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عطار، دیوانگان،عرفان؛فناو مرگ، فلسفه، حلّاج، وحدت وجود : کلید واژه ها

  :چکیده

ماندن دارد، نیز براي رهایی از  با توجه به ویژگی هاي عطار که عالقه اي وافر به به ناشناس

. آزار و اذیت عوام و عالمان، نقش دیوانگان در مثنوي هاي او اهمیت به سزایی دارد

ي عطار ، عارفی کامل ، دیوانه. دیوانگان عطار تفاوتی تام با دیگر عقالي مجانین دارد

  .فیلسوفی بی باك و در ضمن یک مبارز اجتماعی است

اسر مثنوي هاي او ، هفت وادي عرفان در منطق الطیر را به شیوه اي دیوانگان عطار در سرت

عالوه بر آن نگاه دیوانگان به مرگ، فلسفه و نیز جهان . دیگر مورد تحلیل قرار می دهند

اما با همه ي این . تاثیر خیام بر او در اکثر حکایات آشکار است. آخرت متفاوت است

از همه مهمتر او در تحلیل مساله ي عدالت . شداحوال چون خیام به پوچ گرایی نمی اندی

دیوانه ي عطار ظلم و  فساد و تهیدستی مردمان را ناشی . مستقیماً با خداوند گفتگو می کند

بر خالف عقالي مجانین عرب او هیچ وابستگی به چیزي . از ظلم و ستم حاکمان می داند

نهایت اینکه عالقه ي وافر عطار به و . رها و آزاد به ابراز عقیده ي خود می پردازد. ندارد

حالج ، اندیشه هاي حالجی را در مورد فنا ، وحدت وجود را از دیدگاه دیوانگانش بیان 

  . می کند



ي تحقیقپیشینھ١-١
ي عقالي مجانین عطار و یا دیگر عقالي مجانین در باره   

آنچھ در این . مستقّلي صورت نگرفتھ استادب فارسي تحقیق

ي تحریر در آمده زمینھ توسط اساتید ادب فارسي بھ رشتھ

ي عطار ھایي است کھ در بارهاست، گزارش اجمالي در کتاب

اي در نشر � پورجوادي طي مقالھاولین بار نصر . اندنوشتھ

پورجوادي .(دانش بھ حکمت دیوانگان در آثار عطار پرداخت

)١٣٧١. ن.

ھر چند قبل از او مرحوم فروزانفر در نقد و تحلیل     
.(آثار عطار نیشابوري متذکر مطالبي شده بودند

با انتشار کتاب دریاي جان ریتر تمامي )١٣٥٣.ب.فروزانفر
. الشعاي این اثر گرانسنگ قرار گرفتاالت تحتکتاب ھا و مق

ریتر با دسترسي بھ منابع دست اول اسالمي در ترکیھ بھ 
ھاي عطار پرداخت و بخشي مستقل از کتابش را تحلیل مثنوي

از ایرادات کتاب ریتر عدم .بھ دیوانگان اختصاص داد
لذا خواننده . ارجاع بھ آثار چاپي عطار در ایران است

تواند بھ راحتي بھ ارجاعات او مراجعھ ایراني نمي 
نکتھ ي دیگر در مورد این )۵۵و٢٨ص.١٣٧٩.ـھ.ریتر.(کند

کتاب ارجاعات بھ کتبي است کھ متاسفانھ امکان دستیابي 
.باشدبھ این آثار در ایران امکان پذیر نمي

سیماي جامعھ در آثار «دکتر صارمي نیز ده صفحھ از کتاب
کتابي کھ . اختصاص داده استرا بھ دیوانگان عطار» عّطار

مشحون از نکات ناب در باره ي آداب و رسوم و ویژگي ھاي 
) ١١٢ص.١٣٨٢.س.صارمي.(جامعھ ي عطار است

ھا بخش ناچیز از احوال اما با تمام اوصاف این کتاب   
جلد با ٢بعدھا کتابي در. گیرددیوانگان را در بر مي

وعھ مقاالت عنوان سایھ در خورشید منتشر شد کھ مجم
ھایي از محمود و نوشتھ. بزرگداشت عطار نیشابوري بود

ي فتوحي و بھروز ثروتیان و رضا اشرف زاده در باره
) ١٣٧۴.سایھ در خورشید.(دیوانگان عطار در آن گنجانده شد

روش تحقیق١-٢



با توجھ بھ گستردگي حضور دیوانگان در آثار عطار این    
. عنوان یک ویژگي سبکي بھ حساب آوردتوان بھمسالھ را مي

شد از چھار ابتدا حکایاتي را کھ مربوط بھ دیوانگان مي
منطق الطیر،الھي نامھ،مصیبت نامھ و اسرار ( مثنوي عطار

استخراج شد، سپس این حکایات بھ صورت موضوعي مورد ) نامھ
کھ در ضمن مسائل عرفاني، نکات . تحلیل قرار گرفت

. یز مورد توّجھ قرار گرفتاجتماعي و تاریخي ن
کل حکایات مربوط بھ دیوانگان را در پانزده عنوان از   

و برخي حکایات کھ . لحاظ محتوایي مورد بررسي قرار دادیم
قبل از عطار مورد توجھ دیگر شعرا و عرفا بود مورد توجھ 

و وجھ تشابھات نیز تا آنجایي کھ امکان داشت . قرار گرفت
.  نگان از کتاب نیشابوري نیز نقل شددر روایات عربي دیوا

تا آنجایي کھ امکان داشت در ھر بخش در مقدمھ اي کوتاه 
و نیز با . بھ سیر تاریخي مسائل مورد نظر، پرداختھ شد

ي عطار و پیش از توجھ بھ موضوع بیشتر ارجاعات بھ دوره
.آن محدود شده است

ت عالوه بر آن در ارجاعات بھ چھار مثنوي عطار بھ عل
. ارجاعات زیاد، فقط بھ طور مختصر اشاره شده است



