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 چکیده
سنایی، نخستین شاعري است که به شکل جدي، مضامین عرفانی را وارد شـعر فارسـی نمـود و پیونـدي بـین عرفـان و       
ادبیات فارسی به وجود آورد، که تا هم اکنون نیز این بناي مستحکم پابرجاست. وي را هم چنین مبتکر شعرهاي قلندري 

هاي صوفیانه را با بیانی نمادین و زیبا در قلندریاتش ارائه نموده اسـت، تـا    اند، که اکثر آموزه خراباتی دانستهو عاشقانه و 
جایی که نمادهاي شخصی وي به نمادهاي عمومی ادبیات قلندري بدل گردیده و سرمشق عارفان و شاعران بزرگ پـس  

هاي رنـد   وي و اصطالحی رند، به شرح خصوصیات و ویژگیاز وي قرار گرفته است. در این نوشته ضمن بیان معناي لغ
ایم و با توجـه بـه معیـار درآمـدن زبـان       خراباتی در دیوان سنایی پرداخته و سیر تحول معنایی کلمه رند را بررسی نموده

 ایم.  الي متن نشان دادههاي بعد را در البهنمادین سنایی، تأثیر وي بر شاعران دوره
 رابات، رند، سنایی، شعر، عرفان اسالمیواژگان کلیدي: خ

 
 ـ مقدمه1

از ابتداي پیدایش زبان فارسی دري، مراحل مختلفی را پیموده تا به روزگار ما رسـیده اسـت و   » رندي«و » رند«هاي  واژه
 در دو معنـاي منفـی و مثبـت بـه کـار رفتـه اسـت.       » رنـد «سازد که به طـور کلّـی    تأمل در متون ادب فارسی، روشن می

کنند یا وي را  گر معرّفی می دهند و این واژه را زیرك؛ اما حیله هاي لغت، معموالً از رند، معنایی منفی به دست می فرهنگ
 دانند: باز می فردي غدار و حیله

ــره ــاد   بهـ ــالح و فسـ ــل صـ ــخات، اهـ ــد از سـ  ورنـ
 

 زاهد و عابد چنانک مفلس و قَالش و رِند 
 )162: 1338(سوزنی سمرقندي،            

 پارســــــــا را ایــــــــن قَــــــــدر زنــــــــدان 
                                                                                        

 کـــــه بـــــود هـــــم طویلـــــه رنـــــدان     
 )128: 1380(گلستان سعدي،                 

پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد «نمایند:  و گاهی نیز رند را یکی از اوباش و سفله و از اراذل معرّفی می
منکر «هاي لغت نیز عنوان شده است:  )؛ اما این واژه در معناي مثبت در فرهنگ235: 1383(تاریخ بیهقی، » خود مرده بود.
(برهـان  » این جهت رند خوانند که ظاهر خود را در مالمت دارد و باطنش سالمت باشـد.  قید، ایشان را از و الابالی و بی

(آننـدراج)  » عالقگـان را گوینـد.   قید و الابالی بوده باشند و رندان، مجرّدان و صافان و بـی  قاطع) بر گروهی گویند که بی
ان را چنانکه هستند شناسد نه چـون مـردم   هوشمند، باهوش، هوشیار. آنکه با تیزبینی و ذکاوت خاص، مراییان و سالوس«

(دهخدا) در اصطالح متصوفان و عرفا به معنی کسی است که جمیع کثرات و تعینات وجوبی ظاهري و امکانی و » عامی.
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صــفات اعیــان را از خــود دور کــرده و ســرافراز عــالم و آدم اســت کــه مرتبــت هــیچ مخلــوقی بــه مرتبــت رفیــع او   

 »)رند«، زیر نامه دهخدا لغت»(رسد. نمی
ــالک   ــارف سـ ــش زدي اي عـ ــو آتـ ــه چـ  در خرقـ

 
ــاش    ــان ب ــدان جه ــرحلقه رن ــن و س ــدي ک  جه

 (حافظ)                                             
ــد     ــام همدمنـ ــا جـ ــه بـ ــوش کـ ــاده نـ ــدان بـ  رنـ

 
 واقــــف ز ســــر عــــالم و از حــــال آدمنــــد 

 (شاه نعمت اهللا ولی)                               
 
 شناسی از دیدگاه اصطالحـ رند 2
تبدیل لغت یا واژه به اصطالح، امري است که در جریان نقل یا انتقال از معناي نخستین بـه معنـاي دومـین آن صـورت     «

هـا صـورت پـذیرد، آن را     شود. اگر این انتقال به عرف خاص و با معیار یکی از دانش گیردو از آن به منقول تعبیر می می
د، چنانکه فی المثل لفظ حرکت که به معنی جنبش یا نقل مکانی است، چون بـه حـوزه فلسـفه    نامن منقول اصطالحی می

دهد و انتقال آن  گر می رود. تأمل در لفظ رند که معنی اوباش و حیله وارد شود، در معناي سیر از نقص به کمال به کار می
ب و مقامات واالي عرفـانی دسـت یافتـه اسـت،     به حوزه عشق و عرفان و تفسیر آن به انسان کامل یا سالکی که به مرات

گردد که در جریان کاربردهاي رنـد و رنـدي،    سازد و روشن می تبدیل این واژه را به اصطالح، در عرفان عشق، مسلم می
در متون منظوم و منثور عرفانی، خواننده نه با یک واژه، که با یک اصطالح سر و کار دارد. کاربرد متضاد یا متناقض ایـن  

بـرد،   و واژه در آثار سنایی، نخستین شاعري که رند و رندي را به عنوان دو اصـطالح و در معنـاي مثبـت بـه کـار مـی      د
 )595، 1390)،19(دایره المعارف بزگ اسالمی(ج» روشنگر موضوع تواند بود.

صفاتی منفی به رند نسـبت  کند و  سنایی در برخی آثار خود، رند و رندي را به عنوان واژه و در معناي منفی استعمال می
 دهد: می

ــد    ــتی رنــ ــول مشــ ــه قــ ــن بــ ــر مــ ــرد بــ  کــ
 

ــم    ــب مظلـــ ــون شـــ ــنده چـــ  روز رخشـــ
 )302(دیوان سنایی،                                   

 ویا:
 زان قبــه لقــب گشــت کــه مــر او را کــه نیــابی      

 
 در قبــه بــه جـــز مســخره و رنــد و مخنـــث     

 )771یی، (دیوان سنا                                  
) همین شاعر 715(حدیقه سنایی، » بنده را پند و رند را ترفند«... داند:  در حدیقه نیز سنایی، رند را اهل حیله و ترفند می

کند نه فقط سرشت آن با عشق و مستی و رندي  نگرد و رند را وارد غزل یا قصاید غزل گونه می چون از منظري دیگر می
نمایـد و کـل    این گونه معانی نهاده است، معناي مثبت آن به عنوان یک اصطالح چهـره مـی   سازگار است، که بنیاد آن بر

هاي مثبت رند است و در حقیقت بررسی رند در دیوان سـنایی نیـز نـاظر بـر همـین       قلندریات حکیم غزنه، بیان ویژگی
 معناي اصطالحی است.

