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  چكيده
زندگينامه ژانري است كه در حد فاصل بين امر واقع و امر مخيل، بين تاريخ و ادبيـات، در نوسـان                     

در دو زندگينامـه  . شـود   سو متمايل ميهاي نويسندگانش به اين سو يا آن مداوم است و بنابر دلمشغولي    
نوشـتة لـويي ماسـسينون و       ) مـصائب حـالج   جلد اول مجموعة     (زندگي حالج از منصور حالج، يكي     

بينيم كه نويسندة فرانسوي خود را مقيد به نگارش           كوب، مي    نوشتة عبدالحسين زرين   شعلة طور ديگري  
گـرا و ادبـي دارد،     در اثر خود رويكردي تخيلگرا و علمي كرده است و در مقابل نويسندة ايراني     عينيت

مطالعة حاضـر   . ها خلق زندگينامة علمي مطلق يا ادبي ناب ناممكن است           رسد كه براي آن     اما به نظر مي   
كارگيري عناصري هستند كه در ظاهر        دهد كه هر دو نويسنده، براي خلق حقيقت، ناگزير از به            نشان مي 

پردازي و نيز ارجاع به متون پيـشين   بندي، روايت  روي جلد، شيوة فصل عنوان. اند  ها روي گردانده    از آن 
  .گشايند از مواردي هستند كه پاي عناصر ناهمگون با اهداف اولية نويسنده را به متن مي

   .گرايي، نوشتار علمي، ادبيت گرايي، تخيل كوب، عينيت  زندگينامه، ماسينيون، زرين:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ف، زندگينامه ژانري است تركيبي در نوسان بين تالش بـراي بازتوليـد واقعيـت               بنا بر تعاري  

هـاي شـهودي، بـين     كارگيري توانايي  در زندگي شخصيت تاريخي و تمايل براي به1شده  حادث
درحقيقـت نويـسندگان   ). 57: ، دوس13: مادولِنـا (هاي نوشتار ادبي     نويسي و جذبه    اصول تاريخ 

و قطب ناهمگون، يعني علم و ادبيات، در آمدوشـد هـستند و هـر               اين ژانر در حد فاصل بين د      
  .شود نويسنده بنا بر مقتضياتي كه در نظر دارد به اين يا آن سو متمايل مي

 مـصائب حـالج   توان به خوبي در دو زندگينامة حالج، يكي جلد اول كتاب              اين مهم را مي   
در حـالي   . كوب، مالحظه كـرد     ن اثر عبدالحسين زري   شعلة طور نوشتة لويي ماسينيون و ديگري      

گرايي را به عنوان شاخصة اصلي اثر خـود از همـان ابتـدا بـه      كه ماسينيون بر آن است تا عينيت    
خواننده القا كند و پايبندي خود به اصول بنيـادين پـژوهش تـاريخي را بـه ثبـوت برسـاند، در                  

با عطـف توجـه بـه ادبيـت     گيرد و  كوب به طور فزاينده از نوشتار علمي فاصله مي        مقابل، زرين 
در . گـذارد  نويسي را بدون هيچ محـدوديتي بـه نمـايش مـي            گرايي در تاريخ    متن خويش، تخيل  

توانند به طور كامل در چارچوبي كـه در           آيد كه آيا اين دو نويسنده مي        اينجا اين سؤال پيش مي    
گرايي بـه عنـوان يـك     تواند به عينيت ابتداي نگارش در نظر دارند باقي بمانند؟ آيا ماسينيون مي      

بيند كه با وجود بافت ادبي اثرش رويكـردي           كوب ضرورتي نمي    اصل وفادار بماند؟ و آيا زرين     
  علمي نيز داشته باشد؟

در مطالعة حاضر بر آنيم تا، در چارچوب پژوهشي تطبيقي، عنوان روي جلـد هـر دو اثـر،                   
گـاه راوي در مـتن و نيـز         بنـدي، جاي    هاي دروني مربوط به فصول مختلف و شيوة فـصل           عنوان

هـاي دو اثـر و        ارجاع به متون پيشين را مورد مداقه قرار دهيم تا عناصر ناهمگون در اين بخش              
در واقع كمتر به تجريه و تحليل عناصر دروني متن          . ها را بررسي كنيم     دليل وجود يا كاركرد آن    

 و نيز نسبت راوي با متن       3متني و بينا  2رسد كه مطالعة روابط فرامتني      پردازيم، زيرا به نظر مي      مي
هـايي بهـره    در اين پژوهش از شيوه. كند براي سنجش موضوعي كه مورد نظر ماست كفايت مي      

شناس فرانسوي، در مطالعاتش درخـصوص روابـط فرامتنـي و             ، روايت 4گيريم كه ژرار ژنت     مي
  .بينامتني و جايگاه راوي در متن اتخاذ كرده است

___________________________________________________________________________ 
1. vécu 
2. paratextuel 

3. intertextuel 
4. Gérard Genette  
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  عنوان ادبي يا علمي. 1
ي موجـود   »هـا   دال«ار ژنت بخشي از مطالعات خود را به بررسي فرامتن، يعني مجموعه             ژر

طبـق تعريـف او،   . دهـد  ي ورودي مـتن اختـصاص مـي    »ها  آستانه«در حاشية متن و در واقع به        
و بسياري از ديگر حواشي متن است كه كمتر به           ، پيشگفتار، پانوشت، شرح حال      عنوان«فرامتن  

وجه كاربردشـناختي   «او فرامتن را    . )70: آشور و بكَت  (» ر كارآمد هستند  آيد ولي بسيا    چشم مي 
بر اين ). همان(داند  مي» و مرتبط با نشر اثر ادبي و همچنين ممتازترين محل ارتباط متن با مردم       

نوشت، مـؤخره و همـة انـواع تفـسيرها در       نامه، سرنوشته، پانوشت، پي     اساس، پيشگفتار، تقديم  
تـرين نقـش بـر عهـدة          شك كليدي   دهي به معناي اثر شركت دارند، اما بي        فرآيند درك و جهت   

گيـرد و بـه همـين     معموالً اولين آشنايي خواننده با اثر از طريق عنوان صورت مـي        . عنوان است 
هايي را براي اعمال بيشترين تـأثير در برداشـت اوليـة              دليل نويسندگان در انتخاب آن استراتژي     

. 1: تـوان برشـمرد   در مجموع، براي عنوان، چند كـاركرد را مـي        . گيرند  خواننده از اثر به كار مي     
عنوان . 2بخشي به اثر در ميان انبوه آثار موجود است؛           ترين كاركرد آن نامگذاري و هويت       اصلي
ها را بيان و بدين ترتيـب افـق انتظـارات خواننـده را      تواند مضمون يا ژانر اثر يا هر دوي آن         مي

تواند معنايي ضمني را نيز در بر داشته باشد و بدين طريـق خواننـده را               ن مي عنوا. 3تعيين كند؛   
همچنـين نويـسنده    . 4به معناهايي به جز آنچه عنوان داللت مستقيم به آن دارد رهنمون شـود؛               

: 1987ژنـت،   (ممكن است عنواني را به منظور جذب خوانندگان براي اثر خـود انتخـاب كنـد                 
 يك اثر ممكن است داراي تيتر فرعي نيز باشد و البته تيتر فرعي،       بايد توجه داشت كه   ). 97-96

  . كند به جز كاركرد اول، در همة موارد ديگر مانند تيتر اصلي عمل مي
عنـوان  : شـود  درخصوص زندگينامة حالج به قلم ماسـينيون دو عنـوان در نظـر گرفتـه مـي       

ن منصور حـالج، شـهيد   مصائب حسياين مجموعه   . مجموعة چهارجلدي و عنوان جلد اول آن      
: اين اثر عنواني فرعـي نيـز دارد       .  نام دارد  9221 مارس   26شده در بغداد در       عارف اسالم، اعدام  

كند و براي كسي كه       در اينجا عنوان اصلي مضمون اصلي را معرفي مي        . مطالعات تاريخ مذاهب  
توجه دربـارة تـاريخ   شود كه نمايانگر دقتي درخور  حالج را نشناسد نيز توصيفي كوتاه ارائه مي  

عنوان فرعي نيـز كتـاب      . هاي علمي است    مرگ اوست؛ دقتي كه به طور معمول خاص پژوهش        
ها نمايندة تمايل نويـسنده بـه معرفـي بـسيار             اين انتخاب . كند  بندي مي   را در ژانري علمي طبقه    

___________________________________________________________________________ 
ـ شـود، ز  يتر محسوب ميت ارائه شده سوتين شخصي اة حالج دربار  ةلمكه بعد از    ك يفاتيالبته توص . 1  يرا بـا قلمـ  ي
 يريـ گ جهيته در نتكن نيتاب بوده است و البته اكنندگان كن تفاوت احتماالً طبق نظر منتشر   يا. زتر درج شده است   ير

  . ندارديريما تأث
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ا علمـي   در واقع ماسينيون مجدانه بر آن است تا از همان ابتـد           . روشن و بدون ابهام كتاب است     
اين . در عنوان جلد اول نيز همين رويكرد وجود دارد   . بودن را شاخصة اصلي اثرش معرفي كند      

 است كه هم مضمون اثر و هم تعلـق آن  1اين عنوان عنواني مختلط  . نام دارد زندگي حالج   جلد  
در اينجـا نيـز ايـن شـفافيت بـر رويكـرد             . كنـد   به ژانر زندگينامه را بدون هيچ ابهامي بيان مـي         

  . كند گرايانة نويسنده داللت مي عينيت
يابيم كه او چندان مايل به انتخاب عناوين روشـن كـه              كوب درمي   اما با نگاهي به آثار زرين     

كننـد نيـست و خواننـده، اگـر           موضوع يا محتواي اثر را در اولين برخورد به خواننده منتقل مي           
در كتـاب  . يابـد  عي موضوع اثر را درميآگاهي پيشيني نداشته باشد، معموالً با خواندن عنوان فر      

، است كـه محتـوا را   دربارة زندگي و انديشة حالج    نيز اين عنوان فرعي كتاب، يعني        شعلة طور 
تر موضوعي كه عنوان    تر و دقيق    امروزه عنوان فرعي به وفور براي بيان روشن       «. كند  مشخص مي 

