
  

  

  

  

  

  ايران، خاستگاه فتوت

  

  دكتر فاطمه مدرسي 

  استاد دانشگاه اروميه

  

  

  مقدمه

گيري از توان معنوي در  جوانمرد كسي است كه با بهره. فتوت در لغت به معناي جوانمردي است

هاي بشري برهاند و متصّف به  جريان سلوك دروني، خود را از چنبرة تعلّقات دنيوي و كدورت

ند، تا مستعد كمال گردد و از اين رهگذر به والدت دوباره دست يابد و به مقام صفات ملكي گردا

با تأمل در شواهد و قراين تاريخي كه در اين مقال مورد بحث و . دل، يعني منزلت جواني برسد

آيد كه فتوت اين آيين معنوي از ذوق و انديشة ايراني تراويده و از  نظر مي گيرد، به مداقه قرار مي

 جوانمردان ايراني در درازناي قرون و اعصار در آسياي صغير، عراق، مصر و سوريه و ديگر طريق

  .بالد راه يافته است

آور  در ايران دورة هخامنشي طبقة خاص و ممتازي وجود داشت كه سواران، يالن دلير و نام  

 بودند و هركس ها اين سواران ابناي خاندان«. بودند» ارتشتاران«شدند و موسوم به  ناميده مي

دولت، اسامي آنان را در ديواني مخصوص با سلسلة . توانست خود را در شمار آنان قرار دهد نمي

گرفتند و رؤساي آنان نيز  ايشان از دولت در هنگام جنگ حقوق مي. كرد نسب هر يك ضبط مي
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ا ضياع و اما در وقت صلح از عايدي امالك خانوادگي، ي. كردند مانند افراد حقوق دريافت مي

  ١.»نمودند بود، گذران مي» تيول«عقاري كه به مقاطعه گرفته بودند و خالصة دولت و در حكم 

و طبقة چهارم » دهقانان«سواري به اين طبقة خاص، اختصاص داشت و طبقة سوم يعني   

اسواران . هاي دولتي شركت جويند توانستند سوار اسب شوند و در جنگ هوتخشان نمي

ترين  زيرا، در آيين زردشت يكي از بزرگ. ي پاك و صادق در وعده باشندبايست زردشت مي

چنين . معاصي كه با قتل نفس برابر بود، مهر دروغ بود، يعني برخالف عهد و پيمان رفتار كردن

هايي كه براي اسواران ذكر شد، همانندي  ويژگي. آيد چه رسد به سوار شمار نمي كسي زردشتي به

بايد از «از جمله اينكه . دهد با خصايص جوانمردان دوران بعد نشان ميخوي و خصلت آنان را 

هموطن و همكيش خود دفاع كند، راست بگويد و اگر كسي به او پناه آورد، جانش را در 

درازي نكند، دست و  آورنده نثار كند، سخي و كريم باشد، به ناموس كسي دست پاسداري از پناه

هاي ويژة   اضافه بر اين، يكي از آيين٢.»ولش صادقانه عمل كندچشم و زبان او پاك باشد و به ق

اين خود گوياي اين نكته . بود) ازار، شلوار(جوانمردان ملبس شدن به جامة فتوت يعني سراويل 

شلوار مختص آن دسته از اقوام آسيايي بود «زيرا . است كه پايه و منشأ جوانمردي از ايران است

رفته است، و شلوار در ايران اقالً از زمان آغاز  شمار مي ن آنان بهكه سواركاري از آداب و سن

 - به سبب پوشيدن جامة بلند-كه اعراب در صورتي. فرمانروايي هخامنشيان متداول بوده است

  ٣.»بدان نيازي نداشتند

آداب جوانمردي با سنّت پهلوانان دوران اشكاني و آيين مهر نيز، پيوندي تاريخي و فكري   

توان ميان  ها با جوانمردي مي ها و ارتباط زورخانه با مطالعة تطبيقي ميان آيين مهر و زورخانه. دارد

هاي زورخانه مشابهت و  رسوم رايج در معابد مهري ايران و و روم در دورة اشكاني، با آيين

ارند ها نيز با معابد مهري شباهت بسيار د جالب توجه اينكه بناي زورخانه. همانندي بسياري يافت

بايست در داخل يا نزديك آن آبي روان  گرفت كه مي چنانچه مراسم مهري در غارهايي انجام مي

هايي كه غاري نبود، اين معابد را در زيرزمين شبيه غارها، بنا  در شهرها، يا جلگه. جاري باشد

در . يدندرس وسيلة پلكاني طوالني به سطح زمين مي اين بناها فاقد پنجره بودند و به. كردند مي

نهادند و در ميان دو رديف سكو، صحن مستطيل و  درون معابد در دو سو، دو رديف سكو مي
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هايي كه  تماشاگران بر نيمكت. شد گودي معبد قرار گرفته بود، كه آيين و مراسم در آنجا، انجام مي

