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 چكيده
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  مقدمه - 1
داشتند  ساختن تمدن اسالمي برميدر را  هاي نخست هايي كه مسلمانان گام از همان سال

، افــرادي در گوشــه و كنــار جوامــع اســالمي بــودفكــري  مســلطجريــان  »خردگرايــي«و 
. بودند ر تفكر و رفتارد »اي غيرمعمول  شيوه«ة نمايندهاي اسالمي ظهور كردند كه  سرزمين

ناميده شدند،  »عقالي مجانين«در تمدن اسالمي  حدود قرن چهارم به بعد،ه از اين افراد ك
را نقد زمانه  رايج در» خرد«مفهوم  - آگاهانه يا ناآگاهانه -  »نجنو«با تكيه بر نوع خاصي از 

چهارم و پنجم  هاي در قرن. كردند به نوعي خودآگاهي و آزادي معنوي دعوت ميرا  ممردو 
كه خردگرايي در اوج اهميت و اعتبار خود بود، ) يي تمدن اسالميعصر طال(هجري قمري 

ها  آنها، كتاب تا دربابِ ختلفاني را برانگيؤقدر اهميت يافته بودند كه م اين ديوانگان دانا آن
 ،)310: وفـات (توان به ابوبشر دوالبي  لفان ميؤاين م ةازجمل. هاي مستقلي پديد آرند و رساله
بـن   ابوالحسـن ، )392: وفـات ( بن اسماعيل الضـراب  محمد الحسن ابي، )325: وفات(زهر ابن ابي

الفرج عبـدالرحمان   و ابي )406: وفات(، ابوالقاسم حسن نيشابوري )4قرن : وفات(بكر مقسم  ابي
  .)11: 1388مارزلف، ( اشاره كرد )597:وفات( الجوزي

جنوني كه رندانه به  و يا -  گيرشان شده بود كه گريبان يعقالي مجانين از دولت جنون
بـه اسـتناد حـديث    آنـان  . و معمولي مردم زمانه فارغ بودند عرفياز خرد  - بستند خود مي
ديوانه تا به عقل آيد، كودك تا محتلم شود و خفته تا : بر سه كس قلم نيست« نبويِ شريف

اعمال  براي نيبودند، يع »القلم مرفوع«از نظر فقهي  ،)200: 1366 ذكاوتي قراگزلو،( »بيدار گردد
از آنـان سـاقط    و عرفـي  اين بدين معني بود كه تكاليف شرعي .دندش خود بازخواست نمي

. بودنـد اجتمـاعي   و دينـي  هـاي  قوانين و محـدوديت شده بود و آنان در كردار خود آزاد از 
داد از مفاهيم مسلط يـا مقـدس روزگـار     به ايشان اجازه مي ،همين آزادي دروني و بيروني

به حقيقت امور  ،ستيزِ خود كه وراي مفاهيم عرفير كنند و با نگاه تيزبين و عادتخود عبو
بـا    انسان«، »با خدا  انسان«ارتباط  معمولِ ةشيو مورددر و انتقادي تازه ديدگاهيناظر بود، 

، در  افكار و رفتـار آنـان در جامعـه    ،رو از اين. اشته باشندد »قدرت با اربابِ  انسان«و  »مردم
 در اين مقاله. قابل بررسي است »كاركرد سياسي«و  »كاركرد اجتماعي«، »الهيات« ةوزسه ح

بـاختين و اراسـموس   ميخائيل با توجه به آراي  ،به دو كاركرد اخير ديوانگانِ دانا در جامعه
  .اي ديگر خواهد بود بررسي ارتباط مجانين و الهيات، موضوع مقاله .است پرداخته شده
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در  .نظيـري دارد  و بـي  ويژه و بسامد هاي عطار برجستگي ان در مثنويديوانگ حكايات
همـه حكايـت و تمثيـل كـه      آثـار عطـار ايـن    ةيك از آثار فارسـي و عربـي بـه انـداز     هيچ

هـايي چـون مجنـون،     ديوانگـان بـا نـام   . وجود ندارد ،هاي آن از ديوانگان باشند شخصيت
حال، شخصيت اصلي بـيش از صـد و    وريدهايام و ش ة، شوريدهبهلول، ديوانه، بيدل، شوريد

در ايـن   ،رو از اين .)5: 1374پورنامـداريان،  ( هاي عطار هستند بيست حكايت و تمثيل مثنوي
هاي عطار در توصـيف كـاركرد سياسـي و اجتمـاعيِ مجـانين       پژوهش از حكايات مثنوي

  .است استفاده شده
  

  تحقيق ةپيشين - 2
دريـايِ  فصلي از كتاب ارزشـمند  : بارت است ازپژوهش درمورد عقالي مجانين ع ةپيشين
عقـالي مجـانين    ةكه در آن به تحليل سخنان گسـتاخان  )1388( هلموت ريترة نوشت جان

جسـتجو در  هـاي   كوب در كتـاب  اشارات مفيد عبدالحسين زرين ؛پردازد در آثار عطار مي
آن بيشتر بـر   كه مباحث )الف1387( جستجو در تصوف ايران ةدنبالو  )1385( تصوف ايران

 ديدار با سيمرغنكات سودمند كتاب  ؛پيوند عقالي مجانين با نهضت صوفيه متمركز است
هاي اعتراض و گسـتاخي ديوانگـان در آثـار     درمورد جلوه )1374(تقي پورنامداريان  ةنوشت
نامـه و   كه در آن بـه نقـل زنـدگي    )1388( اولريش مارزلف ةنوشت نامه بهلولكتاب و  عطار

سـيماي   با نـام  سهيال صارمي نيز قسمت كوتاهي از كتاب خود. پردازد بهلول مي حكايات
از . است را به وضعيت اجتماعي عقالي مجانين اختصاص داده )1384( جامعه در آثار عطار

كـه مهـدي    )1366(ابوالقاسم نيشابوري  عقالءالمجانينشده بايد از كتاب  ترجمهعربي آثار 
مـورد   در الصـفوه  صـفوه جـوزي در   است و اشارات ابـن  كرده ن آن را ترجمه و تلخيصتدي

عـالوه  . است، نام برد آن را ترجمه كرده )1366( عقالءالمجانين كه عليرضا ذكاوتي قراگزلو
عقـل  «و  »تحليلي از مفـاهيم عقـل و جنـون در عقـالء مجـانين     « ةمقالدو  بر اين بايد از

به شـرح   هاكه در آن )ب1366الف و 1366(از نصراهللا پورجوادي  »يدكارتي و جنون نيشابور
از ديگـر مقـاالت   . پردازد، ياد كرد احوال بعضي از عقالي مجانين و تبيين معاني عقل مي

ـ  :هاي زير اشـاره كـرد  توان به مقالهمي سودمند در پيوند با عقالي مجانين شـطح  « ةمقال
نسبت در بررسي  )1386(فاطمه مدرسي  از »رهاي عطا عارف و گستاخي ديوانه در مثنوي



٨٦  

 

  

  
 

 فرمعين كاظمي                                           
  

 1392، تابستان  24  شمارة

ــان  ــتاخي ديوانگ ــان و گس ــطح عارف ــ ؛ش ــد و« ةمقال ــدگاه نق ــل دي ــار تحلي ــايي درب  ةه
آراي متفكران اسـالمي در مـورد   در بررسي  )1377(حسيني ز حسين آقاا »مجانينالعقالء

 از »سخنگويان جناح معترض جامعه در عصر عطـار  :ديوانگان« و نيز مقالةعقالي مجانين 
  .)1385( بخشيد محمود الهامسو  آبادي حسين مريم

 هـاي رغـم عنـوان  بـه هايي كه تاكنون درمورد عقالي مجانين صورت گرفتـه،   پژوهش
و در ايـن زمينـه    است متمركز بوده گستاخي و اعتراض ديوانگان متعدد، بيشتر بر موضوع

ء آرابـه مـرور    ،ارائـه داده باشـند   ايآنكه تحليل تازه نيز غير از چند اثر ارزشمند، باقي بي
عبـارت   ،گيـرد  بار صورت ميآنچه در پژوهش حاضر براي نخستين. دانهگذشتگان پرداخت

بررسيِ كاركرد  ؛بندي انواع عقالي مجانين در جوامع اسالميشناسي و طبقه گونه: است از
هـاي سياسـي و اجتمـاعي عقـالي      عنوان پناهگـاه انديشـمندان؛ تحليـل كـنش    هجنون ب

 ةزبان و قدرت، كارناوال و تاريخ خنده؛ ارائ ةرابط ةاختين در زمينب ءمجانين با توجه به آرا
و ) هاي عطار نيشابوري مثنوي( هاي كاركردي عقالي مجانين در فرهنگ اسالمي شباهت

عقـالي   ةدوسـوي  ةو تبيـين رابطـ   ؛)اراسموس ءآرا(جمله در مسيحيت از ،ها ساير فرهنگ
  .مجانين و شيعيان

