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Abstract 

1. Introduction  

The defeat of Sassanid dynasty against Arabs, marked a new 

“historical” era for the land of Iran; but not only the ancient and rich 

culture of Iran lost by this defeat, but also it continued in the Islamic 

era. One of the beliefes and rituals which has taken many forms and 

shapes and has been through many ups and downs over the course of 

history is “chivalry” .The common theory in this regard is that  

chivalry is derived from Sufism; Since Sufism was originated from 

Islamic training, chivalry has Islamic origin too. Although one cannot 

completely ignore the influence of Islamic culture in chivalry, 

ignoring Iranian culture and civilization whose foundation is wisdom, 

goodness and art, isn’t rational and fair. The author has attempted to 

refer to the origins of this doctrine and its probable effect from pre 

Islamic culture and civilization in spite of different and controversial 

views of researchers about chivalry and difference existing in its 

origins and principles. Therefore, the effects of  ancient Iran, 

Zoastrianism and Mehri and Manavi religions on chivalry are 

examined in three independent sections and it is believed that these 

effects don’t mean complete agreement or adaption. 
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2. Methodology  

Although the last ancient period of Persia ended with the Arab 

attack and the fall of the Sassanid dynasty, the Persians were 

experiencing new traditions and customs, but the Sassanian historical 

defeat was not the end of Iranian culture and civilization. Ancient 

Iran’s old culture continued its survival in the Islamic era; even the 

heavy attack of Arabs was unable to break the relationship between 

Islamic Iran and the rich, ancient heritage of pre-Islamic period. In 

this respect, the periodic connection between Sassanid and Islamic era 

is not the period of interruption but “the period of transfer of Iran’s 

culture and civilization from an epoch, with its own characteristics, 

into another in which other characteristics have been produced as a 

result of dealing with other factors and on the path of its gradual, 

historical evolution” (Mohammadi Malayeri, 2000, p.6). One of the 

customs that has undergone many changes during the course of 

history, is “chivalry” which has many kinds in history and culture of 

Iran. In this study, it is tried to refer to the Iranian sources of chivalry 

and the probable effects of pre-Islamic Iranian culture and civilization 

on it. 

 

3. Discussion   

In the early centuries of the advent of Islam in Iran, the devotees 

founded the ideology of “Sufism”, using the teachings of Islam, 

Quran, and Hadiths. Many researchers believe that the foundations of 

Sufism are Islam and Quran. According to many books on Sufism, 

“generosity and chivalry” is retrieved from Sufism; also chivalry, as 

well as Sufism, first had a primitive form, then began to expand day 

after day. The issue of retrieving generosity from Sufism does not end 

here; because there are many reasons which represent that awareness 

of older sources of generosity requires looking at the heritage of 

ancient Iran, including the Sassanian and even the Parthian period. 

Perhaps chivalry, at least in some aspects, has roots in such a 

viewpoint. According to the prevailing perspective, “generosity” is 

rooted in Sufism and Sufism itself comes from the teachings of Islam; 

therefore, generosity has Islamic origin. Accepting this vision, 

conflicts with researchers’ remarks and requires reflection on the 
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issue. Sahrverdi clarifies that not all codes of generosity are in 

accordance with Islam’s principles but ofcourse it does not deprecate 

the principles (Saraf, 1991). Sahrverdi (2001) has applied the 

interpretation of “fati beyza” to “Hallaj”; on the other hand, Abo 

Abdullah Dastani has introduced Bayazid Bastami Zartoshtizade as 

one of the first believers who reached the highest levels of generosity 

(Haman, 2006); the fact that these two with “Kharaghani” and “Abul 

Abbas Ghasab” formed the kernel of “Khamire Khosravanin” can 

indicate the close relationship of chivalry with some ancient Iranian 

traditions and pre-Islamic culture.  

The author does not seek to attribute all documents to pre-Islamic 

Iran by overlooking the influence of the productive Islamic culture 

and its role in generosity or to look for all roots in that period; in fact, 

he argues that it is impossible to renounce the influence and role of 

Iran’s culture and tradions. He also mentions that this delicate, narrow 

path requires fair, cautious steps as well as avoiding absolutism, 

generalization, bias, and jaundice. The influence of pre-Islamic culture 

on expansion and development of chivalry in Islamic period has many 

different manifestations, including the ancient Iran and its influence 

on chivalry; also it includes traditions and religions of Zoroastrianism, 

Manichaeism, and Mithraism in addition to their influence on 

chivalry, which have been discussed in detail in this study. 

 

4. Conclusion  

The chivalry as a belief and a manner, having ancient origins, has 

never been destroyed by the extinction of governments. In addition to 

accepting new requirements as well as environmental, cultural, and 

social conditions, chivalry is transferred from one age to another.  The 

custom of chivalry, which grew simultaneously with the expansion 

and development of Sufism, has connection with Iranian origins; in a 

way that some relevant Zoroastrianism customs can be referred to, 

such as the refusal of perfidy, hospitality to strangers, altruism, 

igniting five-burner light kerosene lamp, changing “kosti” to “shad”, 

changing “sodre” to “saravil”, changing wine to “kasolfotove”, 

forgiving in the midst of need, and continuing the custom of writing 
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books on generosity. Furthermore, some characteristics of Mithraism 

and Manichaeism has influenced generosity, such as equality, 

brotherhood, love, friendship, honesty, respecting elders, respecting 

masters, and making sacrifices in order to refine human’s soul. Yet, 

the most influential contribution to historical influences belongs to the 

Sassanid dynasty, since Zoroastrianism, Manichaeism, and Mithraism 

had better opportunity to grow in this very period. 

 

Keywords: Ancient Iran, chivalry, Mehri religion and Manavi 

doctrine,  zoastrianism. 
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 «یجوانمرد نییآ» گسترش و نشر در اسالم از شیپ تمّدن و فرهنگ ریتأث

 

 1امیرحسین مدنی

 

                                                                               چکیده  

 نیسرزم یبرا «یخیتار» لحاظ به را یدیجد دورة اعراب، مقابل در یساسان حکومت شکست

 یفراموش و زوال دچار شکست، نیا با هرگز باستان، رانیا کهن و پربار فرهنگ اما ،دز رقم رانیا

 خ،یتار طول در که ییهانییآ و باورها از یکی. داد ادامه خود اتیح به یاسالم دورة در بلکه نشد؛

 ةینظر. است «یجوانمرد نییآ» موده،یپ یبینش و پرفراز ریمس و شده یاریبس اَشکال و تطوّرات دچار

 که آنجا از و است «تصوّف» از برگرفته «یجوانمرد و فتوّت» که است آن باره نیا در متداول

 یاسرچشمه و اصل ،یجوانمرد پس ،استگرفته سرچشمه یاسالم میتعال از خود ز،ین تصوّف

، کرد یپوشچشم «فتوّت» در یاسالم فرهنگ ریتأث از کسرهی توانینم نکهیا وجود با. دارد یاسالم

 مگر و ستین یمنطق و منصفانه زین یجوانمرد نییآ یِرانیا یهاشهیر و هاخاستگاه گرفتن دهیناد اما

 است،داده لیتشک ،«هنر» و «یکین» ،«خرد» ةیمابن سه را آن شالودة که یتمدّن و فرهنگ توانیم

 و متفاوت متنوّع، یهادگاهید رغمیعل است دهیکوش مقاله نیا در نگارنده گرفت؟ دهیناد کسرهی

 به آن، اصول و یمبان و هاسرچشمه در اختالف و یجوانمرد نییآ دربارة پژوهشگران متناقض گاه

. کند اشاره اسالم از شیپ تمدّن و فرهنگ از آن یاحتمال تأثّر و نییآ نیا یرانیا یهاسرچشمه

 بر را یمانو و یمهر انیاد و یزرتشت نییآ باستان، رانیا راتیتأث مستقل، بخش سه در منظور، نیبد
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 و اخذ ای و محض تطابق و توافق یمعنا به رات،یتأث نیا که است معتقد و کرده یبررس فتوّت قیطر

 .ستین تمام اقتباس

 .یمانو نییآ ،یهرم نید ،یزرتشت نییآ باستان، رانیا ،یجوانمرد نییآهای کلیدی: واژه

 
 . مقدّمه1

 شرح و بیان مسئله .1-1

 یساسان حکومت برافتادنِ و اعراب حملة با رانیا یباستان عصر نیواپس که است درست

 شکست اما ،کردندیم تجربه را یدیجد رسوم و آداب و فرهنگ ان،یرانیا و دیرس انیپا به

 بلکه نبود، انیرانیا تمدن و فرهنگ ینابود و زوال یمعنا به یرو چیه به ان،یساسان یِخیتار

 و داد ادامه خود تداوم و یزندگ به ،یاسالم دورة در باستان، رانیا متکثّر و کهن فرهنگ

 و کهن راثیم با را یاسالم رانیا رابطة نبود قادر صالبت، و مهابت همة با اعراب حملة

 دورة نه یاسالم و یساسان دورة دو وندگاهیپ لحاظ نیبد و 1بگسلد اسالم از شیپ پربار

 با یعصر از است رانیا ملت فرهنگ و تمدن انتقال دورة» بلکه انقطاع، نه و است ترتفَ

 در و گرید عوامل با برخورد اثر بر آن، در که یگرید عصر به خود خاص یهایژگیو

 یریمال یمحمد)« .استافتهی هم یگرید یهایژگیو خود، یخیتار و یجیتدر تحوّل ریمس

 و اسالم از شیپ دورة دو به را رانیا خیتار توانینم هرگز منظر، نیا از( 6: 1ج ،1379

 را دو نیا م،یعظ یمانع و سدّ تصور با پژوهشگران یبرخ مانند و کرد میتقس یاسالم دوران

 نو از یملت ،یسو نیا در و شده منقرض و نابود زیچ همه ،یسو آن در که کرد جدا هم از

 تصوّر یراستبه. است گذشته تمدن و فرهنگ یمبان دیجدت اناًیاح و ابداع و خلق فکر در

 و «خرد» یهاواژهفرهنگ انیبن بر که یشگرف و وسعت نیا به یتمدن و فرهنگ زوال

 ایآ است؟ریپذ امکان و یباورکردن معقول، اندازه چه تا بود، شده استوار ،«2هنر» و «یکین»

 ای شد قائل یاضمحالل و انقراض خیتار ها،اسطوره و ورهابا ها،نییآ یبرا توانیم اساساً

 انتقال گرید عصر به یعصر از که کرد یتلق ییالگوهاکهن و یمبان جزو را آنها دیبا
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 زمانه، تحوالت و اتیمقتض و طیمح با کوشندیم خود، یبقا و دوام یبرا و ابندییم

 «لغزان و گونوهیج حالت» طالحاص ،ینگرش نیچن بر هیتک با بهار مهرداد شوند؟ هماهنگ

 سبب ،یژگیو نیا که( 192: 1383 ،بهار) 3استبرده کار به ریاساط و هانییآ یبرا را

 که هانییآ نیا از یکی. است شده یخیتار مختلف ادوار در هانییآ تطوّر و حرکت ،یلغزان

 نییآ» است، مودهیپ را یخم و چیپ پر ریمس و دهید خود به یاریبس تطوّرات خ،یتار طول در

