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چکيده
با وجود بازتاب زیاد حكایات عقالی مجانین در ادبیات فارسی بویژه آثیار عطیار نیشیابوری،
تحلیل ویژگیهای ذهنی و زبانیِ آنان از مباحثی است که کمتر بدان پرداختیه شیده اسیت ایین
پژوهش تالشی است برای دست یافتن به تبیینی علمی در مورد رابطه رفتارهای ذهنی و زبانی
عقالی مجانین و کشف منطق حاکم بر آنها از طریق تحلیل حكایات عقیالی مجیانین در آثیار
نویسندگان اسالمی بویژه مثنویهای عطار نیشابوری .بر این اسیاس بیا تحلییل محتیوای چهیار
111
پیشنمونه از حكایات مجانین ،فرضیه ای برای تحلیل حاالت ذهنی و رابطیه آن بیا رفتارهیای

زبانی ایشان ازجمله طنز ،شطح و پارادوکس مطرح شد؛ فرضیهای که در این پژوهش «برخورد
جهانهای ذهنی» نامیده شده که خود به دو گونه «الهوت در ناسیوت» و «ناسیوت در الهیوت»
قابل تقسیم است.
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 .1مقدمه
در درون هر جامعه و فرهنگ زندهای -بویژه در دوران تمدن سازی -همواره جریانهای
فكری متعدد و گاه متضادی هست که به موازات یكدیگر در حال پیشرفتند .اگرچیه در
نگاهی کلی ،بعضی از این جریانها نسبت به دیگران «اصلی» به شمار میآید ،این مسئله
نباید سبب شود که «جریان اصلی تنها جریان» فكری تلقیی شیود ییا در اهمییتِ سیایر
جریانهای موازی تردید شود.
از همان قرونی که طلیعه های ظهور تمدنِ اسالمی پیدا شده ،و «عقلگراییی» جرییان
اصلی فكری جوامع اسالمی بود ،افرادی در گوشه و کنار سرزمین های اسیالمی ظهیور
کردند که به عاقالن مجانین شهره شدند .اینان با تكیه بر نوع خاصی از «جنون »،مفهیوم
«عقلِ» رایجِ زمانه را -آگاهانه یا نا آگاهانه -نقد و به نوعی خودآگاهی و آزادی معنوی
دعوت میکردند .در قرنهای  2و  5هجری قمری ،این دیوانگان دانا و جنونشان ،آنقدر
اهمیت یافته بود که مؤلفانی را برانگیزند تا در بابِ آنها ،کتابهیا و رسیالههیای مسیتقلی
پدید آرند؛ از جمله این مؤلفان میتوان به ابوبشر دوالبیی (وفیات ،)392 :ابین ابیی زهیر
(وفات ،)305 :ابی محمد الحسن بن اسماعیل الضراب(وفات ،)310 :ابوالحسنبن ابییبكیر
مقسم (وفات :قرن  )2و ابوالقاسم حسن نیشابوری (وفات )224 :اشاره کرد (میارزلف:9333 ،
 . )99حكایات عقالی مجانین در ادبیات فارسی نیز بازتاب فراوانیی داشیته اسیت؛ امیا
حضور آنان در مثنویهای عطار برجستگی خاص و بینظیری دارد بهگونیهای کیه دکتیر
پورنامداریان عقیده دارد « :در هیچ یك از آثار فارسی و عربی به اندازه آثار عطار ،ایین
همییه حكایییت و تمثیییل کییه شخصیییت هییای آن از دیوانگییان باشییند ،وجییود
ندارد»(پورنامیداریان .)5 :9334،عطار نیشابوری بیش از 952حكایت از حكایاتِ مثنویهیای
مصیبتنامه ،منطقالطیر ،الهینامه و اسرارنامه خیود را بیهطیور مشیخص بیه دیوانگیان
اختصاص داده است.
 .1پيشينه پژوهش
پیشینه پژوهش در مورد عقالی مجانین عبارت است از :فصلی از کتاب ارزشمند دریایِ
جان نوشته هلموت ریتر که در آن به تحلیل سخنان گستاخانه عقالی مجیانین در آثیار
عطار میپردازد؛ همچنین اشارات مفید عبدالحسین زرین کوب در کتابهیای جسیتجو
در تصوف ایران و دنباله جستجو در تصوف ایران که مباحث آن ،بیشتر بر پیوند عقالی
مجانین با نهضت صوفیه متمرکز است .عالوه بر این ،باید به نكاتِ سودمندِ کتاب دیدار
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 .9عقالي مجانين و انواع آنها
آنچه در ابتدای بحث ضروری مینماید در اختیار داشتن تصوری نسبتاً روشن از عقالی
مجانین است .عقالی مجانین یا دیوانگان دانا افرادی بودند کیه بیه سیبب جنیونی کیه
گریبانگیرشان شده بود -و یا جنونی که رندانه به خیود مییبسیتند -از خیرد معیاش و
معمولی مردم زمانه فار ،بودند .آنان را به استناد حدیث شریفِ نبویِ « بر سه کس قلم
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با سیمر ،نوشته تقی پورنامداریان در مورد جلوهها ی اعتراض و گستاخی دیوانگیان در
آثار عطار اشاره کرد .میتوان از کتاب بهلولنامه نوشته اولریش مارزلف ،یاد کرد که در
آن به نقل زندگینامه و حكایات بهلول میپردازد .سهیال صارمی نیز قسیمت کوتیاهی از
کتاب خود را با نام سیمای جامعه در آثار عطار به وضعیت اجتمیاعی عقیالی مجیانین
اختصاص داده است .سید عبدالحمید ضیایی نیز در کتاب در غیاب عقیل بیر حكاییات
عقالی مجانین در آثار منطق الطیر مروری اجمیالی کیرده اسیت .سیوفی دوسییوری و
فیلیپ مهیر در کتاب هنر و جنون اشاراتی سودمند به دیوانگانِ عاقل نما در فرهنگهیای
مختلف کردهاند .از آثیار ترجمیه شیده از زبیان عربیی ،بایید از کتیاب عقالءالمجیانین
ابوالقاسم نیشابوری که مهدی تدین آن را ترجمه و تلخیص کرده است و اشیارات ابین
جوزی در صفوهالصفوه و اخبار الظراف و المتماجنین در مورد عقالءالمجانین نام بیرد.
عالوه بر این باید از مقاالت تحلیلی مفاهیم عقل و جنون در «عقیالء مجیانین» و عقیل
دکارتی و جنون نیشابوری از نصراهلل پورجوادی یاد کیرد کیه در آن بیه شیرح احیوال
بعضی از عقالی مجانین و تبیین معانی عقل میپیردازد .از دیگیر مقیاالت سیودمند در
پیوند با عقالی مجانین ،مقاله شطح عیارف و گسیتاخی دیوانیه در مثنویهیای عطّیار از
فاطمه مدرسی است که در آن ،نسبتِ شطح عارفان و گستاخی دیوانگان را مورد توجه
قرار میدهد؛ همچنین مقاله نقد و تحلیل دیدگاههایی درباره عقالء المجانین از حسیین
آقا حسینی که در آن ،آرای متفكران اسالمی در مورد عقالی مجانین را بررسی میکنید.
دیوانگان ،سخنگویان جناح معترض جامعه در عصیر عطیار از میریم حسیین آبیادی و
همكاران ،دیگیر مقالیه ای اسیت کیه نویسیندگان در آن بیه میرور اعتراضیات مجیانین
میپردازند
این پژوهش تالشی است برای دست یافتن به تبیینی علمی در مورد رابطه رفتارهای
ذهنی و زبانی عقالی مجانین و کشف منطق حاکم بر آنهیا از طرییق تحلییل حكاییات
عقالی مجانین در آثار نویسندگان اسالمی بهویژه مثنویهای عطار نیشابوری.

