روایت ّ
عطار از قتل حلاّ ج و عناصر داستانی آن
دکتر فریدون کورهئی

1

تاريخ دريافت94/08/10 :
تاريخ پذيرش94/09/02 :
چکیده
هر اثری برای تبدیل ش��دن به داس��تان ناگزیر از رعایت قواعدی اس��ت تا در مس��یر تبدیل قرار

گیرد .یکی از این قوانین وجود اجزایی خاص در هر اثر داس��تانی است که اصطالح ًا عناصر داستانی

نامیده میشود .در این بررسی پس از تحلیل عناصر داستان کشته شدن حسین بن منصور حلاّ ج در
کتاب تذکرهاالولیای عطار پرداخته شده و برای هرکدام از عناصر ،شاهد مثال از متن کتاب ذکر شده
است .در این روایت داستان گونه نیز مانند اکثر داستانها همه عناصر دیده نمیشود بلکه باتوجه به
قابلیتهای داستان بعضی عناصر حذف شده است.
کلید واژهها :حلاّ ج ،عناصر داستانی ،تذکره االولیا ،انا الحق.

 - 1مد ّرس دانشگاه فرهنگیان ،پردیس امیر کبیر البرز ،كرج ،ايران.

koureeif@yahoo.com
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مقدمه

تا آنجا که داستان زندگی و مرگ شهادت گونهی حلاّ ج پیوسته در تاریخ عرفان و

ادب ما معرکهی صاحب نظران بوده است  .متون عرفانی روایات گوناگونی از نحوهی
کشته شدن این شخصیت معروف عرفان و تصوف دیده میشود .شیخ فریدالدین عطار
نیش��ابوری در اثر مش��هورش تذکره االولیا به جنبههای متنوعی از شخصیت ،اعتقاد و
مقاومت این اس��وهی رندان عارف اشاره کرده است و همچنین توصیف صحنه یعنی
زم��ان و م��کان رویداد و معرفی ش��خصیتهای دیگر از جمله محبّ��ان و منکران این
شوریدهی دوران قابل تأمل است .نگاه کردن از زاویهی عناصر داستانی به روایت عطار
این حسن را دارد که خواننده را با جنبههای متنوعتری از این اتفاق تاریخی -داستانی
آشنا میکند.
قتل حلاّ ج اگرچه واقعی و تاریخی اس��ت اما تنیده شدن الیههای افسانه گونه در
آن پس از چند صدس��ال به خوبی در روایت ش��یخ نیشابوری مشاهده میشود .پیش
از ورود ب��ه مبح��ث اصلی پرداختن به چکیدهای پیرام��ون زندگی آثار و عقاید حلاّ ج
میتواند مفید باشد.
مختصری پیرامون زندگی ،آثار و عقاید حلاّ ج:

ابوعبداهلل الحسین بن منصور حلاّ ج بزرگ مردی که روزگار خویش را در شوریدگی

حق گذراند -در قرن س��وم هجری قمری -در دهکدهی «ثور» واقع در ش��مال شرقی
(عبدالصبور)30 :1358 ،
شهر بیضاء در نزدیکی استخر فارس تولد یافت.
ّ
وی در س��نین کودکی به همراه پدر ش��هر بیضاء را ترک گفت و در شهر «واسط»
اقامت گزید و در آنجا به فراگیری علوم مقدماتی پرداخت و تا س��ن دوازده س��الگی
قرآن را از بر کرد و بعد از آن راهی بغداد شد و بعد به بصره رفت و با عمربن عثمان
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ّ
مک��ی مالق��ات کرد و هجده م��اه در مصاحبت با او بود .پ��س از ازدواج حلاّ ج با «ا ّم
الحسین» دختر «ابویعقوب اقطع بصری» ،عمربن عثمان ّ
مکی با حلاّ ج مخالفت کرد و

به دالیلی از او برنجید( .آرنالدز)283 :1347 ،
چندی بعد «حلاّ ج» به همراهی گروهی چند از صوفیه نزد جنید بغدادی رفت و از
وی مس��ئله پرسید و جنید (از بزرگان تص ّوف زاهدانه) در پاسخ وی گفت« :زود باشد

که سر چوب پاره سرخ کنی» (مشکور)131 :1372 ،

مکرمه کرد و در راه
حلاّ ج در س��ال  270هـ.ق در س��ن  26س��الگی عزم کعبهی ّ

س��خنان وجدآمیز گفت و چندی نیز به خراسان ،اهواز ،هند ،فارس ،ترکستان ،کشمیر
و ...س��ــفرکرد و اف��کار زاهدانه و صوفیان��هی خویش را در آنجا پراکنده س��اخت.
(ماسینیون)283 :1362 ،
س��رانجام پس از حوادثی چند که برای او رخ داد ،پس از س��ه س��ال متواری بودن
به خاطر عقایدش عدهای علمای اس�لامی آموزه هایش را مصداق کفرگویی دانس��ته،
او را تکفیر کردند و ابن داوود اصفهانی قاضی ش��هر بغداد به دس��تور ابوالفضل جعفر
مقتدر -خلیفهی عباسی حکم اعدامش را صادر کرد و در سال  298هـ.ق برابر با 992
میالدی به جرم کفرگویی و الحاد در مأل عام گماش��تگان مقتدر او را پس از ش��کنجه
و تازیانه ،به دار آویختند ،س��پس سلاّ خیاش کردند و دست و پا و سرش را بریدند و
پیکرش را سوزاندند و خاکسترش را به رود دجله ریختند.
ب��رای وی کنیههایی چون «ابوع ّماره»« ،ابومح ّمد» و «ابومس��عود» نیز آورده اند؛ به

