
چـو در تاریخ نیـك بنگریم مفاهیم اخالقـي برگرفته 
بـه  كـه  اسـت  بـوده  دالورانـي  اصیـل  ریشـه هاي  از 
صفت هاي گوناگون شـناخته شـده اند. سـه واژة ِفتیان، 
عّیاران و جوانمردان در گذشـتة  این دیار بیانگر دالوران 
و شـجاع مردان و زورمندانـي بوده انـد كـه از زور بـازوي 
خـود در كمك بـه دیگران فـراوان بهـره گرفته اند. اهل 
فتـّوت به عنـوان یـك مفهـوم اخالقي به كسـاني گفته 
مي شـد كه »سـخاوت و مهمان نـوازي« و »شـجاعت و 
دالوري« را در حـد اعـال داشـتند تا جایي كه سـخاوت 
گاه بـه تنگدسـتي و دالوري گاه بـه از جـان گذشـتن 

مي انجامید.
اهـل فتـّوت را نمي توان به سـرزمیني خـاص محدود 
كـرد و در لغت نیـز نمي توان ِفتیان )یعنـي اهل فتوت( 
را فقـط معادل صفات سـخاوت و شـجاعت دانسـت. در 
جایي، لغت فتّوت به معناي حسـن خلق آمده و شـامل 
فضائلـي ماننـد بزرگواري، علّو طبع، سـخاوت، رشـادت 
بـوده كه از یـك فتاي حقیقي )جوانمـرد واقعي( انتظار 
مي رفته اسـت. در نقلـي دیگر در قرآن كریـم، ِفتیان به 
معنـاي اجتماعي از جواناني مؤمن ذكر شـده اسـت كه 
در گـذر زمـان هم عقیـده شـده اند و فضائـل و خصائـل 
مذكـور را وظیفـة خـود دانسـته اند و موحدانـي بوده اند 
كـه خداونـد بر ایمـان آنـان افزوده اسـت. اعـراب قدیم 
نیـز صفـت »فتـي« را بـه شـخصي مي داده انـد كـه به 
منتهـاي انسـانیت و حـد كمال رسـیده اسـت. بهترین 
مثـال در تاریـخ اعـراب در جنگ جویـي یـك فتـاي 
حقیقـي، علي بـن ابي طالب)ع( پسـر عـّم و داماد پیامبر 
اسـالم محمـد)ص( اسـت كـه مشـوق و الگـوي واقعي 
تمـام جوانمـردان تاریـخ بـوده و هسـت. شـجاعت او 
مشـهور بـود، چنان كـه چند مرتبه جـان خـود را در راه 
پیامبـر اسـالم به خطر انداخت و داسـتان معـروف او در 
جنگاوري با »عمربن عبـدود« خود، اخالقي ترین كاري 
اسـت كـه در تاریخ جنـگاوري براي رضایت خـدا، نام او 
را از زمـان خـود فراتر برد و آیینـة تمام نماي پهلواني در 
تاریخ شـد؛ و از این روسـت كه شـعار »ال َفتي ااِّل َعلّي ال 

َسـیَف ااِّل ُذوالفقار« شـعار همة جوانمردان شـد.
نگارنـدة این سـطور نـه داعیـة تاریخ دانـي و پیگیري 
سـیر تكامـل و حكایت این گـروه از جنـگاوران بامروت 
را در سـر دارد و نـه مي خواهـد بـه تاریخ نـگاري در 

ایـن آییـن در گـذر زمـان بپـردازد، بلكـه در تفّكـر 
خویـش بـاور دارد كـه زنـده نگه داشـتن یـاد و مرام 
ِفتیـان، عیـاران و جوانمـردان، مي توانـد مانـع از رخ 
كـه  اجتماعـي شـود  آسـیب هاي  از  بسـیاري  دادن 
گریبان گیـر نه تنهـا نسـل جـوان، بلكـه جامعـه در 
حـّد فراگیـر شـده اسـت. بنابرایـن، بـه فراخـور فهم 
خـود از مسـائل اجتماعـي، هـر از چنـدي نگاهـي به 
ایـن مقوله هـا مي كنـد و شـّمه اي از سـیر و سـلوك 
ایـن آییـن جوانمـردي را در نوشـته هاي سـردبیري 
بـه قلـم درمـي آورد تـا هشـداري باشـد بـراي همـة 
كسـاني كـه در چارچوب هـاي فرهنگـي، اجتماعي و 
تربیتـي مي كوشـند نمونه هـاي انسـان بافضیلـت را 
بـه جامعـة كنوني معرفي كننـد. به اعتقاد نویسـنده، 
همـان آیین هـاي پاك انسـاني در سـده هاي گذشـته 
باعث شـده اسـت تا هـزاران نظم و نثر زیبـا در تاریخ 
بـه یـادگار بمانـد تـا نسـل امـروز بـا دسـت انداختن 
نابودكننـدة  و  سـهمگین  امـواج  تقابـل  در  بدان هـا 
مرزهـاي اخالقـي و انسـاني بي یـار و راهنمـا نباشـد.

