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  چكيده
 و   آئـين  بررسـي  و مطالعـه  در پژوهـشگران  همـواره  كـه  هـايي  دشـواري  از يكي
 با سنن اين هاي آموزه آميختگي اند، مواجه آن با باستان ايران از بازمانده هايسنت

 عنـوان  بـه  آن از كـه  مسئله اين. است رمزگونه اصطالحاتي يا و نمادين عناصري
 نمـود   يـز  و جوانمردان ن   ياران ع  آئين در شود، مي ياد باستان ايران هاي دين ويژگي
 ايـران  سـنت  رمزگونـه  تـأثيرات  كه تالش شده است   ،پژوهش ناي در. است  يافته

 در عيـاري  پيشينه با بررسي  منظور بدين. بررسي شود  عياري هاي آئين بر باستان
 مبنـاي  كـه  هنـدواروپايي  سـنت  در ايـزدان  ي  گانـه   سه خويشكاري باستان ايران
 عيـاريِ  آئـين  در تـشرف  ي  گانه سه مراحل با است،  بوده نيز دومزيل ژرژ ي  نظريه
  تـا  شـده  سنجيده فتوت آئين مناسك در سه عدد برجسته نقش و اسالمي ي  دوره

  .روشن شود بيشتر هرچه باستان ايران فرهنگ با آنها پيوستگي و ارتباط
  

  .دومزيل تشرف، آيين رمز، باستان، ايران عياري،: كليدي هاي واژه
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  مقدمه
 ي همــه در غالــب ي انديــشه ،پيمــان نهــاني قلمــرو و آن كيفيــت ميثــاق، و عهــد اهميــت
 مربـوط  ازلـي  رويـدادي  بـه  را ميثـاق  و عهـد  ايـن  آنان 1.است جوانمردان هاي نامه فتوت
: گفتنـد  »نيـستم؟  شـما  پروردگـار  من مگر«: گفت بشر به خداوند كه ايلحظه به دانند، مي
 راه ي،جوانمرد و باشد وفادار آن به بايد است، داده پاسخي چنين انسان كه اكنون 2.»بلي«
 خود نظر به عياري، رسم و راه ترتيب اين به. آموزدمي عياران به را وفاداري همين رسم و

 ابـراهيم  حضرت به را سنت اين آغازِ ايشان. است كهن سنتي و ديرين رسمي و راه عياران،
 رسـم  و راه جـستجوي  باشيم، داشته باور را عيارانمان و جوانمردان سخن اگر 3.رسانندمي

 جـستجو،   يـن  شگفت خواهد داشت؛  امـا ا       ي دستاورد ي كهن و سنت   هايفرهنگ در عياري
  :  سخت است و به دست آوردن لوازم سفر بس دشوار كهييجستجو

  نخيل بر خرما و كوتاه ما دست         دراز بس منزل و است لنگ ما پاي
 عياري، ي  درباره مقاله زيادي تعداد و كتاب چندين تاكنون ،محققان هايپژوهش    حاصل
. اسـت  شده دانسته باستاني ايپيشينه داراي عياري آنها اكثر در كه بوده فتوت و جوانمردي

 تـوان مـي  نيـز  را نوشته چند البته است، شده اكتفا گذرا اشاراتي به اغلب تحقيقات، اين در
 و دانپرداخته باستان ايران فرهنگ با عياري ارتباط ي  فرضيه به كه به طور اختصاصي    يافت
 عياري ي  پيشينه به كه هاييپژوهش از. دارند فرضيه اين اثبات در سعي منظري، از يك هر
  :  آثار اشاره كردين به اتوانمي اند،پرداخته باستان ايران سنت در

نوشته ) 1352 (جوانمردان رسائل كه بر كتاب     ايمقدمه در كربن هانري ارزشمند ي      مقاله
 در چنـد  جـستاري و  ) 1376 (تـاريخ  تـا  اسطوره از هاي  كتاب ر مهرداد بهار د   ياست؛ آرا 
»  آن يخي تـار  يهـا  يـشه  و ر  يـران  ا يورزش باسـتان  «و در مقاالت    ) 1373 (ايران فرهنگ

 »مهـري  هـاي  نيايشگاه و ها  زورخانه يسه مقا يران ا ي مهر و ورزش باستان    ينآئ«و  ) 1360(
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 آن پيوند و ميره« ي  مقاله ؛»فتوت يايران منشاء« عنوان با ،)1990 (بالديك  مقاله؛  )1390(
 اي مقاله در ذاكري محسن هاي  پژوهش؛  )1385 (مختاريان بهار از »عياران و جوانمردان با

 ي  مقاله ؛فتوت و عياران هايخاستگاه با عنوان    يو كتاب ) 1389 (»يجوانمرد«تحت عنوان   
 و معتمـدي  نـصور م تـأليف  »ايران در فتوت هايريشه و هاخاستگاه بررسي براي طرحي«

 پهلـوان  داسـتان  از روايتـي « عنـوان  بـا  مزداپـور  كتايون ي  مقاله و؛  )1390 (باخدا فرزانه
  .»ايراني

 رمـوز  شـده  پرداخته بدان كمتر تاكنون چه آن دهد،مي نشان پژوهش ي  پيشينه بررسي
 ايـران،  نجد در وي پرستش آئين قدمت و مهر ايزد در تأمل با بهار. است عياري هايآيين

 و اسـت؛  داده انجام   ياري ع ين و آئ  ها زورخانه با آن ارتباط و مهرپرستي آئين بين اي مقايسه
 در كنـد مـي  تـالش  ايرانـي  هـاي آيـين  بـا  فتوت هايآيين تطبيقي ي مقايسه با نيز بالديك

 كـاركرد  نيـز  و جـوان  جنگجـوي  اجتمـاعي،  گانهسه ساختار چون موضوعاتي رمزگشايي
 تعـداد . دهـد  ارائه سودمندي پيشنهادات ياغي هم و قهرمان عنوان به هم جنگجو ي  دوگانه
 تـأثير  ويـژه به است، شمارانگشت و اندك اندازه همين به عياري رموز ي  درباره ها  پژوهش
 ي  دربـاره  ندرت به كه است موضوعي اسالم، از پس عياري سنت بر ايراني كهن هايسنت
  .است گرفته صورت پژوهشي آن

 امر اين اهميت شرق، فرهنگ به مشهورش شيفتگي آن با معاصر، لسوففي كربن، هانري
 ايـن  درك بـدون  كـه  دهـد مي تذكر و شودمي يادآور را عياري هايآيين رموز درك يعني
 :اسـت  غيـرممكن  دارد، وجود قديمي هايپيشه و هنر اعماق در كه هاييانديشه فهم رموز،

 بتـوانيم  روزي اميـدواريم . بـود  اينامـه فتـوت  را صـنفي  و حرفـه  هـر  زمـين  مشرق در«
 هـاي كاريكاشي. آوريم دست به را سازان كاشي ي  نامهفتوت و سنتي معماران ي  نامه فتوت
 و هـا حالـت  تمثيـل  بيـانگر  اصـفهان  شـاه  مـسجد  جملـه  از ايرانـي،  مساجد بيروني نماي
  1.»ايمكرده گم را آنها ما كه هستند هايي انديشه
 مختلف، اديان در عياري رسم و راه ي  درباره تطبيقي هايهشپژو است داده پيشنهاد او

 اسكاتلندي سلتي عرفاني مكتب ميالدي، چهاردهم ي  سده رناني عرفاني مكتب در جمله از
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 غربـي  سـنت  در را گـري   شواليه است معتقد همچنين. گيرد مهرپرستي صورت  كهن آيين و
 گـري يه شوال ي و اسالم  يحيمدن مس  در ت  يز و ن  1،دانست فتوت براي مناسبي معادل توان مي

