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 زهرا بهرامیان
 دانشجوي دورة دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري 

 چکیده
و تأثیر زیادي در ادب   اي از مالمتیه است که برخی از امور منافی شرع را براي قهر نفس روا داشته قلندریه شعبه     

 اي مرحله وارد گاه آمیزد؛ آن یتصوف درم با يا نقطه در و شده آغاز زهد با اسالمی و ایرانی عرفان اند. پارسی برجا گذاشته
 شده شروع سنایی از فارسی عرفانی شعر در قلندري افکار تأثیر. نامند می قلندري ادبیات را ادبیاتش از نوعی که شود می
 مولوي، ،عطّار سنایی، چون شاعرانی بیشتر توجه در قلندریهطریقۀ  افکار مسلّماً. رسد می تکامل اعالي حد به حافظ در و

 بود شاعران این عصر در زیرا است؛ بوده مؤثّر شاعرانه، مضامین و عرفانی ارائۀ مفاهیم قلندریات براي به حافظ و عراقی
گویند  و عشق سخن میگرفت. سرایندگان قلندریات از تمایلشان به قلندري، مستی و شور  شکل تدریج به این طریقه که

گیرند. در قلندریات، واژگانی چون: زهد، تسبیح، خرقه، سجاده، مسجد، خانقاه، مدرسه،  و بر عالمان و اهل زهد خرده می
بچه و ... کاربرد  هایی چون: می، میکده، دیر مغان، مغ، مغ شوند و در مقابل، واژهصوفی، فقیه و ... به سخره گرفته می

 فراوان دارند. 
 اي بررسی نمایند.نگارندگان این مقاله برآنند که این نوع خاص از ادبیات را در غزلیات عطّار و حافظ به صورت مقایسه 

 .  قلندر، قلندریه، شعر قلندري، عّطار، حافظهاي کلیدي:  واژه

 
 مقدمه -1

ري و اجتماعی تأثیرپذیري از پذیري از قرآن و سنّت و در برخی امور ظاهتصوف در فرهنگ اسالمی با تأثیر     
هاي بسیاري پیدا کرد و راهبان مسیحی ابتدا از زهد سادة اسالمی شروع شد و در طول تاریخ حیات خود، دگرگونی

ها و شعبۀ کّلی افزایش یافت. عوامل زیادي در ایجاد این گروه 80هایی تقسیم گردید؛ تا جایی که به بیش از به شاخه
هاي متفاوت و گاه نادرست از آیات قرآن و سخنان و تردید دریافتها نقش داشت که بیربها و مشتفاوت اندیشه

 رود. ها به شمار میترین آنسیرة رسول اکرم (ص) از مهم
ها و گیري از نعمتخود در بهرهگیري برهاي اصلی تصوف در سیر و سلوك، مبارزه با نفس و سختیکی از بنیان     
است. در این میان برخی از صوفیه بیش از دیگران در این کار افراط نموده، در مبارزه با نفس و هاي دنیوي لذّت

سورة  54بخش این تفکّر، بیش از همه، آیۀ هاي حالل دنیوي از سنّت رسول خدا فاصله گرفتند. الهاماستفاده از نعمت
که بسیار  -چند که مصاحبت با راهبان مسیحیآلئمٍ. هر مۀَلَو یخَافُونَ والَ مائده بود که در صفات مؤمنان می فرماید:
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تأثیر نبود. گري این گروه بی در افراطی -پیمودندگرفتند و در مبارزه با نفس راه افراط را میدنیا را برخود سخت می

ند. قلندریه، که اهللا فاصله گرفته بودند، در میان صوفیه به مالمتی شهره شداین گروه که تا حدي از سنّت رسول
رفتند که ضمن حفظ اصول اهل اي از مالمتیه به شمار میتر از مالمتیه بودند، در اصل شاخهتر و آزاداندیشآزادمنش

 قلندریه یا قلندران: «نویسد می قلندریه درمورد فروزانفر مرحوم هایی با آنان در اندیشه و عمل داشتند.مالمت، تفاوت
 در طایفه این. داشتند روا نفس قهر براي را شرع منافی امور و اند رفته جلوتر هم این از اند شده منشعب مالمتیه از

 شرع ظواهر به اعتنایی بی و پروایی بی نوعی ها آن در که شعرا اشعار در. گذاشتند جا به فراوان تأثیر فارسی ادب و شعر
 کلیسا ذکر یا و »بچه مغ« ،»پیرمغان« ،»پیر« ،»میکده« ،»می« اصطالحات. کند می منعکس را قلندران روش است، مشهود

 ریایی، طاعت بر گساري باده ترجیح و زهدفروشی و ریاکاري از انتقاد و واعظ مقابل در راهب و مسجد، برابر در
 .)742: 1384 فروزانفر،» (است یافته رسوخ فارسی شعر در قلندري و مالمتی روش از که است آثاري
ها امروز جزو میراث فکري قلندریه در شعر ونثر پارسی آثار ارزشمندي از خود به یادگار گذاشتند که اکثر آن     

روند، ولی از روند. در این میان، گروهی از عرفا و صوفیه که رسما جزو قلندریه به شمار نمیفرهنگ ما به شمار می
ثار منظوم و منثور خود، بخصوص در شعر و در قالب غزل، اشعار بهره نیستند، در آاندیشه و مشرب قلندران بی

اند، که عطّار و حافظ از جملۀ آنانند. نگارندگان در این مقاله برآنند که مضامین قلندري را در غزلیات زیبایی سروده
 ند. هاي اندیشۀ آنان را در این خصوص بازنمایها و ناهمانندياین دو شاعر بزرگ بکاوند و همانندي

 

 بیان مسأله -1-1
اي که با آن پیوند خورده است. مضامین  شود به گونه واژة قلندر، از اصطالحات کلیدي شعر عرفانی محسوب می

قلندري در شعر عرفانی به خصوص در حوزة غزل نمود بیشتري یافته و بعد از سنایی، عطّار این مفاهیم را به شعر وارد 
توان گفت در غزل او به  ، مضامین قلندري در شعر حافظ جلوة بیشتري یافته و می 8کرده است. در میان شاعران قرن 

که  نداین پرسش هست به در این پژوهش به دنبال پاسخچه گفته شد، نگارندگان  با توجه به آناوج خود رسیده است. 
قلندري مفاهیم هایی بین  شباهتو چه  ار و حافظ به صورت چه مضامینی نمود یافته است؟ه در شعر عطّقلندریۀ اندیش

یکسان بهره  اصطالحاتهاي قلندري از  در انعکاس اندیشه عطّار و حافظوجود دارد؟ و آیا  این دو شاعردر شعر 
  اند؟ جسته

اي را در مطالعۀ اشعار به ویژه غزلیات عطّار و حافظ پیش روي خواننده  تواند افق تازه ها می پاسخ به این پرسش
 هاي مربوط به آن، بیشتر آشنا شود. این اصطالح کلیدي و ویژگی بگشاید و با

 پیشینۀ پژوهش-1-2
هاي اندك و نسبتا مشابهی صورت گرفته که با تا کنون در حوزة اشعار قلندري در غزلیات عطّار و حافظ پژوهش

مقایسه و تحلیل  -1ارتند از: محتواي این مقاله تفاوت دارد . نگارندگان در جستجوي خود این مقاالت را یافتند که عب
هاي حافظ و فضولی، از محمد مهدي پور و لیال قربانیان، پژوهشنامۀ ادب غنایی مضامین رندانه و قلندرانۀ مغانه در غزل



 ۱۹۳۱/ بررسی مضامین قلندري در غزلیات عطّار و حافظ
 

بررسی مضامین مالمتی در  -2.  1392دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال یازدهم، شمارة بیست و یکم، پاییز و زمستان 
شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)، سال ر، مهدي ماحوزي و شهین قاسمی، فصلنامۀ تخصصی سبکهاي عطّاغزل

در فصلنامۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلّم » احمد گلی« -3.  392ششم، شمارة سوم، پاییز 
است که در بازنگري دیوان خاقانی و   تیجه رسیده(قلندریات خاقانی و حافظ) به این ن اي با عنوان  آذربایجان، در مقاله

را یکی از مظاهر تفکّر و شیوة شاعري وي یافت که » قلندري و رندي«توان  استقصاي مضامین اصلی و محوري او، می
عر هاي مالمتی در ش مالمتیه و بازتاب اندیشه«توان به مقالۀ  ها می از دیگر مقاله -4حافظ از او نیز متأثّر بوده است.

