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جمال الدین ساوجی و تاثیر شخصیت او بر طریقهی قلندریه
چکیده
قلندریه یکی از شاخه های صوفیه است که از فرقهی مالمتیه منشعب شده و حتیی ایاهی ایی
فرقه راهمان مالمتیه می دانند .اقدامات قلندریه در ابتدا همچون مالمتیه اعتراض به اوضاع و احیوا
سیاسی و اجتماعی بود .اما بعدها ای فرقه بیشتر به ظاهر سازی پرداختنید و اعایاآ آن بیرای جیدا
بودن از دیگران خود را به شکل عجیب و غیر معمولی در میآوردند .یکی از شخصیت هیای مریر
قلندریان ،جما الدی ساوجی(زاوه ای) رهبر قلندریان جولقی بود .افسانه هایی که در مورد او وجیود
دارد مانند داستان هایی که برای صوفیان و عارفان ذکر میشود همراه با شاخ و با هیای فیراوان و
غیر قابل باور است .وی که ایرانی بود در دمشق شیوه های بدعتی خود را ارائه کرد.او بعدها به مصر
رفت و در شهر دمیاط مقیم شد .وی توانست پیروان زیادی در سرزمی های اسالمی به دسیت آورد.
پس از او قلندریان که مدعی پاکدامنی و جدایی از تعلقات دنیوی بودند ،با اشتغا به فسیاد و انجیا
اعما منافی عرف و شرع به انحراط ارائیدند.
کلید واژهها :جما الدی ساوجی ،قلندریه ،مالمتیه ،جوالقیه،

چهارضرب1
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مقدمه
رهبران فرق صوفیه که مردان خدا بودند ،ترک دنیا و زهد و ورع را پیشهی خود میکردند .اما در
میان آنان کسانی هم بودند که از شهرت و معروفیت هم بدشان نمیآمد ،حیا برخیی بیا ارتیار ییا
اعما خود و برخی نیز با سکوت و خاموشی و شیوهی لباس پوشیدن و شکل و ظاهر عجیب خود به
ای هدف میرسیدند .سید جما الدی ساوجی یکی از ای رهبران صوفی در قرن هرتم ه.ق اسیت.
او از ایران به دمشق رفت و در آن جا الگوهای جدیدی را برای طریقت قلندریه به نا جوالقی ابیداع
کرد .شیوه های ابداعی او که بیشتر به ظاهر مربوط می شد ،ماننید تراشییدن سیر و صیورت و ابیرو
(چهارضرب) و برهنه بودن و ریاضت کشی و اورستان نشینی و ....در ایران و هند و آسیای صیغیر و
مصر و شا پیروان زیادی یافت.
استرش چنی طریقت هایی در عصر جما الیدی سیاوجی (قیرن هریتم) بیا اوضیاع و احیوا
سیاسی و اجتماعی مرد آن روزاار بی ارتباط نبود .قرن هرتم مقارن با حملهی مغیو و تییره روزی
مردمانی بود که به ای ب لیه ارفتار شده بودند .هجو مغو دیگیر سیرزمینهای همسیایه را هیم بیه
واسره درایری با دولتهای حاکم بر آنها تحت تاثیر قرار داده بود .بنابرای استرش چشمگیر ایی
طریقه و دیگر طرق مشابه آن که بی ارزش بودن جهان مادی را تبلیغ میکرد جای تعجب ندارد.
نوشتار حاضر بر آن است که ضم شر مختصری از سابقهی قلندریه میان رهبریت قلندریهی
جولقی ،سید جما الدی ساوجی و انحراطی که بعدها اریبانگیر ای فرقه شد ارتباطی پیدا نماید.
قلندریهی جوالقیه
یکی از فرق نصوف ،فرقهی قلندریه است که در اصیل اروهیی از صیوفیهی مالمتییه

بودنید2.