  
  جنون در غرب ةپديدرويكردهاي گوناگون به  - 3

جنون را در مركـز توجـه خـود     ةاز ميان نويسندگان غربي كه پس از قرون وسطي، پديد
هركدام از ايـن نويسـندگان از    .قرار دادند، اراسموس، باختين و فوكو جايگاهي ويژه دارند

  .اندجنون پرداخته ةمنظري خاص به پديد
- 1536( لـق بـه گئـرت گئـرتس    مشهورترين اثر كالسيك درمورد جنون در غرب، متع

در سـتايش  كتـاب وي كـه   . نويسنده و متفكر هلنـدي اسـت   ،ملقب به اراسموس )1469
نام دارد، اولين كتابي اسـت كـه بعـد از دوران سـياه و تاريـك       )1383اراسموس، ( ديوانگي

اسـتبداد و بيـداد هولنـاك     قرون وسطايي در اروپا، اوضاع اجتمـاعي آن روز و مخصوصـاً  
هاي تفتيش عقايد را با زبان طنز و شوخي  مذهبي مسيحي، خاصه رهبران ديوانمقامات 

بـين، اعمـاق گـرداب    اراسموس بـا آن نگـاه ژرف  . مورد انتقادي صريح و شكننده قرار داد
ثر شده بود كه كتاب را در طي هفت أديد و چنان از اين وضع مت هاي انساني را مي بالهت
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با اسـتقبالي   ،جانبه نياز داشت كليسا به اصالحاتي همهكتاب در آن هنگام كه . روز نوشت
بـا   ،طنزگونـه  اين كتابِ .هاي رم را متزلزل كرد هاي قدرت پاپ نظير مواجه شد و پايهكم

بلنـد و   ةجنـون كـه جامـ    ةملكآن، است؛ در قسمتي از  زيركي و انديشمندانه نوشته شده
اسـت، از كرسـي خطابـه بـاال     ا آراستهه وقار روميان را پوشيده و موهايش را مانند دلقكبا

جنـون،   ةاراسموس از زبـان ملكـ  . كند رود و خود و اقداماتش در جامعه را ستايش مي مي
كنـد كـه شـادي و خوشـبختي      دهد و ادعا مـي  ابتدا اهميت جنون در جامعه را شرح مي
 بدون وجود نوعي ديوانگي، هـيچ : كه مدعي است بدون جنون پديد نخواهد آمد، همچنان

سـپس وي   .آيد وجود نمي ماند و هيچ پيوند مطبوع قابل اعتمادي به اجتماعي پايدار نمي
تـرين بـدبختي    گويد بزرگ گيرد و مي جمله سقراط و افالطون را به تمسخر مياز ،فالسفه

فتـد؛  كه مدعي دانش است بي باف يا آن فهملت آن است كه اختيارش به دست مردي فلس
ترين قسمت كتـاب   اما عمده .دهد جتماعي را مورد انتقاد قرار ميهاي ا هاي رذيلتو آنگاه 

اسـت؛ وي در ايـن كتـاب     مذهب و قدرت در اروپا تشكيل دادهرا انتقاد اراسموس از نهاد 
تواند در برابـر قـدرت حاكمـان بايسـتد و آن را محـدود       دهد تنها قدرتي كه مي نشان مي

  .)95: 1383اراسموس، ( عقلي استبي طنز، شوخي و مسخرگي و درواقع ديوانگي و ،كند
پرداز بزرگ روس، از ديگر متفكراني اسـت كـه   يهنظر ،)1895- 1975( ميخاييل باختين
وي  .اسـت  هتوجه كرد ،ويژه كاركرد اجتماعي و سياسي آنهب ،جنون ةدر آثار خود به پديد

طـرحِ مفهـوم    اجتمـاعي ديـوانگي را ضـمنِ    - ي سياسـي ديدگاه خود درمورد كاركردهـا 
از نظر او در كارناوال كه نوعي جشـن عمـومي    .دارد بيان مي »تاريخ خنده«و  »كارناوال«

گ هاي خنده، با فرهنـ  ها و جلوه پايان شكلاست، دنياي بي در اروپاي قرون وسطايي بوده
آورِ حـاكم  اصل خنده. است خاسته مي ديني و فئودالي به مخالفت برلحن جدي،  و رسمي
كلي از نوع جزميـت دينـي يـا كليسـايي و زهـد و عرفـان        هاي كارناوال، آنها را به بر آيين

واقع كارنـاوال خـود   در ؛در مرز هنر و زندگي جاي داردكارناوال  باختيناز نظر  .رهاند مي
 »خنـده «نظير  وي همچنين بر كاركرد بي .شود صورت بازي عرضه ميه زندگي است كه ب

  :كند كيد ميأقدرت رسمي و غيررسمي در جامعه ت ةدر منازع
 ةهـاي اساسـي بيـان حقيقـت دربـار      نگري را دارد و يكي از شكل نوعي جهان خنده، ارزش ژرف

جهان است كـه جهـان را بـه     ةمجموع جهان، تاريخ و انسان است؛ ديدگاهي ويژه و فراگير دربار
از . كمي از آن ندارد يابد و اهميتش اگر از برخورد جدي بيشتر نباشد، دست نحوي متفاوت درمي
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فقـط در تمـام چيزهـاي    گيرد، نه تمام موضوعات فرهنگ جدي را نشانه مي ...دلقك ةنظر او خند
عـالوه   تـازد؛ بـه   نخست به تمام آنها مـي  ةبلكه برعكس در وهل ،شود برتر هيچ استثنايي قايل نمي

دهد، بلكه كـل جامعـه و زنـدگي دنيـا و جهـان را نشـانه        مورد يا بخش خاص را هدف قرار نمي
آفريند و در برابر كليسا و دولت رسـمي،   گيرد؛ در برابر دنياي رسمي، دنياي خاص خود را مي مي

هـاي اجتمـاعي خنـده     عنـوان خصـلت   باختين سه ويژگي را به. كند كليسا و دولت خود را بنا مي
فراگير بـودن، پيونـد ناگسسـتني و اساسـي بـا آزادي و پيونـد اساسـي بـا حقيقـت          : ردشم برمي

برخـورد جـدي و رسـمي حـاكم اسـت و بـا        ،وي معتقد است كه در فرهنگ سـنتي . غيررسمي
در اين برخـورد جـدي هميشـه عنصـري از      .شود ها همراه مي ها و محدوديت ممنوعيت ،خشونت

خنـده هـيچ   . ه مستلزم آن است كه ترس رفع شده باشدخند ،عكس به. ترس و ارعاب وجود دارد
گاه زبانِ خنـده را   هيچنيز قدرت و خشونت و اقتدار  و كند محدوديت و ممنوعيتي را تحميل نمي

هـاي   سـده  ةخنـد : گويـد  وي درمورد كاركرد خنده در قرون وسطي در اروپا مـي . بندد كار نمي به
چيره شده، حقيقت دربـاب دنيـا و قـدرت را گسـتاخانه     قدرت  رمز، دنيا و ، بر ترس از راز و ميانه

است؛ حقيقت خنده، قدرت  آشكار كرده و با دروغ و چاپلوسي تملق و رياكاري به مبارزه برخاسته
بـاختين،  ( اسـت  سخنگويش بـوده  ،ها همراه شده و دلقك حرمتيها و بي را خوار ساخته و با دشنام

    .)458: الف1390
جنـون را از   ةفيلسوف و تبارشناس بزرگ فرانسوي، پديـد  ،)1926- 1983(ميشل فوكو 

وي كساني كه در جامعه،  ةبه عقيد .منظر مناسبات دانش و قدرت مورد بازكاوي قرار داد
. كنند قدرت را نيز در اختيار دارند و آن را بين خود حفظ مي ،شوند خردمند محسوب مي

پردازد و نشان  روپا ميانون در تاريخ به ارتباط خرد و ج تاريخ جنونويژه در كتاب هوي ب
 »جنون«محوري، خود را دربرابر  در دوران استيالي سوژه »خرد«دهد چطور سرانجام  مي

يابد و براي اطمينان از پيروزي خود، رقيـب ديرپـايش را    كند و بر آن تفوق مي تثبيت مي
له بـه ديـدگاه   أمسـ  فوكو در اين. كند دارد و او را زنداني مي از معرض ديدش دور نگه مي

بـه  . كنـد  شود كه تفوق فرهنگ آپولوني بر ديونيزي را طرح مي فردريش نيچه نزديك مي
نظر نيچه در يونان باستان آميزش اين دو فرهنگ خالقيت فرهنگـي را بـه ارمغـان آورده    

. خـورد  ها به چشم مي اما امروزه با فراموش شدن ديونيز، نوعي نقص در حيات انسان ،بود
بينـد   مي) دهي و تناهي نظم، سامان(هاي آپولوني  رهنگ امروزي را سرشار از منشنيچه ف