) اشاره کرد. 1385از منوچهر اکبري و علی نجفی در مجلّۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (» عرفانی
نویسندگان این مقاله پس از تحلیل افکار مالمتیان، نگاهی گذرا به اندیشۀ مالمتی در اشعار عطّار، عراقی و حافظ بحث را 

اشاره کرد که در مجلّۀ ارمغان، » مرتضی صرّاف«از » آیین قلندري«ها باید به مقالۀ  قالهاز دیگر م  -5اند.  به پایان رسانیده
صفحه ـ  7به چاپ رسیده است. این مقاله، بسیار موجز و مختصر ـ در حدود  8، شمارة 1350ماه  دورة چهلم، آبان

 باشد که تنها اشارة مختصري به روش و مسلک قلندران کرده است. می
 بحث -2

 ژة قلندر وا -2-1
شود. دکتر شفیعی کدکنی بر  نظر فراوانی در کتب و مقاالت مربوط دیده می و ریشۀ آن اختالف» قلندر«در مورد واژة 

اند و منسوب  در تمام استعماالت قدما به معنی محل است و آنان که اهل آن محل«آن است که قلندر نام شخص نیست. 
اندك این کلمه معنی مکان را از دست  دارند ... ولی از قرن هفتم به بعد اندك شهرت» قلندري«عنوان  جا هستند، به به آن

ها اطالق شده است. علّت این که در قرون بعد قلندر بر اشخاص اطالق شده و  داده و بر شخص مقیم در این گونه مکان
الیه  ست که غالباً کلمۀ قلندر مضافاند؛ این ا حتّی قلندر را ـ که مکان بوده است ـ به تدریج به قلندرخانه تبدیل کرده

هاي بعد،  یعنی رند منسوب به محلّ قلندر، ولی در دوره» رند قلندر«اند  قرار گرفته است و گفته» رند«بعضی کلمات مانند 
اندك این صفت را به  جا، اندك الیه. از همین اند که قلندر صفت است نه مضاف خوانندگان این عبارت چنین فرض کرده

چنان رواج داشته است. سعدي هم در گلستان و هم در بوستان،  اند. تا عصر سعدي این قاعده هم کار برده قالل بهاست
 ).307: 1386کدکنی،  (شفیعی» کار برده است جا، قلندري را به معنی شخص و قلندر را به معنی مکان به همه

 اندیشه و رفتار قلندریه -2-2
-اي از مالمتیه به شمار میمالمتیه اشتراکات زیادي دارند، چرا که در اصل، شعبه و شاخهقلندریه در اندیشه و نظر با 

هایی در نگرش و رفتار آنان پیدا شد که ایشان را از اصل خود تا حدي متمایز کرد، تا جایی روند، ولی به تدریج تفاوت
-از نظر نگرش و روش در میان صوفیه به حساب میاي مستقل توان گفت که قلندریه فرقهکه امروز با اندکی تسامح می

از جمله ممیزات قلندریه که براي تخریب عادات و پشت پا زدن به قیود اجتماعی و برانگیختن مالمت عامۀ مردم «آیند. 
اي  بود، چارضرب نام داشت که عبارت بود از: تراشیدن موي ریش و سبیل و ابرو و سر که هر ضرب آن را نشانه

 انستند.د می
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 کندن از دوستی دنیا و دل به حق بستن. ضرب اول، تراشیدن سر؛ آن به معنی دل 

 دل ز مهر دنیوي کردن جدا                       ضرب اول سر بود اي مقتدا
 ضرب دوم، تراشیدن ابرو؛ مفهوم آن برانداختن حجاب غیر و دل از غیر برداشتن.

 دل ز غیر مهر حق پرداختن                          معنی ابرو حجاب انداختن
 ضرب سوم، تراشیدن سبیل؛ معنی آن دور کردن کبر و بخل و مایی و منی.

 کبر و بخل از خویشتن پرّیدنیست پس سبیل انداختن دانی که چیست؟            
 ضرب چهارم، تراشیدن ریش و معنی آن خاکساري و تواضع نزد مردم است.

 »چون خاك راه نزد مردم باش هم                          اهل صفا از تراش ریش اي
 ).294 -267: 1374عابدینی،  (میر

توجهی  سکوت، گرسنگی، صبر و تحمل در برابر آزار دیگران، بی نشینی،   گزینی، زاویه از دیگر صفات قلندري، خلوت
خلق، گریز از مردم، تحمل سختی و خواري و ... است. اعتنایی به رد و قبول مردم، مدح و قدح  به جهان و خلق، بی

ها صاف کنند و ریا را از دل بزدایند.  کوشیدند تا درون را از آلودگی توجهی به طاعات و عبادات ظاهري می قلندریه با بی
ند. نام را در ننگ داد که با منطق دنیاي ما سازگاري ندارد انجام می» خالف آمد عادت«ها این اعمال را به قول حافظ  آن
» عیار«، »قلندر«هاي  کشیدند. باباطاهر، احمد غزّالی، عراقی و حافظ، مکرّر به واژه جستند و بار بدنامی را به دوش می می
 اند. اشاره کرده» مالمت«و 

د گفته شد، ضرورت انجام چنین پژوهشی در مور» قلندریه«و » قلندر«با توجه به پیشینۀ مختصري که راجع به 
غزلیات عطّار به عنوان کسی که این اصطالح را بعد از سنایی به عرصۀ غزل وارد نمود و حافظ که آن را در اشعارش به 

 شود.اوج رسانید، بیش از پیش آشکار می

 قلندري هاي غزل سیر و پیدایش -2-3
 و نیازي بی بالشرط، خدمت و محبت مدارا، و تسامح مانند اصولی طرح و انسانی عواطف بر تکیه با عرفانی شعر
 که شعر نوع این. کند می دعوت حق آستان برسرنهادن  و کمال سوي به را او انسان، وجودي ارزش یادآوري با آزادگی
 او به زمانههاي   رنج برابر در و خواند یفرام برتر عالم این به را نومید انسان یابد، می جریان عرفانی اندیشۀ مدار در عموماً

 .است پیشگام ییسنا کند، می هدیه فارسی فرهنگ و زبان به راها  شعر ترین ناب که قلمرو این در. دهد می امید و دلگرمی
 گاه آن و گیرد می نیرو و آمیزد یتصوف درم با که رسد می يا نقطه به و شود می آغاز زهد با اسالمی و ایرانی عرفان

