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اشاره ای کوتاه به زندگی بهلول

ابو وهب بهلول ابن عمر و الصیرفی کوفی معروف به بهلول مجنون در 

زمان هارون الرشید خلیفه ی ستم پیشه عصر خود می زیسته است.

وی دارای کلمی شیرین است که در بیان واقعیت ها و حقایق تلخ به 

کار گرفته و سخنانش از نوادر روزگار شده است . بهلول به ضم باء و سکون 

به معنی گشاده رو و صاحب صورت زیبا و جامع خیرات اطلق می گردد.

این اسم برای اشخاص بذله گو و در عین حال حق گو و حاضر جواب 

بهلول  اند ولی  بوده  اسم  این  به  برند. اشخاصی دیگری هم  به کار می  نیز 

از   و  زیسته  الرشید  می  هارون  زمان  در  که   است  معروف همان شخصی 

شاگردان امام جعفر صادق )ع( بوده و از محبان اهل بیت محسوب شده است. 

و به روایتی برادر مادری هارون الرشید و به روایتی دیگر از بستگان نزدیک 

هارون عباسی بوده است .

چنان چه در مجالس المؤمنین علمه شهید قاضی نورال شوشتری، 

با استناد به کتاب » تاریخ گزیده« بیان فرموده: بهلول از افاضل عقلی زمان 

هارون الرشید عباسی و از شاگردان خاص امام جعفر صادق )ع( بوده و از 

زمره ی متقیان عصر هارون می باشد.

مؤلف کتاب روضات الجنات، در معرفی بهلول عاقل چنین آورده است، 

بهلول بن عمرو عاقل و  از لطایف اسرار و فنون،  عالم، عارف کامل، کاشف 

عادل کوفی صوفی )صیرفی( معروف به مجنون... از شاگردان برگزیده امام 

جعفر صادق )ع( است.
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 وی در فنون حکمت، معروف و آداب اسلمی، فردی کامل است و 

به شیوه مذهب  فتوا دهندگان  ردیف  در  بهلول  نویسد؛   سپس چنین می 

تشیع بوده و در دوران خویش ، دارای مقبولیت عمومی بود.

بهلول عاقل به ترویج و نشر معارف اهل بیت )ع( پرداخت. فراگیری 

و سپس بازگویی و نقل روایات و احادیث معصومین از جمله فعالیت هایی 

است که هر یک از راویان و شاگردان مکتب ائمه )ع( بدان همت می گمارند.

بهلول از افرادی همچون » عمر بن دینار« که خود نیز از شاگردان 

امام صادق )ع( بود، روایت نقل کرده است. علوه بر وی » ایمن بن نابل « و 

» عاصم بن ابی النجود « از دیگر محدثانی هستند که بهلول به واسطه آنان ، 

احادیثی را نقل کرده است او همواره به دفاع از مکتب تشیع عشق می ورزید 

این رسالت دینی خویش جامه عمل می پوشید.  به  و در کمترین فرصت، 

مناظرات بسیار او با مخالفان ولیت دلیلی گویا بر این مدعاست.

چرا دیوانگی؟

دیوانگی او بدین لحاظ بوده ،که چون هارون الرشید برای بقای خلفت 

و حفظ سلطنت بیم زیادی از امام موسی کاظم )ع( داشت در صدد از بین 

بردن حضرت بر آمد و دنبال بهانه بود .تا امام  به حق را به درجه ی شهادت 

برساند و برای این کار آن حضرت را متهم به داعیه خروج از دین نمود و از 

متقیان زمان خود که از جمله بهلول بود استفتاء، به قتل امام معصوم نمود.

با رای آن ها مخالفت نمود. فوری به  دیگران فتوا دادند ولی بهلول 

خدمت امام رفت و صورت واقعه را به عرض ایشان رساند و التماس نمود تا 
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آن حضرت او را ارشاد نماید و چاره فرماید. در آن وقت آن امام به او دستور 

داد که به دیوانگی تظاهر نماید.