داري   پايهدر كنار در ورودي ظرف. نشستند كنار سكوها، پاي ديوار بود به تماشاي اين مراسم مي

در طرف مقابل، در پاي تصوير مهر، دو آتشدان قرار گرفته . بود كه آب متبرك در آن قرار داشت

  ٤.بود

. هاي بسياري با اين معابد دارند ها در ايران شباهت در خور تأمل است كه بناي زورخانه  

. رسند ر عمومي ميها نيز مانند معابد مهري با پلكاني طوالني از زيرزمين به سطح معاب زورخانه

اند، در زيرزمين  هايي كه به آيين نياكان و نه با معيارهاي دنياي امروز ساخته شده همة زورخانه

هاي قديمي نيز مانند معابد مهري در كنار يا نزديك  نكتة در خور توجه اينكه زورخانه. قرار دارند

هايي قرار  ديوار نيمكت در كنار سكو چون معابد مهري در پاي ٥.شدند آب جاري ساخته مي

هر حال نكتة اصلي اشتراك  به. كنند نشيند و مراسم را نگاه مي دهند كه تماشاگران بر آنها مي مي

در كنار در ورودي زورخانه، آبداني وجود دارد كه امروز مورد . گود، سكو و نيمكت است

 مهري بود، در ها كه در معابد جاي آتشدان به. استعمال اصلي خود را از دست داده است

 ٦.كنند اجاقي قرار دارد كه از آن براي گرم كرن ضرب استفاده مي» سردم«ها در جلوي  زورخانه

ها نيز  كردند، در زورخانه هاي مقدس ترسيم مي گونه كه بر ديوارهاي معابد مهري نقش همان

نها، كوچكي همانندي ديگر آ. نمايند هايي از رستم و ديگر پهلوانان بر ديوارها نصب مي نقش

  .توانند تنها گروه اندكي را در خود جاي دهند هاست كه مي زورخانه

  :هايي وجود دارد، از آن جمله است ميان آداب و رسوم زورخانه نيز، با آيين مهر شباهت  

وجود قمه، دشنه ) ٤زنگ زدن؛ ) ٣آداب دست دادن و پيمان دوستي بستن؛ ) ٢كشتي گرفتن؛ ) ١

اي كه مهر به هنگام زادن با خود داشت و سالح  اي با دشنه ان زورخانهيا چاقو ميان ورزشكار

رسيد و  در آداب زورخانه، چون پهلواني به مقام استادي مي) ٥اصلي او بود، همانندي دقيق دارد؛ 

يافت كه تاج فقر بر  يافت، از طريق پيشوايان طريقت به اين افتخار دست مي كمال تن و روان مي

ها نيز  نمودند، در زورخانه اي جنگي تربيت مي آيين مهر، پيروان مهر را با روحيهدر ) ٦ ٧سر نهد؛

در سنّت پهلواني ايراني همچون آيين مهري، ) ٧شود؛  صورت نمادين آداب نبرد آموخته مي به

زنان را در زورخانه ) ٨توانند به سلك پهلوانان درآيند؛  اند، مي مرداني كه به سن بلوغ رسيده
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اي  پهلوان در گود زورخانه مانند مهر به هنگام زايش كه جامه) ٩بد مهري راه نيست؛ همچون معا

آيد و تنها لنگي بر كمر  بر تن نداشت، براي ابراز نهايت از خودگذشتگي عريان به ميدان مي

خوانند و اين در ميان مهر پرستان  پهلوانان يكديگر را برادر، يا هم مسلك يا يار مي) ١٠بندد؛  مي

در زورخانه در هر كار همواره تقدم با پيشكسوتان است و اين سنّت نيز ) ١١ز رايج بوده است؛ ني

  ٨.شود دقيقاً در آيين مهر نيز ديده مي

از سوي ديگر، برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه داستان سمك عيار كه وجوه مشترك   

ه دورة پيش از اسالم و محتمالً اشكانيان فراواني با سنن و آداب پهلواني اين دوران دارد، مربوط ب

توان پذيرفت كه قدمت آيين جوانمردي به ايران پيش  است، اگر چنين نظري قابل قبول باشد، مي

رسد و ميان اين آيين مهري و آيين زورخانه پيوندي  از اسالم، خصوصاً به زمان اشكانيان مي

  ٩.تاريخي و فكري وجود دارد

وران و  كنار طبقة كشاورز طبقة هوتخشان قرار داشت كه پيشهدر دورة ساسانيان، در   

هاي غيرقانوني  كوشاني بودند كه گاهي به فعاليت اينان سخت. گرفت بازرگانان را دربرمي

پرداختند و به جوانمردي و سخاوت و تردستي شهرت داشتند و روح اجتماعي آنها وادارشان  مي

