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  چکیده 
تجلّـي دو  ، هـای ششـم و هفـتم ق    سدهشاعر عارف ، در دیوان غزلیات عطّار نیشابوري

شعري مشهود است: یکي شعر شخصـي(فردي) و دیگـري شـعر اجتمـاعي. در      ی هگون

در هر  وجود دارد که ابعاد هنري شاعر را "قلندریات" نوعی، او نیزمیان غزلیات عرفاني 

عطّار در قلندریات خود به هـر دو  ، گذارد؛ به عبارت دیگردو نوع شعري به نمایش مي

یعني هم از دیدگاه شخصـي بـه آن پرداختـه و هـم در      ؛نظر داشته است شعر ی هجنب

  به آن بخشیده است. بعد اجتماعی، گريقالب نقد و اصالح

ای و با  تکیه بر مطالعات کتابخانهبا شعر قلندري عطّار را  که، در پي آن است ن مقالهای

بررسـي   ادبیات انتقادی ی هدر زمین از دو دیدگاه شخصي و اجتماعيو نگاهي تحلیلي 

سو و سیماي اجتمـاعي عصـر عطّـار را از     شخصي عرفاني از یک ی هبازتاب تجرب، کرده

در  کـه  ای گونـه ارائه دهـد؛ بـه   (قلندریات)  غزل عرفانيدر قالب نوعي از ، سوي دیگر

منجر به بروز هر دو ، این نوع غزل در ارتباط با شطحیات عرفاني، توان گفتمی نهایت

سیاسي و  ی هدردهاي جامع ی ه(سخنان انتقادي بازگو کنندیا عمدي نوع شطح آگاهانه

ــه تعصــب و خشــکي عقیــده)، دینــي در قالــب نفــي ریــا (ســخنان  و شــطح ناآگاهان

 )شخص است عرفاني ی هتجرب ی هترجم، نمایي که در اثر استغراق در عوالم فنا متناقض

اي مـاورایي   آن بخش از قلندریات که تحول عظیم روحـي در خـالل تجربـه   گردد.  مي

، قلندریات شطح است و نوع دیگر ی هفردي و ناآگاهان ی هجنبگر  جلوه، گردد تصویر مي

اجتمـاعي و   ی هجنبـ و شناسي اجتماعي وي  در جهت آسیب عطّارنگاه انتقادي  بیانگر

  .است او یا عمديشطح آگاهانه 

  

   .قلندریات، غزل، عطّار نیشابوري، عرفان، شطحیات   :ها کلیدواژه

                                                        

 sh_tayefi@yahoo.com: طباطبایي ی هدانشگاه علّام استادیاری مسؤول،  نویسنده. 1

 .طباطبایی ی هکارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه علّام ی هآموخت دانش. 2
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  مهمقدّ

از ای  مرحلـه  دری عرفان ی ویژه یشهود شناخت کشف و ینوعدر پي به وجود آمدن 

ـ برداشـت جد در ، تصـوف  یعرفان و سلوک یمراحل شناخت  ی هعاشـقان  و رزاهدانـه یغ دی

تصوف ، عطّار و مولوي)، حسین بن منصور حالج، عدویه ی ه(مثل رابعن رفاااز ع شماری

آمیخته با درد عشق مـي گـردد. در نظـر    ، بر مبناي فاصله گرفتن از زهد محض، ایشان

ري و خـالي از ارزش مرسـوم در   (دینـداري ظـاه   درد عشق با درد دین نرفاااینگونه ع

درد ناشي از رویارویي شـخص عـارف بـا مـردم     ، ) یکي است و این دردنرفااع ی هجامع

ی تعهـد و احسـاس    پایـه اي است که بـر   به ظاهر دیني ی هریازده و زهدفروش در جامع

، قـرار  بـدین گیـرد؛   ولیت نسبت به انسان عصر از طـرف شـخص عـارف شـکل مـي     مسؤ

ر آن ظـاهراً تظـاهر بـه    اي که کساني د دن یک عارف از مردم و جامعهجدا نبو ی هاندیش

و به نـام و  اند  ولي در واقع دیندار نیستند و تهي از ارزشهاي حقیقي، کنند دینداري مي

دینداري و ادعاي خود در این زمینه ضد ارزشهاي حقیقي دیني عمل مي کنند  در ظاهر

در مسـیر تکامـل و   ، مـي دهنـد   بتو چه بسا عمل ضدارزش خود را بـه دیـن هـم نسـ    

هاي فردي و تجربیات روحاني شخص عـارف و در راسـتاي نقـد و    تأثیرپذیري از اندیشه

اي غـزل بـه نـام     به آفرینش گونـه ، گونه ظاهرگرایان آسیب شناسي اجتماعي وي از این

  . انجامد می "قلندریات"

 ی هواژ قلندر و معناي آن است: ی هبا واژ در تناسب، اطالق قلندریات به این نوع غزل

پروایي نسبت بـه زیـر    از لحاظ بي، شود که افراد ساکن در آن قلندر به مکاني اطالق مي

معیارهـاي ارزشـي شـریعت در نگـاه عـادي      ، پاي نهادن عرف و عادات رایج در جامعـه 

، 1368، (شفیعي کدکني اند مردمان و نیز رسوم ظاهري آن در جایگاهي ویژه قرار داشته

تمـایلي در پـذیرفتن    بندي و تقیّـد و بـي   قلندران در پي این عدم پاي، از این رو، )307

تـوان گفـت    مي، سان بدیناند؛  اي مالمتي و منفور یافته چهره، معیارهاي حاکم بر جامعه

دهد؛ چرا که مالمتیان براي رهایي از  تشکیل مي "مالمت"قلندري را  ی هاندیش بنیادکه 

بــرده و  چــون قلنــدر و خرابــات پنــاه مــي نامناســبی بــه امــاکن گمــان نیــک دیگــران

هاي جامعـه اهمیـت    گذاري به ارزش کردن نفس خودپرست که با فنا"تا  اند کوشیده مي

، (جاللـي پنـدري   "گونه تظاهر به زهد و تقوي برکنار دارند خود را از ریا و هر، دهد مي

1385 ،81(.  
 برخـي اهـداف  (قلنـدر) و نیـز    محل حضـور  ي چوناشتراکوجوه  وجود ی هدر نتیج

بـر  ، سـخن قلنـدري  ، میان قلنـدریان و مالمتیـان  ، پرهیز از ریا و تظاهر به زهد)مانند (

استفاده از شخصیت قلندران ، پایه این رسخن اعتراض است؛ ب، مالمتي ی هاندیش ی هپای
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ظرفیـت شـعري   افزایش ، یک جامعه ی هبه عنوان بخشي از تود نآنا ویژگیهایبه همراه 

در ، دیگـر  سویشود. از  هاي معترضانه را سبب مي براي تولید معاني تازه و بیان اندیشه

اي  ر یافته و آن زنجیرهوظه، اي دیگر از این زبان اعتراض جلوه، پذیري امتداد این ظرفیت

 ی هکه در تناسب با واژ، از واژگان مردود و کلمات منفور و مخالف اعتقاد متشرعان است

، خرابات، زن کم، قلّاش، رند قلندري :مانند ؛یابد مي بروز ندري و همچنین مکان قلندرقل

بـار معنـایي مثبـت یافتـه و در     ، نمادسازي عرفاني شاعر سببدردي و... که به ، میخانه

صوفي و... که حامل بار معنـایي منفـي   ، خرقه، زهد، صومعه، مقابل واژگاني چون مسجد

زي هستند براي نمود ورم، در واقع این گونه کلمات و مصطلحات .یابد کاربرد مي، هستند

اسـت   بسـتري ، روست که شعر قلندري از این معنوي و عرفاني.هاي بلند  مفاهیم و آموزه

 ویـژه  بـه ، شـاعر در اشـعار عرفـاني    ی هگون هاي مالمتي مناسب که در جهت القاء اندیشه

فـردي در   ی هکه در تناسب با استفادگردد  بروز نوعي از شطحیات مي منجر به، غزلیات

شخصي عارفانه و نیز در پي آگاهي دردمندانه در دیدگاهي فراتر نسبت  ی هبازتاب تجرب

شطح آگاهانـه و ناآگاهانـه را بـه وجـود     ، سیاسي، دنبال آنبیمار دیني و به  ی هبه جامع

  آورد. مي

ـ ، ق ششـم  ی سدهف تصوّ ویژگیهای آشکاراز  ، آزادي اندیشـه ب و دور بـودن از  تعصّ

هر نوع دور بودن از مذهب و اصول مذهبي  اظهار رأي و آزادي بیان است؛ به طوري که

کساني چـون  ، امّا در این میان، )108، 1387، سجّادي( شده است نیز جایز دانسته نمي

از ، شـعر عرفـاني کـرده    ی هکه عرفان و تصوف را آمیـز ، شوند پدیدار میعطّار نیشابوري 

