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 .Error! Bookmark not defined مآخذ و منابع فهرست

 

 

ّمقّدمه ّ  ّ ّ ّّ

ّ

ّّخالفّآمدِّعادتّ  در ّ ّ ّ ِّّ ّ ّ ّّ ّ ّ        ّ                       کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم               بطلب کام که منّ

 حافظ                                                       
                                                                   غمی، یا از قضای روزگار، گذارت به کوی رندان و عاشققان افتقاد نقا                      اگر از خامی و بی

                             ْ                                        شکیبایی و کژ تابی مکن، تا دلْ مبتالی بال نشده سر به زیر و شتابان بگذر. 

ّبرحذرّباشّكهّسرّمی » ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّشکندّدیوارشّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ»        

                       نسوزی، نه خامی، بی غمی              رهروی باید جها                                                 اهل کام و ناز را در کوی رندی، راه نیسققت

    472          حافظ/ غزل                                                      

  ی              ای و شقیوه                                                                      ولی اگر، بیزار از رنگ و ریا، رمیده از تزویر، مذهب عاشقی پیشه کقرده 

                                                                ّ            رندی، درنگ مکن، بیم و تردید مالمت به خود راه مده، دگر از سرزنش مدّعی بی خبر و 

                                          رنقدان قلنقدر وم میخقوارة مسقت، تقرا                                                زاهد خود بین مترس و اگر، شقو  همنشقینی  

                                           پرست، کشانیده است چه جای اندیشقه؟ دل بقر                                        سرخوشانه به کوی ترسایان و مغان بت

     ِ                                                کف نِه پیش بیا اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، چرا که: 

    «      خرند                          درکوی عشق، شوکت شاهی نمی »

                   بسطامی کقه گفقت:             به بایزید        منسوب  «                                     ِ      اینجا دل  دلین را خریدارند، نه دل  گِلین را »

     1 «                         ِ   آن دل  دلین ب ه، نه دل  گِلین »

                                                                               اینجا سرزمینی است که ایمان فلك رفته به باد. چقه سرکشقان و کقال کالهقانی کقه      

          ّ                                             ساییدند امّا که، سلسه موی دوست آنها را از فراز تخت نخوت                           مغرورانه، سر به آسمان می

                                                     به زیر کشیده در میکده عشق به سبو کشی وا داشته است.

                                  سققر گردنکشقققان کانققدر جهققان        بقق ، 
 

                                      پست شد چقون خقا ، زیقر پقای عشقق     
 

 

                                     ّ     ّ                                       ولی عشق، چنان که افتد و دانی از مقتضیّات ایّام حیات است و بیشتر با شقور و شقو  و   

                              ّ                                                تردماغی عهد شباب، مأنوس است امّا از تاب کمند زلفش هیچ ک  غافل و ایمقن نتقوان   

                                                 
 .140کوب، ص       ّ  تر زر یناز کوچة رندان، دک -1
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                                   خلوت نشقین، صقوفی عزلقت گقزین،                                                   بود. ای بسا، تاری از آن گیسوی عنبر فشان، زاهد 

                                                                                  عابد مردم گریز و شیخ کهنسال را، شوریده و شیدا، از گوشه محراب، کنال خانقاه، زاویقه  

                                                                                      رباط و روا  مقرن  مدرسه، سراندازن و دست افشقان و پقای کوبقان، بقه کقوی و بقازار       

                                                      کشانیده، سرگشته و دلخسته و زار به خرابات نشانیده است.

     ّ          ّ                                        مالمتیّه و قلندریّه بیرون از حوصله و هدف این اثقر اسقت.                   ّ   بررسی کامل خصوصیّات   

                                ه                                     ای ب  دشوار در فرصقتی کوتقاه اجمقابه بقه شقرا پیقدایش و تکامقل                           در اینجا با وظیفه

                                             ّ        ّ                  های مهم این دو فرقه خواهم پرداخت، بی آن که مقدّعی جقامعیّتی در پقژوهش           شاخصه

                          المتی در سقه قطقب فکقری         های م                     ّ                            خود باشم. کانون توجّه در این نوشتار بررسی اندیشه

ّع طار،ّعراقیّوّحافظّ»          سترگ یعنی  ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ               ای ممتازنقد.                                   است که هر کدام برای خود پدیقده   ّ«ّ 

                      اند خا  ایران اسقت و                      و سر به فلك ساییده                                           زمینی که این درختان تنومند از آن روییده

ّ                                             این یکی از بزرگترین افتخارات فرهنگ و تمّدن ایرانی اسقت کقه توانسقته اسقت چنقین                                             

                                             ّ                                  را از خا  خود بر آورد و آن را بقرای دل و جقان ملّقت ایرانقی پقرورم دهقد و                بزرگانی

           ّ                     ّ                                                      منظور از ملّت ایرانی، اشاره به کلّ دنیای فارسی زبان بوده و هست. با توجقه بقه جایگقاه    

                                                                                    عظیم آنان در تاریخ عرفان اسالمی، اهمیت و عمق دسقتاوردهای فکقری آنهقا را نبایقد و     

                                                 آنها هریك در عصر خود و نوع خود یکی پ  از دیگقری                            توان به عرفان محدود کرد.     نمی

               اند. از همگنان                                                ّ        اند. در بیشتر مباحث معتبر رایال در زمان خود تبّحر یافته                 استثناهایی بوده

                            اجتماع و هر چه را از رسقوم    ،      عرفان  ،      فلسفه  ،    کالم  ،            اند. از فقه                        و همگان گوی سبقت ربوده