 عرفانیهاي   غزل در را قلندري شعر باب سنایی. نامند می قلندري ادبیات را ادبیاتش از نوعی که شود می مراحلی وارد
حوزة  در ظاهراً و است داشته وجود پراکنده طور به سنایی از قبل فارسی شعر در قلندري مضامین که گفت ید. باگشود
 نظر به که شود می یافت قلندري مفاهیم نیزعطّار  جمله از سنایی از بعد شاعرانهاي   غزل. در است مبتکر سنایی غزل،

 .است بوده سنایی از متأثّر رسد می
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 قرن شاعران میان در. شود می نیز دیده خاقانی انوري و مانند عارف، غیر شاعران شعر درحتّی  قلندري مضامین
اما  سرودند، می قلندري غزل نیز حافظ از بعد شاعران. دارد را نمود بیشترین حافظهاي   غزل در مضامین این هشتم،

 .کردند می تقلید خود پیشین شاعرانة شیو از بیشترها  آن زیرا نداشت؛ راعطّار  و سناییقلندریات  ارزشها  قلندریات آن
 افکار تأثیر که گفت توان می خالصه طور به. یافت توان می یشب و  کم را معانی این نیز بعد ادوار شاعران شعر در

 . است رسیده تکامل اعالي حد به حافظ در و شده شروع سنایی از فارسی عرفانی شعر در قلندري
 از برخی به او واکنش نتیجه در و شاعر شک محصول فارسی غزل در قلندري افکار گفت که توان می این، بر عالوه

 انگاشته هیچ به قانونی و قاعده هر قلندريهاي   غزل در رو آن از. است بوده مذهبیحتّی  و عرفانی خشک قوانین
گویند و بر عالمان و اهل زهد  سرایندگان قلندریات از تمایلشان به قلندري، مستی و شور و عشق سخن می .شود می

گیرند. در قلندریات، واژگانی چون: زهد، تسبیح، خرقه، سجاده، مسجد، خانقاه، مدرسه، صوفی، فقیه و ... به  خرده می
 شود. سخره گرفته می

 قلندري شعراي ه  ویژگی -2-4

 فرم -2-4-1
 برخی. شود می دیده قلندري مضامین نیز دیگرهاي   قالب در غزل از غیر بهاما  است؛ غزل قلندري شعر در رایج قالب

 .است شده داده یزقلندریات ن عنوانها  آن به که است قلندري ة مفاهیم   دربردارند سنایی کوتاه قصاید از
 یعنی ؛عطّار مجموعۀ رباعیات در. داراست او قلندري غزلیات کهبردارد در  را مضامینی نیزعطّار  رباعیات از برخی

 .است شده خوانده خمریات وقلندریات  نام به فصل یک نامه، مختار
 زبان -2-4-2

 در شوقی و شور باعث اوزان همین کدکنی معتقد است: وجود پرتحرّکند. شفیعی اوزان داراي اغلب قلندريهاي   غزل
هاي   غزل از راها  آن که شود می سبب همین و بخشد می اي ویژه هیجان و گرمیها  آن به که شود می اشعار گونه این

 نوع این زیاد بسیار پیوند است. ترچشمگیر موالنا وعطّار  مورد در قلندري غزل ویژگی این. بدانیم ممتاز عاشقانۀ معمول،
کدکنی،  شفیعی(است  شده می سروده خویشی بی و سماع حال در غالباّ اشعار این که باشد این براي شاید موسیقی، با غزل

1385: 393-395.( 
 بالغت -2-4-3

 است. کمتر بدیعی صنایع و است. در این نوع شعر، صورخیال قلندري غزلهاي   ویژگی از یکی پیرایگی بی و سادگی
 میان این در؛ اما خواند معناگرا شاعران توان می بودند،گرا  صورت که اي حرفه شاعران مقابل در را صوفی شاعران اصوالً

 اند. داده می اهمیت دو هر معنا و صورت به که اند کسانی مانند حافظ بوده همواره
 محتوا -2-4-4

 چه آن گفت توان می آن به توجه با که است کرده ارائه تعریفیقلندریات  از »الفنون اصطالحات کشّاف« در تهانوي
 مباالت ترك و آرد عادت و عرف مخالف شعر در شاعر نزد قلندریات« .است محتوا کند، می جدا آن غیر از راقلندریات 
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 مخالفت را شریعت ظاهر بل. کند عار تقوي و صالح اهل اوصاف از و نماید اقدام آن بر شاید، احتراز آن از هرچه. کند
 نیست، جامع هم چندان که تعریف، اینقلندریات). بنا بر : ذیل1967تهانوي، ( »انگارد ترقّی موجب و پندارد کمال از

 و منهیات ارتکاب در اغراق و دینی بی نوشی، باده رندي، وصف آن در که است غزلی قلندري غزل که گفت توان می
 مضامین که پذیرفت باید باشد، صادق قلندري غزل وصف در سخنی چنین اگر .است شده بیان زاهدان به کنایه و تعرّض

 :است زیر ترتیب به قلندري غزل هر مفاهیم و
 در نمونۀ آن. شود می یافت قلندريهاي   غزل در بیشتر که است اصولی از یکی پرستی می و نوشی باده به تظاهر -1
  شود. مشاهده می حافظ و مولوي ،هاي عطّار  غزل
 بسیار قلندريهاي   غزل در که است اصولی جمله از بدنام اماکن و قمارخانه میکده، خرابات، به رفتن به تظاهر -2
 شود. می دیده
 گفته اشعاري بهقلندریات  علّت، همین و به است زاهدان پر به نسبت کنایات وها  طعنه از قلندريهاي   غزل -3

 است. زهدیات برخالفها  آن مضامین که شود می
 زهد، توبه، خانقاه، مسجد، روزه، نماز، شود؛ می بیان تمسخر باتصوف  و شریعت مظاهر گاه قلندريهاي   غزل در -4

 با ستیزه غرضشان البتّه. اند تاختهها  آن به شعر نوع این سرایندگان که مظاهرند جملۀ این از خرقه و سجاده یح،تسب
 دور به ریایی که زهد توبه، روزه، نماز، عبادي اعمال چون که بفهمانند خود مخاطبان به خواهند می بلکه نیست، شریعت

 است. اعتبار همین به نیزتصوف  و شریعت مظاهر سایر و خانقاه و مسجد نکوهش واند  ارزش ضد اند، نیت خلوص از
 کعبه که کند می اعالم و کند می بازي مذهب با گبران و ترسایان آیین به پیوستن با همواره شاعر شعر، نوع این در -5

بچه  مغ و مغ موبد، قبیل از زردشت مذهب معمول در اصطالحات از مقصود بیان براي شاعران. است یکی او براي دیر و
 نیز مواقع برخی در. برند کار می ... به و دیر زنّار، کلیسا، مانند مسیحی دین در مستعمل الفاظ گاهی و کنند می استفاده

 شود. می مقیم خانه بت در و کند می پرستی بت به تظاهر شاعر
 دیده قلندريهاي   غزل در که است مضامینی جمله از هم اجتماعی قیود از شدن فارغ وننگ  نام و به اعتنایی بی -6

 شود. می
 براي که است هایی ارزش تمام به نسبت او پروایی بی و کافري به شاعر اعتراف غزل، نوع این اصول از دیگر یکی -7
 است. مقدس متّقی مسلمان یک

 شعر نوع این یندگان. سراشود می دیده قلندريهاي   غزل در که است اصولی دیگر از گري الابالی و رندي به تظاهر -8
 نامند. می قلندر یا رند را خود گاه و گویند می سخن قلندري و رندي به تمایلشان از

