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 چکیده

ی زمانی که نام از فنا و فداکاری به میان می آید؛ ناخودآگاه ما به یاد شیفته و رفان اسالمدر تاریخ ع
برسرداری فناشد و به جانان  ،عارفانه سخن گفت وسرانجامعاشقانه زیست می افتیم،که یشهید

درجهان عرفان شور و نوای "اناالحق" تا به امروز در دل هر مرد وزنی طنین انداز پیوست.
حالج از جوانی عارف حماسه ساز یا حماسه سازعارف.:منصورحالج را همه می شناسند است؛بلی

د و سه باردرجوانی به زیارت کعبه مشرف شد، به حلقۀ عرفان پیوست، مکتب اووحدت الوجود بو
او به دعوت مردم به سوی حق عاشقانه می پرداخت سرانجام معاندین زمانش او را به دارزدند و 

 نی به ابدیت پیوست.از این جهان فا
آنچه از مطالعۀ آثارعطار برمی آید،تمام آثاروی برسه رکن)عشق،زیبایی ودرد( تکیه 

سال  051.درشعرعطار بویی ازحالج و کارنامه هایش به مشام می رسد؛گویی بعد ازدارد
نورمنصورحالج برروح عطار تجلی کرده و مربی و مرشد وعشق او شده باشد.درحقیقت حالج 

 قیم یا غیرمستقیم دراشعارش جلوه گری دارد.نی عطاراست که مستمردآرما
 : حالج،عطار،عشق، درد،فنافی هللا .کلید واژه ها

 
 آغازمقاله 

ابوالمغیث عبدهللا بن احمد بن ابی طاهرمشهور به حسین بن منصورحالج ازعرفای اواخرقرن سوم 
 973م تولد یافته تا سال 575ق مطاب هجری422او درحدود سال  قرن چهارم می باشد. و دهۀ اول

م زیسته است. مولدش قریۀ طور است و آن دهکده یی بود در گوشۀ شمال شرق 344هجری مطابق 
 بیضاء درهفت فرسنگی شیراز.

آنچه از کتب و روایات برمی آید، بیضاء لشکرگاهی بوده برسر راه سپاهیانی که از بصره به 
می کرده و از بیضاء به واسط سفرکرده و  حالجیشاید .پدر حسین بن منصور خراسان می رفت

؛چون زبان شهر واسط عربی بود،حسین بن منصورکه خوردسال بود پسر را نیزبا خود برده است
"در واسط دارالحفاظ معروفی بود که منصورتا دوازده آنجا زبان فارسی را فراموش کرد.در 

ز برکرد؛سپس به زودی در پی ت و اآموخ سالگی در آنجا رفت و آمد می کرد وقران را درآنجا
پرستنده را با ذات خدای  کسب معنای رمزی قرآن برآمد؛زیرا دریافت که تنها معناست که می تواند

 (44، 0930")قویم،تعالی آشنا سازد. 
و درسن شانزده سالگی به  حالج ازجمله عارفانی است که در سن نوجوانی به حلقۀ عرفان گرایید

اما به زودی سهل را و مرشد خویش یعنی سهل بن عبدهللا تستری درآمد پیرو ستین حلقۀ مریدی نخ
و بعد ازدست عمرومکی خرقۀ تصوف رها کرده به بصره رفت وشاگرد مدرسۀ حسن بصری شد.

آنچه از البه الی سرگذشت او خوانده شداست ؛استادان او عبارت  .خود پیرطریقت گردیدو پوشید
 .مکی و جنید بغدادی،عمربن عثمان عبدهللا تستریاست از:سهل بن 

در بازگشت از مکه به اهواز  حالج مانند هراندیشمند با بصیرت نخست به سفرخانۀ خدا پرداخت.
به طرف خراسان،بصره و واسط رفت و مدت رفت و خرقه ازتن بدرکرده ،لباس سربازی پوشید و 
ع به نصیحت ارس رفت و شروزمانی که به ف پنج سال تمام به ارشاد و رهنمایی مردم پرداخت.

؛ اما زمانی که از فارس به دادند نمود؛ او را لقب عبدهللا زاهد خلق و دعوت ایشان به جانب خداوند
برین بنا؛زاسراروضمایرایشان خبرمی داد مقام اظهاراشراق قلب و کرامت شده ااهواز رفت و در

  حالج شد. تا آنکه ملقب بهاو را حالج االسرارمی گفتند 
سفرحالج به قصد زیارت خانه کعبه، ازبغداد با چارصدمرید آغازگردید، ودربازگشت آهنگ ین دوم

سفر به کشورهای غیراسالمی را نمود و درنتیجه به هندوستان،چین،ترکستان،کشمیر،وافغانستان 
 فراخواند.کرد و مردم را به خدا پرستی وآیین اسالم رهنمایی کندو به وحدت کلمه 
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هجری  432انۀ خدا درسال به قصد زیارت خسومین سفرحالج 

ازبازگشت به بغداد بار دیگربه  بود، که دوسال طول کشید و پس

درهمین سال گروهی از سران حکومت به ابن  .تبلیغ پرداخت 

المعتزبیعت کردند و در مقابل المقتدرعباسی دست به شورش 

این شورش وخونریزی  کردندالمقتدر ودرباریانش فکرمی  زدند.

 ه ب

آزار  هدایت و تدبرحالج صورت گرفته باشد؛بنابرین به تعقیب و

الج را که از بغداد به شوش واذیت حالج پرداختند و درنتیجه ح

 بود،دستگیر کرده به زندان افگندند. فرارکرده
در کتاب دانشنامۀ زبان وادب فارسی آمده است :"حالج بعد 

.شب ها درخانۀ خود نمونه یی از کعبه ساختازحج سومش، 

وسوقها آشکارا  ا نمازمی خواند و روزها در کوچه هاکنارقبره

کفر برای  و آرزوی مردن به گناه از عشق سوزان خود به خدا

ای مسلمانان مرا از خدا برهانید. خدا می گفت"پیروانش سخن 

موعظه خون مرا به شما مباح کرده است مرا بکشید این گونه 

خوانده ها اضطرابی را  کردن هیجانی در میان مردم و درس

 (792، 0912)سعادت،برانگیخت."

آهسته آهسته دعوت و تبلیغ حالج اوج گرفت تا اینکه او شطح 

مشهورخویش "اناالحق" را درمسجد المنصور به زبان 

در جهت اصالح نهضتی ،راند.همچنان تحت تأثیرمواعظ حالج 

که ؛ اسالمی در بغداد شکل گرفت عۀاخالقی وسیاسی جام

ح طلبان المقتدر را خل  قدرت کرده و ابن یجه اصالدرنت

المعتزرا جانشین او ساختند اما این خالفت دیردوام نکرد و بعد 

ازیک روز طرفداران المقتدر، ابن المعتزرا کشته و دوباره 

 المقتدر را به تخت خالف رساندند.

