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 کنم بهتقدیم میقدر و منزلت را بی این پژوهشِ

هایی که ذهن از من هستند؛ هستی عالمِ  هایِهستی ترینو منزلت پدر و مادرم که باقدر

 ؛ها خاموش استهای آننیکی آوردنِبیانناتوان و زبان از بهف آنها تصور لط

 شان شادی من.و شادی ی من استشان غصهنیز خواهران مهربانم که غصهو 
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 یاتکلّ

 ی تحقیقمسأله

گذاران این اندیشه، از جمله حمدون قصار )متوفی روی کار آمد. بنیان دوم قرن سوم یمالمتی در نیمه یاندیشه

ه.ق(، در پی قیامی علیه رسم و سیاق ریاکارانه و  265یا  264ه.ق( و ابوحفص حدّاد ) متوفّی به  241به 

ای که در هبود برای جامع طلبینگری و اصالحه نوعی روشنزاهدان زمان بودند. در واقع، این اندیش یمریدپرورانه

عصیانی بود علیه زاهدان ریایی زمان که هم در  در واقع،مطلق و نبود اخالص گرفتار شده بود؛ و  چیتظاهر و پو

چیزی اصیل و ناب از اسالم حقیقی باقی  ،دست کم ،داران نفوذ کرده بودند ومیان مردم و هم در بین حکومت

مبر اسالم و خلفای غسلوک خاص پیبعد از عصر شکوفای قرن اول هجری که همراه با  در واقع، نگذاشته بودند.

جو در عراق وران حقیقتراشدین بود امویان جانب دنیا و تعلقات آن را گرفتند و افراط را به نهایت رساندند. دیده

جویی کشی و تزهد و دنیاگریزی و ریاضتکم این نگاه زهد و رنجابل این جریان مبارزه کردند و کمو شام در مق

صوفیان باال گرفت و در بغداد و خراسان  مآبی و ریاکاریِ نمایی و مقدستدریج مؤمن به خراسان آمد؛ و به

توان میدیگر آنکه مخالفانی پیدا کرد؛ و این گونه بود که مالمتیون در خراسان )خاصه نیشابور( روی کار آمدند و 

با  :1286امیان بود )خالصی، گفت یکی از دالیل اصلی به وجود آمدن مالمتیه تظاهرات زاهدانه و رفتار خشن کر

 .(22-14صص  از تلخیص

مالمتی را ماجرای تئوفیلوس  یاندیشهدرباره ریشه و آبشخورهای آغازینِ مالمتیه باید گفت که بعضی زیربنای  

کردند( و ها عبادت میکردند و شبوزها، کارهایی خالف شرع و عرف می، ر«آمِد»و ماریا )کسانی که در شهر 

(. حکایت شیخ صنعان؛ و داستان 54: هماندانند )نان قدیم و بعضی عقالی مجانین میحکمای کلبی یو بعضی رفتار

دادن شیخ مرید را که از شدن مریدش و پندار او را زندیق می خواند و آشفتهشیخ ابوطاهر حرمی و مردی که در باز

ب ابوسعید ابوالخیر به خواجه حسن مؤدغوغای عوام و گفتار خواص اندیشه نباید به دل راه داد؛ و تعلیمات 
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گری ضان، جملگی حکایت از مشرب مالمتیخوردن بایزید بسطامی در ماه رم)پیشکار و خادمش(؛ و حکایت نان

ن اعمال و عبادات خود را مالمتیا (.66-45 با تلخیص از صص دارد )همان: تصوّف)نه به صورت مکتب و فرقه( در 

نمودند و به سته خود را در معرض سرزنش خلق میهای خود را بر مال؛ و پیونقصمعاصی و کردند و مخفی می

مندی خودشان از ها را موجب بهرهدانستند و این مالمتنمی ن مردم در باب خودشان را ارزشمندهیچ وجه سخ

  (.28: 1264دانستند )سهروردی، و نزدیکی بیشتر به ذات احدیت می معرفت الهی

یات عرفانی ما ریشه موارد مهم و ضروری آن، در دوران پس از قرن سوم در ادب تقریباًتمام مظاهر این اندیشه، یا  

ثیر این اندیشه، اشعار عرفانی قرن کاملِ تأ یاعرانه فراهم کرد. نمونههای شای گسترده برای تردستیدواند و عرصه

 این مکتب، حافظ شیرازی بود: مطرحِهشتم است که، به لحاظ برجستگی و شمول، یکی از شاعران 

