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چكیده

مهمترین شاخص اصلی اندیشه ها و باورهای عارف ،تأمل در زبان است و به همین سبب

اهمیبت

ویژهای دارد .حالج از عرفایی است که رمزهای زبانی آثار و سخنان او ،زبان وی را از زبان معمبل
متمایز میکند .دستیابی به رویکردهای فکری و تجربیبا

او مرهبلن تحلیبل و تفسبیر ایبن رمزهبا

است .این نلشتار پس از تلضیح رمز و رابطة مستقیم آن با تجربة عرفبانی و تبیبین دیبدااه حبالج
دربارة زبان رمزی ،رملز زبانی حالج را در سه بخش حروف ،کلما

و تصاویر ،با روش تلصبیفی

تحلیلی بررسی میکند .در این مقالبه نقبش رمبز در زببان حبالج ،ارتببا زببان رمبزی حبالج ببا
تجربه های روحانی او و نقش آن در شناخت تجربه ها و باورهای وی تحلیل میشلد .ببا تلجبه ببه
تفاو

ظریف شطح و رمز ،کشف رملز زبان حالج ،میتلاند نلع تجارب و حقیقت باورهبای او را

آشکار کند .رمز و شطح ،اصلی ترین و پراهمیت ترین بخش سخنان حالج است و در زبان او بسبیار
به شطحیا

تلجه شده است؛ بههمینسب

بررسی و تحلیل انلاع رمز در سخنان او ضرور

دارد.
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1ـ مقدمه
در کلما

و جمال

حالج تفاو

آشکاری میان مفاهیم نل و متفاو

واژاان و جمال

با مفباهیم

معمل آنها دیده می شلد .این ویژای برجسته در کالم حالج ببه النبه ای اسبت کبه رمزابلنگی را
می تلان مشخصه اصلی برخی سخنان او دانست .حالج ااه در دیدااههایی که دربارة رمزهای زبانی
بیان میکند ،این نلع کالم دوپهلل و تفسیری را تلضیح داده است .کباربرد رمبز در زببان ،ببهسبب
عمق و استرة مفاهیم ،شیله ای است که حالج ،خلاسته یا ناخلاسته ،در بیشتر سخنان خلد ببه کبار
می برد تا نملدی از تجربه های خلیش را در عالم زبان بازنماید .در این مقاله ببا تلصبیف و تحلیبل
واژاان ،عبارا  ،حروف و تا حدّی تصاویر رمزی ،میتلان ارتبا بسیار نزدیک و مستقیم رمزهبای
زبانی با تجارب عرفانی حالج را تبیین کرد .بیشک شناخت تفسیری و مبتنبی ببر کشبف مفهبلمی
این رملز ،رویکرد اندیشگانی حالج را بر خلاننده آشکار می کنبد .درببارة تحقیبق در رمبز و زببان
رمزی عرفا ،نخست تقی پلرنامداریان در سا  5916در رمز و داستانهای رمبزی ،مفصبل ببه ایبن

ملضلع پرداخت .پس از وی با رویکردی جزئیتر جال ستاری در مدخلی بر رمزشناسبی عرفبانی
این ملضلع را بررسی کرد .زبان شطح حالج ،در آثار مرتبط با اندیشه و زندای وی ،تلجه محققان
را بیشتر جل

کرده است؛ اما جز اشارههای ماسینیلن به کلما

رمزی او ،آن نیز به صلر

محدود،

دربارة زبان رمزی حالج اثر مستقلی تاکنلن نلشته نشده است.
2ـ رمز و تجربة عرفانی
رمز یکی از مهمترین ویژایهای زبان عرفانی است .کاربرد زبان رمزی در میان همبة عرفبایی کبه سبعی
در بیان تجارب خلیش داشته اند ،مشترک است .در تعریف رمز افتهاند« :رمبز چیبزی از جهبان شبناخته
شده و قابلدریافت و تجربه از طریق حلاس است که به چیزی از جهان ناشناخته و غیرمحسلس یبا ببه
مفهلمی جز مفهلم مستقیم و متعارف خلد اشاره کند؛ بهشر آنکه این اشاره مبتنی ببر قبرارداد نباشبد و
آن مفهلم نیز یگانه مفهلم قطعی و مسلّم آن تلقی نگردد» (پلرنامداریان.)56 :5916 ،
بنابراین دو شر اصلی رمز عبارتند از :الف) قراردادی نبلدن داللت رمز ببر مفهبلم غیرمتعبارف
خلد .ب) چنداانگی مفهلم رمبز و قطعیبت نداشبتن داللبت یبک مفهبلم ببر آن .ایبن دو شبر ،
اصلی ترین مشخصههای رمز است که به تمایز آن از تمثیل ،استعاره و دیگر انلاع زبانی می انجامد و
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ملج

نامتعارفشدن زبان و ایجاد فاصله میان لفظ و معنا میشلد.

در اینجا شر قراردادینبلدن رمز ،مختص زبان عرفانی است و از شبر او (قبراردادینببلدن
رمز نسبت به مفهلم خلد) می تلان به رابطة ذاتی و درونی این زبان با تجربه رسید .این نتیجة مهمی
است که به تفاو

میان تمثیل و رمز تبدیل می شلد؛ زیرا تمثیل رابطه ای بیرونی و ظاهری با تجرببه

دارد و برای تلصیف تجربه ای به کار می رود که پیش از بیان آن به ظهلر رسیده اسبت ،امبا «رابطبة
نماد (رمز) با تجربه ،رابطة ذاتی و درونی است  ...و در همان فعلی که تجربه را به وجلد مبی آورد،
به وجلد میآید» (نلیا .)812 :5939 ،رمز کامالً با تجربة روحانی عارف میآمیزد .بنابراین نمیتبلان آن
را مستقل از تجربه ،تفسیر یا تأویل کرد؛ به همین دلیل یلنگ ،در تعریف و مقایسة این دو با یکبدیگر
از کلید واژه های خلدآااه و ناخلدآااه بهره می ایرد و مضبامین ناخلدآاباه را طبی تجبارب روحبانی
محض در بیان نمادین یا رمزی ممکن میداند؛ در حالی که مضامین خلدآااه و ازپیشدانسته در قالب
بیانی تمثیل میانجد .او میالید« :یک تمثیل ) (allegoryتفسیری است از یک مضبملن خلدآاباه؛
درحالیکه یک رمز ) (symbolبهترین بیان ممکن برای یک مضملن ناآااه است که طبیعتش را تنهبا
ممکن است حدس زد؛ زیراکه هنلز شناخته نشده است» (پلرنامداریان.)539 :5916 ،
قطعیتنداشتن و چنداانگی مفهلم رمز ب ارچه در عرفان کالسیک با شبر و ایضبا مکبرر در
دورههای بعد مفهلمی واحد یافته است ب دومین ویژای اصلی رمز است که آن را در وجهبی دیگبر
از تمثیل و نشانه جدا می کند و نتیجة رابطة مستقیم رمز با تجربه است؛ رابطه ای که در تمثیبل و یبا
نشانه بهصلر

مستقیم وجلد ندارد .نشانه و تمثیل به سب

ویژای خلدآاباهی و ثببل

معنبی در

تمایز با رمز است؛ زیرا «رمز و خاصه رمز عرفانی برخالف نشانه ،مفهلمی کلی یا اجتماعی و ثاببت
نیست ،بلکه وجدانی و فردی و لغزان و متغیر است؛ تاآنجاکه ممکن است هبرکس از ظبن خبلیش
یار رمز شلد» (ستاری.)2 :5938 ،
برخی در تعریف رمز ،بین آن با نشانه ،تمثیل ،استعاره و کنایبه تفباو

نمبیاذارنبد و ببه ذکبر

ویژای مشترک و کلی این زبان ها بسنده می کنند .البته از ظرایف تمایزبخش میان زبان رمز و دیگبر
زبان ها نمیتلان چشم پلشید؛ زیرا وقتی افته میشلد «زبان نمادین زبانی است که الفبا در آن ببه
مثابة پلی هستند که ما را از معنای ظاهری و تحتاللفظی به امری ورای خلدشان منتقبل مبی کننبد»
(علیزمانی ،)93 :5931 :نباید از ضعف این تعریف به سب

