
  ن بن منصور حالجیحس یو راز رمز بر یمرور

  )صباح(

  
دیگر بزرگمردان صوفی صفت تاریخ ھیچگاه در  آزاده ھم نظیر شخصیت این خدوندگار

و از  یضاین بن منصور مشھور بھ حالج از مردمان بیحس .زمان خود شناختھ نشد

 یعبدهللا تستردان سھل بھ یحالج از مر. است یل قرن چھار ھجریعارفان قرن سھ و اوا

او را . دید عشق گردین رو شھیق تصوف درآمد و از ایبھ طر یو. بود ید بغدادیو جن

ن اساس او را بھ جرم كفر و یبر ا. كرد یدا میدانند كھ اسرار را ھو یدلسوختھ م یعارف

  .ختندیاو را بھ دار آو.) ق.ه(الحاد محبوس نموده و سرانجام در سال سھ صدونو 

  

  
  

  

  
  



  اشارت گو از خلق بھ دار آمدحالج 

  موالنا .  وز تندی اسرارم حالج زند دارم

  د یین نکتھ خوش سرایحالج بر سر دار ا

   حافظ.  ن مسائـلیکز شافـعـی نپرسند امثال ا

  میان از او نقل است درویشی در آن 

  امروز بینی و فردا و پس فردا آن روزش: پرسید کھ عشق چست ؟ گفت 

  .بکشتند، دیگر روز بسوختند و سیوم روزش بر باد 

دو قدم است و رسیدی ؛ یک قدم از دنیا برگیر و یک : است؟ گفت بھ خدا چگونھ" پرسیدند کھ طریق 

  . قدم از عقبی،اینک رسیدی بھ موال

  
حق، : گفتیآورد و م یاو چشم گرد م. گرد آمدند یصد ھزار آدم. تا بر دار کنند ن را ببردندیحس

و  ینیامروز ب: ست؟ گفتید کھ عشق چیان از او پرسیدر آن م یشینقلست کھ درو . . . حق، اناالحق

 یعنیگر روزش بسوختند و سوم روزش بباد دادند، یآن روزش بکشتند و د. ینیو پس فردا ب ینیفردا ب

بود و  یمشغول دار کھ کردن یزینفس را بچ: گفت. خواست یتیخادم او در آن حال وص .تنسیعشق ا

پس در . استین حال با خود بودن کار اولیبود کھ در ا یمشغول دارد کھ ناکردن یزیاگر نھ او ترا بچ

دن ین خرامیا: زده بندگران، گفتندیرفت با سیاروار میدست اندازان و ع .دیخرام یرفت م یراه کھ م

ر دارش بردند بباب الطاق قبلھ برزد یچون بھ ز. رومیم) محل کشتار(را کھ بنحرگاه یز: ست؟ گفتیچ

ان یدر م یزریپس م .معراج مردان سردار است: ست؟ گفتیحال چ: بر نردبان نھاد؛ گفتند یو پا

. نداند بھ قبلھ مناجات کرد و گفت آنچھ او داند کس یبر دوش، دست برآورد و رو یلسانیداشت و ط

  . شد پس بر سر دار

از : کرد، گفتند ین منصور آھیانداخت، حس یگل موافقت را یشبل انداخت، یم یسنگ یپس ھر کس

دانند، معذوراند  یاز آنکھ آنھا نم: است؟ گفت یچھ معن آه کردن یگل از یچ آه نکردین ھمھ سنگ ھیا

خنده : گفتند. جدا کردند، خنده بزد دستشپس  .د انداختیبا یداند کھ نم ید کھ او میآ یازو سختم م

 . بستھ باز کردن آسان است یدست از آدم: ست؟ گفتیچ

دند، یش ببریپاھا پس .کشد قطع کندیدر م مرد آنست کھ دست صفات کھ کاله ھمت از تارک عرش

 گر دارم کھ ھم اکنون سفر ھر دو عالم بکند، اگرید یکردم قدمیم یخاک ین پایبد: کرد، گفت یتبسم

خون  ید تا ھر دو ساعد و رویدر مال یده خون آلود بر رویپس دو دست بر! دید آن قدم را ببریتوان

باشد، شما  م زرد شدهیار از من برفت و دانم کھ رویخون بس: ؟ گفتین چرا کردیا: آلود کرد؛ گفتند



شم کھ با یدم تا در چشم شما سرخ رویدر مال یمن از ترس است، خون در رو ید کھ زردیپندار

: ؟ گفتیچرا آلود یساعد بار یرا بخون سرخ کرد یاگر رو: گفتند. شان استیگلگونھ مردان خون ا

