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 چکيده 
آید.  آفرین به شمار میفرهنگهاي  ترین شخصیتسنایی غزنوي شاعر قرن ششم، از مهم 

هایی در شعر فارسی  شود، معلول آفرینش زمینهسازي سنایی یاد میآنچه از او به دوران

است که پیش از سنایی چندان برجسته نبوده است و پس از او نیز بسیاري وامدار نگاه 

ازاین هستند.  فرهنگ وي  به منظر  ایران  معنوي  قلمرو  در  سنایی  تأثآفرینی  رات  سبب 

ي او در ذهن و ضمیر شاعران پس از خود آشکار است. یکی از بارزترین وجوه  عدیده

به فرهنگ است،  مغانه  و  قلندرانه  شعر  قلمرو  در  سنایی  غالب  گونهآفرینی  که  اي 

پرورده میمایهبن تبیین و  اشعار شاعران  قلندري سنایی در  نگاه هاي  برخالف  شوند. 

دانند، آن را محملی براي زهدیات و اندرز و مدح می   رایج به قالب قصیده که عموماً

هاي قلندري خود سبب فضاي توصیفی آن، براي بیان آموزه سنایی از قالب قصیده به

زمینه  ازمنظر  سنایی  قصاید  تمام  بررسی  از  پس  است.  کرده  و  استفاده  قلندري  هاي 

ادبی    -بینی معنويجهان  هاي قلندري که سنایی ایم که مؤلفه خراباتی، به این نتیجه رسیده
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هاي  اند از: تعارض پارادایمخود را در ساحتی سمبلیک بر آن استوار داشته است، عبارت 

هاي کفرآمیز و خراباتی، نقد و طرد عرفیات و تابوها، شطح و طامات  مقدس با پارادایم 

گرایی،  متی ي قلندریات، دفاع از ابلیس، ارزشمندي کفر همچون ایمان، تکیه بر مالمثابهبه

نمون  الابالی رندي  و  قلندرانه  شمایل  در  معشوقی  آفرینش  و  قالشی  گرایانه. الگوي 

جایی آشکار شد که با تحلیل آثار شاعران  آفرینی سنایی در ساحت قلندري ازآن فرهنگ

القضات همدانی، عطار، موالنا، حافظ و عراقی  و نیز شاعران پس از او مانند عین  معاصر

 ايگونهي قلندري سنایی به هاي چندگانههنمون شدیم که اینان از مؤلفه به این مطلب ر

 اند. الهام گرفته

 آفرینی: سنایی، عرفان، قصیده، قلندري، فرهنگهای کليدیواژه 

 

 . مقدمه ۱

ها و ي زمینهترین بنیاد تمدن و زیرساخت رشد و باروري اجتماع در همهفرهنگ، ژرف

میان، ادبیات از لوازمی  ها، مواریث و هنجارهاست و دراینارزشاي از باورها،  مجموعه

کند و در شناساندن ارکان فرهنگ و انتقال مفاهیم آن  است که هویت فرهنگی را معنا می

 ترین جایگاه را دارند. مناسب

( از ارکان ادب و فرهنگ معنوي  5۲9  -  4۷3آدم سنایی غزنوي )ابوالمجد مجدودبن

عرصه  ایران از  بسیاري  پیشگام  بهو  شعري  درک  هاي  با  او  است.  عرفانی  شعر  ویژه 

جامعه و  فرهنگی  بنیانساختارهاي  خویش،  عهد  که  شناختی  است  نوین  مکتبی  گذار 

برده بهره  نگرشش  و  خالقیت  از  آثار   اند.دیگران  در  سنایی  اثرگذار  و  مستمر  حضور 

شناسی ادبی نیز اهمیت دارد، از قرن ششم  شاعران بزرگ پس از خود که ازجهت مخاطب

هاي  شروع شده و تا قرن دهم سیري تصاعدي به خود گرفته است. پیشاهنگی در عرصه

هاي  اندیشگی و صورت و فرم، هر دو در کنار هم سبب شده است که سنایی را در زمینه

ها، رویکرد سیاسی اجتماعی او در نقد  متعددي حائز اهمیت بدانند. ازجمله این حوزه

اي و رئالیستی،  سازي او در رهایی شعر فارسی از مضامین کلیشهقدرت، خالقیت دوران

ایده و  قصیده  و  فرم  به  سنایی  نو  قلندرينگاه  می  -ي  را  او  برد. مالمتی  نام  توان 

بااسالمی این  بر  وندوشن  آغازکننده است  با اوست که مسیر شعر    ور است که سنایی 
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دنبال  که عطار، مولوي، سعدي، حافظ، عراقی و دیگران همه به چنان  کندفارسی تغییر می

ها، به تأثیرات عمیق سنایی آگاه  کند که با واکاوي تطبیقی دیوانآیند. او تأکید میاو می

 .(3۲1: 139۲ندوشن، اسالمیشویم )می

بر همین  زمین است.  هاي معنوي ایرانترین شخصیتمان سنایی غزنوي از مهمگبی

اند، ازجمله نیري  هاي سنایی در شعر عرفانی اشاره کردهاندیشیاسلوب محققانی به ژرف

داند و معتقد است  ( یکی از منابع مهم والیت عرفانی را اشعار سنایی می1۲۷:  139۲)

اي از ظهور والیت در زبان فاخر ادبی و تمثیالت ه هاي حکیم سنایی غزنوي، آینآموزه

 آید. ظریف عرفانی به شمار می

عرفانی آشکار است؛ اما آنچه   - بر این قیاس سهم آغازگري سنایی در میان محققان ادبی 

سازي سنایی در  نماید، کشف و درک جریان شناختی مهم می که در سطحی کالن و جامعه 

اي نادر و دیریاب و برآمده از خردمندي  آفرینی مقوله نگ فرهنگ ایرانی است. فره   ي ه عرص 

آفرین نامید؛  توان فرهنگ حق سنایی را می نظر به فردي و ظرفیت تاریخی خاصی است. ازاین 

اي به اندیشه و شعر ایرانی افزود؛ بلکه در قصیده طرحی نو در  وهواي تازه تنها حال زیرا او نه 

رت و شعر قلندري و مغانه را پایه گذاشت و ارزش  افکند و مضامینی چون نقد ارباب قد 

دار او در آثار پس  لحاظ خلق مکتب نو و اثرگذاري دامنه هاي سنایی به بخشید؛ البته رهیافت 

 کند. تر می آفرینی نزدیک فرهنگ ي  ه از خود، او را به عرص 

ها، باورها، رفتار، دین، هنر و دانش که  منسجمی از اندیشه  يهاگر فرهنگ را مجموع 

)قابل کنیم  تعریف  باشد،  این  38:  1393مصلح،    رک.اکتساب  کسب  با  خود  سنایی   ،)

این مؤلفهخصایص، سبب نوین در عرص ساز گسترش  آفرینش مکتبی  با  شعر و   يهها 

دهد که  عی رخ میي جمآفرینی در ساحتی از اندیشهتصوف ایرانی شده است. فرهنگ

اي از خالقیت و قبول جمعی برسد که آثار او به  آفرین به مرتبهدر آن اندیشمند فرهنگ

طبع  انداز به سنایی بنگریم، بهفراخورهاي مختلف مورداستناد واقع شود. اگر از این چشم

ساز خلق رویکردي  ویژه شعر عرفانی سببهنر او در دمیدن روحی تازه در شعر فارسی به

شود، اثربخش در فرهنگ و شعر ایرانی شده است. آنچه غایت این پژوهش قلمداد می

آفرینی  لحاظ که فرهنگي قصیده است، ازاینهاي »قلندري« سنایی در حوزه فهم رهیافت
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ساز تأثیرگذاري ي مضامین قلندري و مغانه چگونه و در چه ابعادي زمینه این عارف در حوزه 

بخش او الهام   دی قصاهاي  فراهم آورده است؟ و کدام شاخص   بر شاعران پس از خود را

 شاعران در شاهکاري شعري پس از او از مثنوي معنوي تا غزلیات حافظ بوده است؟

 

 . پيشينه پژوهش ۱.۱

که بیان  تواند به روزگار سنایی و ناموري او برگردد؛ زیرا چناني این پژوهش میپیشینه

شود، اثربخشی سنایی از عصر خود او آغاز شده می  دهشد و پس از این سطور نیز بسط دا

زمانه تا  و  سناییاست  کنونی  نظرگاهي  از  پرداخته شناسان  آن  به  متنوع  از  هاي  اند. 

