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چکیده: در میان عقاید و آداب کلبیان یونانی و پاُشپتبیان از 
فرق شیوایی هند مشترکاتی قابل توجه است که محققان 
از آنها یاد کرده اند. گاهی می توان مانند این عقاید و آداب را در 
بین مالمتیان نیز یافت. این نوشته، ضمن شرح مختصر 
این مشترکات، دعوتی است به تحقیق دربارٔه تأثیر احتمالی 

عقاید این فرقه هندی بر مالمتیه و قلندران نخستیبن.
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Kalbaghoris (brief notice on the need to in-
vestigate about an Indian sect)
Seyed Ahmad Reza Qaemmaqami

Abstract: Based on some research, there are 
significant similarities between the beliefs and 
customs of Greek Cynicism and the Pashupata 
, a sect of the Indian Shaivism. Sometimes such 
beliefs and customs can be found among the 
(Malamatian) reproachers. This article, while 
briefly describing these commonalities, is an 
invitation to investigate the possible influence of 
the beliefs of this Indian sect on the reproach-
ers and the early Qalandars.
Keywords: Cynicism, Pashupata, Malamatian, 
History of Sufism.

کلباغـورس )إشـارة خمتصـرة عـن ضـرورة التحقیـق يف أحـوال إحدى 
الِفَرق اهلندّية(

مئ مقامي السّيد أمحد رضا قا

اخلالصة: ذکر املحّققون وجود عدٍد من نقاط االشتراك بن عقائد 
الپاُشـپتیون  وبـن عقائـد  الیونـان  )التشـاؤمّيون(  الكلبّيـن  وآداب 
 عىل ما 

ً
)إحـدى الفـرق الشـیوائّية اهلندّيـة(، کما ميكن العثـور أحیانا

.
ً
يشبه هذه العقائد واآلداب لدى املالمتّين أيضا

إىل  يدعـو  املشـترکات  هلـذه  املختصـر  املقـال ضمـن شـرحه  وهـذا 
ضـرورة التحقیـق حـول التأثیـر املحتمـل لعقائـد هـذه الفـرق اهلندّيـة 

ّية. عىل املالمتّية وأوائل القلندر
الپاشـپتیون،  )التشـاؤمّيون(،  الكلبّيـون  األساسـّية:  املفـردات 

يخ التصّوف. املالمتّية، تار
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در ترجمۀ زهر الربیع سید نعمت اهلل جزایرِی معروف، که مشتمل است بر مطایبات بارد و رکیک طایفۀ 
یـِف ظرفـا، نویسـندۀ حاضـر اتفاقًا به عبارتـی برخورد که آن  قائـان آن سـخنان و گاه متضمـن سـخنان ظر
را بهانـۀ ایـن یادداشـت کـرد، زیـرا کـه گمان او این اسـت کـه تحقیق در چیزی که در ادامۀ سـخن آمده در 
یـخ ایشـان اهمّیـت  شـناخت تصـوف اسـامی و احـوال و اطـوار مامتیـان و قلنـدران ادوار نخسـتین و تار

دارد. عبارت چنین است: 

یشـی را  در خبـر اسـت کـه یکـی از حکمـای یونـان دنیـا را تـرک نمـوده و گوشـۀ عزلـت و درو
یـده. بـه او گفتنـد: چـرا خانـه بـرای خـود مهّیـا نمی کنـی؟ جـواب داد کـه خانـه  بـرای خـود برگز
؛ سـطح آن زمیـن و سـقف آن آسـمان. گفتنـد: چـرا زنـی اختیـار  دارم از همـۀ خانه هـا وسـیع تر
نمی نمایی، شاید از تو پسری به هم رسد که تو را در هنگام ممات به قبر بسپارد؟ گفت: هر 
گاه ُمـردم، هـر کـس از بـوی تعّفـن من متأذی شـود فورًا دفن خواهد نمـود. به او گفتند: چرا نام 
خود را کلباغورس گذاشـتی؟ گفت: به جهت آنکه صفت سـگ را بر خود دیده ام؛ همیشـه 

ر دوست می گردم و دشمن را متأذی می کنم. به دو

 پیداسـت که این سـخنان منسـوب به دیوجانس کلبِی معروف اسـت و آنچه در اینجا آمده، به واسـطه، 
ی، که خود  یخ  الحکماء شهرزور مقتبس است از مختار الحکم مبّشر بن فاتک یا کتاب هایی مانند تار
اساسـش همـان کتـاب ابـن فاتـک و صـوان الحکمـۀ سجسـتانی اسـت. ایـن چیزی اسـت کـه تحقیق آن 
ی بـا  كلب عربی )بـه ماحظۀ  دشـوار نیسـت،1 ولـی اینکـه كلباغـورس را، کـه ظاهـرًا چیـزی نیسـت جـز باز
کلبی بودن دیوجانس( و نام فیثاغورس یا نامی یونانی مانند آن، کدام یک از ظرفا ساخته و وارد داستان 

کرده بر بنده پوشیده است.