. د اال بخونیایدر عشق دو رکعت است کھ وضوء آن درست ن: چھ وضو؟ گفت: گفتند. سازمیوضو م

پس . انداختند یسنگ م یستند و بعضیگریم یبعض. از خلق برآمد یامتیش را برکندند قیچشمھا پس

: آسمان کرد و گفت یسو یرو .میبگو ید کھ سخنیچندان صبر کن: خواستند کھ زبانش ببرند، گفت

  .ب مکنینص ین دولتشان بیبرند محرومشان مگردان و از ا یتو بر من م ین رنج کھ برایبد یالھ

شاھده جالل تو بر سر اگر سر از تن باز کنند در م دند در راه تو ویمن بر یالحمد هللا کھ دست و پا 

. آمد یدر دست م با کوزه یعجوزه ا. دند و سنگ و روان کردندیببر ینیپس گوش و ب. کنند یدار م

   .چکار یرعنا را با سخن خدا حالجک نید تا اید، و محکم زنیزن: د گفتین را دیچون حس

نماز شام بود کھ  و دندیپس زبانش ببر. حب الواحد افراد الواحد: ن بود کھ گفتین ایآخر سخن حس 

 ین گویکرد و جان بداد و مردمان خروش کردند و حس یتبسم  دنیان سربریدند و در میسرش ببر

  . دان رضا بردندیان میقضا بھ پا

  : با سروده استین منصور حالج چھ زیدن حسیکش درباره بردار یاقبال الھور

  ختندیبنده حق را بدار آو ختندیھا انگ کم نگاھان فتنھ

   .بازگو آخر گناه تو چھ بود؟ تو پنھان وجود ا برآشکار
 

  
راست است، نویسندگانی کھ تراجم احوال اولیاء و : "پروفسور ادوارد براون درباره حالج می نویسد

اوتاد و پیران طریقت را نوشتھ اند؛ حسین بن منصور حالج را اندکی بھ شکل دیگری معرفی کرده 

میان ھم وطنانش پایدار است و شاعران صوفی منش مانند فرید  اند، لکن شھرت او بھ ھمان اندازه

  .الدین عطار نیشابوری و حافظ و امثالھم اکثر نام وی را با ستایش ذکر می کنند

منصور را برای تعلیمات بدعت گذارانھ اش در بغداد و اطراف دستگیر ساختند و سرانجام بھ قتل 

بیشتر در اذھان و خاطرات مانده است این بود کھ در حال رسانیدند، اتھامی کھ بھ او وارد ساختند و 

برآورده بود و صوفیھ این بیان را در نتیجھ وجد و حال میدانند کھ عارف در ) انا الحق(جذبھ فریاد 

حال شھود جمال حق از خود بیخود شود و کلیھ تعینات و مظاھر خارجی وجود را نبیند و گناه او را 

ً او را از قدیسین و شھداء بھ شمار آورده اند تنھا این دانند کھ اسرار   .را فاش و ھویدا کرد و عموما

  



قرن سوم و  ین بن منصور حالج از عارفان نامیطاھر مشھور بھ حس یت عبدهللا بن احمد بن ابیابومغ

اتفاق افتاده  یھجر ٢٤٤والدت او در آن سامان بھ احتمال در سال . است یدھھ اول قرن چھارم ھجر

  . است

پرداختھ و تا سن دوازده قرآن را از بر  یحالج در دارالحفاظ واسط بھ کار فراگرفتن علوم مقدمات

شده  ید سھل بن عبدهللا تستریفھم قرآن ترک خانواده و خانمان گفتھ و مر یکرده است و سپس در پ

 .آموختھ استرا ) غمبریپ یق موسیچلھ نشستن بر طر(م هللا ین کلیبھ او اربع یاست و سھل تستر

کرده و از دست ابوعبدهللا  یشاگرد یحالج از آنجا بھ بصره رفتھ و در بصره در مدرسھ حسن بصر

  . ده استیقت مأذون گردیده و بھ طریخرقھ تصوف پوش یعمرو بن عثمان مک

ن یبا ا یگرفت و چون عمروبن عثمان مک یرا بھ زن یعقوب اقطع بصرین در آنجا دختر ابویحس

بھ  ید بغدادیجن. بود یاختالف م یو اقطع بصر ین عمرو مکینداشت گاه بھ گاه ب وصلت موافقت

نکھ یا کرد تا یبائیطاقت آورد و شک ید چندیجن حالج بھ اطاعت. با باشدیداد کھ شکیحالج پند م

  . مکھ رفت سرانجام بھ تنگ آمد و بھ

مکھ رفت و  ن بار بھیحج نخست ضھیانجام فر یست و شش برایبھ سن ب یھجر ٢٧٠حالج در سال 

در مراجعت از مکھ بھ اندرز دادن مردم . داشت یز بود و حالیگفت کھ وجد انگ یم یدر آنجا کلمات