تعمیم آن بر تمثیل ،کنایبه یبا اسبتعاره و
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نشانه ،غفلت کرد .رمز از همة آنها پیچیدهتر و عمیقتر اسبت؛ زیبرا ببه تجرببه نزدیبکتبر اسبت و
نمیتلان معنایی قراردادی ،واحد و قطعی برای آن در نظر ارفت.
نلع رابطة میان دو معنا در رمز با تمثیل و دیگر انبلاع زببانی متفباو

اسبت؛ ببه همبین سبب

پیچیدای و عمق رمز نسبت به آنها بیشتر می شلد« .در تمثیل نسبت میان دو معنا از مقللة ترجمبانی
و نقل و ازارش (در یک خط افقی) است ...؛ حا آنکه در رمز نسبت مماثله یا تماثبل کبه معنبای
او را به دوم میپیلندد ،عملدی (صعلدی یا نزولی) است» (ستاری)83 :5938 ،؛ بنابراین لفظی که
ظاهر رمز را می سازد ،همیشه نسبت به معنا و مفهلم آن کم عمق تر است و به افته رنه انبلن «رمبز
هملاره باید نسبت به چیزی که مظهر آن است ،پست تر باشد تا تمام تصلرا

طبیعبت ارایبان را از

رمز باطل کند» (پلرنامداریان )56 :5916 ،و یا به افته ملالنا:
بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بـود

این رمز گفتی بس بود دیگر مگو درکش زبان
(مولوي :1831 ،غزل )1831

8ـ رمز از زبان حالج
حالج از شاخص ترین عارفان در کاربرد زبان رمز برای بیان تجارب خلیش اسبت .او اباه شبعر را
برای بیان این تجربهها برمیازیند و ااه در عبارا

کلتاه از آن استفاده مبیکنبد .البتبه شبعر ببرای

کاربرد رمز قابلیت بیشتری دارد؛ زیرا شعر برای دورکردن زبان از اصل داللت متعبارف کلمبا

ببر

مفهلم قراردادی شان می کلشد؛ چنانکه «ابنعربی» نیز زبان شبعر را جایگباه رمبز و تلریبه دانسبته
است« :الشعر محل االجما و الرملز و األلغاز و التّلریه» (ابنعربی5938 ،ق.)815 :
حالج در یکی از اشعار خلد به ارتبا مستقیم تجربة خلیش ببا رمبز اشباره مبیکنبد و رمبز را
عنایتی میداند که همچلن درخشش آنی از خفا ظاهر میشلد:
«نعــم االعانــه رمــزاً فــی خفــا لطــف

فــی بــار الح فیهــا مــن عــال خللــه»
(حالج)813 :1883 ،

در اینجا حالج دیده ها و شنیده های خلد را با رمز پیلند می زند؛ یعنی تلصیف یا تعریبف وی از
آنچه برای او در خفا روی میدهد ،هم به رمز و هم به تجربههای روحبانی او ببازمیابردد .ابلیی
رمز و تجربه را دو روی یک سکه می داند و هیچ تفاوتی میان آن دو نمی بیند .ببا دقبت و تأمبل در
این سخن او ،خطاب به ابلیعقلب نهرجلری ،می تلان این نکته را دریافت« :اار پبارهای اشبارا

و
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رملز بر تل وارد آید و آن اشارا
نباشد ،آن واردا

و حاال

و رملز وارده ،به هم متصل و احلا دو منزلت متشابه و مشترک

با هم متقابل و متساوی نمبی شبلد و از امبلر خفیبه آاباهی ببه عمبل

نمی آید» (همان)859 :؛ در این سخن حالج برای تأیید نظر او مبنی بر تساوی تجربه با رمز ،تمرکبز
بر ورود اشارا

و رملز بر سالک ضروری می نماید .در اینجا حالج رمز را همان تجرببه ،حالبت و

وارد غیبی دانسته است که سالک را در مییابد و الزمة آاباهی از اسبرار و امبلر خفیبه ،شبباهت و
اشتراک مفهلم رملز با هم ،در داللت بر حقیقتی واحد است.
مراد حالج از رمزی که با تجربه برابر میداند ،مفهلم یا مدلل کلمه یا کالم رمزی است که عبین
تجربه است؛ هرچند ظاهر آن ،عبارا
در قال

کلما

یا کلما

معمللی و متعارف باشد .از بیان تجبارب روحبانی

و تعابیر با عنلان «متشابها » نیز یاد می شلد؛ چنانکه عبینالقضبا

«هراز تعبیری از معرفت متصلر نشلد مگر به الفا متشابه» (عینالقضا

معتقبد اسبت:

همدانی .)13 :5933 ،این

الفا متشابه در حقیقت ،الفا معمل با مفاهیم نامعمل (با معنبایی جبز معنبای طبیعبی مبدلللی)
هستند که سالک ناازیر از کاربرد آنهاست؛ زیرا «کسی که به تجربة صلفیانه میپردازد ،یا رای آنش
نیست که حقیقت آن را بیان کند ،یا از آنچه مشاهده و حس میکند به لفظ تعبیر نماید؛ زیرا زببانی
که به کار میدارد زبانی است که برای تعبیر تجربههای حسی به کار مبیرود ،چبه آن زببان مللبلد
همان تجربة حسی است؛ اما تجرببة صبلفی برتبر از حبس اسبت و در هبیچ کالمبی نمبیانجبد»
(فاخلری.)868-865 :5939 ،
حالج با بیانی عمیق به ذکر اهمیت معنا و حقیقت رمز کلماتی می پردازد که بیشتر آنهبا در زببان
او و در قال

رمز کاربرد دارد .او میالید:

« ...معنــاه فــی شــفتی ،عــن حــ منعقــدا

عــن التهجّــی الــی خلــق لــه مــا هــوا»
(حالج)853 :1883 ،

ترجمه :معنای خدا را که بر ل های من است و اره تهجّی را برای خلق میاشاید دوست دارم.
حالج ااه مفهلم رمز را اشاره و ظاهر آن را تعبیر می نامد و بر آن است «کسی که بر اشار های
ما واقف نشلد ،تعبیرهای ما او را راهنمایی نخلاهد کرد» (همان.)855 :
روزبهان بقلی بر اساس مرات

سهاانة عللم یعنی علم تلحید ،علم معارف و علم حقبایق ،زببان

اهل تصلف را به سه دسته تقسیم میکند .5 :زبان محبل (علبلم معبارف)؛  .8زببان تمکبین (علبلم
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تلحید)؛  .9زبان سکر (علم حقبایق) کبه از دیبدااه وی همبان زببان رمبز ،اشباره و شبطح اسبت
(روزبهان بقلی.)6 :5939 ،
4ـ رمز در زبان حالج
در یک تقسیم بندی کلی ،می تلان زبان رمزآمیز حالج را با نملنه های متعددی کبه در آثبار او دیبده
میشلد ،به سه بخش حروف ،کلما

و عبارا

و تصاویر تقسیم کرد.

4ـ 1رمز در حروف
در زبان حالج ااه حروف واژههای مختلف ،مستقل از ترکی

آنها ،با دیگر حروف در یبک واژه

یا در یک عبار  ،رمزی برای یک مفهلم ناآشنا با اذهان است .اشاره به حبروف مبیم و ع (مب ) از
مهمترین اشارا

رمزی حالج است که در چند بار به آن تلجه نشبان داده اسبت؛ مبثالً در شبعری

میالید:
اال هـــــو

«ارجـــــ الـــــی اهلل أن الغایتـــــه اهلل

فـــــال الـــــه اذا بالغــــ

و انّـــه لمـــ الخلـــق الـــ ین لهـــم

فــی المــیم و العــین و التقــدیس معنــاهُ

...فــــالمیم یفــــت اعــــاله و اســــفله

والعــــین فــــت أقصــــاه و أدنــــاه»
(حالج)853 :1883 ،

آنچه حالج در این شعر بهصلر

رمز و استفاده از حروف «میم» و «عین» (م ) بر زبان میآورد،

به معنایی بسیار عمیق و نهفته در البه الی این حروف ،با نبام حضبلر و تجلبی خداونبد در جهبان
هستی اشاره می کند؛ به این معنا که «م » در زبان عربی ببه معنبای ببا و همبراهببا در کبالم حبالج
میتلاند نماد حضلر حقتعالی در سراسر کائنا

