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سلمان ساوجی و سلوک در طریقۀ رندان قلندر صفت
داود واثقی خوندابی ـ امید شاهمرادی ـ محمّدرضا نجاریان



دانشآموختة دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد ـ استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
سلمان ساوجی از شاعران شهیر قرن هشتم هجری است که اشعارش تجلیگاه تفکرات مختلف
اجتماعی ،دینی و عرفانی است .او اگر چه به مدح ارباب قدرت پرداخته و در زمان خود از حرفة
شاعری تمتعی تمام یافته ،اما این خصیصه هیچگاه باعث نشد بُعد معنوی زندگی خود را رها
سازد .این جستار که مبتنی بر مطالعات کتابخانهای است و با شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده،
به تحلیل و تفسیر مضامین رندانه و قلندرانه در غزلیات سلمان ساوجی میپردازد؛ ابتدا مقدمهای
دربارة مکتب مالمتیه و الهیات رندی و قلندری بیان میشود و سپس به تحلیل و تفسیر تفکر
مالمتی و قلندری در غزلیات سلمان ساوجی پرداخته خواهد شد .غور در اشعار سلمان بیانگر
این حقیقت است که وی در عرصة عرفان نیز یکهتاز بوده ،البته نه عرفان مرسوم خانقاهی بلکه
عرفانی فارغ از راه و رسم اهل خرقه که نه تنها اصول حاکم بر نظام خانقاه را زیر سؤال میبرد
بلکه با برجسته کردن امور ضد ارزشی ،بر آنها حمله میبرد و تابوها را میشکند .سلمان ،سریان
عشق را در نظام آفرینش درک کرده ،با تندادن به این ودیعة الهی ،از نام و ننگ گریخته ،مسجد
و خانقاه را رها کرده و به خانة خمّار ،التجا میجوید .انسان کامل مد نظر سلمان ،رندِ قلندری
است که با پشت پا زدن به همة ظواهر شرع ،بر سر کوی مغان مأوا میگزیند .در نظرگاه او ،تنها
راه رستگاری انسان ،قدم گذاشتن در مسلک قلندری است؛ مسلکی که خرقة ریایی صوفی را به
می طهارت میدهد و به فرجاماندیشی زاهد ،وقعی نمینهد.
کلیدواژهها :سلمان ساوجی ،غزل ،مالمت ،رند ،قلندر.
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مقدمه
مکتب مالمتیه در اعتراض به خشک مسلکی برخی از زهّاد صوفیه و عوامفریبی
گروه دیگر شکل گرفت .این گروه در حقیقت «میخواستهاند تصوّف را از
قالبهای ساختگی بپیرایند و آن را از صورت یک کارخانة کراماتسازی و یک
دستگاه مریدپروری بیرون بیاورند( ».زرّینکوب  )995 :1955عرفای مالمتی ،نفس
خود را از همه فروتر میدانستند و خود را سرزنش میکردند و با اعمال و رفتار
ناهنجار ،نعل وارونه میزدند تا بدین طریق مالمت خلق را برانگیزند .آنان «به
مقام مالمت که در نظر کسانى مرتبة واالیى داشت ،میتاختند و به نکوهش آن
مقام مىپرداختند .بدین دلیل آنان را مالمتى نامیده بودند( ».گولپینارلی )519 :1969
تفکر مالمتی و الهیات رندی و قلندری ،در شعر شعرای قرن هفتم و هشتم
زبان فارسی تبلوری خاص دارد و هر کدام از این بزرگان با تکیه بر جهاننگری
خود ،به شرح و بسط این موضوع پرداختهاند .گسترش این تفکر در آثار
شاعران قرن هفتم و هشتم ریشه در نابسامانیهای اجتماعی ـ فرهنگی این
دوران دارد.
یکی از شعرایی که از مکتب مالمتیه تأثیر بسیار پذیرفته ،سلمان ساوجی
است .او از شاعران بزرگ قرن هشتم هجری است که در عرصة غزلسرایی
سبکی منحصربهفرد؛ سلمان را بیشتر به عنوان شاعری مدیحهسرا شناختهاند که به
ستایش صاحبان قدرت پرداخته و از مصاحبت اربابان دنیا تمتع جسته است ،اما
مسئلهای که کمتر بدان پرداخته شده ،بُعد معرفتی و عرفانی شخصیت اوست که
در آثارش بهویژه غزلیات ،بازتابی گسترده دارد.

سؤال پژوهش
بازخوانی اندیشه و اشعار سلمان ساوجی با نگرش عرفانی ـ کالمی ،بهویژه
مضامین مربوط به مالمتیه و قلندریه در اشعار وی ،مستلزم پاسخ به دو پرسش
است :جهان نگری سلمان ساوجی تا چه اندازه از اندیشة اهل عرفان تأثیر پذیرفته
است؟ تفکر مالمتی و قلندری چه نقشی در گفتمان و نگرگاه سلمان ساوجی
دارد؟
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ضرورت و اهمیت پژوهش
تأمل در آثار سلمان ساوجی آشکار میکند که گرچه وی شاعری مداح بوده ،ولی
بُعد معرفتی تفکر او نیز قابل بررسی و تحلیل است ،چراکه او شاعری با بینش
عرفانی است که مباحث مختلف عرفانی و کالمی ،بهویژه دیدگاههای صوفیانه
مکتب مالمتیه و قلندریه ،در آثار وی تبلوری خاص دارد .در این راستا ،پژوهش
حاضز از دو جنبه اهمیت و ضرورت دارد :بازخوانی و معرفی بُعد مغفول
شخصیت و اندیشة سلمان ساوجی و بازخوانی و معرفی مؤلفههای مالمتیه به
عنوان یک مکتب مهم تصوف اسالمی.

روش پژوهش
این پژوهش با ابزار کتابخانهای و با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است.
نخست مضامین مالمتی و قلندری در غزلیات سلمان ساوجی استخراج و سپس
با تکیه بر منابع صوفیه و دیدگاههای عرفانپژوهان ،بررسی و تحلیل شده است.
مکتب مالمتیه ،مالمت و قلندری ،مالمت و رندی و ادبیّات مغانی ،از جمله
مباحث مطرحشده ذیل این پژوهش است.

پیشینۀ پژوهش
تا آنجا که نگارندگان این مقاله پژوهیدهاند ،تحقیق جامعی که مضامین رندانه و
قلندرانه را در غزلیات سلمان ساوجی بررسی کرده باشد ،انجام نشده است.
محققانی مانند گولپینارلی ( ،)1955در مالمت و مالمتیان ،مرتضوی ( ،)1959در
مکتب حافظ ،زرّینکوب ( ،)1955در از کوچة رندان ،شفیعیکدکنی ( ،)1956در
قلندریه در تاریخ ،برومند سعید ( ،)1951در آئین قلندران و حمیدیان ( ،)1995در
شرح شوق ،گفتارهای سودمندی دربارة مکتب مالمت و طریقة قلندریه داشتهاند،
اما به بحث در مورد آئین رندان و قلندران ،تشکیالت و باید و نبایدهای این فرقه
و بازتاب این تفکر در اشعار بزرگانی مانند حافظ و موالنا ،نیرداختهاند.
در مورد مکتب مالمت و طریقة قلندریه ،مقاالتی نیز منتشر شده است که
میتوان به مواردی از آن اشاره کرد:
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جعفری ( ،)1991در مقالة «بررسی سبکی اندیشة مالمتیه در اشعار موالنا زینی و
حافظ شیرازی» ،تأثیرپذیری موالنا زینی از حافظ شیرازی را بررسی کرده است.
پناهی و حاجیحسینی ( ،)1995در مقالة «مضامین قلندرانه در غزلیات عطّار» ،به
مبحث قلندریات عطّار پرداختهاند.
مهدیپور و میرزایانفر ( ،)1995در مقالة «مقایسه و تحلیل مضامین رندانه و
قلندرانه و مغانه در غزلهای حافظ و فضولی» ،مفاهیم رندانه و قلندرانه در
اندیشة حافظ و فضولی را بررسی و تحلیل کردهاند.
کیخای فرزانه و وفایی ( ،)1999در مقالة «اندیشههای مالمتی و فتیانی سعدی در
غزلیّات» ،اندیشة مالمتیان و اهل فتوت را در غزلیات سعدی بررسی کردهاند.
میبینیم که هیچکدام از پژوهشهای پیشین اوجهی به تفکر مالمتی و
دلبستگی سلمان ساوجی به طریقة رندانه و قلندرانه ،که یکی از مهمترین
بنیانهای فکری اوست ،نپرداختهاند؛ بنابراین جستار حاضر میتواند گامی هر
چند کوچک ،در شناخت مبانی عقیدتی او باشد.