به نفي ، جامعهو نفاق زرق  ی هدر برابر پوست هاي عرفاني خود ر پرتو اندیشهد، رهگذر آن

شاعر عارفي است که عرفان پویاي ، عطّار نیشابوري. پردازند میتعصّب و ریا ، یکسونگري

در  لندریاتدر استفاده از ق اوسهم ، به همین جهت ؛او را از جامعه جدا نکرده است، وي

 ی هقلنـدریات جلـو  ، تـوان گفـت   که مي ای گونه؛ به استبسیار ویژه و گسترده ، دیوانش

عرفاني  ی هدر پي دستیابي به زوایاي پنهان اندیش داده است. او ي به غزلیات دیوانا ویژه

در این نوشتار موضوع بررسي ، عطّار نیشابوري و تأکید بر جنبه هاي عرفاني غزلیات وي

  ورت یافته است.عطّار ضر دیوانقلندریات در 

بـه طـور    ـدر آثار کساني چون هلموت ریتـر   ، با توجه به جستجوهای به عمل آمده

موضوع  به ـ قلندریه در تاریخبه نام  ويدر اثر  ـنیز شفیعي کدکني و  ـ و پراکنده جزئي

بـه طـور جداگانـه    ، قلندریات در دیوان عطار ی هدربار ؛ اماقلندریات پرداخته شده است
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تواند بخش مهمی  پژوهش حاضر مي، قرار بدیندرخور توجهی انجام نشده است؛  پژوهش

  آشکار کند. دیواناز دیدگاه عرفاني عطّار را با بررسی قلندریات وي در 

  

  شرح موضوع

ي بـا  یهـا  امّـا غـزل   ؛مختلف است(مانند عشق و عرفـان) ، مضامین غزل در نزد عطّار

  گر است. وي نمایان دیوانمالمتي به طرزي خاص در  ی همضمون قلندریات و اندیش

 از یـک سـو  ، به عنوان نوعي از غـزل عرفـاني   (قلندریات) از آنجا که این گونه سخن

دهد  روحي شاعر دارد و تصویر حاالت دروني عارف را نشان مي ی هتجرب ژرفای ریشه در

محرمات عرفـي سـر و    به عنوان زباني انتقادي با معیارهاي اجتماعي و، و از سوي دیگر

قلندرانه  های پدیدار شدن انگارهقلندریات و  ی ههاي سازند مایه پرداختن به بن، کار دارد

  نماید: عطّار ضروري مي ی هاندیشو در زبان 

و  رخـدادهای بـزرگ  بـا   وی را، عصـري بـوده اسـت کـه از کـودکي     عصر عطّار:  -1

 اسـت  کـرده غـز و پیامـدهاي ناشـي از آن همـراه      یـورش هاي تـاریخي ماننـد    مصیبت

تواند یکي از  تاریخي مي رویدادهایاین  ژرفثیر أت، انس دینب)؛ 19، 1378، کوب ین(زرّ

 ؛باشددین و حقیقت در وجود وي  ی هشک در ارتباط با مسأل ی هانگیزایجاد مهم  دالیل

 و از دیگـر  دینـي و عقلـي  به وجود آمده از معرفت  در اثر آگاهي، سواز یک تا جایي که 

با شـریعت ظـاهري و ایمـان    عصر  رخدادهایاز درك  برآمدهشک رویارویي در پي ، سو

، 1375، پورنامـداریان ( اسـت  در وجود وي ایجاد شدهتمایالت عرفاني  ی هانگیز، عادتي

و ، عوامل تاریخي به همـراه تحـوالت اجتمـاعي    همین، رو ازین؛ شانزده) پانزده و، مقدمه

به ، ندیوااست که عطّار را در بخشي از  نامکاپایان ح ها و جور بي عدالتي بي ودنب شاهد

هـا و   گـویي وصـفي اسـت از نگرانـي     این گونـه سـخن واداشـته اسـت؛ بـه طـوري کـه       

، هـا  خبـري  بـي ، هـا  هاي فکري و روحـي وي در دنیـاي مشـحون از نابسـاماني     کشمکش

زبان اعتراض ، زبان قلندریات، در واقع .پایه و بي ادعاهاي پوچ و ها ریاکاري، ها خودپرستي

، واژگـان خـالف شـریعت(مي   به جهت کاربرد  (عطار)شاعر سویاست که انتخاب آن از 

ــات ــت و ســتایش ، ...)و رديدُ، خراب ــوم مثب ــا و مفه ــه در معن در  داراي ارزش و و گرایان

قلندري)  اي و میخانه، (اصطالحات مغانه جایگزین کردن اصطالحات ضد ارزشي، حقیقت

، (اصطالحات دیني و نمودهاي شریعتي و نیز صـوفیانه  به جاي اصطالحات داراي ارزش

  او است. ی هدیني زمان ی هاعتراض به جامع ی هنشان، خود )...، خرقه، مسجد، مثل زهد
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یعنـي   ؛تا حدي هماننـد تصـوف غزالـي و روش سـلوك وي اسـت     تصوف عطّار:  -2

و بـه عشـق    شـود  مـی  خلـوت و عزلـت شـروع   سلوکي فردي و شخصي؛ سـلوکي کـه از   

دانـیم؛   تصوف عطّـار را ناشـي از عشـق مـي    ، از این رو ؛)19، 1358، (مجاهد انجامد مي

  ز طرف به ظاهر دینداران(دین ظاهر و ریاکارانه که ا ناشي از درد دین چه بساعشقي که 

کـه  ، بوده است و همین عشق و درد اسـت  شده است) نامیده مي "دین"، عطار ی هجامع

یکـي از  ، یـه اپبـر ایـن   د. نـ گردا مدار تصوف وي را در رسـیدن بـه کمـال پیوسـته مـي     

هـم   بـر اصلي  دلیلعشق قلندرانه و مالمتي است که ، هاي اصلي قلندریات عطّار مایه بن

، صـوف دهد که عطّار در وادي ت و نشان مي درو شمار می بههاي جامعه  گذاري ارزش زدن

نفي غرور ناشـي  ، دیگر ی همای بنو اهل مالمت را پسندیده است.  انهقلندر ی هبیشتر شیو

(در  به طوري که شریعتاز زهد و تزویر و ریاي برخاسته از عرف و شریعت ظاهر است؛ 

تـرین حجـاب    تبـدیل بـه مهـم   ، حقیقـت و در نتیجـه   تهي از مغز، عصر عطار) ی هجامع

چیزي جز شـریعت حقیقـي و   ، عرفان و تصوف اسالمي بنیادکه  چرا ؛طریقت شده است

گذشتن از شریعت ظـاهري و زهـد ریاکارانـه و تـرك     ، دینداري واقعي نیست. از این رو

شـود؛   مي "کفر"تعبیر به ، ي) در نظر عوامت(عادات شریع انگیز ناشي از آن عادات نخوت

 (عـین  داننـد.  قیقي ميدین و رسیدن به ایمان ح آن را حقیقت نرفااهمان چیزي که ع

، 1348، و؛ هم166، 1375، به نقل از پورنامداریان، 323-320، 1341، القضات همداني

310 ،477-478(.  

راستا  سو و هم طریقت و حقیقت را با شریعت هم، خود ی هصوفیان های یافتهعطّار در 

، (ص)پیـامبر  های گفتهپیروي از ، شریعت، و این مذاق کامالن است. در نزد عطّار، کرده

عطّـار بـا   کـه  است  ویرسیدن به حال ، عملي وي و حقیقت ی هپیروي از سیر، طریقت

مراحل را پشت سر گذاشته و به حقیقت حال در راه رسـیدن بـه    این، باطن بیدار خود

  کمالیت انسان کامل رسیده است:
  

  زهــي عطّار کــز نـــور محمّـد   
  

  شدي مسعود و منصور و مؤیّـد...   
  

  رهبـرا عطّـــار از توسـت رسوال 
  

  ز سرّ عشق برخـوردار از توسـت    
  

  ز تو دارد گهـــرهاي معــــاني
  

  بجز تو کس ندارد وین تو دانـي   
  

)64، 1353، به نقل از فروزانفر، 21، 1339، (عطّار  
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  تربیت ما را ز جان مصطفاست
  

  یابیم جفتالجرم خود را نمي  
  

)109، 1368، (عطّار  

 
  ورز حقیقي است:شریعت، خود، عطّار، بنابران

  
  اگر خواهي که بشناسي که کاري راستین هستت

  

  کارت راستین باشد که کن محکم شرع در قدم
  

)212، 1368، (عطّار  

  
از سـر عـادت   ، (کفـر ظـاهر   که به کفـر ، دارد عان ميذامّا در این گونه غزلیات خود ا

او و  نـه خـود  ، شعري عطـار اسـت   من، (منظور آورد برخاستن) و آیین قلندري روي مي

کـه سرشـار از نخـوت و تزویـر      را خویش ی هزمان قرّائي و تایبيو ، شخصیت حقیقیش!)