گونهای که اهل فارس او را «ابوعبداهلل الزاهد» ،اهل خراسان «ابوالمهر» ،اهل خوزستان
«حلاّ ج االسرار» ،در بغداد «مصطلم» ،اهل هند «ابوالمغیث» و اهل چین او را «ابوالمعین»
میخواندند.
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و برای لقب او -حلاّ ج -سه توجیه آورده اند:
 -1پدرش پیش��هی حلاّ جی داش��ت -2 .نیکو س��خن میگفته و رازها را حلاّ جی
کرده اس��ت -3 .معجزهای از خود نش��ان داده است به طوری که از کنار یک انبار پنبه
میگذشت .اشارهای کرد و دانه از پنبه بیرون آمد.
و آثار حلاّ ج عبارتند از:
 -1طاس��ین االزل و الجوهر االکبر  -2طواس��ین  -3الهی��اکل  -4الکبریت االحمر
 -5نور االصل  -6جسم االکبر  -7جسم االصغر  -8بستان المعرفه  -9دیوان اشعار
یکی از مواردی که س��بب اتهام علیه منصور حلاّ ج ش��د (به جز اعتقاد به انا الحق)
مسئلهی اعتقاد وی به حج معنوی بود :از منصور حلاّ ج دست نوشتهای یافته بودند که
در آن نوشته بود:
«انس��ان وقتی بخواهد به زیارت ش��رعی حج برود ح��ق دارد در طاقی در خانهی
خود بنش��یند و محرابی در آن جا برپا کند و با ش��رایط و احوال خاصی طهارت کند و
اح��رام بندد و چنین بگوید و چنان کند و نماز بخواند و فالن مناس��ک دینی را انجام
دهد که اگر چــنین کند از انــجام فریضهی س��فر به بیت اهلل الحرام معاف باش��د و...
(ماسینیون)283 :1362 ،
یا «میشل فرید غریب» در کتاب خود از قول منصور حلاّ ج به نقل از تاریخ طبری مینویسد:
هرگاه آدمی اراده حج کند و نتواند ،شود که بنایی مربع در گوشهای از خانهی خود
بن��ا کند و هنگامی که روزهای حج فرا میرس��د ،بدان ط��واف کند و( ...فرید غریب،
)42 :1359
حجی اس��ت در
حجی اس��ت و مرا ّ
و در جایی دیگر حلاّ ج میگوید« :مردمان را ّ
قرارگاه خویش .ایشان قربانیان پیشکش میکنند و من جان و دل خویش را.
(الهی)46 :1354 ،
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و در کتاب «حلاّ ج ش��هید عش��ق الهی» آمده اس��ت که حلاّ ج در هنگام توقف در
عرفات (در حج سوم) گفت:
«خداوندا! مرا بیش از این بینوا س��از! خدایا رس��وایم س��از تا لعنت��م کنند .خدایا!
مردمانی را از من بیزار کن تا هر کلمهی ش��کر که بر لبانم آید فقط برای تو باش��د و از
کسی جز تو منّت نکشم( ».نوربخش 44 :1373 ،و زرین کوب)138-136 :1379 ،
حج معنوی حلاّ ج پرداخته اند:
و شعرای فراوانی نیز به مقولهی ّ

ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همین جاست ،بیایید ،بیایید(مولوی)114 :1372 ،

 عاشق سرمست را با دین و دنیا کار نیست کعبهی صاحبدالن جز خانهی خ ّمار نیست(نسیمی)116 :1368،

ام��ا علت اصلی این همه مخالفت با حلاّ ج اتهاماتی اس��ت که گروههای مختلف
ب��ه خصوص امامیه و حتی متص ّوفه به او وارد کردند که عبارت بودند از  -1س��حر و
ج��ادو -2 ،دعوی ربوبی -3 ،وحدت وجود از نوع ش��رک آمیز -4 ،بدعت گذار حج
معنوی  -5دفاع از شیطان و فرعون و ...که پرداختن به آنها در این گفتار نمیگنجد.
عناصر داستان قتل حلاّ ج:
طرح یا پیرنگ ()plot
قصه
پیرنگ عبارت است از نقشه ،طرح یا الگوی رخدادها در یک نمایش ،شعر یا ّ
به بیان دیگر پیرنگ ،توالی حوادث و رخدادهای یک داس��تان است در پیوستار فضای
زمان ،پیرنگ ،پرسشهای پی در پی خواننده در سه زمان مطرح میشود :چرا آن اتفاق
رخ داد؟ چرا این اتفاق میافتد؟ و پس از این چه اتفاقی روی خواهد داد و چرا؟»
						

(مقدادی)353 :1385 ،
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طرح داس��تانی به دنبال پاس��خ به چرایی وقوع حوادث داستان است و در پاسخ به
این چرایی گاه ترتیب توالی زمانی آن حوادث به هم میریزد.
فورستر «داستان را به عنوان نقل رشتهای از حوادث که برحسب توالی ترتیب یافته
باش��ند تعریف میکند و طرح را نیز نقل حوادثی میدادند که با تکیه بر موجودیت و
			
روابط ع ّلت و معلول شکل میگیرد».

(فورستر)18 :1384 ،

به زبان س��اده تر میتوان گفت که طرح ،براساس روابط ع ّلی و معلولی الگویی از
داس��تان را برای خواننده ارائه میکند .و نویسنده در ایجاد طرح میتواند از شگردهای
خاصی بهره ببرد و از جمله آن ش��گردها میتوان به کشمکش ،تعلیق ،بحران ،نقطهی
اوج و گرهگشایی اشاره کرد.
در این داستان یک طرف داستان شخصیتی پاک با صفات واالی انسانی است که در
مقابل او به س��بب حسادت به محبوبیت وی به تضاد و مبارزه با او میپردازند و علت
کشته شدن او گفتن عبارت «انا الحق» بود.
حلاّ ج با رویکردی عارفانه با اعتراض به نگاه عابدان و متش��رعان و بیان ایدههای
صوفیانه به دلیل عدم توافق با عرفا و ش��یوخ و دس��تگاه خالفت به انتقاد و اعتراض
میپردازد .زمینههای به دار آویخته ش��دن خود را در نگاه متش��رعان فراهم میکند و
علیرغ��م تذک��رات پی در پی آنها به ویژه اس��تادان خود به دلیل پای بندی ش��دید به
اندیش��ههای خود ،س��رانجام به دس��تور قاضی با فتوای جنید بغ��دادی به دار آویخته
میشود.
کشمکش ،جدال ()Conflict
کش��مکش یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در داس��تان اس��ت که نقش مهمی در
افزودن جذابیت و باالبردن سطح کیفی آن میشود.
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«کش��مکش مقابلهی دو نبرد یا دو شخصیت اس��ت که بنیاد ماجرا را میریزد .این
حالت ممکن است از برخورد یا رویارویی شخصیتی با شخصیتهای دیگر یا اندیشهی
دیگر یا جهان بینی و بینشی با جهان بینی و بینش دیگر به وجود آید و موجب هول و
وال یا حالت تعلیق شود ،بدون کشمکش ،اثرقصه یا لطیفه طرحی بیش نیست».
(صادقی)231 :1379 ،

