرفته است که قدرت اجتماعی و سیاسی 

های تاریخ توصیفی بوده در کتاب مورداستفادهغالب در زبان  ۀ، شیوروینازااند. را در اختیار داشته

وایت تاریخ را نه از بر این اساس هایدن  .(150: 1384 )پاینده، «ست نه مبتنی بر استدالل و احتجاجا

 یعنی بیان، علم در مجازی عنصر چهار در تأمل با»داند و علم بلکه از جنس هنر و خالقیت می ۀمقول

کمدی نتیجه  و تغزل حماسه، تراژدی، ژانر چهار و( مطایبه) آیرونی و مرسل مجاز مجاز، استعاره،

هرکدام یکی از انواع ادبی هستند، هایی که گیرد که مورخان فرایندهای تاریخی را در داستانمی

از وقایع  ماندهبرجایمورخ با شواهد  ازآنجاکهاما  (1387:4 )سوترمایستر، 3«اند.تصویر کرده

ها و تفسیرهای کارش )حتی با فرض تأثیر پذیرفتن از داوری ۀنتیج درنهایتدارد،  سروکار شدهسپری

او دنبال چیزی که زمانی وجود »اند: دادهشخصی( گزارش وقایعی است که حقیقتاً در گذشته روی 

دانیم که چرا ویلیام نمی درستیبهاست. مثالً  کشفقابلباشد و الاقل به لحاظ تئوری این امر داشته می

دانیم که این کار را انجام داده و دلیلی فاتح تصمیم گرفت انگلستان را تصرف کند، اما این را می

توان منکر ویلیام و تصرف انگلستان بحث کنیم، ولی نمی ۀکه دربار برای آن داشته است. امکان دارد

 )التون، «، احیاء و بازسازی نیستتکذیبقابلآن بود که نهصد سال پیش این اتفاق افتاد و اکنون 

53:1386). 
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جیمز یانگ در کتاب هنر و شناخت بازنمایی را به دو نوع معنایی و تصویری تقسیم کرده است. 

گیرد و از دید او بازنمایی در علم، فلسفه و تاریخ از های صادق را در بر میمعنایی گزارهبازنمایی 

نوع معنایی است اما در ادبیات از بازنمایی تصویری بهره گرفته شده است که خود به سه نوع کالمی، 

ربرد این توان بر اساس کارا می غیرادبیشود. تمایز میان آثار ادبی و توصیفی و صوری تقسیم می

های تصویری نقش های حقیقی در بازنماییدو نوع بازنمایی تشخیص داد. گاهی ممکن است گزاره

 )یانگ،لوه دادن آن اثر به کار رفته است ها تنها به قصد واقعی جداشته باشند اما استفاده از این گزاره

82:1388). 

دارد اما در آثار ادبی  سروکارهای تاریخی و ثبت واقعیت مورخ با سندیت، کشف قانونمندی  

حتی در مواقعی که محتوای تاریخی برای مقاصد داستانی به کار گرفته شده است، با جهانی تخیلی 

نگری جا که مورخ، به لطف واپسفرق تاریخ و ادبیات داستانی همین است. آن»داریم:  سروکار

گیری گواهانی ناع ما به پذیرش این نتیجهکه وقایع ارتباط معناداری با هم دارند و برای اق یابددرمی

گیرد گشایی بهره میسازد و از گرهنویس به یاری تخیل وقایع را به هم مربوط میآورد، رمانگرد می

 )گراهام، «ن وقایع ربط معناداری مشاهده کندهدایت کند که میا جانب اینتا ذهن خواننده را به 

247:1385). 

بعد از کار مورخ در نظر گرفت  ۀمرحل عنوانبهتوان رویدادهای تاریخی را می ۀبازنمایی ادیبان  

ای از رخدادهای که در این صورت با یک پرسش اساسی روبرو خواهیم شد: چگونه مجموعه

گیرد؟ رضا براهنی در باب ها صورت میلغزند و تغییر ژانر در آنتاریخی به سمت هنری شدن می

ای تاریخی از وقایعی چون انقالب، اجتماع، آوارگی، مقاومت مردم و ... هروند ادبی شدن گزارش

که، نویسندگان و کنند، مگر اینادبی دردی را دوا نمی ازنظر، کدامهیچها این گزارش»گوید: می

 ۀ... و تبدیل شوند به یک اثر هنری مستقل از حادثکنند« درونی»ها را بگیرند و شاعران، این

حتوای آن قرار گرفته است، اثر کامل بگذارد، طوری که انگار آن حادثه و واقعه که م ایتاریخی

 .(40:1380 )براهنی، «اق افتاده است و نه در خود تاریخفقط در آن رمان اتف

تنها در بررسی رمان تاریخی  ازاینپیشای است که روند داستانی شدن رخدادهای تاریخی نکته

ادیبان ما از  همهبااینبه آن توجه شده است. « تاریخ و ادبیات» ۀپیونددهند ۀترین حلقمهم عنوانبه

تر کردن ادبیات به کار گرفتند و در متون ادبی کهن نیز رخدادهای تاریخ را برای غنی ۀآغاز مواد اولی

 پردازیم.که در ادامه به آن می ای از حکایات و روایات ادبی تبدیل شدندتاریخی به سلسله
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 تاریخی  حکایت

توان برخی وقایع و ادبیات همواره ابزاری برای بیان رویدادهای تاریخی بوده است؛ تا حدی که می

بخش آفرینش آثار ادبی دانست. البته هر واقعیت یا شخصیت تاریخی های تاریخی را الهامشخصیت

یک رویداد یا شخصیت تاریخی باید از چه »اثری ادبی باشد. و این پرسش که:  بخشالهامتواند نمی

ها درخور توجه است. شخصیت« هایی برخوردار باشد تا مورد توجه نویسندگان قرار بگیرد؟ویژگی

 عنوانبهدر متون معتبر تاریخی معاصرشان  طورهمینای باشند که در روزگار خود و باید به گونه

ها را به همان صورت و تا نویسندۀ اثر ادبی نیز آن باشند شدهشناخته گی یا شاخصه نماد یک ویژ

نماد همان ویژگی یا شاخصه بازنمایی کند، برای نمونه: محمود غزنوی نماد قدرت، حجاج  عنوانبه

