
  حالّج
   از تصوف تا طغیان 
  مقدمهء چاپ چهاردهم

که حافظ » یلدا « اندیشیدن به حالّج از دوران نوجوانى در من شکفته شد، یعنى در یکى از شب هاى ُسنّتى 
  : آشنا ساخت» حافظ « خوانى هاى پدر، مرا با این شعر شگفتِ 
  آن یار کزو گشت سرِ دار بلند : گفت

   هویدا مى کردجرمش این بود که اَسرار
از همان دوران، چگونگى زندگى و عقاید حالّج و یا چرائى قتل فجیع او ـ همواره ـ موضوع اندیشه و 

  : پرسش این بود. احساس من بوده است
دلقى پوشیده داشت که ... «و » ١» « شبانه روز هزار رکعت نماز کردى « ـ براستى این مرد کیست که در 

روزى به ستم از وى بیرون کردند، در او شپش یافتند، یکى از آن، .  نکرده بودبیرون) از تن(بیست سال 
و، گردِ او، عقربى دیدند که مى گردید، قصد ... بود) حدود نیم گرم(= وزن کردند، نیم دانگ سنگ 

  » ٢«.»  سال است ندیم ماست ١٢دست از وى بدارید که : کشتن کردند، گفت
انه وار ـ در بازارهاى بغداد گریه و فریاد مى نمود و شب ها در گورستان ـ این مرد کیست که روزها ـ دیو

ها ـ روى سنگ قبرها ـ ناله و مویه مى کرد و موى از سر مى کنَد و مرگ خویش را از خدا خواستار 
  » ٣«بود؟

راى او سرنوشت مردم ب. براى زندگى، ارزشى قائل نبود و زمین براى او مزبله اى بود« ـ این مرد کیست که 
اینگونه مرگ (مرگش، ضررى براى هیچ کس نداشته، ) و لذا(مطرح نبود، چون زندگى برایش مطرح نبود 

  » ٤«.» بى ارزش ترین مرگ هاست ) ها
  : با این حال

ـ این مرد کیست که از طرف شریعتمداران، تکفیر شد بطوریکه بدستور علماى اسالمى، رساالت و نوشته 
  ه و سوزاندند؟ هاى وى را جمع آورى کرد

ـ این مرد کیست که پاسداران دیانت و خالفت، او را تعقیب، دستگیر، محاکمه و سرانجام بطرز فجیعى 
  بقتل رساندند؟ 

ـ این مرد کیست که پس از قتل وحشیانه اش، شریعتمداران و پاسداران سیاسى آنان از خاکسترش نیز ـ 
... این فتنه بیش از آن خواهد بود که در حال حیات او« : حتـّى ـ هراس داشتند بطوریکه روز دیگر گفتند



  » ٥«.» پس، حالج را بسوختند و خاکسترش را به دجله ریختند 
   آیا عقاید و آثار او چه خطراتى متوجهء شریعت و شریعتمداران مى ساخت؟ ـ 

یاق و عشق که چگونگى سیر و سلوك با حالّج و تحقیق در زندگى او ـ خود ـ حدیث مفصـّلى است از اشت
تنها اشاره مى کنم که پس از سال ها مطالعه و پژوهش، به این . پرداختن به آن، در این مختصر، میسـّر نیست

نتیجهء یأس آور رسیدم که کار تحقیق را رها کنم چرا که همهء متون و منابع از حالّج بگونه اى سخن مى 
 اینحال، این داورى ها و روایات ـ ناخودآگاه ـ ذهنیـّت با. گفتند که نمونه هائى از آن را در فوق آورده ایم
در چنان فضائى بود که در یکى از روزهاى گرم تابستان . جوان و جستجوگر مرا سیراب یا اقناع نمى کردند

الفرق ) ابوعلى مسکویه( تجارب االمم  در کتابخانه مجلس شوراى ملى، به روایتى در کتاب١٣٥٤
برخوردم که دیدگاه تازه اى بر مطالعات و تحقیقات من ) ابن ندیم (الفهرست و) بغدادى  (بین الفِرَق

و روایت (گشود و مرا به ادامهء کار و تحقیق و تدقیق در روایات تاریخى تشویق کرد، زیرا، آن سه روایت 
ید و همهء داورى هاى صوفیانه و مجنونانهء فوق در بارهء شخصیـّت حالّج را اکیداً مورد ترد) هاى بعدى

  : سؤال قرار مى دادند
 حالج، نسبت به پادشاهان، جسور، و در واژگون کردن حکومت ها از ارتکاب هیچ گناه "

به دشمنى او ) فتنه(تاجائیکه دستگاه خالفت از بیم شورش ... بزرگى، روى گردانى نداشت
  » ٦«."...برخاست و به زندانش افکند و 

ى و خصوصاً موانع بسیار در انتشار کتب تاریخى و تحقیقاتى، خودسانسورى نویسندگان و محقّقان ایران
اگر با بینش . خود بخود، راه را براى بیان بسیارى از مسائل تاریخى فرو مى بست این مسائل، خصوصاً

« انتقادى روایت هاى رسمى تاریخ همراه مى بود، آنگاه، طرح آن مسائل تاریخى ـ خود ـ مى توانست 
  ). که سرنوشت خونین زنده یاد احمد کسروى، نمونهء عبرت انگیز آن است(د نیز باش» مسأله ساز 
در شرایط فقدان آزادى اندیشه، انتشار کتابى چون حالّج نمى توانست بدور از سانسورها و : بدین ترتیب

عدم بضاعت معنوى مؤلف در مراجعه به متون و منابع اساسى تر، . خالى از نارسائى ها و کمبودها باشد
 Louis(آشنائی با تحقیقات محقّقان اروپائى خصوصاً با تحقیق پرارج استاد لوئى ماسینیون نا

Massignon(»بى توجهى در بکارگیرى بعضى مفاهیم فلسفى و موضوعات تاریخى، بى : و همچنین» ٧
 در چاپ اول تردید به غنا و انتظام محقّقانه این کتاب آسیب رسانیده اند، بر این اساس بود که من از آغاز ـ

  . قلمداد کرده ام» فقط مقدمه و زمینه اى در نگرش به زندگى و عقاید حالّج « حالّج ـ خود، آنرا 
  

چاپ هاى متعدد این کتاب و اقبال عظیم خوانندگان گرانقدر، بیش از همه، ضرورت بازخوانى متون 



چهره هاى آزاده و اندیشمند تاریخى، بازنویسى تاریخ اجتماعى و خصوصاً بازشناسى جنبش هاى اصیل و 
  . تاریخ ایران را تأکید مى کند