مبانی تحقیق
مکتب مالمتیه
مالمتیه گروهی هستند که ترک سالمت و خوشنامی کردهاند و رد و پذیرش خلق
را وقعی نمینهند( .رازی  )561 :1959صاحب کشفاالسرار از زبان پیر طریقت
ق موجود است ،از مالمت منکر چه باک!
آورده است« :چون هیبت دیدهورى ح ّ
ق سیل
در خدمت سزاى معبود کوش ،نه بهره آب و خاک ،که هیبت اطالع ح ّ
است و پسند خلق خاشاک( ».میبدی  ،1951ج )915 :9مالمت پردهدار عشق
دراویش حقیقی است( .بقلی شیرازی  )156 :1966این گروه نهایت تالش خود را در
رعایت معنای واقعی اخالص انجام میدهند و از خوف مبتال شدن به ریا،
عبادات خود را از عامه نهان میدارند و آنچنان اعمال نیک خود را پنهان
میسازند که عاصیان گناه خود را نهان میکنند( .سکندری )11 :1156
غور در نظریة اهل مالمت نشانگر این است که هدف اصلی آنها صدق
معامله با خداوند است و این صدق ،در سایة مقامات و احوال حاصل میشود و
اگر ذرّهای از ریا در اعمال وجود داشته باشد ،چنین هدفی میسر نمیگردد.

س 16ـ ش  29ـ تابستان  99ـــــــــــــــــــــ سلمان ساوجی و سلوک در طریقة رندان قلندرصفت 519 /

(سلمی  ،1969ج )956 :5به تعبیر دیگر ،هدف مالمتیه در حقیقت« ،اتخاذ روش
مناسب برای حفظ اخالص در عبادت و تحصیل فراغت وجدانی و معنوی برای
سیر و سلوک درونی و صیانت نفس از کبر و غرور و مشغولی به خلق»
(مرتضوی  )112 :1959است.
ارباب احوال ،همگی موصوف به صفت مالمتاند( .هجویری  )95 :1955به
اعتقاد بعضی عرفانپژوهان ،اصول تفکر مالمتی در بیشتر فرقههای صوفیه وجود
داشته و این قوم نظراً از ریا و سمعه و تکبر و رعونت نفس ،گریزان بودهاند؛
گرچه در بین آنها صوفیان بیصفا نیز بودهاند که در عمل به این اصول تعهدی
نداشتهاند( .خرمشاهی  ،1955ج )1091 :5همچنین به باور بعضی از ارباب طریقت،
مالمت مقامی از مقامات تصوّف و خلقی از اخالق آن است( .سلمی )959 :1111
سنت حضرت باری تعالی بر آن قرار گرفته است که برگزیدگان درگاه
احدیّت را موصوف به صفت مالمت سازد و درونشان را از توجه به غیر تهی
نماید ،تا دیدة هر دونسیرتی جمال کبریایی این بزرگان را مشاهده نکند و
موجبات دلمشغولی آنها را فراهم نیاورد( .هجویری 56 :1955ـ)52
شیخ اکبر معتقد است مالمتیان از زمره بزرگان طریقت الهی و سادات عالم
هستند (ابنعربی ،بیتا ،ج )16 :5و فخرالدّین عراقی که خود از سوختگان مکتب
مالمت محسوب میشود ،دار مالمت را محکی از جانب خداوند غیور میداند که
موحدان واقعی و مدعیان توحید را متمایز میکند)5 :1956( .
ََّّ
َّ ْ
ْ
َ
النف ِس اللوام ِة» (قیامت )5 /را
روزبهان بقلی شیرازی سرّ آیة مبارکة «ال أق ِسم ِب
مالمتیان عشق میداند و معتقد است این گروه «عروس احوال را در پردة مالمت
از اهل سالمت بپوشند ،و ستر بر مقامات خویش صد هزار حدیث ناخوش از
ناجنسان بنیوشند)995 :1951( ».
در مکتب اهل مالمت ،عشق و جذبه تنها راه رسیدن به قرب الهی است .این
گروه موقوفهخواری را جایز نمیدانستند و زاویه ،تکیه و خانقاه را با دیدی
انتقادی مینگریستند( .گولپینارلی 152 :1969ـ )151در نظرگاه مالمتیه لباس متمایز از
خلق پوشیدن ،خود را در لفافة هستی پوشاندن است که از حجابهای راه سالک
برای رسیدن به مرتبة فنا محسوب میشود( .گولپینارلی  ،1951ج)990 :1
مکتب مالمت به وسیلة حمدون قصار در نیشابور رواج یافت .او از یاران
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محمّدبن سلم البادروسى بود؛ برخی او را ابوصالح مالمتی میخوانند و گاه
پیروانش را قصاریان و حمدونیان لقب دادهاند .ابوصالح مالمتی آنقدر از عجب و
تکبر گریزان و در طریقة مالمت راسخ بود که میگفت« :هر کى پندارد کى نفس او
بهتر است از نفس فرعون کبر آشکارا کرده باشد( ».قشیری  )20 :1951از وی دربارة
مالمت پرسیدند ،گفت« :خوف القدریة و رجاء المرجئة( ».خرکوشی  )51 :1155صاحب
تذکرةاالولیا این سخن را اینگونه تفسیر کرده است« :یعنی در رجاء چندان رفته
است که مرجیان ،تا بدان سبب همه مالمت کنند ،و در خوف چندان سلوک کرده
باشد که قدریان ،تا بدان سبب همه مالمت کنند .تا او در همه حال نشانة تیر
مالمت بود( ».عطّار  )925 :1955برخی از عرفانپژوهان معاصر گمان بردهاند که خود
سلمی مکتب مالمتیه را بنا نهاده و با تأمل در سیرة عرفای اهل اخالص نیشابور،
جریان خاصی به نام مالمتیه آفریده است( .شفیعیکدکنی )111 :1956

قلندریه و مکتب مالمت
قلندریه گروهی از افراطکنندگان مکتب مالمتیه هستند که به تابوهای اجتماعی حمله
میکنند و به تخریب عادات و رسومات میپردازند و از نام و ننگ میگذرند( .رجایی
بخارایی  )109 :1959قلندریه حدود صد سال پس از وفات سنایی غزنوی ،فرقهای
خاص تشکیل دادند و برای خود آدابی خاص وضع کردند( .جاللی پندری )55 :1952
صاحب مصباحالهدایه در تفاوت مالمتی و قلندری معتقد است مالمتی فرائض
و نوافل را انجام میدهد لیکن از نظر خلق نهان میدارد ،امّا قلندری به فرایض
اکتفا میکند و به اظهار یا اختفای اعمال خود از مردم مقید نیست( .کاشانی :1959
 566ـ  )565در عوارفالمعارف نیز در اینباره آمده است:
«مالمتى در اخفاى عبادات کوشد ،و قلندر در خرق عادات ،و مالمتى در جمله
خیرات و اعمال و طاعات سعى نماید و زیادتى مرتبة خود را در آن بیند ،امّا از
چشم خالیق مخفى و پوشیده میدارد ،و حرکات و سکنات ایشان ،همچنان باشد
که حرکات و سکنات عوام ،تا هیچکس ،بر اعمال و احوال ایشان اطّالع نیابد .و
قلندرى آن باشد که اساس ظاهر نگه ندارد .و ذوق دل ،سرمایة خود ساخته باشد».
(سهروردی )91 :1952

الزم به ذکر است که «آئین قلندری و راه مالمت همیشه دو روی یک سکه
بودهاند و تفکیک این دو جریان کاری است دشوار و محال( ».شفیعیکدکنی )95 :1956
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مولوی در ارج مقام قلندری و جایگاه واالی قلندران حقیقت ،چنین میسراید:
راه قلنــــدرى ز خــــدایى بــــرون بــــود
زینهــار تــا نالفــد هــر عاشــق از گــزاف

در بنـــدگى نیایـــد و نـــه در پیمبـــرى
کــس را نشــد مســلم ایــن راه و رهبــری
(مولوی )592 /6 :1969

رندی و مالمت
یکی دیگر از اصطالحاتی که پیرامون مکتب مالمت مطرح میشود ،اصطالح
«رند» است .عراقی معتقد است رندی «قطع نظر است از انواع اعمال در طاعات».
( )261 :1956میتوان گفت رند شخصیت اصالحشدة قلندر است( .حائری :1956
 )155خواجوی کرمانی رندان پاک را به قلندرسیرتی ستوده است:
دســت در دامــن رنــدان قلنــدر زدهایــم