تاریخ ظهور ای فرقه معلو نیست .بر اساس برخی اخبار شروع قلندریه از قرن چهیار بیوده و از همیی
قرن در شعر فارسی هم وارد شده است 3.اما برخی هم قدمت قلندریه را تا به عصر ائمه نیز میرسانند:

"از اخبار مستریاه بلکه فوق استراضه ثابت شده که پیغمبر و ائمه علیهم السال فرمودنید کیه
کذابون بسیارند که بر ما دروغ میبندند و نیست از ما مگر آنکه کسی هست که بر او دروغ میبنیدد
خصوصا از ای جماعت قلندریه که در عصیر هیر یی

از ائمیه بودنید کیه ایاهی دعیوی الوهییت
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میکردهاند و دعوی نبوت خودشان چنانکه از علی ب حکمه و حسی ب منصیور و غییر همیا نقیل
شده و ااهی دروغ به ایشان میبستند و اما تبری میکرد و لع میفرمود.

"4

نخستی ازارش و سند معتبر از قلندریان از زاوهی خراسان (تربت حیدریه) و قرب الدی حییدر
است .وی از صوفیان اواخر قرن ششم و اوایل قرن هرتم بود 5.او در قرن هشتم و نهم در بسیاری از
سرزمینهای اسالمی شهرت فراوانی یافت 6.وی عیادات عجیبیی را در مییان قلنیدریان رواد داد کیه
محتوای آن ،ریاضت کشی و دوری از امور نرسانی و...

بود7.

اما مهمتری شخصیت قلندریه ،جما الدی محمدساوجی بود .او نییز در قیرن ششیم و هریتم
میزیست و از اهالی زاوهی خراسان بود .وی بعدها بیه دمشیق رفیت و در آن جیا شیهرت و آوازهی
زیادی یافت 8.جما الدی پس از میدتی اقامیت در دمشیق بیه دمییاط مصیر رفیت و شیش سیا
آخرعمرش را در ای شهر مقیم شد 9.ساوجی رهبر اروهی از قلندریان بود کیه بیه جوالقییه مشیهور
شدند .جوالقی همان جوا فارسی است .علت ای نامگذاری ایی اسیت کیه پوشیش آنهیا جیوالی
سبزرنگ بود 10.او تراشیدن موهای سر و صورت و حتی ابرو را متداو نمود .در ای مورد افسیانهای
وجود دارد که سید جما برای پ رهیز از آلوده شدن به اناه و جلیوایری از شیهوت رانیی یی

زن و

ایجاد تنرر در او دست به چنی اقدامی زد 11.بر طبق افسانهای نیز زمانی که جما الدی سیاوجی در
قبرستان نزدی

حر حارت زینب (س) در دمشق بود بنا به خواست او و عنایت خدا تما موهیای

بدنش ریخت:
" ...،غبار ظلمتم از پیش بردار
بگرت اینها [و] سر در خود فرد برد
نبوده بر همه اعااش ی

موی

حجاب راه م ی

موی مگذار

پس از یکساعتی چو[ن] سر بر آورد
نه اندر سر نه اندر ریش و

ابرو"12

تراشیدن ریش در عهد قدیم عملی زشت و ناپسند بیود .بایزیید بسیرامی بیرای تنبییه یکیی از
مریدان خود پسند خود وی را به تراشیدن ریش امر کرد .قلندریه نیز برای جلب توجه وانتقاد خلق نه
تنها ریش که مو و ابروی خود را میتراشییدند و بیه ایی عمیل "چهارضیرب" مییارتنید و آن را
نشانهی تجرد و ترک دنیا میدانستند 13.ای شیکل سیر وصیورت و شییوهی لبیاس پوشییدن تنهیا
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مشخصه قلندریان نبود ،آنها به جهت رفتار غیر عادی وهتیاکی و بیی مبیایتی در امیور میذهبی و
ارتکاب محرمات نیز متمایز میشدند 14.یکی از عادات نا پسند قلندریان نیز اسیتعما حشییش 15و"
تجاوز ایشان است به تابوهای اجتماعی" 16.آنها که منشعب ازمالمتیها بودند ،راه افراط پیمودنید و
به اباحیگری پرداختند و همه چیز را مبا شمردند 17.آنان به رسیم اجتمیاعی مقیید نبیوده از اعمیا
شرعی فقط به فرایض عمل میکردند .از لذاید دنیا خیود را محیرو نمییکردنید و مقیید بیه سیخت
ایریهای شرع نبودند ،در ترک دنیا افراط نمیکردند و آن چه از نظر آنها اهمیت زییادی داشیت" ،
پاکی د است با خداوند" 18.آئی قلندری از ای اجزاآ تشکیل شده است:
"قلند را همی پنجست آئییی
قناعت پس لرافت ،پس ندامت