عنـوان اصـلي   ). 89: همـان (» ودر  آن را به صورت نمادين يا رمزي بيان كرده است به كـار مـي              
هـاي    كوب عنواني ادبي است و در آن شفافيتي نظير آنچه در عنوان فرعي يا عنـوان                 كتاب زرين 

  .يابيم كتاب ماسينيون مالحظه كرديم را بازنمي
 را كه تـا آن روز تنهـا بـه           passionاما بايد افزود كه ماسينيون نخستين كسي است كه واژة           

مـسيحيان بـه    . بـرد   شت براي حالج، براي يك غيرمسيحي، به كار مي        فرهنگ مسيحيت تعلق دا   
شدند بـه   هايي كه قديسانشان در راه ايمان به خدا متحمل مي       وفور اين عبارت را براي ذكر رنج      

اي اسـت كـه مـسيح     هاي جسماني اند و اين واژه بيش از هر چيز براي آنان يادآور رنج       كار برده 
پرداختن «هرچند  . ها بر روي صليب متحمل شد       و به روايت آن   در روزهاي پاياني زندگي خود      

نمـود، امـا تـشابهات بـا          شناسي بسيار دشـوار مـي      اي در خصوص اسالم     به اين قياس در رساله    
 و او، در مدت كوتاهي، بر اين بـاور بـود كـه              ]...[مصائب مسيح او را به شدت متاثر كرده بود          

 ماسـينيون از    پس). 228: دترومو و مونسولن  (» گفته بود حالج با ايمان مسيحي دار دنيا را وداع         
دهد و نوعي پيونـد بـين حـالج و     طريق عنوان اثرش خواننده را به چيزي در گذشته ارجاع مي        

به اين طريق بار معنايي بسيار بيشتر از آنچـه بـه   » مصائب«عبارت  . كند  سنت مسيحي برقرار مي   
  . افزايد بر ادبيت متن ميرسد در خود نهفته دارد و بنابراين  نظر مي

___________________________________________________________________________ 
 اثر  ي اصل يموضوعه  ك) thématique (يوضوعم: ندك يم م ي را به چهار دسته تقس     ي آثار ادب  يها  ژرار ژنت عنوان  . 1

ه هـر دو  كـ ند؛ عنـوان مخـتلط   ك ي ژانر اثر را مشخص م    غالباً هك) rhématique (ي اخبار يند؛ ژانر ك يرا مشخص م  
 ةشتر دربـار يسب اطالعات بك يبرا. دهد ي اثر نمي محتواة درباريه اطالعاتكند؛ عنوان مبهم  ك يلفه را مشخص م   ؤم

  .  Genette, 1987: 59-160د به ينك رجوع ي در متون ادبيژوهپ عنوان
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 به چه چيـزي     شعلة طور . كوب پيچيدگي از نوعي ديگر است       در مورد عنوان انتخابي زرين    
پنداشـت    كند؟ به مردي از ساكنان واليت طور كه به خاطر گفـتن آنچـه حقيقـت مـي                   اشاره مي 

ج بـه آن  اي كه قرية طـور را نـشناسد يـا از تعلـق حـال       كشته و سوزانده شد؟ اما براي خواننده      
خبر باشد اين عنوان چه معنايي دارد؟ آيا اين تنها معنايي است كه از ايـن عبـارت بـه ذهـن                   بي

شده دربـارة حـالج آشـنا نباشـد، احتمـاالً معنـاي        شود؟ اگر او به متون پيشين نگاشته متبادر مي 
نـي  ديگري از اين عنوان درك نخواهد كرد، اما خوانندگاني هـستند كـه بـا يـادآوري قـصة قرآ                

گيـرد    كـوب بـه كـار مـي         به سوي معناي ضمني عنواني كه زريـن       » قصص«و  » طور«هاي    سوره
االولياء را در ذهن داشته باشد، يقيناً بـه معنـاي             اي روايت تذكره    شوند و اگر خواننده     هدايت مي 

عطـار در بخـشي از ايـن روايـت در     . تر از معناي اوليه، نائل خواهـد آمـد          ديگري، بسيار عميق  
 "انـااهللا "مرا عجب آمد از كسي كه روا دارد كـه از درختـي              «: گويد  حالج مي » اناالحق«توضيح  

»  برآيد و حسين در ميان نـه؟  "اناالحق"برآيد و درخت در ميان نه؛ چرا روا نباشد كه از حسين             
در واقع، هر دو نويسنده براي معرفي روايت زندگي حالج بـه دو قـصة پيـشيني               ). 610: عطار(

   1.ند، يكي قصة مصلوب شدن مسيح و ديگري پيامبري موسيكن اشاره مي
كند بـه ايـن شـيوه         گرا ذكر مي    فيليپ امون در ميان قواعدي كه براي خلق يك گفتمان واقع          

شـود و   روايت با چيزي برآمده از تاريخ مرتبط مـي    . »قصة موازي «كارگيري    به: كند  نيز اشاره مي  
دهد، از  اي مشابه روايت، آن را شرح مي به عنوان نسخهاين عنصر تاريخي،    . گيرد  از آن تأثير مي   

بينـي آنچـه در روايـت خواهـد      دهد و براي خواننده خطوطي بـه سـوي پـيش    پيش توضيح مي 
در واقع، با ارجاع آشكار يا پنهان خواننـده بـه متنـي پيـشيني، در ذهـن او،                   . كند  گذشت باز مي  

ن(گيرد    شكل مي » نظام انتظارات «نوعي   در مورد دو متن مورد بررسي ما نيز همـين           .)136: هام 
ها هم از     كند و روايت    هاي دو اثر افق انتظارات خوانندگان را روشن مي          عنوان. توان گفت   را مي 

  .تر خواهند شد بيني و از لحاظ معنايي ملموس لحاظ مضموني قابل پيش
 اسـت كـه در   اما كاركرد ديگر اين رجوع به متون پيشيني چيست؟ دومينيك منگونو معتقـد       

پردازي خـود،     اي، براي مشروع نماياندن عمل گفته       پردازي آثار ادبي كه هر نويسنده       امر موقعيت 
نامـد، برقـرار شـود     اي با آثار گذشته، بـا آنچـه او آرشـيو مـي     ملزم به انجام آن است بايد رابطه  

___________________________________________________________________________ 
 يمـان حـالج، باورهـا   يح ايون بارها و بارهـا در توضـ  ينيدر متن، ماس. شود ين جا ختم نمين اقدام به هم   يالبته ا . 1

ه هرگـز در مـتن از   كـ وب كن يدهد و زر    يت ارجاع م  يحيح و مس  ي خود را به مس    ةت اسالم خوانند  يا ماه ي،  ياسالم
ـ سد و در آنجـا ا ينو يم» ور  شعلهةبوت« با عنوان يشد، فصلك ي اثرش دست نم   ي ضمن يرار معنا كت ن داللـت را بـه   ي

  .دهد يطور مبسوط شرح م



 1396 ، بهار و تابستان1 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 292

 و  مصائب حالج اي  ه  در واقع، رابطة بينامتني كه دو نويسنده در عنوان        ). 127: 2004ماسينيون،  (
  . آيند بخشي به دو اثر نيز مي دهند به كار مشروعيت  سامان ميشعلة طور

ماسينيون، پس از برقراري پيوندي مبتني بر شباهت بين اثرش و متون شفاهي يا كتبي كه به                 
: نويــسد انــد، بالفاصـله در اولــين خطــوط جلــد اول مــي  مـصائب مــسيحيان راســتين پرداختــه 

اي وجود دارنـد كـه در نهايـت، پـس از مرگـشان،                 محكوم و تكفيرشده   هاي مذهبي   شخصيت«
اگـر مـسيح هنـوز بـه سـنت تـاريخي            . گيرنـد   در تاريخ جاي مـي    [...] منزلت روحاني مسلم     با
اش ملحق نشده، اما ژاندارك پس از چهار قرن بـه تـاريخ فرانـسه بـه عنـوان ركـن                       مادري تبار

در خـصوص حـالج كـه در بغـداد بـه سـال        .ماندگاري و عامل جـاودانگي وارد شـده اسـت   
 محاكمه شد، رويداد مرگ او پس از بيش از يك قرن در متون تاريخي اسـالمي درج                  922/309
  ).44: همان(» شد

نگـاري اشـاره دارد و از سـوي ديگـر بـه مـسيح و                 در اينجا نويسنده از يك سو بـه تـاريخ         
گويـد تـا     پس حـالج سـخن مـي      نگاري در خصوص مسيح، ژاندارك و س        او از تاريخ  . ژاندارك

نوشتن در باب قديسان را بخشي از تاريخ معرفي كند و به اين طريق بر علمي بـودن آنچـه در                     
از سوي ديگر او ورود خود به ايـن ژانـر نوشـتاري را نيـز                . صدد نوشتن آن است صحه گذارد     

 مـسيح و  در عنـوان و مقايـسة حـالج بـا    » passion«او از طريـق درج واژة      . كند  خاطرنشان مي 
كند و از اين طريق به آن هويت  اي از آثار معتبر و مقبول وارد مي  ژاندارك اثر خود را به زنجيره     

اي ناآشنا،    اين مقايسه كاركرد ديگري هم دارد؛ سوژة اثر ماسينيون حالج است، سوژه           . بخشد  مي
ند به اعتبار   توا  عارفي مسلمان از سرزميني دور و عصري بسيار دورتر و اين مهجوري سوژه مي             

و سپس مقايسة مـذكور، حـالج را از اسـالم    » passion«ماسينيون، از طريق واژة . اثر لطمه بزند 
در . كنـد   در واقع به اين طريق او حـالج را از آن خـود مـي              . كند  دور و به مسيحيت نزديك مي     

هـا    ح و سنت  هاي مكرر به مسي     ادامه، او اين فرآيند از آن خود ساختن را در متن از طريق اشاره             
هاي بـسيار     بايد در نظر داشت كه ارائة نظرات محكم و داوري         . گيرد  و باورهاي مسيحي پي مي    

كند بلكه حـالج را نيـز بـيش از پـيش      گرايي نويسنده را به خواننده القا مي   قطعي نه تنها عينيت   
  . آورد تحت تملك ماسينيون كه داعية پژوهشگري دارد درمي

