روزنه
شنبه  4اردیبهشت 1395

دریچه:
در آتش ـ انگیزه ی حافظ با واژه های تر ،ناگهان می بینیم که شعله ای سرکش شیهه
به سوی اسب خورشــید ،در آسمان می کشد و خواننده را در جهان نور و آگاهی به سوی
قیامتی از معنا و قیامی در معنی می کشــاند ،خطوط جام غزل جادوگرانه در نظر خواننده
جان می گیرند و خواننده را در سرمســتی عشــق و عرفان و آگاهی در مقامی فراتر از دنیا
و آخرت می نشانند.
چــه می شــود که حافظ ناگهان از “ خیابان یک طرفــه ی زاهد” تو را در “ کوچه ی
بدنامان جهان” به “کاشانه رندان” دعوت به «نقل شعر شکرین و می بی غش” می کند؟
چه می شود که حافظ از همه ی تاریخ ،از “ روسپی خانه های داد و ستد” تو را روانه ی
“ بازار قلندر” می کند و از” لباس اطلس هنر” خیاطانه جامه ای می برد و آن را برازنده ی
قامتت می سازد؟ و به یک “کرشمه-ی صوفی ـ وش قلندرت” می گرداند؟
همه گفته اند...
امــا ما مــی گوییم :در دو خانه ی شــعر حافظ ناگهان می بینی که رنــد و قلندر گره
می خورند .این دو واژه در قیامت معنا یکی می شــوند ،همســایه نه ،خانه یکی نه ،اص ً
ال
یکی می شوند ،این در هم آمیختگی معنایی از پی چیست؟ “ تذور و طرفه” ،در شکار حافظ
از بین کلمات ،در کدام آبشخور معنایی راه به چمن زاران ،غزل حافظ پیدا کرده است؟
رند و قلندر از پی چه حکمتی ،در چشــمه ی اندیشــه ی حافظ این چنین موجا موج
در هم می آویزند؟ به هم می پیچند؟ و می رقصند؟ و اینگونه اســت که رندان قلندر حافظ
در چشم انداز خواننده قامت به قیامت معنایی می غلتاند و رندان قلندر....
چکیده
در این جستار در پی یافتن کاربست هنری رندان قلندر در دیوان حافظ بودیم؛ به سراغ
حافظ پژوهان که رفتیم این ترکیب را از هم جدا نموده بودند و مشخص شد که بیشتر آنها
این ترکیب را در زیر مجموعه ی رند یا قلندر تأویل کرده اند ،دیدیم .ع ّده ای هم تأویالتی
از قبیل درویشان رند و قلندران رند ،صاحبدالن آزاد و حتی در سفر قلندران تخت نشینان
خاک و وارستگان مجرد و ...دانسته اند
در بررســی قلندریه در تاریخ که رسیدیم این ترکیب یعنی رندان قلندر تبار یابی شده
بود و در گره خوردگی دو شــخصیت رند و قلندر به عنوان یک موتیف مرکزی در ســنت
شــعر فارسی پدیدار شده بود که در دیوان حافظ به دالیل موسیقایی و هنری رند با بسامد
باالیی و در تقابل با زاهد برای نشان دادن بهتر آن از رندان قلندر کاربست پیدا کرده است
واژه های کلیدی :رند ،قلندر ،قلندررند ،تخت نشــینان خاک ،وارســتگان مجرد ،در
تقابل با زاهد و موتیف مرکزی
 1ـ مقدمه
خیز تا خرقه ی صوفی به خرابات بریم
شطح و طامات به بازار خُ رافات بریم
سوی رندان قلندر به ره آورد سفر
			
دلق بسطامی و سجاده ی طامات بریم 1
بر در میکده رندان قلندر باشند
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی
خشت زیر سر و بر گبند هفت اختر پای
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی 2
از شــش باری 3که حافظ کلمه ی قلندر را در غزلیات خود به کار برده ،دو بار کلمه ی
قلندر را در ترکیب رندان قلندر در این دو غزل آورده است.
دراین جستار در پی مفهوم « رندان قلندر» به سراغ مرتضوی در «مکتب حافظ» رفتیم
و در پژوهش ایشان دیدیم که در این ترکیب دو واژه ی رند و قلندر از یکدیگر جدا افتاده اند
و لنگرگاه معنی به ســوی رند در پی تخریب عادات است .و در نهایت این رند برای تنبیه
دیگران با استفاده از روش قلندری گام برداشته است.
در «جستجوی حافظ» به سراغ ذوالنور رفتیم .و دیدیم این جستجو گر رند و قلندر را از
یک دیگر جدا نموده و به توضیحات « کشّ اف» دراین باره پرداخته است.
در گام بعدی به ســراغ « حافظ نامه» رفتیم خرمشــاهی هم رند و قلندر را از یکدیگر
جدا کرده بود و ما را به شرح خویش از رندی و قلندری ،به منابع قلندری حوالت داده بود.