یخ فلسـفه روشـن اسـت. اّما آنچه ممکن است  احوال و عقاید کلبیان کمابیش به واسـطۀ کتاب های تار
در نوشـته های فارسـی کمتـر مـورد بحـث بـوده باشـد ایـن اسـت کـه ایـن کلبیـان در آداب و فلسـفۀ خـود 
مشـابهت قابل توّجه دارند با فرقۀ پاُشـَپتیان  (upataśPā)از فَرق شـیوایی هند. به نظر اجمالِی نویسـندۀ 
یان  ایران مؤثر بوده  حاضر آداب و عقاید این فرقه در احوال و اطوار و اقوال نخسـتین مامتیان و قلندر
گـر بـه لحـاظ  گـر تـا کنـون دربـارۀ آن تحقیـِق درسـت نشـده، الزم اسـت کـه بشـود، چـرا کـه حّتـی ا اسـت و ا
یِک« تطبیقی میـان آن دو و میان کلبیان به  یخـی نیـز نتـوان ارتباطـی را اثبـات کرد، مقایسـات »تیپولوژ تار
ّیه و مزدکیان  َیه البته کمک خواهد رساند. اینکه بعضی میان مامتّیه و قلندر شناخت مامتّیه و قلندر
یخی معتبری آن را تأیید می کند  ارتباطی دیده اند به احتمال قوی بی اساس است؛ نه شهادت و سند تار
یخـی بتوانـد آن را بپذیـرد و مایـۀ تعجب اسـت کـه گروهـی آن را تقریبًا  و نـه شـاید ذهـن آشـنا بـا مسـائل تار
دربسته پذیرفته اند و از ظن خود نادرستی های دیگر بر آن افزوده اند. در ادامۀ مطلب، مختصری دربارۀ 

یخ  الحکماء را مالحظه فرمایند. ، فصل 27 ترجمۀ فارسی تار  1. برای آسانی کار
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پاُشـَپتیان و قیـاس آنهـا بـا کلبیـان خواهـد آمد و سـپس دربارۀ آشـنایی مسـلمانان با آن فرقـۀ هندی چند 
مطلب اضافه خواهد شـد. با آنکه نویسـنده بعضی نوشـته های غربیان را در این باره از نظر گذرانده، در 
این مباحث اهل تفنن است و این مختصرِ او مقتبس است از سخن  دو تن از محققان و غرض از آن 

جلب توجه محققان فارسی زبان است به اهمیت مسأله.2

پاُشپتیان کلبیانو
گر نیز آنتیسـِتنس باشـد )قرن پنجم  کلبیان در قرن چهارم ق.م در آتن ظهور کردند. مؤسـس طریقۀ آنان ا
و چهارم ق.م(، اثر دیوجانس معروف )قرن چهارم ق.م( در توسعۀ بعدی آنها، علی الخصوص در آداب 
عملی آنها، بیشـتر بوده اسـت. از میان دو وجه تسـمیه ای که برای این فرقه نقل کرده اند آنکه محتمل تر 
اسـت این اسـت که ایشـان نام خود را از »سـگ« گرفته اند و دیوجانس اسـت که اول  بار kuōn )»سـگ«( 
نامیـده شـده اسـت. می گوینـد کـه در آفتـاب داغ بـر ماسـه های داغ می خوابیـده و در زمسـتان خـود را در 
معـرض سـرما قـرار مـی داده و مقصـود او آن بـوده کـه خود را چنان سـازد که احساسـات در او مؤثر نباشـد. 
کلبیان به پوشش یکتایی قناعت می کرده اند و جز انبان و چماق یا چوبدستی مال دیگری نداشته اند. 
زندگی به سـیر و سـیاحت می گذرانده اند و در وعظ ها و خطابه های خود تن آسـانی و راحت را نکوهش 

می نموده اند. 

