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از جماعتهای جوانمردان تا هیئتهای عزاداری
نگاهی به تداومها و تغییرات در زندگی عامه مردم ایرانی
جباررحماني



تاريخدريافت2332/22/4:
تاريخپذيرش2332/21/5:

چکیده
وتشکیالتاجتماعيجوانمردانيکيازمهمترينموضوعاتتاريخاجتماعيوفرهنگي

آيینجوانمردی 
سنتهایايرانيواسالميدرطول
ايراناست.جوانمردان،فتیان و پهلوانانباتوجهبهريشهداشتندر  
نشانميدهند فتوتوجوانمردی در

عامهمردمداشتهاند.عموممطالعات

تاريخنقشمهميدرحیات 
خانهها
ودرنهايتدربخشهایخاصيازجامعهدرقالبزور 

دورهمعاصرروبهانحطاطوافولرفتهاست
مشدیها“ هنوز وجود دارد .در اين مقاله بنا به

لوتيها“ و ” 
داش
و سنتهای پهلواني سادهشده ” 
جماعتها ،به اين نکته

رويکردهای انسانشناسي فرهنگي با نگاهي به تاريخ و تحوالت اجتماعي اين 
توانبهمثابهيکجماعتوارهو يکجماعتآيینيواخالقي

پرداختهشده است کهجوانمردان 
رامي
دانستکهمهم ترينوجهآن،آيینيبودنوحضورامرمعنویوقدسيدرآنها است .پرسشاصلياين

مقاله اين است که در دوران امروزی چه اتفاقي برای اين تشکیالت افتاده است .با نگاهي به جماعت
جوانمردان به مثابه پديده ای اجتماعي و فرهنگي ،فرض اين مقاله اين است که در شرايط بحرانهای
هیئتهایعزاداریتشکیالتآيیني هستند کهدرامتداد
ناشيازنوسازیجامعهايرانيازدورهپهلوی  ،
شدهاند.
وارههایجوانمردانوپهلواناندرمیانمردمشکلگرفتهوپناهگاهمعنویوفرهنگيآنها 
جماعت 

هایعزاداری،بازتولیدجماعتهایآيینيسنتيجوانمردانوپهلوانان دربدنهجامعه هستندکه


هیئت
نقشيکلیدیدرحیاتفرهنگي،اخالقيودينداریمردمدارند .

عیاران،هیئتهایعزاداری.

جماعتواره،جوانمردان،فتیان،فرهنگايران،

کلیدواژگان :پهلوانان،

استاديارانسانشناسيپژوهشکدهمطالعاتفرهنگيواجتماعي
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مقدمه
يکيازمهمترينوجوهتاريخاجتماعيوفرهنگيايران،حضورگروههـاوتشـکیالتاجتمـاعيو
ذيلتصوفوجريانهایعارفانهشناختهميشوند.درعملگونهبندیهـا

اعتقادیاستکهعموما
وتمايزهاييمیاناقساماينتشکیالتوجودداشتهاست.شفیعيکدکنيازآنهابهعنـوانچهـار
”جريانروحياصیل“يادميکندکهدرنگاهنخسـتین،يـکواحـدفکـریوروانـيراتشـکیل
ميدهندوميتوانآنهارابانامهایکلي”زهد“و”تصوف“تعريـ کـرد.کـدکنيدرادامـهبـه

تفکیکاينچهارجريانميپردازدکهعبارتانداز)2:مـذهبکرامیـه)2،مـذهبمالمتیـه)3،
مذهبصوفیهو)6مذهباهلفتوت(22:2344ـ.)22اينچهـارجريـان،ريشـههـایتـاريخي
کهنيدارندوهمچنیندرتاريخاجتماعي ـفرهنگيومعنویجامعـهايرانـي،تـرایراتبسـیاری
گذاشتهاند .

فتوتياجوانمردیدراينمقالهبهعنوانيکيازموضوعاتمهمتاريخفرهنگيواجتماعي
بدنهجامعهايرانيموردنظربودهاست.مرتبطبودنبهعامهمردموجهخاصاينجريـانهـماز
نظرريشهوهمازنظـراايـتاسـت(بنگريـدبـهکـربن66،2345ــ63؛ريـاض222:2343،؛
زرينکوب.)241:2344،مطالعاتپیرامونفتوتبادورويکردکليصـورتگرفتـهاسـت:الـ )

مطالعاتتصوفوعرفاناسالميوايراني؛دراينرويکردبهدنبالفهموجوهعرفـانيوزاهدانـهو
معنویواخالقيمتبلوردرفتوتبودهاندوبهتعبیریدقیقتر،جوانمردیبهمثابه”يکسلسـله
تعالیماخالقيويکنوعحکمتعملي“(بنگريـدبـهمقدمـهنراقـيبـرکـربن)3:2345مـورد
پژوهشقرارگرفتهاست.بههمینسببهمیشهدرکنارجريـانهـایتصـوفازآنبحـدشـده
است.ب)درپژوهشهایتاريخادبيايران،بـهدلیـلآمیختگـيوپیوسـتگيتصـوفوفتـوتو
اهمیترسالههایفتوتنامههادرتاريخادبيايرانومتونعرفاني،بهاينمسئلهنیزتوجـهشـده
سیاسيوفرهنگي،بهطورحاشیهایوبـهعنـوانمقدمـه

است.زمینههاوداللتهایاجتماعي ـ
بحدموردتوجهمحققانبودهاستوالبتهدراينمیـانکـدکنيسـعيکـردهاسـتتـاتـاريخ
اجتماعيجريانهایتصوفدرايرانرابررسيکند،امادرهمیناارنیزفتوتبهطورمحدودتری
نسبتبهسايرجريانهایتصوفموردتوجهقرارگرفتهاست(.شفیعيکدکني.)2344،البتهگاه
بهطورخاصومحدود،وجوهيازفتوتوجوانمردیدرتشـکیالتيماننـدزورخانـهبـرایبحـد
پیرامونريشههایاجتماعيوتـاريخيمـوردتوجـهمحققـانقـرارگرفتـهاسـت(بهـار2345،؛
صافپور2344،؛مختاری .)2343،
ان 
استفادهازرويکردهایعلوماجتماعيوبـهويـژهانسـانشناسـيفرهنگـيمـيتوانـدابعـاد
جديدیازاينواقعیتاجتماعيجامعهايرانيرابیانکند.دراينمقالهسعيخواهدشـدکـهاز
منظرانسانشناسيفرهنگيوانسانشناسيتاريخيبهپديدهفتوتوجوانمردیپرداختـهشـود.
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هایجوانمردانتاهیئت

جماعت
از

دراينرويکردجوانمردیوجوانمردانبهمثابهپديدهفرهنگيواجتماعيعامـهمـردمدربسـتر
تاريخوجامعهايرانيموردبررسيقرارميگیرد.ايننگـاهدوويژگـيخـاصداردکـهتـاکنـون
چندانمـوردتوجـهنبـودهاسـت،يکـياينکـهداللـتهـایفرهنـگواجتمـاعيجـوانمردیو
جوانمردان،محورومرکزپژوهشاستودومومهمترآنکهبهگونهای”تـاريخازپـايین“يـابـه
)روايتميشودوسعيبرايـناسـت

تعبیرگرامشيتاريخ”طبقاتفرودست“(برک43:2343،
برایسازماندهيجهـاناجتمـاعي(همـان)41،و

کهبنابهبینشانسانشناختي”الگوعامیانه“

”الگوهــایفرهنگــي“(بنــهديکــت)2114،دربدنــهجامعــهمــوردتوجــهقــراگیــرد.درنگــاه
انسان شناختينوعيدرکخالقانهازرابطهکنشگروساختارهایاجتماعيوفرهنگيوجوددارد.
درايندرکآنگونهکهگیرتزدرجنگخروسهایبالينشاندادهاست،تحوالتوساختارهای
کالن،در سطحخردوتوسطکنشگرانيکفرهنگ،بـهنـوعيخـاصبـرایآنهـاصـورتبنـدی
ميشوندکهازيکسونشانههایجريانکالنتاريخيرادارندوازسویديگربیانگرنحـوهدرکو

تجربهوبازنماييجهاندرذهنمردمعادیوتوسطخودشانهستند(گیرتز .)2343،
دراينراستابرایفهمپديدهفتوتوجوانمرداندرفرهنگايرانيواسالمي،نیازبهنـوعي
نگاهانسانشناختيبهتاريخ(کوهن2121،؛سالینز)2343،وجوددارد .