( 13۷۲القضات همدانی و مولوي بلخی گرفته تا امروزه که محمدرضا شفیعی کدکنی )عین

کتاب   سلوکتازیانهدر  اشرف  هاي  رضا  )و  کتاب  13۷4زاده  در  آتش (  و    فروزآب 

اشاراتی    قهیالحقه قیحدي تصحیح  در مقدمه  (139۷)  ی و مهدي زرقانیاحقی  محمدجعفر

آفرینی و  ي نفوذ ادبی سنایی دارند؛ اما جستار حاضر با محوریت فرهنگروشن به گستره

 است.ي قصاید تدوین شدهتکیه بر مفاهیم قلندري، تنها در حوزه

ساحات  اثرگذاري   در  خود،  از  پس  معنويِ  اندیشمندانِ  ضمیرِ  و  ذهن  در  سنایی 

ادبیگوناگونی چون مایه او متجلی شده است.   -هاي  شاعرانه و طریق خاص عرفانی 

مولوي، نجم بقلیعطار،  روزبهان  دایه،  الدین سهروردي، جامی و  شیرازي، شهابالدین 

گرفته تأثیر  سنایی  از  دیگر  آثابسیاري  بیشتر  سدهاند.  عرفانی  بهر  ششم،  تفسیر  ي  ویژه 

زمانی با شاعر، بیش از هر اثر دیگر در  با وجود هم  االبرارعده  و   االسرارکشفعرفانی  

، ده اثر  االسرارکشفگرفته است. عالوه بر  هاي مختلف عارفانه از شعر سنایی بهرهزمینه

عرفانی دیگر قرن ششم هر یک به نوعی و در یک یا چند زمینه به شعر سنایی استشهاد 

 .(139۷  ،يعابد رک.)اند کرده

نخستین پیش از سنایی که بیشتر بر محور تعدادي رباعی منسوب  سمبلیسم ساده و  

هاي باباطاهر جریان داشت، با حضور  عبداهلل انصاري و دوبیتی به ابوسعید ابوالخیر، خواجه

چنان تثبیت و تحکیم شد که شاعران  سنایی و با ابداع دستگاهی منسجم از نمادها، آن

توان در اشعار  و اوج آن را می  بیان برگزیدند  يعنوان بهترین شیوهپس از او، آن را به



 137 ـــــــــــــ سیدمحمدهادی حسینی /آفرینی سنایی در ساحت قلندری با تکیه بر...فرهنگ 

 

آفرینی سنایی مشهود  یز فرهنگمحمود شبستري مشاهده کرد. در قلمرو ادب جهانی نشیخ

  1۲65 -  13۲1)(  Dante Alighier)  که برخی از پژوهشگران معتقدند دانتهچنان  است

  ي کمد ( ساختار  46  -45:  13۷8شفا ) از منابع شرقی تأثیر پذیرفته است.  یاله  يکمدم( در  
داند و نیکلسون نیز در اثري  سنایی شبیه می  رالعبادیسو    نامه رافیارداورا بیشتر به    یاله

  العباد ریس، نشان داده است که سنایی غزنوي با سرودن  دانته  بر  م دمق   یران ی ا  کی باعنوان  
یکی    المعادالی  سیرالعباد»  :کند دانته بوده است. نیکلسون خاطرنشان می، مقدم بر  المعادیال

ي خود برگشت روح  از شاهکارهاي سنایی است که با خیال بلندپرواز و توهم جسورانه

دهد و عیناً مثل دانته، شاعر شهیر ایتالیایی، در کتاب  را از عالم سفلی به عالم باال شرح می

ه در وادي حیرت و فضاي ظلمت به راهبري رسیده و به گوید که چگونمی  الهی  کمدي

هاي جانکاه و از مضایق و منازل پرخوف و خطر راه بیرون  مدد هدایت او از میان عذاب

 (. 51: 13۲3شاهد مقصود واصل گردیده است« )نیکلسون،  برده تا به 

فرهنگ بدین  و  اثربخشی  حوزه سان  در  سنایی  معراج آفرینی  انس ي  پاسخ  و  به  نامه  ان 

ناپذیر درونی و معنوي او آشکار است. بر این باید افزود  هاي سیري ها و مطلوب کنجکاوي 

هاي  ترین ي مهم ي تصوف ایرانی که ازجمله ي سنایی را در عرصه هاي مبتکرانه که دیگر زمینه 

 ي قصاید قلندري اشاره کرد. آفرینی او در حیطه ریزي و تبیین فرهنگ آن باید به پایه 

 

 آفرینی سنایی در ساحت قلندریفرهنگ. 2

سبب گفتمان  سبب رویکرد انتقادي و چه به همچون مثنوي و غزل، قصاید سنایی نیز چه به

ي پس از خود اثرگذار بوده است و بسیاري از شاعران پس  عرفانی آن، در زمینه و زمانه

در قصاید سنایی    ترین موضوعاتی که برجستگی خاصیاند. از مهماز او به استقبالش آمده

زند، قلندریه با تمام ابعاد آن است.  آفرینی او پهلو میاي به رهیافت فرهنگگونهدارد و به

ي  اند، عموماً در حیطهدر باب مضامین قلندري سنایی آنچه اصحاب تحقیق بر آن کوشیده

شده ي قصاید وي غفلت  هاي قلندري و رندي در حوزهمایههاي سنایی بوده و از بن غزل 

درحالی در قصیدهاست،  سنایی  نقطهکه  نیز  قلندرانه  به  ي  فارسی  تاریخ شعر  ي عطف 
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بهتر میشمار می قصیده،  قالب  در  نگاه  نوع  این  ابعاد  با کشف  و  و آید  توان خالقیت 

 هایی چون:  سرایی تحلیل کرد. آموزهپیشگامی او را در قصیده

 ی بیخ هستی بر کنیمــز تا از روي مست ــ خی 

 ها را بردریمو خوي مهرجویان پرده ــهمچ 

 و عیاران فرو ریزیم در جان جام جانــهمچ 

 رد صحراي قدم پوییم چون روحانیانـــ گ 

 نهادجام فرعونی به کف گیریم و پس موسی 

 از درون سالوسیان داریم بوک از یک دمی
 

 ش را فرو شوییم و آتش درزنیم ـــنقش دان  

 ها را بشکنیمتوبه ف ماهرویان ـــهمچو زل

تنیم؟  تن  گرد  چند  تا  آسیا  چون  نان   بهر 

 هوا تا کی؟ نه ما آهرمنیم!  ي ه خان زین هوس 

 هرچه فرعونیست در ما بیخش ازبن برکنیم 

 سالوسیان را بخیه بر روي افگنیم  ي ه خرق
 

 (645: 1393)سنایی، 

ي قلندري پیش از حضور سنایی در عرفان و تصوف ایرانی وجود داشته  مایهگرچه بن

بار در رویکرد شاعرانه به آن و تثبیت سمبلیک این ساحت عرفان ایرانی، نخستین است؛ اما  

ي قلندریه نیز که بسیاري از محققان معتقدند در زمینه افتد تا آنجایی قصاید سنایی اتفاق می 

ي طورکامل از مایه آفرین بوده است »سنایی اولین شاعري بود که به و فرهنگ سنایی پیشگام  

 (.110:  13۷5قلندر استفاده کرد« )دوبرین، 

سبب برخورداري از فرم و محتواي خاص خود از ژانر )نوع ادبی(هاي  شعر قلندري به

سبب  میان، قصاید سنایی بهمند است. دراینهاي مشخصی بهرهعرفانی است که از مؤلفه

اي به نام قلندریات را  آنکه »ظاهراً هیچ شاعري قبل از سنایی در دیوان خویش، مجموعه

انداز از این  (، نخستین چشم300: 138۷کدکنی، است« )شفیعی در بابی ویژه گرد نیاورده

آفرینی او ایفا  اي را در فرهنگموضوع را ارائه کرده است و این خود سهم قابل مالحظه

البته دراینمی به نمونکند؛  قلندران  تبدیل سیماي  فرایند  تأثیر سنایی در  الگوهایی  میان 

 متعالی را نباید از یاد برد. 