 غزل در که است هایی اندیشه دیگر از فسق و فساد به تظاهر مالمت، عادات، تخریب ریاکاران، و ریا از پرهیز -9
  .شود می یافت قلندري

 رعطّا تصوف -2-5



 ۱۹۳٥/ بررسی مضامین قلندري در غزلیات عطّار و حافظ
 

در میان صوفیه دو گرایش مطرح بوده، یکی مشرب صحو و هوشیاري، که سردمدار آن جنید بغدادي است  از گذشته
اصلی را تشکیل جنبان آن بایزید بسطامی است. به بیانی دیگر، پیروان تصوف دو شاخۀ و دیگر، سکر و مستی که سلسله

دهند؛ یکی پیروان تصوف عابدانه و دیگر، رهروان تصوف عاشقانه. پیروان تصوف عابدانه خود را تاحدي  محدود به می
کوشیدند که بر جادة شریعت سلوك کنند، ضمن این که از عشق و شور و مستی هم کردند و میحدود شریعت نبوي می

خودي را شعار پیشگی و شور و مستی وبیتصوف عاشقانه، رندي و قلندري و عاشقخیلی به دور نبودند، اما پیروان 
خود کرده بودند و در اندیشه و عمل از این روش پیروي می کردند. تصوف عطّار را می توان حد میانۀ این دو مشرب 

ی. البتّه نمک مالمت دانست؛ هم اهل رعایت حدود شریعت است و هم اهل عشق و شور و مستی و رندي و قلندرپیشگ
 به را خاطر که هرچیز از بیش عطّارتصوف  از«شود. رو مشاهده میو عشق و شور در آثار او بیش از سایر صوفیۀ میانه

 لباس زيدر  و یایددرن خرقۀ زهد به تا کرد می الزام او به گرایش این. بود اهل مالمت راه و ة قلندري   شیو کشید، می خود
در «) و 134: 1383کوب،  زرین(» نکند آشکار خلق بر را خود روحانی معامالت و زند نفسها  آن میان در خلق عوام

خلوت انزواي او در مسجد یا میخانه چیزي جز اندیشۀ خدا راه نداشت؛ خوف عاشقانه، رجاي عاشقانه و عبادت 
 ).38 ،(همان »عاشقانه

عاري از روي و ریا بود. سلوك ناشی از عشق و عاشقی و  تصوف عطّار یک نظام سلوکی و رفتاري شخصی، فردي و
 رسد. یابد و از درد به کمال می شود و در درد هم ادامه می درد بود. تصوف او از درد آغاز می

 سقوط شاهد. عطّار دهد می ترجیح پنهان بر کفر آشکار را کفر و است آمده تنگ به تزویر فروشی ودین شیوة از او
 زنند می خداپرستی از دم زبان، به جامگان پشمینه و پوشان خرقه صومعه، و مسجد و خانقاه در. است یاخالق هاي ارزش

 تا کنند می بازي خالیق با احساسات طلب، فرصت منافقان تقوا، بی مزوران که است شاهد او. ورزند می ریا باطن در ولی
 .برسند خود دنیوي حقیر مقاصد به

 ساختناز پی دیدار خلق، دلق و عصا                       نکو مذهبی است دلق و عصا را بسوز کین نه
 ).261:1380،(عطّار 

 کلمات میان در وي از پیش تا که قلندرانه است و صوفیانه ترکیبات از بزرگ اي گنجینه ،عطّار غزلیات تردید دیوان بی
 این از هرچه همعطّار  از پس و است نشده دیده حد این تا دیگر عارف شاعران و بزرگان از یک هیچ اشعار و مقاالت و

صوفیانۀ  ادب بر بزرگی حقّ او حیث این از و استعطّار  کار از رفته، به نوعی تکراريکار  به ترکیبی یا اصطالح مقوله،
 .دارد عرفانی

 عطّار آثار در قلندريهاي   اندیشه بازتاب -2-6

 عطّار آثار در ة قلندر   چهر -2-6-1
 رباعیات وها  غزل قلندري مرد«: است نوشته کدکنی شفیعی که طور همان و است قلندري شعر پیشوایان از عطّار

 از ما بودند، بنیان ننهاده را تصویري چنین اساسعطّار  و ییاگر سنا و است مغانۀ فارسی ادبیات لیریک قهرمان ،عطّار
عطّار  آثار قلندرِ که است معتقد ). او312: 1386(شفیعی کدکنی، » بودیم محروم امروز خواجۀ شیراز آور شگفت شعرهاي
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 هنوز را طایفه این افراد خراسان، درعطّار  وفات از ها بعد مدت تا که ندارم تردیدي« است؛ رفتهکار  به مکان معناي در

کار رفته  هاي مسّلم عطّار، لفظ قلندر و قالندر که به  در مثنوي .قلندر را ایشان اقامت و زندگی محل و اند گفته می قلندري
شویم، اما در  هاي عطّار به علّت فقدان نسخۀ انتقادي علمی با آشفتگی بسیار روبرو می  است در معنی مکان است. در غزل

 ،(همان» اً به معنی مکان استها به او و عصر او کمتر تردیدي وجود دارد کلمۀ قلندر دقیق رباعیات او که در انتساب آن
307.( 
 قلندري غزل و عطّار -2-7

عطّار  کالم در صوفیانه شعر. رسانید کمال حد به را آن و پرداخت عرفانیهاي   غزل ساخت به عطّارسنایی،  از بعد
 به را عرفانی غزلعطّار  سنایی، از بعد«: نویسد می صفا نبود. دکتر سنایی سخن در که آورد دست به اي تازه شور و سوز
 غزل هشتصد از بیش بزرگ دیوانی اوهاي   مجموعۀ غزل از و ساخت مقرون زیبایی و لطف نهایت با و رسانیده کمال
 و عادي: عنوان سه تحت توان می راعطّار  غزلیات«: نیز معتقد استفروزانفر  ). استاد359 ،2ج :1366صفا، (» آمد پدید

 و  خطّ و زلف وصف به شعرا اکثر مانند شیخ) معمولی و عادي( اول نوع در. ساخت مندرج قلندري عرفانی و معمولی،
 .است 346 غزلیات این عدد. کند می وصف را عادي معشوق و عشق که پیداست و پرداخته معشوق اعضاي سایر وخال 

این نوع به  .جمال وصف و عرفانی مسائل عینی شاهد به ارتباط و حقیقی عشق وصف بر مشتمل) عرفانی( دوم نوع
 این عدد یزلی درخور انکار نیست. لمشکلی است که انصراف شاعر از جمال حسی و توجه او به کمال معنوي و جمال 

 .است غزل 417 بر بالغ و بیشتر دیگر نوع دو از غزل نوع
 عمل و بدنامی تحصیل و ظاهر تخریب از قلندریه فکر اساس بر زیرا نامیدقلندریات  توان می را) قلندريسوم ( نوع

 بر و رود می کلیسا و میخانه به مسجد از شاعر که است غزلیات این در و شده سروده رسوم و عادات ضد بر کردن
 و شود می الابالی ترسا، پیري که است غزل یک در تنها و دهد می ترجیح نیکنامی بر را رسوایی و ورزد می عشق ترسایان

 کم نوع این عدد. است قلندرانه رفتاري خود نیز آن که نهد می خرابات به روي کلیسا از و گوید می مسیح آیین ترك به
 ).40: 1353، فر   (فروزان» کند نمی تجاوز غزل 71 از و است

ات هاي عرفانی است. عّطار مضامین عرفانی سنایی و روانی غزلی  ة تحول و تکامل سریع در غزل   غزل عطّار نشان دهند
 انوري را درهم آمیخت و مقدمات روشی را به وجود آورد که بعدها به وسیلۀ حافظ تکامل یافت و به اوج رسید.

