
 

 

 الدین بلخیشیدایی الهوتی در مثنوی موالنا جالل

ستان، حد تاکاستادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسالمی وا هاتف سیاهکوهیان،

 تاکستان، ایران

 چکیده 

ار برخورد االییبحکایات مربوط به عقالی مجانین در ادبیات عرفانی فارسی از بسامد تقریباً 

 الب چندقان در نام و نشبا رویکردی غیرتاریخی و غالباً به صورت بیاست. موالنا در مثنوی 

بان گیری زکند. به کارهای رفتاری و فکری این طایفه را بیان میحکایت عامیانه خصیصه

ردی و حوال فاهای متعدد از سوی موالنا در بازشناسی و تبیین رفتارها و سمبلیک و تمثیل

نندگان های ناپیدای شخصیت آنها را برای خواسویهاجتماعی این طایفه تا حد زیادی 

د. دهمی ف نشانسازد و تمایز جنون آنها را با جنون معمولی در ابعاد مختلمثنوی آشکار می

نشانة  وفرین آموالنا با نگاهی عرفانی جنون این طایفه را حاصل فرستادن عقل به سوی عقل

 فتارهایبیین رتداند. وی در ی مقام والیت میاهلل دانسته و آنها را داراانقطاع از ماسوی

را  انه آنانستیزی آنها، جنون آگاهاین طایفه ضمن اشاره به هنجارشکنی و عرف اجتماعی

اند. در دمی ابزاری برای اعتراض در برابر عادات فراگیر جامعه و مبارزه با ارباب قدرت

 رفانیعاجتماعی، اخالقی و  مجموع در حکایات مثنوی جنون عقالءالمجانین در سه بعد

ون قابل تبیین است. مقالة حاضر به روش توصیفی به بررسی و بازشناسی مفهوم جن

 صوفیانه در مثنوی پرداخته است. 

 ها: تصوّف، مثنوی معنوی، جنون الهوتی، موالنا.کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مقدمه

ختلف مو اندیشمندان از روزگاران کهن مورد توجه نویسندگان  موضوع جنون و دیوانگی

ای چون انهة دیوعطّار گرفته تا شوالی جهان بوده و در ادبیات شرق و غرب از دیوانگان الهی

-انی داستکیشوت که سروانتس نام او را جاودانه ساخته، دیوانگی و جنون سوژة اصلدُن

ه، لسففهای نویسندگان بزرگ بوده است. امروزه دیوانگی در جهان غرب موضوع پردازی

وری، نک: دوسی)است؛ اهمیت این موضوع نزد نقاشان سوررئالیست ادبیات و هنر قرار گرفته 

من که (، و همچنین تالش فیلسوفانی چون میشل فوکو، و منتقدانی چون گُلد56: 1385

ز اهمیت ا(، همگی نشان 289: 1371اند )گُلدمن، جنون را موضوع کار خویش قرار داده

 ت بازنگری در باب آن در دنیای جدید دارد. این موضوع  و ضرور

های ایون و فایدروس دربارة از میان اندیشمندان کهن، افالطون در یونان باستان در رساله

ارتباط جنون با تمنّای روح انسان برای بازگشت به عالم ُقدس و مشاهدة زیبایی مطلق در 

: 1380دازی کرده است )نک: افالطون،پرآن عالم و نیز ارتباط جنون با الهام شاعرانه نظریه

المجانین ضمن ق( در عقالء 406(. در متون اسالمی ابوالقاسم نیشابوری )وفات 1238: 3ج

معرفی افراد زیادی از این طایفه به طور مفصل به تعریف و تحلیل مفهوم جنون و اقسام و 

الصفوه احتمااًل با هایی از صفهجوزی نیز در بخشمعانی متنوع آن پرداخته است. ابن

تاثیرپذیری از نیشابوری به احوال و اقوال عقالی مجانین پرداخته و آنان را در شمار اولیاء 

وچهارم فتوحات عربی در باب چهلبن. همچنین ا1الهی و برگزیدگان دین دانسته است

ة ظرائف مکیّه جنون این طایفه را با وحی نبوی مقایسه کرده و مطالب قابل تأملی را دربار

 (.  78-101، 2: ج1975عربی، احوال آنها آورده است )نک: ابن

، «عقالی مجانین»اند؛ های مختلفی خوانده شدهدیوانگان الهی در ادبیات عرفانی با نام

، «شوریده»هایی مانند از جملة آنهاست. عّطار، آنها را با نام« الحقمجانینُ»، «بهالیل»

القضاه جنون این سالکان راه نامسلوک را است. عینخوانده  «بیدل»و « آشفته»، «سرگشته»

دیوانگان جمال »و « مغلوبان و متحیران»ناشی از غلبة حال بر آنها دانسته و آنها را 

                                                           
1 ، 120، 113 /3؛ ج 293، 292،  288،290، 112/ 2الصفوه: ج. برای اطالع بیشتر رجوع شود به صفه 

264،312،313،  265، 223،  222، 45،  44، 39، 38، 34، 33/ 4؛ ج 123، 122، 121،12  



 
عربی به (. ابن352-4: 3،ج 34: 2، ج 74: 1: ج1373القضاه، نامد )نک: عینمی« معشوق

نامد و گاه می« بهالیل»و دیوانگان الهی را « لَهبَهلَ»، جنون صوفیانه را «بُهلول»اعتبار نام 

برد )نک: درباره آنها به کار می« اهللالرّجال من اهل»و « اصحاب عقول بالعقول»عناوین 

-التّوحید، حدیقه(. در متون متقدم صوفیه نظیر اسرار78-101: 2: ج1975عربی، ابن

های عرفانی عطّار، و به ویژه مثنویالقضاه همدانی های عینالمحجوب، نامهالحقیقه، کشف

 دربارة اقوال و احوال این طایفه به طور مفصل نکات عمیق و قابل تأملی بیان شده است. 

