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   )شبلي" (خلّصني الجنون"

  درآمد
 سرزمين ايران جريان  فكري، روحي و ادبيهاي فربه و شگفت راستي، يكي از جريان به

 جرياني بس بهره نمانده است؛  مخالفان و موافقان بسيار نيز بي كه اتفاقاً ازتصوف بوده است
ي مختلف مطالعه و  از زواياريخشگرف و بزرگ، كه تكوين و اوج و افول آن در طول تا

  .ف شده استين و تألينه تدوي در اين زمياريه، و آثار بسبررسي شد
 داري مفرطي دانست  دينبرضد تصوف را واكنشي طور خالصه يد بتوان بههمه، شا بااين

كردن بعد جاللي خدا داشته و در  رنگ بر صفات جمالي خداوند، سعي در كمكه با تكيه 
گون ساخته  ن تصويري آيينه اسالم، از خدا و ديدين با سو  تساهلي و تسامحي، هميجريان
كه اما ازآنجا. بخشد فتي آزاد از خدا مياشت و دريااين آيينگي به هر فرد اجازة برد. است

ندك نبوده است، بايد يادآوري  دربارة آبشخورهاي تصوف اهاي متفكران و محققان ديدگاه
 يقبيل مسيحيت و زرتشتاز ـ ا برگرفته از اديان پيش از اسالم كه گروهي ريشة تصوف ركرد

 يآمدها يو پ) ص( با بعثت رسول اكرمراز آغاز آن اي ديگر ني اند و عده  شناختهـ و مانويت
 پس جوي فراز و فرودهاي آن،و قاعدتاً سير و جست. اند گسترش دين اسالم مرتبط دانسته

تري است؛  در سرزمين ايران، سزاوار بررسي بيشتر و دقيقاز تكوين و تحكيم تصوف 
 التَّصوِف حال، ثٌم كان «:يف ابوسعيد ابوالخير از تصوفتعراين هايي كه با استمداد از  دوره

و » قال«و » حال «به سه دورةآن را توان  يم »ي االحتيالقال؛ ثُم ذَهب الحال و القاِل و بِق
  .تقسيم کرد» احتيال«

ان تصوف را به ي کل جر كه ناظر به قلمرو جغرافياي تصوف است،،بندي ديگر تقسيم
  البته. و تصوف شام و مصر تصوف عراق، تصوف خراسان:م کرده استيچند دبستان تقس
 فراوان بنيادي، هاي هاِي تصوف با وجود اشتراك يك از اين دبستان كه هرنبايد فراموش كرد

د ياي را پد هاي منشعب و مستقل و گاه برجسته اغلب اوقات در تقابل با يكديگر، جريان
صوف عراق و  در دو حوزة ت غالباًزمين  شاخص و برتر تصوف ايراننمايندگان و اند آورده

هاي  يك از ايشان، براساس حوزة دبستاني تصوف خود، از ويژگياند و هر زيسته خراسان 
  .اند فردي نيز برخوردار شده بهكامالً منحصر

 كه موجب  استيهاي بارز تصوف عراق، جنون ابوبکر شبل کي از ويژگيي ،نين بيدر ا
 دو چهرة برتر تصوف كناردر ت؛ان تصوف عراق شده اسنام يگر صاحبز و تشخص او از ديتما

جنيد . دهند يل مي که با او مثلث تصوف عراق را تشک،دي حالج و جنيعنين منطقه، يا
سلوك داشت و به تعبير امروز رفتاري  اهل طريقت و اهل شريعت هم با بغدادي
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م  جان سالم به در برد و خويش را از اتهاو عاقبت نيز از اوضاع پرآشوبداشت كارانه  محافظه
 كه شود  محسوب مياهل سكر، اما حالج در ضلع ديگر اين مثلث. نظران رهانيد قام تيرهانتو 

خوش خودش را از ديگران پنهان سازد و افشاي راز عشقي كه بين » حال«هرگز نتوانست 
 به قيمت خونش تمام شد؛ جان خويش را در راه جانان سرانجاماو و خدا جريان داشت، 

ترتيب در عرصة اين ميدان  اين به. گفت و شهد شهادت نوشيد» اناالحق «آشكارااهدا كرد و 
 توانست به مدد خرد پنهاني از اين ماليخولياي عشق گرفتارش كرده بودهياهو، تنها آنكه پر

تر از يار  سر دهد؛ و با اينكه حال او خوش» خلصني جنوني«اوضاع پرآشوب رهايي يابد و 
واسطة خرد دروني و عقالنيت  بهجنونش كرده بود، م» حق«بود و عشق » حالج«ديرينش 

  .جان خود را برهاند» عقالي مجانين« خود، توانست راز بپوشاند و در رديف پنهان
را ) يابوبکر شبل(دة بغداد يهاي پنهان و آشكار جنون شور  نقطهيم تاآنن مقال برما در اي

ها  پرسشن يم و به اين کي اجتماعي او بررساوضاعضمن واكاوي زندگي فردي و تحليل 
  : ميپاسخ ده

  د؟يمثابة نقاب بهره جو شده شبلي از جنون به  چه عامل يا عواملي موجب
 ست؟ين نقاب چي ايشگردها و کارکردها

  به شمار آورد؟"عقالي مجانين"ا در زمرة  ريتوان شبل يآيا م

  تحقيق پيشينة

 مختلف هاي باي در كته از شبل فراوان و شرح احوال كوتاه و بلندي كهاي با وجود اشاره
 يا مستقلطور جدي  يك از آن آثار، به  هيچ، است اعم از قديم و جديد آمدهـ فارسي و عربي
؛ ابوبكر كالبادي التعرف:  کهن مانندي و عربيهاي فارس كتاب .اند نپرداختهبه جنون او 

 خواجه صوفيهال طبقات  ابوالقاسم قشيري؛رسالة قشيريه  هجويري؛ ترجمةالمحجوب كشف
اري از تأليفات شمدر ... .  و جامياالنس نفحات  ابونصر سراج طوسي؛اللمع عبداهللا انصاري؛

 از محمد  بغدادمتصوفة مخصوص او، مانند دربارة ابوبكر شبلي و عرفان  مؤلفان معاصر عرب
يت ن آثار به رواي ابيشترکه است  عبدالرحيم بحث شده العارف باهللا ابوبكر شبلي و جاسم

نواخت   از زندگي عادي و يك كلي و گذرايچندين داستان و حكايت تكراري يا ترسيم طرح
 و تفسير دست و بدون هيچ تحليل فقط نقل احوال و اقوال يكاو و اندكي بيشتر از آن، 

  .اند كردهبسنده  ،عرفاني
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  شبلي و جنونش. ١
 يشهور سدة چهارم هجرصوفي و عارف م ،يا جعفر حجدر بن شبلي، شهرت ابوبكر دلَف

از » يهشبل «يو به آبادادر عراق متولد شد و نسبت  ق. ه ۲۴۷يا به سال  است؛ گويقمر
ور ضواسطة ح  به آغازين زندگيهاي  ي در همان دورهشبل. رسد يالنهر م ماوراء» اسروشنه«