 فرهنگ و خیتار در یاریبس یهایبلند و یپست و اقسام اَشکال، البته که است «یجوانمرد

 اهل انةیجومصلحت فتوّت تا گرفته جوانمردان و انیصوف فتوّت از است؛داشته نیزم رانیا

 تا گرفته عیّشت یحتّ و ینید ،یاجتماع ،یاخالق یمبان با یسازگار از. حکومت و استیس

 لهو اهل که یشاطران و ارانیّع و مردم مختلف طبقات انیم در آن ابتذال یحت و بسط و نشر

 طول در نیخون اریبس یهایریدرگ و جنگها مسبّب و اندبوده یراهزن و یدزد و خمر و

 رد قیتحق و پژوهش ،یجوانمرد و فتوّت مفهوم عِیوس تطوّر و گوناگون اَشکال نیا. خیتار

 شود، برداشته آن از یاهیال هر که یگونها به ،استکرده دشوار اریبس را آن فیک و کمّ

 و متفاوت متنوّع، یهادگاهید گر،ید یسو از .4است کرده احاطه را آن گرید ةیال و پوسته

 آن، یهاسرچشمه و اصول و یمبان در اختالف و ،نییآ نیا دربارة محقّقان متناقض گاه

 ادامة در است دهیکوش نگارنده ن،یا وجود با. است کرده چنداندو را ژوهشپ یدشوار

 نییآ یرانیا یهاسرچشمه به شود،یم اشاره هاآن از یبرخ به لیذ در که ییهاپژوهش

 .کند اشاره اسالم، از شیپ رانیا تمدّن و فرهنگ از آن یاحتمال تأثّر و یجوانمرد

 تحقیق پیشینة .2-1

 به است دهیکوش  «انیرانیا تمدن و فرهنگ در یاریّع نقش» مقالة در( 1384) پورحسام

 نیا یخیتار ریس کرده، اشاره انیرانیا تمدّن و فرهنگ از یبخش یریگشکل در ارانیّع نقش

 یبرخ که معتقدند پنجگانه یشواهد ارائة با( 1390) باخدا و یمعتمد. بکاود را گروه

 و یصارم. جست اسالم از شیپ رانیا تمدّن گوناگون مظاهر در توانیم را فتوّت یهاشهیر

 شانزده ذکر به مجموع در ،«فتوّت مکتب در مهر نییآ بازتاب» مقالة در(، 1391) زین ینور

 از را ة حاضرنوشت آنچه. اندپرداخته مهر نییآ و فتوّت مکتب یهامشابهت از مورد
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 سرچشمة سه به همزمان نگارنده، که است نیا کندیم زیمتما یحدّ تا نیشیپ یهاپژوهش

 هاخاستگاه نیا که است معتقد و کرده اشاره «یمانو قتیطر و یمهر نید ،یزرتشت نییآ»

 بر مستقل و بسزا یریتأث کیهر «اسالم از شیپ رانیا تمدّن و فرهنگ» نام با یامجموعه در

 .  اندداشته یجوانمرد نییآ

 

 بحث و بررسی .2

 زا یریگبهره با نینخست انِیصوف و زاهدان ه،یاول قرون همان در و رانیا به اسالم ورود با

 یاریبس زعم هب که کردند یگذارهیپا «تصوّف» نام به یمشرب ث،یحد و قرآن اسالم، میتعال

 نفوذ و ورود گرچه داد؛یم لیتشک «قرآن و اسالم» همان را آن یاصل شالودة محققان، از

 و ظاهراً) آن رد ییبودا و ییبرهما و ییایآر افکار و دیاعق و یحیمس عرفان از ییهارگه

 و آثار و هیصوف دّممتق رساالت و کتب از یاریبس در آنچه. 5استریانکارناپذ( میرمستقیغ

 از برگرفته را «یجوانمرد نییآ و فتوّت» که استیدگاهید است،آمده متأخّران مقاالت

 پسس و داشت ییابتدا و خام یشکل ابتدا تصوف، خود همچون که کرده یمعرف تصوّف

 فتوّت اشتقاق و اخذ مسئلة اما. شد افزوده آن ینهادها و التیتشک و ساختار به روز به روز

 نشان که استدست در یفراوان نیقرا و لیدال رایز شود؛ینم ختم جا نیهم به تصوف، از

 جمله از استان،ب رانیا راثیم به دیبا وّت،فت ترکهن یهاسرچشمه از یآگاه یبرا دهدیم

 – یجوانمرد نییآ بسا چه و میباش داشته ینگاهمین زین یپارت یحتّ و یساسان دوران

 اطاّلع یبرا. )باشد داشته یدگاهید نیچن در شهیر -جوانب و ایزوا از یبرخ در کمدست

 (212 و 173: 1358 ،یفرا به دیبنگر شتریب

 و دارد تصوف در شهیر «فتوّت» که گفت توانیم یاشهیکل و جیرا دگاهید مطابق

 یاسرچشمه و اصل فتوّت، پس است؛گرفته سرچشمه یاسالم میتعال از خود زین تصوف

 در متأخّران و متقدّمان یهاگفته و نیقرا از یبرخ با دگاهید نیا رشیپذ. دارد یاسالم

 استکرده حیتصر یسهرورد نکهیا نه مگر. طلبدیم را باب نیا در شتریب تأمّل و استتضاد
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 زیچ اریبس»... : استنشمرده حیقب را نیا البته و ستیناسالم شرع مطابق فتوّت، نیقوان همة که

 خالف مروّت و فتوّت که استآن نه. ستین روا فتوّت و مروّت به و رواست عتیشر به

 استآن فتوّت کنند، یبد شانیا با اگر که استآن صفت را فتوّت اهل اما است؛عتیشر

 صرّاف،)« .کنند یبد ،یبد مکافات که استآن عتیشر و کنند یکین عوض در شانیا که

 استبرده کار به «حلّاج» حق در را «ضاءیب یًفت» ریتعب ،یسهرورد نکهیا بعالوه( 105: 1370

 یبسطام دیزیبا ،یداستان وعبداهللاب گر،ید یسو از و( 503: 1ج ،1380 ،یسهرورد)

 فتوّت در مقامات و درجات نیباالتر به که کرده یمعرف یکسان نینخست از را زادهیزرتشت

 ،«قصاب ابوالعبّاس و یخرقان» همراه به دو نیا نکهیا و( 117: 1385 همان،) اندافتهی دست

 نییآ تنگاتنگ ارتباط انگریب ندتوایم اند،دادهیم لیتشک را «نیّخسروان رةیخم» هستة

 اریبس البته و باشد اسالم از شیپ فرهنگ و باستان رانیا یهاسنّت از یبرخ با یجوانمرد

 یرو چیه به نگارنده. استآمدهفتوّت با مرتبط کتب ای و هیصوف کتب در آنچه با متفاوت

 فتوّت، در آن نقش و یماسال پربار فرهنگ ریتأث از یپوشچشم با که ستینآن یپ در

 تمام و دهد نسبت اسالم از شیپ رانیا به را مدارک و اسناد همة عجوالنه، و کسرهی

 و فرهنگ از که استآن بر اما کند؛ جووجست دوران آن در را هاشهیر و هاخاستگاه

 اطیاحت با و انهمنصف دیبا و دیپوش چشم کسرهی توانینم زین آن ریتأث و نقش و رانیا رسوم

 و ییگویکلّ و یانگارمطلق از البته و برداشت گام زیمخاطرهآم و فیظر ریمس نیا در

  .کرد زیپره ینظر تنگ و تعصّب

 و هاجلوه ،یاسالم دورة یِجوانمرد نییآ گسترش و نشر در اسالم از شیپ فرهنگ ریتأث

 ادوار و هانییآ کیتفک با عمدتاً میکوشیم بخش نیا در که دارد متنوّع و متعدد جوانب

 .میبپرداز مهم نیا به ،یخیتار

 یجوانمرد نییآ بر آن ریتأث و یزرتشت نییآ .1-2

 بر و( 76: 1395 ،ییایض) استدانسته «رانیا یباستان یصوف» را زرتشت ،یسهرورد

 و اریبس شده، یتلقّ زرتشت میتعال آنچه با هیصوف دیعقا انیم شباهت موارد مبنا، نیهم

 ثاقیم ،یاله قرب و یخودشناس خالق، به عشق: چون ینیمضام: جمله از است؛تأمّل ستةیاش
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: همان. )6عالم با انسان اتّحاد و آنها بودن ریبص و عیسم و کائنات عیجم ییگوحیتسب الست،

 م،ینگاریب تصوف از برگرفته متأخّر، ادوار در و مجموع در را فتوّت اگر حال( 82 -80

 چند به فوق، یکلّ شباهت بجز و کندیم صدق زین یجوانمرد نییآ در یباهتش وجوه نیچن

 :کرد اشاره توانیم زین لیذ تریجزئ مورد

 نگاهداری عهد و پیمان .1 -1 -2

 بخش که آنجا تا رودیم شمار به یاساس و مهم یاصل زرتشت، نییآ در یمانیپکین

 مانیپ و عهد به یوفا را( یزرتشت معروف نموبدا از) مانسَرسپندان آذرباد پندنامة از یمهم

 ،یمانیپ کین نیا خالف بر( 341: 1374 ،یفیعف. )استداده لیتشک مخلوقات با درست

 یعنی( یمهرودروج) «یدروغ مهر» است،برابر نفس قتل با که گناهان نیبزرگتر از یکی

 یزرتشت جامعة زندة نّتس در را آن به یبندیپا که استمهر زدیا به انتیخ و یشکنمانیپ

 جرگة از خود زشت رفتار با گر،انتیخ و مانیپ شکنندة. میابییم باز یخوب به هنوز

: 1394 همکاران، و مزداپور: زین ؛111: 1383 بهار، یالشعراملک. )شودیم طرد انیزرتشت

 است؟ ترگران گناه کدام که پرسد یم یو از که ییدانا به پاسخ در خرد ینویم( 122

( 52: 1364 ،یتفضلّ. )است «یشکنمانیپ» هم یکی آنها، جملة از که شمردیمبر را یواردم

 مربوط انیاشکان احتماالً و اسالم از شیپ دورة به ینیقرا به بنا که– اریّع سمک کتاب در

 و دهیعق راه در و عهد به یوفا ،یدار امانت ،یمانیپ درست( 194: 1383 بهار،) – شودیم

 و سمک تنها نه و رودیم شمار به یاریّع اخالق یاساس یهایژگیو از باختن، نجا هدف

 سنّت نیا. استیجوانمرد سرِ از رفتارشان داستان، نیا در هم زنان بلکه مردان، گرید

 را همگان کتاب، نیا سندةینو و کرد تیسرا زین «قابوسنامه» کتاب به یاسالمشایپ و نهیرید

 شرط در کردن انتیخ» رایز کند؛یم هیتوص - دشمن بر یحت - دنیشیندین انتیخ به

 به توانیم را یاخالق ةیتوص نیا ریتأث حال،( 260: 1395 ،یعنصرالمعال)« .ستینیجوانمرد

 و اصول ش،یخو فتوّت کتاب در که «یسلم» جمله از کرد؛ مشاهده هیصوف کتب در کرّات
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 زیپره و مانیپ حفظ»: هم یکی جمله آن از و برشمرده جوانمردان یبرا یاریبس یهایژگیو

 (313 ،287: 2ج ،1388 ،یسلم. )است «انتیخ از

 نوازی و یاری رساندنغریب. 2 -1 -2

هم که  استعمل پسندیده ای کشبی ،نوازی و کمک به مسافران و کاروانیانغریب

راری صا ،در این میان. بسزا استکاری ،هم به لحاظ اخالقیاست و دیان بزرگایید أمورد ت

ی به مهربان ةدربار «نامهفارداویرا»با تأکیدی که در  اند،هکه جوانمردان به این کار داشت