دريکنگاهکليعموممحققانبرچندنکتهاجماعنسبيدارند)2:جـوانمردان،ريشـهدر
عليراـمايـنريشـه
ايرانباستاندارند)2،منشراجتماعيآنهاازطبقاتعامهجامعهاستو )3
تاريخيوتحوالتمختلفيکهدرطيتاريخنزديکبهدوهزارسالبرایاينتشـکیالتر داده
است،عموماازپايان،زوالوانحطاطآندرقرنحاضرسخنگفتهاند .


پرسشهای پژوهش
ميتوانپرسشيانسانشناختيمطرحساختکهيکپديـدهفرهنگـيبـاايـنريشـهوسـابقهو
تداومدرشرايطمختل تاريخيوانعطافپذيریبـرایبازتولیـداشـکالوگونـههـایمختلـ و
متنوعدرشرايطاجتماعيمتفاوت،دردورهمعاصرچهسرنوشتيپیداکردهوآياواقعادرشـرايط
معاصروبهويژهنیمقرناخیر،ازبینرفتهاست؟بهعبارتديگرچهاتفاقيبرایجوانمردانبـه
عنوانيکتشکیالتاجتماعيوفرهنگيدرزندگيامروزیايرانیانافتادهاست؟برایپاسـخبـه
اينپرسشالزماستابعادفرهنگي،اجتمـاعيوتـاريخيتشـکیالتجـوانمردانمـوردبررسـي
اجماليقرارگیرند .
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معنای جوانمردی و جوانمردان
جوانمردانبهمثابهيکتشکیالتاجتماعيوجوانمردیبهمثابهيـکآيـیناخالقـيومعنـوی،
تاريخمبهموپیچیدهایدارند،هنوزاجماعکامليبرمنشاومعنایايناصطالحاتوجودنـدارد.
تاريخپرفرازونشیباينجماعتسبباظهارنظرهایمختلفيدربارهآنهاشدهاست.باتوجـهبـه
پیچیدگيهاواليههایتاريخيکهدرگذرزمانبراينپديدهواردشدهاست،جستجوبرایيـک
منشرواحدويگانهامریمنطقينميتوانـدباشـد.سـیرتـاريخيوورودجريـانهـایفرهنگـيو
اجتماعيومذهبيمختل ازدورانباستانتادورهمدرن،سببشدهاستدرهـرمقطعـياليـه
جديدیبهاينتشکیالتآيینياضافهشودوصورتبندیخاصيازآنشکلبگیـرد.بـههمـین
سبببهتعبیرشفیعيکدکني”نقطهآاازتصوف“وهمچنینفتوتوجوانمردیوجودعلمـيو
تحقیقيندارد()31:2344بههمینسبباوازلزومنگاهمنشوریبـهپديـدههـایايـنچنینـي
صحبتميکند(همان)23،ايننگاهميتواندبهماکمـککننـدآاـارپديـدههـاوجريـانهـای
اجتماعي ـفرهنگيوتاريخيمهمرابريکپديدهواحدتشخیصدهیمودرنتیجهآنپديـدهرا
بهيکامرخاص،تقلیلندهیم .
فتوتبهسببوجودآاارجريانهـایتـاريخي

اظهارنظرهایمختلفيدربارهريشهتاريخي
مختل وجوددارد،گاهجوانمردانرادستههاييازدزدانوگـاهريشـهآنهـاراازاهـلجهـاددر
شرقخالفتاسالميدانستهاند(بنگريدبهانيدرکربن.)2345،دراينزمینهتفکیـکتیشـنر
برایتمايزداللتاخالقيوداللتاجتماعياينواژهميتواندراهگشاباشد 

”لفظفتوتچندينمعنيديگرپیداکردهاست.يکدفعهبهمعنيحسـناخـالق
آمدهاستوشاملفضائلياستمانندبزرگواری،علوطبع،سخاوتورشـادتکـه
انتظارآنراازيکفتيحقیقيداشتهاند،دفعهديگربهمعنياجتماعيازجواناني
کهبهمرورزمانهـم عقیـدهشـدهوفضـايلوخصـايصمـذکورراوظیفـهخـود
دانستهاند،يعنيبهمعنياتحاديهجوانانبهکـاررفتـهاسـت“(تیشـنردرکـربن،

 .)231:2345


اينتفکیکدرفهمسايرابعادفتوتوفتیانالزماست.خودواژهفتي،بـرمفهـومجـواني
(ازشانزدهتاسيسالگي)داللتميکندکهمعادلفارسيآن،جواناست،امامعنایمجـازیآن،
سالکيازائرمعنویاستکهبهمنزلگهدلوحقیقتباطنيرسیدهباشد(کـربن6:2345،ــ.)3
کربنريشهفتیانرادرسدهچهارمهـ.ق/دهممیالدیميداندومعتقداستاصولجـوانمردی
درسدهپنجمهجریتکوينيافتهوحاصلپیونـدفتـوتوتصـوفاسـت(همـان.)5:دربرخـي
پژوهشها،ريشهفتوترابهعربپیشازاسالمميرسانندومهمترينمصداقآنراحاتمطـائي





هایعزاداری:نگاهيبهتداومهاوتغییراتدرزندگيعامهمردمايراني52


هایجوانمردانتاهیئت

جماعت
از

ميدانند.دراعرابقديمبهکسيفتيگفتهميشدکهبهشجاعتوسـخاوتدرحـداعـالیآن
شهرهبود(حـاکمي.)23:2343،هرچنـدآرمـانهـاومنشـرهایفتـوتبـهپیـامبرانسـاميو
پیامبرانيکهدراسالمبزرگشمردهميشوند،ارجاعدادهميشود(بنگريدبهمتنفتوتنامههـای
منتشرشدهدرکربن2345،؛افشاری2342،؛رياض)2343،امـابايـدتوجـهداشـتکـهايـناز
خصوصیتآيینهاواسطورههااستکهبرایبقاءودوامخوددرهردورهفکریواجتماعيتـازه،
ميکوشندرنگمحیطومذهبتازهرابپذيرندوخودراباآنهماهنگکننـد.همچنـانکـهبـا
وروداسالمبسیاریازايدههاونامهایاساطیرايراني،رنگوبویاسالميگرفتنـد(بهـار:2345،
226؛کربن .)2344،
مثالهایعربيمنشافتوت،ازجملهحاتمطائيبیانگرآناستکهپديدهفتوتبهمثابـه
يکآرماناخالقيومعنوی،يکپديدهفـردیبـودهوهـی گـاهبـهصـورتتشـکیالتجمعـي
درنیامدهاستوتنهابرصفتهایخاصيمانندسخاوتوشجاعتترکیدشدهاست،درحـاليکـه
فتوتدردورهاسالم،مجموعهعمیقووسیعيازآرمانهـایمعنـویومـذهبيراازنظـامهـای
يکردهاسـت.بـههمـین
فکریتصوفبهخودجذبوبهصورتيکتشکیالتاجتماعيعملم 
سبببايدازريشههایديگریبرایتشکیالتجماعتفتیـانونظـاماخالقـيومعنـویفتـوت
بحدکرد .
قابوسنامه(اواخرقرنپنجم)اسـت.در