درو قاضی محمدبن داود پیشوای این دو عامل باعث شد،که المقت

و به بهانه این که او هریه نسبت به حالج بدبین شده طریقۀ ظا

دعوای اتحاد عرفانی با خدا می کرد، او را مردود وملحد خوانده 

 او را دستگیرومحکوم به مرگ کند.و از دادگاه خواستند تا 

 

 ،ه.ق دربغداد صورت پذیرفت914حالج درسال  نخستین محکمۀ

او  ردید.که منجربه شکنجه و هشت سال زندانی شدن وی گ

دربین زندانیان  درهمین مدت که در زندان بود به ارشاد و تبلیغ

روز به روزبه تعداد طرفدارانش  با ابرازکرامات دست زد و

تا جایی که مادرخلیفه نیز در زمرۀ ارادتمندانش به اضافه می شد.

اما نظر به  عتقاد داشت.شمارمی رفت و سخت به او ارادت و ا

به  ه یعنی حامدوزیر بدبینی خاصی نسبتاینکه وزیردربار خلیف

حالج داشت، کرامات او را نزد خلیفه جادوگری تعبیرکرده و 

هرآن خلیفه را ازخطر نفوذ حالج دربین مردم بیمناک می 

ازسرگرفته  ساخت و از المقتدر میخواست که محکمه حالج را

 ین هم شد.به او بسپارد. که چن

 

دت هفت ماه ه.ق دومین محکمۀ حالج به م913در "

ل انجامید و دراین محکمه به درحضورحامد وزیربه طو

اثرتحریک وزیر،گواهان دروغینی بسیاری گردآمدند وبربطالن 

؛هرچند که حالج همه را رد گفتارو عقاید حالج گواهی دادند

وی را  کرد،اما بازهم حامد وزیر با نیرنگی خاصی حکم اعدام

رتیب در روزسه شنبه قضات محاکم اعالن کرد و بدین ت واز س

هجری.قمری او را برای اعدام حاضر 913ه سال ذی القعد 42

 (5، 0950)ماسینیون ،آوردند."

نخست او را دوهزار تازیانه زدند و بعد دست و پایش را بریدند 

روز دوم او را با آتش سوختند و روز  و آنگاه به دارش آویختند.

 سوم خاکستراو را به باد دادند.

چنین آمده است:" سبب کشتن حسین یوان حالج در مقدمۀ د

منصوراز قراری که در کتاب انساب سمعانی وکتاب 

سنجری که در زمان شمس المعالی سمت تألیف یافته معتبر

( مذکور است،که حسین منصور مردم را به امام مهدی )ع

دعوت می کرد و به مردم می گفت که عنقریب از طالقان دیلم 

ین او را گرفته به بغداد بردند و مواخذه ابرا. بنبیرون خواهد آمد

نمودند وازاینجا معلوم می شود که گناه حسین منصور انتساب به 

مذهب امامیه واعتقاد به وجود حضرت مهدی و دعوت مردم به 

کفر برخلفای عباسی بود. نصرت آن حضرت وشورانیدن مردم

ه اند که م یاد کرد544وزندقه را بهانه ساختند. سال شهادت او را 

 (91، 0951)حالج، ساله بود."42هنگام شهادت 

 

 ثارحالجآ

ازحالج کتاب های فراوان نقل شده است ازجمله :طاسین االزل 

،طواسین ،الحیاکل،الکبریت والجوهراالکبر

ر،بوستان المعرفه م االصغاالکبر،نوراالصل،جسم االکبر،جس

پا وایران ،دیوان اشعاری نیزازاو به زبان عربی مانده که در ارو

همچنان مجموعه روایاتی در احوال و اقوال به چاپ رسیده است.

او به کوشش لویی ماسینیون و پاول کراوس برای عالقه مندان 

 حالج باقی مانده است.

 

 کرامات واخبارحالج

صاحبدلی نیست که با نام ونشان و کارنامه های در جهان هیچ 

،بعضی صوفی حالج آشنایی نداشته باشد، کسی او را عارف 

ا دیوانه و ملحد بی دین می وارسته ،و معاندین ومنافقین او ر

هرکسی از ظن خود یارش شد ولی هیچ کسی  شمردند؛یا

 اسراردرون او را ندانست و درک نکرد.

جهان عرفان کمترعارف،صوفی و  درمیان بزرگان وناموران "

مولفی مانندمنصور هست که درباره اش این همه به تناقض 

گروهی او را عارف محتشم وبزرگ،عده رانده شده باشد.سخن 

یی او را پیشگام آفرینش مطالب تازه،ابتکاری و پویای 

و عرفانی،چند تن وی را دیوانه یی که روح سرگشته وعصیانگر

حرآفرین داشته می دانند،برخی می قلمی ویرانگرو کالمی س

مش گفتند، اوباخروش غریوآسای خود قادراست درچند دقیقه آرا

ا که درآن پای میگذاشت با سخنانش برهم زند و دریکدم شهری ر

به کارهای عجیب وغریب دست بزند که حیرت بیننده گان را 

 (70، 0971")تدین،فراهم نماید.

"نقل است که یکی از دوستان حالج نزد وی رفت، عقربی دید 

که به دور او می گشت قصدکشتن عقرب کرد،حالج خشمگین 

ندیم ما از وی بدار که دوازده سال است که او شد و گفت: دست 

 "می باشد و گرد ما میگردد!

" حسین بن منصورحالج روزی شتربانی را دیدکه متأثربود، یا:

شتربان گفت: چند شتردر بیابان گم  شده است؟ازاو پرسید چه 

کرده ام،حالج دست به دیوار کرد ومهارشتران را بگرفت و به 

تن را، شتربان طناب ش آن دوازده دست شتربان داد،وگفت بک

 "را می کشید تا اشتران آشکارشدند.

