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 :چکيده

اسوت و  « جووان »و فتي از نظر لغوي  فارسي به معني جوانمردي استزبان در  واي عربي فتوت واژه

بوا ووجوه بوه  ووا ا     . معني كسي است كه به كمال فطرت و آنچوه كموال اوسوت رسوباه با وا      به

رسوا آيوبن جووانمردي پوب      موجود و مقايسۀ فتوت در آيبن مهر با فتوت پس از اسالم به نظر مي

به مراسم مهورورزان اسوت كوه    نو بان جام آب و نمك  ببه . از اسالم نبز در ايران رايج بوده است

.  وانا  موي محسوب « مهر دين» ،با نو بان جام  راب و خوردن نان واردان در مراسمي آيبني، وازه

ا عبواران نبوز رسوبس خوود ر    . نامبانوا مي« مِهبار»و استاد خود را  « يار» مچنبن مهريان يكايگر را 

تور اسوت، يوادآور مهبوار مهريوان      كه به معني بوزر  و مه « و سر»نامبانا و پبشونا مي« سر نگ»

يوار در  .  وود  اروباط مبان آنها آ كارور موي  ببورو نيبا مان يار است و « عبار»من اينكه ض. است

 .  اوشريفاوي بود كه به دوستان و ياوران  اه اطالق ميدرباري زمان ساسانبان لقبي 

ودگذ وتگي و  ازخ  ا و من  اسواران ساساني، يعني صفات  وااعت، پهووواني،   ويژگي

آنها از محافظان و .  اي پهوواني و عباري است، يادآور ويژگي... پايبناي به اصول اخالقي و

 ان بوا كمربنواي    حامبان پاد اه بوده، كمر خامت به بناگي او بسته بودنا و خامتگزاري

ايون كمربنوا  وم حمايوت اسوت و  وم وعهوا و        .  وا مشخص مي ،كه بر مبان بسته بودنا

 .د ارا نشان مي يرگزا خامت

سوحشووري و  :  وود فتوت و عبواري بوه دو گوروه جااگانوه وقسوبم موي       ،بعا از اسالم

   در كوت  . يواببم كورداري را در فتبوان موي   جنگاويي را در عباران، و صفات پارسايي و نبوك 

 ا بعا از اسالم بوه صوورت صوفاوي بوا معواني پارسوايي،       ووان گفت جوانمردي اين گروهمي

آيا كه البته  ر دو گروه يعني عبواران از اصوول اخالقوي و    ايثار و  ااعت در مي سخاوت، 

 .فتبان از جنگاوري و سوحشوري بهره دا تنا

 .نامهفتوت و يفتآيبن فتوت،  آيبن مهر، مبترا،: های کليدیواژه
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 مهمقدّ

بر اي است كه از ديرباز ايرانبان آزاده از خصال نبكو و پسناياۀو فتوت  مرديجوان

گان، مبارزه عوبه ببااد و ايااد مساوات و خووص در  مبناي آن به دستگبري فروافتاد

ووان كه مي دارداي بس ديرپا اين آيبن ريشه. انا يشه و گفتار و كردار خود پرداختهانا

از . تي در اين مرز و بوم رواج دا ته، بازپس بردآن را وا زماني كه آيبن مهرپرس ۀپبشبن

آناايي كه قام گذا تن در طريقت فتوت مستوزم گذرانان مراحوي نسبتاً د وار بود، 

وا به  صاد است اين مقاله نبز در.  ايي يافت ايا بتوان مبان آن و آيبن مهر  مبستگي

ت، ر ايي از نفس طريق ۀمشتركاوي  مچون  فت مرحو ذكر  مبن مشتركات بپردازد؛

و نان )گري، خوردن آب و نمك جنگاوري و سپا ي حبواني و رسبان به رستگاري،

 اگرچه واكنون پبرامون اين موضوع .سوگنا خوردن ، پو بان كمربنا و سراويت و( راب

انا، نگارناه نبز ووضبحاوي و انصاف كه حق صحبت را به خوبي ادا نموده  ا رفتهسخن

ور  رد مبهم را در نظر خوانناگان  فافده، امبا كه بتوانا اناكي مواچنا بر آنها افزو

 .سازد

فتوت، به بررسي واريخ پبااي  فتبان   ناسيين جستار ابتاا با گذري بر ريشهدر ا

 و در پايان ،اخت و در ادامه نگا ي كوواه خوا بم دا ت بر آيبن مهردخوا بم پر

 ا و مشتركات در آيبن فتوت و ا ذكر مشابهتوفصبت، بازواب اين آيبن باستاني را ب به

 . ا نشان خوا بم دادنامهفتوت

 

 فتوت در لغت و اصطالح

وازه جوان و  يمشتق  اه است و فت يفت ۀدر لغت عرب صفتي است كه از كوم فتوت

 كسي را گوينا كه پاي در دوران جواني نهاده و روزگار خوش  باب را آغاز كرده است

 .(7، 3105واعظي كا في، )

بكو و پسناياه، به طوري فتوت، در اصطالح عام عبارت است از اوصاف به صفات ن»

 مْاِن هُ: استاز سورۀ كهف  ريفه  ۀمصااق آن اين آي. جنسان خود ممتاز  ود كه از  م

 و در عرف خاص، عبارت (15: 3501ابن معمار، )( 31/  31)و زِدْنا م  ُايً  مْهِبِرَوا بِنُامَ ٌةَيْتِف
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است از ظهور نور فطرت انساني و استبالي آن بر ظومت صفات نفساني وا فضايت اخالقي 

 .(5 : مان) «گردد و رذايت به كوي از ببن برودموكه 

كسي است كه از  يدر ظا ر معني لغوي فتنمايانا كه ميور به اين واژه نگا ي عمبق

سال دا ته ه وا سي  اي يك جواني را دارد كه  انزدلحاظ جسمي و ظا ري ويژگي

عرفاني و ومثبوي پباا  نوردد و جنبۀرا درميمعناي باطني آن ومامي اين سطوح   با ا،

 .  ونا نامباه مي« يفت»كه در سن پبري،  ببنبم مي ما اينكه بزرگاني راكنا؛ كمي

 

 در گذر تاريخ آيين فتوتفتيان و 

عباراني بودنا كه خود را  (رچه پباده چه سوا)پهووانان و سپا بان  ۀ م ،در گذ ته

ع از از خودگذ تگي،  ااعت، وفاداري، پشتبباني از فقرا و دفا. انا نامباهمي مردانجوان

