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الگوی قهرمانی در ایران پیشرفته با تکیه بر سنت ایرانی-اسالمی
خلیل حکیمی فر
عبدالقیوم راهبری
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چکیده
بنا بر اسناد بر جای مانده در ایران باستان ورزش با مسئولیت اخالقی همراه و همزاد بوده است .به گونه ای که ایرانیان به نتایج
اخالقی پرورش بدنی توجه داشتند و معتقد بودند که ورزش افزون بر تأمین تندرستی و نیرومندی ،باید در پرورش صفات
نیک ،شجاعت ،جوانمردی و تواضع و ظلم ستیزی نیز مؤثر باشد .با توجه به این پرسش که بهترین الگوی اسالمی-ایرانی برای
چهره های شاخص و قهرمانان ورزشی امروز چیست و خود این افراد بایستی دارای چه ویژگیهای اخالقی و ارزشی باشند تا
بتوانند به عنوان الگوی جوانان نقش بایسته خود را ایفا کنند ،این مقاله به بررسی ویژگی ها و منش های شاخص پهلوانی در
ایران پیش و بعد از اسالم می پردازد .در پاسخ به سوال مذکور و با بررسی تطبیقی و تحلیلی این فرضیه مورد ارزیابی قرار می
گیرد که بر اساس سنت ایرانی -اسالمی ارزش هایی چون :داد مردمی ،راستی ،باورمندی ،پایبندی به پیمان ،جوانمردی،
رادمردی ،پرهیز از فریب و دروغ ،پیراستگی از آز و خودپسندی ،بیزاری از ترس و زبونی و میهن دوستی از جمله سنجه های
پهلوانی به شمار می رود .در نتیجه پهلوان و جوانمرد باید هم جنبه جسمانی و هم بُعد روحانی و معنوی را در خود پرورش
دهد تا بعنوان الگوی برتر برای قهرمانان و به اصطالح سلبریتی های ورزشی معرفی شود .
کلید واژه ها :ایران ،اسالم ،الگو ،پهلوان ،قهرمان

مقدمه
سنت ها ،آیین ها ،آثار ماندگار و جاودان هر سرزمینی بیان کننده تاریخ و فرهنگ و نشان دهنده اهمیت و دارای
اثرات مفید ارزش های فردی و اجتماعی است .قدیمترین شیوه تربیت ملی و اجتماعی ایرانیان را می توان تربیت
رادمردی یا پهلوانی یا قهرمانی نامید که مؤثرترین و بلکه واقعی ترین نمونه مردانگی در نظر جوانان همانا قهرمانان
ملی بوده و قهرمانانی که حسن اخالق و عفت و هوش و ذکاوت و شهامت را با زیبائی و سلحشوری و چاالکی توأم
می داشتند مورد توجه عامه بوده اند .هدف از این تربیت اخالقی این بود که جوانان را صاحب روح پهلوانی و
جوانمردی که پایه اخالقی سالم است بنماید .آیین پهلوانی در تاریخ فرهنگ ایران معجونی است از جوانمردی،
فروتنی ،چشم پاکی ،بزرگمنشی و دیگر سجایای اخالقی و اجتماعی .این آیین در طول تاریخ به شکلهای مختلفی
چون فتوت ،عیاری ،شاطری و  ،...آداب جوانمردی و فروتنی را آموزش داده و با فرهنگ و تاریخ ایران پیوندی وثیق
یافته است .محتوای داستان های اساطیری و باستانی در ایران نشانگر این است که دالوری ،پهلوانی ،راستی و
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جوانمردی از ویژگی های اساسی و بنیادین ایزدان ،خدایان و پهلوانان به شمار می آمده است .بر این اساس شیوه
تربیت فرزندان بگونه ای انجام می شد که این ویژگی ها را بار آورد.
با توجه به ویژگی های پهلوانی که در ایران پیش و پس از اسالم در اسناد تاریخی و فرهنگی وجود دارد می توان با
استفاده از این اسناد الگویی شایسته برای قهرمانان ارائه کرد .در این راستا ،پژوهش حاضر متکفل پاسخ به این
پرسش هاست که آیین پهلوانی در تاریخ و فرهنگ ایران دارای چه شاخصه هایی بوده و چگونه می توان آن ویژگی
ها را برای قهرمانان امروزی به کار برد؟ در واقع اگر این ویژگی های بومی ایرانی و اسالمی برای قهرمان و مردم
معرفی و تشریح شوند ،بالطبع می توان از قهرمانان در عرصه های مختلف این انتظار را داشت که خود را با این
الگوها وفق دهند ،و از دیگران این انتظار را داشت که این الگوها را معیار سنجش قرار دهند.
پیشینه تحقیق:
در زمینه آیین پهلوانی و اخالق قهرمانی پژوهش های متعددی صورت گرفته و صاحبان این آثار بیشتر به توصیف
این ویژگی ها بطور کلی و یا با تکیه بر شاهنامه پرداخته اند که از جمله این آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد.
احمدی و فرامرزنسب در مقاله "ویژگی پهلوان در شاهنامه فردوسی"( )1395و رمضانی نژاد در مقاله "مقایسه صفات
اصلی پهلوانی در شاهنامه"( )1385به خصایص و ویژگی های انسانی و اخالقی و ملی و میهنی پهلوانی پرداخته
اند .پرویز البرز در کتاب "شکوه شاهنامه در آیینه ی تربیت و اخالق پهلوانی" ( )1369ویژگیهای اخالقی و تربیتی
و هنرهای پهلوانی را بر مبنای روایت صریح شاهنامه توصیف می کند .وکیلی در کتاب ارزشمند خود با عنوان
"اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی"( )1389در مورد چگونگی ابر پهلوان شدن شخصیت های اساطیری و زندگینامه
آنان مطالعه در خور توجهی انجام داده است .
پهلوان
واژه پهلوان از دو بخش « پهلو» و « -ان» نسبت ( )pahlaw+anترکیب یافته و هم خانواده با واژه فارسی میانۀ
پَهلَویک و فارسی میانۀ مانوی  phlw”nygاست (مکنزی )64 ،126 ،داعی االسالم ریشه لفظ «پهلو» را از لفظ
سنسکریت «بله» می داند به معنی قوت و لشکر و پهلوان را نیز از همان واژه به شکل «بلوان» به معنی قوی و زورآور
می داند (داعی االسالم( .)134_135/2 :1362 ،اکبرپور .)23 ،1396 ،دهخدا پهلوان را سخت توانا و دلیر و زورمند
بمناسبت دلیری قوم پارت می داند و پهلوان به معنی سخت زورمند و توانا و دلیر قوی جثه و بزرگ و درشت اندام
است ( دهخدا .)1338 ،پهلوان عنوان مردان دلیر و توانا ،سپاهیان جنگاور ،یالن کشتی گیر و مردان اهل زور بازو
است از دیرباز نام آورترین پهلوانِ پهلوانان را با لقب « جهان پهلوان» یا « پهلوان جهان» می نامیده اند .اسامی و
صفاتی که برای پهلوان و قهرمان ذکر شده عبارتند از :قهرمان ،گو ،گرد ،دلیرمرد ،جوانمرد ،دالور ،آزاده ،راد ،رادمرد،
راستار ،نژاده ،راست ،یل ،پرویزه ،شهسوار ،توانا ،آزادمرد ،هژبر ،نامور ،اردشیر ،نام بردار ،نیو ،نیوزاد ،رتهشتار ،بهادر،
نامدار ،آریا ،هورچیترا ،پهلو ،پهلوان ،نبرده ،شیر گیر ،شیردل و غیره در واقع همین اسامی پهلوانی در دوره های بعد
و حتی دوره ایران اسالمی شکل های مختلفی از جمله عیّار ،جوانمرد و فتوّت ،شاطر و کشتی گیر به خود گرفته
است (بیژن.)67 ،1350 ،
2

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
در واقع پهلوان کسی است که عالوه بر نیرومندی و داشتن قوای جسمانی فوق العاده که با بهره گرفتن از توان
معنوی در جریان سلوک درونی؛ خود را از چنبره تعلقات دنیوی و هوای جسمانی برهاند تا به تولدی دوباره دست
یابد و به مقام دل منزلت جوانی دست یابد .پهلوانان ایرانی هم در کسب فضائل اخالقی و هم در کسب توانایی و
رسیدن به اهداف نظامی و اجتماعی می کوشیدند .بی تردید در ایران باستان ورزش با مسئولیت اخالقی همراه و
همزاد بوده است  .به سخن دیگر تمام کسوت های پهلوانی در ایران بر پایه اصول اخالقی فتوّت بنا نهاده شده است به
گونه ای که ایرانیان به نتایج اخالقی پرورش بدنی توجه داشتند و معتقد بودند که ورزش افزون بر تأمین تندرستی و