که کرد ستیییم از بهر تو تعیی
دیانت ،پس ریاضت در

سالمت"19

ارتباط قلندریه و مالمتیه
اغلب علما و دانشمندان که در مورد فرقه های مختلف صوفیان کتاب نوشیتهانید قلندرییه را از
اروه مالمتیه دانسته اند .در کتاب فاایح الصوفیه که به فرق صوفی پرداخته ،از قلندریه نامی نبیرده
ولی ضم شر فرقهی مالمتیه صراتی را بر شمرده که بی مالمتییه و قلندرییه مشیترک

اسیت20.

مالمتیه اروهی از صوفیان بودند که سابقهی آنها به قرن سو هجری میرسد .آنان اعتقاد داشیتند
که سال

باید اخالص پیشه کند و از ریا دوری نماید .مالمتیه از نظر پوشش و ظاهر تراوتی با مرد

عادی نداشتند و برای خودداری از ریا نرس خود را همواره در معرض مالمت قرار میدادند 21.افیراط
آنان در نشان دادن عیوب خود برای ایجاد سرزنش و مالمت مرد موجب شیناخته شیدن آنیان بیه
عنوان اروهی معصیت کار اردید .آنها ای شهرت را برای خود امتیازی میدانستند:
"  ...ایشان بعالنیه مرتکب معاصی و مناهی شوند و در آن مبالغهی تمیا نماینید و اایر خمیر
نباشد آب انار و مانند آن در شیشه کنند و در برابر مرد خورند تا مرد را به مذهب خیود اندازنید ...و
اویند ارباب معاص ی را بر اصحاب طاعات و عبادات شرف و مزیتی است از ای جهیت کیه مردمیان
ایشان را به سبب ار تکاب عصیان مالمت میکنند و ای درجه ایست بغایت بلند که دست هیچکس
از عابدان به آن

نرسد22".

تابستان92

جما الدی ساوجی و تاثیر شخصیت او بر طریقهی قلندریه

75

آنها در عی پرداخت به فسق و فجور خود را مخلص میدانند از نظر آنان خدا از عبادات مرد
بی نیاز و از اناه آنان نیز هیچ ضرری نمی بیند .اناه ،میرد آزاری و عبیادت نیکوکیاری نسیبت بیه
آنهاست 23.مالمیها آشکار کردن زهد را موجب مقبولیت خود در نیزد خلیق مییدانسیتند بنیابرای
تحقیر نرس و خود را پست تر از هر کسی شمردن و مخری کردن کارهای نیکیو را شیعار خیود قیرار
دادند .ای اعما آنان را به سوی کارهای ناشایست سوق داد 24.آنها همچنی عییان کیردن اعمیا
نکو هیدهی خود را از محسنات میدانستند 25.اما اعما مالمتیها ااه مورد تائید بعای زهاد و عرفیا
بوده است ،چنانکه در مورد صرات صوفی ارتهاند که باید:
"...مالمتی صرت باشد و قلندر سیرت ،نه چنان

بیشرمی کند و پنیدارد کیه مالمیت اسیت...

مالمتی بدان معنی باشد که نا و ننگ و مد و ذ و رد و قبو خلیق بنزدیی
بدوستی و دشمنی خلق فربه و یغر نشود و ای اضداد را یکرنگ

او یکسیان باشید و

شمرد26".