 که در طریقت ما کافریست رنجیدن  وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم            

 (525: 1221)حافظ،                                                                                           

ز جمله خود گنجانده بودند که ا دواوینمالمتی را در  یدر همان دوران، شاعرانی بودند که بیشترِ مبانیِ اندیشه

این شاعران  : سلمان ساوجی، عماد فقیه، کمال خجندی بودند )در اینجا بحث بر سر اشعار مالمتی یا قلندریِآنان

نامیم(. برای نمونه، از دیوان شاعران گو و قلندرسخن میو، بر اساس همین اشعار، این سه شاعر را مالمتیاست 

 کنیم:اصول اساسی مالمتیان است، نقل میمبارزه با ریا و زهد ریایی، که از  یچند بیت درباره مورد بررسی

 زهد و تزویر نیست که بیشم سر                    اصحا ذکر خلوت به من    مکن ن

 (48: 1244)کمال خجندی،                                                                                                

 تقوی فکند بر سر آب        گرنه اخالص تو ورزد به ریا نزدیک است ینکه سجادهآ و       



4 

 

 

 (28: 1248)عماد فقیه،                                                                                     

 کندساقیا می کاین فضولی عقل سرکش می             توبه و زهد ریایی  نیست کار عاشقان        

 (144: 1226)سلمان ساوجی،                                                                                             

ای نیز در تفاوت نگاه شود و مقایسهی استخراج و شرح میمالمت یهای شعری متضمن اندیشهدر این پژوهش داده

گری افراطی مالمتی یشیوهجریان مالمتی صورت خواهد گرفت. البته نگاهی هم به  یشاعران مورد بحث در زمینه

 قلندری خواهیم داشت که این موضوع در شعر سلمان ساوجی نمودِ آشکارتری دارد: ییعنی اندیشه

 بگرفت مرا دامن رندی که مرو زاینجا               در رهگذر مسجد بر مصطبه بنشستم                         

 ترسا ین در میکدهام سلمامن یافته                 ویی در کوی مسلمانیجنقشی که تو می              

 (14: 1226)سلمان ساوجی،                                                                                              

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

نظر،  و، از اینصورت نگرفته است  مورد بحث مالمتیه در اشعار شاعران یاندیشه یکنون پژوهشی جامع دربارهتا

کنیم. بخش وسیعی از ادبیات ایران، مشخصمالمتی این شاعران را های نگرهبرای نخستین بار،  ،امید هست تا

شاعران نظرگیر  عارفان و صوفیان، هایِهنروریپردازی و این حوزه از ادبیات، مضمون درادبیات عرفانی است و 

 یها و پیشینهم از شاعرانِ عارف نیز با دیدگاههر کداگری است. است. یکی از این مضامین شایع، مضمون مالمتی

و  اند. شناختهای جدیدی به آن افزودهذر، مایهاند و، از این رهگرفته ایادبی خود به استقبال چنین اندیشه -علمی

پژوهش اندیشی از ضروریات این مالمتی یعرفانی در حوزه یهای تازهسازیین طرز فکرها و مضمونچن یمقایسه

های مالمتی سخن رفته است و هر محققی چند همچنین، در آثار علمی مختلف، به صورت پراکنده از اندیشه است.
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، تمام ممکن استشود تقریباً تا آنجا که اعتبار. در این تحقیق سعی میاصل را معتبر انگاشته و دیگر اصول را بی

 ذکر کنیم. اصول مالمتی را

 اهداف پژوهش

موضوع پژوهشی از اشعار عماد فقیه، های مربوط به اول، هدف طرح پژوهشی حاضر، استخراج دادهدر نگاه 

ی ها و مطابقهاین داده بعد، شناساندن، تحلیل و توصیف یدر مرحلهسپس  .کمال خجندی و سلمان ساوجی است

ژوهش، بررسی دقیق و مقصود از تصویر در این پ گونه این شاعران، منظور نظر است.تصویری اشعار مالمت

 بازسازی و شرح فضاهای تصویری و خیالی ابیات و تخصصی تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه نیست، بلکه تحلیل

که کدام یک از این دانستن این .ها تحت عنوانی خاص استو قرار دادن آن (و محتوایی )به صورت موضوعی

مالمتی دارد و دلیل آن چه می تواند باشد نیز در اولویت تحقیق است. در آخر،  یشاعران تعصب بیشتری بر اندیشه