این بود که بهلول به مقتضای وقت و به اشاره ی امام واجب الطاعت، 

خود را به دیوانگی زد و از تکلیف و قصاص هارون الرشید خلصی یافت و 

در این حال حرف، حق از مظلومین را بدون ترس ولی با بیانی مجنون وار و 

شیرین بیان دفاع می نمود و گاه خلیفه ی وقت و ارکان دولت را با بیانات 

خود رسوا و محکوم می ساخت. 

با این وصف مردم به فضل و کمال ایمان داشته و حکایات مطالب او 

سر مشق قرار می دادند و هنوز در این عصر بیشتر حکایات او در محافل ذکر 

و از آن ها پند گرفته می شود.

اما این روایت ضعیف است . چون خیلی بعید است که معصوم )ع( 

شخص عاقلی را صریحاً امر کند که خود را به دیوانگی بزند و آن چه صحیح 

تر به نظر می رسد بدین گونه است که گویند چند تن از صحابه و دوستان 

خاص امام )ع( که به مناسبت دوستی آن حضرت تحت تعقیب قرار گرفته 

بودند با مشورت همدیگر خدمت امام )ع( رسیدند و کسب تکلیف نمودند. 

آن  شفاعی  یا  )کتبی  تحجی  با یک حرف  را  ها  آن  )ع( جواب  امام 

معلوم نیست( نمودار ساختند و آن فقط حرف »ج« بوده که همگی دانستند 

که جایز نیست بیش از این سوال کنند. پس هر کدام آن طوری تعبیر کرده 

و از خدمت امام مرخص شدند.
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یکی از آن ها »ج« را جلء وطن دانسته و دیگری جهالت، و از شهر 

خارج شدند. بهلول آن را جنون دانسته و خود را به دیوانگی زد و همگی از 

آن شهر رفتند. درباره ی این که چرا بهلول خود را به دیوانگی زد و از آن پس 

در میان جامعه به » بهلول مجنون « معروف شد، داستانی دیگر آمده است.

عنوان  به  را  تا شخصی  گرفت  تصمیم  عباسی  الرشید خلیفه  هارون 

قاضی بغداد منصوب کند. از این رو با اطرافیان خویش مشورت کرد و به رأی 

آن ها، بهلول را شایسته منصب قضاوت دانست. بهلول که تا آن زمان در کوفه 

بسر می برد، از سوی هارون الرشید به او گفت: 

در امر خلفت به کمک تو نیازمندم.

بهلول گفت: چگونه باید تو را یاری کنم؟

هارون گفت: منصب قضاوت بغداد را بپذیر.

بهلول که خلفت عباسیان را غاصبانه می دانست به هیچ وجه حاضر 

به همکاری با حکومت آنان نبود، جواب داد: من شایسته این مقام نیستم. 

هارون در جواب گفت: مردم بغداد تو را شایسته این مقام می دانند.

بهلول گفت: سبحان ال من خویشتن را از دیگران بهتر می شناسم.

پس  باشم،  راستگو  نیستم(  قضاوت  شایسته  که  خود)  گفته  در  اگر 

همان است که گفتم. و چنان چه در این گفته خود، دروغگو باشم، انسان 

دروغگو شایسته تصدی قضاوت نیست.
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هارون الرشید عباسی همچنان بر نظر خویش اصرار و پافشاری می 

کرد تا وی، قضاوت را بپذیرد هر بار جواب و عذر بهلول را به گونه ای رد می 

کرد. بهلول که حاضربه همکاری با دشمنان اهل بیت نبود، ناچار جواب داد: 

امشب به من مهلت دهید.

هارون آن شب را به او مهلت داد و صبحگاهان مردم مشاهده کردند 

که بهلول سوار بر چوبی شده و چون اسب سواری در بازار حرکت می کند و 

می گوید: کنار بروید و راه را باز کنید اسب من شما را لگد نزد.

زندگی با درد و رنج

اگر چه این داستان، نیز چون ماجرای قبل، بیانگر صلحیت علمی و 

فقهی بهلول است اما از سوی دیگر نشان از غمی جانکاه در میان شیعیان و 

زندگی سخت و درد آور آنان در دوران حاکمیت و دیکتاتورهای عباسی است.