شـك شـعرورزي      بـي » شـعلة طـور   «عنـوان   . مين طور اسـت   كوب نيز ه    در خصوص زرين  
كـوب    زريـن . هـاي علمـي ابـايي نـدارد         مورخي است كه از نمايش ذوق ادبي خود در نگارش         

شناسانه را در نظر دارد و زبـان بـراي او مهمـل خلـق توأمـان حقيقـت و                      همواره وجوه زيبايي  
. دهـد   نامتني با متون پيشيني قرار مي     زيبايي است، اما از سوي ديگر اين عنوان اثر را در رابطة بي            
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 و  االوليـاء   تـذكره كوب نيز، از طريق ملحق كردن اثر خود به آنچه پيش از آن در                 در واقع، زرين  
در . در سطحي باالتر در قرآن آمده، درصدد است كه به نوشتة خود اعتبار و مشروعيت بخـشد                

توانـد    آورد مي   اش فراهم مي     براي گفته  درون متن نيز، او از طريق اعتباري كه اين رابطة بيامتني          
هـاي   از تجربة عرفاني حالج سخن بگويد كه، به دليل نادر بودنش، نوعي تـابو در ميـان سـوژه               

در واقع از طريق نزديك كردن گفتة خود به كـالم قرآنـي از   . شود مورد عالقة علم محسوب مي 
  . كاهد گويد مي غرابت و شگرفي آنچه كه مي

هاي اين دو اثر معناهايي ضمني در بـر دارنـد و بـه كـار                  توان گفت عنوان    يبا اين تفاسير م   
هاست را به ذهن خواننده متبـادر كننـد و      شوند تا چيزي بيش از آنكه معناي لفظي آن          گرفته مي 

گنجـد؛ گفـتن چيـزي بـراي         البته بايد در نظر داشت كه اين شيوه معموالً در ساحت ادبيات مي            
گراتـرين متـون، همـواره نـشان از ادبيـت نوشـتار        تر، حتي در عينيت    ظهمالح  افاضة معنايي قابل  

اي را كـه در آن قـصد          هـا، هـر دو نويـسنده زمينـه و محـدوده             از طريق اين عنوان   . مؤلف دارد 
كنند و در واقع اثر خـود را در مجموعـة آثـار دينـي و عقيـدتي               پردازي دارند مشخص مي     گفته
رعي نزد هر دو نويسنده مجالي هـستند بـراي معرفـي دقيـق              هاي ف   در مقابل عنوان  . گنجانند  مي
هاي درون متن كه به كـار         در خصوص عنوان  : كند  اين توضيح سؤالي را به ذهن متبادر مي       . ژانر

  توان گفت؟ آيند چه مي ها مي مشخص و متمايز كردن فصول و زيرفصل

  بندي فصل. 2
كنـد و از     هاي درون متن را بررسي مي       ن در ابتدا، با نگاهي به فهرست، عنوا        معموالً خواننده 

ها نيز مهمـل      ها و زيرفصل    به همين دليل نام فصل    . شود  اين طريق اندكي با محتواي اثر آشنا مي       
مناسبي است براي آنكه نويسنده ديدگاه خواننده را نسبت به اثر تحت تأثير قرار دهد و تـصور                  

متنـي    هـاي درون    كرد بـه وضـوح در عنـوان       اين روي . مورد انتظار خود را به ذهن او متبادر كند        
  . منتخب ماسينيون قابل مالحظه است

هـاي   طـرح «: اند از ها عبارت   عناوين فصل . متشكل از هفت فصل است    زندگي حالج   كتاب  
: در بغـداد  «،  »سفرها و رسـالت   «،  »استادان و دوستان او   : هاي يادگيري   سال«،  »اي  اولية زندگينامه 

هـر  . »شـهادت «و » محاكمـه «، »اتهام، دادگـاه و بـازيگران درام  «،  »يموعظة پرشور و اتهام سياس    
اند و هر زيرفصل خـود   گذاري شده فصل حاوي چندين زيرفصل است كه با اعداد التين شماره 

ايـن روش، يعنـي     . اند  حاوي تعداد قابل توجهي سوتيتر هستند كه با حروف الفبا مشخص شده           
يي كه هر يك به دقت محتـواي بخـش مربـوط بـه              ها  تكه كردن مباحث و اختصاص عنوان       تكه
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شـك عملكـردي در چـارچوب متـون           گذاري مباحث بي    كنند و نيز شماره     خود را مشخص مي   
هدف اين است كه دقت و ظرافت علمي پژوهش خاطرنشان شود، كـاري كـه بـه                 . علمي است 
  . كوب اهميت چنداني نداشته است رسد براي زرين نظر مي

، همچون عنوان روي جلـد، ايـن عنـوان فرعـي            شعلة طور ف  هاي مختل   در خصوص فصل  
 با نگـاهي بـه   1.شود فصل است كه ما را از طريق معرفي ژانر نوشتار به محتواي آن رهنمون مي             

ايـن عنـاوين    . شـود   ها رويكرد ادبي نويسنده بيش از پـيش بـراي مـا آشـكار مـي                 عناوين فصل 
حـالج بـر سـر      «،  »از پشت پرده  «،  »رريز الهام س«،  »ور  بوتة شعله «،  »طومار حيرت «: اند از   عبارت
شـك اگـر نويـسنده درصـدد مـشروعيت            بـي . »آخرين روايت «و  » وجوي گمشده   جست«،  »دار

گرا نمايانـدن خـود بـه         هاي علمي و دلمشغول عينيت      بخشيدن به اثر خود از طريق اتخاذ روش       
زيد، عناويني كه خواننـده را  گ تر و خالي از ابهام برمي اش بود، عناويني به مراتب روشن     خواننده

كـه همـواره    كـوب،  مستقيماً و با كمترين تالش ذهني به محتواي فصل رهنمون گردد، اما زرين        
 بـه انتخـاب     ،تر وراي معناي ظاهري را در نظر داشته         ادبيت متن و همچنين القاي معنايي عميق      

بنـدي او، البتـه      ما آيا فصل  ا. پردازد كه براي درك آن بايد متن را خواند و درك كرد             عناويني مي 
  ها، با آنچه غايت يك متن ادبي است مناسبت دارد؟ با در نظر گرفتن محتواي كلي فصل

يابيم كه عنـوان هـر فـصل مناسـبتي            كوب درمي   در جريان خوانش فصول مختلف اثر زرين      
طـالق  شود و به تمـام فـصل ا         اي خاص برگرفته مي     وار با فصل دارد، يعني عنوان از جمله         كنايه
» طومار حيـرت «اي كه خود آن را  براي مثال، در فصل اول، از زبان حالج كه در نوشته. شود  مي
هاي آينـده افتـد آن     اين طومار اگر به دست نسل     «: خوانيم  گويد مي   اش مي   نامد وقايع زندگي    مي

ـ           نه آيا كساني در بـين آن      ! را با چه حيرت و شگفتي تلقي خواهند كرد         ا هـا خواهنـد بـود كـه ب
: كـوب   زريـن (» پردازان خواهند خواند؟    ناباوري آن را نفي خواهند كرد و از مقولة روايات قصه          

براي فصل اول   » طومار حيرت «كنندة انتخاب عنوان      رسد كه همين بخش توجيه      به نظر مي  ). 21
اي اسـت از تعريـف كوتـاهي كـه            ، اين عنوان چكيـده    »سرريز الهام «بوده است؛ در مورد فصل      

مقـصود شـعر حـالج      [در بسياري موارد در اين اشعار       «: دهد  خصوص شطح ارائه مي   راوي در   
كند و اگر محدود كردنش  بين عشق و عقل تعادلي هست كه افراط در بيان را محدود مي        ] است

كنـد    آيد آنجاست كه ظرف بيان از احساس چنان سرشار است كه سرريز مي              ممكن به نظر نمي   
ها هم وجهـي   بعضي از عنوان). 146: همان(» شود نند تبديل ميخوا و به آنچه صوفيان شطح مي  

___________________________________________________________________________ 
 يهـا  پس ما عنوان.  در فهرست گنجانده نشده است-د انتشاراتياحتماالً به صالحد   -ي فرع يها  ن عنوان يالبته ا . 1

  .مينك يجا لحاظ مني هر فصل را در اي ابتدايدرون متن
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گراني اسـت كـه حـالج را          نويسي و دربارة توطئه     فصل چهارم كه گزارش خفيه    . توصيفي دارند 
نام دارد، عنواني كه بـه مخفيانـه بـودن گـزارش و     » از پشت پرده«متهم و سپس محاكمه كردند   
. هايي اينچنين بازيافـت     توان داللت   ها نيز مي    ر فصل در مورد ساي  . دستان پشت پرده داللت دارد    

كوب همان رويكردي را دارد كه در انتخاب عنوان روي جلـد   در واقع، در انتخاب عنوان، زرين 
هـا بـسيار متناسـب بـا شـيوة       بينيم كـه ايـن عنـوان    هاي مختصر به اثر مي   داشت؛ با همين اشاره   

  . اوستهاي ادبي  پردازي و همسو با دلمشغولي روايت
محتـواي هـر فـصل و هـر         . كنـد   ها نيز بسيار علمي عمل مي       اما ماسينيون در پردازش فصل    

. كند كه عنـوان در افـق انتظـارات خواننـده فـراهم آورده اسـت          سوتيتر همان چيزي را بيان مي     
توانند براي آگـاهي از يـك موضـوع          ها استقاللي نسبي دارند و مي       معموالً هر يك از اين بخش     

ها معموالً عملكردي روايي دارند       اين بخش .  باشند 1ور مستقل سوژة خوانشي كوتاه    خاص به ط  
ها گنجانده شده است، اما ممكن است چنـد           هايي توصيفي يا توضيحي و غيره در آن         و سكانس 

هايي كه بـه   بخش با عملكردي توصيفي يا جستاري در كنار هم قرار گيرند، براي مثال زيرفصل        
در . پردازنـد  سطوح مختلف زندگي شـهري در بغـداد مـي    ا مخالفان او يامعرفي اساتيد حالج ي 

هاي فراواني را كـه   يابيم كه ماسينيون اصرار دارد داده       ها درمي   مجموع، با تأمل در محتواي فصل     
هاي مجزا از هم تفكيك كند و به عنوان بخشي از پژوهش خود دربارة                در دست دارد در بخش    

