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و  فتوتفرهنگ  تداوم و گسترشو دلایل  للعواکاوي 

 در قرون نخستین اسلامیجوانمردي 

  1مجتبی گراوند

  چکیده

اي دارد کـه ویژه تبارشناسی فکري و ایدئولوژي ي در قرون نخستین اسلامی،فتوت و جوانمرد

هاي متعددي برخوردار اسـت. کـارکرد و تحول معنایی و گفتمان از بر مقتضیاتِ زمان و مکان،بنا 

آن را  فهـم ماهیـتِ حقیقـی ،لهئاین مس. طوردقیق مشخص نیستهاي اهل فتوت، بهنوع فعالیت

در پـی آورده آنهـا  اختلاف نظر مورخان و پژوهشگران را در مورد اهـداف و مقاصـد ،دشوار ساخته

تـداوم و  لـل و دلایـلع بر مبناي این سؤال اصـلی سـامان یافتـه اسـت کـهمقاله رو، ایناز است.

  ؟ قرون نخستین اسلامی چه بود در ت و جوانمرديفتوفرهنگ  گسترش

، ریشـه و و جـوانمردي اینکـه فتـوتآید که با وجود چنین به دست می ،هاي پژوهشاز یافته

همچون اهتمـام  و دلایلی به علل در عصر اسلامی، بناولی  ،پیش از اسلام دارد هایی در تاریخِنشانه

ارتبـاط بـا  ی واسـیهاي سآشـفتگی، اختلـاف طبقـاتیو جـوانمردي،  فتوت فرهنگ دین اسلام به

و جوانمردي در تـاریخ فرهنـگ و تمـدن اسـلامی،  فتوت. یافتتداوم و گسترش بیشتري  ،تصوف

 تـاریخ توانـد گـامی مهـم در شـناختن میآ و تحلیـل تأثیري ژرف از خود به جا گذاشـته اسـت

اسـاس  بـر فتوت و جوانمرديتحلیل مبانی نظري حاضر، پژوهش  هدف. بنابراین، باشداجتماعی 

این مقاله، درصدد است بـا  است.جهان اسلام  در مناطق مختلف آن هاي تاریخی و اجتماعیزمینه

                                            
  Garavand.m@lu.ac.ir: استادیار تاریخ اسلام دانشگاه لرستان. ١

  15/11/97پذیرش:                                 5/9/97تاریخ دریافت: 
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  بررسی موضوع بپردازد.به  ايو بر مبناي مطالعات کتابخانه تحلیلی ـ توصیفی روش

  يکلید واژگان

  ، عیّاران، شاطران، صعالیک.جوانمردانفتوت و جوانمردي،  اسلام،

  مقدمه

به عنوان یک موضوع اخلـاقی بنـا بـه شـرایط تـاریخی و  ،و جوانمردي تفتودر تاریخ اسلام 

گسـترش هـاي زمینـه. بررسی و اجتماعی تغییر یافته است يتدریج به یک نظام فکرجغرافیایی به

 جـوانمرداناي نیسـت؛ خصوصـاً اگـر تاریخ اسلام، کار ساده در گسترهو جوانمردي ت فتو فرهنگ

 هـايچالشاز جملـه . هاي حاکم بـر روزگـار خـود گرفتـه باشـندسویی مخالف با گفتمانوسمت

  ند از:اموضوع مقاله حاضر، عبارتفراروي بررسی 

اسـت  جوانمردانهاي رایج میان تنشان از افکار و سنّکه مختلف اسامی و تعابیر اجتماعی  .1

    .و مبهم حکایت دارد مفاهیم سیال و با گذشت زمان، از

آمیـز و پرخاشـگرانه، در واکـنش بـه ویژه حـوادث اعتـراضبسیاري از حوادث اجتماعی، به .2

بـه ا آنهـ شـرایطی کـه معمولـاً بخشـی از ؛اوضاع و شرایط نامطلوب بر جامعه صورت گرفته است