فصل دوم

تعاریف و مباني

مقدمھ٢-١
ي دیوانھ ریشھ شناسي کلمھ٢-٢

اي کھ در سیر تحول حاوي معناي شگرفي دیوانھ کلمھ   
پسوند نسبت، معنایي » انھ«و » دیو«است، از دو جزء

دیوانھ در . دست آورده استمتفاوت از جزء اولش را بھ
،بھ معني سودا زده و dewāngزبان پھلوي بھ صورت دوانگ

و در  dewدو ي دیو در پھلوي و  کلمھ. خرد باختھ است
) ١٨٣ص.١٣٨٥.کزازي.(بھ کار رفتھ استdaevaدئو اوستائي 

اینکھ چرا این کلمھ در فرھنگ ایراني معنایي منفي دارد، 
ف این اندیشھ در غرب این کلمھ بر خال. در خور توجھ است

در زبان فرانسھ ھمین . بھ معناي مثبتش بھ کار مي رود
در Dieu. بھ کار مي رود) خداوند(کلمھ در معناي متعالي

حرف بااسمي کھ . فرانسھ بھ عنوان اسم خاص کاربرد دارد
مفھومي از � عربي و خداوند فارسي را با خود  deتعریف
رابت زبان فارسي با زبان ھاي  با توجھ بھ ق. دارد

اروپایي تغییر این کلمھ بھ برداشت اسطوره اي اقوام 
. گرددایراني و اروپایي از این مفھوم بر مي

ي دیو در ادبیات ترکي معنایي متفاوت با دیگر کلمھ   
بھ صورت   dövدر ترکي این کلمھ بھ صورت . ھا داردفرھنگ

- ھا را بھ اسارت ميانموجودي خشن و کریھ المنظر کھ انس
در اساطیـر ترکي پھلوانان براي . برد، تصور شده است

. شتابندنشان دادن قدرت و شجـاعت خود بھ جنگ دیوان مي



در . جنگي کھ شباھت زیادي بھ جنگ دیوان شاھنامھ دارد
موجود یک چشم از لحاظ قدرت و )  təpə göz(داستان تپھ گوز

. مھ شباھت تام داردنحوه جنگ بھ دیو سپید در شاھنا
-ي کامل این دیوھا درحماسھپرفسور آنار رضایف بھ مقایسھ

ھاي معرف جھان ازجملھ شاھنامھ پرداختھ 
نشین ایران بھ دراسامي خاص درمناطق ترک)с21.анар.1992(.است

- از زندگي دیوھا را مييخوریم کھ آثارھایي برميآبادي
ترکي دیو در البتھ در ادبیات. توان در ذھن ترسیم کرد

.مفھوم آدم درشت اندام و بزرگ نیز کاربرد دارد
در ادبیات ترکي ونیز افسانھ ھا و حماسھ ھاي آن    

ي دده قورقود یکي در حماسھ. دیوانگان نقشي متفاوت دارند
) دلي دمرول(ھاي آن بھ سرگذشت دمرول دیوانھ سراز بخش

دیوانھ در این حماسھ در مفھوم خیره . تعلق دارد
سري،گستاخي و نیز شجاعت ھمراه با ناداني بھ کار رفتھ 

رویاروي دمرول با با عزرائیل سرخ بال ونیز از . است
خودگذشتگي ھمسر دمرول و گفتگوھاي این پھلوان دیوانھ 

. ھاي حماسھ استترین قسمتازشیرین
بعدھا این نوع دیوانگي در داستان مربوط بھ کوراوغلي بھ 

ا ظلم و ستم خان ھا، معنایي خاص بھ عنوان نماد مبارزه ب
براي گرفتن انتقام از خان ) کوراوغلي(روشن. خود مي گیرد

-ي خود عرصھ را بر خان تنگ ميظالم ھمراه با چھل دیوانھ
ھاي اوست کھ یاران ھاي کوراوغلي نعرهاز ویژگي. کند

یاراني کھ چون . خواندرا بھ یاري مي) َدلي ھا(ي دیوانھ
. سري نترس دارنددمرول دیوانھ

در ادبیات عرفاني ترکي بھ ویژه در آثار بعد از یونس    
امره دیوانگي مفھومي تقریبًا معادل جنون عرفاني در آثار 

البتھ قبل از یونس امره . عطار و موالنا را پیدا مي کند
ضیا گوگتاي این مفھوم را در آثار خود بھ کّرات مورد 

)banarlı.n.1971.s147-160.(استفاده قرار مي دھد
اما یونس امره در این مقام از دیگر شعرا بھ عطار و     

ي گستاخانھ در حق ویژه عقایدبھ. موالنا شباھت تام دارد
او در دیوان خود بھ . سازدخداوند کھ او را متمایز مي

کّرات اعتراضاتي بس گساخانھ تر از عطار بھ خداوند 
ي ترک در قق برجستھدکتر تیمورتاش مح. کنداعتراض مي

اي کھ بر دیوان امره نگاشتھ بھ طور مستدل بھ چنین مقدمھ
مقدمھ اي است .فارسي و ترکي پرداختھ استمشابھات در ادب

Timurtas.خواندني و در خور دقت .f.1980.s 10-75)(
از طرف دیگر محققي بنام ترکیھ دکتر اوزتللي بھ طور    

یام را در دیواني کھ از ویژه امره و عطار و موالنا و خ
امره چاپ کرده است، مورد تحلیل و مقایسھ قرار داده 

او با آوردن دالیل و شواھد بھ جمع و اصالح بین عرفا . است



.١٩٧١.s .3-41.(پرداختھ است) بھ ویژه خیام(و فالسفھ 
C.Oztelli(

محمد کانار مولوي پژوھش معاصر ترکیھ در کتابي کھ     
جھاني موالنا نشر داده است، قسمتي از بھ مناسبت سال 

کتاب خود را بھ شوریدگي موالنا و تاثیر این شوریدگي بر 
)( kanar.m.2007.s7-29.عرفاي بعد از خود اختصاص داده است

جنون و دیوانگي در اسالم و دنیاي عرب ٢-٣
ابن منظور در . جنون در لغت بھ معني پوشیدگي است   