د و یانھ را از سر کشیبھ مخالفت برخاست و خرقھ صوف یو ظاھر یان قشریپرداخت و با صوف

  . ن رسوم ھمھ نشان تعلق و عادت استیخاک انداخت و گفت کھ ا بھ

ار بماند، پس از پنج سال اقامت بازگشت و بھ بغداد یجا بھ خراسان رفت و پنج سال در آن دحالج از آن

ز گذراند، ین حج را نید، بار سفر مکھ را ببست و دومیبار دوم با چھارصد مر یرفت، و از بغداد برا

احت یسو  ین سفر بھ قصد جھانگردیپس از ا .رنگ و شعبده بستندین سفر بود کھ بر او تھمت نیدر ا

و بودا را مالقات کند، در ھندوستان از کناره رود  یروان مانیبھ ھندوستان و ماوراءالنھر رفت تا پ

ن یزربفت طراز و تستر را بھ چ یان کھ پارچھ ھایر رفت، و در آنجا بھ کاروانیسند و ملتان بھ کشم

ش یت، پیاز مراکز مانو یکین، یآوردند، ھمراه شد و تا تورقان چ ین را بھ بغداد میبردند و کاغذ چیم

ن سفر در ین بار بھ مکھ رفت و در این و آخریسوم یسپس بھ بغداد بازگشت و از آنجا برا. رفت

  ".م کن تا لعنتم کنند یا رسوایخدا" وقوف بھ عرفات از خدا خواست کھ 

قت برخالف مصلحت یق ارشاد و حقید کھ در طرینما ین میچون از مکھ بھ بغداد برگشت، چن

ن بن ین جاست کھ حسیکرده اند، و از ھم یخدائ یر بھ ادعایگفتھ کھ تعب ی، قدم گذاشتھ و کلماتیظاھر

گر مطرود است؛ در جامع ید یخ تصوف مقبول و در نظر بعضیاز مشا یمنصور در نظر پاره ا

 ٢٩٦ در شورش بغداد بھ سال ).دیابیابم و شما پاداش ید تا من آرام یمرا بکش( د یاد کشیبغداد فر

سرانجام او را . ستیزیحالج متھم شد و از بغداد بھ اھواز رفت و در آنجا سھ سال در خفا م یھجر



د و در آخر در جلسھ ین زندان نھ سال بطول انجامیمدت ا. افتند و بھ بغدادش بردند و بزندان انداختندی

بزرگ آماده بود، ابو عمرو خون حالج را حالل  یقاض) یابوعمرو حماد(کھ با حضور  یمحاکمھ ا

فھ المقتدر، بھ استناد گفتار ابوعمرو، حکم قتل او را از یر خلیدانست و ابومحمد حامدبن عباس وز

القعده، او  یک نوروز، ھفت روز مانده بھ آخر ماه ذینزد یھجر ٣٠٩المقتدر گرفت و عاقبت بھ سال 

دند و سوختند و خاکسترش را یدند و سربریلھ کردند و بدار کشن وضع شالق زدند و مثیع تریرا بھ فج

  . رفتیم غرق شھر بغداد مینقل کرده اند کھ در آن سال آب دجلھ فراوان باال آمد و ب. ختندیبھ دجلھ ر

  
امروز بینی و فردا و پس فردا آن روزش : عشق چست ؟ گفت  نقل است درویشی ازحالج پرسید کھ

دو : بھ خدا چگونھ است؟ گفت طریق پرسیدند کھ. تند و سیوم روزش بر باد بکشتند، دیگر روز بسوخ

  .اینک رسیدی بھ موال قدم است و رسیدی ؛ یک قدم از دنیا برگیر و یک قدم از عقبی،

فصلی از . اند بیشتر شاعران پس از او از یک بیت تا یک فصل از دیوان خود را بھ او اختصاص داده

  : گوید حافظ درباره او می. کتاب تذکرة االولیا عطار بھ او اختصاص دارد

  گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند 

  کرد  جرمش این بود کھ اسرار ھویدا می

  : ھمچنین از ابوسعید ابوالخیر

  آورد  زی کھ انالحق بھ زبان میرو

  .منصور کجا بود خدا بود خدا

  
، "نیطواس"، "ن االزل و الجوھر االکبریطاس" :فراوان نقل شده است از جملھ یاز حالج کتابھا

". المعرفة بستان"، و "جسم االصغر"، "جسم االکبر"، "نوراالصل"، "ت االحمریالکبر"، "اکلیالھ"

