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قلندران حیدری یکی از گروهها ی فرهنگای و ماهه ی اثرگاهار رر ا مها
خراس ن عهد مغول و ایلخ نی بورند .مق ل ح ضر رر پی بررسی بسارر اا ریخی،
سی سی و امنیری ظهور این گروه و اه مل آنه ب ریگار طریقا ها ی صاوفی ن و
آراب و اشکیالت آنه اس  .این مق ل ب روش اوصیفی ا احلیلی و ب اأکید بار
میراث اربی و اصوف ایران اسالمی ب ویژه خراس ن ،پس از بررسی زمینا ها ی
پیدایش این گروه ،برای آگ هی از ا ر آنه  ،اا ریخ زنادگی قطا الادین حیادر
زاوهای ک انرس ب گروه ب وی اس

و ارا ط وی ب مه صارینی ،چاون سایف-

الدین ب خرزی و عط ر نیش بوری و روابط این گروه ب طریق

چشری را بررسای

میکند .س خر ر اشکیالای گروه ،آراب و رساو آنها  ،اشاریف ت ورور اعضا ی
ادید ب آن ،رو روره خوشان می و بادن می اا ریخ آنها و چگاونگی و چرایای
پیدایی هر یک و سرانج قض وت ا ریخ ررب ره آنه از ریگر مطا ل ی اسا

کا

مق ل ح ضر ب آن میپررازر.

 .1دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه تبریز (.)abdorraoufnasiri@gmail.com
 .2دانشیار تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه تبریز (.)alireza_karimi_46@yahoo.com
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کلیدواژگان :قلندران حیدري ،قطبالددی حیددر وا اي ،خراسدان ،ود فیان ،عصدر
ایلخانان.
 .1مقدمه و بیان مسئله

شناخت بیشتر ج امع گر هاي اجتماعي فعال تاریخساو در آنها آشنایي بدا با رهدا،
اندیشهها ساو كارهایي كه گر هاي اجتماعي براساس آن شکلگرفتند به حیات خ د
ادامه دادند ،یکي او م ض عهاي مهمي است كه در تاریخ اجتماعي بررسي ميگردد.
حمله مغ ل ( 636هد.ق) به ایران ،یراني تباهي بسیاري را در پي داشت كده دامند
آن ،ومینههاي گ ناگ ن جمعیتي ،اقتصادي فرهنگي را در بر ميگرفدت .سدرومی هداي
شرقي ایران ،مانند خراسان 3كه قرن ها كان ن علم ادب ب دند ،آسیب بسدیار شددیدتري
متحمل شدند.
در ای حمله ،گر ها قشرهایي اجتماعي كه در ط ل قرنها شکل گرفته ب دند در
بستر ومان مکان با ایجاد شبکهاي او ر ابط با یکدیگر ،عملکردهاي یده اي را برعهدد
گرفته ب دند او هم پاشیدند ،امّا اقعیتهایي چ ن ضر رت برقراري نظم قاعد اي بدراي
تدا م حک مت مغ الن در سرومی هاي مفت حه ،مانند خراسان او س یي او س ي دیگدر،
تالش جمعیت انساني باقيماند در خراسان بقایاي قشرهاي اجتماعي براي احیا تدا م
نقش اجتماعي خ یش سبب شد قشرها گر هایي فعال در خراسان سر برآ رند.
ای قشرها گر ها را در یک تقسیمبندي بزرگ ميت ان در د گر قرار داد .یکدي،
گر هي بد ن پیشینه در اقع ،ن ظه ر مانند بخشیان ب دایي 9ب د دیگري ،گر هي ب د
 .1خراسان در قرون هفتم و هشتم سرزمین های جنوب جیحون و خوارزم تاا مازنادران دامااان و منه ا
قهستان تا بیابان کرمان را شامل میشد (مستوفی نزه ال لوب ص .)141
 .2بخشی کلم ای سانسكریتی است و ب عالمان مذهب بودایی گفت می شد .ماوالن پس از حشار باا قاوم
اویاور ک گروهی از آن ها بودایی بودند جمعی از بخشیان را ب عنوان دبیر و کاتاب با خادمت گرفتناد.
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كه ریشه در جامعه پیش او حمله داشتند ،مانند شاخههاي مختلف و فیه همچ ن كبر یه،
چشتیه ،باوماندگان خاندان شیخ احمد جام قلندران حیدري.

3

در جامعه خراسان عهد ایلخاني با ر د اق ام گ ناگ ن ،با رها اندیشدههداي متند ع،
گر هاي اجتماعي خاوي ظه ر كردند .یکي او ای گر هداي متنفد  ،قلنددران حیددري
ب دند كه در ای په هش سعي ميش د به ط ر یه  ،حیات تاریخي اجتمداعي آنهدا بدا
تأكید بر منابع ادبي تاریخي عصر مغ ل ایلخاني بررسي گردد.
در راستاي تبیی مسئله اودلي تحقیدس سدعي مديشد د ،تاریخهده ونددگي سدیر
قطبالدی حیدر وا اي (د 638 .هد.ق) كه قلندران حیدري نام خد یش را او ا گرفتندد
جانشینان خانداني ا بررسي ش د .عال بر ای  ،آدابي كه به سیله اید گدر در جامعده
قلندري خراسان جهان اسالم به تدریج مرس م شد ،بررسي ميگردد .همچنی مناسدبات
بخشیان ک اهل سحر و جادو بودند ضمن آشنا کردن دست ای از ماوالن با خط ایاوری آئاین بات پرساتی

بودایی و احترام ب آفتاب را در میان آنها ترویج کردند (اقبال آشتیانی تاریخ مااول از حملا گنگیاز تاا
تشكیل دولت تیموری ص .)71براساس گزارش جامعالتواریخ رشیدی قوگان مرکز بتخان های بخشایان
بود .غازانخان در ایام کودکی تحت تعلیم بخشیان قرار داشت است .بخشیان با حمایات آباقاخاان و دیگار
خان های ماول پیش از اسالم آوردن غازان وارد ایران شدند .خواج رشیدالدین فضلاهلل همادانی در ایان

باره مینویسد« :اصناف بخشیان بتپرست را از بالد هند و کشمیر و ختای و اویاور ب اعزاز و اکارام تماام
بیاوردند و در هر موضع بت خان ها ساخت و اموال فراوان بر آن صرف کردند و کار ماذهب ایشاان بعیاو
رسید  ...و گون آباقا درگذشت و [ ]...ارغون خان او [غازان] را بحكومت و سرلشكری بخراساان فرساتاد
در شهر خبوشان بتخان های معتبر ساخت و اکثر اوقات گفتوشنود و خوردن و آشامیدن او در آن بتخان ها
با بخشیان میبود» (خواج رشیدالدین فضلاهلل جامعالتواریخ رشیدی ج 2ص.)699

 .1درباره خاندان شیخ جام ر.ک :ابن مههر جامی حدی ةالح ی

و بوزجانی روض الریاحین؛ درباره

گشتی ر.ک :ال دی بن شیخ عبدالرحیم خواجگان گشت سِیَرُاالقهاب؛ درباره کبروی ر.ک :باخرزی اوراد
االحباب و فصوص اآلداب.
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آنها با حک مت سران سایر گر هاي فکري معاور ایشان ،مانند چشدتیه كبر یده در
خراسان تحلیل تبیی ميش د.
به دلیل آن كه دربار حیدر وا ي سیر ا  ،اثر مستقلي او خ دش یدا جانشدینانش بدر
جاي نماند است ،سعي ميش د با بیان گزارشهاي منابع ن شته شد به سیله معاودران
ا كه در آنها به مناسبات خ یش با حیدر وا ي اشار مديكنندد ،بخشدي او ابهدام دربدار
وندگي سیر ا را ر ش ساویم.
 .2پیشینه پژوهش

بیشتر اطالعات ما دربار قلندران حیدري او كتابهاي ادبي عرفاني عصر ایشان بهدست
ميآید .دلیل آنكه اطالعات ویادي او آنها در كتابهاي تاریخي نیامد است به احتمدال
ویاد ،مرب ط به رسمي ب دن كتابهاي تاریخي است كه ویدر نظدر حاكمدان بده سدیله
دی انیان ن شته ميشد سعي مي گردید نام ویادي او ای گر متنف

عرف شک كه در

بسیاري او م ارد در مقابل حک مت سیاستهاي مالیاتي سختگیرانده آن مديایسدتادند،
باقي نماند.
در ومینه تحقیقات دربدار قلنددران ،شدفیعي كددكني در كتداب قلندریده در تداریخ او
پیشگامان است .قلندریه در تاریخ 3یک اثر عالمانه دربار بررسي قلندران در ط ل تداریخ
است كه به ط ر اساسي منسجم به بررسي قلندران حیدري بده عند ان گدر اجتمداعي
خاص نميپرداود .بلکه در ضم بررسي قلندریه در تاریخ به ط ر عام ،هنگامي كه او قلندر
خ شنام؛ یعني قلندر اسط ر اي شعر اب مجد مجد د ب آدم سنائي غزن ي (د 949 .هد.ق)
فریدالدی اب حامد محمد عطار نیشاب ري (مقت ل در  638هد.ق) قلندر بدد ندام؛ یعندي
 .1شفیعی کدکنی محمدرضا قلندری در تاریخ (دگردیسیهای یك ایدئولوژی) تهران :سخن .1879
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قلندر تاریخي نام ميبرد ،قلندران حیدري را در ردیف قلنددر تداریخي بددنام متناسدب بدا
م ض ع به و رت غیرمنسجم بررسي ميكند.

عال بر اثر باال ،لی 3در اثري به نام ایران در ا ایل عهدد ایلخاندان رنسدانی ایراندي
اشار اي به قلندران حیدري ميكند 9.او آنجا كده لدی در د ودفحهاي كده بده بررسدي
خانقا هاي و فیه قلندران پرداخته است ،به ط ر اجمالي وندگي قطبالدی حیدر آداب
رس م حیدریان را بررسي ميكندد بدد ن آن كده بدا دیدد نقادانده بده تبیدی تداریخي
جامعهشناختي جریان قلندران حیدري مناسبات آن با حک مت سایر گر هاي فکري
اجتماعي خراسان؛ یعني كبر یه ،چشتیه بپرداود ،بنابرای انجام پده هش حاضدر ضدر ري
است.
 .3روش و پرسشهای پژوهش

ای په هش با ر یکردي ت ویفي د تحلیلي به ط ر اختصاودي بده بررسدي سدیر تداریخي
فعالیّت قلندرانحیدري به عن ان یکي او گر هاي اجتماعي ن ظه ر در جامعه خراسدان در
عهد مغ ل ایلخاني ميپرداود .پرسشهاي اولي په هش حاضر عبارت است او ای كده
قلندران حیدري در جامعه خراسان در چه بستر تاریخي ،سیاسي امنیتي ظهد ر كردندد
با سایر طریقتها چه تعامالتي داشتند

چه آداب تشکیالتي را تر یج كردند

فرض بر ای است كه قلندران حیدري در شرایطي در جامعه خراسان ظه ر كردند كده
با تهاجم مغ الن ،شیراو حیات اجتماعي او هم پاشید ب د ناامني فراگیر بر جامعه غالب
شد ب د .ظه ر ای گر

تر یج مرام رس م خاص آنها تا حد دي به اجتمداع او هدم

پاشید خراسان پیرام ن نظام لنگر قلندرخانه حیدریان در وا نظدم بخشدید ومینده را
1. Lane.
 .2لین جورج ایران در اوایل عهد ایلخانی رنسانس ایرانی ترجم سیدابوالفضل رضوی تهران :انتشارات
امیرکبیر .1876
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براي به جریان افتادن د بار حیات اجتماعي در بخش سیعي او خراسان به مركزیت وا
فراهم ساخت.
 .4بستر تاریخی ،اوضاع سیاسیی و امنیتیی خراسیان در هنگامیه ظهیور دراوییش و
قلندران حیدری

او آن جا كه بسیاري او تح الت تاریخي سیاسي پدید آ رند چگ نگي چرایي پیددایش
مناسبات اجتماعي آنان هستند ،بررسي بستر تاریخي ،سیاسي امنیتي ظهد ر

یک گر

قلندران حیدري ضر رت ميیابد .خراسان وادگا قلندران حیدري او مهمتری ایاالت ایران
د ر اسالمي ب د كه در د قرن ا ل هجري به عن ان ایالتي سرحدي بخشدي او دسدتگا
خالفت محس ب ميشد .قبایل متعدد عرب به ط ر مستمر ،براي ادامه فت حات اسالمي در
شرق ارد آن مي شدند با سک نت در آن باعث تح ل دگرگ ني در ساختار اجتمداعي
تركیب جمعیتي آن ظه ر اقشار طبقات اجتماعي گ ناگ ن متناسدب بدا ضدع م جد د
ميشدند.

