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  مقدمه
  

< فتوت در لغت عرب صفيت است آه از آلمة 
گونه آه رجولت از  مشتق شده است مهان> فيت 

رجل و ابّوت از اب و اخّوت از اخ و امومت از 
فيت نيز در . اّم و انوثت از انثي و مانند آن

 جوان و آسي را گويند آه پاي لغت عرب، تازه
در دوران جواني هناده و روزگار خوش شباب را 

ها فتوت به ضم اول  در فرهنگ. آغاز آرده است
مردي و  جوان< و دوم و تشديد و فتح سوم را 

 به ٰفَتيو ) االرب منتهي(اند  معين آرده> مردمي
فتح اول و الف آوتاه در آخر، به معين جوان 

فيت به آسر اول . وي استمرد نيكوخ و جوان
جوانسال از هر چيز و فتاء بر وزن مساء 

  .مردي منودن است جواني و جوان شدن و جوان
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هاي ديگري نيز دارد از قبيل  اين لغت معين
فتيان به فتح اول و دوم به معين شب و روز، 

اي از جبيله و  و فتيان به آسر اول نام قبيله
ث ما بريون ها آه اآنون از موضوع حب مانند آن

  .است
به معين " در عصر جاهلي فتوت را جمازا

گرفتند  شجاعت و فيت را به معين شجاع مي
  : آه در شعر طرفة بن العبد آمده است  چنان

اذا القوم قالوا
 من فيت خلت انين

عنيت فلم اآسل
ومل اتبلد

  :و متمم بن نويره گفت 
اذا القـوم
قـالـوا مـن فيت 

ة ظ ل

فما آلـهم
يـدعـي ولكنـه

از آن پس فيت را  به  معين خبشنده به آار الفت
  :بردند، چنان آه در شعر حطيأه آمده است

و ذاك فتـي ان
صنيعة ف تأته

الـي مـالـه
ع في ش ب التأته

بدين ترتيب در عصر جاهلي دو معين جمازي براي 
شجاعت و سخاوت؛ و عرب : لفظ فيت پديد آمده 

تر و   را از متام صفات پسنديدهاين دو صفت
ها  وقيت لفظ فيت بر سر زبان. دانست تر مي ستوده

خواندند، >   فيت< افتاد و بسيار آسان را  
فيت < شاعران ممدوح خويش را براي مبالغه 

گفتند و نظاير چنني ترآييب در >  الفتيان 
عربي وجود داشت مانند اشجع الشجعان، اسخي 

  .TP١PTاه سخياء و نظاير آنالا
مشتقات گوناگون  آلمة فتوت  ده بار  در   

/ ١٢ (فَتٰي:  قرآن آرمي آمده است بدين شرح 

                                                 
ة از دكتـر مـصطفي      الفتـو   براي ديدن شـواهد ايـن تركيبـات رجـوع كنيـد بـه مقدمـه كتـاب                     ‐١

  .در اين مقدمه شعرهايي از الكامل نقل كرده استوي . جواد
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 َاْلِفتَيه) ١٨/١٣ (ِفْتَيه) ٣٦/ ١٢(َفَتيان ) ٦١
)  ١٢/٣٠ (فَتٰي) ٦١- ١٨/٥٩ (ِلَفتيه) ١٨/١٠(

  ) .٢٤/٣٣- ٤/٢٩ (َو َفَتياِتُكم) ١٢/٦٢ (ِلِفْتياِنِه
ات را آنيزان و ها َفَتٰي در تفسري اين آيت  

 را غالمان و ِفْتيان و َفَتيانپرستاران و 
 را جوان فَتٰيليكن . اند آارگزاران ترمجه آرده

 َفيتدر مورد اطالق (و جوان مرد و نيز شاگرد 
به يوشع بن نون خليفه و مصاحب حضرت موسي 

در مورد اصحاب (گفته و ِفْتَيه ) عليه السالم
. اند آردهمردان ترمجه  را نيز جوان) آهف

بنابراين در سراسر قرآن آرمي، جز در دو سه 
مردي در تفسري  مرد و جوان مورد، يادي از جوان

ها نيز يكي در مورد  لفظ فيت نشده است و آن
و ديگري در حق حضرت يوسف ) ع(حضرت ابراهيم 

  .و سومي دربارة اصحاب آهف است) ع(صديق 
در غزوة احد حضرت موالي متقيان علي بن   

چنان  السالم فيت خوانده شده و آن طالب عليه ابي
درفش را به علي سپرد ) ص(بود آه رسول اآرم 

و او با مجعي از ياران بزرگوار رسول روي به 
جنگ آوردند و چنني روايت شده است آه چون در 
روز احد آار جنگ باال گرفت و محله و آشتار 

در زير َعَلم انصار ) ص(شدت يافت رسول اآرم 
و علي را فرمود تا رايت اسالم را به نشست 

ها ندا  علي چنني آرد و در ميان صف. پيش بربد
و چندان دلريانه به > انا ابوالقصم < درداد 

مبارزه و مقاتله پرداخت آه در حق او گفته 
اين روايت را صاحب  . ال َفيت إّال َعِلّي: شد 

  .فردوس ااهدين در آتاب خويش آورده است
ال َسْيَف إّال مت دوم اين عبارت يعين ظاهرًا  قس  

 مدتي بعد به قسمت اول افزوده شده ُذواْلفقاِر
: سكتواري گفته است  عالءالدين علي دده. است
بعد ازآن،  هنگامي آه وصايت حضرت رسول < 
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و وراثت مششري معروف به ذوالفقار ) ص(اآرم 
السالم را مسلم شد، نيكان علويان  علي عليه

االذوالفقار را نيز بدان مجلة ال سيف 
ذوالفقار نام مششريي است آه مقوقس . افزودند

هديه آرده بود و در ) ص(آن را به رسول 
هايي  بعضي اخبار آمده است آه آن جزء غنيمت

بود آه از قلعة خيرب به چنگ مسلمانان 
TPافتاد

١
PT.  

هايي به منظور ختصيص بر  در عصر امويان اسم
هايي چون فيت  آيبآلمة فيت افزوده شد و تر
نيز اين آلمه . الندي و فيت الطعان پديد آمد

  و TP٢PT)فيت القبيله(را به قبيله افزودند 
افرادي با وصف فيت به صورت مضاف شهرت يافتند 
چون فيت العشريه ابوسليمان خالدبن وليد 
خمزومي، و فيت العرب عبدالعزيزبن زرارة آالبي 

د جهاد به آه در عصر يزيد بن معاويه به قص
روم رفت و در آجنا مبرد، و فيت قريش ابوعيسي 
بن مصعب بن زبري بن العوام، و فيت العسكر ابو 
عبدالّله حممدبن منصوربن زياد غّساني آاتب آه 

الرشيد  ديوان لشكريان را در ايام هارون
آرد و هارون وي را فيت العسكر لقب  اداره مي

 آه بعد الفتيان فضيل بن عياض، داد و نيز شيخ
 .در باب آار و آردار او سخين خواهيم داشت

اين گونه صفات چندان در لغت عرب رواج و 
خواستند ممدوح  فزوني يافت آه شاعران اگر مي

                                                 
 ٦٩: ةاالواخر   حماضرة االوائل و مسامر‐١

 ٨‐٧:  ة ها رجوع كنيد به مقدمه كتاب الفتو   براي ديدن شواهد اين گونه تركيب‐١

 ة كتاب الفتوتوان در مقدمه دكتر مصطفي جواد بر   بعضي از اين گونه شواهد را مي‐٢

  عنوان برهاين بر صحت اين قول استفاده كرده است هها ب ابن معمار يافت و او نيز از آن
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خود را به فتوت نسبت دهند ناگزير بودند به 
از . صورتي آلي اشاره آنند ها به متام آن صفت

اين روزگار به بعد ديگر معين حقيقي فيت 
آه _  شد و فقط مفهوم جمازي آن فراموش

در _ گونه پيوندي با سن و سال نداشت  هيچ
آـارآمد؛ و شواهد اين گونه استعمال نه 

TPها را در مشار آورد چندان است آه بتوان آن

١
PT.  

توان گفت آه در عصر اموي معين  طور خالصه مي به
هاي خمتلف مردانگي و  فتوت وسعت يافت و جنبه

 معاوية بن ابوسفيان در .مروت را شامل شد
فتوت آن است آه < :  تعريف فتوت گفته است

دست برادرت را بر مال خويش گشاده داري و 
خود طمع در مال وي نكين، و با او به انصاف 
رفتار آين و از او انصاف خنواهي، و خود پريو 
او باشي و پريوي از او چشم نداشته باشي و 

 نكين، و جفاي او را برتابي و خود بدو جفا
هاي  نيكويي اندك او را بسيار مشاري و نيكويي

TPخود را بدو اندك داني

٢
PT.< 

رآن اساسي اين گونه فتوت ايثار بود و آن 
خنستني عنصر فتوت صوفيان، يعين فتوتي است آه 

در . مورد نظر ماست و از آن سخن خواهيم گفت
صدر اسالم يكي از وظايفي آه زاهدان و 

شناختند رفنت به   راي خود ميمسلمانان راستني ب
جهاد و جنگيدن در مرزهاي اسالم بود و 
بسياري از صوفيان متقدم بارها به غزاي 

                                                 
  

  

  

  ٩: ة   به نقل مصطفي جواد در مقدمه كتاب الفتو٤/٣٦٨:   تلخيص معجم االلقاب ‐١
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آافران رفته و بعضي از آنان در اين راه به 
از آن پس صوفيان در . شهادت رسيده بودند

ها اقامت گزيدند و از جهاد اصغر به  خانقاه
. داختندجهاد اآرب يعين جهاد با نفس اماره پر

به مهني سبب فتوت، آه خنست مفهوم آن مرتادف با 
شجاعت و خبشندگي بود، تغيري معين داد و به 

هاي  ايثار، و برخاسنت از سرهواي نفس و هوس
. نفساني و ختلق به اخالق حسنه اطالق شد

هاي جوان  آه معروف آرخي در باب عالمت چنان
مردان را سه نشانه  جوان< : مردان گفته است 

داشِت پاداش  وفاي بي خالف و مدح بي چشم: است 
  >.و خبشيدن بي سؤال

براي فتوت نيز، مانند تصوف، تعريفي جامع 
گونه آه صوفيان  توان يافت، و مهان و مانع مني

اند و اگر  هريك تصوف را به نوعي تعريف آرده
توانيم  هاي صوفيان بنگرمي مي در آتاب

يم، در هاي بسيار متعدد از آن بياب تعريف
مورد فتوت نيز حال بدين منوال است و 

مردان و نويسندگان  صوفيان و جوان
هاي عوامانه  ها و حيت صاحبان داستان نامه فتوت

در تعريف آن اختالف دارند و هريك آن را به 
ابوبكر حممدبن . اند نوعي تعبري و تفسري آرده

اند بيش از متام  امحد شبهي آه در حق وي گفته
مرد بود، در باب فتوت  ان جوانمشايخ صوفي
فتوت نيكويي خلق و بذل معروف < : گفته است 

فتوت آوچك مشردن خويش : جعفر خلدي گفت> .است
ابوعبدالّله بن . و بزرگ داشنت مسلمانان است

فتوت : امحد مغربي آن را چنني تعريف آرد 
نيكويي ُخلق است با آسي آه بدو بغض داري و 

آه درنظر تو ناخوش خبشيدن مال است به آسي 
آيند است و رفتار نيكو است با آسي آه دل 

  .رمد تو از او مي
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شيخ ابوعبدالّله حممدبن ابي املكارم معروف 
  ً به ابن معمار حنبلي بغدادي، آه ظاهرا

ترين آتاب فتوتي آه در دست دارمي از  قدمي
اوست، در آتاب خويش موسوم به آتاب الفتوة 

سنت، اخباري در باب و اما در < : چنني گويد 
ها آن است  تر آن فتوت وارد شده است و گزيده

آن را از پدرش ) ع(آه حضرت امام جعفر صادق 
و سراجنام از جدش روايت آرده است و گويد 

مردان امت مرا ده  جوان: گفت) ص(رسول خدا 
ها  گفتند اي رسول خدا آن عالمت. عالمت است

 به راست گويي و وفاي: آدام است؟  فرمود
عهد و اداي امانت و ترك دروغ گويي و خبشودن 

گريي سائل و خبشيدن آنچه رسيده  بر يتيم و دست
است و بسياري احسان و خواندن مهمان و سر 

TPها حياست مهة آن

١
PT.<  

اين حديث از آن جهت نيز امهيت دارد آه 
راوي و ناقل آن مردي حنبلي است و گفتة او 

از . ديت داردبراي پريوان مذهب سنت نيز سن
در اين < : اند آه گفت  حسن بصري روايت آرده

:  َقْوُلُه َتعايل . آيت مفهوم فتوت مجع آمده است
إنَّ الّلَه َيأُمُر ِباْلَعْدِل واإلْحساِن َو ايتآيء ِذي 
اْلُقْربي َو َيْنهي َعن اْلَفْحشآء واُملْنَكِر واْلَبْغِي 

  >TP٢PT.َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذّآُروَن
ها و اظهارنظرها بيش از  گونه تعريف از اين

ها در  توان يافت آه ياد آردن متام آن آن مي
ها در آتاب  اغلب اين قول. اين مقدمه بگنجد

الفتوة الصوفيه از ابوعبدالرمحن سلمي 
نيشابوري و آتاب طبقات الصوفيه هم از او و 

                                                 
 ١٣٣‐١٣٢:  ة   كتاب الفتو‐١

 ٩٠/ ١٦:   قرآن كرمي ‐١
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در رسالة قشرييه از امام ابوالقاسم قشريي 
توانند بدين مآخذ   خواهندگان ميمندرج است و
ها چنني  اما از مطالعه متام آن. مراجعه آنند

شود آه فتوت از مهان آغاز آار به  مفهوم مي
TPصورت مذهيب از مذاهب تصوف درآمد

١
PT چنان آه ،
گفتند وي در  در هنگام توصيف صوفيان بزرگ مي

ميان صوفيان نيكوترين طريق فتوت را داشت؛ 
فتوتي آامل بود ؛ و مهچنان و يا وي داراي 

آه صوفيان براي خرقه و مرقع خود سند 
مردان نيز براي فتوت خويش و  دارند، جوان

آه سراويل يا تنبان يا آسوت (شعار آن 
اسنادي اجياد آردند و متام ) شود ناميده مي

حاآي از _ بدون استثنا _ اين سلسله سندها 
 آن بود آه فتوت و مبدأ عملي آن از سريت و

گرفته ) ع(طالب  رفتار حضرت امام علي بن ابي
  .شده است

حبث در باب مدارك علمي و معترب و قدمي فتوت 
را با آنچه در تفسريها آمده است پايان 

دهيم و به گفتگو در باب سري و حتول آن  مي
  :پردازمي  مي

االبرار اثر ابوالفضل  االسرار و عدة در آشف
  ٥٢٠سال تأليف شده در (رشيدالدين ميبدي 

َنْحُن : در تفسري اين آيت آرمي . )  ق . هـ 
َنُقّص َعَلْيَك َنَبأُهْم ِباْلَحِق إّنُهْم ِفْتَية اَمُنوا 

:  در نوبت ثاني آمده است ) ١٨/١٣ (ِبَربِِّهْم
إّنُهْم ِفْتَية َحَكَم الّلُه َلُهْم ِبالُفُتوِة حَني اَمُنوا 

ُهْم َرأُس  الُفُتوِة ِبال واِسَطٍة َآذِلَك قاَل َبْعُض

                                                 
اي اسـت     كنـد كـه علـم فتـوت شـعبه           لطاين تـصريح مـي     سـ  ةمنا    كاشفي نيز در آغاز فتوت      ‐٢

 .از علم تصوف
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TPاالميان

١
PT .  حكم آرد خداوند در حق : يعين

 هيچ  ايشان به فتوت، هنگامي آه ايشان بي
اند سِر  گفتهمياجني اميان آوردند، از آن روي 

النوبة < و در . مردي، اميان است جوان
اينت شرف < :  بدان افزايد >  الثالثه

ايت آه هن بزرگوار و آرامت متام و نواخت بي
العاملني بر اصحاب آهف هناد آه ايشان را  رب

 با ايشان إّنُهْم ِفْتَية :گفت . مردان خواند جوان
مهان آرامت آرد آه با خليل خويش ابراهيـم 

قالوا : آه او را جوان مـرد، خواند) ع(
 / ٢١( َسِمْعنا َفيت َيْذآـُُرُهم ُيقـاُل َلُه إبـْراهيم

و إذ قاَل ُموسي  :و يوشع بن نون را گفت ) ٦٠
ُتراِوُد  و يوسف صديق را گفت) ٦٠ / ١٨ (ِلَفتيه
 ) .٣٠ / ١٣ (َفتيها

مردان آن است آه  و سريت و طريقت جوان
مرد  يا علي جوان: گفت) ع(با علي ) ص(مصطفي 

گزار و رحيم  گوي بود؛ وفادار و امانت راست
نواز و  دار و پر عطا و مهمان دل، درويش

  .نيكوآار و شرمگني
مردان يوسف صديق  اند سرور مهة جوان و گفته
وي رسيد  السالم آه از برادران به بود عليه

گه چون بر  آنچه رسيد از انواع بليات، آن
َ  عَلْيُكُم ال: ايشان دست يافت گفت   َتْثريب

   ) .٩٢ / ١٢ (اْلَيْوَم
. نشسته بود) ص(و در خرب است آه رسول 

روي ) ص(سائلي برخاست و سؤال آرد، رسول 
مردي  با وي جوان: سوي ياران آرد و گفت

برخاست و رفت؛ چون باز آمد ) ع(علي . آنيد
. يك دينار داشت و پنج درم و يك قرص طعام

                                                 
 ٦٥٧ / ٥: االسرار    كشف‐١
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يا علي، اين چه حال است؟ : گفت) ص(رسول 
يا رسول الّله ، چون سائل سوال آرد بر : گفت

دمل بگذشت آه او را قرصي دهم؛ باز در دمل 
رم به وي دهم؛ باز به خاطرم آمد آه پنج د

)  ص(رسول . فراز آمد و بر دمل بگذشت نكنم
مرد نيست مگر  جوان> ال فيت اال علي<: گفت 
TPعلي

١
PT.  

در اين تفسري در جاهاي ديگر آه آلمة فيت 
. مردي نشده است آمده، ذآري از فتوت و جوان

االسرار نسبة  اما علت اين آه ميبدي در آشف
ز فيت و فتوت گفتگو آرده، تر ا با تفصيل بيش

مهانا مشرب تصوف اوست، آه بدين گونه 
گفتارها متمايل بوده؛ ورنه سخن شيخ 
ابوالفتوح رازي در تفسري خويش، در موقع حبث 

  :وي گويد . از مهني آيت، بسيار خمتصرتر است
مرداني بودند آه به خدا  ايشان جوان< 

جا گفتند آه اصل  اميان آوردند، از آن
اگر آن را آه از . ردي اميان به خداستم جوان

مردي رسد، آن  سر آفر اميان آرد او را جوان
آه در  را آه اميان آرد العن آفر الجرم چنان

TPاميان رجحان هست در فتوت

٢
PT آن رجحان دادند 

او را آه از مهة جهان نفي آردند و او را 
 ال سيف اال اثبات، برزبان جربئيل، آه

TPاال عليذوالفقار و ال فيت 

٣
PT.<  

دربارة فتوت در منابع معترب و عاملانة ديين 
توان يافت و  و مذهيب بيش  از اين گفتاري مني

                                                 
 ٦٦٩ ‐ ٦٦٨ / ٥:  االسرار    كشف‐١

 .به قياس تصحيح شد. و آن غلط واضح است_ فوت :    در اصل ‐٢

 ٣٩٥ / ٦:   تفسري ابوالفتوح ‐٣
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هر تفسريي را آه بنگرمي، آم و بيش مهني اندازه 
اند ؛ و  در باب فتوت حبث آرده) تر يا آم(

تر باشد حبث آن در اين باب  هرچه تفسري قدمي
ت مربوط به بنابراين اطالعا. تر است آوتاه

هاي صوفيان، و سپس در  فتوت را خنست در آتاب
اي آه با  هاي عوامانه ها و داستان نامه فتوت

هاي مثبت  شور و اشتياق و صميميت متام، جنبه
اما بيش . اند بايد يافت اين مسلك را ستوده

از آن آه در اين  باب به جستجو در مدارآي 
ر آه ياد شد بپردازمي، بايد گفت آه در شع

مردي مورد  فارسي جاي جاي به امجال متام جوان
  : ستايش گويندگان قرار گرفته است 

مردي از آارها هبرت است                جوان
  مردي از خوي پيغمرب است جوان

 )عنصري(

 مردي و راسيت پيشه آـن                            جوان
  مهـه نيكـويي انـدر انديشه آن

 )فردوسي(

گويندگان و نويسندگان صويف مشرب نيزگاه به 
  :ستايند مردي را مي مهني شيوه جوان

مـرد باشـي دو گييت تـو راست                جوان
  مرد راست دو گييت بود بر جوان

مرد اگر راست خواهي ويل است                جوان
  آـرم پيشه شاه مردان علي است

 )سعدي(

مانند . پردازند ن ميو گاه به تفسري آ
تفسريي آه شيخ ابوسعيد ابواخلري، براي آارگر 

مردي آرده و عطار آن را به نظم  محام از جوان
  :آورده است 

 بـوسعيـد مـهنـه در محـام بـود               
  قـائمش آافتـاد ، مردي خام بود

شـوخ شيخ آورد تا بـازوي او                
   آرد آن مجـله پيـش روي اومجـع
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شيخ را گفتا بگو اي پاك جـان               
  مردي چه باشد در جهان؟ تا جوان

شيخ گفتا شوخ پنهان آردن است               
  پيـش چشم خلـق نا آوردن است

ايـن جـوابـي بـود بـر بـاالي او               
   بـر پـاي اوقـامي افتـاد آن زمـان

چون به ناداني خويش اقرار آـرد               
TPشيخ خوش شد، قامي استغفار آرد

١
PT  

 
يكي ديگر از مدارك معترب و متقدم در باب 

نامه اثرعنصراملعايل  فتوت آتاب گرانقدر قابوس
آيكاووس بن اسكندربن قابوس است آه مؤلف 

آيني را در ) باب چهل و چهارم(آخرين باب آن 
جوان مردپيشگي پرداخته و به اشباع و تفصيل 

يك از  در آن سخن گفته است چنان آه هيچ
هاي چهل و چهارگانة آتاب بدان درازي  باب

نامه بارها به طبع رسيده  نيست و چون قابوس
نقل گفتار عنصراملعايل . و در دسرتس مهگان است

را در اين مقدمه روي نيست، ليكن تعريفي را 
  :آورمي   جوان مردي آرده است ميآه وي از

مردي سه چيز است  اند اصل جوان گفته.... < 
يكي آن آه هرچه گويي بكين و ديگر آن آه : 

خالف راسيت نگويي، سوم آن آه شكيب را آار 
بندي؛  زيرا آه هر صفيت آه تعلق دارد به 

  >P٢P.مردي به زير آن سه چيز است جوان
ز نكتة قابل مالحظه در اين باب ا

                                                 
ــ    بيــت‐١ ــه نق ــصري و فردوســي و ســعدي و عطــار ب ــول از عن ــاي منق ــال و حكــم ه ل از امث

  .است) جلد دوم(دهخدا 

 ٢٤٦:  قابوس نامه‐٢
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نامه آن است آه مؤلف براي هر طبقه از  قابوس
مردي قرار  مردمان شرايطي خاص براي جوان

مردي عياران و سپاهيان ديگر  جوان: داده است
صوفيان . مردي بازاريان ديگر است و جوان

براي احراز فتوت شرايطي غري از اين دو طبقه 
دارند و انبياء  عليهم السالم بيش از هر آس 

اند و فتوت  در فتوت پيش رفتهو هر طبقه 
مردي  ايشان برتر از مهه است و متامي جوان

  .ايشان راست
مردي و سپاهيان  براي مثال، در شرح جوان

  :گفته است 
مردي عياري آن بود آه او  بدان آه جوان<

يكي آن آه دلري : را از آن چندگونه هنر بود 
و مردانه و شكيبا بود به هر آاري و صادق 

دل بود و زيان آسي  پاك عورت و پاكالوعد و 
به سود خويش نكند و زيان خود از دوستان 
روا دارد و بر اسريان دست نكشد و اسريان و 
بيچارگان را ياري دهد و بد بدآنان از 
نيكان بازدارد، و راست شنود چنان آه راست 
گويد و داد از تن خود بدهد و بر آن سفره 

 بدي مكافات آه نان خورد بد نكند و نيكي را
. نكند و از زنان ننگ دارد و بال راحت بيند

چون نيك بنگري بازگشت اين مهه هنرها بدان 
TP.....سه چيز است آه ياد آردمي 

١
PT<.  

آيد  نامه چنني برمي از توضيحات صاحب قابوس
آه در عصر او و پيش از آن، فتوت به صورت 
دستورهاي عملي اخالقي در ميان طبقات 

عه راه يافته بود، و هريك از گوناگون جام
مرد باشد و  آوشيد در آار خود جوان آنان مي

                                                 
 ٢٤٧: نامه    قابوس‐١
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اصول فتوت را مراعات آند و به مهني سبب است 
آاران و  آه از يك سوي هپلوانان و ورزش

زورگران و سپاهيان و عياران خويشنت را 
خوانند ؛  و از سوي ديگر  مرد مي جوان
وران و بازاريان آداب و رسوم و  پيشه

مردي خاص خويش دارند  دستورهايي براي جوان
ها در مهني آتاب حاضر شرح  و بسياري از آن(

هايي  نامه داده شده و خواهيم ديد آه فتوت
شده  خمتصر براي يك صنف خاص نيز نوشته مي

نشينان هم در  و صوفيان و خانقاه.) است
مردي را مراعات  دستگاه خود راه و رسم جوان

 آه در رعايت آن آداب آنند و آن آس را مي
تر باشد در فتوت برتر از  آوشاتر و آامل

مشارند ؛  درصورتي آه در ظاهر،  ديگران مي
اين طبقات با يكديگر پيوستگي و مهانندي 
ندارند و زندگاني مادي و معنوي هريك از 

  .ها پايه و اساسي غري از طبقة ديگر دارد آن

در طول تاريخ نيز بارها اتفاق افتاده 
تر   آه آار فتوت يكي از اين طبقات بيشاست

وقيت : اند  باال گرفته و مردم بدان اقبال آرده
آمدند و قوتي  اي روي آار مي عياران در ناحيه

مردي و عياري و هپلواني و  گرفتند، جوان مي
ها  افتاد و داستان ها مي گري بر سر زبان سپاهي

چنان (آمد  از سريت و اخالق اين گروه پديد مي
هاي بسيار   در جوامع احلكايات عويف حكايتآه

) مردي يعقوب ليث نقل شده است از جوان
هنگامي آه جامعه ثبات و آرامش و امنيت 

وران  گران و پيشه يافت و وضع اقتصادي صنعت مي
هاي  رفت، آتاب و بازاريان رو به هببود مي

تر اين جنبه را مورد توجه  فتوت نيز بيش
ل نيز لنگرها و مراآز دادند و در عم قرار مي

وري و داد و  اجتماع آساني آه از طريق پيشه
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مرد  آردند و خود را جوان ستد امرار معاش مي
گرفت و آداب و تشريفات  خواندند رونق مي مي

شد و در مهان حال آه فتوت  جملسي فتوت رايج مي
عامة مردم به اقتضاي تغيري اوضاع سياسي و 

اي ديگر به  نهاقتصادي و اجتماعي هر روز گو
گرفت، فتوت صوفيان نيز با مهان عفت   خود مي

و ايثار و مكارم اخالق آه معهود آن است در 
  .يافت ميان اين گروه ادامه مي

دانيم، و در هر  آه مي چنان_ درعني حال 
مشرب و مكتب و مسلكي نيز ممكن است اين 

گروهي يا به قصد سوء _ جريان پيش آيد 
 و قبول عام اين آيني، استفاده از حسن شهرت

و يا به علت جلب شدن به ظاهر آن، فتوت را 
مرد  بستند و خويشنت را جوان بر خود مي

خواندند بي آن آه در اين راه سلوآي آرده  مي
و براي ختّلق بدين اخالق رجني بر خود هناده 

  .باشند
داران هلو و  گروهي از طالبان دنيا و دوست
به فتوت روي لعب و خواستاران لذت و عيش 

آوردند و جنبة دلريي و شجاعت آن را  آه  مي
خنست براي مقابله با دمشنان دين و ملت مورد 

گرفت به جلدي و گربزي و  استفاده قرار مي
مهان راه و رمسي آه آم و بيش اآنون نيز در 

در اين . ها رايج است بدل آردند مشدي بني داش
و گساري و تفريح و لذت و موسيقي  فتوت، مي

آواز و باالچاقي آردن و زورمندي منودن از 
مردان  صفات بارز بود و البته اين گونه جوان

طليب را با بعضي صفات اصلي فتوت چون  لذت
درست قويل و وفاي به عهد و بزرگواري و 

  .خبشندگي مجع آرده بودند
اميه يعين در ثلث اول قرن  در اواخر عصر بين

 از مردم آه اي دوم هجري در شام و عراق طبقه
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گساري  شدند براي تفريح و مي فتيان خوانده مي
آمدند و داشنت ساز و  و آواز خواندن فراهم مي

آواز و غنا و طرب از شرايط بارز ايشان 
در آن هنگام خالدبن عبدالّله قسري آه . بود

ها را  امري عراق بود انعقاد اين گونه جملس
 از منع آرد و تنها شخصي به نام حنني حريي را

اين فرمان مستثين داشت به شرط آن آه در بزم 
  .جويان را راه ندهد خردان و ستيزه خود بي

در اخبار مهني حنني آمده است آه وي در پي 
مردان  آسب روزي از حريه به محص رفت و از جوان

بدو گفتند آه آنان . آن ناحيت نشان گرفت
وي به يكي . آيند ها فراهم مي گاه در محام صبح

ها رفت و گروهي از آنان را  در  رمابهاز گ
آجنا بيافت و با ايشان گفتگو آرد و گفت آه 

مردان از  در اين شهر، غريب است؛ آنگاه جوان
گرمابه بريون آمدند و او نيز با ايشان 
بيامد و مهگي به منزل يكي از آن گروه رفتند 
و چون بنشستند، غذا و شراب آوردند و 

 حنني پيشنهاد آرد خوردند و نوشيدند؛ آنگاه
آه آوازي براي ايشان خبواند و آنان با شوق 
و رغبت پذيرفتند و از ايشان عودي خواست، 
عود را حاضر آوردند، آن را بگرفت و بنواخت 
و آهنگي از يكي از خوانندگان معروف را 

  .خبواند، ليكن آنان را پسند نيفتاد
گويند حنني در آغاز آار خويش براي 

مردان  توانگران آوفه و جوانمردان و  جوان
  .برد طلب حريه گل مي عشرت

از مهني روزگار بود آه آيني فتوت با عياري 
آميخته شد و راه و رسم و آداب و ترتيب و 

مردان  جوان. حيت زباني خاص براي آن پديد آمد
در لباس ) هاي امروزي ها و جاهل مشدي مثل داش(

ا پوشيدن روشي خاص داشتند و موي سر خود ر
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زدند و بر سر گور ابواهلندي غالب بن  روغن مي
عبدالقدوس خنستني شاعري آه در اسالم مخريه 

رفتند  پرداخت مي ساخت و به وصف مي در شعر مي
اي نيز بر گور وي  خوردند و پياله و شراب مي

  .رخيتند مي
در آغاز قرن سوم اين گونه فتوت آامًال نضج 

شد و هاي آن مستحكم  و قوام يافت و پايه
آداب و رسوم آن چندان استقرار يافت آه 

ابوالفاتك بن عبدالّله . قاضي نيز يافتند
> قاضي الفتيان<ديلمي در اين عصر ملقب به 

بود و حممدبن جنار بغدادي در تاريخ بغداد از 
او ياد آرده و گفته است آه وي در بغداد 

مردان  نزديك باب الكرخ سكونت داشت و جوان
شدند و او آداب فتوت را بر  نزد او مجع مي
آنگاه عبارتي نيز در باب . آرد ايشان امال مي

ها ناگزير  مرد از داشنت آن شرايطي آه جوان
است از او نقل و تصريح آرده است آه وي 

TPفصويل در آداب فتوت پرداخته است

١
PT.  

از اين پس رفته رفته فتوت در شعر و ادب 
دند يا نيز راه يافت و شاعران به فتوت گروي

فتيان شعر گفتند و در آتاب معروف اغاني 
اخبار بعضي از ايشان آمده است مانند علي 
بن جهم شاعر معروف آه به گفتة ابوالفرج وي 

مردان بغداد آميزش و  با مجاعيت از جوان
معاشرت داشت و چون از زندان آزاد شد و از 
تبعيد بازگشت جملس طربي در خانة يكي از 

م داشت برپا آردند و علي آنان آه مفضل نا
بن جهم در شعر خويش به تفصيل آن جملس را 

ها و  وي در اين شعر طرب خانه. وصف آرده است

                                                 
 ة  به نقل دكتر مصطفي جواد در كتاب الفتو٢٩٧ / ٤:   تلخيص معجم االلقاب ‐١
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ها و وجود زنان زيبا را در  آداب و ترتيب آن
آند و در شعر او به وجود پسران  آن وصف مي

  .نوجوان زيبا روي نيز اشارت رفته است

صائر بنا به گفتة ابوحيان توحيدي در الب
مردان در قرن سوم هجري در  و الذخائر، جوان

ور شده بودند و از  فساد و رذائل اخالقي غوطه
روي _ بازي  جنس حيت هم_ هيچ منكري 

گردانيدند و وقيت آسي از قاضي فتيان در  مني
باب لواط سؤال آرده بود آه آيا آن را نيز 

توان در رديف زنا يا نوعي از آن به حساب  مي
ن قاضي در گفتار خويش آن آار را آورد؟ و آ

مشارد و به گوينده اعرتاض  برتر از زنا مي
  !آند آه چرا آن دو را برابر هناده است مي

اند آه در مهني عصر فتح بن خاقان وزير  گفته
معروف متوآل خليفة عباسي به غالمي از 

ورزيد و  خليفه، شاهك نام، عشق مي
تا  وسيلة آوشيد  ابوعبدالّله بن محدون ندمي مي

ها را  ارتباط بني آن دو را فراهم آند و آن
اين خرب به گوش متوآل . به يكديگر برساند

تو را برآشيدم <: رسيد و ابن محدون را گفت 
صحبت من  و به خود نزديك آردم تا ندمي و هم

> .باشي نه آن آه براي غالمان من قوادي آين
ابن محدون قضيه را انكار آرد و سوگند به 

 خورد و سپس آار از پرده بريون افتاد و دروغ
بر اثر آن سوگند، طالق زنان و آزاد آردن 
بردگانش بر وي واجب شد و نيز سي بار حج بر 

. رفت عهدة وي ماند و او هر سال به حج مي
گاه متوآل او را به تكريت تبعيد آرد و  آن

غالمي زرافه نام را بفرمود تا يكي از 
غالم چنني آرد و . دهاي ابن محدون را برب گوش
امرياملؤمنني گفته است با تو : گاه بدو گفت  آن

مردان با  مهان رفتاري را آردم آه جوان
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  .آنند يكديگر مي
صورتي ديگر در آتاب الديارات   اين خرب به

شابشيت آمده و ياقوت آن را در معجم االدباي 
الدولة  ياقوت از قول امني. خود نقل آرده است

گويند آه متوآل بر راه <: د نويس افطسي مي
TPرفت ابونواس مي

١
PT و روزي غالمي سخت زيبا به 

جملس او درآمد، ابوعبدالّله بن محدون خريه در 
متوآل وي را گفت . وي نگريست و شيفتگي منود

مردي آه به  مردان دربارة جوان حكم جوان: 
مردي ديگر تعرض آند چيست؟ ابن  غالم جوان
گاه متوآل او را  آن. شبريدن گو: محدون گفت 

ما نيز دربارة تو به مهني صورت حكم : گفت 
اين > .آنيم و گوش وي را بريدن فرمود مي

هاي ديگر، ازمجله در نثرالدر  داستان در آتاب
  .از منصور آبي نيز نقل شده است

در اين روزگار انتشار فتوت در بني مردم 
. نيز بسيار وسعت يافت و مذهب خمتار عصر شد

مردان مشهور اين روزگار يكي اسحاق  واناز ج
بن خلف معروف به ابن طبيب حنفي هبراني است 

رفت و با عياران وشاطران  آه به راه فتوت مي
رفت و به  آميزش داشت و با سگ به شكار مي

وقيت به اهتام . آرد ها مي طنبورنوازان خبشش
ارتكاب جناييت گرفتار آمد و به زندان افتاد 

اند   سرودن شعر پرداخت و گفتهو در زندان به
وي تا روز مرگ . خواند شعر را بسيار نيكو مي

بر راه فتوت رفت و به طنبور نواخنت خويش 
 هجري در عصر ٢٣٠ادامه داد تا به سال 

  .الواثق بالّله مبرد
هاي  از اين گونه شواهد و امثال در آتاب

                                                 
 .رويان بود داري ساده  جنس و دوست   ابونواس متهم به متايل به هم‐١
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ادب و بالغت عرب بسيار توان يافت، چنان آه 
بوعتبه امحدبن فرج آندي محصي به اند ا نوشته
مردان   در سوق الرسنت با مجعي از جوان٢١٩سال 

گساري نشسته بود و چون شراب آم آمد  به مي
TPدردي شراب را با ريش خود صاف آرد

١
PT.  

از جمموعة اين قراين و مدارك چنان 
مرد اين روزگار شاطر و  آيد آه جوان برمي

خود را عيار نيز بود و شاطران و عياران 
خواندند و آنان به گروه  مي>  مردان جوان<

  .صعاليك در عصر جاهلي شباهت بسيار دارند
هاي فيت و فتوت  در قرن چهارم هجري لفظ

آامًال  با شاطر و عيار و شطارت و عياري 
آه مسعودي در اواسط اين  مرتادف شد،  چنان

قرن در ضمن ياد آردن شاهان چني از مردي 
از خاندان <آند آه   ميشورشي و ياغي ياد

وي شريري . شاهي نبود و يانشو نام داشت
جو بود و مردم بدنام و شرور به دور وي  فتنه

مجع شدند و شاه و اهل تدبري از آار وي غافل 
ماندند آه شهرت چندان نداشت و قابل اعتنا 

تدريج آارش باال گرفت و شهرتش  به. نبود
بسيار افزايش يافت و غرورش بيفزود و شوآتش 

هاي دور رو به جانب  مردم شرور از مسافت. شد
وي آوردند و سپاهش بزرگ شد و از حمل خود 
حرآت آرد و در شهرها به تاخت و تاز و 

TP.....چپاول پرداخت 

٢
PT < مسعودي اين شخص را

                                                 
ــدادي  ‐١ ــب بغ ــداد از خطي ــاريخ بغ ــواد در   ٣٤١‐٣٣٩ / ٤:   ت ــصطفي ج ــر م ــل دكت ــه نق   ب

خـورده     در بـدايع الوقـايع نيـز حكـاييت هـست كـه در آن خطـييب سـال                   . ة كتاب الفتـو   ةممقد

  .٥٧٩ / ١: بدايع الوقايع : رك . كند  ميشراب را با ريش خود صاف

 ١٣٥:  ابوالقاسم پاينده ةمجالذهب، تر   مروج ‐١
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و آان شريرًا يطلب <: آند  چنني وصف مي
  .> الفتوة

را > فتوت<زنان نيز  از آن پس دزدان و راه
ي براي توجيه دزدي و غارت خويش فرا راه

اند آه ابونصر  بعضي مورخان گفته. منودند
فارابي فيلسوف معروف قرن چهارم هجري از 

رفت آه مجاعيت از دزدان او  دمشق به عسقالن مي
. تر بگوييم تعقيب آردند را غافلگري يا درست

. ناميدند مي> فتيان<اين دزدان خويشنت را 
آنچه از چارپاي و  : ابونصر ايشان را گفت

سالح و جامه با من است بگرييد و مرا راه 
آنان اين پيشنهاد را قبول . دهيد تا بروم

ابونصر . نكردند و آمادة آشنت وي شدند
ناگزير به جنگ با ايشان پرداخت و او و 

اين حادثه چندان در . آسانش مجلگي آشته شدند
امريان شام اثر آرد و دل ايشان را به درد 

مرد يا   د آه به تعقيب جدي دزدان جوانآور
مردان دزد مهت گماشتند و مهگي آنان را  جوان

دستگري آردند و نزديك قرب فارابي ايشان را 
هاي عجيب از  قاضي تنوخي قصه. به دار آوخيتند

الفرج ”: اين گونه راهزنان در آتاب خويش
نقل آرده و ابن جوزي بعضي از “ بعدالشده

. االذآياء خود آورده استها را در آتاب  آن
اينان ذوق سرشار ادبي و ظرافيت به آمال 

  .داشتند

مردان راه  گويند روزي دزدي از گروه جوان
بر صاحب بستاني گرفت و بدو امر آرد 

ميان ايشان . هاي خود را بريون آورد لباس
: گفتگو آغاز شد و صاحب بستان به دزد گفت 

باغ خويش آنم آه وقيت به  براي تو قسم ياد مي
رسيدم لباس خود را بريون آورم و آن را به 

اند از  نه، روايت آرده: دزد گفت . تو دهم
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قسمي آه براي : امام مالك بن انس آه گفت 
بستاني بدو ! آور نيست دزدان خوردند الزام

به خدا سوگند آه در آن صورت لباس : گفت 
خود را به طيب خاطر و از روي ميل به تو 

زد خليت به انديشه فرو رفت، سپس د. خواهم داد
داني به  مي: سر برداشت و به مالك باغ گفت 

انديشم؟ متام آار دزدان را از دوران  چه مي
تاآنون در نظر آوردم، و هيچ ) ص(رسول خدا 

دزدي نيافتم آه معاملة نسيه آرده باشد و 
من اآراه دارم از آن آه بدعيت در اسالم 

هر آس  آه تا بگذارم آه گناه آن و  گناه 
. روز قيامت چنان آاري آند بر گردن من افتد

آيا : بستاني بدو گفت. لباست را بريون آر
. سازي آين و عورت مرا آشكار مي مرا عريان مي

دزد گفت بر تو باآي نيست چه از مالك بن 
اگر مردي : اند آه گفت  انس روايت آرده

صاحب باغ . عريان غسل آند، اشكايل ندارد
دم به من برخواهند خورد و عورت مرا مر: گفت

اگر مردم در اين :  دزد گفت. خواهند ديد
آردند من آي به تو دست  راه رفت و آمد مي

تو را مردي : يافتم؟ بستاني بدو گفت  مي
بگذار به باغ خويش . بينم ظريف و با ذوق مي

. روم و لباس خود را بريون آرم و به تو دهم
 آه چهار تن از خيال داري! هرگز: دزد گفت 

بندگان خويش را  با خود بياوري تا مرا 
بگريند و نزد وايل برند تا مرا زنداني آند و 
پوست مرا  بدرد و پامي را در قيد و بند 
بگذارد؟ جامة خود را بريون آر، و او را  خلت 

  .آرد و برفت

در عصر سلطنت آل بويه در عراق، 
وافق هاي خمالف و م مردان و عياران دسته جوان

يكديگر تشكيل دادند و تعصب مذهيب نيز بر 
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ابن اثري در . عصبيت مسلكي ايشان افزوده گشت
در اين سال در :  نويسد ٣٦١حوادث سال 
دسته  اي بزرگ افتاد و مردم دسته بغداد فتنه

شدند و عياران پديد آمدند و فساد را 
و در ميان ايشان .... آشكارا آردند 

تشكيل > فتيان<و > نبويه<هايي به نام  گروه
شد و سنيان و شيعيان و عياران درهم 

ها به تاراج رفت و مردم آشته  افتادند و مال
ها بسوخت و ازمجله حملة آرخ  شدند و خانه

بغداد آه مسكن شيعي مذهبان و جايگاه 
بازرگانان بود آتش گرفت و بدين سبب دمشين بني 
نقيب ابوامحد موسوي فرزند شريف رضي و 

 شريازي وزير باال گرفت و در اين ابوالفضل
فتنه گروهي از سران عياران سلطه و 
فرمانروايي در بغداد را ميان خود قسمت 

  .آردند

سلطان روم به ُرها .  ق .  هـ  ٣٦١در سال 
و اطراف آن محله برد و تا نصيبني رسيد و 
شهرهاي مسلمانان را خراب آرد و آتش زد و 

 نيز چنني اسري بسيار گرفت و در ديار بكر
درنتيجه گروهي از ساآنان اين شهرها . آرد

به بغداد آمدند تا مسلمانان را به جنگ با 
رفتند  آنان در مسجدها مي. روميان برانگيزند

و آنچه روميان با ايشان آرده بودند شرح 
دادند و از قتل و غارت و اسري گرفنت و آشنت  مي

گفتند و  ها مي و سوخنت و آندن ايشان داستان
مسلمانان را از گشوده شدن راه محلة روميان 

گفتند روميان در  ترسانيدند و مي بديشان مي
اند و اآنون مانعي هم  شهرهاي اسالم طمع آرده
  .در سر راه ايشان نيست

ها گروهي انبوه  در نتيجة اين گونه تبليغ
خوانان و دادخواهان  از مردم بغداد با فرياد
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لّله  الطائع_ يار شدند و روي به قصر خليفه 
آوردند و قصد محله و هجوم بدان آردند و _ 

. هاي آن را از جاي بكندند بعضي از پنجره
پاسبانان مردم را از ورود به مسكن خليفه 

. باز داشتند و درهاي داراخلالفه را ببستند
گاه مردم زبان بگشودند و سخنان قبيح در  آن

حق خليفه بگفتند و او را به ناتواني و 
هايي آه خداوند بر  از اداي تكليفعجز، 

در . پيشوايان واجب آرده است، نسبت دادند
اين روزگار عزالدوله خبتيار پسر معزالدولة 
ديلمي بر عراق و بعضي شهرهاي ايران حكومت 

وي چنني فرا منوده بود آه به شكار . آرد مي
رود و قصد وي جنگ با مردي به نام عمران  مي

ري آغاز هناده و در گ بن شاهني بود آه ياغي
اي از مردم  عده. راند واسط خودسرانه حكم مي

سرشناس بغداد نزد عزالدوله رفتند و از آن 
آه وي به شكار رفته يا آهنگ جنگ با عمران 
بن شاهني، آه مسلمان و اهل قبله است، آرده 
و جهاد با روميان و بازداشنت ايشان را از 

 است محله به شهرهاي مسلمانان فرو گذاشته
بدو اعرتاض آردند عزالدوله بديشان وعده داد 

ليكن . آه خويشنت را براي جهاد آماده سازد
وي عاجزتر از آن بود آه بتواند به وعدة 

  .خويش وفا آند

هاي  درنتيجه بسياري از مردم با سالح
گوناگون چون مششري و نيزه و تري و آمان مسلح 

ي شدند و آار شورش و آشوب باال گرفت تا جاي
آه وايل بغداد سبكتكني ترآي از ضبط ايشان 

ها  عاجز آمد و آتش فتنه افروخته شد و مال
. به تاراج رفت و بغداد به خرابي گراييد
:  ابوحيان توحيدي در باب اين فتنه گويد 

هرچه در آن اتفاق افتاد عجيب و بديع و <
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ها به دست عياران  متام آن آتش. زشت بود
ين سران ايشان ابن تر افروخته شد و معروف

آربويه و ابوالدود و ابوالذباب و اسودالزبد 
قتل و . و ابواالرضه و ابوالنوايح بودند

سوزي بدان جاي رسيد آه آب از  غارت و آتش
. نرسيد_ يعين به آرخ بغداد _ دجله به ما 

از عجايب روزگار يكي اين است آه اين 
اي بود آه بر سر پل زبد  اسودالزبد برده

چيد و  اشت و هستـة خرما از زمني برميمسكن د
جاي  از آساني آه براي تفريح و عيش بدان

طلبيد و خود را بدان  اي غذا مي آمدند لقمه مي
اي  آرد و بدن وي عريان بود و جز خرقه سري مي

صد پاره برتن نداشت و هيچ آس بدو اعتنايي 
روزگاري بر . گرفت آرد و او را به چيزي مني مني

ذشت، چون آتش فتنه روشن شد و اين وضع بگ
آار هرج و مرج باال گرفت و اسود ديد آساني 

ترند مششريي برگرفته و آن را  آه از او ناتوان
اند، او نيز مششريي به دست آورد  به آار داشته

و آن را  تيز آرد و به قتل و غارت و خلت 
آردن مردم پرداخت و از او شيطاني در صورت 

 اين حال وي زيباروي و با. دميان پديد آمد آ
سخن بود و اندامي نيكو داشت و عشق  خوش
ورزيدند و روزگار  ورزيد و بدو عشق مي مي

مهچنان در آار پديد آوردن عجايب و غرايب 
وقيت اسود پيشوا شد و گروهي مردان . بود

برداري او را گردن هنادند، دست به بذل  فرمان
 را  هاي فرمانروايي خويش و خبشش گشود و پايه

استحكام خبشيد و با آن آه بسيار شرير و 
پروا و بدآار بود و از هيچ  خونريز و بي
گردانيد خلقي نيكو داشت چنان  منكري روي مني

فروشان آنيزي زيباروي  آه در موصل از برده
را به هزار دينار خبريد و چون خواست از وي 
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: اسود بدو گفت . آام گريد، زن بدو دست نداد
داري؟ گفت راه و روش تو در  ش منيچرا مرا خو

نظر من ناخوش آيند است و تو را دوست 
خواهد ؟  پس چه دلت مي: اسود گفت . دارم مني

اسود . اين آه مرا بفروشي: آنيزك جواب داد 
يا هبرت از آن، تو را آزاد آنم و : بدو گفت 

. نيكوست: هزار دينارت ببخشم؟ زن گفت 
ن الدقاق نزديك گاه وي را به حمضر قاضي اب آن

مسجد ابن رغبان برد و آزاد آرد و هزار 
مردي و  دينارش داد و مردم از مهت و جوان

شكيبايي او در برابر سخنان سرد آنيزك و 
نيكويي آردن در برابر بدرفتاري وي غرق 
شگفيت شدند؛ زيرا اگر آنيز را به قتل نيز 

انگيز نبود و بسيار  رسانيد، چندان شگفت مي
رابر چنان رفتاري چنني آاري آرده آسان در ب

  .بودند

هاي  اگر چه ابن اثري پديد آمدن فرقه
هاي خمتلف عياران را  گوناگون مذهيب و گروه

هاي آن معريف  ها و آشوب  و فتنه٣٦١زادة سال 
ها و  آند، ليكن درحقيقت اين دو دستگي مي

اختالفات مانند آتش زير خاآسرت، به حيات 
اد، اما حميط اجتماعي و د هناني خود ادامه مي

وضع جامعه اقتضاي آن نداشت آه اين آتش 
هاي آن باال گريد و چون  برافروزد و شعله

اوضاع و احوال براي رشد و عرض وجود اين 
ها مساعد گرديد، آنان نيز نريو گرفتند  دسته

  .و آار خويش را آشكار آردند

ها آه ابن اثري  هاي فتّوت منحصر بدان فرقه
د نيست و عالوه بر نبويه آه وي نام آن ياد مي

و ازمجله آتاب _ برده است در مدارك ديگر 
هايي  نام گروه_ الفتوة  ابن معمار حنبلي 

ديگر مانند رهاصيه و شحينيه و خليليه و 
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TPمولديه برده شده است

١
PT.  

در اواسط قرن چهارم هجري عياران و فتيان 
آوشيدند تا راه و رسم و مسلك خويش را به 

گاهي ديين متكي سازند و فتوت را  بر  كيهت
اصلي ديين نسبت دهند، خواه اين ِاسناد درست 
. باشد و خواه مورد ترديد گروهي قرار گريد

مهني امر نفاق و شقاق را در بني بيوت و قبايل 
مردان برانگيخت و خطري بزرگ  و احزاب جوان

براي جامعة اسالمي پيش آورد؛ چه فتيان به 
لمه و يگانگي وسعي براي رسيدن جاي احتاد آ

به هديف واحد، و آوشش براي سرآوب آردن 
ها منقسم شدند  ها و گروه دمشنان دين، به فرقه

و بر اثر تعصب وابستگي به گروه خويش، قتل 
و غارت و زدن و آشنت را آغاز هنادند و اين 
آار را به نام پيش بردن طريقة خويش و پريوز 

. دادند ن اجنام ميچشما شدن بر حريفان و هم
اين فتنه و آشوب خطري بزرگ را براي دولت 
عباسي و پادشاهان آل بويه آه در آن عصر بر 

و دستگاه . آردند پيش آورد بغداد حكومت مي
حكومت تصميم به مقاومت در برابر آن و طرد 
عوامل فساد و انكار رفتار و آردار و نقض 

  .دعاوي ايشان گرفت
دان و عياران، آه مر از اين مبارزة جوان

اينك دين را نيز چون زرهي بر باالي دوش 
خويش آراسته بودند، با دولت و قدرت حاآمة 

هايي  هاي تاريخ جز اشارت آن عصر، در آتاب
صورت استطراد و مجلة معرتضه ، چيزي  خمتصر و به

بر جاي منانده است و خمصوصًا از وقيت آه فتوت 
ران و سيماي عياري و شاطري يافت، يا شاط

                                                 
  ١٤٦: ة   كتاب الفتو‐١
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و  نتيجة _ مرد خواندند  عياران خود را جوان
. شود تر مي ها آم اين اشارت_ هر دو يكي است 

هايي آه بر مستكفي،  خليفة   مثًال از عيب
گرفتند يكي اين بود آه سخن گفنت او  عباسي مي

مانست و قبل از رسيدن به خالفت  به عياران مي
 و باز بود و با آمان گروهه ترياندازي پرنده
آرد و براي هلو و لعب و گشت و  گريي مي نشانه

رفت، و اين آارها جزء  ها مي گذار به بستان
  .مردان آن عصر بوده است هاي جوان عادت

از اواخر قرن چهارم به بعد، لفظ عيار و 
شاطر وقيت آامًال با يكديگر مرتادف شد و در 

ها اين اصطالحات مرتادف با يكديگر به  تاريخ
 وقيت آه ٣٩٣، چنان آه به سال رود آار مي

نايب هباءالدوله پسر عضدالدولة ديلمي به 
هاي بين عقيل و  دستور او براي جنگ با قبيله

بين اسد به نواحي آوفه رفت و قواي انتظامي 
تر شد باز عياران فتنه آغاز  در بغداد آم

هنادند و آار فساد باال گرفت و نفوس بسيار 
ها  اج رفت و خانهها به تار آشته شدند و مال

وي . سوخته شد و خرب آن به هباءالدوله رسيد
ناگزير ابوعلي بن ابوجعفر، معروف به استاد 
هرمز و ملقب به امرياجليوش را براي فرو 
نشاندن فتنه به بغداد فرستاد و او به 
تنبيه و سياست مفسدان پرداخت و بلوا و 

فتنة . آشوب فرو نشست و مردم امين شدند
.  آشكار شد٤١٥ز در ماه رجب سال عياران با

پرداختند و در شب  آشي مي آنان آشكارا به آدم
شدند و  يا روز، به زور وارد خانة مردم مي

هاي وي را  اندازها و ذخريه خانه و پس مال صاحب
آنندگان به ضرب  آردند و مانند مصادره طلب مي

يافتند و آسي  شكنجه به جايگاه آن دسرتس مي
. يافت  افتاده بود فريادرسي منيآه در اين بال
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در مهني روزگار خانة شريف مرتضي را آه بر لب 
هنر صراة واقع بود بسوختند و او خانة خويش 
را تغيري داد و ترآان نيز طاق احلراني از 

هاي شهر منصور را در نتيجة نزاعي آه بني  حمله
ايشان و عياران و عامة مردم رخ داده بود، 

اسطه قحطي پديد آمد و آتش زدند و بدين و
  .هباي ماحيتاج مردم ترقي فاحش آرد

 و بعد از آن نيز بارها آتش ٤٢٤در سال 
در اين هنگام . فتنة عياران باال گرفت

پيشواي ايشان ابوعلي برمجي بود و بسياري از 
مردم بغداد جرأت نداشتند او را جز به لقب 

خبوانند و يكي از داليل ) پيشوا(= قائد 
مردان اين بود آه  ين شخص به جوانوابستگي ا

شود و چيزي آه  شهرت داشت وي متعرض زنان مني
در مهني زمان . گريد با ايشان است از آنان مني

مردم روز مجعه در مسجد جامع رصافه آشوب 
آردند و خطيب مسجد موسوم به ابواحلسني ابن 
الغريق را از خطبه خواندن بازداشتند و بدو 

 برمجي خطبه خواهي اگر به نام: گفتند 
خواند، خبوان وگرنه به نام خليفه و پادشاه 

ابن اثري وابستگي برمجي . نبايد خطبه خبواني
: آند و گويد  را به فتّوت تصريح مي

هاي وي بسيار است و با اين مهه در  داستان<
او فتوت و مروتي بود آه متعرض زنان و 

شدند  آساني آه بدو تسليم و پناهنده مي
  >.شد مني

در تاريخ بيهقي داستاني در باب 
داري عمروليث و رضا و تسليم وي در  خويشنت

در اين آتاب . هنگام مرگ فرزند، آمده است
> برنايي سخت پاآيزه<فرزند عمروليث را 
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TPاند آه لقب فيت العسكر داشت خوانده

١
PT.  

در اوايل قرن پنجم هجري در شهرهاي شام 
آنان را مردان پديد آمدند آه  گروهي جوان

ناميدند و  مي> َحَدث<و هريك تن را > احداث<
اين آلمه به دو فتح در لغت مرتادف فيت است و 
در اصطالح نيز معادل آن مورد استعمال قرار 

TPگرفت

٢
PT .مردان شهر  ترين احداث شام جوان معروف

حلب بودند آه براي به دست آوردن امريي و 
 و ها  سروري در سياست دخالت آردند و جنگ

ها انگيختند و گاه به ياري امريي يا  فتنه
خاستند و در باب  دمشين با امري ديگر برمي

هاي تاريخ وجود  ايشان خربهاي بسيار در آتاب
تواند در هريك از  دارد و جوينده مي

_ خورد  برمي> احداث<هايي آه به آلمة  تاريخ
از “ زبدةاحللب ِمْن تاريخ حلب”مانند 

اخبار و آثار _ مي حليب الدين عمربن عد آمال

                                                 
  ٤٧٥:   تاريخ بيهقي ‐١

. زبـان نيـز كـشيده شـد          احـداث بـه ايـران و نـواحي فارسـي           ةآلماستعمال   ةمن  دا  ‐٢

هــا در ســر چهارســوق  ؤول حفــظ امنيــت شــهر را كــه شــبدر عــصر صــفويان داروغــه و مــس

و البتــه از ميــان ســران عيــاران _   در آن جــا داشــت كــم جايگــاهي يــا دســت_ نشــست  مــي

 مجـع بـه صـورت       صـبغة ارت ديگـر ايـن كلمـه بـه          به عب . ناميدند  شد، احداث مي    برگزيده مي 

 عيـاري و  ةجنبـ بـه علـت داشـنت    _ مفرد در فارسي مـورد اسـتعمال يافتـه و بـه داروغـه       

در كتــاب حــسني كــرد، وي هــر شــب كــه  . اطــالق شــده اســت_ مــرديش شــبگردي و جــوان

آجـري بـه مـشعل        رود و پـاره      شـهر بپـردازد بـه چهارسـوق مـي          ةشـنح خواهد به نربد با         مي

!  احـداث شـب بـه خـري       : گويـد     رسـاند و مـي      كند و خود را به ميـان چهارسـوق مـي            اب مي پرت

 .در كتاب امريارسالن نيز اين كلمه يكي دوبار با حتريف آمده است
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TPايشان را جبويد

١
PT.  

در عصر سلجوقي فتوت شاطران و عياران با 
علت اين امر . مقاوميت سخت و شديد مواجه شد

آشي  انگيزي و فساد و آدم يكي آن بود آه فتنه
اين قوم از حد گذشته بود؛ ديگر آن آه دولت 
سلجوقي در دوران درخشش خود دوليت سخت 

نا بود و سياسيت قوي و قاطع نريومند و توا
خواست آه جز دولت و آارگزاران آن  داشت و مني

داري دخالت  هيچ حزب و گروهي در آار ملك
  .آند

تر  در اين باب نيز شاهد و مثال از آن بيش
ها را در اين مقدمه  است آه بتوان متام آن

ليكن شايد خنستني برخورد سلجوقيان . گرد آورد
مهان دفع فتنة _ بغداد خاصه در _ با عياران 

بساسريي به وسيلة طغرل بك سلجوقي خنستني 
پادشاه اين سلسله باشد آه داستان آن به 

 به بعد ١٠٧: تفصيل در راحةالصدور راوندي
TPآمده است

٢
PT و منجر به تسخري بغداد به دست 

طغرل شد و در نتيجة حسن تدبري وزير 
بيمانندش عميدامللك آندري، خليفة  عباسي 

  .نشاندة وي گشت خوار و دست ز جريهني
ها آن شد آه بار ديگر  گريي نتيجة اين سخت

                                                 
احـداث در    ةمقالـ تـوان بـه       مـردان شـام مـي       و جـوان  >  احداث<  براي مطالعه در باب       ‐١

     .م و مراجع آن نيز رجوع كردةاملعارف اسالدائر

  

 
هــاي خــاص  ةالــصدور بــساسريي اسفهــسالر لــشكر خوانــده شــده، و ايــن از لقــب  در راح‐١

 .عياران است
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مردان به تقوي و ديانت پناه بردند و  جوان
هاي خود را يا پنهاني و يا در حتت  اجتماع

هايي ديگر تشكيل دادند و مستقيم يا  نام
غريمستقيم به دولت و خالفت فاطميان مصر 

مردان در  جواناز پيشوايان مشهور . پيوستند
اين روزگار يكي ابونصر حممدبن عبدالباقي 
خباز معروف به ابن رسويل، اديب و شاعر و 

نويس نيمة دوم قرن پنجم هجري است و  خوش
اين عبدالقادر . ديگري عبدالقادر هامشي بزاز

مردان  ن شيخ آساني بود آه در سلك جوا
آمدند و آنان خويشنت را شاگرد وي  درمي
 عبدالقادر براي هريك از ايشان .خواندند مي

اي مأمور  نوشت و وي را به ناحيه منشوري مي
آرد و خود را آاتب الفتيان لقب داده  مي

دنبال آردن اين روش راهي بود براي . بود
مردي و تشكيل دادن  دعوت و تبليغ آيني جوان
اي به يكي از بندگان  جلسات آن ؛ و نيز نامه

 اسكندراني مقيم خليفة فاطمي موسوم به رحيان
  .مدينه نوشت

هايي آه  ها و نامه از اين پس متام مكاتبه
رسيد و جواب آن از  آمد بدو مي از شهرها مي

شد و اظهارنظر در احكام و  طرف وي نوشته مي
ابن رسويل نيز . شد مسائل فتوت از طرف او مي

اي در فتوت نوشته و در آن معين فتوت و  رساله
از . ن را شرح داده استهاي آ ها و آيني برتري

و در _ مهني روزگار يعين از نيمة قرن پنجم 
بينيم آه آوشش به منظور   مي- رسالة ابن رسويل

ساخنت سابقة ممتد براي آيني فتوت آغاز شده 
وي فتوت را مرياث پيامربان و امامان . است
مشارد و گويد آه آدم در باب آن به شيث نيب  مي

قال يافت و از وصيت آرد و سپس به نوح انت
_ الرمحان  نوح به سام رسيد تا در حضرت خليل
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ظاهر شد و به فتوت _ السالم  ابراهيم عليه
گاه در  آن. ابراهيم در قرآن آرمي تصريح شد

مردي  السالم آنچه از جوان زمان موسي عليه
آن ) ع(پنهان مانده بود آشكار شد و موسي 

را به هارون تفويض فرمود و پس از ايشان 
ظاهر شد و سراجنام به ) ع(وت در مسيح فت

  .رسيد) ص(حضرت رسول اآرم 

ابن رسويل در اين باب سخنان بسيار گفت و 
نوشت و آارش رونق يافت و موافقانش بسيار 

ها و صورت  ها و نسبت شدند تا جايي آه نام
اي به بزرگي  نام پيوستگان بديشان در جمموعه

و از ميان موافقان . دو آتاب فراهم آمد
پريوان وي بيش از صد تن از اشراف و 

ابن . توانگران و پيشوايان شهرها بودند
رسويل پريوان خويش را در مسجدي به نام مسجد 

. آورد براشا در جنوب غربي بغداد فراهم مي
وي . دِر اين مسجد بسته و خود آن مرتوك بود

در آن را گشود و دري تازه بر آن نصب آرد و 
در موقعي آه آار ابن . شتبه تعمري آن مهت گما

رسويل و يارانش به آمال رونق خويش رسيده 
بود مريدان ابوالقاسم عبدالصمد بن عمر 
واعظ شافعي به حقيقت حال ايشان پي بردند و 
به خمالفت با آنان برخاستند و از ايشان به 
ديوان شكايت بردند و ايشان را به دعوت 

د و آردن به سوي خليفة فاطمي مصر متهم آردن
گفتند آنان فتوت را عنواني براي پيش بردن 

اين شكايت مورد توجه . اند اين مقصد ساخته
دولت عباسي واقع شد و عميدالدوله حممدبن 
حممدبن جهري وزير خليفه به دستگريي ابن رسويل 

آن دو تن را . و عبدالقادر هامشي فرمان داد
 در دوران خالفت املقتدي ٤٧٣احلجة سال  در ذي
هاي  الّله فرو گرفتند و در ميان نوشتهبامر 
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اي  بسياري آه از ابن رسويل به دست آمد نامه
هم آه به رحيان اسكندراني نوشته بود 

وزير نام آساني را  آه در زمرة . يافتند
فتيان درآمده بودند از وي پرسيد و او نام 
متام ايشان را فاش آرد و درنتيجه هرآس 

د و باقي ازايشان را آه يافتند بگرفتن
فقيهان نيز به بطالن مذهب و آندن . گرخيتند

ريشة  ايشان فتوي دادند و ايشان را ملزم 
ساختند آه از مذهب خود بـازگردند و از 

شحنة بغداد نيز اين . فتّوت بيـزاري منايند
  فتوي را دست موزة تـاراج 

هاي  مردم و گرد آوردن مال ساخت و خانه
 آنان را به ايشان را به غارت داد و هسيت

  .يغما برد

ترين علت  مردان به فاطميان مهم پيوسنت جوان
تعقيب فتيان و از بني بردن ايشان در دولت 

با اين حال، . عباسي در اين روزگار بود
شاطران و عياران هرگز از محايت آن دست 
برنداشتند و راه و رسم خويش را  ترك 

صوفيان نيز از وابسته مشردن اين . نگفتند
مردان به خود عار داشتند و در   جوانگونه

اين عصر آوششي از جانب ايشان براي پالودن 
مردي و جدا آردن  و پرياسنت آيني جوان

مرد منايان صورت  مردان واقعي از جوان جوان
تر از آن بود آه به  ليكن آار مشكل. گرفت

تر از آن بود آه  سامان رسد، و شكاف گشاده
مردي  نام جوانبسته گردد؛ و مردمي آه به 

داشتند و خنجر آار  مششري با خود برمي
فرمودند ، با پند و اندرز به راه  مي
آمدند و جز مششري، آنان را از آار خويش  مني

داشت؛ و مهني امر موجب برخوردها و  باز مني
مرد پيشه و  هاي فراوان بني شاطران جوان نزاع
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سپاهيان و ارباب سالح شد و شايد در هر سال 
داد آه  ه يا وقايعي از اين قبيل روي ميواقع

يكي از . ها در تواريخ ثبت شده است تفصيل آن
 آار وي ٥٣٢مردان آه به سال  اين گونه جوان

در بغداد و اطراف آن باال گرفت ابن بكران 
عيار از ارباب فتوت است آه ياران و مريدان 

بندان  وي بسيار شدند و وي با مجاعيت از قداره
شد و وايل  ه رسم امريان سوار ميو مفسدان ب

بغداد ابوالكرم حسام الشرف بن حممد از وي 
در اين روزگار مسعود بن حممد بن . بيم داشت

ملك شاه سلجوقي پادشاهي داشت و املقتفي 
المرالّله خليفه بود و هيچ گونه نفوذ و 

اي نداشت سراجنام ابوالكرم تدبريي  سلطه
قاسم را آه انديشيد و برادرزادة خويش ابوال

هاي بغداد  و نواحي  حمافظ يكي از دروازه
  اطراف آن بود بفرمود تا به 

مردان درآيد و  دست ابن بكران در زمرة جوان
مرد فرا منايد تا از شر وي  خويشنت را جوان

پايان آار ابن بكران و دوست و . امين شود
مهكار او ابن بزاز چنان بود آه خواستند در 

 سكه بزنند، ليكن بر اثر انبار به نام خويش
  .اي دستگري شدند و به قتل آمدند توطئه

تفصيل اين توطئه به نقل ابن اثري، آن بود 
آه چون آار ابن بكران باال گرفت ابوالكرم 
بن حممد هامشي وايل بغداد چون بديد آه وي 

شود از وي  مانند حكمرانان و امريان سوار مي
را آه برتسيد و ابوالقاسم برادرزادة خود 

هاي شرقي بغداد بود  حمافظ باب  ازج از حمله
بفرمود تا در زمرة ياران ابن بكران درآيد 
و به دست او آمر بسته شود و سراويل فتوت 

ابن بكران بيشرت . بپوشد و او نيز چنني آرد
شايد اين آلمه سواد (در سواده اقامت داشت 
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و رفيقي ابن بزاز ) بوده و تصحيف شده باشد
سراجنام آن دو تصميم . ره با وي بودنام مهوا

گرفتند آه در شهر انبار سكه به نام خود 
  .بزنند
قش سالحي آه از جانب سلطان مسعود  الب

سلجوقي فرمانده سپاهيان مقيم بغداد بود، و 
الدين علي بن طراد عباسي زينيب وزير آسي  شرف

نزد ابوالكرم هامشي فرستادند و بدو گفتند 
بكش، يا تو را خواهيم يا ابن بكران را <

انگيز  و اين از آارهاي بسيار شگفت>  !آشت
است و سبب در آمدن برادرزادة وي را در 

مردان ابن بكران به خوبي نشان  زمرة جوان
ابوالكرم برادرزادة خويش ابوالقاسم . دهد مي

يا خود و مرا برگزين، <:  را خبواست و گفت 
م عم ابوالقاس> .يا ابن بكران را اختيار آن

و >  .من او را خواهم آشت<: خود را گفت 
ها نزد  ابن بكران عادت داشت آه بعضي شب

ماند و به  آمد و در خانة وي مي ابوالقاسم مي
روزي بنا به عادت به . پرداخت گساري مي مي

خانة ابوالقاسم آمـد و به شراب نوشيدن 
  ابوالقاسم سالح برگرفت و . نشست

ت و پس از چند حلظه بدو محله برد و او را بكش
رفيقش ابن بزاز نيز دستگري و به دار آوخيته 
شد و با آشته شدن وي مجاعيت از راهزنان نيز 
آشته شدند و آرامش و اطمينان در مردم پديد 

TPآمد

١
PT .  

آنچه در اين خرب ابن اثري جالب توجه است، 
آن است آه مهني مورخ در ضمن ياد آردن حوادث 

 سلطان مسعود به آشنت شحنة گويد آه مهني سال مي

                                                 
 ٥٣٢حوادث سنه :   كامل ابن اثري ‐١
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فرمان داد زيرا وي _ قش سالحي  الب_ بغداد 
بر مردم ستم بسيار آرده و جور فراوان 
رانده و آارهايي از او سرزده آه سابقه 

  .نداشته است

قش دستگري شد و ا و را به  بدين مناسبت الب
آه بازداشتگاه سلجوقيان در عراق _ تكريت 
زنداني آردند و جا   بردند و در آن_ بود 

زندانبان و نگاهبان وي جماهدالدين هبروز 
سپس به قتل وي فرمان داد و چون او را . بود

آشنت خواستند، خويشنت را به دجله افكند و 
جان  سپس آالبد بي. غرق شد و به هالآت رسيد

وي را از دجله بگرفتند و سرش را بربيدند و 
نزد سلطان مسعود بردند و مسعود هبروز 

  .انبان وي را به شحنگي عراق بگماشتزند

_ ليكن در اين روزگار خليفة عباسي 
هيچ اختيار و هني و امري _ املقتفي المرالّله 

در آارهاي دولت عباسي و سياست آن نداشت و 
سلطان مسعود نيز شب و روز به نوشيدن باده 

گذرانيد و از آار مملكت و حكمراني خربي  مي
ها  ام اين سياستبه مهني سبب، با مت. نداشت

عياران از راهزني و غارت و قتل پروايي 
نداشتند و هر گروهي از آنان خود را به 
امريي از امريان دولت سلجوقي، يا وزيري يا 

اي، يا بزرگي از ارآان دولت  وزيرزاده
وابسته بودند و آشكارا مال مردم را 

ها  ها با مشع و مشعل به خانه گرفتند و شب مي
پرداختند و سحرگاهان  به غارت ميرفتند و  مي

رفتند و لباس آساني را آه  ها مي به گرمابه
در گرمابه بودند، با نقدينة ايشان 

روزي سعدالّله بن نصر دجاجي . گرفتند برمي
هاي غربي بغداد بر منرب  واعظ در يكي از حمله

عياران، حمله را فرو . گفت بود و سخن مي
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و به يكي گرفتند و عمامة وي را برداشتند 
از آاروانسراهاي معروف حمله رفتند و به 

اگر هرچه داريد به ما : ساآنان آن گفتند 
زنيم ؛ و وزير  ندهيد آاروانسراي را آتش مي

سلطان مسعود نيز با ايشان دست يكي داشت و 
سراجنام گروهي از . آرد ايشان را مدد مي

پاسداران و مأموران حفظ امنيت آشته شدند و 
 ايشان مهچنان روي در فزوني داشت گريي تاراج

چنان آه مردم از مغرب به بعد، براي آن آه 
آمدند ؛ و  در امان مبانند از خانه بريون مني

سلطان مسعود، به علت بسياري قتل و غارت و 
ناامين، مردم را در دفاع از خويشنت جماز و 

مردم نيز سالح دربر آردند و به . آزاد گذاشت
ختند و سلطان مسعود جنگ با عياران پردا

جماهدالدين هبروز را از شحنگي بغداد معزول 
آرد و به جاي او امري قزل مري آخور را آه از 
بندگان برادرش سلطان حممود بن حممد بن ملك 

ليكن وقيت چريگي . شاه بود بدين آار گماشت
عياران و گسرتش آار و افزايش فتنه و فساد 

ويش ايشان را بديد، هبروز را به آار خ
ها  ليكن مردم از اين عزل و نصب. بازگردانيد

ترين سودي نربدند چه ابن بروجردي وزير  آوچك
سلطان مسعود، و برادر زن سلطان سلجوقي 

گران را در آنف محايت  هريك گروهي از غارت
توانست ايشان را از  خود داشتند و هبروز مني
در اين روزگار . آار خويش باز دارد

ايل عياران، خود از آار ابوالكرم هامشي و
آناره گرفت و سر خويش برتاشيده و تصوف 
اختيار آرد و در خانقاه ابوجنيب سهروردي 
معتكف شد؛ و مردي موسوم به ابن صباح به 
جاي وي نشست بي آن آه بتواند آاري اجنام 

در اين هنگام عياران به لباس . دهد
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آمدند و خويشنت  بازرگانان و توانگران درمي
نظر مردم، بازرگان و ثرومتند فرا را در 

منودند و فقط در هنگامي آه غارت و ربودن  مي
شدند و به  شد شناخته مي مال مردم آغاز مي

از اين . پرداختند گرفنت آاالي بازرگانان مي
ها بسته شد و مردم منربها  ها و سراي روي دآان

را به نشانة راه يافنت اختالل در آار دولت 
جدهاي جامع را بستند و بشكستند و در مس

عنوان  ناگزير دوباره ابوالكرم هامشي را به
وايل و فرمانرواي حافظ امنيت بغداد به آار 

  .خويش بازگردانيدند

انگيز عياران در  هاي شگفت يكي از داستان
اين روزگار آن است آه زني دخرت خود را به 

خانة اين زن در حملة آرخ غربي . شوهر داد
لنگه دستبند در دآان زرگري بغداد بود و يك 

زن به . بود آه در جانب شرقي دآان داشت
دآان زرگر رفته لنگة دستبند را بگرفت و 

ليكن جسر را . خواست به قسمت غربي شهر برود
بسته يافت و در آار خويش حريان ماند و 

زني او را . گشت سرگشته در آوي و بازار مي
د آه حريان و سرگردان يافت و بدو پيشنهاد آر

خداوند دستبند . شب را در خانة وي بگذراند
اين پيشنهاد را پذيرفت و به خانة زن 

اي برد و  زن وي را به باالخانه. ميزبان رفت
چون بيش از نيمي از شب . در آن منزل داد

زن صاحب خانه . بگذشت در خانه را بكوفتند
پايني آمد و در را بگشود و گروهي به خانه 

امه و اثاث خانه با خود آمدند آه مقداري ج
زني آه در آن خانه ميهمان بود . داشتند

ها به  بدان رخت و اثاث نگريست و ديد متام آن
ها را بازشناخت  عني جهيز دخرت اوست و متام آن

چون زن صاحب . و ترسي شديد وي را فـرا گرفت
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خانه باال آمـد، ميهمان خويشنت را خفتـه 
بريون آمد و ساخت و چون بامداد شد از خانه 

نزد ابوالكرم هامشي رفت و او را از آنچه رخ 
بندي را آه  داده بود بياگاهانيد و لنگه دست

با خود داشت بدو منود و گفت لنگة ديگر آن 
ابوالكرم با گروهي از . نزد ايشان است

مأموران خود سوار شد و به راهنمايي زن 
بدان خانه رفت و آن را فرو گرفت و جهيز 

. ن را به متامي بازستد و بدو سپرددخرت آن ز
نامي آه مصّحح، آن را  اين واقعه در آتاب بي

ناميده و سپس خود از اين >  احلوادث اجلامعه<
نقل شده و مورخ ) ١١٨ص (نظر عدول آرده است 

. به نقل مهني مقدار از حادثه اآتفا آرده است
در اين روزگار                               

ي بود ايلدگز نام نيابت شحنگي بغداد با غالم
روزي . آه مردي فعال و شجاع و مقتدر بود
آنان بدو  سلطان مسعود وي را خبواست و عتاب

تو در سياست آردن مفسدان آوتاهي <: گفت
وي > .شوند آين و بدين ترتيب مردم هالك مي مي

اي پادشاه جهان، وقيت <: در جواب گفت 
گردآورندة  عياران و سردسته و حامي ايشان 

د وزير و برادرزن تو باشند مرا چگونه فرزن
گاه  و آن>  باشد؟ توانايي برانداخنت تبهكاران

سلطان فرمود . مطلب را براي پادشاه شرح داد
هم اآنون برو و آنان را در هر آجا <: 

باشند دستگري ساز و بردار آن، ورنه تو را 
ايلدگز انگشرتي شاه را > !به دار خواهم آوخيت
راي تنفيذ احكام خويش از به عنوان دليلي ب

شاه بستد و بريون آمد و به خانة وزيرزاده 
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تاخت، ليكن او را نيافت و هـمه آساني را 
گاه به سوي  آه نزد وي بودند بنـد آرد و آن

TPبرادرزن سلطان آه نزديك درب

١
PT صاحل در شرق  

زيست رفت و او را بگرفت و با سه  بغداد مي
 دار آرد و تن از يارانش در مهان حمل بر

وزيرزاده با بيشرت عياران بگرخيتند و آساني 
آه پاي گريز نداشتند يا فرصت آن را 

           .نيافتند گرفتار و بازداشت شدند
پس از مرگ مسعود سلجوقي به                 

 خليفه املقتفي المرالّله در حكم ٥٤٧سال 
گريي بر  راندن بر عراق استقالل يافت و از سخت

دان بكاست و حيت خليفه مر عياران و جوان
بسياري از ايشان را در سپاه عباسي جديدي 
آه موظف به حفظ استقالل خالفت عباسي بود 
گردآورد و ايشان را به دفع دمشنان خليفه و 

. راندن ايشان از شهرهاي عراق مأمور آرد
وقيت خرب مرگ <:  ابن اثري در اين باب گويد 

ه از اي آ سلطان مسعود به بغداد رسيد شحنه
جانب وي در بغداد گماشته شده بود و مسعود 
بالل نام داشت به تكريت گرخيت و خليفه خانة 
وي و خانة ياران سلطان را به تاراج داد و 

هاي ايشان بگرفت و  متام اموال و خواسته
آساني را آه وديعيت  از عياران نزد آنان 

ها را از  بود به ديوان خالفت خبواند و امانت
بيد و سپس اغلب لشكريان و ايشان بطل

فرماندهان ايشان را گرد آورد و دستور داد 

                                                 

آن در رود و استعمال  در فارسي است و در عريب به معين دروازه به كار مي ةآلم درب معرب  ‐١

است به مهني صورت   خاص در بغداد بودهنام حملي > درب صاحل<ليكن چون . فارسي روا نيست

 .نقل شد
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هاي ياران سلطان  هايي را آه در خانه شراب
ها را بشكستند و در اين  بود برخيتند و خم

گريودار از خانة بالل مسعود نيز شراب بسيار 
به دست آمد و بر زمني رخيته شد و حال آن آه 

ز رفنت به حج بردند وي پس ا مردم گمان مني
در ذيل _ آامل ابن اثري (> . شراب بنوشد
                              )٥٤٧حوادث سال 

مهني مورخ درضمن شرح دادن واقعة حماصرة       
بغداد به توسط سپاهيان سلطان حممدبن حممودبن 

< :   گويد آه ٥٥٢حممدبن ملك شاه در سال 
خليفه املقتفي المرالّله مقداري سالح به 

 مردم داد و ايشان را براي لشكريان و عامة
دفاع از بغداد مسلح ساخت و اعالم آرد آه 
. هرآس در دفاع جمروح شود پنج دينارش بدهند

يكي از اين مدافعان جراحيت برداشت و نزد 
الدين حييي بن هبريه رفت و  وزير خليفه عون

لشكريان سلجوقي . پنج دينار از او بگرفت
ده بودند بيشرت در جانب غربي بغداد مستقر ش

آردند و با  و عامة بغداديان بديشان محله مي
پرداختند و با تريهاي  آنان به جنگ مي

اندازي اثاث ايشان را  آلود و نفت نفت
در اين گريودار يكي از افراد . سوزانيدند مي

داوطلب و غري لشكري زمخي آوچك برداشت و نزد 
. وزير رفت تا پنج دينار معهود را بستاند

اين جراحت چندان نيست آه :  گفت وزير او را
مرد دوباره به حمل . اي بدان تعلق گريد جايزه

جنگ بازگشت و نربد را آغاز آرد و درضمن آن 
با مششريي تيز شكم او را . زمخي سخت برداشت

هاي اندرونة خويش  مرد قسميت از پيه. دريدند
را برداشت  و نزد وزير آمد و چون او را 

زير، آيا اين زخم تو جناب  و<:   بديد گفت
وزير خبنديد و جايزة او را > آند؟ را راضي مي
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دو برابر آرد و به درمان جراحت وي فرمود 
اين گونه رفتار، آن . تا شفاي آامل يافت

اي  دسيت و اين شجاعت و دلريي و ظرافت منونه تنگ
از خلق و خوي عياران و آار و آردار ايشان 

پنجم هجري گفتيم آه در حدود قرن        >.است
نويسان  اي پديد آمد آه تاريخ در شام فرقه

قلمرو فعاليت . اند ناميده> احداث<ايشان را 
اين فرقه از حدود شام گذشت و به عراق و 

ها دخالت  ها و فتنه موصل رسيد و آنان در جنگ
مؤثر داشتند و در گشادن شهرها و انگيخنت 

ها و حماصرة بالد به مثابة  فتنه و آشوب در آن
با اين حال . اي سنگني درمشار آمدند وزنه
يك از مورخان نكوشيده است آه تاريخ اين  هيچ

با . فرقه و آيفيت پديد آمدن آن را شرح دهد
وجود اين، آنچه از ايشان نقل شده نشان 

اي از  دهد آه احداث شعبه و فرقه مي
                    . اند مردان بوده جوان

 نيمة قرن دانيم آه شام از اواخر خنستني مي  
اول هجري حتت تسلط فرمانروايان اموي قرار 
گرفت و به زودي آنان خالفت را نيز به صورت 
موروث در خاندان خود تثبيت آردند و 
معاويةبن ابي سفيان پس از آشته شدن حضرت 
موالي متقيان و صلح با حضرت جمتيب بساط خالفت 
بگسرتد و در زمان حيات خويش از مسلمانان و 

 خود براي يزيد بيعت گرفت و او را ويل پريوان
عهد و جانشني خود اعالم آرد و اين عمل خمالف 
نص صريح قراردادي بود آه وي با حضرت امام 

در هرحال، اظهار دمشين  . بسته بود) ع(حسن 
) ص(با خاندان رسالت و اهل بيت رسول اآرم 

و خاصه خمالفت شديد بين اميه با حضرت موالي 
آار را به جايي ) ع(طالب   ابيمتقيان علي بن

رسانيد آه در حدود يك قرن از آن حضرت بر 
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آردند و نتيجة اين  سر منربها بدگويي مي
آه فقط در (دار  تبليغات مداوم و دامنه

در ) دوران آوتاه حكومت عبدالعزيز هني شد
روح و ذهن مردم شام اثري ثابت بر جاي هناد 

وي و آنان را طرفدار و فدايي خلفاي ام
ها و  ليكن جوامنردان، يعين متام فرقه. ساخت
هاي اين گروه پري و مرشد و خنستني  شعبه

راهنماي خود را موالي متقيان، حضرت 
دانستند ؛ و اين امر  مي) ع(امرياملؤمنني علي 

با بسط آيني جوامنردي در شام مناقات داشت و 
به عقيدة _ توانستند آسي را آه  شاميان مني
دانستند و وي را  سب  مشن دين ميد_ باطل خود 

دادند، به رهربي  آردند و دشنام مي مي
شايد مهني تعصب مذهيب موجب شد آه . برگزينند

را براي خود > احداث<آنان نامي تازه يعين 
هاي اين فرقه از  برگزينند و يكي از خصوصيت

اين بود آه با پريوان مذهب شيعه > جوامنردان<
و اگر بديشان . تندخمالفت و دمشين شديد داش

اين مطلب . رخيتند يافتند خونشان را مي دست مي
ها به صراحت ياد  يك از تاريخ نيز در هيچ

نشده ليكن اديب و جهانگرد توانا و فصيح، 
ابواحلسني حممدبن جبري اندلسي در سفرنامة خود 
موسوم به رحلة ابن جبري به صورت مجلة معرتضه 

 ٥٨٠به سال وي . بدين نكته اشارت آرده است
به دمشق آمده و دربارة وضع اين شهر در آن 

: نويسد  دوران، و آمي پيش و پس از آن مي
هاي اين شهر و اطراف آن آارهاي عجيب  شيعه<
آنند، و تعداد ايشان از سنيان بيشرت است  مي

هاي  و در متام اين نواحي مذهب شيعه و فرقه
هاي اين  يكي از فرقه. گوناگون آن رواج دارد

اي  آه خداوند طايفه... مذهب رافضيانند 
معروف به نبويه را بر آنان مسلط ساخته 
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نبويه سين هستند و به فتوت و متام اصول . است
جوامنردي سخت پايبندند و در پذيرفنت افراد 

آارند و  به فرقة خود بسيار سختگري و احتياط
سراجنام هرآس آه خبواهد در اين گروه وارد 

نبويان در هر آجا . ياد آندشود بايد سوگند 
آشند و  آه رافضيان را بيابند ايشان را مي

مهبستگي و يكديل و رازداري و احتاد و اتفاق 
TPانگيز است ايشان شگفت

١
PT.  

شايد سابقة پيدايي نبويان پيش از قرن 
ششم باشد چه ابن اثري از قوت يافنت و دخالت 
نبويان و جوامنردان و عياران در آشوب سال 

گويد و ابن معمار در آتاب   بغداد سخن مي٣٦١
بدين <: نويسد  فتوت خويش در اين باب مي

ترتيب فتوت پيوسته از سلف به خلف منتقل شد 
و اين انتقال تا عصر ما ادامه يافت، ليكن 

ها و  ها و حزب ها و مكتب از فرقة شاخه
ها پديد آمد، مانند رهاصيه و شحينيه  قبيله

نبويه؛ و ميان ايشان و خليليه و مولديه و 
اختاليف شديد بروز آرد چنان آه هريك از آنان 
فرقة خود را بر حق و ديگران را بر باطل 

زدوخوردها                           . دانست مي
و ستيز و آويزهايي آه در بني جوامنردان شام 
پديد آمد، تا قرن ششم دوام يافت و عياران 
و جوامنردان عراق نيز دست آمي از آنان 

انگيزي،  شتند و اختالل و اضطراب و فتنهندا
خاصه در مواقعي آه قدرت دولت مرآزي رو به 

. آمد رفت، در بني آنان نيز پديد مي آاهش مي
ليكن جوامنردي صوفيان، به مهان حالت قدمي 

                                                 

كتـاب   ةمـ  بـه نقـل دكتـر مـصطفي جـواد در مقـد             ٢٨٠:  ابن جبري چـاپ ليـدن        ةحل  ر  ‐١

 .ة الفتو



 
   فتوت نامه     

  

48

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

ادامه يافت و آنان آار عبادت و زهد و 
پرهيزآاري و مساملت و يكديل با متام خلق خداي 

از جوامنردان بزرگ اين . را ادامه دادند
روزگار آه پريي و رهربي گروه جوامنردان در 

شد يكي شيخ  اين عصر بدو منتهي مي
عبداجلباربن يوسف بن صاحل بغدادي از مردان 
قرن ششم است و هم اوست آه آسوت فتوت را بر 
قامت الناصر لدين الّله خليفة  عباسي 

                 . روزگار خويش بياراست
رلدين الّله به گروه جوامنردان پيوسنت الناص  

و دربر آردن سراويل فتوت در جزء وقايع 
بسيار بزرگ و قابل مالحظة  تاريخ فتوت، 

البته حبث در . ترين حادثة آن است بلكه بزرگ
هايي آه اين خليفة اليق و مقتدر و  باب علت

هومشند را وادار به پيوسنت به خيل جوامنردان 
ليكن اشارت به . دگنج آرد، در اين خمتصر مني

دو نكته در اين مقام خايل از فايده نيست؛ 
خنست آن آه ناصر به آار و آردار جوامنردان 

نگريست و نشانه زدن با آمان  به چشم حتسني مي
و ) چاله حوض بازي(گروهه و بازي در محام 

پيشگان را  ديگر آارهاي جوامنردان و ورزش
داشت؛ دوم اين آه ناصر با  دوست مي

نديشي خاص خويش به نفوذ جوامنردان و دورا
آيني جوامنردي در جامعة اسالمي پي برده بود و 

دانست آه اگر خود او به خيل جوامنردان  مي
بپيوندد، خواه ناخواه پري و مرشد و رئيس 

به _ اين طايفه خواهد شد و جوامنردان 
رايگان و بي هيچ مزد و منيت در راه استحكام 

خواهند آوشيد و بدين هاي دولت عباسي  پايه
ترتيب احنطاطي آه در دستگاه خالفت راه يافته 
است برطرف خواهد شد و عباسيان قدرت و نفوذ 

            . گذشته را به دست خواهند آورد
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اين مالحظات و شايد                         
هاي ديگر ناصر را برانگيخت آه  بسياري علت

. خويشنت را به گروه جوامنردان وابسته سازد
وقيت <: نويسد  عمار در آتاب الفتوه ميابن م

خالفت به سيد و موالي ما امرياملؤمنني امام 
ناصرلدين الّله رسيد، به چشم عنايت در آار 

وجو و  و آردار اين گروه نگريست و پس از جست
حتقيق آامل بزرگ جوامنردان شيخ زاهد صاحل 
عابد سعيد عبداجلباربن صاحل بغدادي را آه 

 برگزيد و به دست او سراويل خدايش بيامرزاد
در شرح > .فتوت پوشيد و به جوامنردان پيوست

الدين ابراهيم  و تفصيل اين واقعه قاضي شهاب
محوي از فقيهان و مورخان قرن هفتم در آتاب 

در <: نويسد  خود موسوم به تاريخ مظفري مي
 امام ناصر شيخ عبداجلبار صاحب فتوت ٥٧٨سال 

ست آه سراويل فتوت را خبواند و از او درخوا
شيخ پذيرفت و او را لباس . را در بر وي آند

فتوت پوشانيد و ناصر از دست شيخ عبداجلبار 
بنوشيد و او را پانصد ) آب فتوت(آب و منك 

_ الدين علي  مشس_ دينار عطا آرد و پسر او 
اين شيخ عبداجلبار مردي . را خلعت داد

اشت بزرگوار و نيكوسريت بود و پريوان بسيار د
و چون ناصر سراويل فتوت بپوشيد بسياري از 
شاهان و بزرگان نيز از او تقليد آردند و 
اين آار مردم را به مساعدت با يكديگر و 
تعاون و مهكاري و وفاي به عهد و رازداري و 
راستگويي و چشم پوشيدن از گناهان 

ارباب فتوت سند آسوت خود را به . برانگيخت
رسانند و اين امر را  يم) ع(امرياملؤمنني علي 
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TPدانند براي خود ماية شرف و افتخار مي

١
PT .  

يكي ديگر از مورخان، علي بن امحد سخاوي 
_ ابتداي اين آار <: حنفي در اين باب گويد 

در .  اتفاق افتاد٥٧٨در سال _ يعين فتوت 
اين سال ندميان خليفه او را به درآمدن در 

ار را در سلك جوامنردان تشويق آردند و اين آ
نظر وي نيكو جلوه دادند تا سراجنام پس از 
جلب موافقت وي مردي موسوم به عبداجلباربن 
يوسف بن صاحل از رؤساي جوامنردان را آه 

الدين علي  مريدان بسيار داشت با فرزندش مشس
و دامادش يوسف العقاب حاضر آوردند و مقرر 
گرديد آه اجتماع ايشان در بوستاني در 

خليفه و ندميان او . نعقد گرددبرابر تاج م
نيز در اين جملس شرآت آردند و عبداجلبار 
خليفه الناصر لدين الّله را سراويل فتوت 
پوشانيده و بدو گفت آه وي اين آسوت را از 
فالن شيخ گرفته و او نيز از فالن آس و فالن 
آس و سلسلة  سند فتوت خود را  به امام علي 

  .رسانيد) ع(طالب  بن ابي
ن معمار سلسلة مشايخ و پريان شيخ اب

عبداجلبار را در آتاب خويش ياد آرده و 
يكايك آنان را تا حضرت موالي متقيان نام 

نامة   برده است ؛ چنان آه آاشفي مؤلف فتوت
سلطاني نيز چنني آرده و سلسلة پريان خويش را 

  .نام برده است) ع(تا حضرت امري 
وم به امحدبن الياس نقاش در آتاب خود موس

فصلي مشبع در باب احنطاط طريقت > الفتوة<
آاري  جوامنردان و غلبة ضاللت و مكابره و گناه

بر ايشان پرداخته و سپس گرويدن الناصرلدين 

                                                 

 . ٥٢: دكتر مصطفي جواد بر كتاب الفتوه  ةم  مقد‐١
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الّله را به آيني جوامنردي، و پيوسنت او به 
مردان را هنضيت تازه و جتديد حياتي قابل  جوان

وي نيز . مالحظه براي اين آيني دانسته است
سلسلة مشايخ و پريان فتوت خليفه را تا حضرت 

با اندك اختاليف نسبت بدانچه ابن ) ع(امري 
معمار در آتاب خويش آورده، در آن نقل آرده 

  .است

درحقيقت نيز پيوسنت الناصرلدين الّله به 
خيل جوامنردان امري حساب شده و توأم با 

بيين بود، چه وي خويشنت را  دورانديشي و روشن
و امري ) ص(ت جانشني رسول اآرم به حقيق

ديد آه شريازة امور  دانست و مي مؤمنان مي
ممالك اسالمي بر اثر تشتت و اختالف در حال 

شام را سپاهيان عيسوي اروپايي . گسسنت است
آنند و تصرف مصر نيز مورد نظر  هتديد مي

در دست بين ) افريقيه(افريقاي مشايل . هاست آن
. ز دعوي خالفت دارندعبداملؤمن است و آنان ني

اندلس مانند مهيشه در معرض خطر هجوم و جنگ 
هدف _ مقر خالفت _ اروپاييان است و عراق 

مطامع دولت اصلي سلجوقيان و خوارزمشاهيان 
از اين روي، وي با پيوسنت به جوامنردان . است

خواست يكديل و احتادي تازه در آشورهاي اسالمي 
 خالفت اسالمي پديد آورد، و روحي نو در آالبد

بدمد و آب رفته را به جوي باز آورد و 
مرآز جهاني _ مانند گذشته _ بغداد را 

سياست شرق و متام شهرهاي اسالم سازد و بدين 
سبب به دست شيخ عبداجلبار سراويل فتوت 

پس از آن، خاص و عام بدين آيني . پوشيد
گرويدند و پادشاهان نواحي خمتلف خواستار 

منردان شدند و ناصر رسوالني ورود در مجع جوا
نزد ايشان گسيل داشت تا به نيابت او ايشان 

داري و  را لباس فتّوت بپوشانند و اين دوست
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خواستاري فتوت در بغداد و متام شهرهاي اسالم 
رواج يافت و صغري و آبري به جوامنردان 

  .پيوستند
الدين ذهيب در تاريخ اسالم خويش وفات  مشس

 نوشته است و ٥٨٣ه سال شيخ عبداجلبار را ب
گويد آه در آن سال وي به قصد سفر حج حرآت 

احلجة   و او را در ذيآرد، ليكن در معلي مبرد
 .مهان سال در آن مكان به خاك سپردند

الدين در تاريخ مظفري در باب رسم  قاضي شهاب
: آب و منك نوشيدن جوامنردان و رمز آن گويد 

د آب اصل نوشيدن آب بدان جهت است آه معتقدن
قوام و استحكام آن است چنان زندگي و ماية 

و من املآء آل شيء <:  آه خداي تعايل گفت 
ها را پاك  ها و پليدي  و نيز آب مهه جناستTP١PT>حي
در باب علت آميخنت منك به آب نيز . آند مي

آند و  گويد منك هر چيزي را از فساد حفظ مي
آن را از دگرگوني و تغيري پذيرفنت دور 

پس خوردن منك رمزي است از دوام حال . دارد مي
و ثبات قدم جوامنرد در آيني خويش و بازنگشنت 
از آن؛ و نيز آب، شريين و گوارا است و شوري 
ضد گوارايي و ماية ناگوار شدن آب است و 
آميخنت منك با آب اشاره بدان است آه جوامنرد 
بايد در برابر سخت و سست و فراز و نشيب 

با باشد و بال را حتمل آند و زندگي شكي
هاي حق تعايل را شكر گويد و بار رفيق  نعمت

خويش را در هرحال خواه در تنگي و عسرت و 
گروهي از . خواه در فراخي نعمت، بكشد

شناسان نوشيدن آب و منك را درست  شرق
درنيافته و آن را با نوشيدن شراب اشتباه 

                                                 
  ٢١ / ٣٠:   قرآن كرمي ‐١
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اند و اين امر سهوي واضح و خطايي  آرده
آار                                . كار استآش

رفت و هر روز  فتوت، بدين ترتيب پيش مي
پيوستند و اين آيني در  گروهي تازه بدان مي

وران و سپاهيان و مردم  هاي پيشه ميان صنف
ها و  شد و شاخه شهرنشني بيش از پيش گسرتده مي

آمد و هر صنف  هاي بسيار از آن پديد مي شعبه
 آسب و راه معاش يا اي اصول آن را با و دسته

روابط اجتماعي افراد آن با يك ديگر منطبق 
هاي ششم و هفتم  طوري آه در قرن ساختند، به مي
تا روزگار الناصرلدين الّله خليفة عباسي _ 
در متام شهرها لنگرها و مراآز فراهم آمدن _ 

مردان داير بود و رونق و جالل فراوان  جوان
ها  ها و شعبه هليكن مهني پديد آمدن شاخ. داشت

و بيوت و قبايل در آيني جوامنردي و اختالف 
هاي گوناگون جوامنردان گاه به  مذهب گروه

شد و آنان را با يكديگر  حوادثي منجر مي
ساخت و بعضي اوقات آار به نزاع و  رو مي روبه

آشت و آشتار و هنب و غارت و خونريزي و 
يكي از اين گونه حوادث    . آشيد سوزي مي آتش
در بغداد روي داده . ق .    هـ ٦٠١ه سال ب

در روز شنبه هفدهم شعبان اين سال . است
االزج بغداد، به عادت  گروهي از مردم حملة باب

جوامنردان مسلح و جمهز شدند و براي شكار و 
آشنت جانوران درنده بريون آمدند و پس از 
شكار آردن به حملة خود بازگشتند و قصد 

جسد جانوراني را آه داشتند برطبق معمول 
هاي ديگر بگردانند و به  اند در حمله آشته

هاي مورد نظر  يكي از حمله. مردم نشان دهند
اين خرب به گوش . ايشان حملة مأمونيه بود

ايشان . جوامنردان حملة مأمونيه رسيد
اي نزد فتيان باب االزج  فرستادند و  فرستاده
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را پيغام دادند آه اگر خبواهند جسد جانوران 
در حملة ايشان بگردانند، جوامنردان حمله از 

پس از نشر اين . اين آار ممانعت خواهند آرد
االزج فراهم  جويان باب خرب گروهي از فتنه

آمدند و قصد داشتند به حملة مأمونيه محله 
مردم از باال گرفنت آتش فتنه نگران . آنند

گري آردند  شدند و گروهي در بني ايشان مياجني
ز قضيه بي فتنه و فسادي پايان و آن رو

ليكن روز هجدهم شعبان مجعي از جوانان . يافت
باب االزج آه به نريومندي و دلريي شهرت 
داشتند بريون آمدند و گروهي انبوه از اهل 
اين حمله سالح برداشتند و زره پوشيدند و 
براي جنگ آماده شدند و آهنگ حملة مأمونيه 

الدين و  د سراجآردند و از حملي آه نزديك مسج
اهل حملة . بازار صدرية فعلي است بگذشتند

مأمونيه نيز براي مقابله با ايشان آماده 
به > بستان آبري<شدند و دو گروه نزديك 

يكديگر برخوردند و جنگ بني ايشان آغاز شد و 
خرب . تين چند آشته و گروهي بزرگ زمخي شدند

از درهاي > حاجب باب نوبي<اين گريودار به 
در آن روزگار شريف . اخلالفه رسيددار

ابوالقاسم قثم بن طلحه معروف به ابن االتقي 
آه اديب و مورخ و نسابه نيز _ عباسي زينيب 

وي به مجعي . اين آار را برعهده داشت_ بود 
از مأموران انتظامي و گروهي از حمافظاني آه 
زير فرمان او بودند دستور داد آه سوار 

 آتش جنگ و بازداشنت شوند و براي فرونشاندن
ايشان از آشت و آشتار به سوي آنان حرآت 

ليكن جنگاوران باب االزج به          . آرد
وي ناچار . سوي او و يارانش ترياندازي آردند

اي بر دست گرفت و بديشان محله برد و  حربه
گروهي را زمخي آرد و شحنة  بغداد آه درعني 
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و حال فرمانده لشكريان مقيم شهر نيز بود ا
گاه خليفه  آن. را دريافت و فتنه فرو نشست

الناصرلدين الّله فرمان برآناري آن حاجب را 
تو با اين : صادر آرد و بدو پيغام فرستاد 

خواسيت هيبت و مهابت دولت را از  آار خود مي
اگر يكي از افراد مردم تو را . ميان بربي

آشت چه اعتباري براي دولت باقي  زد و مي مي
عد از اين حادثه حاجب مذآور ديگر ماند؟ ب مي

اما               . گرد آارهاي دوليت نگشت
بار . آار اين فتنه و آشوب به پايان نرسيد

ديگر جوانان و جوامنردان اهل حملة مأمونيه 
مجع شدند و مجعييت آثري از پي ايشان افتادند و 

از آن حمله نيز . االزج روي هنادند به باب
ان بريون آمدند و گروهي براي مقابله با ايش

به يكديگر “ باب البستان”دوباره در 
برخوردند و جنگ بني ايشان آغاز شد و دو طرف 
دست به تري و آمان و مششري بردند و آتش ستيز 
را برافروختند و مجاعيت از ايشان آشته و 

دار شدند و آار باال گرفت و  خلقي آثري زخم
 سراجنام از ديوان زمام. فساد آلي آشكار شد

به دو تن از غالمان ترك خليفه آه به امريي 
الدين طغرل و  هاي سيف رسيده بودند، به نام

عالءالدين تنامش ناصري امر شد آه با  متام 
غالمان ترآي آه در فرمان آن دو است سوار 

االزج روي آورند و دو گروه را  شوند و به باب
مأموران انتظامي . جويي بازدارند از فتنه

ز با غالمان مهراه شدند و چون به باب نوبي ني
جنگاوران رسيدند، آنان را به شدت گرم آار 
جنگ و آشتار ديدند و ميان ايشان برآمدند و 

در . آنان را از درگريي با يكديگر بازداشتند
گران به غارت  اين گريودار بيكارگان و تاراج

مشغول شدند و هرچه مقدورشان بود از 
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المرييه بود ا هايي آه در راه باب خانه
. ها را از جاي آندند برگرفتند و در آن خانه

الدين  در اين هنگام از ديوان خالفت به رآن
عبدالسالم بن عبدالوهاب بن عبدالقادر گيالني 
عميد بغداد صاحب ديوان مستقل استيفاي اين 

الدين يوسف  شهر دستور داده شد آه او شهاب
ن به عقاب داماد شيخ عبداجلبار بزرگ جوامنردا

باب االزج بروند و اهل آن حمله را از 
الدين عبدالسالم  رآن. انگيزي بازدارند فتنه

الدين عقاب را  از راه دجله برفت و شهاب
آه امروز باب الشيخ _بديد و هر دو به حلبه 

آمدند و سران آشوب را آه ) شود ناميده مي
مصغر : ظ (ابوبكربن عوض و براها و علّيك 

_ دند بديد و به دو تن اخري ش ناميده مي) علي
اعالم آردند آه اگر مردم _ براها و علّيك 

االزج را از جنگ و جدال باز ندارند  باب
آن دو برفتند و مردم را . جمازات خواهند شد

جويي بازداشتند و آرامش و اطمينان  از فتنه
TPمردم بازگشت

١
PT .                              

 ٦٠٤سه سال بعد، در رجب سال             
بستان <ي به نام ابن حسان نزديك باب مرد

وي يكي . در خيابان مأمونيه آشته شد> آوچك
از نقيبان درگاه شحنة بغداد بود و به دست 

اين دو تن به  . براها و علّيك به قتل رسيد
عنوان مأموران انتظامي حملة  بدريه واقع 
ميان خيابان مسوئل و خيابان رشيد استخدام 

دثه آن بود آه ابن سبب اين حا. شده بودند
حسام سوار بر اسب در مأمونيه به آن دو 

                                                 

  بــه ٢٠٣ / ٦: ء بــا  و معجــم االد٢٢٨ – ٢٢٧  و ١٤٨ – ١٤٦ / ٩:   اجلــامع املختــصر  ‐١

 .  كتاب الفتوهةمصطفي جواد در مقدنقل دكتر م
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در . اي درگرفت برخورد و ميان ايشان مشاجره
اين هنگام براها او را از زين اسب برگرفت 
و به زمني انداخت و علّيك آاردي برآشيده چند 

وي از دست ايشان گرخيت و به . ضربه بدو زد
بام اي پناه برد و در آن را بست و به  خانه

در اين هنگام مجاعيت از عامه و . برآمد
جويان بر او گرد آمدند و به خانه راه  فتنه

جستند و او را با سر از بام بر زمني 
انداختند و هنوز زنده بود آه ريسماني بر 

ها آشيدند و وي را بر لب  پايش بسته در آوچه
سپس جسدش را . دجله آورده در دجله افكندند

اين خرب به شحنة بغداد . دبريون آشيده بسوختن
يكي از غالمان _ امري فخرالدين آيبك ارنبايي 
داده شد و بر _ ترك آه به امريي رسيده بود 

سوار شد و با مأموران . او سخت گران آمد
مجاعيت از عامة . خويش به حملة  مأمونيه رفت

مردم بر او گرد آمدند و وي و سوارانش 
 افتادند و مششريها  را آشيده در ميان ايشان
. دار آردند تين چند را آشتند و مجعي را زخم

هاي خود  مردم بغداد به هيجان آمدند و دآان
را بستند و سراجنام از بدريه آه مقر امري 
عزالدين ابي اليمن جناح شرابي ملقب به 

از حلاظ درجات فتوت و (سلمان داراخلالفه 
ترين  و بزرگ) آسوتي در ورود بدان آيني پيش

لشكريان عباسي بود، خرب رسيد آه امري امري 
عزالدين دستور عزل آن شحنه و تقبيح عمل او 

در اين هنگام مردم نيز . را صادر آرده است
آشتگان خود را بر سر دست گرفته به باب 
بدريه آمدند و گروهي از سرشناسان ايشان 

بديشان گفته . براي  بيان شكايت خويش رفتند
يش برآنار و شد آه شحنه را از آار خو

بدين ترتيب فخرالدين آبيك . زنداني آردمي
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ارنبايي به زندان افتاد و در زندان بود تا 
الدين طغرل از وي شفاعت آرد و از  امري سيف

زندان آزاد شد و به خانة خويش رفت و ديگر 
TPبه آار شحنگي منصوب نشد

١
PT .  

روز هفدهم ماه رجب مجعي از مردم بر 
 نوبي و مأموران مأموران انتظامي باب

دريافت عوارض و ماليات آن باب محله بردند و 
. گروهي از آنان آشته و گروهي زمخي شدند

رجال حكومت و امريان براي جلوگريي از فتنه و 
_ زهر چشم گرفنت از مردم، قاتالن ابن حسان 

را به بدريه احضار آردند و _ براها و علّيك 
تند و خنست آسوت فتوت را از ايشان باز گرف

سپس پيكر هريك را به دو نيمه آردند و جسد 
دو پاره شدة ايشان را بر دروازة بدريه 

اين آار مدتي آوتاه موجب حساب . آوخيتند
بردن فتيان شد و وحشت و سكوت را بر شهر 

درازي و محله به  مستويل ساخت و مردم از دست
  .عوانان و مأموران دولت بازماندند

ها، چه بني  الليكن اين گونه جنگ و جد
هاي خمتلف جوامنردان و چه ميان ايشان و  دسته

مأمـوران دولت و عوانـان پيوستـه ادامـه 
ق .  هـ ٦٠٤(در مـاه صفـر مهيـن سال . داشت
وزير > رفيق<فاخر علوي، آه در نظام فتوت .) 