نیرومندی ،باید در پرورش صفات نیک و شجاعت ،جوانمردی و تواضع و ظلم ستیزی نیز مؤثر باشد .این خصلت
ظلم ستیزی در قاموس پهلوانی از دیرباز در ایران از اصول و شرایط مقام پهلوانی بوده .پهلوانان تنها به زور بازو برای
کسب عنوان پهلوانی بسنده نمی کردند ،بلکه همان طور که اشارت رفت معتقد بودند پهلوان باید نیرومند و صاحب
معرفت ،جوانمرد ،فداکار ،نوع دوست ،ایزدپرست و ظلم ستیز باشد .پهلوانان ایرانی با همین ویژگی ها در جوانمردی،
سرآمد بوده اند (عیسوی.)148-149 ،1394 ،
موالنا واعظ کاشفی سبزواری ،دانشمند قرن نهم و دهم هجری ،در فتوت نامه سلطانی خصوصیات پهلوان واقعی را
عبارت از این می داند که؛ اوّل :خداترس است .پهلوان باید خشیت از خدا داشته باشد ،به جهت این که هم علم در
این صفت دارد و هم قوّه قدرت ،که بدون ترس از خدا ،مایه فساد و شر است .دوّم :متابعت از شرع دارد ،سوم :تن
قوی است ،چهارم :زبان خوش دارد ،پنجم :دل دلیر ،تن قوی دارد ،جان و روان قوی و ظرفیت بسیار که از حرف
سخت و درشت جاهالنه ،از کوره در نمی رود و متابعت هوای نفس ندارد ،که مبادا بر این سبیل به دیگران آسیب
رسد .ششم :از خرد کامل برخوردار است ،هفتم :صبری تمام دارد  ،هشتم :از علم به کمال بهره مند است ،نهم :تالش
و کوشش دائم دارد  ،دهم :دارای خلعتی پسندیده است  ،یازدهم :از حرام دوری می کند و خویش از محرمات می
پوشاند و از محرمات الهی اجتناب می ورزد ،دوازدهم :نعمتی بر دوام دارد .بی گمان مفهوم پهلوانی در تاریخ ورزش،
بازی جوانمردانه است ،زیرا پهلوانی آمیخته ای متعادل و متوازن از نیروی جسمانی ،تربیت نفس و خردورزی می
باشد (واعظ کاشفی.)18 ،1350 ،
اگر شاه در باور ایرانیان نماد قدرت باشد ،پهلوان نماد قدرت پاک است .قدرتی مهار شده به وسیله دو عامل اصلی
مهارکننده قدرت یعنی خرد و اخالقیات ،هر چند که پهلوانان بزرگ حماسه های ملی ایران از اشتباه و گناه مبرا
نبوده اند و چه بسا اشتباهات آنها گاه پیامدهای ناگواری هم به بار آورده باشد اما قیاس دالوری ها و رادمردی های
فراوان ایشان با اشتباهات اندکشان بر پاکی قدرت پهلوان ایرانی مهر تأیید می گذارد .شاهرخ مسکوب تصویری
دلنشین و حماسی از پهلوان ایرانی را به هنگام قیاس عارف و هم پهلوان نمایان می سازد .با توجه به نظریات فالسفه
و بزرگانی چون برتراند راسل و کارل گوستاویونگ خردورزی و اخالقیات دو عامل اصلی مهارکننده قدرت هستند به
طوری که اخالقیات ،خرد را پشتیبانی می کند و ضامن و عامل اساسی در مهار قدرت در همکاری تنگاتنگ با خرد
است ،پهلوان ایرانی هم خردمند است هم اخالق گرا ( هراتی.)84 ،1396 ،
ویژگی های پهلوانی در ایران قبل از اسالم
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در دوره اسطوره ای ،پهلوانان انسان هایی بوده اند که بر زمین بوده اند اما به دلیل پیروی از اصل بنیادی "اشه"
دارای فره ایزدی شده و تبدیل به قهرمانان و سپس خدایان شده اند .در این دوره پهلوانان به عنوان الگو و راهنما
برای انسان ها مطرح می شدند و انسان ها که دارای اصل اختیار بودند می توانستند بر اساس این الگوی شریف
زندگی کنند .ویژگیهایی چون دالوری ،راستی و جوانمردی از ویژگی های اساسی ایزدان ،خدایان و پهلوانان بوده و
در میان شخصیت های اساطیری ،شاه-پهلوانان نزدیکترین موجودات به ایزدان تلقی می شدند ،در صورتی که شاه -
پهلوان به کرداری ضداخالقی مرتکب می شد یا گناه می کرد ،نقشِ خویش را به عنوان حامی ارزش های اخالقی و
رهبر سپاه نیکی در برابر شر از دست می داد و به این ترتیب فره از وی جدا می شد .چنانچه جمشید و کیکاووس،
که باشکوه ترین شاه -پهلوانان هستند بخاطر گناهی که مرتکب می شوند فرّه ایزدی را از دست می دهند ( .وکیلی،
 .)370 ،1389بر خالف شاه-پهلوانان خداگونه کسانی که دارای تبار یا سرشت اهریمنی می شدند ،خویشتن را از
سرشت اهورایی محروم می کردند،
زمانی که فره ایزدی از جمشید دور می شود ضحاک بر او غلبه پیدا می کند و با خوردن گوشت صفات اهریمنی در
او بوجود می آید و بیشتر منابع کهن ،زیانکاری او را ناشی از خوی و سرشت پلیدش دانسته اند .اما در مقابل جمشید
و ضحاک کیخسرو نمونه ای از شاه آرمانی و حاکم مقدس در ایران باستان بوده است .تداوم نام او در میان مردم
ایران زمین نشان از محبوبیت وی می دهد و بخاطر صفات اهورایی و اخالقی این شاه – پهلوان است که زندگی و
مرگ این شهریار استثنایی شده است و حمایت یزدانی پیوسته راهگشا و چاره ساز او بوده ،در یشت ها نیز " فروهر
کیخسرو" به عنوان دالورترین و شریف ترین کس ستوده می شود و در واقع کیخسرو نمونه کامل رهبری است که
زندگانی کوتاه او با آثار اخالقی و تربیتی ژرف و پایداری همراه است و سرانجام به گونه ای شگفت انگیز ناپدید می
گردد و بنابر اساطیر ،در پایان جهان برای از نو آراستن زمین باز خواهد گشت و جاودانه به سلطنت خواهد رسید.
در واقع مهمترین ویژگیهای شاه – پهلوانان از زمان جمشید تا کیخسرو این بود که آنان در پی ستاندن حق یا
خونی هستند .از طرفی وفای به عهد و احترام به ارزش ها از ویژگیهای برجسته اخالقی آنهاست .سیاست و مملکت
داری از خصلت های آنان است و در پی کشمکش هایی که بین ایران و توران رخ می دهد هر کدام از شاه -پهلوانان
و ابر پهلوانان مانند آرش و یا پیران حتی با وجود از دست دادن زندگی و جان شان به میهن خود وفادار بوده اند .از
دیگر صفات بارز آنان خردمندی آنهاست وقتی پهلوانی از خرد کافی برخوردار نباشد به طرف صفات ناپسند و
مذمومی که از صفات اهریمنی است از جمله خشم ،سرسختی و بی رحمی ،پیمان شکنی ،اثر پذیری و افسونکاری از
ویژگی های ضد اخالقی ای است که سرانجام به کیفر آن ها دچار می شوند .چونان همه آدمیان برای پهلوانان نیز دو
نیروی اهورایی و اهریمنی وجود دارد ،اما محور اقتدار آنان فره ایزدی بوده و زمانی که مرتکب خطا می شدند فره از
آنان باز ستانده می شد .چنانچه شاه -پهلوان به خاطر قابلیت هایی که داشته همواره بر طریق اشه زندگی کند،
نامیرا می گردد .در همه حال ،چشم امید پاکدامن شهریار ،به دادار یکتای مهربان است و در آغاز و انجام هر کار خدا
را یاد می کند و از او یاری می جوید.یکی از این شخصیت ها که جاودانگی پیدا کرد و تا ابد جاویدان شد و به صورت
زنده از نظرها پنهان شد ،کیخسرو است که به روایتی به خواب فرو رفته و وقتی زمان کرانمند به پایان برسد ،برمی
خیزد و به سوشیانس در رهاندن گیتی یاری می رساند ( .وکیلی.)28-332 ،1389 ،
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همچنین رستم ،جهان پهلوان اساطیری ایران به عنوان شخصیتی یزدان شناس ،وطن خواه ،نیرومند ،جوانمرد ،دادگر
و خالصه بزرگ و احترام آمیز و آراسته به انواع هنرهای پهلوانی،و پیوسته در نقش شخصیتی نجاتبخش در شاهنامه
ظاهر میشود ،نقش رستم در سرنوشت ایران و شاهان ایران تا بدانجاست که تاجورانی چون کیخسرو دست نیایش به
درگاه یزدان پاک بر می دارند و به جان او دعا می کنند.