رب بھ طور گسترده این کلمھ را مورد بحث قرار لسان الع
وكلُّ شيء . سََتره: َجنَّ الشيَء َیُجنُّھ َجّناً : جنن« : داده است

َجنَّھ اللیُل َیُجنُّھ َجّنًا وُجنونًا وَجنَّ . سُتر عنك فقدُجنَّ عنك
١٤١٩.لسان العرب(»سََتره: علیھ َیُجنُّ،بالضم، ُجنونًا وَأَجنَّھ

ظر از نگاه لغوي سید علي اکبر قرشي در صرف ن) ٩٢ص.١٣ج.
قاموس قرآن بھ طور مفصل جّن را از دیدگاه قرآن مورد 

) ٦١-٧٣ص.٢ج.١٣٦٧.قاموس قرآن.(بررسي قرار داده است
- ھاي او نمياما مراد ما از دیوانگي و جنون شامل گفتھ

. شود
. ي مجنون ھشت بار بھ کار رفتھ استدر قرآن کریم واژه   

- ھایي مورد استعمال قرار ميبر اساس موقعیتاین واژه
ي دخان آنگاه کھ ازحقانیت پیامبراکرم درسوره.گیرد

آید، مشرکان قریش در عوض گرویدن بھ سخن بھ میان مي)ص(
:خواننداش مياو، دیوانھ

يپس ازاو رو[ُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُھ َوَقاُلوا ُمَعلٌَّم مَّْجُنوٌن 
١٤/دخان.] (دیوانھ استيایافتھیمبرتافتند و گفتند تعل

(
در جایي دیگر مشرکان پیامبر گرامي اسالم را شاعري    

:مجنون بھ حساب مي آورند



ونٍ  گفتند آیا مى[َوَیُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُكوا آِلَھِتَنا ِلشَاِعٍر مَّْجُن
.] دیوانھ دست از خدایانمان برداریميشاعريما برا

اي کھ خداوند در قرآن در رّد آن مي نکتھ ) ٣٦/صافات(
:فرماید

ونٍ  پس اندرز ده [َفَذكِّْر َفَما َأنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِھٍن َوَال َمْجُن
.] و نھ دیوانھيكھ تو بھ لطف پروردگارت نھ كاھن

)٢٩/طور(
با توجھ بھ احادیثي کھ از پیامبر اکرم نقل شده است،    

. دھندنگي و جنون ارائھ ميایشان تحلیلي تازه از دیوا
کند، نظر پیامبر نیشابوري در روایتي کھ نقل مي

انس بن مالک «: شودي جنون یادآور ميرا درباره)ص(اکرم
رسول گرامي در میان اصحاب بود کھ مردي بر ایشان : گوید

) ص(رسول . این مرد دیوانھ است: گذشت، یکي از ایشان گفت
دیوانھ کسي است کھ . وانھاین شخص بیمار است نھ دی: گفت

پیامبر ) ۴٠ص.١٣۶۶.نیشابوري(».در معصیت خداي تعالي باشد
اسالم با متمایز ساختن بیماري و نافرماني حضرت حق، 

. دھندقرائتي تازه از جنون را ارائھ مي
اند، بعدھا بھ شّدت مفھومي کھ حضرت رسول بیان فرموده   

ول در حدیثي دیگر حضرت رس. شوداز طرف صوفیھ استقبال مي
بھ مفھوم کامالً دیني از عقل در برابر این چنین  دیوانگي 

َ �ُ عزَّ َو جلَّ َالَعقَل َعلي ثال ثـ«: نماینداشاره مي   َقسَّم
َاجزاِء ، َفَمن ُکنَّ فیھ کّمل َعقلھ َو من َلم یکنَّ فیھ فال َعقَل 

هللاِ َعزََّوَجلَّ َوُحسُن عـباهللاِ َعزََّوَجلَّ َوُحسُن الطاُحسن المعرفـ:لھ
. ١٣۶۶. پور جوادي(»الَصبِرعلي ما َاَمَر �ُ َعزََّو َجلَّ 

) ١٠-١١ص.٢شماره .معارف
ي ي دوم قرن چھارم بھ رشتھنیشابوري کھ کتابش را در نیمھ

تحریر در آورده است، بھ دّقت دیوانگي و جنون را از لحاظ 
ي مھم در کتاب نکتھ.ادبیات عرب مورد بحث قرار داده است

. نیشابوري این است کھ دیوانگانش از ھر قشري حضور دارند
ولي با ھمھ ي این . از اویس قرني گرفتھ تا مجنون عامري

ھایي ھستند کھ در عقالء احوال دیوانگان عطار داراي ویژگي
.المجانین نیشابوري خبري از آن نیست

ھ توجھ شده در ادب عربي قبل از ادب فارسي بھ این نکت  
و ادباي بزرگ عربي در ال بھ الي کتب خود بھ نکتھ . است

اما از ھمھ مھمتر ابن . ھاي مجانین پرداختھ اندگویي
در کتاب ھاي خود بھ نقد -یکي از منتقدان عرفان-الجوزي

او . غیر عادالنھ ي شوریدگي و جنون در عرفان پرداختھ است
اي مجانین اختصاص ھیکي از کتاب ھاي خود را بھ نکتھ گویي

)  ١٩٩٧.ابن جوزي.(داده است

دیوانھ در ادب فارسي ٢-۴



ي مفھوم در این جا بھ مطالعھ ي اجمالي در باره   
اي کھ بیشتر در مطالعھ. پردازیمدیوانگي تا زمان عطار مي

و در ابتدا این کلمھ را با . ي عرفاني خواھد بودحوزه
در متون عرفاني کنیم و سپسشروع شعر فارسي آغاز مي

.دنبال خواھیم کرد
اي کھ در ادب فارسي ترین کلمھدیوانھ یا مجنون معروف   

- و عربي براي ورود بھ این حوزه مورد استفاده قرار مي
رودکي پدر شعر فارسي مفھومي کھ از دیوانھ در ذھن . گیرد