به « شــرح غزل های حافــظ » نگاهی انداختیم و دیدیم که هــروی ،ترکیب را وارو
ساخته« ،قلندران رند» و از آن معنای درویشان رند را به دست داده است.
به پای « درس حافظ » رســیدیم و شنیدیم که اســتعالمی ترکیب رندان قلندر را در
مفهوم به صاحبدالن آزاده تأویل نموده است.
به « شرح شوق» که قدم نهادیم ،دیدیم حمیدیان ،رهسپر سفر قلندران است و در این
سفر رندان قلندر را تخت نشینان خاک و  ...جلوه داده است.
به « شــرح قیصری» که رسیدیم ،برآن بودیم که یک نکته از این معنی ،رندان قلندر
را دریابیم ،دیدیم که قیصری هم فریادش از نقل قول ها باالســت و مانند دیگران در پی
رندان قلندر ،و رند قلندر را از یک دیگر جدا کرده است.
معنایابی
ِ
در پایان این سیر به « قلندریه در تاریخ» رسیدیم و دیدیم که شفیعی کدکنی با نگاهی
«شاهینی» «تذروی طرفه» را در ترکیب رندان قلندر صید نموده به این شیوه که با توجه
به تباریابی این دو واژه و گره خوردگی این دو شــخصیت به عنوان یک موتیو مرکزی و
اساسی و نوعی عینیت ،میان رند و قلندر در س ّنت شعر فارسی و از آنجا در حافظ ،بر روی
هم به دالیل موسیقایی وهنری ،رند با بسامد بیشتری و در تقابل با زاهد برای چشمگیرتر
کردن آن از رندان قلندر کاربست پیدا می کند.
 2ـ بحث و بررسی
 2ـ رندان قلندر مرتضوی
 2ـ  1ـ رند قلندر در مکتب حافظ
بــرای پرداختن به این مفهوم « ،رندان قلندر» از دیدگاه چندین شــارح صاحب نام ،با
قلمدادی از منوچهر مرتضوی در کتاب مکتب حافظ به پیش باز این مفهوم در قلمرو حافظ
پژوهان می رویم زیرا او ضمن واکاوی مکتب رندی و قلندری ،نکاتی گوشــزد کرده ا ّما به
ترکیب رندان قلندر و مفهوم آن نپرداخته است.
مرتضــوی در مکتب حافظ در اصــول مکتب رندی به این نکته می رســد که حافظ
هر چند در رندی به تخریب عادات رســید شبیه به قلندر و مالمتی می شود .وی در ادامه
ی این بحث می نویسد:
«در هر حال شــکافتن ماهیت «رند حافــظ» و « قلندر و مالمتی در مدارک تصوف»
نشــان مــی دهد که اگر هم رند حافظ از نظر ظاهر یعنــی تخریب عادات از یک طرف و
تظاهر به خالف رسوم و عقیده ی مردم از سوی دیگر شبیه قلندر و مالمتی است ،از لحاظ
جوهــر و هدف نه قلندر اســت و نه صوفی ،زیرا هدف رند حافــظ مبارزه و تربیت و تنبیه
دیگران با استفاده از روش قلندریه و مالمتیه» و حفظ سالمت باطن با بی اعتنایی محض
به مردم و افکار و عقاید آنان ،اســت ولی هدف قلنــدر مالمتی « تحصیل امکان تهذیب
شخصی و بریدن از خلق و پرداختن به حق» می باشد.
البته در تحصیل مشــرب حافظ به این نتیجه می رســیم که مشرب خاص وی ح ّتی
پیش از جنبه ی «تنبیه ریاکاران و مبارزه با خودپســندان قشــری» از تظاهرات روح بلند
و طبــع آزاده ی خواجه که رنجیــده و بیزار از ریاکاری ها و مردم آزاری هاســت» الهام
تجلیات خشــم و رنجش جبلی او از این ریاکاری ها و مردم آزاری ها و
می گیرد و توأم با ّ
«دکانداری ها» گاهی به صورت بی اعتنایی محض و گاهی به صورت عناد و استهزاء جلوه
می کند( .مرتضوی)148:1365،
 2ـ  2ـ رند و قلندر ذوالنور
 2ـ2ـ  1ـ رند و قلندر در جستجوی حافظ
رحیم دوالنور ،در جستجوی حافظ دو کلمه ی رند و قلندر را از هم جدا کرده و از قول
کشّ اف رند را منکری می داند که انکار او از زیرکی باشد و قلندر را در نزد صوفیه مرد اهل
ترک و تجرید قلمداد می کند در شرح این زمینه از جستجوی حافظ چنین می خوانیم:
« رنــد :منکری که انکار او از زیرکی باشــد و نه از حماقت و جهل و آنکه کار خود به
خواســت کند .آنکه ظاهر خود را در مالمت نماید و در باطن آراســته باشد و در اصطالح
ســالکان شرابخوار و شراب فروش را گویند که شراب نیستی می دهد و نقد هستی سالک
می ستاند و نیز به کسی که به اوصاف معروفه ،کثرات تعینات از خود دور ساخته باشد و بر
مقید نباشــد به جز اهلل و السواء و از شیخی و مریدی بیزار باشد یعنی از احکام و
هیچ قید ّ
رسوم و عادات خلق بیزار باشد ( ».کشاف ص  ( .)1557ذوالنور.)848:1388 ،