، با اشاره بـه روش او       ماسينيون و اسالم   پير روكلو در كتاب لويي       .حالج به خواننده عرضه كند    
تحليـل  «انـد از      شمارد كـه عبـارت      در پرداختن به زندگي حالج، چهار ويژگي شاخص را برمي         

روش : وجـوي اصـالت، صـحت پديـده         درونگرا، بازسازي درونگرا؛ شفقت، همدردي؛ جـست      
» شناسـي يـك كـل اسـت         اسـالم : سـازي   نيشناسي را متحول كرد؛ جها      پديدارشناختي كه اسالم  

)در واقع، سعي ماسينيون بر آن است كه، در كنار تالش بـراي شـفاف و روشـن                  ) 101: روكالو
اين مـوارد هـر دو     . ها، نوشتة خويش را جامع و فراگير هم نشان دهد           جلوه دادن محتواي فصل   

  . ر سر دارداي است كه سوداي نوشتار علمي د هاي اصلي هر نويسنده از دلمشغولي
متني و با وجـود رويكـرد         هاي درون   گرايي ترديدناپذير در انتخاب عنوان      اما با وجود عينيت   

هـا، از آنجـا كـه او در سـاحت       ها و بيان انديـشه      علمي در توصيف رويدادها، معرفي شخصيت     
يخ را  پردازي كه تابوي نوشتارهاي علمي است و تار         تواند از روايت    نويسي قرار دارد، نمي     تاريخ

___________________________________________________________________________ 
1 .microlecture :يه در متـون علمـ  كـ ق ي دق يها   و انتخاب عنوان   يبند  ل فصل ي از دال  يكيه  كد در نظر داشت     يبا 

 از اثـر    ي فقط بـه خوانـدن بخـش       يمند  ا عالقه ياز  يه بر حسب ن   ك است   ي به خوانندگان  ييرد پاسخگو يگ  يصورت م 
  . دارديا ين دلمشغوليمتر چنكسد ينو يات مي ادبةه در حوزك يا سندهيمعموالً نو. نندك يمبادرت م
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هاي  با وجود تفاوت «گويد،    همان طور كه پل ريكور مي     . زند شانه خالي كند     به ادبيات پيوند مي   
ها ساختار روايي مشتركي وجود دارد كه به          آشكار بين روايت تاريخي و روايت تخيلي، بين آن        

ريكور، (» دهد تا گفتمان روايي را به عنوان يك مدل همگن گفتمان در نظر بگيريم               ما اجازه مي  
هـا بـراي خواننـده        اي كه ماسينيون از طريـق عنـوان فـصل           و در اينجا خط سير كلي     ) 3: 1980

شـود،   كند، خط سيري كه با كمي وقفه با كودكي حالج شروع و به مرگ او ختم مـي             ترسيم مي 
 نـي و نوجـوا  كودكي   يها راوي با توصيف سال   . در همان ابتدا معرف يك سكانس روايي است       

كنـد و پـس از بيـان دكتـرين عرفـاني        آغـاز مـي   در اونـي ت عرفايال تماگيري لشكپرسوناژ و   
پردازد كه به دليـل ايـن تعـارض يكـي      و تعارض آن با عرفان متداول به نقل حوادثي مي    حالج

شـوند و درنهايـت فرجـام كـار           پيوندند و به مرگ حالج خـتم مـي          پس از ديگري به وقوع مي     
اي متـشكل     اين زنجيرة حـوادث مجموعـه     . شود  ج مطرح مي  زنده ماندن نام و عرفان حال      يعني
 اسـت و در واقـع       5 و موقعيت پايـاني    4گشايي   و گره  3، اعمال 2، گره داستاني  1موقعيت ابتدايي  از

بـه ايـن    ). 45-74: آدام. ك.ر(دهنـدة سـكانس روايـي را در خـود دارد              هاي تشكيل   همة گزاره 
وچـراي روايتـي اسـت كـه تلـي از             نچـو   ترتيب خواننـده در طـول مـتن شـاهد اسـتيالي بـي             

در دل جـامعيتي كـه بـا        . هاي توضيحي، توصيفي و استداللي را در خود گنجانده است           سكانس
شـود ماسـينيون نـاگزير        هاي مرتبط يا غيرمرتبط با زندگي حالج حاصـل مـي            انباشتن همة داده  

اقـع لـزوم    در و . ن آن اثـرش انـسجامي نـدارد       واي را سامان دهـد كـه بـد          است سكانس روايي  
كنـد و بـر ادبيـت آن     نگـاري نوشـتار تـاريخي را از علـم دور مـي             گويي در جريان تـاريخ      قصه
  . افزايد مي

هـاي انـساني اسـت، بـدون عـاملي       در واقع، مـتن تـاريخي، از آنجـا كـه بازنمـايي تجربـه            
پـس وجـود زمـان بـه عنـوان عامـل            . نظم اسـت    اي از حوادث پراكنده و بي       دهنده توده   انسجام
دهندة تجربيات انساني در اينجا نيز ضروري است، امـا زمـان در مـتن تـاريخي زمـاني                     جامانس
شمارانه نيست بلكه زماني مبتني بر تنظيم منطقي رويدادهاست كه در آن توالي حوادث يك                 گاه

ايـن تنهـا در   «دهد كه يك شـروع، يـك وسـط و يـك پايـان دارد و                  كل منسجم را سازمان مي    

___________________________________________________________________________ 
1. situation initial 
2. compilation 
3. actions 
4. résolution 
5. Situation finale 
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ريكـور،  (شـود   است كه چيزي به عنوان شروع، ميانه يا پايان تعيين مـي         ] يادب[نگارش شاعرانه   
1983 :81-80 .(  

توان سكانسي روايي مطـابق بـا الگوهـاي متعـارف             كوب نيز مي    بر اين اساس، در اثر زرين     
. كنـد   او نيز همچون ماسينيون داستان زندگي حالج را از كودكي تا مرگ روايت مـي              . بازجست

هـاي  كـارگيري سيـستم   سازد و به دليل به   فصل خود به تنهايي يك كل را مي       ، هر   شعلة طور در  
كوب در فـصل اول فـضاي    زرين. روايي متفاوت ، هر فصل الجرم مستقل از ساير فصول است    

در ايـن  . دهـد  اي را كه سازندة حالج عارف و منتقد اجتماع است نشان مـي        سياسي و اجتماعي  
هـا عليـه او، زنـداني شـدن او و             و مـشاغل او، دشـمني     فصل به تجربة عرفاني حـالج، اعمـال         

هايي  رسد كه ساير فصول هر يك جوابي به پرسش     به نظر مي  . شود  جلسات دادگاهش اشاره مي   
شود؛ در فصل دوم بر روي چنـد حادثـة البتـه تخيلـي تمركـز                  باشد كه در اين فصل مطرح مي      

ترين گره زندگي او،    به عنوان بزرگ   هاي عرفاني حالج، مفهوم اناالحق      شود تا حقيقت تجربه     مي
وبيش روايي اسـت   اش روشن شود؛ در فصل سوم كه آن هم تخيلي و سكانسي كم              بيني  و جهان 

شود؛ در فـصل چهـارم نويـسنده بـاز هـم از تخيـل خـود مـدد          آثار و انديشة حالج تحليل مي  
انـد را افـشا كنـد؛ در     دهگراني كه عليه او تباني كـر   اي از دادگاه حالج و توطئه       گيرد تا جلسه    مي

شود؛ و فصل   شود؛ در فصل ششم، عقايد حالج بازنمايي مي         فصل پنجم مرگ حالج تصوير مي     
تـر و بـدون رويكـرد داسـتاني و بـا بيـاني                هفتم برآيندي از اين همه، اين بار با زبـاني روشـن           

يـد تـالش بـراي    نما در همة اين موارد، آنچه در ابتدا به وضوح رخ مـي    . شود  تر، ارائه مي    نظري
هـا و راويـان واقعـي     ها شخصيت گرايي در نگارش تاريخ است، اما در اين روايت          نمايش تخيل 

اي كـه نقـل و مباحـث          هستند و ساخته و پرداختة ذهن نويـسنده نيـستند و حـوادث تـاريخي              
در . اند يا سعي در بازنمايي حقيقـت دارنـد         شوند يا از واقعيت گرفته شده       اي كه طرح مي     نظري
گرايي و ضوابط نوشتار علمي هـم غافـل    اقع مؤلف، در عين پردازش تخيلي روايت، از عينيت  و

اي از تولد تا مرگ حالج در اين كتاب وجود دارد و          از سوي ديگر، اگرچه خط داستاني     . نيست
، در پردازش محتواي فـصول                به بيان ديگر مي    توان سكانسي روايي را در آن بازيافت، اما ظاهراً

او تفحص و توضيح در باب موضوعات مختلف مرتبط با حالج را بر ايجاد سكانـسي          مختلف،  
  . منسجم ارجح دانسته است

ها علمـي عمـل كـرده         ها و محتواي آن     در واقع، ماسينيون، اگرچه در پردازش عناوين فصل       
رسـد كـه    در مقابل بـه نظـر مـي   . گيرد ها روشي اديبانه را در پيش مي     است، اما در چينش فصل    

هايي مبتني بر تخيل خلق كرده است، با پيش كشيدن مباحـث نظـري        كوب، اگرچه روايت    ينزر
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كنـد و نـسبت بـه         هاي مختلف، اثر خود را به جستارهايي مجزا از يكديگر تبديل مـي              در فصل 
دهد كه اين دو نويسنده  اين بررسي نشان مي. ماند تفاوت مي پرداخت يك كل منسجم اندكي بي     

اند در چارچوب عينيت يا ادبيت محض بماننـد و از اصـول اوليـة                 شايد نخواسته اند يا     نتوانسته
 عناصـر   ، متن  به ورود هاي آستانهبندي، به مثابة      ها و فصل     از آنجا كه عنوان    .اند  خود عدول كرده  

رسد، زيـرا راوي      اند، مطالعة راوي از اين منظر ضروري به نظر مي           ناهمگون را در خود پذيرفته    
 ن به عنوان تنها ورودي متن در نظر گرفت، كسي كه دنيـاي روايـت و درنتيجـه مـتن،                  توا  را مي 

