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چکيده:
فتوت واژهاي عربي و در زبان فارسي به معني جوانمردي است و فتي از نظر لغوي «جووان» اسوت و
به معني كسي است كه به كمال فطرت و آنچوه كموال اوسوت رسوباه با وا .بوا ووجوه بوه ووا ا
موجود و مقايسۀ فتوت در آيبن مهر با فتوت پس از اسالم به نظر ميرسوا آيوبن جووانمردي پوب
از اسالم نبز در ايران رايج بوده است .نو بان جام آب و نمك ببه به مراسم مهورورزان اسوت كوه
در مراسمي آيبني ،وازهواردان با نو بان جام راب و خوردن نان« ،مهر دين» محسوب موي وانا.
مچنبن مهريان يكايگر را «يار» و استاد خود را «مِهبار» مينامبانوا .عبواران نبوز رسوبس خوود را
«سر نگ» مينامبانا و پبشونا «و سر» كه به معني بوزر و مهتور اسوت ،يوادآور مهبوار مهريوان
است .ضمن اينكه «عبار» مان يار است و باين وروبب اروباط مبان آنها آ كارور موي وود .يوار در
زمان ساسانبان لقبي درباري وشريفاوي بود كه به دوستان و ياوران اه اطالق مي ا.
ويژگي ا و من

اسواران ساساني ،يعني صفات وااعت ،پهووواني ،ازخودگذ وتگي و

پايبناي به اصول اخالقي و  ،...يادآور ويژگي اي پهوواني و عباري است .آنها از محافظان و
حامبان پاد اه بوده ،كمر خامت به بناگي او بسته بودنا و خامتگزاري ان بوا كمربنواي
كه بر مبان بسته بودنا ،مشخص مي وا .ايون كمربنوا وم حمايوت اسوت و وم وعهوا و
خامتگزاري را نشان ميد ا.
بعا از اسالم ،فتوت و عبواري بوه دو گوروه جااگانوه وقسوبم موي وود :سوحشووري و
جنگاويي را در عباران ،و صفات پارسايي و نبوككورداري را در فتبوان موييواببم .در كوت
ميووان گفت جوانمردي اين گروه ا بعا از اسالم بوه صوورت صوفاوي بوا معواني پارسوايي،
سخاوت ،ايثار و ااعت در مي آيا كه البته ر دو گروه يعني عبواران از اصوول اخالقوي و
فتبان از جنگاوري و سوحشوري بهره دا تنا.

واژههای کليدی :آيبن مهر ،مبترا ،آيبن فتوت ،فتي و فتوتنامه.
نشاني پست الكترونبكي نويسناه مسئولakramnouri60@gmail.com :
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مقدّمه
جوانمردي و فتوت از خصال نبكو و پسناياۀ ايرانبان آزادهاي است كه از ديرباز بر
مبناي آن به دستگبري فروافتادگان ،مبارزه عوبه ببااد و ايااد مساوات و خووص در
انايشه و گفتار و كردار خود پرداختهانا .اين آيبن ريشهاي بس ديرپا دارد كه ميووان
پبشبنۀ آن را وا زماني كه آيبن مهرپرستي در اين مرز و بوم رواج دا ته ،بازپس برد .از
آناايي كه قام گذا تن در طريقت فتوت مستوزم گذرانان مراحوي نسبتاً د وار بود،
ايا بتوان مبان آن و آيبن مهر مبستگي ايي يافت .اين مقاله نبز در صاد است وا به
ذكر مبن مشتركات بپردازد؛ مشتركاوي مچون فت مرحوۀ طريقت ،ر ايي از نفس
حبواني و رسبان به رستگاري ،جنگاوري و سپا يگري ،خوردن آب و نمك (نان و
راب) ،پو بان كمربنا و سراويت و سوگنا خوردن .اگرچه واكنون پبرامون اين موضوع
سخن ا رفته و انصاف كه حق صحبت را به خوبي ادا نمودهانا ،نگارناه نبز ووضبحاوي
چنا بر آنها افزوده ،امبا كه بتوانا اناكي موارد مبهم را در نظر خوانناگان فافور
سازد.
در اين جستار ابتاا با گذري بر ريشه ناسي فتوت ،به بررسي واريخ پبااي

فتبان

خوا بم پرد اخت و در ادامه نگا ي كوواه خوا بم دا ت بر آيبن مهر ،و در پايان
بهوفصبت ،بازواب اين آيبن باستاني را با ذكر مشابهت ا و مشتركات در آيبن فتوت و
فتوتنامه ا نشان خوا بم داد.
فتوت در لغت و اصطالح
فتوت در لغت عرب صفتي است كه از كومۀ فتي مشتق اه است و فتي وازه جوان و
كسي را گوينا كه پاي در دوران جواني نهاده و روزگار خوش باب را آغاز كرده است
(واعظي كا في.)7 ،3105 ،

«فتوت ،در اصطالح عام عبارت است از اوصاف به صفات نبكو و پسناياه ،به طوري
كه از مجنسان خود ممتاز ود .مصااق آن اين آيۀ ريفه از سورۀ كهف است :اِنهُمْ
فِْتيَ ٌة امَنُوا بِرَبِهِمْ و زِدْنا م ُايً (( )31 / 31ابن معمار )15 :3501 ،و در عرف خاص ،عبارت
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است از ظهور نور فطرت انساني و استبالي آن بر ظومت صفات نفساني وا فضايت اخالقي
موكه گردد و رذايت به كوي از ببن برود» ( مان.)5 :

نگا ي عمبقور به اين واژه مينمايانا كه در ظا ر معني لغوي فتي كسي است كه از
لحاظ جسمي و ظا ري ويژگي اي يك جواني را دارد كه انزده وا سي سال دا ته
با ا ،معناي باطني آن ومامي اين سطوح را درمينوردد و جنبۀ عرفاني و ومثبوي پباا
ميكنا؛ كما اينكه بزرگاني را ميببنبم كه در سن پبري« ،فتي» نامباه مي ونا.
فتيان و آيين فتوت در گذر تاريخ
در گذ ته ،مۀ پهووانان و سپا بان (چه پباده چه سوار) عباراني بودنا كه خود را
جوانمردان مينامباهانا .از خودگذ تگي ،ااعت ،وفاداري ،پشتبباني از فقرا و دفاع از
مظوومان باالورين ارزش اي اخالقي آنان محسوب مي ا .در قرون اولبۀ اسالمي،
جوانمردي اغوب مترادف با عباري و فتوت بود .اينان معموالً استقاللطوبان ايراني
محسوب مي انا كه از حكومت ،فرمان نميپذيرفتنا و براي خود وشكبالت طبقاوي و
نظام اجتماعي خاص دا تنا( .صفا :3131 ،ج )13 /3آنان در نگام جنگ كار ان ركت
در جنگ اي ببن امبران و سرداران بود و در موقع صوح به زورگويي و ربودن اموال
مردم ميپرداختنا.
در

هر اي قايمي ساساني دسته اي جواناني بودنا كه روح اجتماعي آنها

وادار ان مي كرد كه براي رسبان به بهترين زناگي مشترك ممكن ،از حبث مادي و
گاه اخالقي ،ومام منبع درآما ان را مبان خود وقسبم كننا (فراي.)570/4 :3131 ،