مشترك ممكن، از حيث مادي تمام منابع و درآمدشان را كرد كه براي رسيدن به بهترين زندگي  مي

 آنها داراي سازمان رسمي بودند و شعائر و مناسكي آغازين براي ١٠.»ميان خود تقسيم كنند

موازين اخالقي را رعايت . اي از جمله پوشيدن شلوار فتوت داشتند هاي ويژه عضوگيري و نشانه

، و خود را ١١كردند ار بودند و به يكديگر خيانت نمينمودند، راستگو و در دوستي به هم وفاد مي

  .خواندند يار و رفيق مي

اي  زند كلمة عيار كه در بيشتر منابع مترادف با جوانمرد آمده، واژه الشعرا بهار حدس مي ملك  

هاي پهلوي  در متن» يار«آيد زيرا كلمة  نظر مي اين حدس، صائب به. معني يار است پارسي و به

» د«و » ذ«در هر حال تبديل . توان خواند نيز مي» اييار«ثبت شده است كه آن را » دييارا«صورت  به

هاي  توان به صورت هاي ايراني موارد و نظاير بسيار دارد، كه از آن جمله مي در تحول زبان» ي«به 

» رسمك عيا«معني بازوبند را، در كتاب  به» ايار«كه كلمة  چنان. اشاره كرد» آيين«و » آذين«

نيز در ذكر آداب عياري آمده » رفيقي«در اين كتاب گاهي كلمة . اند ثبت كرده» عياره«صورت  به
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سازماني از » عياران«توان اذعان داشت كه   بنابراين نظر مي١٢.است كه خود مؤيد حدس بهار است

اند كه   داشتههمبستگان و ياران را تشكيل داده بودند كه به آيين خاصّي در رفتار و كردار، پايبندي

  .توان آيين جوانمردي خواند آن آيين را مي

يافت، تأكيدي بر اين  ذكر سلسلة سند فتوت كه از جوانمردي به جوانمرد ديگر انتقال مي  

زيرا، در اين موضوع رنگ و صبغة . هاي ايراني است معناست كه آيين جوانمردي ملهم از آيين

حفظ سلسله و رساندن آن به اصل و مبدأ قديمي نمايندة . خوبي نمايان است خراساني و ايراني به

هر  كوشد و براي بقاي آن به تفكّر ايراني است كه پيوسته در احياي مجد و عظمت ديرين خود مي

شود،  نام ابومسلم خراساني و سلمان فارسي كه در سلسلة فتوت ديده مي. يازد اي دست مي وسيله

معمار نقل كرده، ذكر   براي نمونة سلسلة منظمي را كه ابندر اينجا. بخشد اين نظر را قوت مي

دعبم از  از شيخ عبدالجبار، از ابن: گونه منتقل شد بدين... سلسلة فتوت به الناصرلدين اهللا «: شود مي

عبيد بن مقيره از عمر رهاص از ابوبكر بن جحيش از حسن بن ريان از بقاء بن طباخ از نفيس بن 

ابوالقاسم بن ابوحيه از عمر بن البن از ابوالحسن صوفي از مهنا علوي و از عبيداللّه از شريف 

ابومسلم خراساني و از ملك كاليجار فرزند بردويل از روزبه فارسي از بهرام ديلمي از حافظ كندي 

از علي نوبي از عمر طائي از عون ضائي از اشج بصري از سلمان فارسي از اميرالمؤمنين علي بن 

  ١٣.»عليه اسالم، از پيغمبر، صلي اللّه عليه و آله و سلم طالب،  ابي

گران  وران و صنعت درخور ذكر است كه آيين جوانمردي بيشتر در ميان طبقة اصناف و پيشه  

ارتباط اهل «. اند شهري رواج يافته است و اشراف يا روستاييان به ندرت به آن تمايل نشان داده

آن نوع بوده است كه اصناف مختلف را از يكديگر جدا وران نه از  فتوت با اصناف و پيشه

  ١٤.»نگهدارد، بلكه بيشتر از نوع ايجاد پيوند اتصال بين اصناف مختلف بوده است

آيين پيوستن به گروه فتيان تا حد زيادي شبيه به آيين پيوستن به «جالب توجه است كه   

حتي اصناف عربي . ل ميان آنهاستاصناف بود، اين تشابه در دو تشكيالت، نشانگر تأثير متقاب

هاي فتيان را اخذ نمودند  هاي اخالقي و آيين اسالمي به احتمال قوي از قرن ششم هجري، روش

 يكي از چيزهايي كه ١٥.»هاي فتيان پيوستند وران و صاحبان حرف هم به سازمان و بسياري از پيشه

 نقيب در هنگام آيين شد فتوت به كند، اين است كه پيوستن اصناف را به گروه فتوت تأييد مي
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پردازد و براي آنان طلب رحمت  ذكر همة مشايخ و استادان و عالمان اهل حرف و صنايع مي

