
 

 بررسي نقاب حلّاج در شعر شفيعي كدكني و صالح عبدالصبور
 

 1 فاطمه مجيدي

 2 محمد تقي عطايي

 مقدمه . 1

 بيان مسأله. 1-1

پنهان كردن چهره يا پوشاندن كل بدن نقاب ريشه در گذشته هاي بسيار دور و اعماق تاريخ دارد كه بشر از آن براي 
خود استفاده مي كرد.از ديدگاه روانشناسي، نقاب كهن الگويي است كه شخص با استفاده از آن تمايل دارد شخصيت 

 واقعي خود را پنهان سازد و به گونه اي كه جامعه از او انتظار دارد عمل كند.
عر در موقعيت ها و شرايط اجتماعي وسياسي خاص، اما در اصطالح ادبي نقاب يك تكنيك بالغي است كه شا

ها و افكار خود را از زبان او از بين شخصيت هاي اسطوره اي و تاريخي، شخصيتي را برمي گزيند و دل مشغولي
هاي جامعه ايجاد خطر مي كند، شاعر با به كارگيري تكنيك نقاب خود بيان مي كند. زماني كه بيان بعضي از واقعيت

 رهاند.ات احتمالي ميرا از خطر
تي.اس.اليوت، شاعر آمريكايي تبار انگليسي، تكنيك نقاب را وارد قلمرو شعر و نقد ادبي نمود و به پيروي از او   

عبد الوهاب البياتي در نيمة دوم قرن بيستم آن را وارد عرصه ادبيات معاصر عرب كرد. در شعر معاصر فارسي، 
 اين شگرد بالغي برده است.شفيعي كدكني بيشترين بهره را از 

گزينند، ميراث تصوف است، و در بين هاي نقاب خود را از ميان آن برمييكي از منابعي كه شاعران، شخصيت
اند. در ، پركاربردترين شخصيتي است كه شاعران آن را به ساحت شعر خويش فرا خوانده«حالج»صوفيه، شخصيت 

ها كنيم تا پاسخي براي اين پرسشالصبور و شفيعي كدكني بررسي مياين مقاله نقاب حالج را در شعر صالح عبد
-هاي نقابچرا آنها بيشترين شخصيت -2دليل كاربرد فراوان تكنيك نقاب در شعر اين دو شاعر چيست؟ -1بيابيم: 

ساختار  در مقايسه نقاب حالج شفيعي و تراژدي حالج عبدالصبور از نظر -3اند؟هايشان را از ميان صوفيه برگزيده
اشتراكات فكري و عقيدتي و انگيزة آنها در استفاده از نقاب  -4هايي وجود دارد؟هنري و جنبة فكري چه تفاوت

 حالج چيست؟

 پيشينة تحقيق. 1-2
كاركرد نقاب در شعر، همراه »ي است با عنوان  ا تنها تحقيقي كه در مورد نقاب در شعر فارسي انجام گرفته است مقاله

ي اين مقاله به بررسي انواع نقاب، كاركردهاي  (. نويسنده1331)نك. عباسي، « نقاب در شعر م. سرشكبا تحليل دو 
را به اختصار بررسي « خيام»و « اهلل حروفي نقاب فضل»نقاب، نقاب و استعاره پرداخته است در نهايت كاربرد دو 

 كرده است. 

 تعاريف. 1-3

 نقاب. 1-3-1
شده است. صاحب  اي است از پارچه، كاغذ، چوب و يا فلز ساخته مي ك يا سيماچهنقاب، القناع يا پرسونا، صورت

( در اصل به نقابي كه personaسازد. واژه پرسونا ) صورتك، صورت حقيقي خويش را در پس آن پنهان مي
 گرديد. زدند، اطالق مي بازيگران عهد عتيق، به منظور اجراي نمايش بر چهره مي

                                                            
 عضو هيأت علمي دانشگاه نيشابور 1
 كارشناس ارشد زبان و ادبيّات فارسي 2
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ريشه در اعماق تاريخ دارد، و رابطه تنگاتنگي با باورها و اعتقادات قومي قومي اقوام گذشته كارگيري نقاب،  به 
توان به هنرهاي نمايشي يونانيان قديم متصل گردانيد. تقدس نقاب در  كارگيري نقاب را مي  هاي به دارد. سرچشمه

« بَرطبيعي: خدا، قهرمان اساطيري و نياي تجلي موجودي ا نقاب را به مثابه»بين اقوام بدوي تا حدي بوده است كه 
اند كه نقابدار باشند از قبيل  كرده اند. مصريان قديم بيشتر خداياني را پرستش مي پنداشته ( مي51: 1333)بدوئن؛ 

 (66: 1332بدوئن؛«)( اسب آبيapet) سر، اپت   ( شغالAnubis)  سر، انوبيس  ( عقابhorasهوراس )»

 نقاب الگويي كاركرد كهن. 1-3-2
بيانگر نوعي تمايل رواني »داند كه  الگويي مي ( متفكر سوئيسي، نقاب را كهن1661-1351كارل گوستاو يونگ )