يکيازاسنادکهنفارسيدربارهجوانمردانکتاب
بابچهلوچهارماينکتابگفتاریدرآيینجوانمردیوجودداردوجوانمردیبـهمثابـهيـک
نظامآرمانهایاخالقيمطرحشدهاست ”:اصلجوانمردیسهچیزاست:اولآنکههرچهبگويي
بکني،دومآنکهراستيخالفنکني،سیومآنکهشکیبراکاربندی“(عنصرالمعاليکیکاوسبـن
اسکندر.) 223:2331،اينآيیناخالقيفراترازيکگروهخاصاستوبههمینسببدرادامه
بهانواعاقشاراجتماعيانسانهاازسپاهیانوعیارانوبازاريانگرفتهتـاپیـامبرانبـزرگاشـاره
ميکندوجوانمردیرامتناسبباهرکدامازآنهاشرحميدهـد(همـان).کتـاببـهوجـوديـک
تشکیالتاجتماعياشارهواز”قوميازعیاران“درقهستانصحبتمـيکنـد.ايـننکتـهنشـان
دهدبايدمیانفتوتاجتماعيياگروههایاجتماعيحاملآيـیناخالقـيجـوانمردیوخـود

م
ي
اينآيینتمايزگذارد.اينتفکیکباتوجهبهپیوندآيـیناخالقـيجـوانمردیبـاتصـوفبسـیار
ضروریاست.بههمینسبببرخيازفتوتعامیانهوفتوتصوفیانهيادکـردهانـد(.بنگريـدبـه
محجوبدرکربن243:2345،؛کدکني.)254:2344،ميتوانازنوعيفتوتسیاسييادرباری
نیزيادکردمانندخلیفهناصرالديناهلل(545تا422ه.ق)کهبهاينآيیندرآمدويـاپیوسـتن
قلندرانوفتیانبهايدئولوژیونظامسیاسـيصـفويان(رسـتمالحکمـا.)2344،فهـمالگوهـای
فردیسازماندهياجتماعيزندگيوالگوهایفرهنگيعامهدرروايتاخالقاجتماعي،مسـتلزم
فهمجوانمردانبهمثابهتشکیالتاجتماعيدردلعامهمردماست.درايننوشتارفتوتبهمثابه
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تشکیالتاجتماعيوآيینيدرمتنجامعهموردنظراست.بههمینسببدرادامهبهتجليهای
مختل جوانمردانوجوانمردیدرزندگيمردموداللتهـایاجتمـاعيوفرهنگـيآنخـواهیم
پرداخت .


زمینههای اجتماعی و فرهنگی جوانمردان :جماعتواره جوانمردان
برایبررسيتشکیالتجوانمردانرابهعنوانيکپديـدهاجتمـاعيالزماسـتازيکسـودرکو
تعري انسانشناختيوجامعهشناختيازآنارائهوازسویديگرداللتهاوزمینههایاجتماعي
آنراموردبررسيقراردهیم.تعري اينتشکیالتاجتمـاعيبايـدبتوانـداقسـاممختلـ آنرا
شاملشود.جوانمردانگونههایگوناگونيدرطيتاريخداشتهاندبهعبارتديگرتجلياجتماعي
فاوتبودهاستبههمینسببعموماگروههایمختلفيرا

اينتشکیالتدردورههایمختل ،مت
درکلیتيامصاديقجوانمردانويابازماندههاومنسوبانبهآنهاقراردادهاند:عیاران،جوانمردان،
ها،داشمشدیها،پهلوانان(درهمهگونههـایآن)و....ازسـویديگـردر

شاطران،اخیان،لوتي
هعنوانقوم(قوميازعیاراندرقابوسنامه)يا”اهلفتوت“وياگونهخاصـي

متونکهنازآنهاب
ازپهلوانانبهمعنایگروهيازمردانباهويتمشترکيادشدهاست .
مهمترينخصیصهجـوانمردیدرپـژوهشهـای
وجهآيینيـمناسکيواخالقيـمعنوی 
مختل وهمچنینرسالههایفتوتنامهاست.فتـوتبـهعنـوان”فلسـفهاخـالقوآرمـانهـای
متعالي“(کربن)4:2345نوعيشیوهزندگيآرمانيبامصاديقخاصخودشبودهاستبهطـور
فتوتنامهآهنگرانازبیستودوپیرنامبردهشدهاسـتکـهمصـداقنهـاييفتـوتانـد
مثالدر 
(افشار213-221:2345،؛کربن)2345،امادرنهايـتفتـوتهـامسـلکاخالقـيومعنـویای
است.گزارشهاييکـهازتجمعـات

بودهاندکهفتيبهعنوانسالکبهدنبالرسیدنوتحققآنها

جوانمردانهست،بیانگروجوهآيینيومناسکيمذهبيدرآنهااستکهگـاهبـهرقـصوسـماع
منتهيميشدهاست.مهمترازهمهآنکهورودبهجرگهجوانمردان،مسـتلزمآيـینتشـرفبـوده

استکههمهفتوتنامهها،بهتفصیلازآنصحبتکردهاند.ايننکتههابیانگرآناستکهفتوت
يکجماعتمناسکيوآيینياستوبهنوعيمتمايزازجماعتهايياستکهذيلعنـوانگـروه
درحیاتاجتماعيوفرهنگيروزمرهوعرفيوایرقدسيمردمتشکیلميشوند .
مفهوميکهمي تواندمـارابـهفهـمايـنجماعـتمناسـکيرهنمـونسـازد،درادبیـات
انسانشناسيديندرسنتنظریويکتورترنروجوددارد.ترنربرایفهمجماعـتهـایآيینـياز
مفهومجماعتواره2يااستفادهميکند.ویبرمبناینظريههایونژنپدربارهآيینگذار(ترنـر،

)2341وباترکیدبرمرحلهگذار،درکتـابفرآينـدمناسـکيمفهـومجماعـتوارگـيرامطـرح
communitas

1
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ميکند(ترنر.)2343،همهجوامعانسانيتصريحاياتلويحابهدوالگویاجتماعيمتقابـلارجـاع

مييابند:يکالگوجامعهرابهعنوانيـکسـاختحقـوقي،موقعیـتهـایسیاسـيواقتصـادی،
مناصب،منزلتهاونقشهامالحظهميکندکهدرآنافرادتنهابهصـورتيمـبهمدروراءنقـاب
کهجامعهرابهعنوانيکجماعتواره،ازافراد

اجتماعيشانقابلشناساييهستندوالگویديگر
واقعيوایرعادیيعنيکسانيکههرچندازقابلیتهایمادیوذهنيمتفاوتيبرخوردارنـد،امـا
دارایانسانیتمشترکيهستند،مالحظهميکند(همان؛ترنر .)341:2112:
ترنرازجنبه”ضدفرهنـگ“درجماعـتوارههـاصـحبتمـيکنـد.سـاختشـکنيهـاو
هاوخروجازالزاماتوهنجارهایرايجدرگروههـایمثـلهیپـيهـاوصـوفیانبـه

هنجارشکني
).اوويژگيهایديگریرا

خوبينمايانگراينويژگيازجماعتوارههااست(موريس364:2343،

نیزبرایجماعتوارههابرميشمردهمچونفقداناروت،تقلیلهمهچیزبهمنزلتهایيکسـان،
پوشیدنلباسهایيکشکل،بهحداقلرساندنتمايزاتجنسیتي،ترککردنمقامورتبـه،بـه

حداکثررساندنويژگيهاوتمايالتدينيدرمقايسهبـاويژگـيهـایعرفـيواطاعـتکامـلاز
پیامبريارهبرمناسـکي(همـان.)364،ايـنرويکـردترنـربـهجماعـتوارهبـهعنـوانيکـياز
ويژگيهایپايدارزندگياجتماعيبسیارمهماست.اوباطرحرابطهديالکتیکيمیانجماعتواره
درونيجماعتوارگـي،ضـد