( و 39: 1369کوبگروهی از این طایفه از پیشگامان قافله مجذوبان تّلقی شده )نک: زرین

قابل  استاندر یونان بگری و ترک سالمت با احوال کلبیّون گروه دیگر که از حیث الابالی

: غنی، ند )نکااند، به جریان قلندریّه و به ویژه مالمتیّه در خراسان منتسب شدهمقایسه

ه ین طایف(. از جمله کسانی که نامشان در متون متقدم صوفیه در زمره ا187: 1: ج1375

ک: سی )ن(، معشوق طو62: 1978توان از اُویس قرنی )نک: نیشابوری، ذکر شده است، می

( و 25-1367:24(، لقمان سرخسی )نک به: محمد بن منور65-66: 1367، منوربنمحمد

؛ 50: 1944؛ سراج،146و  86: 1367؛ قشیری53: 4، ج1366شبلی )نک: غزّالی 

: 1362؛ انصاری هروی، 536 -554: 1374؛ عطار نیشابوری، 190–197: 1380هجویری

دون موالً بو مع کایات این طایفه با رویکرد غیرتاریخی( نام برد. در مثنوی موالنا نیز ح39

های انداست نام و نشان ذکر شده است و احتماالً اصل این حکایات  از روایات عامیانه و

(. 317، 1: ج1373کوب، گویان معابر در روزگاران کهن اخذ شده است )زرینمشهور قصه

کایت حر چند جویی  جنون صوفیانه دمتموالنا در دفتر دوم  مثنوی با تأکید بر جنبه مال

سیر و تف های متنوعمتوالی خصوصیات و مراتب معنوی دیوانگان الهی را همراه با تمثیل

 نسبتًا مبسوط شرح کرده است. 

  پژوهش پیشینة

دربارة عقالءالمجانین و جنون صوفیانه در ادبیات فارسی مقاالت متعددی نگاشته شده است. 

توجهی را تحت عنوان ای جان در گفتاری روشمند و عالمانه بخش قابلهلموت ریتر در دری

های عطار در باب دیوانگان اختصاص به تحلیل و بررسی حکایت« گستاخی دیوانگان با خدا»

داده و گفتگوی دیوانگان با خدا را در این حکایات با لحن مُلحدانه افرادی مانند خیّام، 

-(. زرین237-269: 2، ج1377یسه کرده است )نک: ریتر راوندی مقاابوالعال معرّی و ابن

کوب در دنبالة جستجو در تصوّف در بخش نقد صوفی، جایگاه عقالءالمجانین را در تصوف، 



 
از یک سو به عنوان خواص اولیای الهی و مستوران قباب عّزت، و از سوی دیگر به عنوان 

(. نصراهلل 39-47: 1376کوب، نسخنگویان جناح معترض مورد توجه قرار داده است )زری

با « های عطّارحکمت دیوانگان در مثنوی»( در بوی جان در مقالة 1372پورجوادی )

شناسی و خداشناسی گزارش و تحلیل چندین حکایت از دیوانگان عطار، ضمن بیان انسان

عرفانی آنها، به شکل مبسوطی حکمت سیاسی این طایفه را با نقل حکایاتی در خصوص 

فروشی وهش غرور و خودبینی پادشاهان و سالطین و همچنین تقبیح ریاکاری و دیننک

شناسی اندرزپذیری و رابطة آن با روش وعظ دیوانگان در اصحاب دیانت بیان کرده و روان

-71: 1372حکایات عطار را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است )پورجوادی، 

احوال و اقوال عرفانی « شیخ محمد طوسی»تادان او در مقالة القضاه و اس(. همو در عین36

و ظرائف توحیدی شیخ محمد طوسی، از مشاهیر عقالءالمجانین، را در آثار عطار مورد 

 (. 67- 82: 1374بازخوانی و تفسیر قرار داده است )نک: پورجوادی، 

های عرفانی جنبه( در مقدمه کتاب دیدار با سیمرغ ضمن اشاره به 1382پورنامداریان )

جنون در شخصیت مجذوبان و دیوانگان در حکایات عطار و بیان رابطة جنون با مقام حیرت 

و فنا در عرفان، آشفتگی حال مجذوبان و دیوانگان در حکایات عطار را تجسم شکاکیت و 

ای از تزلزل ایمان و تالطم درونی و نیز افشا اعتراض عطار در برابر نظام خلقت و نشانه

بار عصر وی دانسته است )نک: ننده تأثرات روحی آنها در برابر حوادث تلخ و مصیبتک

شطح عارف و گستاخی دیوانه در »( در مقالة 1386(. مدرسی )5-15: 1382پورنامداریان، 

شناسی شطح در چند اثر متقدم صوفیه و بیان سیر ضمن اصطالح« های عطارمثنوی

نما در آثار عطار، از یک سو نوعی تعارف عاقالِن دیوانهتاریخی آن، سخنان گستاخانه و نام

شطح ناشی از وصول آنان به مرتبه فنا، و از سوی دیگر ترجمان شخصیت نهفته عطار 

-105: 1386محسوب شده که ناظر بر نقد ارباب قدرت و اصحاب دیانت است )مدرسی، 

وانگان دانا بر پایه حکایات کارکرد سیاسی و اجتماعی دی»( در مقالة 1392فر )کاظمی(. 84

های اراسموس، ( پس از مرور دیدگاه83-104: 1392فر، )کاظمی« های عطارمثنوی

شناسی جنون و  تبیین کارکرد آن به عنوان باختین و فوکو دربارة پدیدة جنون، با بیان گونه

ن از نوعی پناهگاه اندیشمندان در جوامع استبداد زده، و با تأکید بر برخورداری دیوانگا

های منتقدانه، در مورد شیوة ارتباط انسان با جامعه و آزادی درونی و بیرونی در بیان دیدگاه



 
های سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا در آثار عطار، نهاد قدرت، ضمن تحلیل تفصیلی کنش

 ست.های کارکردی رفتار دیوانگان در آثار باختین و اراسموس و عطار را بیان کرده اشباهت

های نویمطالعة گفتارهای شخصیت دیوانگان در مث»( در مقاله 1394علیزاده و محمدی )

ی و ی زبانهاپس از اشاره به انواع رابطه و شیوه« عطار بر اساس رابطة آنان با مخاطب

 پایگی،شناختی و تعریف رابطة همپایگی و ناهمگفتاری و کارکرد آنها از منظر زبان

ان دا )زبزدایی از پادشاهان( و خر تخاطب با ارباب قدرت )قدرتگفتارهای دیوانگان د

ل قرار و تحلی فرادستی مورد تجزیه صمیمانه با خدا( را به عنوان دو نوع مخاطب ناهمپایه