ده یران بھ چاپ رسیمانده کھ در اروپا و ایباق یبھ زبان عرب یوان اشعارین از حالج دیعالوه بر ا

، یبت صغریام غیدر ا: " سدینویم یو یدر مورد حالج و دعاو یانیآشت مرحوم عباس اقبال. است

ب بودند و زمام اداره یبت و ظھور امام غایھ منتظر انجام زمان غیفھ امامیکھ طا یدر دوره ا یعنی

 یصوف یضائین بن منصور حالج بیشان در دست نواب و وکال بود، حسیا یائیو دن ینیامور د

 یجھ چند سال مسافرت و وعظ عده ایپرداخت و در نت د خودیعقا غ و انتشار آراء ویمعروف بھ تبل

کھ مصنفان نقل کرده اند در ابتدا  یحالج بھ شرح. ش درآوردیدهً خویفھ را بھ عقیخل یرجال دربار

شان ذکر ین جھت ھم ایکرده و بھ ھمیم یل و باب آن حضرت معرفیب و وکیم غاخود را رسول اما

  .آورده اند ) تیباب انیمدع(او را در شمار 



اء و یکھ تراجم احوال اول یسندگانیراست است، نو: "سدینو یپروفسور ادوارد براون درباره حالج م

کرده  یمعرف یگریبھ شکل د یاندکن بن منصور حالج را یقت را نوشتھ اند؛ حسیران طریاوتاد و پ

د یمنش مانند فر یدار است و شاعران صوفیان ھم وطنانش پایاند، لکن شھرت او بھ ھمان اندازه م

مات بدعت یتعل یمنصور را برا .کنند یش ذکر میرا با ستا ین عطار و حافظ و امثالھم اکثر نام ویالد

کھ بھ او وارد  یدند، اتھامینجام بھ قتل رسانر ساختند و سرایگذارانھ اش در بغداد و اطراف دستگ

برآورده ) انا الحق(اد یجذبھ فر  ن بود کھ در حالیشتر در اذھان و خاطرات مانده است ایساختند و ب

دانند کھ عارف در حال شھود جمال حق از خود یم جھ وجد و حالیان را در نتین بیھ ایبود و صوف

ن دانند کھ اسرار را یند و گناه او را تنھا ایوجود را نب ینات و مظاھر خارجیھ تعیخود شود و کلیب

ً او را از قدیفاش و ھو   . ن و شھداء بھ شمار آورده اندیسیدا کرد و عموما

ن کتابھا را بھ طرز یف کرده نام برده، و ایتأل منصور حالج م چھل و پنج کتاب را کھین ندیا

د آن دقت یبا و امثال آن نوشتھ و در تجلیر و دیرو گاه بر ح ینیبا آب طال بر کاغذ چ یگاھ یباشکوھ

اد ی بھ یما را بطور جد ین عمل ویھ کرده و ایآنھا تھ یبرا یسیو نف یعال یخاص داشتھ و جلدھا

بوده اند و ) زرتشت(ش مجوس یرو کین بن منصور حالج و آباء و اجدادش پیحس .اندازد یم انیمانو

د یاد شبھھ و تردیتوان زیدر مشکوة االنوار در مقام دفاع از او برآمده است، نم ینکھ غزالیاجماال گو ا

  . ت آزاد بوده استیھ بھ غاین شرعید مقبوالت عامھ و موازین شخص از قیکرد کھ ا

 یاشعار عرب یپاره ا  ق است ویھموطنانش عم ر افکار او در اذھانیب و تأثیعج یت ویلکن شخص

قا وحدت یکھ عم یحال بھ آنان داد و آنھا در یبا شھادت خود درس بزرگ حالج. ع استیاو محکم و بد

 یشروع م خراسان یق رج شاعران صوفین طریک شدند و بدیبودند کم کم بھ متصوفھ نزد یوجود

روان و طرفداران حالج خدا یبنظر پ .از ھر دو یبیترک یعنی ھستند، یوحدت وجود یشود کھ صوف

 یشد، محمد شد، عل یسیشد، ع ینخست بصورت آدم بھ جھان آمده، سپس موس  :دارد یاشکال مختلف

دانست در مقابل فلسفھ یخداوند م ینیاز اشکال زم یکیحالج کھ خود را  .حالج شد شد، و باالخره

بود و  یفلسفھ مجوس ین فلسفھ نوعیداشت و ا یبزرگ ھ نقطھ ضعفیلیاسماع) کیزیمتاف(عھ یمابعدالطب

، یقت ارواح زنده شده موسیگفت کھ آنھا در حقیروان خود میپ حالج بھ ھمراھان و ن جھتیبھم