نصريالدين ناصر بن مهدي علوي بود و درعني حال 
يقان وي روزي يكي از رف. رفيقان بسيار داشت

با رفيقي ديگر به نزاع و خماصمه با عّزالّدين 
جناح شرابي فرمانده لشكريان عباسي برخاستند 

اي بزرگ در حملة  قطفتا پديد آمد آه  و فتنه

                                                 
 بـه نقـل ازاجلـامع املختـصر و تـاريخ االسـالم              ٦٢: كتـاب الفتـوه      ةممقـد :    مصطفي جواد     ‐١

  .ةالزمانخطي پاريس و مرآ ةنسخ
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منجر به آشيدن مششريها و مقابلة مسلحانه شد و 
او . خرب آن به خليفه الناصرلدين الّله رسيد
سران را سخت بد آمد و وزير را بفرمود تا 

احزاب جوامنردان را گرد آورد و منشوري براي 
ايشان بنويسد و در آن فرمان ايشان را به 
اجنام دادن آارهاي نيكو و الفت و يگانگي 

جويي و جنگ و جدال برحذر  خبواند و از آينه
اي  وزير چنني آرد و آن فرمان در جلسه. دارد

بر ايشان خوانده و از آنان براي اجراي آن 
سران جوامنردان قبول آردند . رفته شدالتزام گ

آه هرآس بر خالف آن فرمان رفتار آند آسوت 
فتوت از او منتزع و فتوتش باطل خواهد شد و 
. به جمازات گناهي آه آرده است خواهد رسيد

گاه فاخر علوي را در جملسي حاضر آوردند و  آن
گواه : ابن مهدي وزير به حاضران جملس گفت 

ت را از او باز گرفته و باشيد آه آسوت فتو
        . او از گروه جوامنردان بريون شده است

چنني حوادثي                                     
در روزگار خالفت الناصر لدين الّله و در 

افتاد و  دوران آمال قدرت و سطوت او اتفاق مي
السلف مردي بود  ناصر آه بنا به روايت جتارب

ر و آاردان و جمرب و مقدام و شجاع و تيز خاط<
حاضرجواب و صاحب فطنت و ذآاء و فاضل و 

TPبليغ

١
PT<گونه   از آن آسان نبود آه اين

خاصه آن آه . ها را حتمل تواند آرد مقاومت
ظاهرًا در روزگار جواني گوشة خاطرش با آيني 
فتوت نيز ميلي داشته و جامعة آن روز بغداد 
و ساير اجتماعات اسالمي را نيز نيكو 

                                                 

 ٣١٩: السلف    جتارب‐١
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TPشناخته است مي

١
PT . از اين روي به زودي دريافت

آه درافتادن با اين هستة مقاومت آه در 
ميان تودة مردم پديد آمده است، و درهم 
شكسنت آن با قساوت و خونريزي اگر هم ممكن 
باشد به زيان اوست و هبرت آن است آه وي با 
پيوسنت به حزب فتيان در رأس آن قرار گريد و 

 و اتالف مال رو شدن با اين نريو به به جاي رو
و نريوي نظامي دستگاه خالفت، از آن به نفع 
خود استفاده آند و به مهني دليل آاري آرد آه 
مانند بسياري از آارهاي او تا آن روزگار 

وي آه خود نيز سايل چند پيش . سابقه نداشت
از اين به گروه جوان مردان پيوسته بود متام 

 ٦٠٤احزاب و قبايل جوامنردان را در سال 
باطل اعالم آرد و دستور داد جوامنرداني آه 

اند،  فتوت را از خليفه يا آسان او نگرفته
ورود خود را به آيني فتوت جتديد آنند و فتوت 
را از او بگريند و بدين ترتيب خود را قطب و 

                                                 

يت به م خواهان آن كه احوال رعء وخيتار متمكن بدو و دائمديت دراز بر ختت خالفت كمايشا< ناصر ‐٢

باطن احوال رعايا و گشت و ظاهر و  نفس خويش بازداند تا حدي كه شب در حمالت و دروب بغداد مي

ترسيدند و با او زندگاين   ميمهه از او كرد و ارباب مناصب و حكام واليات غريايشان معلوم مي

ملوك و سالطني اطراف را هيبت او در . دانستند كردند كه با بعد مسافت او را حاضر مي چنان مي

 خواب خواسيت كه با اهل خويش سخن گويد ةمدل نشسته بود و كس بودي كه اگر در جا

 ناصر بيش ةلغترسيدي از آن كه ناصر خليفه در سراي باشد و سخن او بشنود و در اين باب مبا

يكي آن كه : را نبود و او در خالفت خويش چيزها كرد كه كسي ديگر از خلفا .... از حد بود 

گشتند و از احوال ملوك و حكام او را اعالم  دائم جاسوسان او در شهرها و دور و نزديك مي<

ء و مكر و ديگر آن كه كمان گروهه داشيت و در آن باب مهاريت عظيم داشت و در دها. دادند مي

  ٣٢٠: السلف  جتارب> .  جهان بودةندبري و سياست و خربت يگات
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قبلة فتيان ساخت و عالوه بر آن آه جوامنردان 
واردان نيز  مهگي ناگزير بدو پيوستند تازه

دند جوامنردي را از او بگريند و به مكلف بو
                           . خليفه بپيوندند

پس از جتديد فتوت، ناصر منشوري تازه براي   
اين منشور . سران احزاب جوامنردان صادر آرد

الدين ابواحلسن حممدبن حممد مقدادي  انشاء مكني
در اين منشور . قمي آاتب ديوان انشاء بود
ود آن تعيني شده احكام فتوت عام و آداب و حد

منت اين منشور را دآرت مصطفي جواد در    . است
 ٦٤ص (مقدمة خود به آتاب الفتوة ابن معمار 

العباسيه و  از روي نسخة خطي املناقب) به بعد
املفاخر املستنصريه از علي بن ابوالفرج 
بصري، نسخة حمفوظ در آتاب خانة ملي پاريس، 

ته شده در اين منشور خنست گف. نقل آرده است
است آه آنچه در آن ترديد نيست اين است آه 
اصل فتوت و منبع و مطلع آن امرياملؤمنني علي 

آداب فتوت را  طالب است و متام حماسن و  بن ابي
آنند و متام بيوت و قبايل  از وي نقل مي

دارند و برادري  فتيان، خود را بدو منسوب مي
جوامنردي را تقليدي از برادري و 

) ص(گي آن حضرت با رسول اآرم برادرخواند
دانند و آن حضرت با وجود آمال جوامنردي و  مي

هاي بسيار، حدود شرع را در  داشنت برتري
آرد و جمازات  هرحال و هر مرتبه رعايت مي

آاران از هر طبقه آه  مناسب را در حق جنايت
فرمود و در اين آار  بودند اجرا مي

حدود وي فرمانربداري از خداي تعايل و اقامت 
گونه  و رعايت نظام شرع را درنظر داشت و اين

طور علين و در برابر روي ياران  آارها را به
رسانيد و هرگز شنيده  پاك رسول به اجنام مي

نشده است آه آسي آن حضرت را در باب حنوة 
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هاي شرعي  برپا داشنت حدود و اجراي جمازات
سرزنش آرده يا بر او طعنه زده باشد و اينك 

ق شريف و سجاياي آرمي او شايستة آن است اخال
آه مورد تقليد و پريوي قرار گريد و متام 
آساني آه شرف آيني فتوت را به رفاقت خليفة 

اند بايد  الّله دريافته الناصر لدين وقت 
بدانند آه هرآس از رفيقان آسي را آه 
خداوند تعايل از آشنت او هني فرموده و رخينت 

 داشته است به قتل خون وي را حرام مقرر
برساند و خوني را آه شرع حمفوظ داشته 

آيد آه خداوند  بريزد، در زمرة آساني درمي
و َمن َيْقُتل <: تعايل در حق ايشان فرموده است 

TPُمؤمنًا ُمَتَعمِّدًا َفَجزآُؤُه َجَهّنُم خاِلدًا فيها

١
PT< 

هرآس آه به عمد مؤمين را بكشد سزاي او جهنم 
چنني آسي .  آن خبواهد مانداست و جاويد در

اگر جرمش شناخته آيد و حمقق شود درحال از 
دايرة جوامنردان بريون خواهد رفت و او آه به 
آارهاي واجب فتوت نپرداخته است از ميان 

گاه در منشور به  آن. رفيقان طرد خواهد شد
 شده است آه چنني آسي را پناه  آساني پرداخته

اين آار او را دهند يا پنهان سازند يا در 
در باب ايشان نيز گفته شده است . ياري آنند

آسي آه رانده شدة  شرع را پناه دهد، او : 
: السالم فرمود  نيز گمراه است و رسول عليه
اي را پناه دهد  آسي آه پديدآورندة  حادثه

لعنت خداي و فرشتگان و مهة مردمان بر او 
 تر اي در عدوان و ظلم بزرگ باد و هيچ حادثه

از قتل نفس نيست و هيچ گناهي از نظر سنگيين 
تر از آن نتوان يافت  بار گناه و جمازات عظيم

                                                 

 ٩٣ / ٤: رمي   قرآن ك‐١
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و جوامنرد، هرگاه جوامنردي از حزب خود را 
شود و قصاص آردن او  آشت فتوت او ساقط مي

بنابر گفتة خداي تعايل در آيت قصاص واجب 
آيد و سپس نص آية قصاص را به متامي نقل  مي

پس به اصل مطلب، يعين محله بر س. آرده است
عوانان و متعلقان ديوان خالفت و مقاومت در 

پردازد و در اين باب چنني  برابر ايشان مي
  :گويد 

هرگاه جوامنردي يكي از اعوان يا متعلقان 
ديوان سيد و امامي را آه پريوي او بر متام 

يعين الناصرلدين الّله _ مردم واجب است 
بكشد، چنني _ العاملني  ربامرياملؤمنني و خليفة 

قاتلي با آار خويش در حرم صاحب حزب عيب 
اجياد آرده است و بدين دليل روشن، فتوت او 

شود و قصاص آردن او بر هر جوان  باطل مي
البته . آيد مردي آه باالتر از اوست واجب مي

خبت بايد اين امر را بدانند و  رفيقان نيك
ه موارد بدان عمل آنند و در مانند اين گون

بايد به هرچه بدان مأمورند عمل آنند و اين 
فرمان را به اطاعت و انقياد پذيره شوند 

  .شاءالّله تعايل ان
به هريك از رؤساي احزاب فتوت يك نسخه از 
اين منشور داده شد آه در آن شهادت سي تن 
از عدول بغداد نيز ثبت شده بود و از هريك 

شده بود از آنان در زير منشور تعهد گرفته 
از نظر <آه مضمون منشور را آه عمل بدان 

واجب است اجرا > شرع و از نظر آيني فتوت
آنند و اگر آن را اجرا نكردند يا آاري به 
خالف آنچه در اين منشور تعيني شده است اتفاق 
افتاد جربان آن برعهدة ايشان باشد و آنان 
در آن آار مسؤول و مستحق جمازاتي باشند آه 

  .آند  دربارة ايشان تعيني ميصاحب حزب
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مقررات اين منشور خنست بار در باب براها 
و علّيك آه داستان آنان پيش از اين گذشت، 

پس از اين جتديد عهد فتوت گروهي . اجرا شد
از شاهان و فرمانروايان و امريان نواحي 

صالح صفدي در . خمتلف داخل حزب فتيان شدند
در اين < : نويسد الّله مي احوال الناصرلدين

دوران فتوت انتشار يافت و آمان گروهه و 
بازي محام رواج يافت و مردم بدين آارها روي 
آوردند و خنست رجال و بزرگان و از آن پس 

ابوبكر بن . پادشاهان به فتوت گرائيدند
ايوب ملقب به امللك العادل و پسرانش امللك 
املعظم و امللك الكامل و امللك االشرف سراويل 

الدين غوري   پوشيدند و نيز شهابفتوت
فرمانرواي غزنه و هند، و صاحب جزيرة آيش، 

الظاهر  و اتابك سعد فرمانرواي شرياز و امللك
الدين ايوبي صاحب حلب بدين  غازي بن صالح
ابواملظفر يوسف معروف به > .آسوت درآمدند

سبط ابن جوزي در باب آسوت پوشيدن 
 ٥٩٩سال در : العادل و پسرانش گويد  امللك

هاي  ها و سراويل الناصر لدين الّله خلعت خليفه
فتوت را براي امللك العادل ايوبي و پسرانش، 
به وسيلة علي بن شيخ عبداجلبار و يوسف عقاب 
فرستاد و آنان در ماه رمضان مهني سال در 

                        . دمشق آسوت پوشيدند
ابوالفداء در ذيل حوادث سال                 

در اين سال : نويسد   مي. ق .   هـ ٦٠٧
الّله به سوي ملوك  رسوالن خليفه الناصرلدين

مأموريت ايشان . نواحي خمتلف فرستاده شدند
آن بود آه به نيابت از طرف خليفه شاهد 
نوشيدن پيمانة فتوت و پوشيدن آسوت آن 
باشند و در آار فرمودن آمان گروهه خود را 
بدو منسوب دانند و او را پيشواي خود در 
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ظاهرًا  اين رسوالن براي . اين آار شناسند
جتديد عهد فتوت با انتشار دادن آن در بني 

هاي خمتلف اسالمي فرستاده شده بودند و  ملت
الدين مقريزي  اين نكته از گفتة تقي

                                  . آيد برمي
در اين : وي در باب حوادث مهني سال گويد   

ريوي از سال ملوك اطراف پيمانة فتوت را به پ
خليفه الناصر نوشيدند و سراويل فتوت 
پوشيدند و رسوالني بديشان فرستاده شده بود 
تا انتساب ايشان در فتوت بدو باشد و متام 
شاهان را فرموده بود آه مردم تابع خويش را 
نيز آب و منك بنوشانند و آنان را به آسوت 
جوامنردان ملبس آنند تا متام افراد مردم پريو 

آنان نيز چنني آردند . اي خويش باشندفرمانرو
و هريك از شاهان قاضيان و فقيهان و امريان 
و بزرگان مملكت خويش را حاضر آورد و آسوت 

ناصر . پوشانيد و آب و منك فتوت بديشان داد
مند بود و شاهان  خليفه بدين آار بسيار عالقه

را فرموده بود آه در آار فرمودن آمان 
 منتسب دارند و وي را گروهه نيز خود را بدو

                      . پيشواي خود شناسند
ترديد نيست آه پيش از اين جتديد عهد نيز   

فتوت ناصري در ميان شاهان انتشار يافته 
خواستند خود را به دربار  بود و آنان آه مي
و خالفت در عصر الناصر _ خليفه نزديك آنند 

در آيني _ آمد  مشار مي قدرتي قابل مالحظه به
منتهي پس از جتديد عهد . پيوستند وت بدو ميفت

ناصر خواست نفوذ خود را در سراسر قلمرو 
هاي مردم بسط   آشورهاي اسالمي و در ميان توده
تر از پيش در  دهد و از اينروي اهتمامي بيش

دار آن  انتشار فتوتي آه خود پيشوا و َعَلم
الدين غوري  بود به آار برد ورنه شهاب
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 و هند را آه گفتيم در فتوت فرمانرواي غزنني
آشته . ق .   هـ ٦٠٢به ناصر پيوست به سال 

نيز  اباشامه در ذيل الروضتني . شده است
نويسد آه در بيستم   مي٦٠٧درضمن وفيات سال 
الدين ابن البعلبكي وفات  صفر اين سال مشس

وي در دمشق قاضي جوامنردان بود و . يافت
ن رفته هنگامي آه از طرف ناصر خليفه فرما

بود آه شاهان آسوت فتوت بپوشند وي براي 
       . َشدِّامللك الكامل به مصر فرستاده شد

: ابن الفرات در ترمجة حال ناصر گويد   
ناصر به آار فرمودن آمان گروهه و پرندگان 

صدا و پوشيدن آسوت فتوت ميل بسيار داشت  خوش
و ديگر پادشاهان نيز در فتوت و افكندن 

 را بدو منسوب داشتند و در آمان گروهه خود
متام شهرها فتوت جوامنردان، جبز آساني آه از 
جانب او آسوت پوشيده و آمان گروهه گرفنت 

. دانستند، باطل شد خويش را از جانب او مي
سپس ساير شاهان آفاق نيز شلوارهاي فتوت 

داري بدو اقتدا  پوشيدند و در آمان گروهه
وبي صاحب محاة املنصور اي در ايام امللك. آردند

رسويل از ) الدين عمر ناصرالدين حممدبن تقي(
جانب ناصر بيامد و بدو امر آرد آه از جانب 
خليفه آسوت بپوشد و بزرگان شهر نيز از او 

امللك املنصور نيز شيخ سامل بن . آسوت بگريند
نصرالّله بن واصل شافعي محوي را فرمود آه 

اي بديع  وي خطبه. اي در باب فتوت خبواند خطبه
هاي قرآن  در اين باب ايراد و در آن به آيه

اْذ أَوي  <و> َسمْعنا َفيت َيْذُآُرُهم<آرمي مانند 
و ديگر اخبار و آثار > الِفتَيُة ايل اْلَكهف

اين خطبه در جملس امللك املنصور . استشهاد آرد
در اين روزگار . و بزرگان شهر ايراد شد

 موهوب الدين ابواليسربن  قاضي محاة برهان
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در مهني جملس امر خليفه به امللك املنصور . بود
رمسًا ابالغ شد و وي شلوار فتوت پوشيد و 

در مهني روزگار ناصر  .حاضران نيز بپوشيدند
سراويل فتوت را براي سلطان روم عزالدين 

خسروبن قلج ارسالن  آاووس بن آي ابواملظفر آي
به ) ٦١٥متويف به سال (از شاهان سلجوقي روم 

سياي صغري فرستاد و اين خنست بار بود آه آ
آيني جوامنردان به سرزمني ترآاني آه در روم 

شد و مبدأ انتشار  شرقي ساآن بودند وارد مي
بدين . فتوت در آن ناحيه مهني دوران است

ترتيب فتوت ناصري در شرق و غرب روان شد تا 
 Le Debateدر روزنامة فرانسوي . به اروپا رسيد

تشار يافته و در آن گفته شده اي ان مقاله
است آه يكي از فرمانروايان آملان رسويل نزد 

فرستاده _ الناصرلدين الّله _ خليفة بغداد 
و از او تقاضا آرده بود آه وي را نيز در 
سلك جوامنردان وابسته به خويش درآورد و او 
را نيز در عداد رفيقان و پريوان خود در اين 

مال بسيار قوي آيني حمسوب دارد ؛ و احت
توان داد آه آيني جوامنردي اروپاييان آه  مي

 گويند بر اثر Chevalerieدر زبان فرانسوي آن را
انتشار آداب و رسوم جوامنردان ممالك اسالمي و 
به پريوي از آن در آن سرزمني پديد آمده 

سياست                                  . باشد
ناصر در اهتمام و توجه به انتشار آيني فتوت 

خواست متام ممالك اسالمي   آن جهت بود آه مياز
را آه عمًال اختيار آن از دست خلفا بريون 
آمده بود دوباره به اختيار عباسيان 

هاي آرانة  ديد آه سرزمني وي مي. درآورد
مديرتانه و مشال افريقا مورد نظر اروپاييان 
و مسيحيان است و مرزهاي اسالم از مست روم 

مشال افريقا نيز . مورد هتديد ايشان است
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) بين  عبداملؤمن(دراختيار فرزندان عبداملؤمن 
ايران آه . است و آنان نيز دعوي خالفت دارند

تنها از اطاعت خليفه سرپيچي  ها بود نه قرن
آرده بود، بلكه گرفنت بغداد مقر خالفت نيز 
مورد نظر سلجوقيان بود آه در غرب ايران 

 نيز در مشرق ايران. فرمانروايي داشتند
قدرت خوارزمشاهيان روز به روز در تزايد 
بود و در اواخر دوران خالفت  ناصر و اوان 
محلة مغول سلطان حممد خوارزمشاه قلمروي 
آنچنان وسيع داشت آه تا آن روز دوليت بدين  

ناصر . تر پديد آمده بود وسعت و قدرت آم
خواست بغداد را مرآز سياست جهان اسالم  مي

هنايي او وحدت خبشيدن به قرار دهد و هدف 
ممالك اسالمي در حتت تسلط و فرمانروايي خويش 

ها را از راه  دانست آه اين سرزمني بود و مي
از . توان به دست آورد لشكرآشي و جهانگريي مني

اين روي خواست تا با تأسيس فتوتي رمسي و 
دوليت، آه خود در رأس آن قرار گريد در اقطار 

هاي  ش و در ميان تودهجهان اسالم روزگار خوي
مردم نفوذ آند و اگر هندوشاه خنجواني در 

و شربت منك آب ناصري <: نويسد  السلف مي جتارب
در مشرق و مغرب انتشار يافت و در اقطار 
عامل او را رفيقان بودند آه آس را بدان 

TPاطالع نبود

١
PT <به مهني سياست وي نظر دارد .

 اصلي ليكن ابن اثري آه شايد متوجه مقصد
خليفه نبوده است در الكامل خود با حلين آه 

: آيد نوشت  بوي استهزاء و ريشخند از آن مي
ناصر متام آوشش خود را به آمان گروهه <

صدا و  افكندن و گرد آوردن مرغان خوش

                                                 

 ٣٢٠:  السلف    جتارب‐١
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داشت و در متام  هاي فتوت مصروف مي سراويل
شهرها فتوت جوامنردان را باطل آرد و فقط 

وت دريافت داشته بودند آساني آه از او آس
نيز پرنده داشنت را منع آرد . به رمسيت شناخت

گرفتند  مگر براي آساني آه از پرندگان او مي
داري را فقط براي آساني  و مهچنني آمان گروهه

. دادند جماز داشت آه خويشنت را به او نسبت مي
مردم نيز در عراق و ساير نقاط بدو گرويدند 

السفت   او را ابنو فقط يك تن بغدادي آه
ناميدند از انتساب بدو سر باز زد و از  مي

ناصر آس بدو فرستاد و . عراق به شام گرخيت
پيغام داد آه اگر در آمان گروهه افكندن 
خود را بدو نسبت دهد مايل بزرگ به وي خواهد 

اما او چنني نكرد و از بعضي ياران . داد
ام آه وقيت از او پرسيدند  السفت شنيده ابن

چرا از گرفنت مال بسيار و انتساب به خليفه 
مهني : آين؟ وي در جواب گفته بود  امتناع مي

آس مناند  افتخار مرا بس است آه در دنيا هيچ
مگر آن آه در آمان گروهه افكندن به خليفه 

  .انتساب يافته باشد جز من

: افزايد  ابن اثري در پايان گفتار خود مي
اين گونه آارها عشق ورزيدن ناصر خليفه به <

  >.انگيز است بسيار شگفت

هاي سياسي و  ليكن طرز فكر ناصر، و هدف
تر و دورتر از آن بود آه  اجتماعي او رفيع

مورخ حمدود فكري چون ابن اثري بتواند آن را 
ناصر از يك سو پراآندگي و تشتت . دريابد

هاي مردم مسلمان را آه بر اثر  توده
نژادي از يكديگر هاي مذهيب و سياسي و  اختالف

دور افتاده و گاه به خون هم تشنه بودند و 
از قتل و آشتار مهكيشان خود فروگذار 

ديد ؛ از سوي ديگر متوجه بود آه  آردند مي مني
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دستگاه خالفت عربي در حال از هم پاشيدن 
_ است؛ و اگرچه نفوذ معنوي خالفت در آن عصر 

 بسيار بود، و_ خاصه در ميان مردم سين مذهب 
آند، با اين  تاريخ اين مطلب را تأييد مي

حال عمًال خالفت آن قدرت و نفوذ را نداشت آه 
هاي خمتلف اسالمي را آه پراآندگي  بتواند ملت

هاي عميق اقتصادي و  و تفرق ايشان ريشه
اجتماعي و سياسي داشت به وحدت سوق دهد ؛ و 
شايد ناصر در جزء خنستني آساني بود آه خواست 

هاي مردم مسلمان  ه در بني تودهو حدت آلم
پديد آورد و مردم آوچه و بازار را به خويش 

اي مستقيم بني خود و ايشان  خبواند و رابطه
دانيم  از اين گذشته، چنان آه مي. اجياد آند

گرويدن به آيني فتوت مستلزم داشنت نريوي بدني 
هاي جسماني و آماده  آايف و پرداخنت به ورزش

بارزه نيز بود، و آساني شدن براي جنگ و م
آه در آن روزگار بدين آيني مي گرويدند، 
نريومند ساخنت تن خويش، و آماده شدن براي 
مبارزه و ستيز را در جزء اولني وظايف خود 

تنها  جوامنردان نه. آوردند مشار مي به
آوشيدند تا خويشنت را مردماني ورزيده و  مي

اميان، نريومند بسازند، بلكه درعني حال نريوي 
و عقيده داشنت به رهربان و پريان نيز بر دلريي 

افزود و اين نكته از  و نريومندي ايشان مي
الّله پنهان منانده  نظر تيزبني الناصر لدين

دانست آه اگر بتواند رهربي اين  بود و خوب مي
گروه را به دست آورد و مجاعيت از فتيان و 
جوامنردان را در زير فرمان خويش داشته 

شد، افراد اين گروه نريوي اجتماعي مؤثري با
توان در نربدها بديشان تكيه آرد  هستند آه مي

بازي و فداآاري از  و در مواقع حساس جان
                         .ايشان انتظار داشت
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نيز نبايد از خاطر بربمي آه در             
عصر ناصري، ملل اسالمي در مشال و شرق و غرب 

 گرجيان قرار مورد هتديد فرنگان و تاتار و
گرفته بودند و در مهان حال ملوك نواحي خمتلف 
اسالمي از خطر عظيمي آه از جانب مغوالن 

تنها  آرد غافل بودند، و نه ايشان را هتديد مي
سوز  ومان گريي از اين بالي خان فكري براي پيش

آردند، بلكه هر روز بيش از پيش آتش  مني
 سلطان .شد اختالف در ميان ايشان دامن زده مي

سپرد  حممد خوارزمشاه با خليفه راه خمالفت مي
و آهنگ تسخري بغداد و انقراض سلسلة عباسي 
را داشت، و حيت يكي از علويان را به خالفت 

خواست  برداشته و بدو بيعت آرده بود  و مي
پس از گشادن بغداد خليفة عباسي را از ميان 
بردارد و خالفت را به خاندان علوي انتقال 

هاي مؤثر  و شايد مهني امر يكي از علتدهد 
انقراض خوارزمشاهيان و تسلط تاتار ملعون 

هاي اسالمي خاصه ايران بود، چه از  به سرزمني
يك سوي نفوذ معنوي دستگاه خالفت در ميان 

هاي مردم باقي بود و ايشان خليفه را  توده
نگريستند،  به چشم جانشني بر حق رسول اآرم مي

اي وقيت سلطه و  ني خليفهو از سوي ديگر چن
اقتدار خويش را مورد هتديد پادشاهي مسلمان 

از آساني آه بايد از نظر خليفه تابع و _ 
ناخواه با  ديد،  خواه مي_ معتقد وي باشند 

_ يعين مغوالن _ دمشن خوخنوار چنني پادشاهي 
ساخت  آن گروه وحشي را به برچيدن بساط  مي

آرد ؛ و   ميفرمانروايي خوارزمشاهيان ترغيب
هجوم ايشان را به دمشين و لشكرآشي پادشاه 

آه _ مقتدري مانند عالءالدين حممد خوارزمشاه 
شبهه زوال و انقراض سلسلة او را در پي  بي

                  .داد ترجيح مي_ داشت 
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مالحظات فرعي ديگري نيز ناصر را به تقويت   
حزب جوامنردان و روح دادن آداب و رسوم 

مثًال در آن روزگار . يختانگ ايشان برمي
بر، و استخراج  استفاده از آبوتران نامه

نسلي جديد و تربيت شده از اين جانوران و 
رواج دادن تربيت و تعليم ايشان آاري بود 
آه سرعت وسايل ارتباطي را در قلمرو دولت 

آرد و در عصر ناصري فرستادن  عباسي  تضمني مي
 اخبار، و آگاه شدن از آنچه در نواحي

گذرد، به استفادة وسيع و  دوردست آشور مي
پردامنه از اين پرندگان بستگي داشت و امهيت 
اين آار تا بدان پايه بود آه ناصر در سال 

آشي نسلي جديد و بسيار قابل   به جوجه٥٩٠
استفاده و با ارزش از اين گونه آبوتران 
فرمان داد ، و چون جوجة اين آبوتران پديد 

اي آه  آبوتران نر و مادهآمدند، بفرمود تا 
پدران و مادران اين نسل تازه و انتخاب شده 
بودند، بكشتند، و سپس نسل هبرتين نژاد 

بر را افزايش دادند و در  آبوتران نامه
نواحي خمتلف عراق مراآزي براي پرورش 

گونه آبوتران تعيني آرد، و نظارت در آار  اين
آنان را آه ضامن رسانيدن خربهاي فوري و 

ريع از دورترين نقاط آشور به مراآز خالفت س
بودند، به يكي از رجال بزرگ دولت عباسي، 

القضاة دولت عباسي، عمادالدين  يعين قاضي
طالب علي بن هبةالّله خباري بغدادي شافعي  ابي

تفويض فرمود ؛ و بديهي است آه الناصر لدين 
اي آه متام مورخان در درايت و  خليفه_ الّله 

بيداري و اقتدار و حسن ادارة وي تيزهوشي و 
اتفاق نظر دارند، و اگر محلة وحشتناك مغول 

هاي ناگفتين و  حدس  نزدني ايشان  و ويراني
به بار نيامده بود، حسن تدبري و قدرت وي تا 
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ساليان دراز ديگر اين دستگاه فرسوده را بر 
داشت، مردي نبود آه بي مصلحيت  سر پا نگاه مي

داشنت ، يا بدون در نظر آاري را دنبال آند
هدف و مقصودي عايل، و تنها به سابقة عالقه و 
احساسي آه در دوران آودآي و جواني به آيني 
فتوت و رسم و راه جوامنردان داشت، با اين 

ها و آداب  اصرار و پشتكار در احياي سنت
ايشان بكوشد، و اين نكته است آه ناصر با 

ته، ليكن آمال درايت و فطانت بدان توجه داش
اثري آه در آن  نگاري چون ابن از نظر واقعه

روزگار از آنه مطالب و اساس سياست دولت 
!عباسي اطالع دقيق نداشته، پوشيده مانده است

چنان آه بارها به تلويح يا تصريح           
مذآور افتاده است، جوامنردان به نريومندي جسم و 

داري امهييت خاص  آشنايي با فنون جنگ و سالح
امي جوانان دسته دسته با  دادند، و گفته يم

هاي گوناگون براي شكار جانوران درنده و  سالح
آنان خمصوصًا به ترياندازي . آمدند خطرناك بريون مي

دادند، و  و افكندن آمان گروهه امهيت بسيار مي
يكي از آارهايي آه بر ارزش و اعتبار آنان در 

. ان بودافزود، شكار پرندگ ميان رفيقان خويش مي
ها  بعضي مرغان بودند آه در اصطالح جوامنردان آن

يا مرغان واجب ) الطري اجلليل( را  مرغان جليل 
آوشيد  ناميدند و هر جوامنردي مي مي) طريالواجب(

جا آه ممكن است از اين مرغان بيشرت صيد  تا آن
آند و در اين راه نصاب هم چشمان را بشكند و 

مرغان چهارده نوع و اين . از ديگران پيشي گريد
ها از نوع مرغان وحشي و  غالب بلكه متام آن

دآرت مصطفي جواد . شكاري ساآن آب يا خشكي بودند
نامة  اي آه بر فتوت نام اين مرغان را  در مقدمه

ابن معمار نوشته ياد آرده است و آنان عبارتند 
TPوزه:  از 

١
PT _ انيسـهTP

٢
PT _ مرغ سقاTP

٣
PT _ متTP٤PT _ 

TPلكلـك _ TP٥PTههوبـر

٦
PT  _ صـوغTP

٧
PT _ عقـاب عنازTP

٨
PT _ 
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P١٠)آلنگ(آرآي  _ TP٩PT)نوعي آلنگ(غرنوق 
P _ لغلغTP

١١
PT _ 

TPمرزه

١٢
PT _ نسرP

١٣
P 

ــاني   (  وزه -١ ــشديد ث ــتح و ت ــسر اول و ف ــه آ )  ب
بــه آــسر اول و (نــامي اســت فارســي معــرب آن اوزه 

مرغــي اســت آــه در ) فــتح دوم  فــتح و تــشديد ســوم
 ←. آند رانة درياها زيست ميآ
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از مرغــان آبــي و ســاحلي آــه صــداي  :   انيــسه -٢
 .آن به صداي گاو شبيه است

و آـي   ) بـه دو فـتح    (  نام عربـي ابـن مـرغ جبـع            -٣
مرغـي  اسـت و آن را      ) به فـتح اول و تـشديد ثـاني        (

اي بـزرگ   ) حوصـله (با منقـار هپـن و دراز آـه آيـسه            
 .دان در زير منقار دارد تعريف آرده

ــشديد دوم -٤ ــتح اول و ت ــه ف ــي :   ب ــت آب ــي اس مرغ
 .شبيه به وزه با گردني درازآه از نوع غاز است

معــرب آن حبــاري بــه ضــم اول و الــف  (  هــوبره -٥
اي از راســتة پابلنــدان  پرنــده) مقــصور در پايــان

آــه در نــواحي صــحرايي و آــويري آســيا و اروپــا و 
بــه قــدر (اي بــزرگ  افريقــا پراآنــده اســت و جثــه

ــون ــه  ) بوقلم ــل ب ــايش زرد متماي ــگ پره دارد و رن
ــورتي  ــسرتي و ص ــالخاآ ــه   خ ــم رفت ــت و روي ه دار اس

اي زيباست و از مرغـاني اسـت آـه زيـاد شـكار                پرنده
.  و به مهني جهـت نـسل آن رو بـه انقـراض اسـت               شود  مي

هوشــي و ابلــهي  هــوبره گردنــي دراز دارد و بــه بــي
> ارياجلبـ   ابلـه مـن   <معروف است چنـان آـه در عربـي          

گويند اگـر النـة خـود را تغـيري دهـد            . مثل شده است  
ــي  ــادش م ــاي آن از ي ــي ج ــم م ــد و  رود و آن را گ آن

هـاي    ممكن اسـت بـه النـة ديگـر بـرود و بـر روي ختـم                
هـوبره انـواع و اقـسام بـسيار         . مرغي ديگر خبوابـد   

 . دارد
مرغـي اسـت    .  معرب نام اين پرنـده لـق لـق اسـت           -٦

ــوا  ــت خ ــروف و گوش ــي مع ــه تيزهوش ــا از ب ر و غالب
. مار و قورباغه و جونـدگان آوچـك تغذيـه مـي آنـد             

آشيانةخود را در جاهاي بلنـد ماننـد سـر بـرج هـا              
و مناره ها و نقـاط مرتفـع جنگـل بنـا مـي آنـد و                 
ــي     ــاخنت وي را در نزديك ــيان س ــدار و آش ــردم دي م

 .خود به فال نيك مي گريند
 نام اين مـرغ را در فرهنـگ هـايي آـه در دسـرتس                -٧

 .م نيافتمداشتي
  بــه آــسر اول مجــع غنــز بــه فــتح اول و ســكون  -٨

دوم و ســوم اســت و عنــز مــاده بــز و مــادة مرغــان 
شكاري چون باز و شـاهني و نيـز مـادة آهـو و مـادة                

 . هوبره را گويند
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هـاي عـريض و        ضم اول نـوعي آلنـگ اسـت بـا بـال            -٩
 ←. پاهاي بلند

 
 
 
 
 
اي  نده  به ضم اول و سكون دوم و تشديد آخر، پر-١٠

است درشت اندام از راستة درازپايان و جزء پرندگان 
هايي وسيع  منقار قوي و نوك تيز و بال. مهاجر است

 ١٢در حدود . دارد و باالي سرش برهنه و بدون پر است
گونه از اين پرنده شناخته شده آه در سراسر جهان 

آنند و  منتشرند و در نقاط مردابي و معتدل زيست مي
سازند و در  مي  Vهايي به شكل   جرت دستهدر موقع مها

پر بعضي از . آنند فصل سرما به مست جنوب مهاجرت مي
تر و گروهي خاآسرتي خملوط با  ها خاآسرتي و برخي تريه آن

بلندي اين پرنده به يك . اي در ناحية گردن است قهوه
>  خورك غم<ها  در بعضي مأخذ. رسد   مرت مي٥/١و گاهي 

 است و  Héron را آه نام علمي آن )حواصل، حواصيل(
گفته مي شود، آلنگ ذآر آرده اند و >درنا<به ترآي 

به مهني علت در مأخذهاي خمتلف در تعريف هاي مربوط به 
 .و آلنگ تفاوت وجود دارد) درنا(غم خورك 

ــام     -١١ ــردن ن ــام مش ــواد در هنگ ــصطفي ج ــرت م   دآ
) لكلــك(پرنــدگان جليــل، لغلــغ را جــدا از لقلــق  

. ده و گفتــه آــه لغلــغ غــري از لقلــق اســتيــاد آــر
ليكن در بـاب تفـاوت آن دو توضـيحي نـداده اسـت و               

هايي آه در دسـرتس بنـده بـود تفـاوتي بـني               در فرهنگ 
از ايــن روي بنــده نيــز . انــد ايــن دو قائــل نــشده

ــه    ــي آن آ ــرد ب ــد آ ــديگر قي ــدا از يك آن دو را ج
 .اطالعي دقيق در باب اختالف آن دو داشته باشد

ام ايــن مــرغ در مقدمــة دآــرت مــصطفي جــواد   نــ-١٢
لـيكن چـنني نـامي      . قيد شـده اسـت    >  مرزم<چند جاي   
يك از مرغان وجـود نداشـت امـا مـرزه بـه               براي هيچ 

ــوع     ــك از ن ــت آوچ ــي اس ــوم مرغ ــتح س ــم اول و ف ض
ــيد     ــوش ص ــحرايي و خرگ ــوش ص ــه م ــكاري آ ــان ش مرغ

ــي ــب   م ــد و آن را عقي ــتح و   (آن ــم اول و ف ــه ض ب
 .نيز نامند) عقابمصغر _ تشديد دوم 
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اول و )  فــتح و آــسر و ضــم(  نــسر بــه تثليــث -١٣
ــي   ــده م ــوم خوان ــكون دوم و س ــتح اول   س ــود و ف ش

مرغـي اسـت بـسيار تيـزبني        . تر اسـت    مشهورتر و فصيح  
هـايي بـسيار نريومنـد        و قوي و بلندپرواز، بـا بـال       

تـر از عقـاب اسـت و متـام مرغـان،              آه جثة وي درشـت    
ــزرگ ــيت ب ــكا ح ــان ش ــرين مرغ ــيت ــند ري از او م . ترس

ــال  ــشته و چنگ ــاري برگ ــوي دارد،   منق ــخت ق ــايي س ه
توانــد ماننـد عقــاب شكــار خـود را بـا               ليكن مني 

 ها بگريد و از جايي به جاي ديگر انتقال  چنگال
اند آه وي  دربارة الناصر لدين الّله نوشته
> مرغ واجب<هزار و چهارصد و چهل و پنج 

بدين قرار ها  شكار آرده بود آه تفصيل آن
 ١٢ لغلغ ، ٢١ وزه ، ٧٣٤ آرآس، ٤٤٥:  است 

 غرنوق ١١٤ مرغ سقا ، ٢١ مرزه ، ٢٨عقاب ، 
 لكلك ؛ و اين پرندگان ٦٦ مت و عناز و ٤، 

ده نوع از چهارده نوع مرغي بودند آه 
جوامنردان در شكار آردن آنان اهتمام 

دربارة صيد لكلك شرط آن بوده است . داشتند
حتمًا در خارج و الاقل در آه اين پرنده را 

فاصلة پنج مقام از ديوارهاي شهر صيد آنند 
و طول هر مقام را صد يا صد و بيست قدم 

اند و بدين ترتيب وقيت بايد به لكلك  نوشته
ترياندازي آنند آه وي دست آم پانصد يا ششصد 

  .قدم از شهر دور شده باشد
TPابن السفت

١
PT معروف آه ابن اثري نام برده  

                                                 
نـسر انـواع بـسيار دارد و در فارسـي آن را كـركس خواننـد و معـين لغـوي لفـظ كـركس                          .  دهد

ابــواالبرد، ابومالــك، ابواملنــهال و : هــاي وي عبارتنــد از  در عــريب كنيــه. خــوار اســت نيــز مــرغ

 . ماده آن ام قشعم استةآنيابوحييي و 
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 از بزرگان جوامنردان بوده و دربارة وي است
اند آه در زندگاني خود دو هزار و  نوشته

  !هفتاد و سه مرغ واجب صيد آرده بود
از اين عمر بن السفت آه در شاطري و 
ترياندازي نظري نداشت، خممسي به عربي دردست 
است، آه گرچه در آن بعضي شعرها و اصطالحات 

كايت از طبعي خورد، اما ح عوامانه به چشم مي
وي در اين خممس . آند روان و ذوقي سرشار مي

داري و  انواع مرغان واجب و آمان گروهه
احكام و شرايط آمان گروهه افكندن و ديگر 
مسائل مربوط به صيد مرغان را وصف آرده 

 بند است و قسميت از ٩٤اين خممس داراي . است
اي آه باز در  آن، و نيز خبشي از قصيدة رائيه

هاست، در  ف مرغان جليل و احكام صيد آنتوصي
مقدمة آتاب الفتوة نقل شده و ليكن دآرت 
مصطفي جواد به خالف سرية مهيشگي خويش مأخذ آن 
را نشان نداده و درنتيجه معلوم نيست آه 
نسخة آامل آن خممس و قصيده را در آجا 

توان يافت و فعال تنها مأخذ قسميت از آن  مي
  .فتوه استدو مهان مقدمة آتاب ال

عصر خالفت الناصر لدين الّله دوران آمال 
البته . رواج و رونق بازار فتوت بود

هاي بعدي نيز به پريوي از راه و رسم  خليفه
او به فتوت عناييت داشتند و جوامنردان بالد 

آردند و اين جانبداري،  اسالم را مراعات مي
اي آه آنان به دستگاه  با وابستگي و عالقه

                                                                                                                   
 نام وي عمر است و سفت در زبان عـوام: نويسد   ابن السفت ميةار  دكتر مصطفي جواد درب‐ ١

هاي لغت عريب نيامده است و من آن را  عراق به معين منقاش زرگران است و اين لغت در فرهنگ

 .ام ام ياد كرده  مستدركايت كه گرد آورده در فرهنگ
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. دادند نسبت مستقيم داشت ن ميخالفت نشا
فرزند ناصر، حممد ملقب به الظاهر چندان بر 
اورنگ خالفت متمكن مناند آه بتوانيم دربارة 

مدت . عنايت او به آيني فتوت داوري آنيم
تر از يك سال، يعين از اول  خالفت وي اندآي آم

 ادامه يافت و ٦٢٣ رجب سال ١٤ تا ٦٢٢شعبان 
د از او پسرش منصور  بع. در اين روز درگذشت

ملقب به املستنصربالّله به خالفت نشست و وي 
به آيني جوامنردي و آار جوامنردان عنايت 

  .بسيار داشت

 ، سيزدمهني سال خالفت ٥٨٨مستنصر به سال 
مورخان . جدش الناصر لدين الّله تولد يافت

اند آه ناصر او را بسيار  دربارة وي نوشته
آرد و او را  ديك ميداشت و به خود نز دوست مي

به سبب عقل و خرد بسيار، و خمالفت با 
در تاريخ . ناميد آارهاي ناپسند قاضي مي

اخللفاي سيوطي از قول ابن جنار، آردار و روش 
وي به نشر عدل : مستنصر چنني توصيف شده است 

و انصاف در ميان مردم آوشيد و اهل علم را 
 ها و به خود نزديك آرد و مسجدها و مدرسه

هاي بسيار بنا هناد  سراها و بيمارستان آاروان
هاي  و در حفظ اصول دين و مراعات امر و هني

آن سعي آرد و متمردان را از ميان برداشت و 
گران را سرآوب  ها را فرونشانيد و آشوب فتنه

هاي دين و آئني  آرد و مردم را به حفظ سنت
واداشت و در آار جهاد به نيكوترين وجهي 

و براي پريوزي اسالم لشكري گران قيام آرد 
فراهم آورد و مرزهاي اسالم را امن ساخت و 

از  آثار معروف وي . هاي حمكم را بگشود قلعه
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TPيكي مدرسه مستنصريه است

١
PT آه آن را براي  

هاي چهارگانه و تدريس و نشر  پريوان مذهب
هاي دانش ساخت و پيوسته در توسعة  ساير رشته

 آمال عنايت و شيفتگي وي آن آوشيد و مهني امر
  .دهد هاي ديين و پزشكي نشان مي را به دانش

دربارة آيني فتوت نيز، مستنصر خواست با 
برسد و سندي عايل در فتوت به پري اين طايفه 

اين خواست را با بزرگان آيني فتوت درميان 
 خمتار علوي آويف جالل الدين عبدالّله بن. هناد

فتوت را در تواند سراويل  گفت آه وي مي
برابر مرقد مطهر حضرت موالي متقيان بپوشد و 
اين امر به منزلة آن است آه اين آسوت را  
از حضرت دريافت داشته است؛ و خود نيز به 

از اين روي . جايز بودن اين آار فتوي داد
مستنصر به سوي مشهد طاهر حضرت علي بن 

طالب در جنف روي هناد و در نزد ضريح آن  ابي
در اين روزگار . اويل فتوت پوشيدحضرت سر

                                                 

ــدر‐١ ــم ــگفت ةس ــارخيي ش ــاي ت ــصر از بناه ــت   مستن ــالمي اس ــدن اس ــز مت ــاب در . انگي ب

ــاعت يب  ــاختمان س ــاعت و س ــوان س ــصريه و اي ــه   مستن ــوم ب ــاب موس نظــري آن شــرحي در كت

ــه< ــوادث اجلامع ــال  (>  احل ــوادث س ــل ح ــفحات ‐ ٦٣٣در ذي ــت)  ٨٣ ‐ ٨٢ ص ــده اس از . آم

امهيـت ايـن مدرسـه      . اين كتاب اطالعات مفيد ديگري نيز در بـاب مستنـصريه بدسـت مـي آيـد                

 ادبيـات دانـشگاه  بغـداد        ةيخ اسـالم در دانـشكد     به حدي است كـه حـسني امـني، مـدرس تـار            

ـ > ة املستنـصريه املدرسـ <كتايب مستقل در باب آن، موسوم بـه          ايـن كتـاب بـه    . أليف كـرده اسـت  ت

ظـاهراً ايـن كتـاب      .  در بغـداد چـاپ شـده اسـت         ١٩٦٠پاميردي وزارت معارف عراق، بـه سـال         

در . ويب رسـيده اسـت    ممتـاز بـه تـص      ةجـ  و در دانشگاه اسـكندريه بـا در        هؤلف بود  م ةلرسا

 امهيـت آن، بـه خـط خـود او ديـده             ة كوتـاه دكتـر مـصطفي جـواد دربـار          ةمآغاز كتاب، مقـد   

      .   شود مي
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TPالدين مذآور نقيب جوامنردان بود جالل

١
PT.  

مستنصر به طريق وآالت دادن از جانب 
خويش، گروهي از شاهان و اعيان و بزرگان را 

 ٦٢٦وي در سال . پريو آيني فتوت ساخت
فخرالدين ابوطالب امحد بن الدامغاني و شيخ 

ن شيخ الشيوخ الدين ابوالربآات عبدالرمحن ب مشس
سنقر (الدين حممد بن سنقر دراز  و امري فلك

و سعدالدين بن حاجب را به سوي ) الطويل
شاه حممد بن  الدين منكوبرني پسر خوارزم جالل

. تكش فرستاد و رسويل با ايشان مهراه آرد
الدين در آن روزگار به حماصرة خالط  جالل

خليفه لباس فتوت را با خلعت . اشتغال داشت
وسيلة اين هيأت براي او  ريف بسيار بهو تش

بفرستاد و فخرالدين بن الدامغاني را وآالت 
الدين لباس  داد آه از جانب خليفه به جالل

ابوالربآات عبدالرمحن را  فتوت بپوشاند و شيخ
اين اقدامات در . نيز نقيب فتوت تعيني آرد

چه وي . الدين صورت گرفت تعقيب اقدام جالل

                                                 

الـدين نـسيب      جـالل <:  چـنني آمـده اسـت         >احلـوادث اجلامعـه   <الدين در     ابن جالل  ة  دربار  ‐١

ت پنجــاه و قــرآن را در مــد. پــاكيزه و اصــيل داشــت و مــردي بلندقــدر و اديــب و فــصيح بــود

ــه حــوض . چنــد روز حفــظ كــرد ــازي و ديگــر  وي در اوقــات كمــان گروهــه افكنــدن و چال ب

ــازي ــه حــضور مــي   ب ــزد ناصــر خليف ــوي . يافــت هــا و مراســم فتــوت ن ناصــر اغلــب از او فت

وي . گـشت   دانـست و از آن بـاز منـي           او را در كارهـا معتـرب مـي         ةگفتـ أي و   خواست و ر    مي

گـاه    آن.  بود تـا روزگـار خالفـت املستنـصر باللّـه فـرا رسـيد               پيوسته بر سر قدر و وقار خويشنت      

ـ                الـسالم بپوشـد و بـه         ؤمنني علـي عليـه    بدو اشارت كرد كه سـراويل فتـوت را از جانـب امـري امل

.   ثبــت شــده اســت٦٤٩وفــات وي در مهــني مرجــع بــه ســال  > .جــواز ايــن كــار فتــوي داد

 ) .٢٥٧ – ٢٥٦: احلوادث اجلامعه (
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يفه فرستاده و از او در رسويل به حضرت خل
خليفه نيز اين . اين باب سؤال آرده بود

هيأت را نزد وي فرستاد تا خلعت خليفه را 
بدو برسانند و او را سراويل فتوت 

  .بپوشانند
 نيز ٦٣٤در روز پنجم ماه صفر سال 

نورالدين ارسالن شاه بن عمادالدين زنگي 
مقدم وي را . صاحب شهر زور به بغداد آمد

وي در خانة . اشتند و خلعتش دادندگرامي د
النقيب الطاهر سعداملوسوي فرود آمد و در 
روز بيست و يكم ماه صفر به بدريه، يكي از 

هاي داراخلالفه خوانده شد و نزد  جايگاه
الدين اقبال حبشي شرابي امري مقدم  شرف

الدين به وآالت و  لشكرين حضور يافت و شرف
 وي را لباس نيابت از خليفه املستنصر بالّله
  .فتوت پوشانيد و بدو خلعت داد

هم در اين سال، شيخ عبدالّله شرمساحي 
مدرس مالكيان در مدرسة مستنصريه، به نزد 

الدين اقبال شرابي در عمارت بدريه حضور  شرف
يافت و اين امري به نيابت و وآالت از 

  .مستنصر، آسوت جوامنردي در بر وي آرد
لشكر عباس  يكي از امريان ٦٣٧در  سال 

الدين سنجر معروف به ياغر  موسوم به قطب
مستنصري با مجاعيت از غالمان از عراق 

ابوعلي ابن غنام امري اعراب شام .  بگرخيتند
در راه بدو باز خورد و او را دستگري آرد و 

در برابر اين . دست بسته به بغداد آورد
خدمت، ابن غنام نيز به بدريه احضار شد و 

ه پريوي از آيني فتوت مشرف شد خلعت يافت و ب
و از جانب خليفه لباس فتوت پوشيد و سپس به 

  .جايگاه خود بازگشت
  دولت عباسيان سقوط آرد و ٦٥٦در سال 
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بغداد به دست لشكريان هالآو افتاد و آخرين 
. خليفة عباسي املستعصم بالّله به قتل رسيد

اين حادثه موجب رآود و فرتتي در آار فتوت 
ال بعد يك دولت صوري عباسي در چند س. شد

مصر ظاهر شد و فتوت نيز با آن از نو ظهور 
امللك   سلطان٦٥٩در روز عيد فطر سال . آرد

الظاهر بيربس البندقداري پادشاه مصر و شام 
. در رآاب خليفه املستنصر بالّله دوم سوار شد

بان شاهي به بريون شهر  آنان با چرت و سايه
 را بگزاردند و قاهره رفتند و مناز عيد

الظاهر در خيمة  خليفه، براي جتليل از امللك
سلطان حضور يافت و در برابر بزرگان و 
. امريان آشور، وي را سراويل فتوت بپوشانيد

مفضل بن ابي الفضائل دربارة تشرف 
: الظاهر به فتوت چنني توضيح داده است  امللك

سلطان بيربس خود را براي سفر به شام آماده <
وي در نوزدهم ماه رمضان رغبت خود . ختسا مي

را به پوشيدن آسوت فتوت ابراز داشت و 
خليفه، پيش از سفر وي به شام او را لباس 

و نسبت او در فتوت از امام . فتوت پوشانيد
  .TP١PT>الّله وجهه است طالف آرم علي بن ابي

از مدارك و قرائن تارخيي آه در دست است 
ت در عصر مماليك آيد آه آيني فتو چنني برمي

در مصر و شام رواج و )  نيمة دوم قرن هفتم(
اين رونق و رواج از . قوت فراوان داشت

دوران ايربيان پديد آمد و در روزگاران بعد 

                                                 

 ٤٥٢٥ ةمشــار  ملــي پــاريس بــهةنــخطــي كتاخبــا ةنــسخ  و ٨٥‐٨٤: الــسديد    النــهج‐١

 بــه ٤١٢  مهــان كتاخبانــه، ورق ١٧٠٢ خطــي مشــاره ةنــسخالكــروب ،   و نيــز مفــرج٧ورق 

           .ة ابن معمار كتاب الفتوةمنقل دكتر مصطفي جواد در مقد
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درصورتي  آه در عراق رواج . نيز دوام يافت
چه در آن سامان . فتوت وضعي معكوس دارد

هاي عباسيان  ها و آيني فتوت را از رسم
ند و با احنطاط و انقراض خاندان دانست مي

آم شاخة رمسي و  يا دست_ عباسي آار فتوت 
روي در تراجع هناد و به سسيت و _ دوليت آن 

با اين حال گاهي از آارهاي . احنطاط گراييد
زاد، چنان آه به  جوامنردان فتنه و آشوبي مي

 بر اثر حكم سلطان ارغون پسر اباقا ٦٨٦سال 
بغداد به آشنت جانوران و نوة هالآوخان، عوام 

توجه _ آه عادت جوامنردان است  چنان_ درنده 
هاي بسيار و  بسيار آردند و درنتيجه فتنه

هاي خمتلف  هاي متعدد در ميان ساآنان حمله جنگ
زاده شد و ديوانيان اين آار را زشت و 
ناپسنديده داشتند و دستور داده شد آه 
 جانوران درنده را بسوزانند تا آتش فتنه

فرونشيند؛ و از آن پس نيز از بريون آمدن 
     . مردم براي آشنت درندگان ممانعت آردند

در روزگار خلفا،                               
شد آه براي آشنت  وقيت به مردم اجازه داده مي

درندگان اقدام آنند، از طرف دستگاه خالفت 
. شد عنوان انعام نيز بديشان داده مي چيزي به

 ٦٤٠در ذيل حوادث سال >  احلوادث اجلامعه<در 
هاي  گروهي از جوانان حمله<: چنني آمده است 

خمتلف درخواست آردند به ايشان اجازه داده 
. شود آه براي آشتار درندگان آماده شوند

برطبق سابقة امر در روزگار خليفه 
الّله با درخواست ايشان موافقت و  الناصرلدين

 .چيزي نيز از طرف ديوان بديشان داده شد
سپس در هر حمله گروهي فراهم آمدند و سالح 
برداشتند و جمهز و مسلح به مرآز بغداد روي 
آوردند و با هر گروه مجاعيت از خواننده و 
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نوازنده بودند آه دف و ديگر سازها 
>  .نواختند و به هلو و لعب سرگرم بودند مي

اي درميان ايشان  مهني اجتماع موجب شد آه فتنه
جا آه  ن باال گريد تا بدانپديد آيد و آار آ

حكومت ناچار گروهي از لشكريان را به سوي 
ايشان فرستاد و آنان را از جنگيدن و رخينت 
خون يكديگر بازداشت و آتش فتنه و فساد را 

  .فرونشاند
در آسياي صغري نيز آيني فتوت از دوران 

ابن بطوطه سياح و . خالفت ناصر انتشار يافت
 در آتاب خود ايشان جهانگرد معروف قرن هشتم

وصف _ گفتند  مي> اخي<آه به ياران خود _ را 
داب آنان را شرح داده  ها و آ آرده و عادت

> قونيه<وي مثًال در هنگامي آه از شهر . است
گويد ، در ضمن گفتار خويش توضيح  سخن مي

در قونيه در خانقاه قاضيي به <: دهد آه  مي
ان است نام ابن قلم شاه آه از گروه جوامنرد

اين قلم شاه خانقاهي بزرگ و . منزل آردمي
سند فتوت يا شجرة . عدة زيادي شاگرد داشت

سلسلة  ايشان به حضرت امرياملؤمنني علي بن 
شود و لباس فتوت در  منتهي مي) ع(طالب  ابي

باشد، مهان  ميان آنان عبارت از شلوار مي
گونه آه صوفيان خرقه را  به نشانة تصوف 

  >TP١PT.پوشند مي
ابن بطوطه وقيت از شهر اصفهان در ثلث اول 

گويد ، فتوت طبقات و  قرن هشتم هجري سخن مي
اهايل <دهد ؛  اصناف گوناگون را شرح مي

رنگ آنان سفيد . اند اصفهان مردمي زيباروي

                                                 
بيـشتر در     بـراي يـافنت اطـالع         ‐ ٢٨٩:  حممـدعلي موحـد      ةمجـ ابن بطوطه، تـر    ةم  سفرنا  ‐١

    . به بعد٢٨١: أخذ جوامنردان آسياي صغري رجوع كنيد به مهني م باب
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شجاعت و نرتسي . روشن و متمايل به  سرخي است
ها  اصفهاني. باشد از صفات بارز ايشان مي

چشمي و تفاخري آه در  هم. اند ستد مردمي گشاده
نوازي  ميان آنان در مورد اطعام و مهمان
مثًال . وجود دارد منشأ حكايات غرييب شده است

افتد آه يك اصفهاني رفيق خود را  اتفاق مي
بيا برومي ناني و <: گويد  آند و مي دعوت مي

ويل وقيت او را به خانه > ماس باهم خبورمي
آورد  ناگون پيش او ميبرد انواع غذاهاي گو مي

ها به اين روية خود مباهات زياد  و اصفهاني
  .آنند مي

وران اصفهان رئيس و  هر دسته از پيشه<
آنند آه او را  آسوتي براي خود انتخاب مي پيش
هاي ديگر هم آه اهل  دسته. نامند مي>  TP١PT>آلو<

صنعت و حرفه هستند به مهني حنو رؤسائي براي 
جوانان جمرد اين شهر . گزينند خود برمي

هاي آنان  هايي دارند و بني هريك از گروه مجعيت
. با گروه ديگر رقابت و مهچشمي برقرار است

توانند در اين  دهند و هرچه مي ها مي مهماني
آنند و حمفلي عظيم با انواع  جمالس خرج مي

آردند  حكايت مي. آورند غذاهاي خمتلف فراهم مي
ة ديگر را به ها دست آه يكي از اين دسته

مهماني خوانده و غذاي آنان را با شعلة مشع 

                                                 

كـسوت جوانـان منحـصر     تـر و پـيش   هـا يـا بـزرگ       عنوان رئيـسان صـنف      ها به >كلو< انتخاب   ‐١

ماننـد  ري و كرمـان   (در ايـن قـرن در شـرياز و احيانـاً شـهرهاي ديگـر        . به اصفهان نبوده اسـت    

ـ               داران و سـرجنباناين داشـته      نيز چنني پاتوق  )  و غريه   أثريانـد در بـاب ايـن كلوهـا و دخالـت وت

تـر    ايشان در حفظ نظم و امنيت و ديگر امور اجتمـاعي، بعـد در مهـني مقدمـه بـا تفـصيلي بـيش                       

 .سخن خواهيم گفت
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دستة ديگر آه خواسته بود تاليف . پخته بود
بكند در دعوتي آه متقابًال به عمل آورده بود 
براي هتية غذا به جاي هيزم حرير مصرف آرده 

   TP١PT>!بود
با آن آه در اين گفتة ابن بطوطه  نامي 

ان نيامده از فتوت و جوامنردي يا جوامنرد
ها به روشين  است، ليكن از رفتار اين گروه

  .اند پيداست آه آنان از جوامنردان بوده
  ٭    ٭    ٭

طور خالصه  پس از انقراض خالفت عباسي، و به
بعد از قرن هفتم هجري آيني فتوت راهي ديگر 

آه در باب  پيش از آن. گزيند براي خود برمي
آنيم، بايد راه و رسم تازة آيني جوامنردي حبث 

دوباره اين نكته را يادآور شومي آه فتوت 
آييين بود، آه در ميان مردم پديد آمده و به 
پاميردي و پشتيباني ايشان رشد آرده و موقع 
اجتماعي مهمي يافته بود، تا آجنا آه دوليت 
هپناور و پر قدرت، تنها راه گسرتش نفوذ خود 
را روي آوردن بدين آيني دانسته و آوشيده 

ود تا با جوامنردان ارتباط نزديك و مستقيم ب
برقرار آند و خود را در رأس ايشان قرار 

ها، بر اثر فراهم  ترديد نيست آه دولت. دهد
آيند، به  آمدن عوامل گوناگوني روي آار مي

رسند و سپس بعد از گذرانيدن يك  اوج قدرت مي
دولت . روند دورة فرتت و احنطاط از ميان مي

ليكن فتوت آييين .  وضع را داشتعباسي نيز مهني
بود آه پيش از استقرار دولت عباسي در ميان 

تصوف، آه . هاي مردم  پديد آمده بود توده
خود يك جريان فكري و مكتب تربييت و فلسفي 

                                                 
     ١٩١:  حممدعلي موحد ةمجابن بطوطه ، تر ةم سفرنا‐٢
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هاي  آاري و جتاوز دولت خاصي در برابر ستم
زورگو و ستمگر بود پس از آن آه درميان 

 قوام آايف خواص و مردم درس خوانده نضج و
خواست راه خود را در ميان مردم  يافت، مي

براي اين آار . آوچه و بازار نيز بگشايد
فتوت تصويف است عوامانه . آيني فتوت پديد آمد

هاي آن ساده و عملي و درخور  آه راه و رسم
وران و صنعتگران و آشاورزان و  فهم پيشه

علم <از مهني روي آاشفي . خالصه عامة مردم است
خوانده > علم تصوف<اي از  را شعبه>  تفتو
پديد آمدن و رواج و رونق يافنت فتوت . است

هاي اجتماعي خاصي بود آه  بر اثر جريان
ارتباطي با ظهور دولت عباسي يا انقراض آن 
نداشت و فقط در يك دوران آوتاه، دولت 
عباسي منفعت خود را درمهراهي با گروه 

باس جوامنردان يافت و خويشنت را در ل
جوامنردان فرا منود، و خليفه، بر روي دستار 

شك نيست . و رداي خالفت سراويل فتوت پوشيد
پشيت براي دولت عباسي و  آه اين مهراهي و هم

قوام و دوام آن بيشرت مثرخبش بود، تا براي 
با . مردمي آه به آيني فتوت روي آورده بودند

اين حال، شايد براي زعيمان فتوت، و بزرگان 
_ ردپيشگان نيز خايل از منفعيت نبود و جوامن

موجب دخالت _ چنان آه بعد خواهيم ديد 
گروهي از سرجنبانان فتيان در آار سياست و 

داري شد و بعضي از آنان را به  آيني ملك
اما در . رياست و امارت و حكومت نيز رسانيد

هر صورت وابستگي فتيان، با دستگاه خالفت 
ردي، پس از چندان نبود آه بناي جوامن

برداشته شدن ستوني آه از محايت دولت بر پشت 
ديوارهاي آن زده شده بود، يكسره فرو ريزد 

برعكس، چون اين جريان فكري . و منهدم شود
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در ميان مردم سادة آوچه و بازار طرفدار و 
هواخواه داشت، گرچه رفته رفته و به تدريج، 
وليكن سراجنام از حميط سياست بريون آمد، و 

هاي خلق،  ز در ميان طبقات خمتلف تودهبا
ها آه اين آيني زاييدة شور و اشتياق و  مهان

صفا و صداقت و استقبال پرشور ايشان از آن 
در اواخر . بود، پناهگاه خويش را بدست آورد

قرن هنم و اوايل قرن دهم هجري آه حسني واعظ 
نويسد، در آن از  نامة سلطاني را مي فتوت

و مبارزطليب جوامنردان سخين دلريي و جنگاوري 
در نظر آاشي فتوت رسم و آييين است . گويد مني

آه افراد هر طبقه و هر صنف، بايد آداب و 
هايي از آن را آه درخور ايشان  رسوم و قسمت

در آتاب . است فراگريند و بدان عمل آنند
آاشفي يك سره از سابقة تارخيي فتوت، آداب و 

ت، و بعد دربارة ترتيب آمر بسنت و شّد و بيع
گريان  فتوت هريك از قشرهاي اجتماعي، از سرآه

پيشگان و  خوانان گرفته تا هپلوان و قصه
آشان و محاالن و سقايان و  زورگران و ناصره

قصابان و سالخان و خراشان و درودگران و 
گران و جز آنان سخن گفته،  بنايان و آهن

آه به يقني _ پيشة ايشان را با سلسلة سندي 
به _ هاي متأخر بر ساخته شده بود  ر دوراند

يكي از امامان و پيامربان نسبت داده و بعد 
راه و رسم و آداب و ترتييب را آه هريك از 

ها، براي هبرت سلوك آردن با مردم  اين صنف
بايد بدانند و عمل آنند گوشزد ايشان آرده 

  .است
رفته از  بينيم آه رفته بدين ترتيب مي

يان در امور سياسي و آارهاي ميزان دخالت فت
صورت آيني  شود و فتوت به داري آاسته مي مملكت

  .آيد صنفي درمي
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ممكن است چنني پنداشت، آه اين حتول فتوت، 
تنها ممكن است در آتاب آاشفي منعكس شده 

ليكن چنني نيست و اين حتول در متام . باشد
هاي فارسي و عربي  هايي آه به زبان نامه فتوت

بعضي از اين . شود ت ديده ميدر دست اس
هايي است آوچك، آه گاه  ها رساله نامه فتوت

حاوي آلياتي دربارة آيني تصوف و خلق و خوي 
و روش سلوك جوامنردان است؛ و گاه فقط 

مثًال صنف قصاب _ ها  دربارة  فتوت يكي از صنف
تدوين شده است و تقريبًا _ يا سالخ يا آشپز 

و منثور فارسي و هاي منظوم  نامه متام فتوت
هاي نزديك به عهد آاشفي  عربي آه از دوران

يا بعد از آن در دست است، اين حتول را  
TPدهد آشكارا  نشان مي

١
PT .  

                                                 

ــاض  ‐١ ــد ري ــر حمم ــاي دكت ــست   آق ــشجويان پاك ــان، از دان ــراي ادب  خ ــاي دوره دكت اين كوش

شـرح  (فارسي دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساين كـه رسـاله دكتـري خـود را در حتـت عنـوان                         

 گذرانيــده )أليفــات اونامــه از ت احــوال و آثــار مــري ســيد علــي مهــداين و تــصحيح مــنت فتــوت

 ←هـا   هـاي فارسـي و عـريب را كـه بـدان             نامـه   درضمن حبـث از آيـني فتـوت قـسميت از فتـوت            

 خـود آورده اسـت  كـه از آن           ةلـ هـا برخـورده بـوده، در رسـا          رسي داشته، يا بـه نـام آن       دست

عبـد   علـي بـن  _ ابوعبـدالرمحن سـلمي نيـشابوري    _ عطـار  : هـاي  نامـه  تـوان از فتـوت   مجله مـي  

ــول  ــصاري  _ عبداالرس ــه ان ــه عبداللّ ــ (خواج ــوان حتف ــت عن ــهاب_ )  ةاالخواندر حت ــدين  ش ال

حتفــةاالخوان يف خــصائل _ ) كتــاب الفتــوة( املعمــار حنبلــي ابــن_ ) كتــاب الفتــوة( ســهروردي 

ـ                و ترمج ) عريب(الفتيان    عبـدالرزاق   الـدين   أليف از كمـال   ه فارسـي آن بـه نـام قواعـد الفتـوة هـر دو ت

ايا و صــعدةالو(اللّــه خليفــه عباســي    ابواحلــسن علــي فرزنــد الناصــر لــدين    _ كاشــاين 

_ ) كتــاب الفتــوه( ميكائــل االردبيلــي اخــي امحــد احملــب بــن شــيخ  حممــدبن _ )عمدةالوســيله
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در اين گفتار بارها از وابستگي آامل آيني 
فتوت و آداب و رسوم آن به عياري و شاطري 

آه _ درحقيقت عياري . سخن درميان آمده است
هاي قبل از اسالم   به دورانهاي آن شايد ريشه

و از ساختمان (_ تاريخ ايران وابسته باشد 
بعد )  شود لفظ عيار نيز اين حدس تقويت مي

درعني حال، . از اسالم به صورت فتوت درآمد
ها و  توان به روشين و با وضوح آامل شباهت مني

ها و آم و آيف و ميزان وابستگي عياري  اختالف
توان  ان گونه آه منيمه(را با فتوت شرح داد 

هاي فتوت و تصوف  ها و اختالف ميزان وابستگي
را با دقت تعيني آرد و مهان طور آه مني توان 
تعريفي دقيق براي فتوت يا تصوف يا عياري 

ليكن شايد بتوان با ذآر !) به دست آورد
مثايل ميزان ارتباط و وابستگي عياران و 

  :جوامنردان را روشن آرد

ورزش باستاني و در روزگاري آه 
در ايران رواج آامل داشت و > آاري زورخانه<

هاي شهر، يكي دو زورخانه  در هريك از حمله
براي نريومند ساخنت جوانان تأسيس شده بود و 

گاه آهنگ دلپذير آوس مرشد  هر بامداد و شام
پنجگي و  مندان به قوي زورخانه جوانان و عالقه

                                                                                                                   

شـيخ  _ )  فتوتيـه  ةلـ رسـا (مريسـيد علـي مهـداين       _ ) نامـه   فتـوت (الدين زركوب تربيـزي       جنم

امـام فخـر رازي     ) نامـه منظـوم     فتـوت (ناصـري سيواسـي     _ ) رسـالةيف الفتـوه   (ءالدوله مسناين   عال

 ٤٣٢ – ٤٢٧صـفحات   (هـاي ديگـر نـام بـرد           و بـسياري كتـاب    ) ة الفتوه در اسرار الترتيـل     رسال(

ة ابــن معمــار خــود بــر كتــاب الفتــو ةمــنيــز دكتــر مــصطفي جــواد در مقــد) رســاله مــذكور

هـا و پـري ايـشان و كيفيـت             كـه در آن يكايـك صـنف        )بـه عـريب   (كنـد     اي را معريف مي     نامه  فتوت

 .   به بعد٨٧ ةممقد. كمر بسته شدن پريان نام برده شده است
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ر جواني ت  خواند، آم زورآوري را به خود مي
بود آه سري به زورخانه نزده و احيانًا در 
آن خلت نشده و به گود نرفته و ورزش نكرده 

اند آه فقط يك بار اين  آساني بوده. باشد
آمد و  آردند و ايشان را خوش مني آار را مي

گشتند آساني ديگر بودند آه  گرد ورزش مني
رفتند و  سايل، ماهي چند بار به زورخانه مي

عالقه و عشقي بدين آار داشته باشند بي آنكه 
_ به منظور تفنن و تنوع به زورخانه نيز 

رفت و آمد _ مانند ساير اماآن عمومي 
تر  گروهي ديگر آه تعدادشان آم. آردند مي

دادند و  بود، در اين راه پشتكاري نشان مي
آمدند و  يك يا چند سال، مرتب به زورخانه مي

تيجه هم آردند و از اين آار ن ورزش مي
شدند  گرفتند و تا حدي نريومند و ورزيده مي مي

و اميد > آمدند رو مي<و به اصطالح ورزشكاران 
ليكن پس . رفت هايي نيز براي ايشان مي توفيق

از چند سال، پيش آمدن حوادث خمتلف، از قبيل 
ازدواج، راه يافنت اختالل در امر معيشت، سفر 

فردي و هاي گوناگون  آردن، بيماري، گرفتاري
خانوادگي و اجتماعي ايشان را از ورزش 

. بريد داشت و پايشان را از زورخانه مي بازمي
هاي  آاران، در سال طور خالصه متام زورخانه به

 و چهل سالگي به ٣٥بني هجده و بيست تا 
آمدند و به تفاوت مراتب، پس از  زورخانه مي

گفتند،  چند روز يا چند سال آن را ترك مي
عداد مردان باالتر از چهل سال يا چنان آه ت

 سال در زورخانه بسيار ١٨ و ١٧تر از  پايني
  .آم بود

مندان به زورخانه،  اما درميان خيل عالقه
آساني بودند آه به واسطة عشق و عالقه 

العاده به ورزش، عمر خود را وقف اين  فوق
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آوشيدند تا به  آردند و چندان مي آار مي
آخرين حد، افتخاري رسيدند و تا  هپلواني مي

را آه در اين راه براي آسي آسب  آردن آن 
آوردند، يا اگر  امكان داشت، به دست مي

قهرمان <توانستند مقام هپلوان يگانه و  مني
را بدست آورند، باري عمر خود را صرف > اول

تربيت نوجوانان و تعليم دادن ورزشكاران 
آردند، و اگر استعداد رسيدن بدين مقام  مي

نيز نداشتند، در زورخانه به خدمتكاري و را 
پرداختند و خالصه حرفة خود را  آارگزاري مي

               . دادند خدمت به ورزش قرار مي
متام آساني آه در تاريخ                     

اند از مهني  ورزش ايران به مقام هپلواني رسيده
اند و عشق و عالقه آنان را چندان  افراد بوده

آه به مقام هپلواني در اين راه پيش برده 
حيت امروز هم آه وسايل و . رسانيده است

تسهيالت بسيار براي ورزشكاران فراهم آمده و 
گريند،  آنان از هر حيث مورد تشويق قرار مي

باز هم عنصر اصلي در رسيدن ورزشكاران به 
ممكن است . مقام قهرماني، عشق و عالقه است

لي گفته شود آه بسياري از هپلوانان قدمي شغ
هپلوان اصغر جنار، حاج حممد صادق : اند  داشته

بلورفروش، حاج سيد حسن رزاز، حاج مريزا 
اين درست است، ليكن ..... بر و  عباس شيشه

شغل اصلي و حرفه اساسي ايشان ورزش بوده 
به عبارت ديگر آنان قسمت اعظم عمر . است

آردند و اگر شغلي هم  خود را صرف ورزش مي
وده است آه خرج زندگي داشتند براي آن ب

ايشان را بدهد و بتوانند با دل فارغ به 
  .ورزش بپردازند
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در مورد عياران، و آار و آردار، و راه و 
رسم ايشان نيز در اين مقام به تفصيل 

توان سخن گفت، خاصه آن آه در اين باب   مني
TPها گفته شده است بيش از اين گفتين

١
PT  
توت و آداب ليكن آسي آه دربارة  آيني ف

تواند از آار  آند، مني جوامنردي مطالعه مي
رسد  به نظر بنده چنني مي. خرب باشد عياران بي

منتهي عيار آسي . آه عياران مهان جوامنردانند
است آه فتوت و جوامنردي  را حرفة خويش قرار 
داده باشد،  آنچه در مورد هپلوانان و 
 آارگزاران ورزش و خادمان زورخانه گفته شد

آند يعين عياران،  در حق ايشان نيز صدق مي
آساني هستند آه يا سراسر عمر خود را وقف 

اند و يا اگر  ترويج و توسعة آيني فتوت آرده
الشعاع   باشند آن آار حتت شغلي نيز داشته

هاي ايشان در راه جوامنردي قرار  فعاليت
  .گريد مي

از آنچه در باب راه و رسم عياران در 
ها آمده است و  وامانه و افسانههاي ع داستان

آنچه تاريخ دربارة آارهاي قهرمانان عياري 
ثبت آرده است، چنني ) مانند يعقوب ليث(

آيد آه ايشان مبارزه آردن در راه   برمي
انتشار و اجراي اصول فتوت را هدف زندگاني 

گو اين آه ممكن است . (اند داده خود قرار مي
هاي سياسي و  لكدر اين آيني نيز مانند متام مس

                                                 
تواننــد بــه  آيــني عيــاري و كارهــاي عيــاران مــي  ةارمنــدان بــه كــسب اطــالع دربــ   عالقــه‐١

هاي استاد حمترم جناب دكتر پرويـز ناتـل خـانلري و گفتارهـاي نويـسنده ايـن سـطور كـه                        مقاله

  .هر دو در حتت عنوان آيني عياري در جمله سخن انتشار يافته است رجوع كنند
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مبارزات حزبي و مذهيب و غريه، گروهي به دروغ 
خود را بدين آيني ببندند و اين مبارزه را 

طلبانة خويش  هاي جاه وسيله رسيدن به هدف
قرار دهند، چنان آه اين امر نيز بسيار 

  .)اتفاق افتاده است

ها و  منونة اين قبيل آسان در داستان
عيار و شغال ها، افرادي مانند مسك  افسانه

پيل زور و آانون عيار و ديگران هستند آه 
در دستگاه دولت و دربار شاه وقت به منصب 

اند و آار  رسيده) سپهساالري(= اسفهسالري 
اسفهسالر حفظ نظم و امنيت شهر و جلوگريي از 

در . دزدي و غارتگري و ناامين شهر است
مانند داستان حسني آرد (هاي جديدتر  داستان

) افتد  ث آن در دورة صفوي اتفاق ميآه حواد
نيز هپلوانان و عياران مسؤول حفظ امنيت شهر 
هستند شاه يكي از آنان را به مست داروغه 

نشيند و  آند و وي در چارسوق مي انتخاب مي
گردند و مراقب  ها مي مأموران او در آوچه

هستند آه آسي به جان و مال و ناموس ديگري 
ي آه دربارة حقوق هاي در آتاب. تعدي نكند

هاي  اداري  تشكيالت مملكيت عصر صفوي، يا دوران
پيش از آن نوشته شده است آه داروغه و 

دارند و  مأموران وي از دولت حقوق دريافت مني
درآمد ايشان از راه گرفنت دزدان و به دست 

هاي دزدي شده و گرفنت سهمي از آن  آوردن مال
 به سرقت درعني حال وقيت مايل. شود تأمني مي

رود، داروغه چهل روز مهلت دارد آه آن را  مي
و البته سهم (بيابد و به صاحبش بازگرداند 

و اگر در مهلت ) خود را نيز دريافت آند
مقرر از عهده اين آار برنيامد بايد هباي 
. مال سرقت شده را از اموال خويش بپردازد

هاي اين عصر چنني منعكس شده است  در داستان
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ر آسي را در حفظ نظم شهر ناتوان آه شاه اگ
آرد يا به  ديد، او را از آار برآنار مي مي

فرستاد و ديگري را به جاي  او  زندان مي
آسي هم آه قصد اخالل در آار . آرد منصوب مي

نظم و امنيت شهر را داشت، مستقيم با 
داروغه طرف بود و به مهني سبب خود را به 

زد و  زخم ميرسانيد و داروغه را  سوق مي چهار
گاه به منزل يكي از اعيان و اشراف شهر  آن
زد و ريشش را  رفت و او را چوب مي مي
گرفت و به  تراشيد و مال بسيار از او مي مي

هاي  اي در آوه آه غالبًا مغاره(گاه خود  پناه
حسني آرد بارها . گشت بازمي) بريون شهر بود

به اعتبار آن (اين آار را در شهرهاي هند 
به علت آن (و ايران ) اند ردمش سين بودهآه م

. اجنام داده است) آه با داروغه خمالف بوده
عني اين آارها نيز در اسكندرنامه به مهرت 
نسيم عيار و در رموز محزه به عمروبن اميه 

دو آتاب اخري نيز در . نسبت داده شده است
اند و عياراني آه قهرمان  عصر صفوي حترير شده
ند براي خفيف آردن داروغه اين دو آتاب هست

زنند بدين ترتيب آار  شهر چنني دستربدهايي مي
ترتييب  اصلي عيار جلوگريي از ظلم و تعدي و بي

است و طرف مقابل او در اين مبارزه نيز 
گاهي عياراني هستند آه با او خمالفت دارند 

خواهند وي را ناتوان و ناقابل  و مي
در تاريخ                           . وامنايند

اجتماعي و سياسي ايران نيز سرجنبانان 
ها و  مشدي داران و داش ها و پاتوق حمله

سفيداني آه  هاي گوناگون، و ريش آدخدايان صنف
آاري و برپا  جواني را به ورزش و زورخانه

داشنت اصول فتوت گذرانيده و اعتبار و 
هاي  اند، و در دوران آبرويي به دست آورده
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آه (آن اسفهسالران تر، آلوها و پيش از  قدمي
حفظ نظم ) صرحيًا گفته شده است از عيارانند

شهر را برعهده داشتند و خمصوصًا در موقع 
العاده مانند مرگ  اتفاق افتادن وقايع فوق

شاه وقت، هجوم دمشن، بروز قحطي و سيل، پيدا 
ها از  ها مهواره دولت شدن ناامين و مانند آن

طرف البته . اند گرفته اين گروه آمك مي
مقابل، يعين خمالفان دوليت آه روي آار است و 

ها نيز از ياري  مهامجان و مانند آن
نياز نبوده و خنست  سرجنبانان هر شهر بي

گاه ده را  ديده و آن آدخدا را مي
                               . اند چاپيده مي
چنان آه _ ها  از قدميرتين دوران          

 _ بسياري از موارد آن در اين مقدمه ياد شد
تا خنستني روزهايي آه نريوهاي انتظامي لشكري 

منظم و ) سپاهيان ژاندارم و پليس(و آشوري 
مسلح و جمهز پديد آمدند، مهواره حفظ نظم شهر 
به عهده مهني گونه جوامنردان بوده، و نه تنها 

هاي بزرگ بر دست ايشان رفته و بعضي از  خدمت
اند استقالل  آنان مانند يعقوب ليث توانسته

رفتة مليت را بدست آورند، بلكه  از دست
هاي بزرگ نيز به دست ايشان صورت   خيانت

هاي تاريك تاريخ  در متام نقطه. گرفته است
ايران مهدست يكي از اين گونه هپلوانان و 
عياران يا هپلوان و عيارمنايان در آار و پاي 

اثر مثبت يا منفي . ايشان در ميان بوده است
ان و هپلوانان در موقع وجود اين گونه عيار

ضعف حكومت مرآزي، يا پديد آمدن وضعي 
در هنگامي . شد  العاده، بيشرت آشكارا مي فوق

آه تيمور به ايران محله آرده بود، سربداران 
آردند و قصد داشتند در  در سبزوار حكومت مي

برابر تيمور تا آخرين حلظه مقاومت آنند، 
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شدن ليكن خيانت يكي از آنان موجب تسليم 
تنها در  شهر به تيمور شد، و او خود نيز نه

برابر مهشهريان و دوستان سابقش آه 
فرمانروايان شهر بودند سرافكنده و شرمسار 
شد و آنان به چشم خائن بدو نگريستند، بلكه 
خود نيز از خيانت خويش طريف نبست و سراجنام 
با خفت و خواري متام به امر تيمور به قتل 

وران حكومت شاه شيخ در د           . آمد
آه مصادف با _ ابواسحاق اينجو بر شرياز 

مبارزالدين _ دوران جواني خواجه حافظ بود 
حمّمد مظفري آه به خالف شاه شيخ ابواسحاق 
مردي سختگري و متعصب و رياآار بود، شهر را 

شاه شيخ هم جوان بود و هم . حماصره آرد
از اين روي . دوست و معتقد به سرنوشت عشرت

اش رسيده بدو  ه دمشين آه پشت ديوار خانهب
اعتنايي نكرد و يكي از عوامل اين 

اعتنايي، اعتمادي بود آه وي به  بي
داران يا به اصطالح آن  سرجنبانان و پاتوق

آنان، آساني . هاي شهر داشت>آلو<روز، به 
مانند آلو اسفنديار و آلوحسن وي را در 

ت وي مواقع بسيار سخت ياري آرده و تاج و خت
را نگاه داشته و سبب پريوزي وي بر دمشن شده 

  .بودند

به مهني سبب شاه شيخ ابواسحاق به وفاداري 
گرم بود با پشتيباني  و دوسيت آلوهاي شهر پشت

دوستان دروني دمشن بريوني آاري از پيش 
اما معلوم نشد آه مالل نعمت به . نتواند برد

 آلوها راه يافته و آسايش و آرامش ايشان را
هاي ايشان براي تسلط مردي  زده بود، يا دنده

خاريد، مانند گوسفندي آه عمرش  پنجه مي قوي
به سر رسيده و خوردن نان چوپان را آغاز 
آرده باشد، عهد و پيماني را آه با شاه شيخ 
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داشتند شكستند و بزرگواري و جوامنردي و 
سريتي وي را از ياد بردند و شهر را به  نيك

مزور تسليم آردند آه بارها مردي خونريز و 
آورند،  القتل را مي وقيت متهم يا حمكومي واجب

وي به خواندن قرآن اشتغال داشت، چون حمكوم 
گذاشت، از جا  ديد قرآن را برهم مي را مي
بريد و پس  خاست و با دست خود سرش را مي برمي

از رخينت خون وي، با آسايش و آرامشي آه گويي 
گشت و قرآن را از  ازمياي را آشته است ب پشه
گشود و با حضور  جا آه فروگذاشتند بود مي مهان

  !پرداخت قلب متام به تالوت آن مي
اين اوضاع و احوال در تاريخ ايران مهواره 
ادامه داشته و حيت دنبالة آن، به صورتي 
ديگر و درخور حيات اجتماعي و سياسي عصر 
جديد، حيت در دوران مشروطيت و بعد از آن 

 وجود داشته و به صورت مثبت يا منفي، نيز
تا دوران حيات نسل معاصر نيز امتداد يافته 

  !است
تا روزگاري آه الناصرلدين الّله و 

هاي عباسي بعد از او از جوامنردان  خليفه
آردند ؛ پريوان اين آيني به  استفادة سياسي مي

هايي در شطرنج سياست، دردست  صورت مهره
رفتند و حريف   سوي ميايشان به اين سوي و آن

  .آردند را مات مي
پس از محلة مغول و فرورخينت دستگاه خالفت 
عباسي، دخالت جوامنردان در آارهاي جاري 
مملكيت، به مواقع ضروري و حساس منحصر شد و 
جوامنردان هر شهر و ناحيه به صورت مستقل و 

مسلكان خويش در شهرهاي ديگر عمل  جدا از هم
كي دو منونه آه معروض افتاد، آردند و مهني ي مي

اي را نشان  وضع عياران و جوامنردان حرفه
  .دهد مي
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از سوي ديگر گروهي آه تعدادشان بيشرت بود 
و قشري عظيم و فشرده از اجتماع روزگار خود 

دادند، مانند آساني آه در  را تشكيل مي
جواني مدتي به زورخانه رفته باشند، به 

وابسته شدن خود دوستداري آيني جوامنردي، و 
به جوامنردان اآتفا آردند بي آنكه جوامنردي 
و ترويج آداب و اصول آن را حرفة خويش قرار 

وران و  اين گونه افراد، پيشه. دهند
صنعتگران و اصناف هر شهر بودند آه از 

آردند بي  انتساب خود به جوامنردي مباهات مي
آنان . آنكه آن را شغل شاغل خود قرار دهند

پذيرفتند و درعني حال به  وامنردي را مياصول ج
آوشيدند طوري  دادند و مي شغل خود ادامه مي

به آار خود بپردازند آه مباين اصول 
نامة سلطاني،  آتاب فتوت. جوامنردي نباشد

  .درحقيقت دستور عمل زندگاني اين افراد است

خالصة اين حبث آن آه از نيمة قرن هفتم و 
به بعد، فتوت ) .ق .  هـ ٦٥٦(سقوط بغداد 

به صورت يك تشكيالت رمسي سياسي و اجتماعي از 
اي يا عياران ميدان  جوامنردان حرفه. بني رفت

فعاليت خود را منحصر به حميط زندگي خود 
اي آه  ترين ايشان فقط در حمله آوچك: ساختند 

زيست فعاليت داشت و بزرگرتان در  در آن مي
د، يا چند حمله، يا شهري آه مسكن ايشان بو
زيستند  حداآثر واليت و اياليت آه در آن مي

فعاليت داشتند و حيت در هنگامي آه به حكومت 
اي  رسيدند هم حكومتشان صورت حملي و ناحيه مي

از نيمه قرن هفتم به بعد، جنبة . داشت
اخالقي و اجتماعي آيني فتوت بر جنبة سياسي 

چربد و اآثريت جوامنردان را نه عياران  آن مي
گاوران، بلكه هنرمندان و صنعتگران و و جن
دهند و اگر تا نيمة قرن  وران تشكيل مي پيشه
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هاي جنگ و هنگام  هفتم جوامنردان در ميدان
روبرو شدن با جانوران درنده، يا در عياري 

ها و به دام  و شربوي و آمندافكين و بريدن نقب
افكندن حريفان و ارائة ضرب شست و عرض هنر 

وي سرپنجگي و آار فرمودن و نشان دادن باز
آاردها و خنجرهاي گوناگون جوامنردي خويش را 

رساندند، از آن به بعد سنگرها،  به اثبات مي
هاي مهماني و نيز  حمل اجتماع جوامنردان، جملس

حنوة سلوك با خلق خدا و شاد داشنت دل مردم و 
دستگريي از حاجتمندان، ميدان منايش مراتب 

ت عايل در آيني فتوت و رسيدن به مقاما
  .جوامنردي است

از روزگار زندگاني شيخ اجل سعدي به بعد 
است آه در نظر داشنت راه و رسم جوامنردان و 
آشنا بودن با اصول فتوت و مراتب و مقامات 

دهد و  آن به آثار ادب، معين و مفهومي خاص مي
  :سازد  تر مي معين اصلي آن را روشن

 هول جوامنردي را در جنگ تاتار جراحيت
. آسي گفت  فالن بازرگان نوشدارو دارد. رسيد

گويند آن . اگر خبواهي باشد آه دريغ ندارد
  .بازرگان به خبل معروف بود

  گر به جاي نانش اندر سفره بودي آفتاب
  تا قيامت روز روشن آس نديدي در جهان

اگر نوشدارو خواهم، دهد يا : جوامنرد گفت 
كند؛ باري ندهد؛ و اگر دهد، منفعت آند يا ن

  .خواسنت از او زهر آشنده است
    در تن     هرچه از دونان به منت خواسيت
TPافزودي و از جان آاسيت

١
PT.....   

اين گونه رفتار، جز از آساني آه آئني 

                                                 
 .حكايت دهم _ باب سوم در فضيلت قناعت _  گلستان ‐١
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  .زند اند سرمني جوامنردي را پذيرفته
باب هفتم در تأثري (در جاي ديگر گلستان 

 شيخ اجل داستاني از) تربيت، حكايت پنجم
آران از  گويد آه نعمت بي اي باز مي پاسازاده

عمانش به دست افتاده و فسق و فجور  ترآة
: دهند آه چون او را پند مي. آغاز آرده بود

عقل و ادب پيشگري و هلو و لعب بگذار آه چون 
خوري؛ پسر  بري و پشيماني نعمت سپري شود سخيت

راحت : گويد  آند و مي بدين سخن اعتنايي مني
ه تشويش حمنت آجل منّغص آردن خالف رأي عاجل ب

  .خردمندان است
گاه در مورد شخص خود، عذري ديگر نيز  آن
  :آورد  مي

ام و  فكيف مرا،  آه در صدر مروت نشسته
 بسته و ذآر انعام در افواه عوام عقد فتوت

  .افتاده
هرآه َعَلم شـد به سخـا و آـرم            

  بنـد نشايـد آـه هنـد بـر درم
م نكويي چو برون شد به آوي            نا

  در نتواني آـه ببندي بـه روي
گويد  بدين ترتيب وي، تقريبًا به صراحت، مي

آه چون به جوامنردان پيوسته و نام نيكوي وي 
به آوي بريون شده، از بذل و خبشش ناگزير 

  .است
چه  پارسازاده را با آن و اگر اين گفتة

هايي آه  ها و تكلف وپاش ابن بطوطه دربارة رخيت
هاي جوامنردان اصفهاني صورت  در مهماني

گرفت در سفرنامة خود آورده است بسنجيم،  مي
روح اين حكايت و مفهوم واقعي آن هبرت بر ما  

  .شود آشكار مي
هايي از نوع داستان استاد  نيز داستان

در آشيت > سيصد و شصت بند فاخر<گري آه  آشيت
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به شاگردي آه طرف ها را  دانست و متام آن مي
توجهش بود آموخت و يكي از آن فنون را براي 
روز مبادا نگاه داشت؛ و نيز داستان جوان 

عنوان بدرقه مهراه  زور، آه به سلحشور بيش
آاروان شيخ در سفر بلخ بوده است، و داستان 

خواست به قوت بازو دامن آامي  زني آه مي مشت
زندگاني هايي از  ها گوشه فراچنگ آورد، مهة آن

حيت . و آار و آردار عياران و جوامنردان است
زن خود را به آاروانيان معريف  وقيت جوان مشت

انديشه مداريد آه يكي : گويد  آند و مي مي
منم در اين ميان آه به تنها پنجاه مرد را 

و بدين ترتيب توجه ايشان را ... جواب دهم 
خورد و  آند و ناني از آنان گرفته مي جلب مي

ديده به  گاه پريمردي جهان رود، آن ه خواب ميب
من از اين ! اي ياران<: گويد  آاروانيان مي

! چندان آه از دزدان بدرقة مشا انديشناآم نه
آنند آه عربي را درمي چند  چنان آه حكايت

گرد آمده بود و به شب از تشويش لوريان در 
برد، يكي را از دوستان  خانه تنها خوابش مني

ورد تا وحشت تنهايي به ديدار او پيش خود آ
چندان . منصرف آند و شيب چند در صحبت او برد

هاش اطالع يافت بربد و خبورد و سفر  آه بر درم
بامدادان ديدند عرب را گريان و . آرد

هاي تو  عريان، گفتند حال چيست، مگر آن درم
  >!ال والّله، بدرقه برد: را دزد برد؟ گفت 

زمجلة دزدان باشد چه دانيد اگر اين هم ا<
آه به عياري درميان ما تعبيه شده است تا 

TPبه وقت فرصت ياران را خرب آند

١
PT ..  < اخل باز

هاي منفي زندگي جوامنرد  هايي از جنبه هم گوشه

                                                 

 .حكايت بيست و پنجم _ ) در فضيلت قناعت(باب سوم  _   گلستان‐١
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منايد آه  منايان و عياران دروغي را باز مي
زندگي خويش را با طراري و راهزني اداره 

  .اند آرده مي
هاي  ها، در متام آتاب ناز اين گونه داستا

حيت در . توان يافت ادب و تاريخ و سري مي
شعرهاي عاشقانه نيز، به فداآاري عياران و 
جوامنردان و سر ناترس داشنت ايشان اشارت 

  :رفته است 
زان طرة پرپيچ و خم، سهل است اگر بينم 

  ستم
  از بند و زجنريش چه غم، آن آس آه عياري آند؟

  ٭
  خت اين آيني عيـاريآـدام آهن دلش آمـو

داران   آه اول چون برون آمد، ره شب زنده
  !زد

 ٭
  خيال زلف تو پخنت نه آار هر خامي است

  آه زير سلسله رفنت طريق عياري است 
هايي آه  حيت در ترمجة احوال صوفيان و آتاب

در شرح احوال پريان و بزرگان تصوف 
اند، گفته شده است آه بعضي از  پرداخته

تصوف، خنست آارشان عياري و مشايخ بزرگ 
تر بگوييم، راهزني بوده  داري، يا صريح راه
زن گلستان  چه را آه در داستان مشت آن. است

ديده ياران خويش را از آن  سعدي، پريمرد جهان
ترساند، در عامل واقع وجود داشته است،  مي

  .منتهي به صورتي ديگر
در تذآرةاالولياي عطار در احوال فضيل 

  :ه است عياض آمد
آن آفتاب آرم و ... آن مقدم تايبان <

احسان، آن درياي ورع و عرفان، آن از دو 
آون آرده اعراض، پري وقت فضيل بن عياض 
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رمحةاهللا عليه از آبار مشايخ بود، و عيار 
  .>... طريقت و ستودة اقران و مرجع قوم 

و اول حال او چنان بود آه در ميان <
ه بود و پالسي بيابان مرو و باورد خيمه زد

پوشيده و آالهي پشمني در سر و تسبيح در گردن 
افكنده، و ياران بسيار داشت، هم دزد و 
راهزن، هر مال آه پيش او بردندي او قسمت 

چه خواسيت نصيب  آن. آردي آه مهرت ايشان بود
خود برداشيت و هرگز از مجاعت دست نداشيت و هر 

ور خدمتكاري آه خدمت مجاعت نكردي، او را د
  .آردي

آمد، و آواز  تا روزي آارواني عظيم مي<
اي در ميان آاروان، نقدي  خواجه. دزد شنيدند

در جايي پنهان آنم : آه داشت برگرفت و گفت 
. تا اگر آاروان بزنند باري اين نقد مباند

اي ديد در وي  خيمه. در بيابان فرو رفت
در : گفت . پوشي نشسته، زر به وي سپرد پالس

بنهاد و . >اي بنه و در گوشه رو  خيمه
چون باز آاروان رسيد دزدان راه . بازگشت

آن مرد رخيت . ها برده زده بودند و مجله مال
آه باقي مانده بود باهم آورد، پس قصد آن 

جا رسيد دزدان را ديد آه  چون آن. خيمه آرد
من مال به ! آه<: گفت . آردند مال قسمت مي

. ازگرددخواست آه ب> !دزدان سپرده بودم
جا  آن! بيا: آواز داد آه. فضيل او را ديد

جهت <: گفت > چه آار داري؟<: گفت . رفت
اي،  جا آه هناده مهان<: گفت> .ام  امانت آمده

ياران، فضيل را . برفت و برداشت> !بردار
ما در اين آاروان هيچ نقد <: گفتند 

فضيل > دهي؟ نيافتيم و تو چندين نقد باز مي
ن گمان نيكو برد و من نيز او به م<: گفت 

من گمان او . برم به خداي تعايل گمان نيكو مي
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راست آردم تا باشد آه خداي تعايل گمان من 
  >.نيز راست آند

مهني فضيل، وقيت سرگرم راهزني بود، دل در 
چه از دزدي به دست  گرو عشق زني داشت و آن

گاه پيش او  رخيت و گاه آورد در دامان وي مي مي
تا شيب <. گريست  در هوس وي ميرفت و مي

در ميان آاروان يكي اين . گذشت آارواني مي
آيا وقت آن نيامده آه دل .... خواند  آيت مي

خفتة مشا بيدار گردد؟ چون تريي بود آه بر دل 
و نيز از ! آمد! آمد<: گفت . >فضيل آمد 
قرار روي به  سراسيمه و خجل و بي> !وقت گذشت

روانيا ن فرود آمده مجعي آا. اي هناد خرابه
: بعضي گفتند . خواستند آه بروند. بودند

: فضيل گفت ! چون رومي آه فضيل بر راه است
بشارت باد مشا را آه او توبه آرد و از مشا <
TP! ...گريزيد آه مشا از وي مي گريزد چنان مي

١
PT<  

بعدها خمالفان تصوف، يكي از دستاويزهايي 
 روش و منش آه براي خرده گرفنت به صوفيان و

ايشان به دست آوردند، مهني زندگاني فضيل 
. عياض و سابقة او در آار راهزني بود

خمالفان فتوت و تصوف، آن دل آينه آردار را 
در سينة فضل نديدند، از يافنت توفيق توبه، 

  !آه بر دست وي رفت فراموش آردند
  ٭    ٭    ٭

دربارة رسم و آيني فتوت و تاريخ آن بيش 
توان گفت؛ خاصه  ر اين مقدمه سخن منياز اين د

آن آه منت آتاب دربارة شرح جزئيات آيني 
فتيان و تشريفات و ترتيبات آمر بسته شدن و 
ورود در حزب جوامنردان پرداخته شده است و 

                                                 
  .٩٠‐٨٩. به تصحيح دكتر حممد استعالمي_ ء اوالليا ة  تذكر‐١
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. منايد توضيح جمدد آن در مقدمه زائد مي
بنابراين بايد پس از سخن گفنت در باب مآخذ 

النا حسني واعظ و مدارآي آه دراختيار مو
آاشفي بوده و آتاب را با توجه بدان مصادر 
تأليف آرده است، و حبث در باب طرز تصحيح و 

هايي آه مصحح دراختيار داشته، اين  نسخه
  .گفتار را به پايان آورمي

  :مأخذها و مدارك حسني واعظ 

موالنا حسني خطييب دانشمند بوده و عالوه بر 
و بوده و آنكه وعظ و خطابه شغل دائمي ا

ور ساخنت و رنگني آردن سخنان خويش  براي مايه
به مطالعة دائم و مستمر نياز داشته، درعني 

هاي  حال مردي پر تأليف نيز بوده و آتاب
بسيار از او به يادگار مانده و از قضا متام 

هاي او از شهرت نسيب برخوردار بوده و  آتاب
آه از نظر ادبي و  هاي وي با آن بعضي نوشته

يز از حلاظ آاري آه اين مؤلف بر روي آن ن
اند، باز شهرت  آرده ارزش چنداني نداشته

انوار سهيلي حسني واعظ . اند جهاني يافته
  حترير و هتذييب است آه از آليله و دمنة هبرام

شاهي آرده و در حقيقت نثر حمكم و زيباي 
ابواملعايل را به نثري سست و نامهوار بدل 

هاي  فراوان از آتابهاي  ساخته و حكايت
نامه  مانند قابوس(گوناگون نظم و نثر پارسي 

و گلستان و بوستان و مثنوي موالنا و غري 
بدان افزوده و بعضي باهباي آليله و ) ها آن

را حذف ) از آغاز تا سر باب شري و گاو(دمنه 
آرده و با اين حال حجم آتاب را به دو 

 اين انوار سهيلي نه. برابر رسانيده است
خود از حلاظ نثرنويسي ارزش ادبي چنداني 
دارد و نه آار موالنا حسني بر روي آن آاري 
تازه و با ارزش است، و نه خود موالنا چنني 
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اي دارد، بلكه به طور ضمين از دست زدن  داعيه
خواهد و خود را مأمور و  به چنني آاري عذر مي

  .منايد معذور فرا مي

 خنستني با متام اين احوال انوار سهيلي
حتريري از آليله و دمنه بود آه اين آتاب 
آهنسال و بسيار مهم را به جهانيان 

نامه به  اين آتاب حتت نام مهايون. شناسانيد
ترآي استانبويل ترمجه شد و آن ترمجه به 
فرانسه رفت و به امر لوئي چهاردهم به زبان 
فرانسوي ترمجه شد و آن ترمجه به نظر الفوننت 

ن عصر رسيد و بسياري از شاعر معروف آ
هاي آن در شعرهاي الفوننت راه يافت و  قصه

ماية شهرت يافنت و جاويدان شدن نام آليله و 
اين شهرت در اروپا و . انوار سهيلي شد

هندوستان به مراتب بيش از شهرت نسخة اصلي 
شاهي  فارسي آليله و دمنه، يعين آليلة هبرام

  .است آه سرمشق حسني واعظ بوده است

ترين  آتاب روضةالشهداي وي نيز معروف
آتابي است آه در باب مقاتل شهيدان آربال 

زمان زندگي موالنا حسني به . تأليف شده است
روزگار طلوع شاه امساعيل صفوي و انتشار و 
. رمسيت يافنت مذهب شيعه بسيار نزديك بود

موالنا حسني نيز از يك سوي سبزواري بود و 
نشني شناخته  ي شيعهسبزوار از قدمي باز شهر

هاي او نيز  شده بود؛ و از سوي ديگر تأليف
به خوبي ارادت وي را به خاندان رسالت و 

رساند به طوري آه اگر خنواهيم او را  واليت مي
شيعه درمشار آورمي بايد بگوييم آه وي از 
سنيان تفضيلي بوده است و اين سنيان چنان 

به آه از نامشان پيداست درعني معتقد بودن 
خالفت خلفاي راشدين موالي متقيان علي بن 

را برتر از سه تن ديگر ) ع(طالب  ابي
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در هرحال اگر هم حسني واعظ شيعه . دانند مي
توانسته است تشيع خويش را علين آند  بوده مني

چون در دوران زندگاني وي هنوز مذهب تشيع 
رمسي نشده بود و به مهني سبب در آثار وي در 

ت فراوان به امامان شيعه، عني اظهار اراد
با اين . شود تصريح به شيعه بودن ديده مني

حال آتابي آه وي در شرح آشته شدن شهيدان 
آربال نوشت، مورد قبول شيعيان واقع شد و تا 

هاي مديد طرز تشكيل جمالس ذآر مصيبت  مدت
آمدند  چنان بود آه گروهي در جملسي فراهم مي

شت آتاب و يكي از آنان آه صدايي خوش دا
گشود و با حلين مؤثر و  روضةالشهدا را مي

انگيز وقايع آن را بر حاضران  آهنگي غم
گريستند به مهني سبب اين  خواند و آنان مي مي
هايي آه   يعين جملسخواني روضهها را جمالس  جملس

، آتاب موالنا حسني واعظ روضةالشهدادر آن 
شود ناميدند و اين نام به يادگار  خوانده مي

ها  تاب حسني واعظ هنوز بر روي اين گونه جملسآ
هاي بسيار  مانده است و با آن آه بعدها آتاب

در ذآر مصائب و مقاتل شهيدان آربال نوشته 
شد، با اين حال روضةالشهدا هنوز هم از 
شهرت نسيب برخوردار است و بارها به طبع 

  .رسيده است
هاي او از قبيل تفسري مواهب  ساير تأليف

آه فرصت متام آردن آن (جواهر التفسري عليه و 
االنشاء نيز هر آدام براي  و خمزن) را نيافت

هايي  خود امتيازي دارند و حيت در ميان آتاب
هايي از  آه دربارة علوم غريبه يعين شبه علم

قبيل آيميا و ليميا و سيميا و هيميا و 
رمييا نوشته شده است، باز اسرار قامسي تأليف 

تر است و دو چاپ   مهه معروفموالنا حسني از
  !خمتلف آن به نظر بنده رسيده است
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نامة سلطاني موالنا حسني را نيز   آتاب فتوت
ترين آثار وي  شايد بتوان در رديف با ارزش

مشرد؛ چه عالوه بر سهولت و روايت انشاء آه 
و هر سخن (از خمتصات شيوة حسني واعظ است 

نت طبعًا گويي به مناسبت تسلط يافنت در سخن گف
درميان متام )  شود اي متمايل مي به چنني شيوه

هاي قدمي و جديدي آه در دو زبان فارسي و  منت
عربي دربارة آئني فتوت و روش جوامنردان 

نامة سلطاني از مهه  نوشته شده است، فتوت
  .تر است تر و دقيق تر و منظم تر و جامع مفصل

ي هاي فارس هايي آه به زبان نامه بيشرت فتوت
و نام قسمت عمدة  (و عربي در دست دارمي 

به صورت ) ها پيشرت در مهني مقدمه ياد شد آن
هايي آوچك هستند آه گاه دربارة يكي  رساله