 ي معنـو  گـري شواليه همان فتوت، و است شده معنوي گريشواليه به تبديل باستاني نظامي
 نيست؛ باستان ايران در فتوت مسلك ي پيشينه جستجوي ،هدف اين پژوهش .ت اسياسالم
 در دجدي پرسشي آنها، دستاوردهاي و پيشين هاي پژوهش بر تكيه با شده است تالش بلكه
 هـاي آيـين  بـر  ايران باستاني سنت تأثيرات شود؛ همچنين  مطرح عياري مطالعات ي  حوزه
 ايـران  سـنتي  رمـوز  بـه  توجـه  آيا كه شود داده پاسخ پرسش اين به و گرفته نشانه عياري
 تـرين مهم از يكي به بنابراين، رساند؟ خواهد كمكي عياري هاي  آيين رموز درك در باستان
 هـاي گانـه سـه  بـا  و پرداخته گانه  سه هايكنش و خويشكاري يعني نيهندوايرا سنت رموز
  . شده استيده سنجي اسالمي ه در دورياري تشرف عآيين

 و فتي عيار، هايواژه مقاله، اين در كه است ضروري نكته اين تذكر بحث، آغاز از پيش
 ي،جـوانمرد  موضـوعِ مـورد بحـث، مفهـوم          يرا ز اند؛  رفته كار به يكديگر مترادف جوانمرد

 خـود  باستان است كه اگر وجود داشـته، از اصـطالحات خـاص              يران فتوت در ا   يا ياريع
 فارسـي،  كهـن  متون و جوانمردان رسايل ها،نامهفتوت در كه دانيميم .است بوده برخوردار

 ،»اخـي « ،»عيـار « ،»فتـي « از جملـه     ي، و اصطالحات گوناگون   ي جوانمردان با اسام   گروه
 كـاربرد . انـد  شـده   نام بـرده   »لوطي« جديدتر هايدوره در نيز و »رند« ،»قلندر« ،»شاطر«

 ضـامن  نيـز،  دوره آن عـربِ  ي  جامعه در و گرددبازمي اسالم از پيش به فتي، عربي ي  واژه
 توصـيف  براي فتي ي  واژه البته 2است، بوده شجاعت و نوازيمهمان سخاوت، چون صفاتي
 فارسـي  متـون  در جـوانمرد  ي واژه. نداشت گروهي و جمعي كاربرد و رفتمي كار به افراد

 را فارسـي » جـوانمردان « اصـطالح  عـرب  راويان و دارد عربي متون در فتي مانند معنايي
  . اندكرده ترجمه »اَحداث« به گاه و »فتيان« به اغلب

                                                 
  .5، 97ص همان، .1
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 كـار  بـه  جـوانمردي  معادل اغلب اسالمي، ي  دوره در نيز »آزادي« و »عياري« ي  واژه
 معنـايي  ي  گـستره  داراي مختلـف،  هاي دوره ي در متون فارس   يار ع ي  هالبته واژ  1.است رفته
 شجاع، باهوش، سخاوتمند، نجيب، فردي يعني آن مثبت كامالً معناي بجز و است تري وسيع

 و مظلومـان  از دفـاع  اشدغدغـه  و نگرانـي  كـه  نـواز مهمـان  و پاكـدامن  مـؤمن،  متواضع،
 دارد؛ نيـز  يـاغي  و راهـزن  دزد، سـركش،  گجـوي جن يعني منفي معنايي است، ستمديدگان

 نوسـان  در فارسـي  اشـعار  در ويژه منفي، به  و مثبت معناي دو اين بين كه معنايي همچنين
 كـار  بـه  متفاوت يي معنا با مختلف،   هاي گوناگون و در دوره    ي در شهرها  ي اسام ين ا 2.است
 كار دوستانِ جوانمردان به   اي دشمنان را اسامي اين كه كرد توجه بايد كه اين ضمن اند،رفته
 چه در متون كهن و چـه در كتـب و            ، اصطالحات ين ا كارگيريِبه در تساهل رغمبه. اندبرده

 در  يـد است و با  از اهميت زيادي برخوردار      آنها   يي تحول معنا  يق دق ي بررس يد،مقاالت جد 
  .   مستقل به آن پرداخته شوديپژوهش

   
  باستان يرانا در عياري پيشينه به اجمالي نگاهي
 ي  دربـاره  اجمـال،  بـه  اسـت  الزم شـود،  پرداخته پژوهش اصلي موضوع به كه آن از پيش
 شـود  داده پاسـخ  سؤال اين به واقع در و شود گفته نكاتي باستان ايران در عياري ي  پيشينه

 پژوهـشگرانِ  ي  همـه  تقريبـاً  دارد؟ نيـز  باسـتان  ايـران  سـنت  در هاييريشه عياري آيا كه
 تحقيقاتـشان  و بحث با موضوع  متناسب و پرداخته پرسش اين به فتوت و ياريع هاي آيين
 سـه  در را باسـتان  ايـران  سـنت  در عيـاري  آيين توانمي كلي طور  به. اندگفته پاسخ آن به

 و كرد جستجو  فارسي، حماسي روايات و ايران باستاني متون عياري، اصطالحات ي  حوزه
 به توانمي عياري، اصطالحات ي زمينه  در:كرد كشف كهن سنت اين در را آن از هايينشانه
 زنـدگي  از ايشـيوه  بـر  احتمـاالً  ايرانـي  كهن سنت در كه كرد اشاره اصطالحاتي و هاواژه

 از او   پـس  و   3بهـار  مهـرداد  نخست كه است »عيار« ي  واژه يكي. كنندمي داللت عيارگونه
                                                 

1. M. Zakeri, (2008), “Javānmardi”, Encyclopaedia Iranica, Vol. XIV, Fasc. 6, pp. 594-595. 
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در زبان   1.اند   دانسته ي باستان يقدمت يجعفر محجوب آن را دارا     و محمد  ي ناتل خانلر  يزپرو
 ي هاسـت و احتمـاالً در دور  »  دوستيار، «ي به معن )ayyār: يپهلو (»ياراَ «ي ه واژيپهلو
 يگـر  اصـطالح د 2. داشته استي اسالم ي  ه در دور  يار به جوانمرد و ع    يه شب يي معنا يانساسان

 هـاي  نابرابري و ها گيري تسخ مردم اشاره دارد كه معترض     ي  ه از تود  يكه احتماالً به گروه   
  škōh پهلـوي  ي واژه بودنـد،  دربار نفوذ با و افراطي روحانيان و ساساني حكومت طبقاتي

: يياوسـتا  (»يـره م «3.معنا كرد » تنگدست سركش « آن را    يد با ينظر منصور شك   است كه به  
mairyaي پهلو ؛ :mērag (نهـادي  بـا  و آمـده  نيـز  اوستا در كه است ديگري كهن اصطالح 
 در مئيريـه  كه است اين پژوهشگران برخي نظر 4.است داشته پيوند يافتهسازمان و اجتماعي
 زرتشت دين ظهور از پس اما است؛ داشته ويژه جايگاهي زرتشت، از پيش آييني نهادهاي

 ي  ه دربـار  يـز  ن يدنگرن و هايپژوهش 5.است شده منفي تعبيري نهاد اين از او، مخالفت با و
 بـه   يه شـب  يي واژه معنـا   ين كه ا  دهدمي نشان 6باستان، فارسي هاييبه كت  در marīka ي  هواژ

bandaka    دو ظـاهري  ي  مقايـسه  7،به كار رفته اسـت    » خادم، كمربسته  «ي داشته و به معنا 
 فارسـي  ي  واژه نيـز  و »جـوان « معنـي  بـه » )اَحداث: جمع (حدث« و »فتي« عربي ي  واژه

و » آزادان« گروه   8.است توجه قابل نيز پهلوي »ميرگ« و اوستايي »مئيرية« با »جوانمرد«

                                                 
1. M. Zakeri, (1995), Sasanid soldiers in early Muslim society: The origins of Ayyaran and 
Futuwwa,Wiesbaden, p. 8. 
2. Ibid. p. 87.  