نیست :دیوانه تا به عقل آیید ،کیودک تیا محیتلم شیود و خفتیه تیا بییدار گیردد» (حیر
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عاملی )02 :9221،از نظر فقهی«مرفوعالقلم» میخواندند؛ این بدین معنی بود که تكیالیف
شرعی از آنان ساقط شده بود و آنان در کردار خود از قوانین الهی یا بشری آزاد بودند.
این آزادی درونی و بیرونی به ایشان اجازه میداد از مفاهیم مسلط ییا مقیدّس روزگیار
خود عبور کنند و با نگاه تیزبین و عادت ستیزِ خود ،دیدگاهی تیازه و گیاه انتقیادی در
مورد شیوه معمولِ ارتباط «انسان با خدا»« ،انسان با مردم» و«انسیان بیا اربیابِ قیدرت»
داشته باشند؛ هم چنانكیه ارتباطشیان بیا طبیعیت و محییط پیرامیون نییز غییرمعمیول و
شگفتیآفرین بود .آنان با «نگاهی نو» به باز تعریف مفاهیم پیرامون خود میپرداختنید و
در مورد مسائل گوناگون ،آرای خود را بیخوف و طمع بیان میکردند؛ بدین سیبب میا
آنها را در منظرهای گوناگون می یابیم :گاه در سوز و گداز عشق الهیی و گیاه در حیال
تعریضهای گستاخانه به کار خداوند ،وقتی در نقشِ واعظی طنیاز و خیرخیواه و وقتیی
دیگر در نقش سخنگوی جریانهای مخالف سیاسی.
یكی از سؤال برانگیزترین مباحث در این میورد عقیالی مجیانین ،جنیونِ ایشیان و
تفاوت آن با سایر دیوانگیهاست در پاسخ باید گفت «دیوانگی است که ذهین انسیان از
مرحله فهم و شناخت عاقالنه ،یعنی داشیتن عقلیی همگیانی ،ارتبیاطی ،جامعیه گیرا و
مصلحت اندیش ،که سببِ رفتارِ بهنجار می شود ،بیبهره باشد یا بییبهیره شیود .رفتیار
نابهنجار دیوانه ،سببِ گسستِ او از روابط اجتماعی و طرد از جامعه مییشیود .دیوانیه
بیخرد است؛ زیرا از خردِ کارساز که زندگی را آسوده و آسان میکند ،بی بهره است .اما
بیخردی طیف معنایی گسترده ای دارد .یك سَرِ آن تاریكیزدگیِ ذهنِ بیماری سیت کیه
شعور و خودآگاهی خود را به درجه ای از روان پریشی تا روان پارگی(اسیكیزوفرنی) ،از
دست داده است و کارش به تیمارستان میکشد و سَرِ دیگرش نابهنجاریِ ذهنیی اسیت
روشنی زده که از شدتِ روشن بینی به نهانبینی 9میرسد؛ یعنی چیزهایی را میبیند کیه
دیگران نمی بینند و بر آن پایه ،آینده ای را پیشبینی میتواند کرد که دیگران نمیتواننید»
(آشوری .)23: 9312،دیوانگیِ عقالی مجانین مورد بحث ما از این گونه اخیر است.
این چنین دیوانه ای که عقلِ همگانی ،ارتباطی و مصلحت اندیش در او زیرِ چیرگیِ
خِرِدِ بیباکِ نهان بین درآمده از دیدِ دیگران موجود خطرناکی است که به زبان حافظ
«در کم خردی از همه عالم بیش است»؛ کسی با او همیدلی و همسیخنی نمییکنید
بلكه همگان بویژه اهلِ کسب و کار و بازار بر کمخردی او خنده میزنند (همان).

تحليل رفتارهاي ذهني و زباني ديوانگان دانا

برای اینكه بتوان بر اساس نشانه های گفتاری و رفتاری دیوانگان دانا به فرضیاتی در
مورد حاالت روحی و ذهنی آنان دست یافت ،بهتر است با مثالهیایی عینیی از رفتیار و
گفتار آنها آغاز کنم .می توان از نظر مضمونی ،حكایات عقالی مجانین را به ایین چهیار
پیشنمونه (الگو) تقسیم کرد .9 :حكای اتی که در میورد روییارویی دیوانگیان بیا محییط
اطراف است .0 .حكایاتی که در مورد رویارویی دیوانگان بیا میردم معمیولی اسیت.3 .
حكایاتی که در مورد رویارویی دیوانگان با ارباب قدرت است .2 .حكایاتی که در مورد
روییارویی دیوانگیان بیا خداونید اسیت .بررسیی بیا ذکیر دو مثیال بیرای هرکیدام از
پیشنمونهها آغاز میشود:
پيشنمونه :1رويارويي ديوانگان با محيط اطراف
در مورد شبلی نقل شده اسیت کیه حساسییتش چنیان بیود کیه هیر واقعیه و هیر
مشاهدهای ذوق او را تحریك می کرد و به هیجان میآورد؛ یك بار چنیدین شیبانه
روز در زیر درختی دست افشانی می کرد و میگفت :هو هو دوستان که آنجیا وی
را به آن حال دیدند؛ سبب آن بیخودیاش را پرسیدند ،وی فاختهای را نشان داد که
بر شاخ درخت «کوکو» می کرد و شبلی به موافقت او در جیوش و خیروش آمیده
بود .میگویند تا وقتی مر ،از کوکو باز نایستاد ،شبلی هم از هوهو باز نماند (زرین
کوب.)955:9335،

