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 چکیده
ترينموضوعاتتاريخاجتماعيوفرهنگيوتشکیالتاجتماعيجوانمردانيکيازمهمآيینجوانمردی

هایايرانيواسالميدرطولسنتباتوجهبهريشهداشتندرپهلوانانو ايراناست.جوانمردان،فتیان

عموممطالعاتعامهمردمداشتهدرحیاتتاريخنقشمهمي درفتوتوجوانمردیدهندنشانمياند.

هاخانهزورهایخاصيازجامعهدرقالبودرنهايتدربخشاستدورهمعاصرروبهانحطاطوافولرفته

سنت سادهو پهلواني های “هالوتي”شده به“هامشدیداش”و بنا مقاله اين در دارد. وجود هنوز

تحوالتاجتماعياينرويکردهایانسان تاريخو نگاهيبه ايننکتهجماعتشناسيفرهنگيبا به ها،

ميکهجوانمرداناستپرداختهشده وتوانبهمثابهيکجماعترا اخالقيواره يکجماعتآيینيو

پرسشاصلياينست.اترينوجهآن،آيینيبودنوحضورامرمعنویوقدسيدرآنهادانستکهمهم

د در ايناستکه اتفاقيبرایاينتشکیالورمقاله نگاهيبهجماعتانامروزیچه با است. تافتاده

پديده مثابه شرايطبحرانجوانمردانبه در ايناستکه فرضاينمقاله فرهنگي، هایایاجتماعيو

کهدرامتدادهستندهایعزاداریتشکیالتآيینيهیئت،جامعهايرانيازدورهپهلویناشيازنوسازی

اند.شدهنهاآیانمردمشکلگرفتهوپناهگاهمعنویوفرهنگيهایجوانمردانوپهلواناندرموارهجماعت

بازتولیدجماعتهیئت کههستنددربدنهجامعههایآيینيسنتيجوانمردانوپهلوانانهایعزاداری،

داریمردمدارند.نقشيکلیدیدرحیاتفرهنگي،اخالقيودين

 .هایعزاداریعیاران،هیئتايران،فرهنگن،واره،جوانمردان،فتیاجماعت پهلوانان،کلیدواژگان: 
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 مقدمه
هـاوتشـکیالتاجتمـاعيوترينوجوهتاريخاجتماعيوفرهنگيايران،حضورگروهيکيازمهم

هـابندیشوند.درعملگونههایعارفانهشناختهميذيلتصوفوجريانااعتقادیاستکهعموم

توجودداشتهاست.شفیعيکدکنيازآنهابهعنـوانچهـاروتمايزهاييمیاناقساماينتشکیال

کندکهدرنگاهنخسـتین،يـکواحـدفکـریوروانـيراتشـکیليادمي“جريانروحياصیل”

درادامـهبـهکـدکني.تعريـ کـرد“تصوف”و“زهد”هایکلينامباتوانآنهارادهندوميمي

(3،مـذهبمالمتیـه(2،مـذهبکرامیـه(2نداز:اپردازدکهعبارتتفکیکاينچهارجريانمي

هـایتـاريخي(.اينچهـارجريـان،ريشـه22ـ2344:22مذهباهلفتوت)(6مذهبصوفیهو

فرهنگيومعنویجامعـهايرانـي،تـرایراتبسـیاریـدرتاريخاجتماعيچنینوهمدارندکهني

اند.گذاشته

يازموضوعاتمهمتاريخفرهنگيواجتماعيفتوتياجوانمردیدراينمقالهبهعنوانيک

وجهخاصاينجريـانهـمازمرتبطبودنبهعامهمردمبدنهجامعهايرانيموردنظربودهاست.

؛2343:222ريـاض،؛63ــ2345،66کـربنبنگريـدبـه)اسـتنظرريشهوهمازنظـراايـت

اسـت:الـ (صـورتگرفتـهکليدورويکردبا(.مطالعاتپیرامونفتوت2344:241کوب،زرين

مطالعاتتصوفوعرفاناسالميوايراني؛دراينرويکردبهدنبالفهموجوهعرفـانيوزاهدانـهو

يکسلسـله”تر،جوانمردیبهمثابهاندوبهتعبیریدقیقمعنویواخالقيمتبلوردرفتوتبوده

(مـورد2345:3اقـيبـرکـربنمقدمـهنربنگريـدبـه)“تعالیماخالقيويکنوعحکمتعملي

هـایتصـوفازآنبحـدشـدهپژوهشقرارگرفتهاست.بههمینسببهمیشهدرکنارجريـان

هایتاريخادبيايران،بـهدلیـلآمیختگـيوپیوسـتگيتصـوفوفتـوتواست.ب(درپژوهش

لهنیزتوجـهشـدههادرتاريخادبيايرانومتونعرفاني،بهاينمسئنامههایفتوتاهمیترساله

ایوبـهعنـوانمقدمـهطورحاشیهسیاسيوفرهنگي،بهـهایاجتماعيهاوداللتاست.زمینه

تـاريخاسـتتـابحدموردتوجهمحققانبودهاستوالبتهدراينمیـانکـدکنيسـعيکـرده

محدودتریطورهایتصوفدرايرانرابررسيکند،امادرهمیناارنیزفتوتبهاجتماعيجريان

(.البتهگاه2344هایتصوفموردتوجهقرارگرفتهاست.)شفیعيکدکني،نسبتبهسايرجريان

بـرایبحـدطورخاصومحدود،وجوهيازفتوتوجوانمردیدرتشـکیالتيماننـدزورخانـهبه

؛2345،)بهـاراسـتهایاجتماعيوتـاريخيمـوردتوجـهمحققـانقـرارگرفتـهريشهپیرامون

.(2343،مختاری؛2344،پورصافان

توانـدابعـادشناسـيفرهنگـيمـياستفادهازرويکردهایعلوماجتماعيوبـهويـژهانسـان

دراينمقالهسعيخواهدشـدکـهاز.جديدیازاينواقعیتاجتماعيجامعهايرانيرابیانکند

وانمردیپرداختـهشـود.شناسيتاريخيبهپديدهفتوتوجشناسيفرهنگيوانسانمنظرانسان
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دراينرويکردجوانمردیوجوانمردانبهمثابهپديدهفرهنگيواجتماعيعامـهمـردمدربسـتر

گیرد.ايننگـاهدوويژگـيخـاصداردکـهتـاکنـونتاريخوجامعهايرانيموردبررسيقرارمي

نمردیوهـایفرهنـگواجتمـاعيجـوا،يکـياينکـهداللـتاسـتچندانمـوردتوجـهنبـوده

يـابـه“تـاريخازپـايین”ایترآنکهبهگونهودومومهماستجوانمردان،محورومرکزپژوهش

برايـناسـتشودوسعي(روايتمي2343:43)برک،“طبقاتفرودست”تعبیرگرامشيتاريخ

(و41،همـاندهيجهـاناجتمـاعي)برایسازمان“عامیانهالگو”شناختيکهبنابهبینشانسان

ــراگیــرد.درنگــاه(2114بنــهديکــت،)“الگوهــایفرهنگــي” ــهجامعــهمــوردتوجــهق دربدن

شناختينوعيدرکخالقانهازرابطهکنشگروساختارهایاجتماعيوفرهنگيوجوددارد.انسان

،تحوالتوساختارهایاستنشاندادههایباليجنگخروسگونهکهگیرتزدردرايندرکآن

بنـدیسطحخردوتوسطکنشگرانيکفرهنگ،بـهنـوعيخـاصبـرایآنهـاصـورتکالن،در

هایجريانکالنتاريخيرادارندوازسویديگربیانگرنحـوهدرکوشوندکهازيکسونشانهمي

(.2343گیرتز،تجربهوبازنماييجهاندرذهنمردمعادیوتوسطخودشانهستند)