این کشمکشها لزوم ًا جسمی نیستند بلکه ممکن است ذهنی ،عاطفی و یا اخالقی
باشد تمام داستانها برای تحقق به حداقل یکی از این کشمکشها نیاز دارند.
این جدال یا کش��مکش موجود در داس��تان انواع گوناگون دارد .کش��مکش ،رد یا
جدال دو انسان با یکدیگر است یا جدال انسان با طبیعت ،با خدا با سرنوشت و از این
قبیل است یا جدال انسان با خود است.
در این روایت آنچه در مورد شخصیتها اهمیت مییابد ،کنشی است که براساس
حال��ت ،انج��ام میگیرد و داس��تان را پیش میبرد ،در واق��ع آن گفتوگوهای صوفی
منش��انه و خارج از نرم و فرم دینی با جنید و ریاضت ،و معرفت توحیدی و رنجیدن
عمربن عثمان ّ
مکی از حلاّ ج س��بب میشود با نامه نگاریهای متعدد ،مقدمات کشتن
حس��ین غیرمس��تقیم فراهم و این امر به سبب علی بن عیسی -وزیر خلیفه -علیه وی
ص��ورت میپذی��رد و حلاّ ج به زندان میافتد .این کش��مکش ذهنی و جدال درونی و
اعتقادی باعث میشود که به دستور خلیفه و فتوای جنید به کشتن حسین اقدام کردد.
گره افکنی ،تعلیق ،هول و وال ()Suspense
در این عنصر نویس��نده میخواهد خواننده را تا پایان داس��تان عالقهمند به خواندن
داستان نگه دارد .که حالت انتظار و کنجکاوی خواننده نسبت به ماجرا و خواندن داستان
را تعلیق یا هول و وال میگویند که یکی از شیوههای جذاب تر کردن داستان است.

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

144

«هول و وال یا تعلیق یا اندروای ،کیفیتی اس��ت که نویس��نده ب��رای وقایعی که در
داستان در حال تکوین است میافزاید تا خواننده را کنجکاو و نسبت به ادامهی داستان
مشتاق کند( ».واژه نامهی هنر داستان نویسی)298 :1377 ،

تعلیق یکی از وجوه گره افکنی اس��ت؛ به این معنا که نویس��نده میتواند با ایجاد
گره افکنی تعلیق داس��تان را زیاد کند که خواننده نتواند آیندهی داستان را حدس بزند
و همین موضوع بر جذابیت اثر میافزاید و تعلیقها تا جایی ادامه پیدا میکند که تنش
و هیجان به اوج خود میرسد.

در این داستان حسادت و رنجش خاطر عمربن عثمان ّ
مکی از حلاّ ج سبب میشود

که که با نامه نگاریهای متعدد و با تغییر ذهنیات مردم نسبت به افکار و عقاید حلاّ ج

ب��ه گونهای عمل کندکه در ّ
مکه یعقوب نهرجوری او را س��احر میخواند و راندن او
از ش��هرهای مختلف به س��بب ترویج افکار صوفیانه علیه ش��ریعت و طریقت به طور
غیرمستقیم و به روش مختلف مقدمات به دار آویخته شدن او را فراهم آورد:

«تا او را حس��د کردند و عمربن عثمان ّ
مکی در باب او نامهها نوشت به خوزستان

و احوال او در چشم آن قوم قبیح گردانید( ».استعالمی)511 :1386 ،

بحران ()Crisis
«بحران لحظهای اس��ت که نیروهای متقابل برای آخرین بار باهم تالقی میکنند و
عمل داس��تانی را به نقطهی اوج یا بزنگاه میکش��انند و موجب دگرگونی شخصیت یا
ش��خصیتهای داستانی میش��وند و تغییری قطعی را در خط اصلی داستان به وجود
						
میآورند».

(همان)298 :1377 ،

بحرانه��ا در نتیجهی تعلیقهای قوی به وجود میآید .بنابراین میتوان گفت :اوج
بحران تعلیق بحران نامیده میشود.
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در این داس��تان مقدماتی که برای از بین بردن ش��خصیت اصلی داس��تان (حلاّ ج)
فراهم میش��ود از جمله تهمت زدن ،رفتن به زندان ،آماده کردن محیط برای سنگسار،
برپا کردن چوبهی دار برای اجرای حکم میتواند بحران این داستان باشد؛
 -خلیفه بفرمود تا او را به زندان بردند یک سال.

(استعالمی)515 :1386 ،

 -چون به زیر طاقش بردند به باب الطاق ،پای بر نردبان نهاد.