3

پی او ظه ر حک مت هاي نیمه مستقل مستقل ایراني او سد س م هجري تا آسدتانه
هج م مغ ل ،خراسان در معرض تهاجم

ر د مستمر اق ام گ ناگ ني ب د كده در منطقده

آسیاي مركزي ،ما راءالنهر تركستان ساك ب دند .با ر د اید اقد ام ،تركیدب جمعیتدي
خراسان ساختار طبقات اجتماعي آن ،بارها دچار دگرگ ني گردید با ج د آسدیب هداي
فرا اني كه او ای تح الت دگرگ ني ها متحمل شد ،اهمیدت گ شدته خد د را باویافدت.
ای امر به دلیل ضعیت اجتماعي م قعیت مکاني آن به عند ان شدا را ارتبداطي بد د
است.

9

 .1دینوری اخبار الهوال ص.488-482 408-402 864-868 872-813 119
 .2پهروشفسكی اوضاع اجتماعی اقتصادی ایران در دوره ایلخانی در تاریخ ایران کمبریج ج 3ص.472
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با هج م مغ الن ،بار دیگر ساختار تركیب جمعیتي ،اقشار طبقات اجتماعي خراسان
به تبع آن ،نظام اجتماعي آن دگرگ ن گردید .ساختار اجتماعي بسدیاري او كدان ن هداي
تمدني خراسان با او دست دادن جمعیت خ د ،چه با كشته شددن مدردم چده مهداجرت
ك چ اجباري او هم پاشید دچار یراني شد .شهرهاي مر  ،بلدخ ،هدرات ،نیشداب ر ،وا
ت س را ميت ان به عن ان مهمتری كان نهاي جمعیتي تمدني خراسان در آستانه هج م
مغ ل نام برد.

3

در سالهاي ابتدایي قرن هفتم ،همومدان بدا ظهد ر قلنددران حیددري در وا خد اف
خراسان ،ا ضاع سیاسي خراسان به ای و رت بد د كده هدرات ت ابدع آن در حک مدت
خاندان مَرغني (حد د  641- 926هد.ق) كه او باوماندگان غ ریان ( 403تدا 639هدد.ق)
اجداد خاندان مل ک كرت هرات (381- 641هد.ق) ب دند ،قرار داشت كه تابعیت چنگیز را
پ یرفتند .قلندران حیدري در محد د حک متي آنها فعالیت ميكردند.

9

هم چنی  ،نیشاب ر ،و ون به ط ر كلي نیمه جن بي خراسدان در اختیدار ملد ک و ون
(632-921هد.ق) قرار داشتند كه او مل ک فدادار بده خ ارومشداهیان ( 698-968هدد.ق)
ب دند .مل ک و ون نقش مهمي در ت سعه حک مت خ ارومشاهیان در نیمه جن بي ایران تا
س احل دریاي عمان خلیج فارس داشتند 1.عال بر ای  ،و ون با داشدت قدالع نظدامي
مستحکمي چ ن قاهر او مراكز نگهداري وندانیان سیاسي مخالفان خ ارومشاهیان ب د
است .در اقع با ای شرایط ،و ون ح و جغرافیایي خد اف كده محدل ظهد ر فعالیّدت
 .1عباسی و یارمحمدی تأثیر حمالت و حكومت ماوالن بر جمعیت خراسان (189 -919ها ) .در
تح ی ات تاریخ اجتماعی ص .187-111
 .2جوزجانی طب ات ناصری ج 2ص179 -173 128 -122؛ سیفیهروی تاریخنام هرات ص-119
161 -160 111؛ ابناثیر کامل ج 24ص 243 -244؛ ج 23ص.14 -18
 .8جوزجانی طب ات ناصری ج 1ص176؛ ابن اثیر کامل ج 12ص .293-290 241
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قلندران حیدري ب د او مناطقي ب دند كه به اسطه استبداد مل ک و ون در خفقان یه اي
قرار داشتند.

3

قسمت سیعي او خراسان شامل اسفرایی  ،جاجرم ،سبز ار ،ج ی

ج ربدد در اختیدار

مل ک وعل ک (613 -600هد.ق) اسفرایی قرار داشتند .با تسدلطط مغد الن بدر خراسدان،
مل ک وعل ک تابعیت آنها را پ یرفتند 9.ای مناطس ،ن احي ط س مشهد مقدّس امدام
رضا

او مناطقي ب دند كه بیشدتری فشدار مالیداتي نداامني را در خراسدان بده دلیدل

سیاست هاي مالیاتي شاهزادگان امراي مغ لي متحمل شدند .اید د ران او نداام تدری
د ران هاي جامعه خراسان ب د 1.عیّداران ،رند د ا باشدان 4تنهدا گدر هدایي ب دندد كده
 .1ابن اثیر کامل ج 12ص241 227؛ جوینی تاریخ جهانگشای ج 2ص.422 -417
 .2جوینی تاریخ جهانگشای ج 2ص.347 -389

 .8جوینی تاریخ جهانگشای ج 2ص374 -311؛ بناکتی روض ی اولی االلباب فی معرفة التواریخ و
االنساب (تاریخ بناکتی) ص879 -874؛ وال اصفهانی روض پنجم از خلد برین در تاریخ ماول ص.212
 .4منابع عصر ماول گند گروه را جزو رنود و اوباشان این عصر نام میبرند و آنها را متهم ب دزدی و
غارتگری و هنجارشكنی مینمایند .نخست تمامی گروههای مخالف حكومت ماول مانند ترکان قَن َلی ک
بازماندگان سپاه خوارزمشاه و حدود ده هزار خانوار بودند و در حدود طوس و نیشابور ب غارت سپاه

ماول و وابستگان ایشان میپرداختند (جوینی تاریخ جهانگشای ج384 2؛ سیفی هروی تاریخنام
هرات ص  )180-127و مردم دهات و شهرهایی ک در م ابل سپاهیان ماول م اومت و ایستادگی
میکردند .مردم زاوه و خواف ب سبب م اومت در برابر سپاه ماول ب عنوان رنود و اوباش یاد میشوند

(جوینی تاریخ جهانگشای ج  8ص 963 -964؛ خواج رشیدالدین فضلاهلل همدانی جامعالتواریخ
رشیدی ج 2ص .)961دوم تمامی گروههایی ک خالف عرف جامع عمل میکردند و هنجار شكن بودند.
در این مورد منابع از قلندران حیدری در زاوه و خواف (نسائی کارنام اوقاف ص )36مشروبخوران

دفزنان و رقّاصان جام (بوزجانی روض الریاحین ص 62 -61؛ ابوالمكارم جامی خالصةالم امات
ص  )70-16ب عنوان اوباش یاد میکنند .سومین گروهی ک از آنها ب عنوان رنود و اوباش نام برده
میشود شورشیان محلی خواف و فوشنج هستند ک از رفتار عمّال ماول ناراضی بودند (خواج رشیدالدین
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شعلههاي كم س ي وندگي اجتماعي را به تدریج در شهرهاي یراني چ ن هرات ،ف شنگ
خ اف ر ش نگهداشتند 3 .خرابي خراسان در ای ایام او دید شاعر مردمدي نکتدهبدی
خراسان ،حکیم نزاري (د. 390 .ق) پنهان نماند در شعري كه در ادبنامه به نام ملدک
شمیالدی شا علي سیستاني (حک مت  610تا  693هد.ق) 9ملک نیمر و سر د اسدت،
بیان ميكند:
به ج د ج د ت شد قددددهستان

مدینه اقالیم چ ن سیددددددستان

قهستان كز آفت مص ن كرد اي

و چنگال شیدددران بر ن كرد اي

و مشتددددي گدددا پیشه پر ستیز

به مال كسدددان كرد چنگال تیز

 ...و سعي ت آن ر نه در انقالب

1

شدي چ ن خراسان خراب یباب

در چنی بستري ب د كه شرایط به ط ر كامل براي ظه ر یک جریان اجتماعي ناراضي
او ضع م ج د ،آماد گردید .ای جریان ناراضي در قالدب قلنددران حیددري بدا مركزیدت
قلندرخانه حیدریان در وا نمایان شد 4.در ای په هش ،جریان به ای دلیل براي قلندران
حیدري به كار مير د كه ن یسند آن را ادامه جریان قلندري ميداند كه او م هب مالمتیّه
جامعالتواریخ رشیدی ج 2ص 799 -794؛ سیفی هروی تاریخنام هرات ص -482

فضلاهلل همدانی
 .)487گهارمین گروه قشر فرودست جامع ؛ یعنی ضعیفان و غریبان هستند ک در ردیف اوباشان از آنها در
هرات نام برده میشود (سیفی هروی تاریخنام هرات ص .)346 -347
 .1ر.ک :سیفی هروی تاریخنام هرات.
 .2ملك شمسالدین علی بن مسعود در گهاردهم ذیقعده 980ه .در سیستان بر تخت نشست و
خرابیهای سیستان را ک در اوایل عصر ماول ایجاد شده بود آباد کرد .او با تصرف نی (نهبندان) بر این
منه

تسلط یافت .در 941ه .مردم نی را ب سیستان کوچ داد .سرانجام در  931ه .با هجوم ملك

شمسالدین محمد کرت ( 919 - 948ه ) .حاکم هرات بر سیستان و پیروی مردم از او ملك شاه علی
سیستانی کشت شد (سیستانی احیاءالملوک ص.)17-11
 .8حكیم نزاری قهستانی ادبنام حكیم نزاری ص.22
 .4ابنبهوط سفرنام ابنبهوط ج 1ص.411 -410
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بیر ن آمد است ابتدا در حالت سرطي به عن ان یک آیی ایراندي بده حیدات خد د ادامده
ميداد همومان با حمله مغ ل ،نخستی چهر هاي آن ،خ د را آشکار ساختند.
اژ قلندر تا قرن هفتم ،اسم مکان ب د افراد منسد ب بده آن بده قلنددري مشده ر
ب دند 3.قلندر جایي چ ن مسجد مدرسه محل تجمع اهل خرابات ،9قلطاشان ،1مُقامران،4
ا باش

9

رن د 6ب د .در آن ،ن عي م سیقي شنید ميشد كه به مقام قلندران ،را قلنددر

طریس قلندر معر ف ب د ،اما بهتدریج قلندر او اسم مکان تغییر كرد به شخص گفته شد.