  .29 ص،1، شمعارف ،»يناندرست د«، )1372(يشك منصور .3
  .88، ص29، شنامه فرهنگستان ،»ياران آن با جوانمردان و عيوند و پيرهم«، )1385(يان بهار مختار.4

5. S. Wikander, (1938), Der arische Männerbund, Lund, pp. 87-88 

  :نك ، 59 و 55، 50 ي در نقش رستم، سطرهايوش داريبه كت.6
R. G. Kent, (1953), Old Persian: grammar, texts, lexicon. New Haven, pp. 139- 140. 

 يان شعر با جنگجوين ايان جنگجويفات توصيسه به مقايانه از آشور مي حماسي شعري با بررس گرن  يدن و .7
  .11ـ13قطره، ص: ، تهران باستانيران در ايسمفئودال،  )1378(گرن يدن گئو و؛زده است يرانيهندوا

 معنـاي  بـه  فتوت آملي، الدين  شمس نامه  فتوت در. است رمز يك »يجوان« و فتوت،    ي جوانمرد يين در آ  .8
 كـه  كنـد   مي تبديل كودكي به را انسان ت،غرب دنياي اين به آمدن. است) فطرت (تولد از پيش معنوي جواني
 بـا  مقـارن  پيرمـرد  جـسماني  ضعف عكس  و به  است پيرمرد جسماني ضعف با مقايسه قابل او معنوي ضعف
 تمثيـل  و شـود   مي مشخص مو شدن سفيد با واليت به فتوت انتقال دليل همين به. است فطرت معنوي كمال
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 ساسـاني  ي  دوره در   را نقـشي  همـان  ي، به باور مهرداد بهار و محسن ذاكـر        يزن» اسباران«
 از متـشكل  پـايي   ملّاكان خـرده   اينان 1.اسالمي داشتند  ي  دوره در فتيان و عياران كه داشتند

 و مباشـران  فرمانـدهان،  و اميـران  كـسوت  در بودنـد كـه    كوچك دارانزمين و جنگجويان
 گيـري  دسـت  بـراي  اشـتياق  و شـجاعت  در آنها آزادگيِ. كردند  مي خدمت دربار محافظان
  2.كرد مي داللت آنان اخالقي و معنوي شرافت بر جوانمردي و شد مي خالصه مظلومين

 ي دوره در جـوانمردان  هـاي گـروه  به است ممكن كه اصطالحات و هاواژه اين بررسي
 ايـران  در عيـاري  ي  پيـشينه  معـرف  توانـد نمي تنهايي به باشند، داشته اشاره اناير باستاني
 نظـر اخـتالف  اصـلي  سـبب  متـون،  محـدوديت  و هاواژه اين معناي در ابهام. باشد باستان

 بـراي . هاسـت واژه اين دقيق مفهوم ي  درباره باستان ايران هايزبان و فرهنگ پژوهشگران
 škōh ي  ه واژ ي در معنـا   و 3،نيست معتقد ميره ي  واژه ي  ارهدرب ويكاندر نظر با بويس نمونه

 ها واژه ين كه ا  ي از متون  يك يچ چرا كه ه   كرد؛ ترديد توانيم» تنگدست سركش  «يبه معنا 
 بـراي  دليـل  همـين  به. ندارند اشاره عياري روش و راه به صراحتاً اند،رفته كار به ها آن در

 ايـن . كـرد  توجـه  نيـز  ديگـري  مستندات به بايد اناير باستاني ي  دوره در امر اين پيگيري
 گـاه  كـه  باستان فارسي و اوستايي منابع يكي، :كرد تقسيم گروه دو به توانمي را مستندات

  . ي فارسي حماسيات روا، و دومكندمي روشن را مهمي مطالب آنها در نظر دقت
 اشاره شده   يارانه ع  منش ي باستان كه در آن به نوع      يران ا هاينوشته ترينقديمي از يكي

 مـتن از    يـن در ا .  اسـت  يداد از فرگرد سوم وند    يكمو   بند چهل  يِ پهلو ي  ه ترجم يااست، زند   
 كرفه  و ثواب   ي را كار  يشان از توانگران و بخشش به درو      يدن شده است كه دزد    ياد يافراد

كرفـه  همانـا    دهـم،    يـشان اگـر از تـوانگران دزدم و بـه درو         «: داننـد مي) kirbag: يپهلو(
                                                                                                                   

 آيـين «: نـك  (گـردد  بـاز مـي   رمـز  همـين  بـه  انمرديجـو  آيين به تشرف هاي  داستان برخي در سفيد موي
  ).32ص ،»جوانمردي

 اطالعـات حكمـت و      يماهنامـه تخصـص    يماني، سل يهترجمه مرض . »يجوانمرد «،)1389(يذاكرمحسن   .1
 .29، ص6، شمعرفت

   همانجا.2
3. M. Boyce (1987), “Avestan people”, Encyclopædia Irnica, vol.III, p. 64. 
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 موبـدان  مقبـول  جـوانمردان  و عيـاران  اين كه آيدبرمي قطعه اين كلي مضمون از 1.»]است[
 كـه  اسـت  دليل همين به احتماالً و نبودند كردند،مي تفسير و ترجمه را ونديداد كه ساساني

 نيكان از« مضمون است معتقد شكي. آوردندمي شمار به دوزخي و گناهكار افرادي را آنان
 فـردي  وصـف  در نامـه ارداويـراف  وپـنجم چهـل  فصل در كه »بخشيدن انبد به و دزديدن
 ترجمـه  چنين را قطعه اين بايد واقع در و دارد اشاره مضمون همين به است، آمده گناهكار

 »كرد؟ گناه چه تن اين« پرسيدم. جويدمي را او اندام ي  همه كرم كه مردي روان ديدم 2:كرد
 داد دروغ گـواهي  گيتي در كه است دروندي مرد روان اين«: گفتند ايزد آذر و اهلو سروش

 چـه  اگـر  شواهد اين 3.»داد) ينوايانب  (=بدان به و دزديد) توانگران  (=نيكان ي   خواسته و
 داد سـتاندن  درپـيِ  عيارگونـه  كـه  هـايي گـروه  وجـود  بر روشني به اما محدودند، و اندك

 ايـن  در بيشتري شواهد بتوان ربيشت جستجوي با بسا چه و دهندمي گواهي بودند مظلومان
  .يافت زمينه

 رسد،مي باستان ايران به آنها محتواي و مضمون ي  پيشينه كه مكتوبي منابع از دوم گروه
 ،نامـه داراب ،عيـار  سـمك  چـون    يـاتي  است، روا  ) منثور يات روا يژهبه و  (ي حماس ياتروا

 گيرنـد مي قرار ها  نامهفتوت يات، روا يندر كنار ا  . آن  و جز  شاهنامه ،نامهقابوس ،فيروزنامه
 كـه  پژوهشگراني. است اسالمي بستر در فتوت و عياري مسلك پرورش و رشد حاصل كه
 جوانمردان جمعيت مرام و كردار معتقدند اند،پرداخته فارسي حماسي روايات در تفحص به
 بايـد  هـا داسـتان  ايـن  جـوانمردان  صـفات  4.دارد آشـكار  نمـودي  متون اين در عياران، و

                                                 
1. Hoshang Jamasp, (1907), Vendidâd, Bombay, p.95 

  .29ص ،»يناندرست د« .2
معين و انجمن :  ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، تهران ،)ارداويرازنامه(ارداويراف نامه   ،  )1382( فيليپ ژينيو  .3

  .74ـ75ايرانشناسي فرانسه، ص
 هـاي   يشهها و ر     خاستگاه ي بررس ي برا يطرح«،  )1390( و فرزانه باخدا   يمنصور معتمد  :ه نك  نمون ي برا .4

