 ‐ 21379ﺣﻼج ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال
ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﮐﯿﺴﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﭼﻪ ﺟﺎﯾﺎﻫ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺣﻼج ﻫﻤﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﻪاش اﺑﻮﻣﻐﯿﺚ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺖ.
او در واﺳﻂ ـ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﻮﺷﺘﺮ ـ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮوﻫ از ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮی و ﺟﻨﯿﺪ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮری
و دﯾﺮان ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻪ و ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺟﺎدوﮔﺮی آﻣﻮﺧﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ
و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ وی در ﻫﻨﺪ ﺳﺎﺣﺮی آﻣﻮﺧﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮدﺳﺘ و ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻞ از اﯾﻦ رو ﻓﺮﯾﺐ او را
ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ او از اوﻟﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
وی ﻧﺰد ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮاواﻧ دارد و ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ
اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و ﺳﺨﻨ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ.
ﺣﻼج ﺑﻪ ﺳﺎل  ۳۰۹ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻗﺮار او و ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻗﺮار ﻧﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﻗﻪ،
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧ از ﺳﺨﻨﺎن اوﺳﺖ:
 ‐۱او ﻣﺪﻋ ﻧﺒﻮت ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ و ادﻋﺎی اﻟﻮﻫﯿﺖ ﮐﺮد و ﻣﮔﻔﺖ :اﻧﺎ اﻟﻪ )ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﻢ( .و ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮزﻧﺪش را اﻣﺮ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺳﺠﺪه ﺑﺮد؛ او ﮔﻔﺖ :ﺳﺠﺪه ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾ در آﺳﻤﺎن و ﺧﺪاﯾ در زﻣﯿﻦ.
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۲ـ او ادﻋﺎی ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد ﻣﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ در وی ﺣﻠﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ و او و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل از
آﻧﭽﻪ او ﻣﮔﻮﯾﺪ واﻻ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺣﻼج ﻧﺰد ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺪ زﯾﺮا ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎور آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻠﻮل اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﯿﺴ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ ﺣﻠﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ﺣﻼج ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن از ﻻﻫﻮت و ﻧﺎﺳﻮت
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻦ أﻇﻬﺮ ﻧﺎﺳﻮﺗﻪ
ﺛﻢ ﺑﺪا ﻓ ﺧﻠﻘﻪ ﻇﺎﻫﺮا

ﺳﺮ ﻻﻫﻮﺗﻪ اﻟﺜﺎﻗﺐ
ﻓ ﺻﻮرة اﻵﮐﻞ واﻟﺸﺎرب

ﯾﻌﻨ :ﻣﻨﺰه اﺳﺖ آﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﻮت ﺧﻮد )ﯾﻌﻨ ﺟﺴﻢ زﻣﯿﻨ ﺧﻮد( ﺳﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻻﻫﻮﺗﺶ را ﻧﺸﺎن داد ،ﺳﭙﺲ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻘﺶ در
ﺻﻮرت ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮرد و ﻣآﺷﺎﻣﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ!
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺧﻔﯿﻒ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺣﻼج اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎدش اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
۳ـ ﺑﺎری ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎری آﯾﻪای از ﻗﺮآن را ﻣﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ.
۴ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎر او:
ﻋﻘَﺪَ اﻟﺨﻼﺋﻖ ﻓ اﻹﻟﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪا

وأﻧﺎ اﻋﺘﻘﺪت ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺪوه

ﯾﻌﻨ :ﺧﻼﯾﻖ درﺑﺎرۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﺑﺎور دارم!
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف و اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﻔﺮی ﮐﻪ دﯾﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﮔﻤﺮاه ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی ﺗﻨﺎﻗﻀ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻘﻞ درﺳﺘ آن را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﯾ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮک؟!
۵ـ وی ﺳﺨﻨﺎﻧ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ارﮐﺎن اﺳﻼم و ﻣﺒﺎﻧ ﺑﺰرگ آن ﯾﻌﻨ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و روزه و ﺣﺞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣداﻧﺪ.
۶ـ او ادﻋﺎ ﻣﮐﺮد ارواح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺑﺪن ﯾﺎران و ﺷﺎﮔﺮدان وی وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾ از آﻧﺎن ﻣﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻧﻮح ﻫﺴﺘ و ﺑﻪ دﯾﺮی
ﻣﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﻮﺳﺎﯾ و ﺑﻪ دﯾﺮی ﻣﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﺤﻤﺪی!
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۷ـ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺳ روز ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺸﺖ! اﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺸﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و دﯾﺮ ادﻋﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی دوران ﺑﺮ ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﯾﻖ ﺑﻮدﻧﺶ اﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در ﺳﺎل ۳۰۹
ﻫﺠﺮی در ﺑﻐﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن او را ﻧﻮﻫﺶ ﮐﺮده و اﯾﻦ را ﮐﻪ او از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧ ﮐﻪ او را ﻧﻮﻫﯿﺪ
ﺟﻨﯿﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﯿﺮی در رﺳﺎﻟﻪاش ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮده از وی ﻧﺎم ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ او ﺗﻼش ﮐﺮد و ﻣﺠﻠﺴ ﺑﺮای ﺣﻢ ﺑﺮ او ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و ﺣﻢ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ او ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاش ﺑﻮد داد ،ﻗﺎﺿ
اﺑﻮﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺎﻟ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ او را ﺳﺘﻮده و ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ
اﺣﺎم او ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج اﺳﺖ )اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﻬﺎﯾﺔ.(۱۷۲ /۱۱ :
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺣﻼج و ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﺮ و ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﺗﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد و دﯾﺮ ﺳﺨﻨﺎن اﻫﻞ زﻧﺪﻗﻪ و اﻟﺤﺎد ﮐﺸﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﮐﻪ :اﻧﺎ اﻟﻪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاﯾ در زﻣﯿﻦ… ﺣﻼج ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرق ﻋﺎدت و اﻧﻮاﻋ از
ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو اﻧﺠﺎم ﻣداد و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ در ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﻪ او ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻣﯿﺎن اﻣﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺧﺘﻼﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺨﻦ از ﺣﻠﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺸﺮ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و اﯾﻨﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ… ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺴ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺒﺎح اﻟﺪم اﺳﺖ و ﺣﻼج ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۴۸۰ /۲ :
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺴ را ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻼج را ﺑﻪ ﻧﯿ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻪ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﻪ از
ﻣﺸﺎﯾﺦ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧ درﺑﺎرۀ او ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا از اﻣﺮ او آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۴۸۳ /۲ :
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ،اﺛﺮ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ) ۱۱۲ /۸ـ  ،(۱۴۱اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ اﺑﻦ ﺟﻮزی ) ۲۰۱ /۱۳ـ  ،(۲۰۶ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ذﻫﺒ ۳۱۳ /۱۴) ـ
 (۳۵۴و اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﻬﺎﯾﺔ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۱۳۲ /۱۱ـ .(۱۴۴
و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺘﺮ ﺑﻪ راه درﺳﺖ اﺳﺖ.
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