 كند معرفي مي )خودي گساري، سرمستي و بيباده( منش ديونيز طرفه و فاقد و آن را يك

  :گيردفوكو چهار دوره براي تاريخ جنون در اروپا درنظر مي .)38: 1386 زاده، اهللا فتح(
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هاي ميانه كـه  در سده - 1: استبررسي كردهمتمايز  ةا را در چهار مرحلفوكو تاريخ جنون در اروپ
جمله مشيت الهـي، دوزخ،  از ،شد كه از مفاهيم كتاب مقدس ميجنون نيرويي متافيزيكي قلمداد 

در عصر رنسانس كه جنون در ادبيات، فلسـفه و هنـر    - 2 ؛ثير پذيرفته بودأشيطان و آخرالزمان ت
يافت؛ جنون در اين پويه داراي نقشي نمادين اما  ق روح انسان تجسم ميعنوان نيرويي در اعماهب

در عصر كالسيك كـه جنـون    - 3؛ شد ابلهي در كوي و برزن متجلي مي ةاجتماعي بود و در چهر
سسات روانـي  ؤم آوري و دررفته مجانين از كوي و برزن جمع و رفته دثر سركوب شؤاي م گونهه ب

رنسـانس از ميـان رفـت و جنـون      ةآزادي مجـانينِ دور  ،رو از ايـن . و دارالمجانين نگهداري شدند
عنوان مفهوم مخالف عقل و يا نفي خرد، عنصري نامطلوب در جامعـه تلقـي شـد و بـه همـين       هب

در ايـن دوره جنـون ديگـر    . دار نگهداري مجانين گرديدنـد  اي عهده جهت نهادهاي محدودكننده
بلكـه نـوعي بدسـگالي و     ،شد لطف پروردگار قلمداد نمي عنوان لعنت خدا بر بندگان و يا دريغ هب

دارالمجانين نيز سامان قدرتمند بورژوازي را تجسـم   .شد گريز از معيارهاي اجتماعي محسوب مي
 ةنهايي تاريخ جنون، در قرن بيسـتم يعنـي عصـر سـلط     ةچهارم يعني پوي ةمرحل - 4؛ بخشيد مي

 به قول فوكو، فرويـد  .كردتوان آن را مالحظه  ي ميكاومدرنيته ظاهر شد و در نگاه فرويد و روان
در آثار خود رژيم سركوب و سكوت عصـر كالسـيك را مـردود اعـالم كـرد و گفتمـان جنـون را        

كاوي فرويد و طرفداران او با ترفندهاي مختلف كوشيد تا از بدين معنا كه روان ؛جانشين آن كرد
گاه او را آشكار نمايـد و آنهـا را ثبـت    آه در ناخودطريق به زبان آوردن بيمار رواني، مكنونات نهفت

خردي و يـا فرزانگـي و جنـون، تمـايز     وي معتقد است كه در قرون وسطي ميان خرد و بي. كند
رنسانس هنوز ميان خرد و نابخردي حدفاصـل قـاطعي وجـود     ةآشكاري نبود؛ يعني تا اواخر دور

اي  سـتود و آن را وسـيله   ديـوانگي را مـي  هاي آن اراسموس است كه نابخردي و  از نشانه. نداشت
    .)6و  5: 1384 ضيمران،( شمرد شريعتمدار مي ةجامع ةهاي رياكاران براي نقد آرمان

، برخالف رويكرد اراسموس و باختين، كمتر به كاركرد سياسي و تاريخ جنونفوكو در 
دهـا و  اجتماعي ديوانگان در جامعه پرداختـه و بيشـترين توجـه خـود را معطـوف بـه نها      

شناسي و فرهنگ سسات و بررسي نسبت جنون و عقل با دانش و قدرت از ديدگاه زبانؤم
هـاي اراسـموس و بـاختين بـراي تحليـل       در اين پژوهش از ديـدگاه  ،رواست؛ از اين كرده

  .است كاركردهاي سياسي و اجتماعي ديوانگان استفاده شده
  

  شناسيِ عقالي مجانين گونه - 4
ديـوانگي آن اسـت كـه    «است،  دست دادهداريوش آشوري از ديوانگي بهتعريفي كه  ةبرپاي

فهم و شناخت عاقالنـه، يعنـي داشـتن عقلـي همگـاني، ارتبـاطي،        ةذهن انسان از مرحل
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. بهره شود بهره باشد يا بي شود، بي هنجار مي انديش كه سببِ رفتارِ به گرا و مصلحتجامعه
. شـود  از روابـط اجتمـاعي و طـرد از جامعـه مـي      هنجار ديوانه، سببِ گسست او رفتار نابه
بهـره   كنـد، بـي   خرد است، زيرا از خرد كارساز كه زندگي را آسوده و آسـان مـي   ديوانه بي

زدگيِ ذهنِ بيمـاري   يك سرِ آن تاريكي ؛اي دارد خردي طيف معنايي گسترده اما بي. است
ــه درجــه  ا ــاهي خــود را ب ــه شــعور و خودآگ ــ اي از روان ســت ك ــارگي ا روانپريشــي ت  پ
هنجـاريِ   كشد و سرِ ديگرش نابـه  ، از دست داده و كارش به تيمارستان مي)اسكيزوفرني(

يعنـي چيزهـايي را   . رسد مي بيني بيني به نهان زده، كه از شدت روشن ذهني است روشني
تواند كرد كه ديگران  بيني مي اي را پيش بينند و بر آن پايه، آينده بيند كه ديگران نمي مي
ـ   ).43: 1390 آشوري،( »توانند نمي اخيـر   ةديوانگيِ عقالي مجانين مورد بحث ما از ايـن گون
زيرِ چيرگـيِ   ،انديش در اواي كه عقلِ همگاني، ارتباطي و مصلحت چنين ديوانه اين. است

ست كه بـه زبـان حـافظ    ا از ديد ديگران موجود خطرناكي ،بين درآمده باك نهان خرد بي
بلكـه   ،كنـد  سخني نمـي كسي با او همدلي و هم. »ز همه عالم بيش استخردي ا در كم«

  .زنند خردي او خنده مي ويژه اهلِ كسب و كار و بازار بر كم همگان به
و  بردار شـدند، تنـوع  نام »عقالءالمجانين«عنوان در ميان افرادي كه در طول تاريخ به

افـرادي يكدسـت و    »ءالمجـانين عقال«واقع نبايد پنداشـت  در .شود تكثر فراواني ديده مي
بلكه تحت اين عنوان افراد و اقشـار   ،كردند اي خاص را ترويج مي يكسان بودند كه انديشه

اشتراكشـان برخـورداري از نـوعي     ةمتنوع اجتماعي را مشـاهده خـواهيم كـرد كـه نقطـ     
در ميـان ايـن   . الضـمير بـود   في  باكي در بيان ما هشياري و بيداري روحي و صراحت و بي

تـوان   توان يافت، ديوانگاني را نيز مـي  كه بعضي از صوفيان برجسته را مي بيدالن همچنان
ديد كه اقوال و اعمالشان رنگ و بوي صوفيانه ندارد و با آنكه كالم بعضي از آنـان حـاوي   

عـوام پنداشـت كـه     ةحال بيشتر آنان را بايد از طبقدرعين ،اشارات فلسفي و كالمي است
ساماني  ويژه فقر و بي ساس رنج و درد ناشي از مشكالت معيشت بهويژگي مشخصشان اح

خـوريم كـه بـه     نيـز برمـي   يبه زنـان  ،همچنين در ميان حكاياتشان عالوه بر مردان. است
نيشابوري به ده تن از ايشان اشـاره   براي مثال، در كتابِ. آميز شهره بودندجنوني حكمت

را در  جغرافيـايي نيـز مـا عقـالي مجـانين      ةوداز نظر محد. )74 :1366 نيشابوري،( است شده
از ماوراءالنهر و خراسان گرفته تا حجـاز و عـراق و يمـن و    : يابيم سرتاسر جهان اسالم مي
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مسـيحي نيـز    ةديوان ،كه در اين حكايات از ديوانگان ديگر اديان مثل يوحناهمچنان. شام
  .)95: همان( شود  ياد مي
نخست  :ف را در ميان عقالي مجانين تشخيص دادمختل  ةتوان چهار گون مجموع ميدر

انديش ديوانگاني كه در ميدان جذبه و شور الهي، اختيار و آگاهي و خرد ارتباطي و مصلحت
گويان در ميـان  اند؛ حاالت اين گروه بسيار شبيه به حاالت اهل سكر و شطح را از كف داده
و واجـد    سـامان سرو ه نخست بياند كه گرچه همچون گرو گروه دوم مجانيني .صوفيه است