فقیهان و فرزانگانی چون بهلول، هر یک باید به گونه ای غیر متعارف 

به زندگی خویش ادامه می دادند و این همه تنها به جرم عششق به اهل 

بیت)ع( بود و بس. شاید پیشنهاد قضاوت از سوی هارون،  برای اجرای همان 

با توجه به  قتل امام )ع( بوده است و گویا بهلول به خوبی می دانست که 

اوضاع سیاسی آن دوره، چنانچه در جایگاه قضاوت بغداد بنشیند .

پس از چندی دو راه بیش نخواهد داشت فتوای قتل امام کاظم )ع( و 

یا کشته شدن شیوه پیشنهادی امام کاظم )ع( نسبت به بهلول نیز بهترین و 

مناسب ترین راه حل مشکل بوده است! 
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بهلول پیش از آن که خود را به دیوانگی ظاهر سازد، زندگانی اعیانی 

داشت و چون به اشاره ی امام )ع( به جنون و دیوانگی ظاهر شد دست از 

تمام تجملت دنیایی کشید و در حقیقت دیوانه ی حق و ژنده پوش حقیقت 

شد و خرابه را بر قصر های هارون الرشید ترجیح داد و در این حال خود را 

بهتر از خلیفه و ارکان دولت می دانست .

تجربه ای دیگر

البته این گونه مسائل در عصر امام موسی کاظم )ع( تازگی نداشت. 

چه این که قبل از آن در دوران امامت امام محمد باقر )ع( اوضاع زمانه به 

گونه ای شد که جابر بن یزید جعفی که از شاگردان ویژه و بسیار صمیمی 

امام باقر)ع( بود، به سفارش امام خویش، شیوه ای همچون روش زندگانی 

بهلول در پیش گرفت. جابر که از ارادتمندان خاندان پیامبر )ص( بود، در 

کوفه به ارشاد مردم می پرداخت.

فعالیت های فرهنگی و تبلیغات مذهبی جابر، خلیفه و دست اندرکارن 

حکومت را به خشم آورد تا جایی که وجود وی را برای بقای سیاسی خود 

خطرناک می دانستند. از این رو هشام بن عبدالملک، توطئه قتل وی را طرح 

ریزی کرد. امام محمدباقر )ع( برای نجات جان جابر، نامه ای به او نوشت و 

دستور داد تا وی خود را به دیوانگی زده تا از شر توطئه خلیفه رهایی یابد. و 

او به دستور امام عمل کرد و از گزند خلیفه مصون ماند.

آخر عمر  تا  ناچار  به  و  پیدا کرد  انجام چنین سرنوشتی  بهلول سر 

 « به  میان مردم  به طوری که در  رقتار می کرد.  به همان شیوه  خویش، 
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از  برخی  در  تنها  و  تنها  او  دیوانگی  ظاهر  به  شیوه  شد.  مشهور   » دیوانه 

و  کلمات  و  گفتارها  از  یک  هیچ  در  واّل  استو  بوده  برخوردها  و  رفتارها 

عبارات بهلول، کوچک ترین نشانی از ضعف عقلی و یا اختلل روانی وجود 

پیدا کرد بلکه گفته ها و نظریات وی سرشار از زیرکی، عقل و فراست کامل 

بدین  خود  بهلول،  مباحثات  و  مناظرات  خواندن  با  شخصی  هر  که  است 

نتیجه خواهد رسید.

بهلول در عصر امام کاظم)ع(

امت اسلم، پس از شهادت امام صادق )ع( به عنوان هفتمین ذخیره 

الهی و نور آسمانی پیروی کردند.

عباسیان که همواره عظمت معنوی و اجتماعی ائمه )ع( را مانع دنیا 

داری و زور مداری خویش می دانستند با حیله های مختلف، درصدد از میان 

از این رو، هارون عباسی  برداشتن صالح ترین عناصر جامعه انسانی بودند. 