دارد، مفھومي است؛ کامالً ساده و در غیر معناي عرفاني کھ 
او دیوانگي و مستي را . گیرداستعمال قرار ميبعدھا مورد

:بردبا ھم بھ کار مي
ِبل تا خوریم باده کھ 

  مستانیم
بیُھشمان دیــــوانگانِ 

خــــــواننـــــد

  بستانیموز دست نیکوان مي
دیــــوانگان  نھ ایم،   

  مستــــــانیـــــــم
)۵٨ص.١٣٧٠.دبیرسیاقي(

ي فردوسي کھ در شاھنامھھمین مفھوم از دیوانگي را  
فردوسي دیوانھ را  در . بینیمي ایرانیان است، ميخردنامھ

:بردمفھوم کسي کھ خرد از او دور شده باشد، بھ کار مي
کسي کو خرد را ندارد 
  ز پیش

ھشیــــوار  
دیـــــوانھ  

خــــواند  ورا

دلش گردد از کردھي خویش 
  ریش

ھمان  خـــویش  
  ورا  بیــــگانھ  دارد

)٢٢ص.١٣۶٩.فردوسي(
دھد، در واقع با مفھومي کھ فردوسي از دیوانھ ارائھ مي

خرد و عقلي کھ اصًال معنایي . تعریفش از خرد ھمراه است
ي ھنوز فکر و اندیشھ ي ایرانـي در دوره. عــرفاني ندارد

تواند در تغییر انسان این دوره مي. بردحماسي بھ سـر مي
رچند کھ خود بھ سرنوشتي دچار است کھ ھ. امور مؤّثر باشد

. امکان رھایي از آن را ندارد؛ مثل مرگ
- درجایي دیگرآنگاه کھ فــریدون پسرنش را آزمایش مي   

:خواندکند، دوراندیش نبودن را دیوانگـي مي
  کھ جستي سالمت زکام نھنگ
دالور کھ نندیشد از پیل 
  و شیر

بھ گاه گریزش نکردي 
  درنگ

وانش تو دیوانھ خ
  مخوانش دلیر

)٣٨ص.ھمان(
بر خالف دیگر جاھا، فردوسي در داستان زال، آنگاه کھ    

بیند، دیوانگي را مالزم عشق و شوریدگي زال رودابھ را مي
:داندمي

دل زال یکباره دیوانھ 
  گشت

خرد دور شد عشق 
  فرزانھ گشت

)۵٢ص.ھمان(



نصاري قابل تغییر مفھوم دیوانگي در نزد خواجھ عبد� ا   
او در رسائل فارسي خود، بابي جداگانھ با . توجھ است

کھ نشان از تغییر مفھوم .آورده است"باب الجنون"عنوان
« : ي عرفاني استي حماسي بھ دورهدیوانگي وجنون، از دوره

گر از خود . آگاھي مرد ازوست بھ آگاھي از دوستجنون بي
د آگاه ُبَود، نھ بھ خو. بریده باشد بھ دوست رسیده باشد

جنون در پستي بدایت است و در مستي . نھ بھ دوست راه ُبَود
آگاه گردد وجد آگاھي باشد، کھ مرد درو از خود بي. نھایت

و جنون آن باشد کھ مرد درین آگاھي از خود متحیر و 
گمراه گردد و ھر چند آگاھي از خود دروست، اما این 

.آگاھي در آن گمراھي زیباست
پسندیده باشد اندر ره دیده باشد، قدم استوار قدم کھ    

اگر یک قدم مرد بي دیده . باید و دیده در کار باید
بردارد، آن گام وي را بھ مقامي فرود آرد کھ از پیش 
گذار ني، و از پس فرار ني و بر جاي قرار ني و طاقت 

از خود خبر ني و از یار اثر ني تا مرد در . انتظار ني
دد و در صفت مجنون گردد، نھ با خود این راه مفتون گر

از . باشد کھ ھوش دارد نھ با دوست تا وي را گوش دارد
درد با انده او . صورت بر خاستھ باشد و از صفت بکاستھ

کند و شمع کند و آتش محبت او را پروانھ ميرا دیوانھ مي
رباعي: گویدکند و ميعشق او را زبانھ مي

از دولت تو شکر بھ 
  ندپیمانھ بر

آتشیستتووي ــــدر ک
عشقمانا کھ ز

وز کوي تو عاشقان 
  دیوانھ برند

نشانھدرتاز پیش
  دــبرنروانھـــــپ
٣۵٠-١ص.١٣٧٧.يانصار(
(

اگر مطلبي را کھ خواجھ عبد� آورده، بھ دور از سجع و 
بھ . آرایش ھاي لفظي ، متن را مورد بررسي قرار دھیم

-انگي یا جنون در طي نیم قرن پي ميتغییر بار معنایي دیو
اش ي منفيي دیوانھ چگونھ از معناي سادهاینکھ کلمھ. بریم

توان در بھ معنایي گسترده و مثبت تغیر یافتھ نمي
بھ نظر . ي فارســي مطلبي پیدا کردشاھنامھ و شعر اولیھ

ي معناي عواّم اتفاق رسد، تغییر این چنیني در حــوزهمي
این تحول در دست اندیشمندان و عرفا تراش افتد، سپس مي
تحّیري . کندانصاري از عالئم جنون تحّیر را ذکر مي. یابدمي

اصًال در دنیاي . بینیمي حماسي ازآن خبري نميکھ در دوره
ولي در . حماسي انسان قصد تغییر محیط اطراف خود را دارد

تھ مطالب گف. شودعرفان این تحول بھ درون انسان کشیده مي
شده ازطرف انصاري بھ طور صیقل یافتھ درآثار 

او سرگشتگي و حیران را با یک کلمھ . کندعطارنمودپیدا مي
دیوانگانش از اوضاع و احوال روزگار . کندبرگزار نمي



و گاه دچار . حیرتي عوامانھ. شوندسرگشتھ و حیران مي
. گردندحیرت فلسفي و عرفاني مي

در زندگي نھ با اصطالحات و الخیر خودسعید ابيابو   
کھ با خود دیوانگان حشر و نشر ،کلمات مربوط بھ دیوانگي