است و ل مقایسهقاب (،71: 1397عفیفی، است )مدهو جای و خانه به ایشان دادن، آ کاروانیان

 در .های ایران باستان داشته باشدییندر آ ریشه ،نیست که این صفت جوانمردانبعیدهیچ 

باید از نه فقط که جوانمرد خوریم و اینبرمی ات به این صفت جوانمردان ها به کرّنامهتفتوّ

 .کشدغبت بو ر عوطخلق را نیز با بلکه بار  ؛خلق اجتناب کند نهادن بارِ خود بر دوش

های درویشی و پیروان آییننیست که برخی از جهت( بی 445: 1378نیشابوری، )عطار

و یکی از  اندهخواندمی «یارستان یا یارسان و یا آیین یاری»آیین خویش را  ،جوانمردی

. استهنهاده شد «یار»پایه بر  ،است که در آن نیزبوده «اول و آخر یار»های آنان گفته

چنین در  این ،مهناویرافدارکید اأمورد ت اخالقیِ ةیاین سنّت و توص (165: 1384)کزّازی، 

 ،یغ دارداران و برادران دریهر که خدمت از » :است کهیافتهنمود « مُقریابوعبداهلل »گفتار 

 ( 274: 1375)جامی، « نرهد.دهند که هرگز از آن  یلّذاو را 

  فتیلهچراغ پنج تن. افروخ3 -1 -2

 آیینیبلند و اغلب  یارج و منزلت ،آتش در ایران باستان و بویژه نزد زرتشتیان

کارکردی معنوی و به ها، نیایشنقشی نمادین در  ایفای س بجزاین عنصر مقدّ .استداشته

به و افزونی قدرت و انرژی و هرگونه حرکت  ةبه خود گرفته و سرچشم «مینوی»اصطالح 

( 210 -203: 1394)جهت اطاّلع بیشتر ن.ک: مزداپور و همکاران،  .استآمدهشمار می

از روشن  هانامهفتوّتیان نیز رواج پیدا کرد و در فتو نماد در میان سنّت  الب اینکه اینج

کن ای که چهارمین ربه گونه ؛استنگاه داشتن چراغ و معنای نمادین آن فراوان سخن رفته

: 1383. )کربن، استفتیله بوده )=شدّ(، افروختن چراغ پنجمیان بستن ة گاناز ارکان شش
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ی (لنگرها)=ها بحث از زاویه هنگام ،بطوطهابن (209: 1383همچنین بنگرید به افشار، ؛ 104

ها را بر چراغ تیباصالح و تر ةها نام برده و کسی را که وظیفاز این چراغ)=فتیان( اخیان 

 با تأمل در( 317و  316: 1، ج1348بطوطه، )ابن است.نامیده «چراغچی» ه،عهده داشت

ضمن  ،«سلطانی ةنامتفتوّ» ةابیم که تنها نویسندیمیدر ،و رسائل جوانمردان هانامهفتوّت

است و اینکه ر شدهمعنای تمثیلی و نمادین آن را نیز متذکّ ،فروختناین چراغ یاشاره به آ

تا عالم  افروختعبا باید برتن آلت پنجاست که به محبّ به چراغ دل تاشارفتیله، پنجچراغ 

 وادیموسی و شب  ةآن را اشارت به قص ،دیگر أویلیروشن گردد و یا در تبدان وجود 

 (140: 1350کاشفی، . )واعظدانسته و اینکه پنج انگشت موسی چون چراغ تابان شدایمن 

: 1351)بهار، است بوده «روشنایی»مظهر  ،نیز «مهر»ایزد  ،است که در ایران باستانگفتنی

تکرار پی در  ،نابدصفت پنج فتیله با تأکید بر چراغ و افزودن  فتوّت آیینو این چنین ( 10

 .استبخشی از فرهنگ ایران باستان بوده ها وطوّر آیینو ت

 «الفُتوّهکأس»و شراب به « سراویل»به  ، سُدره«دّشَ»تی به ستغییر کُ. 4 -1 -2

هم در اصول و  این دگرگونی ،شودمی طوّردر طول تاریخ دچار ت آیینی کههنگامی

ه در آیین کچنان ؛دهدرخ می ،مبانی آن آیین و هم در برخی از آداب و رسوم آن

منتقل  پسینهای سا تغییراتی به دورهعادت آن برسم و ادب و که چند بینیم جوانمردی می

الفتوّه أسپوشیدن و نوشیدن کویل سرا (،بستنمیان) ه سنّت شدّبرای نمونه به س .استشده

با  ،ر حضور جوانمردان دیگرجلس تشرّف به فتوّت، دجوانمردان در م .وان اشاره کردتمی

 خاص به یبستند و شلوارر میان میبرا  «شدّ»فتوّت به نام اهل  ةکمربند ویژ اص،خ یآداب

 . این رسمپوشیدندمی -به نشانة عفاف و پاکدامنی و تقوا -« راویل/ سروال فتوّتس»نام 

درست  ؛اندنان از لحاظ معنوی بالغ شده و به مقام جوانمردی رسیدهکه آاد دنشان می

« سُدره»د و بستنمیبر میان  «کُستی» خاصهمانگونه که زرتشتیان به هنگام بلوغ با مراسمی

( جالب اینکه 12و 11: 1381پوشیدند. )برای اطاّلع بیشتر ن.ک: افشاری و مداینی، می

های متعددی داشت که این نامیدند و این کستی، گرهیم« بند دین»زرتشتیان کستی را 
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ت و رمزی از پندار نیک، ها، رمزی از هستی خدای یگانه، بر حق بودن دین زرتشگره

های شدّ در آیین فتوّت، شد و بدین لحاظ نیز با گرهگفتار نیک و کردار نیک محسوب می

که این رسم نیز پایه و منشأ کامالً است. دربارة شلوار هم باید گفت قابل مقایسه و تأمّل

است؛ در آغاز فرمانروایی هخامنشیان متداول بوده است و دست کم ازایرانی داشته

 (137: 1383است. )تیشنر، که در میان اعراب، چنین سنّتی وجود نداشتهصورتی

رسم »آن  که خود به –رد که این سنّت فتیان توان اشاره کمی« الفتوّهأسک»در مورد 

ز اه ثیر پذیرفتأت -د خاصی برای آن قائل بودنو اهمیت معنوی  گفتندمی  7«شُرب»یا « نمک

یگر را ه یکدنخستین باری ک ،زمان عیّاران آنخواری در پیش از اسالم بود که رسم شراب

خود را  ،ن پساز آو نوشیدند می خاص شراب ای ویژه و در مراسمیبه شیوه ،دیدندمی

جای  ،شراب نوشیدن ،پس از ورود اسالم به ایران .کردندفی میدیگری معرّ وردةخیشاد

نامیدند و می« الفتوّهماء»یا « الفتوّهأسک»که فتیان آن را  داد «نمکو آب »خود را به نوشیدن 

 ،رپیامبز ا( نیز )عبنیاد نهاده و حضرت علی )ص( البته معتقد بودند که این رسم را پیامبر 

اوتی ؛ هچنین ن.ک: ذک64: 1384. )حسام پور، استدادهرواج آن را ده و پیروی کر

 ( 480: 1390قراگزلو، 

 کار نیک ةدزدیدن و بخشیدن به مثاب . 5 -1 -2

و  ی توانگراگرچه دزدی نارواست؛ اما ربودن دارایکه است  اوستا آمده داندیددر و

ن زدا چنیین مدرانه و نیک[ است و بخشیدن آن به بینوایان، کرداری اَشَوَنانه ]پرهیزکا

از چند جهت  اعبارت وندید این (685، فَرگَرد سوم: 1394گناهی را می بخشاید. )اوستا، 

 :استلمّأقابل بررسی و ت

و با وجود فقر  نددزدیدتوانگران را می لاموا ،ر بسیارکسانی که با شجاعت و تهوّ اوالً 

و گویا به  اندهنام گرفت در تاریخ 8«عیّاران»همان  ،اندبخشیدهمی به نیازمندان ،و ناچیزی خود

( 122: 1383)کربن،  .استنامیده« زدهای ددسته»ها را آن تولدبار ،جهت همین دستبرد زدن

مردی ناداشت عیّار  من»که و شعارشان این بوده  اندهداشت و فقیر بودنااغلب خود  ،اننای

و  مکنمیاران و جوانمردان گردم و خدمت عیّگرنه میا بخورم و ،یابم یاگر نانام. پیشه
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در ( 5: 1383پاریزی، )باستانی« م و نه از برای نان.کنآن برای نام می ،کنمکاری اگر می

ترین اصول از بنیادی ،و دستگیری از گرسنگان و بیچارگاننیز نان دادن « سمک عیّار»

 «.استم بر کالمطعام مقدّ ،در طریق جوانمردی»ای که ؛ به گونهاستمدهآاری به شمارعیّ

قراین متعددی در  ،«وندیدا» جملة منقول درنظر از صرف( ثانیاً 223: 3، ج1369)ارّجانی، 

حدس از جمله  ؛رساندآنها را به پیش از اسالم میآیین اران و عیّ ةاست که سابقدست

« اییار»بوده که به  «یواراذ»بلکه در اصل  ؛نیستی تاز ،«عیّار»ة که واژمرحوم بهار مبنی بر این

یار همان ار یعنی عیّ»بنابراین  ؛«ارعیّ»کاربرد آن به صورت در نهایت، تبدیل شده و 

سوگند به نور  ،یزدان دادار بهاران بعالوه سوگندهای عیّ : هفده(1382)افشاری، «. [فارسی]

کهن و  ایسابقهعیّاری، است بر اینکه گواه دیگری ،ه زند و پازندمهر و سوگند بو و نار 

های بسیاری میان مشابهتثالثاً  (93و  92: 1364است. )ناتل خانلری، قبل از اسالم داشته

دیده  پیش از اسالمعیّاران کردار این  یان و جوانمردان بعد از اسالم بافتاعمال و رفتار 

 ،خوردرا می یاری که نمک دیگریّعمک را نگاه داشتن و اینکه از حرمت نان و ن ؛شودمی

تی که و انسانیّ« مردمی»خیانت کند تا که خون او را بریزد و به او  اشتهرگز اجازه ند

کند که یاد می «یاری در سپاهان»گوید و از آن سخن می ةدربار ،سعدی در بوستان

 :بود و در عین حال «اریّخ و عجنگاور و شو»

شیرازی،  )سعدی آدمی شنیددوم در جهان کس  / ر مردی او را نه در مردمیه دن

1372 :136) 

 :چون یارفاناز عکه عطّار است هنگامیو صفت، مشابهت و اشتراک در لفظ اوج این 

نیشابوری، )عطار 9کندیاد می «اران طریقتیّع» لقب با «و ابوتراب نخشبی فضیل عیاض»

پیش از  نعیّاراها و خصوصیات تمام ویژگی ،عارفانین صفت ا اویگو ( 356، 89: 1378

 .استکردهرا تداعی می -کرداری و بخشندگی بویژه پاکدستی و راست -اسالم 

است که اگر بارزترین صفت این ،نکته و ارتباط آن به بحث ماسه ذکر این غرض از 

، بدانیم «نیازمندی خود ر ودر عین فق 10و بخشیدن بدون درخواست سخا»جوانمردان را 
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و در اینجا آیین  -فرهنگ ایران پیش از اسالم ریشه در  ،اننویژگی ای نیست که اینبعید