غ جاودانی داشته باشد، سبک متفاوت او نسبت بـه  اي بدرخشد و فرو آنچه باعث شد سنایی در ادب فارسی چون ستاره
پیشینیانش است. از جمله مباحثی که وي براي اولین بار در شعر بدان پرداخت، قلندریات وي و قهرمان بالمنازع آن رند 

بینـیم،   خراباتی است که موضوع اصلی این مقوله است. هرچند ما رد پاي رند خراباتی را در شعر و نثر قبل از سنایی می
به دالیلی درواقع سنایی را باید خالق اصلی رند در ادب فارسی دانست تا جایی که اندیشۀ وي در این باب مـورد تقلیـد   

 شاعران پس از وي قرار گرفت و در شعر حافظ به اوج خود دست یافت.
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کار رفته است.بیهقی در تاریخ  رند در آثار نویسندگان پیش از سنایی به ندرت در معناي منفی و بیشتر در معناي مثبت به
تـاریخ بیهقـی،   «(پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بـود. «داند: بیهقی رند را از جمله اوباش می

ستاید در جـایی او را   داند یا حالج که در دیوانش رند را می ) سوزنی سمرقندي، رند را از جمله مفسدان می235: 1383
 دهد: قرار می در ردیف اوباش

ــد     ــان کنن ــنگ امتح ــش و س ــه آت ــیم و زر ب ــو س  چ
 

 مـردان کاردیــده چــه مصــلح چــه رنــد و شــنگ  
 )237: 1338(سوزنی سمرقندي،                    

 ویا:
 ماننـــــــــــد قلنـــــــــــدران قـــــــــــالش  

 
ــاش    ــد و اوبــ ــف رنــ ــک دو حریــ ــا یــ  بــ

 )244: 1343(دیوان منصور حالج،                  
کنند و او را فردي  ابوسعید ابوالخیر، انوري، ابن یمین و حالج در اشعارشان با حترام از رند یاد میدر مقابل کسانی چون 

نمایند که در عین عشق و مستی از مقام واالیی برخوردار است. آنهـا   مست و قالش و قلندري و اهل خرابات معرفی می
 کنند: ند و حتی او را برتر معرفی میده رند را با تمام این خصوصیات در برابر عابد و زاهد قرار می
ــتر     ــزل خوشـ ــم یـ ــتان لـ ــد زمسـ ــل رنـ ــه نقـ  کـ

 
ــوه  ــت   زمیـ ــیم رضوانسـ ــت و نعـ ــاي بهشـ  هـ

 )557: 1372، 2(دیوان انوري ج                   
 ویا:

ــد   ــتم گوینــ ــت پرســ ــاه بــ ــو گــ ــق تــ  در عشــ
 

 گــــه رنــــد و خرابــــاتی و مســــتم گوینــــد 
 )37: 1369(دیوان ابوسعیدابوالخیر،               

 ویا:
ــو     ــم تــ ــوش از غــ ــه پــ ــر قرطــ ــه پیــ  اي نالــ

 
ــی    ــد مـ ــره رنـ ــو   وي نعـ ــم تـ ــروش از غـ  فـ

 )82: 1369(دیوان ابوسعیدابوالخیر،                
 ویا:

 اي رنـــــــــــد شـــــــــــرابخانه عشـــــــــــق 
 

ــی   ــورده مــــ ــق  وي خــــ ــه عشــــ  مغانــــ
 )24: 1343(دیوان منصور حالج،                    

توان در رباعیات باباطاهر عریان مشاهده کرد. رند بابا طاهر هماننـد وي   رند را میزیباترین و ساده ترن تعاریف در باب 
 آورد. انسانی پاك دل و عاشق است که در عین بیریایی و سادگی سر در برابر نامردمان فرو نمی

کـه هنـوز رنـد    توان سیر تحول معنایی رند را شاهد بود. این اشعار بیـانگر ایـن اسـت     با بررسی این اشعار به خوبی می
بینیم، نیست. همچنین بسامد کلمه رنـد در شـعر    خراباتی داراي مکتب و مسلک خاصی بدان گونه که در شعر سنایی می

 این شاعران به اندازه اي نیست که بتوان آنها را بانی نظریه خاصی راجع به رند قلندري دانست.
ــر نــــدونم      ــه پــــا از ســ ــو آن رنــــدم کــ  مــ
 دالرامـــــــــی کـــــــــزو دل گیـــــــــرد آرام  

 

ــدونم    ــر نـــ ــز دلبـــ ــه جـــ ــراپایی بـــ  ســـ
ــوثر نــــــدونم    ــر از ســــــاقی کــــ  بغیــــ

 )46: 1375(بابا طاهر عریان،                       
 ویا:

ــرم   ــه دیــ ــیان پیشــ ــه عصــ ــدم کــ ــو آن رنــ  مــ
ــر تــــو بــــی گنــــاهی رو ملــــک شــــو       اگــ

ــرم   ــه دیــ ــتی شیشــ ــام و دســ ــتی جــ  بدســ
 مــــــن از حــــــوا و آدم ریشــــــه دیــــــرم
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 )99: 1375(بابا طاهر عریان،                     

برد که به جز موارد اندکی در همه موارد نظر مثبتـی نسـبت بـه رنـد ارائـه       مکرر در دیوانش به کار می»رند«سنایی کلمه 
البـی  نماید. در واقع رند را باید نمادي از انسان آرمانی حکیم غزنوي دانست که در فضاي شعري شاعر شـوریده، انق  می

گذارد که مـورد تقلیـد شـاعران بزرگـی چـون عطـار و حـافظ قـرار          کند و چنان تأثیري از خود به جا می ادبی به پا می
نخستین شاعر ایرانی است که در گستره وسیعی به ابداع نمادهـاي عرفـانی در شـعر    گیرد.درواقع حکیم غزنویرا باید  می

 :1385فتـوحی،  (. یافت که بعدها در سنت عرفانی رواج پیـدا کـرد  فارسی پرداخت و به زبانی نمادین و شخصی دست 
224( 

هـاي دینـی و    ریزد و با یـک هنجـارگریزي منطقـی، پایـه     تمامی قوانین دینی و مذهبی شریعت را به هم می» رند«وي با 
 شود. ي محسوب مینظیر دهد که در نوع خود تئوري بی کند و تعریفی جدید از مذهب ارائه می عرفانی را از نو بنیان می

 
 ـ خرابات3

ها به معناي مرکز  خرابات از پرکاربردترین واژگان در قلندریات سنایی است. این واژه در متون غیر عرفانی و فرهنگ    
فسق و فجور و محل عشرت مردمان الابالی است. این معنی اصلی کلمه است و در استعماالت قدما همیشـه آن را نقطـه   

اکان و برگزیدگان است. این کلمه از قرن چهـارم در مقابـل مدرسـه و    مقابل مسجد و مدرسه قرار می داده اند که محل پ
مسجد در زبان اهل تصوف دیده شده است. قدیم ترین جاي آن گویا در سخنی است کـه احتمـاالً از اقـوال محمـد بـن      

د فاسد دریـن  ساخته شده است زیرا این گونه افرا» خربه«و » خراب«ه.ق.) است. ظاهراً از کلمۀ  255کرام(متوفی به سال 
ها جمع می شده اند. آنچه مسلم است این است که  با رشد ادبیات مغانه و شعر مالمتی و قلندري شاعرانی از نوع  ویرانه

سنایی و عطار، این کلمه نیز مانند بسیاري کلمات دیگر(از جمله رند، قلندر، مـغ و...) مفهـومی متعـالی بخـود گرفتـه و      
 ). 172 -171: 1373(شفیعی کدکنی، » ارزش عرفانی پیدا کرده است

برخی معتقدند سنایی اولین کسی است که خرابات را به شکل گسترده وارد شـعر فارسـی کـرده و از آن بـه عنـوان           
). حکـیم غزنـوي در قلنـدریات، خرابـات را     184: 1378جایگاه عارفان عاشق و سالکان حقیقی یاد کرده است (زرقانی، 

الک راه حق می داند و می گوید بهتر است که از روي بصیرت و آگاهی کـار کنـی و خرابـات را    بهترین جایگاه براي س
 محل خرابی نفس و نفسانیات و جایگاه رندان و قلّاشان می داند.