 يافت و به امارت دماوند منسوب به دستگاه خالفت راه  پدر در خدمت خليفة وقت عباسي
 دچار دگرگوني دروني شد ه و سطحيظاهر ساد  كه به سبب اتفاقي بهكشيد اما طولي نشد،

ازخواني صوفيه آشنايي  با مجالس قوالي و آواز عنفوان جوانيي  شبل.)۲۸۹: م۱۹۹۰جاسم، (
 پس از ترك امارت دماوند، ).۲۸۹: همان (شد يگاهي در آن مجالس حاضر م داشت و گاه

او در . نيد بغدادي درآمد در جرگة شاگردان جتوبه كرد و» ساجخير ن«عاقبت در مجلس 
افت درجة حقيقت و معرفت در  كه پس از دريچنان مجاهدت از خود نشان داد اين راه
شده نايل كه از شدت عشق و غيرت به معشوق حقيقي به مقام جنون  مدت و درحالي كوتاه

ياقوت حموي،  (بغداد درگذشت در ق. ه۳۳۴ قرن چهارم هجري، به سال اسطبود، در او
  .)۳۲۲: تا بي

هايي كه براي ورود به وادي تصوف كسب كرده بود،  زمينه ترتيب، شبلي با پيش اين به
 اين اتفاق در سرانجام تا سراسر وجود او را به آتش بكشد و اي داشت فقط نياز به جرقه

رد حلقة صوفيان عراق مشتاق وازندگي شبلي به زيباترين شكل رخ داد و او را سراسيمه و 
گرايي و با پشتوانة   كمالو او نيز هرگز در اين راه به اندك قناعت نكرد و با تكيه بركرد 

رقيب شوق و  اد نيروي بيكشيد، توانست با استمد عشق مخلد، كه در وجودش زبانه مي
ف  در تصو بود و با پرهيز از صحو و هشياري از نوشيدن بادة عشق تحصيل كردهسكري كه

  .برسد» جنون«به مقام متمايزي به نام 
وجه در جريان تصوف حال يا مقامي متداول و  هيچ  به»جنون«ت كه اگفته نبايد گذاشن

 آن را نامتعارف و نامعقول عرفاي اهل صحو و هشياريمتعارف نبوده است، خصوصاً اينكه 
 عمول و نامتعارف آن را چندان غيرمخودي ند؛ اما بالعكس عرفاي اهل سكر و بيدشمر يم
جمله خش و ازب ساز و مصونيت فوايد رهاييشمردند، بلكه اتفاقاً نزد ايشان از مزايا و  ينم

شده، كه البته دالّ بر قطعيت  بيني امكاني پيش. آيد ميشمار  امكانات مدبرانه به
جويان   اين مصلحت.انديشان است ماندن از گزند مصلحت راي درامانبخشي آن ب هدايت
كلي خارج از ميدان تصوف و عرفان، طور  كه با عقالنيت انساني و بهستندكساني ههمان 

هاي  تابي شبلي و امثال او در عشقي كه برخالف آموزه و بي» جنون«قادر به درك و دريافت 
  . كنند  مجانين و روش ايشان را درك نميو اساساً ستنديآنها بين چنين عرفايي وجود دارد ن
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  هاي جنون شبلي داليل و نشانه. ٢
، »عقل«ب بر وجود و وجو  عالوه،يشمندان جهان اسالم در قرآنبراساس اعتقاد گروهي از اند

 كه نور ايمان و توحيد به ترتيب بر شده است ياد فؤاد و قلب نيز ، هايي چون، لب از پديده
يقين با  و بدين شكل فرآيند معرفت و كند بازتاب پيدا مي» صدر« تا اينكه در ها تابيدهآن

 افتد و البته اعتقاد متصوفه نيز  براي فرد مؤمن و موحد اتفاق ميگذراندن مراتب مذكور
: ۱۹۹۵الشرقاوي،  ( از اين قاعده مستثنا نيسترسيدن به نور توحيد و وحدانيت حقبراي 
۱۳۰-۱۴۹(.  

 رو، اگر مطابق رأي و نظر گروهي از انديشمندان اسالمي به عقالنيت در بطن دين ازاين
اي  يد اعتقاد دسته ابزار انحصاري براي معرفت بدانيم، باصرفاًمعتقد باشيم و خرد و عقل را 

 وسيلة موجه و يگانهتواند  ن ديني، يعني صوفيه را، منوط بر اينكه عشق ميديگر از متفكرا
 سالكان اين طريق، نه با معنا كه اين به. خت خدا باشد، متصور شويمنقص براي شنا بي

و استمرار و ممارست در عشق، به  هاي چوبين عقالني، بلکه با تكيه بر قلب خويش  استدالل
طور مشخص گروهي از ايشان در  يابند و به  دست ميود و اشراقاي از كشف و شه مجموعه

هاي متفاوتي بر آن   و نامكنند ميهاي متمايزي از ديگران كسب  مسير خود تجربه
دي به كتمان اسرار عاشقانه بنبودن تجاربشان و پاي خصيبعضي نيز به علت شگذارند، اما  مي

ند؛ ورز  امتناع ميكنند و از انتقال آن ميداري حاالت معشوق، آن را در خود محصور  نگهو راز
  .»آن را كه خبر شد، خبري باز نيامد«درست به مصداق 

 ر دارد كههايي قراابوبكر شبلي در ميان انديشمندان اسالمي و گروه متصوفه در رديف آن
مل كرده است كه آن اي انحصاري و ويژه ع گونه  بهاش ي عارفانه و عاشقانهها در انتقال تجربه

رو كه يكي از  آنفتة او دانست؛ درست ازيا توان برآمده از خرد ناب و هوش تكامل را مي
 در جرگة عرفاييناپذيري آن است، شبلي را بايد  بيان» تجربة عرفاني«هاي بنيادي  ويژگي

اند  نكرده و سعي اند هاي شخصي خود را به ديگران منتقل كرده  كه تجربهپنداشت
  و شايد به همين علت بوده كهبپوشانند آن هم در لفافة الفاظ خاص هاي خويش را، انديشه

كم  اند يا دست ته و مجنونش ناميده پنداشروش او را خارج از عرف غالب صوفيان
اند خود را مطابق اصول  دهانة بيشتر آنهايي كه تالش كراز عقل عارفاو را ، اساس براين

  .اند ند، خارج دانسته و عاقل نشمردهشان ده ن متعارف
زماني   بيكه كشف عشق جذاب شبلي خواهد بود، چنان تشريح و ازجملة اين داليل

 ي است كهديروز و امروز نيست؛ آِن او آن» آِن» «او» «آِن«خصيصة بارز عشق او شده است؛ 
 و حقيقتنشيني و ديدار حق  فريني و ايجاد احساس نزديكي و همآ هاي لذت ا تمام ويژگيب
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اش   اُنس و اشتياق و وصل و محبت را در سراسر اقوال و اشعار عاشقانهپيوسته بوي خوش
پنداري و   با انتقال اين احساسات حالتي از يكسانپراكند و به خوانندة مشتاق نيز مي

كند؛ شرح حالي از  د؛ زبان حالي كه دگرگونه است و دگرگونه ميبخش مؤانست با حق مي
! ماي ابوالقاس«: گونه نوشت  ايناي به جنيد از زبان خويش، كه در نامهحقيقت دروني عارفي 