اینک که بیست سال از نخستین چاپ و انتشار حالّج مى گذرد، اسناد، مدارك و تحقیقات بیشترى در 
شناخت این چهرهء شگفت تاریخ ایران فراهم آمده که شرایط دشوار، متأسفانه، تنظیم و انتشار کامل تر 

در این روزهاى ناپایدار و دشوار که عمر کوتاه ما چونان جویبارى به . غ مى داردکتاب را از مؤلف دری
فراهم آید، مطالب و محتواى » حالج«دریاهاى آرامش مى پیوندد، اگر رخصت یا فرصتى براى بازنویسى 

  . این کتاب به گونه اى دیگر خواهد بود
 هاى سالطین و سرداران نیست، تاریخ ـ تاریخ، شرح جنگ ها و عیـّاشى ها و بیان شکست ها و ناکامى

لّى ى حوادث و حرکت هاى اجتماعى است، و  بعنوان یک علم ـ بمعناى بررسى، کشف و تبیین روابط عٍ
درك تاریخ، درك چشم اندازهاى آینده نیز هست، چرا که آینده هم از این روست که 

   .برآیندِ ناگزیرِ گذشته و حال است
، توانسته باشد در فروکشیدن حجاب ابهام و در زدودن اوهام و خرافات از اگر انتشار این کتاب کوچک

چهرهء یکى از فرزانگان برجستهء تاریخ و فرهنگ ایران کمکى نماید، مؤلف به اجر و پاداش خویش 
  . دست یافته است

ى و چاپ جدید این کتاب را، به همهء فرزانگان و فرهیختگانى تقدیم مى کنم که در شبانه هاى خاموش
فراموشى ـ با بردبارى، فروتنى و قناعت ـ در شناخت و شناساندن تاریخ و فرهنگ ایران همـّتِ بلیغ مبذول 

  : بنابراین، این کتاب کوچک به. داشته اند
، محمد على فروغى، عالّمه على اکبر دهخدا، استاد سعید نفیسى، استاد ابراهیم )مشیرالدوله(حسن پیرنیا 

 اقبال آشتیانى، استاد محمِد معین، استاد ذبیح اهللا صفا، استاد عبدالحسین زرین کوب، پورداود، استاد عباس
  . تقدیم مى کنم... استاد احسان یارشاطر و

  
   :پانوشت ها

  . ٥٩٠ و ٥٨٦ ـ تذکره االولیاء، شیخ فریدین عطار، صص ١
 . ٥٨٦ االولیاء، ص ؛ تذکره١٢٦ ـ شرح التعرف المذهب التصوف، مستعملى بخارى، ربع اول، ص ٢

3- Encyclopedie de l´Islam, III, p. 103 ; La Passion de al-Hallaj, 
Tome 1, pp. 329-332, 338-339.  

  . ٢٣ و ٢١ ـ بازشناسى هویت ایرانى ـ اسالمى، دکتر على شریعتى، صص ٤
 . ٥٩٣ ـ تذکرة االولیاء، ص ٥



فرق بین الفِرَق، عبدالقاهر بغدادى، بیروت، ، ال٢٤١، ص ١٩٨٨ـ الفهرست، طبع الثالث، بیروت، ٦
  . ٢٤٨ میالدى، ص ١٩٨٠/ هجرى١٤٠٠

7- La passion de al-Hallaj, Martyr mystique de l´Islam, Gallimard, 
Paris, 1975. 
 

  پیشگفتار
 (براى چاپ پانزدهم)

 
عمارى مردم سودان، قیام تجزیهء امپراطورى عظیم عثمانى، لشگرکشى و حملهء ناپلئون به مصر، قیام ضداست

و دیگر حوادثى که از آغاز قرن نوزدهم اتفاق افتاد، همه و همه، معادله هاى سیاسى و ... مردم هندوستان
از حالت کالسیک » شرقشناسى«موازنهء قدرت ها را در کشورهاى شرقى دگرگون ساخت و باعث شد تا 

  . فواید عملى و تئوریک داشته باشدخارج گردیده و در خدمت سیاستمداران و دولت هاى غربى، 
  : مى گوید) متخصص ممتاز فرانسوى در تاریخ استعمارى(هنرى برانسشویک 

کار بزرگ استقالل در ممالک استعمارزده ، با انتشار آثار بیشمارى در باره ء تاریخ واقعى این کشورها ، « 
شته باشند ، سواى آنچه که قیـّم هاى ملت هاى جوان ، آرزومندند که از خود تاریخ دا. همراهى شده است

  » ١» «... خارجى آنها ، تهیـّه کرده اند
  : نیز با توجه به این حقیقت ، مى نویسد) مأمور عالى رتبهء سابق در هندوستان(» فیلیپ میسون « 
  پیروزى بر اذهانِ مردمى که در مستعمرات سابق زندگى مى کنندبنابراین روشن است که... « 

  » ٢» «. دازه براى قدرت هاى غربى اهمیت حیاتى داردتا چه ان
یعنى یکى از معتبرترین مراکز (در دانشگاه لندن » مدرسهء زبان هاى شرقى « : در تحقّق این هدف مثالّ

به بهانهء مطالعهء تاریخ ملت هاى آسیائى، به تعلیم کارمندان ادارى و استعمارى و تربیت ) شرقشناسى غرب
  . راى نفوذ در کشورهاى شرق پرداختمتخصصان فرهنگى ب

در دامان استعمار، رشد و پرورش یافت و بصورت یک ابزار سیاسى ـ » شرقشناسى « : بدین ترتیب... 
 : تحقیقاتى، براى تألیف و تفسیر تاریخ ملت هاى شرق بکار گرفته شد آنچنانکه

  طفالن ما، به لهجهء تاتارى « 
  تاریخ پرشکوه نیاکان را 

  » ٣» «... مى آموزند



  
انسان شرقى، از نظر آگاهى خلع سالح شد و تاریخ و فرهنگ خود را در آئینهء تفکر و : نتیجه اینکه

  » ٤«... تحقیقات مستشرقین غربى شناخت و
مانند لوئى ماسینیون، رنه گروسه، (با پایان عصر استعمار و با ظهور ایرانشناسان و شرقشناسان برجسته اى 

...) ر کریستن سن، نیکل سون، هلموت ریتر، کلمان هوار، ویدن گرن، مادلونگ وادوارد براون، آرتو
شرقشناسى از اعتبار و اهمیت علمى فراوان برخوردار گردید بطوریکه امروزه ما شناخت بخش مهمى از 

