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 هان بقليبروز و عطاردرآثارحالج،از  بررسي چگونگي دفاع

 دکتر لیال رستگارنیک

 استادیار دانشگاه فرهنگیان

 گفت آن يار کز او گشت سر دار بلنـــد

 جرمش اين بود که اسرار هويدا مي کرد.

 حافظ

 چکیده 
از معدود  که نمایندگان بزرگ عرفان عاشقانه در دو مرکز مهم عرفان، خراسان و فارس می باشند؛ عطار و روزبهان بقلی،

کسانی هستند که پس از قتل حالج، با شجاعت و شیوه های گوناگون به طرفداری و دفاع از او در برابر سیل مخالفان 

صول خاصی از کتابهایشان را به او اختصاص داده و پرداخته به گونه ای که در تمام آثار ارزشمندشان از او یاد کرده و ف

ما آن است که ضمن بررسی اجمالی الهی نامه عطار و شرح هدف کلّی حتی کتابهایی مستقل در این زمینه نوشته اند. 

این تحقیق شطحیات روزبهان و مقایسه این دو اثر؛ چگونگی دفاع این دو عارف بزرگ از حالج را دقیقتر بیان کنیم.

روزبهان از آثار  و (عطار با محوریت )الهی نامه با استفاده از روش اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا از آثار و بخانه ایکتا

مهم ترین یافته ها: عطار و روزبهان در آثار خود با توصیف شخصیت   .انجام گرفته استشرح شطحیات ( ) با محوریت بقلی

حالج و تاویل و تفسیر سخنانش به دفاع از او پرداخته و بدین وسیله نه تنها به مخالفان سطحی نگر و مستبد می تازند بلکه 

 معرفت جاودانه می سارند. با نگاشتن آثاری ارزشمند به توسعه عرفان اسالمی کمک کرده و نام خود را در دفتر ارباب 

 حالج ، عطار، ،روزبهان ،الهی نامه ،شرح شطحیات کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

2 

 

 مقدمه

 مسأله :بیان  

در شطحیات و ماجرای محاکمه و قتل او می باشد؛ حالج ، و عرفان تاریخ تصوف یکی از شخصیتهای مهم وتأثیر گذار

مولوی ،... و مخالفان سرسختی چون حافظ ، طرفداران بزرگ و شجاعی چون عطار، روزبهان،  ه.ق سبب شده که 309سال 

گردیده  موجب نشر و توسعه بیشتر مباحث مربوط به عرفان  جنید و عمرو بن عثمان و... بیابد وهمین دوستی و دشمنی با او

و تأویل و اثبات یکتا پرستی او کتابها و مقاله ها ؛بگونه ای که هر گروه در ردّ نظرات و حتی تکفیر حالج و یا در توجیه 

خراسان بزرگ و شکوهمند و فارس این کهن میراث گرانبها، در نوشته و اشعار زیبا و تأثیر گذاری سروده اند؛ از آنجا که 

ن دو قطب عرفان ایمدافع حالج را ازتاریخ عرفان و تصوف، جایگاه ویژه ای یافته اند، لذا دو تن از عرفای بزرگ و نام آور 

تا چگونگی دفاع این دو عارف بزرگ از حالج را دقیقتر بیان  ؛  (از خراسان عطار و از فارس روزبهان بقلی )برگزیده ایم ؛

 کنیم.

ضمن بیان مختصری از زندگی و آثار این دو عارف عاشق؛ به بررسی یکی از بن مایه  هدف ما در این مقاله آن است که

 مقاله محدویت به توجه با منظور بدین های مشترک منظومه فکری آنان که طرفداری و دفاع از حالج می باشد، بپردازیم

  رسی می کنیم.را بر«  شطحیات روزبهان،بیشتر »شرح آثار از و نامه « عطار،بیشتر» الهی آثار از

 فرضیه ها:

عارفانی می دانند؛ و یا اهل حلول  که حالج را کافربر خالف نظر  برخی از  مشایخ صوفیه چون جنید و عمروبن عثمان و ... 

برای اثبات نظر خود به بزرگ چون مولوی، حافظ و عطار و ... حالج را مسلمانی موحد و عارفی سوخته جان می دانند و 

 که در این مقاله به شرح و بررسی آن می پردازیم.تاویل و توضیح سخنان او پرداخته و از او به بزرگی یاد می کنند ،

 :پیشینه موضوع

 و روزبهان بقلی بطور جداگانه کتابها و مقاله های زیادی نوشته شده که با ذکر در باره عطار نیشابوری

 منبع در این مقاله نیز از آنها بهره گرفته ایم، مهم ترین آنها عبارتند از: 

 (1381زیور پارسی ) کارهای دکتر شفیعی کدکنی. در مورد زندگی عطار و آثار او همچون: -

 (. 1377ارنست ،کارل در باره روزبهان بقلی مثل :روزبهان بقلی . )مقاله و کتابهای  -

 ( 1360در باره روزبهان بقلی شیرازی مثل: شرح شطحیّات .)نری کربن اهمقاله و کتابهای  –

 (1913) مثل: طواسین حالجلویی ماسینیون  در باره  مقاله و کتابهای -

 مقاله ها: 

 (  1366مجله معارف ) «نصراهلل پورجوادی »تحلیلی از مفاهیم عقل و جنون  -

 (1389دفاع از ابلیس نزد برخی از اکابر صوفیان بهادر جاویدانه ،پژوهش نامه فرهنگ و ادب .)-
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ه چگونگی ه آثار و اندیشه های این دو عارف بزرگ را در کنار هم بررسی کرده و بک با این حال تاکنون کتاب یا مقاله ای

 نگاشته نشده یا من ندیده ام.آنگونه که در این مقاله آمده،دفاع آنان از حالج بپردازد، 

 متن مقاله -

 عطار و جایگاه او -1

یکی از بزرگترین و تأثیر گذارترین عارفان شاعر درگستره شعر و ادب فارسی  است ؛که هرگز حاضر  بدون شک عطار

حاکمان ظالم بهره ببرد و » مر این قیمتی دُرّ لفظ دَری را « به پای خوکان حاکم بریزد. و بخوبی نشد از هنر خود برای مدح 

» تصوف و  توانست عرفان اسالمی را در نهایت زیبایی و هنر به جامعه بشری تقدیم کند، زیرا بقول دکتر شفیعی کدکنی:

)شفیعی                                                                                        «    "برخورد هنری با مذهب"عرفان از دیدگاه من چیزی نیست جز 

 ( 1380کدکنی، 

ایشان در باره عطار می گوید» شعر عطار نماینده یکی از مراحل تکامل شعر عرفانی ایران است وقتی از دور به این دریا ... 

در آن دیده می شود : قله یکی از این خیزاب ها سنائی است و قله دومین خیزاب  می نگریم سه موج عمومی سه خیزاب بلند

 ( 19فریدالدین عطار است و سومین کوه موج و قله ،که بلندترین آن هاست ،جالل الدین مولوی است« )همان،ص 

ه . ق( در ابتدای منظومه  720می توان با این نقل شیخ محمود شبستری )متوفی   منزلت عطّار را در نزد عارفان و صوفیان

می گوید که بزرگی، سؤاالتی منظوم ساخته و فرستاده بود و چون در خانقاه خوانده شد، دراویش   گلشن راز دریافت. وی

از من خواستند که پاسخ او را به نظم بدهم ولی من گر چه طبع شعر دارم امّا نظم را قالب کوچکی برای معانی می دانم و 

 که به نثر جواب دهم و سپس برای توجیه آنکه جواب را به شعر سروده است می گوید: لذا مایل بودم 

 ( 1391)شبستری ،   که درصد قرن چون عطّار ناید  مرا از شاعری خود عار ناید                             

 زیر منسوب به موالنا نیز بخشی از عظمت عطار را بر ما مکشوف می سازد.  بیت

 یا در سنایی رو کند یا بو دهد عطار را        که رو این سو کند با بایزید او خو کندجانی 
 ( 1314مولوی،)      ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم       هفت شهر عشق را عطّار گشت                       