 خانــــــه طامـــــــات عمــــــارت مکـــــــن  
 گـــــر ز مقـــــام تـــــو بپرســـــد کســـــی    
ــدان  ــه بــــــ ــار زمانــــــ ــده کــــــ  قاعــــــ
ــه خرابــــــات و خرابــــــی درآر   ســــــر بــــ
ــاش وار    ــن قلّــــ ــوي در دیــــ ــا نشــــ  تــــ

 

 
 
 
 
 
 

ــن  ــارت مکـــــ ــاق زیـــــ ــه آفـــــ  کعبـــــ
ــن   ــارت مکــــ ــات اشــــ ــز بخرابــــ  جــــ
ــن   ــارت مکـ ــه بصـ ــز بـ ــی جـ ــه کنـ ــر چـ  هـ
 صـــــومعه را هـــــیچ عمـــــارت مکـــــن    
ــن    ــارت مکــــ ــان غــــ ــه قلّاشــــ  خرقــــ

 )506(دیوان سنایی:                                  
گیرد و در این مدینه فاضله، انسان  شکل می« خرابات«اگر دنیاي شعري را دنیاي آرمانی بدانیم، آرمان شهر سنایی در     

شود تا الفباي جدیدي از معناي حیات را براي بشریت معنـا   با تمام خصایل نیک و خیرخواهی زاده می» رند«آرمانی وي
بیش از همه مشتاق رفتن به خرابات و می خانه است و بیان می کند کـه   کند. حکیم غزنوي، خود را سالکی می داند که

بندد و هر کس که او را به می خانه هدایت کند، خدا او را به  با رفتن به خرابات، غم و اندوه از جان و دلش رخت برمی
 بهشت برساند و علّت رفتنش به خرابات را این می داند که فتوح دل وي در خرابات است.



 ۱۰۸۱/  بررسی و تحلیل رند در دیوان سنایی
 

ــ ــدهـــــر کـــ  و بخرابـــــات مـــــرا ره بنمایـــ
ــر   ــن بـ ــه مـ ــه بـ ــاید در میخانـ ــو بگشـ ــر کـ  هـ
ــار     ــرم بیکبــ ــد شــ ــنایی را شــ ــد ســ  گوینــ
ــت    ــتن از آنســ ــرا رفــ ــات مــ ــم بخرابــ  دایــ

 

ــد    ــانم بزدایــ ــار ز جــ ــم و تیمــ ــگ غــ  زنــ
ــاید   ــر  بگشــ ــرو بــ ــردوس بــ ــزد در فــ  ایــ
ــد   ــرم نیایــ ــات ورا شــ ــه خرابــ ــتن بــ  رفــ
 کالّــــــا بخرابــــــات مــــــرا دل نگشــــــاید

 )178دیوان سنایی: (                                 
دهـد. وي،   یک تصویر مرکزي است که اسـاس معرفـت شناسـی سـنایی را تشـکیل مـی      « خرابات«در دیوان سنایی،      

هاي معشوق  داند که از خود فانی گشته اند. برخی سوخته بیم هجران اند و برخی از جلوه خرابات را جایگاه عاشقانی می
و بعضی در حال سماع و پایکوبی. در خرابات غم و اندوه شادان. بعضی در حال مراقبه هستند  _خداي واحد -خراباتی

ناشی از زندگی دنیایی و مادیات وجود ندارد. آنجا محل شادي و گشایش دل است و طامات مدعیان و ریاي سالوسـیان  
 درآنجا جایی ندارد. 

ــات    ــق و راه طامـــ ــن طریـــ ــواهم مـــ  نخـــ
ــویش  ــده خــ ــا مــــی گســــارم انــ  گهــــی بــ
ــت   ــیش و راحـ ــا عـ ــوم بـ ــه رخ شـ ــی شـ  گهـ

ــام   ن ــه و جــ ــی و میخانــ ــز مــ ــواهم جــ  خــ
 

ــات      ــکن خرابــ ــد و مســ ــی بایــ ــرا مــ  مــ
ــم در مناجــــات     ــا جــــام باشــ ــی بــ  گهــ
ــهمات    ــاز شــ ــردم بــ ــج گــ ــی از رنــ  گهــ
 نـــه محنـــت باشـــد آنجـــا و نـــه آفـــات     

 )75همان: (                                             
یان می رود و کفر و دینی براي اهل آن پدید مـی  سنایی، خرابات را صراط مستقیم می داند. کفر و ایمان در خرابات از م

 ).  185: 1378هاست (زرقانی،  آید که مبتنی بر حقیقت دین و به دور از ظاهر پرستی
 عشــق و شـــراب و یــار و خرابـــات و کـــافري  
ــت     ــات راه یافـ ــوي خرابـ ــه سـ ــج بـ  از راه کـ
 بگذاشت آنچـه بـود هـم از هجـر و هـم ز وصـل      

ــاده   ــق و ب ــه بجــز عش ــر چ ــد ز ه ــزار ش ــود بی  ب
 

 هــر کــس کــه یافــت شــد ز همــه انــدهان بــري 
ــد کــافري      ــدي شــد و توحی ــارش همــه ه  ک
ــرف و از راه داوري  ــت از تصـــــ  برخاســـــ
 بســت او میــان بپــیش یکــی بــت بچــاکري     

 )654دیوان سنایی: (                                
نقطۀ مقابل خرابات، صومعه و مسجد است. هرچه در شعر سنایی بر تقدس خرابات افـزوده مـی شـود، صـومعه و           

مسجد مورد انکار و تقبیح بیشتري قرار می گیرد. علّت امر در بیان تصویري است که سنایی از جامعه روزگار خود ارائه 
هایی که در ظاهر زاهد و عابد، ولی درواقع اهل فسق  ی کند. انسانمی دهد و پیوسته از زاهدان و عابدان ریایی شکایت م

ها(صومعه و مسجد) نیز  جایگاه فاسقان و ریاکاران است. نقطه مقابل این مسجد  و فجورند؛ بنابراین محل رفت و آمد آن
واقع حکیم با انتخاب  و صومعه را سنایی خرابات قرار داده است. جایی که به رغم نامش، مردان حق در آن مقیم اند. در

 ). 186قلمی علیه ریا و ریاکاري (همان:  _نام خرابات، یک هدف را دنبال می کند: مبارزه فکري
 آن جــــام لبالــــب کــــن و بــــردار و مــــرا ده 
 هــر کــس کـــه نیایــد بخرابـــات و کنــد کبـــر    
ــش   ــرا بخـ ــه مـ ــیدم میخانـ ــو بخشـ ــجد بتـ  مسـ
 اي آنکـــــه ســـــر رنـــــدي و قلّاشـــــی داري

 

ــاقی    ــور اي س ــو خ ــدك ت ــرا ده  ان ــیار م  و بس
 او را بـــر خـــود بـــار مـــده بـــار مـــرا ده     
ــرا ده   ــار مــــ ــرا دادم زنّــــ ــبیح تــــ  تســــ
ــرا ده     ــار مـ ــت دگربـ ــی دسـ ــرد منـ ــو مـ  تـ

 )586دیوان سنایی: (                                
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یـان  حکیم سنایی این که خرابات را جایگاه دست یافتن به حقیقت دین معرفی کرده، معلوم می شود کـه وي در ایـن ب    

از شریعت غافل نمانده است. چنانکه تعلق انسانیت حقیقی به اهل خرابات بودن، نشـان از اهمیـت ایـن    » طریقتی«کامالً 
 ).185: 1378جایگاه مقدس در نظر وي دارد(زرقانی، 

بتوانی  عالم خرابات، دنیاي محو و فناي فردیت است. باید در راه معشوق (حق تعالی) فانی  و از عالیق نیست گردي تا
 شایسته حق گردي و اگر فرد، خواهان رسیدن به حقیقت اصلی ـ کبریاي الهی ـ است باید سوخته راه مالمت گردد.