(همان)516 :

 این خبر به خلیفه رس��ید .گفت« :فتنهای خواهد س��اخت .او را بکشید یا چوبزنید تا از این سخن بازگردد( ».همان)
نقطهی اوج ،بزنگاه ()Climax
«نقط��هی اوج ،نتیجهی منطقی رویدادهای پیش از خود اس��ت لحظهای که در آن
بحران به نهایت رویارویی و تعارض خود برسد و به گرهگشایی بینجامد».
(ادبیات داستانی)233 :1376 ،

به عبارت دیگر نقطهی اوج پس از بحران در داس��تان به وجود میآید و جایی که
گرهها و تنشهای داس��تان به اوج خود میرس��د و پس از این نقطه یا صحنه است که
داس��تان به سمت رهایی میل پیدا میکند ،گرههای داستان باز شده و همه چیز روشن
میش��ود و یک اثر ادبی ممکن اس��ت بیش از یک نقطهی اوج داش��ته باشد که در این
حال��ت یکی از نق��اط اوج -معموالً آخرین نقط��هی اوج -قویترین و تأثیرگذارترین
آنهاست.
روایت حلاّ ج دارای س��اختار اوج گاهی اس��ت .هرچند که نام بردن یک رویداد
به عنوان نقطهی اوج برای این داس��تان پر فراز و نش��یب کار دش��واری است اما شاید
بتوان لحظهای را که حلاّ ج قبل از بریدن زبان و گوش و بینی و سنگس��ار کردن امان
میخواهد و در آن حال به مناجات میپردازد« :پس خواس��تند تا زبانش ببرند .گفت:
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«چندانی صبر کن ،که سخنی بگویم» رو سوی آسمان کرد و گفت« :الهی! بر این رنج
که از بهر تو میدارند محرومشان مگردان و اگر سر از تن باز کنند در مشاهدهی جالل
تو بر سر دار میکنند .پس گوش و بینی ببریدند و سنگ روانه کردند».
(استعالمی)518 :1386 ،

گرهگشایی ()Resolution = Denonement
گرهگش��ایی پس از بزنگاه در داس��تان مطرح میشود و همانطور که از نامش برمی

آید ،جایی که گرههای داستان گشوده میشود .گرهگشایی معموالً در پایان داستان رخ
میدهد« .گرهگشایی پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نهایی رشتهی حوادث است و
نتیجهی گشودن رازها و معماها و برطرف شدن سوءتفاهمها در گرهگشایی .سرنوشت
ش��خصیت یا شخصیتهای داس��تان تعیین میشود و آنها به موقعیت خود آگاهی پیدا
میکنند .خواه این موقعیت به نفع آنها باشد یا به ضررشان».
(میرصادقی)297 :1376 ،

«این مرحله معموالً برای شخصیت اصلی با شکست یا موفقیت قطعی همراه است،
برای نمونه در داستان کوتاه "داش آکل" صادق هدایت ،گرهگشایی با کشته شدن داش
آکل به دست کاکا رستم تحقق مییابد.
در تراژدی ،گرهگش��ایی لحظهی فاجعه بار نمایش��نامهای اس��ت که به موجب آن
قهرمان تراژدی به نحوی قربانی میش��ود برای نمونه در نمایشنامهی هاملت شکسپیر،
کشته شدن هاملت ،عمویش کالدیوس ،مادرش (ملکه) و الرتس مرحلهی گرهگشایی
					
است».

(فرهنگ اصطالحات ادبی)253 :1380 ،

گرهگش��ایی این داس��تان تاریخی لحظهی محاکمه و اعدام و بریدن است و پای و
زبان حلاّ ج است که به ذکر نمونههایی کوتاه از این واقعهی دلخراش اشاره میکنیم؛
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 پس دستش جدا کردند خندهای بزدّ .(عطار)517 :1386 ،
 پس گوش و بینی ببریدند و سنگ روانه کردند( .همان)518 : پس زبان ببریدند و نماز شام بود که سرش ببریدند( .همان) پس روز سوم خاکستر حسین را به آب دادند( .همان)درونمایه ،مضمون (:)Theme