ها وجوه دیگری به نماد علم و دانش، و البته گاه در این بازنمایی سیناابنبن یوسف نماد ظلم و 

تاریخی ندارد. در متون فارسی رویدادها و  سندیتشود که اعتبار و های این افراد اضافه میویژگی

های تاریخیِ مرتبط با دو حوزۀ دستگاه خالفت اسالمی و حاکمان ایرانی در میان این وقایع شخصیت

وان به تبخش سهم بیشتری داشته است. از دیگر آبشخورهای تاریخی حکایات و روایات میالهام

های قرآنی شامل پیامبران و پادشاهانی چون نمرود و فرعون، این موارد اشاره کرد: شخصیت

های ایرانی مرتبط با دستگاه خالفت همانند برامکه، شعرا و اندیشمندان ایرانی مانند فردوسی خاندان

 های غیر ایرانی چون اسکندر و افالطون. ، شخصیتسیناابنو 

هایی تأکید بر روی نتیجۀ اخالقی و عرفانی مأخوذ از حکایات بوده ازنماییدر چنین ب ازآنجاکه

آموز تاریخی توجه بیشتری شده است و از سوی دیگر در برخی از است، به رویدادهای عبرت

ها برداشتی اساطیری کرده و میان اجزای آن با اجزای روایات ها، رویدادهایی که بتوان از آنبازنمایی

دی برقرار کرد مورد توجه نویسندگان و شاعران قرار گرفته است؛ مرگ قهرمانانه و باستانی پیون

  4های تاریخی از این قبیل است.شجاعانه برخی شخصیت

های ادبیات داستانی در گذشته افسانه بوده است که الزم است برای روشن شدن یکی از شاخه

خاص آثار منثور عرفانی به تعریف آن بپردازیم:  طوربهنوع ادبی حکایات متون کهن فارسی و 

ملّی ـ تاریخی و مردمی یا اولیای  هایشخصیت ۀهای دور دربارای است که از زمانافسانه، قصه»

واقعی و  ۀدین و عارفان و مقدّسان، قهرمانان ملّی یا وقایعی خاص به جا مانده باشد که هرچند پای

 .(1366:22 )میرصادقی، 5«هایی بر آن افزوده شده استبرگ تاریخی دارد، با نیروی تخیل شاخ و

نمایان است؛ یعنی  وضوحبه« ادبیات»و « تاریخ»شود در تعریف افسانه، اختالط چنانکه مالحظه می
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در  هاآنهای تاریخی هستند، با این تفاوت که زمان تقویمی مربوط به ها، شخصیتاصلی افسانه ۀماد

ها از . از سوی دیگر افسانهاندمتفاوتاین نظر با متون تاریخی محض روایت نیامده است و از 

کنند. این تعریف در رابطه با اغلب حکایات شگردهای ادبی؛ یعنی تخیل و روایت ادبی استفاده می

کند که در قالب افسانه به بیان چگونگی تحوّل روحی مندرج در آثار منثور عرفانی صدق می

« حکایت تاریخی»توان ذیل عنوان اند. بخشی از این حکایات را میپرداختههای برجسته شخصیت

 بندی کرد. دسته

منظور از حکایت تاریخی آن دسته از حکایات است که بر مبنای بازنمایی یک رویداد تاریخی 

ها و حوادث از اند. در چنین حکایاتی شخصیتهای تاریخی پدید آمدهو یا با محوریت شخصیت

در این حکایات نه با تاریخ  روازایناند. ام گرفته شده، اما به شکل دیگری عرضه شدهتاریخ و

رخدادهای تاریخی مواجهیم و در اغلب موارد عناصر جادویی،  ۀمفروض بلکه با بازنمایی ادیبان

 6کند.ای ما را به یک حکایت بازنمایی شده راهنمایی میوار و اسطورهمعجزه

 ءاالولیاکرهتذبازنمایی تاریخ در 

نگاران با نویسندگان آثار منثور عرفانی در پرداختن به برخی رویدادها میان دیدگاه و اهداف تاریخ

تاریخی گاه با هم  ۀهایی وجود دارد. اسناد مربوط به یک واقعهای تاریخی تفاوتو شخصیت

اند، اما رویداد مشترکهای فراوان و آشکاری دارند، اما در نفس امر یعنی اتفاق افتادن آن تفاوت

مستند در  ۀیک واقع عنوانبهء گاه شاهد وقایعی هستیم که االولیاتذکرهای همانند در متون عرفانی

اخالقی  ۀتعلیمی و فاید ۀمیان آنچه اهمیت دارد، جنب این دراند. اسناد معتبر تاریخی ثبت نشده

زیر از اشاره به رویدادها و حکایت است و نویسنده، برای مستند جلوه دادن سخن خود ناگ

نگرد که بتواند اتفاقات معنوی و ای میاو به اتفاقات از جنبه»های تاریخی بوده است: شخصیت

بیند یا آنکه تحریفش ها بیابد. این بدان معنا نیست که او واقعیت را نمیالی آنعرفانی را از البه

این است که او اوالً ـ و در اصل ـ راوی یک اتفاق معنوی است، ـ نه اتفاقی تاریخی  مسئلهکند. می

 .(87:1387 )چاوشی،کند ـ اما این اتفاق معنوی ناگزیر در ظرفی از حقایق تاریخی بروز و ظهور می

ار االولیاء عطهای از حکایات تذکرآنچه در این پژوهش با عنوان حکایت تاریخی معرفی شد، به پاره

 شوند.بندی میدر دو دسته طبقه شود که از منظر بازنمایی تاریخاطالق می

 بازنمایی رویدادهای تاریخی. 1
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ها هایی تاریخی نیز از آنء اشاره به رویدادهایی مستند دارند که روایتاالولیاتذکرهبرخی حکایات 

اغلب موارد، عطار در اصل ماجرا تغییراتی داده و یا جزئیاتی به آن افزوده  دردر دست است، اما 

در ذکر اویس قرنی اشاره کرد. اویس شتربانی  شدهنقلتوان به حکایت این موارد می ازجملهاست. 