هاي صنفي در مداين  ارتباط سلمان فارسي با فتيان با توجه به انتساب وي به سازمان. كند مي

ني از يك سو و با طبقات اصناف حاكي از پيوند استوار ميان طريقة فتوت با آيين جوانمردي ايرا

نامة سلطاني اثر حسين واعظ كاشفي برادرزادة جامي، شاعر مشهور،  فتوت. از سوي ديگر است

  .دليل و سند معتبري است مبني بر اينكه در ايران فتوت جنبة تشكيالت صنفي داشته است

ت صنفي شهر زند كه آيين فتوت از تشكيال بنابراين لويي ماسينيون به حق حدس مي  

او ضمن يادآوري ساير نكات، به اين مطلب .  پايتخت ساسانيان آغاز شده است- تيسفون-مداين

، سلمان فارسي كه زادة ايران بود و از اصحاب )ع(طالب   كند كه پس از علي بن ابي اشاره مي

م روات آنها ترين شخصيت مورد عالقة فتيان بود، و تما رفت، مهم شمار مي نزديك پيغمبر اسالم به

در شمار ) ص( الزم به يادآوري است كه سلمان پس از وفات پيامبر ١٦.شود به او ختم مي

درآمد، و در زمان خالفت عمر بن خطاب به حكومت مداين منسوب شد و در ) ع(اصحاب علي 

سلمان « هجري به درود حيات گفت و در همانجا مدفون شد و مدفن او كه به ٣٦ يا ٣٥سال 

  .هاي مورد توجه مسلمانان است ور است هنوز هم يكي از زيارتگاهمشه» پاك

اهللا به گروه جوانمردان و دربركردن سروايل فتوت  بايد توجه داشت كه پيوستن الناصرلدين  

البته بحث . ترين حادثة آن است جزء وقايع بسيار بزرگ و قابل مالحظة تاريخ فتوت، بلكه بزرگ

فة مقتدر را وادار به پيوستن به خيل جوانمردان كرد، در اين مختصر هايي كه اين خلي در باب علت

  :ليكن اشاره به دو نكته در اين مقام خالي از لطف نيست. گنجد نمي

گذار طريقت سهروردي از  پايه) ٦٣٢وفات (الدين عمر سهروردي  نخست آنكه شهاب  

 بود و در وي نفوذ معنوي اهللا نامه، مشاور ديني الناصرلدين اقطاب صوفيه و صاحب دو فتوت

آيد كه خليفه از طريق سهروردي با اين آيين معنوي آشنايي يافته و  نظر مي زيادي هم داشت، به

دوم اينكه ناصر با دورانديشي خاص خويش به نفوذ جوانمردان و «. مند گشته است بدان عالقه

ود او به خيل جوانمردان دانست كه اگر خ آيين جوانمردي در جامعة اسالمي پي برده بود و مي

 كه خليفه را نيز برادر -بپيوندد، خواه ناخواه پيرو رئيس اين طايفه خواهد شد و جوانمردان

هيچ مزد و منّتي در راه استحكام   به رايگان و بي-دانند مسلكان خود مي طريقت و يكي از هم



 

  

 فلسفه، كالم و معارف اسالمي232

قصد داشت يكدلي و  وي با پيوستن به جوانمردان ١٧.»هاي دولت عباسي خواهند كوشيد پايه

اتحاد در كشورهاي اسالمي پديد آورد، و روحي نو در كالبد خالفت اسالمي بدمد و بغداد را 

هر حال اين مالحظات  به. مانند گذشته مركز جهاني سياست شرق و تمام شهرهاي اسالمي سازد

يخ عبدالجبار دست ش او به. اهللا به فتوت گرديد به اضافة عوامل ديگر، موجب توجه الناصرلدين

. پس از آن خاص و عام بدين آيين گرويدند. سراويل فتوت پوشيد و آب و نمك نوشيد

پادشاهان نواحي مختلف خواستار ورود به جمع جوانمردان شدند و ناصر رسوالني نزد آنها روانه 

  . كرد تا به نيابت او، ايشان را جامة فتوت بپوشانند

كيكاوس بن كيخسرو بن قلج ارسالن از شاهان سلجوقي ابوالمظفر  سلطان روم، عزالدين  

ناصرسراويل فتوت را براي او . نيز دوستدار و خواستار ورود به حلقة فتيان شد) ٦١٥متوفي (روم 

شد،  البتّه اين نخستين بار نبود كه آيين جوانمردي به آسياي صغير وارد مي. به آسياي صغير فرستاد

ه فتيان ايراني كه به آن ديار مهاجرت كرده بودند، به آنجا رفته در بلكه فتوت و جوانمردي به همرا