و درباره ی قلندر نیز از کشّ اف چنین آورده است:
« قلندر :نزد صوفیه مرد اهل ترک و تجرید را گویند که از ل ّذات بشــری در گذشــته
باشــد .ذاتی که به مرتبه ی روح ّترقی کرده و از قیود و تکلیفات رسمی و تعریفات اسمی
خــاص یافته و تجرید و تفریــد از کونین حاصل کرده و به دل و جان همه ،طالب جمال
حق شــده و بدان حضرت رســیده و در تخریب عادت کوشد( .کشاف ص.)1557
و جالل ّ
( همان.)1388 :848 ،
رحیــم ذوالنور در غــزل دیگر هم « بر در میکده رندان قلندر  »...رند و قلندر را ابتدا از
هم جدا کرده و توضیحات کشاف را در برابر هریک جدا جدا آورده ( همان.)1362 :1134 ،
و در پایان رندان قلندر را چنین توضیح داده است:
رنــدان قلندر ( :صفت و موصوف) ر.ک « .رند» و « قلنــدر» در همین غزل ( همان،
)1362 :1134
 2ـ  3ـ رند و قلندر خرمشاهی
 2ـ 3ـ  1ـ رند و قلندر در حافظ ـ نامه
غزل « ســوی رنــدان قلندر »...در
بهاء الدین خرمشــاهی ،در حافظ ـ نامه ،در ذیل ِ
شــرح ترکیب مورد نظر ،ضمن جدا کردن کلمــه ی « رند» و « قلندر» از یکدیگر ،چنین
نگاشته اند:
«2رندان ← شرح غزل  53بیت 6
ـ قلندر ← شــرح غزل  48بیت  ( »7خرمشاهی  ،)1372 :1043برای دریافت مفهوم
به غزل های ارجاعی نگاهی گذرا می اندازیم
در شرح غزل  53بیت  :6رند  /رندی پی کاوی شده است و به اشعار حافظ که می رسیم
در خصوصیات رند و رندی .در قسمت نهم به این نکته پی می بریم که:
« نُه ـ [ رند] قلندر هم هست.
ـ سوی رندان قلندر به ره ـ آورد سفر
دلق بسطامی و سجاده ی طامات بریم
بر در میکده رندان قلندر باشند.
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی »
( همان)1372 :411 ،
خرمشاهی در شرح بیت « بر در میکده نیز به همین گونه ارجاع داده است:
« رندان ـ شرح غزل  53بیت 6
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با نگاه شارحان حافظ در ترکیب رندان قلندر

دکتر عزیز شبانی

ـ قلندر ـ شرح غزل  48بیت »7
( همان)1371 :1234 ،
خرمشــاهی کلمه ی قلندر را در بیت « یاد آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر /
ذکر تسبیح ملک در حلقه ی زنار داشت ».در برهان قاطع و قول شادروان معین به معنای
خالص یافته از تعلقات رسمی قلمداد می کند و در شرح آن چنین می گوید:
« ـ قلندر :بر وزن ســمندر عبارت از ذاتی اســت که از نقوش و اشکال عادتی و آمال
بی ســعادتی مجرد و با صفا گشته باشد و به مرتبه ی روح ترقی کرده و از قیود و تکلفات
رســمی و تعریفات اسمی خالصه یافته( »...برهان قاطع) شــادروان معین ذیل این کلمه
تحقیق مستوفایی به عمل آورده از جمله دوزی نقل کرده که اصل این کلمه عربی است به
معرب یا
صورت قرندل و می گوید غالب مؤلفان فرهنگ ها نظیر رشیدی و آنندراج آن را ّ
مبدل کلمه ی کلندر = کلندره (چوب گنده و ناتراشیده ،مردم ناهموار و ناتراشیده) می دانند
و بعضی ریشــه یابی های تخمینی ایوانف را که از کلمه ی یونانی  Caletorاز ریشــه
( Caleoدعوت کردن ،احضار کردن) می انگارد ،نقل می کند و در پایان می نویســد با
همه ی این توضیحات منشــأ قلندر هنوز روشن نیســت (برهان قاطع ،ذیل قلندر) .قلندر
به درویش الابالی شــوریده احوال که نســبت به پوشاک و آداب و طاعات بی قید و بنای
کار او بر تخریب عادات باشــد ،اطالق می شــود .قلندر به فرقه ای از صوفیه ی مالمتی
گفته می شــده است که بر خالف ســایر مالمتیه که مقید به کتمان اسرار و عبادت بوده
انــد و بــه این دو موضوع اهمیتی نمی داده اند و از عبــادات بیش از فرایض کاری انجام
نمــی داده و جزصفای دل خود به هیچ چیز و هیچ کس نمی اندیشــیده اند .از مختصات
این فرقه تراشــیدن موی سر و صورت و حتی ابروست که منشأ این امر را تاریخ فرشته به
سید جمال الدین مجرد می رساند( »...فرهنگ اشعار حافظ ،ص )492
قلندران به رسم تراشیدن موی سر ،ابرو ،ریش و سبلت چهار ضرب می گفته اند .حافظ
بارها به قلندر اشاره دارد:
هزار نکته ی باریکتر ز مو اینجاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند.