)پالمر، « است، يعني گرايش فرد به پنهان ساختن آنچه كه واقعا هست به خاطر آنچه كه جامعه از او انتظار دارد.
قومي و جمعي هستند كه در روان هر فردي جاي دارند و به الگوها، ناخودآگاه  ( از نظرگاه يونگ، كهن152: 1333

ي  همه»الگوها عبارتند از  رسانند به طور كلي از نظر او كهن هاي گوناگون خود را به خودآگاه فرد مي سبب انگيزه
ارنست، )جونز « باشند ها، آنيما، آنيموس، سايه، نقاب مي وار عام روان آدمي كه مهمترين آن مظاهر و تجليات نمونه

اي است براي اكتشاف يا تعريف خود، راهي است براي جلوگيري از  نقاب وسيله»( از ديدگاه نقد جديد 342: 1366
هاي ديد خويش به بيراهه  اينكه صاحب نقاب يا هنرمند از نمايش خويش آسيب ببيند و يا به خاطر محدوديت

 (Gudas, 1993,901« )كشانده شود

 ي نقاب شاعرانهكاركردهاي هنري و . 1-3-3
هاي هنري ناب  انديش، ابزاري است هنري و زيركانه در بيان انديشه نقاب، از ديدگاه شاعران و هنرمندان روشن

هاي شاعران و هنرمندان متعهد با يك دگرديسي هنري در  ها و اميدواري ها و دردها، نااميدي ها، رنج خويش. آرمان
كند. از اين رهگذر  را متبلور مي -نه تاريخ واقعي -ي تاريخي اسطوره نقاب، آفرينش»شود.  قالب نقاب متجلي مي

 (241: 1334 توان احساس كالفگي و بيزاري از تاريخ واقعي را بيان كرد. )عباس، مي
هايي  اند سرمشق ي خويش، در تالش هاي پر رمز و راز و اسطوره انگارانه دان و تيزهوش با بيان شاعران نكته  

هاي گوناگون در امان باشند و  ي شعر خويش نمايان كنند تا هم از آسيب ي خود را در آينه هاي زمانهمتناسب با نياز
 سنگ سازند. هاي هنري اثر ادبي خويش را گران هم جنبه
هاي  دهند، ايجازوارگي و چندمعنايي از جمله ويژگي هاي هنري، با لفظ اندک، معناي بسيار انتقال مي نقاب

سازي براي نسل عصر  هاي بزرگ در پي قهرمان اب است. شاعران با انتخاب نقاب شخصيتكاركردهاي هنري نق
 خويش هستند.

( 136: 1331)اسوار،« ترين شاعر معاصر عرب و از نخستين پيشگامان شعر امروز عرب جهاني»عبدالوهاب البياتي 
ي  آل روزگار خود و همه دهتالش كردم كه قهرمان اي»گويد:  كه خود از نقابدران شعر معاصر عرب است مي

آل را بكاوم و از نهايت  هاي ايده ترين احساسات اين شخصيت روزگاران را در نگرش نهايي خود تقديم كنم و عميق
نهايت و محنت اجتماعي وجودي كه اينان با آن مواجه شدند، سخن بگويند و همچنين از تجاوز و تخطي از  و بي

 (242:  1334عباس؛«.)باشد آنچه وجود دارد و براي آنچه بايد
كنند تا  هايي را انتخاب مي هاي كهن تاريخي و اساطيري و عرفاني و ... نقاب شاعران متعهد با انديشيدن در ميراث

 هاي خود را بيان كنند. بتوانند از زبان اثرگذار آنها، انديشه
است. از نظر منبع، نقاب انواعي هاي گوناگون بروز كرده  تكنيك نقاب در شعر معاصر فارسي و عربي به شيوه

 توان چنين برشمرد. دارد كه به طور خالصه مي
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اسطوره، داستاني حقيقي است كه در فجر زمان روي داده »: ميرچا الياده معتقد است: اي هاي اسطوره نقاب -1
، ققنوس، رستم و هايي مانند سيمرغ ( اسطوره32: 1336)ستاري؛ « هاست. است و سرمشقي براي رفتار و كردار انسان

 شوند. ... به عنوان نقاب كار گرفته مي
 اهلل حروفي هاي درخشان و چندبعدي و اثرگذار تاريخ يك ملت: ابن راوندي، فضل : چهرههاي تاريخي نقاب -2
اند. خيام،  زنگار فرهنگ يك سرزمين نمايان شده ي بي : شاعران و نويسندگاني كه در آيينههاي ادبي نقاب -3

 اصرخسرو، متنبي، ابوالعال معري ...حافظ، ن
القضات،  هاست. حالج، عين نهادي كه سرودهاي سرخشان، هنوز ورد زبان : صوفيان صافيهاي صوفيانه نقاب -4

 بشر حافي
اند در يك دسته  دين كه چند دسته هاي مطرح بي هاي ديني و مذهبي و يا شخصيت : چهرههاي ديني نقاب -1

