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  2زاده رضا سمیع

  چکیده

. هاي آن ساده، عملی و درخور فهم عامـه مـردم اسـت    اي از علم تصوف است که راه و رسم فتوت شعبه

که حضرت آنچه . دانند فتوت و جوانمردي را بهترین جلوه دین و زیباترین زینت انسان می) ع(حضرت علی 

هـاي اخالقـی آن حضـرت     را براي جوانمردان و اهل فتوت در جایگاه قطب فتوت نشانده، ویژگـی ) ع(علی 

هاي اخالقی آن امام همام از دیربـاز مـورد توجـه     ویژگی. است که در اعمال و کالم آن بزرگوار پدیدار است

ها به سیره پاکیزه آن بزرگـوار   نامه فتوت لذا در بسیاري از متون دینی و لماي اخالق و نگارندگان بوده استع

ها، آیین و اصـول فتـوت و جـوانمردي در سـیره و      در این پژوهش شرایط، نشانه. اند استناد و استدالل نموده

عنـوان قطـب فتـوت و     هاي امیرالمؤمنین بـه  کالم آن حضرت مورد بررسی قرار گرفته و به صفات و خصلت

  .استسرمشق جوانمردان پرداخته شده 

  :هاکلید واژه

  .، مروت)ع(فتوت، جوانمردي، سیره و کالم حضرت علی   

.  
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 پیشگفتار

 خوریم کـه آن  به تفکري برمیو ایرانیان ها و سلوك علمی و عملی عالم اسالم  تأمل در اندیشهبا 

ـ بینـی و اخـالق واال   هاناین مسلک داراي ج. اند نامیده فتوت یا جوانمردي را ؛ همچنـین از  ی اسـت ی

ي اجتماعی که تحت تربیت و تعلیم صوفیان قرار گرفتند و بسیاري از آداب و رسوم آنـان را  ها گروه

). 244: 1372سـجادي،  (ي آوردند، فتیان یـا جـوانمردان و اهـل فتـوت هسـتند      جا بهحفظ کردند و 

ین یـ سـت کـه آ  ادعا و گـواه ایـن   ردریشه قرآنـی دا ) فتیان(و جوانمردان ) فتوت(جوانمردي  کلمات

در قرآن و برخـی  .  داردهاي آزاده و موحد  و صفات جوانمردي ریشه در باطن ملکوتی انسان فتوت

بـار در مـورد    لفـظ فتـی بـراي اولـین     قرآن کـریم در : اند روایات، جوانمردان را پنج تن معرفی کرده

و بار دوم به نام حضرت  )60بیاء، ان( »إِبرَاهیم یذْکُرُهم یقَالُ لَه سمعنَا فَتًى قَالُوا«: )ع(حضرت ابراهیم 

و إِذْ «: و بار سوم در مورد حضرت یوشع ابـن نـون   )30یوسف، (» ها عنْ نَفْسهیتُراوِد فَت«: )ع(یوسف

 ،کهـف (» إِذْ أَوى الْفتْیـۀُ إِلَـى الْکَهـف   «: و بار چهارم به اصحاب کهف ) 60کهف، (» لفَتاه  قالَ موسى

در حـق وي  ) ص(است که پیـامبر  ) ع(جم بنابر اقوال مشهور، حضرت علی و پناطالق گردیده  )10

رشد و نمـو یافتنـد و بـه مبـانی عـالی      ) ص(در دامان پیامبر ) ع( علیحضرت . »افتیکم علی«: فرمود

مسلمان و شـیعیان آن حضـرت   جوانمردان . فتوت و جوانمردي که در باطن قرآن نهفته بود آشنا شد

و ) ص(بـا الهـام از تعـالیم قرآنـی و سـیره زنـدگی حضـرت ختمـی مرتبـت          مسلمانبویژه ایرانیان 

جـوانمردان و   نکـه یلفظ فتـوت را هماننـد لفـظ جـوانمردي پـذیرا شـدند، باا      ) ع(امیرالمؤمنین علی 

پهلوانان ایرانی تعصب خاصی به حفظ سنن و آرمان پهلوانی ملی خود داشتند ولی لفظ قرآنی فتوت 

   .ین شده و بشدت در هم ممزوج گردیدیهاي این آ ر عمیق اسالم وارد سنتبه احترام و تأثی

اگرچـه افـرادي ماننـد    . عنوان جوانمرد سخن گفته شده است ها از مردان بسیاري به نامه در فتوت

در سـلک جـوانمردان   ) ص(حضرت ابراهیم، حضرت یوسف، حضرت موسـی و حضـرت محمـد    

تقدم زمانی دارند اما بعد از اسالم همواره نام آن حضرت ) ع(عنوان پیامبران الهی بر حضرت علی  به

هـا، مکـارم و صـفات اخالقـی او      عنوان اسوه و پیشرو جوانمردان یاد شده و در وصف بزرگـواري  به

کاشـانی،  (انـد   او را امام ائمه فتیان و قطب اقطاب جـوانمردان نامیـده  . سخنان فراوان گفته شده است

» منبع عین فتـوت «شخص آن رادمرد . پیوندد هاي فتوت اسالمی به او می هو تمام سلسل) 260: 1369

در ایثـار و جـود و   ) ع(حضرت علی . شود شمرده می» قطب مدار فتوت«و » معدن جود و مروت«و 

رسـایل  ( سخا و پرهیزکاري هم بسیار مشهور و در این رابطـه وقـایع زیـادي بـه او منسـوب اسـت      

   )63: 1370جوانمردان، 



 127/  )ع(فتوت و جوانمردي در سیره و کالم حضرت علی 

فتوت آیینی بود که در میان مردم پدید آمده و به پایمردي و پشتیبانی ایشان رشـد کـرده و       

تصوف که خـود یـک جریـان فکـري و مکتـب تربیتـی و فلسـفی        . موضع اجتماعی مهمی یافته بود

هاي زورگو و ستمگر بود، پس از آنکه راه خود را در میان  خاصی در برابر ستمکاري و تجاوز دولت

خواسـت راه خـود را در میـان     مردم درس خوانده باز کرد و نضج و قوام کافی یافت، مـی خواص و 

براي این کار آیین فتوت پدید آمد؛ از همین روي علم فتوت . عوام و مردم کوچه و بازار نیز بگشاید

  )  77:  1350محجوب، .(اند اي از علم تصوف خوانده را شعبه

  تعریف فتوت و مروت

توان یافت و همانگونه کـه صـوفیان هـر     یز، مانند تصوف، تعریفی جامع و مانع نمیبراي فتوت ن

اند، در مورد فتوت نیز حال بدین منوال است و اقـوال مشـایخ،    یک تصوف را به نوعی تعریف کرده

باشـد و هریـک آن را بـه     ها مختلف و فراوان مـی  نامه صوفیان و جوانمردان در کتب عرفانی و فتوت

  : اند عبیر و تفسیر کردهنوعی ت

اي است از علم تصوف و توحید، و اکابر عالم در  که علم فتوت علمی شریف است، و شعبه بدان

: 1350کاشفی سبزواري، . (ها پرداخته اند و در صفت و توجیه کمال او نسخه ها ساخته این علم رساله

5(  

بر ظلمت نشأت، تا تمامت فضایل  که فتوت عبارت است از ظهور نور فطرت و استیالء آن بدان 

  )223 :1369کاشانی، .(در نفس ظاهر شود و رذایل منتفی گردد

همچنـین  » .فتوت اندر گذاشتن عثرات بود از برادران«: فضیل گوید: در رسالۀ قشیریه آمده است

آن بـود   جوانمرد«: ابوبکر وراق گوید» .بر کسی فضیلتی نبینی) خویش را(فتوت آن بود که «: اند گفته

جـوانمردي آن بـود کـه داد بدهـد و داد     «: حارث محاسـبی گویـد  . »که او را خصمی نباشد بر کسی

جنیـد را پرسـیدند از   . »جـوانمردي خـوي نیـک اسـت    «: عمرو بن عثمـان الملکـی گویـد   . »نخواهد

قشـیري،  . (»آن است که با درویشان تفاخر نکنی و بـا تـوانگران معارضـه نکنـی    «: جوانمردي، گفت

1367 :355 – 377(  

در  نکنـی  کـاري  هـیچ  کـه  است آن فتوت که چیست؟ فرمود فتوت که پرسیدند امیرالمؤمنین از«

 را سالک خـداي  که باشد وقتی این آینه هر و منفعل گردي شود آشکار اگر که نکنی آشکار که انینه

 : اند و در این معنی گفته» اند گفته جا این و بیند می کند می هرچه که داند و داند حاضر
 

ــرّت ــه س ــاي هم ــک دان ــی فل ــد م  دان
  

 دانـد  مـی  رگ بـه  رگ و مـوي  مـوي بـه   کو  
  

ــرم ــه گی ــه ک ــق زرق ب ــی را خل  بفریب
  

 دانـد  مـی  یـک  بـه  یـک  کـه  کنـی  چـه  بـا او   
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  و خرقۀ فتوت) ع(حضرت علی 

