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استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی(ره) ،قزوین ،ایران

چکیده
جوانمردی یك خصلت ارزشمند و آیينی کهن با آداب و اصول اخالقی خاص خود و ميراث
گرانقدر ایرانی و اسالمی است .براساس منابع موجود ظاهراً سرچشمههای آن را در مشرقزمين و
بخصوص در ادیان و آیينهای ایران باستان باید جست .درباره جوانمردی و فتوّت نگارندگان در
فتوّتنامهها و کتب عرفانی نظرهای گوناگون دارند .گروهی خاستگاه جوانمردی و فتوّت را ایران،
بهویژه ایران پيش از اسالم میدانند و دستهای دیگر در پی سرچشمهای اسالمی برای این جریان
هستند .در این پژوهش خاستگاه و ریشههای جوانمردی و فتوّت ،عياری و پهلوانی در ادیان و
آیين های ایران باستان و نيز آداب و اصول جوانمردی در قبل و بعد از اسالم ،نقاط اشتراک و وجوه
اختالف آنها بر اساس منابع موجود بهویژه دو منبع مهم سمك عيار و فتوّتنامه سلطانی بررسی
شده است؛ همچنين سعی شده تا صفات و فضيلتهای اخالقی ،ارزشها و سنن ملی ،دینی،
اجتماعی و اسالمی این جریان بيان گردد.

کلیدواژهها
جوانمردی ،عياری ،پهلوانی ،مهر و ميترائيسم ،فتوّت قبل و بعد از اسالم.
 .7تاریخ دریافت7931/3/74 :

تاریخ پذیرش7931/77/93 :

 .2پست الکترونيك (مسؤول مکاتبات)alizarini_53@yahoo.com :
 .9پست الکترونيكmsh.saffari@yahoo.com :
 .4پست الکترونيكreza.samizade@yahoo.com :
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مقدمه
جوانمردی تعریف و آداب و روشهای خاصی دارد که با رعایت کردن آنها فرد را میتوان
در سلك جوانمردان دانست .فتوّت و جوانمردی ميراثی است گرانقدر که از فرهنگ ایرانی
و اسالمی برجای مانده است .همه کتب اخالقی تصریح دارند که صفت «جوانمردی» صفتی
است که باید تمام مردم بدان متصف شوند و هر کس را الزم است که آداب جوانمردی
فراگيرد .فتوّت یا جوانمردی به عنوان یك خصلت ارزشمند انسانی و الهی و یك عنصر
مطلوب و مؤثر دینی ،اجتماعی و فرهنگی است که شرع ،عقل و عرف آن را تأیيد میکند.
اهل آن در تالش بودند ضمن آراستهشدن به فضایل و کمال و دوری از بدیها برای
دستيابی به معرفت و کمال و سعادت در سختترین شرایط و لحظات با بذل جان و مال
خویش به نيازمندان و مظلومان کمك کرده و برای آزادی و رفاه و امنيت و آرامش
همنوعان خود فداکاری نمایند.
فتوّت در لغت عرب صفتی است که از کلمهی «فتی» مشتق شده است که معنی جوان
و گاهی خدمتکار یا همراه میدهد .در زبان فارسی به ترتيب «جوانمرد» و «جوانمردی»
معادل «فتی» و «فتوّت» است .جوانمرد را در فرهنگ لغات به معنی مرد جوان ،کریم ،سخی،
بخشنده ،جواد ،با مروت ،صاحب فتوّت ،فتی ،راد ،حليم و دست و دل باز معنی کردهاند
(دهخدا) .جوانمرد در اصطالح به انسانی گفته میشود که به اخالق نيکو و روش پسندیده
آراسته گردد .مردی به معنای مردانگی و دليری میآید و در معنایی دیگر معادل با
بخشندگی و جوانمردی و بلند همتی در نظر گرفته میشود و در ميدان جنگ است که
مردی آشکار میشود .البته از سوی دیگر برای فتوّت نيز ،مانند تصوّف ،تعریفی جامع و
مانع نمیتوان یافت و همانگونه که صوفيان هر یك تصوّف را به نوعی تعریف کردهاند ،در
مورد فتوّت نيز حال بدین منوال است و صوفيان و جوانمردان و نویسندگان فتوّتنامهها در
تعریف آن اختالف دارند و هریك آن را به نوعی تعبير و تفسير کردهاند.

7

خاستگاه و ریشههای جوانمردی و عیاری
در ارتباط با خاستگاه و مبدأ جوانمردی و فتوّت نظریههای گوناگونی وجود دارد .دکتر ناتل
 .7محجوب ،محمدجعفر« ،مقدمه» ،فتوت نامه سلطانی ،بنياد فرهنگ ایران ،تهران7913 ،ش ،ص.77
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خانلری معتقد است که عياری یکی از سازمانهای مهم اجتماعی ایران بوده است و اکثر
نگارندگان ریشه و سرچشمه آن را در تاریخ ایران پيش از اسالم میدانند و عياری و
جوانمردی مترادف همدیگر به کار میرفتهاند 7.ملكالشعرای بهار سرآغاز جوانمردی را در
ایران و به طور خاص از طبقه «اسواران» موسوم به «ارتشتاران» عصر قدیم و دوره
هخامنشی میداند که شخص شاهنشاه بر آنها ریاست داشت .این اسواران باید چند ویژگی
میداشتند از جمله اینکه :خانوادهدار باشد (سلسله نسب آنان به عصر قدیم و دوره پهلوانی
میرسيد) ؛ نامش در دیوان دولتی ثبت باشد؛ شجاع و راستگو و راستقد و صاحب هنر
و اسببار و سلحشور باشد و از همه مهمتر جوانمرد باشد 2.براساس روایات متعدد ،در
دوره اشکانيان آیين پهلوانی و جوانمردی به خصوص در ميان عياران که طبقهای خاص در
جامعهی ایرانی بودند گسترش یافت و «سمك عيار» را نمادی از آن دوره میدانند.
نشانههایی از ارتباط عياری با اعتقادات ایرانيان باستان را در قصۀ سمك عيار نيز میتوان
دید نظير سوگند به نور و نار و مهر ،و سوگند به زند و پازند 9.از همين روی ،رواج آیين
پهلوانی و دالوری و جوانمردی را به اقوام پارتی نسبت میدهند .دوره پارتی همان دوره
پهلوانی است و مردان آن دوره ،شاهان اشکانی یا پارتی هستند.

4

از آنجا که پهلوانان اساطيری ایران باستان نمایانگر اندیشه و فرهنگ مردمان این
سرزمين در دنيای کهن هستند؛ بنابراین به اعتقاد مهرداد بهار سراغ خاستگاه فتوّت را باید
در سابقه پهلوانی تاریخ ایران و افسانههای مربوط به جوانمردان و عياران گرفت و نه منابع
عهد عتيق و اسطورههای رومی و یونانی .وی همچنين میافزاید که :اگر آیين عياری-
پهلوانی از سویی به آیين جوانمردان دوران اشکانی و از سوی دیگر با آیين مهر پيوند داشته
باشد ،باید معتقد شد که ميان آیين مهر و جوانمردی پيوندی تاریخی و فکری وجود دارد .و
جالب توجه است که گسترش جهانی آیين مهر نيز به دوره اشکانيان میرسد و از ایران به
روم میرود 1.دليل دیگری که برای انتساب سرآغاز فتوّت به ایرانيان آوردهاند آن است که
 .7ناتل خانلری ،پرویز« ،آیين عياری» ،مجله سخن ،دوره  ،71ش 77و 7941 ،72ش.
 .2بهار ،ملك الشعرا« ،جوانمردی» ،روزنامه مهر ایران ،دوره یکم ،ش7923 ،22ش.
 .9ناتل خانلری ،پرویز ،شهر سمك ،تهران ،انتشارات آگاه7944 ،ش ،صص.39-32
 .4پيرنيا ،حسن (مشيرالدوله) ،تاریخ ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران ،تهران ،افراسياب7911 ،ش ،ص.7334
 .1کربن ،هانری ،آیين جوانمردی ،ترجمه احسان نراقی ،تهران ،سخن7949 ،ش ،صص.734-732
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ایشان در مرام و مسلك خویش خاصه جهت تشرف به آیين فتوّت ،شلوار مخصوصی
تحت عنوان سروال میپوشند که این نوع لباس خاص ایرانيان و سلحشوران و جنگجویان
آسيایی و خاصه ایرانيان بوده است و این نوع پوشش در ميان اعراب رواج نداشته است.