اي برخوردار شده بود، اما با پذيرش اين آيين  العاده وران و صنعتگران از نفوذ فوق  ميان پيشه

  .، ماية رونق و شكوفايي آن در ميان خواص بيش از پيش فراهم آمد معنوي از جانب سلطان روم

ها قبل جالي وطن كرده و به  ت كه يكي از فتيان ايراني كه از مدتالزم به يادآوري اس  

سزايي داشته، محمد بن حسن  آسياي صغير رفته در رواج و انتشار طريقة فتوت در آن بالد تأثير به

الدين حسن ارموي، معروف به اخي ترك است كه نسبش به يك خاندان  ارموي، پدر حسام

وي در آن بالد به فتوت و جوانمردي شهرت داشت و از . درس معروف از مشايخ كرد ارموي مي

آمد و صاحب لنگر و زاويه بود و در تربيت اخيان  شمار مي مشايخ و اولياي طريقة اخيان به

الدين  پسر او، حسام. نام اخي در مورد او متضمن نوعي بزرگداشت بود. ورزيد اهتمامي بسيار مي

 مفتاح خزائن عرش، و امين كنوز فرش و بايزيد وقت و حسن كه موالنا وي را در مقدمة مثنوي

. خواند، در عين انتساب به حلقة مريدان موالنا، شيخ جماعتي از اخيان شهر بود جنيد زمان مي

شد و در  هاي اخيان، محبوب و مرجع محسوب مي وي در بين جوانان شهر خاصّه دسته«

آمد، غالباً نقش مؤثر   براي آنها پيش ميهايي كه رساني به مريدان موالنا و رفع دشواري كمك

 ١٨.»كرد همين نكته مريدان را به رعايت حرمت و رجوع به خدمت او، راضي يا الزام مي. داشت
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شد، در بين  الدين با اينكه خود مريد موالنا و منسوب به طريقة صوفيه محسوب مي حسام

يافتگان پدرش به او به چشم مرشد و  اي از اخيان و تربيت قابل مالحظهداران قونيه تعداد  فتوت

آوردند، همچنان در مورد وي نيز  جا مي نگريستند و آنچه در حق پدرش به مربي خويش مي

با آنكه به اشارت وي، همة آنها در جرگة مريدان موالنا در آمده بودند، اما در «. كردند رعايت مي

الدين كه نزد آنها به  شد، خود را به حسام  آيين جوانمردان مربوط ميآنچه به آداب فتوت و

و صاحب فتوت و مقتداي » اخي«عنوان  وي را به. كردند اخي ترك معروف بود، منسوب مي ابن

خواندند و همچون مشايخ قديم اهل فتوت كه نزد آنها، امثال بايزيد و شبلي و بوسعيد  خويش مي

  ١٩.»نمودند ر ميشد، تكريم بسيا تلقي مي

گذار مذهب صوفيانة  الدين سهروردي پايه در اينجا بايد يادآور شويم كه سفر شهاب  

 به آسياي صغير نيز در انتشار اخوت و اصول اهل - كه برگرفته از نام خود اوست-سهرورديه

يافته  هاي سازمان اخيان آسياي صغير در قرن هفتم، شامل گروه. فتوت تأثير بسياري بر جا نهاد

سبب آنكه آشنايي و پيوستن آنها با آيين جوانمردي از طريق صوفيان و فتيان ايراني  بودند و به

ايشان عالوه بر تزكية نفس و . صورت پذيرفته بود، مشربي نزديك به مشرب تصوف داشتند

  نهاي بدني چو تصفية دل و احتراز از رذايل و ذمايم كه نزد آنها الزمة فتوت بود، به رياضت

در دستگيري از ضعيفان و . گيري، سواري و تيراندازي و شمشيربازي نيز اهتمام داشتند كشتي

كوشيدند، افزون بر آن در پاسداري و حمايت از ستمديدگان و دفع  پايمردي نسبت به غريبان مي

، يا اي در پاي و كارد غالباً موزه. آمدند شمار مي ظلم عمال دولت از ضعفا، نقطة اتكاي مردم به

اي باريك آويخته شده بود، بر سر  بستند و كاله درازي كه از نوك آن پارچه خنجري بر كمر مي

ها مداخل روزانه را به بيوت و لنگرهايي كه محل تجمع اخيان و فتيان بود،  شب. نهادند مي

  .كردند بردند و خرج مي مي

 آسياي صغير و ايران و بطوطه طنجي، سياح معروف مراكشي كه در قرن هشتم به مصر و ابن  

 را ديده و در سفرنامة خود از - لنگر و زاوايه-ها هند و نقاط ديگر مسافرت كرده بسياري از خانقاه

  :نويسد دستي آنها تمجيد و تحسين كرده و مي نوازي و گشاده غريب
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اخيه . ارندالفتيان، يا برادران جوانمرد در هر شهر و آبادي و قريه از بالد روم وجود د دستة اخيه«