هاي فتوت، يا دربارة جوامنردي يكي  از جنبه
  .ها نوشته شده است از صنف

نامة منظوم در دست دارمي آه  مثال چند فتوت
رسد  ا به هزار منيه هاي هيچيك از آن تعداد بيت
آميز  ها شاعر با حلين شاعرانه و ستايش و در آن

اين آئني، و اصول و موازين آن را ستوده و 
بعضي از شرايط و آداب فتوت را نام برده يا 
وصف آرده، يا بعضي از پيامربان و بزرگان 

هاي ديگر را در زمرة جوامنردان  اسالم و دين
نظر وي آه در اين آار  آورده است، بي آن

معطوف به استقصا و رعايت مهة جوانب و شرح 
متام اصول و موازين و بيان متام آداب و 

  .ترتيب مريدان و استادان شده باشد

هايي هم آه آم و بيش اين  نامه در فتوت
اصول تشريح شده، باز مؤلف به سوابق مطلب و 
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TPاثبات<

١
PT < آن نظري نداشته و اين آه اين راه

 به يادگار مانده، يا و رسم از چه آسي
داستان پديد آمدن تربزين يا انواع شّد چه 

چه مورد نظر وي بوده  بوده است نداشته و آن
ليكن حسني واعظ متام . گفته و گذشته است

مطالب را با دقت نظر و مراقبت متام شرح 
آوشد آه در باب اين آيني و متام  دهد و مي مي

يف را شود هيچ حر جزئياتي آه بدان مربوط مي
ناگفته نگذارد تا آسي آه به آتاب وي 

آند از رجوع به هر آتاب ديگري در  مراجعه مي
نياز باشد؛ و به مهني سبب با آن  اين موضوع بي

و دربارة (نامه ناقص است  آه منت فعلي فتوت
ميزان نقص آن بعد در ضمن روش تصحيح سخن 

باز تعداد صفحات آن از چهارصد ) خواهيم گفت
  .گذرد مي

  :مأخذها و مدارك مؤلف 
نامة سلطاني،  شك قسمت عمدة مطالب فتوت بي

هايي آه مربوط به اصل آئني  خاصه آن قسمت

                                                 
 تصوف معين ةنهاي عواما   اثبات در اصطالح جوامنردان و ساير پريوان شاخهةآلم  ‐١

يد آمدن آن را مقصود از اثبات در بني اين گروه آن است كه شخص بتواند سوابق پد. خاصي دارد

تواند تربزين با خود بردارند، يا مثال اگر امروز  بگويد و بيان كند كه مثال چرا مداحان مي

 تارخيي موجب برقراري اين رسم شده است؟ بيان ةثنشينند، چه حاد گريان روي صنديل مي معركه

ست و سخنور بايد اين اصطالح عيناً در سخنوري نيز رايج ا. گويند مي> اثبات<اين قبيل نكات را 

هايي را كه  هايي را كه با خود دارد، يا سردمي را كه در آن نشسته، يا صنف بتواند هريك از وصله

ال بگويد كه سردم از كجا آمده، يا صنف سلماين و مكاري ء گروه سخنورانند اثبات كند، يعين مثجز

اين  ةضيح بيشتر درباراند براي تو  صنف سخنوران مشره شده١٧ء و نانوا و قصاب چرا در جز

  . سخن حتت عنوان سخنورية جمل م ةهاي نويسنده در دور مطلب رجوع كنيد به مقاله



 
   فتوت نامه     

  

112

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

جوامنردي و آداب و ترتيب آمر بسنت و وارد 
شدن در اين حزب است، از قبيل انواع شّد و 
طرز پخنت حلوا و انواع آن، و تشريفات 
نوشيدن منك و آب و روشن آردن چراغ پنج 

ها و رسوم آن، در هيچ  يله و ساير سنتفت
آتابي نيست و سينه به سينه نقل شده است؛ و 
اتفاقًا ارزش اصلي آتاب موالنا حسني نيز 

  .هاست مربوط به اين قسمت

اي  اين گونه مطالب حكايت از سابقه
دورودراز و سنيت عريق و مستحكم در ميان 

آند و مثال آمر بسنت جوامنردان  ايرانيان مي
 آشيت بسنت را در ايران باستان به خاطر رسم
آورد؛ و اگر در آن دقت و استقصا شود،  مي

هاي فراوان بني اين مراسم و  ممكن است مهانندي
چه در ايران باستان رواج داشته است ديده  آن

  .شود

عالوه بر اين گونه مطالب، آه در واقع به 
ها و آداب عملي در بني پريوان آيني  صورت سنت

و امروز از برآت (دي رواج داشته است جوامنر
ها تقريبًا به جزئيات آن  وجود مهني گونه آتاب

قسميت از آتاب هم به اصول )  واقف هستيم
اخالقي و شرح و توضيح احاديث نبوي و جتليل 
از بزرگان دين، و بيان دستورهاي ايشان 
دربارة ختلق به اخالق حسنه و آداب پسنديدة 

اين گونه . ته استجوامنردان اختصاص ياف
هاي اخالقي و ديين و  مطالب در بسياري از آتاب

جاي  صوفيانه نيز آمده است آه موالنا حسني جاي
برد و ما نيز فهرسيت از متام  از آهنا نام مي

نامة سلطاني  ها در فتوت هايي آه نام آن آتاب
آمده است هتيه آرده و در پايان آتاب 

شرت دربارة امي و خواستاران اطالع بي آورده
توانند بدان فهرست  مدارك و مآخذ مؤلف مي
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  .رجوع آنند
در ميان اين گونه مراجع حسني واعظ، بعضي 

مانند . شود هاي بسيار مهم تصوف ديده مي آتاب
نظري  احياءعلوم الدين، اثر بزرگ و بي

حجةاالسالم امام حممد غزايل آه از روز تأليف 
هاي ديين  شمهواره مورد مراجعة متام طالبان دان

و اخالقي بوده و عامه و خاصه در آن به چشم 
موالنا حسني گاهي به . اند رضا و حتسني نگريسته

گاه نيز . برد صراحت از اين آتاب نام مي
در . آند مطالب آن را بدون اسم بر آن نقل مي

اين نقل نيز گاه مطلب را به تفصيل متام نقل 
ويد و گ آند و گاه آن را به اختصار باز مي مي

توان آن  ها مي به عنوان منونة اين گونه نقل
چه را آه آاشفي دربارة آداب طعام خوردن و 

نامه آورده است، با آن  ضيافت آردن در فتوت
الدين آمده  چه در اين دو باب در احياءعلوم

 و آداب ٣ / ٢: آداب غذا خوردن (است 
سنجيد، نيز )  به بعد١٢ / ٢: مهماني آردن 

نامه در باب وضع لباس   در فتوتچه را آه آن
حضرت رسول اآرم آمده است، با شرح مفصلي آه 

 ٢٠٣ / ٣: الدين  در اين باب در احياء علوم
به بعد آمده و در آن حيت وضع خانه و 

خواب حضرت نيز توضيح داده  خانواده و رخت
  .توان مقايسه آرد شده است مي

 ١٧٢ص (چه حسني واعظ در باب حق مهسايگان  آن
نامه آورده است نيز ظاهرًا  در فتوت) به بعد

 اقتباس ٢١٣ / ٢: الدين  بايد از احياء علوم
شده باشد چون بسياري از مطالب آن دو به هم 

  .شبيه است
يكي ديگر از مراجع بسيار مهم موالنا حسني 

احملجوب الرباب القلوب از  آتاب معروف آشف
ابواحلسن علي بن عثمان جالبي هجويري غزنوي 
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آشف احملجوب از مراجع بسيار معترب و قدميي .است
ترين آتابي است آه به  تصوف است و ظاهرًا قدمي

زبان فارسي در باب تصوف تأليف شده و در آن 
  .مطاليب نيز در باب فتوت آمده است

نامة سلطاني نيز  احملجوب با فتوت مقايسة آشف
دهد آه حسني واعظ بسياري از مطالب  نشان مي

 آن اقتباس آرده است و اين خود را از
انگيز نيست، زيرا چنان آه گفتيم موالنا  شگفت

هاي اخالق و تصوف  حسني به مطالعة دائمي آتاب
و وعظ احتياج داشته و ناگزير بسياري از 

ها  مانده و آن ها در ذهن وي مي مطالب آن آتاب
هاي خود نقل  نام در تأليف را با نام يا بي

نامة سلطاني دو  فتوتمثال در . آرده است مي
بيت از شعر معروف فرزدق در مدح حضرت امام 

متام اين ) ٢٢٦ ص(نقل شده است ) ع(سجاد 
آمده و مطالب )  ٩١ص (احملجوب  قصيده در آشف

دهد موالنا حسني بدان  طوري است آه نشان مي
نامه   فتوت٣٠نظر داشته است، نيز در صفحة 
  .حديثي از آشف احملجوب نقل شده است

اه نيز موالنا مطليب را در آتابي گ
خوانده و سپس آن را با حتريف در جاي ديگر  مي

وي در مورد ارآان . برده است به آار مي
  :معرآه گويد

اگر پرسند آه چهار رآن معرآه آدام است؟ <
دومي رفت و روب ... شست و شوي : بگوي اول 

وجو  چهارم جست... سيم گفت و گوي .... 
.... <)٢٢٠- ٢١٩(  

اين مطلب با  گفتار ابوسعيد ابواخلري در 
  :اسرارالتوحيد بسيار شبيه است 

و بدانيد آه ما رفتيم و چهار چيز بر مشا <
وشوي،  رفت و روي، شست: مرياث گذاشتيم 

تا مشا بر اين  چهار . گوي  وجوي، گفت و جست
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باشيد آب جوي مشا روان باشد و زراعت . چيز
 متاشاگاه خلقان دين مشا سبز و تازه بود و مشا

باشيد و جهد آنيد تا از اين چهار اصل چيزي 
]  چيزي. [از مشا فوت نشود آه آخر عهد است
اين آار . مناند و آنچه مانده بود نيز رفت

بر ما ختم شد و ما را هزار ماه متام شد، و 
راي هزار مشار نيست، انا لّله و انا اليه 

اسرارالتوحيد به تصحيح استاد (> .راجعون
  )٣٥٠ص _ چاپ امريآبري _ دآرت صفا 

ها  هاي ديگري آه موالنا از آن ازمجله آتاب
از موالنا » مقصد اقصي«توان  برد مي اسم مي

نامة خواجه  حسني آربوي خوارزمي، فتوت
الدين عبدالرزاق آاشي و تأويالت هم از  آمال

الصوفيه، قواعدالفتوة،  او، انس
حيت در . را نام برد... االصفياء و  تبصرة

ميان منابع موالنا حسني به داستان عوامانة 
خاورنامه . خاورنامه نيز اشاره شده است

هاي  داستاني است سراسر خيايل آه دربارة  جنگ
با ديوها و ) ع(موهوم حضرت موالي متقيان 

. عفريتان و جادوگران پرداخته شده است
پيادة رآاب حضرت در اين آتاب عمرو بن امية 

ة معروف رسول اآرم است آه در ضمري از صحاب
قصة محزه نيز پيادة رآاب  محزه است و 
بزرگاني مانند مالك اشرت خنعي و ابواحملجن و 
عمروبن معدي آرب از ياران و سرداران حضرت 

آه موالنا  ها هستند؛ و با آن امري در اين جنگ
داند سراسر مطالب آتاب ساختگي و  حسني مي

و بيان سوابق > اثبات<باز براي . خيايل است
  :آند  بعضي مطالب بدان اشاره مي

شاه واليت در حملي آه در قلعة سالسل جنگ 
رسن در آنگرة ... شه واليت ) ٢٧٩... (آرد  مي

جا زد و به  قلعة سالسل  افكند و دست در آن
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چون حضرت امري ) ٢٧٣... (باالي قلعه برآمد 
رسين ديد آه از ... قلعة منقوص خاوري گرفت

ه بام قلعة منكوس خاوري آه برادر آجنا ب
  ).٢٧٣. (منقوص بود زده بودند

در بسياري موارد، موالنا حسني براي آن آه 
مطالب آتاب خويش را خوب مرآوز ذهن 
جوامنردان سازد، جتويز آرده است آه اگر آسي 

تواند آن را با  اثبات چيزي را بداند، مي
البته اين رسم بر ساختة  . خود داشته باشد

ني واعظ نيست، ليكن اسالف او نيز حس
اين > اثبات<اند تا با عنوان آردن  آوشيده مي
ها را هرچه بيشرت و هبرت در ذهن  ها و آيني رسم

  :مردم وارد آنند
ها داند،  اگر آسي اثبات هر يك از اين<

  ).٢٦٥(> ...آسي با  او مضايقه نتواند آرد 
و اگر خواهند تنبان پوشند پوشنده و ... <
باب با   افكنند، در اين ه بندند و تعويضمهر

شرط آن آه اثبات هر  ايشان مضايقه نيست، به
  )٢٦١(> يك   دانند

و در نتيجة  مهني اهتمام بوده است آه هنوز 
اب فتوت با دقت  هم بسياري از مراسم و آد

متام در ميان ورزشكاران و سخنوران و بعضي 
 مثال. شود هاي ديگر مراعات و اجرا مي صنف

تربزين به دست گرفنت مداحان و اثبات آن در 
امروز . آمده است) ٣٢٥ص (نامة سلطاني  فتوت

. شود نيز اين رسم در جمالس سخنوري مراعات مي
است، در موقع > سخن<هرآس آه مشغول خواندن 

خواندن تربزيين بر دوش دارد؛ و چون نوبت سخن 
آند، تربزين را نيز  را به ديگري واگذار مي

خوانندة دوم هم خنست تربزين را . دهد يبدو م
گاه خواندن را آغاز  گذارد، آن به دوش مي

  .آند مي
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حيت پيش از آغاز شدن و رمسيت يافنت جملس 
سخنوري، بعضي آساني آه صدايي خوش دارند 

خواند يك  هرآس آه غزل مي. خوانند غزيل مي
به دست دارد، و چون آسي ) مطراق(چوبدسيت 

دن غزل شد، چوبدسيت را بدو ديگر داوطلب خوان
دهند؛ و حيت براي تعيني داوطلب بعدي  مي

خواندن غزل، چوبدسيت را به سوي او دراز 
وي اگر خبواهد غزل خبواند چوبدسيت را . آنند مي
آورد و گرفنت چوبدسيت را  گريد وگرنه عذري مي مي

گاه چوبدسيت از طرف خوانندة  آن. آند رد مي
          . شود راز ميخنستني، به سوي ديگري د

يا مثال در                           
نامه، در بسياري موارد دستور داده شده  فتوت

است آه پريوان و استادان را ياد آنند، 
آه در هنگام شرح وظايف فراشان  مانند آن

دهم، پريان و مردان و استادان را : گويد 
و نيز ) ٣١٦... (ياد آند در اول يا در آخر 

يازدهم پريان و : ع گويددر موقع افروخنت مش
استادان را ياد آند در اول يا در آخر 

شناسي و ياد آردن پريان  و اين رسم حق) ٣٢٠(
تنها  و استادان و بزرگرتان و پيشكسوتان، نه

با دقت متام در زورخانه و مراسم ورزش 
شود، بلكه امروز ساير  باستاني مراعات مي

 هاي خمتلف ورزشكاران و آساني آه در رشته
ورزش به مترين اشتغال دارند، و حيت آساني آه 

آنند،  ها و مراآز ورزشي آار مي در اداره
احرتام به استاد و پيشكسوت را جزء وظايف 

دانند و اين رسم پسنديده در ساير  خود مي
هايي آه در ايران  قشرهاي جامعه و در صنف

    . ريشة آهن دارند نيز رايج و جاري است
_ حات فتوت نيز بعضي اصطال                  

ها آه پيش از جوامنردان نيز بوده و  خواه آن
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ها آه  به توسط آهنا اقتباس شده و خواه آن
در ميان _ اند  ايشان خود آن را برساخته

هاي تصوف  بعضي طبقات و پريوان بعضي فرقه
به آسر را بر (باقي مانده است مانند مفرد 

آه از قدمي در ميان جوامنردان و ) وزن مصلح
(= عياران وجود داشته و در سري امللوك 

امللك  و تاريخ  خواجه نظام) نامه سياست
گشاي جويين و بدايع الوقايع  جهان
العابدين حممود واصفي شاگرد موالنا حسني  زين

آاشفي نيز آمده و در عصر ما نام يكي از 
افراد سلسلة عجم ) مرتبة ما قبل آخر(مراتب 

TP استهاي  عوامانة تصّوف از سلسله

١
PT.   

نيز هنوز ورزشكاران باستاني، در هنگام 
مشردن شنا با سنگ براي مشردن عدد هفده، 

برند  را بكار مي> هفده آمر بستة موال<عبارت 
هاي   تين است آه بر طبق روايت١٧آه اشاره به 

جوامنردان آه ايشان به دست حضرت موالي 
البته اين عدد هفده، . بسته شد) ع(متقيان 
ادي است آه در اسالم بسيار مورد توجه از اعد

. منازهاي واجب هفده رآعت است. بوده است
.  است١٧تعداد داورهاي بازي نرد نيز 

TP... سلسله است و ١٧هاي معروف تصوف  سلسله

٢
PT  

   :سلطاني  نامة هاي خطي فتوت نسخه
بنده خنست بار با نام اين آتاب، در 

ار آشنا الشعراي هب شناسي استاد فقيد ملك سبك

                                                 
هاي سخنوري  عجم رجوع كنيد به مقاله  ةسلسل ةنگا   براي ديدن نام افراد طبقات هفت‐١

 .سخن ةجمل م ةدر دور

آوري كرده و  ي ايرج افشار مجع را دوست عزيز آقا١٧  بسياري از اين موارد مربوط به عدد ‐٢

  .راهنماي كتاب به طبع رسانيده است ةجملدر 
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شادروان هبار، اين آتاب را در جزء آثار . شد
موالنا حسني واعظ آاشفي نام برده و تصريح 

اي خطي از آن را دراختيار  آرده بود آه نسخه
اي از اين آتاب در آتاخبانة  وجود نسخه. دارد

. موزة بريتانيا را نيز وي اطالع داده بود
  .منت گفتار هبار اين است

بي به دست آمده است و اخريًا آتا... <
نامة سلطاني در طريقة آداب  موسوم به فتوت

فتوت، آه از آتب بسيار مفيدي است آه اگر 
اجتماعي قرون آمد، قسميت از تاريخ  به دست مني

وسطاي ايران آه تشكيل مجعيت فتوت يا 
باشد، ) تر  اصطالح قدميبه(جوامنردان يا عياران 

از او در از آتيب آه پيش . از ميان رفته بود
نامه  اند، اول قابوس اين باب خمتصر حبثي آرده

نامه به  است، ديگر احياءالعلوم، ديگر فتوت
از اين آتاب (فارسي، مؤلف و زمان نامعلوم 

اي به خط جناب آقاي علي اصغر حكمت در  نسخه
تصرف بنده است و ظاهرًا تأليف هباءالدين 

ديگر چند ) حاشية شادروان هبار_ . نامي است
طري در اخالق ناصري، و اين آتاب آاشفي س

نامة نام  آليد آن مهه است، خاصه آه با فتوت
نامة  و از اين نسخه يعين فتوت. برده ضم گردد

سلطاني يك نسخه در آتاخبانة موزة بريتاني 
است و نسخة ناقص هم در تصرف نگارنده است و 

ريو اين آتاب هم از تأليفات مال به عقيدة 
-١٩٨ / ٣: شناسي  سبك(> ... ت حسني آاشفي اس

١٩٩(  

دربارة انتساب آتاب به موالنا حسني واعظ 
ليكن علت آن آه . آوچكرتين ترديدي نيست

مرحوم هبار اين نكته را از قول ريو نقل 
آرده اين است آه نسخة هبار اولني صفحة آتاب 

آه موالنا در مهان  را نداشته است و حال آن
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... <: برد  ام ميصفحة خنستني آتاب از خود ن
اي است در بيان طريق اهل فتوت و  اين رساله

قوانني و آداب شّد و بيعت و پوشيدن تاج و 
آه فقري ... خرقه و شرح ادب و سريت هر فرقه 

الّله  حقري و آثري التقصري حسني الكاشفي ايده
استنباط ... باللطف اخلفي از آتب معتربه 

  > اخل... منوده 
شناسي  نگام تأليف سبكنكتة ديگر آه در ه

آه نسخة وي با  بر شادروان پوشيده بود، اين
وجود نقص و نامتامي از نسخة حمفوظ در 

تر بود، و قريب  آتاخبانة موزة بريتانيا آامل
  ...هفت، هشت برگ بيش از آن داشت 

تر از اين  اي آامل تا امروز نيز هيچ نسخه
دو نسخة موزة بريتانيا و شادروان هبار، به 

از اين روي روزي آه . ر بنده نرسيده استنظ
فرصيت به دست آمده،  بنده ميكروفيلم نسخة 
موزة بريتانيا را به اهتمام دوست عزيز 
آقاي امحد جزايري هتيه آرد و چون آن را در 
مطالعه گرفت مالحظه آرد آه اين نسخه، عالوه 

  .بر نامتامي داراي نقائص ديگري نيز هست
اتب در نظر داشته توضيح آن آه ظاهرًا آ

ها،  ها، از قبيل عنوان فصل است بعضي قسمت
هاي عربي اعم از آيه يا حديث يا مثل،  عبارت

شعرهاي عربي، و نيز آغاز هر مطلب را آه در 
آغاز > ...اگر پرسند <سراسر آتاب با مجلة 

از اين روي منت . شود، با مرآب سرخ بنويسد مي
نوشته و _ جا آه فعال در دست است  تا آن_ را 

هاي مذآور را سفيد گذاشته است تا  جاي قسمت
بعد از پايان آتابت جاهايي را آه با مرآب 

ليكن اين آار در . شود، پر آند سرخ نوشته مي
 برگ است، فقط در ١٦٩اي آه داراي  نسخه

هشتاد و شش برگ صورت گرفته و از ورق هشتاد 
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هايي آه بايد با مرآب سرخ  و هفتم، قسمت
ود، سفيد مانده و بدين ترتيب نوشته ش

  .تقريبًا نيمي از اوراق آتاب ناقص شده است
اگر <البته اگر آار مرآب سرخ، فقط به 

شد، آار  ها حمدود مي و عنوان فصل> ...پرسند 
زياد مشكل نبود؛ ليكن در بسياري موارد جاي 
آييت يا حديثي خايل مانده و مؤلف به زبان 

دان آرده يا فارسي نيز يا اشارتي خمتصر ب
اي نارسا از آن به دست داده و گاه  ترمجه
بدين . هيچ توضيحي از آن گذشته است بي

شد آه طبع  ترتيب، در اولني نگاه معلوم مي
آتاب از روي اين نسخه به تنهايي، عالوه بر 
آن آه بسيار دشوار است، و قسميت عمده از آن 
را مصحح جمبور است با حدس و ختمني، از جانب  

 در آتاب بياورد، باز هم از خطاهاي خود
  .عمده و نقائص بزرگ خايل خنواهد بود

از سوي ديگر، هنوز تكليف نسخة مرحوم هبار 
نيز معني نشده بود، شاعر وفات يافته و 

ها و  معلوم نبود آه سرنوشت آتاب
اين در . هايش به آجا رسيده است يادداشت

اي عكسي آه  هنگام بنده ناگزير از روي نسخه
از ميكروفيلم نسخة موزة بريتانيا هتيه آرده 

چه را آه آامال  اي ماشني آرد و آن بود، نسخه
بدان ) ها> اگر پرسند<مانند (مشخص بود 

افزود و جاي باقي نقائص را نيز سفيد گذاشت 
  ....تا بعد چه پيش آيد 

در مهان هنگام آه آار ماشني آردن از روي 
د، دوست نسخة عكسي در شرف اجنام يافنت بو

فاضل نگارندة اين سطور، آقاي عبداحلسني 
حائري، از فضاليي آه در آتاخبانة جملس شوراي 
ملي به آار اشتغال دارد، بدو اطالع داد آه 

هاي شادروان هبار  جملس شوراي ملي سراجنام آتاب
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ها يك جلد  را خريداري آرد، و در ميان آن
  .نامة سلطاني وجود دارد فتوت

خبش دانست  اي جان الع را مژدهنويسنده اين اط
و هرچه زودتر به سوي آن نسخه روي آورد و 
مالحظه آرد آه نسخة مرحوم هبار نيز مانند 

اي است  نسخة حمفوظ در موزة بريتانيا، نسخه
به قطع آوچك و مانند مهان نسخه از آتابت و 
سياق خط آن نيز پيداست آه در هند نوشته 

هاي  ها و عبارت شده و در اين نسخه نيز سرفصل
عربي با مرآب سرخ حترير شده بود، ليكن 
خوشبختانه آاتب فرصت آن را يافته بود آه 

  .متام جاهاي خايل آتاب را پر آند

آه مرحوم هبار آن را ناقص (اين نسخه 
چند برگ معدود نيز بيشرت از ) خوانده است

نسخة موزة بريتانيا داشت، ليكن از سوء خط 
 نسخه سوخته و موجب شده قسميت از آنارة پايني

ها يك مثلث آه  بود آه از پايني متام برگ
قاعدة آن در ضلع پايني آتاب واقع شده و در 

ترين قسمت بيش از نيمي از نوشتة آخرين  وسيع
گرفت بسوزد و از بني  سطر هر برگ را دربر مي

اي آه بدين نسخه وارد آمده بود،  برود، صدمه
خواست اين نسخه  نيز طوري بود آه اگر آسي مي

بدون _ را اساس طبع قرار دهد و از روي آن 
آتاب را تصحيح و _ استفاده از نسخة ديگر 

نظري مهان _ طبع آند، با اشكاالت فراوان 
هايي آه در نسخة قبلي وجود داشت،  اشكال

ها  ليكن خوشبختانه وضع نسخه. آرد برخورد مي
طوري بود آه يك نسخه مشكالت نسخة ديگر را 

آرد و طبع متين نسبتًا آامل، با سود  ع ميرف
جسنت از هر دو نسخه ميسر بود؛ ليكن چون 
هردو نسخه در پايان خود افتادگي داشتند، و 
اين افتادگي نيز، تقريبًا در هر دو نسخه يك 
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اندازه بود و جز چند صفحه اي تفاوت نداشت، 
آه ) و تاآنون نيز نشده است(شد  معلوم مني

ام تأليف آتاب توفيق يافته آيا مؤلف به امت
و آن را متام آرده است يا آن آه اين آتاب 
از طرف شخص مؤلف نامتام  مانده، يعين   عمر 
وي به امتام آن وفا نكرده، يا خود به عللي 

در . متام گذاشته است ديگر آن را ناقص و نيمه
هرحال، جواب اين سؤال در صورتي داده خواهد 

ي ديگر از اين آتاب هاي شد آه نسخه يا نسخه
و اين امر چندان بعيد هم (به دست آيد 

ها نيز تقريبًا به مهني  و اگر آن نسخه) نيست
شود آه نسخه در اصل  اندازه بود، معلوم مي

ناقص بوده است؛ و اگر خبت ياري آرد و 
اي آامل از آتاب به دست آمد، مشكل رفع  نسخه

  .شده است

با حدس و توان  نكتة  ديگر اين است آه مني
ختمني نيز ميزان و حجم اصلي اين آتاب را ختمني 
زد و به قوت حدس دريافت آه از اين آتاب چه 
مقدار باقي مانده آه مؤلف توفيق امتام آن 

را ناقص  نويسان آن را نيافته، يا نسخه
  !اند؟ گذاشته

علت اين ناتواني در حدس و ختمني نيز آن 
هاي آتاب  ها و باب است آه مؤلف در تنظيم فصل

گرفتار پريشاني فكر شده، و در اواخر آن، 
هاي متعدد تقسيم آرده  يك فصل را باز به فصل

در نتيجه با آن آه در آغاز آتاب . است
اساس اين رساله بر مقدمه و <: گويد آه  مي

ليكن در > .اي اليق افتاد دوازده باب و خامته
سپس . گويد اصل آتاب خنست مقدمه را بازمي

اگر (آورد  مي_ تا آخر باب ششم _ را ها  باب
چه در باب ششم هم در ميان فصلي باز فصل 

گاه باب هفتم آغاز  آن) ديگر آورده است
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باب <: گويد  مؤلف در آغاز باب مي. شود مي
هفتم در بيان  اهل قبضه و حاالت ايشان و 

ليكن ) ٣٤٥ص (> اين مشتمل است بر پنج فصل
و فصل هفتم در عمل اين باب هفت فصل دارد 

نامتام مانده است و با اين حساب آه مؤلف 
ها فصلي قائل شده، چون >قبضه<براي هريك از 

 فصل ٢٣ قبضه مشرده است بايد اين باب ٢٣
داشته باشد و بدين ترتيب چون آتاب تا نيمة 

است، بايد ) منت( صفحه ٣٩٣باب هفتم داراي 
در حدود نيم يا دست آم پنج دوازدهم آن 

چنان _ ه باشد ليكن از سوي ديگر نوشته نشد
در باب ششم و باب هفتم آه _ آه گفتيم 

آخرين باب هر دو نسخه است بارها حساب فصل 
و باب از دست مؤلف بريون رفته است و در 
آخرين باب با تصريح به اين آه داراي پنج 

و فصل هفتم (نويسد   فصل است، هفت فصل مي
  ...)ماند  نامتام مي

تا ) ظاهرًا(پنداشت آه مؤلف توان چنني  مي
مهني  حدود پيشرت نرفته و حيت فرصت جتديدنظر در 

هاي نوشته شده، و تطبيق آن با  آخرين فصل
  .بندي آغاز باب را نيافته است فصل

از سوي ديگر چون متأسفانه در آغاز آتاب، 
گانه  هاي دوازده عنوان و مطالب هريك از باب

ه وي در پنج را اسم نربده است، معلوم نيست آ
خواسته است عنوان   باب ديگر چه مسائلي را مي

تا دست آم از روي آن عناوين، و . آند
مقايسة آن با آنچه در آتاب آمده است تصوري 

  .تقرييب دربارة حجم آن بتوان يافت
به مهني مالحظات، فعال بايد هرگونه اظهارنظر 
دربارة حجم آتاب، و متام شدن يا نشدن آن به 

وقيت آه نسخه _ ؤلف را به فرصت ديگر وسيلة م
_ هاي ديگري از آن به دست آيد  يا نسخه
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  .موآول آرد
  ٭     ٭     ٭

هاي خطي آه اساس اين  قسميت از مشخصات نسخه
. چاپ بوده است پيش از اين معروض افتاد

هاي ديگر اين دو نسخه را باز  اينك خصوصيت
  :پردازمي  گفته به شرح روش تصحيح خويش مي

 .Add   نسخة  موزة بريتانيا به مشارة  - ١
. شود  در آتاخبانة اين موزه نگاهداري مي22705
 ١٤ ورق به قطع تقرييب ١٦٨اي است داراي  نسخه
 سانتيمرت، به خط نستعليق، بدون ٢٠* 
آشي و تذهيب و طالآاري، و تنها زينت آن  جدول

هاي عربي و بعضي  ها و مجله نوشته شدن عنوان
يگر، با مرآب سرخ است آه آن نيز هاي د قسمت

  .تا نيمي از آتاب بيشرت ادامه ندارد
 سانتيمرت ٨ سطر به طول ١٧هرصفحه داراي 

است به خط نستعليق خوانا آه از سياق آن 
صفحات . پيداست آه در هند آتابت شده است

آغاز نسخه با خطي ريزتر نوشته شده و داراي 
 نسخه مطالب بيشرتي است و هرچه رو به پايان

شود و آاتب آلمات را  تر مي رومي خط درشت مي
غلط امالئي . بيشرت جدا از يكديگر نوشته است

سوادي آاتب در نسخه  و خطاهاي ناشي از بي
زياد نيست، ليكن گاهي خطاهاي بسيار روشن 

شود و نويسنده موفق به  در آن ديده مي
زبان   خواندن آلمات بسيار عادي و سادة

 از سوي ديگر،  خايل ماندن .فارسي نشده است
هايي آه بايد با مرآب سرخ نوشته شود  قسمت

در نيمي از نسخه، آن را آامال ناقص آرده 
نوع آاغذ  چون نسخه عكسي است، دربارة. است

اين نسخه . توان چيزي گفت و جلد آن نيز مني
نشان ) ب(را در پاورقي صفحات با عالمت 

  .امي داده
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ار نيز، تقريبًا  مرحوم هب  مشخصات نسخة- ٢
ظاهرًا  آن نيز .شبيه نسخة موزة بريتانيا است

است و در آن زمان آه بنده  هند آتابت شده در
آرد، هنوز در دفرت  مي بدان مراجعه 

امتياز عمدة . خنورده بود مشارة قطعي آتاخبانه
اين نسخه، يكي پر آردن جاهاي خايل نسخة 
موزة بريتانيا بود، ديگر آن آه هفت برگ 

اين نسخه . بيش از نسخة موزة بريتانيا داشت
امي و  نشان داده) م(را در پاورقي با عالمت 

)  ٣٩٣ص ( منت تا پايان آن ٣٨٦از اواسط صفحة 
  .منحصرًا از روي اين نسخه نقل شده است

از نظر صحت و دقت و اتقان نيز، ارزش 
نسخة مرحوم هبار تقريبًا معادل نسخة موزة 

  .بريتانيا بود

ين مالحظات، امكان نداشت آه يكي از با ا
اين دو نسخه را اساس طبع قرار دهيم و 
اختالف نسخة ديگر را در پاورقي بياورمي؛ 

ها  هر دو نسخه از  زيرا صرفنظر از اختالف
در يك نسخه قسميت از هر : جهيت ناقص بودند 

هايي  ها و عبارت برگ و هر صفحه سوخته و آلمه
نسخة  ديگر نيز در . از آن ساقط شده بود

جاهاي قسميت عمده از عبارات و مطالب، خاصه 
هاي عربي  ها و شعرها و مثل ها و حديث آيه

از اين روي ناگزير، منت را . نوشته نشده بود
: با آميخنت مطالب اين دو نسخه هتيه آردمي 

بيشرت حواشي، مربوط بدان  است آه چه قسميت 
اير درس. در آدام يك از دو نسخه نبوده است

موارد نيز نسخة موزة بريتانيا را اصل قرار 
را ) م(دادمي و فقط در مواقعي نوشتة نسخة 

آامال غلط ) ب(بدان ترجيح دادمي آه يا نسخة 
واضح و روشن بود ، يا آن آه نوشتة نسخة  

نسبت بدان برتري انكارناپذيري داشت؛ و ) م(
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تازه اين گونه موارد چندان زياد نيست؛ 
ها، جز در مواردي  نه نسخهزيرا خوشبختا
امهيت باهم اختالف نداشتند، و  بيبسيار جزئي و 

قسمت اعظم مطالب پاورقي مربوط به اين است 
آه آدام قسمت در آداميك از اين دو نسخه 

  . استنيست، و ناگزير از نسخة ديگر نقل شده
بعضي مطالب نيز در پاورقي توضيح داده 

ة شعري را شده است از قبيل آن آه اگر گويند
شناختيم، نام  آه نامش در منت نيامده بود مي

وي را در حاشيه قيد آردمي، يا اگر بيت 
منقول در منت، با نسخة اصلي اختالف داشت، 

چه از ديوان مشس تربيزي موالنا  مثًال آن
الدين نقل شده بود، با نسخة اصلي ديوان  جالل

مشس يكسان نبود، صورت اصلي را در حاشيه قيد 
  .امي طلب را يادآوري آردهو م

با اين حال بسياري از مطالب وجود دارد، 
ها و منابع، شناسايي  از قبيل معريف آتاب

اشخاص و آساني آه نامشان در آتاب آمده است، 
شرح و بيان مشكالت و مطالب قابل توضيح در 
منت، و بسياري حواشي و توضيحات ديگر، آه 

ي منت، در ها، از رو هايي هم براي آن يادداشت
ليكن . هنگامي آه زير چاپ بود، هتيه شده بود

تنگي وقت و مناسب نبودن حال نويسنده موجب 
تر  گونه مطالب به فرصيت موسع شد آه حبث در آن

شاءالّله  گذاشته شد و اگر عمري بود، ان
هاي تازة آن نيز حتقيقاتي صورت  دربارة نسخه

 گريد و جمموع آن مطالب در چاپ ديگري آه از
  .اين آتاب صورت خواهد گرفت، ياد شود

نويسندة اين سطور، بيش از هر آس به 
نقائصي آه ممكن است اين منت، و مقدمة ناساز 

با . و بي اندام  وي داشته باشد، واقف است
اين حال از دانشوران و استاداني آه وي را 
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  .پذير است به نقائص آن آگاه سازند منت
ند غالب هاي اين آتاب نيز، مان فهرست

هاي بنده، به مهت دوست و مهكار عزيز و  آتاب
يار يكدل و صميم، آقاي اصغر دستگريي فراهم 

شائبة  هاي بي آمده است و سپاسگزاري از مهكاري
توان بدان  ترين پاسخي است آه مي وي، آوچك

  .ها داد حمبت
  خورشيدي  حممدجعفر حمجوب ١٣٥٠هتران مهرماه سال 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمدهللا الّذي جعل طريق الفتّوة منهاجا   
للسالكني و أوضح سبيل الوفاء واملروءة مسلكا 
للّناهجني و الصلوة علي من شّد بتكميل قواعد 
الدين من ارباب الطريقة حمّمد املختار و 
خلفآء االبرار االخيار أمري املؤمنني أبي بكر و 

 عمر و امري املؤمنني عثمان ذي أمري املؤمنني
النورين و امري املؤمنني علي ابن ابي طالب 
رضي اهللا عنهم الظهار مراسم احلّق واحلقيقة و 

عرتته االطهار الكرام الربرة و السالم علي 
. صحبه االخيار املتابعني املبايعني حتت الشجرة

رساله اي است در بيان طريق اهل و بعد اين 
 و آداب شّد و بيعت، و پوشيدن فتّوت و قوانني
و شرح ادب و سريت هر فرقه، و . تاج و خرقه

شرايط شيخ و مريد و شاگرد و استاد، و 
لوازم تكميل و تعليم و تلقني و ارشاد، آه 
فقري حقري و آثري التقصري حسني الكاشفي، ايده 
اهللا باللطف اخلفي، از آتب معتربه و رسايل 

سلك تأليف آشيد؛ مشتهره استنباط منوده و در 
و چون به نام ُخّدام مزار پر انوار حضرت 
عرشي مرتبت قدسي منزلت امام متام و مهام 

االولياء يف طريق التحقيق،  سلطانامام، 
برهان االصفيآء يف حتقيق الطريق الذي هو يوصف 

  :الكمال جدير و بكمال الوصف حقيق

   علـي ابن موسي من تـلقب بـالرضا                  
  امام الوري نور اهلدي آاشف الّدجي

امـام بـحق، شاه مطلـق آه آمد                   
  حرمي  درش  قـبله گاه  سالطني
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سالم اهللا عليه و علي آبائه الطاهرين مست   
 نام فتّوت نامه سلطانيامتام پذيرفت؛ اين را 

هناد؛ و اساس اين رساله بر مقدمه و دوازده 
و اهللا ويل الرشاد و يق افتاد باب و خامته اي ال

و مقدمه در شرف منه املبدا و اليه املعاد؛ 
علم فتوت است و موضوع اين علم، و بيان معين 

  .فتّوت به حسب لغت و اصطالح، مبين بر سه فصل
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  در شرف اين علم

بدان آه علم فتوت علمي شريف است، و شعبه   
 و توحيد، و اآابر عامل اي است از علم تصّوف

در اين علم رساله ها ساخته اند و در صفت و 
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توجيه آمال او نسخه ها پرداخته؛ از مجله در 
  :رساله تبصرة االصفياء آورده است، شعر

علم  الفتـوة نـور يستضآء  به                     
  يف ظلمة اجلهل و العميآء والكسل

زاق آاشي آه و خواجه آمال الدين عبدالّر  
  :صاحب تأويالت است، در فتّوت نامه خود آورده

علـم الفتـوه علـم ليـس يعرفـه                    
  اّال اخـو فطنـة  بـاحلـّق  مـوصوف

و آيف يعرفـه من ليس يشهده                      
  وآيف يعرف ضوء الشمس مكفوف

و در آتاب قواعد الفتوة اين بيت ها را   
يخ فريدالدين عطار قّدس سّره اسناد به ش

  : آرده، نظم

هر آه از علم فتّوت هبره يـافت                     
  رو سوي دين آرد و از دنيا بتـافت

ديـدة دل از فتّوت روشن است                      
  روضة جـان از فتّوت گلشن است

گـر بـود عـلم فتّوت بر  سرت                      
  هـر زمـان خبشد صفـاي ديگـرت
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و ديگر رساله آداب الفتّوة، و فتوت نامه   
شيخ آبري، و عوارف املعارف، و مرصاد 

و رساله سريجاني . العبـاد، و حديقة احلقيقة
و زاداآلخرة، و ذريعه اصفهاني، و تذآرة 
االولياء، ذآر اين علم و شرف فتوت و تعريف 

است؛ و آسي آه مظهر اين صفت باشد مسطور 
شرف اين علم مهني بس آه اسناد به حضرت شاه 
واليت و فرزندان بزرگوار آن حضرت آرده؛ و 
خواجه عبدالّرزاق آاشي آورده است آه مبدأ 
نبّوت و مظهـر آن آدم صفي اهللا عليه السالم 
بود و قطب نبوت ابراهيم خليل عليه السالم 
وخامت نبوت حضرت سيداملرسلني صلوةاهللا عليه و 

مهچنني مبدأ فتوت و مظهر . ي سايراالنبياءعل
آن ابراهيم خليل است و قطب فتوت مرتضي علي 
است عليه السالم و خامت فتوت مهدي هادي عليه 
السالم خواهد بود از اوالد حضرت رسالت صلي 

آه ) ع(اهللا عليه و سلم؛ و چنانچه ابراهيم
قطب نبّوت بود هر پيغمربي آه بعد از او آمد 

 اتبع مّلة ابراهيم حنيفا:  آرد آهمتابعت او
و مهچنني هر صاحب فتّوتي آه بعد از شاه واليت 

پس . باشد هر آينه او را متابعت وي آرد
علمي آه مبدأ آن ابراهيم خليل عليه السالم 
باشد و قطب آن علي ويل عليه السالم و خامت آن 

در شرف آن علم چه توان گفت؟ ) ع(مهدي هادي
 آورده است آه در زمان و درقواعد الفتّوة

شيث نيب عليه السالم ميان طريقت و فتّوت هيچ 
از زمان او تا به عهد خليل . جدايي نبود

الرمحن صلوات اهللا عليه طريقت مهان فتّوت بود و 
فتّوت مهان طريقت؛ و لباس اهل طريقت و فتوت 

چون دور به خليل الرمحن رسيد، . خرقه بود
. ي توانيم آشيدما بار خرقه من: مجعي گفتند

حضرت ابراهيم عليه السالم ايشان را در آشيت 
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طريقت نشاند و در ميان درياي حقيقت برد و 
به جزيرة فتوت رسانيـد و گفت مشا در اين 

عافيت از جزيره مسكن سازيد تـا به سالمت و 
ايشان گفتند . شيطان امان يابيدغارت 

جهت فتوت  چنانچه طريقت را لباس مقرر بود
ابراهيم عليه . باس تعيني فرماييدنيز ل

السالم سروال را آه به فارسي زيرجامه گويند 
و اهل عراق فتّوت خوانند براي ايشان مقرر 
آرد؛ و او يك جزو از خرقه است چنانچه فتوت 
يك جزو از طريقت است؛ و به واسطة آن آه 
اآثر مردم بدين لباس ميل آردند علم فتوت 

 مشه اي است از علم مشهور شد، و اال علم فتوت
طريقت و به سبب آن آه اآثر مردم بدين لباس 

غفلت آـه به ميل آردند مجعي سرگشتگان بادية 
جمرد حفظ الفاظ بي معين و اداء سخنان بي 

  اصل تشّبه به اهل  فتوت
مي آنند و از حقيقت اين علم دم مي زنند؛ 
هومشندان منازل حتقيق وجوه عرايس نفايس اين 

قاب خفا از نظر ناحمرمان پوشيده علم را به ن
 و من –مصرع : اند و در مراعات قاعدة آلية

 بغايت آوشيده و پري رو ج اجلهال علما اضاعه
  :مي فرمايد

تيغ دادن در آف زنگي مست            به آه آيد 
 علم ناآس را به دست

و چون اين زمان مبارك نشان به حكم جلوة 
 اسرار و  مقتضي اظهارآل يوم هو يف شأن

خفاياي آالم اخيار و ابرار است نكته اي چند 
از اين علم شريف بر منصة بيان صورت ظهور 

  .و من اهللا االحد املعونة و املددمي يابد 
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  فصل دوّيم
  در موضوع اين علم

بدان آه هر علمي را موضوعي هست آه در   
آن علم حبث از عوارض ذاتي آن موضوع مي 

 چنانچه در علم طب انسان موضوع است .آنند
از حيثيت صحت و مرض؛ و چون اين مقدمه 
دانسته شد، ببايد دانست آه موضوع علم فتوت 
نفس انساني باشد، از آن جهت آه مباشر و 
مرتكب افعال مجيله و صفات محيده گردد؛ و 
تارك و رادع اعمال قبيحه و اخالق ذميمه شود 

يه و تزآيه و به ارادت؛ يعين حتليه و ختل
تصفيه را شعار و دثار خود سازد، تا 

آما قال . رستگاري يابد و به جنات ابد برسد
من  قد افلح من زآيها و قد خاب: عّز من قايل

؛ و شرح نفس انساني و بيان مراتب دساها
اخالق، اليق اين خمتصر نيست؛ و باز هر علمي 
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را مسايلي هست آه در آن علم حبث از آن آنند 
 متامت علم بر آن مقصور باشد و مسايل و خود

اين علم آن است آه در اين رساله اآثر بر 
  .طريق سؤال و جواب رقم تسطري خواهد يافت
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  فصل سّيم
  در بيان معين فتوت به حسب لغت و اصطالح

بدان آه فتوت از روي لغت جواني باشد و   
فيت مرد جوان را گويند و بعضي از ائمة لغت 

ه فتوت جوامنردي باشد چنانچه در بر آن اند آ
 الفيت سخي آرمي و يقال هو فيت :صحاح آورده آه

اما از روي اصطالح فتّوت در عرف . بني الفتوة
عام عبارت است از اتصاف به صفت محيده و 
اخالق پسنديده، بر وجهي آه بدان از ابناء 
جنس خويش ممتاز گردد؛ و به تعريف خواص 

طرت انساني و عبارت است از ظهور نور ف
استيالي آن بر ظلمت صفات نفساني تا فضايل 
اخالق بأسرها ملكه گردد و رذايل به آلي 
اشفاء پذيرد و در تورات آمده است آه حضرت 
موسي صلوات اهللا عليه از حق جّل و عال پرسيد 

 بار خدايا فتّوت چيست؟ خطاب ما الفتّوة؟آه 
  ان ترد النفس ايل طاهرة آما قبلتهاآمد آه

 يعين فتوت آن است آه نفس را آه مين طاهرة
پاك به تو سپرده بودمي تو نيز پاك و پاآيزه 
به من سپاري و طهارت نفس نشان رجوع باشد 

و  فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها به فطرت آه
چون فطرت انساني از آاليش جسماني و شوايب 
نفساني و دواعي طبيعي و هيأت هبيمي و سبعي 

 متامت فضايل اخـالق او را ذاتي پاك شود و
بود؛ و يف احلقيقه فتوت نوري است از عامل 
قدسي آه به پرتو فيض او صفات ملكي و مسات 
ملكوتي در باطن صاحبش ظاهر گردد و اخالق 
شيطاني و اطوار حيواني آه به سبب متعلقات 
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مدني و انغماس در غواشي هيوالني بر نفس 
  .مندفع شودانساني عارض شده باشد به آلي 

و چون معين لغوي و اصطالحي فتوت دانسته شد 
تعريفاتي آه به رسوم تاّمه يا ناقصه مرفتوت 
را از بعضي اآابر مروي است ايراد آرده مي 

  :شود تا سالك را سبب ازدياد بصريت گردد

از امرياملؤمنني پرسيدند آه فتوت چيست؟ 
فرمود آه فتوت آن است آه هيچ آاري نكين در 

 آه آشكار نكين آه اگر آشكار شود منفعل هناني
گردي و هر آينه اين وقيت باشد آـه سالك 
خـداي را حاضر داند و داند آـه هرچه مي 

  :آنـد مي بيند و اين جـا گفته اند، رباعي
آو موي                سّرت مهه دانـاي فلك مي داند

 به موي و رگ به رگ مي داند

بـا يب                 گريم آـه به زرق خلق را بفري
 او چـه آـين آـه يك به يك مي داند

و هم از حضرت شاه واليت عليه السالم منقول 
فتوت آن است آه در دنيا و : است آه فرمود

آخرت هيچ خصم نباشد و شك نيست آه اين صفت 
از . در مرتبه جتريد و تفريد حاصل شود

 امرياملؤمنني حسن عليه السالم پرسيدند آه فتوت
، يعين با اخللق استعمال اخللق مع: چيست؟ گفت

مهه آس به خلق نيكو زندگاني آين آه دوسيت خلق 
را به خلق نيكو حاصل توان آرد چنانچه گفته 

  :اند، بيت
بـه مهه خلق جهان خلق پسنديده مناي           آه سوي 

 خلدبرين راه بر آن است اي دل

وده است و امري املؤمنني حسني عليه الّسالم  فرم
است و بر آه فتوت به عهد ازل وفا آردن 

جاده دين قومي آـه صراط مستقيم عبارت از 
  .آن است ثابت قدم بـودن
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قال اهللا تعايل يا ايها الذين امنوا اوفوا 
 به عهد روز ميثاق و عقد زمان  بالعقود

  الست
وفا آردن آار جوامنردان است و نقض عهد و 

  :ان، بيتشكسنت پيمان نشانة نقصان امي
دست وفا در آمر عهد آن                        

  تا نشوي عهد شكن جهد آن
طاووس مياني از امام زين العابدين عليه 
السالم پرسيد آه فتوت چيست؟ گفت عبادت رمحان 
و خمالفت شيطان و عمل به قرآن؛ و امام حممد 
باقر عليه السالم فرموده است آه فتوت آن 

ه آس را از خود هبرت داني و خود را است آه مه
  :بيت. بر هيچ آس تفضيل ننهي

هر آه را ذّره اي وجـود بود                      
  پيش هر ذّره در سجـود بود

و در روايات آمده است آه امام جعفر صادق 
عليه السالم از شقيق بلخي پرسيد آه فتوت 

 و چيست؟ گفت يا امام، اگر بدهد شكر آنيم
امام عليه السالم فرمود . اگر ندهد صرب آنيم

شقيق . سگان مكه و مدينه نيز مهني عادت دارند
: امام عليه السالم فرمود. گفت مشا بفرماييد

اگر بدهد بذل آنيم و اگر ندهد شكر آنيم، 
  :بيت. چه نادادن بالست و بال از دوست عطاست

هر چ از تو آيد خوش بود خواهي بال خواهي 
  نعم

ام جـامن ياد توست من فـارغ از شادي و آر
  غـم

فرموده است آه فتوت ) ع(امام موسي آاظم 
ترك تكلف آردن است و آنچه در خانه باشد 
براي مهمان حاضر آوردن چنانچه شاه واليت 

  :فرموده است، شعر) ع(
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اقـّدم ما عندنـا حاضر                         
  ّلو إن مل يكن غري خبز و ِخ

  :ترمجه
آنچه باشد پيش ما حاضر آنيم                   

  ور مهه نان جوين و سرآه است
و شك نيست آه از تكلف بوي انانّيت مي آيد و 

  مدار فتوت بر شكست نفس و ترك
  :نظم. هست و خود پرسيت باشد

هر آـه او نيست گشت هستش دان                 
  هر آـه خود ديـد بت پرستش  دان

خرب زان جهان و مست يكي است             بي 
  خويشنت بني و بت پرست يكي است

و در تاريخ حاآم آمده است آه در زماني 
آه حضرت سلطان خراسان عليه السالم به 
نيشابور رسيد ارباب طريقت از ايشان سؤال 
آردند يا ابن رسول اهللا فتوت چيست؟ فرمود 

 ق اهللالتعظيم المراهللا و الشفقة علي خل: آه
يعين بزرگ داشنت فرمان هاي خداي و شفقت آردن 
بر خلق خدا؛ و اگر آسي به نظر تأمل در اين 
آلمه نگرد بيند آه متام مكارم اخالق و فضايل 
اوصاف در اين سخن مندرج است و روايت آرده 
اند آه چون مأمون الرشيد دخرت خود ام الفضل 
را به امام حممد تقي عليه السالم داد او 

عباسيان به فغان آمدند آه . ازده ساله بودي
دخرت را به آودك دادي آه نه علم دارد و نه 

  .عمل
مأمون گفت غلط آرده ايد عامل عامل و عامل 

پس . آامل اوست و اگر مي خواهيد بيازماييد
حييي اآثم را آه قاضي مرو بود طلبيدند تا 
در علوم شرعيه با امام عليه السالم مباحثه 

م عليه السالم بر او غالب شد آرد و اما
چنانچه در آتاب روضة الواعظني و مباهج 
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املنهج مسطور است؛ پس مجعي ديگر را بر 
انگيختند تا در علم حكمت سؤال آردند و 
جواب شنيدند و يكي از مشايخ را نيز 
فرمودند تا در علم طريقت و حقيقت سـؤال 
آرد و امـام عليه السالم مشكالت او را به 

از مجله سؤال هاي او يكي اين . حّل فرمودمتام 
فرمود آه فتوت ) ع(بود آه فتوت چيست؟ امام 

اول سخا، آه هر چه دارد : را سه مرتبه است
دومي صفا، آه سينه . از هيچ آس دريغ ندارد

را از آرب و آينه پاآيزه سازد و مرتبه آخر 
.وفاست آه هم با خلق نگه دارد و هم با خدا

توآل خليفه از امام علي آورده اند آه م  
پرسيد آه سخن بزرگان در باب فتوت ) ع(نقي 

بسيار است مشا چه مي گوييد؟ امام عليه 
خالصة مهه سخنان در باب فتوت : السالم فرمود

اين است آه باطن را با حق راست داري و 
ظاهر را با خلق راست داري؛ و روايت است آه 

: ندچون امام حسن عسكري عليه السالم فرمود
صعدنا ذري احلقايق بأقدم النبوة والوالية و 
نّورنا سبع طرايق بأعالم الفتّوة و اهلداية ايل 

 يكي از گستاخان جملس ايشان پرسيد آه آخره
فتوت آدام است؟ . نبوت و واليت را مي شناسيم

 يعين ألفتّوة غصن من أغصان النبوةفرمود آه 
 آما ان فتوت شاخي است از شاخ هاي نبوت

چنانچه مروت روة غصن من اغصان الفتوة امل
پرسيدند آه . شاخي است از شاخ هاي فتوت

مروت چيست؟ فرمود آه مروت دست بداشنت است 
از حمرمات و ترك گناه آردن، تا آرام 
الكاتبني از نوشنت آن بر آسايند؛ و از حضرت 
قامي آل حممد عليه السالم در اين باب خربي 

وت ايشانند آنچه مروي نيست اما چون خامت فت
فرموده اند شك نيست آه آن حضرت ) ع(ائمه 
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در تكميل آن خواهند آوشيد و او را به 
از سلمان فارسي . مرتبه آمال خواهد رسانيد

رمحة اهللا عليه منقول است آه فرمود فتوت 
انصاف دادن است و انصاف ناستدن؛ يعين هر 
عييب و نقصي آه باشد آن را به خود نسبت 

و هر چيزي آه در وجود آيد خود را بايد آرد 
در ميان نبايد ديد و غري از اين در باب 
فتوت سخنان گفته اند و ما به اين قدر 

 .اختصار آردمي واهللا اعلم و احكم
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

 
  

 باب اول
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  در بيان منبع و مظهر فتوت و معين طريقت

  و تصـوف و  فقـر و  آداب  و  ارآـان آن

  . باب مشتمل بر چهـار فصـل اسـتو اين
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  فصل اول
  در بيان مظاهر فتوت و آداب آن

  
بدان آه  هرآه او مظهر صفت فتوت باشد او 
را فيت گويند و فيت در اصل لغت جوان را 
گويند و اين لفظ موضوع از براي مردي جوان 

پس اطالق فيت بر جوان حقيقت باشد و بر . است
 را از روي معين اطالق غري آن جماز؛ و آن جماز

آنند بر آسي آه به آمال فضايل انساني 
رسيده باشد و وجه جماز آن است آه سالك 
مادام آه در قيد هواي نفس و آرزوي طبع 
باشد به مثابة آودآي باشد  نارسيده و چون 
از مرتبة نفس ترقي منوده به مقام دل رسد  
به منزلة جوان باشد رسيده و چنانچه جوان 

هاي صوري و آماالت بدني حاصل است  ترا قو
هاي  جوامنرد را نيز آماالت انساني و قوت

معنوي حاصل بود و در اين مرتبه او را فيت 
اگر پرسند آه اول آسي آه او را فيت . گويند

گويند و مظهر و منبع فتوت او بود آيست؟ 
بگوي اول نقطة دايرة فتوت ابراهيم خليل 

و او را ) و آله(بود صلواةالّله عليه 
جوامنردان و ] پدر[ ابوالفتيان خوانند يعين 

او اول آسي بود  آه از دنيا و لذات  آن 
جمّرد گشت و از زينت و ثروت دوري گزيد و از 
قوم وقبيله عزلت اختيار آرد و از اوطان و 
اقران بر تافت و تعب سفر و آربت غربت را 
براي خداي حتّمل فرمود و در شكسنت بتان و 
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زدن بازار عبادت ايشان دلريي منود تا برهم 
به حدي آه دمشنان به فتوت بر او گواهي 

يقال له  مسعنا فيت يذآرهم: دادند آه
پس مظهر فتوت و سرچشمة آن . ابراهيم

ابراهيم خليل باشد، و مؤسس اين قواعد و 
  .مشّيد ارآان آن ذات شريف او

اگر پرسند آه بعد از ابراهيم فتوت به آه 
ي به امسعيل و اسحق رسيد و به رسيد؟ بگو

واسطة فتوت بود آه امسعيل امر خداي را در 
يا ابت افعل : قربان آردن گردن هناد و گفت

ما تؤمر  اي پدر بكن آنچه ترا فرموده اند 
اند آه فتوت  و اآابر در اين باب اختالف آرده

السالم زيادت بود يا از آن  ابراهيم عليه 
 آه فتّوت امسعيل ؟ اآثر برآنند) ع(امسعيل 

به قوت ) ع(زيادت بود براي آن آه ابراهيم 
آرد و امسعيل  فتوت فرزند را قربان مي

فرمود؛  السالم به قوت فتوت جان فدا مي عليه
باخت و امسعيل سر در  ابراهيم پسر درمي

  :بيت . باخت مي
فرق است از آن آه او پسر درباز         يا 

  آن آه به ياد دوست سر دربازد
پس فتوت از امسعيل صلب به صلب مي رفت تا 

الّله عليه و سلم و  الّله صلي به حضرت حبيب
علي آله رسيد و هرگز فتوت از آن خايل نبود 
آه يا نزديك نيب ظهور ميكرد يا نزديك ويل، و  
جايز نباشد آه فتوت عماري عّزت جايي هند آه 
از اين دو مرتبه خايل باشد؛ بلكه از هرجا 

زند يا دعوت خانة نبوت بود يا آه سر بر
از نيب به ويل رسد چنان آه . خلوت خانة واليت

اهللا عليه به علي رسيد آه در  از حممد صلي
أنا مدينة العلم و :  شهرستان علم بود آه 

  .علّي باهبا
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اما از اسحق فتوت به يعقوب رسيد و از او 
به يوسف، تا به قوت فتوت طريق عفت نگاه 

تراود :  ت بر وي افتاد آه داشت تا نام فتو
و بعد از آن فتوت از  پيش فتيها عن نفسه؛ 

موسي ظهور آرد و از او به وصي او يوشع بن 
السالم  نون رسيد؛ و ديگر در امت موسي عليه
  .نزديك اصحاب آهف ظاهر شد و الّله اعلم

اگر پرسند آه اين اسم در قرآن و حديث بر 
اول :  ج تناند؟ بگوي برپن چند تن اطالق آرده

قال الّله تعايل السالم   عليه ابراهيم خليل
قال السالم  دوّيم يوسف عليه. مسعنا فيت يذآرهم

 سّيم يوشع .الّله تعايل تراود فتيها عن نفسه
قال الّله تعايل و اذ قال موسي ) ع(بن نون 

آما قال الّله  چهارم اصحاب آهف، .لفتيه
. ف تبارك و تعايل اذ أوي الفتية ايل الكه

صاحب (السالم چنانچه  پنجم علي مرتضي عليه
الّله عليه و سلم  آورده آه رسول صلي) تأويالت

 جوامنردترين افتيكم عليآه . در حق وي فرمود
الّله  مشا علي است و امري فرمود يا رسول

الّله عليه و آله و  جوامنردي چيست حضرت صلي
 شرف يتشّرف به اهل الّنجدة:  سلم فرمود آه 

يعين جوامنردي شريف است آه اهل ّسماحة وال
و پس گفت . شوند شجاعت و سخاوت بدو مشرف مي

يعين اي علي تو أنت يا علّي ابن فيت و أخوفيت 
علي گفت اي . پسر جوامنردي و برادر جوامنردي

يعين پدر من الفتيان؟ سيد، من أبي و من أخي 
و برادر من از جوامنردان آيست؟ رسول 

أبوك : و سلم فرمود آه الّله عليه  صلي
 يعين پدرت .ابراهيم خليل الّرمحن و أخوك أنا

فتّوتي : پس گفت . ابراهيم است و برادرت من
 يعين فتوت من از .من فتّوة أبيك و فتّوتك مّني

فتوت ابراهيم است و فتوت تو از فتوت من و 
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موالنا حسني خوارزمي آربوي در مقصد اقصي 
 حملي آه گروهي آورده است آه در جنگ احد در

از دمشنان متوجه پيغمرب شده بودند، حضرت نيب 
اي علي : الّله عليه و سلم با ويل گفت آه صلي

امري محله آرد و آن ! به دفع ايشان قيام مناي
تر از  مجاعيت ديگر انبوه. مجع را پريشان ساخت

مرتضي علي . آن پيدا شدند و قصد حضرت آردند
ه بر ايشان محله الّله علي به اشارت حضرت صلي

آرد و به باد محله دمار از آن خاآساران 
. برآورد و چون بعضي را بكشت باقي گرخيتند

آرد  السالم ايستاده بود و تفرج مي جربئيل عليه
اّن هذا هلي املواساة الّله  گفت يا رسول و مي

و حد خدمت و مؤاخات  علي حق مردي و مواساة
 جواب داد )ص(سيد انبيآء . رساند به تقدمي مي

به درسيت آه او . اّنه مّني و أنا منه:  آه 
السالم  جربئيل عليه. از من است و من از اومي

يعين من از مشا هر  أنا منكما  فرمود آه و
شك و  غيب بي  دوام؛ و در آن حال از هاتف

ال فيت :  رسيد آه  آوازي به گوش مهگنان مي ريب
پس                .اّال علي ال سيف اّال ذوالفقار

به حكم قرآن و حديث ابراهيم و يوسف و يوشع 
. و اصحاب آهف و مرتضي علي جوامنرد باشند

اگر پرسند آه چرا اين گروه را جوامنرد 
خوانند؟ بگوي هر يكي را به صفيت چند آه 

                     .نشان جوامنردي آن است
اّول ابراهيم را جوامنرد خوانند به سبب آن   

فس و مال و ن: آه او را سه چيز بود 
فرزندان مال خود را فداي مهمان آرد و 
فرزند خود را به فرمان دوست قربان آرد و 
نفس خود را به حمبت حق تعايل فداي نريان  آرد 

السالم فرموده است آه فتّوت  و امام رضا عليه
ابراهيم آن بوده است آه بتان را بشكست و 
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هر آه بتان نفس و هوا را بشكند جوامنرد 
و گفته اند آه جوامنردي ابراهيم آن باشد؛ 

بود آه بي مهمان طعام خنوردي  و به خود 
.خدمت مهمان آردي و اين عالمت جوامنردان است

دومي يوسف را جوامنرد گفت به واسطة         
آن آه گناه برادران را با روي ايشان 
نياورد، و با آن خواري آه با او آرده 

  بر مشا ال تثريب عليكم اليوم:  بودند گفت 
از آن خود را درگذرانيد و . هيچ سرزنش نيست

يغفر از حق تعايل نيز آمرزش ايشان خواست آه 
السالم    و امام حسني شهيد عليهالّله لكم؛

فرموده است آه جوامنردي يوسف آن بود آه خود 
را از حرام نگاه داشت و طريق عفت و 

دامن و  دامين رعايت آرد و هرآه پاك پاك
زگار گذراند و چشم و دست از حرام پاآيزه رو

  .نگاه دارد جوامنرد بود

سّيم يوشع را براي آن جوامنرد گفت آه طلب 
السالم چيزي  آرد و از موسي عليه علم مي

آموخت و هرآه در طلب دانش باشد هر آينه  مي
بايد آه از مجيع آرزوها ي نفس خود بگذرد تا 
به مطلوب رسد و يوشع پاي بر سر آرزوي نفس 
هناده بود و مالزمت قبول آرده؛ و هرآه بدين 

  .صفت متصف باشد جوامنرد باشد

چهارم اصحاب آهف را جوامنرد گفت به سبب 
آن آه روي به حق آوردند، و پشت بر اهل و 
مال و اقارب و احباب آردند، و از لذات 
فاني اعراض منوده متوجه طلب رمحت و هدايت 

وي بر حق شدند؛ و هرآه پشت بر باطل آند و ر
پنجم علي را جوامنرد . آورد جوامنرد بود

خوانند براي آن آه در شب غار، جان فداي 
و من الناس من يشري نفسه . سيدخمتار آرد

و ديگر شب طعام خنورد و ابتغآء مرضات الّله 
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و يطعمون الّطعام علي حّبه : به سائل داد آه
و با وجود احتياج به طعام مسكينًا و يتيمًا 

و يؤثرون علي انفسهم : فرمود يثار ميآن را ا
 و ديگر سر به دمشن خبشيد و ولو آان هبم خصاصة

هنايت جوامنردي آن است آه از سر جان برخيزد 
  : چنان آه استاد گفته است 

  واجلود بالّنفس اقصي غاية اجلود
خواجه خسرو دهلوي در اين باب آورده است 

  :بيت : 
 با جان آار چو      هست جوامنرد درم صد هزار

  فتد آن جاست آار
و سخاوتش به حدي بود آه در مناز انگشرتي به 

 و و يؤتون الّزآوة و هم راآعون:  سائل داد
شجاعتش تا  غاييت بود آه از بطنان غيب هاتف 

ال فيت اّال علي ال سيف اّال : ال ريب گفت 
و حقيقت آن است آه اقسام ذوالفقار؛ 

ي نفع به يك: جوامنردي منحصر در دو صفت است
دوستان رسانيدن و آن به سخاوت حاصل شود، و 
دومي ضرر دمشن از ايشان بازداشنت و آن به 

:  اند اين جا گفته]  از [ شجاعت وجود گريد و 
  :شعر 

بشرب       و ليس من الفتيان من راح و اعتدي
  صبوح أو بشرب غبوق

السالم را  واحلق آمال اين دو صفت مرتضي عليه 
جوامنردان اين امت او ]  پيشواي[پس . بود

  :بيت . باشد
پيشواي او        هرآه را نام جوامنردي سزاست

  علي مرتضي است
در قرآن آن دو تن را ]  آه [ اگر پرسند 

آه مصاحب يوسف بودند در زندان، هم به لفظ 
و دخل معه الّسجن :  آنند، آه  فيت ياد مي

 اين را چه گونه دانيم؟ بگوي اين لفظ فتيان
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يعين . يشان به معين اصل خود استدر حق ا
ايشان دو جوان بودند نه آن آه جوامنرد 

السالم را  بودند؛ ومهچنني خدمتكاران يوسف عليه
براي آن آه و قال لفتيانه : گويد  نيز مي

يا خود چنني گوييم آه . ايشان جوانان بودند
اگر چه ايشان جوامنرد نبودند، اما چون صحبت 

 جوامنردي به ايشان با جوامنرد داشتند نام
!  هناد تا معلوم شود آه صحبت را  اثرهاست

  :نظم
نار خندان  باغ را خنـدان  آند               

  صحبـت  مـردانت  از مـردان آنـد
سنگ اگر خارا و گر مرمر بود                

  چون به صاحب دل رسد گوهر شود
اگر پرسند آه حقيقت فتوت چيست؟ بگوي 

خداي ]  عهد [ّله يعين نگاه داشنت حمافظت عهدال
  .تعايل

اگر پرسند آه اين آدام عهد است آه نگاه 
بايد داشت و بدان وفا بايد آرد؟ بگوي عهِد 

و اگر فطرة الّله اّليت فطر الّناس عليها : 
پرسند آه وفا به عهد فطرت چگونه باشد؟ 
بگوي به درسيت اعتقاد و حمافظت ارآان شرع؛ و 

يعت فتوت چيست؟ بگوي امر و اگر پرسند آه شر
هني صاحب شرع را گردن هنادن و فرمانربداري 
شيخ طريقت و استاد شّد و بيعت را آه هر 
آينه موافق قوانني شريعت خواهد بود به طوع 

                          .و رغبت قبول آردن
اگر پرسند ارآان فتوت چند                 

شش رآن ظاهر و شش رآن : است؟ بگوي دوازده 
بند _ اول : ما ارآان ظاهر فتوت ا. باطن

زبان است از غيبت و هبتان و آذب و سخن 
بيهوده؛ و عهد فتوت از آسي درست است آه از 

آما قال . زبان او مردم به سالمت باشند
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املسلم من سلم املسلمون من يده : الّسالم  عليه
  .و لسانه

ز آذب و         دار اگر مردي زبان خود نگه
  غيبت و هبتان و آزار

ها؛ چنانچه  بند مسع است از ناشنيدني_ دومي 
الّسامع للغيبة : السالم فرموده  علي ويل عليه
 يعين شنوندة غيب از مجع .احد املغتابني

  :بيت . آنندگان است غيبت
آز گفتگوي      ديگر ببند گوش ز هر ناشنيدني

 هزل شود عقل تار و مار
. ها بند بصر است از ناديدني_  سّيم 

قل للمؤمنني : فرمايد  تعايل ميچنانچه حق 
بگوي اي حممد مر مؤمنان يغضوا من ابصارهم 

را تا چشمها از حرام فرو خوابانند آه نظر 
  :بيت . ها و بالست حمرم مبدأ و منشأ بسي فتنه

آز نظر تست         بپوشان و مده دل ز دست چشم
  باليي آه هست

بند دست است از گرفنت حرام و _  چهارم 
چنانچه در حديث گذشت آه مسلمان آزردن خلق؛ 

آن است آه مسلمان ديگر از دست و زبان او 
  :بيت . به سالمت باشد

ليك بگشا به        دست خود را ببند از آزار
  دادن دينار

بند قدم است از جايي آه نبايد رفت، _ پنجم 
. و به غمز و آينه و آزار خلق قدم ناهنادن

  :بيت 
آه در اين تا       پاي  ببند از ره نارفتين

  راه به جايي رسي
بند شكم و فرج است از خوردن حرام و _  ششم 

آردن زنا، آه البته عهد فتوت از زاني درست 
نباشد و عقد فتوت از حرام خوار راست 

  :نيايد، بيت 
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تا دلت از فتوت        بايد عفت فرج و بطن مي
  آرايد

اول سخاوت است آه :  اما آن شش رآن باطن 
 به حمل، و مالحظة استحقاق بي سؤال عطا آند

منايد؛ و حضرت رسول صلي الّله عليه و سلم 
  :بيت الّسخي ال يدخل الّنار، :  ميفرمايد

روا نبـود     سخاوت آن آه هرآس آوسخي بود
  آـه گومي دوزخي بـود

تواضع است آه مهه آس را ِبْه از خود _ دومي 
داند و بـا او فروتين آند و رسول صلي الّله 

من تواضع رفعه الّله و : لم فرموده عليه و س
يعين هر آس تواضع آند من تكّبر وضعه الّله 

خداي تعايل او را بردارد و هر آه تكرب آند 
  :خداي تعايل او را بيفكند، بيت 

   تـواضع     تكـرب آنـد پـايـة مـرد پـست
  ترا هبرت از هـرچـه هـست

    پس اي     ز خـاك آفـريدت خـداوند پاك
  تادگي آن چو خاكبنده ا ف

قناعت است، يعين بدانچه خدا داده _ سّيم 
باشد بدان راضي باشد و زيادت نطلبد؛ آه هر 

رسد، بيشرت از حرص  حمنيت و شدتي آه به خلق مي
:  فرمايد  طليب است چنانچه در مثنوي مي بيش

 :بيت 

   تا صدف      آاسة چشم حريصان پسر نشد
  قانع نشد پر ُدر نشد

فو و مرمحت است؛ يعين بر خلق خداي ع_  چهارم 
در گذشنت و شفقت آردن و از سر گناه ايشان 

بدان مقدار آه مقدور باشد با ايشان نيكويي 
  :بيت : ورزيدن و مهرباني منودن
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دارد از اصل     مهرباني آن آه مرد مهربان
  جوامنردي نشان

نفي عجب و خنوت است يعين هرچند از وي _ پنجم 
جود آيد بايد آه بدو اعمال شايسته در و

مغرور نشود و معجب نگردد و ابليس به واسطة  
  :بيت . خنوت ملعون و مردود ابد گشت

  شيطان ز عجب ناقص و ملعون و ابرت است
هرآس آه عجب آرد ز ابليس 

  بدتر است
توجه تام به مقام قرب و وصلت است _  ششم 

يعين خانة دل را به جاروب رياضت از خس و 
اك سازد تا ختتگاه تاج سلطان خاشاك عاليق پ
پرتو انوار جتليات اهلي آه ] به [عشق گردد؛ و 

 منور شود؛ و »قلوب احّبائي دار ملكي« 
مادام آه دل از غوغاي تعلق پاك نشود نظر 

  :بيت . گاه حمبت دوست خنواهد شد
از پس      تا دل از زنگ تعلق نشود صايف حال
  پردة غيبش ننمايند مجال

رايط فتوت چند است؟ بگوي اگر پرسند آه ش
چهل و هشت وجودي، و بيست و : هفتاد و يك 

  .سه عدمي
اول اسالم، دوم : اما آنچه وجودي است

اميان، سيم عقل، چهارم علم، پنجم حلم، ششم 
زهد، هفتم ورع، هشتم صدق، هنم آرم، دهم 
مروت، يازدهم شفقت، دوازدهم احسان، سيزدهم 

ل، شانزدهم وفا، چهاردهم حيا، پانزدهم توآ
شجاعت، هفدهم غريت، هيجدهم صرب، نوزدهم 
استقامت، بيستم نصيحت، بيست و يكم طهارت 
نفس، بيست و دومي علو مهت، بيست و سيم آتمان 
اسرار، بيست و چهارم صلة رحم، بيست و پنجم 
متابعت شريعت، بيست و ششم امر معروف، بيست 
و هفتم هني منكر، بيست و هشتم حرمت والدين، 



 
   فتوت نامه     

  

153

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

ام حق مهسايه، سي  يست و هنم خدمت استاد، سيب
و يكم نطق به صواب، سي و دومي خاموشي از 
روي دانش، سي و سيم طلب حالل، سي و چهارم 
افشاي سالم، سي و پنجم صحبت با نيكان و 
پاآان، سي و ششم صحبت با عقال، سي و هفتم 
شكرگذاري، سي و هشتم دستگريي مظلومان، سي و 

ن، چهلم فكرت و عربت، چهل و آسا هنم پرسش بي
گزاري،  يكم عمل به اخالص، چهل و دومي امانت

چهل و سيم خمالفت نفس و هوا، چهل و چهارم 
انصاف دادن، چهل و پنجم رضا به قضا، چهل و 
ششم عيادت مرضي، چهل و هفتم عزلت از 

  .ناجنس، چهل و هشتم مداومت بر ذآر

و اما آنچه از آن احرتاز بايد آردن اول 
. خمالفت شرع است دومي آالم مستقبح گفنت است

سّيم غيبت نيكان آردن است، چهارم مزاح 
چيين آردن، ششم بسيار  پنجم سخن. بسيار آردن

خنديدن، هفتم خالف وعده آردن، هشتم به حيله 
و مكر با مردم معاش منودن، هنم حسد بردن، 
دهم ستم آردن، يازدهم غمازي آردن، دوازدهم 

زيدن، سيزدهم در طلب دنيا حريص حمبت دنيا ور
بودن، چهاردهم امل دراز پيش گرفنت، پانزدهم 
عيب مردم جسنت و گفنت، شانزدهم سوگند به 
دروغ خوردن، هفدهم طمع در مال مردم آردن، 
هيجدهم سوگند به دروغ خوردن، نوزدهم هبتان 
گفنت و از ناديده خرب دادن، بيستم مخر خوردن، 

، بيست و دومي لواطه و بيست و يكم ربا خوردن
زنا آردن، بيست و سيم با مردم بد مذهب و 

هرآه از اين هفتاد . بد اعتقاد مصاحبت منودن
و يك شرط خرب ندارد بوي فتوت بدو نرسيده 

  .و الّله اعلماست 

اگر پرسند آه حروف فتوت چه معين دارد؟ 
تا سالك از . بگوي فاي فتوت دليل فناست
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صفات دوست باقي صفات خود فاني نشود به 
واو . تاي اول دليل جتريد است. نتواند شد

فتوت دليل وفاست، يعين نگاه داشنت آداب ظاهر 
  .تاي دوم دليل ترك ماسوي الّله است. و باطن

اگر پرسند آه عهد فتوت چند است؟ بگوي 
اصلي از روي حتقيق . يكي اصلي و يكي قويل. دو

 نيز است و قويل از راه تربك چنانچه در طريقت
  .خرقة تربك هست و خرقة حقيقت هست

اگر پرسند آه خصلتهاي اهل فتوت چند است؟ 
بگوي آه اهل فتوت را از ده خصلت چاره 

دومي با خلق به . اول با حق به صدق: نيست
انصاف، سيم با نفس خود به قهر، چهارم با 
بزرگان به خدمت، پنجم با خردان به شفقت، 

م با علما به ششم با دوستان به نصيحت، هفت
تواضع، هشتم با حكما به حلم، هنم با دمشنان 

  .به سخاوت، دهم با جاهالن به مخوشي
اگر پرسند آه فتوت را با چه چيز تشبيه 

اند؟ بگوي با درخت تاك آه شجرة طيبه  آرده
قال الّله تعايل آشجرة طّيبة . اشارت بدان است

  .اصلها ثابت و فرعها يف الّسماء
ه مشاهبت و مناسبت ميان اگر پرسند آه وج

درخت و فتوت چيست؟ بگوي چنان آه درخت را 
بيخي و پوسيت و شاخي و ساقي و برگي و 

باشد؛ مهچنني فتوت را  اي مي اي و ميوه شكوفه
شاخي و برگي و ساقي و پوسيت و ميوه اي و 

  .بيخي هست
اگر پرسند آه هريكي آدام است؟ بگوي بيخ 

درخت نشو  آن درخت فتوت آه اصل آن است و بي
و منا ندارد و برگ و ميوه نياورد، حمبت حضرت 
رسالت صلي الّله عليه و سلم و اهل بيت پاك 

ها عبادت آند و  است و اگر آسي سال) ع(او 
مقدار آوه احد زر سرخ در راه خدا نفقه آند 



 
   فتوت نامه     

  

155

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

و هر سال حجي پياده بگزارد، چون به دل دوست 
و آله  حضرت رسول صلي الّله عليه دار خاندان

و سلم نباشد بويي از هبشت نيابد؛ و چون 
معلوم شد آه بيخ درخت فتوت حمبت اهل بيت 

السالم است، ببايد دانست آه ساق وي  عليهم
و برگ وي . تواضع و شاخ وي بردباري است

پرهيزگاري است، و پوست وي ادب و شرم است و 
شكوفة وي خلق و لطف است و ميوة وي سخاوت و 

گر پرسند آه مروت چيست؟ ا        . آرم است
بگوي مروت جزوي است از فتوت، چنان آه فتوت 

                        . جزوي است از طريقت
اگر پرسند آه چون اصل طريقت است،         

چرا اين علم را علم فتوت گفتند و طريقت 
نگفتند؟ بگوي براي آن آه هرآس را قوت 
استقامت برطريق طريقت نيست؛ چرا آه طريقت 

الّله عليه و سلم  حضرت مصطفي صليقدم بر قدم 
الّسالم هنادن است؛ و آه را قوت  و مرتضي عليه

آن باشد غري از فرزندان معصوم ايشان آه در 
            : مصراع :  اند  شأن ايشان گفته

اولني چون آخرين                               
اما هرآس آه                و آخرين چون اولني

هبره بكوشد به قدر مهت و قوت خود از فتوت 
اي از مباحث فتوت مذآور شد  يابد و چون مشه

بعد از اين از معين طريقت و آداب و ارآان 
اي چند بيان آنيم به توفيق الّله  آن نكته

  .تعايل
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  فصل دوم
  در معين طريقت و آنچه بدان متعلق است

  
اگر پرسند آه طريقت چه معين دارد؟ بگوي 

ل الّله قا. طريقت در لغت راه راست را گويند
تعايل و ان لو استقاموا علي الّطريقة 

قال رسول الّله صّلي . السقيناهم ماء غدقا
و در الّله عليه و سّلم الّطريقة افعايل؛ 

اصطالح سريتي را گويند آه خمتص بود به سلوك 
  .از قطع منازل و ترقي در آن مقامات

اگر پرسند آه اصل طريقت چند چيز است؟ 
  .دم و آرمدم و ق: بگوي سه چيز 

اگر پرسند آه هر يكي چه معين دارد؟ بگوي 
دم يعين دم در آشيدن از ناگفتنيها، و قدم 

ها، و آرم يعين  يعين قدم ناهنادن در ناآردني
آار آن و در آار آن؛ و هرآه از اين سه اصل 

هبره  يكي ندارد و يكي را نداند از طريقت بي
  .است

 اگر پرسند آه سخن طريقت آه را رسد گفنت
بگوي آن آس را آه روندة راه حق و فقر 

اگر پرسند آه روندة راه فقر و حق . باشد
به حمك آيست؟ بگوي آن آه ظاهر و باطن او 

شرع متام عيار باشد، و در ظاهر او آدورت 
]   ُشبهت[بدعت نباشد و بر باطن او غبار 

ننشيند و اين چنني آس را رسد آه از مقامات 
  .طريقت دم زند
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د آه مقامات طريقت چند است؟ بگوي اگر پرسن
اما جمموع او در چهار . چهارصد و چهل و چهار

اول توبه، چنانچه خداي تعايل . مقام مجع است
و توبوا ايل الّله توبة نصوحا  :فرمايد آه  مي

توبه دو نوع است يكي توبة ظاهر از گناه، 
دومي توبة باطن از خودبيين، چنانچه امري سيد 

  :بيت : ه عليه گفته استحسيين رمحةالّل
خـاص    عـام را تـوبـه ز آـار بـد بـــود
  را تـوبـه ز ديـد خود بود

توبه آن از    گفت پريي آاندر اين ره پيشواست
  هرچه آن غري خداست

فال ختافوهم [ آما قال الّله تعايل دومي خوف، 
رسول الّله صلي و خافون ان آنتم مؤمنني ]  

: رموده است آهالّله عليه و اله و سلم ف
هرآه از خدا برتسد مهه چيز از وي برتسد و هر 

هرآه . آه از خدا نرتسد از مهه چيز برتسد
امروز در خوف است فرداي قيامت در مقام امن 

، و ال خوف عليهم وال هم حيزنون: خواهد بود
  :بيت 

هرآه او بنده    هرآه در خوف است امين سازمش
  است آزادش آنم

ّله تعايل و جاهدوا يف قال ال. سّيم جهاد
 و جهاد در شريعت حرب آردن الّله حّق جهاده؛ 

است با آافران و اين را جهاد اصغر گويند و 
درطريقت جنگ آردن است با نفس و شيطان، و 
اين را جهاد اآرب گويند چنانچه حضرت رسول 

رجعنا من صلي الّله عليه و سلم فرموده 
 پري رومي ؛ واجلهاد االصغر ايل اجلهاد االآرب

  :نظم: گويد 
ماند از آن    اي شهان آشتيم مـا خصـم بـرون
  خصمي برت اندر درون
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شري باطن    آشنت اين، آار عقل و هوش نيست
  سخرة خرگوش نيست

ايـن    قـد رجـعنـا مـن جـهاد االصغرمي
  زمـان انـدر جـهاد اآـربمي

و اصرب و ما : قال الّله تعايل. چهارم صرب
صرب آليد در جنات است چنانچه  صربك اّال بالّله

: حضرت رسالت صلي الّله عليه و سلم فرموده 
 و هرآه صرب آند تشبه به الّصرب مفتاح الفرج؛

اند  اولوالعزم آرده باشد آه صاحبان شريعت
آما قال الّله تعايل فاصرب آما صرب اولوا 

  .العزم من الّرسل
در بسته آن    آليـد در گنـج مقصـود صرب است

   بگشود صرب استآس آه
پس آن آه در اين چهار مقام آه گفته شد 
بازايستد، چهارصد و چهل و چهار مقام طريقت 

  .او را حاصل باشد
اگر پرسند آه احكام طريقت چند است؟ بگوي 

اول معرفت، دومي سخاوت، سّيم توآل، : شش 
  .چهارم تفكر، پنجم صدق، ششم يقني

وي اگر پرسند آه ارآان طريقت چند است؟ بگ
اول علم، دومي حلم، سّيم زهد، چهارم :  شش 

  .تقوي، پنجم رضا، ششم اخالص
اگر پرسند آه واجبات طريقت چند است؟ 

اول آموخنت از علم شرع آنچه بر : بگوي شش 
طلب العلم فريضة علي آّل او فرض باشد آه 

دومي علم علم را به عمل . مسلم و مسلمة
 ميوه و رسانيدن آه علم بي عمل درخيت است بي

                :چراغي است بي روغن، مصراع 
با علم اگر                                     

سّيم با خلق                 بري عمل نكين شاخ بي
قال الّله تعايل و اّنك لعلي خلق . ُخلق ورزيدن
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هند به خلق عظيم بر حضرت  يعين مّنت ميعظيم 
  :بيت. رسالت

 خوي نيك ار دادت ايزد هيچ ديگر گو مباش
ي آدمي از هرچه خوي نيك ا
 داري هبرت است

چهارم رياضت آشيدن، تا آيينة دل به صيقل 
جماهدت روشن گردد، و عكس انوار مجال دوست در 

  :بيت : او بنمايد چنانچه گفته اند
چهرة      تا دل از صيقل جتريد مصفا نشود

  دوست در آن آينه پيدا  نشود
پنجم پيوسته ذآر حضرت خداوند جل جالله 

لّله تعايل و اذآروا الّله آثريا قال ا. گفنت
يعين خدا را بسيار ياد آنيد لعّلكم تفلحون 

تا باشد آه رستگاري يابيد؛ و حضرت رسول 
ال  افضل الّذآر: صلي الّله عليه و سلم فرموده

ترين ذآرها آلمة   يعين فاضل. اله اّال الّله
طيبه ال اله اّال الّله است و چون آسي خداي را 

] :   نيز او را ياري آندخداي[ياد آند 
  :بيت . فاذآروا ني اذآرآم

هرآه او      هرآه او يادم آند يادش آنم
  ترسد ز من شادش آنم

ششم شوق متام به لقاي دوست داشنت و با هيچ 
آس انس ناگرفنت و با ياد حق از خلق دور 

  :نظم . گشنت
چنان مست    بـه يـاد حـق از خـلق بگرخيـته

  رخيته ساقي آه مي
به فريـاد    شان به گوش  از ازل مهچنانالست

  قالوا بلي در خروش

اگر پرسند آه سنت طريقت چند است؟ بگوي 
اول مناز به مجاعت گزاردن، دومي اوقات : شش 

صبح و شام را مجع داشنت، سّيم پيوسته با 
طهارت بودن، چهارم دل نگاه داشنت، پنجم ذآر 
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 تعظيم گفنت، ششم پريان و پدران را دعاي خري
  .گفنت

اگر پرسند آه مستحب طريقت چند است؟ بگوي 
اول با مردمان روي گشاده داشنت، دومي :  شش 

طعام تنها ناخوردن، سّيم هرچند بال بيش آيد 
روي ترش ناآردن، چهارم با مهه آس احسان 
ورزيدن، پنجم در مهه جا حفظ حرمت آردن، ششم 

  .ناموس خود و پري و استاد را نگاه داشنت
ند آه امر طريقت چند است؟ بگوي اگر پرس

مسكنت، سّيم حمافظت اول معرفت، دومي : شش 
اوضاع شريعت، چهارم دوسيت با اهل واليت و اين 

 گويند، پنجم دمشين با ارباب نفاق و را توال
خديعت و اين را تربا خوانند، ششم اعتقاد را 

  .نگاه داشنت از سخنان اهل بدعت
ست؟ بگوي شش اگر پرسند آه هني طريقت چند ا

اول ترك هواي نفس، دومي ترك دنيا، سّيم : 
ترك دروغ، چهارم ترك زنا، پنجم ترك مخر، 

  .ششم ترك خيانت
: اگر پرسند آه اجبد طريقت چند است؟ بگوي 

اگر پرسند آه . خواهي يا اجبد آبري اجبد صغري مي
اجبد صغري آدام است؟ بگوي آنچه امام جعفر 

ت و آن چهارده آلمه السالم گفته اس صادق عليه
دومي . اول خود را به تواضع زمني ساخنت: است 

سّيم ختم حمّبت در وي .به بيل جماهدت شورانيدن
. چهارم به آب معرفت پرورانيدن. پاشيدن

ششم به طناب . پنجم به داس رياضت درويدن
هفتم به قّوت . گاه قناعت آشيدن توآل به خرمن

م به مدد هشت. بازوي تقوي خرمن را خرد آردن
هنم به آيلة حمبت . صربدانه از آاه جدا ساخنت

. دهم به آسياي رضا آرد ساخنت. پيمودن
دوازدهم . يازدهم به آب گرم و مرّوت مخري ساخنت

سيزدهم بر . در تنور عشق به آتش شوق پخنت
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چهاردهم به نظر اهل الّله . طبق اخالص هنادن
رسانيدن، آه شايد خوراي اهل ديل گردد و نظر 

  :بيت : اند  قبول مردي يابد آه بزرگان گفته

از وجود      تا نيفتد بر تو مردي را  نظر
   خرب؟ خويش آي يابي

اگر پرسند آه اجبد آبري آدام است؟ بگوي 
السالم فرموده  آنچه حضرت امرياملؤمنني علي عليه

است و آن بيست و نه آلمه است به عدد حروف 
ي ظاهر آراستگ) الف: (هتجي بر اين نوع آه 

) ب(به شريعت و باطن به حقيقت است، 
ثواب ) ث(تقوي ورزيدن ) ت(بردباري منودن 

مجعيت خاطر جسنت ) ج(آلي به خري حاصل آردن 
خوف و ) خ(حالل و حرام را فرق آردن ) ح(

دليل بودن و هر ) د(رجاء را شعار خود ساخنت 
ذليل بودن ) ذ(طالب را به مقصود رسانيدن 

)  ر(خود حساب ناگرفنت در چشم خود و از 
زيارت قلوب و قبور ) ز(رياضت فقر آشيدن 

) ش(سّر اهل فقر نگاه داشنت ) س(عادت آردن 
صدق و صفا ) ص(شكرگزاري حق و خاليق آردن 

فرصت )  ف(ضايع ناآردن اوقات ) ض(ورزيدن 
طمع را به آلي از خاطر )  ط(غنيمت مشردن 

ظلم و ستم بر هيچ آس روا )  ظ(دور آردن 
علم را دوست داشنت و با  علما ) ع(ندانسنت 

غيبت خلق ناآردن و به خود مشغول ) غ(نشسنت 
فهم اسرار درويشان آردن و به غنا ) ف(بودن 

قناعت را )  ق(در راه فقر زندگاني منودن 
) ك (پرياية  حال و سرماية آار خود ساخنت 

آمال معرفت به قدر طاقت بشرّيه حاصل آردن 
) م(ازي و خاطرجويي برافروخنت نو لواي دل) ل(

نيازمندي به مهه آس ) ن(مالمت قبول آردن 
وفاداري در عهود و عقود حق و خلق ) و(منودن 

مهراهي آردن با مهه آس در ) هـ(به جاي آوردن 
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الل ) ال(طريق راسيت و در آجي مددآار نابودن 
بودن از سخن فحش و دروغ و زبان را به راسيت 

خداي تعايل را مونس ياد ) ي(جاري آردن 
  .اوقات خود ساخنت

اگر پرسند آه طريقت به چند چيز متام شود؟ 
اول ذآر، دوّيم شكر، سّيم : بگوي به ده چيز 

خدمت، چهارم طاعت، پنجم مرّوت، ششم قناعت، 
هفتم حمّبت، هشتم تسليم، هنم توّآل، دهم 

  .توحيد
اگر پرسند آه اميان طريقت چيست؟ بگوي 

 به امر پري و استاد ايستادن نفس يعين
  .ايستادگي آردن

اگر پرسند آه غسل طريقت چند است؟ بگوي 
  .جتريد صورت

اگر پرسند آه تكبريطريقت چيست؟ بگوي درست 
  .و راست گفنت

اگر پرسند آه رآوع طريقت چيست؟ بگوي سخن 
  .خاص با خاص گفنت

اگر پرسند آه سجود طريقت چيست؟ بگوي سخن 
  .ان راست آوردنمتام گفنت و با عيار مرد

اگر پرسند آه ميان شريعت و طريقت و 
حقيقت چه فرق است؟ بگوي ايشان هر سه به هم 

اند؛ به طريقت نتوان رسيد اّال به  باز بسته
شريعت؛ و به حقيقت نتوان رسيد اّال به 

اّما بزرگان اين را پنج جواب . طريقت
اول شريعت آن است آه او را داني : اند  گفته

 است آه او را جويي و حقيقت آن و طريقت آن
شريعت :   جوابي ديگر. است آه او را بيين

اقوال رسول است و طريقت افعال اوست و 
: حقيقت احوال اوست، چنانچه در حديث آمده 

الشريعة اقوايل والّطريقة افعايل واحلقيقة 
  .احوايل
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شريعت روش است و طريقت : جوابي ديگر 
  .آوشش است و حقيقت بينش است

شريعت نشان است و طريقت : جوابي ديگر 
  .بيان است و حقيقت عيان است

شريعت حرمت است و طريقت : جوابي ديگر 
  .خدمت است و حقيقت مهت است

اگر پرسند آه مثرة هريك چيست؟ بگوي مثرة 
شريعت وفاست يعين به عهد الست وفا آردن؛ و 
مثرة طريقت فناست يعين از خود و احوال خود 

رة حقيقت بقاست يعين از باطل بريدن گذشنت و مث
  .و به حق پيوسنت

اگر پرسند آه فاحتة طريقت آدام است؟ بگوي 
  .احملمود هوالّله

اگر پرسند آه حتّيات طريقت آدام است؟ بگوي 
  .املصطفي رسول الّله

اگر پرسند آه قنوت طريقت آدام است؟ بگوي 
  .املرتضي ويل الّله

 بگوي اگر پرسند آه آبدست طريقت چيست؟
  .آب روي طريقت بايد گفت. آبدست حشو است

اگر پرسند آه آب روي طريقت چيست؟ بگوي 
اول آن آه دست هتي به نزد درويشان : دو 
 . دومي آن آه پيوسته با طهارت باشد. نرود

اگر پرسند آه حروف شريعت و                   
طريقت و حقيقت اشارت به چه چيز است؟ بگوي 

 شريعت شرط عبادت شني: شريعت پنج حرف است 
ي شريعت روا از >را<به جاي آوردن است و 

ناروا  دانسنت است و ياي شريعت يك دل بودن 
است در اعتقاد و عني شريعت علم فرض و سّنت 

. جاي آوردن است آموخنت و تاي شريعت تقوي به
طاي طريقت طلب : اما طريقت نيز پنج حرف است

ست به حق آردن است و راي طريقت راضي بودن ا
هرچه بدو رسد و ياي طريقت يقني حاصل آردن 
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است و قاف طريقت قرب حق طلبيدن است و تاي 
طريقت توجهي متام فرمودن است به جانب حق و 

اما حقيقت نيز پنج . با يك سو رفنت از خلق
حاي حقيقت حضور دل است در ياد : حرف است

آردن حق و قاف اول قدم در بادية جتريد هنادن 
يقت يك جهت شدن است در مرتبة و ياي حق

تفريد و قاف دومي حقيقت قيد هسيت جمازي از 
قدم تعني برداشنت تا نظر به حقايق اشياء 

اجلالل را آه  گشاده شود و تاي حقيقت توحيد ذي
مرتبة آخر است از مراتب سلوك مطمح نظر مهت 
ساخنت؛ و اين پانزده صفت آه از حروف شريعت 

در هر آه موجود و طريقت و حقيقت گفتيم 
باشد مردي آامل مكمل باشد و ارشاد طريقت 
را شايد و او را رسد آه قدم بر سر سجادة 

  .شيخي هند و الّله اعلم



 
   فتوت نامه     

  

165

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

  
  
  
  
  

  فصل سّيم
  در بيان معين تصوف و ادب و ارآان آن

  
بدان آه تصوف يكي از مقامات طريقت است و 

اند آه اين اسم جديد است يا  اختالف آرده
برآنند آه اين اسم بعد از زمان بعضي . قدمي

الّله عليه و سلم پيدا شده و  حضرت رسالت صلي
سبب آن بود آه در زمان شريعت آن حضرت مجاعيت 
را آه به شرف صحبت ايشان مشرف بودند صحابي 

اي را آه به  گفتند؛ و بعد از آن طايفه
سعادت مصاحبت صحابي مستعد شده بودند تابعني 

را آه قدم بر جادة لقب هنادند؛ و گروهي 
متابعت تابعني هنادند تبع تابعيت گفتند ؛ و 
بعد از آن تفاوت در مراتب پديد آمد، آه 
مجعي را آه مزيد اهتمام به امر دين و شريعت 
و زيادت عناييت به احوال فقر و طريقت بود، 
در ميان خاليق منفرد و متفّرد گشتند و به 

ند آه ا اسم تصوف مسمي شدند؛ و قومي بر اين
الّله  اين اسم پيش از زمان حضرت رسالت صلي

عليه و سلم بوده براي آن آه در آتاب 
) ص(احملجوب آمده است آه حضرت رسالت پناه  آشف

من مسع صوت اهل الّتصوف فال يؤمّن علي فرموده 
يعين هرآه . دعائهم آتب عندالّله من الغافلني

دعاي اهل تصوف شنود و بر دعاي ايشان آمني 
يد نزديك خداي تعايل از مجلة  غافالن نگو

پس معلوم شد آه نام تصوف در زمان . باشد
الّله عليه و سلم بوده و قبل  حضرت رسالت صلي
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از ايشان نيز بوده و در آاب انس الصوفيه 
نقل مي آند آه اول آسي آه او را صويف گفتند 

الّله عليه و سلم و آن چنان  شيث نيب بود صلي
السالم را ده پسر  الّله عليه بود آه آدم صفي

روزي ايشان را طلبيد و فرمود آه خداي . بود
تعايل حكم آرده است آه حالل خوريد و به آسب 

اي  بياييد هريك پيشه. حالل مشغول شويد
) ع(نه تن از فرزندان آدم . اختيار آنيد

السالم فرمود  آسب اختيار آردند و شيث عليه
د، من آسب آه ايشان آسب دنيا اختيار آردن

پس گوشه گرفت و به . آنم دين اختيار مي
السالم به حكم  عبادت مشغول شد و جربئيل عليه

ملك جليل از هبشت صويف سبز بياورد و در وي 
در پوشانيد و مالئكه آه به زيارت وي 

رفتند صفت او را با  آمدند چون به آمسان مي مي
 .صويف يعبدالّله يف االرضگفتند آه  فرشتگان مي
پوشي است آه خداي تعايل را عبادت  يعين پشمينه

پس اين اسم از روزگار شيث . آند در زمني مي
پوشان؛ و  السالم مشهور شد در حق پشمينه عليه

آند او را اهل  هرآه تشّبه بدين طايفه مي
آنند به واسطة آن آه تصوف تفّعل  تصوف نام مي

باشد و غالبًا تكلف را در تفعل مدخلي متام 
 پس مجاعيت آه به جّد و جهد طالب احوال .است

اند ايشان را متصوفه  صوفيان صاحب آمال
الّصفاء :  اند  جا گفته گويند؛ بزرگان اين مي

  .والية و التصّوف حكاية
چون اين مقدمه دانسته شد، دو سه نكته در 
باب تصوف و صويف بر سبيل سؤال و جواب نوشته 

  .آيد مي
گوي اين را اگر پرسند آه تصوف چيست؟ ب

اند و ازمجله هفت جواب  جواب بسيار گفته
  :آنيم  ايراد مي
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العلو ايل خلق َسِنّي اند  اول، تصوف گفته
است  يعين تصوف حتليه .والعدول عن آّل خلق َدِنّي

به اخالق محيده و اوصاف پسنديده و ختليه است 
 متخلق به اخالق از خصال ذميمه و تا سالك

ت نورانيه نشود و رمحانيه و مّتصف به صفا
صفات او آه ظالل صفات اهلي است به مجلگي حمو 
نگردد و بقاي صفات ذات صمديت و هويت احديه 

اليقني او نشود به نعت تصوف منعوت و به  حق
  .مست صفات موصوف نتواند شد

اند تصوف تصفية روح است از  دومي، گفته
    .اغيار و ختلية دل از ماسواي حضرت جبار

سّيم،                                           
اند تصوف خضوع و خشوع ارآان است  گفته

درطاعت حضرت دّيان و سلوك آردن به قدم 
                 .جماهدت در طريق معرفت رمحان

السالم منقول  چهارم، از صادق آل حممد عليه  
. گذشت است آه ذآر تصوف در صحبت ايشان مي

ما لكم والّتصوف؟ : روي به حاضران آرد آه 
 با تصوف چه آار است؟ تصوف را  يعين مشا را

آسي داند آه دانش به سّر پيوسته است و سّرش 
گفتند يا امام ما را هبره . به حق باز بسته

التصوف ترك فرمود آه . ده از معين تصوف
يعين تصوف ترك دعوي . الدعوي و آتمان املعين

يعين تا . آردن است و معين را از مردم پوشيدن
ه معين نرسد و تا معين مرد از دعوي نگذرد و ب

 .خود را پنهان ندارد از تصوف نصييب نيابد
                                          
.پنجم ، تصوف لطف اشارت است و حسن عبارت  
ششم، تصوف خوار داشنت نفس                 

.است در طلب مناهي و عزيز داشنت امر اهلي
 يعين الّتصوف آّله آداب: اند هفتم ، گفته  

رآه به يكي از آداب تصوف مهه ادب است؛ و ه
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داند؛ و  فقر هتاون آند از تصوف جز نامي مني
ما در اين رساله علي حده يك باب در آداب 

                .اهل طريق ايراد خواهيم آرد
اگر پرسند آه اين طايفه آه نام         

اند؟ بگوي سه  اند چند گروه تصوف بر خود هناده
اول مستصوف و او آسي است آه براي :  گروه 
آه پاميان هر خس و به جهت جاه آه دست مال 

فرسود هرآس است تشّبه به درويشان آرده باشد 
و از هيچ مرتبه باخرب نبود و در حق چنني آس 

  :بيت : اند  گفته
   نارفته ره صدق و صفا گامي چند

  آنندة نكونامي چند بدنام  
دومي متصوف و او آن است آه به جماهدت راه 

آند، تا باشد آه  ميرود، و به رياضت سلوك  مي
سّيم صويف و او آن . به سرمنزل مقصود برسد

است آه از خود فاني و به حق باقي، از قبضة 
طبايع رسته و به حقيقة احلقايق پيوسته ؛ و 

معاشران و : اند اند صوفيان سه قسم گفته
معاشران حمبان و دوستاران . مرتّسمان و حمققان

 متام است اند و ايشان را اميدواري اين طايفه
فرداي قيامت » املؤمن مع من احّب« آه به حكم

هااند  اما مرتمسان آن. با اين گروه حمشور شوند
آه به رسم و صورت درويشان برآيند، و به 
ظاهر تقليد احوال و اقوال ايشان آنند، و 
به باطن طالب وقت و حال ايشان باشند و دامي 

  :بيت : گويند  به زبان حال مي
ور بد      مرا از ايشان مشرندگر نيك آمي 

  باشم مرا بديشان خبشند
من تشّبه بقوم فهو « اين گروه نيز به حكم

 دور نيست آه از فيض مآثر ايشان نصييب »منهم
اند آه صوف  اما حمققان، ايشان مجاعيت. يابند

پوشند به صفا و بچشانند نفس را طعم جفا و 
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دنيا را بيندازند از قفا و سلوك آنند بر 
الّله عليه و آله و   حضرت مصطفي صليطريق
  .سلم

اگر پرسند آه صويف چه معين دارد؟ بگوي در 
اند و ما از آن مجله  معين صويف سخن بسيار گفته

                       :پنج وجه ايراد آنيم 
اند صويف آن است آه به ظاهر  اول، گفته    

يعين ظاهر خود را . بنده باشد و به معين آزاد
 خدمت وقف آرده باشد بر طاعت و عبادت و

مهچون بندگان، و باطن خود را از متام عاليق 
  .خود پاك ساخته باشد چون آزادمردان

 يعين الّصويف ال ميلك وال ميلكاند،  دومي، گفته
صويف آن است آه هيچ چيز در بند وي نيايد و 
وي در بند هيچ چيز نباشد؛ و اين دو آلمه 

 آه يكي افالس،: اشارت به دو مرتبه است 
بنده مطلقًا از صفات بشريه فاني شده باشد و 
يكي حريت و آن اشارت است بدان آه سالك از 
فقر ذاتي خود باز رسته بود و به غناي ذاتي 

                                 .خود پيوسته
آند آه از  سّيم، آميل زياد نقل مي          

السالم پرسيدم آه صويف  امرياملؤمنني علي عليه
 او صايف باشد و عقل او آيست؟ گفت آن آه سّر

   .آايف باشد و دل او به عهد حمبت وايف باشد
                                        
اند صويف آن است آه ظاهرش از  چهارم، گفته  

باطنش از تفكر در آدورت عاليق بر آران است و 
آيات اهلي مآلن است و در ديدة مهتش زر و خاك 

اند صويف آن است آه  پنجم، گفته .يكسان است
جا  ه به دم دريافته باشد به قدم آنآنچ

اليقني به پاية  شتافته باشد يعين از رتبة علم
اليقني ترقي منايد و چهرة حقيقت را به  عني

زيور شريعت و حلية طريقت بيارايد و مقرر 
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. آالم احلقيقة بال نظام الشرية لغواست آه 
  : بيت 

در دست چراغ       دار دل در پي اصل و فرع مي
  دار شرع مي

اگر پرسند آه اين طايفه را چرا صويف 
: اند گويند؟ بگوي اين را نيز پنج جواب گفته

اول،                                           
اند، يعين پيش  آن آه ايشان در صف اول

والّسابقون : اند از مجلة سالكان آه  افتاده
و حضرت رسول صلي الّسابقون اولئك املقّربون 

ريوا سبق س: الّله عليه و اله و سلم فرمود 
  .املفردون

اند آه ايشان توال به اصحاب صّفه  دومي، گفته
اند از  اند و اصحاب صفه گروهي بوده آرده

اعمال دنيوي اعراض آرده و به احوال اخروي 
اقبال منوده؛ شب و روز در مسجد حضرت رسالت 

بردند؛ با  صلي الّله عليه و سلم به سر مي
بر . امهاي سرد، صبح و ش هاي زرد، و دم روي

آردند، چون سلمان و  ذآر ملك عّلام مواظبت مي
پس صويف آن . ابوذر و مقداد و مانند ايشان

را گويند  آه چون اصحاب صفه از مهه عاليق و 
ها اعراض منوده باشد و از روي حضور  بستگي دل

خاطر به طاعات و عبادات توجه فرموده؛ و 
اين دو وجه اگر چه با قانون عربيت راست 

 چون اآابر به ايراد آن تزيني صفحات نيست،
اند هر آينه اقتفاء آثار ايشان  بيان فرموده

  .از قبيل لوازم بود
اند اشتقاق اين اسم از صفاست و  سّيم، گفته
هاي ايشان صفا غالب است ايشان را  چون بر دل
  .صويف گفتند

اند اشتقاق اين نام از صفوه  چهارم، گفته
آدم . وينداست و صفوه خالصة چيزي را گ
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الّله خواندند و در تورات  السالم را صفوة عليه
پس . امت حممد مصطفي را صفوةالرمحن خواندند

اين مجاعت را به واسطة آن صويف گفتند آه 
  :نظم . اند خالصة خلق ايشان

شسته ز دل             معتكفـان  حرم  آربيـا
 صورت آرب و ريا

نشانان بساط قدم              شاه
  نشينـان رباط عدم راه

پنجم، و اين قول اصح اقوال است آه ايشان 
گويند آه صوف در لغت پشم  را صويف براي آن مي

را گويند و چون ايشان در غالب اوقات جامة 
پشمينه پوشند ايشان را صويف گويند و اين 
سخن به حسب عربيه صحيح است، چه نسبت به 

