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 چکیده

 ی. پراكندگدهندیم لتشکی ها و فتوت نامه هیمکتوب ما را متون قلندر اتیاز ادب یبخش

تا امروز را در بر م نیا ـــوم  فهردیگیمتون از قرن س ـــطح فکر یمختلف های . مول  یدر س

و  یو مل ینید یتهاشــخصــی از اســتفاده آنها ء كه از جمله لندیكتابها دخ نیا ســندگانینو

ست. بد یخیتار ستفاده نیا ستا یهیبوده ا متفاوت  یتهایمختلف و به ن یها نهزمی در ها ا

ست. ما در ا س نیصورت گرفته ا سلطان" یچهار متن با نامها یمقاله با برر ، "یفتوت نامه 
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case study of : how , how many and why religious, national and 
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Bohemian texts. 
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Abstract: 

Some parts of our written literature comprise:  Qalandaran texts and 

“Fotovvat Name”. These texts have been written since 3rd century solar 
year until present time. Different components are involved in intellectual 

levels of the writers of these books like using national, religious and 

historical characters. It’s obvious that the usages of these characters had 
happened in different fields and with different intentions. In this article we 

will study 4 texts named: “Fotovvat Name Soltani”, “Ayiine Qalandary”, 

“Fotovvat Name ha va Rasayel khaksariye”, “Fotovvat va asnaf” and 
precise classifications of names used in the mentioned books we try to 

express how much, how and why we use these names. This classification 

includes: 

A. Religious characters like prophets, their followers and Imams. 
B. Before Islam characters. 

C. National and Iranian characters like Jamshid and Shapor or 

historical characters like Alexander. 
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 مقدمه -1

ــوف، به آداب و قلندران و جوانمردان به عنوان یکی از گروه ــته در میان اهل تص های برجس

ــوم ویژه ــوم گاه چنان خاص و منحصــر به فردند، كه رس ای پایبند بوده اند. این آداب و رس

 حتی میتوان از آنها به نوعی عرفان تعبیر كرد.

ــکارا بیانگر این نکته اســت كه عموما، ریشــه ای واكاوی و  ــوم، آش بررســی این آداب و رس

سطوره شینه ای تاریخ دارند. این ا ست و یا پی سطوره ای در پس آنان، نهفته ا ها با  طیفی ا

ــاطیری و تاریخی در متون جوانمردی و قلندری رخ مینمایند.  ــیتهای اس ــخص ــیع از ش وس

 مانند؛

ردی و سرسپردن در میان قلندران یک رسم است. این آداب شد بستن در میان اهل جوانم

در متون قلندری با داستانی از حضرت آدم توجیه میشود. )جبریل بر كمر حضرت آدم شد 

سی به كمر  سی و مو ست و ابراهیم به كمر مو ضرت آدم به كمر ابراهیم ب سپس ح ست و  ب

حضرت علی )ع( عیسی و عیسی به كمر حضرت محمد)ص( و حضرت محمد)ص( به كمر 

 بست.( ولی این آیین یاد آور كستی بستن زرتشتیان و كمربند پیروان آیین مهر است.

 در همین راستا میخواهیم به سواالت زیر پاسخ دهیم:

میزان و چگونگی اســتفاده از شــخصــیتهای مختلف در این متون چقدر و چگونه  .1

 است؟

 آیا این استفاده به شیوهء مثبت بوده است یا منفی؟ .2

ــیتهای مختلف وجود  .3 ــخص ــتفاده از ش آیا اغراض ثانویه ای در این متون برای اس

 داشته یا خیر؟

 های پژوهش عبارتند از:فرضیه -2

 بیشترین استفاده از شخصیتها در حوزهء دین است .1

داستانهای مورد استفاده عموما خارج از عرف شناختهء كرامات و معجزات انبیای  .2

  و زندگی اطرافیان ایشان است.

 از زیرساخت این متون، بوی انکار و فروپاشی شخصیتهای دینی منتشر میشود. .3

 تعریف مفاهیم: -3

ــرچشــمهفتوت و فتیان های آن را در آیینها و : جوانمردی آیینی بس دیرینه اســت كه س

سده ازعمر خود فراز و  شت  ست. این جریان در طول بیش از ه ستان باید جُ ادیان ایران با

سی و تعامالت بین  سیا ست: از عیّاری و راهزنی گرفته تا فتوّت  شته ا شیبهای فراوانی دا ن

انی اصــناف و مشــاغل. به همین دلیل ارائه تعریفی جامع و مانع از فتوّت كار چندان آســ
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نیست چه، این مفهوم یا جریان از آغاز پیدایش در میان اقشار مختلف تا پیوندش با تصوف 

های عیاری و جوانمردی در هر دوره ای ســازوكار و اقتضــائات خاص خود را و دیگر شــاخه

 داشته و لذا تعریفی مخصوص از آن كرده اند.

ای رســول خدا آن  رســول خدای)ص( گفت جوانمردی امت مرا ده عالمت اســت. گفتند

عالمتها كدام اســـت؟ فرمود: راســـتگویی و وفای به عهد و ادای امانت و ترک دروغگویی و 

سان و  سیاری اح ست و ب سیده ا شیدن آنچه ر سائل و بخ ستگیری  شودن بر یتیم و د بخ

 (.132-3خواندن مهمان و سرهمه آنها حیا است. )كتاب الفتوه،ابن معمار: صص 

ـــت زمان مجامع  جوانمردی در آغاز آیین ـــه بود و با گذش ـــپاهی پیش مردان جنگاور و س

صوّف درآمیخت و از این پیوند  سترش یافت، جوانمردی با زهد و ت شهرها گ جوانمردان در 

 آیینهای قلندری و خاكساری پدید آمد.