ـ 56، ص 4/84 يـاپي ، ش پ  43، س فرهنـگ  و تاريخ: يمطالعات اسالم  ،»يرانفتوت در ا    جعفرپـور و  يالد؛ م
 يهـا    آن در حماسـه    ييالقا ـ يمي تعل يها   و آموزه  ي و جوانمرد  ياريمضمون ع «،  )1392( مقدم ي علو يارمه

، 3، ش 5، س   ي ادب فارسـ   يشناسـ   مـتن ،  »)امـه ن  يروزشاهنامه و ف     داراب يار،سمك ع : ي مورد همطالع(منثور  
  .23ص
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 باشــد، ساســاني و اشــكاني ي دوره ويــژه بــه باســتان ايــران عيــاران صــفات زگوكننـده با
 ذاكـري  و بهـار  كـه  آن، جز و آزادمنشي وفاداري، شجاعت، جنگجويي، چون هايي ويژگي
  1.اندكرده يادآوري و يافته ساساني ي دوره اسباران و آزادان در را آنها

  

  عياران تشرف آيين رموز و باستان ايران هايگانهسه
 بـاالتر و آغـازِ راه و        ايمرتبـه  به گذر معناي به سنتي، مناسك و هاآيين ي  همه در تشرف
 اغلب كند،مي طي را آييني تشرف مراحل كه كسي يا نوآموز.  استيد نو در مقام جديروش
 تـرك  را پيشين هستي خود، ي  گونهرمز ي  استحاله با و گذارد سر پشت را هاييآزمون بايد
 برجـسته  تـشرف  هـاي آيـين  تمامي در رمز و نماد نقش. شود زاده باز ديگري ستيه در و

. اسـت  ضروري آيين كلي درك براي تشرف مراحل تمام در هاآيين اين رمزگشايي و است
 بلـوغ،  تولـد،  ماننـد  زندگي گوناگون مراحل از گذار در فرد هر» اجباريِ تشرف« برابر در

 و جوامع مختلف مراتب از گذار براي »اختياري شرفت« اصطالح مرگ، و آبستني ازدواج،
  2.رودمي كار به سري هايپيشه و حرف يا اخوت هايانجمن

 و اختيـار  بـه  نوآموز كه است اختياري تشرف عياري، و فتوت مسلك در تشرف آيين
 هـاي انجمـن  ي  همه مانند و گذاردمي آن در قدم تركامل و ترعالي ايمرتبه به رسيدن براي

 مراسـم  ،هـا نامهفتوت در تشرف مراسم. است بسيار اهميت داراي مردان، مجامع و برادري
»را او كـه  جـوان،  نوآمـوز  نخـست  3دارد؛ مرحلـه  دو و اسـت  شده ناميده »تكميل و شد 
 كـسوتان پـيش  از يكـي  به را، عياران ي  جرگه به خود ورود درخواست نامند،مي »طالب«

                                                 
نخـست آن كـه متعلـق بـه     :  برشـمرد ينگونهتوان ا ي اسواران را مين صفات ا ،الشعرا بهار    ملك ي  يده به عق  .1

 باشد؛ چهارم، ين ثبت شده باشد؛ سوم، محل گذرانش معي دولتيوان مشخص باشد؛ دوم، نامش در ديخاندان
 يو. هنر و سلحشور باشد و پنجم آن كه جوانمرد باشد          سوار و صاحب   اسبگو و    قد و راست   شجاع و راست  

 از  يـد  به تقل  وران  يشه كشاورزان و پ   ي  ه از طبق  ي كه افراد  يد به آنجا كش   يرانمعتقد است وجاهت سواران در ا     
  ).110 ص ،»يجوانمرد«( كرد يدا پيعي وسي ه دامنيارپيشگي و عيآنان پرداختند و راه و رسم جوانمرد

  .40 ص،65، شنشر دانش  ،» مناسك تشرفيدارشناسيپد«، )1370(ي بلوكباشيعل .2
ـ    بنمحمد ينالد  شمس: نك ات اصطالح ين ا يف تعر ي برا .3  از نفـائس    يـه رسـالة فتوت  ،  )1352(يمحمـود آمل

  .75ـ78 صيران، در اي علميها  پژوهشي فرانسويتوانست: ، تهرانيون عرائس العيالفنون ف
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 تـشرف  ي  آمـاده  هـا، آزمـون  گذراندن از پس طالب. دهديم دارد، نام »مطلوب« كه گروه
 بـستن  يعنـي  »بـستن  كمـر « رسم و شودي ضامن جوان م   1»كبير« مرحله، اين در. شود مي
»گوينـد مي »عقد« آن به كه گيردمي او از سرسپاري قول و دهدمي انجام او براي را »شد .
 جـوان . شـود مـي  خوانده »يدمر« و است) مشدود (»كمربسته« عضو طالب مرحله، اين در

 برسـد  عيارتمام رفيق يك مقام به كه زماني تا ماندمي باقي مريدي مقام در هامدت نوآموز
 يـا  شـلوار  پوشـيدن  بـا  تـشرف  دوم، ي  مرحلـه . گردد »فتوت لباس« دريافت ي  شايسته و
 كـاس « يـا  جـام  از نمـك آب نوشـيدن  و است، فتوت متمايز ي  جامه كه »فتوت سراويل«

 مرحلـه،  اين از پس. شودمي شلوار جايگزين شمشير يك نيز گاهي. گيردمي انجام »تفتو
   2.شودمي محسوب »رفيق« يا كامل عضو يك جوان

 در گـاه  كـه  دارد حقـايقي  به اشارت نمادين ايگونه به عياران تشرف گوناگون مراحل
 را شـلوار  شـيدن پو نمونـه  بـراي . اسـت  شـده  ياد گروه اين مكتوب ادبيات و هانامهفتوت

 بـدو  در و گـام  نخـستين  در را جوانمردان كه نجابتي و عفاف فضيلت به انددانسته اشارتي
 و بگـسلند؛  آدمـي  وجـود  زيرين هايبخش از تا دهدمي ياري فتوت ي  حلقه به ورودشان

 او و اسـت  اساسي جوانمرد براي كه غيرت و شجاعت فضيلت به اياشاره را كمربند بستنِ
  3.است كامل مرد يك جوانمرد كه دهدمي نشان و كندمي خدمت به قيام ي  آماده همواره را

                                                 
 نهر از اين شرب كه آن: كبير و«: است شده تعريف چنين »يركب «ي آمل ينالد  مه شمس  عال ي  هنام   در فتوت  .1
 شـايد  بلكه باشد، شده آن مباشر خود كه نيست الزم و باشد، خورده او از قدح يعني واسطه بي باشد بوده او
 ايـن  از و ت،والد نـسبت  در است پدر منزلت به او و. باشد داده او وكيل كه شايد و باشد داده خود نفس به

 و قايد و مقدم و شيخ را او و كنند اطالق قوم زعيم بر كبير اسم و پسر، را شارب و خوانند پدر  را او جهت
ـ        يـه رسـالة فتوت  ؛  »خوانند قدم  پيش را او عجم و گويند نيز الحزب  رأس و أب و عتيد  ي از  نفـائس الفنـون ف
كتـاب  ،  )1958 (،)يالمعمار البغداد   معروف به ابن   (،المكارم  ياب ؛ ابوعبداهللا محمدبن  75ـ76، ص يون الع يسعرا

  .192 بغداد، صيگران، جواد و دي مصطفيح، تصحالفتوه
  .32، ص»يجوانمرد«؛ 139ص ،»ي اسالميفتوت در كشورها «.2
ـ    ،  )1352(ي سمرقند ي؛ عبدالرزاق كاش  23 ص ،»ي جوانمرد يينآ «.3 ، يـان  خـصائص الفت   يتحفه االخـوان ف