 

 :آثار عطار -1-1

» چون عطار در مقدمه مختار نامه که آن را در آخرین مراحل عمر خویش تدوین کرده ،چنین از آثار خود نام می برد: 

سلطنت خسرو نامه در عالم ظاهر گشت و اسرار اسرارنامه منتشر شد و زبان مرغان طیور نامه ناطقه ارواح را به محل کشف 
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ر گذشت و دیوان دیوان ساختن تمام داشته آمد و جواهر نامه و شرح رسید و سوز مصیبت مصیبت نامه از حد و غایت د

 (1380از سر سودا نامنظوم ماند که خرق و غسلی بدان راه یافت ... « )شفیعی کدکنی، -که هر دو منظوم بودند –القلب 

  رده است()البته خود تصریح می کند که دو اثر منظوم خویش به نام جواهر نامه و شرح القلب را از میان ب 

دیوان  -5منطق الطیر )مقامات طیور(  -4مصیبت نامه -3اسرار نامه  -2الهی نامه )خسرو نامه(  -1پس آثار عطار عبارتند از:

 تذکره االولیاء به نثر.  -7مختار نامه .  -6)غزلیات و قصاید( 

نادرستی که به اسم بلبل نامه، بیسرنامه، با توجه به سخن صریح عطار،دکتر شفیعی نتیجه می گیرد: ».... تمام منظومه های 

 (42پسرنامه، حیدری نامه،پندنامه،جواهراللذات، حالج نامه و... وجود دارد هیچ کدام از آثار او نیست «)همان،ص 

عطار در کلیه آثار منظوم و منثور خود ،به حالج ارادت و عالقه خاصی نشان می دهد و در تمام آثار خود از او و اندیشه 

 ش دفاع می کند.های

 از آنجا که موضوع مقاله ما با محوریت »کتاب الهی نامه « عطار است به معرفی اجمالی این اثر می پردازیم:  

 الهي نامه  -1-1-1

از آنجا که در یک جای آن منظومه کاتبان ، نام اصلی آن،خسرو نامه بوده است چنانچه دکتر شفیعی می گوید:»  الهی نامه

 ابیاتی بدین گونه افزوده اند:دوره های بعد 

 الهی! نامه را آغاز کردم                   به نامت باب نامه باز کردم  

را آغاز کردم ... و در دوره های بعد الهی نامه نام گرفته است و ابیاتی از نوع : الهی نامه نام این  "الهی نامه"خوانده اند 

هلموت ریتر وجود نداشته است و او آنها را در ملحقات آخر کتاب آورده است.« نهادم در نسخه های اساس تحقیق استاد 

 (1380)شفیعی کدکنی،

در این گفت و شنید، عطار، جا را براى بسیارى از مطالب عرفانى، فلسفى و اخالقى باز کرده و معانى لطیفى را به کمک 

ه و از همه مقامات و حاالت سالک سخن رانده است. موضوع استعاره و تمثیل و اسرارى را به زبان دیوانگان فرزانه بازگفت

اصلى کتاب را همان عشق و درد باید دانست که شرط سلوک و کلید وصالى جز آن نیست و به گفته پروفسور لویى 

ارند و و »درد« استو «های »زیبایى«، »عشقماسینیون فرانسوى، از خاورشناسان نامى و عاشقان تصوف، همه آثار عطار بر پایه

 .هاى اوستمایه نوآورىتر و دستاز این سه رکن، درد، مهم

مقاله  22حکایت گوناگون و کوتاه و 200بیت، بیش از  7292بهرحال الهی نامه )خسرو نامه( اولین منظومه عطار، دارای  

همان پیر، راهنما و مرادی است که هر سالک برای در باره گفتگوی پدری با شش پسر خود می باشد که در آن پدر )

 (.رسیدن به حقیقت به راهنمایی هایش نیازمند است
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س از شنیدن آرزو های پسران خود ، به تحلیل و تأویل آنها پرداخته و با بیان حکایتها و اندرزهای مناسب، راههای رهایی پ

در این  از تعلقات دنیای زودگذر را برای آنها بیان کرده و در نهایت راه درست رسیدن به کمال را به آنان نشان می دهد.

گفت و شنید، عطار، جا را براى بسیارى از مطالب عرفانى، فلسفى و اخالقى باز کرده و معانى لطیفى را به کمک استعاره و 

در این منظومه پدر تمثیل و اسرارى را به زبان دیوانگان فرزانه بازگفته و از همه مقامات و حاالت سالک سخن رانده است. 

 طوار گوناگون آن می باشند بدین صورت که:نماد روح  و پسرانش نماد ا

پسر اول که نماد نفس است ، آرزوی رسیدن به دختر شاه پریان را دارد که به تأویل پدر ناشی از نفس پرستی است و راه -

 نجات او آن است که نفس اماره اش را به نفس مطمئنه تبدیل کند.

جادو را دارد که به تأویل پدر ناشی از کنجکاوی است و راه  پسر دوم که نماد شیطان است ، آرزوی رسیدن به سحر و-

 نجات او آن است که شیطان درونش را مسلمان کند.

پسرسوم که نماد عقل جزوی است ، آرزوی رسیدن به جام جم را دارد که به تأویل پدر ناشی از هواپرستی است و راه -

 نجات او آن است که عقل جزوی را به عقل کلی تبدیل کند.

پسر چهارم که نماد علم ظاهری است ، آرزوی رسیدن به دختر شاه پریآب حیات را دارد که به تأویل پدر ناشی از -

 آرزوهای دور و دراز و عشق به زندگی مادی است و راه نجات او آن است که علم ظاهری را به علم باطنی تبدیل کند.

یمان)ع( را دارد که به تأویل پدر ناشی از قدرت طلبی است و راه پسر پنجم که نماد فقر است ، آرزوی داشتن انگشتر سل-

 نجات او آن است که به قناعت روی آورد.

پسر ششم که نماد توحید است ، آرزوی دست یافتن به علم کیمیا را دارد که به تأویل پدر ناشی از حرص و طمع است و -

 راه نجات او آن است که به معرفت حقیقی دست یابد.

مامی در مقاله »ساختار معنایی الهی نامه عطار« آن را تقریبا با هفت شهر عشق در منطق الطیر تطبیق داده اند بدین خانم ا

صورت که پسر اول وادی طلب و عشق ، پسر دوم وادی معرفت، پسر سوم وادی استغنا ، پسر چهارم وادی توحید،پسر 

 (1391ی کنند تا روح به تکامل برسد.)ر.ک.امامی،پنجم وادی حیرت ،پسر ششم  وادی فقر و فنا را باید ط

 

 معرفي روزبهان بقلي و جايگاه او -2

-553) ابو محمد روزبهان بقلی فسائی، معروف به شیخ شطّاح یا شطّاح فارس ،پر آوازه ترین صوفی فارس در قرن ششم   

ل پرستی نهاده است..به قول زرین کوب:» ، از آن دسته صوفیانی است که مبنای طریقت عرفانی اش را بر عشق و جما (627

طریقت او در  تصوّف مبتنی است بر عشق و مکاشفه وشطح. در احوال روحانی او عشق اهمّیت بیشتری دارد درواقع رؤیاها 

 (1375، )زرین کوب   .« ...و مکاشفات وحتی شطحیات او نیز ناشی از همین توجیه به عشق ومظاهر آن است
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شخصیت و سیر و سلوک خاص روزبهان ، بزرگان زیادی را مجذوب خود ساخته ؛ بخصوص دو چهره برجسته عرفان و   

ادب و همشهری شیخ ، سعدی و حافظ که در آثارشان ضمن اظهار ارادت به مقام شامخ شیخ ، خود نیز همان شیوه سیر و 