هاي محبوب ديني هستند مانند  ي ديگر شخصيت همچون نوح، مسيح، ايوب و ... دستهانبياء الهي قرار دارند 
 هاي منفور هستند، چون، ابليس، دجال و ... ي آخر شخصيت بن علي)ع(، سلمان فارسي و ... دسته حسين
و  اند هاي ذهن و ذوق مردمان عامه زيسته كوچه (: افرادي كه در كوچه پسهاي فولکلور )عاميانه نقاب -1

 اند: هزارو يك شب، سندباد، حسين كرد شبستري و ... درخشيده

 هاي تکنيک نقاب نقش. 1-3-4
 ي شاعر است: نقاب حالج در شعر صالح عبدالصبور و شفيعي كدكني. ي بيان انديشة معترضانه نقاب، عرصه -1
اهلل حروفي شفيعي  محاكمه فضل( اثري كه از نقاب بهره برده است: از open textمتن باز و پايان بار متن ) -2

 كدكني
 ي قومي: نقاب سيمرغ و ققنوس بخشي به مفاهيم انتزاعي و گسترده تجسم -3
 هاي قومي و اساطيري به جاي من شخصي و رمانتيك شاعر: خيام جايگزيني -4
 القضات تاريخي در حال مرگ با بيان زيباشناسانه: حالج، عين -هاي اساطيري بخشي به چهره جان -1
 صدايي. ي چندصدايي در جامعه و نفي تك ترويج انديشه -6
 پاسخ انديشمندانه به نيازهاي ذهني و ذوقي افراد جامعه. -5
« كند خورد و يا به قولي شاعر، اين دو زمان را در نقاب با هم متحد مي در نقاب، گذشته و حال با هم پيوند مي» -3

 (161: 1331)عباسي،

 نقاب در عرصه ي فرهنگ هاپيشينه ي كاربرد . 1-3-0
ي هنر،  ها است. شاعران كاردان براي خلق كارستان خويش در عرصه ي اسطوره نقاب بستري براي آفرينش دوباره  

آنكس كه »كنند. كي يركه گارد گفته است:  ي پدران خويش را بر درگاه اثر خود برپا مي تنديس سترگ اسطوره
 (463-462: 1336احمدي،«)پدري براي خود بيافريند خواهد كاري كارستان كند نخست بايد مي

ها را به تاريخ امروز باز كرده و جاني نو در كالبد ارزشمند و  شاعران با كاربرد هنري تكنيك نقاب، پاي اسطوره
 دمند. ها مي كهن اسطوره

« س حلول كرده استاي كه گويي/ چندي افول كرده است/ وليك دوباره، ناگاه/ تابيده از كران/ در روح ستاره»  
 (325: 1333)شفيعي كدكني؛

 ها وارد شعر و هنر و ادبيات معاصر جهان شده است.  ي ميراث كهن و اسطوره ها از دايره نقاب 
شعر ».م( وارد ادبيات عرب كرد.1666-1626در فرهنگ عرب ،القناع )نقاب( را نخستين بار ،عبدالوهاب البياتي )

رگان شعر و ادب جهان، همچون ناظم حكمت، نرودا، اوكتاويوپاز، رافائل البرتي و ... او جهاني و پيوندهاي او با بز
 (131: 1331اسوار،«)معروف است.
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آل )تخيلي( روزگار  تالش كردم كه قهرمان ايده»گويد:  ي چگونگي استفاده از نقاب در آثارش مي البياتي درباره
هاي البياتي، اشخاصي  ( نقاب241-236: 1334عباس،«)م كنمي روزگاران را )در نگرش نهايي وي( تقدي خود و همه

 مانند حالج، خيام، ابونواس و هملت و ... هستند.
ها، اميدها، ترديدها،  هاي شفيعي، تكنيكي براي بيان اضطراب شفيعي كدكني، نقابدار شعر معاصر ايران است، نقاب

به آن پايبند است. برخورد شفيعي با سنت و مدرنيته،  هايي كه از درون و برون ها است. آرمان آل ها و ايده آرمان
هاي  نگرد و با چشمي ديگر نوآوري هاي ارزشمند گذشته مي برخورد يك هنرمند آگاه است. او با يك چشم به سنت

كند با وجود جدايي اين دو مقوله، شفيعي در آثار خويش اين دو مقوله را به اتحاد رسانيده  جهان معاصر را تماشا مي
 است. 

 نگاهي به زندگي و انديشة حالج. 1-3-1

سهل »اي از توابع شهري به نام بيضاء فارس متولد شد. ه.ق( در دهكده 244-326« )حسين بن منصور حالج»   
بنا به گزارش حمد پسر حالج كه در متن ابن باكويه ثبت گرديده است اولين مرشد معنوي  -ه. ق 262در  -تستري

ها به سير در آفاق و انفس و عبادت، پس از برگشتن از سفر به موعظه در (  سال12؛1353)ماسينيون، « حالج است
ميان مردم بغداد پرداخت، در اين هنگام بنا به روايت پسرش حمد، سخت دگرگون شده بود، سيماي او با آنچه قبال 

عليم پرداخت، محمد بن داوود فقيه نحلة بود تفاوت داشت. زميني به دست آورد و خانه اي ساخت و به تبليغ و ت
ظاهريه با چند نفر از علما بر ضد او تبليغ كردند و كارهاي او را محكوم نمودند علي بن عيسي وزير مقتدر به سبب 
اينكه حالج، نص قشوري را فريفتة خود كرده بود، به او سخت معترض شد، شبلي و ديگر مشايخ او را طرد كردند. 