  . تاریخ و تمدن خود را مدیون زحمات و کوشش هاى این شرقشناسان هستیم
* * *  

نیز تحت تأثیر تعالیم مذهبى ) از جمله ایران(کشورهاى مفتوحهء اسالمى در طول قرون وسطى، فرهنگ 
احکام مذهبى، جانشین فلسفه گردید، و تدریس علوم طبیعى و ریاضى، متروك شد و تاریخ و : قرار داشت

کّام و خلفاى وقت، تنـّزل یافت ادبیات نیز تا حد تشریح و توصیف زندگى پیشوایان مذهبى و تعریف ح .  
در چنین . ان شرایطى ایدئولوژى و باورهاى حاکم بر جامعه، ایدئولوژى و باورهاى حاکمان زمانه بوددر چن

دوره اى، حکومت هاى وقت، نویسنده و مورخِ خاصِ خود را پرورش داده و بوسیلهء آنان به توجیه و 
  . تشریع حکومت و قدرت سیاسى خویش پرداختند

ى چنین دوره اى، بابک ها، و حالّج ها و دیگر متفکران و بدیهى است که در تاریخ و ادبیات رسم
: حجـّاج ها، سلطان محمودها و المقتدرها: و در عوض» ٥«راهزن، بد دین و دیوانه، نامیده میشوند: آزادگان

  . امیرالمؤمنین، ظل اهللا و سلطانِ سریر ِ دین لقب میگیرند
کرى ـ فلسفى و بازشناسى چهره هاى آزاده و اندیشمند منابع موجود، براى آگاهى از جریان هاى ف: بنابراین

تاریخ ایران، با تعصب هاى مذهبى و سیاست مسلمان سازى خلفا و شریعتمداران آلوده است، از این رو، 
تحقیق در زندگى و عقاید فرزانگانى چون حالّج مستلزم اینست که کم و بیش همهء متون و منابع تاریخى، 

  . علمى، مورد ارزیابى و بررسى قرار گیرندبا استفاده از یک روش 
* * *  

، ) Merx(مرکَس :عده اى ـ مانند:در باره ء منشاء پیدایش تصوف نظریه هاى مختلفى ابراز شده است
ـ ) Nicholson(و نیکل سون ) Asin Palacios(، آسین پاالسیوس )Macdonald(ماکدونالد 

( فون کِرمِر .  و زهد و عرفان مسیحیت بیرون کشیده اند»نوافالطونى « منشاء تصوف را از بطن فلسفهء 
von Kremer ( دوزى  و )Dozy( ى هندوان جستجو » ودان تا « ، منشاء تصوف ایرانى را در فلسفهء

، تصوف را واکنشى آریائى در برابر دین جامد سامیان )E. Browne(کرده اند در حالیکه ادوارد براون 



  » ٦«.دانسته است 
تصوف را پدیده اى میداند که در زمینه ء اسالم پدید آمده و آنرا دنبالهء سیر ) Massignon (ماسینیون

پطروشفسکى نیز » ٧«. تکاملى گرایش هاى زاهدانهء نخستین سده ء رهبرى اسالم ، بشمار آورده است 
دین اسالم و در صوفیگرى بر زمینهء اسالمى و بر اثر سیر تکاملى طبیعى : ضمن تأیید این عقیده، مى گوید

شرایط جامعهء فئودالى پدید آمده و معتقدات عرفانى غیراسالمى، موجب ظهور تصوف نگشته، ولى بعدها 
دکتر عبدالحسین زرین کوب نیز تصوف را چیزى مستقل » ٨«.اندك تأثیرى در سیر بعدى آن داشته است

» تصوف ایران«تحقیقات بعدى خود از هرچند که او در . » منشاء واقعى آن اسالم و قرآن است«مى داند که 
  » ٩«.و تأثیر آن بر عرفان اسالمى سخن گفته است

سعید نفیسى، تصوف ایران را از عرفان عراق و بین النهرین و مغرب متمایز کرده و تصوف را حکمتى بکلى 
سفهء نوافالطونى وى همچنین، تأثیر فل. آریائى دانسته و هرگونه رابطهء آنرا با افکار سامى انکار کرده است

  .و تفکر اسکندرانى، هرمسى، اسرائیلى و عبرانى بر تصوف ایرانى را، مردود میداند 
با اینحال، سعید نفیسى تأثیر فلسفهء مانوى را بر تصوف ایران و همانندى این دو جریان فکرى را تأئید کرده 

بر تصوف » مانى « م و از طریق دین و اضافه میکند که فلسفه هاى یونانى، یهودى و مسیحى، بطور غیرمستقی
او همچنین تأثیر فلسفهء بودائى بر تصوف ایران و روابط متقابل این دو را با هم، . ایران اثر گذاشته اند

  »١٠«.نامیده است » ایران و هند « پذیرفته و طریقهء تصوف ایران را، طریقهء 
فلسفهء «شرب فلسفى خاصى بودند که ما آنرا بنام بطوریکه مى دانیم، ایرانیان باستان داراى جهان بینى و م

اصلِ حقیقت است و جهان محسوس تحت سلطهء جهان » نور«براساس این فلسفه، . مى شناسیم» اشراق
متفکران و فالسفهء ایرانى، با مبانى و اصول این فلسفه، به توضیح هستى مى . نورانى و ملکوتى قرار دارد 

  » ١١«. پرداختند
ر فلسفى اشراقیون ایران، در طرز تفکر بیگانگان و سیستم هاى فلسفى دیگر بى تأثیر نبوده عقاید و افکا

فلسفهء نوافالطونى که در تصوف و عرفان شرق تأثیر فراوان داشته است، بنوبهء خود، از فلسفه : مثالً. است
 ضمن مسافرتى به ایران در )پیشوا و بنیانگذار فلسفهء نوافالطونى(اشراق ایران بهره برده، بطوریکه فلوطین 

زمان شاپور اول ساسانى، با فلسفهء اشراق آشنائى یافت و پس از او نیز، شاگردان و پیروانش به ایران آمده و 
» ١٢«. بازگشتند ) اسکندریه(به آموختن و مطالعهء فلسفه و عرفان ایرانى پرداخته و سپس به سرزمین خود 

و آئین اخالقى ) از جمله مقولهء فنا، زهد، سیر و سلوك، ریاضت(ن مقوله هاى فلسفى مانى و نوافالطونیا
  . این دو، با هم شباهت هاى فراوان دارند