 سلوک او را پیموده اند 

شيمار می آمده ؛ اما "شيیخ شيطّاح "هرچند روزبهان بقلی، معروف به  شيیخ این لقب  اسيت و گفتن شيطح امتیاز ویژه اولیاء ب

شيتن  سيرار  "به نام  یکی از آثارشرا بخاطر نو شيف اال شيطحیّات  "خود آن را با عنوان که  گرفته، "ک سيی    "شيرح  به فار

سيت. شيطحیات "این کتاب ترجمه کرده ا شيط بیان و در واقع "شيرح  سيت تأویل روزبهان بر  صيوفیان ا  وحیات دیگرعرفا و 

سيت . شيطحیات حالج ا سيیر  صيلی اش تأویل و تف سيت که زرین کوب  هدف ا این اردات خاص روزبهان به حالج تا آنجا

صييوف با میراث روحانی حالج  صييوف روزبهان در ت سييد: » طریقه ت ،روزبهان را احیاء گر طریقه حالجیه می داند و می نوی

شييد و یک ربع قرن بع سييید مرت ييی زبیدی نقل می کند در فارس دوباره احیاء مربوط می  د از او  طریقه حالجیه چنانکه 

 شد .«  

 ( 225) همان ،                                                                                                                            

 آثار روزبهان بقلی -2-1

این تعداد هیجده جمعاً چهل و پنج عنوان را می آورد که از از آثار منسوب به ایشان، کارل ارنست در کتاب روزبهان بقلی

( از بین 1377،) ارنست  و هفت اثر دیگر، نوزده اثر به عربی و هشت اثر به فارسی است. از بیست ندارد و اثر،دیگر وجود

این آثار ، فقط پنج اثر منثور ایشان  به زبان فارسی  چاپ شده است که آنها عبارتند از :عبهر العاشقین ، رساله القدس ، 

  (.فرهنگ اصطالحات صوفیه )شرح شطحیات و رساله نکت المتصوفه الروزبهانیه غلطات السالکین و 

ستایشگران شجاع و برجسته حالج در تاریخ تصوف و عرفان می  اکنون پس از معرفی اجمالی این دو عارف بزرگ که از

 به بررسی جایگاه او در آثارشان می پردازیم:  باشند،

 حالج در آثار عطار و روزبهان -3

 حالج در آثار عطار1- -3

باز « به بزرگی یاد می کند و شیفتگی  پاک و صادق عاشق و روزگارشوریده عطار در تمام آثار منثور و منظوم خود آز آن » 

 شجاع آن تحقیقآن قتیل اهلل فی سبیل اهلل آن شیر بیشه خود را به حالج نشان می دهد از جمله در تذکره االولیا می نویسد: »

 خاص که غرایب واقعات و بود عجب کاری او کار علیه رحمةاهلل حالج منصور حسین مواج دریای  غرقه آن صدیق صفدر

 صادق عاشق و بود روزگار شوریده و قراربی و مست فراق و لهب شدت در و بود اشتیاق و سوز غایت در هم که بود را او

 است بسیار تصانیف را او بود قدر رفیع و همت عالی و عجب کرامتی و ریاضتی و داشت عظیم جهدی و جد و باز پاک و
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 فراستی و نظر دقت و نداشت کس که داشت بالغتی و فصاحت و کامل محبت معانی و اسرار و حقایق در مشکل بالفاظ

یخ کبار در کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف قدمی نیست مگر عبداهلل خفیف مشا اغلب و نبود را کس که داشت

مرا عجب آمد از کسی که روا دارد که از  ....ماشاءاهلل که او را قبول کردندالی  متأخرانو شبلی و ابوالقاسم قشیری و جمله 

 ( 1346،..«)عطارناالحق برآید و حسین در میانه نه درختی انااهلل برآید و درخت در میان نه چرا روا نباشد که از حسین ا

 خود  نیز بصورت شعر بیان کرده: 48و دقیقا همین م امین  را در غزل شماره  

              شد خمار بر مسجد در از                  شد بیدار سحر وقت ما پیر

 شد... زنار حلقه میان در                    دین مردان حلقه میان از

 شد ابرار سینه انشراح                 زمان این حالج پیر آن قصه

 (1385شد .  ) شفیعی کدکنی،  عطار رهبر او قصه دل                صحرای و سینه درون در

 با مطلع: 173ص  73در غزل هم چنین 

 میندیش...دال در سرّ عشق از سر میندیش             بده جان و ز جان دیگر 

 چنین از حالج یاد می کند:

 هم از دار و هم از منبر میندیش چو آن حالج برکش پنبه از گوش

 خود که می فرماید: 57وی در بیت ششم غزل

 تا کسی روی او نداند باز                           چهره مردم آشکاره کند

 ناسوت می باشد:در واقع همان م مون شعر حالج را آورده که تجلی الهوت در 

 سبحان من اظهر ناسوته                            سرّ سنا الهوته الثاقب 

 (302ثم بدا فی خلقه ظاهرا                              فی صوره االکل و الشارب                )همان، 

 گوید:، پدر در باره بر سر دار شدن  به پسرش حالج می  6در الهی نامه: مقاله 

 سر دو دست حالج آن چنان زار                              چو ببریدند ناگه بر سر دار

 همه روی و همه ساعد بیالود                       بدان خونی که از دستش بپالود

 نمازش را بخون باید وضو ساخت                 پس او گفت آنکه سر عشق بشناخت

 چراکردی بخون آلوده اندام                             ایام بدو گفتند ای شوریده

 بود عین نمازت نانمازی                      که گر از خون وضوی آن بسازی

 مترس از نام و ننگ هیچ مخلوق                   چو مردان پای نه در کوی معشوق

 الیم لؤم از ای نترسد ذرّه                          که هر دل کو بقیومست قایم
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 کم اغیار گیر و کار را باش                            بیا مردانه در کار خدا باش

 ز خود کامی فراتر شو بمردی                     چو گردون گرد عالم چند گردی

 لت بند بندت درد گیردز خج                       که گر عشقت چین نامرد گیرد

 بزور عشق در چون مور بودند                      بسا شیران که صاحب زور بودند

 (50)همان،     به پیش عشق چون آئی پدیدار؟                    تو کز موری کمی در زور و مقدار

 ،از پند حالج به پسرش می گوید که با مشغول ساختن نفس، از وسوسه های آن دور شو :   19همچنین در مقاله  -

 بچیزی نفس را مشغول میدار                           پسر را گفت حالج  نکوکار

 بصد ناکردنی مشغول دارد                               وگرنه او ترا معزول دارد

 که تنها دم توانی زد بمیقات                    و در ره نه ای مرد قوی ذاتکه ت

 بود در مولشش دادن کمالی                             ترا تا نفس میماند خیالی

 عجب این است کاینجا شیر گردد                       اگر این سگ زمانی سیر گردد

 بغیبت گرسنه گردد زبانش                   شکم چون سیر گردد یک زمانش

 بغیبت میکشد خلق جهانی                           چو تیغی تیز بگشاید زبانی

 نیاری کرد یک ساعت خموشش                   بسی گرچه فرو گویی به گوشش

 (130)همان،    رسد هر ساعت از غیبش زیانی                      به غیبت هر که بگشاید زبانی

 

   حالج در آثار روزبهان بقلی-3-2

این عالقه ارادت و پیروی خود را به حالّج و شیوه او بارها مطرح می کند ، در آثارشبقلی حتی قبل از عطار شیخ روزبهان 

نه تنها در تمام آثار خود به حالج و سخنان او اشاره کند؛ بلکه حتی کتابهای منطق االسرار  به  و ارادت سبب شده که شیخ 

بنویسد؛ و به همین علت معروف به شیخ  سخنان حالج و تفسیرتوجیه و تأویل عربی و شرح شطحیات به فارسی را برای 

 شطاح گردد. 