زانکه رنـدی و قلندرصـفتی پیشـة ماسـت
()12 :1955

از دید برخی عرفانپژوهان
«رندی همراه با دو بال آن ،یعنی مالمیگری و قلندری ،نقطة اوج آرمانی است
فرهنگی که وجهه و شاخصة اصلی و غالب آن را میتوان ستیز و مبارزهای پیگیر و
پیوسته در برابر هر گونه عامل بازدارنده و کمالستیز برای حفظ حرمت ،کرامت و
تمامیت انسان و نگهداشت او در بوتة بال و محن و آسیبهای درونی و برونی ،و
حتی نوعی درگیری عقیدتی ،اجتماعی و شاید حتی سیاسی در عصری دانست که
هنوز چیزی به نام اهداف اجتماعی و سیاسی به صورت و معنای امروزین نمود و
بروز نداشته است( ».حمیدیان  ،1995ج)555 :1

سلمان ساوجی و سلوک در مسیر عرفان
سلمان ساوجی (555ـ )509از قصیدهسرایان و مدیحهگویان شهیر قرن هشتم
هجری است که از حرفة شاعری خود تمتعی تمام یافته و «انعامها و احسانهاى
فراوانى که وى از شیخ حسن و علیالخصوص از حامى خود ،دلشاد خاتون و از
شاگرد خویش ،سلطان اویس یافته ،وى را محسود اقران» (صفا  ،1955ج ،9بخش:5
 )1005گردانیده است .وی را واپسین مدیحهسرای قبل از خاندان صفوی (ریپکا
 )965 :1951و «خاتم قصیدهسرایان بزرگ پارسیزبان خاصّه قصیدهگویان مدّاح»
(صفا  ،1955ج ،9بخش )1011 :5دانستهاند.
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سلمان ساوجی اگر چه شاعری مداح بوده ،لیکن غزلیاتش مشحون از مضامین
عرفانی است .البته تمایل به عرفان و سلوک عرفانی در سیرة عملی سلمان نیز دیده
میشودک چنانکه برخی تذکرهنویسان اذعان نمودهاند که وی در اواخر عمر به
اندیشة عزلت افتاده و از مالزمت درگاه پادشاهان سر باز زده است( .صفا  ،1955ج،9
بخش )1009 :1011 :5میل به عزلت و کنارهگیری از خلق ،از مضامینی است که در
غزلیات او نیز دیده میشود:
الابالیوار ،دستی بر جهـان خـواهم فشـاند
پای عزلت بر سر کون و مکان خواهم نهـاد

هر چه دامن گیردم ،دامن بر آن خواهم فشاند...
دست همت بر رخ جان و جهان خواهم فشـاند

(سلمان ساوجی )959 :1959

سلمان از محبان خاندان پیامبر (ص) است و جایجای آثارش را با مدح این
بزرگان زینت بخشیده است .او راه امام حسین (ع) را راه حقیقت میداند،
حقیقتی که نهفتن آن ناممکن است:
کوری چشم مخالف ،من حسینی مذهبم

راه حقّ این است و نتوانم نهفتن راه راست
(همان)99 :

او خود را دوستدار آل علی (ع) معرفی میکند:
منشـور فطــرت ار چـه بــه توقیـع احمــدی
ســلمان بــه مهــر آل علــی درج ســینه را

مشـهور گشــت ،مهـر والیــت بـه آل یافــت
همچــون صــدف خزینــة عقــد آلل یافــت
(همان)61 :

بحث پیرامون مذهب سلمان ساوجی و اعتقادات کالمی این شاعر بزرگ و نقد و
تحلیل نظریات پژوهشگران در این مورد مجالی دیگر میطلبد ،در این مقال مدّ نظر
است ،سلوک عرفانی او و ارتباطش با تفکر قلندری است( .ر.ک .ریپکا 965 :1951؛
رشید یاسمی ،بیتا55 :ـ )69سلمان مضامین مختلف عرفان عاشقانه و مغانی را در
غزلیات خود بازتاب داده است .او در زمرة شاعرانی است که مادر عشق او را در
دامن خود پرورانده و از او سوختهجانی بیباک ساخته است؛ سوختهجانی که از
شدت آتشِ درون ،یارای دم زدن ندارد ،چراکه اگر دمی از سینة سوزانش برآید،
دودش آفاق را تیره میسازد( .سلمان ساوجی  )955 :1959با این حال ،او سیر در انفس
را بر هر چیزی مقدم میداند و از سالکان طریقت عشق میخواهد پای از منزل
انانّیت و هستی بیرون بگذارند و به هوای سر کوی معشوق برین ،عزم سفر نمایند
که سفری بس مبارک است و میتواند انسان را با عوالمی دیگر آشنا سازد؛ عوالمی
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که عارف سالک تنها زمانی قادر است پای در آن نهد که تمام تقیّدات و خصوصیات
بشری خود را رها و با سیر در عالم نیستی ،زندگی دوبارهای را تجربه کرده باشد:
ای دل از منــزل هســتی ،قــدمی بیــرون نــه

به هوای سر کویش که مبارک سـفری اسـت
(سلمان ساوجی )562 :1959

سلمان از سختی راه عشق آگاه است و آن را مسیری ناهموار و دریایی
بیپایان توصیف میکند:
این چه راهی است که در هر قدمش چاهی است؟

وین چه بحری است که از هیچ طرف ساحل نیست

(همان)550 :

لیکن خود اذعان میکند که هر که عزم بار یافتن به بارگاه معشوق را در سر
میپرورد ،باید خار سختیها را با جان و دل بپذیرد( .همان )556 :سالک زمانی
میتواند به گوهر مقصود دست یابد که مردانه پای در عرصة سلوک بگذارد و از
دو جهان مجرد شود ،وگر نه صرف اندیشة سلوک نه تنها گرهی از کار فروبستة
سالک نمیگشاید ،بلکه او را در تیه گمراهی سرگردان میسازد( .همان)956 :
شاعر دلسوخته ،عشق و خلجان درونیش را امری ازلی میداند که خداوند آن
را به ودیعه ،در درونش نهاده است؛ عشقی جاودانی که نه تنها سابقه در قبل از
تعلق انسان به آب و طین دارد ،بلکه از هرگونه شائبة مادی مبراست .عشقهای
صورتی در آن سوی پل مادیات باقی میمانند و هرگز طور ورای ظاهر را درک
نمیکنند( .همان 951 :و  )519بنابراین ،جهان آفرینش تجلیّ حسن معشوق حقیقی
است و هرگاه انسان درون خود را با سوهان تریض و تقشف از لوث مادیات
صیقل دهد و از حجابهای ظلمانی برهد ،به خوبی درمییابد که همة مظاهر
طبیعت ،مظهر شأنی از شؤنات حضرت باری تعالی هستند که بر اثر عشقبازی او
و میل به جلوهکردنش ،پای به عرصة وجود نهادهاند .سلمان ساوجی سرّ حدیث
َ َْ َ ْ
ْ
قدسی «كنت كنزا َم ّ
خفیا ،فأحببت أن اعرف ،فخلقت الخلق ِلك ْي أعرف» (مازندرانی ،1955
ج )10 :1را دریافته است و اینگونه میسراید:
کوه و کمر و دشت پر از نور تجلّـی اسـت

لــیکن همــه کــس طاقــت دیــدار نــدارد
(سلمان ساوجی )591 :1959

اگر انسان دیدهای سببسوز داشته باشد تا بتواند حجابهای مادی را کنار
بزند و هر چیزی را آنگونه بنگرد که حقیقت وجودی آن است ،خواهد دید که
موکب حسن حضرت جانان ،عنان عشق را برتافته و در عالم طبیعت جلوه نموده
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است( .سلمان ساوجی  )555 :1959البته سالک زمانی به این بینش و ادراک متعالی
دست مییابد که طهارت باطنی داشته باشد و با نفی صفات نفسانی از وجود
خود ،هستی موهوم را فنا سازد و قلندوار خود را در بارگاه الهی فدا کند:
هفت عضو دیده را میبایدت شسـتن بـه آب
با تو تا مویی ز هستی هست ،هستی در حجاب

بعد از آنت طالب دیدار میباید شـدن
بر سر کویش قلنـدروار میباید شـدن
(همان)951 :

شاعر عالوه بر وجود فانی خویش که مست از تجلیّ عشق است ،تمام
آفرینش را از خمر الهی مست میداند و معتقد است جرعة جام ساقی ازل در و
دیوار را خراب و شیدا کرده است( .همان )529 :پس به این دلیل است که سلمان
مقیمان کوی یقین را واقف به اسرار وحدت میپندارد و معتقد است چون
حجابها کنار رود و گرد انانیت از وجود انسان زائل گردد ،حسن واحد حضرت
حقّ را با جلوات گوناگونش در همه امور مشاهده خواهد کرد و در میان می،
ساقی و پیمانه تفاوتی نخواهد دید:
بر سر کوی یقین کعبه و بتخانـه یکـی اسـت
هر زمان جلوة حسن ار چه ز رویی دگر است
مــی و پیمانــه همــه عکــس رخ ســاقی بــین