هر نویس��نده برای نوش��تن داس��تان خود معموالً یک ایدهی اصلی دارد که داستان
را بر پایهی آن قرار میدهد؛ آن فکر و اندیشه ،درونمایهی داستان را شکل میدهد.
در اصطالح ادبیات ،درونمایه و مضمون عبارت از «فکر اصلی و مسلط در هر اثری
است؛ خط یا رشتهای که در خالل اثر کشیده میشود و موقعیتهای داستان را به هم
پیوند میدهد و در واقع درونمایهی هر اثری جهت فکری و ادراکی نویس��ندهاش را
نشان میدهد( ».داد)131 :1380 ،
برای کشف درونمایهی هر اثر نیاز به ایجاد ارتباطی بین آن اثر و دنیای بیرون است
و ارتباطات هستند که معنا را میسازند( .میرصادقی)23 :1377 ،
نویس��ندگان اغلب درونمایههای داس��تان خود را به طور غیرمستقیم بیان میکنند؛
مث ً
ال آن را در افکار تخیالت شخصیتهای داستان میگنجانند .هرچه درونمایه ظریف
تر و غیرصریح تر باشد تأثیر بیشتری بر خواننده میگذارد.
نکت��هی قابل ذکر این که درونمایه با موضوع ( )Subjectاثر تفاوت دارد؛ موضوع
اندیش��هی کلی و زیربنای داستان یا شعر اس��ت در حالی که درونمایه از آن به دست
میآید .برای نمونه موضوع داس��تانهای «رقص مرگ » بزرگ علوی« ،آیینهی عش��ق»
صادق هدایت و «هدیهی مغ» او .هنری ،هر س��ه عش��ق است .و آنچه سه داستان را از
هم متمایز میکند درونمایه اس��ت .زیرا درونمایهی هریک از این داس��تانها از جهان
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بینی و تجربیات خاص نویسندگان آنها مایه میگیرد.
و در داستان حلاّ ج نیز عشق و شوریدگی و مرگ در راه عشق و پافشاری در عقیده
و مذهب میتواند درونمایه و مضمون باشد.
 پس خواستند تا زبانش ببرند .گفت« :چندانی صبر کن تا سخنی بگویم» رو سویآس��مان کرد و گفت :الهی بر این رنج که از بهر تو میدارند محرومش��ان مگردان و از
این دولتشان بی نصیب مکن( .استعالمی)518 :1386 ،
 نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید که« :عشق چیست؟» گفت« :امروزبینی و فردا و پس فردا» آن روز بکش��تند و دیگر روز بس��وختند و س��یوم روز به باد
دادند -.یعنی عشق این است( -همان)516 :
زاویهی دید ()point of view = view point
«زاویهی دید به موقعیتی گفته میش��ود که نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ
میکند و دریچهای است که پیش روی خواننده میگشاید تا او از آن دریچه و مجرای
بخصوص ،حوادث داستان را ببیند و بخواند( ».داد)157 :1380 ،
به عبارت دیگر «روش بیان یک داستان است؛ حالت یا حالتهایی که نویسنده به
توگو ها ،عمل ،صحنه و حوادثی که روایت داستانی در یک
وسیلهی شخصیت ها ،گف 
اثر ادبی را بیان میکنند ،ایجاد میکند( ».آبرامز)165 :1366 ،
در بحث زاویهی دید دانس��تن تمایز میان نویسنده ،روایت و راوی ضروری است.
«نویسنده ،کسی است که داستان را مینویسد .روایت شیوهی ارائهی داستان به وسیلهی
نویس��نده است و راوی کسی است که داستان را روایت میکند و نویسنده مایل است
داستانش از نگاه و زاویهی دید او نقل شود( ».مستور)36 :1379 ،
«زاوی��هی دید ممکن اس��ت درونی ( )internalباش��د یا بیرون��ی ()external؛ در
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زاویهی دید درونی راوی داس��تان در درون داستان حضور دارد .به عبارت دیگر یکی
از شخصیتهای داستان است که خواننده از زاویهی نگاه وی -اول شخص -با داستان
و وقایع آن آش��نا میش��ود .در زاویهی دید بیرونی ،راوی یا گوینده خود در داس��تان
حضور ندارد ،بلکه از بیرون داستان ،اعمال ،گفتار و افکار شخصیتها را بیان میکند.
در این حالت ،نویس��نده خود داس��تانش را روایت میکند و داستان از زاویه دید سوم
شخص بازگو میشود.
ذکر این نکته ضروری اس��ت که هر داس��تانی ناگزیر از داش��تن زاویهی دید برای
روایت است اما داشتن راوی در داستان الزامی نیست.
باتوجه به اهمیت و جایگاهی که زاویهی دید در داستان دارد تقسیم بندیهای دقیق
تر و جزئی تری نیز برای آن صورت گرفته که به طور خالصه به آنها اشاره میشود:
 -1زاویهی دید دانای کل نامحدود
 -2زاویهی دید دانای کل نمایشی
 -3زاویه دید دانای کل محدود
 -4زاویهی دید اول شخص
 -5زاویهی دید تک گویی درونی
 -6زاویهی دید تک گویی بیرونی
 -7زاویهی دید دوم شخص
 -8زاویهی دید بدون راوی »
(ر.ک :میرصادقی, 443-385 :1376 ،داد)159-157 :1380 ،

در این داس��تان ،راوی همچون فکری برتر ،از خارج ،ش��خصیتهای داس��تان را
رهبری میکند و از نزدیک ش��اهد اعمال و افکار آنهاس��ت و در حکم خدایی عملی
میکند که از گذش��ته و حال آینده آگاه اس��ت و از افکار و احساس��ات آشکار و نهان
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همهی ش��خصیتهای خود باخبر است و هرگز نیازی نمیبیند که به خواننده حساب
پس بدهد ،گوش هایش صدای ش��خصیتها را میش��نود پیش از آنکه آنها شروع به
صحبت کنند و چشم هایش را میتواند از میان درهای بسته و پردهی تاریکی ببیند .در
این مطلب راوی دانای کل سوم شخص مفرد نامحدود است که از زبان عطار (راوی)
بیان شده است؛
 و گفت« :وقت مرد صدف دریای سینهی مرد است .فردا این صدفها را در صیدقیامت بر زمین زنندّ ».
(عطار)514 :1386 ،
 و گفت :دنیا بگذاش��تن ،زهد نفس اس��ت و آخرت بگذاش��تن ،زهد دل؛ و ترکخود گفتن زهد جان( .همان)
شخصیتها و شخصیت پردازی ()character
هری��ک از افرادی که در داس��تان حضور دارند ش��خصیت مینامند و ش��خصیت
بیانکنندهی دو موضوع اس��ت« :یکی مح��اکات یا تقلیدی که در بازنمایی وجود دارد.
دیگری سازوکارهای زبانی که موجودیت شخصیتها در گروی آن است».
(مکاریک)192 :1385 ،

نویس��نده هری��ک را با خصوصی��ات اخالقی و روحی معینی در دنیای داس��تان و
نمایش��نامه میآفریند و انگیزه رفتار و گفتار اشخاص ساخته شده همه از خصوصیات
خلقی و روانی آنها مایه میگیرد.
نحوهی پرداخت ش��خصیتهای داس��تان به توانایی نویسنده در کنجکاوی و دقت
در شخصیت آدمهای واقعی و نیز استفادهی درست و اصولی از زبان بستگی دارد.
از نظر فورس��تر «شخصیتهای داس��تان به دو گروه ساده ( )flatو جامع ()round
طبقه بندی میشوند؛ شخصیتهای جامع ،پیچیده ترند و شامل چند ویژگی مشخص
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هس��تند و معیار این گونه ش��خصیتها این است که خواننده را به گونهای اقناع کننده
به ش��گفتی وا دارند .پس اگر ش��خصیتی خواننده را متعجب کند جامع است .اما اگر
متعجب سازد اما قانع نکند شخصیت سادهای است که به جامعیت تظاهر میکند».
(فورستر)108-94 :1384 ،