ـ از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم
به یک کرشمه ی صوفی وشم قلندر کن
ـ قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
لباس اطلس آن کس که از هنر عاریست
ـ سوی رندان قلندر به ره آورد سفر
دلق بسطامی و سجاده ی طامات بریم»
( همان 388 ،ـ .)1382 :387
خرمشــاهی در پی آورد این مطلب برای تفصیل بیشــتر دربــاره ی قلندر منابع زیر را
معرفی می کند:
( ←مکتب حافظ ،ص  116ـ  ،)122جستجو در تصوف ایران ،ص  359ـ  ،362یک
اثر مهم و قدیمی درباره ی قلندر و قلندریه اثری اســت از خطیب فارســی (سال  748ق)
که شرح زندگی جمال الدین ساوجی (متوفی 630 ،ق) و بیان اصول قلندری است .مناقب
جمال الدین ســاوی ،تألیف خطییب فارسی با تصحیحات و حواشی و تعلیقات به کوشش
تحســین یازیجی .آنقــره ،انجمن تاریخ ترک ( .1972اخیراً آقــای دکتر حمید زرین کوب
تصحیــح دقیق تری از همین متن به عمل آورده ،همراه مقدمه و تعلیقات ،منتشــر کرده
اســت؛ قلندر نامه ی خطیب فارسی ،ســیرت جمال الدین ساوجی تصحیح و توضیح دکتر
حمید زرین کوب ،تهران ،توس)1362،
(همان)1372 :388 ،
 2ـ  4ـ رند و قلندر هروی
 2ـ  4ـ 1ـ رند قلندر در شرح غزل های حافظ
درشــرح غزل های حافظ از حسینعلی هروی در باره ی رندان قلندر در شرح آن بیت
«ســوی رندان قلندر »...می خوانیم که آن ها درویشان رند و قلندران رند و زیرک هستند
و توضیح دیگری باره ی این ترکیب نمی بینیم.
« دلق بایزید بســطامی و سجادۀ [ طامات] نمودار الف و گزاف صوفیان را برای مردم
قلندر هوشیار به عنوان سوغات این سفر ببریم.
رندان قلندر :قلندران رند ،درویشان رند و زیرک
( هروی)1367 :1357 ،
 2ـ 3ـ  2ـ رند قلندر در شرح غزل های حافظ
در بیت «بر در میکده رندان قلندر باشــند »...هروی رندان قلندر را مردان وارســته و
بی پروا قلمداد می کند و آن ها را بر در میکده محل سیر و سلوک عارفان تا ح ّد دربان این
ّ
محل قرار داده است .هروی در شرح این بیت می نویسد
« دنباله ی مضمون ابیات پیشــین و هنوز متکلم هاتف میخانه در بیت نخستین است.
این هاتف برای اینکه مقام میخانه به شــاعر بشناســاند می گوید کنار در میخانه مردان
وارســته و بی پروایی هستند که از آنها راضی نیســتند تاجشان را می گیرند و به آنها که
مورد نظر هستند تاج می بخشند.