بر آن شد تا به هر شیوه ممکن، امام موسی بن جعفر )ع( را به قتل برساند. 

برای عملی کردن فکر خویش به دنبال آن بود تا آن امام را متهم به 

خروج و قیام بر ضد حکومت خویش نموده، از این طریق ریختن خون ایشان 

اساس،  این  بر  دهد.  را عمل مشروع جلوه  کردار زشت خویش  و  مباح   را 

تصمیم گرفت حکم قتل امام کاظم )ع( را از فقیهان و دانشمندان با نفوذ 

عصر خویش دریافت کند.

خلیفه عباسی به سراغ بهلول که در آن دوران، از فقیهان زبده و مورد 

قبول زمانه خویش بود رفته و از او درخواست کرد تا فتوای قتل امام )ع( 
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را صادر کند. بهلول که از یک سو دلباخته امام خویش بود و از سوی دیگر 

بیم آن می رفت که مخالفت با درخواست هارون به قتل وی بیانجامد، برای 

تعیین تکلیف نزد امام کاظم )ع( رفت و پس از بیان ماجرا خواستار راهنمایی 

از ایشان شد. 

امام موسی کاظم )ع( دستور داد تا بهلول برای فرار از صدور چنین 

فتوایی و نیز نجات جان خویش، خود را به دیوانگی زده خویشتن را از ماجرا 

رهایی سازد.

بهلول اندیشمند نیز به دستور امام عزیز خویش عمل نمود و از آن 

پس، چرخ زندگی وی به گونه ای دیگر چرخیدن گرفت.

ماجرای فوق که از علمه قاضی نورال شوشتری نقل شده است؛ به 

مقام  و  عمومی  مقبولیت  و  اجتماعی  موقعیت  که  داد  نشان خواهد  خوبی 

که  پنداشت  می  چنین  الرشید  هارون  که  بود  ای  اندازه  به  بهلول  فقهی 

چنان چه بهلول، ریختن خون آن امام معصوم )ع( را جایز بداند، دیگر هیچ 

خطری از ناحیه مردم او را تهدید نخواهد کرد و به اصطلح بیانیه فقهی 

و سیاسی بهلول در این باره حکومت عباسیان را مصونیت سیاسی و دینی 

خواهد بخشید.

در شخصیت بهلول

بهلول در حقیقت مردی عارف و فاضل و عالمی کامل بود و صاحب 

عقل و هوش سرشار و در حاضر جوابی و حل مسائل سر آمد فضل ی عصر 

خود بود . 



عاقلنه های یک مجنون14

در آن عصر و زمان غیر از این حال چاره ای نداشت و ال خون او را 

می ریختند چنان که هارون الرشید وقتی در اثبات امامت موسی بن جعفر 

)ع( حجت های هشام ابن الحکم را که یکی از شاگردهای امام صادق )ع( 

بود شنید به یحی ابن خالد برمکی گفت زبان این مرد از صد هزار شمشیر 

برای من زیان آورتر است و عجیب است که این شخص زنده است و من 

خلفت می کنم.

هارون در صدد قتل هشام بر آمد و چون هشام از آن واقعه خبر دار 

شد به کوفه فرار کرد و از دوستان پنهان شد و طولی نکشید که از خوف 

هارون وفات نمود.این کتاب، هر چه هست، و از هزل و مزاح و طنز، آنچه به 

حساب آید، به نام اوست و هدیه ای به تمام بهلول های جهان.

بهلول به قصد خند لب نمی گشود، او لب می گشاید برای این که 

خنده اش گرفته است، موقعیت ها برایش چندان مضحک و عجیبند که نمی 

تواند مدتی مدید جدی بماند.