ت و جوانمردی بعد توان آیین فتوّاست که میداشته باشد و درست به همین دلیل -زرتشت

 ةکه در قرون اولی ایعیّاری ؛دانست عیّاریی از اصول طوّراز اسالم را تغییر شکل یافته و ت

. )برای اطاّلع بیشتر ن.ک: زرّین خود گرفت فتوّت بهعنوان  آمیخت وف دربا تصوّ اسالمی

 (376: 1395؛ نیز: یوسفی، 170: 1377کوب، 

 نویسیاندرزنامه تو تداوم سنّها نامهفتوّت. 6 -1 -2

وی ن پهلبه زبااواخر عهد ساسانی  وت زرتشتی که در سنّ یاز جمله کتب و رساالت 

ماً شامل شد و عموخوانده می ک(نامپندیا اندرزنامه )که به نام  استهایینوشته ،شده ألیفت

فقت و شان، زیردسترفتار زبردستان بر  ،درست زندگانی ةشیو ،دستورات و مضامین اخالقی

 ةزلنبه م»توان را می کتب و در حقیقت این رشتهبود مهربانی و پرهیزکاری و دینداری 

ن ضم ،مسعودی( 181: 1، ج1368)معین،  «.کرد تلقّیدرخشان  عهدآن حکمت عملی 

« استبودهاندرز پند واز آن  بخش مهمی»: کند کهتصریح می« اوستا»اشاره به حجم زیاد 

 این اند.هف به حفظ و اجرای آن بودکه ایرانیان موظّ (271: 1، ج1964)مسعودی، 

به  ،مپس از اسال -است دادهها را اخالقیات تشکیل میکه بخش اعظم آن -ا هاندرزنامه

و ف صوّتهای ادب و اخالق و ت مورد توجه حکیمان ایرانی قرار گرفت و در کتابشدّ

یابیم که می سالمیا اولیة قرون در شده تألیف کتاب کمتر کهای فتوّت، راه یافت؛ به گونه

ا ترفته کمت و دانایی گکید به خرد و حأتو از اهمیت  ؛ر نشده باشدثّأمترزها انداز این

انضباط فردی و و  یاندیشروی و نیکتوصیه به قناعت و خرسندی و بخشش و میانه

  .تیناراس دروغ وپرگویی و خودپسندی و  آز و طمع و دنیاگرایی واجتماعی و پرهیز از 

 «هانامهفتوّت»بیش از همه در  ،ه رعایت اخالقو توصیه ب نویسیاندرزنامهاین سنّت 

نوشته این نوع کتب، عمدتاً در عصر اسالمی است که درست .استمجال ظهور پیدا کرده

 ةو سرچشمسابقه  ،مدهآ هاکتابکه در این اندرزهایی  و پندها و اما نوع نگارش؛ شده

های مایهرساند و با توجه به مضامین و درونتشتی میها را به ادبیات پهلوی و آیین زرآن

نویسی در اندرزنامه تتداوم سنّ ها،نامهاست که این فتوّت، حدس نگارنده اینهانامهتفتوّ
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های اخالقی مندرج در مطالب و توصیه ،زیرا در بسیاری از موارد ؛استایران پیش از اسالم

ها و حکایات ایران اندرزنامه ام و تمام دارد با آنچه درت تمشابه ها،نامهفتوّتاین 

در فرهنگ  «حکمت عملی»در کتبی هم که با موضوع  ها،نامه. بجز فتوّتاستمدهآقدیم

از جمله کتاب  ؛خوردبه چشم میها اندرزنامه اینثیرات فراوان أت ،نوشته شده اسالمی

جمله به  تقریباً»بزرگمهر و  یاندرزها ازاست  ایترجمه مسکویه کهابن «جاویدان خرد»

  (180: 1389)تفضّلی، « .استجمله قابل تطبیق با متن اصلی

 ،پایبندی به عهد و پیمان ،ورزیشفقت ،راستی و صداقت ی،اندیشنیک ،برای نمونه

بدی را با  ،ن خلقسحُ ار،ترک آز ،سخا و وفا ،پوشی از خطا و لغزش دوست و دشمنچشم

که در  استهاییی از اصول و توصیهشبخ ،طالب رضای دیگران بودن و نیکی پاسخ گفتن

 نویسی،رزنامهاند سنّت در سابقه ضمن موارد، این همة و البتهها تکرار شده نامهتاغلب فتوّ

بجز  (46: 1375کوب، . )زرّیننیستی خالیکلّبه  «مزدیسنایی دیرینة زمینة یک از»

و اخالقیات  ،دارند اسالمیغیر شأی که منهایگاه در حکایات و داستان ،هارزنامهاند

نگاهی به این نیم ،هانامهتیان و نویسندگان فتوّفترسد است که به نظر میمدهآ ییرزهااند

مربوط می (ثیر از آیین زرتشتیتأ)بحث ما و آنچه به برای نمونه  اند.هنیز داشت یاتکاحنوع 

مده که به یکدیگر آ« غیی و مودجه» ةدربار «جوامع الحکایات»است که در حکایتی ،شود

است که آناعتقاد من » :دهدپاسخ می ، ویپرسدمی11اعتقادت مغوقتی جهود از رسیدند و 

و  و تا بتوانم با دوست ندیشمنیخواهم و هیچ آفریده را بد نیک خالیق را  ةخود را و جمل

و  ممکافات مشغول نشوکند، به سپرم. و اگر کسی در حق من ظلمین طریق احسان مشد

ست که همایم که یقین دارم که عالم را آفریدگاری ناحسان تقدیم ن به مجازات ایشان جز

ثواب ان سحنیکوکاران را به ا .نیستپوشیده وی الیق برخاعمال  قیر و قطمیر و قلیل و کثیرن

از زبان  ،در این حکایت( 25: 1363)عوفی،  «.مجازات فرماید ه بدیدهد و بدکاران را ب

: استمدهآ ها و آیین جوانمردینامهفتوّتات در مطرح شده که به کرّمهم  ةوزآمپنج« مغ»

و بخشش اندیشی، احسان با دوست و دشمن، به مکافات و انتقام نپرداختن، احسان نیک
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حتّی نسبت به کسی که خطا و ظلم کرده و اعتقاد به پاداش نیکوکاران و مجازات بدکاران 

در شروط « خواجه عبداهلل انصاری»المثل توان گفت که آنچه فیاز سوی حق. به یقین می

فتوّت آورده و یکی از آن شروط را آن دانسته که فتی باید نزدیک سازد آن را که دورش 

م دارد آن را که آزارش رساند؛ عذرخواهی کند از آنکه بر او جنایت روا گرداند؛ مکرّ

و  104: 1361هروی،  )انصاری -آن هم بخشایشگرانه و نه از روی خشم و خروش –داشته 

 غچهارم از زبان مآموزة  های پهلوی و در اینجا مشخّصاًاندرزنامه(، ریشه در 105

و جوانمردی در قالب  فتوّتهمچنان در کتب مربوط به خواجه، ز البته بعد او  استداشته

وَ مِن درَجات الفتوّه أن تَقَرّب مَن یعصیک و تکرم مَن یؤذیک و تعتذر إلی »: چونعباراتی 

وَ مِن أصولهم مقابله مَن یَجفوهُم »( و 81: 1381)خواجه محمد پارسا،  12«مَن یجنبی علیکَ.

)سلمی،  13«و اإلحسان دون مقابلتهم بمثل ذلک. ع و االعتذاربالحِلم و اإلحتمال و الخُضو

 و شوندمی تأخّرترم ها،نامهفتوّت چه هر که است. گفتنیاستشده ( تکرار416: 2، ج1388

 اغلب، و شده کاسته آنهاکمیح -اخالقی محتوایو  مضمون از تر،نزدیک صفوی عصر به

 ةسابقو  صلشوند که بسیار با ای مییهاها و افسانهپنداشت ،هانامهآیین آداب، از کشکولی

 گیینهای پهلوی را آرزنامهاند، فاصله دارند و به هیچ روی ،آیین جوانمردی و آداب آن

 کنند.نمی

 ثیر آن بر آیین جوانمردیأایران باستان و ت. 2 -2

پیش  و یا ایرانِ «ایران باستان»ن را به فرهنگ و تمدّ ة فتوّتریش ،برخی از پژوهشگران

به  ،آنکه به دوره و یا آیین خاصی از ایران باستان اشاره کنندبی ،هداد از اسالم نسبت

استاد اند. های ابراز داشتچنین عقیده ص،ی و بدون مشخص کردن مصداقی خاصورت کلّ

 با ،ری نداریمخب (جوانمردی)=ری عیّااین نکته که از آغاز پیدایش ضمن تأکید به خانلری 

را باید در تاریخ ایران پیش از اسالم  ة فتوّتاست که سرچشممان نزدیک به یقین گفتهگ

ادبیات و فرهنگ موروثی اخالق ریتر، به تأثیر  (169: 1383. )خانلری، جو کردوجست

فتوّت های تشکیل انجمنکه نهایتاً به اشاره کرده فتوّت در  (حکمت عملی)=دوران باستان 

اخالقی  ریشةاب سضمن انت ( تیشنر،477: 1، ج1377. )ریتر، بعد از اسالم منجر شد در
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شهر  صنفی تشکیالت، «ماسینیون»أ و منشأ اجتماعی فتوّت را از قول مبدفتوّت به اعراب، 

ناصری از ریاض، عمحمد ( 59: 1384پور، )حسام .استدانسته (پایتخت ساسانیان)مداین 

و  اسالمیفتوّت اری باستانی ایران را توأمان در یّعسالم و نیز اعراب پیش از افتوّت 

سرانجام پراپ  (15و  14: 1382. )ریاض، استدخیل دانسته ت جوانمردان اسالمیشخصیّ

 بردهدر ایران باستان نام « انمرد ةخان»هایی به نام از خانه ،«ةهای تاریخی قصّریشه»در کتاب 

های رنگلهزاران سال بعد در ها، در این خانههای متداول رسم بسیاری از آداب و راه وکه 

  (8: 1371. )محجوب، استشدهنعکس جوانمردان م

مردی جوان ینطوّر آیهای بزرگان مبنی بر نقش و تأثیر ایران باستان در تدر گفتهتأمّل با 

  :توان اشاره کردچند نکته می به

 ،وضوعهای مها و سرچشمهاز ریشه حثبکند که در یکی اینکه روش تحقیق حکم می

ت راوّطت شکال واَ ،اما از سوی دیگر ؛گویی و سخنان بدون مصداق پرهیز کنیمیاز کلّ

این  جز ایچاره است که ظاهراًپیچیده و مبهم ،قدر گسترده آیین جوانمردی آن

  .نیستردیدتو  کش های همراه باو گاه انتسابها گویییکلّ

ن برای ای است و اساساًهمچنان مبهم «آیین جوانمردی»شروع و آغاز نقطة آنکه  دوم

زیرا  ؛شدای خاص متصوّر و سرچشمهتوان آغاز نمی، تیو ملیّدینی فراطریقه و هیچ آیین 

ناپذیر از تفکیکاست و البته جزو ذات و سرشت نوع بشر ،مردانخصایص جوانبسیاری از 

 . در طول تاریخخواه انسان آزادهر و خلقیّات هات روحیّ

ها و اصناف و نجمنا ،آیدبرمیکه از سخن ریتر گونهاست که همانسوم این ةنکت

که قبل حالیدر ؛استرتر بودهخّأعموماً مربوط به بعد از اسالم و قرون متفتوّت، تشکیالت 