از میخانه مراد محل سکر و سیر و سلوک عارفان است .تاج گرفتن و تاج بخشیدن در
مرحله ی نخست تخیالت رند قلندری است در زاویه ی خود .او در عالم خود سیر می کند
و بــر مبنای تخیالت خود عزل و نصب مــی نماید و در مرحله ی بعدی با در نظر گرفتن
اینکه مشایخ بزرگ مثل شاه نعمت اهلل ولی و دیگران را شاه و سلطان می گفتند و شاهان
روی زمین اگر می خواســتند به جایگاه این شاهان وارد شــوند .عالئم سلطنت زمینی را
به دربان که رند قلندری بود ،می ســپردند .پس این معنی محســوس و واقعی نیز حاصل
می شــود که این رندان قلندر افسر شاهنشــاهی را هنگام ورود از شاه می گیرند و هنگام
خروج به او می دهند ( ».همان)1376 :1993 ،
 2ـ  5ـ رند و قلندر استعالمی
 2ـ  5ـ  1ـ رند قلندر در درس حافظ
اســتعالمی ،در درس حافظ ،در شرح بیت « ســوی رندان قلندر »...ضمن نگاه به کل
غزل در سرآغاز آن ،رندان قلندر را صاحبدالن آزاده می داند:
« حال و هوای غزل رندانه است و تعبیرها و مضمون های غزل های عارفانه ی حافظ
هم در آن می آید و می دانیم که در نظر حافظ ،رندان و آزادگان از مدعیان صالح و تقوی
عارف ترند ( ».استعالمی)1382 :958 ،
در درس حافظ در شــرح بیت فوق درباره ی رندان قلنــدر ،صفت صاحبدالن آزاده را
آورده است:

« 2ـ رندان قلندر ،صاحب دالن آزاده ای هستند که با فریب زاهد و صوفی و با خرافات
عــوام مقابله می کنند (نک رنــد ص  27تا  30و توضیح قلندر  7 :77و رندان قلندر :488
 .)3دراین مقابله از تهمت بی دینی هم باک ندارند ...می دانیم که حافظ در پشت سیمای
رندان قلندر دلی سراغ دارد که با خدا در راز و نیاز است( .نک :ذکر تسبیح ملک در حلقه ی
زنار داشت ( » )7 :77 .استعالمی)1382 ،959 ،
2ـ  5ـ  2ـ رند قلندر در درس حافظ
و در شــرح بیت «بر در میکده رندان قلندر باشند »...استعالمی رندان قلندر را نقطه ی
کمال رندی و آزادگی به چینش معنایی در می آورد:
« 3ـ رندان قلندر ،تعبیری اســت برای نقطــه ی کمال رندی و آزادگی ( نک :توضیح
قلنــدر  )7 77و  7 :177و رندان قلندر  2 :373و قلنــدران حقیقت  .)7 :66بازمیکده عالم
رندان وصاحب دالن اســت( .نک سرای فعل  )8 :421و بر در این میکده قلندرانی هستند
کــه هیچ یک از جلوه های زندگی این جهانی را ندارنــد و نمی خواهند و مناعت طبع به
آنها قدرتی داده اســت که گویی دادن و گرفتن مقام پادشاهی در دست آنهاست و خود را
از پادشاهان دنیا مقتدرتر می بینند ( ».همان)1382 :1231 ،
2ـ  6ـ رند و قلندر حمیدیان
 2ـ  6ـ  1ـ رند و قلندر شرح شوق
در شــرح شوق ،در شرح بیت « ســوی رندان قلندر به ره آورد سفر» در شعر ،حرکت
معنایابی بر ســفر ،کثرت سفر قلندران قرار گرفته است و نیز قلندر و رند از یک دیگر جدا
شده است.
« 2ـ سفر از ضروریات قلندری است و این بی خانمانان سبکبال مشهور به کثرت سفر
بوده اند ،چنانکه در بحث از قلندران ذکر شده است ( .نک .ج  265 ،1ـ )266
خطیب فارسی در قلندر نامه
سفر کن کانچه می جویی سراسر
تو را اندر سفر گردد میسر
البته صوفیان به طول کلی عالقه و اهتمام بســیار به ســفر دربالد مختلف داشته اند.
عبادی بدین گونه توصیه به ســفر می کند « :بدان که آدمی در عالم دنیا مسافر است و از
ّ
اول فطرت در ســفر افتاده است [ ]...در دنیا هم منازل می گذارد تا به قیامت رسد و کسی
که به حکمت و حقیقت در ســفر باشد ،باید که به ظاهر صورت نیز در سفر باشد در اقالیم
دنیا تا بر عجایب صنع ایــزدی مطلع گردد( » .التصفیه فی احوال المتصوفه  248ـ )249
(حمیدیان)1392 :2472 ،
صاحب شرح شوق ،حمیدیان در ادامه ی بحث از دلق بسطامی و  ...باز به مضمون سفر
قلندران بر می گردد و اینچنین نظر خود را بیان می دارد:
«در هــر حال به گمان بنده قصــد حافظ از بردن دلق بایزیــد چونان رهاوردی برای
قلندران ســفر کرده و اهدای این دلق به آنان چیزی نظیر آن اســت که به طنز و تمسخر
«تحفــه ی نظنز» می خوانیم یعنــی این دلق توأم با طامات و دعــوی ،ارزانی اهل آن.
احتما ًال ذکر قلندران هم تنها به دلیل شــهرت آنان به سیر و سفر است و نه به این اعتبار
که آنان هم اهل چنین دعاوی و طاماتهایی هســتند .ضمن اینکه اشــاره ای به عالقه ی
آنــان به بایزید کردم .حافظ هم (که قطع ًا از عالقه و احتــرام قلندران در حق بایزید آگاه
بوده) می خواهد بگوید دلق بایزید بهترین هدیۀ سفر برای قلندران بازگشته از سفر است».
(همان)1382 :2474 ،
 2ـ  6ـ 2ـ رند و قلندر شرح شوق
حمیدیان در شرح شوق در بیت « بر در میکده رندان قلندر باشند »...ضمن جدا کردن
قلنــدر و رند از یکدیگر رندان قلندر را برخوردار از برترین ســتایش ها در شــعر عارفانه یا
قلندریه می داند و آن را با تخت نشینان خاک و ...برابر دانسته است.