نـوعيبهوتوجوانمرداندرفرهنگايرانيواسالمي،نیازدراينراستابرایفهمپديدهفت

وجوددارد.(2343؛سالینز،2121کوهن،شناختيبهتاريخ)نگاهانسان

جـوانمردان،ريشـهدر(2دريکنگاهکليعموممحققانبرچندنکتهاجماعنسبيدارند:

راـمايـنريشـهعلي(3هاستومنشراجتماعيآنهاازطبقاتعامهجامع(2ايرانباستاندارند،

تاريخيوتحوالتمختلفيکهدرطيتاريخنزديکبهدوهزارسالبرایاينتشـکیالتر داده

اند.زوالوانحطاطآندرقرنحاضرسخنگفته،،عموماازپاياناست



 های پژوهش پرسش
يشـهوسـابقهوکهيکپديـدهفرهنگـيبـاايـنرشناختيمطرحساختتوانپرسشيانسانمي

هـایمختلـ وپذيریبـرایبازتولیـداشـکالوگونـهتداومدرشرايطمختل تاريخيوانعطاف

درشـرايطاآياواقعدورهمعاصرچهسرنوشتيپیداکردهومتنوعدرشرايطاجتماعيمتفاوت،در

یجوانمردانبـهبهعبارتديگرچهاتفاقيبرا؟نیمقرناخیر،ازبینرفتهاستبهويژهمعاصرو

عنوانيکتشکیالتاجتماعيوفرهنگيدرزندگيامروزیايرانیانافتادهاست؟برایپاسـخبـه

اينپرسشالزماستابعادفرهنگي،اجتمـاعيوتـاريخيتشـکیالتجـوانمردانمـوردبررسـي

اجماليقرارگیرند.
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 معنای جوانمردی و جوانمردان
اجتماعيوجوانمردیبهمثابهيـکآيـیناخالقـيومعنـوی،جوانمردانبهمثابهيکتشکیالت

.وجودنـداردومعنایايناصطالحاتامنشایدارند،هنوزاجماعکامليبرتاريخمبهموپیچیده

.باتوجـهبـهشدهاستتاريخپرفرازونشیباينجماعتسبباظهارنظرهایمختلفيدربارهآنها

،جستجوبرایيـکاستبراينپديدهواردشدههدرگذرزمانکهایتاريخيهاواليهپیچیدگي

هـایفرهنگـيووورودجريـانيتوانـدباشـد.سـیرتـاريخنميمنطقيیمنشرواحدويگانهامر

درهـرمقطعـياليـهاستباستانتادورهمدرن،سببشدهدوراناجتماعيومذهبيمختل از

بندیخاصيازآنشکلبگیـرد.بـههمـینوصورتشودجديدیبهاينتشکیالتآيینياضافه

وهمچنینفتوتوجوانمردیوجودعلمـيو“نقطهآاازتصوف”سبببهتعبیرشفیعيکدکني

چنینـيهـایايـن(بههمینسبباوازلزومنگاهمنشوریبـهپديـده2344:31تحقیقيندارد)

هـایهـاوجريـانننـدآاـارپديـدهتواندبهماکمـکک(ايننگاهمي23همان،کند)صحبتمي

ودرنتیجهآنپديـدهرادهیمفرهنگيوتاريخيمهمرابريکپديدهواحدتشخیصـاجتماعي

بهيکامرخاص،تقلیلندهیم.

هـایتـاريخيفتوتبهسببوجودآاارجرياناظهارنظرهایمختلفيدربارهريشهتاريخي

گـاهريشـهآنهـاراازاهـلجهـاددروهاييازدزدانهوجوددارد،گاهجوانمردانرادستمختل 

(.دراينزمینهتفکیـکتیشـنر2345،درکربنانيبنگريدبهاند)شرقخالفتاسالميدانسته

تواندراهگشاباشدبرایتمايزداللتاخالقيوداللتاجتماعياينواژهمي


معنيحسـناخـالقلفظفتوتچندينمعنيديگرپیداکردهاست.يکدفعهبه”

آمدهاستوشاملفضائلياستمانندبزرگواری،علوطبع،سخاوتورشـادتکـه

اند،دفعهديگربهمعنياجتماعيازجوانانيانتظارآنراازيکفتيحقیقيداشته

عقیـدهشـدهوفضـايلوخصـايصمـذکورراوظیفـهخـودکهبهمرورزمانهـم

،درکـربنتیشـنر)“يهجوانانبهکـاررفتـهاسـتاند،يعنيبهمعنياتحاددانسته

2345:231.)



خودواژهفتي،بـرمفهـومجـوانياينتفکیکدرفهمسايرابعادفتوتوفتیانالزماست.

کندکهمعادلفارسيآن،جواناست،امامعنایمجـازیآن،سالگي(داللتمي)ازشانزدهتاسي

(.3ــ2345:6هدلوحقیقتباطنيرسیدهباشد)کـربن،سالکيازائرمعنویاستکهبهمنزلگ

اصولجـوانمردیمعتقداستداندوريشهفتیانرادرسدهچهارمهـ.ق/دهممیالدیميکربن

(.دربرخـي5:همـان)اسـتدرسدهپنجمهجریتکوينيافتهوحاصلپیونـدفتـوتوتصـوف

ترينمصداقآنراحاتمطـائيمهمورسانندها،ريشهفتوترابهعربپیشازاسالمميپژوهش
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شدکهبهشجاعتوسـخاوتدرحـداعـالیآندانند.دراعرابقديمبهکسيفتيگفتهميمي

هـاومنشـرهایفتـوتبـهپیـامبرانسـاميو(.هرچنـدآرمـان2343:23شهرهبود)حـاکمي،

هـاینامهمتنفتوتبنگريدبهد)شوشوند،ارجاعدادهميپیامبرانيکهدراسالمبزرگشمردهمي

امـابايـدتوجـهداشـتکـهايـناز(2343،رياض؛2342،افشاری؛2345،منتشرشدهدرکربن

،ستکهبرایبقاءودوامخوددرهردورهفکریواجتماعيتـازهاهاهاواسطورهخصوصیتآيین

هنگکننـد.همچنـانکـهبـاکوشندرنگمحیطومذهبتازهرابپذيرندوخودراباآنهمامي

:2345هایاساطیرايراني،رنگوبویاسالميگرفتنـد)بهـار،هاوناموروداسالمبسیاریازايده

(.2344کربن،؛226

فتوت،ازجملهحاتمطائيبیانگرآناستکهپديدهفتوتبهمثابـهاهایعربيمنشمثال

ـوهـی يکآرماناخالقيومعنوی،يکپديدهفـردیبـوده صـورتتشـکیالتجمعـيهگـاهب

کـه،درحـالياستخاصيمانندسخاوتوشجاعتترکیدشدههایصفتدرنیامدهاستوتنهابر

هـایهـایمعنـویومـذهبيراازنظـاماسالم،مجموعهعمیقووسیعيازآرمانفتوتدردوره

اسـت.بـههمـینکردهيصورتيکتشکیالتاجتماعيعملمهفکریتصوفبهخودجذبوب

هایديگریبرایتشکیالتجماعتفتیـانونظـاماخالقـيومعنـویفتـوتسبببايدازريشه

.بحدکرد

)اواخرقرنپنجم(اسـت.درنامهقابوسيکيازاسنادکهنفارسيدربارهجوانمردانکتاب

مثابـهيـکجوانمردیبـهوبابچهلوچهارماينکتابگفتاریدرآيینجوانمردیوجوددارد

اصلجوانمردیسهچیزاست:اولآنکههرچهبگويي”هایاخالقيمطرحشدهاست:نظامآرمان

)عنصرالمعاليکیکاوسبـن“بکني،دومآنکهراستيخالفنکني،سیومآنکهشکیبراکاربندی

(.اينآيیناخالقيفراترازيکگروهخاصاستوبههمینسببدرادامه2331:223اسکندر،

هاازسپاهیانوعیارانوبازاريانگرفتهتـاپیـامبرانبـزرگاشـارهبهانواعاقشاراجتماعيانسان

(.کتـاببـهوجـوديـکهمـاندهـد)کندوجوانمردیرامتناسبباهرکدامازآنهاشرحميمي

کنـد.ايـننکتـهنشـاننصحبتمـيدرقهستا“قوميازعیاران”تشکیالتاجتماعياشارهواز

هایاجتماعيحاملآيـیناخالقـيجـوانمردیوخـوددهدبايدمیانفتوتاجتماعيياگروهيم

اينتفکیکباتوجهبهپیوندآيـیناخالقـيجـوانمردیبـاتصـوفبسـیاراينآيینتمايزگذارد.