ــوق   ــراد دل معشــ ــه مــ ــی بــ ــل نبینــ ــه پیــ  شــ
ــق     ــنایی ز عالیـ ــو سـ ــردي چـ ــت نگـ ــا نیسـ  تـ
ــق    ــن تحقیـ ــو در دامـ ــت تـ ــود دسـ ــم نشـ  محکـ

 

 تـــا در کـــف عشـــق شـــه او مـــات نگـــردي  
ــردي    ــات نگــ ــین مباهــ ــال عــ ــزد فضــ  نــ
ــات نگـــــردي    ــا ســـــوخته راه مالمـــ  تـــ

 )627(دیوان سنایی:                                   
پی ریـزي کـرد. خرابـات در شـعر سـنایی      « خرابات«این چند بیت خالصه منشور جامعه اي است که حکیم غزنوي در 

تنها محل فناي نفس است بلکه بار دهدکه نه  بعنوان یک نماد تکرار شونده، تصویر کانونی قلندریات سنایی را تشکیل می
کشد و به همراه تصاویر اصلی و فرعی دیگري چون رند، ساقی قلّاش و ... به شکل نهایی  معنوي بشریت را به دوش می

 شود. خود یعنی آرمانشهر حکیم غزنوي تبدیل می
 
 هاي رند در اشعار سنایی ـ خصوصیات و ویژگی4

کنـد. سـنایی بـه     و همین امر ضرورت طرح رند (انسان آرمانی) را مطـرح مـی  هاست  عصر سنایی، دورة دگرگونی ارزش
عنوان انسان آگاه عصر خود با معضالت فکري و فرهنگی عصر خویش درگیر است. از همین رو به منظور پاسخ دادن به 

نی دارد. در زند.آفرینشی که ریشه در سنن عمیـق اسـالمی ـ عرفـا     می» رند«این معضل فکري است که دست به آفرینش 
سنایی پاسخ به بحران هویت و فرهنگی ایران عصر آن روزگار است. آنچه که رند سنایی را تشخص » رند«واقع آفرینش 

بخشد، طرز استدراك و دخل و تصرف ذهنی حکیم در معانی و وضع اصطالحات جدید و اراده معانی تازه از واژگان  می
د و پست بلکه نماد یک ولی و رهبر در قلمـرو حیـات خـود (خرابـات)     و کلمات است و رند دیگر نه یک انسان مطرو

 است.
ات مالمتـی و   » رند«تطور مفهومی کلمه   از حد آدم فاسد و بی سر و پا تا ولی و انسان کامل نتیجه تغییري است که ادبیـ

 ).165: 1373اند (شفیعی کدکنی،  ادبیات قلندري شعر مغانه سنایی و عطار، در این کلمه به وجود آورده
همواره در جرگه موحدین است. با این همه نوعی انقالب در رفتار اجتماعی وي علیـه   حکیم غزنويرند(انسان آرمانی) 

سـازد. در واقـع حکـیم     تمام مظاهر دینی و دنیوي شاهد هستیم و همین صفت او را از ریاکاران و ظاهرسازان جـدا مـی  
تا بتواند بناي  هاي حاکم در جامعه متعارض است اجتماعی زده که با ارزش غزنوي در قلندریات دست به احیاي انسان و

 اي اخالقی ـ انسانی را از نو طرح افکند. جامعه
دانـد، دربردارنـده لحـن، بیـان، عقیـده و       قلندریات سنایی که شفیعی کدکنی آن را قطب روشن وجود حکیم غزنوي مـی 

قلنـدریات، دریچـه اي تـازه بـراي خواننـده و سـالک اسـت. از        باشـد.گویی   هاي متفاوت از کل شعر وي مـی  شخصیت
بردو برخـی   هایی چون قالش، قلندر، عاشق و ...از آن نام می است که با نام» رند«هاي برساخته حکیم غزنوي،  شخصیت

 آورد عبارتند از:  از مهم ترین فضایلی که در سایه خرابات به دست می
 
 
 



 ۱۰۸۳/  بررسی و تحلیل رند در دیوان سنایی
 

 ـریاستیزي1ـ4
ضدیت با ریا بود؛ اگر کسی در راه شریعت و یا طریقت براي کسب خوشنامی و یـا جـاه و مـال    اساس تصوف حقیقی «

 )148، 1389(قوامی، » داشت، این فرد از نظر صوفیه ریاکار بود. گامی برمی
م بینی در زمان حکیم غزنوي، تصوف و صوفیه خود نیز گرفتار همین بال شده بودند و با نگاهی به جامعه عصر سنایی می

هـاي رفتـاري    بـرد. ارزش  که فضاي سیاسی در آثار وي ناپایدار و نابسامان است و جامعه در تلون اخالقـی بـه سـر مـی    
)تا جایی که شاعر غزنه متـأثر از ایـن   109: 1384دگرگون گردیده و مروت و مردانگی منسوخ گردیده است.(فطوره چی،

 آورد که:  دوران پرآشوب در شعرش چنین فریاد برمی
ــاد ــد مــــــ ــیم بمانــــــ ــی عقــــــ  ر خرّمــــــ

ــد     ــون شـــ ــر از خـــ ــل دل پـــ ــر  اهـــ  جگـــ
 

ــینه  ــه در ســـ ــد غصـــ ــیم بمانـــ ــا مقـــ  هـــ
 دل اربـــــاب فضـــــل محـــــزون شـــــد    

 )       156هاي سنایی:  (مثنوي                            
قلندریات سنایی که ریشه در تمایالت مالمتی وي دارد، بهترین جایگـاه بـراي مبـارزه بـا مفاسـد اجتمـاعی روزگـارش        

باشد تا آنجا که زهد ستیزي و ریاستیزي از بارزترین مضامین این قسم از شعر اوست؛ درواقـع کـانون اصـلی اشـعار      می
 قلندري، ریاستیزي است: 

 خیـــــــز و بتـــــــا راه خرابـــــــات گیـــــــر
ــذه ــر مــــ ــدایان دهــــ ــدان و گــــ  ب رنــــ

ــمر  ــن شــــ ــه گلخــــ ــجدها را همــــ  مســــ
 ایکـــــه تـــــویی زاهـــــد پشـــــمینه پـــــوش 

 

 مـــــذهب  قلّاشـــــی و طامـــــات گیـــــر    
ــر    ــات گیـــ ــحاب خرابـــ ــحبت اصـــ  صـــ
 گلخنیــــــان را همــــــه ســــــادات گیــــــر
 مـــــذهب مـــــا سربســـــر آفـــــات گیـــــر 

 )295دیوان سنایی: (                                  
چون تنگ نظري، عیب جویی، خودبینی و غرور و نفاق و ریا، آفـت دیـن و دنیـا    از آن رو که صفات ناپسندیده زاهدانه 

دانـد.   پردازد و آنرا از بین برنده دین می است حکیم غزنوي رندانه به مبارزه این آفات به خصوص ریا در بطن جامعه می
گوید ازفقه و فقـر ریـایی    یرد و میگ به دلیل همین اوضاع اجتماعی، شاعر غزنه ریاکاري زاهدان مدعی را به باد انتقاد می

 شود: چیزي عاید انسان نمی
 ز بـــاد فقـــه و بـــاد فقـــر دیـــن را هـــیچ نگشـــاید 

 
 میان دربند کـاري را کـه ایـن رنگسـت و آن آوا     

 )51(دیوان سنایی:                                     
دانـد کـه حتـی     وجود هوسناکان دعوي دار مـی آورد و علل گرایش به قلندري بودن را  پس به خرابات و مستی روي می

 اند: مظاهر اصلی دین را نیز به آلودگی کشانده
ــدروار زن    ــالم قلنــ ــن عــ ــنایی دم در ایــ  اي ســ
ــی   ــجد زنـ ــه در مسـ ــا، حلقـ ــی از تردامنیهـ ــا کـ  تـ

 

ــوي دار زن   ــناکان دعـ ــم هوسـ ــاك در چشـ  خـ
ــار زن   ــدي در خم ــر و یکچن ــردان گی ــوي م  خ

 )       538(دیوان سنایی:                                  
و مستی از لوازم نیستی و از خود و دنیا گذشتن است. اینست که در خرابات فقط مردان  خرابات، محل خرابی نفس و می