 (429،  0971)تدین،

 

 اندیشه های حالج:

باشد، حالج زنده گی هرشخص عصاره فکر واندیشۀ او می 

نیزشخصیتی است که زنده گی اش نمودی از اندیشه های ژرف 

زنده گی حالج مجموعه یی از یک  و آزادمنشانه اش می باشد،

 حماسی است.–مایشنامۀ عرفانی ن
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 خدایی"-حالج برمبنای "انسانجهان بینی و طریقت ومشرب 

حجاب نکه هرجانی را جهانی می دانست به شرط آ استواربود،

خدا برروی زمین  راه برداشته شود تا انسانی که خلیفۀها از 

ته است به نقد حال خویش پی ببرد وبداند که چرا خداوند از فرش

 ه کنند.تا به آدم سجدگان خواست 

مکاشفه وشهود را درحسین بن منصور تقویت "عشق حق،روح 

به تکیه گاه اندیشه  تبدیلگاه و زنده گی اش کرد و به قولی دید 

رسالتی بهتراز این ندید ی رویایی ولطیف محبوب گردید و ها

و مشاهدات واحوال نهایی .گو و ثناگوی معشوق شود..که ترانه ،

گونه که  ی دل انگیزمی خواند،دیده حقیقت بینش آنرا با ترانه ها

حقایق را درسیروسلوک صوفیانه می دید،عاشقانه متجلی می 

 "ق گفت.و اناالح ساخت

 

 (47، 0971)تدین،

که نیایش وفنا، او از سرنوشتی  اوعاشق بود،عاشق مکتب وفا،

ه و برایش رقم زده بودند، به خوبی آگاه بود.زندان شکنج

براساس این که "کسی که عاشق است از جان  ؛اماسرانجام اعدام

جه و آزار و اتهام نترسد"او یک لحظه هم دربارۀ زندان و شکن

اشت و آنچه را که می دانست نمی ندیشید. آنچه را که در دل د

 ازجمله وابستگی آسمانیش را با افتخاربیان می کرد.

او  آنچه من ُجسته وگریخته از مطالعۀ سرگذشت حالج دریافتم؛

به ویژه ز باورها، آیین ها و مکاتب فلسفی جهان سیاری اب

این حقیقت ،سرانجام به دریافت هرا مطالعه کردفالسفۀ یونان 

که یک اصل وجود دارد و باید به آن اصل رسید نایل شده است،

ازهمین رو حالج بدون درنظرداشت خوف  و به آن متکی بود.

ه به او توصیه در،کوترس از متعصبان ومشایخ و حامیان المقت

می کردند که نباید راز ها را فاش کند، ادعا می کرد که تسلیم 

و عاشقانه نیرو و قدرت برترشده و ازخود بیگانه گردیده است 

مکتب حالج مکتب وحدت الوجود بود.او .نعره می زد"اناالحق"

و"اناالحق"بود معتقد بود که در این دنیای پنج روزه باید "اناهللا " 

خودشناسی  یق الهام و اشراق و جذبهفت به هللا را از طرو معر

"حالج بحث و نکته تازه یی را دربارۀ ممکن و مقدور میدانست.

ار مشایخ وعارفان که درمیان گفت،وحدت الوجود بیان میکند

حالج معتقد بود که فنا و بقا به دنبال زمانش ممتازاست.

یستی ونابودی یرد، بیشک در چاهسارنیکدیگرند،اگر انسان می م

،بلکه در معبود وابدیت جریان می یابد،پس مرگ یک نمی رود

حالج بارها به مشتاقان و نابودی مطلق نیست. ،استحاله است

دوستانش توصیه و تأکید می کرد،راه پیوستن واتصال به محبوب 

از خودگسستن است و اگرسالک به خود بپردازد واندیشه کند در 

و چون به یقین رسید در  اهد گرفتاه حق الیقین قرار خوشاهر

( تا درخدا باقی بماند) معبود فانی می شود)فنافی هللا

 (447، 0971)تدین،"(بقاباهلل

 

"اناالحق"خواست خود را از بهرحال حالج با سردادن بانگ 

هرقید وبندی که افکارو باورهایش رامحدود می کرد،نجات دهد 

برای  اه حلی" را به خاطر دریافت رو شعار"انسان خدایی

عظمت و بزرگی بشرارائه دهد و بگوید که قلب انسان جایگاه 

کینه و کدورت نیست وانسان نباید حیوانی بیاندیشد؛بلکه باید به 

بانگ "اناالحق"  عشق و صفا ومحبت ومایه های انسانی بیندیشد.

و هدفش بیان عظمت درمرکز اندیشه های حالج قرارداشت.

 ان بود و بس.انس

نصورحالج گفتنی های زیادی است که باید سین بن مدرمورد ح

گفته شوند،اما آنچه مختص به این مقاله است، بازتاب سیمای 

حالج در آثار شیخ فریدالدین عطاراست، برای اینکه از بحث 

اصلی دور نشویم؛سخنانی ما را در مورد حالج درهمین جا ختم 

 درآثارعطارمی پردازیم.کرده به بررسی سیمای وی 

 

 درآثارعطار:حالج مای یس

شیخ فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکرابراهیم بن مصطفی در 

در نیشاپور متولد شده و در واقعۀ قتل  591-521بین سال های 

عام مغوالن در نیشاپورکه از بالد معظم آن زمان بود درماه 

 (45،  0930هجری به شهادت رسید.) قویم،405صفرسال 

نیزپیشۀ پدر را پیش وعطاری داشت وی پدرش در شادیاخ دکان 

گرفت و به همین مناسبت لقب عطار را به خود گرفت و به 

از چندی از کسب عطارپس ” داروخانۀ خود طبابت هم می کرد.

ومشغلۀ دنیوی دست کشید و به عالم عرفان رو آورد و 

سمتی از افکارلطیف خود را دراشعار دل انگیزبیان کرد. او ق

خت و به مکه رفت وبسیاری ازمشایخ رپردابه سفعمرخود را 

صوفیه را مالقات کرد و از مریدان شیخ مجدالدین بغدادی 

 (92، 0925معروف به خوارزمی گردید.")خانلری،

عطار ازجمله شعرای عارف خراسانی است،که عمرخویش را 

وقف عبادت خالق وخدمت مخلوق کرد،هم کارمی کرد و هم 

وهم باطن خویش را با فروغ  شعرمی گفت و هم کتاب می نوشت

او عرفت وعرفان روشنایی می بخشید وصیقل می داد.م

هیچگاهی شعر را وسیلۀ کسب معاش و مال وجاه و عرفان را 

 نساخت.وسیلۀ فریفتن عوام ویا دلیلی برای گوشه نشینی 

 تمامآنچه از مطالعۀ آثارعطار به دست می آید، این است که 

مانند د و یی و درد( تکیه داربرسه رکن )عشق،زیباعطارآثار

والنا جالل الدین بلخی و سنایی ،این یعنی مدیگرهرعارف شاعر

پدیده های پست و پایین زمینی معنوی داشته و بُعد  سه ُرکنهمه 

"درد" چاشنی بخش کالم عطاراست که چون یاد آن می .ندنیست

اما زیبایی خاصی می یابد.و جلوه و  کند،سخن وی اوج می گیرد

است؛بلکه رمز شور وغوغای  شان یأس و نومیدیعطارنه ندرد 

درونی اوست.موج شوق و وجد است که درجان بی قرار او 

 غریو برمیدارد.