آ  شاخصهسنایی  با  اسلوبی  روحیهغازگر  چون  خراباتیهایی  مالمتیي  گري،  گري، 

به آنقلندري و  از غزل طورکلی خرق رسوم است که  بسیاري  هاي حافظ وجود ها در 

دارند. »سنایی پیشاهنگ تمام شاعران پس از خود است و یکی از مسائلی که سنایی وارد 
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یی در تأسیس ادبیات قلندري پیشاهنگ  شعر فارسی کرده است، تصویر قلندران است. سنا

 ( تصاویري از قبیل:304- 303است.« )همان: 

 ن نهـت مــ ی بر دســ اور طاس مـــبی

 ار و مطربـــن خمـقرین و جنس م

 د ــی شناس ــــد خرابات ــــرا بایــــم

الماس و گوه  ر شادمانیــــمی است 

به عالمـــوق را بگزیـــمی و معش  ن 
 

 چنگ بر زن دست بر طاساي  ـــبه ج 

 ه اقران و اجناس ـــت از همــسبسنده

مشناس ــــخطی هیچ  گو  قاضیم  و   ب 

 ه گوهر جز به الماســـردد سفتــــنگ

 جز این دیگر همه رزق است و ریواس 
 

 (591: 1393)سنایی،  

 

 قلندریات با تکيه بر قصاید او ی هآفرینی سنایی در عرص. ساحات فرهنگ۱.2

با وجود اینکه قصاید سنایی بیشتر جایگاه اندرز و زهد است )زهد متمایل به تصوف(،  

جهانی برآمده  اما او از ظرفیت قصیده نیز براي انعکاس تصویر قلندریات و آفرینش برین

ي کفریاتی، کمک  هااز این موتیفِ پربسامد با تمام ابعاد آن، از مضامین خراباتی تا آموزه

هاي اوست،  گرفته است. با واکاوي دقیق قصاید سنایی که مجال توصیفی آن بیش از غزل 

ي قلندر و هر آنچه که بر گرد این میدان معناشناختی ساخته شده است، پی  مایهبه بن

توان به هاي ادب قلندري در نگاه سنایی گسترده است که از آن میان میبریم. مؤلفهمی

 : اند از اشاره کرد که عبارت  مواردي

 گرایانهمعشوق در شمایلی قلندرانه و الابالی  . توصيف۱.۱.2

باطنی در شعر و قصاید   تا خُلقیات  ابعاد آن از هیئت ظاهري  با تمام  معشوق قلندرانه 

عرص در  متفاوت  چنین  معشوقی  توصیف  سربرآورد.  سبب    يهسنایی  فارسی  شعر 

هاي خود را از نگاه سنایی  ان پس از سنایی، معشوقاي شد که شاعرسازي ویژهجریان

گیرد؛  اي را دربرمیي گستردهاخذ کردند. آفرینش سنایی از این معشوقِ سمبلیک، حوزه

توان به اشعاري  براي نمونه می ستیز، کفرآلود و...مالمتی، سنتگرایانه، از شمایلی الابالی

 اند از: از سنایی اشاره کرد که عبارت
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زناي   کم  دمی  و  آي  پیش  مقامردل   یار 

 باکی جانا چو ســــراندازاندر پاکی و بی 

قالشـــان  مجلس  در  را  عالم  دو   اشغال 

بوت  دررو  ي ه در  شدي  پاک  چون   قالشان 

ده  کیـــوان  تارک  بر  را  ما  دهی  باده   گر 

 پسزدي زان بر تارک روزوشب چون خیمه 

 دست آري خواهی که سنایی را سرمست به 

 

 ه زنی بر ما مردانه و مــحکم زنزخمی ک  

 چون کم زدي اندر دم آن کمزده را کم زن 

 چون زلف نکورویان بر هم نه و بر هم زن 

 شدي دم زن وندر صف عشاقان چون صبح 

 ور راي زنـــــــی با ما در قعر جهنم زن 

زن  دمادم  رطل  هم  نه  دمادم  خصل   هم 

زن.  ادهم  بر  وآواز  نه  اشهب  بر   خاشاک 

 ( 6۷1)همان:                                     

قلندرانه برساختهمعشوق  در شماي  که  این سروده، معشوقی است  در  سنایی  یل  ي 

حمیدیان     باز، قالش، خراباتی و فراتر از ملک و ملکوت توصیف شده است.قمارباز، پاک

هایی قائل  ، به مؤلفهآفرینی سنایی پیرامون معشوق قلندريي پیشگامی و فرهنگدر زمینه

 اند از:شمرد که عبارتها را چنین برمیاست و آن

 ها و صفات معشوق مانند: یار دلبر و دلدار و غیره؛ . نام1

 ها یا اجزاي وجود او مانند: قدوقامت یا سرو و صنوبر یا شاخ گل و غیره؛  . اندام۲

 کشیدن، تیرزدن، عشوه و کرشمه و غیره؛ . حاالت حرکات و رفتار او مانند: تیغ3

 هاي گوناگون شراب و انواع اجناس آن از نبید، آب انگور و غیره؛ . باده و مستی مانند: نام 4

 رسپردگی در آن مانند: هوا، هوس، میل، شوق و تمنا و غیره؛. عشق و اخالص و س5

خرابات6 مالمت،  مانند:  از عرف  گریز  وارستگی  و  رهایی  و  .  اوباشی  قالشی،  نشینی، 

 .(146- 14:  1394حمیدیان،  رک.) گريالابالی

 ي این نوع اثرگذاري سنایی براي نمونه در شرح غزل حافظ و این بیت:  در زمینه   وي 

 نیست که مویی و میانی دارد شاهد آن  
 

 ت آن باش که آنی داردــ طلع يهبند 

 (530:  13۷6)حافظ،                      
 

منابع سدمی و  متون  »در  نمی   يهنویسد:  دیده  »آن«  از  معنایی  چنین  و چهارم  شود 

روند؛  ي پنجم نمیي دوم سدهسوتر از حدود نیمههاي پارسی درضبط »آن«، آن نامهواژه

به نظر می بهبنابراین  آن در اشعار از همین حدود و  تداول  ویژه در اشعار سنایی  رسد 
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فظانه که در نقد شعر فاخر  (. با این رویکرد مبرهن است که »آن« حا1883باشد.« )همان:  

به چه درجه از اعتباري رسیده است، چگونه مدیون نگارش و پردازش ادبی سنایی است؛  

 ها پیش گفته بود: هم او که سال 

ــوفیانش »آن« ــه گوینــــد صــ  آنچــ
 

 اهللتــــویی آن »آن« علیــــک عــــین 
 

 (۷0۷: 1393)سنایی، 

 و یا در بیتی دیگر این مضمون تکرار شده است:

ــوفیانتآن  ــو صــ ــویم و آن چــ  گــ
 

ــی.  ــداي آن ــو کدخ ــه ت ــی ک ــی ن  ن
 

 (  ۷۲6)همان: 

 که در شعر دیگران قبل و بعد از حافظ هم بروز و ظهور دارد.