در عهد کیانی ،که مبنای دوره پهلوانی و مهد پرورش بزرگترین یالن و پهلوانان حماسه ملی ایران است ،آموختن
فنون پهلوانی و تعمیم خلق و خوی جوانمردی و عیاری ،از ارزش و اعتبار ویژه ای برخوردار بوده است .مهمترین
چهره حماسی این دوره رستم است که در شاهنامه منعکس شده است .از مهمترین ویژگیهای او این است که او در
فراز و فرود زندگی همواره دست نیایش به درگاه دادار یکتا بر می دارد و پیوسته به یاد و نام خداست .رستم نیروی
بازوی خویش را در گرو اراده خدا می بیند و پیوسته جایگاه راستی و راستکاری را به یالن و دالوران یادآور می شود.
او پهلوانی است که با وجود عظمت و محبوبیت خویش دچار غرور نمی شود و خردمندی کار آزموده است که از هر
فرصتی برای اندرز به بزرگان و نام آوران ایران سود می جوید حتی وقتی کیخسرو برخالف آیین و راه تاجوران برای
نبرد پشنگ بسیج می شود ،زبان پند می گشاید و شهریار ایران را از این کار منع می کند .با این وجود جهان پهلوان
با داشتن واالترین موازین اخالقی و پهلوانی ،از لغزش های انسانی نیز مبرّی نیست .رستم پس از پیروزی شگرفی که
در جنگ با پادشاه هاماوران به دست می آورد و تاج و تخت شاهی را به کاووس باز می گرداند ،لقب "جهان پهلوانی"
را دریافت می دارد .و بر این اساس معلوم می شود اصل و منش و سنجه پهلوانی به نام و نشان نیست .او دشمن بدی
و بیداد است و گذشت و پرده پوشی ،کرامت و واال نگری ،بزرگواری ،دادخواهی ،شکیبایی ،پندآموزی و تکیه بر
شرافت و غیرت و جوانمردی از دیگر ویژگی های اوست (البرز.)129-153 ،1369 ،
تا اینجا می توان خصوصیات پهلوانی در ایران پیش از اسالم را از این قبیل دانست که پهلوان به کسی گفته می شد
که از هموطنان و هم کیشان خود دفاع کند ،راست بگوید ،اگر کسی به او پناه آورد جانش را در پاسداری از پناه
آورنده نثار کند ،سخی و کریم باشد ،به ناموس کسی دست درازی نکند ،دست ،چشم و زبان او پاک باشد ،به قولش
صادقانه عمل کند و وفادار به پیمان باشد ( .عیسوی.)150 ،1394 ،
در شاهنامه از جمله صفات بارز و پسندیده پهلوان را شبیخون نزدن می داند چنانکه در مورد جنگ اشکانیان و
رومیان آمده ،اشکانیان برای آن که خواب را دهش و نعمت خداوند می دانستند حاضر نشده اند شبانه جلوی
کراسوس را بگیرند در حالی که می دانستند فرار می کنند .بر پایه همین اندیشه در چند جای شاهنامه نیز شبیخون
زدن را صفت ناجوانمردان می داند:
کسی کو بال جست ،گُرد آن بود
شبیخون ،نه کردار مردان بود
شبیخون نسازند کُندآوران
کسی کو گراید به گرزگران (شاهنامه)516/1 :1386 ،
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پهلوان معموال با نیروهای فراطبیعی و جریان های جادویی و توضیح ناپذیر و غیر روزمره پیوند خورده است .او
ارتباطی نزدیک و ویژه با نیروهای قدسی و عناصر دینی پیدا می کند و به نوعی اتصال کوتاه با خدایان دست می
یابد .پهلوان به دلیل پایداری اش در رعایت اصولی خاص و سرسختی خویش برای وفاداری به چارچوبی اخالقی ،از
آدمیان معمولی متمایز است .اعمال و رفتار او بگونه ایست که هستی را دچار دگرگونی آشکار می کند و به این
ترتیب رفتارش تا حدودی با اساطیر آفرینش پیوند می خورد .پهلوان همان کسی است که کاری را به انجام می
رساند که نظمِ امروزینِ حاکم بر گیتی ،انعکاسی از آن است ( وکیلی.)15 ،1389 ،
یکی از ورزش هایی که از پهلوانی سرچشمه گرفته کشتی گیری است .کشتی نیز از مفاهیمی است که با پهلوانی گره
خورده است .در لغت نامه دهخدا ذیل واژه کشتی اینگونه توضیح داده شده است« :به هم آویختن و پیکار کردن تا
یکی دیگری را بر زمین زند ،زورآزمایی کردن ،بند گرفتن ،به هم پیچیدن» .اینجا آوردن دو معنی « زورآزمایی کردن
» در مفهوم نبرد و دیگری « بند گرفتن » بی دلیل نیست .اگر واژه کشتی به معنی نبرد کردن و کوشیدن و
زورآزمایی کردن گرفته شود در این صورت از صورت ضعیف ریشه  -kauš√ / kušدر معنی کوشیدن و نبرد کردن
است.