به  ـــرّف  نه در مجلس تش ند، برای نمو ـــت به خود را داش ـــوص  های مخص جوانمردان آیین

نمردان دیگر، با آدابی خاص كمربند ویژۀ اهل جوانمردی را به نام جوانمردی، در حضور جوا

 پوشیدند.را  می«  سراویل جوانمردی»بستند و شلواری خاص به نام بر میان می« شدّ»

وری مشـغول بودند. و آدابی گروهی از جوانمردان، در شـهرها سـکونت داشـتند و به پیشـه

 اریان عملی پسندیده در میان آنان بوده است.نوازی وكمک به مسافران و راهگذمانند غریب

قلندر به عارف شوریده حالی گفته میشود كه جان را به عشق حق داده  قلندر و قلندریه:

  .بیندو از خان و مان بریده، پا در ركاب سفر كرده است و همه جا جز حق چیز دیگری نمی

اینگونه تعریف كرده اســـت: قلندر را « قلندریه در تاریخ»دكتر شـــفیعی كدكنی در كتاب 

ـــوب به آن مکان را  ـــت و افراد منس ـــم مکان بوده اس « قلندری » قلندر تا قرن هفتم اس

 اند و قلندر، خود جایی بوده است مثل مسجد یا میخانه یا مدرسه. میگفته

نخســتین جایی كه این كلمه به كار رفته ، ظاهراً یک رباعی عامیانۀ قرن چهارم اســت كه 

 ( آن را میخوانده است :  440-357والخیر )ابوسعید اب

 من دانگـی و نیـم داشتم حبۀ كـــم 

 ام پارۀ كـمدو كوزه نبی خـریده

 ست و نه بم بر بربطِ من نه زیر مانده

 تا كـی كوی قلندری و غم غم 

 (38به نقل از قلندریه در تاریخ، شفیعی كدكنی: ص   1/73)محمد بن منور ، 

فرهنگ فارسی ، قلندریه را مصحّف قرندلیه آورده است. وجه تسمیه دكتر محمد معین در 

سی،معین:  شیخ قرندل داند. )فرهنگ فار سوم به  سس فرقه مو ساب به مؤ آن را به علت انت

 ذیل قلندریه(

اصل كلمه حاكی از وجود یک گروه یا طبقۀ »كوب در باب عقیدۀ قلندریه گوید: استاد زرین
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گدا، در یوز )درویش( و دوره گرد. در این كه اسـاس طریقت و جامعه بوده اسـت نظیر رند، 

ـــت از ترک تعلق و حتی ترک هرگونه تقید به  عمل آنها نیز از خیلی قدیم عبارت بوده اس

ــت . به نظر می ــوم جاری، تقریباً جای تردید نیس آید كه در این ترک تعلق یک آداب و رس

ـــت نیز قیدی افراط آمیز از مقولۀ آنچه به حکمانوع بی ـــوب اس ء كلبی قدیم یونان منس

شته ست كه از آنها گاه نیز تعبیر به رند میکردهدا سبب بوده ا شاید از همین  اند یعنی اند و 

 (360)جستجو در تصوف ایران، زرین كوب: ص « كسی كه قیدی به ننگ و نام ندارد.

ــت كه آیین قلندری یک آیین ایرانی ــت تردیدی نیس ــرارآمیز بوده اس كه درطول گرای اس

شکل پنهانی ، به  ست ، در شانش ناپیدا ست و ن ششم كه نامش ه قرنهای چهارم و پنجم و 

 فعالیت خود میپرداخته است. 

الدین ساوجی بود. او ای به نام قلندریه تأسیس كرد، شیخ جمالنخستین كسی كه سلسله

سنۀ  سر و ابرو را بنیاد نهاد و محمد 620حدود  شیدن موی  سم ترا شق ر بلخی كه  در دم

شعار حافظ،  صطالحات ا شاگرد و پیرو او بود، رسم پوشیدن جوال را بر آن افزود.)فرهنگ ا

 ( 493رجایی بخارایی، ص 

سمهای عیاران به  ست و ق ستان متأثر بوده ا شهای ایران با و « نور و نار»آیین قلندری از كی

 را ثابت میکند. ایشان، تراشیدن ابروها و تراشیدن سر، این مطلب « شراب نوشی»رسم 

 (228)كشف المحجوب، هجویری غزنوی: ص 

 پیشینهء پژوهش -4

های مختلف آن، نگاشته شده است و توضیحات آنان ء عرفان و شاخهكتابهای زیادی درباره

های تاریک و پنهان این مکتب فکری، راهگشاست، با این حال، در درک ما نسبت به گوشه

سنده در میان  ست و جوهای نوی آثاری كه به عرفان و قلندریه پرداخته اند و بنیانهای درج

ــد ــی كرده اند، اثری یافت نش كه از این دریچه به قلندران و اهل فتوت  فکری آنان را بررس

نگریســته باشــد. امید اســت كه این پژوهش نقطهء آغازی برای بررســی دقیقتر این طبقهء 

درک بهتری از موضــوع، یاری دهد.  خاص از عرفا باشــد. و عالقه مندان این حوزه را، جهت

ضعفهای موجود در این مقاله را به دیدهء عنایت  ستارم تا  به همین جهت از خوانندگان خوا

 بنگرند.

 روش تحقیق در این پژوهش، كتابخانه ای و بر بسامدگیری بوده است.

 الگوی كار -5

 ند.ها بر اساس این نمودار )الگوریتم( بررسی میشودر این مقاله نمونه
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 شخصیتها: -6

 . شخصیتهای دینی6-1

 ء بزرگی است. . پیامبران؛ نامهای مورد استفاده پیامبران شامل گستره6-1-1

شامل  - ست كه تنها  78حضرت آدم )ع(:  ستان ا مورد از آنها منطبق بر عرف  6دا

 بوده است. 