حال با خداوند درگيرند و با وي سرِ اما درعين ،اي صميمي و عاطفي با خداوند هستند رابطه
نهنـد؛ مـا ايـن دسـت از عقـالي مجـانين را        ناسازگاري دارند و دائم بر كارِ وي انگشت مي

ديگـر بـه طـور    اي  ناميـديم و در مقالـه   »واسوخت صوفيانه«و حكاياتشان را  »دگرانديش«
گروه سوم، ديوانگاني كه با جامعـه  . مفصل به بررسي و تحليل حكاياتشان خواهيم پرداخت

هاي اخالقي و سياسـي،   ديوانگاني هشيارسر و بيداردل كه بر ناروايي :و نهاد قدرت درگيرند
ـ  ،سري و پريشاني همچون مجانين ديگرند اين مجانين در شوريده .تازند باكانه مي بي   هاما ب

نهـا بيشـتر ناشـي از نـاچيز شـمردن معيارهـاي عرفـي و         ساماني آسرو رسد كه بي نظر مي
 آنـان  ةروحي؛ يعنـي روح آزاد  ةالهي يا عارض ةهنجارهاي اجتماعي باشد، تا بر اثر يك جذب

همچون روشنفكران يك جامعه محدود بودن در چارچوب هنجارهاي عرفـي و عمـومي را   
گـروه  . قد هنجارهايي است كه در جوامع قطعي شمرده شـدند در حال ن تابد و عمالً برنمي

يعني كسـاني كـه آگاهانـه و     ؛گفتند مي) نماديوانه(» متجانن«اند كه به آنها  چهارم كساني
كردند تا از فشارهاي اجتماعي در امان باشند و از امتيازات و  هشيارانه، تظاهر به جنون مي
رسد از ميان چهار گروه يادشـده،   نظر ميبه. برند بسته بهره ةآزاديِ ديوانگان در يك جامع

ناآگاهانه و ناشي از اضطرار باشـد و جنـون سـه     - الاقل در لحظاتي - جنون گروه نخستين 
هـاي سـوم و    در اين پژوهش به گونه. گروه ديگر همراه با نوعي هشياري و آگاهي و اختيار

  .شود چهارم عقالي مجانين پرداخته مي
  

  ر نقاب جنونانديشمندان د - 5
به رابطة جنون با ساختار اجتماعي استبداد زده   ير، با اشاره به تاريخ چين،دوسيوري و مه

  : اندصدا پرداخته و تك
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افتند كه ماسـك   صدا به فكر مي زده و تك بسياري از هنرمندان و انديشمندان در جوامع استبداد
ه بپوشانند؛ زيرا نبوغ آنان نظام حاكم را بـه  به قول ولتر، خود را در لفاف و جنون به چهره بگذارند

نظام حاكم اصرار دارد كه حتي افكار و تخيالت هنرمنـدان و متفكـران را زيـر    . اندازد زحمت مي
ـ  ةنظر بگيرد و آنان را كامالً در اختيار خود داشته باشد و از آن بيم دارد كه انديش صـورت  هآنان ب

تواند  نامه مي نوشتن و چاپ كردن يك هجو ...مبتال كندزيادي را  ةاي درآيد و عد ويروس كشنده
كـه از سانسـور حاكميـت    اما نويسـنده بـراي آن   ،داشته باشد آن، مرگ را به دنبال ةبراي نويسند

حاالن را تقليـد   ديوانگان و آشفته تواند خود را به ديوانگي بزند و حركات و حاالت نيم مي ،بگريزد
پـرده حـرفش را   حال كه بيبازي از مجازات مصون ماند، تا درعين گويي و ديوانه كند و با پريشان

. ناپـذيري باشـد   تواند براي هنرمند پناهگاه خوب و نفوذ پس جنون مي. زند، زنده و آزاد بماند مي
وي از اعضـاي   .كـرد  زنـدگي مـي   »تسـي  آن يو«در قرن سوم ميالدي، هنرمندي به نام  ،در چين

سـرايي و   ناميدنـد و او بـا ترانـه    معاصرانش او را ديوانه مي .جنگلخردمند  گروهي بود به نام هفت
گذراند و راه و رسم ديـوانگي را برگزيـده بـود تـا از گرفتـاري عـاقالن عصـر         خواري وقت مي باده

چه فايده دارد كه با زبان عقـل و منطـق حـرفم را بـزنم و     : گفت تسي مي آن يو. خويش دور بماند
، يـر و مـه  دوسـيوري ( اسـت  م؟ قلب من از بس عذاب كشيده از كار افتـاده خودم را به درد سر بينداز

1385 :52(.    
آزادي  دربايـد  مجانين را  به حكايات و نويسندگان متفكرانمندي و توجه  علت عالقه

  :كـرد  جنون براي ديوانگان امكان دو نوع آزادي را فـراهم مـي  . مجانين جستجو كرد ةويژ
آزادي  - 2سياســي؛  و هــاي اجتمــاعي فشــارها و محــدوديت آزادي از: آزادي بيرونــي - 1

آزادي نخست ايشان را محبـوب  . هاي شرعي و ديني آزادي از فشارها و محدوديت: دروني
ـ  كرد كه مي انديشمنداني مي هـاي اجتمـاعي و    ايشـان، از محـدوديت   ةوسـيل  هخواستند ب

كـه در آرزوي ارتبـاط   كـرد   سياسي عبور كنند و آزادي دوم ايشان را مقبول صوفياني مي
  .واسطه با خداوند، وراي هنجارها و ادب شرعي و ديني بودند بي

از نظـر   هـايي را كـه   انديشه توانستند مي به كمك آزادي بيروني ديوانگان نويسندگان
راحتي در دهان يكي از ديوانگان بگذارنـد و از   شد، به تابو محسوب مي سياسي و اجتماعي

بسـياري از ايـن    كـه  ويـژه اگـر بـدانيم    ضدسانسور بهره برند؛ بـه  عنوان يك ابزارايشان به
براي نقل حكايـات از زبـان   را مناسبي  ةنشان بودند و اين خود زمينو نام مجانين، كامالً بي

توان پنداشت كه بعضي از اين ديوانگان اساساً مخلوق ذهـن   مي. است كرده آنان فراهم مي
 تـوان  مجانين مشهور نيز مي حتي درمورد حكايات .ندا هشاعران و نويسندگان حكايات بود
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ها را كـه خويشـتن آرزوي    ها يا خشونت اي ظرافت ناقالن روايت هم خود پاره« حدس زد
آنها منسوب شـود، بـه ايـن مجـانين      خود اند به ابداعِ خواسته اند و نمي اظهار آن را داشته

بيشتر حاكي از احوال رواني نـاقالن   اي از آنها شايد گونه پاره مشهور بربسته باشند و بدين
ـ    عنـوان مجـذوب و مجنـون، نقـل حكايـت       هو راويان باشد تا احوال كساني كـه از آنهـا ب

  .)41: الف1387، كوب زرين(» است رفته
توانست براي صوفيه فرصـتي فـراهم آورد تـا     همچنين آزادي دروني ديوانگان نيز مي

خـوف و خشـيت بـا    مسـتقيم و بـي   ةبطـ بدون ترس از محدوديت و مجازات شرعي، از را
اي كه خارج از چارچوب آداب معمولِ بنـدگي اسـت و در آن    خداوند سخن گويند؛ رابطه

، روسـت كـه صـوفيان    از همـين . ابراز عشق در كنار انتقاد و اعتراض به خـدا مجـاز اسـت   
هـي  گويان را به حاالتي شبيه احـوال مجـانين ال  ويژه شطح به شان،حاالت بعضي از بزرگان

القلـم،   ثل ايـن مجـذوبان مرفـوع   گونه شطاحان صوفي را نيز م بدين«؛ داشتند منسوب مي
  . )40 :همان(» دادند حد و تكليف نشان مي ةمسؤول و در وراي مرتبغير

  
6 -  عقالي مجانين اجتماعيكاركرد  

ويژه وضـعيت اخالقـي آن    بهه، بودند كه تعهدي عميق به جامع كساني دانا  ميان ديوانگان
  انسـان هاي اخالقي  ها و نقص ضعفايشان ناقداني بصير بودند كه با فراست خود، . داشتند

اي كـه   شيوه .كردند آن را گوشزد ميخود  خاصدادند و با زبان  عصر خود را تشخيص مي
آنـان  : گزيدند، جالب توجه و حـاوي ظرايـف تربيتـي اسـت     مجانين براي پند دادن برمي

سعي در اصـالح روح   ان، نه با خشكيِ گفتار، بلكه با طنزِ رفتارظعاو ةشيو برخالفمعموالً 
مـردم در جامعـه چـون بـازي      ةاز ديدگاه ديوانگان، زندگي روزمر. اخالقي جامعه داشتند

 »تماشـاگر «بـه   »بازيكن«يوانگان را در جامعه از ماند؛ رهايي از خرد روزمره، جايگاه د مي
د كـه خـارج از زمـين بـازي، بـه بـازي بزرگسـاالن        آنان فرصت داشتن ،رو برده بود، از اين