نوازي و اطعام و برآوردن  اين گروه در غريب. باشد معني برادر من مي جمع اخي است كه به

اخي در اصطالح آن نواحي، كسي را . نظيرند حوايج مردم و دستگيري از مظلومان در تمام دنيا بي

يده كسوت برگز عنوان رئيس و پيش گويند كه از طرف همكاران خود و ساير جوانان مجرد به

ها، خانقاهي دارد مجهز به  كسوت هر يك از گروه پيش. نامند اين طريقه را فتوت نيز مي. شود مي

دست  ها آنچه را كه از كار خود به هر كدام از گروه اعضاي وابسته به . فرش و چراغ و ساير لوازم

خوراك اين وجوه صرف خريد ميوه و . كنند كسوت خود مي آورند، شامگاهان تقديم پيش مي

شوند در  اين جماعت، مسافريني را كه وارد شهر مي. رسيد شد كه در خانقاه به مصرف مي مي

كه بخواهد آن شهر را ترك كند مهمانان آنان تلقي  دهند و مسافر تا هنگامي خود منزل ميخانقاه 

  ٢٠.»شود

راي اثبات رواج داستان ابومسلم خراساني در ميان اخيهاي آسياي صغير، دليل ديگري است ب  

اين نظر كه طريقة فتوت و اخوت آييني است ايراني و اهل فتوت اين داستان و آيين را از ايران به 

البتّه در زماني بسيار اندك داستان ابومسلم در آن سامان چندان مؤثر واقع شد، كه . اند آن ديار برده

كه پس از ضعيف شدن اخيها در  ييتا جا«. الشعاع قرار داد هاي پهلواني ترك را تحت ديگر داستان

هاي درويشاني چون بكتاشيان، نفوذ اين داستان در ميان  امپراتوري عثماني و پيوستن آنها به دسته

شود، همان تبر مذكور  هاي بكتاشيان ديده مي تبري كه بر روي ديوار تكيه. بكتاشيان نيز آغاز شد

  ٢١.»در زمان ابومسلم و منسوب به اوست

سواد  نامه در ميان اصناف و عامة مردم بي هاي حماسي چون ابومسلم تبليغ رماناخيان، با   

كردند و در نظر اين طبقات، كه در برابر طبقة نخبه و زبدة برخوردار، مشاغل حقيري  نفوذ مي

صورت قهرماني مذهبي و مدافع حقوق مردم در برابر مستبدان  داشتند، قهرمان داستان پهلواني را به

عنوان پهلواني  وري و صنعتي به هاي پيشه رو، ابومسلم در محيط از اين. دادند ن جلوه ميو ستمكارا

دلير و جوانمردي حامي ضعيفان تجلي يافته و داستانش چنان مشهور گشته است كه تا امروز نيز 

  . رواج دارد
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ي هاي رمان ابومسلم به تركي بيشتر از فارسي است، براي نمونه در كتابخانة مل نسخه«  

هاي استانبول از  در كتابخانه. پاريس نه نسخه از آن به تركي و چهار نسخه به فارسي وجود دارد

به عقيدة تركان، ابومسلم فردي از . شود ترجمة تركي اين داستان تا نوزده نسخة خطي ديده مي

  ٢٢.»قوم ايشان و رسالت تاريخي او انتقام كربالست

سه قرن نخستين تاريخ بعد از اسالم، وظايف شايان ذكر است كه جوانمردان در طي   

اند و در حوادث آن دوره نيز  دار بوده خطيري را در امور اجتماعي و سياسي و حتي اداري عهده

كه در آغاز سدة دوم هجري، ابومسلم خراساني كه در روايات  چنان. اند نقش قابل مالحظه داشته

توان ديد، رهبري جنبشي را بر  يراني را ميهاي سيماي يك جوانمرد ا راجع به او هنوز ويژگي

هاي برخاسته از دمشق  گري عهده گرفت كه در خراسان و ماوراءالنهر عليه درازدستي و بيداد

خالفت اموي را كه نزد موالي مظهر تعدي و خشونت ناجوانمردانه «او توانست . پديدار شده بود

كه  وران خراسان، چنان ات روستائيان و پيشهبود، با نيروي لشكري ساقط كند كه مركب بود از طبق

، اين قيام ابومسلم سبب احيا و ٢٣».خواندند مي» سراجان«اشراف عرب آنها را غالباً از روي طعنة 

  .تجديد فرهنگ ايراني و برانگيختن ايرانيان از خواب يكصد ساله شد

 مرامي برآمدند در قرن دوم و سوم هجري قمري، مردم، مخصوصاً جوانان در پي مسلك و  

هايي شدند  رو جذب دسته پرستي آنان را دربرداشته باشد، از اين هاي مليت و ميهن كه همة جنبه