هاي بارز غزل عطّار، سود جستن از رمز و سمبل و نقل داستان و روایت است که در قالب غزل،   از دیگر ویژگی
شعر عطّار بر «کوب معتقد است که  کایت و روایت. دکتر زرینباشد؛ مخصوصاً در نقل ح سابقه می سابقه یا حداقل کم بی

تکلّف است که به هیچ وجه اشارات و تلمیحات علمی و کالمی حدیقه را هم نداشت اما  خالف سنایی سخنی ساده و بی
هم گاه عطّار را مالمت  نظران عصر گه همین عاري بودن از تکلّف و صنعت شاعرانه که به سبب آن بعضی از صاحب

اي نه فقط بر اشعار صوفیانه بگشاید،  اند، درست همان هنري است که با آن عارف نیشابور توانسته است افق تازه کرده
اي فتح کند. در حقیقت به وسیلۀ عطّار بود که شعر از دنیاي محدود  بلکه حتّی براي تمام ادبیات ایران دنیاي ناشناخته



 ۱۹۳۷/ بررسی مضامین قلندري در غزلیات عطّار و حافظ
 

کوب،  زرین(» آمد و در فراخناي زندگی عامه و عقاید و احساسات مردم قدم نهاد ادبیات اهل دربار و اهل مدرسه بیرون
1385: 256.( 
 عطّار شعر در قلندري مضامین -2-8

 نوشی باده -2-8-1
 »کهنه کافر« را خود شود. عطّار می یافت قلندريهاي   غزل در که است مضمونی پرکاربردترین ینوش باده به تظاهر

 :کند می »یِ کهنهم« درخواست توبه شکستن از پس که نامد می
   بشکست توبه کهنه کافر کاین                    مسلمان يا  کهنه  میِ ده در

 )65:1384،(عطّار 
 :ندارد مردم قبول و رد به اعتنایی که خواند می قلندري رند و مالمتی مست را خود او

 یمقلندر رند مالمتیم مست           ما بیار که دردي قبول، و رد ز کی تا
 )508همان: ( 

 ...و قمارخانه و قلندر و یکدهمو  خرابات به رفتن -2-8-2
 کعبه و مسجد خانقاه، هم چون جامعۀ اسالمی در مقدس اماکن از که کند می تظاهر خودهاي   برخی غزل در عطّار

 ترجیح دروغین عابدان و زاهدان بر را بدنام و خراباتی رندان اوچراکه  شود؛ می میکده و خرابات راهی و گیرد می کناره
 دهد: می

    طامات به دعوت کنم را رندان که                     خرابات سوي شدم سحرگاهی
 )50:1384(عطّار

در مدتی کوتاه هرچه هست را بر سر  جا آنکند پس از رفتن به  بازار قلندر همان خرابات است که شاعر آرزو می
 قمار باخته و اهمیتی هم برایش ندارد:

  هست پس به یک ساعت ببازم هر چه                             سر به بازار قلندر درنهم
 )55همان: (  

 صوفیان و زاهدان به کنایه و تعریض -2-8-3
 :نزنند تقوي الف که خواهد می صوفیان از گرفته، انتقاد باد به هستند دروغین زهد داراي که را زاهدانی عطّار

   مفروش ورع مزن، تقوي الف پوش                           مرقّع صوفی اي آخر
 )194:1384،(عطّار 
 زاهد خلوت نشین را به یکی کوزة درد         اوفتان خیزان از خانه به بازار کشیم

 )504همان: (
 یابد: یک صوفی پرهیزگار نمیاو در میان اهل خانقاه 

  کو یک صوفی محقّق پرهیزگار  نشینان خانقاه                       اندر میان صفّه
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 )281همان: (

2-8-4-ف و شریعت مظاهر ردتصو 

 طیلسان و سجاده تسبیح، خرقه،-2-8-4-1
شود.  می نفی قلندري غزل در پیوسته که استتصوف  و شریعت مظاهر جمله از طیلسان و سجاده و تسبیح خرقه،

 :رود می زنّار و کلیسا دنبال به و است خون دلش ریایی طیلسان و خرقه از شاعر
 جویم همی کلیسا و زنار                             شد خون دلم طیلسان و خرقه از

 )256همان: (
 شکنیتوبه -2-8-4-2
 :کند می معرّفی پرست می و شکن توبه را خود او

 پرستم می پرستم، می ندارم ننگی  می ز من دستم      به ده  می اي جرعه شکستم توبه ساقیا
 )498:1384،(عطّار  

 شکند: اش را می توبه نامد که با می را کافري کهنه می و خود
    بشکست کاین کافر کهنه توبه               در ده میِ کهنه، اي مسلمان

 )65همان: (
 زهد -2-8-4-3

 فروشد: دم با خوردن باده می روح و خشک را در یکاو زهد سی سالۀ بی
 اگر در باده اندازد رخت عکس تجلّی را دم باده بفروشم         دم زهد سی ساله به یک به یک

 )46همان: (
 داند که از زهد ریایی عار دارد:و خودش را دردي خواري می

    من آن عطّار دردي خوار هستم ز زهد و نیک نامی عار دارم                 
 )208همان: (

 دین به اعتنایی بی -2-8-5

از نظر قلندران، قلندري مرتبه اي است فراتر از کفر و ایمان. یک قلندر واقعی شریعت و طریقت را درنوردیده و به 
القضات آمده  ن به یک رنگند و تفاوتی با هم ندارند. در تمهیدات عینجا دیگر کفر و ایماحقیقت رسیده است. در آن

 ).288:1377(همدانی،» در راه سالکان و در دین ایشان، چه فکر، چه دین، دین هر دو یکی باشد«است: 
 چون رسید این جایگه عطّار نه هست و نه نیست          کفر و ایمانش نماند و مؤمن و کافر بسوخت

 )18:1384(عطار، 
 :کنی سرپیچی او از نباید خواند یفرام کافري به را تو دلبر اگر که کند می توصیه شاعر

 سرکش نشوي تا هان شو، کافر که گفت ور شو             دلبر  می مست شو، قلندر و خَمار



 ۱۹۳۹/ بررسی مضامین قلندري در غزلیات عطّار و حافظ
 

 )192همان: (
 آورد: پیر عطّار هم براي نگار مست الیعقل به کفر روي می

 نه رویی ماند در دین و نه راهی ز راه افتاد و روي آورد در کفر               
 )322همان: (

 ریا از پرهیز -2-8-6
 :شود می دیده ابیاتش در او بیزاري این و است بیزار ریا و تزویر از عطّار

 خودپرست باشم پندار از کی تا             نماي خود باشم تزویر از کی تا
 )41:1384،(عطّار 

 کند: او بیزاري و نفرت خویش را از تزویر این گونه بیان می
   شو توبه کن زین هر سه و دیندار               چند از این ناموس و تزویر و نفاق

 )569همان: ( 
 
 ننگ و نام به اعتنایی بی -2-8-7

 :است یکسان او براي خلق ذمو  مدح و قبول و رد و دهد نمی اهمیتی ننگ و نام به عشق راه در شاعر
  غالم اي دشنام و مدح از است برتر              عشق مرد کار که شو ره عاشق