  . حاصل تلقي و تفكر اوست

  جايگاه راوي در روايت. 3
در كتـاب   . پردازي است   ترين عامل ايجاد تفاوت بين دو متن مورد بررسي شيوة روايت            مهم

ن، با اشراف كامل به دنيايي كه       چيزدان، به عنوان فردي خارج از داستا        ، راوي همه  زندگي حالج 
در اين روايت، كـانون پـردازش اطالعـات،         . پردازد  در حال نمايش آن است، به نقل روايت مي        

ها خود شيء مورد  آن. شود، هرگز يكي از پرسوناژها نيست  كسي كه دنيا از زعم او توصيف مي       
 بررسـي ايـن اثـر       در. بررسي هستند و نه عاملي كه دنيا از منظر چـشم ايـشان توصـيف شـود                

كند كه از همـة   اي را ثابت مي شماري اشاره كرد كه وجود راوي خارجي هاي بي توان به مثال   مي
ها آگـاهي تـام و تمـام     هاي آن ها و كنش و واكنش ابعاد حوادث، خلقيات و روحيات شخصيت    

ت دارد و   هاي او دالل    در اين متن، ساختار نحوي بر وقوف كامل راوي و قطعيت تام گفته            . دارد
هاي او باز هـم بـر اشـراف           ن  البته به سبك راوي همة متون علمي، عدم آگاهي يا حدس و گما            

مـا حـدس   «: گويد براي مثال، وقتي مي. كامل از اسناد تاريخي سازندة دنياي روايت داللت دارد     
شـاپور،   آموختـة اهـواز آشـنايي داشـت، زيـرا او از جنـدي            زنيم كه حالج با پزشكان دانـش        مي
و ] عباسـي [ترين بيمارستان رسمي، كه احتماالً غالب نـستوري، پزشـك وليعهـد موفـق                 ديميق

و قيـد  » حـدس زدن «، در اينجـا فعـل    )189: ماسينيون(» كرد بازديد كرد    معتضد، آن را اداره مي    
، اگرچه بر عدم اشراف راوي بر دنياي روايت اشاره دارند، اما به دليـل همجـواري بـا                »احتماالً«
چيزدان متون علمي و نيز افعال گذشتة ساده و استمراري كه خبر              اعل مورد اعتماد و همه    ، ف »ما«

پژوهـشگر و اشـراف او بـر دنيـاي      ــ  دهند، بـر انطبـاق كامـل راوي و نويـسنده       از قطعيت مي  
  . كند شده تأكيد مي ترسيم

گينامـه  اي هـستيم كـه احتمـاالً در ژانـر زند     كوب، شاهد روايتگري ويـژه      اما در كتاب زرين   
كنـد   او، به جاي توصيف خطي و پيوستة داستان زندگي حـالج، سـعي مـي              . همتايان كمي دارد  
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هايش را در اين باب در هفت بخش حـاوي هفـت روايـت مجـزا بـه رشـتة تحريـر                        همة گفته 
كنـد و بنـابراين همـة         ها، راوي خود در داستان نقـشي را ايفـا مـي             در همة اين روايت   . درآورد
راوي، ) سـپارد  كوب روايت را به دست تـاريخ مـي     روايت آخر، جايي كه زرين    به جز   (ها    راوي
در اينجـا حـالج خـود       . زندگينامة حالج ناميـد    ـ توان شبه   بخش اول اثر را مي    :  هستند 1دروني

او حوادث زندگي و عقايد و احساساتش را از كودكي تا زماني كه             . راوي زندگي خويش است   
هـاي   بخش دوم، راوي يكي از شاگردان حالج است كه موعظـه كند؛ در  در زندان است نقل مي    

كند كه خود به همراهـي حـالج          او حوادثي را روايت مي    . كند  او و عرفان حالج را بازنمايي مي      
كند؛ راوي بخش سوم يك منشي دادگاه است كـه بـه دسـتور وزيـر مـسئول نوشـتن              تجربه مي 

نـويس اسـت كـه وقـايع          وي يك خفيـه   نقدي دربارة چند اثر حالج است؛ در بخش چهارم، را         
كنـد؛ در بخـش پـنجم،         شود را روايت مـي      آخرين جلسة دادگاهي كه حالج در آن محاكمه مي        

شاگرد ديگر حالج روايتگر مرگ اوست؛ در بخـش شـشم، در قالـب يـك ديـالوگ، بحثـي را                     
ـ     خوانيم بين دو شاگرد حالج در خصوص جهان         مي ه بيني و عرفان او؛ و در روايـت آخـر كـه ب

. دست تاريخ سپرده شده است، سعي بر آن اسـت تـا ابهامـات زنـدگي حـالج برطـرف شـود                     
شود و البته در هـر روايـت بخـشي از معمـاي      بينيم كه در اين اثر روايت دست به دست مي       مي

  . شود سرنوشت و تفكر حالج آشكار مي
 شخـصيتي  كـوب، بـه عنـوان    آنچه مسلم است به كار گماردن چنين راوياني از جانب زرين    

علمي و كسي كه به روشني با اسلوب نگارش تـاريخي آشـنايي دارد، چنـدان عـادي بـه نظـر                      
شايد كساني متوقع باشند كه او روايـت را بـه دسـت راوي عـام همـة متـون علمـي                      . رسد  نمي

گويـد   چيزداني كه با اشاره به منابع و مأخذ بر معتبر بودن آنچـه مـي        بسپارد، راوي خارجي همه   
اش بـا     اي كـه مـتن را در رابطـه          پرداز، به عنوان لحظـه      در متون تاريخي، تالش گفته    . تأكيد كند 

كند، اين است كه بين راوي و نويسنده انطباق كامـل ايجـاد كنـد يـا بهتـر                   مخاطب پردازش مي  
يكساني دقيق راوي و نويسنده، تا هر جا كه قـادر  «. هماني ايجاد كند    ها اين   است بگوييم بين آن   

نويـسنده  [...] هـايي كـه در آن         هاي واقعي است، روايـت       آن باشيم، مشخصة روايت    به استقرار 
گيرد و بنابراين هـيچ اسـتقاللي بـراي راوي قائـل              مسئوليت كامل اظهارات خود را بر عهده مي       

بايد توجه داشـت كـه ايـن تـالش بـراي انطبـاق كامـل راوي و                  ). 80: 1991ژنت،  (» شود  نمي
  . گرايي در متن است پردازي در جهت القاي عينيت  گفتهنويسنده يكي از راهكارهاي

___________________________________________________________________________ 
1. intradiégétique 
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انطباق كامل بـين راوي و نويـسنده   : يابيم اين همان چيزي است كه در متن ماسينيون باز مي  
. خوانـد ماسـينيون اسـت       اي كه براي خواننده روشن است كه گوينـدة كالمـي كـه مـي                به گونه 

ها، آمارها و مشاهدات مستقيم همه      ري از نقشه  گي  ارجاعات فراوان راوي به متون پيشيني يا بهره       
پژوهشگر است، اما در     ـ در راستاي بيان تأييد انطباق كامل راوي با ماسينيون به عنوان نويسنده           

چنانكه شرح داديـم، نويـسنده، متنـي شـامل هفـت      . اي نيستيم   كوب شاهد چنين شيوه     اثر زرين 
روايت آخر، يكي از پرسوناژها بـا راوي انطبـاق   ها، به جز  پردازد و در اين روايت      روايت را مي  

همـاني    آنچه اهميت دارد اين است كه اين      . پرسوناژ سروكار داريم   ـ دارد و در واقع ما با راوي      
كـوب،   راوي و يكي از پرسوناژها براي آن است كه بر يكي نبودن راوي و نويسنده، يعني زرين            

اي از جانـب   كنش غيربياني كـه طـي آن گفتـه   در واقع در اينجا هدف اين است كه    . تأكيد شود 
شود به ذمة نويسنده نباشد و در واقع بدين وسـيله             پرداز خطاب به مخاطب بالقوه گفته مي        گفته
اين مهـم بـه راحتـي بـا تفـاوت بـين            . پرداز واقعي نبودن اظهارات خود را خاطرنشان كند         گفته
شـت كـه در روايـت اول، يعنـي          بايـد توجـه دا    . آيـد   هاي نويـسنده و راوي بـه دسـت مـي            نام
آنچه بـيش  . شده توسط حالج، آنچه اهميت دارد تنها اين تفاوت نيست        زندگينامة روايت  ـ شبه

در واقع، همان طـور     . پرسوناژ است  ـ كند وجود من    از همه توجه مخاطب را به خود جلب مي        
ست كـه در اولـي بـر    زندگينامه اين ا وجه تمايز بين زندگينامة حقيقي و شبه«گويد،   كه ژنت مي  

: همان(» گيرد  شود و در دومي تجربيات پرسوناژ در كانون توجه قرار مي            صداي راوي تأكيد مي   
ها، افتـراق   در همة اين روايت. يابد ها نيز مصداق مي البته اين نگرش در مورد ساير روايت    ). 78

و تأكيد بيش از همه     بين نويسنده و راوي و همچنين انطباق بين راوي و پرسوناژها وجود دارد              
در واقع،  . اند  بر دريافت تجربيات راوياني است كه واقعة تصوف و شهادت حالج را درك كرده             

خـوريم و از طريـق او از          پرسـوناژ برمـي    ـ راوي، ما به من    ـ پس از گذري سريع از وجود من      
  .شويم سلسلة حوادث يا تلقي او از موضوعات گوناگون آگاه مي

كـارگيري راوي   كوب، بـه جـاي آنكـه بـا بـه      آيد؟ چرا زرين به ذهن ميدر اينجا يك سؤال    
چيزدان به روش متعارف در متون تاريخي روايت خود از زنـدگي حـالج را بنگـارد، ايـن                     همه

: نويـسد   ها مـي    گزيند؟ او، در مقدمة اثر، در معرفي اولية اين روايت           پردازي را برمي    گونة روايت 
ن مجموعة اسناد، به همين گونه كـه هـست، بـه تـازگي و در     فرد اي درحقيقت نسخة منحصربه «

ها در اعمـاق كـشوهاي ميـز     اي كه سال شده هاي فراموش پاره همين چند هفته پيش در بين ورق   
تـوان ايـن اظهـارات را ترفنـدي      آيا مـي ). 8: كوب زرين(» خورد كشف شد    تحرير من خاك مي   