موضوعـي كـه جامعـة امـروز تشـنة آن اسـت، كرم و 
عفـو و گذشـت اسـت. این صفـت در آییـن جوانمردان 
دیـروز، جـزء ركن هـاي بیروني برشـمرده شـده اسـت. 
آن هـا معتقـد بودنـد جوانمـردي دوازده ركـن دارد كـه 
شـش ركن آن دروني و شـش ركن آن بیروني اسـت )یا 
به عبارتي اركان باطنـي و ظاهري(. در آیین جوانمردي 
كریـم )داراي صفـت َكـَرم( یعنـي كسـي كـه عطـا 
كنـد و منـت ننهـد. به همیـن دلیـل، خداونـد را كریم 
مي خواندنـد. در مـرام كریـم )جوانمرد( عفو و گذشـت 
بـه ایـن معنا بود اگر همـة عالم او را برنجاننـد او نرنجد. 
ایـن فضیلـت زیبـاي وجود آدمـي را حافـظ در بیتي به 

نیكویـي نشـان مي دهد:
وفا كنیم و مالمت كشیم و خوش باشیم

كه در طریقت ما كافري است رنجیدن
اصـول اخالقي عّیـاران، خود، حكایتي اسـت دیگر كه 
در آن همـة معـارف انسـان پـاك، جلـوه اي عیـان دارد. 
جوانمـردان و عّیـاران از دروغ و دروغ گویي بیزار بودند و 
دروغ گـو را بـه مجازات هاي سـخت محكـوم مي كردند. 
در مـوارد اصلـي مرامنامـة آن هـا، اصل جوانمردي سـه 

چیز اسـت:

ــت  ــ ــادداش ــ ي
سردبير
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یكـي آنكـه آنچه بگویـي بكنـي؛ دوم آنكه راسـتي در 
قـول و فعل نگاه داري؛ سـیم آنكه شـكیب را كاربندي.

در سـیر و سـلوك جوانمـردان، جوانمردتریـن از همة 
مردمـان آن بـَود كـه »دلیـر و مردانـه بـَود و شـكیبا به 

هـر كاري«.
از زیباتریـن فرازهـاي آییـن عیـاران و جوانمـردان، 
»عیـب دیگـران را پنهان كـردن« بود. آن ها بـر این باور 
بودنـد كـه سـّتارالعیوب صفـت بـزرگ خداوند اسـت و 
عیب هـا و گناهـان بنـدگان خـود را نادیـده مي گیرد و 
جوانمـردان مي كوشـیدند ایـن صفـت را در خـود زنده 
نگـه دارنـد. بـه همین دلیـل عطـار در قالب یك شـعر 
زیبـا، صفت جوانمـردي را به زیباترین وجه مي گشـاید. 
داسـتان شـكل گیري ایـن شـعر را كـه بـه اواخـر قـرن 
هشـتم برمي گـردد، محمدبـن منـّور، صاحـب كتـاب 
اسـرارالتوحید در قرن ششـم نیز در شـرح احوال شـیخ 

ابوسـعید ابوالخیر آورده اسـت:
»شـیخ ما قدس اهلل روحـه العزیـز روزي در حمام بود. 
درویشـي شـیخ را خدمـت مي كـرد و دسـت بر پشـت 
شـیخ مي نهـاد و شـوخ )چـرك( بـر بازوي شـیخ جمع 
مي كـرد، چنان كـه رسـم قائمـان گرمابـه باشـد تـا آن 
كـس ببینـد كـه او كاري كـرده اسـت. در میـان ایـن 
خدمـت از شـیخ سـؤال كرد كـه: اي شـیخ! جوانمردي 
چیسـت؟ شـیخ ما حالي گفت: آن كه شـوخ مرد پیش 
روي او نیـاري. همة مشـایخ و ائمة نیشـابور این سـخن 
بشـنودند اتفـاق كردنـد كـه كـس در این معنـا بهتر از 

این نگفته اسـت«.
عّطـار بـه زیبایـي این اصـول اخالقـي عیـاران را )كه 
منبعـث از روایـت یادشـده اسـت( در قالـب شـعري 
آهنگیـن مي سـراید كـه اكنـون دل و جـان را بـا خـود 
همـراه مي كنـد. هنـوز كه هنوز اسـت شـمیم عطر آن 
گفتـة بوسـعید و حالوت سـخن عطـار، آن را در جامعة 
جویـاي خلق خوش مي پراكند و اخالق پسـندیده را در 
آن مي دانـد كـه چشم پوشـي از خطـاي دیگران، سـیرة 