و جديت آنان در جذب سود و دفـع ضـرر شخصـي، مشـفقانه       وقفهبنگرند و بر تالش بي
  :فته و غافل جامعه را هشيار كنندبخندند و با خنده و تمسخر خود، روان خ

مـع  گشـت، مـردم در دو طـرف مسـير او ج     در روم قديم هر وقت سردار فاتحي از جنـگ بـازمي  
كردند؛ در اين حـال، يكـي از    آميز، از او و سپاهيانش استقبال مي شدند و با فريادهاي تحسين مي

بـه يـاد   : كـرد  بردگان، پشت سرِ آن سردار پيروزمند در حركت بود و مدام در گوش او زمزمه مي



٩٤  

 

  

  
 

 فرمعين كاظمي                                           
  

 1392، تابستان  24  شمارة

، نقـشِ  مثل آن برده براي مـا تواند  ديوانه نيز مي. مغرور مشو ،داشته باش كه انساني بيش نيستي
آور ذهـن   هاي عـذاب ديوانگان، ما را متوجه گرفتاري ةشدهويت تحقير. هشداردهنده داشته باشد

آنچـه مـا از ديوانگـان    : گويـد  ميشـل مـونتني مـي   . كند و روح و عمق تراژيك زندگي انساني مي
    .)115: 1385، يرو مه دوسيوري( گيرند ايم بيش از آن چيزي است كه ديوانگان از ما ياد مي آموخته

 همـراه خـود   ةكند كه بعد از نماز جمعه، پرده از آين را نقل مي اي عطار حكايت ديوانه
گرفت تـا مردمـان    شدند، مي و آن را در مقابل مردمي كه از مسجد خارج مي داشت برمي

ليـك   ؛برنـد ببيننـد و بـه عيـوب آن پـي     در آينه فرصت كنند روي خود را بار   الاقل يك
 ،نيشـابوري  عطـار ( نگريستند به آينه نمي و گذشتند روي آن مي هاعتنايي از روب بي مردمان با

 :بينـيم  دينـداران مـي   يناخالصـ افشاي  حالاي را در در حكايتي ديگر، ديوانه .)218 :1386
 اي كه هميشه از خواندن نماز با جماعت پرهيز داشت، بـا اصـرارِ   كند ديوانه عطار نقل مي

شـود، از خـود بانـگ گـاو      كـه نمـاز آغـاز مـي     ايستد؛ اما همـين  ميمردم به نماز جماعت 
مواجـه   درمورد علت كار خـود  آميز مردم با پرسش مالمتاو وقتي  ،نماز از بعد .آورد برمي
نماز به فكر خريد گاوي افتاد و چـون   پيش ،دهد كه وقتي نماز آغاز شد شود، پاسخ مي مي

هم بـه تبعيـت، بانـگ گـاو بـرآوردم؛ چـون از       من  ،پيروي از امام بر نمازگزار واجب است
: ب1388نيشـابوري،   عطـار ( نماز حقيقت را جويا شدند، سـخن ديوانـه را تصـديق كـرد     پيش
بينيم كه خرافـات رايـج ميـان مـردم را بـه       ، ديوانگاني را ميعطار در ديگر حكايات .)187

بوي بد اهلِ بازار را كـه   كه با مشام تيز معنوي،بينيم  را مياي  گيرند و يا ديوانه سخره مي
داده و هنگام عبـور   طلبي بازاريان است، تشخيص مي البد ناشي از حيله و غفلت و منفعت

  .)267 :1386 ،نيشابوري عطار(تا بوي بد، مشام او را نيازاراد  هگرفت از بازار، بينيِ خود را مي
  : دوان ديت ديوانگان را مي ةدهند ها نيز اين نقش هشدار ساير ملت در ميان

اي  كشـيد و عـده   ميان بوداييان مرسوم بود كه گاهي يكي از راهبان ديوانـه، در تـابوتي دراز مـي   
گرداندنـد تـا تماشـاگران ايـن حقيقـت را       گرفتند و در كوچه و خيايان مـي  تابوت را بر دست مي

است و نبايد بـا حـرص و طمـع زنـدگي خـود و       رگذش نكنند كه زندگي آدمي پوچ و زودفرامو
    .)96: 1385، يرو مه دوسيوري( ديگران را تباه كرد

گيرد و ايشان  اراسموس نيز با طنزي جسورانه، اخالق عمومي مردم را به باد انتقاد مي
  : گويد النوع ديوانگي مي وي از زبان رب .نامد را ديوانگان حقيقي مي

هاي اين جماعـت   وانگير ميان ديمانندي است و د بي ةدنياي آدميان چه تماشاخان! خداي بزرگ
بيني كـه از عشـق زنكـي در حـال مـردن       مردي را مي ...هياهو چه كثرت و تنوعي وجود داردپر
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جـاي   آن مـرد ديگـر بـه    .است؛ هرقدر محبت زن به او كم است، شور و ديوانگي وي زيـاد اسـت  
ار رياكـار را  ايـن وارث عـزاد  ! خداي مـن  ...بندد او عهد زناشويي مي ةازدواج با زن با پول و جهيزي
به اين يكي توجـه كنيـد    ...كند ها مي گويد و چه ديوانگي آميزي مي بنگريد كه چه مطالب جنون

خوشبختي و سعادت اين يكـي در   ...كند حصل كار خود را صرف خوردن مي هستي و ما ةكه هم
فاقـه  ايـن شـخص ديگـر از زنـدگي در فقـر و       ...آن است كه دائماً بخوابد و هيچ كار انجام ندهد

شوند و آن يكي ديگـر بـه اميـد منـافعي      زيرا وراث او به اين وسيله ثروتمند مي ،خوشبخت است
نوردد و زندگيِ خود را كه با هيچ زر و ثروتـي قابـل بازخريـد نيسـت،      واهي و ناچيز درياها را مي

و  تـر و حقيرتـر   طبقـات مـردم، ديوانـه    ةاز همـ  ...دهـد  دستخوش هوس باد و امواج دريا قرار مي
ـ  ةتر از طبق كثيف تـرين   عهـده دارنـد و زشـت   ه كاسب و تاجر وجود ندارد كه بدترين مشاغل را ب

خورنـد و   گويند، قسم دروغ مي اينان با آنكه مكرر دروغ مي. برند وسايل را در انجام آنها به كار مي
 ،ندكنـدن هسـت   بعضي ديگر كـه در حـال جـان   ... فريبند كنند و ديگران را مي دزدي و تقلب مي

    .)95: 1383راسموس، ا( پندارند ند از آنكه مردمِ خارج، ايشان را ثروتمند مياشادمان
دانـان، فيلسـوفان،   جملـه قاضـيان، حقـوق   اصناف ديگر مـردم از اراسمومس در ادامه 

لوح و خرافـاتي، علمـاي مـذهبي و درباريـان و      عالمان صرف و نحو، سپاهيان، مردم ساده
  : گويد تا آنجاكه مي ،گيرد ميحاكمان را به باد تمسخر 

كـرد، زنـدگي پرآشـوب     كـه منيـپ در گذشـته مـي     توانستيد همچنان الجمله اگر شما نيز مي في
بـا هـم در    هـايي از مگـس و پشـه    كرديـد كـه گـروه    ماه تماشا كنيد، تصور مي ةآدميان را از كر

، گـاهي بـه غـارت    گسترند كنند، زماني براي هم دام مي گاهي با هم جنگ مي: خورد هستندزدو
. ميرنـد  افتند و مـي  شوند و مي الجمله متولد مي پردازند؛ في يكديگر و گاهي به بازي و شوخي مي

قـدر كوتـاه    تواند حتي به تصور درآورد كه اين گروه حيوانات حقير كه عمرشان اين كس نمي هيچ
     .)همان( آورند ميها بار ها، چه فجايع و چه مصيبت چه اغتشاش ،است

دنيا دارالمجانين «: گفت مي سخنان اراسموس يادآور كالم فضيل عياض است كه اين 
غل و بند؛ ما در غلِ هوي و بنـد معصـيت   : اند، ديوانگان دو چيز دارند است و مردم ديوانه

بارزترين ويژگـي رفتـار    ،شود گونه كه مشاهده مي همان ).124: 1366 نيشابوري،(» گرفتاريم
در جوامع مسيحي و بـودايي بـراي اصـالح روح اخالقـي جامعـه،       مجانين و همتايان آنان

پيونـد مسـتقيم بـا    بـاختين،   ةكه به گفتست ا ايخنده و تمسخر است؛ اين همان خنده
هـايي كـه ذهـن را     پرستي و تمام صـفت گاهي را از جديت دروغين، جزمآحقيقت دارد و 