قرن بوده است که زندگی او از جهت ایمان آوردن به پیامبر)ص( در عین  ۀاز اهالی یمن و از طایف

حضرت از دیرباز مورد توجه قرار داشته است. شرح مالقات و گفتگوی اویس با حضرت  نادیدن آن

 در ر»عطادوم( در متون دیگر نیز با اختالفاتی نقل شده است:  ۀعلی)ع( و یکی از صحابه )یا خلیف

 به ماا ده؛نمو دهستفاا تصرفی و خلد گونههیچ ونبد عربی منابع از غلبا ،قرنی یساو کرذ قسمت

 فارسی پیش ازمنابع  در ن حکایاتـیا از برخی دجوو ست. همچنینا دهنکر رهشاا منابع ینا

 رمشهو سیرفا ادب در تحکایا ینا که کندمی ثابتالمحجوب هجویری مثل کشف االولیاءتذکره

 و تحکایا االولیاءتذکرهدر  حالنیباانیست.  منتفی سیرفا نمتو از راـعط سقتباا لحتماا و ندادهبو

 انتومی. شوندنمی هیدد سیرفا و عربی منابع در هاآن از برخی که هشد نقل یساو ۀربادر یاتیروا

 ست«ا دهکر دهستفاا تیاروا ینا نقل یابر منبعی عنوانبه دخو یهاهشنید از یو که داد لحتماا

خلیفۀ دوم از پرداخت هجویری به ماجرای مالقات اویس قرنی با  .(70:1393 پور و کالنتر،)سبزیان

حدود گزارش یک واقعۀ تاریخی فراتر نرفته است؛ مطابق روایت او، عمر و امیرالمؤمنین علی)ع( 

وی را »پردازند. سرانجام: جو از اهالی نجد به جستجوی اویس میوبعد از وفات پیامبر)ص( با پرس

یافتند در نماز استاده. بنشستند تا فارغ شد و بر ایشان سالم گفت و نشان پهلو و کف دست بدیشان 

ـ بدو برسانیدند و به دعای  السالمعلیهنمود تا ایشان را معلوم شد. از وی دعا خواستند و سالم پیغمبر ـ 

رنجه گشتید. اکنون بازگردید که قیامت »ا گفت: امّت وصیّت کردند، و زمانی پیش وی ببودند. ت

نزدیک است. آنگاه ما را دیدار بود که مر آن را بازگشتن نبود؛ که من اکنون به ساختن برگ راه 

 ( 126: 1386هجویری، «)قیامت مشغولم.

نگهبانی که شتران او را  ۀعطار از داستان زندگی اویس اشاره به فرشت فردمنحصربهدر حکایت 

آواز دادن هاتف این روایت را از حالت مستند تاریخی بیرون آورده و آن را  طورنیهمرانید و چمی

های عامیانه نزدیک کرده است. از سوی دیگر عطار، از نقل و بازنمایی این رویداد تاریخی به قصه

عصر اویس و عمر بن خطاب عصر تشرع و های عارفانه خود سود برده است؛ برای بسط اندیشه

های پرسش و پاسخ میان این دو در حکایت عطار، بیشتر با تصوف و عرفان ینداری است، اما آموزهد

های دینی آن های متأخرتر پدید آمده است مناسبت دارد تا آموزهدر معنی اخص آن که در زمان
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ها، تناسبی با تاریخ حقیقی این رویداد محتوای گفتگوی میان شخصیت گریدعبارتبهروزگار؛ 

 های عرفانی عطار است: )دوران بعثت و پس از آن( ندارد و بیانگر گرایش

آمد. هر روز در  در ایمان میل نبود. دعا کرده»گفت: « یا اُوَیس! مرا دعا کن.»فاروق گفت: »

د الّلهُمَّ اغفِر لی و لِوالِدَیَّ للمؤمنین و المؤمنات. اگر شما ایمان به سالمت به گور بری»گویم: تشهد می

یا »گفت: « مرا وصیّتی کن.»پس فاروق گفت: « خود شما را دعا دریابد، و اگر نه، من ضایع نکنم.

« کس را نشناسی تو را به.از خدای هیچ جزبهاگر »گفت: « شناسم.»گفت: « عُمَر! خدای را شناسی؟

اگر »گفت:  «داند.می»گفت: « داند؟یا عُمَر! خداوند تو را می»گفت: «. زدنی، زیادت کن»گفت: 

اُوَیس، « باش تا چیزی بیاورم.»پس فاروق گفت: « کس نداند تو را بِه.از خدای، تو را هیچ جزبه

ام، اگر من این را از شتربانی حاصل کرده»عنه، دست در جَیب کرد؛ دو درم برآورد. گفت: اهللرضی

رنجه »زمانی بودند. گفت: « کنی که چندان بزیم که این بخورم، آنگاه دیگر بستانم.تو ضمان می

که شدید، اکنون بازگردید که قیامت نزدیک است. آنگاه آنجا ما را دیداری بود که بازگشتن نبود 

دیگری از این  ۀذکر بر دار کردن حالج نمون .(22:1398عطار، «)من اکنون به ساختن زادِ آخرتم

 است. حکایات

 های تاریخیبازنمایی شخصیت. 2

های تاریخی مستند و غیرساختگی ء به دلیل اشاره به شخصیتاالولیاتذکرهبرخی دیگر از حکایات 

رسد اما در حقیقت در این حکایات رویدادهای و مطابق با واقع )واقیعت مفروض تاریخی( به نظر می

های حقیقی تاریخی نسبت داده شده است. ذهن نویسنده، به شخصیت ۀوپرداختساختهکامالً تخیلی و 

 برای مثال در سرگذشت شافعی آمده است:

ل یک سا دی.فرستادن دیالرشهارون بهگزیت  سال هر روم، از که است نقل»

اند و مسلمانان را علما. جماعتی آمدند تا مناظره کنند. ما را علما»نفرستادند. گفتند: 

 اگر علمای ما بهترند مال طلب فرستیم وشما بهترند مال گزیت میاگر علمای 

ای »از رهبانیّه و قسّیسین بیامدند. هارون با شافعی گفت:  چهارصد کسکنیم. می

به »گفت: « امام دین! جماعتی آمدند از علمای رومیان. کجا نشینند تا مناظره کنید؟

اتفاق کردند و حاضر شدند.  آنجا اتفاق کردند. یک روز اهل بغداد« لبِ دجله.