سپس آرام شود و  گردد و چيره مي  و ظاهر ميآيد كه برمي» حالي«گويي درباب  چه مي
اند؛ مهر به  باب فرسوده هاي گنگ و علوم درآن  زبانم تاريك،اوها... شواهد پوشيده . گيرد مي

 اند و كه، زنجيرها و دردها او را بستهحاصل آن. دوري نصيبش نخواهد ساختاو روي آرد، جز 
بيند و  تر مي گرگونه است و حق را هر لحظه روشن و او داند حال او را بر عقل چيره كرده

  .»يابد ردمان را ريسمان دل خويش ميم

  لَ السماء ِلطَرِف كليٍليا ِهال
  كُنتَ أَبكي علَّي ِمنه فَلّما

  

  فهأَ أَضا طَرد۱فَإذا ما ب  
  ۲ِإن تَولّي بكيتُ ِمنه علَيه

  )۲۰۷: ۱۳۸۱ راج،س(         

هايش  کند و سروده يشاعرانه مي شبلي را مي حتي زبان ساده و صمسوخته باري، اين جان
اشتياقي كه از اشعار او . آفريند سازد و در او شوق مي يشوري جاري مه در وجود شنوند
ناكي، حزني غريب، اما اميدواركننده  عين شوريدگي و طربگيرد، در سرچشمه مي

 همچون شبلي ي عاشق مهجور و مجنونيهاي مهم و اصل ن حال يكي از ويژگييآفريند؛ ا مي
 اين مانند شاعرانة خود ذوق بيين شكل ممكن و با مهارت و د؛ او نيز به زيباتريآ يشمار م به
  :كند يف ميكننده را چنين توص عيت شيرين و سرخوشوض

وزد و شكوفه  سوزد و باد مي غرد و ابر مي وقت عارف چون روزگار بهار است، رعد مي«
گريد و به لب  حال عارف چنين است؛ به چشم مي. كنند شكفد و مرغان بانگ مي مي
» گردد بر دور او ميگويد و  بازد و نام دوست مي ر ميسوزد و به س خندد و به دل مي مي

  ).۲۴۰: ۱۳۸۳ واعظ كاشفي،(
ذهني اسير چنگال حال واقعي، از  انگيز و درعين طورحتم، خلق تصاويري چنين خيال به

 شبلي دةي از ذهني به آزادي و رهايي ذهن آزاد و شورصرفاًرسد و  نظر مي عقالنيت بعيد به
گون  تصويري آيينه. است» جنون«يک کالم يدة سكر و مستي و در  كه زاييد؛ ذهنيآ يبرم

كند و   كه حال متغير او را متبادر ميعارف مشتاقدهندة صفاتي از  از خود او و بازتاب
 كه بازتابي تند و دهد ها نشان مي  را در اين نوشتههاي روشني از جنون و شيدايي نشانه
گريستن ما، همچون غريدن و سوختن و شكفتن و ن با الفاظي متناقض از عشق خود را صريح

  .كند  بيان مي،گرديدنو خنديدن و سرباختن و دور
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صورت در آزادي عمل، كه درچنين عارفي را عقل ريسماني است برپاي و بندي است 
شدن در طريق ي آميخته از حيرت و وجد و سرازيربندي، با حال آمدن در اسارت و پايگرفتار

شدن از عقال عقل مادي  جهت رهايي و آسودهالش خود را درام ت تمسرخوشي و سرمستي
 براي رسيدن به پي شبليدر هاي پي د اين مجاهدتيبدون ترد. گيرد كار مي و زميني به

ها و افكار  اي متفاوت از ظهور و بروز انديشه بدون مرز آزادي و رسيدن به مرتبهدنياي 
 يبودن جنون را برا  که باور نقاب استوپاگير تصوف هاي دست پيشرفته و بهبودبخش سنت

  .کند يت ميد و تقويي تأيشبل
مي نزد عرفاي پيش از شبلي  كه از چنين حال و مقايهاي متقن  با نشانه استيگفتن
  و رهروانيان، بلکه از طرفدار استمحدود و منحصر هم نماندهها  بدان و  استشده  مشاهده

مهم موفقيت شبلي در انتقال  از عوامل يکيم با يتوان تر مي نيز برخوردار شده است، راحت
 آنچه  هم به اين باور برسيم كه و شايدي جذاب و متفاوتش آشنا شويم عرفانيها تجربه

 در خون خود فرو  وآجين كرد شمعرا  القضات صور حالج را بر دار انتقام كشيد يا عينمن
وده است كه خارج از كنترل نشده نب نيافته و هدايت تكامل» جنون«مين برد، چيزي جز ه

 كه شبلي پس از كسب حتي ممكن است به همين علت باشد. ايشان نتيجة خطرناكي آفريد
هاي رايج احساس نكرد  اين مقام واال، هرگز در خود نيازي به مريد و جلب هواخواه و پيروي

  دليل خود را به زحمت نينداخت و به همينگاه نيز در پي تأييد و تحسين ديگران و هيچ
  .را به خود جلب كردمالمت و تكذيب اكثريت جامعه غالباً 

خروج سخنان شبلي از حالت بايد   راشبلي هاي جنون يكي ديگر از داليل و نشانه
ـ كه انگيز را ي و خيالكه پيوسته دنيايي ماورايفرض كرد، » فراواقعي«به فضاي » واقعي«

برابر  درشودـ ي خيالي آراسته ميا و به شكلچيز در آن از صورت واقعي خود جد همه
 كه چنين  نيستي تعجبروي، چندان جا ازاين. كند ه و شنونده تصوير ميديدگان خوانند

سويي  آلودي، در عالم واقع مادي و با محاسبات عقالني و برآوردهاي منطقي، هم دنياي وهم
 خيال  درك چنين صُور نبايد يقيناً.گون جلوه نمايد نهو هماهنگي نداشته باشد و كامالً ديوا

شدة  انايي عبور از بند و زنجير تعريفكه توانتظار داشت  از كساني اي را  فرامادههاي و تأويل
افته به عالم ي العاده و عاشقانه، از عارفي راه  حال آنكه اين عروج خارق؛ماده و دنيا را ندارند

  .رسد  و معمول به نظر ميپذيرفتني كامالً »جنون«باال و مقام 
 در گفتار پروايي و جسارت او  بيهاي جنون شبلي را ر از نشانهدر ادامه نيز بايد يكي ديگ

انه  که محتاط جنيد مانند،زمانش ارفان و صوفيان هم كه او را از ديگر عش دانستو رفتار
اگر . کند يجدا م د،كر اي شطّاحي مي هيچ مالحظه كه بي  يا همچون حالج كرده عمل مي
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اي با   هيچ قرابت و رابطهطور مطلق  كه جنون شبلي به تعقلي بپذيريمل وبدون هيچ تأم
گرفته و روح مشتاق اوست، كمي  ناشي از جان آتشفقط حزم و دورانديشي نداشته است و 