بالناگي اين گروه ا در گروه عباران دياه مي ود .آنها به «حقانبت سرقت» اقرار
ميكردنا ،مشروط بر اينكه اين سرقت با سوحشوري به زيان اغنبا و سود مشترك جامعۀ
فتبان اناام گرفته با ا ( مان .)570 ،وفسبر پهووي ونايااد نبز جوانمردان را كساني
ووصبف ميكنا كه معتقانا دزدي از ثروومناان و دادن به فقرا كاري ايسته است
(فصت  ،1بنا  .)43زمان ساساني دوراني است كه چال

مبان بزرگان و آزادگان و

روستايبان و پبشهوران باال ميگبرد .ستم اجتماعي كه دامنگبر آنها اه بود ،سراناام
به سركشي اين عاه منتهي مي ود .منصور كي اين پبشهوران و ونگاستان را

 /4پژوهشنامة نقد ادبي ،دورة  ،1شمارة  ،0پاييز و زمستان 1901

پبشتازان جوانمردان يا عباران دوران اسالمي دانسته و اصول مساواتطوببشان را وااوم
والش مزدكبان در وقسبم ثروت وفسبر ميكنا ( كي .)55 :3175 ،مزدك به استناد احكام
دين بهي ،گرفتن از ووانگران و بخشبان به ونگاستان را از فرايض مي مارد ( مان.)43،
اما به استناد ارداويرافنامه آنكه «خواسته نه از درستكاري ،بوكه از مال كسان دزديا و
خود آن را به د منان شت» در دوزخ مزديسنان به ناگوارورين كت كناه مي ود
(بهار.)133:3114،
به ر وروبب ،واريخنگاران و نويسناگان اين دسته ا را بهرغم مرام و من

نبكو ،با

اسامي وو بنآمبز و خواركنناه نظبر اوباش ،الت و لوت ،ولگرد و برو نام ميبرنا و
ميگفتنا آنها مروكب انواع مختوف اعمال غبر قانوني مي انا و در قبال دريافت پول
حمايت خود را به بازرگانان و اعبان وحمبت ميكردنا (فراي .)507 :3131،در جامعهاي كه
آرام

و امنبت حكمفرما بود ،آداب و وشريفات فتوت رايج مي ا و فتوت صوفبان نبز

با مان عفت و ايثار و مكارم اخالق كه معهود آن است ،در مبان اين گروه ادامه
مييافت .در اين مبان ،طالبان دنبا و دوستااران لهو و لعب نبز به فتوت روي آوردنا و
جنبۀ دلبري و ااعت آن كه براي مقابوه با د منان دين و موت بود ،به جواي و
گربزي بال ا .در اين فتوت ،ميگساري و وفريح و لذت و موسبقي و آواز از صفات بارز
بود و البته درستقولي و وفاي به عها و بزرگواري و بخشناگي را با لذتطوبي جمع
كرده بودنا (واعظ كا في.)13 :3105،

در دوران آلبويه نبز در عراق ،جوانمردان با افراد رور گروه وشكبت دادنا كه در
مبانشان عالوه بر وعصب قببوهاي ،وعصب ديني نبز آ كار ا .ابناثبر در مورد حوادث
سال  133مينويسا« :در اين سال در بغااد ور ي بزر

اوفاق افتاد و عباران روي كار

آمانا و به فساد پرداختنا .و در مبانشان فرقه ايي چون «النبويه» و «فتبان» سر برآوردنا كه
اموال را به واراج ميبردنا و مردان را به قتت ميرسانانا و خانه ا را ميسوزانبانا( ».ابن اثبر،
)13/53 :3173

در ساه اي سوم و چهارم ،رسم جوانمردي با وصوف پبوناي ونگاونگ مييابا و
نخستبن كتاب ايي كه در باب فتوت نو ته اه است  -از قببت الفتوه سومي  -مسوم
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مينمايا كه ا تغال جاي به كار و بار وصوف باون آنكه مزمان ارزش اي اخالقي
آيبن جوانمردي را به كار برد ،غبر ممكن است (نصر.)15:3114 ،

كربن نبز ظهور فتبان را آغاز ساۀ چهارم ميدانا كه در آن وقت به «عباران»،
«سرگردانان» ،يا «ياغبان» هرت دا تنا كه البته مبان ايشان و جوانمردان اروباطي
نميببنا (كربن )0:3131 ،و اواخر مبن قرن لفظ عبار ،اطر ،و فتي با يكايگر مترادف
مي ود (كا في.)55 :3105 ،

از دياگاه عرفاني نبز فتي ،وصف كسي است كه به كمال فطرت خود ميرسا .مادام
كه انسان بازيچۀ هوات و وا و وس ا ،آلودگي ا و رايط انساني خود است ،از نظر
معنوي فردي نابالغ بب

نبست .به واريج كه خود را از اين وابستگي ا و خصوصبات

بطاني ر ا ميكنا ،مفهوم انسان اناك اناك در وي وحقق پباا ميكنا و چون اين
كماالت معنوي در وي متاوي گردد ،فتي مي ود (آموي .)35 :3105،آموي انتقال فتوت را
در جواني در سفبا ان مو ميدانا ( مان .)33،زال پهووان نامي و حكبم سبستاني
ا نامه را با موي سپباش بازمي ناسبم .حكمت در خاناان اوست كه از سبمرغ به او،
از او به دو فرزناش رستم و زواره ميرسا و اين رستم است كه با ورببت كردن سباوش
حكمت را به او منتقت ميكنا و اوج آن در خصبت كبخسرو متاوي ميگردد .اگر به
مامعي كه كبخسرو فرا م ميكنا و در آناا اعالم ميدارد كه از پاد ا ي دنبا كناره
ميگبرد ،مراجعه كنبم و گفتوگويي را كه مبان او و زال ردّ و بال مي ود ،مرور كنبم
ببشتر به اين معني و حكمت خسرواني متاوي در ا نامه پي خوا بم برد.
آيين مهر در ايران باستان
مبترا نام خاايي به نسبت كهن است و در اوستا يشت بزرگي را به خود اختصاص داده
است ،ضمن اينكه در سراسر جهان از رق گرفته وا غرب مظا ر پرست

اين خااي

باستاني را در قالب سنگنگاره ا و مهركاه ا مشا اه ميكنبم .نخستبن بار نام مبترا بر
روي لوح ايي دياه مي ود كه در سال  3557در ناحبه بغازكوي ،پايتخت سرزمبن
بتي ا ،به دست آما .اين لوح ا محتوي پبماني است كه مبان بتي ا و مسايه ان
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مبتاني ا بسته اه و از مبترا و خااي آسمان براي پايااري اين پبمان استعانت اه
است (ورمازرن.)30 :3113 ،
مهر در نا باستان نام