بناي كار اين عياران بر جوانمردي بود و خطرات . شدند نام عياران خوانده مي كه در تاريخ ايران به

آنها با . شدند ز مظلومان متحمل ميو مصائب فراواني را براي انجام كار مردم بينوا و يا دفع ظلم ا

اي  عياران پارچه. گرفتند گردآوردن جوانان غيور و فداكار و وفادار، جلوي بسياري از مظالم را مي

گرفتند و به چستي و چابكي اشتهار  بستند و كمند بر دست مي سرخ و يا زرد رنگ بر گردن مي

  .نمودند داشتند و در هر پيشامدي مردانه پيكار مي

كه هر ده تن عيار داراي سرپرستي  عياران از تشكيالت و نظام خاصّي برخوردار بودند، چنان  

نام عريف بودند و هر ده تن عريف يك نقيب و هر ده نفر نقيب يك سرهنگ و هر ده سرهنگ  به

چون عياران موظف به پرداخت مخارج جمعيت خود بودند، گاه به راهداري . يك امير داشتند

گرفتند و از  ها براي سالمت رساندن آنان به مقصد باج مي بدين معني، كه از كاروان. ختندپردا مي
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پذيرفت با خشونت  اگر كارواني، راهداري آنها را نمي. كردند اين طريق معاش خود را تأمين مي

  .اند  از اين جهت است كه گاهي عياران را راهزن ناميده٢٤.گشت ايشان مواجه مي

وي توانست به ياري آنان در اندك زمان، . ار در آغاز از اين عياران بوديعقوب ليث صفّ  

طاهريان را . آورد و بر همة سيستان و هرات و كابل و بلخ دست يابد وجود  نيروي شگرفي به

  .براندازد و در تمام اين شهرها رسم متابعت و پيروي از خاندان طاهريان را منسوخ نمايد

) ٢نگهداشتن حق نان و نمك، ) ١: شيوة آن عياران بدين قرار بودمواد اصلي مرامنامه و   

با دوست، دوست بودن و با دشمن، دشمني ) ٣آسايش خويش و بالي خلق را روا ندانستن، 

) ٧رازداري كردن، ) ٦راستگو بودن، ) ٥ميان جوانمردي و ناجوانمردي فرق گذاشتن، ) ٤ورزيدن، 

) ٩ي و دالوري، زيرا عياري و پهلواني به بد دلي نتوان كرد، باك بي) ٩فداكاري، ) ٨مراعات عفّت، 

. به شب بيدار ماندن و مردمان را پاسباني كردن) ١١شكيبا بودن، ) ١٠برسر پيمان ايستادن، 

ها حاكي  هاي بسياري با آداب و رسوم پهلواني دارد و اين مشابهت خصوصيات مذكور همانندي

  . اسالمي و عياري در دوران باستان هر دو منشأ واحدي دارنداز آن است كه پهلواني در آثار دورة

هاي  در قرن پنجم عياران و جوانمردان به ديانت و تقوا پناه بردند و كوشيدند تا ريشه  

هاي الهي بجويند و رنگ ديني بدان بخشند و از اين رهگذر مسلك خويش  جوانمردي را در آيين

هاست كه براي دوام و بقاي  ها و اسطوره صوصيت آيينخ«. گاهي ديني متكي سازند را به تكيه

كوشند رنگ محيط تازه را بپذيرند و خود را با  خود، در هر دورة فكري و اجتماعي جديدي مي

توجهي به آثار تاريخي فارس و عرب قرون نخستين اسالمي، اين «. تحوالت زمان هماهنگ كنند

هاي آسماني و  كند، در اين آثار بسياري از شخصيت گونه و لغزان اساطير را اثبات مي حالت جيوه

اند، براي نمونه كيومرث برابر حضرت آدم يا فرزندان او  زميني زردشتي رنگ و نام اسالمي گرفته

 بدين طريق جوانمردان با استناد به قرآن و حديث منشأ جوانمردي را از پنج ٢٥.»شده است

اصحاب كهف، ) ٤يوشع بن نون، ) ٣يوسف صديق، ) ٢، اهللا ابراهيم خليل) ١: اند جوانمرد دانسته

  ).ع(سردار احرار علي مرتضي ) ٥

: كنند دانند و به اين آيه استناد مي ها، آغاز فتوت را از ابراهيم خليل مي نامه صاحب فتوت  

  نقطة اول فتوت حضرت٢٦».قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم و الفضل ما شهدت به االعدا«
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نخستين كسي بود كه در راه تجريد قدم نهاد و از . ابراهيم بود، زيرا معني وحدت از او منتشر شد

خود را در . گرفت، رنج سفر و دوري از خانواده و وطن را به جان خريد دنيا و از لذّات آن كناره 

