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  چكيده

ها ها و اشكال گوناگون در تاريخ بسياري از ملتآيين پهلواني و عياري با شيوه
وجود داشته و از جايگاه رفيع و مهمي برخوردار بوده است. در تاريخ ايران زمين 
نيز اين پديده، از پيش از اسالم تا روزگار معاصر، در جامعة شهري و روستايي 

. اين آيين به اقتضاي هر عصر، برخي ها و كاركردهاي متفاوتي داشته استنقش
اي عناصر ديگر را اخذ كرده است. در پي ايلغار ها را از دست داده و پارهويژگي

مغول به ايران در سدة هفتم هجري، نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، براي 
مدتي كارايي پيشين خود را از دست دادند و جامعة ايراني، براي نخستين بار در 

ة اسالمي، با چالش بزرگي روبرو گرديد. شرايط جديد اجتماعي و سياسي، دور
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هاي سياسي و زمينة نقش آفريني و كنش گري پهلوانان و عياران را در عرصه
اجتماعي اين دوره فراهم آورد. موضوع اين مقاله بررسي چگونگي شكل گيري 

پاسخگويي به  تحوالت آيين پهلواني و عياري در دورة مورد بحث است و درصدد
اين سؤال است كه چرا و چگونه پهلوانان و عياران به ماهيت سياسي و اجتماعي در 

هايي كه تا كنون در اين زمينه به خامه جامعة اين عصر دست يافتند. در پژوهش
درآمده است چگونگي اين تحول مورد بررسي قرار نگرفته، اما اين نوشته با روش 

اي درصدد بررسي و تحليل اين ه از منابع كتابخانهتحليلي و با استفاد- توصيفي
موضوع است. نوشتة حاضر با اتكاء به منابع تاريخي درصدد اثبات اين موضوع 

ترين عصر است كه دورة مورد بررسي، در تحول آيين فتوت، تا روزگار خود مهم
شته ترين نقش را در اين فرآيند داآيد و سرزمين خراسان مهمتاريخي به حساب مي

  است.
  .فتوت، عياران، پهلوانان، قرن هفتم و هشتم هجري، خراسان، اخيها: كليدواژه

  
 مقدمه.1

در هر دوره از تاريخ  يكي از اشكال كنش اجتماعي است كه» جوانمردي«آيين فتوت يا 
 اصول از ايمجموعه شود گاهي به عنوانايران نشاني از جايگاه و كاركرد آن يافت مي

 به موارد از ايپاره در و جوانمردان و عياران مشرب و مسلك عنوان به يزمان اخالقي،
 تاريخ پژوهشگران تأكيد وجود با. است بوده توجه مورد تصوف از ايشاخه عنوان

آنچه در  آن، به شهري هايگروه از بسياري گرايش و موضوع اين اهميت بر ايران اجتماعي
 خود توجه كانون را اين گروه جنگي و نظامي هايفعاليت يا شده، منتشر و اين زمينه، چاپ

 اما. است پرداخته جوانمردان و عياران حلقة به نوآموزان ورود آييني مراسم به يا و داده قرار
 در آن گوناگون كاركردهاي و شهري مختلف هايگروه با فتوت آيين پيوستگي به توجه با

 نظر به معاصر، ضروري دورة تا اسالم از پيش روزگاران از ايران تاريخ اجتماعي عرصة
 آن ايدئولوژيك و اجتماعي وجوه به خصوص موضوع اين ناشناختة هايجنبه تا رسدمي
  .گيرد مورد تحقيق قرار نيز

اشاره به سنتي ديـر بـاز در تـاريخ ايـران از روزگـار      » فتوت«و » جوانمردي«و » عياري«آيين 
باستان تا دوره معاصر مي نمايد . استمرار تاريخي اين پديده و پذيرش آن از سوي گـروه هـا و   
طبقات گوناگون جامعه ايران ، باعث توجه محققان و پژوهش گران  بـه ايـن كـنش ديـر پـاي      
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و پژوهش هايي در اين زمينـه بـه خامـه در آورده انـد. رويكـرد هـاي پژوهشـي         اجتماعي شده

محققان در اين زمينه طيف وسيعي از ديـدگاه هـاي اخـالق ، صـوفيانه ، نظـامي گـري و وطـن        
پرستي را پوشش مي دهد . در همه اين بررسي ها كاركرد نظامي جايگاه اصلي و اساسي را بـه  

سته اصلي  اين آيين با زور ورزي عجين بوده است ، در اين خود اختصاص داده ، گو اين كه ه
آثار خصلت ها و رويه ها ي اين آيين ثابت فرض شده و ويژگي هاي هر دوره و هر منطقـه در  

 تبيين اين موضوع مورد توجه واقع نشده اند.

سـاني در  سـپاهيان سا «پژوهشي درباره جوانمردان تاريخ ايران پيش از اسـالم تحـت عنـوان    
رسـي  انجام گرفته كه در چـارچوب زمـاني مـورد بر    zakeri.1995:9)ايل عصر اسالم)) (او

جـزو    شنر  نيـز خود ، به خوبي ويژگي هاي اين آيين را مورد بررسي قرار داده است . فرانتس تي
 ان مختلـف نخستين محققاني است كه درباره آيين فتوت به تحقيق پرداخته است ، اما وي جريـ 

فتـــه و  بيشـــتر ويژگـــي هـــاي مشـــترك آنهـــا را مـــورد توجـــه قـــرار داده آن را ناديـــده گر
  )taeshner.1991:960است.(

ورت صـ از سـوي كلـود كـاهن    » جـوانمردي «و » عياري«اما عميق ترين تحليل درباره آيين 
يخ ا در تارمگرفته است ، كه با بينش عميق خود به اين نكته واقف گشت كه كاركرد اين گروه 

سفانه كاهن متا(cahen.1991:964) .آنان بوده است» عصبيت « و » منافع «  ايران انعكاسي از
ده هـاي  فت او ايفرصت نيافته اشاره هاي كلي و مجمل خود را گسترده تر تبيين نمايد ، اما رهيا

رك و تاثير د بسيار مهمي به محققان اين بحث ارائه مي دهد . اين تحقيق نيز از اين جهت تحت
ز رويكرد از تاريخ عياري در سرزمين هاي اسالمي  مي باشد.پژوهش حاضر  استنباط كلي وي ا

بودن  د فراگيرشو نگاه اين محقق برجسته پيرامون اين موضوع تاثير پذيرفته است. چنانكه گفته 
ن را بـه آ  پديده ((عياري)) و ((جوانمردي)) در تاريخ ايران توجه محققان رشـته هـاي مختلـف   

كـه حتـي    ين رو آثار فراواني در اين زمينه به نگـارش درآمـده اسـت   معطوف ساخته است، از ا
يخي هاي تار اشاره به آنها مجال موسعي مي طلبد. وجه مشترك بيشتر اين آثار جمع آوري داده

ظ م از لحـا و ارائه روايت توصيفي از آنهاست. اما پژوهش هايي كه مورد اشاره قرار گرفـت هـ  
   د.موثق پيرامون اين موضوع حائز اهميت مي باشنفضل تقدم و هم استفاده از منابع 

 هاي تحول آيين پهلواني و عياري در قرون هفت و هشت هجريزمينه.2

ق) و  617ها به ايران (هاي هولناكي از حملة مغولمنابع تاريخي سدة هفتم هجري، گزارش
اند. در ها و هرج و مرج حاكم بر مناطق مختلف اين سرزمين ارائه دادهازآن آشفتگيپس
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خود  رويدادها، نهادهاي مذهبي و اجتماعي براي مدتي كاركرد و اهميت پيشين نتيجة اين
هاي ديگر همچون پهلوانان و در عوض بر نقش و اثرگذاري برخي گروهرا از دست دادند 

و عياران و نيز صوفيان افزوده گشت. پهلوانان در مقايسه با روحانيان و درباريان، وابستگي 
رو، پس از فروپاشي اين سلسله، به كمتري به دربار سالطين خوارزمشاهي داشتند، ازاين

اسي و اجتماعي جديد نه تنها به حيات آنها خاتمه نداد حيات خود ادامه دادند و شرايط سي
  بلكه اسباب افزايش حضور آنها در عرصة اجتماع را فراهم ساخت.