بعضي معتقد بودند او قدرت معجزه دارد « او ديوانه است.»او جادوگر است، عده اي مي گفتند: » برخي مي گفتند:
( سه گروه با حالج به مخالفت برخاستند: متصوفه، متشرعين، 25-26)همان. « دعايش مستجاب مي شود.

اين سه را مطرح مي  سياستمداران. دليل مخالفت اينان به خاطر سه مطلب بوده است. حالج در تبليغ و وعظ خود
 كرد:

كرامات و معجزات خود را اعمالي نظير معجزه پيامبران بيان داشت كه بي واسطه و مستقيم از خدا دريافت مي -1
 كردند.

ها كه به پيامبر و امامان داده دعوت الربوبيه؛يعني حكومت عاليه و مافوق بشري خدا كه برتر از همه نيابت قدرت -2
دهند. تهمت مخالفان او اين بود كه حالج با طرح چنين سخني مقاصد و اغراض سياسي  بود تا حكومت تشكيل

 دارد، چون او خود را الهام يافته از سوي  خدا مي دانست.
او متهم به كفر و زندقه بود. چون رابطه ميان انسان و خدا را يك رابطة دو سويه مي ديد كه اين روابط بر  -3

داوود و فقهاي ظاهري و نيز متكلمين اشعري و معتزلي از فهم عقيدة حالج ست. ابنپايه عشق و محبت بنا شده ا
( 31-34:  1353درباره عشق ازلي ذات الهي به خود عاجزبودند . و نمي توانستند و نمي خواستند، بپذيرند)ماسينيون؛

ش بودند تا زنديق بودن او را عاقبت دستگير و زنداني شد، دادگاه محاكمه برگزار گرديد و مخالفان همچنان در تال
به اثبات برسانند اما حالج به يكتايي خدا اقرار كرده بود و پيامبر، رسولش را گردن نهاده بود، اما عاقبت مخالفان او 

هزار تازيانه بر او زده شد، يك دستش را قطع »ماندند تا قامت آن سرو بلند بر خاک افتاد و «همسان و همسكوت»
ش را بعد دست ديگرش را سپس پاي ديگرش آنگاه سرش را جدا كردند و پيكرش را كردند سپس يك پاي

 (.63-62همان «)سوزانيدند
در ادبيات معاصر عرب، حالج، قهرماني است آزاديخواه و مصلح كه تشنگي و عطش او به برقراري داد و    

بزرگترين و بنام ترين شعراي پيشرو و  از»( كه 1632دهش در جامعه او را به سايه سار دار كشاند. آدونيس )متولد 
اي با عنوان  (. در قطعه263: 1331اسوار؛ «)از ژرف انديشان و خوش فكر ترين شعر شناسان معاصر عرب است

رشيتك المسومه الخضرا/ رشيتك المنفوخه االوداج »هاي خود را براي نسل حاضر بيان كند:  آل ايده« الحالج مرثية»
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الشعريه،  )ادونيس، االعمال« لع من بغداد/ تارخنا و بعثنا الغريب/ في ارضنا في موتنا المعادبالكميب/ بالكوكب الطا
 (312: 1ج

كند.  كشد و راهش را روشن مي هايش آتش شعله مي به باور او، حالج ققنوس ديگر است كه در چشم     
باشد و آن تحمل  بيند كه برگرفته از هويت و شخصيت حضرت مسيح)ع( مي اي در حالج مي ادونيس هويت تازه

ة مأسا»ي  دالصبور، در نمايشنامه( صالح عب63: 1333رنج و فداكاري و قرباني شدن براي بقاي ديگران است. )عرب،
 اند. اين گونه نقاب حالج را بر چهره كشيده« حالج»)تراژدي حالج( و شفيعي كدكني در شعر « الحالج

 بررسي نقاب حالج در شعر دو شاعر. 2

 نقاب حالج در شعر صالح عبدالصبور. 2-1
داراي تفكر و تأمل »شاعراني بود كه ي دراماتيك عرب، از جمله  صالح عبدالصبور عالوه بر موفقيت در حوضه

( تفكر و 5: 2226)المغربي؛ « ساخت روزگارش متمايز مي نظير بود و اين ويژگي او را از ديگر شاعران هم عميق و كم
ي   ؟/ ما جدوي الحب؟/ ما جدوي الفن؟/ فايدهةما جدوي الحيا»دريافت:   هاي او توان در پرسش تعمق او را مي

 ( .65: 1655اي دارد؟/ هنر چه سودي دارد؟ )عبدالصبور، ه فايدهزندگي چيست؟/عشق چ
انتقادي در -هاي اجتماعي ي بيان انديشه تفكر در ماهيت هنر، او را به اين راه رهنمون شد كه بهترين شيوه