باشد و آن که بصبیر

الزم را داشبته باشبد ،ایبن

معیت عمیق را درک خلاهد کرد.
تلجه به واژة تقدیس در بیت دوم ،پس از المیم و العین ،ما را به این نتیجه میرساند کبه معیبت
الهی هملاره باید همراه با تقدیس الهی باشد و نه تشیبه او؛ ایبن ببدان معناسبت کبه درعبین آنکبه
حضلر خداوند در همة هستی از اعلی تا اسفل و از اقصی تا ادنی برای بیینداان آن فهمیدنی است،
ساحت عظیم او نیز از غیر وی پاک و منزه شمرده میشلد .حالج در آخرین بیت نیز از راهگشبایی
میم و عین در باال ،پایین ،دور و نزدیک میالید؛ شاید به همین سبب

اسبت کبه معیبت الهبی ببا
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ملجلدا

عالم ،محدود به زمان یا مکان خاصی نیست و او همیشه و همهجا هست .میتبلان بیبت

دوم را باتلجهبه این تفسیر چنین معنی کرد :خداوند با کسانی است که معنای خدا ببرای آنهبا جبز
حضلر همیشگی و پایدار او در همة عالم و عالمیان نیست.
آرنالدز در تفسیر حرف میم و عین ،صرفنظر از معنای ترکیبی آن ،حرف میم را نماینبدة محمبد
(ص) و حرف عین را نمایندة علی(ع) میداند و معتقد است که این دو ،منب متلسبل مؤمنبان حقیقبی
هستند و طبق افتة حالج (م = با) خداوند با مؤمنان صافی نیت و پاکد است و انسبان زمبانی ببه
این مرحله می رسد که صمیمانه و یکد ببه ایبن دو طریبق ،محمبد(ص) و علبی(ع)  ،متلسبل شبلد
(آرنالدز.)28-29 :5931 ،
در جایی دیگر حالج بهالنهای متفاو  ،اما در راسبتای معنبای مبذکلر ،از مبیم و عبین سبخن
میالید« :کسی که خدا را از میم و عین جستجل کند مییابد و آنکه او را در حرف واق شده میبان
الف و نلن ]یاء در أین :کجا[ جستجل کند ،هراز نمییابد؛ چه خبدا از مبهمبا

و پلشبیدایهبای

امانها پاک و مقدس و از خاطرهای پراکنده برتبر و منبزه اسبت( »...ماسبینیلن و کبراوس:5931 ،
 .)68تفسیر ما از رمز م حقیقتی واالست که درک آن نیازمند بصیر
و معیت الهی در کائنا

و با این سخن حالج نیز مناس

و متناس

روحانی است ،یعنی حضبلر
اسبت .یبافتن خبدا از دیبدااه

حالج در ارو آااهی از حقیقت حضلر او در کل هستی است ؛ در این صلر

جسبتجلی خبدا از

طریق درک معیت خدا با هرچیز و حتی با خلیشتن خلیش ،مهبمتبرین ابام ببرای طلب
اوست؛ اامی که سالک را به نلعی وحد

با هستی سلق می دهد نبه کثبر

و ادراک

و جبدایی؛ همچنبین

خاطر او را مطمئن و یگانه می سازد .حا آنکه جسبتجلی حبق از یباء (در أیبن) نهایبت تشبتّت و
پراکندای خاطر و جدایی انسان از حقیقت حق است؛ زیرا اوالً یاء ،حرف میانی کلمة أیبن (کجبا)،
نشاندهندة تلجه به مکانمندی حق و جستجلی او طبق این تصلر است و ثانیاً چلن در وسبط دو
حرف دیگر واق است ،اوج پلشیدای و غفلت را از ابتدا و انتها میرساند؛ ببرای همبین حبالج در
پایان سخن خلد ،تقدس و تنبزه پروردابار از ابهامبا

و خاطرهبای مشبلش و پراکنبده را علبت

درک ناپذیری خداوند برای جلینداان او از أین (یاء در أین) می داند؛ زیرا پراکنبدای خباطر نتیجبة
ناآااهی از حضلر خداوند در سراسر هستی و معیت او ببا کبل آفبرینش اسبت؛ معیبت ببه معنبای
حضلر و دوام اصلی او که تنها وجلد حقیقی است.
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در نملنه ای دیگر می الید« :چهار حرف است که قلبم را به هیجان آورده و اراده و فکبرم ببدان
متالشی شده؛ الفی که خالیق را با آفرینش الفت داد و حرف المی که بر مالمبت جباری مبی شبلد؛
افزایش در معانی می شلد ،آنگاه "هایی" که ببهواسبطة آن سبراردان شبدم»...

سپس المی که سب

(حالج .)832 :5932 ،در اینجا حالج احساس باطنی خبلیش را نسببتببه اهلل ،ببا تفسبیر رمزآمیبز
حروف این کلمه بیان میکند .کلمة اهلل که باعث هیجبان قلب

وی و فنبای ذهبن و فکبر او شبده،

متشکل از چهار حرف است .از دیدااه حالج ،هریک از ایبن حبروف ،مسبتقل از هبم دربردارنبدة
حق است :رحمت ،قهر ،علم و صبفتی کبه حبالج در تلضبیح آن حیبران و

چهار صفت از صفا

خاملش می ماند ،شاید قدر

برای چهارمین صفت در همراهی و تکمیل صفت علم حدسی نابجبا

نباشد .می تلان افت فاعلیت خداوند در سه فعل الفتدادن ،عتاب (مالمبتکبردن) و افبزایش معنبا
(آااهی) در سه حرف نخستین اهلل ،به ترتی
که حالج آنها را بهصلر

نمایندة سه صفت رحمت ،غض

کامالً رمزی تعریف میکند؛ اما در تلصیف حرف چهبارم ،او از فاعلیبت

خداوند سخن نمی الید؛ بلکه حا و احساس حیر
شاید بتلان افت مسب

و علم الهبی اسبت

اصلی تحیر او ،قدر

خلیش را در برابر آن صفت بیان مبیکنبد و

و عظمت الهی و ناتلانی سالک از ادراک حقیقت آن

است .همانطلرکه روزبهان بقلی معتقد است« :اصل حیر

فتلر سرّ است از بیبرونآمبدن از طلب

ادراک کنه قدم و دخل در علم قدر به نعت وجدان کل» (بقلی شیرازی.)111 :5936 ،
جال

است که در تفسیر حدیث معروف «قل

المؤمن بین أصبعین من أصباب البرحمن یقلّبهبا

کیف یشاء» به دو صفت رحمت و قهر الهی اشاره شده است و اینکبه «حضبر

عبز

صفت لطف آشکار شلد بر د و ااهی به صفت قهر و د پیلسته در تصرف و تقلّ

اباهی ببه
ظهلر این دو

صفت باشد» (نجم رازی)813 :5936 ،؛ آنچه حالج در تفسیر تعاریف از حروف چهاراانة اهلل افته
است با تفسیر این حدیث ب قهر و رحمت الهی به دارالنی و تصرف پیلستة قل

مؤمن می پردازد

ب مطابقت کامل دارد؛ زیرا حالج نیز در ابتدای کالم خلد حروف اهلل را عامبل هیجبان و دارابلنی
قل

خلیش میداند و معتقد است که دو حرف از آن قهر و رحمت خداوند را تلصیف میکند.
از دیگر اشارا

رمزی او در حروف ،این سخن وی است« :سبین یاسبین و ملسبی لبل انبلار

حقیقت است و از «یا» و «مل» به حق نزدیکتر است» (حبالج .)812 :5932 ،لبلحی کبه ببه افتبة
حالج در اینجا نلر حقیقت بر آن تابیده ،قلبی است که تجلّیگاه نلر حقیقت اشته و هم محمبد(ص)،
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هم ملسی(ع) آن را دارا بلدند .تفسیر لل به قل

به دو علت ظاهری و باطنی تأییدشدنی است :او

اینکه س در هر دو کلمه (یاسین و ملسی) ،حرف میانی و به اصطال قل

کلمه واق شبده اسبت

که با تسامح در کلمة ملسی حرف واو با سین در میانه قرار ارفته است و دوم اینکه قلب

همبلاره

از نظر حالج مرکز تجلی حق است .او میالید:
«مكان ـ

مــن قلبــی هــو القل ـ

کلّــه

فلــیس بشــیءٍ فیــه غیــر

موضــ »