 اسالمى متولد شد، اما به علت عالقهء اعراب به زندگى عملى  تصوف، هر چند که در آب و هواى عربى ـ



 پرورش یافت و از این طریق، با اندیشه ، در آنجا رشد نکرد، بلکه در دامان اندیشه و تفکر ایرانى) روزمرّه(
  . هاى مانى و فلسفه هاى یونانى و هندى تکامل پذیرفت

که عده (» وحدت وجود « موسیقى، و اعتقاد به  غلبه و تفوق فرهنگ غیراسالمى، مانند وجود رقص، سماع، 
و ضداسالمى تصوف را حضور و حاکمیت جنبهء ایرانى ) اى از فالسفه آنرا انکار مؤدبانهء خدا مى دانند

  . بخوبى نشان مى دهد
ن بود و این، تنها با آغاز خالفت عباسى و با انقالب فرهنگى ایرانیان بود  تصوف، ابتدا فاقد مبانى فکرى مدو
که مبانى نظرى تصوف ـ با بهره بردارى از عرفان ایرانى، یونانى و هندى، تدوین گردید و از اینجا عرفان و 

ل شد و بصورت یک رقیب واقعى، وبالِ گردن فلسفهء ایرانى ـ تصوف، به یک جریا ن فلسفى ـ مذهبى مبد
  . اسالمى گردید

تصوف، در روند تکاملى خود مراحل چندى را پیموده است و ما از نظر تاریخى ـ اجتماعى آنرا به سه دوره 
  : تقسیم مى کنیم

برجسته . آغاز میشود) میالدىهشتم/قرن دو هجرى( که در اواخر حکومت اموى : ـ تصوف توکل١
است که )  میالدى٧٢٨درگذشته بسال (ترین نمایندهء اینگونه تصوف، صوفى ایرانى االصل حسن بصرى 

» کُلّ مِنْ عِنداهللا! ُقل«متصوفین این دوره، با اعتقاد به . را بکار برده است» صوفى«گویا براى اولین بار کلمهء 
رِ الهى«شرایط موجود جامعه را ) ٧٨رهء نساء ـ آیهء سو(همه چیز از جانب خداست ! بگوى=  مقد «

میدانستند و لذا بجاى درگیرى با تضادها و تبعیضات موجود اجتماعى ، به کیش فقرپرستى، زهد و پرهیز 
پرداختند و براى رستگارى خویش و خلق ، به » ارتقاء روح «  فرو رفتند و به »خویش«روى آوردند ،در 

  . ندکرد» توکل « خدا 
قرن چهارم (در زمان سامانیان » عصر زرین فرهنگ ایران« که در حکومت عباسیان و : ـ تصوف طغیان٢

سپرى شدنِ استبداد سیاه اموى، نهضت . چهره مى نماید و رفته رفته قوام مى یابد) دهم میالدى/هجرى
االخره، نهضت عقلى معتزله ـ فرهنگى ایرانیان در ترجمه و نشر آثار فالسفه و متفکرین یونانى و هندى، و ب

که مبانى جزمى اسالم را متزلزل ساخت و باعث شک و انتقاد از بسیارى اصول و عقاید دینى گردید ـ همه 
این دوره ـ همچنین ـ با رشد شهرنشینى و . گردید) عرفان(و همه، موجب پیدایش مرحلهء نوینى در تصوف 

شاید بتوان گفت که . ران خرده پا بودند، مشخص مى گرددپیدایش خانقاه هائى که عموماً باشگاه پیشه و
عرفان این دوران تبلور پیکار معنوى اقشار خرده پاى شهرى علیه باورها و اعتقادات سنّتى مذهب حاکم بود 

.»١٣ «  
عصیان عارفان علیه باورهاى سنّتى، سرپیچى از قواعد مذهبى، شک در : وجه مشخصهء تصوف این دوره 



و باالخره ظهور بایزید بسطامى، » انسان « به » خدا « ید فقها، توجه و بازگشت نظر متصوفه از اصول و عقا
  .»انسان خدائى « و پیدایش » خدا ساالرى « و طغیان علیه ... حسین بن منصور حالج 

 « تصوف این دوران، در واقع تجلّى مبارزه ء معنوى دو دیدگاه آریائى و سامى ست که اولّى، نماینده ء
ت در . بود» توحید عددى « و دومى، نماینده ء » توحید اشراقى  ت و نبو در تفکّر اشراقى رسیدن به الوهی

) پیغمبران و اولیاء اللّه ( توانِِ همهء انسان هاست، در حالیکه در تفکّر عددى، تنها معدودى افراد برگزیده 
ت هستند ت و رسالت و الوهی و فرایض ) آریائى ( اشراقى در جهان بینى . شایستهء نبو نماز و روزه و حج

به عبارت . اند و به رابطهء مستقیم انسان با خدا تأکید مى شود» حقیقت « مذهبى، سد راه و مانع حصول به 
بسان یک کل واحد، داراى پیوندهاى جوهرى هستند و بقول » مخلوق«و » خالق « در اشراق آریائى : دیگر
  :  لذا، بقول حافظ"سلهء موج ها بهم  پیوسته است سل": شاعر

  در عشق، خانقاه و خرابات فرق نیست« 
  »هرجا که هست پرتو روى حبیب هست 

با . نماینده ء چنین اعتقادى است) De´ime(یا شکل پیشرفتهء آن ) Panthe´ime(» همه خدائى«
ت قرار را نیز ستایش مى کند و وى را مور» ابلیس « چنین دیدگاهى است که حالج حتّى د دوستى و محب

. ، خالق و مخلوق بسان دو جوهر جداگانه ظاهر مى شوند)سامى(در حالیکه در جهان بینى عددى . مى دهد
به همان اندازه کوچک و ناقص و » مخلوق « بزرگ و کامل و نامتناهى است، » خالق « در اینجا هر قدر که 
بل عصیان بر خدا و لذا نماد نفى و نفرت و نفرین در جهان بینى سامى، سم» ابلیس « . ضعیف و حقیر است

  جنگل را مى بیند، اما آریائى، هم درخت را مى بیند و همدرخت سامى فقط ": بقول نیکل سون... است 
  . "را 

عرفان ایرانى، واکنشى آریائى در برابر دین جامد « : بنابراین مى توان با براون و اشپولر همعقیده شد که 
که در نمونهء درخشان آن ـ حسین بن منصور حالج ـ بطور کلى، دست رد به سینهء اسالم مى . ..سامیان بود