3

 .5بیوگرافی خاندان قطبالدین حیدر زاوهای

تبارشناسي جریان قلندران حیدري ،ما را با شخصي به ندام قطدبالددی حیددر وا اي (د.
 638هد.ق) آشنا ميساود .وندگي ي كه قلندران حیدري ،منس ب به ا هستند در پرد اي
او ابهام باقيماند است اطالعات ما دربار ا  ،بسیار اندک آشفته است.
براساس گزارش مجمل فصیحي ،فات قطب الدی حیدر بد تیمد ر بد ابد بکر بد
سلطانشا ب سلطانخان السال ري در سال  631هد.ق در وا در س ود د سدالگي
اتفاق ميافتد 8.همچنی  ،الدت قطبالدی حیدر وا اي در  901هد.ق اقع ميش د اما او
آنجا كه تاریخ بناكتي به تبع آن ،تاریخ گزید مقددم بدر مجمدل فصدیحي در عصدر
. 1محمد بن منوّر اسرار التوحید ج 1ص18؛ عینال ضات همدانی تمهیدات ص .227
 .2اهل میكده و قمارخان .
 .8ولگردان.
 .4قماربازان.
 .3فرودستان.
 .9دزدان.
 .1شفیعی کدکنی قلندری در تاریخ (دگردیسیهای یك ایدئولوژی) ص.91-92 44 81-26
 .7فصیحی مجمل فصیحی ج 2ص .277
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ایلخاني ن شته شد اند تاریخ فات قطبالدی حیددر را در  638هدد.ق ثبدت كدرد اندد،
پ یرفتني مينماید .تاریخ بناكتي ،دربار فات قطبالدی حیدر را در س ود د سالگي
در قایع سال  638هد.ق مين یسد:
پيش از عبور چنگيزخان از آب آمويه به شش ماه ،شيخ قطبالدين حيدر بنن
تيمور بن ابوبكر بن سلطانشاه بن سلطانخان السالويه...وفات يافت.

1

بر ای اساس ،الدت قطبالدی حیدر در سال  908هد.ق ب د است .ای د گدزارش
مکمل یکدیگر هستند ومان مکان فات قطبالدی حیدر ( 638هدد.ق در وا ) بده
تبع آن تاریخ الدتش ( 908هد.ق) را ر ش ميساوند .او نظدر ن یسدند تاذکر الشدعراء،
قطبالدی حیدر وا اي او نهاد خانان تركستان ب د پدر ا شاه ار نام داشت.

9

برخي ،مانند خسر ي بیانميكنند كه عطار نیشاب ري (مقت ل در  638هد.ق) پدرش
شیخ ابراهیم (د 929 .تا  600هد.ق) كه او كدك او ن احي وا ب دند او مریدان قطبالدی
حیدر به شمار ميآمدند عطار ،حیدرنامه را در ر وگار ج اني براي قطبالددی حیددر بده
نظم آ رد است 1.خسر ي منبع استنادي خ د را معرفي نميكند ،اما به نظر ميرسد منبدع
ي كتاب تذکر الشعراء ب د است؛ ویرا ن یسدند در بیدان سدند خرقده عطدار نیشداب ري
مين یسد:
شيخ فريدالدين عطار ...در طفوليت نظر از قطب عالم قطبالدين حيدر يافتنه
 ...و پدر شيخ ،ابراهيم بن اسحق عطار كدكني است ،مريد قطبالدين حيدر بنوده
 .1بناکتی روض ی اولی االلباب فی معرفة التواریخ و االنساب (تاریخ بناکتی) ص891؛ مستوفی تاریخ
گزیده ص.914
 .2دولتشاه سمرقندی تذکر الشعرا ص.162
 .8خسروی جارافیای تاریخی تربت حیدری (زاوه باستان) ص.88
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و شيخ عطار حيدرنامه بجهت قطب عالم در ايام شباب بنظم آورده است.

1

ن یسند هفت اقلیم ،ای مطلب را دربار ارتباط عطار قطبالدی حیدر بیان ميكندد
به نقل او تاریخ مباركشاهي ،قطب الدی حیدر را شا ابداالن معرفي ميكندد كده داراي
رفتارهاي عجیب ب د است .همچنی به نقل او گفتدار نظدامالددی ا لیداء كده او بزرگدان
طریقت چشتیه 9در هند است ،مين یسد كه شیخ حیدر به یاران خ د ميگفتده او مغد الن
بگریزید كه با چنگیز در یشي است او در یشان خدا كه ما را یاراي مقا مت بدا ا نیسدت.
شاید ،ای سخ كه او ق ل قطبالدی حیدر وا اي نقل ميش د ،جز معد د جمالت ي
است كه در كتابهاي و فیه تاریخي برجاي ماند است.

1

پی او مرگ قطبالدی حیدر وا اي در  638هدد.ق تسدلط مغد الن بدر خراسدان،
قلندران حیدري حیات تاو اي یافتند .ای بار ،قلندران حیدري داراي تشکیالت منظمي در
وا ب دند كه پی او قطبالدی حیدر وا اي ،رهبري آن به فروندان ا به شکلي م ر ثي،
منتقل شد ب د.4
خ ش بختانه به یم

ج د منابع محلي خراسان كه در منطقه وا

خد اف در عصدر

مغ ل ایلخاني كمي بعد در عصر تیم ري ن شته شدند ،ما او خاندان قطبالدی حیددر
 .1دولتشاه سمرقندی تذکر الشعرا ص.162
 .2گشتی نام طری ت صوفی منسوب ب مشایخِ گشت  cheshtناحی ای از هراتِ خراسان است .مؤسس
آن خواج ابواحمد ابدال گشتی (متولد  290ه ) .است .سرانجام در آستان هجوم ماول کانون این طری ت
از گشت ب نیشابور منت ل گردید و هاروَنی خلیف گشتی شد و سپس خلیف او خواج معینالدین گشتی

طری ت گشتی را در هند بنیان گذارد و مرکز گشتی از خراسان ب شب قاره منت ل شد (بداونى منتخب
التواریخ ص .)187-181
 .8رازی تذکر هفت اقلیم ج 2ص.147 108
 .4نسائی کارنام اوقاف ص .94
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911

وا اي تشکیالت قدرت مندد اثرگد ار اید گدر اجتمداعي مهدم ،اطالعدات تداریخي
ر ش تري در دستداریم.
كارنامه ا قاف 3جانشدی قطدبالددی حیددر وا اي متد لي ا قداف قلندرخانده ا را
فروندش ،شیخ حسی (د .پی او  663هد.ق) ميداند 9.برخي منابع محلي خراسان كده در
د ر تیم ري ن شته شد اند ،حسی را ن اد قطبالدی حیدر معرفي ميكنند در ای بار
مين یسند:
وفات شاه محمد بن سلطانبخت بن حسين بن محمد بنن قطنبالندين حيندر
زاوه صبيحهي يوم الخميس السادس عشر من رمضان[ ...]477و هنو اخنو مظفنر
الحيدري.

3

همچنی  ،در جایي دیگر مين یسند:
وفات شيخ مظفر الحيدري و هو مظفر بن سلطانبخت بن حسين بن محمد بنن
قطبالدين حيدر زاوهاي [در.]477

7

به عقید ن یسند به دلیل آنكه كه هر د گزارش باال به سیله د ن یسند فاضدل
خبر كه اشراف كامل به مسائل منطقه خراسان در آن محد د جغرافیدایي داشدتند بده
فاولهوماني نزدیک به هم ن شته شد اند ،رأي هر د درست مکمل هم است اما گزارش
كارنامه ا قاف ،به دلیل آنكه معاور با شکلگیري قلندران حیددري سیسدتم جانشدیني
 .1یكی از منابع عصر ماول در خراسان مثنوی کارنام اوقاف است ک ب وسیل شخصی ب نام تاجالدین
نسائی از کارمندان دستگاه دیوانی خراسان و از زیردستان و مداحان عزالدین طاهر فریومدی در  991ه.
سروده شد (نسائی کارنام اوقاف ص.)91-34
 .2نسائی کارنام اوقاف ص .94
 .8فصیحی مجمل فصیحی ج 2ص.18 91
 .4همان.
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قطبالدی حیدر وا اي در لنگر قلندران در وا ن شته شد است بر سدایر گدزارشهداي
متأخر ارجح است.
ای د گزارش او جهت تاریخي ،باوماندگان تاریخ د دماني خاندان قطبالدی حیدر
به تبع آن ،جانشینان ا را در قلندرخانه مشخص ميكنند .در اقع ،پدی او قطدبالددی
حیدر وا اي به ترتیب در . 638ق محمد ،جانشی پدر ميش د پی او محمدد ،پسدرش
حسی كه معاور سرایند كارنامه ا قاف ب د است .به دلیل آنكه كارنامه ا قداف در 663
.ق سر د شد است ،به یقی محمد ،پدر حسی در ای ومان در قید حیات نب د است.
پی او حسی  ،پسرش سلطانبخت كه به سبب سک ت منابع دربار ا  ،چندان مشه ر
نیست ،جانشی پدر ميش د .پی او سلطانبخت ،د پسرش شا محمد مظفر ،جانشدینان
ا ميگردند .به دلیل آنكه منابع در هنگام معرفي شا محمد بر ای تأكید ميكنند كه «ه
اخ مظفر الحیدري» ،3چنی مينماید كه مظفر ،جانشی اولي پدر محس ب ميشد است
جامعه ا را جانشی

اقعي ميشناختند.