دام زلف سیه و سبـحة صـد دانـه یکی است
باش یکدل به همه روی که جانانه یکـی اسـت
تا بـدانی که می و ساق،ی و پیمانه یکی است
(همان)565 :

سلمان در وحدتگرایی تا اندازهای پیش میرود که همة راهها را یکسان
میشمارد و ادیان و مسالک مختلف را یکی میداند:
قبله و مذهب بسی است ،یار یکی بـیش نیسـت

هر که دویی در میان دید ،یکی را دو دیـد
(همان)916 :

سلمان ساوجی و مذهب مالمت
چنانکه اشاره شد ،در نظرگاه سلمان ،عشق موهبتی است ازلی که در قلب عشاق
حقیقی متمکن شده و امری اختیاری محسوب نمیشود؛ وادی عشق وادی پر پیچ
و خمی است که عقل جزئی از ادراک کنه آن عاجز است ،به همین دلیل اهل خرد،
حاالت عشاق را درک نمیکنند( .همان )516 :باری« ،وادى عشق از زیرکى جهان
بهتر ارزد ،و دیوانگى عشق بر همه عقلها افزون آید( ».عینالقضات همدانی :1911
 )95سالک اگر عقل جزئی و خردهاندیش را پیشوای خود سازد ،قطعاً از سلوک الی
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اهلل باز میماند ،چراکه عقل را با احوال بیسروسامانان کوی عشق ،تناسبی نیست:
عقل میگوید که این راهی است بیپایان مرو

گو برو عقال تو را با بیسر و سامان چـه کـار
(سلمان ساوجی )919 :1959

هنگامی که حاالت عشق و اطوار آن توسط عافیتطلبان و عقالی ظاهرنگر
درک نشود ،موجب میگردد زبان به مالمت عشاق بگشایند .باری ،عشق مقرون
مالمت است؛ به تعبیری ،کمال عشق مالمت است( .غزالی ،بیتا5 :ـ )5سلمان که از
پیشتازان عرصة عشق است ،بار مالمت معشوق را با جان و دل میخرد و
صحبت نکورویان را رها نمیسازد ،زیرا اجزای وجودش از عشق آنان سرشته
شده است)592 :1959( .
او با افتخار تمام ،نام معشوق را فریاد میزند و حسن و جمال کبریاییش را
وصف میکند؛ وجودش پر از سیمای معشوق است و جز نام و نشان او ،برای خود
نام و نشانی نمیبیند ،پس چه غم از مالمت بدخواهان و خامان عشقنادیده؟ باری،
شاعر با فنا شدن در پیشگاه حضرت معشوق ،دیگر نام و نشانی برایش باقی نمانده
است تا مقیّد به آن باشد و برای جلب نیکنامی و طرد بدنامی بکوشد:
فاســـقان بـــدنام و صـــالح نیـــکنـــام

عارفــان را در میــان خــود نــام نیســت
(همان)551 :

سلمان از سالمتیان و اهل عافیت میخواهد که اگر مایلند به مرتبة روحانی او
برسند ،یار مالمت شوند و برسر کوی بدنامی منزل گیرند:
با مالمت یار شو ،گو از سالمت دور باش

هر که او در عاشقی خواهد که سلمانی بود
(همان)992 :

گاهی خطاب به مالمتگران میگوید :شکار معشوقان کمانابرو شده و داغ
عشقشان را بر قلب خود حک کرده است ،پس باید از جانب آنها در امان باشد،
چونکه داغ پادشاه کشور حسن را بر دل نهاده است( .همان )959 :دل سلمان از شکنج
زلف معشوق به ذکر یارب یارب پرداخته و از او میخواهد زلف شبمانند خود را
نشکند و نقاب زلف را برافکند تا طرفی از عذار دلربایش نموده شود و مالمتکنندگان
با دیدن حسن و مالحتش ،عاشق را معذور دارند و دگر زبان به مالمتش نگشایند:
دل من به یارب آمـد ،ز شـکنج بنـد زلفـت
طرف عذار گلگون ،ز نقـاب زلـف بشـکن

مشکن ،که در دل شب اثـری بـود دعـا را
بنمـــای تـــا مالمـــت نکننـــد بینـــوا را
(همان)596 :
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مالمتکشی و ثبات رأی
یکی از نشانههای مالمتیان و عاشقان راستین این است که از غوغای عوام نترسند
و نه تنها با سرزنش و مالمت ،عرصه را خالی نکنند ،بلکه در عزمشان راسختر
شوند .سلمان از بیتأثیر بودن مالمت واعظ و زاهد بر خود سخن میگوید:
قیامـــت اســـت قیامـــت مالمـــت واعـــظ

اگر چـه در دل مـن کـارگر نخواهـد شـد
(سلمان ساوجی )912 :1959

عشق و مستی آئین سلمان است و به زهد و تقوی ظاهربینان وقعی نمینهد و
از سرزنش کوتهبینان نمیرنجد؛ او از مالمتکنندگان بیبصیرت میخواهد که
غرقشدگان دریای محبّت را به حال خود رها سازندک چراکه خفتگان بر ساحل
سالمت را یارای ادراک حالت غریقان بحر مودّت نیست:
مالمتگو برو شرمی بدار آخر چه میخواهی

ز جــان غرقــة عــاجز میــان مــوج دریــایی
(همان)119 :

منکر بادهپرستان و دُردکشان مکتب عشق ،اگر لبان لعل معشوق را مشاهده
کنند ،عاشق را مؤمن واقعی و خود را در کفری آشکار خواهند یافت:
منکــر بادهپرســتان لــب لعلــت چــون دیــد

هم به کفر خود و ایمـان مـن اقـرار آورد
(همان)905 :

همانگونه که پرهیز از اندیشیدن به غوغای عوام و شهرت نیکو از اندیشههای
مرکزی مالمتیه است ،رها کردن نام و ننگ نیز از اشارات مالمتی محسوب
میگردد .سلمان نیز خود را از زمره عارفانی میداند که با ننگ فقاع میگشاید و
از خوشنامی گریزان است:
دیگران گر نام و ننگـی را رعایـت میکننـد

()1

هست پیش عارفان آن نام ،ننـگ و ننـگ ،نـام

(همان)961 :

مقابله با زاهد و صوفی
چنانکه پیشتر اشاره شد ،اندیشه مالمتی و قلندری در مواجهه با ریاکاری و عدم
اخالص صوفیان بیصفا و زاهدان منافق ،شکل گرفت .شعر قلندری ،چه به صورت
آشکار و چه به صورت پنهان ،چه به طنز و چه جدی ،ریاکاری و ظاهربینی صوفیان
را به نقد مینشیند و تازیانة طعن و ردّ خود را بر پیکرة آنها فرود میآورد .شاعر
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رند و قلندر که از اندیشه و جهانبینی وسیعی برخوردار است ،همه چیز را از باال
مینگرد و خود را در مقابل جهان تنگ و محدود و آلوده به نفاق و ریای صوفی و
زاهد قشریمذهب میبیند و از آن احساس انزجار میکند .در واقع
«انسانی که به ساحت افق زیبایی فرا رفته ،از افق جنگ خیر و شرّ که افق بینش
زاهدانه به جهان است ،برگذشته و در جایگاهی است که از آن میتواند با
روشنبینی به افق زهد و زندگی زاهدانه بنگرد و آن را آکنده از آلودگی و تباهی و
دروغ و ریا و فریبکاری ببیند؛ زیرا در عالم زهد طبیعت بشری سرکوفته است و
خوار ،و ناگزیر از راههای پر مکر و فریب در پی کامیابی خویش است .اما در
وجود رند شاعر و در عالم او طبیعت بشری آزاد است و از رنج و ریاضت رهایی
یافته و رواست که کامرانی کند( ».آشوری )925 :1951

مقابله با زاهد و صوفی به عنوان مظهر ریا
برای شاعران قلندرسیرت و رندمسلک ،دشمنی بزرگتر از ریا و کبر وجود
ندارد ،صوفیان و زاهدان ظاهربین مظهر و تجلّیگاه این ریا و کبر هستند .به
همین دلیل ،قلندران و رندان به هیچ وجه سر سازگاری و دوستی با این گروه را
ندارد و شعرشان را میدان نبرد با اندیشة ظاهربینان و ریاکاران میدانند و
سختترین تعریضها و هجویات را نثارشان میکنند .در شعر قلندری کلمة
صوفی ـ جدا از مصداق عینی آن ـ مظهر ریا محسوب میشود؛ برخالف پیر مغان
که پیر اهل مالمت و رندان قالش و مجموعهای از صداقت و پاکی است و با هر
گونه تظاهر و ریا مخالفت میکند( .پورنامداریان )15 :1955
سلمان که چونان دیگر شعرای قلندر ،از صوفیان و زاهدان خشکمسلک دل
خوشی ندارد ،در شعرش آنها را به توبه و زهد ریایی متهم میکند و بر آن است
که عشاق واقعی به این امور عارضی توجهی نمیکنند و به وسوسة عقل
خردهاندیش گوش نمیسپارند .مذهب رندان دُرد خواری است؛ به سخنی دیگر،
این قوم دلبستة اکسیری هستند پالوده از مزخرفات دنیوی که حتی صوفیان صافی
برای به دست آوردن جرعهای از آن ،عقل و دین را میبازند:
توبــه و زهــد ریــایی نیســت کــار عاشــقان
زان شراب ناب بیغش ده که انـدر صـومعه