  .صوف صويف آيد
چند چيز است؟ اگر پرسند آه بناي تصوف بر 

اول علم، دومي حلم، سّيم :  بگوي بر ده چيز 
تقوي، چهارم سخا، پنجم شكر، ششم صدق، هفتم 

  .وفا، هشتم رضا، هنم صفا، دهم عشق
اگر پرسند آه ارآان تصوف چند است؟ بگوي 

اول حال، دومي سّر، سّيم خاطر، چهارم : چهار 
  .اشارت

اگر پرسند آه حروف تصوف چه معين دارد؟ 
وي تاي تصوف اشارت به جتريد است يعين به بگ

ظاهر ترك تعلقات گريد؛ و صاد تصوف اشارت به 
صدق و صفاست يعين باطن را به نور حق روشن 

واو تصوف اشارت به وفاست؛ يعين به . سازد
عهود حمبت اهلي وفا آند؛ و فاي تصوف اشارت 
به فناست، يعين خود را در حبر مشاهدة انوار 

  .ازدمجال مستغرق س
اگر پرسند آه تصوف به چند چيز متام شود؟ 

اول جتريد، دومي تفريد، سّيم : بگوي سه چيز
  .توحيد
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اگر پرسند آه جتريد چند نوع است؟ بگوي سه 
نوع اول جتريد احوال و افعال و آن خود را 

دومي جتريد . از دنيا و آار دنيا بازداشنت است
. صفات و آن دل و خاطر از غري برداشنت است

سّيم جتريد ذات و آن نظر از خود و آار خود 
  .برگرفنت است

اگر پرسند آه تفريد چند نوع است؟ بگوي 
اول تفريد افعال و آن ترك مراد : سه نوع 

دومي تفريد صفات و آن اختيار . خود آردن است
سّيم تفريد . حق بر اختيار خود گزيدن است

ذات و آن از خود فاني شدن و به حق باقي 
  .تگشنت اس

اگر پرسند آه توحيد چند نوع است؟ بگوي 
اول توحيد افعال آه در اين حال : سه نوع 

در آينة مشاهدة سالك اين صورت روشن گردد 
شود اال  آه هيچ فعل در صورت مظاهر ظاهر مني

دومي توحيد صفات و در . از فاعل قادر خمتار
اين مرتبه سالك را متحقق شود آه هيچ صفت 

سّيم . ال حق را جّل و عالآمال ثابت نيست ا
توحيد ذات و در اين مرتبه رافع اغيار 

اجلمع  موهومه وجود گريد و اين جا به زبان مجع
                              : اند بيت  گفته

چه غري و آجا غري و آو نقش غري                             
  سوي الّله و الّله ما يف الوجود

اگر پرسند آه حروف صويف اشارت به چيست؟ 
 هريك اشارت به صفيت است آه صويف را از بگوي

اول، صاد اشارت است به : آن چاره نيست 
صيانت دل يعين نگاه داشنت خلوت خانة دل از 

مصراع . آن آه  غري دوست آسي پريامن آن گردد
:  
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  آاندر يك دل دو دوسيت نايد خوش

صويف اشارت است به وقايت سّر )  واو(دومي 
دارد آه دست غارت يعين سّر خود را چنان نگاه 

شيطان بدان  نرسد و مراد از اين مرتبه 
  :بيت. اخالص است

عيسي وقت است آه       زند هرآه به اخالص قدم مي
 زند دم مي

صويف اشارت است به فيض گرفنت و ) فاي(سّيم، 
فيض رسانيدن، يعين از باالتر خود فايده گريد 
و به فروتر از خود فايده رساند چنان آه 

  : بيت :اند  گفته

عامل     از بزرگان مستفيدم با فرودستان مفيد
  حتصيل را هم صادرم، هم واردم

چهارم، ياي صويف اشارت است به يقني آه 
هنايت مرتبة آشف است چنانچه خداي تعايل 

  و .واعبد ربك حّتي يأتيك اليقني: فرموده 
الّله عليه و سلم  در نزديك حضرت رسول صلي

حضرت . رفت بر آب ميآردند آه او  صفت عيسي مي
. لو ازداد يقينًا ميشي علي اهلوآءفرمود ) ص(

بود قدم چنان آه  يعين اگر يقني او زيادت مي
رفت هر آينه برروي هوا  هناد و مي بر آب مي

رفت؛ و به اين معين اشارت به يقني خود  نيز مي
رفت و  آرد آه در شب معراج قدم بر هوا مي مي

 لو آشف : الم فرمود الس امرياملؤمنني علي عليه
پس تا مرد به . الغطاء ما ازددت يقينًا

جا  و اين. مرتبة يقني نرسد آار او متام نباشد
  :شعر : اند  گفته
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پـاي به رفتـار يقني سر شود            سنگ 
  به پندار يقني زر شود

راه يقني جوي به هر حاصلي             نيست 
  تر از اين منزيل مبارك

يف و تصوف غري از اين نيز و در باب صو
اند و اين نسخه را گنجايش زياده  سخنان گفته

از اين نيست بر اين قدر ختم آردمي چرا آه 
  :شعر : اند   اآابر دين گفته

علم التصوف علم ال نفاد له                      
  علم سين مساوي ربوبي

  :بيت 

ناطقة خوش سراي، عاجز اين نكته شد        الجرم 
  اختصارمةاز آرد زمزآغ
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  فصل چهارم
  در بيان فقر و آداب و ارآان آن

بدان آه فقر جوهري است از آان واليت     
بريون آمده، و اخرتي است بر آمسان هدايت 
تابان شده، و در صفت فقر مهني نكته بس آه 
حضرت سيد عامل صلي الّله عليه و سلم با آن 

بدو است به فقر فخر دم  آه فخر عامل و آ
الفقر فخري و به آند چنان آه فرمود  مي

و خداوند تعايل در قرآن جميد صفت فقر . أفتخر
 :  فرمايد  جا آه مي آند آن ارباب الّله مي

 ايل آخر للفقرآء اّلذين احصروا يف سبيل الّله
للفقرآء :  گويد االية و جاي ديگر مي
ة و يقني ايل آخر االياملهاجرين اّلذين اخرجوا 

ببابد دانست آه مرتبة  فقر باالترين مراتب 
]   اول [ است چنانچه پري معنوي در دفرت 

  : فرمايد  مثنوي مي
سوي درويشان مبنگر  سست    آار درويشي وراي فهم تست

 سست

از مهـه      هست درويشي چو بااليني طبق
  بردنــد درويشـان سبـق

م نظ: فرمايد  مي) قدس سره(و هم پري رومي 
:  

والفقر شفآء و سوي    اجلوهر فقر و سوي الفقر عرض
 الفقر مرض
العـامل  والفقـر مـن   الـعـامل  آلـّه خـداع و غـرور
 لّب و غرض
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و اگر چه فقر از آن باالتر است آه نقد 
 عيار تعريفش را ميزان خاطر نقادان صاحب

آما ينبغي سنجد يا رقم توصيفش در دفرت بيان 
ت و بالغت بگنجد؛ اّما دو منشيان ديوان فصاح

سه آلمه در آن باب چنانچه اليق اين خمتصر 
  :شود باشد ايراد آرده مي

اگر پرسند آه فقر چيست؟ بگوي در لغت 
درويشي را گويند و در اصطالح ترك ما سوي 
الّله است؛ يعين صاحب فقر آن است آه ترك مهه 
چيزها آرده باشد و از سر مهه گذشته تا به 

ال يصل ايل : اند  باشد چنان آه گفتهمهه رسيده 
تا آسي از مهه . الكل اّال من انقطع عن الكل

  :بيت . نربد به مهه نپيوند
با     تا برخيزي از سر دنيا و هرچه هست
  ياد خويشنت نتواني دمي نشست

اگر پرسند آه عالمت فقر چند است؟ بگوي سه 
تابد  اول شفقيت چون آفتاب آه بر مهه آس مي: 

هبره  يز را از پرتو مجال خود بيو هيچ چ
  .گذارد مني

دومي، تواضعي چون زمني آه هرآه پاي بر آن 
آند و از مقام   هند از نيك و بد، حتمل مي مي

  .رود خود مني
سّيم، سخاوتي چون ابر آه بر خشك و تر 

  .آند بارد و گورستان و گلستان فرق مني مي
اگر پرسند آه اصل فقر چند است؟ بگوي سه 

سّيم . دومي دل زنده. اول نفس مرده: چيز 
  .زبان بسته

اگر پرسند آه مقامات فقر چند است؟ بگوي 
فقر را چهار صد مقام است، آن را به چهل 

اند و آن چهل را به چهار آورده و  باز آورده
متامت چهارصد و چهل مقام در چهار مقام 



 
   فتوت نامه     

  

177

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

اول خدمت، دومي عزت، سّيم ترك : مندرج است 
  .م تسليمهواي نفس، چهار

اگر پرسند آه ارآان فقر چند است؟ بگوي 
. اول ذآر آه از پري آامل تلقني گردد: ده 

. دومي فكر آه در درون و بريون خود سري آند
سّيم عزلت آه از خلق با طرف باشد، چهارم 

پنجم علم . ترك آه از دنيا و مافيها بگذرد
ششم عمل آه . آه ارآان شريعت متام بداند

هفتم اخالص . باشد بدان عمل آندآنچه دانسته 
هشتم رضا . آه هرچه آند براي خداي تعايل آند

هنم . آه هرچه از دوست رسد بدان قانع باشد
فنا آه ازمجله مرادات هوايي و نفساني و 

دهم بقا آه از صفات . شيطاني منقطع گردد
  .خود فاني و به صفات حق باقي باشد

ي اگر پرسند آه انوار فقر چند است؟ بگو
اول اقرار، دومي صدق، سّيم طاعت، چهارم : ده 

شكر، پنجم صرب، ششم امانت، هفتم حمبت، هشتم 
  .رياضت، هنم معرفت، دهم اطمينان

اگر پرسند آه زاد طريق فقر چند صفت است؟ 
اول حلم، دومي حيا، سّيم عدل، : بگوي ده صفت

چهارم پاآي ظاهر، پنجم پاآي باطن، ششم 
شي، هشتم توآل، هنم جوامنردي، هفتم سّرپو

  .مددآاري، دهم ترك اختيار
اگر پرسند آه اول قدم در فقر آدام است؟ 

نياز هيچ آس به جايي  بگوي نياز، آه بي
  .نرسد

اگر پرسند آه آليِد دِر فقر چيست؟ بگوي 
توبه و انابت آه تا توبه و انابت حاصل 

  .نشود دِر فقر به روي آس گشاده نشود
به چند است؟ بگوي اگر پرسند آه ارآان تو

دومي پشيماني به . اول استغفار به زبان:  سه
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سّيم عزميت درست آردن آه هرگز به سر آن . دل
  .گناه نرود

اگر پرسند آه از آدام راه به فقر 
  .درآمدي؟ بگوي از راه نياز

اگر پرسند آه مهراهت آه بود؟ بگوي صدق و 
اگر پرسند آه سر                   .اعتقاد

 . بود؟ بگوي حمبت درويشانصدق و اعتقاد چه
اگر پرسند آه فقر به چه چيز متام         

شود؟ بگوي به ُخلق نيكو، براي آن آه هر آه 
هاي ديگر آه در فقر به آار  خلق دارد صفات

آيد هم دارد؛ به واسطة اين معين بزرگان 
اند آه هرچه در متامي ارآان فقر موجود  گفته

ي آه است در خلق موجود است؛ زيرا  آه جاي
خلق باشد الزم است آه علم باشد؛ و هرجا آه 
علم باشد الزم است آه حلم باشد؛ و هرجا آه 
حلم باشد الزم است آه زهد باشد؛ و هرجا آه 
زهد باشد الزم است آه رضا نيز باشد و هرآجا 

پس . آه رضا بود الزم است آه اخالص نيز باشد
البته درويش . اصول و ارآان الزم خلق است

گوي از ميدان عاشقان  آه به چوگان اخالقبايد 
اگر پرسند                             .بربايد

اول : آه شرايط فقر چند است؟ بگوي دوازده 
دومي اميدوار . ترسيدن از خشم خداي تعايل

سّيم مشتاق بودن به . بودن به رمحت خداي تعايل
چهارم دوست داشنت دوستان . لقاي خداي تعايل

. اشنت دمشن خداي تعايلپنجم دمشن د. خداي تعايل
ششم عزيز داشنت آن آس را آه خداي تعايل عزيز 

هفتم خوار گردانيدن . گردانيده چون مؤمنان
آن آس را آه خداي تعايل خوار گردانيده چون 

هنم . هشتم مشاورت آردن با پريان. منافقان
دهم دل از حسد پاك . خدمت آردن استادان

فنت حمافظت يازدهم زبان را از بيهوده گ. داشنت
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دوازدهم طمع از مال آسان منقطع . آردن
                                         .آردن

  . اگر پرسند آه اصل فقر چيست؟ بگوي حمبت    
اگر پرسند آه جوهر فقر چيست؟ بگوي شناخنت   

  خداي و متابعت  مصطفي و اهل
  .بيت بزرگوار وي

بگوي . اگر پرسند آه ميوة فقر چيست
  .معرفت

  .قر چيست؟ بگوي مسكنتاگر پرسند آه گنج ف
اگر پرسند آه آليد فقر چيست؟ بگوي 

  .ارادت
بگوي . اگر پرسند آه سرماية فقر چيست

  .قناعت
  .بگوي صحبت. اگر پرسند آه حاصل فقر چيست

اگر پرسند آه اميان فقر چيست؟ بگوي سخن 
  .خداي تعايل

بگوي سخن . اگر پرسند آه جان فقر چيست
  .الّله عليه و سلم مصطفي صلي

اگر پرسند آه مغز فقر چيست؟ بگوي سخن 
  .شاه مردان و فرزندان او

اگر پرسند آه پوست فقر چيست؟ بگوي سخن 
  .پريان و استادان

اگر پرسند آه قبلة فقر چيست؟ بگوي سخن 
  .حقيقت

اگر پرسند آه غسل فقر چيست؟ بگوي سخن 
  .طريقت

اگر پرسند آه مناز فقر چيست؟ بگوي سخن 
  .شريعت

ه شريعت فقر چيست؟ بگوي محل اگر پرسند آ
  .بار خلق

اگر پرسند آه طريقت فقر چيست؟ بگوي آسب 
  .حالل
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اگر پرسند آه حقيقت فقر آدام است؟ بگوي 
  :نظم . اند چهار ترك چنان آه بزرگان گفته

چار ترآت     گر سر و برگ آاله فقر داري اي فقـري
 بايـد اول تا رود آاري ز پيـش

ترك ثالث    مي ترك جاهترك اول ترك مال و ترك دو
 ترك راحت ترك رابع ترك خويش

اگر پرسند آه حروف فقر اشارت به چه چيز 
  است؟ بگوي فاي فقر اشارت به

فناست يعين از هسيت خود گذشنت و قاف فقر 
اشارت به قرب است يعين از باطل دورشدن و به 
حق پيوسنت و راي فقر اشارت به رضاست يعين به 

  .ارادت حق قامي بودن
اگر پرسند آه فقر چه معين دارد؟ بگوي آه 
فقري در لغت عرب درويش و حمتاج را گويند و 
در اصطالح اهل طريق فقريان را گويند آه به 

  .حق حمتاج باشند و از غري او مستغين
اگر پرسند آه ميان درويش و گداي چه فرق 
است؟ بگوي گداي آسي است آه دنيا ترك او 

 او ترك دنيا آرده آرده باشد؛ درويش آسي آه
  .باشد

اگر پرسند آه حروف فقري اشارت به چه چيز 
است؟ بگوي فاي فقري اشارت به فايده رسانيدن 
است به هر نوع آه تواند به دست و زبان؛ و 
قاف فقري اشارت به قبول بال و عطاست، يعين 
هرچه از دوست آيد به دل و جان قبول آند 

ري اشارت اگر بال باشد و اگر عطا؛ و ياي فق
به يقني است يعين در آار خود بينا باشد و 
ديدة بصريت به صفاي عقيدت خود بگشايد؛ و 
راي فقري اشارت به رحم و شقفت است، يعين بر 
مهه آس مهربان باشد و به مقداري آه مقدور 

  .باشد شفقت دريغ ندارد
اگر پرسند آه حروف درويش اشارت به چه 

ه قاسم انوار چيز است؟ بگوي اين معين را شا
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. به نظم آورده است بدين صورت) قدس سره(
  :نظم

درويش آه حرف او به صورت پنج است          اندر 
 معين بدان آه بيش از پيش اسـت

دال اسـت دليـل آن آـه بـا درد بسـاز             
 گر بر تن تو هر سه مو صد نيش است

                  روي و ريا مكن آـه از روي و ريـا> ر<
  رسوايي بيگانـه و رنـج خويـش است

واو اسـت وداع غــري مـولـي  آـردن                   
  است آار چنني آار يكي بي خويش وين

يك دل و يك رنگ شو اندر ره عشق             > ي<
  يك دل نبود آسي آه او با خويش است

آن است آه آند شكر و شكايت نكند            > ش<
 انديش است ر پي خصم خويش نيكواند

آن را آــه چنـني پنـج فـضيـلـت دادنـد              
 درياب و در او گـريز آو درويش اسـت

اند  و در باب فقر غري از اين سخنان گفته
اما اين خمتصر را احتمال زياده از اين نيست 

  .والّله اعلم
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 باب دوم
  

  

  

  

  

  

  

ان پري و مريد و در بي                    
  آنچه تعلق بدان دارد

 و ايـن بـاب مشتمـل اسـت                   
  بر چهار فصل
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  فصل اول
در بيان آن آه در طريق احتياج به پري آامل 

  هست يا ني؟
  
بدان آه  در طريق طريقـت بـه پـري احتيـاج               

پنـاه اسـت و       متام است و پري طريق حضرت رسالت      
 ايشان؛ و چـون     شاه واليت و فرزندان بزرگوار    

ــرده  ــورت در پ ــايل از روي ص ــردي و   ح ــد م ان
جوامنردي آه قدم بر جادة متابعت ايشان هناده        
باشد و به صفات آمال آراسته و پرياسته بـود          

شايد آه پري طريق باشد؛ و اگر به اسـتادي            مي
ــيم     ــي آل ــضرت موس ــودي ح ــت نب ــريي حاج و پ

و َآلَّـَم الّلـه     «السالم را پـس از تـشريف          عليه
به شاگردي خضر نفرستادندي و     » ي تكليما   موس

 .» هل اتبعك علـي ان تعلمـن       «نگفيت) ع(موسي  
  :شعر 

ــد     دليلي چو نتوان رفت راه بي       ببايـــ
 مصطفي را جربئيلي

  : بيت . و خواجه سلمان ساوجي گفته است  
مرد    رهربي جو آه در اين باديه هر سو راه است  

 سرگشته چه داند آه آجا بايد رفت؟
 پرسند آه احتياج به پري از چند وجه اگر  

اول آن آه راه : است؟ بگوي از هفت وجه 
شناس  دليلي آه راهرب و راه ظاهري آعبه را بي

باشد نتوان رفت بدان آه رونده هم ديدة 
بني دارد و هم قوت قدم و هم راه ظاهر  راه

جا آه راه حقيقت  آن. است و هم مسافت معني
 چهار هزار نقطة است با آن آه صد و بيست و
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اند نشان يك قدم  نبوت و عنصر رسالت قدم زده
  :بيت . اند آه بزرگان گفته ظاهر نيست و چنان

زان در ره    مردان رهش به مهت ديده روند
  عشق هيچ پي پيدا نيست

و مبتدأ سالك در اول ايـن راه نـه نظـر            
  دليلي چون تواند رفت؟ دارد نه قدم پس بي

راه صــورت قطــاع وجــه دومي مهچنــان آــه در 
بدرقه نتـوان رفـت در        الطريق بسيار است، بي   

راه حقيقت نيز راهزنان نفس و هوا و شـيطان          
بدرقة مهت پريي آامل نتـوان        و دنيا هستند، بي   

  :بيت . رفت
پي غوالن بي     غول رهزن بسي است در ره دين

  بصر نروي
سّيم چنان آـه در راه صـورت عقبـات بـسيار              

هاست از آفـات و       عقبهاست در راه درويش نيز      
هـا، پـس بـه مـدد پـريي مرشـد              شبهات و بدعت  

احتياج باشد تـا بـه سـالمت از ايـن عقبـات             
  .برهد

وجه چهارم، آن است آه اگر قصوري و فتـوري            
در رفنت سالك پديد آيد و در طريق سلوك سـسيت           
ورزد مردي بايد آه به تازيانة مهت او را در          

  .آار آرد تا راه به سر برد
نجم، چنـان آـه در راه ظـاهر مـرض و            وجه پ   

احنراف مزاج روي منايد و به طيب حاجـت افتـد           
تا آن مرض   را دفع آند، مهچنني در راه معـين             
علل و امـراض بـر مـزاج ارادت سـالك عـارض             

شود تا مزاج ارادت سـالك و عقيـدت او را             مي
القلـوب    منحرف سازد، پس پريي بايد آـه طبيـب        

هـاي او را زايـل       باشد و به شربت نصيحت مرض     
  .گرداند

هـا روي     هـا و واقعـه      وجه ششم، از غيب منايش      
ــي ــه در راه   م ــت چنانچ ــد و در راه طريق مناي
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آيـد؛ و     صورت، منازل عجيبه و غريبه پيش مـي       
اگر پريي نباشـد آـه عـارف و واقـف و سـالك              
اطوار باشد و او را از آن عجايـب و غرايـب            

  .خرب دهد آاري از پيش نرود
ن است آه اگر آـسي خواهـد آـه          وجه هفتم، آ    

اي   اي و مرتبـه     بر درگاه پادشاهان صورت درجه    
يابد، بي محايت يكي از مقربان سلطان آن معين         

جـا نيـز در بارگـاه نبـوت و            دست ندهد؛ اين  
  .واليت به اشّد آن صورت وجود نگريد

پس به چندين وجـه روشـن شـد آـه در طريـق                
وي طريقت به شيخ آامل احتياج هست و در مثنـ         

جــا آــه  معنــوي بــدين حــال اشــارتي هــست آن
  .مثنوي. فرمايد مي

اند و  خلق مانند شب    پري تابستان و خلقان تري ماه
 پري ماه

با سخن هم نور     پري نوراني ز حق آگه آند
  را  آگه آند

پري را بگزين و عني راه    دان بر نويس احوال پري راه
 دان
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  فصل دومي
  ط شيخيدر شراي
 

بدان آه در راه طريق رهزنان بـسيارند آـه            
نظران را به دانة      اند تا آوته      دام حيله هناده  

پس آسي را به پـريي      . زرق و فريب مقيد سازند    
بايد گزيد آه شرايط پريي و ارآـان و معيـار           
آن دانسته باشد و حاصل آرده چنـان آـه پـري            

  :بيت . رومي گويد
پس به هر دسـيت        تچون بسي ابليس آدم روي هس      

 نشايد داد دست
اگر پرسند آه شيخ چه معين دارد؟ بگوي شـيخ            

در لغت پري را گويند و در اصـطالح اهـل فقـر             
شيخ آسي را گوينـد آـه خـود آامـل باشـد و              
تواند آه ديگري را بـه آمـال رسـاند و بـه             

  .شرايط و ارآان شيخي دانا باشد
اگر پرسند آه شـرايط شـيخي و مريـد گـرفنت              

بايد تا آسي پـري        است؟ بگوي بيست شرط مي     چند
  .آامل باشد و مريد تواند گرفت

اول آن آه اعتقاد او پاك باشـد تـا مريـد              
  .به واسطة عقيدت او از راه راست نيفتد

دومي بايد آه بـه قـدر ضـرورت علـم شـريعت               
دانسته باشد و از علـم فقـر و طريقـت نيـز             

 مند بود تا هر مشكلي آـه مريـد را پـيش             هبره
  .آيد حل آند
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 معـادي عقـل معاشـي        سّيم بايد آه بـا عقـل        
داشته باشد تـا در  تربيـت مريـد بـه شـرط              

  .استادگي تواند آرد
چهارم بايد آـه سـخي و جـوامنرد باشـد تـا               

مريد را از غـصه و دغدغـة مـأآول و ملبـوس             
  .  ضروري فارغ تواند ساخت

پنجم شجاع بايد تا از مالمـت خلـق و فتنـة              
يشد و مريد را به قول هـر آـسي          اند  ايشان نه 
  .رد نكند

ششم عفيف النفس و پاك دامن بايـد آـه بـه              
ناحمرم نظر نگشايد تا مريـد از وي در گمـان           

  .نيفتد
هفتم عايل مهت بايد آه به دنيا و اهل دنيـا             

التفات نكنـد و طمـع از مـال مريـد بريـده             
  .دارد

هشتم مشفق بايد تـا در حـق مريـدان مرمحـت              
  .فرو نگذارد

  .هنم حليم بايد تا به هر حرآيت خشم نگريد  
دهم صاحب  عفو بايد تا اگر از مريد حـرآيت           
آه به طريق راست نباشد در وجود آيد عفو را          

  .آار فرمايد
يازدهم خوش خلق بايد تا مريد در صـحبت او          

  .خوي نشود درشت
دوازدهم صاحب ايثار بايد تا از خـود بـاز          

  .گريد و به مريد رساند
رمي بايد تـا مريـد را بـه مهـت از            سيزدهم آ 

  .مند گرداند خود هبره
چهاردهم متوآل بايـد تـا مريـد را پـرورش           

  .تواند آرد
پانزدهم صاحب رضا و تسليم بايد تـا هرآـه          
را خدا خواهد به مريدي او درآورد و هر آـه           
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را خواهد بربد و در آمدن مريدان زيادت حـرص          
  .ننمايد

 بـا   شانزدهم بايد آه بـه وقـار باشـد تـا          
  .مريدان به حرمت زندگاني آند

هفدهم بايد آه ساآن و ثابـت حـال باشـد و            
تعجيل ننمايد تا به آهستگي به مريـد تـصرف          

  .تواند آرد
هيجدهم بايد آه با هيبت باشد تا مريـد را          
از او شكوه در خاطر باشد و سـخن او را بـه             

  .حمل قبول رساند
نوزدهم بايد آه مؤدب باشد در خال و مال تـا           

  . غيبت او و حضور او مريد ادب نگاه دارددر
بيستم بايد آه خدمت پريي مرشد آـرده باشـد          
تا هرچه از پري ديده باشد با مريد بـه آـار            

  .برد
اگر پرسند آه ارآان شيخي چند اسـت؟ بگـوي          

اول معرفت آامل يعين خـود را شـناخته         : هفت  
مـن  باشد تا از او شناخت حق حاصل گردد آـه           

  . رّبهعرف نفسه فقد عرف
دومي فراست متام، آـه چـون نظـرش بـر مريـد             

آيـد و او را چـه         افتد داند آه از او چه مي      
اّتقوا فراسة املـؤمن    : بايد فرمود آه      آار مي 

  .فانه ينظر بنور الّله
اي   سّيم قوتي به آمال آه چون مريد به عقبـه         

درماند به قوت معنوي تواند آه او را از آن          
  .برهاند

م آه حاجـت خـود بـه غـري          چهارم استغناي متا  
  .خدا رفع نكند

پنجم اخالص بليغ آه از روي و ريا بـر طـرف            
باشد و هيچ آس را به واسـطة مـال و جـاه و              

  .منصب دنيا تعظيم نكند
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ششم راسيت و درسيت آه سـخن حـق از هـيچ آـس              
  .باز نگريد و در سخن گفنت ميل و مداهنه نكند

هفتم شفقيت به غايت، تا مـصاحل مريـد و مهـة            
  .سلمانان را بر مصاحل خود مقّدم داردم

اگر پرسـند آـه معيـار شـيخي آـدام اسـت؟                
بگوي آن آه مرادات بـه آلـي از دل وي سـلب             

  .آرده باشد تا مريد را مراد تواند ساخت
اگر پرسند آه واجبات شيخي چند است؟ بگـوي         

  :چهار 
اول آن آه مريد را از مجيع آـدورات منـاهي           

يع اوامر و مـستحّبات     و معاصي برهاند و به مج     
  .مشغول سازد

دومي آن آه هر چه مريد را فرمايد بايد آـه           
خود به جاي آورده باشد و از هرچه مريـد را           

  هني آند خود نيز ترك او آرده باشد
ســّيم آن آــه خــود را چــون راعــي دانــد و  
مريدان را چون رمه، به هيچ نـوع در حمافظـت           

  .ايشان تقصري نكند
مريـد بـه جهـت خـود        چهارم آن آه در مـال       

  .تصرف نكند و در مهمات خود به آار نربد
اگر پرسند آـه مـستحّبات شـيخي چنـد اسـت؟            

  :بگوي دو 
اول آن آه به اشارت پند دهد تا تواند نـه           

  .به عبارت
دومي آن آه به رفق تأديب آند تا تواند نـه           

  .به عنف
اگــر پرســند آــه اصــل شــيخي چيــست؟ بگــوي 

يعت مـصطفي   متابعت سـخن خـدا و مراعـات شـر         
الّله عليه و سلم و اعتقاد آردن به واليت           صلي

  .علي مرتضي
اگر  پرسند آه اثبات شيخي چيست؟ بگوي بـر          
مثال دريا بودن، يعين به هـيچ نـوع تغـيري و            
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تبديل به خود راه ندهد و مهـه چيـز را حتمـل             
  .آند

اگر پرسند آه ميزان شيخي چيـست؟ بگـوي آن          
 از هبـر خلـق      آه هرآه را از هبر حق قبول آند       

  .رد نكند
اگر پرسند آه آمال شيخي چيست؟ بگوي آنكـه         

  .نظر حمبت به دنيا و اهل آن نكند
اگر پرسند آه نور شيخي چيست؟ بگوي آن آـه          
مريــد را از ظلمــات آفــر جلــي و شــرك خفــي 
برهاند و بـه سـرمنزل هـدايت و سـرحد جنـات             

  .برساند
اگر پرسند آه ادب شيخي چيـست؟ بگـوي آن            

يانت به هيچ آس نكند و بر مهه مشفق         آه نظر خ  
  .و مهربان باشد

اگر پرسند آه پري حقيقي آيست؟ بگوي آن آـه          
  :شش پند از مريد باز ندارد 

اول آن آه هر آه سري خـورد گـو طمـع مـدار              
  .بيداري شب

دومي آن آه هرآه شب خبسبد گو طمع مدار يـاد           
  .داشنت علم

سّيم هرآه با بـدان نـشيند گـو طمـع مـدار             
  .يت دينسالم

چهــارم هرآــه گــوش خــود را نــشانة دروغ و 
  .غيبت آرد گو طمع مدار   روشنايي قرب

پنجم هرآه حالوت دنيا دريافت گو طمع مـدار         
  .حالوت آخرت و طاعت

ششم هرآه خشنودي خلق چيست گـو طمـع مـدار           
  .خشنودي خدا

اگر پرسند اول آـسي آـه بـر سـجادة شـيخي             
الم آه در   الس  نشست آه بود؟ بگوي شيث نيب عليه      

السالم به آـسب      وقيت آه فرزندان آدم صفي عليه     
السالم گوشه گرفـت      دنيا مشغول شدند شيث عليه    
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الـسالم در     آدم عليـه  . و به طاعت مـشغول شـد      
دعوت خانة عبودّيت بـساط شـريعت گـسرانيد و          

السالم در دعوت خانة عبـادت سـّجادة          شيث عليه 
  .        طريقت گسرتانيد

چنـد اسـت و چنـد مقـام         اگر پرسند آه پـري      
دارد؟ بگوي پري آامل يكي اسـت و هـشت مقـام            

اول مقـام   : دارد تا پريي وي را ثابـت باشـد        
) ع(آـاران آدم صـفي اسـت          تايبان و سر توبه   

چنانچه آه آدم را از هبشت به دنيا فرستادند         
پس . گريست تا توبة او قبول شد       دويست سال مي  

) ع(هرآه توبه آار است او از روح آدم صـفي           
دومي مقام عابدان و سر اين طايفه         .هبره دارد

آـه خـداي تعـايل را چنـدان         ) ع(ادريس اسـت    
عبادت آرد آه فرشتگان به ديـدار او مـشتاق            
شــدند و خــداي تعــايل او را بــه آمســان بــرد 

  و رفعناه مكانـًا علّيـا     :  فرمايد    چنانچه مي 
پــس هرآــه عابــد اســت از فــيض ادريــس نــيب  

                        .داردالسالم هبره  عليه
سّيم مقام شاآران، و پيشرو شكر                    

چنانچـه خـداي تعـايل      ) ع(گويان نوح جني است     
و شكر گفـنت    انه آان عبدًا شكورا       :  فرموده  
السالم چنان بود آه چون طعام خوردي         نوح عليه 

ــيت  ــهگف ــيت  احلمدلّل ــاميدي گف ــون آب آش   و چ
ــه  ــيت  احلمدلّل ــيدي گف ــو پوش ــة ن ــون جام  و چ

پـس   . احلمدلّله و چون سوار شدي گفيت       مدلّلهاحل
هرآــه پيوســته شــكر گويــد از روح نــوح جنــي 

                          .مند باشد هبره
چهارم مقـام حمبـان، و پيـشواي ايـن مجاعـت              

آه خداي تعـايل او را      ) ع(ابراهيم خليل است    
واختـذ  : به دوسيت خود برگزيد چنانچه فرمـود        

بـراهيم بـدان     و دوسـيت ا    الّله ابراهيم خليال  
مرتبه بود آه به حمبـت حـق در آتـش سـوزانش             
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انداختند از آن نه انديشيد تا بر وي گـل و           
رحيان شد و جان و مال و فرزندش بـراي خـداي            

پس هرآه دم از حمبت حـق زنـد         . تعايل فدا آرد  
        .از روح ابراهيم خليل با نصيب باشد

پنجم مقام راضيان، و مقتداي ايـن مجاعـت             
آشنت خـود   السالم آه به      غمرب است عليه  امسعيل پي 

راضي شد و امر خداي را گردن هنـاد چنانچـه           
  :فرمايد  خداي تعايل مي

پس هرآه اهل رضا و يا ابت افعل ما تؤمر 
  .تسليم است از معين امسعيل خرب دارد

ششم مقام صابران و اهل صـرب مهـه در دائـرة            
ايوب صبوراند آه آن مقدار حتمـل و شـكيبايي          

جا آورد مقدور ديگـري نبـود         در بال به  آه او   
اّنـا وجـدناه    : فرمايـد     چنانچه حق تعايل مـي    

 پس هرآه اهل صرب و حتمل است        صابرًا نعم العبد  
  .السالم نصييب يافته است از حقيقت ايوب عليه

هفتم مقام زاهدان و سر زاهدان عيـسي جمـرد          
بود آه به هيچ چيز دنيا آلوده نبـود و بـه            

ي تعـايل او را بـه آمسـان         سبب اين جتـرد خـدا     
 بل رفعه الّله اليه   :  رسانيد چنانچه فرمود    

پس هر آه زاهد بود و روي از دنيي بگردانـد           
  .السالم باخرب باشد از دم عيسي عليه

هشتم مقام عارفان، و سيد و سـرور و هبـرت و            
مهرت عارفان و عاشقان حضرت رسالت اسـت صـلي          

 انـا :  الّله عليـه و سـلم چنانچـه فرمـود           
پس هرآه دم از عرفـان زنـد        .  اعرفكم برّبي   

مند است و هـر پـري         الّله هبره   از خبشش حممد رسول   
آه اين هشت مقام ندارد دعوت شيخي و الف پريي          

  .بر او حرام است
اگر پرسند آه چهار پري و چهار تكـبري آـدام           
. است؟ بگوي از چهار پري، اول پري تكـبري اسـت          

. ريقـت گوينـد   دومي پري تربيت و او را پـدر ط        
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چهارم پري ارشاد است و پري      . سّيم پري صحبت است   
  .اند حقيقي و اصلي اوست و ديگران فرع

اول تكـبري آدم اسـت آـه        : اما چهار تكـبري     
السالم بشارت قبول توبـه بـه         چون جربئيل عليه  
  .الّله اآرب:  آدم رسانيد گفت 

دومي تكبري نوح است آه چون آشيت او بـر آـوه            
فت و چشم نوح بـر زمـني بـي آب           جودي قرار گر  

  . الّله اآرب: افتاد گفت 
سّيم تكبري ابراهيم است آه چون جربئيـل آمـد          

الّلـه  : و فداي امسعيل آبش از هبشت آورد گفت         
  .اآرب

الّله عليـه     چهارم تكبري حضرت مصطفي است صلي     
و سلم آه چون در جنگ بدر سر ابوجهل را پيش           

درويـشان در    ؛ و    الّله اآرب : وي آوردند گفت    
آورنـد      آه مـي    الّله اآرب تكبري خود چهار لفظ     

انـد و بعـضي پـنج         از اين چهار پيغمرب گرفته    
گويند تكبري اول     آورند و مي     مي الّله اآرب لفظ    

از آن جربئيل است آه چون خـداي تعـايل او را            
بيافريد جربئيل نظر بگشاد و چشمش  بـه سـاق           
ن عرش افتاد، نور حـضرت رسـالت را ديـد چـو           

قنديلي تابان آه هفت آمسان از پرتو وي روشن         
شده بود، گفت الّله اآرب و چهار تكـبري ديگـر           
از چهار پيغمرب اسـت چنانچـه يـاد آـردمي؛ و            

اند آه تكبري از جربئيل و ابـراهيم          بعضي گفته 
و امسعيل مانده است آه چون جربئيـل برسـيد و           
ابراهيم را ديد آارد بر حلق امسعيل هنـاده و          

ل را ديد سر به حضرت سپرده جربئيل گفـت           امسعي
يك تكبري براي   : الّله اآرب  الّله اآرب  الّله اآرب 

آمدن خود گفت و يكي براي قوت باطن ابراهيم         
آـرد و يكـي       آه پسر را به دست خود قربان مي       

براي جوامنردي امسعيل آه امـر خـدا را گـردن           
اما چـون ابـراهيم آواز جربئيـل شـنيد          . هناد
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ال الـه   : ق امسعيل برداشت و گفـت       آارد از حل  
چـون امسعيـل ايـن صـورت        . اال الّله الّله اآرب   
 . الّله اآرب و لّلـه احلمـد      : مشاهده آرد گفت    

پس اگر پرسند آه تكـبري از آـه مانـده اسـت             
  .توان آرد بدين دو نوع بيان مي

ــامل    ــن ع ــار رآ ــريان چه ــه پ ــند آ ــر پرس اگ
ُعَمد اند؟ بگوي چهار پرياند آه ايشان را          آدام

گويند هريكي عمدة آن رآن اند و آن رآن بدو          
قامي است   اول را عبدالرمحن گوينـد و او در            

دومي را عبـدالرحيم گوينـد و       . رآن مشرق است  
ســّيم را عبدالرشــيد . او در رآــن مشــال اســت

چهـارم را   . گويند و او در رآـن مغـرب اسـت         
  .عبدالكرمي خوانند و او را رآن جنوب است

طبقــات مــشايخ و اوليــاء اگــر پرســند آــه 
اخيار و ابرار و ابدال و اوتـاد و مقامـات           
ايشان چند است؟ بگوي مجيع بزرگان و سـالكان         

انــد و ايــشان ده مقــام  راه خــدا ده طايفــه
اول :  باشـند     هر طايفه در مقامي مي    . دارند

دومي . انـد   مقام تايبان است و ايشان هزار تن      
. نـد ا  مقام اولياء است و ايشان چهارصـد تـن        
. انـد   سّيم مقام ابرار است و ايـشان صـد تـن          
. انـد   چهارم مقام جنباست و ايشان هفتـاد تـن        
. انـد   پنجم مقام ابدال است و ايشان چهل تـن        
. انـد   ششم مقام اوتاد است و ايشان هفـت تـن         
. انـد   هفتم مقام عمد است و ايشان چهـار تـن         

هنـم  . انـد   هشتم مقام نقباست و ايشان سه تـن       
او يكـي اسـت و او را قطـب          مقام غوث است و     

گويند و اين مهه بـر آن دايرنـد و او مرآـز             
دايرة فقر است و قيام عامل به ذات اين شـخص           

االمـر    الزمان گوينـد صـاحب      است و او را صاحب    
  .خوانند و قطب ارشاد نيز لقب  او است
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النبيني است آـه حـضرت رسـالت          دهم مقام خامت  
 غري او   الّله عليه خاص است بدان مقام و        صلوات

را در آن مقام راه نيـست و در آن مقـام را             
 ختمت    بسته است و به مهر      ال نّيب بعدي  به قفل   

  نشان آرده تـا آـسي دسـت تعـرض            بي النبوة 
  :بدان نتواند رسانيد بيت

ختم شد   چون ُبد او را صورت  و معين متام          
 بر وي نبوت والسالم

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  فصل سّيم
  رايط آندر آداب مريد و ش

  
بدان آه ارادت صـفت حـق تعـايل اسـت و تـا              

اي از بنـدگان      تعايل بدين صفت بر روح بنده       حق
خود جتلي نكند عكـس نـور ارادت در دل بنـده            
پديد نيايد و صفت مريدي در وي پيدا نـشود؛          

هـا    و ارادت دوليت بزرگ است و ختم مهـة سـعادت          
رابطة االرادة  : اند    است چنانچه بزرگان گفته   

الدين سعدي شريازي      و شيخ مصلح   ة الّسعادة واسط
  :بيت : رمحةالّله عليه فرموده است 
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               به ارادت نداري سعادت جموي
  چوگان خدمت توان برد گوي

ــت    ــي ارادت اس ــه ب ــر آن آ ــست ه ــك ني و ش
سعادت است؛ و يقني ببايد دانست آـه هرآـه            بي

خواهد آه در راه فقر به جايي برسد بايد آه          
 ارادت در دامن متابعت پريي صاحبدل زنـد         دست

ــدايت   ــه اوج ه ــاللت ب ــضيض ض ــا او را از ح ت
واتبـع  : برساند، چنانچه حـق تعـايل فرمـوده       

:  انـد      و بزرگـان فرمـوده     سبيل من أناب اّيل     
مرغ را دانه بايد و آودك را شري و شريعت را           

  .استاد و  طريقت را پري

اگر پرسند آه مريـد چـه معـين دارد؟ بگـوي            
مريد از روي لغت خواهنـده را گوينـد و تـا            
خواست باطن نبود هـيچ معاملـة نيكـو ظـاهر           
نيايد و مريد به زبان طريقت آن بود آـه از           
مهه مرادهـاي نفـس آزاد باشـد و او را هـيچ             

  .  خواست نبود مگر به  خواست پري

اگر پرسند آه شرايط ارادت چند است؟ بگـوي         
عاليـق و   اول توبه به صـدق، دومي تـرك         : پنج  

سّيم دل و زبـان بـه هـم راسـت           . اشغال دنيا 
پـنجم دِر   . چهارم اقتداي  درست آـردن     . داشنت

  .مرادات بر خود بسنت

اگر پرسند آه مريد را چند صـفت بايـد تـا            
اول بايـد   :  مريدي را شايد؟ بگوي ده صـفت        

آه بالغ باشد آـه اگـر بـالغ نباشـد او را             
د توبه نتوان داد و چون توبـه نداشـته باشـ          

  .مريدي را نشايد

دومي بايد آـه عاقـل باشـد آـه اگـر عاقـل              
ــف   ــر او تكلي ــد و ب ــخن را درنياب ــد س نباش

  .نباشد
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سّيم بايد آه مسلم باشـد تـا توبـه بـر او             
توان خواند و آسوت بدو توان رسانيد و اگـر          

  .از اهل اسالم نباشد آسوت بر او حرام باشد
چهارم بايد آه طالب باشـد يعـين بـه جـد و             

  .م در راه طلب هند تا ترقي تواند آردجهد قد
پنجم بايد آـه صـادق باشـد آـه اگـر صـدق              
ندارد معرفت پري در دل وي جاي نكنـد و چـون            
سخن پري را در دل او اثر نباشد از تنزيل به           

  .ترقي نرسد
ششم بايد آه تابع باشد يعين در متابعت پـري          

  .هيچ نكته فرو نگذارد
دريابنـده و   هفتم  بايد آه مُدِرك باشد يعين        

تيزهوش و زيرك تا اشارت طريقت را بـه زودي          
  .دريابد

هشتم بايد آه قابل باشد يعـين سـخن پـري را            
  .به راسيت قبول آند تا مقبول خاطر وي گردد

هنم بايد آه قانع باشد يعين بدانچـه ضـرورت          
اســت از خــوردني و پوشــيدني قناعــت آنــد و 

دهـم  . زيادتي نطلبد تا از آـار بـاز منانـد         
د آه سامل باشد يعـين دسـت بـه پـريي دگـر              باي

نداده باشد و در بيعت ديگري نيامـده زيـرا          
  .آه بيعت يكي است

اگر پرسند آه آداب مريد چنـد اسـت؟ بگـوي           
  :هشت 

اگـر  . اول آن آه نيك در آار خود نگاه آند        
بيند مردانه ميـان      خود را مرد ميدان فقر مي     

  .در بندد و قدم پيش هند
  .ت پيش آيددومي به اعتقاد درس

سّيم چون به نظر پري رسد ترك عادات و حـاالت           
خود گريد تا به هرچه پري فرمايد بدان مـشغول          

  .گردد
  ها ببندد چهارم چشم از مهه ناديدني
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  .ها ببندد پنجم گوش از مهه ناشنيدني
  .ها نگاه دارد ششم زبان از مهه ناگفتين
  .ها آوتاه آند هفتم دست از مهه ناآردني

ي آه خمالف پري وي باشـد مـصاحبت         هشتم با آس  
  .نكند

اگر پرسند آه ارآان مريد چند اسـت؟ بگـوي          
سـّيم  . گـويي   دومي راست . اول فرمانربداري : شش  

. پنجم آـم آزاري   . چهارم پندپذيري . وفاداري
  .ششم رازداري

اگر پرسند آه واجبات مريد چند است؟ بگـوي         
  :هشت 

اول آن آه چون دست به دست پري دهد خـود را            
  رده سازد و دست اختيار از مههم

چيزهــا آوتــاه آنــد چنانچــه موالنــا رومــي 
  :بيت . گفته است ) رمحةالّله عليه(

          گر تو مريدي مرده شو چـون مـرده نـزد           
 شور مرده

                                                        
 تا زندة دامي شوي آورّي چشم گور آن

ا حـاآم آليـات و جزئيـات        دومي آن آه پـري ر     
خود داند و خـالف امـر او نكنـد در هـر چـه               

  :نظم . فرمايد چنانچه در مثنوي فرموده است
چو  هم  چون گرفيت پري هني تسليم شو                 

 موسي زير حكم خضر رو
پري آيينه است جان را در حزن                 در 

 اي جـان دم مـزن رخ آيينـه
هـاي بـاران از       ر به عدد قطره   سّيم آن آه اگ   

پري زمحت و حمنت به وي رسد روي از پري نگرداند           
و از آن مشقت و زمحت نگريزد و ملول نشود تا           
به دولت دو جهاني برسد و هم در مثنوي آمده          

  :نظم . است
                        چون گرفيت پري نازك دل مباش

 سست ورزيده چو آب و گل مباش
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تو پر آينه شوي                      ور به هر زمخي 
 پـس آجـا بي صيقـل آيينـه شوي

چهارم آن آه اسـرار پـري را پنـهان دارد و            
با ناحمرم لب نگشايد و نقد آشنا را در دسـت           

  :نظم . بيگانه ننهد و هم پري رومي فرمايد
گفت پيغمرب آه هر آو سّر فت               

  زود گردد با مراد خويش جفت
 غيب آن را سـزد آموخـنت              آه ز سـّر

 گفـنت لـب توانـد دوخـنت
پنجم اگر صد هزار آس را بيند آه هريـك بـه            
صد هزار مرتبه از پري وي زياده باشـند روي از           
پري خود نگرداند و اعتقـاد فاسـد نكنـد و بـه             

  :بيت . اند ديگري التفات نفرمايد چنانچه گفته
او بند                 آرامي آه داري دل در  دل

  دگر چشم از مهه عامل فرو بند
ششم بر اقوال و افعال پري اعرتاض نكند 
  بلكه هرچه از او بيند آن را حق داند و

يقني بشناسد آه هيچ فعل پري از مصلحيت خايل 
نيست و اگر چه سّر آن را مريد نداند چنانچه 

  .در قصة موسي و خضر معلوم است
  :نظم 

يابد او وحي و خطاب            آن آه از حق 
 هـرچـه فـرمـايـد بـود عني صواب

آن پسر را  آش خضر ببـريد حلـق            سـّر 
 آن را درنـيـابـد عــام خـلـق

گر خضر در حبر آشيت را شكست               صد 
 درسيت در شكست خضر هست

هفتم هيچ چيز از اسرار خود از پري پوشيده 
 عظيم باشد و هر بيمار آه ندارد آه خيانيت

درد از طبيب پنهان دارد هرگز تندرست 
  :بيت . نگردد

            ّسر درون با پري خود ظاهر آن و آسوده         
 شو
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 زان آز طبيبان درد خود پنهان نبايد داشنت

هشتم آن آه مدتي خدمت پري آند و اقل آن 
ر فصل است و اوسط آن هزار روز و اعالي چها

آن را هنايت نيست؛ چه شايد آه شخصي متام عمر 
خواهد آه در خدمت پري گذارند و اصل در اين 
معين آن است آه چنانچه پري صالح داند او را 

  .خدمت فرمايد والّله اعلم
اگر پرسند آه مستحبات مريدي چند است؟ 

د از مجيع اول آن آه غسل پاآي آن: بگوي پنج 
مناهي شريعت و مناهي طريقت بلكه از ما 

  .سواي حق و حقيقت
دوم عّيار طبع و مالميت وضع باشد و از گفت 

  .و شنود مردم باك ندارد
    سّيم بايد آه قلندر سريت باشد يعين نام 

  و ننگ و مدح و ذم و رد و قبول خـلق

  .به نسبت او يكسان باشد
ــا    ــد و از خطره ــوي دل باش ــارم ق ــه چه ن

  .انديشد
پنجم بايد آه نيازمند باشد و هيچ وقت بـا          

  .هيچ آس نياز از دست ندهد
اگر پرسند آه مراد مريد از چه حاصل اسـت؟          

  .بگوي از رضاي پري
اگر پرسند آه نقد حال مريد آجا متام عيـار          
شود؟ بگوي وقيت آه نظر به دنيا و اهل دنيـا           

  .نكند
اگر پرسند آـه جـوهر مريـدي چيـست؟ بگـوي            

  .نودي برادران طريقتخش
اگر پرسند آه زينت مريدي چيست؟ بگوي آن 

اول زهد آه . آه به بيست صفت آراسته باشد
دومي تقوي آه . از دنيا به آلي اعراض منايد

سّيم جماهده . در لقمه و لباس احتياط فرمايد
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چهارم . آه با نفس رفق نكند و مراد او ندهد
پنجم . دشجاعت آه در حماربت نفس خود دلري باش

بذل و ايثار  است آه در حق مهه آس به جاي 
ششم صدق آه بناي آار خود به راسيت . آورد
هفتم علم بدان مقدار آه از عهدة  . هند

هشتم ادب آه . فرايض و واجبات خود بريون آيد
هنم حسن خلق آه با ياران . پيوسته رعايت آند

دهم تفويض . خويي نورزد ديل نكند و درشت تنگ
 قدم در راه طلب هناد به آلي از سر آه چون

وجود خويش برخيزد و خود را فداي راه خدا 
يازدهم انصاف يعين مهيشه انصاف دهد و . آند

دوازدهم تسليم آه به ظاهر و . انصاف نطلبد
. باطن خود را تسليم تصرفات شيخ  آند

. آزاري آه رنج از او به آسي نرسد سيزدهم آم
ن بود و آنچه چهاردهم خاموشي آه اندك سخ

علو مهت يعين پانزدهم . گويد عني صواب بود
خسيس طبع و دني نباشد و به آارهاي خرد سر 

شانزدهم امانت يعين حمافظت قواعد . فرو نيارد
هفدهم رمحت يعين بر مهه آس مشفق . ديانت آند

هيجدهم مراقبت يعين خدا را مهه وقت . باشد
. شناسد حاضر و ناظر داند و نگهبان خود

وزدهم امر معروف و هني منكر به هر نوع آه ن
برداري يعين  فرمانبيستم . تواند به جاي آرد

بردار خدا و رسول خدا و پدر و مادر و  فرمان
هرآه بدين بيست صفت . پري و استاد باشد

  .آراسته باشد مريدي بود در غايت آراستگي

اگر پرسند آه غسل مريد چيست؟ بگوي آن آه 
اول دوسيت دنيا، دومي : داز سي صفت پاك باش

حب چاه و مال، سّيم حب نام و ناموس، چهارم 
ميل حسن و مجال به ناپاآي، پنجم حرص، ششم 
حسد، هفتم حيله و مكر، هشتم آرب و عجب، هنم 
آينه و عداوت، دهم غرور، يازدهم فسق و 
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سيزدهم غفلت، . فساد، دوازدهم آز و آرزو
نزدهم چهاردهم شك و وهم، پانزدهم دروغ، شا

هبتان، هفدهم نفاق، هيجدهم ريا، نوزدهم 
خواري، بيستم امل و هوس، بيست و يكم  حرام

نسيان آخرت، بيست و دومي طمع، بيست و سّيم 
پردازي، بيست و  هلو و لعب، بيست و چهارم غرض

پنجم تقصري در طاعت، بيست و ششم فحش، بيست 
جويي، بيست  چيين، بيست و هشتم عيب و هفتم سخن

  .ام دورويي م غمازي، سيو هن
هرآه از اين سي صفت پاك بود مريدي باشد 
آه در سرچشمة طهارت غسل طريقت برآورده 

  .باشد
اگر پرسند آه سرماية مريدي چيست؟ بگوي 

  .اعتقاد پاك و دل روشن

اگر پرسند آه قانون مريد چيست؟ بگوي 
هرچه به خود پسندد به ديگري پسندد و هرچه 

  .به ديگري روا نداردبه خود روا ندارد 
  
  
  

  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  در آيفيت مريد گرفنت

  
اگر پرسند آه در مريد گرفنت چند چيز 

چهار فرض و : بايد؟ بگوي بيست و هشت چيز  مي
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چهار سنت و چهار ادب و چهار ارآان و چهار 
  .شرط و هشت مستحب

اگر پرسند آه چهار فرض آدام است؟ بگوي 
ي مجع باشد؛ و اول آن آه شرايط شيخي پيش و

  .شرايط شيخي قبل از اين ذآر آرده شد
دومي مريد را توبه دهد و آيفيت توبه دادن 

و : چنان است آه اول آيت توبه بر وي خواند 
توبوا ايل الّله مجيعًا ايُّهَا املؤمنون لعلكم 

يا اّيها اّلذين آمنوا توبوا : آية تفلحون و 
ه پس بگويد آه توب. ايل الّله توبة نصوحا

آردم و بازگشتم از مجيع مناهي و هرچه خمالف 
سخن خدا و رسول خدا و ويل خداي است و رجوع 

. آردم از هرچه رضاي حضرت حق در آن نيست
استغفر الّله من مجيع ماآره الّله قوال و فعال 

  .و حاضرًا و ناظرًا
سّيم بيعت از او بستاند و بيعت چنان بايـد          

نـد و آيـت     ستد آه اول آيت بيعت بـر وي خوا        
  :اول اين است آه . بيعت دو است

اّن اّلذين يبايعونـك اّنمـا يبـايعون الّلـه          
يدالّله فوق ايديهم فمن نكث فاّنما ينكث علي        
نفسه و من اويف مبا عاهد عليه الّله فـسيؤتيه          

  :اجرًا عظيمًا 
  :دومي اين است آه 

الّله عن املـؤمنني اذ يبايعونـك حتـت           لقد رضي 
يف قلـوهبم فـانزل الـّسكينة       الّشجرة فعلم مـا     

  .عليهم و اثاهبم فتحًا قريبًا و مغامن آثرية
پس دست او بگريد بر وجهي آـه بعـد از ايـن             

بگـو بيعـت    : بيان آرده خواهد شد و بگويـد        
آردم و درآمدم در سلسلة اهل فتّوت و اربـاب          
طريقت و بريدم از هرچـه مـادون حـق اسـت و             

  .پيوستم به اهل حق
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 بـر وي خوانـد و آلمـة         چهارم آلمة طريقـت   
  :طريقت اين است 

ال اله اّال الّله تعّبدًا ورقا حمّمد رسول الّلـه          
  .  حقًا حقًا اميانًا و صدقًا علي ويل اهللا

اند آلمة طريقت بر توبه مقـدم         و بعضي گفته  
  .بايد

اگر پرسند آه چهار سنت آدام اسـت؟  بگـوي           
دومي . اول ســجاده را روي بــه قبلــه انــداخنت

سـّيم مريـد را     .  طريقت را مجع آـردن     برادران
چهـار در   . احتياط آردن آه در چه آـار اسـت        
  .وقت دست گرفنت مريد بسم الّله گفنت

اگر پرسند آه چهار ادب آدام است؟ بگوي 
اول به دو زانو نشسنت هم پري را و هم مجاعت 

سّيم بسيار در . دومي سخن بسيار ناگفنت. را
  .ناانداخنتچهارم آب دهن . خود نگاه ناآردن

اگر پرسند آه چهار ارآان آدام است؟ بگوي 
اول آن آه چون پري دست مريد را گريد بايد آه 
انگشت بزرگ پري به مقدار يك انگشت به هپنا 

دومي آن آه سه بار استغفار آند . زايد باشد
استغفر الّله و اتوب بدين طريق آه گويد 

سّيم آن آه در اين حالت آه دست گرفته . اليه
ود بايد آه دست راست پري و دست راست مريد ش

به هم استوار بود و دو دست چپ پري و مريد 
چهارم آن آه . هر يكي هپلوي دست خويش باشد

پري به دست راست نگاه آند و برادران اهل 
طريقت را گويد آه درويش فالن صفاء نظر 

بعد از آن به دست چپ نظر آند و مهني . مشاست
  .آالم بگويد
سند آه چهار شرط آدام است؟ بگوي اگر پر

اول آن آه مريد را بفرمايد تا غسل آند و 
 اغتسل غسل الفحش :نيت آن غسل چنني است 

والفسق والفساد و النسيان و مجيع املناهي 
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تقّربًا ايل الّله تعايل و ايل طريق اولياء الّله 
تعايل آما قال الّله توبوا ايل الّله توبة 

  .نصوحا
هم مريد آند آه پيش از اين دومي حتقيق م

  .دست ارادت به ديگري نداده باشد
سّيم چون خواهد آه دست مريد گريد اول 
صلوات فرستد بر حممد و آل حممد عليهم الصلوة 

  .السالم
چهارم آب و منك در جملس حاضر آنـد و حقيقـت            

  . شدآن بعد از اين ذآر آرده خواهد
اگر پرسند آه هشت مستحب آدام اسـت؟ بگـوي          

ول مريد را برهنـه آـردن و آن اشـارت بـه             ا
دومي مقراض بر سـر وي رانـدن يـا          . جتريد است 

سّيم . تراش آردن و اين نشانة داغ و برش است        
چيزي به وي خبشيدن بعـد از مقـراض رانـدن و            

چهـارم او را    .  تراش و آن عالمت قبـول اسـت       
پـنجم  . زير دست مهه فرزندان طريقـت نـشاندن       

ر گـردن وي انـداخنت و       ميان بندي يا رومايل د    
صفاء نظر درويشان آردن يعين اين درويش گردن        

ششم او را چهـل روز خـدمت آلـي          . بستة مشاست 
هفتم در اين چهل روز اگر ميسر شود        . فرمودن

. روز او را ناديدن و پيشاني بر وي ناگشودن        
ــه وي   ــد ب ــرورت باش ــه ض ــاتي آ ــشتم تعليم ه

  .رسانيدن والّله اعلم

 چه داري؟ بگوي نقش اگر پرسند آه از پري
  .خشنودي

اگر پرسند آه پرياية پري و مريدي چيست؟ 
بگوي از مريد خدمت و وفا  و از پري مهت و 

  .عطا
اگر پرسند آه از پري چند نفس داري؟ بگوي 

  .سه نفس
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اگر پرسند آه آن نفس آدام است؟ بگوي در 
شريعت استوار بودن و در طريقت خربدار بودن 

  .دنو درحقيقت پايدار بو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باب سوم
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در بيـان نقيب و پـدر عهـداهللا و استـاد شـّد 
  و

  شاگـرد و بيعت شـّد و شرايط و آداب و ارآان

  :دارد آن  است  و اين باب بر دو فصل اشتمال
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  فصل اول
  در بيان نقيب

  

بدان آه دو مجاعت را از نقيب چاره نيست   
ا آه جواهر اصداف نبوت و واليت يكي سادات ر

چه نقيب . اند و زواهر ابراج فتوت و هدايت
آند و صحيح و  نسب شريف ايشان را امتياز مي

فاسد آن را به معيار علم و دانش از يكديگر 
تا اگر آسي به آذب و زور خود . سازد جدا مي

الشأن باز بسته باشد  را بدين دودمان عظيم
فينا بالنسبت او را اهللا الداخل  به حكم لعن

زجر آرده خارج سازد و آن را آه نسبت بنوت 
به صاحب نبوت ثابت دارد رعايت فرموده به 

  .منصيب آه اليق او داند متعني گرداند

دومي طايفة اهل طريق آه سالكان مسالك يقـني           
انـد چـه نقيـب آن جـا           و ناهجان مناهج متكـني    

ضرورت است آه نقد اقوال و افعال اين طايفه         
]   آامـل [ را بر حمك امتحان زنـد تـا آن آـه            

عيار باشد در بازار اعتبار سكة قبول يابـد         
خجالت گداختة  در بوتة   عيار باشد     و آن آه بي   

  :بيت . آتش ندامت گردد

تا      خوش بود گر حمك جتربه آيد به ميان
  روي شود هرآه در او غش باشد سيه
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اگر پرسند آه نقيب چه معين دارد؟  بگوي   
ب در لغت عرب شناسنده را گويند و آن آس نقي

آند چنانچه در صحاح آورده  شناسايي مي آه طلب
 يعين النقيب العريف و هو شاهد القوم: آه 

نقيب شناسنده است و اوست گواه قوم و ضمان 
ايشان؛ و در اصطالح نقيب آن را گويند آه 

ها آند و به غور امور رسد چنانچه  تفحص حال
ص احوال نسب است و نقيب نقيب سادات متفح

اند نقيب را  طايفه متفحص احوال حسب و گفته
اند و منقبت به معين فضيلت  از منقبت گرفته

است، يعين نقيب آن آس است آه او را فضايل 
  .بسيار مجع شده باشد

اگر پرسند آـه نقابـت اهـل طريقـت را آـه               
شايد؟ بگوي آن آس آه ده صفت وي را مجع باشد           

دومي آن آـه عامـل      . امل باشـد  اول آن آه عـ    : 
چهـارم آن   . سّيم آن آه راه رفته باشد     . باشد

. پنجم آن آـه ناصـح باشـد       . مناي باشد   آه راه 
هفتم آن آـه سـخي      . خواه باشد   ششم آن آه نيك   

هنـم آن آـه     . خوي باشـد    هشتم آن آه خوش   . بود
  .دهم آن آه سرتپوش باشد. گوي باشد حق
 بگـوي   اگر پرسند آه آداب نقابت چند اسـت؟         

دو ادب تعلق بـه دل نقيـب دارد و آن           : هشت  
تعظيم فرمـان خـداي اسـت و شـفقت متـام بـر              

]  جـان [آفريدگان خداي، و دو ادب تعلـق بـه          
خلـق  [طاعت خداي و يـاري دادن       : نقيب دارد   

: و دو ادب تعلق به بـدن نقيـب دارد           ] خداي
ــت و     ــالت و امام ــد و رس ــه توحي ــرار ب اق

 دو ادب تعلق بـه      زباني و رفق با خلق، و       چرب
صرب آردن بر حكم خداي تعايل      : نفس نقيب دارد    

  .و حلم منودن با خلق خداي
اگر پرسند آـه واجبـات نقابـت چنـد اسـت؟              

  :بگوي ده، و جمموع در اين آيت مجع است 
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ــّسائحون     ــدون احلامــدون ال ــائبون العاب الّت
الّراآعـــون الـــّساجدون االمـــرون بـــاملعروف 

حلافظون حلدود اهللا و بـّشر      املنكر وا   والّناهون عن 
  .املؤمنني

دومي عبـادت   . و اين ده صفت اول توبـه اسـت          
. چهارم سياحت به فكر   . سّيم محد دامي  . به اخالص 

. ششم سـجده بـه نيـاز      . پنجم رآوع به تواضع   
. هـا   هشتم هني از بدي   . ها  هفتم امر به نيكويي   

دهـم مجـع    . هنم نگاه داشنت حدود و حقوق خـداي       
  .ق؛ و اميان اشارت بدان استاخال آردن مكارم

اگر پرسند آه مـستحبات نقابـت چنـد اسـت؟             
بگوي هفت و متام آن در اين آيـت هـا منـدرج             

و عباد الّرمحن الذين ميـشون علـي االرض         : است  
ايل هونا و اذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سـالما         

آخر االيه و از اين هفت صفت اول آن است آـه            
 دومي چون جـاهالن     .به تواضع و مسكنت راه رود     

سـالم گوينـد و     ) بديشان تعرض آنند  (و غافالن   
ها به طاعـت      ها هنان از ديده     سّيم شب . درگذرند

چهارم روزها به دعا و     . و عبادت مشغول شوند   
پنجم طريق اعتـدال را مرعـي       . نياز گذرانند 

. دارند و از افراط و تفـريط برحـذر باشـند          
د ششم به مواضع و منـازل آـه حمـل هتمـت باشـ             

هفتم چون به لغو و ناشايست برگذرند       . نروند
و اذا مـّروا    : ديدة اغماض فرو پوشـانند آـه      

  .باللغو مّروا  آراما
اگر  پرسند آه ارآان نقابت چند است؟   

سّيم . دومي اخالص. اول ادب. بگوي سي و دو
. ششم تقوي. پنجم تسليم. چهارم توآل. جتريد

. خوفدهم . هنم حيا. هشتم خشوع. هفتم تواضع
. سيزدهم ذآر. دوازدهم ديانت. يازدهم رجا

. شانزدهم سخا. پانزدهم زهد. چهاردهم علم
بيستم . نوزدهم وفا. هيجدهم صفا. هفدهم رضا
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بيست . بيست و دومي شكر. بيست و يكم صرب. صدق
بيست و . بيست و چهارم معرفت. و سّيم عبادت

بيست و هفتم . بيست و ششم غريت. پنجم حمبت
. بيست و هنم شوق. ست و هشتم قربتبي. هيبت

. سي و دومي مرمحت. سي و يكم لطف. ام يقني سي
هبره است منصب  هرآه از اين سي و دو صفت بي

نقابت اين طايفه بدو نرسد، اگر دخل آند، 
. اند به حرام دخل آرده باشد، چنان آه گفته

  :بيت 
مگر      تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف

 مهه آماده آيناسباب بزرگي 

اگر پرسند آه حـروف نقيـب چـه معـين دارد؟              
نقيب بايد آه   . بگوي نون اشارت به نياز است     

ق اشارت  . با مهه اهل طريق نيازمندي پيش گريد      
نقيب بايـد آـه مهـه فرزنـدان         . به قبول است  

طريق را به حمبت قبول آند تـا مقبـول قلـوب            
. ي اشارت بـه يـاري و هـواداري اسـت          . باشد

ايد آه در مهه وقت اين طايفه را ياور         نقيب ب 
و مددآار باشد تا مهـه بـه جـان هـوادار او             

نقيب بايد آه   . ب اشارت به هببود است    . باشند
هببود اهل فتوت طلبد تا از مهه هبرت و بـر مهـه             

  .مهرت بود
اگر پرسند آه نقابت بر چند قسم است؟ 

. اول نقابت بر استحقاق: بگوي بر سه قسم 
سّيم نقابت به . ه استعداددومي نقابت ب

  .استمداد
اگر پرسند آه هريك آدام است؟ بگوي نقابت 

ها آه  به استحقاق آن است آه نقيب بدين صفت
گفتيم آراسته باشد و شرايط و ارآان و آداب 
نقابت داند و اين آار را از براي حق گردن 

اما نقابت به . گريد و هرچه آند به حق آند
ي استحقاق نقابت استعداد آن است آه شخص
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آند و به واسطة  ندارد، اما مال وافر خرج مي
منايند و او  دعوت و نعمت مجعي به او تردد مي

اما  نقابت به استمداد  . هنند را نقيب نام مي
قابليت را مجعي بزرگان  آن است آه يكي بي

ها منوده نقيب طايفه  محايت آردند و مددآاري
انه خدميت ساختند تا دامي به شكرانه و جرم

آار است  گذارند و در اين صورت هم او هرزه مي
  .و هم مددآاران او

  
  

  
  
  
  

  فصل دوم
  در بيان پدر عهداهللا

بگـوي آن   . اگر پرسند آه پدر عهـداهللا آيـست       
  .آه فرزند به عهد خداي درآورد

اگر پرسند آه چگونه به عهـد خـدا درآورد؟            
بگوي چنان آه پدر گويد به عهد خدا درآمـدي          

تابعت شيطان نكين و از مناهي و مكروهات        آه م 
گويد درآمدم و عهد آردم آـه خـالف         . بپرهيزي

  .پس آيت عهد بر او خواند. امر خدا نكنم
اگر پرسند آه آيت عهد آدام است؟ بگوي   

امل اعهد اليكم يا بين ادم ان ال اين است؟ 
تعبدوا الّشيطان اّنه لكم عدّو مبني و ان 

پس عهدنامة . ماعبدوني هذا صراط مستقي
  .طريقت بر روي خواند

اگر پرسند آه عهدنامة طريقـت آـدام اسـت؟            
الّلهم اّني تائب   : بگوي آن آه مريد را گويد       

اليك قوال و فعـال و ضـمريًا و خـاطرا و عهـدت              
اليك يا رب باّنك رّبي و حمّمدًا رسولك و علّيـًا           
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ولّيك الّلهّم تقّبل توبيت و عهدي واهللا علـي مـا           
پـس پـري گويـد بـه عهـد واليـت             . يلنقول وآ 

درآمدي؟ گويـد درآمـدم و حاضـران را گـواه           
پس دست بر سر وي هند و آيت بيعت بـر           . گرفتم

وي خواند و خطبة طريقت امـالء آنـد و وصـيت            
آند وي را به تقوي و امر معروف و هني منكـر            
و دوسيت آردن براي خـداي و مـساحمت منـودن، و            

  . خواهد شدخطبة طريقت بعد از اين مذآور
  
  
  
  
  

  
  فصل سّيم

  در بيان استاد شّد و شرايط  آن
  

شـود و     بدان آه هيچ آاري بي استاد ميسر مني         
از . هرآه بي استاد آاري آند بي بنياد باشد       

شاه واليت  منقول است آه اگر آسي به مرتبـة           
آشف و آرامات رسد و آارهـاي آلـي از او در            

سـت  وجود آيد و او را استادي به اسـتادي در         
نباشد از او هيچ آاري نيايد و آار او هـيچ           

  :بيت . اند چيز را نشايد و اين جا گفته
در     هرآه را استاد نبود آار بر بنياد نيست

 ره معين رفيقي هبرت از استاد نيست

پس هرآه خواهـد آـه آـاري بـر اصـل باشـد                
اقتدا به استادي آامل بايد آـرد چنـان آـه           

ذين هـدي اهللا    اولئـك اّلـ   : خداي تعايل فرموده    
و قـــصة موســـي و خـــضر فبهـــديهم اقتـــده 

به غايت دليل روشن است بـر       )  عليهماالسالم(
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متابعت استاد از هيچ      آن آه استاد بايد و بي     
  :مثنوي . آس آاري نيابد

هرآه بي استاد آرد آغاز آار               
  آـار و بـار او نـدارد اعتبار

      مدتي دامن استاد گري و شاد  شو           
 خدمت آـن و استاد شو
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و در اين طريق آن آس را آه ميان آسي را   
بندد او را استاد شّد گويند و شاگرد را آه 
داعية ميان بسنت دارد خلف گويند و فرزند 

  .طريق نيز خوانند
بعد از آن آه شخصي صاحب سـعادت بـه برآـت              

نور ارادت دامن دولت پريي صاحب آمال به دست         
اعية آن آرد آه در زمرة فتوت داخل        آورد و د  

گردد و از مجع ميان بـستگان شـود، او را از            
استاد شّد چاره نيست و تا پريي نداشته باشـد          
او را ميان نتوان بست و چون پري گرفته باشد          
و خشنودي پري حاصل آرده استاد بايـد آـه او           
را ميان در بندد و هرآس اسـتادي را نـشايد           

بايد تـا قواعـد ايـن       بلكه مردي آامل مكمل     
  .آار به جاي آورد

اگر پرسند آه شرايط استاد شـّد چنـد اسـت؟           
اول آن آه استادي آامل ميان وي       :  بگوي شش   

بسته باشد آه اگر مـردي دسـت بـه ميـان او             
نرسانيده باشد او را نرسد آه دست به ميـان          

  .فرزندي رساند
دومي آن آه هر صـفيت آـه در فتـوت و طريقـت              

  .د آه او را حاصل باشدذآر آردمي باي

هاي طريقت دانـسته باشـد و         سّيم آن آه خرده   
هاي حمققان معلوم آـرده تـا بـه فرزنـد             نكته
  .رساند

چهارم بايد آه اسناد ميـان بـسنت خـود تـا            
اهللا عليه و اله از روي راسـيت          حضرت رسالت صلي  

  .داند تا پي به اصل برده باشد
پنجم بايد ميان فرزنـد را در حمفلـي بنـدد           
آه شيخ و نقيب و بـرادران طريقـت باشـند و            
اگر ميسر نشود به حضور مجعي ميان بسنت بايـد          

  .نه در گوشة خلوتي
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ششم بايد آه مالحظة حال فرزنـد منايـد آـه           
  اليق هست آه شّد بدو رساند يا نه؟

اگر اليق نداند تـرك ميـان بـسنت او آنـد و             
اگر نه ظلم آرده باشـد و وضـع شـيء در غـري              

اال لعنـة    و از آن مجله باشد آه        موضع فرموده 
  .اهللا علي الّظاملني

اگر پرسند آه ارآان ميان بـسنت چنـد اسـت؟           
اول آن آه اسـتاد اقـسام شـّد و          :  بگوي شش   

  .انواع آن را داند و بيان آند
دومي فرزند را تـا چهـل روز خـدمت فرمايـد            

  .بعد از آن برداشت آند
  .سّيم آب و منك به جملس حاضر آند

  .اغ پنج فتيله روشن سازدچهارم چر
  .پنچم ميان فرزند به شرط ببندد

ششم حلواي شـّد ترتيـب دهـد آـه آن منـودار             
  .حلواي خفيه باشد

اگر پرسند آه مستحبات ميان بسنت چند اسـت؟         
  :بگوي هفت 

  . اول سجادة شّد را روي به قبله انداخنت
  .دومي دست چپ بر سر فرزند هنادن
  .فرزند گرفنتسّيم به دست راست دست راست  

  .چهارم مناز شّد گزاردن
  .پنجم دوبار شّد را به روي سجاده انداخنت

ششم به سـه بـار شـّد را بـه ميـان فرزنـد               
  .رسانيدن

  .هفتم بعد از سه روز ميان فرزند گشادن
اگر پرسند آه آداب ميـان بـسنت چنـد اسـت؟            

قـدمان را يـاد       اول پـريان و پـيش     : بگوي ده   
  .آردن

ي نظــر بــرادران طريــق دومي فرزنــد را صــفا
  .آردن
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سّيم چون دست فرزند به دسـت بگـريد فاحتـه و            
  .تكبري و صلوات فرستادن

  .چهارم سه قدم از آنارة سجاده پس رفنت
پنجم شّد را از آتف خود به دسـت چـپ فـرود             

  .آوردن
ششم در هر حملي آييت و دعايي آه منقول اسـت           

  .خواندن
هفــتم فرزنــد را بــر قاعــده روي بــه راه  

ن، يعين هر نفس آه با او بايـد گفـت بـه             آرد
  .راسيت گفنت

  .هشتم حلوا را آه ساخته باشد ميزان گرفنت
هنم در وقت دست گـرفنت فرزنـد انگـشت اهبـام            

  .خود را بر انگشت اهبام او هنادن
دهم هر عمل آه آند معـين آن را بـه اثبـات             

  .باز منودن
اگر پرسند آه اسـتاد آامـل در ميـان بـسنت            

آن آه پاك مذهب و مّتقي و بينـا         آيست؟ بگوي   
به عيب خود و دانا به آار مريد و صاحب متيز           

  .دار و خبيل نباشد باشد و حسود و آينه
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  فصل چهارم

  در شرايط شاگرد

  

اگر پرسند آه بنـاي شـاگردي بـر چـه چيـز             
  .بگوي بر ارادت. است

اگر پرسـند آـه ارادت چيـست؟ بگـوي مسـع و             
  .طاعت

 پرسند آه مسع و طاعت چيـست؟ بگـوي آـه            اگر
هرچه استاد گويد بـه جـان بـشنود و بـه دل             

  .قبول آند و به تن فرمان برد

اگر پرسـند آـه شـاگرد را چـه هبـرت؟ بگـوي              
اعتقاد پاك آه هرآه به مـراد رسـيد از روي           

  .اعتقاد رسيد

اگر پرسند آه شاگرد از چه چيز بـه مطلـوب           
  .رسد؟ بگوي از خدمت

ه بناي خدمت بـر چيـست؟ بگـوي         اگر پرسند آ  
  .بر ترك راحت و آشيدن حمنت
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    اگر پرسند آه ارآان شاگردي چند است؟ 
اول آن آه مردانه شروع آند :  بگوي چهار 

آه شروع ناآردن ِبْه از فرو گذاشت و از 
راه برگشنت، آه مرتّد طريقت از مرتّد شريعت 

اي به  بدتر است آه مرتّد شريعت به آلمه
يد و مرتّد طريقت به هيچ چيز به اصالح آ

  .اصالح نيايد
  .دومي چهل روز به صدق متام خدمت آردن
  .سّيم دل و زبان را به هم راست داشنت

چهارم پند پذيرفنت و هرچه از اسـتاد شـنود          
  .ياد گرفنت

اگر پرسند آـه آداب شـاگردي چنـد اسـت؟           
اول چون درآيد ابتدا بـه سـالم        : بگوي هشت   

  .آند
  . استاد آم سخن گويددوّيم در پيش

  .سّيم سر در پيش اندازد
  .چهارم چشم به هر جايي نگشايد

پــنجم اگــر خواهــد آــه مــسأله پرســد اول  
  .دستوري طلبد

هفـتم در   . ششم چون جواب گويند اعرتاض نكند     
  .پيش استاد با آسي سخن سر گوشي نكند

هشتم به حرمـت متـام نشـست و خاسـت آنـد و              
هـر  . د گفته شد  باقي شرايط در باب پري و مري      

صفت آه پري را بايد شاگرد را نيز بايد؛ پـس           
اين به آن قياس بايد آرد و مـا بـدين قـدر             

  .اختصار آردمي تا سخن دراز نكشد
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  فصل پنجم

  در معين شّد و آنچه بدان متعلق است

  

اگر پرسند آه شّد چه معـين دارد؟ بگـوي شـّد            
  :از روي لغت پنج معين دارد

و يقال و شدَُّه اي اوثقـه       . آردناول استوار   
  .فشّدوا الوثاقدر قرآن واقع شده 

  . يقال َشدَّ عليه يف احلرب . دومي محله بردن

  .يقال َشدَّ اذا عدي. سّيم دويدن

 يقال َشدَّ عـضده اي قـّواه        . چهارم قّوت دادن  
  . ُاْشُدْد ِبِه َاْزِري:و در آالم اهلي واقع است 

يقــال َشــدَّ  . پــنجم بلنــد برآمــدن آفتــاب
  .الّنهار اذا ارتفع

اّما از روي اصطالح شّد وفا آـردن را گوينـد           
 به عهد مردان و تسليم شدن به امر پريان آـه           

  .الّشّد الّتسليم
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اگر پرسند آه ميان لغوي و اصطالحي در معين 
شّد وجه مناسبت چيست؟ بگوي اول عهد آردن 

چون شخصي ميان بسته . استواري آار سالك است
  .البته به عهد وفا آندشد، 

دوّيم چون ميان وي بسته شـد درهـاي خمالفـت           
نفس خبواهد گشاد، پس گوييا آه بر دمشـن نفـس           

تـرين دمشنـان حماربـت        بـرد و بـا دمشـن        محله مي 
  .منايد مي

سّيم چون ميان بسته شد در راه سلوك تيزتـر          
رود و آگاه نيي آه به سـوي منـزل مقـصود              مي
  .دود مي

يان بستگي قّوتي ديگـر در      چهارم به واسطة م   
آيـد چنـان آـه بـدان قـّوت            باطن او پديد مي   

  .تواند آرد بادية سلوك را طي مي
پنجم مرد مفِرد ميان بسته را ارتفـاعي بـر          

آيد چنان آه آفتاب را بر        فلك طريقت پديد مي   
فلك صورت؛ و از پرتو انوار مجال دلش زواياي         

 گردد چنـان آـه از شـعاع           عامل باطنش روشن مي   
  .آفتاب عرصة زمني نور يابد

انـد؟    اگر پرسند  آه شـّد را از چـه گرفتـه           
بگوي از شّدت و شّدت سخيت را گويند؛ يعـين هـر            
آه اهل شّد است او را سخيت بايد آرد با نفـس            
و هوا، و هرچند از خلق رنـج و سـخيت بـه وي              
رسد ببايد آـشيد تـا شـّد او درسـت باشـد و              

انـد و آن      فتهاند اين لفظ را از شّدة گر        گفته
يقال .  نيكويي و قّوت متام باشد در مرد جوان       

و نزد بعضي لغويان َاُشد مجع      . بلغ الغالم شّدته  
 و   قال اهللا تعايل و ّملا بلغ اشـّده        از ِشّدة است    

معين آن است آه هر آه را َشّد برسانند آار او           
  .متام شد و قّوت او به هنايت رسيد
 بگوي صـدق و     اگر پرسند آه حقيقت َشّد چيست؟     

  .صفا و مهر و وفا و تسليم
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  فصل ششم

  در اقسام َشّد

  

اگر پرسند آه اين شّد آه در ميـان بـستگان           
شود چه چيز است؟ بگوي صورت آن شّده          مذآور مي 

آه اين َشّد     است آه معين آن بيان آردمي براي آن       
ميان بند است و آن صورت عهد و وفا و صدق و            

  .تسليم است

د آه ميـان بـسنت چنـد قـسم اسـت؟            اگر پرسن 
تلك عشرة  : بگوي اقسام شّد ده است به دستور        

اما آنچه مشهور است پنج است به عدد        . آاملة
اول را شّد جربئيل گويند، دوّيـم       . پنج آل عبا  

را شّد ميكائيل، سّيم را َشّد اسرافيل، چهـارم         
  .را شّد عزرائيل، پنجم را َشّد خفي

آـدام اسـت؟ بگـوي      اگر پرسند آه شّد جربئيل      
آن آه نفس خود را از ما سوي اهللا باز دارد و            
خود را متامي به خـدا سـپارد و زبـان را از             

جربئيــل تعــايل خــايل نــدارد چنانچــه  ذآــر حــق
السالم آه دامي از حضرت عزت آالم جميد به           عليه

  اهللا  حضرت رسالت صلي
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عليه و سلم و آله آوردي و يك نفـس از يـاد             
بودي خداي تعـايل او را صـفت        حق تعايل غايب ن   

  . عّلمه شديد القوي ذومّرة فاستويآرده آه
اگر پرسند آه شّد ميكائيل آدام است؟ بگوي 
ترك مكر و حيله آند و شب و روز مراقبت 
ورزد و فيض به بندگان خدا رساند چنانچه 
 ميكائيل آه پيوسته ارزاق بندگان به حكم  

به آيل عدل  اّن اهللا هو الّرزاق ذوالقوة املتني
  .پيايد او مي

اگر پرسند آه شّد اسرافيل آدام است؟ بگـوي         
آن آه ترك اسراف آند در مجيع وجوه از خوردن          
و پوشيدن و جان دادن و ستدن و ديگر پيوسته          
خاموش باشد و منتظر آن آه از غيب چـه صـدا            
بدو رسد چنانچه اسرافيل صور بر دهن گرفتـه         

ه اجازت يابد   برد تا هرگا    انتظار امر اهلي مي   
 : فرمايـد   صور در دمد چنانچـه حـق تعـايل مـي          

  .استمع يوم ينادي املناد من مكان قريب
اگر پرسند آه شّد عزرائيل آدام است؟ بگـوي         
آن آه قدم در عامل فنا هند و از سر هسيت خـود             
به آلي برخيزد و خود را فداي حق آند و جان           
را به جانان قـامي بينـد و وديعـت و عاريـت             

 و دل به رعايت هند چنانچه عزرائيل آه         شناسد
آند و خلق را از مرتبة بقا به          قبض ارواح مي  

آـشد سـالك نيـز از سـر هـسيت             درجة فنـا مـي    
برخاسته بـا حمنـت نيـسيت درسـازد و پيوسـته            
منتظر مرگ بود و جهد آند تـا پـيش از مـرگ             

موتـوا  :  اهللا عليـه و آلـه         مبريد آما قال صلي   
  .قبل ان متوتوا

ند آه شّد خفي آدام اسـت؟ بگـوي آن          اگر پرس 
آه ِسّر دل و دين خود را در پيش بيگانه فـاش            
نكند و به ظاهر و باطن با ياران و برادران          
و حمّبان و مؤمنان حمّبت ورزد و شـفقت منايـد و            



 
   فتوت نامه     

  

224

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

با نفس آه دمشن هنان است سخيت آند و با او در            
هـاي خمفـي آـه        مقام مدارا نباشد تا از حمنـت      

فال ل هبشت را وعده داده است آه        خداي تعايل اه  
  تعلم نفس

  . نصييب به وي رسدما اخفي هلم من قّرة اعني
اگر پرسند آه َشّدي آه امـروز از ايـن پـنج            
شّد در ميان است آدام است؟ بگوي شـّد جربئيـل           
است آه واسطة ميان پيغمرب ما و حضرت عزت او          
بود و وحي جلي به حضرت نيب به واسطة آن فرو           

  .آمد مي
الـسالم چنـد      گر پرسند آه شّد جربئيـل عليـه       ا

است؟ بگوي به حقيقت يكي است امـا بـه اسـم            
  .هفت است و به صفت ده

اگر پرسند آه آن هفت آدام است؟ بگـوي اول          
سلماني، دوّيم سليماني، سّيم لقماني، چهـارم       

  .يوسفي، پنجم رومي، ششم داودي، هفتم مصري
 اگر پرسند آه آن ده صفت آدام اسـت؟ بگـوي          
اول شّد الف، دوّيم الم الف، سّيم ميم،  چهارم          
مّد، پنجم حمرابي، شـشم سـيفي، هفـتم قوسـي،           

  .هشتم سلماني، هنم يوسفي، دهم خفيه
اگر پرسند آه صورت هريك چـه نـوع اسـت؟ و            
تعلق به آه دارد؟ بگوي آه صورت شّد الف اين          

  و تعلق به مّداحان دارد و هرآـه          - ا  : است  
تـرين شـّدها ايـن        و راسـت  بديشان تعلق دارد    

و _ ال  : است؛ و صورت شّد الم الـف چـنني اسـت            
اين شـّد عـام اسـت و ناداشـتان و ايـن شـّد               

: اما صورت شّد ميم اين است       . بديشان رسانند 
و اين را َدوري نيز گويند و اين شـّد از           _ م  

آن اهل علم و حكمت است چون جّراحان و غريهم؛          
اين خاصة آدميان   و  : و صورت شّد مّد اين است       

است و گره نـدارد و ميـان آـه جهـت تنـورة              
گـره از     بندند بدين شّد بندند آه بي       نقابت مي 
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. هم بگذرانند و دو شّرابه از دو طرف درآرند        
و ايـن شـّد     :  اما شكل شّد حمرابي چـنني اسـت         

هرآه  تعّلق به ايشان دارد؛      سّقايان است و    
  و اين  شّد:  و صورت شّد سيفي چنني است 
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سپاهيان و حكام  است و هرآه تعّلق بديشان 
و اين شّد : صورت شّد قوسي اين است . دارد

:  اما شّد سلماني اين است  . اهل قبضه است
و اين شّد فراشان و پيكان است و هرآه 

و شّد يوسفي بر اين . بديشان متعّلق باشد
و اين شّد اهل مفتول و خبيه و : صورت باشد 

 و هرآه تعّلق بديشان داشته مرس و پاهلنگ است
و اين : اما صورت شّد خفيه اين است . باشد

شّدي است آه معين او را نقيب داند آه حمرم 
اين طايفه است و هرآه را قابلّيت و استعداد 

 .آن باشد او را نيز از اين سّر آگاه دارد
اگر پرسند آه معين هر شّد چيست و اشارت       

 الف اشارت است آن به آجاست؟ بگوي معين شّد
به راسيت و انفراد و قيام آه اين هرسه صفت 
الف است يعين صاحب اين شّد بايد آه به دل 
راست باشد و به باطن اهل تفريد باشد و به 
ظاهر به طاعت قامي بود؛ و معين الم الف اشارت 
است به ترك ما سوي اهللا گفنت و به مششري ال سر 

اال بر ختت اغيار موهومه برداشنت تا سلطان 
گر آيد چنانچه عارف رومي  گاه دل جلوه

  :نظم . فرمايد

گر سلطنت اال خواهي بر الال شو          
  جاروب ز البستان، فّراشي اشيا آن

و معين ميم گره بر نفس و هوا زدن است و 
مالمت به  اند مالمت آشيدن، آه بي بعضي گفته

عالمت درجة آرامت نيابند؛  مطلوب نرسند و بي
عشق است آه بعضي معين مّد آشيدن بار و 

دهند  اند امانت اهلي آه در قرآن خرب مي گفته
 اّنا عرضنا االمانة علي الّسموات واالرض : 

. عبارت از اوست چنانچه آن سالك آامل گويد
  :بيت



 
   فتوت نامه     

  

227

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

فال به نام عة قر     آمسان بار امانت نتوانست آشيد
 من ديوانه زدند

 نفس اّماره و و معين حمرابي حرب آردن است با
 هواهاي او را نـابود  ساخنت و
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حمراب مسجد را نيز به واسطة آن حمراب 
جا با لشكر وسوسه و خيال حرب  اند آه آن گفته

بايد آرد؛ و معين شّد سيفي آن است آه سالك 
به مششري جماهدت و رياضت دمشنان عامل باطن را 

اند براندازد  آه صفات ذميمه و اخالق سّيئه
به مششري مبارزت در عامل ظاهر دمشنان  چنانچه 

آند؛ و معين شّد قوسي آن است  صورت را نيست مي
قاَب آه در مقام قرب و مرتبة وصول به ِسّر 

 دانا گردد و اين وقيت باشد آه از قوس قوسني
تعّين و آثرت منقطع شده باشد و به قوس 
. حقايق و وحدت پيوسته چنانچه استاد فرمايد

  :  بيت 
 در طلبش راست باش تا بشناسي       آه نيست چو تري

  جز دو آمان از تو راه تا به نشانه
و معين شّد سلماني آن است آه تسليم شود 

و نوعي معاش ) و ائّمه را(امر خداي و رسول 
آند آه مردم از او به سالمت باشند؛ و معين 
شّد يوسفي آن است آه در طريق عّفت و 

به سخن زليخاي قدم باشد و  پرهيزگاري ثابت
هوا دامن عصمت از دست بگذارد تا عزيز مصر 
آرامت گردد؛ و معين شّد خفيه از آن مجله نيست 
آه در آتب توان نوشت بلكه سّري است آه از 

خذ العلم زبان پاآان به گوش پاآان رسد و 
   .اشارت بدين تواند بودمن افواه الّرجال 

اگر پرسند آه شّد شاه                       
اگر                   .ت؟ بگوي شّد سريتآدام اس

بگوي دوازده آلمه است . پرسند آه سريت چيست
آه آن را خطبة طريقت خوانند و بعد از اين 

                     .ذآر آن آرده خواهد شد
اگر پرسند آه شّد در وقت بسنت چند گونه   

اول حتتاني، دوّيم : است؟ بگوي دو گونه است 
  .فوقاني
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 است؟ بگوي آن اگر پرسند آه حتتاني آدام
  آه اّول گره به نام شاه مردان زند،

دوّيم به نام استاد خود، سّيم به نـام خـود           
، آنگه گره را وارونه آند تا گره اّول بـاال           

  .آيد و اين را تكميل خوانند
اگر پرسند آه فوقاني آدام اسـت؟ بگـوي آن          
آه اّول گره به نام خود زند و دوّيم به نـام            

نـام امرياملـؤمنني علـي      استاد خود، سـّيم بـه       
الصلوةالسالم؛ و بـدان آـه غـري از ايـن             عليه

هـا    اقسام و انواع شّد آه گفتـيم ديگـر نـوع          
تـر    اند اّما آن آه به صـّحت نزديـك          پيدا آرده 

بود به نقل درست به ما رسيده اين بـود آـه            
  .   به حيطة ذآر درآمد
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  فصل هفتم
  درسند ميان بسنت

ر پرسند آه ميان بسنت از آه مانـده اسـت؟           اگ
  پرسي يا در معين؟ بگوي درصورت مي

اگر پرسند آه درصورت آدام اسـت و در معـين           
آدام است؟ بگوي در معين ميان بـسنت از حـضرت           

اهللا عليه و آله مانده آه چون         سّيد آائنات صلي  
السالم را بيافريد گفت      خداي تعايل جربئيل عليه   

انـت انـت و انـا       ستم؟ گفت   تو آيسيت و من آي    
خداوند تعـايل او را     .  تو تويي و من منم     انا

مبرياند و باز زنده گردانيد و مهني سؤال آـرد،          
در نوبت هفتاد   . مهان جواب گفت تا هفتاد بار     

و يكم آه خداي او را زنـده گردانيـد و مهـني             
تو آيسيت و مـن آيـستم؟ جربئيـل         : آرد  سؤال  

ّمد بـه صـورت     خواست مهان جواب گويد، نور حم     
بغايت زيبا بر او ظاهر شد و اشـارت آـرد           

پس جربئيـل   . آه سخن مگوي تا من به تو رسم       
خاموش شد تا آن نـور بـه وي رسـيد و گفـت        
چون خداوند از تو سؤال آند آه تو آيسيت و          

يعين انت الّرب و انا العبد      من آيستم بگوي    
چون خـداي تعـايل از      . تو خدايي و من بنده    

گونـه آـه تعلـيم     آـرد، بـر آن   جربئيل سؤال   
َصـَدْقَت  حق تعايل گفـت     . گرفته بود جواب داد   

چـون خـداي تعـايل      . منراست گفيت بندة    َعْبِدي
اين جـواب از جربئيـل پـسنديد و در ميـان            
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خبشيد پس جربئيل دست در دامن آن       مقّربان جاي   
صورت زد آه خداي تعايل به برآت تعلـيم تـو           

 آـه از تـو      خواهم  مرا اين مهه مرتبه داد مي     
يادگاري نزديك من باشد تا مونس روزگار من        

آن صورت ردايي بـر دوش داشـت، آن را          . بود
به دست مبارك خود بر ميان جربئيل بست و از          

جا معلوم شد آه جربئيل ميان بستة حـضرت           اين
السالم در    رسالت است و امام حسن عسكري عليه      

آلمات خود بـدين معـين اشـارت فرمـوده اسـت          
ــ آن ــا آ ــيج ــد  ه م ــان :  گوي ــل يف جن و جربئي

  .الّصاقورة ذاق من حدايقنا الباآورة

چنـان    اما در صورت از آدم صـفي مانـده، آن         
بود آه چون از آن درخت آه ممنوع بـود قـدري            

هاي هبشت از تـن وي برخيـت چنانچـه            خبورد جامه 
 فلّما ذاقا الّشجرة بـدت      :خداي تعايل فرموده    

از حـوران   . نـد  و آدم برهنـه مبا     هلما سواهتما 
هبشت و خادمان هبشت شرم داشت دو برگ و بعـضي           

اند   اند چهار برگ از درختان هبشت و گفته         گفته
از درخت اجنري باز آرد و بر پـس و پـيش خـود              
هناد و عورت خود را بدان بپوشيد چنانچـه در          

 و طفقا خيصفان عليهمـا      : فرمايد  قرآن جميد مي  
بـه دنيـا     و او را خداي تعـايل        من ورق اجلّنة  

 آما قال عّز من قائـل قـال اهبطـوا           فرستاد  
السالم بـه     دم عليه    پس چون آ   .بعضكم لبعض عدوّ  

دنيا آمد به سر آوه سر نـديب فـرود آمـد و             
آدم از فراق حّوا و حسرت هبشت       . حّوا نزول آرد  

گريـست    و ندامت آن صورت آه واقع شده بود مي        
هـاي آدم     و در روايت آمده است آه دائم دسـت        

ها بود تا سرت عـورت او         السالم بر آن برگ     يهعل
باشد و چنان بدان درمانده بود آه اگر عضوي         
از اعضاي او خباريدي آدم نتوانسيت دست بـدان         
رسانيد آه آن برگ از او بـاز شـدي و بـدين             
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ناليد و دست خـود       مي. سبب بغايت در رنج بود    
فرسـتاد    ماليد و سر به حضرت مـي        ها مي   بر برگ 

سه روز وحي اهلي به جربئيـل رسـيد         تا بعد از    
. آه برو و بندة مـرا از ايـن رنـج جنـات ده             

جربئيل به فرمان ملك جليل روان شد و از هبشت          
رشتة تاك انگوري مهـراه بيـاورد و بـه نـام            

الـسالم رسـانيد و       حضرت ملك عالم به آدم عليه     
آدم از آن   . ميان آدم به آن رشتة تاك ببـست       

تعايل به جاي آورد و     حمنت خالص يافت و شكر حق       
الـسالم ميـان      جا معلوم شد آـه آدم عليـه         اين

اهللا عليـه و آلـه و         بستة حضرت مصطفي است صلي    
ــود   ــه فرم ــود آ ــراي آن ب ــرون : ب ــن اآلخ  حن

اگر چه ما در عامل خاك آخرمي امـا         . الّسابقون
اگر چه درصورت پدر مـا      . در عامل پاك سابقيم   

نانچـه  آدم است اما در معين ما پدر آدمـيم چ         
  :آن عارف آامل از زبان حقيقت حمّمدي فرموده 

و اّني و آنت ابن آدم صورة                      
  ويل فيه معين شاهد بابّوتي

) قـّدس سـّره   (و در مهني معين پـري آامـل رومـي             
  مثنوي : فرمايد 

ام                    گر به صورت مـن ز آدم زاده
  ام ـادهمن  به  معـين جـّد جـّد افتـ

آـز بـراي من ُبدش سجده ملك                   
  وز  پـي مـن رفت بر هفتـم فـلك

گـر نبـودي ميـل و اميـّد ثـمـر                  
  آي نشانـدي باغبـان شـاخ شجـر

پس به معين آن شجر از ميوه زاد                  
  گر به صورت از شجر بوَدش ِوالد

 عهد با هم باشد و اين اگر پرسند آه شّد و  
آدم بود و قصة ]    َشّد[ آه ذآر رفت قصة 

السالم  عهدش آجاست؟ بگوي در حمّلي آه آدم عليه
از غصة نگاه داشنت برگ بر تن خود به تنگ 
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جربئيل . بود و هنوز ميان وي را نبسته بودند
فرمايد آه تو  آمد آه اي  آدم خداي تعايل مي

بايد نوشت  به   ميرا و ذّرّيات تو را عهدنامه
ما و تو را خاّصه و ارواح پيغمرباني  وحدانّيت 

 اي بايد نوشت آه از نسل تو باشند عهدنامه
وحدانّيت من و به رسالت برگزيدة من حمّمد به 
: اهللا عليه و آله چنان آه فرمود  اهللا صلي رسول

 تا آخر آيت پس و اذ اخذ اهللا ميثاق الّنبّيني
ت من آجاست؟ جربئيل آدم تعجب آرد آه ذّرّي

فرمود آه حق تعايل ذّرّيت تو را به قدرت ظاهر 
گرداند پس خداوند جّل جالله ذّرّيت آدم 

اي از صلب آدم  السالم را بر مثال ذره عليه
 : فرمايد السالم ظاهر گردانيد چنانچه مي عليه

و اذ اخذ رّبك من نيب آدم من ظهورهم ذرّيتهم 
رّبكم قالوا و اشهدهم علي انفسهم الست ب

پس ربوبّيت خود بر ايشان عرض آرد و مهه . بلي
اقرار آردند و آاتبان قدرت از زبان آدم 

السالم و ذّرّيت او عهدنامه نوشتند و  عليه
گويند قلم اعلي به فرمان حضرت عزت آن 
اقرار را بر برگ زيتون هبشت نوشت و فرشتگان 
را بر آن گواه ساخت و آن قباله را در درون 

اهللا عليه و  االسود هنادند و حضرت رسالت صليحجر
 احلجر امني اهللا يف االرض : فرمايد  جا مي آله اين

اي آه از هبشت به دنيا  پس حجر را در خانه. 
آورده بودند به جهت آدم وضع آردند و در 

السالم جربئيل آن حجر را  وقت طوفان نوح عليه
در آوه بوقبيس پنهان آرد تا ضرر طوفان آه 

ب عذاب است به وي نرسد؛ و در وقيت آه آ
ابراهيم و امسعيل عليهماالسالم خانة آعبه را 

آردند جربئيل ايشان را خرب داد تا آن  بنا مي
حجر را بر رآين از ارآان خانه حمكم ساختند و 

اند آوه بوقبيس ندا آرد ابراهيم را آه  گفته



 
   فتوت نامه     

  

234

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

. نزديك من وديعيت است از آن تو، بيا بردارد
 بيامد و آوه بشكافت و از درون وي ابراهيم

رود  حجر ظاهر گشت و هرآه به طواف آعبه مي
آند تا از عهد روز الست  حجر را زيارت مي

ياد آند و بدان وفا منايد و اقرار خود را 
  .فراموش نكند و به انكار نرساند

اين بود قـصة عهـد آدم و آن آـه اول ذآـر                
هـا    سـاله دم است و آن آه در ر        آردمي قصة َشّد آ   

 امسعيـل   َآـْبشِ اند آه ميان آدم به پـشم          نوشته
بستند زياده صحيت ندارد بلكه آن پـشم بـراي          
خرقه ساخنت و پوشيدن بود چنانچه بعد از اين         

  .خواهد آمد

السالم ميان آه بـست؟       اگر پرسند آه آدم عليه    
بگوي آدم ازمجلـة فرزنـدان ميـان شـيث بـست            

يكـي را   هـا هـيچ       السالم آه او از پيـشه       عليه
اختيار نكرده بود و گوشة عزلت گرفته بود و         
شيث ميان چندين آس از برادرزادگان خود بست        
تا به نوح جني رسيد و از نوح تا به ابراهيم           
رسيد و از زمان ابراهيم تا زمان موسي و از          
زمان موسي تا زمان عيسي و از زمان عيسي تا          

اهللا عليـه و الـه و         پناه صلي   زمان حضرت رسالت  
اند آدم ميان شيث بست و شيث ميان          بعضي گفته 

انوش و انوش ميان ممدح و ممدح ميان ضابط آـه           
او را ياِرد نيز گويند و ضابط ميـان َاْخنـوخ           
آه ادريس پيغمرب است و اخنوخ ميان َمتوَشلح و         
متوشلح ميان المك و المك ميان َيشكر آـه نـوح           
نيب است و او را آدم ثاني گويند و نوح ميان           

م و سام ميان مصباح مضييء آه به لغت قدمي          سا
او را َاْرَفخَشد گويند و ارفخـشد ميـان عـابر           
بست آه هود نيب است و هود ميان وآيل بست آه           
شاخل نيز خوانند و شاخل ميان فاخل و فاخل ميان          
اشروع و اشروع ميان قاسم آه به لغت سرياني         
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ارعو گويند و قاسـم ميـان نـاخور و نـاخور            
 و تــارح ميــان ابــراهيم خليــل ميــان تــارح

اهللا عليه و ابراهيم ميان امسعيل و اسحق          صلوات
هر دو بست و اسحق ميان يعقوب و يعقوب ميان          
يوسف و يوسف ميان ميشا و ميشا ميان فاهث و          

االنبياسـت و شـعيب       فاهث ميان شعيب آه خطيـب     
ميان موسي آليم و موسي ميان هـرون و يوشـع           

ي يا اسـف و ابـي       هر دو بست و يوشع ميان اب      
يا اسف ميان امشويل و امشويل ميـان طـالوت و           
طــالوت ميــان داود و داود ميــان ســليمان و 
سليمان ميان رجعيم و رجعـيم ميـان آمـون و           
آمون ميان اشهم و اشهم ميان عـازر و عـازر           
ميان ايليا و ايليا ميـان ايـشنو و ايـشنو           
ميان صادق و صادق ميان حلقيا و حلقيا ميان         

 ارميا ميان زآرّيـا و زآرّيـا ميـان          ارميا و 
حييي و عيسي هر دو بست و عيسي ميان مشعـون و            
مشعون ميان سليم و سليم ميان سـلوم و سـلوم           
ميان حبيب جنار و سابق هـر دو بـست و سـابق             
ميان خالد و خالد ميان نوفل و نوفـل ميـان           
ابوعامر و ابوعامر ميان حبرياي راهـب آـه او          

پنـاه را     حضرت رسالت را ابوعداس گفتند و او      
اهللا عليه و آله مالزمت فرمود وقـيت آـه آن             صلي

رفـت و     حضرت مهراه عّم خود ابوطالب به شام مي       
او را بشارت داد به نبوت و ميان بنـدي آـه            
ــضرت   ــيش ح ــود پ ــيده ب ــه او رس ــابر ب از اآ

داشـت    گذرانيد و آن حضرت يادگار او نگاه مي       
ت بـست   گويند حبريا ميان حضرت رسـال       و آنچه مي  

حشوي متام است چرا آه آن حضرت هرگـز شـاگرد           
آسي نبوده و از هيچ آس تعليمي نگرفته بلكه         

و  درس    َوعّلمك مـا مل تكـن َتْعَلـم        در مكتب ادب  
تكـرار آـرده و هرجـا       عّلمناه من لدّنا علما     

عاملي است در عامل از فيض دريـاي علـم حممـدي            
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. اي يافته چنانچه خواجه حـافظ فرمايـد         قطره
  :بيت 

به غمزه     نگار من آه به مكتب نرفت و خط ننوشت
 آموز صد مدّرس شد مسأله

تر از اين گفتيم آه ميـان جربئيـل را            و پيش   
حضرت حممد صلي اهللا عليه و آله بست، ميان حممد          
را سواي اهللا آه تواند بست؟ و اين سـّري اسـت            
ميان خداي و حممد آه هيچ آس را بر آن اطـالع            

  :بيت . نيست
من     دار من است آه ميان من و دلسّري 

  دامن و او داند و او داند و من
و اين سند نيز آه از انبياء گفتـه شـد از              

وجهي آه موثـوق بـه و       ) ص(زمان آدم تا حممد     
اما از سندهايي آـه     . معتمد عليه باشد نيست   
تـر    اند به صحت نزديـك      در رسايل فتوت  آورده    

بـسي  است و اين آمينه زمحت بـسيار آـشيده و           
آتب و رسايل برهم زده تا اين مقدار يافتـه          

و اهللا اعلـم    آه در ايـن رسـاله تـوان نوشـت           
  .حبقايق االحوال

اگر پرسند آه در اين امت ميان بسنت از آـه           
مانده؟ بگوي از حضرت نيب آه ميـان حـضرت ويل           

اهللا عليه    صلي(چنان بود آه چون رسول        بست و آن  
ان فرستاد  خالد وليد را به قبيلة مهد     ) و سلم 

به جانب مين تا ايشان را به اسالم دعوت آنـد           
مـراد    بـي . خالد رفت و آن مجاعت متكني نكردنـد       
آن حـضرت   . بازگشت و خـرب بـه حـضرت رسـانيد         

را طلبيـد و    ) اهللا وجهـه    آـّرم (امرياملؤمنني علي   
مي بايـد رفـت و قبيلـة        ]  حلظه[گفت ترا مهني    

امـري قبـول    . مهدان را بـه اسـالم دعـوت آـرد         
حضرت رسالت دست بر سـينة مبـارك وي         . رمودف

ماليد و گفت خدايا زبان علي را بـه صـدق و            
صواب جاري گردان و دل او را به نور هـدايت           
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و پرتو علم و حكمت روشن دار و او را وآيـل            
چون امري رسـيد آن مجاعـت را بـه اسـالم            . آرد

داللت آرد؛ مهه به يك بار در يك روز مـسلمان           
 شاه مهه دان قبيلة مهـدان       شدند و به برآت آن    

امـري خـرب بـه حـضرت        . دان گـشتند      عارف و مهه  
حضرت جواب نوشت آـه صـدقات ايـشان         . فرستاد

ستانده به جانب  مكه متوجه شو آه مـا نيـز            
پس حـضرت روي بـه حـج        . توجه بدان طرف دارمي   

آورد و از مجلة اهل بيت رسالت خاتون قيامـت          
هرا را  و گوهر درج آرامت بتول عذرا فاطمة ز       