(حالج)215 :1883 ،

روزبهان بقلی در تفسیر بیت معتقد است که «اصل مکان ،شهلد حق است در سرّ قل

ببه نعبت

تجلی در همة اوقا » (بقلی شیرازی .)163 :5936 ،در اینجا نیز حبالج آن را لبلحی مبی دانبد کبه
مجالی انلار حقیقت است؛ اما در ادامه قل

را به حق نزدیکترین می دانبد و ببه نزدیبکتبر ببلدن

«سین» به حق نسبت به «مل» و «یا» اقرار میکند که میتلاند مفهلم ماسلی اهلل را در بر داشته باشد.
در کالم حالج ،کاربرد نقطه نیز از حروف رمزی مستثنی نیسبت .نقطبه نبزد او جایگباه ویبژهای
دارد؛ چراکه معتقد است :نقطه اصلی است که نه زیاد می شلد نه نقصان می پذیرد و نه نابلد می شلد
(حالج .)31 :5926 ،به نظر می رسد که نقطه رمز حق تعالی است؛ زیرا ویژای هایی که حالج ببرای
آن برمیشمرد ،نقصان یا کثر ناپذیری و پایداری ،فقط مختص خداوند است و الغیبر .او در یکبی
از سخنان خلد آشکارا خدا را نقطه ای می داند که مفهلم وحد

را بهطبلر مطلبق در خبلیش دارد:

«بهسلی خدا بازارد زیرا خدا نقطة پایانی است و هرچه بیشتر کاوش کنی خلاهی دیبد کبه جبز او
خدایی نیست» (ماسینیلن و کراوس)69-68 :5931 ،؛ بنابراین رمزی بلدن نقطه نزد حالج مرتبط ببا
مفهلم وحدتی است که در آن نهفته است؛ همچنین ویژای هایی کبه ببرای آن اصبل مهبم تعریبف
میکند با این مفهلم همخلانی دارد.
حالج برای نقطه به قدری اهمیت می ابذارد کبه یکبی از بخبش هبای کتباب طلاسبین خبلد را
«طاسین النقطه» نام نهاده است .او معتقد است که «در قرآن دانش هرچیزی وجلد دارد و علم قبرآن
در حروفی است که در اوایل سلرهها هستند و علم حروف در الم الف و علبم الم البف در البف و
علم الف در نقطه و علم نقطه در معرفت اصلی در از و علم از در مشیت و علم مشیت در غی
اللهیت و غی

اللهیت چیزی به مانندش نیست» (حالج.)582 :5932 ،

حالج در یکی از تفسیرهای خلد بر آیة «أفآمنلا مکر اهلل فالیأمن مکبر اهلل الّبا القبلم الخاسبرون»
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(اعراف )33 :از اهل نقطه نام میبرد که برخالف جاهالن ،بهسب

آااهی از قدر

مکر خدا ،هرابز

خلد را از مکر الهی در امان نمیبینند (حالج.)583 :5932 ،
اهمیت نقطه در جایگاه رمز نزد حالج زمانی آشکارتر می شلد که او قصد دارد مفهلم یا معنبایی مهبم
و متعالی را از طریق معرفی حروف ظاهری آن بیان کند و صفت نقطه داربلدن با ببی نقطبهببلدن را ببرای
آنها به کار برد؛ مثالً در این نملنه« :سه حرف بی نقطه و دو حرف با نقطبه و دیگبر هبیچ؛ یکبی از آن دو
(حرف نقطه دار) به یابنداان او می ماند؛ و یکی وارون که مردم راست می پندارند و باقی حبروف مرمبلز
و معماست؛ که نه سفری به آن میتلان کرد و نه جای ماندن است» (حالج.)63 :5921 ،
در تفسیر این کالم رمزآمیز حالج آمده است که مقصلد وی از این حروف ،تلحید است و اولین
حرف نقطه دار این واژه،

به معنای تل است که وقتی یابنداانش (تل) به آن برسند خبلد را در آن

مییابند؛ حرف نقطهدار دوم ی است که «به نظر میرسد از آن کلمه «ای» را که حرف جبلاب و ببه
معنی «آری» است اراده کرده است؛ چه مردم با این حرف سخن را تصدیق می نمایند و چلن چیزی
بپرسند و یا این حرف پاسخ بشنلند باور می کنند  ...و سه حرف دیگر «وحد یا احد» است که مقبام
وصل عبد و ربّ است» (ماسینیلن .)561 :5918 ،حالج در نملنههای دیگری نیز برای بیان مقصبلد
خلد از این روش بهره می برد و به حروف ،با صفت نقطه داربلدن یا نبلدن آنها تلجه می کند که این
البته درخلر تأمل است .نقطه بهسب

وحبد ارایبیاش ،محبلر تلجبه حبالج اسبت ،ابلیی کبل

حروف ،کل هستی است که بر ارد این محلر واحد و هستیبخش میابردد .او در جبایی دیگبر از
شش حرف نام میبرد که با آن خداوند را عباد

میکند و دو حرف آن نقطهدار است:

«...فعبـــــادتی هلل ســـــتّه أحـــــرف

مــــن بینهــــا حرفــــان معجومــــان

حرفــــان اصــــلی و آخــــر شــــكله

فـــی العُجـــم منســـو

الـــی ایمـــانی

فـــاذا بـــدأ رأس الحـــروف امامهـــا

حـــرف یقـــو مقـــا حـــرفٍ شـــان

أبصـــرتنی بـــه مقـــا موســـی قائمـــاً

فــی النّــور فــو الطــور حــین ترانــی»
(حالج)842 :1883 ،

بر اساس تفسیر ماسینیلن ،مراد حالج از این واژه ناملسی بلده است که ن و ی آن منقل و بقیه
بی نقطه است (ماسینیلن و کراوس .)31 :5931 ،ماسینیلن دربارة مفهلم و تفسیر این واژه که واسطة
عباد

خداوند است ،مطلبی بیان نمی کند .اینکه مراد حالج از کاربرد ناملسی ببهمنزلبة مهبمتبرین
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دلیل یا وسیله ای که با آن عباد

حق را انجام می دهد چیست؟ مبیتلانبد بررسبی و تحلیبل شبلد.

یکی از معانی ناملس ،شریعت است (الیسلعی )831 :5311 ،و آنجاکه حالج بهصبلر
واژة ناملسی (شریعت من) برای عباد

رمبزی ،از

خداوند استفاده میکند ،میتلان غیرمسبتقیم ،اعتقباد وی را

دربارة شریعت ،پلی برای رسیدن به حقیقت ،دریافت.
دقت در پایان بیان رمزآمیز او در این عبار

که ناملسی به یاملسی بد میشلد ،تفسیر و ادعای

ما را ،مبنی بر شریعتبلدن ناملسی ،بیشتر تأیید می کند« :می بینی مرا که در جایگاه ملسبی ببر سبر
کله طلر غرق در نلر ایستاده ام»؛ زیرا انتقا تجربة حالج از علمالیقین به عینالیقبین یبا از شبریعت
به طریقت را نشان می دهد .اارچه الزم است در نظر داشت که نمیتلان دومین ویژای مهم رمبز را
ب قطعیتنداشتن و چنداانگی مفهلم که نتیجة رابطة مستقیم رمز با تجربه است ب نادیبده ارفبت و
آن را همچلن نشانه ،کلی یا اجتماعی و ثابت شمرد؛ چنانکه نمیتبلان از دیگبر مفباهیم محتمبل و
مرتبط با آن چشمپلشی کرد.
4ـ 2رمز در کلمات و عبارات

واژاان رمزی حالج نسبت به حروف رمزی او وسعت بیشتری دارد .او بهویژه در کتاب روایا
خلیش به زبان رمزی در کلما

بسیار تلجه نشان میدهد؛ در این تلجبه ،کلمبا

سهم مهمی دارد .نگاه حالج به هریک از این کلما

قرآنبی در رمبز

تأویلاراست و فقبط ببه رمبز و نمباد تعلبق

می ایرد؛ برای مثا او سدرهالمنتهی را درخت معرفبت و پیبراهن یلسبف(ع) را فنبلن اسبرار ببرای
عاشقان تأویل میکند (حالج 23 :5932 ،و .)26صبرفنظبر از دیبدااه تبأویلی حبالج ببه رمبز در
کلما  ،او ااه کلماتی را در بیان تجارب خلیش به کار میایرد که میتلان آنها را رمزی برای یبک
مفهلم تلصیف نشدنی و متعالی دانست .این رملز در قال