و از دیگ��ر تقس��یمبندیهایی ک��ه میرصادق��ی درب��ارهی ش��خصیت مین��گارد،
«ش��خصیتهای ایس��تا ( )Static charactersو پویا ( )pynamic charactersاس��ت:
ش��خصیت ایستا ش��خصیتی اس��ت که در طول داس��تان تغییر نکند -حتی اگر جامع
باش��د -یا اندکی تغییر بپذیرد .حال آنکه ،ش��خصیت پویا در نقطهی مقابل شخصیت
ایس��تا ،ایستاده است و دچار دگردیسی میش��ود و به موازات پیشرفت داستان ،افکار،
خصوصیت و خصلتها و حتی جهان بینی این شخصیت دگرگون میشود؛ البته تغییر
شخصیتی باید به تدریج و طبق منطق داستانی صورت پذیرد و برای خواننده باورپذیر
جلوه کند( ».میرصادقی)96-93 :1376 ،
در ادامهی بحث شخصیتها میتوان به انواع شخصیت اشاره کرد که عبارتند از:
 -1شخصیتهای قالبی ()stero types
 -2شخصیتهای قراردادی ()stock characters
 -3شخصیتهای نوعی ()typical characters
 -4شخصیتهای تمثیلی ()allegorical characters
 -5شخصیتهای نمادین ()symbolical characters
که پرداختن به اجزای موارد یادشده در حوصلهی این مقاله نیست.
(ر.ک همان)104-96 :

در مقدمهی داس��تانّ ،
عطار ابتدا به ذکر حس��ین بن منصور پرداخته است که عالوه
بر مــعرفی ش��خصیت وی ،گویای زندگی و سرانجام او نیز هست و با آمدن عبارت
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«قتیل اهلل فی س��بیل اهلل» خواننده در مییابد که با داستانی تراژدیک و مرگی دلخراش
روبرو اس��ت ،علم ،درایت ،شجاعت ،صداقت ،فصاحت ،بالغت و تسلط وی در بیان
اسرار و معارف و نیز توانایی او در سرودن تصنیفات عرفانی از دیگر صفاتی است که
ّ
عطار برای حالج برمی شمرد .پس نظر دیگران را دربارهی شخصیت و اعتقاد او بیان
میکند و او را معتقد به س��حر و کفر و تولّی ،به حلول و اتحاد میداند و ش��خصیت
پردازی در این نوع داس��تانها ضعیف اس��ت چون حکایت غیرداستانی است .بنابراین
ش��خصیت پردازی مثل داستانهای امروزی صورت نگرفته است .که از شخصیتهای
دیگر این داس��تان میتوان به جنید بغدادی ،شبلی ،عرفای هم عصر ،صوفیان و قاضی
و حاکم شرع و ...اشاره کرد.
باتوجه به تقسیم بندیهای باال حسین بن منصور دارای شخصیت جامع و پیچیده
اس��ت و ویژگیهای مختلفی را دارا اس��ت و با رفتار عجیبش خواننده را قانع میکند.
«حسین بن منصور حلاّ ج -رحمه اهلل علیه -کار او کاری عجب بود و واقعات غرایب
که خاص او را بود وّ »...
(عطار)509 :1386 ،
موافقان ش��خصیت او «ابوعبداهلل خفیف و ش��بلی و ابوالقاس��م قشیری و جملهی

متأخران -الاّ ماشاءاهلل] -که او را قبول کردند[ (همان )509 :که در این میان شبلی هم
رای و هم اندیش��ه با حالج ش��خصیت ثابتی نداش��ت  .به طوری که خود شبلی گفته
اس��ت« :من و حلاّ ج از یک مشربیم .اما مرا به دیوانگی نسبت کردند ،خالص یافتم و
حسین را عقل او هالک کرد( ».همان)510 :

عمرب��ن عثمان ّ
مکی از مخالفان حلاّ ج و ضدش��خصیت بود به طوری که «در باب

او نــامهها نوش��ــت به خوزستان و احوال او (حلاّ ج) در چشم آن قوم قبیح گردانید
(همان )511 :ابویعقوب نهر جوری ضدشخصیت معرفی میشود« :چون به مکه رسید،
یعقوب نهر جوری به سحرش منسوب کرد( ».همان)
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و جنید دارای شخصیت ثابتی است و شخصیت او در کل داستان تغییر نمیکند و
فتوای خود را طبق ظواهر و ش��واهد موجود بیان میکند« :نحن نحکم بالظاهر» -یعنی
بر ظاهر حال کشتن است و فتوای بر ظاهر است اما باطن را خدای داند.
ابویعقوب اقطع از یاران جنید بغدادی ،اص ً
ال از بصره و بیش��تر س��اکن بغداد و در
آخر عمر در مکه مجاور شده بود .شخصیت ثابتی است.
لحن ()tone
لحن ،ش��یوهی پرداخت نویس��نده نسبت به اثر اس��ت به طوری که خواننده آن را
حدس بزند ،درس��ت مثل لحن صدای گویندهای که ممکن است طرز برخورد او را با
موضوع و مخاطبش نش��ان دهد به طور مثال تحقیرآمیز ،نشاطآور ،محقرانه یا صمیمی
باشد ،همانطور که لحن نویسنده هم طرز برخورد اوست( .میرصادقی)523 :1376 ،
«لحن ،ایجاد فضا در کالم اس��ت .ش��خصیتها در زبان خود را بیان میکنند و به
خواننده میشناسانند و از این رو لحن مفهومی نزدیک به سبک دارد( ».شمیسا:1374 ،
 )181و لحن در طول داس��تان معموالً ثابت و پایدار اس��ت ،مگ��ر اینکه درونمایهی
داستان تغییر کند.
لحن با همهی عناصر س��بک یعنی زبان (واژگان ،نحو) معنی شناس��ی و موس��یقی
س��روکار دارد و نویس��نده از همهی آنها برای ایجاد لحن در داس��تان استفاده میکند.
(میرصادقی)524 :1376 ،
لحن این داس��تان رس��می و به زبان معیار و جدی است که صمیمیت و محبت نیز
در آن دیده میش��ود .به طور مثال« :آن قتیل اهلل ،فی س��بیل اهلل ،آن شیر بیشهی تحقیق،
آن شجاع صفدر صدیق وّ »...
(عطار)509 :1386 ،
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صحنه یا زمینه ()setting
زم��ان و مکان��ی را که در عمل داس��تانی صورت میگیرد «صحن��ه» میگویند .اما
هدف از زمینه در داس��تانها تنها نشان دادن محل و زمان و وقوع رخداد نیست؛ بلکه:
«زمینهی اثر ،به تصویر کش��یدن اوضاع و احوالی اس��ت که باعث آش��نایی خواننده با
ش��خصیتهای داستان میشود و خواننده نس��بت به قهرمان ،شناخت و آگاهی کسب
میکند( ».شمیس��ا )181 :1374 ،به عبارت دیگر تمام اعمال و کنشهای داس��تان در
صحنه صورت میگیرد .از این رو صحنه باید طوری ترس��یم ش��ود که خواننده بتواند
آن را در ذهن تداعی کند و بدین ترتیب باعث باورپذیری وقوع داس��تان نزد خواننده
ش��ود .صحنه پردازی را باید جزئی از عناصری به حساب آورد که در سازمان بندی و
داستان دخالت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد.
به طور کلی صحنه س��ه وظیفهی اساسی در داستان دارد -1« :فراهم آوردن محلی
ب��رای زندگی ش��خصیتها و وقایع داس��تان  -2ایجاد فضا و رنگ ی��ا حال و هوای
داستان ،حالت شادمانی و یا غم انگیزی ،شومی ،ترسناکی و شاعرانهای که خواننده به
محض ورود به دنیای داستان حس میکند  -3به وجود آوردن محیطی که اکر بر رفتار
ش��خصیتها و وقوع حوادث تأثیری عمیق و تعیین کننده به جا نگذارد ،دست کم بر
نتیجهی آنها مؤثر واقع شود( .میرصادقی)452-451 :1376 ،