خرقۀ خود را بـه  اند و همگی نیز  فتیان هم مانند صوفیان براي خود پوشش و لباس خاصی داشته

و ) شـلوار (بندند و سـروال   جوانمردان به جاي خرقه صوفیان، میان می. رسانند می) ع(حضرت علی 

. ظاهراً شلوار مخصوص ورزشکاران زورخانـه نیـز نشـانی از همـین سـراویل باشـد      . سراویل پوشند

را شـعار  » ویلسرا«به جاي خرقه که شعار صوفیان است، فتیان و جوانمردان ) 245: 1372سجادي، (

خواندند، بوده انـد و سـراویل    می) کمربستن(خود کرده و هر یک کمربسته شخصی که او را پیر شد 

پس از اسالم جوانمردان و ورزشکاران . رسد می) ع(اهل فتوت مانند سند خرقه به امیرالمؤمنین علی 

 7، 13، 17ها  نامه در فتوت. رسانند اي نیز نسبت خرقه و پوشش خود را به موالي متقیان می زورخانه

االخوان کاشـانی سـلمان فارسـی و حذیفـۀ یمـانی       در تحفۀ. اند سلسله فتوت را ذکر کرده 4و گاهی 

اهل فتـوت  ) 36: 1382، محمد ریاض( .اند در طریق فتوت ذکر گردیده) ع(عنوان دو جانشین علی  به

چهـار خلیفـه را   ) ع(علی «: باورند که جویند و بر این تأسی می) ع(به حضرت علی » میان بستن«در 

سلمان فارسی را مأمور مدائن نمود و فتیان ماوراءالنهر و خراسـان و طبرسـتان   . در فتوت تعیین نمود

ابوالمحجن ثقفی مـأمور یمـن بـود و فتیـان یمـن و      . و عراق عجم و عرب باید با وي استناد بجویند

رومی به روم فرستاده شد به راهنمائی فتیـان روم   سهیل. عدن و بربر و هندوچین نسبت به وي دارند

راهبر فتیان اسکندریه و حلب و همـۀ  ) صوفی قرن سوم هجري(و داوود مصري . و غرب آذربایجان

شمارند و محبت  می) ع(اهل فتوت راه خود را راه علی) 122: 1350کاشفی سبزواري، . (»مصر است

پذیرنتد، محبت اهل بیت در میـان اهـل    و فرضیه می و اهل بیت را بزرگترین فضیلت) ع(والئی علی 

رسـیده اسـت، اعتقـادي    ) ع(بـه علـی   ) ص(فتوت یک شعار است و اعتقاد به اینکه فتوت از پیامبر 

و میـان بسـتن و پوشـاندن    ) آب و نمـک (بنابراین شرب قـدح ) 75: 1379گولپینارلی، .(اساسی است

که از نبی و ولی مانده اسـت و جـوانمردان همـه     سروال که در میان فتیان متداول است رسمی است

  .اند اند از متابعت او یافته پیرو ساقی کوثرند و هرچه یافته

    الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار

هـا   نامـه  مطالب و توجیهات متعددي در فتـوت » الفتی اال علی السیف اال ذوالفقار«درباره حدیث 

فتـی  ) ع(در غزوة احد حضرت موالي متقیان علی : شود اره میذکر شده است که به برخی از آنها اش

درفـش را بـه علـی سـپرد و او بـا جمعـی از یـاران        ) ص(خوانده شد و آنچنان بود که رسول اکرم 

بزرگوار رسول روي به جنگ آوردند و چنین روایت شده است که چون در روزگار احد کار جنـگ  

در زیـر علـم انصـار نشسـت و علـی را      ) ص(اکرم  باال گرفت و حمله و کشتار شدت یافت رسول 

و » انـا ابوالقصـم  «علی چنین کرد و در میان صـفها نـدا در داد   . فرمود تا رایت اسالم را به پیش ببرد



 129/  )ع(فتوت و جوانمردي در سیره و کالم حضرت علی 

ایـن روایـت را   » ال فتـی اال علـی  «: چندان دلیرانه به مبارزه و مقاتله پرداخت که در حق او گفته شـد 

ظـاهراً قسـمت دوم ایـن عبـارت یعنـی      . ش آورده اسـت صاحب فردوس المجاهدین در کتاب خوی

 )9: 1350محجوب، ( .مدتی بعد به قسمت اول افزوده شده است» السیف اال ذوالفقار«

هـاتفی آسـمانی در روز جنـگ احـد      را » الفتی اال علی«در سیره ابن هشام آمده است که عبارت 

ـ . اند گفته است و مردم آن را شنیده ) ع(ارت مـذکور را بـه همگنـان علـی     وجه دیگر آن است که عب

. اند این جمله را بر زبان رانده) ع(مانند علی  نسبت دهیم که از مشاهده جهاد و چابکی و دالوري بی

و به دنبـال آن گفتـه   » ال فتی اال علی «: چنان مبارزه و جنگ کرد که درباره وي گفته شد: و گفته اند

منتقـل شـد از طـرف    ) ع(وصـایت و وراثـت بـه علـی      چون شمشیر مشهور به ذوالفقـار از راه : اند

: 1369 ،کاشـانی (» السـیف اال ذوالفقـار  «: برگزیدگان و نیاکان این جمله بر سر مقامـات افـزوده شـد   

اند که شمشیر منبه بن حجاج بود که به روز بدر کشته شـد و آن شمشـیر را رسـول     و نیز گفته) 314

 )562: 5فرهنگ معین، ج (ن ابی طالب عطا فرمود براي خویش برگزید و در غزوه احد به علی ب

  )ع(امام علی کالم  سیره و  و جوانمردي در فتوت

حضرت در سیر زندگی خویش در تمامی میادین علمی و عملی با شجاعت و سلحشوري تـام و  

اخـالق و شـجاعت   و  هاي دنیوي و در کسوت مردانگی درس پهلوانی و جوانمردي  دور از آلودگی

از فتیـان و جـوانمردان در تـأثیر    همچنـین   .عرفان نـاب قرآنـی را بـه آزادگـان جهـان دادنـد      توأم با 

آمیخته فرهنگ و سنن قرآنی و شیعی  ،ادبیات باهاي شیعی، ادبیات و فرهنگ باستانی خود را  اندیشه

  .کردند

 او همچنـین از . کـرد  صیه به عمل مـی خود ابتدا عامل بود و سپس به مردم تو) ع(حضرت علی 

  : اند ایشان فرموده. داشت کرد و آنگاه مردم را از آن بر حذر میمی ها پرهیز زشتی

»نْ مع ا کُمالَ أَنْها، وهإِلَی بِقُکُمأَسۀٍ إِالَّ ولَى طَاعع ثُّکُما أَحاهللاِ، مإِنِّی، و ،ا النَّاسهى أَیأَتَنَاهۀٍ إِالَّ ویصع

که پـیش از آن   کنم مگر آنمردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی اي» «قَبلَکُم عنْها

: البالغـه  نهـج . (»ام که پیش از آن ترك گفته دارم جز آن خود عمل کرده ام و از معصیتی شما را بازنمی

  ) 175خطبه 

به سبب این که اول : ها قرار گرفته است نامه به سبب دو خصیصه او مورد نظر فتوت) ع(نام علی 

دوم ایـن کـه   . او واقعاً واجد ملکه فتوت بود و در طول حیات مبـارکش انحرافـی از او ظـاهر نشـد    

  )91 :1393والیتی و همکاران، . (ها نامه آمیزش بنیانی بود براي فتوت سحنان حکمت

به جهت شجاعت و صالبت در میادین جنـگ و همچنـین احاطـه در علـوم و     ) ع(علی حضرت 

در قـرآن کـریم بـه ایثـار حضـرت      . سیر و سلوك واقعی به سرور فتیان عالم ملقب گردیدند فنون و
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  ).9و  8: ، الدهر9: ، الحشر207: البقره(اشاراتی رفته است، ) س(و فاطمه ) ع(علی

: با عنـاوین و القـاب مختلفـی ماننـد    ) ع(ها و کتابهاي صوفیه از حضرت علی نامه در فتوت   

صـفدر،  : ، حیدر کرار، شاه مردان، شیرحق، ساقی کوثر، شیر خدا، شـاه نجـف  علی المرتضی، ولی اهللا

  ) 483 :1374میر عابدینی و افشاري، . (یاد شده است... موال، شاه اولیا، شاه دین، شاه والیت و 

اند و  همه جوانمردان در طول تاریخ و همه پیروان آئین فتوت چه اهل دین بودهبراساس روایات 

که درواقـع   ها و به خصوص علویان، بکتاشیآن اران، شاطران، اخییفتیان، ع(انگیز  و فتنهچه بد اخالق 

فتـی المطلـق،   «فتیـان علـی را   . اند شتهگذا احترام بسیار می) ع(به علی ) اند مذهب جعفري را پذیرفته

  . خوانند می» )شاه مردان(

اند، و شاعران نیـز بـه نوبـه     هاي تصوف و فتوت دانسته را مرجع و مآل سلسله) ع(حضرت علی 