  ( معتقد است: »دیدار با پیر قلندر که از زمان حافظ13۷5  :115)(  de Brvijn)  دوبرین

اي در شعر عطار بیشتر  مایهاست، چنین بن  به بعد مرسوم شد، مضمون شعر سنایی بوده

 توان یافت: هاي از این نوع تصویر را در قصاید سنایی میشود«. نمونهمی

 را شـــــرابی دادـــ بالي دوستی او م

 گهی به راه، ولیک دم به ریا گهـــ بپرس
 

 بالش که جز اجل نبود مستی از شراب   

 هزار صدق فداي یکی دروغ و ریاش.
 

 (۲13: 1393)سنایی، 

رسند  نوعی دگردیسی میهاي اخالقی بهشهري قلندر سنایی، آموزهدر ساحت آرمان

شوند. بالي معشوق  که در آن دروغ و ریاي معشوق و حتی شیطان رجیم تقدیس می

دیگر ترجیح ریاي معشوقِ قلندروش  ازسويکند و  رویکرد مالمتی سنایی را آشکار می

به دیگران  صدق  میبر  تثبیت  را  اندیشه  این  ریایی  زاهدان  تصویر  ویژه  این  در  کند. 

که در دو بیت زیر مشهود است، معشوق سنایی که خود از کفر بهره دارد، از  همچنان

 ایمان مؤمنان برتري دارد:

 گرد رخت صف زده لشکر دیو و پري

 و شد بر سر کوي خردــاز پی موي ت 
 

 ملک سلیمان تو راست گم مکن انگشتري  

 گه کافريدهـــ ان دیــــ اسالمی  يهدــــدی
 

 ( 389)همان:  
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هاي قلندري معشوقی چنین که مفتخر به کافري است، در اشعار فخرالدین عراقی،  جلوه

توان به این اشعار  میشاعر و عارف نسل بعد از سنایی، کامالً آشکار است؛ براي نمونه  

 او اشاره کرد: 

ــت ــراب در دسـ ــدحی شـ ــاقی قـ  سـ

ــ ــا را يهآن توبـــ ــت مـــ  نادرســـ
 

ــراب  ــد ز شـــ ــتآمـــ  خانه سرمســـ

ــف خــویش بشکســت  همچــون ســر زل
 

 ( 146: 13۷5)عراقی، 

هاي  بیند و زیباییسعدي نیز متأثر از همین نگاه سنایی، معشوق خود را در آتشکده می

 داند:  او را مدیون آنجا می

 گر به مسجد روم ابروي تو محراب من است 
 

ت   زلف  آتشکده  به  چلیپــور  دارمــو   ا 
 

 (464: 1381)سعدي، 

آشکار است، در این نوع نگاه  حافظ نیز که اثرپذیري او در ساحات متعدد از سنایی  

بخشیدن به آن در پی سنایی رفته است، چنان که عشق و معشوق  به معشوق و تشخص

 کند و نهی از مسجد: او امر به خرابات می

 تـنشین بودم و مسکه خراباتیاد باد آن
 

بودآنچه در مسجدم امروز کم است آنو   جا 
 

 (  63۲:  1396)حافظ، 

 های کفرآميز و خراباتی های دینی با پارادایم آميختگی پارادایم . 2.۱.2

هاي نامقدس است. آمیختگی مضامین مقدس با انگارهي ادب قلندريِ سنایی، درهممایهبن

خالقانه و  ساختارمند  نوع  که  روایت  کالن  این  میدر  حافظ  اشعار  در  را  آن  بینیم،  ي 

اي که سنایی و گونهشوند، بهاباتی آمیخته میهاي دینی و مضامین کفرآلود و خرپارادایم

تبع او عطار و حافظ، از مسجد تا میخانه در نوسان هستند و پیر مقدس او در خرابات  به

کدکنی معتقد است: »اگر سنایی و عطار اساس تصویر قلندري و مغانه  مسکن دارد. شفیعی

بودند، ما از شعرهاي شگف ننهاده  بنا  ادبیات فارسی  شیراز امروز   يهآور خواجترا در 

 (.31۲:  138۷، کدکنیمحروم بودیم.« )شفیعی
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چنینی سنایی نظیر: »ساقیا برخیز و می در جام کن« در اشعار حافظ مانند:  مضامین این

نوعی شخصیت  ي خواجه بهشوند و در اندیشهتر می»ساقیا برخیز و در ده جام را« پخته

 شوند.اتی بر نمادهاي دینی است، منجر میشعري که همانا تفضیل نمادهاي خراب

سازِ سنایی به آفرینش نوعی صوفیانه از شعر فارسی  این رهیافت خالقانه و فرهنگ

شود. هرچند مضامینی در باب مغ  منجر شده است که با نام »شعر مغانه« از آن تعبیر می

سنایی چندوچون کاربرد آن را  شود؛ اما و متعلقات آن، گهگاه پیش از سنایی نیز دیده می

قلندريارتقا می این شعر  به  و  بخشد. چنین مضامینی در  مغانه جایگاه ویژه می  -دهد 

 آید:وفور به چشم میقصاید سنایی به
کنم؟ پارسایی چون  کردم  میخانه   قبله چون 

احرامکعبه و  خراباتست  یارم  قم ــ ي   ار ـ ش 

مست  میخانه  در  بوده  گبران  نکورویان   با 

 چو گرد باده گشتم چون گرایم گرد باد؟من  

خرابات در  چون  آگهمشاهدان  زان  من   اند 

 او مرا قالش خواهد من همان خواهم که او 

او بی سن  ایی دوستر دارد همیـــچون مرا 

 

کنم؟  چون  پادشایی  شد  پادشا  من  بر   عشق 

 من همان مذهب گرفتم پارسایی چون کنم؟

سیه دیبا  چون  ــ رویان  ریایی  زهد   کنم؟ن 

 رده باشم آسیایی چون کنم؟ ـــ ی کـــ آسمان

 ز بدانجا رهنمایی چون کنم؟ـــ زاهدان را ج

 داي من بر او بر کدخدایی چون کنم؟ـ او خ

 سنایی چون کنم؟جز به سعی باده خود را بی

 ( 63۲: 1393)سنایی،                             

قبله و  است  مقدس  خراباتی  متعلقات  تمام  و  میخانه  نگاه،  نوع  این  سنایی  در  ي 

گساري با مضامین مقدسی چون  شوند. مضامین حرام و نامقدس شرع چون قمار و میمی

شوند. قالش میکده در نگاه  کعبه و قبله و احرام آمیخته و سپس بر آنان ترجیح داده می

 ین خود نوعی تقابل با زهد ریایی زاهدان است.  سنایی بر زاهد مسجد برتر است و ا

شود. او اي سبک شعري او قلمداد میگونهدر اشعار عطار نیز این نوع پربسامد و به

 ي خود را با می کهنه شکسته است:مسلمانی است که توبه

 انــــه، اي مسلمــــــی کهن در ده مــ
 

 ر کهنه توبه بشکستـــ ن کافــــکای 
 

 ( 40:  1380)عطار،  

 کند:یا در بیتی دیگر او قلندروار از خانقاه و مسجد عار دارد و بر میخانه فخر می
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 ه بگشودم ــ ببستم خانقه را در، در میخان
 

 دارم گیرم، ز مسجد عار می ز می من فخر می  
 

 ( 4۲3)همان: 

گیرد  رسد؛ نگاهی که از سنایی شکل میکمال چنین نگاهی در شعر پارسی به حافظ می

هاي  نامه است که با آموزهاي که دیوان حافظ نوعی ساقیگونهیابد، بهو در حافظ نضج می

 شود:  مقدس قرآن و مسجد درهم آمیخته می

بازم افتد  گذر  گر  مغان  خرابات   در 

 هاد زنمه گر امروز چو زـــتوب  يهحلق
 

 ل خرقه و سجاده روان دربازمـــحاص 

بازمخـ در  نکند  فردا  میکده   ــــازن 
 

 ( 455:  13۷6)حافظ، 

تر مضامین دینی  اي پروردهگونهي سنایی و بهفخرالدین عراقی نیز در اشعار خود به طریقه