هاي فراواني از نقش آفريني و يكي از منابع مهم اين دوره، يعني طبقات ناصري گزارش
به ايستادگي پهلوانان دربار سلطان محمد خوارزمشاه و همچنين سرزمين خراسان، 

دهد هاي ديگر ارائه ميخصوص مناطق هرات، طالقان، بلخ، قالع غرجستان و سرزمين
). مطابق گزارش جوزجاني يكي از اين افراد پهلواني به نام 11- 13 /1: 1362(منهاج سراج، 

اي در برابر مهاجمان مغول از خود نشان داد و گسترده حسام الدين محمد بود كه مقاومت
  و عياران بنام را اطراف خود جمع كرد (همان). گروهي از پهلوانان

از » رئيس«و » شيخ«پهلوانان اين دوره به منظور رويارويي با مغوالن افرادي را به عنوان 
ها را در شرايط سخت عهده دار شوند، نكتة جالب ميان خود برمي گزيدند، تا رهبري آن

ودند؛ مثالً شرف بخوردار ميبايست از دانش مذهبي هم براين است كه چنين اشخاصي مي
الدين خطيب، بزرگ عياران خراسان، از جمله اين افراد است كه نه تنها در ميان عياران و 
پهلوانان، بلكه براي ساير اقشار مردم هم، مورد احترام بود و بر جماعت بسياري از مناطق 

  ).159: 1383هرات، ابيورد و غرجستان نفوذ زيادي داشت (سيفي هروي، 
نين جايگاه و كاركردي براي پهلوانان تا پيش از اين عصر از سوي منابع تاريخي مورد چ

اشاره قرار نگرفته است، اما با هجوم مغول و خالء سياسي كه پس از آن در جامعة ايران 
هاي مختلف آماده گشت. از اين رو شكل گرفت، زمينه براي نقش آفريني اين گروه در جنبه

هايي برخوردارگشتند كه مورد نياز يد، پهلوانان و عياران از ويژگيبه اقتضاي شرايط جد
هاي مقاومت در جامعة جامعه بود و پس از آن جايگاه ايشان به عنوان يكي از پايگاه

پرآشوب قرن هفتم تثبيت گرديد. استمرار نقش اجتماعي و سياسي عياران و پهلوانان، 
  شكال ديگر ادامه يافت.ها بعد يعني در دورة ايلخاني نيز به امدت

سپاهيان مغول پس از تسخير شرق و غرب ايران، بغداد، مقر خالفت اسالمي را نيز 
ها، براي ادارة ). آن736-663گشودند و به اين ترتيب سلسلة ايلخاني را تأسيس نمودند (

هاي فتح شده در كنار سنت قومي و ايلي خود از مواريث فرهنگي آسان و مؤثرتر سرزمين
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ها گرفتند، البته شيوة تسامح و مدارا كه هميشه در ميان آنسياسي قوم مغلوب نيز ياري ميو 

  ها هموار ساخت.اي را براي آنساري و جاري بود، چنين استفاده

 ها و آيين پهلوانيمغول.3

ز هاي جسمي و اخالقي بود كه برخي ااي از تواناييآيين پهلواني در تاريخ ايران، مجموعه
ز ميان هاي جسمي، فن يا ورزش كشتي و ا، از آن برخوردار بودند. از ميان قابليتافراد

تشكيل  هاي اخالقي، علقه و پايبندي به آيين فتوت، دو ويژگي اصلي آيين فوق راويژگي
هاي هفت و هشت هجري، آيين پهلواني در سرزمين خراسان، در نتيجة دادند. در سدهمي

لف اين اي يافت و پهلوانان در تحوالت مناطق مختاعي گستردهعلل گوناگون، كاركرد اجتم
  هاي گوناگوني به عهده گرفتند.سرزمين نقش

اني كه گير كشتي گيران در اين دوره به عنوان پهلوان، نزد مردم معروف بودند و كشتي
تري تبار واالدادند، از اعدر تعامل با مردم، خود را طرفدار مردم فقير و خصم ظالم نشان مي

نيز از  هاي ديگرِ مشرق زمينكشتي گيران البته در ميان جوامع و فرهنگ برخوردار بودند.
ن خان، اينگيزجايگاه وااليي برخوردار بودند؛ مثالً در ميان مغوالن و مخصوصاً در عصر چ

 و» ريكشتي گي«دسته از اهميت وااليي برخوردار بودند و خان مغول خود بر آموزش 
بان ز). در 585 /1 : ج1373كرد (رشيدالدين فضل اهللا، پاهيانش نظارت ميس» تيراندازي«

 گفتند) ميBOKE /BOKA /BOKO» (بوكو«و » بوكا«، »بوكه«مغولي به كشتي گيران 
)Atwood, 2009:588(ها در ميان همة پادشاهان مغول، مورد احترام بودند. در . آن

ي گيران نامدار و معروف ايران، به هجري قمري) كشت 639- 626روزگار اوگتاي قاآن (
باشند.  شدند تا در ركاب و معيت او حضور داشتهدستور اين خان به مغولستان فرستاده مي

 آن بودهتاي قابه اين سرزمين به دستور اوگ» فيله«به گزارش جويني فرستادن پهلوان معروف 
شتي كپهلوانان و ). در دربار اوگتاي هميشه جمعي از 183 /1 : ج1385است (جويني، 

م مفهو و» بهادري«گيران مسلمان وجود داشتند (همان). در اين روزگار مفهوم مغوليِ 
  ).78- 72: 1385يك معنا براي مردم داشت (افشاري، » پهلواني«

 پهلوانان، مالزمان سالطين مغول.4

ها به خصوص در چند دهة نخستين حكمروايي ماهيت نظامي تشكيالت سياسي مغول
ها، به كار گيري كشتي گيران، نيزه گذاران و پهلواناني از اين قبيل را ضروري ساخته بود. آن

همان طور كه در بخش قبل هم اشاره شد از ديرباز و پيش از حمله به ايران نيز پهلوانان نزد 
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كه برگزاري مراسم كشتي گيري و پرتاب نيزه و اي اي داشتند. به گونهويژهاين قوم جايگاه 
ها رايج بود (رشيدالدين فضل اهللا/ همان). به همين خاطر پس از هاي رزمي ميان آنورزش