به صورت مبتره «دوستي» يا «پبمان» ميآيا و معموالً

مراه با خااي ديگري به نام وَرونه «سخن راست» به صورت وركبب «مبتره و ورونه» به
ياري خواناه مي ا .با مراعات «پبمان» مردمان با م پبوستگي مييابنا و دروغ مغووب
ميگردد و اجراي معتقاانه وظايف مروبط با مناسك موجب مي ود كه خور با بتابا و
باران ببارد ( بنوز .)335:3113،در اوستا واژۀ مبثره ) (mithra-به معناي پبمان است؛
البته نه به معناي پبمان نو ته اه ،بوكه معادل فرانسوي آن « ،»treitéيعني بستن
يك پبمان فا ي « »contratاست.
مهرايزد سوار بر گردونۀ خوي  ،ماره بباار و غرق در اسوحه ،با زار گوش و ده زار
چشم سراسر گبتي را براي ياري كردن راستگويان و برانااختن دروغگويان و پبمان كنان
ميپبمايا.
مهر ،خااي سوگنا است .ايرانبان با به زبان آوردن نام مبترا سوگنا ياد ميكردنا.
پوووارك گزارش ميد ا كه چگونه داريوش به خامتكار خود شاار ميداد كه راست
بگويا و به او يادآور مي ود كه براي وفاداري و اناام وظبفه به مبترا سوگنا ياد كرده
است« :به من بگو (سخن راست) ،به احترام رو نايي بزر

مبترا (به معناي خور با) و

حق پاد اه» (مركوباخ.)13:3117 ،

مهر ،ايزد نظامبان نبز به مار ميرود؛ جنگاويان پب

از رفتن به جنگ با

كشور اي ضاّ مهر «در باالي پشت اسب باو نماز ميبرنا و براي قوت مركب و صحت بان
(خوي ) استغاثه كننا وا آنكه د منان را از دور بتواننا ناخت و ماوردان را بتواننا بازدا ت
وا به د منان كبنهجوي بااناي

بتواننا غوبه نمود( ».پورداوود )455 ،اه ايران نبز «پب

رفتن به جنگ ،مراه با سرداران و كارگزاران خوي
مسوح ميگشتنا و به خور با و مهر و آو

از

مگي به گرداگرد صفوف مردان
مقاس جاوياان نماز ميگزاردنا»

( بنوز.)353 :3113،

يكي از ريشه اي عرفان ايراني را نبز باون ك بايا در طريقت مهر جستوجو كرد.
اگرچه با ظهور دين زرد ت بهگونهاي با آن ووفبق يافت و در كنار آن به جووهگري
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پرداخت ،به نظر ميرسا بتوان با اين نظر موافق بود كه مهر ،دين خواص و مزداپرستي
دين عوام بود (حاسري .)47 :3175 ،سهروردي ،چناين قرن بعا ،با بازگشت به سنت ايران
باستان و پايهگذاري حكمت ا راق ،گويي مهر باستاني را زناه كرد .مبترا در اوستا
خااونا نور آسماني و مظهر عشق است و در طريقت مهر خااونا نوراالنوار است و مهر
نخستبن آفرياه محسوب مي ود .نور رمز عرفان واقعي است و مهرپرستان نبز به دنبال
نور بودنا .آيبن مهر آيبني نمادين و رمزي است كه اف از آن نبت به جاودانگي است.
با اين معنا ،مراحت سووك در عرفان اسالمي و در فت هر عطار ،فت پبكر نظامي،
فت خوان رستم در ا نامۀ حكبم فردوسي را ميووان در كنار م نهاد وا حماسۀ
دروني جهاد با نفس را در آنها به منصۀ ظهور رسانا.
بازتاب آيين مهر در آيين فتوت
مراسم وشرف به آيبن فتوت مچون پو بان سراويت و بستن كمربنا ،اصول و مرام و
مسوك آنها ،و رايط پذيرش در اين آيبن به نوعي يادآور عضويت و طي فت مرحوۀ
طريقت مهر است .براي پبوستن به آيبن مهر ،وازهوارد بايا آموزش اي ابتاايي را زير
نظر مرببان آزمودهيي كه از طرف پار پاران يا پبر مغان براي اين كار برگزياه اه
بودنا ،ميگذرانا .آنگاه ،اين مرببان وضع وازهواردان را گزارش ميكردنا و آناني كه
صالحبت دا تنا ،به نخستبن مرحوه وارد مي انا .اينان سوگنا ياد ميكردنا كه در
حفظ اسرار آيبن و آنچه فراميگبرنا ،كامالً بكو نا .سالك پس از عبور از اين مرحوه و
پذيرش يافتن ،رسماً وارد مامع اخوت مي ا و به لقب برادر ( )fraterمفتخر مي ا.
كسب اين لقب از اين جهت افتخار دا ت كه در زمرۀ فرزناان پار درميآما و به مبن
جهت ،سالكان يكايگر را به نام برادر صاا ميكننا .پار ،دست اي فرد وازه وشرف يافته
را ممهور ميكرد و خال ميكوببا وا ويت

معووم با ا (ورمازرن.)301 :3113 ،

نوآموز بعا از طي مراحت د وار وشرف و اداي سوگنا ،ميووانست به واريج و متوالي
فت مرحوه كالغ ،مسر ،سرباز ،بر ،پارسي ،پبك خور با و پبر را طي كنا .پبر،
عاليورين درجه در آيبن مبترا و نمايناۀ او در روي زمبن است و از اين رو جامهاش
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نظبر جامۀ مبتراست ( .مان )314 ،كربن پبونا آنها را بسي نزديكور از رابطۀ پار و پسر
صوبي ميدانا ،زيرا پبونا ان معنوي است و آنها مگي پسرانِ «پارْ» مبترا ستنا.
«مبترا ونها كسي است كه ميووانا به پسرش و صرفاً به پسرش ،آنچه را كه جو ر خود
اوست ،عطا كنا؛ باين معني كه به وي نوعي ووانايي مو بت كنا كه پباايي اين ووانايي
در وي و وشرُف به آن ،انسان را در واقع خااگونه ميكنا» (كربن .)511 :3131،وكرار نام
پار و پبر مغان در ومام منازل عرفاني ،مبن وجه از مراسم آيبني مبترا را به خاطر
متبادر ميكنا .نفبسي در مراوب فتبان نبز ميگويا صوفبان و فتبان ،وازهكاران را «ابن»
يا «نوچه» و سابقهداران را «اب» و «جا» ميخوانانا .باينگونه گروه فتوت خانوادهاي
بوده است امت جا و پار و پسر و برادر (نفبسي.)310 ،3111،