اسالمي،  ۀدر قرون اولب.  ا  اي اخالقي آنان محسوب مي مظوومان باالورين ارزش

 طوبان ايراني اينان معموالً استقالل. فتوت بودمردي اغوب مترادف با عباري و نجوا

پذيرفتنا و براي خود وشكبالت طبقاوي و   انا كه از حكومت، فرمان نمي محسوب مي

آنان در  نگام جنگ كار ان  ركت  (13/ 3ج :3131 صفا،). نظام اجتماعي خاص دا تنا

 اي ببن امبران و سرداران بود و در موقع صوح به زورگويي و ربودن اموال در جنگ

 .پرداختنا ميمردم 

كه روح اجتماعي آنها  اي جواناني بودنا  مي ساساني دستهر  هر اي قايد

كرد كه براي رسبان به بهترين زناگي مشترك ممكن، از حبث مادي و  وادار ان مي

 .(4/570: 3131  ،فراي) درآما ان را مبان خود وقسبم كنناگاه اخالقي، ومام منبع 

اقرار « حقانبت سرقت» آنها به.  ود ه ميعباران ديا گروه ا در  بالناگي اين گروه

 ۀكه اين سرقت با سوحشوري به زيان اغنبا و سود مشترك جامعمشروط بر اين  كردنا، مي

مردان را كساني وفسبر پهووي ونايااد نبز جوان .(570 مان، ) فتبان اناام گرفته با ا

 تكنا كه معتقانا دزدي از ثروومناان و دادن به فقرا كاري  ايسته اسووصبف مي

ان و آزادگان و زمان ساساني دوراني است كه چال  مبان بزرگ .(43، بنا 1فصت )

اناام سر ،آنها  اه بود گبر دامنستم اجتماعي كه . گبردوران باال مي روستايبان و پبشه

استان را وران و ونگ اين پبشه  كيمنصور .  ود به سركشي اين عاه منتهي مي
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طوببشان را وااوم  مي دانسته و اصول مساواتران اسالمردان يا عباران دوپبشتازان جوان

مزدك به استناد احكام  .(55 :3175 كي، ) كنا مزدكبان در وقسبم ثروت وفسبر مي والش

 .(43  مان،)  مارد شبان به ونگاستان را از فرايض ميگرفتن از ووانگران و بخ  دين بهي،

بوكه از مال كسان دزديا و   ري،خواسته نه از درستكا»آنكه  نامه ارداويراف اما به استناد

  ود سنان به ناگوارورين  كت  كناه ميدر دوزخ مزدي« خود آن را به د منان  شت

 .(133 :3114،بهار)

مرام و من  نبكو، با رغم به ا را  نگاران و نويسناگان اين دسته به  ر وروبب، واريخ

برنا و  رو نام ميگرد و  بالت و لوت، ول ر اوباش، آمبز و خواركنناه نظب اسامي وو بن

 انا و در قبال دريافت پول  انواع مختوف اعمال غبر قانوني ميگفتنا آنها مروكب مي

اي كه  ر جامعهد .(507  :3131،فراي) كردنا ا به بازرگانان و اعبان وحمبت ميحمايت خود ر

ن نبز  ا و فتوت صوفبا فتوت رايج ميآداب و وشريفات  ،فرما بودآرام  و امنبت حكم

در مبان اين گروه ادامه  ،ن استبا  مان عفت و ايثار و مكارم اخالق كه معهود آ

طالبان دنبا و دوستااران لهو و لعب نبز به فتوت روي آوردنا و  ،در اين مبان. يافت مي

و به جواي   دلبري و  ااعت آن كه براي مقابوه با د منان دين و موت بود، ۀجنب

صفات بارز گساري و وفريح و لذت و موسبقي و آواز از  توت، ميدر اين ف. گربزي بال  ا

طوبي جمع  و بزرگواري و بخشناگي را با لذت قولي و وفاي به عها بود و البته درست

 .(13 :3105،كا في واعظ) كرده بودنا

مردان با افراد  رور گروه وشكبت دادنا كه در نبز در عراق، جوان بويه آلدوران در 

اثبر در مورد حوادث ابن. اي، وعصب ديني نبز آ كار  اه بر وعصب قببوهمبانشان عالو

در اين سال در بغااد  ور ي بزر  اوفاق افتاد و عباران روي كار »: نويسامي 133سال 

ا كه سر برآوردن« فتبان»و « النبويه» ايي چون  و در مبانشان فرقه. ساد پرداختناآمانا و به ف

، اثبرابن ) «.سوزانبانا مي ا را  رسانانا و خانه ردنا و مردان را به قتت ميب اموال را به واراج مي

3173: 53/13) 

يابا و مردي با وصوف پبوناي ونگاونگ ميرسم جوان ، اي سوم و چهارمدر ساه

م مسو  -سومي  الفتوهاز قببت  - ايي كه در باب فتوت نو ته  اه است نخستبن كتاب
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 اي اخالقي زشزمان اره كار و بار وصوف باون آنكه  منمايا كه ا تغال جاي بمي

 .(15 :3114نصر، ) ردي را به كار برد، غبر ممكن استمآيبن جوان

، «عباران»دانا كه در آن وقت به چهارم مي ۀكربن نبز ظهور فتبان را آغاز سا

طي مردان اروباجوان ا تنا كه البته مبان ايشان و هرت د« ياغبان»، يا «سرگردانان»

با يكايگر مترادف  يو اواخر  مبن قرن لفظ عبار،  اطر، و فت( 0 :3131كربن، )ببنا نمي

 .(55 :3105 ،كا في)  ودمي

مادام . رسا كسي است كه به كمال فطرت خود مي ، وصفيفت نبز از دياگاه عرفاني

نظر   ا و  رايط انساني خود است، از  ا، آلودگي  هوات و  وا و  وس ۀكه انسان بازيچ

 ا و خصوصبات واريج كه خود را از اين وابستگيه ب. معنوي فردي نابالغ بب  نبست

كنا و چون اين كنا، مفهوم انسان اناك اناك در وي وحقق پباا مي بطاني ر ا مي

را انتقال فتوت  آموي .(35 :3105آموي،) ود مي يفت  كماالت معنوي در وي متاوي گردد،

ي زال پهووان نامي و حكبم سبستان. (33 مان،) دانا ميو سفبا  ان مجواني در در 

حكمت در خاناان اوست كه از سبمرغ به او، .  ناسبم  ا نامه را با موي سپباش بازمي

رسا و اين رستم است كه با ورببت كردن سباوش مي زوارهاز او به دو فرزناش رستم و 

اگر به . گردد متاوي مي وكبخسروج آن در  خصبت كنا و احكمت را به او منتقت مي

دارد كه از پاد ا ي دنبا كناره كنا و در آناا اعالم ميفرا م مي كبخسرومامعي كه 

 ود، مرور كنبم ردّ و بال ميوگويي را كه مبان او و زال گبرد، مراجعه كنبم و گفتمي

 .تر به اين معني و حكمت خسرواني متاو ي در  ا نامه پي خوا بم بردببش

 