           انقد و در                                 ن وجهی نصیب بقرده و آموختقه                        ّ                علمی موجود در ساحت تفکّر اسالمی به بهتری

ّ                                                    اند و به نادرترین تفکّرات در نوع خود دست پیقدا کقرده انقد. بقه روم و               ّ       آنها تفوّ  یافته                     

ّ               موضع فکری خاصی، با اسلوب عمیق و کقاماله سرشقار از شقور و طقراوت در عقالم تفکّقر                                            ه                                

             ای از امور و         ه پاره           ِ     های عقالنی صِرف، ب                               اند و به جای پرداختن به تحلیل                 اسالمی نائل آمده

       اند.             ّ      اند و توکّل کرده                   عقاید ایمان داشته

 

                                     و این همان جهش فراتر از اقران است:

                                  ّ            راهقققرو گقققر صقد هنققر دارد توکّققل بقایققدم                                       تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است

 270حافظ/ غزل 
                     و اصقیلی فراتقر از                                                            هر یك در عصر خود روشنفکران نادری بودند که پایة سخن مستقل 

                                ای امقن بقه طمأنینقه خلقوتی                             اند. آنهقا در فاصقله                          ای و اعتقادی خاص داشته          های فرقه     بحث
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                   ّ                        های متعارف و غیر خلّا  عقل و معرفت صقوری و                                    دست یافتند که موجب شد تمامی شیوه
                            تر خودشان رنگ ببازند. اسلوب                                                  مصلحت آمیز، در جنب ظهور و اسلوب و موضع فکری مهم

                                                              العاده چشمگیری در ساحت فکر و منطق آنهقا ترسقیم شقده اسقت.                 به طرز فو    ّ     خاصّی که 
      آورد.                                                            برتر آنها چقه بسقا معاصقران ایشقان را بقه خشقم مقی                      شائبه و ذهن             خلوص سخت بی

                                          محابای صوفیان بسی فراتر بود. با خود آگاهی                                        کشش عرفانی ایشان از زهد عملی و وجد بی
            ترین سقطوا                             تازند. اینان وقتی به عالی           و حقیر می          های نازل                             فو  العاده تعجب آمیز به ذهن

         گذارنقد               ای قدم مقی                       شوند و نزدیك به نقطه                رسند خطرنا  می                       ها و امکانات زبانی می       ّ قابلیّت
                                            کننقد و سقیطره حکومقت قلنقدری خقویش را                 ه                 ّ               که تقریباه اقتدار دینی متشرّعان را نفی مقی 

            نمایند.                               جایگزین قدرت زاهدان دروغین می
                       امقان بقرای متقاعقد             ای بقی                                          ایشان شور و هیجان بارزی است با انگیقزه              خصیصة حقیقی

                                                                                   کردن دیگران و نفرتی عظیم از چیزهای مبتذل و دروغین و رسقوم  متعقارف و تفسقیری از    
                                                                         های غیر متعارف. بدنبال وحدت و توازن و طرا و نقشی تغییقر ناپقذیر بقرای                 بدایع و کشف

                    یك نظام جدید هستند.
                                    ای است که بقدون بقاز نمقودن کقل                              ت فطری اینان به آن درجه                  چند ب عدی بودن سرش

                          ه          ایم. خطاست که آنان را صرفاه بی هقیچ                    بدانان روا داشته                  هایشان ظلمی عظیم               زوایای اندیشه
                      منقد در دنیقای مقا                                                                       چون و چرا یك عارف، عاشق، فیلسقوف، مالمتقی، معرفقی کقرد. بهقره     

                              ّ      از غزلیاتشان از لحاظ وضقوا و دقّقت       ای        ّ                                      بعدالطّبیعه با نبوغی استثنایی هستند که مجموعه
                                 هقا و تلققی و قرائتشقان را از                                    نظیر است. برخقی از اندیشقه                                در انتخاب واژگان و تفصیالت بی

        هایی را                    اند. گسترة اندیشه                                 ّ                           هستی به صراحت یا ضمنی به باد اتّهام گرفته و کفر آمیز خوانده
                                                       که صوفیان پرورده بودند به زبان کامل شعر در آوردند.

                                                                               ظم و نسق دادن به دیدگاه شعر عارفانه نسبت به حقیقت چنقان موفقیقت آمیقز از آب     ن
         کننقد و                                                        ّ                      آید که شعرای معاصر و بعد به آنها به عنوان یقك منبقع موثّقق اسقتناد مقی            در می

     کند:                                 کنند آن گونه که مولوی اعتراف می                  های ایشان نقل می     ّ  ه         مکرّراه از سروده
 

                             ّ          مقا از پی سنقائققققی و عقققطّار آمقدیقم      قم او  ّ                             عطّار روا بود و سققنایی دو چشققق

 
                                          بقا تعقالیم اخالققی عاشققانه بقر ضقد             ه تدریجاه                                        اینان با زبان صریح و روشن و روان خود،

              هقای مالمتقی                                                             های خشك از مشرب جنبش مبتنی بر قلندری و جوانمردی و شقیوه         اندیشه
                          حتقرام عمیقق بزرگقان و              رونقد و ا                  ّ                            گیرند. و در تحوّبت فکری خود بسی فراتقر مقی           بهره می
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                                                             کنند. و در اقصی نقاط زبان ایرانی مریدانی بر آستان آنها گقرد                           مشایخ را برخود تحریض می
                                زنقد عشقق اسقت آن هقم عشقق                                                       آیند. آنچه در هر مصرع و هر بیت غزلیاتشان موج می    می