از سوي ديگر ،در باب ريشۀ عبار ،آن را واژهاي پهووي ا كاني دانسته كه در زبان
فارسي مبانه واژه اي عبار /ايار ،عباري /اياري ،و عباران /اياران به اين معاني به كار
ميرفتهانا :عبار /ايار كه گا ي به صورت اذيوار و اذيبار م آماه است به معناي يار؛
عباري /اياري به معناي كمك كردن ،ياري كردن؛ و عباران /اياران به معناي
مبارزهطوبان بوده است ) .(Hs. Nyberg, 1974, 99و آن را اينگونه معني ميكننا:
كسي كه در انامن دوستان ركت ميكنا و مه با م برادر و رفبق ستنا.
وشرفيافتگان به آيبن مهر يكايگر را «يار» صاا ميكردنا .آنها براي احترام به پار يا
پبرِ خود از واژۀ «مهبار» استفاده ميكردنا .گوينا اين واژه در دورۀ اسالمي به عنوان
عبار به ونهايي استفاده مي ا وا برادري خاصي مبان جنگاويان را وعريف كنا كه با
مراسم و آرمانخوا ي اجتماعي كه پبروان مبترا اناام ميدادنا ،نمادين مي ا .آنها
براي مشخص كردن ر برانشان از اصطالح «سرعباران» استفاده ميكردنا كه مترادف
اصطالح مبترايي مهبار است ،زيرا پبشونا «سر» معنايي مشابه «مِه» دارد كه كالً به
معني سرور و ساالر است ) .(Pirouzdju, 1999: 218جوانمردي و عباري ابتاا در
سپا يگري خود را نشان داد كه جنگاويي و ياور جنگاويان بودن ايزد مهر را نشان
ميد ا .در مهريشت ميخوانبم:
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«در گردونه مهر زار كمان خوب وجود دارد( ،جنگافزار ويژۀ ايراني كمان بود .و در آيبن
رازوري مبترا به مقام پارسي وعوق دا ت ).زار وبر به پر كركس نشاناه ،يك زار نبزه وبغهوبز،
زار وبرزين دو وبغه پوالدين ،زار خنار دو سره خوب ساخته اه ،زار گرز آ نبن ،گرز
زيباي سبك پرواب با صا گره و صا وبغه موجود است( ».پورداوود)451 /3 ،

مروبۀ سربازي نبز در حكم نوعي خامت نظامي است و زناگي در جهان خاكي
نبردي است در راه خااي پبروز (ورمازرن .)10 :3113،متبرك ان براي مقام سرباز
دربرگبرناۀ مراسمي با مشبر و واج گت است .رازور بايستي در دو مبارزه و البته به طور
نمايشي و بر فردي مسوح به مشبر پبروز ميگرديا؛ به ر رو ،اين مراسم آزماي
جرست بود .پس از آنكه نامزد مبارزه بر حريف خود پبروز ا و مشبر و واج گت را
ربود ،خامتگزار آيبن رمزي ،واج گت را بر سر او ميگذا ت ،اما پار به او يادآوري
ميكرد كه واج گت را با دست خود از سر بردا ته و بگويا« :مبترا واج گت من است».
پس از آنكه سرباز واج گت را نميپذيرفت ،به احتمال كاله ايراني را دريافت ميكرد
(مركوباخ .)335 :3117 ،مقام سرباز مقام وسوبم در برابر خاا و سرسپردگي است .وسوبم از
روي كمال و معرفت در برابر ايزد است .سرباز با قبول نكردن واج به وعوقات دنبوي پشت
پا ميزنا و باين وروبب خاكساري و وواضع پبشه ميكنا .او مخوص است و ومام
وجودش فااي يك اف مي ود .واج به منزلۀ ا راقي است كه سرباز دريافت ميكنا و
رو ن از نور مي ود.
 .1هفت مرحلة طريقت
مانگونه كه نوآموز آيبن مهر ناگزير از گذرانان آموزش ايي براي پبوستن به آن بوود،
فتي نبز بايا ماوي را نزد پبوري واگردي مويكورد و بعوا از آنكوه پبور صوالحبت او را
وشخبص ميداد ،مراسم پبوستن بوه جرگوۀ فتووت را در حضوور بورادران طريقوت اجورا
ميكرد .اينان سوگنا ياد ميكردنا كه در حفظ اسرار آيبن و آنچه فرامويگبرنوا ،كوامالً
بكو نا .سالك پس از طي مراحت د وار به لقب برادر ( )fraterمفتخر مي وا .يكوي از
وجوه مشترك ر دو آيبن ،وجود پبر طريقت است .جاول زير مقايسه مبان فتگانه وا
را بهتر نشان ميد ا.
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هفت پلة مهر

هفت مرحلة طريقت

هفت امشاسپند

هفت نمايندة زميني

هفت سياره

کالغ

طلب

مرداد

گياه

عطارد

همسر

عشق

خرداد

آب

زهره

سرباز

معرفت

اسفند

زمين

مريخ

شير

استغنا

شهريور

فلز

مشتری

پارسي

توحيد

ارديبهشت

آتش

ماه

پيك خورشيد

حيرت

بهمن

چهارپا

خورشيد

پدر

فقر و فنا

سروش

اورمزد

زحل

اولبن مرحوۀ مهر كالغ است كه وحت قبمومت عطارد است .كالغ با رنوگ سوباه از غبوب
خبر ميآورد وا ايزد مهر گاو را قرباني كنا .كشتن گواو بوه كشوتن نفوس ا واره دارد و قوام
گذا تن در راه سووك؛ مان كه در طريقت «طوب» مينامبم و مردن اختباري (مووووا قَبوتَ
اَنْ وَموووا) كه اسالم بب

از ر چبز به آن وككبا ميكنا .نماد كوالغ جوام و عصواي ورمس

است .عصاي رمس دو ويژگي دارد :از يك سوو پبوك ايوزدان اسوت و از سووي ديگور ر بور
روان ا در جهان؛ اين دو ويژگي اَمرداد است .در اَمرداد مبت به جاودانگي را ميووان دريافوت.
در اين مرحوه سالك ميخوا ا خود را به ابايت پبونا بزنوا و آن مبسور نموي وود مگور بوا
رياضت كشبان و ورك وعوقات؛ ووبه مقامۀ رياضتكشي است وا وولا دوبواره يابوا .در سونت
زرد تي مرداد را با گباه نشان ميد نا و براي نشان دادن آن وم را برميگزيننا.
مرحوۀدوم مرحوۀ مسر ) (Nymphusو عشق است .نبمفبووس بوه معنواي دامواد و
نبمفه به معناي عروس است .نبمفه جاي ر ا زنبور است و در پبونا بوا پبووه قورار دارد.
چشمه ا و جويبار ا مكان نمف ا سوتنا .پوس در مقوام دوم مچنوان موه چبوز در
حااب قرار دارد .سالك با كنار گذا تن وابستگي ا و رسبان بوه آرامو

بوه مرحووهاي

قام ميگذارد كه رمز آن آب است؛ آبي كه زاللي ،پاككنناگي (پاك از مۀ وشوي

وا

و اضطراب ا) و مايع حبات بودن را در بر دارد .چراغ نبز از نماد اي دومبن مقوام اسوت
زيرا اين مرحوه مقام فروغ و جووۀ جمال است و چراغ به خووبي نشواند نواۀ آن اسوت.
سبارۀ آن ،ز ره ،يادآور آفروديت ،الهۀ عشق و زيبايي در يونان باستان است.
مقام سوم ،سرباز ،نبز مقام آمادهسازي است .در اين مرحوه سوالك وسووبم امور خااونوا
مي ود و سرسپردگي خود را نشان مويد وا؛ وسووبمي كوه از روي معرفوت حاصوت واه
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است .سالك در اَمرداد به ومام وعوقوات نوه مويگويوا و در خورداد بوه آرامو

و موا نگي

ميرسا و در اسفنا معرفت پباا ميكنا .سرباز وسوبم مي ود وا ببنايي و دان

پبواا كنوا.