ساقیا می ،کین فضولی عقل سرکش میکند
صوفی صافی برای جرعهای غش میکنـد
(سلمان ساوجی )959 :1959
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سلمان ساوجی گاه زاهدانی را توصیف میکند که از زهد خشک به ستوه
آمدهاند و پای بر آستان خرابات میگذارند و با این عمل ،اهل خرابات را به
شادی و طرب وامیدارند:
در کــوی مغــان نیمشــبی نالــة نــی خاســت

زاهد به خرابات مغان آمـد و مَـی خاسـت
()522 :1959

گاهی نیز با صوفی عزم مَی نوشیدن میکند و از طاعنان بیبصیرت میخواهـد
که فسانه نخوانند و درکار عشاق مداخله نکنند:
در صومعه با صوفی دارم سـر مَـی خـوردن

ناصح سر خـم بـرکن بـر نـه سـر افسـانه
(همان)995 :

مقابله با عجب و تکبّر صوفیان
ظاهربینی و قشریگری صوفیان و زاهدان ،در عمل باعث رعایت و پایبندی
ظاهری به اعمال و فرایض میشد و این محرّک نوعی احساس دروغین وارستگی
و در نتیجه کبر و غروری کاذب در آنها میگشت .اندیشة مالمتیه سخت با این
خودبینی و خودپرستی در تضاد بود .سلمی از قول یکی از مالمتیان نقل کرده
است که« :بدترین مصاحب انسان زهد اوست ،زیرا از تزین جدایی ندارد و
پیوسته از آن خبر دهد ،و رؤیت آن تکبر است و تعظیم خویشتن( ».سلمی :1911
 )52تکبر باعث میشود که زاهدان به جای اعتماد بر کرم حضرت معشوق ،به
اعمال خویش تکیه کنند:
زهاد تکیه بر عمل خویش کردهانـد صـوفی
مکــن مجادلــه بــا مــا ،کــه پــیش از ایــن

مـــا اعتمـــاد بـــر کـــرم یـــار کـــردهایم
مــا نیــز از ایــن معاملــه بســیار کــردهایم
(سلمان ساوجی )955 :1959

خودپرستیای که صوفیه و زاهدان منافق به آن مبتال بودهاند« ،مانعی عمده در
راه وصل به حقیقت به شمار میرود ...و ستیز علیه خودپرستی اصلی مهّم در
نگرش مالمتی محسوب میشود( ».مزارعی  )95 :1959بنابراین ،این قلب عاشقان
ق در آن قرار میگیرد:
خالص است که از غیر تهی گشته و محبت ح ّ
الیــق ضــرب محبــت نبــود هــر قلبــی

کــه ز اخــالص حکایــت نکنــد ســیمایش
(سلمان ساوجی ) 960 :1959

اصوالً مالمتیان و رندان قلندرمنش ،با صالح و مصلحت دنیایی بیگانه و نفس
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خود را به کلی فراموش کردهاندک چراکه «قلندری ...مرحلهای است که سالک از
این جهان و از آن جهان دل برمیکند و نسبت به آداب و سنتهای عامه که
همواره در اندیشة مصلحتبینی و صالحاندیشی خود هستند و در خودبینی و
خودرأیی تا مرز حیوانی گام میزنند ،ناباور شده و از خودی خود رها میشوند».
(برومند سعید )59 :1951
به این ترتیب ،اهل صومعه از زهد خشک طرفی برنمیبندند .این گروه باید پای
بر سر میدان عشق گذارند و با گوش نهادن به نالة چنگ محرم اسرار الهی گردند:
در صوامع خودپرستان را چه سود از زهد خشک
نالــة چنگــت همیبایــد شــنید از گــوش ِســر

پایکوبان بر سر بازار میباید شـدن
محرم این پردة اسرار میباید شـدن
(سلمان ساوجی )951 :1959

مقابله با ظاهربینی و خشکاندیشی صوفیان و زاهدان
یکی از مضامینی که همواره در ادب قلندری مورد توجه شعرا قرار گرفته این است
که زاهدان و صوفیان ،قال و حال رندان و قلندران را درنمییابد ،زیرا این گروه در
بند ظاهر گرفتارند و با اسارت در عقال عقل و خشکاندیشی متعصبانه ،احواالت
فراظاهری و درونی پاکسیرتان را مخالف اصول شرع میپندارند و با آنها به
مخالفت برمیخیزند .احوال باطنی عاشقان را مستان خرابات درک میکنند و گرنه
خشکمسلکان صومعهنشین را یارای درک این ظرائف نیست( .همان)591 :
سلمان خود را «مستی غرقه در شراب» میداند که به عاقبتاندیشی زاهد
توجهی نمیکند( .همان )901 :عرفای قلندرسیرت همانند طبیبی حاذق ،برای بیماری
ریا و خودبینی دارو تجویز میکنند .این نوشدارو که باعث رستگاری و تزکیة
درون میشود ،چیزی جز باده نیست؛ به همین دلیل شاعر ،صوفی را به نوشیدن
باد ،عشق دعوت میکند تا از سر دعوی برخیزد .به سخنی دیگر ،وقتی جان صوفی
آبادان و از کدورت صافی میشود که همانند قلندران و رندان به میپرستی روی
آورد و با این تمهید ،عجب و خودپسندی را از وجود خود بزداید:
جان صـوفی نشـد از دود کـدورت صـافی

تــا نشــد در بــن خمخانــه چــو دردی بــه
نشســــــــــــــــــــــــــــــــــت
(همان)555 :

در نظرگاه سلمان ،هر صورت آبادانی که به واسطة بادة منصوری خراب
گردد ،آبادان حقیقی است؛ این بادة معنوی حظوظ نفسانی را از باطن سالک
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میزداید و صفاتش بشری را از وجودش دور میکند و با رساندن او به مرتبة فنا،
جاودان حقیقی میسازد( .سلمان ساوجی  )995 :1959اما شاعر قلندر که میداند کبر
و حفظ نام و ننگ ،مانع از آن میشود که بیماران ریا و تکبر ،داروی او را
بپذیرند ،آنها را به حال خود وامیگذارد و سر خود میگیرد؛ (همان )112 :چراکه
مسلک رندی جامهای است بس فاخر که به قامت هر احولی راست نیاید ،پس
همان بهتر که زاهدان به تقوای ظاهری روی آورند و بیدالن به عشق بپردازند:
رندی است کار بیدالن ،تقوا شعار زاهـدان

آری دال هر کسوتی ،بـر قـامتی زیبـا بـود
(همان)995 :

مقابله با گفتمانهای مقبول اهل زهد و متصوفه
گستردهترین جبهة مقابلة عرفای قلندر با زاهدان و صوفیان قشری ،مخالفت با
عقاید و باورهای آنها و جایگزینی عقاید دیگر بود .در حقیقت ،شاعران
مالمتپیشه و قلندرمسلک ،گفتمان صوفیان و زاهدان را تخریب و گفتمانی نو و
کامالً متناقض جایگزین آن کردند .آنها با اخذ تصاویر نمادین از حوزههای
مطرود زاهدان ،دست به جایگزینی اصطالحات ضد ارزشی و در واقع ،ستیز با
خشکمسلکان زدند .این جایگزینی تقریباً از زمان سنایی به بعد ،به صورت
گسترده وارد شعر فارسی شد .سلمان نیز مظاهر شریعت و تصوّف ـ مثل مسجد،
خانقاه ،صومعه ،زهد و ...ـ را محلّ ریاکاری و قشریگری و خودپسندی زاهدان
و صوفیان میدانست و با برکشیدن عناصر ضد ارزشی ،مانند رند و پیرخرابات
و ،...قصد مخالفت با ریاکاران را داشت .در ادامه به نقد و تحلیل این مسئله در
غزلیات سلمان پرداخته میپردازیم.