  ی       مقه                         جویی آنها برخاسته و بر ه                          پایان انسان دوستی و کمال                               بیزال و جاودانه که از منبع بی
      گوید:                                ّ                                     مخلوقات جمیل آفریدگار بزرگ تعلّق گرفته است و عراقی به شیوایی تمام می

                                   حجققرة دیقو خوان، کققه آن دل نیسقت   ستقققق                             هر دلی کو به عشقققققق مایل نی

 
                       اند و در گسقترة سقخن                                                    مکنون معانی را در ابیاتی دلنشین به نمایش گذاشته      د رر           دریایی از

                              اند. در مظاهر صوری، جمال الهی                                  به مرتبه و مقام وابیی نائل گشته                      بلیغ و فصیح و فاضالنه
                                   کنند و چقون در نقزد آنهقا عشقق                            ورزند و عاشقی پیشه می               کنند و عشق می              را مشاهده می

                                                                                 مایه حقیقت است و جمال دوستی نشانه عشق به کمال اسقت کقه جمقال خقود پرتقوی از      
        کوشد.     ی        جوشد و م                                      کمالی است که سالك برای وصول به آن می
         ّ      انقد و محبّقت                                    های مجازی را از باطن محو کقرده      ّ                            مسلّم است با مجاهده و ریاضت، عشق

                                                                                        ذات باری را پدیدار گردانیده و در عرفان هقر کقدام سقرحلقه سقوختگان معرفقت و رنقدان       
       اند.                        تشنه لب در طریقت شده

            شقت نمقای                                                                              به دلیل پر شوری سخنانشان، اشعار عاشقانه و عارفانقه و قلندرانقه آنهقا انگ   
                           مالمتیان روزگار بوده است.  

                    ّ                                                           هر یك قلندری تمام عیّار هستند چون به صراحت کالمشان در قید و بنقد نقام و مققام    
                                          بخش است چون از دل دردمند برخاسقته، دلقی               نشین و اثر            انگیز و دل                   نیستند. کالمشان دل
             سقت کننقدة                                                    زند و از روحی که پر خروم است. در همان رایحقة سرم                      که در ماوراء موج می

ّ                                    کنند که بزرگان و مشقایخ قبقل تقنفّ  کقرده بودنقد و بقه درون                          ّ    عرفان شاعرانه تنفّ  می                              
       اند.                ّ                      همان موج معنّویت وجد آمیز هدایت شده

                                                                                در نگرم بر این بازتاب از تأللؤ شعری، این شعرای خبیر و بصیر، معانی و مضامینی بقر  
         آورنقد.                                 مستقیمی را با خود به همراه می                                      اند که هر کدام معانی مستقیم و گاه غیر             زبان آورده

        ّ                                                    مسقجد ق زّنقار ق کلیسقا ق شقیخ ق زاهقد ق واعقظ ق                                                      و کلماتی از قبیل: دلق ق ردا ق سبحه ق   
                ّ                                                                     خرابات ق رندق قلّام ق میکده ق پیر مغان و سایر عباراتی از این دست که بار مسایل عرضقی   

                        پا  نهقادی را بقر دوم                                                             و غرضی خارج از قلمرو معمول و مرسوم عرفان و شوریده حالی و
                                                                ، کاری به اصل و مبنقای حرمتقی بعضقی از عبقارات و کلمقات در                        کشند که در حقیقت    می

            های نیرنقگ        گیری                                                                    اندرون اعتقادات خود و دیگران ندارند. کوشش اینها بر این است که بهره
      مقان                                                                     کاران را در این راه و روم بر مال سازند و در اندیشه روشن بصورت یك قهر            بازانة دغل
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                         کنند که از ایقن ابقزار                                                                 خستگی ناپذیر در میدان مبارزه به رفتار و سکنات جماعتی حمله می

ّّّّّّّّّّّّّریااّاّفریاـّاّدروـّاّعهادّشاکنیّاّّّّّّّّ                       هایی شیطنت آمیز دارند:                  و عوامل سودجویی ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ

ّّمنفعتّطلبیّاّریاستّجویّی ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ                                                    هقای صقوفی مابانقه و تمقامی مفاسقدی کقه بقه               ّ   و تحکّقم ّ

        ّ      برنقد، غصّقه                                           ته است. ژرف اندیشقانی کقه رنقال مقی                            مختلف بر چهره روزگار نشس    های      شکل
                              ریزند و از تقوهینی کقه بقه                                      مویند و بر دردکشان روزگار اشك می            نالند و می            خورند و می    می

                                                        گذرند و از اینکه در لباس تقوی و طاعت، در لبقاس زهقد و                 دارند در نمی            شان روا می        اندیشه
                              آید، صقدای بلنقد و رسقا در           ود می                                                 خدا پرستی، این همه تلبی  و تزویر بر سر خلق خدا فر

           زننقد. در                       شقود، فریقاد مقی                                                    انتهای این کرانه ناپیدای جهان هستی طنین افکن می         فضای بی
                                                                   فکری پر از غلیان روحی، آشفته حال و صداقت جو، نظر نظر و نفق  نفق               چنین حرکت

     کقة                                                                   ّ              به دنبال یافتن مشربی هستند که به چرخش بیندازند و با طهقارت و معنویّقت بقه معر   
                                                                            کلماتی بسازند و با این زمینه فکری و شعری پا به میقدان مبقارزه بگذارنقد و    ّّ              باورها بروند و

               ّ                                                              فریاد عشق و محبّت صادقانه خود را که نتیجه اخالص و صفای باطن است به گوم ایقن و  
                                                                                        آن برسانند و با بکارگیری کلماتی صدها پیام پر ایهام و سازنده را بقه گقوم اهقل سقخن و     