«  3ـ رندان قلندر ،در شعر عارفانه یا قلندرانۀ پارسی ،رندان و قلندران معمو ًال برخوردار
نشینان خاک ،شاه نشانان
از برترین ســتایش ها بوده اند ،تا آنجا که با عناوینی چون تخت
ِ
و همانندهای اینها خوانده شــده اند( .برای نمونه هایی از تجلیل ها از آنان نک ج  1زیر
عنوان « زدیم بر صف رندان» به ویژه  282به بعد( همان)1392 :4045 ،
 2ـ  7ـ رند قلندر قیصری
 2ـ  7ـ  1ـ رند و قلندر یک نکته از این معنی
در یــک نکته از این معنی ،شــرح قیصــری بر غزل های حافظ در شــرح بیت ،بر در
میکده رندان قلندر باشــند ضمن آوردن ،شرح سودی ،خرمشــاهی ،خطیب رهبر ،هروی
قصه می گذرد زیرا که ســخن بلند می شود .ما از آنجا نگاه سودی
و اســتعالمی ،از این ّ
و خطیب رهبر را ذکر می کنیم که در خالل جســتار شــرح دیگران .خرمشاهی ،هروی و
استعالمی در این باره آمده است:
« ،2اکنون از ســیر و ســلوک عاشــقانه از پیش رندان قلندر بر می گردیم دو چیز را
به عنوان ارمغان به ایشان پیشکش می کنیم :دلق یا خرقه ی بایزید بسطامی) نماد تص ّوف
خانقاهی و سجادۀ طامات (نماد زهد و ریا)
این فرض معنی است برحسب کلماتی که دربیت مورد بحث آمده است ولی جای این
ســؤال باقی است که دلق و سجاده به چه درد رندان قلندر می خورد ،گروهی که به تمام
این ظواهر پشت پا زده اند معمو ًال کسی که از سفری بر می گردد با در نظر گرفتن ذوق و
گاه نیاز دوســتان برای آنان هدیه می آورد .رندان قلندر با این دو هدیه که نه تنها دوست
ندارند بلکه از آن متنفرند به ارمغان دهنده چه خواهند گفت؟ اینک معانی شارحان
الف سودی « دلق پشمینه و سجادۀ طامات را برای رندان قلندر ارمغان راه ببریم یعنی
این اسباب ریا را به عنوان سوغاتی به ایشان پیشکش کنیم که بابت بهای باده بیعانه قبول
کنند( ».شرح سودی ( ) 2042 /3قیصری 1149 ،ـ)1393 :1150
قیصری در رد نظر سودی چنین می نویسید:
« ظاهراً ســودی رعایت حال بایزید بسطامی کرده و « دلق پشمینه» گفته است ولی
مشــکل نوع ســوغاتی و طبقه ی ســوغات گیرنده همچنان باقی است( .همان11150 ،
ـ)1393
قیصری در مطلبی که در این باره از خطیب رهبر آورده اســت از قول او رندان قلندر را
وارستگان مجرد قلمداد کرده است:
ج ـ دکتر خطیب رهبر ...« :در دو نســخه ی جامع نســخ دیوان حافظ تألیف مســعود
فرزاد دلق شــطاحی به جای دلق بســطامی آمده که شــاید بر متن ترجیح داشته باشد...
خرقه ی خودپســندی و ا ّدعا و جانماز کشــف و کرامت را که این صوفیان دستمایۀ فریب
خلق کرده اند .پس از ســیر و ســیاحتی که در خانقاه ها کردیم به عنوان ارمغان سفر برای
وارستگان مجرد [رندان قلندر] بیاوریم(.شرح غزلیات  ( )509همان)1393 :1150 ،
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قیصری می پرســد « :که قلندر یا به قول شارح « وارســتگان مجرد با این هدایا چه
کنند».
(همان)1393 ،1150 ،
2ـ  7ـ  2ـ رند و قلندر شرح قیصری
قیصری در یک نکته از این معنی در شــرح بیت « بر در میکده رندان قلندر باشند»...
ضمن جدا کردن رند و قلندر از یکدیگر صفت آزاد منشــی را به آن افزوده است و آنان را
حاشیه نشین میخانه قرار داده است:
« 3ـ حاشین نشینان درگاه این میخانه ،رندان و قلندران آزاد منشی هستند که با همین
دست تهی از چنان قدرت معنوی برخوردارند که تاج سلطنت از سر پادشاهی بر می گیرند
و بر تارک دیگری می نهند».