و از شیخ روایت کنند کھ یکي روز از ... «. داشتھ است
پیش خواجھ ابو علي مي آمدم و بر دِر شارستاِن سرخس 

لقمان مجنون برآن تل خاکستر . تل خاکستر بود. رسیدم
شیخ بسیار . نین بوده استنشستھ بود، و وي از عقالء مجا

شیخ " لقمان آزاد کرده ي حق است از امر و نھي:" گفتي کھ
وي پاره . قصد لقمان کردم و بر سِر تل خاکستر شدم: گفت

لقمان سر بر آورد و . ما بھ وي مي نگریدیم. اي مي دوخت
بر . یا ابا سعید ترا با این پاره بر پوستین دوختم: گفت

. ت و بھ در خانقاه شارستان بردپاي خاست و دست ما بگرف
یا : گفت. پیر بیرون آمد. و پیر ابوالفضل را آواز داد

نبشتھ [در ناصیھ ي این مرد-سبحانھ و تعالي-ابالفضل حق
نگاه دارش کھ ذکرشما بدو باقي . او را بھ تو سپردم] است

) ۶٣-۴ص.١٣۶۶.روحابو(».خواھد ماند
سال ھا بعد ) سيلقمان سرخ(عطار نیز چون این دیوانھ   

بر خالف گفتھ ھاي انصاري . در حق موالنا سفارشاتي مي کند
کھ پر است از سجع ھاي ادبي،و بیشتردرحوزه ي ادبیات قدم 
برمي دارد، کالم ابي الخیر کامًال از یک تجربھ ي عرفاني 

-تجربھ اي کھ بعدھا در انحطاط فکري ایراني. سرشار است
. رفاني گرفتار مي شوداسالمي در اصطالحات کلیشھ اي ع

نظر مثبت بھ دیوانگي بعدھا در آثار عین القضات نیز    
او در تمھیداتش ضمن دفاع از شیطان او را . نمایان است

از عالم غیرت در گذر اي « : دیوانھ ي الھي مي داند
آن عاشق دیوانھ کھ تو او را ابلیس خواني در . عزیز

را چھ خوانند؟ اگر دنیا، خود نداني کھ در عالم الھي او 
نام او بداني، او را بدان نام خواندن خود را کافر 

دریغا چھ مي شنوي؟این دیوانھ خدا را دوست . داني
زندگي عین القضات سرشار ) ٢٢١ص.١٣۴١.ع.ھمداني(».داشت

او در جایي بھ سالک توصیھ مي . از این گونھ دیوانگي است
اي دوست «:کند کھ در برابر خداوند باید دیوانھ بود

ھرگز دیده اي کھ دیوانگان را بند بر ننھند؟ گروھي از 
صاحب شریعت بھ نور نبّوت . سالکان دیوانھ ي حقیقت آمدند

دانست کھ دیوانگان را بند بر باید نھاد، شریعت را بند 
مگر از آن بزرگ نشنیده اي کھ مرید خود . ایشان کردند

( ».اردرا گفت؛ با خدا دیوانھ باش و با مصطفي ھشی
عین القضات در سوالي کھ از امام احمد ) ٢٠۴ص.ھمان

غزالي دارد، بھ نکاتي مھم در باره ي دیوانگي اشاره 
شیخ ابوالحسن خرقاني رحمھ � علیھ : واقعھ«:دارد

او را . سحرگاھي دیدم كھ چون زنان بھ َطلق نشستھ بود



اگر ترا فرزندي آید من ! اي شیح! زینھار زینھار: گفتم
مرا این كار ضرورت است، تو «: جواب داد. انھ شومدیو

)۴ص.١٣٧۶.ا.غزالي(.»خواه دیوانھ شو خواه مشو
جوابي کھ امام احمد غزالي مي دھد، عالوه بر تشابھات    

فکري دو اندیشمند عارف، معناي دیوانگي در کاربرد خاص 
آن روزگار تواست . »َطلق خرقاني«حدیث «: آشکار مي شود

جنوني آورد، اما اسرافیل الوقت كھ رزق كھ در علم
او ھ ياھل األرض، حوالھ با در گاه عزت سفینھ ي ُمرَتزقَ 

نرود خرابي » َعَتت َعن َامر رَبھا«است، مي برنھد تا 
)٨ص.ھمان(».نكند
این نوع قرائت و برداشت از دیوانگي در آثار عطار    

وان توجھ تکھ مي. کندنیشابوري بھ شکلي خاص نمود پیدا مي
ھاي سبکي او بھ ي دیوانگي را از ویژگيخاص عطار بھ مقولھ

بعد از عطار، موالنا در زندگي خود بھ طور . حساب آورد
اودر قبال دعوتي کھ .اي را تجربھ کردعملي چنین شیوه

شنود، با تمام وجود و با شوریدگي منحصر بھ فرد ازشمس مي
اي نین تجربھموالنا در غزلي ناب بھ چ. گویدلبیک مي

:اشارتي مستقیم دارد
مرده بدم زنده شدم، 
  گریھ بدم خنده شدم
دیده ي سیر است مرا، 
  جان دلیر است مرا
-گفت کھ دیوانھ اي نھ
  اياي،الیق این خانھ نھ

اي،روکھ سرمست نھکھگفت
ايدست نھازاین

دولت عشق آمد و، من 
  دولِت پاینده شدم

- ي شیر است مرا،ُزھرهزھره
  بنده شدمي تا

رفتم و دیوانھ 
  شدم،سلسلھ بندنده شدم

شدم،وزطرب وسرمسترفتم
  ...آکنده شدم

-شماره.٣ج.١٣۵۵.ج.مولوي(
)١٣٩٣ي 

دیوانگي و جنوني کھ در عطار در مسائل مختلف آشکار شده 
اي از خصایص مرد خدا است، در آثار موالنا بھ طور ویژه

ي خاکي و از ھي موالنا دیگر از پھندیوانھ. شودشمرده مي
میان انسان ھا رخت بربستھ است و در دنیاي اساطیري سیر 