 زادروز زرتشتقتل فجیع حالج در ششمین روز جشن هاى نوروزى ایرانیان و همزمانى آن با » ١٤» « .زد
 آیا و گرداندن سرِ بریده ء حالج در شهرهاى مهم خراسان توسط مأموران خلیفه،) ٩٢٢ مارس ٢٦( 

  نشانهء نوعى تقاص یا تقابلِ دو دیدگاه آریائى ـ ایرانى و عربى ـ اسالمى نیست؟
. آغاز میشود)  میالدى ١١در قرن (  که با حمله و حکومت ترکان سلجوقى بر ایران : ـ تصوف تقیـّه٣

  . »زبان سرخ، سرِ سبز میدهد بر باد « در این زمان، متصـّوفه به تجربه دریافت که 
از مسائل اجتماعى، تقیه، حفظ ظاهر دین و متابعت » پرهیز « : صهء تصوف این دوره عبارت استوجه مشخ



سرانجام ، ...  امام محمد غزالى ها و»احیاء علوم دینىِ«  و »فاتحۀ العلوم« انتشار  از مذهب حقـّه،
  » ١٥«.آغاز انحطاط فکر و فلسفه در ایران و پیدایش جامعه اى برده و برده پرور 

* * *  
در باره ء حسین بن منصور حالج و فلسفه انسان ـ خدائى او روایات و تحقیقات ضد و نقیضى در دست 

بطور قاطع مى توان گفت که این روایات چونان آئینه شکسته اى است که تصاویر آشفته و مغشوشى . است
  . از عقاید و شخصیت حالج بدست مى دهد

حالج پرهیز کرده اند و یا بخاطر » اَنالْحـّق « به ریشه هاى اصلى مورخین اسالمى، یا از پرداختن واقعى
نموده و همگام با سیاستِ » مصادرهء به مطلوب « تعصبات مذهبى خویش، افکار و اندیشه هاى حالّج را 

« و زاهد و عارف » عالم ربانى « ، »صوفى سرمست « مسلمان سازى خلفاء، شخصیـّت حالّج را تا حد یک 
  ! تنزّل داده اند » چلّه نشین

بسیارى از ایرانشناسان و مستشرقین غربى نیز ـ با همه تحقیقات ارزشمندشان ـ نتواستند به واقعیت زندگى و 
با اینجال، هم آثار مورخین و محققین اسالمى، و هم مطالعات بسیارى از . دست بیازند» حالج « عقاید 

بى : اراى یک وجه اشتراك اساسى است، و آنمستشرقین غربى، در بررسى زندگى و عقاید حالج د
جنبش هاى فکرى و اجتماعى این عصر و بى عنایتى به تحوالت فکرى » شکل شناسى « توجهى به 

من حق (! اَنا الْحق: مردى است که در عصر شدیدترین مباحثات فلسفى و منازعات فکرى، فریاد کرد
  !). هستم

یان افکار و آثار اولیـّه یا دورهء تصوفِ حالج و اکثر این تحقیقات، از جدائى قاطعى که م
   .آثار دورهء کمال و الحاد او موجود است، غافل اند

 جلد کتاب و رساله در بارهء حالج موجود است و در این میان، ٦٠٠در زبان هاى اروپائى در حدود 
به انضمام ( جلد ٣ در »مصائب حالج، شهید عارف اسالم«کتاب بى مانند استاد لوئى ماسینیون بنام 
  » ١٦«.، بسیار چشم گیر مى باشد )یک جلد فهرست کتابشناسى و اعالم

  » ١٧«.خالصه اى از این کتاب به فارسى منتشر شده است 
کتاب ماسینیون، بسیارى از جنبه هاى تاریک زندگى حالج را روشن ساخته است و در این باره ـ بى تردید 

تحقیقات او هستیم، اما ماسینیون خود، بنا بر گرایش عرفانى و مذهبى ـ امروزه همه ما مدیون تالش ها و 
ماسینیون از آغاز کار، : براى مثال. خویش نتوانست به نتایج دقیقى در شناخت شخصیت حالج دست بیاید

او بدنبال حالج واقعى و زمینى نیست، بلکه در جستجوى حالجى . موضع تحقیقاتى خود را مشخص میکند
 هم سایه و هم »مسیح « او در تحقیق و جستجوى حالجى است که بتواند با . مانى می باشدآرمانى و آس



اینکه مردى خود را به «: براساس این شخصیت و تفکر آرمانى است که ماسینیون معتقد است. طراز باشد
تحول فکرى و با این اعتقاد است که ماسینیون میکوشد تا ... »رسیده بداند، رسوائى است) خدائى(الوهیـّت 

  : نماید» توجیه«فلسفى حالج را به نحوى 
چون منصور حالج از مکه به بغداد بازگشت او را آرزوى شگفتى در سر افتاد، یعنى خواست در شرع «

  » ١٨«.» اسالم خویشتن را صاحب المالمه سازد تا از راه آن، صاحب الفتـّوه بشود
مالمت اینکه شخصیت اجتماعى و اندیشمندى چون حالج، چرا و چگونه آرزو میکند که دشنام و ناسزا و 

و جوانمردى برسد؟ سئوالى است که در تحقیقات » فتـّوت «  را به خود جلب کند تا از این راه به مردم
  . ماسینیون بى جواب مى ماند

از متون تاریخى برمى آید که حالج با عقاید قرمطیان آشنا بوده و گویا با رهبران این جنبش رابطه و 
رزه با دین سنـّتى حاکم بر جامعه بود و بر این اساس سیاست مذهبى قرمطیان مبا. مکاتبهء مخفى داشته است

حالج نیز با الهام از قرمطیان، به پیروانش . آنان چندین بار به خانهء کعبه حمله کرده و آنجا را ویران ساختند
 مى میکند و چنین نتیجه» توجیه«اما ماسینیون به نحوى این عقیده حالج را ... »اَهدِم الکعبه « : دستور میداد
را ویران کعبهء اصنام بدن استقبال از شهادت بود، یعنى »اَهدِم الکعبه«مقصود منصور حالج از : گیرد که

  » ١٩«! کن
  :در روایت ها آمده است

بهنگام قتل حالج، گروهى از مزدوران دولتى ـ در لباس هاى شخصى و معمولى ـ حالج را سنگسار 
نیز براى ) یکى از دوستان حالج که به انکار عقاید حالج پرداخته بود(شبلى . میکردند و بر او دشنام میدادند