الـدین در   موالنا جالل. اند خود در وصف فضائل اخالقی و جوانمردي آن حضرت اشعاري را سروده

گفتن پیغمبر به گوش رکابدار امیرالمؤمنین علی علیه السالم کـه هرآینـه   : (دفتر اول مثنوي در داستان

: خوانـده اسـت  ) فتـی بـن الفتـی   (ا از قول حضـرت امیـر او ر   -)کشتن علی به دست تو خواهد بود

و استاد سخن سعدي شیرازي در ابیاتی شیوا خصـائل آن حضـرت را   ) 176-170 :، دفتر اولمثنوي(

  : کشد بدینگونه به تصویر می

  
  جــوانمرد اگــر راســت خــواهی ولــی اســت

  
  کـــرم پیشـــۀ شـــاه مـــردان علـــی اســـت   

  
  )83بوستان سعدي،  ص (    

  
  علی کنـد کس را چه زور و زهره که وصف 

  
ــی      ــل اتـ ــه هـ ــب او گفتـ ــار در مناقـ جبـ  

  
ــد او    ــه بنـ ــر کـ ــه خیبـ ــاي قلعـ   زورآزمـ

  
  در یکــدگر شکســت بــه بــازوي الفتــی      

  
  مردي کـه در مصـاف زره پـیش بسـته بـود     

  
ــزا      ــر غ ــت ب ــد پش ــمنان نده ــیش دش ــا پ   ت

  
  شـیر خـداي و صــفدر میـدان و بحـر جــود    

  
ــا      ــوز در وغ ــاز و جهانس   جــانبخش در نم

  
  معرفــــت ســـلطان دیباچـــۀ  مــــروت و  

  
ــکر   ــا    لشـ ــردار اتقیـ ــوت و سـ ــش فتـ   کـ

  
  )84: 1372سعدي، قصاید، (    

هـایی از   عالوه بر بیان نمونه) ع(در این پژوهش براي شناخت فتوت و جوانمردي حضرت علی 

ها، اصول، آیین و ثمـره   اند؛ شرایط، نشانه آورده... ها و  نامه سیره جوانمردي آن حضرت که در فتوت

ان و نویسـ  به عناوین گوناگون در مستندات کتب عرفانی، سیره) ع(جوانمردي از منظر حضرت علی 

نقـل  ... الحکمه و  الکلم، میزان البالغه، غررالحکم و درر ها و همچنین در کتابهایی چون نهج نامه فتوت

شمارند که جوانمردان باید بدان آراسته باشند و صفاتی را بیـان   گردیده و اصول و خصایصی را برمی



 131/  )ع(فتوت و جوانمردي در سیره و کالم حضرت علی 

  : کنیم نوشتار نقل میکنند که باید از آنها اجتناب نمایند که مهمترین آنها را در این  می

  اصول و مبانی فتوت

قطب این طریقت و مدار این فضیلت، امیر المـومنین علـی   . هر تفکر و منشی، بنیاد و اصلی دارد

ـ الفُ صـلُ أ«: انـد  داند و فرموده ، اصول و مبانی فتوت را حداقل در هشت خصلت می)ع( و  ءفـا الو هوتُ

دقُالص االمنُ و و السخاء و النَّ و التواضعصیحه و هدایه و و توبه أسـتَ الیلُه  ـ إه الفتـو ال مسـتَ ن یلُعم 

هذه ت، وفا و صدق و امن و سخا و تواضع و نصیحت و هدایت و توبه اسـت و  » «صالالخاصل فتو

  )234 :1369کاشانی، . (»هرکه مستعمل این خصال نباشد مستحق اسم فتوت نبود

  هاي فتوت نشانه

لِ   «: دانند فتوت و مردانگی میهاي  سه چیز را از نشانه) ع(حضرت علی  ةِ الرَّجـرُو لی مـلُّ عتَدسی

تـالش در  : کنـد  چند چیز بر مروت آدمی داللـت مـی  » تنانِاالم الْمعرُوف و بذْلِ اإلحسانِ و تَرْك بِبثِّ

  »114: 2حکمه، ج ال میزان« .رواج کارهاي خوب، نیکوکاري، منّت ننهادن

  عفت و پاکدامنی 

: دانـد  پاکدامنی را اساس و نیز ثمره جوانمردي می عالوه بر اصول و مبانی فوق در جایهاي دیگر

لُ «) 359: 6الحکمـه، ج   میـزان . (»پاکدامنی اساس جوانمردي است» «الْفُتُوّةِ الْعفَّۀُ أصلُ« أَصـ  هرُوء الْمـ 

اءیا الْحرَتُهثَم فَّـه  و؛ )115: 9همـان، ج  .(»اسـاس جـوانمردي حیـا و ثمـره آن پاکـدامنی اسـت      » « الْع

پایۀ مجاهد شهید و  البالغه درباره ارزش و پاداش پاکدامنی،  عفیف و پاکدامن را هم همچنین در نهج

تـر از پـاداش عفیـف     پاداش مجاهد شهید در راه خـدا بـزرگ  «: فرماید داند و می ها می همشأن فرشته

همانـا عفیـف پاکـدامن، فرشـته اي از     . امنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلـوده نمـی گـردد   پاکد

رُوةِ    «: و نیز از کالم آن حضرت است که) 474حکمت : البالغه نهج. (»هاست فرشته لَـی الْمـلُّ عتَد یسـ

ت به بسیاري شرم و حیا و بذل احسـان  براي مروت و آدمی» «بِکَثْرَةِ الْحیاء و بذْلِ النَّدي و کَف الْأَذَي

چنانکـه از روایـت   ) 114: 9الحکمـه، ج   میـزان ( .»و عطا و بازداشتن آزار و ایذاء استدالل شده است

  .باشد می شود آزار دادن دیگران، به دور از جوانمردي و انسانیت استفاده می

  بخشیدن به نیازمندان

است که خود در ایـن بـاره   ) ع(معروف حضرت علی اطعام یتیمان و عطا به نیازمندان از صفات 

سـه چیـز   » «جود مع قلٍّۀٍ و احتمالٌ منْ غَیرِ مذَلَّۀٍ و تَعفّف عـنِ الْمسـأَلَۀِ  : ثَالثٌ هنَّ أَلْمرُؤَةُ«: فرماید می

که انسـان زیـر بـار     بخشش در حال تنگدستی، تحمل و صبوري بدون آن: است که عین مروت است

و نیز در بـاره مسـؤولیت   ) 339: 3جغررالحکم، ( .»ذلت برود و خود داري از خواهش و درخواست
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توانگران در برابر نیازمندان و اینکه نباید ثروت را فقط از آن خود و فقر را از آن دیگران بدانند، یکی 

» الثّروةِ تَظْهرُ أَلْمرُوةُ مع«: فرماید داند و می از شرایط تداوم نعمت و ثروت را بخشیدن به نیازمندان می

از آن البالغـه   و بار دیگر در نهـج  »120: 6جغررالحکم، «. »شود جوانمردي، هنگام دارایی آشکار می«

خدا را بندگانی است که براي سود رساندن به دیگران، نعمتهاي خاصـی  «: بزرگوار نقل شده است که

گـذارد، هرگـاه از    د نعمتهـا را در دستشـان بـاقی مـی    به آنان بخشیده تا آنگاه که دست بخشنده دارن

حکمـت   ،البالغه نهج(» .بخشش دریغ کنند، نعمتها را از دستشان گرفته و به دست دیگران خواهد داد

اي  بخشیدن به نیازمنـدان را توشـه  ) ع(اي به فرزندش امام حسن  ؛ همچنین آن حضرت در نامه)425

از   بس طوالنى و پرمشقت در پیش دارى و نیز بدان در ایـن راه راهى  !بدان... «: داند براي آخرت می

و بـا   نیاز نخواهى بـود،  بى  گیرى توشه و راحله به مقدار کافى و اندازه کوشش صحیح، تالش فراوان،

کـه   !بیش از تـاب و تحمـل خـود بـار بـر دوش مگیـر       توجه به اینکه باید در این راه سبکبار باشى،

توانـد زاد و توشـه تـو را تـا      و هرگاه نیازمندى را یافتى که مـى  خواهد بودسنگینى آن براى تو وبال 

ایـن زاد   بشـمار و   را غنیمت دهد آن تو پسه بر دوش گیرد و فردا که به آن نیازمند شوى ب رستاخیز

را دارى هر چه بیشـتر فـراهم     اى آورى چنین زاد و توشه و اگر قدرت بر جمع را بر دوش او بگذار،

در جستجوى چنین شخصى برآئى ولى پیـدایش   چرا که ممکن است روزى اه او بفرست،ساز و همر

تـا در روز سـختى و    بشـمار،   اگـر کسـى قـرض بخواهـد غنیمـت       نیاز هسـتى  هنگامى که بى .نکنى

کـه بـراى عبـوراز    ( العبور وجود دارد هائى صعب بدان که پیش روى تو گردنه؛ ات ادا نماید تنگدستى