به نحوی از انحا انعکاس  بلخیی همانطوریکه درشعر موالنا

عشق حالجانه به شمس است،درشعرعطار بویی از حالج و 

ورمنصوربر مشام می رسد؛گویی بعد از یک صدو پنجا سال ،ن

همین روح عطار تجلی کرده و مربی او شده باشد درحقیقت 

حالج مردآرمانی عطاراست، که مستقیم یا غیرمستقیم 

ه فردوسی رستم را همان طوری کدراشعارش جلوه گری دارد.

خودش در در شاهنامه آنچنانی به تصویرمی کشاند، که گویی 

نی ازآرماکند و هرعملی رستم تحققی صحنه ها حضورپیدا می 

 فردوسی است.

 

 نخست تذکرة االولیا:

از میان متونی که راج  به حسین بن منصورحالج نوشته شده 

است، که بیش از سه  روایت شیخ عطار در کتاب تذکرة االولیا

این تنها سندی است که قرن پس از او به تحریردرآمده است .

تصویرکاملی ا ز زنده گی وافکارحسین حالج را به دست می 

در این روایت حالج مانند صوفی سرمستی تصویرشده که  دهد.

می داند با گفتن "اناالحق" بر سردار خواهد رفت و با آنهم از 

 گفتن آن دریغ نکرد.

 

 مونه :ن
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آن قتیل هللا،فی سبیل هللا،آن شیربیشۀ تحقیق،آن شجاع 

-صفدرصدیق،آن غرقۀ دریای مواج ،حسین بن منصورحالج

واقعات غرایب که او کاری عجیب بود و  کار -رحمة هللا علیه

خاص او را بود،که هم در غایت سوز واشتیاق بود وهم در شدت 

وعاشق صادق لهب فراق، مست وبی قرارو شوریدۀ روزگاربود 

و پاکباز،وجد وجهدی عظیم داشت وریاضتی وکرامتی عجیب 

و او را تصانیف بسیاراست به  وعالی همت و عظیم قدربود؛

و  درحقایق واسرار و معارف و معانی و صحبتی الفاظی مشکل

فصاحتی وبالغتی داشت که کس نداشت و وقتی ونظری و 

ار او ابا را نبود و اغلب مشایخ در کفراستی داشت که کس 

کردندو گفتند که او را درتصوف قدمی نیست میگر ابو عبدهللا 

ه خفیف و شبلی و ابوالقاسم قشیری و جمله متأخران االماشاهللا ک

ابوالقاسم قشیری درحق او گفت که اگر  او را قبول کردند....

مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود، به قبول 

وباز بعضی او را به سحرنسبت کرده اند و خلق مقبول نگردد. 

بعضی اصحاب ظاهر او را به کفرمنسوب کرده اند و بعضی 

لی به اتخاذ؛اما هرکه گویند اصحاب حلول بود و بعضی گویند تو

به وی بوی توحید رسیده باشد، هرگز او را خیال حلول و اتخاذ 

 نتواند افتاد و هر که این سخن گوید،سرش از توحید

 (505، 0959)عطار،...د.خبرندار

درهمین تذکرة االولیا درمورد کرامات ،سفرها و اعمال خارق 

ز عرفان و ،که همه حاکی االعادۀ وی نیز روایاتی نقل شده است

ت بی مانند حالج است. درهمین اثرچنانکه گفتیم از سفرها معرف

خداوند می کرد یاد و دعوتی که مردم را به خداپرستی و شناخت 

دهانی شده و به هرجایی که به خاطر دعوت می رفت القابی از 

" ...پنج سال ناپدید مردم آن سرزمین به وی داده می شد:طرف 

 مراءالنهر می بوددر خراسان وماوراین مدت بعضی گشت و د

باز به اهواز آمد و اهل اهواز را سخن گفت وبعضی به سیستان .

می  ونزدیک خاص وعام قبول یافت و از اسرار با خلق سخن

پس مرق  درپوشید وعزم گفت تا او را " حالج االسرار" گفتند.

ون به مکه چحرم کرد ودراین سفر بسیار خرقه پوش با او بودند.

به سحرش منسوب کرد.پس ازآنجا به  یعقوب نهرجوری رسید

بصره آمد،باز به اهواز آمد پس گفت به بالدشرک می روم تا 

به هندوستان رفت پس به ماوراءالنهرآمد خلق را به خدا خوانم 

پس به چین و ماچین افتاد وخلق را به خدا خواند وایشان را 

ه نامه ی عالم بدو نامچون بازآمد از اقصاتصانیف ساخت.

.اهل هند او را ابوالمغیث نوشتندی اهل چین ابوالمعین و نوشتندی

اهل خراسان ابوالمهر واهل فارس ابوعبدهللا الزاهد واهل 

خوزستان حالج االسرار ودر بغداد مصطلم و دربصره 

مخبر.پس اقاویل در وی بسیارگشت .بعد از آن عزم مکه کرد و 

 ر آفتاب گرم...یک سال دشت.دو سال در حرم مجاور گ

برابرکعبه بایستاد برهنه تا روغن از اعضای او برآن سنگ می 

رفت وپوست او بازشد واز آنجا نجنبید وهر روز قرصی و کوزه 

یی پیش او بیاوردندی واو بدان کناره ها افطار کردی و باقی 

برسرکوزۀ آب نهادی وگویند گژدم در ازاراو آشیان کرده 

ید که ل المتحیرین"و چون ددرعرفات گفت یا "دلیپس بود.

هرکس دعا می کردند، او نیز سر برتل ریگ نهاد ونظاره می 

کرد وچون همه باز گشتند نفسی بزد وگفت "الها!پادشاها! 

عزیز!پاکت دانم وپاکت گویم ،ازتسبیح همه مسبحان وتهلیل همه 

ه عاجزم مهلالن وازهمه پندار صاحب پنداران .الهی تو میدانی ک

د را که شکر آن است و به جای من شکر کن خواز شکر، تو 

 (503، 0959)عطار،"بس.

آنچه در مورد حالج در تذکرة االولیا می خوانیم،تصویرمکمل و 

روشنی است که تاحال هیچ نویسنده یی ازاو ارائه نکرده 

یعنی یک معرفی کامل وکلی ازحسین بن منصورحالج از است.