،    اي ادبي واقعه  نمايي، چنانكه در برخي نوشته      براي ايجاد واقع   گرايانه باب است، دانـست؟ ابـداً
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تـوانم   خط البته خط خود من بود، اما هيچ نمـي     «: كند  زيرا او بالفاصله در جملة بعد تصريح مي       
هايي بـراي خـود پـاكنويس     ها را چه وقت و از روي چه جور نسخه     به ياد بياورم اين يادداشت    

 اثرش نه تنها تمام آنچه را كه اظهار كرده بـه            كوب در مقدمة    در واقع زرين  ). همان(» كرده باشم 
در ايـن   . كنـد   گيرد بلكه حتي داليلي براي اتخاذ ايـن رويكـرد خـاص نيـز مطـرح مـي                   ذمه مي 

  : خوانيم خصوص در مقدمه مي

نشاند كه ظاهراً در كار گردآوري  مروري بر مجموع اسناد اين انديشه را به خاطر مي       «
ه شخـصيت حـالج و دنيـاي عـصر او را از روي              اين اسناد سـعي بـر آن بـوده اسـت كـ            

هـا و   رويدادهاي آن عصر به طور آزاد بازسازي كرده باشند، و بيـشتر بـه درون شخـصيت    
هـاي   به هر تقدير، اگر اين اسناد تا حدي به واقعيـت    . باطن پنهان رويدادها نگريسته باشند    

ن يك اصل كهـن و  اجتماعي و احوال رواني حاكم بر عصر حالج نزديك شده باشند فقدا         
زند، حتي اگـر آن را بيـشتر قـصه     اي نمي  حتي فقدان قدمت در گزارش به ارزش آن لطمه        

  ).11: همان(» تلقي كنند تا تاريخ

پرداز اثر، قراردادي را بين خـود و مخاطبـانش            كوب، به عنوان گفته     در واقع، در اينجا زرين    
بي به اين نكته واقف است كه بايـد         او كه پيش از هر چيز يك مورخ است به خو          . كند  وضع مي 

روايت خـود را بـا تكيـه بـر اسـناد تـاريخي واقعـي مبتنـي بـر واقعيـت نـاب و در نوشـتاري                   
كما اينكه در آثار پيشين خود همـواره بـه ايـن اصـل احتـرام گـذارده                  (گرايانه خلق كند      عينيت
ه به ما امكان دسترسـي      تنها روايت تخيلي است ك    «، اما او به اين نكته نيز وقوف دارد كه           )است

يـا شـايد   (زيرا اين ديگري موجـودي تخيلـي اسـت      [...] دهد،    مستقيم به ذهنيت ديگري را مي     
كه نويسنده هر ) جنگ و صلحتخيلي فرض شود، اگر شخصيتي تاريخي باشد، مانند ناپلئون در         

صان آنچه پس اگرچه خود به نق). 76: 1991ژنت، (» كند جا كه الزم باشد افكارش را تصور مي      
نويسد معترف است، اين نوع نگـارش را بهتـرين ابـزار بـراي درك ذهنيـت حـالج و همـة           مي

داند، بهترين شيوه براي آنكه روح زمانـة حـالج و همـة               هاي حاضر در زندگي او مي       شخصيت
تنهـا از طريـق   . عواملي كه او را به سوي عرفان و پس از آن به مسلخ سوق دادند را بيـان كنـد                

تواند به    كوب مي   پرسوناژهاست كه زرين   ـ وايت تخيلي و آن هم با محوريت راوي       خلق يك ر  
انـد وارد شـود و حقيقتـي          اي كـه او را احاطـه كـرده          دنياي انديشة حـالج و روابـط اجتمـاعي        

او نگارش ايـن اثـر را       . دهد را فراچنگ آورد     تر از آنچه يك تحقيق علمي به دست مي          پرقدرت
اي از قـدس و      در هالـه  «حـالج كـه     » چهرة واقعـي  « غبار ابهام را از      سازد براي آنكه    فرصتي مي 
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كـوب   بزدايـد، زيـرا زريـن    ) 7: كـوب   زرين(» عصمت يا در مه و دودي از سوءتفاهم ناپيداست        
متعلق به نسلي از پژوهشگران مدرن ايراني است كه خواهان اسـتيالي حقيقـت و عقالنيـت در       

اش، شـفافيت و      جـود صـبغة دينـي و عاليـق عرفـاني          او، بـا و   . بازخواني خود از تاريخ هستند    
  . داند حقيقت در امور ديني و تاريخي را بر هر چيز ديگري مقدم مي

شناسـي    او يكي از پويندگان نحلة شرق     . آنچه مسلم است ماسينيون دلمشغولي ديگري دارد      
ز همـه،  يـابيم، بـراي او زنـدگي حـالج، بـيش ا      علمي است و چنانكه با مطالعة اثرش نيز درمي   

اي بكـر كـه      مهملي است براي معرفي باورهـاي اسـالمي و جامعـة مـسلمان بـه عنـوان سـوژه                  
هـاي جغرافـي،      در همين راستا او همـواره مطالعـة حـوزه         . طلبد  اي دقيق و فراگير را مي       بررسي

همچنـين، بـه عنـوان يـك مـسيحي      . شناسي را در نظـر دارد    شناسي و زبان    م  تاريخ، اقتصاد، مرد  
تواند از معرفي اسالم به عنوان همتـا يـا      ، نمي 1مندي ويژه به داستان حالج       كنار عالقه  معتقد، در 

شناسان علمي، بـراي پاسـخ بـه          پس همسو با ساير شرق    . سوژة قياس با مسيحيت چشم بپوشد     
گـرا در   مطالبات ايدئولوژي خود و نيز القاي آنچه در ذهن دارد به خوانندگانش، نگارش عينيت         

بايـد در نظـر داشـت كـه او بعـدها در معرفـي               . داند  ترين شيوه مي    ي را مناسب  قالب متني علم  
يا سلمان پاك، چون دلمشغول مباحث ديگري است،    ) س(هايي چون حضرت فاطمه       شخصيت

تـر بـه خواننـدگان خـود          هـاي ذهنـي     شود و حقايق تاريخي را در قالب        تر مي   به ادبيات نزديك  
  . كند عرضه مي

   مرز واقعيت و تخيل. 4
ــ همة متـوني كـه بـه كـار گـردآوري اطالعـات               و در آثار ادبي نيز     در يك اثر تاريخي ــ    

اهميـت  . بخشي به اثـر سـهم دارنـد    شوند در فرآيند مشروعيت آيند و به مثابة اسناد تلقي مي      مي
هاي علمي و     يكي از شيوه  . مستند بودن در نگارش تاريخ چيزي نيست كه نيازمند توضيح باشد          

اياندن يك نوشتار تاريخي هم ذكر كردن اسناد و مدارك است، كاري كه ماسـينيون               پژوهشي نم 
هـايي اسـت كـه        اكثر صفحات اثر آراسته بـه پانوشـت       . دهد   انجام مي  زندگي حالج به دقت در    

به جز ايـن در مـتن اطالعـات بـسيار دقيـق             . دهند   شده ارائه مي    اطالعاتي دربارة مأخذ استفاده   
  : ها وجود دارد، براي مثال ها و مكان ها، تاريخ دربارة نام

___________________________________________________________________________ 
 گـرفتن  نظـر  در بـا  خواند و  االولياء  تذكره تابك در را حالج يزندگ تيروا ماسينيون، هنگامي كه در مصر بود،     . 1

  .شد مند عالقه مسلمان عارف نيا به مسيح با او ةقص ياه يهمانند
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كند كه حالج دو بار در اين شهر           تنها اين نكته را ذكر مي      1دربارة بصره، روايت حمد   
منابع . حضور داشته و در آنجا گروهي از مريدان وفادار را در اطراف خود گرد آورده است

مـدت داشـته     طـوالني هاي كنند كه حالج در اين شهر اقامت ديگر چنين به ذهن متبادر مي 
بر اساس نظر بيضاوي و جـوريري، او اسـتادش سـهل را همراهـي        (در آغاز كارش    : است
از  هـاي تبليـغ   و در طول سـال )  به آن شهر مهاجرت كرده بود  267كرد كه قبل از سال        مي

  ).204: ماسينيون(»  [...]281 تا 279

با رجوع به اسناد و مدارك و نيـز  كند تا  به همين ترتيب، در سرتاسر اثر، نويسنده تالش مي    
در همـين راسـتا، او بـراي        . هاي خود را عيني و معتبر جلوه دهـد          اشارات دقيق و روشن، گفته    

اشاره به مفاهيم عرفاني و اسالمي يا مفاهيم مربوط به زندگي و فرهنگ عربي در نگارش خـود               
ـ  كنـد، بـراي    ــ اسـتفاده مـي    بـي واژگاني با امالي فرانسه اما تلفظ عر به وفور از واژگان عربي 

 ).147: ماسـينيون  (khalîqa ،rusûm al-tab' ،khulq ،salîqa ،qazâ'id ،tabi'aنمونـه عبـارات   
كار نگارش همواره شامل تبديل زبان به زباني بيگانه است، فـرا خوانـدن زبـاني ديگـر، زبـان                    «

 و گسست بـه كـار گرفتـه    در اينجا اختالف، عدم انطباق  . ديگري، زباني متفاوت، به درون زبان     
استفاده از زبـان عربـي، بـه جـز ايجـاد غرابـت در زبـان، بـه رجـوع                     ). 140: منگنو(» شوند  مي
انـد داللـت    پرداز به زبان عربي به عنوان مهملي كه همة اسناد و مأخذ در آن پـرورده شـده       گفته
  . كند مي

اسـامي و   . جـود دارد  يابيم كه در متن دقـت تـاريخي فراوانـي و             درمي شعلة طور با بررسي   
هاي اول    با خواندن بخش  . اند  ها به دقت ضبط و وقايع تاريخي با دقتي علمي روايت شده             تاريخ

هاي اجتمـاعي دوران حـالج را بـه           شود كه نويسنده جريان     و دوم به ذهن ما اينچنين متبادر مي       
 مثـال  بـراي . شناسد و به نظـام حكـومتي و سـاختارهاي قـدرت آن دوران آشناسـت            خوبي مي 