پيشنمونه :1رويارويي ديوانگان با مردم معمولي
عطار ،حكایت بیدلی را نقل میکند که به دکان بقالی میرود و از او علت کار کیردنش
را میپرسد؛ بقال میگوید برای کسیب سیود؛ دیوانیه مییپرسید ،سیود چسیت؟ بقیال
می گوید ،سود آن است که بتوانی یك را دو کنی (اموالت را افزایش دهیی) .دیوانیه بیا
حیرت میگوید :این کار تو واژگونه است (یعنی خسارت است نه سود)؛ زیرا در واقع،
سود آن است که بتوانی دو را یك کنی( از کثرت کاسته به و به وحدت نزدیك شوی).
گفت «چبود سیود؟ گفتیا آنكیه زود
گفت «کوژ است این ولی دو ماحضر

گر یكی داری دو گردد ،اینیت سییود»
گر یكی گردد تو را ،سود این شییمر»
(عطار)42،9334،
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ابوالقاسم نیشابوری در مورد چگونگی دیوانه شدنِ حارو بن سعید نقل مییکنید
که «روزی در قبرستان در قبر فروریختهای نگاه کرد و بر اثر آن بیهوش بر زمین افتاد؛
پس از آنكه از جای برخاست عقل از او زایل شده بود و تا هنگام مرگ بر همان حیال
بود» (نیشابوری.)59:9340،

119


عطار نیشابوری در مورد بهلول میگوید که در شبی سیرد ،پیا برهنیه بیه گورسیتان
میرفت؛ کسی از وی میپرسد در این سرما به گورستان میروی؟ بهلول پاسخ میدهد:
بلی [شنیدم] ظالمی در گورستان خاک شده ،میروم تا با آتش گورش گرم شوم.
گفییت دارم سییوی گورسییتان شییتاب
می روم ،چون گور او پیر آتیش اسیت

ج

زانك آنجا ظالمی است اندر عیییذاب
گرم گردم ،زآنكه سیرما ناخوش است
(همان)912:

پيشنمونه :9رويارويي ديوانگان با ارباب قدرت
یك روز از سوی حاکمی به بهلول غذا میدهند ،بهلول نییز همیه غیذا را جلیو سیگان
میاندازد ،چون با مالمت و تعجب اطرافیان روبهرو می شود ،بدیشان میگوید خمیوش
باشید ،که اگر سگان بفهمند که غذای شاه را به آنها دادهام ،هرگز حتی با تهدید هم سر
به سوی آن نمیبرند:
گفت بهلولش خمش ای جمله پوسیت
سییییییر به سوی او نبردندی به سنگ

گر بدانند سگان کاین آنِ اوسیت
یعلم اهلل گر بخوردندی ز نیینگ

ج

(عطار)099 :9334،
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عطار از دیوانه دیگری حكایت میکند که مشتی خاک در مقابل صاحبمنصیبی کیه
با جالل و شكوه در موکبی در حال گذر بود ،برمیگیرد و به او میگوید از این مشیتی
خاک این همه کبر و رعونت به دور است (عطار.)039: 9333،
پيشنمونه :5رويارويي ديوانگان با خداوند
عطار در الهی نامه نقل میکند که دیوانهای بود که وقتی جنونش اوج میگرفت ،سر بیه
آسمان میکرد و به خداوند میگفت اگر تو مرا دوست نمیداری ،بدان که مین همیشیه
تو را دوست میدارم و جز تو کسی را دوست نمی دانم ،خدایا با چه زبانی بگویم ،اگیر
دوست داشتن بلد نیستی ،بیا و از من بیاموز:
مرا ار تیو نمییداری بسیی دوسیت
چگونییه گویمییت ای عییالم افییروز

بجز تو من نمیدانم کسیی دوسیت
که یك دم دوستی از مییین درآموز
(عطار)022:9333،0

در مصر قحطی شدیدی پدید آمده بود و جان بسیاری از مردم را ستانده بود؛ بعضی
از شدّت گرسنگی ،گوشت مردگان میخوردند .یكی از عقالی مجانین چون این وضیع
را دید با بیانی ساده و تاثّر برانگیز ،خداوند را خطاب قرار داد و