کنند و بھ مخالفتش  یامر باعث شد کھ علماء خداشناس بر ضد او اقامھ دعو  نیمحمدند، ا ، ویسیع

  .د شدیحالج با رشادت و عظمت تمام شھ میدیچنانکھ د ند و باالخره ھمیزند و مجازاتش نمایبرخ

  

  



گفتند ! ان شما را خالص دھمیزندان یا: صد کس بودند، چون شب درآمد گفت کھ در زندان سھنقلست 

ک اشارت یم بیاگر خواھ. میدار یم و پاس سالمت میما در بند خداوند: گفت! ؟یدھ یچرا خود را نم

ا شان گفتند اکنون کجیخت ایپس بھ انگشت اشارت کرد، ھمھ بندھا از ھم فرو ر. میھمھ بندھا بگشائ

گفتند تو . دیریش گیاکنون راه خو: گفت. د آمدیکرد رخنھ ھا پد یاشارت. م کھ در زندان بستھ استیرو

ان یگر روز گفتند زندانید. توان گفت یاست کھ جز بر سر دار نم یما را با او سر: ؟ گفتیآئ ینم

ن خبر بھ یا. ت نرفتماس یحق را با من عتاب: گفت! ؟یگفتند تو چرا نرفت. میآزاد کرد: کجا رفتند؟ گفت

  .دیفتنھ خواھد ساخت، او را بکش: د؛ گفتیفھ رسیخل

  
سرو  یدوره آشوب و ب یمھ دوم قرن سوم و آغاز قرن چھارم ھجرین، یفکر یخ نھضتھایدر تار

کھ از  ین منجیظھور آخر دیم انتظار شدیت و بھتر بگوئیمھدو یو باالخره ادعا و جنجال دعو یسامان

گر جلوه گر شده بود، یبھ صورت د یاسالم یبھ آن معتقد بودند و در دوره ھان زمان یم تریقد

مورد بحث در باال  ان متعدد منظورین مطلب و مدعیدر باب ا یرونیحان بیابور. شود یمحسوب م

ن یمتصوف بنام حس یسپس مرد  « :سدینو ین مید بر ضد آنان چنیشد  ک سلسلھ تعصباتیھمراه با 

دعوت نمود و گفت او از طالقان ظھور  یرد و در آغاز کار مردم را بمھدبن منصور حالج ظھور ک

کرد  یلھ ایح یفکندند، ولینةالسالم بردند و در زندانش بینرو حالج را گرفتھ و بمدیخواھد کرد و از ا

 یبود و با ھر کس  ن شخص مرد شعبده بازیو ا. ختیزد از زندان گریقفس بگر از  کھ یو چون مرغ

  . دیچسبان یل بدو میراند و خود را بھ لطائف حیموافق اعتقاد او سخن م شدیکھ روبرو م

روان ین شد کھ روح القدس در او حلول کرده و خود را خدا دانست و باصحاب و پیش ایسپس ادعا

اول، فروغ درخشان المع و  یازل یاز ھوھو: ن عنوان بود بنگاشتیکھ معنون بد ییش نامھ ھایخو

طور کھ در ھر  ننده سحاب و مشکات نور و ربیحجتھا و رب ارباب و آفر ل و حجت تمامیاصل اص

ن ینوشتند چن یرا کھ باو م ییروان او نامھ ھایو پ .شود بھ بنده خود فالنکس یمتصور م یصورت

ا ین لذات یآخر یھر ذات و منتھا ذات ی، ایپاک و منزه ھست یبیخداوندا از ھر ع: کردند یافتتاح م

جلوه  یبصورت یو در ھر زمان و اوان یر ھستیم و منیقد دگاریم کھ آفریدھ یم یر گواھیا کبی میعظ

ازمند و ی، بنده کوچک تو کھ نین بن منصور جلوه گر شده ایحس و در زمان ما بصورت یکرده ا

 یدوار است ایشت را امیتو بازگشت و انابت نموده و بخشا یمحتاج تست و بتو پناه آورده و بسو

  .بھایننده غدا

ف کرد، مانند کتاب یخود تصن یدر دعو یادیز ین بن منصور کتابھایحس: ندیگو ین میچن

انھ اش یاز او آگاه شد و ھزار تاز یھجر ٣٠١جسم اصغر، و مقتدر با  در  نوراالصل، جسم اکبر،



را بدجلھ خاکسترش  د و بھ نفت او را آتش زد تا آنکھ الشھ او بسوخت ویاو را بر یزد، دست و پا

  .دیخود را ترش ننمود و لب نجنبان ینگفت و رو ین مرد کردند سخنیکھ بد یو ھر عذاب ختندیر

ن ین منصور حالج چنیاء خود درباره حسیدر کتاب تذکرةاالول یشابورین عطار نیدالدیخ محمد فریش