مهراه برد چون به مكه رسيدند امرياملؤمنني علي        
از آن جانـب رسـيدند و بـا         )  آرم اهللا وجهه  (

حضرت رسالت حج گزاردند و اين را حجةالوداع        
فرمـود  )  اهللا عليه و آله     صلي(گفتند آه رسول    

آه مشـا مـا را بعـد از ايـن در ايـن موضـع                
  .نبينيد

ند پس بازگشتند و چون به نواحي جحفه رسـيد        
جـا     موضعي بود آه آن را  غدير خم گفتندي آن         

فرود آمدند و در گرماگرم روز حـضرت رسـالت          
اي خوانـد و      با اصـحاب منازگزاردنـد و خطبـه       

اند آه از     ايشان را پند و نصيحت داد و گفته       
جهازهاي شرتان به شكل منربي سـاخته بودنـد و          

چون فـارغ شـد     . حضرت بر باالي آن وعظ فرمود     
الست اويل بكم من    اب  آرد و گفت        روي به اصح  
هـاي    تر به مشا از نفس      من نيستم اويل  أنفسكم؟    

مشا؟ مهة صـحابه بـه اتفـاق گفتنـد بلـي يـا              
پـس  . هاي ما   تري به ما از نفس      اهللا تو اويل    رسول

روي به علي آرد و گفت ؟ قم يا علـي برخيـز             
اهللا عليـه و      صـلي (رسول  . علي برخاست . يا علي 

فت و بر باالي آن منرب بـرد        دست علي بگر  ) سلم
هرآـه  من آنت مواله فهذا علي مواله       :  و گفت   

من موالي ومي اين علي موالي وي است و موال بـه            
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عربي  آسي را گويند آه اويل باشد و پري رومي           
  :مثنوي . در مثنوي آورده است

زان  سبب پيغمرب بـا  اجتهـاد              نام 
 خـود وان علي موال اد

 موال آن آه آزادت آند              آيست
  بنـد رقيـّت ز پايـت برآند

و در روايت اهل البيت آمده اسـت آـه علـي              
را در زير جبـة خـود آـشيد و سـر او را از               
گريبان جبه برآورد چنانچه سر دو منود و تنه         

  :   يكي بود 
انا من اهوي و من اهوي انا                        

  بدناحنن روحان حللنا 
 )بيت(

بنـوشت      بر لوح سيم صبح به آلك زر آفتاب
  نـام امحـد و القـاب بـوتـراب
احول    يعين دواند اسم و مسما مهان يكي است
  دو ديدشان و يكي بود در حساب

اهللا  اهللا عليه و آله علي را آرم پس رسول صلي
 خدايا واالهالّلهم وال من وجهه دعا گفت آه 

 و عاد دوست دارد دوست دار هرآه علي را 
 و دمشن دار هرآـه علي را دمشن من عاداه

 و ياري آن هرآه علي  وانصر من نصرهدارد 
و فرو گذار و اخذل من خذله را يـاري آند 

هرآه علي را فرو گذارد و مالئكه آمني 
دعا مستجاب گردانيد و رسول گفتند و 

از منرب به زير آمد و ) اهللا عليه و آله صلي(
مبارك باد ) اهللا وجهه آرم(را صحابه علي 

به ) اهللا عليه و علي آله صلي(گفتند و رسول 
اي بود از ادمي  خيمة فاطمه درآمد؛ و آن قبه

سرخ زده، فرود تا جاي مناز روي به قبله 
انداختند و منديلي بر آن افكند و دو رآعت 

الّلهّم اّني مناز گزارد و اين دعا خبواند  
 اشهد مالئكتك و محلة اشهدك و آفي بك شهيدًا و
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عرشك و سّكان مسواتك و ارضك و ما فوقهّن و ما 
حتتهّن و ما بينهّن بأّنك انت اهللا اّلذي ال اله 

 و آن منديل را بر اّال انت وحدك ال شريك لك
:  ميان حضرت امرياملؤمنني بست و سه گره زد 

گره اول به نام خداي و گره دومي به نام اخي 
به نام خود و در اين معين جربئيل و گره سّيم 

اشارت است به الف الم ميم چنانچه مفسران 
اند الف از نام اهللا است و الم از نام  گفته

پس ) ص(جربئيل است و ميم از نام حممد است 
بر ميان امري ) ص(معلوم شد آه َشّدي آه رسول 

بست هم َشّد الف بود و هم شّد الم و هم شّد ميم 
اهللا  صلي(پس رسول . وديعين جامع مهة شّدها ب

فرمود يا علي تو نيز ميان ) عليه و آله
امري ميان سلمان بست به شّد . سلمان را ببند

اند در مهني جملس ميان عمرواميه و  الف و گفته
ابوذر غفاري بست و بعد از آن ميان باقي 

اگر                       .آمر بستگان بستند
اند؟ بگوي  پرسند آه ميان بستگان شاه آدام

اول سلمان  : ري از فرزندان امري هفده غ
فارسي، دومي ابوذر غفاري، سّيم عمار ياسر، 

حسان ثابت، ششم چهارم مقداد اسود، پنجم 
ابوعبيدة جراح، هفتم جابر انصاري، هشتم 
سهيل ميين، هنم مسلم مكي، دهم مالك اشرت، 
يازدهم داود مصري، دوازدهم سهيل رومي، 

هاردهم سيف عمروبن امية ضمري، چسيزدهم
مياني، پانزدهم قنرب علي و او در آن وقت 
آزاد بود، شانزدهم جوامنرد قصاب، هفدهم 

  .ابواحملجن

اگر پرسند آـه از فرزنـدان امـري چنـد تـن             
اند؟ بگوي سه تن بودنـد آـه          ميان بسته بوده  

اول : حوالة ارشـاد و تكميـل بديـشان بـود           
. امام حسن جمتيب آه به رسول خداي مانند بـود         
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مي ابوعبداهللا احلسني الشهيد آه پـدر امامـان         دو
سّيم حممد حنفّيه آه مظهر شجاعت و سخاوت        . بود

بود؛ و چون حوا لة امامت به حـسن و حـسني و             
فرزندان حسني بود، حوالة ميـان بـسنت و حمفـل           

  .فتوت داشنت به ميان بستگان رسيد

اگر پرسند آه خلفاي شاه در ميان بسنت چند 
اول سلمان و او را به : بودند؟ بگوي چهار 

دومي داود مصري و او را به . مداين فرستاد
سّيم سهيل رومي و او را به روم . مصر فرستاد

فرستاد و باقي بعضي در مدينه وفات يافتند 
و مجعي در آوفه و برخي در مكه؛ و سند ميان 

: رسد بستگان به يكي از اين چهار خليفه مي
 تربستان و سند اهل ماوراءالنهر و خراسان و

شود و  عراق عجم و عرب به سلمان منتهي مي
سند ساآنان مصر و اسكندريه و حلب و توابع 
آن به داود مصري و سند اهل روم و مغرب و 
بعضي از لواحق آذرباجيان به سهيل رومي و 
سند اهل مين و عدن و بربر و هندوستان تا 

                        .سرحد چني به ابواحملجن
آه سند سلمانيان چه اگر پرسند           

گونه است؟ بگوي هر طايفه را سند ديگر باشد 
براي آن آه سلمان فارسي ميان علي انصاري 
بست و علي انصاري ميان اشّج مدني و اشج 
مدني ميان ابومسلم خراساني بست و مهچنني 

بستند تفّرع و تشّعب  هريك ميان ديگري آه مي
دا آمد تا بيوت و احزاب و قبايل پي پديد مي

شد چون رياضيه و شحنه و خلديه و ميتويه و 
مسلميه و مالئيه و مانند اين؛ و ايـن رساله 

حاصل آن است آه . شرح و بسط  جمموع برنتابد
هر ميان بسته از اهل خراسان و عراق و 
ماوراءالنهر آه سند خود به سلمان فارسي 
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آند مردي آامل است و اال در طريق او  درست مي
  .انندقصور است تا د

  نكته
سندي آه اين فقري دارد باز منايد تـا زمـرة           

  :فتّوت را دستوري باشد 
بدان آه شيخ طريقـت ايـن فقـري حـضرت شـيخ             
االسالم قطب االنام حجة احلق علـي اخللـق هـادي           
اخللق ايل احلق شيخ نور امللة و احلقيقة والدين         

اهللا روحـه و زاد يف        امحدبن حممد القايين است قدس    
س فتوحه؛ و پدر عبداهللا جناب تقوي       غرف الفردو 

مناب قدوة الزهـاد و اسـوة العبـاد درويـش           
الدين علـي دهقـان رمحـةاهللا و اسـتاد شـّد              تاج

درويش عايل مقام نيك نام قدوة املّداحني خالصـة         
العارفني صاحب الفتوة و مظهر املـروة درويـش         

الدين سلمان بـن العـارف املـادح درويـش            مجال
هـا    سـند هريـك از ايـن      بابكا غّرا خـوان؛ و      

شود؛ و اما سند      بروجهي آه واقع است منوده مي     
يكي آه سند ايـن     . ايشان را دو پري است    : شيخ

فقري بدان درست است خال بزرگوار ايشان شـيخ         
الدين حممـد روائـي و ايـشان مريـد شـيخ              رضي

ضياءالدين حـاجي بـسكرتي و او خليفـة شـيخ           
 شـيخ   الدين عالءالدولة مسناني و او مريـد        رآن

نورالدين عبدالرمحن آـسرقي و او مريـد شـيخ          
الــدين امحــد جوزجــاني و او مريــد شــيخ  جــالل
ــي ــامل   رض ــيخ ع ــد ش ــي الال و او مري ــدين عل ال
الدين آربي و او مريد شـيخ         االقطاب شيخ جنم    قطب

ــب    ــيخ ابوالنجي ــد ش ــر و او مري ــار ياس عّم
الدين سـهروردي     سهروردي و او مريد شيخ وجيه     

مد محويه و او مريد شيخ حممد       و او مريد شيخ حم    
اسود و او مريد شيخ ممشاد دينوري و او مريد          
سيد الطايفه شيخ جنيـد بغـدادي و او مريـد           
شيخ سّري سقطي و او مريد شيخ معروف آرخـي و           
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او مريد سلطان خراسان ابواحلسن علي بن موسي        
الرضا و او مريد امـام موسـي الكـاظم و او            

ريد امـام حممـد     مريد امام جعفر صادق و او م      
العابـدين و او      باقر و او مريـد امـام زيـن        

مريد امام حسني شهيد و او مريد امرياملؤمنني و         
طالب و او مريد حضرت         امام املتقني علي بن ابي    

اهللا   اهللا صـلي    سيداملرسلني و خامت النبيني حممد رسول     
  .عليه و آله

درويـش علـي دهقـان      : اما سند پدر عهـداهللا      
احت شعار مّداح اهل بيـت سـيد        فرزند حضرت فص  

خمتــار موالنــا لطــف اهللا نيــشابوري بــود و او 
الـدين قمـي و او فرزنـد          فرزند موالنـا حميـي    

موالنــا خواجــوي آرمــاني و او فرزنــد افــضل 
الـدين موالنـا حـسن آاشـي و او            املّداحني تـاج  

اهللا اهلـروي و او فرزنـد پـري           فرزند موالنا فضل  
الدين سعدي    صلححممد بغدادي و او فرزند شيخ م      

الدين بزرگ و او      شريازي و او فرزند شيخ شهاب     
ــد    ــارف و او فرزن ــوامنرد ع ــزرگ ج ــد ب فرزن

الطريقة امسعيل قيصري و او فرزنـد خالصـة           قطب
املشايخ حممد مانكيل و او فرزند خادم الفقرا        
داود و او فرزند شيخ ابوالعبـاس هناونـدي و          

 رمضان و او فرزنـد      او فرزند سيد ابوالقاسم   
عارف آامل ابويعقوب طـربي و او فرزنـد شـيخ           
فاضل آامل سالك عثمان بن حممـد و او فرزنـد           
شيخ اسحق هنرجوري و او فرزنـد شـيخ املـشايخ           
ابويعقوب سوسي و او فرزند شـيخ عبدالواحـد         
بن زيد و او فرزند ابوالنصر آميل بن زيـاد          

اهللا   مو او فرزند طريق حضرت امرياملؤمنني علي آر       
  .وجهه

درويـش سـلمان بابكـا      : اما سند استاد شّد     
خلف درويش آامل درويش ابوتراب سـقا بـود و          

الـدين علـي و       او خلف ملجأ الفقراء اخي تاج     
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الدين اخي گنجـه و او        او خلف آرمي االخالق قطب    
اهللا املـديين و او       الدين فضل   املعايل آمال   خلف تاج 

ريواني و  خلف صاحب الكرامات اخي علي مبارك ش      
الفتوة ابن ابواملاجد اهلمـداني و        او خلف قطب  

او خلف سيد الكببري حممدبن امحد الرفاعي و او         
خلف خليفةاالسالم عباس بـن طـاهر و او رفيـق           

الـدين يوسـف بـن العقـارب و او رفيـق              شهاب
امحدبن ناصر و او رفيق سيد علـي زعـيم و او            
رفيق عبداهللا فقيه و او رفيق سيد عـامل نقيـب           

ن عبداهللا فقيه و او رفيق متـيم غطفـان و او            ب
رفيق امحدبن عروه و او رفيق طرف بن مقدام و          
او رفيق ابن ناصر علوي و او رفيق امري هبرام          
ديلمي و او رفيق نفيس بن سليمان و او رفيق          

ــسان ــة حـ ــن ربيعـ ــق  بـ ــي و او رفيـ املخزومـ
النقباء ابي القرين االفطـس و او رفيـق           نقيب

د و او رفيق امري هالل الـدين        شيخ صاحل بن عما   
حممدبن شهاني و او رفيق ابومسلم خراسـاني و         
او مريد شيخ العياني املدني و او رفيق علـي          
بن ناصر االنصاري و او رفيق سلمان فارسـي و          
ــضي    ــي مرت ــا عل ــاه اولي ــضرت ش ــادم ح او خ

الـصلوة والـسالم و او وصـي حـضرت خـامت              عليه
يه و علي مجيع    اهللا عل   االنبياء حممد مصطفي صلوات   

         .العاملني االنبياء واملرسلني واحلمدهللا رب
ــار                              ــند اخب ــا س ام

بعضي از حكايات و روايـات مسـاع        : نامه    فتّوت
العرفـا خالصـة      دارم از جناب مفخرالفقرا زين    

االخوان و نقاوة الفتيان درويش حممد علي غّرا        
خوان طربسي و او روايت آـرد از اسـتاد خـود            

د شريف امري  حاج آملي و او روايت آرد او           سي
الطايفه ابومسلم قزويين و او روايت آرد         نقيب

از رفيــق الفقــراء صــاحب شــاه خرقــاني واو 
روايت آرد از اخي علي توني و او روايت آرد          
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از صاحب الّشدة و الَعَلم مداح القره سيد محزة         
آوچك او روايت آرد از استاد الفتيان عطيـة         

ــلمان و  ــن س ــك  ب ــع مل ــبري مطل ــري آ او از ام
الدين زرآـوب و او       املتعّقدين و او از شيخ جنم     

از شيخ حممد ابي حفص املخرومي و او از موالنا          
الـّدين    الـدين مراغـي و او از امـام زيـن            مشس

 و او از ٦٨٨رفـــاعي بـــه تربيـــز ســـنة    
ابوالعباس امحد ناصرالدين و او از فيت مالـك         

ــ  ــيخ ح ــداجلّبار و او از ش ــن عب ــهريار ب سن ش
برضاعة و او از هپلوان بقاء بن طباخ به آرخ          
و او  از ابوبشر مدايين و او از عبداهللا عصفر           
معــروف بــه خــادم القــوم و او از شــيخ     

النعمان رومي و     ابوالقاسم بصري و او از ملك     
ــتان و او از   ــه خوزس ــي ب ــرام ديلم او از هب
قتيبه ديين و او از شيخ حافظ آنـدي و او از            

طايي و او از حّجاج بن مالك املكـي و          جوامنرد  
او از حــسن بــصري خريالتــابعني و او از ســامل 
موالي خزميه و او هم از سلمان فارسـي روايـت           
آند و هم خذيفة مياني و هم از ابوذر غفـاري           

اهللا   و از ساير مالزمـان امرياملـؤمنني علـي آـرم          
وجهه تا ملعـوم شـود ايـن طايفـه بـي سـند              

  .ند خود خرب ندارندنيستند اما بعضي از س
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  فصل هشتم
  در حلواي خفيه

  
اگر پرسند آه خفيـه چـه معـين دارد؟ بگـوي            
خفيه در لغت عرب الك چوبني را گوينـد و چـون            

رسـيد آن را      حلواي شّد در چنني الآي به هم مـي        
اگر پرسند آه حلـواي     . به خفيه باز خواندند   

خفيه از چه چيز بود؟ بگوي از روغن تـازه و           
 بكسماط و اين مجله را در خفيه چنگال         خرما و 

آردند و چون شريين بود آن را حلوا گفتنـد و           
عرب هرچـه شـريين باشـد حلـوا گويـد و ايـن              

اگر پرسند آه ايـن     . حلوايي بود آتش ناديده   
اند؟ بگوي در آن وقت آه رسول         حلوا آي ساخته  

در غدير خم بـود     ) اهللا عليه و سلم و آله       صلي(
چون از منرب فرود آمد بـه       و ذآر آن آردمي آه      
آمـد و امـري     ) اهللا عنها   رضي(خانة حضرت فاطمه    

را ميان بست پس فرمود آـه خـوردني در ايـن            
خانه چيست؟ قـدري نـاِن راه بـود آـه آن را             

ــاره  ــدي و پ ــسماط گفتن ــازه و  بك ــن ت اي روغ
اهللا عليـه و      حضرت رسول صلي  . مقداري خرماي تر  

 آردنـد   بزرگسلم فرمود تا جمموع را در خفية        
و چنگال ساختند و هريك را از ميان بـستگان          

ــاره  ــد پ ــر بودن ــه حاض ــون  آ ــد و چ اي دادن
جـا    اهللا عنـهما آن     زادگان حسن و حـسني رضـي        شاه

ايشان قدري جدا آردند و     حاضر نبودند براي    
سـلمان  . به سلمان سپردند تا بديشان رساند     

  آن را در
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برد چـرا آـه        قوتي آرد و به تعظيم متام مي      
 نيب و ويل بدان رسيده بود و هـر جـا آـه              دست

فرود آمدي آن قوتي را بر سر پايـه هنـادي و            
  .براي حرمت بر زمني ننهادي

اگر پرسند آه آن مقدار حلوا آه بـه ميـان           
بستگان دادند به وزن چند بـود؟ بگـوي چـون           
هريك را از ميان بستگان قدري حلـوا دادنـد          

زن فرمودند آه خموريد و چون قسمت متـام شـد و          
آردند، هر قسميت دوازده مثقال بود آه بيـست         
درم باشد و آنچه براي  امـام حـسن و امـام             
حسني عليهماالسالم ذخريه آرده بودند چهل و شش        

هريكي را بيست و سه درم برسـيد        . درم برآمد 
و در آن سه درم زيادت آه خبش هريك بود رمزي           

  .بزرگ است
اگر پرسند آه آن رمز چيـست؟ بگـوي آن آـه            

يشان از مهـه خلقـان بـه سـه چيـز در پـيش               ا
بودند؟ يكي آن آه هيچ آس را جـّدي چـون جـّد             

ترين مهه انبيـاء و رسـل         ايشان نبود آه فاضل   
ديگر آن آه هيچ آس را پدري چـون پـدر           . بود

ايشان نبود آه ويل خـدا و وصـي نفـس مـصطفي             
سّيم آن آه هيچ آس را مادري چون مـادر          . بود

في را جگرگوشة رسـول     ايشان نبود آه دخرت مصط    
خدا بود و از اين بود آه حـضرت امرياملـؤمنني           

خريةاهللا مـن   : فرمود    درصحراي آربال مي  ) ع(حسني  
فاطمـة  : اخللق ابي ّمث امي فانا ابـن اخلريتـني          

ــويل   ــل و م ــي وارث الّرس ــي و اب ــراء اّم الّزه
  .الثقلني

من له جد آجدي يف الوري                        
  فانا ابن العلمنياو آشيخي 
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  فصل م
  در آيفيت ميان بسنت

  
جممـل ميـان بـسنت      ] قبـل [ بدان آه در فصول     

در ايـن فـصل مفـصل آن مـسطور          . مذآور بـود  
خواهد شد بر وجهي آـه از اسـتادان مـشاهده           

  .آرده
چون استاد خواهد آه ميان آسي ببندد اول 
بايد آه جملس سازند در مكان وسيع پاآيزه، 

فرزند طريقت در جملس پري و پدر عهداهللا و پس 
استاد شّد تعيني آند و نقيب فرمايد آه اي 
عزيزان فالن روز در فالن موضع حمفل خواهد 

آن حمفل شيخ و نقيب پس در آن روز در . بود
آن گه سجادة . و برادران طريق حاضر گردند

شيخ را روي به قبله اندازند پس سجادة شّد 
و سجاده را گوشه به را اندازند و هر د

گوشه پيوسته  بايد و سجادة شيخ بايد آه 
بر دست راست  باشد و شيخ بر سجاده بنشيند 
و استاد طريقت آه پدر عهداهللا گويند رو به 
روي شيخ بنشيند و دو برادر طريقت بر دست 
چپ پدر عهداهللا بنشينند به هپلوي يكديگر و 
اگر شيخ حاضر نباشد مصحف متام بر روي 

  ادة شيخ هنند و آاسة آب صايف در جملسسج
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حاضر گردانند و قدري منك سفيد پاك آه هيچ 
برخيزد و  چيز با وي آميخته نباشد و نقيب

 :آن منك را در آب اندازد و اين آيت خبواند 
هذا عذب فرات و  و هواّلذي مرج البحرين

هذا ملح اجاج و جعل بينهما برزخًا و حجرًا 
 پنج فتيله داشته باشد چراغي آه پس. جمهورًا

: روشن گردانند و در حمل روشن آردن آيت نور 
نورالّسموات و االرض مثل نوره آمشكوة  اهللا

فيها مصباح املصباح يف زجاجة الّزجاجة آاّنها 
آوآب دري يوقد من شجرة مبارآة زيتونة ال 
شرقية وال غربية يكاد زيتها يضي و لو مل 

 لنوره من متسسه نار نور علي نور يهدي اهللا
و اهللا بكّل شيء  يشآء و يضرب اهللا االمثال للناس

 و برادران  آه آمربسته باشند اگر مهه عليم
البته دو برادر بايد آه  شد حاضر نتوانند

پس پدر عهداهللا فرزند را به عهد . حاضر باشند
درآورد چنانچه شرح اين پيش از اين دادمي و 

 آلمه با گه دوازده آن. آيت عهد بر او خواند
دومي آن آه در . اول نوبت استغراهللا: وي بگويد

 سّيم ُبخل و آرب و حسد و بدي. مناز آاهلي نكين
چهارم در امانت . بر برادران روا نداري

انصاف  ششم. پنجم انصاف بدهي. خيانت نكين
. هشتم مراد دهي. هفتم مريد باشي. نستاني

. دهم اين طايفه را مكرم داري. هنم آرمي باشي
دوازدهم . ها را عزيز داري يازدهم اين نفس
پس استاد شّد بر         . بر ناقابل خنواني

پاي خيزد و فرزند را بر چپ خود نگاه دارد 
و هر دو روي به شيخ بايستند و بعضي 

بايد در اين  اند فرزند بر دست راست مي گفته
پس دوازده امام . حمل، و دو نوع جايز است

ست فرزند بگريد ياد آند و به دست راست د
چنان آه انگشت اهبام خود بر انگشت اهبام او 
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پس سه بار . بنهد و به اندآي راجع دارد
آلمة استغفار و آلمة شهادت بر او خواند و 

پس دست . به جتديد او را از آباير توبه دهد
پس . چپ بر سر فرزند هند و صفاي نظر جملس آند
مردان فاحته خبواند  و تكبري فرستد و پريان و 

حده پري و  اهل شّد و بيعت را ياد آند و علي
پس دست چپ از . آندخري  استاد خود را ذآر به

سر وي به آتف راست وي فرود آورد و صلوات 
اهللا عليه و آله و اهل بيت   رسول صليفرستد بر

جا بگذارد و خود سه  مهان) پس فرزند را. (او
 پس فاحته خواند و پاي راست. قدم باز پس رود

يك قدم فرا پيش هند پس سورة اخالص خبواند و 
پس تكبري بگويد وصلوات . پاي راست پيش هند

فرستد وقدم راست فراپيش هند و به آنار شدّه 
آيد و شّده را از آتف خود بگرداند و به دست 

فرود آورد و به وقت فرود آوردن اين آيت  چپ
هو  رب املشرق واملغرب ال اله اّال: (خبواند 

پس شّده را راست بر ميان ) ذه وآيالفاّتخ
بگزارد  سجاده اندازد چنان آه چون مناز

پس شيخ بر خيزد . پيشانيش در ميان شّد باشد
و دو رآعت مناز شّد بگزارد و ميان بستگان در 
عقب وي به وي اقتدا آند و نيت آنند آه دو 

گزارم تقرب به خدا و در  رآعت مناز شّد مي
اعطيناك خبواند و در رآعت اول فاحته و انا 

پس سالم . رآعت دومي فاحته و قل هواهللا خبواند
جا خطبة طريقت خبواند و  باز دهد و شيخ آن

اما اگر . اگر نقيب هم خبواند جايز باشد
نقيب ميان آسي بربندد اويل آن است آه ديگري 

ما از . خبواند و خطبة طريقت به انواع است
آن اين   وآوردمي اي آتاب صاحب تأويالت خطبه

احلمدهللا اّلذي فّضل االنسان علي ساير : است 
بشرف املكارم عصبة  االآوان و شّرف من بينهم
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الفتيان فزّين نفسهم بزينة العدل واالحسان و 
حّتهم من نقيصة اجلور و الّطغيان و هداهم ايل 
موافقته بنور االميان و عصمهم عن املخالفة و 

ده ال شريك له العصيان واشهد ان ال اله اهللا وح
شهادة تبين عن االيقان و اشهد ان حمّمدًا عبده 
و رسوله املبعوث يف اخر الّزمان لتتميم مكارم 
االخالق و اظهار دين احلق علي سائر االديان 
صّلي اهللا عليه و اله و اصحابه و خلفائه و 
نقبائه و اّلذين اّتبعوهم باحسان خصوصًا علي 

ر والشهيد االشهر الويل االظهر واجملتيب االطه
االجر والصادق االآرب  والعابد االزهر و الباقر

و الكاظم االنور و الرضا االهبر و التقي 
االتقي و النقي االنقي و الزآي االزآي و 
حجةاهللا علي اهل االرض والسماء صاحب الزمان و 

اعملوا رمحكم اهللا ان اهللا ان . قاطع الربهان
يل االبرار و الفتوة من خصايص االخيار و فضا

الشّد و البيعة لتكميل مراسم الطريق و متهيد 
قواعد التحقيق و االصل يف الطريقة التقوي 

يا ايها الذين آمنوا : آما قال جّل و عال
اتقوا اهللا حق تقاته و ال متوتن اال و انتم 

و اعتصموا حببل اهللا مجيعا و التفرقوا . مسلمون
 فاجره فمن عفا و اصلح. و اذآروا نعمت اهللا

والكاظمني الغيظ و العافني عن الناس . علي اهللا
امنا املؤمنون اخوة فاصلحوا . و اهللا حيب احملسنني

اقول قويل هذا واستغفراهللا يل و . بني اخويكم
لكم امجعني انه هوالغفور الرحيم اجلواد الكرمي 

  .و هو ارحم الرامحني

اللهم : پس دست بر آرد و اين دعا خبواند  
 آما مننت علينا و جعلتنا من انا نسألك

الذين خصصهم بسرك و محايتك و تتميم  القوم
رمحتمك و عنايتك ان جتعلنا ممن يقف عند اوامر 
الفتوة و الطريقة و يويف بعهود الشّد و 
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البيعة و احلقيقة ويستضيء بنور جواهرها و 
يستبصر بغوامض بصائرها و تغنيين مبفاخر 

ين سلكوا اللهم اجعلنا من الذ. ذخائرها
الطريق اليك فلم يعدلوا واعتمدوا عليك يف 
الوصول حيت و صلوا فرويت قلوهبم من شراب 

Pحمبتك و 

ا
P انست نفوسهم بنفايس معرفتك فصل

Pاللهم علي سّيدنا حممد و 

ا
Pاله امجعني.  

خطبه ديگـر خمتصر آـه حضرات سادات عظام   
 خوانند و اين جنف و آربال ادام اهللا  ظالهلم مي

زده آلمه است آه شّد سريت گويند و ذآر آن دوا
منقول ) ع(جعفر صادق  گذشت و اين از امام

 اشهد ان الاله االاهللا وحده ال شريك له :است
واحدا احدا صمدا مل يتخذ صاحبة والولدا و 
اشهد ان حممدا عبده و رسوله ارسله باهلدي و 
دين احلق ليظهره علي الدين آله و لوآره 

د ان امرياملؤمنني و امام املتقني املشرآون و اشه
و قائد الغّر احملّجلني اسداهللا الغايب علي ابن 
ابي طالب ولّيه و من بعده امرياملؤمنني احلسن و 
احلسني و امام زين العابدين و امام حممد 
الباقر و امام جعفر الّصادق و امام موسي 
الكاظم و امام علّي بن موسي الرضا و امام 

 امام علي الّنقي و امام حسن حمّمد التقي و
الّزمان  العسكري و امام حمّمد املهدي صاحب

صلوات اهللا عليه و عليهم امجعني هبم اتويل و من 
  .اعدائهم اتّربأ

پس چون خطبه خوانده شود ارآاني آه در 
نامه مذآور است خبوانند و بر فرزند حجت  فتّوت

گاه استاد شّد برخيزد و هر  گريند سه بار؛ آن
 دست به زير شّد برآورد اول دست راست و دو

چهار انگشت در زير شّد آورد و انگشت اهبام 
پس از روي سجاده بردارد و . زير شّد دارد

فاعف عّنا و اغفرلنا و : اين دعا خبواند 
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 پس بوسه بر ميان شّد دهد و ارمحنا انت موالنا
پس روي به قبله بايستد . بر آتف خود اندازد
نگشت اهبام پاي بر آنار چنانچه هر دو ا

و در اين حمل البته فرزند را . سجاده باشد
بر دست چپ خود بدارد تا شّد راست تواند 
رسانيد و باز شّد را از گردن خود به دست 
راست فرود آورد و در حمل فرود آوردن مهان 

 خبواند و شّد باز بر املشرق واملغرب ربآيت 
و پيش پس دست چپ بلند دارد . سجاده اندازد

بردارد و در بر گرفنت دست راست پيش برد و 
ميان شّد را بگريد و بر گردن فرزند اندازد 
چنانچه هر دو سر شّد در پيش ميان وي به  هم 
رسد و مهان دعا آه حضرت رسول صلي اهللا عليه و 

متام الّلهم اّني اشهدك آله برخوانده است آه 
ميان خبواند و شّد را محل دهد و به سه آّرت به 

اول به دست راست خود فرود : فرزند رساند 
 پس به دست يا حي يا قيوم: آورد و بگويد 

يا ذااجلالل واالآرام : چپ فرود آورد و بگويد 
: و سّيم بار به ميان فرزند رساند و بگويد 

پس . يا هو يا من هو يا من ال اله اال هو
قنوت حضرت امام جعفر صادق رضي اهللا عنه 

 اله اّال اهللا احلليم الكرمي ال اله اّال  ال:خبواند 
اهللا العلي العظيم سبحان اهللا رّب الّسموات 
السبع و رّب االرضني السبع و ما فيهن و ما 
فوقهّن و ما حتتهن و هو رّب العرش العظيم و 

 پس سه .سالم علي املرسلني و احلمدهللا رّب العاملني
گره برشّد زند اگر حتتاني باشد و اگر 

ي، و مهه اقسام شّد آه هست اداي برداشنت فوقان
گه سخين آه بايد  آن. و بيفكندن او مهني است

پس آب و منك را به . گفت در گوش فرزند بگويد
حاضران چشاند و اگر حلوا باشد به شرط 

پس بعد از سه روز فرزند زنده را . برساند
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به نظر استاد آورد و استاد گره از ميان وي 
ستم ميان اين فرزند به ب: بگشايد و گويد 

 :پس اين دعا خبواند . بقا و گشادم به فنا
رّبنا وال حتمل علينا اصرًا آما محلته علي 
اّلذين من قبلنا رّبنا وال حتّملنا ماال طاقة 

 پس شّد را بر گردن فرزند اندازد و .لنا به
اند آه در وقت گره زدن اين آيت خبواند  گفته
ربوا و صابروا و يا اّيها اّلذين امنوا اص: 

 و در وقت رابطوا و اّتقوا اهللا لعّلكم تفلحون
رّبنا افتح بيننا و بني : گشادن اين آيت 

 پس اگر در .قومنا باحلق و انت خري الفاحتني
: حمفل خواهند آه حلوا بسازند دو نوع است 

دوّيم . يكي حلواي آتشني آه به مهه آس رسانند
ني و حلواي اّول را حلواي بّرا. حلواي بي آتش

عام گويند و دومي را حلواي خفيه و حلواي 
اّما حلواي خاص را بايد آه نقيب بي . خاص

آتش در پيش شيخ سازد به مهان طريق آه در 
پناه صلي اهللا عليه و آله و  نظر حضرت رسالت

اند، و با آتش نيز جايز  سلم ساخته
شايد و  اند؛ اما بي خرما و بي نان مني داشته

 : در وي ماليدن اين دعا خبواند در حمل دست
الّلهم  اذقنا حالوة األميان وال تذقنا مرارة 

 پس آن حلوا را ميزان گريد به مهان .احلرمان
نوع آه گذشت و هر دو حلوا را يك جا مجع آند 
و در جملس بگرداند آن را آه ناهي باشد و از 
طايفة خارج، او را حلواي آتشني دهد و آن را 

بود سؤايل آه به ميان قوم هست آه ميان بسته 
نويسند  گويند و در آتب مني و زبان به زبان مي

اگر جواب به صواب دهد او را . از او پرسد
از حلواي خاص به مقدار معني آه ميزان او 
است دهد و اگر جواب نتواند گفت از حلواي 
عام به وي دهد و چنان آند آه در ميان 
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عايل آه در طايفه منفعل نگردد آه او را انف
  .نفس اوست بس باشد

مفصل احوال شّد مهني بـود آـه مـذآور شـد، و             
منايد بلكه به     هيچ آس به درسيت و راسيت باز مني       

پوشند تا فرزند خدمت آنـد و بـه           صد پرده مي  
ها بدو رسانند اين زمان معين هر         مرور خود آن  

هـاي ديگـر      فعلي آه ياد آرده شـد بـا خـرده         
بتوفيق اهللا  آنيم    د مي متفرقه در فصل آينده يا    

  .تعايل و هو وّيل الّتوفيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  فصل دهم
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در معاني و فوايد متفرقه آه تعلق به شّد 
  دارد

  

اگر پرسند آـه دو سـجاده انـداخنت را معـين            
چيست؟ بگوي اول اشارت به تعظيم مرتبة نبوت        

. دومي عبارت است از تكـرمي منـصب واليـت         . است
و ويل را نـشناسد آـار او متـام          يعين هرآه نيب    
اند يكي اشارت به شريعت اسـت و          نيست و گفته  

معين آن است آه هرآـه خواهـد        . يكي به طريقت  
آه اهل شّد باشد ظـاهرش بـه شـريعت آراسـته            

  .بايد و باطنش به طريقت

اگــر پرســند آــه شــيخ و پــدر عهــداهللا چــرا 
بايد آه در حمفل باشند؟ بگوي براي آن آـه            مي

ي قاضي است و پدر عهداهللا به مثابة        شيخ به جا  
  .وآيل

تر از دو برادر طريـق        اگر پرسند آه چرا آم    
شايد؟ بگوي براي آن آه ايشان بـه مثابـة            مني

دو گواهند بر اقرار فرزند و گواه بر اقرار         
  .بايد تر مني از دو آم

اگر پرسند آه چون شيخ نباشد چرا مصحف بـر          
  هنند؟ بگوي براي  سجادة وي مي
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نشيند به جـاي      آه شيخ بر سجادة شريعت مي     آن  
حضرت رسالت است صلي اهللا عليه و آله چنانچـه          

الّشيخ يف قومه آـالّنيب يف      در احاديث وارد است     
 پس چون شيخ نباشـد آـالم اهللا آـه اصـل             .امته

جـا حاضـر باشـد تـا          شريعت است بايد آـه آن     
  .مرتبة نبوت خايل نباشد

ر جملـس   اگر پرسند آـه معـين آب و منـك آـه د            
آنند چيست؟ بگوي اشارت بدان آه اهل         حاضر مي 

دل باشند و     طريق بايد آه چون آب صايف و روشن       
حق منك يكديگر رعايت آنند تا چـون آب و منـك            

  .جا راه داشته باشند در مهه
اگر پرسند آه معين چراغ پنج فتيلـه چيـست؟          
بگوي اشارت است بدان آه چـراغ دل بـه حمبـت            

ايد افروخت تا عامل وجود     پنج تن آل عبا بر ب     
اند اشـارت بـه قـصة         بدان روشن گردد و گفته    

موسي است و شب وادي أمين و آن آه پنج انگشت           
السالم چون چراغ تابان شد چنانچـه         موسي عليه 

و ادخل يـدك يف جيبـك       : فرمايد    خداي تعايل مي  
 و معين ايـن اشـارت آن        خترج بيضآء من غري سوء    

لب هند چون موسـي     باشد آه هرآه قدم در راه ط      
  .السالم زود مقصود به دست وي درآيد عليه

اگر پرسند آه فرزند را چرا بر دسـت راسـت           
آـه بـه      جاي دهند در وقت ميان بسنت؟ بگوي آن       

راسيت خوي آند و داند آه ميان به راسيت بايد          
  .بست نه به بازي

دارنـد    اگر پرسند آه چرا بر دست چپ نيز مي        
ي اشارت بدان اسـت     و آن اشارت به چيست؟ بگو     

بايد آه هر آاري آه فرزند آند بـه دل            آه مي 
  .باشد آند آه دل بر جانب چپ مي

اگر پرسند آه سه قدم آه استاد از سـر شـّد             
دور شده چه معـين دارد؟ بگـوي اشـارات اسـت            
بدان آه يك قدم بر سر نفـس و هـوا هنـادم و              
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يكي بر سر شيطان لعني و يكي بـر سـر دنيـاي             
 اين سه چيـز را پاميـال نكنـد          دون و تا آسي   

  .دست به شّد نتواند رسانيد
آينـد    اگر پرسند آه سـه قـدم آـه پـيش مـي            

اشارت به چيست؟ بگوي به شـريعت و طريقـت و           
حقيقت آه صاحب شّد بايد آه از اين سه مرتبه          

  .باخرب باشد
گزارنـد    اگر پرسند آه دو رآعت مناز آـه مـي         
 رسـول   چه منازي است؟ بگوي منازي است آه حضرت       

صلي اهللا عليه و آله گزارده در وقت ميان بسنت          
اند شكر وضو است براي آن آه بـي           امري و گفته  

وضو دست به شّد نبايد آرد و چون وضو سـازند           
مناز بايد گزارد چرا آه حضرت رسـول صـلي اهللا           
عليه و آله فرمود آه هرآه َحَدث آنـد و وضـو            
نسازد بر من جفا آـرده باشـد و هرآـه وضـو             

  .د و مناز نگزارد برمن جفا آرده باشدساز
اگر پرسند آه شّد را چرا دوبـار اندازنـد؟          

دومي . بگوي يك بار اشارت است به فـيض نبـوت         
اول بار آه سـجاده     . اشارت است به لفظ واليت    

افكندند از انوار شـريعت هبـره گرفـت و دومي           
بار آه بـه روي سـجاده انداختنـد از آثـار            

رآت شريعت و هم ميـن      طريقت هبره يافت تا هم ب     
  .طريقت به فرزند رسد

اگــر پرســند آــه ســخين آــه در گــوش فرزنــد 
گويند آدام است؟ بگوي سـه نفـس اسـت آـه              مي

گويد، چنانچه پري هـم سـه         استاد به فرزند مي   
هـاي    اما نفس . گويد و آن را ذآر آردمي       نفس مي 

برخيز به خدمت و بنـشني بـه        : استاد اين است  
  .حرمت و بگوي به حكمت

اگر پرسند آه آلمـاتي آـه اسـتاد در وقـت            
خواند چند است؟ بگـوي       ميان بسنت بر شاگرد مي    

  .دوازده
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اگر پرسند آه آن دوازده آدام اسـت؟ بگـوي          
  دومي تربا از. اول توال به دوستان خدا

. چهارم هني منكر  . سّيم امر معروف  . دمشنان خدا 
. ششم دسـت از حـسد برداشـنت       . پنجم عدل آردن  
. توت دانـسنت و بـه جـاي آوردن        هفتم شرايط ف  

. هنم با پري مريـد بـودن      . هشتم جوامنردي آردن  
يازدهم غالب را نازل    . دهم مريد را پري بودن    

  .دوازدهم نازل را غالب شدن. بودن
اگر پرسند آه بسنت و گشادن شـّد اشـارت بـه            
چيست؟ بگوي اشارت است بـه آن آـه در طريـق            

  .چند چيز بستين است و چند گشادني
پرسند آـه بـستين چنـد اسـت و گـشادني            اگر  

چند؟ بگوي دوازده چيز بستين اسـت و چهـارده          
  .چيز گشادني

ها آدام است؟ بگـوي اول        اگر پرسند آه بستين   
  .ها بسنت چشم از نظر حرام و ناديدني

  .ها دومي بسنت گوش از ناشنيدني
  .ها سّيم بسنت زبان از ناگفتين

  .چهارم بسنت فكر از غري
  .ه از حسد و آينهپنجم بسنت سين

  .ششم بسنت دل از شك و شرك
ــق و از    ــت از آزار خلـ ــسنت دسـ ــتم بـ هفـ

  .ها ناگرفتين
ــرام و    ــة حـ ــق از لقمـ ــسنت حلـ ــشتم بـ هـ

  .ها ناخوردني
  .ها هنم بسنت بند فتوت از زنا و ناآردني
  .ها دهم بسنت پاي از مواضع هتمت و نارفتين
  .يازدهم بسنت خاطر از فكرهاي بيهوده

  .راه خبل و طمعدوازدهم بسنت 
ها آـدام اسـت؟ بگـوي         اگر پرسند آه گشادني   

  .اول گشادن در به روي مهمان
  .دومي گشادن بند سفره براي گرسنگان
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  .سّيم گشادن پيشاني براي مالقات مردمان
ــريان و    ــدار پ ــه دي ــشم ب ــشادن چ ــارم گ چه

  .مريدان
ــتادان و    ــخن اس ــه س ــوش ب ــشادن گ ــنجم گ پ

  .عارفان
  .ضرت سبحانششم گشادن زبان به ذآر ح

  .هفتم گشادن دست به شفقت و احسان
  .هشتم گشادن سينه به حمبت مردمان

  .هنم گشادن دل به عشق اهلي
  .دهم گشادن در فكر به حقايق اشياء آماهي
  .يازدهم گشادن قدم به آارهاي خري و صواب
ــه    ــه نكت ــاطر ب ــشادن خ ــم گ ــاي  دوازده ه

  .اولواااللباب
  .سيزدهم گشادن در اخالق به نيكويي
  .جويي چهاردهم گشادن راه سخاوت و دل

اگر پرسند آه پدر ميان تـو بـه چـه بـست؟             
بگوي اين سخن مغلطه اسـت و مغلطـه در سـخن            

پدر ميـان نبنـدد و پـدر عهـداهللا          . روا نيست 
  .خواند و استاد ميان بندد

اگر پرسند آه استاد ميان تو به چـه بـست؟           
  .بگوي به شّد شاه و تلقني مردان

ميان تو و اسـتاد چـه نـشان         اگر پرسند آه    
است؟ بگوي دو حرف آه زبـان خاصـان گويـد و            
گوش خاصان شنود و آن سر بـر َمـال نگوينـد و             

  .نشنوند
اگر پرسند آه ميان به چند چيز بايد بـست؟          
بگوي به سه چيز آه سه گره اشارت به آن است           

  .سّيم وصيت. دومي بيعت. اول عهد: 
 وصـيت   اگر پرسند آه هريك از عهد و بيعت و        

تعلق به آه دارد؟ بگوي عهد از آن خداسـت و           
بيعت از آن شاه مردان است و وصيت از آن پري           

  .و پدر عهداهللا است
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اگر پرسند آه در ميـان بـسنت چيـست؟ بگـوي            
  .تفوي و پرهيزگاري

اگر پرسند آه حقيقت شّد چيست؟ بگوي افعـال         
  .است نه اقوال

 اگر پرسند آه شرط ميان شاگرد و استاِد شـدّ         
چيست؟ بگـوي آن آـه هـزار و يـك روز خـدمت              
استاد آند و بـي اجـازت او از خـدمت غافـل             

  .نشود
اگر پرسند آه هزار و يك اشارت به چه چيـز           
است؟ بگوي اشارت بدان است آه خداي را هزار         

هر روز آه شـاگرد خـدمت بـه         . و يك نام است   
رسـد تـا      صدق آند از يك نام اهلي فيض بدو مي        

  . هزار و يك نام بيابدهزار و يك روز فيض
اگر پرسند آه مـراد از ميـان بـسنت چيـست؟            

  .بگوي پيش برد
برد چيست؟ بگوي سـه چيـز         اگر پرسند آه پيش   

  .اول سالم، دومي طعام، سّيم آالم: است
اگر پرسند آه اميان شّد چيست؟ بگوي آمنـا و          

  .صدقنا
اگر پرسند آه آيت ميان بسنت مفـردان آـدام          

ما صربك اّال باهللا وال حتـزن       واصرب و   : است؟ بگوي   
عليهم و ال تك يف ضـيق ّممـا ميكـرون اّن اهللا مـع               

  .اّلذين اّتقوا واّلذين هم حمسنون
اگر پرسند آه آيت ميان بـسنت نـازالن آـدام           

و من يتوآل علي اهللا فهو حسبه اّن        : است؟ بگوي 
  .اهللا بالغ امره قد جعل اهللا لكّل شيء قدرا

 چيـست آـه تـا       اگر پرسند آه معين اين نفـس      
يكي نبود دو نگردد و تا دو نبود سه نشايد؟          
بگوي معين اين سخن آن است آه تـا پـري نبـود             
پدر عهداهللا نشايد؛ و تـا پـري و پـدر عهـداهللا             

  .نبود استاد شّد نتوان گرفت
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اگر پرسند آه سه نفس اصل آدام است؟ بگـوي          
آن سه نفس است آه آالن وقيت آه مريد را روان           

ويند و يكي فرض است و يكي سنت        آنند با وي گ   
  .و يكي شرط

اگر پرسند آه هريكي آدام اسـت؟ بگـوي آـه           
فرض آن است آه ظـاهر و بـاطن خـود را پـاك              
دارد؛ و سنت آن است آه حرمـت بـرادران بـه            
جاي آرد؛ و شـرط آن اسـت آـه پـري را قبلـه               

  .داند
گوينـد    اگر پرسند آه پري و مريد سه نفس مـي         

گويـد و پـدر       فـس مـي   و استاد به شاگرد سه ن     
گويد؟ بگـوي مهـه       عهداهللا به فرزند چند نفس مي     

اول آن آه چون به غالب رسـي صـامت          : سه نفس 
باش و چون به نازل رسي ناطق باش و چون بـه            

  .مساوي رسي مشفق باش
اگر پرسند آه معين اين سخنان چيـست؟ بگـوي          

تر   آن آه چون آسي به آسي رسد آه از او غالب          
ي بـه طريـق ادب زنـدگاني        است بايد آه با و    

آند و خاموش باشد تا از وي فايـده گـريد؛ و            
چون به آسي رسد آه از او فروتـر باشـد بـه             
ســخنان حــق گويــا گــردد و بــه خلــق و آــرم 
زندگاني منايد تا بدان آـس فايـده رسـاند و           
چون به آسي رسد آه با او برابر باشد طريـق           

  .شفقت و مرمحت فرو نگذارد
 گـرفنت طريـق از آـه        اگر پرسند آـه بـرادر     

پناه صلي اهللا     مانده است؟ بگوي از حضرت رسالت     
عليه و سلم آه در سـال اول از هجـرت ميـان             

اند سيصد تـن از اهـل مكـه و            نود تن و گفته   
مدينه از مهاجر و انصار عقـد اخـوت بـست و            
فرمود تا هـر دو تـن از ايـشان يكـديگر را             

 گرفتند و حضرت امرياملـؤمنني علـي را         برادر مي 
با هيچ آس برادري نفرمود و حضرت امري بـريون          
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آمد و به حجـرة فاطمـه عليهاالـسالم رفـت و            
فاطمه او را گريان ديـد گفـت يـا          . گريست  مي

گريي؟ حضرت امري گفت يا سـيدة         ابن عم چرا مي   
النــساء پــدرت ميــان هــر دو تــن از اصــحاب 
برادري داد و مرا اليق آن نديد آه بـا هـيچ            

ه نگرمي؟ فاطمـه فرمـود      چگون. آس برادري دهد  
آه پدرم را در آن حكميت بـوده باشـد و ايـن             
صورت استخفاف به تو ناشدني است و ايشان در         

پنـاه حممـدي      اين سخن بودند آه حـضرت رسـالت       
اهللا عليه و آله و سـلم درآمـد و چـون آن               صلي

حال مـشاهده آـرد و آن مقـال اسـتماع منـود             
  يـا علـي واهللا مـا اّدخرتـك االّ          : فرمود آـه    

 به حق خداي آه ترا ذخريه نكـردم اال          . لنفسي
تـو  . الـدنيا واالخـرة     براي خود؛ أنت اخـي يف     

برادر مين در دنيا و در آخرت و فرداي قيامت          
منربي بنهند از براي من در زيـر عـرش و مـن             

جا قرار گريم و بر راست من منربي بنهنـد و             آن
ابراهيم خليل بر وي نشيند و بر چپ من منربي          

جـا نـشيين و منـادي نـدا            و تو بـر آن     بنهند
 . نعـم االب أبـوك ابـراهيم       آند آه اي حممد     مي

و نعـم االخ    نيك پدري است پدر تـو ابـراهيم         
و نيـك بـرادري اسـت       طالـب     اخوك علي بن ابي   

پس به حكم اين نقل معلوم شد       . برادر تو علي  
اهللا عليـه و      آه برادر گرفنت از حضرت رسول صلي      

  .آله مانده
نچه در باب شّد و بيعت بدين فقـري         اين بود آ  

رسيده است و ديگر سخنان نيز هست، اما آنچه         
به صحت پيوسته بود ذآر آردمي و باقي در اين          

  .آتاب نياوردمي و اهللا اعلم
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 باب چهارم
  

  

  

  

ــاير   ــه و س ـــان خرق  بي
هــاي اهــل فقــر و  لبــاس

ـــوشانيدن   ـــوشيدن و پ پ
آن ورسـانيـدن خرقه بـه     

 و شـرايــط آن     مـريـدان
 و ارآـــان آن  و و آداب

ايــن بــاب يــازده فــصل  
  .است
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  فصل اول
  در بيان خرقه

  
بدان آه شـعار درويـشان پوشـيدن مرّقعـه و             

ها از شسنت مقتـداي       خرقه است و لبس چنني لباس     
اهل صفا به پوشيدن خرقه از آونني       . اين خرقه 

جمرد شـوند و از مألوفـات منقطـع گردنـد؛ و            
دان از حق حمجـوب شـوند و از صـالح           مغروران ب 
پس خرقه بعـضي را عطـا باشـد و          . باز مانند 

  .بعضي را ِغطا بود
اگر پرسند آه خرقه چه معـين دارد؟ بگـوي از           
روي لغت خرقه پاره را گويند از جامـه و از           

اي را گوينـد آـه اهـل فقـر            راه اصطالح جامه  
پوشند و سـوراخ داشـته باشـد و چـون اآثـر             

 آهنه و سوراخ شـده باشـد آن         هاي ايشان   جامه
  .را خرقه گويند

انـد؟     اگر پرسند آه خرقـه را از چـه گرفتـه          
پـس  . بگوي از خرق، و خرق پاره آـردن باشـد         

صاحب خرقه بايد آه رشتة تعلق از مجيع عاليـق          
پاره آند و لباس نام و ناموس و زينت عاليـق           
پاره آند و لبـاس نـام و نـاموس و زينـت و              

زد تـا او را پوشـيدن       رعنايي را منخـرق سـا     
اند اين نـام را از َخـرق          و گفته . خرقه زيبد 

اند و آن بيابان فراخ و مهوار است يعين           گرفته
هنايت عـشق سـلوك       صاحب اين جامه در بادية بي     

منايد و بيابان جماهدت را بـه قـدم رياضـت             مي
اند و آن     برد؛ و گويند از ِخرق گرفته       سر مي   به
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 سخن آن است آـه      معين. مرد بزرگوار سخي باشد   
چون آسي خرقه پوشد بايد آه خود را بزرگوار         

يعين به شومي طمع خود را خوار نـسازد         . دارد
و سخاوت شعار خود دارد؛ و بعضي گويند ايـن          

اند و آن سوراخ نرمـة        اسم را از خرقه گرفته    
پس صاحب خرقه   . گوش است آه حلقه در وي آنند      

رچـه  يعـين ه  . بايد آه حلقه بگوش مردان باشد     
فرمايند به مسع دل بشنود؛ و گويند اين اسـم          

اند و آن روزنـي باشـد در          را از خرقه گرفته   
خانه، و مقصود سخن آن اسـت آـه از بوسـتان            
غيب در خانة دل بايد آه روزني آرده باشد و          
پيوسته ديده بر آن روزن هناده تا نسيمي آـه          
از آن گلــشن برســد آن را بــه شــامة روح    

 سّر اين حديث آـار آـرده        استشمام آند تا به   
اّن لرّبكم يف اّيام دهرآم نفحات اال       : باشد آه   

  .فتعرضوا هلا
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  فصل دوم
  در بيان خرقه پوشيدن

  
اگر پرسند خرقه پوشيدن از آه مانـده اسـت          
و اول آسي آه خرقه پوشيد آه بود؟ بدان آـه           
در معين، اول آسي آه لباس پوشـيد روح حـضرت           

الت صلي اهللا عليه و آله بود آـه او را در            رس
عامل ارواح لباس نور پوشانيدند و آدم هنـوز         

: فرمايـد     گرفتار آب و گل بود، چنانچـه مـي        
  : شعر.آنت نبّيًا و آدم منجدل يف طينته

در عامل     آن دم آه ميان آب و گل بود آدم
  جان و دل پيمرب او بود

 البسه اهللا لبـاس العلـي فلـم يطـل عنـه و مل             
  .يقصر

اّما در ظاهر اول آسي آه خرقـه پوشـيد آدم             
السالم بود چنانچه قبل از اين گذشت آـه           عليه

برگ درختان هبشت در خود پيچيد و جربئيـل بـه           
تاك انگـور ميـان او بـست و چـون توبـة او              

ها آه با خود داشت خشك        مقبول شده بود و برگ    
شده بـود خـداي تعـايل بـراي او جامـة صـوف              

اند جربئيل    شت تا درپوشيد و گفته    فرستاد از هب  
را فرمان شد تا از پشم گوسـفندي آـه فـداي            
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خواست آـرد قـدري پـشم بيـاورد و             امساعيل مي 
  حوا
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را تعليم آرد تا برشت و آدم را درآموخت تا          
انـد    ببافت و از آن جامه ساخت؛ و بعضي گفته        

آن پشم را مند ساخت و بعـد از ايـن ذآـر آن              
اند خرقه پوشيدن از      فتهخواهد آمد؛ و بعضي گ    

حضرت رسالت صلي اهللا عليه و آلـه مانـده هـم            
اّمـا در معـين ذآـر آن        . درصورت و هم در معين    

ــور در روح وي    ــاس نـ ــه اول لبـ ــردمي آـ آـ
انـد    اما درصـورت دو قـول گفتـه       . پوشانيدند

ــه وي  : ــراج ب ــب مع ــه در ش ــه خرق ــي آن آ يك
چنـان بـود آـه خـداي تعـايل            پوشانيدند و آن  

فرمان داد آه از پشم آبش امساعيـل        جربئيل را   
يا پشم شرت صاحل آه در هبشت است خرقه و تاج و            
پاهلنگي بسازد و چون سـاخته شـود در خزانـة            

جربئيل فرمان بـه جـاي آورد و آن         . غيب بنهد 
سه وصله ترتيب آرده در خزانة غيب هنـاد تـا           
چون موسي به ظهور آمد و بـر آـوه طـور بـا              

جربئيل به فرمان ملك    خداي تعايل مناجات آرد،     
تعايل آن تاج را بر سر وي هناد؛ و چـون خـضر             
آهنگ ظلمات آرد،  از حضرت عـّزت بـه جربئيـل            
خطاب آمد تا آن پاهلنگ را بر ميان خضر بـست           
و آن حضرت به برآت آن به سرچشمة  آب حيـات            

اما آن خرقه مانـده بـود تـا در شـب            . رسيد
ن پوشـانيدند و آ   ) ع(معراج به حضرت مـصطفي      

خلعت فقر بود و رسول در آن شـب بـه عنايـت             
اما اين قول به صحت رسيده و       . خاص خمصوص گشت  

بر اين وجه در آثار آمده است آه در آن شـب            
يكـي سـفيد و     : چهار جامه بر وي عرض آردنـد      

آن حـضرت   . يكي سبز و يكي سياه و يكـي سـرخ         
سفيد و سبز را قبول منودند و به سياه و سرخ           

 قول دومي آن است آه حبيـب        اما. ميل ننمودند 
بن طاهر روايت آـرده اسـت آـه روزي جربئيـل            
بيامد و خرقة  فقر پيش حضرت رسـالت آورد و           
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گفت يا حممد، اين خلعت خاص است آه  حق تعايل           
به تو فرستاده است و بر گريبان خرقه نوشته         

يا عزيز يـا سـّتار و بـر         : بود به قلم قدرت   
يا لطيف يا   : دست راست خرقه نوشته شده بود       

يـا  : عليم و بر دست چپ خرقه نوشته شده بود        
يا : قوي يا رّزاق و در ميان خرقه نوشته بود        

صبور يا شكور يا آرمي و بر دامـن او نوشـته            
بود يا واحد يا احد يا صمد يا فرد و هريـك            

ها اشـارت بـه سـّري از اسـرار            از اين آتابت  
اهللا عليه و آله و سلم        پس حضرت رسول صلي   . است

اند ده روز     سه روز آن خرقه را پوشيد و گفته       
بعد از آن جربئيل    . و به روايت ديگر چهل روز     

آمد و گفت اين خرقه را به آسي روان آن آـه            
پس ياران را مجع آرد و گفت       . شايستة آن باشد  

جربئيل فرمان آورده آه خرقه را به آسي دهـم          
و حواله سازم آه شرط خرقه به جاي آورد بـه           

هرآـه جـواب    . آنم  ن از مشا سؤال مي    اآنو. فعل
پس فرمود  . به صواب گويد خرقه از آن او است       

آه هرآه از مشا خرقه قبول آند چـه آـار بـه             
جاي آورد؟ يكي گفت اگر من قبول آنم در صدق          

ديگري گفت من عـدل و انـصاف        . و اخالص بكوشم  
يكي گفت من صـفت حلـم و حيـا زيـادت            . ورزم
ديگري . تر خوامن   ديگري گفت من قرآن بيش    . آنم

ديگـري گفـت مـن      . تر گـزارم    گفت من مناز بيش   
ديگري گفـت مـن روز روزه       . عزلت اختيار آنم  

مهچـنني  . ديگري گفت من شب خواب نكـنم      . نگشامي
هريك از اصحاب سخين گفتند و حضرت رسالت صلي         

نگريست و جربئيـل      اهللا عليه و آله به جربئيل مي      
قه نيست تـا    گفت يا رسول اهللا اينها شرط خر        مي

رسول گفت يـا علـي      . نوبت به شاه واليت رسيد    
اگر خرقه به تو دهم چه آين؟ گفت يا رسول اهللا           
من سرتپوشي آنم و ديده را بـه آـرم ناديـده            
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جربئيـل  . انگارم و در خرقه آسي را نيـازارم       
پس رسول  . گفت يا رسول اهللا شرط خرقه اين است       

  .خرقه را به علي حواله آرد
 خرقه را برداشت و پيش حضرت پس جربئيل آن  

رسول آورد و خواجه صلي اهللا عليه و آله دست 
مبارك بر آن هناد و آن را در گردن شاه 

مهه ياران تكبري اولياء افكند و تكبري گفت و 
گفتند و نقل صحيح است آه حضرت رسول صلي 

خود به امري پوشانيد در اهللا عليه دّراعة  
 امري آن را وقت زفاف فاطمه عليهاالسالم و

داشت و از حضرت امري به شاه  ميبه يادگار
شهيدان رسيد و در روز حرب آربال آن را 

  .پوشيده بود و اهللا اعلم
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  فصل سّيم
  در شرايط خرقه پوشيدن

  

اگر پرسند آه چه فايده است در آن آه هر   
مريدي را خرقه پوشانند؟ بگوي سه فايدة  

اول آن آه چون ظاهر مريد به : ت آّلي هس
آسوت شيخ آراسته شد هر آينه اين معين باعث 
آن شود آه باطنش نيز به لباس تقوي آه 
: عبارت از صفات آاملة  او است زينت يابد

 دومي آن .قال اهللا تعايل و لباس الّتقوي ذلك خري
آه برآت دست مبارك شيخ به وجود مريد رسد 

اآسري نظر آن تا باشد آه مس وجودش به 
بزرگوار زّر متام عيار گردد چه بي آن نظر 

  :مثنوي . اند شود چنانچه گفته آاري ميسر مني
قطره بـه حبر آيـد و گوهـر شود              مس چو 

 به اآسري رسد زر شود

هرآـه ز معين خربي يـافته  است             
  نظري يـافته است از دل صاحب

فاست            چون به هر نظري آز سِر صدق و ص
 حقيقت نگري آيمياست

سّيم آنكه خرقه سبب مواصلت شود ميـان شـيخ            
و مريد و رابطـة  اتـصال بـاقي و حمبـت دامي              

  .گردد
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اگر پرسند آه پري، مريد را آي خرقه توانـد            
پوشانيد؟ بگوي وقيت آـه مريـد قـدم در عـامل            

 و  ارادت هند و نقد قلب را به نقش سّكه امانت         
توبـوا ايل اهللا     در دارالّضرب  »وا ايل رّبكم  انيب«

مزّين سازد مرشد آامل خرقة  فقر بدو پوشاند         
  .و آن را به رنگ خود برآورد

اگر پرسند آه غـرض آلـي از خرقـه پوشـيدن              
چيست؟ بگوي غرض آّلي و مقصود اصـلي آن اسـت           

پس بايد آه فعـل     . آه خرقه جامة آشنايي است    
را زود از   بيگانگان نكند و اگر بكنـد خـود         

  :شعر . آشنايي فقر بيگانه آند
اال اي مرّقع بپوشيده چست                     

  نه  درست قـدم در ره فقر  مي
در آزار هيچ آفريده مكوش                     آه آزار بد 

 پوش باشد از خرقه

خوي                    بـه  ريز بيگانه قباپوِش خون
 ويپوشاِن آزار جـ از خرقه

اگر پرسند آـه آداب خرقـه پوشـانيدن چنـد             
اول خرقه را در مريد قابل      : است؟ بگوي چهار  

دومي شرايط پوشـيدن آن بـه مريـد         . پوشانيدن
چهـارم  . سّيم تكبري و هتليل فرستادن    . رسانيدن

  .پريان گذشته و صاحباِن آسوت را ياد آردن
اگر پرسند آه ارآان خرقـه پوشـانيدن چنـد            

اول آن آه خود عامل بود بـه        : است؟ بگوي دو    
آداب شريعت و طريقت و حقيقـت تـا مريـد را            

. اي پيش آيد حل آن توانـد آـرد          هرگاه واقعه 
دومي آن آه بايد آه از دست پري خرقه پوشـيده           

  .باشد تا ديگري را تواند پوشانيد
اگر پرسند آه شرايط خرقـه پوشـانيدن چنـد            

اول خرقـة پـاك و پـاآيزه        : است؟ بگـوي سـه    
سـّيم  . دومي از وجه حالل ترتيب فرمـودن      . ساخنت

  .از طريق بدعت و حمّرمات شرعي دور داشنت
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اگر پرسند آه مستحبات خرقه پوشانيدن چنـد          
اول در نظر بعـِض عزيـزان       : است؟ بگوي چهار    

دومي نظـر صـفاي مجـع       . آسوت به مريد رسانيدن   
. سّيم دست به گريبـان خرقـه رسـانيدن        . آردن

  .دادن و بگردانيدنچهارم خرقه را چرخي 
اگر پرسند آـه شـرايط خرقـه پوشـيدن چنـد              

اول آن آه خرقه را سرت عورت       : است؟ بگوي سه    
دومي حرمـت   . ظاهر و پردة  عيوب باطن دانـسنت       

آن آسوت آه از دست مردان رسـيده بـه واجـيب            
پوشـي    سّيم هرچه از شرايط خرقـه     . رعايت آردن 

  .به وي رسانيده باشند به جاي آوردن
پرسند آـه ارآـان خرقـه پوشـيدن چنـد           اگر    

اول آن را آه عالمـت فقـر و         : است؟ بگوي سه    
دومي خرقه را دام گدايي     . آشنايي فقرا دانسنت  

سـّيم دعـوي را     . و هبانة  حرمت ريايي ناساخنت     
به معين رسانيدن؛ يعين خرقه پوشيدن بـه رنـگ          
مشايخ برآمدن است و اين دعوي است، اگر معين         

خصم وي باشند روز قيامت و      نباشد مجلة مشايخ    
اگر معين به جاي آرد مجله شـفيع وي گردنـد و            

  .اگر قليب آند خرقه خود داد از او بستاند
. اگر پرسند آه آداب خرقه پوشيدن چند اسـت          

دومي . اول آن آه با طهارت باشد     : بگوي چهار   
سـّيم آن   . آن آه چون خرقه بپوشد چرخي بزنـد       

ر موضـعي پـاك     آه هرگاه بريون آند به حرمت د      
چهارم اگر آهنـه شـود از بـراي تـّربك           . بنهد

وصله بر او دوزد و نگـذارد آـه يـك بـارگي             
  .فايده گردد بي
اگر پرسند آه چون خرقه بپوشـند چـرخ چـرا             

بايد زد و چه معين دارد؟ بگوي روايت است آه          
چون شاه واليـت خرقـه از دسـت مبـارك حـضرت             

 زد و   مصطفي صلي اهللا عليه و آله پوشيد چرخـي        
معنيش آن بود آه هر آه خرقه پوشد بايد آـه           
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گرد دايرة وجود خود بگـردد و نقطـة  مرآـز            
اصل را پيدا آند تا خود را بشناسد آه چـون           

بـرد، چنـان      خود را بشناسد خداي تعايل را ره      
و معين  اعرفكم بنفسه اعرفكم برّبه     آه فرموده   

ديگر آن است آه پاي از دايـره بـريون ننهـد            
د در اين خرقـه بـال و جفـا خواهـد            يعين هرچن 

قدم   رسيد مهچنان در دايرة تسليم و رضا ثابت         
بيـت  . خواهم بود و از سرگراني خنواهم ترسيد      

:  
آرد                   دل چو پرگار به هر سو َدَوراني مي

  پابرجا بود و اندر آن دايره سرگشتة
  :بيت . اند و جاي ديگر گفته
اآي نيست            هرآه اش ب مهچو پرگار ز سرگشتگي

 قدم است عشق تو ثابتة در داير
اگر پرسـند آـه اميـان خرقـه چيـست؟ بگـوي               

  .سّتاري
اگر پرسـند آـه اسـالم خرقـه چيـست؟ بگـوي               

  .آاري ترس
اگر پرسند آـه احـسان خرقـه چيـست؟ بگـوي              

  .رستگاري
اگر پرسند آـه شـريعت خرقـه چيـست؟ بگـوي              

  .پرهيزگاري
خرقـه چيـست؟ بگـوي      اگر پرسند آـه طريقـت         

  .داري امانت
اگر پرسند آه حقيقت خرقه چيـست؟ بگـوي از            

  .غري بيگانه بودن
اگر پرسند آه دين خرقـه چيـست؟ بگـوي بـا              

  .آشنايان يگانه بودن
اگر پرسند آه سّر خرقه چيـست؟ بگـوي ارادت            

  .متام
اگر پرسند آه جان خرقه چيـست؟ بگـوي حمبـت             

  .بر دوام
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رقه چيست؟ بگوي تـرك     اگر پرسند آه فضيلت خ      
    .هوا
اگر پرسند آه زينت خرقه چيست؟ بگوي قبـول           
  .بال
اگر پرسند آه فرض خرقه چيست؟ بگـوي صـحبت            

  .پريان
اگر پرسند آه سنت خرقه چيست؟ بگـوي خـدمت            

  .مردان
اگرپرسند آه آليد خرقه چيست؟  بگوي تكـبري           

  .و هتليل
اگر پرسند آه آلمة  خرقه چيست؟ بگوي ذآـر            

  .دامي
اگر پرسند آه گريبـان خرقـه چيـست؟ بگـوي             

  .راز نگاه داشنت
اگر پرسند آه آستني خرقه چيست؟ بگـوي دسـت            

  .از دنيا آوتاه آردن است
اگر پرسند آه دامن خرقـه چيـست؟ بگـوي از             

  .سر گناه خصم درگذشنت
اگر پرسند آه بريون خرقه چيست؟ بگـوي نـور            

  .و سرور
بگوي صـرب و    اگر پرسند آه درون خرقه چيست؟         
  .سرت
اگر پرسند آه خورش خرقه چيـست؟ بگـوي بـه             

  .ظاهر خبيه و به باطن خشم
اگر پرسند آه پوشش خرقه چيست؟  بگـوي بـه             

  .صورت مفتول و به معين ترك فضول
اگر پرسند آه تن خرقه چيست؟ بگـوي زهـد و             

  .ورع و وفا
اگر پرسند آه دل خرقه چيست؟ بگـوي شـكر و             

  .صدق و صفا
سند آه آمسان خرقه چيست؟ بگـوي دسـت         اگر پر   
  .پري
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اگر پرسند آه زمني خرقـه چيـست؟ بگـوي تـن              
  .فقري
اگــر پرســند آــه نقــد خرقــه چيــست؟ ادب و   

  .حرمت
اگــر پرســند آــه نــام خرقــه چيــست؟ بگــوي   

  .حبراحليا
اگــر پرســند آــه آــام خرقــه چيــست؟ بگــوي   

  .خشنودي حضرت خدا
اگر پرسند آه اصل خرقـه چيـست؟ بگـوي بـد              
  .اديده آردنن
  .اگر پرسند آه غسل خرقه چيست؟ بگوي ترك  
  .اگر پرسند آه مناز خرقه چيست؟ بگوي پاآي  
اگر پرسند آه ميني خرقه چيست؟ بگوي توآـل و             

  .يقني
اگر پرسند آه يسار خرقه چيست؟ بگوي ثبـات           

  .و متكني
اگر پرسند آهقبلة خرقـه چيـست؟ بگـوي پـري             

  .آامل
ه چيست؟ بگـوي ديـن      اگر پرسند آه آمال خرق      

  .درست و عقيدة پاك
اگر پرسند آه احكام خرقه چند اسـت؟ بگـوي            

اول توبه، دومي سخا، سّيم قناعت، چهارم       : شش  
رضا، پنجم رياضت، ششم اعتدال ميـان خـوف و          

  .رجا
پوشي آه نداند در آـار        ها هر خرقه    اين سؤال   

  .خود نامتام است
 اگر پرسند آه چهار برج خرقـه آـدام اسـت؟            

بگوي اول رضا، دومي، فنا، سّيم صـفا، چهـارم          
  .وفا
اگر پرسند آه هر برج در آدام جانـب اسـت؟             

بگوي برج رضا در جانب مشرق است و آن اشارت          
به ظهور نور شريعت و نبوت باشد؛ و برج فنا          
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در طرف مغرب است و آن عبارت از سـّر جفـا و             
يا رموز واليت و حقيقت باشد؛ و برج صـفا در           

ل است و آن نشانة اسرار معرفت باشد؛        طرف مشا 
و برج وفـا از سـوي جنـوب اسـت و آن عالمـت               

  .انوار فتوت باشد
اگر پرسند آه بر هر برج چه نوشـته؟ بگـوي             

اهللا عنه بيان آـرده       حضرت امام جعفر صادق رضي    
آه بر هر برج  آييت از آالم رباني ِسـمت ثبـت             
يافته آه هر درويش آه اين چهار آيت ندانـد          

 :آيـت اول    . اي رسـاند    را نرسد آه وصـله    او  
 اين آيت تعلق بـه      رضي اهللا عنهم و رضوا عنه       

برج رضا دارد و هرآه خرقه پوشد بايد آه در          
مرتبة  رضا و تسليم ثابت باشد تا هرچه بدو          

  :بيت . رسد ننالد
تا بازرهي ز عامل    از جام رضا بادة حتقيق بنوش

   فروش عشوه
 ايـن   .  اّنهم ميتـون   اّنك ميت و  : آيت دوّيم     

پوش بايـد     آيت تعلق به برج فنا دارد و خرقه       
آه قطرة هسيت جمازي خود را به دريـاي حقيقـي           
وجود رسانيده باشد تا از خـود فـاني و بـه            

  :   بيت . دوست باقي گردد
قـطرة هسـِيت مـجـازي مـن                     بـه 

 حميـط حقيقـتش پيـوست
دوا فينـا لنهـديّنهم     واّلذين جاهـ  : آيت سّيم   

هرآـه لبـاس    .  اين آيت برج صفا اسـت      .سبلنا
فقر پوشد تا به صيقل جماهـدت زنـگ تعلـق از            
آينة  دل او زودوده نشود صفاي ظاهر و باطن          

  : اند  او را حاصل نشود، چنانچه گفته
  بيت

آن نور آه اصلي       تا زنگ هوا زآينة دل نُزدايي
 است در او رو ننمايد

 اوفـوا بعهـد اهللا اذا عاهـدمت       و  :آيت چهارم     
هرآه خرقـه   . اين آيت تعلق به برج وفا دارد      
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آـاري    پوشد تا در مرتبـة  وفـاداري و راسـت          
قدم نباشد به سـرمنزل مقـصود         مستقيم و ثابت  

  :بيت . نرسد
ز آدميي به آه وفا      سگ آه وفاي به ريا نيستش

 نيستش
در مهه آفاق         هرآه در آفاق وفا آار است
 ستوفادار او

اگر پرسند آه حـروف خرقـه چـه معـين دارد؟            
بگوي خرقه چهار حرف است و هر حريف سه معـين           

خــا داللــت . دارد آــه جممــوع دوازده باشــد
يعـين صـاحب خرقـه      . آند بر خوف و خـشيّيت       مي

معـين ديگـر داللـت      .  ترس باشـد    بايد آه خدا  
پـوش بايـد آـه        آند بر خريخواهي يعين خرقه      مي
معـين ديگـر داللـت      . دخواه مهه خلـق باشـ       نيك
آند بر خرابـي ظـاهر يعـين صـاحب  خرقـه               مي

بايد آه به زينـت ظـاهر مـشغول نـشود آـه             
صورت را  خراب سازد تا عـامل معـين آبـادان            

  گردد آه پادشاهان گنج در ويرانـه
  :بيت . پنهان آنند

آاشـفي  چندين مـكن افغـان ز ويـراني  دل          
 آند يـران مـيتـاِز عشـق و عالـمي را ُترك
هاي مشتاقان چه باك         آند دل گر چه ويران مي

 آند گنج ُحسن خود در اين ويرانه پنهان مي
آنـد بـر رضـا        اما راي خرقه، اول داللت مـي        

بايـد آـه عنـان        پوش اهل تسليم مـي      يعين خرقه 
ارادت جمــازي خــود بــه قبــضة  قــدرت حقيقــي 
بازدهد تا دوست هرچـه خواهـد آنـد و او دم            

  :بيت . ون و چرا نزندچ
در دست ما چو نيست عنان ارادتي                    

  آند بگذاشتيم تا  آرم او چه مي
آند بر راحت خلق طلبيدن، يعين  و معين دومي  داللت مي  

پوش بايد آه خود را طفيل خلق آند و رنج خود  خرقه
بر راحت ايشان بگزيند تا از فقر نصييب متام داشته 

  .دباش
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سّيم داللت است بر رفق و رأفت يعين هرآـه در             
آس مهربان بايد و بـه        آسوت فقر درآيد بر مهه    

  :بيت . خويي بايد آه دل خلق بربايد خوش

خوبي مردم نه نكورويي است                             
  نيكويي استيةخوي نكو ما

اما قاف خرقه اول داللت آند بـر قهـر نفـس              
 خرقه بايد آه نفس اّماره را بر سر         يعين صاحب 

چهارسوي غريت به تيغ قهر سربردارد تا سردار        
  .مملكت فقر گردد

پوش بايـد     دوّيم داللت آند بر قرب، يعين خرقه        
آه از باطل دوري جسته و به حق و با اهل حق            

  .تقرب جويد تا از مجلة  مقربان گردد

سّيم داللت دارد بر قبول، يعين هـر آـه بـدين              
هـا طلبـد، بـر        اس درآيد بايد آـه قبـول دل       لب

. قبول قلوب بايد مقبل و مقبول دو جهان گـردد         
  :مصراع 

  .حال مقبلي آه قبول ديل شود خوش
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اما هاي خرقه آه در اصل تا است و در وقف   
. شود، دليل هدايت و هوان و هرب است ها مي

يعين صاحب خرقه بايد آه از خود بگريزد و 
و طلب راه راست آند؛ و دنيا را خوار سازد 

گويي دليل توفيق و تصديق و حتقيق » تا«اگر 
پوش به مدد نور توفيق محايت  يعين خرقه. است

  :نظم . رسد سّر تصديق به مرتبة حتقيق مي
گـر نبـاشد عنايت  توفيق          آي توان يافت 

 دولت تصديق
ور ز تصديق پرتوي نرسد          دل نگـردد 

  يقمنـّور از حتقـ
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  فصل چهارم
  هاي خرقه در بيان رنگ
  

بدان آه الوان خرقه خمتلف است و هـر رنگـي             
هـا آـه      اشارت بـه حـاليت اسـت و اغلـب رنـگ           

درويشان پوشند در اين زمان، سـياه باشـد و          
سفيد و سبز و آبود و خودرنگ و مانند آن؛ و           

  .اي است هر رنگي از آن طايفه
رسند آه لون سفيد از آن آدام طايفـه         اگر پ   

است؟ بگوي رنگ سفيد رنـگ روز اسـت و از آن            
مجاعيت است آه دل ايشان روشـن باشـد و سـينة             
ايشان از آدورات صـفات ذميمـه صـايف بـود و            
نامة اعمال ايشان از رقم گناه سفيد و پـاك          

اّن ُاّمـيت الغـّر     : گشته و روي ايشان از عالمت       
 تابان شـده و حـضرت       لوضوءاحملّجلون من آثار ا   

البـسوا  :  رسالت صلي اهللا عليه و آله فرمود        
يعين بپوشيد  . ثياب البيض فاّنها اطهر و أطيب     

تر، و    تر است و خوش بوي      لباس سفيد آه آن پاك    
هرآه اين جامه بپوشد بايد آه چون صبح صادق         

امـا  . بود و چون روز مهه آـس را روشـين خبـشد           
شـيدن جامـة سـفيد      گويند پو   بعضي از فقرا مي   
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سنت است اما وقت وقت به شسنت حاجـت افتـد و            
  .مشغويل گردد آن سبب دل

اگر پرسند آه لون سبز از آن آيـست؟ بگـوي             
ــت و از آن    ــبزه و آب اس ــگ س ــبز رن ــگ س رن

دالن است و اين رنگ را حـضرت          مهتان و زنده    عايل
رسالت صلي اهللا عليه و آله بـسيار پوشـيدي و           

چـه در رسـالة سـريجاني       بغايت پسنديدي، چنان  
ــه  ــت آ ــول اهللا  آورده اس ــوان ايل رس ــب االل اح

و هرآه اين رنگ جامه پوشد بايد آـه         اخلضرة؛  
چون سبزه خنـدان و خـرم باشـد و ماننـد آب             

  .پذير باشد خبش و دل حياب
اگر پرسند آه لون سياه از آن آـدام گـروه             

اند؟ بگوي رنگ سياه رنگ شب است و رنـگ            آرده
ز آن مردمي است آه دل ايشان       مردمك ديده و ا   

خزينة اسرار باشد و حال خود را از مهـه آـس            
دارند و در پردة  اوليائي حتت قبـايي           خمفي مي 

گذرانند؛ و حضرت رسـالت       به ياد حمبوب ازل مي    
صلي اهللا عليه و آله روز فتح مكه عمامة سياه          
بر سر بـسته بودنـد و بـا آن عمامـه خطبـه              

ه پوشد بايد آـه     هرآه اين رنگ جام   . خواندند
هاي مردم خمفي سـازد       چون شب سرتپوش بود و عيب     

و ماننــد مــردم ديــده مهــه آــس را ببينــد و 
  :بيت . اند بيين نكند چنان آه گفته خود

ديدن مهه آس      از مردمك ديده ببايد آموخت
  را  و نديدن خود را

اگر پرسند آه رنگ آبود آه را زيبد؟ بگـوي            
آسي را زيبـد آـه      رنگ آبود رنگ آمسان است و       

در حال خود ترقي آرده باشد، و روي به بـاال           
هناده و آمسان آه مقر مالئكه است به رنگ آبود          

تر بودي بدان     اگر رنگي از اين شريف    . منايد  مي
انــد ايــن رنــگ جامــة   رنــگ منــودي؛ و گفتــه

زده   زدگان است آه طالبند و طالب مـصيبت         مصيب
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هرآه . تبود خاصه در طليب آه آن را هنايت نيس        
اين رنگ جامـه پوشـد بايـد آـه چـون آمسـان              

آس سايه افكند     مهت بود و بر مهه      قدر و بلند    عايل
  .و روز و شب از حرآت طلب نياسايد

اگر پرسند آه خود رنگ از آن آيـست؟ بگـوي             
هنـاد و     اين رنگ خاك است و از آن مردم نيكـو         

هرآه اين رنـگ جامـه پوشـد        . خاآي و متواضع  
ل بـر وي غالـب باشـد بـه          بايد آه صـفت حتمـ     

بـاك    اي آه اگر چون خاك لگدآوب هر بـي          مثابه
گردد ننالد و به عوض خار جفا ُگل مهر و وفا           
از بوستان صدق و صفا بروياند و غري از ايـن           

هاي ديگر آه باشد هريكي را توجيه مناسب          رنگ
  .توان گفت

گوينـد مـا      پوشان مي   اگر پرسند آه مجعي سياه      
امي آه نفس را بـه        اه آرده به جهت آن جامه سي    
امي و در مـامت او نشـسته و           تيغ جماهـدت آـشته    

زدگان سياه باشد، اين سخن چگونـه         جامة  مامت  
است؟ بگوي اين سخن اصلي ندارد براي آن آـه          

انـد مـسلمان      نفس را آه به تيغ جماهدت آـشته       
بوده يا آافر؟ اگـر مـسلمان بـوده آـشنت آن            

 او داشـنت    جايز نيست و اگر آافر بـوده مـامت        
  .روا نه

اما طايفة ديگر آه در اطوار انـوار سـبعه            
نور سياه بر ايشان متجلي شـود بـه رنـگ آن            

زييد و حال ايشان      پوشند ايشان را مي     جامه مي 
  .حايل ديگر است
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  فصل پنجم
در بيان آن آه خرقة اهل فقر از چه جنس 

  بايد از اجناس ملبوسات؟ مي
  
شــايد اال   خرقــه را مــي  جامهبدان آه مهه   

ابريشم آه بر مردان حرام است؛ و درويـش را          
  .پشم پوشيدن اويل است و پنبه متوسط است

اگر پرسند آه چرا پشمينه اويل اسـت؟ بگـوي            
براي آن آه لباس مالئكه و پيغمربان اآثر پشم         
بوده چنانچه در رسالة سريجاني وارد است بـه         

ل شنيدم صـلي    روايت ابن عباس آه گفت از رسو      
اهللا عليه و آله آه گفت شيب جربئيل به من فرود           
آمد و پيش من بنشست و من دسـت بـر پـشت وي              

گفتم يا جربئيـل    . ماليدم موي به دست من آمد     
اهللا   گفتم سـبحان  . اين موي چيست؟ گفت پشم است     
يا حمّمـد و اهللا     : مالئكه پشم پوشند؟ جربئيل گفت    

 به خداي آـه     اي حممد . لباس محلة العرش الّصوف   
لباس حامالن عرش پشم اسـت؛ و در آتـاب انـس            
الصوفيه آورده است از ابن مسعود آـه حـضرت          

  رسالت 
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صلي اهللا عليه فرمود آه موسي آليم بـا خـداي           
اي از پشم پوشيده بود و        تعايل سخن گفت و جّبه    

گليمي بر آن افكنده؛ و ديگـر آن آـه حـضرت            
ه رســول صــلي اهللا عليــه و آلــه اآثــر پــشمين

علـيكم  : پوشيدندي و از ايشان مروي است آـه       
. بلباس الّصوف جتدون حـالوة االميـان يف قلـوبكم         

يعين بر مشا باد به پوشيدن جامة  پشمينه تـا           
  .هاي خود دريابيد حالوت اميان را در دل

اگر پرسند آه پنبه چرا متوسط اسـت؟ بگـوي            
براي آن آه زينت او به مثابة  آتـان و خـّز             

ارت پشمينه باالتر است و حـضرت       نيست و از حق   
پوشيدند و اگر آـسي       رسالت پرياهن از پنبه مي    

هم جامة پشم و هم جامة پنبـه بـاهم بپوشـد            
  .روا باشد بلكه سنت بود

ها چند اسـت؟ بگـوي        اگر پرسند آه اصل خرقه      
اول پشم، دومي پنبه، سّيم پالس، چهارم       : چهار  

و هاي صوفيان     پوست؛ و ما در فصل آينده لباس      
اهل طريق را ذآر خواهيم آرد و ذآـر پـالس و            
مرّقع و ژنده و پوست، هريك در حملي آـه اليـق            

  .بود ايراد خواهيم آرد
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  فصل ششم

ها آه در اين روزگار صوفيان و  در بيان لباس
  پوشند داران مي فتوت

  

هزار خبيـه   : و آن در غالب چهارده نوع است          
دار و    ك و يلـك و علـم      و چهار چـاك و دو چـا       

دار و فراويز برآورده و آستني شكافته و          آرسي
شوشه و قـامسي و قريـشي و سـليم و مفتـويل و              

  .آپنك و هريك از آِن مجاعيت است

اگر پرسند آه خرقة هزار خبيـه آـدام اسـت؟             
دوزنـد و     اي است آه پاره بر وي مني        بگوي وصله 

  .زنند خبيه مي

ه مانـده؟   اگر پرسند آـه ايـن خرقـه از آـ            
بگوي از حضرت شاه مردان علي آّرم اهللا وجهه و          
سّر اين سخن آن است آـه چـون رسـول صـلي اهللا              
عليه و آله در وقت سفر آخرت سر مبارك شـاه           
. را در زير جامه آشيد و زمان دير سخن گفـت          

  بعد از آن آه  
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امري سر بريون آورد، عرق بر پيشاني وي نشسته         
 آردنـد آـه رسـول       بعضي از حمرمان سؤال   . بود

ــت؟    ــه گف ــو چ ــا ت ــه ب ــه و آل ــلي اهللا علي ص
عّلمـين  امرياملؤمنني علي آّرم اهللا وجهه فرمود آه        

رسول اهللا صّلي اهللا عليه و آله و سّلم الف بـاب            
يعين رسـول صـلي اهللا عليـه و آلـه           . من العلم 

هزار باب از علم بر مـن آموخـت آـه از هـر              
س پـ . بابي هزار باب ديگر بر من منكـشف شـد         

چون حضرت صلي اهللا عليه و آله در پرده رفت و           
امري از تعزيت ايـشان بپرداخـت و در زاويـة           
خود به عزلت مشغول گشت و يك بـار ديگـر آن            
هزار باب علم را بر خاطر گذرانيد و به هـر           
باب علم يك خبيه بر روي دّراعة سفيد آـه هـم            
از حضرت بديشان رسيده بود آـشيد تـا هـزار           

  .پوشيد وقت مناز آن را ميخبيه شد، و در 

اگر پرسند آه وصله آـه را زيبـد پوشـيدن؟           
بگوي آسي را آـه هـزار شـربت زهـر در عـامل              

هاي نفس و هـوا را        رياضت چشيده باشد و شكاف    
به سوزن ناآامي بر دوخته و اگر در راه فقر          

گذار بر دل وي      دار و ناوك سينه     هزار خنجر آب  
وصـله حـق    اند اين     زنند روي برنتابد و گفته    

آسي است آه از هزار اسم اهلي خربدار باشـد و           
  .به جلوة جتلي هر امسي دانا و بينا گشته

اگر پرسند آه جامة چهار چـاك از آن آيـست           
و آه را زيبد؟ بگوي اين جامه حق آـسي اسـت            
آه چهار رآن وجود خود را دانسته باشد و از          
آن باخرب گشته و جبة هسيت را به مقـراض فنـا            

اند مراد از اين جامـه        باشد و گفته  چاك زده   
نشان مالمت است يعين جامة نيك نـامي را چـاك           

امي چنانچه    امي و با مالمت و عالمت در ساخته         زده
  :رباعي . اند گفته
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وين راه       اين گوي مالمت است و ميدان هالك
    پـاكةمقامران بازند

تا      مـردي بـايـد جمـّرد و دامـن چـاك
   چاالكبگذرد از مقام هسيت

اگر پرسند آه جامة دو چـاك از آن آيـست و              
آه در پوشد؟ بگوي آن را مردي بايـد آـه دو            
آون را پشت پا زده باشد و قدم بر فرق دنيا           
و آخرت هناده، يعين نه به دنيا التفـات آنـد           
نه به نعيم عقيب بلكـه خـداي را بـراي خـدا             
پرســتد و دنيــا و عقــيب را حجــاب راه دانــد 

  :شعر . گ دين گفته استچنانچه آن بزر
آاين هـر دو      گـر  ُدنيـي و آخـرت  بيـاري    

 بگـري و دوسـت بگذر
فروشـيم           تــو  مـا  يـوسف خود مني

  سـيـم سيـاه خــود نـگـه دار
اگر پرسند آه َيَلك چيست؟ بگوي جامـه اي اسـت           

  .آه زيادتي گريبان ندارد و آوتاه است
جامـه از آـه مانـده؟       اگر پرسند آـه ايـن         

السالم آـه چـون در        بگوي از اّيوب پيغمرب عليه    
بالي آرم ها گرفتار و مبتال شده بـود و ضـعف            
بسيار به بدن وي راه يافته بود ايـن جامـه           
اختيار آرد بي فضلة گريبان به جهـت آن آـه           
بدن وي ضعيف بود و اين مقـدار بـار گرانـي            

 و ديگر آوتاه اختيار آرد بـه واسـطة        . آردي
پس اين جامـه    . توانست خاست   آن آه بر پاي مني    

اند آه نشـسته مهـه اعـضاي وي           مهان قدر ساخته  
  .پوشيده گشيت

اگر پرسند آه اين جامه آه را زيبد؟ بگـوي            
آن آس را آه چون اّيوب در بال و رنج ننالد و            

  .صرب آند تا اين جامه وي را برازنده باشد
 دار آـدام اسـت؟      اگر پرسند آـه جامـة علـم         

بگوي آن آه از سر دوش تا پاي دامن و از سر            
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آستني َعَلم برافكنده باشند از رنگ ديگـر غـري          
  .رنگ جامه

اگر پرسند آه اين جامه آه را زيبد؟ بگـوي            
آسي را آه نشانة مالمت و عالمت شـده باشـد و            
َعَلم حمبِت دوست در ميدان معرفت افراخته و در         

م شـده   معرآة مردان به مردي و جـوامنردي َعَلـ        
  .باشد

دار از آن آيـست؟       اگر پرسند آه جامة آرسـي       
بگوي از آن آـسي آـه بـر سـرير متكـني و ختـت                

اليقني تكيه زده باشد و از اسـرار عـرش و             عني
  .آرسي در عامل معين خرب يافته باشد

اگر پرسند آه جامة فراويز بـرآورده از آن           
آيست؟ بگوي از آن مردي آه ظاهر و بـاطن او           

شد و هنان و آشـكار او بـه طريـق           يكي شده با  
راست بود نه آن آه درصـورت مـردم را فريـب            

  .خرب باشد دهد و از معين بي
اگر پرسند آـه جامـة آسـتني شـكافته جامـة              

آيست؟ بگوي جامة آـسي آـه دسـت خـود را از             
تصرفات دنيا آوتاه آرده باشد و آسـتني تـرك          
بر روي عـامل تعلقـات افـشانده و از معـاني            

  . باخرب گشته ايديهم يداهللا فوق
اگر پرسند آه جامة شوشه آدام اسـت؟ بگـوي          

  .آن آه مفتول ها از وي آوخيته باشد
اگر پرسند آه اين جامه از آن آيست؟ بگـوي            

ــك   ــه هري ــه ب ــستاني آ ــوريدگان و م از آن ش
ريسماني آه از جامة او آوخيته باشد اگر يـك          

  .تسمه از پوست او بكشند ننالد
 قامسي آدام اسـت؟ بگـوي       اگر پرسند آه جامة     

  .اي است آه پيش گريبان چاك زده است جّبه
اگر پرسند آـه ايـن جامـه از آـه مانـده؟               

بگوي از اصل، اين جامه از حضرت شهيد آـربال          
مانده آه چون برادرزاده و داماد خود امـام         



 
   فتوت نامه     

  

291

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

فرستاد گريبان    قاسم بن احلسن را به ميدان مي      
قتـل  چنان آـه در آتـاب       . جّبة او را چاك زد    

آبري مذآور است و از آن وقت باز ايـن صـورت            
در پردة غيب مانده بـود تـا در زمـاني آـه             

 خواسـتند آـه     قّدس سره حضرت شاه قاسم انوار     
لباسي اختيار آنند از روحانيت امـام قاسـم         

معين بر ايشان فايض شد تا گريبـان        شهيد اين   
جّبه را چاك زدند؛ و اين را قـامسي خواننـد           

  هم
  . قاسم و هم نسبت به شاه قاسمنسبت به امام

اگــر پرســند آــه ايــن جامــه آــه را رســد    
پوشيدن؟ بگوي آن آس را آه جامة تعينـات را          
چاك زده باشد و سر از گريبان وحدت برآورده         
و به مقراض اعراض جيب تعلق آثرت را بريـده          
باشد و دامن از غبار اغيار درچيده، چنانچه        

  :شعر . حضرت مشاراليه فرمايد
    سوز و جامه پاك  و عاشقيم و جهانرندمي
  با دولت غم تو ز فكر جهان چه باك؟  

اگر پرسند آه خرقة قريشي آدام است؟ بگـوي           
اي است آه آن را توي بر توي خبيه آـشند             جامه

و ميــان هــر دو بربنــد تــا تــه بــر تــه آن  
  .ظاهرگردد

اگر پرسند آـه ايـن جامـه از آـه مانـده؟               
اهللا انـصاري در    بگوي در اصل از جابر بن عبـد       

حملي آه رداء حضرت رسالت صلي اهللا عليه و آله          
آردنـد    پاره پاره آرده ميان صحابه قسمت مـي       

آن . به مقدار پشت آاردي به دست جابر افتاد       
بعـد  از آن     . را بر گريبان جبة  خود دوخـت       
السالم نيز مهـان      از جامة امرياملؤمنني علي عليه    

و از جامـة    مقدار طلبيد و به هپلوي آن دوخت        
شاهزادگان نيز براي تربك دو وصلة ديگـر بـه          
مهان مقـدار طلبيـد و بـر هپلـوي آن دوخـت و              
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العابدين   توفيق يافت تا مالزمت امام علي زين      
السالم آرد و تّربك جامة ايـشان نيـز بـا             عليه

ها انضمام داد و بـه خـدمت امـام            ديگر وصله 
السالم نيز رسيد و در آن وقـت          حممد باقر عليه  

د و بيست ساله بود و از خرقة ايـشان نيـز            ص
اي طلبيد و با ديگرها منضم ساخت و هيچ           وصله

آس از صحابه را اين شرف دست نداد آـه پـنج            
امام معصوم را مالزمت آرده باشد غـري از وي؛          
و از زمان امام حممد باقر اين نوع وصله خمفي          
مانده بود تا در اين زمان دولـت نـشان بـر            

 واليت مآب هدايت اياب مقـدم       خاطر مقدس حضرت  
 اين معين   قّدس سره الدين قريشي     اجليش امري ناصر  

فايض شد و بر آن وضع خاص آه گريبـان جامـة            
جابر بود متام جامه را ترتيب فرموده و نـام          

  .مبارك فرجام ايشان اشتهار پذيرفت
اگر پرسند آـه ايـن جامـه چـه آـس توانـد                

پـي  پوشيد؟ بگوي آسي آه از ظاهر بـه بـاطن           
برده باشد و از بادية صورت به سرمنزل معـين          
رسيده از سخنان اآـابر ديـن هـر آلمـه آـه             
بشنود به صورت آن قناعت نكند و توي بر توي          
آن سخن را مشاهده منايد تا به معين آه آمـال           
. قابليت و اسـتعداد اقتـضاء آن آنـد برسـد          

  :بيت . چنانچه آن بزرگ فرموده است
توي بر توي آن سخن     ورقي باز آردم از سخنش

  ثوبي است
اگر پرسند آـه سـليم از آـه مانـده اسـت؟               

يكي آن آه   : اند    جا دو قول گفته     بگوي در اين  
ابتداء خرقة سـليم از پـيش نـوح نـيب عليـه             

ساخت چوبي    السالم است آه در آن حمل آه آشيت مي        
عظيم در آار بـود و آـس بـرآوردن آن قـدرت             

ردن ايـن   نداشت عوج بن عنق را فرمود آـه آو        
عوج گفت بـه دو شـرط ايـن         . چوب آار تو است   
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اول آن آه شكم مرا از نـان        : چوب را بيارم    
ــين ــري آ ــاس  . س ــرا از آرب ــن م ــه ت دومي آن آ
  .بپوشاني

السالم قبول آرد و حاضران متحري  نوح عليه   
شدند آه او را چگونه سري توان ساخت و به چه 

م السال نوع توان پوشيد؟ بعد از آن نوح عليه 
ها  سفرة نان پيش وي آورد و بفرمود تا دست

اهللا الرمحن  پس او را تلقني آرد تا بسم. بشست
بعد از . به اندك طعام سري شد. الرحيم بگفت

آن وصلة آرباس بياورد و ميان وي را سوراخ 
 بسم اهللا آرد و او را تعليم داد آه بگو

متام .  و آن آرباس در گردن وي افكندالّستار
يده شد؛ و قول صحيح آن است آه تن او پوش

اين خرقه را آدم وضع آرده و پوشيده و به 
واسطة آن است آه اين را جامة آدم گويند و 

  هر فرزند آه متولد شد او را  سليم
پوشانند  اي را سليم مي بپوشانند و هر مرده

  .بدان معين آه مرياث پدر او آدم است
اگر پرسند آه اين جامه آه تواند پوشيد؟   

بگوي آسي آه مثل طفل از گناه پاك باشد و 
چون مرده چشم از مهه تعلقات پوشيده و اميد 

  .از مهه مألوفات منقطع ساخته
اگر پرسند آه مفتويل آدام است؟ بگوي جامة   

مفتويل فتيله آش را گويند و آن دو نوع است 
يكي آن است آه تعلق به سيدغرجق پرنده : 

 آن آه ميان دوم. دارد و ذآر آن خواهد آمد
  .اي از ريسمان بكشند دو درز فتيله

اگر پرسند آه اين جامة آيست؟ بگوي از آن   
آسي آه اجزاي وجود خود را چون فتيلة مشع به 
آتش عشق سوخته باشد و سررشتة خود را با 
سوز دل متصل ساخته چنانچه اين فقري گفته 

  :بيت . است



 
   فتوت نامه     

  

294

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

ن من و رشتة جا   سوزم از آتش دل شب مهه شب، پنداري
  مشع به هم متصل است

اگر پرسند آه آپنـك چـه معـين دارد؟ بگـوي              
اين در اصل آفنك بوده است يعين آاف خطاب با          

اند آفنك شده است معـين آن اسـت           آفن مجع آرده  
اي پوشندة لباس اين جامه آفن      . آه هذا آفنك  

  .تو است

اگر پرسند آـه آپنـك از آـه مانـده اسـت؟               
چـون خـداي تعـايل      بگوي از آدم صفي است آـه        

م   توبة او قبول آرد جربئيل را فرمـود آـه آد          
قـدري پـشم    . بايد  عريان است او را لباسي مي     

از آن آبش آه در هبشت از براي فداي امساعيـل           
. امي بر تا از براي خود لباسـي سـازد           آفريده

. چون جربئيل بيامد و آن پـاره پـشم بيـاورد          
ز دم گفت اي برادر اين براي چيـست؟ گفـت ا            آ

براي لباس تـو، آدم فرمـود آـه چـرا لبـاس             
دوخته و ساخته و پرداخته نيـاوردي؟ جربئيـل         
گفت اي آدم ياد داري آـه خداونـد تعـايل در            

فالخيرجنكما مـن اجلنـة فتـشقي       هبشت به تو گفت     
يعين اي آدم حاضر باش تا ابليس آه دمشن تو و           
حوا است مشا را از هبشت بريون نكنـد، بعـد از            

ت بريون روي در زمحت و رنج خواهي        آن آه از هبش   
جربئيـل گفـت اي     . آدم گفت يـاد دارم    . افتاد

آدم، آن هبشت است آه در او خـوان آراسـته و            
جامة پرياسته بودي، اين عامل عامل رنج و حمنـت          

اين پشم را ببايد رشت و ببايد       . و مشقت است  
جا   اين. بافت و ببايد دوخت تا لباس را شايد       

تند و بافتند و قويل ديگر      قويل آن است آه ريش    
آن است آه آدم آن پشم را روزي چند در دسـت            

آخـر  . دانست آه چه آنـد      گردانيد و مني    خود مي 
اي رسيد، آن را به آب تـر آـرد و             به سرچشمه 

ماليـد و بـه       بر روي سنگي هناد و به پاي مـي        
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علت رنج    حضرت عزت به قدرت بي    . ناليد  خداي مي 
پشم را در زيـر     او را ضايع نكرد و آن پاره        

دست و پاي آدم جامه ساخت آه نه به بـافنت و            
دوخنت آن را حاجت بودي، آن جامه چون متام شد          

  .جربئيل آمد و آن را به شرط به آدم پوشانيد
اگر پرسند آه اين جامه آه را زيبد؟ بگـوي            

آن را آه به موت اختياري مبريد تـا از حيـات            
باالرادة مت  : اند    ابد هبره يابد چنانچه گفته    

  : و حكيم اهلي گفته است حتيي بالطبيعة 
 مبري اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي    
آه ادريس از چنني مردن هبـشيت                             

 گشت پيش از ما
  :فرمايد، بيت  و شيخ عطار مي

مردن  آه بي    مبري از خويش تا يابي رهايي
  نيابي آشنايي

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  فصل هفتم
  در متفرقات

  
اگر پرسند آه پشمينه پوش را چند صفت بايـد          
تا حق آسوت به جاي آورده باشد؟ بگوي چهـار          

. اول آن آه در مـرادات نفـس دربنـدد         : صفت  
سـّيم بـي    . دومي سينه را از آينه پـاك سـازد        
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چهارم راحت و آسودگي را     . تكلف زندگاني آند  
فرمايد،   ترك آند چنانچه شاه ولد قدس سره مي       

  :شعر 

پـاك سـاز اول       اي پشمينه را  بر آردهاي آه در
 ز آينـه سينه را

شـربيت از        پشميـنه را بر دوش آنخـرقة
 نامـرادي نـوش آـن

ترك راحت گري و آسايش      بي تكلف باش و آرايش جموي
 جموي

اگر پرسند آه پشم را به عربي صـوف گوينـد             
حروف او چه معين دارد؟ بگوي صاد دليل صدق و          

و نشانة وجد و وفا اسـت و فـاء          صفا است، وا  
معــين آن اســت آــه . عالمــت فــيض و فنــا اســت

دل و    گوي باشد و صويف     پوش بايد آه راست     پشمينه
اهل وجد و ذوق بود و به عهد وفا آند و فيض            

  .رساند و از مايي و مين فاني باشد
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اگر پرسـند آـه آـسوت فـرود آوردن چگونـه              
غالب باشد؟ بگوي چنان آه درويش نازل آه به         

رسد، وصله فرود بايد آورد و آن نشانة جتريد         
باشد؛ و نازل بايـد آـه اول گريبـان وصـله            
بنمايد دومي بـار دامـن وصـله بنمايـد اگـر            

  .درگذرانند فبها و اال وصله فرود آورد
ها چيست؟ بگـوي      اگر پرسند آه معين اين صورت       

تر از خود رسـد       اول آن آه چون فقريي به غالب      
يعـين ظـاهر و     . ريون بايد آمـد   از لباس هسيت ب   

باطن خود را ببايد منود تا نقد احوال او را          
بر حمك امتحان بيازماينـد؛ و ديگـر گريبـان          
وصله منودن اشارت است بدان آه گريبان دل ما         
در دست تصرف درويشان است به هـر جانـب آـه            

ديگر دامـن وصـله منـودن       . آشد فرمان بردارمي  
در دامن حمبـت    اشارت است بدان آه دست ارادت       

امي و توّلا بـه مـردان راه خـدا            درويشان زده 
پس چون غالـب از نـازل ايـن دو صـفت            . دارمي

دريابد اويل آن است آه فرود آوردن وصـله از          
او درگذراند و اگر مساحمت نكند وصـله فـرود          
بايد آورد و باز به اشارت وي دربايد پوشيد         
تا برآت دست آن مرد نيز بدان وصـله رسـيده           

  .دباش
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  فصل هشتم
هايي آه صوفيان و درويشان بر سر  در وصله

  ند مي
  
هــاي  بــدان آــه در ايــن زمــان اغلــب تــاج  

درويشان و اهل طريق تاج منـد باشـدآه آن را           
تاج مولوي خوانند و تاج پوست و هزار خبيه و          

. مّزوجهپوش و     قريشي و مفتويل و پشمينه و آله      
مثـل خـود و تـاج مشـسي و          هاي ديگـر      اما تاج 

دوازده ترك و حيز و صدف و دو ترك و ماننـد            
  .آن، هر يكي را در حملش ذآر خواهيم آرد

اگر پرسند آه تاج مند از آه مانـده؟ بگـوي             
السالم چنانچـه پـيش       از حضرت موسي آليم عليه    

از اين گفتيم آه جربئيل به فرمان ملك جليـل          
له ترتيب  از پشم شرت صاحل يا آبش امسعيل سه وص        

اي  و تـاجي و پـاهلنگي، و           خرقـه : داده بود   
در حملي آه حضرت موسـي      . هريك به يكي رسانيد   

بر ذروة طـور در زيـر قبـة نـور بـا حـضرت               
آرد و حال خود و امـت         احلاجات مناجات مي    قاضي

  فرمود و در خرب  خود عرض مي
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السالم هفتصد    آمده است آه يكي روز موسي عليه      
آمـد آـه      ر بار جـواب مـي     بار گفت يا رب و ه     

موسي را از لـذت جـواب و خطـاب          . لبيك عبدي 
سبحاني سلسلة شـوق ديـدار ربـاني در حرآـت           

رّب ارني انظر اليك    :  فرياد برآورد آه  . آمد
. خـواهم آـه تـرا ببيـنم         بار خدايا مي  : يعين

 يعـين اي موسـي      .  لن تريين  :خطاب دررسيد آه    
رني يعين تا ياي اضافت ا    . تو مرا نتواني ديد   

باقي است جواب لـن تـريين در پـي آن خواهـد             
  :بيت. بود
 رسد از طور موسي را  جواب لن تريين مي      

اين مهـه فريـاد مـشتاقان ز                            
 استغناي اوست

القصه، حضرت عزت پرتو جتّلي بر طور افكنـده         
و آوه از اثر آن پـاره پـاره شـده و موسـي              

ايـد  فرم  چنانچه خداي تعايل مي   . هوش بيفتاد   بي
 بعد از آنكه به هوش آمد       . و خّر موسي صعقاً   :

سـبحانك  راند آـه      سر برهنه آرده بر زبان مي     
بار خدايا تويي پاك و من بازگشت       . تبت اليك 

خداي تعايل از سـر جـرأت       . آنم  به حضرت تو مي   
. موســي درگذشــت و توبــة  او را قبــول آــرد
  .جربئيل را فرمود تا آن تاج بر سر موسي هناد

يشان حضرت موالناء رومي قّدس سّره بعد از ا
بدين نوع تاج فرمودند و به مولوي مشهور شد 

       .و از وي به درويشان و مفردان رسيد
اگر پرسند آه اين تاج آه را رسد           

بر سر هنادن؟ بگوي آسي را آه مهچو موسي مست 
جام حمبت اهلي باشد و در شوق لقاي دوست از 