آنچه شود،  هاي او، اين تكنيك هنري مشاهده مي ها و نمايشنامه ي عصر او تكنيك نقاب است. در بيشتر وسيله جامعه
ميراث تصوف »اند،  هايي هستند كه از ميراث تصوف انتخاب شده هاي او، نقاب قابل توجه است اينكه بيشتر نقاب

 و همكاران )ميرزايي« گونه همراه است دوستي تراژدي جايگاه درخوري در شعر وي دارد كه هميشه با نوعي انسان

،1362 :33) 
ي شاعر و دنياي تصوف وجود دارد، اين پيوند و اشتراكات، اشتراكات دنيا دليل اين مسأله اشتراكاتي است كه بين

ي اول عصيان است، اين عصيان حاصل هوس روشنفكرانه نيست، بلكه  سوررئاليسم در درجه»سوررئاليستي است. 
هاي روح و شرايط زندگي: سوررئاليسم از نوميدي عظيم در برابر وضعي كه  برخوردي است تراژيك بين قدرت

سيد حسيني؛ «)انتها به دگرديسي انساني زاده شده است بر روي زمين به آن تنزل پيدا كرده است، و اميد بي انسان
 (531: 2ج 1356

هاي اويند، از جمله قصايدي كه عبدالصبور از  ي هنرنمايي نقاب هاي عبدالصبور عرصه قصايد و نمايشنامه    
 زير اشاره كرد:توان به قصايد  تكنيك نقاب در آن بهره برده، مي

مذكرات الصوفي  -4مذكرات الملك عجيب بن الخصيب  -3اليل  ي في ي رحله قصيده -2ي ابوتمام  قصيده -ا
 بشر الحافي

 هاي زير اشاره كرد: توان به نمايشنامه هاي او مي از جمله نمايشنامه
 موت الملكبعدان ي -1ليلي و مجنون  -4مسافراليل  -3تنتظر ة االمير -2الحالج ة مأسا -1

بزرگترين اثر نمايشي منظوم در »است. اين نمايشنامه « الحالجة مأسا»معروفترين اثر نمايشي صالح عبدالصبور 
پردازد كه  انديشي مي به معرفي روشن« حالج»(. عبدالصبور در نقاب 163: 1316)شفيعي كدكني،« ادبيات عربي است
هاي شخصيتي خود را  آگاهانه است. در اين اثر، حالج ويژگي ي صوفيانه نيست بلكه درد زندگي درد او درد خرقه

حفظ كرده و احساس ديني و سياسي را با هم جمع نموده است، مردي نيست كه فقط به اتحاد صوفيانه با خداوند 
زند. زيرا معتقد است كه صورت انسان همان  كند فرياد مي ي انسان را زشت مي قائل باشد. بلكه بر ضد آنچه چهره

 ورت خداوند است.ص
اش  ، بطالع فوق صفحتها جمال الذات مجلواً، و يشهد حسنه فينا )...آفريدهة...فكان صنيعه االنسان/ فنحن له كمرآ
شود/ زيبايي آن ذات آشكار و كمال او در ما  اش خوانده مي ايم كه بر صفحه انسان است/ پس ما براي او به سان آيينه

 شود(. مشاهده مي
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« الكلمه»است بخش « الموت»و بخش دوم « الکلمه»ه از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول اين نمايشنام
 شامل سه صحنه است.

به دار آويخته شدن حالج برتنة درختي در ميدان بغداد كه سه مرد، بازرگان، كشاورز و واعظ دور او جمع  -1
 پرسند. شوند و علت ماجرا را از يكديگر و اطرافيان مي مي

 كند. ي حالج كه در آن حالج با دوستش، شبلي، گفتگو مي خانه -2
اند و گروهي از  كشد كه جمعي از مردمان گرد هم جمع ظهر يك روز در ميدان عمومي بغداد را به تصوير مي -3

گويند و سه نظامي نيز در مجلس  افزايش ماليات و گروهي از تأثير حالج در ميانشان و بركت وجودي او سخن مي
ديني به زندان  كنند و پس از شنيدن و فهم نادرست سخنان او، وي را به جرم الحاد و بي ج توطئه ميوعظ حال

 اندازند. مي
درد و رنج حالج تصويري از درد و رنج «  درد انسان معاصر است« الحالجة مأسا»ي  درد عبدالصبور در نمايشنامه 
ر و كلمه است بعد از اينكه بار سنگين انسانيت را بر ي روشنفكران دنياي جديد و سرگشتگي آنان ميان شمشي همه

داشتم.)عبدالصبور، « كلمه»كننده ايمان بزرگ و ژرفي بود كه به   بيان« الحالجة مأسا»دوششان حمل كردند، نمايشنامه 
 پرسند. ي عوام جاهل جامعه است كه از حالج مي نقاب طبقه« شرطي»( در اين نمايشنامه 222-216: 3، ج1663