 ،را بیان می کند :» از آن ابوالمغیث بآخر همه شرح کردم، هدف از تألیف آن  چنانچه در مقدمه کتاب »شرح شطحیات«

                                                                                                 «   .زیرا که آن سه قسم بود در سه علم و هر سه مشکل بود و غرض کتاب خود آن بود

 ( 1360) روزبهان بقلی                                                                                                                   

شأنی بس عجیب است و حالی بس غریب... تفسیر آن گفتن  -رحمه اهلل علیه–حسین بن منصور » اما شطحیات عالم غریب 

 (609)همان،  محتاج تر آمد تا حد طعن طاعنان بیرون شود.«
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ابیات با  پنج بار از حالج و سخنانش یاد کرده و درآخرین صفحه، کتاب خودرا خود  «عبهر العاشقین  کتاب » وی در

یت آن بلعجب برت تمام می کند :» عاشقان موّحد را در این فصل بسی عبارات است، در این بدین صو معروف حالج

از این شطح بسی رمزها و اشارات  –رحمه اللّه و قدّس روحَه  –عاشق ، آن دولتی شایق ، ابوالمغیث حسین بن منصور 

    است در سکر توحید از دیده یکتا بین جوی خون می راند و می گفت:

 سرّ سنا الهوته الثاقب    سبحان من اظهر ناسوته                                             

 (142فی صوره االکل و الشارب    )همان،              ثم بدا فی خلقه ظاهرا                               

اشتباهات سالکین را مطرح نموده و راه حل هایی برای سعی دارد غلطها و خود که  "رساله غلطات السالکین "روزبهان در

می گفت و هم در  "أنا الحق  "که چگونه هم  "حالّج " سؤال ششم در باره حال و مقامدر جواب  نجات از آنها ارائه دهد.

همگی گویای  دهد کهپنج جواب به این سؤال می ،واند؟ شیخ با عبارات زیبا و شاعرانهخزندان هر روز هزار رکعت نماز می

را در حالت سکر و از مقام قرب گفت که در  "أنا الحق  "یک مطلب هستند و آن اینکه حسین حالّج  از زبان حق سخن 

 آثار دیگر شیخ )عبهر العاشقین، شرح شطحیات ( نیزبارها آن را تکرار کرده است.  

و تأویل اعمال و ارکان نماز آنان می پردازد و در  "نماز عارفان  "سپس شیخ متن بلند یک صفحه ای به زبان عربی در باره 

 :» هذه کلمات صدرت عنه فی حاله الوجد.«  را می آوردپایان آن این جمله 

 (109همان ،  )                                                                                                                                   

را به عربی در باره رازهای غامض معرفت ، با شطحیاتی  "یواسین  "شیخ روزبهان حتّی به تقلید از طواسین حالّج ،کتاب 

 غریب همراه با نقطه و دایره و دیگر اشکال می نویسد.

 اما شطح چیست که باعث بردارشدن حالج و موجب تالیف این آثار شده؟

 شطح -4

 تعریف شطح چنین آمده : »آنچه صوفیان گاه وجد و حال بیرون از شرع گویند.«در لغت نامه دهخدا 

» شطح مانند آب سرشاری است که در جویی تنگ ریخته شود و از دو سوی جوی فرا ریزد و خرابی کند . به این عمل نیز 

یرد و توان کشیدن آن را نداردئ عرب ها گویند : شَطح الماءُ فِی النهر . مرید واجد نیز آن گاه که وجد جانش نیرو می گ

، آب معنا را بر زبان می ریزد و با سخنانی شگفت و شگرف از یافته های درون پرده برمی دارد و جمالی را می نماید که 

 جز اندکی توان ادراک آن را ندارند.«    
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 (403 : 1382 ،) سراج                                                                                                                  

کتاب به معنی لغوی اصطالحی شطح می  10شیخ روزبهان نیز تقریباً همین تعریف را از شطح بیان می کند؛ ایشان در فصل 

باشد .پس در پردازد:»شطح حرکت است و آن خانه را که آرد در آن خرد کنند مشطاح گویند از بسیاری حرکت که درو 

سخن صوفیان شطح مأخوذست از حرکات اسرار دلشان، چون وجد قوی شود و نور تجلّی در صمیم سر ایشان عالی شود 

... از صاحب وجد کالمی صادر شود از تلهیب احوال و ارتفاع روح در علوم مقامات که ظاهر آن متشابه باشد و عبارتی 

شناسند در رسوم ظاهر و میزان آن نبینند به انکار و طعن از قایل مفتون باشد، آن کلمات را غریب یابند چون وجهش ن

 (1360،شوند... شطح ایشان متشابه است چون متشابه قرآن و حدیث. «           ) روزبهان بقلی

  ) 1373،یگانشا)   .لویی ماسینیون پیشنهاد کرده بود که شطح را » عبارات خدا شیفتگان « ترجمه کنند

 (371را » الهامات خالف آمد عقل « ترجمه می کند .   ) همان ،کربن شطح 

جز از       حالّج این شطح را حاصل وحدت وجود عارف و حق می داند و می گوید : "أنا الحق "شبستری نیز با تلمیح به

 أنا الحق کشف اسرار است مطلق     حق کیست تا گوید أنا الحق    

 عالم همچو منصور ذراتهمه     یر و خواه مخمور   تو خواهی مست گ                

 ( 1379)شبستری،        دائمدر این تسبیح و تهلیلند                     ئمبدین معنی همی باشند قا                 

 

روزبهان در مورد شيطح معتقد است که:  عاشقان ، چون فعل و زبانشان ربّانی می شود ، در عالم سُکر، شطحیّاتی را به زبان 

شياره می کند: »چون در لجه  صيورت به آنها ا شيیخ بدین  سيت، که  سيخنان حالّج و بایزید ا مِی آورند که از همه معروفتر، 

شيد ، محل اتحاد یافت آنگه شيطحیّات گوید از اینجا بود حدیث سيبحانی و بحر قدم عین جمع از اوصياف مخلوقی مقدّس 

 لیس فی الجبة غیر اللّه و سرّ انا الحق .« 

 (1361) بقلی،                                                                                                                                  

برآید و  "أنا اللّه  "در تذکره االولیاء در این باره می گوید : » مرا عجب آمد از کسی که روا دارد از درختی عطار 

 (  1375 برآید  و حسین در میان نه .«) عطار: "أنا الحق  "درخت در میان نه ، چرا روا نباشد که از حسین 

ه اینکه ممکن الوجود ، واجب الوجود شود ؛ موالنا این تبدیل را رمزی از تبدیل روحانی انسان است ، نبهرحال » انا الحق« 

 بسیار روشن و زیبا توضیح داده است:

رنيگ آتيييييش دارد اال آهيين است  آن منم خم خود انا الحق گفتن اسيت  

  ز آتشی می الفد و خامش وش است    رنگ آهن محيييو رنگ آتييش اسيت

کانچون به سرخی گشت همچون زر    پس انا النييار است الفيش بی زبيان 
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 گيویيد او مين آتشييم مين آتشييم شيد ز رنيگ و طبيع آتيش محتيشم

            آزمون کين دست را بير ميين بيزن آتشيم من گر تو را شيک است و ظن

ت مسيجود مالئيک ز اجتبيييييايهس آدميی چيون نور گیيرد از خييييييدا  

مسيجود کسيی کاو چيون مليکنیز  ه باشد جانيش از طغیان و شکييرست   

(1314مولوی،)                    

 شطح در الهي نامه -1-4

قتل حالج ، صوفیه برای آنکه اهل ظاهر و مردمان عادی که از درک معنای واقعی سخنان آنان ناتوانند ،  ی پس از ق یه 

؛ مجبور شدند دریافتها و سخنان خود را بطور غیر مستقیم و با شگردهای آنها را به کفر و بدعت و گمراهی متهم نسازند