اما این واژه و اصطالح قدمتی طوالنی در تاریخ و آیین ایرانیان دارد« .کشتی بستن باوری دیرینه است که مفهومی
کامال نمادین و دینی دارد .کشتی ،بندِ بندگی خداوند است .این شال و کمربند ،رشتهای است که تمام پیروان آیین
مزدیسنا را به هم گره میزند و ارتباطی معنوی و روحانی میان آنان برقرار میسازد .این همه را فرمانبردار و بنده
پروردگار میسازد» (باستانی راد و دیگران.)242-243 ،1386 ،
الزم به ذکر است که کُستی یا کُشتی ،که از ماده " کُست "kost :در پهلوی به معنی طرف ،سوی کنار مشتق شده
و عبارت بوده از بندی سفید و باریک و بلند که از هفتاد و دو نخ پشم گوسفند  -به عدد هفتاد و دو فصل یسنا _
تابیده می شد .هر شاخه از این رشته ها شامل دوازده نخ  -اشاره به دوازده ماه سال و مجموعاً شش رشته اشاره به
شش گاه نبار دوازده تایی است .هر زرتشتی پس از هفت سالگی از پوشیدن سدره ،که جامه پارسایی و پرهیزگاری
است ،و از بستن کستی که به منزله بندِ بندگی ِ خداوند و سه بار به دور کمر بستن کستی ،که به نشانه سه اصل
گفتار نیک ،اندیشه نیک و کردار نیک ناگزیر است( .عیسوی .)194-195 ،1394 ،تعبیر کشتی گرفتن از آن رو به
این ورزش منسوب شده که پهلوانان هنگام دست و پنجه نرم کردن با هم کمرگاه یک دیگر (دوال کمر) را می گرفته
اند و از آن جا که هر کدام از پهلوانان کشتی (دوال کمر) دیگری را می گرفت ،کشتی هم را گرفتن ،بر روی این
نبردِ تن به تن باقی ماند چنان که فردوسی نیز به درستی این موضوع را خاطر نشان کرده است:
به کشتی گرفتن نهادند سر

گرفتند هر دو دوال کمر (اکبر پور.)23 ،1396 ،

هرچند که فلسفه اصولی ورزش بر تزکیه تن و روان و دست یافتن به سجایای کامل انسانی و جوانمردی مبتنی است
 ،با این وجود چه بسا ورزشکاران و استادانی که از نظر نیرومندی تن سرآمد بوده اند ولی نتوانسته اند به درجه کمال
معنوی و جوانمردی برسند و به کسب مقام پهلوانی مفتخر گردند .پهلوانی در ایران باستان مکتبی است معنوی که
جز نیرومندی تن هدف های واالتری را دربر داشته و بر پایه علمی و فلسفی قرار دارد که مستلزم کمال معرفت ،
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سجایای اخالقی  ،جوانمردی  ،میهن پرستی و دستگیری از درماندگان است .زور بازو و نیرومندی پهلوانان برای آن
بوده تا بتوانند در راه حق و عدالت به کار برند و نیکان را در مبارزه با بدان یاری کنند .چنانکه زرتشت بزرگ در
اوستا می فرماید  " :ما یاران خداییم و باید اهورامزدا را در جنگ با اهریمن یاری کنیم  ،تا اهورامزدا بر اهریمن غلبه
کند ( ".حکمت.)302 ،1350 ،
استادی و تکامل فن کشتی آخرین مرحله نیرومندی برای رسیدن به مقام پهلوانی است .کشتی گیران تمرین های
بسیار می کردند تا نیرومند شوند و در آزمایش ها پیروزمند گردند و خود را به زیور اخالق و معرفت و جوانمردی
بیارایند تا شایستگی نام پهلوانی را بدست آورند ( .بیژن.)56 ،1350 ،
ویژگی های پهلوانی در ایران بعد از اسالم
 -1در سخنان امام علی (ع)
در اسالم درست مانند آن چه در مورد ویژگی های پهلوانی و جوانمردی ذکر شد نیروی بدنی و تقویت جسمی بدون
ایمان ارزشی ندارد .در واقع قهرمان کسی است که در صحنه مبارزه حق و باطل بی تفاوت نباشد .او همان گونه که
موظف به حمایت از ضعفا و ستمدیدگان و مبارزه با ظالمان و زورگویان است ،خود نیز نباید خدای ناکرده از قدرت
خود برای زورگویی سوء استفاده نماید .در زندگانی امام علی(ع) و یارانش این نکته به شکل تمام عیاری جلوه گر
است که هرگز از قدرت خود برای زورگویی بهره نبردند و تا می توانستند در جهت احقاق حق ضعفا و ستمدیدگان
مبارزه می فرمودند .یکی از صفات قهرمان با ایمان ،تقوا و پرهیزکاری است .معیار ارزش در نزد خداوند کریم چنین
است :گرامی ترین شما نزد خدا ،پرهیزکارترین شماست .پیامبر (ص) می فرمایند :شخص با ایمان قوی و نیرومند ،از
شخص باایمان ضعیف ،بهتر و دوست داشتنی تر است ایمان و تقوا در ورزشکاران باعث افتخار آنان است و تقوا آن ها
را از بدی ها و پلیدی ها حفظ می کند .ویژگی دیگری که در اسالم بسیار حائز اهمیت است ،تواضع و فروتنی است.
در نهج البالغه می خوانیم که " اخالقش مالیم و برخوردش توأم با نرمش است دلش از سنگ خارا محکمتر و در
پیشگاه خدا از برده ذلیلتر است ( ."3نهج البالغه .)348 ،1379 ،امام علی(ع) این صفات را برای مردمان با ایمان و
قهرمانان واقعی برشمرده اند و ایمان را با فروتنی و تواضع همراه و مالزم دانسته اند .تواضع موجب افزایش محبوبیت
قهرمان در نزد مردم می شود و مقبولیت او را باالتر می برد .چنین فردی الجرم بر خشم و تندخویی خود غلبه دارد،
چرا که بنابر تعالیم اسالم غضب و شهوت از بزرگترین مهلکات اخالق انسانی است که می فرماید« :دشمن ترین
دشمنان آدمی غضب و شهوت اوست .هر کس که بتواند این دو غریزه سرکش را مهار و مغلوب کند و آن ها را مطیع
خود نماید ،به مقام و بزرگی دست پیدا می کند و می تواند به اوج انسانیت برسد(»4غررالحکم ،ص  .)498از نظر امام
علی(ع) خشم و تند خویی موجب فساد و تباهی عقل است و آدمی را از راه صالح و صواب باز می دارد .خشم،
چگونگی گفتار را تغییر می دهد ،اساس استدالل را به هم می ریزد ،تمرکز فکر را از میان بر می برد و فهم آدمی ،را
پراکنده می سازد و چون فروغ عقل از دست برود ،شکست آشکار می شود .بسیار دیده شده است که قهرمان یا
 - 3سَهلُ الخَلیفَتِ لینُ العریکتِ ،نَفسهُ اصلَبُ مِنَ اصلدِ و هو اَذلُ مِنَ العب ِد
 - 4اَعدا عَدو للِمَرء غضبهُ وَ شهوتُهُ فمن ملکهما عظُمَت دَرَجتهُ و بَلغَ غایتَهُ.
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قهرمانانی تیمی دستخوش احساسات شده و به این واسطه نتوانسته اند بازی را در اداره خود در آورند .همچنین یکی
از تاکتیک های ورزشی ،به راه انداختن جنگ روانی است که حریف می کوشد با عصبی کردن بازیکنان تیم مقابل و
برانگیختن خشم آنان ،کنترل بازی را از چنگ حریف خارج سازند و آنان را به اشتباهات مکرر وادار نمایند.
برخورداری از شجاعت و شهامت نیز بعنوان معیار دیگر برای یک قهرمان مورد توجه بوده است .زیرا پیروز ی ها در
سایه جسارت و شجاعت شکل می گیرد .از نظر امام علی(ع) ترس ،آسایش خاطر را برهم می زند و حقارت و پستی
را که مقدمه ذلت است در روح آدمی شکل می دهد و موجب عدم ثبات و سستی در عمل می شود.
دور اندیشی و رعایت جوانب احتیاط و حفظ اسرار یکی دیگر از صفاتی است که الزمه قهرمانان است و در پیروزی ها
نقش مهم و ارزنده ای ایفا می کند « .بی گدار آب زدن به » و نسنجیده خود را به مخاطره افکندن از صفات برازنده
قهرمانان نمی تواند باشد .در این زمینه امام علی (ع) می فرماید « :پیروزی در پرتو تدبیر و احتیاط است ،و تدبیر و
احتیاط به تفکر است ،و تفکر صحیح به نگهداری رازها است(.» 5نهج البالغه ،سخن  )240 ،1379 ، 48پرهیز از
شتاب زدگی و سهل انگاری :از نادانی شخص ،عجله کردن پیش از امکان و از دست دادن امکانات و سستی نمودن
پس از فرصت است ( .6نهج البالغه ،سخن .)358 ،1379 ، 363
قهرمان کسی است که در پی جلب ثناگویی مردم نباشد و هم و غم خود را مصروف شهرت طلبی های کاذب نکند.
تمنای تمجید او را از چشم مردم می اندازد و مستی از تمجید ها و دغدغه شهرت طلبی موجب می شود که ذهن او
به مسائل جانبی مشغول شده و از هدف اصلی بازماند .چرا که « تمنای تمجید نابجا از مردم داشتن نشانه ابلهی و
حماقت است ( .»7غررالحکم ص )470
حفظ حرمت مربیان و پیشکسوتان و لزوم بهره گیری از دانش و تجارب ارزنده آنان از واجبات و از اهم وظایف
قهرمانان است .اهمیت این امر تا به آنجاست که امام علی(ع) در سخن دیگری می فرمایند «هرکس حرفی به من
بیاموزد مرا یک عمر بنده خود ساخته است» .قهرمانان با رعایت احترام مربیان و پیشکسوتان عالوه بر آنکه باعث
دلگرمی آنان می شوند ،فوت و فن مبارزه و شگردهای پیروزی را از آنان می آموزند .همچنین قهرمانان باید در نظر
داشته باشند که عاقبت روزی آنان نیز به این مرتبه می رسند و از هم اکنون خود را برای فردا و تربیت نسل های
آینده آماده کنند.