 هر در ايران باستانآيين م

يشت بزرگي را به خود اختصاص داده  اوستامبترا نام خاايي به نسبت كهن است و در 

است، ضمن اينكه در سراسر جهان از  رق گرفته وا غرب مظا ر پرست  اين خااي 

نخستبن بار نام مبترا بر . كنبم ا مشا اه مي ا و مهركاهنگارهباستاني را در قالب سنگ

در ناحبه بغازكوي، پايتخت سرزمبن  3557 ود كه در سال  ايي دياه ميروي لوح

 ان  ا و  مسايه ا محتوي پبماني است كه مبان  بتياين لوح.  ا، به دست آما بتي
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ي اين پبمان استعانت  اه  ا بسته  اه و از مبترا و خااي آسمان براي پاياارمبتاني

 .(30: 3113ورمازرن، ) است

آيا و معموالً مي« پبمان»  يا« دوستي»باستان نام  به صورت مبتره مهر در  نا 

به « ورونه ومبتره »به صورت وركبب « سخن راست» مراه با خااي ديگري به نام وَرونه 

يابنا و دروغ مغووب بوستگي ميمردمان با  م پ« پبمان»با مراعات .  اياري خواناه مي

 ود كه خور با بتابا و ط با مناسك موجب ميگردد و اجراي معتقاانه وظايف مروب مي

 به معناي پبمان است؛ (-mithra)مبثره  ۀدر اوستا واژ. (335:3113 بنوز،)باران ببارد 

، يعني بستن «treité»البته نه به معناي پبمان نو ته  اه، بوكه معادل فرانسوي آن 

 .است «contrat»يك پبمان  فا ي 

 زار  ماره بباار و غرق در اسوحه، با  زار گوش و ده خوي ، ۀمهرايزد سوار بر گردون

 كنان چشم سراسر گبتي را براي ياري كردن راستگويان و برانااختن دروغگويان و پبمان

 .پبمايامي

. كردنا ياد مي ايرانبان با به زبان آوردن نام مبترا سوگنا. مهر، خااي سوگنا است

داد كه راست  ه خامتكار خود  شاار ميب د ا كه چگونه داريوش پوووارك گزارش مي

د كه براي وفاداري و اناام وظبفه به مبترا سوگنا ياد كرده  ومي آورياداو بگويا و به 

و ( به معناي خور با) ، به احترام رو نايي بزر  مبترا(سخن راست)به من بگو »: است

 .(13 :3117مركوباخ، ) «حق پاد اه

جنگاويان پب  از رفتن به جنگ با  ؛رودمي مار مهر، ايزد نظامبان نبز به

برنا و براي قوت مركب و صحت بان در باالي پشت اسب باو نماز مي»كشور اي ضاّ مهر 

استغاثه كننا وا آنكه د منان را از دور بتواننا  ناخت و  ماوردان را بتواننا بازدا ت ( خوي )

پب  از » اه ايران نبز  (455پورداوود، ) «.جوي بااناي  بتواننا غوبه نمودوا به د منان كبنه

ردان رفتن به جنگ،  مراه با سرداران و كارگزاران خوي   مگي به گرداگرد صفوف م

 «گزاردناو  مقاس جاوياان نماز ميگشتنا و به خور با و مهر و آ مسوح مي

 .(353: 3113 بنوز،)

. وجو كردمهر جست اي عرفان ايراني را نبز باون  ك بايا در طريقت يكي از ريشه

گري اي با آن ووفبق يافت و در كنار آن به جووهگونهاگرچه با ظهور دين زرد ت به
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ن خواص و مزداپرستي رسا بتوان با اين نظر موافق بود كه مهر، ديپرداخت، به نظر مي

سهروردي، چناين قرن بعا، با بازگشت به سنت ايران  .(47 :3175حاسري، ) دين عوام بود

مبترا در اوستا . مهر باستاني را زناه كرد يگذاري حكمت ا راق، گوين و پايهباستا

نوار است و مهر خااونا نور آسماني و مظهر عشق است و در طريقت مهر خااونا نوراال

نور رمز عرفان واقعي است و مهرپرستان نبز به دنبال .  ودنخستبن آفرياه محسوب مي

. ين و رمزي است كه  اف از آن نبت به جاودانگي استآيبن مهر آيبني نماد. نور بودنا

در  فت  هر عطار،  فت پبكر نظامي،  ا، مراحت سووك در عرفان اسالمي وبا اين معن

 ۀووان در كنار  م نهاد وا حماسحكبم فردوسي را مي ۀ فت خوان رستم در  ا نام

 .ظهور رسانا ۀدروني جهاد با نفس را در آنها به منص

 

 ن مهر در آيين فتوتبازتاب آيي

اصول و مرام و   ، مچون پو بان سراويت و بستن كمربنا مراسم وشرف به آيبن فتوت

 ۀو طي  فت مرحو يتمسوك آنها، و  رايط پذيرش در اين آيبن به نوعي يادآور عضو

زير را   اي ابتااييآموزشوارد بايا براي پبوستن به آيبن مهر، وازه. طريقت مهر است

يي كه از طرف پار پاران يا پبر مغان براي اين كار برگزياه  اه  آزموده مربباننظر 

كردنا و آناني كه  واردان را گزارش ميبان وضع وازهاين مرب ،گاهآن. گذرانا، ميبودنا

كردنا كه در اينان سوگنا ياد مي.  اناصالحبت دا تنا، به نخستبن مرحوه وارد مي

و از اين مرحوه  سالك پس از عبور. كامالً بكو نا ،برناگميحفظ اسرار آيبن و آنچه فرا

.  ا مفتخر مي (frater) ا و به لقب برادر ، رسماً وارد مامع اخوت مينيافتپذيرش 

و به  مبن  آما فرزناان پار درمي ۀكسب اين لقب از اين جهت افتخار دا ت كه در زمر

 اي فرد وازه وشرف يافته ر، دستپا .كنناجهت، سالكان يكايگر را به نام برادر صاا مي

 .(301: 3113ورمازرن، ) كوببا وا  ويت  معووم با ا كرد و خال ميرا ممهور مي

ووانست به واريج و متوالي نوآموز بعا از طي مراحت د وار وشرف و اداي سوگنا، مي

پبر، . پبك خور با و پبر را طي كنا   فت مرحوه كالغ،  مسر، سرباز،  بر، پارسي،

ش ا ر روي زمبن است و از اين رو جامهاو د ۀورين درجه در آيبن مبترا و نماينااليع
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پار و پسر  ۀور از رابطبسي نزديككربن پبونا آنها را  (314،  مان). ستنظبر جامۀ مبترا