 هاي متکبر دعوي دار نیست. یابند و جاي انسان مرد راه می
ــرا ده    ــردار و م ــن و ب ــب ک ــام لبال  آن ج
 هر کس که نیاید بـه خرابـات و کنـد کبـر    
 مسجد به تو بخشـیدم میخانـه مـرا بخـش    

 اندك تـو خـور اي سـاقی و بسـیار مـرا ده      
 او را بـــر خـــود بـــار مـــده بـــار مـــرا ده 
ــرا ده  ــار مـــ ــرا دادم، زنـــ  تســـــبیح تـــ
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 )447(دیوان سنایی:                               

 کند. دار را رها میبرد و زاهدان دعوي  پرستی، حرص و آز را از بین می و می رند خراباتی در سایه می
 تلــــخ مغانــــه دامــــن افــــالس گیــــر بــــا مــــی

ــد       ــود کنن ــیام خ ــد و ص ــر زه ــه ب ــدان ار تکی  زاه
 

 آز را بــــر روي آن قـــــرّاي دعـــــوي دار زن  
 تو چـو مـردان تکیـه بـر خمـر و در خمـار زن       

 )    709(دیوان سنایی:                       
امر دارد؛ یکی خوي مالمتی سنایی و دیگر که البته مهم تر هـم هسـت،    اینگونه بیانات در شعر سنایی غالباً ریشه در دو«

 )179: 1378(زرقانی، » میل به مبارزه با ریا و ریاکاري.
آورنـد و   اشعار قلندري بازتاب طغیان شاعر بر ضد سرشت اجتماعی زمان است که از آزادي فردي سخن بـه میـان مـی   

 کنند. رند و قلندر چیزي جز تجسم آزاد اندیشی سنایی نیست. را تبلیغ میتالش براي رهایی از قید فرمانروایان زمینی 
گذارد و رندانه از نام و ننـگ و نـاموس و زهـد ریـایی فاصـله       برپایه همین عقاید است که مردانه قدم در راه نیستی  می

 گیرد. می
 
 ـ اخالص و صداقت2ـ4

س آدمی که اقتضاي توافق ظاهر و بـاطن و تطـابق سـرّ و    کاشانی می گوید: مراد از صدق فضیلتی است راسخ در نف    
 ).240: 1387عالنیت او کند، اقوالش موافق نیات باشد و افعالش مطابق احوال (کاشانی، 

در شرح مراحل و مقامات سلوك عرفانی، نمی توان از صدق که در عرفان و تصـوف از اهمیـت خاصـی برخـوردار         
صدق ازجمله مواردي است که در جایگاه تالقی شریعت و طریقت قرار گرفتـه اسـت   است، غافل ماند. در شعر سنایی، 

 ).162: 1378(زرقانی، 
 بــــی ریــــا در ره طلــــب نــــه پــــاي 
 چابـک و چســت رو نــه کاهــل و سســت 

 

ــداي   ــراي خـــ ــا ًبـــ ــا ًمخلصـــ  خالصـــ
 تــا بـــدانجا رســـی کـــه مقصـــد توســـت 

 )139هاي سنایی: (مثنوي                      
زندگی می کند که ریا در تمام طبقات جامعه مشاهده می شود و صـوفیان نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی      سنایی در عصري 

نیستند. وي شاعري است اجتماعی و مسائل ریز از دید نکته بین وي پنهان نمی ماند و هر چند شعرش عرفانی اسـت از  
ص قرار می دهد و از همان اول راه سـالک را از  بیان مسائل اخالقی برکنار نمی ماند. حکیم غزنوي ریا را در مقابل اخال

خطر آن آگاه می سازد و می گوید در جاده سلوك باید صدق را پیشه نمود و خالصانه در این مسیر گام برداشت تـا بـه   
 مقصود اصلی که همان حق و حقیقت است دست یافت.
ــد   ــا روا باشــــ ــت کجــــ  در طریقــــ
ــولی   ــه لـــ ــو بنگـــ ــاطنی همچـــ  بـــ

 يســـر متـــاب از طریـــق تـــا نشـــو    
ــل    ــو خلیـ ــاش همچـ ــاك بـ ــق پـ  عاشـ

 

ــاز     ــه نمـ ــن بـ ــه تـ ــه رفتـ ــه بتخانـ  دل بـ
 ظـــــاهري همچـــــو کلبـــــه بــــــزاز   
ــاز  ــه طنــــ ــر و طعنــــ ــدف تیــــ  هــــ
 تـــا شـــوي چـــون کلـــیم محـــرم راز     

 )299(دیوان سنایی:                            
ین دنیـاي فـانی پایبنـد    داند که انسان را در ا وي اخالص را مهم ترین وسیله براي گذشتن از تمام هستی و نفسانیاتی می

 کرده است و باید قالش وار در راه صدق و اخالص قدم نهاد تا به مرتبه اعالي الهی دست یافت.
ــیار زن   ــدم هشــ ــان قــ ــنایی در ره ایمــ ــرد     اي ســ ــا م ــدم ب ــلمانی ق ــوي دار زندر مس  دع



 ۱۰۸٥/  بررسی و تحلیل رند در دیوان سنایی
 

 ور تو از اخالص خواهی تا چو زر خـالص شـوي            
ــین ذات     ــرد از ع ــرد گ ــه ف ــرو ن ــی ف ــی ز قلّاش  پ

 

ــار زن  ــر زنّ ــده اخــالص را چــون طــوق ب  دی
ــار زن   ــام و ع ــگ و ن ــدر نن ــی ان ــش قلّاش  آت

 )708(دیوان سنایی:                           
 ـ بالکشی و دردمندي3ـ4

بخش دیگري از مضامین دیوان شاعر غزنه، شرح رنج و سختی موجود در راه عشق است. هر کسی شایسـتگی ورود بـه   
عشق را ندارد و معتقد است که همچون رندان خراباتی باید اهل درد باشی و در راه عشق، درد را راهنما ساحت مقدس 

و دلیل خود بدانی و در این وادي قدم بگذاري تا عشق بر عاشق به نظر عنایت بنگرد. درواقع یکی از بزرگ تـرین ویـژ   
 داند. گی رندان را دردمندي می

ــت   ــت نیســـ ــی نهایـــ ــه را درد بـــ ــر کـــ  هـــ
 

ــت    ــت نیســ ــرو عنایــ ــس بــ ــق را پــ  عشــ
 )605(دیوان سنایی:                                

 
 گــر دلیلــت هســت درد    اقتــدا بــر عاشــقان کــن   

 
 ور نـــداري درد گـــرد مـــذهب رنـــدان مگـــرد 

 )125(دیوان سنایی:                                 
شود او را از  یابد که باعث می ناشی از درد عشق حالوتی میعاشقی که در راه عشق به کمال رسیده باشد، در غم و رنج 

داند چه در راه عشق بـازي،   خاصان درگاه عشق قرار دهد. اینست که سالمت جویی و عافیت طلبی را مغایر با عشق می
درگـاه   ها را با جان و دل پذیرفت به همین دلیل است که عافیت جـویی راه بـه   نخست باید جان باز بود تا بتوان سختی

 برد. عشق نمی
 هــــر کــــه در عاشــــقی تمــــام بــــود    

 آنکــــه او شــــاد گــــردد از غــــم عشــــق 
ــی   ــت طلبـــ ــویی و عافیـــ ــق جـــ  عشـــ

 

ــود   ــه تمــــام بــ  پختــــه خــــوانش اگرچــ
ــود   ــام بــ ــه عــ ــش اگرچــ ــاص دانــ  خــ
 عشـــــق بـــــا عافیـــــت کـــــدام بـــــود 

 )153(دیوان سنایی:                           
 

 عشق بازي زیبد آنکس را که جان بازد به عشـق  
 گرد عشـق شـه مگـرد ار عافیـت جـویی همـی      

 

ــود     ــان ب ــت قرب ــان او را دی ــم ج ــح معظ  ذب
 گر چـه هـالك جـان بـود     ور یقین داري همی