 نمونه ای از داستانهای غیر منطبق بر عرف:

 حالل شدن گوشت بز
 بز و گوسفند هر دو یکی بود؟ اگر پرسند

بگو محلی كه آدم از بهشت آمد چهار چیز با او بود ـــ یکی قوچ سفید ـــ یک قوچ كبود و 

ـــ كه از آن هر دو قوچ آبستن شد و دیگری سگ توله كه آدم از بهشت بیرون  میش سیاه ـ

ـــ شیطان به پوست سگ برآمد و سگ را آن چنان حریص ساخت كه به باالی  آورده بود ـ

سگ به یش رفت و بچهم سند كه  شد، كه آن را بز  گویند و اگر پر صل  ای از آن میش حا

ــد؟ جواب بگو كه آدم به درگاه حق تعالی بنالید و  پشــت میش چون رفت، چگونه حالل ش

ست.»گفت:  شت بز حالل ا شت گردد حالل  3ندا آمد چون به «  الهی مرا خبر ده كه گو پ

پشــت )گردیده اســت( پس به قول خدا و رســول حالل اســت. و تا این زمان چندین هزار 

 (70 -69ها و رسائل خاكساریه، افشاری، مهران: ص است. )فتوت نامه

 نمونه ای از داستانهای منطبق بر عرف:

 برگ)تنوره( -
 اگر پرسند)اولین( میان بسته كه بود؟

از شاخ انگور  بگو حضرت آدم، هنگامی كه او را از بهشت بیرون نمودند، برگ انجیر پوشید و

شخصیت ها

شخصیت های 
دینی

پیامبران

خاندان  
ویاران پیامبر شخصیت های 

جاهلی

شخصیت های 
ملی و ایرانی
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 (178ها و رسائل خاكساریه، افشاری، مهران: ص میان بست. )فتوت نامه

اگر پرسند كه برگ از كه مانده است؟ بگو از آدم)ع(. در آن وقت كه در بهشت گندم خورد  

شش  شت بیرون كنند. چون برهنه بود،  شد كه آدم را از به و نافرمانی كرد، امر  پروردگار 

دو تا را سترپوش خود كرد، یکی را پیش و یکی را از عقب و باقی با تاک برگ انجیر چید و 

سراندیب افتاد،  شت بیرون آ مد و در كوه  ست و از به میگفت تا وقتی « ربنا ظلمنا»انگور ب

شت آورد. و آن دو  شت و جبرئیل به خدمت، مرحمت از به صیر او درگذ كه پروردگار از تق

.اثبات برگ این اســت. )آیین قلندری، میرعابدینی و برگ انجیر را درویشــان برگ ســاختند

 (240افشاری : ص 

های بهشت از اندام او اند كه چون آدم )ع( گندم بخوردی و حلّهبدان كه چنین روایت كرده

ــترپوش خودكرد. چنانچه خدای  ــد و آدم حیران بماند تا آنکه چهار برگ انجیر را س جدا ش

 (121و طفقا نحیصفان علیهما من ورقه الجنه )طه، تعالی در كالم مجید خبر داده است:

شامل  - ست كه تنها  7شیث:  ستان ا مورد از آنها منطبق بر عرف بوده  1دا

 است.

 نمونه ای از داستانهای منطبق بر عرف 

 اولین صـوفی
شیث نبی بود و آن  صوفی گفتند  صوفیه نقل میکند كه اول كسی كه او را  در كتاب انس ال

اهلل را ده پســر بود.روزی ایشــان را طلب كرد و فرمود كه خدای تعالی صــفیچنان بود آدم 

 حکم كرده است كه حالل خورید و به كسب حالل مشغول شوید.

ای اختیار كنید. و نه تن از فرزندان آدم )ع( كسب اختیار كردند و شیث بیائید هریک پیشه

اختیار میکنم. پس گوشـه )ع( فرمود كه ایشـان كسـب دنیا اختیار كردند، من كسـب دین 

سبز  صوفی  شت  شد و جبرئیل )ع( به حکم ملک جلیل از به شغول  گرفت و به عبادت م

شانید و مالئکه كه به زیارت و دعا می سمان میرفتند بیاورد و در وی در پو آمدند چون به آ

یعنی پشمینه پوشی است «. صوفی یعبداهلل فی االرض»صفت او را با فرشتگان میگفتند كه 

ه خدای تعالی را عبادت میکند در زمین. پس این اسم از روزگار شیث )ع( مشهود شد در ك

 حق پشمینه پوشان.

 (41)فتوت نامه سلطانی، واعظ كاشفی سبزواری: ص 

 نمونه ای از داستانهای غیر مرتبط بر عرف:

 فرش و  فـرش انداختـن  -
سند كه فرش انداختن از كجا گرفته صل فراگر پر شیث نبی)ع( اند؟ بگوی ا ش انداختن از 

پیدا شد در آن وقت كه فرزندان آدم)ع( هریک به كاری از كارهای دنیا مشغول شدند و وی 
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ـــۀ خلوت و زاویۀ عزلت اختیار كرد. هر چهل روز یک بار از خلوت بیرون آمدی و به  گوش

آدم)ع( ســالم پدرومادر رفتی. نوبتی بیرون آمد و به مالزمت آدم)ع( رفت. فصــل بهار بود و 

بركنار سبزه نشسته، مالحظۀ آثار قدرت الهی میکرد كه زمین مرده را چگونه به انوار قدرت 

سر ]فانظر الی آثار رحمه ست.آدم )ع( گفت ای پ اهلل[ نظر كن و آثار رحمت زنده گردانیده ا

 در این اثر قدرت تا تو را معلوم گردد كه خداوندی كه قادر است كه زمین مرده را بدین نوع

شیث  ساخت.  ساب زنده خواهد  شر و ح زنده گرداند هر آینه مرده را از آدمیان به جهت ح

)ع( را از آن سخن تأمل بسیار پدید آمد و بسی فکر كرد و در هردمی از حقایق حشر و نشر 

سبزه و  شد. چون به خلوت )درآمد بازش همان دغدغه( مالحظه  شف  نکتۀ دیگر بر وی ك

اندیشید كه بیرون رفتن از خلوت( مرا از سلوک بازمیدارد و خاطر  صحرا )پدید آمد. با خود 

ست كه قدری از آن گیاهبه تفرج آن گیاه شد. هیچ به از آن نی سبز بیارم و ها نیز میک های 

شود. پس بفرمود تا  صود فوت ن در این خلوت نهم تا هم از خلوت بیرون نباید رفت و هم مق