آمد، گلیمی بر دوش افکنده به کنار دجله رسید. آن گلیم بر روی آب شافعی می

افکند و در آب رفت که کفِ نعلین او تر نشد و بر روی آب بنشست که آب با وی 
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تختِ مناظره امروز این است. هرکه با ما مناظره خواهد »هیچ گزند نکرد و گفت: 

زُنّار بریدند. خبر به مِلک روم بردند  کباریبهچهارصد قسّیس « د آمد.کردن اینجا ببای

الحمدهلل که ما او را اینجا نخواستیم، که اگر او »گفت: « همه مسلمان شدند.»که 

 .(249)همان: « مدی در همه روم زُنّاری نماندیاینجا آ

افکندن، اصالً آمدن العاده بودن این حکایت؛ یعنی سجاده بر آب خارق ۀاز جنب نظرصرف 

در توضیح ای در متون تاریخی زمان هارون ثبت نشده است و راهبان از روم و تشکیل چنین مناظره

معلوم نیست این کدام خلیفه است. در تاریخ امویان و عبّاسیان چنین اتّفاقی رخ نداده »آن گفته شده: 

ایم در باب اصل رخداد دست نیافته لذا تا زمانی که به سندی تاریخی (774: 1389استعالمی،«)است.

بیان  منظوربههای معین گرفته و اولیه خود را از شخصیت ۀباید آن را حکایتی ادبی بدانیم که مای

های تاریخی به جایگاه رفیع عرفانی شافعی برساخته شده است. در چنین حکایاتی شخصیت

شان تاریخی ۀبا نمون هاآناند و در اغلب موارد هیچ مناسبتی میان های ادبی تبدیل شدهشخصیت

 وجود ندارد. 

خرقانی، رهسپار خرقان  ۀخوانیم که بوعلی سینا با شنیدن آوازدر حکایت دیگری از تذکره می

 نایسابن. آوری هیزم به صحرا رفته استجمع یرسد که خرقانی براشود و هنگامی به وثاق او میمی

اب چه کاری داری؟ با آن زندیق کذّ: گویدگیرد و زن در پاسخ میاز همسر خرقانی سراغ او را می

بیند که خرواری هیزم بر رود و خرقانی را میمی به صحرا نایس یبوعل .پردازدو به ناسزاگویی او می

« ؟این چه حالت استشیخا »: پرسدمی شود واین واقعه منقلب می ۀپشت شیر نهاده و بوعلی با مشاهد

 «شیری بار تو نکشد نیچننیاـ یعنی زن ـ  آری تا بار چنان گرگی نکشی» :دهدخرقانی پاسخ می

در این  و 7به چنین مالقاتی اشاره نشده است سیناابندر سرگذشت خودنوشت  .(724: 1398)عطار، 

 عنوانبهو تغییر حال او در اثر مشاهدۀ شیری که بار هیزم بر پشت دارد، تنها اشاره به حضور ت حکای

ضمنی برتری دادن مقام عرفانی  طوربهخرقانی و باورپذیر کردن آن و کرامت  ی معتبر برایشاهد

 بوده است.  سیناابنخرقانی بر مقام علمی و فلسفی 

)حجاج بن یوسف، منصور  عباسیبنو  هیامیبنبا محوریت خلفای  االولیاءتذکرهحکایات دیگر 

 الرشید و ...( از این نوع است. خلیفه، متوکل عباسی، هارون

 تحلیل سرگذشت حالج بر مبنای بازنمایی یک رویداد تاریخی
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یک رخداد تاریخی است که روایات گوناگون تاریخی و  ۀسرگذشت تراژیک حالج نمون

هاست حالج که قرن»در این روایات یکدست نیست:  حالج ۀغیرتاریخی از آن موجود است اما چهر

ای، و یک یک موجود افسانه صورتبهاز اقلیم تاریخ به اقلیم اسطوره کوچ کرده است و آنجا نیز 

هست جز یک موجود واقعی: صوفی،  چیزهمه حالدرعیندرآمده است که  هزارچهرهموجود 

های ضد نظم متکلم، تفسیرگر، عارف، فیلسوف، ملحد، زندیق، آشوبگر، مدعی و دعوتگر نهضت

های تاریخی با وجود روایت .(1377:243کوب، )زرین «گون اوستهای گونهو نظام چهره

 یخی را بررسی کنیم.ها روند داستانی شدن یک رخداد تارتوانیم بر مبنای آنسرگذشت حالج، می

 روایت تاریخی سرگذشت حالج. 1

هجری آمده است.  309گزارش کشته و سوزانده شدن حالج در ضمن وقایع سال  8در منابع تاریخی

این ماجرا در متون تاریخی چنین است: به حامد بن عباس وزیر در باب کارهای حالج خبر  ۀخالص

رسید که او با ادعای زنده کردن مردگان و در خدمت داشتن جنیان و ... به فریب دادن دیگران 

لشکریان و دستیاران نصر حاجب مشغول است. حامد بن عباس جمعی از طرفداران حالج را  ازجمله

کنند و او خدایی است که مرده زنده اعتراف کردند که مردم را به او دعوت می هاآنکرد و دستگیر 

را دروغزن خواند. حامد بن عباس دو قاضی  هاآنکند. از حالج توضیح خواستند، انکار کرد و می

ز آنان های ابوعمر و ابوجعفر بن بهلول و جمعی از بزرگان فقها و شهود را به حضور خواند و ابا نام

صدور فتوی را منوط به اقرار حالج دانستند. اولین کسی که  هاآنحالج فتوی خواست، اما  ۀدربار

حالج شهادت داد مردی از بصره بود که مدعی شد در آغاز از طرفداران حالج بوده و بعدها  برعلیه

برد جب به سر میکاری او پی برده است. در این زمان، حالج در سرای سلطان و نزد نصر حابه فریب

مالقات با او را داشتند. مقتدر، حالج را به نزد علی بن عیسی فرستاد تا با او گفتگو  ۀو همگان اجاز

و از او بازجویی کند. حالج او را تهدید کرد، علی بن عیسی ترسید و از این بازجویی استعفا کرد، 

ختر یکی از دوستان حالج که مدتی در ، دبیندراینحالج را به نزد حامد بن عباس بردند.  روازاین

سرای سلطان نزد او اقامت داشت، مشاهدات خود را در این دوره، در حضور حامد بن عباس بیان 

گماشت  هاآنهایی را بر کرد. بعد از این گفتگو، حامد به جستجوی یاران حالج پرداخت و جاسوس

 ۀای از حالج دربارداخت تا آنکه نوشتههایشان پرو جمعی را دستگیر کرد و به تفتیش کردن خانه

شخص اگر قصد حج کند و میسّرش نباشد، ساختمان چهارگوش »حج یافت، که در آن آمده بود: 

نکند، و چون  آمدوشدها چیزی به آن نرسد، و کسی در آن از سرای خود جدا سازد که از پلیدی
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ر مکه باید به جای آورده شود به ایام حج دررسید، دور آن طواف کند و از مناسک حج آنچه که د

ها را در امکان اوست، بهترین خوردنی آنچه هرجای آرد. آنگاه سی یتیم را جمع کند و برای آنان 

فراهم آورد. آنان را در همان سرای گرد آورد و اطعام کند و به تن خویش خدمت آنان کند. 