زبان دیوانگان بود؛ به گونه ای که یکی از درخشان ترین  گوناگون بیان کنند؛ یکی از این شگردها ، گفتن سخن حق از

زندگی  .خردمندانی به ظاهر دیوانه که" نمان دیوانه عاقال  "یا  "عقالی مجانین"فصول ادبیات عرفانی اخنصاص یافت به 

هایشان چنان تأثیری ساده و بی ریای آنها ، شجاعت و گستاخی شان در بیان حق و دل انگیزی و نکته سنجی و بذله گویی 

بر مخاطب می گذاشتند که حتی پادشاهان مغرور را به گریه می انداختند و مردم نادان را بیدار می ساختند . این اندیشمندان 

منتقد برای اصالح جامعه ستم زده و غافل مجبور بودند برای حفظ جان خود ،از سپر جنون  بهره بگیرند تا فارغ از قید و 

بهلول  اجتماعی ، بدون ترس لب به اعتراض گشایند و در عین حال فرجامی مانند حالج ها نداشته باشند. بندهای شرعی و

ظاهرا از نخستین کسانی است که که به این لقب مفتخر شده و برخی از اهل نظر او را سرآمد دیوانگان فرزانه می دانند. 

ر امام و برای رهایی از دستگاه هارون الرشید خود را به جنون بهلول از شاگردان خاص امام جعفر صادق)ع( بوده و به دستو

 زده، حکایت های شیرین و روایتهای زیادی از بهلول در متون ادبی از جمله در آثار عطار نقل شده.

و  که به چشم خود بر سر دار شدن یار نزدیک خود را دیده بود ، » سال ها بعد از واقعه ی حالج زنده بود . شورنیز شبلی 

هیجان بی خردانه او سبب شد که از صدمه مخالفان در امان بماند ، و بتواند با شطحیات خویش قسمتی از اقوال و تعالیم 

صوفیانه حالج را همچنان نشر و دنبال کند . » خود شبلی در این مورد می گوید : من و حالج یک اعتقاد داشتیم . فقط 

 (1375)زرین کوب ،   او را به هالک افکند .«جنون من مایه ی نجاتم شد ، و عقل حالج 

 ماا. شیرین و متعيددی ازایين ميردان و زنيان پارسيای دنیياگریز نقل شده است های حکایت هرچند از دیر باز در ادبیات ما،

، بخصوص در الهی نامه از همه جا چشمگیر تر است  و آنگونه که خانم حسن آبادی نیشابوریر اطّآثار عح ور آنها در 

بیان داشته اند؛از نهصد حکایت در مثنویهای عطار، بیش از دویست حکایت مربوط به این عقالی مجانین می باشد که  

و ساده ارفان ریاکار ومردم غافل ات الهيی،حاکمان و نظام اجتماعی، عابدان وعرمقيد حيرف دل ميردم را در اعتيراض بيه 

  .(برزبان می راندند،)نک. مریم حسین آبادی،دیوانگان ، سخنگویان جامعه معترضدل 
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گستاخ "و "شوریده جان"،"مرد پر معانی"، "دیوانه "،"جانهای مجنون"در الهی نامه این گروه مجانین عقال با عناوین 

 معرفی شده اند. "دیوانه مرد آگاه"و  "درگاه 

 که در دین نیست او را هم نبردی      بدو گفتند اینجا هست مردی   

 (1387،گروهی مردمش دیوانه خوانند        گروهی کامل و مردانه دانند                )عطار

از اما عطار نه تنها از عقالی مجانین برای داستان پردازی های خود بهره می گیرد بلکه گاهی سخن حق را از زبان قمار ب

( بیان  59( و حتی ابلیس)ص 45(، گبر )ص 96(، پیرزن)ص 78(، غالم)ص 78(، مخنث)ص 77،( و قالش)ص125)ص

می کند؛ چنانچه صریحا می سراید: »ز ابلیس لعین مردی در آموز« یا : چه لعنت می کنی او را شب و روز          از او باری 

 مسلمانی درآموز

 

 روزبهان تاویل شطحیات حالج در آثار -4-2

:»  است که بقول زرین کوبروزبهان بقلی، معروف به شیخ شطّاح یا شطّاح فارس همانگونه که قبال اشاره کردیم،     

طریقت او در تصوّف مبتنی است بر عشق و مکاشفه وشطح در احوال روحانی او عشق اهمیّت بیشتری دارد در واقع رؤیاها 

   (1375، زرین کوب )     مظاهر آن است .« و مکاشفات و حتی شطحیّات او نیز ناشی از همین توجّه به عشق و

شيه   شيطح پردازانه اندی صيلی آن را هانری کربن  با تأیید جنبه  شيطّاح فارس ، درون مایه ا شيق  "و آثار  می داند ،  "شيطح ع

 (1385روزبهان بقلی ،)چه عشق ربّانی و چه عشق انسانی.« 

شيمار می آمده ؛ اماهرچند  شيطح امتیاز ویژه اولیاء ب شيتن  گفتن  شيف  "به نام  یکی از آثارششيیخ این لقب را بخاطر نو ک

به فارسيی  ترجمه کرده اسيت که در آن برای دفاع از حالج   "شيرح شيطحیّات  "عنوان خود آن را با که  گرفته، "االسيرار 

 ، به تأویل و تفسیر سخنان اومی پردازد .

 معرفي کتاب شرح شطحیّات -1-2-3

شيطحی  سيت، که دارایاشيرح  صيوفیان ا شيورانگیز و رمزی  شيامل گفتارهای  سيمت و  7ت  صيل در  546ق صيفحه می  748ف

 .باشد

ائمّه معرفت  "فصل اوّل پس ازمقدّمه ای در توصیف مقام و حال خود، بیان می کند که پس از مطالعه در کتابهای  شیخ در 

و تفاوت نظر آنان در مقامات، وقوف بر آن علم را مشکل دیده ، بخصوص زبان اهل سکر که در قالب شطحیّات است.لذا  "

ی شطحیّات مشایخ و شرح آنان بپردازد، ایشان این شرح را  به زبان تصمیم می گیرد؛ در مدتی که در فسا است به جمع آور

می نویسد و هنگام بازگشت به شیراز به در خواست عزیزی، خود  "منطق االسرار ببیان االنوار  "عربی در کتابی با عنوان 
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ش های جدیدی به یعنی همین کتاب ترجمه می کند.وی ضمن ترجمه بخ  " شرح شطحیّات "آن را به فارسی با عنوان 

 کتاب افزوده و حجم آن را سه برابرکرده است .

شييطحیّات با   سييتناد به آیات و احادیث به تعبیر و تأویل این  صييد دارد که با ا شييیخ بیان می کند ، ق  "همان گونه که خود 

 بپردازد تا از طعن دشمنان جاهل برهند :    "شرحی لطیف عجیب 

سيان برهان  »غیوران حق آواز دادند از بطنان  سيان از طعن این مفل شيکان انوار! ارواح مقدّ سيرار و ای م شياهد ا غیب که : ای 

صيورت  سيت آن را ب شيریعت و هر نکته ئی که مقرون حال سيتان بزبان اهل حقیقت و  شيور م شيقان و عبارت  شيطح عا ...رمز 

 علم و ادّله قرآن و حدیث شرحی لطیف عجیب بگوی .«   

 (12) همان ، ص                                                                                                                               

شيطح احادیث  سيیر  سيپس به بیان و تف شيروع می کند  شيطح حق  سيت بقول خود از  شيیخ برای این کار به عنوان مقدّمه نخ

و بخصوص  "شطحیّات  عاشقان  "ن را می آورد تا به هدف اصلیش که شرح پیامبر )ص( پرداخته و بعد شطح خلفا و تابعی

 شطحیّات حالّج است ، برسد خود روزبهان در این باره می گوید :