از توبـه و زهـد ریـایي توبـه     ، گرایـد  به رندي و مقامري مي، خواهد؛ از این رو نمي، است

  نهد: روي مي، به ایمان حقیقي که همان کافري در ظاهر و در نزد عوام است، کرده

  
  آورد بر کافري به دست دل

  

  و آییـن قلندري بر آورد  
  

  خواستقرّائي و تایبي نمي
  

  رنـدي و مقامري بر آورد...  
  

  ها کرداز توبه و زهد توبه
  

  مؤمن شد و کافري بر آورد  
  

  خورد دالن بي درد دُردي تا
  

  صافي شد و دلبري بر آورد...  
  

)170، 169، (همان  

  
در این غزل عطّـار  ، ورزان جامعه در قالب زبان قلندري دینطنین اعتراض نسبت به 

زرق و ریا و تهي از حقیقت  ی ههویدا است. وي معترض به دیني است که در پوست کامالً

تنهـا نـامي از آن    و ورزان قشري بوده است مباهات دین ی هشده و مای معنایي عرضه مي

براي تفاخر و تظاهر بوده است. این ریا و اي  به عنوان وسیله باقي مانده و کاربرد آن صرفاً

  :آنان را نیز آلوده کرده است ی هخرقصفاي صوفیان و ، نفاق

  
  سالوس ی هخرق این شد خرابات جاروب

  

ــتم      ــدم از زرق برس ــرون آم   از دلــق ب
  

)392، (همان  
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  آورد: به دست ميو خرابات در میکده ، شود آنچه را که در صومعه یافت نميپس 

  

ــاد مــرا کــار از صــومعه  ــا میکــده افت   ب
  

  ننشستم  مي بي و خوردم مي و دادم  مي  
  

)392، (همان  

  
  چو یار اندر خراباتست من اندر کعبه چون باشم

  

ــي  ــار م ــاتي صــفت خــود را ز بهــر ی   دارمخراب
  

)424، (همان  

  
عشق قلندرانه و مالمتي است که عامـل  ، عطّار دیواندر  یکي از محورهاي قلندریات

تزویر و نفاقي کـه از  ، و دیگر نفي غرور، رود تابوهاي ارزشي جامعه به شمار ميشکستن 

اي تهـي از مغـز تبـدیل کـرده      ظواهر عرفي و شرعي نشأت گرفته و شریعت را به پوسته

دهد. ترین حجاب طریقت یک عارف را تشکیل مي مهمریا است که  ی هو این پوستاست؛ 

کـه از   اسـت اظهار مالمت از قیود و آدابي  برعطّار  ی هبنیاد سخن قلندران، بدین ترتیب

رود؛ یعني همان خودگریزي و تخریب  شمار مي منتج به ابتذال در زندگي عامه بهمظاهر 

دهد و در واقع نـوعي   ظاهر که آدمي را به رهایي از قیود حاصل از نخوت و ریا سوق مي

سرشـار از  ، یافتـه  کمـال ، ادیاتوراي م، دنیاي آرماني عطّار .رود شمار می بهشکني  تسنّ

امّا عرفان عطّار تنها  ؛استو مشحون از حقیقت حقیقي عاري از ریا و خودنمایي و ، عشق

بلکه روح آزرده و آزاده ، شود گرایي و پرداختن به آن محدود و محصور نمي در این آرمان

جـدا  ، رو اسـت  روبهها و پلیدیها که با آن  را از دنیاي کاستي او، ويو طبع بلند و لطیف 

و ، که زهد آلوده به ریا را تهي از حقیقت و درد، دارد. در پاسخ به چنین وضعي است نمي

  گزیند: بر مي را رندي و قلّاشي، مجازي دانسته

  

  مجـازي نشینان سجّاده صومعه در
  

  خمّـار نداننـد   ی هسـوز دل آلـود   
  

)251، (همان  

  

  دي در صف اوباش زماني بنشستم
  

  قلندر شدم و توبه شکستم قلّاش و  
  

)395، (همان  
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مشحون  ی هبا نگاهي که به دین و مذهب در نگاه باورمندان و متشرعان جامع، عطّار

حاصلي جز نخوت و غرور که زهد آنان را ، خویش داشته است ی ههاي زمان عدالتي از بي

 ی هسـوي اندیشـ  او را بـه  ، ریـازده  درد دین، نسا بدین ؛بیند نمي، در خود فسرده است

 ی همایـ  بـن ، پایـه و بر همین  دهد جامعه سوق مي ها و هنجارهاي رسمي عادت نشکست

سازد که ظاهري ناساز با امر شریعت  آمد عادت مي وي را نوعي خالف ی هغزلیات قلندران

هاي  با نفي ارزش، یک قلندر حقیقي مانند، بینیم عطّار دارد. به همین دالیل است که مي

 ها به جاي آنهـا  قي و دیني به ظاهر محترم در جامعه و قرار دادن ضد ارزشاخال، عرفي

هم از این پردازد.  عصر خود مي ی هبه نقد اساس دینداري و سیاست در جامع، در شعرش

بـراي ایـن    "رمـزي "به عنـوان  ، اي هنرمندانه جهت قلندرانه شدن را با شیوه روست که

ردي دُ"هاي دیني ضـد ارزشـي و چشـیدن     یعني شکستن عادت، تحول در عادت ورزي

برد.  به کار مي، آغاز سلوك معنوي است ی هکه از دیدگاه وي الزم (عشق) "دالن درد بي

حاکي از تجربیات روحاني و شخصـي  ، از آنجا که غزلیات عطّار در دیوان، دیگر سویاز 

 و تحقـق عشـق  ، (تحـول روحـي   خود گوید که این مرتبه از سـلوك عرفـاني  ، وي است

دین) را پشت سر گذاشته و به همراه پیر خـویش راه قلنـدر در    يت ظاهراشکستن عاد

یعنـي  ، تـازه کـردن ایمـان   ، شکني تاین سنّ ی هالزم، پیش گرفته است. از دیدگاه عطّار

بـاره روي بـه معشـوق     و اینکـه قلندرانـه یـک   ، همان ترك اعمال ریایي و ظاهري اسـت 

  آورد: مي

  

  ایـم  گرفتـه ما هرچه آن ماسـت ز ره بر 
  

  ایـم  با پیــر خویش راه قلنــدر گرفتـه    
  

  ایـم در راه حق چو محرم ایمان نبـوده 
  

  ایـم  تازگي از سـر گرفتـه   ایمان خود به  
  

  اصل کار ما همه روي و ریا نمـود  چون
  

  ایـم...  باره تـرك کار مــزوّر گرفتـه   یک  
  

  ایـم  اندر قمـارخانه چو رنـدان نشسـته 
  

  ایـم...  برگرفتـه وز طیلسان و خرقه قلم   
  

  ایـم  برتر ز هست و نیست قدم در نهاده
  

  ایم... گرفته دیگر ره دین و کفر ز بیرون  
  

)482-481، (همان  

  

عطّار مناسبات قلندري چون قمارخانـه و رنـد را در مقابـل    ، چنانکه مالحظه گردید

 امّا در پایـان بـه برگزیـدن    ؛دهد ميقرار (ایمان) و نشان صوفیان(خرقه)  مناسبات دیني

کفر و دین  ی هکه از هست و نیست و بود و نبود برتر است و از دایر، کند راهي اشاره مي
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فنا و از خود رهیدن ، جهت به همین ؛"عشق و فنا"و آن راهي نیست مگر طریق ، بیرون

 :داند شکني قلندرانه و نوشیدن دُردي عشق ميرا در گرو سنّت

  
  از خود وا رهي خواهي کهگر همي

  

  با قلندر دُردي آشام اي غالم  
  

)377، (همان  

  
  ...میـان جمـع رنـدان خـرابات

  

  چو شمعي آمدم رفتم به سر باز  
  

  خویش گشتمچنان از دُردیت بي
  

  که گفتم نیست از جانم اثر باز  
  

)333، (همان  

  

بقا  طبیعتاًو  عارفانهي با فنا، است پنهانرمزي که در کاربرد رمز قلندري ، قرار بدین