: صراحت گفته است كه اين ديوانة عاقل خود بهو انصاف به دور خواهيم ماند؛ چرااز عدل 
» نجات داد و حالج را عقلش غرق كردام  انگيچيز بوديم، مرا ديو من و حالج يك«
  ).۵۷۱: ۱۳۸۱ هجويري،(

 شبلي  :گفت  ميشنيدم ابوبكر رازي« :و باز هم در كالمي آگاهانه از او نقل است
: سرورم، كدام مستي؟ پس گفت: پس گفتم! قدر مردم به مستي نيازمند هستندچ: گفت مي

  ).۳۵: تا  بيسلمي، (نياز گرداند حاالتشان بيكارها و به خويشتن و  را از توجه مستي كه آنان
 جستن  براي گريز از عقل حسابگر و پناه اين دليل شبليرسد با اين توصيف، به نظر مي

كاري،  فظهپروا و بدون هيچ محا كننده باشد؛ زيرا او بسيار بي  بسيار قانعبه نابخردي آگاهانه
 كه كننده و اندوهبار راـ ري كسلهاي صحو و هشيا خودي و سكر و مستي، ريشه توسط بي

ي فرد عاقل انديشي برا طلبي و مصلحت  عافيتزنداني وسيع از دنيا و حصارهاي خشك و
» نونج« در خاك ي تازه و پاكيزه از شناخت خدا راو بذرهاياست  خشكانده سازدـ مي

و  و رنج  شايد روزي از درخت عشق و جنوني كه با مشقتنشانده است؛ به اين اميد كه
  .برداشت شود» معرفت« محصولي به نام مالمت كشته و داشته است

 كه شبلي از جنوني كه سرآمد تمام حاالت اوست و توان تصريح كرد بنابراين مي
كمال (شدن به هدف غايي عرفان   او در سير تكامل انساني و نزديكمؤثرترين عامل تداوم

ويارويي  به سود خود و در رتدبيرندانه و باشود، بسيار هنرم ميتلقي در ناخودآگاه او ) انساني
به بياني ديگر، جنون همان ويژگي ذاتي و .  بهره برده استگرا ن سنتبا زاهدان و متحجرا

 آن  از غيراكتسابي در ضمير و فطرت اوست كه با ظرافت تمام و درنهايت اطميناناي حربه
الح دنيا و عقبي را در پيروي از ن كه صناپذير فقها و متشرعا  افكار ارتجاعي و انعطافبرضد

نست  نيز تواسرانجامپنداشتند، استفاده كرد و  عقالنيت محض و احتسابات شرعي صرف مي
  . به سالمت و صالبت خارج شوداز اين امتحان خطير و پرآشوب

 جنون شبلي را آوند اصلي و منبع تغذية درخت تنومند زبان سبب بايسته است همين به
طلب، با  گرايان جنجال ميان هياهوي متظاهرانة اصول درطراوت و شادابي كه با بدانيماو 

ايه گسترة حاالت و رفتار او س شكوه و وقار سر بر آورده و طوري با استواري و سرزندگي بر
 سي ازبخش، در شنونده احسا هوايي رهاييو و حالبخش   كه با خنكاي فرحافكنده است

ناي بقاي كند و موجب باور و تم جاد مييدهنده ا آزارحالت ارتفاع و فاصله از قيدوبندهاي
  كه تنها تسلي و اطمينانند عاشقتركيبي شفابخش براي دردم. شود عاشق در معشوق مي
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كيم ديگري به سرعت  از هيچ حوق حقيقي است و البته اين قابليت، اتصال به معشخاطرش 
  . برنخواهد آمد»جنون«و قدرت 

 از جنون جوازي براي عبور از مرز عقل و ورود به حبوبشبلي در اثبات ادعاي مهر م
 كه تمام شمارد را ادعايي كذب مي» جنون«آورد و عشق بي يوادي عشق پديد م

هي و در آخر نيز هاي صوفي را براي رسيدن به درجة كسب و جذب عنايت اال كوشش
 با ز زبان شبلي كه اين كالم دعايي اهمين دليل باشد شايد به .سازد نتيجه مي اتحاد، بي

 از هرچه بگويم معذور داشته خدايي كه مرا با ديوانگيپاك است «: افتخار صادر شده است
  ).۲۳۶: ۱۳۸۱ جوزي، ابن(» است

 است يابي به كُنه انديشة شبلي رگي در راه كمك بزمزبورشفافيت كالم شبلي در گزارة 
اي براي مصونيت از گزند  يلهعنوان وس  از ديوانگي بهاي روشن ا برنامهكه هدفمندانه و ب

شناسند، سود  نگران كه جز اندازه و ظرف شريعت و فقه چيزي را نمي انديشان و كوته عوام
 و عاقالنه با دست خود نقابي از جنس سرمستي و قالب شك او عمداً بي. ستجسته ا

 خود نةگيري از زبان ماهرا  عاشق خود زده است و سپس با بهرهشوريدگي ساخته و بر چهرة
 عارفي خردمند و سازش  كه در زير نقاب دستبدل شده استاي م در شطح، ظاهراً به ديوانه

: ندك  نقل مي كه عطار دربارة اووده استعاقل پنهان كرده و گويا از همين منظر ب
پس از آن، خويشتن را ... برفت و خويشتن را در دجله انداختبارگي قرار و آرام از او يك به«

و در سلسله كه چنان شد . گردانيدداخت و نيز خويشتن از سركوهي فرون اندر پيش ايشا
  .)۳۳۹: ۱۳۸۹ عطار،(» بندش كشيدند و بيمارستان بردند

  :ح کرديتصر نامه مصيبتيا بار ديگر عطار در 

  شد مگر ديوانه شبلي چند گاه
  كرد شه در كار او لختي غلو

  قرار پس زفان بگشاد و شبلي بي
  مرد ست اين نيك نگيكاين نه زان ديوا

  پذير هر كجا دردي بود درمان
  ست اجان اگر نبود مرا جانان بس

  

ــا ديو   ــرد ب ــهب   جــايش پادشــاه ان
  كان فـالن دارو كنيـدش در گلـو        
  گفت خود را بيهـده رنجـه مـدار        

  به شود گـردم مگـرد     و  كان به دار  
  آن نباشد درد كـان باشـد زحيـر        

  ست ا درمان بس  داروي من درد بي   
  )۳۱۱: ۱۳۸۶عطار، (                

ي آن را بيماري شبل چكيدة قانون عشق در مكتب شبلي جنون است؛ جنوني كه ديگران
درمان آن   دنبال  شيخ مجنون؛ اگر ديگران بهست به جان ا که نوشي يحالپندارند، در مي
ورش و تربيت اين درد در وجود دهد و با پر نمي درمان ين درد را به صدروند، شبلي ا مي
 امري ناروا و پست و صحت و عافيت را در قاموس عشق« يابد؛ او  از آن تسكين ميودخ
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طلبان را هر لحظه  طلبد و سالمت عافيت ا هر آني زيادت ميشمارد، جنون خود ر حقير مي
عشقي را كه در قانون و عرف  شبلي بهاي .)۵۷۳: ۱۳۸۳ هجويري،(» بيشتر

گويان عشق و  پردازد و در ميان مدعيان و گزافه مي» جنون« با انديشان جايي ندارد مصلحت
  .شود  كه از آن سربلند خارج ميستها از جملة آنعرفان