شود و چـون علـت ایـن حـوادث در طـول زمـان مسائل فرهنگی، اقتصادي و سیاسی مربوط می

  اند.اند، از پیچیدگی بیشتري برخوردار گشتهفراموش و یا اعلام نشده

 جوانـب یـک حادثـه تحلیـل و بررسـی همـه .له منابع و مآخذ و صحت و سـقم آنهـائمس .3

 ،سازد و بـه همـین علـتپیدایش آن را با دشواري مواجه میهاي تاریخی، از جمله عوامل و زمینه

  ر، امري لازم و ضروري است.تحلیل حوادث تاریخی، به طور مستمتحقیق، بررسی و 

ت و همچنین باورهاي ایـدئولوژیک آنـان تاریخی، حقیقت یا واقعیت اهل فتومنابع مکتوب  .4

رسد موقعیت اجتماعی ضـعیف فتیـان، ر میبه نظ اند.را در قرون نخستین اسلامی، منفی جلوه داده

آمـده میـان دسـتبه اموالِ اغنیا و نیز تقسیم اموال بـهآنها  با اشراف، دست یازیدن نرویارویی آنا

  فقرا، نقش مهمی در نگرش منفی مورخان به فتیان داشته است.

وجـود دربـاره جـوانمردان  ياطلاعات ناچیز ،قرون نخستین اسلامی در آثار و متون تاریخی .5

زوایاي تاریک و پنهـان ایـن موضـوع اجتمـاعی در تـاریخ  ،در این مقاله سعی شده است که دارد

 اسـاس شـواهد اجتمـاعی، اخلـاقی و اعتقـادي تر به واقعیت برجهت یافتن نگاهی نزدیکاسلام، 
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  روشن گردد. 

و در کـانون توجـه محققـان قـرار گرفتـه  ،فتوت و جوانمردي به عنوان یک مسـلک اخلـاقی

 ،برخـی اي خـاص، معرفـی و تبیـین نماینـد.را با رویکرد و از زاویه تفتو ،اندهرکدام سعی داشته

هـا نامهتفتو هايگزارشو احادیث و  کریم بحث را از قرآن ،را صرفاً از منظر دینی نگریسته تفتو

از  پـیشعربستان  جزیرهاي، آغاز آن را در ایران و شبهبا نگاهی منطقه ،اند و برخی دیگرآغاز کرده

کمتر به طور جامع به این قضیه نگریسته شـده و از  ،هادر این پژوهشد. اندهنمو وجوجست ،اسلام

گویی و تکـرار مکـررات بـا انشـایی متفـاوت به کلی  . گاهیانددید تخصصی به موضوع نپرداخته

رنمـودن خلـأ جهـت پُ ،رو. ازایـنانـدبه تفکیک و تشریح صحیح موضـوع نپرداختـه ،بسنده نموده

ضـروري  در قـرون نخسـتین اسـلامی فتوتجاي یک پژوهش براي شناخت هرچه بیشتر  ،موجود

    بود.

تـاریخی و هاي اساس زمینـه بر و جوانمردي فتوتتحلیل مبانی نظري  حاضر، پژوهش هدف

 تاریخدر  انفردي و اجتماعی جوانمردان اصیل و نقش آنهاي در ویژگی وجوجستاجتماعی آن و 

شناسـی مرتبط جهت تحلیل جامعههاي ها و کتابنامهفتوت اطلاعات پایه بر جهان اسلاماجتماعی 

بسیاري جهـت بـازخوانی و کارآمـدي هاي جوانمردي، ظرفیتخوي و خصلت جریان فتوت است. 

در مبانی نظري و عملی این جریـان و بـا  وجوجستبا  ،به این ترتیبدارد.  اسلامی امروزجوامع در 

اخلـاقی و هـاي روزکـردن مفـاهیم و آموزهتـوان در راه بـهاجتماعی آن، مـیهاي توجه به ویژگی

از  پـیشجـوانمردي و  تفتـوتبارشناسی  در زمینهپس از بیان کلیاتی  .کوشیدبیشتر  ،اجتماعی آن

رداختـه ، پتا قرن سـوم هجـري پس از اسلام تفتو تداوم و گسترشهاي و زمینه به عوامل ،اسلام