ها پس از تصرف ترين ِ ايشان را به خدمت گرفتند. آنتصرف قلمرو خوارزمشاهي قوي
كردند و براي معروف و نامدار هر منطقه را انتخاب مي بسياري از مناطق ايران، پهلوانان

گرفتند. يكي از وظايف نخستين اين گروه مالزمت و انجام كارهاي مختلف به خدمت مي
هاي مهم را به ها و سفارشبود تا پيام» پيك«محافظت از سلطان و نيز انجام وظيفه به عنوان 

  ال نمايند.هاي دور و نزديك ارسحاكمان و سرداران سرزمين
 از حفاظت مهم وظيفة هم هاآن داشت، قرار پهلوان چند يا يك امراء و ايلخانان كنار در
 آنكه از پس. بودند هاآن مختلف فرامين هم آمادة اجراي و داشتند برعهده را ايلخانان جان
 خود، آوردن اسالم خبر رساندن منظور به ،)هـ. 680( نشست ايلخاني به تگودار احمد
 اعزام مصر مملوكان دربار به مكتوبي با را پهلوان اتابك و شيرازي الدينقطب القضاتقاضي
 انجام براي ديني بزرگ مقام يك كنار در پهلوان يك گرفتن قرار). 78: 1269 وصاف،( نمود
 همراهان از يكي. است زمان اين در گروه اين باالي موقعيت دهندة نشان مهم مأموريت يك

 داشت نقش.) هـ 697( جهان صدر قتل در كه بود» ملك پهلوان«خان،  غازان هميشگي
 ايلخانان به وابسته هايايالت دربار در حتي رسدمي نظر به). 12 ؛1384 كاشاني، ابوالقاسم(

 يزد، اتابكان از يوسف الدينركن اتابك كنار در اند؛داشته قرار امراء كنار در پهلوانان نيز
پهلوان مظفر يزدي  نمايد، اجرا را وي اوامر تا داشت حضور »يزدي مظفر پهلوان« هميشه

 به ملقب »خوافي سرخعلي«). 213: 1363 اي،شبانكاره( بود نيز اتابك اسفهساالر همچنين
 وي بود، رقيب بي گيريكشتي و تيراندازي در كه بود، ابوسعيد محبوب پهلوان ،»ابومسلم«

 اخي نام به خود وابستگان از يكي كه ي تا آن حد بودنفوذ و و بود ايلخان اسفهساالر
 ، خواندمير،344: 1363 شبانكارهاي،( كرد منصوب بم قلعه كوتوالي به را الدينشجاع
 براي ابوسعيد، ايلخان مرگ از پس كه نام صاحب امراء از چوپاني اشرف). 356: 1380
 اخي« چون اليقي فرماندهان خود كنار در نيز برافراشت، استقالل علم آذربايجان در مدتي
 و مظفرآل هايسلسله دستگاه در ).37: 1373مستوفي، ( داشت »جوق اخي« و »ملك شاه
كه در ادامه چگونگي آن  داشتند حضور كنار امراء در عياران، و پهلوانان سربداران نيز، نيز

 توضيح داده خواهد شد.
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 پهلوانان و امارت.5

سدة  هاي مهمو عياران در مناطق مختلف خراسان يكي از پديدهبه امارت رسيدن پهلوانان 
باشد. اين دوره مي تاريخ ي مهم دردهندة يك تحول اجتماعهشت هجري است كه نشان

گيري اين رويداد مهم نتيجة حضور تدريجي و نقش آفريني اين گروه در عرصة شكل
 ستان كه دريان عياران سيم كه ايعمده سياسي در يك سده پيش از آن بوده است. تفاوت

 اني كه درپهلوان و با عياران سده سوم هجري موفق به تصاحب امارات اين منطقه گرديدند
د و داشتن به اين توفيق دست يافتند آ ن بود كه عياران سيستان خاستگاهي پست هشت سدة

عياران و اي از آمدند. اما بخش عمدههاي فرودست جامعه به حساب مياز طبقات و گروه
 و متمول هاياز گروه گرديدند، شاهي تخت به يافتن دست به موفق پهلوانان سدة هشت كه

 نگاهي نپيشي ادوار برعكس تاريخي منابع به همين جهت آمدندمي حساب به سرشناس
 مظفرآل لسلةس امير اولين مظفر، محمد الدينشمس امير مثال براي دارند؛ آنها به آميزتحسين

 از بسياري در ، اومنابع گزارش به بود. خود روزگار پهلوانان از يكي كه كرد ذكر انتومي را
 بود »دوران وحيد« گيري،كشتي و گذاري نيزه تيراندازي، شمشيربازي، چون رزمي فنون

 ايلخانان تيبانيپش به و داشته پهلواني سابقة نيز وي اجداد). 103: 1336 يزدي، الدين معين(
 محتشمان و رگانبز جمله از هاآن داشتند، عهده به را يزد منطقة بازرگاني مسيرهاي حفاظت

 از بايد همچنين زمينه، اين در). 279- 3/278: 1380 خواندمير،( آمدندمي شمار به منطقه اين
 عبدالرزاق امير. ندداشت عياري و پهلواني سنت با تريعميق پيوند كه برد نام سربداريه ملوك
 از اهللاضلف خواجه پسر هجري، هشت سدة نامدار پهلوانان از يكي و سربداران امير اولين

 نظير بي »بيهق ناحية در وي اسباب و امالك« كه بود جوين شاه خدام از و بزرگ محتشمان
 پهلوان گيريكشتي و تيراندازي مسابقة يك در وي). 208: 1380 سمرقندي، دولتشاه( بود
 ايلخان سعيدابو هميشگي ملتزم و پايتخت پهلوان جهان ابومسلم به ملقب خوافي سرخعلي
 كاميابي ناي از پس. گرفت قرار مغول خان توجه مورد وسيله اين به و داد شكست را مغول
 سربداران گيريقدرت زمينة وپس از آن شد واگذار وي به كرمان جهات و مال آوريجمع
امراء  ميان از). 356: 1380 خواندمير،( گرديد فراهم هـ.) 736( ابوسعيد مرگ از پس

قصاب و  رحيد پهلوان علي، الدينمحمد آتيمور، كلواسفنديار، خواجه شمس سربدار،
  ).376 - 356: همان( اندپهلوان حسن دامغاني، مورد اشاره منابع اين دوره قرار گرفته

در منابع  تاريخ پهلونان و عياران در سدة هشت هجري با پيوند در كه مسائلي از يكي
كرده، شورش و طغيان آنان در مقابل امراء و ملوك  پيدا انعكاس تاب و آب اين دوره با
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 خاندان طرف از حاكمان با رويارويي و هانافرماني بيشتر باشد. اگر تا پيش از اين،مي
 برده نام بيشتر زمينه اين در پهلوانان از هشت سدة در گرفت،مي صورت سپاهيان و سلطنتي

 در گروه اين هاي جديد و ممتازموقعيت در بايد را حادثه اين علل عمدة بخش. شودمي
 خراساني اسد پهلوان طغيان. نمود جستجو محلي هايسلسله ديواني حتي و نظامي نهادهاي