. مبترا  ستنا« پارْ»و آنها  مگي پسرانِ  استمعنوي   ان، زيرا پبونادانا ميصوبي 

چه را كه جو ر خود ووانا به پسرش و صرفاً به پسرش، آنكه ميمبترا ونها كسي است »

باين معني كه به وي نوعي ووانايي مو بت كنا كه پباايي اين ووانايي  اوست، عطا كنا؛

وكرار نام  .(511 :3131كربن،) «كنانسان را در واقع خااگونه ميدر وي و وشرُف به آن، ا

مبن وجه از مراسم آيبني مبترا را به خاطر پار و پبر مغان در ومام منازل عرفاني،  

« ابن»كاران را  ، وازهگويا صوفبان و فتبان مينفبسي در مراوب فتبان نبز . كنامتبادر مي

اي  گونه گروه فتوت خانواده باين. خوانانا مي« جا»و « اب»را داران و سابقه «نوچه»يا 

 .(310، 3111نفبسي،)بوده است  امت جا و پار و پسر و برادر 

اي پهووي ا كاني دانسته كه در زبان عبار، آن را واژه ۀريش باباز سوي ديگر، در 

 عاني به كاراياران به اين م/ اياري، و عباران/ ايار، عباري/  اي عبارفارسي مبانه واژه

ايار كه گا ي به صورت اذيوار و اذيبار  م آماه است به معناي يار؛ / عبار: انا رفته مي

به معناي  اياران/ ياري به معناي كمك كردن، ياري كردن؛ و عبارانا/ عباري

: كنناگونه معني ميو آن را اين .(Hs. Nyberg, 1974, 99) طوبان بوده است مبارزه

 .كنا و  مه با  م برادر و رفبق  ستناكسي كه در انامن دوستان  ركت مي

ه پار يا آنها براي احترام ب. ناكرد ميصاا « يار»ايگر را يافتگان به آيبن مهر يك وشرف

اسالمي به عنوان  در دورۀگوينا اين واژه . كردنااستفاده مي« مهبار» واژۀاز خود  پبرِ

اويان را وعريف كنا كه با  ا وا برادري خاصي مبان جنگه ميعبار به ونهايي استفاد

آنها .  امي دادنا، نمادينخوا ي اجتماعي كه پبروان مبترا اناام ميمراسم و آرمان

كردنا كه مترادف استفاده مي« سرعباران»براي مشخص كردن ر برانشان از اصطالح 

ه كالً به دارد ك« همِ»معنايي مشابه « سر»يرا پبشونا اصطالح مبترايي مهبار است، ز

جوانمردي و عباري ابتاا در  .(Pirouzdju, 1999: 218) معني سرور و ساالر است

ايزد مهر را نشان اويان بودن اويي و ياور جنگن داد كه جنگگري خود را نشاسپا ي

 : خوانبميشت ميدر مهر. د ا مي
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و در آيبن . ايراني كمان بود ۀافزار ويژجنگ)در گردونه مهر  زار كمان خوب وجود دارد، »

، وبز زار وبر به پر كركس نشاناه، يك  زار نبزه وبغه.( رازوري مبترا به مقام پارسي وعوق دا ت

 زار وبرزين دو وبغه پوالدين،  زار خنار دو سره خوب ساخته  اه،  زار گرز آ نبن، گرز 

 (451 /3 پورداوود،)« .با صا گره و صا وبغه موجود است زيباي سبك پرواب

اكي سربازي نبز در حكم نوعي خامت نظامي است و زناگي در جهان خ مروبۀ

  متبرك  ان براي مقام سرباز .(10 :3113ورمازرن،) نبردي است در راه خااي پبروز

البته به طور  ورازور بايستي در دو مبارزه . مراسمي با  مشبر و واج گت است ۀدربرگبرنا

گرديا؛ به  ر رو، اين مراسم آزماي  پبروز مي فردي مسوح به  مشبربر  و  ينمايش

واج گت را پس از آنكه نامزد مبارزه بر حريف خود پبروز  ا و  مشبر و . ت بودسجر

گذا ت، اما پار به او يادآوري واج گت را بر سر او مي ،گزار آيبن رمزيربود، خامت

« .مبترا واج گت من است»: ست خود از سر بردا ته و بگوياكرد كه واج گت را با د مي

كرد پذيرفت، به احتمال كاله ايراني را دريافت مينمي پس از آنكه سرباز واج گت را 

وسوبم از . مقام سرباز مقام وسوبم در برابر خاا و سرسپردگي است .(335: 3117مركوباخ، )

قبول نكردن واج به وعوقات دنبوي پشت  اسرباز ب. روي كمال و معرفت در برابر ايزد است

او مخوص است و ومام . كنازنا و باين وروبب خاكساري و وواضع پبشه ميپا مي

كنا و دريافت مي ا راقي است كه سرباز ۀزلواج به من.  ودوجودش فااي يك  اف مي

 . ود رو ن از نور مي

 

 طريقت ةهفت مرحل .1

 ايي براي پبوستن به آن بوود،   يبن مهر ناگزير از گذرانان آموزشگونه كه نوآموز آ مان

كورد و بعوا از آنكوه پبور صوالحبت او را      نبز بايا ماوي را نزد پبوري  واگردي موي    يفت

ا در حضوور بورادران طريقوت اجورا     فتووت ر  بوه جرگوۀ   پبوستنمراسم  ،دادوشخبص مي

كوامالً   ،گبرنوا موي كردنا كه در حفظ اسرار آيبن و آنچه فرا مياينان سوگنا ياد . كرد مي

يكوي از  .  وا مفتخر مي (frater) به لقب برادر سالك پس از طي مراحت د وار. بكو نا

  وا  گانه مبان  فت زير مقايسهجاول . استوجود پبر طريقت  ،ه مشترك  ر دو آيبنووج

 .د ا را بهتر نشان مي
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 هفت سياره زميني ةهفت نمايند هفت امشاسپند طريقت ةهفت مرحل مهر ةهفت پل

 عطارد گياه مرداد طلب کالغ

 زهره آب خرداد عشق همسر

 مريخ زمين اسفند معرفت سرباز

 مشتری فلز شهريور استغنا شير

 ماه آتش ارديبهشت توحيد پارسي

 خورشيد چهارپا بهمن حيرت پيك خورشيد

 زحل اورمزد سروش فقر و فنا پدر

كالغ با رنوگ سوباه از غبوب    . مهر كالغ است كه وحت قبمومت عطارد است ۀاولبن مرحو

دارد و قوام  ا واره  كشتن گواو بوه كشوتن نفوس     . آورد وا ايزد مهر گاو را قرباني كناخبر مي