رد کردن مظاهر شریعت
یکی از مهمترین عرصههایی که شعر قلندری در آن وارد شده ،مقابله با ظواهر
شرع به منظور مبارزه با زاهدان و صوفیان مرائی است .ظواهر شرعی که
دستاویزی بود برای اغرا و اغوای عوام و همچنین جلب توجه صاحبان قدرت در
لباس ریا و نفاق ،توسط شعرای مصلح اجتماع ،از جمله سلمان ،به چالش کشیده
شد .در نظر اصحاب قلندر« ،جمله بدیها و اعمال مخالف رسوم ظاهری
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شریعت در برابر اعمال ریاکانه این مدعیان کاذب از هر ثواب و صالحی ثوابتر
و صالحتر است( ».مرتضوی  )199 :1959به همین دلیل ،این گروه در انتقادات خود
گاهی حتی از ترک ادب شرعی نیز خودداری نمیکردند .وقتی شاعر واژههایی را
که مغایر با نظام ارزشی شرع است ،در تقابل با نظام واقعی نشانههای شرع قرار
میدهد ،در واقع زبانی خالف عادت برای مقابله با آفات دین منافقانه ترسیم
میکند( .فتوحی  )556 :1956به خاطر بدبینی به ارباب و متولیان مذاهب و تحریک
حس بیاعتنایی و مالمت است که شاعر از مسجد به خرابات پناه میبرد ،باده را
حالل میشمارد و مصطبه را بر کعبه ترجیح میدهد:
باده در دین من امروز حالل است حالل

خواب در چشم من ای بخت ،حرام است حرام
(سلمان ساوجی )520 :1959

و
طریق مصطبه بر کعبه راجح است مـرا

که این ،به رغبت جان است و آن ،به الزام است
(همان)525 :

شاعر قلندر توبة زاهدانة خود را با شراب اخالص میشکند و افتخار میکنـد
که از خیل رندان و قالشان طریقت است:
دیــــدی آن توبــــة ســــنگین مــــرا
رنــــــدی و عاشــــــقی و قالشــــــی

کــه بــه یــک شیشــة مــی چــون بشکســت
هــیچ شــک نیســت کــه در مــا همــه هســت
(همان)569 :

رند سلمان ،شارع مسجد را رها میسازد و به میخانه ترسا پناه میبرد ،چراکـه
در آنجا نیز پرتوی از روی معشوق میبیند و به عیش نقد دست مییابـد( .همـان:
 )512حتی پیر قلندر او نیز اهل خرابات است و طریقة اهل مالمت را بر گفتمـان
مقبول جامعه ترجیح میدهد:
پیـــر مـــا شـــارع مســـجد بگذاشـــت

()5

راه بــــر کوچــــة ترســــا انــــداخت

(همان)52 :

مقابله با نشانههای زهد و تصوف
تسبیح ،خرقه ،دلق و ...که زمانی برای ذکر و مراقبة اوقات و تأدیب نفس توسط
زاهدان اولیه به کار گرفته میشدند ،پس از مدتی فلسفة پیدایش خود را از دست
دادند و دامی شدند برای ارضای وساوس نفسانی زاهدان و صوفیان .در احتراز از
همین امور نفسانی بود که بوحفص (شیخ مالمتیه) «چون به خانه میشد ،مرقع و
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صوف و جز اینها از جامههای قوم میپوشید و چون در میان مردم بیرون
میآمد ،لباس اهل بازار در تن میکرد و پوشیدن جامة پشمین را در میان مردم ریا
یا شبه ریا و یا تصنع میشمرد( ».سلمی 91 :1911ـ)90
سلمان نیز دلق کبود که مظهر دروغ و ریا شمرده میشـود را بـه بـادة گلگـون
میشوید ،چراکه آلوده به ریاست و در صفای دل نقشی ندارد:
دلق کبود خـواهم ،کـردن بـه بـادة گلگـون

کین رنگ زرقم از دل ،زنگـی نمـیزدایـد
()915 :1959

در بینش اهل مالمت ،لباس متمایز از خلق پوشیدن نوعی انانیّت محسوب میشود.
سلمان نیز از صوفیان میخواهد که در بند خرقة مرقع خود نباشند و از لباس هستی
بیرون آیند ،زیرا درگاه پیر مغان محفل رندان فانیای است که از خالفآمد عادت ،کام
میطلبند و برای خرقه و دیگر امور ظاهری اهمیتی قائل نمیشوند:
در خرابـــات مغـــان دلـــق مرقـــع نخرنـــد
جامة زرق و لباسات در ایـن ره عجـب اسـت

بــرو ای خواجــه بــرو دلــق مرقــع مفــروش
آشــکارا چـه کنــی خرقــه ،قبــا ســاز و بپــوش
(همان)925 :

وی خواهان این است که خرقة سالوس از تن برآورد ،لیـک بـیم آن دارد کـه
زنار گبریش نمایان شود؛ (همان )995 :هر چند به اختیار خود قندیل را به پیمانه و
تسبیح را به زنار مبدّل میکند:
قنـــدیل را شکســـته و پیمانـــه ســـاخته

تســـبیح را گسســـته و زنّـــار کـــردهایـــم
(همان)955 :

بهرهگیری از ادب مغانی
یکی از طرق مقابله با نشانههای زهد و تصّوف ،استفاده از ادب مغانی است .به
دیگر سخن ،یکی از عرصههایی که مورد توجه شعرایی چون سنایی ،عطّار و
بعدها عراقی ،سلمان ،حافظ و ...قرار گرفته ،توجه به میراث ادیان دیگر ،بهویژه
زرتشتیان و ایرانیان قبل از اسالم است .در دورهای که میراث زرتشتیان و پیروان
آئین مهر ،با عنوان میراث گبرکان و کافران مورد رد و نفرت زاهدان بود ،شاعران
قلندرپیشه با برنشاندن این عناصر بر مسند عزّت ،در واقع دهنکجی بزرگی به
قشریمذهبان کردند و راه نجات انسان را به جای توسل به زاهدان ،در دستان پیر
مغان ،و به جای مسجد ،در خرابات جستند( .شفیعیکدکنی )69 :1956
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سلمان قلندرسیرت نیز به بازار مغان میشتابد و سجادة عبادت را رها میسازد:
مــن بــر ســر بــازار مغــان مــیروم امشــب
برخاســـتهام از ســـر ســـجاده بـــه کلـــی

ای زهــد فروشــان ســر بــازار کــه دارد
یـــاران هـــوس خانـــة خمّـــار کـــه دارد
()596 :1959

وی همچنین به بزم پیر مغان پای میگذارد ،باده مینوشد و مست الیعقل
میشود؛ اهل خرابات او را به دوش میکشند ،در حالی که بزم رندان پر از بانگ
نوشانوش است:
در خرابات مغان مست و به هم بـرزده دوش
دیــدم از بــادة نوشــین و لــب نوشلبــان

میکشیدند مرا چون سر زلف تـو بـه دوش
بــزم رنــدان خرابــات پــر از نوشــانوش
(همان)925 :

شاهدپرستی و استفاده از ادب تغزلی و عاشقانه
محسوس نبودن و عدم ادراک حضرت حق ،عرفا را واداشته تا او را با جهانهای
ممکن و در دسترس خود بشناسند و بشناسانند( .فتوحی  )516 :1956به همین
دلیل ،برای توصیف جهان درونی یا باید اصطالحات جدیدی وضع کرد ،یعنی
همان کاری که فالسفه کردهاند ،یا زبانی با دو ساحت معنایی ابداع کرد ،کاری که
شعرایی چون سنایی ،عطّار و ...انجام دادند و به کلمات از پیش وضعشده،
معنایی ورای ساحت طبیعیش دادند( .پورجوادی )556 :1965
در ادب قلندری نیز حضرت حقّ که امری قدسی و فراتر از عالم محسوس
بود ،با امر محسوس دیگری توصیف شد و به صورت معشوقی زمینی در هیئت
ساقی و معشوق و ...که خصوصیات انسانی داشت ،متجلّی گشت .این تشبیهات
و همانندیها بیشک بر اثر رواج عرفان عاشقانه در برابر تصوّف عابدانه است.
سلمان نیز از ادب تغزلـی و عاشـقانه بهـرة فـراوان بـرده اسـت و از معشـوق
معموالً با عنوان ترک کمانابرو ،بت و ...یاد میکند:
کرده بودم ترک ترکـان کمـانابـرو و بـاز