پذیرفتن نتیجه عادالنه و اطاعت از داوری نیز یکی دیگر از ویژگیهای قهرمانان از دیدگاه حضرت علی (ع) است که
می فرماید" :به شکست و مغلوبی تی که بر وفق انصاف و عدالت است تن بده و آن را برای خود برگزین("8شرح ابن
ابی الحدید ،ج  ، 20ص  ، 358ک  .) 37احترام به قضاوت داور و پذیرفتن نتیجه عادالنه مسابقه هرچند که ممکن
است ناخوشایند و برخالف میل باشد ،اما از آنجاکه منصفانه است نباید از آن روی برگرداند (باستانی راد و دیگران،
.)128-133 ،1386
 - 5الظَّفَرُ باِلحَزمِ ،وَالحَزمُ باِجالَتِ الّرای بتِحصینِ االسرا ِر
 - 6مِنَ الخُرقِ المعاجَلَتُ قَبلَ االمکانِ ،وَاالناتُ بَعَد الفُرصَۀِ
 - 7طَلَبُ الثَنا لغِیرِ استِحقاقِ خُرق
 - 8اخِتَر اَن تَکونَ مَغلوبَا وَ اَنتَ مُنصِف
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 -2در شاهنامه فردوسی
شاهنامه فردوسی که منابع آن آثار باستانی ایرانی می باشد سرتاسر شرح تربیت پهلوانی است که در شعر حکیم
فردوسی با ذکر نام پهلوانان شاهنامه ،همواره در بیان مرشدها و ورزشکاران و زینتهای در و دیوار زورخانه تکرار
میشود:
ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی کژی زاید و کاستی

این بیت را می توان نماد و شعار بنیادین ورزش باستانی قلمداد کرد .اما سراسر شاهنامه ،عرصه هنرهای پهلوانی و
اخالق جوانمردی و همواره مورد عالقه پهلوانان بوده است .در شاهنامه فردوسی برای پهلوانان ویژگیهایی ذکر شده
است که از تفکر اسالمی و اعتقاد او به دین اسالم ناشی می باشد که نشأت گرفته از آموزه های قرآنی و سنت می
باشد و شرح این ویژگیها چنین است:
 )1ویژگیهای عقیدتی
براساس اشعار فردوسی در شاهنامه پهلوانان همگی موحد و ایزد پرست بودند و در امور کارهای خود به یاد خدا
هنرنمایی می کردند و براساس یاد و معصیت الهی شمشیر می زدند و هرگاه به پیروزی و موفقیت در امور می رسند
سر بر آستان ستایش یکتای بی همتا می ساییدند و خاضعانه در برابر او تضرع و زاری و شکر می نمودند و زیباترین
ویژگی پهلوانان که در شاهنامه جلوه گری می نماید پرستش و نیایش پروردگار است چرا که آن ها به خوبی درک
کرده بودند که نیرومندترین و با اقتدارترین قدرت دنیا خداست که همه باید در برابر او خاضعانه سر تسلیم فرود
آورند و انسان جانشین خدا در زمین است(.سرامی.)113 ،1383 ،
قهرمانان و پهلوانان خداپرستانی هستند که در همه حال و با هر شرایطی در سختی ها و مصائب ،در خوشی ها و
عیش های خود لحظه ای از یاد خدا غافل نمی شوند و او را صاحب شوکت و نیرو و عظمت می دانند .این ویژگیها
ناشی از دیدگاه یکتاپرستی فردوسی می باشد که از آموزه های اسالمی درس گرفته و به خوبی در درون خود آن را
هضم نموده و در شاهنامه اجرا نموده است .بندگی خدا در تمام اعمال پهلوانان شاهنامه موج می زند و آن ها با همه
قدرت و وحشتی که دارند مغرور نمی شوند و از اطاعت خدا سرپیچی نمی کنند.
 )2توکل بر خدا و اعتماد به او
یکی از صفات اخالقی که هر انسانی باید داشته باشد ،توکل و اعتماد به خداوند یکتاست .فردوسی در جاهای
مختلفی از شاهنامه از توکل و اعتماد به خدا سخن گفته است ،اعمال و حوادثی که در شاهنامه به دست پهلوانانی
خلق و ابداع می شود منوط به لطف و عنایت خداوند می داند .پهلوان شاهنامه هم قدرت و نیروی خود را ناشی از
توکل و اعتماد به خدا می دانند از جمله رستم که پهلوان قوی شاهنامه است به بزرگان و سران سپاه ایرانتوصیه می
کند که پیروزی خود را از خدا بدانند و خود را خس و خاشاک به حساب می آورد.
 )3پرهیز از غرور و تکبر
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پهلوانان در شاهنامه از هر گونه تکبر و غرور خود را بری و پاک می کنند و عقیده دارند که برای پیروز شدن بر
اهریمن ها در جنگ ها باید تکبر و غرور و منیت طلبی را از وجود خود دور کنند و دست به دامن ایزد منان گردند.
 )4اعتقاد به مرگ و ناپایداری دنیا
پهلوانان شاهنامه به خوبی در ک کرده بودند که دنیا ناپایدار است و از بین می رود و به جهان پس از مرگ اعتقادی
راسخ دارند .و عقیده دارند که هیچ یک از آنان گریزی از مرگ ندارد و می دانستند که انسان قادر نیست در این دنیا
بماند بلکه باید از این دنیا برود و به دنیای دیگر وارد گردد.
دم م رگ چون آتش هولناک

ندارد ز برنا و فرتوت باک

درین جای رفتن نه جای درنگ

بر اسپ فناگر کشد مگر تنگ (فردوسی ،1385 ،ص )170

 )5اعتقاد به قضا و قدر الهی
در سه تقدیر و سرنوشت جایگاه خاصی دارد .ماجراها و حوادثی که در شاهنامه در حال گذر است همه ناشی از تقدیر
و نشانی از سرنوشت و تقدیر الهی دارد .قضا و قدر الهی یکی از آموزه های دین است که فردوسی در شاهنامه آن را
در میان اشعار خود بیان کرده است.
 )6صداقت و عدالت گستری
ارزش های اخالقی که ریشه در فطرت انسان ها دارد و فطرت در همه انسان مشترک است ،در پهلوانان شاهنامه نیز
ارزش های اخالقی مانند راستی و عدالت گستری موج می زند .از دیدگاه فردوسی پهلوانان شخصیت های کمال
یافته هستند که همگی نیکوکار و عدالت خواه هستند و براساس راستی و انصاف عمل می کردند.
 )7عدم تعدی و تجاوز به دیگران
از صفات پسندیده پهلوانان شاهنامه توجه به این نکته است که نباید به حقوق دیگران تجاوز کرد و حق و حقوق
مردم را رعایت نمود .پهلوان شاهنامه سعادت و نیک بختی و نعمت ها را از آن همه انسان ها می داند و هشداری می
دهند که احدی حق ندارد به حق دیگران تجاوز نماید.
 )8عرفان و اعتکاف
پهلوان در شاهنامه گاهی اوقات دارای خوی عرفانی و اعتکافی دارند که نوعی دنیا گریزی در کار آنها نمایان می شود
و از تعلقات دنیایی گریزان هستند و حالت عرفانی و روحانی به خود می گیرند.
 )9اعتقاد به غیب
از صفات و خصوصیات پهلوانان در شاهنامه اعتقاد به غیب می باشد که از شروط متقین در قرآن در سوره بقره آمده
است .پهلوانان شاهنامه مانند فردوسی موحد هستند و اعتقاد به غیب دارند.