 را با اصطالحات خراباتی به هم آمیخته است: 

 است چنین که حال من زار در خرابات 

میــمرا چ ز دست خویشتنمو   نرهاند 
 

 ه مرا بهتر از مناجات استـــمی مغان 

بهترین طاعات است  به میکده شدنم 
 

 (  151: 13۷5)عراقی، 

 . نفی و طرد عرفيات و تابوها ۳.۱.2

تقدس و  تابوها  به  منادي هجوم  قلندري  رنگشعر  که  است  گرفتههایی  ریا  اند.  وروي 

دهد که او با تابوها سر ستیز دارد و موضوعی  سنایی زمانی رخ میبخش اعظم شاهکار  

ي سنایی تجاوز به تابوها مرکز ادبیات  دهد. در اندیشهرا در جامعه موردهجوم قرار می

تابد؛  آید.  قلندر سنایی آزادمنشی است که رسوم را برنمیمغانه و قلندري او به شمار می

هاي مرسوم  ت که عامدانه نوعی تعارض با آیینشهري اسبنابراین در پی ساخت آرمان

نیشابوري بروز    ي عطاري آن در اندیشهیافتهدارد. این رویکرد صوفیانه در شکل تکامل

کند شعر قلندري که نمودار آزادي فکر و نوعی سرکشی نسبت  اشاره می  کند. فروزانفرمی

است و آن خود، دستکار   را به اوج کمال رسانیدهبه رسوم عقاید عامه است، حافظ آن  

ي سنایی  گستر حکیم سنایی است. قلندر سرودهآفرین و فصاحتصنعت فکر و طبع معنی

شود و در عصر او نوعی شکستن سنت است تا  ي صرف و اندرز عوام دور میاز مدیحه
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و جایی گستاخانه  لحنی  با  دینداري  مدعیان  به  اعتراض  نیز  سنایی  زهدیات  حتی  که 

 . (۲55:  1350فروزانفر،    رک.)توانند بر زبان آورندکه تنها رندان شعر او می  باکانه استبی

توان به قصایدي از سنایی اشاره کرد که فحواي ابیات آن دوري و  در این زمینه می

 ها است: ها این بیتي آنتضاد با عرفیات است. ازجمله

 ننگ این مسجد پرستان را در دیگر زنیم   
 

 کنیم پس قبله را ویران که مسجد الف شد  چون  
 

 (۲64: 1393)سنایی، 

 اي دیگر:و یا در قصیده

 ه و زهد و زاهدي ــ تا کی حدیث صومع

 ریاي فرعون، بییک سجده کن چو سحره

 نصر مگوي ر حکایت بختــــبصاي بی
 

 ر و شراب و قمار گیرــلختی طریق دی 

 أوي قرار گیرــان جنت مـــو آنگه می

 ر یادگار گیرــهزار سمري  ـــوز سام
 

 ( ۲03)همان: 

ي خدا براي  دانند و پرستش خالصانه عرفا بیم از جهنم و امید به بهشت را کار عوام می 

ترین هدف عرفاست و بر این  شمارند. رسیدن به لقاءاهلل بزرگ دیدار با او را شرط ایمان می 

نماید و با عرف عادي جامعه در  تحقیرآمیز می ي بهشت و جهنم کاماًل پایه، لحن آنان درباره 

کند با  بندي می ها را دسته گونه که فوالدي آن آمیز آن هاي شطح گیرد. این تلقی تضاد قرار می 

ي مردم و فرهنگ عرفی ناسازگار است. بایزید  ظواهر کتب مقدس و با تعبیر و برداشت عامه 

ها بر ایشان عرضه کنند، ایشان  ي زینت همه اند که اگر بهشت با  گفته است: »خداي را بندگان 

 (. 314:  1389از بهشت همان فریاد کنند که دوزخیان از دوزخ«. )فوالدي،  

کند که: »گفت: ابلیس را دیدم در میان قومی.  عطار نیز این قول سهل تستري را نقل می

د سخنی  گفت به همتش به بند کردم. چون آن قوم برفتند، گفتم: رهات نکنم بیا در توحی

در توحید که اگر عارفان وقت حاضر  بگوي. گفت: ابلیس در بیان آمد و فصلی بگفت  

 (.  315: 1398کدکنی،  بودندي همه انگشت به دندان گرفتندي.« )شفیعی

 ی قلندریات مثابه. شطح و طامات به۴.۱.2
یک  شطح و طامات عارفانه، سخنانی دور از فهم عامه است که در حالتی رمزآمیز و سمبل

 ت  ـــاند، در حالي عرفانیکنندگان امر قدسی که صاحب تجربهشود. تنها درکبیان می
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 که سنایی در قصاید خود گفته است: شوند، همچنانشیدایی به این مقام خاص نائل می

 ه شیر آمد ـــر آنکـــوان طریقت هــز آه

 هر آنکه شربت »سبحانی« و »انالحق« خورد 
 

به  نهاده  شکال است  هزارگونه   پایش 

 رت او کشته در هزار قتالـــ غ غیـبه تی
 

 (۲3۲: 1393)سنایی، 

گونگی  ي شطح و طامات استوار است. ابیات زیر شطحاشعار قلندري سنایی بر پایه

 دهد: ي او را نشان میاندیشه

 ق و راه طاماتـــن طریــم مــنخواه

ب گســــگهی  می  خویشـا  انده   ارم 
 

 د و مسکن خراباتــــمِی بایرا  ـــم 

بـــگه مناجات ـــی  در  باشم  جام   ا 
 

 ( 49۷)همان: 

جایی است که حتی در  آمیز سنایی تا آنخرق عادت و شکستن رسوم در بیان شطح

هاي  توان سراغ گرفت. اگر شطح را در ساحت پارادوکسشعراي بعد از او نیز کمتر می

گام است. اشعاري  کرد که در این زمینه نیز سنایی پیشزبانی در نظر بگیریم، باید تأکید  

« کفر  ازقبیل  اندر  کافر چیست؟  کافر شدن/ شرط  اندر خویشتن  مؤمن چیست؟  شرط 

»سنایی در  منظر  آمیز سنایی دارد. ازاینایمان داشتن« حکایت از بیان پارادوکسی و شطح

ارایهزمینه شطحي  نوعی  که  پارادوکسی  تصویرهاي  صوفی ي  سرمشقی  گویی  است،  انه 

به آیندگان  براي  عرفاناست  و  مسلک  صوفی  شاعران  و  خصوص  عطار  مانند  سرایی 

 ( 15۲ :1389کدکنی،  موالنا«. )شفیعی

 این گفت »انا االول« کس نیست مرا ثانی 

 ال ز حیرانی ـــ ن زان حـماندم متحیر م

 ر سر پیمانی ـــ هان تا نکنی انکار گر ب

 مذهب ایشانی ن گنهی منکر در  ــار زی

 زنهار! از این معنی بر خلق سخن رانی
 

تا خلق شود فانی ت »اناـــو آن گف   اآلخر« 

 ریحانی   ي ه اند این اي خواج گفتم که چو قوم 

نادانی ـــ کایشان هذیان گوین از مستی و   د 

 رار از خلق بپوشانی ـــو این اســـباید که ت 

کـــپن نشنیــدار  نسیانی ـــ ه  اندر حد   دي 
 

 (۷۲6: 1393)سنایی، 
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ي  اي تمام، اندیشهگونهي خاص، با موتیفی سراسر قلندارنه بهسنایی در این قصیده

ایدئال خود را ترسیم کرده است. او در این قصیده با وحدتی موضوعی، به اطوار قالشی  

شیوه میو  اشاره  آنان  طامات  و  شطح  دالیل  و  قلندران  سلوک  از  ي  اینجا  در  او  کند. 