در آثار موالنا این شوریدگي و جنون در درون . کندمي
ي خود موالنا نیز در راھي کھ شوریده. افتدانسان اتفاق مي

کند، با نوعي جنون و دیوانگي تبریزي برایش پیشنھاد مي
تان زرگر و پادشا، موالنا در داس. رسدبھ ھدف خود مي

آورد دیوانگي آنگاه کھ از بي صبري موسي سخن بھ میان مي
:داندانسان را ناشي از مستي عقل مي

با ھمھ نور و يَوھم موس
  ھنر

گل سرخ است، تو  ن  ُ آ
  خونش مخوان

يشد از آن محجوب، تو ب
  پر مپر

مست عقل است او، تو 
  مجنونش مدان



)دفتراول.١٣۶٨.ج.مولوي(
ي موالنا بھ احواالت دیوانگان گاه او را بھ ھعالق  

او در . داردبازگویي داستاني ناب از عقالي مجانین وا مي
دفتر دوم مثنوي از بھ دیوانگي زدن بھلول سخن بھ میان 

موالنا بسي فراتر . پردازدآورد و بھ تحلیل رفتار او ميمي
او . از عطار بھ دیوانگي در مسیر عرفان اعتقاد دارد

. ھاي تاریخي چندان توجھي نداردگر بھ شخصیتدی
گفت، خواھم يميكیآن 
  يعاقل
گفتش كھ اندر يكیآن 

  شھر ما
گشتھ سواره نك يبر نئ

  فالن
بازد بھ روزان و یميگو

  شبان
است و آتش يصاحب را

  يپاره ا
ان را جان یفّر او كّروب

  شدست
وانھ را جان یك ھر دیل

  ينشمر
آشكارا با تو یيچون ول

  تگف
مر تو را آن فھم و آن 
  دانش نبود

چون ياز جنون خود را ول
  پرده ساخت

مشورت آرم بدو در 
يمشكل

ر آن یست عاقل غین
  مجنون نما

ان یدواند در میم
  كودكان

در جھان گنج نھان، 
  جان جھان

آسمان قدر است و اختر 
  يباره ا

يوانگین دیاو در ا
  پنھان شدست

سر منھ گوسالھ را چون 
  يسامر
ب و یھزاران غصد 

  اسرار نھفت
ن یتو سرگيواندانست

  را ز عود
يكور، كيمر ورا ا

  شناخت؟يخواھ
)دفتر دوم.ھمان(

موالنا ھر چند در بھ کار گرفتن دیوانگان در اظھار   
ھایي دارد،اما از لحاظ نگرش عقاید خود با عطار تفاوت

بھلول در نظر . عرفاني داراي مشابھت ھایي نیز ھستند
ھ عنوان یک منتقد اجتماعي گھگاھي عرفان و فلسفھ عطار ب
اما در نزد موالنا این رفتار و اعمال فقط . ورزدنیز مي

-ي عرفان و سرسپردگي بنده مورد کنکاش قرار مياز زاویھ
ي ایراني در حال گذر از آید اندیشھبھ نظر مي. گیرد

. مبارزات آشکار بھ سوي خمودگي و تسلیم و سرسپردگي است
اي کھ بعد از حافظ کامًال ادب فارسي این نکتھ را ھنکت

.سازدآشکار مي
محیط آرام و بھ دور از اغتشاشات، فکر موالنا را در   

- این مورد فقط بھ دید عرفاني جنون و دیوانگي معطوف مي
-اینکھ موالنا بسي فراتر از عطار افکار و اندیشھ. سازد

ا از دیدگاه ام. کند شکي نیستھاي عرفاني را بیان مي



اجتماعي شور و شوق دیوانگان عطار براي تغییر اوضاع بسي 
اگر از . آشکارتر از دیوانگان مورد نظر موالنا است

آید، مسائل و اي در مثنوي موالنا سخن بھ میان ميدیوانھ
دیگر در . نکات عرفاني عامل اصلي چنین کاربردي است

درایلقار اي کھ علمي بر دست گیرد و مثنوي از دیوانھ
مغول بھ انتقاد سخت از حاکمان و امیران ناالیق ایراني 

ھا را بھ موالنا در غزلي انسان. بینیمبپردازد،خبري نمي
خواند کھ بسیار تفاوت با دیوانگي عطار دیوانگیي فرا مي

:دارد
حیلت رھا کن عاشقا، 
  دیوانھ شو دیوانھ شو

را بیگانھ ھم خویش
  راویرانھ کنکن،ھم خانھ

- سینھ راچون سینھرو
ھاآب شواز کینھھا،ھفت

وندر دل آتش درآ، 
  پروانھ شو پروانھ شو

وآنگھ بیابا عاشقان ھم 
  خانھ را ویرانھ کن
- وآنگھ شراب عشق

  شو پیمانھ شورا،پیمانھ
-شماره.۴ج.١٣۵۵.ج.مولوي(

)١۴١١ي 
. بردو گاه موالنا دیوانگي را در مفھوم عام بھ کار مي   

. کنداز موالنا در ادب فارسي شیوع پیدا ميمفھومي کھ بعد 
اي شاعران و غزلسرایان قرن ھشتم بھ بعد در کلمات کلیشھ

و مفھوم دیوانگي چون مفاھیم عشق و . زدنددست وپا مي
غیره در ھمان حد کلمھ باقي ماند و دیگر ھیچ جاني 

. نگرفت
  

فصل سوم

جیبحث و نتا



طار از لحاظ اجتماعي و وضع ویژگي ھاي دیوانگان ع٣-١
ظاھري 

در این قسمت دیوانگان عطار را از نظر وضع ظاھري و    
بررسي بر اساس . نیز وضعیت اجتماعي بررسي مي کنیم

.حکایات چھار مثنوي عطار صورت گرفتھ است
زندگي در ویرانھ ھا٣-٢

در اکثر حکایاتي کھ در حق دیوانگان از زبان عطار    
ل زندگي آنھا در ویرانھ ھا و خرابھ ھا نقل شده است مح