پردازیم. همچنین، ارائه بحث مالمتی می یآور در زمینهاین شاعران نام های نویها و نگرشبه بیان و شرح رهیافت

مالمتی و قلندری و تبیین دقیق های ی توجه به اندیشهنگاه شاعران مورد پژوهش در زمینه یآمار و جداول و مقایسه

 این تحقیق است. یآن، از اهداف ویژه

 های پژوهشالسؤ

 نوع نگاه این سه شاعر به مالمتیه چگونه است؟ -1

 کدام یک از این شاعران برجستگی و وضوح بیشتری دارد؟ چرا؟شعر های مالمتی در اندیشه -2

 کنند؟استفاده می اسلوب تصویری خود معموالً از چه های مالمتیشاعر برای بیان اندیشه این سه -2
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 های پژوهشفرضیه

اند و هر یک، فراخور اصی به اندیشه های مالمتیه داشتهبه نظر می رسد هر کدام از این شاعران پایبندی خ -5

را ای مالمتی های از اندیشهجنبه خود، های درونیو نیازها و گرایش حال و موقعیت اجتماعی و جغرافیایی

 ای دیگر را کمتر غور و توغّل نموده است.برجسته کرده و جنبه

حتی  عماد فقیه کرمانی برجستگی بیشتری دارد. عماد با زبان شیوای خود،این اندیشه در اشعار تا حدودی،  -2

ر قلندریه در شعر او نشان فکّداند. وجود تشود و خود را گاهی قلندر میاز سیر اندیشگی مالمتی خارج می

شود. قلندریه یعنی یه در غایتش به قلندریه منتهی می؛ چراکه مالمتدارد انست شاعر با تفکر مالمتیمؤ از

 البته با نگرشی افراطی. ،مالمتیه یشدهی تشدیدهشیوه

جویی معمول بیان این اندیشه، آمدن از مسجد و مکتب به میخانه و رهاکردن نام و ننگ و عیبتصویر  -2

نشین ایستد و شروع به مالمت و نصیحت رند و خراباتای میعابد یا صوفی در گوشهمردم است. زاهد یا 

ای پناه ببرد و رنج مالمت را به دلیل کند که به گوشهکند. یا اینکه خودِ شاعر به خود توصیه میمی

فسق را به  داند و انواعِ عیب و گناه وبودن از خودبینی بپذیرد. گاهی حتی شاعر خود را ریاکار میبرحذر

 دهد.ود نسبت میخ

 پژوهش یپیشینه

اما تاکنون رویکردهای  ؛متی در شعر فارسی صورت گرفتهمال یاندیشه یهای ادبی درخوری در زمینهپژوهش

ی نزدیک به موضوع های انجام شدهعالوه بر این، در پژوهشمورد بحث مغفول مانده است.  مالمتی اشعار شاعرانِ

شعری در این عرصه های و نیز از نوآوری مقایسه شدهدرباره مالمتیه  دیدگاه شاعران به ندرت، نامه،این پایان

 در ادامه به برخی آثار نزدیک به پژوهش حاضر اشاره می شود:. صحبتی نشده است
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بر اساس  (1284) «های مالمتی در دیوان خاقانیبازتاب اندیشه»ای با عنوان نامهسیده مریم پورهاشمیان در پایان

مالمتی و قلندری و  یاصول مالمتی و قلندری ردّ پای این افکار را در دیوان وی جستجو کرده و بازتاب اندیشه

  شان داده و در آخر به این نتیجه رسیده است که خاقانی مالمتی و قلندری است.ها نعالقه و توجه خاقانی را به آن

بررسی عقاید مالمتیه در آثار منظوم قرن هشتم )شاعران: خواجو، »نام ای با نامهدر پایان نیز اسدی خانشان رقیه

های مالمتی در آثار شاعران قرن هشتم انداخته و ابیات نگاهی اجمالی به اندیشه (1284) «حافظ، عبید، اوحدی(

های شعری از دواوین شعرا اکتفا دی تحقیق، به یافتهبنی آماری در جمعو بدون هیچ گونه ارائهشاهد را نقل کرده 

در واقع، مبحث نویی در ، شرح ابیات در دستور کار محققین ارجمند بوده و دو تحقیق فوقنموده است. بنابراین در 

هر چند به صورت تشریحی و  –کنیم که در پژوهش حاضر کوشش میحال آنگشوده نشده است.  هااین پژوهش