رمز، دنيا  يوانه كه بر ترس از راز ود ةخند .)466: الف1390باختين،( پااليد مي ،سازند تيره مي
شده، حقيقت درباب دنيا و قـدرت را گسـتاخانه آشـكار كـرده و بـا دروغ و      قدرت چيره و
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اسـت؛ حقيقـت خنـده، قـدرت را خـوار       چاپلوسي و تملق و رياكاري به مبـارزه برخاسـته  
  .)458 :همان(ها همراه شده حرمتيها و بيساخته و با دشنام
تارهاي مجانين و دلقكان در مواجه با جامعه، آزادگي و دليري در نقـد  ديگر ويژگيِ رف

حضور «. استستيز  انديش و اراده ناشي از رهايي از عقل مصلحتاخالق عمومي است كه 
شود شخص گفتـار و رفتـار خـود را بـه مقتضـاي مصـالح        عقل و مالحظات آن سبب مي

ريزي بـه خـاطر خودخـواهي و    در اين خـودگ . دنيوي خويش و پسند ديگران تنظيم كند
 ،نمايـد  كند و هـم موجـه مـي    كه اقتضاي با ديگران زيستن هم آن را الزام مي ،خودنمايي

در ميان خلـق بـودن و روي در    ةاست كه الزم اي نهفته خودپذيرفته ضمنيِ كذب و ريايِ
كشـد،   ت عاقالن را به بنـد مـي  أجر ،هاي عقل بيني خلق داشتن است؛ اما آنجاكه مصلحت

عربـي نيـز    ابن .)10 :1374 پورنامداريان،( »كنند هراس سخن آغاز مي يوانگان هستند كه بيد
كالمي از آن مجنون نقل  آن،در اثناي  و دهد اي مي گزارشي دلنشين از ديدارش با ديوانه

  :ديوانگان دارد »گيآزاد«به  گونهاي رمز كند كه اشاره مي
خـورم و   است، مـي  وپا رها كردهدست ن جنبندگان چهارمرا اينجا در ميا] خدا[او :] ديوانه گفت[

وپـايي، چـه   دسـت  چهـار  ةاگر تـو جنبنـد  : بدو گفتم .كند آشامم؛ ولي او مرا تدابير و اداره مي مي
    .)130 :1381 ابن عربي،(دهم  من اسب وحشيم، به كسي سواري نمي: شود؟ گفت كسي سوارت مي

المجانين با مردم و نقش اجتماعي آنها تنهـا  همه نبايد پنداشت كه ارتباط عقالء با اين
بلكه ايشان در كنار اين اعتراضات، از رنجي  است، هشد در اين انتقادات اخالقي محدود مي

شـد، بسـيار دردمنـد     هايي كه در حقشـان مـي   عدالتي شدند و يا بي كه مردم متحمل مي
ين و خلفا نداشتند و حتـي  هاي تند با سالط ، ابايي از عتاببهبود شرايطبراي  آنها. بودند
انـس   در عينِ به نمايندگي از مردم، گير مردم بود،كه گريبان مصائبي به سببباره  در اين
حضـرت  بـه  ي ا انهها و انتقادهاي جسور داشتند، اعتراض اي كه با خداوند نهاعاشق ةو رابط

جـود اسـت،   هاي عطـار مو  در مثنويگونه حكايات  هاي زيادي از اين نمونه .كردند حق مي
مصر قحطي شديدي پديد آمده بود و جان بسـياري از مـردم را سـتانده     در اينكه جملهاز

يكي از عقالي مجـانين چـون    .خوردند بعضي از شدت گرسنگي، گوشت مردگان مي ،بود
   :كرد برانگيز، خطاب به خداوندثّرأع را ديد، با بياني ساده و تاين وض

 اي دارنــــدة دنيــــا و ديــــن: گفــــت
  

ــون    ــرين چـ ــر آفـ ــداري رزق كمتـ نـ
)359 :ج1388، عطار(  
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  كاركرد سياسي عقالي مجانين - 7
 ،رفتارهـاي ايشـان   ةدر همـ  ستيزي عقالي مجـانين تقريبـاً   گريزي و عرف هاي عادت نشانه

در حكايات  .وجود دارد - شان با نهاد قدرت يعني مواجه - آنها  هاي سياسي كنش در جملهاز
بـا   مواجهـه م كه با زير پا نهادن هنجارهاي مرسوم جامعـه در  بيني ديوانگان را مي ،بسياري

بر همـين اسـاس، هـيچ    . قدرتمندان، در حال نزاع با اميران و وزيران و سالطين و خلفايند
را با نگاه تحقيرآميز بنگرنـد و   الرّشيد هارون ، مقتدر عباسي ةشگفت نيست كه ايشان خليف
و يا اينكه يكي از آنها را ببينـيم   )330: ب1380بوري، ، نيشاعطار( او را با نام كوچك صدا كنند

منصبي كه با جالل و شكوه در موكبي در حال گذر است، مشتي خاك كه در مقابل صاحب
  .)281 :همان( برگيرد و به او بگويد از اين مشتي خاك اين همه كبر و رعونت به دور است

  :اندمپراطوران چين اشاره كردهير به اين كاركرد ديوانگان در دربار ادوسيوري و مه
هايي بودند كه حتـي در آن فضـاي عبـوس كـه همـه       دلقكچين قديم نيز وران طدر دربار امپرا

موظف بودند به رسوم و قواعد پايبند باشند، تاحدودي آزاد بودند كه حرفشان را به سـبك خـود   
بـا   ،ان بودنـد هـايي كـه محـافظ جـان شـاهان و گـاهي محـرمِ اسرارشـ         خصوص دلقك به .بزنند
هـايي را بـه    ارتباط پادشاه با مردم بودند؛ چون با شوخي و طنز نكته ةهاي خود واسط بازي ديوانه

مـل كنـد و بـا    أانداختند كه در كارهـاي خـود بيشـتر ت    رساندند و پادشاه را به فكر مي پادشاه مي
    .)97: 1385، يرمه و دوسيوري( خواستند پادشاه را بر سر عقل بياورند هايشان مي بازي ديوانه

  : گويد اراسموس نيز درمورد اين كاركرد ديوانگان مي
شـهادت اوريپيـد در    ...گويي برخوردارنـد صراحت و حقيقت ةها يا ديوانگان شاه، از خصيص دلقك
و مفهوم آن اين است كـه  . گويد وار مين ديوانهخديوانه س: فرمايد باره قابل توجه است كه مياين

صورت سخن پخش  سازد و سپس همه را به خويش ظاهر مي ةر دل دارد در چهرديوانه هرچه د
كند و با ديگري  يقت را فاش ميبا يكي از دو زبان حق... كند؛ برعكس، مرد عاقل دو زبان دارد مي
لـيكن ديوانگـان مـن از ايـن موهبـت بـزرگ        ...دارد چه را مقتضاي زمان و مكان است بيان ميآن

بسـياري   بلكـه در  ،سـازند  فقط حقيقت را فاش مـي  گويي نهان شوخي و بذلهبرخوردارند كه با زب
كنند و اين همه با لطف و خنده مـورد قبـول شـاهان     موارد از دشنام مستقيم نيز خودداري نمي

  .)71: 1383 اراسموس،( گيرد قرار مي
  

  عقالي مجانين حكايات ارتباط زبان و قدرت در - 1- 7
 ،زدايـي از زورمنـدان اسـت    ه دائم در حال تحقير و تقدسگرِ مجانين كنذهن عصياتجلي 

در حقيقـت  : گونه كه شفيعي كدكني معتقد استهمانزيرا پيداست، خوبي در زبانشان  به
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 .)90 :1384 شفيعي كدكني،(» زبان«چيزي جز » ذهن«نيست و » ذهن«چيزي جز  »زبان«
اي از ترس  كه آميزه -  رت راگونه كه ذهن مجانين، هنجار مرسوم رابطه با ارباب قد همان

تابد، زبانشان نيز از رعايت بالغت رسمي و شـكل مرسـوم و جـدي     برنمي -  و طمع است
  .سخن كه بالطبع مورد استفاده و حمايت مراكز قدرت يا علماي رسمي بوده، بيزار است

گروهي از صـوفيه نيـز   : البته عقالي مجانين در اين راه با نهضت صوفيه همگام بودند
 »زبان اشارت«مچون مجانين با برگزيدن سلوك فردي و اجتماعي متفاوت و استفاده از ه
و انتخاب پوشـش متفـاوت، دسـت بـه ايجـاد       )137: 1385مشـرف،  ( »زبان عبارت«جاي  به

. كـرد  رسـمي را نفـي مـي    ارزشي - زدند كه نظام اخالقي) نهاد مردم(نهادي غيرحكومتي 
هاي رايج علماي رسـمي و قدرتمنـدان را    ها و قرائت بيني متفاوت با برداشت جهان ايشان