سنگسار کردن و تأئید عمل دیگران ـ و در عین حال براى اینکه حقوق دوستى هاي گذشته را رعایت کرده 
، بسوى حالج پرتاب میکند، اما ماسینیون نمى خواهد با گِلى که سنگباشد، گِلى از زمین برداشته و بجاى 

 در تحقیقات ماسینیون گِل بسوى حالج پرتاب میکند، جامهء حالج را گِل آلود نماید، به این جهت شبلى
  .  تبدیل میشودگُلناگهان به شاخه 

پرسیدنى ست که در آن شرایط خاص پلیسى و در کنار آنهمه خشونت ها و کینه ها و سنگباران ها و اینکه 
براى نفى عقاید حالج و توهین و تحقیر وى علت آوردن و حضور شبلى در پاى دار، خصوصاً 

  ، براستى پرتاب کردن شاخهء گُل از طرف شبلى تا چه اندازه میتواند واقعیت داشته باشد؟ بوده
هاى الحادى و ضداسالمى را در عقاید حالج دیده و از طرف دیگر  استاد ماسینیون چون از یکطرف اندیشه
غالى بودن او در شیعه « اندیشه هاى الحادى حالج را نشانهء نمى خواهد این افکار را بپذیرد، ابتداء

  : ماسینیون سرانجام نتیجه مى گیرد.  مى نامد ُسنّى مذهب میداند و سپس حالج را عارفى»گرى



حالج تا هنگام مرگ، پیرو اخالق و ! آیا حالج مى خواست به شرع اسالم کافر گردد؟ نه، هرگز« 
ک به فرایض دینى بود، او »  مسلمانى است که در برابر قوانین عرفى دولت هم، سر تسلیم فرود آورد متمسـّ

.»٢٠ «  
 Herbert(و هربرت میسون ) R. Arnaldez(روژه آرنالدز : مطالعات دو شاگرد برجستهء ماسینیون

Mason (آرنالدز با آنکه خود تصریح میکند . در باره حالج، از عقاید عارفانه لوئى ماسینیون نشان دارند
ه از تعالیم فلسفى و حکمتى که حالج ارشاد مى نمود، اطالع ندارد و افکار و عقاید حالج را نمیتوان از ک

وضع میکند، و سرانجام » قانون«مطالعهء آثار منسوب و موجود او، استخراج کرد،با این حال براى عرفان، 
  : نیز به این نتیجه میرسد که

هد و نماز و روزه مى گذرانید و با هیچ جامعه حالج ُسنّى مذهب بوده که روزگار ... «  خود را به ذکر و ز
آرنالدز نیز ضمن مقایسه حالج با مسیح، بر شخصیت عرفانى . »اى از جوامع بشرى رابطه نداشته است 

  » ٢١«.حالج تأکید کرده است 
کیده اى است از در واقع چ) استاد تاریخ ادیان در دانشگاه بوستون آمریکا(تحقیق کوتاه هربرت میسون 

او نیز مانند ) اثر استادش ماسینیون که به همت میسون به انگلیسى ترجمه شده است(» مصائب حالج«
ماسینیون و آرنالدز با تإئید بر ماهیت سیاسى اقدامات حالج و خصلت سیاسى اعدام او چنین نتیجه مى گیرد 

ى سر فرود آورد تا بدینوسیله مردم را بر علیه حالج وقتى آماده شهادت شد، در برابر مقامات فاسد دولت«که 
  » ٢٢«.» و سرانجام با قبول صد در صد قوانین شرع، سر تسلیم فرود مى آورد... خود متحد کند

، ضمن تأئید نظرات ماسینیون و آرنالدز در مشابهت شخصیـّت حالج و )Carra de Vaux(کارا دو وو 
نموده و بر تأثیرات اجتماعى احتمالى و گسترده ء آن عقاید در مسیح به ماهیـّت سیاسى عقاید حالج اشاره 
وى ـ بدرستى ـ محاکمه و خصوصاً قتل فجیع حالج را نشانهء . جامعه مسلمانان آن زمان تأکید کرده است

  » ٢٣«.این تأثیرات گسترده دانسته است 
 در حالیکه نیکل سون مى داند» وحدت وجود « حالج را عارف و معتقد به ) von Kemer(فُن کِرمِر 

این، عوامل سیاسى بودند که بر : مى نامد تأکید مى کند که» مذهب حلول«ضمن اینکه عقیده ء حالج را 
  » ٢٤«. سخنى نمى گوید»عوامل سیاسى«قتل حالج، صحِه گذاشتند اما او از این 

، رینر »٢٥«) A .Schimmel(، آنمارى شیمل )Louis Gardet(استاد ماسینیون، آرنالدز، لوئى گارده 
)Reinert(»و دیگر مستشرقین غربى، ضمن نتیجه گیرى هاى همانند در بارهء شخصیت و عقاید » ٢٦

بشمار آورده اند در حالیکه بعضى از این » عارف ُسنّى مذهب«حالج و مقایسهء وى با مسیح، حالج را یک 
ه از عرفان و صفت و نوع و حالج در آثار و اشعار خود، هیچگا«: محققان خود، تأکید میکنند که



از این گذشته، وعظ ها و خطابه ها و ... » ٢٧»«خصوصیاتِ حالت و جذبهء عارفانه سخنى نیاورده است
و ) ابناء الدنیا(فعالیت هاى سیاسى ـ اجتماعى حالج، ترك خرقهء صوفیانه و روابط گستردهء وى با اهل دنیا 

داران معروف و دانشمندان ملحدى چون زکریاى رازى ، با مراوده حالج با بازرگانان، سرداران و سیاستم
مغایرت آشکار دارد ) که از مشخصه هاى اساسى عارفان و صوفیان است(دنیاگریزى، زهد و دورى از خلق 

.»٢٨ «  
« ، دکتر مصطفى غالب » ٣٠«طه عبدالباقى سرور : ، و محققان عرب » ٢٩« استاد عبدالحسین زرین کوب 

نیز در تحقیقات خویش ـ کم و بیش ـ به نتیجه گیرى هاى  » ٣٢«  مصطفى الشیبى و دکتر کامل » ٣١
  . ماسینیون و دیگران رسیده اند
حالج، بعنوان یک متفکر نوجو در طول زندگى خود با ادیان و آئین هاى : عقیدهء اساسى ما اینست که

وشانه در آن ها مطالعه به دین ها اندیشیده و سخت ک... « : مختلفى برخورد نموده و بقول خود
   » ٣٣« .» کرده است 