 مظفرآل فرماندهان از وي است؛ موارد اين از يكي) هـ. 775( مظفري شجاع شاه برابر در
 گرديد، زمان اين در كرمان استقالل به موفق شد، خواهد داده توضيح كه عللي به كه بنا بود

اي ). اما طغيان وي نمونه91- 86: 1335 كتبي،( گرديد مظفري شاه مغلوب درنهايت اگرچه
هاي مختلف از قبيل باشد كه به بهانهروشن از روحية مركزگريزي پهلوانان اين عصر مي

لي و از اين قبيل، از اطاعت امير سلسله روي برمي پشتيباني از منافع محلي، مشكالت ما
  گرداندند.
 مالي مسائل پيشين، ادوار همانند دوره، اين در پهلوانان و امراء اختالفات علل از يكي

 دست به) هـ. 753( سربدار علي الدينشمس خواجه قتل به توانمي زمينه اين در بود.
 قدرت و نفوذ بر قتل خواجه علي از پس اينكه به توجه با. كرد اشاره قصاب حيدر پهلوان

 حيدر پهلوان حمايت مورد كه كراوي يحيي دربار در عياران همان فرماندهان يا »سرهنگان«
: همان خواندمير،( برد پي اقدام اين در آنها مالي هايطلبيجاه به توانمي گشت افزوده بود،
 دامغاني حسن پهلوان دسيسه با كه سربداري امير اهللا لطف امير خلع همچنين). 363

  ).214: همان سمرقندي،( است بوده انگيزه همين با گرفت صورت

 هاي محليپهلوانان و عصبيت.6

اي شايع عاليق و دلبستگي هاي محلي، گروهي و شهري كه در دورة ميانة اسالمي به پديده
و عياران اين  هاي سياسي گرديد، در ميان پهلوانانتبديل گشت و محرك بسياري از كنش

زمان نيز، عامل بسياري از اعمال و رفتار آنان شد. مجموعة اين دلبستگي ها يا همان 
آيد، يكي از هاي كنش اين گروه به حساب ميترين انگيزهشهري يكي از مهم» عصبيت«

هاي اين روند، افزودن نام شهر و محل به نام پهلوان است زيرا بسياري از عياران و نشانه
نان با نام محل زندگي خود نزد مردم معروف بودند و حتّي به اين وسيله در منطقة پهلوا

 پهلوان :كرد اشاره هانام اين به توانمي مثال كردند. برايخود افراد بسياري را جذب مي
 پهلوان كاليواني، مجد پهلوان خراساني، اسد پهلوان زاوه اي،حاجي پهلوان حسن دامغاني،

 باشتيني، نصراهللا پهلوان توني، غياث پهلوان مزيناني، شاهعلي پهلوان بمي، الدينشجاع
  .قبيل اين از و) ولي پورياي( خوارزمي محمود پهلوان خراساني، خرم پهلوان
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ه، نقش گردد عصبيت گروهي در اين دورچنانكه از نام خاستگاه اين پهلوانان معلوم مي

ي مثل از اين رو در كنار عوامل مهم ديگرها ايفا نموده است. ها و جنگمهمي در رقابت
كي از يرد. عوامل اقتصادي و سياسي در تحليل وقايع اين دوره بايد مورد بررسي قرار گي

در  ذكوراين موارد عاليق محلي پهلوانان هرات است كه در تحليل وقايع تاريخي شهر م
ر دطور عمده آغاز سدة هشت هجري گزارش شده است. اين پهلوانان در اين زمان به 

رت تيراندازي و كشتي گيري مهارت داشتند و نيروي نظامي محمد سام حكمران آل ك
ها به دو دسته پهلوانان هراتي به رهبري ياراحمد دادند. آنتشكيل مي هجري) را 771- 643(

ه بهانة بشدند. پهلوانان غوري، كشتي گير و پهلوانان غوري به رهبري حاكم شهر تقسيم مي
تل قها را به پهلوانان هراتي با دشمنان حاكم شهر در پي يك توطئه، همة آن همدستيِ

دادند  شكيلترسانده و به تنهايي نيروي نظامي محمدسام كه خود نيز از پهلوانان بود را 
راتي هوره تفوق غوريان چندان نپاييد، زيرا پهلوانان د). البته 541- 546(سيفي هروي، همان: 
ه هرات ر اداربار ديگ» محمدسام« غوري را به قتل آورده و با تبعيد با كمك مغوالن، دسته

  ).553رادر اختيار گرفتند (همان: 
گفته شد نمونه ديگري  كهچنان شاه شجاع مظفري، برابر در خراساني اسد طغيان پهلوان

از نقش عاليق محلي در برافراشتن پرچم استقالل از سوي پهلوانان اين دوره به حساب 
 داشت گروهي از پهلوانان خراساني را هميشه در اطراف خود كه اسد . پهلوانآيدمي

 ديگري و خراساني يكي گير،كشتي دو مسابقة برآمد. كرمان ادارة گرفتن اختيار در درصدد
 يك جريان اش فراهم ساخت. درو فرصت الزم را براي عملي ساختن نقشه بهانه كرماني
 جانب پهلوان شجاع شاه مادر مخدومشاه كرماني، و سانيخرا پهلوان دو ميان كشتي مسابقة
 شكست پي در. كرد طرفداري خود واليتي هم از هم اسد پهلوان و گرفت را كرماني
 كرمان مختلف نقاط در را خراساني گيركشتي طرفدارانش و اسد پهلوان كرماني، گيركشتي

 مادر توسط شهر ترك مسابقه اين نتيجة. دهند نشان مظفرآل به را خود قدرت تا چرخاندند،
خراساني تلقي  اسد پهلوان استقالل مسابقه و نمايش پس از آن را نماد زيرا بود، شجاع شاه

پس از ترك شهر توسط مخدومشاه، پهلوان اسد حاكم و امير ). 861- 91: 1335 كتبي،(كرد 
سوي كرمان شتافت و آن را  شهر شد، اما شاه شجاع به سرعت با تهية لشكري انبوه به

سخت در حصار گرفت در اين هنگام، خواجه علي مؤيد، امير سربداري براي نجات هم 
اش صد پهلوان سواركار به فرماندهي پهلوان غياث توني به كرمان فرستاد (همان: واليتي
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سلط ). اما اين پشتيباني در نهايت راه به جايي نبرد و شاه شجاع بار ديگر بر كرمان م189
  دهد.شد. اين رويداد نقش منافع و تمايالت محلي در كنش پهلوانان اين دوره را نشان مي

هاي كشتي گير و واليتي هم از دفاع و پهلوانان زورآزمايي و كشتي مسابقة به بستن دل
 بهاي به گاه هاي گوناگون در شهرها از سوي سالطين و حكام،نيزه گذار در جريان مسابقه

 مسعود الدينوجيه امير پسر اهللالطف امير. شدمي تمام سلطنت تخت رفتن دست از
 پهلوانان غضب مورد مسابقه، يك جريان در سبزوار گيرانكشتي از دفاع سر بر سربداري،

 سمرقندي، دولتشاه( گرديد خلع امارت از دامغاني حسن پهلوان توسط و گرفت قرار
بزرگان و رهبران پهلوانان در ساية شعار حمايت دهد ). اين رويدادها نشان مي214: 1338