یک کلمة خاص ،یبک عببار

یبا شبعر

بیان می شلد؛ بیگانگی یا نامتعبارفببلدن آنهبا در حبلزة داللبت عبادی کبالم ،دلیبل اسبتلاری ببر
رمزالنگی آنهاست .این کلما
تلجه به کل عبار

خاص یا عبارا  ،با باری از مفاهیم و معبانی نهفتبه ،مبی تلانبد ببا

و یا مقتضای کالم ،به نزدیک ترین معنای دریافتی خلاننده تفسیر شبلد؛ چراکبه

به افتة یلنگ «سمبل یا رمز دارای جنبة ناخلدآااه وسی تری است که هراز بهطلر کامبل تلضبیح
نگردیده است» (یلنگ .)89-86 :5918 ،حالج این رملز را که بسیار متفاو

از واژه ها یبا عببارا

معمللی است ،بیانگر بخشی کلچک از اسراری می داند که در طل تجربیبا

روحبانی در خلبل
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درک کرده است و آن را چنین تلصیف میکند:
عــــن اللحظــــات

«لـــی حبیبـــی أزور فـــی الخلـــوات

حاضــــرُ غائــــ

مـــا ترانـــی اُصـــغی الیـــه بســـرّي

کــی أعــی مــا یقــول مــن کلمــات

کلمــاتٌ مــن غیــر شــك و ال نطــق

و ال مثـــــ نغمـــــه االصـــــوات»...
(حالج)255 :1883 ،

واژة دریا از رملز مکرر در سخنان حالج است؛ با درک مفهلم محتمل و پنهان این واژه میتبلان
معنای کل جمله یا سخن او را دریافبت .در حبلزة ادبیبا
خداوند است .این واژه به سب

عرفبانی ،دریبا نمبادی از عشبق و اباه

کاربرد بسیار مفاهیم نمادی اش ،تبازای خبلد را از دسبت داده و از

صفت رمزالنگی خلد دور شده است؛ اما در زبان حالج با مفهلمی متفاو

و تازه ،صبفت رمبزی

خلد را باز مییابد .افتنی است که پس از حالج ،دریا (بحر ،یم) ببا مفهبلمی مشبخص ،معمبل و
تکراری به کار رفت .درحقیقت دریا استعاره یا تمثیلی است که به دو سب

با رمبز متفباو

اسبت:

اوالً وجلد عالقه شباهت ،عظمت ،عمق و  ،...میان این لفظ با مفهلم اصلی آن و ثانیاً کباربرد آن در
غیر از فرآیند تجربة روحانی و برای تلصیف پس از تجربه .دریا و برخی دیگر از واژه های هماننبد
آن در زبان حالج یک رمز حقیقی با مفهلمی مستقل و متمایز از معنای معمللی است .این واژه ها از
نلع تمثیل ،استعاره و یا رمزهای تکراری ،آشنا و دور از معنای رمزی نیست .مثالً حبالج در مبلارد
متعددی از دریا برای رمز بهره میایرد؛ اما تنها یک یا دو بار این واژه برای تشیبه عشق یبا فکبر ،از
نظر عظمت و عمق ،استفاده میشلد« :مازلت اطفل فی بحار الهلی( »...حالج)839 :5932 ،؛ پیلسبته
در دریای عشق غلطهورم . ...
در زبان حالج ،برای دریا که رمز اصلی کالم اوست ،برخالف معانی مستقل و آشنا ،باید به دنبا
معانی تازهای بلد .حقیقت این است که رمز دریا در کالم حالج مفهلم دنیا را در خلد می پروراند و
البته طبق تلضیحا

و ویژایهایی که برای زبان رمز بیان شد ب تلقینکبردن یبک مفهبلم قطعبی و

مسلّم برای رمز ب ناازیر باید دنیا و نه مفهلم مطلق آن را یکی از مفباهیم اصبلی ایبن کلمبة رمبزی
فرض کرد .نملنههایی از استعما دریا در این مفهلم است از:
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« ...و خض

بحراً و لم یرسـ

بـه قـدمی

جصــباوه جــوهر لــم تــرن منــه یــد
شـــرب

مـــن مائـــه ریـــا بغیـــر فـــم

خافضه روحی و قلبی منه مرعو (مرغو )
لكنِّـــــه بیـــــد االفهـــــا منهـــــو
والمــاء قــد کــان بــاالفواه مشــرو »...
(حالج)244 :1883 ،

یعنی در دریایی خلض کردم که پایم در آن فرونمیشلد و رو و قلبم در آن خلض کرد درحبالی
که از آن میترسید (اریزان بلد)؛ سنگریزههایش جلهری است کبه فقبط دسبت افهبام ببه آن رسبیده
است و من بدون دهان از آب آن خلد را سیراب کردم درحالیکه آب را با دهان مینلشند . ...
اار رمز دریا به مفهلم دنیا و عالم عین در نظر ارفته شلد ،میتلان مفهلم کالم حالج را اینالنه
دریافت که وی هراز حضلر خلیش را در این عالم اسفل با پایبندی و تقید به آن نیاللده ،بهطبلری
که حتی رو و قل

او هملاره مرعلب (یا مرغلب :اریز در عین رغبت دنیبا ببه او) ببلده اسبت.

صاحبان فهم و علم از ملهبتها و نعمتهای باارزش آن بهره مند خلاهند شد؛ اما حالج ابلیی ببا
جدایی خلد از ایشان ،فقط به آب دریای دنیا بسنده کرده است و خلد را سیراب می کند .شبلری و
تلخی آب دریا ،مفهلم نمادین آن را به ریاضت و تلخیهای دنیا نزدیک مبی کنبد ،حبالج از طریبق
تجربة سختیها ،بیآنکه دهان طم یا طلب

دنیبا را ببرای درک خلشبیهبای آن بگشباید ،دنیبا را

واسطهای برای رسیدن به تکامل قرار میدهد.
او در همین شعر وقتی علم ،دهر و مردم را به دو اروه تقسیم می کند ،همعنان با آنها برای دریبا
نیز دو حا مختلف در نظر می ایرد و می الید« :و البحر بحران :مرکلب و مرهلب»؛ یعنی دریبا یبا
ناآرام و طلفانی است یا آرام که این معنی تعمیم بر صفت دنیا و محل جم تضادهاسبت .در جبای
دیگری میالید:
«مــا یفعــ العبــد و االقــدار جاریــه
ألقــاه فــی الــیمّ مكتوفــاً و قــال لــه:

علیــه فــی کــ ّ حــال ایهــا الرائــی
ایــــا

ایــــا

أن تبتــ ـ ّ بالمــــاء
(حالج)285 :1883 ،

اعتقاد به قضاوقدر ،تاحدیکه به جبرارایی میانجامد و اختیار را از انسان نفبی مبیکنبد ،مفهبلم
تمثیل رمزیای است که حالج در این شبعر ببه کبار مبیببرد .رمبز دریبا در آن ببه دنیبا و عبالمی
برمی اردد که انسان ناخلاسته و نادانسته در آن اام می نهد و مجبلر است عمر خبلد را در آن طبی

 / 11پژوهشهای ادب عرفانی (الهر الیا) ،سا دهم ،شمارة دوم ،پیاپی  ،95پاییز و زمستان 5931

کند؛ تبتل (رهایی) و د کندن از آن ناممکن است؛ مثل رهایی فردی که دستهبایش را بسبته و در
دریایی افکنده اند .بیت دوم را باید به سب

عالقة شباهت با بیت او  ،تمثیل دانست؛ اما چلن بحبث

بهطلر کلی بر رمز دریا و تفسیر مفهلمی آن در کالم حالج است ،برای تأیید تفسیر ،ایبن شبعر وی
مثا مناسبی به نظر میرسید چراکه اینجا نیز دریا برای نماد و رمز دنیا کامالً برجسته است.
آخرین نملنة تکمیلکنندة مبحث رمز دریا در کالم حالج ،این سخن اوسبت« :ببه دوسبتان مبن
آااهی ده که من بر پشت آبخیزهای دریا سلار شدم ولی کشتی حامل من در هبم شکسبت؛ مبر
من بر آیین صلی