، آن غرقھ قیق، آن شجاع صفدر صدیشھ تحقیر بیل هللا، آن شیسب یل هللا فیآن قت« : نوشتھ است

ً غرا یھ، کار او کارین منصور حالج رحمةهللا علیمواج، حس یایدر ب کھ خاص او یعجب بود، واقعا

ده روزگار یشور. قرار یاق بود و در شدت لھب و فراق مست و بیت سوز و اشتیرا بود کھ ھم در غا

ھمت و  یعل. عجب یو کرامت یاضتیم داشت، و ریعظ یبود وعاشق صادق و پاک باز وجد و جھد

محبت  یق و اسرار و معانیمشکل در حقا یار است بھ الفاظیف بسیع قدر بود و او را تصانیع و رفیرف

  .داشت کھ کس نداشت یفصاحت و بالغت. کامل

خ کبار در کار او ابا کردند و گفتند او یو اغلب مشا. داشت کھ کس را نبود یو فراست یو دقت نظر 

و جملھ مأخران اال ماشاءهللا  یریو ابوالقاسم قش یف و شبلیهللا خفست، مگر عبدین یرا در تصوف قدم

خ یو ش یخ ابوالقاسم گرگانیز و شیر قدس هللا روحھ العزید بن ابواخیو ابو سع. کھ او را قبول کردند

در  یداشتھ اند و بعض یرین در کار او سیھم اجمعیرحمةهللا عل یوسف ھمدانیو امام  یفارمد یابوعل

اگر مقبول بود بھ رد خلق : گفت در حق او کھ یریچنانکھ استاد ابوالقاسم قش .کار او متوقف اند

او را بھ سحر نسبت کردند و  یو باز بعض .مردود نگردد، و اگر مردود بود بھ قبول خلق مقبول نشود

 یبعضو  .ند از اصحاب حلول بودیگو یو بعض. دندیاصحاب ظاھر بھ کفر منسوب گردان یبعض

ال حلول و اتحاد یده باشد ھرگز او را خیرس ید بھ ویتوح یاما ھر کھ بو. بھ اتحاد داشت یند تولیگو

بوده اند از زنادقھ در  یاما جماعت... د خبر نداردید سرش از توحین سخن گوینتواند افتاد، و ھر کھ ا

د و نسبت بدو کرده اند و گفتھ ان" یحالج"ال حلول و چھ در غلط اتحاد کھ خود را یبغداد چھ در خ

   .د محض فخر کرده اندیسخن او فھم ناکرده بدان کشتن و سوختن بھ تقل

   .ن راین واقعھ افتاد کھ حسیچنانکھ دو تن را در بلخ ھم 

د و یاناهللا برآ یکھ روا دارد کھ از درخت یست، مرا عجب آمد از کسین واقعھ شرط نید در ایاما تقل

ند یگو یبعض.... ان نھین در مید و حسین اناالحق برآیروا نباشد کھ از حسان نھ، چرا یدرخت در م

ق ابو یا و رفیگرست و استاد محمد زکرید ین منصور ملحدیگرست و حسین منصور حالج دیحس

 ین منصور عالمیف گفتھ است کھ حسیو ابو عبدهللا خف .ن ساحر بوده استیبود و آن حس ید قرمطیسع

نسبت کردند خالص  یوانگیم، اما مرا بھ دیزیک چیھ است کھ من و حالج گفت یو شبل .است یربان

اما . ین نگفتندین دو بزرگ در حق او ایا یاگر او مطعون بود. ن را عقل او ھالک کردیافتم، و حسی

اھل  ید و درزیان معرفت و توحیاضت و عبادت بود و در بیوستھ در ریما را دو گواه تمام است و پ



خ او را مھجور کردند، نھ از یمشا یاما بعض. دا شدین سخن ازو پیصالح و در شرع و سنت بود کھ ا

  » . ن بار آوردیاو ا یخ از سرمستیمشا ین بود، بلکھ از آن بود کھ ناخشنودیجھت مذھب و د

  
زیر جنازه  برای دلداری خویش شب تا سحر، چون او را دار زدند دنیا بر من تنگ آمد: بایزید گفت 

ھنگام نماز صبح ھاتفی از آسمان ندا داد کھ ای بایزید  بر دار آویختھ اش نماز کردم چون سحر شد و

ی از اسرار خود : چرا با او چنین کردی ؟ باز ندا آمد  : از خود چھ میپرسی ؟ پاسخ دادم او را سرّ

   .سازد چنین باشدپس سزای کسی کھ اسرار ما فاش  .نیاورد و فاش ساخت بازگو کردیم تاب

ھیچ مذھبی نگرفتم ام از ھر مذھبی آنچھ  تاپنجاه سالگی: حسین بن منصور حالج میگفت : نقل است 