(همان)1393 :1503 ،
 2ـ  8ـ رندان قلندر شفیعی کدکنی
 2ـ  8ـ  1ـ رندان قلندر در قلندریه در تاریخ
واکاوی تبارشناســی این ترکیب «رندان
شــفیعی کدکنی در قلندریه در تاریخ ،ضمن
ِ
قلندر» و چهره ی قلندر در آثار سنایی (شفیعی کدکنی 302 ،ـ  )1386 :306و در آثار عطار
(همان  307ـ  )1386 :312و در دیوان شــمس (همــان 314 ،ـ  )1386 :319و عراقی و
راه قلندر (همان  320ـ  )1386 :323و چهره ی قلندریه درشــعر اوحدی مراغه ای (همان
 330ـ  )1386 :324و عبیــد و قلنــدران ( همان  331ـ  )1386 :333و چهره ی قلندر در
شعر حافظ ،به این نکته ی درخشان می رسد که در شعر حافظ رند و قلندر به یکدیگر گره
خورده و این گره خوردگی را در آثار ســنایی و عطار سرچشــمه یابی کرده و یک موتیف
مرکزی و نوعی عینیت میان رند و قلندر در سنت شعر فارسی به وجود آورده است و کاربرد
موســیقایی و هنری رند را با بســامد بیشتر در تقابل با زاهد و تقابل چشمگیر تر از ترکیب
رندان قلندر دانسته است.
شفیعی کدکنی در شرح این ترکیب در قلندریه در تاریخ چنین گزارش می دهد:
«وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک در حلقه ی زنار داشت.
شــعر حافظ در تمام زمینه ها ،تبلور عالی ترین تجربه هــای عرفانی و هنری قبل از
اوست .شیوه ی بیان و اسلوب ترکیب را اگر از حافظ بگیریم چیزی برای او باقی نمی ماند
و هنر چیزی جز اسلوب مگر می تواند باشد؟ وقتی ابوحنیفه خواندن قرآن را در نماز به زبان
فارســی مجاز دانست هیچ کس بر او اعتراض نکرد اال زمخشری ،بزرگترین اجرا کننده ی
نظریات بالغی عبدالقاهر جرجانی اســت .دلیلی که زمخشری برای ر ّد نظریه ی ابوحنیفه
آورد ایــن بود که آنچه به زبان دیگری ترجمه شــود ،قرآن نخواهد بــود زیرا در ترجمه
«اســلوب» از میان می رود .اگر از دیدگاه نظریه های مربوط به فلسفه ی زیبایی و جمال
شناســی بنگریم حق با زمخشری است ترجمه ی قرآن ،قرآن نمی تواند باشد ،زیرا اسلوب
قرآنی ندارد .حافظ تمام هنرش در اسلوب است و در مرکز اسلوب حافظ نوعی بیان نقیضی
و پارادوکســی وجود دارد که من در چند جای دیگر درباره ی آن بحث کرده ام( .موسیقی
شعر 230 ،ـ )436
و در اینجــا به هیچ روی قصد ورود بــه آن گونه مباحث را ندارم ولی از یاد آوری یک
نکته ناگزیرم و آن اینکه در این نظام هنری ،حافظ و اســلوب پارادوکســی او قلندر نقش
بســیار واالیی دارد .جای دیگر نشــان داده ام که در هنر حافــظ همه جا نوعی طنز ویژه
حضور دارد( .شــکردخت 301 ،ـ  )311و این طنز ویژه ی او سکه ای است که یک روی
آن « تصویــر هنری ِ اجتماع نقیضین و ض ّدین» تشــکیل می دهد و روی دیگر آن تجاوز
به تابوها ( )tabooاست.
در مرکز تمام شاهکارهای او ،در قلمرو طنز ،همه جا تجاوزی به مجموعه ای از تابوها
دیده می شود.
اصو ًال طنزی که ماندگار باشــد و ارزش هنری داشته باشد به لحاظ معنی شناسی باید
کارش هجوم بردن به تابوها باشــد و ارزش هنری داشــته باشــد .تجاوز حافظ به تابوی
«زهد» و «زاهد» و «مدرســه» و «مسجد» و «خانقاه» و «شیخ» و دیگر مجموعه های
وابســته به آن ،وقتی به اوج می رسد که حافظ به ســتایش نقطه های مقابل این مفاهیم
می پردازد .از همان غزل آغاز دیوان شروع کنید و ببینید چگونه به تابوهای گوناگون محیط
عصر خود تجاوز هنری می کند.