وت ریختند و بر آن باال نشست و به سلوک مشغول شد. قدری از آن گیاه بیاوردند و در خل

ها خشک شد و بر طراوت نماند و در صحرا نیز سبزه نایافت شد. چون مدتی برآمد آن گیاه

شیث)ع( بنالید. جبرئیل)ع( آمد و تعلیم داد تا قدری پشم را رنگ كرد به همان رنگ سبزه 

س شد نمدی  صرفها كردند و در زیر افکند و بعد ازمدتی كه پایمال  بز گردید و پس از آن ت

 های گوناگون ساختند. )اما( اصلش همین بود كه گفتیم. تا بدین مرتبه رسید كه فرش

 ( 272-273)فتوت نامه سلطانی، واعظ كاشفی سبزواری: صص 

 داستان است كه هیچ كدام از آنها، منطبق بر عرف نیست. 5شامل ادریس:  -

 مورد از آنها منطبق بر عرف بوده است. 2تنها داستان است كه  18شامل نوح:  -

 ای از داستانهای مرتبط بر عرف:نمونه

 كشتی سازی -

ها و و تراش و بنای كشــتی كردن و دریا نشــســتن از نوح پیغمبر مانده اســت. )فتوت نامه

 (228رسائل خاكساریه، افشاری، مهران: ص 

 داستان غیر منطبق بر عرف 5صالح: شامل  -

 مورد از آنها، منطبق بر عرف است.6داستان كه  38ابراهیم: شامل  -

 مورد از آنها، منطبق بر عرف است. 4داستان كه  9اسماعیل: شامل  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 2یعقوب: شامل  -

 داستان غیر منطبق 1داستان منطبق بر عرف و 1یوسف: شامل  -

 مورد آن، منطبق بر عرف است. 4داستان كه  11ایوب: شامل  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1دانیال:  -



 253/ هاهیها و قلندرفتوت نامه یسبک فکر

 

 داستان غیر منطبق بر عرف 1سالم پیغمبر:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 2شمشون پیغمبر:  -

 مورد از آنها، منطبق بر عرف است 3داستان كه  9خضر)ع(: شامل  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 15موسی)ع(: شامل  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 2هارون:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 4داوود)ع(:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 6سلیمان نبی:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1یونس:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1یوشع:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1زكریا:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 3یحیی)ع(:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 6عیسی)ع(:  -

 مورد آنها منطبق بر عرف است. 12تان كه تنها داس 66حضرت محمد )ع(: شامل  -

 . خاندان پیامبر:6-1-2
 داستان غیر منطبق بر عرف 1قصی:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 3حضرت حمزه:  -

ستان است كه تنها  32حضرت علی)ع(: شامل  - مورد از آنها، منطبق بر عرف  4دا

 است.

 داستان غیر منطبق بر عرف 1حضرت زهرا)ع(:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 2)ع(: امام حسین -

 داستان منطبق بر عرف 1حضرت عباس)ع(:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1حضرت قاسم)ع(:  -

 . یاران پیامبر و ائمه6-1-3
 مورد از آنها منطبق بر عرف است. 11كه  22سلمان فارسی: شامل  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1جابر بن انصار:  -

 مورد از آنها منطبق بر عرف است. 3داستان كه  4حسان ثابت: شامل  -

 

 ای از داستانهای غیر منطبق بر عرفنمونه

 نیـزه برداشتن)نیزه با خود حمل كردن( -
شه اگر پرسند كه نیزه شی ملک حب ای كه مداحان دارند از كجا آمده؟ بگوی از آنجا كه نجا

به حضــرت رســالت)ص( ایمان آور وجعفربن ابیطالب را كه برادر )حضــرت( امیر بود تربیت 
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ای نوشــت و جعفر)ع( را طلبید و نجاشــی او را ، به بســیار كرد . حضــرت رســول)ص( نامه

ها فرستاد. از جمله جهت ربان ایشان تحفهحرمت تمام روان كرد و برای خاصۀ حضرت و مق

تاد و )از( برای  ـــ ـــتری راهوار فرس با روی و اس لت)ص( كنیزكی زی ـــرت رســــا )حض

ای در غایت  تکلیف و امیر)ع( گاهی در حرب آن نیزه را به دســـت امیرالمؤمنین)علی( نیزه

 گرفتی. 

ـــان اند بر ان اتفاق كردهبن ثابت با امیر گفت كه یا امیر، منافقان مدینه با جمودروزی حس

قتل من، به واســطۀ آن كه من مدح حضــرت رســول میخوانم و من )از( ایشــان ترســانم به 

ای كه شب به جماعت رسول)ص( )نمیتوانم رسید. امیر( تبسم فرمود و گفت: التخف مثابه

سان اهلل، یعنی مترس ترا خدای تعالی از شرّ ایشان نگاه دارد و پس از آن نیزه را به حو قال

سان نیزه را  شند. ح سان با شان نیز از تو هرا سته با خود)نگاه( دارد تا ای داد و فرمود كه پیو

قبول كرد و آن عالمت مداحان شــد و آن را الف گویند كه جز به پیش نباشــد.) فتوت نامه 

 (286-287سلطانی، واعظ كاشفی سبزواری: صص 
 

 داستان غیر منطبق بر عرف 12بابای عمرو: شامل  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1بر: قن -

 مورد از آنها منطبق بر عرف است. 2داستان كه  4جوانمرد قصاب:  -

 . شخصیتهای جاهلی6-2

 داستان غیر منطبق بر عرف 2یعرب بن قحطان:  -

 ای از داستانهای غیر منطبق بر عرفنمونه

 خط نوشتن
ها و رســائل خاكســاریه، و خط نوشــتن از یَعرُب بن قَحطان مانده اســت. )فتوت نامه    

 (229افشاری، مهران: ص 

یعرب بن قحطان بن عابد یکی از فرمانروایان عرب در دوران محســس جاهلیت بود و از     

ستهخطبا و حکمای آنان به شمار می اند پس از اند و گفتهآمد. او را جدّ همۀ قبایل یمن دان