مردم به سوی خدا  لش،ازسفر ها تا دعوتزنده گانی تا تحصی

ستی و سفرهای مکه و دگرگونی حالش وسرانجام از کرامات پر

 و جان سپردن به سردار."اناالحق"و به زندان رفتن و گفتن 

 

 دوم منطق الطیر:

این اثرخوشبختانه ازمنبعی که شاعر در پرداختن به این داستان 

رسالة الطیر امام محمد غزالی است،که بهره برده است ،همان 

 به زبان عربی روایت شده است.

موضوع داستان چنین است ؛که همۀ مرغان با انواع وآواز های 

و برآن شدند ،تا پادشاه  مختلف از نقاط مختلف گردهم آمدند

و جز سیمرغ کسی دیگر را  و یاهم برگزینند خویش را دریابند

از مرغانی که به دربارسیمرغ  صب ندیدندنسزاوار این مقام وم

راه یافته بودند، این را دانستند که سیمرغ درجزیرۀ جالل و 

وشکوه سکونت دارد؛پس مشتاق دیدار او گشته و مشتاقانه راه 

هی میدان طی میدان می رفتند و در رپیش گرفتند.جستجو را د

بنابر عذر و بهانه یی از رفتن راه سفر تعدادی زیادی از مرغان 

با قبول زحمت،  از مرغان دیگر. اما یک تعداد ف شدندمنصر

 به سرمنزل مقصود رسیدند.رنج و مشقت و مشکالت راه 

همان آنهایی که بعد ازطی هفت وادی که درحقیقت نمادی از 

هفت مقام عرفان است با هزارسختی و مجاهدت و ریاضت به 

 جزیرۀ سیمرغ پیوستند ؛ "سرانجام همه حاجِب سیمرغ همه پرده

ها را باال کشید و همه مرغان را به مسند قرب و سریرعزت 

.... اما آفتاب قرب برایشان تابیدن گرفت و جانی تازه به  نشاند

همه از سینه شان پاک و محو  ایشان بخشید، کرده وناکردۀ ایشان

شد د رتابش روی سیمرغ چهرۀ خود را که "سی مرغ " بود، 

ود را در او دیدند وچون چون به سیمرغ نگریستند خ بشناختند.

در خود نگریستند،سیمرغ را دیدند و چون هم مرغ را و هم 

 "سیمرغ را دیدند جزیک "سیمرغ "ندیدند.

 (40، 0977)ریتر،

داستان برمی آید، دو مسئله را روشن می آنچه از البه الی 

؛ یکی این که عطار هم مانند حالج معتقد به اندیشۀ وحدت سازد

ت و خواهان این است که عارف سالک با عرفان اسدر الوجود

تقبل ریاضت ها و مجاهدت ها و مشقت ها می تواند به معشوق 

و اصلی خود چنان بپیوندد که دیگر او را در خود و خود را در ا

 .ظ "اناالحق" حالج استکه درحقیقت این همان تفسیرلفببیند.

دوم این که به طور مستقیم دو حکایت را درمورد حالج نقل 

 یکند.م

 

 نمونه:

ج بردار آن زمان  آن چون شد جزاناالحق می   حالا

 نرفتش بر زبان 

پای چاردست و   چون زبان او همی نشناختنــــــــد

 او انداختنــــد

سرخ کی ماند درین حالت  زردشدچون خون برفت ازوی بسی 

 کسی

یده به روی را دست بُ   هراود درمالید آن خورشیـــــــــــدز

 همچوماه 

خود گلگونه تر  روی ست خون گونۀ مردگلگفت چون که 

 کردم کنون

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 354 ~ 

دم سرخ رویی بای  تا نباشد زرد در چشم کســــــــی 

 این جا بســــی 

این جا کظن برد   ر نظرم دــــــهرکه را من زرد آی

 بترسیدم مگــــــر

جزچنین گلگونه اینجا  چون مراازترس،یکسرموی نیست 

 روی نیست

شیرمردیش آن   دار ـوی نهد سرس چون نمردخونی

 زمان آید به کار

کی چنین جایی    ــــودچون جهانم حلقۀ میمی بــــــ

 مرا بیمی بـــــود

در تموز افتاده   رـــــهر که را با اژدهای هفت س

 و خور دایم خفت

کمترین    ـــــــدزین چنین بازیش بسیاراوفت

 چیزیش، سردار اوفتد

 (025، 0950)عطار،

ر، درحکایت باال ترکیب"اژدهای هفت سر" را آورده عطا

 حالج است :است،که تلمیح دارد به شعری که منسوب به خود 

 ندیمی غیُر منسوب 

 الی شی مِن الحیف 

 سقانی مثلما بشر

 ُب،فعلا الضیف بالضیف

 فلما دارت الکاس 

 دعا بالنط  والسیف

 کذامن یشرب السرا

 ح، م  التنین فی الصیف

 (27، 0372)شیبی،

دراین حکایت تصویری ازحالج است، که عاشقانه بر چوبۀ 

می خواهد، سرخ و روی  دارایستاده و هراسی در دل ندارد و

سرفرازبه مالقات معشوق ومعبود حقیقی اش برود. خوف 

وهراس ازمرگ ندارد و مرگ برایش سرآغازنوینی ازیک فصل 

 تازه یعنی "بقاباهللا " است.

ثیلی است،برای بیان"محورشدن حکایت تمحکایت دیگر، 

 دراصل پاک باقی"؛زیرا که این ویرانه جایگاه ما نیست،و وجود

ما درخراب آباد جهان غیرحقیقی و فرعی است، و آنچه اصل و 

پس باید ترک هر ادعا پایداراست ذات پاک و بی نیاز حق است.

 کرد و محو در آن ذات پاک شد.

 

ج  گشت آن   تش افروختــهگفت چون در آ  حالا

 کلی سوختـــــه 

شت بر سرآن م  ه دست عاشقی آمدمگرچوبی ب 

 خاکسترنشست 

بازمی شورید    یـپس زبان بگشاد همچون آتش

 خاکستر خوشی

کانک خوش    راست وانگهی می گفت برگویید

 کجاست؟ اومیزد اناالحق 

آنچ دانستی و    ه بشنیدی همـــــهگفتی آنچ هآنچ

  ـهمی دیدی همـــــــــــــ

محو شو چون جایت این   جزاول افسانه نیست  مههآن 

 ویرانه نیست

گر بود فرع   اصل باید، اصل مستغنی و پاک 

 وگر نبود چه باک ؟

ه مان  هست خورشید حقیقی بر دوام   ،گونه ذرا

 ه والسالمنه سای

 (425، 0950)عطار،

دراین حکایت فناشدن ورسیدن به هللا )ج( را که همان اصل 

ویرانه ست بیان میکند و به انسان می گوید که جایش این اساسی ا

 نیست و باید برخیزد وتقال کند و به اصل خویش متوصل شود.