خلاهد بلد( »...ماسینیلن و کراوس .)62 :5931 ،آنچه ماسبینیلن در تفسبیر رمبز

دریا ذکر می کند ،یعنی دریاهای ژرف حکمت الهی ،چه در داللت جزئی بر این مفهبلم ،در عببار
مذکلر و در ارتبا با دیگر واژاان و چه در مفهلم کلی این نماد در اشعار و سبخنان او ،نامناسب
است .حالج دوستانش را از سلارشدنش بر آبخیزهای دریایی آااه می کند کبه ببه شکسبتن کشبتی
حامل او میانجامد .چیرای رو او بر نمادها و نملدهای کلچک و بزر

این دنیا و خلب و بدها

و غم و شادی های آن ،کاری است که حالج آن را به یاران خلد اعالم مبی کنبد؛ هرچنبد در پایبان،
کشتی جسم او در هم می شکند؛ جسمی که در دریای این عالم اسفل نقبش حمبلکننبدة رو او را
داشته است؛ برای همبین وی پبس از اعبالم ایبن مسبأله از مبر
میالید« :مر

من بر آیین صل

خبلیش و چگبلنگی آن سبخن

خلاهد بلد».

عالوه بر واژة دریا ،حالج از واژاان متعدد دیگری نیز در معنای غیرمعمل استفاده مبی کنبد کبه
برخی از آنها چلن آتش ،خلرشید ،مشعل ،خانه ،چراغ ،شبراب و  ...رمزالنبه هبایی اسبت کبه در
ترکی

با دیگر اجزای جمله ،ااه رنگ تمثیل میایرد تا رمز مطلق.

دریا مهمترین نملنه از واژاان رمزی در زبان حالج است که تقریباً در بیشبتر عببارا
وی به یک مفهلم خاص ،یعنی دنیا و عبالم عینبی ،تفسبیر مبی شبلد و مبی تبلان ببهجبرأ

و اشبعار
افبت

پرکاربردترین واژة رمزی در زبان او ،با این ویژای کلی است؛ اما رمبلز دیگبری نیبز در کبالم وی
وجلد دارد که به مقتضای کالم و تجارب او ،نه با یک مفهلم مشابه ،بلکه در عببارا

مختلبف ،ببه

معانی الناالن تفسیر می شلد؛ البته ذکر این نکته ضروری است که اینالنه رملز بیشترین سبهم را
در سخنان رمزآمیز او دارد .شاید علّت آن ،صرفنظر از اینکه رمز خلد آبسبتن مفباهیم و معبانی ای
است که ااه امکان تفسیر و ادراک کل آن وجلد ندارد ،این سخن حالج باشد آنجبا کبه مبی الیبد:

زبان رمز در آثار حالج 13 /
«]سخنانم[ ملاجیدی است که خدا همة آنها را به وجلد آورده است هرچند بزراان فهم و عقبل در
فهم آن عاجز بمانند» (حالج.)91 :5921 ،
حالج از ملاجیدی نام می برد که سخن رمزآمیز البته یکی از نملدهای مهم آن اسبت ،زیبرا خبدا
ایجادکنندة حقیقی آن است و برای همه به ادراک آن راه نیست .این ملاجید که ببه سبخنان حبالج
ترجمه شده است در اصل می تلاند شامل دیگر نملدهای تجربة روحانی حالج و یا خلد تجرببة او
نیز باشد؛ اما سخن و بهویژه سخن رمزی را می تلان مهمترین ملاجید شمرد که بزراان فهم از درک
آن ناتلان اند .او در جای دیگر می الید« :بیانی است بیان حق  ،تل بیبانش هسبتی و هبر بیبانی از او
زبانش تل هستی( »...همان)11 :؛ بدین معنی که خداوند سخنگلیی است که کالمش بر زبان عبارف
جاری میشلد و او در احلالی خاص به صلر
عبارا

رمز بر زبان میآورد.

رمزآمیز حالج عالوه بر واژه های محدودی که در همة سخنان او مبی تبلان یبک مفهبلم

واحد و مشترک برای آنها در نظر ارفت ،همچلن دریا ،مشتمل بر کلماتی است که ممکن اسبت در
هر ترکی  ،طبق اقتضای کالم و ترکی
تلصیف این دسته از کلما

و عبارا

واژهها بر مفهلمی خاص و متفاو
خلد تعریف «زبان غی

داللت کنبد .حبالج در

لطیف» را برمی ازینبد کبه منبب آن

الهام یا وحی یا حکمت قرآن است (حالج)511 :5932 ،؛ از دیدااه ماسینیلن او نطبق را ببه «حبا
ملجلد ،دخالت الهی در شخص ،نصبیحتی عاشبقانه ازجانب

رو کبه چبلن بخلاهبد و اابر مبا

بخلاهیم ما را به تلفظ در می آورد» تبدیل می کند (ماسینیلن .)583 :5911 ،همة ایبن شبلاهد ،علبل
تکمفهلمنبلدن عبارا
عبارا

رمزآمیزی است که در سخنان او مشاهده میکنیم و اما نملنهای چند از ایبن

رمزآمیز او:
«وال هم ـ

بشــر

المــاء مــن عط ـش

الّــارأیــ

خیــاالً من ـ

فــی الكــ س»

(حالج)233 :1883 ،

ترجمه :هرااه خلاستم برای رف تشنگی آبی بنلشم خیا تل را در کاسه آب دیدم.
کاسه در این بیت رمزی برای قل
و قل

خلیش را مجذوب عنایا

عارف است که اسماء و صفا

حق را جایگزین صفا

حق کرده است .آب (ماء) رمز معرفت ذا

بشبری

حق اسبت کبه حبالج

در عطش رسیدن به آن همیشه باقی میماند؛ زیرا خیا روی حق کبه مبیتبلان آن را همبان اسبماء و
صفا الهی و یا تجلیا

حق در قل

عارف دانست ،چنان وی را مجذوب اهلل مبی سبازد کبه او را از

 / 12پژوهشهای ادب عرفانی (الهر الیا) ،سا دهم ،شمارة دوم ،پیاپی  ،95پاییز و زمستان 5931

اندیشة وصا به معرفت ذا او بازمی دارد .آرنالدز معتقد است مراد حبالج نشباندادن مقبام فخبیم و
رفی حضر

باریتعالی است؛ بهطلریکه او «ماوراءِ قلة مدرکه و نیروی فهم انسبانی قبرار دارد و ببا

این قلة مدرکه ما نمیتلانیم خدا را از آنچه درخلر وجلد اوست جدا کنیم» (آرنالدز.)63 :5931 ،
در نملنة دیگر به نظر میرسد حالج به دنبا تلصیف یکی از تجارب معنلی خلد است کبه در
آن به رو و جایگاه رو خلیش میپردازد:
«یــا طالمــا غنیــا عــن اشــباح النظــر