 )156(دیوان سنایی:                            
سربریدن داند و معتقد است که طی طریق عشق با مستی، زمینه را براي  وي مستی را بهترین راه مبارزه با عافیت طلبی می

 نماید. عافیت بهر کمال عشق را فراهم می
 عافیــت را ســر بــزن بهــر کمــال عشــق را 
 درد موسی وار خواهی جام فرعونی طلب

 

ــال راه را    ــر جمـ ــزن بهـ ــت را دم بـ  عاقبـ
ــاده  هــاي عافیــت ســوز و مالمــت گــاه را   ب

 )32 -31(دیوان سنایی:                    
 
 )1ـخوشباشی:(4ـ4
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خرابات محل مستی و شور وهر کسی به کار خود مشغول است و در آنجا براي نفسی از زهد ریایی و دغدغه ننگ و نام 

برد چون  خبري نیست. رند سنایی، اهل غم و اندوه نیست و از این روست که به خوشباشی و مستی در خرابات پناه می
 داند که فتوح و گشایش کار وي در خرابات است.  می

ــ ــر کـ ــد هـ ــرا ره بنمایـ ــات مـ ــه خرابـ  و بـ
ــی  ــو بگشــاید در م ــر ک ــر  ه ــن ب ــه م ــه ب  خان

 دایــم بــه خرابــات مــرا رفــتن از آنســت     
 

 زنـــگ غـــم و تیمـــار ز جـــانم بزدایـــد     
 ایـــزد در فــــردوس بـــرو بــــر بگشــــاید  
 کالّــــا بــــه خرابــــات مــــرا دل نگشــــاید

 )165(دیوان سنایی:                         
گـذرد چـه درایـن حالـت      داند که در مستی می رو بهترین ایام عمرش را زمانی میمناجات رند در خرابات است از این 

کند. از آنجا که یار رند نیزهماننـد وي خرابـاتی اسـت، او در     است که از بند خرد آزاد گشته ونفس خود را فراموش می
 مقیم خرابات است.گردد و به همین خاطر مدام  خرابات شاد و مسرور است چون در آنجابه دیدار یار نایل می

 هـــــر آن روزي کـــــه باشـــــم در خرابـــــات
ــذارم  ــتی گـــ ــه در مســـ ــا روزي کـــ  خوشـــ
ــم   ــه باشــ ــر کــ ــتن بهتــ ــی خویشــ ــرا بــ  مــ
 چــــــو از بنــــــد خــــــرد آزاد گشــــــتم    

 

ــات   ــو موســــی در مناجــ  همــــی نــــالم چــ
 مبــــــارك باشــــــدم ایــــــام و ســــــاعات
ــات   ــد و طامــ ــم زهــ ــی فروشــ ــه قرّایــ  بــ
ــارات   ــی عمــ ــس گیتــ ــرد پــ ــواهم کــ  نخــ

 )68 -67دیوان سنایی: (                             
 

 در خرابات بود یار من و من شـب و روز 
 اي خوشا کوي خرابات کـه پیوسـته در او  

 

ــد       ــار ده ــا ب ــردم ت ــی گ ــوي هم ــر ک  بس
 مــر مــرا دوســت همــی وعــده دیــدار دهــد

 )151(دیوان سنایی:                              
مدام مقیم کوي خرابات است، چـه او از زهـد و طامـات زاهـدان     یاران واقعی رند در خرابات هستند از این روست که 

 دهد. یابد. دراین ابیات حکیم غزنه مینیاتوروار از وضعیت رند و خوشباشی او خبر می ریایی در آنجا خالص می
ــات    ــق و راه طامـــ ــن طریـــ ــواهم مـــ  نخـــ

ــی  ــا مــ ــی بــ ــویش  گهــ ــده خــ ــارم انــ  گســ
ــان   ــا حریفـــ ــازم بـــ ــطرنج بـــ ــی شـــ  گهـــ

ــواهم جــــز مــــی    جــــامو میخانــــه و  نخــ
 

 بایــــد و مســــکن خرابــــات   مــــرا مــــی  
ــم در مناجــــات     ــا جــــام باشــ ــی بــ  گهــ
ــات  ــعر و ابیــ ــا شــ ــوم بــ  گهــــی راوي شــ
 نـــه محنـــت باشـــد آنجـــا و نـــه آفـــات     

 )70-69دیوان سنایی: (                            
 
 ـ فنا و بقا5ـ4

قلندرانه اش نیز معتقد است کـه راه   داند اما در غزلیات سنایی در حدیقه فنا و بقا را یکی از مهم ترین مراحل سلوك می
توان بدون فنا طی کرد و فناي یکی از مهم ترین اموري است که عاشق در مسیر عشق بدان نیازمنـد اسـت،    عشق را نمی

هاي دنیایی رها شد. روشن است کـه ایـن دنیـا و     توان از بند منویات نفسانی و خواهش چه تنها بدین طریق است که می
ی، منشأ تمام و یا بسیاري از رذایل است؛ اما رندان پاکبازانی ایثارگرند که پا بر سـر هسـتی و تمـام    هستی و فرصت طلب

 دارند. گذارند و مشتاقانه به سوي نیستی و فنا که اصل هستی و بقاي جاوید است قدم بر می هاي نفسانی می خواهش
 شـو بـري از نـام وننـگ و از خـودي بیـزار بــاش        اي دل اندر نیستی چون دم زنـی خمـار بـاش   



 ۱۰۸۷/  بررسی و تحلیل رند در دیوان سنایی
 

 زهد و تسبیح ونمـاز           تا کی از ناموس و زرق و
 می پرسـتی پیشـه گیـر انـدر خرابـات و قمـار       

 

ــاش    ــار بـ ــادم خمـ ــراب و خـ ــام شـ ــده جـ  بنـ
 کمزن و قلّاش و مست و رند و دردي خوار بـاش 

 )257(دیوان سنایی:                                     
داند از ایـن روسـت کـه     نفسانیات را بزرگ ترین حجاب براي وصول انسان به حق و حقیقت میشوریده غزنه، نفس و 

 خواند: ها را به مرگ ارادي و مردن پیش از مرگ براي کسب عمر ابدي و زندگی جاوید و راستین فرا می انسان
 زنـدگی خـواهی   بمیر اي دوست پیش از مـرگ اگـر مـی   

ــا      ــد ی ــر اب ــا عم ــه ت ــته ک ــو کش ــق ش ــغ عش ــه تی  بیب
 

 که ادریس از چنین مردن بهشتی گشـت پـیش از مـا    
 کـه از شمشــیر بــویحیی نشـان ندهــد کــس از احیــا  

 )       52(دیوان سنایی:                                    
گوید باید اول عاشق عشق الهی باشی تا بتوانی عیاروار مصاف هستی و نیستی را در هـم بریـزي و از سـر     درواقع او می

 گذارد. اش می تمناي دل و جانت برخیزي؛ چه کسی که جویاي عشق الهی است، مشتاقانه پا بر سر هستی
ــد     ــق آی ــدان عش ــه در می ــالم ک ــت در ع ــار آنس  عی

 
 مصاف هستی و نیستی همـه بـر هـم زدن گیـرد     

 )126(دیوان سنایی:                              
 

 هر که شد مشـتاق او یکبـارگی آواره شـد   
ــرد  ــوز  م ــد مردس ــاز و درد بای ــد پاکب  بای

 

 هر که شـد جویـاي او در جـان و دل منـزل نکـرد      
 نخواهـد کـرد مـرد    کاین نگـارین روي عاشـق مـی   
 )125(دیوان سنایی:                                       

 
 ـ عشق و لوازم آن6ـ4
رند سنایی  شیفته  طلبد. قدرتمندي عشق را میاست و این فضاي قلندرانه است که « باب رندي«شاه کلید اصلی « عشق«

و شیداي معشوق خراباتی است و بواسطه این عشق مقدس از منویات نفسانی فراتر رفته و از خود رهـایی یافتـه اسـت.    
 وي راه نجات را جان عشق انگیز می داند که آتش در همه اسباب عالم می زند.