حالشـان بسـیار بـدتر از     و کنـدروان  .بـاران اسـت   الشان به مراتـب بهتـر از سـنگین   سبکباران ح )آنها

دوزخ بنابراین براى خویش پیش  در یا  بدان که نزول تو سرانجام یا در بهشت است ؛کنندگان سرعت

پس از مرگ عـذر   زیرا ؛منزل را پیش از آمدنت آماده نما به آن جهان وسائلى مهیا ساز و  از رسیدنت

   )31نامه  ،البالغه نهج( . »و راه بازگشتى بدنیا وجود ندارد شود ه نمىپذیرفت

جـوانمرد  ! یـا علـی  : گفـت ) ع(به علـی  ) ص(سیرت و طریقت جوانمردان آن است که مصطفی 

راستگو بود و وفادار و امانت گزار و رحیم دل، درویـش وار و پرعطـا و مهمـان نـواز و نیکوکـار و      

  ....شرمگین 

  وکاريراستگویی و نیک

 .او نیـز بیشـتر اسـت    و نیکوکـاري  داقت و پـاکی صـ ها زیـادتر باشـد    هر اندازه که مروت انسان

) ع(کـه حضـرت علـی     طـوري  راستگویی یکی از مهمترین اصول جوانمردي در این طریقت است به

نمایند و راستگویی و صداقت را مالك، اساس و مایـه مـردي و    دروغگویی را به شدت نکوهش می

: 1396کاشـانی،  (».زن را مردي محال استدروغ» «المرُوةَ لکَذوب«: فرمایند داند و می سان میزینت ان



 133/  )ع(فتوت و جوانمردي در سیره و کالم حضرت علی 

 . »مالك مروت، راستگویی و نیکوکـاري اسـت  » «مالك أَلْمرُوةِ صدقُ اللِّسانِ و بذْلُ األحسانِ«،  )251

: 6همان، ج. (»مرد در راستگویی اوستمروت » «المروه الرجلُ صدقُ لسانه«) 148: 6ج غررالحکم، (

یی، ریشـه و اسـاس ایمـان و زینـت     راستگوصداقت و « »ألصدقُ رأس االیمانِ و زینُ االنسان«) 135

با راستی و وفاء بـه  « »بالصدقِ و الوفاء تکملُ المروةُ ألهلها«) 107: 2ج: همان( .»براي انسان می باشد

   )116: 9الحکمه، ج  میزان( .»گردد عهد، مروت و جوانمرديِ انسان کامل می

  حفظ دوستی و جوانمردي

داند و حفـظ و تـداوم دوسـتی را بهتـرین      ترین ادب را حفظ جوانمردي می آن حضرت با ارزش

رُوه    «. شمارند و بر آن بسیار تأکید دارنـد  نوع جوانمردي برمی فْـظُ الْمـبِ حبــاارزش  «  »أفْضَـلُ الْـأد

عـاجزترین مـردم کسـی اسـت کـه از      «) 396: 2غررالحکم، ج ( .»تـرین ادب حفظ جوانمردى است

تر از او کسی است که دوستان خود را نتواند نگـه   ناتوان انتخاب دوست و یافتن برادر ناتوان باشد، و

  ).11حکمت  :البالغه نهج( ».دارد

: انـد  همچنین در جایگاهی دیگر حفظ و تدام دوستی را در مبحث فتوت بدینگونه بیـان فرمـوده  

»116: 9ج  ،الحکمه میزان(».بهترین جوانمردي حفظ و تداوم دوستی است» احسن المروه حفظ الود (

»...إِیاذُلِ والتَّبلِ واصبِالتَّو کُملَیعوالتَّقَاطُعرَ وابالتَّدو پیونـدهاى دوسـتى و     و بـر شـما الزم اسـت   » «اکُم

ـ کر از پشت و نکنید، فراموش  محبت را محکم دارید و بذل و بخشش را هـم و قطـع رابطـه    ه دن ب

وإِنْ أَردت ... ک، الَ تَتَّخذَنَّ عدو صدیقک صدیقاً فَتُعادي صدیقَ«)  47نامه : البالغه نهج(».برحذر باشید

بِک خَیراً فَصـدقْ   قَطیعۀَ أَخیک فَاستَبقِ لَه منْ نَفْسک بقیۀً یرْجِع إِلَیها إِنْ بدا لَه ذلک یوماً ما، ومنْ ظَنَّ

  ،نَـهیبو نَکیا بلَى ماتِّکَاالً ع یکقَّ أَخنَّ حیعالَ تُضو ،قَّـه       ظَّنهح تـنْ أَضَـعبِـأَخٍ م لَـک سلَـی فَإِنَّـه ... «

اگـر   ....  اى به دشـمنى برخاسـته    که با اینکار با دوستت، خود را به دوستى مگیر  هرگزدشمن دوست«

  رى جاى دستى بـرایش بـاقى بگـذار کـه اگـر روزى خواسـت      برادرى و رفاقت را بب خواستى پیوند

گمـانش را   )عملـت (بـا  تو گمان نیکى بـرد ه کسى که ب .بتواند شود، تبازگردد و بار دیگر با تو دوس

. را ضـایع مکـن   حـق او   هیچگاه به اعتماد رفاقت و یگانگى که بین تو و برادرت هست .تصدیق کن

در بسـیاري از روایـات   ) 31نامه : همان( »....کنى با تو برادر نخواهد بود زیرا آنکه حقش را ضایع مى

فاسق، بخیل، کذاب، احمق و قاطع رحم توصیه نشده و پرهیـز از  : از جمله دوستی با چندین شخص

  .شود آنها سفارش شده است، بنابراین دوستی و تداوم آن در مسلک فتیان شامل افراد فوق نمی

  

  ها مروت جامع همه فضیلت

هاي خـوب   پیشواي شیعیان و قطب جوانمردان، فتوت و جوانمردي را دربرگیرنده همه خصلت 
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مـروت، نـامی   » «أَلْمرُوةُ اسم جامع لسـائرِ الْفَضـائلِ و الْمحاسـنِ   «: فرماید داند و می نسانی و دینی میا

آوري شـجاع و بـی    رزم) ع(امام علـی  »158: 2جغررالحکم، « »ها ها و خوبی است جامع همه فضیلت

ایـن کـه   . بردهـا شـهره تـاریخ اسـت    جویی او در میدانهاي نبرد و فرازمندي او در ن باك بود، هماورد

گـران گذشـت بسـی     با وجود کوتاهی، یکسر به جنگ و نبرد داخلی با توطئه) ع(حکومت امام علی 

. هاي نظامی و نگرشهاي انسـانی اسـت   آور است؛ اما سیره او در این نبردها سرشار از آموزنده تأسف

او کـه  . ظلـم و رفـع سـتم اسـت    در فرهنگ علوي جنگ، براي دفاع از کیان مکتب و در جهت دفع 

ترین لحظات جنگ، از  توانست در دشوارترین لحظات نبرد و در سخت زد نمی شمشیر از پی حق می

جهاد و نبردش نیز مقدمه حب الهـی و زمینـه نزدیـک    . اصول اخالقی و بنیادهاي انسانی غافل بماند

محمـدي ري شـهري،   . (بـود شدن به خدا و گامی در جهت تحقق آرمانهاي الهی وارزشهاي انسانی 

ها را بـه سـوي صـفات واال     همچنین از امام شیعیان نقل شده که جوانمردي انسان) 86 – 77: 1379

 .»انگیزانـد  مـروت، آدمـی را بـه صـفات عـالی بـر مـی       » «علَی الْمکـارِمِ  ثُّأَلْمرُوةُ تَح«: دهد سوق می

 »342: 1جغررالحکم، «

  مروت بهترین جلوه دین

رُوةٌ       «: سخنان پیشواي فتیان است کهاز  مـ لَـه سرَ فـی دیـنٍ لَـی الخَیـ ةُ ورُو ینِ أَلْمـنْ أَفْضَلِ الدم «

. »هـاي هـر آیینـی اسـت و هـر آیینـی کـه مـروت نـدارد، خیـري در آن نیسـت            مروت، از فضیلت«

الزمـه خیـر در دیـن را    اینکه ایشـان در اینجـا   ) 32: 6و نیز غررالحکم، ج  117: 9الحکمه، ج  میزان(

هـایش چـراغ    داند، نشان از دانش خدادادي و علـم واالي آن حضـرت اسـت و گفتـه     جوانمردي می

هـا، و   هـا، وفـاي بـه پیمـان     به خدا سوگند، تبلیغ رسـالت «: فرمایند هدایت ما انسانهاست، چنانکه می

ها  روشنایی امور انسان درهاي دانش و. تفسیر اوامر و هشدارهاي الهی به من آموزش داده شده است

آگاه باشید کـه قـوانین دیـن یکـی و راههـاي آن آسـان و راسـت        . است) ص(نزد ما اهل بیت پیامبر