از پهلوانان و نيزه گذاران منطقه و شهر خود، در انديشة گسترانيدن بساط استقالل و حتّي 
هاي محلي كه بنيانگذارانشان از اند. چنانكه شكل گيري برخي حكومتايجاد حكومت بوده

  كند.جرا را ثابت مياند به وضوح صحت اين ماپهلوانان نامي اين دوره بوده

 هاپهلوانان و امنيت راه.7

هاي پهلوانان در اين زمان مسئوليت و وظايف دهد،مي هاي منابع تاريخي نشانگزارش
هاي زيارتي بسيار گسترده و متنوع بوده است؛ گذشته از آنچه گفته شد، تأمين امنيت كاروان

الدين امير مظفر پدر واگذار گرديد. شرفو تجارتي در اين دوره دربسياري از مناطق به آنها 
هاي خراسان و امير مبارزالدين به حكم يرليغ اولجايتو محمد، مأمور تأمين امنيت راه

همچنين دفع خرابي مغوالن نكودري بود و چون وظايف محوله را به خوبي انجام داد، 
خاطر موفقيت در  پسرش امير مبارزالدين در عهد ابوسعيد به همان كار منصوب گرديد و به

بود و واليت يزد و » اش روز به روز در تزايد و تضاعفالطريق مرتبهقلع و قمع قطاع«
  ).318اي، همان: كرمان را به همين خاطر به چنگ آورد (شبانكاره

)، نقش 736در فضاي آشفتة دوران موسوم به فترت، يعني دورة پس از مرگ ابوسعيد (
هاي تجاري از سوي حاكمان محلي تثبيت شد، گاه ديوان يت راهنظامي پهلوانان در تأمين امن

خواست با كمك نيروهاي اي به يكي از پهلوانان مشهور از وي ميمركزي با ارسال نامه
). پهلوانان 1/386: 1971هاي آنها حمايت كند (هندوشاه نخجواني، خود از تجار و كاروان

داشتند، موأخذه و بازخواست همال روا مياگر در دفع راهزنان و حمايت از بازرگانان ا
) و حتّي آنان را ملزم به بازپس گيري اموال مسروقه و دستگيري 388شدند (همان: مي

ها مستلزم برخورداري از ). انجام شايستة اين مأموريت387كردند (همان: راهزنان مي
ا را به عهده هگروهي مجهز به سالح رزم بود. پهلوانان و عياراني كه اين مأموريت
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افزودند و رفته رفته به يكي از اركان مهم گرفتند، به تدريج بر نيرو و امكانات خود ميمي

  شدند.سياسي و نظامي در منطقة خود تبديل مي

 آيين پهلواني و تصوف.8

و  ين امنيتهاي گوناگون و تأمپهلوانان و عياران به دليل بر عهده داشتن وظايف و مسئوليت
ن به همي اند و گاهدوره از سوي منابع تاريخي و مردم مورد تمجيد قرار گرفته نظم در اين

 اي از اسطوره و حماسه قرار گرفته است. زندگيها در هالهجهت شخصيت برخي از آن
 كه) ق 722 درگذشت( قتالي به متخلص و ولي پورياي به مشهور خوارزمي، محمود پهلوان

. ستا ذكر قابل زمينه اين در است شده برده نام وي از نيز شاعر و عارف عنوان به
 بودهن تأثير بي عرفان به او گرايش در) 502 جامي:( خلوش محمد شيخ با او مصاحبت

 هايگرايش و جوانمردي خاطر به و بود خوارزم شهر بزرگ پهلوان ولي پورياي. است
به  ).743: 1383 ء، الشي حسين( است شده تبديل ايران جوانمردي سمبل به عرفاني

 شده اخذ يو از بوسيدن، ادب زمين چون هازورخانه رسوم گزارش پاره اي از منابع برخي
ني ة آيين پهلوامعموالً از پورياي ولي به عنوان الفت دهند ).31: 1347 بيضايي، پرتو( است

  شود.و سنت عرفان و تصوف نام برده مي
 نزديك بسيار بحث مورد هايسده در صوفيان رابطة بين عياران و پهلوانان با متشرعان و

 اند،بوده مذهبي واالي موقعيت و ديني دانش صاحب كه افرادي موارد، ايپاره در و بوده
مثالً در اواسط سدة هفت هجري مغوالن با ديدن وابستگي  .اندداشته عهده به را آنها رهبري

ها را به عياران و پهلوانان هرات به شرف الدين خطيب كه دانشمندي ديني بود و رهبري آن
 زندگي داستان ديگر نمونة). 153- 146: همان هروي،(عهده گرفته بود، در شگفت شدند 

 نخست سالهاي در »غلوه اجهخو«. است غلوه خواجه به معروف قواس محمد بن احمد
 راهزني به را مدتي و پيش از آن بود خراسان پهلوانان و عياران سلك در مغول حملة

 گرديد، فكري و روحي دگرگوني دچار رويداد، يك نتيجة در آنكه از پس گذرانيده بود؛ اما
 او با هميشه پهلوانان رابطة خود را با او حفظ كردند و و عياران اما كشيد، دست راهزني از
همچنين علت التفات شاه شجاع مظفري به پهلوان اسد  ).126: همان( بودند ارتباط در

اند كه عالقة امير مظفري به او را در پي خراساني را مربوط به دين داري اين پهلوان دانسته
 غايت در هوا كه حالي در را وي شجاع شاه سرد، روز يك صبح كه شده داشت. مثالً گفته

 در). 306: همان خواندمير،(براي وضو گرفتن ديده است  يخ شكستن حال در بوده، تبرود
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 يا هميشگي مالزم عنوان به يا بزرگ صوفيان كنار در عياران و پهلوانان از بسياري زمان اين
 گير، كشتي احمد پهلوان، ابوبكر حاجي قبيل از پهلواناني مثالً اند؛داشته مريد قرار و طرفدار
 از و اندبوده اردبيلي الدينصفي شيخ مريدان از صفي پهلوان حاجي اردبيلي، حداد پهلوان
 ابن(اند كردهمي اجرا را او فرامين موارد از بسياري در و شده مندبهره او مواعظ و نصايح
  ).146 ،215: 1376 بزاز،

 به هجري هشت و هفت هايسده در مردم عاليق مهم از يكي پهلوانان كشتي تماشاي
 يك عنوان به جامعه هايگروه و اقشار از بسياري سوي از گيريكشتي فن و آمدمي حساب
 فتوت مردم نزد آن مهم جايگاه خاطر به. گرفتمي قرار ستايش مورد مهم توانايي و قابليت
 ترسيم آن از مذهبي و عرفاني سيمايي هم شدندها كه از سوي صوفيان نوشته مينامه

 و ملوك پسنديده و هنري مقبول گرفتن كشتي سلطاني، نامهفتوت برمبناي اند.نموده
. گذرانيدمي »راستي« و »پاكي« به هميشه روزگار گيركشتي فرد آمد ومي حساب به سالطين

از اولياء اين امت سالك مجرد، عارف موحد، پهلوان محمود پوكيار ... « :نامه فتوت اين طبق
اند ... اين صدرالدين ابراهيم حموي قدس سرّه كشتي گرفته(پورياي ولي) با حضرت شيخ 