بنگريـدبـهانـد.)ضروریاست.بههمینسبببرخيازفتوتعامیانهوفتوتصوفیانهيادکـرده

توانازنوعيفتوتسیاسييادرباری(.مي2344:254کدکني،؛2345:243ن،رکربمحجوبد

پیوسـتنيـاکهبهاينآيیندرآمدوه.ق(422تا545)لديناهللاخلیفهناصرماننديادکردنیز

الگوهـای(.فهـم2344قلندرانوفتیانبهايدئولوژیونظامسیاسـيصـفويان)رسـتمالحکمـا،

دهياجتماعيزندگيوالگوهایفرهنگيعامهدرروايتاخالقاجتماعي،مسـتلزمانفردیسازم

فهمجوانمردانبهمثابهتشکیالتاجتماعيدردلعامهمردماست.درايننوشتارفتوتبهمثابه
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هایجامعهموردنظراست.بههمینسببدرادامهبهتجليمتنتشکیالتاجتماعيوآيینيدر

هـایاجتمـاعيوفرهنگـيآنخـواهیممردانوجوانمردیدرزندگيمردموداللتمختل جوان

پرداخت.



 واره جوانمردان های اجتماعی و فرهنگی جوانمردان: جماعتزمینه
تشکیالتجوانمردانرابهعنوانيکپديـدهاجتمـاعيالزماسـتازيکسـودرکوبرایبررسي

هایاجتماعيهاوزمینهآنارائهوازسویديگرداللتشناختيازشناختيوجامعهتعري انسان

آنراموردبررسيقراردهیم.تعري اينتشکیالتاجتمـاعيبايـدبتوانـداقسـاممختلـ آنرا

اندبهعبارتديگرتجلياجتماعيگوناگونيدرطيتاريخداشتههایگونهشاملشود.جوانمردان

هایمختلفيرافاوتبودهاستبههمینسببعموماگروههایمختل ،متاينتشکیالتدردوره

:عیاران،جوانمردان،اندقراردادههاومنسوبانبهآنهادرکلیتيامصاديقجوانمردانويابازمانده

هـایآن(و....ازسـویديگـردرها،پهلوانان)درهمهگونهمشدیها،داشتيشاطران،اخیان،لو

ياگونهخاصـيو“اهلفتوت”نامه(ياهعنوانقوم)قوميازعیاراندرقابوسازآنهابکهنمتون

.يادشدهاستهويتمشترکبابهمعنایگروهيازمردانازپهلوانان

هـایدرپـژوهشترينخصیصهجـوانمردیمهماخالقيـمعنویومناسکيـوجهآيیني

هـایآرمـانواخـالقفلسـفه”عنـوانبـهفتـوت.استنامههایفتوتمختل وهمچنینرساله

بهطـوراستبودهمصاديقخاصخودشبا(نوعيشیوهزندگيآرماني2345:4کربن)“متعالي

انـدکـهمصـداقنهـاييفتـوتدهاسـتازبیستودوپیرنامبردهشنامهآهنگرانفتوتدرمثال

ایاخالقـيومعنـویهـامسـلک(امادرنهايـتفتـوت2345،کربن؛213-2345:221افشار،)

هاييکـهازتجمعـاتاست.گزارشهااندکهفتيبهعنوانسالکبهدنبالرسیدنوتحققآنبوده

ستکهگـاهبـهرقـصوسـماعاجوانمردانهست،بیانگروجوهآيینيومناسکيمذهبيدرآنها

ینتشـرفبـودهترازهمهآنکهورودبهجرگهجوانمردان،مسـتلزمآيـمهماست.شدهمنتهيمي

هابیانگرآناستکهفتوتاند.ايننکتهها،بهتفصیلازآنصحبتکردهنامهاستکههمهفتوت

هايياستکهذيلعنـوانگـروهبهنوعيمتمايزازجماعتويکجماعتمناسکيوآيینياست

شوند.درحیاتاجتماعيوفرهنگيروزمرهوعرفيوایرقدسيمردمتشکیلمي

تواندمـارابـهفهـمايـنجماعـتمناسـکيرهنمـونسـازد،درادبیـاتميکهميمفهو

ینـيازيهـایآشناسيديندرسنتنظریويکتورترنروجوددارد.ترنربرایفهمجماعـتانسان

ترنـر،گذار)دربارهآيینپونژنهایهبرمبناینظريویکند.يااستفادهمي2وارهمفهومجماعت

وارگـيرامطـرحمفهـومجماعـتفرآينـدمناسـکيیدبرمرحلهگذار،درکتـاب(وباترک2341
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بهدوالگویاجتماعيمتقابـلارجـاعاياتلويحا(.همهجوامعانسانيتصريح2343ترنر،کند)مي

هـایسیاسـيواقتصـادی،جامعهرابهعنوانيـکسـاختحقـوقي،موقعیـتيابند:يکالگومي

کندکهدرآنافرادتنهابهصـورتيمـبهمدروراءنقـابهامالحظهميهاونقشمناصب،منزلت

واره،ازافرادکهجامعهرابهعنوانيکجماعتگريالگویدهستندوشانقابلشناسايياجتماعي

هایمادیوذهنيمتفاوتيبرخوردارنـد،امـاواقعيوایرعادیيعنيکسانيکههرچندازقابلیت

(.2112:341همان؛ترنر:کند)رکيهستند،مالحظهميدارایانسانیتمشت

هـاوکنـد.سـاختشـکنيهـاصـحبتمـيوارهدرجماعـت“ضدفرهنـگ”ترنرازجنبه

هـاوصـوفیانبـههـایمثـلهیپـيهاوخروجازالزاماتوهنجارهایرايجدرگروههنجارشکني

هایديگریرا(.اوويژگي2343:364،ست)موريساهاوارهخوبينمايانگراينويژگيازجماعت

هایيکسـان،همچونفقداناروت،تقلیلهمهچیزبهمنزلتشمردهابرميوارهنیزبرایجماعت

مقامورتبـه،بـهترککردن،هایيکشکل،بهحداقلرساندنتمايزاتجنسیتيپوشیدنلباس

هـایعرفـيواطاعـتکامـلازهاوتمايالتدينيدرمقايسهبـاويژگـيحداکثررساندنويژگي

وارهبـهعنـوانيکـياز(.ايـنرويکـردترنـربـهجماعـت364،همـان)پیامبريارهبرمناسـکي

وارههایپايدارزندگياجتماعيبسیارمهماست.اوباطرحرابطهديالکتیکيمیانجماعتويژگي

وارگـي،ضـددرونيجماعتکندکهويژگيوساختاراجتماعيروزمره،بهايننکتهمهماشارهمي

ساختاروضدفرهنگبودناستواينخصیصهدرفضایمناسکودرزمانومکانيمقدسر 

زندگياجتماعيبسـطداد.ايـندودرکنـارهـموبـاکلیتتوانونبايدآنرابهدهدونميمي

شوند.بهتعبیرترنرایمتقابلبايکديگرمعنادارميوجودرابطه


بخـشومطلـوباسـت.زنـدگيدرسرشارازااراتلذت،وارهخودجوشتجماع”