تحليل رفتارهاي ذهني و زباني ديوانگان دانا

گفت ای دارنده دنیا و دیین

چون نداری رزق،کمتر آفرین
(عطار)351 :9333،3
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با دقت در این هشت حكایت ،معلوم می شود عامل مشترکی که بیشترین شگفتی را
در این حكایات برمی انگیزد و علت اصلی جذابیت شخصیت و حكایات دیوانگان شده
است ،نادیده گرفتن هنجارهای ارتباطی و عدول از منطیق معمیول و پذیرفتیه شیده در
گفتگو و رفتار با مخاطب از جانبِ دیو انگان است .در واقع در این چهیار پییشنمونیه،
مجانین به چهار شیوه مختلف یك کار را انجام دادند :بیاعتنایی به منطق معمیول .ایین
بی اعتنایی و گذر از هنجار ارتباطی در پیشنمونه اول به شكل وجد و حال صیوفیانه و
در پیشنمونه دوم به گونه زیر پا نهادن عرف و در پییشنمونیه سیوم بیهگونیه گیذر از
هنجارها و تابوهای سیاسی و در پیشنمونه چهارم به گونه ترک ادب شرعی ظاهر شده
است.
در این زمینه یك سؤال احتمالی پدید میآید« :آیا زیرپا گذاشیتن هنجیار معمیول و
منطق عادیِ ارتباط توسط دیوانگان به این معنی آن است که رفتار آنان غیر منطقیی ییا
بی معنا است یا به عبارت دیگیر ،آییا منطیق ییا معنیای دیگیری در اقیوال و اعمالشیان
نیست» ؟ واضح است جواب منفی است؛ زیرا آنان در هر هشت حكایت اگرچیه منطیق
معمول ارتباط را نقض کرده اند ،رفتار و گفتاری بر اساس منطقی دیگر ،بروز دادهاند که
در نهایت مخاطب را قانع میکنند ک ه در پیسِ ایین رفتیار ظیاهراً غیرمنطقیی ،منطیق و
معنایی دیگر نهفته و این همان است که عقل و خِرد نهان آنان را آشكار مییکنید .ایین
حكایات به بهترین وجه نشان می دهد که دیوانگانِ دانا در سطح خِرد و منطیق معمیول
دیوانه اند؛ اما از خرد و زاویه دید دیگری بهره مندند که عقل آنان را نمایان میکنید؛ بیه
سخن دیگر عمل دیوانگان در این حكایات ،تنها سلبی نیسیت ،بلكیه سیلبی و ایجیابی
است؛ یعنی در حالیکه یك شیوه تفكر و نگاه به روابط را (منطق عرفی و معمول)ا نفی
میکنند همزمان از یك شیوه تفكر و منطق دیگر در رفتار و گفتار خود استفاده میکنند.
در واقع رفتار و گفتار آنان در این حكاییات بییانگر ایین اسیت کیه ایشیان بیا منطقیی
ناهمگون با جهانی که در آن زیست میکنند ،ادراک و عمل میکنند و این اصیلیتیرین
عامل جذابیت و ایجاد طنز در حكایات ایشان است.
از این دیدگاه بارِ دیگر نمونه های ذکر شده مرور میشود .در حكایات پییش نمونیه
اول دیوانگان از محرک های معمولی بیرونی ،ادراکیی غییر معمیولی دارنید و از ایینرو
دچار حاالت غیر عادی می شوند .در حكاییات پییش نمونیه دوم دیوانگیان در فضیای

گفتگوی معمولی با منطقی ناهماهنگ با بافتِ موقعیت ،سخن مییگوینید .در حكاییات
پیش نمونه سوم نیز دیوانگان با رفتار خودشان ،هنجار معمولِ رویارویی بیا قدرتمنیدان
را نفی می کنند و با منطقی مبتنی بر حقیقت نگری با آنان روبهرو میشوند .در حكایات
پیش نمونه چهارم نیز دیوانه ،ادب معمول بندگان با خداوند را کنار میگذارد و با منطق
گفتگویِ صمیمیِ زمینی با دوست آسمانی-خداوند -سخن می گوید .در جمعبندی کلی
می توان گفت دیوانگان در همه این حكایات بر مبنای منطقی غیر معمول و غییر عیادی
نسبت به بافت موقعیتِ مخاطب و اقتضای رابطه ،سخن میگویند یا عمل میکننید .میا
این تداخل و اختالفِ منطق و ناهماهنگی دیوانگان با محیط اطراف را ناشی از پدیدهای
می دانیم که در این پژوهش«برخورد دو جهان ذهنی» نامیده شیده اسیت .در واقیع ایین
مقاله کوششی است برای اثبات این نكته کیه در همیه ایین میوارد ،فراینیدی در ذهین
دیوانگان اتفاق افتاده و رفتار و گفتار شگفت انگیز ،طنزآمییز و تیا حیدی شیطح گونیه
مجانین در همه این حكایات و نمونه های مشابه ،ناشی از اتفاق است :برخورد دو جهان
ذهنی یا تداخلِ دو سطحِ ادراکی.
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 .5جهانهاي ذهني و بر خورد آنها
هر کدام از ما انسانها به اقتضای زندگی در این عالم با منطق و قواعد مسلط بر آن آشنا
هستیم؛ منطقی که ما را به رفتاری طبیعی و معقول در حیات عرفیمیان ملیزم مییکنید.
ساختمان ذهنی ما بهگونهای است که بهطور خودکار قواعد و قوانین مبتنی بر این منطقِ
عمومی را فرا می گیرد و مطابقِ آن عمل میکند .در واقع بیشتر آدمیان  -یعنی انسانهای
بهنجار -با این منطق رشد میکنند؛ میاندیشند؛ عمل میکنند؛ دین و دانش میورزند و
از این جهان میروند .اما در میان آدمیان افرادی هستند که به سبب ویژگیهای ذهنی ییا
وضع روحیِ خاص و یا به هر دلیل دیگر ،ذهنشان از حد منطق معمولِ تعامل با محییط
پیرامون فراتر میرود و دائم از دید منطقی متفاوت به پدیدهها مینگرند؛ .همانطور کیه
سوفی دوسیوری و فیلیپ مهیر در کتاب هنر و دیوانگی نوشتهاند« :دیوانگان از دریچیه
مخصوص خود دنیایی غیر از دنیای ما را میبینند»(دوسیوری و میهییر )924 :9335 ،گیویی
ذهن آنان همزمان که با پدیده های این جهان در تعامل است در سیاحتی مسیتقل از آن
نیز زیست و ادراک میکند؛ یعنی همزمان ذهنشان از دو سرچشمه ادراک بهرهمند است:
یكی از این دو ساحت ،حیات عادی و ساحت دوم ،حیات الهوتی(صوفیانه) است .این
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ساحت دوم ادراکی را میتوان معادل چیزی نامید که ریچارد موریس باک -روانشیناس
مشهور کانادایی -آن را «آگاهی کیهانی» نامیده و در تبیین آن گفتهاست:
آگاهی کیهانی در حالتهای عالیِ خود ،صرفا بیان و امتداد ذهن خوداگاه نیست کیه
ما با آن مانوس هستیم ،بلكه برخورداری از عملكردی است که با آنچیه ییك فیرد
عادی دارد متفاوت است؛ همان طور که خوداگاهی عادی انسان بیا کیفیتیی کیه بیه
حیوانات مربوط می شود متفاوت است و با آن فرق دارد ...همراه با آگاهی یافتن از
کیهان نوعی روشنگری عقالنی صورت می پذیرد که بیه تنهیایی فیرد را در سیطح
تازهای از وجود قرار میدهد؛ یعنی او را تقریبا عضوی از جنس و گونیه جدییدی
قرار میدهد (جیمز.)220 :9319 ،