7

سعيد نفيسی نيز سرآغاز این جریان را از جوانب تاریخ اجتماعی ایران پيش از اسالم
میداند به اعتقاد او دالیلی هست که بنياد این آیين و مسلك اجتماعی در ایران پيش از
اسالم گذاشته شده است زیرا که بسياری از افکار مانویان در آن راه یافته است .در اواسط
قرن دوم هجری که ایرانيان در گوشه و کنار و مخصوصاً در مشرق ایران و بيشتر در
سيستان و خراسان در برابر بيدادگریها و تعصب نژادی امویان و دست نشاندگان در ایران
برخاستند راهنمای این جنبش ملی بيشتر جوانمردان بودند؛ بزرگترین راهنمای این دسته
ابومسلم خراسانی(قرن دوم) بود که به دست خليفه عباسی کشته شد 2.در ایران جوانمردی
همواره از مفاخر و خصایص ویژه بوده است و ریشههای فرهنگی ـ اجتماعی دیرینه دارد.
قراین و شواهد بيانگر آن است که میتوان اساس و شالودهی جوانمردی را در باورها و
آیينها و فرهنگ و اجتماع مردمان ایران جستوجو کرد .اگر روزنهای به تاریخ گستردۀ
خود در ایران باستان بگشایيم ،درخواهيم یافت که جنبشهایی چون جنبش مانی و مزدک
در برابر خداوندگاران زر و زور و فشارهای سنگينی که جسم و روان و زندگی مردمان را
در هم میشکست وجود داشته است و قبل از آن نيز آداب و رسومی چون پهلوانی و
ورزشهای باستانی با جوانمردی در هم آميخته و در آیينهای زروانيسم و ميترائيسم و
زرتشتی تجلی یافته است 9.در تاریخ اساطيری نيز ظهور شخصيتهایی چون سياوش و
آرش و ایرج و کيخسرو و گرشاسب و رستم و  ...مؤید آن است که تار و پود ایرانيان
بهویژه پهلوانان با جوانمردی تنيده شده است .همچنين در اوستا جوانمرد کسی است که
نيكاندیش و نيكگفتار و نيكکردار و نيكدین باشد 4.در وندیداد که در حقيقت مجموعۀ

 .7ناتل خانلری ،پرویز« ،آیين عياری» ،مجله سخن ،دوره  ،73ش 7941 ،4-7ش.
 .2نفيسی ،سعيد ،مجله فرهنگ ایران زمين ،دوره  ،73ش 7947 ،4-7ش.
 .9والیتی ،علی اکبر و همکاران ،دانشنامه جوانمردی ،تهران ،اميرکبير ،ج7939 ،7ش ،ص.794
 .4دارمستتر ،جيمس ،مجموعه قوانين زرتشت یا وندیداد اوستا ،ترجمه موسی جوان ،تهران ،دنيای کتاب،
7912ش ،ص.77
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قوانين زردشت است ،اهورامزدا عهد و پيمان را برابر شش قسم معرفی مینماید و جالبتر
آن که شکستن هر کدام از این عهد و پيمانها مجازات معنوی و مادی خاص خود را دارد.
اهميت عهد و پيمان در ایران چنان است که ایرانيان سرزمين خود را سرزمين عهد و پيمان
به شمار میآورند 7.فرانتس تيشنر معتقد است که :فتوّت اسالمی برگرفته از تکامل فکری و
تکامل اجتماعی است .برعکس جنبه تکامل فکری فتوّت ،تکامل اجتماعيش از اعراب قدیم
ناشی نمیشود .بلکه آغازگر آن گروه و دستههای مخصوصی است که در تمدن ممالك
مشرق زمين مخصوصاً ایران وجود داشته است مانند دستههای مجاهدان و دستههای
جنگجو.

2

از سوی دیگر برخی از منابع و محققان در پی ریشهای دینی ،قرآنی و بهطور کلی
اسالمی برای فتوّت هستند .محمد ریاض در فتوّت نامه خود معتقد است که :آغاز فتوّت
توأم با آغاز انسانيت بلکه از آن هم فراتر است .خدای تعالی پيش از خلق آدم و حوا،
فردوس اعلی و نعمتهای گوناگون برای اوالد آنان آفرید بدون هيچ درخواست و
استحقاق سائالن؛ خدای تعالی با کرمپيشگی خود نمونههای جوانمردی را به انسانها نشان
میدهد تا ما هم به مقتضای «تخلقوا باخالق اهلل» آنها را سرمشق قرار دهيم؛ همه حضرات
انبياء از آدم تا محمد(ص) فتی و جوانمردی بودند ولی به فحوای آیه مبارکه «تلك الرسل
فضلنا بعضهم علی بعض» (بقره )211 :بعضی از انبياء در فتی بودن هم از دیگران برترند.

9

خواجه عبدالرزاق کاشی مبدأ و مظهر فتوّت را حضرت ابراهيم(ع) و قطب فتوّت را
علی(ع) و خاتم فتوّت را حضرت مهدی(عج) میداند 4.در روایات براساس لفظ فتی در
آیات قرآن جوانمردان را پنج تن معرفی کردهاند :برای اولين بار در مورد حضرت
ابراهيم(ع)« :قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى یَذْکُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ» (انبياء )43 ،و بار دوم به نام حضرت
یوسف(ع)« :تُراوِدُ فَتيها عَنْ نَفْسِهِ» (یوسف )93 ،و بار سوم در مورد حضرت یوشع ابن
 .7هينلز ،جان راسل ،شناخت اساطير ایران ،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،تهران ،چشمه7911 ،ش،
ص.727
 .2کربن ،هانری ،ص.791
 .9ریاض ،محمد ،فتوتنامه ،به اهتمام عبدالکریم جربزهدار ،تهران ،اساطير7912 ،ش ،صص.27 -23
 .4کاشانی ،عبدالرزاق ،تحفه االخوان فی خصائص الفتيان ،مقدمه و تصحيح سيد محمد دامادی ،تهران ،علمی
و فرهنگی7943 ،ش ،صص.223 -221
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نون« :وَ إِذْ قالَ مُوسى لِفَتاه» (کهف )43 ،و بار چهارم به اصحاب کهف« :إِذْ أَوَى الْفِتْيَۀُ إِلَى
الْکَهْفِ» (کهف )73 ،اطالق گردیده و پنجم بنابر اقوال معروف حضرت علی(ع) است که
پيامبر(ص) در حق وی فرمود« :افتيکم علِیٌ» .همچنين برخی از محققان عرب معتقدند که
این آیين از شيوه زندگی اعراب جاهلی سرچشمه گرفته است ،مصطفی کامل الشيبی آورده
است « :آیين جوانمردی در قرن اول هجری در شهر کوفه پدید آمده و از آنجا به بغداد
سرایت کرده است؛ بنابراین ایشان بر این باورند که این آیين ابتدا در سرزمينهای اعراب به
وجود آمده و بعد به مناطق اطراف از جمله ایران راه پيدا کرده است .دليل این ادعای ایشان
این است که اعراب جاهلی به اقتضای زندگی در بيابان به یك سلسله اصول اخالقی از
جمله شجاعت و مهماننوازی و کرم پایبند بودهاند که این اصول را فتوّت میگفتهاند».

7

هانری کربن در مقدمه کتاب آیين جوانمردی ،اسالم را به دو حلقه نبوت و والیت تقسيم
میکند؛ همچنين میافزاید که دایره والیت پس از دایره نبوت میآید و فتوّت جامع هر دوی
اینها است که پایهگذارش حضرت ابراهيم خليل ،قطب آن امام علی(ع) و خاتم آن
حضرت حجت(عج) است.

2

عیاری و پهلوانی در ایران
در گذشته همه پهلوانان و سپاهيان (چه پياده و چه سواره) عيارانی بودند که بعدها نام
جوانمرد بر آنها اطالق گردید 9.کهنترین گروه جوانمردان که تا کنون در تاریخ ایران
شناخته شدهاند ،عيّارانند .آنان در کوه و بيابانها راهداری میکردند و از توانمندان و
سرمایهداران میگرفتند و به درماندگان و فقيران میبخشيدند 4.برداشت معنایی منفی از عيار
به نام «دزد»« ،طرار» و «رهزن» میتواند از همين امر باشد و شاید در توجيه آن بتوان گفت:

 .7الدسوقی ،کامل عمر ،الفتوه عند العرب او احادیث افروسيه و مثل العليا ،قاهره ،مکتبه نهضه المصر7313 ،م،
ص.27
 .2کربن ،هانری ،ص.1
 .9همان ،ص.4
 .4دهستانی ،حسين بن احمد ،فرج بعد از شدت ،با مقابله و تصحيح اسماعيل حاکمی ،تهران ،بنياد فرهنگ
ایران ،ج 7943 ،2ش ،صص.114-117
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«چنين نسبتهایی از سوی مخالفان و دشمنان نهاد اجتماعی عياران بدانها داده میشده
است» 7شواهد امر بر این داللت میکند که آیين عيّاری ،پيش از اسالم نيز در ایران رواج
داشته است .از جمله در زندوندیداد گروهی از مخالفان نظام ،معرفی شدهاند که دزدیدن از
توانگران و بخشيدن به درویشان را کرفه (کار نيك و ثواب) میدانستهاند 2.در این ميان
شفيعی کدکنی عيار را در معنای منفیاش به کار برده و معتقد است هيچ سنخيت و ارتباطی
ميان اصطالح عياری و فتوّت وجود ندارد و بر همين اساس باور دارد که مفهوم اصطالحی
جوانمردی ،اصالتی اسالمی و عربی داشته 9.برخالف نظر شفيعی کدکنی ،بهار معتقد است
که عيّار به صورت ایار و به معنی یار با اصل یاریگری آنان تطابق دارد چونکه عيّاران ملزم
بودند که یار و مددکار یکدیگر باشند .این اصل شبيه به اصل یاریگری و پای بندی به مهر
و دوستی در «آیين مهر» یا ميترائيسم است .این آیين نيز مانند عيّاری آیين سپاهيان و
جنگاوران و یکی از مقامات آن مقام سرباز بوده است .به احتمال زیاد قدمت آیين عيّاری
به عهد اشکانيان و به رواج آیين مهر در آن دوران بازمیگردد 4.همچنين در منابعی دیگر
ذکر شده که نشانههایی از ارتباط عيّاری با اعتقادات ایرانيان باستان را در قصهی سمك عيّار
نيز میتوان دید نظير سوگند به نور و نار و مهر ،و سوگند به زند و پازند 1.یکی از
آموزشهای دوران باستان کشتی بوده است ،این فن چنان که از داستانها و منابع کهن
برمیآید سابقهای حدوداً شش هزار ساله داشته« :در اوستا از سلسلههای کهن ایران ،یعنی
پيشدادیان و کيانيان ،و از بهمن شاه نام برده شده و فردوسی رستم و گيو گودرز و  ...را از
آن دوران می داند که همگی قهرمانان کشتی و از پهلوانان و سرداران نامی ایران بودهاند».