 عـرائس  ي از نفائس الفنون فيه فتوتهرسال؛ 14ـ15 صيران، در اي علم يها   پژوهش ي فرانسو يتوانست: تهران
  .73ـ74، صيونالع
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 زرتـشتي  ديـن  در آيينـي  كمربنـد  يـا  »كـستي « بستنِ با را شد بستن پژوهشگران همچنين
 براي ترتيب، اين به 1.انددانسته باستان ايران از بازمانده آييني را رسم دو هر و كرده مقايسه
 بـه  بايـد  انـد، آورده هايـشان نوشـته  در فتيـان  خـود  كـه  مطالبي بجز فتوت، رموز دريافت
 رسـد مـي  نظر به و كرد توجه نيز، است باليده آنها كنار در فتوت كه ديگري كهن هاي سنت

 ايـن  نمادهـاي  شـناخت  در ايرانـي  فرهنـگ  سنتي رموز برخي با فتوت نمادهاي سنجش
 فرهنـگ  سـنتي  مهـم  رموز از كيي شده است  نوشتار، تالش  اين در. است راهگشا طريقت

 هنـدواروپايي  ي  جامعه در آن بازتاب و ايزدان كنشيسه ساختار از عبارت كه هندواروپايي
 تـشرف فتـوت حـضور       يين در آ  يژه و به و   ياري ع هايآيين در كه ايگانهسه رموز با است

  .  شوديدهدارد، سنج
 هـشتم قـرن    (تبريـزي  زركـوب  الـدين نجم ي نامهفتوت در نمونه براي ها،نامهفتوت در
 ايـن  از يك هر. شربي و سيفي قولي،: است شده تقسيم دسته سه به فتوت اصناف،  )هجري
 بـا  ايشان تشرف آداب و است اينشانه داراي و شده داده نسبت بزرگان از يكي به اصناف
 نخـي  كمربنـد  اشنشانه و دارد نسبت) ع (آدم حضرت با قولي صنف. دارد تفاوت يكديگر

 صنف و است چرمين كمربند اشنشانه و دارد نسبت) ع (علي حضرت با سيفي صنف ت،اس
 نمك شرط اما« 2.است پشمين كمربند اشنشانه و دارد نسبت) ص (محمد حضرت با شربي
 اهللاقـال . باشـد  تـر مناسب سفال ي  كوزه با قدح در پاك باشد آبي كه چنانست خوردن آب
 يدقدح با .  و صلصال سفال خام باشد     يدم،ز صلصال آفر  خلقكم من صلصال، شما را ا     : يتعال

 خـاص از    ي عـزت ازار   يبـرا . يكو پاك ن  ي نهند بر كرس   يانآن قدح را در م    . كه فراخ باشد  
 قـدح  آن گـزد  سيرم، دوال از يكي و شايد، باشد يز اگر كتان ن   يد، از كرباس سپ   يكيپشم و   
 به سيفيان ميان و صوف به شربيان انمي و بندند، كرباس به قوليان ميان كه آن براي. درآرند
 و بود بافيكرباس بكرد او كه عملي اول كه رود،مي السالم عليه پيغامبر آدم به نسبت. دوال

                                                 
  .29ص ،»جوانمردي«؛ 66.ـ67ص ،»يران فتوت در اهاي يشهها و ر  خاستگاهي بررسي برايطرح« .1

Julian Baldick,  (1990),“The Iranian Origin of the Futuwwa,” Istituto Universitario Orientale 
di Napoli 50, p. 349. 

ـ   فتـوت ،  )1352 (،) زركـوب  ينالـد   معـروف بـه نجـم      (يـزي،  تبر ي ابوبكر ابن مودود طاهر    ينالد   نجم .2  هنام
  .187ـ191 صيران، در اي علميها  پژوهشي فرانسويتوانست: ، تهران زركوبينالد نجم
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 ميـان  الـسالم عليه ابراهيم كه بار اول كه بندند صوف به شربيان ميان و. ..بنايي و كاريتخم
ـ  بود گوسپند آن پشم از  كعبه، بنياد در بست، اسمعيل  و... بـود  آورده او فديـة  بـراي  از هك
 باشـد،  ترمناسب سيرم دوال را سپاهي و اند غزا اهل اينان كه بندند دوال به ميان را سيفيان

 كـه  جنـسي  هـر  تـا  آرنـد،  قـدح  گرد را شد سه هر اين پس... قوي هم و باشد نرم هم كه
 نـام  نچـو  و ببنـدد،  خـويش  شد و كنند درست خويش صاحب با خويش نسبت برخيزند
   1».آرند قدح گرد و ببرند را شد آن باز بردند خويش صاحب
 شـربي  گـروه  از و 2سيفي؛ و قولي است، رفته سخن صنف دو از هانامهفتوت برخي در

 ي  عقيده به 3.بنوشند نمك و آب جامِ از توانندمي گروه دو اين از يك هر زيرا شود،نمي ياد
 به جوانمردان ي  گانهسه مراتب تبديل و است كهن و اصيل فتوت، ي  گانهسه مراتب بالديك

 هـاي گانـه سـه  سـنت،  ايـن  ديگـرِ  آثار در 4.است ناصري فتوت هاينوآوري از مرتبه، دو
ـ   سهو 5هانامه در فتوتيعليم ـ  ابراهآدم ـ   ي گانهسه: مانند نيز ديگري  مـرد جـوان   ي هگان

 قـرن  در ترك فتوت اهل از متني در) sȩyh: يترك (يرو پ ) ahȋ: يترك(، برادر   )yiğit: يترك(
 شود،  مي زده جوانمردان كمربند بر كه را گره سه بايد هاگانهسه اين به 6.شودمي ديده هشتم

                                                 
  .191ـ192، صهمان .1
 ينالـد  شـهاب  (يفي و سيقول: وانمرد را دو گونه دانسته است     ج ، خود يكم ي  هنام   در فتوت  ي عمر سهرورد  .2

 ،يـران  در ا  ي علمـ  يهـا    پژوهش ي فرانسو يتوانست: ، تهران ي عمر سهرورد  هنام  فتوت،  )1352(يعمر سهرورد 
ـ يكي كه يان صوفي ه در فرق  يت عضو ي  ه، كه با دو مرتب    )101ص ـ يگـري  تبـرك باشـد و د  ي ه خرق  ي ه خرق

 بـر   يز ن يگري د ي  ه زركوب مرتب  ينالد   نجم يرا ز ؛ ناقص بود  يبند   طبقه ين ا يقتقاما در ح  ،  بحق، انطباق داشت  
  .67 ص،»ي جوانمرديينآ«د؛  نام داري شربي هآن افزوده است كه مرتب

 امـا پـس از آن حـضرت،         نوشـيدند،   ي مراسم شراب م   ينجوانمردان در ا  ) ص( از حضرت محمد   يش تا پ  .3
ـ   فتـوت ؛   اشـاره شـده اسـت      يـز  ن ير شـ  يدن به نوشـ   ،وندر مت .  شراب شد  يگزين آب و نمك جا    يدننوش  هنام
  .189ـ190ص ، زركوبينالد نجم

4. “The Iranian Origin of the Futuwwa,” p. 351. 
 در مقـاالت    يـز ؛  و ن   )33 ص ،»ي جـوانمرد  يـين آ «:نـك  (ي آمل ينالد   شمس ي  هنام   در فتوت  ، نمونه ي برا .5

، بـه كوشـش احمـد    مقاالت، )1349(يزي تبرينالد شمس؛ شود ي اشاره ميان كه به فت   ي هنگام يزيشمس تبر 
  .80ص تهران،. يسخوشنو