ها و اندرزنامهة ایسچنانکه در مق است؛مطرح بوده «اخالقیات»صرفاً یکسری  ،از آن

  .استخوبی مشهوداین نکته به ،هانامهتفتوّ

قان عرب و است که برخی از محقّقابل بحث و البته بسیار مهم آن ةچهارمین نکت

معتقدند که آیین جوانمردی از  -و محمد ریاض تیشنر  اًو در اینجا مشخص - مستشرقان
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خود  ةاست و برای اثبات گفتلی سرچشمه گرفتهزندگی و آداب و رسوم اعراب جاه ةشیو

( 133: 1383)تیشنر، نام برده  -نوازی و شجاعت یعنی مهمان -اعراب قدیم فضیلت از دو 

است درست .استها تکرار شده و تأثیر گذاشتهنامهتدر جوانمردان ایرانی و فتوّ عیناًکه 

سخاوت و دالوری نزد اعراب چون می رسوجوانمردی و پایبندی به منکر توان نمی که

 فرهنگعرب( زیر نفوذ  کلسّعاً و تو)اما با عنایت به اینکه اکثر ساکنان کوفه و بصره ؛ شد

به احتمال  ،اندداشتهنیز سلطه  العربجزیره در بیشوکم ساسانی، پادشاهان و اندبوده ایرانی

جوانمردی توسط برخی از ایرانیان در آیین  ،که پیش از اسالمتوان گفت ریب به یقین میق

از  ،اندپذیرفته کم آن راواست و تازیان هم اگر بیشنشین رواج یافتههای عربسرزمین

؛ همچنین: 56و  55: 1346)برای اطاّلع بیشتر ن.ک: نفیسی،  اند.هایرانیان پیروی کرد

و فرضیه را چندین  سدحاین ( 30: 1394و نیز: افشاری،  482: 1390ذکاوتی قراگزلو، 

  :کندتقویت می قرینهدلیل و 

 ،که در بخش قبلی مقاله از تأثیر آیین زرتشتی و جوانمردی بحث شدگونهاوالً همان

نشین نفوذ پیدا کرده هایی از این آیین در برخی از نواحی عربباید گفت که بخش

پرستی موسوم به قی ستارهمترّ اًبتدیانت نسیک  ،از جمله در عربستان جنوبی است؛هبود

. )بایرناس، استکه نفوذ مبانی بابلی و زرتشتی در آن آشکار بودهوجود داشت  «ئبینصا»

به معتقدات زرتشتیان  ،یا کیفیت عقاید اعراب و اهل اسالم در باب فرشتگان (709: 1386

 و روان برگزیده القدسرا روح)امشاسپندان( آنها قوم، هر دو است که شبیه بوده

بنابراین اگر عقایدی از مبادی زرتشتی در قوم عرب پیش از ( 729اند. )همان: هدانستمی

در  ،ر از دیانت زرتشتی نیزمتأثّ نیست که آیین جوانمردیِهیچ بعید ،استاسالم راه یافته

از رسوم  «عتشجانوازی و مهمان»است که درست. ثانیاً نفوذ کرده باشدقوم میان آن 

 نشانة و پیش از اینکهبیش روحیات نیز، اما همین صفات و  ؛استمتداول قوم عرب بوده

 نهایتاً و آمدهمی شمار به بدوی زندگی «اخالقیِ مطلوبِ» نوعی باشد، جوانمردی و فتوّت

معموالً با  بگذریم از اینکه این مایه از مکارم اخالق نیز، ؛استیافتهمی 14«مروّت» عنوان

 شده، و شعرها که در ستایش آن ساخته هاقصهآن همه »و  بوده همراه ییهاافسانهها و اغراق
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است و شقاء بادیه و تنگی حال و سختی معیشت، به او مجال زیاد نبودهالبته در بین بدوی 

  (215و  214: 1373کوب، است. )زرّیندادهنمی «این همه مروّت

 و شجاعتنوازی تنها به صفاتی چون مهمان ،در ایرانیین جوانمردی متداول مگر آ ثالثاً

یم. م بدانز اسالبور باشیم آن را مأخوذ از جامعة عربِ پیش امج که شدهمحدود و مقیّد می

و نوازی مهمانز سوای ا –های بسیاری از قضا، جوانمردان ایرانی، صفات و خصلت

ظومة و چه بسا در من در قوم عرب نبودهها خصلتاین  عشری ازکه  اندهداشت –شجاعت 

هایی چون: نرنجیدن و است؛ صفات و ویژگیگنجیدهنمی باورهای آنها فضایل و

ی خو، نرنجاندن، انصاف دادن و انصاف نخواستن، حُسن ظن به خلق، تسامح و تساهل

 این اقاًکه اتف .و .. آزادی و آزادگی ،رضای دوستان طلبِ ،در جواب بدی ، نیکیخوش

وند میپی هنف و جوانمردی صوفیاآیین جوانمردی ایرانی را گاه با تصوّآداب و حاالت، 

  اند.هافتیهای مشترک و عمیقی با یکدیگر میفهلّؤو کارکردها و ماست هزد

به صورت  -ثیر فرهنگ ایران باستان أت ةپیشین در زمین ةپژوهشگران نامبرد بر خالف

و نقش تر نگریسته خاصطور برخی نیز این تأثیرگذاری را به  ،جوانمردی ینیآ رب –کلی 

بیشترین تأکید بر  ،در این میان اند.هخاص را یادآور شدای حکومت یا ناحیه ،سلسله

ین ساسانی در نیشابور و در یهای آی از بازماندهیهاای که چهرهبه گونه ؛است«ساسانیان»

دار حضرت مهور اسالم به اسالم گرویدند و یکی از ایشان به عنوان علَهای ظنخستین سال

( این 184: 1386است. )شفیعی کدکنی، شدهعامّة مردم، شناخته میدر میان )ص( رسول 

ز خورد و انیز به چشم می« نامهقابوس»هایی از کتاب ، حتی در بخشساسانیاثرگذاری 

باور کرد که »توان است، میساسانی« آئین نامک»ز آنجا که این کتاب، ظاهراً یادگاری ا

است از کتاب آیین ساسانیان که به ایباب چهل و چهارم )اندر جوانمرد پیشگی( نیز    بقیه

( 114: 1383الشعرای بهار، )ملک« است.تفاریق در کتب ادب تازی و پارسی از او نقل شده

، اند. )افشاریرا به عهد ساسانی بازگردانده« ورانپیشه»برخی از محقّقان نیز سرچشمة فتوّت 

ارتباط با تردید این درجه اهمیت و تأکید به آیین ساسانی، بیبی : بیست و هفت(1382
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متکّی بر کیش زیرا دولت ساسانی  ؛نیستثیر آن در طریق جوانمردیأزرتشتی و ت آیین

رد. )مزداپور و همکاران، دینی شم یباید آن را حکومتمی از این جهت  زرتشتی بوده و

1394 :289) 

را  «یانهخامنش»توان عناصری از می ،الشعرای بهارملکاستاد دالل است با ،ساسانیان بجز

 ةبقطنشی به برای فردی که در دولت هخام دخیل دانست. ویآیین جوانمردی تطوّر نیز در 

شجاع »و  «دمرجوان»که ناز جمله ای ؛استچندین ویژگی ذکر کرده ،آمدمیدر «ارتشتاران»

هرچند  (110: 1383. )ملک الشعرای بهار، باشد «سلحشوربار و راستگو و اسبو 

ا ریش از اسالم پگروه عیّارانِ « باری و سلحشوریِشجاعت و اسب»این صفات،  استممکن

ابل ق ،ارانیّعبرخی از صفات  -آمد مقاله های پیشینقسمتنانکه در چ -اما  به یاد آورد؛

  .استی جوانمردانهاخصلت با  عمیمتطبیق و ت

ا ر «ارمک عیّس»از آداب و رسوم مذکور در کتاب ای دست کم پارهاگر بتوان  بعالوه

 ،داریامانت آدابی همچون ؛دانست تیانهای فویژگیو جوانمردی  یینقابل مقایسه با آ

 گاه و آنکرداری و نان دادن راست ،راستگوییبه عهد،  رازداری، پاکدامنی، وفای

الم و ش از اسپی ةشواهدی را هم که مرحوم مهرداد بهار مبنی بر مرتبط بودن این اثر با دور

ن به این نتیجه رسید توامی ( پذیرفت؛194: 1383، )بهار، 15استآورده «اشکانیان» محتمالً

 ةم سابقکجوانمردی و یا دست  طوّر آییندر تاشکانیان نیز ضعیف که تأثیر کمرنگ و 

 اثر وبرخی نیز رنگ  .نیستغیر محتملاشکانی، دولت سمک در مذکور صفات 

ثیر أتبی، گردیمرد جوانمردی به جوانت و انتقال آن از وّترا در ذکر سلسله سند ف «خراسانی»

رای نه ای بد و قریییأت ةزلمنفتوّت، به  ةرا در سلسل «ابومسلم خراسانی»ندانسته و ذکر نام 

 (190: 1383اند. )شیبی، انگاشتهخود حدس 

 مردین مهری بر آیین جوانثیر دیأت. 1 -2 -2

ها و مبانی ادیان مهری فهلّؤرسد که برخی از ممی نظر به زرتشتی، آیین تأثیر بجز نفوذ و

را این نفوذ ه بخواهیم آنکبی ؛ثیر گذاشته باشدأاری تعیّ -ر آیین جوانمردینیز بو مانوی 

در ایران باستان، مهر، یکی از ایزدان و  م.و قطعی بدانی و اقتباس تامنمادی از وحدت و اخذ 
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و اختصاص داده آمده و به مثابة خدای اصلی، مقام نخستین را به خود فرشتگان به شمار می

است. )مزداپور شدهدر کیش زرتشتی یکی از ایزدانی بوده که آفریدة اورمزد محسوب می

ی و لیرد ،جنگاوریظهر عالوه بر م، «مهریشت»( ایزد مهر در 324: 1394و همکاران، 

و نعمت و برکت نیز گشت و به صورت  «دوستی» ،خدای راهنمای دین ،شهریاری بودن

 استریوشی )=کشت و دامداری(و  پهلوانی ة پریستاری )= خدمت کردن(،گانمظهر سه

 ةات از تأثیر آیین مهر بر طریقکه به کرّ یقمحقّ ،معاصر ةدر دور (9 :1351. )بهار، درآمد

 «جوانمردی مهر و نییآ»است میان تقداست که مع« مهرداد بهار» ،جوانمردی سخن گفته

های به نوعی عقاید همة نهضتو ( 194: 1383)بهار، تاریخی و فکری وجود دارد  یپیوند

. استرا دارای شباهت بسیار با آیین مهر دانسته «فانیعر عیّاری و»همچون  اسالمی ةدور

 ،طبقات حاکم راه یافتمیان که آیین زرتشت هنگامی ،از دیدگاه وی (16: 1351)همان، 

وران و دهقانان جای پیشه ةدر میان تود «برابری و برادری»آیین مهر نیز به عنوان مظهر 

ر آیین جوانمردی بثیر دین مهری أترین تتواند اولین و مهمو این نکته می )همان( گرفت

دهد و تشکیل می «برابری و برادری» فتوّت رازیرا اساس و زیرساخت  ؛محسوب شود

 [مهر]باشد که او » :مدهآ «تمهریش»در  .گیرندمی پایه قرارها و مختصات دیگر بر این فهلّؤم