خويش  هوشي و بي يسر گذشته جان دربازد و در ب
حمو شده صداي ازيل در عامل جربوت اندازد و 
لواي عشق بر سر ميدان مردانگي و فرزانگي 

  :شعر . به خلع نعلني حمبت آونني برافرازد
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طور مست و َخـرَّ          عشق جان طور آمد عاشقا    
 موسي صاعقا

اگر پرسـند آـه تـاج پوسـت از آِن آيـست؟             
  تپوشان اس بگوي در اصل از آِن تاج

اما در اين زمان مهـه      . چنانچه شرح آن بيايد   
  .پوشند طايفه مي

اگر پرسند آه را زيبد ايـن تـاج پوشـيدن؟           
بگوي آن آس را آه به صفت نفع رسـانيدن بـر            

واسطة آن آه پوسـت گوسـفند         سر آمده باشد به   
نشانة او است؛ و صـفت گوسـفند آن اسـت آـه             

برداري او به     پيوسته از او نفع رسد و فرمان      
پوشـد    پس هر آـه تـاج پوسـت مـي         . ال باشد آم
بايد آه بدان مقدار آه مقدور بود فايـده           مي

به خلق رساند و سر تسليم بر خط فرمان هند و           
  :شعر . هرچه بدو رسد روي نتابد

ــردن     زني منايي و گر تيغ مي گر لطف مي     گــــ
 ام چو اسريان به چنگ تو اده

اگر پرسند آه تاج هزار خبيـه از آن آيـست؟           
بگوي از آن آسي آه هزار تيـغ جفـا بـر سـر              

  :بيت . خورد و روي از راه عشق نگرداند
سر بر      يار ار هزار بار شكافد سرم به تيغ    

 خطش م چو قلم از سر وفا
اگر پرسند آه تاج قريشي آه تواند پوشـيد؟         
بگوي آن آس آه سر نفس به تيغ رياضت بريـده           
ق باشد و هزار برش به خنجـر جماهـده بـر فـر            

  .هواي جسماني و آرزوي شيطاني آشيده
اگر پرسند آه تاج مفتول حـق آيـست؟ بگـوي           
حق آسي آه چون مشع سرزدة آتش حمبت باشد و به           

سـوزد و ديگـران را        شعلة نامرادي خود را مي    
  .افروزد مي
اگر پرسند آـه تـاج پـشمينه از آن آيـست؟              

بگوي از آن آسي آـه سـر از دايـرة حيـواني             
 و در زمرة انـساني آورده و        بريون برده باشد  
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هرچه از او در وجود آيد بر وجهي باشـد آـه            
  .شايد

پوش آـه پوشـد؟ بگـوي آن          اگر پرسند آه آله     
آه از زينت نام و زيب ناموس گذشته باشـد و           

  .خاك بر فرق قبول و رد خاليق پاشيده
اگر پرسـند آـه تـاج مزّوجـه از آن آيـست؟               

ه باشد  بگوي از آن آسي آه به مقام قرب رسيد        
با خرب گـشته، چـه هـر        قاب قوسني   و از مرتبة    

ترك از آن به مثابة قوسي است و هريك از دو           
هپلوي آن باز به شكل قوسي و حقيقتش آن اسـت           
آه آسي تا ترك مقصود دنيا و آخرت نكنـد او           

  .  را نرسد آه آن تاج بر سر هند
در      هر آه ز آام دو جهان سر بتافت     

 تحرم قربت او ره بياف
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  فصل م
  در بيان آنچه بر روي تاج بندند

و آن غالبًا الف مند است و غرجق و گليم و 
  مشله و عمامه و مانند آن

 

اگر پرسند آه الف مند بر روي تاج بـسنت چـه            
معين دارد؟ بگوي الف صورت راسيت اسـت و چـون           
به شكل دايره بر گرد تـاج پيچيدنـد دايـرة           

سيت باشد و معين او آن است آـه مـا سـر از              را
دايرة راسيت بريون ندارمي و هرآه راست است ما         

اند تـاج     به او سر درميان آرمي؛ و بعضي گفته       
نقطة مرآز است و دور الف مند شكل حميط دايره          
و معين اين سخن آن است آه الف مند آسي تواند           
بست آه از نقطة وحدت و دايـرة آثـرت بـاخرب            

م در آينة وحدت مجـال آثـرت مـشاهده          ه. باشد
تواند آرد و هم در مرآت آثـرت جلـوة وحـدت            

  :شعر . اند تواند ديد، چنان آه گفته
گـاه ذرات هم       گاه آن روي نكو آينة ذرات است

 آيينة آن روي  نـكوسـت

ديده بگشاي آه       تـا مـرا  با صور غري تصور نكين
 آيينة صورت مهه اوست

 از آـه مانـده اسـت؟        اگر پرسند آـه غرجـق       
چنـان    بگوي از سلمان فارسي رمحةاهللا عليه و آن       
الـسالم    بود آه روزي حضرت مرتـضي علـي عليـه         

  اي آه مدتي در سر بسته  مشله
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اي به امرياملؤمنني     بودند پاره فرمودند و وصله    
السالم دادند و يكي بـه امرياملـؤمنني          حسن عليه 
د حنفيـه   اهللا عنهما و يكي به امام حمم        حسني رضي 

سلمان وصلة خـود را     . و يكي به سلمان فارسي    
اندآي بـود و در     . به تربك در گرد تاج بستند     

شاهزاده حسن وصلة خود بـه      . منود  نظر خمتصر مي  
سلمان خبـشيد و شـاهزاده حـسني نيـز بديـشان            
انفاق فرمودند و حممد حنفيه نيز مواقفت آرد        
. و هر چهار وصله بر روي تاج سـلمان بـستند          

حال  بديد يك وصله آـه از بـراي            ن  مري آ چون ا 
ها اضافه فرمودند     خود نگاه داشته بود به آن     
جا ميـان آن پـنج        تا پنج شد و فرمود تا هفت      

  .وصله را بند آرد و در سر بست
اگر پرسند آه عدد پنج چراست؟ بگـوي بـراي            
هـر  . آه او خدمت پنج تن آل عبا آرده بود          آن

ز آن پـنج تـن      يكي اشارت به رشتة حمبت يكي ا      
. بود آه شفيع گناهكاران ايشان خواهند بـود       

  :   چنانچه استاد گويد 
آه روز       مـرا شفيـع گنـه پنـج تـن بسنده بود
 حشر بدان پنج تن رهامن تن

حممد و علي       نـيب و دخرت و داماد و دو گزيده پسر
 و فاطمه حسني و حسن
ي املصطف      يل مخسة اطفي هبم نار اجلحيم احلاطمة

 واملرتضي و ابنامها و الفاطمة

اگر پرسند آه هفت بند ميـان غرجـق اشـارت             
به چيست؟ بگوي اشارت بدان آه در هفت مرتبه         
آمر خدمت و متابعت اين پـنج تـن بـر ميـان             

  .بايد بست مي
اگر پرسند آه آن مراتب آـدام اسـت؟ بگـوي             

چهـارم  . سّيم حقيقـت  . دوم طريقت . اول شريعت 
هفــتم .  شــشم زهــادت.پــنجم ســخاوت. معرفــت
  .رياضت
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اگر پرسند آـه گلـيم بـسنت از آـه مانـده؟               
ــرب   ــاي پيغم ــشني از زآري ــان پي ــوي در امت بگ

السالم چنانچه ذآر آن بيايد؛ و در ايـن           عليه
و سّر اين سخن چنـان اسـت        . امت از شاه واليت   

آه چون حضرت رسول، علـي و فاطمـه و حـسن و             
جـا طلبيـد؛ گليمـي آـه بـر دوش             حسني را يـك   

افكنده بود آن را برداشت و بر سر مهه افكند          
و مهه در زير گليم مجع شـدند و گلـيم را بـه              
عربي آساء گويند و عبا نيز خوانند و بـدين          
جهت است آه ايشان را آل آسا و آل عبـا هـم             

  :گويند و آرآس خوارزمي گفته است
و لست اقبل يف       آل العباءة الارضي بكم بدال

 اطرائكم عذال

  :شعر. در مهني معين گويد و ديگري 

سابع ايشان      پنج تن بودند و سادس جربئيل
  خداوند جليل

 الّلهم هـؤالء اهـل      و حضرت رسول دعا آرد آه       
و  . بييت اذهب عنهم الـرجس و طهـرهم تطهـرياً         
اّنما : حضرت خداوند تعايل اين آيت فرستاد آه      

يريداهللا ليـذهب عـنكم الـّرجس اهـل البيـت و            
و در پيش اهل تفاسري اين معين        .يطهرآم تطهرياً 

القـصه حـضرت    . به شرحي مبـسوط مـذآور اسـت       
ــالت ــه   رس ــة فاطم ــيم را در خان ــاه آن گل پن

بگذاشت و گفت اين حق مشا است و مرتـضي علـي            
الـسالم از جهـت حرمـت حـق رسـول آن را               عليه

پيوسته در سر بسيت و گفيت سر ما هـر سـّر آـه              
بـسنت  پس گلـيم    . يافت در زير اين گليم يافت     

  .از آن شاه ماند

اگر پرسند آه گليم بـسنت حـق آـدام طايفـه              
است از درويشان؟ بگوي حق آن طايفه آـه بـه           
حمبت آل عبا طريقت طهارت ورزيده باشند و از         
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رجس نفس پاك شده و سر خود را در زير گلـيم            
  :  بيت . اند فقر آشيده، چنان آه گفته

ــر د   آن آس رسد به طور جتّلي آه او مقيم ر ســـ
 گليم فقر آشيده است چون آليم

اگر پرسند آه مشله بسنت از آه مانده؟ بگـوي            
اهللا عليه و آله و سلم        پناه صلي   از حضرت رسالت  

آه يكي از سالطني زمان جهت هديه بـدان حـضرت           
هـاي زر برسـر آن        اي فرستاده بود و علـم       مشله

ها را بربيدنـد      حضرت فرمود تا آن علم    . بافته
  .ستو آن را در سر ب

تواند بـست؟ بگـوي       اگر پرسند آه مشله آه مي       
به . آن آس آه شفقت و مرمحت او به مهه آس رسد          

اند و مشل مهه      جهت آن آه مشله را  از مشل گرفته        
را فراز رسيدن اسـت و حـضرت رسـول صـلي اهللا             

بست به جهت آن بود آه        عليه و آله آه مشله مي     
 آمـا قـال   . رمحت او مهه عامليان را شامل بـود       

پـس   . تعايل و ما ارسلناك اّال رمحة للعاملني      اهللا  
هر آه مشله بندد بايد آه بر مهه آس مهربان و           
مشفق باشد تا حـق آن آـسوت بـه جـاي آورده             

  .باشد
اگر پرسند آه عمامه از آـه مانـده؟ بگـوي             

و : پناه صلي اهللا عليه و آلـه          از حضرت رسالت  
اگر چه پيش از ايشان نيز بسته باشـند امـا           

  .ند امت ايشان بديشان اويل باشدس
اگر پرسند آه عمامه آه تواند بـست؟ بگـوي            

سادات و علماء و مشايخ و اهل فضل و اغنياء          
  .و اگر درويشان بندند به اثبات بايد بست

اگر پرسند آه اثبات عمامه بسنت آدام اسـت؟           
بگوي اگر آسي مادون حق را پِس پشت انداختـه          

ز پس پشت افكنـد؛     است شاخ دستار تواند آه ا     
و اگر آنچه مطلوب است حاصل آرده و در پـيش           
او است شاخ دستار با پيش افكند؛ و اگـر در           
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سلوك، صاحب قوس صعودي است فش باال بگـذارد،         
و اگر صاحب قوس نزويل است فش پـايني بگـذارد           

  .واهللا اعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دهم
ها آه بر روي تاج  ها و وصله در لون تاج

  بندند
  
هـا سـخنان      ش از اين در بيان رنـگ خرقـه        پي  

جا نيز مهان است و رنگ هر تـاجي و            اين. گذشت
اي آه بر روي تـاج اسـت اشـارت بـه              هر وصله 

معنيي است آه صاحب آسوت بايد آه به آنه آن          
  .رسيده باشد

اگر پرسند آه سفيد اشارت به چيـست؟ بگـوي            
اشارت به رنگ شري آه خداي تعـايل در صـفت آن            

 و شـري     لبنًا خالصًا سآئغًا للـّشاربني     دفرماي  مي
پس هر آه تاج    . سبب تربيت و غذاي ابدان است     

سفيد پوشد و يا وصلة سفيد بنـدد بايـد آـه            
چون شري از ميان فرث وسـاوس نفـساني و خـون            
هواجس شيطاني پاك و پاآيزه بريون آيد و بـه          
شري لطف و مهربـاني در پـرورش صـفات حقـاني            

اي اجنامد    سد و به درجه   اي ر   آوشد تا به مرتبه   
  .آه فقرا در ظل تربيت او برآسايند
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اگر پرسند آه سبز اشارت بـه چيـست؟ بگـوي             
رويد و حق تعايل به آن        به سبزه آه از زمني مي     

 .والـّنجم اذا هـوي    : سوگند خورده اسـت آـه       
  برخي مفسران برآنند آه مراد 
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اي است آه بر زمـني برويـد و           از اين جنم سبزه   
 نباشد و هرچه با ساق رويد آن را         او را ساق  

والنجم والـّشجر   شجر گويند آما قال اهللا تعايل       
 و سبزه را خاصييت است آه تازه و تـر           يسجدان

باشد و سـبب خرمـي گـردد و روشـين در ديـده              
پس هرآه تاج سبز پوشد و يا وصـلة         . بيفزايد

سبز بندد بايد آه پيوسـته شـكفته و خـرم و            
ن به مجال او روشن     خندان بود تا ديدة مصاحبا    

  :مصراع. اند گردد چنان آه گفته
 چو عيسي باش خندان و شكفته

اگر پرسند آه آبود اشارت به چيـست؟ بگـوي            
گاه دعا است و حق تعايل        به رنگ آمسان آه قبله    

چنانچــه . آن را منظــر عارفــان ســاخته اســت
افلم ينظروا ايل الـّسمآء فـوقهم       : فرمايد    مي

تاج آبـود پوشـد يـا        پس هرآه    آيف بنيناها   
قـدر    مهت و بـزرگ     وصلة آبود بندد بايد آه عايل     

  .باشد و حاجت دردمندان روا آند
اگر پرسند آه خود رنـگ اشـارت بـه چيـست؟            
بگوي به خاك آه معدن جواهر و نبـات و خمـزن            
احياء و اموات است و حـق تعـايل آن را فـرش             

واالرض قـال اهللا تعـايل        . سراي مصنوعات ساخته  
و زمـني را خاصـييت       . فنعم املاهـدون  فرشناها  

است آه هرچه بدو سپارند به زيادت باز دهـد          
پـس  . ها و رياحني به ظهور رساند       و پيوسته گل  

هرآه تاج خاك رنگ پوشد يا وصـلة خـود رنـگ            
بندد بايد آه چون زمني امني باشد و هرچه خار          

نوازي و رحيان     نامرادي در راهش افكنند گل دل     
ا مهچـون خـاك جـامع مجيـع         آارسازي بروياند ت  

. اطوار و انوار گردد و آما قيل يف هذا املعين         
  :بيت 

آه جبز خاك نيست مظهر       خاك شو خاك تا برويد گل
  آل
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  فصل يازدهم
ها  آه تعلق به صوفيان و درويشان  در ساير وصله

دارد مانند سجاده و ازار و ردا و آمر صحبت و نعلني 

  ي هريكو پوست تكيه و معان

اگر پرسند آه سجاده چيست؟ بگـوي مبتـديان           
را آستانة خـدمت اسـت و منتـهيان را بـساط            

  .قربت است
اگر پرسند آه سجاده از آـه مانـده؟ بگـوي             

اهللا عليه و آله آه در شـب          از حضرت رسالت صلي   
املقدس رسـيد ارواح انبيـا        معراج چون به بيت   
 جربئيـل . جا مجع شده بودنـد      به استقبال وي آن   

اي سيد، انبياء داعيه دارند آـه       : فرمود آه 
فراپيش رو و امامت    . در عقب تو مناز بگزارند    

حضرت اجابت آرد  و چون به جانـب حمـراب           . آن
توجه فرمود جربئيـل از بـراي حرمـت سـيد از            
سندس هبشت بساطي بگسرتد تا قدم مبارك بـر آن          
هناد و انبياء را امامـت آـرد و مهـه بـه وي              

  :بيت. چنانچه بزرگي گويداقتدا فرمودند 
ــون     هرچند انبيا مهه پيش از تو آمدند     چـــ

 پريوان ويل به تو آردند اقتدا
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پس چـون حـضرت رسـالت صـلي اهللا عليـه از               
معراج بازگرديـد هـر وقـت آـه خواسـيت منـاز             
بگزارد به ياد آن شب بزرگوار سجاده بگسرتدي        
و بر آن مناز ادا آردي و مناز را يادگار شـب            

: فرمايد    گفيت و به سبب اين است آه مي       معراج  
يعين مناز معراج مؤمنـان     الصلوة معراج املؤمن    

  .است

اگر پرسند آه ادب سجاده افكندن چند اسـت؟           
اول آن آه با طهارت دست به سجاده        : بگوي سه 

سـّيم  . دومي آن آه روي به قبله بيندازد      . آند
  .آه در موضعي پاك بگسرتد آن

نـشيين چنـد اسـت؟        دهاگر پرسند آه فرض سـجا       
بگوي يكي، و آن آن است آـه سـجاده را حكـم             

  .مسجد دهد

اگر پرسند آه حكم سجاده و مسجد چند اسـت؟            
آه در وقت مـسجد       آه چنان   اول آن : بگوي چهار   

جـا نيـز قـدم        رفنت پاي راست فراپيش هند ايـن      
دومي چنانچه در وقت بريون     . راست بر سجاده هند   

جا   دارد، اين   يش مي آمدن از مسجد پاي چپ فراپ     
. نيز وقت برخاسنت از سجاده قدم چپ بريون هنـد         

بايد گفـت،     سّيم چنانچه در مسجد سخن دنيا مني      
بر روي سجاده نيز سخن دنيا نگويد مگـر بـه           

چهارم چنانچه در مسجد دامي بـه ذآـر         . ضرورت
مشغول بايد بود بر روي سجاده نيـز پيوسـته          

سـول ادا   به ذآر اشتغال منايد و سخن خدا و ر        
  .فرمايد

نـشيين چنـد اسـت؟        اگر پرسند آه سنت سـجاده       
اول آن آه چون بر روي سجاده آيد        : بگوي سه   

دو رآعت مناز بگزارد چنانچه حتّيـت مـسجد مـي           
سّيم رعايـت   . دومي روي به قبله نشيند    . گزارد

  .ادب بكند
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نشيين چنـد اسـت؟       اگر پرسند آه آداب سجاده      
  يآه بر رو اول آن: بگوي چهار 

سجاده به دو زانو نشيند و اگر ضـرورت بـود           
دومي آن  . پاي راست برآورد و پاي چپ بيفكنـد       

سّيم بـيين   .  آه نگذارد آه پاي وي برهنه شود      
چهارم چنان سازد   . نيفشاند و آب دهن نيفكند    

آه از وي چيزي در وجـود آيـد يـا قـويل يـا               
اگر پرسند آـه چهـار گوشـة                   . فعلي

يز است؟ بگوي آن گوشـه      سجاده اشاره به چه چ    
آه بر دست راست حمراب است اشارت بـه جربئيـل           
است و به بلد امني آه آوه حرا در او است؛ و            
آن گوشه آه بر دست چپ حمراب است اشـارت بـه            
ميكائيل است و به آوه تينا و آن گوشـه آـه            
در برابر گوشة راست حمـراب اسـت اشـارت بـه            

 آـه   اسرافيل است و به آوه زينا و آن گوشـه         
در برابر گوشـة چـپ حمـراب اسـت اشـارت بـه              

طور سينا و خداي تعايل اين        عزرائيل است و به   
چهار موضع را باهم مجع آرده است در اين آيت          

والّتني والّزيتون و طور سينني و هذا البلـد         : 
و در هر موضـعي آتـابي از آتـب اهلـي            . االمني

در طور سينا توريـة موسـي فـرود         . نازل شده 
طور تينا اجنيل به عيسي فرود آمـد        آمد و در    

و در طور  زينا زبور بر داود ُمنزل شده بود           
و بر طور حرا در بلد امني اآثر قرآن به سيد           

پـس چهـار گوشـة سـجاده        . فرود آمـد  ) ص(ما  
اشارت به چهار ملك مقـرب اسـت و بـه چهـار             

پـس هرآـه    . آتاب حمرتم و به چهار موضع مبارك      
 چـون آـوه     بر روي سـجاده نـشيند بايـد آـه         

قدم باشد و به هر بادي از جاي جننبد تا            ثابت
فيض آتـاب و آـالم اهلـي بـدو رسـد و مرتبـة               

ديگر حامالن عرش اهلي چهار     . مقربان اهلي يابد  
اند آه چهار گوشة سجاده اشارت بـدان          فرشته  
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است، يعين صاحب سجاده بايد آه عـرش دل خـود           
ت قلب املؤمن عرش اهللا و قلب املؤمن بيـ        را  آه    

به مدد چهار صفت بردارد تا از دعاي محلة         اهللا  
: فرمايد    عرش هبره يابد چنانچه خداي تعايل مي      

اّلذين حيملون العرش و من حوله يـسبحون حبمـد          
  .رّبهم و يؤمنون به و يستغفرون لّلذين امنوا

اگر پرسند  آه اين چهار صفت آدام است آـه             
 به قّوت آن حامل عرش دل توان بود؟ بگوي اول         

دومي اعتقاد به اسرار    . اميان به اطوار شريعت   
. سّيم توجـه منـودن بـه آثـار حقيقـت          . طريقت

  .چهارم مّنور گشنت به انوار معرفت
اگر پرسند آه حروف سجاده اشاره به چيـست؟            

بگوي حرف سني سري و سلوك صاحب سجاده اسـت در           
عامل ملكوت و حرف جيم جّد و جهـد او اسـت در             

ت و الـف الفـت بـا جتليـات          مالحظة انوار جربو  
مراتب الهوت و حرف دال ذآر حضرت حي ال ميوت و           
حرف ها هالك صفات نفساني و شيطاني در مضايق         

  .ناسوت
اگر پرسند آه ازار چيست؟ بگـوي ازار بنـد            

  .ميان را گويند و آن آمر بندگي است
اي؟   اگر پرسند آـه ميـان را بـه چـه بـسته              

 بسنت بود و    بگوي به خدمت و آنچه شرايط ميان      
آداب و ارآان آن بود، پـيش از ايـن گذشـت،            

  .جا به تكرار احتياج نيست اين
اي اسـت     اگر پرسند آه ردا چيست؟ بگوي وصله      

ها بر دوش افكنند و در اين         آه در باالي جامه   
  .افكنند زمان در گردن نيز مي

اگر پرسند آه ردا از آه مانده؟  بگـوي از           
چنـان بـود      و آن حضرت موسي آليم عليه السالم      

آه چون پرتو جتلي بر آوه طور افتاد و عكـسي           
السالم رسـيد     از آن به آيينة چهرة موسي عليه      

رخسارة مبارك ايشان چنان رخشان شد آه آـسي         
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را طاقت ديـدن روي ايـشان نبـودي و ايـشان            
افكندنـد اال در وقـت        پيوسته ردا بر روي مـي     

مناز آه ردا مهني بر دوش داشتند و چـون نوبـت            
دولت حضرت رسالت صلي اهللا عليه و آله و سـلم           
در چهارسوي عامل عناصر فرو آوفتند سيد عـامل         
صــلي اهللا عليــه و آلــه پيوســته ردا بــر دوش 

  .مبارك افكندي و سنت حضرت موسي رعايت آردي
اگر پرسند آه معين ردا چيست؟ بگوي معـين آن          

  .پوشيدن اسرار از نظر اغيار
افكندن چه معـين    اگر پرسند آه ردا بر گردن       

دارد؟ بگوي آن معـين آـه هرچـه از شـريعت و             
حقيقت به ما رسيده مهه را گـردن دارمي و بـه            

آنـيم و بـه دل تـصديق          زبان بدان اقرار مـي    
  .مناييم مي

اگر پرسند آـه ردا حـق آيـست آـه بـر دوش              
افكند؟ بگوي حق آسي آه بـه عهـود شـريعت و            
طريقت وفا آرده باشد و در وقـت ظهـور رداي           

ربيا آه الكربياء ردائي رداي بقا برافكند و        آ
هسيت جمازي را به هسيت حقيقي باز بسته و ايـن           

  :صدا و ندا به گوش دل شنيده آه
  مصراع

 در شهر بگوي يا تو باشي يا من

جا گويد در خانه جـاي رخـت بـود يـا              و اين 
  .جمال دوست

اگر پرسند آه آمر چند نوع اسـت؟ بگـوي دو           
  .ومي آمر خدمتد. اول آمر صحبت: نوع

اگر پرسند آه آمر صـحبت آـه توانـد بـست؟            
بگوي مفردي آه حقوق صحبت چنانچه بايـد ادا         

  .آند
اگر پرسند آه حقوق صحبت بـه چـه نـوع ادا            
توان آرد؟ بگوي بدان نوع آه پنج صفت رعايت         
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اول حرمت، دومي شفقت، سّيم عزت، چهارم       : آند  
  .مروت، پنجم ترك غرض دنيا و آخرت

د آه آمر خـدمت آـه توانـد بـست؟           اگر پرسن 
  .آه مردي ميان او بسته باشد بگوي آن

بايـد    اگر پرسند آه آمر خدمت براي آـه مـي         
بست؟ بگوي براي درويشان آـه حـضرت فرمـوده          

و بزرگـي   سيد القـوم خـادم الفقـراء        : است  
  :فرموده است 

 دولت آن نبود آه سلطان را پرسيت چون سگان
  اوفر استخدمت درويش آن آاين پايه فّر

    اگر پرسند آه حروف آمر چـه معـين دارد؟          
بگوي آاف او نشان آفايت است، ميم او عالمـت          
. مسكنت است، راي او دليل رضـاي حـضرت اسـت          

يعين هرآه آمـر بـسته باشـد بايـد آـه آـار              
مسلمان آفايت آنـد و پيوسـته بـا مـسكينان           
نشست و خاست آند و مسكنت ورزد و مهيشه طالب          

  .ت باشدرضاي حضرت عز
    اگر پرسند آـه حـروف نعلـني اشـارت بـه            
چيست؟ بگوي اين لفظ تثنيه اسـت و واحـد او           

نون اشارت به نياز    : نعل است و نعل سه حرف       
است، يعين صاحب نعلني بايد آـه رخ نيـاز بـر            
خاك تواضع سايد تا عزيز هر دو جهان باشـد؛          
و عني اشارت است به عزت يعين هرآه نعلني پوشد          

 قدم بـه طريـق عـزت هنـد و پـاي از              بايد آه 
دايرة حرمت بريون نكشد تا مهه جا حمرتم باشد و          
الم اشارت است به لطف و مرمحت يعين صاحب ايـن           
آسوت بايد آه با مهه آس لطف ورزد و بـر مهـه             
آس مهربان بود تا شايستة رمحت اهلي گردد آـه          

  .ِاْرَحم ُتْرَحم
    اگر پرسند آه پوست تكيه را از آجا 

اند؟ بگوي از پوست آبش امسعيل  رفتهگ
السالم آه چون ابراهيم آن را به فرمان  عليه
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اهلي قربان آرد امسعيل پوست آن را برداشت و 
به  خانه آورد و پيش مادر خود هاجر بر زمني 

هاجر چون . هناد و احوال بشرح باز گفت
بدانست آه آن پوست گوسفندي است آه فداي 

 داشت و حمافظت پسر او بوده آن را عزيز
فرمود و منك بر او پراآند و مباليد و به 

پيوسته امسعيل بر روي . صورت پوست تكيه ساخت
آن پوست نشسيت، و بعد از او يادگار به 
فرزند او قيدار رسيد و اآنون درويشان سند 
پوست تكيه به امسعيل ذبيح آه جد بزرگ حضرت 

              .آنند مصطفي است درست مي
رسد بر روي پوست  ند آه آرا مي    اگر پرس

تكيه نشسنت؟ بگوي آسي را آه در نظر اهل دالن 
از پوست بريون آمده باشد و پوست ُعجب و 
انانيت خود را پاميال جماهده ساخته و هزار 

     .بار خود را فرش قدم اهل اهللا گردانيده
              

اگر پرسند آه پوست تكيه انداخنت چند نوع 
عراقي و : هور است سه نوعاست؟ بگوي آنچه مش

خراساني و ترآستاني؛ و انداخنت و برداشنت آن 
              .آار درويشان آارآموخته است

    اگر پرسند آه ادب پوست تكيه انداخنت 
جا  چيست؟ بگوي آن آه بر وضعي افكنند آه آن

تر است بر جانب قبله  آه به سر گوسفند نزديك
              .باشد

ت تكيه در نظر پريان     اگر پرسند آه پوس
چون اندازند؟ بگوي نازل را نرسد آه در نظر 
غالب پوست تكيه اندازد بلكه آن را ته آند 

    اگر       .          و در زير زانو هند
پرسند آه معين ته آردن و در زير زانو هنادن 
چيست؟ بگوي معين اين صورت آن است آه ما 

ش بود لباس هسيت خود را از سر برآشيدمي و فر
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وجود خود را به نظر مردان درنورديدمي و در 
زير زانوي نيسيت افكندمي و پاميال خدمت و 
نياز شدمي تا ايشان به دست آرم ما را از 

اين بود ذآر بعضي از . خاك خواري بردارند
هاي ديگر چون  اما شرح وصله. هاي صوفيان وصله

يك بند و پاهلنگ و حلقه و زجنري و زنگ و طوق 
 و نيزه و چوگان و زنبيل و آچكول و و عصا

ها هريك به جاي خود مذآور خواهد  مانند اين
شد و ذآر هر طايفه آه منسوب بديشان است و 

  .اهللا اعلم
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  باب پنجم
  
  
  

  
  

  در آداب اهل طريق 
  

  
  

  
  
  
  
اند آـه درويـشي متـام         بدان آه بزرگان گفته   

:  صلي اهللا عليه و سلم       قال رسول اهللا  . ادب است 
و امري املؤمنني علـي     اّدبين رّبي فاحسن تأدييب ؛      

 الّشرف بالفضل واالدب ال     : السالم فرموده     عليه
ــسب؛   ــل والن ــادق  باالص ــر ص ــام جعف و از ام

  لكل وقت ادب و      :اند آه   السالم نقل آرده    عليه
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يعين هر وقـيت و     لكل حال ادب و لكل مكان ادب        
پس هر آـه    . ي را ادبي است   هر حايل و هر مقام    

حمافظت آداب آند به مقام مردان رسد و صـاحب          
حديقةاحلقيقه گفته است آه صحبت نتيجة حرمـت        
و حرمت نتيجة صفوت و صـفوت نتيجـة دل و دل            
خزينة عقل و عقـل خزينـة سـّر و سـّر خزينـة              
معرفت و معرفت سّري اسـت از اسـرار اهلـي؛ و            

است و هم   اند ادب ظاهر نشانة ادب باطن         گفته
ــت   ــشان اس ــخن دروي ــاهر  س ــذيب الّظ  االدب هت

يعين ادب پاآيزه ساخنت ظاهر و باطن       . والباطن
. اســت و هرآــه بــه جــايي رســد از ادب رســد

. فرمايـد   الـدين رومـي مـي       چنانچه موالنا جالل  
  :بيت

وز ادب معصوم               از ادب پر نور گشته است اين فلك
 و پاك آمد ملك

  :مثنوي. و ديگري گويد  

بنه بر                          ادب تاجي است از نور اهلي
 سر برو هرجا آه خواهي

  :و قيل ايضًا  

به ادب رو طريق عشق آه هست                       
 طـرق العـشـق آلـّها آداب

هـاي ايـن      اي از ادب    و ما در ايـن بـاب مشـه          
طايفه آه در گفنت و رفنت و پوشيدن و نوشـيدن           

بايـد آـرد      سنت و خاسنت و غري آن رعايت مي       و نش 
بيان خواهيم آرد در شانزده فـصل بـه طريـق           

  .اهللا اعلم بالصواب. سؤال و جواب
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  فصل اول

درآدابي آه اهل طريق را علي االمجال در نفس 
بايد و آن حمافظت دل است و حمافظت هفت  خود مي

چشم و گوش و زبان و دست و شكم و فرج : عضو
  و پاي

  

اگر پرسند آه حمافظت دل چگونـه اسـت؟ بگـو             
چنــان آــه از معاصــي دل احــرتاز آــين و اصــل 

هاي دل حسد است و ُعجب و ريا و غفلت و             معصيت
  .ها غرور و خبل و حرص و امثال اين

آه آيينة دل را به صيقل ذآر روشـن           ديگر آن   
خانه را از خس و خاشاك بـه          داري و اين خلوت   

 تا بر منـاظر او بـه        جاروب تصفيه پاك سازي   
  :شعر. مجال منظور حقيقي نظر تواني آرد

گه  منظرش جلوه    تا نروبند به جاروب صفا خانة دل
  حضرت جانان نشود

اگر پرسند آه ادب چشم چند اسـت؟ بگـوي دو             
. يكي آن آه آن را به چهـار چيـز نگـشايي           : 

  .دومي آن آه آن را از چهار چيز بربندي
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يز آه چشم بدان اگر پرسند آه آن چهار چ  
بايد گشاد آدام است؟ بگوي اول به راه 

بايد گشاد تا چون راه بروند زمني را  مي
دومي در . بينند و پيش پاي خود مالحظه آنند

نظارة ملكوت آمسان و زمني بايد گشاد آه خداي 
او مل ينظروا يف ملكوت : فرمايد  تعايل مي

آه بايد گشاد   سّيم به عربت مي.الّسموات واالرض
آنچه بينند از آن اعتباري گريند؛ آما قال 

چهارم . ان يف ذلك لعربة الويل االبصاراهللا تعايل 
به مشاهدة عجايب مصنوعات اهلي و مالحظة 
غرايب مبدعات نامتناهي بايد گشاد آه در هر 
ذره از ذرات عامل چون به ديدة تفكر در نگرد 
دليلي روشن و عالميت واضح هست بر يگانگي حق 

  :اند  ايل چنانچه اآابر گفتهتع
  تدل علي اّنه واحد    و يف آل شيء له آية

اگر پرسند آه آن چهار چيز آـه از آن چـشم              
بايد بست آدام است؟ بگوي اول ديده ببايد          مي

بست از ناحمرم آه نگاه آـردن در نـاحمرم تـري            
زهرآلودي است آه بر هر دل آه آيـد از دسـت            

م بايد هنادن از    دومي چشم بره  . شيطان جان نربد  
هاي نيكو وقيت آه به شهوت در آن نگرنـد            صورت

و اگر آسي از روي پـاآي در آـسي  در صـورت              
نيكو آه از عجايب صنع باري تعايل است نگـرد          

  :بيت . اند  هيچ نقصاني ندارد چنان آه گفته
نيست گل و الله       رخ اللـه فـام گر نگري پـاك

 بديدن حرام

سرمة آن ديده جبز     نيستديده آه در وي نظر پاك 
 خاك نيست

سّيم ديده بربايد بست از عيب ديدن آه هـيچ            
  :بيت . بيين نيست آس را عييب بدتر از عيب

ديده فـرو       عيب آسان منگر و احسان خويش
 بر به گريبان خويش
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چهارم آن آه ديده ببايد بست از آن آه بـه             
 نظر حقارت در مسلمانان نگرند  و بـه

اف آنند آه هيچ آس بر درگـاه        حال آسي استخف  
اليزايل از حايل خايل نيست چنانچه خواجه عمـاد         

  .بيت: الدين فقيه فرمايد 
در هيچ آس به      گر پادشاه ملكي و گر ساية  اله

 چشم حقارت مكن نگاه
اگر پرسند آه ادب گوش چند اسـت؟ بگـوي دو           

دوم آن آـه    . اول آن آه به سه چيز بگشايي      : 
  .از سه چيز دربندي

اگر پرسند آه آن سـه چيـز آـه گـوش بـدان                
بايد گشاد آدام است؟ بگـوي اول سـخن خـداي           

دومي حديث رسول صلي اهللا عليه و آلـه و          . تعايل
سّيم سـخنان مـشايخ و اهـل        . آالم اهل بيت او   

حكمت، تا از اين سخنان زاد آخرت حاصل آنند         
  .و به سعادت ابدي رسند

ن اگر پرسند آه آن سـه چيـز آـه گـوش از آ               
دربايد بست آدام است؟ بگوي اول سخنان باطل        

دومي از استماع هـذيان و      . و آلمات اهل بدعت   
سّيم از شنيدن غيبـت و      . حاصل  فحش و سخنان بي   

هبتان و عيب مسلمانان آـه شـنونده در وبـال           
  .شريك گوينده است

اگر پرسند آه ادب زبان آـدام اسـت؟ بگـوي             
آن آه به شـش چيـز بگـشايي و از هـشت چيـز               

  .دربندي
اگر پرسند آه آن شش چيـز آـه زبـان بـدان               

بايد گشاد آدام است؟ بگوي اول قرآن آه آالم         
دومي . خداوند آرمي و پناه از شيطان رجيم است       

سّيم آـالم رسـول     . ها است   ذآر اهلي آه صيقل دل    
و ائمة ديـن و علمـاي ربـاني آـه سـبب             ) ص(

چهارم علوم شرعيه و ادبيـه      . هدايت خلق شود  
پنجم اظهار  . و دنيا بدان رونق يابد    آه دين   
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. هنان اسـت از حاجـات ضـروريه       ها    آنچه در دل  
  ششم در اعانت مظلومان و اغاثت حمرومان سخين

.گفنت آه بدان شّر ظامل از سر مظلوم دفع شـود          
اگر پرسند آه آن هـشت                              

چيز آه زبان از آن دربايد بست آـدام اسـت؟           
گـوي     آـه دروغ   بگوي اول دربايد بست از دروغ     

دومي از خـالف وعـده آـه آن صـفت           . عدواهللا است 
سّيم از غيبـت و هبتـان آـه آن          . منافقان است 

چهارم از جـدل و خـصومت و        . عمل فاسقان است  
ها از وسوسة شيطان      گويي آه اين    چيين و عيب    سخن
پنجم از ثنا و ستودن خود آه آن دليـل          . است

 ششم از لعنـت آـردن بـر       . ُعجب و طغيان است     
. نوآران و خدمتكاران آه آن فعل جباران است       

هفتم از دعاي بد و نفرين آردن آـه آن سـبب            
هشتم از مزاح و متاخره     . آدورت دل و جان است    

.و تسخر و هزل آه آن واسطة رجنش فراوان است         
ــر                                        اگــــ

اول . پرسند آه ادِب دست چند است؟ بگوي پـنج        
آـه آـسي را     دومي آن   . آن آه آـسب حـالل آنـد       

چهـارم  . سّيم آن آه حرام فرا نگريد     . نيازارد
پـنجم  . آن آه در وديعت و امانت خيانت نكند       

آن آه به قلم چيزي نويسد آه به زبان تـوان           
اگر پرسند آه ادب شكم آـدام اسـت؟               .گفت

اگر    .بگوي آن آه از حرام و شبهت پاك دارد
پرسند آه ادب فرج آدام است؟ بگوي آن آه از          

اگر پرسند آه ادب پاي            . صيانت آندحرام
اول آن آـه بـه سـه موضـع          : چيست؟ بگوي دو    

  . دومي آن آه از سه حمل باز داري. روان آين
اگر پرسند آـه آن                                 

سه موضع آه بايد رفت آدام اسـت؟ بگـوي اول           
دومي آن آه به زيـارت      . مسجد و مواضع خري رود    

بـه شـفاعت    سّيم آن آـه     . قبور و قلوب شتابد   
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آاري يا عيادت بيماري يـا دفـع ظلـم و             گناه
  .آزاري و مانند اين قدم بايد هناد

اگر پرسند آه آن سه موضع آه نبايد رفت   
  آدام است؟ بگوي اول به خانة ظاملان

دومي از مواضـع    . خواران مگر به ضرورت     و حرام 
. هتمت و جاهاي نااليق چون قمارخانه و خرابات       

رفنت يا به آاري نابايست و      سّيم از پس ناحمرم     
  .ناشايست قدم هنادن
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  فصل دومي
  در آداب ارباب طريق با هر طايفه

  
ادب با پريان و . و آن چند نوع تواند بود  

با استادان و با پدر و مادر و خويشان و با 
دوستان و با آشنايان و با مهسايگان و با 

اما ادب با پريان و استادان هريك . بيگانگان
   .گرداند جا مكرر مني  حملش مذآور شد، ايندر
اگر پرسند آه ادب با پدر و                 

اول آن آه حرمت . مادر چند است؟ بگوي دوازده
دومي به مال دنيا . ايشان به واجيب نگاه دارد

سّيم به مراعاتي آه با . با ايشان مضايقه نكند
چهارم . ايشان آند منت بديشان عايد نگرداند

پنجم چون خبوانندش . ايشان ننگردتيز در روي 
ششم در وقت مالقات ايشان روي . زود اجابت آند

هفتم هرچه فرمايند آه در آن . درهم نكشد
هشتم در سخن گفنت . معصييت نباشد به جاي آورد

با ايشان يا با ديگري در پيش ايشان آواز 
. دستوري ايشان به سفر نرود هنم بي. بلند نكند

. دن خشنودي ايشان باشددهم در طلب حاصل آر
. يازدهم طاعت ايشان را موجب جنات ابد شناسد

دوازدهم احسان با ايشان ثاني عبادت اهلي داند 
و قضي رّبك اّلا تعبدوا اّال :  فرمايد  چنانچه مي

يعين خداي تو حكم . اّياه و بالوالدين احسانا
آرده است آه مپرستيد مگر او را و با مادر و 

  و رسول صلي پدر احسان آنيد 
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 اجلّنة حتـت اقـدام      :اهللا عليه وآله و سلم فرموده     
. هاي مـادران اسـت      يعين هبشت در زير قدم    االّمهات  
رضاي ايشان نتوان     آه به روضة رضوان بي      حاصل آن 

  :بيت . رسيد
نـدر تـه پـاي  ا    جنت آه رضاي ما در آن است

 مـادران اسـت
اي  آن آن آه رض   خواهي آه رضـاي حـق بيـابي
 مادران است

اگر پرسند آه شرايط ادب با خويشاوندان 
آه با ايشان  اول آن: چند است؟ بگوي هفت 

دومي . پيوند آين آه صلة رحم در عمر بيفزايد
سّيم به شادي . به مال با ايشان مواسات آين

. ايشان شاد گردي و به غم ايشان غمگني گردي
چهارم در وقت مددآاري طريق معاونت 

پنجم هر چند با تو جفا آنند در . فرونگذاري
ششم با دمشنان . مكافات آن وفا به جاي آري

هفتم قصد مال و عرض ايشان . ايشان درنسازي
    .شوي عرض مي ناموس و بي نكين آه تو نيز بي

اگر پرسند آه شرط ادب با                     
 دوستان چند است؟ بگوي با دوستان يا حقيقي

قي آدام است؟ اگر پرسند آه دوست حقي جمازي؟
بگوي آن آه در دوسيت او هيچ غرضي تصور 
نتوان آرد و عالمت اين چنني آسي آن است آه 

اول، عقل آه در : در او پنج خصلت باشد 
عقل هيچ خري نبود، چه اآابر  صحبت بي

دومي . دمشن دانا به از نادان دوست: اند گفته
نيكو خو باشد آه با بدخو صحبت به دشواري 

ّيم صالح نفس آه با مفسد و فاسق س. ميسر شود
دوسيت نيكو نبود و هرآه از خداي نرتسد از وي 

چهارم قناعت، آه هر آه . امين نتوان بود
دنيا دوست دارد و حريص بود صحبت او مهچو 

پنجم راسيت آه هرآه ناراست . زهر قاتل باشد
و آج باز و قلب باشد در دوسيت وي هيچ راحت 
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يد بر آن اعتماد آه هرچه گو نبود براي آن
اگر پرسند آه دوست                .نتوان آرد

جمازي آدام است؟ بگوي آن آه در دوسيت او 
غرضي متصور باشد و آن دوسيت اعتماد را 
نشايد براي آن آه هرآه به غرض دوسيت آند 
چون غرض خود حاصل آند دوسيت به آخر اجنامد و 
اگر غرض وي حاصل نشود دوسيت به دمشين مبدل 

  : بيت .گردد
بيين                        اين دغل دوستان آه مي

 مگسانند  گـرد  شريينـي
نوشند                 مهچو  تا حطامي آه هست مي

 جوشند زنبور بر تو مي
وان زماني آه ده خراب شود                   آيسه 

  رباب شودسةچون آا
                         داري ترك صحبت آنند و دل

 دوسيت خود نبود پنداري
راست گومي  سگان  بازارند                  

 آاستخوان از تو دوسرت دارند
اگر پرسند آه چون دوست حقيقي به دست آيـد            

آداب او چگونه رعايت توان آرد؟ بگوي بـدان         
اول : نوع آه با او بيست طريق مرعي دارنـد          

اگر مهه مال نتوان،    . مال از او دريغ ندارند    
. اري آن مقدار آه حاجت وي بـدان روا شـود          ب

دومي راز وي با آسي نگويند و در ميـان جـان            
سّيم عيب وي بپوشند از خلق نـه        . نگاه دارند 

از وي، بلكه با وي بگويند تا به تـدارك آن           
چهارم سخن  وي را به گـوش هـوش          . مشغول شود 

پنجم بر سخن وي اعرتاض نكنند و عيب        . بشنوند
ي را بـه نـام نيكـو خطـاب          ششم و . آن جنويند 

هـشتم  . هفتم نيكويي وي را شكر گويند     . آنند
هنـم چـون    . الغيب مرعي دارند    در غيبت وي حفظ   

به نصيحت حاجت افتد به تعريض و لطف گوينـد          
دهـم خطاهـاي    . و از تصريح و عنف دور باشند      

يازدهم . و ناديده انگارند  . وي را درگذارند  
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به شـادي   دوازدهم  . افكنند  بار خود بر وي نه    
. وي شادي آنند و بـه مـالل وي ملـول باشـند            

چهـاردهم  . سيزدهم بر وي به سالم ابتدا آنند      
حرمت وي به نوعي آه زيادت از آن نشايد بـه           

پـانزدهم در ميـان سـخن وي سـخن          . جاي آرند 
شانزدهم به وي  مهان پسندند آه بـه         . نگويند
هـاي صـاحل       هفدهم وي را در حمل    . پسندند  خود مي 

هجـدهم  . د و براي وي دعا درخواهنـد      دعا آنن 
ــو     ــاي نك ــد و ج ــدمي آنن ــس وي را تق در جمل

نوزدهم در وقت مددآاري محايت فـرو       . بنشانند
بيستم با دمشنان او دوسيت نورزند و       . نگذارند

با دوستان او دمشين نكنند و اصل در اين بـاب           
آن است آه با وي چنان معاش آنند آـه دوسـت            

ر آن وجـه واقـع      دارند آه با ايشان معاش بـ      
گردد، و يقني دانند آه در عامل هـيچ سـعادتي           

  .برابر يار نيكو نيست
اي دوست برو به هرچه داري                    

 ياري خبر و به هيچ مفروش

تـوان مالحظـه      پس در آداب ياري چندان آه مي        
   :بايد منود چنان آه استاد فرمايد مي

       ماية زان مهه آاداب نكوآاري است          
  اول ادب ياري است

زان آه در آفاق ز برنـا و پيـر               هيچ 
 آس از يار ندارد گزير

اگر پرسند آه شـرط ادب بـا آشـنايان چنـد            
اول آن آـه آشـنايي را هـر         : است؟ بگوي شـش   

دومي آن آه فايـده بديـشان       . ساعت زيادت آند  
رساني به دست و زبان و به هر نوع آه تواني           

چهـارم  . م نصيحت از ايشان بـاز نـداري       سّي: 
پـنجم پيوسـته    . طمع از ايـشان منقطـع داري      

ششم اگـر بـدي آننـد       . تفحص احوال ايشان آين   
  .عتاب  نكين و درگذاري
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اگر پرسند آه ادب بـا مهـسايگان چنـد شـرط              
ــارده  ــوي چه ــف و : دارد؟ بگ ــه لط اول آن آ

دومي نصيحت و   . مهرباني با ايشان فرو نگذارد    
سّيم اگـر بـدي     . ز ايشان دريغ ندارد   موعظت ا 

چهارم معاونت و   . بيند ايشان را فضيحت نكند    
محايت ايشان بدان مقدار آه توانـد بـه جـاي           

پنجم بار خود بر ايـشان ننهـد بلكـه           . آورد
ششم اگر حـاجيت از     . بار از دل ايشان بردارد    

هفتم . آن ايشان روا آند بر ايشان مّنت ننهد       
هـشتم  . د شـكر گويـد    اگر از ايشان نفعي برس    

اگر دربارة اين آس تقـصريي بـه جـاي آورنـد            
هنم اگر درويـش و حمتـاج باشـند         . شكايت نكند 

بدان چه دسرتس باشد با ايـشان مـساحمت آنـد،           
ديل بديـشان     افزاري طلبند به خوش     دهم اگر دست  

يازدهم آب و منك و هيزم از ايشان دريغ         . دهد
دوازدهــم فرزنــدان خــرد ايــشان را . نــدارد
سيزدهم در تعزيـت و هننيـت و غـم و           . بنوازد

چهاردهم در آب   . شادي با ايشان موافقت ورزد    
راه و پاي راه و روزنه و هرچه ايشان را از           
آن نفعي رسد و ديگري را ضرري نباشد مضايقت         
ننمايد و علي اجلمله بايد آه حرمت مهسايه بر         
وجهي مرعي باشـد آـه مزيـدي بـر آن متـصور             

 جنات آخـرت و نـشانة آمـال         نباشد آه آن سبب   
اميان و متابعت شـريعت اسـت، چنانچـه حـضرت           

من آان  : فرمايد    رسول صلي اهللا عليه و آله مي      
يعـين  يؤمن باهللا واليوم االخـر فليكـرم جـاره          

هرآه به خداي و روز قيامـت اميـان دارد گـو            
خــداي تعــايل ســتايش . مهــسايه را گرامــي دار

كـويي آننـد    آند مجعي را آه به مهسايگان ني        مي
 واجلار  واجلار ذي القربي  : فرمايد    جا آه مي    آن

  .اجلنب ايل آخره
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اگر پرسند آه آداب با بيگانگان چند اسـت؟           
آه به هيچ آس به چشم حقارت         اول آن : بگوي شش 

نگاه نكين آه شايد آن آس مقبول حضرت خداوند         
  .باشد

 در اند آه دوستان خدا ممكن    مكن به چشم حقارت نگاه در مهه آس
 اوباش

. دومي خود را در ميـان سـخن ايـشان نـيفكين             
سّيم از سخنان نامهوار ايـشان خـود را غافـل           

. چهارم اگر ناشايسيت بـيين نـصيحت آـين        . سازي
ششم تا آـسي    . پنجم شفقت از ايشان وا نداري     

  .را از ايشان قابل نداني در صحبت راه ندهي
  
  
  
  
  

 
 
  
 
 

  فصل سّيم
  داران در آداب تكيه

  
اي است آه مـسافران       آه هر تكيه نشانه   بدان    

پـس  . آورنـد   و جماوران روي بـدان نـشانه مـي        
دار به صفيت چند خمصوص و ممتاز         بايد آه تكيه    مي

  .داري او را مسلم بود باشد تا تكيه
دار آـه ايـن چـه مقـام           اگر پرسند از تكيه     

اي؟ جواب بايد گفـت آـه مقـام           است آه نشسته  
  .موتوا قبل ان متوتوا

پرسند آه اين چه معين دارد؟ بگـوي بـه          اگر    
دروازة مرگ حاضر بودن و بر يك نفس اعتمـاد          
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نافرمودن و پيوسته ياد مرگ آردن و زاد راه         
آخرت مهيا و آماده ساخنت چنانچه حضرت رسالت        

اآثـروا مـن    : صلي اهللا عليه و آله فرمود آه        
يعين بسيار ياد بكنيد مـرگ      ذآر هادم اللذات    

را درهم شكند و حمبـت دنيـا        ها    را آه آن لذت   
  .در دل سردگرداند

اگر پرسـند آـه حاصـل تكيـه چيـست؟ بگـوي               
  .ديدار اهل اهللا

اگر پرسند آـه مقـصود تكيـه چيـست؟ بگـوي              
  .خدمت فقرا

اگر پرسند آه قبلة تكيه آدام اسـت؟ بگـوي            
  .ها داشنت نظر بر دل

اگر پرسند آه در تكيه آدام است؟ بگوي بـه            
  .نياز درآمدن

 پرسند آه صدر تكيه آـدام اسـت؟ بگـوي           اگر  
  .جا آه آامل نشسته است آن
  .اگر پرسند آه سّر تكيه چيست؟ بگوي سفره  
  .اگر پرسند آه نور تكيه چيست؟ بگوي چراغ  
اگر پرسـند آـه آب روي تكيـه آـدام اسـت؟               

  .بگوي پاآي و پاآيزگي
اگر پرسند آه حـروف تكيـه چـه معـين دارد؟              

د بـر توآـل يعـين       بگوي تاي تكيـه داللـت آنـ       
دار بايد آه بر توآل باشد، و آاف تكيه           تكيه

داللت بر آرم دارد يعين صاحب تكيه بايـد آـه           
رنگـي و يـك       آرمي باشد، و ياي تكيه دليل يـك       

دار بايد آه در آـار خـود          جهيت است يعين تكيه   
رنگ باشد نه منقلب مزاج و هاي تكيه دليل           يك

 آـه   دار بايـد    است بر هـواداري، يعـين تكيـه       
هوادار درويشان و مسافران باشد، و به دل و         

داري را    جان فقـرا را دوسـت دارد تـا تكيـه          
  .شايد
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دار چنـد ادب الزم       اگر پرسند آـه بـر تكيـه         
. اول تواضـع منـودن    : است؟ بگوي دوازده چيز     

سـّيم روي   . دومي به زبـان دوسـتان را نـواخنت        
چهارم سجود طريقـت    . گشاده و لب خندان داشنت    

پنجم تا سه روز از مـسافران       . آوردنبه جاي   
ششم اگر صد بدي بيند به آـرم        . سؤال ناآردن 

درگذرانيدن و پوشيدن تا زمان مهماني آه سه        
هفـتم تـا سـه روز       . روز و سه شب است بگذرد     

 القليـل عنـداهللا     سفره آشيدن آنچه تواند آـه     
 هشتم به دل و جان طالب مسافران بودن و          آثري

 هنم از ارآان و آداب      .با ايشان خبيلي ناآردن   
دهم خوش مشربي آردن و با      . طريقت سخن راندن  

يـازدهم عيـوب    . درويشان زهد خـشك نورزيـدن     
دوازدهـم چـون بـرون      . ياران را مستور داشنت   

  .روند شكايت ناآردن
  
  
  

  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  در آداب تكيه درآمدن

بدان آه هر درويشي آه به منزل رسـد بايـد             
ديار پرسـش منايـد و      آه از احوال ساآنان آن      

ديل و عزيزي نشان يابـد خـود          هرجا آه از اهل   
را به مالزمت او رساند و درآمـدن بـه تكيـة            
فقرا چند چيز رعايت آند تـا داننـد آـه او            

  .ميان بسته است و خدمت فقرا آرده
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اگر پرسند آه ادب تكيه درآمدن چنـد اسـت؟             
دومي آن  . اول آن آه به وضو باشـد      : بگوي سه   
به آستانه رسد پاي راسـت فـرا پـيش          آه چون   

بسم اهللا و بـاهللا و علـي        : آه گويد     سّيم آن . هند
  .ملة رسول اهللا

اگر پرسند آـه مـستحب تكيـه درآمـدن چنـد              
اول آن آـه چـون بـه تكيـه          : است؟ بگوي دو    

الّلهم اغفريل ذنـوبي    : درآيد اين دعا خبواند     
واسرت عيوبي وافتح علي ابواب رمحتك يا ارحـم         

دومي جاي پاك طلب آنـد و دو رآعـت           . نيالّرامح
مناز بگزارد و اگر جمال نباشد سه بار تـسبيح          

سـبحان اهللا واحلمـدهللا وال      : بگويد بدين وجه آه     
اله اّلا اهللا واهللا اآرب وال حول وال قوة اّال بـاهللا            

  .العلي العظيم

اگر پرسند آه حرمت به تكيه درآمـدن آـدام            
ر سر عـصا دارد     آه اگر سناني ب     است؟ بگوي آن  

  .سنان را روي به خود آند نه به تكيه

اگر پرسند آـه ايـن چـه معـين دارد؟ بگـوي               
معنيش آن است آه با سنان جماهده بر نفس خود          

  .امي زده

اگر پرسند آه ارآان به تكيه درآمـدن چنـد            
اول سالم آردن بـدين عبـارت       : است؟ بگوي هشت  

و  الّسالم عليكم يا اهـل الـّشّد  والفتـوة            آه
دومي از سر تواضع روي بر       . رمحة اهللا و برآاته   

سّيم اهل مجع را مصافحه آردن و به        . خاك هنادن 
پـنجم جـاي    . چهارم ترمجان گفـنت   . دست دريافنت 

. ششم سجدة  حتيـت بـه جـاي آوردن         . طلب آردن 
هشتم هرجا آـه حوالـه      . هفتم حق القدوم گفنت   

  .آنند نشسنت

م اسـت؟   اگر پرسند آه شرط تكيه درآمدن آدا        
  .بگوي آن آه نشانة ارادت بنمايد
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اگر پرسـند آـه نـشانة ارادت آـدام اسـت؟              
بگوي آن آه بي حتفـه و تـربك بـه نظـر پـريان               

  :اند  چنانچه گفته. نرود، هرچه باشد
  :مصراع   

  .سييب و سجودي و پيازي و نيازي
اگر پرسند آه به تكيه به سـرآمدي يـا بـه            

ق و صـفا    پا؟ بگوي بي سر و پا آمدم و به صد         
  .آمدم

اگر پرسند آه به چه روي آمـدي؟ بگـوي بـه            
  .روي نياز

اگر  پرسند آه به بوي آه آمدي؟ بگـوي آـه            
  .به بوي مهر و وفا

اگر پرسند آه تكيه ترا طلبيد يا تو تكيـه            
را طلبيدي؟ بگوي تكيه مرا طلبيد و من صاحب         

  .تكيه را طلبيدم
اگــر پرســند آــه بــه چنــد عهــد بــه تكيــه   

  .گوي به چهار عهددرآمدي؟ ب
اگر پرسند آـه آن چهـار عهـد آـدام اسـت؟               

بگوي اول درآمدن بـه حرمـت، دومي نشـسنت بـه            
چهـارم برخاسـنت بـه      . عزت، سّيم گفنت به حكمت    

  .خدمت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   فتوت نامه     

  

335

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  فصل پنجم
  در آداب نشسنت

  
بدان آه در نشسنت ادبي چند هست آـه رعايـت             

ايل در آداب نشــسنت خــداي تعــ. آن بايــد آــرد
اذا قيل لكـم تفـّسحوا يف اـالس         : فرمايد    مي

اما شـيخ را نـوعي بايـد نشـست و           . فافسحوا
  .فرزندان طريق را نوعي

اگر پرسند آه آداب نشسنت شيخ چند است؟ بگوي           
نشيند يك فرض دارد و سـه         اگر بر روي سجاده مي    
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سنت و چهـار ادب، چنانچـه پـيش از ايـن شـرح              
 بر غري سـجاده نشـسته اسـت چهـار           و اگر : دادمي

اول آن آـه روي بـه       : چيز رعايـت بايـد آـرد        
قبله نشيند آه حضرت رسول صلي اهللا عليه و آلـه           

 خرياجملالس ما استقبل بـه القبلـة      : فرموده است   
. يعين هبرتين نشسنت آن است آه روي به قبله باشـد          

دومي آن آه بر دو زانو نشيند چنانچـه در منـاز            
. م بسيار بـه چـپ و راسـت ننگـرد          سّي. نشيند  مي

اگـر  . چهارم از جملس برخنيزد مگر ضـرورت باشـد        
پرسند آـه ادب فرزنـدان طريـق در نشـسنت چنـد             

اول آن آـه هرجـا ايـشان را         : است؟ بگوي هـشت   
دومي آن آه به باال و پـست        . حواله آنند بنشيند  

سّيم تا آسي با ايـشان      . و به چپ و راست ننگرد     
چهـارم اگـر    . برنيارنـد سخن نگويد سر از پيش      

  صاحب مجال در جملس باشد بسيار در وي 
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پنجم بر دو زانو نـشيند و بـه تواضـع           . ننگرد
هفتم طلـب   . ششم بسيار برخنيزد و بنشيند    . باشد

تقدمي نكند و اگر آسي بر ايـشان مقـدم نـشيند            
 با وجود آن آه راه او نباشد از آن بـد نربنـد            

 . املكنيشـرف املكـان بـ     : اند    آه بزرگان گفته  
مرد بايد آه مكان بدو شرف يابد نـه او بـه            

نـشني تنـگ      هـشتم آن آـه جـاي بـر هـم          . مكان
  .نگرداند

اي؟ بگوي بـر زمـني        اگر پرسند آه آجا نشسته      
  .عبوديت و فرش خدمت

اي؟ بگـوي     اگر پرسند آـه بـراي چـه نشـسته           
  .براي نظر

اگر پرسند آه برخيز و بنشني چه معـين دارد؟             
است آه اول برخيز به خدمت تـا        بگوي معين آن    

  .آخر بنشيين به حرمت
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  فصل ششم
  در آداب سخن گفنت

  
بدان آه شرف آدمي به نطق اسـت و هرآـه در              

هبـره    نطق ادب رعايت نكنـد از ايـن شـرف بـي           
باشد؛ براي آن آه نطق به صـواب بايـد و اال            

  .چنان آه شيخ فرموده. خاموشي به از آن بود
زبان بسته هبرت             اند و گويا  بشر هبامي مخوش

 آه گويا به شّر

: فرمايـد     و خداي تعايل در آداب سخن گفنت مي         
  و در سـخن      ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت الّنيب     

گفنت چندين ادب است آه شيخ و غالب را رعايت          
بايد آرد؛ و چندين ادب ديگر است آه نـازالن          

  .را نگاه بايد داشت
پرسند آه ادب غالبان در سخن گفنت چنـد         اگر    

اول آن آه سخن فراخور حـال       : است؟ بگوي شش    
 آّلم الّناس علي    اند  هرآس گويد چنانچه فرموده   

 يعين با هرآس سخن گوي بر قدر عقل         قدر عقوهلم 
  :بيت . و فهم او

با او به          با يار نو از  غم آهن بايد گفت
  زبان او سخن بايد گفت
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. به لطف سخن گويد نه به عنفدومي آن آه   
سّيم آن آه در وقت سخن گفنت خندان و شكفته 

چهارم چندان سخن . باشد نه ترش روي و گرفته
گويد به مستمعان آه به مالل خاطر ايشان 

پنجم سخين گويد آه منفعت دنيا و . اجناميد نه
ششم تا سخين متام . آخرت ايشان در آن باشد

ه سخن بزرگان عيار نباشد بر زبان نراند آ
به مثابة ختم است و اگر ختم فاسد و بي مغز 
باشد در هر زمني آه افتد نرويد، و از او 

                        .منفعيت به حاصل نرسد
اگر پرسند آه ادب نازالن در                   

اول آن آه تا : سخن گفنت چند است؟ بگوي هشت
دومي در وقت سخن . از وي سخن نپرسند نگويند

سّيم به چپ و راست . د نكندگفنت آواز بلن
. آميز و آنايت نگويد چهارم سخن غرض. ننگرد

. پنجم در روي شنونده جنهد و سخن سخت نگويد
ششم تا فكر نكند سخن نگويد تا پشيمان 

هفتم در ميان سخن مردم سخن درنيارد . نشود
هشتم . و سخن گوينده را منقطع نگرداند

 عقلي بسيار نگويد آه بسيار گفنت نشانة اندك
  :نشني فرمايد  است چنانچه شيخ گنجه

تا ز            آم گوي و گزيده گوي چون ُدر
  اندك  تو جهان شود  پـر

آن           الف  از  سخن چو در تـوان زد
  خشت بود آـه پر توان زد

از            آب  ار چـه  بسي  زالل خيـزد
  خوردن پـر مـالل  خيـزد

اگر پرسند آه به چه زبان سخن 
اگر             .ي به زبان صدقگويي؟بگو مي

شنوي؟ بگوي  پرسند آه سخن به آدام گوش مي
اگر پرسند آه سخن از         .به گوش قبول

تو است يا تو از سخين؟ بگوي من از سخنم 
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ام و سخن از من  آه به آلمة  آن پديد شده
اگر  .است آه ميوة درخت انساني سخن است

پرسند آه سخن متام آدام است؟ بگوي آن آه 
  .ق سخن خدا و رسول باشدمواف

اگر پرسند آه سخن ناقص آـدام اسـت؟ بگـوي             
  .آن آه موافق قرآن و حديث نباشد

اگر پرسند آه سخن نيك آدام است؟ بگـوي آن            
  .آه از آن نفعي به آسي رسد

اگر پرسند آه سخن بد آدام اسـت؟ بگـوي آن             
  . آه از آن ضرري به آسي عايد شود
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  فصل هفتم
  در آداب طعام خوردن و آب آشاميدن

  
بدان آـه آدمـي را از طعـام خـوردن چـاره               

و مـا   : فرمايـد     نيست چنانچه خداي تعايل مـي     
 و حيوانـات    جعلناهم جسدًا ال ياآلون الطعـام     

بايد آه ميـان      پس مي . اند  نيز به خوردن زنده   
خوردن انسان و خوردن حيوان فرق باشـد؛ چـه          

زيــسنت بــراي خــوردن دارد، و انــسان حيــوان 
خوردن براي زيسنت؛ و فرق ميان اين دو خوردن         
به آداب است يعين آدمي آداب و ارآـان طعـام           

  .خربند دارد و حيوانات از آن بي خوردن نگه مي
اگر پرسند آه ارآان طعام خوردن چند اسـت؟           

چهار فرض است و چهار سنت و       : بگوي سي و هفت   
ب و چهار حرمـت و چهـار        چهار مستحب و ده اد    
  .حكمت و هفت احتياط



 
   فتوت نامه     

  

342

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

اگر پرسند آه چهار فرض آدام است؟ بگوي   
اول لقمة حالل پيدا آردن آه خداي تعايل 

 و حضرت رسول صلي آلوا من طيباتفرمايد  مي
طلب احلالل : فرمايد آه اهللا عليه و آله مي
دومي دهندة روزي، خداي . فريضة بعد الفريضة

چهارم . كر وي به جاي آوردنرا شناخنت، سّيم ش
  .طعام پاك خوردن يعين جنس و آلوده نباشد

اگر پرسند آه چهار سنت آـدام اسـت؟ بگـوي             
دومي پيش از طعـام     . در اول طعام بسم اهللا گفنت     

. سّيم طعام بـه دسـت راسـت خـوردن         . دست شسنت 
  .چهارم بعد از طعام محد گفنت

اگر پرسند آه چهار مستحب آدام است؟ بگـوي           
دومي خـتم بـه منـك       . ل ابتدا به منـك آـردن      او

. سّيم بر سفره چيزي خوردن نه بر خوان       . آردن
چهارم لقمه دادن خادم هرگاه آه با قوم بـر          

  .سفره ننشسته باشد

اگر پرسند آه ده ادب آدام است؟ بگـوي اول            
پناه صـلي اهللا      بر پاي چپ نشسنت آه حضرت رسالت      

غالبًا عليه و آله و سلم در وقت طعام خوردن          
سـّيم در   . دومي از پيش خود خوردن    . چنان نشسيت 

چهـارم از آرانـة آاسـه       . لقمة آسي ننگريسنت  
: پنجم به سـه انگـشت طعـام خـوردن           . خوردن

. ششم انگـشت ليـسيدن    . اهبام و سبابه و وسطي    
هفتم آاسه را پـاك سـاخنت يـا چيـزي گذاشـنت             

هشتم  . اوبقوا او نقوا  : اند    چنانچه فرموده 
ز دست بيفتد برداشنت و اگر آلوده       اگر لقمه ا  

هنـم در وقـت     . شده باشد پاك آـردن و خـوردن       
دهم بعد از طعـام     . طعام تكيه بر جايي نزدن    

  .دست شسنت

اگر پرسند آه چهار حرمت آدام اسـت؟ بگـوي            
دومي . اول آن آه در وقت طعام خوردن سـرخنارد        
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چهـارم  . سّيم آب دهن نيفكنـد    . بيين پاك نكند  
  . آسي سخن نگويدطعام در دهن با

اگر پرسند آه چهار حكمت آدام اسـت؟ بگـوي            
دومي آن آـه نيـك      . اول آن آه لقمه خرد آنـد      

چهـارم  . سّيم آن آه بسيار چيزي خنـورد      . خبايد
  .بر سر سريي طعام ننوشد

اگر پرسند آه هفت احتياط آدام است؟ بگـوي           
اول آن آه هيچ طعام را مذمت نكند اگـر چـه            

 تا حتقيق نكند آه از آجا       دومي. بد پخته باشد  
سّيم تنها جيـزي خنـورد آـه حـضرت          . است خنورد 

شـّر النـاس    :رسول صلي اهللا عليه و آله فرمود        
 يعين بدترين مردمان آن است آـه        من اآل وحده  

چهارم مجعي را در آاسة خود      . تنها طعام خورد  
پـنجم  . شريك گرداند آه برآت در اجتماع است      

امي آه شخصي پخته    طعام مباهات خنورد؛ يعين طع    
ششم از طعام تعزيـت     . باشد براي نام و دعوي    

بپرهيزد آه شايد يتيمي را در آن حـق باشـد           
هفتم بر يـك نـوع از       . يا يك وارث غايب بود    

  .طعام اقتصار آند
اگر پرسند آه خبش غايب هنـادن چگونـه اسـت؟             

بگوي اين سه نوع است؟ اول آن آه غايب معـني           
 آن باشد آه هرآـه      نباشد آه آيست؟ بلكه نيت    

برسد از آن تناول آند و اين بغايت پسنديده         
دومي آن آه غايب شخصي معني باشد از اهل         . است

صحبت، خواه او را در آن طعـام حـق باشـد و             
سّيم . خواه نباشد و اين  نوع نيز مقبول است        

آن آه هم براي خود ذخـريه آنـد و آن را خبـش              
بـول  غايب نام هند و اين نـوع پـسنديده و مق          

نيـــست و در فتـــوت ايـــن معـــين را جـــايز 
  .اند نداشته

اگر پرسند آه خبش غايب به نوعي آـه مقبـول             
ــفي     ــوي از آدم ص ــده؟ بگ ــه مان ــت از آ اس
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وي را ميان   ) ع(السالم در حملي آه جربئيل        عليه
بست چنانچه شرح آن قبل از اين گذشت آـه از           
حلــواي هبــشت قــدري حاضــر آردنــد و آدم     

اي از آن به جهت حوا بگذشـت         السالم پاره   عليه
داشت تا وقيت آه به وي رسيد         و آن را نگاه مي    

  .و آن تكه به وي خورانيد
اگر پرسند آه نواله به ياد آسي خـوردن از            

پناه صلي    آه مانده است؟ بگوي از حضرت رسالت      
اهللا عليه و آله آه روزي يكي بـه جهـت هديـه             

مجعــي از . آورد) ص(طبقــي خرمــا نــزد رســول 
ان آه حاضر بودند مهه را بچشانيد و گفت         بزرگ

امري به مهمي رفته بودند در      . علي را بطلبيد  
حـضرت صـلي اهللا عليـه و        . آن وقت حاضر نشدند   

آله و سلم فرمودند آه من اين خرمـا را بـه            
ياد علي خوردم و چون خرب به امري رسيد شـادي           

پس تكه به ياد عزيزان خوردن از       . بسيار آرد 
معـين آن اسـت آـه آنچـه مـن           جا مانـده و       آن
جـا    خورد و از ايـن      خورم مهان است آه او مي       مي

  .آيد بوي احتاد و يگانگي مي
  شعر

فاذا ابصرتين ابصرته                         و 
 اذا ابصرتـه فهـوانا

 نظم

چو روح با لب او          ميان جان و لبش احتاد روحاني است
 احتاد ما جاني است

رآان آشاميدن آب چند اسـت؟      اگر پرسند آه ا     
  .دو فرض و شش سنت و سه ادب: بگوي يازده

اگر پرسند آه دو فرض آدام است؟ بگـوي اول            
آن آه از ِاناي زر و نقره آب خنورد؛ امـا از            

آوب باشد جايز است به شـرط آن          زرآوب و نقره  
دومي آن آـه    . آه دهن به موضع زر و سيم نرسد       
  .دآب پاك باشد و آلوده و جنس نبو
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اگر پرسند آه شش سنت آدام است؟ بگـوي اول            
دومي هر بـار ظـرف      . آن آه به سه دم آب خبورد      

سّيم نفس و نفخ در ظـرف       . آب از دهن باز گريد    
چهارم آن آه نشسته آب خورد و بر پاي         . ندهد

نيز جايز است، و اما اويل آن باشد آه نشسته          
پنجم آن آه در اول نـام خـداي تعـايل           . خورد
 آن آه در آخر محد گويد و از امـام           ششم. برد
منقول اسـت آـه هرگـاه آب        ) ع(العابدين    زين

لعنـت  ) ع(حـسني   ) امـام (خوردندي بـر قاتـل      
پـدرم  : آردندي وي را از آن پرسيدند، گفـت         

در صحراي آربال مرا وصيت آرده آه هرگـاه آب          
خوردي از تشنگي من ياد آـن و برآـشندة مـن            

  .لعنت آن
 آدام است؟ بگـوي اول      اگر پرسند آه سه ادب      

دوم . آن آه از ظرف بزرگ و از مشگ آب خنـورد          
سـّيم  . اگر ساقي جملس باشد آخر مهـه آب خـورد         

اگر نشسته باشد و آب خورد ظرف را به جانـب           
  .راست دهد نه جانب چپ

اگر پرسند آه در وقت خوردن، آب بـا آـوزه             
گويد آه من     گويد؟ بگوي به زبان حال مي       چه مي 

ام تـا ايـن        خدمت به سر دويـده     شب و روز در   
  .ام ساعت به مقصود خود رسيده

خورد مجعي آـه      اگر پرسند آه عزيزي آه آب مي        
. گويند صحت باد يا هنيئـًا مريئـاً         حاضرند مي 

اين چه معين دارد؟ بگوي معين آن است آه عمـر           
گذرد و بر يك دم اعتمـاد نيـست چـون             چون مي 

 به جگر   آسي آب خبورد ممكن هست آه هنوز آن آب        
نارسيده درگذرد يا آب در گلـو گـريد و نفـس            

الـسالم    منقطع شود؛ چنانچه حـضرت امـري عليـه        
پس چون عزيزي   . مع آل جرعة قضّية   : فرمايد    مي

آنند آـه گوارنـده       خورد حاضران دعا مي       آب مي 
  .باد تا از آفت آن سامل ماند
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  فصل هشتم
  در آداب جامه پوشيدن

  
يدن لباس بدان مقـدار آـه سـرت         بدان آه پوش    

عورت باشد فرض است و در اين فرض ادبي چنـد           
است رعايـت آردنـي، بعـضي آن آـه از حـضرت             
رسالت صلي اهللا عليه و آله مروي است و بعـضي           
آن آه از مشايخ و بزرگان دين منقول اسـت و           
ماقبل از اين پوشيدن و پوشانيدن لبـاس بـه          

آر آردمي،  طريقي آه ميان مريد و مراد باشد ذ       
  .اين جا به تكرار آن احتياج نيست

اگر پرسند آـه ارآـان لبـاس پوشـيدن چنـد              
چهار فرض و چهار سنت و      : است؟ بگوي پانزده    
  .پنج ادب و دو حرام

اگر پرسند آه چهار فرض آـدام اسـت؟ بگـوي             
دومي آن  . اول آن آه جامه از وجه حـالل سـازد         

آه چندان پوشد آه دفع سرما و گرمـا آنـد و            
بدان سرت عورت شود سّيم آن آه پـاك باشـد از            
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ــت ــون    . جناس ــد چ ــرم نباش ــه حم ــارم آن آ چه
  .ابريشمينه و زردوز
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اگر پرسند آه چهار سنت آـدام اسـت؟ بگـوي             
اول آن آه جامه آوتاه باشـد چنانچـه خـداي           

ــي ــايل م ــه  تع ــد آ ــرفرماي ــك فطّه  از و ثياب
اي السالم منقول است آـه        امرياملؤمنني علي عليه  

يعين جامه خود را آوتاه آن آـه آن هـم           ر  فقّص
ابقي باشد و هم اتقي يعين به تقوي و طهـارت           

دومي آن آه از هر جامـه يكـي         . تر باشد   نزديك
بيش نداشته باشد آـه حـضرت رسـالت صـلي اهللا            

 صاحب القميصني ال    : عليه و آله و سلم فرمود       
 يعين هرآه خداونـد دو پرياهـن        جيد رائحة اجلنة  
هـاي    ت نـشنود، چـه داشـنت جامـه        باشد بوي هبش  

. متعدد از مرتبة توآل و مقام فتوت دور است        
سّيم در روز عيد و مجعه جامـة نـو و پـاآيزه             

چهارم به رنگي پوشد آه حـضرت رسـالت         . پوشد
صلي اهللا عليه و آله دوست داشـته و اغلـب آن            

                            .سفيد و سبز است
ل اگر پرسند آه پنج ادب آدام است؟ بگـوي او         

آن آه در وقت پوشـيدن دسـت راسـت در آسـتني             
دومي آن آه در وقت بـريون آـردن اول از           . آند

سّيم جامه را پاآيزه نگاه     . دست چپ بريون آرد   
چهـارم ازار بـر پـاي       . دارد و ملوث نـسازد    

پنجم عمامه را ايستاده در سر      . نشسته بپوشد 
تعمموا قيامًا و تسرولوا    : اند      بندد آه گفته  

اگر پرسند آه دو حرام آدام است؟            .قعودًا
. بگوي اول جامه از روي آرب و تعظيم پوشـيدن         

دومي جامة مصور پوشيدن و اگر منقش باشد آـه          
                 .صورت بر او نبود جايز است

اگر پرسند آـه در                                 
آفش و مـوزه پوشـيدن چنـد ادب اسـت؟ بگـوي             

اول آن آه در وقت پوشيدن پـاي راسـت          : چهار
دومي آن آه در وقت بريون      . فش و موزه آند   در آ 

سّيم به يك موزه    . آردن اول پاي چپ بريون آرد     
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) ص(و يك آفش اقتصار نكند آه حـضرت رسـالت           
چهـارم هرجـا آـه آفـش        . از آن هني آرده است    

بريون آند اگر جمال بود بردارد و نزديك خـود          
اگر پرسـند                                    .هند

: ب است؟ بگوي چهار   آه در خامت پوشيدن چند اد     
اول آن آــه از آهــن و روي و زر نباشــد آــه 
حضرت رسالت صلي اهللا عليه و آلـه از آن منـع            

دومي بايد آه از نقره سازد و يـك         . آرده است 
سّيم نگني عقيق آند آـه در       . مثقال متام نباشد  

رسول صلي اهللا عليه وآله     . آن برآت بسيار است   
دا و  فرمود آه اول سنگي آه بـه وحـدانيت خـ          

رسالت من و واليت علي عليه السالم اقرار آرد         
چهـارم  . عقيق بود و سرخ رويي وي از آن است        

بايد آه انگشرتين در انگشت راست آند و حضرت         
صلي اهللا عليه و آله گاه گاه در انگشت چپ مي           
آرده اند و اگر هم در هر دو انگشت انگشرتين          

                   .مي داشته باشد جايز است
اگر پرسـند آـه ردا چنـد گـز                          

بايد در طول و عرض؟ بگوي رداء حضرت رسـالت          
شش گز بوده است در طول و سه گـز و يـك             ) ص(

پس آن است آه رداء درويش      . وجب بوده در عرض   
  .به مهني مقدار باشد

اگر پرسند آه طول و عرض ازار چه مقدار   
بايد؟ بگوي به نقل صحيح، ثابت شده است آه 

ت صلي اهللا عليه وسلم در طول ازار حضرت رسال
چهار گز و يك وجب بوده است و در عرض دو گز 

پس مقدار ازار اهل طريق بر اين . و يك وجب
                                    .وجه بايد

اگر پرسند آه تو براي لباسي يا           
لباس براي تو است؟ بگوي لباس صورت براي من 

  .است و من براي لباس معين ام
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يقت اين سخن چيست؟ بگوي اگر پرسند آه حق  
چنانچه خداي تعايل مي .تقوي لباس حقيقي است

 يعين پوشش  و لباس التقوي ذلك خري:فرمايد
تقوي و پرهيزگاري مشا را هبرت از لباس هاي به 
تكلف؛ و لباس صورت براي من است چنانچه 

 قد انزلنا عليكم لباسا: خداي تعايل مي گويد
اسي آه عورت مشا يعين فرو فرستادمي براي مشا لب

  .را بپوشد
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  فصل هنم
 در آداب سفر آردن

  
    اگر پرسند آه آداب سفر آردن بر چه 
منوال است؟ بگوي بدان آه آدمي را از سفر 
چاره نيست بلكه از آن وقت آه نطفه بود 

. مهيشه در سفر بوده و خواهد بود تا به آخرت
 پدر بود و در آن منزل مدتي منزل اولش صلب

منزل ديگرش رحم مادر بود و مدتي .اقامت آرد
در آن ظلمات بر چند مرحله گذر آرد تا به 
منزل سّيم آمد آه دنيا است و در اين جا چهل 
منزل ديگر مي رود آه ذآر آن اليق اين خمتصر 
نيست تا وقيت آه روي به سفر آخرت آورد و 

ل آخرت و اين گور اولني منزل است از مناز
سفر درازتر است از سفر دنيا و هنايت اين 
سفر يا زندان دوزخ است يا بوستان هبشت، 

 فريق يف اجلنه: چنانچه خداي تعايل مي فرمايد 
و چون معلوم شد آار آدمي و فريق يف السعري 

سفر است خواه در صورت و خواه در معين پس 
بايد آه ادب سفر مرعي دارد تا داد هر منزل 

واند داد و ما در اين فصل آداب سفر صورت ت
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را بيان آنيم آه خداي تعايل بدان فرموده 
   يعين سري آنيد در سريوا يف االرض: است 
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زمني و حضرت رسالت صلي اهللا عليه و آله 
 يعين سفر سافروا تصحوا و تغنموافرموده 

آنيد آه صحت و غنيمت يابيد و بزرگان گفته 
  :اند

و آستانه جاه               سفر مربي مرد است 
  سفر خزانه مال است و اوستاد هنر

    اگر پرسند آه سفر براي چه چيز مي بايد 
آرد؟ بگوي اهل فقر سفر براي يكي از سه چيز 

يا زيارت قبور انبياء و اولياء و : آنند 
ائمه و بزرگان، يا براي رياضت نفس و جماهده 

 ديدار اآابر و به آشيدن يا براي دريافنت
مالزمت مردان راه خدا رسيدن و هرچه خالف اين 

  .ها بود بر مسافران تاوان بود

    اگر پرسند آه فايده سفر چيست ؟ بگوي 
فوايد سفر بسيار است، اما فايده ها آه نيك 

اول صحت بدن چنانچه : ظاهر است يازده باشد
در حديث گذشت و سبب صحت ، تبديل هوا باشد 

ت اعضاء آه حرآت موجب حتليل بعضي و رياض
دومي غنيمت يافنت و آن . رطوبات فضلي است

سّيم دفع . رسيدن است به زيارت قبور اآابر
شدن آاهلي است آه آدمي هرگاه در يك مقام 
ساآن باشد آسالت بر او غالب مي شود و چون 
رطوبت هاي زيادتي حتليل مني يابد آاهل مي 

 و مالمت، چه چهارم حمو شدن غم و هم. شود
هرچند آسي ملول باشد چون به سفر بريون رود 
البته آن اندوه زايل مي گردد چنان آه حضرت 

تفّرج : شاه واليت در فوايد سفر فرموده است 
پنجم آساني معاش، چه . هّم و اآتساب معيشة

به حسب خاصيت مهه آس را در سفر معاش به 
 ششم حتصيل علوم آه در سفر هبرت. آساني گذرد

هفتم آداب متفرقه از هر . حاصل مي شود
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هشتم به صحبت اآابر . طايفه ديدن و يادگرفنت
هنم . و اماجد رسيدن و از ايشان هبره يافنت

رياضت نفس، چه در سفر حتمل بار مشقت بايد 
آرد و از ياران و برادران و خويشان جدايي 

دهم . بايد جست و اين نفس را بغايت سخت آيد
. د و دل او رحيـم شودقدر غريبان بدان

  يازدهم عجايب خملوقات و غرايب مصنوعات 
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اهلي به نظر در آيد و در هر يك از آن علم 
به قدرت اهلي بيفزايد و اين فايده ها از 

  .سفر روي مي منايد

    اگر پرسند آه ارآان سفر آردن چند است؟ 
بگوي بيست و شش؛ و از اين مجله دو واجب است 

ب و سه مروت و سه فضيلت و و ده سنت و شش اد
  .دو رآن

    اگر پرسند آه دو واجب آدام است؟ بگوي 
دومي غرض دين را بر . اول قصد سفر خري آردن
  .اغراض دنيوي مقدم داشنت

    اگر پرسند آه ده سنت آدام است؟ بگوي 
اول رفيق نيكو به دست آوردن، چه در خرب 

دومي حق  . الرفيق مث الطريقآمده است آه 
سّيم به مقدار . راه به واجيب به جاي آوردنمه

چهارم . قوت و طاقت خود طريق مروت سپردن
پنجم . چون به باالي بر آيد سه بار تكبري گفنت

ششم . چون خواهد آه سوار شود نام خداي بردن
. چون بر پشت چهارپاي قرار گريد احلمداهللا گفنت

هشتم به هر منزيل . هفتم پيوسته بر وضو بودن
هنم در . ود آيد دو رآعت مناز گزاردنآه فر

وقت رفنت وداع ياران آردن و به اجازت بريون 
دهم چون از خانه بريون آيد براي عزميت . رفنت

  .  گفنتبسم اهللا توآلت علي اهللا

    اگر پرسند آه سه مروت آدام است؟ بگوي 
آه حضرت سلطان خراسان در صحيفه خود آورده 

 حضرت سيد خمتار به اسناد پدران بزرگوار از
صلي اهللا عليه و آله آه سه چيز در سفر از 

اول به توشه و راحله خود رفيقان : مروت است
دومي نيكو خوي و گشاده . را مددآاري آردن

سّيم مزاح و مطايبه آردن بر وجهي . روي بودن
  .آه معصيت نباشد
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    اگر پرسند آه شش ادب آدام است؟ بگوي 
ر آن آيات قرآن و اول مصحفي يا آتابي آه د

دومي دوات و قلم با . احاديث باشد مهراه داشنت
سّيم . خود داشنت اگر خواننده و نويسنده باشد

چهارم ابريق . شانه برداشنت اگر ملحي باشد
  برداشنت، و بايد آه به دست چپ باشد اگر 
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پنجم عصا برداشنت و آن به . پياده مي رود
كول ششم آاسه و آچ. دست راست بايد گرفت

  .مهراه برداشنت

    اگر پرسند آه سه فضيلت آدام است؟ بگوي 
اول آن آه اگر پياده تواند رفنت و توانايي 
داشته باشد پياده رود، تا مزدش زياده 

دومي تا تواند در راه دريوزه نكند به . باشد
ختصيص از مهراهان، تا بر دل ايشان گران 

سّيم تا ضرورت نباشد در مسجد فرود . نشود
   .نيايد و تا تواند در وي خواب نكند

    اگر پرسند آه دو رآن آدام است؟ بگوي 
اول آن آه پنج چيز از آهن مهراه داشته 

اول آارد، دومي مقراض، سّيم سوزن، : باشد
دومي آن آه دو . پنجم آتش برك. چهارم اسرته

اول پوست : چيز از پوست مهراه داشته باشد
ين بيست و شش چيز تكيه، دومي نعلني؛ و هرآس ا
  .نداند صحبت سفر را نشايد

    اگر پرسند آه از آي باز مسافري؟ بگوي 
  .از مبدأ وجود

    اگر پرسند آه رو به آجا داري؟ بگوي به 
  .منزل مقصود

    اگر پرسند آه تا آي خواهي دويد؟ بگوي 
  .تا زماني آه خواهند آشيد

.     اگر پرسند آه سفر چند است؟ بگوي دو
  . سفر صورت و ديگري سفر معينيكي

    اگر پرسند آه سفر معين چند نوع است؟ 
دومي سري . اول سري ايل اهللا است: بگوي چهار نوع

چهارم سري باهللا . يف اهللا است و سّيم سري باهللا است
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يف اهللا و شرح هر يك از اين سريها اليق اين 
  .خمتصر نيست

؟     اگر پرسند آه سفر به چه چيز توان آرد
بگوي اهل صورت به قدم آب و ِگل سفر آنند 
واهل معين به قدم جان و دل؛ آن آه به پاي 
آب و ِگل سفر آند بس راه بايد رفت تا به 
مقصد رسد؛ و آن آه به پاي جان و دل سري آند 

  به دو قدم به مقصود واصل گردد چنانچه
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  .خطوتان و قد وصلت: گفته اند

  مصراع

  ن دگر در آوي دوستيك قدم بر نفس خود نه وا

    اگر پرسند آه حروف سفر چه معين دارد؟ 
سفر داللت دارد بر سحر، يعين » سِني « بگوي 

ي »فا « مسافر بايد آه سحر خيز باشد؛ و 
سفر دليل است بر فايده، يعين هر آه در سفر 

« است بايد آه فايده گريد و فايده رساند؛ و
چه در ي سفر داللت آند بر رضا، يعين هر »را 

راه بدو رسد بدان راضي باشد و خوش ديل در 
  .رضاي رفيقان طلبد
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  فصل دهم

  در آداب ضيافت

  

    بدان آه مهماني آردن سنت ابراهيم 
پيغمرب است و به مهماني رفنت و اجابت آردن 
سنت حضرت رسالت است صلي اهللا عليه و علي آله 

ين اگر  يعلودعيت ايل ُآراع الجبت: آه فرمودند
آسي مرا خبواند به پاچه گوسفندي، من اجابت 
آنم و به مهماني او روم؛ و در ضيافت آردن 
و به ضيافت رفنت شرطي و ادبي چند است آه 

  .اهل طريق را از دانسنت آن گزير نباشد

    اگر پرسند آه آداب و ارآان مهماني 
دو شرط و شش : آردن چند است؟ بگوي چهارده

  .ارآان و شش ادب
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اگر پرسند آه دو شرط آدام است؟ بگوي اول 
دومي آن . مهمان را طعام حالل و پاآيزه دهد

آه مهماني را براي خدا آند نه براي غرض و 
  .ريا و جزا

    اگر پرسند آه شش ارآان آدام است؟ بگوي 
  اول مهمان را تعظيم آردن و به جاي نيكو 
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دومي با مهمان گشاده روي و خندان . نشاندن
سّيم هر چند مهمان پديد آيد روي ترش . بودن

چهارم مهمان ناخوانده را حرمت . ناآردن
پنجم خبل ناآردن و آنچه از دست . زياده داشنت

ششم تكلف . بر آيد از مهمان دريغ نداشنت
  .ناآردن و آنچه مقدور باشد حاضر آردن

    اگر پرسند آه شش ادب آدام است؟ بگوي 
ميل او به آدام اول از مهمان سؤال آردن آه 

. دومي طعام هبرت پيش او هنادن. نوع طعام باشد
چهارم . سّيم در خوردن تكليف بسيار ناآردن

چون بريون رود مشايعت آردن و آمرت آن هفت 
پنجم عذر خواهي ننمودن آه از آن . قدم است

ششم مّنت ناهنادن بلكه . بوي خود پرسيت آيد
 داد منت فراوان داشنت آه خداي تعايل توفيق

تا آن شخص روزي خود را بر سر سفره او 
  :تناول منود چنانچه استاد گفته است

  هرآه را بيين به عالـــم روزي خود مي خورد

  گر ز خوان تو است نانش ور ز خوان خويشنت

پس ترا  مّنت  ز  مهمان  داشت بايد  هبر  
  آنك

  مي خورد  بر خـوان  احسان تو  نان  خويشنت

 مهمان را چه آورد و چه     اگر پرسند آه
برد؟ بگوي روزي خود با خود آورد و گناه 
ميزبان با خود بربد و چنانچه در اخبار آمده 

 الضيف اذا نزل نزل برزقه و اذا ارحتل: است
يعين چون مهمان فرود آيد ارحتل بذنوب قومه 

رزق خود با خود بياورد و چون بريون رود 
 خود گناه آن قوم آه ميزبان او باشند با

  .بربد
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    اگر پرسند آه آداب و ارآان به مهماني 
دو شرط و دو : رفنت چند است؟ بگوي چهارده

  .سنت و ده ادب

    اگر پرسند آه دو شرط آدام است؟ بگوي 
اول آن آه به مهماني مردم صاحل نيك نام رود 

دومي در جملسي . نه مردم فاسق و حرام خوار
   نرود مگر آـه داند آه در او نا مشروعي هست
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  .داند آه به احرتام او ترك خواهند آرد

    اگر پرسند آه دو سنت آدام است؟ بگوي 
. اول آن آه چون خبوانند بي تعلل اجابت آند
  .دومي آن آه نپرسند آه خوردني چه خواهد بود

    اگر پرسند آه ده ادب آدام است؟ بگوي 
. اول آن آه در وقت رفنت در پيش ميزبان نرود

 چون به در خانه رسد پاي راست در پيش دومي
. سّيم چون به خانه در آيد سالم آند. هند

چهارم هرآجا آه وي را بنشانند بنشيند و 
پنجم به زير و باال و چپ و راست . تكلف نكند

هشتم چون طعام . ششم طعام بر ندارد. ننگرد
. خورده شود زود برخيزد مگر ميزبان نگذارد

دهم . ن را دعا آندهنم بعد از فراغ ميزبا
  .چون بريون رود شكر گويد و شكايت نكند

    اگر پرسند آه به مهماني رفيت چه بردي و 
  .چه آوردي؟ بگوي برآت بردم و آخرت آوردم

    اگر پرسند آه بر آدام سفره چيزي 
اگر پرسند آه . خوردي؟ بگوي بر قسمت ازيل

ميزبان چه آرد و تو چه آردي؟ بگوي او دعوت 
  . من دعا آردمآرد و
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  فصل يازدهم

  در آداب راه رفنت

  

    بدان آه آدمي را از راه رفنت در راه ها 
چاره نيست و چون به راه مي رود او را چند 
چيز رعايت مي بايد آرد تا مؤدب باشد و 
مردم دانند آه او خدمت مردان آرده است؛ و 
رفنت در يكي از سه موضع خواهد بود يا در 

رع عام و يا در بازار و يا در حمله، و هر شا
  .يك ادبي چند دارد

    اگر پرسند آه آداب رفنت در شارع چند 
اول آن آه به غري حاجت : است؟ بگوي هشت

سّيم به . دومي پاي برهنه بر زمني ننهد. نرود
چهارم تا ضرورت نباشد . طريق متكربان نرود
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. پنجم از مواضع هتمت حذر آند. سخن نگويد
هفتم . ششم قدم از موضع جناست نگاه دارد

بسيار نرود مگر به مناز مجاعت؛ و به مناز مجعه 
  .هشتم گام فراخ ننهد. نيز آهسته بايد رفت

اگر پرسند آه ادب رفنت در بازار چند است؟   
  دومي . اول دوش بر آسي نزند: بگوي هفت



 
   فتوت نامه     

  

367

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

. سّيم آب دهان نه اندازد. از پس مردم ننگرد
پنجم بر .  آسي را بانگ نزندچهارم از دور

ششم چيزي . در دآاني آه آار ندارد نايستد
هفتم در ميان . آه مني خرد قيمت آن نپرسد

سوداي دو آس مدخل نكند مگر به طريق اصالح 
  .يا حماآمه

اگر پرسند آه آداب رفنت در حمالت چند است؟ 
اول آن آه از چپ و راست : بگوي يازده

 ها و روزن ها نگاه دومي به باالي بام. ننگرد
سّيم در درون خانه آه درش گشاده باشد . نكند

پنجم . چهارم راه بر آسي تنگ نكند. ننگرد
با فرزند مردم سخن نگويد و بوسه بر سر و 

ششم در حمله اي آه آاري . روي ايشان ندهد
هفتم سرود نگويد و به آواز . ندارد نرود
ي هشتم به احتياط رود تا جانور. چيزي خنواند

هنم در پيش بزرگ . در زير پاي او هالك نگردد
دهم بر در خانه اي آه . تر از خود نرود

يازدهم در حمله اهل هتمت . آاري ندارد نايستد
  .نرود
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  فصل دوازدهم

  در آداب سالم آردن

بدان آه چون مسلمان به برادر مسلمان رسد   
بر او سالم بايد آردن آه يك عالمت دين اسالم 
سالم آردن است و در آن ادبي چند است آه از 

  .دانسنت آن چاره نيست

اگر پرسند آه سالم آردن از آه مانده است؟   
بگوي از آدم صفي عليه السالم به تعليم 
جربئيل عليه السالم و آن چنان بود آه خداوند 
تعايل آدم را بيافريد و روح در بدن او 

 حممد دميد؛ آدم چشم بگشاد نظرش به نور حضرت
صلي اهللا عليه و سلم افتاد آه در قنديلي بود 
از ساق عرش آوخيته، آدم بر آن جانب توجه 

. بسيار منود و مي خواست آه سّر آن معلوم آند
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جربئيل عليه السالم نزد وي ظاهر شد و گفت بر 
اين نور سالم آن تا من ترا از حقيقت آن 

آدم بر آن نور سالم آرد و خداي . آگاهي دهم
يعين . يل از قبل حضرت رسالت جواب دادتعا

گفته اند آه چون قلم تقدير صفت حضرت مصطفي 
را صلي اهللا عليه و سلم مي نوشت، نوري از 

قلم دانست . شكاف وي پديد آمد و زبانه زد
  بر وي سالم آرد . آه نور حممدي است
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  .و ايزد تعايل از قبل سّيد ما او را جواب داد
ا سنت است و جواب اگر پرسند آه سالم چر  

فرض؟ بگوي براي آن آه آدم يا قلم بر نور 
و . حممد صلي اهللا عليه و آله سالم آرده بود

خداي تعايل جواب داد و چون آدم سالم آرده 
بوده آن سنت شد و چون خداي تعايل جواب داد 

  .فرض شد

اگر پرسند آه سالم چه معين دارد؟ بگوي سالم   
  .نام خداي است

ه چرا در حتيت نام خداي گفته اگر پرسند آ  
مي شود؟ بگوي معين آن است آه آن خداي را آه 
سالم نام اوست مطلع است بر ما و مشا، و هر 
چه آنيم بيند و هر چه گوييم شنود و هرجا 

پس مي بايد آه در قول و . آه باشيم داند
فعل و حال خود نوعي باشيم آه موجب شرمندگي 

  .نباشد

 ميان نام ها سالم را اگر پرسند آه چرا از  
اختيار آردند؟ بگوي از براي آن آه در سالم 
معين سالميت هست يعين مسلمانان بايد آه از دست 

  .و زبان مسلمانان سامل باشند

اگر پرسند آه در چند موضع سالم بايد آرد؟   
اول چون برادر مسلمان : بگوي در هفت موضع

وي دومي چون در مسجد ر. را بيين سالم بايد آرد
سّيم چون به در خانه برادر . سالم بايد آرد

مسلمان روي و خواهي آه درون روي سالم بايد 
چهارم . آرد؛ و اين را سالم استيذان گويند

پنجم چون . چون به مجعي در آيي سالم بايد آرد
از موضعي آه نشسته اي برخيزي و مجعي آن جا 
باشند سالم بايد آرد و اين را سالم وداع 

شم چون به مقربه رسند سالم بايد آرد ش. گويند
السالم عليكم يا اهل القبور : بدين عبارت آه
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هفتم چون به خانه خود در . يغفراهللا لنا ولكم
  .آيد بر اهل بيت خود سالم آند

اگر پرسند آه در چند موضع سالم نبايد   
اول در محام، به : آرد؟ بگوي در شش موضع

 سالم واسطه آن آـه شايد آسي جنب باشد و
  نام خدا است و در جنابت مكروه بود نـام 
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دومي بر آسي آه به قضاي حاجت . خداي را بردن
سّيم بر آسي آه قرآن بلند . مشغول بوده باشد

چهارم بر آسي آه به بانگ مناز . مي خواند
ششم بر . پنجم بر زنان ناحمرم.گفنت مشغول است

آسي آه مناز مي گزارد؛ و اگر در اين موضع 
سي سالم آند جواب ندهند آمث نباشد؛ و ها آ

بعضي علماء دين بر آن اند آه بر العب نرد و 
شطرنج و ُمغّني و آبوتر باز و آسي آه بي 
ازار در محام باشد بالعذري ، سالم نبايد آرد؛ 
و َاَصح آن است آه بر اهل ذمه ابتدا به سالم 

  .نبايد آرد

اگر پرسند آه آداب سالم آردن چند است؟   
اول وضو داشته باشد به جهت آن : ي هفتبگو

آه نام خداي تعايل بي وضو گفنت در طريقت 
مكروه است؛ و در روايت آمده است آه پيغمرب 
صلي اهللا عليه و آله تيمم آرده است از براي 

دومي سواره بر پياده سالم آند و . رد سالم
. ايستاده بر نشسته و نشسته بر تكيه زده

ت بايد آه بر بزرگرت سالم سّيم آن آه ُخردتر اس
چهارم در سالم . آند و اقل بر اآثر سالم آنند

پنجم . آردن روي خندان و پيشاني گشاده دارد
به اشارت سالم نكند بلكه به لفظ بگويد آه 
السالم عليك يا سالم عليك، و اگر مجاعيت باشند 
السالم عليكم گويد يا سالم عليكم و اگر و 

ششم عبارهتاي . رت باشدرمحة اهللا اضافه آند هب
جهال و اراذل به جاي سالم نگويد مثل صباح 
العشق است يا عشق است يا ساآن العشق است 

هفتم . آه اين ها بدعت است و از طريق خارج
با مصاحفه مجع آند آه درحديث آمده است آه 
چون دو مسلمان به يكديگر رسند و مصافحه 

از آنند خداي تعايل هر دو را بيامرزد پيش 
  .آن آه متفرق شوند
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اگر پرسند آه آداب جواب دادن چند است   
اول آن آه به تازه رويي جواب : بگوي هفت

دومي آن آه به زياده جواب گويد يعين . دهد
: اگر آن آس گفته باشد السالم عليك او گويد

عليك السالم و رمحة اهللا و برآاته؛ باري در 
  اشدسّيم اگـر آسي ب. جـواب چيزي زيادت آند
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آه خارج ملت اسالم بود و بر اين آس سالم آند 
در جواب مهني عليك گويد و بس و بدين 

چهارم بايد آه بر طهارت باشد . نيفزايد
پنجم بايد آه جواب سالم دادن . چنانچه گفتيم

فرض داند و اين فرض آفايت است اگر از مجاعيت 
ششم . يك تن جواب دهد از گردن مهه ساقط گردد

واب سالم به لفظ باز دهد نه به بايد آه ج
هفتم بايد چنان جواب دهد آه سالم . اشارت

آننده بشنود و اگر سالم آننده نشنود و آر 
باشد مهچنان بلند بگويد آه با مردم شنوا 

  .ميگويد

اگر پرسند آه فضيلت سالم در چيست؟ بگوي   
در آن آه تقدمي آنند و زودتر سالم گويند چه 

يچ آس در سالم آردن بر در روايات آمده آه ه
حضرت رسالت صلي اهللا عليه و آله پيشي مني 

  .توانست گرفنت واهللا اعلم
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  فصل سيزدهم

  در آداب حقوق باقي اخوان

  

بدان آه حقوق مسلمانان بر يكديگر بسيار   
است چون رد سالم و عيادت بيمار و تشييع 
جنازه و تعزيت گفنت در مصيبت ها و اجابت 

آردن و تشميت عاطس و هتنيت رسانيدن در دعوت 
شهادت و مانند آن و ما از مجله در رد سالم و 

در اين فصل آداب . اجابت دعوت سخن گفتيم
اما عيادت بيمار، . باقي حقوق را بيان آنيم

در وي ثواب بسيار است و فضيلت بي مشار و 
  : بزرگان گفته اند

        چو رنج بر نتواني  گرفنت از  بيمار       
  قدم ز رفنت و پرسيدنش دريغ مدار



 
   فتوت نامه     

  

376

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

اگر پرسند آه در عيادت بيمار چند ادب   
اول آن آه بعد از مناز ديگر : است؟ بگوي هفت

بيمار را نپرسد آه به حسب خاصيت نيكو 
دومي آن آه چون در آيد نه خندد نه . نيست

سّيم از چپ . گريد، آه هيچ آدام اليق نباشد
يد و بر راست او بنشيند آه حضرت بيمار در آ

صلي اهللا عليه و سلم بر ايـن وجـه رسالت 
چهارم بر سر بالني بيمار بسيار سخن . نشسيت

  .نگويد
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پنجم دست به عضوي از اعضاي او چون سر و 
دست و پيشاني و سينه رساند و از آن آراهت 

ششم با بيمار به لطف و مالميت سخن . ندارد
  .واند و زود بريون آيدهفتم فاحته خب. گويد

اما در تشييع جنازه، در آن ثواب بسيار   
  .است و ديگر اتفاقي است با برادران مؤمن

اگر پرسند آه در تشييع جنازه چند ادب   
اول آن آه در عقب جنازه : است؟ بگوي پنج

اما اويل . رود؛ و در پيش نيز رفنت جايز است
دومي در محل جنازه اگر . آن است آه گفتيم

سّيم به روي و ريا . واند مددآاري منايدت
. نرود بلكه بايد خاص براي رضاي خدا بود

چهارم چون به سر خاك رسند در دفن آردن و 
خشت چيدن و خاك رخينت بدان مقدار آه مقدور 

  .پنجم مّيت را دعاي خري آند. بود امداد آند

اما تعزيت گفنت، آن را نيز ثواب بسيار   
 دل اهل تعزيت مي است چه از آن تسلي به

  .رسد

اگر پرسند آه در تعزيت گفنت چند ادب است؟   
اول آن آه چون در آيد عظم اهللا : بگوي هشت

سّيم . دومي دستار بر زمني نزند. اجورآم بگويد
چهارم سخن بسيار . دست و سنگ بر سينه نزند

 ششم. پنجم در مصيبت به صرب فرمايد. نگويد
 تربك و چيزي آه هفتم به حتفه و.  بگويدانا هللا

هشتم مرگ آن آس را . تواند مددآاري منايد
سبب اعتبار خود داند، چنانچه از امرياملؤمنني 

 آفي علي عليه السالم منقول است آه فرمود
  .باملوت واعظا

  بيت
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اي آه وعظي شنيدنت هوس است               
  مرگ مهسايه واعظ تو بس است

رت است از جواب دادن اما تشميت عاطس عبا  
و هم عطسه زننده و هم جواب . عطسه زننده

  .دهنده، هر يكي را ادبي چند هست

اگر پرسند آه ادب عطسه زننده چند است؟   
  اول آن آه آستني پيش دهن و: بگوي چهار
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بيين گريد يا رومال و وصله اي تا در وقت 
عطسه از دهن و بيين او چيزي بريون نيايد آه 

دومي آن آه عطسه چون .  ناظر گرددموجب آراهت
از سه زياده گردد اگر تواند دفع آند و اگر 
نتواند از جملس برخيزد آه ناگاه سبب مالل 

سّيم آن آه بعد از عطسه خداي را . مردم نشود
چهارم چون آسي جواب عطسه او باز . محد گويد

يهديك : دهد او ديگر بار او را دعا آند آه
  .ارسي نيز جايز باشداهللا و مانند آن، و ف

اگر پرسند آه ادب جواب دهنده چند است؟   
اول آن آه چون عاطس محد گويد جواب : بگوي سه

دهند و اگر محد نگويد جواب عطسة او باز 
دومي آن آه جواب عطسه او بدين گويد . ندهند

يرمحك اهللا، و فارسي هم توان گفت آه خداي : آه
سّيم . ادبر تو رمحت آناد و خداي ترا بيامرز

آن آه چون عطسه از سه آرت بگذرد جواب 
نگويد؛ و گفته اند اختيار هست اگر خواهد 

  .بگويد اما اويل ترك است

اما هتنيت گفنت برادر مسلمان در وقت شادي   
ها، چنانچه فرزندي او را متولد شده باشد 
يا عزيزي آه مطلوب بوده از سفري بـاز 

آن آمده و مانند آن، اين مزيـد سرور 
مي شود و به واسطه اين صورت اجري مسلمـان 
  .مي يابد

اگر پرسند آه ادب هتنيت چند است؟ بگوي   
دومي . اول آن آه شادي بسيار اظهار آند: شش

سّيم مبارك . آن آه گرفته روي و ملول نباشد
چهارم دعايي گويد آه مناسب حال . باد گويد

مثال اگر پسري دارد او را به . هتنيت باشد
عمر و دولت دعا آند، و اگر عروسي واقع طول 