 در .p ”,Futuwwa “The Iranian Origin of the .352 : و منــابع آن نــكيگــر ديهــا  نمونــهي بــرا.6
 و  يـست  كه رمز آنها بر ما معلوم ن       يافت توان  ي م ياري بس يها  گانه   سه ي جوانمرد هاي  يينها و در آ     نامه  فتوت
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  .افزود
 تـر مهم ي  گانهسه فتوت، هايآيين در حقيقت و طريقت شريعت، ي  گانهسه بر تأكيد بجز
 و شـجاعت  عدالت، ي  گانهسه دشومي مطرح فتيان تشرف يا »تكميل« آيين در كه ديگري
 اصـل  »كثرت عالم در وحدت حقيقت صورت« جز نيست چيزي كه »عدالت«. است عفت

رمز كمربستن و بستن شد     » شجاعت« است؛   يقت و حق  يقت و طر  يعت شر ي  گانهسه گوهرِ و
 ظـاهر  و صـورت  شـريعت پـس   ...«.  فتوت يل سراو يا شلوار   يدنرمز پوش » عفت«است و   

 به بطون از او حركت و وجود در او اصل سريان و عدالت سيرت طريقت و باشد، »عدالت«
 نبود قلوب كمال و ترقي و سالمت كه چنان و). عدالت (=آن باطن و معني حقيقت و ظهور،
 بـه  جـز  نبـود  اجـساد  قوت.. .و صحت است عدالت بر آن مدار كه گانهسه مقامات به جز

 بـه  اسـت  اشـارت  پوشـانيدن  شلوار اما و. است نمك به آن صالح كه دهند غذا مطعومات
 عفـاف  البـاب  اصل و است شهوت از فرج منع و عورت ستر صورت چه ،»عفاف« فضيلت

 است كه چون اعتماد بر قدم طالب فتوت ندارند،          چنان فتيان متأخران استحسان و است آن
ـ   يند نما يام او بندند بعد از آن چون به حقوق ق         يان در م  ياوال ازار   اعتمـاد را     كـه  ي بر وجه

صـورت   و» شـجاعت  «يلت بستن اشارت است به فـض      يان شلوار در پوشانند و اما م      يدبشا
 تواضع كـه اسـاس شـجاعت اسـت در آن مـدرج، و آن را                 يت نمودن به خدمت و غا     يامق

 ننهند  يعمل را وزن   ي جهت آن خوانند كه كمال علم عمل است و ارباب فتوت علم ب             يلتكم
م را نظر و صاحب قدم را معتبر داننـد و صـاحب نظـر را از او                  و عمل را قدم خوانند و عل      

   1.»اسندننازل ش
 تـرين نمادين هفت، عدد از پس سه عدد كه دهدي نشان م  يي فرهنگ هندواروپا  يبررس

 مقـدس  و مهـم  عـددي  كهـن،  هـاي فرهنگ بيشتر در هفت عدد. است فرهنگ اين در عدد
                                                                                                                   

 فتوت زبـان،   شمارد،  ي زركوب سه نوع فتوت برم     ينالد   نجم ، نمونه يبرا.  و كنه آنها تأمل كرد     يقتدر حق  يدبا
ـ  يز متما يكديگر از   ينگونه سه فتوت را ا    يگر د يفتوت دل و فتوت چشم؛ و از منظر        نخـست پـاس    : كنـد   ي م

 و سـوم    يـامبر  پ  فرمـان او، دوم پـاس داشـتن سـنت          ي و چرا  چون  ي ب ي و اجرا  ي تعال ي خدا ةي  هداشتن گفت 
  .26ـ63ص ،»ي جوانمرديينآ«؛ صحبت با اهل خدا

  .14ـ15، صيان خصائص الفتيتحفه االخوان ف .1
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 فرهنـگ  خـاص  ويژگـي  تـوان مـي  را آن مـضارب  و سـه  عدد تقدس و اهميت اما است،
 بـار  سـه : از اندعبارت ايراني فرهنگ در سه عدد كاربرد از هايينمونه. دانست هندوايراني
 يد سه نوبت دور شدن فرّه از جمش    1بار؛  يك سيصدسال هر جمشيد دوران در زمين گسترش

ـ  3فـرّه؛  جـستجوي  در آب قعـر  در بـار  سه افراسياب فروشدن 2ي؛ گناهكار يلبه دل   يتجل
 آذرفَرنبغ، آذرگُشنَسب يها  به نامي سه آتشكده باستان4گاو؛ و اسب مرد، پيكر سه در تيشتر

 و) يانجنگجو (اَرتشتاران روحانيان، يعني مردم از اجتماعي گروه سه به كه مهر  آذربرزينو  
 سـه  و آفرينش ي  اسطوره در هزارساله  سه هاي  دوره 5داشت؛ تعلق) كشاورزان (واستريوشان

 جـدايي  و) يزِشـن گُم (آميـزش ،  )بندهـشن  (آفـرينش  هـاي   نـام  بـه  هستي جهان ي  لهمرح
 تقريبـاً  ي  فاصـله  بـه  كه سوشيانت و اوشيدرماه اوشيدر، هاي  نام به منجي سه ؛6)يزارِشنو(

 يعنـي  زرتـشتيان  دينـي  شعار و اخالقي ي  آموزه سه 7.كنند  مي ظهور يكديگر از سال هزار
 از برخـي  در سـه  عدد كاربرد منشاء و دليل توانمي را نيككردار و گفتارنيك نيك،  انديشه
 هـر ) يباطن (دروني نشان را ديني پند سه اين زرتشتيان. دانست زرتشتيان كنوني هاي  آيين

 كـردار  و گفتـار  انديشه، از پيروي ي  نشانه به را) يكست (مقدس كمربند و دانند  مي زرتشتي
 نيك، انديشه نمادين طور به نيز دوزخ و بهشت طبقه سه 8.پيچند مي كمر دور به بار سه نيك

   9.اند شده ناميده كرداربد گفتاربد، بد، انديشه و كردارنيك گفتارنيك،
                                                 

  .13ـ15دانش، ص: تهران.  ونديداد، حصه سوم كتاب اوستا).1361(االسالم حسني داعي  سيدمحمدعلي.1
  .336ـ337، ص2، جها يشت .2
  .341ـ343، ص2 همان، ج.3
  .345ـ349، ص1 همان، ج.4
  .90ـ92صتوس، :  تهران، فرنبغ دادگي، بندهش،)1369( مهرداد بهار، .5
:  تهـران  ،ترجمه عسكر بهرامـي   . زردشتيان، باورها و آداب ديني آنها      ،)1384( بويس ي؛ مر 35 همان، ص  .6

  .50ـ51ققنوس، ص
  .17ـ19مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص: تهران ،يسنزندبهمن  ،)1370(محصلمحمدتقي راشد .7
آباد مقـيم مركـز،       كانون زرتشتيان شريف  : تهران. پوشي زرتشتيان   آيين سدره  ،)1345( اردشير آذرگشسب  .8

  .4، 15ص
  .26ـ27توس، ص:  تهران،كوشش ژاله آموزگار  به،مينوي خرد ،)1379( احمد تفضلي.9
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 قوت. است ايراني هايآيين و اساطير در سه عدد كاربردهاي از بخشي شده، ياد موارد
 را آن نتـوا نمي كه است برجسته و پررنگ چنان هندوايراني فرهنگ در سه عدد اهميت و
 سـه  عدد كاربرد ي  درباره كه تفسيرهايي بهترين از يكي. گرفت ناديده فرهنگي مطالعات در
 طرح جزئيات در اگرچه. دارد تعلق دومزيل ژرژ به است، شده ارائه هندوايراني فرهنگ در
 مباحـث  در همچنـان  امـا  ،دارد نيـز  مخالفاني وي ي  نظريه و داشت، توانمي هايي  بحث او