نگاميكه سرباز واج را كه نماد وعوقات دنبوي است رد ميكنوا ،خوود را سرسوپردۀ مبتورا
اعالم كرده ،در اينااست كه وواضع و خاكسواري پبشوه كورده و خوود را فوااي يوك واف
ميكنا .اين واج به منزلۀ نور و ا راقي است كه دريافت ميكنا و مشبر كوه «بازسوازياي
از رنج و هادت است» .سرباز با نپذيرفتن واج گت ،كاله ايراني و مشبر دريافوت مويكنوا
كه به خوبي با مريخ كه در اساطبر خااي جنگ محسوب مي ود ،مطابقت دارد.
مقام چهارم بر است .در پوه اي نردبان اوسوتبا وصووير جغاغوه ،آذرخو
مي ود .جغاغه شاار معنوي است و نماد ببااري و و باري .ببوچه با آو
و آذرخ

و ببوچوه ديواه
در اروبواط اسوت

كه با درخشبان خود مه چبز را از ببن ميبرد و از سوي ديگور مبشور بواران اسوت.

در اين مرحوه دست اي سالك مهري را با عست مي ستنا زيرا آب در وضاد كامت با آو
دارد .مزمان رازور بر آن مي ا دست خود را از رچه رنجآور و آسوببرسوان اسوت و پوب

قورار
از

مه ،از ناپاكي دور نگه دارد ،زبان را نبز از ر گنا ي پاك سازد .هريور كه هرياري بويپايوان
است در آخر زمان رودي از فوز جاري ميسازد و با آن زمبن را از ر آلوودگياي پواك مويكنوا.
در سنگنگاره اي بهدست آماه ،زحت (خااي سبارۀ پار) بوه مشوتري (خوااي سوبارهاي وبر)
سالح آذرخ

ميد ا و مشتري با سالح آذرخ

غول ا را از مبان برميدارد.

مقام پنام مقام پارسي است .ارديبهشت مقام راستي و حق و حقانبت اسوت ،موانطوور
كه پارسبان به راستگويي و فضايت نبكو آراسته و به وبراناازي هره بودنوا .بنوابراين در ايون
مقام مبان پارسي و پارسا به خوبي اروباط برقرار اه است .ووحبا در اين مقام يعنوي اينكوه
كاسنات را نه متفرقه بوكه منسام و كوي بايا در نظر گرفت.
مقام شم مقام پبك خور با مهر است .در سه مقام ابتواايي سوالك معرفوت پبواا
ميكنا و با گذار از مراحت ديگر در اين مقام به حبرت ميرسا و اوج معرفت در حبورت
است .اين حبرت با حبرت ابتاايي كه از روي جهت و ناداني بود ،متفاوت است .بهمن كه
انايشۀ نبك است مقام جبرسبت ،الهام و وحي و آگوا ي و ر نمووني را بوه ذ ون متبوادر
ميكنا .در اين مرحوه ،در حاليكه رازور در مقابت پار زانو زده است ،پار كاله ايرانوي را
از سر او بردا ته ،واج درخشان خور با را بر سر او ميگذارد.
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مقام فتم با مهر و پار اوحاد پبواا مويكنوا .ايوزد سوبارهاي پوار ،زحوت اسوت .در
نقا ي اي دورا اوراپوس دو پار دياه مي ونا كه در دسوت راسوت عصواي مغانوه و در
دست چپ ووماري دارنا .اورمزد در سوروش متاووي موي وود .سوروش ر بور ،نواظر و
ر نمون كت است و از مۀ فر ته ا باالور قرار ميگبرد .پبر عطار در موبن مقوام قورار
ميگبرد .با گذار از فت مرحوۀ سووك درميياببم فت هر عشق را بايا در درون خود
طي كنبم و نهايتاً به آن چبزي ميرسبم كه درون خود ما بوده است .در اين مقام اسوت
كه مسفرهگي مقاس صورت ميپذيرد و پس از آن مبترا به آسمان عروج ميكنا.
سه مقام اول مقام آمادگي است و سه مقام دوم وشرف يوافتن و رازور وان و اداموۀ
مراحت طريقت است و در نهايت به يك نقطۀ فرد و اوحاد ميرسبم و مان فنا وان در
خالق و يكي ان است.
 .0سپاهيگری و جنگجويي
آيبن مهر ستاي

مردان جنگ بود و بي سبب نبست كه سومبن مرحووه از مراحوت وشورف

به نام سرباز نامگذاري اه است .اين مقام بوه خووبي بوا ويژگوي جنگاوويي و سوحشووري
عبّاران و جوانمردان مطابقت دارد .اعطاي مشبر به رازور مبتورا كوه در ايون مقوام صوورت
ميگبرد با مقام سبفبان آيبن فتوت مطابقوت ووام دارد .در ايون مقوام پوار نبوز بوه فتبوان
مشبري ميد ا كه به مان دلبت سبفي نامباه موي وونا .موردي و مردانگوي در سونت
پهوواني ايراني كه رستم در رأس آن قرار ميگبرد و بهخصوص كه در نگاموۀ جنوگ وا بوا
خااونا مهر راز و نباز ميكنا ،وااوم مبن انايشۀ جنگاوري و سوحشوري مهر است.
 .9مذکر بودن
مانطور كه زنان اجازۀ حضور در مهرابه ا را ناا تنا ،اجازۀ ركت در مراسم فتبوان را
نبز ناا تنا؛ ضمن اينكه از رايط پذيرفته ان در آيبن فتوت يكي مرد بودن بوود .در
زورخانه ا كه از مكان اي ومورين اصوول پهووواني و جووانمردي اسوت ،از حضوور زنوان
ممانعت ميكردنا .مچنبن موالنا ناصري بر آن بود نبايا زنوان بوه آسوتانه وا و لنگر وا
رفت و آما كننا وا از وهمت و افترا جووگبري ود (افشار.)3115 ،

بازتاب آيين مهر در مکتب فتوت 19/

 .5رهايي از نفس حيواني و رسيدن به رستگاری
اف غايي ومامي سالكان راه حق و طريقوت واي عرفواني در گوذار از مراحوت فتگانوه
ر ايي از نفس حبواني و رسبان به رستگاري است .مهريان به دنبال نوري ستنا كوه از
درجۀ عالي خود افول كرده و به سبا ي دچار اه است .سهروردي نبز در ياددا ت اي
خود مراوب افول نور وا فرو ان كامت آن در واريكي محض را موورد بحوث قورار داده و
معتقا است « ور محبت ،در ر درجه و وحت ر قالبي نبست مگر ا وتباق موجوودات
به برجهبان و برآمان از افول با وضرع به درگه نوري كه در مروبۀ باالور آنان قرار دارد و
بر آنان چبره است .باين وروبب پوه پوه رستگاري نور بوه واسوطۀ محبوت كوه حواكي از
درماناگي و اضطرار اوست محقق ميگردد ،اضطراري كه ونها با نبروي قا ر نور باالور ،بوا
يادآوري طببعت وي به عنوان نوري كه از نور باال دور افتواده اسوت ،مروفوع مويگوردد»
(كربن .)547 :3131،جوانمردان و فتبان صوفي نبز با وزكبۀ نفس و پاكسازي ظا ر و بواطن
خود در پي مبن مقصود قام برميدارنا وا به جايگاه اولبۀ خود بازگردنا.
 .2خوردن آب و نمك
آب چشمۀ حبات و وسبوۀ وزكبه و مركز حبات دوبواره اسوت و سوالك بايوا آن را درون
خود پباا كنا .اساطبر مۀ موت نبز آب را نماد مر