4

 .7حسام پور ،سعيد« ،نقش عياری در فرهنگ و تمدن ایرانيان» ،فصلنامه مطالعات ایرانی ،س ،4ش،1
7914ش ،ص.14
 .2شکی ،منصور« ،درست دینان» ،مجله معارف ،دوره دهم ،ش 7912 ،7ش ،ص.23
 .9شفيعی کدکنی ،محمدرضا ،قلندریه در تاریخ (دگردیسیهای یك ایدئولوژی) ،تهران ،سخن ،چ7914 ،7ش،
صص.747-711
 .4بهار ،مهرداد ،جستاری چند در فرهنگ ایران ،تهران ،فکر روز7912 ،ش ،ص.744
 .1ناتل خانلری ،پرویز ،شهر سمك ،تهران ،انتشارات آگاه7944 ،ش ،صص.39-32
 .4حکمت ،عليرضا ،آموزش و پرورش در ایران باستان ،تهران ،انتشارات موسسه تحقيقات و برنامهریزی
علمی و آموزشی7913 ،ش ،ص.33
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استاد فروزانفر زورخانهکاران امروزی را از بقيای عياران و جوانمردان شمردهاند ،یعنی همان
شخصيتهایی که در داستانهای اسکندرنامه ،رموز حمزه و غير آن ایفای نقش میکنند.

7

عالوه بر مطالب فوق با نگاهی به عموم آثار حماسی ایران ،انسانهایی به نام پهلوان
یافت میشود .پهلوانان نيکوکار شاهنامه بهترین نمونههای این مردمان بودهاند همه
ویژگیهای جوانمردی و صفات خوب ایرانی ،یعنی ایراندوستی ،اطاعت و مردانگی،
شجاعت ،سادهدلی ،کارآگاهی ،سخنوری ،دفاع از خوبی ،مبارزه با ظلم و ظالم ،راستی،
عظمت روح و فکر و امثال اینها را دارا هستند ،مانند :فریدون ،کاوه ،سياوش ،کيخسرو،
رستم ،گودرز ،توس و ...هرچند که ممکن است خالی از عيب نباشند 2.مطالعه دقيق
شاهنامه فردوسی نشان میدهد که این اثر بزرگ تنها شرح زندگی پادشاهان و پهلوانان
نيست بلکه دایرةالمعارفی وزین است که مجموعهای از حماسه ،هنر ،انسانيت ،عشق و
جوانمردی را در بر میگيرد 9.صفات پهلوانی رستم در شاهنامه که صفتهای پهلوان کامل
است عبارتند از :زورمندی (قدرت بدنی خارق العاده) ،هنرمندی (چاالکی و مهارت)،
نيروی اعتقاد (یاد هميشگی خدا) ،چارهگری و تدبير ،عالقه به بزم ،زبان آوری ،وفاداری به
پادشاه و جوانمردی که خود گواه این مدعاست.

4

پهلوانان که به دالیل گوناگون با دربار پادشاهان مرتبط بودهاند ،بيش و کم در اوضاع
سياسی و اجتماعی ایران نيز دخالت و تأثير داشتهاند .اگرچه از فساد و تباهی پهلوانان در
کتابهای تاریخ نيز سخن رفته است ،اما برخی از آنان هم به زهد و دینداری شهرت
داشتهاند .به عنوان مثال پهلوان محمد ابوسعيد ،جهان پهلوان دربار سلطان حسين بایقرا،
عالم و ادیب بود و در مباحثات علمای عصر خود شرکت میکرد و کتابی هم در فن کشتی
نوشته بود.

1

 .7کربن ،هانری ،ص.731
 .2اربابی ،علی ،ص.21
 .9حکيمی ،محمود ،همراه عارفان ،عياران و جوانمردان ،تهران ،حریر7917 ،ش ،صص.441-444
 .4اسالمی ندوشن ،محمدعلی ،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه ،تهران ،شرکت سهامی انتشار7911 ،ش،
صص.241-243
 .1واصفی ،زین الدین محمود ،بدایع الوقایع ،تصحيح الکساندر بلدروف ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ایران،
7943ش ،ج ،7صص.432-437
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هرچند که پس از ورود اعراب مسلمان به ایران جنبشهای محلی جوانمردانهای،
چون قيام ابومسلم خراسانی ،جهت احيای عنصر ایرانی در عرصهی سياسی و اجتماعی
شکل گرفت یا بر اثر ستمها و فشارهای فراوان امویان و عباسيان بر ایرانيان عياران سر
برآوردند ،نباید پنداشت که این تحوالت یك باره به وجود آمده است ،بلکه ریشه در عمق
اجتماع و فرهنگ ایرانيان داشته است 7.باستانی پاریزی معتقد است که :در قرن دوم و سوم
هجری قمری مردم ،خصوصاً جوانان و افراد پرجوش و خروش ،به دنبال مسلك و مرامی
میگشتند که همه جنبههای مليت و ميهنپرستی آنان را در بر داشته باشد .رسم عياری
میتوانست به آرزوهای آنان تحقق بخشد .در همه شهرهای ایران دستههایی پدید آمده
بودند که بعداً در تاریخ بنام «عياران» خوانده شدند 2.هانری کربن معتقد است که ظهور
فتيان در آغاز سده چهارم هجری بوده است و فتيان تا آن وقت به «عياران»« ،سرگردانان» یا
«یاغيان» شهرت داشتهاند .ظاهراً اصول جوانمردی در سده پنجم هجری تکوین یافته و آثار
آن در تأليفهایی که پيوندگاه فتوّت و تصوفاند دیده میشود 9.از مجموع اشارتهایی که
عنصر المعالی در باب چهل و چهارم کتاب قابوسنامه در مورد عياری و عياران نوشته است،
میتوان دریافت که «عياری» در قرن پنجم هجری یك فرقه معتبر و معروف اجتماع بوده و
مقام و شأن خاصی داشته است.

4

از مطالب فوق درمییابيم که درباره پيشينه عياری و پهلوانی در ایران قبل و بعد از
اسال م نظرهای گوناگونی از سوی نویسندگان و پژوهشگران ارائه گردیده است .با توجه به
مباحث بيان شده و نيز همانگونه که در داستان سمك عيار در بيشتر مواقع پهلوان و عيار
یکی دانسته شده است ،میتوان نتيجه گرفت که پهلوانان و عياران به عنوان افرادی نيکوکار
با صفاتی تقریباً مشابه در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران شناخته شدهاند و خصوصياتی
چون :دليری ،انسانيت ،پارسایی ،مهر ورزیدن ،بر سر قول ایستادن ،شکيبا بودن ،مبارزه با