اطالع دیگري دربار ای خاندان مهم خراساني در منابع نیامد است .بهنظر ميرسد كه
دلیل ای سک ت منابع ،با به پایان رسیدن د ر نیکنامي قلندران حیددري خدار شددن
وا

قلندرخانه خاندان قطب الدی حیدر او مركز ای جریدان اجتمداعي نیر مندد مدرتبط

است.
 .6سیره قطبالدین حیدر زاوهای

در میان قلندران حیدري ،ن شت سیر

سخنان مرشدان مرس م نب د است .ما در عصدر

حاضر ،اثر مکت بي كه متعلس به میراث لنگرهداي قلنددران حیددري باشدد در آن سدیر
بزرگان قلندري سخنان ایشان گردآ ري شد باشد ،سدرا ندداریم .بدرخالف لنگرهداي
 .1فصیحی مجمل فصیحی ج 2ص.18 91
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قلندران حیدري ،خانقا هاي و فیه خراسدان داراي میدراث مکتد ب غندي هسدتند كده
بسیاري او اطالعات ما او جامعه قلندري او البهالي ای مت ن و فیه به دست آمد است.
اطالعات اندكي كه ما او سیر بزرگان قلندري به خص ص ،قطبالددی حیددر وا اي
داریم او تکنگاريهایي به دست ميآید كه میراث و فیه ابسته بده خانددانهداي شدیخ
جام ،مشایخ چشتیه سیف باخروي هستند .دالیل ای كه اثر مکت بي او قلندران حیددري
دربار رهبران ای جریان باقينماند است ،د نکته ميت اند باشدد .نکتده نخسدت ،شداید
بي س ادي فراگیر پیر ان ای جریان باشد نکته د م كه به نظر مديرسدد مهدمتدر باشدد
اندیشههاي مالمتي 3ای جریان است كه دنبال نام شهرت نب دند.
به احتمال ویاد یکي او قددیمي تدری اسدناد دربدار سدیر قطدبالددی حیددر ،گفتدار
اب الفُ طي (د. 391.ق) است كه در مجمع اآلداب في معجمااللقاب بده هنگدام ت ودیف
استادش ،شیخ منها الدی اب محمد نسفي (. 621-693ق) كده او مریددان شدیخ عدالم،
سیف الددی سدعید بد مطهدر بداخروي (. 692 -936ق) بد د كتدابي دربدار سدیرت
سیفالدی باخروي داشت به نقل او ا مين یسد:
اصل او (حيدر زاوهاي) از تركمانان خراسان و گلهداران آن ناحيه اسنت و او
از عقالي مجانين بنوده و مرينداني دارد  ...شنيخ سني الندين ( 566-645ه.ق)
خواست از خراسان خارج شود ،آهنگ حيدرزاوهاي كرد و به زاويه او رفت و او
 .1مذهب مالمتیّ ب پیشوایی حمدونِ قصّار (د 211 .ه ) .ظهور کرد و در قرن گهارم هجری و قرون بعدی
در خراسان توسع یافت .شیوه مالمتی حمدون قصّار از نوع زهدی بود ک نیكیها و عبادات زاهد را از
خلق پنهان میکرد و او را تا ب آنجا از ظاهر نیك باز میداشت ک گاه دست ب کارهای ناشایست میزد
تا حُسن ظنِّ مردم را نسبت ب خود از میان بردارد .در مرکز تعالیم مالمتیّ اصل اخالص است و دوری از
ریا .حمدون قصّار معت د بود مالمتی آن است ک هیچ دعویی نداشت باشد و از برون اهل هیج تظاهر و ریا
و خودنمایی نباشد و دلش از آن گ میان او و خداست آگاهی ندارد گ رسد ب دیگران (شفیعی کدکنی
قلندری در تاریخ ص .)182 123 82 24 22
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در غاري عزلتگزيده بود ،غاري كه از برابر آن رودي ميگذشنت .پنس ،حيندر
به خادم خويش فرمانداد كه سفره را در جانب رودخانهاي كه به محاذات او بنود
بگسترد و او عارف بود .و با اين حركنت اشنارتكنرد كنه شنيخ و زاوينه او و
سفرهي او درخور ماوراءالنهر است ،اتفاقچنانافتاد كه شيخ به بخارا نزولكنرد و
آن اشارت قطب عالم دربارهي او تحقق پذيرفت.

1

در ای گزارش ،چند نکته دربار سیر قطبالددی حیددر وا اي كده بخشدي او مدرام
پیر ان ا گردید ،ر ش ميش د .نخست ،گ شهنشیني عزلتگزیني در غار كه به اندیشه
مالمتي قلندران برميگردد د ريگزیني او جامعه كه به عن ان درسنامهاي براي پیر ان
ا باقيماند است او گزارشهایي كه منابع جغرافیایي مزاراتن یسي ارائه ميدهندد در
ح و فرهنگي هرات تأیید ميگردد .اعد هدر ي در معرفدي شدیخ سدیفالددی تركده
مين یسد:
شيخ سي الدين تركه  ...نظر از قطبالندين حيندر زاوهئني يافتنه و خنوارق
عادات از او بسيار ظاهر شده چنانچه اهالي هرات به يكبارگي گروينده متتقندان
بودند .هر چند كسوت مالمتيان اختيار كرده بود اما به واسطه جذبه او را متنذور
ميداشتند .ابتدا در خيابان هرات قريب منزار خواجنه علمندار بسنر منيبنرده از
بسياري تردد اهل هرات به تنگ آمده ،آخر به گازرگاه شري نقل كرده و آنجنا
به عبادت مشغول شده.

2

د م ،گزارش باال جز م ارد منحصري است كه ارتباط نزدیک ن عي مرید مدرادي
را بی سیفالدی باخروي ،شیخعالم قطبالدی حیدر وا اي ،قطبعالم ترسیم ميكند.
 .1ابن فوطی مجمع اآلداب فی معجم االل اب ج 8ص.811-819
 .2واعظ م صد االقبال سلهانی و مرصد اآلمال خاقانی ص.42-41
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سیف باخروي پیش او تهاجم مغ ل در ایام ج اني به تشد یس حیددر وا اي بدراي یدافت
مرشد كامل او باخرو 3به جرجانیه خ اروم 9مهاجرت ميكند.
همچنی  ،عن ان شیخ عالم براي سیف باخروي در ارتباط با عن ان قطدب عدالم حیددر
وا اي است .در ای جا است كه طریقت كبر یده بدا سدیف بداخروي بدا جریدان قلنددري
خراسان پی ند مي خ رد .به نظر مي رسد ،مشایخ كبر یده خراسدان او اید سدابقه مریدد
مرادي براي ج ب قلندران حیدري كه در سطح سیعي در ای د ر وماني در خراسدان
ما راءالنهر حض ر داشتند ،استفاد ميكردند.
در ر ضه خلد در هنگام بیان حکایتي او وبان سدیفبداخروي ،بده طد ر ضدمني ارادت
مشایخ كبر یه به قطبالدی حیدروا اي بیانميش د:
از پيري شنيدم كه در بخارا شيخجهان سي الدين باخرزي ...فرمنود كنه هنر
بال كه به خواف رسد به بركت شيخحيدر زاوهاي و خواجه سنجان و اسنتادمردان،

 .1یاقوت حموی (د 929 .ه ) .مینویسد :باخرز والیتی وسیع است با قری ها و روستاهای بزرگ ک در
اصل بادهرزه نامیده میشود ک لاتی پهلوی است؛ زیرا محل وزش بادهای هرز و نامنظم بوده است .شامل
یكصد و شصت و هشت آبادی و مرکز آن قصب مالین بوده است (یاقوت حموی معجم البلدان ج1
ص .)819هماکنون باخرز تاریخی شامل شهرستانهای تایباد و باخرز خراسان رضوی است .شهرستان
باخرز در سال  1872ه.ش از شهرستان تایباد مجزا شد ک با مساحت  1769/93کیلومتر مربع بین مدار
 84درج و 41دقی تا  83درج و  16دقی عرض شمالی از استوا و نصف النهار  90درج و 0دقی تا
 90درج و  40دقی طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرارگرفت است .فاصل باخرز تا مشهد مرکز
استان  213کیلومتر است (سالنام آماری استانخراسانرضوی  1860ص)19 83-89
 .2م دسی (د 870 .ه ) .مینویسد :خوارزم خورهای است در دو سوی جیحون .قصب بزرگ آن در سمت
هیهل و قصب دیگر آن در سمت خراسان است .نام قصب سمتِ خراسان خوارزم جرجانی است .جرجانی
بر رود جیحون است ب طوری ک آب کنار شهر را میساید (م دسی احسن التّ اسیم فی معرفة االقالیم ص
.)411 413 412
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دفعشود.

1

ای حکایت نشان دهند احترام حرمتي است كه سیفبداخروي او هدم الیتديهداي

قطبالدی حیدر وا اي براي ي قائلب د است .همچنی  ،حکایت دیگري او ر ضه خلدد،
بخش دیگري او سیر قطبالدی حیدر وا اي را نشان ميدهد در ای بار مين یسد :
آورده اند كه قطب االولياء و السالكين مجذوب الحضرة شيخ حيندر زاوه اي ...
روزي از غار بيرون آمد ،اژدهايي بر در غار ديند ،بنر وي سنوار شند و مناري
تازيانه كرد ،خواجه ي سنجان ...بر وي رسيد ،گفت اينن چيسنت گفنت دنينا را
آلت و نفس را مركب سناخته ام .خواجنه ...گفنت ...از اهنل اعتبنار شننيده ام كنه
گفته اند نفس اژدها و مال چو مارست از اشتها ،آن را رسد بر اسب كرامت شدن
سوار ،كو تازيانه مار كند مركب اژدها.

2

ای حکایدت او اهمیدت بسدیار ویدادي در تبیدی سدیر قطدبالددی حیددر وا اي
اندیشههاي ا برخ ردار است .نخست ،باوگ كنند سیرت عملي رهبر قلنددران حیددري او
وبان رهبر آنها است .د م ،تفسیر تأیید رفتار سخ قطبالدی حیددر وا اي او وبدان
رك الدی محم د ،معر ف به خ اجه سنجان (د 921 .هد.ق) او بزرگان چشدتیه اسدت .در
اقع در ای جا است كه اندیشههاي قلندران حیدري با تص ف خراسدان كده در آن اژدهدا
نماد نفی است مار نماد دنیا نزدیک ميش د پی ند ميخ رد.
در ای جا قطبالدی حیدر وا اي با عن ان قطب عالم معرفي ميگردد كه نماد پیري
كامل است كه اژدهاي نفی را در اسارت گرفته است طمع دنیدا را بده كنداري گ اشدته
است حلقه پی ند تص ف جریان قلندریده خراسدان در اندیشده عمدل اسدت .اندیشده
مح ري مالمتي كه در سیر عملي ا با عزلت ،غارنشیني د ري او دنیاطلبي تبل ر یافته
 .1مجد خوافی روض یخلد ص.127
 .2همان.
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ب د تا وماني ك ه به سیله رهبران قلنددران حیددري دنبدال شدد او نیدک ندامي احتدرام
برخ ردار ب دند.
 .7مناسبات قلندران حیدری و چشتیان

پی او ر ش شدن سیر قطبالدی حیدر وا اي ،مسئله اولي ای است كه چه ارتباطي
میان قلندران حیدري پیر ان طریقت چشتیه در محد د وماني كه قطبالدی حیددر (د.
. 638ق) شا سنجان (د. 921 .ق) حیات داشتند چندي بعد در ومان نظامالدی ا لیاء
چشتي در هند ج د داشته است
الوم به ت ضیح است كه شباهت تناسب ویادي میان رس م هند ها جریان قلندري
حیدري ج د داشتهاست .چنی بهنظر ميرسد كه رفتارها رس م عجیبه قلندران حیدري
شامل در آتش رفت  3،در برف خ ابیدن ،ریاضتكشیدن ،گدایي كردن ،آ ارگي دربهدري

9

آنها بيارتباط بيتأثیرپ یري او فرهنگ هندي نب د است.
همچنی به نظر ميرسد كه رهبران چشتیه هند ميخ استند او نف ذ حیدریان خراساني
در هند كه آد اب رس مشان شباهت تطدابس ویدادي بدا فرهندگ هندد ها بدا رسد م
مرتاضان هندي داشت براي گسترش دع ت اسالمي نف ذ فرهنگي اجتماعي خد یش
در جامعه مستعد هند ،بهر برداري كنند .همچنی  ،ای نکته را نباید نادید گرفت كه خ اجه
عثمان هار َني (د. 633 .ق) ،معاور قطدبالددی حیددر وا اي ،اهدل هدار َن او دهدات
نیشاب ر ب د كه پی او . 923ق سجاد نشی طریقت چشتیه شد.