  )120خطبه : البالغه نهج.(»است

  خوشرویی و حسن اخالق

در بحث ) ع(رویی یکی دیگر از مهمترین ارکان فتوت است که امیرالمؤمنین  خُلق و گشاده حسن

ا اسـتدامه الْبِـرِّ     الْفُتُوّه أَوّلُ«: فرمایند شرویی میخُلق و خو حسن رُهـآخ شْـرُ وابتـداي جـوانمردي   » «الْب

همچنین در جایی دیگـر از ایشـان   ) 460 :2ج  ،غررالحکم. (»خوشرویی و پایان آن ادامۀ نیکی است

رویـى   آغاز مردانگـى، گشـاده  » «إلَى النّاسِ و آخرُها التَّودد ،أولُ المروةِ طَالقَۀُ الوجه« :نقل شده است

بنابرانی خوشرویی را موجـب دوسـتی   ) 459: 2همان، ج . (»است و انجام آن، دوستى نمودن با مردم
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العارفین دربارة حسن اخالق و فتوت حضـرت   احمد افالکی در مناقب. داند او با مردم و بالعکس می

  : اقعۀ ذیل را نقل کرده استالدین بلخی و از زبان موالنا جالل) ع(علی 

موالنا وقتی که جوان نامؤدبی را در جایی بلنـدتر از پیـران نشسـته دیـد، بـه بیـان ایـن روایـت         

روزي اسداهللا الغالب علی بن ابی طالب کرم اهللا وجهه به نماز صبح به مسـجد رسـول   «: پرداخت که

المؤمنین از آنجا که فتوت و مروت و امیر. رود در میانۀ راه دید که پیرمردي یهودي پیش می. رفت می

چون . رفت حسن اخالق او بود، محافظت ادب پیر کرده، پیش نگذشت و آهسته آهسته در پی او می

در حال به امـر  . به مسجد رسول رسید حضرت مصطفی علیه السالم به رکوع رکعت اول خمیده بود

عتی توقف کند که علـی مرتضـی از   جلیل، جبریل در رسیده دست بر پشت مبارك رسول نهاد تا سا

  ) 113-112: 1ناقب العارفین، ج م. (»ثواب رکعت اول نماز صبح محروم نشود

  فرمانبرداري خداوند و تقوا

نمایـد   تقـوا و پرهیزگـاري را در رأس همـه ارزشـهاي اخالقـی معرفـی مـی       ) ع(حضرت علـی  

از خـدا بترسـید و تقـوا    «: فرماینـد  و نیز در باب اطاعت از خدا و تقوا می) 410حکمت : البالغه نهج(

. و حیوانات هسـتید ها  پیشه کنید، زیرا شما در پیشگاه خداوند، مسؤول بندگان خدا و شهرها و خانه

خدا را اطاعت کنید و از فرمان خدا سرباز نزنید، اگر خیري دیدید برگزینید و اگر شرّ و بدي دیدیـد  

شان همچنین در مبحث فتـوت، پرهیزگـاري و دوري از   ای) 169خطبه : البالغه نهج.(از آن دوري کنید

نِ الـدّنایا    أَوّلُ الْمرُوّةِ طاعۀُ اهللاِ«: دانند زشتیها را نتیجه و نهایت فتوت می عـ ا التَّنَـزُّهرُهآخ ابتـداي  : » و

  ) 115: 9الحکمه، ج  میزان. (مروت طاعت خداوند و نهایت آن دوري از زشتیهاست

  صله رحم

رحم یکی از صفات و اخالق خاص مسلمانان است که همواره مورد توجه دین مبین اسالم صله 

، و سـوره  25، رعـد آیـه   27که در قرآن کریم سوره البقره آیـه   طوري قرار گرفته است، به) ع(و ائمه 

بنابراین در مسلک پیشـواي جـوانمردان   . بر قاطع رحم لعنت فرستاده شده است 24و  23محمد آیه 

سیار اهمیت دارد و در منابع گوناگون روایات و احادیث فراوان در این مورد از آن حضرت نقل نیز ب

ج  ،الحکمه میزان. (»از برترین جوانمردیها صله رحم است» «اَفْضَلِ الْمرُوّةِ صلَۀُ الرَّحمِ منْ«: شده است

پیونـدهاى    و بر شـما الزم اسـت  ...» «وإِیاکُم والتَّدابرَ والتَّقَاطُعوعلَیکُم بِالتَّواصلِ والتَّباذُلِ ...«)) 116: 9

ـ  از پشت و دوستى و محبت را محکم دارید و بذل و بخشش را فراموش نکنید هـم و قطـع   ه کردن ب

 احملْ نَفْسک منْ أَخیـک «: و نیز از آن حضرت است که)  47نامه : البالغه نهج(. »رابطه برحذر باشید

هرْمص نْدلَۀِ علَى الصع ، هوددص نْدعو لَى اللَّطَفع هودمج نْدعۀِ، وبقَارالْمو     هـداعتَب نْـدعـذْلِ ولَى الْبع
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ع لَه تَّى کَأَنَّکذْرِ، حلَى الْعع هرْمج نْدعلَى اللِّینِ، وع هتدش نْدعو ،نُولَى الدع ک لَیـۀٍ عمعذُون کَأَنَّهو ،دب«. 

رابطه از ناحیه او تـو پیونـد نمـا، و      به هنگام قطع: در برابر برادرت این مطالب را بر خود تحمل کن

به  نزدیکى، در زمان دوریش، .در برابر بخلش، بذل و بخشش. لطف و نزدیکى هنگام قهر و دوریش،

و او . آنچنانکـه گویـا تـو بنـده او هسـتى      قبول عـذر،  به هنگام جرمش ،گیریش نرمش هنگام سخت

  ) 31نامه  :همان( .صاحب نعمت تو است

  عدل و احسان

السـالم علَـى أَصـحابِه وهـم یتَـذَاکَرُونَ       عن عمرِو بنِ عثمانَ التَّمیمیِّ قَالَ خَرَج أَمیرُالمؤمنینَ علیه

فی قَوله إِنَّ اللّـه  «:  فَقَالَ» یا أَمیرَالمؤمنینَ فی أَيِّ موضعٍ« :قَالُوا» ابِ اللَّهأَینَ أَنتُم من کتَ«: المرُوءةَ فَقَالَ

انُ التَّفَضُّـلُ      حسـاالو اف نصــدلُ االحسـانِ فَالعاالدلِ ورُ بِالعأمنقـل کـرده کـه     عمـرو بـن عثمـان   » «ی

امیرالمؤمنین علیه السالم نزد اصحاب خود رفت و ایشان مشغول بـه صـحبت در مـورد جـوانمردى     

اید؟ اصحاب  ر کجا بسر مى برید مگر کتاب خدا را ندیدهشما د: السالم پرسیدند بودند، حضرت علیه

إِنَّ اللّـه یـأمرُ بِالعـدلِ    (در گفتـه خداونـد؛   : یا امیرالمؤمنین در کجاى کتاب خدا؟ فرمودنـد : پرسیدند

همچنـین آن  ) 434: 11، جوسـائل الشـیعۀ  . (»که عدل انصاف است و احسان تفضل است) واالحسان

رُوةِ بِکَثْـرَةِ الْحیـاء و بـذْلِ      «: دانند حضرت عدل و احسان را از دالیل جوانمردي می لَـی الْمـلُّ عتَدیس

آدمیت به بسیاري شرم و حیا و بذل احسان و عطـا و بازداشـتن   براي مروت و » «النَّدي و کَف الْأَذَي

شـود آزار دادن دیگـران، بـه دور از    چنانکه از روایـت اسـتفاده مـی   . آزار و ایذاء استدالل شده است

اهللاَ اهللاَ «: همچنین از شاه والیت است کـه ) 114: 9الحکمه، ج  میزان( .»باشد می جوانمردي و انسانیت

نکنـد آنهـا    ، یتیمـان  در مـورد  !خـدا را  !خدا را» «، فَالَ تُغبواأَفْواههم، والَ یضیعوا بِحضْرَتکُمفی اال�َیتَامِ

 »!نکند آنها در حضور شـما در اثـر عـدم رسـیدگى از بـین برونـد       بمانند،  گاهى سیر و گاهى گرسنه

پیونـدهاى دوسـتى و     و بر شما الزم است...» « ...باذُلِالتَّ وعلَیکُم بِالتَّواصلِ و...«) 47نامه : البالغه نهج(

 )47نامه : همان(. »...محبت را محکم دارید و بذل و بخشش را فراموش نکنید

  جوانمردي زیباترین زینت انسان 

دارد و او را به سوي محاسن سـوق   مروت از آنجا که انسان را از صفات نکوهیده و زشت بازمی

ما تَزَینَ االنسانُ بزِینَۀٍ أجملَ «: ها معرفی شده است م شیعیان زیباترین زینت انساندهد، از منظر اما می

) 96: ،6ج ،الحکـم  غـرر . (انسان به زینتی که زیباتر از جوانمردي باشد آرایش نیافته اسـت » منَ الفتوةِ