  .خواهد شد

  از اسلام پیش جوانمرديو  تفتو تبارشناسی .الف

گـاهی  هاي لغـت،است که در متون عربی و فرهنگ» فتی« اي عربی و از ریشهت، کلمهفتو

همراه، بخشـنده و قـوي اسـت و به معناي جوانِ نیکوخوي، شجاع، خدمتکار و » تمرو«مترادف 

. در )39-37: 2ج ،1410زبیـدي،  ؛147-145: 15، ج1956 منظور،ابن ؛215: 2، ج1995(أبودُرَید، 

از  ،انـد. فتـی و مشـتقات آننامیـده» هابوالفتیان و سیّد الفتـوّ«زبان عربی، ارباب و مشایخ آنان را 

ت در زبـان فتو است. معادلدر قرآن ده بار ذکر شده  ،»فتیه«و » فِتیان«، »فَتَیان«، »فتی« :قبیل

شخصـی  ،فتی، جوانمرد اسـت و جـوانمرد«اند که است و در مورد آن گفته» جوانمردي« ،فارسی
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راه  ،). همچنـین268: 1369(کاشـانی، » بوَد در فضایل خُلقی کامل و از رذایـل نفسـانی مجتنـب

خاستگاه اصـلی درباره  نام گرفته است.» تفتو«در فارسی  ،بوده» هالفتوّ«جوانمردان که در عربی 

دلـایلی را در ایـران پـیش از  ،و بنا به شرایط تاریخی و جغرافیـایی نظري وجود ندارد اق، اتفتفتو

  ند از:ااند که عبارتاسلام ذکر کرده

یـا ارتشـتاران بـا خصـایص  سـوارکاران)ن (هماننـدي خـوي و خصـلت اسـواراشباهت و  .1

بـه  يالگـوي پهلـوانی و جـوانمرد ،و اشکانیان در دوران هخامنشیان .اسلامی عصردر  جوانمردان

هـایی ویژگیاز جملـه در ایالات ایران پراکنـده بودنـد. آنها  منتقل شد و ارتشتاران یا اسواران طبقه

خـود دفـاع کیش وطن و همسوار کار باشد، از هماید ب«: ، این است کهاسواران ذکر شده که براي

و  آورنده نثار کند، سخیبگوید و اگر کسی به او پناه آورد، جانش را در پاسداري از پناه کند، راست

 درازي نکند، دست و چشـم و زبـان او پـاك باشـد، بـه قـولشکریم باشد، به ناموس کسی دست

در ردان را با خصایص جـوانم اسوارانهمانندي خوي و خصلت  ،هاویژگیاین » .صادقانه عمل کند

ــد ــنشــان میي دوران بع ــار، د (بده ــن،  ؛1383مدرســی،  ؛25: 1320ه  ؛63 :1345کریســتن س

Bosworth, 1987: 706( .  

خاص  پوشیدن شروال،. و جوانمردي تفتوهت تشرف به آیین ، جپوشیدن شروال (سروال) .2

در میـان اعـراب رواج  ،بوده اسـت و ایـن نـوع پوشـش یسلحشوران و جنگجویان آسیای ،ایرانیان

 :1363 کـربن، ؛22: 1331تشنر،  ؛6-1: 1348خانلري،  ؛278-271: 1346اکمی، حت (نداشته اس

135( .  

برخی از پژوهشـگران  .و آیین مهری ت پهلوانریخی و فکري آداب جوانمردي با سنپیوند تا .3

د پیوندي تـاریخی و فکـري وجـود دار ،جوانمردان يِهامیان آیین مهر و زورخانه که بر این باورند

از  ،همچنـین .) Zakeri, 1995: 316؛159: 1362بهـار،  ؛83: 1337کاشـانی،  پرتو بیضائی(

مهـر «هایی کـه در توان به ویژگیجوانمرد، می هاي اخلاقی میان میترائیسم و پهلوانِنظر شباهت

 ،میتـرا« :چنـین اسـت ،ایـن خصوصـیات خلاصهاشاره کرد.  ،داده شدهنسبت به ایزد مهر » یَشت

دشمن دروغ است و از کلام راستین آگاه است. نماینده پندار و گفتار و کـردار نیـک اسـت. حـامی 