 )10ویژگی های ملی و میهنی
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پهلوانان شاهنامه دارای ویژگیهای م لی و میهنی خاصی هستند که در اشعار آن کامالً پیدا و هویدا هستند مانند شاه
پرستی ،میهن پرستی ،انتقام و کینه جویی ،اطاعت و فرمان برداری ،هنرنمایی( بدین معنا که موفقیت بر رقبا نیازمند
هنرهای ظریف و خارق العاده می باشد نه ادعا و اظهار ظاهری بر قدرت بر بدنی) ،کسب نام و نشان( چنان که
داشتن نام و بزرگی نیازمند داشتن خصایص و صفاتی بود که پهلوانان سعی داشتند از اهریمن ها و انسان های دون
صفت دوری کنند تا از این طریق به نام و بزرگی آن ها لطمه ای وارد نشود و با انجام کارهای انسانی و بلند همتی
نام نیک و بزرگ کسب نمایند و نام و نشان را به تاج و تخت نمی دانستند) ،سخن وری( چون که پهلوانان استاد
اخالق بودند و بهترین تدبیر و مشورت ها را در موقعیت های مختلف ارائه می کردند نیازمند فن سخنوری بودند)،
چاره گری و تدبیر و شجاعت می باشد (احمدی ،فرامرز نسب؛ .)48-57 ،1395
 -3آیین فتوت در اسالم
در لغت عرب « فتوت» صفتی است مشتق شده از «فتی» که به معنای تازه جوان و نوجوان به کار می رود ،یعنی
کسی که روزگار شباب را آغاز کرده است« .فتی» به کسر اول جوان سال از هر چیز و «فتاء» بر وزن سماء جوانی و
جوان شدن و جوانمردی نمودن است .همین کلمه به فتح اول و الف کوتاه در آخر  ،به معنی جوان و جوانمرد
نیکوخوی است .در جاهلیت عرب «فتوت» را مجازا به معنی شجاعت و فتی را به معنی شجاع بکار می بردند
(روحانی .)5 ،1375 ،در لغت نامه دهخدا ذیل این واژه چنین آمده« :فتوت ،اسم مصدری است که صفت آن «فتی»
به صورت ف تیان ،فتیه و فتیات به معنی جوان ،غالم و کنیز در قرآن کریم به کار رفته است .فتوت مجموعهای از
فضایل است که اَهَمّ آنها کرم و مُروّت و سخا و شجاعت است» .و هر کسی که مظهر فتوب باشد او را فتی می گویند
و فتی در اصلِ لغت جوان جوان را گویند .اما آن را بر کسی که به کمال فضائل انسانی رسیده باشد و از قید هوای
نفس و آرزوی طبع بر آمده باشد و به کماالت انسانی و قوت های معنوی دست یافته او را فتی می گویند ( کاشفی،
.)17 ،1130
جوانمرد کسی است که راستی را در سه مقام شریعت و طریقت و حقیقت نگاه دارد .در میان پهلوانان ،جوانمرد کسی
است که صفای دل و معنویت را با نیروی جسمانی توأم سازد .به حکم قرآن و حدیث جوانمردان پنج تن بوده اند:
 _1ابراهیم خلیل اللّه _2 ،یوسف صدیق _3 ،یوشع بن نون _4 ،اصحاب کهف _5 ،سردار احرار علی مرتضی (ع).
تفسیر مجمع البیان در ذیل آیات سوره کهف به توصیف فتوت اصحاب کهف میپردازد ؛ کلمه «فتی» در قرآن کریم
در سوره یوسف ،آیه  30در مورد یوسف (علیهالسالم) از آن جهت که تن به کار زشت نداد ،در آیات  10و  13سوره
کهف  ،در مورد اصحاب کهف که بر خدا مؤمن بودند و سر به پیش بت خم نکردند ،در آیات  60و  63همان سوره در
مورد یوشع (= یسَع) که با موسی (علیه السالم) همراهی کرد و در سوره انبیا ،آیه  60در مورد ابراهیم (علیهالسالم) به
کار رفته است.
خاتم االنبیا (ص) در حق حضرت علی(ع) فرمود :اَفتَاکُم عَلِیُّ :جوانمردترین شما علی است .امیر مؤمنان فرمود :یا
رسول اللّه ،جوانمردی چیست؟ حضرت فرمود :شَرَفُ یَّتَشَرَّفُ بِهِ اَهلَ النَّجدَةُ وَ السَّمَاحَۀُ :جوانمردی شرفی است که
اهل شجاعت و سخاوت بدو متشرف می شوند .پس گفت :وَ اَنتَ یا عَلِیُّ ابنِ فَتَی وَ اَخُو فَتَی :ای علی تو پسر
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جوانمردی و برادر جوانمردی .امیر مؤمنان گفت :پدر و برادر من از جوانمردان کیست؟ رسول فرمود :پدرت ابراهیم
است و برادرت من .جوانمردی من از ابراهیم است و فتوت تو از فتوت من( .کاشفی)19 :1350 ،
از نوشته های اسالمی بر می آید که این سنت را قدیم می دانستند ،از جمله فتوت نامه سلطانی مبدأ فتوت و مظهر
آن را ابراهیم (ع) و قطب فتوت را مرتضی علی می داند( .عیسوی.)159 ،1394 ،
در اینجا کاشفی شرحی درباره علت جوانمرد خواندن هر یک از افراد بازگو میکند از جمله اینکه جوانمرد خواندن
حضرت ابراهیم علیهالسالم به سبب گذشتن او از جان و مال و فرزندانش بود و مال خود را فدای مهمان کرد و بدون
مهمانان غذا نمی خورد و فرزند خود را به فرمان دوست قربان کرد و نفس خود را به محبت حق تعالی فدای آتش
کرد و امام رضا (ع) فرموده است که فتوّت ابراهیم آن بوده است که بتان را شکست و هر که بتان نفس و هوا را
بشکند جوانمرد باشد .و دوم یوسف را جوانمرد گفت ،به واسطه آنکه گناه برادران را به روی ایشان نیاورد و با آن
خواری که با او کرده بودند ،گفت :لَا تَثرِیبَ عَلَیکُم الیَومَ :بر شما هیچ سرزنش نیست .از آن خود را در گذرانید و از
حق تعالی نیز آمرزش ایشان خواست که« :یغفراهلل لکم »...و به همین ترتیب به یوشع بن نون که طلب علم می کرد
و از موسی(ع) چیزی می آموخت و هر که در طلب علم و دانش باشد باید از آرزوهای نفس دست بردارد تا به مطلوب
برسد پس هر کی بدین صفت متصف باشد جوانمرد باشد .و چهارم اصحاب کهف را جوانمرد می داند چون که روی
به حق آوردند و از اهل و مال و اقارب و احباب پشت کردند و هر که چنین کند و روی به حق آورد جوانمرد بُوَد و
سپس متوجه آخرین فرد می شود و موارد متعددی را برمیشمرد و او را پیشوای جوانمردان این امت میخواند که
علی(ع) است و او را جوانمرد می خوان د برای آنکه در شب غار جان فدای سید مختار کرد « :بعضی از مردم ( باایمان
و فداکار ،همچون علی (ع) در «لیلۀ المبیت» به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر (ص) ،جان خود را به خاطر
خشنودی خدا می فروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان مهربان است ،"9و دیگر شب طعام نخورد و به سائل داد که :و
غذای (خود) را با اینکه به آن عالقه (و نیاز) دارند ،به « مسکین» و « یتیم» و « اسیر» می دهند ،10و با وجود
احتیاج به طعام ،آن را ایثار میفرمود :و آن ها را بر خود مقدّم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛
کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند11و دیگر سر به دشمن بخشید و سخاوتش به
حدی بود که در نماز انگشتری به سائل داد :همانها که نماز را برپا می دارند ،و در حال رکوع ،زکات می دهند12و
شجاعتش تا غایتی بود که از بطنان غیب هاتف لَارَیًبَ گفت 13و حقیقت آن است که اقسام جوانمردی منحصر در دو
صفت است :یکی نفع به دوستان رسانیدن و آن به سخاوت حاصل شود ،و دوم ضرر دشمن از ایشان باز داشتن و آن
به شجاعت وجود گیرد(»...کاشفی 19 ،1130 ،تا.)22

 - 9وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَّشتری نفسه ابتغآء مرضات اهلل
 - 10و یُطًعِمُوًنَ الطَّعاَمَ عَلَی حُبِّهِ مِسًکِیًنا وَ یَتِیًما
 - 11وَ یُؤثِرُونَ عَلَی اَنًفُسِهِم وَلَوً کَانَ بِهِم خَصَاصَه
 - 12وَ یُؤثِرُونَ الزَّکَوهَ وَ هُم رَاکِعُونَ
 - 13لَافَتَی اِلَّا عَلِیٍّ لَا سَیفَ اِلَّا ذُوالًفَقَار
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چنانچه صاحب فتوت و کرامت ،حضرت علی (ع) ارکان فتوت را چهار اصل دانسته -1 :عفو کردن با توانایی-2 ،
بردباری در وقت خشم  -3نیک اندیشی با دشمن  -4ایثار کردن با وجود احتیاج.