( در 1385بخش )آبادی و الهام(. حسین119-146: 1394اند )علیزاده و محمدی، داده

 اریخی وضمن بیان علل ت« معه در عصر عطاردیوانگان سخنگویان جناح معترض جا»مقالة 

ن وریدگاترین بعد شخصیت مجذوبان و شاجتماعی ظهور عقالی مجانین در عصر عطار، مهم

 اکمان وحرانه در آثار عطار را اعتراض و انتقاد اجتماعی و نگاه تیزبین آنها در نقد جسو

ا ذکر بعطار  هایدر حکایت های دیوانگان راپیشوایان دینی جامعه دانسته و انواع اعتراض

(. آثار 71-102:  1385بخش، آبادی و الهاماند )حسینبندی کردههای متعدد طبقهنمونه

برای  ستند وهای علمی ارزشمند و تحقیقاتی روشمند هیاد شده اگرچه عمدتاً دارای تحلیل

ات ن تحقیقا ایامّنویسندة این مقاله سودمند بوده و او را به نکاتی مفید رهنمون شده است، 

یان در نماانهشناختی شخصیت دیوهای تاریخی، اجتماعی، سیاسی و گاه زبانغالباً به سویه

عرفت مز منظر اکه مقاله حاضر اند؛ در حالیادبیات عرفانی با محوریت آثار عطار پرداخته

رسی رنا بعرفانی شخصیت عقالی مجانین و شیدایی الهوتی آنان را در مثنوی معنوی موال

 کرده است. 

 جنون ظاهری و عقل باطنی در مثنوی 

در دفتر اول مثنوی در داستان پادشاه و کنیزک، آنجا که طبیبی روحانی برای مداوای 

شدن زرگر را به اشارت وی با شکستن کشتی به دست خضر)ع( آید، موالنا کشتهپادشاه می

بینند و حقیقت ولیاء الهی را میمقایسه کرده است و خطاب به کسانی که فقط ظاهر رفتار ا

گوید: همانطور که مبادرت خضر به شکستن کشتی در ابتدا بر یابند، میآن را در نمی

نمود، اما پس از دانستن تأویل آن درستی عملش برای او آشکار شد، موسی)ع( ناصواب می

ا باطن عملش نماید، امّکار آن طبیب )ولی الهی( نیز در کشتن زرگر به ظاهر دیوانگی می

خرد محض است؛ او نه تنها دیوانه نیست، بلکه باطنش چنان از خرد باطنی آکنده است که 



 
شده است؛ بنابراین عمل او خونریزی و خشونت نیست، بلکه گل سرخی است « مست عقل»

 که مایه طراوت و شکوفایی است: 

 خضر هست گر خَضِر در بحر کشتی را شکست                صد درستی در شکستِ

 ــرر مپـپوهم موسی با همه نـور و هنــــر                 شد از آن محجوب، تو بی 

 خوان است تو خونش مخوان               مست عقلست او تو مجنونش مسرخآن گلِ  

 (236-8 /1: 1375،)مولوی

مان هآمده، که در کسوت دیوانگان در« مست عقل»بنا بر شرح فروزانفر منظور موالنا از  

-ی میگان الهست. وی مصرع دوم بیت اخیر را توصیف حال بهالیل یا شوریدنماعارف دیوانه

و  اپا هوشقیقت، سرشوند؛ اما در حظاهر حالشان دیوانه و فاقد شعور تصوّر میداند که بنابر 

-می و ابله یوانهدادراکند و به سبب رویگردانی از خلق و امور دنیوی، مردم ظاهربین آنان را 

 (. 123، 1: ج1367پندارند )فروزانفر، 

 ند که آنکمی موالنا به مناسبت بحث دربارة آشکار شدن بواطن آدمیان در روز قیامت، بیان

انند ه، و همبه کردنماید، در همین دنیا قیامت را تجرولی الهی که در ظاهر ابله و دیوانه می

قوع وبل از قپیش از رویش آنها باخبر است،  ای که از بواطن گل و گیاه باغباغبان خبره

(. از نظر 2925-1/6: 1375، قیامت بر احوال باطنی سُعدا و اشقیا  اشراف دارد )مولوی

و  م حقائقو تما نما، به منزلة کُل جهان، و مقصود اصلی آفرینش استموالنا این انسان ابله

فر، تی او هستند )فروزانمراتب وجودی در او مندرج است و موجودات دیگر طفیل هس

نما را به له(. موالنا نسبت این انسان کامل اب 856: 1: ج1378؛ زمانی، 1209، 3: ج1367

تی شناخانبر اساس انگاره کیه، داند کهسایر مخلوقات مانند نسبت ماه به ستارگان می

 شوند.گیرند و به این اعتبار جزو آن محسوب میباستان، از پرتو آن نور می

 زو مه استاست         هـر ستـاره بـر فلک جاو ابله است کسیک آن جهان ود خ

 (2926 /1: 1375، )مولوی 

-می ات مکیهعربی در فتوحانگیز این بیت موالنا را شبیه سخن ابنفروزانفر مضمون شگفت

ث قرب ر حدیداند که گفته است: ولی الهی پس از آن که به سرّ ربوبیت تحقق یافت و بناب

گردد و می« هاللَّاهل»نوافل حق تعالی، چشم و گوش و تمام قواى او گردید، درین حالت او 

وى شوند و به تبع وى، روزى حسى و معنجمیع جهان نیز اهل و عیال او محسوب می

  (.721 -722، 1: ج1975عربی، ؛ ابن1211، 3: ج1367خورند )فروزانفر، مى



 
 أکثَرُ » اس حدیثاز منظر عرفانی بر اس« ابله»وی در تبیین معنای موالنا در دفتر چهارم مثن

ر آدمی ر و غروایة کببالهت را مایة رستگاری و درستی دل، و زیرکی را م« أهلِ الجَنَّهِ البُله