هايي ). چنين گزارش307: 1350(كاشي سبزواري، » دهندعلم را به انبياء و اولياء نسبت مي
شود؛ كه انعكاس از كاركرد پورياي ولي و ديگر پهلوانان در منابع ديگر نيز مشاهده مي

  باشد.محبوبيت پهلوانان نزد مردم مي
دهد، آيين پهلواني منحصر و محدود ها و ديگر منابع تاريخي نشان مينامهي فتوتبررس

وران، شاهزادگان و نظاميان نيز از به گروه مشخص و معيني نبوده است، بلكه برخي پيشه
اند. اما چنانكه گفته شد، شكل گرفتن زورخانه در دوره مورد بحث، همه اين هنر بهره داشته

تر ساخت. واحدي جمع كرد و صبغه ديني و صوفيانه آن را پررنگ ها را حول مكانآن
توان نتيجه گرفت ها در اين زمان به نگارش درآمده است، مينامهترين فتوتازآنجاكه مهم

  كه تأثيرگذاري تصوف بر سنت فوق، بيشتر از دوران پيشين بوده است.
 صورت مستقلي شيپژوه هجري نخستين هايسده در تصوف و فتوت در مورد پيوند

 در بغداد تصوف و فتوت مورد در هاييپژوهش )؛ همچنين1376 عفيفي،( است؛ گرفته
 و عباسي خليفه) هـ. 622 فوت( اهللا الناصرالدين فتوت به محدود كه يافته انجام فوق دوره

 تصوف، با رويكرد با آن پيوند و خراسان فتوت پيرامون اما است، آيين اين در او اصالحات
  .نيافته است انجام مفصلي و مستقل پژوهش تاريخي
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 نابعم بر صرف تكيه با تصوف با آن پيوند و فتوت آيين تحول از دقيق و عميق درك
 تصويري نامد،مي) 1363: 6 كربن، هانري( »وجداني شهود« محقق يك آنچه نيز و صوفيانه
 هشت سده هاينامهوتفت به نگاهي. دهدمي ارائه آن تحوالت از تاريخي غير و انگيزخيال

 ساليق و عاليق چارچوب در را فتوت آثار اين نويسندگان دهد،مي نشان آن از پس و
 به و داشته رزوآ كه گونه آن را آيين اين چارچوب ديگر، عبارت به اند،نگريسته صوفيانه
 فوت( سلمي عبدالرحمن آثار در حتي. اندكرده تصوير اند،كردهمي مجسم آلايده يك عنوان
 مطلبي ارانعي فعاليت مورد در تصوف و فتوت تاريخ نويسنده پركارترين و اولين.) هـ 412
 اين. است ادقص سخن اين نيز، معمارابن نامهفتوت مورد در همچنين است نشده ذكر

 آيين اين شدن بهتر براي هاييتوصيه حداكثر و انساني و آرماني كامالً تصويري ها،نوشته
 در الناصر هايسياست هب را خود سخت نويسنده، كه معمارابن فتوت نامه در. دهندمي ارائه
 اثر اين در. است شده تصوير آيين اين از گزينشي سيمايي دهد،مي نشان عالقمند زمينه اين
 از عبارت كه فوق يينآ در خليفه اين اصالحات ترينمهم و تريناصلي به اياشاره حتّي

 تنگاتنگ پيوند و بر،نامه كبوتران از استفاده ساختن محدود و عياري آيين ساختار در اصالح
 به را قداماتيا چنين به اشاره اثر، اين متشرع نويسنده اينكه گو است؛ نشده عياران با وي

 و،ر اين از است، صادق ها نيزنامهفتوت بيشتر مورد در سخن اين. است دانستهنمي صالح
ه اين مربوط ب منابع همه است ضروري خراسان، خصوص در به آيين اين بررسي هنگام به

ده شبع ياد آنچه گفته شد به معناي ناچيز انگاشتن منا .گيرد قرار استفاده موضوع مورد
رار قهاي تاريخي نيست، بلكه منظور آن است كه پژوهشگر، منابع فوق را در كنار گزارش

  مايد.تري از اين پديده عرضه ندهد تا سيماي دقيق
 هايوصيهها به هنگام ارائة تهمچنين بايد به اين نكتة مهم اشاره نمود كه فتوت نامه

 بايدهاينا و اخالقي به پهلوانان و عياران و به طور كلي اهل فتوت و گوشزد نمودن بايده
أكيد كنند. مثالً تهاي آنان، البته به شيوة خود، اشاره ميرفتاري، به مواردي از ناهنجاري

شند ايبند باها به ضرورت نظافت و تميزي به عنوان اصلي كه پهلوانان بايد به آن پمستمر آن
 دهد كه برخيييا تأكيد آنان بر لزوم رعايت اصول و قوانين شرع و از اين قبيل، نشان مو 

  اند.از پهلوانان به اين مسائل پايبند نبوده
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 اخي.9

 نكات توانمي دقيق بررسي با ها بارها به كار رفته ويك مفهوم كليدي كه در فتوت نامه
 و صوفيان از كه ،االخوانتحفة مؤلف. باشدمي »اخي« واژه آورد دست به آن درباره مهمي

 و دين مصالح براي طريق بهترين است، هجري هشت سده ابتداي ديني بزرگ دانشمندان
 ديگر اينامهفتوت در همچنين). 38: 1352 كاشي،( داندمي »اخوانيت« طريق را مردم دنياي

 كه است كسي اخي هاويژگي اين مبناي بر آيد؛مي ميان به سخن واقعي اخي هايويژگي از
 اجتناب ديگر گناهان و زنا چون اخالقي رذائل از و است متعهد مردم منافع حفظ به سخت

 سهروردي،( است پايبند محرومان از دفاع و سخاوت، تواضع چون اخالقي اصول به و
اي از اخيان، از دهد كه بخش عمدههاي اخالقي نشان مياين توصيه). 97- 98: 1352
اند زيرا موظف به حفاظت از منافع مردم و دفاع از نان و زورآوران دوران خود بودهپهلوا

  اند.محرومان بوده
 در را مهمي تحوالت ـ ديني، اجتماعي مفاهيم از بسياري همانند» اخي« واژه
 هجري هشت سده از خصوص به آناتولي در. است گذرانده سر از گوناگون هايسرزمين

: 1375 ديانت،( اندبوده تأثيرگذار بسيار سياسي وقايع و صنفي هايسازمان در هااخي بعد به
  چون اين بحث در چارچوب اين مقاله نيست، به آن پرداخته نخواهد شد. اما). 286- 289

 صوفيان در گرددمي معلوم چهارم، قرن هاينوشته و آثار خصوص به صوفيانه منابع در
 خود اصلي جايگاه از واژه سپس اين اند؛كردهمي استفاده »اخي« واژه از يكديگر به خطاب
 هجري هشست هفت و قرن در جوانمردان و فتيان هايتكيه و لنگرها به هاخانقاه يعني
شده است (شفيعي  تركي زبان و آناتولي فتوت وارد متون طريق آن از و يافت انتقال

 زنجاني فرج اخي چون صوفياني نام صوفيانه نيز و تاريخي منابع ). در368: 1386كدكني، 
 سيفي( است شده ذكر اي ديگرهـ.) و عده 728هـ.) اخي محمود خراط ( 457 فوت(