شوریان پیروزی ست كه او و نخستین  مرگ پدرش فرمانروای یمن گردید و با آ یافت. نقل ا

صف را وارد زبان كرد.)االعالم،الزّركلی، شعر موزون گفت و مدح و و سی بود كه  ج : 1980ك

 (192، ص 8

 داستان غیر منطبق بر عرف 2لقمان حکیم:  -

 . شخصیتهای تاریخی، ملی و ایرانی6-3

 داستان غیر منطبق بر عرف 1كیومرث:  -



 255/ هاهیها و قلندرفتوت نامه یسبک فکر

 

 بر عرف:نمونه ای از داستانهای منطبق 

 سپـــر -
صفی بود و گفته سر آدم  سپر از كه مانده؟ بگوی از كیومرث كه پ اند )كه نبیرۀ( اگر پرسند 

شتی. روزی به  ست دا شکار دو ساخته بود و او  شاه  او بود و آدم او را به فرزندان دیگر پاد

ر شکار رفته بود، جانوری پیش آمد كه آن را گرگ گفتند. چندان كه كیومرث آالت حرب ب

او زد مطلقاً كار نکرد. كیومرث اندیشــید كه پوســت وی برای آلتهای حرب نیکو اســت پس 

سپر  شکل  ست او را به  شتند و پو ست آوردند و بک سمی آن جانور را به د بفرمود تا به طل

ببرید و برجای بســـت و به وقت حرب در پیش روی و ســـر میداشـــت و بعد از وی در آن 

 ه رسید كه حاال واقع است.)تصرفها كردند تا بدین( مرتب

 (355)فتوت نامه سلطانی، واعظ كاشفی سبزواری: ص 
 

 داستان غیر منطبق بر عرف 1جمشید :  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1شاهپور:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1بهرام گور:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1ابومسلم:  -

 داستان غیر منطبق 1داستان منطبق بر عرف و  1ابراهیم ادهم:  -

 داستان منطبق بر عرف 1امام محمد غزالی:  -

 نمونه ای از داستانهای منطبق بر عرف:

  ریسمان رشتن  -
 ریسمان ریشتن از امام غزالی مانده است.    

 (229ها و رسائل خاكساریه، افشاری، مهران: ص )فتوت نامه
 

 داستان منطبق بر عرف 1فیثاغورت:  -

 منطبق بر عرفداستان غیر  3اسکندر:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1اصحاب كهف:  -

 داستان غیر منطبق بر عرف 1قطب الدین حیدر:  -

 

بات ندران، اث یل دو گروه جوانمردان و قل ـــاخص  میکند تحل قهء بزرگ و ش كه این دو فر

سالمی، به دالیل صیت ها بهره میگرفته اند. ی متعدد عرفانی و ا شخ ستانها و  در از این دا

های  درونی  و هم از باورپذیری اجتماعی استفاده كرده اند. بازسازی و هم از توانایی این راه

ساطیر نوعی نگاه عارفانه و درونی را می سالم، تکرار ا طلبد، و بهره گیری از تقدس بزرگان ا
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 انگیزد.نوعی پذیرش اجتماعی را برمی

 های پژوهش:داده لتحلی -7

ستانهای غیر منطبق بر . 1 شاید در ابتدا علت حجم دا ست.  سیاری ا عرف، گویای مطالب ب

بیان این داستانها، اعتقاد شدید نویسندگان این كتب به شخصیتهای دینی باشد، به حدی 

ها،  ـــتان به این داس با نگاه دقیقتر  ما  ند. ا ـــوعی، توجیهی مذهبی آورده ا كه برای هر موض

ــت ــد، گویا نویســندگان این داس انها، با هدف كم رنگ كردن گمانهای دیگری به ذهن میرس

اعتقادات مذهبی، دست به ساخت داستانهایی زده اند كه عالوه بر پایین آوردن شخصیتهای 

مذهبی در حد قهرمانان داســـتانهای عامیانه، ســـعی بر همانند كردن این شـــخصـــیتها با 

سطوره شاید بتوانا سیده اند،  دالیلی  ها كرده اند و با همین راه، به گونه ای تقدس زدایی ر

ـــازی  ـــتانهای ملی و ایرانی و یا بازس ـــن زاهدان، زنده كردن داس مانند؛ مقابله با زهد خش

ــخاص را، برای این نوع واكنش بیان كرد .در هر اعتقادات كهن مذهبی در ناخودآگاه این اش

سان حال، سان و خداگونگی ان ضای پر از تعصب  ،باعثتوجه به ان نوعی تلطیف مذهبی در ف

شده ست.  آن دوران  انجام  عرفا،تا جایی پیش میرود كه ، )مبارزه با زاهدان انعطاف ناپذیرا

 (.كامل ضروری نمیداند برای انسانٍی را، واجبات دین

شر، رابطه. 2 ستقیما از همه چیز در زندگی ب سست ناپذیر با ملکوت دارد، همه چیز م ای گ

 برابر است. آسمان آمده و آغاز هر چیز، تقریبا با آغاز زندگی بشر)آدم(

آدم)ع(  تمامی ابزارهای ابتدایی الزم بشر، مانند چراغ، پاپوش و انواع البسه تقریبا به حضرت

شاغل، مانند؛ برزگریِ، سیاری از م ضمام ب ست. این ابزار به ان شده ا سبت داده  كارگری،  ن

سفند، نمدمالی و ... یا از طریق حمایت و راهنمایی جبرئیل شود آموخته می نجاری، ذبح گو

شود. ستقیم از بهشت برای حضرت آدم)ع( آورده می صورت م ساده ای حتی  و یا به  سله  م

 .آید و اولین سر تراش جبرئیل استچون تراشیدن سر، ملکوتی است. تیغ از آسمان می

ساختمان فکری عرفا . 3 ساخت زندگی و  شتی در زیر ستی، مانوی، زرت تاثیر تفکرات مهرپر

 نفوذ كرده است. 