1

در اقددع در آسددتانه هجدد م مغدد ل كدده ومددان شددکلگیددري شددهرتیددافت
جریان قلندران حیدري است ،خراسدان بده یده منداطس وا  ،جدام ،خد اف بداخرو او
 .1موحد ابنبهوط ص.267-261
 .2بدون خان و کاشان .
 .8ال دی خواجگان گشت سِیَرُاالقهاب ص .103-108
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ت ابع نیشاب ر ،شاهد ظه ر شخصیتهاي عرفاني و فیان قلندري چ ن عطار نیشاب ري،
قطبالدی محمد ب مطهر جامي او خاندان شدیخجدام ،سدیفالددی بداخروي او بزرگدان
طریقت كبر یه ،هدار َني او بزرگدان چشدتیه قطدبالددی حیددر وا اي قلنددر معدر ف
ب د است.
عثمان هار َني معاور حمله مغ ل ب د .پی او هار َني خلیفده ا  ،خ اجده معدی الددی
حس سجزي چشتي (. 611-913ق) ملقب به سلطانالهند ،مؤسی چشتیه هند ،طریقت
چشتیه را در شبه قار هند تر یج كرد 3.سجزي در سمرقند بخارا به كسب عل م رسدمي
آن ومان پرداخت .سپی ا به خراسان رفت در هار َن به نزد شدیخ عثمدان هدار نى (د.
. 633ق) رسید بیست سال در وحبت ي ب د .هار َني با دادن لقب محب ب اللهي بده
ا  ،ا را خلیفه خ د كرد.

9

به احتمال ویاد ،خ اجه معی الدی حس سجزي چشتي (د. 611 .ق) در ایام تحصیل
در بخارا با نمایند عالي طریقت كبر یه؛ یعني شیخ عالم ،سدیفالددی بداخروي دیددار
آشنایي داشته است او طریس ای و فيِ مهاجرِ خراسانيِ ساك ما راءالنهر او جریانهاي
فکري اجتماعي منطقه باخرو وا خ اف ،به خص ص قلندران حیدري آگاهيهاي الوم
را بهدست آ رد ب د است كه پی او مهاجرت به نیشداب ر شداگردي ندزد هدار َني اید
آگاهي را به تکامل ميرساند .چنی بهنظرميرسد كه به احتمال ویداد ،مهداجرت قلنددران
حیدري خراساني مهاجر به هند در ومان حمله مغ ل به خراسان ،همومان با مهاجرت اید
بزرگ چشتیه به هند رخداد است.
 .1همان.
 .2همان.

 .8همان.
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 .8تعامل قلندران حیدری با حکومت ایلخانی

بیشتری معارف دربار قلندران حیدري آداب رس م حاكم بر لنگرگا ها تکایاي آنها
او منابع ادبي ای عصر به دست ميآید .منابع تاریخي چندان به ای مهم ت جه نميكنند
فقط به نام رهبر ای قلندران شهرت فراگیر قطبالدی حیدر اشار مينمایند.
در بسیاري او م ارد ،شاهد وبان كنایهآمیدز مندابع ادبدي گدر اجتمداعي هسدتیم كده
شاعران ن یسندگان ادیب با بیاني نقادانه گاهي هج آمیز ،به معرفي آنها ميپرداوندد.
در بسیاري او م ارد در قضا ت هایي كه او س ي منابع ادبدي دربدار اید قشدر اجتمداعي
ميش د باید به تقابل میان قشر دی انساالر با قلندران حیدري ت جه نم د.
در اقع ،بیشتر مت ن ادبي تاریخي تحت حمایت نظارت دی انیان ن شته شد است
یا به آن ها تقدیم گردید است .مت ن ادبي ا ایل عصر مغ ل ایلخاني سدعي مديكردندد
مظل میت ای قشر اجتماعي را در خراسان به تص یر كشند .هر چه به ا اخدر اید عصدر
نزدیک ميش یم بیشتر منابع سعي ميكردند به انتقاد او ضعفهاي اخالقي رس م دست
پاگیر ای قشر كه در جامعه ایران جهان اسالم فراگیر شد ب د ،بپرداوند.3
كارنامهي ا قاف بده شدکلي بسدیار دقیدس بدا جزئیدات در هنگداميكده او ا قداف
س ءاستفاد هاي مأم ران حک متي مت لیان ا قاف او امالک قفي سخ به میان ميآ رد،
قدرت اجتماعي ای گر اجتماعي را بیان ميكند در ای بار مين یسد:
...فددرع را كی نداد نقدي عی
پسددر شیددددخ حیددددددددر وا
واحددب ا قاف چ ن بزا رسیدد
كدی فرستاد پیش شیخ حسیدد
گر چه بر شرط حجدددددت اقف
فدددددرع را هم تبرطكدددددي باید
ای سخ چ ن بگ ش شیخ رسید

بهتدددر او قطبواد شیخحسیدد
قطددباسددددالم مفخددددر وا
سخدددد قف وا ميپدرسیددد
گفدت بر قف فرع هست چ دی
مددددديرساني ت قف با مصرف
یا بعدددد ري تمسّکددددددي باید
خددددد ش بخندید سربجنبانید

 .1ر.ک :نسائی کارنام اوقاف در نمون نظم و نثر فارسی از آثار اساتید مت دم ص .91 -34
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گفدددت با ودد نفر و حیدریدان
هدددر یک او شهر خ یش آ ار
همددده بر كف گرفته حمدانها
پیددددش باو آمدند ج ک ودند
شیددددددخ را مدحت ثنا گفتند
ع رهدددددددا خ استند كز ا قاف
حاول او قدددفها همی داریم

س ختددددددده ریشها قلندریدددان
د ختدددددده بر گلیدم ودددد پار
حلقهددددا كددرد در گر گانهددددا
چدد ک چددد ن اشتران ل ک ودند
واحدددب ا قددداف را دعدا گفتند
نیسدددت مدا را خبر بزا خ اف
3
گددر بدددددخ اهي به بندگي آریم

در ای سر د  ،برخي او آداب رس م قلندران حیدري ن ع رابطه آنها بدا حک مدت
ایلخانان مغ ل بیان ميش د .جالب ای كه با ج د ای سخنان انتقادي بيحرمتي آشکار
به حاكمان محلي مغ ل ،مالیات فرع قلندرخانه حیدریان در وا بخشید ميشدد اسدت.

9

مداراي حک مت مغ ل ،قدرت نف ذ باالي اجتماعي آنها را در منطقه خ اف وا نشان
مي دهد كه حک مت را مجب ر به مدارا با رهبر قلندران حیدري اهل لنگرخانده حیددریان
مي كرد .عال بر ای  ،نشان دهند آن است كه لنگرهاي قلندران درا یش حیددري بده
ظاهر ،مانند خانقا ها سایر مراكز دیني در ای عصر او پرداخت مالیات معاف نب دند.
با ای حال ،رفتار عامالن محلي خ اف با قلندران حیدري بسدیار تحقیرآمیدز بد د ،امدا
م ضع گیري قلندران حیدري در برابر عامالن محلي در تعدیل مالیداتهدا بده نفدع مدردم
منطقه كه بیشترشان ابسته به لنگرخانه حیدریان ب دند ،بسیار مؤثر اقع مديشدد 1.البتده
رفتارهدداي تحقیرآمیددز عددامالن محلددي خدد اف وا نسددبت بدده حیدددریان بددرخالف
سیاست تسامح آوادي م هبي حک مت مغ ل ب د اسدت كده ریشده اید مسدئله را بده
احتمال ویاد باید در اختالفات عقیدتي میدان قلنددران حیددري عدامالن محلدي خد اف
جست ج كرد.
 .1نسائی کارنام اوقاف ص.94
 .2همان.
 .8همان ص.90-37

111

سال بیستم ،شماره هفتادوهشتم ،تابستان 8931

عامالن محلي تحت تأثیر فقهاي متشرع سدني مد هب ب دندد بده نظدر مديرسدد،
باوماندگان جامعه اسماعیلي منطقه ،ج ب قلندران حیدري شد ب دند.

3

 .9آداب و تشکیالت قلندران حیدری

قلندران حیدري داراي یک سري آداب رس م خداص ب دندد كده در ادامده ،مدرامنامده
اروشهاي اجتماعي ای گر بررسي تبیی ميش د.
 .1-9آداب ورود به تشکیالت قلندران حیدری

تراشیدن سر ،یکي او آداب ر د به حلقه قلندران حیدري ب د .چنانكده بعدد او اثبدات
جعلي ب دن نسب مدعي سادات ب دن تركمان سمرقندي در خ اف ،یکي او خ یشان مجدد
خ افي كه معر ف به سیداجل ب د با تراشیدن سر ا

پ شاندن لباس و فيگري بدر ي،

ا را ارد ای جریان اجتماعي كرد .در ای بار آمد است:
 .1شاهد این مهلب این ابیات از کارنام اوقاف است ک سروده تاجالدین نسائی از منشیان عصر ماول در
 991ه .ک از زیردستان عزالدین طاهر فریومدی مستوفی خراسان بوده است« :صاحبا خوش مضاحكی ز
اوقاف /کردهام نظم در والیت خواف /شرح داده مفصّل و مجمل /کار اوقاف آخر و اول /گرگ مخدوم ما
قوامالدین /افتخار زمان و فخر زمین /ذات پاکش مههر است از عیب /علم او واقف است بر هر غیب/
راوی دانش لدنی اوست /شیخ پاک اعت اد سنّی اوست /سر نهادست بوسعید او را /کرد تسلیم بایزید او را/
افضل و اکمل خراسان است /صاحب اوقاف ملك ایران است( ...نسائی کارنام اوقاف ص .)39-33
همگنین شاهد دیگر در این اثر اشعاری است ک نسائی در آن سختگیری شیخ مكتب در خواف بر پسر
یكی از قلندران حیدری را ن ل میکند ک باعث گردید حیدری با خانوادهاش از خواف مخفیان ب زوزن در
سرحد قهستان ک تحت نفوذ اسماعیلیان قهستان بوده پناه ببرند« .شیخ افسان ها بگفت و نخفت /حیدری
رخت برگرفت و برفت /روز دیگر نشد ب خدمت شیخ /کرد ترک ادب ب حرمت شیخ /پسر خویش را ب
زوزن برد /بعد از آن شیخ را ب کس نشمرد /روز دیگر گو شیخ یافت خبر /ک برفتند حیدری و پسر... /
گفت کان حیدری بدکردار /زر بدزدیده است صد دینار ... /رفت سرهنگ و حیدری آمد /بر شیخ قلندری
آمد» (نسائی کارنام اوقاف ص.)90
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چگ ندددده ب د سید آن مدّعي

كه ا نه و آل پیمبدددددددر ب د

ت ان حیدري شد به یکدم لي

3

نه آن حیددري ك و حیدر ب د

دربار افتخار سر تراشیدن قلندران در شعر شاعران بزرگ ادب فارسي آمد است:
هزار نکته باریکتر و م اینجاست

نه هر كه سر بتراشد قلندري داند

9

 .2-9طوق قطبالدین حیدر

یکي او رس م قلندران حیدري كه تا ا اخر عصر تیم ري؛ یعني حد د سالهاي  823تا
. 822ق كه ومان ن شت كتاب ر ضات الجنات في ا واف مدینة هرات است ،برقرار ب د،

استفاد او ط قي 1است كه حیدریان به گردن خ د ميانداختند .ای منبع در عصر تیم ري،
منشأ ای رسم را به وماني ميرساند كه گ ر قطبالدی حیدر وا اي به كارگدا آهنگدري
افتاد ب د «آهنگري شاخ آه تافته كه سرخ شد ب د پیش ا داشته ب د .شداخ آهد را
به دست خ د گرفته حلقه سداخته در گدردن خد د انداختده ر ان شدد
حیدریان در گردن ميانداوند او آنجا ماند » است.