ای داشته باشیم و آمار تصاویر موجود در ابیات اشارهبه  -و صور خیالی حات بیانیها و مصطلبیان واژه ساده و بدون

 های مالمتیه ارائه کنیم.ن مورد بحث به هر کدام از اندیشهدقیقی از تعلق خاطر شاعرا

)غزلیات های مالمتیه در شعر عرفانی مالمتیه و بازتاب اندیشه»عنوان  ای بانوچهر اکبری و علی نجفی در مقالهم

امان با ریا و تظاهر، اشعار ی بیاصل ستیز با کبر و عجب و مبارزه گرفتن دوکاربا به (1285) «عطار، عراقی و حافظ(

  اند.دن شاعران مورد نظر را نشان دادهبوی این سه شاعر را بررسی کرده و مالمتیهمالمتی

 (1221) «در اشعار موالنا زینی و حافظ شیرازی مالمتیه یبررسی سبکی اندیشه»ی احمد علی جعفری در مقاله

مشرب مالمتی  یکار نویی زده است و، عالوه بر شرح و استخراج اشعار مالمتی این دو شاعر، به مقایسه دست به

ی مالمتی را اندیشگانی این دو شاعر در حوزه های شعری، تقارنِ ورزیده است و با آوردن شاهد مثالان اهتمام آن

 ثر از حافظ دانسته است. ک مالمتی گویی موالنا زینی را متأداده و سبتوضیح 
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« های مالمتی و فتیانی سعدی در غزلیاتاندیشه»ای با عنوان در مقاله نیز احمدرضا کیخای فرزانه و علی وفایی

در این  .اندکردهین ها در غزلیات را تبیی سعدی و بازتاب این اندیشههای مالمتی و جوانمردانهاندیشه (1222)

به شماری از غزلیات سعدی، مقاله، با تکیه بر اصول عام مربوط به آیین مالمتیه و قلندریه در کتب معتبر و با استناد 

ها و اصطالحات ی آماری از برخی واژههای یادشده تشریح شده و آنگاه با ارائههای شاعر در باب آیینگاهدید

و مالمت در غزلیات شیخ اجل، مستنداتی برای صحت برداشت نگارنده بیان شده کلیدی مطرح در میان اهل فتوّت 

 است.

ی مالمتیه در هایی با تحقیقات سابق )که دربارهاین تحقیق از جنبه دکم سعی داردستی این جستار نگارندهاما، 

   از  مدتاً ذوقی،و ع در آثار علمی مختلف، به صورت پراکنده-1شعر نوشته شده است( تفاوت داشته باشد: 

اعتبار. در این های مالمتی سخن رفته است و هر محققی چند اصل را معتبر انگاشته و دیگر اصول را بیاندیشه

این سه   ی توجهمقایسه -2ذکر کنیم؛  شود تقریباً تا آنجا که ممکن است، تمام اصول مالمتی راتحقیق سعی می

 ی آمار.ارائه -4ای مالمتی و قلندری؛ های کلیشهشرح تصویرسازی -2شاعر به اصول مالمتی؛ 

 روش تحقیق

ی و روش کمّ ها،است. البته، بر اساس ماهیت داده تحلیلی و آماری -روش این پژوهش، روشی توصیفی 

 یها و تفهیم اندیشهتحقیق بر مطالعه و استخراج داده . از آن جا که چارچوب اینشده استکیفی نیز اتخاذ 

 را . به عبارت رساتر، ابتدا دیوان شاعرانگرفته استدر دستور کار قرار  وقروش ف ؛است بوده هامالمتیه در آن

شده های مالمتی )که از پیش، از کتب و مقاالت، تنظیم و استخراج و بر اساس اندیشه مورد مطالعه قرار دادیم

بندی هر شاخه از بندی یا طبقهسپس، به رده مالمتیه و قلندریه را معیّن نمودیم. یاندیشه های شعریِنمونه (بود
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تر ابیات، به توضیح ابیات مالمتی و برای فهم عمیق مالمتیه پرداختیم و شاهد شعری آن را نوشتیم. یاندیشه

    پژوهش پاسخ دادیم.و ارقام، به سواالت  ضمن استفاده از این آمار گیری نیزدرنتیجهو، قلندری دست زدیم 

 

 

 

 

 

 

           

 



 

 فصل دوم

 
 «مبانی نظری پژوهش»
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 مقدمه -1-5