والتر ترنس استیس نیز با اشاره به وجودِ دو ساحت در هستی میگوید «:دو نظام یا
هنجار هستی در کار است :یكی نظام طبیعی که نظام زمانی – مكانی است و دیگر نظام
ابدی که متعلق به یگانهی عرفانی است»(استیس)022 :9333 ،؛ همچنانكه ویلیام جیمز نییز
با نقد بعضی از دیدگاه های علمی ،که تنها سطح مادی از حیات را معتبر میشیمرند در
مورد وجودِ سطوح دیگر ادراکی -به موازات سطحِ ادراکی مادی -سخن میگوید:

(جیمز 921 :9319 ،و .)952

در این پژوهش هرکدام از این دو ساحت ذهنی را به این دلیل که منطق و اقتضائاتی
متمایز با دیگری دارد ،یك جهان می نامیم .رابطه این دو جهان با هم در ذهن اشیخاصِ
دو جهانی میتواند به دو گونه باشد :الف) به موازات هیم پییش رونید و هییچ ییك از
جهانها مقتضیات جهان دیگر را نقض نكند .ب) با یكدیگر برخیورد کننید کیه ایین بیه
معنیِ نفوذِ منطقِ یك جهان در جهانِ دیگر است.
برخورد دو عالم ذهنی آنگاه رخ می دهد که شخصی مفاهیم و پدیده های هر جهان
را با منطقِ جهان دی گر ادراک و ارزشگذاری کند و بر اساس آن ادراک ،رفتار و گفتاری
از خود بروز دهد .این گونه رفتارها به دلیل ناهماهنگی با منطق جهانِ نخست ،رفتیاری
معمولی و منطقی شناخته نمی شود ،بلكه به گونهای طنزآمیز یا شطحآمیز تلقی میشیود؛
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چرا می خواهیم به نامِ فهمِ متعارف بپذیریم که فقط نظامی واحد از اینگونه ایدهها
میتواند درست باشد؟...به طور کلی چرا جهان نبایید آنقیدر پیچییده باشید کیه از
حوزههای متعدد در هم فرورفته واقعیت تشكیل شده باشید؟ تجربیههیایی کیه میا
بررسی کردهایم ...بهروشنی نشان می دهد که عالم هستی امری چند وجهی است و
وجوه آن از هر آنچه هر فرقهای حتی فرقه علمی ،مُجاز میشمرد متعیددتر اسیت»

این پدیده ای است که میتوان نشیانههیای آن را در کیردار و گفتیار دیوانگیان دانیا در
حكایات نقلشده دید.
اگر از دیدگاه برخورد دو جهان ذهنی به حاالت و حكایات دیوانگان دانیا بنگیریم،
خواهیم دید که برخورد دو جهان در مورد آنیان بیشیتر بیه دو گونیه رخ مییدهید.9 :
برقراریِ ارتباط و تعامل با خداوند با منطیق روابیطِ زمینی(ناسیوت در الهیوت) ماننیدِ
مثا لهای پیش نمونه چهارم .0 .ارتباط و تعامل با جهان طبیعت و جهان آدمیان با منطقی
الهوتی (الهوت در ناسوت) مانندِ مثالهای پیشنمونهها اول ،دوم و سوم.
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 5-1ناسوت در الهوت
در کنار دیوانگانی که تسلیم و خاضع خداوند بودنید ،بییدالنی بودنید کیه منتقدانیه بیه
خداوند می نگریستند .آنان خداوند را بشرگونه ای با ویژگیهیایی انسیانی از قبییل خطیا
کاری ،فراموشی و بیدقتی -مییپنداشیتند؛ از ایینرو تقریبیا ماننید بشیر بیا وی رفتیار
میکردند .آنها خدا را تنها مسئول ناکامیهیا و محرومیتهیای خیود مییدانسیتند و اِبیایی
ند اشتند که با روشهای مختلف ،خدا و رفتارش را به باد انتقاد بگیرند؛ آنها تنها به ایین
قانع نبودند که نظر خود را دربیاره حكومیت و اداره الهیی بییان کننید و از آزمونهیا و
دریافتهای خود از خداوند سخنی گویند؛ آنان با خودِ خداوند در مناقشه بودنید و او را
متهم ،و یا حتی تهدید میکردند و گاه میخواستند نكتهای را کیه خیدا فرامیوش کیرده
است به یادش آرند و یا چیزی به وی بیاموزند یا او را فریب دهند یا مالمت کننید کیه
چرا خداوند به درخواستها و دعاهای آنان گوش نمیدهد؛ حتی او را به کیفر و مجازات
تهدید میکردند و خود به عنوان مجریِ عدالت به توقیف اشیایی میپرداختند کیه از آنِ
خداوند است (مانند اموال مسجد)؛ زیرا به عقیده اینان با خداونید بیا زبیانی جیز ایین
نمیتوان سخن گفت .البته اگر خداوند با آنان از درِ سازش وارد می شد ،آنان با عبادت
و طاعت از او تشكر میکردند .مناقشه اصلی آنان با حضرت حق بر سر تیأمین معیاش
بود اما کمتر به مسائل مهمتر نیز میاندیشیدند و بیرای مثیال در هیدف غیایی آفیرینش
مناقشه میکردند؛ آنان در همه این میوارد بیاکی نداشیتند ،مقاصید خیود را مسیتقیم بیا
خداوند در میان بگذارند و البته با همه اینها ،همواره با خداونید احسیاس صیمیمیت و
انس و یكرنگی میکردند و لطفی عتاب آلود با حق داشتند؛ ولی هرگیز بیه سیبب ایین
محبت که میان آنان با محبوب قادر متعالشان بود ،حاضر نبودند از انتقادات خود چشیم
پوشی کنند(رک:دریای جان ریتر) .رفتار این دیوانگان که در مثالهای پیش نمونه چهیار
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نیز با آنها آشنا شده بودیم ،مصداقهای ناسوت در الهوت یعنی نفوذ منطق جهانِ انسانی
و روابط میان آدمیان(ناسوت) در برقراری ارتباط با خداوند(الهوت) است.