ین هفت درهم یا سه درهم بدهد ... و ا ای بپوشاند و به هر یکدستانشان را بشوید و بر هریک جامه

حالج مدعی شد این نوشته را از  .(100:1366رازی،  ۀ)مسکوی «برای او جایگزین حج خواهد بود

دروغ »کتاب اخالص حسن بصری نقل کرده است اما ابوعمر قاضی سخن او را نپذیرفت و گفت: 

در مکه استماع کردیم  ما کتاب اخالص حسن بصری را«. ای که خونت حالل است»گویی می

شنیدن این سخن، حامد بن عباس از  محضبه .(100)همان:تو گفتی در آن نیست  چیزی از آنچه

ای مبنی بر مهدورالدم بودن حالج درخواست کرد و در آن اصرار ورزید تا اینکه این ابوعمر نوشته

شش روز به پایان  شنبهسه نوشته فراهم آمد و به تأیید حاضران در مجلس رسید و سرانجام صبح روز

 مانده، حالج به دار آویخته شد.  قعدهذی

 سرگذشت حالج ۀبازنمایی ادیبان. 2

 درآمیختن واقعیت و تخیل. 1-2

به  االولیاءتذکرهدر در روایت عطار از این ماجرا، عنصر تخیل بر اسناد و واقعیت تاریخی غلبه دارد. 

 از پیش جنید، کهیدرحال است شده اشاره فتوای جنید بغدادی مبنی بر مهدورالدم بودن حالج

 کهیدرحال شده برده نام حلّاج با عهدهم ۀخلیف عنوان با معتصم از و بود درگذشته حلّاج اعدام

زمانی میان اعدام  ۀتوان ناشی از فاصلاین اشتباهات تاریخی را نمی. است بوده المقتدرباهلل خلیفه آن

الصفا نیز به همیرخواند در قرن دهم در اثر خود روض المثلفی چراکهحالج تا روایت عطار دانست 

و آنچه از بعضی نسخ مذکور است که شیخ جنید )ره( فتوی داد که حالج »آن اشاره کرده است: 

اهلل و مرقده طیّب ظاهر کشتنی است خالف واقع است؛ زیرا که خدمت خواجه محمد پارسا حسببه

اند که پیش از قتل حسین بن منصور به نوزده سال و سایر علمای اخبار در مصنفات خویش آورده

بر این اساس ( 2699:1380میرخواند،«)شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی به رحمت ایزدی پیوسته بود.

خی نداشته است و تکیه او بر توان نتیجه گرفت که عطار در نقل این رویداد، اعتنایی به منابع تاریمی

پیروان حالج که بالفاصله پس از مرگش رایج  وپرداختهساختهروایات شفاهی بوده است. روایاتی 

توان از گزارش ابن که به عطار رسید. این نکته را میو در هر دوره، چیزی بر آن افزوده شد تا این
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معتقد  کمکمشاگردانش »دریافت:  رویدادهای پس از مرگ او ۀزنجی قاضی دادگاه حالج دربار

شدند که حالج پس از چهل روز باز خواهد گشت. چون سالی فرا رسید که طغیان دجله شدید بود. 

شاگردانش مدعی شدند که به خاطر قتل او بوده است، زیرا خاکسترهایش را آب دجله در هم 

اند یکی از دشمنان کردهکرد که کسی را که شکنجه آمیخته است. و یکی از شاگردانش ادعا می

حالج بوده، که تغییر صورت داده و شبیه او شده است. برخی از آنان ادعا کردند که او را، فردای 

گذشته است، و وقتی اند که بر االغی سوار بود و از راه نهروان میاش دیدههمان روز آخرین شکنجه

ها هستید که گر شما هم مانند این گوسالهم»اند، بدانان گفته بود: با شور و شوق با او روبرو شده

مسخ شده و به و یکی از آنان بر آن بود که استری « اند؟اند، و کشتهکنید مرا تازیانه زدهتصور می

  .(1386:53)میرآخوری،  «صورت او درآمده است

ند چون خاکستر ما را به دجله انداز»حسین خادم را گفته بود که »خوانیم: در روایت عطار می

بغداد را آفت بود از آن که آب جوش برآرد. بیم بوَد که بغداد را فرو برد. چون آن پدید آید خرقۀ 

خادم دید که آب جوش برآورد. خرقۀ شیخ را « ما را پیش آب باز بر، و اگر نه دمار از بغداد برآرد.

ا برگرفتند بیاورد و پیش آب بداشت. آب ساکن شد و آن خاکستر خاموش گشت. تا آن خاکستر ر

 .(646: 1398)عطار،  «اهل طریقت این فتوح برنیامده استو دفن کردند و کس را از 

تاریخی ایرانیان ـ و در کل جهان اسالم  ۀحالج در حافظ ۀهایی که درباراگر به مجموعه روایت

 یابیم که چگونه یک رخداد سیاسی ـ مذهبی تبدیل به بستریـ شکل گرفته است توجه کنیم، درمی

 دیگرعبارتبهها شده است. ها، حکایات ادبی و خرافهها، افسانهبرای آفرینش و ظهور اسطوره

اسالمی، پس از مرگ تراژیک  ۀحکایات مذکور بیانگر آن است که ضمیر ناخودآگاه جمعی جامع

 ها متجلی کرده است. خود را در قالب همین روایت شدۀسرکوبحالج، اشتیاقات و آرزوهای 

توان دلیل دیگری های عرفانی را نیز میبر تکیه راوی بر روایات شفاهی، تبیین گفتمانعالوه 