وارهخودجوشنیروييجادويي]نسبتساختارپراستازمشکالتعیني...جماعت

بهاينمشکالت[دارد.ذهنیتدراينجادرحالتاحساسنهايـتقـدرتاسـت...،

وارهاعـتبخـشجمخودرادرورطـهحیـاتيکنشساختاریاگرهرازچندگاه

(.2112:42)اسمیت،“حاصلخواهدشدورنسازد،بهسرعتمکانیکيوبياوطه



هایمناسکييکيازارکاناصليمعنادارکردنزنـدگيروزمـرهاسـت،وارهحضورجماعت

بـرايـناسـاسبايـدجـوانمردان،.دروضعیتيمناسکيومجزابايدوجودداشتهباشـدااماصرف

اينتشکیالتکامالوجهي،هرچندگاهتعري کردهوارهلوانانرانوعيجماعتفتیان،عیارانوپ

گیردامـادرکـلبـاتوجـهبـهاينکـهبـهتعبیـرترنـردنیویوحتيایراخالقيبهخودشانمي

تـوانبـاوبهنوعيضدساختارهستند،ميشوندميایاجتماعيتشکیلهادرشکافهوارهجماعت

دانسـت.ازشـدهعرفـيوارهيافتهجوانمردانرانیزنوعيجماعتانحطاطایهشکلاندکيتسامح،
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هـایدورههایبروزورواجتشکیالتجوانمردان،ترينزمینهترينواصليسویديگريکيازمهم

سیاسيوامنیتيبودهاست.درشرايطکهبحرانامنیت،بحـراناخـالقوـهایاجتماعيبحران

کرده،گـرايشبـهازتهديددائميمرگ(،زندگيمردمراآشفتهونابسامانميبحرانمعنا)ناشي

درکـربن،2345:232الشـیبي،256؛2344شـدهاسـت)نفیسـي،جوانمردانبسـیارزيـادمـي

2345)2.

توانفهمیـدکـهچـراايـنوارهبهترميجوانمردانبهمثابهيکجماعتبادرنظرگرفتن

درحیاتاجتماعيايرانیانازعهدباستانتادورهامروزوجودداشـتهتشکیالتضدساختاردائما

گـراهایاخالقاند،اينجماعتراتصوفعامیانهدانستهدیاست.باتوجهبهآنکهفتوتوجوانمر

هـایوازآنهـادربرابـربیـدادگریآوردنـدمـيبرایمردم،امنیتهایبحرانيباتشکیلدردوره

هـاييبـرایگـاههایعمومي،تکیهتوانگفتکهدرآشفتگيد.مينکرددفاعميومرجدورانهرج

اند.آيینجـوانمردی،تجلـيفلسـفهاخـالقاجتمـاعيوحیاتاخالقيومعنویعامهمردمبوده

اخالقعمليمردمعادیبودهاست.ترکیدخاصجامعهبراينآيـیندرمواقـعبحرانـي،کـارکرد

نویجامعهداشتهاست؛بهعبارتديگرزمانيکهجامعهمـوردتهديـدمهميدرحفظوبقایمع

،نیروهایمعنویومقدسآيـینجـوانمردی،انسـجاماجتمـاعيرااستگرفتهفروپاشيقرارمي

.جوانمردانوپهلوانان،نهتنهاحامينظمگرداندنديوامیدومعنارابهمردمبازمکردندميحفظ

.کردندبلکهازمردمنیزدرمقابلنیروهایمتجاوزپیرامونيدفاعميشدند،اجتماعيمحليمي

توانبهمواردزيراشارهکرد:وارهميهایجوانمردانبهمثابهيکجماعتدربابسايرمؤلفه

اجتماعيآنها:تقريباتماممحققانبرايننکتهاجمـاعدارنـدکـهجـوانمردان،ازا(منش2

2345:212)“عوامطبقـهمتصـوفه”اند.برخيماننداقبالآنهاراهبودهعامهمردموطبقاتعام

ورانوتجـاروالشعرایبهارنیزريشهعیارانرادرطبقاتپیشهاند.ملک(دانسته2345درکربن،

شـناختي،جـوانمردانو(بـهتعبیـرانسـان2345درکـربن،2345:221دانـد)افرادورعايامي

انـداندکهازمیانعواموعامهبرخاسته(بوده2343:43)برک،“العادهعادیفوقانسان”عیاران،

ودستگیریورسیدگيبـهآنهـاراداداـهاندهتراينکههمیشهبههمینقشرمعطوفبودومهم

شدندتشکیلميها،عموماازمردانجواناقشارفرودست.اينگروهاندهدادشانقرارميهمیشگي

هـاوامـوالاروتمنـداند.عیـارانبـهکـاروانننیزداشـتيهمیشهخصلتضداشرافتیجهودرن

دانستند.باتوجهبهمنشراينجماعتبايدگفتجـوانمردیوآنراحقخودميزندميدستبرد

                                                           
1
گفتند،بیانگربريدناعضایجوانمرداناززمینـهاجتمـاعيميخانهيتیماينکهدربرخيمنابع،محلاستقرارآنهارا 

،هایاجتماعيروزمرهوپیوستنبهيکمحلاخالقـيوآيینـياسـت)باسـتانيپـاريزیدرکـربنومناصبونقش

2345.) 
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گیـب،؛2344:241کـوب،)زريـناسـتبـودهفرودسـتایشهریومختصشهرنشینانپديده

2341:252.)

طورکـهگفتـهشـدجـوانمردانهمان:نظاميواهدافوآمادگيبدنيوورزشي(زمینه2

طــورکــهوافــرادمعلــولراهــيدرآننداشــتند.همــانبودنــديجوانــانتنومنــدوقــویهیکلــ