مووووا قَبوتَ   )نامبم و مردن اختباري  مي« طوب»ريقت گذا تن در راه سووك؛  مان كه در ط

نماد كوالغ جوام و عصواي  ورمس     . كنا م بب  از  ر چبز به آن وككبا ميكه اسال( اَنْ وَموووا

از يك سوو پبوك ايوزدان اسوت و از سووي ديگور ر بور        : عصاي  رمس دو ويژگي دارد. است

. ووان دريافوت  د مبت به جاودانگي را مير اَمرداد.  ا در جهان؛ اين دو ويژگي اَمرداد استروان

 وود مگور بوا    خوا ا خود را به ابايت پبونا بزنوا و آن مبسور نموي   در اين مرحوه سالك مي

در سونت  . كشي است وا وولا دوبواره يابوا  رياضت ۀرياضت كشبان و ورك وعوقات؛ ووبه مقام

 . گزيننارا برميد نا و براي نشان دادن آن  وم زرد تي مرداد را با گباه نشان مي

نبمفبووس بوه معنواي دامواد و     . و عشق است (Nymphus) مسر  ۀدوم مرحوۀمرحو

. نبمفه جاي ر ا زنبور است و در پبونا بوا پبووه قورار دارد   . نبمفه به معناي عروس است

پوس در مقوام دوم  مچنوان  موه چبوز در      .  ا  سوتنا  ا و جويبار ا مكان نمفچشمه

اي  ا و رسبان بوه آرامو  بوه مرحووه    كنار گذا تن وابستگي سالك با. حااب قرار دارد

 وا  وشوي  ۀپاك از  م)كنناگي گذارد كه رمز آن آب است؛ آبي كه زاللي، پاكقام مي

چراغ نبز از نماد اي دومبن مقوام اسوت   . و مايع حبات بودن را در بر دارد(  او اضطراب

 .آن اسوت  ۀد نوا غ به خووبي نشوان  جمال است و چرا ۀزيرا اين مرحوه مقام فروغ و جوو

 . عشق و زيبايي در يونان باستان است ۀ آن، ز ره، يادآور آفروديت، الهۀسبار

در اين مرحوه سوالك وسووبم امور خااونوا     . سازي استنبز مقام آمادهمقام سوم، سرباز، 

د وا؛ وسووبمي كوه از روي معرفوت حاصوت  واه        ود و سرسپردگي خود را نشان موي مي
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 ا و در خورداد بوه آرامو  و  موا نگي    گويو سالك در اَمرداد به ومام وعوقوات نوه موي   . است

.  ود وا ببنايي و دان  پبواا كنوا  ميسرباز وسوبم . كنارسا و در اسفنا معرفت پباا مي مي

مبتورا   ۀكنوا، خوود را سرسوپرد   كه سرباز واج را كه نماد وعوقات دنبوي است رد مي نگامي

اعالم كرده، در اينااست كه وواضع و خاكسواري پبشوه كورده و خوود را فوااي يوك  واف        

اي بازسوازي » كنا و  مشبر كوه نور و ا راقي است كه دريافت مي ۀاين واج به منزل. كنا مي

كنوا   كاله ايراني و  مشبر دريافوت موي    سرباز با نپذيرفتن واج گت،. «از رنج و  هادت است

 . ود، مطابقت داردكه به خوبي با مريخ كه در اساطبر خااي جنگ محسوب مي

 اي نردبان اوسوتبا وصووير جغاغوه، آذرخو  و ببوچوه ديواه       در پوه. است  برمقام چهارم 

ببوچه با آو  در اروبواط اسوت   . اار معنوي است و نماد ببااري و  و باريجغاغه  ش.  ودمي

. برد و از سوي ديگور مبش ور بواران اسوت    و آذرخ  كه با درخشبان خود  مه چبز را از ببن مي

 ستنا زيرا آب در وضاد كامت با آو  قورار   اي سالك مهري را با عست ميدر اين مرحوه دست

رسوان اسوت و پوب  از    آور و آسوبب  ا دست خود را از  رچه رنجمي زمان رازور بر آن م. دارد

پايوان   هريور كه  هرياري بوي . از ناپاكي دور نگه دارد، زبان را نبز از  ر گنا ي پاك سازد ، مه

. كنوا اي پواك موي  سازد و با آن زمبن را از  ر آلوودگي است در آخر زمان رودي از فوز جاري مي

( اي  وبر خوااي سوباره  )بوه مشوتري   ( پار ۀخااي سبار)زحت  ،ت آماهدس اي بهنگارهدر سنگ

 .دارد مي  ا را از مبان بر  غولد ا و مشتري با سالح آذرخسالح آذرخ  مي

طوور  ارديبهشت مقام راستي و حق و حقانبت اسوت،  موان  . مقام پنام مقام پارسي است

بنوابراين در ايون   . ازي  هره بودنوا كه پارسبان به راستگويي و فضايت نبكو آراسته و به وبرانا

ووحبا در اين مقام يعنوي اينكوه   . مقام مبان پارسي و پارسا به خوبي اروباط برقرار  اه است

 . كاسنات را نه متفرقه بوكه منسام و كوي بايا در نظر گرفت

در سه مقام ابتواايي سوالك معرفوت پبواا     . مقام  شم مقام پبك خور با مهر است

اوج معرفت در حبورت   رسا وديگر در اين مقام به حبرت مير از مراحت كنا و با گذامي

بهمن كه . اين حبرت با حبرت ابتاايي كه از روي جهت و ناداني بود، متفاوت است. است

نبك است مقام جبرسبت، الهام و وحي و آگوا ي و ر نمووني را بوه ذ ون متبوادر       ۀانايش

پار كاله ايرانوي را    ر مقابت پار زانو زده است،كه رازور ددر اين مرحوه، در حالي. كنامي

 . گذارداز سر او بردا ته، واج درخشان خور با را بر سر او مي
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در . اي پوار، زحوت اسوت   ايوزد سوباره  . كنوا مقام  فتم با مهر و پار اوحاد پبواا موي  

 ونا كه در دسوت راسوت عصواي مغانوه و در      اي دورا اوراپوس دو پار دياه مي نقا ي

سوروش ر بور، نواظر و    .  وود اورمزد در سوروش متاووي موي   . چپ ووماري دارنادست 

پبر عطار در  موبن مقوام قورار    . گبرد ا باالور قرار ميفر ته ۀر نمون كت است و از  م