میبرند از ره به چشم شوخ و پیشانی مـرا
()511 :1959

و
تــا بــه دُردی قــدح جامــه نمــازی نکنــی
کشتة عشق بتانیم زهـی عشـرت و عـیش

چون صراحی نتوان پـیش بتـان بـرد نمـاز
مفلس کـوی مغـانیم ،زهـی نعمـت و نـاز
(همان)925 :
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دلبستگی به قول و آوا و نوای موسیقی
در اندیشة رندان و قلندران ،هر آنچه با عوالم درونی و باطنی که عارف روشنبین
با آن مواجه است ،تشابه داشته باشد ،حتی اگر خالف نظر متشرعان و اهل زهد
باشد ،مورد توجه قرار میگیرد و مانع از برگزیدن آنها برای توصیف نمیشود .در
واقع« ،اصول پایة اندیشة رندانه عبارتند از :لذتگرایی ،خودپایی و بیاعتنایی به
هرگونه هنجار و آئین و عرف و سنت( ».درگاهی  )152 :1955در شرع اسالم و نزد
صوفیان و زاهدان متشرع ،همواره مرز موسیقی و غنا مغشوش بوده است و به
همین خاطر به موسیقی به چشم رضایت نمینگریستهاند ،درحالیکه قلندران در
خرابات در کنار شادخواری ،به موسیقی رغبت فراوان داشتهاند( .جاللی پندری :1952
 )59این امر حساسیت اهل شرع را دو چندان میکرد .به دیگر سخن« ،قلندران نیز
همانند همة عاشقان ،اهل موسیقی و سماع بودند ...سماع در آئین عشق و قلندری
جنبة مذهبی داشته و یکی از واجبات به شمار میرفته است( ».برومند سعید :1951
 )129سلمان نیز معتقد است اگرچه آواز رباب مخالف با موازین شرعی است ،لیکن
آن است که میتواند راه حقیقت را به عاشقان نشان دهد:
گر چه آواز رباب اسـت مخـالف بـا شـرع

راســتی او ره تحقیــق بــه عشــاق نمــود
()999 :1959

در اندیشة او آواز نی و چنگ بدون میگساری رونقی ندارد:
گــر مطربــی رودی زنــد ،بیمــی نــدارد آبــرو
آهنگ تیز چنگ و نی ،بیمَـی نـدارد شورشـی

ور بلبلی عیشی کند ،بیگل نـدارد رنـگ و بـو
شیرین حدیثی میکند ،مطرب شراب تلخ کـو؟
(همان)995 :

سلمان از مطرب میخواهد که پرده عشاق را رها نکند تا راز درون پرده آشکارا گردد:
پرده عشـاق را برداشـت مطـرب در سـماع

گو فرو مگـذار تـا پیـدا شـود راز نهفـت
(همان)555 :

در حقیقت عارف قلندر با دلسپاری به سماع و رقص ،دست از دو عالم بر
میفشاند و خرقه و دستار در راه معشوق حقیقی درمیبازد؛ سماع حالتی است که
سالک هنگام بیتعلقی آن را ادراک میکند ،زیرا وقتی شهپر او با سنگ مادیات
گران باشد ،مجال پرواز بر عالم ملکوت را نخواهد داشت و در حضیض جهان
مادی باقی خواهد اند .پس قلندری بیباک میباید تا بتواند پای بر دو عالم کوبد
و جانش را با چشمة زالل سماع سیراب گرداند:
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صوفی به رقص ،بر سر کونین بکوفت پـای
ایــن مطربــان راهــزن امشــب ز صــوفیان

عارف ز ذوق ،بر همه عالم فشاند دست...
خواهند بـرد خرقـه و دسـتار و هـر چـه
(سلمان ساوجی )552 :1959
هست

ستایش رندان و قلندران
شعرای قلندرمسلک ،عالوه بر مخالفت با متصوفه و زاهدان ،به ستایش کسانی
میپرداختند که در جامعة آن روز و بهویژه نزد خشکاندیشان ،به شدت منفور
بودند .این روی دیگر سکة مخالفت با زاهدان و اهل خرقه بود؛ به دیگر سخن،
«تجلیل از رندان قلندر ،که آشکارا پا بر سر همه ارزشهای زمانه زدهاند ،عمالً
تجاوز به مجموعهای از تابوهاست که قدرت حاکم در اختیار دارد :تابوی مسجد،
تابوی خانقاه ،تابوی مدرسه ،تابوی شیخ ،تابوی زاهد ،تابوی اخالق رایج ،تابوی
صالحپیشگی( ».شفیعیکدکنی )996 :1956

سلمان ساوجی نیز با تفکر قلندری خود به تابوهای جامعه حمله میکند و با
ستایش مالمتیان و رندان سینهچاک ،ارزشهای جامعه را زیر سؤال میبرد .در
ادامه به بررسی این بعد از اندیشة وی میپردازیم.

گمنامی و خلوص رندان و قلندران
یکی از مهمترین اصول مالمتیه و قلندریه ،گمنامی عارف همراه با خلوص باطنی
است .سلمی در مورد خلوص و گمنامی اهل مالمت میگوید:
«مریدان اهل مالمت که در هیچ حالی جز طریق مردی نپیمایند ،در معرض خطر
نباشند و نه از آنچه از ایشان پدید آید ،میتوان به مقام آنان راه برد ،زیرا ظواهرشان
پیدا و حقایق ایشان پنهان است .امّا مریدان صوفیه از روی رعونت دعویها کنند،
و کرامات نشان دهند تا بدانجا که کثرت دعاوی و قلت حقایق آنان هر شخص
محققی را به خنده میآرد)69 :1911( ».

سلمان ساوجی ارباب معنی را فارغ از اسم و رسم توصیف میکند:
فاســـقان بـــدنام و صـــالح نیـــک نـــام

عارفــان را در میــان خــود نــام نیســت
()551 :1959

این گروه از ارباب احوال که در گمنامی و خمول روزگار میگذرانند ،سر
حلقة اهل طریقت محسوب میشوند:
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ســرحلقه اربــاب طریقــت بــه حقیقــت

آن زنـــدهدالننـــد کـــه در ژنـــده نهاننـــد
(سلمان ساوجی )990 :1959

بیاعتنایی به ماسوی اهلل
قلندر و رند ،هیچ چشمداشتی به ماسوی اهلل ندارد و از دنیا و آخرت و متعلقات
آن وارسته و بینیاز است؛ لیکن «همة اعمال زاهد وسیلهای است برای کامیابی او
در جهان آخرت .کامجویی چه از دنیا باشد چه از آخرت ،هواپرستی است نه
خداپرستی( ».پورجوادی 559 :1965ـ )555به همین دلیل ،سلمان خود را بندة رندان
وارستهای میداند که همة عالم را پشیزی به حساب نمیآورند و بر سر طرة
دلفریب شاهد دنیوی به نزاع بر نمیخیزند:
مـــن بنـــدة رنـــدان خرابـــات مغـــانم

کایشــان همــه عــالم بــه پشــیزی نســتانند
()990 :1959

مقام فقر
روی دیگر سکة بیاعتنایی به ماسویاهلل ،رسیدن به مقام فقر است که در حقیقت
اوج بینیازی از غیر معشوق محسوب میشود؛ به همین ،دلیل عرفای راستین
ضمن ستایش فقر ،آن را سرّ خدا میدانند که نزدشان به ودیعه نهاده شده است.
(سلمی  )92 :1911سلمان هم خود را به فقر منسوب میکند و چنین میسراید:
سؤالی میکنم ،چیزی نه بیش از پیش میخواهم

فقیرم ،مرهمی بهر درون ریـش میخـواهم
()955 :1959

این وارستگی و بینیازی ،هم وارستگی مادی است و هم وارستگی معنوی؛ یعنی
رستن از خودی و منیّت .سالک الی اهلل زمانی میتواند به بارگاه معشوق بار یابد و به
مرتبة قرب برسد که قلندروار حجاب خودی را خرق کند و از بند هستی برهد:
با تو تا مویی ز هستی هست هسـتی در حجـاب

بــر ســر کــویش قلنــدروار میبایــد شــدن
(همان)951 :

نوشداروی گریز از این خودی و منیّت در دست ساقی است که جام مستی
را بر عشاق میپیماید و دُردی درد را بر مذاقشان خوش میکند تا به مقام فنا
رسند و با این تمهید تولّدی دیگر را تجربه نمایند؛ تولّدی که خود نوعی
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رستگاری جاویدان است( .سلمان ساوجی  )110 :1959تجرد از دنیا و عقبی و
برانداختن حجاب منیّت ،سالک راه حقیقت را به خرابات که ارزش آزادگی انسان
در آن متبلور میشود (مزارعی  )90 :1959رهنمون میسازد:
خارج از هر دو جهان است خرابـات آنجـا

تــا مجــرد نشــوی از دو جهــان ره ندهنــد
(سلمان ساوجی )991 :1959

تکیه بر لطف ازلی و رحمت الهی
رندان و قلندران با تجرّد از دنیا و متعلقات آن و برگزیدن فقر و بیخودی ،حضرت
حقّ را با عشق و محبّت پرستش میکنند و به هدفی جز رسیدن به کوی معشوق
نمیاندیشند؛ برخالف زاهدان محاسبهگر که او را فقط برای رسیدن به خلد پر هوس
عبادت میکنند؛ به همین دلیل ،عرفای راستین هر چه از جانب حضرت حقّ است را
با آغوش باز میپذیرند .نگاه زاهد و رند به مبحث مکافات عمل بسیار متفاوت و
حتی متناقض است( .پورجوادی  )551 :1965سلمان در این مضمون میگوید:
زهــاد تکیــه بــر عمــل خــویش کــردهانــد