زینُهما ی هساباکْت و شینُهلِ ما یالرَّج نابتجرُوةُ ات عبارت است از پرهیز از آنچه کـه آدمـی را   : أَلْممرو

در جـایی  ) 56: 2ج غـررالحکم،  (. دهـد  کند و به دست آوردن آنچه که آدمی را زینت مـی  زشت می
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: داند و آراستگی و زیبـایی انسـان را در جـوانمردي او    دیگر امتیاز انسان بر دیگران را در عقل او می

 .»امتیــاز آدمــی بــه عقــل اوســت و زیبــایی او بــه مــروتش» «الُــه مروتــهمیــزَةُ الرَّجــلِ عقْلُــه، و جم«

و من عقلـه إِنصـافُه   ... حسب المرء من کَمالِ المرُوّةِ ترکُُه ما الیحملُ بِه و«) 111: 9الحکمه، ج میزان(

هن نَفسگردانـد تـرك کنـد    گوهر مرد از کمال جوانمردیش آن است که آنچه وى را نیکو نمى » «...م

  )80: 75بحاراالنوار، ج(» ...از عقل و خردمندیش آن است که از خویشتن انصاف به خرج دهد... و

  دوري از ریا و تزویر

طلبند و با اعمال دنیا در پی کسب مقامهـاي معنـوي آخـرت     گروهی با اعمال آخرت، دنیا را می«

دارند، دامن خود را  ا ریاکارانه و کوتاه برمیگامها ر. دهند نیستند، خود را کوچک و متواضع جلوه می

آراینـد و پوشـش الهـی را وسـیله نفـاق و دورویـی و        جمع کرده، خود را همانند مؤمنان واقعی مـی 

و برخی دیگر با پستی و ذلّـت و فقـدان امکانـات، از بـه دسـت آوردن      . دهند دنیاطلبی خود قرار می

اینان هرگز . ناعت آراسته و لباس زاهدان را پوشیده اندقدرت محروم مانده اند، که خود را به زیور ق

کـه در   همچنـآن ) 32خطبـه  : البالغه نهج. (»در هیچ زمانی از شب و روز، از زاهدان راستین نبوده اند

دین مبین اسالم دوري از ریا و تزویر را نکوهش شده در مسلک جوانمردي نیـز بـدان اشـاره شـده     

نهایت مروت، آن است کـه  « .»، أَنْ ال تَعملَ فیالسرِ ما تَستَحیی منْه فی الْعالنیۀَجِماع أَلْمرُوةِ«: است که

   »114: 9الحکمه، ج  میزان«. »در پنهان کاري نکنی که آشکارا از انجام آن پروا داري

  مروت باري است سنگین

داند و مروت را باري سـنگین   میها  الزمه فتوت و جوانمردي را توان انسان) ع(شاه والیت علی 

آدمی، باري به سـنگینی مـروت بـر دوش نکشـیده     » «ما حملَ الرَّجلُ حمالً أَثْقَلَ منَ أَلْمرُوةِ«: داند می

  )120: 6جغررالحکم، ( . »است

  مروت همراه با یقین 

نْ قَـلَّ یقینُـه    بخَس مرو«: شمارد آن امام همام در الزمه ارزش مروت را داشتن یقین برمی مـ ،تـه« :

  »117: 9الحکمه، ج  میزان«  .ارزش است کسی که یقینش کم باشد، مروت او بی

  میزان مروت عقل است

شـاه مـردان   . آورد آن نشـان دادن راه رسـتگاري انسـان اسـت     اي اسـت الهـی کـه ره    عقل ودیعه

از سـخنان آن   )154خطبـه  : البالغـه  نهـج (» نگـرد  عاقل با چشم دل سرانجام کـار را مـی  «: فرمایند می

. »مروت هر کـس، بـه قـدر عقـل و اندیشـه اوسـت      . مرُوةُ الرَّجلِ علی قَدر عقْله«: حضرت است که

  )128: 6جغررالحکم، (
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  البین اصالح ذات

داند و آن را از زبـان پیـامبر    اصالح بین مردم را از دیگر صفات جوانمردي می) ع(حضرت علی 

اهللاِ،  أُوصیکُما، وجمیع ولَدي وأَهلی ومنْ بلَغَـه کتَـابِی، بِتَقْـوى   «. نماید از نماز و روزه معرفی میبرتر 

صـالَح ذَات  : ونَظْمِ أَمرِکُم، وصالَحِ ذَات بینکُم، فَإِنِّی سمعت جدکُما ـ صلَّى اهللاُ علَیه وسـلَّم ـ یقُـولُ    

من شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانى را که ایـن وصـیت   » «بینِ أَفْضَلُ منْ عامۀِ الصالَةِالصیامِالْ

 !کنم مى سفارش و اصالح ذات البین، نظم امور خود، رسد به تقوا و ترس از خداوند، مى ام به آنها نامه

اصالح بین مردم از نمـاز و روزه برتـر   : ودفرم شنیدم مى-صلى اهللا علیه و اله-زیرا که من از جد شما

در جامعـه عمـل   ) ع(و حضرت علی ) ص(چنانچه به این توصیه پیامبر  )47نامه : البالغه نهج(.» است

شود آن وقت شاهد رفع بسیاري از مشکالت بین مردم خواهیم بود؛ مشکالتی که زیبنده یک جامعـه  

 .اسالمی نیست -ایرانی 

  وفاي به عهد

همواره از صـفات نکوهیـده در جـوانمردي بـوده اسـت، چنانکـه شـاه والیـت نیـز           شکنی پیمان

لَـم  «) 112 :9ج، الحکمـه  میزان. (»مروت، عمل کردن به وعده است» «لْمرُوةُ انْجاز الْوعداَ«:فرمایند می

أعداءه فنصو ی ،ۀَ أولیائهمذ رعن لَم یةِ مروءبالم فتّصنگى به دور است کسـى کـه   از صفت مردا» «ی

   )117: 9الحکمه، ج  میزان.(»دوستان خود را رعایت نکند و با دشمنانش انصاف نداشته باشد باپیمان 

  دادگري و عفو و بخشش

هاي یاران، عفـو و بخشـش    هاي فتوت، عدالت و دادگري، گذشتن از لغزش ترین شاخصه از مهم

ور   :ود و عدل کدام فاضل تر؟ فرمود کهرا پرسیدند که از ج) ع(امیر المومنین . است اال�ُمـ ضَعلُ یدالْع

هما مواضعها، والْجود یخْرِجها عنْ جِهتها، والْعدلُ سائس عام، والْجود عارض خَـاص، فَالْعـدلُ أَشْـرَفُ   

اوت آنـرا از مسـیرش فراتـر    دهـد ولـى سـخ    در جاى خـود قـرار مـى    هر چیز را عدالت. وأَفْضَلُهما

شـریفتر و    عـدالت  بردعدالت، قانونى همگانى است ولى سخاوت جنبه خصوصـى دارد بنـابراین   مى

در جـایی دیگـر دادگـري در حکومـت و گذشـت در زمـان       ) 437حکمت : البالغه نهج(  .برتر است

 :العشرةو المواساةُ فی  ،و العفو مع القُدرةِ ،المروءةُ العدلُ فی اإلمرَةِ: اند قدرت را عین مردانگی دانسته

و داشـتن حـس   ] بـر انتقـام  [مردانگى، دادگرى در حکومت است و گذشت در عین داشتن توانـایى  

المبادرة الی العفـو مـن اخـالق الکـرام، المبـادرة الـی        ،)211: 2غررالحکم، ج ( همدردى در زندگى

از اخالق مردان بزرگ و شتاب در انتقـام گـرفتن از اخـالق    سرعت در عفو  :االنتقام من اخالق اللئام

سرعت در انتقام  : لیس من شیم الکرام تعجیل االنتقام؛ ) 367: 8میزان الحکمۀ، ج . (فرومایگان است

الکـریم مـن جـازي االسـائۀ     ؛ )81: 5غـررالحکم، ج  . (گرفتن از اخـالق انسـانهاي بزرگـوار نیسـت    



 139/  )ع(فتوت و جوانمردي در سیره و کالم حضرت علی 

الفُتوةُ نائـلٌ  ) 365: 8میزان الحکمۀ ج . (دي را با نیکی پاسخ دهدجوانمرد کسی است که ب: باالحسان

کفوفم بذولٌ، و أذى156: 2غررالحکم، ج(.بخشندگى و نیازردن مردم است]به[جوانمردى : م ( ظامن

ان و نظـام مردانگـی، تحمـل لغزشـهاي بـرادر     :  و حسنُ تَعهد الجِیرانِ ،الفُتوةِ احتمالُ عثَرات اإلخوانِ

  ؛ )185: 6غررالحکم، ج ( رسیدگی شایسته به همسایگان است

. بـود  -کـرم اهللا وجهـه   –سر جوانمردان امیرالمـؤمنین علـی   «: خوانیم در زبدة الطریق الی اهللا می

یا امیرالمؤمنین، مرا بکش تا از ایـن فعـل در   «: ، گفت»اناك قاتلی«: روزي عبدالرحمن ملجم را گفت