دادند و عالوه بر نقش معنوي و اخالقي، وظايف يك حزب سياسي را نيـز در   پيشنهاد مي
  : دادند روزگار خود انجام مي ةصدايي و استبدادزد تك ةجامع

ي اي متفـاوت بـا هنجارهـاي اجتمـاع     هاي ظاهري و رفتاري خود شـيوه  هم در ويژگي ،عارفان
زبان، هنجارِ معروف را شكستند تا با ايـن وسـيله ادراك خودكـار     ةپيش گرفتند و هم در حوز در

ذهنيت اجتمـاعي بـه وجـود آوردنـد؛     مردم از جهان و زندگي را ضعيف كرده، دركي متفاوت در 
شـده   چرا در قبال بايد و نبايدهاي ديكتـه و چون مي بيزيرا درك مبتني بر عادت، پذيرش و تسلي

  .)همان( آورد ه همراه ميرا ب
آزاد كردن ذهنيـت اجتمـاعي از    ةحاكم، زمين ةشد هاي پذيرفته زدايي از مفهوم صوفيه با تقدس
ترس قيام كردند و به تعبيـر   بدين ترتيب، صوفيه عليه منطقِ  .بار را فراهم كردند اين قيود اسارت
نسـبي  . ارناوال ادبي توفيـق يافتنـد  پرداز بزرگ ادبي قرن بيستم، به ايجاد نوعي ك باختين، نظريه

زدايـي از آن فرهنـگ و    سازي از روي فرهنگ رسـمي و تقـدس   شده، تصفيه كردن مفاهيم مطلق
 ،اي است كه هرچند قدمت طوالني در ادبيات فارسـي دارد  آن، هدف اصلي پديده ةمفاهيم مطلق
سـازي در ادبيـات    نـاوال كار: گويـد  برادفـورد مـي  . اسـت  ناميده شده» سازي كارناوال«ولي امروزه 

شكني، گفتارهـاي خـالف    گيرد، انواع نقيضه و پارادوكس، منطق هاي مختلفي به خود مي صورت
سازي معنايي از جمله شگردهايي است كه براي ضـربه   عرف و عادت، طنز و هزل و هجو و وارونه

شكسـتن عظمـت   شد تا با  شده در اذهان مردم به كار گرفته ميهاي جبريِ مطلق زدن بر مفهوم
آنها، وحشت و اطاعت قلبي عمومي نسبت به آن نيـز زايـل شـود و در نتيجـه، ذهـن بـه نـوعي        

  .)140: همان( بار توفيق يابد آزادسازي خود از قيدهاي اسارت
  

طنزپرداز فرانسوي قرون  ،)1494- 1553( همچنين باختين با توجه به آثار فرانسوا رابله
در جامعه را شرح و بسط داد كـه از ايـن ديـدگاه     وسطي، ارزش و كاركرد سياسي خنده
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از ديـدگاه  : عقالي مجانين در جوامـع اسـالمي دارد   ةمطابقت تامي با كاركرد طنز و خند
هـاي اساسـي    نگري را دارد و يكي از شـكل  دلقك، ارزش ژرف نوعي جهان ةباختين خند

 ةو فراگيـر دربـار   ديدگاهي ويـژه . مجموع جهان، تاريخ و انسان است ةبيان حقيقت دربار
يابـد و اهميـتش اگـر از برخـورد جـدي       ميست كه جهان را به نحوي متفاوت درجهان ا

دلقـك   ةاز نظر باختين خنـد  .)452: ب1390باختين،(دست كمي از آن ندارد  ،بيشتر نباشد
آفريند؛ در برابر كليسـا و   را مي كارناوال، در برابر دنياي رسمي، دنياي خاص خود ةيا خند
كند و پيوند ناگسستني و اساسـي بـا آزادي و    رسمي، كليسا و دولت خود را بنا ميدولت 

وي معتقد است كه در فرهنگ سنتي برخورد جـدي، رسـمي و   . حقيقت غيررسمي دارد
شود؛ در اين برخورد جدي  ها همراه مي ها و محدوديت ممنوعيت حاكم است و با خشونت

خنده مستلزم آن است كـه تـرس    ،عكسبه. هميشه عنصري از ترس و ارعاب وجود دارد
هاي ميانـه پيـروزي بـر تـرس را بـا حـدتي خـاص در خنـده         انسان سده .رفع شده باشد
كرده و جهاني تازه  ذهن انسان را روشن مي ،خنده با غلبه بر اين ترس و كرد احساس مي

از راز و  هاي ميانه كـه بـر تـرس    سده ةخند« .)458: همان( است ساخته را بر وي آشكار مي
باب دنيا و قدرت را گستاخانه آشكار كـرده و بـا   ، دنيا و قدرت چيره شده، حقيقت دررمز

است؛ حقيقت خنده، قدرت را خـوار   دروغ و چاپلوسي تملق و رياكاري به مبارزه برخاسته
 .)همان( »است ها همراه شده و دلقك سخنگويش بوده حرمتيها و بي ساخته و با دشنام

بـا خـارج كـردن زبـان از      همچون دلقك در اروپاي قرون وسطي، نيز عقالي مجانين
حـاكم   ةاي در ساحت زبان با طبقـ  مبارزه ،پارادوكسو  حال تعادل و استفاده از رمز، طنز

 كردگان آن دوران به ميان مـردم كشـاندند   و تحصيل ماعل ةترتيب دادند و زبان را از حلق
اجتمـاعي مجـانين، طنـز و گـاه هجـو       - اي سياسيويژه در انتقادهبه .)140: 1385مشرف، (

از   هجو و طنز به ايـن اعتبـار مبشـر آزادسـازي ضـمير انسـان      «شود، زيرا  بسيار ديده مي
زبان و تفكر است و آدمي را از اجبارهاي خالف فطرتش آزاد اي  كليشهو قالبي  هاي صورت

جهـان بـه وجـود    اجبارهايي كه در اصل براي جهت بخشـيدن بـه مفهـوم غالـب      ؛كند مي
  .)141 :همان( »است مدهآ

وضـوح   هاي ديوانگان به در داستان هاي ذهني را زدايي و شكستن بت نمود اين تقدس
حـرام  : توان به ايـن مـوارد اشـاره كـرد     هاي آن، مي ترين نمونه كنيم و از رايج مشاهده مي
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و تحقيـر   عدم رعايت رسوم دربـاري  باب قدرت، عاجز شمردن قدرتمندان،شمردن مال ار
يـك روز از طـرف شـهرياري    عنـوان مثـال   به. حاكمان گوشزد كردن عاقبت سوءو آنان، 

چون بـا   ،اندازد سگان مي يغذا را جلو ةشود، بهلول نيز هم شادكام به بهلول غذا داده مي
گويـد خمـوش باشـيد، چـون اگـر       شود، بديشان مي رو ميهمالمت و تعجب اطرافيان روب

حتي با تهديد هـم سـر بـه سـوي آن      ،هرگز ،ي شاه را به آنها دادمسگان بفهمند كه غذا
  .)211 :1386 ،نيشابوري عطار(برند  نمي

  
  عقالي مجانين و شيعه  - 2- 7

اهـل سـنت و    ةفرهنگي اسالم همـواره دو جريـان عمـد    - دانيم كه در حيات سياسي مي
بـا يكـديگر    -  شـدند  هاي متعدد تقسيم مـي  كه هركدام در درون خود به نحله -  شيعيان

گـاه شـيعيان نيـز     كه بيشتر اوقات غلبه با اهـل سـنت بـوده، گـاه     درحالي .رقابت داشتند
ويـژه   بـه  ،به هرحـال در تـاريخ اسـالم   . هايي در اين نزاع تاريخي به دست آوردند كاميابي

تـرين جريـان مخـالف و     ترين و مهم دوران خالفت امويان و عباسيان، همواره شيعه عمده
  .شدند محسوب مي) اپوزوسيون( رقيب سياسي

مگر هنگام انتقال قدرت يا دوران فترت  -  هاي تاريخي طبيعي است كه در بيشتر دوره
 اسـت؛  تنگ بوده، ويژه شيعيان به، مخالفان ءيغ آشكارا و ترويج آرالعرصه براي تب -  خالفت

چونـان   ديوانگـان . عقـالي مجـانين   جملـه از: داشـت  هايي نيـز اسـتثنا  ،كلي ةاما اين قاعد
 در اختيار مخالف ةآزادي و مجالي براي ابراز عقيد بودند كه اي براي زندان مخالفان دريچه
در بـين   عرفي و شرعي بود كه رهايي از كيفرهاييابي به اين آزادي و براي دست .داشتند

كـه آگاهانـه و خودخواسـته خـود را بـه جنـون        شويم مواجه مي افرادي عقالي مجانين با
تي هاي حكـوم  ها و شغل وليتؤجنون، از قبول مس ةو يا به بهان) كردند جانن ميت( زدند مي