كودكي حالج در واسط فرصتي است براي اشاره به تبعيض نژادي بين مسلمانان عرب و عجـم        
هاي نساجي، همچنان كه اقامـت او در شـهر بـصره مجـالي                و زندگي پرمرارت كارگران كارگاه    

د كه هنوز بوي شـترها و  «: هاي درس است براي توصيف بازارها و مشاغل و حلقه       در محلة مِرب
هاي حـسن بـصري     در مسجدها، هنوز صداي موعظه    . رسيد  عراب بيابان به مشام مي    هاي ا   خيمه

وقتي بصره بـه محاصـره    «؛ يا   )32: كوب  زرين(» رسيد  از زبان شاگردان و پيروان او به گوش مي        
در اين شهر آباد كه مردمش به شادخواري معـروف  . شورشيان افتاد تنگي و سختي شدت يافت     

___________________________________________________________________________ 
دهـد    ترجمة آن را در فصل اول اثر خود قرار مي         ون  ينيه ماس ك ، حمد،  پسرش ة حالج نوشت  از سرگذشت  يتيروا. 1

  .كند اش به آن مراجعه مي و در موارد متعددي براي بيان دقيق حوادث زندگي شخصيت مورد مطالعه
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نه فقط گوشت سگ و موش و گربه به .  گرسنه را از پاي درآورد     بودند قحطي به شدت منعمان    
از طريـق ايـن     ). 48: همـان (» ها هم مجبـور شـدند       فروش رفت مردم به خوردن گوشت انسان      

اش از حـوادث عمـدة    توصيفات، نويسنده اشراف خود به فضاي زمانة مورد توصيف و آگـاهي    
. دهد  يمي به دست آمده به خواننده نشان مي       شك از طريق ارتباط با اسناد قد        آن دوران را كه بي    

كند كه او آثـار حـالج را بـه خـوبي      اين نكته را به خواننده القا مي   » سرريز الهام «خوانش فصل   
ديوان حـالج، بـه عنـوان       «: شناسد و با زبان و انديشة موجود در اين آثار به خوبي آشناست              مي

عـشق  . رد نه هجا، نه فخر دارد نه رثـا        نه مدح دا  . يك مجموعة شعر، در جاي خود يگانه است       
ـ  زهد هم در آن هست امـا نـه   . اما نه عشقي كه بنياد آن بر هواست در آن نقش چشمگير دارد 

ـ  چيـزي كـه در   . كند نه زهدي كه دنيا را براي انسان به يك درة اشك و آه تبديل مي زهد تلخ 
» رة سرنوشـت و دربـارة خـدا     انديشه دربـارة انـسان، دربـا      : درخشد انديشه است    سراسر آن مي  

هاي عمدة شـعر حـالج را بازنمـايي           در اين فصل جستارگونه، نويسنده مضمون     ). 145: همان(
كـوب تنهـا يـك قـصه          در واقع، اثر زرين   . كند  كند و تلقي خود را از شطحيات او مطرح مي           مي

خـود قطـع    هـاي     نويسنده در بسياري از موارد روايت را براي بيان تحقيقـات و تحليـل             . نيست
كوب در هيچ جا عنوان منبعـي را   آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد اين است كه زرين       . كند  مي

هـاي    اش هيچ پانوشتي وجود ندارد و تنها از طريق رؤيت ليست كتـاب              كند، در نوشته    ذكر نمي 
ست تـا بـا   در واقع او بر آن ني. شود موجود در كتابنامه است كه به مستند بودن اين اثر اشاره مي   

نمايش ارجاعات خود به متون پيشيني، نظير آنچه در متون تاريخي ديگر معمـول اسـت، بـراي           
  . اثر خود اعتبار علمي بجويد

 و كاست بعضي متون بـه   كم در رجوع به متون پيشيني، يكي از اقدامات ماسينيون الصاق بي     
و گونة روايت حوادث و روايت      ها به د    ژنت، با تقسيم كردن روايت    . اثر با ذكر گويندة آن است     

اگر بازنمايي كالمي حـوادث غيركالمـي آرمـان يـا تـوهمي بـيش نيـست،        «گويد كه  سخن، مي 
بـه  ). 189: 1972ژنت، (» روايت كالم، بر خالف آن، گويي از پيش محكوم به تقليد كامل است   

: گراسـت  نيـت تنها يك نمونه از رفتار زباني وجود دارد كـه صددرصـد عي          «زعم نظريه پردازان،    
» اي متعلق به گذشته را به طور كامل به صورت نقل قول مستقيم بازتوليد كنـد                 گفتاري كه گفته  

، در همان ابتدا، متني نوشتة قناد دربـارة حـالج و            زندگي حالج در  ). 148: اورچيوني-كربرات(
ايـن  . شـود  روايتي از زندگي حالج را كه نوشتة پسرش، حمد، است بـه طـور كامـل ذكـر مـي                

اي است كه او در طـول مـتن در برخـورد بـا اكثـر متـوني كـه چيـزي از زنـدگي حـالج             شيوه
پرداز ثانويـة ايـن حـوادث         دهنده و گفته    ماسينيون به عنوان گزارش   . گيرد گويند در پيش مي    مي
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امـا در بـسياري مـوارد، در نقـد گفتـة      . كنـد  گرايانه عمـل مـي   كالمي در اين مورد بسيار عينيت   
درخـصوص روايـت حمـد      . كنـد   رات خود و در واقع ذهنيت خود را وارد مـي          شده، نظ   روايت
نقـص  «؛ يا )60: ماسينيون(» هاي دروني دارد  اين روايت ناهمگن در مواردي تناقض     «: نويسد  مي

اي بـاور    سـالگي حـالج، وقفـه     30 تا   20ديگر اين روايت اين است كه در گاهشماري آن، بين           
يق اعمال نظرهـاي اينچنينـي، ماسـينيون، از آنجـا كـه يـك               از طر ). همان(» نكردني وجود دارد  

شناس است، متون تاريخي بازمانده از گذشتة شرق را همچون هر موضوع شرقي ديگـري                 شرق
دهد و به اين طريق بر پايبندي خود به متد علمي و نيز شيءوارگي شرق از      مورد مداقه قرار مي   

  . گذارد شناسي صحه مي نگاه شرق
هـاي   نمونـه » سفرها و رسالت«و  » استادان و دوستان  : هاي شاگردي   سال«صول  ماسينيون در ف  

هايي برگرفتـه از متـون    كند كه بيش از همه شامل قصه ها را ذكر مي     ديگري از اين گونه نقل قول     
ماسـينيون چنـدين و چنـد       . پردازند  كهن است كه به ذكر كرامات و اعجازهاي زندگي حالج مي          

كند و در هـيچ يـك        ذكر مي ... ون روايت حلواني، شرح سمرقندي،      حكايت را تحت عناويني چ    
اي كـه در ابتـداي كتـاب در خـصوص اولـين               ها به شيوه    از اين موارد توضيحي دربارة نقل قول      

هـاي منتـسب بـه شـبلي و      هاي تاريخي دربارة حالج يا در انتها در خـصوص نقـل قـول               روايت
هاي موجود در فـصل   توان به همة حكايت نمونه ميبراي (دهد  سايرين بيان كرده است ارائه نمي     

در واقع، او جايي كـه بايـد درخـصوص ماهيـت و حقيقـت               ).  اشاره كرد  166-159دوم، صص   
البته بايد خاطرنـشان كـرد   . دهد ها را تحليل كند سكوت را ترجيح مي  كرامات سخن بگويد و آن    

 واقع هيچ كرامتي از حـالج ذكـر   كه او در بخشي از متن كه به اتهامات حالج مربوط است و در       
طرفـي،   نويس اين است كه بـا در نظـر گـرفتن اصـل بـي             گويد كه وظيفة تاريخ       شود بيان مي    نمي
هاي شاهدان را مورد نقد قرار دهد، به ويژه زماني كه از منظر عقالني قابل توجيـه نيـستند،                     گفته

. ناپذير از زندگينامة او هستند      يهاي جداي   عصرانش واقعيت   اما به زعم او كرامات حالج براي هم       
انـد   هاي محاكمه مورد تفسير قرار گرفتـه  ها در بسياري از متون اصلي اوليه و حتي در گزارش            آن
در اينجا ماسينيون شايد تلويحاً به غيرعقالني بودن كرامات اشاره كند، امـا بـه               ). 341: ماسينيون(

آنچه در اين بحـث بـراي مـا    .  اعتقاد داردها در بافت زندگي حالج و گفتمان عرفاني         حقيقت آن 
اهميت دارد اين است كه ماسينيون هرگز متون مبين كرامات را همچـون سـاير متـون بالفاصـله                   

در حالي كه او در هيچ جـاي مـتن از   . برد ها را زير سؤال نمي كند و آن ها نقد نمي    پس از ذكر آن   
ي ابـايي نـدارد، سـكوت او در ايـن           بيان نظرات خود درخصوص متون برگرفته از اسـناد قـديم          

شناسي مـسيحي،     به عنوان اسالم  «مقاطع از متن چه معنايي دارد؟ ماسينيون، به گفته پاتريك لود،            
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اش  كنندة ماموريـت دوگانـه   رفت كه بيانگر و تحليل بيشتر به سمت انتخاب مباحث تحقيقاتي مي      
بخـش معنـوي بـود و هـم بـه             ة الهام بودند، يعني هم به عنوان عارفي كه مترصد يافتن منابع زند          

از اين رو، در اسالم همتايي براي مـسيحيت و در  ). 130: لود(» عنوان مفسر مسيحي جهان اسالم 
جويد و بيان كرامات عارف مـسلمان بـدون ذكـر     شخصيت حالج نظير و تأييدي براي مسيح مي    

تمان ديني است؛ گفتمـاني   اش با گف    هيچ نقد يا انكاري از جانب او در واقع بيانگر همدلي ضمني           
شـان بـر منطـق صـحه          ها و غلبه    ناپذيري آن   او به اين طريق بر ابطال     . هاست  كه پرورندة اين داده   

هـا را، همچـون ديگـر     گويد، او اين داده در واقع، همان طور كه شفيعي كدكني هم مي     . گذارد  مي
نـوعي ادراك   «ها    ك آدمي از آن   داند كه ادرا    مي» معرفت اقناعي «هاي ديني و هنري، متعلق به         داده