صحنه و فضا و زمینهی داستان مربوط به (باب الطاق) بغداد ،اهوازّ ،
مکه و شهرهای دیگر

است که باتوجه به عبارات و الفاظ موجود در داستان زمینهی اعتقادی ،عرفانی و صوفیانه بر
داستان حاکم است به طور کلی صحنه و فضای اسارت و تحمل سختیها و چگونگی قتل
حلاّ ج را به تصویر میکشد و صحنهآراییهایی که ّ
عطار در پوشش و منش حلاّ ج تصویرهای
ذهنی مناسب در ذهن مخاطب تداعی کرده است از جمله پوشیدن قبا ،مرقّع ،میزری (شال)
که بر کمر بس��ته و طیلسان (ردا) که بر دوش انداخته است .و چهره پردازی ّ
عطار ،هنگامی
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که حسین دست خون آلود به چهره میمالد و در توضیح کار خویش بیان میکند که به دلیل
رفتن خون زیاد «رخسارش زرد» شده است و او میخواهد آن را «گلگون» کند و رنگی که با
اشارهی ّ
عطار و تأثیر فضا در ذهن خواننده نقش میبندد ،سرخی خون حسین است.
به طور مثال به برخی از این صحنهها که عطار آن را خلق کرده اشاره میکنیم:
 «چ��ون به زیر طاق��ش بردند به باب ّالط��اق ،پای بر نردبان نه��اد .گفتتند :حال
چیس��ت؟ گفت :معراج مردان س��ردار اس��ت و میزری در میان داش��ت و طیلسانی بر
دوشّ ».
(عطار)517-516 :1386 ،
 نقل اس��ت که ش��ب اول که او را حبس کردند ،بیامدند و او را در زندان ندیدند.(همان)515 :
گفتوگو ()Dialouge
«گفتوگو ،یکی از عناصر مهم داس��تان اس��ت که پیرنگ را گس��ترش میدهد و
درونمایه را به نمایش میگذارد و شخصیتها را معرفی میکند و عمل داستانی را به
پیش میبرد( ».میرصادقی)463 :1379 ،
در داستان گفتوگوهای فراوانی از حلاّ ج را مشاهده میکنیم که بیانگر خصوصیات
روحی و خلقی ش��خصیتها است .در واقع یکی از راههای مهم شخصیتپردازی نیز
توگوی دو شخصیت ،تمام اطالعات
به شمار میرود و نویسنده میتواند از طریق گف 
مربوط به آن دو و نیز تمام داستان را برای خواننده بازگو کند.
قس��متهایی از داس��تان که در گفتوگوها آشکار میش��وند تعیین میکنند که ایا
داس��تان قانع کننده و واقعی است یا نه و «شخصیتهای داستان از طریق نوع صحبت
کردن و مطالب آنها ،جان میگیرند( ».انوشه ،1376 ،ج )136 :2
به طور کلی صحبتی را که در میان ش��خصیتها یا به طور گس��ترده تر ،در افکار
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شخصیت واحدی در هر کار ادبی صورت میگیرد گفتوگو مینامند.
(میرصادقی)466 :1379 ،