و زناگي دانستهانوا (يواحقي:3113 ،

 .)3-1در عرفان و اسطوره با خصبت ايي نظبر خضور و اسوكنار و گبوتگمو

مواجوه

مي ويم كه به دنبال آب حبات ،سرزمبن اي بسباري را درنورديانا و به دنبال زنواگي
جاويا رفتنا .مچنبن بايا يادآور ا كه آب در بعضي فر نگ ا نمواد خورد و معرفوت
است و پبران ر قوم از ايزد آنا بتا طوب خرد و معرفت ميكردنا (بويس .)755:3113،چوه
بسا ،در آيبن فتوت نبز سالك طريق با خوردن جوام آب و نموك آموادگي خوود را بوراي
پاكسازي درون از ر غت و غشي اعالم مويكنوا و قوام در را وي مويگوذارد كوه موه
فرامو ي و از خود ر ا ان است و در نهايت رسبان به معرفتي است كه مه نور است
و از خود بيخود ان .او با نو بان آب و نموك مويمبورد و زنواگي دوبوارهاي را آغواز
ميكنا« .ككسالفتوه» يادآور مان جامي است كه از نماد اي مرحووۀ آغوازين طريقوت
مهر است .نو بان جام آب و نمك به نوعي با نان و رابي كوه مهريوان در پايوان ضوبافت
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خود مينو نا مطابقت دارد .اين رسم از طريق آيبن مهور در مسوحبت نبوز نفووذ دا وته و
مراسم ام آخر مسبح را فراياد ميآورد .در متون آماه است كه اه ايراني نبوز بايسوتي در
مراسم پذيرش ا ي در پاسوارگاد جوامي از وبر وورش موينو وبا (مركوبواخ.)40 :3117 ،

باينوروبب ،در ميياببم مراسم نو بان آب يا راب در ومامي اديان و جوامع عمومبت ووام
دارد و با اين نو باني آيبني ،سالكان با يكايگر پبوناي روحاني برقرار ميكننا.
 .7پوشيدن سراويل و بستن کمربند
ورمازرن در پرستشگاه دورا اروپوس از وصوير دو موبا ياد ميكنا كه جامۀ مخصوصي به ون دارنوا
كه عبارت از روپوش ،ووار و بكاله فرياي است ،در حالي كه يكي از موباان عصايي چوببن در
دست راست و كتابي در دست چپ دارد (ورمازرن .)53 :3113،عصا رمز هرياري و ووانايي روحاني و
معنوي و كتاب نماد حكمت است .پبر با ر ا ان از نفس و مراحت طريق به مرحوهاي ميرسا كه
خود نماد مبتراست و هرياري و حكمت را ووأمان با خود دارد .ايوزد مهور بعوا از وولوا يوافتن از
صخره خود را در پناه درخت انابر قرار داد و با بر

اي آن ونپو ي براي خوود فورا م كورد .در

فتوتنامه ا نبز آماه حضرت آدم بر نگي خود را با بر

اي درخوت انابور پو و

داد و وووار

فتوتداران را از آن دانستهانا (افشاري.)3 :3115 ،

 .8سوگند خوردن و رازداری
در طريقت مهر و نبز آيبن فتوت و جموگي در ومام طريقت اي عرفاني بور رازداري وككبوا بسوبار
اه است .ايا به مبن دلبت است كه اطالعات اناكي راجع به اين طريقت وا در دسوت اسوت.

مهريان بعا از وشرف يافتن به اين آيبن نسبت به حفظ اسرار سوگنا ياد ميكننوا .فتوي
نبز بايا عالوه بر فرمانبرداري ،راستگويي ،وفاداري ،پناپذيري و كمآزاري ،رازدار با ا و
آنچه در طريقت فتوت مي آموزد بر كسي برمال نكنا؛ چه بسوا كسوي ظرفبوت و قابوبوت
پذيرش آن را ناا ته با ا (كا في .)71 ،3105،ووازهوارد متقبوت موي وود اسورار جموع را بور
ناآ نايان عموماً و بر زنان خصوصاً فاش نكننا .عبواران نبوز بوا يكوايگر سووگنا مويخوردنوا كوه
«خبانت نكننا و نبنايشنا ،يكال با نا؛ با دوست ايشان دوسوت و بوا د ومن ايشوان د ومن؛ و
بيوكويوي غار نكننا» (خانوري.)54 :3141 ،

بازتاب آيين مهر در مکتب فتوت 15/

 .0دست دادن

در اغوب سنگنگاره ا ،مبترا با كواله ايرانوي و خور وبا بوا وواج درخشوان از روي موذبحي
مشتعت به سوي يكايگر دست دراز كوردهانوا (مركوبواخ .)11 :3117،در مراسوم َواّ بسوتن و
پو انان سراويت بخ دست مريا را ميگبرد و دوازده قانون فتوت را بر او مي ومرد و از او
ميخوا ا به آنها پايبنا با ا .با دست راست سوگنا ميخوريم و اين نشانۀ ببعت اسوت .در
روز غاير خم پبامبر نبز دست عوي (ع) را گرفت و باال برد و گفت« :مون كنوت موواله فهوو عووي

مواله» .با گرفتن دست پبونا برادري و اخوت برقرار مي ود و اين مراسم آيبني كوه آرامو
و امنبت قوبي را با خود به ارمغان ميآورد ،براي مبشه پشتبباني و حمايوت دو طورف را از
يكايگر اعالم ميدارد و باينگونه فرد وبرك اه ،به گونهاي وابستۀ پار مي ود.
 .12رياضت
در بخ

اي آخر مهريشت (بنا  355بوه بعوا) آزمواي

وايي گونواگوني را مويببنوبم كوه

سالكان وحمت آن را بر خود موار ميكننا .چوهنشبني و پر بز اي چهوتروزه ،خوودداري از
خوردن طعام اي لذيذ ،دو روز وازيانه زدن ،ببست روز روي ووده اي برف راه رفتن از جمووۀ
اين رياضت ا است .چنبن مواردي را نبز در سووك عارفانه ميببنبم ،ضومن اينكوه بعضوي از
فتبان و جوانمردان نبز بر وحمت كتك و الق خوردن افتخار ميكردنا .اما ابونجووزي زبوان
به مذمت اين گونه جوانمردان ميگشايا و ميگويوا« :بببنبوا وبطان چگونوه بوا اينوان بوازي
ميكنا ،درد ايا را وحمت ميكننا كه «اسمي دركننا» اموا صوبر بور معاصوي و صوبر در طاعوات
نميورزنا وا اجري ببرنا ،و عاب اينكه خود را كسي ميپناارنا» (ابنجوزي.)571 :3131 ،