  .)56 :1366 نيشابوري،( آمدند ميدرالمجانين زدند و در سلك عقالء سرباز مي
شيعيان نيز از اين امتياز ديوانگـان بـراي تـرويج    تاريخي داللت بر آن دارد كه  شواهد

عقـالي   همچنـين  .بردنـد حـاكم بهـره مـي    ةسؤال بردن مشروعيت طبقـ  خود و زير ءآرا
 - ق آرزوهـاي سياسـي  فرودست و محروم جامعه بودند، تحقـ مجانين كه بيشتر از طبقات 
بـدين جهـت، ارتبـاطي دوسـويه بـين      . ديدند شيعيان مي ةاجتماعي خود را در اين مبارز

قـالي  كه در ميـان ع لي باشد ئشايد اين يكي از دال .بعضي از مجانين و شيعيان پديد آمد



  ...كاركرد سياسي و اجتماعي ديوانگان دانا

 

١٠١  
  

 

  

 1392، تابستان  24  شمارة

اسـاس  الاقـل بر  ،ت كه قطعـاً شـيعه بودنـد   زيادي هستند كه اگر نتوان گف افرادمجانين، 
ايـن در حـالي    ؛به عقايد و آرمان شيعه داشتند هايي دلبستگيتوان دانست كه  ني ميئقرا

 ةترين چهر شاخص - جمله بهلولاز ،عه بودن بعضي از مجانين معروفاست كه درمورد شي
عطار نيشابوري نيـز كـه در    .)17: 1388 مارزلف،( اً شكي وجود نداردظاهر -  عقالي مجانين

كـه   گونـه  آنت، زبان، بيشترين توجـه را بـه حكايـات مجـانين داشـ      ميان شاعران فارسي
 عطـار ( اسـت  تمايالتي شـيعي داشـته   ،كند ذكر مي الطير منطق ةشفيعي كدكني در مقدم

  :است گفتهكوب  زرين باره در اين .)62: 1384، نيشابوري
واقـع  دعيان جذبـه و جنـون و كسـاني كـه در    هذا درين موارد نيز، مثل ساير موارد مشابه، مـ مع
 ةبه اين بهانه فرصت اظهار بعضـي اقـوال را كـه در حـال عـادي در جامعـ       ،اند كرده مي »تجنن«

كـه   انـد؛ چنـان   آورده بـه دسـت مـي    ،شد گير اهل سنت دم زدن از آنها مجاز محسوب نميسخت
گاه با اظهار احوال شبيه اين شـوريدگان و   هم گاه -  اي گدايان حرفه ةطبق -  ساسان بني بعضي از
كننـد مـأخوذ    گويند و مـي  اند و بدانچه مي تأثير وساوس اهل جنون واقع شده آنكه تحت ةبه بهان

هـاي عصـر و    اهل سنت اقوالي را كه طبقـات شـيعه بـه علـت محـدوديت      ةنتوانند بود، در جامع
   ،كنـد  كـه ثعـالبي نقـل مـي     انـد و چنـان   آورده بر زبـان مـي   ،اند اظهار آن را نداشتهمحيط جرأت 

اند و با دريافت پـول   گفته واقع سخن از زبان شيعه ميدر ؛ندا آورده وسيله از شيعه پول درميبدين
بعضي از اين مجانين نيـز بـه همـين    . اند كرده عقايد و دعاوي آنها را بدان وسيله نشر و تبليغ مي

كه به هرحال يك جريان اجتماعي و مذهبي مخالف بـا جريـان عـادي     -  بب از قديم به تشيعس
اند؛ هرچند در باب بهلول و عليان، قـراين نشـان    شده منسوب مي -  است سني بوده ةاحوال جامع

  .)40: الف1387(اند  دهد كه آنها به احتمال قوي مذهب شيعه داشته مي
  

  گيرينتيجه - 8
مجـذوبان   ،گـروه اول : نـد از ا وانگان دانا در فرهنگ و تمدن اسالمي عبارتهاي دي گونه- 1

مجانيني كه ويژگـي   ،گروه دوم ؛ماند گويان در ميان صوفيه مي حق كه حاالتشان به شطح
بارزشان منازعه با خداوند و عيب نهادن بر عدالت اوست؛ گروه سوم، منتقـدان سياسـي و   

 .ياننما ديوانه ،گروه چهارم ؛ واجتماعي

مجـانين را   به حكايات و نويسندگان متفكرانمندي و توجه  علت عالقهترين  عمده - 2
جنون براي ديوانگان امكان دو نـوع آزادي را فـراهم   . ن جستجو كردآنا ةآزادي ويژ دربايد 
آزادي  - 2سياسي؛  و هاي اجتماعي آزادي از فشارها و محدوديت :آزادي بيروني - 1: كرد مي
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آزادي نخست ايشان را محبـوب  . هاي شرعي و ديني از فشارها و محدوديت آزادي :دروني
ـ   كرد كه مي انديشمنداني مي هـاي اجتمـاعي و    محـدوديت ايشـان، از   ةوسـيل هخواسـتند ب

كـرد كـه در آرزوي ارتبـاط     سياسي عبور كنند و آزادي دوم ايشان را مقبـول صـوفياني مـي   
  .عي و ديني بودندواسطه با خداوند، وراي هنجارها و ادب شر بي

ويـژه  بـه ، بودند كه احساس تعهـدي عميـق بـه جامعـه     كساني دانا  ميان ديوانگان - 3
مـردم در جامعـه چـون     ةاز ديدگاه ديوانگان، زندگي روزمـر . آن داشتند وضعيت اخالقي

بـه   »بـازيكن «يوانگـان را در جامعـه از   رهايي از خرد روزمره، جايگاه د و مانست بازي مي
آنان فرصت داشتند كـه خـارج از زمـين بـازي، بـه بـازي        ،رورده بود، از اينب »تماشاگر«

و جديت آنان در جذب سود و دفع ضـرر شخصـي،     وقفهبزرگساالن بنگرند و بر تالش بي
  .مشفقانه بخندند و با خنده و تمسخر خود، روان خفته و غافل جامعه را هشيار كنند

زدايـي از زورمنـدان    ر حال تحقير و تقدسذهن عصيانگرِ مجانين كه دائم دتجلي  - 4
چيزي جز ذهن نيست و ذهن  »زبان«زيرا درحقيقت پيداست، خوبي در زبانشان  به ،است

كـه   -  گونه كه ذهن مجانين، هنجار مرسوم رابطه با ارباب قدرت را همان .چيزي جز زبان
ت رسـمي و شـكل   تابد، زبانشان نيز از رعايت بالغ برنمي -  اي از ترس و طمع است آميزه

مرسوم و جدي سخن كه بالطبع مورد استفاده و حمايت مراكز قدرت يـا علمـاي رسـمي    
  .بوده، بيزار است

 ةحـاكم، زمينـ   ةشـد  هاي پذيرفته زدايي از مفهوم صوفيه با تقدسمجانين همچون  - 5
بـدين ترتيـب، صـوفيه     .بار را فراهم كردندكردن ذهنيت اجتماعي از اين قيود اسارتآزاد
ادبـي توفيـق   » كارناوال«ترس قيام كردند و به تعبير باختين، به ايجاد نوعي  يه منطقِ عل

  .يافتند
همچون دلقكان در فرهنگ مسيحي و بودايي،  آنها،ديوانگان دانا و همتايان  ةخند - 6

آفرينـد؛ در برابـر معبـد و دولـت رسـمي،       را مي در برابر دنياي رسمي، دنياي خاص خود
ني و اساسي با آزادي و حقيقت اين خنده پيوند ناگسست .كند را بنا ميمعبد و دولت خود 

 برخورد جدي، رسـمي و حـاكم اسـت و بـا خشـونت      ،در فرهنگ سنتي. رسمي داردغير
شود؛ در اين برخورد جدي هميشه عنصري از ترس  ها همراه مي ها و محدوديت ممنوعيت

خنده با غلبه . ه ترس رفع شده باشدخنده مستلزم آن است ك ،عكسبه. و ارعاب وجود دارد



  ...كاركرد سياسي و اجتماعي ديوانگان دانا
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  .است ساخته كرده و جهاني تازه را بر وي آشكار مي بر اين ترس ذهن انسان را روشن مي
ديوانگـان بـراي    ةهاي ويژ آزاديكه شيعيان نيز از دهد  تاريخي نشان مي شواهدي - 7

عقـالي   نهمچني .بردند حاكم بهره مي ةسؤال بردن مشروعيت طبق خود و زير ءترويج آرا
 - مجانين كه بيشتر از طبقات فرودست و محروم جامعه بودند، تحقّـق آرزوهـاي سياسـي   

بـدين جهـت، ارتبـاطي دوسـويه بـين      . ديدند شيعيان مي ةاجتماعي خود را در اين مبارز
  .ه بودبعضي از مجانين و شيعيان پديد آمد
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