مــا اعتمــاد بـــر کــرم یـــار کــردهایـــم
()955 :1959

به اعتقاد رندان و قلندران« :اعمال آدمی در مقابل «سابقة لطف ازل» به هیچ
نمیارزد .پس زاهد نمیتواند به سرانجام خویش خوشبین باشد و رند هم
نمیتواند از رحمت حقّ نومید بماند( ».عطّار 1951ب ،مقدمه )619 :اصوالً در
گفتمان رندی و قلندری واهمهای از روز واپسین وجود ندارد ،چراکه رحمت
حقّ عام است؛ درحالیکه زاهد به روز واپسین میاندیشد و برای به دست
آوردنش تالش میکند و از فوت نعمات اخروی بیم دارد:
زاهدی گر میخرد دنیا به تقـوی ،گـو بخـر

الابالی را سر و سودای ایـن بـازار نیسـت
(سلمان ساوجی )555 :1959

از طرفی دیگر ،این قوم ،بنده را در انجام اعمال ،چه نیک و چه بد ،مجبور
میدانستند و این امر موجب میشد نظر داشتن به عمل و مغرور بودن به آن را از
کمخردی بدانند؛ تگر بنده در حاالت و کردارش مجبور است (نه مختار) پس
فخری از سر زهد و شرمساریای از گناه نیست .سلمی در اینباره میگوید:
«نظر داشتن به عمل و مغرور شدن به آن از کمی عقل و حماقت طبع است .بدانچه
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تو را اندران چیزی نیست و آن از دیگران به تو رسد چه سان فخر میکنی؟ آن را
به عاریت به تو نسبت دهند و در حقیقت تو را به آن نسبتی نیست؛ زیرا در آن تو
را تدابیر کردهاند و بر آن مجبوری( ».سلمی )91 :1911

سلمان نیز خود را سخرة تقدیر میداند و به مالمتگران یادآوری میکند که
نیکی و بدی انسان امری است ازلی و از جانب خداوند:
هر چه ز نیک و بد است ،چون همه در دست اوست

بر من مسـکین چـرا ،خـط خطـا میکشـی
()916 :1959

بیهوده نیست که در شعر عرفانی و از جمله در غزلیات سلمان ،در بسیاری از
مواضع رندی و مستی و عشق و ...پیرایهای ازلی برای خود دانستهشده است؛
چنانکه میگوید:
مستی و عشق از ازل ،پیشه و آئـین ماسـت
رندی و میخوارگی ،قسم من امروز نیسـت

دین من این است و بس ،کیست که در دین ماسـت
عـادت دیـریـن دل ،پـیـشــة پـیـشـیــن مـاســت
(همان)529 :

باری ،امری بس محال است که شاعر قلندرمسلک از طریقة شاهدپرستی و
شرابنوشی دست بکشد ،چراکه این امر ریشه در ازل دارد و با تقدیر ازلی
جنگیدن ،بیخردی است:
من با می و معشوق از دور ازل خو کردهام

امری محال است این که من وین باز خواهم کرد خو
(همان)995 :

مذهب مختار و راه نجات
در مقابل تمام تردیدها و رد کردن گفتمان زاهدان و متصوفان ظاهری ،در پایان
سلمان راهی برای نجات پیشنهاد میکند که جوهرة اصلی تمام مذاهب است .مذهب
مختار او مذهب عشق است که با مالمت و رندی و قلندری ارتباط مستقیم دارد:
کار من عشق است و مذهب عاشقی و هر کسی

مذهبی دارد تو را با مـذهب سـلمان چـه کـار
(همان)919 :

و
رسم دین بگذاشت سلمان ،مذهب رندی گرفت

ترک این مذهب گرفتن ،مذهب اصحاب نیست
(همان)555 :

سلمان مذهب رندی و راه قلندری را مرهون موهبت عشق میداند ،چراکه
این ودیعة الهی توانسته او را به مرتبة تجرید برساند:
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گر غم عشقت مجرد ساخت سلمان را چه شد؟

کوی عشق است اینکه سلمان را قلندر میکنـد
(سلمان ساوجی )955 :1959

نتیجه
سلمان ساوجی شاعری آزاداندیش است که علیرغم عالقه به ارباب قدرت،
توانسته در عرصة سلوک عرفانی نظریات جالبی ارائه کند؛ میل به سلوک در مسیر
عشق نه تنها در سیرة عملی او دیده میشود ،بلکه در اشعارش نیز به عزلت و
خلوت گرایشی شدید دارد .وی دلسپاری به عالم خاک را شایسته مقام انسان
نمیداند و از او میخواهد که از منزل هستی قدم بیرون نهد و انانیّت را ترک کند
تا بتواند بر سر کوی معشوق قدم بگذارد و با این تمهید سراسر آفرینش را از نور
ق پر ببیند .سلمان از شعرایی است که با الهام از میراث عرفانی
تجلّی حضرت ح ّ
بزرگان تصوّف و همچنین تجربیات خود ،وحدت هستی را درک کرده است؛
وحدتی که تنها قلندران حقیقت قادر به ادراک آن هستند ،چراکه به طهارت
باطنی رسیدهاند و با بینش نافذ خود میتوانند از ماورای حجاب مادیات ،حقایق
امور را مشاهده کنند .الزمة چنین بینش و معرفتی ،رسیدن به مرتبة «رؤیت» و
مقام کردن در «کوی یقین» است.
در نظرگاه سلمان ،موهبت عشق در کل نظام آفرینش سریان دارد؛ عشقی که
تنها کسانی میتوانند به کنه آن برسند که با پذیرش مالمت پای در مسلک «رندان
قلندر صفت» بگذارند .شاعر خود پای در این وادی میگذارد و با پذیرش مالمت
اهل ظاهر ،با ننگ فقاع میگشاید.
مسلک آزاداندیشانه و رندانة سلمان ،قوانین حاکم بر نظام اجتماعی زمانة خود
را نمیپسندد؛ بنابراین ،با ایدئولوژی و گفتمان مقبول حاکم بر نظام خانقاه به
مقابله بر میخیزد ،مظاهر شریعت را رد میکند ،توبه میشکند و به میکدة ترسا
پناه میبرد ،زیرا مقیمان میکده اهل اخالصاند و مانند اصحاب خانقاه ،نقد دغل
را به جای سکة محبت عرضه نمیکنند .سلمان همچنین نشانههای تصوف را به
سخره میگیرد ،شاهدپرستی میکند ،آواز رباب را راهبر حقیقت میپندارد و
موسیقی را نوعی عبادت محسوب میکند که موجب کشف اسرار میشود .او
آواز مطرب را بدون میگساری امری ناقص میداند ،خرقة صوفیانه را با شراب
طهارت میکند و با جرعهای باده به مداوای خشکمسلکی زهاد میپردازد،
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درحالیکه تنها تکیهگاهش لطف حضرت خداوند است .وی همچنین انسان را
سخرة تقدیر میداند و معتقد است سرزنش گناهکاران امری عبث است ،زیرا
آفرینندة همه اعمال انسان خداست .به دیگر سخن ،سلمان ساوجی با تأسی از
تفکر اشعری ،انسان را موجودی مجبور تلقی میکند که نه شایسته است از چیزی
ننگ داشته باشد و نه سزاوار است به چیزی افتخار کند.
انسان کامل سلمان فردی از انانیّت گسیخته است که هیچ نسبتی با خانقاه و
عبادتگاه ندارد؛ او قلندری است کامل که شارع مسجد و خانقاه را رها کرده و به
کوی مغان پناه برده است .سلمان به ستایش قلندران راستین میپردازد و خلوص
و نیکنامی و بیاعتنایی آنها به ماسوی اهلل و همچنین وارستگی و تجرد مادی و
معنویشان را توصیف میکند و با تمام وجود فریاد میزند که بر مذهب رندان و
قلندران است و این امر را پیرایهای ازلی بر خود میپندارد .سلمان مذهب مختار
خود را مذهب عشق میداند و معتقد است ودیعة عشق آغازی برای مسلک
رندی و آئین قلندری و رسیدن به مرتبة واالی تجرد است.

پینوشت
( )1به تعبیر خواجة رندان
از ننگ چه گویی که مرا نـام ز ننـگ اسـت
( )5عطّار نیشابوری میگوید:
ببســــتم خانقــــه را در ،در میخانــــه بگشــــودم
چو یار اندر خرابات است من اندر کعبه چون باشم

وز نام چه پرسى که مـرا ننـگ ز نـام اسـت
(حافظ )556 :1952
ز مى من فخر میگیرم ز مسجد عار میدارم
خراباتیصفت خـود را ز بهـر یـار مـیدارم
(عطّار 1951الف)151 :
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