و فرمـود  . »ریق ما آن است که بعد از گناه عفو کنیم، نه پیش از گنـاه عقوبـت  ط«: گفت» .وجود نیاید

تواضـع در دولـت، وصـبر در محنـت، و     : جوانمرد کسیسـت کـه در وي شـش خصـلت باشـد     «: که

رسـایل جـوانمردان،   (» .منت، و عفو در قدرت، و نصیحت در خلـوت، و وفـا بـه عهـد     سخاوت بی

1370 :221(  

  رعایت شرم و حیا

: مردانگى در سه چیز اسـت » «و مشی القَصد ،و غَض الصوت ،غَض الطَّرْف :فیهِنَّ المروءةُثالثٌ «

غایۀ المروة ان «؛ )335: 3غررالحکم، ج (» پائین انداختن نگاه، پایین آوردن صدا و راه رفتن با اعتدال

شرح ابن ابـی  . (»رم کندنهایت مردانگی آن است که انسان از خودش ش» «یستحیی االنسان من نفسه

بـراي مـروت و   » «یستَدلُّ علَی الْمرُوةِ بِکَثْرَةِ الْحیاء و بذْلِ النَّدي و کَف الْـأَذَي « )338: 20الحدید، ج 

. »آدمیت به بسیاري شرم و حیا و بذل احسان و عطا و بازداشـتن آزار و ایـذاء اسـتدالل شـده اسـت     

  )114: 9الحکمه، ج  میزان(

  دینداري

من الدینَ له المروه له، من المروه له «: فرماید داند و می حضرت علی الزمه مروت را دینداري می

: 9الحکمه، ج  میزان(» کسی که دین ندارد مروت ندارد، کسی که مروت ندارد همت ندارد» «الهمه له

117 (»مبِالْع بِقْکُمسی الْقُرْآنِ، الَ یاهللاَ اهللاَ فورُکُمغَی لِ بِه .  کُمیـند ـودما عالَةِ، فَإِنَّهی الصاهللاَ اهللاَ فاهللاَ  .وو

 ادی الْجِهاهللاَ اهللاَ فتُنَاظَرُوا و لَم إِنْ تُرِك فَإِنَّه ،یتُمقا بم الَ تُخْلُوه ،کُمبر تیی باهللاَ ف   ـکُمأَنْفُسو کُمالوبِـأَم

پیشى  آن از شماه نکند دیگران در عمل ب ، قرآن  در توجه به !خدا را خدا را« .»وأَلْسنَتکُم فی سبِیلِ اهللاِ

خانـه   در مـورد  !خـدا را خـدا را  . چرا که ستون دین شما اسـت  نماز در مورد !خدا را خدا را. گیرند

خـالى گـذارده شـود مهلـت داده      آنرا خـالى نگذاریـد کـه اگـر     تا آن هنگام که هستید ، پروردگارتان

 )47نامه : نهج البالغه(.»)الهى شما را فروخواهد گرفت و بالى(شوید نمى

  مراقبت از نفس
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دل مبارزه کند، مراقـب  هاي  داند که با خواسته رحمت خدا را شامل افرادي می) ع(حضرت علی 

قامت را مرکب نجات خود خویش در برابر پروردگار باشند و آرزوهاي دروغین دنیایی را طرد و است

و همچنین مراقبـت از نفـس را   . قرار دهند و از گناه بپرهیزد و تقوا را زاد و توشه روز مردن گردانند

مراقبت نفس در برابـر زشـتیها   « »الصیانۀ رأس المروة«: فتوت قرار داده اندهاي  در زمره اساس و پایه

 )113: 9الحکمه، ج  زانمی.(»دهد ها را تشکیل می پایه و اساس مروت انسان

  یاري رساندن و دوري از ستم

یکی دیگر از صفات فتیان و جوانمردان، رحمت و راحت بودن براي خلق خدا و به خلـق خـدا   

و  موالِخوان بـاأل اإل روة مواساةُالم لُفضَأ«: فرمایند می) ع(گونه که امیرالمؤمنین  آن. توجه نمودن است

مردانگی یاري رساندن به دوستان با اموال و مساوات با آنها در تمـام   برترین» «فی االحوال واتهممسا

دشـمن  » وکُونَـا للظَّـالمِ خَصـماً، وللْمظْلُـومِ عونـاً     ...«)  465: 2غررالحکم، ج (. »حاالت زندگی است

» التکـن قویـاً علـی ضـعیف    « )47نامـه  : البالغه نهج(» و یاور و همکار مظلوم باشید سرسخت ظالم،

 )436 :6 ج :غررالحکم( . »ستم مکن به آنها زورگویی و قوي مباش و ،براي افراد ضعیف«

  موعظه و نصیحت

خواهی خلق خدا و تنبیه ایشان بر طریـق بـرّ و صـالح و ترغیـب ایشـان در       نصیحت، یعنی نیک

: 1369کاشـانی،  .(خیرات دنیا و عقبی و تحریضشان بر امور نافع در معاش و معاد و إجزاء امور ضّار

ألنَّصـیحۀُ مـن أخـالقِ    « : دانند موالي متقیان، موعظه و نضیحت را الزمه اخالق جوانمردي می) 258

ـئامِ  موعظـه و نصـیحت از اخـالق جـوانمردان اسـت، و خــیانت و       » «الکرامِ، ألغـش من أخالقِ اللـِّ

وامحـض  ...«: یـد فرما البالغـه مـی   نیز در نهج) 342: 1غررالحکم، ج (» نیرنگ، از خوى لئیـمان است

  )31نامه : البالغه نهج. (»نصیحت خالصانه خود را براي برادرت مهیا ساز» «أَخَاك النَّصیحۀَ

  تالش و کوشش

بردبـاري و درنـگ هـم    «: دانـد  آن امام بزرگوار بلند همتی را نتیجه و ثمره صـبر و بردبـاري مـی   

؛ همچنین همت و مردانگی را الزم )460 :تحکم: البالغه نهج(».آهنگند و نتیجه آنها بلند همتی است

: 5جغـررالحکم،  ( . »که مروت ندارد، همت ندارد آن» «منْ ال مرُوةَ لَه ال همۀَ لَه«: فرماید می  ،و ملزوم

ى بِک فیه عنْ حسنِ االِْرتیاد واعلَم، أَنَّ أَمامک طَرِیقاً ذَا مسافَۀٍ بعیدةٍ، ومشَقَّۀٍ شَدیدةٍ، وأَنَّه الَ غنَ« »191

ک وبـاالً   وقَدرِ بالَغکَمنَ الزَّاد، مع خفَّۀِ الظَّهرِ، فَالَ تَحملَنَّ علَى ظَهرِك فَوقَ طَاقَتک، فَیکُـونَ ثقْـلُ    ذلـ

کلَیاز کوشـش    راه راهى بس طوالنى و پر مشـقت در پـیش دارى و نیـز بـدان در ایـن      !بدان«: »...ع

 ،البالغـه  نهـج . (»نیاز نخواهى بود بى  گیرى توشه و راحله به مقدار کافى و اندازه صحیح، تالش فراوان



 141/  )ع(فتوت و جوانمردي در سیره و کالم حضرت علی 

  ) 31نامه 

  انصاف با دشمن

است، اما متعرض او نشد و قصاص قبـل  » ابن ملجم«با آنکه می دانست قاتلش ) ع(امیرالمؤمنین

او کـه اکنـون در   : فرمـود ) ع(ه به فرزندش امام مجتبیمردانگی را به حدي رساند ک. از جنایت نکرد

و دسـتور داد از  . اختیار شماست، با او مدارا کنید و اگر من از دنیا رفتم، تنها یک ضربت به او بزنیـد 

بِ، الَ  ی«: ایشان خطاب به فرزندانش فرمودند .خودش به او هم بدهند  شیر و غذاي طَّلـالْم دبی عنا ب

انْظُـرُوا إِذَا  . أَالَ الَ تَقْتُلُنَّ بِی إِالَّ قَاتلی. قُتلَ أَمیرُالْمؤْمنینَ: أُلْفینَّکُمتَخُوضُونَ دماء الْمسلمینَخَوضاً، تَقُولُونَ

ولَ اهللاِ صـلى اهللا     أَنَا مت منْ ضَرْبته هذه، فَاضْرِبوه ضَرْبۀً بِضَرْبۀٍ، والَ یمثَّلُ بِالرَّجلِ،  سـر تعـمفَـإِنِّی س

نکند شما بعد از شهادت » عبد المطلب« اى نوادگان: »ِالْعقُور إِیاکُم والْمثْلَۀَولَو بالْکَلْبِ«: علیه وآله یقُولُ

از آستین بیرون آورده و در خون مسلمانان فرو برید و بگوئیـد امیـر مؤمنـان کشـته      خود را من،دست

هر !بنگرید. آگاه باشید بخاطر من تنها قاتلم را باید بکشید). اى براى خون ریزى شود این بهانهو (شد

بزنیـد،تا ضـربتى در برابـر ضـربتى      ضـربت  گاه من از این ضربت جهان را بدرود گفتم او را تنها یـک 