 .7والیتی ،علی اکبر و همکاران ،ج ،7ص.794
 .2کربن ،هانری ،ص.714
 .9همان ،ص.1
 .4عنصرالمعالی ،کيکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگير ،قابوسنامه ،به اهتمام و تصحيح غالمحسين
یوسفی ،تهران ،علمی و فرهنگی7944 ،ش ،صص.244-244
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ظلم و ستم ،به شب بيدار ماندن و مردمان را پاسبانی کردن و کمك به درماندگان از
خصوصيات مشترک «پهلوانی و عياری» است.
فتوّت و مروت عرب قبل از اسالم
اصطالح «فتی» را اعراب قدیم به شخصی اطالق میکردند که به منتهای انسانيت و حد
کمال رسيده بود .از همه بيشتر این دو فصليت را اعراب قدیم نشان فتی میدانستند :یکی
مهماننوازی و سخاوت و دیگری شجاعت .از حاتم طائی به عنوان بهترین مثال آن میتوان
یاد کرد 7.جوانمردی و مروت بدوی که موجب فخر قهرمانان عرب و مایه اعجاب شاعران
قصهپردازان آن قوم شده است ،عبارت بوده از آنکه مهمان و گرسنه را به خوشرویی بپذیرد
و سير کند و حتی اگر الزم آید شتر خویش را برای او بکشد .به یاری ستمدیدگان بشتابد و
از جنگ نترسد و به غنيمت چشم ندوزد .عرب بدوی دینی نداشت و اگر داشت آن را در
روح و قلب او تأثيری نبود 2.هنر جنگجویی و سلحشوری ،تيراندازی ،تعرض ،گریز و کليه
آداب حرب جزء صفات ذاتی عرب بدوی بوده است و عدم تعلقات خاطر دنيوی از او و
روحيه سرکش «آزادمنشی و شهامتطلبی» را به بار میآورد و نيز عرب بدوی جنگ و
غارت را برای خود فضيلتی اخالقی میشمرده است 9.و فقط چهار ماه یعنی رجب ،ذی
القعده ،ذی الحجه و محرم بود که کينهها تا مدتی خاموش بود .بیدليل نيست وقتی به
تاریخ نگاه میکنيم اوضاع و شرایطی که باعث عقد پيمان حلفالفضول و تشکيل انجمن
عيّاری و جوانمردی و شهرت افرادی چون حاتم طائی شده است ،در دوران جاهليت و
ظلم و آشفتگی و گرسنگی ناداری بوده است؛ و ویژگیهایی چون نيكخواهی ،نصيحت،
اصالح ميان مردم برای رفع کدورت و عدوات و تالش برای جلوگيری از فتنه و آشوب و
تفرقه و احقاق حقوق محرومان و مظلومان ،این اوصاف را میتوان در ميان مردان نيك
اندیش و خيرخواه یافت 4.مشتقات گوناگون کلمهی فتوّت ده بار در قرآن مجيد آمده است:
 .7کربن ،هانری ،ص.799
 .2زرینکوب ،عبدالحسين ،تاریخ ایران (بعد از اسالم) ،تهران ،اميرکبير7919 ،ش ،صص.274-274
 .9اقبال آشتيانی ،عباس ،تاریخ مفصل ایران ،تهران ،خيام7944 ،ش ،ص.241
 .4نفيسی ،سعيد ،سرچشمه تصوف در ایران ،تهران ،اساطير7911 ،ش ،ص.791
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فَتی ( )47/72فَتَيان ( )94/72فِتْيه ( )79/71اَلفِتيَه ( )73/71لِفَتيه ( )47 – 13/71فَتيها
( )93/72لِفِتيانِه ( )42/72و فِتِياتِکُم ( )99/24 – 23/4و هم قبل از نزول قرآن مجيد در
ادبيات عرب وجود داشته است .با این همه کلمهی «فتوّت» لغتی متأخر است و در قرآن
مجيد یا ادب جاهليت عرب دیده نمیشود 7عرب در مورد «عيار» مینویسد« :کسی که در
رفت و آمد چاالک و سریع باشد».

2

آیینها و اصول جوانمردی قبل و بعد از اسالم
الف) قبل از اسالم
همانگونه که در مباحث فوق بيان کردیم برای عياران و پهلوانان ایران زمين در قبل از
اسالم اصول و آیينهایی را برشمردهاند .در اینجا برای ذکر شواهد بيشتر میتوان به داستان
سمك عيار اشاره کرد .گرچ ه این داستان در دوره اسالمی (سده ششم) مکتوب گردیده اما
اکثر محققان معتقدند که اصل این داستان مربوط به قبل از اسالم است و شواهد این داستان
ما را بر آن می دارد که باور کنيم اصل این اثر اسالمی نيست و به احتمال قوی ،مربوط به
دوره اشکانيان است :وجود نامهای غير اسالمی در سراسرکتاب؛ ساخت کامالً ملوک
الطوایفی جامعه؛ 9نبودن مسجد ،وجود شرابخواری همگانی و بیحساب در سراسر کتاب؛
آغاز ذکر شاهان ایران با نام کيومرث و بسر رسيدن ذکر شاهان با اسکندر؛ 4با تابوت دفن
کردن مردگان 1یا در دخمه نهادن ایشان؛ 4ازدواج با محارم؛ 1سوگند خوردن به نور و نار و
مهر 1و بسياری شواهد دیگر ،دالیل روشنی بر قبل از اسالمی بودن مطالب کتاب است و از

 .7محجوب ،محمدجفر ،ص.1
 .2کربن ،هانری ،ص.777
 .9االرجانی ،فرامرز بن خداد بن عبداهلل الکاتب ،سمك عيار ،مقدمه و تصحيح :پرویز ناتل خانلری 1 ،ج،
تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ایران7941 ،ش ،ج ،7صص 213 ،749 ،741 ،742 ،771 ،774و .491
 .4همان ،ج ،7ص421؛ ج ،2صص  222و .139
 .1همان ،ج ،2ص.711
 .4همان ،ج ،4ص.14
 .1همان ،ج ،2ص.131
 .1همان ،ج ،7صص 477 ،139؛ ج ،4صص .949 ،231 ،214
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این ميان ،شواهد دوم و چهارم فقط مشخص کننده دوره اشکانی میتواند باشد 7.اگر چنين
فرضی ،پذیرفتنی باشد ،باید معتقد شد که قدمت سنت جوانمردی ،یعنی پهلوانی -عيّاری،
به زمان اشکانيان میرسد .و در این داستان مهارتها ،اصول و آیينهای عياران قبل از
اسالم به تناسب موضوع و سخن در جایجای کتاب آورده شده که مهمترین آنها عبارتند
از:
نان دادن ،اعتقاد به خداوند ،مقدم بودن طعام بر کالم ،پاکی و نگاهداشت چشم ،وفای
به عهد ،نگاهداشت زبان ،نرمگویی ،کمگویی و نکتهگویی و حاضرجواب بودن ،عيب
پوشی ،شبرو بودن ،بینيازی و بزرگواری ،آشنایی با انواع تدابير ،ميداندار بودن و موفق
شدن در کارها ،فاش نکردن نام نزد ناشناس ،کنجکاوی نکردن در احوال پنهان دیگران،
نشناختن عيّاران در موارد لزوم یکدیگر را ،احترام به زنان و قائل بودن عيّاری برای آنها،
احترام به استاد ،ناستوده نبودن گرفتن مال دشمنان ،دق الباب ویژهی عيّاران ،گشاده بودن در
سرای جوانمردان ،توان مالی برای مرد ،شناختن نام مردان در هنگام شمشيرزدن آنها ،بی
اجازت وارد نشدن درخانهی جوانمردان ،سخن گفتن مرد در حد توان ،کارها باید کردن
آنگه گفتن ،بددل نبودن عيّار ،دوست دوست و دشمن دشمن بودن ،در کاری رفتن و بيرون
آمدن از آن ،مراد مردم به حاصل آوردن ،هرکار پدید و مرد هر کار پدید ،گزافکار نبودن،
دعوی مردی کردن و به جای آوردن ،اول هرکار به دانستن ،حریف را شناختن ،برای نام
کار کردن نه برای نان ،به سرای زنان نرفتن ،اعتقاد به کارساز بودن پروردگار ،اعتقاد به قضا،
آبروداری و نام نيك با قناعت ،عيّاری را سختترین کار دانستن ،خواهر خود را از دست
دشمن رهانيدن ،یاری کردن و رفع حاجت درماندگان ،زنهار دادن (پناه دادن) ،بخشودن،
وعده بر خالف نکردن جوانمرد ،حرمت و خدمت پيران کردن ،پاس نمك را داشتن ،تواضع
و فروتنی ،مالک نبودن اصل و نسب برای زور و مردی ،گفتار چون کردار بودن ،دوری از
الف و گزاف کردن ،بيهوده جان خود را بر باد ندادن ،نام نيکو داشتن ،دل با زبان راست
داشتن ،بی ارزش بودن مال دنيا ،بی نيازی (قناعت) ،خدمت پدران کردن ،سخاوت ،حق
دیگران را شناختن ،خيانت نکردن ،اعتقاد به پاک دامن و پرهيزگار بودن زن ،نيکی کردن،
جایگاه و ارزش مردان در ميدان پدیدار شدن ،جوانمردی به عنوان بهترین خصلت انسانی،
 .7کربن ،هانری ،ص.734
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دو هوا نبودن ،توان زندگی در ميان دشمنان ،ناپسند بودن ریختن خون زنان ،مرد بودن مرد
به معنی واقعی ،مکر وحيله نساختن ،شادی رفيق خوردن ،نقب بریدن و . ...

7

ب) بعد از اسالم
با ظهور و ترویج اسالم ،جوانمردان مسلمان و شيعيان بهویژه ایرانيان مسلمان با الهام از
تعاليم قرآنی و سيره زندگی حضرت ختمی مرتبت(ص) و اميرالمؤمنين علی(ع) لفظ فتوّت
را همانند لفظ جوانمردی پذیرا شدند ،با این که جوانمردان و پهلوانان ایرانی تعصب خاصی
به حفظ سنن و آرمان پهلوانی ملی خود داشتند ولی لفظ قرآنی فتوّت به احترام و تأثير
عميق اسالم وارد سنتهای این آیين شده و بشدت در هم ممزوج گردید.
فضایل اخالقی پيامبر اعظم اسالم(ص) ،نامتناهی است و نمونههایی از فتوّت او در
البالی کتابهای تاریخ و سيره و حدیث و تفسير آمده است و بر مبنای آنها همانگونه که
دیگر فرقههای اسالمی و نحلهها و جماعات گوناگون ،طریقت و برنامهی خود را مقتبس از
زندگانی پيغامبر میدانند فتيان هم مکتب خود را به آن حضرت استناد میدهند .پيغمبر قبل
از بعثت ،خود از اعضای گروه فتيان مکه بوده و در واقعۀ حلف الفضول که شهرت بسيار
دارد شرکت داشته است .این جریان ،در حقيقت عهد و پيمان بستن جوانمردان مکه بوده
است برای دادرسی مظلومان و بینوایان و مبارزه با ستمگران.