از  هتی کهداند. وی با تمایز نهادن میان بالهت آمیخته به مسخرگی و لودگی، و بالمی

معتقد  ودهد ابلهی را با مفهوم حیرت عرفانی پیوند میشود، مفهوم شهود حق ناشی می

ها در قیقت آنحنمایند؛ اما در شوند، به ظاهر ابله میاست کسانی که در شهود حق واله می

 : انددهخود گشته و به مرتبه فنا و استغراق رسیسکرات ناشی از شهود حق از خود بی

 بس ستَگی زین ابلهـی یابـی ورو سپس            رَخویـش ابله کن ، َتبَع می

 بشــر استـاد ستالجَنَّه، َالبُله، ای پســــر              بهر این گفتهاکثر، اهلُ 

 رستانگیز توست             ابلهـــی شـو تا بماند دل دزیرکی چون کبر و باد

 تسابلهی نه کو به َمسخَرگی دوتوست             ابلهی کو واله و حیران هــو

 ــذُرسف نُابلهـــانند آن زنــــانِ دســت بُر             از کــف ابله وز ُرخ یو

 (1419-23 /4: 1375، )مولوی

کند نی میابله در نظر موالنا عاشق شیدایی است که عقل حسابگر را در پیشگاه حق قربا

ست و ا ها از سوی حق به دیگران عطا شده(؛ زیرا جملگی عقل856 /1: 1378)زمانی، 

ل ملتزم عق خردان کهگذارند؛ خالف بیآفرین وامیخود را به آن عقل عاقالن حقیقی عقل

و ساحت ا به داند. موالنا بر اساس این دیدگاه جهان رمحدود خود هستند و فریفتة آن شده

اذب و اهلل و گذر از عقل ککه جهان رهایی از ماسوی« جهان آن سو»کند: تقسیم می

ی و که جهان توقف در عقل محدود بشر« جهان این سو»ل حقیقی است، و رسیدن به عق

ر بنا ب، ین سوایابند، در فریفته شدن به توانمندی آن است. آنان که به جهان آن سو راه می

سرار و ی از ادهند؛ اما در عالم باطن هر سر موی آنها جهانظاهر، عقل خود را از دست می

ت و باغ گردد و از دشآزاد می« رنج فکرت»روح شخص از  «سو آن»معانی است. در جهان 

و  گویندروید. در چنین مقامی جماد و نبات و باغ و دشت با وی سخن میروح و عقل می

 کنند.اسرار الهی را به وی بازگو می

 کوست سوی استها باری از آنکن اندر عشق دوست               عقل عقل را قربان

 وقست،گولسو که نه معشفرستاده عقـــــــول               مانده اینها آن سو عقل

 ــودشزین سر از حیرت گراین عقلت رود               هر سر مویت سر و عقــــلی 

 اغت و بنیست آن سو رنجِ فکرت بر دمـاغ                که دماغ و عقل رویـــد دش



 
 ویسوی باغ آیــی شــــود نخلت ر  سوی دشت از دشت نکته بشنوی              

 (1419-1428 /4: 1375، )مولوی

ارة ربی دربعآفرین، یادآور دیدگاه ابنها به سوی عقلسخن موالنا در باب فرستادن عقل

ن قل ایمنشاء جنون عقالءالمجانین است که معتقد است: تجلی ناگهانی حق بر آنها، ع

-89 /2: 1975 عربی،کند. )ابننزد خدا زندانی میبرد و عقل آنها را طایفه را با خود می

ست، اا برده رپرسیدم چه چیزی عقل تو گوید وقتی از یکی از اکابر این طایفه (. وی می88

ه چدانم با او میمن عقلم کجاست تا با تو سخن گوید؛ خدا آن را با خود برده و ن»پاسخ داد: 

 (91 /2همان: «)ه استکند و مرا چون حیوانات در اینجا رها کردمی

 جنون الهی و هنجارشکنی 

ای از ، جنون وی نمونه2در دفتر دوم مثنوی در حکایت عیادت دوستان از ذوالنون مصری

اندیش و شکستن جنون آگاهانه اهل معرفت است که موجب رهایی انسان از عقل مصلحت

ان اشتداد شور جنون شود. موالنا در آغاز این حکایت با بیرسوم و پذیرش مالمت خلق می

شود که شباهت شور و مستی الهوتی این طایفه نباید با شور و هیجان ذوالنون یادآور می

 دیوانگان عادی یا شور و حال مبتدیان و مترسمان مقایسه، و یکی پنداشته شود:  

 بزاد این چنین ذوالنون مصری را فتــاد              کاندرو شــور و جنونـی نو

 کرسید از وی جگرها را نمن شد که تا فــوق فلک                میشور چندا

  پاک خاک                پهلــویِ شـور خداوندانِخود ای شورهمنه تو شورِهین

 (1386-8 /2: 1375، )مولوی                                                      

ها و مآبییک سو، و به چالش کشیدن مقدس شکستن رسوم و تخریب هنجارهای جامعه از

شود که مردم نتوانند کار از سوی دیگر سبب میگرا و محافظههای افراد مصلحتظاهرنمایی

رفتارهای این گونه افراد را تحمل کنند. زیرا آتش جنون آنها موجب به باد رفتن ریش 

                                                           
(، احیاءالعلوم 536 -1374:554. این داستان در دیگر منابع از جمله تذکره االولیاء )نک: عطار نیشابوری،  2

یه )نک: (، رسالةقشیر190–197: 1380المحجوب )نک: هجویری،؛(، کشف53: 4: ج1366)نک: غزّالی ،

: 1376زانفر، ره جنون شبلی آمده است )نک: فرو( دربا1944:50(، الّلمع )نک: سراج، 146 و 1367:86قشیری

 ( و در روایت موالنا به نام ذوالنون تغییر داده شده است.  312:  1، ج1373کوب ؛ زرین184

 



 
-بنابراین این هنجار شود.تقدّس و تظاهر اهل ظاهر و نفی عظمت صوری ارباب قدرت می

 شود. ها، در نهایت موجب در بند کشیده شدن شدن آنها میستیزیها و عرفشکنی

 خلق را تاب جنــون او نبــــود               آتش او ریشهاشان می ربــود

 چونک در ریش عوام آتش فتـاد               بند کردندش به زندانی نهــاد 

-8 /2: 1375، مولوی)                                                                                   

1386) 