اهللا علیـه و  که من از رسول خدا صـلى  )و اعضاء او را نبرید گوش و بینى(باشد،این مرد را مثله نکنید

نامه : البالغه نهج(» بسگ گزنده باشد از مثله کردن بپرهیزید گر چه نسبت«: فرمود آله و سلم شنیدم مى

رْع ذمـۀَ أًَولیائـه و ینصـف     «: ؛ همچنین از کالم آن امام همام است که)47 یـ نْ لَمةِ مرُوبِالْم فتَّصی لَم

دائَهتان خود را مراعات نکند، و با دشمنان خـود بـا انصـاف رفتـار نکنـد،      کسی که حقوق دوس» «أَع

  ) 117: 9ج  ،الحکمه میزان( .»مردانگی ندارد

  دوري از حرص و دنیاپرستی

کـه امـام    طـوري  حرص و طمع همواره مورد نکوهش دین اسالم و مکتب شـیعه بـوده اسـت بـه    

ــزْرِي «: شــیعیان در مــورد آن فرمــوده ی ــرْصةِألْحرُوــالْم  .»کنــد حــرص، مــروت را معیــوب مــی» «بِ

. دارد همانـا دنیـا انسـان را بـه خـود سـرگرم و از دیگـر چیزهـا بـازمی         «) 117: 9الحکمه، ج  میزان(

که دري از حـرص بـه رویشـان گشـوده و آتـش       آورند جز آن دنیاپرستان چیزي از دنیا به دست نمی

دانـد و   یی دیگـر، طمـع را آفـت اندیشـه مـی     درجا) 49امه ن: البالغه نهج(»...گردد عشق آنان تندتر می

  )219حکمت : همان.(»هاست ها، زیر برق طمع قربانگاه اندیشه«: فرماید می

  ن استدست خدا با جوانمردا

بـه مـردم   ) ع(ها امکان خطا و لغزش دارند؛ اما مـوالي متقیـان    جوانمردان نیز همانند سایر انسان

مالی آنها بگذرند و به کارهاي نیکشان توجه داشته باشـند چـرا کـه    کند که از خطاي احت سفارش می
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از «: »وا ذَوِي الْمرُوءات عثَرَاتهِم فَما یعثُرُ منْهم عاثرٌ إِلَّا و یده بِید اللَّه یرْفَعهیلُأَق«. خداوند یاور آنهاست

لغزد مگر آن کـه دسـت خـدا بـه      نمى که کسى از ایشان پوشى کنید، هاى افراد جوانمرد، چشم لغزش

  )20حکمت : البالغه نهج. (»دکن دست اوست و او را بلند مى

 :گیري نتیجه

اي از علم تصوف است که راه و رسمهاي آن ساده و عملی و درخور فهم عامه مردم  فتوت شعبه

 از یک دیدگاه چون اصـول اخالقـی و الگوهـاي پرهیزگـاري و عفـت در فتـوت بـا تصـوف        . است

هایی  تفاوتبعضاً گرچه  شود اي از تصوف محسوب می هاي مشترك دارند، بنابراین فتوت شعبه زمینه

را بـراي جـوانمردان و اهـل فتـوت در جایگـاه قطـب فتـوت        ) ع(آنچه که حضرت علی . هم دارند

ی نام عل. هاي اخالقی آن حضرت است که در اعمال و کالم آن بزرگوار پدیدار است نشانده، ویژگی

اول به سـبب ایـن کـه او واقعـاً     : ها قرار گرفته است نامه به سبب دو خصیصه او مورد نظر فتوت) ع(

دوم ایـن کـه سـخنان    . واجد ملکه فتوت بود و در طول حیات مبـارکش انحرافـی از او ظـاهر نشـد    

  . ها و جوانمردان نامه آمیزش بنیانی بود براي فتوت حکمت

نمایند، فتـوت   ري را در رأس همه ارزشهاي اخالقی معرفی میتقوا و پرهیزگا) ع(حضرت علی 

داننـد؛ از منظـر    و جوانمردي را در دینداري و آن را بهترین جلوه دین و زیباترین زینـت انسـان مـی   

هـر آیینـی کـه مـروت نـدارد،      : فرمایند آیین و دین است و میهاي  فضیلتو فتوت از  مروتایشان 

هـاي خـوب انسـانی و دینـی      جوانمردي را دربرگیرنده همـه خصـلت  ؛ فتوت و خیري در آن نیست

. دانند کنند؛  مروت را باري سنگین و جامع همه فضیلتها و یقین را نشانه ارزش مروت می معرفی می

وفا، صدق، امن، سخا، تواضـع، نصـیحت، هـدایت،    : براي فتوت و جوانمردي اساس و اصولی مانند

داند که مسـتعمل   شمارند و شایسته جوانمردي کسی را می امنی را برمید توبه، مراقبت از نفس و پاك

تواضـع در زمـان    ،کمال جوانمردي را در خصلتهایی چون عفـو در وقـت قـدرت   . این خصال باشد

بهترین نوشیدنی در جوانمردي را  . کنند منت معرفی می دولت، سخا در هنگام فقر و فاقت و عطاء بی

کارهـاي خـوب،     تـالش در رواج : جـوانمردي را در صـفاتی هماننـد   هـاي   فروخوردن خشم؛ نشانه

؛ تحمل لغزشهاي برادران و رسیدگی شایسته به همسـایگان را  نظام مردانگی؛ نیکوکاري، منّت ننهادن

معرفی  یاري رساندن به دوستان با اموال و مساوات با آنها در تمام حاالت زندگیرا برترین مردانگی 

بخشش در حال تنگدسـتی، تحمـل و صـبوري بـدون ذلـت و خـودداري از خـواهش و        نمایند؛  می

راستگویی، وفاي به عهـد، امـر بـه معـروف و     : و صفات و شرایطی چون ؛عین مروترا  درخواست

پاسخ بدي با نیکی، دادگـري، عفـو، حفـظ     ،بذل احسان و عطا ،شرم و حیانهی از منکر، صله رحم، 

انصاف  ،عت در تجمل و پنهان نمودن فقر و نداري، شجاعت و دلیريدوستی، بخشش، پاکدامنی، قنا
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داننـد؛ همچنـین صـفات و     را براي جوانمرد شایسته و ضروري می... تالش و کوشش، و  ،با دشمنان

پرستی، تزویر و ریا، دروغگـویی، حـرام خـوردن و کـار      حرص، بخل ورزي، دنیا: خصوصیاتی مانند

را بـه دور  ...  گی، منت نهادن، پیمان شکنی، آزار و اذیت مـردم و  حرام، کالم زشت، پستی و فرومای

توانگران را در برابـر   .کنند دانند و فتیان را به اجتناب از آنها توصیه می از شأن جوانمردي و فتوت می

را  حـرص  .داند و بخشیدن به نیازمندان را یکی از شرایط تداوم نعمت و ثروت نیازمندان مسؤول می

هاسـت؛ از   ها، زیر برق طمـع  قربانگاه اندیشه: فرمایند دانند و می مروت میده جوانمردي و کنن معیوب

شود و بخیل نبایـد   ورزیدن کانون تمام عیبهاست و با مردانگی جمع نمی بخل) ع(منظر حضرت علی 

ـ   . بر جان و مال مردم مسلط و نباید بر مسلمین والیت و رهبري داشته باشـد  د جـوانمردان نیـز همانن

کند که از خطـاي   به مردم سفارش می) ع(ها امکان خطا و لغزش دارند؛ اما موالي متقیان  سایر انسان

  . احتمالی آنها بگذرند و به کارهاي نیکشان توجه داشته باشند چرا که خداوند یاور آنهاست

نـین از  کـرد، همچ  از آنجا که آن بزرگوار خود ابتدا عامل بود و سپس به مردم توصیه به عمل می

داشـت؛ بنـابراین اهـل فتـوت در رسـایل و       کرد و آنگاه مردم را از آن بر حذر مـی ها پرهیز می زشتی

  .دانند تصریح کرده و وي را قطب فتوت می) ع(آثارشان مکرر به جایگاه واالي علی 
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Chivalry and Generosity in Manners and Words of Imam 

Ali (a.s) 

Ali  Zarini1, Reza Samizadeh2  
 

Abstract: 

Generosity is a branch of science sufism that its way and customs are simple, 

feasible and befitting of the public's understanding. Imam Ali (a.s)  enerosity and 

magnanimity of the best resplendency religion and most beautiful ornament for 

man knows. What Imam Ali (a.s) for chivalrouses and People of chivalry in pole 

position puppet generosity, his moral character that emerges in acts and words of 

that great man. moral characteristics of honorable Imam has been of interest to 

scholars of ethics and authors a long time ago; so many religious texts and 

chivalry books to conduct clean and honorable citations have argued. In this 

study, terms, symbols, rituals and principles of generosity in the menology and 

speech of honorable is studied,  and the traits and characteristics of Imam Ali as 

pole generosity and magnanimity has been exemplary. 
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