جوانمـردان و مقتدایشـان علي)ع( اسـت.
بوسعید مهنه در حمام بود

قایمش افتاد و مردي خام بود
شوخ شیخ آورد تا بازوي او

جمع كرد آن جمله پیش روي او
شیخ را گفتا »بگو اي پاك جان

تا جوانمردي چه باشد در جهان؟«
شیخ گفتا »شوخ پنهان كردن است

پیِش چشم خلق ناآوردن است«
این جوابي بود بر باالي او

قایم افتاد آن زمان بر پاي او
چون به ناداني خویش اقرار كرد

شیخ خوش شد، قایم استغفار كرد
بعدهـا كـه ورزش خانه هـا بـا داشـتن گـود زورخانـه 

شـكل گرفـت، میانـداري در میانـه مي ایسـتاد و اَعمال 
ورزش را بـه جـاي مي آوردنـد. نقل كرده انـد كه میاندار 
باید پهلـوان اول محـل و داراي اخالقي جوانمردي بوده 
باشـد و به كسـوت جوانمردي لكه اي وارد نیاورده باشد. 
در مرام ورزش خانه ها نیز نقل شـده اسـت كـه »در گود 
حـرف ركیـك نبایـد زده شـود. دعوا و قیـل و قال نباید 
راه بیفتـد. همـه باید با هـم برادر باشـند. اول كوچك ها 
و تازه چرخنده هـا بایـد بچرخنـد و بازي هاي ورزشـي را 
شـروع كننـد تا نوبـت به بزرگ ترهـا برسـد و آخِر همه 

میانـدار مي چرخـد و بـازي مي كند«.
شـاید در میـان شـعرا و بـزرگان ادب پارسـي، عطار و 
سـعدي بیـش از همـه آییـن جوانمـردان و صفت هاي 
نیـك آنـان را بـه نظـم درآورده انـد. بـه همیـن دلیـل 
و  زیبـا  عواطفـي  هنـوز  نیـز  مـا  امـروز  جامعـة  در 
تحسـین برانگیزند، ولي جامعه بدان ها نیـاز دارد تا آن ها 
را الگـوي خود قـرار دهد و در اصـالح رفتارهاي آدمیان 
بیـش از پیـش بـر آن پـاي بفشـرند. به دلیـل آنكه این 
سـرمقاله را اجـازت نیسـت تـا بیـش از ایـن گسـترده 
شـود، بـه یكي دیگـر از شـعرهاي عطـار در »حـق نان 
و نمـك و سـفره« جوانمـردان مي پردازیـم و از آنجا كه 
حضـور معنـوي و باصالبـت ایـن آموزه هـاي اخالقي در 
كل جامعـه و به ویـژه در جامعـة ورزشـي حـال حاضـر 
مـا نیـازي اسـت اجتناب ناپذیـر، حقیـر مي كوشـم بـه 
فراخـور و در نوشـته هاي سـردبیري دیگر ایـن موضوع 

را بازسـازي و ارائـه دهـم.
عطار پیرامون نان و نمك و شـگردهاي عاطفي عیاران 
و ویژگي هـاي اخالقي آن ها بارها در منطق الطیر اشـاره 
مي كنـد. بـا ذكر یكـي از این اشـارات، این نـگارش را به 

سـرانجام مي برم تـا نوبتي دیگر:
خورد عّیاري بدان دل خسته باز
با وثاقش ُبرد دستش بسته باز

شد كه تیغ آَرد زند در گردنش
پاره اي نان داد آن ساعت زنش
چون بیامد مرد با تیغ آن زمان

دید آن دل خسته را در دست، نان
گفت: این نانت كه داد! اي هیچ كس؟

گفت: این نان را عیالت داد و بس
مرد چون بشنید آن پاسخ تمام

گفت: بر ما شد تو را كشتن حرام
زان كه هر مردي كه ناِن ما شكست

سوي او با تیغ نتوان ُبرد دست
نیست از نان خوارة ما جان دریغ
من چگونه خوِن او ریزم به تیغ؟

خدایا، كریما، َمَپسـند كه اخـالق جوانمردي و فضائل 
پـاك و رونـق صبـوري و از خودگذشـتگي و چشـم بـر 
نهـادن از خطـاي دیگري در جامعة ما زائل شـود. آمین.
سردبیر

از زیباترین 
فرازهاي آیین 

عیاران و 
جوانمردان، »عیب 

دیگران را پنهان 
كردن« بود. آن ها 
بر این باور بودند 
كه سّتارالعیوب 

صفت بزرگ 
خداوند است و 

عیب ها و گناهان 
بندگان خود را 
نادیده مي گیرد 

و جوانمردان 
مي كوشیدند این 
صفت را در خود 

زنده نگه دارند
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