 فنـا  ی هامکان تحقق مرتب، در مکتب قلندري، یابد؛ به عبارت دیگر اي مستقیم مي رابطه

  به اعتبار تخریب عادات ظاهر و زایل کردن خودي است:

  
  در کوي قلندري چو سیمرغ

  

  نشان باشباش به نام و بيمي  
  

  بگذر تو از این جهان فاني
  

  زنده به حیات جاودان باش  
  

)346، (همان  

  

ـ   ، به اعتبار قرار گرفتن در این طریق است که عطّار  خـود  ی هدر زبـان شـعر قلندران

پیرو طریقـت قلنـدران   را یکسره  خویش زبان شعري عطار نه خود عطار)، (عطار شعري

  داند: مي

  
  منم اندر قلنـدري شده فـاش

  

  در میـان جماعت اوبـاش  
  

  خواره و همه رندهمه افسوس
  

  کش و همه قلّاشدُردي همه  
  

)348، (همان  

  

 جهـان همان چیزي کـه   ؛جوید بیزاري مي "تزویر"و  "ریا"بیش از هر چیز از ، عطّار

ایـن گونـه   ، به همین جهت ؛یابد او را در برگرفته و کمتر کسي را مبرّا از آن مي پیرامون



 1391 پاییز وزمستان، مشماره دو، سال چهل و پنجم، و عرفانمجله ادیان    48

ورزنـد و   کفر مي، باطنایمان و در ، قلندري را از زهد آلوده به ریا و کساني که در ظاهر

  داند: برتر مي، اخالص ندارند فسق زهد و ی ههر دو زمیندر 

  

  دور باشید از کسي که مدام
  

  کفر دارد نهفته ایمان فاش  
  

  چون نیم زاهد و نیم فاسق
  

  از چه قومم بدانمي اي کاش  
  

)349، (همان  

  

هستي خود را ، نهدسر به بازار قلندر می، در راستاي همین رهایي از عادات خودبیني

   :نوشدشراب عشق ميو ، بازدمي در

  

  مستعزم آن دارم که امشب نیم
  

  دردی به دست ی هکوبان کوزپای  
  

  سر به بـازار قلنـدر در نهم
  

  پس به یک ساعت ببازم هر چه هست...  
  

  باید دریدپندار می ی هپرد
  

  بایـد شکست...زهـّـاد مـی ی هتـوبــ  
  

  شرابی دلگشایساقیا در ده 
  

  نشست... سر در غم برخاست دل که هین  
  

  پس چو عطّار از جهت بیرون شویم
  

  جهت در رقص آییم از الستبی  
  

)41، (همان  

  

  تر از مستي باده است:ناخوش، مستي پندار و غرور، از این روست که در مشرب عطّار

  

  کاریستمستيّ و غرور سخت
  

  غم نیست که مست باده باشیم  
  

)503، (همان  

  

به همین جهت در غرقاب نفاقي که در اطـراف   ؛که اهل درد است، عطّار کسي است

تمامي اوصاف یک ، در جهت واکنش هیجانات روحي خویش در مقابل آن، بیند خود مي

 ی هشـیو ، تافروشـان کرامـ   وار از عشـوه  شمارد و مالمتي مي رند قلندري را براي خود بر

مسجدي که جایگاه عبادات ریایي شده و به طور ، عادات آنان رسم وورزان ریایي و  دین

  جوید: بیزاري مي، (نخوت) از حدیث ما و مني کلی
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ــاتیم  ــر خراب ــروش ه ــا دُردف   م
  

  نه عشوه فـروش هر کراماتیم...  
  

  با عادت و رسم نیست ما را کار
  

  مـا کي ز مقـام رسم و عاداتیم  
  

  ما را ز عبادت و ز مسـجد چـه  
  

  مسـاجد و عبـاداتیم   چـه مـرد  
  

  با این همـه مفسـدي و زرّاقـی   
  

  چـه بابت قــربت و مناجـاتیم    
  

  برخاست ز ما حدیث ما و مـن 
  

  زیرا که نه مـرد ایـن مقامـاتیم     
  

)487-486، (همان  

  

جوید که ایـن شخصـیت بـا     اي کلیدي طوري بهره مي به عنوان مهره"رند" از، عطّار

هد ازده با ز مدار مغرور عادت اي از شریعت نمونه، "زاهد"خود در مقابل  ی هویژ ویژگیهای

   :گیرد قرار مي، شود که به عنوان رمز نفاق معرفي مي "عشق"خبر از  خشک بي

  

  اي مدعي زاهـد غـرّه بـه طاعـت خـود     
  

  کن در به سر ز دعوي خواهي عشق سرّ گر  
  

)535، (همان  

  

  شدم کافري ی هقبل شدم سروري و سر بي
  

  زهـد فسـانه یـافتم   رنـد قلنـدري شـدم      
  

)401، (همان  

  

در واقـع نـوعي   ، مالمتي در اشـعار قلنـدري عطّـار    ی هبروز اندیش، چنانکه گفته شد

نظـام  "براي اعتـراض بـه   ، به همین جهت ؛وي ی هاعتراض است نسبت به ریاورزان زمان

  :آوردآن مي مقابلرا در  "نظام عشق"، (زهد قشري) "زهد

  

  بریـزصـافي زهّـاد بـه خـواري 
  

  دُردي عشّـاق به شادي بنوش  
  

)361، (همان  

  

را در برابـر   "رنـد "نکوداشـت شخصـیت   ، روست که در برخـي قلنـدریات وي   از این

رمز رسـیدن   "عشق"، ي چون عطّارنرفاااز نظر ع، سو از دیگربینیم.  مي "زاهد"نکوهش 

 ی هگونـ  حکایـت  قلنـدریات رند قلندري یا رند خراباتي در ، در این راستا و به حق است

حتـي کفـر و دیـن را در راه     همـه چیـز  باز کـه   نماد عاشقي است پاك، عطّار در دیوان
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، چنین شخصیتي در نگـاه خلـق   طبیعتاً ).325-324( معشوق باخته و از ریا بیزار است

هاي مرکزي  اندیشهجمله امّا او را پرواي نام و ننگ نیست چرا که از  ؛منفور و بدنام است

هــاي  در غـزل  .)143، 1365، (مرتضـوي  یکـي پرهیــز از شـهرت نیکـو اســت   ، مالمتیـه 

  اعتنـایي بـه نـام و ننـگ اسـت.       بيهمین ، گونه یکي از اشارات مالمتي، عطّار ی هقلندران

امّا باطن او درست و پاك ، نماید ظاهر این رند اگر چه ناساز با عرف جامعه و شریعت مي

  است:

  

  نیسـتم گر چه من رندم و لـیکن  
  

  گـر  رو رهزن و دریـوزه  دزد و شب  
  

  نیستم مــرد ریــا و زرق و فــن   
  

  فارغم از نـام و ننگ و خیر و شر  
  

)325، (همان  

  

شـده در بـاب اندیشـه هـاي مالمتـي       یـاد تر درخصوص مـوارد   ژرفالبته در نگاهي 

تناقضات خود از ، توان گفت که بي پروایي نسبت به خلق و پرواي نام و ننگ نداشتن مي

چـرا کـه در ایـن    ، رود شـمار مـی   بـه ، قلنـدري ، مالمتي و در پي آن ی هپایه هاي اندیش

هنوز خَلق و گفتار و افعال آنان مورد اهمیت سـالک هسـتند؛   ، ناقص از سلوك ی همرحل

و اگـر  ، چرا که اگر شخص سالک در پي رهایي از خَلق و گرفتاري کامـل در حـق اسـت   

دیگـر نیـازي بـه شکسـتن خـود در چشـم خلـق نـدارد.         ، خلق در نظر او وزني ندارنـد 

نیـز  ، مرکزي مالمتیه که پرهیز از شهرت نیکـو عنـوان شـده اسـت     ی هاندیش، نسا دینب

نان اساس واقع شده است و نظر آ توجه به خلق، وددرست نمي نماید؛ چرا که در ذیل خ

دارد کـه  ي درپـ (براي شکسته شدن در نظر خلق) را  توجه شخص به خویش، و این امر

خود عامل اعجاب به خود است. پس این نوع قلندر مالمتي که مي تـوان آن را مالمتـي   

اعتـراض  پرواي خلـق دارد نـه پـرواي حـق.     ، يافراطي نامید نیز مانند همان زاهد قشر

بي پروایـي   ی هاست؛ اما اگر به بهان ستوده، ونه تا سرحد اعتراض به زهد ریایيمالمت گ

باز به حجـاب دیگـري در برابـر حـق     ، یي نسبت به دین خدا بینجامدپروا از خلق به بي