 

 سوم حالج درالهی نامه 

الهی نامه بر پایۀ زهد که از اصول مهم و قدیمی پرهیزگاری 

پادشاهی شش پسردارد که دراسالم به شمار می آید،استوار است.

ه به دنیا وتعلقات دنیوی اند؛اما شاه آنها را به همه شیفته ودلبست

 بی ارزش بودن دنیا متوجه میسازد.

عطار در داخل اصل داستان،حکایت های فرعی را ذکر میکند، 

که همه بیانگر بی ارزش بودن آرزو های مادی و دنیوی 

او در البه الی حکایت ها به پسرانش تأکید می  انش است.پسر

و آرزوهای دنیوس پشت پا زد،باید درطلب کند،که باید به دنیا 

،باید عاشق بود وعشق حقیقی را برگزید نه حق و حقیقت بود

عشق مجازی را،و آنچه در انتظارعاشق حقیقی است؛ اشک 

ن و مثال حکایت حسیوخون و آتش است و بربادی وفنا.

 منصورحالج را می آورد:

 نمونه:

ج  چو ببریدند ناگه بر سردار  آنچنان  سردو دست حالا

 زار

همه روی وهمه   ی که ازدستش بپا بود بدان خون

 ساعد بیالود 

چرا کردی به   بــدو گفتند :ای شوریــده ایــام 

 آلوده اندامخون 

نمازش را به    ت آنکه سرعشق بشناختپس اوگف

 خون بایدوضوساخت

 بود عین نمازت   که گراز خون وضوی آن نسازی

 نانــــــمازی 

مترس از نام    نه درکوی معشوق چو مردان پای

 وننگ هیچ مخلوق 

نترسد ذره یی    که هردل کو به قیومست قایــــــم

 از لوم الیــــــــم 

کم اغیار گیر و    بیا مردانه در کار خـــــدا بــــاش

 یار را بــــــاش

ز خودکامی    یعالم چند گرد چوگردون گرد

 فراتر شو به مردی

ز خجلت بند    رد گیردکه گرعشقت چنین نام

 بندت درد گیـــــرد 

به زور عشق   بسا شیران که صاحب زوربودند 

 درچون مور بودند

به پیش عشق چون آیی  تو کزموری کمی در زور ومقدار

 رداــــــپدی

 (54، 0952)عطار،

عشق،درد و جانبازی ونترسیدن ازجان در راه خدا، باعشق 

 حالج به نمایش گذاشته شده است.

حالج در را ذکر می کنیم که  حکایتی این جا از الهی نامه در

 پسرش پند می دهد: مذمت نفس و اغوای آن به

 مشغول می داربه چیزی نفس را  پسر را گفت حالج ای نکو کار

 ول داردغـــــــبه صد ناکردنی مش دارد و گرنه او ترا معــــزول

د به که تنها دم توانی ز که تودر ره نه ای مردقوی ذات

 میـــقـــات

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 355 ~ 

بود درمولشش دادن  ترا تا نفس می ماند خیــــالـــــی

 کمـــــالـــــی 

 است کاینجا شیر گرددعجب این  اگر این سگ زمانی سیر گردد

 به غیبت گرسنه گردد زبانــــش  شکم چون سیرگرددیک زمانش

 جهانی  به غیبت می کشد خلق چو تیغی تیز بگشاید زبانــــــی

 شـــــــــــنیاری کرد یک خموش چه فروگویی به گوششبسی گر

 رسد هر ساعت از غیبش زیانی  به غیبت هرکه بگشاید زبا نی

 (424، 0959)عطار،

یکی از جمله ارکان عرفان  ،نفس نفس ستیزی ومبارزه با

المی است،دراین جا عطار باحکایتی ازحالج براین مبارزه اس

 تآکید می کند.

ج درغزلیا  ت عطار:چارم؛حالا

ج به نام "پیرما" یاد کرده است  عطاردر غزلیاتش از حالا

ودربیان واقعه های مذکور در ابیات گوناگون رویداد های همانند 

و مشابه به هم رخ میدهد. در تمامی غزلیات عطار یک نوع 

ج  به مشام می رسد. درهربیتی از غزلیاتش خون بویی از حالا

ج جاری است ج وروح حالا مستقیم و آنچنان  . عطارحالا

ج سخن می گوید، که گویی  زنده گی غیرمستقیم از حالا

 مردآرمانی خویش را به تصویر میکشاند.

 

 450شمارۀ غزل نمونه :

ار شد   پیرما وقت سحر بیدار شد   از درمسجد برخما

 در میان حلقۀ زنار شـد  مردان دین ازمیان حلقۀ

و دُردی  نعره یی دربست  دُردی به یک دم درکشیدکوزۀ 

 خوارشد

از بد ونیک    چون شراب عشق دروی کارکرد

 جهان بیزار شــــــــد

جام می برکف    اوفتان وخیزان چومستان صبوح 

 سوی بازار شـــد

ب این کای عج  غلغلی دراهل اسالم اوفتـــــــــاد 

 پیرچنین کفاار شد

کاین چنان پیری چنین  هرکسی میگفت کاین خذالن چه بود؟ 

 شدغداار

در دل او پند    هرکه پندش داد بندش سخت کرد

 خلقان خار شــــد

گرد او نظاره    خلق را رحمت همی آید بر او

 گی بسیا رشــــد

پیش چشم اهل    شرابآنچنان پیر عزیزی ازیک 

 عالم خوار شد

تا ازآن مستی   پیر رسوا گشته مست افتاده بود 

 دمی هشیارشد

جمله را می باید   گفت اگربدمستیی کردم رواست 

 اندرکارشد

هرکه او پردل    می سزد درشهر اگرمستی کند

 شد و عیارشد

دعوی این   ند این گدای کشتنی ست خلق گفت

 مدعی بسیار شد

کاین گدای     پیرگفتــــــــا کار را باشید هین

 گبردعوی دارشد

جان صدیقان   صدهزاران جان فدای روی آنک 

 براو ایثارشد

 نردبان دارشدوانگهی بر    تشین آهی بزداین بگفت و آ

 سنگ از هرسو بروانبارشد از غریب وشهری وازمردوزن

 درحقیقت محرم اسرارشد بداد شپیردرمعراج خون جان

درخت عشق از  جاودان اندرحریم وصل دوست 

 برخوردارشد

 (039، 0951عطار، )

ک حکایت یا واقعه بیت است و شکل ی44این غزل که شامل 

رسیده و دارد که از یک نقطه شروع شده به اوج خود  نگاری را

" ... و درحقیقت هم موضوع ظاهر به نقطۀ دیگر ختم می شود.