بنقطــــه یحكــــی ضــــیاءها القمــــر

مــــن سمســــم و شــــیرج و أحــــرف

و یاســـمین فـــی جبـــین قـــد ســـطر

فامشـــوا و نمشـــی و نـــري اشخاصـــكم

و انـــــتم الترونـــــا یـــــا دبـــــر!»
(حالج)262 :1883 ،

ترجمه ابیا  :هنگامی که از اشبا نظر ،خلد را غای

کردیم ،با نقطه ای که نلرش از ماه حکایت

می کند ،از سمسم و شیرج و حروف یاسمین بر جبین نلشته شده است؛ پس برویبد و مبی رویبم و
جسمهایتان میبینیم در حالی که ای عق مانداان! شما ما را نمیبینید.
حالج در یک کالم رمزآمیز پیچیده ،قصد دارد پیامی پنهان را انتقا دهد و درک این پیام در ارو
اره اشایی از مفاهیم نهفته در الفا آن است .رو  ،همان نقطه ای است که نلرش را همچلن ماه از
خلرشید حق ارفته است« :نفخت فیه من روحی»؛ آنگاه که رو عارف با تلان بالقلة نبلر یبا رو
خداوند ،به غیبت از خلق (حضلر در حق) می رسد ،به قل حالج الیی هنلز ته مانده ای از هسبتی
محسلس ،ناخالص و غیرروحانی او با وی است .اینجا حالج از سمسم و شیرج (کنجد یبا روغبن
کنجد) و حرف ها و یاسمین سخن می الید؛ شاید مراد او همان آمیختگی های معمل ذهبن و رو
با جسم و خلق باشد؛ کسانی که رو خلیش را با حق یگانه ساخته انبد و در اوج حضبلر ببه سبر
میبرند ،با این آمیختگیها در مرتبة غیبت از خلق ،عق مانبدن را ببه سبالکان هشبدار مبیدهنبد و
می الیند که ما جسم های شما را که نمبادی از ناخالصبی و تعلبق ببه عبالم خلبق اسبت ،در شبما
می بینیم؛ هرچند خلد قادر به درک آن نباشید .در اینجا از دو نلع مشبی (رفبتن) یباد مبی شبلد کبه
درواق همان سللک پیلسته ای است که ببر دو النبه اسبت :او سبللک سبالکان طریقبت قببل از
تجربة فنا (فامشلا) .دوم سللک سالکانی که به تجرببة فنبا رسبیده انبد (نمشبی)؛ چنبانکبه حضبلر
شخصهای اروه او با آنها به عق ماندنشبان از ابروه دوم انجامیبده اسبت و نکتبة دیگبر اینکبه
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سمسم و شیرج و  ...املری از عالم محسلسا

است کبه هنبلز در سبالکان فبانینگشبته ،بباقی و

آشکار است و الیی بر جبین آنها حک شده است.
رملز کالمی حالج طبق اقتضای ملضلعاتی مطر در بخش های آینده ،بررسی و تأمل خلاهد شبد
و آنچه در این بخش برای نملنه آورده شد ،مثا هایی از زبان رمزآمیز او در کلمه یا عبارا

بلد.

4ـ 8رمز در تصاویر
نملدارها یا تصاویری در طلاسین دیده می شلد که می تبلان آنهبا را در زمبرة رمزهبای زببانی او
دانست .او در این اثر خلد از اشکا و تصاویری بهره می ایرد که درحقیقبت نمبلدی دیبداری ،نبه
لفظی ،از حقایقی عرفانی است که وی در پی تلصیف آنهاست .آغازار این شیلة بیانی خلد حبالج
است که بعد از او بهصلر های مختلف اشاعه یافت .یکی از محققان نیز ببر آن اسبت کبه «اولبین
ظهلر نملدارهای هندسی را حالج در جای جای طلاسین برای تلخیص تعاریف عرفانی خلیش ببه
کار میایرد» (حالج.)853 :5916 ،
او در طاسین نقطه ،طاسین تنزیبه ،طاسبین دایبره ،طاسبین تلحیبد و طاسبین األسبرار اشبکا و
طر هایی را به کار می برد که برخی از آنها به قل ماسینیلن «شاید ارزش عددی داشته باشند؛ چلن
عالیمی را شامل میشلند که بهوضل برارفته از اعداد عربی است ( »...همان .)868 :آنچبه حبالج
برای تلصیف و معرفی این تصاویر یا اشکا و طر های خاص بیان کرده عببار
تلحید ،نفی علتها ،حقیقت و طالبان آن ،و صلر

اسبت از :فهبم،

حق .همة ایبن مضبامین و مفباهیم در صبفت

انتزاعی و غیرعینیبلدن مشترک اسبت و ببرای درک حقیقبت آنهبا بایبد یبک نگباه جزءنگرانبه و
باریکبینانه داشت و با نلع تجربة عرفانی مرتبط با این مفاهیم و حلزة کاربرد آنها آشنایی داشت.
حالج دربارة فهم و شناخت کالم رمزآمیز خلد می الید« :مبی دانبد آنکبس کبه بدانبد و ندانبد
آنکس که نداند( »...حالج .)853 :5932 ،الیی ادراک برخی معانی ،ذاتی و باطنی است و با بیگانبه
عللم ظاهری بیگانه است؛ این معانی با زبانی به رشتة سخن کشیده میشلد کبه سبرریز از تجبارب
روحانی یک عارف است .زبان در اینجا زبان غی

است کبه هبدف آن ببا زببان معمبللی متفباو

میشلد؛ در اینجا برخالف زبان علم که برای هدایت و نطق است ،بیان خلد هدف اصلی میاردد:
«فــان لســان العلــم النطــق و الهــدي

و ان لســان الغی ـ

ج ـ ّ عــن المنطــق»
(همان)833 :
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تصاویر نیز با مفهلمی پنهان ااه نقش الفبا رمبزی حبالج را ببر عهبده مبیایرنبد و مفباهیمی
نامتعارف و کامالً انتزاعی را حمل می کنند .از نملنه های آن  ،شکلی است که حالج به صبلر
دایرة تلدرتل در طاسین تنزیه خلیش آورده و معتقد اسبت :ایبن دایبره مثبا او و صبلر

سبه
اوسبت

(همان .)35 :شناخت مرج او در این جملة حالج اهمیت دارد .آنچبه در ایبن شبکل ببیش از هبر
مفهلم دیگری جل تلجه می کند الیه بندی و باطنمندی چیزی است کبه از سبطل متعبدد و البتبه
مرتبط با هم تشکیل شده است .درونیترین دایره را حالج اشاره ،دومی را باطن و بیرونبیتبرین را
ظاهر مینامد و کل این دوایر تلدرتل ،به یک وجلد واحد و کامل اشاره می کند که دربرایرنبدة کبل
ملجلدا

است .بیشک این وجلد جز از آن حبقتعبالی نیسبت کبه جهبان خلقبت ظباهرترین و

بارزترین تجلی اوست .تجلی حق در عالم هستی و ایجاد آن را می تلان همان دایبرة ظباهر دانسبت
که بخش بیرونی و ظاهری هستی حق است.
چنین تفسیری برای این شکل رمزی ،به این سب
مکلنا

و مللنّا

مکلنا

او و مللّنا

است که حالج در ادامة تلصبیفا

هسبتی ،از

سخن میالید و بر آن است که «همة اینها بهوجلدآمده ،هستییافته ...همة اینهبا
اوست» (همانجا) .او با رمز از حق تعالی سخن مبی الیبد و ببه همبین نکتبه

مستقیماً اشاره میکند« :دربارة کسی از من سؤا شد ،بیآنکه نامی از او ببرم ،به رمز و اشاره پاسبخ
دادم( »...حالج.)89 :5921 ،
اشار

و عبار

در تلصیف یا تلضیح خداوند ناکارآمد است و حبالج خبلد ببر ایبن ملضبلع

صحه می اذارد...« :خدا برتر از اشار

و عبار

است؛ عببار هبا را آغباز و انجبام در شماسبت»

(حالج .)511 :5932 ،اینالنه رمزآمیزیها و اشارهورزیها ااه به نقض فهم و برداشت یبا ادراکبی
متفاو

و یا حتی متناقض با اصل آن می انجامبد؛ زببان تصبلیری بیشبتر از دیگبر زببان هبا چنبین

نتیجه ای برای خلاننداان دارد؛ چراکه در ایبن زببان تصبلیر یبا شبکل جبایگزین واژه مبیشبلد و
عملمیت و اشتراک ماهیت یک شکل یا تصلیر بر ملضلعا

الناالن ،بیش از عملمیت یک لفبظ

در داللت بر معانی متعدد است .حالج این نقض فهم را در یکبی از سبخنان خبلیش ،پیامبد کبالم
محدث دربارة قدیم میداند «:تلحید چنان است که در از بلد و همچنان تا الیزا خلاهبد ببلد .او
را افتند که چلن حق را وصف کردی در از به ما الیزا به قدم محدثا

افتی ؟ افت :نقض فهم

دانستم کردی  ،این کالم محدثان است» (همان .)818 :مفهلم آخرین جملة او ،حدوث کالم انسانها
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به مقتضای حدوث وجلد ایشان است؛ هرچند آنگاه که دربارة قدیم بیان شبلد ،ببه تنباقض آمیبزی
اهااه این کالم آااهی دارد.
زبان تصلیری حالج میتلاند بیش از زبان لفظی رمزآمیز او مستعد نقض فهبم یبا تفسبیرپبذیری
باشد .حالج در طلاسین حدود هشت شکل مختلف و عجی