سييندی و ابو یزید کردم . از آن    شييقان بگفتم و ابتدا بکالم ابراهیم ابن ادهم و ابو علی  شييطحیّات عا شييرح  »...بعد از آن 

شيرح شيکل بود و غرض کتاب خود آن بود :  ابوالمغیث بآخر همه  سيه م سيه علم و هر  سيم بود در  سيه ق کردم، زیرا که آن 

 یکی اسانید غریب، دیگر الفاظ شطحیّات و دیگر شرح طواسین و آن قسم از همه مشکل تر بود.«  ) همان(

 

فصيل (،  15ل (، حصيری     ) فصي22فصيل(، شيبلی ) 31تن از عرفا از جمله: بایزید )  46شيطح عرفا، شيطحیّات  وی در بیان  

سييطی )  شييرح زیر می  13ابی بکر وا سييمت به  شييطحیات حالج در چهار ق شييرح  سييپس به بیان و  صييل ( ... را می آورد و  ف

 پردازد:

 شطحیّات حالج :            –

 الشطحفی فعل -4فی الطواسین                  -3فی الشطحیه           -  2فی الروایه             -1

 

 روایت از حالّج است. 22شامل  فصل، 22( 367تا  335) از صفحه  : فی الروایة-1

می آورد سپس طبق معمول با بیان را این بخش از کتاب، سخنان و بیشتر ترکیباتی ) وصفی و اضافی ( از قول حالج در   

نسبت به سایر  ،تفاوت که در تفسیر خود از سخنان حالجآیات یا احادیث مناسب به توجیه و تأویل آنها می پردازد، با این 

صوفیان عالوه بر تعبیرهای گوناگون، توضیح بیشتری در مورد آنها می دهد و همین تعابیر گوناگون، نشان دهنده عدم 

، "است تر تدرس این "یا  "واللّه اعلم"اطمینان روزبهان به این تأویالت خود است و حتّی گاهی با  آوردن عباراتی چون : 

  دهد. می نشان بیشتر را خود تردید "است صحیح این"
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شيييیخ  صيييل  8بيه یيک مورد کيه روایيت  "از کثیری بيه قلیلی اهيل فهم را قنياعيت کردیم  "برای نمونيه بيه قول خود   207در ف

 است ، اکتفا می کنیم :

ضيیاء مخمّر، ازصيورت کاینه، از  - سيبحانه و تعالی که گفت : » حسيین روایت کند از یاقوت احمر، از  شيهود، از حق  شيأن 

 أنا الحنّان و أنا المنّان و أنا الودود و بنده من آنست که محمود باشد بذکر من و اسم من و محبّت من ...«

و این صيحیح اسيت ؛ یا مشيتری ، یا قلب، یا شيفّه آدم ، یا زبان موسيی  –واللّه أعلم  –قال: بیاقوت احمر قرصيه شيمس خواهد 

سيلیمان ، یا سيکینه تابوت ، یا حجر أسيود . در حدیث اسيت که آن یک دانه یاقوت احمر اسيت  ، یا آتش ابراهیم ، یا خاتم 

از جنّت ؛ یا بحر نور در ملکوت ، یا کبریت احمر ، یا معدن یاقوت . ضيیاء مخمّر کرسيی اسيت ، واللّه أعلم ؛ یا ضيیاء عرش 

عالم را از آن بیافرید و آن صيحیح اسيت  –سيبحانه و تعالی  –د  که اللّه و این صيحیح اسيت . بصيورت کانه آن جوهر خواه

صييورت ق ييا و قدر که از افعال عرش بنعت  صييورت آدم ، یا  صييورت نفس ، یا  صييورت روح ، یا  صييورت کون ، یا  ؛یا 

عالم امر ، یا  عکس در مرآت کون می نماید .شأن مشهود مراد حق است از خلق ، یا لوح علم مکتوب ، یا کتاب سفره ، یا

هرکه متجلّی شيود بأسيما و نعوت ما ، و متابع شيود مصيطفی را  "روح کبری که فعل قدیم حق اسيت ، یعنی خبر حق گفت 

متخلّق. چون از کدورت ریاء وسيمعة خال  شيود  –علیه السيالم  –بخلق قدیم مسيتحسين شيد و بخلق سيیّد  –علیه السيالم  –

 و رحمت من او را از جوار حقّ و صلوات و رأفت 

سينی .«       ) همان ،  سينوا الح سيت. قال اللّه تعالی » للذین أح سينای حق بماند و آن رؤیت باقی او سيت؛ در ح او را کرامت ا

 (346ص 

 شطح از حالّج است . 45فصل، شامل  45(  453تا صفحه  373) از صفحه  فی الشطحیة : -2

حالّج می پردازد که بقول لویی ماسینیون » باید اذعان کرد که  معروف »انا الحق« در این قسمت روزبهان به تأویل شطح

 (1384،برای این شرح هیچ کس را شایسته تر از او نمی توان یافت .« )ماسینیون

،  39، 37، 32، 6،16، 4با همین م مون ولی با عبارتهای گوناگون در شطح  ، "انا الحق  "یعنیوف حالّج شطح معر این 

هم بیان گردیده است .در این عبارت، حالّج خود را اثر خدا می داند »  "طاسین الصفا  "کتاب ... نیز تکرار شده و در 41

 (  1360،بقلی)   . «"أنا الحق  "آن اثرم .  من گفتم : اگر او را نمی شناسند ، اثرش بشناسند ، من

در جای دیگر با تلمیح به داستان ح رت موسی )ع( و سخن گفتن خدا با او از طریق درخت، می گوید که : » مثل من مثل 

درخت  اگر "أنا الحق  "پیدا شد و از من  "انّی أنا اللّه  "آن شجره است « ... سپس روزبهان می گوید : » از آن] درخت [ 

                       بریدن روا نیست، پس کشتن و سوختن ما از چیست ؟ « 
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 (475)همان ،                                                                                                                            

گفت . از این  "إنی أنا  اللّه  "ام، زبانم موضع منادات حق است .از شجره  یعنی من شجره قدرت "أنا الحق  "... » در گفتن 

 (477. «     ) همان،  "أنا الحق  "شجره 

 برآیدو "أنا اللّه  "    عطار نیز در تذکره االولیاء در این باره می گوید: » مرا عجب آمد از کسی که روا دارد از درختی

 (1375) عطار:      برآید و حسین در میان نه .« "أنا الحق  "ه از حسین در میان نه، چرا روا نباشد ک درخت

شياره به جمله  ضيمن ا سيین ،  سيینیون در جای دیگر کتاب طوا حالّج می گوید : » به باور بقلی  این عبارت به  "أنا الحق  "ما

او نقطه تماس شيریعت  "موضيع شيریعت و حقیقت بود و محل نظر تجلّی بود  "معنای آن اسيت که حالّج برای معاصيرانش 

سيت و  و حقیقت بود ... چنین عباراتی هنگامی بر زبان سيیده ا سياس کند به حقیقت توحید ر شيود که اح عارف جاری می 

شييان از توحید  سييت که از زبان او می گوید  "متلون  "سييراپای شييد، در چنین لحظاتی ، این خداوند ا .«       "أنا الحق  "شييده با

 (1384،) ماسینیون 

حنبلی ، در پاسخ به سؤالی در مورد دو حکم متفاوت عبدالقادر گیالنی، واعظ بزرگ ماسینیون در جای دیگر می نویسد:» 

و برای حالّج تأیید را به دنبال داشت می گوید : »چون منظور حالّج از این کالم  "طرد  "که برای ابلیس  "أنا  "برای واژه 

 (235،  همان)  خویش می اندیشید .«  "من  "خویش نبود ، در حالی که ابلیس با ادای آن تنها به بقای  "من  "جز فنای 

 

 طاسین 11  -فصل 20 -( 541تا  454از صفحه فی شرح کتاب الطواسین)  -3  

، شرح طواسین حالّج می باشد که روزبهان  به شرح و تفسیر آنها پرداخته و شامل شرح شطحیاتمهم ترین قسمت کتاب 

،طاسین الدایره، طاسین النقطه، طاسین االزل  طاسین می باشد که عبارتنداز : طاسین السراج، طاسین الفهم، طاسین الصفا 11

 طاسین اسرار فی التوحید، طاسین التنزیه و بستان المعرفه. و االلتباس، طاسین المشیئه، طاسین التوحید،

 "آن است که در آغاز  سوره های قر مقطعه حروف از حرف دو "س" و "ط":  است " سین – طا "کلمه طواسین جمع 

شطحیات آمده، حروف یاد شده ، نماد دو واژه  456آمده . به عقیده حالّج که در ص  "سوره قص   شعرا ، سوره نمل ،

آخر طواسین ، نماد  "ن"نماد سنای ابد است و  "س"، نماد واژه طهارت و  "ط"اند که با این حروف شروع می شوند : 

 نوال است ، موهبتی که حقیقت حق به ارواح و اجساد می دمد.