طد قي كده

4

 .3-9تقدس پیر

تقدس قطبالدی حیدروا اي او آدابي ب د كه حیددریان مديآم ختندد بده آن بدا ر

داشتند .آنان عقید داشتند ،هر خیر لطفي كه به آنها ميرسد او دعاي ا است .رشحات
عی الحیات در ای بار مين یسد:
روزي يكي از مريدان قطبالدين حيدر به خانقاه شهابالدين سنهروردي (د.
 532هن.ق) وارد شد در حالي كه گرسنه بود ،رو به سنوي دهه پينرخ خنود كنرد و
گفت شيءاهلل قطبالدين حيدر ،پس از آنكه سير شد باز رو به دهه پير خود كنرد
 .1مجدخوافی روض خلد ص.294
 .2حافظشیرازی دیوان ص.120
 .8حل آهنی.
 .4اسفزاری روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات ج 1ص.226
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و گفت شكر اهلل قطب الندين حيندر كنه منا را هنيف جنا فنرونگذاشنتهاي؛ شنيخ
شهاب الدين سهروردي از خادم خود پرسيد كه او را در چه حالي ينافتي گفنت
طتام شما ميخورد و شكر قطبالدين حيدر ميگويد شيخ گفنت مريندي از وي
مي بايد آموخت كه هر جا فايده مي يابد از بركت شيخ خود ميداند ،چه به ظناهر
و چه به باطن.

1

در نامههاي قلندران به اوطالح شیئياهلل اشار ميش د .د نامده قلنددري بدا عند ان
نامه هاي قلندران خراسان كه یکي او وبان بابا حیدر دیگري انشاء م النا جاللالدی ب
حسام هر ي است ،به خ بي آداب حاكم بر قلندرخانه هاي حیدري خراسان در ا اخر عهدد
ایلخاني را بیان ميكنند.
در ای نامهها به برخي رس م قلندران خراساني ،مانند اُستر كاري به معنداي تراشدیدن
م ي سر ریش حتي ابر كه او یهگيهاي مرام قلندري ب د است ،رسم پايماچدان،9
رسم لنگرهاي قلندران براي تأدیب خطاكاران كسانيكه رس م لنگر را ویرپا ميگ اشتند،
رسم ا پا پایپ ودن ،1رسم دیگپاالن ،4رسدم در تکیدهنشسدت  9طد ق قطدبعدالم
3
باباحیدر 6اشار ميش د.
 .1واعظ کاشفی رشحات عینالحیات ج 2ص.410

 .2صف فعال ب پای ماگان فرستادن :ب محلِ خاص برای عذرخواهی فرستادن (شفیعی کدکنی قلندری
در تاریخ ص.)463
 .8اصواتی ک قلندران بر زبان میراندند (همان ص .)461
 .4دیگ پاالن دعایی است در حق لنگر .دیگ پاالن کردن کنای است از طعام خوردن و غذای سیری
خوردن (همان ص .)301
 .3تكی  :لنگر .تكی نشستن :در لنگر اقامت کردن؛ تكی نشینان :ساکنان لنگر و تكی (همان ص .)461
 .9هم اکنون در خراسان در مناط ی گون باخرز جام خواف و زاوه ب پدر بزرگ بابو /بَبوBabu

میگویند (اطالعات محلی نویسنده).
 .1عبید زاکانی کلیات عبید زاکانی ص.837-831
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منابع محلي خراسان در ا اخر د ر ایلخاني به رسم اُستر كشیدن 3حلقه بر آلت تناسلي
بست قلندران حیدري مناظراتي كه با قلندران حیدري در ای ومینه داشتند ،اشار ميكنندد.
قلندران حیدري در مناظرات خ یش ،ای اعمال را منس ب به باباحیدر 9ميدانند.

1

 .4-9سوختن ریش و حلقه بستن بر حمدان

یکي او رس م قلندران حیدري ،س خت ریش ب د است .پ ربهداي جدامي (د .پدی او
. 622ق) او شعراي معر ف خراسان كه او مداحان خاندان خ اجه جیدهالددی فری مددي
(مقت ل در . 689ق) است در عهد ارغ نخدان (. 620- 681ق) بده تبریدز رفدت در
دستگا واحب دی ان شمیالددی جد یني (مقتد ل در . 681ق) مشدغ لشدد 4،دربدار
س خت ریش قلندران حیدري در قرن هشتم هجري ميسراید:
چ ن همه میلشان به بيریشان بُ د

ریش ميس ود و عشقش حیدري

نسائي در كارنامهي ا قاف به خ بي رس م س خت ریش حلقه بست بر حمددان 9بده
سیله حیدریان را در هنگام نقل رفتارهاي تحقیرآمیز عامالن محلي خ اف بر آنها بیدان
ميكند در ای بار مين یسد:
...بدد د در دیه الژ حیدددددرئي
مدددد ي بركندددد ونخدان را
 ...چدد ن مؤذن و د ر دید ا را
رفددددددت بانگ نماو شبگیرش
 ...حیددري را به پیش خ د نشاند
گفدددت ا را كه اي یگانهي دهر
ر ش حیددددددري و سنطت نیست

بهددددددددهي پاک ر قلندرئي
حلقه در گد ش كرد حمدان را
منظر خددددد ب بنگریدددد ا را
وهد تلبیی رد تز یددرش
بر ي افسانه فس ن ميخدد اند
نام مددددردي ت فساندددهي دهر
س خت ریش هم و بدعدت نیست

 .1عمل تراش ریش و سر و ابرو (شفیعی کدکنی قلندری در تاریخ .)462
 .2ل ب قهبالدین حیدر زاوهای.
 .8مجدخوافی روض خلد ص.299-293
 .4اقبال آشتیانی تاریخ ماول از حمل گنگیز تا تشكیل دولت تیموری ص.389
 .3حل ای ک قلندران حیدری برای جلوگیری از تماس جنسی بر آلت تناسلی خود میبستند.
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بعد او ای درمیدددددان ما ميباش

ترکك همنشینددددي ا باش ...

3

در بررسي انتقادي آداب رس مي كه به قلندران حیدري نسبت داد ميش د باید ت جه
كرد كه بیشتر دا ريها قضا تهایي كه در منابع ادبي منابع و فیه دربار ای جریان
اجتماعي ميش د او س ي منتقدان آن ها ن شته شد است بد ن س گیري غرض روي
نميت اند باشد 9.چنانك ه حلقه بست به حمددان بده سدیله پیدر ان اید گدر او سد ي
معاوران ایشان م م م به حساب ميآمد اما باید ت جه كرد كه بست حلقه بر حمدانها او
نگا قلندران حیدري نشان پاکدامني ب د است تا او ونا ل اط به د ر باشند.
او دیدگا گر هاي اجتماعي حاضر در خراسان ،به خص ص نخبگان دی انساالر ،ر ش
قلندران حیدري او سنت عرف جامعه آن ر و خراسان كه بیشتر طرفدار سنت ب دندد جددا
1
ب د است به سبب باب نم دن یک سري بدعتها به عن ان ا باش شناخته ميشدند.
 .11قلندران حیدری در ردیف اوباشان :چرایی و چگونگی این مسئله

منابع عصر مغ ل ایلخاني در خراسان ،كساني را كه او ضع م ج د ناراضي ب دند چد ن
تركان قنقلي 4،مردم غریب ،فقیر تهيدست 9،قلندران حیدري در وا خ اف

6

گر هاي

عرفشک  3را او ا باشان رن د به شمار ميآ رند.
 .1نسائی کارنام اوقاف ص.90-37
 .2اوحدی مراغ ای از منت دان مرام قلندری است (اوحدی مراغ ای جام جم اوحدی ص .)141 -140
عبید زاکانی از طرفداران قلندران (عبید کلیات عبید زاکانی ص .)298 237

 .8جوینی تاریخ جهانگشای ج  8ص 963 -964؛ خواج رشیدالدین فضلاهلل همدانی جامعالتواریخ
رشیدی ج 2ص961؛ نسائی کارنام اوقاف .36
 .4ترکان قَن َلی بازماندگان سپاه خوارزمشاهی در خراسان در اوایل عصر ماول بودند (سیفیهروی
تاریخنام هرات ص127-180؛ جوینی تاریخ جهانگشای ج 2ص.)384
 .3سیفی هروی تاریخنام هرات ص.346-347
 .9جوینی تاریخ جهانگشای ج 8ص963-964؛ همدانی جامعالتواریخ رشیدی ج 2ص.961
 .1جامی خالصةالم امات ص 70-16؛ بوزجانی روضةالریاحین ص.62-61
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خ اجه نصیرالدی ط سي (د. 639 .ق)  ،سیاستمدار ،اندیشمند فقیه بدزرگ عصدر
ایلخاني ،قلندران را او فض الت ای جهان ميدانست كه بدار د ش دیگدران هسدتند 3.در
اقع ،قلندران با گدایي د ري او كار تالش جهت تأمی معاش خ د امتناع او تشکیل
خان اد سر بار جامعه محس ب ميشدند.
عطاملک ج یني (د. 683 .ق) وماني كه او هج م ه الك به خراسدان در ربیدعاال ل
. 694ق گزارش ميدهد ،در ای بار مين یسد:
چون به حدود زاوه و خواف رسيد ...رنوده آنجا مقاومتي كردند تا هفنتم روز
كه لشكر بر حصار رفتند  ...و تمامت مردان و زنان را به صنحرا راندنند و از ده
ساله تير باال را كشتند مگر زناني را كه جوان بودند.

2

در ای گزارش مردم خ اف وا به عن ان رن د معرفي ميش ند .مگر غیر او ای است
كه در ای ومان ،ای مناطس ،مركز فعالیت قلندران حیدري ب د است قلنددراني كده بده
چشم جامعه آن ر و ،جز فر دستان 1به حساب ميآمدند ای او دید قلنددران كده داراي
گرایش مالمتي ب دند جز مرامنامه اساسنامه ایشان به حساب ميآمد.