کسان و گروه های دیگری نیز در یونان به طریق زهد می رفته اند و از تن آسانی پرهیز می کرده اند، از جمله 
رواقیـان و سـقراط، اّمـا آنچـه کلبیـان را ممتـاز می کنـد ایـن اسـت کـه اینـان خـود را در معـرض سـرزنش و 
ی قرار می داده اند و ظاهرًا، آن طور که بعضی مورخان فلسفه گفته اند، تفسیر افراطیی که نخستین  خوار
ی او کـرده  کلبیـان از اسـتقال شـخصیت سـقراط و بی اعتنایـی او بـه دارایـی دنیـوی و آزادگـی و بی نیـاز
بوده انـد در بـادی امـر آنهـا را در ایـن راه انداختـه بـوده اسـت یـا یـک موجـب حرکـت آنـان شـده اسـت. از 
جملـۀ کارهـای آنـان کـه در آن راه افـراط می رفته انـد پوشـیدن جامه هـای چرکین و بر زبان آوردن سـخنان 
پایـان و خـود را بـه دیوانگـی زدن و مسـخرگی کـردن در مـأل عـام بـوده اسـت. می گویند  زشـت و تقلیـد چار
کـه دیوجانـس جانـوران را بـه سـبب سـادگی و بی بهرگیشـان از خـرد می سـتوده و از آنهـا تقلیـد می کـرده و 
گوشت خام می خورده و از آب دهان انداختن و بول و غائط کردن و گرد آمدن با دیگری در پیش چشم 
مردمـان ابـا نداشـته، سـهل اسـت، آن را تبلیـغ نیـز می کـرده اسـت. مقصـود کلبیـان از این کارها به دسـت 
آوردن اسـتقامت و تأثیـر نپذیرفتـن از احساسـات و رنج هـا و آزادی بـوده اسـت. می گویند که آنتیسـتنس 
کـه بی آبرویـی و رسـوایی و بی حرمتـی )adoxia( و رنـج بـردن چیزهـای خوبـی هسـتند و از  گفتـه اسـت 

2. عمدۀ مطالب مقتبس است از مقالۀ دانیل اینگالز در
The Harvard Theological Review, 55/4 (1962), 281-298.
رنس که در ادامه از آن یاد خواهد  بارۀ آشـنایی مسـلمانان با فرقۀ upataśpā خواهد آمد مقتبس اسـت از کتاب بروس الو مطالبی که در

شد.
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دیـون خریسوسـتوم )قـرن اول م(، کـه از کلبیـان متعـادل بـوده و خطابه هـا و وعظ هـای او معـروف اسـت، 
ی زمین  کلس دسـت می یابند که بـر رو نقـل کرده انـد کـه کلبیـان معتقـد بوده انـد کـه سـرانجام به مقـام هرا
کنـون خدایـی اسـت کـه مردمان او را می پرسـتند که از رنج  بدبخت تریـن و رنج دیده تریـِن مردمـان بـود و ا
ی  و بدبختـی نجـات یابنـد. ایـن دسـت یافتـن بـه قدرتـی ورای قـدرت انسـانی بـه واسـطۀ بدنامـی و خـوار
ی و بی حرمتـی  کشـیدن از آمـاِل پاُشـَپتیان نیـز بـوده اسـت و در نـزد آنـان نیـز بـه همیـن بدنامـی و خـوار
)avamāna( مشـهور بـوده و اهـل آن فرقـۀ هنـدی، ماننـد کلبیـان یـا بعضـی از ایشـان، آن را وسـیلۀ آزادی از 

همۀ تعلقات و وابستگی ها می شمرده اند. 

یخ  پیـش از آنکـه دربـارۀ ایـن خصوصّیت این فرقۀ هندی سـخن بگوییم الزم اسـت خاصه ای دربارۀ تار
ُکلیشـه )Lakulīśa( نامـی بـوده اسـت از قـرن اول 