ن در آغاز تفسیر خود از طاسین چنین می نویسد : » ...حدیث طواسین نامی چند است که ) آن را ( در فصلی شیخ روزبها

چند نهاده است از حقایق مبهم ... جمله این اسامی، در تأویل معانی ، رموز است از خاطر ربّانی بخواطر روحانی و آن سنّت 

 الهی است در حروف تهجّی و آن جمله اسرار است.«
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 (1360) روزبهان بقلی،                                                                                                                     

حالّج بچشم می خورد ، استفاده از اشکال هندسی و حروف نمادین است  "طواسین  "یکی از نکته های جالبی که در  -   

که برای بیان احوال و دریافتهای درونی و باطنی خویش )که البته غیر قابل توصیفند ( و این کار پس از او مورد تقلید عرفا 

اسینیون در این باره می نویسد : »اوّلین ظهور نمودارهای هندسی که حالّج در جای چنانچه م .و صوفیان دیگر قرار می گیرد

جای طواسین برای تلخی  تعاریف عرفانی خویش بکار می گیرد ؛ پس از حالّج به شیوه های متفاوت اشاعه یافت . از 

ا ابوالخیر السویدی ) متوفی ، سپس در مکتب جدید ابن عربی ت "النقط و الدوایر  " در کتاب جمله توسط نویسندگان

 ( 1384 ،)ماسینیون   ."قاب قوسین  "( در تفسیر ) صلوه المشیشه( و نمادینه کردن آن در 1200/1788

سيین او در آثار خود مطالبی را گنجانده  صيوفیان بزرگ پس از حالّج ، از طوا سيپس به بیان مواردی می پردازد که عرفا و 

، فرازهایی  57سوره  5و  3زمینه تنزیه توحید باید گفت که سلمی در تفسیر خویش از آیات اند ، از جمله می نویسد : »در 

 ( 242را شرح داده است .« ) همان، ص  "طاسین  "از حالّج را شاهد گرفته و در آن نظریه 

ی داند واشتباه اهل شیخ روزبهان در آثارش پیوسته با حلول مخالفت می کند و در دفاع از حالّج نیز او را از حلولیان نم

 بغداد را در قتل او موجب سقوط بغداد و کشتن خلیفه می داند: وی در شرح طاسین 

 

بدین اشارت نفی حلول است از نفس  –رحمة اللّه علیه  –می گوید : » توحید ذات بود . مقصود او  540التنزیه صفحه 

اد قدم از حدوث چنین باشد حال وی درین معنی چون خویش و اظهار انکار بر حلولیان . چون حلولی باشد آنک در افر

حال انبیا و صدّیقان باشد ، مقدّس از تشبیه و تمثیل و کیفیّت و حلول گفتن ؛ اهل بغداد بی حقّش کشتند . جزا بیافتند بقتل 

 ( 1360خلیفه و غرق بغداد بدجله . بدین جمله خبر داده بود حسین بن منصور.«  ) روزبهان بقلی،

به خواب یا رؤیای خود اشياره می کند که در آن حالّج را می بیند   543پس از بیان و شيرح طواسيین حالّج در صيفحه وی 

 که  او را ستایش می کند واز شرح طواسین او راضی است.

 

 فصل(22فصولی  در توصیف حال و مقام و مناجات خود شیخ  می باشد. ) -3-1

سيبک کلّی   شيد و بر خالف  سيبکی کامالً متفاوت می با شيده ، به  شيطحیّات عرفا بیان  صيول که بطورپراکنده در بین  این ف

  کتاب که مرسل است ؛ یاد آور سبک عبهر العاشقین شیخ است که به نثری فنّی و ادیبانه و پیچیده می باشد.
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صيييوفه الروزبهانیه«-3-2 سييياله نکت المت سيييیر روزبهان بقلی د:» ر شيييطحیات خویش به تعریف و تف شيييرح  ر پایان کتاب 

اصيطالحات عرفانی با نام » رسياله نکت المتصيوفه الروزبهانیه« می پردازد ،این رسياله در خاتمه کتاب شيرح شيطحیات شيیخ 

صييفحه سييت.  632 – 545از  سييیار دقیق تر و برتر از فرهنگ هجویری ) متوفی آمده ا سييینیون :»ب ييييي (، ابن 466و بقول ما  ه

 (1384،هي ( است .« ) ماسینییون 816هي( و جرجانی ) متوفی  730هي ( ، عبد الرزاق کاشی ) متوفی  637عربی) متوفی 

 

 تأويل اعمال برخي از صوفیان( )فعل شطح  -4-3

عرفایی که اهل سُکر هستند عالوه بر بیان شطحیات که درک آن برای عوام مشکل است، در عمل نیز کارهایی انجام می 

 در واقع فعل شطح نیز نوعی زبان است که معنی و پیامدهند که عرف جامعه نمی پذیرد که در اصطالح فعل شطح گویند؛ 

 هان و عطار نیز به آنها اشاره شده است:که در آثار روزب عارف را یصورت عملی نشان می دهد،

 نمونه فعل شطح عطار -4-3-1

به زندان می اندازند پس از  .نشان می داد شوری که و وجد خاطر به را که می کند نقل را حکایتی شبلی درباره عطار

می  آنان هستید؟ کسی چه : شما پرسد آنها می شبلی از زندان می روند؛  مالقات او به برای دوستانش از گروهی چندی

  به آنان امتحان برای شبلی .هستیم تو دوستان از ما گویندکه

 صادق دوستی راستی به اگرشما :می گوید ایشان به شبلی سپس سنگ پرتاب می کند؛ آنها هم فرار می کنند؛ سویشان

  .نمی کردید فرار دوست  زخم از هرگز بودید،

 که ای جمله بهم کذاب و گمراه                      زبان بگشاد شبلی گفت آنگاه

 نبودید ای خسیسان پاک دامن                   چو الف از دوستیتان بود با من

  که زخم او نه رحم اوست آخر؟                     که بگریزد ز زخم دوست آخر

 را توفیق واین شد دوست زخم خریدار که است صادق عاشقی ابلیس که می گیرد نتیجه داستان این از ادامه عطار در

 لعنت را او روز و و شب نه یادبگیریم، را واقعی مسلمانی او از است بهتر پس .باشد پادشاه ح ور در همیشه که دارد

 :کنیم

 ولی از زخم او صد مرهم آمیخت             چو زخم دوست دید ابلیس نگریخت

 که تا آن زخم او ماند تمامت                قیامتز حق زان مهل جست او تا 

 که گر او زخم بر جان زد نکو زد                    بجان بپذیر هر زخمی که او زد

 بصد جان زخم را گردی خریدار                      اگر یک ذره عشق آید پدیدار

 طاعت نرخ آنستهزاران ساله                    تو پنداری که زخمش رایگانست

 بهای لعنت یک ساعتش بود                    هزاران ساله گر چه طاعتش بود
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 اگر گویند توما را نشائی                         قوی شایسته باشی در جدائی