گوید و آن را دور از  أنا اآلخر«، »أنا األول«، »ما أعظم بُرهانی« سخن مییی چون »هاشطح

قابل رمزگونه  بافتی  در  و  مردم  عموم  میفهم  به  فهم  »معروف  قصیده،  همین  در  داند. 

بودن نانی« گواه رویکرد زیست مالمتی آنان است و اهل خراباتسیمی، مشهور به بیبی

ی قلندران دارد. هشدار سنایی به منکران قلندران نیز در این  ي اصلآنان نشان از شاخصه

آمیز آنان را هذیانی از روي مستی و نادانی ندانند و  شعر مشهود است که سخنان شطح

و   باشند. ازنظر سنایی دیدار  همواره وجه نمادین سخنان قلندران را پیش چشم داشته 

به  قلندران  جماعت  با  خدمثابهمعاشرات  رحمت  در  واقعي  شطحِ  اوند  و  است  شدن 

 سبحانی این قلندران روحانی نشان از در صدرنشینی معنوي آنان دارد. 

گویی  محمود شبستري نیز با درآمیختن همین مضامین کفرآمیز و قلندري به شطحشیخ

 سنایی است:   يهمتمایل شده است. این نگاه او بیش از هرچیز یادآور اندیش

و اینجا مظهر عشق است و   حدتبت 

 ر و دین بود قائم به هستیـــو کفــچ
 

 ن عقد خدمتـــار بستـــ ود زنــــب 

توحیــــش بتــــود  عین   پرستید 
 

 ( 53۷-536: 1390)برزگرخالقی و کرباسی، 

 ی قلندری ی اندیشهمایه. دفاع از ابليس، بن۵.۱.2

ویژه  اندیشی آثار برخی از عارفان بههاي قلندرمایهستایش و تقدیس ابلیس یکی از بن

گرایی خاص آن، که از ظاهر قرآن عبور  سبب تأویلسنایی است. تقدیس ابلیس هم به 

بهمی هم  و  آموزهکند  میسبب  تلقی  کفریات  با  همگام  که  ضدعرفی  از  هاي  شود، 

وند  آید. در نگاه این عارفان، سخن خدابینی عرفانی سنایی به شمار میهاي جهانشاخصه

مبنی بر سجده بر آدم، نه دستور که نوعی امتحان و سنجش قلمداد شده است و در این  

نگاه، ابلیس عاشق و موحدي است که از این آزمون سربلند بیرون آمده و جز خداوند بر  

القضات گفته است: »ابلیس بر ارادت خدا مطلع بود که او کسی سجده نکرده است. عین
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، آن محکی بود تا خود کیست  «اسجدوا آلدم» د کند. چون گفت  خواهد که ابلیس سجونمی

که به فرمان او سجود غیري کند؛ همه سجود کردند؛ اال معلم فریشتگان، البد چنین بود  

 (.318:  1389باید که بود.« )فوالدي،  تر میاستاد از شاگرد پخته

خود   داتی تمهدر    5۲0القضات همدانی در حدود سال  کند که عیناشاره می  عابدي

در ذهن   قه یحددهد که یا  سنایی را به کار برده است و این نشان می  ي قهیحددو بیت  

سنایی است یا اینکه ذهن    يقهیحدالقضات رسوخ کرده که نشانگر اهمیت و اعتبار  عین

عینگیرنده راي  این شعر سنایی  نشان    القضات  و  یکی است  دو  که هر  گرفته،  وام  به 

 .( 139۷)رک. عابدي،  دهد چقدر شعر سنایی نافذ بوده استمی

نوعی ارادت خود را به ابلیس نشان داده  سنایی در قصاید خود تنها در یک بیت به

 است و آن بیت عبارت است از:

ــا رو ــاش، تنهـ ــاس بـ ــو الیـ ــا چـ  یـ
 

ــواز  ــف ن ــیس شــو، حری ــا چــو ابل  ی
 

 (۲06: 1393)سنایی، 

هاي شعر عرفانی فارسی متعلق به غزل سنایی است که با  نامهترین ستایشاما یکی از مهم

 شود: مطلع زیر آغاز می

 ر و محبت یگانه بود ـم به مهـبا حق دل

 وت اندر آسمانــم ملکـــودم معلـــب
 

 ق را دل من آشیانه بود ـرغ عشـــسیم 

ـ امی  جاودانه بود د برین ـ د من به خلــ
 

 ( 56۲)همان: 

ي  نکردن او بر آدم نتیجهعنوان عاشق خداوند است که سجدهاین شعر از زبان ابلیس به

ي بسیاري از عارفان  خواست خداوند روایت شده است. این نگاه سنایی در کالم و اندیشه

به که  او  از  میبدي  گونهپس  است.  مشهود  هستند،  سکریه  عرفانی  مکتب  وامدار  از  اي 

»گفتم: یا ابلیس    کند:گونه روایت میوگوي سهل تستري و شیطان در همین زمینه اینگفت

چرا سجود نکردي آدم را؟ گفت: یا سهل، بگذار مرا از این سخنان بیهوده! اگر به حضرت  

،  1361نهی؟« )میبدي،  خواهی بهانه بر وي چه میراهی باشد بگوي که این بیچاره را نمی

 (. 161: 1ج
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 . حقيقت اسالم، کفر است۶.۱.2

اند؛  اند؛ زیرا از خاستگاهی مشترک برآمدهدر نگرش عرفانی سنایی، کفر و ایمان یکسان

سوي  اند و در این بینش، هردو راه بهایمان، مظهر اسم هادي و کفر، مظهر اسم مضل حق

 خداوند دارند. سنایی گفته است:

 ان یکی دان ــر و ایمــاگر عاشقی، کف 
 

 یـه در عقل رعناست این تندخویـــک 
 

 (۷41: 1393)سنایی، 

نظری تبیین  براي  در قصاید خود،  »ایمان  عرفانی  ي هسنایی  پاردوکسی  تعبیر  از  اش، 

 کافر« و »کافر مؤمن« استفاده کرده است. 
 شرط کافر چیست؟ اندر کفر ایمان داشتن  شرط مومن چیست؟ اندر خویشتن کافر شدن 

 ( ۲94)همان: 

ي کفر مقدس عرفانی خود، کفر را به زلف  سنایی در ابیات بسیاري براي تبیین نظریه

 دهد: معشوق نسبت و آن را توضیح می

 وي خردـــاز پی موي تو شد بر سر ک

 وي خردـــکفر ممکن شدي بر سر ک
 

 گه کافري دهــ ان سجـــ اسالمی يهدید 

موک تو  لعل  نزدي  پیغمبريـــ گر   ب 
 

 ( 389)همان: 

 یا در بیت دیگري از »کفر چون ایمان« و »یکسانی خاستگاه کفر و ایمان« سخن گفته است: 
 غم نشست عشق چون دولت به پیش روي او بی

 اند ان زلف و رخسار ويــ ان لولیـــ ر و ایمــ کف

 کفر چون ایمان به پیش زلف او عریان بماند 

 زان نشان روز و شب در کفر و در ایمان بماند

 ( 103)همان: 

عراقی، شاعر عرفانی پس از سنایی، نیز در اشعار خود این زمینه را پرورده است. براي 

ها هاي »الت« و »عزي« مقام کعبه را دارند و عارف با وجود ایمان به این بت عراقی بت 

 نیازي به کعبه ندارد:

 درون کعبه عبادت چه سود؟ چون دل من

 ه مقام بودـ مصطبده و  ـــه بتکـــرا کــم
 

 میان میــــکده موالي عزي و الت است 
 چه جاي صومعه و زهد و وجد و حاالت است؟ 

 ( 151: 13۷5)عراقی، 
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داند: »دین ترک کفر است؛ پس کفري  الدین نیز کفر و ایمان را یکی میموالناجالل 

کرد؛ پس هردو یک توان  او  ترک  که  بیبباید  این  بیچیزند؛ چون  آن  و  نیست  این  آن 

 (.  ۲0۷:  1369اند.« )مولوي، نیست، الیتجزي

 گرایی . مالمت۷.۱.2

به الابالیاندیشهاند و در  »قلندران سنایی اهل مالمت تجاهر  آنان  گري آشکار است. ي 

مرام مالمتیان گریز از خلق و پرهیز از مشتهیات نفس است تا تنها با توجه به خدا به  

اخالص برسد و از ریا و خودپسندي دوري کند. مالمتیه براي آنکه به ریا دچار نشوند،  

ابا نداشتند و   نفس را همواره متهم و ملوم  از اظهار قبایح و معایب نفس در نزد عامه 

اند تا به خویشتن مغرور کردهعمد معروض مالمت خلق میاند. خویشتن را بهخواستهمی

کوب،  اي جهت معبود شدن خویش نسازند.« )زرینو فریفته نشوند و عبادات را وسیله

1385  :86 -8۷.) 