 .11خال
خال در آيبن مهر مهم است .در ا نامه نبز ا ان مچوون كبقبواد و كبخسورو خوال
دارنا .گبو از روي خال ووانست كبخسرو را بشناسا .اين خال ممكن است روي بازو و يوا
پبشاني با ا .پهووانان زورخانه نبز روي بازو خالكوبي ميكننا .به نظور مويرسوا خوال
نشانهاي از سالك طريق ان است .مقام معتقا است داغ يا خالكووبي بوراي يوادآوري
سوگناي بود كه نوآموزان نگام سرسوپردن خوورده بودنوا و بوراي ناسوايي بورادران،
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مهريان روي خود گذا ته بودنا (مقام .)45 :3115 ،ابووراب نفبسوي بوا آوردن موااركي از
خالي خبر ميد ا كه مبان دو كتف پبامبر بوده كه آن را «مهور نبووت» موينامبانوا و
اينگونه استنباط ميكنا كه اين نشانه ،مكمت ساير نشوانه واي جسومي و روانوي بووده
است و ميآورد « ر پبغمبري صاحب نوعي خال نبوت بووده و از پبوامبران پبشوبن وم
خالشان در دست راستشان بوده مگر پبغمبر خاوم ،كه خاوم پبغمبوري او در پشوت و در
مبان دو انۀ او بوده است» (نفبسي.)30 :3104 ،

 .10غسل
بيگمان ستو و و وطهبر در مۀ اديان از مواردي است كه ديونورزان قبوت از اناوام
مراسم ديني اناام ميدادنا وا خود را از ر نوع آلودگي پاك سازنا .مهردينوان الزم بوود
جهت اناام فرايض غست و وطهبر كننا (ورمازرن .)334 :3113 ،در آيبن فتوت نبز يكوي از
مستحبات مرياي غست پاكي است؛ پاكي از آنچه ريعت و طريقت و حتي حقبقوت آن
را نهي كرده است .ميووان چنبن وصور كرد كه غست كوردن بازگشوت بوه موان پواكي
اولبه و دوري از ر نوع اسبۀ گناه است .مچنبن ،بايا به جنبۀ نمادين آن ووجه كرد و
آن را صرفاً عموي ظا ري به حساب نباورد .موالنا واعظ كا في معتقا است غسوت مريوا
پاك بودن از سي صفت است كه از جموۀ آنها دوسوتي دنبوا ،حوب جواه و موال و نوام و
ناموس ،حسا ،غرور ،دروغ و دورويي است (كا في.)15 -15 :3105،
 .19دستارچه
در اساطبر آماه است نگاميكه جمشبا دروغگويي آغاز كرد ،فر به صوورت مرغوي از او
جاا گشت و به مهر رسبا( .ياحقي .)551 :3113 ،در نظر ايرانبان باستان ا ان ،پهووانان و
فرزانگان و نرمناان ر كاام فري جااگانه دارنا و يكي از عاليم فور دسوتارچۀ خاصوي
است كه نماد قارت به حساب ميآيا .در نق

اپور اول در ببشواپور فوارس فر وتهاي

دستارچهاي بونا براي او به ارمغان ميآورد .سودآور بر آن است كه اين دستارچه ميووانا
نماد مهر با وا ( .)13 :3114از آناواييكوه زوال آيوبن جووانمردي و فتووت در لوطبوان دورۀ

بازتاب آيين مهر در مکتب فتوت 17/

صفوي دياه مي ود و اينكه دستمالي به دست ميگبرنا ،ايا بتوان مبوان ايون دو پبونواي
برقرار كرد .ضمن اينكه سودآور به ظرفي مفرغي ا اره ميكنوا كوه نقو

قووچي بوا سوربنا

بادوزياه بر آن حك اه است .ا اره ميكنا كوه قوود در محوبط لوطبوان و كشوتيگبوران
اصفهان دورۀ عباسي حبواني فرخ و خوشيمن به حساب ميآما ( مان.)41 ،
 .14چراغ و فانوس
يكي از لوازمي كه بايا مبشه در مراسم وشرف به آيبن فتوت وجود دا ته با ا ،چوراغ
پنج فتبوه است .قاسم غني آن را عالمت چراغ دل ميدانا كه بايا به عشق پونج وون آل
عبا رو ن با ا (غني .)351 :3131،نفبسي آن را بازماناۀ احترام بوه آوو

در آيوبن ديون

زرد ت و پنج فتبوۀ آن را كنايه از پونج وون مويدانوا (نفبسوي .)374 :3111 ،اموا وعريوف
عارفانۀ موالنا كا في با آنچه از وعاريف سالكان برميآيا بسوبار زيبوا موينمايوا« :معنوي
چراغ رو نايي باطن است و آ نايي ظا ر؛ فتبوه با عوه ميگويا من ون خود را بواختم
و جسم خود بگااختم و در سوختن با محبوب خود بساختم .معني فانوس آن اسوت كوه
دل در بان مشابه مع است در فانوس؛ مچنان كه فانوس عوه را از باد وا محافظت
ميكنا وا نمبرد ،مع دل را نبز از واي نفس نگاه بايا دا ت وا به واسوطۀ وسواوس او
نمبرد كه مع مرده را به يك دم زناه ووان كرد اما دمي كه بعوا از حبوات معرفوت بوه
وسوسۀ نفس مرده ا ديگر بوي زناگي به او نرسا» (كا في.)171 :3105،

چراغ يكي از نماد اي مرحوۀ دوم از طريقت مهر بود و آن را واببوان نوور جموال و معرفوت
انگا تبم زيرا در اين مرحوه ،سالك از ومامي وعوقات دل كناه ،انوار عشق الهي در دل

ميوابا

و باين وروبب براي طي ماارج بعاي استوارور مي ود.

 .15خنجر
در سنگنگاره ايي كه از ايزد مهر به دست آماه ،مهر را در حالي كه خناري بوه دسوت
دا ت ،ميببنبم كه از آمادگي براي قرباني كردن گاو نشان دا ت .مهرداد بهار خناوري
را كه لوطبان و داشمشايان به دست ميگبرنا« ،خنار مهر» ميناما( .بهار.) 10 :3173 ،
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 .12زنگ
بر سوردَمِ زورخانوه وا زنگوي آويختوه بودنوا و نگوامي كوه پهووواني قوام در زورخانوه
ميگذا ت ،بر اساس مقام و كسوو

زنگ را براي

به صاا درميآوردنوا .در مهرابوه وا

نبز زنگي بود كه بعا از مراسم قربواني نواختوه موي وا .مچنوبن در مرحووۀ چهوارم از
طريقت مهر وصوير جغاغه را مشا اه كرديم .به نظر ميرسا زنگ يا جغاغه ،مانطور
كه پب ور گفتبم ،براي بباار كردن درون آدمي و وادا تتن او به وفكر با ا .بهخصووص
اينكه نگامي كه نفس را كشتبم زنگ به صاا درميآيا و اين آگاه كردن از مقامي است
كه در آن قرار گرفتهايم.
نتيجه
فتوت طريقهاي است كه اگرچه در دورۀ اسالمي نمود يافت ،پبشبنه و ريشهاي بس كهن
دارد .آنچه در باال آورده ا ،اناك مواردي بود كه از دياگاه نگارناه ميووانست پبوناي
مبان فتوت و طريقت مهر برقرار كنا .به نظر ميرسا عبّاران به رغم دا تن ويژگي اي
مثبت بازماناۀ ا كو ان دورۀ ساساني ستنا كه با وجود آراسته بودن به اين صفات چبزي از