او ابتدا کسی را نمی گریاند، بلکه در آغاز او را به خنده وا می دارد و 

آنگاه در اوج خنده ، سر در گوشش می نهد و می گوید:

دقت کن ! شاید نه بر دیگری، که بر خود می خندی؟ و چون او این 

را دریافت بر حال خود که چنین مضحک می گرید.
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بهلول و غذای خلیفه

آورده اند که هارون الرشید سفره غذایی برای بهلول فرستاد . خادم 

خلیفه غذا را نزد بهلول آورد و پیش او گذاشت و گفت این غذا مخصوص 

خلیفه است و برای تو فرستاده است تا بخوری . بهلول غذا را پیش سگ که 

در آن خرابه بود گذاشت . خادمفریاد برآورد که چرا غذا خلیفه را پیش سگ 

گذاردی؟ بهلول گفت: دم مزن اگر سگ بشنود این غذا از آن خلیفه است او 

هم نخواهد خورد .

نشتن بهلول در تخت هارون

روزی بهلول وارد قصر هارون شد و چون روی تخت )جای( خلفت را 

خالی و بل مانع دید فوراَ بدون ترس بال رفت و بر جای هارون نشست . چون 

غلمان خاص دربار آن حال را مشاهده کردند فوراَ بهلول را با ضرب تازیانه 

هارون پایین آورند. بهلول به گریه افتاد و در همین حال هارون سر رسید و 

دید بهلول گریه می کند . از پاسبان سبب گریه بهلول را سؤال نمود . 

غلمان واقعه را به عرض هارون رساندند. هارون آن ها را ملمت نمود 

و بهلول را دلداری داد و نوازش نمود. بهلول گفت: من بر حال تو گریه می 

کنم نه بر حال خودم به جهت این که من به اندازه چند ثانیه بر جای تو 

نشستم، این قدر صدمه  و آزار کشیدم و تو در مدت عمر که در بالی این 

تخت نشسته  ای تو را چقدر آزار و اذیت خواهند کرد؟ و تو به عاقبت کار 

خود نمی اندیشی؟
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بهلول و سوداگر

روزی سوداگر بغدادی از بهلول سؤال نمود من چه بخرم تا منافع زیاد 

ببرم؟ بهلول جواب داد آهن و پنبه.

آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاَ پس از 

چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد کرد و گفت: 

بهلول دیوانه من چه بخرم تا منافع زیادی ببرم.

 جواب داد پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و تمام سر مایه 

ی خود را پیاز و هندوانه خرید و انبار نمود. 

پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه های او پوسید و از بین رفت 

و ضرر فراوان نمود. فوری به سراغ بهلول رفت و گفت که بار اول که با تو 

مشورت نمودم گفتی آهن بخر و پنبه و نفع زیادی بردم ولی دفعه ی دوم، 

این چه پیشنهادی بود کردی ؟ تمام سرمایه ی من از بین رفت.

بهلول در جواب آن مرد گفت: 

روز اول که مرا صدا زدی گفتی آقای شیخ بهلول، چون مرا شخص 

عاقلی خطاب نمودی  من هم از روی عقل به تو جواب دادم. ولی دفعه ی 

دوم مرا دیوانه خطاب نمودی، من هم از روی دیوانگی جوابت را دادم. مرد از 

گفته ی  دوم خود خجل شد و مطلب را درک نمود.
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بهلول با دوست خود

شخصی که سابقه ی دوستی با بهلول داشت روزی مقداری گندم به 

آسیاب برد. چون آرد نمود بر روی الغ خود گذاشت و چون نزدیک منزل 

بهلول رسید اتفاقاَ خرش لنگ شد و به زمین افتاد. آن شخص چون با بهلول 

سابقه ی دوستی داشت او از روی دوستی  درخواست نمود تا الغش را به او 

بدهد و بارش را به منزل برساند و چون بهلول قبَل قسم خورده بود که الغش 

را به کسی ندهد ، به آن گفت:

الغ من نیست اتفاقاً صدای الغ بلند شد و بنای عرعر کردن گذارد. 

آن مرد به بهلول گفت الغ تو در خانه است  و تو می گویی نیست؟!

بهلول گفت: عجب دوست احمقی هستی، تو پنجاه سال با من رفیقی، 

حرف مرا باور نداری ولی حرف الغ را باور می کنی؟!!