این کمال مطلوب اخالقی مخصوصاً در طبقات نزدیک به محیط شیعه که غالب مخالفان خالفت عباسیان به نحوی با
آن ارتباط داشتند تدریجاً رواج یافت و آنها سیرت و شیوه زندگی علی ابن ابیطالب را به استناد قول معروف لَا فَتَی
اِلَّاعَلِیٍّ لَا سَیفَ اِلَّا ذُوالفَقَار نمونه کامل آن شمردند .بدین گونه ،مفهوم فتوت اسالمی ،با مفهوم مروت عربی که ریشه
جاهلی داشت تفاوتش عبارت شد از تفاوت بین کمال مطلوب حیات مدنی با کمال مطلوب زندگی بدوی .از همین رو
بود که در سیرت رسول و احوال صحابه نیز که حیات آنها در مقابل زندگی اعراب بدوی تجسم زندگی شهری بود
مفهوم فتوت انعکاس داشت .حتی در قرآن از ابراهیم که تمام بتهای شهر خویش را تباه کرد به "فتی" و از اصحاب
کهف که شهر بت پرستان را ترک کردند به فتیه تعبیر شده است .پایبندی به قول و شرف در معامالت که پشتوانه
اخالقی فعالیت های بازرگانی در شهرهاست یک مبنای اخالقی فتوت شمرده می شود و بی نیازی از مراجع قدرت
که الزمه محترفه شهری و مخالف تعهد و التزام بدوی نسبت به شیخ قبیله بود نیز یک مبنای دیگر آن است و این
هر دو حاکی از ارتباط مفهوم فتوت با حیات شهری است .زرین کوب می گوید؛ این که علی ابن ابیطالب پسر عم و
داماد و خلیفه پیغمبر در رأس مراتب اهل فتوت قرار گرفت و او را شاه مردان خواندند نیز شاید تا حدی بدان جهت
بود که در جامعه عربی مدینه و عراق وی اولین کسی بود که در باب موالی که در آن زمان طبقات پیشه وران
منسوب به آنها بود و مسلمین عرب تقریباً جز جنگ و فتح کار دیگری را مناسب شإن خویش نمی دیدند نوعی
همدلی و همدردی نشان می داد ( زرین کوب.)347-348 ،1390 ،
آیین پهلوانی همواره با آیین جوانمردی توأم بوده است ،چرا که فتوت در آغاز آیین مردان جنگاور و سپاهی پیشه
بود ،با گذشت زمان مجامع جوانمردان در شهر ها گسترش یافت .فتوت یکی از خصایص زیبنده انسانی است که
معانی متعدد دارد در ذیل به چند معنی آن اشاره می شود :فتوت یعنی جوانمردی ،یعنی کوچک شمردن خویش و
بزرگ داشتن حرمت مسلمین ،چشم پوشی از لغزش برادران ،خوش خلقی و بذل کردن آنچه داری ،دیدن نیکی
مردم و عیب خویش ( عیسوی.)159-160 ،1394 ،
از آنجا که مفهوم پهلوانی و فتوت ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد ،الزم است نشان داده شود که فتوت و پهلوان از
یک ریشه بوده اند و به شهادت فتوت نامه ها ،شخص فتی دارای صفات اخالقی حسنه است ازجمله :تقوی ،وفا،
راستی ،امانت ،رازداری ،یاری درماندگان ،تواضع ،فداکاری ،بی نیازی ،دوستِ دوست و دشمنِ دشمن بودن ،مردمی
بودن ،شجاعت ،سخاوت ،عفت ،حیا و ...چنانچه جوانمردترین عیار آن است که دلیر و مردانه باشد و به هر کاری
شکیبا باشد ،صادق الوعده و پاک عورت و پاک دل باشد ،به کسی زیان نرساند و زیان خویش را از بهر سود دوستان
خویش روا دارد ،و از اسیران دست بکشد ،بر بیچارگان ببخشاید ،و بدان را از بد کردن باز دارد ،راست گوید و راست
شنود ،داد از تن خود بدهد و بر آن سفره که نان خورده باشد بد نکند ،نیکی را با بدی مکافات نکند و از زنان ننگ
ندارد ( کیکاوس.)181 ،1312 ،
پرداخ تن به آیین فتوت در تربیت بدنی از آنجا ضرورت دارد ،که گرویدن به آیین فتوت مستلزم داشتن نیروی بدنی
کافی و پرداختن به ورزش های جسمانی و آماده شدن برای جنگ و مبارزه بود .کسانی که در آن روزگار بدین آیین
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می گرویدند ،نیرومند ساختن تن خویش و آماده شدن برای مبارزه و ستیزه را جزء اولین وظایف خود می دانستند.
جوانمردان نه تنها می کوشیدند تا خویشتن را مردمانی ورزیده و نیرومند بسازند ،بلکه در عین حال نیروی ایمان و
عقیده داشتن به رهبران و پیران نیز بر دلیری نیرومندی ایشان می افزود ( عیسوی.)163 ،1394 ،
 -4آیین عیّاری در اسالم
مطابق لغت عرب «عیّار» یعنی بسیار آمد و شد کننده ،تندرو ،بسیار گشت و بسیار دونده .در این معنا لفظ عیار با
شاطر و شاطری مناسب است .بنا به حدس مرحوم ملک الشعرای بهار – که دکتر خانلری بدان اشاره دارد -این کلمه
فارسی و به معنی «یار» است .آنچه در این میان الزم به یادآوری است این است که واژه عیار دو مفهوم کامال متضاد
دارد .از سویی عیاری به معنای جوانمردی ،مروت و شجاعت مورد ستایش عده ای است و از سویی همانند واژه رند،
عیاری ب ه معنای دزدی ،حیله گری و خیانت ،از اعمال ناشایست شمرده می شود ( روحانی .)7 ،1375 ،الزم به ذکر
است که آیین جوانمردی یا عیاری ،در فرهنگ و تاریخ ایران پیوندی تنگ و ناگسستنی و ساختاری با پهلوان دارد.
پهلوان اگر راد و جوانمرد نباشد پهلوان نیست .یکی از ویژگیهای بنیادین که در اندیشه و منش ایرانی" ،پهلوان " را
از " قهرمان" جدا می سازد همین است .یکی از آسیب های ورزش حرفه ای این است که ورزشکار می کوشد به هر
شیوه ای حتی با ترفند و نیرنگ به قهرمانی برسد اما پهلوان هرگز روا نمی دارد که به لغزش ،گناه ،پلشتی ،تباهی،
سیاهی دامان بیاالید(.کزازی.)4 :1389 ،
البته برخی از صاحبنظران بر این عقیده اند که افسانه های عیاری و در رأس آن ها داستان سمک عیار وجوه
مشترک بسیار با سنن و آداب پهلوانی دارد ،به نظر می آید که هر دو منشأ واحدی داشته باشند .چنان که شواهدی
که در داستان سمک عیّار موجود است ،ما را بر آن می دارد که باور کنیم اصل این اثر مربوط به دوره اشکانیان و
قبل از دوره اسالمی است( .ارجانی )245 :1347 ،به هر حال عیاران و شطاران ظاهراً از مبانی جوانمردی پیروی می
کردند و به اقتضای خوی جنگی و پهلوانی ،اهل کشتی و ورزش بوده اند ( عیسوی .)166-167 ،1394 ،عیاران
دارای مرامنامه ای بودند که مواد اصلی آن عبارت است از:
 -1نگهداشتن حق نان و نمک -2 .آسایش خویش و بالی خلق را روا نداشتن -3 .با دوست ،دوست بودن و با دشمن،
دشمنی ورزیدن -4 .میان جوانمردی و ناجوانمردی فرق گذاشتن -5 .راستگو بودن -6 .راز داری کردن -7 .مراعات
عفت -8 .فداکاری -9 .بی باکی و دالوری -10 .بر سر پیمان ایستادن -11 .به شب بیدار ماندن و مردمان را پاسبانی
کردن ( .عیسوی.)193 ،1394 ،
 -5تجلیات و مظاهر منش پهلوانی در عاشورا
امام حسین مانند پدر بزرگوارشان امام علی(ع) الگوی تمام عیاری از پهلوانی و جوانمردی است .بی شک برای
ورزشکاران و قهرمانان هیچ الگویی باالتر از پیغمبر اسالم(ص) و اهل بیت (ع) وجود ندارد .امام حسین سمبل
شجاعت و جوانمردی است.