با اینکه مالمتیه معصیت را برای مالمت خلق نسبت به خود انجا میدادند .اما در د به شدت
از خداوند میترسیدند 27.بنابرای مالمی های راستی با وجودیکه بیه فیرایض دینیی و حتیی نوافیل
عمل میکردند ،سعی مینمودند که آن را از خلق مخری نگه دارند 28.اما اروه منشعب از مالمتیه که
قلندریه هستند به هیچ مذهبی معتقد نبودند و از سرزنش دیگران هم هیچ هراسیی نداشیتند 29.آنیان
خود را در سایهی مالمتیها قرار داده و به بهانهی مالمت نرس و عد ریا هرآنچه میخواستند انجا
میدادند  .ای اروه با پشت پا زدن به رسو و قیودات دینی و اجتماعی به بهانهی تبعیت از سیخنان
بزراان به تغییر سر و شکل خود پرداختند و با چهار ضرب کردن و پوشیدن لنیگ و فوطیه و جیوا
سبز دراورستانها مقیم شدند و شیوه و روش خاص خود را ابداع کردند 30.به مرور زمان نا قلندری
مترادف با مالمتی شد و مرد هر دو فرقه را یکی دانستند و انحرافات جماعت قلندریه را به حسیاب
مالمتیها اذاشتند .جامی قلندران را اینگونه معرفی کرده است:
" ...طایرهای باشند که به تعمیر و تخریب نظر خلق مبایتی زیادت نمایند و اکثر سیعی ایشیان
در تخریب رسو و عادات و اطالق از قیود آداب مخالرات بود و سیرمایهی حیا ایشیان جیز فیراغ
خاطر و طیبیه القلب نباشد و ترسم به مراسم زهاد و عباد از ایشیان صیورت نبنیدد و اکثیار نوافیل و
طاعات از ایشان نیاید و تمس

به عزایم اعما ننمایند و جز برای ادای فیرایض مواظبیت نکننید و
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جمع و استکثار اسباب دنیوی به ایشان منسوب نباشد ،و به طیبه القلیب قیانع باشیند و طلیب مزیید
احوا نکنند ایشان را قلندریه خوانند.

"31

به دلیل عادات ناپسند قلندریه ،مخالری آنیان را از ایروه حشیویه خوانیده انید 32.آنچیه بیرای
قلندریان اهمیت زیادی داشت توجه به زمان حا و آرامش خاطر است 33.آنها بر خالف مالمتیهیا
چیزی از احوا خود را از خلق مخری نمیکردند .ما دنیا برای آنها ارزشی نداشت و هیچ کوششی
برای جمع آوری آن نداشتند 34.آنان از جهت صداقت و عد تظیاهر بیه رییا و ظیاهر سیازی مشیابه
مالمتیها بودند 35و به استناد سخ بسیاری از بزراان صوفی در بسییاری از میوارد فاصیلهای بیی
مالمتی و قلندری نیست چنانکه موینا میاوید:
"حشم عشق در آمد ربض شهر برآمد
هلهای یار قلندر ،بشنو طبل

مالمت"36

اار عدهای از قلندران با راه و رسم مالمتی فاصله ارفته و معصییت و منیاهی را پیشیهی خیود
کردند ،دلیل بر آن نیست که ای رفتار در بی آنان عمومیت داشته است .قلندر بودن شیرایط خیاص
خود را داشته و اینگونه نبوده که هر شخص بی پروا و هتاکی قلندر شود .حمایت برخی از زهاد موید
ای نکته است:
" معذورید که شما را سرو کار با عشق نبیوده اسیت شیما خشی

زاهیدان صیومعه نشیی حظیایر

قدساید ،از ار روان خرابات عشق چه خبر دارید؟ سالمتیان را از ذوق حالوت مالمتیان چه چاشنی؟