امروز نماز نکرده ام مگر بھ ھر نمازی غسل توبھ ای  تا. دشوار تر بود را بر نفس خود اختیار کردم

   .کرده باشم

  
  : سدینویشھ منصور حالج میتحت عنوان عشق در اند یادداشتیکاظم حمیدی رسا در

حالج در قرنی زندگی می کرده است کھ . از زمان زندگی منصور حالج بیش از ھزار سال می گذرد

یعنی زمان شکوھمندی خالفت بغداد از آن زمان تا کنون، . مستشرقین آنرا نھضت اسالمی نامیده اند

 حسین بن. یا نقاط مشخص و موثر زندگی وی در اسالم آشکار است) پرژگسیون(پرتو مسقط ھندسی 

. زیستھ است) م٩٢٢( ھجری  ٣٠٩تولد یافتھ تا سال ) م٨٧٥( ھجری  ٢٤٤منصور حالج در سال 

مولدش قریھ طور است و آن دھکده ای بوده در گوشھ شمال شرق شھر بیضاء در ھفت فرسنگی 

  . شیراز

 امروز بینی و فردا و پس فردا، آنروز بکشتند، دیگر روز: از حالج پرسیدند کھ عشق چیست؟ گفت« 

از خلق بریده و بھ . حالج عشق را در چوبھ دار تماش کرد »بسوختند و سوم روزش بھ باد بر دادند

  .جان کالمش بود» انالحق«خالق پیوست، رندانھ خرقھ صوفیانھ را از تن بر کشید و نوحھ مستانۀ 

د و حالج در معشوق حل شده بو. عشق در اندیشھ حالج ریشھ در باطن ملکوتی و جوھر ھستی داشت

پیروی می کرد و » برای یک دل یک دلبر بس است« خود را جزء ھستی می دانست، وی از شعار 

  .طرفدار وحدت الوجود بود

حالج در واپسین حج خود دعا کرد کھ خدایا مرا رسوای خاص و عام کن، تا ھم خلق بر من بدگمان 

رای پیوستن بھ معشوق وصل حالج چنان شوری در سر داشت کھ ب. شوند و دل از ھمھ جز تو بر کنم

او صوفیان خرقھ پوش را رسوا نمود و در مظھر خاص و . شدن در جوھر ھستی بی تابی می کرد

منصور حالج آرزوی شگفتی در سر داشت، در شرع اسالم خود را . عام بھ موعظھ و اندرز پرداخت



ختن خونش در راه مالمت نمود او با این مالمتی بزرگ افتخار بزرگتری را می خواست و آن ری

ای مسلمان داد مرا از خدا «: او شوریده و سرشار طرب در بازارھا فریاد می کرد. معشوق بود

بستانید، نھ مرا با جان آسوده می گذارد تا بدان وابستھ شوم و نھ مرا از نفس من جدا می سازد تا از 

مردی کھ خود را بھ الوھیت  »آن وارستھ گردم، این عشوه نازی است کھ من تاوان برداشتش را ندارم

بدانید کھ « : وی بھ جامع منصور رفت و فریاد کشید. رسانده بود دنبال رسوای بزرگ می گشت

خداوند خون مرا بر شما روا کرده است، بکشیدم، بکشیدم تا شما را پاداش رسد و مرا آرام، مسلمانان 

  .»ره در جھان کاری برتر از کشتن من نیست

دوست و دشمن از سخنان حالج در شگفت . لسوختگان زیاد را مرید خود ساختحالج عاشقان و د

چنان جذبھ و شور ایجاد نموده بود کھ خلیفھ وقت از ھیبتش ھراسناک بود و برای نابودی وی . شدند

این سر شوریده را بھ زندان افگند تا آرام شود و لھیب دل سوختھ اش دامن مردم را . دست بھ کار شد

اگر از « : چنانکھ خود می گفت. این کار نھ تنھا آتش عشق وی مھار نشد کھ شعلھ ورتر شدنگیرد، با 

منصور حالج دایرۀ عشق را . »آنچھ در دل دارم ذره یی بر کوھساران جھان افتادی، ھمھ بگداختی

ھ ب. چنان گسترده می داند کھ بھ عقیده وی گبرو ترسا نیز از فیض معشوق حقیقی بھره ور خواھند بود

منصور حالج اشعاری دارد کھ در آن دشمنان خود و تمام مردم را دعا کرده » لویی ماسینیون« گفتۀ 

این طرز بیان او برخی را بھ فکرفرو برده و اکثر بھ این نتیجھ رسیده اند کھ منصور جالج . است