         قیقود و    ،         زنجیقری       هقای                             شود کقه بنقدها و علققه                              د. و این هدف وقتی عملی می           معنی برسانن
                                                                                و عادات و قواعد محصور کننده خراب شوند و از خانققاه و مسقجد و منبقر و تسقبیح           رسوم

                        خبری مستانه برگرداننقد                   ها را به سوی بی                                                   فاصله بگیرند. و با رهایی از ابزار قیود انگیز چهره
           ِّ                                            رهایی از تعِّلقات سخیف نمایشی با اخالص و صقفا و مبقارزه              کنند و با                  و آب آتشگون طلب 

                            ّ                                                           با نف  و اجتناب از رعونت، حبّ  جاه و مقام به آزادگقی و وارسقتگی بشقری برسقند. ولقی      
ّ                          از نظر صقوفیان و زاهقدان ظقاهر الصّقالا، آنهقا را در                         متنجان  و نامعمول                 کسوت و رفتار نا                               

                                                 یقز آنهقا، زاهقدان را بقا تردیقد در کیفیقت                         دهد و ظاهر شماتت خ                       جرگه مالمتی ها قرار می
                                                                               انگیزد. ولی برای گریز از آزارکدة شقیخانه، رنقدی رنقدان و قلنقدران بقه اوج                    حالشان بر می
                                                                          رسد که از نظر کالم و معنی برای همگان شگفتی آور اسقت غزلیقات قلندرانقه و             بالغت می

          انقد. در                      در ظلمت زمان شقده                          ّ  شوند که گرفتار ع جب و تکبّر                                 رندانه رسوا کننده تبهکارانی می
      ذ         هقا و رذذایقل                                      ها ق نقش بازیها ق ظقاهر سقازی                                                این رشته از غزلیات زنده و پویا از خدعه گری

        بازان و              کاران و دغل                       ها و آزارهای رایال قلب                       شود. شاعر گرفتار مالمت                    اخالقی سخن رانده می
                   را کقه در آسقتین                                        شود و تیر تهمت و افتقرا و تکفیقری                            دبن و سیه چهرگان واقع می       تاریك

                                               سپر و پر از شور و غوغقا را هقدف تیقر مالمقت                     سازند، سینه بی                            دارند و به سوی آنها رها می
            ای اسقت از                          ّ                                       دهند. غزلیات حافظ و عطّار و عراقی عصارة معارف زمان است. مجموعه         قرار می



 12مقدمه  

     سرود             ، غزلیاتشان                                        ها، کاخ بلندی است در فرهنگ ایران زمین           ها و نکته                  صنایع ادبی، حکمت
                                                                ای از مجموعه افکار و معتقدات در هم شوریدة آنها، چشقمانی حیقرت                        روا ایران است آیینه

                                                                                     بار به اوضاع زمان و نظری شاد و پر امید به آینده. درس شادی زنقدگی و انسقان دوسقتی.    
                                                              هایی که بر اثر موانع گفتن نتوانسته آشکارا بگویند با ترفنقد و                               یافتن و باز گفتن تمامی نکته

                                                                                       ه، و زبان رمز به مرور انجام پذیرفته و هر بار به اقتضای زمان گوشقه ای از آنهقا روشقن        اشار
                                                                                 شده است. بعضی موارد مالحظات اجتماعی به شاعر اجازه نداده اسقت کقه حقرف خقود را     
                                                                         ّ      روشن بگوید. در غزلیات این سه شاعر بعضی اصطالحات عرفانی وجود دارد، که بقه حقدّی   

                      شك رمزگرایی و تعبیقر                                    اند که جدا کردنشان آسان نیست. بی    ته                        با معانی ساده کلمات آمیخ
ّ                                   و تأویل برای پرده پوشی در برابر عوام از لقوازم کقاری اینقان اسقت اّمقا رمقز ایقن تعبیقر و                                                                        

                     ها کجاست معلوم نیست.       تأویل

ّ

ّچندّتوضيحّضروريّّ
ّ                             در این اثر رأی و نظر برخی از بزرگان و مشایخ بزرگ تصقوّف و صقاحب نظقران مقورد      - 1                                                    

               حرمتقی نسقبت                 ّ                                 ه                        ارزیابی و نقّادی قرارگرفته است، ولی این الزاماه به منزله اسائه ادب و بی
                    دانقم کقه مراتقب                                                                       به شأن علمی و اجتماعی آنان نیست. با این همقه بقر خقود بزم مقی    

                                                                                  احترام و تکریم خویش را در کمال تواضع به ساحت علمقی آن بزرگقواران ابقراز دارم و    
                                                       فرهنگی بر همقه دوسقتداران فرهنقگ وادب ایقران فقرض                             اعالم کنم که حرمت مفاخر 

       است.  
                        نام شاعر/ شماره غقزل،  »                                          های خود در این پژوهش شعر هر شاعری به صورت           در بررسی - 2

                             ّ                                   آمده است در مورد حافظ نسخة علّامه قزوینقی و دکتقر غنقی اسقاس       «              یا صفحه دیوان
ّ                                های مربوط بقه عطّقار، از چقاپ دکتقر تققی ت                             کار بوده است. در بررسی   ّ               فضّقلی اسقتفاده                 

         ام، و در                      ّ                                                   ام و در مورد فخرالدّین عراقی چاپ سعید نفیسی را مبنقای کقار ققرارداده         کرده
                                                               موارد معدودی که چاپ دیگر مورد نظر بوده نام مصحح ذکر شده است.  