 )377همان: ( 
 

 قلندر پرواي نام وننگ ندارد؛ زیرا آن را که آتش عشق به جان درافتد، کجا پرواي نام و ننگ است:
 و ننگ آزاد شد، نیکست این بد نام ما  بس کم زنی استاد شد، بی خانه و بنیاد شد        از نام 

 )5همان: ( 
 
 فساد و فسق به تظاهر -2-8-8

 :نامد می پیرش استاد پیرو قمار، و فاسقی در را خود عطّار
    یمبهنجار مغی مغان دیر در استادیم                      پیرو قمار و فسق در

 )499همان: ( 
 

 نمی گویم که فاسق نیستم من                هر آن چیزي که می گویند هستم   
 )393همان: (
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 ترسایی آیین به گرویدن -2-8-9

 :کند می کلیسا و دیر آهنگ و بسته زنّارها  آن مانند و است درآمده ترسایان آیین به کند می تظاهر گاهی عطّار
 بربستم میان بر مغانه زنّار            بنشستم دیر به من تو عشق از

 ) 389:1384،(عطّار
 زنّار بستن رمز و نماد آمادة خدمت بودن در نزد معشوق است که شاعر حتّی این کار را نیز انجام داده است. 

 مغان آیین به گرویدن -2-8-10
شود با وجود این  تبلیغ مغان آیین به پیوستن ،عطّار ابیات از برخی در که است شده سبب دین، به نسبت اعتنایی بی

 :که در نظر عامۀ مردم کفر شمرده می شود
 چون مرد دین نبودم کیش مغان گزیدم          دین رفت و بر میان جز زنّار می نبینم

 )479(همان: 
 و از هر دو جهان، به جاي مسجد و مدرسه گوشۀ دیري را برگزیده است:

  یما زنّار چار کرده به بر درگرفته                     ایم گزیدهاز هر دو کون گوشۀ دیري 
 )482همان: (

 عادات تخریب -2-8-11
 :است آشکارعطّار  شعر در قلندريهاي   اندیشه از اجتماعی عادات و رسوم به توجهی بی

 ما درد فروش هر خراباتیم                نه عشوه فروش هر کراماتیم
 عاداتیم و رسم ز مقام کی ما کار          را ما نیست رسم و عادت با

 برخاست زما حدیث ما و من             زیرا که نه مرد این مقاماتیم 
 )474همان: (

 
 هاي قلندري در شعر حافظ  بازتاب اندیشه -2-9

 ة قلندر در شعر حافظ    چهر -2-9-1
 سابقۀ حافظ از پیش رند. آمیزد می هم در را دینی و عرفانی شدة ادبی، شناخته هاي نظام و زبانی ساختارهاي حافظ 

 بازي پاك و راستی و صدق و کرامت از و کشد برمی را او چندان حافظ اما است، ناخوشایند نامی ندارد؛ خوبی فرهنگی
 .شوند می حقیر برابرش در سلطان و مفتی و قاضی و شیخ که گوید می اش

 یرپ«ها شاعر به طور مثال از  آورد که در آن هاي دلکش وي را به یاد می  آن غزل هر کس اشعار حافظ را خوانده باشد
خود را گرو باده گذارده است  خرقۀبالد که  کند که بالدرنگ از مسجد به خرابات خرامیده و یا به خود می حکایت می »ما

گیرد و یا وصف  کند و زاهد را به باد استهزا می ین میرنگ یمشنود، سجاده را به  بچۀ باده فروش را می و یا پند مغان و مغ



 ۱۹٤۱/ بررسی مضامین قلندري در غزلیات عطّار و حافظ
 

ها قلندریات معتدلی  خواند. این یم فرا »یم«کند که چگونه ساقی مخمور شبانگاهان به بالینش آمده و او را به نوشیدن  می
 )87 -86: 1374هلموت، کند ( ۀ حیات و احساسی را که دراویش قلندر از حیات دارند منعکس میفلسفاست که 

پروایی و آزادمنشی و عدم التفات و  در اشعار خواجه حافظ نه فقط مکرّر نام قلندر و رندي و قلّاشی و مسلک بی«
شود که خواجه تمایل مخصوصی و توافق سلیقۀ  کار عوام وارد شده، بلکه از مجموع چنان استنباط می ها به اعتناي آن

 .)390: 1380(غنی، » استخاصی با این فرقه داشته 
ة رند بیشتر از قلندر استفاده کرده وگرنه     حافظ به دالیل موسیقیایی و هنري از واژ«کدکنی معتقد است که:  شفیعی  

اند، البتّه باید توجه داشت که در  به یکدیگر گره خورده قلندر ورند  اند. در شعر حافظ کار رفته این دو در یک معنی به
خوردگی به اوج کمال خود رسید و به عنوان  افتاد و از رهگذر سنایی و عطّار این گرهشعر سنایی این واقعۀ ادبی اتّفاق 

یک موتیف مرکزي و اساسی و نوعی عینیت، میان رند و قلندر در سنّت شعر فارسی به وجود آمد. بر روي هم به دالیل 
. ولی وقتی زاهدت و همواره در تقابل با کار گرفته اس را با بسامد بیشتري در شعر خود به رندموسیقیایی و هنري، حافظ، 

 ) 337-336 :1386ی، کدکن یعیشف( »گوید. خواهد این تقابل را چشمگیرتر کند از رندانِ قلندر سخن می که می
هرگز این حالت  و از راز درون پرده خبر دارد که باشد میمستی است که از حقایق آگاه  ،رند در دیدگاه خواجه شیراز

 نخواهد داد: به زاهد دست
 کاین حال نیست زاهد عالی مقام را     پرده ز رندان مست پرس   درون  راز

 )7:1380،(حافظ 
                                         تواند خودنمایی کند و شاه و سلطان در مقابل او گدایی بیش نیست:  حاکم و پادشاه نمی در عرصه و جوالنگاه رندان،
    نیست شاه مجال را رندان شطرنج عرصۀ            نماید بیدقی خواهیم راند تا چه بازي رخ 

 .)71همان: (
خبر، هرگز به دوست راه ندارد وکسی لیاقت پیمودن این  باشد و از عشق بی »منازپرورده تنع«حافظ کسی که  ۀبه گفت

 اي است: چنین افراد پاکباختهراه را دارد که اهل رنج کشیدن و بال دیدن باشد و عاشقی شیوه و روش 
 نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست              عاشقی شیوة رندان بالکش باشد   

 )159:1380(حافظ،
    د: راز مذهب رندان پیروي کباید  حافظ براي غلبه بر حرص و طمع و به زندان کردن شهوت و آز نظر از

 کردم زندان به حرص خرد فتواي به تا                ها پیروي مذهب رندان کردم  سال
  ) 319همان: ( 

توان سوگند یاد کرد و آن صفاي اندرون کلیدي براي گشایش  می او که به صفاي دل رسد و رند به مقامی می
  ؛گردد ها می گرفتاري

   دنبس در بسته به مفتاح دعا بگشای           زدگان  به صفاي دل رندان صبوحی
  ) 202همان: (
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در نهایت مشکالت  ،کند سوزاند و در حالی که آغازش آسان جلوه می جان را می ،عشق و رندي اختالطا حاصل ام
آورد: پاکباز پدید می ر سر راه رند عاشقبی خاص 

 تحصیل عشق و رندي آسان نمود اول                     آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل  
  ) 307همان: (