 ؟ة المرآ طي: ولكن شيخنا الطيب! هل ربّي له عينان/ لِكي ينظر فيشر
 )ولي اي شيخ پاک طينت ما! آيا پروردگارم دو چشم دارد/ تا در آينه بنگرد ؟(

 ؟«ام علي قلوب اقفالها»الحالج: ولكن ولدي الطيب، هل قفل علي قلبك/ حتي ينتطق القرآن/ 
 اند؟( مگر بر دلهايشان قفل نهاده»فرمايد:/  ند/كه قرآن ميا )اي فرزند خوبم! آيا بر قلبت قفل نهاده

 نام دارد كه دو صفحه دارد:« الموت»بخش دوم نمايشنامه 
 شود. زندان تاريكي كه حالج با ديگر زندانيان وارد آن مي -1
به جرم هاي ابوعمر الحمادي، ابن سليمان و ابن شريح كه مسئول رسيدگي  دادگاهي كه با سه قاضي به نام -2
 اند.حالج

اند و  شخصيت حالج در اين بخش، شخصيت يك مصلح سياسي است. با اين نظر كه حاكمان، قلب امت    
خواند كه  گردد مگر با اصالح حاكمان. او مردمان را در آن عصر و هر عصر به اين انديشه فرا مي جامعه اصالح نمي

 بريزيد.« شراب قدرت را در جام عدل»
أنَّ الوالي قلب االُمّه/ هل تصلح اال بصالحه ؟/ فأذا ولّيتم التنسوا أن تضعوا خمرالسلطه/ في اكواب و اقول لَهُم 

 العدل.
برد با چند دزد گفتگو دارد. در گفتگو با دزد دوم  حالج در بخش دوم نمايشنامه هنگامي كه در زندان به سر مي

قد است كه حاكم عادل پرتوي از نور خداوند است كه سازد. وي معت ي خويش را مطرح مي هاي اصالحگرانه انديشه
كند تا بدي در زير  اي است كه نور خدا را از مردم پنهان مي كند و  حاكم ستمگر پرده قسمتي از زمين را روشن مي

 عباي او جوجه كند.
 قالوا: الوالي العادل/ قبس من نوراهلل ينوّرُ بعضاً/ من أرضه/ أما الوالي الظالم

 نوراهلل عن الناس/ كي يفزخ تحت عباءهِ الشر... فسار يحجب
 توان به موارد زير اشاره كرد. مي« الحالجة مأسا»ي  هاي ادبي نمايشنامه از جمله ويژگي

 شعر بودن بر نمايشنامه بودن غالب است. -1
 چرخد. مي« حالج»گفتگوهاي نمايشنامه بر گرد گفتمان  -2
 معاصر عرب است.هاي ادبيات  ترين درام يكي از موفق -3
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هاي  هاي اصالحگرانة خويش را در گفتگوي شخصيت عبدالصبور به زيبايي و هنرمندي توانسته است انديشه -4
 هاي اويند، بيان كند. نمايش كه در واقع نقاب

...  هاي ادبي چون، تشبيه، استعاره، تلميح، اقتباس، كنايه، تضاد و هنرورزيهاي بالغي و استفاده از انواع آرايه -1
 اين نمايشنامه را به يك اثر ادبي بزرگ، نزديك ساخته است.

 نقاب حالج در شعر شفيعي كدكني. 2-2
در اوج ايجازوارگي و فشردگي و اقتصاد ادبي « هاي نيشابور باغ  در كوچه»ي  از مجموعه« حالج»شعر 

(economies of literature« .)يك بودن، حماسي و برانگيزاننده دهد كه در عين تراژ مي  تصويري از حالج ارائه
 (234: 1335است.)عباسي،

حدود سه قرن بعد عطار نيشابوري »ه.ق سرِ دار از او بلند گشت 326حالج شخصيت تاريخي بود كه در سال 
ي تحرير كشيد. از آن پس حالج از قلمرو واقعيت  داستان بر دار شدنش را به سبك عاطفي و حماسي به رشته

زمان و مكان اسطوره شد و در ديوان شاعران عارف به اسطورة رازداني و قرباني عشق و  بي تاريخي وارد فضاي
زند  ي او كنار مي گرد و غبار اساطير را از چهره« حالج»( شفيعي كدكني در شعر 236: 1353آگاهي بدل شد )فتوحي،

هاي  ها و رنج اريخ معاصر خويش آرمانكند و با مطابقتي هنري بين اسطوره و ت مي« در آينه دوباره نمايان»و او را 
 نماياند. انسان معاصر را مي

پردازد اما هدف او بيان شرح حال  ي حالج مي ي ديد سوم شخص به روايت اسطوره در آغاز شاعر با زاويه     
 تاريخي حالج نيست بلكه بياني هنري و سورئال است.
ورد زبان اوست. )در كوچه «/ اناالحق»/ باز آن سرود سرخ در آينه، دوباره نمايان شد/ با ابر گيسوانش در باد،

 (46هاي نيشابور،ص باغ
( هنري است. سرود synaesthesiaآميزي ) هاست. سرود سرخ: حس الگوها و اسطوره آينه: از مقوالت كهن