                               ه                                                 ماخذ و مراجع مورد استناد، عموماه در متن قید شده است و گاهی هم بنقا بقه ضقرورت     - 3
                                         اد در پاورقی همان صفحه ذکر گردیده است.                           عنوان کامل ماخذ مورد استن

                                                                             تعبیرها و مطالب داخل گیومه برگرفته از شعرا و نقل قول مستقیم است، اغلب با حفظ  - 4
                                                                                رعایت سبك و سیا  نگارم اصلی آن. مگر در مواردی که تلخیص یقا نققل بقه معنقا و     

        باشد.         مضمون



 11مقدمه  

                         ود، تعلقیم گرفتقه و از                                                         این پژوهش فرآیند رنال و مرارت کسانی است که در طول عمر خ - 5
                             ّ              ام، البته به قدر توان و قابلیّقت و بضقاعت                                            شجرة دانش و دریای فضل آنها برخوردار شده

                                                   خویش که جا دارد یاد و خاطره آنها را گرامی بدارم:     ة    مزجا

                                                                               الف( بایسته وشایسته است که از مادر عزیز خویش یاد کنم کقه هسقتی مقن، زهسقتی     
        رورد.                              اوست و مرا در دامن مهر خود پ

        ّ                                                                          ب( از مرّبی اول ق پدرم ق و همه آموزگاران و دبیران و استادان خودم در خانه و مدرسه   
                         کنم و در برابرشقان سقر                                           های دقیق آموختند همه ایشان را تکریم می                       و دانشگاه که مرا نکته

                 فرسقتم و بقرای                                                         آورم و به روان رفتگان از جمع ایشان صمیمانه رحمت مقی                تعظیم فرود می
   ّ                                عزّت، شادمانی، تندرستی آرزو دارم.          زندگان، 

                                                              ّ                        ج( این تحقیق در اصل پایان نامقه دکتقری اینجانقب در رشقته زبقان وادبّیقات فارسقی        
      مقتن    ،                             ّ             به سر انجام رسید.البته در طیّ چند سال اخیر      1390                            دانشگاه تهران بود که در سال 

                     به توفیق الهی بقرای                                                                    پایان نامه را چند بار با صبر و حوصله باز بینی و اصالا کردم و اکنون 
                                                                                    چاپ و نشر عرضه کردم .امید است مورد پسند و استفاده عالققه منقدان واققع شقود.توفیق     
                                                                               بزرگی که در این مسیر نصیب من شد استادان ارجمندی است که هر کدام به نحقوی مقرا   

     اند:                                اند و راه را بر من هموار نموده          مدد داده
                    رویقی پذیرفتنقد و                     بنده را با گشاده    ّ        شکّر کنم که       یاد و ت   ا    دکتر     دوره      عزیز     ان             باید از استاد  

                                                                                        از نخستین گام تا وصول به منزل مقصقود بقا مقن همراهقی و سقازگاری کردنقد کقه ایقن         
                        ّ                                   ّ                             همراهی و همدلی بیش از حدّ انتظار بود در برابر آشفته کقاری اولیّقه و اصقالا نوشقته هقا      

                     طر و متانقت مراققب                                             ّ                          هیچ مالل خاطری ابراز و اظهقار نداشقتند، بقا محبّقت و انبسقاط خقا      
     ی از                                                                ّ                        پیشرفت کار بودند. با فراهم ساختن ماخذ و منقابع مقورد نیقاز در حقدّ امکقان دقیققه      

                                                           تردید تشویق و تحریض ایشان بود که کار به ثمر نشست. همقواره          ند. بی                  کمك فروگذار نبود
           اد خقواهم         را به ی    ان    هایش                         برخوردار بودم و مهربانی      آنها     دریغ         های بی                        از مشورتها و راه گشایی

      داشت.
                                                     ه                          واضح است که تحقیق و پژوهش کاری تقوان فرسقا اسقت . مخصوصقاه هنگقامی کقه در         - 0

                             ّ                      افتی و برای برون شد از آن تقلّا میکنی، یا وقتی کقه                                مسیر به چاه و چاله مجهوبت می
        فشقارد                                                      شوی و احسقاس نقاتوانی، عجقز اسقتخوانها را مقی                     خوردگی فکری می          دچار گره

                                          آزارد که نگارنده این سقطور هقم از ایقن                            ر ارادی اطرافیان را می      های غی              ناخواسته کنش
        ّ                                                                       قاعده کلّی مستثنی نبوده است. لذا از همه اطرافیان سببی و نسبی و دوسقتان گرامقی   



 12مقدمه  

      هقای       ّ    تقوجّهی              هقا و بقی                        ه                           ق       خود در این مدت نسبتاه طوبنی تحصیل و تحقیق کقه بقدخقلقی  
        خقواهم                اند، پوزم می                 و دم بر نیاورده    اند                                       ّ      ناخواسته و غیر ارادی مرا مشفقانه تحمّل کرده

         نمایم.                                                      و با کمال امتنان و از محضر ایشان طلب عفو و بخشش می
                                                                           هدف از این پژوهش، ادای دین به فرهنگ و ادب غنی و سرشار این مملکت اسقت کقه     - 7

      ای از            ام گوشقه                                             هقای آن هسقتند و بنقده شقاید توانسقته         ّ                           عطّار، عراقی، حافظ، از استوانه
                           دانم که بقه ایقن توفیقق                   باشم. باز نمی                                  ی این ستارگان درخشان را شناسانده          زوایای روح
                           باشد، این پادام مقرا بق     «       روسپیدی »                                 ام یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش موجب            نائل آمده
       است.  