 لطف ازلی است و قسمتی است که از آغاز در لوح سرنوشتش ثبت شده است:  ،دگاه حافظرندي در دی
        دجا رفت از آن افزون نخواهد ش هر آن قسمت که آن             مرا روز ازل کاري به جز رندي نفرمودند 

  ) 165همان: (
کند و خدمت رندان دیگر را براي خود مقامی بس شگرف  معرفت افتخار می ةاي است که به میکد رهمیخوا ،رند

 رسانی با جان و دل بپردازد:  حیات به این بندگی و خدمت ۀکند که با افزایش عمر و ادام داند و آرزو می می
 کار دگر مجز از خدمت رندان نکن به           گر بود عمر و به میخانه رسم بار دگر

   )252همان: (  
 دارد: ندر پیشگاه رند جایگاهی  ،هر زهد و عبادت ریایی استظکه م ،صالح و تقوا و توبه

 رباب کجا ۀسماع وعظ کجا، نغم       چه نسبت است به رندي صالح و تقوي را 
  ) 2همان: (

 کند و در تقابل آنان خودي نشان می دهد:  لم میع و همین رند است که در مقابل زاهدان ریایی قد
 قت رندي و طرب کردن رندان پیداستو           جان بگذشت  نوبت زهدفروشان گران

 )20:1380(حافظ، 
کند و اگر کسی اهل صفاي دل  ، نفاق و زرق هرگز صفاي دل حاصل نمیاودشمن تزویر و ریاست و در پیشگاه  ،رند

 ود: از هم جداشدنی نخواهند ب باشد باید طریق رندي و عشق برگزیند که این دو
   طریق رندي و عشق اختیار خواهم کرد              نفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ 

  ) 135همان: (  
جا کند. او قادر است که  تواند جابه ف دارد و افسر شاهی را میقلندري است صاحب قدرت که توان دخل و تصرّ ،رند

نیازي از خلق و جا منظور استغنا و بی، که البتّه اینمافوق دارنداین افراد قدرت  قدرت را بگیرد و به کس دیگري بدهد.
 : پادشاهی در عالم معناست

    که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی                   بر در میکده رندان قلندر باشند 
 )488همان: ( 

 : کند یمس وجود را طال م و ها را اصالح کرده پستی ،در عین فقر کهگداصفتی کیمیاگر است  ،رند
که در گداصفتی کیمیاگري داند                    ت آن رند عافیت سوزم غالم هم 

  ) 177همان: (
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فهم  فکري و دوري از عوالم عشقبه سبب کوته آن را دارد که هرگز زاهد واالیی در عالم معنا رند در دید حافظ مقام
 رند گریزان است و تاب و قرار ندارد:  زاهد نیز در مقابلِ ،گریزد ز قاریان قرآن میچنان که دیو ا و درك نخواهد کرد و هم

 دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند           زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه شد 
  ) 193همان: (  

 مفهوم دنیایی و سیاسینیازي از خلق، به باید گفت که او به سبب صفاي درون و دوري از ریا و بی و در نهایت
 ل به کارش نیاید: مألک و مملکت نیست تدبیر و تبین  نیست و چون وابسته به کار م مصلحت

 که تدبیر و تامل بایدش کار ملک است آن       سوز را با مصلحت بینی چه کار  رند عالم
  ) 276همان: (

یعنی هم حاالت روحانی ؛ هم قلندر بود و هم اهل مالمتحافظ «اند که:  گونه بیان کرده تفاوت مالمتی و حافظ را این
پرداخت. مالمتی از ریاي خود محرز است ولی حافظ با ریاي دیگران و  داشت و هم به ستیز با سنن می خود را پنهان می

است  ی نسبت به آنان ندارد، بلکه مهذّب نفس خویشتنکج دهنمتصوفه سر جنگ دارد. مالمتی قصد عناد با دیگران و 
 )133 :1384(مرتضوي،  »ی دارد.کج دهنولی حافظ قصد استهزاء و عناد و 

ة    توان دریافت که بسیاري از مضامین اشعار خواجه، اصول عقاید و شیو با نگاه اجمالی به دیوان حافظ، به وضوح می 
وارسته است که نه تسلیم شیخان اندیش و عارفی  حافظ، رند پاکباز و آزاد«قلندران مالمتی را خاطر نشان ساخته است. 

نگرد. شیخ  اعتنایی می آورد؛ به همه چیز جز حقیقت و عشق به نظر بی یفرومشود، نه سر به قدرت ارباب زور  ریاکار می
دل.  اند. افسانۀ واعظان، دام تزویري است براي فریب آدمیان ساده و فقیه و مقرّب سلطان از دید او به سالوس و ریا آلوده

پیوندد. در روزگاري که شیخ  اي است براي فرار از قیود و حدودي که انسان را به خدا می افیون از دید او وسیله شراب و
). پشت پا زدن به آداب و عادات، 137: 1386کوب،  (زرین »کند خورد و مفت خواري می کند و سوگند دروغ می ریا می

یئت ظاهري و لباس و موضوعاتی از این قبیل در سراسر هشکل و اعتنایی به  مکتوم داشتن عبادات و تخریب عادات، بی
 زند.  دیوان خواجه موج می

 مضامین قلندري در دیوان حافظ -2-10

 خرقه -2-10-1
 »می«خواهد با  داند. گاه می بیند، لذا آن را مستوجب دریدن و سوختن می حافظ خرقۀ صوفیان را پر از سالوس می

نهد. او معتقد است که اگر شراب پاك نیست،  و میکده می گاه نیز این خرقه را در گرو، می  رنگ ریا را از آن پاك کند و
شوید و این قضاي حق است که سر از میخانه  گون، نه با آب می لعل »می«تر است. خرقه را با  ریاکاري از آن ناپاك

 بشوید: اش خرقهدرآورد و آلودگی ریا را از خود و 
 انداختتوان  ینمنصیبۀ  ازل از خود  شویم        لعل خرقه می کنون به آب می 

 )19:1380حافظ،( 
 داند که خرقۀ زهد و ریا را آتش زده و به رندي گراییده است. حافظ خود را به طنز، عارف سالک می
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 باشو سرحلقۀ رندان جهان  جهدي کن        در خرقه چو آتش زدي اي عارف سالک

 )272 همان:(
 نوشی باده -2-10-2
جویی و ریاستیزي و خروج از جرگۀ ریاکاران و  خواري و شاهدبازي و نظربازي نوعی مالمت اصرار حافظ بر شراب«

نوشی را براي درهم شکستن غرور و خودبینی  ). گاهی باده331 :1384پور نامداریان، ( »استة رندان    قرار گرفتن در زمر
 خواهد: و خودپرستی می

 خاك بر سر نفس نافرجام را        باده در ده چند از این باد غرور
 )8همان: (

 پرهیز از ریا -2-10-3
ـ که یکی از هاي قلندري پرهیز از ریاست. به نظر او سرزدن صد گناه پوشیده و پنهان   اندیشۀ اصلی حافظ در غزل

 ارند از عبادت ریاکارانه بهتر است:خوارگی است ـ از کسانی که ادعاي زهد و دیانت ند ها هم می آن
 کنندبهتر ز طاعتی که به روي و ریا          می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب

 )196:1380حافظ،(  
او از سالوس و زهد و تقواي دروغین دلگی و از اعماِل مدعیانِ صالح و تقوا، گریزان است؛ در مقابله با این زهد 