هـایپـايینتشـکیلگويدآنهادرعهـدباسـتانازجوانـانجنگـاورطبقـهالشعرایبهارميملک

همیشـهوتريننمودجمعياينتشکیالتبـودهاجتماعيمهمشدند.سنتپهلوانيدرعرصهمي

الشعرایبهاربااشارهبهورزشباستانيبهوریرادرخودحفظکردهاست.ملکااينخصلتجنگ

همینابعادجنگاوریدرحرکاتوابزارهایاينورزشمانندمیل،سـنگ،چـر زدنو...اشـاره

هایپهلـوانيدرايـراننمايـانگرتصويرهایکلیشهسنت(.2345کربندر2345:224کند)مي

(.2342)مختـاری،مشـابهتداردایورزيدهاستکهبیشازهمهباورزشکشتيپهلـوانيبدنه

شناسيفتیان،برایجوانمردانبودهاست.درگونهجنگاوریچاقووقمهازنمادهایمادیهويت

نـدکردمـيکهفتیانسیفيکهازشمشیراستفادهندبوددوگونهمهمفتیانقوليوفتیانسیفي

(.2342:24)افشاری،

ترينکارکرداساطیر،ارجاعامورمهـمدريـکآيـینومهممقدس:(اساطیروباورهای3

هایاخالقيمذهب،بهسرمنشرهایمقدساست.نظاماساطیریآيینجوانمردی،ازيکسوآرمان

کنـد.بـهایرابرایآنهامعرفيميديگرالگوهاومصاديقويژهومعنویخاصيرابیانوازسوی

سـازانوچیـتاستگذارهمهاصنافبودهسازان،امامعلي،بنیاننامهچیتعنوانمثالدرفتوت

جبرئیـلهنـرلهیوسـدانند.ازسویديگرلوطپیامبربهگذارصن خودمينیزامامصادقراپايه

درايننوعنگـاه(.3ـ2345:42سازاندرکربن،نامهچیتاست)فتوترنگرزیپارچهراآموخته

ودارنـدواره،وجهاستعالييونماديننمادين،تماماعمالوعناصرمربوطبهآنصن ياجماعت

سـازیهنرچیت”کهیکنند،طورمعنویپیداميمعنایدرنتیجههمهچیز،حتيعناصرمادی

معناینوعي(.ايننظاماساطیری43،همان)“آن،نوعيشرکاستبدونشناختمبانيمعنوی

کند.درکنارايناسـاطیرمقـدس،وارهاهلفتوتايجادميمقدسرادرفضایمحتواييجماعت

کـهکنـدمـيوارهرامشـخصگیردکهحدودوحـريمجماعـتنظامتابوييخاصينیزشکلمي

(.2344:261شود)نفیسي،جوانمردانميتخطيازآنسببآلودگيوخروجازجماعت

هایآيینيومقـدسقواعـدوآدابخاصـيبـرایورودوخـروججماعت:(آيینتشرف6

،دربـابالـدينآملـينامهشمسفتوتمراتبمعنویاعضادارند.بهعنوانمثالدراعضاوسلسله

ين،صحتبهنیت،مروتهایمتقاضيپیوستنبهفتوتهفتشرط)مردی،بلوغ،عقل،دويژگي

نیـزرسـومالـدينزرکـوبتبريـزینامهنجمفتوت(.در2345:36وحیا(ذکرشدهاست)کربن،

انـدازکمربنـدبسـتن،آبواندکهعبـارتگانهورودبهجرگهجوانمردانبهتفصیلبیانشدهسه

تفصـیلآداب(.رياضدرکتابخودشبـه2345:41نمکنوشیدنوزيرجامهپوشیدن)کربن،
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آيینتشرفبرایورود(.4ـ2343:43دهد)تشرفوآيینورودبهجرگهجوانمردانراشرحمي

بهسبکزندگيخاصياستکههرچنددربدنهجامعهودردلمردم)بـرعکسزاهـدانصـوفي

قـيوشود،اماازنظرمعنـاييومعنـویبـهآيـیناخالاند(انجامميکهمعموالجداازمردمبوده

معنویجوانمردیپايبنداستوبرایتمامعمردرآنمسیرگـامبـردارد.وقتـيعضـوی،آيـین

درمراتببعـدیوگیردتشرفبهجرگهجوانمردانراانجامداد،درمرتبهاولآاازينآنقرارمي

آناسـتتواندبهمقامپیريامرشدبرسد.برخيمفاهیمواصطالحاتفتوتيبیـانگردرنهايتمي

کندکهدرطيجلساتآيینيخاصـيآنراتجربـههويتجديدیپیداميدرهرمرحلهکهفرد

وارهدرزاويـهخاصـيدورشلوارفتوتياست،اينجماعتواردتريننماديکتازه.مهمکردهاست

مـعشوندوذيلنظرکبیرياارشدوپیرمغانمراسمرابهجایآورنـد؛وگـاهدرجهمجمعمي

نوشـندوخودشان،محاضرهدارندومحاضرهشرکتدراجتماعفتیاناستکهازيـکقـدحمـي

(.برخـي2345:34الدينآمليدرکربننامهشمسنتیجهآننزديکيوترلی قلوباست)فتوت

هایاينجماعـتبـودصورتقمهوخنجردرآمد،يکيازنشانههنمادهامثلشمشیرکهبعدهاب

يافت.ايننمادهایمادیبانمادهایديگریازجملهلحنتپهلوانينمودبیشتریميکهدرسن

هکالمو...،ممیزههويتجماعتجوانمردانبود.یکالم،تک

آدابورسومپیرامونهايامناطقخاصيجوانمرداندرمحل:تجمع(عدمتمرکزگرايي5

يکنظامسراسرواحـدبـرایفتـوتیگیرامکانشکلگاه.هی گرفتخاصخودشانصورتمي

لديناهللعباسيبهتدريجمعیارهويتاالبتهدرنوعفتوتدرباریخلیفهناصروجودنداشتهاست.

فتیانرابهاجازهازجانبخودشتبديلکردتاجاييکهآبونمـکناصـریشـهرهشـدهبـود

درعـینحـالوانراداشتندایقلمروخاصخودشجوانمرداندرهرمحله(.2344کوب،)زرين

هـایعیـارانوجـوانمردانسـايرجماعـتموقعیـتصورتيکشبکهارتباطمیانگروهيازهب

هایعیـارانووگاهرقابتهاههاييازمبادلخبرداربودندوهمیشهارتباطاتيباهمداشتند.مثال

يگـروجـوددارد)مختـاری،هایيکسرزمینباسرزمینديگروگاهيکمحلهبامحلـهدپهلوان

هـاید،امادرعملکردشانبهدلیلآرمانداشتنمحليایزمینه(.هرچندجوانمردان2342:262

هاييبودندکـهدرراسـتایاند.آنهامدافعارزشکردهفرامحلينیزعملمي،اخالقيعاموفراگیر

.محافظتوحفظکرامتعامهمردم،درهرکجایجهانتعري شدهبود

بعـدهاهرچـهبیشـترتوسـعهوريشـهدرشـهرداشـتندجـوانمردان:(تحوالتتاريخي4

ایازشـهر(وتخصـیصاجتمـاعي)صـن و)مکانيـامحلـهزماني/فضايييافتند،تخصیصمي

وارهآمدندويکجماعتيافتند.درابتداجوانمردانازمیاناصنافمختل ميخاص(ميایپیشه

آوردند،امابهتدريجازقرونچهاروپنجبهبعداستکهآنهاهويتصـنفيراپديدمييفراصنف

-تريننموداينتحـوالت،فتـوتکنند.مهمایپیداميپذيرندوياگاههويتمحلهنیزبهخودمي

سـازاننامـهچیـتهایاصنافاستکهامروزهتعدادیازآنهابهدستمارسیدهاست)فتوتنامه
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(ايـن216ــ2345:221درکـربن2345نامهآهنگـرانافشـارفتوت؛41ـ2345:36درکربن،

ينمودهایخاصيداشت:پاتوق،توق،اسلحهخاص،ورزشخانهيازورخانـهفهويتمحليوصن

تـرشـدنبـاگسـترده(.2345درکـربن2345:224خاصوسردمنمودهـایآنهـابـود)بهـار،

تـوانآنرانـيخاصـينیـزدرآنشـکلگرفـتکـهمـيهـایدروجـوانمردیدرجامعـه،اليـه

وارهجوانمردانوپهلواناندانست.بهعنوانمثـالدراشـکالهايااشکالفرعيجماعتگروهخرده

(2گیر،(قلندرانمعرکه2قابلبررسياست:هایفرعيخاصيبندیمترخرسنتجوانمردیگروه

هـایخاصـيدارنـدکـهگـاههويـتکلـيگروهنیزخرده(لوتیانکههرکدامازآنها3وپهلوانان

هـا(شـیربانومسـخره،هایمعنویواخالقيآنداشـتند)لوتیـانوارگيرابدونداللتجماعت

(.44ـ2342:43)افشار،

اهللکهبهفتوتپیوسـتنياززمانخلیفهناصرالد:(آمیختگيباتشیعدردورهاسالمي4

ترتصوفوتشیع،باورهاواعتقـاداتوعوباتوجهبهپیوستگيديرينهبهدلیلتمايلاوبهتشیو

وعالقهديرينهآنهابهحضرتعليبهعنـوانندنمادهایشیعيهرچهبیشترواردجوانمردانشد

بعدازصفويهوبهدلیلدخالتمسـتقیمجـوانمردانو.پیداکردقوتبیشتریسرسلسلهفتوت،

ترواردجوانمردیشدند.پـیشازطورگستردههایشیعيبهیاست،آيینها(درسفتیان)قزلباش

صفويهاشکالديگریازتشیعدرقالبشیعهاالتيااسماعیلیهباتصوفوفتـوتپیونـديافتـه

گریدرايرانشد.بههمینسبب،اماازعهدصفوی،تشیعدوازدهاماميشکلاالبشیعيندبود

يوقلندری،گروهيازآنهاتخصصشانسقائيبودکهدراياممحرم،بـههایفرعيپهلواندرگونه

هایآنهاباسننآيینيشیعيپیونـد(وهمچنینبرخيسنت2342دادند)افشاری،مردمآبمي

خورد:
اندکهکلمهمغوليدرايرانازقرنهفتمبهبعدجوانمردان،علممخصوصيداشته”