2

بهترین مثال یك جوانمرد حقيقی و مطلق بعد از انبياء و در ميان پيروان فتوّت
حضرت رسول ،حضرت علی(ع) است که تمام سلسلههای فتوّت اسالمی به او میپيوندد.
شخص آن رادمرد «منبع عين فتوّت» و «معدن جود و مروت» و «قطب مدار فتوّت» شمرده
میشود 9.پهلوانی و جوانمردی که حضرت در سير زندگی خویش در تمامی ميادین علمی
و عملی با شجاعت و سلحشوری تام و دور از آلودگیهای دنيوی و در کسوت مردانگی
درس اخالق و شجاعت توأم با عرفان ناب قرآنی را به آزادگان جهان دادند .فتيان و
 .7االرجانی ،فرامرز بن خداد بن عبداهلل الکاتب ،سمك عيار ،ج ، 1-7نيز رک .زرینی ،علی« ،آیينهای مشترک
سمك عيار با فتوّت نامه سلطانی» ،فصلنامه عرفان اسالمی ،ش 7939 ،47ش ،صص.739-713
 .2ریاض ،محمد ،ص.23
 .9صراف ،مرتضی ،رسایل جوانمردان (مشتمل بر هفت فتوّت نامه) ،مقدمه و خالصه فرانسوی هانری کربن،
تهران ،انجمن ایرانشناسی فرانسه و انتشارات معين7913 ،ش ،ص.49
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جوانمردان در تأثير اندیشههای شيعی ،ادبيات و فرهنگ باستانی خود را به ادبيات ،فرهنگ
و سنن قرآنی و شيعی تغيير دادند.
حضرت علی(ع) کسی بود که خود ابتدا عامل بود و سپس به مردم توصيه به عمل
میکرد .او همچنين از زشتیها پرهيز میکرد و آنگاه مردم را از آن بر حذر میداشت .ایشان
فرمودهاند« :أَیُّهَا النَّاسُ ،إِنِّی ،وَاهللِ ،مَا أَحُثُّکُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِالَّ وَأَسْبِقُکُمْ إِلَيْهَا ،وَالَ أَنْهَا کُمْ عَنْ
مَعْصِيَةٍ إِالَّ وَأَتَنَاهَى قَبْلَکُمْ عَنْهَا» «ای مردم سوگند به خدا من شما را به هيچ طاعتی وادار
نمیکنم مگر آن که پيش از آن خود عمل کردهام و از معصيتی شما را بازنمیدارم جز آن که
پيش از آن ترک گفتهام» 7.نام علی(ع) به سبب دو خصيصه مورد نظر فتوّتنامهها و
جوانمردان قرار گرفته است :اول به سبب این که او واقعاً واجد ملکه فتوّت بود و در طول
حيات مبارکش انحرافی از او ظاهر نشد .دوم اینکه سخنان حکمتآميزش بنيانی بود برای
فتوّتنامهها و جوانمردان 2.مروّت و جوانمردی از آنجا که انسان را از صفات نکوهيده و
زشت باز میدارد و او را به سوی محاسن سوق میدهد ،از منظر امام شيعيان زیباترین
زینت انسانها معرفی شده است« :مَا تَزَیَّنَ االنسانُ بزِینَةٍ أجمَلَ منَ الفتوَّ ِة» انسان به زینتی که
زیباتر از جوانمردی باشد آرایش نيافته است 9.همچنين میفرماید« :أَلْمُرُوَّةُ اِسْمٌ جامِعٌ لِسائِرِ
الْفَضائِلِ وَ الْمَحاسِنِ» «مروّت ،نامی است جامع همه فضيلتها و خوبیها» 4حضرت
علی(ع) به جهت شجاعت و صالبت در ميادین جنگ و همچنين احاطه در علوم و فنون و
سير و سلوک واقعی به سرور فتيان عالم ملقب گردیدند.
نویسندگان شواهد و وقایع گوناگونی را برای اثبات اینکه علی(ع) سر سلسله فتوّت
است ذکر کردهاند :حضرت علی(ع) چندین بار جان خود را برای حفظ و صيانت از رسول
اکرم(ص) به خطر انداخت از جمله آن شبی که در بستر پيامبر خوابيد تا آن حضرت از مکه

 .7شریف رضی ،حسين بن محمد ،نهج البالغه حضرت علی(ع) ،ترجمه محمد دشتی ،تهران ،انتشارات پيام
عدالت ،خطبه .711
 .2والیتی علی اکبر و همکاران ،ص.37
 .9آمدی ،عبدالواحد بن محمد ،غررالحکم و دررالکلم ،شرح :جمالالدین محمد خوانساری ،مقدمه و تعليق
سيد جاللالدین محدث 1 ،ج ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران7944 ،ش ،ج ،4ص .34
 .4همان ،ج ،2ص.711
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به مدینه در صحت و سالمت سفر کند .دیگری ،فقيری بود که علی(ع) مهمان کرد و چون
چيزی جز دو قرص نان درخانه نداشت از خود و خانواده گرفت و در دهان آن فقير
گذاشت که خود م صداق بارز ایثار آن حضرت بود .در قرآن نيز در یکی از این سه آیه
( 231بقره 3 ،حشر ،و  1و 3دهر) به این واقعه و ایثار موالی متقيان اشارت رفته است 7.در
خبر آمده است که پيامبر(ص) با جمعی نشسته بودند که شخصی خبر از فساد زن و مردی
در خانهای خبر داد پيامبر به علی(ع) فرمود که به تفحص برود ...زمانیکه بازگشت به پيامبر
خدا عرض کرد یا رسول اهلل گرد آن خانه بر آمدم هيچ کس در آنجا ندیدم .در حال،
پيامبر(ص) فرمود :یا علی انت فتی هذه االمه (تو جوانمرد این امت هستی).

2

در ایران قدیم سواری اختصاص به طبقه خاصی داشت .هرکسی نمیتوانست خود را
در شمار این طایفه قرار دهد« .اسواران» ابناء خاندانها بودند 9.بعد از اسالم سواری
عموميت یافت و اسالم طبقهبندی ملتها را برهم زد .اما باز اخالق سواران در مجاهدان
مسلمان باقی بود .همچنين عيارپيشگی در عهد اسالم رونق گرفت و بعدها با تصوف
درآميخت و به تدریج حزبی دیگر به نام «فتوّت» یا جوانمردان در اسالم با ریيس و مبلغ و
واسطه و کسوت مخصوص و آداب خاصی پيدا و تشکيل یافت و جایگاهی را برای خود
معين نمودند مانند زاویه ،لنگر ،زورخانه و 4...شکی نيست که تشکيالت در تمام بالد اسالم
در سوریه و مصر نيز دایر بوده است و جمعيت «سواران اورشليم» که از فرانسه و سایر بالد
اروپا به «شواليه» موسوم بودند در ضمن جنگهای صليبی از جوانمردان و سواران و فتيان
اسالمی که از کرد و لر و فارس و ترک و عرب مخلوط بودند تقليد شده است و به اروپا
رفته است.

1

فتوّت اسالمی در آغاز کار به اسالم و تصوّف خيلی نزدیك بوده؛ بنابراین فتوّت و
عيّاری جذب تصوّف گردید ،چون در اصول و عقایدی چون استقاللخواهی ،خداگرایی،
خدمتگزاری و فداکاری مشترک و یکی بودهاند و بعدها به مرور ایام شاخ و برگ پيدا
 .7ریاض ،محمد ،صص.92-97
 .2کاشانی ،عبدالرزاق ،صص.79-72
 .9کربن ،هانری ،ص.733
 .4همان ،ص.779
 .1همان ،ص.773
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کرده و در ميدانهای سياست و اجتماع وارد شده و به صورتهای گوناگون درآمده است

7

و این ارتباط تا حدی است که آثار و نشانههای افکار صوفيه در رفتار و تعاليم جوانمردان
در همه دورههای اسالمی ملموس و محسوس بوده و عکس آن هم صادق است ،یعنی آثار
اهل فتوّت را در محيطها و رفتار صوفيان میتوان دید ،به طوری که اکثر مردان بزرگ
تصوّف ایران به خصوص خراسان قبل از آنکه صوفی باشند به جوانمرد و جوانمردی شهره
بودهاند.
در واقع عياری صورت مادی و جسمی عرفان بوده است و میگفتند :جوانمردی
جسم و تن آدميت است و اگر این جسم و تن روح یابد تبدیل به تصوف میشود 2.ظاهراً
اصول جوانمردی در سده پنجم هجری تکوین یافته و آثار آن در تأليفهایی که پيوندگاه
فتوّت و تصوف است دیده میشود 9.به عقيده متصوفه باالترین درجه فتوّت مالمتيه است
که مالمتی هم فتی حقيقی میباشد 4.شيخ محیالدین ابن عربی معتقد است که اولين بار
صوفيه مالمتيه به مسلك فتوّت گرویدهاند .ان الفتيان تالمذة المالمتيّه.