جهل و  آمده ازرا بر شناسد؛ زیرا آنهادیوانه الهی قراردادها و قوانین جامعه را به رسمیت نمی

یش رزند و گوید: جنون این طایفه آتش در ریش عوام میداند. موالنا میگمراهی خلق می

وند. شفته میان فریرباید؛ ریش کنایه از جاه و اعتبار کاذبی است که عامة مردم بدنها را میآ

که  عاداتی وجارها نماها به خاطر مغایرت با هنبنابراین رفتار و گفتار نامتعارف این دیوانه

وی مین رهشود. از خرد تقلیدی جامعه آنها را وضع کرده است، نوعی بزه و جرم تلقی می

-اهان بیستور، شلیاء مشوند. از نظر موالنا این اوافراد همواره مورد اهانت و آزار واقع می این

موم عاما  طلبد؛نام و نشانی هستند که شناخت جایگاه حقیقی آنها نوعی فراست معنوی می

ود و ا مطرخلق از حقیقت حال آنها غافلند و از آنجا که دیدة معرفت خلق کور است، آنه

 رود:  شوند و حتی خوف قتل آنها نیز میمی محبوس واقع

 شاننبـی دیده این شاهان ز عامه خوف جان                کین گُرُه کورند و شـاهان

 ـودبـدان چونک حکم اندر کف رنـدان بود                   الجـــرم ذالنون در زنــ

 (1392-2/93: 1375، )مولوی

  دیوانة الهی؛ گوهر ناشناخته

النا با نظر به سویة روحانی شخصیت دیوانگان الهی، آنها را دارای مقام والیت دانسته و مو

: 4: ج1366)نک: غزّالی، « أولیَائی تَحتَ قِبابی ال یَعرِفُُهم غَیری»مطابق حدیث قدسی 

خواند می« نشانشاهان بی»(، آنها را مستوران قباب عزّت، و در تعبیر شاعرانة خود 256

(. از نظر موالنا ناشناختگی دیوانگان الهی مانند غربت انبیاء 1389-2/93: 1375، )مولوی

در میان قوم خود است که در معرض آزار افراد نادان بودند. چنانکه عیسی)ع( از نادانی قوم 

( و یوسف)ع( به سبب حسد 1400-4 /2: 1375، خود به صلیب آویخته شد )مولوی

ویا همواره بندگان خاص خدا و اولیای الهی در میان خلق های فراوان کشید. گبرادران رنج

گیرند؛ همانطور که زر ناب و زرگر درستکار بیش از دیگران در معرض رنج و امتحان قرار می



 
گیرد و به گفتة شیمل بیش از زر ناپالوده و زرگر دغلکار دستخوش امتحان و خطر قرار می

 (. 293: 1375)شیمل، « بیازارد این رسم معشوق الهی است که عاشقان خود را»

 شتـــرن بـیزرِّ خالص را و زرگــر را خــــطر              باشــد از قلّاِب خائـــ

 یندزاند               کز عـدو خــوبان در آتش مییوسفان از رشک زشتان مخفی

 دهندیماند               کز حسد یوسف به گرگان یوسفان از مکر اِخـوان در چـه 

 (1404-1406  /2: 1375، )مولوی                       

تر از تی فراای است که به دست کودکان افتاده است؛ حدیوانه الهی مانند گوهر ناشناخته

ست که فتابی ااست. به بیانی دیگر او آاین تمثیل، او دریایی است که در قطره نهان شده 

 د.شوو برای اهل معرفت آرام آرام کشف میخویشتن را ذره نموده و چهرة حقیقی ا

 تیمرود شاه عظیــــم                در کف طفالن چنــــین درّ ییکسواره می

 ایهدر ذرّای               آفتابـــی مخفــــــی اندُرّچه؟ دریا نهــان در قطره 

 رگشودبرا روی خود اندک آفتابی خویش را ذرّه نمـــــود                واندک

 (1394-1396 /2: 1375، ی)مولو                                                                

او   وجود شود وتمامی ذرات عالم هستی در وجود این ولی مستور )دیوانه الهی( فانی می

 جنون رمستی وکند و طرفه آنکه همین سهمانند شرابی باطن همه کائنات را سرمست می

 شود.موجب صحو )سامان یافتن و تعادل( عالم هستی می

 شد جـملــة ذرات در وی محــو شــد               عالم از وی مست گشت و صحـو

 (1397 /2: 1375، مولوی)                                                                        

 اماتة نفس،حاصل جنون الهی

بخش دوم حکایت جنون ذوالنون، دربارة آگاه شدن مریدان وی از ساختگی بودن دیوانگی 

های نفس، عمدًا طلبیبرند که وی در نفی انانیت خود و هدم هرگونه جاهاوست؛ آنها پی می

خود را دیوانه ساخته است تا از این طریق نفسش را میرانده و جانش را زنده کند. موالنا با 

( با نمادین 145اسرائیلی در قرآن )نک: بقره/ جرای زنده شدن مقتول بنیاشاره به ما

-ساختن کاراکترهای این داستان، در صدد بیان آن است که همانگونه که آن مقتول بنی

اسرائیلی با ذبح گاوی زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد، جان انسان نیز بواسطة ذبح نفس 

( و قاتل خود یعنی امیال 1436-46 /2: 1375، رسد )نک: مولویبه حیات طیبه می



 
شناسد. این اماتة نفس و احیای جان، در فرآیند ( را می744: 1365نفسانی )نیکلسون، 

 دهد.  اهلل رخ میجنون و گذر از نام و ننگ و ترک ماسوی

 اوسزنده شد کشته ز زخم ُدمّ گـــاو              همچو مسّ از کیمیا شد زّر 

 اخــوار رجست و بگفت اسرار را               وانمود آن زمرة خـونکشـه بر 

 گاو کشتن هست از شرط طریق               تا شود از زخم دّمش جان مُفیق

 شهُگاو نفس خویش را زوتــر بکش                تا شود روح َخفی زنده و به

 (1438-46 /2: 1375 ،)مولوی                                                              

یش حترام پادب و ایاران ذوالنون که فهمیده بودند او عامدانه خود را دیوانه ساخته است، با 

ز ما اوی آمدند جویای حال او شدند و گفتند که ای دریای عقل، حقیقت حال خود را 

 پنهان مکن که ما محبان و یاران تو هستیم.