مانویان،  داستانهای مربوط به چراغ و آتش، داستانهای مربوط به رسم دوده زدن،لنگ بستن

رابطهء آن با  میان بستن زرتشتیان، خوشامدگویی زرتشتیان با گالب و آئینه، كالهدوزی و

 تاج مانویان و ... موارد بسیار دیگری را میتوان نام برد.

ستانها برای توجیه . 4 سیاری از این دا ست.ب این گروه  ابزارآالت جنگی و فنون نظامی عرفا

ته یاف مان  ـــاز ظامی س ند.در واقع نیروی ن مایی میکرد با حکومت زورآز كه  ها  ای بودند  آن

شان دادن توانایی شهایی را برای ن ستا، عرفا نمای های جنگی خود برپا میکردند. در همین را

پا كردن كرامت و تقدس برای خود، توجیهات  ـــت و  ند. تمام ابزارها، میبرای دس آورده ا

شم، خرقه، لنگ و غیره  شیدن لباس پ سر تا پو شیدن  شیوهء زندگی عرفا؛ از ترا سها و  لبا
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ـــتن توجیهات مذهبی دارد. قلندران و اهل فتوت،  گاهی در ، آمادگی جنگیبه دلیل داش

 اند.اثرگذار بوده تغییر نظامهای سیاسی و جنگهای مختلف

ه برداشتن، پنج پیچ، سینه پوش، معركه ساختن، سپر، زنجیر بر جهندگی، سنگ افکنی، نیز

سر داشتن، شیر قالب، كمانگیری، پیدایش شد، تاج و پالهنگ، استره، كارد، نمدپوشی و ... 

 از این قبیل است.

ـــایی رخوت گرفته و مردمی گریزان از جهان جامعه. 5 ـــت، فض ای كه مورد مطالعهء ماس

حقیقی را دارد. قطع ارتباط با جهان واقعی و فرورفتن در دنیای درون و خرافات جادویی و 

 رویایی، باعث ترک تالش مردم و تقویت تفکر جبرگرایانه است. 

ع( تا زمان نگارش كتاب، تغییر گویی روش و شیوهء زندگی این مردم، از دوران زندگی آدم)

صیتهای مهم در هر زمینه ای،  شخ صورت نگرفته، تنها  شر  سوی ب نکرده و هیچ تالشی از 

ــت، آداب نظافت و  ــتگان و بزرگان دین اند. همین افرادند كه ابزار زراعت و كش انبیا و فرش

اب مورد نیاز شیوهء زندگی، استفاده از ابزار مشاغل و خود این مشاغل و همچنین تمام اسب

 ۀزندگی را آورده اند یابه صورت مستقیم از بهشت و یا به صورت آموزشی كه جبرئیل، فرشت

 الهی، به انبیا، به خصوص حضرت آدم)ع( داده است.  

تمام وجوه زندگی این مردم، با دین و افکار عرفانی و شیوهء خاص تفکرشان گره خورده، . 6

سادهء زن شاغل مختلف، همه به حدی كه حتی ابزارآالت  سباب و آالت مربوط به م دگی یا ا

شد.  ست كه از این الگو دور با ستانی الهی و دینی دارند و هیچ چیزی در جهان نی نوعی دا

ـــی در امور كوچک زندگی روزمره )با انجام عمل قربانی در زمین، گویا  ـــازی امر قدس بازس

ـــی م ،قربانی اولیه را تکرار میکنند و برای آن و این چرخه  مرتب تکرار  آورندیتوجیه قدس

 میشود.(

سالخی، ابزار دالكی، خادمی،  ساطور و دیگر ابزار  شیٌ،  قناره، كارد و مال، نجاری، قالب كفا

 حجامت، تیغهء كارد و ...

در میان تمام شخصیتهایی كه نویسندگان متون جوانمردی و قلندری، بر كُنش و منش . 7

ــلهآنها در شــکل گیری پیشــینهء قدســی آ ــوم و وص های قلندران و جوانمردان یینها و رس

های آنان، تاكید ورزیده اند، حضرت آدم)ع( در مرتبهء نخست )پوششها و ابزار( و نیز پیشه

 قرار دارد. برای توجیه و تبیین این امر میتوان دالیل زیر را بر شمرد:

تان  ـــ یدی، داس یان توح ند و در اد یامبر بوده ا ـــرت آدم اولین پ آفرینش آدم، الف( حض

ـــبت دادن محوری ـــت. این مولفین آگاهانه یا ناخودآگاهانه، با نس ترین روایت آفرینش اس

ها و یا ساخت انواع ابزار، پیشه گیری شکل نمونه برای –ترین رفتارها ترین و زمینیملموس

سازی عرفانی  ضرت آدم)ع( از طریق روش همانند ضر پژوهش در كه شکلی به –به ح  حا

شار بدان ای صعودی ع قدسی و مینوی دارند كه در چرخهوقای بازآفرینی در سعی – شد ها
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ـــتای جاودانه می جای – خاک به افالک از –زولی ن و – افالک تا خاک از – گیرد و در راس

صطالح  از آن « ثبوت»ساختن این چرخه و نیز ذهنیت و باورهای خود، به مفهومی كه با ا

ها و قلندر، با آموختن آیت و یا خطبهء اثبات آیینها، پیشه یاد شد، میرسند. پیر جوانمرد یا

ها، به نوبهء خود به ابدی ســاختن این چرخه، مدد میرســاند تا این اطمینان حاصــل وصــله

 شود كه این چرخه، منقطع نخواهد شد و جاودانه خواهد ماند.

ست، ط ستگاه هرچیز عالم ملکوت و بزرگان دین ا بیعی به نظر ب(  در دیدگاه دینی كه خا

به آدم )ع( كه از منظر دینی اولین  بداع هرچیزی را  ندران، ا ـــد كه جوانمردان و قل میرس

 انسان است، نسبت دهند.