حتی از نظر ظاهر نیـز مهـر  ؛پردازدخواب است که به پاسبانی مردم میپیمان است و زورمندي بی

نیرومنـدترین خـدایان  ،او .بازوسـتو قـوياندام، بلندبالا و نیرومند است و مانند یلی جنگاور خوش

از مخالفـان  یجمـاعت »زند وندیـداد«در  علاوه بر این،. )420-370 :1356ورداوود، (پ » و... تاس

که دزدیدن از توانگران و بخشیدن بـه بیچارگـان را کـار نیـک و اند شده یمعرف یحکومت، کسان
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 . )29: 1372(شکی، اند دانستهاي میپسندیده

 .داننـدایرانـی می ايواژه کـه برخـی آن را» عیّـار« شناسانه در ارتباط با واژهپژوهش زبان .4

اي بـا جـوانمرد آمـده، واژه مترادف ،که در بیشتر منابع »عیّار« الشعراي بهار حدس زده کلمهملک

در » یـار« زیـرا کلمـه؛ آیـدبـه نظـر می درسـت ،باشد. این حدسي یار میااست پارسی و به معن

تـوان خوانـد. در هـر یـز مین» راي یـا«ثبت است که آن را » ادییار«به صورت  ،هاي پهلويمتن

موارد و نظایر بسـیار دارد کـه از آن  ،هايِ ایرانیل زبانپدر تحوّ» ي«به » د«و » ذ«تبدیل  ،حال

ي ابـه معنـ» ایـار« کـه کلمـهچنـان د؛کـر اشاره» آیین«و » آذین«هايِ توان به صورتجمله می

 گـاهی کلمـه ،. در این کتابشده استثبت » عیّاره«به صورت » سمک و عیّار«در کتاب  ،بازوبند

 ؛161: 1366هـار، ت (بمؤید حدس بهار اسـ ،است که خود نیز در ذکر آداب عیّاري آمده» رفیقی«

اسـت کـه بـر وزن فَعّـال از » عَیَـرَ« از ریشه ،عربیلغت در  »عیّار« واژهاما  ؛)84: 1348خانلري، 

آن کس کـه : «، عیار یعنیمبالغه ساخته شده است و در فرهنگ لغات عربی آمده استهاي صیغه

ایـن گـروه در عصـر  .)1011تـا: یروزآبادي، بـی(ف» توآمد بسیار دارد و هوشیار و چابک اسرفت

ه بـ در جاي خـود کهاند بوده دوگانهاجتماعی، فعال و داراي کارکردي  ـ سیاسی اسلامی در عرصه

ایرانـی  فرهنـگ یدهیدر کنار محققانی که جوانمردي را زا ،شایان ذکر است ن پرداخته خواهد شد.آ

بـه طـور کلـی و  کهاند رسانده پیش از اسلامفرهنگ عرب به آن را  نیز اند، محققان عربپنداشته

  پرداخته خواهد شد:آنها  هايبه بیان دیدگاه ،مختصر

باشـد می »الفروسیّۀ« کلمه ،آمده است تفتومترادف  ،هایی که در برخی متونیکی از واژه .1

 ،. بنـابراین)5: 1991 جـوزي،قـیم ابنت (شجاع و بخشنده اس ،ي سوارکارِ پهلواناکه غالباً به معن

یکی از شرایط جوانمردي مطرح بـوده اسـت. در همـین عنوان سوارکاري و داشتن این مهارت، به

شـاهد ارتبـاطی  ،اثر دکتر عمر دسـوقی »و احادیث الفروسّیۀأالفتوّة عند العرب «کتاب  ،ارتباط

الصـعلکۀ و الفتـوّة «دکتر احمد امین در کتاب  ،و سوارکاري است. همچنین تفتوتنگاتنگ میان 

داشـتن  ،آنهـا متصور شـده اسـت کـه یکـی از اچهار معن »جوانمردي« براي کلمه ،»فی الاسلام

برخـی از پژوهشـگران اروپـایی، نـام  .)89و  59 تا:بی مهارت و تمرین در سوارکاري است (امین،