 صفا و صداقت رندان هویدا است: جا آنگوید که در  انه میو میخ ریایی، سخن از می 
 یعلمبر در میخانه برکشم  که آنبه          ز سالوس و طبل زیر گلیم گرفتدلم 

 )471همان: (
 تعریض و کنایه به زاهدان و صوفیان و واعظان -2-10-4

کند زیرا معتقد است ادعاي  ریایی میي است که به شیخ و صوفیِ وتاز تاختهاي همیشگی شعر حافظ،   مایه از درون
 زهد و عبادت ریاکارانه از گناه پیدا و پنهان ناخوشایند تر است:

 کنند روند آن کار دیگر می چون به خلوت می      کنند واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می
 )199همان: (  

 داند: خودپرستی را دام راه اهل سلوك میرند برخالف زاهد، اهل عجز و نیاز به درگاه معشوق است و 
 رفترند از ره نیاز به دارالسالم  زاهد غرور داشت سالمت نبرد راه         

 )84همان: (
دانند و بس؛ زاهد صاحب مقام را در این پرده راهی نیست: البتّه  راز درون پرده و اسرار نهانی را رندان پاکباز می

 تهکمیه استفاده کرده است.جا از استعارة حافظ در این 
 کاین حال نیست زاهد عالی مقام را راز درون پرده ز رندان مست پرس         

 )7همان: (
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 رفتن به خرابات و میخانه -2-10-5
 گردد تا در مستی زهد ریایی به هوش آید: شاعر از مسجد وعبادتگاه دلش گرفته است و راهی خرابات و میخانه می

 مدآمگر ز مستی زهد ریا به هوش       رود حافظ ه میزخانقاه به میخان
 )175همان: (

روند زیرا این  گوید: کسی نباید قلندران را مالمت کند که چرا از مسجد به خرابات میحافظ به زبان خود زاهدان می
 مقدر عهد ازل است:

 تادافاینم از عهد ازل حاصل فرجام         من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
 )111:1380حافظ،( 

 بی اعتنایی به نام و ننگ -2-10-6
کردند که مورد مالمت خلق قرار گیرند و از  از اصول قلندران این است که براي شکستن نفس به اعمالی مبادرت می

 دادند: اي به خود راه نمی گران اندیشه طعن مالمت
 که مخموري طلب ساغر می                 بگذر از نام و ننگ خود حافظ

 )453همان: (
 شاعر در راه عشق به نام و ننگ بی قید است زیرا پیر او در این راه شیخ صنعان است:

 رهن خانه خمار داشت شیخ صنعان خرقه            گر مرید راه عشقی فکر بد نامی مکن
 )77همان: (

 بالد: دانند می چه دیگران ننگ می دارد و به آنکنند ننگ  می خوش  اي که دیگران به آن دل حافظ از خوشنامی و آوازه
 وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است          

 )46همان: ( 
 زهد و تقوا و وعظ و کرامت -2-10-7

کند  مالل آسوده می چه که او را از این حافظ از زهد خشکی که تظاهر به صالح و تقواست، دلتنگ و ملول است و آن
 بادة ناب است:

 که بوي باده مدامم دماغ، تر دارد ة ناب         ز زهد خشک ملولم کجاست باد
 )116همان: (

 کند: او از ریاکاران نفرت دارد و از زهد ریایی توبه می
 کردکه حافظ توبه از زهد ریا  فروشان                بشارت باد به کوي می

 )130همان: (
خرابات جاي عشق و صفا و یکرنگی است نه جاي الف  چراکهخواهد که الف کرامات خود نزنند،  ز زاهدان میاو ا

 و ادعاي کشف و کرامات و ریاکاري:

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۹٤٦

 
 داردهر سخن وقتی و هر نکته مکانی         با خرابت نشینان ز کرامات مالف

 )125همان: (
 شکنیتوبه -2-10-8

نگرد؛ تنها یک بار توبه کرده است و آن هم توبه از زهد ریا است و معتقد  طنزآمیز به توبه میحافظ معموالً با نگاهی 
 هایی را شکسته است: چه بسا توبه» زلف نگار«و   »جام می«است که 

 بشکستاي بسا توبه که چون توبۀ حافظ        گیر نگار و زلف گره می   ة جام   خند
 )26:1380حافظ،(

 شکند: ها را هم می توبۀ آن ، »می«در نظر او گرچه به نظر اهل دین هستند، ولی جام لطیف  زاهدان دروغین هم
 بشکست اش طرفهببین که جام زجاجی چه  اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود      

 )25همان: (
 بی اعتنایی به دنیا -2-10-9

 زده است:» چارتکبیر«ها  و بر آنتوجه به دنیا و عالیق آن است  حافظ چون عاشق است و قلندر، بی
 چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست        که وضو ساختم از چشمۀ عشق دم همانمن 

 )24همان: ( 
نماید که  اگر رند و قلندر و مجموعۀ پیرامونی آن را از شعر حافظ بگیریم چنان می«کدکنی  به نظر دکتر شفیعی

بینی عرفانی که بر سراسر دیوان  خورشید را از منظومۀ شمسی بیرون آوریم. نظمی و نظامی از خالقیت هنري و جهان
 ) 30: 1386ی، کدکن یعی(شف» .نر حافظ نخواهیم داشتپاشد و دیگر چیزي به نام ه یفرومحافظ حاکم است از هم 

 
 نتیجه -3

اي خاص، بنیاد تفکّرات و اي از غزلیات دیوان عطّار و حافظ را تشکیل می دهد که به شیوه قلندریات، نوع ویژه     
، گنجینۀ بزرگی است از گونه به نمایش می گذارد. دیوان عطّارهاي مالمتیها را در جهت القاي اندیشهدیدگاه عرفانی آن

کار رفته، تقریبا تقلیدي از کار این  ترکیبات قلندرانه و صوفیانه که پس از او هرچه از این مقوله، اصطالح و ترکیبی به
یابد؛ در نتیجه عطّار پیشگام  شاعر عارف بزرگ قرن ششم و هفتم است. غزل قلندري عطّار، توسط حافظ تکامل می

سابقه یا حداقل  ز غزل قلندري عطّار، استفاده از سمبل و رمز و نقل است که در قالب غزل، بیهاي بار است. از ویژگی
پروا به خرابات  کند و بی سابقه است. عطّار در غزل قلندريِ خود، نسبت به قیود و آداب و حتّی خود، اظهار مالل می کم

نی دارد، در باالترین نقطۀ اوج سلوك قرار دارد. او نمونۀ برد. قلندر در غزل عطّار شخصیت آرما و خمار و میخانه پناه می
گیري شخصیت رند حافظ را ایجاد کرده است. قلندر در غزل عطّار شخصیت یک عارف کامل است که زمینۀ شکل

آرمانی دارد، در باالترین نقطۀ اوج سلوك قرار گرفته است. او نمونۀ یک عارف کامل است که زمینۀ شکل گیري 
ة شعر عرفانی فارسی بخصوص در ساختار غزل حافظ،    رند حافظ را ایجاد کرده است. در میان واژگان ویژ شخصیت
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اند. عطّار و حافظ  بهره امتیازاتی دارند که دیگر مفاهیم و تعبیرات عرفانی از آن بی» رندان قلندر«و » قلندر«و » رند«واژة 
گریزي است، درون مایه هاي هاي قلندري که همان سنّت شکنی و عادتهمایبر پایۀ اندیشۀ مالمتی و با استفاده از بن

 دهند.هاي عرفانی خود قرار میقلندریات خود را در جهت ابراز اندیشه
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