 شوند. هاي سورئالي محسوب مي ي بيان سرخ أناالحق: يك بيان سورئال است، شطحيات از مقوله
اي يك سويه كه در انتها به روايتي  شود، مكالمه ي شعر، شفيعي با نقاب حالج وارد مكالمه مي ادامهدر      
 تاريخي منجر مي شود. -اي اسطوره

ات هنوز/ پرهيز  هاي پير/ از مرده هاست/ باالي دار رفتي و اين شحنه تو در نماز عشق چه خواندي؟/ كه سال»
 (251الف: 1333)شفيعي كدكني، « كنند مي

خواهد، بلكه تفكر برانگيزاننده است.  پرسش آغازين اين بند، پرسش هنري است، پرسش هنري جواب نمي     
جدا نوشتن و كشش هجايي، اسطوره را به تاريخ متصل « هاست كه سال»در عبارت « تو در نماز عشق چه خواندي؟»

« اين»گاه نهاد را با نزديك آورد »خوار داشت است. براي « اين»با اشاره « هاي پير شحنه»ي شناختگي  كند. انگيزه مي
آكند، خيران او را دلبند و ارجمند  شمارند زيرا آنچه در كنار و دسترس آدمي است و چشم و دل او را مي خوار مي

ي اسطوره حالج را به  ، اين صحنه«هاي پير شحنه»( گويي شاعر با اشاره اين به 125: 1354)كزازي،« تواند بود. نمي
 عصران خود قرار داده است. تاريخ عصر خويش مبدل ساخته است و در دسترس هم

/ آهسته زير لب/ تكرار مي -مستي و راستي -هاي مستي/  چاک نشابور/ در لحظه نام تو را، به رمز/ رندان سينه»
 (256الف : 1333)شفيعي كدكني، « كنند
است كه جز « راستي»نام تو «: مستي و راستي»م است. بيانگر خفقان و سانسوري است كه بر جامعه حاك« به رمز»
 كسي را ياراي گفتن آن نيست.« هاي مستي لحظه»در 

مأمورهاي  -هاي مأمور/  وقتي تو،/ روي چوبه دارت، خموش ومات،/ بودي/ ما:/ انبوه كركسان تماشا،/ ما شحنه»
 (255)همان :« معذور/ همسان و همسكوت/ مانديم
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پس ديگر بار حسين را »كشد.  عطار با بياني هنري و حماسي، صحنه بر دار كردن حالج را اين گونه به تصوير مي
« حق، حق، حق، اناالحق»گفت:  گردانيد و مي ببردند تا بكشند، صد هزار آدمي گرد آمدند و او چشم گرد همه بر مي

خوانده « انبوه كركسان تماشا»را با بياني استعاري « دميصد هزار آ»( شفيعي كدكني آن 161:  1352)عطار نيشابوري؛ 
هاي  با جالدان، حالج« همسان و همسكوت»است. در بياني او آن مردماني كه از ترس يا جهالت و جمود فكري 

 هستند. « انبوه كركسان»كشند، انسان نيستند بلكه  تاريخ را بر دار مي
 (255الف: 1333)شفيعي كدكني، « مردي زخاک روييد خاكستر تو را/ باد سحرگهان/ هر جا كه برد/»

طفل »ها زمان و مكان  انديش، فراتر از زمان و مكانند، در كنار تندر عشق و شوق آن دل روشن مردان روشن
 سرايد:و در جايي ديگر شفيعي اين گونه مي« سواري بيش نيست ني

 باشد گه ملحد و گه دهري و كافر باشد/ گه دشمن خلق و فتنه پرور»
 (462ب: 1333)شفيعي كدكني، « بايد بچشد عذاب تنهايي را/ مردي كه زعصر خود فراتر باشد

اكنون در معرض مرگ قرار دارم، كشته شوم، بر دارم كنند، »حالج بر سر دار اين نكته را خوش دريافته بود كه 
هاي عظيم را  تر از كوه سترم، حقيقتي محققها بسپارند، كمترين ذرّه خاك بسوزانندم، خاكسترم را به بادها و امواج آب

 (21: 1356)ميرآخوري،« دهد نويد مي
اي كه در هر زمان و  دهد، اسطوره در شعر خويش، به اسطوره حالج، صورتي جهاني مي« هرجا»شفيعي با كاربرد 

 هاي آن جوامع است. ي مردي چون حالج در رؤياها و حتي واقعيت مكان، آفريننده
وار زمزمه كردند/ نامت  هاي نشابور/ مستان نيمه شب، به ترنم/ آوازهاي سرخ تو را/ باز/ ترجيح در كوچه باغ»

 (                                                           255الف:  1333)شفيعي كدكني، « هاست هنوز ورد زبان
نم مستان آن آوازهاي سرخ عاشقان اسطوره يك آرمانشهر است، آرمانشهري كه تر« نيشابور»ي شفيعي  در انديشه

بنا به قول كلود لوي »است، و شايد نمادي از ايران و يا جهان و يا هرجا كه ساكنان آن آزادمردان حقيقي هستند. 
 1336ستاري؛«)كند. شناس معاصر، هر كس در سراسر عالم،يك اسطوره را همان اسطوره قلمداد مي استروس، قوم