و اگر آنان را در میان مردم و در داخل . بوده است
اجتماعات مشاھده مي کنیم، گویا اینان و نھ مردم ھیچ 

نھ مردم عادي و نھ شوریدگان ھیچ . سنخیتي با ھم ندارند
اما با ھمھ ي این . کدام از دنیاي یکدیگر خبر ندارند

ر گرفتن رو در روي ھم ھیچ ابایي احوال ھیچ وقت از قرا
با اینکھ جالل و ابھت محمود زبانزد خاص و عام . ندارند

است ولي او براي لشکر کشي بھ بالد کفر از مقابل  ویرانھ 
ویرانھ اي کھ . اي مي گذرد کھ دیوانھ در آن آرمیده است

چون وصلھ اي ناجور بر ساختار حکومتي محمود خود نمایي 
جز شوریده یاراي باز نمایي این چھ کسي  . مي کند

کمبودھا بھ سلطان مقتدر را خواھد داشت؟ از قسمت ھاي 
جالب این داستان نگاه مغرورانھ وبي خیال دیوانھ بھ جالل 
و شکوه محمودي است کھ ھم اعتراضي است بھ لشکر بردن 
سالطین و پادشاھان و ھم بازگویي نکات دقیق و عملي 

مرحلھ ي عمل بھ سوي حرف و عرفاني کھ بعدھا از. عرفان
و عرفا کاري جز شرح و تفسیر نکات . اصطالحات گام گذاشت

. مھم عرفاني کاري ندادند
این ویرانھ ھا معموًال در خارج از شھرھا و آبادي ھا    

جایي کھ از مزاحمت مردم دور گشتھ و شوریدگان . بوده است
افراد چرا این . با آرامش و فراغ بال بھ تفکر مي نشینند

در ویرانھ ھا سکني مي گزیدند ؟ آیا اینان نیز چون 
دیوانگان دنیاي غرب در کشتي ھاي سرگردان بھ فراموشي 
سپرده مي شدند؟ گویا فکر و اخالق اسالمي ایراني ھمواره 
دوست داشتھ آنان را در کنار خود داشتھ باشد در ھیچ یک 

ي بر از منابعي کھ امکان دسترسي بھ آن فراھم بود تأیید
اگر از لحاظ . رفتار مردم، چون مردم اروپا پیدا نشد

جامعھ شناسي بھ این مسالھ دقیق شویم مي توانیم با 
مقایسھ رفتار امروزي مردم در روستا ھا و شھرھایي کھ 



تمدن نابودش نکرده رفتار احترام آمیز مردم را بھ 
این نکتھ نیز بھ ذھن مي رسد کھ . مجانین کامًال درک کنیم

م مي خواستند با جمع اضداد در  زندگي خود ھم زیبایي مرد
. ھا و ھم پلشتي ھا را بھ نمایش بگذارند

عدم توجھ بھ غذا و پوشاک٣-٣
ھر چند غذا و پو شاک براي بقاء نوع بشر ضروري است    

اما عرفا و ریاضت کشان با بي توجھي بھ این مسالھ سعي 
ي انسان بھ شکم در فرو ریختن توّجھات بیش از اندازه

شوریدگان عطار نیز در برخي حکایت ھا این . بودند
مسئولیت را بھ نحوي دیگر نھ در کالم و نوشتار بل با عمل 

ھر چند دیوانگان عادي . بھ آن عقاید نشان مي دھند
اینگونھ زندگي مي کنند، اما دیوانھ ي عطار دیوانھ ي 

این راه اینان بھ عمد و با آگاھي قدم در. معمولي نیست
گذاشتھ اند کھ تاریخ براي اثبات این حاالت شواھد فراوان 

با نگاھي در زندگي بھلول، کھ . در سینھ ي خود دارد
زماني خود از عالمان بزرگ بھ شمار مي آمده، و در اثر 

خود عاشقانھ و عالمانھ ) ع(راھنمایي ھاي امام موسي کاظم
کھ با در و چھ کشمکش ھایي . در این راه قدم مي گذارد

بار ھارون نداشتھ است؟ 
دیوانھ ھا از اینکھ چھ مي خورند و چھ مي پوشند ھیچ    

در داستاني از عطار دیوانھ اي گرسنھ . دغدغھ اي نداشتند
براي رفع گرسنگي اش برف مي خورد تا بلکھ سوزش شکم را 
عالجي کند و آنچھ علما و مردم از ترس جھّنم و عذاب الھي 

با گستاخي دلپسندي بھ ابراز عقایدشان بیان نمي دارند
یا در حکایتي ھارون براي امتحان قوه ي درک . مي پردازد 

بھلول ، در مقابل درخواست او براي پیھ، شلغم بھ او مي 
و از بھلول در جواب اینکھ دنبھ چربي است یا نھ ؟ . دھد 

از موقعي کھ تو خلیفھ : جوابي رندانھ از بھلول مي شنود 
. شده اي چربي از دنبھ رخت بر بستھ استي مسلمین

ازلحاظ پو شاک ھم آنان بي توجھ بھ عرف جامعھ راه    
در داستاني از دیوانھ اي این نکتھ . خودرا مي پیمایند

آشکار مي شود کھ کاله پوشیدن عرف آن روزگار بوده است و 
دیوانھ با خودداري از کاله گذاشتن خواستار تغییر حتي در 

:ماعي شان مي باشد زندگي اجت



ي ــود مجنونــــــب
  ھمیشھ بي كاله
سائلـــــي گفتش كھ اي 
  شوریده نام

گفت ســــر پوشیده زن 
  باشد نھ مرد

گفت پایت از چھ باري 
بـــرھنھ ست 

رھنھ مي بود ـــچون ب
  ر مراــــاین س

                                 