َ
ـم اول ایـن فرقـه ظاهـرًا ل

ّ
آنـان نقـل کنیـم. مؤسـس و معل

« یا »صاحب چوبدست« است؛  میادی که شخصی است افسانه آمیز )نام او لفظًا به معنی »چماق دار
نـک. ادامـۀ مطلـب(. اینـان پرسـتندگان شـیوا بوده انـد و نامشـان را از یـک صفـت همیـن خـدا می گیرنـد 
پایان«(. اولین اشارات به آنها در بخش های متأخر  )paśupati، یعنی »صاحب جانوران«، »صاحب چار
کتـاب مهابهـارت اسـت، ولـی در پورانه ها ذکر آنها مکرر شـده اسـت. محل زندگی آنـان جاهایی بوده که 
مـردگان را می سـوزانیده اند و ماننـد کلبیـان در جسـت وجوی سـرزنش مردمـان بوده اند و چنـان رفتارهای 
ی کنند و بدین وسـیله »کرمۀ« بد آنـان به مردمان منتقل  زننـده ای می کرده انـد کـه مردمـان بـا آنان بدرفتار
 شـود و »کرمۀ« نیک مردمان به آنان، و این از وجوه اختاف آنان با کلبیان اسـت. آنان نیز مانند کلبیان 
کن نبوده انـد و ایـن سـو و آن سـو سـرگردان بوده انـد و جـز چوبدسـت و کشـکول گدایـِی  در یـک جـا سـا
ساخته شـده از جمجمۀ سـر و حلقه مانندی از اسـتخوان که بر گردن می انداخته اند چیزی نداشـته اند. 

ژولیده مو یا تراشیده سر نیز بوده اند.

در ایـن فرقـه، طالـب، کـه او را sādhaka )بـه معنـی »واصـل«( می گوینـد، در زندگـی خویـش از پنـج مرحلـه 
بایسـت گـذر کنـد. در مرحلـۀ اول بایسـت بـه معبـدی بپیونـدد، برهنـه باشـد یـا بـه یکتـا جامـه ای قناعـت 
گاو )ُردَره  کسـتر »شست وشـو نمایـد« و شـیوا )ُردَره( را بـا رقـص و درآوردن صـدای  کنـد و هـرروزه در خا
ی نـر تشـبیه کرده انـد( و بعضـی عبـادات و آداب حرمـت بـدارد. مرحلـۀ دوم زندگـی آنان  را معمـواًل بـه گاو
بسـیار ماننـد بـوده اسـت بـه شـیوۀ زندگـی کلبیـان. در ایـن مرحله اسـت کـه بایسـت از معبد بیـرون آیند و 
بـا مسـخرگی کـردن و خـود را دیوانـه نمـودن و ناآراسـتگی و چرکـی و پلیـدی و حرف هـای بی معنـی زدن و 
کارهـای ناشایسـِت خـاِف رفتـار عمـوم سـرزنش مـردم را برانگیزنـد. مراحـل بعـدی پیـش رفتـن در زهـد و 
ی زمین  تقّشـف بـوده اسـت. در ایـن مراحـل، طالـب در غار یـا جایی متروک زندگی می کرده، سـپس بر رو

سوزان و در آخر »در خدا«. 

کات میـان دو گـروه معلـوم می شـود، هرچنـد کـه ظاهـرًا کلبیـان یـا بعضـی از  از ایـن اوصـاف بعضـی اشـترا
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آنان در کارهایی که مامت خلق را برانگیزد افراط بیشتری از پاُشَپتیان می کرده اند، و این ممکن است 
عجیب باشـد. مقصوِد دو گروه از کارهای خاف عادت و عرف نیز تشـابهاتی دارد. پاُشـَپتیان به دنبال 
کی از شّر »کرمه« و زندگی پیشین و دست یافتن  کی« )śuddhi( و »ترقی« )vrddhi( بوده اند، یعنی پا »پا
بر »کرمۀ« خوب که آنان را چنان توانا می کرده که با معبود خود، شیوا، مّتحد شوند. اینان به دنبال نجات 
ی )موكشه( بوده اند، ولی نه مانند دیگر مذاهب هندی آزادی و رهایی از رنج، بلکه  یا رهایی یا رستگار
ی بـی هیـچ مانـع و رادعـی اقـدام کنند و این به معنای قـدرت بی حدوحصر و  آزادی در اینکـه بـه هـر کار
مطلـق اسـت، یعنـی همـان شـیوا شـدن. مقصـود غایی کلبیان، یـا گروهی از ایشـان، از رسـوایی و بدنامی 
avamā-( که سرچشـمۀ »قدرت« ایشـان اسـت، همان بوده که پاُشـَپتیان از رسـوایی و بدنامی ،)adoxia(
na( اراده می کرده اند؛ مقصود آنان نیز رهایی بوده است. eleutheros همان فرد رها و آزاد در نزد کلبیان 

کلس، که کلبیان  اسـت که یک معنِی آزادِی او به دسـت آوردن قدرت بی حدی اسـت مانند قدرت هرا
او را اسوۀ خود و اولین معلم خود می شمرده اند و می خواسته اند با او برابر شوند.