به کار می برد و برای هریبک از آنهبا

عنلان ها یا تفاسیری می آورد که خلد نیازمند تفسیری دیگر است .ااه در برخی زوایای این اشبکا
و تصاویر حروفی مثل ب ، ،ال و ع مینلیسد که نشانگر مفهلمی مرتبط با آن تصلیر است.
حل مفاهیم واقعی و اصلی این تصاویر در ارو فهم تلضیحا
کلما

حالج است و فهم تلضبیحا

و

حالج به درک تجارب و دیدااه های بنیادین او دربارة آن ملضلع وابسبته اسبت؛ همچنبین

تجارب و دیدااه های بنیادین حالج دربارة هر ملضلع مطر  ،در پیلند با همة سخنان و نظبرا
در کل آثارش ادراک شدنی است؛ مثالً او برای صلر
با خط کامل ،مستطیل کلچکتری را به صلر

او

فهم ،شکل مستطیلی را در نظر می ایبرد کبه

نقطهچین در خلد جای داده است:

(همان.)16 :
میتلان افت او برای فهم ،باطنی و ظاهری در نظر میایرد که همبلاره ظباهر فهبم از بباطن آن
کامل تر است و باطن همیشه ناقص باقی خلاهد ماند؛ بدین معنا که فهم هراز با عمق و بباطنی کبه
همچلن ظاهر ادراک املر کامل و تمام باشد تصلر نمی شلد یا وجلد ندارد .پس انسان اار بباطن و
درون ادراک وی را مبنا قبرار دهبد ادراک ناقصبی دارد؛ زیبرا متعلبق ادراک بباطنی ،امبلر بباطنی،
غیرمحسلس و متافیزیک است و ادراک این املر برای باطن ،مهم نباممکن اسبت ،ببرخالف ادراک
ظاهری که در دستیابی بر ادراک املر ظاهری دستی تلانا دارد.
این نملنهای از رمزهای تصلیری حالج درببارة صبلر

فهبم ببلد؛ البتبه چنبانکبه اشباره شبد

تفسیرپذیری اینالنه رمزها محدود نیست .برای آخرین کالم به یکی از علبت هبا یبا اهبداف مهبم
کاربرد رمز اشاره می شلد که در رسائل اخلان الصفا آمده است« :اکثر کالم اهلل تعالی و کالم انبیائه و
اقاویل الحکما رملز لسرّ من األسرار مخفیاً عن األشرار ،و مایعلمهبا اال اهلل تعبالی و الراسبخلن فبی
العلم» (اخلانالصفا5658 ،ق.)969 :
5ـ نتیجهگیري
حالج عارفی با تجربه های روحانی است که افزونبر کباربرد زببان معمبل (دا و مبدلل ) ،زببان
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خاصی دارد که در آن جمال
زبان خاص به دو صلر

و معانی ،جز در سایة تأویل و تفسیر ،نامفهلم و نامرتبط اسبت .ایبن

زبان غی

یا رمز و زبان شطح ظاهر میشلد.

تحلیل و اشلدن برخی رملز در شناخت تجارب و اندیشه های عرفانی حالج بسیار مهم است و
آن برخاسته از ارتبا مستقیم رمز با تجربة عرفانی است؛ زیرا رمز همزمان با تجربه پدید مبیآیبد و
باورهای عارف بر اساس تجربه و زبان خاص او شناخته می شلند .صرف نظر از زبان رمزی حالج،
ااه اشاراتی از او دربارة رمز مشاهده میشلد که در آن بر ارتبا رمز و تجربه تأکید شده است.
حالج در کالم خلد از حروف بهمثابة رمز استفاده می کند ،یا مفاهیم آنها را مدّ نظر قرار می دهبد
ب مانند میم و عین که آنها را برای نشاندادن حضلر و معیت الهی در کل هستی به کار میبرد ب و یا
به جایگاه قرارارفتن حروف در کلمه تلجه می کند ب مثل سین در دو کلمة یاسین و ملسی ب و یا به
اقتضای کالم و بدون هیچ قرینة آشکاری هر حرف را نماد صفتی خاص قرار می دهد؛ همچنبین نقطبه
نزد او برای تفهیم برخی معانی مهم بسیار اهمیت داردکه مهم ترین آنها وحد است .افزونبر حبروف
رمزی ،حالج با تکرار برخی کلما  ،همچلن دریا که در کالم او رمز دنیاست ،و تأکید بر آنها رمبز را
در کلما

یا عبارا

با معنایی منحصر به باور خلیش تقلیت میکند .حلزة تصاویر و اشکا هندسبی

نیز از زبان حالج مستثنی نیستند و بهنلعی بیانگر باورهایی هستند که بیش از هر چیز سللک سالک و
فنای وی ب آنجا که این اشکا خاص با ال احاطه میشلند ب در آن محلریت دارد.
مناب

 -5قرآن کریم
 -8ابنعربی ،محیالدین (5938ق) .الفتلحا

المکیه جلد ،5تحقیق عثمان یحیبی ،قباهره :المکتببة

العربیة.
 -9اخلانالصفا (5658ق) .رسائل اخلان الصفا جلد  ،8بیرو  :الدار االسالمیه.

 -6آرنالدز ،روژه ( .)5931مذه

حالج ،ترجمة عبدالحسین میکده ،تهران :جامی ،چاپ دوم.

 -1پلرنامداریان ،تقی ( .)5916رمز و داستانهای رمزی ،تهران :انتشارا

علمی فرهنگی.

 -1حالج ،حسبین ببن منصبلر ( .)5926الطلاسبین ،ببه سبعی لبلیی ماسبینیلن ،ترجمبة محمبلد
بهفروزی ،تهران :نشر علم.
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 .)5921( ---------------------- -3دیلان حالج ،به سعی للیی ماسینیلن ،ترجمبة قاسبم
میرآخلری و حیدر شجاعی ،تهران :قصیده ،چ دوم.
 .)5932( ----------------------- -2مجملعه آثار ،ترجمبه و شبر قاسبم میرآخبلری،
تهران :یادآوران.
 -3روزبهان بقلی شیرازی ( .)5939منطق األسرار ببیان األنلار ،تصحیح علیاصبغر میربباقری فبرد و
زهره نجفی ،تهران :سخن.
 -51ستاری ،جال ( .)5938مدخلی بر رمزشناسی عرفانی ،تهران :مرکز.
 -55علیزمانی ،امیرعباس ( .)5931زبان دین ،قم :مرکز انتشارا
 -58عین القضا

دفتر تبلیغا

اسالمی.

همدانی ( .)5933زبدة الحقایق ،تصحیح عفیبف عسبیران ،ترجمبة مهبدی تبدین،

تهران :نشر دانشگاهی.
 -59فاخلری ،حنا ( .)5939تاریخ فلسفه در جهان اسبالمی ،عبدالمحمبد آیتبی ،تهبران :انتشبارا
علمی فرهنگی.
 -56ماسینیلن للیی و کراوس ( .)5931اخبار حالج ،ترجمة سید حمید طبیبیان ،تهران :اطالعبا ،
چ هشتم.
 -51ماسینیلن ،للیی ( .)5911عرفان حالج ،ترجمة ضیاءالدین دهشیری ،تهران :بنیاد عللم اسالمی.

 .)5918( --------- -51مصائ

حالج ،ترجمة ضیاءالدین دهشیری ،تهران :بنیاد عللم اسالمی.

 -53ملللی ،جال الدین ( .)5925ازیدة غزلیا

شمس ،به سعی محمدرضا شفیعیکبدکنی ،تهبران:

امیرکبیر ،چ پانزدهم.
 -52نجمالدین رازی ( .)5936مرصادالعباد ،تصحیح محمدامین ریاحی ،تهبران :انتشبارا

علمبی و

فرهنگی ،چ ششم.
 -53نلیا ،پل ( .)5939تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ،ترجمة اسبماعیل سبعاد  ،تهبران :مرکبز نشبر
دانشگاهی.

 -81الیسلعی ،األب رفائیل ( .)5311غرائ

اللغة العربیة ،بیرو  :بینا.

 -85یلنگ ،کار الستاو ( .)5918انسان و سمبل هایش ،ترجمة ابلطال

صارمی ،تهران :امیرکبیر.
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