ندودرهرخانقاهييالنگریعلممخصوصـيبـودهبردطوقرابرایآنبهکارمي

(.2344:264)نفیسي،“نامیدنداستوآنجايگاهراپاطوقمي



وارهجوانمردانازيکسوالگویارتباطيوهابیانگرآناستکهجماعتمجموعاينويژگي

وهـماجتماعيخاصخودشراداردکهبستهبهنظاممذهبيوارزشيمسـلط)هـمدرجامعـه

کند.راساماندهيمييبرایاعضایجوانمردان(،نظاممعناييوباورهایخاص



 وجوه نفوذ و تجلی عیاری و جوانمردی در فرهنگ ایران

وارهجوانمرداندرفرهنگوجامعـهايرانـياسـالميبرایفهماهمیتآيینجوانمردیوجماعت

ختل حیاتاجتماعي،فرهنگيسیاسيهایمهایکلیدیومهمآندرعرصهالزماستبهنقش

ومذهبيايرانیانومسلمانانتوجهکنیم.درتاريخسیاسيايـراناسـالميازقیـامابومسـلمکـه
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منجربهفروپاشيامويانشدتاقیامستارخانوباقرخاندرانقالبمشروطهايرانيوحتـيافـول

ایترایرگذاراينجماعتراديـد.آنهـاهتوانرگهمخ،ميجماعتپیروشعبانبيلهیوسمصدقبه

سرکارآمدنسلسلهجديد)مانندعباسیانوصفويانو...(نقشکلیدیدرافوليکسلسلهوبر

ارزافولوداشتند،البتهايننکتهتاريخيوجودداردکهسیاسيشدناينتشکیالت،بهنوعيهم

انحطاطآننیزبودهاست.

انــدوفلســفهاخــالقاجتمــاعيتصــوفرادرمیانــهدانســتهبســیاریفتــوتراتصــوفعا

(؛وهمچنینبرخينیزازترایرفتوتبـرتصـوفسـخن2345اند)کربنهادنبالکردهنامهفتوت

پهلوانانودرويشـانو،هایعیارانور،داستانل(.درحوزهفرهنگوفولک2342،اند)افشاریگفته

هـایدرسـايرعرصـه.(2345:226انـد)بهـار،بـودههـاشتـرينبخـجوانمردان،يکيازکلیدی

اندازهاوها،تاسها،درويشهایمردميازجملهزورگری،پهلواني،دلقکوريکمانندنمايشلفولک

هایفرعيفرودسـتازعیـارانوهاوگروهتواناليه(،مي45ـ2342:41هاو...)افشاری،بساطي

آنهـادرسـاماندهيزنـدگينانوزورخانهدرفرهنگعمـوميونقـشپهلوانانراديد.نفوذپهلوا

؛2342،مختـاری؛2344پور،مردموحلمشکالتوحمايتازآنهابسیارمهمبودهاست)انصاف

ترازهمـهنقـشجـوانمرداندرهـدايت(.مهم2345،درکربنوباستانيپايیزی2345،تیشنر

شود.هایاصنافديدهمينامهتکهدرفتوتمعنویواخالقيجامعهواصنافاس

،بسـیاریازاسـتنفوذعیاری،جوانمردیوپهلوانيتنهادرجامعهوفرهنگايرانينبوده

(درتحلیـلشخصـیتوالگـویبنیـادينتعامـل2344(وبـیمن)2346محققانازجملهاريا)

اند،امابـهفمنصوبکردهنهارابهتصواندکههرچنددروهلهاولآهايييادکردهايرانيازمؤلفه

رسدريشهديگریداشتهباشند.آنچهدرشخصیتآرمانيايرانيتحـتمفـاهیميماننـدنظرمي

مـنشبـودن،جـوانمردبـودن،،بـزرگ“اهلدلبودنوصـفایبـاطنداشـتن”،“مرامداشتن”

بـهاشـتباهبـهتصـوفشود،عمومـامسلکي،لوتيمنشي،داشمشدیبودنو...ذکرميدرويش

هادراصلريشهدرفرهنگجوانمرداندارنـد.عامـهاينويژگيکهاستدرحالينسبتدادهشده

نشینکهازپیـرانقلنـدروجـوانمردانوشانرانهاززاهدانگوشهمردم،الگویعمليواخالقي

هآنهابودند.بههمـینسـببپیشگرفتندکهدرمیانآنها،همانندآنهاوهملوتیانکوچهبازارمي

ایعمیـقدرفرهنـگوبايدگفتجوانمردی،عیاریوپهلـواني)دراشـکالمختلـ آن(ريشـه

محوربحدمقالهحاضرايـناسـتکـهدردورهوشخصیتايرانيداشتهاست؛اماسؤالکلیدی

افتد.دارفرهنگايرانيميمعاصرچهاتفاقيبرایاينالگویريشه
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 دی، عیاری و پهلوانی در دوران امروزیجوانمر
امریمتعلقبهگذشـتهادبیاتتحقیقيپیرامونجوانمردیوفتوت،آنرابهمثابهتماميتقريبا

همهآنهاازانحطـاطجـوانمردی،افـول،زوالوفروپاشـيوگـاهازپايـانآنصـحبتودانندمي

هـامشـدیشهـاوداهاولـوتيگيدرزورخانهاينسنتاجتماعيوفرهنماندهباقياند.تنهاکرده

کـوب،کـربنو...بـاکدکني،نفیسي،رياض،زريـنمانندتقريباًهمهمحققانقابلمشاهدهاست.

اند.اينايدهکليموافق

برخيريشهاينانحطاطراازدورانصفويهوسیطرهفتوتدرباریصفویوافـولتصـوف

(.نگـاهيبـهاسـنادو2344:232انـد)نفیسـي،فتوت(دانسته)بهعنوانمنبعمعناييومعنوی

متونتاريخيدربارهعصرصفویاينافولوانحطاطوتباهياخالقيعیارانوپهلوانـانرادرآن

(؛امامنابعاصليمیراثپهلـواني)مختـاری،214ـ2344:214الحکما،دهد)رستمعصرنشانمي

تحـوالتدرطورضـمنيرينداليلفروپاشياينتشکیالترابهت(مهم2344،پوروانصاف2342

تـوانچنـدبندیمـياند،بهعنوانجمعپهلوانيوزورخانهوجوانمردیدورانامروزیبیانکرده

رابرایزوالاينسنتبرشمرد:دلیلعمده

انبـهوارهآيینيفتیسیطرهفتوتدرباریازصفويهتاقاجاريهوتبديلشدنجماعت(2

.يکجماعترسميونهادیسیاسيکهدرنتیجهپوياييومحتوایآندچارافولشد

.افولتصوفبعدازصفويه(2

هـایتشکیالتنظاميرسمياربيبهجایسنتمانندورودمدرنیتهوپیامدهایآن(3

هـاینظاميقبلي،احزابسیاسيبهجایتشکیالتاجتماعيسنتيوهمچنینفروپاشيساخت

.ورانوتجاروشهرنشینانسنتيپیشه

هایدورانپهلویبرایسرکوبمذهبازيکسووايدئولوژيککـردنمیـراثسیاست(6

شد،بهباستانيازسویديگرکهسببشدحتيورزشزورخانهکهنمادايرانباستانشمردهمي

بارفتـوتدربـارینـهدرقالـبدستبزرگانپهلویوناخواستهبهانحطاطوزوالرود،زيرااين

گرايانهدربـارسـاماندهيشـد.درايـندورهايدئولوژیمذهبيدربار،بلکهدرقالبايدئولوژیملي

شانزورخانهترسیسکردند.ازسویديگـروابسـتگيوسرسـپردگيبـهبزرگانکشوریدرخانه

قدرتسیاسيدرباری،معیارپهلوانيشد.