آوردهای عملی و ها و رهبخش وسیعی از ادبیات ایران، ادبیات عرفانی است و در این حوزه از ادبیات، رهیافت

گری و قلندری و شاعران چشمگیر است. یکی از این مضامین شایع، مضمون مالمتینظری صوفیان، عارفان، و 

ادبی خود به استقبال این  -ی علمیها و پیشینهبا دیدگاه سخناشعار متعلق به آن است. هر کدام از شاعران عارف

نوعی اعتراض بود بر  تصوّف اند. شایان ذکر استهای جدیدی به آن افزودهاند و از این رهگذر، مایهها رفتهاندیشه

آلودی که فرمانروایان وقت در پیش گرفته بودند و این مقاومت منفی زهاد، حتی از عهد امویه شروع زندگی گناه

ی صوفیانه دچار تزلزل و انحطاط (. به مرور زمان، اندیشه12-1: 1246؛ و برتلس، 42:1282شده بود )زرین کوب،  

های خود در داشتن دادن تواناییدنبال نشان ریاییِ صدر اسالم خبری نبود. زاهدان بهشد و دیگر از آن اخالص و بی

ورزیدند. در واقع، وحدانیت و پرهیز از شرک که در دین کرامات بودند و دائماً به بیشتر شدن مریدان خود فخر می

زاهدنمایان به اغیار داشتند، دچار خدشه شده آید، با اهتمامی که اسالم و ادیان ابراهیمی از ضروریات به حساب می

ی خراسان ی دوم قرن سوم در ناحیهی مالمتی در نیمه(. از همین رو، اندیشه62-58: 1282بود )زرین کوب، 

ه.ق(، ابوحفص حداد )متوفی  241گذاران این اندیشه حمدون قصار )متوفی به )خاصه نیشابور( روی کار آمد. بنیان

ه.ق( بودند. پیروان این اندیشه )همچون ابوعبداهلل محمد بن  228.ق( و ابو عثمان حَیّری )متوفی به ه 265یا  264به 

و محفوظ بن محمود نیشابوری( در پی قیامی علیه رسم و سیاق  منازل نیشابوری، ابو محمد المرتعش، ابو علی ثقفی،

 زمان بودند. ی زاهدانِریاکارانه و مریدپرورانه

ای که در تظاهر و طلبی بود، به ویژه برای جامعهی مالمتی نوعی روشنگری و اصالحکه اندیشهکوتاه سخن این

ی تاریخ پیش که جریان مالمتی در رودخانهپوچی مطلق و نبود اخالص گرفتار شده بود. ازسوی دیگر، همچنان

ی ه این موضوع را با نام اندیشهی مالمتی پیدا شد کگری در اندیشهگری و اباحیرفت، به تدریج نوعی افراطیمی
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ها در کردند که کامالً منافی شرع و عرف زمانه بوده است. آنکارهایی می در واقع، ،شناسیم. قلندریانمی« قلندریه»

ی قلندری، یا دست کم موارد قید و بند به جا آوردن دقیق و کامل امور شرعی و واجبات نبودند. تمام مظاهر اندیشه

  ای گسترده برای در ادبیات عرفانی ما ریشه دواند و عرصه پنجمآن، در دوران پس از قرن مهم و ضروری 

توان گفت نخستین شاعری که به صورت متمرکز و همه جانبه در های شاعرانه فراهم کرد. به جرأت میتردستی

 کرد: توان مشاهدهت. این مدّعا را در ابیات زیر میی قلندری شعر سروده، سنایی اسزمینه

 ی نیستی نه هر کس بازدوین مهره      این اسب قلندری نه هر کس تازد                  

 مردی باید که جان برون اندازد                           چون جان بشود عشق ترا جان سازد

 (1122: 1255)سنایی،                                                                          

حافظ شیرازی و  توان در اشعار عرفانی قرن هشتم مشاهده نمودای را میی چنین اندیشهاز سوی دیگر، نمونه

 مشاهده می شود:. چنانکه یکی از شاعران مهم و برجسته در این زمینه است

 سالوس                        کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ یدلم ز صومعه بگرفت و خرقه

 رباب کجا؟ یچه نسبت است به رندی صالح و تقوی را                   سماع وعظ کجا نغمه

 (2: 1221حافظ، )                                                                        

ی مالمتی و قلندری را در آثار هنری عارفانی نیز بودند که بیشترِ مبانی اندیشه-ان شاعرعالوه بر وی، در همین زم 