این غزل با قصه یا حکایت مشابهت دارد وشیوه اش به واقعه 

وز رخ نگاری نزدیک است واقعه یی است که در یک ر

پیهم ؛یعنی وقت سحرآغازشده است. بعد از آن چندحادثه داده

بعدی شده  هرحادثه مثل اینکه اصل وعلت حادثۀتفاق افتاده وا

حوادث با اعدام شدن پیر به اتمام رسیده  وعاقبت سلسلۀ است

نشانۀ بیداری همه اش بیدارشدن پیر و آنهم در وقت سحر،  است.

ود، روح بزرگ و ی ششامل حال تمام عارفان مدرونی است که 

ا آتش در خرمن عارف منتظریک جرقه است تبه قوام رسیدۀ

ازدرمسجد به ولی عاشقانه به فنا برسد. هستی خویش زند و

زناربستن، دُردکشیدن ؛ رسوایی پیرو تکفیر  ،دروازۀ خمار رفتن

او ازجانب قاضیان ومفتیان وخوارشدن اودرنظرمردم عوام 

دعوت مردم و سرانجام رفتن پیربه پایۀ دار و جان به جانان ،

این بیداری درونی است که  لوازم ازجملۀتسلیم نمودن ؛

وقتی این غزل روایتی را  دامنگیرهمه عارفان نیزگردیده است.

خوانیم درحقیقت سرگذشت شیخ حالج است که خیلی زیبا با  می

 واژه ها به تصویرکشیده شده است .

 

 512شمارۀ غزل 

شدم بربام بتخانه درین   نم آن گبردیرینه که بتخانه بنا کردم م

 عالم ندا کردم

کهنه که من آن  شمارا،ای مسلمانان  صالی کفردردادم

 بت هارادگرباره جالکردم

ازآنم گبرمی  ازآن مادرکه من زادم دگرباره شدم جفتش 

 خوانند که با مادرزنا کردم 

که من این به بکری زادم ازمادرازآن عیسیم میخوانند  

 شیرمادررا دگرباره غذا کردم

گواباشید ای   انند اگرعطارمسکین را درین گبری بسوز 

 مردان که من خود را فنا کردم 

 (215)عطار،

 

واژۀ "گبردیرینه" در این غزل منظوراز این است که انسان تا 

بصیرت واقعی پیدا نکند و چشم دلش بازنشودمانند گبرکان روبه 

و بنا رمی مانند.هرچیزغیرواقعی کرده و از رسیدن به حق دو

رون انسان و تغییردرونی او می کردن بتخانه همانا آباد کردن د

،که گاهی عارف مجبورمی شود به خاطر رسیدن به اهداف باشد

 واالی معنوی خود آنچه را که می بیند به مردم ابالغ کند.

"جالدادن بت های کهنه " درحقیقت پاالیش درون و اندیشه 

 انسان است.

ادرو زنا کردن با مادر؛ درحقیقت همان اعتقاد جفت شدن با م

ار مانند حالج به وحدت وجود و انسان گرایی وخردگرایی عط

برسد و در روح کل که انسان می تواند به خالق خود  است؛

آنچنان متوصل شود که دیگر درهمه جا و درهرزمانی تجلی 

 ذات خدا را ببیند ومانند حالج ادعای "اناالحق "کند.

اع آخرسوزاندن عطاربه جرم "گبربودن" و خود را و درمصر

داستان منصورحالج است که ندای  ناکردن؛همه اش اشاره بهف

"اناالحق" بلندکرد و به جرم کفرگویی او را نخست به دارزدند و 
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اندند و خاکسترش را به باد دادند و سرانجام به فنافی بعد سوخت

 هللا رسید.

 444غزل 

درصف دُردی  در میخانه شدپیرما از صومعه بگریخت 

 شد کشان دُردی کش ومستانه

در زبان زاهـــدان بی  رمیان بیخودان مست دُردی نوش کرد

 خـــبر افســـانه شـــــد

عقل اندرباخت   ــــاکبــــازــبربساط نیستی با کم زنان پ

 ه شـدوز الیــــعقلی دیـــــوان

وزهمه کارجهان  ا چیزی که نتوان دادشرحشنای یافت بآ

 یکباره گی بیگانه شــــــــد

عقل چون خفاش  رشیدجانهابرق  ازرخ برگرفتوراست کان خ

 گشت وروح چون پروانه شد

جان و دل در بی  ازسررشته فتاد  چونشان خویش گم کرد

 نشانی با فنا همخانه شد

دل که این   اهم ریخــــــتنعشق آمدگفت:خون تو بخو

 بشنود حالی ازپی شکرانه شد

خون به   جوش آمدازسودای عشقچون دل عطارپر

 فت و چشم او پیمانه شدسرباالگر

 (413 ،0951 )عطار،

که دراکثرغزلیات عطار دربیت اول این پیرما همان حالج است 

به همین عنوان یاد شده است، و کاربرد صفت مردانه برای، 

سازگاری با صفاتی دارد که عطار درتذکرةاالولیا برای حالج 

 زیرا حالج درشیربیشۀ تحقیق وشجاع صفدر صدیق. است؛مانند:

نظرعطار مردمیدان است که سرتسلیم به هیچ چیز و هیچ کسی 

 خود هم نمی هراسید. پایین نکرده و از جان

در بیت دوم پیر دُرد کش که همان حالج است؛ زیرا همه مست  

و می خواره اند، اما پیرما دُرد تۀ جام را نوشید که به مراتب تلخ 

از همان  کنایه کهشراب است و مستی اش نیزبیشترازآن تراز

. که همین کار باعث این شد تا دربین شطح "اناالحق" باشد

زاهدان بی خبرافسانه شود. دراین جا عطاراعمال حالج را چون 

 .کارعجیب توصیف می کند که الیق عتاب زاهدان است 

مانند کسانی  فان است ودر بیت سوم، بساط کنایه از دنیای عر

حالج را می بازند، که کم قمارمی زنند، ولی همه داروندار

پاک و" "به یک د  همه دنیا و هست و بود خویش را  نیزعقل و

  باخت.