دي ـــر مي شـبرھنھ س
ھ راه ــدایم ب

برھنــــھ سر از چھ 
  مــي باشي مدام

این سـوال بد كھ تو 
كردي كھ كرد ؟ 

اي احمق سري كویك گفت
تنھ ست

ود ــــپاي ازونب
رامي تر ـــــگ

  ...مرا
ص  . مصیبت نامھ(

٢٠۶(
آیا دلق پوشي . گاه دیوانگان عطار دلق مي پوشیدند   

د ي نگریستھ مي این شوریدگان چون حافظ  بھ نظر انتقا
شده است ؟ ھم دیدگاه منفي و ھم نظر مثبت در آثار منظوم 

چھ عواملي . و منثور عطار درباره ي دلق بھ چشم مي خورد
باعث شده کھ در سیر تاریخي شعر فارسي این دیدگاه منفي 
بھ دلق بھ طور بارزي در شعر حافظ نمود پیدا مي کند خود 

صیبت نامھ دیوانھ اي در داستاني از م. محتاج تامل است
دلق پوش مطالب فلسفي بر زبان مي راند کھ قابل توجھ 

:است
وش دیوانھ اي ــــبود خ

  ر دلقــدر زی
ن چو ـــعلت است و م

ھستم دولتي  
                          

گفت ھر چیزي کھ در 
  وي ماند خلق

ي ـي رسم از عالم بـم
  ...علتي

١١٩ص .مصیبت نامھ(
(                            

گاھي دیوانگان آن توان رانداشتندکھ براي خود پوششي    
اینکھ آیا . درخور تھیھ نمایند لذا برھنھ مي گشتند

مرجعي بھ امر ساماندھي دیوانگان مي پرداختند یا نھ؟ 
امري است کھ مي توان در البھ الي متون تاریخي شاھدي 

مردم نیز بھ تبع سفارشات دین مبین . یدا کردبرایش پ
در کتاب . اسالم ، بھ دلجویي از دیوانگان مي پرداختند

عقالء المجانین نیشابوري محل نگھداري دیوانگان دیرھا 
و شبلي براي مالقات )١٢٠ص.١٣۶۶.ح.نیشابوري.(ذکر شده است

) ۶٢٧ص.١٣٣۶.ف. عطار.(دیوانھ اي بھ بیمارستان مي رود
طار در بازسازي شخصیتھاي داستاني خود مقید بھ اینکھ ع

در . استفاده از تیپ ھاي جامعھ بوده شک بر انگیز نیست 
ھر حال در داستان عطار، عالوه بر برھنگي دیوانھ بي 

.خانماني اینان نیز بھ ثبوت مي رسد 
نا شناس بودن دیوانگان٣-۴



ي در اكثر موارد عطار دیوانگان خود را با عالمت نكره   
تا ضمن در امان نگھ داشتن . بیان مي كند" اي " یا " ي "

خود از غوغاي علماء و عوام،  لباسي قلندرانھ بر تن 
نیز این نكتھ كھ در كتب معاني و . دیوانگانش بپوشاند

بیان از آن  بھ تعظیم مسند الیھ سخن بھ میان مي آورند، 
گویا. شاید مورد توجھ قلندر نترس ایراني بوده باشد

براي عارف دل سوختھ ایراني كھ بھ بازگویي احوال درون 
خود مي پردازد این ناشناسي از ذھن سیال او سرچشمھ 
گرفتھ شده باشد كھ در سایھ ي آموزش ھاي عرفاني با آن 

اینكھ دیوانگان اوتصاویر ي . ھمدم وھمساز گشتھ است
زندگي سراسر . اساطیري از زندگي اوست نمي توان شك كرد

كھ در حق دیگر عرفا و شعرا نیز اینگونھ -اي اوافسانھ
این نکتھ را بھ ثبوت مي رساند کھ عطار خود زندگي –است 

این چنیني داشتھ و ھمواره آرزوي تجربھ خلسھ آمیز از 
زندگي اي  کھ خط سیري از آن . زندگي ماورایي داشتھ است

را در مثنوي منطق الطیر خویش بھ گونھ اي سمبلیک بھ 
.مي کشدتصویر 

در تصاویري کھ مینیاتوریستھا و نّقاشان سده ھاي بعد     
. بھ ما نمایانده اند این ویژگیھا نیز رعایت شده است

نگاھي بي تفاوت بھ دنیا کھ طنز خاصي نیز در آن دیده مي 
. شود، با ابھت اثیري کھ بیننده را بھ تفکر وا مي دارد

او را ترسیم آیا از پس نوشتھ ھا مي توان شخصیت واقعي 
کرد ؟ کاري کھ منتقدان امروزین بھ کمک علوم مختلف سعي 

ھر چند منتقدان شیوه ي . در دستیابي بھ آن حوزه ھستند
را بھ خواننده ي متن ھاي ادبي پیشنھاد مي » مرگ موّلف «

کنند اما بھ نظر مي رسد این روش پسندیده در آثار 
ابیات شیخ با اولین. عرفاني چندان کاربرد نداشتھ باشد

شوریده، حضور سنگین او در ذھن خواننده احساس مي شود و 
گویا او خود بھ عنوان پیري دیوانھ و قلندري بیباک 
وظیفھ ي راھنمایي سالک امروزي را بھ کوه قاف دارد، تا 
نشان دھد کھ آن عوالم یک تجربھ ي منحصر بھ فردي است کھ 

کند و آن را ھر انسان در ھر زمان مي تواند آن را تجربھ
.بھ زباني دیگر بیان کند

در نظر او گذشتن از قیود و حدود کاري است بس آسان    
اما  جانسوز، و او بر طبق افسانھ اي کھ در حق او، 
تذکره نویسان نوشتھ اند، این را بھ ھمھ و بھ خود نشان 

این شیوه ي سلوک و عبور از خویشتن در سرتاسر . داد
ھرچند کھ در . وضوح آشکار استدیوان و مثنوي ھایش ب

االولیاء شیوه ي دیگر در پیش گرفتھ، اما در ¸نوشتن تذکر
نوشتن برخي قسمت ھا حرکت قلم در دستان دیوانھ اي 

البتھ در ھر مثنوي . شوریده است کھ شعِر منثور مي گوید
در . این ناشناسي بھ گونھ اي متفاوت بروز پیدا مي کند
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