  تبدیل خواهد شد. 
(که ادعاي سـلوك حـق دارد) بـا     ظاهر ناساز و ناموافق قلندر مالمتي، دیگر ی هنکت

عرف و شریعت جامعه است که این مورد نیز به دلیل زیرپا نهادن عزت و مناعت طبع در 

قرآن و سنت براي یک فرد مسلمان  ی هعالیم عزت خواهانناساز با ت، افراطي آنان ی هشیو
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کـه بـه    باورهـایی در  "پرواي دیـن ، دنبال آن بهپرواي حق و "است. و این امر با داشتن 

  متناقض مي نماید. ، ادعاي آن را دارند، عنوان مسلمان حقیقي و سالک راه حق

ـ  نگاه دیگري به شخصیت قلندر دارد و، عطار در اشعار خود ان رنـد قلنـدري و   از زب

وي را در رابطه بـا نفـي افـراط در برخـي      ی هاشعار خود که محور اندیش مست مالمتي

، گـذارد  ) بـه نمـایش مـي   (مانند اهمیت ندادن به خلق و نظر آنـان  اندیشه هاي مالمتي

  گوید: 

  

  من که بیار دُردي قبول و ردّ ز کي تا
  

  مســت مالمتــیم رنـــد قلنـــدریم     
  

)500، (همان  

  

ظهـور واژگـان   ، اعتراضـات مالمتـي گونـه در شـعر عطّـار     طبیعي است که به دنبال 

 "رند"برگزیدن ، سان بدین .تواند باشد مي اي دیگر از این اعتراض جلوه، خراباتي و مغانه

شخصـیتي در   واکـنش در واقـع نـوعي   ، به عنوان شخصیت مثبـت در قلنـدریات عطّـار   

اي اسـت کـه در آن    جامعه یکالي از معني در و خ محتوا عرف و عادات بي رویارویی با

حقیقـت  خـود مـانعي در راه وصـول بـه     ، (تظاهر) تظاهر به دینداري مي شود و این امر

  ستاید: این گونه مي، این گونه اشعار خودشخصیت رند را در ، ؛ به همین دلیل عطاراست
  

  بیا تا رند هر جـایي بباشـیم  
  

  سر غوغا و رسوایي بباشیم...  
  

  تا در تماشاي خـرابــات بیا 
  

  چو رندان تماشـایي بباشـیم    
  

)504، (همان  

  

دینـي   ـ  احساس گناه و ناامني دروني به انشقاق اخالقي"، شخصي از دیدگاه عرفان

یکي سرگرداني میان کفر ، کند تعبیر ميشود که بارها از آن به دو دلي و تردّد  منجر مي

رسیدن بـه  ، ) که البته منظور از آن207، 1378، کوب (زرّین "و ایمان و عمل خیر و شر

قلنـدري   ی هیگانگي در هدف خویش است. شاید این امر به دلیل نوع زندگي بوالهوسـان 

اعتنا است و گاهي به این و گـاهي   که در برابر کفر و ایمان و حالل و حرام بي، رند باشد

گاه زهد ، گاه رند، شود ميگاهي زاهد خوانده  نیز عطّار رند ).جا(همان آورد به آن روي مي

ایـن  ، این سـرگرداني امّا هدف از ، کند گیرد و گاه در میکده مقام مي و نماز در پیش مي
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در مقـام توحیـد و   ، ؛ چـرا کـه  یکي است، میکده و صومعه را اصل، است که از نظر عطّار

ام موحّد حر به طوري که هر دو بر عارف ؛یکي است ره میخانه و مسجد، عارفانه یگانگي

  آور وجود ندارد: دو نام، نامي در دریاي بي، (عارف) از نظر این رند، رو ازین است؛

  
  خوانند و گه رندگهم زاهد همي

  

  من مسـکین نـدانم تـا کـدامم      
  

)448، (همان  

  

  نه در مسجد گذارندم که رند است
  

  نه در میخانه کاین خمّار خام است  
  

)58، (همان  

  

  گه زهد و نمـاز پـیش گیـریم   
  

  گــه میکـده را مقـام ســازیم   
  

)498، (همان  

  

  گهي سجّاده و محراب جستیم
  

  گهي رندي و قلّاشـي گزیـدیم    
  

)496، (همان  

  

  بود یکي اصل را میکده و صومعه چون
  

  تســـبیح بیفکنـــدم و زنّـــار ببســـتم  
  

)392، (همان  

  

ــت   ــدام اس ــجد ک ــه و مس   ره میخان
  

  که هر دو بر من مسکین حرام اسـت   
  

)58، (همان  

  

  دانستم که نامي همه دریا یک ز محرم شد چو
  

  دانـم  آور نمـي  نـامي دو نـام   درین دریاي بي  
  

)453، (همان  

  

، از نظـر عطـار  ، بـراي عـارف موحـد    عدم تفاوت میان مسجد و میخانه ی هلأبیان مس

ـ  وي تواند نقد مي، یگانگي ی هف در مرحلبر وقو افزون   زمـان خـود    ی هاز مسجد و میخان

  تبـدیل  ، يتوحید و زاهـدپرور  محلمسجد به عنوان ، در عصر عطّار . از آنجا کهباشدنیز 
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  در  عطّـار ، رو ازیـن ؛ شـده اسـت   نفاق و فسردگي در حجاب کارپروريبه مکاني براي ریا

  دهـد و بـا توجـه     میخانه را در برابر مسجد عصر خویش قـرار مـي  ، زبان طعن شعر خود

   هـاي بـارز خـود    کـه میخانـه بـه دلیـل ویژگـي      يتظاهرسـتیز نیز به نقش ریاستیزي و 

  در ایـن گونـه اشـعار    ، دارددر ادبیـات عارفانـه    خـود شـدن)   بيو ، خرابي، (مثل مستي

  توحیـد و یگـانگي عارفانـه    ، کـه ایـن امـر    توصیه به میخانه گنجانده شده اسـت  خویش

  آن ، ریـاي دیـن از نظـر عطّـار     .دهـد  در پرستش و عبادت حق را مرکز توجه قـرار مـي  

  نسـبت  ، ریاشـکني و تظاهرشـکني   نمادبه عنوان  که میخانه است زشت و ناپسندچنان 

  ، شـده اسـت   سـفارش  میخانـه رفتن بـه  ، به همین دلیلو ، برتر دانسته شده، به مسجد

   رمـزي اسـت بـراي نفـي ریـا و مبـارزه بـا تظـاهر        ، در بیان شـعري عطّـار  این خود  که

   .پرستي

  وقـوف بـه لـذّت     از رهگـذر ، هسـتند  مسـت جمـال یـار   عاشقان حقیقي و آنان کـه  

به همـین دلیـل اسـت کـه مـذهب       و، کنند ت اجتناب مياز تظاهر به شریع، این مستي

رندان خرابات یا همان قلندري را به دلیل آیین مستي و خرابیش برگزیده انـد. از نظـر   

 بـه ، یـار اسـت  تنها هـدف وي وصـال   که عاشقي را ، پرداختن به ظواهر و تقیّدات، عطّار

بهتـرین مکـان بـراي    ، دهد که در این راستا نحوي به سوي رهایي از این قیود سوق مي

چـرا کـه تنهـا در آنجـا     ، میکده یا کنج خرابات قلندران است، تحقق یافتن چنین امري

  ، رو از ایـن  ؛گـردد  معشـوق  محـو جمـال   یکسـره ، خود شده از خود بي دتوان است که مي

بیش از اندازه به آداب و ظواهر عبادت  نفي پرداختن، قلّاشي و قلندريمنظور از رندي و 

ارتبـاط   داست و نیز دقت در بیان الفاظ آن به عنوان قرار گرفتن حجابي در جهت ایجا

  اده گوید کـه خرقـه و سـجّ    میمستقیم با معشوق حقیقي. به همین دلیل است که عطّار 

  تواننـد حجـابي باشـند     کـه مـي  چـرا  ، شـت باید کنـار گذا ، را که نماد آداب ظاهر است

نـوعي دلبسـتگي و تعلّـق ایجـاد     ، در پـس خـود   به این سبب کهمیان عاشق و معشوق 

  کنند: مي

  

  مذهب رنـدان خـرابــات گیــر  
  

  خرقه و سـجّاده بـیفکن ز دوش    
  

  زن و قلّـاش و قلنــدر ببـاش   کم
  

  آور خـروش در صف اوبــاش بـر    
  

)361، (همان  
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  کش رختت به قلندراي پیر مناجاتي 
  

  کش... اندر بر به دُردي برکن جهان دو از دل  
  

  خمّار و قلندر شو مست مي دلبر شو
  

  گفت که کافر شو هان تا نشوي سرکش ور  
  

  چون کافر او باشي هر چند ز اوباشي
  

  قلّاشي هم دست کني در کش به دوست با  
  

)356-355، (همان  

  