مایل هر ي مصحح كتاب مناهج الطالبی

4

مسالک الصادقی بر ای عقید است كده

تص ف خراسان او ابتدا نسبت به سیاست بياعتنا ب د .ا بياعتنایي و فیه بده حاكمدان را
 1ابن فوطی مجمع اآلداب فی معجم االل اب ج 8ص.208
 .2جوینی تاریخ جهانگشای ص .963-964
 .8فرقانی تاریخ اسماعیلیان قهستان ص.210
 .4نویسنده مناهج الهالبین و مسالك الصادقین ک بین سالهای  963تا  127ه .کتابش را نوشت است .او
درباره اندیش های مالمتی عصرش مینویسد« :و بعضی باشند از مالمتیان ک بتلبیس گیزی کند و گنان

نمایند خود را ک مردم بریشان منكر گردند و بدین طریق خود را از خلق بپوشند»(بخاری مناهج الهالبین
و مسالك الصادقین ص.)141
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امري الوم ميداند ،اما گ شهاي او آن را به عن ان ن عي مبارو علیه ظلم ستم حاكمدان
عصر معرفي ميكند 3.اوطالح رن د ا باش در وا خ اف كه عطاملک ج یني به تبدع
ي خ اجه رشیدالدی فضلاهلل همداني به كار بدرد اسدت 9،نمديت اندد غیدر او قلنددران
حیدري باشد .به خص ص كه در منابع محلي خ اف ،شاهد بهكار بدردن اودطالح ا بداش
براي قلندران حیدري هستیم .در ای بار آمد است:
ر ش حیدري و سنطدت نیست

س خت ریش هم و بدعت نیست

بعد او ای در میان ما ميباش

تدرک ك همنشینددي ا بددداش

3

در ای ومان ،گر هاي اجتماعي ناراضي او ضع م ج د ش رشدیان محلدي خد اف

4

بدده عندد ان ا بدداش خ انددد مدديشدددند .بددا ت سددعه جریددان قلندددران حیدددري در
سرومی هاي اسالمي در شرق؛ یعني هند ما راءالنهر غرب؛ یعني عراق عجدم ،عدراق
عرب ،آسیاي وغیر شام ،ضعف لنگر حیدریان در وا خ اف خراسان د ري او تعدالیم
اخالقي قطب عالم ،به تدریج نیکنامي عصر قطبالدی حیدر جانشینان خاندداني ا بده
پایان رسید.
رایج شدن آداب رس مي دست پا گیر م م م كه معل ل تباهي فسداد اخالقدي
حاكم بر جامعه ناامني در عصر مغ ل ایلخانان در كل ایران به خص ص خراسان ب د.
همچنی  ،س ء استفاد قلنداران او سدعت مشدرب قلندریده افدز دن مسدائلي بیدر ن او
آم و هاي قطبالدی حیدر ،درگیري خانقا

لنگر با ج د پیشینه حسنه سبب تشدید ای

مسئله گردید .به ط ري كه عملکردهاي عرفشک قلنددران حیددري سدبب شدد كده در
 .1همان م دم مصحح ص.22
 .2خواج رشیدالدین فضلاهلل همدانی جامعالتواریخ رشیدی ج 2ص.961
 .8نسائی کارنام اوقاف ص.36
 .4خواج رشیدالدین فضلاهلل همدانی جامعالتواریخ رشیدی ج 2ص.799-794
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نهایت ،اوطالح ا باش رن د بر آنها نهاد ش د 3.رس مي كه باعدث انحطداط تبداهي
نیک نامي نخستی مشرب قلندران حیدري شد در ادامه معرفي ميش د.
 .1-11مصرف شاهدانه و فساد اخالقی

االعتبدار اثدر مقریدزي (د849 .

در كتاب قلندریه در تاریخ به نقل او كتاب المد اع

.ق) آمد است كه كاشف گیا حشیش ،قطبالدی حیدر وا اي ب د اسدت .چندانكده در
مة حیدر /شراب حیدر ميگفتند 9.امر و قلندراني كه خ د را در
د ر هاي بعد حشیش را مدا 
قالب تص ف نشان ميدهند به خص ص در هرات ت ابع آن كه بیشتر ایشان او ارادتمندان
شدا نعمددتالده لددي (د 814 .هددد.ق) طریقدت چشددتیه هسدتند ،در مراكددز خانقدداهي
لنگرخانههاي خ یش او چرس بنگ استفاد ميكنند.

1

در اقع ،نکتهاي كه بسیار ظریف مينماید او س ي په هشگران به آن ت جه نشدد
است ،ارتباط میان قلندریه خانقا و فیه است .با همده اسدتقاللي كده اید د نهداد او
هم دیگر داشتند ،شاهد هستیم كه قلندران در بسیاري او خانقا هاي ود فیه ارادتمنددان
ه اخ اهاني دارند .بهط ري كده در د ران معاودر ،كمتدر خانقداهي در هدرات قلمدر ي
فرهنگي آن مي ت ان یافت كه داراي مرام عالقه به رس م قلندریده بده طد ر آگاهانده
ناآگاهانه نباشد.

4

 .1اوحدی مراغ ای جام جم ص141-140؛ عبید زاکانی کلیات عبید زاکانی ص 812 298 237؛
نسائی کارنام اوقاف ص39؛ مجد خوافی روض یخلد ص 299 -293؛ ابنبهوط سفرنام ابن بهوط ؛
ج  1ص .411 -410
 .2شفیعی کدکنی قلندری در تاریخ (دگردیسیهای یك ایدئولوژی) ص.224-222
 .8مشاهدات نویسنده از سفر هرات در شهریور.1862
 .4مشاهدات نویسنده از لنگرها و خان اههای هرات شهریور.1862
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استعمال فراگیر شا دانه حشیش بده سدیله درا یدش قلنددري حیددري سدبب ر ا
رفتارها ناهنجاريهاي اجتماعي فرا اني میان آنها شد .خ د ارضایي همجنی باوي او
معضالتي ب د كه در میان ای گر ر ا یافت سبب گسترش ضعف اخالقي در جامعده
گردید .فساد اخالقي كه به تدریج سبب بدنامي قلندران حیدري شد او چشم مندابع ادبدي
محلي پ شید نماند است در ای بار آمد است:
مددردكي چند جلقي ل طي

همددده با  ...هاي مخر طددي

بیگه ل اطه ميكددردند

ر و شددب شاهدانه ميخ ردند

...ب د هر ر و رأیت اودحاب

پنج م بنگ د سب ي شراب

رند ا باش ،قف دودي چند

بز اند و ون بمردي چندددددددد

...بیش اوی هیچ كار ناكرد

نان جز او قف سیدر ناخددد رد

فسددددس روند وهدانگارند

قدددددف دودنددد مزدانگارندد

گا

 .2-11گدایی ،دزدی

یکي او رس م رایج در میان قلندران حیدري كه بده بددنامي آنهدا در جامعده ،كمدک
فرا اني كرد ،دودي گدایي ب د است .در كارنامه ا قاف دربار ای رسم آمد است:
بیندد ائي ،گددددا گرسنددهي

سرتراشیددد پداي برهنددددهي

ش م چ ب م گرسنه چ ن وا

دود چ ن عکطه بد خبر چ كال

3

هم چنی  ،یکي او افاضل به و رت ظریفي دربار گدایي گرسنگي حیدریان سر د است:
حیدریي پیش سلطانبخت رفت

او سدر دعدد ي اظهددار هنر

گفت برجا گ سپنددي ميخد رم

گفت اگر داري بر گا ي بخ ر

 .1نسائی کارنام اوقاف ص.31
 .2مجد خوافی روض خلد ص.112

9
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 .3-11تراشیدن ریش و بستن زیورآالت

تراشیدن ریش بست وی ر آالت به خ د به خص ص در میان ج انان قلندري تا ا اخر
عصر تیم ري (. 233- 831ق)در جامعه قلندري خراسان مرس م بد د سدبب شدد لفد
ا باش دربار قلندران استعمال گردد 3.به نظر ميرسد ،تبلیغات فشار قشر م هبي؛ یعندي
فقهاي متشرع ابسته به مدارس علمیه و فیان ابسته بده خانقدا در اسدتمرار كداربرد
اوطالح ا باش براي قلندران ابسته به لنگر تا ا اخر د ر تیم ري مؤثر ب د است.
حاكمان براي مبارو با رس م قلندران در جامعه ،حکم نشدان ودادر مديكردندد .بده
عن ان نم نه ،سلطان حسی بایقرا (. 233- 831ق) در نشاني به قاضي خ اف براي مبارو
با رس م قلندران مأم ریت ميدهد ميگ ید:
چون  ...در تحريک سلسله اجراي احكام شريتت يک سنر منو فروگذاشنت
نمي فرمائيم ... ،داعيه رفع بدعت ريش تراشي كه بر روي روزگار استمرار يافته
بود  ...اين حكم ساطع كه بمنزله نص قاطع است بنفاذ پيوست كه چنون سنتردن
موي روي رجال آشفته حال كه حرام متفق است و از حلقه منكرات  ...مناده اينن
فساد بركنده شود  ....ستردن محاسن كه سپردن طرينق مقنابا اسنت  ...و طايفنه
جوانان كه با وجود درجه التحاء به عشوه زمان سادگي و صفا و مغنرور بنوده از
مقتضاي داللت عليكم به حسن الخط در حظّ نشوند و گوش و گردن ايشان را از
زيور و درر اللحيه حليه پاک و عاري باشد ،همنه را سنرزنش كنرده  ...و زمنره
قلندران و بي سروپايان كه به يكبارگي به چهار ضرب بدعت خود را از محاسن
سنت تجريد كرده مدت التمر چون ساير اوباش از طريق تراش استره سان سر بنر
سنگ بطالت داشته همه را گلبانگ سياست زده به هنر وجنه كنه برآيند زجنر و
 .1نظامی باخرزی منشأاإلنشاء ج 1ص .190-136
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تأديب نمايد تا سر بر خط فرمان نهاده سركشي نه كننند .جماعنت سرتراشنان و
آيينه داران بحكم التأخذ بلحيتي و البراسي دست كوتاه كشيده داشته نوعي عمل
كنند كه قصّه تراشيدن ريش بدرازي نه كشد و سر موئي از اين محدث نناخوش
مشوش در ديده هيف آفريده در نيايد.

1

 .11قضاوت تاریخ درباره سرانجام حیدریان

سیاحاني كه در عصر سلطان اب سعید ایلخاني (. 316-336ق) او خراسدان ند احي وا
دیدن ميكنند ،به حلقههاي آهنیني اشار ميكنند كه قلندران حیدري بدر دسدت ،گدردن،
گ ش آلت تناسلي خ د آ یزان ميكردند 9.اب بط طه (د. 332 .ق) وماني ای گزارش را
دربار قلندران حیدري ارائه ميدهد كه یک سد او فعالیت ای جریان اجتماعي ميگ رد.
به نظر ميرسد ،او آنجا كه اب بط طه (د. 332 .ق) سالیان دراوي را در شبه قار هند
س احل اقیان س هند به سر بدرد اسدت ،دا ري قضدا ت ي دربدار رسد م قلنددران
حیدري متأثر او رس م قلندران حیدري متأثر او فرهندگ هنددیان شدرایط اجتمداعي آن
محیط ب د است رنگ هندي پ یرفته است.
همچنی  ،جامجم ا حدي مراغهاي كمي پی او سفرنامه اب بط طه در . 319ق سر د شد
است .ا حدي مراغهاي در انتقاد او رفتارهایي كه سبب بدنامي قلندران شد است ،ميسراید:
چ ن قلندددددر مباش ل تپرست

كاسه او معد كرد كفهه و دست

سر پددا گدر تهیست غمنخ رد

شکددم ار پر نشددددد شکدم بدرد

كي بدددددداند قلنددددر كُنددد

كددددده بد وخ همدديبرند كُند

...تا كه شدد وی مالمتانگیزان

خدد ن در یدددددش پاکر ریزان

 .1نظامی باخرزی منشأاإلنشاء ج 1ص .190-136
 .2ابنبهوط سفرنام ابن بهوط ج 1ص.411-410
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گشت كددار طریقددت آشفتددددده

شددد جهددددددان او مجردان رفته

او مسدددافر ادب نميج یندددددد

نیددک او دربددر نمددديپ یندددد

وید كه ل كهل سري چندند

كه بریددددش جهددددان هميخندند

علي خرقه عسدددل خددددد ار

همهدددددد ونبددددد ر بیشه آ ار

...رند رقاص مارگیر همددددده

ورقسددددددداو ونخپ یر همدددده

...سر بسر خانهسد و آتشبدددداو

1

آتش خ یش را نکشتدددددده بآو...