ما بت ناپسنا آنها كاسته نمي ود .اما ،فتوت راه خود را در طريقت عرفاني مهر جستاو
كرد؛ فتوت صوفبانهاي كه به كتگبري حكمت ا راق و جان يافتن دوبارهاش منار
ا .ايراني ا ويژگي سوحشوري ،عاالتخويي و فااكاري مهر را در ومامي ابعاد در خود حفظ

كردنا و در جهت وكامت بخشبان به آن سعي بوبغ نمودنا .نامالاين زركوب در فتوتنامۀ
خوي

براي فتبان سه عها برمي مارد كه عبارونا از :فتبان سبفي ،قولي و ربي.

گمان ميرود اين دسته از فتبان صوفي مان رببان با نا كه با نو بان جام آب و
نمك به جان ،قام در را ي گذا تنا كه مانا جهاد اكبر نامباه مي ا .چه ،فتبان قولي
به سپا يگري پرداخته و فتوت قولي را

را در مبان پبشهوران جستوجو كرد.

منابع:
ابناثبر ،عزالاين عوي ،)3173( ،کامل (تاريخ بزرگ اسالم و ايران) ،ورجمۀ ابوالقاسم حالت و
عباس خوبوي ،وهران ،مؤسسۀ مطبوعاوي عومي.
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ابنجوزي ،ابوالفرج ،)3131( ،تلبيس ابليس ،ورجمۀ عويرضا ذكاووي قراگزلو ،وهران ،مركز نشر
دانشگا ي.
افشار ،ايرج« ،)3115( ،فتوتنامة موالنا ناصری» ،وصحبح سعبا نفبسي ،فر نگ ايران زمبن،
ج ،5 – 35د دوم.
افشاري ،مهران ،)3115( ،فتوتنامهها و رسائل خاکساريه (سي رساله) ،وهران ،پژو شگاه عووم
انساني و مطالعات فر نگي.
افشاري ،مهران و ماايني ،مهاي ،)3113( ،چهارده رساله در باب فتوت و اصناف ،وهران ،چشمه.
ابن معمار البغاادي الحنبوي ،الشبخ ابي عبااهلل محما بن ابيالمكارم ( ،)3501کتاب الفتوه،
الحققه و نشر الاكتور مصطفي جواد ،بغااد ،فبق.
بهار ،مهرداد ،)3114( ،پژوهشي در اساطير ايران ،چاپ پنام ،وهران ،آگاه.
بويس ،مري« ،)3113( ،آنا بتا» ،سروش پير مغان (يادنامه در باب جمشيد سروشيان)،
ورجمۀ ز را (نبووفر) باستي ،به ا تمام كتايون مزداپور ،وهران ،ثريا.
پورداوود ،ابرا بم (بيوا) ،يشتها ،به كو

بهرام فرهو ي ،جوا  ،3وهران ،دانشگاه وهران.

پورداوود ،ابرا بم ،خرده اوستا ،از سوسوه انتشارات انامن زرد تبان ايران بمبئي.
حاسري ،محما حسن ،)3175( ،راه گنج (اصول و مباني عرفان و تصوف در ادب فارسي)،
وهران ،ماينه.
سودآور ،ابوالعالء ،)3114( ،فره ايزدی در آيين پادشاهي ايران باستان ،وهران ،نشر ني.
كي ،منصور« ،)3177( ،درستدينان» ،معارف ،دوره د م ،ماره .3
صفا ،ذببحاهلل ،)3131( ،تاريخ ادبيات در ايران ،ج ،3وهران ،فردوسي.
طبري ،ابوجعفر محما بن جرير ،)3103( ،تاريخ الرسل والملوك (بخش ايران از آغاز تا سال
 91هجری)،ورجمه صادق نشكت ،وهران ،بنگاه ورجمه و نشر كتاب.
غني ،قاسم« ،)3131( ،خصايص فتبان» ،آيين جوانمردی ،به كو
انستبتوي فرانسوي پژو

احسان نراقي ،وهران،

اي عومي در ايران.

فراي ،ريچارد ،)3131( ،تاريخ ايران کمبريج (از اسالم تا سالجقه) ،ورجمۀ حسن انو ه ،ج ،4
وهران ،امبركببر.
كا اني ،كمالالاين عباالرزاق ،)3135( ،حتفةاالخوان في خصائص الفتيان ،با مقامه و وصحبح
سبا محما دامادي ،وهران ،عومي و فر نگي.
كربن ،انري ،)3131( ،آيين جوانمردی ،ورجمه احسان نراقي ،وهران ،انستبتوي فرانسوي
پژو

اي عومي در ايران.
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كربن ،انري ،اسالم در سرزمين ايران (وجوه فلسفي و معنوی) ،ورجمه رضا كو كن ،ج.5
كريستبنسن ،آروور ،)3140( ،ايران در زمان ساسانيان ،ورجمۀ ر با ياسمي ،چاپ سوم ،وهران،
ابن سبنا.
مركوباخ ،راينهولا ،)3117( ،ميترا  -آيين و تاريخ ،ورجمه ووفبق گويزاده ،وهران ،اختران.
مقام ،محما ،)3115( ،جستار درباره مهر و ناهيد ،وهران ،برمنا.
ناوت خانوري ،پرويز« ،)3141( ،آيبن عباري» ،سخن ،دوره نوزد م ،ماره .530
نصر ،سباحسبن« ،)3114( ،ظهور و وحول وصوف ايراني» ،مبراث وصوف ،ويراستۀ لئونارد لويزن،
ورجمۀ مااالاين كبواني ،ج  ،3وهران ،مركز.
نفبسي ،سعبا ،)3111( ،سرچشمة تصوف در ايران ،به ا تمام عباالكريم جربزهدار ،وهران،
اساطبر.
نفبسي ،ابووراب« ،)3104( ،وحقبق دربارۀ ما بت «مهر نبوت» حضرت خاوماالنبباء محما بن
عبااهلل (ص)» ،ماوه دانشكاه الهبات و معارف اسالمي دانشگاه مشها ،ماره .30
واعظي كا في ،حسبن )3105( ،فتوتنامه سلطاني ،به ا تمام محما جعفر محاوب ،وهران ،بنباد
فر نگ ايران.
ورمازرن ،ماروبن ،)3113( ،آيين ميترا ،ورجمه بزر

نادرزاد ،د شم ،وهران ،چشمه.

بنوز ،جان ،)3171( ،شناخت اساطير ايران ،ورجمۀ ژاله آموزگار و احما وفضوي ،د دوازد م،
وهران ،چشمه.
ياحقي ،محما جعفر ،)3113( ،فرهنگ اساطير و داستانوارهها در ادبيات فارسي ،وهران،
فر نگ معاصر.
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