ترین قصاید  تی از مهمتوان در ابیاي سنایی را میهاي نگاه مالمتیهمایهبسیاري از بن

 اند از: او یافت که عبارت
 دین ز درویشان طلب زیرا که شاهان را مقیم

 گرچو خورشیدت نباید تا بوي غماز خویش

 از خود و از خلق نرهی تا نگردد برتو خوش 

 دن پس بر مالــ کی توان از خلق متواري ش 

 

 اي ویران داشتن ــ ا در جــ هرسم باشد گنج 

 ار رخشان داشتن ــن رخس ــ ازیتوبه باید کرد  

 رت لوح نسیان داشتن ـــ ان حی ـــدر دبیرست

 ت و مشک اندرگریبان داشتن ــمشعله در دس 

 ( ۲98: 1393)سنایی،                       

وقتی است و این  ي خوشي سنایی، رهیدن از خویش مقدمهدر این بیانات پیشگامانه

عمل در تضاد با عمل دیوانی و تبختر پادشاهی است که رنج و عنا در پی دارد. در پی 

هاي ظاهري بودن در این تفسیر مالمتی، عیناً گناهی است که باید از آن استغفار  آراستن

ی این هدف بودند که از صورت و ظاهر امور گذر کنند و به کرد. قلندران همواره در پ

اعمالی برخالف   انجام  به  تعمداً، دست  باطن شریعت  با فهم  برسند. قلندر سنایی  معنا 

شود.  زند و همین امر موجب نزدیکی آنان به آیین مالمتیه میعرف و قوانین شرعی می

ز صورت و کشف گوهر باطن  طریق وصول به حقیقت در آیین قلندري و مالمتی، گذر ا 
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گري و تجاوز به نام و ننگ در اشعار سنایی مفهوم پربسامدي است و از این  است. مالمتی 

 شوند. گري او تبیین می ي مالمتی باوري در پیوند با اندیشه گویی و خرابات رهگذر، مغانه 

دن بوسنایی خود در بیتی مفهوم اساسی مالمت را تفسیر کرده است که همانا قرین

 عشق با مالمت است: 

 م »مالمت آید«ـم«، گفتــگفتا »بگیر زلف
 

 ت »الست تدري، عشقا و ال مالمه«ــقال 
 

 ( ۷0۷)همان: 

ي سنایی دارد؛ بلکه کل این شعر در تطابقی تقریباً  حافظ نیز سخنی بر همین محور اندیشه

 سرایی حافظ شده است: بخش غزل کامل، الهام

 دوست گردمگفتم مالمت آید گر گرد  
 

 ا بال مالمه ــــ واهلل ما رأیـــــــنا حب 
 

 ( 5۷9:  13۷6)حافظ، 

وار در پی نابودي  دهد و مالمتاي دیگر قالشی را بر زهد ترجیح میسنایی در قصیده

اش پذیرفته شود. خرقه و اسباب زهد  زهد است تا این عمل او در نظر معشوق قلندري

 کند. سازي روایت میداند و آن را نوعی ریا و دروغدلی میخوشحالی و  را سد راه خوش
 زمان در کار درد و درد کن زهد و صفوت یک

راــ شاهد شیری  تلخ  زاهــــــدان  نجوید   ن 

 ان زهدکوشان خویشتن قالش سازـــ در جه
 ستخرقه و حالت به هشیاري محال و مخرقه

 

 ی در کار زلف و خال کن ــ حال و وقتت ساعت  

 د خواهی رطل ماالمال کن ــ ن شه شاهدي چو 

ابدال کن ـــفروشان میـــ در می  ان خویشتن 
 کن حال کن خود شدي هم خرقه چون زخود بی 

 ( 6۷۷: 1393)سنایی،                      

بن با  خراباتی  مضامین  قصیدهمایهآمیختگی  در  باز  مالمتی،  آشکار  هاي  دیگري  ي 

جاي آن به شراب مدام  نهد و بهشود. در اینجا سنایی توبه و پارسایی را به کناري میمی

 کند:  آورد. او عاشقی و این مسلک خود را همراه با بال و سختی توصیف میرومی

 ازدــپارسایـــــی نسه و  ـــرا توبـــم

 مـــی را ببستـــ ی تا میان عاشقـــهم

 م دلـــت و پر آتشــدو چشمم بر آبس
 

 دادمــــ د و بامـــبایشبـــــانگاه مِی   

 ن ره گشادمـــوي خویشتــــبال را س

 اک و در دست بادمــر خـــبر آورده ب
 

 ( ۲39)همان: 
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 . نگاه رندانه۸.۱.2

اي به  قلندري، عصیان و تمرد نسبت به ظاهرگرایی است. در جامعهمفهوم رند در فضاي  

دور از باطن شریعت که ظواهر احکام شرع محوریت دارد، رندِ مالمتی علیه هنجارهاي  

فروشی را بشکند. سنایی در خلق شخصیت  کوشد تا ابهت دینخیزد و میپا میمرسوم به

ترین  مهم  قلندران دربرابر زاهدان کند.  رند تالش دارد که رندي را سپر بالي خود و دیگر

شکنی و استقبال از بدنامی در  باکی و جانبازي، سنتویژگی رند ازلحاظ عملی، همین بی

ستیزه و  مبارزه  سرانجام  و  عشق  است.راه  تزویر  و  زور  اهل  با  سنایی    گري  از  پس 

در شرحِ   اصطالحاتِ »رند« و »رندي« را در شعرهايِ عطار و سعدي و دیگران ازجمله

توان دید؛ اما حافظ است که بیش از همه »رند« و »رندي« را در  شبستري می  رازِ  گلشنِ

 میان آورده و آن را تبدیل به مفهومی محوري کرده است. 

 ی حافظ از سنایی . اثرپذیری رندانه۱.۸.۱.2

به و  سنایی  »منِ«  و  مغان  پیر  و  رند  ریاست.بارزترین صفت  از  دوري  حافظ،  او،    تبع 

زدن از آن، سالح ستیز آنان با ریاکاران است و برکنارداشتن خود از ریا  خوارگی یا دممی

 و نیل به صفاي دل. 