هـاومشـدیهـاوداشالتهـاوهایجوانمردیدرزورخانهاندهدرنتیجهاينشرايطبازم

شد.آنچهتااينجاگفتـهشـد،روايـتعمـوميومـوردهانمايشيديدهميبازیزورگرانوپهلوان

هـایآيینـيوجامعـهوارهتربهرابطـهجماعـتاجماعنسبيهمهمحققاناست؛امانگاهيعمیق

وارهتـوانجامعـهرابـدونجماعـتانگرآناسـتکـهنمـيعادیبهعنواندومکملحیـاتيبیـ

ـباقدمتنزديکبههزارسـالنمـيبازشناخت.ازسویديگرتشکیالتاجتماعي بـارهکيـدتوان
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وارهشـدهوجديـدجماعـتديگریکهبهمادرجستجوبـرایاشـکالبازتولیـد.نکتهحذفشود

جماعتآيینيبانظـاماخالقـيونيکند،رابطهاجوانمردانوپهلواناندرشرايطامروزکمکمي

هایوارهدهندکهگرايشمردمبهجماعتهایتاريخينشانميمذهبيعامهمردماست.پژوهش

نظميجامعه)درامنیت،اخالقومعنويت(بسیاربیشترعیاریوجوانمردیدرمواقعبحرانوبي

انـد.تـاريخمعاصـربهدامانفتوتپناهبـردهیشتربهاشدهاست.مردمايرانهمیشهدربحرانمي

سودائماجامعـهايرانـيبـهسـمتنـوعيبحـرانايراننیزبیانگرآناستکهازمشروطهبهاين

هـایسـکوالروواسطهسیاسـتواينبحراندردورانپهلویوبهاستفرهنگيواجتماعيرفته

همهاينکهنظـاممـذهبيجامعـهرادچـاربحـرانترازنوسازیآمرانه،شدتبیشتریپیداومهم

(.2341فیشر،؛2342)آبراهامیان،هاستعمیقيکرد

زندگيمردمعادیاينبـودکـهبـارديگـرتشـکیالتجماعـتمرتبطباترينرخدادمهم

شـدند،امـاايـنبـارنـهدرقامـتزدهجامعه،فرهنگومذهب،بازتولیـدآيینيدرفضایبحران

اسـتکـهايـنهـایعـزاداری.فـرضاصـليايـنمقالـهعیاری،بلکهدرقالبهیئـتپهلوانييا

بـهويـژهودورانمعاصـرهایعزاداریتداومتشکیالتعیاریوجوانمردیهستندکـهدرهیئت

ـانـد.دالهایمذهبيوفرهنگيجامعهبارديگـرسـربـرآوردهپنجاهسالاخیرازخاللبحران لي

تواننشاندادکههیئتمذهبيادامهجماعتجوانمردانوعیـارانويمتعددیوجودداردکهم

انداز:اينداليلعبارت2پهلواناناست.

هرچنـدعـزاداریمـاه:هاتقارندورانافولجوانمردانوپهلوانانبادورهظهورهیئت(2

ایسـابقههایمذهبيبهمثابهيـکتشـکلمـذهبيوآيینـيهاسابقهدارد،اماهیئتمحرمقرن

نامـدميهیئتبرادرانشیرازکمترازيکقرندارندوبرایاولینباردرشیرازتشکليخودشرا

(.2344:245)مظاهری،

هـایهـایعـزاداریدربخـشهایآيینجـوانمردیوپهلـوانيبـهسـنتنقطهاتصال(2

پـردازنیزمداحوداستانشوند.ازجملهاينکهگروهيازپهلوانان،سقاوگروهيديدهمييمختلف

(.پسازدورهصفويهوعمومیتيافتنتشـیع،جماعـتجـوانمردانو2342:44)افشاریندبود

اند.سابقهاينارتباطراداشتهواندکردههاشرکتميپهلوانانوعیاراندرعزاداری

تـواندرمـي:هـاهایعیاریوپهلـوانيوجـوانمردیدرهیئـتتداومنمادهاوسمبل(3

راديـد.دریتـداومهـاهـاايـننشـانههاوطـوقهایسنتيتهرانواصفهانحولعالمتهیئت

هایسنتيتهران)بازارتهـران(درايامماهمحرمدرهیئت2331درسالنگارندهمطالعهمیداني

                                                           
2
هارابراساسرويکردترنرهیئتوارهبودن(وجوهجماعت2331)رحماني،يهیئتوارگيوجماعتجماعتمقاله 

(داليلتحوالتجامعهورشدزياد2344)رحمانيوفیاض،مناسکعزاداریوگفتمانکربالمقالهکندوتشريحمي

 .دهدميموردبحدقرارراهادردودههاخیردرجامعهايرانهیئت
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اژدهـاووشـال،واصفهان)منطقهاحمدآباد(نمادهاييمانندطوق،علم،خنجر،تبرزين،کشکول

هـاوهـادرفرهنـگايرانـيريشـهدرآيـینهاديد.ايـننشـانهاوطوقتواندرعالمت...رامي

درتهـرانبـهويـژههاهسـتندهاييکهمتولياينطوقجماعتجوانمردانوپهلواناندارند.آدم

 قديميرادارند.“مشدیداش”هنوزلحنومرام

هایجـوانمرداناست.گروهنکتهمهمديگریانمردانزمینهاجتماعيبروزهیئتوجو(6

گرفتنـد(يـامبتنـيبـراصـناف.اند)حولزورخانـههـرمحـلشـکلمـييامبتنيبرمحلهبوده

گیرندهایمذهبيمردميتاامروزنیزبرمبنایاصنافوبازارويابرمبنایمحلهشکلميهیئت

(2343و2345چلکوفسکي،)

شـناختيتشـابهبسـیاریدارنـد.هایجوانمردان،ازلحاظجمعیـتعتهاوجماهیئت(5

آنهااست.هایآيینيوجهمشترکديگرمردانجوانبهعنوانبدنهاصلياينجماعت

هایمعنویوآيینيجماعـتجـوانمردانوپهلوانـانتـاحـدزيـادیهاومنزلتنقش(4

هايانقشمرشـددیوپیراالمدرهیئتسواردرجوانمرمشابهجماعتهیئتياستمانندکهنه

هـاييبسـیارمشـابههـمدارهـانقـشهاوهمچنینعلـمدارهاوسردممیدان.کهدرهردویآنها

هستند.

کارکردیوآيینياست.کارکردمذهبيواخالقيجـوانمرداندرحوزهتشابهترينمهم(4

بازتولیدوتعـالياخالقـيو،برایتقويتهردوهایمذهبياست.وپهلوانان،بسیارمشابههیئت

هاماننداعضایجوانمردان،ملزمبهرعايـتاخـالقوکنند.اعضایهیئتمعنویجامعهعملمي

هایپهلوانيوعیاریبايـدبـرایبـاقيمانـدندرموازينمذهبيهستند.بچههیئتيمانندنوچه

اشد.جماعتآيیني،تجربهمداوميازاخالقمذهبيداشتهب

هـادرقـرنحاضـر(سـووهیئـتاينتشکیالت)جوانمردیوپهلوانيازصفويهبهاين(4

هایتشیعصوفیانههستند.اينتشکیالتطبیعتاذيلگفتمـاننهادينـهبیانگرترکیبيازانديشه

هاخاصي(.آرمانشخصیتيهردویآنهابسـیارمشـابهاند)بهجزعرصهقدرترسميقرارنگرفته

ها،حضـرتعبـاس،پهلـوانست.درفتیان،جوانمردبزرگحضرتعلياستوبرایهیئتيهما

آرمانياست.