ياببم  فت  هر عشق را بايا در درون خود  مي ۀ سووك دربا گذار از  فت مرحو. گبردمي

در اين مقام اسوت  . سبم كه درون خود ما بوده استرطي كنبم و نهايتاً به آن چبزي مي

 . كناپذيرد و پس از آن مبترا به آسمان عروج ميگي مقاس صورت ميسفرهكه  م

 ۀسه مقام اول مقام آمادگي است و سه مقام دوم وشرف يوافتن و رازور  وان و ادامو   

فنا  وان در  رسبم و  مان فرد و اوحاد مي ۀنقط راحت طريقت است و در نهايت به يكم

 .خالق و يكي  ان است

 

 گری و جنگجوييسپاهي .0

از مراحوت وشورف    ود و بي سبب نبست كه سومبن مرحووه آيبن مهر ستاي  مردان جنگ ب

اين مقام بوه خووبي بوا ويژگوي جنگاوويي و سوحشووري       . به نام سرباز نامگذاري  اه است

مبتورا كوه در ايون مقوام صوورت      اعطاي  مشبر به رازور . عبّاران و جوانمردان مطابقت دارد

در ايون مقوام پوار نبوز بوه فتبوان       . آيبن فتوت مطابقوت ووام دارد   سبفبانگبرد با مقام مي

موردي و مردانگوي در سونت    .  وونا د ا كه به  مان دلبت سبفي نامباه موي  مشبري مي

  وا بوا  جنوگ  ۀخصوص كه در  نگامو  گبرد و بهستم در رأس آن قرار ميپهوواني ايراني كه ر

 .جنگاوري و سوحشوري مهر است ۀكنا، وااوم  مبن انايشخااونا مهر راز و نباز مي

 

 مذکر بودن .9

 ركت در مراسم فتبوان را   ۀ ا را ناا تنا، اجازحضور در مهرابه ۀطور كه زنان اجاز مان

در . بودن بوود ناا تنا؛ ضمن اينكه از  رايط پذيرفته  ان در آيبن فتوت يكي مرد نبز 

، از حضوور زنوان    اي ومورين اصوول پهووواني و جووانمردي اسوت      كه از مكان  ا هزورخان

 وا و لنگر وا    بر آن بود نبايا زنوان بوه آسوتانه     مچنبن موالنا ناصري. كردنا ممانعت مي

 .(3115افشار، ) وا از وهمت و افترا جووگبري  ود رفت و آما كننا
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 رهايي از نفس حيواني و رسيدن به رستگاری .5

 واي عرفواني در گوذار از مراحوت  فتگانوه      ايي ومامي سالكان راه حق و طريقوت  اف غ

مهريان به دنبال نوري  ستنا كوه از  . ر ايي از نفس حبواني و رسبان به رستگاري است

 اي  سهروردي نبز در ياددا ت.  اه استعالي خود افول كرده و به سبا ي دچار  ۀدرج

آن در واريكي محض را موورد بحوث قورار داده و    خود مراوب افول نور وا فرو  ان كامت 

 ور محبت، در  ر درجه و وحت  ر قالبي نبست مگر ا وتباق موجوودات   »معتقا است 

باالور آنان قرار دارد و  ۀبه برجهبان و برآمان از افول با وضرع به درگه نوري كه در مروب

محبوت كوه حواكي از     ۀپو ه رستگاري نور بوه واسوط   باين وروبب پو ه. بر آنان چبره است

گردد، اضطراري كه ونها با نبروي قا ر نور باالور، بوا  درماناگي و اضطرار اوست محقق مي

 «گوردد دور افتواده اسوت، مروفوع موي     يادآوري طببعت وي به عنوان نوري كه از نور باال

 نفس و پاكسازي ظا ر و بواطن  ۀجوانمردان و فتبان صوفي نبز با وزكب .(547 :3131كربن،)

 .خود بازگردنا ۀدارنا وا به جايگاه اولبخود در پي  مبن مقصود قام برمي

 

 خوردن آب و نمك  .2

وزكبه و مركز حبات دوبواره اسوت و سوالك بايوا آن را درون      بوۀحبات و وس ۀآب چشم

: 3113يواحقي،  ) انوا را نماد مر  و زناگي دانسته موت نبز آب ۀاساطبر  م. خود پباا كنا

گمو  مواجوه    گبوت  ايي نظبر خضور و اسوكنار و   ان و اسطوره با  خصبتدر عرف .(1-3

 اي بسباري را درنورديانا و به دنبال زنواگي   ويم كه به دنبال آب حبات، سرزمبن مي

 ا نمواد خورد و معرفوت    كه آب در بعضي فر نگ بايا يادآور  ا مچنبن . جاويا رفتنا

چوه  (. 755:3113 بويس،) نادركو معرفت مياست و پبران  ر قوم از ايزد آنا بتا طوب خرد 

بسا، در آيبن فتوت نبز سالك طريق با خوردن جوام آب و نموك آموادگي خوود را بوراي      

گوذارد كوه  موه    كنوا و قوام در را وي موي    پاكسازي درون از  ر غت و غشي اعالم موي 

 فرامو ي و از خود ر ا  ان است و در نهايت رسبان به معرفتي است كه  مه نور است

 اي را آغواز مبورد و زنواگي دوبواره   او با نو بان آب و نموك موي  . خود  انو از خود بي

آغوازين طريقوت    ۀيادآور  مان جامي است كه از نماد اي مرحوو « الفتوهككس». كنا مي

آب و نمك به نوعي با نان و  رابي كوه مهريوان در پايوان ضوبافت     نو بان جام . مهر است
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اين رسم از طريق آيبن مهور در مسوحبت نبوز نفووذ دا وته و      . نو نا مطابقت داردخود مي

در متون آماه است كه  اه ايراني نبوز بايسوتي در   . آورد مراسم  ام آخر مسبح را فراياد مي

 .(40: 3117مركوبواخ،  ) نو وبا سوارگاد جوامي از  وبر وورش موي     مراسم پذيرش  ا ي در پا

در ومامي اديان و جوامع عمومبت ووام   ياببم مراسم نو بان آب يا  رابدر مي ،وروبب باين

 .كننادارد و با اين نو باني آيبني، سالكان با يكايگر پبوناي روحاني برقرار مي

 

 پوشيدن سراويل و بستن کمربند .7

مخصوصي به ون دارنوا   ۀكنا كه جامگاه دورا اروپوس از وصوير دو موبا ياد ميورمازرن در پرستش

در حالي كه يكي از موباان عصايي چوببن در  كاله فرياي است، ب وپوش،  ووار وكه عبارت از ر