وساختاراجتماعيروزمره،بهايننکتهمهماشارهميکندکهويژگي
ساختاروضدفرهنگبودناستواينخصیصهدرفضایمناسکودرزمانومکانيمقدسر 
ميدهدونميتوانونبايدآنرابهکلیتزندگياجتماعيبسـطداد.ايـندودرکنـارهـموبـا
ایمتقابلبايکديگرمعنادارميشوند.بهتعبیرترنر 


وجودرابطه

”جماعتوارهخودجوش،سرشارازااراتلذتبخـشومطلـوباسـت.زنـدگيدر
ساختارپراستازمشکالتعیني...جماعتوارهخودجوشنیروييجادويي[نسبت

بهاينمشکالت]دارد.ذهنیتدراينجادرحالتاحساسنهايـتقـدرتاسـت،...
کنشساختاریاگرهرازچندگاهيخودرادرورطـهحیـاتبخـشجماعـتواره
ورنسازد،بهسرعتمکانیکيوبيحاصلخواهدشد“(اسمیت .)42:2112،


اوطه


حضورجماعتوارههایمناسکييکيازارکاناصليمعنادارکردنزنـدگيروزمـرهاسـت،
اماصرفادروضعیتيمناسکيومجزابايدوجودداشتهباشـد.بـرايـناسـاسبايـدجـوانمردان،
فتیان،عیارانوپهلوانانرانوعيجماعتوارهتعري کرد،هرچندگاهياينتشکیالتکامالوجه
دنیویوحتيایراخالقيبهخودشانمي گیردامـادرکـلبـاتوجـهبـهاينکـهبـهتعبیـرترنـر
وارههادرشکافهایاجتماعيتشکیلميشوندوبهنوعيضدساختارهستند،ميتـوانبـا
جماعت 

انحطاطيافتهجوانمردانرانیزنوعيجماعتوارهعرفـيشـدهدانسـت.از

اندکيتسامح،شکلهای
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سویديگريکيازمهمترينواصليترينزمینههایبروزورواجتشکیالتجوانمردان،دورههـای
بحرانهایاجتماعي ـسیاسيوامنیتيبودهاست.درشرايطکهبحرانامنیت،بحـراناخـالقو

بحرانمعنا(ناشيازتهديددائميمرگ)،زندگيمردمراآشفتهونابسامانميکرده،گـرايشبـه
جوانمردانبسـیارزيـادمـيشـدهاسـت(نفیسـي2344،؛256الشـیبي232:2345،درکـربن،
 .2)2345
بادرنظرگرفتنجوانمردانبهمثابهيکجماعتوارهبهترميتوانفهمیـدکـهچـراايـن
تشکیالتضدساختاردائمادرحیاتاجتماعيايرانیانازعهدباستانتادورهامروزوجودداشـته
است.باتوجهبهآنکهفتوتوجوانمردیراتصوفعامیانهدانستهاند،اينجماعتهایاخالقگـرا
باتشکیلدردورههایبحرانيبرایمردم،امنیتمـيآوردنـدوازآنهـادربرابـربیـدادگریهـای
دورانهرجومرجدفاعميکردند.ميتوانگفتکهدرآشفتگيهایعمومي،تکیهگـاههـاييبـرای
حیاتاخالقيومعنویعامهمردمبودهاند.آيینجـوانمردی،تجلـيفلسـفهاخـالقاجتمـاعيو
اخالقعمليمردمعادیبودهاست.ترکیدخاصجامعهبراينآيـیندرمواقـعبحرانـي،کـارکرد
مهميدرحفظوبقایمعنویجامعهداشتهاست؛بهعبارتديگرزمانيکهجامعهمـوردتهديـد
فروپاشيقرارميگرفتهاست،نیروهایمعنویومقدسآيـینجـوانمردی،انسـجاماجتمـاعيرا
يگرداندند.جوانمردانوپهلوانان،نهتنهاحامينظم
حفظميکردندوامیدومعنارابهمردمبازم 
بلکهازمردمنیزدرمقابلنیروهایمتجاوزپیرامونيدفاعميکردند .

اجتماعيمحليميشدند،

دربابسايرمؤلفههایجوانمردانبهمثابهيکجماعتوارهميتوانبهمواردزيراشارهکرد :
)2منشا اجتماعيآنها:تقريباتماممحققانبرايننکتهاجمـاعدارنـدکـهجـوانمردان،از
عامهمردموطبقاتعامهبودهاند.برخيماننداقبالآنهارا”عوامطبقـهمتصـوفه“(212:2345
درکربن)2345،دانستهاند.ملکالشعرایبهارنیزريشهعیارانرادرطبقاتپیشهورانوتجـارو
افرادورعاياميدانـد(221:2345درکـربن)2345،بـهتعبیـرانسـانشـناختي،جـوانمردانو
عیاران”،انسانعادیفوقالعاده“(برک)43:2343،بودهاندکهازمیانعواموعامهبرخاستهانـد
ومهمتراينکههمیشهبههمینقشرمعطوفبودهاندودستگیریورسیدگيبـهآنهـاراداداـه
تشکیلميشدند

همیشگيشانقرارميدادهاند.اينگروهها،عموماازمردانجواناقشارفرودست
ودرنتیجههمیشهخصلتضداشرافينیزداشـتند.عیـارانبـهکـاروانهـاوامـوالاروتمنـدان
دستبردميزندوآنراحقخودميدانستند.باتوجهبهمنشراينجماعتبايدگفتجـوانمردی

1

يتیمخانهميگفتند،بیانگربريدناعضایجوانمرداناززمینـهاجتمـاعي
اينکهدربرخيمنابع،محلاستقرارآنهارا 
ومناصبونقش هایاجتماعيروزمرهوپیوستنبهيکمحلاخالقـيوآيینـياسـت(باسـتانيپـاريزیدرکـربن،

.)2345
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پديدهایشهریومختصشهرنشینانفرودسـتبـودهاسـت(زريـنکـوب241:2344،؛گیـب،
 .)252:2341
همانطورکـهگفتـهشـدجـوانمردان
)2زمینهنظاميواهدافوآمادگيبدنيوورزشي :
جوانــانتنومنــدوقــویهیکلـيبودنــدوافــرادمعلــولراهــيدرآننداشــتند.همــانطــورکــه
ملکالشعرایبهارميگويدآنهادرعهـدباسـتانازجوانـانجنگـاورطبقـههـایپـايینتشـکیل
ميشدند.سنتپهلوانيدرعرصهاجتماعيمهمتريننمودجمعياينتشکیالتبـودهوهمیشـه

وریرادرخودحفظکردهاست.ملکالشعرایبهاربااشارهبهورزشباستانيبه

اينخصلتجنگا
همینابعادجنگاوریدرحرکاتوابزارهایاينورزشمانندمیل،سـنگ،چـر زدنو...اشـاره
ميکند(224:2345درکربن.)2345تصويرهایکلیشهسنتهایپهلـوانيدرايـراننمايـانگر
بدنهایورزيدهاستکهبیشازهمهباورزشکشتيپهلـوانيمشـابهتدارد(مختـاری.)2342،
چاقووقمهازنمادهایمادیهويتجنگاوریبرایجوانمردانبودهاست.درگونهشناسيفتیان،
دوگونهمهمفتیانقوليوفتیانسیفيبودندکهفتیانسیفيکهازشمشیراستفادهمـيکردنـد
(افشاری .)24:2342،
)3اساطیروباورهایمقدس:مهمترينکارکرداساطیر،ارجاعامورمهـمدريـکآيـینو
مذهب،بهسرمنشرهایمقدساست.نظاماساطیریآيینجوانمردی،ازيکسوآرمانهایاخالقي
ومعنویخاصيرابیانوازسویديگرالگوهاومصاديقويژهایرابرایآنهامعرفيميکنـد.بـه
عنوانمثالدرفتوتنامهچیتسازان،امامعلي،بنیانگذارهمهاصنافبودهاستوچیـتسـازان
نیزامامصادقراپايهگذارصن خودميدانند.ازسویديگرلوطپیامبربهوسـیلهجبرئیـلهنـر
است(فتوتنامهچیتسازاندرکربن42:2345،ـ.)3درايننوعنگـاه