در تمام صحنه های نهضت عاشورا در رفتار امام حسین(ع) صداقت و جوان مردی موج می زند .نمونه بارز آن برخورد
امام با حر و سپاهیان اوست .حضرت در بخشش زبان زد مردم روزگار بود .شجاعت حضرت در ظهر عاشورا و پس از
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به شهادت رسیدن تمام یارانش و حمله به سپاه دشمن نمونه ای درخشان از شجاعت و حرکت در راه صراط
مستقیم است.
ساالر شهیدان وارث حقیقی شجاعت و رشادت پدر بزرگوارش علی علیه السالم بود .او به عنوان پاسدار ارزش های
الهی و حافظ سنت های پیامبر صلی اهلل علیه و آله ،برای پیشرفت اهداف واالی اسالم از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
به همین جهت این جمله در میان اندیشمندان اسالمی به زبان ها افتاده است که" االسالم محمدی الحدوث و
حسینی البقاء " یعنی ،اسالم را حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله به جهان بشریت عرضه نمود و حسین بن علی
علیه السالم با تمام وجود از آن پاسداری و حمایت کرد.
امام در طول زندگی سراسر افتخار خویش ،اقتدار و ابهت و قاطعیت را نصب العین خود قرار داده و در مقابل حرکت
های تجاوزکارانه با صولت حیدریه و صالبت محمدیه ایستادگی نمود ،و قدمی از مواضع حق خود عقب نشینی نمی
کرد .در حقیقت شهادت خونین حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه السالم و یاران با وفایش موجب شد که غبار جهل و
ستم از چهره سنت های حقیقی اسالم زدوده شود و نور درخشان معارف الهی بار دیگر به دل های غفلت زده بتابد.
امام حسین بن علی به نام یک نفر مصلح و به نام یک نفر اصالح طلب که باید در امّت اسالم اصالح ایجاد کرد،قیام
کرد و به مردم عشق و ایده آل داد .رکن اول حماسۀ زنده شدن یک قوم همین است .ملّتی شخصیّت دارد که حس
استغناء و بی نیازی در او باشد  .اینهاست درس های آموزند ه ای که از قیام حسین بن علی باید آموخت .او حسّ
استغناء و بی نیازی به مردم داد ( .مطهری.)172 ،1370 ،
در نهایت می توان گفت که مفهوم « پهلوانی» مناسب ترین و سازنده ترین مفهوم و وسیله برای تبلیغ جنبه های
تربیتی ورزش است .به عبارت دیگر ،این واژه جامع ترین و کامل ترین مفهوم برای بیان آرمان تربیت بدنی یا فرد
تربیت شدة جسمانی است .تقاضاهای اجتماعی امروز نیز به دنبال همین کارکرد از مفهوم قهرمانی و پهلوانی است.
در فرهنگ ما ،قهرمان و پهلوان ،فقط مظهر قدرت بدنی و ورزش نیست؛ مفهوم بازی منصفانه در فرهنگ ملی و
دینی پیشینه ای طوالنی و عمیق دارد ،اعتقاد به پرورش مرد خرد و مرد عمل در ایران باستان موجب شد که هیچ
گاه ریاضت یا ورزش گرایی محض بر زندگی فردی و اجتماعی ورزشکاران مستولی نشود .در حقیقت پهلوانان ،مظهر
واقعی شعار پندار نیک و کردار نیک یا بنا بر نظر هرودت ،راست گویی(راست کرداری) بودند؛ کسانی که حتی حافظ
جان و مال مردم نیز تلقی می شدند .آنان نه فقط در میدان ورزش ،منصفانه رقابت می کردند بلکه در عرصه زندگی
نیز جوان مرد بودند .معلوم می شود که جوان مردی در ایران ،رابطه تنگاتنگی با اخالق و مذهب دارد ،در بسیاری از
داستان ها و اشعار می توان پیوند میان ورزش و اخالق را در ایران مشاهده کرد ( .باستانی راد و دیگران،1386 ،
 .)165این موضوع در ورزش قهرمانی و حرفه ای نیز مشاهده می شود که یک قهرمان فقط برای پیروزی فردی و
کسب مدال برای خود نمی جنگد ،بلکه در قالب هویت اجتماعی -مانند وابستگی نژادی ،قومی ،جغرافیایی ،باشگاهی
و جز آن -مبارزه می کند .از این رو ،کارکرد چنین افرادی از حوزة ورزش فراتر می رود و سایر عرصه های زندگی و
اجتماعی را در برمی گیرد .از طرف دیگر و حتی مهم تر از سایر جنبه ها ،ریشۀ پهلوانی در شاهنامه فقط به اندام
درشت ،تنومندی و رزمجویی محدود نشده است ،بلکه از نظر فردوسی ،پهلوان باید مرد عمل و مرد خرد باشد .به
عبارت دیگر ،پهلوان در شاهنامه فقط با نمودهای جسمانی و بدنی مانند دوره های ابتدایی و اولیه معرفی نمی شود و
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پهلوان باید از زشتی و بی عدالتی دور باشد یا عقالنی و اخالقی عمل نماید .فردوسی با تحلیل گفتارهای پهلوانان ،راز
و رمزها و درون مایه های معنوی آنان را به مخاطبان می شناساند ( رمضانی نژاد.)88 ،1385 ،

نتیجه:
پهلوانی در سنت ایرانی -اسالمی با ارزش هایی چون :داد ،مردمی ،راستی ،باورمندی به دین ،پایبندی به پیمان،
جوانمردی ،راد مردی ،پرهیز از فریب و دروغ ،پیراستگی از آز و خودپسندی ،بیزاری از ترس و زبونی ،میهن دوستی
پیوند خورده است .بی تردید در ایران باستان ورزش با مسئولیت اخالقی همراه و همزاد بوده است .به سخن دیگر
تمام کسوت های پهلوانی در ایران بر پایه اصول اخالقی فتوّت بنا نهاده شده است به گونه ای که ایرانیان به نتایج
اخالقی پرورش بدنی توجه داشتند و معتقد بودند که ورزش افزون بر تأمین تندرستی و نیرومندی ،باید در پرورش
صفات نیک و شجاعت ،جوانمردی و تواضع و ظلم ستیزی نیز مؤثر باشد .پهلوان در ایران باستان معموال با نیروهای
فراطبیعی و جریان های جادویی و توضیح ناپذیر و غیر روزمره پیوند خورده است .او ارتباطی نزدیک و ویژه با
نیروهای قدسی و عناصر دینی پیدا می کند و به نوعی اتصال کوتاه با خدایان دست می یابد.
عالوه بر ویژگیهایی که ذکر شد ،در اسالم مهمترین صفات قهرمان با ایمان ،تقوا و پرهیزکاری است .در واقع پهلوان
کسی است که عالوه بر نیرومندی و داشتن قوای جسمانی فوق العاده که با بهره گرفتن از توان معنوی در جریان
سلوک درونی؛ خود را از چنبره تعلقات دنیوی و هوای جسمانی برهاند تا به تولدی دوباره دست یابد و به مقام دل
منزلت جوانی دست یابد .چه بسا ورزشکاران و استادانی که از نظر نیرومندی تن سرآمد بوده اند ولی نتوانسته اند به
درجه کمال معنوی و جوانمردی برسند و به کسب مقام پهلوانی مفتخر گردند .بنا بر این ،پهلوان به دلیل پایداری
اش در رعایت اصولی خاص و سرسختی خویش برای وفاداری به چارچوبی اخالقی ،از آدمیان معمولی متمایز است
این الگو به لحاظ تاریخی از چنان قوت ،گستردگی و شفافیت برخوردار است که نه تنها برای هر ایرانی بلکه برای
جهانیان درس آموز و قابل استفاده است .تنها ضعفی که در این زمینه وجود دارد ،مطالعه در سنت های ایرانی-
اسالمی و استخراج این الگوها و معرفی آنها به کسانی است که باید خود را با این الگوها وفق دهند که امید است
این پژوهش تا حدی از عهده این نیاز برآمده باشد.
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