عصا رمز  هرياري و ووانايي روحاني و  .(53: 3113 ورمازرن،) دست راست و كتابي در دست چپ دارد

كه  رسا اي مينفس و مراحت طريق به مرحوهپبر با ر ا  ان از . معنوي و كتاب نماد حكمت است

ايوزد مهور بعوا از وولوا يوافتن از      . اري و حكمت را ووأمان با خود داردست و  هريخود نماد مبترا

 در. پو ي براي خوود فورا م كورد    اي آن ونصخره خود را در پناه درخت انابر قرار داد و با بر 

ووار  اي درخوت انابور پو و  داد و  و     ا نبز آماه حضرت آدم بر نگي خود را با بر نامهفتوت

 (.3: 3115افشاري، ) انا انستهداران را از آن دفتوت

 

 و رازداری سوگند خوردن. 8

 اي عرفاني بور رازداري وككبوا بسوبار    در طريقت مهر و نبز آيبن فتوت و جموگي در ومام طريقت

 .در دسوت اسوت    وا  ايا به  مبن دلبت است كه اطالعات اناكي راجع به اين طريقت.  اه است

فتوي  . كننوا ن نسبت به حفظ اسرار سوگنا ياد ميمهريان بعا از وشرف يافتن به اين آيب

رازدار با ا و   آزاري،پناپذيري و كم  گويي، وفاداري،نبز بايا عالوه بر فرمانبرداري، راست

آموزد بر كسي برمال نكنا؛ چه بسوا كسوي ظرفبوت و قابوبوت      آنچه در طريقت فتوت مي

 وود اسورار جموع را بور      متقبوت موي  وارد ووازه . (71، 3105كا في،)پذيرش آن را ناا ته با ا 

خوردنوا كوه    عبواران نبوز بوا يكوايگر سووگنا موي      . ناآ نايان عموماً و بر زنان خصوصاً فاش نكننا

دوسوت و بوا د ومن ايشوان د ومن؛ و      خبانت نكننا و نبنايشنا، يكال با نا؛ با دوست ايشان »

 .(54: 3141خانوري، ) «وكويوي غار نكننا بي
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 دست دادن. 0

مبترا با كواله ايرانوي و خور وبا بوا وواج درخشوان از روي موذبحي         ، انگارهسنگدر اغوب 

در مراسوم  َواّ بسوتن و     .(11: 3117مركوبواخ، ) انوا به سوي يكايگر دست دراز كورده مشتعت 

 ومرد و از او  گبرد و دوازده قانون فتوت را بر او ميپو انان سراويت  بخ دست مريا را مي

در . ببعت اسوت  ۀو اين نشان خوريم با دست راست سوگنا مي. ا با ايبنخوا ا به آنها پامي

مون كنوت موواله فهوو عووي      »: را گرفت و باال برد و گفت( ع)روز غاير خم پبامبر نبز دست عوي 

 ود و اين مراسم آيبني كوه آرامو    با گرفتن دست پبونا برادري و اخوت برقرار مي. «مواله

آورد، براي  مبشه پشتبباني و حمايوت دو طورف را از   ن ميو امنبت قوبي را با خود به ارمغا

 .  ودپار مي اي وابستۀفرد وبرك  اه، به گونه گونهدارد و باينيكايگر اعالم مي

 

 رياضت. 12

ببنوبم كوه    وايي گونواگوني را موي   آزمواي  ( بوه بعوا   355بنا ) اي آخر مهريشت در بخ 

روزه، خوودداري از   نشبني و پر بز اي چهوت چوه. كنناسالكان وحمت آن را بر خود  موار مي

 ۀ اي برف راه رفتن از جموو  اي لذيذ، دو روز وازيانه زدن، ببست روز روي وودهخوردن طعام

ببنبم، ضومن اينكوه بعضوي از    چنبن مواردي را نبز در سووك عارفانه مي.  ا استاين رياضت

جووزي زبوان   اما ابون . كردنا فتخار ميخوردن ا فتبان و جوانمردان نبز بر وحمت كتك و  الق

بببنبوا  وبطان چگونوه بوا اينوان بوازي       »: گويوا گشايا و ميبه مذمت اين گونه جوانمردان مي

اموا صوبر بور معاصوي و صوبر در طاعوات       « اسمي دركننا»كننا كه كنا، درد  ايا را وحمت مي مي

 .(571: 3131جوزي، ابن) «پناارنااب اينكه خود را كسي ميورزنا وا اجري ببرنا، و ع نمي
 

 خال .11

نبز  ا ان  مچوون كبقبواد و كبخسورو خوال       ا نامهدر . خال در آيبن مهر مهم است

اين خال ممكن است روي بازو و يوا  . خسرو را بشناساگبو از روي خال ووانست كب. دارنا

ا خوال  رسو به نظور موي  . كننامي يكوب خالپهووانان زورخانه نبز روي بازو . پبشاني با ا

بوراي يوادآوري    يكووب  خالمعتقا است داغ يا  مقام. اي از سالك طريق  ان استنشانه

سوگناي بود كه نوآموزان  نگام سرسوپردن خوورده بودنوا و بوراي  ناسوايي بورادران،       
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ابووراب نفبسوي بوا آوردن موااركي از     .(45: 3115مقام، ) يان روي خود گذا ته بودنامهر

نامبانوا و  موي « مهور نبووت  »دو كتف پبامبر بوده كه آن را  د ا كه مبان خالي خبر مي

 واي جسومي و روانوي بووده     كنا كه اين نشانه، مكمت ساير نشوانه گونه استنباط مياين

 ر پبغمبري صاحب نوعي خال نبوت بووده و از پبوامبران پبشوبن  وم     »آورد است و مي

بوري او در پشوت و در   غمخالشان در دست راستشان بوده مگر پبغمبر خاوم، كه خاوم پب

 .(30  :3104نفبسي، ) «او بوده است مبان دو  انۀ

 

 غسل .10

ورزان قبوت از اناوام   اديان از مواردي است كه ديون  ۀو و و وطهبر در  مگمان  ستبي

مهردينوان الزم بوود   . دادنا وا خود را از  ر نوع آلودگي پاك سازنامراسم ديني اناام مي

آيبن فتوت نبز يكوي از   در .(334: 3113، ورمازرن)كننا وطهبر  وجهت اناام فرايض غست 

مستحبات مرياي غست پاكي است؛ پاكي از آنچه  ريعت و طريقت و حتي حقبقوت آن  

ووان چنبن وصور كرد كه غست كوردن بازگشوت بوه  موان پواكي      مي. را نهي كرده است

نمادين آن ووجه كرد و  ۀببايا به جن ، مچنبن. گناه است ۀاولبه و دوري از  ر نوع  اسب