 زمانی ترک کن تلبیس بشنو                                    عزیزا قصه ابلیس بشنو

 همیشه در ح ور پادشاه است                      ن راهستاگر چه رانده و ملعو

 (62، 1387)عطار:   ز او باری مسلمانی در آموز                چو لعنت می کنی او را شب و روز

 

نمونه دیگر فعل شطح را در حکایت دیوانه ای که در نماز جماعت صدای گاو از خود در می آورد و چون به او  -

 اعتراض می کنند علتش را در بی توجهی و ح ور قلب نداشتن امام جماعت در نماز بیان می کند: 

 زینکردی هیچ جز تنها نما                       یکی دیوانه بود از اهل رازی 

 که تا آمد بجمعه در جماعت                         کسی آورد بسیاری شفاعت

 همی آن غُر نُبیدن کرد آغاز                    امام القصّه چون برداشت آواز

 که جانت در نماز از حق نترسید                    کسی بعد از نماز از وی بپرسید

 سرت باید بریدن چون سر شمع                 که بانگ گاو کردی بر سر جمع؟

 بدو چون اقتدای من روا بود                     چنین گفت او امامم پیشوا بود

 شنید اوز من هم بانگِ گاوی می                 خرید اوچو در الحمد گاوی می

 کنم نیزکند من میمیهر آنچ او                   چو او را پیش رو کردم بهر چیز

 سؤالش کرد ازان حالت بتفصیل               کسی پیش خطیب آمد بتعجیل

 

 دهی مِلکست جائی دور دستم               خطیبش گفت چون تکبیر بستم

 بخاطر اندر آمد گاو دِه باز           چو در الحمد خواندن کردم آغاز

 (1387) عطار،  شنیدمکه از پس بانگ گاوی می                   خریدمندارم گاو گاوی می

 

» گویند : ابراهیم اعرج امام جامع شیراز بود. تقریبا همین م مون را روزبهان در باره ابراهیم اعوج بیان می کند:-4-3-2

هر دو دست بر زمین فرو نهاد و پای در هوا کرد  ؛روزی با جماعت نماز کرد . بخاطرش بگذشت که تو امام جامع شیرازی

 و در صف اوّل به هر دو دست برفت؛ مردمان بخندیدند؛ بعد از آن امامت نکرد. «

شیخ علّت آن کار را مبارزه با ریا می داند و در توجیه آن می گوید : » این فعل مالمتیان است، که به فعلی مجهول از دل 

 (1360ا از پی خود باز کنند...«    )بقلی، دفع وسوسه ریا کنند و خلق ر
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 .دید توان می را " شطح فعل " شیخ بقول یا نمونه ازاین دیگری موارد 330 ، 327 ، 321، 261 ، 258، 156در صفحات 

 

 :نتیجه گیری

 :بحث

عرفان و  خیدر تار یریانکار ناپذ ریمحاکمه و قتل او تأث یو بخصوص ماجرا زیظهور حالج با شطح و سخنان اسرار آم

و مخالفت با او پرداختند و برعکس  یاز عرفا و متشرعان سرسختانه به دشمن یکه گروه ای تصوف گذاشت به گونه

با حالج موجب  یو دشمن یدوست نیکردند و هم یاز او طرفدار انهو حافظ و ...، شجاع یچون مولو یهواداران مشهور

و  هیدر توج ایو  ریتکف یکه هر گروه در ردّ نظرات و حت ی؛بگونه ا دهیمربوط به عرفان گرد مباحث شترینشر و توسعه ب

طرفداران حالج دو تن  انیم ازسروده اند؛  یگذار ریو تأث بایاو کتابها و مقاله ها نوشته و اشعار ز یپرست کتایو اثبات  لیتأو

که با ،ی؛ از خراسان بزرگ عطار و از فارس شکوهمند روزبهان بقل میا دهینام آور را از دو قطب عرفان  برگز یاز عرفا

 یم ادی یاهلل « به بزرگ لیسب یف لیمعاصر هم بودند؛ عطار در تمام آثار منثورو منظوم خود آز آن » قت بایتقر یاختالف اندک

سخنان شطح  وانگانیاز زبان د یخاص یمانند حالج با شگرد هنر یحت دهد و یخود را به حالج نشان م یفتگیکند و ش

قبل از عطار در آثارش،  یمعروف به شطّاح فارس هم حت ،یکند؛ روزبهان بقل یم انینامه « ب یرا بخصوص در» اله یزیآم

نه تنها در تمام آثار   خیعالقه و ارادت سبب شده که ش نیکند ا یارادت و پیروی خود را به حالّج و شیوه او بارها مطرح م

توجیه  یرا برا یبه فارس اتیو شرح شطح یمنطق االسرار به عرب یکتابها یخود به حالج و سخنان او اشاره کند؛ بلکه حت

از طواسین حالّج  یدشطاح گردد. او حتّی به تقل خیعلت معروف به ش نیو به هم سد؛یحالج  بنو رسخنانیسو تأویل و تف

 .میآنها پرداخت یمقاله به بررس نیرا به عربی می نویسد.که در ا "یواسین  "،کتاب 

از منابع  ینوشته شده که  از برخ یادیز یو حالج، بطور جداگانه کتابها و مقاله ها ی، روزبهان بقل یشابوریباره عطار ن در

 یها شهیکه  آثار و اند یمقاله ا ایحال تاکنون کتاب  نیا م؛بایاز آنها بهره گرفته ا زیمقاله ن نیمعتبر آنها با ذکر منبع در ا

 اینگاشته نشده مانند این مقاله آنان از حالج بپردازد،  دفاع یکرده و به چگونگ یدو عارف بزرگ را در کنار هم بررس نیا

 .ام دهیمن ند

 :شنهادیپ

 تیهدا یادیبان و عارفان ما برا یها هیاست که در آن نظرات و توص یو انسان ینیاز معارف د یبزرگ نهیگنج یفارس اتیادب

 یآثار را بدقت بازنگر نیا یماست، کاف اریدر اخت یارزشمند، به آسان یفاضله، همچون گوهرها نهیمد یبسو یجامعه بشر

 انیم وندیزیرا پ م،یو آرامش باش یسرشار از معنویت ، دوست ییایتا شاهد دن میاده کنیدستور ها را در عمل پ نینموده و ا

 یگریاز رهگذر د کیو هر  ابدییم زین یپژوهرنگ عرفان ،یادب قاتیاز تحق یو عرفان چندان است که بخش مهم اتیادب

 یها افتیها و در شهیاند انیب یبرا یا لهیبه عنوان وس یاز نظم و نثر ادب فارس هی. ؛هرچند عرفا و صوفشودیشناخته م
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 آسمانی بلند و مفاهیم معانی و رساندن ادا کردن قادر به زبان خود بهره برده اند اما  معتقدند که یو مکاشفات روحان یمعنو

کالم  تیظرف شیافزا ی؛پس براکلمات را ندارند نیجز بکار بردن هم یآنان نیست، اما چاره ا یدرون یافتهایدر فیو توص

از  یاریساختند، آنگونه که بس لی... سخنان خود را رمز گونه و قابل تأوو مجاز ،شطح و هامیو استعاره و ا هی،باکاربرد تشب

آن سخنان نوشته اند ،پس برای درک دریافتهای درونی عرفا و معانی کلمات آنان  ریکتابها در شرح و تفس بان،یو اد دانیمر

دریافتهای سطحی و شخصی از الزم است سخنان شان از دیدگاههای مختلف و تأویل های اهل نظر بررسی شود و تنها به 

 تا بقول حافظ به اسرار آنها پی ببریم.آن سخنان اکتفا نکرد.
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