رنگرزیپارچهراآموخته
نمادين،تماماعمالوعناصرمربوطبهآنصن ياجماعتواره،وجهاستعالييونماديندارنـدو
درنتیجههمهچیز،حتيعناصرمادیمعنایمعنویپیداميکنند،طوریکه”هنرچیتسـازی
بدونشناختمبانيمعنویآن،نوعيشرکاست“(همان.)43،ايننظاماساطیرینوعيمعنای
مقدسرادرفضایمحتواييجماعتوارهاهلفتوتايجادميکند.درکنارايناسـاطیرمقـدس،
نظامتابوييخاصينیزشکلميگیردکهحدودوحـريمجماعـتوارهرامشـخصمـيکنـدکـه
تخطيازآنسببآلودگيوخروجازجماعتجوانمردانميشود(نفیسي .)261:2344،
)6آيینتشرف:جماعتهایآيینيومقـدسقواعـدوآدابخاصـيبـرایورودوخـروج
اعضاوسلسلهمراتبمعنویاعضادارند.بهعنوانمثالدرفتوتنامهشمسالـدينآملـي،دربـاب
ويژگيهایمتقاضيپیوستنبهفتوتهفتشرط(مردی،بلوغ،عقل،دين،صحتبهنیت،مروت
وحیا)ذکرشدهاست(کربن.)36:2345،درفتوتنامهنجمالـدينزرکـوبتبريـزینیـزرسـوم
سهگانهورودبهجرگهجوانمردانبهتفصیلبیانشدهاندکهعبـارتانـدازکمربنـدبسـتن،آبو
نمکنوشیدنوزيرجامهپوشیدن(کربن.)41:2345،رياضدرکتابخودشبـهتفصـیلآداب
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تشرفوآيینورودبهجرگهجوانمردانراشرحميدهد(43:2343ـ.)4آيینتشرفبرایورود
بهسبکزندگيخاصياستکههرچنددربدنهجامعهودردلمردم(بـرعکسزاهـدانصـوفي
کهمعموالجداازمردمبودهاند)انجامميشود،اماازنظرمعنـاييومعنـویبـهآيـیناخالقـيو
معنویجوانمردیپايبنداستوبرایتمامعمردرآنمسیرگـامبـردارد.وقتـيعضـوی،آيـین
تشرفبهجرگهجوانمردانراانجامداد،درمرتبهاولآاازينآنقرارميگیردودرمراتببعـدی
درنهايتميتواندبهمقامپیريامرشدبرسد.برخيمفاهیمواصطالحاتفتوتيبیـانگرآناسـت
کهفرددرهرمرحلههويتجديدیپیداميکندکهدرطيجلساتآيینيخاصـيآنراتجربـه
کردهاست.مهمتريننماديکتازهواردشلوارفتوتياست،اينجماعتوارهدرزاويـهخاصـيدور
همجمعمي شوندوذيلنظرکبیرياارشدوپیرمغانمراسمرابهجایآورنـد؛وگـاهدرجمـع
خودشان،محاضرهدارندومحاضرهشرکتدراجتماعفتیاناستکهازيـکقـدحمـينوشـندو
نتیجهآننزديکيوترلی قلوباست(فتوتنامهشمسالدينآمليدرکربن.)34:2345برخـي
نمادهامثلشمشیرکهبعدهابهصورتقمهوخنجردرآمد،يکيازنشانههایاينجماعـتبـود
کهدرسنتپهلوانينمودبیشتریمييافت.ايننمادهایمادیبانمادهایديگریازجملهلحن
کالم،تکیهکالمو،...ممیزههويتجماعتجوانمردانبود .
)5عدمتمرکزگرايي:تجمعجوانمرداندرمحلهايامناطقخاصيپیرامونآدابورسوم
خاصخودشانصورتميگرفت.هی گاهامکانشکلگیریيکنظامسراسرواحـدبـرایفتـوت
وجودنداشتهاست.البتهدرنوعفتوتدرباریخلیفهناصرالديناهللعباسيبهتدريجمعیارهويت
فتیانرابهاجازهازجانبخودشتبديلکردتاجاييکهآبونمـکناصـریشـهرهشـدهبـود
(زرينکوب.)2344،جوانمرداندرهرمحلهایقلمروخاصخودشانراداشتندودرعـینحـال
بهصورتيکشبکهارتباطمیانگروهيازموقعیـتسـايرجماعـتهـایعیـارانوجـوانمردان
وگاهرقابتهایعیـارانو

خبرداربودندوهمیشهارتباطاتيباهمداشتند.مثالهاييازمبادلهها
پهلوانهایيکسرزمینباسرزمینديگروگاهيکمحلهبامحلـهديگـروجـوددارد(مختـاری،
.)262:2342هرچندجوانمردانزمینهایمحليداشتند،امادرعملکردشانبهدلیلآرمانهـای
اخالقيعاموفراگیر،فرامحلينیزعملميکردهاند.آنهامدافعارزشهاييبودندکـهدرراسـتای
محافظتوحفظکرامتعامهمردم،درهرکجایجهانتعري شدهبود .
)4تحوالتتاريخي:جـوانمردانريشـهدرشـهرداشـتندوبعـدهاهرچـهبیشـترتوسـعه
مييافتند،تخصیصزماني/فضايي(مکانيـامحلـهایازشـهر)وتخصـیصاجتمـاعي(صـن و

آمدندويکجماعتواره

پیشهایخاص)مييافتند.درابتداجوانمردانازمیاناصنافمختل مي
فراصنفيپديدمي آوردند،امابهتدريجازقرونچهاروپنجبهبعداستکهآنهاهويتصـنفيرا
نیزبهخودميپذيرندوياگاههويتمحلهایپیداميکنند.مهمتريننموداينتحـوالت،فتـوت-
نامههایاصنافاستکهامروزهتعدادیازآنهابهدستمارسیدهاست(فتوتنامـهچیـتسـازان
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درکربن36:2345،ـ41؛فتوتنامهآهنگـرانافشـار2345درکـربن221:2345ــ)216ايـن
هويتمحليوصنفينمودهایخاصيداشت:پاتوق،توق،اسلحهخاص،ورزشخانهيازورخانـه
خاصوسردمنمودهـایآنهـابـود(بهـار224:2345،درکـربن.)2345بـاگسـتردهتـرشـدن
يتـوانآنرا
جـوانمردیدرجامعـه،اليـههـایدرو نـيخاصـينیـزدرآنشـکلگرفـتکـهمـ 
خردهگروههايااشکالفرعيجماعتوارهجوانمردانوپهلواناندانست.بهعنوانمثـالدراشـکال

مترخرسنتجوانمردیگروهبندیهایفرعيخاصيقابلبررسياست)2:قلندرانمعرکهگیر)2،
نیزخردهگروه هـایخاصـيدارنـدکـهگـاههويـتکلـي

پهلوانانو)3لوتیانکههرکدامازآنها
جماعتوارگيرابدونداللتهایمعنویواخالقيآنداشـتند(لوتیـان،شـیربانومسـخرههـا)

(افشار43:2342،ـ .)44
)4آمیختگيباتشیعدردورهاسالمي:اززمانخلیفهناصرالديناهللکهبهفتوتپیوسـت
وبهدلیلتمايلاوبهتشیعوباتوجهبهپیوستگيديرينهترتصوفوتشیع،باورهاواعتقـاداتو
نمادهایشیعيهرچهبیشترواردجوانمردانشدندوعالقهديرينهآنهابهحضرتعليبهعنـوان
سرسلسلهفتوت،قوتبیشتریپیداکرد.بعدازصفويهوبهدلیلدخالتمسـتقیمجـوانمردانو
فتیان(قزلباشها)درسیاست،آيینهایشیعيبهطورگستردهترواردجوانمردیشدند.پـیشاز
صفويهاشکالديگریازتشیعدرقالبشیعهاالتيااسماعیلیهباتصوفوفتـوتپیونـديافتـه
،اماازعهدصفوی،تشیعدوازدهاماميشکلاالبشیعيگریدرايرانشد.بههمینسبب