  .  گيردمي قرار توجه مورد و است مطرح تطبيقي اسيشناسطوره
 خـدايان  گـروه  سـه  در را ايرانـي  و هنـدي  ايزدان خود، كنشيِ سه ساختار در دومزيل
 را كـنش  سه اين وي. است كرده تقسيم بركت و نعمت خدايان و جنگجو خدايان فرمانروا،

 اسـرارآميز  حـال  عـين  در و قانونمند ي  اداره ؛اول كنش: است كرده معرفي چنين ترتيب به
 كـنش  ،نيست رزمي منحصراً كه قدرت اساساً و جسماني نيروي عملكرد؛  دوم كنش ،جهان
 و تندرستي و آباداني و خرمي قبيل از گوناگون تأثيرات و عواقب و نتايج با باروري ؛سوم
 سـاختار  اين مزيل دو 1.) نفوس يادداز (جمعيت و كامراني و آرامش و آسايش و عمر طول
 آنهـا بـه     ينـي  د هاياسطوره و معتقدات با آريائيان اجتماعي مباني ي  مقايسه از را كنشيهس

 حقيقـت  در خـدايان  عـالم  مـردم،  ايـن  دينـي  هايافسانه در او نظر به. است آوردهدست  
 نظـام  همان داراي ايزدان يعني آنها؛ طبقاتي و اجتماعي اوضاع از است تصويري و انعكاس

 خويـشكاري  انجـام  به موظف طبقه هر و شودمي ديده نيز اجتماع در كه هستند ترتيباتي و
)Function (2.است شده تعيين او براي كه است  

 و جوانمردي سنت در كه هاييگانهسه ي  رابطه و نسبت توانمي توضيحات، اين از پس
 رأس در: سـنجيد  باسـتان  ايـران  كنـشي سـه  ساختار با شودمي ديده اسالم از پس عياري
 ايـران  در و آگاهي و حكمت نماد كه دارد قرار جام رمز و شربي صنف جوانمردان افاصن

                                                 
. مركـز : انتهـر  ي، جـالل سـتار    هترجم ،يشناس  جهان اسطوره ،  »كنش   سه يانخدا «،)1379(يل ژرژ دومز  .1

 را آنها و آورده فرمانروا خدايان رديف در را ها  آديتيه خود، كنشيِ  سه ساختار در دومزيل ؛15ـ21،  3ـ4ص
  .است سنجيده) بگَه و اَئيريامن ميثره،اهورامزدا،  (نامشان هم ايراني ايزدان با
انجمـن فرهنـگ    : تهـران  ،ان باست يران در ا  ي آرمان ي افالطون و شاه   يبايشهر ز  ،)1352(ياهللا مجتبائ فتح .2
  .47 باستان، صيرانا
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ـ   1.اسـت  برابـر ) āsrōnān: پهلوي (روحانيان يا آسرونان ي  طبقه با باستان  بعـد   ي  ه در مرتب
: يپهلـو  (يـان  جنگجو يا ارتشتاران   ي  ه قرار دارد كه نماد قدرت است و با طبق         يفيصنف س 

arteštārān (است كه نماد رحمت     ي سوم صنف قول   ي  ه و مرتب  شودمي برابر ستانبا ايران در 
قابـل  ) wāstaryušān: يپهلـو ( دامپروران و كـشاورزان      ي  هو نعمت و بركت است و با طبق       

  . سنجش است
 همـين  بـه  نيـز  عفـت  و شجاعت  عدالت، يعني عياران تشرف آيين مهم ي  گانهسه ديگر
 را گانـه سـه  ايـن . شـود مـي  منطبـق  كشاورزان و جنگجويان روحانيان، كنش سه با ترتيب
 و افـراد  كمـال  وي كـه  فـضائلي  سـنجيد؛  نيـز،  شماردبرمي افالطون كه فضايلي با توان مي

 آنهـا  كمـك  بـه  را خـود  آرماني ي  جامعه تصوير و دانسته آنها به وابسته را جامعه سعادت
، )sophia (كمـت ح،  )dikaiosyne (عـدالت :  از انـد   عبـارت  فضايل اين. است كرده ترسيم

 تـشكيل  طبقه سه از افالطون آرماني ي  جامعه sophrosyne(.2 (عفت،  )andreia (شجاعت
 وجـود   يـز  ن يراني هندوا ي است كه در فرهنگ سنت     ي كه مشابه همان طبقات اجتماع     شودمي

 بدن انسان به    ي اعضا ين كه ذكر آن رفت و همچن      يليداشته و افالطون آنها را به كمك فضا       
  .  كرده استيين تبير صغعنوان عالم

 يلتهـستند و فـض    ) عاقلـه  ي  ه قـو  يگاهجا (سر ي  ه اجتماع به منزل   يكر كه در پ   حاكمان - 1
 . استحكمتخاص آنها 

 يلتهستند و فض  ) غضبي ي  ه قو يگاهجا (سينه ي  ه اجتماع به منزل   يكر كه در پ   رزمياران - 2
 . استشجاعتخاص آنها 

ـ    يكر كه در پ   ورانپيشه - 3 هـستند و   ) شـهوي  ي  ه قـو  يگـاه جا( شـكم  ي  ه اجتماع به منزل
 . استعفت خاص آنها يلتفض

 سـعادت  و اسـت  اجتمـاعي  و اخالقي فضيلت ترينعالي كه »عدالت« يعني چهارم فضيلت
 جزء كه بدانسان است، اجزاء اين ميان هماهنگي از عبارت  است، وابسته بدان جامعه و فرد

                                                 
مـرتبط  »  پـوش  ينهپـشم  «ي  به معنـا    ي صوف ي  ه با واژ  توان  ي را م  ين كمربند پشم  يعني صنف   ين ا ي  هنشان .1

  .دانست
  .28، ص باستانيران در اي آرماني افالطون و شاهيبايشهر ز .2
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 حـال   يندر ع . ز جزء باالتر اطاعت كند     ا ترپايين جزء و باشد حاكم ترپايين جزء بر باالتر
 خود، كه كمال او در آن است مشغول و ي يسته اجزاء تنها به عمل خاص و باين از ايكهر 

 غضب و شهوت    يد است با  ير همچنان كه در وجود انسان، كه عالم صغ        ينبنابرا. متوجه باشد 
 نيـز  جامعه در سد،بر است، عفت و تا فرد به كمال خود كه شجاعت    يند فرمان عقل درآ   يرز

 و شـود  برقـرار  اجتمـاعي  نظـام  تـا  باشند »حكيم حاكم« مطيع ورانپيشه و رزمياران بايد
   1.گردد محقق عدالت

  
  نتيجه

 ي  دورهياري ع آئين در تشرف ي گانه سه مراحل بين ارتباط يافتن بر تالش پژوهش، اين در
 ورود به مربوط آداب بررسي. ودب باستان ايران در خدايان ي گانه  سهيشكاري با خوياسالم

 ايران در كنشي سه ساختار با آن مقايسه و اسالمي ي  دوره در فتيان جرگه به اعضا تشرف و
 صـنف  سـه  رمـوز . كندمي آشكار فرهنگ دو اين بين را مشخصي و دقيق ي  رابطه باستان،
 عياري تشرف آيين در عفت و شجاعت عدالت، ي  گانهسه رموز نيز و قولي و رمزي شربي،

 قابـل  باسـتان  ايـران  در كشاورزان و ارتشتاران آسرونان، ي  گانهسه هايكنش با روشني به
 يـاري  و رسـم سـنت ع      راه بـر  ايرانـي  فرهنگ تأثير ي  نتيجه را آن توانمي و است مقايسه
 از نمـادي  و نـشانه  عنـوان  به گانه،سه هايكنش و سه عدد كاربرد رسديبه نظر م  . دانست
 كه است هندواروپايي سنت از برگرفته جوانمردي، هاي آئين در مقدس هايرزشا و مفاهيم