آري .  كردبتان درون و برون را شكست و پارة جان را قرباني دوست. عشق جانان فداي نيران كرد

اساس مروت او نهاد كه در جنب دوست، جان و مال و فرزند را حقير شمرد تا به جايي كه 

دوم فتي، يوسف صديق بود كه آن همه بليات و مصائب از . دشمنان به فتوت او گواهي دادند

 چشم برادران ديد و آنگه كه بر آنان دست يافت با آن خواري كه با او كرده بودند، از گناهشان

  ٢٧».التثريب عليكم اليوم«: پوشيد و گفت

قال اهللا تعالي فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا لقينا من «بن نون جوانمرد بود، زيرا كه  سوم يوشع  

هر كه پاي بر . اهللا كرد ، او جوانمرد بود كه براي كسب معرفت، شاگردي كليم٢٨»سفرنا هذا نصيباً

  .بول كند، جوانمرد باشدسر نفس نهد و مالزمت استاد را ق

چهارم، اصحاب كهف را جوانمرد خوانند كه از حق طلبيدند تا مراتب وجود خود را با   

اذاوي الفتيه الي الكهف فقالوا ربنّا آتنا من لدنك رحمه «. رحمت و هدايت باري تعالي كامل كنند

  ٢٩.»و هبي لنا من امرنا رشد

اهللا رسيد كه ايزد تعالي   به حضرت رسول، حبيبرفت تا فتوت از ابراهيم صلب به صلب مي  

  ٣٠.»انّك لعلي خُلُق عظيم«: در بيان كمال فتوت او فرمود

رسيد ) ع(دار رسول، علي مرتضي  به ضرغام بيشة توحيد، آن علمدار و علم) ص(از پيغامبر   

تو، : ةمهذه االُيا علي اَنت فتي : در حق او فرمود) ص(خاتم انبيا . كه مدار فتوت را قطب اوست

  ٣١.جوانمرد اين امتي

نهند و شُرب جام جوانمردي و پوشيدن ازار  فتيان اصل و مأخذ فتوت را بر اين حديث مي  

و بستن ميان را كه ميان جوانمردان متعارف است و قاعدة فتوت و اساس اخوت بر آن استوار 

ها، سري  ه در هر يك از اين آيينالبت. سازند منتسب مي) ع(و حضرت علي ) ص(است، به پيامبر 

  .معني شريفي است لطيف و اشارتي ظريف به

تواند برحسب پاكي جبلي و  شرب قدح، اشارت است به علم و حكمت كه شخص مي  

اين توانايي نهفته در . دست آورد استعداد ذاتي خود كه در فطرت االهيش نهفته است آن را به
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چه، حيات واقعي . شود بدل به سرچشمة حيات حقيقي ميانسان وقتي از قوه به فعل درآيد م

اما نمك، اشارتي است به صفت عدالت كه كمال فضايل اخالقي . قلوب به علم و معرفت است

ميان . با آن به صالح آيد و سبب تعادل دروني و اصل مقامات شريعت و طريقت و حقيقت است

  .ن به خدمتبستن اشارت است به فضيلت شجاعت، و صورت قيام نمود

 پوشاندن، اشارتي است به فضيلت عفاف و نجابتي كه در - ازار يا شلوار-اما سراويل  

هاي زيرين  نخستين گام و در بدو ورود جوانمردان به حلقة فتوت بايد آنها را در گسستن از بخش

در اول قدم . بدين سبب جامة فتوت، شلوار است و خرقة تصوف، كاله«. وجود آدمي ياري دهد

  ٣٢.»اي كه تعلق به اعالي دارد فتوت تعفّف است كه تعلق به اسافل دارد و ابتداي كار تصوف، ترقّي

هاي در خور توجه تاريخ اجتماعي ايران است  مخلص كالم، آيين جوانمردي، يكي از جنبه  

ها براي بقاي  كه ريشه در ايران پيش از اسالم دارد، و پيوسته در ميان عامة مردم از مؤثرترين وسيله

هاي نخستين اسالم،  در سده. روح ملّي ايران و قيام در برابر مستبدان و تسلّط بيگانگان بوده است

هاي ديرين آيين جوانمردي را در اديان  جوانمردان براي حفظ و بقاي اين رسم خوشايند ريشه

از پيوند با سنّت بدين طريق آيين جوانمردي پس . الهي جستند و بدان رنگ و صبغة ديني دادند

صوفيان به تنزيه و . صورت مذهبي از مذاهب تصوف درآمد تدريج به هاي بعد به ابراهيمي در دوره

  .تصفية آن پرداختند

هاي  در پرتو اين نوع فتوت كه نشانة تفكّر جوانمردي معنوي اسالم است، پهلوانان ميدان  

  . دست يافتند- جوان-تيرزم مبدل به قهرمانان معنوي شدند و به معناي باطن ف
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