بودند
درگونههایفرعيپهلوانيوقلندری،گروهيازآنهاتخصصشانسقائيبودکهدراياممحرم،بـه
)وهمچنینبرخيسنتهایآنهاباسننآيینيشیعيپیونـد

مردمآبميدادند(افشاری2342،
خورد :
”درايرانازقرنهفتمبهبعدجوانمردان،علممخصوصيداشتهاندکهکلمهمغولي
طوقرابرایآنبهکارميبردندودرهرخانقاهييالنگریعلممخصوصـيبـوده
استوآنجايگاهراپاطوقمينامیدند“(نفیسي .)264:2344،


هابیانگرآناستکهجماعتوارهجوانمردانازيکسوالگویارتباطيو

مجموعاينويژگي
اجتماعيخاصخودشراداردکهبستهبهنظاممذهبيوارزشيمسـلط(هـمدرجامعـهوهـم
برایاعضایجوانمردان)،نظاممعناييوباورهایخاصيراساماندهيميکند .


وجوه نفوذ و تجلی عیاری و جوانمردی در فرهنگ ایران
برایفهماهمیتآيینجوانمردیوجماعتوارهجوانمرداندرفرهنگوجامعـهايرانـياسـالمي
الزماستبهنقشهایکلیدیومهمآندرعرصههایمختل حیاتاجتماعي،فرهنگيسیاسي
ومذهبيايرانیانومسلمانانتوجهکنیم.درتاريخسیاسيايـراناسـالميازقیـامابومسـلمکـه
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منجربهفروپاشيامويانشدتاقیامستارخانوباقرخاندرانقالبمشروطهايرانيوحتـيافـول
مصدقبهوسیلهجماعتپیروشعبانبيمخ،ميتوانرگههایترایرگذاراينجماعتراديـد.آنهـا
درافوليکسلسلهوبرسرکارآمدنسلسلهجديد(مانندعباسیانوصفويانو)...نقشکلیدی
داشتند،البتهايننکتهتاريخيوجودداردکهسیاسيشدناينتشکیالت،بهنوعيهمارزافولو
انحطاطآننیزبودهاست .
بســیاریفتــوتراتصــوفعامیانــهدانســتهانــدوفلســفهاخــالقاجتمــاعيتصــوفرادر
فتوتنامههادنبالکردهاند(کربن)2345؛وهمچنینبرخينیزازترایرفتوتبـرتصـوفسـخن

ور،داستانهایعیاران،پهلوانانودرويشـانو

گفتهاند(افشاری.)2342،درحوزهفرهنگوفولکل
جوانمردان،يکيازکلیدیتـرينبخـشهـابـودهانـد(بهـار.)226:2345،درسـايرعرصـههـای
ها،درويشها،تاساندازهاو

فولکلوريکمانندنمايشهایمردميازجملهزورگری،پهلواني،دلقک
بساطيهاو(...افشاری41:2342،ـ،)45ميتواناليههاوگروههایفرعيفرودسـتازعیـارانو
پهلوانانراديد.نفوذپهلوانانوزورخانهدرفرهنگعمـوميونقـشآنهـادرسـاماندهيزنـدگي
مردموحلمشکالتوحمايتازآنهابسیارمهمبودهاست(انصافپور2344،؛مختـاری2342،؛

تیشنر2345،وباستانيپايیزیدرکربن.)2345،مهمترازهمـهنقـشجـوانمرداندرهـدايت
معنویواخالقيجامعهواصنافاستکهدرفتوتنامههایاصنافديدهميشود .
نفوذعیاری،جوانمردیوپهلوانيتنهادرجامعهوفرهنگايرانينبودهاسـت،بسـیاریاز
محققانازجملهاريا()2346وبـیمن()2344درتحلیـلشخصـیتوالگـویبنیـادينتعامـل
ايرانيازمؤلفههايييادکردهاندکههرچنددروهلهاولآنهارابهتصوفمنصوبکردهاند،امابـه
نظرمي رسدريشهديگریداشتهباشند.آنچهدرشخصیتآرمانيايرانيتحـتمفـاهیميماننـد

”مرامداشتن“”،اهلدلبودنوصـفایبـاطنداشـتن“،بـزرگمـنشبـودن،جـوانمردبـودن،
درويشمسلکي،لوتيمنشي،داشمشدیبودنو...ذکرميشود،عمومـابـهاشـتباهبـهتصـوف
نسبتدادهشدهاستدرحاليکهاينويژگيهادراصلريشهدرفرهنگجوانمرداندارنـد.عامـه
مردم،الگویعمليواخالقيشانرانهاززاهدانگوشهنشینکهازپیـرانقلنـدروجـوانمردانو
گرفتندکهدرمیانآنها،همانندآنهاوهمپیشهآنهابودند.بههمـینسـبب

لوتیانکوچهبازارمي
بايدگفتجوانمردی،عیاریوپهلـواني(دراشـکالمختلـ آن)ريشـهایعمیـقدرفرهنـگو
شخصیتايرانيداشتهاست؛اماسؤالکلیدیومحوربحدمقالهحاضرايـناسـتکـهدردوره
معاصرچهاتفاقيبرایاينالگویريشهدارفرهنگايرانيميافتد .
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جوانمردی ،عیاری و پهلوانی در دوران امروزی
تقريباتماميادبیاتتحقیقيپیرامونجوانمردیوفتوت،آنرابهمثابهامریمتعلقبهگذشـته
ميدانندو همهآنهاازانحطـاطجـوانمردی،افـول،زوالوفروپاشـيوگـاهازپايـانآنصـحبت
شمشـدیهـا
کردهاند.تنهاباقيماندهاينسنتاجتماعيوفرهنگيدرزورخانههاولـوتيهـاودا 

قابلمشاهدهاست.تقريباًهمهمحققانمانندکدکني،نفیسي،رياض،زريـنکـوب،کـربنو...بـا
اينايدهکليموافقاند .

برخيريشهاينانحطاطراازدورانصفويهوسیطرهفتوتدرباریصفویوافـولتصـوف
(بهعنوانمنبعمعناييومعنویفتوت)دانستهانـد(نفیسـي.)232:2344،نگـاهيبـهاسـنادو
متونتاريخيدربارهعصرصفویاينافولوانحطاطوتباهياخالقيعیارانوپهلوانـانرادرآن
عصرنشانميدهد(رستمالحکما214:2344،ـ)214؛امامنابعاصليمیراثپهلـواني(مختـاری،
رينداليلفروپاشياينتشکیالترابهطورضـمنيدرتحـوالت