کمال خجندی و عماد فقیه کرمانی است که همچون  ن ساوجی،عارفان، سلما-ی این شاعرخود گنجاندند. از جمله
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مالمتیه و قلندریه داشتند. برای ای به فخرالدین عراقی و...(، توجه ویژهجمع زیادی از شاعران سبک عراقی )حافظ، 

 سراید:گونه میمونه فخرالدین ابراهیم عراقی اینن

 ما دگر باره توبه بشکستیم                                            وز غم نام و ننگ وارستیم

                                                                                                              (1226 :125) 

 پرست افتادمی هر که را جام می به دست افتاد                                    رند و قلّاش و

 (112)همان:                                                                                                              

مالمتیه در سه شاعر مورد بحث قرن هشتم است. اما از آنجا که  یبررسی اندیشه ،اصلی این پژوهشمحور 

مالمتی در تاریخ است و شاعران مالمتی عموماً قلندری نیز هستند، به این  یی روند اندیشهقلندریه، به وضوح، ادامه

 یاول، به صورت ویژه، اندیشه یو، در درجهتری داشته باشد که پژوهش حاضر، نگاه کامل و جامعنتیجه رسیدیم 

بودن این ی شروع بحث و اثبات مدعای مالمتید. براکنتحلیل را قلندری  ی، اندیشهاختصارمالمتیه و بعد از آن، به 

 آوریم: شعری آنان می یشاعران، چند بیت را از منظومه

 ورد به کاشانه بر روی بتاب از ریا                              تکیه به میخانه بر گنج به ویرانه بر

 (16: 1248)عماد کرمانی،                                                                                                      

 تر ز ترک ریا طاعتی نیافتمقبول                  چندانکه باز جست در اعمال خود کمال

 (42: 1224)خجندی،                                                                                                       

 ساقیا می کاین فضولی عقل سرکش می کند             توبه و زهد ریایی نیست کار عاشقان
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 (144: 1226)سلمان ساوجی،                                                                                           

 تصوّف -1-1

 تصوّفواژه  -1-1-5

ه و تصوّفاست. از این رو که اعمال بزرگان م پیچیدگیواژه و مفهومی است که سرتاسر پر از ابهام و  تصوّف

بسیار امر پیچیده و دشواری  تصوّفبردن به ی شهودی و غیبی دارد و مسلماً پیحاالت درونی و بیرونی آنها جلوه

اند و به این دلیل که هر محققی، پرداخته تصوّف ییابی واژهن در منابع مختلف، هر یک به ریشهپژوهاتصوّف است.

 ی اسمی یا فعلیِ ، دشواریِ شناختِ یک بُن یا ریشهداشته تصوّف یی واژهی معنا و ریشهفاوت دربارهرأیی مت

 پر رمز و رازتر شده است.  ،تصوّفمشخص برای 

و این نام »نویسد: می ی قشیریهرسالهدر  ،صوفی و عارف معروف قرن پنجم هجری قمری ،ابوالقاسم قشیری 

ه خوانند و هر که تکلف کند تا بدین تصوّفو گروهی را م غلبه گرفته است بر این طایفه، گویند فالن صوفی است

گویند و این اسمی نیست که اندر زبان تازی او را باز توان یافت یا آن را اشتقاقی است؛ و  تصوّفرسد او را م

صوف  تصوّفهای دیگر، اما آنک گوید این از صوف است و ظاهرترین آن است که لقبی است چون لقب

« ص ندارندپوشیدن اختصاین روی بود ولیکن این قوم به صوفپوشیدن است، چنانکه تقمّص پیراهن پوشیدن، ا

ه رد مسجد رسول اهلل و اصحاب صفّ یرا به صفّه تصوّفو قشیری پس از آن، نسبت صوفی و  ؛(464-468: 1261)

    یف کرده و که در قرن پنجم هجری قمری تال المحجوبکشفهجویری در کتاب  (.426کند )همان: می

اند و کتب ساخته، و گروهی بسیار سخن گفتهدر تحقیق این اسم ان»نویسد: است، می تصوّف ترین کتابِقدیمی

اند که بدان صوفی خوانند ی صوف دارد، و گروهی گفتها از آن جهت صوفی خوانند که جامهاند که صوفی رگفته

مقتضی لغت  از این معانی اند که این اسم از صفا مشتق است اما بر به اصحاب صفه کنند، و گروهی گفتهی که تولّ