این داستان بیشتر جنبه روایتی ،ادبی و داستانی دارد و کلمات تنها به عنوان آرایش
و زیور داس��تان نیستند بلکه در پیشرفت داستان کمک میکنند و ویژگیهای روحی و
اخالقی افراد را نش��ان میدهند و با آوردن کلمات و عبارات تأثیرگذار ارتباط مستقیم
و نزدیکی با خواننده برقرار میکنند .و نوعی روشن بینی و فرااندیشی در گفتوگوها
م��وج میزند .به گونهای که برخی از این گفتوگوها در قالب کلمات قصار و جاندار
س��الها و قرنها در ذهن مخاطب جا خوش کرده اس��ت و چون ضربالمثل در س��ر
زبانها میچرخد.
جنی��د جواب فتوی نوش��ت که «نحن نحکم بالظاه��ر» وّ ...
(عطار )511 :1386 ،و
ابوالقاس��م قش��یری در حق او گفت« :اگر مقبول بود به رد خل��ق مردود نگردد و اگر
مردود بود به قبول ]خلق[ مقبول نگردد( ».همان)509 :
جنید او را گفت« :زود باشد که سر چوب پاره سرخ کنی» .حسین گفت« :آن روز
که من سرچوب پاره سرخ کنم ،تو جامهی اهل صورت پوشی( ».همان)511 ،
ُّ
الحق»
جمل��ه بر قتل او اتفاق کردند از آن که میگف��ت« :انا الحق» گفتند بگو «هو
گفت« :بلی! همه اوس��ت .شما میگویید که :گم ش��ده است؟ بلی که حسین گم شده
است .بحر محیط گم نشود و کم نگردد( ».همان)514 :
نقل است که در شبانهروزی در زندان هزار رکعت نماز کردی .گفتند« :چو میگویی
که :من ح ّقم ،این نماز که را میکنی؟ گفت :ما دانیم قدر ما!» (همان)
زبان ()language
ماهیت تمام عناصر داس��تان مربوط به عنصری اس��ت که الزمهی ابتدایی و اساسی
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هر اثری اس��ت و آن زبان اس��ت .چرا که بدون زبان هیچ یک از عناصر داستان به تبع
آن خود داس��تان نیز تحقق نمییابد .هر داس��تانی ،زبان مخص��وص به خود را دارد و
از دامنهی واژگان برخوردار اس��ت و هر نویس��نده نیز زب��ان خاصی را برای بازگویی
ذهنیات خود در قالب داس��تان به کار میبرد .زبان ه��ر اثر ،نقش مهمی در مهم جلوه
نمودن اثر و میزان ارتباط با خواننده ایفا میکند.
ماهیت زبان نیز به عناصر متنوعی وابس��ته اس��ت و نوع آن عناصر است که امکان
خل��ق زبانهای مختلفی را فراهم میآورد« .عناصری که به زبان هویت میدهد ،طیف
گس��تردهای را تش��کیل میدهند که در یک س��وی آن قواعد دستوری و صرف و نحو
زب��ان قرار دارد و در نمودهایی چون اس��تعاره ،تمثیل ،تش��بیه ،نماد ،اس��طوره ،کنایه،
قیاس ،اطناب ،ایجاز و ...و در قالبهایی چون طنز ،توصیف و گفتوگو نمایش داده
میشود( ».مستور)51 :1379 ،
این داستان تاریخی به نثر روایی بیان شده و حالت تذکره و یادآوری دارد با زبانی
ش��یوا با دیدی باز و وسیع بسیاری از مطالب و تذکرهها را در قالب کنایه و تمثیل و...
بیان کرده است که به اختصار به آنها میپردازیم:
 ابن عطا چو این بشنید ،بگریست و گفت« :ما خود چند یک حسین منصوریم؟»ّ
(عطار)515 :1386 ،

 چ��ون ب��ه زیر طاقش بردند ب��ه باب ّالطاق ،پ��ای بر نردبان نه��اد .گفتند« :حال
چیست؟» گفت :معراج مردان سردار است( ».همان)517 :
 شما پندارید که زردی روی من از ترس است .خون در روی مالیدم تا در چشمشما سرخ روی باشم که «گلگونهی مردان خون ایشان است( ».همان)
 -گفتند« :اگر روی را به خون س��رخ کردی ،س��اعد را باری چرا آلودی؟» گفت:

ص ُّح ُوضو ُء ُهما الاّ
«وضو میسازم» گفتند« :چه وضو؟» گفت« :رکعتان فی العشق ،ال یَ ِ
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بالدّ ّم» -در عشق دو رکعت است که وضوی آن درست نیاید الاّ به خون.
نتیجه گیری:
براساس آنچه گذشت متوجه میشویم حالج شخصیتی است که در دورهی حیات
و پس از آن پیوس��ته منکران و مریدان فراوانی داشته است و روایت عطار که از منابع
گذش��تگان و چه بس��ا روایتهای ش��فاهی منقول از بزرگان متصوفه اخذ شده است
چه��رهای مرموزتر از این ش��خصیت ارائ��ه میکند .آنچه از توجه ب��ه عناصر مختلف
داس��تانی در قصهی قتل او آورده ش��د نشان میدهد عطار به بعضی از عناصر داستانی
همچون طرح ،صحنه ،زاویه دید و تعلیق و شخصیت پردازی عنایت بیشتری داشته و
از بعضی عناصر به س��رعت گذشته است البته آنچه مسلم است آنچه امروزه به عنوان
عناصر داستان به ویژه عناصر داستان کوتاه لحاظ میشود طبیعت ًا برای نقلی صوفیانه در
پیش از هشتصد سال پیش به شکل کامل رعایت نمیشده است .اما دقت به این زوایا
ما را به درک بهتر واقعه و تأثیرپذیری بهتر رهنمون میشود.
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و محمد نبوی ،تهران ،نشر آگه1385 ،
 -25مولوی ،جالل الدین محمد ،کلیات ش��مس ،تهران ،موسس��ه ی انتشارات امیرکبیر،
چاپ سیزدهم1372 ،
 -26میرصادقی ،جمال ،عناصر داستان ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات علمی1377 ،
 -27میرصادقی ،جمال و میمنت صادقی ،واژه نامه ی هنر داس��تان نویس��ی ،چاپ اول،
تهران ،کتاب مهناز1377 ،
 -28نس��یمی ،میرعمادالدین ،دیوان (ققنوس در شب خاکس��تر) به تصحیح و مقدمه ی
سیدعلی صالحی ،انتشارات تهران ،چاپ اول1368 ،
 -29نوربخش ،جواد ،حلاّ ج شهید عشق الهی ،ناشر :مؤلف ،چاپ اول 1373