درد د خسته دردمنییدان دانند
از سر قلندری تو ار محییرومی

نییه خوش منشان و خیره خندان دانند
سری است در آن شیوه که رندان

دانند"37

مولوی و پیروان او نیز با قلندریان ارتباط خوبی داشتند .قلندران در مجالس رقص و سماع آنها
که در خانقاه قونیه برازار میشد ،حاور میافتند 38.قلندریه خود نیز به شیوهی مولویه مجالس رقص و
سماع برازار میکردند 39.حاور بزراان قلندریه در خانقاه موینا نشانهی مقبولیت آنان در نیزد وی و
جامعهی آن روزاار قونیه بود .موینا برای قلندریان احترا زیادی قائل بود از سخنان اوسیت کیه تیا
صوفی ریش خود را شانه میکند قلندران بیدون رییش بیه قیرب خداونید میرسیند 40.ارتبیاط مییان
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قلندریان با پیروان مولوی تا به آن حد بود که در روز وفات موینا یکی از ایاو هیایی کیه در جلیوی
جنازه میبردند به نزد رهبر قلندران قونیه ،ابوبکر جولقی نیکساری فرستادند تیا قربیان کنید 41.راه و
روش قلندریان بعدها مورد تقلید برخی از افراد برجسته و صوفی خاندان مولوی از جمله محمد چلبی
نوهی مولوی نیز قرار ارفت .وی به شیوهی آنان عبای قلندری میپوشید و ااه موهای سر و صورت
خود را چهار ضرب

میزد42.

انحطاط قلندریه
قلندریه از دو نقره نظر در طی تاریخ مورد توجه بودند ،او از منظر مالمتی بیه عنیوان انسیان
هایی پاک که به قرب الهی رسیدهاند دو بیه عنیوان اصیحاب فسیاد و بیی بنید و بیاری و اشیاعه
دهنداان اناه .ظهور قلندریه در ابتدا واکنش و حرکتی اجتماعی در برابر صیوفیان دربیاری و دولتیی
بود .صوفیانی که با اقامت در خانقاه های وابسته به دولت و اسیتراده از امکانیات آنهیا و درآمیدهای
اوقاف وسیلهی مشروعیت یافت شاهان جا بر بودند 43.قلندریه معرف کسانی اسیت کیه بیر خیالف
مشایخ صوفی و اهالی خانقاهها به قااوت خلق در مورد خود توجهی نداشتند و بنابرای اغلب میورد
تایید صوفیه نبودند 44.البته نهاتهایی از ای نوع که بر ضد آداب و محدودیتها بیه وجیود مییآمید
مدتی بعد اسیر قید و بندهای تازهای میاردید که خود عامل واکنشهایی جدید میشد 45.به هر حا
قلندریان در ابتدا اهل زهد و تقوی بودند؛ 46به طوری که مورد تایید زهیاد و پارسیایان روزایار خیود
بودند و در مراسمها و مناسبتهای آنها جایگاه خاصی داشتند 47وبسیاری از بزرایان و پادشیاهان بیا
آنها رفتاری احترا آمیز داشتند و بعای از آنها در مصر و عراق فرمان ساخت قلندرخانهها یا زاویه
هایی را صادر کردند 48.اب بروطه در مورد شیخ جما الدی ساوجی روایتی ذکر کرده که بر اساس
آن قاضی شهردمیاط در مصر ،اب عمید که شاهد کرامات او بوده ،در سیل
خانقاهی برای وی

پییروان وی در آمید و

ساخت49.

بعدها قلندران به تدریج از اصو اولیهی طریقهی قلندریه فاصله ارفتند ای موضیوع رابریهی
مستقیمی با رهبران آنها پیدا می کند .رهبران قلندریه اغلب از خود هیچ اثر مکتوبی بیاقی نگذاشیته
اند .میراث آنها فقط شیوهی لباس پوشیدن وهیئت عجیب و غریب ایشان بود 50.آنان برای پییروان
خود سخنی که قابل ارت باشد نداشتند و محتوای اعمالشان ریاضت کشی ،بی اعتنایی بیه دنییا ،و
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ادایی و زاویه نشینی و استعما بنگ و  ...بود 51.بنابرای ظهور ای رهبران بیر خیالف آن چیه کیه
اغلب در تاریخ آمده ،نشانه آغاز دورهی رونق و شکوفایی طریق قلندرییه نیسیت بلکیه بیرعکس بیا
"عامیانه تر" کردن و "مبتذ تر" کردن ای طریقه انحراط در ان راه یافت 52.با ای حا اسیروره
سازیها و دادن جنبه تقدس به رهبران ای طریقه توسط مریدانشان باعث ماندااری نا ای رهبران
شد 53.اصرار قلندران بر انجا کارهای منافی شریعت موجبیات بید نیامی و رسیوایی آنیان را فیراهم
آورد 54.بروریکه که بعای از رهبران آن به اناهکار بودن خود معترف بودند.چنانکه شهاب قلنیدر از
قلندران موصل خود را اینگونه معرفی کرده است:
" شهاب را که به فسق و فجور همتا نیست