بیش از اندازه به آداب ظاهري شریعت را با دلیل پرداختن ، عطّار، چنانچه گفته شد

معبـود   ایجاد نوعي تعلق و دلبستگي و در نتیجه ایجاد حجاب براي ارتباط مستقیم بـا 

ایـن مـوارد   ، که از نظر وي ناگفته پیداسترا نفي مي کند. ، حقیقي و پرداختن به اصل

هسـتند؛ چـرا کـه     نکوهیـده نیز تا هنگامي که از سـر ریـا و تظـاهر انجـام مـي گیرنـد       

سـخن حـق در کتـاب    ، و شریعت از طریق آشکار کردن آن بزرگداشت آیینهای خدایی

  است. و عطّار یک شریعت ورز حقیقي )33/آیه 22(سوره مبین است

از غزلیاتي است که تحول شگرف  آمدها فر، عطّار دیوان ی ههاي رندانه و قلندران غزل

کند؛ بـه طـوري    تصویر مي زبان روایت شاعرانه و باگونه  قالبي حکایت درروحي شاعر را 

مسـجد) مشـخص روایـت    ، (صـومعه  سحر) و مکـاني ، (صبح که سیر یک واقعه در زمان

، (رسـتن از خـودي   مشخّصپیر) را به سوي هدفي ، (زاهد معیّنکه شخصیتي ، شود مي

 "پیر" شود. به تحقق آن هدف ختم مي سرانجامکه ، کند فقر و فنا) دعوت مي، کفر عشق

  سازند: ها را مي گونه ي این حکایتهاي اصل شخصیت "بچه ترسا"و 

مرقّـع  یعنـي  رعایت آداب ظاهر کند؛ آن شخصیتي نیست که ، از دیدگاه عطّار »پیر«

 ی هزهـد را وسـیل   و بـوده  جویي در پي سالمت به تأثیرپذیري از رد و قبول خلق، بپوشد

بلکه پیر حقیقي در اعتقـاد  ، جهاني قرار دهدیافتن سعادت آن و  کسب نام در این دنیا

فنا رسیده باشد. البته منظور عطّار از  ی هپیري است که از خودي رسته و به مرتب، عطّار

، اغلب اشاره به شخصیت حلّاج، هاي قلندرانه در بسیاري از غزل "پیر"به کار بردن لفظ 

ضمن اشاره به ، است؛ به طوري که در جریان نقل احوال آنها و یا خود عطّار شیخ صنعان

و  و نیـز بازگشـت بـه اصـل     در سرگرداني تردید در میان کفر و دین، مقام فناي عارفانه

 گذشـتن از مـن نفسـاني    شرط تحقق این امر را، رسیدن به آنچه وراي کفر و دین است

آن در از که رهایي  ای گونهبه  کند؛ پرورده در زهد ریایي و آداب ظاهري عبادات ذکر مي

و ایـن  ، است ظاهري دین ترك عالیق مادي و برخاستن از سر عادات، گرو نابودي غرور

  یابد: تحقق مي "ترسابچه"شخصیت  از طریق، مهم در این گونه غزلیات عطّارامر 
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  ایـم افکنـد از زهـد بـه ترسـایي     بچهترسا
  

  اکنون من و زنّـاري در دیــر بـه تنهـایي     
  

  نشـین بـودم  زاهد دین بودم سـجّاده  دي
  

  ز اربـاب یقیـن بودم سـر دفتــر دانـایي    
  

  امروز دگـر هسـتم دُردي کشـم و مسـتم    
  

  در بتکده بنشستم دین داده به ترسایي...  
  

ــان  ــدا جان ــان در داد ن ـــه ز درون ج   ناگ
  

  کاي عاشق سرگردان تـا چنـد ز رعنـایي     
  

  سه گر از ما گشتي تو چنین تنها دو روزي
  

  باز آي سوي دریــا تــو گوهــر دریــایي      
  

  اولي دین نه و کفر نه معني این در گفت پس
  

  مـایي  ی هبرتر شو از این دعوي گر سوخت  
  

  هر چند که پر دردي کي محرم ما گـردي 
  

  فانـي شو اگر مـردي تـا محــرم مـا آیـي       
  

  عطّار چه داني تو وین قصه چه خواني تـو 
  

  آنجـایي گر هیچ نمـاني تـو اینجـا شـوي       
  

)696-695، 1368، (عطّار  

  

مضـمون تبـدیل تصـوف    "توان گفـت   مي، گونه غزلیات عطّار در یک نگاه کلي به این

زاهدانه به تصوف عاشقانه و پیدا شدن درد و خـروج از سـالمت و ورود بـه مالمـت کـه      

، پورنامـداریان  و (عابـدي  "قطع کامل از ماسوي هللا اسـت تصـویر شـده اسـت     ی هانگیز

از این دیدگاه ، قدم گذاشتن در عشق و مالمت است ی هکفر ظاهر که نتیج .)55، 1390

اي بـاالتر از   (اسالم عادتي و تهي از حقیقت) و مرحله در نظر عطّار برتر از اسالم مجازي

از اسالم مجازي و ورود به کفر در  بیان نمادین این خروج .شود زهد و ایمان شمرده مي

؛ به به صورت رفتن از مسجد به میخانه و خرابات تصویر شده است، این گونه اشعار عطّار

- 55، (همان یابد طوري که این حرکت به دنبال عشق و روي آوردن به مالمت تحقق مي

وارد  خـود و سرمسـت   بچه بي ترسا، ها گونه غزل از این يبسیار ردروست که  از این .)56

با اشـاره بـه   و ، شود مي عبادات ظاهر)(محل هشیاري و پرداختن به  مسجد و یا صومعه

حتواي جام خویش اي از م زاهد را با جرعه، پیر صومعه و خود شدن) (محل بي راه قلندر

(عشـق و روي   گردد که در مواردي منجر به بستن زنّار مي، کشاند خودي مي به سکر بي

از صـفت   نمـادي ، توان گفت که در این گونـه غزلیـات   مي، از این جهت .آوردن به کفر)

عامل ، قرار بدین ر شخصیت ترسابچه تجلّي یافته است؛د ـ صفت عشق ـ معشوق حقیقي

ي کـه بـه تـأثیر شـور و     ا گونـه ؛ به ایجاد عشق و در نتیجه تحول در شخصیت پیر است

بـه مسـتي   غـرور شـریعت عـادتي     ی هزاهـد را از مرتبـ  ، "عشق"هیجان ناشي از عنصر 

تا بدین طریق هدف نهایي سلوك معنـوي میسّـر   ، عامه)(کفر از نظر  کشاند قلندرانه مي

  گردد.



 1391 پاییز وزمستان، مشماره دو، سال چهل و پنجم، و عرفانمجله ادیان    56

  مالمـت و کفـر) در قلنـدریات عطّـار و     ، (مثلـث عشـق   وجود این مضـامین پیوسـته  

غزلیـات وي را از نظـر   ابیـات  ، (فنـا)  تأکید بر آن در رسیدن بـه هـدف اصـلي سـلوك    

 منتهـاي هـدف   رسـیدن بـه  سیري مشخص در جهـت  م برمنظم و منسجم و ، محتوایي

  مراتـب عشـق و فنـا    ، مثبـت معنـایی  که در ایـن سـیر    ای گونه؛ به دهد قرار ميعارفانه 

الیت و انسجام معنـایي  شود. در جریان این سیّ ویر کشیده ميبا هنرمندي شاعرانه به تص

  و پـس   گـردد  سحرگاه بر پیر ظـاهر مـي  ، که ترسابچه در بیشتر اوقات، و محتوایي است

   ی هحلقـ ( هـاي دلبـري   شـیوه  ی هو ایجاد عشق به واسط غفلتدن وي از خواب یاز رهان

  وي را ، پیر مناجاتي یـا همـان زاهـد    وجود در کف و زنّار در بر) مي بر، زلف در بناگوش

  زاهـد  ، دارد؛ بدین ترتیـب  نامي وا مي به ترك رسم و عادات پیشین و نیز سالمت و نیک

  بـدنامي   ی هگیـرد و در سـای   بـر مـي  دل از دو جهان ، ردنوشي روي آوردهبه قلندري و دُ

، سـان  بـدین  ؛رسـد  فقر و فنا به منتهاي سـلوك عارفانـه مـي    ی هدر شیو، و کافري عشق

  خـودي   حـاکي از رمـز بـي   ، این نوع قلندریات عطّـار یکسان  ی همای مبناي اصلي و درون