)مهمت
وانصافپور 2344،

2342
پهلوانيوزورخانهوجوانمردیدورانامروزیبیانکردهاند،بهعنوانجمعبندیمـيتـوانچنـد
دلیلعمدهرابرایزوالاينسنتبرشمرد :
)2سیطرهفتوتدرباریازصفويهتاقاجاريهوتبديلشدنجماعتوارهآيینيفتیانبـه
يکجماعترسميونهادیسیاسيکهدرنتیجهپوياييومحتوایآندچارافولشد .
)2افولتصوفبعدازصفويه .
)3ورودمدرنیتهوپیامدهایآنمانندتشکیالتنظاميرسمياربيبهجایسنتهـای
نظاميقبلي،احزابسیاسيبهجایتشکیالتاجتماعيسنتيوهمچنینفروپاشيساختهـای
سنتيپیشهورانوتجاروشهرنشینان .
)6سیاستهایدورانپهلویبرایسرکوبمذهبازيکسووايدئولوژيککـردنمیـراث
باستانيازسویديگرکهسببشدحتيورزشزورخانهکهنمادايرانباستانشمردهميشد،به
دستبزرگانپهلویوناخواستهبهانحطاطوزوالرود،زيرااينبارفتـوتدربـارینـهدرقالـب
ايدئولوژیمذهبيدربار،بلکهدرقالبايدئولوژیمليگرايانهدربـارسـاماندهيشـد.درايـندوره
بزرگانکشوریدرخانهشانزورخانهترسیسکردند.ازسویديگـروابسـتگيوسرسـپردگيبـه
قدرتسیاسيدرباری،معیارپهلوانيشد .
درنتیجهاينشرايطبازماندههایجوانمردیدرزورخانههـاوالتهـاوداشمشـدیهـاو
زورگرانوپهلوانبازیهانمايشيديدهميشد.آنچهتااينجاگفتـهشـد،روايـتعمـوميومـورد
اجماعنسبيهمهمحققاناست؛امانگاهيعمیقتربهرابطـهجماعـتوارههـایآيینـيوجامعـه
عادیبهعنواندومکملحیـاتيبیـانگرآناسـتکـهنمـيتـوانجامعـهرابـدونجماعـتواره
کبـاره
بازشناخت.ازسویديگرتشکیالتاجتماعيباقدمتنزديکبههزارسـالنمـيتوانـديـ 
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حذفشود.نکتهديگریکهبهمادرجستجوبـرایاشـکالبازتولیـدشـدهوجديـدجماعـتواره
جوانمردانوپهلواناندرشرايطامروزکمکميکند،رابطهاينجماعتآيینيبانظـاماخالقـيو
مذهبيعامهمردماست.پژوهشهایتاريخينشانميدهندکهگرايشمردمبهجماعتوارههای
عیاریوجوانمردیدرمواقعبحرانوبينظميجامعه(درامنیت،اخالقومعنويت)بسیاربیشتر
شدهاست.مردمايرانهمیشهدربحرانهابیشتربهدامانفتوتپناهبـردهانـد.تـاريخمعاصـر

مي
ايراننیزبیانگرآناستکهازمشروطهبهاينسودائماجامعـهايرانـيبـهسـمتنـوعيبحـران
واينبحراندردورانپهلویوبهواسطهسیاسـتهـایسـکوالرو

فرهنگيواجتماعيرفتهاست
نوسازیآمرانه،شدتبیشتریپیداومهمترازهمهاينکهنظـاممـذهبيجامعـهرادچـاربحـران

عمیقيکردهاست(آبراهامیان2342،؛فیشر .)2341،
مهمترينرخدادمرتبطبازندگيمردمعادیاينبـودکـهبـارديگـرتشـکیالتجماعـت
آيینيدرفضایبحرانزدهجامعه،فرهنگومذهب،بازتولیـدشـدند،امـاايـنبـارنـهدرقامـت
پهلوانيياعیاری،بلکهدرقالبهیئـتهـایعـزاداری.فـرضاصـليايـنمقالـهايـناسـتکـه
هیئتهایعزاداریتداومتشکیالتعیاریوجوانمردیهستندکـهدردورانمعاصـروبـهويـژه
پنجاهسالاخیرازخاللبحرانهایمذهبيوفرهنگيجامعهبارديگـرسـربـرآوردهانـد.داليـل
متعددیوجودداردکهميتواننشاندادکههیئتمذهبيادامهجماعتجوانمردانوعیـارانو
اينداليلعبارتانداز :

پهلواناناست2.
تقارندورانافولجوانمردانوپهلوانانبادورهظهورهیئتها:هرچنـدعـزاداریمـاه

 )2
هاسابقهدارد،اماهیئتهایمذهبيبهمثابهيـکتشـکلمـذهبيوآيینـيسـابقهای

محرمقرن
کمترازيکقرندارندوبرایاولینباردرشیرازتشکليخودشراهیئتبرادرانشیرازمينامـد
(مظاهری .)245:2344،
)2نقطهاتصالهایآيینجـوانمردیوپهلـوانيبـهسـنتهـایعـزاداریدربخـشهـای
نیزمداحوداستانپـرداز

مختلفيديدهميشوند.ازجملهاينکهگروهيازپهلوانان،سقاوگروهي
بودند(افشاری.)44:2342پسازدورهصفويهوعمومیتيافتنتشـیع،جماعـتجـوانمردانو
سابقهاينارتباطراداشتهاند .

پهلوانانوعیاراندرعزاداریهاشرکتميکردهاندو
)3تداومنمادهاوسمبلهایعیاریوپهلـوانيوجـوانمردیدرهیئـتهـا:مـيتـواندر
هیئتهایسنتيتهرانواصفهانحولعالمتهاوطـوقهـاايـننشـانههـایتـداومراديـد.در
مطالعهمیدانينگارندهدرسال2331درايامماهمحرمدرهیئتهایسنتيتهران(بازارتهـران)
2

هیئتهارابراساسرويکردترنر

)وجوهجماعتوارهبودن

جماعتوارگيوجماعتهیئتي (رحماني2331،

مقاله 
تشريحميکندومقالهمناسکعزاداریوگفتمانکربال(رحمانيوفیاض)2344،داليلتحوالتجامعهورشدزياد

ميدهد.
هیئتهادردودههاخیردرجامعهايرانراموردبحدقرار 
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هایجوانمردانتاهیئت

جماعت
از

واصفهان(منطقهاحمدآباد)نمادهاييمانندطوق،علم،خنجر،تبرزين،کشکولوشـال،اژدهـاو
...راميتواندرعالمتهاوطوقهاديد.ايـننشـانهـادرفرهنـگايرانـيريشـهدرآيـینهـاو

جماعتجوانمردانوپهلواناندارند.آدمهاييکهمتولياينطوقهاهسـتندبـهويـژهدرتهـران
هنوزلحنومرام”داشمشدی“قديميرادارند.
)6زمینهاجتماعيبروزهیئتوجوانمرداننکتهمهمديگریاست.گروههایجـوانمردان
يامبتنيبرمحلهبودهاند(حولزورخانـههـرمحـلشـکلمـيگرفتنـد)يـامبتنـيبـراصـناف.
هایمذهبيمردميتاامروزنیزبرمبنایاصنافوبازارويابرمبنایمحلهشکلميگیرند

هیئت
(چلکوفسکي2345،و )2343
)5هیئتهاوجماعتهایجوانمردان،ازلحاظجمعیـتشـناختيتشـابهبسـیاریدارنـد.
مردانجوانبهعنوانبدنهاصلياينجماعتهایآيینيوجهمشترکديگرآنهااست .
)4نقشهاومنزلتهایمعنویوآيینيجماعـتجـوانمردانوپهلوانـانتـاحـدزيـادی
دیوپیراالمدرهیئتهايانقشمرشـد

مشابهجماعتهیئتياستمانندکهنهسواردرجوانمر
کهدرهردویآنها.میداندارهاوسردمهاوهمچنینعلـمدارهـانقـشهـاييبسـیارمشـابههـم
هستند .
)4مهمترينتشابهدرحوزهکارکردیوآيینياست.کارکردمذهبيواخالقيجـوانمردان
وپهلوانان،بسیارمشابههیئتهایمذهبياست.هردوبرایتقويت،بازتولیدوتعـالياخالقـيو
کنند.اعضایهیئتهاماننداعضایجوانمردان،ملزمبهرعايـتاخـالقو

معنویجامعهعملمي
موازينمذهبيهستند.بچههیئتيمانندنوچههایپهلوانيوعیاریبايـدبـرایبـاقيمانـدندر
جماعتآيیني،تجربهمداوميازاخالقمذهبيداشتهباشد .
اينتشکیالت(جوانمردیوپهلوانيازصفويهبهاينسـووهیئـتهـادرقـرنحاضـر)