                                                       ها کتاب و منابع ارزشمند را دیده و مطالعقه کقردم کقه                                 در فراهم آمدن این مجموعه ده  - 9
                          مندان باشد ولی بقر ایقن                    ، راه گشای عالقه                  اند هنگام مراجعه         ام تا بتو                   فهرست آن را آورده

                یقی راهقوار و                                                                        باورم که در نوردیدن دشت پرشکوه و سر سبز ادبیات، سواری بردبار و باره
    :                                            زمانی بسیار نیازمند است تا به گفته مولوی

ّخَمیّازّكوچهّاینّسامانّوّمسطوريّازّاینّگلزارّبيکرانّراّچونّعط ارّرندانهّبنگر ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّّّد.َّّّ

                                     ّ                                      اثر برخی مطالب تکراری دیده می شود، امّا این تکرار نه به جهت سهو و نقه بقه           در این  - 9
                                                                                  لحاظ عمد، بلکه به دلیل نیاز بوده زیرا هر بیت و مطلقب ممکقن اسقت از چنقد جهقت      

                                                             افاده معنی کند که منجر به الزام تکرار در مباحث مختلف گردد.  

     ّ      ِ                                   و توغّل در فِر   اسالمی را دارد و نه خقود اهقل                          ّ      ّ   نگارنده این مطالب نه ادّعای تعّمق   -  12

                                                                             ذو  و وجد است و نه بر این باور است که حرف جدیدی در این راستا دارد،اما بقرای  

                هقای اسقالف را                                           ّ                    اندیشه شناسی و نگرم در نظام فکری مالمتیّه چند برگی از کتقاب 

           از دریچقه                             ّ                       برای بازیافقت نظقام فکقری مالمتیّقه و نگریسقتن           اثر                  ور  زده است و این 

           گمان ایقن                     ّ    ّ           ّ                                  فکری آنان به غزلیّات عّطار، فخرالدّین عراقی و حافظ فراهم آمده است. بی

                                                                                اثر هم بدون کاستی و لغقزم نیسقت باشقد کقه دوسقتان ادب پقرور و پژوهشقگران        

                                 ام نگذارند. و با غمض عین بنده را       بهره                 ها از سر مهر بی                           صاحب نظر از یادآوری کاستی

       یند.                        در این موضوع یاری فرما

                                                                        بر خود فرض میدانم از تالم و زحمات مدیر محترم انتشارات آوای نور تهقران و    -    11    

                                و سالمتی ایشان را در راه تقرویال                          ّ                       همکاران ایشان کمال تشکّر را داشته باشم . توفیق

خقققدای متعقققال خواهقققانم.              بشقققری از         هقققای                                  و گسقققترم علقققوم و دانقققش  
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 "به نام خدا که نام او بهترین است"

 

ّرپيشگفتا

ّ
                                         هین سخن تازه بگوتادوجهان تقققققققازه شود

 

             ِّ                              وارهقد از حدِّ جهان، بی حقد و انقدازه شقود  
 

      ِ                    ذ                  خققا ِ سیه بقر سر  او کز دذم تو تقققققازه نشد
 

                                          یا همگی رنقگ شقود یققا همققه آوازه شقود  
 

   زر          ذ           ّ   در، زود بذر د ح ققققققّه          ق ذ        هر که شقدذت حققلقه
 

         زه شقود                        ذ          خقاصقه که در باز کنی، مذقحرم  دروا
 

                                            آب چه دانست کققققققه او گوهقر گوینده شقود؟ 
 

                               ّ          خا  چه دانست کقه او غ مزه ی غمّازه شقود؟ 
 

                                              روی        کسی سرخ نشد،بقی مققدد لققعل  لبقت 
 

                      ذ                          بی تقو اگقر سرخ ب ققوذد از اثققر  غققازه شقود   
 

            ق                        صالح چو ز کقققه زاد یقین گشت مققققرا       ناققه
 

        ّ       قر  جقمّازه شود                         ق  ق کققوه پقی  مقژده ی تققو اقشتق
[ 

                                       ذ       راز نهان دار و خ م ش، ور خموشقی تلقخ ب قوذد   
 

                     ذ                   آن چه جقگر سوزه ب قوذد باز جقگر سازه شود
 

 موبنا                                                      
 

   ست                                                                                         از ابو سعید ابی الخیر پرسیدند که از خلق به حق چند راه است؟ به روایتی گفت: هزار راه بیش ا »

 2 «                             ای از موجودات راهی است به حق.                                    ّ و به روایتی دیگر گفت: به عدد هر ذرّه

      گوید:          مولوی می

                   کقققن برای کردگقار                  خدمتققققی مققققی
[ 

             ّ                                   بقققا قبقققول و ردّ خلقانققققت چقققه کققققار؟   
 

 

                                                                 یا اینکه عرفا معتقدند، راههای رسیدن به حق به عدد انفاس خالیق است.