رمزگونه به شکلي ، ظرف قلندریاتناپذیر و در تعارض با شرع که در  است؛ مفهومي بیان

روایتي شاعرانه ، در قالب ناتوان عباراتبا ظاهر شریعت آمیز  و تمثیلي و با ظاهري تناقض

  بـا   360(ماننـد غـزل ص   کنـد.  آمیز مـي  شطح به طوري که زبان شاعر را کامالً ؛یابد مي

  کـه بایـد   ، گویـد مـی . شاعر خود در پایان ایـن غـزل   شکرلبم دوش...) ی همطلع ترسابچ

  عشـق  ، عرفـان ، (یعني دین حقیقي دین و مذهب او ی هوي و در محدود از دیدگاه خود

   به سخنان وي گـوش فـرا داد؛ چـون در غیـر ایـن صـورت سـخنانش کفرآمیـز        ، و فنا)

، اصطالحات برگزیده شده در این گونه غزلیـات ، به همین جهت رسد. نظر مي (شطح) به

   رهگـذر از کـه شـاعر   ، ه اسـت ذکر شـد  رموزي از مباني و مفاهیم واالي عرفاني طبیعتاً

، عشـق رمـوزي در بیـان    ؛گـذارد  خود را نیز به نمایش مي ی ههاي معترضان اندیشه، آنها

  عـادات و لـوازم ظـاهر    عالیق این جهـاني و تـرك   ، خود تجربي، گذشتن از من نفساني

شکسـتن   ی هخوشنامي ناشي از خودبیني و رسیدن به هدف عالي عرفان کـه محـدود  و 

ـ  عمق، این غزلیات، در واقع .گیرد خودي و نیز اجتماعي را دربر ميي اهنجاره  ی هتجرب

ــا    ــود دارد و ی ــاعر را در خ ــي ش ــارفي   "روح ــي ع ــاالت درون ــویر ح ــت[تص ــه  ]اس   ک

هاي ظاهري و قراردادهاي اجتماعي و محترمـات عرفـي را ناگهـان بـه یـک       تمام کشش

، مقدمـه ، 1383، ار نیشـابوري عطّ( "گذارد هاي عام مينهد و پاي بر سر داوري سوي مي

50(.  
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ـ  شخصیت کلیدي ترسابچه مي، از دیدگاه دیگر مـن  "یـا   "مـن برتـر  "ي تواند به تجلّ

که به اظهار عشق و ، )184، 189، 1375، (پورنامداریان نیز تأویل شودانسان  "روحاني

ظواهر دهد که پیر باید از تعلقات و  به راوي حکایت واقعه چنین پاسخ مي، تمناي وصال

خبري از  کفر عاشقي و بي به مددعاشق شود و از خودي وارهد تا ، دیني و دنیایي بگذرد

به من حقیقي و ملکوتي خود آگاه گردد و زماني که در مقام بقاي عارفانه بر وي ، خویش

  چون حلّاج در عالم انساني فریاد أناالحق زند: هم دتوان می، روشن شد که همه چیز اوست

  
  پــوشبایــد اي پیـر مرقّــع  گـر وصــل منـت  

  

  هـم خـرقه بسوزاني هــم قبلــه بگردانـي     
  

  با ما تو بـه دیـر آیـي محـراب دگـر گیـري      
  

  وز دفتر عشق ما سطري دو سه بـر خـواني    
  

  اندر بن دیر ما شـرطت بـود ایـن هـر سـه     
  

  کز خویش برون آیـي وز جـان و دل فـاني     
  

  مي خور تو به دیر اندر تا مست شوي بیخود
  

  خبـري یـابي آن چیـز کـه جویـاني     کز بـي  
  

  هر گه که شود روشن بر تو که تویي جملـه 
  

ـــم انســاني...    ـــریاد أنـاالحـــق زن در عال   ف
  

)660، 659، 1368، (عطّار  

  
پایـان روح بشـري    من ملکوتي به استعدادهاي بي"که ، انداز است در این گونه چشم

، پورنامـداریان ، (عابدي "این استعدادهاي او فعلیت یابند ی هکند آنگاه که هم داللت مي

انسان نه بعدي الهي ، این نوع نگاه پنهان در کانون عرفان عاشقانه ی پایهبر  .)64، 1390

و این نگاه ویژه در غزلیات مبتني بر حضور ترسابچه ، )جا(همان یابد که ماهیتي الهي مي

 هـای  و تأکید همـین مضـامین در غـزل    رز تکرانی .در قلندریات عطّار تجلّي آشکار دارد

ــص ، 831 ، 210، 177، 233، 433، 540، 585، 736، 639-638، 796، 667-666صـ

  ).539، 675 غزل و 158

مستلزم ذکر خالصه اي از ، عطّار نیشابوري دیواننسبت شطح با قلندریات در تبیین 

قـراری دل   و بـی شطح عبارت است از حرکت "که ، گفته شده استتعریف شطح است؛ 

وجد و بیان آن حالت به عباراتی که گاه باشد ظاهر آن کلمات ناپسندیده  ی ههنگام غلب

و حتی خالف ادب و شریعت به نظر آید در حالی که باطن آن گفتـار مسـتقیم اسـت و    

، (رجایي بخـارایي  "گویند با نیّت صافی چنان بیان کرده که بیگانه از سرّ او آگاه نگردد

بجایي عالم غیب و شهادت یا جابجـایي جـزء و   جا غالباً". خاستگاه شطح )367، 1375

شـطحیات   ی هبرآیند مطالع اامّ ؛)338، 1378، (شفیعي کدکني"کل یا حق و خلق است

شطحي است که در  ی؛ یکبه دو نوع شطح متمایز اشاره دارد، آن ی هو دیدگاه کلّي دربار
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طحي و دیگـري شـ  ، شود عارف صادر مي خودي و فناء في هللا از شخص بي و حال سکر

به خاسـتگاه   که با توجه گردد بر زبان وي جاري مي، هشیاري سالک تاست که در حال

  خودانه یا ناآگاهانه و نوع دوم را شطح آگاهانه نامید.  توان نوع اول را شطح بي مي، آنها

انـد و از نـوع سـخنان     غیـب  عـالم  آنجـا کـه خـاص    از، نوع اول شطحیات عرفاني از

هنگام ترجمه به زبان عادي ، )57-56، 1374، (بقلي شیرازي روند به شمار مي »متشابه«

هـاي   حضـور تجربـه  "؛ چـرا کـه   گیرند ناچار ظاهري رمزگونه به خود مي و این جهاني به

، طبیعي خود ی هرا از وظیفزبان ، در زبان، هاي عادي هستند که ماوراي تجربه، روحاني

 نمادینعاري ساخته به آن خصلت رمزي و ، هاي مشترك است تقال معني و تجربهکه ان

بـراي  ، ایـن رو  )؛ از157، 1380، (پورنامداریان"سازد بخشد و درك آن را دشوار مي مي

 یابـد.  نیاز بـه تأویـل ضـرورت مـي    ، مبرّا شدن از اتهام کفردریافت معناي حقیقي آنها و 

بودنشان و نیز احساس ناامني از جانب متشـرّعان  شطحیات نوع دوم نیز به دلیل شطح 

در قالب ، کارگیري نمادهاي عرفاني و بهبا خلق ، نرفاایت احتیاط از جانب عقشري و رعا

  .تأویل نگریست ی هز باید به دیدبه آنها نی، رو ازینعبارات رمزي بیان شده است؛ 

وجـود هـر دو   ، شابورینی باطن غزلیات عطّارو دقت در  ی تعریفهای یاد شده بر پایه

کامالً محرز ، به عنوان عارفي که سخن خویش را به شطح آراسته او دیواننوع شطح در 

با توجـه  توان گفت که  مي، امّا در مورد قلندریات که موضوع بحث این مقاله است ؛است

 هـا  باورهـا و تجربـه  آمیـز ناشـي از    اظهار دعاوي تنـاقض ، شده یاد شواهدها و  به بررسي

سـخن وي را ناخودآگـاه آمیختـه بـه شـطح      ، دیوان قلندریاتعطّار در  از سویعرفاني 

 ی ویـژه تحقق بخشـیدن بـه هـدف     در امتداد(ناآگاهانه) که  خودانه کند؛ شطحي بي مي

 شـریعت سیاست و  گیری از خرده ی هنشان و به گري اجتماعيیعني انتقاد و اصالح، خود

  انجامد. یا عمدي ميبه نوعي شطح آگاهانه ، در جامعه

بـا ایـن   ، به طور کامل سـخن شـطح اسـت   ، قلندریات، شطحي دیدگاهاز ، سان بدین

ده است. قلندریاتي که دیـد  یهر دو نوع شطح را در خود گنجان، این نوع غزل برتري که

جامعـه در زبـان رمـزي آن    دین و سیاسـت   ی همسأل ی هدربارانتقادي و بیان معترضانه 