هر حريفي خواهد بود؛ زيرا  مجنون را ياراي رقابت با بلياين چنين است كه در آيين ش
از  آن را اري عاشق سالك است و مدعي راستين اسباب رستگترين مهمحالي از  شوريده

پروا هر آن و  عشق بي. تر خواهد داشت امعه دوستقبول جعادل خوشايند و مسالمت و ت
اهد گذاشت، پيش، غيرت و حيرت او را خواهد افزود و آرام و قراري برايش باقي نخو از بيش

و مشاهدة  را نيز در قرب ـ)ص(تا جايي كه تحمل غيرـ حتي در مقام حضرت رسول«
 حاِل ابليس را غبطه خواهد «.)۱/۱۸۷: ۱۳۷۱ ميبدي،(» معشوق ناممكن خواهد كرد

 كه ] و مجنونشوريده [خوردكاراني را خواهد  حسرت گنه« و )۵۵۰: ۱۳۸۹ عطار،(» خورد
  ).۵۵۷: همان(» اند هي قرار گرفته االخطاِب عتاِب

به هنگام تشهد از « كه حتي آنجا در وجود شبلي پيش رفته است تا اين حال عجيب
  )۶۳۳: ۱۳۷۸ماير، (» نيز غيرت ورزيد) ص(راندن نام حضرت رسول  از برزباننماز ايستاد و
 حال  نيزشدن در بيمارستان با بستري«ين حال غرق شده بود كه قدر در ا شبلي آن

ه يافت و حتي در پاسخ احمد وزير، كه به عيادت او رفت قرارش آرام نمي دگرگون شده و بي
به سوي  « دست آخر نيز.)۱۰/۳۷۷: ات ابونعيم؛ بي(» گفت ساز مي بود، شطحيات رهنمون

 ايشان را ياران انداخت و به گاه گريز و ياران خود در بيمارستان سنگ ميكنندگان  عيادت
  .)۵۷۵: ۱۳۸۳ هجويري،(» خواند دروغين مي

 حالي فراتر از هاي ديگر داليل روشن و مبرهني است بر غلبة ة اينها و بسياري نمونههم
فهميدند و   كه به همين سبب زبانش را نميبر شبلي حال صوفيان متقدم و معاصر

كارگيري زبان  ر و تدبر و بهخواندند؛ اما شبلي به مدد نيروي تفك اش مي ديوانه
 ورود نااهالن آن كه در مندرجات رگي را در كتاب تصوف اسالمي گشوداش، ب العاده خارق

 فراحسي و دور از دسترس نيايماندن همين د ناشناختهكه  بسا شود و چه ممنوع شمرده مي
  .درآورده است» عقالي مجانين« كه شبلي را در رديف باشد

 كه اين عارف استشده از   نقلهاي ها و كرامت  جنون شبلي حكايت ديگريها از نشانه
بنابراين،  .شود قلمداد ميجزو شواهد محكم و مستند براي تأييد تيزبيني و خرد واالي او 

 کامالً ثابت خواهد كرد كه تفاوت ميان ي اوبلي در طريقت استثنايلمرو عرفان شآشنايي با ق
 يشان اوست متأثر از همان حال متغير و پرات تصوف نزد شبلي با ديگر متصوفهكسب مقام



٦١  ۶۹-۵۱مثابة نقاب، صص  جنون شبلي به

 شنيدم شبلي گفت احمدبن مقسم مي«: ن گفته استكه خود با زبان شطح دربارة آن چني
 عقل من در وادم و به غير او راضي نگشتم سوگند به خدا كه هرگز در آن رشوه ند: گفت مي

  .)۱/۳۱۸: تا  بيابونعيم،(» آن ضايع شد
اي كه با  انة او و قرابت و مطابقت ويژهيطور قطع، روش نامأنوس شبلي در سلوک صوف به

تأثير نبوده است و  تثبيت نام او در صف ايشان بيدر دارد، » عقالي مجانين«سبك و سياق 
داري شبلي  ندازيم، در اذعان طاليهتر بي يقن گروه در تصوف نگاهي دقاگر به تاريخ تحول اي

نام او و پايگي ترديد كمتري نشان خواهيم داد؛ چراكه پيش از شبلي نامي به بلندشك و 
  .شدت جنون او نخواهيم يافت عارفي به

آيند،  اختيار اين روش نوپا و خوشمحض  بهي همين موجب شده است كه چنين عارف
بدون » جنون «داشتن مجوز دست و تفسير را كسب كند و با درور تأويل و شطحجواز صد

هيچ ترسي، با  يا بي) ۲۰۳: ۱۳۸۲بقلي، (» غذا و لباس خود را بسوزاند«اي  هگونه واهمهر
و اران گذ اعي، جان خويش را از دست قانونجستن به اين طريقت ابد اظهار جنون و تمسك

 يا سرپيچي از تسامحقبيل تساهل و اي از ترين بهانه مجريان اصول و فقه، كه با كوچك
 كه بستند و تنها راهي شدة شريعت، كمر به قتل عاشقان و عاقالن مجنون مي خطوط تعيين

هايي مصون بدارد، همان   ايشان را در تداوم عبادت عاشقانه از چنين آسيبتوانست مي
  .»جنون«بود و باز هم » جنون«

 د تبيين و تحليل جنوني استينما ي مينجا ضروريدر اها ينبيش از همة ابيانش آنچه 
. طره داشته استي سـ اعم از گفتار و رفتار اوـ عاد فردي و اجتماعي ابوبكر شبليكه بر تمام اب

 به منظور آشنايي با اين راه اي را هاي شمرده ميدان وسيع، گامبنابراين، پيش از ورود به اين 
 ي از آرايريگ يل اين مهم و با بهره تحصيم كرد برايخواهخطر برخواهيم داشت و تالش پر

  .مينك ي زوايا و خباياي جنون شبلي را واکاوتاريخ جنونه بر كتاب يتکبا  و ميشل فوكو

  مطابقت جنون شبلي با نظريات ميشل فوكو. ٣
ه ديوان و در ابعاد پيچيدة آن،ا  در زمينة تاريخ جنون و تأمالت ميشل فوكويها  پژوهشبرابر

زند و   مي همان حرف خرد رالوحانة خود كه از ظاهر خردمندانه عاري است با زبان ساده
با عشاق از عشق، با جوانان از حقيقت «: رساند دار به انجام مي نمايش را در شكلي خنده

 :۱۳۹۰ فوكو،(» گويد گويان از فرومايگي دنيا مي ي، با خودپسندان، گستاخان و دروغزندگ
۲۰(.  
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 خارج تاريخ ديوانگيشده در   نبايد شبلي را نيز چندان از رديف ديوانگان تعريفنيبنابرا
 سبك انحصاري خود را برگزيده، يعني اش براي معرفي ايدئولوژي عارفانهدانست؛ كسي كه 

 كه از روشي غيرمعمول با عهده خواهد داشتارفاني را برابوبكر شبلي، قطعاً نمايندگي ع
هاي خود سود   براي انتقال آموزهدار شي غيرعادي و خندهل و در پوشوظاهري غيرمعق