آید.  مابرای دستگیری که او باشد  آید. امباشد که او برای گشایش کار  .یدآ برای یاری ما

( تمام این 13. )همان: «یدآ کار ما ةبرای چارباشد که او  آید. ،و برای دلسوزیباشد که ا

هایی چون: خصلتیادآور ثانیاً  ؛ستوا «برابری و برادری»مرتبط با صفت  اوالًصفات مهر، 

است که البته این دوران اسالمی جوانمردانِ «دلسوزی و شفقتِ ،دستگیری ،برادری ،یاری»

برادری و  ،آنان داشت و نزدنیز رواج  «ارانعیّ»در میان  ،یش از جوانمردانپ ،خصایل

دو  ،مهری یاری و برادر شد. از این صفتو باارزش تلقّی می بسیار مقدس ،دوستینوع

 .عشق و دوستی :پایبندی به آن و دوم پیمان و . یکی:شوداده میزنیز او ویژگی دیگر 

پیمان و  خدایِ» ،در آغازظاهراً است که بوده ، محافظت از پیمان«میتره»اصلی  ةوظیف

. )هینلز، استهمواره در نبرد بوده -شکن پیمان یعنی -« امیتره»شده که با نامیده می «دوستی
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در بیشتر  ،اری و پشتیبانی از آنو پاسدزنهارداری  وان بندی به پیمپایاین  (119: 1389

وظیفه و  -اوستا ویسپرد و خرده ها )بویژه مهریشت(،، یشتگاهان –های اوستا بخش

پیمانی که با دروند هرچند  -شکستن و نقض پیمان معرفی شده و البته مهر کارکرد بنیادین 

 جوانمردان وعیّاران در میان این خصلت،  .شودمیمهر خشم موجب  –بسته شود )بدکار( 

شده و گاه اینان جان و مال خود را بر سر عهد و ی تلقی میاصلی بسیار مهم و جدّ نیز،

 افزایروح»چنانکه  اند؛هبستمی کیشهم غیرحتی گذاشتند که با دیگری و می پیمانی

اگر کسی  :گفت ؟ه داریقّکدام ش وانمردیاز ج :پرسیدسمک عیّار که در پاسخ  «رامشگر

 (232و  231: 1، ج1375. )یوسفی، باشد انمتا ج مبه جان از دست نده ،یدآ منهار زیندر 

 ؟وانمردیج دینقدر باشد در ه جان خود چ  /// ؟چه محل باشد در راه وفاداری سر را

 (27469: 5، ج1363)مولوی، 

ه کار نیز ب 16«وستیعشق و د»فارسی میانه به معنی متون در مهر  ،از سوی دیگر 

ها و متون «نامهفتوّت»از این ویژگی در ( 339: 1394)مزداپور و همکاران،  .استفتهر

ة صیبیشترین تأکید و توای که به گونهیاد شده، « شفقت بر خلق»با عنوان  جوانمردی،

است؛ چنانکه و شرایطاحوال  در جمیعدوستان خویش، شفقت بر « الفتوّهکتاب»در سلمی 

ه چکوکار و نیچه  ،خالیق ةبر همشفقت »ی، فتوّت را نیز در تعریف« یابوعبداهلل سِجز»

رسد که ترکیب مچنین به نظر میه (1114: 1375است. )جامی، هکرد فتوصی «بدکار

و است هر نبودمه «عشق و دوستیِ»ارتباط با صفت بی ،عرفانی و ادبیدر متون « مهرعشق و »

 ریف توجهبه این پیوند بسیار ظ انه، زیرک«العشقیقهحقفی»سهروردی در رسالة جالب اینکه 

در  و چون وانندخعشقم  م،چون در عرب باش» :استاز زبان عشق گفتهای داشته و در جمله

 ( 21: 1374)سهروردی،  17«عجم باشم، مهرم خوانند.

زد است؛ چنانکه از نظر ای«دروغ»وجه تأثیرگذار آیین مهر، دشمنی او با  دومین صفت و

( این صفت و پایبندی 69: 1384پور، شود. )حساممحسوب می« اهریمن»مهر، دروغ، نوعی 

که گویا در ایران باستان نیز بسیار  –به راستی و پاکبازی و بیزاری از دروغ و ریاکاری 

از چهارده ایزد معرّفی شده، یکی نیز به ایزد « بُندهشن»است و در مورد تأکید بوده
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در آیین جوانمردی نیز به  (163: 1387پور، )اسماعیل –است رت داشتهشه« راستگویی»

معرفّی « صدق اللّسان»ای که اولین شرط جوانمردی، شود؛ به گونهکرّات دیده می

نامه نیز، دومین شرط از سه شرط ( و صاحب قابوس157: 1391التصوّف، است )علمشده

 (246: 1395است. )عنصرالمعالی، دانسته« خالف راستی نگفتن»جوانمردی را، 

است؛ استاد و پیر  تأثیرگذار آیین مهر بر آیین جوانمردی، احترام بهسومین مشخصّة 

وب کسوتان و احترام به آنان، از واجبات محسزیرا در آیین مهری، پاس داشتن پیش

صدا  «یار»دیگر را یافتگان به آیین مهر که یکشرّفت( 69: 1384پور، است. )حسامشدهمی

یشتر کردند. )برای اطاّلع باستفاده می« مهیار»کردند، برای احترم به پیر خود، از واژة می

بدون قید  و تبعیّت استادداشت پیر و ( این احترام و پاس8: 1391بنگرید به صارمی و نوری، 

 ت بسیاررتبو م و شرط از وی، در سنّت جوانمردی نیز عمیقاً نفوذ کرده و چه بسا مقام

  های عرفانی، ریشه در چنین سنّت و تفکّری داشته باشد. اندیشه در« پیر و مرشد»واالی 

 است کهیینوع سوگندها ،اری و جوانمردیعیّ ةطریقچهارمین وجه تأثیر آیین مهر بر 

از  ،ندو پاززند ار و سوگند به نور و نعالوه بر  ،بردند و در این سوگندهااران به کار مییّع

ع سوگند، در ز این نواهای فراوانی نمونه و کردنداستفاده می نیز بسیار «مهر»به سوگند »

ر ایران ( د93و  92: 1364خورد. )برای نمونه ن.ک: ناتل خانلری، میچشم  سمک عیّار به

های نوشتهخوردند؛ چنانکه در یکی از دستها بسیار به مهر سوگند میباستان، سغدی

ن ای« روخت.به بغ و به مهر )سوگند( او را نخواهم ف»خورد: سغدی، این عبارت به چشم  می

پور، است. )اسماعیلنامة ازدواج مکشوف در کوه مغ دیده شدهعبارت در یک پیمان

1387 :166) 

اخالقی سجایای رسد برخی از آداب و به نظر می عالوه بر همة این تأثیرات و تشابهات،

ریشه در صفات و خصوصیاتی داشته باشد که در بندهای مختلف  ،نیز «هان زورخانهپهلوانا»

پهلوانان زورخانه مانند  .استشده فو توصی تصوّرپهلوانان و برای جنگاوران  «شتیمهر»

جالب اینکه این  .بستندمیای یا تنکهنگی خود لر میان بتنها و  هداشتنبر تن  ایجامه ،مهر
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بدن خود را برهنه  ،رفتندوجود داشته و چون به جنگ مینیز قدیم  «ارانعیّ»در میان  سمر

اند. )برای اطاّلع بیشتر ن.ک: هبستبر کمر می نچرمی یبندیا پیشو تنها لنگ ساختند می

 (15و 14: 1351بهار، 

 بر آیین جوانمردی یانون مدیثیر أت. 2 -2 -2

 ،مسیحی ،اییبود ،لفیقی از ادیان زرتشتیت ،ت ایرانی داردکیش مانوی که ریشه در سنّ

گانگی نور و یت و دوونثاصل  ( این کیش،157: 1395. )هالروید، است یهودی و میترایی

 و موختآ هانکته ،امر اخالق و سلوک تعلیم بودا دراز و اخذ کرد ظلمت را از زرتشت 

یین ل این آقبوسبب رواج و  همین نکتهدرآمیخت و  هرمسی و گنوسیآن همه را با تعالیم 

چند بُعد دینی مانویت نتوانست هر (74و  73: 1356کوب، . )زرّیندر روزگار قدیم گشت

فانی، نگی، عرفره اما در ابعاد ار اسالمی، چندان مؤثّر واقع شوددر بستر دینی ایران روزگ

ر دویت را مان زتاب فرهنگیه باتوانیم بویژمی بی، تأثیری شایان گذاشته است وهنری و اد

 ( 31 :1381پور، یلهای نخست دورة اسالمی ببینیم. )برای اطّالع بیشتر بنگرید به اسماعسده

 نجات ،بزرگی فضیلت و –استوار بود عی ثنویت که بر اساس نو -در دین مانوی 

را  ینزنداوح ربود. این اسیر در عالم ماده  رهایی نورِیا جسم و  دن روح از زندانِیبخش

بهار، )نجات داد. « شتیآراستی و  ،خرد ،شکیبایی ،انایممحبّت،  و عشق»نیروی توان با می

م هم از اسال بعد در میان جوانمردانِ که« و آشتی عشق و دوستی و راستی»این  (91: 1386

نمردی جوا آیین ن مانوی برتأثیرگذار دیمؤلّفة تواند نخستین می ،ت رواج داشتهبه شدّ

 .شود یتلقّ

به چهار گروه تقسیم مانوی،  ةساختار جامع درون 18طبقات دیناوراز سوی دیگر  

و )به فارسی خورهخوان یا آردا و یا یَزدامَد(  «گزیدگان»ترین آنها شدند که مهممی

: 1383زاده، )تقی .شدندنامیده می ، سمّاعین و یا به فارسی نغوشاگ(شنوندگان) «شایانونی»

و اهدای کردند اول را خدمت میگروه که  بودندطبقات عامّة مانوی از ( نیوشایان 324

به گزیدگان نیز ناگزیر  .شدان مینآ پاالیش و رستگاری روحسببِ  ،خیرات و صدقات

 ةخوراک و نوشابزن و گوشت، پرهیز از  ،زاریآبی،  راستیپیروی از پنج فرمان بودند: 
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( 466و  465: 1394همچنین مزداپور و همکاران، ؛ 179: 1395و درویشی. )هالروید، ناسالم 

ی و یرستگاری و فالح از سو بهامید  گزیدگان و قدر ح «شایانونی»این خدمت و ایثار 

تأثیر بی ،از سوی دیگر «ی و درویشیرآزابی ،راستی»به صفاتی چون « گزیدگان»پایبندی 

. استفقر و ناداری خود نبوده در عین جوانمردان اسالمیدر خدمت و ایثار و پاکبازی 

طرفة نیکویی و خدمت و بخشش به دیگران وجود اساساً در کیش مانوی، حرکت یک

عقیدة  -از جمله کیش زرتشتی –که در اغلب ادیان ایران باستان دارد، در صورتی

گزاری متقابل میان انسان و خداوند و پاداش ایزدی در مقابل نیکوکاری آدمی به خدمت

( جالب اینکه این 106و  105: 1399خورد. )برای اطالع بیشتر بنگرید به شِروو، میچشم 

طرفه و خدمت بدون چشمداشت به یاران و مخالفان و حتی تحمّل و بردباری حرکت یک

آمیز دیگران، در میان جوانمردان ایرانی دورة در مقابل گفتار و رفتار محقّرانه و توهین