امـا  1؛داننـدمی الفروسـی�ةمتـرادف بـا آن را و اند اطلاق کرده تفتورا بر » گريشوالیه«

                                            
اثر زالنغر مراجعه شود.  الفتوّة هل هی الفروسیۀ الشرقیۀ؟به کتاب  ،جهت توضیحات بیشتر ،در این باره .١

جهت آشنایی  ،برد. همچنینکار میدر اروپا به» گريشوالیه«را مترادف » الفروسیۀ« ،وي در این کتاب

  :به این مقاله مراجعه شود ،گري یا شهسواريبیشتر با شوالیه



 

136 

    

136 

    

1397 ستانزمو  پاییز ،21 هشمار ششم، سال  

و یـا گــروه » فـارِس« در میـان عـرب، برگرفتــه از واژه »الفروســیۀ« اي معتقدنـد کـه واژهعـده

(رك: مسـعودي،  باشـدمیدر ایران باستان اسـت و معـادل سـواري در زبـان فارسـی » اسواران«

  .) Zakeri,1995: 302؛779-776: 7ج ،1424ذهبی،  ؛231 :1ج ،1369

 .در میان اعراب پـیش از اسـلام کوچک به صورت فردي و حتی گاهی گروهی فتوتوجود  .2

 ،تأثیر محیط زندگی اعـراب در صـحرا« :مصري، معتقد است نویسنده ،عمر دسوقی ،در این زمینه

 بندي بـه رسـومی وارا بر آنان تحمیل کرد و آنان را به پاياي منشأي طبیعی داشت و اخلاق ویژه

به طبیعت و فطرت و عـادت  ،دراز برایشان ممکن نبود و در طی سالیانآنها  داشت که سرپیچی از

زندگی در صحرا به مـوازات الـزام بـه دفـاع از  ،همچنین. )21: 1959دسوقی، » (دایشان مبدل ش

 ،سـخاوت ،همانـا کـرم ،جنگاوري، چیز دیگري را به عـرب تعلـیم داد و آن خود و تحصیل روحیه

 ؛17 :1998خاتشـاتریان،  ؛11 :تـامحمـد، بـی ؛21-28 :1959 دسـوقی،د (نوازي و ایثار بومهمان

بر شجاعت و سخاوت بود و نمـاد  ،یصفات اخلاق خصوص آنان در تکیه .)89 :1ج ،1362آلوسی، 

نیـز  یدر دوران اسـلام فتـوتاست که مورد توجـه اهـل  »یحاتم طائ«این عصر در مقام تعریف، 

عبدود در عصر و عمروبن شدّادبنعنترةهمچون  ،فتوتاز منسوبان به  یبرخ ،بوده است. همچنین

» حلـف الفضـول«ر د آنکه پیـامبر ترمهمنمونه . )58 :1959سوقی، د (دشونجاهلیت یافت می

جوانان بود، شرکت داشت و پس از اسـلام  عضیب از ناحیه مظلومان و جهت گرفتن حقّ که پیمانی

آن را خـواهم  ،اگر در اسلام نیز به چنـین پیمـانی دعـوت شـوم«و فرمود:  هنیز بدان مفاخره نمود

  .)142 :1ج ،1982هشام، ابن» (تپذیرف

همـراه گاهی  ،که در عصر اسلامی »صَعالیک« شاعران عرب و متون تاریخی به واژه اشاره .3

جمع صُعلوك و در لغـت، بـه معنـاي دزد،  ،. صَعالیکو شاطران ذکر شده است عیّارانهاي با واژه

. )»علکصـَ « منظور، مـادهابنت (معرِّب همان سالوك اس ،، فقیر و در متون فارسیناداشتراهزن، 

به مرور زمان تا حدي زیادي از مفهوم خود فاصـله گرفـت و یـک مفهـوم  »علوكصُ« بعدها واژه

اجتماعی و اقتصادي آنان را بـه شـورش  اصطلاحی پیدا کرد و به افراد شجاع که روابط غیرعادلانه

. آنـان در شـعر و )19: 1959خلیـف، ت (و اختصـاص یافـ شد و عصیان تحریک کرده بود، اطلاق