  .اند برده
ح يتعريف و تصر» جذاب«و » هولناك« در اشكال گانة جنون راين وجود دوهمچنفوكو 

هاي انسان است و آدمي با كمك  پردازي ، كه حاصل خيال»كل هولناك حيوانيش «كند؛ مي
درست  يابد و ت ذاتي و طبيعي خود دست ميها، به يكي از آرزوها و تمايال اين تصويرپردازي
انگاشته » معرفت «كه اين نوع جنونكند، چرا يجنون عمل م» جذاب«برخالف شكل 

آيد كه ممنوع  شمار مي نوعي معرفت به» جنون جذاب«باور، حال، در اين هر به. شود مي
حوزة و در بسياري موارد از  است يست، زيرا مختص ديوانگان نيز ندر دسترسشده و 

 ديوانه با سادگي معصومانة خود «. دور است»جنون« عادي و عاري از هاي انسانتشخيص 
 كه انسان صاحب خرد و ناك را در اختيار دارد و درحالياين معرفت غيرقابل دسترس و خوف

، ]معرفت را [ديوانه آن راكند،  هاي معرفت را ادراك مي تكه  تنها اشكال جزئي و تكهفرزانگي
  .)۲۹: ۱۳۹۰ فوكو،(» طور كامل در دست خواهد داشت  بهعيب سالم و بي در گويی

شود،  هايي در وجود ابوبكر شبلي مشاهده مي نشانه ،يف فوکوف و توصين تعريتوجه به ابا
داشتن دوستي و قرابت يسه کرد و با درنظر مقاتوان ديوانگي او را با عقل حالج ه ميک

به اين مفهوم . گر مطابقت دادها را با يكدي، رفتار آنآن دو برقرار بوده استديريني كه بين 
وار نقطة مقابل شبلي را   و كسب مقام واالي معرفت، فرزانه در اظهار حقيقتكه حالج

هاي  تكه اي از تكه ست در پايان راه، گوشهشك بايد پذيرفت كه او تنها توان برگزيد و بي
  وكه در هياهويي از انكار و تأييد و ردرا درك كند و احتماالً به همين سبب بود » معرفت«

ا درست برعكس او، ابوبكر شبلي ام كشيده شد،  عدالتي  به دار بيمقبول خواص و عوا
 سالم و ،»جنون« گونه اضطرابي، توانست همة معرفت را دروِن گوِيدغدغه و به دور از هر بي
يز همانند حالج فرزانگي با اين توصيف بايد پذيرفت اگر شبلي ن. عيب در اختيار بگيرد بي

هاي  تكه كرد يا تنها به تكه نمي» جنون«گرفت و روح و جان خود را تسليم  پيش مي
 خود را به زنجير عهكرد و در حصار خرد مقبول جام معرفتي كه دست يافته بود بسنده مي

دست » معرفت «ناپذير توانست به حقيقت پنهان و دسترس كرد، هرگز نمي عقل متصل مي
  .يابد
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چراي خويش را به و چون  توانايي سپردن بي»شبلي« همچون كسي كهبنابراين، هر
اي سازنده و ه داشته باشد، يا با اندوه محتوم جهان آشنا خواهد شد يا در خلوت» جنون«

 . و ذات حقيقي خود مواجه خواهد شدگيرانة خود، با اصل طبيعي هاي سخت داري خويشتن
صل از دريافت نتيجه، پيروزي حادر. شود  ميقلمداد جذاب هاي جنون همة اينها از ويژگي

كه ـ » جنون«جز  مدد هيچ نيرويي بهاند به تو  نميهاي پنهان هستي ن حقايق و واقعيتاي
  .شكل بگيرد ـ شبلي از سرآمدان آن بوده است

 به جهت فراز و فرودهايي كه در كسب و انتقال حاالت و مقامات  شبلي غالباً،طرفیاز
كه  طوري  به؛شده است، داراي احوال و اطوار غريبي نيز بوده است  برايش پديدار ميعرفاني

 و خارج از ارادة او بوده و اين وضعيت گاهي نيز او را از خطوط ناپذير بيني آن حال او پيشهر
حول حاالت و ما با لختي درنگ و دقت در ميزان ت. كرده است يمتعارف تصوف خارج م

 بسط و رجا و ه شبلي پس از هربار تجربة عرفاني از قبيليم يافت كخواه دراكتسابات او
شريعت و  و با عدول از مفاهيم كند ياش را رها م هاي طوالني وجد، دنياي سكوت و مراقبه

يش تحمل خوو چنان تاب شود و آن تر مي ون نزديك و نزديكطريقت تصوف، به مرزهاي جن
 ديوانگي و  اواه التيام و تسكين روح ناآرام كه تنها ردهد را در اين مسير از دست مي

  .هيچ چيز ديگر شوريدگي است و نه
منظور پيوستگي و استغراق   شدت حيرت و سرگرداني و البته به الجرم ازچنين شخصي

رو قرار و سكوني  اينزداند؛ ا دادن به فراق مي  معشوق، مرگ را بهترين راه خاتمهدر وجود
 كه  نخواهد بودماية تعجب و در اختيار نداردنواخت  نه و يكبراي گذراندن زندگي خردمندا
كه او را به  خردي آوري را تجربه كرده باشد؛ رد شگفت خبه مدد همين اشراف و آگاهي

 حالت  كه دربخشد  و به او اين توانايي را ميرساند آور عقل مي سوي مرزهاي كسالت آن
؛ زيرا ديوانه و مجنون را بان جاري سازد و كالم كفرآميز بر زخودي و سكر شطاحي كند بي

  .ستي مهار غليان وجد و انقالب دروني نبراياي  اراده

   در گفتار و رفتار شبلي»جنون«هاي بارز  نمونه. ٤
نيز به توان مالحظه كرد و همين  شكارتر مي آو مقامات او را در بعضي حاالت يجنون شبل

. ش بخشيده استيابي به اهداف  دستيرا بآنكارگيري سودمند  او امكان بيشتري در به
  اشاره كرد... به شوق، انس، وجد، محبت، غيرت وتوان ترين اين مقامات مي ه معروفجملاز

در اينجا به چند . شده است  ها به بهترين شكل نمايانيك از آنشبلي در هر» جنون«كه 
  :ميکن ينمونة برجستة آنها اشاره م
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دن يب و رسيايدالوصف به امر مطلوب و محبوب غا زيل و کشش درونيشوق را م :شوق
، يز شبليآم يات جنوندانند و در ادب ي، که همان حضرت حق باشد، ميقيبه معشوق حق

 گدازندة  شوقمحبت گدازندة جان و«: وار يمقابل محبت قرار دارد؛ چه به تعبدرست در
  .)۵۴۹: ۱۳۴۶ عطار،(» هاست نفس

به «: گفت» گيرد؟  به چه آرام ميهاي مشتاقان دل«: دي پرس که از اويدر پاسخ کس
  :و چنين سرود»  به او اشتياق دارندت آن كسي كهشادي و رضاي

   ِلأنّيأُسر بمهِلکي فيه
  ولو سِئلت عظامي عن بالها
  ولو أخرجتُ من سقمي ِلنادي

  