بهلول و طبیب دربار هارون

از  خود  دربار  جهت  مخصوصی  طبیب  الرشید  هارون  که  اند  آورده 

یونان خواست. چون طبیب را وارد دربار نمود و بسیار با او احترام نمود . تا 

چند روز ارکان دولتی و اکابر شهر بغداد به دیدن آن طبیب می رفتند تا این 

که روز سوم بهلول هم به اتفاق چند تن به دیدن آن طبیب رفت و در ضمن 

تعارفات و صحبت های معمولی ناگهان بهلول از آن طبیب سؤال نمود: شغل 

شما چه می باشد؟

طبیب چون سابقه بهلول را شنیده و او  را می شناخت که دیوانه است 

خواست او را مسخره نماید. 
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به او جواب داد: من طبیب هستم و مرده را زنده می نمایم . بهلول در 

جواب گفت: تو زنده ها را نکش ، مرده زنده کردنت پیش کش.

پند دادن بهلول به هارون الرشید

روزی بهلول بر هارون وارد شد. هارون الرشید گفت: ای مرد پندی ده. 

بهلول گفت: ای هارون اگر در بیابانی که هیچ آبی در آن نیست و تشنگی 

بر تو غلبه نماید و قریب به موت شوی، آیا چه می دهی که تو را جرعه ای 

آب بدهند که عطش خود را فرو نشانی؟ گفت: صد دینار طل. بهلول گفت: 

اگر صاحب آن پول رضایت ندهد چه می دهی؟ گفت نصف پادشاهی خود 

را می دهم.

بهلول گفت: پس از آن که آب را آشامیدی، اگر به مرض حبس الیوم 

را  باز چه می دهی که کسی علج آن درد  نتوانی  آن  رفع  و  مبتل گردی 

بنماید؟

را. بهلول جواب داد  الرشید گفت: نصف دیگر پادشاهی خود  هارون 

پس مغرور به این پادشاهی مباش که قیمت آن یک جرعه آب بیشتر نیست. 

آیا سزاوار نیست که با خلق خدای عزوجل نیکویی کنی؟!

عطای خلیفه به بهلول

و  فقرا  میان  را در  آن  داد که  بهلول  به  مبلغی  الرشید  روزی هارون 

از چند لحظه به خود  بهلول وجه را گرفت و بعد  نماید.  نیازمندان تقسیم 

خلیفه پس داد . هارون الرشید علت آن را سؤال نمود.
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بهلول جواب داد که من هر چه فکر کردم از خود خلیفه محتاج تر و 

فقیرتر کسی نیست این بود که من وجه را به خود خلیفه رد کردم. چون می 

بینم مأمورین و گماشتگان تو در دکان ها ایستاده و به ضرب تازیانه مالیات 

و باج و خراج از مردم می گیرند و در خزانه تو می ریزند و از این جهت دیدم 

که احتیاج تو از همه بیشتر است. لذا وجه را به شمار برگرداندم.

بهلول و امیر کوفه

اسحق بن محمد بن صباح امیر کوفه بود. زوجه او دختری زایید. امیر 

از این جهت بسیار محزون و غمگین گردید و از غذا و آب خوردن خودداری 

نمود. چون بهلول این مطلب را شنید به نزد وی رفت و گفت: ای امیر این 

ناله و اندوه برای چیست؟

امیر جواب داد من آروزی اولدی ذکور را داشتم، متأسفانه زوجه ام 

دختری آورده است. بهلول جواب داد:

آیا خوش داشتی که به جای این دختر زیبا و تمام اعضاء،  صحیح و 

سالم، خداوند پسری دیوانه مثل من به تو عطا می کرد؟

امیر بی اختیار خنده اش گرفت و شکر خدای را به جای آورد و غذا و 

آب خواست و اجازه داد تا مردم برای تبریک و تهنیت به نزد او بیایند.

در محضر قاضی

آورده اند که در شهر بغداد تاجری بود که به امانت داری، انصاف و 

مردم داری شهره شهر بود و بیشتر اجناس مطلوب آن زمان از خارج وارد 
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