برای درآمیختن استناد و تخیل در چنین حکایاتی دانست. برای نمونه، جنید بغدادی در مشرب 

این جریان  ۀنیز فتوای نمایند درنهایتشود و گفتمان صحو شناخته می ۀعرفانی عطار با عنوان نمایند

 گفتمان سکرـ  شده است. ۀکری منجر به قتل حالج ـ یعنی نمایندف

 سازی یک رخداد تاریخیادبی. 2-2
که در بخش نخست نوشتار حاضر گفته شد برخی خصوصیات واقعیت در بازنمایی آن،  طورهمان

در روایت تاریخی سرگذشت حالج نویسنده به شود. برای نمونه، با گزینش نویسنده حذف می
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کند. مرگ حالج با ذکر نام اشاره می تیدرنهااشخاص دخیل در ماجرای محاکمه و بازداشت و 

روایت او آغاز و پایان دارد و توالی رویدادها در آن رعایت شده است و ماجرا در بستر زمانی و 

 طورنیهم هایی است.ماجرا فاقد چنین مؤلفه مکانی معینی روی داده است، اما روایت عطار از این

ممکن است نویسنده از طریق تصرف در شکل مواردی را به واقعیت موجود بیفزاید و آن را به 

 ۀای است که در بازنمایی ادیبانای که خود ادراک کرده است، بازنمایی کند. این نکتهگونه

 روازاینحالج یک مجرم شرعی است بر مبنای روایت تاریخی، شود. سرگذشت حالج دیده می

اوست تا  ۀفقها و روند محاکم ۀآنچه در این روایات برجسته شده است، شهادت شهود، ادل

 آویخته دارفقهی بالاشکال به نظر برسد. در این روایات به  ازنظرمهدورالدم شدن و به دار آویختن او 

های زندگی او در متون تاریخی، شدن، پایان ماجرای حالج است و در مقایسه با توصیف دیگر جنبه

 کوتاه و عادی بیان شده است. 

شود، به همین دلیل حالج به شکل یک اسطوره، قدیس و شهید بازاحیاء می االولیاءتذکرهاما در 

البته به نظر اسی بازنمایی شده است؛ در روایت عطار، مرگ حالج برجسته و به شکلی شاعرانه و حم

تاریخ طبری، در باب نوع برخورد، رفتار و  ۀدنبال ۀنمایانرسد در همان روایت خام یا واقعمی

ها را دریافته و با هایی وجود دارد که راویانی مانند عطار، این نشانههای حالج، نشانهالعملعکس

 اند.به ماجرای قتل او داده ایها، صورتی ادبی ـ اسطورهبرجسته کردن آن

 ۀ، حالج را به عرصقعدهذیشنبه شد شش روز مانده از چون صبحگاه سه»: روایت تاریخی

 .(6877:1390 )قرطبی، «ه فراهم آمدند که به شمار نبودندجایگاه بردند، جمعی انبوه از عام

بود و او چشم گرد پس او را ببردند تا برآویزند. صد هزار خلق گرد آمده »: بازنمایی ادبی

افشان، خرامید دسترفت میدر راه که می« ... »حق حق حق، انا الحقّ.»گفت: آورد و میبرمی

« شوم.زیرا که به نحرگاه می»گفت: « این خرامیدن تو چراست؟»عیّاروار، با سیزده بند گران. گفتند: 

که مهمان مهمان را رابی، چنانب نیست به حیف. بیار شگفت: ... حریف من منسوزد و میو نعره می

دهد. چون دوری چند گردد شمشیر و نطع خواه، که سزای کسی که با اژدها در تموز خمرِ کهنه 

الطاق بوسه برداد آنگاه پای بر نردبان نهاد. گفتند: چون به زیر دارش بردند به باب« خورد این بود.

بر میان داشت و طیلسانی برافکنده بود. پس میزری « معراج مردان، دار است.»گفت: « حال چیست؟»

 «پس بر سر دار شد« چه او داند بس!آن»دو دست برداشت و روی به قبلۀ مناجات کرد و گفت: 

 .(643، 1398)عطار، 
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افشان و اناالحق پیش برده و با کاربرد تعابیری چون دست ۀعطار روایت را در جهت اثبات نظری

های حالج نیز در بازنمایی شادکامانه برای او به تصویر کشیده است. گفتهعیّاروار، مرگی قهرمانانه و 

ده است: ادبی این رخداد اهمیت دارد زیرا عطار، شعارهای بزرگ عرفانی را از زبان او نقل کر

بهترین جمالتی از این جنس داشته  است و به عبارتی او در ذهن خود  «معراج مردان، دار است.»

بازنمایی ادبی فرصتی است هم برای  روازاین. نبوده استجز حکایت حالج  هاآنمحمل برای بیان 

 .هابیان مطالب عرفانی و هم شاعرانگی

به جالد دستور داد که هزار تازیانه به او بزند که زده شد اما آخ نگفت و »: روایت تاریخی

مرا به نزد خویش »گفت: بخشش نخواست. گوید: وقتی به سیصد تازیانه رسید به محمدبن عبدالصمد 

اند به من گفته»گفت: « بخوان که برای تو اندرزی دارم که به نزد خلیفه همانند فتح قسطنطنیه است.

حالج خاموش ماند « گویی و بیشتر از این، اما برای برگرفتن تازیانه از تو راهی نیست.که چنین می

پس پایش، پس از آن گردنش زده شد و تا هزار تازیانه بدو زدند، پس از آن دستش بریده شد، س

 .(6877:1390 )قرطبی،« د، سپس سر او را به خراسان بردندپیکرش سوخته ش

« این خنده از چیست؟»ای بزد. گفتند: پس بر نردبان دار دستش بریدند. خنده»: بازنمایی ادبی

کاله تهمت دست ارادت است که باز کردن آسان است. مرد آن است که دستِ صفات ـ که »گفت: 

بدین پای سفر خاک »پایهاش بریدند. تبسمی کرد و گفت: « کشد ـ قطع کند.از تارک عرش درمی

پس « سفر هر دو عالم بکند. اگر توانید آن قدم را برید. اکنونهمام. قدمی دیگر دارم که کردهمی

« کنی؟چرا میاین »آلود شد. گفتند: آلودۀ بریده بر روی درمالید، تا رویش خوندو دست خون

بسی خون از من برفت. دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی روی من از »گفت: 

روی نمایم، که گلگونۀ مردان خون مالم تا در چشم شما سرخترسیدن است. خون به روی در می

گفت: « آالیی؟اگر روی را به خون سرخ کردی ساعد باری به خون چرا می»گفتند: « ایشان است.