پوشی جوانمردان ایرانی بوده است؛ چنانکه این نیکویی و چشم پسااسالمی هم بسیار شایع

و کسی که »ای که به مانی نسبت داده شده، به خوبی مشاهده کرد: توان در مفاد نامهرا می

تو را بزند، تو او را مزن. و کسی که با تو به کین ایستد، تو با او به کین مایست. بلکه باید از 

)میرفخرایی، «. آمیز تحمّل کردران، دشنام و دیگر سخن توهینمهتران و از همسانان و کهت

13873 :85 ) 

است که به یانانوی مهاگاهیا پرستشها «مانستان»مشخّصة تأثیرگذار مانویت، سومین  

: 1390، پور)اسماعیل 19است. هامانستاناین یادگاری از صوفیه، های خانقاه ی،قمحقّ زعم

کند آن است که در کتاب زبور مانوی، هرگاه سخن از را تقویت می( آنچه این ایده 273

گزیدگان و راستکاران »آید و نیز همراه آن می« مقدّس یا تقدّس»رود، صفت می« مانستان»

اند؛ منزلگاهی که فارقلیط ]= منجی ها برگزیدهکه منزلگاه خود را مانستان« و دیناورانی

است. )بنگرید به درخت معرفت را در آنجا کاشتهمسیح و در متن، منظور مانی است[، 

ابتدا در ها، مانستان رود که این( به هر حال، احتمال می122و  72، 45: 1396آلبری، 

، این لنگرها و گذاشته و پس از اسالمی عیّاران و جوانمردان، تأثیر «ها و لنگرهازاویه»
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ذیل همین نوع توان آیا میاست. های صوفیان تغییر شکل دادهها به خانقاهمانستان

 فتگ سخنمانویان فرسای گروهی از های بسیار سنگین و طاقتاز ریاضت ،ثیرگذاریأت

هایی از ها و سختیانواع ریاضتکه ابتدا بر عیّاران و جوانمردانی تأثیر گذاشته که به عمد، 

این کردند و ل میحمّت حتی قطع اعضا و جوارح راو زنجیرها و  ها، بند، تازیانهنوع شکنجه

 ؟انعطاف به صوفیان بعد از اسالم راه یافت کمیسنّت با 

 

 گیرینتیجه .3

بسیار کهن ای است که قدمت و سابقهییاز آن دسته باورها و رفتارها آیین جوانمردی

یرش مقتضیات بلکه ضمن پذ ؛استنشده زایلگاه هیچ ،هاحکومت داشته و با انقراض

این  .استدیگر منتقل شدهعصری به عصر از  ،فرهنگی و اجتماعی ،محیطی جدید و شرایط

ها و یشهاز ر ،نیرو و حیاتی دوچندان گرفتتصوّف، آیین که همزمان با رشد و گسترش 

 تأثیراتی چون:توان از دین زرتشتی و ای که میبه گونه نیست؛لیهای ایرانی خاخاستگاه

 نجپغ افروختن چرا ،یاری رساندننوازی و دیشیدن، غریبو خیانت نینپیمان حفظ عهد و 

قر و فین عدر  بخشیدنالفتوّه، تطوّر کُستی به شَدّ، سُدره به سراویل و شراب به کأس ،فتیله

ین، افزون بر ا .اشاره کردها نامهفتوّتنویسی در اندرزنامه تنیازمندی و تداوم سنّ

پیر و استاد احترام به  ، صدق و راستی،و دوستیشق ع ،برابری و برادریهایی مثل: خصلت

که از  استیهایهصاز دیگر مشخّو پاالیش روح، به منظور رستگاری خدمت و ایثار و 

ترین سهم بیش ن،میا این است. درادیان مهری و مانوی، در فتوّت تأثیرگذار بوده

مهری  ،رتشتیز»ادیان زیرا  ؛است«ساسانیان»حکومت  از آنِ ،ثیرگذاری به لحاظ تاریخیأت

 تری برای رشد و گسترش یافتند.در این دوره، مجال بهتر و فراخ« انویو م

 

 هایاداشت
ایران باستان در  فرهنگِ تداومِ« ارسیپو ادب  زدیسنام»استاد معین در کتاب  سخنان مرحوم ةفشردچکیده و .1

ل با ایران پیش از اسالم را بالکُ ایران اسالمی ةرابطبت و مهابت، صال ةعرب با هم ةحمل»است و اینکه اسالمی ةدور
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 فرگاست که وقایع عظیم در زندگانی ملل هر قدر تأثیر شتاریخ نشان داده؛ چه بکند نستتوانمی است وقطع نکرده

 (245: 1390، پور)اسماعیل« گسلد.های قبل و بعد را یکباره بدوره ةتواند رابطنمی باز ،داشته باشد

ی به خوب « دمینویِ خر»ن عبارت در ای ،ثمثلّاین اضالع پیوستگی و ارتباط و به هم« خرد، نیکی و هنر». مثلّث 2

ا آن که بخردی  :پاسخ دادوی خرد مین ؟نیکیهنر یا است یا بهترکه خرد پرسید دانا از مینوی خرد » :استآشکار

 (8: 1378)بروین، « نیست، آن را هنر نباید شمرد.که خرد با آن یو هنر درآن را خرد نباید شمنیست، نیکی

رنگ  ،های آسمانی و زمینی زرتشتیاست که بسیاری از شخصیتمعتقد ،مهرداد بهار بر اساس چنین دیدگاهی .3

 هائینتوان در آیران را میشیعیان ا و اعتقادات هائینای از آن پارهاند و از اینجاست که بنیابه خود گرفته اسالمی و نام

 (192: 1383مردم باستانی ایران یافت. )بهار،  و اعتقادات

شکال و اَ و اطوار فتوّت ةدربار ،کدکنی در آثار خویش به دشواری تحقیقکوب و شفیعیینزرّ ان اداست.4 

 (158: 1386کدکنی، ؛ شفیعی349: 1376کوب، اند. )زرّینهگوناگون آن اشاره کرد

ه ف اشارو قرآنی تصوّ اسالمیریشة به  ،مقاالت مختلف تب وبیش از هر کس در ک ،کوبینم زرّرحوم .5

 آن تصوّف،در  میر اسالثیر تفکّأرگونه ته ضمن ردّ ،سعید نفیسی و ادوارد براون :چون یافراد ،است و در مقابلکرده

 (106 -99: 1395اند. )جهت اطاّلع بیشتر ن.ک: ضیایی، دانستهدین سامی در برابر ریایی ی آرا واکنشی به کلّ

 و عقایدشت یان تعالیم زرتمبه موارد مشابه  ،به تفصیل «ایران باستانیتصوّف و »مقالة کوب در یناد زرّاست.6

 (30 -16: 1357کوب، . )زرّیناستاشاره کردهصوفیه 

. استدهتقسیم کر «قولی و شُربی ،فییس»را به سه گروه وانمردان ج ،خود ةنام. نجم الدین زرکوب در فتوّت7

دادند وفاداری می وعدة ،ه زبانبقولیان  ؛کردنداستاد خویش شمشیر دریافت می از دست استاد،سیفیان پس از ذکر نام 

ن پشمینه بر ت ةامفی بودند و ججوانمردان صونوشیدند و هم اینان آب و نمک میاستاد خویش  ازو شربیان 

وی آن در اقوام و اهمیّت معن« رسم نمک»؛ همچنین جهت اطاّلع از سابقة 12: 1381اند. )افشاری و مداینی، هکردمی

 (.114: 1379مختلف ن.ک: گولپینارلی، 

که در  اندهنبود «یدان اوباشجوانمر»و  ، شاطراندر اینجا «ارانعیّ»اصطالح که منظور نگارنده از است . مسلّم8

ور شده بودند و از ائل غوطهحیّان توحیدی، در فساد و رذابو ةو به گفتهو و خمر و غنا و زنا بوده هرگونه لاهل  ،تاریخ

: بیست و یک؛ همچنین جهت اطاّلع از انحراف 1350کاشفی سبزواری، گردانیدند. )واعظنمیهیچ منکری روی 

 (161و  160: 1386کدکنی، ی ن.ک: شفیعیاخالقی و فساد گستردة چنین عیّاران

دادند. رسبحانی دو حق اناال ندای ،«پاکیسرِ از »داند که می «ارییّع»دو را  ایزیدب . سنایی نیز، حالّج و9

« اند.ایشان ،ماران عالَیّع ةهم که سرِی گوی»: گوید حق در توصیف عاشقاننیز احمد جام ( 225: 1372کدکنی، )شفیعی

 (219: 1368ام، )احمد ج

و اخالق جوانمردی روط ترین شاز اساسی ،الؤبدون س سخاوت و بخشندگیِ ،ها و رسائل صوفیهنامه. در فتوّت10

وفاءٌ بال »است: هدانستسه خصلت را مشروط به فتوّت عای صدق ادّ ،است تا آنجا که معروف کرخیمحسوب شده
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( جالب اینکه در مینوی خرد نیز، رادی 318: 2، ج1388)سلمی، « خالف و جودٌ بال مدح و عطاءٌ بال سؤالٍ.

 (9: 1364، ذکر شده است. )تفضّلی، «نام خواستن و رستگاری روان»)=بخشندگی(، مایة 

 و هم حافظ اندهامعه بودجتی و آیینی دار برگزاری مراسم سنّهم عهده است،. مغان که نام مشهورشان موبدان11

 (264: 1394کهن. )مزداپور و همکاران،  هایو نوشته کتب

تو ه به و کسی را ک یود نزدیک گردانخ ، بهنافرمانی کردهتو از  است که کسی را که. از درجات فتوّت آن12

 طغیان کرده، عذرخواهی کنی. تو  رداری و از کسی که ب گرامی ،آزار رسانده

ثل مه مقابله ب پاسخ دهی و به جای انتقام وخضوع  ل وی و تحمّاست که جفا را با بردبارآن ]فتوّت[از اصول . 13

 هی. او را بدپاسخ  اندیش، با احسان و بخشش،با بدکار و کج

ی ژرف میان اما تفاوت ؛اندهبه کار برددانسته و به یک معنا را « فتوّت و مرّوت». گرچه برخی نویسندگان، توسّعاً 14

ایان مروّت پفتوّت را دانسته و فتوّت اساس و  مبنیالدین محمد آملی، مروّت را . شمساین دو اصطالح وجود دارد

دگی و گسترهمین ( 71: 1370است و نه بالعکس. )صرّاف، فتوّت، صاحب مروّتهر اهل ، ین روا از .استنگاشتها

رشمرد که بدو شرط برای فتوّت  نامة خویش، هفتاد ودر فتوّت« سیّد عزّی مروی» سبب شده کهوسعت مفهوم فتوّت، 

را محدود « مروّت» ،یبا هوشیارنیز بیرونی جالب اینکه  (38 -36: 1382باشد. )افشاری، « مروّت»ها، یکی از آن شرط

 (481: 1390زلو، . )ذکاوتی قراگاستکردهتلقّی خارج از خانواده  ةا دربرگیرندر« فتوّت»و  هبه خانواد

 ،طوایفی جامعهالکملو ساخت کامالً ،اسالمیهای غیروجود نامقراینی چون: مهرداد بهار بر اساس  .15