سـت.ايـنادبیـاتپهلـوانياهابیانگرتشابهذهنیتآنهارواجادبیاتپهلوانيدرهیئت(3

.بهعنوانمثالدرسالهمراهاستهامنشانهکارگزارانآيینيهیئتهمراهتیپشخصیتيپهلوان

بنابروصیتهایایرحکومتيدرايرانفوتکرد،کهسیدجوادذاکر،مداحمشهورهیئت2344

دربارگاهحضرتمعصومهکهپایقبراالمترک)يکالتکهبـهنهد،اماردنرادرقمدفنکوی

(.شودميکندواالمامامحسینعشقامامحسینازکارهایخالفتوبهمي

دهدکههیئتبهنوعيتداوموبازتولیـدمـدرنيازسـاختارنميمجموعهاينعواملنشا

هـایهایجوانمردانوعیاراناست.ايـنمسـئلهرادرفهرسـتبانیـانهیئـتپهلوانيوجماعت
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انـد.هابودههایبزرگمحلهازبانیانوکنشگراناصليهیئتکهمعموالالتتوانديدقديميمي

هاوتحوالتفرهنگوجامعهايرانيدرقرنمعاصردارد.همتداوماينمسئلهاهمیتيکلیدیدرف

 

 گیرینتیجه
موضـوعمحـدودیتحـتعنـوانبـانگـاهبـهاينمقالهفهمتجربهمردميازتاريخمعاصرهدف

هایآنازگذشتهباستانيتاعصرويژگيبهبانگاهيبهسیرتاريخياينپديده،است.جوانمردی

پرسشمحوریاينبودکهجوانمردیيافتوتبهعنوانيـکرکـنبنیـادیشد.حاضرپرداخته

 معنویعامهمردمدردورهمعاصردچارچهوضعیتيشدهاست.برایپاسـخبـرـحیاتفرهنگي

کیدشدتابهعنوانيکجماعتآيینيدرنظـرگرفتـهشـود.بـرمبنـایاوجهاجتماعيفتوتت

هاييدانسـتوارهتوانجوانمردان،عیارانوپهلوانانراجماعتوارهويکتورترنرميمفهومجماعت

حیاتاخالقيومعنویجامعههستند.اينتشکیالتدهندهنشانورندکهريشهدرعامهمردمدا

ایطبـقنظـاماخالقـيومـذهبياجتماعيدرسیرتاريخيازايراناشکانيتاامروز،درهردوره

فتوتاخالقيخودشراساماندهيکـردهاسـت.بعـدازاسـالمهـمزمانهوروايتخاصيازآن،

وبعدازصفويهاينپیونـدبسـیارمهـموبیشـتريافتهجوانمردیوفتوتباتشیعوتصوفپیوند

شدهاست.

عموممحققانازافولوانحطاطوگـاهپايـانجـوانمردیدردورهمـدرنايـرانصـحبت

انـد؛امـاهارابازماندهايـنتشـکیالتدانسـتهمشدیهاوداشتالاندودرنهايتزورخانهوکرده

هایعزاداریکهظهورشاندرجامعهايرانيتقريبامقـارندورهفرضیهتحقیقآناستکههیئت

آيینـيتبندیسـاختارجماعـافولوفروپاشيجوانمردیوعیاریاست،گونهجديدیازصورت

ازایمهـمگونـهتوانگفتهیئـتنیـزیوجودداردکهميعامهمردمايرانياست.داليلمتعدد

هایجـوانمردان،عیـاران،پهلوانـاندرگذشـتهووارهوارهدرايراناسالمياست.جماعتجماعت

درزماناند.کردههایاجتماعيومعنویجامعهظهورهادرامروز،همیشهدرمواقعبحرانهیئت

هاتنهـاراهنجـاتجامعـهوايجـادوارهخالقيومعنویجماعتجامعهبهفروپاشينیرویاتهديد

.بههمـینسـببعامـهمـردمهمیشـهدرهاستامنیتوآرامشروحيومعنویبرایمردمبود

هـایفرهنگـي،مـذهبي،دردورانپهلوی،اينبحرانبرند.ميهاپناهوارههابهاينجماعتبحران

-سازیوسکوالريسمبهحدباالييرسید،درنتیجههیئـتاخالقيومعیشتيمردمتحتترایرنو

تـواندروقـوعانقـالبوهایعـزاداریرامـيهاوسنتترایرهیئت.هابهشدتگسترشيافتند

مشاهدهکرد.حتيبعدازآندردورانجنگ

تنهـاراهاحیـایانـدهسوگسترشيافتبهاين2361ازدههژهيوبههایعزاداریکههیئت

هـایاخالقـيووارههستهبنیادينجماعـتهموارهآنچه.نداهسجاماخالقيومعنویجامعهبودان
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ونهادينهشدنآنهادرکنارحکومتبودهاسـت.تجربـهياسیسي،رسمکندتهديدميمذهبيرا

زيستهازايرانامروزبیانگرچندنکتهاست:اولاينکهدردودههاخیـر،بحـرانمعنـاومعنويـت

هـایبعـدازجنـگهدلیلبحرانمشروعیتنهادهایسنتيدينيوهمبهدلیـلنوسـازی)همب

بـهجامعـهوهنـوزآنکهدوممطرحشدهاست،مجددا(هشتادوهفتادهایدههدرايرانوعراق

درآنيااخالقيورایمـذهب،کهاخالقاومانیستيمدرنندقدرمدرننیستعامهمردم،آنويژه

)رحمانيوافزايشيافتهاستهابهشدتهیئتتعدادهورسومآنکهدراينديافتهباشد،استقرار

،درحـدودپـانزده2343(.امروزهبنابهگفتهکارشناسسازمانتبلیغـاتدرسـال2344فیاض،

ایازجانـبنهادهـایرسـميوهزارهیئتفقطدرتهرانوجوددارند.چهارمآنکهروندگسترده

هاپـسازدورانجنـگايـرانوعـراقرا.تحوالتهیئتهاوجودداردبرایکنترلهیئتنهادين

هـایانقالبـيو(بهخـوبينشـاندادهاسـت.رقـابتيمیـانهیئـت343-2344:645مظاهری)

پسندوجوددارد.هایسنتيوعامههیئت

همهازخـاللدراينشرايطکهبحرانمعنویواخالقيجامعهسنتيعامهمردمبیشاز

هایمردميهمچنـانتواندبیافتد:سناريویاولآنکههیئتهاقابلحلاست،دواتفاقميهیئت

يابندتاجاييکهبدنهجامعهبهنوعيآرامشاخالقيومعنویبرسد.سـناريویدومگسترشمي

ومعنوینـههاالبهپیداکنندکهدراينصورتبحراناخالقيآناستکهنهادرسميبرهیئت

هـایرسـميونهادينـه،ازيابد،بلکهدربلندمدتتشـديدخواهنـدشـد.هیئـتتنهاکاهشنمي

راشـانمعنـویتوانندکـارکرداخالقـيوارگيخارجخواهندشد،لذانميساختارکلیدیجماعت

کنتـرلسـربـرمـردمعامهورسمينهادهایچالشسببهمینبه.کنندايفاجامعهعامهبرای

البتـه.اسـتايرانـيمردمعامهسنتيبدنهاخالقينظامآيندهفهمکلیدهایشاهازيکيهاهیئت

گیریاخالقمدرن،موضوعديگریاستکهخـارجازچـارچوبايـنوشکلجامعهمدرنبخش

مقالهاست.
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