ھ اتحاد و ھمان قطب معنوی است کھ اسالم را بھ سوی وحدت نھایی می برد و تمام مردم جھان را ب

  .یگانگی فرا می خواند

بعد از حالج دانشمندان و . حالج را بدخواھانش در آغاز تکفیر نمودند و سپس حکم بھ قتلش دادند

عطار . صوفیان و کسانی کھ عاشق شوریده او بودند با مطالعۀ آثار حالج، شیفتۀ و دلباختھ وی شدند

حالج را زنده نگھداشت و از عشق واقعی سخن  کھ خود نیز از مریدان واقعی حالج بود، رندانھ راه

عطار ھمان پندار حالج را داشت کھ در نزد خلق، مالمت شدن . گفت و خود را مالمتی بزرگ دانست

عشق در . باعث ھر چھ بیشتر تزکیھ نفس شود و قداست عشق بھ معشوق بیشتر آشکار می شود

  :از مریدش حالج فریاد می کشداندیشھ عطار مقدس است و مستانھ و قلندرانھ با پیروی 

  مرا قالش می خوانند ھستم

  من از دردی کشان نیم مستم

  نمی گویم ز مستی توبھ کردم

  ھر آن توبھ کز آن کردم شکستم

  مالمت آن زمان بر خود گرفتم

  کھ دل در مھر آن دلدار بستم



  من آن روزی کھ نام عشق بردم

  ز بند نام و ننگ خویش رستم

  نیستم مننمی گویند فاسق 

  ھر آن چیزی کھ می گویند ھستم

  ز زھد و نیک نامی عار دارم

  .من آن عطار دردی خوار مستم 

  .عطار حسین بین منصور حالج را عاشق صادق و پاکباز دانستھ و از وی بھ بزرگی یاد می کند

 بھ سان منصور بر دار مردن مقامی است در خور مردان نھ«: پیش از عطار ابوالخیر گفتھ است

در عشق دو رکعت است کھ «: منصور حالج عشق را با خون تفسیر و چنین نغمھ سر داد. »نامردان

  :عطار ماجرایی واپسین روز عمر حالج را چنین بازگو می کند» وضوی آن درست نیاید اال بھ خون

  چون زبان او ھمی نشناختند

  چار دست و پای او انداختند

  زرد شد چون خون برفت از وی بسی

  کی ماند در این حالت کسیسرخ 

  زود در مالید آن خورشید راه

  دست ببرید بر وی ھمچو ماه

  گفت چون گلگونۀ مرد است خون

  روی خود گلگونھ تر کردم کنون

در میان سر بریدن تبسمی کرد . پس زبانش ببریدند و نماز شام بود کھ سرش ببریدند: عطار می گوید

گویی قضا بھ پایان میدان رضا برد و از یک یک اندامش  مردمان خروش کردند و حسین. و جان بداد

. »این فتنھ بیش از آن خواھد بود کھ در حال حیات«: روز دیگر گفتند. »انالحق«: آواز می آمد کھ

می آمد و در وقت قتل، ھر خون کھ از وی بر زمین » انالحق«پس او را بسوختند از خاکستر او آواز 

چون خاکستر من «حسین بن منصور حالج بھ خادم گفتھ بود کھ . شتظاھر می گ» هللا«می آمد نقش 

در دجلھ اندازند آب قوت گیرد چنانکھ بغداد را بیم غرق باشد، آن ساعت خرقۀ من بھ آب دجلھ بر، تا 

می آمد و آب » انالحق«پس روز سوم خاکستر حسین را بھ آب دادند، ھمچنان آواز . »آب قرار گیرد

  .شیخ لب دجلھ برد، آب باز قرار خود شد و خاکستر خاموش گشت خادم خرقۀ. قوت گرفت

  .کرامات و رفتارھای عجیبی کھ از حالج دیده شده است، سخن بسیار است، در مورد گستره عشق

  

  .مختلف  یھ ھاینشر سنده درینو یپژوھشھا راسخون وانسان ساالری، ، فرھنگسرا: منابع مورد استفاده ماخذ و



  
  

فصلی از . اند بیشتر شاعران پس از او از یک بیت تا یک فصل از دیوان خود را بھ او اختصاص داده

  : گوید حافظ درباره او می. کتاب تذکرة االولیا عطار بھ او اختصاص دارد

   گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند

  . کرد جرمش این بود کھ اسرار ھویدا می

  : ھمچنین از ابوسعید ابوالخیر

   آورد وزی کھ انالحق بھ زبان میر

  .منصور کجا بود خدا بود خدا

  

  
  

  

  ٢٠١٠اگست  ٣٠دوشنبھ، 
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