رکعتانِ فی العشقِ ال یَصِحُّ وضُوءُ، هما اِلّا بالدّم: در عشق »گفت: « چه وضو؟»گفتند: « سازم.وضو می»

هاش برکشیدند. قیامتی از خلق پس چشم« دو رکعت است که وضوی آن درست نیست الّا به خون.

ببرند. گفت:  انداختند. پس خواستند که زفانشگریستند و بعضی سنگ میبرخاست. بعضی می

بدین رنج که از برای تو »روی سوی آسمان کرد و گفت: « چندانی صبر کنید که سخنی بگویم.»

مکن و الحمدهلل که اگر دست و پای من  بینصیبمحرومشان مگردان و از این دولتشان  دارندیبرم

پس گوش و بینی « ند.کنکنند در مشاهدۀ جالل تو میبریدند در راه تو بریدند و اگر سر از تن باز می
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آمد. چون حسین را بدید ای با رکوَه در دست میوی بریدند. و مردمان سنگ روان کردند. عجوزه

پس زفانش بریدند. « ... دهید و محکم زنید تا این جاَلجِلِ زنِ رعنا را با سخن خدای چه کار؟»گفت: 

جان بداد. ایشان در خروش بماندند  نماز شام بود که سرش ببریدند. در میان سر بریدن تبسّمی کرد و

آمد. پس می« انا الحقّ»یکِ اندام او آواز پایان میدان رضا انداخت. و از یکو حسین گوی قضا به 

)عطار،  «آمدمی« انا الحقّ»کردندش که ازو گردنی بیش نماند. همچنان از آن گردن آواز  پارهپاره

1398 :645). 

دو دست »و « ای بزد.خنده»تاریخ و افزودن جمالتی چون مسلک در راوی عارف ۀمداخل

نمایان  منظوربه، «تبسمی کرد و جان بداد« »آلود شد.آلودۀ بریده بر روی درمالید، تا رویش خونخون

خواهد ترس کردن اعمال قهرمانی حالج در هنگام مرگ صورت گرفته است و به نوعی راوی می

« هاش برکشیدند. قیامتی از خلق برخاست.چشم»د جمالتی چون را از قهرمان خود دور کند. کاربر

های روایت را به سمت تراژیک شدن و دراماتیزه شدن سوق داده است. در این بخش نیز اندیشه

مرد آن است که دستِ صفات »عطار در قالب گفتگوهای حالج نقل شده است:  ۀعارفانه و دنیاگریزان

مردان خون ایشان است، رَکعَتانِ  ۀگلگون .ـ قطع کند کشدیدرمـ که کاله تهمت از تارک عرش 

حالج از عبدالصمد که در روایت تاریخی  درخواست«. فی العشقِ، الیَصِحُّ وُضوءُ، هما الّا بِالدّمّ

مانده است نیز در بازنمایی ادبی و عرفانی ماجرا، تبدیل به دعایی در حق جماعت عامه شده  پاسخیب

 است. 

 شود:سازی رخداد تاریخی سرگذشت حالج در الگوی زیر خالصه میروند ادبی

روایات شفاهی در باب طغیان 

 دجله پس از مرگ حالج

 تکیۀ عطار بر روایات شفاهی 1ـ  1

 

دالیل دگردیسی  .1

واقعیت در بازنمایی 

ادبی ـ عرفانی 

 سرگذشت حالج

برتری دادن گفتمان سکر بر 

گفتمان صحو با نشان دادن 

میان جنید بغدادی و تقابل 

حالج، اثبات نظریۀ اناالحقّ و 

... 

 های عرفانیتبیین گفتمان 2ـ  1
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های تاریخی حذف جنبه

سرگذشت حالج شامل 

 ۀاو، ادل برعلیهشهادت شهود 

و  فقها و روند محاکمه

اشخاص دخیل در این 

 رویدادها

 کاستن از روایت تاریخی  1ـ  2

 

های شیوه. 2

 دگردیسی واقعیت در

بازنمایی ادبی ـ 

عرفانی سرگذشت 

 حالج

نگر، توصیف دقیق، جزئی

شاعرانه و حماسی مرگ 

 حالج 

 افزودن به روایت تاریخی  2ـ  2

 

 

 گیرینتیجه

مبحث بازنمایی و جایگاه آن در مطالعات ادبی پرداختیم. در ادامه  ۀدر این نوشتار نخست به تاریخچ

و چهارچوبی برای اصطالح بازنمایی در نظر گرفتیم؛ بازنمایی های ارسطو محدوده با استناد به گفته

گیرد، میان بازنمایی به معنای تقلید محض واقعیت نیست و در آن دگردیسی واقعیت صورت می

معناداری وجود داشته باشد. بر این اساس منظور خود را از بازنمایی  ۀیک امر و خود آن امر باید رابط

بعد از کار مورخ در نظر گرفتیم  ۀمرحل عنوانبهح دادیم و این فرایند را هنری رویدادهای تاریخی شر

و با توجه به آن، تعریفی از حکایات تاریخی ارائه دادیم؛ حکایاتی که بر مبنای بازنمایی یک رویداد 

ها و حوادث تاریخی را اند اما شخصیتهای تاریخی پدید آمدهتاریخی و یا با محوریت شخصیت

ء االولیاتذکرهبندی حکایات تاریخی اند. با ذکر این مقدمات به طبقهری عرضه کردهبه شکل دیگ

 ۀهای تاریخی پرداختیم. در پایان بر اساس مبانی نظری مطرح شده در نیماز منظر بازنمایی گزاره

یک  ۀای موفق از بازنمایی ادیباننمونه عنوانبهنخست نوشتار، تحلیلی از ذکر حسین بن منصور حالج 

های تاریخی و ادبی سرگذشت او این نتیجه حاصل رویداد تاریخی ارائه شد و با مقایسه میان روایت

ساز پرداز و اسطورهرخداد تاریخی مفروض در مسیر تغییرات خود تحت تأثیر ذهن خیالشد که 

مایی آن راویان قرار گرفته و هر اندازه عجایب آن رخداد یا شخصیت تاریخی بیشتر بوده، در بازن