امید عرو به فال خدای بی

همتاست"55

آنها هیچ فرقی بی مسجد و کلیسا و بهشت و جهنم نمیاذاشتند 56.کلمهی جعلق که بیه زبیان
فارسی وارد شده و معنای فحش و ناسزا دارد ،همان جولقی اسیت کیه کیاربرد آن نشیانگر انحریاط
دراویش جولقی و قلندری است 57.قلندران و جولقیها از همان عصر اود ای فرقه یعنی قیرن هریتم
از طرف مشایخ صوفیه به بیکاری ،تنبلی ،پرخوری و باده اساری و استعما حشیش متهم

بودنید58.

بی اعتنایی قلندران به اعتقادات دینی و سنتی و حتی برخی تمیایالت سیاسیی و اقتصیادی موجیب
می شد که ااه برای تغییر سر و شکل مورد فشار قرار ایرند .بروریکه سلران قیالوون در  671ه.ق
با فرمانی آنان را به ترک تراشیدن موهای سر و صورت وا داشت 59.هالکوخیان مغیو نییز کیه بیا
صوفیان میانهی خوبی نداشت ،براساس ارتار خواجه نصیرالدی طوسی که "اینها آشیغالهای زییادی
هستند" فرمان قتل جمع زیادی از آنان را در  658ه.ق صادر

کرد60.

نتیجه گیری
قلندریه طریقهای بودند که چند قرن قبل از جما الدی ساوجی به وجیود آمیده بیود .قلنیدران
افرادی ساده د و بی غل و غش و بیشتر از مرد عوا بودنید .معمیوی در جمیع آنهیا دانشیمند و
عالمی وجود نداشت .همی عد بصیرت و آااهی مهمتیری علتیی بیود کیه آنهیا جیذب افیرادی
همچون جما الدی ساوجی و شیوهی ابداعی عجیب و غریب او میشیدند .اسیتعما بنیگ و فیرو
رفت در خلسه و بیکاری ،ادایی و ترک دنیا و بخصیوص شیکل و قیافیهی عجییب و غییر عیادی
مواردی بود که سید جما وارد طریقهی قلندری نمود .ای رفتار غیر عادی موجب شید کیه بعیدهیا
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همهی افرادی را که اعمالی مخالف عرف زمان و اصو شرع انجا میدادند را از اروه قلندران به شیمار
آورند حتی اار هیچ ربری به ای طریقت نداشته باشد ،چنانکه حتی حالد را قلندری به شمار آوردند.

به نظر میرسد افرادی نظیر جما الدی ساوجی که جویای نیا و شیهرت بودنید و در ضیم
برای کسب آن هیچ بهرهای از علم و دانش نداشتند ،روشی را برای تظاهر به زهد و ورع بهتر از وارد
کردن ای بدعتها به طریقهی قلندری و جذب مردمان ساده د نمیشناخته اند ،و حقا که وی موفق
هم بود .در حالی که بسا علما و زهادی که مستحق مانداار شیدن در تیاریخ بودنید ولیی ناشیناخته
ماندند .هرچندای شیوهها موجب معروفیت او شد ولی از طرفی ای طریقت را بیه انحریاط کشیاند.
استرش ای طریقه در مناطق وسیع نیز هر چند که نشان از کثیرت پییروان آن دارد ،ولیی در عیی
حا قلندران که به واسرهی تعلیمات غیر عادی جما الدی به ابتذا کشیده شده بودنید ،آمیادای
پذیرش مشکالت اخالقی جوامع مختلف را داشتند و هرچه بیشتر به انحراط ارائیدند .پس از جما
الدی ساوجی به جز استثنائاتی آنچه از قلندریه باقی ماند ،فقط در یوزه اری و تنبلی و شرب خمیر و
استعما حشیش و عادات زشت و نا پسند بود ای روشهیا تیا عصیر حاضیر نییز در مییان بقاییای
قلندریان ادامه یافت.
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