 )4
بیانگرترکیبيازانديشههایتشیعصوفیانههستند.اينتشکیالتطبیعتاذيلگفتمـاننهادينـه
قدرترسميقرارنگرفتهاند(بهجزعرصههاخاصي).آرمانشخصیتيهردویآنهابسـیارمشـابه
هما ست.درفتیان،جوانمردبزرگحضرتعلياستوبرایهیئتيها،حضـرتعبـاس،پهلـوان
آرمانياست .
رواجادبیاتپهلوانيدرهیئتهابیانگرتشابهذهنیتآنهااسـت.ايـنادبیـاتپهلـواني

 )3
منشانهکارگزارانآيینيهیئتهاهمراهاست.بهعنوانمثالدرسال


همراهتیپشخصیتيپهلوان
2344کهسیدجوادذاکر،مداحمشهورهیئتهایایرحکومتيدرايرانفوتکرد،بنابروصیت
ویرادرقمدفنکردند،امانهدربارگاهحضرتمعصومهکهپایقبراالمترک(يکالتکهبـه
ميشود) .
عشقامامحسینازکارهایخالفتوبهميکندواالمامامحسین 
مجموعهاينعواملنشانميدهدکههیئتبهنوعيتداوموبازتولیـدمـدرنيازسـاختار
پهلوانيوجماعتهایجوانمردانوعیاراناست.ايـنمسـئلهرادرفهرسـتبانیـانهیئـتهـای
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هابودهانـد.

قديميميتوانديدکهمعموالالتهایبزرگمحلهازبانیانوکنشگراناصليهیئت
همتداومهاوتحوالتفرهنگوجامعهايرانيدرقرنمعاصردارد .

اينمسئلهاهمیتيکلیدیدرف

نتیجهگیری
هدفاينمقالهفهمتجربهمردميازتاريخمعاصربـانگـاهبـهموضـوعمحـدودیتحـتعنـوان
جوانمردیاست.بانگاهيبهسیرتاريخياينپديده،بهويژگيهایآنازگذشتهباستانيتاعصر
حاضرپرداختهشد.پرسشمحوریاينبودکهجوانمردیيافتوتبهعنوانيـکرکـنبنیـادی
حیاتفرهنگي ـمعنویعامهمردمدردورهمعاصردچارچهوضعیتيشدهاست.برایپاسـخبـر
وجهاجتماعيفتوتتاکیدشدتابهعنوانيکجماعتآيینيدرنظـرگرفتـهشـود.بـرمبنـای
مفهومجماعتوارهويکتورترنرميتوانجوانمردان،عیارانوپهلوانانراجماعتوارههاييدانسـت
کهريشهدرعامهمردمدارندونشاندهندهحیاتاخالقيومعنویجامعههستند.اينتشکیالت
اجتماعيدرسیرتاريخيازايراناشکانيتاامروز،درهردورهایطبـقنظـاماخالقـيومـذهبي
زمانهوروايتخاصيازآن،فتوتاخالقيخودشراساماندهيکـردهاسـت.بعـدازاسـالمهـم
جوانمردیوفتوتباتشیعوتصوفپیونديافتهوبعدازصفويهاينپیونـدبسـیارمهـموبیشـتر
شدهاست .
عموممحققانازافولوانحطاطوگـاهپايـانجـوانمردیدردورهمـدرنايـرانصـحبت
کردهاندودرنهايتزورخانهوالتهاوداشمشدیهارابازماندهايـنتشـکیالتدانسـتهانـد؛امـا
فرضیهتحقیقآناستکههیئتهایعزاداریکهظهورشاندرجامعهايرانيتقريبامقـارندوره
افولوفروپاشيجوانمردیوعیاریاست،گونهجديدیازصورتبندیسـاختارجماعـتآيینـي
عامهمردمايرانياست.داليلمتعددیوجودداردکهميتوانگفتهیئـتنیـزگونـهایمهـماز
جماعتوارهدرايراناسالمياست.جماعتوارههایجـوانمردان،عیـاران،پهلوانـاندرگذشـتهو
هیئتهادرامروز،همیشهدرمواقعبحرانهایاجتماعيومعنویجامعهظهورکردهاند.درزمان

تهديدجامعهبهفروپاشينیرویاخالقيومعنویجماعتوارههاتنهـاراهنجـاتجامعـهوايجـاد
امنیتوآرامشروحيومعنویبرایمردمبودهاست.بههمـینسـببعامـهمـردمهمیشـهدر
بحرانهابهاينجماعتوارههاپناهميبرند.دردورانپهلوی،اينبحرانهـایفرهنگـي،مـذهبي،
اخالقيومعیشتيمردمتحتترایرنوسازیوسکوالريسمبهحدباالييرسید،درنتیجههیئـت-
هاوسنتهایعـزاداریرامـيتـواندروقـوعانقـالبو


ترایرهیئت
هابهشدتگسترشيافتند.
حتيبعدازآندردورانجنگمشاهدهکرد .
هیئتهایعزاداریکهبهويژهازدهه2361بهاينسوگسترشيافتهانـدتنهـاراهاحیـای
انسجاماخالقيومعنویجامعهبودهاند.آنچههموارههستهبنیادينجماعـتوارههـایاخالقـيو
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هایجوانمردانتاهیئت

جماعت
از

مذهبيراتهديدميکندرسمي،سیاسيونهادينهشدنآنهادرکنارحکومتبودهاسـت.تجربـه
زيستهازايرانامروزبیانگرچندنکتهاست:اولاينکهدردودههاخیـر،بحـرانمعنـاومعنويـت
(همب هدلیلبحرانمشروعیتنهادهایسنتيدينيوهمبهدلیـلنوسـازیهـایبعـدازجنـگ
ايرانوعراقدردهههایهفتادوهشتاد)مجددامطرحشدهاست،دومآنکههنـوز جامعـهوبـه
ويژهعامهمردم،آنقدرمدرننیستندکهاخالقاومانیستيمدرنيااخالقيورایمـذهب،درآن
هیئتهابهشدتافزايشيافتهاست(رحمانيو

استقراريافتهباشد،سومآنکهدرايندورهتعداد
فیاض.)2344،امروزهبنابهگفتهکارشناسسازمانتبلیغـاتدرسـال،2343درحـدودپـانزده
هزارهیئتفقطدرتهرانوجوددارند.چهارمآنکهروندگستردهایازجانـبنهادهـایرسـميو
.تحوالتهیئتهاپـسازدورانجنـگايـرانوعـراقرا

برایکنترلهیئتهاوجوددارد

نهادين
مظاهری()343-645:2344بهخـوبينشـاندادهاسـت.رقـابتيمیـانهیئـتهـایانقالبـيو
هیئتهایسنتيوعامهپسندوجوددارد .

دراينشرايطکهبحرانمعنویواخالقيجامعهسنتيعامهمردمبیشازهمهازخـالل
هیئتهاقابلحلاست،دواتفاقميتواندبیافتد:سناريویاولآنکههیئتهایمردميهمچنـان

گسترشمييابندتاجاييکهبدنهجامعهبهنوعيآرامشاخالقيومعنویبرسد.سـناريویدوم
آناستکهنهادرسميبرهیئتهاالبهپیداکنندکهدراينصورتبحراناخالقيومعنوینـه

تنهاکاهشنمييابد،بلکهدربلندمدتتشـديدخواهنـدشـد.هیئـتهـایرسـميونهادينـه،از
ساختارکلیدیجماعتوارگيخارجخواهندشد،لذانميتوانندکـارکرداخالقـيمعنـویشـانرا
برایعامهجامعهايفاکنند.بههمینسببچالشنهادهایرسميوعامهمـردمبـرسـرکنتـرل
هیئتهايکيازشاهکلیدهایفهمآيندهنظاماخالقيبدنهسنتيعامهمردمايرانـياسـت.البتـه
بخشمدرنجامعهوشکلگیریاخالقمدرن،موضوعديگریاستکهخـارجازچـارچوبايـن
مقالهاست .
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