دربیت چارم، بیگانگی از تمام جهان وآشنایی با "سری 

ازاسرار" به معنی زهدنفس است،چون زهد نفس نخستین قدم 

 است به تحقیق اسرار.

دربیت پنجم ،وقتی خورشید جان از رخش پرده برداشت،عقل 

را ندارد،به گوشه یی خفاش که تاب دیدن نورخورشید مانند 

و در روشنایی شم  رخ  خزیدو روح مانند پروانه بی قرارشد

 جانان سوخت و نابودشد.

و که سوختن پروانه همان سربریدن وسوختن و خاکسترشدن 

 حالج است.بربادشدن 

دربیت ششم، خود را در بی نشانی گم کردن و با فنا هم خانه 

 گفتن وفنا شدن است.رطریق خدا یعنی ترک خود شدن قدم آخ

ودردوبیت آخرحالتی را بیان می کند که عشق درجانش آنچنان 

شعله ورشد،که منجربه گرفتن جانش شد ولی او شکرگزاری می 

عطار کرد و چشم به باال داشت واز جهان پایین یکسره برید.

عارفی است که تمام حاالت حالج را به خوبی درک کرده و 

حقیقی متوانست خوب ببیند؛ ا درعشق ونگی سوختن او رچگ

بنابرین درهرغزل عطار می توان نشانه های از این عشق الهی 

 را به وضاحت دید.

 

 457غزل 

دربن دیر مغان می خواره   دـــــــــباردگرپیرما مفلس وقالش ش

 و اوباش شد

در رۀ ایمان به کفر دردو   مرتبۀ فقریافت خرقۀ دعوی بسوخت 

 هان فاش شدج

اندوه خورد ردی زدُ   سوخت مدعیان رابه دمزآتش دل پاک 

 و قالش شــد عاشق

کم زن و استاد گشت حیله   چست بود درندب المکان پاک بری 

 گر وطاش شد

فانی والش یئ  الشۀ دل را زعشق بارگران برنهــــــــاد 

 گشت یارهویداش شد

ووس عقل چوطا آن مۀ خورشیدچهر راست که بنمود روی

هم چوخفاش شد  گشت و 

 

 (411، 0951)عطار،

شدن پیر،همان پاک ومنزه شدن عارف در این غزل مفلس 

ازتعلقات دنیوی وبریدن ازغیرهللا است و قالش شدن،رسیدن به 

 وبی ترس شدن درعشق خدایی است.عشق حقیقی وبی باک 

این فقرمی تواند است. فقرنیز یکی ازمراتب ومقامات عرفان

باشد، نخست پشت پا زدن به دنیا و آنچه درآن  شامل دو نوع

ودوم فقرخودی است،یعنی از انسان را به خود مشغول می سازد.

بین بردن من خود که همیشه دربین عارف و معبود یا معشوقش 

عارف چون بینش عرفانی پیدا میکند،نخست ی شود.حایل واق  م

با نفس خویش به مبارزه برمی خیزد و تا نفس خویش را 

خرقۀ دعوی سوختن و در هارنکند هیچگاهی به حق نمی رسد.م

جهان فاش شدن به کفرهمانا اشاره است به دعوی "اناالحق" 

 حالج،که از جانب حکام به کفرمتهم شد.

به معنی عشق عارف  بارکردن"الشۀ دل" را از بارگران عشق،

است،نسبت به معشوقش، که او را از درمعشوقش فانی ساخته 

ت" خودش است ازمیان برداشته می شود و همه او وآنچه "منایِ 

که این همه  می شود و درهمه جا او یعنی معشوق را می نگرد.

 اشاره است به فنا شدن منصورحالج درعشق.

 م درمصیبت نامه:پنج

سیرروح د رخلوت تفکرروحانی است. مصیبت نامه شرح 

درمصیبت نامه روحی که به سیروتفکردر جهان طبیعی ومعنوی 

مشخص شده است،که ی پردازد به صورت "سالک فکرت"م

 همچون مریدی در برابرمرشدوپیرخود قرارمی گیرد.

در مصیبت نامه "سالک " تشخص فکرعارف است واین فکر 

انسان بداند که تنها همین جسم  تاازراه ذکر حاصل می گردد.

خاکی و یا گوشت و پوست وخون نیست و انسان به مثابۀ خلیفۀ 

ی زمین است و اگر راه عبادت و بنده گی را درپیش خدا در رو

گیرد از مقامش ازمالیک باالتراست وهمۀ جهان در وجود خود 

راهی است به  انسان واقعی است. و این سیر وسلوک فکری

سوی جان یا روح پاک. انسان واقعی،موجودی نیست که تاب  

تولد ومرگ باشد؛بلکه انسان واقعی همان "سرالهی وجان 

صل به جانان یعنی روح ُکل را تو تقایجان پاکی که لاست.پاک"

 دارد.

وقتی درمصیبت نامه دقیق می شویم دیده می شود،که "سالک 

د هردوجهان را در جان فکرت" هرچه ازپیش وپس می نگر

خود می بیند وراز هردوجهان درجان خود اوست، وقتی از 
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جان آگاهی یافت، سفربه سوی حق یعنی خداوند را  رها کرده ِسرا

وسفردر خدا را پیش گرفت. که همان وحدت الوجودحالج وفنا 

 شدن درحق ودعوی "اناالحق" است.

  جمله گم گشته درو، او درخدای مرد می باید نه سراو را نه پای

 نبودت جاویـــــــــد روِی ایمنی  منی گربود یک زره درفقرت

 (902، 0955)عطار،

 

 نتیجه گیری :

 به دست می آید این است: چه ازنوشتۀ باالآن

 عرفان معتقد به وحدت الوجود است.عطار مانند حالج در

وضاحت جاری وکارنامه هایش درهمه آثارعطار به  روح حالج

برده است، یا  نام از وی نه تنهادرآثارش  یعنی عطار .است

کارها وکارنامه های او کرده است؛بلکه داستان  به اشاره های

 بارعطار درتذکرة االولیاء نوشته است.مکمل حالج را نخستین 

ی عطاراست ، که در رگ گفت که حالج مرد آرمانمی توان پس 

  جریان دارد.رگ آثارش 

عطارآنچه را می خواهد بیان کند به واسطۀ حالج به نمایش 

گذاشته است ،درحقیقت کارنامه های حالج همان عرفان عملی 

 عطاراست.
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 ،تهران:انتشارات خاش . ،چاردهم،مصحح
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فرهادی،چاپ ششم،تهران:سازمان چاپ وانتشارات وزارت  .02
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