پ( بخاطر فاصله زمانی بسیاری كه حضرت آدم )ع( با عصر مولفین این كتب دارد، میتوان 

ل اسـتنادی دربارهء هر چیزی را به زندگی ایشـان نسـبت داد ، زیرا ما اطالعات واقعی و قاب

شان نداریم . هرچیزی  زندگی حضرت آدم و حتی ظاهر، شکل بدن، نوع لباس یا خوراک ای

 كه بیان شود را نمیتوان رد كرد.

حضرت آدم )ع( دین و كتاب مستقلی ندارد كه بتوان به صورت مستقل به آن رجوع كرد ، 

شان افکار  شته باشند.پس پیروانی هم ندارند كه دربارهء جزییات زندگی ای و آرای خاصی دا

شان پیروانی خاص ندارند كه   شان بیان كرد و چون ای سایل را دربارهء ای سیاری م میتوان ب

 به صورت مستقل، سنتهای ایشان را دنبال كنند،مخالفی هم پیدا نخواهد شد.

ند . 8 ندری و جوانمردی در رو فان متون قل كه مول کاری  بل ان قا تاكید بر نقش موثر و غیر

شینه شده اند، به دالیل پی ضرت علی)ع( قائل  سول)ص( و ح ضرت ر سازی عرفانی برای ح

 زیر است:

حضور پر رنگ حضرت رسول)ص( و حضرت علی)ع( در متون قلندری و جوانمردی، عالوه  

ـــت كه از لحاظ پذیرش عام نیز  بر جایگاه واالی مذهبی این بزرگواران، به دلیل تاثیری اس

 داشته اند.

زرگوار هردو شخصیتهای بزرگ اسالم هستند، پس هر عملی كه ایشان انجام داده این دو ب

باشــند، ســنت اســت و مورد تایید همه مســلمانان خواهد بود. درنتیجه انتســاب كنشــهای 

ـــنتهای نبوی و  جوانمردی و قلندری به این بزرگواران، میتواند گواه تایید آنها به عنوان س

ترین امور گر بیان رفتار و اعمال ایشــان ، حتی در جزییعلوی باشــد. در نتیجه از ســوی دی

شد. پس برای جوانمردان و  سلمانان با سبی برای همه م زندگی، میتواند راهکار و روش منا

قلندران حتی دانستن كوچکترین امور زندگی این بزرگواران و سرمشق قرار دادن آنها حایز 

 اهمیت است.

ـــت احتما ال گاهی این قابلیت و اثرگذاری، برای توجیه اعمال و البته نباید از نظر دور داش

رفتاری به كار میرفته است كه شاید مورد تایید همگان نبوده، در نتیجه با نسبت دادن آنها 



 259/ هاهیها و قلندرفتوت نامه یسبک فکر

 

به بزرگان دین، سعی در توجیه این رفتارها شده است. چنانکه استفاده از محبوبیت بزرگان 

سات پیروان آنان، می ستفاده از احسا ساختن تواند انگیزهدین و ا شد:  شته با های متفاوتی دا

یک حدیث جعلی یا بیان داستانی غیرواقعی كه شخصیتهای دینی در آنها اعمالی را مرتکب 

ء راوی اســت، و وی به عمد و قصــد برای ارتکاب به عملی یا میشــوند كه در واقع، خواســته

ستانها بهره میگیرد، از این د ست. نمونهتوجیه رفتاری از این قبیل دا های فروانی در ست ا

ـــتانی از  این كتب دارد.برای مثال قلندران در توجیه گرزی كه با خود حمل میکردند، داس

ــان هدیه میدهند تا از  ــان ثابت نقل میکنند كه در آن موال علی )ع( ، گرزی را به حس حس

صد جان او را كرده ان شمنانش )كه بخاطر مدح خاندان پیامبر ق د،( مراقبت خود در مقابل د

كند. درحالی كه حمل گرز در میان قلندران، جنبهء ایجاد رعب و نشان دادن توانایی نظامی 

ــتانها به روشــی كه خود  ــازند و یا از آن داس ــتانها را میس دارد. اما قلندران یا این گونه داس

 میخواهند نتیجه گیری میکنند.

نمردی و قلندری )خواســـته یا از ســـوی دیگر، شـــاید انگیزهء گروهی از مولفین متون جوا

ــت. و احتماال یکی از راه ــهای كهن بوده اس ــته( حفظ ارزش ــد كه، ناخواس های آن، این باش

آیینی كه در دین كهن به منظوری خاص انجام میشــده، حاال در شــکلی جدید بازآفرینی 

ــم در طول ــیر كرد كه برگزاری آن آیین یا مراس ــود. و میتوان علت آن را این گونه تفس  ش

سالیان دراز برای مردم، جایگاهی واال پیدا كرده است، و حاال با تغییر دین، شخصیت كهن 

باید جای خود را به شـــخصـــیت مقدس در آیین جدید بدهد. اما آن آیین همچنان پابرجا 

 میماند. )مثال آیین شد بستن در میان قلندران و كستی بستن در آیین زرتشت(

ــابق و و یا  حتی ناخودآگاه، بخاطر عالقه در حقیقت چنین افرادی آگاهانه ای كه به دین س

شها و  سبت دادن كن شته اند(، از طریق ن شته اند)و یا حتی به آنها باور دا ساطیر كهن دا یا ا

 های روزمره بدانها، سعی در حفظ تقدس آن اساطیر كرده اند.برساخته

 برئیل مقام نخست را دارد:در میان فرشتگانی كه نام آنها در این متون آمده است، ج. 9

جبرئیل در تمامی این داستانها تبلور ملکوت و حضرت حق است كه همواره حالل مشکالت 

ــمان به حســاب می آید. وی از زمان حضــرت آدم )ع( تا زمان پیامبر بشــر بوده و ندای آس

خاتم)ص( در كنار بشــر بوده و ســعی در رفع مشــکالت او داشــته اســت و با راهکارهای او 

 ندگی دنیوی و اخروی بشر، سعادتمند گشته اند و خواهد بود. ز

ــوزن گرفته تا تر خواهیم دید كه كوچکبا نگاهی جزیی ــر، از س ــاخت بش ترین ابزارهای س

ء صــوفیان، همگی به تعلیم او به بشــر رســید ه اســت: آنها را از بهشــت آورده و یا راه خرقه

 ست.ساخت و تولیدشان را جبرئیل به بشر آموخته ا

ــیه  ــی كتب قلندران و اهل جوانمردی، در نهایت  و با در نظر گرفتن تمامی فرض ها و بررس

 تحلیل كلی بنده حقیر این است كه:
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 شاید بتوان پررنگترین هدف آنان را در همانند سازی عرفانی جست و جو كرد.