آثار و اشعار موجود حالج این نکته را آشکار مى سازند که او فلسفهء بودا و عقاید مانوى و نیز آئین 
مسیحیت را مطالعه کرده و زمانى نیز داراى عقاید عرفانى بوده است، با اینحال، این تمامت سخن در بارهء 

 آنچه که دربارهء جهان بینى آریائى و تضاد و تقابل آن با جهان بینى سامى گفته حالج و عقاید او نیست،با
ایم ما معتقدیم که حالج در اواخر زندگى خویش در دایرهء تنگ عقاید اسالمى و عرفانى محبوس نمانده 
ى بلکه بنا بر سرشت متحول و نوجوى خویش پس از مطالعات بسیار، به اسالم و عرفان پشت کرده و بنوع

  : رسیده است) heresie(الحاد 
  کافرم به دین خدا«                 

   کُفران         
د                   ونزدِ من هنر ب  
   »٣٤« » و بر مسلمانان، زشت                   

ى سطحى براى ما روشن نیست اما برخالف برداشت ها» الحاد«بخاطر فقدان منابع معتبر، اَشکال یا اَبعاد این 
بلکه در گرایش عام ! و مغرضانهء بعضى منتقدان کتاب حاضر، این الحاد، نه مادى بوده و نه مارکسیستى

با همهء ضعف ها و محدودیت هاى (بوده است ) انسان خدائى (»اصالت انسان«خود، اعتقاد به نوعى 
ب علیه حالج را بدنبال) تاریخى آن داشت و هم نفرت صوفیان اعتقادى که هم کینهء شریعتمداران متعص 

این عقیده زمانى منطقى بنظر مى رسد که بدانیم حالج در عصر شدیدترین منازعات فلسفى . خرقه پوش را
او، . و مجادالت مذهبى زندگى مى کرد و اینهمه بر حیات اجتماعى و تفکر فلسفى حالج بى تأثیر نبود



شان به »کفرآمیز« درك کرده بود که در عقاید را» بایزید بسطامى«و » بشر حافى«مکتب عارفانى مانند 
اسقاط فریضهء حج و نفى دیگر فرایض اسالمى، معروف بودند اما هیچگاه بخاطر این عقاید، مورد محاکمه 

حالج همچنین در عصر متفکر بزرگى مانند ابن راوندى زندگى مى » ٣٥«.و مجازات قرار نگرفته بودند 
از بزرگترین علماى مذهبى زمانش بوده و کتابها و رساالت فراوانى در ابن راوندى نیز ابتداء یکى . کرد

بشمار مى رفت، اما او پس از ) خصوصاً شیعیان(بارهء اسالم تألیف کرده بود که مرجع بسیارى از مسلمانان 
مطالعات و تحقیقات بسیار، سرانجام از اسالم برگشت و مرتد گردید و علیه اسالم و باورهاى مذهبى 

  : ت بسیار نوشت آنچنانکه در یکى از رساالت خود به پیغمبر اسالم و قرآن تاخته و تأکید کردهرساال
  » ٣٦«.» خدا همچون دشمن خشمگینى است که داروئى جز کشتن او نیست « 

آتش زدن صدها تألیف » ٣٧«جمع آورى آثار حالج از طرف پاسداران شریعت و ممنوعیـّت فروش آنها ،
ـ همه و همه ـ از کینهء » ٣٩«قتل فجیع او و آتش زدن و بر باد دادن خاکسترش » ٣٨«و رسالهء حالج ،

سوزان شریعتمداران و هراس پاسداران دیانت و خالفت نسبت به عقاید حالج حکایت مى کنند و نشان مى 
  . دهند که آثار و عقاید او چه خطرات بزرگى متوجه اسالم مى ساخت

  : ابوعلى مسکویه یادآور میشود که
 نوشته شده بود بطوریکه جز »کلمات رمز«نامه هائى که از حالج و یاران او کشف شد همگى با « 

  » ٤٠«.» نویسندگان و گیرندگان آن، کس دیگرى قادر به خواندن و فهم آن نامه ها نبود 
  : ابن جوزى نیز تأکید مى کند

  » ٤١«.»  نوشته شده بود کلمات رمزنامه هاى حالج به یارانش، همگى با « 
در « این روایت ها بر چه چیزى گواهى مى دهند؟ اگر حالج، صوفى سرمست و عارف چله نشینى بود که 

، استفاده از »با هیچ جامعه اى از جوامع بشرى رابطه نداشت « و ... »شبانه روز هزار رکعت نماز مى کرد 
  ؟ کلمات رمز در نوشتن نامه ها و پیام ها به چه معنا مى تواند باشد

امروزه که ما از چگونگى فعالیت سازمان هاى مبارزاتى و مخفى آگاهیم، بخوبى درك مى کنیم که چرا 
این روایات بروشنى .  استفاده مى کردندکلمات رمزحالج و یاران او در نوشتن نامه ها و پیام هاى خود از

ته آنچنانکه حالج مجبور بوده در تأئید مى کنند که فعالیت هاى حالج ماهیتى عمیقاً سیاسى و مبارزاتى داش
 داده تا از تعقیب پاسداران دیانت و خالفت تغییر لباس و قیافهسفرهاى خود به والیات اسالمى غالباً 

  » ٤٢«.محفوظ بماند 
   آثار و تألیفات حالج

حالج داراى تألیفات بسیار بوده و رساالتى در مسائل اجتماعى، فلسفى و سیاسى داشته بطوریکه عطار 



رده است » شیر بیشهء تحقیق«نیشابورى از او بنام  ٤٣«.نام ب «  
  : هجویرى در بارهء آثار و کتاب هاى حالج مى نویسد

»  پاره تألیف حالج را بدیدم اندر بغداد و نواحى آن و بعضى به خوزستان و فارس و خراسان ٥٠و من ... « 
.»٤٤ «  

ائت حالج از هرگونه کفر و الحاد، کوشش کرده تا نکته جالب در روایت هجویرى اینست که وى براى بر
  :  خلق نماید و لذا مى نویسدحالج دیگرى

، حسن بن منصور حالج است، آن ملحد بغدادى که استاد محمد ) حالج(پندارند که حسین بن منصور «
  ! وجود نداردنکته اى که در هیچ یک از منابع تاریخى ... » ٤٥» «بود و رفیقِ ابوسعید قرمطى) رازى(زکریا 
  »٤٦« . است  نامبرده  را   حالج و رساالت   جلد از آثار   ٤٧   نیز ابن ندیم