ای شعر كه گسترش فعالیت قلندران حیدري را در غدرب ایدران نشدان مديدهدد بده
بسیاري او ضعفهاي اخالقي آنها اشار ميكند كده باعدث او دسدترفدت خد شندامي
ابتدایي ای قلندران شد است .در اقع ل تپرست شدن شکمبارگي ای قلندران مرب ط
به مرحلهاي او حیات ای مرام اجتماعي است كه جامعه ،دیگر نگدا مسداعدي بده آنهدا
ندارد.
م اردي چ ن كُند شدن قلندر ،شکم پرستي ،تجردشان ،رقاوي مدارگیري ،دربددري
چ ن ونب ر آ ار او بیشه مرتبط با تنزل اخالقي

ضعیت نامناسدب اید مدرام اجتمداعي

است .البته شایسته است بیان ش د كه مسافرت تجرطد او آداب مرسد م اید قشدر مهدم
اجتماعي پی او قطبعالم ب د است .د ري او تعالیم اخالقي عملي قطبالدی حیدر كه
یکي او ع امل تنزل اخالقي خ ش نامي ای قلندران است در ر ا تجرد بده تبدع آن،
گسترش فساد اخالقي در میان قلندران مؤثر ب د است.
قطبعالم اهل تشکیل خان اد

واحب فروند ب د به ای طریس جانشینان خاندداني

ا باعث ت سعه تدا م تشکیالت لنگرخانهي ا

مرام اخالقي ا شدند ،اما پی او خدار

شدن وا او مركزیت ر ا تجرد رس م وائد در میان درا یش حیددري كده او اقد ام
سرومی هاي متفا تي ب دند ،تنزل آن تشدید گردید.
 .1اوحدی مراغ ای جام جم ص.141-140
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عبیدواكاني (د. 339 .ق) كه مدتي در خدمت خ اجده عالءالددی محمدد فری مددي او
مقامهاي دی انساالر خراساني در دربار ایلخانان ب د ،3در سر د اي طنزآمیدز بده برخدي او
رس م

یهگيهاي قلندران ومانه خ یش ،مانند ج ق قلندران ،تجرد ،خصلترندانداشت ،

گدایيكردن ،وندگي در لنگر ،ترس نداشت او محتسب شحنه ،برخاک نشست

آ ارگي

او دیار خانمان اشار ميكند.
ای رس م

یهگي در ت ویف قلندران حیدري است كده شدهرت آنهدا یدک قدرن

پی او ظه ر در خراسان فراگیر شد ب د گر

سیعي او آنها در غدرب ایدران ،آسدیاي

وغیر شامات به فعالیت مشغ ل ب دند .در اقع ،عبیدواكاني (د. 339 .ق) سعي مديكندد
ابتدا د ر شک

عظمت اید جریدان را در افکدار عمد مي بیدان كندد .ا در اید بدار

ميسراید:
جددد د ما را باک او عدم نباشدد

ج قي قلندرانیم بر ما قلددددم نباشدددد

بد

مشتي مجردانیم بر فقددددددر دل نهاد

گر هیهمدددان نباشد او هیچ غم نباشدد

جاندرمزادیابي در حلقدددهاي كه مائیم

جاندرمزادیدددابي در حلقهاي كه مائیم

در هیچ ملک با ما كی د ستينددد رود

در هیچ شهدددددر ما را كی آشنا نباشد

در لنگري كه مائیم اند كدی نبینددد

در تکیهاي كه مائیم غیر او وفا نباشدد

او محتسب نترسیم و شحنه غمنداریم

تسلیمگشتدددددگان را بیم او بال نباشد

با خار خ ش برآئیم گر گل بهدست ناید

9

بر خاک ر نشینیم گر ب ریا نباشدددددد

پی او ت ویفات باال او قلندران حیدري ،جریان انحطداط تندزل اخالقدي ایشدان در
افکار عم مي در رساله تعریفات با عن ان الحیددري بده معنداي خدرس بدهونجیدر تعریدف
 .1عبید کلیات عبید زاکانی م دم اقبال ص.11
 .2عبید کلیات عبید زاکانی ص.298 237
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ميش د 3كه به سبب گرفتارشدن در رس م دست پا گیر ،جامعه ،نگا مساعدي به آنهدا
نداشت به مانند خرس در ونجیر ،در آداب رس م وائد گرفتار شد ب دند.
یکي او مسائل تاریخ ایران پی او ظه ر قلندران حیدري ،مسئله جنگ حیدري -نعمتي
است كه محققان ،آن را منس ب به پیر ان قطبالدی حیدر وا اي شا نعمتالده لدي
(. 814 - 313ق) ميدانند .ای انتساب نميت اند درست باشد؛ ویرا هنگام ظهد ر پیدر ان
شا نعمت اله در تاریخ ایران اسدالمي ،اثدر مهمدي او حیددریان پیدر قطدبالددی حیددر
باقينماند ب د كه تمام شهرهاي ایران را ویر پ شش خ د گیرد او همه مهمتر اید كده
شا نعمت اله لي در دی ان خ یش در نهایت احترام ،ارادت خ د را به قطدبالددی حیددر
وا اي پیر ان ي بیان ميكند در ای بار ميسراید:
عاشقددم ،آنِ قطبِ دیددددد حیددددددر

آنِ یدددارانِ قطددددبِ دی حیددددر

د ستددددارم به حال دل شب ر و

د ستددددارانِ قطددددبِ دی حیدددددر

مدددددستِ میخانهي قدم گشتند

باد ن شانِ قطدددددددبِ دی حیددر

حلقددددده در گد ش ط ق در گردن

تا داران قطبِ دیدددددد حیددددددددر

آینه در نمددددد نهددددان دارندددددد

حسشناسان قطبِ دی حیدددددددددددر

برتر او ودددد رت اندددددد و معنددي

پاكبددددداوان قطبِ دیددددددد حیددر

همه م سیّددددي سدزد كه بُدددد د

9

یارِ یارانِ قطدددددبِ دی حیددددددددر

ای درسنامه به عن ان یک آیی نامه او س ي تمامي مریدان ي پ یرفته شد بد د
نميت انست تقابلي میان پیر ان آن د مرشد بزرگ ایجاد كند .همچنی  ،حیدري به معناي
طرفدار قطبالدی حیدر وا اي در شکل اولي آن ،بیشتر در سد هداي هفدتم هشدتم
 .1همان ص.812
 .2شاه نعمتاهلل ولی دیوان شاه نعمتاهلل ولی ص.881
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هجري ج د داشته است .حال آنكه مناوعات حیدري -نعمتي او سد دهم بیشتر بده ا
ميرسد.
ای نزاع ،بیشتر در ح و ایران سیاسي یا ممالک محر سه ایران عصر وف ي (-203
. 3319ق) دید مي شد باید ،پیشینه آن را در عهد وف ي در سیاسدت خداص مرشدد
كامل در جنگ پیر ان حیدر وف ي كه نمایند تشیع ب د با شا نعمدتالده كده نمایندد
تسن ب د جست ج كرد.

3

به هر و رت ،تأثیر نف ذ قلندران حیدري در منطقه وا به اندداو اي ویداد بد د كده
به تدریج نام وا به تربت حیدریه تغییر یافت .بخشي او ای

الیت در عصر حاضر به ندام

وا خ اند ميش د در سالیان اخیر با تقسیم خراسدان بدزرگ بده سده اسدتان ،وا بده
مركزیت د لتآباد ،شهرستان جدیدي در خراسان رض ي شد است.
 .12نتیجه

قلندران حیدري در ومان تهاجم مغ ل به خراسان سرومی هاي اسدالمي ظهد ر كردندد.
آنان داراي اندیشههاي مالمتي مرام اجتماعي خاص خد د ب دندد .د ران ا

شدهرت

خ شنامي آنان او ومان قطبالدی حیدروا اي تا ا سط د ر ایلخاني ب د .در اید د ران،
قلندران حیدري با جریانهاي تص ف خراسان ،مانند طریقدت كبر یده طریقدت چشدتیه
مناسبات نزدیک خ بي داشتند .بهگ نهاي كه بزرگان كبر یه چ ن سیف باخروي ،ند عي
نگا مرید مرادي به قطبالدی حیدر وا ي داشتند بزرگان چشتیه ،چ ن شا سنجان
نظامالدی ا لیا او ا به نیک یي احترام یاد ميكردند.
جریان قلندران حیدري در بعد جامعه شناختي او گدر هدایي اجتمداعي ب دندد كده در
فرهنگ غالب بر جامعه آن ر و خراسان به سدبب هنجارشدکني بددعتآ ري در ردیدف
 .1ر.ک :شفیعی کدکنی قلندری در تاریخ ص.226-227
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ا باش محس ب ميشدند .ای مرام خاص سبب شد كه چندان نامي او آنها در آن گر او
كتاب هاي تاریخي دید نش د كه با نظارت نهادهداي رسدمي حداكم بدر جامعده ن شدته
ميشدند.
همچنی  ،منابع ادبي كه با حمایت نظارت دی انیان تصنیف ميشدند بیشتر به مسائل
اخالقي نقدپ یر آنها مي پرداختند .در اقع قلندران حیدري بدا دی انیدان كده مسدئ لیت
مستقیم جمعآ ري مالیات نظارت بر ا قاف را در اختیار داشتند به شدت مخدالف ب دندد؛
چرا كه ناچار ب دند با ظلم فشار مالیاتي دی انیان بر جامعه قلندري امالک قفي متعلس
به لنگرخانههاي حیدري مبارو كنند.
قلندران حیدري نه تنها بر خراسان كه بر گستر سیعي او سرومی هاي اسالمي تأثیر
اجتماعي فرهنگي گ اشتند .سرومی هند ما راءالنهر در شرق آسیاي وغیر در غرب
قلمر اسالمي متأثر او ای مرام فرهنگي -اجتماعي شدند .ای مرام اجتماعي در هر ح و
جغرافیاي كه ارد گردید ،یکسري او رس م را پ یرفت .ای مرام اجتماعي كه در ابتددا بدا
اندیشه مالمتي با سادگي خ شنامي در حال ت سعه بد د ،در نهایدت ،شدامل رسد م
شاخ برگهاي اضافي دست پا گیر شد كه در نهایت او س ي جامعه طرد گردید.
با ج د بایگاني شدن ای مرام اجتماعي در حافظده تداریخي جامعده ایدران جهدان
اسالم ،رگههایي او آثار اجتماعي آن در جامعه خراسان مناطس تحت نف ذ آن باقي ماندد.
براي نم نه در عصر حاضر در خراسان تاریخي در شهرهاي هرات ،تایباد خد اف ،جد د
درا یشي كه به مَلَنگ مشه ر هستند ،یادگار ای مرام اجتماعي است .هدمچندی  ،ه یدت
شهري چ ن وا به تربت حیدري تغییر یافت.
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