1

برخی نيز بر این باورند که مالمتيّه را نباید از اهل فتوّت جدا کرد 4.طریقۀ اهل مالمت
نقطۀ انعطافی است که زهد آشکار صوفيّه را به نوعی زهد پنهانی بدل کرده است 1.مکتب
مالمتيّۀ نيشابور با حرکت دیگری مرتبط است که نه دینی است و نه صوفيانه و آن همان
فتوّت است .وقتی میخواهند مالمت را تعریف کنند به سخنان اهل فتوّت اشاره میکنند.

 .7ریاض ،محمد ،ص.13
 .2کربن ،هانری ،ص.711
 .9همان ،ص.1
 .4همان ،ص.794
 .1الشيبی ،کامل مصطفی ،الصلة بين التصوف و التشيع2 ،ج ،بغداد ،مطبعة الزهراء7919 ،ق ،ص.271
 .4گولپينارلی ،عبدالباقی ،تصوف در یکصد پرسش و پاسخ ،ترجمه توفيق سبحانی ،تهران ،نشر دریا،
7943ش ،ص.793
 .1زرینکوب  ،عبدالحسين ،در جستجوی تصوف ،تهران ،اميرکبير7911 ،ش ،ص.942
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بخش اعظم تعاليم مالمتيّه مأخوذ از آداب و اخالق اهل فتوّت است .بنيانگذاران مکتب
مالمتيّه مالمت خود را نوعی از فتوّت و مردانگی دانسته و خود را فتيان و رجال ناميدهاند.

7

بزرگان صوفيه و عرفای اسالمی به علت شباهت زیاد ميان اصول اساسی فتوّت و
طرز فکر خودشان این مسلك را با تصوّف و عرفان ارتباط خاصی داده و عدۀ زیادی از
آنها نيز عمالً به این روش گرائيده و آن را پذیرفتهاند .مثالً سه تن از بزرگان مشایخ ایران
ابوحامد احمد بن خضرویه بلخی (وفات 243ه) و ابوحفص عمر بن سلمه حداد (وفات
244ه) و ابوالحسن علی ابن احمد ابن سهل صوفی پوشنگی (وفات 914ه) نخست از
سران جوانمردان و فتيان بودهاند 2.برخی از نویسندگان مثل نجمالدین زرکوب از فتوّت
تعریفی ارائه می دهد که از نظر معنا و مفهوم شبيه و خيلی نزدیك تعریف تصوف میباشد؛
«فتوّت صرف کردن وجود است و در طاعت حق و راحت خلق و نگاه داشتن فرمودۀ
خدای تعالی و نگاه داشتن سنت مصطفی و صحبت کردن با اهل خدا بر اهل فتوّت الزم
است».

9

آیين فتيان و جوانمردان در سده سوم هجری به مرحله پختگی خود رسيد و از آن به
بعد ،رفتهرفته در اشعار و نوشتههای شاعران و نویسندگان راه پيدا کرد و شاعران به فتوّت
گرویدند ،فتيان شعر گفتند و در کتاب معروف اغانی اخبار بعضی از ایشان آمده است.

4

در قابوسنامه جوانمردی بر سه اصل بنيان نهاده شده است« :یکی آن که هرچه بگویی
بکنی و دیگر آن که خالف راستی نه گویی ،سوم آن که شکيب را کاربندی؛ زیرا که هر
صفتی که تعلق دارد به جوانمردی به زیر آن سه چيز است».

1

در ميان تمام متنهای قدیم و جدیدی که در دو زبان فارسی و عربی دربارۀ آیين
فتوّت و روش جوانمردان نوشته شده است ،فتوّتنامۀ سلطانی اثر مالحسين کاشفی
سبزواری از همه مفصلتر و جامعتر و منظمتر و دقيقتر است .بيشتر فتوّتنامههایی که به
 .7سلمی ،عبدالرحمن ،مجموعه آثار عبدالرحمن سلمی ،گردآوری نصراهلل پورجوادی ،تهران ،نشر مرکز
دانشگاهی7943 ،ش ،ج ،2صص.911-944
 .2نفيسی ،سعيد ،سرچشمۀ تصوف در ایران ،ص.792
 .9صراف مرتضی ،رسایل جوانمردان ،ص.711
 .4محجوب ،محمدجعفر ،ص.27
 .1عنصر المعالی ،کيکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگير ،ص.244
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زبانهای فارسی و عربی در دست داریم به صورت رسالههایی کوچك هستند که گاه دربارۀ
یکی از جنبههای فتوّت ،یا دربارهی جوانمردی یکی از صنفها نوشته شده است 7.وی
موضوع علم فتوّت را نفس انسان میدانند از آن جهت که مباشر و مرتکب افعال جميله و
صفات ح ميده گردد و تارک و رادع اعمال قبيحه و اخالق رذیله به اراده  ...و میافزایند:
علم فتوّت علمی شریف است و شعبهای است از علم تصوّف و توحيد 2.همچنين شرایط و
اصول جوانمردی را از دریچه دینی و مذهبی نگریسته است و رنگ و لعاب اسالمی دارد،
لذا از این حيث منبع بسيار خوبی برای مقایسه و تطبيق با منابعی مانند سمك عيار است که
نمایانگر اصول جوانمردی در قبل از اسالم است که اشتراکات آنها توسط نگارنده در
فصلنامه «عرفان اسالمی» مورد بررسی قرار گرفته است 9و در ادامه این پژوهش به موارد
اختالفی آنها اشاره خواهد شد.
مالحسين کاشفی شرایط و صفات فتوّت و جوانمردی را هفتاد و یك میداند و بيان
میکند« :اگر پرسند که شرایط فتوّت چند است؟ بگوی هفتاد و یك :چهل و هشت
وجودی ،و بيست و سه عدمی».
آنچه وجودی است :اسالم ،ایمان ،عقل ،علم ،حلم ،زهد ،ورع ،صدق ،کرم ،مروت،
شفقت ،احسان ،وفا ،حيا ،توکل ،شجاعت ،غيرت ،صبر ،استقامت ،نصيحت ،طهارت نفس،
علو همت ،کتمان اسرار ،صلۀ رحم ،متابعت شریعت ،امر معروف ،نهی منکر ،حرمت
والدین ،خدمت استاد ،حق همسایه ،نطق به صواب ،خاموشی از روی دانش ،طلب حالل،
افشای سالم ،صحبت با نيکان وپاکان ،صحبت با عقال ،شکرگذاری ،دستگيری مظلومان،
پرسش بیکسان ،فکرت و عبرت ،عمل به اخالص ،امانتگزاری ،مخالفت نفس و هوا،
انصاف دادن ،رضا به قضا ،عيادت مرضی ،عزلت از ناجنس ،مداومت بر ذکر.

 .7محجوب ،محمدجعفر ،صص.31-34
 .2کاشفی سبزواری ،موال حسين واعظ ،فتوّتنامه سلطانی ،تصحيح و مقدمه محمد جعفر محجوب ،تهران،
بنياد فرهنگ ایران7913 ،ش ،ص.1
 .9زرینی ،علی« ،آیينهای مشترک سمك عيار با فتوّت نامه سلطانی» ،فصلنامه عرفان اسالمی ،ش،47
7939ش ،صص.739-713
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49

اما آنچه از آن احتراز باید کردن :مخالفت شرع ،کالم مستقبح گفتن ،غيبت نيکان
کردن ،مزاح بسيار کردن .سخن چينی کردن ،بسيار خندیدن ،خالف وعده کردن ،به حيله و
مکر با مردم معاش نمودن ،حسد بردن ،ستم کردن ،غمازی کردن ،محبت دنيا ورزیدن ،در
طلب دنيا حریص بودن ،امل دراز پيش گرفتن ،عيب مردم جستن و گفتن ،سوگند به دروغ
خوردن ،طمع در مال مردم کردن ،خيانت ورزیدن ،بهتان گفتن و از نادیده خبر دادن ،خمر
خوردن ،ربا خوردن ،لواطه و زنا کردن ،با مردم بد مذهب و بد اعتقاد مصاحبت نمودن.
هرکه از این هفتاد و یك شرط خبر ندارد بوی فتوّت بدو نرسيده است و اللّه اعلم.

7

بنابراین کسی که عمل منافی فتوّت را انجام میداد به منزله خروج از جرگه فتيان بوده
است.
به عقيده فتيان اوليه ،دوازده کس شایسته ورود در سلك فتيان نبودند؛ کاهن ،خوگرفته
به شراب خواری ،دالک ،دالل ،جوال ،قصاب ،جراح ،صياد ،کارگزار دیوان دولتی و محتکر.
به دليل همين شرایط سخت در ورود به جرگه فتيان اوليه بود که بعدها «فتوّت اصنافی» به
وجود آمد و همه اصناف پيشهوران بهویژه از اواخر قرن هشتم هجری در همه جا خود را
به شاخهای از آن منسوب داشتند و هر یك از پيشهوران سعی کردند تا پيشه و صنعت خود
را از دیگران بهتر و برتر قلمداد کنند.