م یش از اسالپ ةدور را مربوط به «ارسمک عیّ»کتاب  ةسابقتابوت دفن کردن،  شرابخواری همگانی و نبودن مسجد و با

 (194: 1383. )بهار، استاشکانیان دانستهحتمالً و م

 .استدانسته «نمهربان بود»معنی به   Mai:Miة نی کرده و آن را از ریشمع «یدوست»را ، میتره «بیلی. »16

 (129: 1387پور، )اسماعیل

 :استگفته یتوجه داشته و در بیت« مهر و عشق»ظریف پیوند  . موالنا هم به17

، 1363مولوی، مهر، بجز عشق، دگر تخم نکاریم )بجز   ///پاک  ةدر این مزرع ،در این خاک ،در این خاک 

 (224: 3ج

خة وریه، شاشده و دینااطالق می« روحانی مانوی». دیناور، به مؤمن، به ویژه مؤمن به دین مانوی و همچنین 18

ما همه با » آمده است:« گزیدگان»از زبور مانوی، دیناوران، در کنار  228اند. در مزبور دادهخاوری مانویان را شکل می

 ( 58: 1396)آلبری، «. و دیناوران. بر او استغاثه بریم هم تو را نیایش می کنیم؛ گزیدگان

شته و رواج دا –ن همچون خانقاه در میان مسلمانا –ن نصارا هایی نام برده که در میا«مانستار». ابن بطوطه از 19

مانستارها و ه لفظی ( تشاب397: 1، ج1348است. )ابن بطوطه، خود تعداد زیادی از این مانستارها را در قسطنطنیه دیده

 است. خذ اولی از دومی، قابل تأمّلاهای مانوی و احتمال «مانستان»
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  جوانمردی. در کتاب آیین«. ایران باستانسابقة جوانمردی در » (.1383) بهار، مهرداد. -

 .195 -192 ان: سخن.تهر . ترجمة احسان نراقی.هانری کربن

ندگی. شمارة زمجلة فرهنگ و «. ورزش باستانی ایران و آئین مهر» (.1351) .بهار، مهرداد -

 . 17 -7 .دبیرخانة شورای عالی فرهنگ و هنر دهم. تهران:

آموزگار. چاپ ششم. . به کوشش ژاله یخ ادبیات پیش از اسالمتار (.1389تفضّلی، احمد. ) -

 سخن. تهران:

 توس.  به کوشش ایرج افشار. تهران: شناسی.مانی (.1383. )حسنزاده، سیدتقی -

هانری در کتاب آیین جوانمردی.  «.یفتوّت در کشورهای اسالم» (.1383تیشنر، فرانتس. ) -

 .141 -132 : سخن.رانته کربن. ترجمة احسان نراقی.

و تعلیقات: محمود مقدمه، تصحیح  .االنسحاتنف (.1375جامی، نورالدین عبدالرحمن. ) -

 اطالعات. عابدی، چاپ سوم. تهران:

مجلة مطالعات «. عیّاری در فرهنگ و تمدن ایرانیان نقش» (.1384پور، سعید. )حسام -

 .83 -53 هشتم. ارةشم ایرانی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال چهارم.

مقدمه و تعلیقات: جلیل مسگرنژاد.  تصحیح، .الخطابفصل (.1381خواجه محمد پارسا، ) -

 مرکز نشر دانشگاهی. تهران:
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. به اهتمام عبدالکریم نامه، تاریخ، آیین، آداب و رسومفتوّت (.1382ریاض، محمد. ) -

 اساطیر.  دار. تهران:جربزه

خویی و مهرآفاق بایبوردی. چاپ  س زریابترجمة عبا .ایِ جاندری (.1377ریتر، هلموت. ) -

 انتشارات بین المللی الهدی.  تهران: دوم.

 امیرکبیر. . چاپ هشتم. تهران:ارزش میراث صوفیه (.1377کوب، عبدالحسین. )زرّین -

 ی الهدی. المللانتشارات بین . تهران:از گذشتة ادبی ایران (.1375کوب، عبدالحسین. )زرّین -

 امیرکبیر. . چاپ هفتم. تهران:تاریخ ایران بعد از اسالم (.1373کوب، عبدالحسین. )زرّین -

 امیرکبیر.  . چاپ پنجم. تهران:جستجو در تصوف ایران (.1376کوب، عبدالحسین. )زرّین -

 امیرکبیر.  ن:هرات . چاپ دوم.نسانیا -نه شرقی، نه غربی (.1356. )کوب، عبدالحسینزرّین -

 جلة هنر و مردم. سال شانزدهم.م«. تصوّف و ایران باستانی» (.1357. )عبدالحسینکوب،زرّین -

 .30 -16 .186شمارة 

. . تصحیح و توضیح: غالمحسین یوسفیبوستان (.1373الدین. )سعدی شیرازی، شیخ مصلح -

 خوارزمی. چاپ چهارم. تهران:

 مولی.  . تهران:العشقحقیقهفی (. 1374. )حییالدین یسهروردی، شهاب -

. ترجمة محمد شکری فومشی. در کیش مانوی عناصر ایرانی (.1399شِروو، پرادز اُکنور. ) -

 طهوری.  تهران:

 آگاه.  . تهران:های سلوکتازیانه (.1372کدکنی، محمدرضا. )شفیعی -

 خن. س ران:. تهقلندریه در تاریخ (.1386ی، محمدرضا. )کدکنشفیعی -

انی(. ز میراث عرفانی ابوالحسن خرق)ا .نوشته بر دریا (.1385کدکنی، محمدرضا. )شفیعی -

 سخن.  تهران:



  «یجوانمرد نییآ» گسترش و نشر در اسالم از شیپ تمّدن و فرهنگ ریتأث 
 

377 

پژوهشنامة نقد «. ازتاب آیین مهر در مکتب فتوّتب» (.1391صارمی، سهیال و اکرم نوری. ) -

 . 20 -1 .2. شمارة 1ادبی. دورة 

 انتشارات معین. هران:ت. چاپ دوم. دانرسایل جوانمر (.1370صرّاف، مرتضی. ) -

 انتشارات هزارة ققنوس. اپ دوم. تهران:. چبودیسم و صوفیسم (.1395ضیایی، عبدالحمید. ) -

هارس: فوضیحات و تصحیح، ت .االولیاءتذکره (.1378نیشابوری، فریدالدین. )عطار -

 زوّار. دهم. تهران:چاپ  استعالمی.محمد

 . توس . تهران:های پهلویتهاساطیر و فرهنگ ایرانی در نوش .(1374عفیفی، رحیم. ) -

المحسین غاهتمام و تصحیح:  به .نامهقابوس (.1395بن اسکندر. )المعالی، کیکاوسعنصر -

 و فرهنگی. علمی یوسفی. چاپ هجدهم. تهران:

زمان سا فر شعار. تهران:. به کوشش جعالحکایاتجوامع (.1363، سدیدالدین محمد. )عوفی -

 آموزش انقالب اسالمی. انتشارات و 

 سروش.  نیا. تهران:مة مسعود رجب. ترجعصر زرّین فرهنگ ایران (.1358فرای، ریچارد. ) -

. هانری کربن ر کتاب آیین جوانمردی،.د «.فتوّت و تشیّع» (.1383کامل شیبی، مصطفی. ) -

 .191 -186 ترجمة احسان نراقی. تهران: سخن.

 سخن.  جمة احسان نراقی. تهران:تر .آیین جوانمردی (.1383هانری. ) کربن، -

 آیدین.  انتشارات تبریز: .آب و آیینه (.1384الدین. )کزّازی، میرجالل -

هاشم ترجمة  .و مآخذ آنکشورهای اسالمی  فتوّت در (.1379گولپینارلی، عبدالباقی: ) -

 روزنه. تهران:  بحانی.س

ات بنیاد مطالعات انتشار«. جوانمردی در ایران اسالمی» (.1371دجعفر. )محجوب، محم -

 . 16 -7 .1ایران. سال یازدهم. شمارة 

ایران در دوران انتقال از عصر  تاریخ و فرهنگ (.1379محمدی مالیری، محمد. ) -

 توس.  . چاپ دوم. تهران:ساسانی به عصر اسالمی
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 سمت.  . تهران:دیان و مذاهب در ایران باستانا (.1394مزداپور، کتایون و همکاران. ) -

ها و ریشه های طرحی برای بررسی خاستگاه» (.1390معتمدی، منصور و فرزانه باخدا. ) -

 -53 .86 /4. شمارة پیاپی: 43مطالعات اسالمی: تاریخ و فرهنگ. سال «. فتوّت در ایران

82 . 

 در کتاب مجموعه «.هلویپیات اندرز یا حکمت عملی در ادب» (.1368معین، محمد. ) -

 انتشارات معین.  مقاالت دکتر معین. به کوشش مهدخت معین. چاپ دوم. تهران:

هانری کربن. ترجمة در کتاب آیین جوانمردی. «. جوانمردی» (.1383) محمدتقی. بهار، -

 .120 -109 احسان نراقی. تهران: سخن.

الزمان ت و حواشی: بدیعبا تصحیحا .کلیات شمس (.1363الدین محمد. )مولوی، جالل -

 امیرکبیر. فروزانفر. چاپ سوم. تهران:

 ققنوس.  . تهران:،های اوو آموزه فرشتة روشنی: مانی (.1383میرفخرایی، مهشید. ) -

 توس.  چاپ دوم. تهران: تفضّلی.ترجمة احمد  (.1364)خرد، مینوی -

 انتشارات آگاه.  ان:. تهرشهر سمک (.1364ناتل خانلری، پرویز. ) -

هانری کربن. ترجمة یین جوانمردی. آدر کتاب  «.آیین عیّاری» (.1383. )ناتل خانلری، پرویز -

 .176 -169 .سخن، احسان نراقی. تهران:

 کتابفروشی فروغی.  :. تهرانسرچشمة تصوّف در ایران (.1346نفیسی، سعید. ) -

 علمی. اپ پنجم. تهران:. چلمدیداری با اهل ق (.1375یوسفی، غالمحسین. ) -

محجوب.  . به اهتمام محمد جعفرنامة سلطانیوّتفت (.1350واعظ کاشفی سبزواری، حسین. ) -

 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.  تهران:

 نشر هیرمند.  پور. تهران:. ترجمة ابوالقاسم اسماعیلادبیات گنوسی .(1395) استوارت. هالروید،-
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آموزگار و احمد تفضّلی. چاپ  الهترجمة ژ .شناخت اساطیر ایران (.1389لز، جان. )هین -

 .نشر چشمه نوزدهم. تهران:

 

 نابع عربیب. م

جوادی. چاپ دوم. نصراهلل پور گردآورنده: .مجموعه آثار (.1388. )سلمی، ابوعبدالرحمن -

 مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران. تهران:

ج در مجموعه درمن .المشارع و المطارحات (.1380. )الدین یحییشهابسهروردی،  -

 نسانی واوم پژوهشگاه عل مصنّفات شیخ اشراق. تصحیح و مقدمه: هانری کربن. چاپ سوم. تهران:

 مطالعات فرهنگی.

مؤسسة  وری. تهران:ق: نصراهلل پورجوادی و محمد ستصحیح و تحقی (.1391، )التصوّفعلم -

 پژوهشی حکمت و فلسفة ایران.

 . بیروت:الجوهرالذهب و معادنمروج (.1964ابن حسین. )سعودی، علیم -

  اللبنانیه.الجامعهنشورات
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