 ــل ذوفنون     این چه بهتانست بر عقلت جنون؟چونی ای دریای عقــ

 وا مگیر از ما بیان کن این سخن        ما محبــــــانیم با ما این مکن

 ا  راز را اند ر میــــــــان آور شها       رو مکن در ابر پنــــــهانی مه

 ( 1449-53 /2: 1375، )مولوی

ش و ن را فحو آنا ضمیر آنها، برافروخته گردیدالدر آن حال ذوالنون، به حکم اشراف بر ما فی

شان گاه همه آنها از ترس جانناسزا گفت و به سویشان سنگ و چوب پرتاب کرد. آن

د ا بنگریینها رکنان سری تکان داد و گفت: ادعای یاوة اگریختند. در آن حال ذوالنون خنده

-60 /2: 1375، د )مولویگفتند یاران تو هستیم؛ اما از کمترین جفای من گریختنکه می

قیقی (. موالنا در این حکایت در صدد بیان این دقیقه است که نشانة دوستی ح1448

ابی ن( و دوست حقیقی مانند زر 51، 1: ج1373، کوبتحمل رنج و محنت است )زرین

 /2 :1375، دهد )مولویآالیشی خود را نشان میاست که در میان آتش، خلوص و بی

ری، دب ظاهاآمیز ذوالنون بیانگر آن است که دوستی حقیقی افزون بر ر جنون(: رفتا1461

ست مقتضی ادب باطنی )خلوص( است که نتیجة آن پذیرش رنج و بالیی است که از دو

 رسد. می

 پوست وز رنجِ دوست دوست؟              رنج مغز  و دوستی آن را چکی گران گیرد 

 یشــــکدر بال و آفت و محــــنت                نی نشاِن دوستــــی شد سرخَوشی

 تاساست              زرّ خــالص در دل آتش خوشدوست همچون زر بال چون آتش



 
 (1459-61 /2: 1375 ،)مولوی                                                              

  قابل تماعی، اخالقی و عرفانیدر این حکایت جنون ذوالنون مصری را در سه سویة اج

ان، الی آنبندی است: در سویة اجتماعی ذوالنون از تهدید عموم مردم و آزار احتمصورت

-تب و مصلحفریمنمایان عواعمداً و آگاهانه به دژ دیوانگی پناه برده و از فضاحت عقل عاقل

 بین، و از داشتن چنین عقلی سر زد و خود را دیوانه ساخت.

 ـدشعامه انــدر خــانه شـد            او ز ننگ عاقالن دیوانـــه او ز شر  

 ( 1433 /2: 1375، )مولوی 

ه امور سیدن بپروری و راندیشی که در پی تندر سویة اخالقی او برای رهایی از عقل عافیت

-می« پرستنعقل ُکند ت»دنیوی است، خود را دیوانه ساخته است؛ موالنا این نوع عقل را 

رنگ دندی و اندیشی همراه است، غالباً با کُامد؛ زیرا حسابگری این عقل که با مصلحتن

س از طهیر نفاندیش و تای برای تنبیه عقل عافیتشود. جنون در این معنا وسیلههمراه می

 های اخالقی است: رذیلت

 ستاست و دیوانه شدهپرست /  قاصدا رفتهاو ز عــاِر عقــل کُندِ تَن

 ( 1434 /2: 1375، لوی)مو  

 اع ازدر سویة عرفانی حقیقت جنون صوفیانه، إماتة نفس و احیای قلب از طریق انقط

قر و فمقام  اهلل است. در این حالت صوفی پروای از دست دادن چیزی را ندارد و بهماسوی

ال ح وفی بهصشود. این رهایی روحانی در ابتدا ممکن است همراه با استشعار فنا نایل می

ه حالت نجر بماهلل خویش باشد، امّا نهایتاً اشتغال باطن وی به حق و ادبار وی از ماسوی

دایی، در چنین حالتی از شوریدگی و شی شود. ذوالنون مصریخبری در وی میسکر و بی

روح » طلبد تادهد و ذبح نفس خود را از مریدانش میسر می« اُقتُلونی»همانند حالج بانگ 

 (. 1442و 1446 /2: 1375، در او زنده شود )نک: مولوی« دانهستی اسرار»و « خفی

 نمادر جستجوی عاقل دیوانه

ن خود ترین حکایت مثنوی در باب عقالی مجانین که شامل دو حکایت فرعی در ضممفصل

، «اخته بودآوردن سائل آن بزرگ را که خود را دیوانه سحیلت در سخنبه »است، داستان 

زی و ردگریدوم مثنوی است. موالنا قبل از آغاز این حکایت ابیاتی در تحسین خ در دفتر

 سراید.تقبیح عقل تقلیدی می

 چردگرچه عقلت ســــوی باال می پرد                مرغ تقلیدت به پستـــی می



 
 است مست و ما نشسته کان علم تقلـــــیدی وبال جان ماست                عاریه

 دنزجاهل همــی باید شدن                دست در دیــوانگـی بایـــد زین خرد 

 ا بریـزرگریز                زهر نوش و آب حیــوان زان می سود خودبینی هرچه 

 ده س وامهــر کــه بستاید تـــرا دشنام ده                 سود و سـرمایه به مفل

 فاش اشرسوا ب و بگذر از ناموس           ایمنی بگـذار و جایِ خـــوف باش     

 اویش رخآزمــودم عقــــل دوراندیـــش را                 بعدازین دیوانه سـازم 

 (2326-2332 /1375:2، ی)مولو                                                                

، «طلبیمنفعت»های اصلی آن ه مؤلفهعقلی عاریتی است ک« عقل تقلیدی»در این ابیات 

-مه آنها خود، و هستة اصلی ه«کاریمحافظهو کاری ریا»و « تأییدطلبی»، «طلبیعافیت»

 پرستی است. 