  ).609/2 هروي،
هاي آيين پهلواني و هاي مورد بحث با بسياري از جنبهسده در تصوف آنكه از پس
عنوان كلي صوفيان بود كه ابتدا » اخي«واژه  كاربرد دامنة ساخت، برقرار عميق پيوند عياري

 اي برخورداراز آوازه شجاعت و سخاوت در كه بنام عباران و جوانمردان از به آن دسته
 در اينكه از هجري هشت سده مشهور صوفيان از همداني علي ميرسيد. شد اطالق نيز بودند

 او باور به است؛ متأسف كرده سقوط خود و حقيقي رفيع معناي از اخي واژه او روزگار
 دور را ايعده دنيوي امور خاطر به اند،مانده محروم ديني اسرار درك از كه افراد برخي
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 همداني،( هستند خود هاي دنيويهوس دنبال به وحشت ايجاد با و كنندمي جمع خود

 تركيبي كه كندترسيم مي ايگونه به را واقعي اخي يك سيماي وي نهايت در). 152: 1382
خصوص  به و خدا مردان صفات نيز و سخاوت شجاعت، چونعياران  هايصفت از

  ).همان( باشدمي الهي تقدير به رضايت و شيطان با دشمني قبيل از صوفيان
 كه صوفيان برخي به هم هجري هشت و هفت هايسده در اخي عنوان رسد،مي نظر به

 كار در كه حتشمانم و بزرگان از برخي به هم و شدهمي اطالق اندبوده شهره جوانمردي به
 موارد برخي رد البته كه نوازيميهمان و سخاوت در و بوده گريسپاهي و فرماندهي
 مالزمان ميان در هك چنان است؛ رفتهمي كار به گرفته،مي خود به هم خودنمايي صورت
 في،مستو( بودند برخوردار ويژگي اين از »جوق اخي« و ملك شاه اخي چوپاني، اشرف
 بود و خود روزگار نپهلوانا از كه بم قلعه كوتوال »بمي الدينشجاع« اخي يا و). 37: 1372

 معين( برافراشت طغيان علم مظفري محمد مبارزالدين امير برابر در سال چهار مدت به
 در كه اخي حسين برادرش و خيا حسن موالنا همچنين). 131- 123: همان يزدي، الدين
  ).341: همان اي،شبانكاره( اندداشته فراوان نفوذ سربداريه ملوك ميان
 اند،نبوده هوابست اجتماعي گروه و طبقه يك به ايران، كلي طور به و خراسان هاي» اخي«
 هشت سده در اردبيلي صفي شيخ در معيت كه هايي» اخي« از خصوص به واقعيت اين
 بزاز ابن(اند اشتههاي اجتماعي مختلف تعلق دزيرا به اصناف و گروه گرددمي معلوم اندبوده

 و آناتولي هاياخي زندگي از بطوطه ابن گزارش). 323 و نيز 215 و 126: 1376 اردبيلي،
) 286- 7/1: 1337 بطوطه، ابن( غريب و بيگانه افراد به نسبت نوازي ميهمان در آنها اهتمام
  .آوردمي ياد به ذهن در در اين زمينه را خراسان هاياخي با مشابهت برخي
 قرار استفاده وردم» اخي« واژه آنها در كه صوفيانه آثار و تاريخي هايگزارش به توجه با
 را خود آنها از ايتهدس هايي بوده است كهتوان گفت اخي صفتي براي گروهاست، مي گرفته
به اين صفت معروف  شجاعت و سخاوت و نوازيميهمان تعدادي با و انددانستهمي عيار
ها و به واسطة خدمت به صوفيان به آن خاطر مجاورت در خانقاه برخي به و شدندمي

 نبود و به جاي آناتولي هاياخي به وسعت خراسان در اخي ها كاركرد اند. اماموصوف شده
 كردند.استفاده مي پهلوانان، و ها از عناوين عيارانآن
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 پهلوانان پيشه ور و آيين فتوت.10

ها و اطالعات منابع تاريخ اجتماعي ايران، گزارش با وجود اهميت نقش پيشه وران در
هاي تاريخي كافي در اين باره ها بسيار كلي و پراكنده است؛ فقدان دادهتاريخي در مورد آن

هاي مهم مربوط به زندگي اقتصادي و اجتماعي اين گروه باعث گرديده تا بسياري از جنبه
در اين زمان و به دنبال هجوم مغول و همچنان در بوتة اجمال و ابهام قرار گيرد. اما 

تحوالت مهم پس از آن، بر اهميت پيشه وران به داليل متعدد كه در پي خواهد آمد، افزوده 
هاي منابع تاريخي اين دوره انعكاس گشت و اين تغيير و دگرگوني تا حدودي در گزارش

 با همزمان اجتماعي، و اقتصادي عرصه در زمان اين يافته است. افزايش نقش پيشه وران در
 طريق از نيز ورانپيشه جهت همين به بود، صوفيان گسترده فعاليت و تصوف بازار رونق

 منابع در پيوستگي و ارتباط اين روند. ساختند برقرار تنگاتنگ ارتباط فتوت، آيين با تصوف
 در ورانپيشه. است يافته تريگسترده انعكاس پيشين ادوار نسبت به نيز دوره اين تاريخي

دست آوردند.  به مهمي جايگاه پيشين ادوار به نسبت هجري هشت و هفت هايسده
اند، مانند پهلوان حيدر قصاب، وران بودهبسياري از پهلوانان دوره مغول، در ميان پيشه

كلواسفنديار و برخي ديگر. پهلوان حيدر قصاب از چنان نفوذي در ميان سربداران 
ق) براي مدتي به قدرت رسيد  753الدين علي (قتل خواجه شمس برخوردار بود كه با
). بخشي از علل افزايش اهميت و نقش پيشه وران در جامعة ايران 214(سمرقندي، همان: 

دورة ايلخانان را بايد در سياست قوم مغول نسبت به اين گروه، بخصوص در دوران 
  ها جستجو كرد.نخستين ايلغار آن

 ميان گرانبها غنيمتي عنوان به را ورانپيشه مغول، دوره اريخ دربه گزارش جامع التو
 مشغول كار به هاييكارگاه در را آنها از برخي و كردندمي تقسيم قوم پسران و خوانين اين

 توليد و كار به ايشان نمودن وادار صدد در آنها، بر رؤسايي و ناظران با انتصاب و داشتندمي
 بار نخستين براي دهد،مي نشان هاگزارش اين). 2/247 اهللا،فضل رشيدالدين( بودند بيشتر
 حكومت زيرنظر و سازماندهي يك در ورانپيشه از ايعمده بخش بحث، مورد دوره در

 در زيرا گشت افزوده ايلخانان دوره در ورانپيشه اهميت. پرداختندمي توليد كار به مركزي
 برجسته مشاور كه ناصري اخالق مؤلف بود؛ مبرم نياز آنها فعاليت به نيز زمان اين

 بافان پارچه آهنگران، خصوص به ورانپيشه براي است، بوده) 654-663( مغول هالكوخان
 قائل فراواني اهميت ديگر با توجه به افزايش شأن ايشان در اين زمان، صنايع صاحبان و