  ۲أَسر بما يسر االلف جدا  
  ۳ألنکرت البلي، و سمعتُ جحدا

  ۴يسأله ردالهيب الشوق بي 
  )۳۵۰: تا سلمي، بي     (          

شه دوانده، كه يو راکه در اشعار او متبلور است، چنان در وجود  آميز شبلي، شوق جنون
هايش در شادماني معشوق، حتي شکوه و ناله هم  پاس سوختن و پوسيدن استخوان به
هم از اول تا آخر مردانه شبلي «: ديگو ياق مضاعف مين اشتيدربارة افريتس ماير . کند ينم

» شدت لهب و شوق او هيچ آرام نگرفتبود و هرگز فتوري و ضعفي در حال او راه نيافت و 
  ). ۲۷۷: ۱۳۷۸ ماير،(

از قول شبلي » يکاشان« در انس متبلور است؛ ي جنون شبليها يگر از جلوه ديک ي:انس
 كاشاني،(» ا از تو وحشت گيردن باشد كه تو راُنس آ: األنس هو وحشتك منك«: يسدنو يم

انس به ! و از نفست و از هستيهراس تو از خودت «:  آمده است کهاللمعدر  ).۴۲۲: ۱۳۸۸
  .)۱۱۵: ۱۳۸۱ سراج،(» آورد ه دنبال خويش آرامش و اطمينان مي بخدا

 همان حاِل  است؛ چه وجدين جنون شبلين احوال صوفيه است که مبياز بارزتر :وجد
که  چنان .كند مي آن را تجربه اندازه  ذوق زايدالوصف و بي درلك صوفي است که سايخوش

  :ن جحود استيو عاان نباشد، نزد ي در مي اگر وجد را شهودکند که يح مي تصريا در سروده
حودِعندي ج دجاَلو  
  و شاهد الحق ِعندي

  

  ۵ما لَم تَكُن عن شهوٍد  
  ۶ِبنَفِْي شُهوِد الوجوِد

  )۵۳۳: ۱۳۶۲ انصاري، (

 براي درمان. كه دستش آسيب ديد  آمد، دستش را به ديوار زد، چنان روزي به وجداند گفته
» اي؟ با كدام شاهد نزد من آمده! واي بر تو«: پيش طبيبانش بردند، چون طبيب آمد گفت

گويند . اختاي زد و دورش س اش ضربه  شبلي بر چهره.»ام براي درمان دستت آمده«: گفت
با كدام شاهد براي «: چون پزشك را ديد گفت. تر بود  كه مهربانيگري بردندپيش پزشك د



٦٥  ۶۹-۵۱مثابة نقاب، صص  جنون شبلي به

چون .  شبلي دستش را به او داد و خاموش ماند.»با شاهد تو«: گفت» اي؟ ن من آمدهدرما
آمد و انگشتانش را بر ) وجد( فريادي كشيد، به نشاط  را در موضع درد بگذاردخواست دارو

  :موضع زخم نهاد و خواند
   حبک في قلبيجري

  
  ۷کَجري الماِء في العوِد  

  )۳۳۸: ۱۳۸۱جوزي،  ابن(

حال  با چنين شدت و قدرتي به شبلي در قادر نبوده استجز وجد ، حالتي بهقدر مسلم
جراحت عشق . او ايجاد كندمدد برساند و لذت و اشتياق به درد را در » جنون«غريبانة 
ين رفتن از ا التيام آن گذشتن از مرز درد و فراسوم ومرهشده و وسيلة وجد ايجاد شبلي به

 كه او را به خواهد بود) التذاذ تألم(افتة تواجد ي حالت و سپس رسيدن به حالت شدت
برابر  كه درجراحتآفرين از تحمل  آور و شادي رسانده است؛ حالتي نشاط» جنون«ت سلطن

 بخشي  عامل رهايي، استشق و حرمان فراق دچار آن شده  كه از تير ع، زخم جگر شبلي
  .شدن با حق است  يكيدارويي كه او در دست دارد ير نوشبراي او خواهد بود، چراكه تأث

 واقع شبلييست؛ در نيكردن از معناي عشق تصوركه جدا محبت مفهومي است: محبت
 ين عشق و محبتوسته هميکه پ چنان آورده است،عشق را با محبت تحت امر خويش در

ح يرد و تصري بيماري مجنون تصور شود و چهرة عاشق حقيقي به خود گيشده شبل موجب
: تا سلمي، بي(» ش شدكس او را شناخت، عاشق هرنشانة معرفت محبت است، چراكه «:كند
ي او را  كه مانند تويبردن بود بر محبوب محبت رشك«: گر گفته استي دييا جا ي)۳۱

شود كه شبلي محبت را  ها روشن مي ناز همين سخ ).۵۶۱: ۱۳۸۳ هجويري،(» دوست دارد
ي داند و اين همان موهبت هاي وادي تصوف مي ها و بيراهه گشاي تاريكي  راهدر مسلك خود

» ابراهيم خليل« همچون وداي برگزيده از ياران و دوستداران خ  به دستهاست كه حق آن را
  .كند عطا مي
ها بود و همان بود كه راه او  تيت غاي آرزوي آرزوها و غامحبت نزد شبلي«: ک کالميدر 

 كه در گزينش محبت همان چيزي است. كرد  او را مشخص ميرا ترسيم و مسير زندگي
» خاب و انديشه و ذوق بود جوهر انتمحبت نزد اوكه كرد، چرا  رفتار او دخالت مي وافكار

: داشت ي واماي  استغاثه چنين را بهيار بود که شبلين محبت بسيهم )۲۳: م۱۹۹۰ جاسم،(
در . )۵۴۹: ۱۳۴۶ ،عطار(» را كسي نبيندو  تا جز من تبرانگيزفردا همه را نابينا ! خدايابار«

اي،   فرموده]خدا[ه تو اگر نه آنستي ك«: گفت يايستاد و م يم رسيد ي چون به شهادت منماز
ناه چه باشد، گر گ! بارخدايا«: گفت و مي. )۳۶۳: ۱۳۷۸ ماير،(» كس را ياد نكردمي با تو هيچ



۷۶ ة شمار ،۲۲زبان و ادبيات فارسي، سال   ٦٦

مار كني  در هر گناهي با من شگاه دن شبلي نهي؟ تا فردا در آن خلوت جمله بر گرعالميان
  .)۱/۱۸۷: ۱۳۷۱ ميبدي،(» و با توام سخن دراز گردد

 عامل ديگري است در گسستني محبت و غيرت در آيين شبليهمين رابطة محكم و نا
 كه شبلي از ير از جنوني متغهاي ن و صدور رفتار و گفتاري با درجهتشديد حالت جنو

كه حال  چرايده است،کوش ميها ر كتمان آناي داشته است و نه د  نه واهمههاكدام آن هيچ
چه هراسد، بلكه هر تنها از غوص در اقيانوس عشق نمي شبلي همانند شناگري است كه نه

لب يد؛ او سراپا طاشو  جان خود مي دست ازرفتن در آنپازدن و فروو رود، از دست يش ميپ
 او .خواهد برد با عشق و محبت او را در خود فرو كهشدن در اقيانوسي استاستغراق و فنا