ّ                               هقل طریققت و شقریعت را تقورّ  کقردم و از احقوال                                          برای در  این معنی، کتب مربوط بقه ا                        

                          ّ               ه      ّ          ّ                              صوفیان و عرفا از قرون اولیّه اسالمی، مخصوصاه مالمتیّه و قلندریّه، کم و بیش اطالعقات نقاچیزی   

                                                                                       به دست آوردم و چون مختصر آشنایی با احوال و اعمال و اسرار آنها حاصل شد در رفتار و کردار 

                                                احوال آنها مرا مجذوب کرد؛ در نتیجه بر آن شدم که                   هایشان دقیق شدم،                      آنها در سنجش با گفته

  و                                                                                            سخنان آنها را به گوم دل بشنوم، تا بدانم چرا و چگونه و در کقدام اوضقاع و احقوال سیاسقی    

      انقد                                                                                        اجتماعی آن سخنان را در قالب اشعار بخصوص غزل بر زبان رانده و آنگونه اعمال به جا آورده

                                                         شته شده اسقت؟ آیقا بحرانهقای اجتمقاعی و دگرگونیهقای                                        و چرا مطالب بسیاری در مورد آنان نو

                                                                                           زمان و نابسامانی شرایط خاص محیط اجتماعی و فرهنگقی بقوده اسقت کقه افقراد تیقز هقوم و        

                                                                                              حساس را بر آن داشته تا از مردم عوام زمان خقود روی بگرداننقد و عزلقت و درون گرایقی را بقر      

                                                 
 . 292                              ّ     اسرار التوحید، باب دوم، فصل سی م، ص   -1
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                  ّ                      ای سیر در آفا  مقرجّح شقمارند و از راه                                                   برون آرایی ظاهری ترجیح دهند و سیر درانف  را به ج

                                                                                         تفکر و حدیث نف  و سیر در عوالم درونی، حوادث مادی محقیط خقود و مقال و منقال و جقاه و      

                  جالل را رها سازند؟

                     ها و میدان گفتقار و                                                       ها مرا بر آن داشت تا کتب نظم و نثر صوفیه شامل تذکره                این نوع اندیشه

                                                ّ       مطالعه قرار دهم و در دنیای آنها با تمام جزر و مدّهای آن                           ّ         روم و اعمال بزرگان مالمتیّه را مورد

                                                                   های مثبت و منفی حابت را در همه جوانب به نحوی در   کنم و در مجمقوع                   غور کردم و جلوه

          ه                             اند که اوبه به قول لسان الغیب کاله پشمین                                                  بدین نتیجه رسیدم که اینان برای خود دنیایی داشته

             ه        ّ                                           کردند و ثانیاه با غزلیّات و دیگر اشعار خقود نقه تنهقا زبقان و            ر نمی                           خود را با صد تاج خسروی براب

ّ                                                ادبیّات فارسی را غنی ساخته، بلکه با خلق تفکّر و جنبش وابیی موجقب اعجقاب بزرگقان علقم و                                           ّ    

     اند.         ادب شده

                        ّ                                ّ          ّ                  این پژوهش در پی یافتن ردّ پای افکار و اندیشة و نهضت مالمتیّه و قلندریّه هر چند به طقور  

       ّ     ّ                                                                  در غزلیّات عطّار و عراقی و حافظ است که به خاطر دقت و بینش و دسقتورالعمل آنقان        ّ     مقدّماتی،

                                      ّ                                                   به بررسی نشستم، اندکی از تعلیمات مالمتیّه که به مرور ص ور و اشکال مختلف بقه خقود گرفتقه    

                 ّ           ّ                                                           است )مانند قلندریّه و اهل فتوّت( را با توجه به هنجارهای دینی و اجتماعی عصر هر کدام، مورد 

       ّ              ه و مدّاقه قرار دادم.     مطالع

                                    ای از دسقتورات مقبقول اجتمقاعی و                                                        معلوم گردید که در احوال و اعمال و آداب آنها مجموعه

             ّ       ّ         های ظاهری تشخّص و تفوّ  معنوی،                                                        دینی تنیده شده است و با دعوت به اجتناب از تمامی نشانه

           ّ                               در پی تبعیّت از شریعت و طریقت اسالمی هستند.

ّ                                         شه و تفکّر اینان، در غزلیّقات عطّقار، عراققی و حقافظ مقورد بحقث و                               از این منظر، بازتاب اندی      ّ                ّ        

       تقر و                                                                                        بررسی قرار گرفت. اگر چه این تحقیق هنقوز در مرحلقة مققدماتی اسقت و شقناخت جقامع      

ّ                                       های مالمتی در آثار بزرگان هم چندان جدّی گرفته نشقده و مقبقول طبقع واققع                تر اندیشه      عمیق                                    

                                                         ا در راه شناخت این نهضقت و انعکقاس اندیشقة اینقان در                              ّ         نگردیده است ولی در این حدّ هم ما ر 

       ّ                                         بقرد. مسقلّم اسقت بقرای افقزودن و کاسقتن و                                                    آثار دیگر شعرا و نویسندگان یك قدم به پیش می

                                                                        ای از مطالب و تبیین آنها فرصت و دقت دیگری بزم است تا مباحث سودمندی بقه                جابجایی پاره

                             فضل و عنایت الهی افزوده شود.

               های مالمتی است                        وع اثر، بازتاب اندیشه             هستة اصلی موض

                                                                                         در نوشتن اثراز مراجع فراوانی که در فهرست منابع و ماخقذ تنظقیم شقده اسقت، متجقاوز از      

                 ام تقا بتوانقد                                                         ام. کقه فهرسقت آنهقا را در منقابع و ماخقذ آورده                                   دویست کتاب و رساله بهره جسته

                 ّ                    نة بزرگقان بقه مالمتیّقه و اصقول و                                                          راهگشای عالقمندان باشد. به دلیل پرداختن دقیق و موشکافا
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                                                                                         مبادی و احوال و گفتار ایشان بنده در مبادی و اصول توقف نکرده، بنابراین این بخش به اجمقال  

          و گذراست.