سمتهای زندگی  سازی عرفانی، تکرار یک واقعهء بزرگ دینی در كوچکترین ق ست همانند ا

 كه برای باز آفرینی آن واقعه قدسی انجام میشود.

صیتهای محبوب مورد نظر خود را  شخ صمم بوده اند كه ، تقدس  صورت كه عرفا م به این 

ـــی و تکرار كنند تا به گونه ـــوند، زیرا در باز آفرینی امر قدس ـــریک ش ای در این تقدس ش

یان موال علی )ع( را میبندد، مینوی، خود را خداگونه میدیده اند. اگر حضرت رسول )ص( م

شود. و جالب این  شیخ عرفا نیز میان مریدان خود را میبندند تا آن امر مقدس تکرار  پیر و 

اســت كه تکرارهایی تا این حد ریز و جزیی در تمامی امور ســاده زندگی را، تنها میتوان در 

به این نان در كوچکترین امور خود  ید. آ ندران د ندگی جوانمردان و قل جه  ز بازآفرینی تو

ـــها و  ـــش ـــازند تا تمامی رفتارها، و حتی پوش دارند و خود را در جهان تقدس غرق میس

ابزارهایشــان، راهی برای نزدیکی به عالم ملکوت باشــد. چنانکه برای نمونه حتی در شــکل 

ـــابی به این بازآفرینی نظر دارند.و تمامی ابزار، آالت و فعالیتهای روزمره زندگی و  كارد قص

 می امور جزیی خود را در راستای این بازآفرینی، برنامه ریزی كرده اند.تما

ای بوده در انتها بیان چند نکته خالی از فایده نیست. قلندران نیروی نظامی و سازمان یافته

شته اند. با ورود به شهرها در شاخ نفیر میدمیدند  اند كه حتی در جنگها حضور پر رنگی دا

سا شته اند، نوعی ابراز وجود و همزمان با اطالع ر شهر حضور دا نی به دیگر قلندرانی كه در 

های میکردند.آنان با یکدیگر در ارتباط بودند و گروهی از آنها همواره در ســفرهایشــان، نامه

ـــد، پذیرش  ـــوی دیگر، قلندران به دالیلی كه بیان ش پیران خود را جابجا میکرده اند. از س

ـــته اند. گروهی  ـــان را وقف لنگرهای آنان میکردند، به عامه را نیز داش از مردم، زمینهایش

طوری كه در طول زمان، باعث قدرتمندی اقتصادی آنها نیز شدند. از سوی دیگر قلندران و 

جوانمردان، با ادیان باستانی و افکار و اساطیر پدرانشان، در ارتباط بودند.این ارتباط به عمد 

و باورهای قدیمی ایرانیان میشد و این خود دلیلی یا غیر عمد، باعث حفظ ارزشهای مذاهب 

سو و ترس حاكمان از  شار زاهدان از یک  برای دشمنی زاهدان خشک مذهب با آنان بود. ف

قدرت یافتن آنها از سوی دیگر، باعث میشد كه آنان مجبور باشند، خود را به منبعی مرتبط 

ـــركوب ها را س تد، آن با مهر مر ند  كه دیگران نتوان ند  ـــیاری از  بدان كنند. ازین منظر، بس

استنادهای آنان در واقع توجیهی برای حمل ابزار نظامی و یا اجرای مراسم آیینی شان بوده 

شته اند.  سی دوران خود، جرات ابراز آن را ندا سیا ضای پر خفقان مذهبی و  ست كه در ف ا

باعث حضــور آنان از طرفی باعث نوعی فضــای تلطیف شــدهء مذهبی شــد و از طرف دیگر 

ــد. تا جایی كه اغلب تفکیک آنها از یکدیگر  ــالمی ش ــاطیر ایرانی و بزرگان اس آمیختگی اس

 دشوار به نظر میرسد.
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 های پژوهش، میتوان چنین نتیجه گیری كرد كه:با اتّکا به یافته -8

نویسندگان این داستانها، با هدف تقدس زدایی و مقابله با زهد خشن زاهدان و یا  .1

داستانهای ملی و ایرانی، به بازسازی اعتقادات كهن مذهبی در شکلی زنده كردن 

 غیر متعارف میپردازند و داستانهایی جدید خلق میکنند.

 همه چیز، از مشاغل و ابزار و... مستقیما از آسمان آمده است. .2

تاثیر تفکرات مهرپرستی، مانوی، زرتشتی در زیرساخت زندگی و ساختمان فکری  .3

 ست.عرفا نفوذ كرده ا

 بسیاری از این داستانها برای توجیه ابزارآالت جنگی و فنون نظامی عرفاست. .4

جادویی و  .5 فات  یای درون و خرا هان واقعی و فرورفتن در دن با ج باط  قطع ارت

 رویایی، باعث ترک تالش مردم و تقویت تفکر جبرگرایانه است.

دارند، حضرت در میان تمام شخصیتهایی كه در متون جوانمردی و قلندری وجود  .6

 آدم)ع(  در مرتبهء نخست قرار دارد.

موثرترین نقشــی كه مولفان متون قلندری و جوانمردی در روند پیشــینه ســازی  .7

 عرفانی قائل شده اند، مربوط به حضرت رسول)ص( و حضرت علی)ع( است:

ست را  .8 ست، جبرئیل مقام نخ شتگانی كه نام آنها در این متون آمده ا در میان فر

 دارد.
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