 هــر چــه اســباب اســت آتــش در زن و خــرّم نشــین 
ــد ــردوس را   زاهـ ــت فـ ــر نزهـ ــلحان مـ  ان و مصـ

 

ــتاخیز را   ــه روز رســ ــتی بــ  رنــــدي و ناداشــ
 ویــن گــروه الابــالی جــان عشــق انگیــز را      

 )       26(دیوان سنایی:                                  
نظام « به« نظام زهد« اندیشه مالمتی براي سنایی نوعی اعتراض نسبت به ریاکاران روزگارش است، پس براي اعتراض به

 نماید. بیباکانه خود را عاشق معرفی می» رند«آورد و  روي می« عشق
ــق   تسبیح و دین و صومعه آمد نظام زهد ــام عشـ ــد نظـ ــده آمـ ــر و میکـ ــار و کفـ  زنّـ

 )274(دیوان سنایی:                                 
دار بی بند و باري بسیار و الابالی گـري و  از رهگذر روي آوردن او به این نظام است که قلندریات سنایی در ظاهر نمو«

(داریوش صـبور:  « گذرد. تظاهر به میخوارگی و بی خودي و بی اعتنایی به رویدادها و مسایلی است که پیرامون آدمی می
1370 ،205( 

 کجا اصلی بود کاري که من سـازم بـه قرّایـی   
 مده پندم که در طالع مرا عشق است و قلّاشی

 

 قلّاشــی سرشتســتند بنیــادم  کــه از رنــدي و   
 کجا سودم کند پندت بدین طـالع کـه مـن زادم   

 )288(دیوان سنایی:                                  
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داند و بـدین   دهد و آن را برتر از هر نظامی دیگر می درواقع شوریده غزنه عشق و لوازم آن را در برابر نظام زهد قرار می

توبیخ و تحقیر مقدسات شرعی در شعر سنایی «برد. در واقع زاهدان مدعی را به زیر سوال میترتیب رندانه نظام ریاکارانه 
 )191: 1378(زرقانی، » نه به معناي مبارزه با حقیقت شرع بلکه در حکم مبارزه با ریا و ریاکاري است.

 

رند عاشق که بارزترین خصوصیت ذاتی وي شکستن تابوها و ضدیت با تمام مظاهر دینی است، خرمن توبه را به باد     
می دهد و جان را شبانگاه و بامداد به جام می (حقیقت) می سپارد تا شاید در آن مسـتی، دري از معرفـت بـه روي وي    

ي چون حافظ که خود از ادامه دهندگان راه سـنایی اسـت،   در  شعر فرد» رند«گشوده گردد. همین خصوصیت و ویژگی 
عطار، بیا ن قلندرانـه همـین ویژگـی رنـد     « شیخ صنعان«توان ادعا کرد که تمام داستان  یابد و به حق می نمود بیشتري می

 سنایی است. 

خواند تا راه راست و حقیقت توحید را دریابند. اما ورود بـه   ها را به عشق می از این روست که وي در هر فرصتی انسان
است که هر کس را بدان راه نیست. از نظر شوریده غزنه، اولین خصوصیت الزم براي ورود ساحت عشق داراي لوازمی 

 توان به حقیقت الهی دست یافت. و مستی است چه در گرو همین مستی است که می به ساحت عشق، می
 مســـتی و دیـــوانگی و عاشـــقی را جمـــع کـــن    

 
 هــر ســه را بــر دار کــن وز کــوي معنــی دار زن 

 )374(دیوان سنایی:                          
هاي نا آشنا و بیگانه با وادي عشق نیست چه این راه، راه خاصان  شایسته انسان عشق الهی است و این می مست می» رند«

از زمان ورود عشق به عنوان یک عنصر ساده در حوزه تصوف، «حق است. در حقیقت مستی را باید الزمه عشق دانست.
توان ادعا کرد سنایی در عرفان عاشقانه  مستی و عشق و در مقابل آن هوشیاري و عقل ادامه داشت. به طور کلی می بحث

 )174: 1378(زرقانی، » خود معتقد است که باید راه عشق را با مستی طی کرد؛ باور سکریون.
 عشـق را پـدرام نیسـت    ده که جز می ساقیا می

 رمـان عشق در ظاهر حـرام اسـت از پـی نامح   
 تـــا نیفتـــد بـــر امیـــد عشـــق در دام هـــوي

 

ــت     ــام نیس ــه ای ــت اندیش ــم را طاق ــن دل  وی
 زانکــه هــر بیگانــه شایســته ایــن نــام نیســت 
 کاین ره خاصست اندر وي مجال عام نیسـت 

 )88(دیوان سنایی:                               
کند و معتقد اسـت   به کرّات بدان اشاره میجدال عقل و عشق از مباحث عمده اي است که حکیم غزنوي در قلندریاتش 

گزینـد تـا محـرم درگـاه      که عقل محدود بشري، توانایی درك حقیقت را ندارد. از این رو رند عاشقی و دیوانگی را برمی
 داند. عشق شود و عقل را تنها شایسته دار زدن می

ــدروار زن   اي ســـنایی دم دریـــن عـــالم قلنـ
ــه در مســجد   ــا حلق ــا کــی از تردامنیه ــیت  زن

 از بـــراي آبـــروي عاشـــقان بـــر دار عشـــق

ــوي دار زن    ــناکان دع ــم هوس ــاك در چش  خ
ــار زن  ــدي در خم ــر، یکچن ــردان گی  خــوي م
ــش انــدر دار زن     ــرآر و آت ــا را ب ــل رعن  عق

 عشق و شراب و یار و خرابـات و کـافري  
ــات راه یافــت  ــه ســوي خراب  از راه کــج ب

 

 فت شد از همـه انـدهان بـري   هر کس که یا 
 کفــرش همــه هــدي شــد و توحیــد کــافري

 )493(دیوان سنایی:                           

ــاقیا زود دادم ــده ســـــــ ــاده بـــــــ  ز بـــــــ
ــا    ــیم آنجـــ ــی بـــ ــدم همـــ ــآتش فکنـــ  بـــ
 مـــــــرا توبـــــــه و پارســـــــایی نســـــــازد

 

 ن توبــــه بــــر بــــاد دادمکــــه مــــن خــــرم 
ــادم    ــش فتـ ــدر آتـ ــق انـ ــا ز عشـ ــن اینجـ  مـ
ــدادم   ــد و بامــــ ــی بایــــ ــبانگاه مــــ  شــــ

 )361همان: (                                      
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 )538(دیوان سنایی:                               
ل مختصر و تـدبیر انـدیش مـورد تحقیـر و     در شعر سنایی هر کجا عقل و عشق در برابر هم قرار گرفته اند، بی شبهه عق

نشیند که این مسأله به علت تفاوت بنیادین کارکرد عقـل و عشـق    انکار قرار گرفته و عشق بر صدر عزّت و سربلندي می
است. از نظر حکیم غزنوي، عاشقی کار فرزانه نیست چرا که عقل اهل تدبیر است و جز تدبیر کـاري نـدارد در حالیکـه    

 تواند در راه عشق سودمند باشد. ی باك و بی پروا است و عقل و تدبیر نمیعشق، عیار، ب
 عقل بافنـده اسـت منشـان عقـل را بـر تخـت عشـق       

 
ــواله را    ــمان جـ ــه ریسـ ــاق را بـ ــمان عشـ  آسـ

 )32 -31(دیوان سنایی:                         
 ناشده بی عقـل و جـان و دل در ایـن ره کـی شـوي     

 
ــت و      ــا ب ــقی ب ــاه عش ــرم درگ ــرد مح ــار گ  زنّ

 )125(دیوان سنایی:                               
 

 )2و مستی( ـ می7ـ4
وي روح گشا و جام او نمایـانگر   و جام وي از نوع عادي نیست ؛ می سنایی در عین مستی هوشیار و زیرك است چه می

اسـت کـه سـنایی مـدام در     هاسـت و بـراین اسـاس     راه حقیقی طریقت است و این مستی درواقع سرآمد همه هوشیاري
 خرابات در شرب مدام است.