 آن تـأثيرات  از نيـز  ايرانـي  هاي آئين و اساطير و يافته بسيار تقدس هندوايراني فرهنگ در
  .است نمانده بركنار

  
  
  
  

                                                 
  .39ـ40 همان، ص.1
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  فهرست منابع و مĤخذ
 .آباد مقيم مركز  زرتشتيان شريفكانون:  تهران،زرتشتيان پوشي سدره آيين ،)1345(اردشير ـ آذرگشسب،

:  چـاپ در   ،العيـون  عـرائس  في الفنون نفائس از فتوتيه رسالة،  )1352(محمود بن محمد الدينشمس ـ آملي، 
 انـستيتو : تهران  كربن، ي هانر مقدمه صراف، مرتضي كوشش  به نامه،فتوت هفت بر مشتمل جوانمردان، رسايل

 .58ـ88ص ايران، در علمي هايپژوهش فرانسوي

 جـواد   ي مصطف يح تصح ،الفتوه كتاب،  )1958 (،)البغدادي المعمارابن بهمعروف  (محمد ابوعبداهللا ـ ابوالمكارم، 
 .  بغداديگران،و د

  .38ـ45ص ،65ش ،دانش نشر ،»تشرف مناسك پديدارشناسي «،)1370(علي ـ بلوكباشي،
 .ققنوس:  تهران، بهرامي ترجمه عسكر،آنها ديني آداب و باورها زردشتيان، ،)1384(مري ـ بويس،

نــو،  : تهــران نراقــي، احــسان كوشــش بــه ،جــوانمردي آئــين ،»جــوانمردي«، )1363(محمــدتقي ـــ بهــار،
  .109ـ120ص
 .140ـ159ص، 2ش ستا،يچ ،»آن يخيتار يها شهير و رانيا يباستان ورزش «،)1360(مهرداد بهار،ـ 

 .توس:  تهران، فرنبغ دادگيبندهش، ،)1369( ـ ــــــــــ

 .روز فكر: تهران ،رانيا فرهنگ در چند يجستار ،)1373(  ـــــــــــ

 .چشمه: تهران، خيتار تا اسطوره از ،)1377( ـ ــــــــــ

ـ  ـ مقا رانيا يباستان ورزش و مهر نيآئ «،)1390( ـــــــــ  ـ اين و هـا  زورخانـه  سهي  ،»يمهـر  يهـا  شگاهي
 .12ـ16ص ،88ش حافظ،

 .تهران دانشگاه:  تهران،ها يشت ،)1356(ابراهيم ـ پورداود،

  .سخن: ، تهراناسالم از پيش ايران ادبيات تاريخ ،)1378(احمد ـ تفضلي،
 .توس:  تهرانآموزگار، ژاله كوشش به. خرد مينوي ،)1379( ـ ـــــــــــ

 :تهـران  نراقي، احسان كوشش  به ،جوانمردي آيين ،»ي اسالم يفتوت در كشورها  «،  )1363( فرانتس ـ تيشنر، 
  .132ـ141ص، نو

 ييلقـا ـ ا  تعليمي هاي و آموزه  ي و جوانمرد  ياريمضمون ع «،  )1392(مقدم علوي مهيار و ميالد ـ جعفرپور، 
 ادب شناسـي مـتن ،  »)نامـه فيروزشـاه  و نامـه داراب عيـار،  سمك: مورديمطالعة   (منثور هايآن در حماسه  

 .13ـ 36ص، 3ش، 5س ،فارسي

  .دانش: تهران ، ونديداد، حصه سوم كتاب اوستا،)1361(حسني سيدمحمدعلي االسالم، ـ داعي
. مركـز : تهـران  سـتاري،  جالل ، ترجمه 4شناسياسطوره جهان ،»كنشسه خدايان« ،)1379(ژرژ ـ دومزيل، 

  .1ـ45ص
 و حكمـت  اطالعـات  تخصـصي  ماهنامـه  سليماني، مرضيه ترجمه ،»جوانمردي« ،)1389(محسن ـ ذاكري، 
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  .29ـ35، ص6ش معرفت،
  .فرهنگي تحقيقات و مطالعات مؤسسه: تهران يسن،بهمن زند ،)1370(حمدتقيمحصل، مـ راشد

 مطالعـات  و انـساني  علـوم  پژوهـشگاه : تهـران  تيشتريـشت،  ،)1389(گشتاسب فرزانه و زهره ـ زرشناس، 
 .فرهنگي

انجمن معين و   :  ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، تهران      ،)ارداويرازنامه (نامه ارداويراف،  )1382( فيليپ ـ ژينيو، 
  .ايرانشناسي فرانسه

 بـر  مـشتمل  جوانمردان، رسايل:  چاپ در  ،سهروردي عمر نامةفتوت،  )1352( عمر الدينشهاب ـ سهروردي، 
 علمـي  هايپژوهش فرانسوي انستيتو: تهران كربن، هانري مقدمه صراف، مرتضي كوشش  به نامه،فتوت هفت
  .89ـ102ص ،ايران در

 .28ـ53ص ،1ش معارف، ،»ندينا درست« ،)1372(منصور ـ شكي،

 الـدين نجـم  نامةفتوت،  )1352 (،) زركوب الديننجم بهمعروف  (مودود ابن ابوبكر الديننجم تبريزي، ـ طاهري 
 هـانري  مقدمـه  صراف، مرتضي كوشش  به نامه،فتوت هفت بر مشتمل جوانمردان، رسايل:  چاپ در  ،زركوب
 .167ـ218ص ايران، در علمي هايپژوهش فرانسوي انستيتو: تهران كربن،

 جـوانمردان،  رسـايل :  چـاپ در   ،الفتيان خصائص في االخوان تحفه،  )1352( عبدالرزاق ي، سمرقند ـ كاشي 
 فرانـسوي  انـستيتو : تهـران  كـربن،  هـانري  مقدمـه  صـراف،  مرتـضي  كوشـش   به نامه،فتوت هفت بر مشتمل
  .1ـ57ص ايران، در علمي هايپژوهش
كوشـش احـسان      بـه  ،جـوانمردي  آيـين   ي، احسان نراق  ه ترجم ،»يد جوانمر يينآ «،)1363(ي هانر ـ كربن، 

  .1ـ98نو، ص:  تهراني،نراق

 .تهران دانشگاه: تهران ي، زبان پهلوفرهنگ ،)1386( بهراموشي،ـ فره

 ،مـردم  و هنـر  ،»شـاهنامه  عياران در  كردار و روشهاي عياري و نفوذ كار    « ،)1356(محمدجعفر ـ محجوب، 
 .12ـ13ص،  178 و 177ش

 فرهنـگ  انجمـن : تهـران  ، باسـتان  يران در ا  ي آرمان ي افالطون و شاه   يباي ز شهر ،)1352(اهللافتح  مجتبائي، ـ
 .باستان ايران

  .88ـ98ص، 29ش ،فرهنگستان نامه ،»ياران آن با جوانمردان و عيوند و پيرهم«، )1385( بهارـ مختاريان،
 .  چشمه:  تهران،نامه پهلوان ،»يراني از پهلوان اي داستانيتروا «،)در دست چاپ (يون كتاـ مزداپور،

 ،»يـران  فتوت در ا   هايريشه و هاخاستگاه بررسي براي طرحي«،  )1390(باخدا فرزانه و منصور ـ معتمدي، 
 . 53ـ82، ص4/84 ياپي، ش پ43 س،فرهنگ و تاريخ: اسالمي مطالعات

 پژوهـشگاه : تهـران  ميرفخرايـي،  هـشيد م ترجمه ،پهلوي زبان كوچك فرهنگ ،)1379( ديويد نيل  ـ مكنزي، 
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم

  .قطره: تهران باستان، ايران در فئوداليسم،  )1378(گئو گرن، ـ ويدن
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