شود به خري و برآت دعا آند، و اگر مسافري 
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رسيده به صحت و سالمت دعا آند و باقي بر 
پنجم بسيار ننشيند و . اين قياس بايد آرد

. زود بريون آيد مگر صاحب منزل مبالغه آند
ششم تربك و حتفه اي آه مقدور او باشد گذراند 

  .و بدان خبل نكند
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  فصل چهاردهم

  در آداب آسب و بيع و شري

  

بدان آه درويش را آسب حالل ضرورت است چه 
حضرت رسول صلي اهللا عليه و آله فرمود آه 

 يعين هر آه آسب حالل آند الكاسب حبيب اهللا
دوست حضرت خداوند است و در ذريعه آورده 
است آه آسب دنيا اگر چه از مباحات معدود 

اّما از واجبات نيز توان مشرد است من وجهي ف
به وجهي ديگر، براي آن آه انسان را براي 

ماخلقت اجلن : طاعت و شناخت آفريده اند آه
 و اشتغال به عبادت وقيت واالنس اال ليعبدون

ميسر شود آه خاطر را فراغيت باشد چنانچه 
 و فراغت ال صلوة اال حبضورالقلب: گفته اند

وريات معاش خاطر آن زمان دست دهد آه ضر
پس ازالة آن واجب باشد؛ و هرچه . زايل گردد

راحت متام نشود اال بدان، پس آن نيز واجب 
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باشد و چون ازاله ضروريات متام ميسر نشود 
اال به آن آه رجني بر مردمان هند پس البد است 
آه رجني نيز از ايشان بكشد چه انسان مدني 
بالطبع است و هرآه منفعت گريد و منفعت 

اند به قول خداي تعايل آار نكرده باشد نرس
: آه فرموده است
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 پس هر آه از تعاونوا علي الرب والتقوي
درويشان به آسيب مشغول نباشد بار خود بر 
گردن مردم هناده باشد و سبب رنج عامليان شده 
و آن در طريق روا نبود و چون ثابت شد آه 
آسب مر درويشان را از ضروريات است، پس هر 

بايد آه آداب آسب به جاي آورد و مجيع آينه 
آسب ها را جممال ادب ها است و هر آسي را علي 

  .حده ادبي است و ذآر مهه به تطويل مي اجنامد

اگر پرسند آه آداب جمموع آسب ها علي   
اول آن آه آسب : االمجال چند است؟بگوي هشت

دومي . خود را از مال حرام و شبهت پاك دارد
 ضرورت معاش آند نه براي آن آه آسب را براي

سّيم آسب را سبب روزي شناسد و روزي . مجع مال
. از خداي تعايل داند آه مسبب االسباب است

چهارم با آسي آه مال او حرام باشد معامله 
پنجم در حرفت خود آار معيوب و روي . نكند

ششم . آشيده نكند و از غل و غش دور دارد
اع نشناسد انصاف نگاه دارد و آسي آه هباي مت

هفتم اگر اهل ترازو باشد آم . بر وي ندواند
هشتم اگر اهل زراع . ندهد و زياده نستاند

باشد زياده بر خود نپيمايد و آم بر 
  .ديگران، تا برآت و مجعيت داشته باشد

اگر پرسند آه آداب فروخِنت چيزي چند است؟   
اول آن آه با خرنده سخن نرم : بگوي هشت

حملي آه خرنده را بايد، دومي از هر . بگويد
سّيم آنچه مي فروشد زيادت . مضايقه نكند

چهارم چيزي دغل و مغشوش و . تعريف آن نكند
قلب نفروشد و اگر فروشد عيب او را به 

پنجم در وزن و ذراع قليب . خرنده باز گويد
ششم اگر چيزي خريده را باز آرند و . نكند

ضايع نشده باشد بيع اقالت آند و باز 
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هفتم اگر عزيزي را نقدي نباشد و . ستاند
چيزي به نسيه طلبد بدو فروشد و در مقام 

هشتم زيادت از قيمت وقت . مضايقه نباشد
  .نفروشد

اگر پرسند آه آداب خريدن چيزي چند است؟   
. حالل خرد اول آن آه به وجه: بگوي دوازده

سّيم به آم تر . دومي نقد قلب و مغشوش ندهد
.  فروشنده مضايقه نكنداز قيمت وقت خنرد مگر

پنجم او . چهارم با فروشنده سخن سخت نگويد
را تكليف بسيار نكند آه از فالن جا و فالن 

. ششم از آن چه مي خرد بسيار خبشد. چيز بده
. هفتم چون چيزي خريده باشد باز پس نگرداند

هنم چيزي . هشتم چيزي آه خريده به دامن ننهد
زد آاسه از دهم م. آه خريده در آستني نكند

يازدهم در جاي پاآيزه . فروشنده نستاند
  .دوازدهم ظاهر نربد بلكه پوشيده دارد. آند
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  فصل پانزدهم

  در آداب خادمان

  

بدان آه خادمي درويشان مرتبه اي بزرگ   
است و هر آه عزيزي را خدمت آند خداي تعايل 
آسي را بر گمارد تا وي را خدمت آند و حرمت 

مجعي درويشان آه به آار حق مشغول دارد و 
باشند و فقريي ايشان را خدمت آند خداي تعايل 
او را نيز از مزد آن درويشان نصييب متام دهد 
و بعضي گفته اند برابر مهه ثواب داشته باشد 
و از حضرت رسالت صلي اهللا عليه و سلم منقول 

اخلادم يف امان اهللا مادام يف خدمة : است آه
خادم در امان خداي تعايل است املؤمن يعين 

مادام آه در خدمت مؤمين باشد و در زبور 
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آمده است آه خداي تعايل وحي آرد به داود 
يا داود اذا رايت يل طالبا : عليه السالم آه
يعين اي داود تو هر آه را . فكن له خادما

بيين آه آن طالب من است تو خادم او باش؛ و 
ت وسيلة از اين مقدمات معلوم شد آه خدم

  .دولت است
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  بيت

  بي  خدمت  تو آس  به جهان عزتـي نيافت

  هر  آس  آه چاآــر  تو نشد دولتـي نيافت

اگر پرسند آه خادمي از آه مانده؟ بگوي   
  .از جربئيل عليه السالم

اگر پرسند آه به چه دليل؟ بگوي اين را   
اول آن آه جربئيل آدم را : سه وجه گفته اند
دومي . آه به دنيا آمده بودخدمت آرد در وقيت 

آن آه چون مادر عيسي عليه السالم در بيت 
املقدس طريق عزلت اختيار آرد و گليم در 
پوشيد، خـداي تعايل جربئيل عليه السالم را 

به زمستان . ميفرستاد تا وي را خدمت مي آرد
ميوه تابستاني نزديك او حاضر مي گردانيد 

ه زآريا چنانچه در قرآن مي فرمايد آه هرگا
عليه السالم پيش وي در آمدي نزديك او ميوه 

 اين از آجا اني لك هذا: و خوردني ديدي گفيت
 اين از نزديك هو من عنداهللا: آورده اي؟ گفيت

ء بغري  ان اهللا يرزق من يشا.خداي تعالـي است
سّيم آن آه جربئيل خدمت خاندان حضرت . حساب

د و رسالت پناه صلي اهللا عليه و سلم آرده بو
از مجله آن آه گهواره امام حسني عليه السالم 
جنبانيده و دستاس حضرت فاطمه رضي اهللا عنها 
گردانيده؛ شاعران اين معين را به نظم آورده 
اند از مجله ابونواس قطعه اي در مدح حضرت 
سلطان خراسان گفته و اين يك بيت از آن 

  :است

                 ا ال استطيع مدح إمام       أن
  آان جربئيل خـادمـا الِبيه
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و ابن ميني اين قطعه را ترمجه مي آند 
  :بدين وجه

  قطعه

   ابن  ميني گفت   دوسيت  گويـيبه بنده  
  آه شعر  تست آه بر آمسان رسيد سرش
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 چرا  مدحيه  سراي  رضا   مهي نشـوي

  آه در جهان  نشود آس به پاآي گهرش

 رابگفتمش آه ستايش چه سان آنم آن 

  آـه جربئـيل  امني  بود  خـادم  پدرش

شرط خادم آن است آه هر آار آه او را   
بفرمايند به شرط راسيت و پاآي بكند از روي 

: اما چهار آار او آلي است. اعتقاد و اخالص
سّيم جامه . دومي طبخ آردن. اول جاروب زدن

چهارم ديگ و آاسه شسنت؛ و در هر يك . شسنت
  . آردادبي چند رعايت بايد

اگر پرسند آه در جاروب زدن چند چيز مي   
چهار قواعد و چهار : بايد؟ بگوي بيست چيز

  .ادب و چهار ارآان و چهار حرمت و چهار شرط

اگر پرسند آه چهار قواعد آدام است؟ بگوي   
دومي آن آه بسم . اول آن آه با طهارت باشد

. سّيم آن آه جاروب در بغل گريد. اهللا بگويد
  .ه رخ تواضع بر خاك سايدچهارم آن آ

اگر پرسند آه چهار ادب آدام است؟ بگوي   
اول آن آه اجازت طلبد از پري و برادران 

دومي آن آه در وقت جاروب زدن خاموش . طريق
سّيم آن آه جايي آه رفته باشد پاي بر . باشد

چهارم آن آه احتياط آند آه خاشاك . وي ننهد
  .بنماند

دام است؟ بگوي اگر پرسند آه چهار حرمت آ  
اول آن آه آب چنان ريزد آه وصلة درويشان 

دومي جايگاه درويشان به دست پاك . تر نشود
سّيم جاروب بر طرف خود . آند نه به جاروب

  .چهارم پشت بر درويشان نكند. آشد
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اگر پرسند آه چهار شرط آدام است؟ بگوي   
دومي آن . اول آن آه جاروب به دست راست گريد

 خاشاك جايي بريزد آه از نظر آه خاآروبه و
سّيم چون آار آخر آند بيايد . مردم دور باشد

چهارم چون تكبري گفته . و تكبري گدايي آند
شود به جاي خود بنشيند و سجود طريقت به 

  .جاي آرد

اگر پرسند آه سر جاروب آدام است؟ بگوي   
  .صدق

اگر پرسند آه پاي جاروب آدام است؟ بگوي   
  .صفا

ه جاروب با زمني چه مي گويد؟ اگر پرسند آ  
ثابت قدم باش تا پاآيزه : بگوي مي گويد

  .باشي

اگر پرسند آه دست با جاروب چه مي گويد؟   
بگوي مي گويد هر آه روي به صفا دارد او را 

  .بر دست مي دارند

اگر پرسند آه سّر جاروب زدن چيست؟ بگوي   
آن آه خانه دل از خاك تعلق و خاشاك شرك و 

  :زد چنان آه بزرگي گفته استشك پاك سا

  بيت

من خانه دل را زده ام صد جارو          تا 
  گشت مرا به مين دولت جارو

اگر پرسند آه در طبخ آردن چند چيز مي   
چهار فرض و سه سنت . بايد؟ بگوي شانزده چيز
  .و پنج ادب و چهار شرط

اگر پرسند آه چهار فرض آدام است؟ بگوي   
دومي آن .  حالل سازداول آن آه طعام از وجه

سّيم آن . آه از جناسات پاك باشد و حمّرم نبود



 
   فتوت نامه     

  

391

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

چهارم . آه ديگ و آاسه پاك بايد و جنس نشايد
  .آب پاك در ديگ آند و متغري و آلوده نباشد

اگر پرسند آه سه سنت آدام است؟ بگوي اول   
دومي آن . آن آه دست بشويد پيش از مهه آارها

سّيم . تداي عملآه نام خداي تعايل برد در اب
هر چه دست بدان مي آند از ادوات طبخ، مهه 

  .را بشويد

اگر پرسند آه پنج ادب آدام است؟ بگوي   
اول آن آه مطبخ را از خاك و خاشاك پاك 

دومي از سر ديگ و آاسه جاي ديگر . دارد
سّيم در وقيت آه مخري مي گريد يا سر . نرود

رم چها. نزديك ديگ مي برد چيزي بر بيين بندد
پنجم ديگ را سر . آب دهن در مطبخ نه اندازد

  .باز نگذارد

اگر پرسند آه چهار شرط آدام است؟ بگوي   
اول آن آه قاعده طباخي داند و منك را به سه 

دومي آن آه هر چه پزد به اشارت و . بار ريزد
سّيم آن آه در . اجازت و مشاورت غالبان پزد

زت اسباب طبخ خيانت نكند و در طعام بي اجا
چهارم آن آه خادم دسته . پريان تصرف نكند

  .تعيني آند تا مددآار او باشد

اگر پرسند آه شرايط آتش آردن چند است؟   
دومي بسم . اول آن آه دست بشويد: بگوي هشت
سّيم هيزم بسيار در ديگ دان ننهد .اهللا بگويد

چهارم هيمه را جموف سازد تا . تا آتش منريد
 هنوز آن هيمه پنجم بايد آه. آتش منريد

نسوخته باشد به متام، آه هيمه ديگر آماده 
ششم بايد آه نگذارد آه خاآسرت بسيار . آند

هفتم آتش را از ديگ دان بريون آرد . مجع شود
هشتم ديگ و آاسه را . تا هيمه را جاي باشد

  .از افتادن خاك و خاشاك در وي نگاه دارد
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اگر پرسند آه آداب شسنت جامه چند است؟   
. اول آن آه جامه را پاك بشويد: ي هفتبگو

سّيم . دومي بر سر دست شويد تا خلل بدان نرسد
جامه غالبان را بر نازالن مقدم دارد تا 

چهارم در . طريق حرمت به جاي آورده باشد
پنجم چون . موضعي پاك اندازد تا خشك گردد

خشك شود ته آرده به ادب پيش خداوندش 
افراط نكند آه ششم در ماليدن صابون . رساند

هفتم اگر جامه فقريي دريده . بي فايده باشد
  .باشد بعد از شسنت اگر تواند بدوزد

اگر پرسند آه در ديگ و آاسه شسنت چند ادب   
اول آن آه به آب پاك : است؟ بگوي چهار

بشويد و اگر احتياج به گرم آردن باشد گرم 
دومي آاسه ها را در درون ديگ بشويد . آند

سّيم بعد از شسنت دست .  تر نشودچنان آه زمني
چهارم بعد . مال پاك در وي مالد و خشك سازد

  .از شسنت به جاي پاآي بنهد

اين بود بعضي از آداب خادمان آه ذآر   
آردمي اما آداب سفره آشيدن و چراغ روشن 
آردن در باب سفره و چراغ بيان آرده خواهد 

  .شد
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  فصل شانزدهم

  در آداب متفرقه

  

اگر پرسند آه ادب از خانه بريون آمدن چند   
اول پاي راست از خانه . است؟ بگوي چهار

دومي نام خداي تعايل را بر زبان . بريون هند
چهارم نيت . سّيم از جانب راست رود. راند

  .نفع رسانيدن آند در رفنت خود

اگر پرسند آه ادب رفنت به تفرج چند است؟   
 تفرج و هلو و بگوي ادب آن است آه درويش به

لعب نرود مگر به متاشاي باغ و بوستان و 
سبزه و صحرا آه خداي تعايل در نظر آردن 

فانظر ايل اثار : بدان امر فرموده است آه
رمحة اهللا و چون درويش بدين نوع تفرج رود او 

اول آن آه با : را هفت ادب رعايت بايد آرد
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 .اهل حسن و مجال مهراهي نكند آه حمل هتمت باشد
دومي پا بر در باغ و بوستان و آشت زار آسي 

سّيم در نظر خلق به قضاي . بي اجازت او ننهد
پنجم با . چهارم برهنه نشود. حاجت ننشيند

بيگانه سخن نگويد و نشنود مگر به قدر حاجت 
ششم در هر آه نگرد آثار قدرت حق . و ضرورت

هفتم شب از مقام خود غايت . مشاهده منايد
  .نگردد

رسند آه ادب به گورستان رفنت چند اگر پ  
اول چون به گورستان رسد : است؟ بگوي هفت

سّيم . دومي در ميان گورستان بايستد. سالم آند
چهارم . فاحته و تكبري به ارواح ايشان فرستد

پنجم پاي بر . آب دهن در گورستان نه افكند
ششم خود را از مردگان مشرد، . گورها ننهد

اهللا عليه و آله چنانچه حضرت رسول صلي 
هفتم .القبور و اعدد نفسك من اصحاب: فرموده

چون به آناره گورستان رسد وداع آند بدين 
استودعكم هللا و اسرتعيكم و اقرأ : عبارت آه

  .عليكم السالم

اگر پرسند آه ادب تكيه آردن چند است؟   
اول آن آه درويش بايد آه دو : بگوي هشت

 چون دومي. دانگ از شب زياده خواب نكند
سّيم . نزديك جامه خواب رسد پاي راست پيش هند

اول بر دست راست تكيه گريد و در آخر اگر بر 
چهارم شهادت بر خود . دست چپ تكيه گريد شايد

پنجم خواب را منودار مرگ شناسد و . عرضه آند
ششم بر آينه . هر وصييت آه دارد به جا آورد

ن هفتم در وقت بريو. برادر مسلمان خواب نكند
هشتم . آمدن از جامه خواب پاي چپ بريون هند

با طهارت خواب آند آه آن خواب به عبادت بر 
  .مي دارند
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اگر پرسند آه ادب رفنت به نزديك اآابر   
اول آن آه بي اجازت : چند است؟ بگوي هفت

دومي چون در آيد شرط حتيت و . پيش ايشان نرود
سّيم بعد از سالم تن زند . خدمت به جاي آورد

چهارم .  سخن نگويد مگر آه ضرورتي باشدو
پنجم . سخن به حرمت گويد و آواز بلند نكند

براي جواب نيك گوش بگشايد تا باز نپرسد و 
ششم او را دعا بسيار . به اعادت حاجت نباشد

هفتم وقت نگه . نگويد تا به ريا نه اجنامد
  .دارد و در وقت مكروه به ديدن اآابر نرود

ت مكروه آدام است؟ اگر پرسند آه اوقا  
بگوي وقيت آه بغايت گرم باشد، چنانچه در 
تابستان نزديك نيم روز و وقيت آه بغايت سرد 
باشد چنانچه در زمستان در دو طرف روز و 
وقيت آه باران و برف آيد يا باد سرد جهد يا 

  .رعد و برق و صاعقه بود و مانند آن

اگر پرسند آه ادب رفنت به مسجد چند است؟   
اول آن آه چون به مسجد درون : ي هيجدهبگو

دومي چون در . مي رود پاي راست فرا پيش هند
سّيم در . آيد دو رآعت مناز حتيت مسجد بگزارد

چهارم طعام خنورد مگر . مسجد سخن دنيا نكند
پنجم طعام بر وجهي . نيت اعتكاف آرده باشد

ششم . تناول آند آه موجب آلودگي مسجد نشود
ريب باشد و او را خانه خواب نكند مگر غ

هشتم موي و . هفتم آب دهن نيفكند. نبود
هنم جناسيت مهراه خود به . ناخن در مسجد نيفكند

دهم جامه خود را از گرد نه . مسجد نربد
يازدهم در مسجد آتش نكند و طعام . افشاند

دوازدهم چون بريون آيد پاي چپ فرا . نپزد
 سيزدهم اگر در وقت رفنت مردم. پيش دارد

مهراه وي باشند ايشان را تعظيم و تقدمي 
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چهاردهم در وقت بريون آمدن خود زودتر . منايد
پانزدهم . بريون آيد و ديگران را تقدمي نكند

اگر سري و پياز خام و گندنا خورده باشد به 
شانزدهم در مسجد برهنه نرود . مسجد نرود

هفدهم . چنانچه از ناف تا زانوان سرت بود
. دارد مگر به ذآر قرآنآواز بلند بر ن

هيجدهم شعر نگويد؛ اما خواندن شعر جايز 
  .است
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  باب ششم
  

  

  

  

در شرح حال  ارباب  
معرآه و سخناني آه بر 
آن مرتتب باشد و آداب 
اهل سخن و اين مشتمل 

:برچهار فصل است  
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  فصل اول

  در معين معرآه و ما يتعلق به

  

حرب گاه را بدان آه معرآه در اصل لغت   
املعارك : گويند چنانچه در صحاح مي گــويــد

القتال و املعرك موضع احلرب و آذلك املعرك 
و در اصطالح موضعي را گويند آه .واملعرآة

شخصي آن جا باز ايستد و گروهي مردم آن جا 
بر وي مجع شوند و هنري آه داشته باشد به 
ظهور رساند و اين موضع را معرآه گويند 

 آه چنانچه در معرآة حرب هـر مردي براي آن
آـه هنري داشته باشد بـروز مي منايد و 
اظهار آن مي آند اين جـا نيـز معرآه گري 
هنر خود ظاهر مي آند چنانچه در حرب گاه 
بعضي به هنر منودن مشغول اند و بعضي به 
تفرج، اين جا نيز يكي هنر مي منايد و گروهي 

  .تفرج مي آنند

 
 

معرآه از آي باز پيدا شده اگر پرسند آه 
است؟ بگوي از زماني آه آدم صفي عليه السالم 
ماليكه را تعليم امساء مي داد، چنانچه خداي 

قال يا آدم أنبئهم : تعايل مي فرمايد
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 و اين صورت چنان بود آه چون خداي بأمسائهم
تعايل آدم را بيافريد فرشتگان او را بغايت 

حقري 
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اجتعل فيها دند آه بر حال او طعنه آر. ديدند
 خداي تعايل از ايشان نپسنديد من يفسد فيها

و آدم را تاج اصطفاء بر سر هناد و علم امساء 
پس خواست آه عجز . مجيع خملوقات تعليم داد
مهه را فرمود تا در . مالئكه به ايشان منايد

ميدان وسيع در زير عرش مجع آمدند و مسميات 
ر آدم را بر ايشان عرض آرد و گفت مشا ب

اگر راست مي گوييد نام هاي . اعرتاض آرديد
ايشان عاجز آمدند و . اين خملوقات را بگوييد

پس . سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا: گفتند
خداي تعايل آدم عليه السالم را فرمود آه نام 
هاي اين ها را بگوي با مالئكه تا تنبيهي 
. شود و دانند آه شرف هر آس به علم او است

در حملي آه چنان معرآه عظيم در هم آمده پس 
بود آدم عليه السالم برخاست و هنر خود 

. بنمود، نام هر يك از خملوقات را ياد آرد
خداي تعايل فرشتگان را فرمود آه از روي 
تعظيم سجده آنيد آدم را آه او اعلم است از 

پس مجع مالئكه سجده آردند مگر ابليس آه . مشا
. ت در گردنش افتادسر باز زد و طوق لعن

حاصل سخن آن آه معرآه از آدم صفي اهللا مانده 
و آدم به علم اهل آن معرآه را مطيع خود 

پس هر آه قدم در معرآه هند بايد آه . ساخت
در هر فن آه دخل آند بدان عامل باشد تا او 

  .را صاحب معرآه توان گفت

اگر پرسند آه سر معرآه آدام است؟ بگوي   
 بي دانش باشد قدم در معرآه دانش، آه هر آه

  .هند از سر خود خرب ندارد

اگر پرسند آه پايان معرآه آدام است؟   
بگوي قبول دل ها آه اگر دل ها صاحب معرآه 

  .را قبول نكند مهم او به پايان نرسد
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اگر پرسند آه رآن معرآه آدام است؟ بگوي   
  .فيض گرفنت و فيض رساندن

است؟ بگوي اگر پرسند آه ارآان معرآه چند   
  .چهار

اگر پرسند آه چهار رآن معرآه آدام است؟   
  بگوي اول شستشوي يعين معرآه گري بايد آه 
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پاك و پاآيزه باشد آه به معرآه در آيد به 
جهت آن آه قدم بر جاي پاآان به پاآي بايد 

دومي رفت و روب يعين بايد آه در موضعي . هناد
ورات آه معرآه مي گريد از خار و خاشاك و قاز

سّيم گفت و گوي يعين سخين آه دارد . پاك سازد
. ادا آند بر وجهي آه در دل مستمع جاي گريد

چهارم ُجست و جوي يعين آنچه از حاضران جملس 
  .طمع مي دارد جبويد

اگر پرسند آه ادب به معرآه در آمدن چند   
. اول آن آه با طهارت باشد: است؟ بگوي چهار

سّيم نام خداي . دومي پاي راست در معرآه هند
چهارم اگر مجعي حاضر . تعايل بر زبان راند

باشند بر ايشان سالم آند و اگر آسي نباشد 
السالم علي من سلم اهللا : بدين عبارت گويد آه

  .عليه

اگر پرسند آه معرآه گري را چند چيز بايد   
در معرآه تا پسنديدة خاطرها باشد؟ بگوي ده 

. ان باشداول آن آه گشاده روي و خند: چيز
. دومي بايد آه چست و چاالك و سبك روح بود

سّيم در معرآه بي وقت نيايد و اوقات مناز را 
چهارم در موضعي و حملي وسيع و . رعايت آند

پنجم اگر آسي ناجايگاه . پر فضا معرآه گريد
استاده باشد يا نشسته، با وي به لطف و 

ششم از حاضران مهت و مدد . نرمي سخن گويد
فتم پريان و مردان و استادان را ياد ه. طلبد
هشتم اگر بزرگي و عزيزي در آن ديار . آند

هنم در صلوات دادن . باشد او را نيز ياد آند
تقصري نكند آه صلوات فرستادن آفارت گناه 

دهم آنايت و تعريض نكند و مهه آس را . است
  .به دل و جان دعا گوي باشد



 
   فتوت نامه     

  

403

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

؟ اگر پرسند آه شش جهت معرآه آدام است  
بگوي اول نياز، يعين معرآه گري بايد آه 
نيازمند باشد و از دِر دل ها دريوزه آند تا 

دومي ارادت يعين هرجا آه . مرادش حاصل گردد
معرآه مي گريد به ارادت و رغبت گريد نه به 

سّيم آرم يعين اگر درويشي به . آراهت و آدورت
معرآه وي در آيد هم از خود به وي فيضي 

چهارم ايثار يعين . اميردي آندرساند و هم پ
  با 
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وجود احتياج به وجه معاش اگر عزيزي برسد و 
پنجم . طلب معرآه آند با وي مضايقه ننمايد

حلم يعين بردبار باشد و اگر آسي با وي 
سفاهت آند يا مجعي از معرآه بروند حتمل آند 

ششم قناعت يعين بدانچه خداي . و ملول نشود
د قناعت آند و تعايل نصيب وي آرده باش

  .مبالغه زيادتي ننمايد

اگر پرسند آه آمال معرآه گريي در چند صفت   
اول آن آه اعتقاد : است؟ بگوي در پنج صفت

او پاك باشد آه هر آه قدم در معرآه مردان 
هند و اعتقاد او به پاآان و راستان درست 

دومي آن آه از . نباشد در آار خود ناقص بود
ب برادر مؤمن معرآه حسد دور بود و به تعص

سّيم آن آه اهل توآل بود و اگر در . نگريد
حوايل وي صد معرآه پديد آيد از آن ظن بد 

چهارم از . نربد و روزي از خداي تعايل طلبد
غرض و ريا پاك باشد تا سخن وي را در دل ها 

پنجم عجب و تكرب نورزد بلكه . اثر بود
  . متواضع و خاك هناد باشد

دب بريون شدن از معرآه چند اگر پرسند آه ا  
اول آن آه وقت مناز بر مردم : است؟ بگوي شش

دومي آن . تنگ نكند و زود معرآه بر هم زند
. آه در تكبري و هتليل استادان را ياد آند

سّيم آن آه اهل مجع را به متامي ياد و دعا 
آند و هر آه هديه به وي داده باشد و هر آه 

چهارم . يك آندنداده باشد مهه را در دعا شر
. اگر درويشي مستحق بيند خرده اي به وي دهد

ششم . پنجم چون بريون آيد پاي چپ فرا پيش هند
اگر برادران طريق حاضر باشند فتوحي آه 
رسيده باشد صفاي نظر ايشان آند و اين ها 
آه گفته شد عام است، بايد آه مهه اهل معرآه 
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 را باشد، و باز هر طايفه را از ايشان ادبي
چند خاص هست آه در باب ايشان ذآر خواهيم 

  .آرد

اگرپرسند آه معرآه چند نوع است؟ بگوي دو   
  يكي مقبول و پسنديده وآن معرآه اي: نوع

است آه در وي سخنان خوب گذرد و بر وجهي 
باشد آه از آن فايده دين و دنيا حاصل 
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دومي نامقبول و ناپسنديده و آن معرآه . شود
خنان نامشروع و حرآات اي بود آه در وي س

  .نااليق واقع باشد

اگر پرسند آه اهل معرآه چند طايفه اند؟   
دومي اهل . اول اهل سخن: بگوي سه طايفه اند

سّيم اهل بازي؛ و ما اهل سخن را در . زور
فصلي آه مشتمل بر چند قسمت باشد ذآر 

  .خواهيم آرد
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  فصل دومي

 در شرح اهل سخن از معرآه گريان

 
اول مداحان و غّرا : ايشان سه طايفه اند  

دومي خواص گويان و بساط . خوانان و سقايان
سّيم قصه خوانان و افسانه گويان؛ . اندازان

  :و بيان هر يك در قسميت گفته مي آيد

  

  قسمت اول

  در ذآر مداحان و غّرا خوانان

  

بدان آه از مجله اهل شّد و بيعت هيچ طايفه   
ان خاندان رسول صلي بلند مرتبه تر از مداح

اهللا عليه و آله نيستند و دليل بر اين آن 
قل ال اسئلكم : است آه خداوند تعايل فرمود

يعين بگوي اي . عليه اجرا اال املودة يف القربي
حممد، مزدي مني خواهم بر نبوت اال به دوسيت 
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پس معلوم شد آه حمبت اهل بيت . اهل بيت من
 آه آسي را مر اهل اسالم را الزم است و آسي



 
   فتوت نامه     

  

409

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

دوست مي دارد مي بايد آه دامي ذآر او آند و 
من احب شيئا به ستايش او مشغول شود آه 

 و مداحان اين حال دارند آه فاآثر ذآره
پيوسته مناقب اهل بيت خوانند و به ياد و 

پس دوستدارترين . سخن ايشان اوقات گذرانند
خلقان باشند به نسبت خاندان و هرچند حمبت 

مناسبت بيش باشد و چندان آه بيش باشد 
مناسبت بيش باشد قرب و نزديكي بديشان بيش 

پس روشن شد آه نزديك ترين اهل طريق . باشد
به حضرت رسالت و اوالد بزرگوار ايشان 
مداحان اند و موالنا حسن سليمي روح اهللا روحه 

  :در اين باب گفته

      چاآرو مداح  اهل بيت  شو زيرا آه نيست

  رت از  مداحي  اين خانـدان    هيچ آاري  هب

    اندر اين آار است پري و مرشد ما 
  جبـرئيل

  آو به وحي آورد مدح از آردگار غيب دان    

      هست از روي ارادت فرض بر اهل زميـن

  پريوي آردن  آالمي را آه آمـد ز آمسـان    

      آن مجاعت را آه ايـزد  بر زبان جبـرئيل

  فت وصف مدحشان    از ره تعظيم و عزت گ

      گر آسي مداحي ايشان آند از جان قبول

  در مهه جا مي رسد فخرش بر اصناف جهان    

اگر پرسند آه مداحان بر چند وجه اند؟   
وجه اول مجاعيت آه مدح : بگوي بر چهار وجه

حضرت رسول و اهل بيت ايشان از قوت طبع خود 
انشا آنند و جواهر روايات و حكايات و 

 و مراتب ايشان در رشته نظم آشند، مناقب
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چون حسان ثابت و موالنـا حسن آاشي و غري 
دومي . ايشان و مداحان اصلي اين مجاعت اند

گروهي آه منظومات اآابـر خـوانند و 
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سخناني آه ديگـران نظـم آرده اند ادا مي 
اگر . مناينـد و فايـده به خـلق مي رسانند

ده سخنان اين مجاعت نباشند يف الواقع فاي
اعزه علي العموم به مهه آس مني رسد و اين 
طايفه را راويان خوانند و ايشان نيز از 

سّيم طايفه اي آه با وجود . مجله مداحان اند
مداحي آار ديگر مي آنند آه از آن فيض به 
خلق مي رسد چون سقايان و از ايشان گروهي 
بغايت مقبول اند و ما ايشان را بعد از 

چهارم . ني فصل ذآر خواهيـم آردمداحان در مه
مجعي آه ابيـات پراآنده ياد گرفته اند و بر 
درهاي خانه ها مي خوانند و قصيده اي به 
ناني مي فروشند و مدح آل حممد را دام گدايي 
خود ساخته اند و يف اجلمله اگر به صورت از 
مداحان مي منايند، اما به حقيقت در اين مجع 

  .داخل نيستند

ند آه مداحي از آه مانده؟ بگوي اگر پرس  
اما قصه اسرافيل چنان . از اسرافيل و جربئيل

بود آه چون خداي تعايل او را بيافريد و لوح 
حمفوظ در آنارش هناد، اول بار آه نظر 
اسرافيل بر لوح حمفوظ افتاد صفت حضرت رسالت 

زبان به مدح رسول و اهل . و آل پاك او ديد
شان را شفيع آورد بيت پاك ايشان بگشاد و اي

تا حق تعايل آشيدن بار لوح بر وي آسان 
اما قصه جربئيل احتياج به شرح . گردانيد
هر قويل آه خداي تعايل در مدح رسول و . ندارد

عرتت او فرموده بود جربئيل آن را مي آورد و 
پس معلوم شد آه .بر رسول امال مي فرمود

  .سررشتة مداحان بدين دو فرشتة مقرب مي آشد

اگر پرسند آه در اين امت مداحي از آه   
مانده؟ بگوي از حسان ثابت رضي اهللا عنه آه 
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فرمودي و به فضائل ) ص(پيوسته مدح رسول 
اهل بيت زبان گشودي و از مجله ابيات او اين 
است آه در روز غدير خم فرموده است و اين 

  :ابيات در روضة الواعظني مذآور است

ـهم      خبـم  يناديهـم  يوم  الغدير  نبي
  و  اآــرم  بالنيب  مناديــا

يقول  فمن  موليكم  و وليكم    فقالوا  و 
  مل يبدوا  هناك التعاديــا

اهلـك  مولينـا  و انت  ولينـا     و ال جتدن 
  منا لك الدهر عاصيــا
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اگر پرسند آه مداحـان اليق چند نوع اند   
از انواع تعظيم؟ بگوي آن ها آه به راسيت و 

رسيت اين آار آنند اليق سه نوع از انواع د
اول دعا، دومي ثنا، : تعظيم و احرتام باشند

  .سّيم عطا

اگر پرسند آه معين هر يك چيست؟ بگوي دعا   
عبارت است از آن آه در حق مداحان دعاي خري 

در حق حسان ) ص(آنند چنانچه حضرت رسالت 
اللهم و فرموده و به نقل صحيح وارد است آه 

 ثنا اشارت بدان است آه .روح القدسايده ب
چنانچه امرياملؤمنني . مداحان را ستايش آنند

 بٍخ بٍخ لك يابن نسبت به حسان گفته آه) ع(
عطا آن است آه ايشان را هديه اي . ثابت

عمامه مبارك خود ) ص(دهند چناچه حضرت رسول 
را به حسان بن ثابت داد و حضرت امام زين 

ه فرزدق شاعر خبشيد جامه خود ب) ع(العابدين 
در آن وقت آه اين قصيده گفته بود در مدح 

  :ايشان

هذا الذي تعرف البطحآء و طأته      والبيت 
  يعرفـه واحلل واحلرم

هذا  ابن  خيـر  عبـاد اهللا  آلهم        
  هذا التقي النقي الطاهر العلم

وهزار دينار زر سرخ جهت وي فرستاد و هشام 
را بند آرد و اين قصه بن عبدامللك مروان وي 

  .طويل دارد

اگر پرسند آه رتبه مداحان چه مقدار است؟   
) ص(بگوي روايت آرده اند آه حضرت رسول 

حسان ثابت را فرمود تا بر پايه اول از منرب 
آن حضرت بر آمد و مدحي آه انشاء آرده بود 
ادا فرمود و امام زين العابدين در مدينه 
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اد از منرب و فرزدق را بر پايه سّيم فرست
مراد از اين حال رفعت درجه و بلندي مرتبه 

  .ايشان است

اگر پرسند آه آداب مداحي چند است؟ بگوي   
اول آن آه در تقوي وطهارت به مرتبه : پنج

اي باشد آه از ارواح ائمه معصومني شرمنده 
  دومي آن آه طريقه طاعت وعبادت . نباشد



 
   فتوت نامه     

  

415

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

آه سّيم آن . به قانون اهل بيت مرعي دارد
مدح از براي غرض و جزا خنواند بلكه از براي 

چهارم . رضاي خداي و طلب ثواب آخرت خواند
آن آه دين خود را به دنيا نفروشد و دينار 
و درم را بر حسنات و نعم آن سراي اختيار 

پنجم آن آه در مدح به مثابه اي غلو . نكند
نكند آه به آفر اجنامد تا از آن مجاعت نباشد 

هلك بي ري در حق ايشان فرموده آه آه حضرت ام
  .غال حمب و مبغض غال: اثنان

اگر پرسند آه مداح را چند صفت مي بايد؟   
بگوي مداحان اهل بيت را مي بايد آه بيست 

  .صفت باشد و سي صفت نباشد

اگر پرسند آه آن بيست صفت آدام است؟   
بگوي اول صدق، دومي صرب، سّيم شكر، چهارم 

م قناعت، هفتم حماسبه، زهد، پنجم طاعت، شش
هشتم مراقبه، هنم تواضع، دهم تسليم، يازدهم 
اخالص، دوازدهم آرم، سيزدهم ايثار، چهاردم 
جماهده، پانزدهم تفكر، شانزدهم تدبر، هفدهم 
توآل، هيجدهم آم خوردن، نوزدهم آم خفنت، 

  .بيستم شفقت منودن

اگر پرسند آه آن سي صفت آدام است؟ بگوي   
 غرور، سّيم عجب، چهارم ريا، اول غفلت، دومي

پنجم مخر خوردن، ششم لواطه آردن، هفتم زنا 
آردن، هشتم بد خويي، هنم ستيزه آردن، دهم 
بسيار خوردن، يازدهم سخنان ناشايست گفنت، 
دوازدهم خالف وعده آردن سيزدهم استهزا و 
سخريه آردن، چهاردهم طعنه ناجايگاه زدن، 

دهم سوگند پانزدهم سخنان دروغ گفنت شانز
دروغ خوردن، هفدهم غيبت برادر مؤمن آردن، 
هيجدهم هبتان گفنت نوزدهم سخن چيين آردن، 
بيستم غمازي آردن، بيست ويكم مردمان را به 
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دروغ ستودن، بيست ودومي خشم بي موقع گرفنت، 
بيست وسّيم حسد ورزيدن، بيست و چهارم مكر 
آردن بيست وپنجم غيبت مردم آردن، بيست و 

در طلب مال حريص بودن، بيست وهفتم خبل ششم 
ورزيدن، بيست وهشتم ظلم آردن، بيست وهنم 

  .بسيار خوردن، سي ام بسيار خفنت
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اگر پرسند آه مداحان را با يكديگر چند   
اول : قاعده رعايت بايد آرد؟ بگوي شش قاعده

چنانچه حضرت . آن آه با يكديگر دوسيت ورزند
. اخوانا داهللاو آونوا عبا: فرموده) ص(رسالت

دومي آن آه دوسيت براي خدا آند چنانچه در 
عبدا ال  و من احب: احاديث قدسي وارد است

سّيم آن آه بي موافقت يكديگر آار . حيبه اال هللا
واعتصموا حببل اهللا : نكنند آما قال اهللا تعايل

مجيعا و ال تفرقوا و اذا آانوا معه علي امر 
هارم آن آه چ. جامع مل يذهبوا حيت يستأذنوه

وال تطرد : ضعيفان را از ميان خود نرانند آه
پنجم آن آه در حرمت . الذين يدعون رهبم

يكديگر سرمويي فرو گذاشت ننمايند تا مهه جا 
  .مكرم و نزد مهه آس حمرتم باشند

غري از اين سخنان ديگر در آداب و ارآان   
مداحان هست آه ذآر آن به تطويل مي اجنامد و 

فت ها آه گفتيم موصوف باشد هر آه بدين ص
  .اورا مداح حقيقي توان گفت

اگر پرسند آه مداحي چند نوع است؟ بگوي   
اول آن آه مهة منظومات خوانند خواه : سه نوع

عربي و خواه فارسي، و ايشان را مداح ساده 
  .خوان خوانند

دومي آن آه مهه نثر خوانند و معجزات و   
 غّرا مناقب را به نثر ادا آنند و آن قوم

  .خوانان باشند

. سّيم آن آه نثر و نظم در يكديگر خوانند  
گاه معين مقصود را به نثر باز گويند ونظم 

اين . آن را در عقب دارند و گاه بر عكس
طايفه را مرّصع خوان گويند و آمال فضل 

  .ايشان زياده از آن دو قوم ديگر باشد
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اگر پرسند آه آنچه خاصة مداحان است از   
 چه چيز است؟ بگوي مداحان را عالمت عالمت ها

به واسطه آن آه . به جامه و خرقه نيست
ايشان را مهه نوع جامه پوشيدن جايز است؛ 
اما عالميت آه خاصه ايشان است نيزه است و 

  .توق وشّده وسفره وچراغ و تربزين

اگرپرسند آه نيزه را از آجا گرفته اند؟   
  ضرتبگوي از آن جا آه جناشي ملك حبشه به ح
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اميان آورد و جعفربن ابي طالب را ) ص(رسالت 
. آه برادر حضرت امري بود تربيت بسيار آرد

نامه اي نوشت و جعفر عليه ) ص(حضرت رسول 
السالم را طلبيد و جناشي او را به حرمت متام 
روان آرد و براي خاصة حضرت و مقربان ايشان 

از مجله جهت حضرت رسالت صلي . حتفه ها فرستاد
 عليه وآله آنيزآي زيبا روي و اسرتي راه اهللا

وار فرستاد و از براي امرياملؤمنني علي نيزه 
اي در غايت تكلف؛ و امري عليه السالم گاهي 

روزي حسان  .در حرب آن نيزه را به دست گرفيت
بن ثابت با امري گفت آه يا امري، منافقان 
مدينه با جهودان اتفاق آرده اند بر قتل 

 آن آه من مدح حضرت رسول مي من، به واسطه
خوامن و من از ايشان ترسامن به مثابه اي آه 

امري . مني توامن رسيد)  ص(شب به مجاعت رسول 
  ال ختف: تبسم فرمـود و گفت

 يعين مرتس ترا خداي تعايل از شر قاك اهللا و
ايشان نگاه دارد و پس از آن نيزه را به 
 حسان داد و فرمود آه پيوسته با خود نگاه
. دارد تا ايشان نيز از تو هراسان باشند

حسان نيزه را قبول آرد و آن عالمت مداحان 
  .شد و آن را الف گويند آه جز به پيش نباشد

اگر پرسند آه نيزه آه را رسد به دست   
گرفنت؟ بگوي آن آس را آه چون الف راست باشد 
و سنان غريت بر سينة نفس هوا پرست زده باشد 

امل نيزه به دست گرفتندي و بيشرت مداحان آ
اما در اين دور مساحمت آرده اند و مبتدي را 

  .نيز جايز داشته آه به دست گريد

اگر پرسند آه حروف نيزه چه معين دارد؟   
بگوي نون نيزه اشارت بدان است آه نور حمبت 
از جبني او تابان باشد و ياء نيزه اشارت 
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 بدان است آه يقني او آامل بود و سسيت نورزد
و زاي نيزه عبارت از آن است آه زيب و زينت 
دنيا بگذارد و هاي نيزه عالمت آن است آه 

  .هوادارن مؤمنان و حمبان آند

اگر پرسند آه توق از آجا گرفته اند؟   
بگوي توق مهني نيزه است اما به شرط آه پرچم 
داشته باشد و روايت اين چنان است آه حسان 

ر نيزه بسته روزي وصله اي چند از الف مند ب
بود و در دست گرفته؛ امري پرسيد آه اي حسان 

يا امري، اين نيزه : اين چه معين دارد؟ گفت
را َعَلم ساخته ام، يعين به مهر و حمبت مشا در 
عاَلم َعَلم شده ام و اين وصله هاي مند اشارت 
بدان است آه اگر مرا روزي در هوا داري مشا 

ف مهچنان قطعه قطعه سازند هر يك به شكل ال
در طريق خدمت ثابت قدم خواهم بود و مداحان 

  .در توق اين روايت را سند گرفته اند

اگر پرسند آه توق چه معين دارد؟ بگوي توق   
اصل و نشانه را مي گويند و در هر لشكرگاهي 
آه توق زدند هر آس مي داند آه جاي او 

اين جا نيز در معرآة . آجاست آن جا مي رود
ن منودار توق پادشاهان است؛ فقر توق مداحا

هر آجا مداحان توق نصب آردند هر آس از 
  .معرآه گريان حد خود و مقام خود مي داند

اگر پرسند آه الزمه پاي توق چه چيز است؟   
  .بگوي سفره و چراغ

اگر پرسند آه سفره را از آجا گرفته اند؟   
بگوي از آن جا آه چون آدم صفي عليه السالم 

ه طواف آن خانه آيد آه از را حكم شد آه ب
هبشت براي او به دنيا فرستاده بودند و در 
آن موضع آه حاال خانه آعبه هناده است، آدم 
عليه السالم از سر انديب بدان جا آمد و حوا 
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را در آوي عرفات در روز عرفه بديد و 
بشناخت و مناسك حج به جاي آورد؛ خداي تعايل 

 آرد و براي وي گوسفندي فرستاد تا قربان
. گفت) ع(ثواب قرباني را به آدم ) ع(جربئيل 
ازآن خوش دل شد و پوست آن گوسفند ) ع(آدم 

را به تربك نگاه داشت و از آن سفره ساخت 
چنانچه در باب دباغان در بيان خواهد آمد و 
پيوسته آن سفره با خود داشيت و بر آن طعام 
خوردي و در روايات صحيح آمده است آه حضرت 

پيوسته نان بر سفره تناول ) ص(رسالت 
  .فرمودي

اگر پرسند آه چون پدر سفره حواله فرزند   
: آند چند شرط به جاي آورد؟ بگوي سه شرط

آند، يعين والة اول آن آه سفره با طعام ح
دومي آن . بايد آه پيوسته در وي طعام باشد

آه بندگشاده حواله آند و معين اش آن است آه 
سّيم .ه و آشيده داريبايد پيوسته سفره گشاد

بايد آه در وقت سفره به دست فرزند دادن 
ربنا انزل علينا مآئدة : اين آيت را خبواند

الّسمآء تكون لنا عيدا الّولنا و آخرنا و  من
  .آية منك و ارزقنا وانت خري الراز قني

اگر پرسند آه ادب فرزند در قبول سفره   
اول آن آه چون سفره : چند است؟ بگوي چهار

بسم اهللا خريالّرازقني اّن اهللا : ستاند بگويدب
 دومي صفاء نظر هوالّرّزاق ذوالقّوة املتني

سّيم آن آه طعام آه در سفره . برادران آند
چهارم آن آه . باشد زود به نظر حاضران آشد

  .تكبري سفره بستاند

اگر پرسند آه چراغ را چه گونه بايد   
 رسانيد؟ بگوي بدين نوع آه چراغ را روشن

آرده به دست فرزند بايد داد و در حال روشن 
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 اهللا نورالّسموات: آردن اين آيت را خبواند آه
 و صلوات واالرض مثل نوره آمشكوة فيها مصباح
و اهل ) ص(بايد فرستاد بر حضرت رسالت پناه 

بيت او و سه نفس در باب چراغ با فرزند 
  .بايد گفت

اگر پرسند آه آن سه نفس آدام است؟ بگوي   
ول آن آه بايد آه روشن دل باشي و چراغ ا

دومي . حمبت مردان را در زاويه دل روشن داري
سّيم صفاء نظر مجع . خود بسوزي و جملس بيفروزي

  .آند

اين دو سه نكته بود آه در باب چراغ   
مذآور شد؛ باقي سخنان در باب فّراشان مذآور 

  .خواهد شد

اگر پرسند آه سر توق چيست؟ بگوي سربازي   
  . حمبت و سرافرازي برادران خواسنتدر

اگر پرسند آه پاي توق چيست؟ بگوي سفره و   
چراغ و در آشيدن سفره و افروخنت چراغ و 

اگر پرسند آه چوب توق چيست؟   .پايدار بودن
بگوي استقامت ورزيدن و در حمبت راست و درست 

  .بودن
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اگر پرسند آه شّده آدام است؟ بگوي تربآي   
مي ه يكي از ائمه بر توق است  آه در آستان

بندند اما اويل آن است آه شّده جدا باشد و 
اول آن است آه از حرمت : توق جدا، به دوجهت

دومي آن .  شّده با وي هيچ  چيز مهراه نباشد
  .آه شّده  را علي حده وضع آرده اند

اگر پرسند آه شّده را آه وضع آرد؟ بگوي   
ن بود حضرت شاه واليت در جنگ احد؛ و آن چنا

آه چون شكست بر لشكر اسالم آمد، َعَلم بيفتاد 
خود را در ميان آشتگان پنهان ) ص(و حضرت 

حضرت امري در ميان لشكر آفار بود؛ چون . آرد
بازگشت و . باز نگريست َعَلم را بر پاي نديد
را بدان ) ص(بدان موضع آمد و حضرت رسول 

يف احلال آمربند از ميان . حال مشاهده آرد
 و بر نيزه بست و به جاي َعَلم بر پاي بگشاد

لشكر گرخيته چون . آرد و به دست سلمان داد
نشانه را قامي ديدند باز روي بدان جانب 
هنادند و گفته اند آه پيوسته سلمان به تربك 
آن ميان بند را نگاه مي داشت و چون حواله 
به جانب مداين شد، آن شّده را بر سر چوب 

پس معلوم شد آه شّده . بست و با خود مي آورد
  . مي بايد و َسَند شّده داران اين استعلي حده

اگر پرسند آه مداحان تربزين به چه َسَند مي   
گريند؟ بگوي از آن سند آه روزي آه حنيفه 
خاتون را از نزديك خويشان تربآات آورده 

از مجله يكي تربزيين بود در غايت تكلف . بودند
. ا به دست گرفيتو شاه زاده حممد حنفيه آن ر

روزي حسان ثابت را ديد آه مدح نيب و ويل مي 
شاه زاده را خوش آمد آن تربزين را . خواند

به وي داد و گفت بگري و اگر آسي ترا از 
مداحي ما منع آند به اين وصله با او حرب 
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پس مداحان تربزين را از شاه زاده حممد . آن
حنفيه گريند؛ و ببايد دانست آه مداحان آل 

هر عالمت آه قبول آنند و به هر رنگ ) ص(حممد 
آه بر آيند آه به حسب شريعت روا باشد 
ايشان را جايز است و آسي از اهل طريق با 
ايشان مضايقه نتواند آرد چرا آه مرتبة 
ايشان بسي بلند است و درجة ايشان عايل و 

  .ارمجند

خواهي آه شوي به ملك معين وايل            
  اش يك دم  خايلاز مدح نيب مب

مداح  نيب  و  آل او  باش آه هست            
  مداحـان را مرتبه اي بس عايل

  تتمه قسمت در باب سقايان

بدان آه سقايان هم مداحان اند و هم سقايان 
و ايشان مجاعيت حمرتم اند و سند ايشان بس بزرگ 

قال اهللا تبارك و تعايل و سقيهم رهبم : است
چه اطالق اسم سقا و ؛ و اگر شرابا طهورا

سقايي بر حق تعايل اليق نيست اما اين فعل آه 
آب دادن است به وي اسناد يافته، چنانچه در 

  :آيت گذشت و در ين معين پري رومي فرمايد

   بني  جـملـة  ابـرار  مستسقاهم رّبهم از  

  وز شراب ال يزايل هفت وپنج و چار  مست

  :وجاي ديگر مي فرمايد  

 آه هر ذره از ما        به خوشا آن زماني
  رقص اندر آيد آه ربي سقاني

اّنما مسلم سقي : و در حديث آمده است آه  
 مسلما علي ظمأ سقاه اهللا من الّرحيق املختوم

يعين هر مسلماني آه آب دهد مسلماني را در 
تشنگي، خداي تعايل بدهد او را از شراب بي 



 
   فتوت نامه     

  

425

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

 پس معلوم شد آه سقايي. غش مهر آرده در هبشت
آار متربك است و پرفايده، و ثواب بسيار به 

  . وي مرتتب

اگر پرسند آه سقايي را از آه گرفته اند؟   
  .بگوي از چهار پيغمرب و دو ويل

اگر پرسند آه شرح اين چه گونه است؟ بگوي   
اول آس از پيغمربان آه سقايي آرد حضرت نوح 

بود وآن چنان بود آه روزي آه حضرت نوح ) ع(
مي نشست امر آمد آه آب شريين با درآشيت ) ع(

خود به آشيت بر، آه آِب طوفان آِب عذاب است و 
آب شريين به ) ع(حضرت نوح . خوردن را نشايد

آشيت برد و چند خم از آن پر ساخت و سرهاي 
خم مهر آرد و هر روز دوبار اهل آشيت را آب 
مي داد، بدان دستور آه سبويي آب از خم 

 و پيمانه در دست برداشيت و بر دوش آشيدي
گرفيت و هر يك از اهل آشيت را يك پيمانه آب 

پس سبو بر دوش آشيدن و سقايي آردن . دادي
دومي از پيغمربان حضرت . از حضرت نوح مانده

ابراهيم عليه الّسالم بود آه پوست آبش امسعيل 
را خيكي ساخت و هر روزي آه هوا گرم ) ع(

 پاي بودي آن خيك را پر آب آردي و بر چهار
بار آردي و به صحرا بريون رفيت و هر آجا 

پس خيك بار . تشنه اي يافيت او را آب دادي
آردن و بدان سقايي آردن از حضرت ابراهيم 

سّيم از پيغمربان . عليه الّسالم مانده است
بود آه چون قدم در ظلمات هناد ) ع(حضرت خضر 

با خود انديشيد آه اگر آب حيات نصيب من 
از آسي باز ندارم تا نشئه شود هرگز آب 

بعد از آن آه . حيات را مددآار شده باشم
خداي تعايل آب حيات را نصيب وي گردانيد به 
واسطه خوردن آن آب زنده ماند و پيوسته در 
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بيابان ها گردد و تشنگان را آب دهد و خضر 
سقايان را دوست دارد و با ايشان ) ع(

 آشنايي آند و از دست ايشان آب خورد اما
چهارم از پيغمربان .ايشان از وي بي خرب باشند

حضرت رسالت صلي اهللا عليه وآله وسلم مشك آب 
آنيزآي آه فرو مانده بود در دوش آشيد و آن 
قّصه مشهور است و به واسطه آن صورت آه از 
حضرت رسالت صلي اهللا عليه وآله وسلم واقع شد 

اما از . چندين مردم به شرف اسالم رسيدند
اول حضرت شاه واليت علي بن ابي طالب اولياء 

درجنگ احد تشنگان را آب داد و فرداي ) ع(
قيامت ساقي حوض آوثر خواهد بود و تشنگان 
صحراي حمشر از دوستان و هواداران خود را 
سقايي خواهد آرد، چنانچه در قصيده حارثيه 

  :مي فرمايد در اين باب

اسقيك من بارد علي ظمأ              ختال 
  ه حالوة العسالمن
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آه در روز عاشورا ) ع(دومي عباس بن علي   
در صحراي آربال مشك در دوش آشيد تا تشنگان 
اهل بيت را سرياب آند و در وقت رفنت به سوي 

شاه . اجازت طلبيد) ع(آب فرات از امام حسني 
زاده فرمود آه اي عباس َعَلم دار من تويي و 

بادا نشانه لشكر من تويي چون تو مي روي م
عباس گفت اي . آه مجعيت به تفرقه مبدل گردد

برادر جز از رفنت چاره نيست آه دمل بر اطفال 
اهل بيت مي سوزد و تشنگي ايشان آتش در هناد 

مريوم تا آبي بر روي آار آورم . من مي افكند
  .يا سر در سر اين آار آنم

  رباعي

در حبر عميق غوطه خواهم خوردن      يا  
  ري آوردنغرقه شدن يا گه

اين آار خماطره است  خواهم آردن      يا 
  روي بدين سرخ آنم يا گردن

وچون عباس به لب آب فرات آمد ومشك پر آب   
آرد و سر ببست، خواست آه آب خبورد؛ تشنگي 
حضرت امام حسني و فرزندانش را ياد آرد و آب 
خنورد و مشك در دوش آشيد و سوارشد و به 

ملعونان گرد وي در دستوري آه مشهور است آن 
آمدند و دستهايش بيفكندند و آن قّصه طويل 

پس هر آه امروز به عشق شهيدان آربال . دارد
سقايي مي آند به متابعت و موافقت عباس علي 
است و پيش رو سقايان امت اوست و هر آه اين 
معين نداند او را سّقايي مسلم نيست؛ و بعضي 

 و عباس اسناد سقايي در اين امت بعد از امري
به سلمان فارسي  آنند  آه پيوسته مشك آب 

)  ع(به دوش آشيدي و به خانه حضرت فاطمه 
آوردي و اين نقل نيز درست است آه پري سلمان 
در اين آار حضرت شاه مردان است، و شيخ 
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مصلح الّدين سعدي شريازي نيز اين آار آرده؛ 
  .و اين طايفه را حيات خبشان گويند

داب سقايان چند است؟ بگوي اگر پرسند آه آ  
اول آن آه پيوسته با طهارت باشد آه : ده

اين آار پاآيزه است و جز پاآان و پاآيزگان 
دومي آن آه به حسب  . اين آار نتوانند آرد

  معين
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نيز پاك باشد يعين به لوث معصيت و آاليش 
سّيم در وقت . خياالت نفساني آلوده نباشد

آه حضرت رسول سقايي ابتدا از دست راست آند 
. صلي اهللا عليه وسّلم تيامن را دوست داشيت

چهارم به روي و ريا آب ندهد و به هر آس آه 
پنجم آب پاك و حالل به . رسد او را آب دهد

مردم دهد تا آمث نشود و بي مزد خودرا به 
. مردم مناند تا به وبال آخرت گرفتار نگردد

ششم بر سقايي طمع مزد نكند بلكه خاصه از 
اي خداي تعايل اين عمل به جاي آورد تا از بر

هفتم سخت رويي و . اجر آخرت بي نصيب نگردد
سخت گويي نكند بلكه به تواضع با خلق معاش 

هشتم در هيچ جملس بي اذن و اجازت صاحب . آند
جملس در نيايد و اصل آن است آه تا او را به 
جملس نطلبند در نيايد مگر آه جملس عام باشد 

ه خلق را از آن منع نكنند مثل در موضعي آ
هنم بر هم آاران خود . مسجد و خانقاه و لنگر

حسد نربد و اگر يكي را از سقايان رونقي شود 
دهم خرده . بدان خوش بر آيد و ملول نگردد

هاي طريق را نيكو ضبط آند و اثبات آار خود 
  .را چنانچه بايد و شايد داند

 چند اگر پرسند آه وصله هاي خاّصه سقايان  
مقدم بر مهه پشت تابان است، : است؟ بگوي شش

ديگر مقلب، پس محايل، آن گه مشك پِس سر، مشك 
پس آتف، و تنوره نيز مي بندند؛ و تنوره در 
اصل از آن نقيب است و مجاعيت آه مي بندند؛ و 
تنوره سقايان و سالخان به فرعيت است و ذآر 

  .آن خواهد آمد

ز آجا گرفته اگر پرسند آه پشت تابان را ا  
اند؟ بگوي پشت تابان و پشت بند نيز گويند، 

گرفته اند آه در ) ص(آن را از حضرت رسول 
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آن حمل آه مي خواست آه مشك آن آنيزك را 
آن . بردارد، جامه مبارك ايشان تنك بود

حضرت درازگوشي در پيش داشتند و وصله اي از 
چرم ساخته بر پشت وي افكنده بودند به جاي 

ادمي آن حضرت بر آن درازگوش آه آن پاالن و 
را يعفور گفتندي سواري آردي؛ در اين حمل آن 

  وصله چرم را برداشت و بر دوش مبارك 
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  .افكند و مشك را در دوش آشيد

اگر پرسند آه پشت تابان اشارت به چيست؟   
بگوي اشارت بدان آه مرد بايد آه پشت او با 
 اميان و تقوي قوي باشد تا بار امانت را

  .نيكو بتواند آشيد وبه منزل تواند رسيد

اگر پرسند آه مقلب اشارت به چيست؟ بگوي   
  .به عهد راست و پيمان درست

  

  قسمت دومي

  در شرح خواص گويان و بساط اندازان

  

بدان آه بعد از مداحان اين طايفه بر   
ديگران مقدم اند به واسطه آن آه ايشان را 

 تا اين در انواع علوم بايد آه مدخل باشد
آار توانند آرد؛ مثل علم فقه و طب و جنوم و 
رمل و تعبري و مراقبة اسطرالب و خواص اشياء 

  .و مانند اين

اگر پرسند آه اين آار از آه مانده و به   
تعليم آدام مرد پيدا شده؟ بگوي به تعليم 
لقمان حكيم و آن چنان بود آه در زمان 
لقمان از عاديان پادشاهي بود آه اورا 

مليق عاد گفتندي و بت پرست بود و خلق را ع
به پرستيدن بتان دعوت آردي و اورا دو وزير 
بود يكي را صادق گفتندي و ديگري را صدوق، 
و ايشان خداي را پرستش آردندي و عقيده خود 

روزي . از پادشاهان پنهان داشتندي
بايكديگرنشسته بودند ودر ذات وصفات خداي 

 درپس ديواري بود عمليق. تعايل سخن ميگفتند
و سخنـان ايشان مي شنيد و ايشان او را مني 
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پس با خود انديشيد آه ايشان خدا . ديدند
اگر . پرست اند و مدار ملك من بر ايشان است

ايشان را بكشم ملك به هم بر آيد و پريشاني 
پيدا شود؛ و اگر بگذارم شايد آه مردم را 

الح ص. به خداي دعوت آنند و بر من بريون آيند
آن است آه ايشان را به نوعي از واليت بريون 
آنم آه هيچ آس را 
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پس روز ديگر ايشان را طلبيد و . مظنه نشود
گفت مرا مشكلي چند است و مشا مردم عاقليد؛ 
مي خواهم آه مشكالت مرا بربيد و حكيمي نشان 
مي دهند نام وي لقمان بر او عرض آنيد و 

د و روز ايشان قبول آردن. جواب آن بياريد
ديگر از آن شهر با يراق متام بيـرون رفتند 
و بـه مالزمت حضرت لقـمان رسيدند و او در 

پس . موضعي مي نشست آه خارج واليت عمليق بود
مشكالت را بر وي عرض آردند، مهه را جواب گفت 
و ايشان ياد گرفتند و بعد از سه روز از 
مالزمت لقمان به دارالسلطنه عمليق روي 

 چون به سرحد واليت رسيدند امري با دو .هنادند
ايشان را از در آمدن . هزار سوار آن جا بود

عمليق مي گويد مشا : به واليت منع آرد و گفت
را بر من حق خدمت است، به واسطه آن مشا را 
. نكشتم و بند نكردم؛ اما مالقات ممكن نيست

مشا ديگر در واليت من مياييد و هر جا آه مي 
ايشان هيچ روي و رايي . خواهيد برويد

نديدند جز آن آه باز به آستانه لقمان حكيم 
آمدند و حال باز گفتند و لقمان گفت . روند

چون مشا را از آن واليت منع آردند در اين 
گفتند اي حكيم ما عادت آرده امي .واليت باشيد

در پاي ختت بودن و در زير سايبان ايستادن و 
 حتفه و تربك حكم آردن و امروهني فرمودن و

ستدن؛ به يك بار چه گونه ترك آنيم و به چه 
نوع دل بر آنيم؟ لقمان گفت مشا سه روز صرب 

ايشان برفتند و . آنيد و سپس پيش من آييد
فرمود . بعد از سه روز به خدمت حكيم آمدند

آه براي مشا فكري آرده ام؛ و لقمان به خواص 
 اشياء دانا بود و خـداي تعـايل هر گياهي و

هر سنگي را با وي به سخن آورده بود تا 
خاصيت و منفعت و مضرت خود با وي مي گفتند 
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و لقد آتينا : چنانچه خداي تعايل مي فرمايد
پس لقمان خاصيت . لقمان احلكمة ان اشكرهللا

بعضي ادويه با ايشان مي گفت و ايشان را از 
اسرار جنوم و دقايق تعبري خواب چيزي در 

 معرآه بسازيد و آن را آموخت وگفت برويد و
ميدان سلطان تصور آنيد و سايه بان 
برافرازيد و صندوق بنهيد وآن را ختت سلطان 
خيال بنديد و آتاهبا آه داريد بر هم چينيد 
و آن را دفرتخانه انگاريد و چون مردم بر مشا 
مجع شوند خواص اين داروها بگوييد و بديشان 

ان فروشيد تا خـرجي به دست مشا آيد و مه
امروهني داشته باشيد؛ چه از اهل معرآه مي 
گويند يكي را آه بنشني و يكي را مي گويند 
آه پس باش و علي هذا و از مشا نفعي به خلق 

  .رسد بي ضرر

پس صادق و صدوق اين قول را آار بستند و   
بدان گونه آه تعليم داده بود معرآه بر 
آراستند و هر روز چيزي بر آن اضافه شد تا 

  . مرتبه رسيد آه حاال در ميان استبدين

اگر پرسند آه آنچه خمصوص بديشان است   
چيست؟ بگوي زيلوچه و دايره و چهار ميخ و 

  .طاس و ميل وآتب

اگر پرسند آه زيلوچه اشارت به چيست؟   
بگوي در اصل اشارت به مرتبه وزارت بوده؛ 
اما نزد اهل طريق اشارت بدان است آه ما 

مردان دارمي و رخ بر خود را فرش زير پاي 
خاك نياز مي ماليم و روي بر آف پاي اهل 
دالن مي ساييم و هر آه اين صفت ها ندارد او 
را نرسد آه در معرآه مردان بر زيلوچه 

  .نشيند
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اگر پرسند آه دايره اشارت به چيست؟ بگوي   
اشارت بدان معين آه ما از دايره حمبت بريون 

دخودمي نيستيم؛ يا معين آن است آه بر گر
گردمي وهر چه مي طلبيم ازخود مي طلبيم آه 

  .مرآز دايره معرفت ماييم

مرآز دايره  و  نقطة پرگار  تويي        
  گر به خود در نگري آينة يار تويي

اگر پرسند آه چهار ميخ چه معين دارد؟   
بگوي معين آن است آه صاحب اين معرآه بايد 

چهار آه از چهار رآن بساط خربدار باشد و به 
اول علم، دومي حلم، سّيم صرب، : صفت موصوف بود

  .چهارم آرم

اگر پرسند آه معين طاس و ميل چيست؟ بگوي   
  معنيش آن است آـه آنچه در طاس هاء 
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فلك هست براي انسان است چنانچه خداي تعايل 
پس معين طاس . و زّيناها للّناظرين: فرمود

منودار فلك باشد و هر آه طاس و ميل در 
آه هند بايد آه چون فلك عايل مهت باشد و معر

  .دامي در طلب

اگر پرسند آه آتب از براي چه در معرآه   
هنند؟ بگوي براي آن آه هر چه بر زبان ايشان 

  .گذرد اثبات آن از آتاب توانند آرد

اگر پرسند آه آداب خواص گويان چند است؟   
اول آن آه غرض ايشان از گفت و : بگوي هفت

ا نباشد، بلكه مقصود ايشان گوي متاع دني
دومي آن آه در هر چه مي . نفع مسلمانان بود

سّيم . گويند حمافظت حدود و حقوق شرع بكنند
چهارم در . دروغ نگويند و مردم را نفريبند

فروخنت ادويه وشربت ها و ترآيبات انصاف نگه 
پنجم اگر درويشي را چيزي نبود و . دارند

باشد، بي هبا بدانچه مي فروشند رغبت داشته 
ششم زبان از فحش و بيهوده و . به وي دهند

هفتم مرتكب . آزار مسلمانان نگاه دارند
  .امور نا مشروع نشوند

  

  قسمت سّيم

  در بيان قصه خوانان و افسانه گويان

  

بدان آه قصه خواندن و شنيدن فايده بسيار   
اول آن آه از احوال گذشتگان خربدار : دارد
غرايب و عجايب شنود دومي آن آه چون . شود

نظر او به قدرت اهلي گشاده گردد و سّيم چون 
حمنت و شّدت گذشتگان شنود داند آه هيچ آس از 
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. بند حمنت آزاد نبوده است او را تسّلي باشد
چهارم چون زوال ملك و مال سالطني گذشته شنود 
دل از مال دنيا و دنيا بردارد و داند آـه 

پنجم عربت . دباآس وفـا نكرده و خنواهد آر
  بسيار و جتربه بي مشار او را 
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) ص(حاصل آيد و خداي تعايل با حضرت رسالت 
الّرسل  و آّلا نقّص عليك من انباء: مي گويد

 يعين اي حممد ما بر تو مي ما نثبت به فؤادك
خوانيم از قصه هاي رسوالن و خربهاي پيغمربان 
آنچه بدان دل را ثابت گردانيم و فايده هاي 

پس معلوم شد آه در قصه . را حاصل گرددآلي ت
هاي گذشتگان فايده اي هست اگر واقع باشد و 
بر آن وجه آه وجود داشته باشد خوانده شود 
خواننده و گوينده و شنونده را از آن فايده 
اي رسد و اگر غري واقع باشد گوينده را وبال 
باشد و شنونده فايده خود برگريد چنانچه 

  :گفته اند

ز سر  بازيچه  حريف        آز آن نگويند ا
  پندي نگريد صاحب هوش

وگر صد دفرت حكمت بر ابله         خبواني  
  آيدش  بازيچه در گوش

اگر پرسند آه خمصوص قصه خوانان چيست؟   
بگوي صنديل و اين در اصل از آن غّراخوانان 
بوده و حاال از آن قصه خوانان است و تربزين 

  .نيز مي دارند

د آه صنديل را از آجا گرفته اند؟ اگر پرسن  
بگوي از آن جا آه چون خداي تعايل آدم را 
بيافريد فرمود آه امساء خملوقات بيان آند و 

آدم عليه السالم . در زير عرش مالئكه مجع شدند
برخاست و نام يك به يك از اشياء ذآر مي 

جربئيل عليه السالم به فرمان ملك جليل . آرد
و بنهاد و آدم را بر وي از هبشت صنديل آورد 

  .بنشانيد

اگر پرسند آه معين صنديل هنادن چيست؟ بگوي   
آه معين آن است آه هر آه هنري دارد بايد آه 
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از مردم ديگر باالتر نشيند تا مهه از ديدار 
  .او هبره يابند

اگر پرسند آه صنديل از براي آه مي هنند؟   
بگوي از براي هنرمندان، و به واسطه آن است 

 هرآه در هنرمندي و هپلواني بر سر آمده آه
پس هر آه . سالطني او را بر صنديل نشانند

هپلوان ميدان سخن باشد او را رسد آه بر 
  .صنديل نشيند

اگر پرسند آه صنديل چند رآن دارد؟ بگوي   
  .دو زير و دو باال: چهار رآن
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اگر پرسند آه دو رآن باال اشارت به چيست؟   
يعين هر . يكي به بينشبگوي يكي به دانش و 

آه بر صنديل نشيند بايد آه هر چه گويد از 
روي دانش گويد و به نظر بينش ببيند و داند 

  .آه هر معرآه قابل چه نوع سخن است

اگر پرسند آه دو رآن زير صنديل اشارت به   
چيست؟ بگوي يكي به صرب، دومي به ثبات يعين هر 

سد صرب آه صنديل نشني است بايد آه هر چه بدو ر
آند و در آار خود ثابت قدم باشد و به هر 

  :چيزي از جا نرود چنانچه گفته اند

  بيت

  با زهر بادي جننيب پا به دامن آش چو آوه 

  آادمي مشت غبار و عمر باد صرصر است

اگر پرسند آه قصه خواني چند نو ع است؟   
اول حكايت گويي و دومي نظم : بگوي دو نوع

  .خواني

داب حكايت گويان چند است؟ اآر پرسند آه آ  
اول آن آه قصه اي آه ادا خواهد : بگوي هشت

آرد اگر مبتدي است بايد آه بر استاد 
خوانده باشد و اگر منتهي است بايد با خود 

دومي آن آه . تكرار آرده باشد تا فرو مناند
چست و چاالك به سخن در آيد و خام و گران 

ه اليق سّيم بايد آه داند آه معرآ. جان نباشد
چه نوع سخن است از حد نزول و مانند آن، 
. بيشرت از آن گويد آه مردم راغب آن باشند

چهارم نثر را وقت وقت به نظم آراسته 
گرداند نه بر وجهي آه مؤدي به مالل شود آه 
بزرگان گفته اند نظم در قصه خواني چون منك 
است در ديگ؛ اگر آم باشد طعام بي مزه بود 

پس اعتدال نگاه . دد شور شودو اگر بسيار گر
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پنجم سخنان حمال و گزاف نگويد . بايد داشت
ششم سخنان تعريض . آه در چشم مردم سبك شود

. و آنايه نگويد آـه در دل ها گران گردد
  هفتم در گدايي مبالغه نكند و بر مردم تنگ
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هشتم زود بس نكند و دير نيز نكشد . نگريد
 پرسند آه اگر .بلكه طريق اعتدال مرعي دارد

اول آن : آداب نظم خواني چند است؟ بگوي شش
دومي سخن را در دل مردم . آه به آهنگ خواند

سّيم اگر بييت مشكل پيش آيد شرح آن . بنشاند
چهارم چنان نكند آه . با حاضران بگويد
پنجم در گدايي سوگند . مستمع ملول گردد

ششم صاحب آن . بسيار ندهد و مبالغه ننمايد
اول معرآه يا در آخر ياد آند و نظم را در 

فاحته و تكبري گويد؛ و افسانه خوانان نيز 
مثل حكايت گويان اند؛ ايشان را نيز مهني ادب 

  . ها رعايت بايد آرد
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  فصل سّيم

  

در شرح اهل زور از معرآه گريان و ايشان   
آشيت گريان و سنگ گريان و : هشت طايفه اند

 محاالن و مغريگريان و ناوه آشان و سله آشان و
رسن بازان و زورگريان؛ و بيان هر يك در 

  .قسميت گفته مي شود

  قسمت اول

  در بيان آشيت گريان

بدان آه آشيت گرفنت هنري است مقبول و   
پسنديده ملوك و سالطني، و هر آه بدين آار 
مشغول مي باشد اغلب آن است آه به پاآي و 

  .راسيت مي گذراند

ن هنر از آه مانده؟ بگوي اگر پرسند آه اي  
از اوالد يعقوب پيغمرب عليه السالم آه حضرت 
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يعقوب عليه السالم اين علم را مي دانست و 
فرزندان خود را تعليم مي داد و مي گفت 
بدانيد آه اين علم مشا را به جهت دفع دمشن 

از مجله ) ع(به آار آيد و گفته اند آدم 
 اين چهار صد و چهل هنر آـه مي دانست يكي

بـود؛ و در نقـل آمده است آـه حضرت رسول 
  بـا ) ص(
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. ابوجهل آشيت گرفيت و اين نقل موثوق نيست
اما نقل صحيح هست آه سيداالشهداء محزه آه 
با آافران جنگ آردي، اآثر را به صنعت آشيت 
گرفيت و ديگر نقل است آه شاه زادگان امام 

با يكديگر آشيت ) ع(و امام حسني ) ع(حسن 
فتند و ميان ايشان قامي شد و از اولياء گر

اين امت سالك جمرد، عارف موحد، قدوه ابرار، 
هپلوان حممد پوآيار با حضرت شيخ صدرالدين 
ابراهيم محوي قّدس سره آشيت گرفته اند و آن 

حاصل سخن آن است آه اين علم . قصه طويل دارد
را به انبياء و اولياء نسبت مي دهند و اگر 

  .د البته در معين خود ثابت استدر صورت نبو

اگر پرسند آه معين آشيت چيست؟ بگوي آن آه   
آدمي تبديل اخالق آند و حقيقت اين سخـن آن 
است آـه پيـوسته ميـان صفات محيده و اخـالق 

  يعين هـر يك . ذميمه آشيت است

مي خواهند آه ضد خود را دفع آنند؛ بلكه 
رم و چون به حقيقت بنگري توحيد و شرك، و آ

خبل، و تقوي و فسق، و يقني و شك، و صالح و 
فساد، و ُحسن و قبح، و تواضع و تكرب، و حب و 
بغض، و حيا و وقاحت، و حضور و غفلت، و رمحت 
و قساوت، و حكمت و مالمت و مانند اين، مهيشه 
درآشيت است آه مددصفات پسنديده باشدتا به 

  .قوت رياضت خوي هاي بد را زير آند

د آه اصل در آشيت گرفنت چه چيز اگر پرسن  
  .است؟ بگوي علم اين صنعت

اگر پرسند آه قوت چگونه است؟ بگوي قوت   
اعتبار ندارد به واسطه آن آه حيوانات 
باشند آه ايشان را قوت بسيار باشد و چون 

  .دانش ندارند هيچ حرمت ندارند
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اگر پرسند آه علم با قوت چگونه است؟   
واسطه آن آه بگوي در غايت نيكويي، به 

بزرگان گفته اند قوت بي دانش چون پادشاه 
بي عدل است و دانش بي قوت چون پادشاه عادل 
و بي لشكر؛ و چون دانش و قوت يار باشند با 

  .يكديگر آارها به مراد گردد
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اگر پرسند آه آشيت گريي علم است يا عمل   
بگوي علمي است مقرتن به عمل؛ و هر آه چيزي 

دان عمل نكند و در اين هنر آموزد ميكن آه ب
تا علم نبود عمل مني توان آرد؛ پس علم و 

  .عمل به هم آراسته است

اگر پرسند آه آداب استادان آشيت چند است؟   
اول آن آه خود پاك و بي علت : بگوي دوازده

. دومي شاگردان را به پاآي ارشاد آند. بود
سّيم خبيل نباشد و چيزي از شاگردان دريغ 

پنجم . ارم مشفق باشد بر شاگردانچه. ندارد
ششم هر يك را به . طامع نبود به مال ايشان

هفتم روي و . قدر قابليت ايشان تعليم دهد
. هشتم به شاگردان خود بد خنواهد. ريا نكند

هنم اگر آسي آشيت بد گريد نگويد بد گرفيت، 
دهم اگر تعليم . بلكه به نرمي سخن گويد

آه خصم واقف گويد در معرآه، پوشيده گويد 
يازدهم بايد آه از علم آشيت با خرب . نگردد
دوازدهم در هيچ معرآه ذآر پري و . باشد

  .استاد خود را فراموش نكند

اگر پرسند آه آداب شاگردان چند است؟   
. اول آن آه راست باشد. بگوي آن هم دوازده

سّيم نيكو . دومي آن آه پارسا بود و نيك معاش
چهارم نيك نيت . ودسريت و پاآيزه اخالق ب

ششم . پنجم در طاعت اهلي تقصري نكند. باشد
هفتم بر هيچ آس . خدمت استادان به صدق آند

هشتم خبل نورزد و هر چه دارد فداي . حسد نربد
هنم با ديگر شاگردان متفق باشد به . پري آند

. دهم از دل ها دريوزه آند. دل و زبان
 به دوازدهم. يازدهم به زور خود مغرور نشود

  .شكست خصم خوش دل نشود
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اگر پرسند آه استاد آامل آدام است؟ بگوي   
اول از : آن آه از شش علم صاحب وقوف باشد

علم طب تا داند آه شاگرد را چه زيان مي 
دومي از علم جنوم تا وقت و ساعت آشيت . دارد

. گرفنت بر وجهي اختيار آند آه موافق باشد
 را بداند سّيم از علم رمل تا غالب و مغلوب

. و بشناسد آه آدام شاگرد غالب مي آيد
چهارم علم دعوات تا پيوسته دفع سحر از 
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پنجم علم فراست تا از شكل و . شاگردان بكند
هيأت شاگرد معلوم آند آه از او چـه آار مي 

ششم علم صنعت آشيت و آنچه از او مشهور . آيد
است سيصد بند و گره است و هر يكي رويي 

هر روي دفعي دارد آه جمموع هزار دارد و باز 
هر استاد آه اين علوم . و هشتاد مسأله باشد

  .و مسائل را نداند آامل نباشد

اگر پرسند آه هپلوان آه را توان گفت؟   
: بگوي آن آس را آه دوازده صفت داشته باشد

. سّيم تن قوي. دومي متابعت شرع. اول ترس خدا
رد ششم خ. پنجم دل دلري. چهارم زبان خوش

. هشتم علمي به آمال. هفتم صربي متام. آامل
يازدهم . دهم خلقي پسنديده. هنم جهد دامي

  .دوازدهم نعميت بر دوام. مستوري از حرام

اگر پرسند آه خمصوص آشيت گريان چيست؟ بگوي   
  .تنبان و مهره بسنت

اگر پرسند آه تنبان را از آه گرفته اند؟   
آه پوست بگوي از ابراهيم خليل عليه السالم 

را به شكل زير جامه بريد و ) ع(آبش امسعيل 
پوشيد؛ و بعد از آن به اسحق رسيد و از 
اسحق به يعقوب و يعقوب آن را پوشيدي و 

  .فرزندان را تعليم آشيت دادي

اگر پرسند آه آداب تنبان پوشيدن چند   
دومي . اول آن آه نشسته پوشد: است؟ بگوي شش

ّيم روي در س. آن آه دست در زير جامه برد
و اگر جمال نباشد سر در پيش . ديوار آند

چهارم آن آه اول پاي راست پيش دارد . افكند
پنجم بند تنبان پوشيده دارد تا . پس پاي چپ

ششم با طهارت باشد آه . به دست خصم نيفتد
  .پوشد تا آارش در گشاد بود
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اگر پرسند آه ادب تنبان بريون آردن چند   
ن آه جامه در پوشد اول آ: است؟ بگوي چهار

دومي آن آه . تا تنبان بريون آردن ظاهر نگردد
سّيم . پاي چپ فرا پيش دارد، پس پاي راست

چون بريون آند باز گرداند آه اگر باز 
چهارم جايي بنهد آه . نگرداند مبارك نباشد

  .پاك باشد
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اگر پرسند آه مهره بسنت براي چيست؟ بگوي   
  .براي دفع چشم بد و براي زينت

اگر پرسند آه ادب جامه آندن چيست؟ بگوي   
آن آه چون جامه بر آند بر زمني آلوده ننهد 
بلكه در موضعي پاك بگذارد؛ و بر روي جامه 

  .ننشيند آه به فال نيك نباشد

اگر پرسند آه بغرا پخنت آشيت گريان از   
آجاست؟ بگوي از هپلوان حممد پوآيار آه ويل 

  .عصر خود بوده است

آه آداب پخنت آن چند است؟ بگوي اگر پرسند   
هر ادب آه در طبخ آردن گفتيم اينجا نيز 

اول در : بايد، و دو چيز بر آن زياده است
دومي ياد هپلوان . وقت بغرا انداخنت ذآر گفنت

مذآور آردن؛ و ياد آردن هپلوان چنان باشد 
آه مفتول آخر مهچنان درست به نام هپلوان در 

در آاسه هرآـه ديگ اندازند و آن مفتـول 
  افتد بسيار شادمان شود؛ و ديگـر شرط ها و 

نكته ها هست در مفتول و بغرا آه ذآر آن به 
  .تطويل مي اجنامد

اين بود نكته اي چند آه در طريق گفته   
از علم آشيت و لطايف او هفت مسأله . شد

  .ايراد مي آنيم

اگر پرسند آه آشيت چند نوع است؟ بگوي دو   
  .دومي اضطرار. اول قبض: نوع

اگر پرسند آه هر يك چگونه است؟ بگوي قبض   
آشيت گرفنت اهل خراسان و عراق است آه آن را 
شهري وار گويند؛ و اضطرار آشيت گرفنت اهل 
گيالن و شريوان و بعضي از آذرباجيان است و آن 

  .را ديلم وار خوانند
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اگر پرسند آه زبان آشيت گريان آدام است؟   
. فرو نكوبند بر نچفسندبگوي دست، تا دست 

اگر پرسند آه دست فرو آوفنت چند است؟   
اول آن آه در اول آشيت دست فرو : بگوي دو

آوبند و آن را نقاره جنگ گويند و پيش از 
آن آه خصم دست فرو آوبد گرفنت پسنديده 

دومي آن آه در ميان آشيت دست فرو . نيست
  آوبند و آن نشانه زهنار خواسنت است 
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 در آن شرط است؛ يعين چون خصم در و موافقت
ميان آشيت دست فرو آوبد معين آن است زهنار 

ترا نيز دست فرو بايد آوفت يعين . خواستم
  .زهنار دادم

اگر پرسند آه اختيار آشيت ها آدام است؟   
  .بگوي پاي گرفنت

اگر پرسند آه دست گري آشيت گريان آدام است؟   
  .بگوي پشت افكندن

ر آشيت ها آدام است؟ اگر پرسند آه ماد  
بگوي پشت دست گرفنت، آه از پشت دست به مهه 
جاي ها برسد هم ب سر و هم به پاي و هم به 

  .ميان

اگر پرسند آه افتادن از چيست؟ بگوي يا   
از آن آه نداند يااز آن آه نتواند واهللا 

  .اعلم

  

  

  قسمت دومي

  در بيان سنگ گريان

 و .و ايشان نيز مردم پاك و پارسا باشند  
  .آار ايشان ضرب راست است

اگر پرسند آه سنگ گريي از آه مانده؟ بگوي   
از حضرت ابراهيم عليه السالم آه چون خانه 
آعبه را مي ساخت از پنج آوه سنگ مي آورد 

از : چنانچه در تفسري آشف البيان مذآور است
طور سينا و طور زينا و لبنان وجودي و 

برداشيت و هر بار سنگ . قواعد او از آوه حرا
بر گردن هنادي و چون آردن مبارآش آوفته شدي 
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بر سر دست بردي و گاه بودي آه بر زمني 
افكندي و باز برداشيت و گفته اند حلقه سنگ 
گرفنت از حضرت رسالت صلي اهللا عليه و آله 
مانده؛ چنانچه در روايت آمده است آه روزي 
حضرت سيد صلي اهللا عليه در حجره خود مناز مي 

ابوجهل بر بام حجره آمد و سنگ . ردگزا
و بر سر دست برد و آسيايي مهراه برآورد 

خواست آه چون حضرت خواجه صلي اهللا عليه به 
  سجود رود آن 
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سنگ را بر سر آن سرور افكند چنانچه خداي 
أرايت الذي ينهي عبدا إذا : تعايل خرب مي دهد

 پس در آن حمل ابوجهل سنگ را بر سر دست صلي
بيامد و ) ع( بر حضرت افكند جربئيل آورد آه
. آن سنگ در گردن ابوجهل افتاد. پري بزد

فرياد بر آورد آه مرا حممد جادو آرده چون 
حضرت خواجه صلي اهللا عليه و آله و سلم از 
مناز فارغ شد به بام بر آمد و گفت اي 
ابوجهل ندانسيت آه اگر من غافلم خداي من 

مرا از اين حاضر است؟ ابوجهل گفت اي حممد 
حضرت سيد . بال خالص آن تا من به تو اميان آرم

آن حلقه سنگ را بگرفت و از گردن ) ص(
ابوجهل باال آشيد و سر دست برد و او را به 

حضرت خواست آه . اسالم داللت آرد، قبول ننمود
سنگ را بر سر ابوجهل زند باز گفت شايد 

تا سه نوبت بر سر دست مي برد و . اميان آرد
سر ابوجهل مي آرد و آن ملعون زهنار مي قصد 
آخر بگرخيت و به شرف اميان نرسيد و . خواست

گفته اند باالگريي از حضرت شاه واليت مانده 
آه چون دِر خيرب برآند و برخندق افكند تا 
جسر شود و صحابه بگذرند،قدري آوتاه آمد و 

امري عليه السالم بر سر دست . خندق هپناور بود
اال برد و نگاه داشت تا چندين گرفت و دست ب

هزار از روي آن در برفتند و به خيرب 
پس معلوم شد آه اين آار را بدين . درآمدند

  .سه آس اسناد مي آنند

اگر پرسند آه آداب سنگ گريان چند است؟   
آن آند  اول آن آه آن آار به نيت: بگوي شش

آه ايشان را قوت متام پديد آيد و آن را به 
دومي آن آه در اول .  صرف آنندجهاد با آفار

آه دست به سنگ نكرده اند پريان و پيش قدمان 
سّيم چون دست به سنگ رسانند . را ياد آنند
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چهارم از اهل جملس استمداد .بسم اهللا بگويند
پنجم چشم و زبان و دست و دل از . ّمهت منايند

ششم چون فارغ شوند . ناشايست ها پاك دارند
  .لوات ختم آنندبه فاحته و تكبري و ص
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  قسمت سّيم

  در بيان ناوه آشان و آار ايشان

ايشان نيز بي قليب و دغلي باشند و از   
  .ايشان نفع بسيار به خلق رسد

اگر پرسند آه ناوه آشي از آه مانده؟   
دومي از . بگوي اول از جربئيل عليه السالم

سّيم از امسعيل عليه ). ع(ابراهيم خليل 
عبه را پوشيدند جربئيل السالم آه چون خانه آ

عليه السالم گفت آه اي خليل الرمحان زمحت 
بسيار آشيدي تا خانه را پوشيدي، اما اگر 

. بام خانه اندوه نشود مهه رنج ها ضايع گردد
تعليم ) ع(ابراهيم گفت چگونه آنم؟ جربئيل 

آرد تا گل آردند و ناوه اي آه تراشيده نوح 
دند آه جني اهللا بود حاضر گردانيده و آور

خود ناوه گل را برگرفته به بام ) ع(جربئيل 
آعبه برآورد تا ابراهيم عليه السالم طريقه 

بعد از آن ابراهيم يك . ناوه برداشنت بدانست
ناوه مي برد و امسعيل يك ناوه و جربئيل به 
پر مبارك خود ماله مي آشيد تا بام متام گشت 

بر مي داشت ) ع(و ناوه اي آه ابراهيم 
پر گل مي آرد و ناوه امسعيل را ) ع (امسعيل

  .ابراهيم ترتيب مي فرمود

اگر پرسند آه ناوه از آجا پيدا شد؟ بگوي   
از آشيت بريون آمد مجعي ) ع(چون نوح پيغمرب 

التماس آردند آه اين آشيت آه مشا ترتيب آرده 
اگر براي . ايد براي آب هاي بزرگ نيكو است

ايند آب هاي خرد نيز وصله اي ترتيب فرم
به اهلام اهلي ) ع(حضرت نوح. مناسب مي منايند

ناوي تراشيد جهت آب خرد و از شكل ناو صورت 
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ناوه را نيز استخراج آرد و گفت اين نيز 
براي آارها مي شايد و چنان آه به ناو آب 
ها را قطع تـوان آرد، به  ناوه  نيـز 

  .درياي گل را از پيش برتوان داشت

 ناوه آدام است؟ اگر پرسند آه چهار رآن  
بگوي اول ناوه و آخر او و ظاهر او و باطن 

اگر پرسند آه سّر هر يك چه نوع است؟  .او
  بگوي اول ناوه ياد آردن خداوند تعايل است و 
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آخر ناوه صلوات فرستادن است و ظاهر ناوه 
  .مردي است و باطن ناوه جوامنردي است

اگر پرسند آه ميني و يسار ناوه آدام است؟   
وي ميني ناوه راسيت و درسيت است و يسار ناوه بگ

  .ياري و دل داري است

اگر پرسند آه فوق و حتت ناوه آدام است؟   
بگوي فوق ناوه در صورت ِگل است و در معين 

Pمخرُت طينة : صفت آدمي، آه

ا
P؛ و حتت ادم بيدي

ناوه در صورت آدمي است و در معين برداشت 
  . و محلها االنسانامانت اهلي آه

اگر پرسند آه پس و پيش ناوه آدام است؟   
بگوي پيش ناوه مهت بلند است آه آار از پيش 

پس ناوه نظر مردان است آه آار را . مي برد
  .مي راند

اگر پرسند آه حروف ناوه اشارت به چيست؟   
الف . بگوي نون نقد حمبت به دست آوردن است

واو ورع و تقوي : در آار خود راست بودن است
هاء هواداري برادران آردن . ستورزيدن ا

  .است

اگر پرسند آه شرايط ناوه آشيدن چند است؟   
. اول آن آه خدمت پري آرده باشد: بگوي چهار

دومي آن آه خشنودي برادران به دست آورده 
. سّيم آن آه اثبات آار خود داند. باشد

  .چهارم آن آه دامي سفره آشد و خبل نكند

ي چند است؟ اگر پرسند آه ارآان ناوه آش  
دومي نام خداي . اول با طهارت بودن: بگوي شش

چهارم پري . سّيم از حاضران مدد طلبيدن. بردن
پنجم صلوات . و استاد خود را ياد آردن

ششم سّر خود را با خداي خود راست . فرستادن
  .آردن
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اگر پرسند آه آداب ناوه آش چند است؟   
دومي در . اول آن آه پاك باشد: بگوي هشت

. سّيم پيوسته با وضو باشد. ت تقصري نكندطاع
ششم به . پنجم تكرب نورزد. چهارم حسد نربد

هفتم در مهكاران خود به . زور خود غّره نشود
  هشتم مهكاران خود . چشم حقارت ننگرد
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  .را ياري و مددآاري آند

اگر پرسند آه خمصوص ناوه آشان چيست؟ بگوي   
مهره نردبان؛ و اگر خواهند تنبان پوشند و 

بندند و تعويذ افكنند در اين باب با ايشان 
مضايقه نيست به شرط آن آه اثبات هر يك 

  .دانند

اگر پرسند آه نردبان از آجا پيدا شد؟   
بگوي از شب معراج، آه خداي تعايل فرمود آه 
نردباني از زمني تا آمسان رفع آردند پايه اش 
يكي از زر و يكي از نقره، مكلل به ياقوت و 

ر و از هر طريف پنجره اي بدان متصل، جواه
يكي از ياقوت سرخ و يكي از زمرد سبز؛ واگر 

نردبان بوده ) ص(پيش از زمان حضرت رسول 
باشد اما معترب اين است آه بيان آردمي براي 
آن آه تا چيزي را به زمان پيغمرب خود صلوات 
اهللا الرمحن عليه اسناد توان آرد، به جاي 

  .ديگر اليق نباشد

اگر پرسند آه نردبان اشارت به چيست؟   
بگوي به تربيت پري، آه هر زمان مريد را به 
پايه بلندتر رساند تا از آن مجله نباشد آه 

من : در شأن ايشان فرمود آه) ص(حضرت رسالت 
 يعين هر آه دو روز استوي يوماه فهو مغبون

پس صاحب .او مساوي باشد زيان زده است
ر سلوك طريق، ترقي نردبان بايد آه هر روز د

داشته باشد تا دست در بازوي نردبان زدن و 
  .پاي بر پايه نردبان هنادن او را مسلم باشد

اگر پرسند آه نردبان را در اصل چند پايه   
بايد؟ بگوي آم ترش پنج پايه و زياده اش 
پنجاه و پنج پايه و اوسط بيست و پنج پايه، 
 به واسطه آن آه اين هر سه روايت هست آه

نردباني آه در شب معراج فرود آمد پنج پايه 
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بود و گفته اند بيست و پنج و گفته اند 
  .پنجاه و پنج پايه

اگر پرسند آه هر يك از اين پايه ها   
  اشارت به چيست؟ بگوي پنج اشارت است به حمبت 

پنج تن آل عبا آه حمبت هر يك پايه اي است 
آه آدمي را به مرتبه عايل رساند و بيست و 

نج اشارت است بدان آه آدمي بايد آه در پ
بيست و چهار ساعت شبانه روز از خداوند حق 
آه يك تن است غافل نشود و پنجاه و پنج 
اشارت بدان است آه در شب معراج پنجاه مناز 

آدمي بايد آه از . فرض شده بود با پنج آمد
اين پنج مناز آه به جاي آن پنجاه مناز است 

 سلوك و معراج ترقي غافل نباشد آه نردبان
آن مناز است چنانچه حضرت رسول صلي اهللا عليه 

الصلوة معراج : و آله و سلم فرمود آه
  .املؤمن

اگر پرسند آه دو بازوي نردبان اشارت به   
چيست و پايه هاي او عبارت از چيست؟ بگوي 
دو بازوي او شريعت است و حقيقت؛ و پايه ها 

 آن آس است يعين هپلوان معين. مراتب طريقت است
آه به مدد بازوي شريعت و حقيقت پاي در 
دايره طريقت هند و مراتب آن را به هنايت 
رساند آه در ميان نردبان ماندن دليل 
نارسيدگي است چنان آه موالناي رومي قدس سره 

  :فرمايد

  پاية چند ار  بر آيي باشي  اصحاب اليمني

  ور  رسي بر  بام خود  السابقون السابقون

پرسند آه حروف نردبان چه معين دارد؟ اگر   
بگوي نون اول نياز است يعين صاحب نردبان 
بايد آه پيوسته نيازمند بود و از باطن مهه 
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بايد آه . راء رضا است. فقريان دريوزه آند
هر چند بد به او رسد از قضا، بدان رضا 

بايد آه پاآيزه و . دال ديانت است. دهد
ست و دل و زبان متدين و امني باشد و چشم و د

بايد . ب بصارت است. را از خيانت نگاه دارد
الف . آه در آار خود دانا و بينا باشد

بايد آه خوش خوي و نيكو هناد . انسانيت است
بايد آه . باشد و نون آخر نوال و نعمت است

دامي از آنچه تواند درويشان را خدمت آند و 
  .مصافحت دريغ ندارد
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  قسمت چهارم

   آشاندر شرح سله

  .و ايشان نيز مردم هپلوان و ضرب راست اند  

اگر پرسند آه سله آشي از آه مانده؟ بگوي   
و در آخر از سلمان ) ع(در اول از آدم صفي 

  .پارسي

اگر پرسند آه قصة آدم عليه السالم چه   
آن بود آه چون ) ع(گونه است؟ بگوي قصة آدم 

در طلب حوا روان شد هر جا ميوه اي لطيف 
دري خبش حوا برداشيت تا چون به وي رسد ديدي ق

تربك گذراند و بعد از آن آه تربك وي بسيار 
شد از شاخ درختان شكل سله اي ببافت و ميوه 
ها را بر وي هناد و روي آن را بپوشيد و آن 
را بر سر هناد تا روزي آه حوا را باز يافت 
و با يكديگر نشستند و از آن ميوه ها 

  .خوردند

ه قصه سلمان چه گونه است؟ اگر پرسند آ  
بگوي چنـان آه روزي، حضرت رسول  صلي اهللا 
عليه و سلم در خرماستاني بودند و صاحب 
خرماستان قدري رطب هديه براي آن حضرت 

خواجه عامل صلي اهللا عليه و سلم پاره . آوردند
اي تناول فرمودند و باقي را به سلمان 

 سلمان. دادند آه از براي فرزندان من برب
براي تعظيم بر سر هناد و مي برد تا به خانه 

  .فاطمه عليها السالم

پس بر سر آشيدن چيزها در اين امت از   
سلمان مانده آه تربيت يافته مصطفي و مرتضي 

  .بود
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اگر پرسند آه شكل سله داللت بر چه دارد؟   
بگوي بر دايره معرفت، به واسطه آن آه هيأت 

 بر سر هناد سله شبيه دايره است و هر آه سله
بايد آه سر از دايره فقر بريون نربد تا آن 

  .آار از او زيبنده بود
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اگر پرسند آه سروانه اشارت به چيست؟   
بگوي به مرآز دايره، يعين سله دايره است و 
سروانه مرآز دايره؛ و معين اين آن است آه 
صاحب سله بايد آه به سّر انساني آه مرآز 

واع مكنونات است دايره موجودات و خالصه ان
دانا و بينا گردد و داند آه خداي تعايل مهه 
را براي انسان آفريده است و انسان را براي 

يابن شناخت خود، چنانچه در تورات آمده است 
يعين اي آدم خلقت االشياء الجلك و خلقتك الجلي 

پسر آدم آفريدم مهه چيزها را براي تو و 
  :ته استآفريدم ترا براي خود، و چه زيبا گف

بيا آـه مائده لطف آـردگار جـهان  را   تو 
  ميهماني و عامل در اين ميانه طفيلي

اگر پرسند آه خمصوص سله آشان چيست؟ بگوي   
اما آمر و پاپوش و . سروانه و چرت و پايزه

اگر آسي . بادمهره و زنگ نيز مي دارند
اثبات هر يك از اين ها داند آسي با او 

  .مضايقه نتواند آرد

اگر پرسند آه چرت سله آشان آدام است؟   
  .بگوي تنبگ ايشان و آن را سفره نيز گويند

اگر پرسند آه سفره چرا گويند؟ بگوي براي   
آن آه مهه آس را از آن فايده رسد چنان آه 
از سفرة طعام و هر سله آش آه از سفرة او 
نواله اي به فقريي نرسد صاحب سكه و صورت 

  .نيست

يزه آه تواند داشت؟ بگوي اگر پرسند آه پا  
آسي آه مصاف آرده باشد و آار او پسنديده 
اهل حكم بود و به اجازت حكيم پايزه آوخيته 

  .باشد
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اگر پرسند آه پايزه اشارت به چيست؟ بگوي   
بدان آه اگر اجزاء او را چون رشته هاي 
پايزه قطعه قطعه سازند از طريق فتوت رو 

  .نگرداند

 چه معين دارد؟ اگر پرسند آه حروف سله  
  بگوي سني اشارت به سالمت نفس است يعين 
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سله آش بايد آه سليم دل و سليم نفس باشد و 
مردم از وي به سالمت باشند؛ و الم اشارت به 
لطف و مرمحت است يعين سله آش بايد آه با مهه 
آس در مقام مالميت و مالطفت باشد و بدان چه 

اداري تواند نفع رساند؛ و هاء اشارت به هو
و مددآاري است يعين سله آش بايد آه پيوسته 
هوادار و مددآار برادران مؤمن باشد و در 

  .مددآاري مسلمانان تقصري نكند

  قسمت پنجم

  در شرح محاالن

بدان آه محايل آاري است آه بزرگان دين از   
وي حساب برگرفته اند به واسطه آن آه در 
ت حقيقت غري انسان آسي محال بار امانت نيس

انا عرضنا االمانة : چنانچه خداي تعايل فرمود
علي السموات واالرض واجلبال فابني ان حيملنها 

يعين ما عرض و اشفقن منها و محلها االنسان 
آردمي امانت معرفت و حمبت بر اهل آمسان ها و 
زمني ها و آوه ها، پس مهه سر باز زدند از 
برداشنت آن بار و از آن اعراض آردند و آن 

 امانت را انسان برداشت و بس؛ و خواجه بار
  :حافظ در مهني معين گويد

آمسان بار امانت نتوانست آشيد          
  قرعة فال به نام من ديوانه زدند

و چون انسان محال اين بار شد عنايت ازيل   
و : نيز انسان را برگرفت چنانچه مي فرمايد

اي انسان، چون تو . محلناهم يف الرب و البحر
ما برداشيت ما نيز به عنايت ترا بار 

برداشتيم تا به قوت برداشنت ما ترا، تو نيز 
آن بار را برتواني داشت و به منزل تواني 

  :رسانيد و در اين باب گفته اند
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  نظم

آن بار آه از بردن آن چرخ ابا آرد        
  با قوت تو حامل آن بار تـوان بود
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يل و از اين مقدمات معلوم شد آه صورت محا  
پس محال بايد . اشارت به محل بار امانت است

آه شرايط اين آار به جاي آرد تا صورت و 
  .معين او به هم آراسته باشد

اگر پرسند آه شرايط محايل چند است؟ بگوي   
اول آن آه چون بار بردارد از برداشنت : چهار

دومي چنانچه در زير . بار امانت حق ياد آند
، در زير بار اين بار به احتياط مي رود

امانت نيز به احتياط رود تا پاي دلش نلغزد 
سّيم چنانچه در اين . و از راه راست نيفتد

بار خيانت آردن روا نيست، در بار امانت 
خيانت نكند آه خداي تعايل اهل خيانت را 

ان اهللا ال حيب : دوست مني دارد  چنانچه فرمود
چهارم چنانچه اين بار را به . آل خوان آفور

نزل مي بايد رسانيد تا مزد توان گرفت، م
بار امانت را نيز به منزل آخرت بايد 
رسانيد تا اليق اجر عظيم و جزاي جزيل گردد 

  .قوله تعايل جزاؤهم عند رهبم

اگر پرسند آه آداب محايل چند است؟ بگوي   
اول آن آه پيوسته با طهارت باشد، : دوازده

بود آه اين آار پاآان است و تا  آسي پاك ن
دومي در وقت برداشنت . آار پاآـان نتواند آرد

سّيم در وقيت آه بار مي آشد . بسم اهللا بگويد
چهارم چشم بر پشت پاي . ذآر خداي تعايل گويد

پنجم چون . دارد و به هر سوي و هر آس ننگرد
به ميان مردم رسد ايشان را از رفنت خود 

ششم . آگاه سازد تا آسي را از وي ضرري نرسد
درويشي را درمانده بيند بار او را به اگر 

هفتم . جهت ثواب بردارد و به منزل رساند
بارهايي آه حرام و مكروه باشد، چون شراب و 
غريه، برندارد مگر وقيت جهت رخينت و تباه آردن 
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هشتم چون به پيش . از منزيل به منزيل برند
هنم چون به . مزار بزرگي رسد تكبري فرستد

دهم با . سد صلوات فرستدعزيزي و اهل ديل ر
يازدهم آار خود را . مهكاران خود نزاع نكند
دوازدهم دربند اجرت . بر ياران ايثار آند

نباشد و در آن باب مبالغه ننمايد و از 
  .انصاف در نگذرد

اگر پرسند آه آنچه خاصه محاالن است چيست؟   
  .اول بارآش دومي بارآن: بگوي دو چيز
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رت به چيست؟ بگوي اگر پرسند آه بارآش اشا  
به مرتبه انسانيت آه بار امانت در او 

  .تعبيه آرده اند

اگر پرسند آه بارآن اشارت به چيست؟ بگوي   
به مرتبه شريعت آه به قوت آن بار امانت 

  .توان آشيد

اگر پرسند آه پيش رو محايل چيست؟ بگوي   
  .تكبري پريان

اگر پرسند آه بناي محايل بر چيست؟ بگوي بر   
اول قّوت، آه بي قوت اين آار نتوان : زسه چي

دومي طاعت آه محال بي طاعت چهار پاي . آرد
سّيم مهت، آه هرآه بي مهت بود هرگز بار . باشد

  .به منزل مقصود نرساند

اگر پرسند آه محايل را چند مرتبه است؟   
اول آشيدن بارها آه معهود : بگوي پنج مرتبه

ومي آشيدن د. است و اين پايه اول است از محايل
بار شريعت تا روح به انوار معرفت جمّلي 

سّيم آشيدن بار رياضت، تا نفس از . گردد
چهارم آشيدن بار جفاي . آدورت ها صايف گردد

پنجم . خلق، تا دل از بند اغيار خالصي يابد
آشيدن بار امانت حق بايد آه بدان آمال 

  .و اين پايه آخر است از محايل. حاصل آيد

  قسمت ششم

  شرح مغري گرياندر 

و ايشان يك طايفه اند از زورگران آه   
  .خمصوص اند بدان آار

اگر پرسند آه مغريگريي از آه مانده؟ بگوي   
از سيدالشهداء محزه آه مي خواست با يكي از 
دمشنان دين حماربت آند و آن شخصي بود آه به 
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عمود جنگ آردي و عمود او به وزن صد و شصت 
از ِگل به شكل عمـود پس امري محزه . من بود

وصله اي ساخت و آن را آارمي فرمود و هر 
روز چيزي بر آن زياده مي آرد تا به صد و 
هفتاد من رسيد و با آن آافر 
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  .جنگ عمود آرد و او را مغلوب ساخت

اگر پرسند آه عمود را در اصل از آجا   
گرفته اند؟ بگوي از صاحل پيغمرب عليه السالم 

ت گرفته بود و در آه روزي عصايي در دس
آوهستان سري مي فرمود؛ نه تن از قوم مثود آه 
با وي دمشن بودند چنانچه خداي تعايل مي 

و آان يف املدينة تسعة رهط يفسدون يف : فرمايد
صاحل آن .  به وي رسيدند و قصد وي آردنداالرض

به قدرت اهلي شكافته شد . عصا را بر سنگ زد
صاحل آن را . و قدري سنگ بر سنان عصا چسبيد

. برداشت به شكل عمودي و قصد آن مجاعت آرد
از وي بگرخيتند و صاحل بعد از آن بفرمود تا 
بدان شكل از آهن بساختند و پيوسته با خود 

  .داشيت، و اصل گرز نيز عمود است

  قسمت هفتم

  در شرح رسن بازان

مدار . و ايشان به صورت از اهل بازي اند  
ست الجرم ايشان آار ايشان بر جرأت و قّوت ا
  .را در ميان اهل زور نوشتيم