2

براساس روایات و آنچه که نویسندگان آوردهاند جریان اجتماعی و اخالقی عياران و
جوانمردان براساس مقتضيات زمانی و سياسی و آرمانها و آموزههای تعليمی ،به
موقعيتهای جغرافيایی گوناگون راه پيدا کرده و با فرهنگ بومی آن نواحی آميخته شده
است و عنوانهایی مانند فتيان و عياران ،عيّاران سيستان ،شاطران ،کلوها ،بهادر ،اخيان،
صعلوکان ،سالوکان ،سربداران ،احداث و  ...به وجود آمد (که بحث درباره هریك از آنها
نيازمند تحقيق و مقالهای مفصل است و از گنجایش این پژوهش خارج است) .اخيراً دنبالۀ
همان عيّاران و جوانمردان در ایران به نام (داش و لوتی) در افغانستان با نامهای (کاکه،
شهحوان و آلوفته) یاد شده است که هریك دارای اوصاف ،شرایط و خصوصيات ویژهای
بودند .امروزه فقط ورزشخانه باقی مانده و از جوانمردی و فتوّت فقط نامی برجای است.
 .7کاشفی سبزواری ،موال حسين واعظ ،صص.21-24
 .2ریاض ،محمد ،ص.42

44

جوانمردی ،عياری و فتوّت در قبل و بعد از اسالم  /پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،72شمارۀ  ،29بهار و تابستان 7931

نگاهی به تفاوت و اختالف آیینهای جوانمردی قبل و بعد از اسالم
از آنجا که محك و معيّار اخالق و آداب در ایران پيش از اسالم و همچنين دوره جاهليت
در ميان عربها به نحو دیگری بود؛ بنابراین آنچه جوانمردان و فتيان آن دوره میکردند،
بعد از اسالم نمیتوانستند به همه آنها ادامه دهند ،مثالً طمع در مال مردم کردن و دزدیدن
مال ثروتمندان ،شرابخواری ،حرامخواری ،زنا ،نگاه شهوتآميز به نامحرم ،بخل ،غيبت،
بهتان (که برخی از این بدعملیها و بدرفتاریها در زمان انحطاط و زوال فتوّت از فتيان و
متصوفان دروغين سر میزد) ،اعمال دیگری مانند خواهرخواندگی و برادرخواندگی که بعد
از اسالم یا ممنوع گردیده و یا در آیين و رسوم فتيان پذیرفته نشده است و این امر نه فقط
فتوّت قبل از اسالم را از فتوّت اسالمی جدا میکند بلکه فتوّت اسالمی را از فتوّت اقوام و
ملل دیگر نيز مشخص و ممتاز میسازد.
در سلك جوانمردان و عياران بهویژه در داستان سمك عيار ،خوردن و نوشيدن به
شادی کسی ،از آداب عيّاری و جوانمردی بوده است؛ نخستين قدم برای درآمدن در سلك
عيّاران «شادی خوردن» است .این کار معادل است با پيمان بستن و سرسپردن و حلقۀ
ارادت در گوش کردن .عيّار نو باشد از جای برخيزد و قدح شراب را بردارد و برابر سر
خود باال ببرد و نام استاد را بگوید و آنگاه قدح را یکباره بنوشد ...« .قایم برخاست و قدحی
شراب در دست گرفت و گفت :این شادی آن مردی که نام وی به جوانمردی در عالم رفته
است و نام او سمك عيّار است .این بگفت و شراب بازخورد» 7.کسانی که همشأن هستند
«شادی رفيقی» و «شادی برادری» یکدیگر میخورند و این به منزلهی نو کردن عهد و پيمان
یا تأیيد آن است .شادیخوردن گاهی در غياب کسی انجام میگيرد و آن در حکم تعهد
اخالقی برای خدمت اوست .گاهی «شادی خوردن» نشانهی نهایت اکرام است از جانب
بزرگتری نسبت به کسی که خدمت مهمی انجام داده است .در جایهای دیگر کلمهی
«شادی خورده» به معنی شاگرد و خدمتگزار و فدایی است« .منم جنگجوی قصاب ،بندهی
خورشيد شاه و شادی خوردۀ سمك عيّار».

2

 .7االرجانی ،فرامرز بن خداداد ،سمك عيار ،ج  ،2ص.714
 .2همان ،ج  ،2ص.294
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41

در فتوّت اسالمی خوردن و نوشيدن شراب ممنوع گردید چنانکه در فتوّتنامه
سلطانی آمده ...« :اما آنچه از آن احتراز باید کردن ... :بيستم خمر خوردن« 7.»... ،اگر پرسند
که نهی طریقت چند است؟ بگوی شش ...پنجم ترک خمر« 2.»...،اگر پرسند که مداح را
چند صفت میباید؟ بگوی مداحان اهل بيت را میباید که بيست صفت باشد و سی صفت
نباشد .اگر پرسند که آن سی صفت کدام است؟ بگوی ...پنجم خمر خوردن 9.»...شربت
نمك در سلك فتيان جایگزین شراب گردید .همانگونه که نجمالدین زرکوب در فتوّت
نامۀ خود ،ارباب فتوّت را به سه گروه قولی ،سيفی و شُربی تقسيم میکند :و درباره شُربی
می گوید :ایشانند که برخيزند و به نام صاحب شربت نمك بخورند و اصل این از آنجاست
که پيش از آن که نبوت به پيغامبر ما  -صلی اهلل عليه و سلم -آمدی ،فتوّتداری چنان بود،
که قدح خمر خوردندی ،به نام صاحب خمر.

4

در ميان عياران و جوانمردان در ایران باستان گرفتن مال ثروتمندان دشمنان و بخشيدن
آن به فقرا ناستوده نبود ،آنگونه که در داستان سمك عيار میبينيم(« :سمك) با خود گفت
جایگاه یافتم ،آنجا مال فراوان به دست آید و همه از آن دشمن است ،مهران وزیر حرام
زادۀ سگ .سمك پيرامون دکان برآمد جایگاهی به دست آورد و نقب در دکان برید و
دررفت و ده بدرۀ زر برگرفت و به سرای مهرویۀ نبّاش آمد بیرنج».

1

اما فتيان بعد از

اسالم براساس آموزههای دینی ،دزدی را ممنوع و طلب حالل را در آیينهای خود
گنجاندهاند« .اگر پرسند که شرایط فتوّت چند است؟ بگوی هفتاد و یك :چهل و هشت
وجودی ،و بيست و سه عدمی .اما آنچه وجودی است ....:سی و سيم طلب حالل« 4»....اگر
پرسند که ابجد طریقت چند است؟ بگوی :ابجد صغير میخواهی یا ابجد کبير…  .اگر
پرسند که ابجد کبير کدام است؟ بگوی آنچه حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم فرموده
است و آن بيست و نه کلمه است به عدد حروف تهجی بر این نوع که( :الف)( .....ح)
 .7کاشفی سبزواری ،موال حسين واعظ ،ص.24
 .2همان ،ص.91
 .9همان ،ص.214
 .4صراف ،مرتضی ،رسایل جوانمردان ،صص.734-711
 .1االرجانی ،فرامرز بن خداداد ،سمك عيار ،ج  ،7ص.11
 .4کاشفی سبزواری ،موال حسين واعظ ،ص.24
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حالل و حرام را فرق گذاشتن« 7».....اگر پرسند که شرایط خرقه پوشانيدن چند است؟
بگوی سه ... :دویم از وجه حالل ترتيب فرمودن« 2»... .اگر پرسند که ادبِ دست چند
است؟ بگوی پنج :آن که کسب حالل کند« 9».... .اگر پرسند که ارکان طعام خوردن چند
است؟ بگوی سی و هفت :چهار فرض است و چهار سنت و چهار مستحب و ده ادب و
چهار حرمت و چهار حکمت و هفت احتياط .اگر پرسند که چهار فرض کدام است؟ بگوی
اول لقمۀ حالل پيدا کردن که خدای تعالی میفرماید کلوا من طيبات و حضرت رسول
صلی اهلل عليه و آله میفرماید که :طلب الحالل فریضة بعد الفریضة« 4»....بدان که درویش را
کسب حالل ضرورت است چه حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله فرمود که الکاسب
حبيب اهلل یعنی هر که کسب حالل کند دوست حضرت خداوند است»...

1

برادرخواندگی و خواهرخواندگی نيز یکی از آیينهای عيّاران و جوانمردان قبل از
اسالم بود که آن نيز آداب ویژهای داشت .یکی از این آداب دستدادن با یکدیگر است و
دیگر گواهگرفتن ،و پس از آن غذاخوردن و دست در نان و نمك یکدیگر زدن است.
هرگاه یکی از عيّاران با دختری یا زنی روبهرو میشد که باید با او همراه و همکار باشد،
نخست آداب برادرخواندگی و خواهرخواندگی را انجام میداد و این مراسم گذشته از آنکه
تعهد صميمت و خدمتگزاری است موجب «محرميت» میشد .باید یادآور شد که مقام و
ارزش برادر و خواهرخواندگی در نزد جوانمردان و عيّاران ،بلندتر از مقام و ارزش(رفاقت)
است؛ چرا که در رفاقت امکان دارد طرفين با هم حقوق مساوی ،نداشته باشد؛ اما در
خواهرخواندگی و برادرخواندگی هر دو طرف از حقوق و امتيازات مساوی برخورداراند.
در نزد جوانمردان ،هر گاه دو شخص با هم دست برادری داده باشند؛ و یکی از آنها ،زنی
را خواهر گفته باشد؛ در آن صورت آن زن به آن مرد و دیگران نيز برادر و خواهر خوانده

 .7همان ،صص.94-91
 .2همان ،ص.713
 .9همان ،ص.272
 .4همان ،ص.297
 .1همان ،ص.243
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میشود ...« 7.سمك عيّار گفت ای دختر ،به گواهی یزدان مرا به برادری قبول کردی؟ دختر
گفت کردم .سمك عيّار گفت من ترا به خواهری قبول کردم .پس دست مه پری گرفت و
به باالی بام برآمد و کمند در ميان وی بست و او را به کمند فروگذاشت».