:25) 
گويي حالج را در بستر تاريخ تا  انديشي و حق ي حق در مصراع پاياني شعر، تداوم اسطوره« هنوز»كاربرد هنري 

كشد كه:  فرياد مي« حصار جادويي روزگار»شود. او گاه در شعرش بر خفتگان  به اكنون و تا به آينده يادآور مي
 (123الف: 1333ي دار/ به كجا رفت كجا؟ )شفيعي كدكني،  هاي حالج/ به سر چوبه نعره

 گيرينتيجه. 3
در اصطالح ادبي يك تكنيك بالغي است كه شاعر با انتخاب يك شخصيت اساطيري و تاريخي از رهگذر آن به بيان 
انديشه ها و رؤياهايش مي پردازد. تصوف يكي از مهمترين منابع نقاب به شمار مي رود كه شاعران معاصر از آن 

خود در ابعاد سياسي ،اجتماعي ،فكري و.... استفاده مي كنند و بعضي از براي بيان جنبه هايي ازتجربه ي شعري 
است. اين « حالج»شخصيت هاي صوفي را بر مي گزينند.از شخصيت هاي تصوف كه شاعران ازآن بهره برده اند

                   شخصيت، پر كاربردترين شخصيت صوفي است كه بيشتر شاعران آن را به عرصه ي شعر خود وارد ساخته اند.      
در تطبيق نقابهاي شعر فارسي و نمايشنامه هاي منظوم عربي آنچه كه موجب تمايز و تفاوت اين دو مي گردد 

نمايش نامه هاي منظوم ،توان شخصيت پردازي بيشتري دارد و از نقابهاي متعدد در يك   ،نخست اين است كه
يل كوتاه بودن اشعار اين گونه نيست. دوم اينكه در زبان نقابهاي نمايش نامه بهره مي برد. اما در شعر فارسي به دل

نمايش نامه هاي منظوم، زبان ابزاري است براي غايتي ديگر و متناسب با شخصيت هاي نمايش، اما در شعر، زبان، 
تصنع  زبان هنري و ادبي است.سوم اين كه درنمايش نامه هاي منظوم روحيات تماشاگر مالحظه مي شود.و در آن از

 و هنرورزي شاعرانه پرهيز مي شود.



 095/      عبدالصبور بررسي نقاب حلّاج در شعر شفيعي كدكني و صالح 

عالوه بر مواردي كه ذكر شد در مقايسه ي نقاب حالج،شفيعي و عبدالصبور تفاوت هاي ديگري نيز وجود دارد 
از جمله اينكه پند و اندرز هاي اجتماعي و اخالقي در تراژدي حالج عبدالصبور صريح است اما در نقاب حالج 

از نظر ادبي و هنري در سطح «تراژدي حالج» است و نيزتصويرسازي هاي عبدالصبور درشفيعي غير مستقيم و هنري 
پايين تري نسبت به تصويرگري هاي شفيعي است ؛او براي بيان انديشه از تشبيه و استعاره و...بهره مي گيرد اما زبان 

 شفيعي در اوج يك بيان هنري به سمت و سوي رمزوارگي و نماد گرايي پيش مي رود.
ر مورد اشتراكات فكري و عقيدتي اين دو شاعر در استفاده از نقاب شخصيت حالج در شعرشان مي توان به د

اين موارد اشاره كرد. نكته ي برجسته در كاربرد نقاب شخصيت حالج در نزد اين دو شاعر اصالح گري حالج است 
اين است كه جامعه اصالح نمي .در شعر صالح عبدالصبور حالج شخصيت يك مصلح سياسي است و انديشه اش 

گردد مگر با اصالح حاكمان آن. و در شعر شفيعي نيز شخصيت حالج حماسي و برانگيزاننده است و نماد مبارزان و 
آزادانديشاني است كه در راه دفاع از عقيده و آرمانهاي خويش جان مي بازند تا به يك ملت جان ببخشند. ويژگي 

شعر و انديشه ي آنهاست.درد عبدالصبور در نقاب حالج درد انسان معاصر است و مشترک ديگر، انسان مداري در 
درد و رنج حالج تصويري از درد و رنج همه ي روشنفكران دنياي جديد است و اين كه آنان بار سنگين انسانيت را 

دي برقرار مي بر دوش خود حمل  مي كنند. در اشعار شفيعي نيز، شاعر بين اسطوره و تاريخ معاصر خويش پيون
هاي انسان معاصر را مي نماياند. نكتة قابل تأمل ديگر اين است كه عبدالصبور و شفيعي سازد و آرمان ها و رنج

بيشترين نقاب هاي شعري خويش را از منبع تصوف و از بين شخصيت هاي صوفي گزينش كرده اند و دليل اين 
در شعر عبدالصبور اشتراكاتي كه بين دنياي شاعر و نگرش مسأله شايد آشنايي كامل شفيعي با آيين تصوف است و 

 اهل تصوف وجود دارد دليل اين امر است.    
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