. رك(است، نوعي ادراك عاطفي كـه بـا معرفـت اثبـاتي سـر سـتيز دارد         »  چگونه  بالتكليف و بي  
گرايي به عنوان ابزار  بنابراين از اين منظر متن ماسينيون از علم و عينيت        ). 65-77: شفيعي كدكني 

هاي پيشيني مسلمانان به نوعي      ها و تخيل    گيرد و با پذيرش ضمني ذهنيت       شناسي فاصله مي    شرق
  . شود به ادبيات نزديك مي

هاي اصـلي او   يكي از دغدغه. كند اي ديگر عمل مي كوب در قبال اين موارد به گونه        اما زرين 
اي ديگـر سـحر و       اي كرامـات و عـده       در اين كتاب روشن كردن ماهيت آن چيزي است كه عده          

ة خود نشان دهد كه اين اعمال فراطبيعي منتـسب بـه            او بر آن است تا به خوانند      . اند  جادو ناميده 
بـا  «: نويـسد  پرسـوناژ مـي   ـ او در فصل اول از زبان راوي. كنند حالج از كدام آبشخور تغذيه مي   

ها هديه  بندي بود مردم را سرگرم كردم و از آن          انگيز كه از مقولة تردستي و چشم        كارهاي شگفت 
» [...]ط و توسـتر از لوليـان مهـاجر آموختـه بـودم              هـا را در واسـ       ايـن تردسـتي   . دريافت نمودم 

و سپس در فصل چهارم به جلسة دادگـاه اعتقـاد دارد، زمـاني كـه او محكـوم                   ) 33: كوب  زرين(
هـا خـود را     در چين و هند سحر و افسون آموخته است و بـه دسـتاويز آن شـگفتي                «شود كه     مي

در . ايـن سـحر نيـست     « : گويـد   ، پيرمردي از حضار مي    )167: همان(» خداي خلق خوانده است   
هـا مـردم را    بغداد و بصره بسياري اشخاص به نام بولعجب هستند كـه بـا همـين گونـه نمـايش                

انگيـز    وي نيز هرگز دعوي معجزه و كرامت ندارد، با اين گونه كارهاي شـگفت             . كنند  سرگرم مي 
هـا تردسـتي    اين. رددا ها را خوشدل و شادمان مي گذارد و آن خويش در واقع سر به سر ياران مي    

و » باچگونـه «، براي آنكـه نـوعي ادراك        شعلة طور نويسندة  ) 168: همان(» كاري است   و شگفت 
العادة حالج بيان كند، ابتدا حالج را در دل روايتي تخيلي قرار              عقالني از كرامات و اعمال خارق     

هـا و     عفاي كـه از ضـ       قهرمـان اسـت، راوي     ــ  دهد كه در آن رشتة روايت در دسـت راوي           مي
بدين طريق او بر انديشة ابرانسان بودن حالج خط بطـالن           . گويد  هاي انساني خويش مي     خواست
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سـپس در روايـت تخيلـي       . توضيح بودن اعمال او را خاطر نـشان كنـد           كشد و انساني و قابل      مي
انـد،   دادگاه به عنوان محل نشو و نماي آنچه به عنوان سحر به حالج بسته         ديگري، پس از ترسيم   

بيند و درنهايت در فصل آخر،        آشكارا تعريف و توضيحي عقالني براي كرامات حالج تدارك مي         
» انـد   بر حالج دروغ بسيار بـسته     «آنجا كه سخن را به دست تاريخ سپرده است، با تأكيد بر اينكه              

دهـد كـه ايـن كرامـات و           پردازد و توضيح مـي      ، به جد به نقد اين گونه قصص مي        )247: همان(
نــشان ســختگيري و «انــد و  ســاخته و پرداختــة هــم دوســتان و هــم دشــمنان حــالجمعجــزات 
). همـان (» ها همـه جـا پيداسـت       انديشي موافقان در آن     جويي مخالفان يا زودباوري و ساده       ستيزه
گيـرد، امـا در       هايش از نوشتار علمي فاصله مـي        پردازي  كوب، اگرچه در روايت     بينيم كه زرين    مي

كنـد، يعنـي زدودن ابهـام از چهـرة             مقدمة اثر براي خود تعريـف مـي        تعريف هدف غايي كه در    
شود و از مسامحه با اموري كه به زعم او با عينيت تاريخي منافات دارنـد   حالج، بسيار علمي مي  

پـس  . كوب در رويكردي علمي در پي كسب معرفتي اثباتي است     در واقع، زرين  . گرداند  روي مي 
آنچـه در اينجـا اهميـت دارد ايـن     . گيرد كه اقتضاي تاريخ اسـت      بياني روشنگرانه را در پيش مي     

  . شده است كه تخيل در نزد او ابزاري است براي نائل شدن به ادراك عيني و واقعي از امور واقع

  گيري نتيجه
كـوب، از طريـق عنـوان     گرايـي، همچـون زريـن     چنان كه ديديم، ماسينيون، با وجود عينيت      

كند و به اين طريق هم افق انتظـارات   هاي زباني ذهني درگير مي ازياش خواننده را در ب   انتخابي
پرداز، بـا ايجـاد پيونـد بـين اثـر خـود و متـون                  كند و هم، به عنوان گفته       خواننده را تعريف مي   

همچنـين در حـالي كـه در انتخـاب          . يازد  بخشي به اثر خود دست مي       گذشته، به امر مشروعيت   
چيزدان عـام   كارگيري راوي همه ها و نيز در به     زش محتواي آن  ها، پردا   ها و زيرفصل    عنوان فصل 

گرا عمل كـرده   در متون علمي كه به طور كامل با نويسندة اثر منطبق است بسيار علمي و عينيت    
گويي به ادبيات و نگـارش ذهنـي نزديـك     است، اما با تشكيل سكانس روايي و درحقيقت قصه     

پرسـوناژهايش همـسو بـا     ــ  اي ادبـي و راوي هـ  كـوب كـه عنـوان    در مقابـل، زريـن    . شـود   مي
هاي   و تأمل اش هستند با مبتني كردن بعضي از فصول نوشتة خود بر تحليل     هاي ادبي   دلمشغولي

اعتنا ماندن به تشكيل يك سكانس روايي منسجم از ادبيات دور و به انـشاي علمـي       نظري و بي  
شان در برخورد آنان با متـون    اوليهو در نهايت عدول اين دو نويسنده از اصول       . شود  نزديك مي 

ماسـينيون، اگرچـه در مقابـل       . نمايـد   كند به خوبي رخ مـي       پيشيني كه كرامات حالج را ذكر مي      
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كند و در واقـع، بـا         متون ديگر ديدي انتقادي و تحليلي دارد، اما در مقابل اين متون سكوت مي             
تـا كرامـات را از حـوزة معرفـت     گرايي، برآن نيـست   وجود پيروي از متد علمي برآمده از عقل    

كوب، اگرچه رويكرد ادبـي   در مقابل زرين. اقناعي خارج و به محدودة ادراكات اثباتي وارد كند      
گذارد، با طرح مسئلة دروغـين بـودن كرامـات و سـعي در                خود را در اثر آشكارا به نمايش مي       

  . كند وص اقدام ميها به مدد تخيل، به ايجاد معرفت اثباتي در اين خص توضيح منطقي آن
توانـد بـدون      كند كه نه اثر ماسـينيون در نظـام علمـي مـي              ها به خوبي اثبات مي      اين بررسي 

كـوب در نظـام    پردازي كنـد و نـه اثـر زريـن     استمداد از تخيل و امور ذهني براي خود موقعيت       
تخيلي قادر است واقعيت مطلوب خـود را بـدون كـسب اعتبـار از جانـب عناصـر موجـود در            

هـا    در حقيقت، رجوع به عناصري كه نويسندگان در ظـاهر از آن           . هاي واقعي سازمان دهد     منظا
  . اند امري گريز ناپذير است تبري جسته

هـاي خـاص    كارگيري همـة اسـتراتژي   شناس است، بايد با به ماسينيون از آنجا كه يك شرق 
ن دهد تا بـه چـارچوبي       متدهاي علمي، نوشتار خود را نوشتاري پايبند به اصول علم تاريخ نشا           

او را   زندگي حالجدو دليلبه شناسي علمي برايش تعيين كرده وفادار بماند، اما         كه مكتب شرق  
اول آنكه اين اثـر يـك زندگينامـه و يـك اثـر          : كند  از نوشتار علمي دور و به ادبيات نزديك مي        

هاي مسيحي    ين علقه كنند؛ همچن   تاريخي است و قواعد ژانر و رشته ادبيت را به متن تحميل مي            
نويسنده و تمايالت ايدئولوژيك او براي پرداختن به مسيحيت از خالل معرفي حالج و اسـالم                

امـا در  . شود گيري نويسنده از عقالنيت و شفافيت به عنوان دو غايت متد علمي مي باعث فاصله 
وق ادبـي   توان گفت؟ او هرچند مورخ و پژوهشگر است اما به دليـل ذ              كوب چه مي    مورد زرين 
، بيش از هميشه خود را از قيد و بند اصـول نگـارش علمـي               شعلة طور اش، در كتاب      هميشگي

گرايـي   تخيل. سازد هاي مختلف ادبي بودن نوشتار خود را براي ما محرز مي            رهاند و به شيوه     مي
ن توان به آ او راهي است براي ادراك حقيقتي كه از خالل اسناد گذشته و به مدد متد علمي نمي      

او بر آن است تا از طريق تخيل ابهام از چهرة حالج بزدايـد و تـصويري تـا حـد                     . دست يافت 
مـدار و   امكان حقيقي از از او ارائـه دهـد، امـا او نيـز، از آنجـا كـه مقيـد بـه ايـدئولوژي علـم                         

كند كه جز با زبـان   هايي را در خصوص حالج طرح مي گراي عصر خود است، پرسش  عقالنيت
هـاي بـين      بـستان   توان گفت كه بـده      با اين اوصاف مي   .  قابل پاسخگويي نيستند   تحليلي و علمي  

واقعيت و تخيل، و ذهنيت و عينيت، در اثر او راهي است براي نائل آمدن به ادراكي عقالنـي و               
   .داند به دور از آنچه او بدانديشي، شبهه يا خرافه مي
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