و حالج را تصانیف بسیار است و صحبتى و فصاحتى و بالغتى داشت که کس ... « : عطار تأکید میکند
  » ٤٧«. »نداشت، و وقتى و نظرى و فراستى داشت که کس را نبود 

 ١٠٠٠از قطب جاکوس کُردى شنیدم که حسین بن منصور حالج ... « : کندشیخ روزبهان بقلى روایت می
  » ٤٨«. » کرد، بیشترین در بغداد بسوختند تألیف

روایت روزبهان اگرچه اغراق آمیز مى نماید، اما بهرحال نشان دهندهء کثرت آثار و تألیفات حالج مى 
  . باشد

   آثار و تألیفات موجود حالج
این شعرها توسط استاد ماسینیون گرد آورى و به .  قطعه شعر٨٧مشتمل بر ):ىبه عرب( ـ اشعار حالج ١

  . فرانسه ترجمه گردیده و نیز بوسیلهء بیژن الهى به فارسى شاعرانه و زیبائى برگردان شده اند
رساله اى است تقریباً عرفانى در ده بخش با الفاظ و عبارات پیچیده که در بعضى بخش ها، :  ـ الطواسین٢
بخشى از این رساله را روزبهان بقلى از عربى به فارسى آورده و بر آن شرحى . شباهت دارد» چیستان « به 

  . نوشته که در شرح شطحیات مندرج است و استاد ماسینیون نیز تمامت آنرا به فرانسه ترجمه کرده است
  . ه استکه بوسیلهء انتشارات سنائى چاپ و منتشر شد): بفارسى( ـ دیوان منصور حالج 3

   ارزش تاریخى و تحقیقى این آثار
این شعرها از نظر سیر منطقى و تاریخى اندیشهء حالج، یکپارچه و هماهنگ ): به عربى( ـ اشعار حالج ١

این . و بعضى دیگر او را عارفى زاهد مى نمایانند» ملحد « نیستند بطوریکه بعضى اشعار، حالج را متفکرى 
ققان، آخرین شعرها و اندیشه هاى حالج را با اشعار و اندیشه هاى اولیه پریشانى باعث شده تا اکثر مح

  . او، اشتباه نمایند و براین اساس، به داورى ها و نتیجه گیري هاي نادرست بپردازند) عرفانى(



، طبقه بندى و تنظیم نشده، اما بخوبى نشان دهندهء بصورت دوره اىاشعار حالج اگر چه از نظر فکرى 
ف عقاید حالج مى باشند و ما، در استفاده از این کتاب، اشعار حالج را به سه دورهء مشخص مراحل مختل

  : تقسیم کرده ایم
  ). عرفان(اشعار دورهء تصوف : الف
  . اشعار دورهء تردید: ب
  ) الحاد(اشعار دورهء طغیان : پ
 زندان نوشته شده و ماسینیون معتقد است که این رساله، آخرین اثر حالج است که در:  ـ الطواسین٢

آنرا مخفیانه از زندان خارج کرده و پیش خود )  میالدى٩٢٢( هجرى ٣٠٩در سال ) ابن عطا(دوستش 
  » ٤٩«. نگاهداشته است

بعنوان واپسین اثر و آخرین (» طاسین االزل«عقیدهء ماسینیون را گروهى از محققان پذیرفته اند و براساس 
  . نّى مذهب، عارف و عالم ربانى معرفى کرده انداو را فردى ُس) تجلّى اندیشه حالج

  : نظر ماسینیون به دالیل زیر غیرقابل قبول و نادرست مى نماید
با توجه به حساسیت و مراقبت شدیدى که در مورد حالج وجود داشت، امکان نوشتن آخرین اثر او و : اوالً

پس از دستگیرى و زندانى کردن : د میکندعطار تأکی. بیرون آوردن مخفیانهء آن از زندان بسیار بعید است
  : حالج

  »٥٠«. »منع کردند) و مالقات با حالج (  از آمدن  پس از آن، خلق را... « 
 هجرى ٣٠٩ هجرى دستگیر شده و قبل از شهادت حالج، در سال ٣٠٨ابن عطا در شورش سال : ثانیاً

« ن اثر حالج از زندان و انتشار آن بوسیلهء بنابراین بیرون آوردن آخری» ٥١«.به قتل میرسد )  میالدى٩٢٢(
  .است: ثانیاً<BR<.  هجرى غیرمعقول است٣٠٩در سال » ابن عطاء مقتول 

بر مبناى هیچ مأخذ معتبر تاریخى قرار ندارد، از » طاسین االزل«شرح عارفانهء روزبهان بقلى بر کتاب : ثالثاً
ح هاى مندرج در کتاب روزبهان بفارسى، متن این گذشته ماسینیون خود تصریح میکند که بعضى از شط

  » ٥٢«.عربى آنها از زبان حالج، هنوز بدست نیامده است 
عاشقین«دکتر محمد معین و هنرى کوربن در مقدمه اى که بر کتاب : رابعاً رالْ هبتألیف روزبهان نوشته اند، » ع
که در این باره، با احتیاط و تردید نظر داده را بعنوان اثر اصلى و واقعى حالج تلقى نکرده، بل» طاسین االزل«
 به حسین بن منسوب) جمع طاسین(کتاب الطواسین « دکتر معین و هانرى کوربن، تأکید میکنند . اند

  » ٥٣» «. منصور حالج است
 باشد تا براساس آن بتوان، آخرین افکار و اندیشه هاى آخرین اثر حالجنمیتواند » الطواسین«: بنابراین



  . ا مورد بررسى قرار دادحالج ر
اثر حالج ) در ریاض العارفین(این کتاب بقول رضاقلى خان هدایت ): بفارسى( ـ دیوان منصور حالج ٣

نیست، بلکه صاحب و شاعر آن، صوفى و عارفى بنام حسین بن حسن خوارزمى است که در قرن نهم 
  » ٥٤«. هجرى مى زیست

 اجتماعى هستند که در جریان پراتیک و درك ارزش شخصیت هاى تاریخى محصول یک روند تاریخى ـ
هاى اجتماعى، حادث میشوند، شکل میگیرند، قوام مى یابند ـ و براى پاسخ دادن به یک ضرورت عینى و 

  . اجتماعى، بمیدان کشیده میشوند
که با آنچه که گفته ایم ما معتقدیم که تحقیق در زندگى و عقاید حسین بن منصور حالج مستلزم اینست 

به عبارت دیگر، براى . کم و بیش همهء متون و منابع تاریخى در این باره، مورد ارزیابى انتقادى قرار بگیرند
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