شعر  سروده عنوان  حافظ  کالم  در  که  است  همان  یافته،  شهرت  قلندریات  به  که  هایی 

  ي گرفتهچندان شکلنهاد. سیماي قلندري سنایی و تصویر رند نه  توانمیبر آن    »رندانه«

 شود. هاي حافظ تبدیل به شخصیتی ممتاز میاو، در غزل 

افتد  رند سنایی در این تصویر، مبارزي است که با خواجگان و زاهدان با حشمت درمی 

گیرد و از اینکه  کشد و تسبیح و نماز آنان را به هیچ میو عجب و تفاخر آنان را به نقد می

کند و خود را مبرا از قبول و تأیید  ندارد، انتقاد میدرک درستی از مذهب رندان خراباتی  

داند و براي خود معیاري دارد که با معیارهاي دینی و دستور زاهدان  دارانی میچنین دین

ي سنایی از رند، در قصاید او این  ترین تصویر برساختهریایی متفاوت است. یکی از مهم

 شعر است: 
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را بود جانوري  تفضیل   اي خواجه چه 

 و گر هیچ بهی را تو نبینی ـــ گر به ز ت 

خرابات  مردان  مذهب  از  غافلی   پس 

 ام هیچاز تو نهـــتسبیح و نم  يهمن سغب

 و مرا هر دو یکی شد ـــانکار و قبول ت 

 ست پس آخرفرمان تو بردن نه فریضه
 

نشناس  خود  از  به  هیچ  را ـــکو  دگري   د 

چ را ـــپس  بتري  از خود  بتر  بندانم   ون 

 تمامست چو تو خیره سري را این عیب  

 ی گویی اي خواجه دري راـاین فضل هم

 تري را ی گویی زین صعبـــبیهوده هم

 ر چه شوم چون تو خري را؟ ـــ منقاد ز به
 

 (15)همان: 

حال  عنوان شخص الابالی و قلندري و درعینآفرینش شخصیت رند در نگاه حافظ به

کند، از همین اشعار و تحمیلی و دروغین طغیان میهاي  آزاده و مبارز که دربرابر ارزش

بهاندیشه و  سنایی  است.  برآمده  سنایی  قلندري  رند  ي  از  شخصیتی  حافظ،  او  تبع 

گیرد. رند، آزاده، وارسته و مالمتی است و اند که دربرابر زاهد و صوفی قرار میبرساخته

گو و بیزار از زهد  ظرباز و نکتهآفرینند. رند حافظ، نها رند مالمتی و قلندروار باز میآن 

مقام   تقواي مصلحتی و جاه و  ننگ و صالح و  نام و  ریا و منکر طمطراق دروغین  و 

 اعتبار دنیوي است. بی

خراباتی، قالش، مقامرصفت    ،آیدي زیر او برمیرند سنایی چنان که از ابیاتی از قصیده

 اند از: باز و عاشق است. آن ابیات عبارتو راستین، پاک

 گر خمار عشق جانان است اندر سر تو 

 پاي در میدان مهرِ کمزنانِ ملــــک نه 

 عاشقی اقرار کن  ي هجان و دل اندر قبال

 گر همه دعوي کنی در عاشقی و مفلسی
 

 خمار زن  يهقالشی اندر خان   يهخیـــم 

 اسرار زن   يهی خیمـد معنـــبر در ناهی

 پس به نام مفلسی مهري بر آن اقرار زن 

 سنایی دم دراین منزل قلندروار زنچون 
 

 ( 66۷)همان: 

اندیشی و عرفیات و خالی از ذوق در  تصدیقات و منهیات زاهدانه و برآمده از عقل

خوارگی است. کردن از راه میي سنایی باید قربانی شوند و طریق این قربانینگاه رندانه

 شدن به طریقت رندانه خواهد رسید: سناییسنایی با بی
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دهباده تفش اي  »حرمنا«  درگاه  از  که   مان 

 ساقیا منگر بدان کاین می همی از پر دلی 

 می چنان ده مر سنایی را که بستانی از او 
 

 در صدر آمنا و صدقنا زند ـ ه انـــشعل 

 گ بر قندیل عقل بددل رعنا زند ـــسن

 سنایی بو که دستی وا زند. تا سنایی بی
 

 ( 555)همان: 
 

 گيری نتيجه. ۳

از شاخص  به سنایی غزنوي  است،  ایرانی  عارفان  اثرگذارترین شاعران و  و  که  گونه ترین  اي 

پذیرفته  اثر  او  سبک  و  اندیشه  از  شاعران  و  نویسندگان  از  دوران بسیاري  و  اند.  سازي 

فارسی، شعر  آفرینی سنایی، ابعاد گوناگونی دارد تا آنجاکه بسیاري از پژوهشگراِن ادب فرهنگ 

ي سمبلیسم عرفانی با حضور نخستین  اند. ارائه فارسی را به پیش و پس از سنایی تقسیم کرده 

ي ایرانی  ي اندیشه هاي سنایی در حوزه آفرینی ها و فرهنگ هاي قلندري، ازجمله آفرینش پارادیم 

گران  که برخی از پژوهش آفرینی سنایی مشهود است، چنان است. در ادب جهانی نیز فرهنگ 

سنایی متأثر بوده است. همچون مثنوي و غزل، قصاید    رالعباد ی س ، از  ی اله   ي کمد در    معتقدند دانته 

عرفانی    ي ه سبب گفتمان ویژ سبب رویکرد انتقادي و نقد ارباب قدرت و چه به سنایی نیز چه به 

اند.  ل او آمده ي پس از خود اثرگذار بوده است و بسیاري از شاعران به استقبا آن در زمینه و زمانه 

اي  اي نقش برجسته گونه ترین موضوعاتی که برجستگی خاصی در قصاید سنایی دارد و به از مهم 

آفرینی او دارد، نگاه قلندري با تمام ابعاد آن است. اگرچه رویکرد قلندري در تصوف  در فرهنگ 

لیک این ساحت  ي جامع به آن و تثبیت سمب پیش از سنایی وجود داشته است؛ اما نگاه شاعرانه 

که بسیاري از محققان معتقدند  افتد تا جایی بار در قصاید سنایی اتفاق می عرفان ایرانی، نخستین 

هاي قلندري در شعر  الگوهایی متعالی و آفرینش نخستین زمینه تبدیل سیماي قلندران به نمون 

 آفرینی سنایی محقق شده است.  گامی و فرهنگ عرفانی، ازمنظر پیش 

با  و واکاوي قصاید سنایی می با بررسی   توان دریافت که سنایی آغازگر اسلوبی است 

طورکلی خرق  گري، رندي، قلندري و به گري، مالمتی هایی چون کفریات، خراباتی شاخصه 

رسوم که بازتاب این مضامین در بسیاري از اشعار شاعران پس از او چون سعدي، عطار،  

قصاید پیش از سنایی بیشتر محملی    یابند. ند و تکامل می شو تکرار می موالنا، عراقی، حافظ و...  
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آفرینی سنایی در قصیده بدان سبب  براي بیان مضامین مدحی و اندرزي بوده است؛ اما فرهنگ 

هاي قلندري و مغانه را ترویج داد. سنایی از ظرفیت  است که او هوایی تازه در آن دمید و آموزه 

برین  آفرینش  و  قلندریات  تصویر  انعکاس  براي  نیز  موتیِف  جها قصیده  این  از  برآمده  نی 

هاي کفریاتی، کمک گرفته است. با  پربسامد، با تمام ابعاد آن، از مضامین خراباتی تا آموزه 

هاي  مایه ترین( بن ترین )اگر نگوییم مهم واکاوي دقیق قصاید سنایی پی بردیم که یکی از مهم 

روایت، میدان  د این کالن اي که بر ِگر گونه هاي قلندري و مالمتی است، به شعري او، اندیشه 

جا رساند  است. تحلیل قصاید سنایی ما را بدان ها نیز ساخته شده معناشناختی از دیگر آموزه 

اند  هاي ادب قلندري در نگاه او در چند محور اصلی شکل گرفته است که عبارت که مؤلفه 

هاي  اي مقدس با پارادایم ه گرایانه است، پارادایم از: زیبایی و رفتار معشوق، قلندرانه و الابالی 

اند، شطح و طامات  اند، عرفیات و تابوها نقد و طرد شده کفرآمیز و خراباتی به هم آمیخته 

شود،  ي قلندري سنایی می اندیشه   ي ه مای کنند، دفاع از ابلیس بن گري می مانند قلندریات جلوه به 

قلندري سنایی و    ي ه یش گرایی رکن اساسی اند ذات و حقیقت دین و اسالم، کفر و مالمتی 

 الگوي قالشی و قرین قلندري است.  رندي نمون 
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