ــن   ــنج کـ ــنایی گـ ــام اي سـ ــام را نـ  جـ
 ایـــن دل و جـــان طبیعـــت ســــنج را    

 

ــن   ــج کـــ ــی رنـــ  راح در ده روح را بـــ
ــی  ــان از مـ ــن   یکزمـ ــنج کـ ــت سـ  طریقـ

 )385(دیوان سنایی:                          
سـازد و   رند، راه رسیدن به مقام وجود و منزل کشف را همـوار مـی   می و جام رند خراباتی مقام واالیی دارد چه جام می

 کند.  آشکارا بیان می اینست که سنایی، قلندروار تمایل خود را بدین می
ــوي    ــال مگ ــل و ق ــم قی ــور و عل ــی خ  م

ــف   ــزل کشــ ــود و منــ ــام وجــ  در مقــ
 

ــت   ــی نیسـ ــاین ســـخن مالیـ ــو کـ  واي تـ
 ونی و چنــــدي و چرایــــی نیســــتچــــ

 )91(دیوان سنایی:                           
 
 ـ واال مقامی و شایسته رهبري بودن8ـ4

نیل به «، «عشق و اخالص«، «ناچیز شمردن دنیا«، «ترك دنیا و رهبانیت« ، «خوف و تعبد«اگر عناصر اصلی تصوف را،    
گردد و  رنـد بـه مـدد     د سنایی تبدیل به یک فلسفه عمیق و مشربی وسیع میو ... بدانیم، این مطالب در رن« مقام فی اهللا

عشق الهی، نه تنها به این مسائل توجه دارد بلکه به مرحله یقین رسیده و وجود او نشان بی نشانی است. در این مقام رند 
 قرار گیرد. تواند پیر سالک راه حق گردد و خود می سنایی به عنوان مرد حق و ولی صوفیه نمایان می

ــردد    ــان گ ــی عی ــرو بعض ــی ب ــار قلّاش ــز ک ــی ک  کس
 نشانی  باشد آن کس را در آن دیـده کـه هـر سـاعت    

 

ــردد    ــان گ ــین او گم ــردد، یق ــین گ ــان او یق  گم
ــردد      ــان گ ــان او نش ــانی را نش ــی نش ــان ب  نش

 )      109(دیوان سنایی:                                  
رند که قّلاش وار به چنین مقامی رسیده، با کسی که دل در خیر و شر بسته قابل مقایسه نیست.کسی که حقیقـت در       

 پیش چشم او عیان است کی دل در خبر و معنی می بندد.
ــدد   ــه کمــر بن ــه بتخان ــران ب ــدر صــف گب  برابر کی بود با آن کـه دل در خیـر و شـر بنـدد      کســی کان
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 ز دي هرگـــز نیـــارد یـــاد و از فـــردا نـــدارد غـــم 

ــر    ــد خب ــان یاب ــو را عی ــی ک ــد کس ــال آی ــیش مج  پ
 

ــدد   ــر بن ــدر ماحض ــد و ان ــب نق ــدر دلفری  دل ان
 چو خلوت با عیان سازد کجـا دل در خبـر بنـدد   

 )110(همان:                                           
برخواسته و تنها مقصود وي عشقی الهـی اسـت و   رند که در پرتو عشق و مستی در خرابات، قالش وار از سر دو جهان 

دهـد.   ها و فضایلی است که او را در حد رهبر و ولی قرار مـی  دهد، داراي شایستگی حتی معراج وي در خرابات رخ می
 چنین کسی را باید همچون خرد در جان نشاند و اگر کسی خواهان رسیدن به حقیقت الهی است باید از رند تبعیت کند.

ــاه را خــ  ــاه را   ش ــو درگ ــاك ش ــی خ ــه بین  واهی ک
ــوي را     ــر ج ــین دزدان افس ــر نش ــر س ــه ب ــون کل  چ

 

 زآبــــرو  آبــــی بــــزن درگــــاه شاهنشــــاه را 
 چون خرد در جان نشـان رنـدان لشـکر گـاه را     

 )32-31(دیوان سنایی:                               
 
 گیري ـ نتیجه5

یـابیم ولـی بسـامد ایـن کلمـه در آثـار ایـن         هرچند در متون نظم و نثر پیش از سنایی اثري از رند و قلندر خراباتی مـی 
تـوان سـنائی را نخسـتین خـالق رنـد و       نویسندگان چندان نیست که بتوان نظر خاصی راجع به رند در آثارشان داد و می

شـمرد و از ایـن    صوصیات خاصی براي وي در شعرش برمیمکتب رندي دانست که با توجه به زمانه و عصر خویش خ
 کشد.     لحاظ رند خراباتی، بار مسؤولیتی در دیوان حکیم غزنه به دوش می

در هیاهوي دورنگی و دروغ و میدان داري ابتذال و خرافه آن گاه که ایمان به نادرستی و نفاق همانند بیماري مسـري در  
گسترد، حکیم غزنـوي نخسـتین    فریب سلطه هولناك خود را بر عرصه عصر سنایی می دوید و ریا و تمام اندام جامعه می

دید و در نتیجه در شعرش به مقابله و استهزاء  ها می ها و ریاکاري هاي همه خام اندیشی رسالت خویش را فروریختن پایه
آفرینـد   ش رند خراباتی را مـی نمادهاي تقدس یافته در ذهن و فرهنگ عصر خویش ایستاد. براین اساس وي در قلندریات

که نه تنها داراي خصوصیات خاص خویش است بلکه به عنوان نماد و سمبل آزاداندیشی در ادبیات نطم و نثـر پـس از   
یابند، یعنی این مصطلحات  گذارد.عناوین و مصطلحات در دیوان سنایی جنبه سمبلیک می سنایی تأثیري شگرف برجا می

باشند مثالٌ رند در پشت ظاهر سـاده   تر و مفاهیمی متعالی تر از مفاهیم متداول و لغوي آنها میعموماٌ مظاهر افکار عمیق 
یابـد و او   خود، دریایی بیکران نهفته دارد. اندیشه رند در واالترین حد تفکر انسانی و اجتماعی در دیوان سنایی نمود می

حکیم غزنوي در باب رند، نشان از شوریدگی و بی بـاکی و  شکنی دارد.نظر  واالتر از اندیشه متصوفه و مالمتیه، قصد بت
دلیري و پاکبازي و دلدادگی انسانی وارسته دارد و بیانگر نظر عمیق وي درباره آفرینش و جهان و فلسفه حیات و وظیفه 

چنـان   هاي سنایی از رند رسالتی را بر دوش داشته است که در طول تاریخ ادب فارسی تا بـه امـروز   انسان است.ستایش
توان گفت یکی از ارکان مهم موضوع شعر فارسی نقد رندانه اوضاع زمانه در شعر  تأثیر عمیقی به جا گذاشته است که می

درواقع از سنایی « مکتب رندي«است که ما این تأثیر را در شعر بزرگانی چون عطار و حافظ و ... به خوبی شاهد هستیم.
ابد ولی در هر حال باید حکیم غزنه را بانی اندیشه رند خراباتی دانستچه درواقع ی شود و در شعر حافظ اعتال می آغاز می

هاي شخصی وي بعینـه   نویسندگان و شاعران پس از وي نه تنها اندیشه رند را از مکتب سنایی آموختند بلکه حتی سمبل
 مورد تقلید قرار گرفت که این امر بیانگر عمق اندیشه سنایی در باب رندي است.

    
 پی نوشت
 این اصطالح از کتاب مکتب حافظ نوشته منوچهر مرتضوي گرفته شده است. .１
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