شود که برای مشورت و حل مشکل خود در حکایت اصلی با ماجرای جوانی آغاز می

تنها عاقل شهر ما فرد  گویند کهجستجوی فرد عاقلی در شهر است؛ امّا اهل شهر به او می

اطفال بازی می شود و در میان نمایی است که مانند کودکان بر اسب چوبین سوار میدیوانه

گوید: او نما می(. موالنا در توصیف این مرد دیوانه2338-2/2340: 1375،)مولوی 3کند

 قدر است که فرشتگان مقرب درگاه ربوبی از فروغشنظری آسمانخالف ظاهرش صاحب

گیرند گیرند و از آنجا که وی تجّسم عقل کلی است، کرّوبیان از او نور و نیرو میجان می

 (.823: 1365)نیکلسون، 

 ییاای                    آسمان قدرست و اختر بارهصاحب رای است و آتشپاره

 دهشــان فرِّ او کرّوبیان را جــان شــده                   او درین دیوانگی پنه

 (2341-2 /2: 1375،  )مولوی

ای کند که هر دیوانهداند، اما خاطر نشان مینما را ولی الهی میموالنا اگرچه این فرد دیوانه 

را نباید ولی الهی پنداشت و شباهت میان جنون مرضی و جنون عارفانه نباید موجب خلط 

اولیاء الهی خود را در آن ای است که برخی از میان آن دو شود؛ از نظر موالنا جنون پرده

                                                           
نما در بازی کودکانه و تأکید موالنا بر این خصیصة وی در سراسر متن حکایت، نشان . استغراق پیر دیوانه 3

 عی بهنها به نونمایی آشود و اساساً دیوانهدیدگاه آنها نوعی بازی کودکانه تلقی میدهد کُلیّت زندگی از می

 .بازی گرفتن عادات و رسوم جاری زندگی است

 



 
کنند و تشخیص آنها از دیوانگان معمولی کاری بسیار دشوار و مستلزم نوعی پنهان می

فراست است؛ بنابراین احتمال وجود اولیاء الهی در میان افراد به ظاهر شولیده و پریشان 

بیند صفت میای، ولیی موسیور در هر خرقه پشمینههمواره وجود دارد و  انسان دیده

 دهد.   ( و در زیر هر سنگی سرهنگی را تشخیص می589 /2: 1387)زمانی، 

 یون سامرچه را لیک هر دیـــــــــوانه را جان نشمری                   سر منه گوســـال

 هفترار و ناســ چون ولیی آشـــــــــــکارا با تو گفت                   صدهزاران غیب و

 ا ز عود   رگین  رســـ و آن دانش نبــــــــود                    وا ندانستی تو مر ترا آن فهم

 ناختشواهی خاز جنون خود را ولی چون پرده ساخت                    مر ورا ای کور کی 

 نرهنگ بیسکــی گر ترا بازست آن دیــــــدة یـقیـــن                     زیر هر سنگی ی

 برست لیـمی دررهبرست                     هر گلیـــمی را ک که باز وـمیپیش آن چشـــ

 ره کندــا بهـاست بمر ولـی را هم ولــــــی شهــره کند                     هـر کر ا او خو

 تساخ نها دیواراو مرخویش کس ندانـد از خرد او را شنــــــاخت                    چونک 

 (2343-2350 /2: 1375 ،)مولوی                                                              

انی نمادین ا با زبرآنها  نما، و به تبع آن گستاخی افراد نادان برموالنا ناشناختگی اولیاء دیوانه

دهد؛ یم( شرح 2354-86 /2: 1375، در حکایت مواجهه سگ با گدای کور )نک: مولوی

نسان ادر این حکایت حمله کردن سگ بر درویش کوری که در ظاهر گدا، امّا در باطن 

-: 2: ج1382، نماست )نک: زمانیکامل است، بیانگر جفای افراد ظاهربین بر عارفان دیوانه

-اد شخص بینم« سگ»نما، و کور نماد صوفی دیوانه (. در نمادپردازی موالنا درویش330

و دوی این گی معنآزارد. موالنا در بیان ناهمپاییی است که اولیاء مستور را میادب پرهیاهو

ک: تیپ متفاوت، حکایت استطرادی دیگری را با مضمون رویارویی محتسب با مست )ن

و « تمس»آورد که حاوی گفتگو میان دو کاراکتر ( می2387-99 /2: 1375، مولوی

اد سب نمو اهل صحو، است. در این حکایت محت ، به مثابة دو نمایندة اهل سکر«هشیار»

-وانهاندیشد و مست نماد عارف دیشخص عاقلی است که در چهارچوب معرفت عقالنی می

ین های مست در انمایی است که رفتارهایش با عقل قابل فهم و سنجش نیست. پاسخ

وه بر ست و عالاآمیز کند، مستانه، رندانه و طنزکوب خاطرنشان میگفتگو همانطور که زرین

(، عقل 364: 1374، کوبدهد حال عارف ورای طور عقل عوام است )زرینآنکه نشان می

 کشد.     به عنوان نماینده اصحاب صحو، عمیقاً به چالش می، محتسب را



 
نمای گردد؛ سائل جوان به آن دیوانهپس از این دو حکایت موالنا به حکایت اصلی باز می

خواهد سؤال مورد نظر شود و میدر بازی کودکانه است، نزدیک می سوار که مستغرقنی

بیند، از طرح سوال مورد خود را بپرسد؛ اما چون اوضاع را مناسب افشای راز دل خود نمی

پرسد که در این کوی کدام نظر خود منصرف شده، سؤالی دیگر بر سبیل مطایبه از او می

(. پیر 2403-4: دفتر دوم، 1375، )مولوی 4شدای برای من باتواند همسر شایستهزن می

ای کُلش از آن اند؛ گونهدهد؛ زنان سه گونهنما به این سؤال پاسخی در خور تأمل میمجنون

:  1375، ای نیمیش از آن توست و گونة سوم که هیچش از آن توست )مولویتوست. گونه

خواهد آن را توضیح دهد. شیخ می شود و از(. سائل از این پاسخ دچار ابهام می9-2405 /2

گوید: آنکه کُلش از آن توست، دختر باکره است؛ آنکه نیمیش از آن توست، بیوة شیخ می

ای است که از شوی پیشین فرزندی دارد بدون فرزند است و آنکه هیچش از آن توست، بیوه

  هاپاسخ(. سائل که از این 2410-15 /2: 1375، و همه خاطرش نزد آنهاست )مولوی

خواهد تا راز استتار خود در پردة زده شده، در واپسین سؤال خود از آن پیر خرد میشگفت

نمایی او برای فرار از منصب قضاوت در دستگاه دهد دیوانهگوید. پیر پاسخ میدیوانگی را باز