ء عطار، االولیاتذکرهبرای نمونه در ادبیات عرفانی ما و در  اند.سازی روی آوردهبیشتر به اسطوره

نیست. حالج در گفتمان عرفانی قلندرانه  مدنظردیگر نفس ارجاع به رخداد تاریخی قتل حالج 
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او یک اثر هنری  تبدیل به یک امر ادبی ـ عرفانی ـ تاریخی شده است و بازنمایی عطار از سرگذشت

تاریخی است. از سوی دیگر عطار از طریق درگیری با این رویداد تاریخی، در  ۀمستقل از آن حادث

ای روایت حالج بهانهاو ایجاد نظام معرفتی خود است و  ۀپی روایت قتل حالج نیست بلکه انگیز

 روازاینمان عرفانی. است برای ساختن چنین نظامی، ولی نظامی مستدل همراه با شاهدی از یک قهر

که  ترتیباینبههای عرفانی کمک کرده است، توان نتیجه گرفت که تاریخ به باروری جریانمی

که هرچند از منظر علم  های ادبی تبدیل شدهای از حکایات و روایتیک رخداد تاریخی به سلسله

پویایی و زنده ماندن این حکایات و تأثیر بر مخاطب،  ازلحاظتاریخ به واقعیت لطمه زده است اما 

ساز است و تولید مکتب کرده ماندگارتر از گزارش صرف تاریخی است و در برخی موارد گفتمان

 است.

 نوشتیپ

اثر ادبی و واقعیت  ۀماهیت رابط« اثر ادبی و واقعیت»ای با عنوان دیانا مارسال پاتینو روخاس در مقاله. 1

پردازان ادبیات های مختلف نظری فیلسوفان، نویسندگان و نظریهرا از طریق واکاوی دیدگاه

 بررسی کرده است. رک: منابع

بازنما بودن ادبیات و رمان را رد کرده است « خواندن و بازنمایی»ای با عنوان . پیتر کیوی در مقاله2

افالطون، از نوع نمایشی و اجرایی بوده است اما  موردنظردی و بر این باور است که ادبیاتِ تقلی

های هنر. ترجمه: تواند بازنما باشد. رک: کیوی، پیتر. فلسفهرمان خواندنی است پس نمی

( باید توجه 92تا  65های فرهنگی. )صفحات محمدعلی حمید رفیعی. تهران: دفتر پژوهش

تواند هنرهای تقلید محض دارد و بنابراین میتر از داشت که اصطالح بازنمایی مفهومی وسیع

 خواندنی را هم در بر بگیرد.

شباهت میان روایت تاریخی و روایت داستانی  مسئله. ژرار ژنت و روالن بارت نیز در نظریات خود 3

انوشیروان  ۀاند. رک: ژنت، ژرار. حکایت قصوی و حکایت واقعی. ترجمرا مطرح کرده

و بارت، روالن. گفتار تاریخی.  95ـ  75(. ص 1384) 12 ۀت. شمارزیباشناخ ۀپور. مجلگنجی

 96ـ  83(. ص 1373)زمستان  4 ۀارغنون. شمار ۀاهلل پاکزاد. مجلفضل ۀترجم
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« بررسی شهادت قاسم بن حسن )ع( در منابع تاریخی و متون تعزیه»با عنوان ای . برای مثال در مقاله4

اساطیر اشاره شده است. رک: مجلۀ مطالعات تاریخ به شباهت میان داستان حضرت قاسم )ع( با 

 158ـ  129، صص 5، شمارۀ 89اسالم، تابستان 

در فرهنگ اصطالحات ( است که به گفتۀ مارتین گری legendافسانه در این تعریف معادل ) .5

های تاریخی و نیمه تاریخی است؛ و متفاوت است با دیگر انواع آن شامل ادبی دربارۀ شخصیت

( که پایۀ تاریخی ندارند. رک: گری، marchen( و افسانۀ پریان )fableقصۀ حیوانات )

زاده. شریف (. فرهنگ اصطالحات ادبی در زبان انگلیسی. ترجمۀ منصوره1382مارتین. )

 180هران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ص ت

نویس به واقعیت تاریخی تأکید شده است. رک: . در تعریف رمان تاریخی بر پایبندی رمان6

 41(. نظریه و نقد رمان تاریخی فارسی. تهران. نشر چشمه. صفحات 1390پارسانسب، محمد. )

 یز رمان تاریخی و حکایت تاریخی در نظر گرفت.وجه تما عنوانبهتوان ، این نکته را می46تا 

. ترجمۀ سعید نفیسی. تهران. انجمن سیناابن(. سرگذشت 1331، جوزجانی. )سیناابن. رک: 7

 داران کتاب.دوست

تاریخ طبری و روایت ابن مسکویه  ۀروایت عریب بن سعد قرطبی )معاصر حالج( در کتاب دنبال. 8

او از  برخالفهای قرطبی ندارد جز آنکه چندانی با گفته االمم )که تفاوتدر کتاب تجارب

این روایات  ۀازجملکرده است.(  نظرصرفحالج  ۀها و روایات عجیب موجود دربارنقل افسانه

به زندگی و آثار « حالج از نگاهی دیگر»ای با عنوان دکتر مصطفی کامل الشیبی در مقالهاست. 

، 81اند. رک: نامۀ انجمن، پاییز دقیق این منابع پرداخته حالج بر اساس منابع تاریخی و با ذکر

 47ـ  21، صص 7شمارۀ 

 منابع
 ( .1386احمدی، بابک .)جستاری در هرمنوتیک تاریخ(. تهران. نشر مرکز. رساله تاریخ( 

 ( .1337ارسطو .)اهلل مجتبایی. تهران. بنگاه نشر اندیشه.. ترجمه فتحهنر شاعری 

 ( .1353افالطون .)سیناابن. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران. جمهوری. 

 ( .1386التون، ج.ر .)ترجمه منصوره اتحادیه )نظام مافی(. تهران. تاریخ ایران.نگاریشیوه تاریخ . 

 ( .1380براهنی، رضا .)تهران. دریچه.بحران رهبری نقد ادبی و رساله حافظ . 

 ( .1394پاکباز، رویین .)فرهنگ معاصر.. تهران. هنر المعارفدائره 
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