موالنا واعظ كا في معتقا است غسوت مريوا   . آن را صرفاً عموي ظا ري به حساب نباورد

حوب جواه و موال و نوام و       آنها دوسوتي دنبوا،   ۀپاك بودن از سي صفت است كه از جمو

 .(15 -15: 3105كا في،) دروغ و دورويي است  ، حسا، غرور،ناموس

 

 دستارچه .19

گويي آغاز كرد، فر  به صوورت مرغوي از او   كه جمشبا دروغماه است  نگاميدر اساطبر آ

در نظر ايرانبان باستان  ا ان، پهووانان و . (551: 3113ياحقي، ). جاا گشت و به مهر رسبا

خاصوي   ۀم فور دسوتارچ  فر ي جااگانه دارنا و يكي از عاليفرزانگان و  نرمناان  ر كاام 

اي در نق   اپور اول در ببشواپور فوارس فر وته   . آيااست كه نماد قارت به حساب مي

نا ووادستارچه ميسودآور بر آن است كه اين . آورداي بونا براي او به ارمغان مي دستارچه

 ۀكوه زوال آيوبن جووانمردي و فتووت در لوطبوان دور     از آناوايي  .(13: 3114) نماد مهر با وا 
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برنا،  ايا بتوان مبوان ايون دو پبونواي    گ ود و اينكه دستمالي به دست ميصفوي دياه مي

سوربنا  كنوا كوه نقو  قووچي بوا      ضمن اينكه سودآور به ظرفي مفرغي ا اره مي. برقرار كرد

گبوران  كنا كوه قوود در محوبط لوطبوان و كشوتي     ا اره مي. بادوزياه بر آن حك  اه است

 .(41 مان، ) آمايمن به حساب ميني فرخ و خوشعباسي حبواۀ اصفهان دور

 

 چراغ و فانوس .14

چوراغ   ،يكي از لوازمي كه بايا  مبشه در مراسم وشرف به آيبن فتوت وجود دا ته با ا

به عشق پونج وون آل    دانا كه باياقاسم غني آن را عالمت چراغ دل مي. پنج فتبوه است

احترام بوه آوو  در آيوبن ديون      ۀنفبسي آن را بازمانا .(351: 3131غني،) عبا رو ن با ا

اموا وعريوف    .(374: 3111نفبسوي،  ) دانوا  آن را كنايه از پونج وون موي    ۀپنج فتبوزرد ت و 

معنوي  »: نمايوا  آيا بسوبار زيبوا موي   ف سالكان برميموالنا كا في با آنچه از وعاري ۀعارفان

گويا من ون خود را بواختم  چراغ رو نايي باطن است و آ نايي ظا ر؛ فتبوه با  عوه مي

معني فانوس آن اسوت كوه   . تن با محبوب خود بساختمو جسم خود بگااختم و در سوخ

دل در بان مشابه  مع است در فانوس؛  مچنان كه فانوس  عوه را از باد  وا محافظت 

وسواوس او   ۀكنا وا نمبرد،  مع دل را نبز از  واي نفس نگاه بايا دا ت وا به واسوط مي

عوا از حبوات معرفوت بوه     نمبرد كه  مع مرده را به يك دم زناه ووان كرد اما دمي كه ب

 .(171: 3105كا في،) «ه  ا ديگر بوي زناگي به او نرسانفس مرد ۀوسوس

دوم از طريقت مهر بود و آن را واببوان نوور جموال و معرفوت      ۀچراغ يكي از نماد اي مرحو

وابا انوار عشق الهي در دل  مي ،سالك از ومامي وعوقات دل كناه ،انگا تبم زيرا در اين مرحوه

 . ود ارور مين وروبب براي طي ماارج بعاي استوو باي

 

 خنجر .15

مهر را در حالي كه خناري بوه دسوت    ، ايي كه از ايزد مهر به دست آماهنگارهدر سنگ

مهرداد بهار خناوري  . دا تنشان كه از آمادگي براي قرباني كردن گاو  ببنبم ميدا ت، 

 .( 10: 3173بهار، ) .نامامي« ر مهرخنا»گبرنا، ست ميمشايان به درا كه لوطبان و داش
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 زنگ .12

 وا زنگوي آويختوه بودنوا و  نگوامي كوه پهووواني قوام در زورخانوه          بر سوردَمِِ زورخانوه  

 وا   در مهرابوه . آوردنوا   به صاا درميبر اساس مقام و كسوو  زنگ را براي ،گذا ت مي

چهوارم از   ۀرحوو  مچنوبن در م .  وا  ه بعا از مراسم قربواني نواختوه موي   نبز زنگي بود ك

طور رسا زنگ يا جغاغه،  مانبه نظر مي. طريقت مهر وصوير جغاغه را مشا اه كرديم

خصووص   به. و وادا تتن او به وفكر با ا ور گفتبم، براي بباار كردن درون آدميكه پب 

آيا و اين آگاه كردن از مقامي است اينكه  نگامي كه نفس را كشتبم زنگ به صاا درمي

 . ايمقرار گرفتهكه در آن 

 

 نتيجه

اي بس كهن ريشهپبشبنه و اسالمي نمود يافت،  ۀاي است كه اگرچه در دورفتوت طريقه

ووانست پبوناي نگارناه مي از دياگاهآنچه در باال آورده  ا، اناك مواردي بود كه . دارد

 اي ژگيعبّاران به رغم دا تن ويرسا  به نظر مي. مبان فتوت و طريقت مهر برقرار كنا

مثبت بازماناۀ ا كو ان دورۀ ساساني  ستنا كه با وجود آراسته بودن به اين صفات چبزي از 

جستاو طريقت عرفاني مهر  دراما، فتوت راه خود را .  ودما بت ناپسنا آنها كاسته نمي

منار اش  دوباره گبري حكمت ا راق و جان يافتن اي كه به  كتفتوت صوفبانهكرد؛ 

خويي و فااكاري مهر را در ومامي ابعاد در خود حفظ  ا ويژگي سوحشوري، عاالتايراني . ا

 نامۀالاين زركوب در فتوت نام .كردنا و در جهت وكامت بخشبان به آن سعي بوبغ نمودنا

 .فتبان سبفي، قولي و  ربي:  مارد كه عبارونا از مي خوي  براي فتبان سه عها بر

صوفي  مان  رببان با نا كه با نو بان جام آب و  اين دسته از فتبان رود گمان مي

چه، فتبان قولي .  امي قام در را ي گذا تنا كه  مانا جهاد اكبر نامباه ،نمك به جان

 .وجو كردوران جستگري پرداخته و فتوت قولي را   را در مبان پبشه به سپا ي
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