2

همين که کسی در صف عيّاران و به خدمت ایشان در میآمد باید سوگند بخورد که
خيانت نکند و یكدل باشد ،و با دوست ایشان دوست باشد ،و با دشمن ایشان دشمن ،و به
هيچ تأویل و بهانه غدر نکند .اما در سوگندهای عيّاران در داستان سمك عيار هيچ نشانی
از مسلمانی نيست .مایۀ اصلی سوگند که همه جا و در هر مورد تکرار میشود «یزدان دادار»
است .ظاهراً کلمۀ «دادار» به معنی اصلی و قدیمی این کلمه یعنی «خالق و آفریننده» به کار
میرود .به طور خالصه موارد سوگند آنها عبارتند از :یزدان دادار ،یزدان دادار کردگار،
یزدان دادار پروردگار آمرزگار ،اصل پاکان و نيکان ،جان پاکان و نيکان ،جان پاکان و
راستان ،روان پاکان ،نان و نمك مردان ،صحبت جوانمردان ،قدح مردان ،نور و نار و مهر،
مهر و هفت اختر ،زند و پازند 9.حق نمك مردان .برای غير عيّاران در موارد و احوال خاص
امور دیگری مورد قسم واقع میشود .از آن جمله خدمتگزاران به «خاک پای شاه» و پسر
به «خاک پای پدر» و برادر به «جان برادر» و پدر به «روان برادران و فرزندان من ،که مرا
هفت فرزند از دینا رفته است به مرگ خویش و به قتل» 4و مرزبانشاه با پسرش به «سر تو
که بر من عزیز است».
هنگام هنرنمائی عيّاران بيشتر شب است و به این سبب گاهی عيّاران را «شبروان»
می خوانند .و عيّار باید بتواند در شب اعمال عيّاری را به جای آورد .سمك عيّار گفت« :ای
پهلوان ... ،مردم عيّار پيشه باید که عيّاری دانند و جوانمرد باشند؛ و به شبروی دست
دارند».

1

یکی از اختالفات عمدهای که ميان متصوفه و اهل فتوّت وجود داشت ،به مسأله امرار
معاش مربوط است« .آنان در زاویه نشستن و به ذکر و ریاضت پرداختن و مال اوقاف
 .7ناتل خانلری ،پرویز« ،آیين عياری» ،مجله سخن ،صص.21 -22
 .2االرجانی ،فرامرز بن خداداد ،سمك عيار ،ج  ،7ص.14
 .9ناتل خانلری ،پرویز« ،آیين عياری» ،مجله سخن ،ص.21
 .4االرجانی ،فرامرز بن خداد ،سمك عيار ،ج  ،2ص.444
 .1همان ،ج  ،7ص.124
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خوردن را خوش ندیدهاند ،هرکس باید این نکات را اساس قرار دهد که شغلی فراهم کند،
صنعتی داشته باشد ،کوشش کند و از دسترنج خود زندگی بگذراند ...به عقيده آنان هر
صاحب شغلی و هر صاحب صنعتی مرشدی دارد .تعدادی از این مرشدان ،مردانی هستند
که واقعاً حيات داشتهاند ...تعدادی دیگر مرشدان خيالیاند».

7

برخی پيوند فتوّت را با مالمت انکار کردهاند و معتقدند که فتيان به اعمال خود
مینازیدند در حالی که مالمتيان نيکی خود را پنهان و بدی را آشکار میساختند .آنان طالب
شهرت و اینان خواهان گمنامی یا بدنامی بودند 2.مالمتيه صورت زهد مفرط و عملی را
نشان میدادند .فتيان اینقدر حد افراطی را نپيمودهاند و اصحاب فتوّت تقوی و شرف را با
هم جمع کردند در حالیکه اهل مالمت دنيا را آشکارا تحقير مینمایند و سرزنش نفس را
برای رسيدن به کمال روحی و اخالقی وسيلۀ ضروری میشناسند.

9

بنابر اصول و صفاتی که در داستانهای حماسی و عرفانی و فتوّتنامهها برای عياران،
جوانمردان و فتيان برشمردهاند ،مجموعۀ اصول ،مرام و آیين جوانمردان ایران در دوران

پيش و پس از اسالم با کمی تسامح ،مشابه و مشترک بوده است .از مقایسه دو اثر فتوّتنامه
سلطانی (به عنوان اثری اسالمی) و سمك عيار (به عنوان اثری پيش از اسالم) درخواهيم
یافت که اکثر بنمایههای جوانمردی در قبل و بعد از اسالم یکسان است و مشابهتهای
آشکاری و فراوانی ميان این دو وجود دارد و البته مواردی در آیينهای فتوّت اسالمی دیده
میشود که یا با اصطالحات و مفاهيم دینی وارد تشکل جوانمردان گردیده یا در موارد
بسيار کمی هم با شرایط و صفات عياران قبل از اسالم متفاوت است و فتيان را از آنها
برحذر داشتهاند .مثالٌ شرایطی مانند :اسالم ،زهد ،ورع ،توکل ،صلهی رحم ،متابعت شریعت،
امر معروف ،نهی منکر ،طلب حالل ،مخالفت نفس و هوا ،رضا به قضا ،مداومت بر ذکر.
اصول و اصطالحات جدیدی است که در متون قبل از اسالم مشاهده نمیکنيم .همچنين

 .7گولپينارلی ،عبدالباقی ،تصوف در یکصد پرسش و پاسخ ،ترجمه توفيق سبحانی ،تهران ،نشر دریا،
7943ش ،صص.791-794
 .2فروزانفر ،بدیع الزمان ،شرح مثنوی شریف ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی7933 ،ش ،ج  ،7ص.191
 .9عفيفی ،ابوالعالء ،مالمتيان و صوفيان و جوانمردان ،ترجمه علی رضوی( ،اصل اثر تأليف ابوعبدالرحمن
سلمی به نام المالمتيه و الصوفيه و اهل الفتوة) ،کابل7944 ،ش ،ص.29
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ویژگیهای اسالمی و دینی دیگری که یك جوانمرد مسلمان باید از آنها احتراز کند ،مانند:
مخالفت شرع ،کالم مستقبح گفتن ،غيبت نيکان کردن ،مزاح بسيار کردن ،حسد بردن،
محبت دنيا ورزیدن ،طمع در مال مردم کردن و دزدی ،بهتان گفتن و از نادیده خبر دادن،
خمر خوردن ،ربا خوردن ،زنا کردن ،با مردم بد مذهب و بد اعتقاد مصاحبت نمودن».

7

نتیجه
عياری و جوانمردی که آن را باید از یك سوی مسلکی اخالقی-تربيتی و از سوی دیگر
پهلوانی دانست ،در ایران باستان با تأثيرپذیری از فرهنگ و آیينهای کهن و اتکا به فطرت
واالی انسانی به درجهای رسيد ،که پس از اسالم در همبستگی با آموزههای اسالمی و دینی
و مکتب تشيع به صورت سلسلهای بنام «فتوّت» درآمد که دارای مشی و صفات مشترک و
بعضاً نيز موارد اختالفی میباشند .سپس با تصوف آميخته گردید به نحوی که آن را شعبهای
از علم تصوف و بهویژه «تصوف عوامانه» خواندند و البته در بعضی از اصول فکری و
عملی با متصوفه تفاوتهایی داشته است .در عصر اسالمی بر اثر رواج و غلبۀ فراوان افکار
و اندیشههای عرفانی ،با نمادگونههای مذهبی پيوند میگيرد و با ریيس و مبلغ و کسوت
مخصوص و آداب خاص خود و جایگاه ویژه مانند زاویه ،لنگر ،زورخانه و  ....به حيات
خود ادامه میدهد .همچنين جوانمردان مسلمان و شيعيان بهویژه ایرانيان مسلمان با الهام از
تعاليم قرآنی و سيره زندگی حضرت ختمی مرتبت(ص) و اميرالمؤمنين علی(ع) لفظ فتوّت
را همانند لفظ جوانمردی پذیرا شدهاند و فتوّت اسالمی وارد سنتهای این آیين شده و
بشدت در هم ممزوج گردیده است .جوانمردان بعد از اسالم حضرت علی(ع) را به عنوان
ملکه فتوّت و سرور فتيان برگزیدهاند و از او پيروی کردهاند.

 .7کاشفی سبزواری ،موال حسين واعظ ،صص.21-24
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 واصفی ،زین الدین محمود ،بدایع الوقایع ،به تصحيح الکساندر بلدروف ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگایران7943 ،ش.
 والیتی ،علی اکبر و همکاران ،دانشنامه جوانمردی ،تهران ،اميرکبير7939 ،ش. -هينلز ،جان راسل ،شناخت اساطير ایران ،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،تهران ،چشمه7911 ،ش.