 .4ارتباط «برخورد جهانها ذهني» با زبان عقالي مجانين
همانطور که پیشتر اشاره شد ،اذهان دو جهیانی ،اذهیانی هسیتند کیه از دو سرچشیمه
ادراک بهیره مندنیید :یكییی از اییین دو سییاحت ،حیییات عییادی و سییاحت دوم ،حیییات
الهوتی(صوفیانه) است .بر این اساس و با توجه به اینكه «زبان چیزی جز ذهن نیست و
ذهن چیزی جز زبان نیست»(شفیعی کدکنی )1 :9332 ،و هر پدیدهای در ذهن ما بِهاِزایی در
زبان دارد ،میتوان چنین نظری را مطرح کیرد کیه افیرادی کیه جهانهیای ذهنیشیان بیا
یكدیگر برخورد ،و منطق عوالم درونیشان با یكدیگر تداخل کرده و آمیخته شده اسیت،
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 2-0الهوت در ناسوت
گونه دوم رابطه دیوانگان با پیرامونشان را الهیوت در ناسیوت خوانیدیم و آن گونیهای
است که در آن ،دیوانه با ادراکی صوفیانه و منطقی الهوتی و حقیقت نگر با پدیدههیای
پیرامونیِ خود از جمله طبیعت ،مردم و ارباب قدرت روبهرو میشود .رفتار دیوانگیانی
که در پیشنمونه های اول ،دوم و سوم با آنها آشنا شدیم ،مصداق نفیوذِ منطیقِ جهیان
الهوت در جهان انسانی(ناسوت) است .این دسته از مجانین ،اِقرانی نیز در میان صوفیه
داشتند که به شطح گویی شهره بودند و در رفتار و گفتار آنیان نییز نشیانههیایی از بیه
کارگیری ادراک الهوتی در تعامل با محیط پیرامونی هست؛ البتیه ایین بیه معنیی یكیی
دانستن تجربه عرفانی شطح گویان با عقالی مجانین نیست بلكه تنها این نكته را روشن
می کند که از دید فرایند ذهنی ،مشابهاتی میان حاالت برخی از مجانین و شیطح گوییان
وجود دارد .در مورد شطحیات صوفیه نیز شیاهدیم کیه شیطح گوییان بیا منطیق عیالمِ
الهوت ،سخنی در جهان ناسوت میگویند بهگونهای که منطقِ این جهانی از فهم آن باز
میماند و نا آشنایان ،آن سخنان را کفرگونهای میپندارند .از نمونههای برجسته میتوان
به شطحیات حالج و بایزید و ابوالخیر و خرقانی اشاره کرد ،برای مثال با تامل در شطح
معروف حالج« :انا الحق» پی خواهیم برد که وی با ادراکی الهوتی که ورای منطق عالم
انسانی است ،سخنی در جهان ناسوت بر لب آورده و نتیایج کشیف خیود را در عیالم
الهوت در عالم ناسوت و برای افرادی با ذهن و تجربه جهانی دیگر بیان کرده است؛ از
این روست که بسیاری از معاصرانش وی را شایسته مرگ دانستند.
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پدیده »برخورد دو جهان ذهنی» در زبانشان به صورت شطح ،پارادوکس و طنز بازتیاب
مییابد .این بدان سبب است که زیرساخت و هسته اصلی تجربه ذهنی و زبانی شخص
در لحظه برخورد دو جهان ،یك چیز است :و آن«اجتمیاع نقیضیین» اسیت؛ یعنیی هیم
تجربه برخورد دو عالم ذهنی تجربه ای است که از هنجار و منطق عادی گذر میکنید و
در اثنایِ آن شخصِ دو جهانی ،دو جهانِ متناقض -یا متضاد -را در ییك لحظیه ادراک
میکند و هم هسته اصلی شطح ،پارادوکس و طنز چیزی جز اجتماع نقیضین نیست؛ به
تعبیری دیگر پارادوکس و طنز همان«برخورد دو جهان ذهنی» است که در ساحت زبانِ
رخ داده است .البته باید این نكته را نیز افیزود کیه برخیورد دو جهیان ذهنیی در زبیان
عقالی مجانین بیشتر به صورت طنز و پارادوکس بازتاب مییابد و برای صیوفیانِ اهیل
سُكر بهصورت شطح.
در ادامه دقیقتر با مفهوم «اجتماع نقیضین» در شطح ،طنز و پارادوکس آشنا خیواهیم
شد ،اما قبل از آن ،الزم است دو مسئله روشن شود :نخست :با وجود اینكه ،این تحقیق
در پی اثبات پیوند منطقی میان پدیده برخورد دو جهان ذهنیی و مقولیههیایی همچیون
پارادوکس ،شطح و طنز در زبان است این ادعا را ندارد که هر تعبییر پارادوکسییكال و
طنزآمیز حاصل برخورد جهانهای ذهنی اسیت؛ زییرا شیاعران و صیوفیان بسییاری نییز
هستند که بی اینكه واجدِ حیات دو جهیانی باشیند از سیرِ تقلیید از سینتهای ادبیی ییا
صوفیانه یا تفنن ادبی ،تعبیرات متناقضنما و طنزآمیز را در کالم خود بهکار میبرنید؛ از
این رو هر سخنِ منطق گریز و عادت شكنی را نمی توان بازتاب ذهنِ دو جهانی شمرد.
نكته دیگر با اینكه بهنظر میرسد میتوان بسیاری از سخنان و حكایات عقیالیمجیانین
را بر اساس الگوی برخورد جهانهای ذهنی تبیین کرد؛ اما این بدین معنا نیست که همه
سخنان و حاالت مجانین ،طبق این فرایند پدید میآید؛ همچنانكه نمیتوان ادعا کرد که
برخورد جهانهای ذهنی پدیده ای مخصوص شطح گویان و دیوانگان دانا است؛ توضیح
اینكیه برخیورد دو جهیان ذهنیی ،پدییدهای اسیت کیه عیالوه بیر عقیالی مجیانین و
شطحگویان ،احتماالً بسیاری از صوفیان معتدل و مردمان دیگر -علی قِدر میراتبهم -در
حیات خود و برای لحظاتی آن را تجربه میکننید .در کیل احتمیال برخیورد جهانهیای
ذهنی برای هر فردِ دو جهانی وجود دارد؛ زیرا گاه اتفاق میافتد که هجوم عالم خیال یا
ادراک الهوتی از سدِ اعتدال و مراقبت درونی افراد معتدل نیز مییگیذرد و آنیان را بیا
وجود ای نكه در این جهانند برای لحظاتی از مقتضیات آن فیار ،مییکنید و ایشیان را وا
میدارد که با منطق عالم دیگر در عالم مادی و یا بالعكس زندگی کنند .اما این نكتیه را
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نیز نباید فراموش کرد که حاالت ناشی از برخورد دو جهان ذهنی برای عقالی مجیانین
و شطح گویان پدیدهای مكرر و برای دیگران حالت استثنایی و دیریاب است.
اکنون ساختار پارادوکس ،شطح و طنز بررسی ،و مشخص می شود که زیرساخت و
هسته اصلی این سه ،چیزی جز «اجتماع نقیضین» نیست.