                           در دو فصل نگارم یافته است:          پیشگفتار     و یك        مقدمه                 نوشتة حاضر با یك 

          فصل اول:   

          ّ مالمتیّه  - 1

       ّ   قلندریّه    - 2

     است:                          و فصل دوم مشتمل بر سه بخش 

             ّ    های مالمتی عطّار          اندیشه  - 1  

                  های مالمتی عراقی          اندیشه  - 2

               های مالمتی حافظ        اندیشه  - 3

                               ّ                      ّ                               در فصل دوم بدون هیچ عاطفه و تقیّه و ریا، حقایق و واقعیّات دریافتی خقویش را در معقرض   

      جلقو                                                 ای از زوایای فکری ایشان پرداخته و گقامی بقه                        ام. امید است به گوشه                         افکار و انظار قرار داده

              برداشته باشم.

                                                بقرای بعضقی کلمقات و اصقطالحات کقه احتمقال         «               واژه نامه کوچك »                   در پایان مجموعه یك 

                                    ام. در تبویب و گردآوری مطالب مقورد                   وا دارد، افزوده      ها                                  رفت خواننده را به جستجو در فرهنگ    می

        اسقت و                                 ّ                                              نظر از آنجا که شیوه و روم خاصّی در اختیار نبوده، بر طبق سلیقه شخصی عمل شقده 

                                                اند در فصل و بخقش مخصقوص خقود ذکقر گردیقده                                              موضوعاتی که قرابت و نزدیکی بیشتر داشته

     است.

                  انقد، در برابقر                 ّ                          ّ                                  در مورد غزلیّات حافظ، تفاسیر و شروا و حتّی فرهنقگ لغقات بسقیاری نوشقته    

ّآنّذر هّكهّدرّحسابّنایدّمایيم »                        وسعت و عظمت این آثقار،   ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ                                    ولقی بقاز ایقن پهنقه اقیقانوس        « ّ

  ّ                                                                                لیّات حافظ و تالطم امواج شورانگیز آن چون من  نا آشنا را به شنا در آن وسوسقه کقرد.          عظیم غز

                                                                     ِ                اگر چه با بضاعت اند  در مدت زمان تحقیق، شو  وصال به منزل، رنال این راهِ دشوار را سهل و 

            ّ                                                                         نمود. و جذابیّت فو  العاده معانی ابیات و غور در افکار حافظ چقون منقی را بقه عقالم               شیرین می

ّّهذِهِّبَضاعَتُنا »                 کشاند. به هر حال          غرا  می   است ُّ َّ ّ ّ َِّّّ ِّ ّرُدَّتّاِلينا  ّ ّ ّ ِّّ ّّ َّّ                                   حاصل سخن اینکه امیقد اسقت ایقن      « ُّ

                                              های مانند خود را دست دهد و یقا باققل حصقول                                              پژوهش بتواند کلیدی در جهت تعمیم بر نمونه

                                                                                             فهم بیشتر و التذاذ ناشی از درکی درست را سبب شود. و اگر از عهدة هقیچ یقك بقر نیامقد، چقه      

          ام وققتم                                                        پایان شعر عرفانی و جذبه و شوری که در این مدت یافتقه                           زیرا استغرا  در عوالم بی     با ، 

                                        را خوم داشته است، مرا بسنده و کافی است.



 10مقدمه  

ّ                            یقیناه این پژوهش از شائبه نققص و خطقا برکنقار نیسقت اّمقا شقاید بضقاعت                  حقیقر و     ة      مزجا       ه                                           

                             ص آن باشقد و بقرای جبقران               ها و نققای                                                سنگینی و گستردگی حجم موضوع خود عذر خواه کاستی

                    ِ                  طلبم، که دراز است رهِ مقصد و مقن نقو                              ّ               آن از ارباب فضل و ادب، همّتی بدرقه راه می       های       کاستی

      سفرم.

                                       گققر خطققا گفتققیم اصققالحش تققو کققن  
 

                                         مصقلحقققی تقققو ای تقققو سققلطان سقققخن 
 

                                      کیقمیقا داری کققه تبققدیلش کقنقققی   
[ 

                                          گرچققه جققوی خققون بققود نققیلش کنققی    
 

               ا کققار توسققت   هقق                        ایققن چنققین مینققاگری
 

                                           ایققن چنققین اکسقققیرها اسقققرار تقوسقققت 
 

 

                                                 عنایقت و محبقت آنقان ایقن کقار بقه سقامان                                                    سخنم بدون سپاس و امتنان از بزرگانی که بقی 

                                                                                رسید، ناتمام است بزم است مراتب سپاس و تقدیر خود را به محضر یکایك استادان ارجمند      نمی

                           ام و در راه کسب معرفت بقا           مند شده    ره                             های مختلف تحصیل از محضرشان به                    و فاضلی که در دوره

                                                                             های ارزنده راه پژوهش را بر من گشودند و از هیچ تالشی مضقایقه ننمودنقد و بقه                  لطف و رهنمود

     کنم.            اند تقدیم                             ای محکم و همراهی مشفق بوده               راستی پشتوانه

 

ّّوّاهلّلّالّمستعاّنّّوّّعليّهّالتّّکالّنّوّّحّسّبّناّاهلّلّوّّنّعّمّالّرفيق ّ ّ  ّ ّّ َّّ  ّ ِّّّ ُّّ ّّّ َّ ُّ  ّ َّ ّّ ُّّ ّ ّ  ُّ ّّ ِّّ ّ ّ َّ َّّ ُّّ ّ ّ ّ ّ ُّ ّّ ُّّ َّّّّ
 لی نجفیع