بدان آه رسن بازي آار عظيم است و اهل   
اين آار بايد آه مردم پاآيزه روزگار باشند 

  .و به صفت پاآي و راسيت متصف

اگر پرسند آه در اين چند منودار است؟   
  .بگوي دو منودار است

اگر پرسند آه اين دو منودار آدام است؟   
دومي . ار صراط و آن رسن استبگوي اول منود

  .منودار ترازو و آن ميزان است

اگر پرسند آه رسن را به صراط چه نسبت؟   
بگوي رسين باريك آه بر چوبي يا ديواري بسته 
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اند اشارت است به صراطي آه بر روي دوزخ 
آشيده اند و در احاديث آمده است آه آن 
صراط از موي باريك تر است و از مششري تيزتر 

ه آس را گذر بر آن خواهد بود؛ و مه
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پس . و ان منكم اال واردهاآما قال اهللا تعايل 
هرگاه آه بنده بر باالي ريسمان مي رود، با 
آن آه به باريكي موي نيست اين مهه خوف و 

پس بايد آه بر انديشد از آن آه . خطر دارد
قدم بر صراط هناده و از آجا مي گذرد و هر 

 بر آن دارد آه آاري آينه اين انديشه او را
از او در وجود آيد آه فردا در آن صراط فرو 

  .مناند

اگر پرسند آه منودار صراط در اين دنيا   
چيست؟ بگوي راه شريعت آه از موي باريك تر 
است پس اگر آسي از روي صراط قيامت به يك 
طرف ميل آند در دوزخ مي افتد؛ و اگر از 

 يف احلال باالي ريسمان هم به يك طرف ميل آند
بيفتد و امكان هالآت باشد؛ پس اين جا نيز 
بر طريق شريعت آه آن نيز حبل اهللا است چنان 

 اگر يك سر واعتصموا حببل اهللا مجيعا: آه فرمود
موي به جانيب ديگر ميل آند در مهالك خذالن و 
مهاوي طغيان به هالآت ابدي و ضاللت سرمدي 

  .گرفتار مي گردد

يزان چه گونه است؟ اگر پرسند آه نكتة م  
بگوي چنان آه رسن باز بي ميزان نتواند رفت 
و اگر چنانچه ظاهرًا ميزاني به دست ندارد 
دست هاي وي ميزان خواهد بود؛ چنانچه مرغان 
را در پريدن، بال هاي ايشان ميزان است؛ پس 
چون امروز بنده ميزان به دست گريد، ياد آند 

. نداز آن آه ميزان اعمال نصب آرده باش
بعضي را پلة اعمال خري گران مي آيد و بعضي 

پس مباشر عملي شود آه فردا ترازوي . را سبك
 فاّما: نيكي وي پر گردد تا از آن مجله باشد

  .من ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية
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اگر پرسند آه منودار ميزان در اين دنيا   
چيست؟ بگوي خوف و رجاء آه ميزان عدل است 

مي ) ص(ه حضرت رسالت در شريعت، چنانچ
 لووزن خوف املؤمن ورجاء ه العتدال: فرمايد

يعين اگر خوف و رجاء مؤمن به ميزان اعتبار 
پس . سنجند هر آينه آه هر دو برابر باشند

چون آسي نظر بر حقيقت آار گمارد و حجاب 
آثيف طبيعت را از پيش بردارد، ببيند آه 

  اهل 
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ل اهللا است اسالم مجله بر روي رسن شريعت آه حب
قدم هناده مي روند، هر آدام آه ميزان عدل 
به دست آرند ايشان را هيچ باك نيست و هر 
آدام را آه اين ميزان به دست نيست يا يك 
طرف ميزان ميلي و رجحاني دارد قدم سلوك 
ايشان برمنهج راسيت ثبات ندارد و از اين جا 
گفته اند آه بسياري خوف تا به حدي آه به 

رّبه  و من يقنط من رمحةشد آفر است نوميدي آ
 و آثرت رجاء تا غاييت آه به اميين اّال الّضاّلون

اال القوم  فاليامن مكراهللاجنامد هم آفر است 
  : از اين جا گفته انداخلاسرون

امين مشو آـه مرآب مـردان مرد، را     در  
  سنگالخ  بـاديه  پي ها  بريده اند

 نوش    ناگه نوميد هم مباش آه رندان باده
  به يك خروش به منزل رسيده اند

اگر پرسند آه آار رسن بازي از آه مانده؟   
آه در وقيت آه عامل ) ع(بگوي از نوح پيغمرب 

را طوفان گرفته بود و آن حضرت با مؤمنان 
در آشيت بودند؛ چون مژده جنات رسيد رسين آه 
در بادبان آشيت بود نوح عليه السالم دست در 

و به ميل آشيت بر آمد تا ببيند آه آن جا زد 
آب چه مقدار است و چه قدر رفته و چه قدر 
مانده و زماني بر باالي رسن درنگ آرد و از 
اين طرف به آن طرف حرآت فرمود؛ و گفته اند 
خواجة عامل صلي اهللا عليه و سلم رسن بازي 
عنكبوت آه بر در غار مي تنيد تفرج فرمودند 

مشاهده منودند آه و از آن جا آثار قدرت 
جانوري بدان ضعيفي را چه حس داده آه بدان 
نوع آارها آند؛ و در اين امت اين آار را 
به حضرت شاه واليت نسبت مي دهند آه رسن در 
آنگره قلعة سالسل افكند و دست در آن جا زد 
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و به باالي قلعه بر آمد و آورده اند آه چون 
و به قلعه منقوص خاوري گرفت ) ع(حضرت امري 

بام قلعه بر آمد رسين ديد آه از آن جا به 
بام قلعه منكوس خاوري آه برادر 
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منقوص بود زده بودند و جرسي چند بر آن 
ترتيب داده آه هر گاه در اين قلعه صورتي 
واقع شدي رسن را حرآت دادندي و با آواز 
جرس اهل آن قلعه دانستندي آه در آن قلعه 

. مشغول شدنديصورتي واقع است به تدارك آن 
امري عليه السالم قدم بر آن رسن هناد و روان 
شد تا به قلعه ديگر رسيد و آن را نيز 

  .بگرفت و اين قول معتمد عليه نيست

اگر پرسند آه آنچه خمصوص رسن بازان است   
  .چيست؟ بگوي رسن و ميزان

اگر پرسند آه رسن از آجا پيدا شد و در   
) ع(صفي اهللا زمان آه بود؟ بگوي در زمان آدم 

آه چون از هبشت بريون آمد و به برگ هاي اجنري، 
خود را پوشيده بود، دست از آن بـاز مني 
. توانست گرفت چنانچه پيش از اين شرح دادمي

جربئيل عليه السالم بيامد و تاك انگور بر 
ميان آدم عليه السالم بست و بعد از چند روز 

آدم آن تاك روي به خشكي هناد و پشت از آمر 
باز گرفت و برگ ها از جاي خود جنبيدن 

جربئيل عليه . گرفتند و آدم از آن رجنور شد
السالم بيامد و از پشم آبش امسعيل قدري 
بياورد و بريشت و بتافت و بر ميان آدم 

پي پشت بافنت و ساخنت رسن از جربئيل . بست
  .عليه السالم مانده

اگر پرسند آه حروف رسن چه معين دارد؟   
 رسن سه حرف است، هم به عربي آه او را بگوي

حبل گويند و هم به فارسي و هر يك معنيي 
  .دارد

اگر پرسند آه حروف عربي آن چه معين دارد؟   
اشارت به حلم است يعين خشم فرو » ح«بگوي 

» ب«و . خوردن و حتمل آزار ناآسان آردن
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اشارت به بّر است يعين با بندگان خداي تعايل 
. در حق ايشان شفقت فرمودننيكويي منودن و 

اشارت به لطف است يعين به ُخلق نيكو با » ل«
  .َخلق معاش آردن و آزار نا رسانيدن

اگر پرسند آه حروف فارسي چه معين دارد؟   
اشارت » س«و . اشارت به راسيت است» ر«بگوي 

يعين رسن . اشارت به نيسيت» ن«و . به سخاوت
دومي هر . باز بايد آه اول قدم به راسيت هند

سّيم خود را و هسيت خود را . چه دارد در بازد
در ميان نبيند با اين آار از او درست آيد 
و هر آه اين شش صفت آه به عربي و فارسي 
شرح آردمي ندارد او را نرسد آه قدم در روي 

  . رسن هند

اگر پرسند آه حروف ميزان چه معين دارد؟   
 و از يقني است» ي«از مروت است و» م«بگوي 

از » ن«از انصاف و » الف«از زهد و » ز«
نفع؛ يعين هر آه ميزان به دست گريد اول بايد 

دومي بايد آه صاحب يقني . آه با مروت باشد
. سّيم زاهد باشد يعين به دنيا ميل نكند. بود

پنجم بايد آه . چهارم بايد اهل انصاف بود
نفع به خلق رساند و هر رسن باز آه اين پنج 

  .اورا نرسد آه ميزان به دست گريدصفت ندارد 

اگر پرسند آه سر رسن آدام است؟ بگوي نيت   
  .پاك

اگر پرسند آه پاي رسن آدام است؟ بگوي ّمهت   
  .پريان و مردان

اگر پرسند آه رسن بازي به چه چيز متام مي   
دومي . اول ّمهت حاضران: شود؟ بگوي به سه چيز

ك و سّيم پاآي دل از زنگ شر. دعاي پيش قدمان
  .عصيان واهللا اعلم
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  قسمت هشتم

  در شرح زورگران

. اول مردگريي: و ايشان انواع آارها دارند  
چهارم دار . سّيم استخوان شكين. دومي سنگ شكين

ششم سنگ آسيا . پنجم سنگ افكين. بازي
هفتم پيل زور آردن؛ و ديگر آارها . برداشنت

هست از تري گذرانيدن و جهندگي و مانند آن و 
ر شرح هر يك از اين ها خوض مي آنيم اگر د

آتاب از حد اختصار در مي گذرد و موجب مالل 
قاري و سامع مي گردد؛ از هر يك به قدر حال 
. خود فراخور اين خمتصر مشه اي باز مناييم

بدان آه قّوت از آن پيغمربان 
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است چنانچه در آثار آمده است آه يك جفت 
يغمربي گاو برابر چهل مرد زور دارد و هر پ

پس هرآه به . برابر چهل جفت گاو زور داشت
آاري زور و قّوت خود را نسبت مي دهد، در هر 

هر آينه مي بايد آه به پيغمربي منتهي شود و 
  .هر يك از اين آارها بگومي به آه مي رسد

اگر پرسند آه مردگريي از آه مانده؟ بگوي   
مي رسد آه چون ) ص(مردگريي به حضرت رسالت 

ن حضرت بدان تعلق گرفت آه بتاني آه اراده آ
بر بام آعبه نصب آرده بودند از آن جا 
برداشته شود به در خانه توجه فرمود و 
امرياملؤمنني علي را عليه السالم با خود بربد و 
گفت اي علي امر خداي چنني است آه من و تو 

اآنون صالح . اين بتان را نگون سار آنيم
رمان فرمان خدا چيست؟ حضرت امري فرمود آه ف

فرمود آه اگر من ) ص(حضرت . و رسول خداست
پاي بر دوش تو مي هنم طاقت مني آري، بيا تو 
پاي بر دوش من نه و اين بتان را از بام 

امري به حكم حضرت رسالت . خانه به زير افكن
پاي بر دوش مبارك وي هناد و بتان را برآند 

  :و بر زمني افكند و شاعر در اين باب گويد

آن آدم آه پاي بر آتف مصطفي هناد       عرش 
  برين به مقـدم او  افتخار آرد

و از اين جا معلوم مي شود آه سند آساني   
آه مردان را بر دوش و گردن مي گردانند اين 
نكته مي تواند بود و اگر پرسيدند آه در 
حقيقت معين مردگريي چيست؟ بگوي هرآه را 

  .بردارند نه افكنند

 آه سنگ شكين به آه مي رسد؟ اگر پرسند  
آه چون خانه ) ع(بگوي به ابراهيم خليل 

آعبه بنا مي آرد، جايي بودي آه به سنگ خرد 
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حمتاج شدي و چنان سنگ حاضر نبودي؛ به تيغ 
دست مبارك، سنگ را بشكافيت و به جاي 

امـا آن آه سنـگ بر سينه و پشت مي . بنهادي
 بدان شكند آن حمض هتور و جهل است و هيچ نيب

  .نوع اقدام ننموده

اگر پرسيدند آه معين سنگ شكين چيست؟ بگوي   
آن آه صفت درشت خويي و سنگ ديل را بشكند و 
از خود دور آند تا از آن مجله باشد آه 

  .املؤمنون بينون لينون

اگر پرسيدند آه استخوان شكين از آه   
آه روزي در ) ع(مانده؟ بگوي از حضرت عيسي 

و مجعي از حواريان در مالزمت بياباني مي رفت 
. استخواِن دست آدمي پيدا شد. وي بودند

حواريان گفتند يا روح اهللا اين دست از آن آه 
بوده؟ گفت از آن شخصي آه دزدي مي آرده و 

گفتند به چه . بدين دست مال حرام مي گرفته
دليل مي گويي؟ گفت بدان دليل مي گومي آه 

 بر اين دست خداي تعايل آژدمي از عقارب دوزخ
مسلط آرده آه او را هر ساعت نيش مي زند و 
حسي در وي ترآيب آرده تا به امل آن حمسوس مي 

حضرت . حواريان گفتند ما مني بينيم. شود
فرمود آه آن آژدم در درون اين ) ع(عيسي 

بعضي از ايشان را شبهه در . استخوان است
حضرت عيسي دريافت، تيغ دست بر . خاطر آمد
ان زد، شكافته شد و آژدم از وي آن استخو

بريون آمد و زورگران استخوان شكسنت را و 
  .شكافنت را از اين جا گرفته اند

اگر پرسند آه معين استخوان شكين چيست؟   
پس . بگوي استخوان حجاب است و مغز حقيقت

استخوان شكسنت آن است آه به زور بازوي مردي 
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به و جوان مردي حجاب خودي از پيش بردارد و 
  .مغز حقيقت بينا گردد

اگر پرسند آه دار بازي به آه مي رسد؟   
بگوي به نوح عليه السالم و آن چنان بود آه 
چون آشيت ترآيب آرد و به جهت تريآشيت عوج بن 
عنق را نان و جامه داد تا چوبي اليق آن 
بيارد چنانچه اين شرح گذشته و چون عوج آن 

فكند چوب را بياورد و بر در خانه نوح بي
آافران زبان طعن بگشودند آه نوح دعوي 
پيغمربي مي آند و در آوردن اين چوب به 
ديگري حمتاج شد و خود نتوانست آه به آوردن 

بيامد و سخن آفار ) ع(جربئيل . آن قيام منايد
بگفت و گفت حكم خداي آن است آه ) ع(با نوح 

تو اين چوب را برداري و آارفرمايي تا 
) ع(نوح . و عاجز نيسيتآافران دانند آه ت

  مهرتان قوم را طلبيد و گفت اي قوم 
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من در آوردن اين چوب عاجز نبودم اما خداي 
من مرا فرمود آه آوردن اين چوب را به عوج 

ايشان . من به حكم خداي چنان آردم. فرماي
گفتند نه چنني است و تو را قوت برداشنت اين 
 چوب نيست و اگر اين چوب برداري ما دانيم

نوح . آه راست مي گويي و به تو اميان آورمي
خداي را ياد آرد و آن چوب را برداشت و ) ع(

بر آف دست هناد و مدتي نگاه داشت و آورده 
اما اين قول به . اند آه بر دوش نيز هناد

صحت نپيوسته و به واسطه اين صورت چهل تن 
به وي اميان آوردند و اين معين سند دار 

  .بازان شد

سيدند آه معين دار بازي چيست؟ بگوي اگر پر  
معين اين است آه ما از مهه چيزها راسيت را 
اختيار آرده امي و برداشته؛ چه دار شكل الف 

  .دارد و الف را داللت به راسيت باشد

اگر پرسيدند آه سنگ افكين به آه مي رسد؟   
آه در حملي آه در ) ع(بگوي به شاه واليت 

هل قلعه سنگ به قلعه سالسل جنگ مي آرد و ا
مقدار صد و پنجاه من زياده از منجنيق بر 

رها آردند و آن سنگ در ) ع(سر حضرت امري 
برجست و . بر زمني افتاد) ع(پيش حضرت امري 

آن سنگ را به دست گرفت و به جانب قلعه 
افكند چنانچه برجي از آن قلعه ويران شد و 

  .اين سنگ انداخنت سند سنگ اندازان شد

د آه معين سنگ افكين چيست؟ بگوي اگر پرسن  
مهان است آه صفت غلظت و درشت خويي و سخت ديل 

  .را از خود دور افكند

اگر پرسيدند آه آسيا برداشنت از آه   
آه سنگ ) ص(مانده؟ بگوي از حضرت رسالت 
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آسيا از گردن ابوجهل بريون آرد و بر باالي 
  .سر برد و اين معين شرح داده شده است

 آه معين سنگ آسيا برداشنت اگر پرسيدند  
: چيست؟ بگوي سنگ آسيا اشارت به دو صفت است

سنگ باال حرآت دامي دارد و آن نشان جد و جهد 
است در طلب، و سنگ زير سكون دامي دارد و آن 

پس هر آس سنگ بر مي . عالمت بردباري است
دارد اشارت به ترتيب آردن آن صفت است آه 

  .منسوب بدو است

ه پيل زور آردن چگونه است؟ اگر پرسند آ  
منقول است آه ) ع(بگوي آه از مششون پيغمرب 

به يك دست پيل را برداشيت و بر زبر سر 
افكندي و او بود آه شهري به يك محله زير و 
: زبر آردي چنانچه خداي تعايل مي فرمايد

فاتي اهللا بنيام من القواعد فّخر عليهم 
تفسري  و ايـن قصـه را در السقف من فوقهم

پس آن ها آه  پيـل . طربسي مستويف آورده است
زورمي آنند سند ايشان به مششون پيغمرب مي 

  .رسد

اگر پرسند آه معين پيل برداشنت چيست؟ بگوي   
پيل صفت عظمت است و برداشنت آن اشارت بدان 
است آه ذره خاك را نرسد آه با خلق افالك 

پس ما به اين صفت آرب را از پيش . عظمت آند
برداشتيم و عجز و نياز پيش آوردمي آه بي 
عجز و نياز آسي به جايي نرسد چنانچه آن 

  :بزرگوار عايل مقدار فرموده است

هر آسي نيازمند آسي شد به صورتي        
  قاسم نياز برد به درگاه بي نياز

اگر پرسند آه جهندگي از آه مانده؟ بگوي   
 از حضرت شاه واليت عليه السالم آه روز حرب
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خيرب دامن در ميان زد و از خندق خيرب آه به 
قويل چهل گز هپنا داشت و به قول اصح هيجده 

  .گز، بگذشت و در برآند و بر دست گرفت

اگر پرسيدند آه جهندگي چه معين دارد؟   
بگوي معين آن است آه نفس دمشن خانگي است از 
او ببايد جست و پناه به خداوند بايد برد 

د باوي، آه بي مدد حق تا توفيق حماربت ده
  : بيت. دفع اين دمشن متعذر باشد

اگر ز دوست مددآاريي رسد يك دم          
  هزار طعنة دمشن به نيم جو خنرم

و به يقني ببايد دانست آه حقيقت زورگري آن 
است آه دمشن نفس را پاميال سازند و اگر نه 
بعضي چهارپايان و ددان را قّوت از آدمي 

 قّوت فخـر نبايد آرد و از زياده است پس به
سر 
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هواي نفس ببايد گذشت تا هپلوان معرآه مردي 
  :شد چنانچه شيخ گنجه فرمايد

سر ز هوا تافنت از سروري است         ترك 
  هوا قوت پيغمربي است

  :و شيخ مصلح الدين سعدي گويد  

  مردي گمان مرب آه به پنجه است و زور آتف

  آـه  شاطـريبا  نفس  اگر  بر آيــي  دامن  

اين بود نكته اي چند آه در باب زورگران   
شرح جزئيات آارهاي ايشان . ثبت افتاد

  .فراخور اين آتاب نيست واهللا اعلم
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  فصل چهارم

  

در صفت اهل بازي از معرآه گريان و ايشان   
طاس بازان و لعبت بازان و : سه طايفه اند

  :حقه بازان و اين مشتمل است بر سه قسمت

  

  قسمت اول

  در بيان طاس بازان

ايشان لعيب بوالعجب مي منايند و بعضي آار   
  .ايشان را هنر گرفته اند نه بازي

اگر پرسند آه طاس بازي را از آجا گرفته   
اند؟ بگوي از دور فلك آه پيوسته در گردش 
است و هر زمان طاس نوراني آوآيب در زير 
دامن خرقة آبود خود پنهان مي آند و طاس 

وآيب ديگر بريون مي آورد و بوالعجب هاي او آ
بسيار است و طاس پر آتش آفتاب مي برد و 
باز بر مي آرد و طشت سيمني ماه پنهان مي 

حكيم اثريالدين اوماني . آند و پيدا مي سازد
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در اين باب قطعه اي مي گويد و اين دو بيت 
  :از آن است
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  قطعه

      طاس باز چرخ بني چرخ ملمع در برش        
  مي زند چرخي و بر باالي ما مي بگذرد

واندر اين ميدان ز فرزندان آدم دم به دم               
  مي آند پنهان يكـي و ديگري مي آورد

اگر پرسند آه معين طاس بازي چيست؟ بگوي   
در اين آار چهار فعل است و هر يكي معنيي 

سّيم . دومي چرخ زدن. اول جّبه پوشيدن: دارد
چهارم باز . شنت و پنهان آردنرخت بردا

  .آوردن

اگر پرسند آه معين هر يك چيست؟ بگوي جّبه   
پوشيدن اشارت آردن است به طلب آردن مقصود 
از خود براي آن آه بزرگان گفته اند هرچه 
تو را بايد با تو است و مطلوب تو در زير 

ليس : جّبة تو، چنانچه سلطان العارفني فرمود
ر مثنوي شرح اين حال مي و ديف جبيت سوي اهللا 

  :گويد

نيست  اندر  جبه ام   غري   خدا                    
  چند جويي بر  زمني و  بر  مسا

ديگر چرخ زدن اشارت است به سري آردن در   
خود و از دايره وجود خود قــدم بريون نا 

ديگر رخت بر داشنت اشارت است به قبول . هنادن
 آلمات ايشان آه هر سخنان درويشان و پذيرفنت

يك متاعي است نفيس و باز آوردن اشارت است 
به ادا آردن آن سخنان و وقت و حمل آن نگاه 
داشنت، يعين فيضي آه از بزرگان گرفته باشد 

  .در وقت احتياج به ُخردان برساند

اگر پرسند آه خمصوص طاس بازان چيست؟ بگوي   
  .جّبه و طاس
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ست؟ بگوي اگر پرسند آه جبه اشارت به چي  
  جّبة طاس بازان به جاي خرقة ايشان است 
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و مهان شرايط آه در باب خرقه گفته امي ايشان 
نيز بايد آه رعايت آنند و گفته اند جّبه 

: آسي را رسد پوشيدن آه او را دو صفت باشد
. اول آن آه پوشنده عيب بندگان خدا باشد

  .دومي آن آه بر او مهه اعتماد توان آردن

د آه حروف جّبه اشارت به چيست؟ اگر پرسن  
جد و جهد است، يعين جّبه پوش بايد » ج«بگوي 

بيداري و » ب«. آه در آار خود جمد باشد
هوشياري است، يعين صاحب اين لباس بايد آه 
در آار خود بيدار و هشيار باشد و غفلت 

مهت بلند است يعين در اين » هـ « و . نورزد
ي دون سر فرو لباس عايل مهت باشد و به چيزها

  .نارد

اگر پرسند آه طاس اشارت به چيست؟ بگوي   
طاس اشارت به مرتبه صفا و پاآيزگي است و 
بعضي گفته اند طاس اشارت به دل تواند بود 
آه طاس را در زير جّبه مي برد و بريون مي 

اين جا نيز طاس دل آه در ميان جّبة . آرد
 بدن پنهان آرده اند مي بايد آه به مهان صفا

آه در اول بوده در آخر باز سپارد و اگر 
نعوذباهللا مكدر و تريه باشد آن دل نظر قبول 

  .حق نيابد و به هيچ آار نيايد

اگر پرسند آه حروف طاس اشارت به چيست؟   
» سني«الفت و » الف«طلب است و » طا«بگوي 
يعين طاس باز بايد آه پيوسته در طلب . سالمت

ا يارگريد نه معاني و حقايق باشد و الفت ب
با اغيار و در راه سالمت رود تا دلش از 
آفات راه سامل بود آه در آخرت قلب سليم به 

اّال من اتي اهللا بقلب : آار آيد چنانچه فرمود
  .سليم

  قسمت دومي
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  در شرح لعبت بازان

بدان اي عزيز آه در آار لعبت بازي   
درويشان صاحب دل تأمل ها فرموده اند و بسي 

شان منكشف شده است و از آن مجله حقايق بر اي
آنچه اليق اين رساله باشد ايراد خواهيم 

اوال ببايد دانست آه هر چيزي آه در . آرد
عامل صورت ظهور مي آند اگر چه در لباس هزل 
باشد اما به حسب حقيقت جد بود؛ چنانچه آن 
بزرگ گفته است آه هلو الهي با آلت مالهي 

آشف اسرار جداست به نسبت با نفسي آه در 
پس عارف بايد آه به هلو و صورت .اهلي جمد است

آن باز مناند و جهد آند تا از آن هلو جدي در 
عزيزي گفته است آه روزي به هنگامه . يابد

شخصي را ديدم نشسته و چادري . هلوي حاضر شدم
در سرآشيده و دو صورت در زير چادر نگاه 
داشته، گاه به زبان يك صورت سؤال مي آند 

 آواز مردي بالغ بلند آواز و باز خود با
جواب مي گويد به زبان صورت ديگر به آواز 
دخرتي خرد باريك آواز و باز در يك حالت 
چنان سخن مي گويد آه سؤال و جواب ايشان به 
اختالف اصوات هر دو از وي توان شنيد و در 
اثناي سؤال و جواب حال مؤدي به خصومت شد و 

به صلح مشغول شدند، بر يكديگر زدند و باز 
و اين مهه قول و فعل يك آس بود آه در زير 

اين ضعيف در آن . آن چادر بازي مي آرد
صاحب ديل در آن هنگامه دست بر . متعجب شدم

احتسب اللهو هلوا و هوا جد من زد و گفت 
 يعين تو مي پنداري آه مستور حبجاب الالعب

بازي بازي است؟ نه آه جّد است و صاحب جد 
پس در . ده شده است در حجاب بازي آنندهپوشي

اين جا معلوم مي شود آه لعبت بازي اشارت 
به توحيد افعال است آه مرتبه اول باشد از 
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مراتب توحيد و اين را جتلي افعايل نيز 
در اين مرتبه اين معين برسالك منكشف . گويند

گردد آه هيچ فعل در صور مظاهر ظاهر مني شود 
و در مثال چنني داند آه اال از قادر خمتار؛ 

صور عامل بر مثال لعبيت چند اند آه استاد 
آامل به حسب خيال دقايق ايشان را از باطن 
حتريك مي دهد و افعال خود متام مي منايد و در 

  :اين باب گفته اند

  رباعي

مـا لعبتكـانيم و فـلك لعبت بـاز               
  ي  جمازاز روي حقيقيت نـه از رو

روز دو سه آمدمي و بازي آردمي               
  رفتيم به صندوق عدم يك يك باز
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و چون آسي نيك تأمل آند داند آه خاموشي 
چند ساآن و بي قدرت آه ايشان را زبان و 
دست نيست به عمل مشعبد چنان مي منايند آه 
گويا ناطق و متحرك ايشان اند و يف احلقيقه 

گوينده ديگري است و حرآت . ه چنني استن
دهنده ديگري و اليه اشار املولوي يف املثنوي 

  :املعنوي

او به صنعت آزر است و من صنم         من 
  شوم چيزي آه وي مي سازدم

گر  مرا  ساغـر  آند  ساغر  شوم          
  ور  مرا  خنجر آنـد  خنجر  شوم

         ور  مرا  چشمه  آنـد  آبـي  دهم     
  ور  مرا   آتش  آنـد تابـي  دهم

و اين جا سخنان بسيار است و امثال آهنا در 
  .عرصه اين خمتصرات نگنجد

اگر پرسند آه شرط لعبت بازي چيست؟ بگوي   
آن آه بدين سخنان آه گفتيم دانا باشد و به 
مهني صورت جماز سر فرو نيارد و از حقيقت با 

  .هبره گردد

ص لعبت بازان چيست؟ اگر پرسند آه خمصو  
بگوي خيمه و پيش بند؛ و بازي خيمه در روز 
توان آرد و بازي پيش بند در شب؛ و پيش بند 
صندوقي را گويند آه در پيش آن خيال بازي 
مي آنند و در روز بازي به دست حرآت آنند و 

  .در شب باز رشته اي چند را متحرك سازند

 اگر پرسند آه خيمه اشارت به چيست؟ بگوي  
به بدن انسان آه هرحلظه و هر زمان لعبيت 
ديگر را اقوال و افعال از اين خيمه سر بر 
مي زند و در اين خيمه جز يكي نيست آه مصدر 
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پس چون سالك بدين معين . اين خمتلفات است
مطلع گردد بسي حقايق ارمجند بر وي ظاهر 

  .شود

اگر پرسند آه پيش بند اشارت به چيست؟   
آه صندوق عجايب و غرايب بگوي به دل آدمي 

است و هر زمان دست ديگر رشته ديگر از صفات 
و احوال او حرآت دهد و بدين جهت او را قلب 

و بزرگي گويد . گويند آه گردان است
بني  قلب املؤمن. گرداننده او را طلب آن

پس . اصبعني من اصابع اّلرمحن يقّلبها آيف يشاء
الي چون استاد بيند آه تا لعبيت را از با

صندوق حرآت مني دهد او متحرك مني شود بايد 
اين معين را نيز ادراك آند آه تا سر رشتة 
دل آه در ميان دو انگشت قدرت است حرآت 
نيابد دل قوت حرآت ندارد و از آن جا بداند 

. آه منظور شدن دل به نظر اهلي چه معين دارد
  ولكن ينظر ايل قلوبكم احوالكم

ست                  مشع سرا پرده شاهي دل ا
  بلكه نظر گاه اهلي دل است

  

  قسمت سّيم

  ال حقه بازان در بيان ح

و آن نيز نزديك به مهني صورت است آه شرح   
  .دادمي

اگر پرسند آه حقه بازي را از آجا گرفته   
اند؟ بگوي هم از دور فلك آه مهرة مهر و 
ماه را با ساير آواآب گاه پنهان سازد و 

ند و صد هزار مهره ثوابت گاه آشكارا گردا
در حقه پنهان آند و يك مهرة رخشندة مهر را 
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بريون آرد چنانچه خواجوي آرماني در صفت فرو 
  :رفنت آواآب و بر آمدن آفتاب گفته است

  صد هزاران مهره سيمني درون حقه برد

  حقه باز چرخ وپس يك مهرة زرين منود

اگر پرسند آه حقيقت حقه بازي چيست؟ بگوي آن   
ه بر دور زمان اعتماد نكند چه هر زمان حقة فلك آ

مهرة عمر عزيزي غايب مي سازد و از هر تويي نقش 
ديگر مي منايد و مجيع شعبده ها را بر اين قياس بايد 
آرد آه چيزي مي منايد و يف الواقع چنان نيست؛ پس بر 
خيال بازي مشعبدان زمان دل نبايد هناد و به غرور 

مغرور نبايد شد و به دورة حيات نرينگ و فريب دوران 
  .از بقاي جاويدي غافل نبايد بود

دل منه بر آار اين جادو اساس               
  حال دنياي  مشعبد آن  قياس

هر زمـان  نرينگ ديگر  آورد               
  تا به افسون از حريفان دل برد

گر شوي مغرور اين نرينگ ساز             از 
  ـي در  جمازحقيقت  باز مان
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  باب هفتم
  

  

  

  

  در بيان اهل قبضه و حاالت ايشان

  و  اين مشتمل است بر  پنج  فصل
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  فصل اول

  در معين قبضه و شرح آن آه قبضه چند است

بدان آه قبضه در لغت چيزي را گويند آه   
او را به پنجه دست فرا گريند چون قبضه آمان 

و فتح آن آمده و تيغ، و اين لفظ به ضم قاف 
است و اول اصح است و ثاني اشهر؛ و آن نيز 
آه به پنجه فراگريند و به آسي دهند قبضه 

و آن آه به آف دست . باشد چون قبضة خرما
فراگرفته به آسي دهند هم قبضه خوانند 
چنانچه قبضة سويق؛ و قبض گرفنت است به لغت، 
پس هر آه چيزي را فرا مي گريد و قبض مي آند 

 قبضه مي گويند و قبضه ها دو نوع آن را
اول آن آه صاحب قبضة آار خود به آن : است

متام مي آند چون قبضة تيغ و قبضة بيل و 
دومي آن آه صاحب قبضة آار خود . مانند آن

بدان متام مني آند بلكه آن نيز يكي از ادوات 
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اول . آار اوست چون قبضة ماله و قبضة تيشه
 را قبضةالفرع؛ و را قبضةاالصل گويند و ثاني

ما هر دو طايفه را از اهل قبضه در اين باب 
اما قبضة اصل و فرع به متامي . ياد آنيم

اول فبضه تيغ، دومي قبضة : بيست و سه است
سپر، سّيم قبضة گرز، چهارم قبضة آمان حرب؛ 

پنجم . و اين هر چهار از آن سپاهيان است
ششم . قبضة طغماق و اين خاصه فراشان است

هشتم قبضة . هفتم قبضة ساطور.  آاردقبضة
هنم قبضة ترب؛ و اين چهار قبضه از . آارد مال

. دهم قبضة بيل. آن سالخان و قصابان است
يازدهم قبضة نيام؛ و اين هر دو قبضه از آن 

دوازدهم قبضة ماله . دهقانان است و هپلوانان
سيزدهم قبضة داس . و اين از آن بنايان است

چهاردهم قبضة . ن استو اين از آن دروگرا
پانزدهم قبضة پتك و اين از آن اهل . خايسك

شانزدهم قبضة تيشه و اره .  دم و آوره است
. است و اين از آن اهل تيشه و اره است

هفدهم قبضة آمان ندف و اين از آن حالجان 
هيجدهم قبضة آدنگ و اين از . است و مندماالن

نوزدهم قبضة . آن گازران و رنگرزان است
. وه و اين از آن اهل درفش و خبيه استآو

بيستم قبضة اوتو و اين از آن درزيان و 
بيست و يكم قبضة آفچه و . طاقيه دوزان است

بيست و . اين از آن حلواگران است و قنادان
. دومي قبضة سيخ و اين از آن پشته آشان است

بيست و سّيم قبضة آلنگ و اين از آن چاه 
 فصلي شرح خواهيم آنان است و ما هريك را در

  .آرد

اگر پرسند آه اين قبضه ها آه ذآر آرده   
شد آدام به يك قبضه متام شود و آدام به دو 
قبضه متام گردد؟ بگوي دوازده قبضه آن است 
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آه به يكي متام شود چون قبضة تيغ و سپر و 
آمان حرب و آارد و ساطور و آاردمال و آمان 

آووه؛ ندف و ماله و داس و خايسك و اوتو و 
اول : و چهار آن است آه به دو قبضه متام شود

بيل، دومي پتك، سيم آفچه، چهارم سيخ پشته؛ 
و هفت آن است آه هم به يكي متام شود و هم 
به دو، چون گرز و ترب و طغماق و تيشه و 

  .آدنگ و آلنگ و نيام واهللا اعلم

  فصل دومي

   تيغقبضةدر 

 تيغ آينه حرب است و حرمت بسيار دارد و  
پشت و پناه صاحب خود است و به مدد آن دفع 
دمشن توان آرد و به واسطه آن است آه بزرگان 
را به تيغ نسبت آرده اند آه ايشان پناه 
مالزمان خوداند و به سبب ايشان دمشن مغلوب 
مي گردد؛ و در رواييت آمده است آه چون 

انشاء ) ص(قصيده اي آه در مدح حضرت رسول 
دند بدين بيت رسيدند آه آرده بودند مي خوان

را به تيغ نسبت آرده بود و آن ) ص(رسول 
  :اين است

ان الرسول  ليسف  يستضاء  به          
  مهند من  سيوف اهللا  مسلول

. آن حضرت او را دعا آرد و صلة نيكو خبشيد  
غرض آن آه قبضة مششري بر مهه قبضه ها مقدم 

پيوسته مششري محايل ) ص(است و حضرت رسالت 
ردي و ايشان را هفت مششري بود آه بغايت آ

دوست داشتندي و از مجله ذوالفقار بود آه 
روز حرب احد به امرياملؤمنني و امام املّتقني 
علي عليه السالم دادند؛ و امري آن را پيوسته 

  .با خود داشيت
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اگر پرسند آه قبضة تيغ را از آه گرفته   
 اند؟ بگوي در اين امت از حضرت شاه واليت و

وي از سلطان سرا پرده رسالت گرفته آه روز 
ذوالفقار به دست وي داد ) ص(حرب احد رسول 
دمشنان را به ضرب تيغ دفع ) ع(و حضرت امري 

مي آرد و منادي هم از آمسان به تعريف 
جوامنردي امري ندا مي آرد و هم وصف تيزي و 

ال فيت اال علي بّرايي ذوالفقار بدين عبارت آه 
  .والفقارال سيف اال ذ

اگر پرسند آه پشت تيغ آدام است؟ بگوي   
  .بازوي مردي آه به مدد آن تيغ توان زد

اگر پرسند آه روي تيغ آدام است؟ بگوي   
  .توجه منودن به دفع دمشن خداي

اگر پرسند آه زبان تيغ چه مي گويد؟ بگوي   
و ال حتسنب الذين قتلوا يف از روي حال قبضه آه 

 بيان مي ياء عند رهبمسبيل اهللا امواتا بل اح
  .آند

اگر پرسند آه تيغ را به چه نسبت آرده   
اند؟ بگوي به گل و رحيان، آه هر زمان در 
بوستان معرآه شكفته تر باشد، چنانچه حضرت 

  :امري عليه السالم فرموده

السيف واخلنجر رحياننا            اف  علي 
  النرجس و االس
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با هنر اگر پرسند سر تيغ آدام است؟ بگوي   
  .مردي برداشنت

اگر پرسند آه جوهر تيغ آدام است؟ بگوي   
  .به نيت خاص غزا آردن

اگر پرسند آه بند تيغ آدام است؟ بگوي به   
  .جوامنردي برداشنت و به مردي نگاه داشنت

اگر پرسند آه حروف تيغ چه معين دارد؟   
متناي شهادت است؛ يعين هر آه » ت « بگوي 

بايد آه مهيشه در قبضة تيغ به دست گرفت 
آرزوي آن باشد آه شربت شهادت نوشد آه درجه 

يك دل و يك » ي « . شهدا بغايت بلند است
جهت بودن آه هر آه در آار خود مرتدد بود 

غ « . اليق قبضه نباشد بلكه در خور تيغ بود
غفلت ورزيدن و در مراسم حرب هشيار و با » 

  .خرب بودن

 گويد؟ اگر پرسند آه دست با تيغ چه مي  
  .بگوي مي گويد آار آن تا سرافراز شوي

اگر پرسند آه تيغ با دست چه مي گويد؟   
بگوي مي گويد مرا نگاه دار تا تو را نگاه 

  .دارم

اگر پرسند آه تيغ چند نوع است؟ بگوي هفت   
اول تيغ جفا و آن تيغي باشد آه بر : نوع

دومي تيغ صفا . روي مؤمنان و مسلمانان آشند
اشد آه بدان آسي را آه مستحق و آن تيغي ب

سّيم تيغ وفا و آن . آشنت شده باشد بكشند
تيغي باشد آه به مدد برادر مؤمن برآشند و 

چهارم تيغ غزا . شّر ظاملي از سر وي دفع آنند
و آن اصل مهه تيغ ها است آه بدان آافران بي 

پنجم تيغ . دين را نيست و نابود گردانند
ه با خود دارد جزا و آن تيغي باشد آه مهيش
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آه اگر دمشين قصد آن آند جزاي آن به وي 
ششم تيغ هبا و آن تيغي باشد آه براي . رساند

زينت با خود دارد و هرگز آار نفرمايد؛ اما 
هفتم تيغ . چون بر طريقة سنت باشد باك نبود

هوا و آن چنان باشد آه آسي تيغي مي بندد 
به هواي دل و آرزوي نفس خود، نه به طريق 

ت و نه به اجازت مردان و پريان؛ و اين سن
چنني آس را نرسد تيغ بسنت و اگر بندد مهان 

  .قبضه مكافات بدو رساند
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اگر پرسند آه آداب صاحب اين قبضه چند   
اول آن آه پيوسته با طهارت : است؟ بگوي هشت

. باشد و بي طهارت دست به قبضة تيغ نرساند
. د آنددومي آن آه در وقت برداشنت خداي را يا

سّيم چون تيغ بر آشد جبنباند چنان آه در روي 
چهارم تيغ بر گردن خود هند يعين . آسي نيارد

پنجم بوسه بر . نفس خود را اليق آشنت داند
قبضه تيغ هند و اشارت بدان است آه دست مردي 

ششم تا . آه بدين جا رسيده است بوسه مي دهد
هفتم چون از ميان . ضرورت نشود تيغ برنكشد

هشتم تيغ را . ازآند به حرمت جايي بنهدب
برهنه نگذارد، و اگر بي غالف باشد به چيزي 

  .آن را بپوشد
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  فصل سّيم

   سپرقبضةدر 

بدان آه سپر حصار سپاهيان است و پناه   
سپر محايل آردندي ) ص(مبارزان و حضرت رسول 

و در اخبار آمده است آه ايشان را سپري بود 
آن مصور آرده، حضرت را از آن صورت مردي بر 

صورت آراهيت آمد؛ مثال داد تا آن صورت را 
بي تصرف در آن صورت حمو شد و اين . حمو آنند

آييت بود از آيات نبوت و دليلي از داليل 
رسالت؛ و از اين جا معلوم شد آه سپر محايل 
آردن سنت است و هرآه دست به قبضة سپر مي 

ت رساند تا در رساند مي بايد آه به طريق سن
  .آن مثاب و مأجور باشد

اگر پرسند آه سپر از آه مانده؟ بگوي از   
آيومرث آه پسر آدم صفي بود و گفته اند آه 
نبريه او بود و آدم او را به فرزندان ديگر 
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. پادشاه ساخته بود و او شكار دوست داشيت
روزي به شكار رفته بود؛ جانوري پيش آمد آه 

ان آه آيومرث آالت حرب چند. آن را گرگ گفتند
آيومرث انديشيد . بر او زد مطلقا آار نكرد

پس . آه پوست وي براي آلت هاي حرب نيكو است
بفرمود تا به طلسمي آن جانور را به دست 
آوردند و بكشتند و پوست او را به شكل 
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سپر بربيد و بر جاي بست و به وقت حرب در 
پيش روي و سر مي داشت و بعد از وي در آن 
تصرف ها آردند تا بدين مرتبه رسيد آه حاال 

  .واقع است

اگر پرسيدند آه سپر بر چند گونه است؟   
دومي سپر . اول سپر حذر: بگوي بر چهار گونه

  .چهارم سپر حلم. سّيم سپر صرب. قدر

اگر پرسند آه بيان هريك چه گونه است؟   
بگوي سپر حذر سپري است آه آن را بافته 

يسمان بر اين وجه آه باشند از ابريشم و ر
معهود است؛ و آن را با خود دارند تا به 
سبب آن شايد آه از زخم تري و مششري امين 

اما سپر قدر آن است آه بعضي . گردند
مقدورات اهلي را بدان دفع توان آرد و آن 

) ص(دعا و صدقه است چنانچه حضرت رسالت 
 و جاي ديگر ال يرد القضاء اال الّدعاء: فرمود
 و الصدقه ترد البالء و تزيد يف العمر: فرمود

اما . اين صورت در قضاي معلق است نه به مربم
سپر صرب آن است آه بدان از آالم سهام بال امين 

چه هر آه صرب پيشه سازد آخر به مراد . باشد
اما سپر حلم آن است آه به واسطة آن . برسد

زخم تيغ غضب را مندفع گرداند؛ آه حليم از 
  .ب امين استشرر آتش غض

اگر پرسند آه حقيقت سپر چيست؟ بگوي پناه   
  .گرفنت به حق و آن را سبب دانسنت

اگر پرسند آه آداب سپر گرفنت چند است؟   
اول آن آه اعتماد بر خداي آند . بگوي پنج

نه بر سپر، آه اگر خداي خواهد بي سپر نيز 
بنده را نگاه دارد؛ و اگر خداي خنواهد سپر 

تواند داشت چنانچه شيخ سعدي بنده را نگاه ن
  : رمحةاهللا عليه مي فرمايد



 
   فتوت نامه     

  

511

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

 سپر  به دوش  گـرفيت  بـراي  تري  اجل    

  چو تري بر جـگر آمد سپر چه سود آند؟

دومي آن آه بي طهارت دست به قبضه سپر 
سّيم هرگاه آه سپر بردارد خداي را . نرساند

  ياد 

چهارم چون سپر برگريد قبضة سپر را . آند
. د و بعضي گفته اند دامن سپر رابوسه ده

  پنجم 
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چون از گردن بريون آنند به تعظيم متام جايي 
  .بنهند

اگر پرسند آه شكل سپر و قبضه او به چه   
  .مانده؟ بگوي به دايره

اگر پرسند آه معين دايره و مرآز چيست؟   
بگوي معين آن است آه آن آه سپر به دست گريد 

چو مرآز بايد در دايرة مردي و مرّوت مه
پايدار باشد و چنان آه سپر محايت او مي آند 
او نيز محايت فقريان و درماندگان آند تا 

  .شايسته آن قبضه باشد

اگر پرسند آه قبضة سپر اشارت به چيست؟   
  .بگوي به آيينه

اگر پرسند آه معين آيينه اين جا چيست؟   
بگوي آن آه چون خصم در وي نگرد او را 

ينه صايف دل بايد شد و تنبهي شود آه چون آي
  .شايد به برآت اين تأمل از سر خصومت بگذرد

اگر پرسند آه دامن سپر اشارت به چيست؟   
بگوي بدان آه ضعيفان را در زير دامن محايت 

  .خود از ضرر ستم آاران نگاه دارد

اگر پرسند آه بند سپر چيست؟ بگوي در بند   
  .مددآاري و محايت بي چارگان بودن

 آه حروف سپر اشارت به چيست؟ اگر پرسند  
او » پ « اشارت به سخاوت است و » س « بگوي 

او اشارت به رضا، » راي « اشارت به پرديل و 
يعين صاحب اين قبضه بايد آه سخي و جوان مرد 
باشد آه در وقت جنگ اگر آسي از وي زهنار 
خواهد او را زهنار دهد؛ و ديگر بايد آه پر 

يت نورزد و بي مراد دل و با جرأت باشد تا سس
ديگر بايد آه راضي باشد به . منهزم نگردد
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هرچه قضاي اهلي است تا اگر زمخي يا آفيت به 
وي رسد بدان سبب دلش از جاي نرود و در آار 

  .خود فرو مناند
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  فصل چهارم

   گرزقبضةدر 

و اين سالح هپلوانان و سرآمدان ميدان حرب   
 آه اصل عمود و است و پيش از اين بيان آردمي

  .مانده) ع(گرز از صاحل پيغمرب 

اگر پرسند آه صاحب اين قبضه را چند ادب   
اول آن آه به : رعايت بايد آرد؟ بگوي پنج

دومي آن آه در وقت . پاآي دست به وي رساند
. برداشنت و آار فرمودن خداي را ياد  آند

سّيم آن آه هر جا بنهد از روي تعظيم و تكرمي 
 با وي استخفاف نكند و به بازي چهارم. هند

پنجم چون دست . آار نفرمايد مگر براي ادمان
  .به وي آند پري و استاد خودرا تكبري فرستد

اگر پرسند آه روي گرز آدام است؟ بگوي   
  .دفع ظلم و ستم
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اگر پرسند آه سر گرز آدام است؟ بگوي   
اگر پرسند آه . دمشنان دين را سر آوفته داشنت

است؟ بگوي بر خصم ظفر يافنت و قبة گرز آدام 
  .بدان سرفراز گشنت

اگر پرسند آه دستة گرز اشارت به چيست؟   
  .بگوي دست در راسيت زدن و به درسيت آار آردن
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اگر پرسند آه حروف گرز اشارت به چيست؟ بگوي   
او » زاي«اورسيدگي و» راي«او گذشتگي است و » گاف«

ايد آه در يعين هر آه صاحب اين قبضه است ب. زيرآي
مقام گذشتگي و جوان مردي باشد و ديگر بايد آه به 
مردي رسيده باشد و ديگر در آار خود زيرك و با 

  .احتياط باشد تا خصم بر وي دست نيابد
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  فصل پنجم

   آمان حرب و آنچه بدان تعلق داردقبضةدر 

بدان آه آمان داري علم شريف است و در او 
يان آرده اند و ما قواعد و ارآان بسيار ب

  .از مجله آنچه اليق اين خمتصر باشد بيارمي

اگر پرسند آه آمان داري از آه مانده؟   
بگوي در اين امت از سيدالشهداء محزه آه 
پيوسته تري انداخيت و گفته اند آه حضرت 

تري انداخته اند و در آن آه آن ) ص(رسالت 
حضرت آمان به دست گرفته اند هيچ ترددي 

يكي را نام :  ايشان را سه آمان بودنيست؛ و
روحا، و يكي را بيضا، و يكي را صفرا، و به 
تري انداخنت امر فرموده اند و تري انداز را 
دعا آرده چنانچه در حديث صحيح وارد است 

  .ارم سعد فداك ابي و اّمي: آه

اگر پرسند آه اصل آمان داري از آجا پيدا   
در حملي آه به آدم آورد ) ع(شد؟ بگوي جربئيل 
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زراعت آرده بود، مرغان مي آمدند و ) ع(آدم 
آدم عليه . آشت زار او را خراب مي آردند

السالم چون ايشان را از يك جانب دور آردي 
آدم درماند و . از جانب ديگر در آمدندي
دعا آرد آه اهلي . چاره اين آار مني دانست

مرا راهي مناي تا اين مرغان را از آشت زار 
  خود 



 
   فتوت نامه     

  

519

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

خداي تعايل جربئيل را فرستاد تا . ر آنمدو
آورد و ) ع(آماني و سه چوبه تري به آدم 

قبضة آمان به دست آدم داد و تعليم تري 
بعد از آن آه چند مرغ به تري . انداخنت فرمود

بزد ديگران برميدند و زراعت او به سالمت 
  .مباند

اگرپرسند آه آمان دار را اول چيزي آه   
 بگوي استاد مشفق، آه دربايست است چيست؟

اگر آسي را استاد نبود به خود در اين آار 
شروع نتواند منود و اگر منايد به هيچ جا 

  .نرسد و از او هيچ آار نيايد

اگر پرسند آه آداب صاحب اين قبضه چند   
اول آن آه پيوسته با : است؟ بگوي دوازده

دومي آن آه آمان به نيت غزا و . طهارت باشد
سّيم . ان از مؤمنان به دست گريددفع شّر ظامل

چهارم در . مانند غازيان مهواره تكبري فرستد
پنجم استاد و پري . صلوات دادن تقصري نكند

ششم شصت را پوشيده دارد . خود را ياد آند
است و آن حضرت آه تري ) ص(آه آن سنت رسول 

هفتم . انداخته اند شصت را پنهان آرده اند
ندازد آه امري محزه از هر دو روي نشانه تري ا

چنان آردي و صحابه نيز بر اين وجه عمل 
هشتم به نشانه جاي برهنه رود آه . آرده اند

هنم . بر آن وجه از بزرگان نقل آرده اند
نشانه را به جاي آافران داند و بر آن تري 
. اندازد تا از ثواب غازيان بي هبره نباشد
ي دهم اگر تريش خطا آند ملول نشود آه اول تري

شادي ) ع(آه آدم انداخت خطا شد و جربئيل 
آدم گفت اي جربئيل ترا به خطاي من . آرد

شادي آمد؟ جربئيل گفت اگر خنستني تري صواب 
آمدي از فرزندان تو هر آه بدايت آردي آن 
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پس بدين حرآت فتنه . ديگري مقهور او شدي
سبق از فرزندان تو برخاست؛ من بدان سبب 

ديگري راست تر و يازدهم اگر .شادي آردم
درست تر اندازد بر وي حسد نربد و او را حتسني 

دوازدهم به آار خود معجب نشود و فخر . آند
  .نكند آه دست باالي دست بسيار است



 
   فتوت نامه     

  

521

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

اگر پرسند آه قبضة آمان گرفنت چند نوع   
اول قبضة : است؟ بگوي مشهور چهار نوع است

سّيم چنگل باز آه آن را . گرد دومي قبضة مربع
چهارم قبضة مدور؛ و شرح . دان نيز گويندخن

  .هر يك اليق اين آتاب نيست

اگر پرسند آه آمان آشيدن چند نوع است؟   
  .دومي سرمه آش. اول بروت آش: بگوي دو نوع

اگر پرسند آه ستون آمان آدام است؟ بگوي   
  .دست چپ

 اگر پرسند آه آمان به چه متام شود؟ بگوي   
  .باشدبه زه، آه آمان بي زه ناقص 

اگر پرسند آه روح آمان آدام است؟ بگوي   
  .زه بر آمان به جاي روح است در بدن

اگر پرسند آه غذاي آمان چيست؟ بگوي آتش   
آه چون در آمان آژي پيدا شود زود آن را به 

  .آتش راست آنند تا فاسد نگردد

اگر پرسندآه يكي را سيزده و دو دانگ چه   
رك آمان آشي معين دارد؟ بگوي هر آه سه روز ت

آند، چهل روزش ادمان بايد آرد تا با قرار 
  .اصل رود

اگر پرسند آه شصت و دو و پنج هزار چه   
حساب است؟ بگوي شصت من آمان و دو مثقال زه 
پي سه سر و پنج مثقال تري هزار گز زمني 

  .اندازد

اگر پرسند آه آينه آمان دار آدام است؟   
 پيوسنت بگوي نشانه آه از اول آشيدن آمان و

تري تا آخر گشادن، چشم را بر او بايد دوخت 
اين نكته . و به جاي ديگر مشغول نبايد ساخت



 
   فتوت نامه     

  

522

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

بعد از اين . اي چند بود از علم آمان داران
  :دو سه نكته از حقيقت اين آار ياد آنيم

اگر پرسند آه شكل آمان چيست؟ بگوي نيم   
  .دايره

اگر پرسند آه نيم دايره اشارت به چيست؟   
ي به مرتبه امكان آه پيوسته از واجب بگو

فيض بدو مي رسد و ّسر اين سخن آن است آه 
پس هر آه . ممكن در وجود به واجب حمتاج است

آمان به دست گريد بايد آه احتياج خود را 
ياد آند و داند آه به قدرت ديگري موجود 

  .شده دربندگي او تقصري ننمايد

ي به اگر پرسند آه زه اشارت به چيست؟ بگو  
خط فاصل آه ميان امكان و وجوب هست و در 

  .اينجا سّري است آه گفنت آن جايز نيست

اگر پرسند آه آمان با تري چه مي گويد؟   
بگوي مي گويد راست روش باش تا به نشانة 

  .مراد برسي

اگر پرسند آه تري با آمان چه مي گويد؟   
بگوي مي گويد با راستان سر در آر تا بر سر 

  .جاي يابيدست شاهان 

اگر پرسند آه حروف آمان چه معين دارد؟   
اشارت به آرم است يعين صاحب اين » آاف«بگوي 

» ميم«. قبضه بايد آه آرمي و جوان مرد باشد
اشارت به مرمحت است يعين بر زير دستان خود 

اشارت به اعتقاد است بايد » الف«. رحم منايد
» نون«آه نيك نيت و پاك عقيده باشد و 

به نصيحت است بايد آه تعليم  و پند اشارت 
هر آه اين . را از مهكاران مصاحبان باز نگريد

چهار صفت ندارد حق اين قبضه ندارد و اگر 
» سني«و» واو«و » قاف«به عربي گويي حروف او 
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قاف را از قبول گرفته اند و واو را . است
يعين صاحب اين . از ورع و سني را از سالمت نفس

د را به خدمت مقبول قلوب قبضه بايد آه خو
سازد و به ورع و پرهيزگاري اوقات بگذراند 
و سليم نفس باشد تا قبضه گرفنت و دادن او 

  .را حالل بود
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  فصل ششم

   طغماققبضةدربيان 

بدان آه اين قبضه از آن فراشان است و   
ايشان طايفه اي عايل قدراند و مقبول جملس 

 زيب و زينت جملس سالطني وحمرم اسرار ملك و
پادشاهان از ايشان باشد؛ و آارهاي ايشان 

اول بر افراشنت خيمه و : بر انواع است
سراپرده و سايبان و ديگر وضع خرگاه و ديگر 
برافراشنت فرش و ديگر افروخنت مشع و چراغ و 
ديگر ترتيب فانوس و ديگر جاروب آشيدن وآب 
زدن؛ و بعضي طشت و آب دستان نيز بديشان 

اد آنند؛ و هر يك از اين آارها قاعده و اسن
ضابطه اي چند دارد و اگر ذآر مهه مي آنيم 
سخن به تطويل مي اجنامد آنچه از آن چاره 

  .نيست اين جا ايراد آنيم
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اگر پرسند آه افراشنت خيمه را از آجا   
گرفته اند بگوي از شكل آمسان آه خداوند 
 تعايل آن را بر صورت خيمه بر افراشته و بي

رفع : ستون ظاهر برداشته چنانچه فرمود
 يعين خداي برداشت الّسموات بغري عمد تروا

آمسان ها را بي ستون آه مشا آن راببينيد؛ و 
به حسب واقع از اين سخن الزم مي آيد آه 

  .خيمه آمسان را ستوني هست اما مرئي نيست
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اگر پرسند آه ستون آمسان آدام است؟ بگوي   
: چه در حديث واقع است آهعدل و راسيت؛ چنان

 يعين به عدل و داد بالعدل قامت الّسموات
استاده است آمسان ها؛ و اين جا مباحث آليه 

  .هست آه مناسب اين رساله نيست

اگر پرسند آه اصل خيمه از آجاست؟ بگوي   
اصل خيمه از آن جا است آه حضرت عزت حوران 
هبشت را آه بيافريد به جهت بندگان خود، 

ه ديدة هيچ يك از خازنان هبشت خواست آ
برايشان نيفتد به واسطة حرمت مؤمنان آه 

پس خيمه ها از . حوران نامزد ايشان بودند
نور بيافريد و ايشان را در درون خيمه ها 

حور : جاي داد چنانچه در آالم مي فرمايد
  .مقصورات يف اخليام

اگر پرسند آه اول آس آه خيمه زد آه بود؟   
بود آه بعد از ) ع(يغمرب بگوي اول نوح پ

طوفان بر روي زمني عمارت منانده بود و 
مؤمنان آه از آشيت بريون آمده بودند از گرما 

نوح عليه السالم از . و سرما رنج مي يافتند
خداي تعايل درخواست آه آن بال را مندفع 

خداي تعايل دعاي نوح را اجابت آرد . گرداند
خيام هبشت و جربئيل را فرستاد باخيمه اي از 

تا به جهت نوح عليه السالم آن خيمه را بزد 
بفرمود تا بر آن صورت خيمه ) ع(و نوح 

ساختند و مؤمنان از مضرت گرما و سرما خالص 
يافتند؛ و نوح عليه السالم بعد از آن ترتيب 
خرگاه آرد چنانچه بعد از اين ذآر خواهيم 
آرد؛ و ديگر از پيغمربان حضرت موسي را امر 

خيمه ميعاد بساخت و آن خيمه اي بود شد تا 
آه او را پنجاه ستون بود و گفته اند دويست 
و چهل و هشت ستون و سيصد و شصت طناب داشت 



 
   فتوت نامه     

  

527

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

و موسي و هارون هر دو به اتفاق آن خيمه را 
برافراشتند؛ و از اين جا معلوم شد آه خيمه 
برافراشنت از جربئيل مانده آه به جهت نوح 

ت؛ و ديگر از دو پيغمرب عليه السالم برافراش
  .مرسل آه موسي و هارون بودند

اگر پرسند آه در اين امت سند خيمه زدن   
  به آه مي رسد؟ بگوي به حضرت شاه واليت 
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عليه السالم آه قبة احلمراء به جهت حضرت 
رسول صلي اهللا عليه و آله ايشان نصب مي 

) ص(آردند؛ و ديگر به سلمان فارسي آه رسول 
د در سفر حجة الوداع آه جهت وي را فرمو

فاطمه زهرا عليها السالم آه مهراه بود خيمه 
اي از ادمي سرخ بزد و شاه زاده حسني علي نيز 
در صحراي آربال به دست مبارك خود خيمه بر 
افراشت جهت شهربانو و وصيت فرمود آه از آن 
جا بريون نيايد تا وقيت آه مرآب ذواجلناح به 

  . طويل دارددر خيمه آيد و آن قصه

اگر پرسند آه هيأت خيمه اشارت به چيست؟   
بگوي به دايره؛ و معين آن است آه هر آه 
خيمه بر افرازد بايد آه پاي از دايره 

  .طريقت بريون ننهد

اگر پرسند آه ستون خيمه اشارت به چيست؟   
بگوي به مرآز دايره و آن اشارت به راسيت 

 و است يعين مرآز دايره طريقت راسيت است
دايره طريقت به راسيت قامي است چنانچه خيمه 

  .به ستون قامي است

اگر پرسند آه طناب خيمه اشارت به چيست؟   
بگوي سررشته تسليم به دست دوست دادن و آن 
را به قّوت يقني نگاه داشنت تا گسسته نگردد 

  :چنانچه آن بزرگ فرمود

گرت هواست آه معشوق نگسلد پيمان               
  گاه  دار  سر  رشته  تا  نـگـه  داردنـ

اگر پرسند آه ميخ خيمه اشارت به چيست؟   
يعين . بگوي اشارت به مرتبه سكون و ثبات است

سالك بايد آه هر چند از دست قضا بر سر 
خورد در آار خود استحكام او بيش تر باشد و 
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گردن از طناب حمبت نپيچد تا قواعد ترتيب 
  .بددايره طريق بدو متهيد يا

اگر پرسند آه حروف خيمه چه معين دارد؟   
« از يقني و » ي « از خلوص است و » خ«بگوي 

يعين هر آه . از مهت» هـ « از مروت و » م 
خيمه مي افرازد بايد آه دل او خالص باشد و 
يقني او درست بود و مروت او آامل باشد و مهت 

  .او عايل بود تا در آار خود به آمال باشد

د آه طغماق را از آجا گرفته اگر پرسن  
ايد؟ بگوي از حضرت نوح به تعليم جربئيل 
عليه السالم چنانچه روايت آردمي آه حضرت نوح 
عليه السالم به جهت مؤمنان ترتيب خيمه آرد 
و در وقت ميخ آوفنت سنگي پيدا بايسيت آرد و 
گاه بودي آه آن سنگ گران بودي و گاه سنگ 

 را بكوفيت و از يافت نشدي و احيانا نيز دست
حضرت نوح عليه السالم در آن . آن رنج رسيدي

باب مشاورت فرمود و جربئيل عليه السالم 
اشارت منود آه هم از آارخود اين عالج مي 

را ) ع(اشارت جربئيل ) ع(تواني آرد و نوح 
دريافت و طغماق بساخت و از آن زمحت خالص 

  .يافت

اگر پرسند آه قبضة طغماق آه تواند به   
دست گرفت؟ بگوي آسي آه به صفت مردي و جوان 

  .مردي آراسته باشد

اگر پرسند آه دو سر طغماق اشارت به   
  .چيست؟ بگوي يكي به عزت و ديگري به جرأت

اگر پرسند آه حروف طغماق چه معين دارد؟   
يعين صاحب اين . طلب است» ط « بگوي معين 

قضيه بايد آه پيوسته در طلب معاني و حقايق 
 و جد و جهد منايد تا به مطلوب حقيقي باشد



 
   فتوت نامه     

  

530

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

غريت است يعين صاحب اين » غني « برسد؛ و معين 
قبضه بايد آه غيور باشد و چون حمرم حرم 
اآابر است پيوسته طريق غريت نسبت به اهل 

» م « بيت وّيل نعمت خود مرعي دارد؛ و معين 
مرمحت است يعين بايد آه فرودستان خود 

نان و بي چارگان را مسكيببخشايد و مهواره 
دست گريي آند و چون اآثر وقت اين طايفه 

مي باشند چنان زيبد آه بدان صاحب اختيار 
مقدار آه مقدور باشد رعايت جانب ضعفاء و 

استغناء است » الف « مظلومان منايند؛ و معين 
يعين صاحب اين قبضه بايد آه توانگر دل و 

  بزرگ مهت باشد و 
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رد تا مرتبة او به جزئيات سر فرود نيا
قبول است » ق « هرروز عايل تر گردد؛ و معين 

و بايد آه به تواضع و ختلق خود را مقبول دل 
ها سازد تا سيمرغ وار به قلة قاف قرب رسد 

  .واهللا اعلم

اگر پرسند آه خرگاه را آه وضع آرد؟ بگوي   
نوح جني اهللا عليه السالم آن را از شكل خيمه 

ن بود آه چون خيمه استنباط منود؛ و آن چنا
ميخ ساختند گاه بودي آه باد تند وزيدي و 

نوح . هارا برآندي و خلل بدان راه يافيت
عليه السالم به قّوت تفكر وضعي خيال مي آرد 

در اثناي تفكر . آه از اين آفت سامل ماند
مي منود دست مبارك بر هپلو هناده بود و تأمل 

ن آن و استخوان هاي هپلو به دست وي آمد و چو
را مساس آرد آن وضع آه مطلوب بود ظاهر شد 
و به شكل آن استخوان چوب ها تراشيد و 
خرگاه را به اهتمام به امتام رسانيد و از 
اين است آه بزرگان آن را به بدن انسان 
تشبيه آرده اند و در اين تشبيه سخن بسيار 

  .است

اگر پرسند آه سالطني چرا به جهت نشست   
ه اند؟ بگوي براي آن آه خرگاه اختيار آرد

ايشان در عامل صورت به مثابة دل اند در عامل 
بدن و خيمة دل پادشاه ملك وجود است و متام 

سالطني نيز حكم . اعضاء و جوارح در فرمان او
فرماي ممالك دنيا اند و مجيع خلق منقاد امر 

پس چنانچه دل در بدن جاي دارد . ايشان
ة بدن است ايشان نيز در خرگاه آه به مثاب

  .جاي گرفته اند

اگر پرسند آه دور خرگاه اشارت به چيست؟   
بگوي بدان آه ترتيب آننده خرگاه در دايرة 
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هناد خود تأمل آند و نقطه دل را آه مرآز 
  .دواير امساء و صفات اهلي است بشناسد

اگر پرسند آه پوشش خرگاه اشارت به چيست؟   
چشم بگوي به پوشيدن اسرار مردمان و پوشيدن 

از عيوب ايشان؛ و هرآه اين دو صفت ندارد 
  .او را نرسد آه دست به پوشش خرگاه رساند
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اگر پرسند آه سرا پرده از آجا پيدا شد؟   
بگوي آه حضرت سليمان عليه السالم سراپرده 
ساخت و آن چنان بود آه بلقيس آه پادشاه 
ملك سبا بود نزد وي آمد و مسلمان شد و 

 عقد خود در آورد و او را به) ع(سليمان 
حمبيت متام از وي به دل سليمان راه يافت 

هر جا . چنانچه از مصاحبت وي شكيب نداشت
رفيت وي را با خود بردي و بر بساط سليمان 
عليه السالم آه آن را شادروان گفتندي مجاعيت 

پس سليمان عليه . آثري از جن و انس بودندي
و بر السالم فرمود تا سراپرده اي وضع آردند 

يك گوشة شادروان مي زدند و بلقيس را با 
مجعي خدمتكاران در وي جاي داد تا چشم ناحمرم 

  .بساط بر وي نيفتد

اگر پرسند آه سايبان از آجا پيدا شد؟   
ساخت و آن چنان بود آه ) ع(بگوي هم سليمان 

بر ختت نشسيت مرغان بر زبر ) ع(چون سليمان 
ر وي سر وي پر در پر بافتندي تا آفتاب ب

نيفتادي و خداي تعايل از اين حال خرب مي 
 و و تفقد الطري فقال مايل ال اري اهلدهد: دهد

پس در وقيت آه . آن قصه دور و دراز است
بلقيس به حرم وي آمد و در سراپرده جاي 

از . گرفت از آفتاب او را رنج مي رسيد
التماس آرد آه مرغان بر فرق ) ع(سليمان 

فكنند و ضرر حرارت مهايون مشا سايه مي ا
جوقي از ايشان را . آفتاب از مشا مي گردد

امر آنيد تا بر سر من نيز سايه آنند تا از 
فرمود ) ع(سليمان . گرماي آفتاب امين گردم

ترا از آن حظي . آه آن معجزه نبوت است
اما من عوض آن براي تو چيزي . نتواند بود

پس فرمود سايه بان . سازم آه مهان خاصيت دهد
اختند و بر وي نقش ها آردند آه به صورت س
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خوبان شبيه بود و بر باالي سر وي بر 
افراشتند و ببايد دانست آه خيمه و خرگاه و 
سراپرده و سايه بان اصل است و باقي هرچه 
از اين نوع پيدا شده، به مرور زمان عاقالن 

  .پيدا آرده اند

اگر پرسند در حقيقت معين سايبان چيست؟   
ه مظلومي را از تاب آفتاب ستم در بگوي آن آ

سايـه عنـايت و رعايت خود جـاي دهند تا 
فـردا در ساية عرش اهلي جـاي يابند آه 

  .يظلهم اهللا يف ظّله يوم ال ظّل اّال ظّله

اگر پرسند آه فرش انداخنت از آجا گرفته   
اند؟ بگوي اصل فرش انداخنت از شيث نيب عليه 

 فرزندان آدم السالم پيدا شد در آن وقت آه
عليه السالم هر يك به آاري از آارهاي دنيا 
مشغول شدند و وي گوشة خلوت و زاوية عزلت 

هر چهل روز يك بار از خلوت . اختيار آرد
نوبيت . بريون آمدي و به سالم پدر و مادر رفيت

فصل هبار . رفت) ع(بريون آمد و به مالزمت آدم 
ظه بر آنار سبزه نشسته مالح) ع(بود و آدم 

آثار قدرت اهلي مي آرد آه زمني مرده را 
چگونه به انوار قدرت و آثار رمحت زنده 

گفت ) ع(چون شيث برسيد آدم . گردانيده است
 نظر آن در فانظر ايل آثار رمحة اهللاي پسر 

اين اثر قدرت تا تو را معلوم گردد آه 
خداوندي آه قادر است آه زمني مرده را بدين 

آينه هر مرده را از نوع زنده گرداند هر 
آدميان به جهت حشر و حساب زنده خواهد 

را از آن سخن تأمل بسيار ) ع(شيث . ساخت
پديد آمد و بسي فكر آرد و در هر دمي از 

. حقايق حشر و نشر نكته ديگر بر وي آشف شد
چون به خلوت در آمد بازش مهان دغدغه مالحظه 
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آه با خود انديشيد . سبزه و صحرا پديد آمد
ون رفنت از خلوت مرا از سلوك باز مي بري

مي دارد و خاطـر به تفرج آن گياه ها نيـز 
آشد؛ هيچ ِبْه از آن نيست آه قدري از آن 
گياه هاي سبز بيارم و در اين خلوت هنم تا 
هم از خلوت بريون نبايد رفت و هم مقصود فوت 

پس بفرمود تا قدري از آن گياهان . نشود
ند و بر آن باال بياوردند و در خلوت رخيت
چون مدتي برآمد . نشست و به سلوك مشغول شد

آن گياه ها خشك شد و بر طراوت مناند و در 
. بناليد) ع(شيث . صحرا نيز سبزه نايافت شد

آمد و تعليم داد تا قدري پشم را ) ع(جربئيل 
رنگ آرد به مهان رنگ سبزه و در زير افكند و 

گرديد بعد از مدتي آه پاي مال شد مندي سبز 
و پس از آن تصرف ها آردند تا بدين مرتبه 

اما اصلش . رسيد آه فرش هاي گوناگون ساختند
  .مهني بود آه گفتيم
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اگر پرسند آه در فرش انداخنت چند ادب   
اول آن آه فرش را بر : است؟ بگوي ده ادب

دومي جايي افكند آه خداوند . زمني پاك افكند
اخنت وي را سّيم پيش از اند. و خمدوم وي خواهد

چهارم بعد از . پاك سازد از خاشاك و غبار
انداخنت نيز مالحظه آند آه اگر چيزي به او 

پنجم در وقت گسرتانيدن . آميخته باشد بردارد
خداي تعايل را ياد آند و گفته اند آه اين 

. واالرض فرشناها فنعم املاهدون: آيت خبواند
هفتم ته . ششم در وقت برداشنت باز پاك سازد

هشتم چون از زمني بردارد . آند بر مهان زمني
هنم سر و پاي آن فرش را . خداي را ياد آند

بشناسد تا در وقت گسرتدن و برداشنت ترتيب 
دهم پريان و مردان و استادان را . نگاه دارد

ياد آند، در اول يا در آخر، و هر آه اين 
ده ادب ندارد او را نرسد آه دست به يكي از 

  .مفرشات آند

اگر پرسند آه حقيقت فرش انداخنت چيست؟   
بگوي آن آه فراش خود را آف پاي مردان راه 
خدا داند و با خود انديشد آه چنانچه اين 
فرش در زير قدم مردان زينت دارد، تن خاآي 
من هم از غبار ره گذار راه روان عامل حقيقت 

چون اين انديشه آند . زيب و آرايش مي يابد
باشد آه خود را به مردي مهواره در طلب آن 

  .رساند و نظري از صاحب ديل بيابد

  نظم

گر  ما  به گرد دامن مردي مني رسيم      
  شايد آه گرد دامن مردي به ما رسد

اگر پرسند آه مشع از آجا پيدا شد؟ بگوي   
مشع را حضرت موسي عليه السالم پيدا آرد و آن 
چنان بود آه چون موسي خدمت شعيب عليه 
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بول آرد و به شباني گوسفندان او السالم ق
نام زد شد شعيب عصايي آه از آدم به وي 
مرياث رسيده بود و آدم آن را از هبشت با خود 
آورده بود و اصل آن عصا از چوب مورد بوده 

از آن انواع ) ع(داد و موسي ) ع(به موسي 
يكي آن بود آه به شب سر آن . فايده ها ديد

. وخيتعصا روشن شدي و چون چراغ بس
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القصه چون زماني آه وعده شباني داده بود 
به پايان رسانيد و اجازت رفنت طلبيده به 
وادي امين رسيد و آن عصا در دست داشت، خداي 

ما تلك بيمينك يا تعايل از وي پرسيد آه 
؟ اين چيست آه در دست راست داري؟ موسي موسي

هي عصاي اتوآؤا عليها و اهش هبا : فرمود آه 
 اين عصاي من  ويل فيها مآرب اخريعلي غنمي

است آه بر او تكيه مي آنم و گوسفندان را 
بدان مي رامن و برگ براي ايشان از درختان 
. مي ريزم و مرا به آن آارهاي ديگر هست

خداي تبارك و تعايل فرمود تا آن عصا را 
. بيفكند و اژدها شد و آن قصه طويل دارد

بدان عصا مقصود آن آه چون به مصر در آمد و 
جادوي ها را باطل آرد و از مصر بريون رفت 
با بين اسرائيل و در تيه سرگردان شدند چهل 
. سال در بيابان حريان و سراسيمه مي رفتند

آن عصا را در پيش خيمه خود ) ع(هر شب موسي 
به زمني فرو بردي و او به مثابه مشع روشين 

هر يك از بين اسرائيل التماس آردند . دادي
ي موسي اين عصا را به ما ارزاني دار آه ا

فرمود ) ع(موسي . تا از زمحت ظلمت خالص يابيم
آه اين عصا معجز من است و جز در دست من 

اما به جهت مشا بدين شكل . اين عمل نكند
. چيزي بسازم تا از روشنايي او متمتع شويد

بفرمود تا چند گاو و ) ع(پس به تلقني جربئيل 
تند بكشتند و پيه ايشان گوسفند آه مهراه داش

را مجع آرد و مشع هاي بلند برخيت و هر يك را 
  .از اآابر مشعي مي داد تا بر مي افروختند

اگر پرسند آه لگن از آجا پيدا شد؟ بگوي   
لگن را حضرت هارون پيدا آرد و آن چنان بود 
آه چون موسي مشع را ترتيب آرد و به بزرگان 

ر هر خانه د. قوم داد خود به آوه طور رفت
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آه مشعي بود علي حده، شخصي مي بايست آه آن 
را نگاه دارد چه اگر در زمني حمكم مي آردند 
آلوده مي شد و روشنايي نيز به مهه خانه مني 
رسيد؛ و گاه بودي آه حامل مشع در خواب شدي 

. و مشع بيفتادي و رخيت چند از آن سوخته گشيت
اآابر به هارون آه خليفة 
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هارون فرمود آه در .  آردندموسي بود عرض
شبانه بريون آمد و در . اين باب تأملي آنم

نظرش به آمسان . صحرا مي گشت و تفكر مي آرد
با خود انديشيد آه هر ستاره به . افتاد

مثابه مشعي است بر جاي خود ثابت و روشنايي 
پس براي مشع نيز چنني چيزي ترتيب مي . مي دهد

 و مشع در او بايد آرد آه مدور باشد و بلند
پس از ِگل به شكل لگن چيزي ساخت . ثابت باشد

آه مشع در وي نصب مي آردند و بعد از آن در 
  .وي تصرف ها رفت تا بدين پايه رسيد

اگر پرسند آه آداب مشع روشن آردن چند   
اول آن آه بسم اهللا : است؟ بگوي دوازده

سّيم چون . دومي آن آه آيت نور خبواند. بگويد
چهارم بر حضرت . ر آيد سالم گويدبه جملس د

پنجم پيوسته متوجه . صلوات فرستد) ص(رسالت 
ششم در . باشد تا تريه نسوزد و ناگاه منريد

وقت نشاندن مالحظه آند تا دود وي آسي را 
هفتم در وقت نشاندن اين آيت . ضرر نرساند
 له امللك السموات واالرض حييي و :خبواند آه

 هشتم در جملس .يرمييت و هو علي آل شيء قد
هنم لگن را . ننشاند بلكه بريون برد و بنشاند

دهم لگن را بي سفره به جملس . پاآيزه دارد
يازدهم پريان و استادان را ياد . نياورد

دوازدهم روشنايي . آند، در اول يا در آخر
  .از هيچ مستحق واندارد

اگر پرسند آه معين مشع چيست؟ بگوي دل سوزي   
  .افروختگيو مهر و حمبت و 

اگر پرسند آه معين لگن چيست؟ بگوي در حمبت   
  .و افروختگي ثابت قدم بودن

اگر پرسند آه حروف مشع اشارت به چيست؟   
پس . بگوي شني شوق است و ميم حمبت و عني عرفان
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هر آه مشع روشن مي آند بايد آه دل خود را 
به نور شوق افروخته باشد و به آتش حمبت 

بيت عرفان بياراسته، تا پرورش داده و به تر
  .او را رسد آه مشع در نظر بزرگان روشن سازد
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اگر پرسند آه چراغ از آجا پيدا شد؟ بگوي   
) ع(اول آسي آه چراغ بر افروخت آدم صفي 

بود و اين قصه بر اين وجه منقول است آه 
از هبشت به دنيا آمد وقت ) ع(چون آدم صفي 

 به روشنايي روز را شبيه يافت. چاشت بود
اما چون . روشنايي هبشت؛ بدان معين خرسند شد

شب در آمد و لشكر ظلمت عرصه زمني را فرو 
گرفت و خيل غم بر عامل وجود آدمي تاخنت 
آورد، مهه شب اندوهگني بود تا باز روز شد و 

) ع(آدم . گشتعامل از پرتو شعاع آفتاب روشن 
القصه دويست سال آدم عليه . تسلي يافت

مي گريست تا نت مي آشيد و السالم اين حم
آدم . توبة او قبول شد و جربئيل نزد وي آمد

. گفت اي برادر مدتي شد آه مرا نپرسيدي
يعين ما . ما نتنزل اال بأمر ربكجربئيل فرمود 

فرود مني توانيم آمد اال به دستوري پروردگار 
اما تو . اين زمان آه فرمان رسيد آمدم. تو

 آدم گفت در اين مدت چگونه گذرانيدي؟
مهاجرت هبشت و مفارقت حوا تن مرا بگداخت و 

جربئيل گفت زود . ظلمت شب دل مرا ملول ساخت
به حوا رسي و فرداي قيامت نيز هبشت مأواي 

آدم گفت از اين دو بشارت . تو خواهد بود
قصه تاريكي را چه . مرا خوش وقت گردانيدي

مي فرمايي؟ جربئيل گفت روشنايي روز از چراغ 
و : است چنانچه خداي تعايل مي فرمايدآفتاب 

 پس چون شب در آيد به عوض جعل الشمس سراجا
آدم گفت ترتيب . چراغ آفتاب چراغ ديگر بايد

آن چه گونه بايد آرد؟ خاك نفط آميزي به وي 
منود و فرمود تا قدري از آن بردارد و هرگاه 
آه روشنايي خواهد آتش بر افروزد و در وي 

مدتي ) ع(آدم . شن گرددزند تا حوايل او رو
بر اين منوال مي گذرانيد تا وقيت آه به حوا 
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رسيد و حوا نيز از ظلمت شب به آدم شكايت 
آدم عليه السالم گفت عالج آن دارم و . آرد

از آن . چون شب در آمد آن خاك را روشن آرد
جا آه ضعف دماغ زنان باشد حوا متأذي شد و 
 منع فرمود آه ديگر براي من اين آتش

جربئيل آمد . بار ديگر آدم تضرع آرد. ميفروز
و دانه آنجد از هبشت آورد با پنبه دانه و 
بفرمود تا 
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بكشت و آنجد و پنبه حاصل آرد و ) ع(آدم 
روغن آردن و فتيله ساخنت او را تعليم داد 
تا چراغ بر افروخت و اين نعمت از وي براي 

  .فرزندان وي يادگار مباند

چراغ با فتيله چه مي اگر پرسند آه شعله   
. گويد؟ بگوي مي گويد افروخنت در سوخنت است

  .تا خود را نسوزي ديگري را نيفروزي

اگر پرسند آه فتيله با شعله چه مي گويد؟   
بگوي مي گويد من تن خود در باختم و جسم 
خود بگداختم و در سوخنت با حمبوب خود 
بساختم؛ و ميان روغن و فتيله نيز حبث ها 

ين آتاب بر نتابد و بعضي ديگر از هست آه ا
اين سخنان در باب چراغ رسانيدن گفته خواهد 
شد و اآنون آداب چراغ روشن آردن ذآر 

  .خواهيم آرد

اگر پرسند آه آداب چراغ روشن آردن چيست   
. اول بسم اهللا گويد: و چند است؟ بگوي دوازده

. سّيم صلوات فرستد. دومي آيه نور خبواند
پنجم . لس در آورد سالم گويدچهارم چون به جم

در موضعي وضع آند آه مهه حاضران را روشين 
. ششم از آن با خرب باشد و غافل نشود. خبشد

هفتم آنچه از سر چراغ بردارد از جملس بريون 
هنم هيچ آس . هشتم در حضور مردم ننشاند. برد

دهم در وقت . را از روشنايي او منع نكند
يازدهم چراغ . نشاندن آنچه گفته شد خبواند
دوازدهم سفره . پايه را پاآيزه به جملس آورد

اگر پرسند آه فانوس  .چراغ نيفكند واهللا اعلم
را از آه گرفته اند؟ بگوي از حضرت سليمان 
عليه السالم آه چون خواسيت آه شب از جايي به 
جايي رود بر ختت بر آمدي و باد آن ختت را به 

 چراغ و اما. موضعي آه مقصد بودي رسانيدي
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مشع آه روشن آرده بودندي به واسطه حرآت باد 
سليمان به قّوت تفكر فانوس را پيدا . بنشسيت

  .آرد تا مشع از خلل باد امين باشد

اگر پرسند آه معين فانوس چيست؟ بگوي معين   
فانوس آن است آه دل در بدن مشابه مشع است 

پس مهچنان آه فانوس مشع را از باد . در فانوس
  فظت مي آند تا منريد، مشع هوا حما
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دل را نيز از هواي نفس نگاه بايد داشت تا 
به واسطه وساوس او فرو منريد آه مشع مرده را 
به يك دم زنده توان آرد؛ اما ديل آه بعد از 
حيات معرفت به وسوسه نفس مرده شد ديگر بوي 

چنانچه خداي تعايل مي . زندگي بدو نرسد
 آفروا بعد آيف يهدي اهللا قوما: فرمايد
  .اميام

اگر پرسند آه طشت و آب دستان از آجاست؟   
آه پيوسته سفره ) ع(بگوي از حضرت ابراهيم 

او افكنده بودي براي مهمان؛ و سنت ابراهيم 
پس هر گاه . آن بود آه با مهمان طعام خوردي

آه خواستندي آه طعام حاضر آنند ابراهيم 
بفرمودي تا طشت و آب دستان حاضر ) ع(

دندي و گفيت من دست مي شومي تا چون با آر
مهمانان لقمه خورم او را از دست من آراهيت 

مهمانان نيز با وي موافقت آردندي در . نبود
به مهني نوع سنت ) ص(دست شسنت و پيغمرب ما 

  .هناد

اگر پرسند آه جاروب از آجا پيدا شد؟   
آه چون خانه ) ص(بگوي هم از حضرت ابراهيم 

رد خداي تعايل به وي امر آعبه را متام آ
فرمود آه اي ابراهيم تو با امسعيل خانه مرا 

طهرا بييت للطائفني : پاك آنيد چنانچه فرمود
ابراهيم چندان آه به دست خاك و . والعاآفني

ريگ از درون خانه بر مي داشت چنانچه مي 
آمد و از ) ع(جربئيل . بايست صفا مني يافت

ل داد تا هبشت شاخي جاروب آورد و به خلي
خانه را بدان رفت و روبي داد و ختم آن در 
زمني مباند؛ و آداب جاروب زدن پيش از اين 

  .ذآر آرده امي
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اگر پرسند آه جاروب زدن و فّراشي در اين   
امت از آه مانده؟ بگوي از سلمان فارسي آه 
آستانة خانه شاه را فّراشي مي آرد تا اين 

  .بيتالسلمان مّنا اهل ال: خلعت يافت آه
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  فصل هفتم

   آارد و ساطور و آاردمال و تربقبضةدر بيان 

و اين چهار قبضه از آن فرزندان جوان مرد   
  .است

بدان آه از مجله هفده آمر بسته آه در   
مالزمت حضرت شاه واليت بوده اند يكي جوان 
مرد قصاب بوده و او مالزمت شاه زاده حممد 

و سالخان را حنفيه نيز بسيار آرده و قصابان 
در اين امت سند خود به جوان مرد درست مي 
بايد منود؛ و او را در اصل عبداهللا نام است و 
جوان مرد لقب او است و پدر او را عامر 
بصري گفتندي؛ و اگر حكايت او را به متامي 
ذآر مي آنيم از مطلوب باز مي مانيم و 

اول : ببايد دانست آه اصل قصابي سه آار است
سّيم . دومي از پوست بريون آوردن. نسر بريد

اول بيان : پاره ساخنت؛ و فرع او دو آار است
دومي برش آردن و ما شرح هر يك را . آردن

  .بيان آنيم

اگر پرسند آه سر بريدن از آه مانده؟   
و آن چنان بود آه چون ) ع(بگوي از آدم صفي 

توبة آدم قبول شد و فرمان اهلي در رسيد آه 
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ود و حج گزارد و به جاي اين به جانب مكه ر
خانه آه حاال واقع است خانة ديگر بود از 

از هبشت آورده بود و تا ) ع(ياقوت آه جربئيل 
آن خانه بر روي زمني بود و ) ع(روزگار نوح 

بعد از آن به آمسان بردند و آن قصه در 
القصه، آدم عليه السالم . تفاسري مذآور است

 روز عرفه آمد و حوا را در آوه عرفات در
بشناخت و به واسطه آن است آه آن آوه را 
عرفات و آن روز را عرفه نام هنادند آه اين 
دو نام از عرفان مشتق است و عرفان شناخنت 

آمد و مناسك حج به ) ع(پس جربئيل . را گويند
آدم آموخت و آدم به تعليم جربئيل ارآان حج 
به جاي مي آورد تا مناز عيد گزارد و وقت 

گوسفندي از ) ع(جربئيل .  آردن رسيدقربان
. هبشت آورد و گفت اي آدم اين را قربان آن

 پرسيد آه قرباني بر چه وجه باشد؟  )ع(آدم 
گفت بر آن وجه باشد آه سر اين گوسفند را 

جربئيل آارد از هبشت . فرو ماند) ع(آدم . بربي
بياورد و به آدم داد و تعليم فرمود تا سر 

اني خود مهچنان بگذاشت تا گوسفند بربيد و قرب
آتش سفيد پيش گوسفند پديد آمد و آن را 
نيست گردانيد و آن عالمت قبول قربان بود؛ و 
اگر آسي را در خاطر گذرد آه هبشت عبارت است 
از موضعي آه هرچه آن جا گويند يابند خداي 

يعين هر هلم فيها ما يشاؤن : تعايل مي فرمايد
ز براي مشا هست؛ چه آرزوي مشا باشد در هبشت ا

و ديگر آن آه در عامل قدرت اين ها ممكن است 
پس معلوم شد آه اصل . واهللا علي آل شيء قدير

سر بري از آدم است و بعد از آن مهه پيغمربان 
اين آار آرده اند و سر چهارپايان مأآول 
اللحم برديده؛ و اگر چه قرباني ها بوده 
براي آن آه اويل آن است آه صاحب قربان 
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گوسفند يا گاو يا شرت به دست خود قرباني 
  .آند

اگر پرسند آه سالخي از آه مانده؟ بگوي از   
و آن چنان بود آه از زمان ) ع(ادريس پيغمرب 

آدم تا ادريس گوسفندي آه بكشتندي وصله ها 
از وي جدا آردندي و هر وصله را علي حده 

چون نوبت به ادريس رسيد، . پوست باز آردندي
. بود و صنعت دوخنت نيكو دانسيتو آن خياط 

روزي به حضور وي گوسفندي بكشتند و پاره 
. پاره آردند و پوست هر پاره جدا ساختند
. ادريس آن پوست ها مجع آرد و بر هم دوخت

وصله اي شد آه توانسيت 
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القصه . پوشيد و در زير قدم توانسيت افكند
اين پوست يك : در آن باب تأمل آرد و گفت

يد آه از گوسفند جدا آنند تا باره مي شا
به اهلام اهلي هنر . احتياج به دوخنت نباشد

سالخي بر او ظاهر شد و پوست از گوسفند 
  .بكشيد

اگر پرسند آه پاره ساخنت از آه مانده؟   
آه چون گوسفندي بكشيت ) ع(بگوي از آدم صفي 

آن را پاره پاره آردي و بر فرزندان قسمت 
به دستوري آه اما پاره پاره آردن . آردي

آيف ما اتفق به هرنوع آه  بيان شد مني منود،
  .واقع شدي قسمت آردي

اگر پرسند آه بيان آردن از آه مانده؟   
آه چون مهمان به ) ع(بگوي از ابراهيم خليل 

حضرت خليل به جهت وي . منزل وي رسيدي
گوسفند يا گاو بكشيت و آن را بيان آردي و 

 بودي و هر بيان آه بزرگ تر و لطيف تر
لذيذتر، نزد مهمان آوردي و باقي بر خادمان 

  .قسمت آردي

اگر پرسند آه پوست آندن و شرحه آشيدن از   
و آن ) ع(آه مانده؟ بگوي از موسي آليم 

چنان است آه خداي تعايل در تورية حكم 
فرموده آه از گوسفند و گاو چند چيز بر بين 
اسرائيل حرام است از شحوم و عروق چنانچه 

و علي الذين : قرآن از آن حكم خرب مي دهددر 
هادوا حرمنا آل ذي ظفر و من البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهما اال ما محلت ظهورمها او 

 پس حضرت موسي احلوايا او مااختلط بعظم
خواست آه به بين اسرائيل بنمايد آه آنچه بر 
ايشان حرام است چيست؟ گوشت را برش مي آرد 

  .رمات را بريون مي آوردشرحه مي آشيدو حم



 
   فتوت نامه     

  

552

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

اگر پرسند آه اين آارها آه بيان آردي در   
اين امت از آه مانده؟ بگوي سر بريدن از 
حضرت مصطفي و مرتضي مانده آه قرباني ها را 
به دست مبارك خود سر بريدندي؛ و در روايت 

) ع(آمده است آه در حملي آه امرياملؤمنني علي 
د و حج از ميان قبيلة مهدان به مكه آم

فرمود تا ) ص(حضرت رسول  الوداع دريافت،
شرتان و گوسفنداني را آه آورده بود حاضر 
گردانيد و خود به قربان گاه تشريف داد و 
شصت و سه شرت به دست مبارك خود حنر آرد و سي 
و هفت شرت به امري داد تا قرباني را به امتام 
رسانيد و بعد از آن در غدير خم چون صورت 

يعت آه شرح داده شد وجود گرفت حضرت شّد و ب
امري عليه السالم گوسفندان را آشت و جوان 
مرد را فرمود تا سالخي آرد و خود نيز بدان 

گوسفند پاره مي ) ع(مشغول شدند و حضرت امري 
آرد و بيان مي فرمود و چون طعام پخته و 
خورده شد، آن آار را به جوان مرد حواله 

وي ارزاني داشت و آرد و تنوره و تكبري به 
در روايت آمده است آه امرياملؤمنني در آن 
دعوت چهل گوسفند قربان آرد و برش فرمود آه 
مطلقا دست و جامه مبارآش آلوده نشد و از 

  .صاحب واليت اين غريب نيست

اگر پرسند آه آارد از آه مانده؟ بگوي از   
چنانچه گفته شد آه به جهت ) ع(اخي جربئيل 
از هبشت آورد؛ و بعد از آن ) ع(قرباني آدم 

  .آدم به مهان صورت آاردها ساخت

اگر پرسند آه قناره از آه مانده؟ بگوي   
و آن چنان بود آه در وقيت آه ) ع(از نوح جني 

از آشيت بريون آمد قدري گوشت آه با خود در 
آشيت داشتند به واسطه هواي دريا متعفن شده 



 
   فتوت نامه     

  

553

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

ي بر آند نوح عليه السالم از آشيت ختته ا. بود
. با ميخ هاي آهنني و آن را برگردانيد

دنباله هاي آن ميخ ها مشابه خار قناره 
گوشت ها را بر آن جا آوخيت تا عفونت . بود

بعد از آن جوان مرد . از وي مندفع شود
بود از ) ع(جربئيل آه از متابعان حضرت نوح 

آن جا شكل قناره استخراج آرد و در ميان 
  .مردم فاش گشت

پرسندآه ساطور از آه مانده؟ بگوي از اگر   
آه چون جربئيل و ميكائيل ) ع(ابراهيم خليل 

و اسرافيل براي خراب آردن شهرهاي قوم لوط 
فرود آمدند و به خانه ابراهيم خليل رسيدند 
و او تصور آرد آه ايشان ميهمان اند چنانچه 

  هل اتيك حديث ضيف : خداي تعايل مي فرمايد
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حضرت خليل الرمحان براي  ابراهيم املكرمني
 آما قال اهللا تعايل. ايشان گوساله بريان آرد

 و چون ابراهيم فما لبث ان جآء بعجل حنيذ
عليه السالم از ايشان زيادت شعفي به طعام 
درنيافت، خجالت بر وي طاري شد و به جاي 
آارد خنجر برداشت و گوشت ها را پاره پاره 

فرمود؛ آرد و آن خنجر را ساطوروار آار مي 
تا بعد از آن معلوم آرد آه ايشان فرشتگان 
اند و او را بشارت دادند به اسحاق؛ و 
ابراهيم بدان بشارت خوش وقت شد و آار 
فرمودن آن خنجر را شگون گرفت و بدان شكل 

  .ساطور ساخت و آار فرمود

اگر پرسند آه پيش آويز از آه مانده؟   
آن بگوي از جوان مرد عبداهللا عامر بصري؛ و 

چنان بود آه روزي مرتضي علي با يكي از 
مشرآان جنگ مي آرد و آن مشرك عمود آهنني 

امري . حواله فرق امري عليه السالم آرد. داشت
دست مبارك فراز آرد و آن عمود از دست ) ع(

وي بريون آرد و درگردن وي افكند و تاب داد 
. و آن مشرك چون اين حال بديد مسلمان شد

سر . د از گردن وي برداشتآن عمو) ع(امري 
آن را به ) ع(امري . عمود چون قالبي آج ماند

اين تو : جوان مرد داد آه حاضر بود و گفت
جوان مرد آن را قبول آرد و . را به آار آيد

قالب باژگونه ساخت و در پاي آن عمود انداخت 
و آن يك قالب آه دست امري بدان رسيده بود در 

آوخيت و در اين باال جاي داد و گوشت بدان 
  .زمان به جاي قناره به آار مي آيد

اگر پرسند آه آاردمال از آه مانده؟ بگوي   
هم از جوان مرد؛ و آن چنان بود آه چون امري 

حلقة در خيرب گرفت و در را برآند و ) ع(
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مانده بود، ) ع(بيفكند، حلقه در دست امري 
سلمان آن را برداشت . به جانب سلمان افكند

 مدينه آمدند آن را وصله وصله آرد و چون به
از مجله . و هريك از ياران را وصله اي بداد

آنچه به جوان مرد داده بود، آن را به 
آاردمال ساخت و سلمان بر ) ع(اشارت امري 

  .ميان بست چپ و راست

اگر پرسند آه ترب از آه مانده؟ بـگوي از   
، در وقتـي آه بتـان را )ع(ابراهيـم پيغمرب 

ست و پاره پاره مي ساخت؛ چنانچه خداي مي شك
؛ و فجعلهم جذاذا اال آبريا هلم: تعايل فرمايد

در اين امت نيز ابومسلم صاحب الدعوة آار 
مي فرمود؛ و چون بيان وصله هاي جوان مرد 

  :آرده شد، از حقيقت هر وصله مشه اي بگوييم

اگر پرسند آه قبضة آارد آه را رسد به   
را آه سر نفس بدآيش به دست گرفنت؟ بگوي آسي 
  .تيغ رياضت بريده باشد

اگر پرسند آه سر آارد چيست؟ بگوي بسم اهللا   
  .گفنت

اگر پرسند آه پاي آارد چيست؟ بگوي دست   
  .قصاب و سالخ آه او را روان مي سازد

اگر پرسند آه قبلة آارد آدام است؟ بگوي   
  .آن سوي آارد آه به جانب قبله مي باشد

م آارد آدام است؟ بگوي آن اگر پرسند آه د  
  .طريف است آه بر باال بود

اگر پرسند آه پشت آارد آدام است؟ بگوي   
  .آن طريف است آه در زير باشد

اگر پرسند آه ادب اين قبضه گرفنت چند   
اول آن آه با طهارت باشد و : است؟ بگوي هفت
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دومي آن آه به . به پاآي دست به وي رساند
سّيم نادانسته . دناحق و ناروا آار نفرماي

چهارم آن آه در وقت آار فرمودن . نراند
پنجم آن آه او را پاآيزه . خداي را ياد آند

ششم آن آه از آندي و رخنه شدن . نگاه دارد
هفتم آن آه اگر او را خللي . حمافظت منايد

  . پديد آيد زود تدارك آن آند

اگر پرسند آه حروف آارد اشارت به چيست؟   
صاحب اين قبضه بايد آه . ستبگوي آاف آرم ا

. الف احسان است. با آرم و جوان مرد باشد
صاحب اين قبضه بايد آه نيكوآار باشد و از 

بايد آه هر . روشين است» ر« . آزار دور بود
دال دل . آه اين قبضه به دست گريد روشن باشد

بايد آه خداوند اين قبضه در . داري است
نت اين قبضه مقام ختلق و دل جويي باشد تا گرف

  .بر وي حالل بود
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اگر پرسند آه قبضة ساطور آه تواند گرفنت؟   
بگوي آن آس آه هواي نفس را پراآنده آرده 
باشد و از تعلقات نفساني و شيطاني منقطع 
گشته و مهان نكته ها آه در آارد گفتيم در 
ساطور نيز مهان است؛ و آداب اين قبضه گرفنت 

  .استمهان آداب قبضه آارد گرفنت 

اگر پرسند آه حروف ساطور اشارت به چيست؟   
بگوي ساطور پنج حرف است و هريك اشارت به 

يعين بايد . سني عالمت سالمت نفس است. صفيت است
آه سليم النفس باشد؛ و الفت با پريان گريد؛ 
و در طريقت آامل باشد؛ و نگاه داشت حال 

Pخود آند؛ و رياضت آش باشد

١
P.  

 قناره چيست؟ بگوي دل اگر پرسند آه معين  
خود در بازار شوق جلوه دادن و به آار 
رياضت شرحه آشيدن تا به نور معرفت منشرح 

افمن شرح اهللا صدره لالسالم فهو علي نور . گردد
  .من ربه

اگر پرسند آه حروف قناره چه معين دارد؟   
بگوي قاف از قناعت است؛ و نون از نياز 

از راستـي » ر« است؛ الف از احتيــاط است؛ 
از مهت است؛ يعين صاحب قناره » هـ « است؛ و 

بايد آه قناعت آند و نيازمند باشد و در 
آار خود احتياط به جاي آرد و راسيت ورزد و 
بي مهيت نكند تا قناره هنادن او را مسلم 

  .باشد

اگر پرسند آه قبضة ترب از آن آيست؟ بگوي   
از آن آسي است آه بت نفس را به ترب تّربا 

  .ابراهيم وار شكسته باشد

اگر پرسند آه حقيقت ترب چيست؟ بگوي   
  .شكستگي صورت و درسيت معين
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  فقط خنستني حرف ساطور در اين نسخه ياد شده است-١
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اگر پرسند آه حروف ترب چه معين دارد؟ بگوي   
 «از بردباري و » ب « از تّربا است و » ت « 
هر آه اين قبضه به دست گريد . از رياضت» ر

بايد آه از غري خدا تّربا آند و در راه دين 
  .بردبار بود و نفس را رياضت فرمايد

اگر پرسند آه معين پيش آويز چيست؟ بگوي   
معين آن است آه دل خود را به قالب حمبت 

  .وابسته امي

اگر پرسند آه ادب باال و زير چيست؟ بگوي   
ال اشارت به مرتبه وحدت است آه يك قالب با

قيام موجودات به اوست و دو قالب زير اشارت 
به نبوت و واليت آه وابستگي مهه بديشان است 
و زجنري آه در ميان ايشان است اشارت به 

  .سلسله فيض است آه از حق تعايل مي رسد

اگر پرسند آه قبضة آاردمال حق آيست؟   
براي . بگوي حق آسي است آه جوان مرد باشد

آن آه اين وصله را سر جوان مردان عامل به 
جوان مردي بصري حواله آرده؛ پس هر آه جوان 
مردي نداشته باشد دست به حق جوان مردان 

  .نتواند آرد

اگر پرسند آه الف آاردمال چيست؟ بگوي   
راسيت و درسيت؛ آه هرآه آاردمال آويزد بايد 

  .آه راست و درست باشد

لقه آه در الف آارد اگر پرسند آه سه ح  
مال باشد اشارت به چه چيز است؟ بگوي به 
انوار شريعت و آثار طريقت و اسرار حقيقت؛ 
يعين هر آه اين قبضه دارد بايد آه از اين 

  .سه مرتبه با خرب باشد

اگر پرسند آه حقيقت قصابي چيست؟ بگوي   
  .جوان مردي
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اگر پرسند آه آندة قصابان اشارت به   
رت بدان است آه اگر از دست چيست؟ بگوي اشا

قضا هزار تيغ جفا بر عاشق صادق آيد بايد 
  .آه از جا نرود و روي از قضاي حق نگرداند
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اگر پرسند آه حقيقت سالخي چيست؟ بگوي از   
  .پوست خودبيين بريون آمدن

اگر پرسند آه آداب قصابان چند است؟ بگوي   
چهار؛ و آن را از چهار حرف نام قصاب گرفته 

بايد آه هرچه .  قاف اشارت به قبول است:اند
به وي رسد از خري و شّر، آن را به دل خوش 
قبول آند تا مقبول قلوب قابالن گردد؛ و صاد 

بايد آه درخريدن و . اشارت به صدق است
فروخنت و گفنت و شنيدن راسيت ورزد و راه آج 

يعين در . الف اشارت به انصاف است. نرود
نگاه دارد؛ تا حصه قسمت آردن گوشت انصاف 

هر وصله از استخوان و چربي آن مقدار بدهد 
اشارت به بّر و » ب « آه اليق او باشد؛ و 

بايد آه هرچه آار آند در . نيكوآاري است
  .آار آند تا از فرزندان جوان مرد باشد

اگر پرسند آه پيش گري و تنوره آدام است؟   
به . بگوي درويشان در اين جا سخن دارند

پيش گري از آن قصابان است؛ و در اتفاق 
تنوره اختالف است آه از آن ايشان هست يا 

اما تنوره به اتفاق از آن سالخان است و . نه
اين فقري مي گويد آه جوان مرد در مالزمت  

پس هر قصابي آه تنوره . شاه تنوره بسته بود
  .به شرط بندد او را مي رسد

؟ اگر پرسند آه آداب تنوره بسنت چند است  
اول دامن از دنيا و تعلقات آن : بگوي پنج
دومي آن آه پاي از دايره بريون . در چيند

. . . چهارم . سّيم آن آه سرت پوش باشد. ننهد
پنجم آن آه فقريان و دردمندان را در زير .

  .دامن شفقت جاي دهد

اگر پرسند آه پيش گري به چند شرط است؟   
ار اول آن آه دامن از آز: بگوي به سه شرط
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دومي آن آه دست در هرچه . خلق خدا درچيند
سّيم دامن مساحمت بر جرامي و . آند پاك آند

  .عيوب مردمان پوشد

اگر پرسند آه ارآان و آداب سالخي چند   
است؟ بگوي بيست؛ و شش از آن فرض است و دو 

اما . سنت و دو شرط و سه مستحب و هفت ادب
ت آن شش امر آه فرض است، اول آن آه صاحب مل

دومي آن آه در وقت ذبح نام . توحيد باشد
سّيم بايد آه هرچه آشد مأآول . خداي برد

يعين جانوري آه گوشت او حرام . اللحم باشد
چهارم بايد آه متام حلق بربد . است ذبح نكند

حلقوم و : بر وجهي آه چهار چيز بريده شود
پنجم به چيزي ذبح آند آه . مري و دو شاه رگ
ن و قطع شاه رگ باشد؛ چون موجب روان شدن خو

ششم آن . حديد و حجر حمدد مياني و مانند آن
آه عامل باشد به احكام و ارآان و اسالم و 
اميان، آه اگر چنني نباشد ذبيحه او را نشايد 

  .خوردن

دو آه سنت است اول آه تكبري با بسم اهللا مجع   
دومي .بسم اهللا واهللا اآرب: آند بر اين وجه آه

  .هارت باشدبايد آه با ط

و آن دو آه شرط است يكي آن آه پيشاني   
دومي آن آه در . مذبوح را به سوي قبله آند

  . . .وقت ذبح آارد

  . . .و آن سه آه مستحب است   

دومي آارد را پيش از خوابانيدن مذبوح آه 
سّيم آن آه ذبح در زير . ذبح آند تيز آند

  .عقده آند نه بر باالي آن

اول آن آه دست و : و آن شش آه ادب است  
پاي و جامه را پاآيزه دارد و مكدر حال 



 
   فتوت نامه     

  

563

 info@zurkhaneh.com  www.zurkhaneh.com  
 International Zurkhaneh sports Federation (IZSF) ايفدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه 

 

دومي آن آه پيش از آن  آه مذبوح سرد . نباشد
سّيم . شود سلخ آند و بعد از آن مكروه است

آن آه در وقت تسميه نام هيچ آس نربد و سخن 
نگويد مگر صلوات آه بعضي علما جايز داشته 

 چهارم آن آه از قفا ذبح نكند آه آن. اند
پنجم آن آه عضوي . را از مكروهات مشرده اند

از اعضاي مذبوح به ناخن تيز و دندان جدا 
ششم آن آه آنچه خوردني نباشد از . نكند

  .مذبوح، آن را از وي جدا آند

اگر پرسند آه آنچه خوردني نيست از   
  اول : مذبوح، به حكم شرع چند است؟ بگوي هفت
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ذآر، پنجم حلقوم، دومي غدد، سّيم دبر، چهارم 
  .خصيه، ششم زهره، هفتم مثانه

  .اگر پرسند آه سر سالخي چيست؟ بگوي تصفيه  

اگر پرسند آه غسل سالخي چيست؟ بگوي   
  .تسليم

اگر پرسند آه دست مايه سالخي چيست؟ بگوي   
  .توآل و تفويض

اگر پرسند آه طهارت سالخي چيست؟ بگوي   
ظاهر و باطن خود را از صغريه و آبريه پاك 

  .داشنت

اگر پرسند آه آفارت سالخي چيست؟ بگوي   
 سبحان اهللا رب املالئكة  :پيوسته اين ذآر خبواند

  .والّروح

 . . . اگر پرسند   
فكلوا ّمما ذآر اسم اهللا عليه ان :    آيت آه

 . . . .آنتم بآياته مؤمنني 
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