غرور و خشکي ، ي جامعه را از نظر سیاسي و دیني در قالب نفي ریانهفته است و دردها

بـه  ، . در ایـن گونـه غزلیـات   رود شـمار مـی   بـه نوعي شطح آگاهانه ، کند عقیده بازگو مي

به ، نشیني سجادّه، تایبي، (قرّائي معیارهاي عرفي و شریعتي در جامعه، اعتراض ی هنشان

 هـا  و ضـد ارزش  نفي شده، شوند ي ميارزش تلقّ، مسجد و صومعه رفتن و...) که به ظاهر
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زنّار بستن و...) به عنوان ، مي خوردن، عاشق شدن، خرابات رفتنبه ، قلندر شدن، رندي(

جـایگزین بـه ظـاهر    در قالب زباني قلندرانه ، شاعر ی هو اندیش رموزي از هدف و اعتقاد

ول روحي و گذشـتن از  غزلیاتي که در آنها سخن از تح، سو از دیگرها شده است.  ارزش

و کـه وجـد    رود شـمار مـی   بهشطح ناآگاهانه ، فنا استو خود شدن از سکر  خودي و بي

و  "پیـر "شخصـیت  ، در این گونه غزلیاتخودي ناآگاهانه را در خود جاي داده است.  بي

خویشـي را إلقـا    که رمز دگرگوني روحي و بـي ، استتجلّي یافته  "ترسابچه"، خصوص به

نسـبت کـامالً مسـتقیم بـا     ، تـوان گفـت کـه قلنـدریات عطّـار      مي، بدین ترتیب کند. مي

(شـطح ناآگاهانـه یـا فـردي و شـطح آگاهانـه یـا         در این دو نوع خود شطحیات عرفاني

 دارد.  عمدي)

 
  

  گیري نتیجه

دهـد کـه بـه     از غزلیات دیوان عطّار نیشابوري را تشکیل مـي  اي ویژه نوع، قلندریات

هــاي  القــاء اندیشــه جهــترا در  اوعرفــاني  تفکــرات و دیــدگاهد بنیــا، اي خــاص شــیوه

این ، عطّار قلندري هاي مالمتي ـ  غزل، گذارد؛ به عبارت دیگر به نمایش ميگونه  مالمتي

 یزبان رمز بهشهودي و عرفاني وي  ی هامکان زباني و بیاني را فراهم آورده که هم تجرب

  انتقادي یافته است. ـ در آن به تصویر کشیده شده و هم کارکرد اجتماعي

قلنـدري کـه همـان     ی همایـ  مالمتـي و بـا اسـتفاده از بـن     ی ی اندیشه پایهبر ، عطّار

قلنــدریات خــود را در جهــت ابــراز  ی همایــ درون، گریــزي اســت شــکني و عــادت تسـنّ 

وار ایـن   روح آزاده و عاصي قلنـدري ؛ به طوري که دهد قرار میهاي عرفاني خود  اندیشه

از گیـرد.   فردي یا شخصي و اجتماعي را دربر مي ی هدو دیدگاه یا دو جنب، گونه غزلیات

چه مربـوط بـه   تعینات و آن، ظواهر، شتن از خوديقلندریات عطّار رمز گذ، دیدگاه فردي

به فنـاي  توان  مي، (عشق حقیقي) آن به دستیاري عشق ی است که بر پایه، شود آن مي

فنـا بـه مـدد    ، قالبي است که در محتـواي آن ، قلندریات، عرفاني رسید؛ به عبارت دیگر

در وجود زاهـد فسـرده در غـرور تحقـق      "ترسابچه"شخصیت  از رهگذر مالمت عشق و

هاي قلندري در  کارگیري اندیشه هدف دیگر شیخ عطّار از به، از دیدگاه اجتماعي یابد. مي

عصر خود و جوّ دیني حاکم  ی هزدگي از دین ریازد بیزاري و دل در واقع فریاد، اشعارش

از ایـن   .که با نگاهي منتقدانه به آن نگریسته شـده اسـت  ، وي است ی هزمان ی هبر جامع

و  روح آزاده ی هقلندرانـ  ی هنعـر ، سـان  بدینزبان اعتراض است؛ ، زبان قلندریات، دیدگاه
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نـوعي  ، رهیدن يخود بر اشاره به از افزون، و طبع لطیف عطّار در این نوع شعري آزرده

تظاهر به فسق و ، کند. به همین دلیل منعکس مينیز مبارزه با ریاکاري و زهدفروشي را 

بلکـه  ، تأیید چنین روشي از طـرف عطّـار نیسـت    ی هگري در این غزلیات به منزل الابالي

تن هنجارهـاي  جهت شکسـ  قلندرانه در ـ  هاي مالمتي هرمزي از اندیش ی هاستفاد، هدف

از آنجا کـه هـم بـه    ، ي چون عطّارنرفااع، در واقعدیني و سیاسي است.  ی هارزشي جامع

داراي ، انـد  معرفت حقیقت و آن جهاني رسیده و هم به معرفت این جهاني دست یافتـه 

د مردم زمانه هرگز از جامعه و در، در کنار سلوك باطني، اند؛ از این رو عرفاني پویا و زنده

از  در حقیقـت  .روشنفکرانه دارندآگاهانه و نسبت به جامعه دیدي کامالً و اند  نبودهجدا 

کـه  ، اجتمـاعي  و منِ شخصي وجود دارد: منِ "من"دو ، عطّاردر شخصیت ، این دیدگاه

بـازگو  ، شخصي ؛ منِکند هاي بلند عطّار را بازگو مي مراتبي از اندیشه، هر یک از این دو

آن بخش از شخصیت وي ، اجتماعي فردي او و منِ روحاني و عرفاني یاه هتجرب ی هکنند

است؛ به  کشمکشبا آن در  همیشهتابد و  زرق و نفاق جامعه را بر نمي ی که پوسته است

اي اسـت  آینه، قلندریات، . در این میانیابد همین جهت در زبان انتقادي شاعر تبلور مي

دیني و  ی هنقد جامع، هدف عطّار فته است.که هر دو من وجودي عطّار در آن انعکاس یا

 تباهیغرور و ریا را عامل اصلي ، زمینهکه در این  ای گونهنمودن راه نجات آن است؛ به 

راه رهـایي را پرهیـز از ریـا و    ، ضـمن نفـي آن دو  ، نسا دینب ؛کند جامعه اش معرفي مي

ایـن امـر از دیـد     و، در سردي خود فسرده استورزان را  داند که دین و دین غروري مي

، نیز این امرقات آن که تنها راه مگر با گذشتن از من نفساني و تعلّ، شود ر نميعطّار میسّ

هدف عطّار از بیان این مفاهیم ، در نگاه کلي. عشق به معشوق حقیقي معرفي شده است

نجـات جامعـه   ، بیانگر این اعتقاد است که: نجات شـخص ، قلندریات ی هزبان معترضان با

   .است

: سـخن  اي مسـتقیم دارد  بـا شـطحیات رابطـه   ، قلندریات عطّـار ، از دیدگاه شطحي

شطحي فردي و  ی ههر دو گون، ابیات گونه است؛ به طوري که این سخن شطح، قلندري

را در خود جاي داده اسـت: در بخشـي از قلنـدریات کـه      )آگاهانه و ناآگاهانهاجتماعي(

بـا لحنـي   ، گـردد  اي مـاورایي مـنعکس مـي    تصویر تحول عظیم روحي در خالل تجربـه 

ـ   ی هجنبـ ، بیاني رمزي با، قلندرانه به همراه واژگان مغانه و قلندري  ی هفـردي و ناآگاهان

ي صفت معشـوق  تجلّ، گونه است که روایت، گر است. در این نوع از قلندریات شطح جلوه

تیجـه  به عنوان عامل اصلي حدوث عشـق و در ن  "ترسابچه"حقیقي در هیأت شخصیت 
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ظهـور  ، اسـت  "پیـر "حکایت که خود شـاعر و یـا شخصـیت     تحول روحي و معني راوي

اجتماعي و شـطح آگاهانـه یـا عمـدي عطّـار را       ی هنوع دیگر قلندریات که جنب یابد. مي

شناسـي   آسـیب  جهتنگاه انتقادي او در یانگر ب آن گونه ابیاتي است که، کند نمایان مي

و رسوم قلندر به ایـن   "قلندري"و  "رند"از شخصیت که با استفاده ، وي استاجتماعي 

  مهم پرداخته است.
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