 4-1شطح
شطح از نظر عبدالرحمان بدوی ،بیان تجربه ای است که در آن ،عارف خود را در درگاه
الهی می بیند و احساس می کند او خداست و خدا اوست ( بدوی ،بی تا .)92 :شطح نیز
ساختاری شبیه به پارادوکس دارد و در واقع ،شیطح نیوعی پیارادوکس معنیوی اسیت
(فعالی)221 :9331 ،؛ براین اسیاس اسیت کیه هیانری کیربن ،اسیالم شیناس پیرآوازه
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 4-1پاراداوكس
شفیعیکدکنی برای نخستین بار آرایه »تصویر پارادوکسی» را مطرح کرده است و بیرای
آن تعریفی این چنین عرضه میکند« :منظور از تصویر پارادوکسی ،تصویری اسیت کیه
دو روی ترکیب آن به لحاظ مفهوم ،یكدیگر را نقض میکنند؛ مثل سلطنت فقر» (شفیعی
کدکنی .)55:9330،علیرضا فوالدی نیز پارادوکس را همسازی دو سویه ناهمخوان میدانید
و در مورد ساخت آن میگوید «:ساخت پیارادوکس بیر پاییه اجتمیاع نقیضیین اسیتوار
است»(فوالدی.)032 :9330 ،
ایبرمز اظهار میکند که پارادوکس در اشعار شاعران متافیزیك شگردی اساسی است؛
چرا که آنان به وسیله ساختارهای پارادوکسی به بیان آیین و اسرار مقدس میپردازند که
فراتر از عقل و احساس بشر است (ایبرمز .)012 :9330 ،هر پارادوکس دو عنصر متضاد را
به نحوی ترکیب می کند که گرچه در کاربرد معمیولی بیا هیم متضیاد هسیتند ،مفهیوم
حكیمانه ،عارفانه و فلسفی وسیعی را عرضه مییکننید(وثیوقی .)34:9302،جیی ای کیادن
پارادوکس را عبارت ظاهراً متناقض یا حتی مهمل نمایی میداند که بیا دقیتِ بیشیتر در
مفهوم آن پی می بریم که از سازش ییا مصیالحه معنیایی دو عنصیر متنیاقض ،حقیقیت
مسلمی را بیان میکند (به نقل از :وثوقی.) 34:9302،
همانگونه که در این تعاریف بهخوبی روشن است «اجتماع نقیضین» یعنی وجودِ دو
الیه ظاهراً متناقض و اجتماع دو سطح از ادراک و فهیم در میورد شییء واحید ،هسیته
پارادوکس را تشكیل میدهد.
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فرانسوی ،تعبیر «پارادوکس مُلهَم »0را معادل «شطح» در زبان فرانسه پیشنهاد مییکنید و
میافزاید  «:اجماال باید گفت هر بار که قدم در قالب و توسط چیزی گذرا یعنی حیدو
بیان گردد ،شطح وجود دارد»(کربن )592 :9،9340و «پیارادوکس همیان بییان]بیه عبیارت
آوردن[ قدم توسط حدو است»(کربن .)319 :9340 ،0شطحیات در اصطالح ،بییان لفظییِ
وضعیتی است که از دیدگاهِ وجودشناختی به متشابهاتِ حاصل از به هم بودنِ وجیود و
عدم (یا بود و نبود) برمیگردد (مدرسی.)32 :9333 ،
از میان گذشتگان ،روزبهان بقلی ،صاحب شرح شطحیات ،ماهیت شطح را به نیكی
دریافته بود .وی در توصیف آن میگفت« :آن مرغان الهیوتی ،سِیرّ الهیوت در سیرای
ناسوت آوردند و به جان الهوت در زبان ناسوت سخن گفتند .خود گفتند؛ و بیا خیود
گفتند؛ مقالتشان از حق بِكر آمد؛ آن بِكر به حجله قرب بِكر باز رفیت«منیه بیدو و الییه
یعود» .آن مستان سخن گفتند ،جز مستان بنشنیدند؛ آه که حیق بیه زبیان ایشیان اسیرار
الیزال گفت و در مرآت انسان  ،جمال ذوالجاللی نمود؛ زیرا که حق را اثر بود»(روزبهان،
 .)51 :9330همانگونه که مشاهده میشود ،روزبهان وقتی میگوید «سِر الهوت در سرای
ناسوت آوردند و به جان الهوت در زبان ناسوت سخن گفتند» ،دقیقاً همان را از شطح
اراده می کند که ما آن را «الهوت در ناسوت» نامیدیم .داریوش شایگان نیز درکی شیبیه
به درک روزبهان دارد .وی شطح را چنین توصییف مییکنید :شیطح ،عبیارات عرفیا و
صوفیان است که از سرِ شیفتگی و وجد میگویند و شطح در هر جیایی کیه «قیدیم در
حادو» پدیدار شود ،خواهد بیود(بیه نقیل از :مدرسیی .)39 :9333 ،ایین تعیاریف ماهییت
پارادوکسیكال حال و قال ذهنِ دو جهیانی در لحظیه تولیید شیطح و وجیود «اجتمیاع
نقیضین» در محور شطح را بخوبی روشن میکند.
 4-9طنز
یكی از ویژگیهای برجسته حكایات عقالی مجیانین ،طنیز اسیت .البتیه طنیز حكاییاتِ
مجانین طنزی نیست که تنها از سرِ شوخ طبعی بیان شیده ،و تنهیا وظیفیه آن خندانیدن
باشد ،بلكه طنزی عمیق و دردمندانه است که در عینِ حال که میخنداند ،تأثر برانگیز و
اندوهناک نیز هست؛ دقیقاً منطبق با این توصیف افالطون از کمدی اسیت :در کمیدی،
روح آمیزهای از رنج و لذت را تجربه میکند (به نقل از شفیعی کدکنی.)20 :9332 ،
طنزِ حكایاتِ دیوانگانِ دانا ،ناشی از حمله شدید آنها به حریم تابوهای جامعه است؛
از این رو عمیق و پایدار است .در طنزِ کالمِ دیوانگان همچون همه طنزهیای واقعیی دو
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 .1نتيجه
بر پایه مطالب بیان شده ،نتایج زیر از این پژوهش به دست میآید:
 .9با تحلیل محتوای چهار پیشنمونه از حكایات مجانین معلوم شد که عامیل مشیترکی
که بیشترین شگفتی را در این حكایات برمیانگیزد ،نادیده گرفتن هنجارهای ارتبیاطی
و عدول از منطق معمول و پذیرفته شیده در گفتگیو و رفتیار بیا مخاطیب از جانیبِ
دیوانگان است .در واقع در این حكایات ،مجانین به چهار شیوه مختلف ییك کیار را
انجام میدهند :بی اعتنایی به منطق معمول .این بی اعتنایی و گذر از هنجار ارتباطی در
پیشنمونه اول به شكل وجد و حال صوفیانه و در پیشنمونه دوم بهگونه زیر پا نهادن
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عنصرِ «بههم خوردن تناسب معمول» و «انتقاد ضمنی» قابل تشیخیص اسیت .اوج طنیز
مجانین هنگامی است که اینان در تعامل با دیگران ،برخالف معمیول ،رعاییت اقتضیای
موقعیت مخاطب را نمی کنند اینان با همه کس ،یكسان و بی تكلف سیخن مییگوینید؛
برایشان تفاوتی ندارد مخاطبشان خداوندِ مقتدرِ عالِم باشد یا مردمان کوچه و بازار و یا
خلفا و سالطی ن .آنان بی اینكه خود را به رعایت ادب ملزم بدانند ،سیخن مییگفتنید و
بهطور ضمنی از خداوند به دلیل مشكالت و سیختیهای زنیدگی و از میردم بیه سیبب
مسائل اخالقی و از قدرتمندان به دلیل عدم کفایت و عدالتشان انتقاد میکردند.
با نگاهی دقیقتر به طنز معلوم میشود که ماهیت اصلی طنز نیز همچون پارادوکس و
شطح ،چیزی جز اجتماع نقیضین یا ضدین محسوس نیست« .در مرکز تمامی طنزهیای
ادبی ،نوعی اجتماع نقیضین یا ضدین محسوس است»(شفیعی کدکنی)31 :9332 ،؛ بیا ایین
نگاه ،تعریف طنز چنین میشود« :تصویر هنری اجتماع نقیضین و ضدین»(همان).
برای نمونه به این حكایت توجه کنید :در یك شب که آسمان از ابیر سییاه پوشییده
بود ،دیوانه ای قصد عبور از بیابان کرد؛ در میانه راه ناگهان در آسمان آذرخش پدید آمد
و باران تندی گرفت ،در حالیکه دیوانه ترسان و لرزان بود ،هاتفی در عمق جانش نیدا
داد که نترس خدا با توست .دیوانه بالفاصله گفت اگر راستش را بخواهی ،دقیقاً از این
مییترسیم کیه خیدا بییا مین اسیت؛ چیون نمییدانییم مییخواهید چیه بیر سییرم آورد
(عطار .)204:9334،با اندکی دقت اجتماع و برخورد دو عنصر متناقض معلوم میشود کیه
موجب پیدا شدن طنز در این حكایت شده است در واقع دیوانه از همان خداوندی کیه
یادش موجب آرامش دلهاست ،بیم دارد؛ زیرا او را مسبب اصلی ترس و وضع سیخت
خود میداند.