گفته می ماند  ی مسائل نا در این تلخیص، که بیشتر متوجِه اعمال اهل این دو گروه است، البته بسیار
و در عیـن حـال ممکـن اسـت بی انـدازه سـاده شـده باشـد، ولـی ظاهـرًا از همین انـدازه می تـوان به بعضی 
یخی منتفی نیست. اوِنسکرِتوس،  همانندی ها میان دو گروه پی برد. میان این دو گروه امکان ارتباط تار
گرد دیوجانس، در سـفر هند با اسـکندر همراهی می کرده اسـت و شـاید آن  که خود از کلبیان بوده و شـا
  ، »فیلسـوفان برهنـه« )Gymnosophists( کـه در روایـات یونانیـان دربـارۀ هنـد هسـت، بـه خـاف مشـهور
َجینی هـا نباشـند و همیـن شـیواییان باشـند. امـکان اخـذ و اقتبـاس هندیـان از یونانیـان نیـز هسـت. 
اینگالز حتی حدس زده که شاید Lakulīśa، که نام او صورت Lakuleśa و Nakuliśa نیز دارد و صفت 
ـم پاُشـَپتیان اسـت و ظاهـرًا مشـتق 

ّ
شیواسـت و بنـا بـر ادعـا یکـی از مظاهـر شیواسـت کـه مؤسـس و معل

است از Lakula به معنی چماق و چوبدست و īśa به معنی سرور و صاحب، چیزی نباشد جز صورت 
هندی شـدۀ نـام Hraklēs. بـا ایـن حـال و بـا وجـود احتمال اخذ و اقتباس دوسـویه در بعضی مواضع، باز 

به نظر می رسد که این دو طریقه  مستقل از یکدیگر به وجود آمده اند و یکی اصل دیگری نیست.

مختصریدربارۀآشناییمسلمانانباپاُشَپتیان
از جملۀ فرقه های هندی که محّمد بن عبدالکریم شهرستانی در اواخر کتاب ملل و نحل خود در ذیل 
ی  »اصحـاب الروحانّیـات« آورده3 باُهَودّیـه اسـت کـه نامشـان را از »رسـول« خـود می گیرند که سـوار بر گاو

رنس است، با آنکه منقوالت از ملل و نحل شهرستانی و طبایع الحیوان  یسنده به کتاب بروس الو 3. در آنچه در ادامه می آید اتکای نو
، ایـن بخش نوشـته تلخیصی از  زی و زیـن االخبـار گردیـزی و البـدء مقدسـی را نیـز در پیـش چشـم داشـته اسـت. بـه عبـارت دیگر مـرو
رنس در شرح آن فصل کتاِب شهرستانی همراه با مقایساتی که هم او میان مطالب شهرستانی و سه کتاب دیگر  بعضی مطالب الو

کرده است. به همین سبب از ذکر مشخصات آن کتاب ها گذشتیم:
Bruce Lawrence, Shahrastani on the Indian Religions, 1976, pp. 162-177.
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اسـت و بـر سـر او تاجـی اسـت سـاخته از اسـتخوان های مـردگان و گردن بنـدی دارد هـم از اسـتخوان و 
به دسـت او جمجمه ای اسـت و نیزه ای سه شـاخ. آداب آنان عبارت اسـت از پرسـتش خدا و سـاختن 
تمثال آن »رسـول«، و از دسـتورها که به آنها داده اند این اسـت که از چیزی نفرت نداشـته باشـند و همه 
ی  چیـز را یکسـان پذیـرا باشـند و از اسـتخوان انسـان ها تـاج و گردن بنـدی همـراه داشـته باشـند - بـه پیرو
کسـتر مسـح کننـد و کشـتن جانـداران و نـکاح و جماع و جمـع اموال بر  رسـول - و تـن و سـر خـود را بـه خا

آنها حرام باشد و کار آنها ترک دنیا باشد و معاششان از صدقات. 