  ).222 :1360 طوسي،( است شده
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وران هاي اجتماعي، از جمله پيشههمه گروه بر متعدد موارد در تصوف نهاد با ارتباط

ها و هقالب واژ در اصناف نشكيالت در صوفيانه تاثيرات عميقي به جا نهاد؛ باورهاي
. رسانيد ه همبمفاهيمي چون شاگرد، تربيه، استاد، اخي، نقيب، خليفه و از اين قبيل نفوذ 

غل و شمربي و لزوم حفظ اسرار وجود نظم و سلسله مراتب و احترام شديد به شيخ يا 
يز در ننها آپيشه، تنها بخشي از ميراثي بود كه از صوفيه به اصناف رسيده بود و البته 

 ان و اهلكردند. البته تمايز ميان صوفيچارچوب شرايط كاري خود آن را تفسير و تعبير مي
 يدبا را يانصوف با يارانع و بازاريان فتوت سوق و بازار از ديدگاه منابع پوشيده نماند. تفاوت

 آيين ارچوبچ در توجه اين البته ديد؛ معاش كسب و دنيا به اخير هايگروه رويكرد در
 و دنيا به را ودخ سالك فتوت« گشته، متذكر درستي به گولپينارلي كه گونههمان. بود تصوف
 لكهب نيست هدف فردي و شخصي نفع سوق اين در اما دهد،مي سوق دنيوي سودهاي
  ).119: 1379 گولپينارلي،( »است اخوان و مردم به ياري غرض

ها در شهرهاي ايران چنانكه گفته شد در سدة هشت هجري، روند تأسيس زورخانه
ها يشهان پگسترش يافت، و به دنبال آن آيين پهلواني بخصوص در ميان شهرنشينان و صاحب

ز طريق ين جهت آيين فتوت اه همها رونق گرفت، بمانند آهنگران، قصابان و صاحبان حرفه
ير تحت تأث ها پيوندي معنوي ميان شهرنشينان به وجود آورد و پهلوانان پيشه ور كهزورخانه

ند آيند. پيشه وران از طريق پيوهاي اين پيوند به شمار ميسنت فتوت بودند، يكي از نمونه
  يفا نمودند.با آيين عياري و پهلواني در تحوالت سياسي اين دوره نقش مهمي ا

 دو مؤلف و بغداد بزرگ صوفي.) هـ 632 فوت( سهروردي الدين شهاب شيخ
 چنين پيشه و فتوت صاحب رابطه درباره تصوف و فتوت نامه و نيز نظريه پرداز پيوندفتوت
 دست به دسترنج از حالل مكتسب از هرچه بود، كارپيشه فتوت، صاحب اگر«: گويدمي
 و... و ترست اولي آدينه روز اما آدينه، غير يا آدينه روز بود، هفته سر چون هفته، يك آرد،
 تصرف و كند، دعوت آن در باشد، آورده دست به هفته در آنچ و سازد، دعوتي روز آن

 بطوطه ابن آنچه با توصيه ). اين127: 1352سهروردي، «(است فتوت طريقت اين و نكند،
 است آورده فقرا و ميهمانان ميان روزانه كار سود تقسيم و اخوان نوازيمهمان مورد در

 دنيوي ركن شش كه است مورد دوازده سهروردي نگاه از فتوت دارد. اركان زيادي شباهت
 اركان وفادار اين به بايد فتوت صاحب ورپيشه بنابراين است، باطني ديگر ركن شش و

حرام، دوري از  لقمه از اجتناب زنا، از اجتناب: از است عبارت گانه دوازده اصول اين باشد؛
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غيبت و بهتان، بستن سمع از آنچه ناشنيدني و بستن بصر از آنچه ناديدني، نرنجانيدن مردم 
  ).95: 1352و دوري از حرص، دقت در امانت (سهروردي، 

 از گشت، تأليف صوفيان سوي از هجري هشت و هفت هايسده در هايي كهنامهفتوت
 روابط تثبيت در آنها اصول زيرا گرفت؛ قرار استقبال مورد هاپيشه ارباب و صاحبان سوي
 در نويسي نامهفتوت بازار رو اين از نمود، ايفا مؤثري نقش شاگرد و استاد ميان كاري
 قرن هاينامهفتوت از يكي در آنچه .گرفت زيادي رواج ورانپيشه سوي از بعد، هايسده
 ثابت را فوق ادعاي صحت وضوح به شود،مي ديده شاگرد شرايط درباره هجري نهم
 ارادت پرسند اگر. ارادت بر بگوي است؟ چيز چه بر شاگردي بناي پرسند اگر«: كندمي

 »برد فرمان تن به و كند قبول دل به و بشنود جان به. طاعت و سمع بگوي چيست؟
 تفصيل به هجري هشت و هفت سده هاينامهفتوت). 100: 1350 سبزواري، كاشفي(

 و اند،داده توضيح تفصيل به را آن به مربوط مراسم و نوآموز سوي از فتوت اخذ كيفيت
. شد نخواهد اشاره آن به اينجا در است، بوده متعدد هايپژوهش موضوع هاآيين اين چون
 و هاپيشه و حرف ساختار تحكيم جهت در رسومي و هاآيين چنين شد، گفته كه چنان اما

  .بود شاگردي و استاد روابط استحكام

 نتيجه گيري.11

هاي هفت و هشت ايران در سدههاي اجتماعي و حتّي اقتصادي جامعة بررسي پديده
هجري در خراسان، بدون شناخت تصوف و فتوت، خالي از نقص و اشكال نخواهد بود. 

عه، از رود كه در دورة مورد مطالهاي فوق به شمار ميآيين پهلواني و عياري، يكي از نمونه
 جريان و پديده يك فتوت اي در جامعه برخوردار بوده است. آيينجايگاه عميق و گسترده

است كه از پيش از اسالم تا روزگار معاصر به اشكال گوناگون در عرصه اجتماعي  اجتماعي
و گاه سياسي ايران حضور داشته است. در اين مدت تغييرات و تحوالت سياسي و 

تاثير قرار داد و فضاي فرهنگي و ديني جامعه، كاركردهاي آن را تحتها و اجتماعي ويژگي
هاي هفت و هشت هجري هاي آن را در مسير خود هدايت نمود. سدهها و ارزشنيز آرمان

اي مهم از تاريخ فعاليت به علل گوناگون از جمله حمله مغول و نتايج حاصل از آن، دوره
هايي است كه آيين و شيوه عمل خود را تحت نام مام گروهوران و تعياران، پهلوانان و پيشه

به عنوان نظام ارزشي و فكري پهلوانان و عياران جنبه اجتماعي  اند. فتوتفتوت معرفي كرده
دهد، چگونه تصوف بر تمام ساختارهاي جامعه و عملي تصوف است و به وضوح نشان مي
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هاي پيشين، خراسان مركز و ن زمان همانند سدهايران در دوره ميانه سايه انداخته بود. در اي

مركز تجمع پهلوانان بود، حاكم  ها كهمهد آيين فتوت بود؛ نظام ارزشي فتوت بر زورخانه
گرديد و به اين ترتيب پهلوانان و عياران را تحت تأثير خود قرار داد. اين ويژگي در آيين 

  بود.تر تر و برجستههاي مورد بحث پررنگفتوت در سده
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