115

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،51تابستان1911

115
115

عرف و در پیشنمونه سوم بهگونه گذر از هنجارها و تابوهای سیاسی و در پیشنمونه
چهارم بهگونه ترک ادب شرعی ظاهر شده است.
 .0رفتار و گفتار شگفت انگیز ،طنزآمیز و تا حدوی شطح گونه مجیانین ،کیه بیه دلییل
ناهماهنگی و اختالف منطق دیوانگان نسبت به محیط اطراف بوجیود آمیده ،ناشیی از
پدیدهای است که در این پژوهش «برخورد جهانهای ذهنی» نامیده شده است.
 .3برخورد جهان های ذهنی در مورد دیوانگان بیه دو گونیه رخ مییدهید -9 :ارتبیاط و
تعامل با خداوند با منطق روابطِ بشری(ناسوت در الهوت) -0ارتباط و تعامل با جهان
طبیعت و جهان آدمیان با منطقی الهوتی (الهوت در ناسوت).
 .2گونه اول برخورد دو جهان ذهنی« ،ناسوت در الهوت» است که به معنیِ نفوذ منطق
جهانِ انسانی و روابط میان آدمیان(ناسوت) در برقراری ارتبیاط بیا خداونید(الهوت)
است .در این گونه ،دیوانگان ،خداوند را بشرگونه ای با ویژگیهایی انسانی از قبیل خطا
کاری ،فراموشی و بیدقتی میپندارند؛ از اینرو تقریبا مانند بشر با وی رفتار میکنند.
 .5گونه دوم برخورد دو جهان ذهنی« ،الهوت در ناسوت» است .در این گونه دیوانگان
با ادراکی صوفیانه و منطقی الهوتی و حقیقت نگر با پدیدههای پیرامونیِ خودشیان از
جمله طبیعت ،مردم و ارباب قدرت روبهرو میشوند .بیهنظیر میی رسید ،شیطحیات
صوفیه نیز بر اثر همین فرایند پدید آمده باشد.
 .4با توجه به اینكه ذهن و زبان یك چیز بیش نیست و هر پدیدهای در ذهن ما بِاهِزایی
در زبان دارد« ،برخورد دو جهان ذهنی» در زبان به صورت شطح ،پیارادوکس و طنیز
بازتاب می یابد؛ این بدان سبب است که ماهییت پدییده »برخیورد دو جهیان ذهنیی»
وماهیت شطح پارادوکس و طنز یكی ،و آن « اجتماع نقیضین» است.
پينوشت

1. Clairvoyance
2. paradoxe inspire
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