تر حال فرومایگان بوده است و اصرار آنها موجب شده که او خود را دیوانه سازد و جنون را س

به بعد(. در چنین شرایطی دیوانگی عین عقل  2416ابیات  /2: 1375، خود کند )مولوی

 است و اظهار عقل عین دیوانگی است؛ پس عقل را مانند گنجی باید نهفت: 

 مبـُد زین ضرورت گیج و دیوانه شــدم                 لیک در باطن همانـــم کـه

 اموانــهگنج اگـر پیدا کنــــم دی               عقل من گنج است و من ویرانه ام 

 دنه نشاوست دیوانـه که دیوانـــــه نشد                این عسس را دید و در خا

 (2424-26 /2: 1375، )مولوی

                                                           
. این بخش از حکایت یعنی خودداری سائل جوان از طرح سؤال اصلی خود و منحرف ساختن آن به  4

-ستانانند بدر اصل حکایت که در سایر منابع مسؤالی مبتذل، تصرّف موالنا در اصل حکایت است. زیرا 

-؛ زرین 822 :1365، الحکایات عوفی و نوادر قلیوبی آمده است )نک: نیکلسونالعارفین سمرقندی و جوامع

شخصی عاقل  (، سائل از ابتدا به دنبال مشورت با229-30و 280 :1374؛ همو،  318: 1: ج1373کوب، 

نا، وایت موالا در ررنگ حکایت نیز بر همین اساس است. امّب برای خود است و پیدربارة ازدواج با زنی مناس

ی کند. ن سؤالاش چنیکند که برخالف قصد حقیقیمناسب نبودن شرایط برای افشای راز دل او را مجبور می

-می استاناین نوآوری موالنا موجب تعلیق رخدادهای حکایت در نگاه مخاطب و به تبع آن جذاب شدن د

 شود.



 
ماعی ایط اجتهایی است که شرنمایی ابزاری مناسب برای فرار از محظوریتاین نوع دیوانه

اره کوب اششدن در پردة دیوانگی، همانطور که زرینکند. پنهانعصر برای شخص ایجاد می

ال ی ستر حتواند ناشی از سرخوردگی خردمندان در جامعه باشد که ناگزیر براکند میمی

نک: دند )کرخود و نیز نوعی اعتراض بر نظام اجتماعی و ارباب قدرت از آن استفاده می

 (. 39: 1369؛ همو، 318، 1ج: 1373کوب، زرین

 گیری نتیجه

ی اصلی هااهلل از ویژگیاندیش و به فنا سپردن ماسویرها ساختن ذهن از عقل مصلحت

ن تحولی نمایانمایان در حکایات مثنوی است. از دیدگاه موالنا جنون معنوی دیوانهدیوانه

خصیت هد. شدناشی از استعالی روح آنهاست که در اثر تجلی نور الهی بر جان آنها رخ می

 ه خصیصةوجه بتدیوانگان الهی در حکایات موالنا براساس تبیین رفتارهای اجتماعی آنها با 

بر  نون آنهاهای استعالیی جستیزی آنها از یک سو، و تأکید بر جنبههنجارشکنی و عُرف

و « عاقل»است. تمایز دو تیپ متفاوت  بندی شدهاساس اصل والیت از سوی دیگر، صورت

ی در عرفان یات موالنا مرزبندی دیگری از دو طیف ناقص و کامل در سلوکدر حکا« دیوانه»

ایی را اراکترهکنمایان های مربوط به دیوانهشناسی عرفانی وی است. موالنا در حکایتانسان

 ند؛ مثالً های فکری و رفتاری با همدیگر تناظر دارگیرد که به لحاظ خصیصهبه کار می

، در وم نمادی از طالب مبتدی یا سالک اهل صحو استکه در حکایت فرعی د« مُحتسب»

« سگ پُر هیاهو»و در حکایت فرعی اول با نقش « مرد سائل»حکایت اصلی با نقش 

از  دیگر مطابقت دارد؛ همچنین مست افتاده بر کنار دیوار، در حکایت فرعی دوم نمادی

ویِش با در ت فرعی اولسوار، و در حکاینماست که در حکایت اصلی با مرد نیعارف دیوانه

ی مسترسکور متناظر است. در حکایات موالنا شخصیت دیوانگان عالوه بر حالت ُسکر و 

ره مایی طفنیوانهدنمایی آگاهانه نیز هستند و یکی از تبعات این نوع عارفانه، دارای دیوانه

ثرگذار و ا دهگویی به سواالت مبتدیان خام، و استفاده از طنزی گزنرفتن رندانه از پاسخ

 توسط آنهاست.
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یة حکایات کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر پا»(، 1392فر، معین، )کاظمی -

 .24ش. 7پژوهی. س، ادب«های عطارمثنوی

ران: هوش شناسی ادبیات، ترجمة محمدجعفر پوینده، ته(، جامعه1371گلدمن، لوسین، ) -

 و ابتکار.

تصحیح  الخیر،سعید ابو(، اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی1367)منور میهنی، بنمحمد -

 کدکنی، تهران: آگاه.شفیعی

 هید.تصحیح نیکلسون، تهران: نا(،  مثنوی معنوی، به1375الدین،)مولوی، جالل -

امه ن، «های عطارشطح عارف و گستاخی دیوانه در مثنوی»(، 1368مدرسی، فاطمه، ) -

 .3، ش9فرهنگستان، س

سیب ن، به کوشش سعید المحبوبالقلوب فی معاملهم(، قوت1995مّکی، ابوطالب، ) -

 مکارم، بیروت.

 س.وت: دارالنفائاالسعد، بیر(، عقالءالمجانین، به تصحیح عمر1978نیشابوری، ابوالقاسم، ) -

 ان: علمی(، شرح مثنوی معنوی، ترجمة حسن الهوتی، تهر1365نیکلسون، رینولد آلن، ) -

 و فرهنگی.  

 تصحیح ژوکوفسکی، تالمحجوب، (، کشف1380عثمان، )بنهجویری، علی -

 

 

 

 