«به می ســجاده رنگین کن ،گرت پیر مغان گوید» تمام اجزای این بیان و این اسلوب
شامخ دســت نایافتنی را از یک سوی « تصویر هنری اجتماع نقیضین» تشکیل می دهد
و از ســوی دیگر « تجاوز هنری به مجموعه ای از تابوها» :سجاده را با می رنگین کردن
آنهم به گفتۀ پیرمغان ،تمام اجزای این مصراع از پارادوکس شکل گرفته است و پیامی جز
تجاوز هنری بــه مجموعه ای از تابوها ندارد .این مصراع به تنهایی « عالم اصغر» دیوان
حافظ اســت .همین یک مصراع است که در سراسر دیوان او ،و در نقطه های اوج هنر او
باز می شــود ،گســترش می یابد ،چه به لحاظ نوع پیام و چه به لحاظ اسلوب بیان وقتی
حافظ می گوید:
بر در میکده رندان قلندر باشند
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی
خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی
اگر صورت ظاهر حیات قلندر ّیه و تاریخ ایشــان را اندکی در ذهن داشته باشیم ،متوجه
بیان پارادوکسی او می شویم .اینجا تجاوز حافظ به « تابوی سلطنت» و قدرت های مادی
عصر است و وقتی می گوید:
سوی رندان قلندر به ره آورد سفر
دلق بسطامی و سجادۀ طامات بریم
نقــدی هنری از رفتار صوفیــان عصر خود می کند و صوفــی در عصر او ،خود ،یک
«تابو» اســت زیرا قدرت حاکــم عصر یکی از تکیه گاههای خــود را در نظام خانقاه می
جوید و پیوســته در جهت تقویت آن نظام اســت .خانقاه به لحاظ تابو شدگی ،چیزی کم
از مدرسه و مســجد ندارد و صوفی حرمتش کمتر از حرمت زاهد و شیخ نیست ،تجلیل از
رندان قلندر ،که آشــکارا پا بر سر همه ی ارزشهای زمانه زده اند ،عم ً
ال تجاوز به مجموعه
ای از تابوهاست که قدرت حاکم در اختیار دارد .تابوی مسجد ،تابوی خانقاه ،تابوی مدرسه،
تابوی شــیخ ،تابوی زاهد ،تابوی اخالق رایج ،تابوی صالح پیشــگی( ».شفیعی کدکنی،
 334ـ)1386 :336
شفیعی کدکنی در پایان این نوشته ضمن بازیابی تبار گره خوردگی رند و قلندر در آثار
سنایی و عطار این نکته دقیق را در کاریست هنری حافظ از این دو واژه و در تقابل با زاهد
و چشمگیر کردن این تقابل را چنین بیان می کند:
«درشــعر حافظ «رند» و «قلندر» به یکدیگر گره خورده اند ،البته باید توجه داشت که
در شــعر سنایی این واقعه ی ادبی اتفاق افتاد و از رهگذر سنایی و عطار این گره خوردگی
به اوج کمال خود رسید و به عنوان یک موتیو مرکزی و اساسی و نوعی عینیت ،میان رند
و قلندر در سنت شعر فارسی به وجود آمد .شاید قبل از سنایی نیز شواهدی برای «عینیت
رند و قلندر بتوان یافت اگر بابا طاهرگفته باشد «مو آن رندم که جایم بی قلندر» در قرن
پنجم این وحدت رند و قلندر شاهدی منظوم دارد .بر روی هم به دالیل موسیقایی و هنری
حافظ «رند» را با بســامد بیشتری در شــعر خود به کار گرفته است و همواره در تقابل با
زاهد» ولی وقتی که می خواهد این تقابل را چشمگیرتر کند از رندان قلندر سخن می گوید.
(همان 336 ،ـ)1386 :337
 3ـ نتیجه گیری
ترکیب رندان قلندر ،یکی از ترکیب های کلیدی دیوان حافظ است ،این ترکیب ،باتوجه
بــه کلمه ی رنــد و قلندر در دیوان حافظ در دو مرتبه می بینیــم که گره خورده اند .علّت
ایــن گره خوردگــی را در مکتب حافظ از مرتضوی پی کاوی کردیم و دیدیم که او به این
مفهوم نپرداخته است.
در کار رحیم ذوالنور ،با تکیه از قول کشاف درباره ی کلمه ی رند و قلندر جدا از یکدیگر
نکته هایی ذکر شده بود.
در حافظ ـ نامه ی بهاء الدین خرمشاهی ضمن اینکه این دو کلمه از یکدیگر جدا شده
بودند دیدیم که ما را به منابعی گســترده حوالــت داد که در آن ها به کلمه ی رند و قلندر
پرداخته بودند.
هروی :در شــرح غزل هــای حافظ دیدیم که ترکیب رندان قلندر وارونه شــده بود و
قلندران رند به هیأت درویشان رند آمده بود.
اســتعالمی در درس حافظ آن را یعنی ترکیب رندان قلندر را به صاحبدالن آزاده تعبیر
کرده بود.
حمیدیان در شرح شوق ،به جای پرداختن به کار کرد این ترکیب در مفهوم و کاربست
هنری آن به سفر قلندران توجه کرده بود.
قیصری در شرح خویش ،یک نکته از این معنی ،فریادش از نقل قول ها بلند بود .آنان
را حاشیه نشینان میخانه قرار داده است.
ســرانجام ،علّت گره خوردگی این دو کلمه رند و قلنــدر را در دیوان حافظ در قلندریه
درتاریخ بررســی کردیم و دیدیم که شــفیعی کدکنی ،علّت گره خوردگی این دو کلمه در
کارهای هنری سنایی و عطار و ...را ریشه یابی کرده و یک موتیف مرکزی و نوعی عینیت
میان رند و قلندر در سنت شعر فارسی نشان داده است و کاربرد طنز بار این واژه و کاربرد
موسیقایی و هنری آن را در تقابل با زاهد در یک نقد هنری نشان داده است.
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