مانند این، با تفصیل کمتر یا بیشتر و گاه با اختافاتی، در البدء مقدسی و زین االخبار گردیزی و طبایع 
ی نیز آمده است. نام درست این فرقه مهادیویه است و گردیزی که آن را مهادیویان ضبط  الحیوان مروز
کرده در اینجا از دیگران به صواب نزدیک تر است.4 مهاِدیَوه لقب شیوا است5 و اهل این فرقه نامشان را 
از او می گیرند و اوصافی که از او در این چند کتاب آمده نیز همین را تأیید می کند. با این حال، فرقه ای 
به این نام در هند نیست و احتمااًل مقصوِد این مراجع یکی از فرق شیواپرست هند بوده است. این فرقه 
احتمـااًل همـان پاُشـَپتیان مـورد بحـث ماسـت. مخصوصًا توجه شـود کـه پرهیز آنان از کشـتن جانداران و 
توصیه به آنکه از هیچ چیز نباید آنها را بد آید با عقاید این فرقۀ هندی سازگار است، چون که می دانیم 
، از گیـاه و حیوان،  کـه در ،Pāśupata Sūtra کـه متـن مهـم آنهاسـت، بـه آنهـا توصیه شـده کـه به هیچ چیز
گر نرسـانند، به برکت آن به جاودانگی می رسـند. گرچه توصیه به اَِهنسـا )یا به ضبط  آسـیب نرسـانند و ا
گـر آن را در  ی( منحصـر بـه یـک فرقـۀ هندی نیسـت، ولی ا غلـط رایـج در فارسـی معاصـر اهیمسـا؛ بـی آزار
یـم، احتمال آنکـه موضوع سـخِن این چند  کنـار دیگـر اوصافـی کـه بـه آن فرقـه نسـبت داده انـد در نظـر آور

کتاب عربی و فارسی پاُشپتیان باشد تقویت می شود. 

جمجمـه و اسـتخوان بـه عنـوان آرایه هـای اهـل این فرقـه گرچه جزء عقایـد Kāpālika )كابلّیۀ شهرسـتانی 
کسـتر خصوصیِت  و كابالیان گردیزی( هم هسـت که آنها نیز از فرق شیواپرسـتند، ولی چون مسـح با خا
پاُشـَپتیان اسـت، باز احتمال آنکه موضوع سـخن این فرقۀ اخیر باشـد بیشـتر می شـود. از شـرح گردیزی 
این هم بر می آید که اهل این فرقه )به قول گردیزی، رهبر فرقه( با خود عصایی دارند که بر گردن می نهند 
کسـتری هسـت به جهت مسـح هرروزه. دربارۀ  و به آن کدویی تهی و سـفالین آویزان می کنند و در آن خا
کستر  عصا و چوبدست پاُشَپتیان و مقایسۀ آن با چوبدست کلبیان پیشتر اشاره ای شد. به مسح با خا
کنـون می افزاییـم کـه ایـن گفتـه نیـز بـا عبارتـی از سـوترۀ پاُشـَپَته سـازگار اسـت که  نیـز اشـاره ای کرده ایـم و ا
کـه  کسـتر بایـد خـود را بشـویند و ظرفـی داشـته باشـند  می گویـد طالبـاِن اهـل فرقـه هـرروزه سـه بـار بـا خا

ی کنند. کستر در آن نگهدار خا

بارۀ نام فرقه ها در کتاب مقدسـی در جای دیگر اشـاراتی کرده ایم و صورت درسـت را از نوشـته های  رده اسـت. در 4. مقدسـی مهابود آو
رنس منتقل کرده ایم.  والدیمیر مینورسکی و بروس الو

5. صورت درست نام این خدا به خط فارسی ِشب است، اّما ما همین صورت آشنا را به کار بردیم.
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آنچـه نویسـندگان مسـلمان دربـارۀ فرقـۀ مهادیویـه نقـل کرده انـد گرچـه کامـًا بـا عقایـد و آداب پاُشـَپتیان 
تطبیـق نمی کنـد و از بعضـی آداب مهـم آنـان نیز هیچ ذکری در این شـرح مختصر نیسـت، باز از جهاتی 
ی هایی میان آنها و آنچه از پاُشَپتیان می دانیم هست. مرکز اصلی این فرقه در شمال  که نقل شد سازگار
غربی هند بوده و نزدیکی آنها به سیستان و خراسان و سرزمین اسام امکان آشنایی مسلمانان با آنان را 
بیشتر می کرده است. تحقیق دقیق در همانندی های میان عقاید و آداب و اقوال آنان با عقاید و آداب 
ّیه روشـن خواهد کرد  و اقـوال مامتیـان و قلنـدران احتمـااًل بعضـی مجهـوالت ما را دربارۀ مامتّیه و قلندر
و ایـن موکـول اسـت بـه آینـده، مگـر آنکـه تحقیقاتی در این باره شـده باشـد که نویسـندۀ حاضـر بی اطاع 

گر چنین باشد، بابت درازگویی در این نوشته باید از خوانندگان عذر خواست. باشد. ا