آويزي متوسل شود،  يي از اين پهنة دردناك به هر دست براي رهاوجه حاضر نيست هيچ به
 بهترين و و اين ورطهوست خواهش ا يگانهخواهد؛ معشوق حقيقي  او را ميفقط 

  .رسيدن است معشوق ن و بهشد ترين محل براي گم شايسته

  گيري نتيجه
امر ن يق اي تصدن پژوهشي مهم ايآوردها ي از رهكه يکد يآ ين برميچه گذشت چناز آن

 يا هاي انساني آن وجود دارد هاي گوناگون جنون و صورت  جلوهها به تعداد انسان«: است كه
به شكلي پنهان و   جنون رايها  نشانهي همة ما همواره يعن؛»الجنون فنون«بيري به تع

كنيم و با آنكه نادانسته پاسدار آن   خود حمل مييعت و فطرت انسانيرمزآلود در طب
ن يحقيقت بزرگ هستيم، تا زماني كه به آن وابسته نشويم يا دچار وهم و خيال نشويم، ا

  .شود يدار نميقت پديحق
 اين وسيلة اي مبتكرانه از با وابستگي و با استفاده سال پيشابوبكر شبلي چندصد

 با اختيار و ارادة كامل خويش، آن را براي پيشبرد ،همگاني و به احتمال قريب به يقين
 كه او را در رديف يا گرايانه ورد؛ اهداف كامالً آرمانآ تحت كنترل درف عرفاني خوداهدا
  .آوردنين خردمند اعصار تصوف اسالمي درمجا

، آورد ها را فراهم مي بالي انسان سبكي كه امكان سرخوشي و رضايت و عبارتي، جنون به
 بر لي بخشيد؛ او نيز توانست با اتكاها به شب يابي به ناممكن دستبراي اي  العاده قدرت فوق

ها و با استفاده از نيروي خرد و هوش دقيق بشري، با جسارت و مهارت تمام،  همين توانايي
ناپذير از حقيقت  ادينه و جداييكم جزوي نه نس جنون بر چهرة خود بزند، تا كمنقابي از ج

  .ترين عرفاي عاقل عرفان اسالمي سازد  تاريخ، او را از مجنون تا هميشةو ذات او شود و
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 هاي حاصل از حقيقت دنيا و كامي دورماندن از تلخ  بايدورد مهم جنون شبلي رادستا
اي  گونه هکند يا ب اهدت و سلوك شبلي ميتوجهي به مج  كه كمك شايانعالم ناسوت دانست

 گاه به سبب مجاهدت و تجربه و همه تعالي معنا، تي كه شبلي از آن حالوتر بايد گفت ساده
بازگشت دوباره و چشيدن   كسب كرده بود، ابداً اجازة هيه به مدد عنايت و لطف ويژة االاگ

 كه شبلي را عطاي جنون بود اين داد؛ يهاي زودگذر عالم پست ماده را بدو نم طعم تلخ لذت
  .کرد هاي كاذب دنيا مي آمادة رويايي با جاذبه

دنبال خود   كه بهبخش آزادي و آزادگي بود  و برتريآورد غني حقيقت، اين رهدر
شمار   موفقيتي به معرفت انساني مترقيآورد و اين را براي او به ارمغان وارستگي و پااليش

 ژهيو هو ب گراني كه د»جنوني«. خويش بود» جنون« آن را مرهون  كه شبلي همةآمد مي
كر، با ف د و اين عارف توانمند و روشننکن ترين درجة انساني تعبير مي  از آن به پستعوام

تا اينكه بعد  ؛خطرات آن را نيز به جان خريد و با اعتماد تمام، تسلط كامل آن را مهار كرد
  .صاحب عيار انساني ناب شود در اين طريق، ها ترين رياضت از تحمل سخت

او و همة آنهايي را كه همانند او ميل و  راستي، اين روش دگرگون ابوبكر شبلي، به
رفتن از نردبان سلوك و رسيدن به عالم  در باالهدفي به غير از سپردن طريق عرفان ندارند،
ز ي سحرانگيرويجستن از ن  با ياري سالکانكند؛ مقصود و رستگاري ابدي به نيكي داللت مي

ي را کنترل کنند و با  عقل انسانيها يها و کاست يوانند ناکامت يمو کارساز جنون 
 از جادة يتگير منطق و عقالنپاو هاي دست  حصارها و فرارفتن از مرزبندياشتنانگ ناديده
  .ل شوندي و به معرفت و حقيقت ناكنندقت عبور يالعبور طر صعب
ف در قرون اولية هاي تصو ه او را براي حل دشواري كد، خرد واالي شبلي بوديترد يب

تر از  امأنوس، اما نسبتاً مطمئن و ايمنچند پيچيده و ن هر اسالمي به سوي خلق طريقي
مسلماً شبلي نيز با عبور جسورانة . روش ديرين و سنتي و محتاطانة آن، هدايت كرده است

ها و   رنجها و تحمل صبورانة ها و مالمت اتتخريدن شم جان ها و به غيرممكن خويش از
شدة تصوف، با لياقت و  با گذراندن مقامات و حاالت تعريفزمان  ها و همگام و هم يسخت

اي از سوز و گداز  راه را براي عبور سالكاني كه ذرهقدرت، از عهدة اين امر خطير برآمده و 
  .ده استعشق در دل آنها باقي مانده هموار كر

» جنوني«است؛ » جنون«قالب نظير شبلي در ها و داليل مبين خرد بي  نشانههانيهمة ا
اي از ميل  ز اگر ذرهيرسان بوده است و ما ن ي نيل به مقصود ياريبرا شماري را عارفان كم كه

ياي م رؤي در وجود خويش داشته باشيم و نخواه،آن هم به سبك عاشقانه  معرفت،به تجربة
ان درون ركردن عصي مهاي برايم، حاضريم همانند شبليحقيقي درون خود را کتمان کن
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 راهي براي ابراز مند خود بسازيم، تا همچون مجانين نقابي براي چهرة خردجويمان معرفت
  .ميدا کنيشدة درون خود پ هاي فروخورده و سركوب ناگفته

   نوشت پي
  .دهي ماه نوي آسمان در شبان تاريك، هرگاه روشني گيري، دوجانب آسمان را نور مياي . ۱
  .م، از دست او براي او گريستمرو شد هبا او روبگريستم، چون بازگشت و  ميپيوسته بر خويشتن از او . ۲
هايم  و اگر از استخوان. شود ان شاد ميسازد، آنچه يار بد اي كه در آنم شادمانم؛ زيرا مرا شاد مي از مهلكه. ۳

  .ومشن ميكه من انكار او را  كند، درحالي ود، پوسيدگي را انكار مياش سؤال ش دربارة پوسيدگي
  .پرسد دهد و پاسخ از وي مي ام خارج شوم، شعلة اشتياق به من ندا مي و اگر از بيماري. ۴
 .به نزديك من وجد اگر از شهود نباشد عين جحود است. ۵
 .و آنكه شاهد حق است، براي شهود وجودي ندارد. ۶
 . درختان آب در شاخةيچون جر، ان دارديمحبت تو در قلب من جر. ۷
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