نظـم دستاوردهاي خویش را بـه  ،گشتنداز غارت و چپاول برمیشاعري هم دست داشتند و وقتی 

از  ،ابوخراش هذلی بود. صـعالیک و سُلَکهبن، سُلیکالوَردبنةعُرو ،از جمله این افراد .آوردندمی در

                                                                                                       
 y & myth; new york:1971encyclopedia of histor. 
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د نـبود برخوردار ،ظلم، آزادمنشی و شجاع بودن در طلب حق از قبیل: قیام بر ضدّ ،اصلی سه امتیاز

ــه صــعالیک)213 :21ج ،1969اصــفهانی، ( ــا ک ــاهراً از آنج ــب ،. ظ ــاجران و  ،اغل ــان و مه غریب

انـد یـاد کردهنیـز » خُلعـاء«و » ذؤبان«هایی چون را با تعبیر نآنا اعراب ،طردشدگان قبایل بودند

صـعالیک در عصـر جـاهلی و در قـرون  کـه رسدمیبه نظر  ،. بنابراین)300تا: محمد حوفی، بی(

گرد بودنـد کـه دسـت و بیابـانو ایران، گروهی از مردمان تنگ جزیرة العربنخستین اسلامی در 

بـه غـارت و چپـاول  ،به صورت سواره و گاه پیاده هادر شهرها و گذرگاه ،و شُطّار عیّارانهمچون 

   زدند و کارشان با نوعی اخلاق جوانمردانه آمیخته بود.دست می

محـدود بـه فرهنـگ و  ،مـنش جـوانمرديخـوي و تبارشناسی فکري و ایـدئولوژي،  از منظر

نظـري  عنوان یک آیـینبه ،و جوانمردي فتوتفرهنگ ، در عصر اسلامی. جغرافیاي خاصی نیست

تا قـرن سـوم  ،این موضوعه که ب گردید متعددي هايگفتمانکارکردها و  نمودها، داراي ،و عملی

  .پرداخته خواهد شدهجري 

  بعد از اسلام فتوتفرهنگ  تداوم و گسترشهاي علل و زمینه .ب

گردیـد تدریج از یک مفهوم فردي به امري اجتماعی تبدیل به فتوتفرهنگ  ،در عصر اسلامی

بر اساس سیر تـاریخی و اند. چشمگیري داشتهنقش جوانمردان در حوادث و وقایع مهم تاریخی،  و

. 1 پس از اسلام را بـه چهـار مرحلـه و گونـه تقسـیم کـرد: فتوتتوان منابع و مآخذ، می با مطالعه

. 2 ؛ل و دوم هجـرياوّ اجتماعی و مرتبط با فتی پیش از اسلام در سده عنوان یک مفهومبه فتوت

ه بود و بر اصول اخلاقی همچـون ایثـار و با تصوف و ملامتی فتوتصوفیانه که حاصل ارتباط  فتوتِ

بـه  ،از حیـات فـردي جـدا شـده هجـري از قـرن سـومی کـه خـود تصـوفکید داشت؛ أکرامت ت

تـدریج بـه یـک نهـاد عنوان تشکیلاتی که از قرن سوم بهبه فتوت. 3 ؛یابی روي آورده بودسازمان

. 4 ؛به صورت یک سازمان رسمی درآمد ،اجتماعی تغییر یافت و در پایان خلافت عباسی ـ سیاسی

اصـناف بـود و بـا  اتحاد بـا طبقـه ، نتیجهفتوت عنوان آخرین مرحلهگري بهاصنافی یا اخی فتوت

  هاي یک سازمان صنفی را داشت.، ویژگییشخو حفظ هویت صوفیانه

. داشـتنداجتمـاعی حضـوري فعـال  در عرصه انعیّار جوانمردان در لباس ،از تاریخ در مقطعی

سـت، مملـو از جـوانمردي و دوسـتی ا» سمک عیّار«داستان آنها  هاي عیّاري که بارزترینداستان

 فـرانتس تشـنر در ایـن بـاره عبداللـه، سـمک عیّـار).بنك: فرامـرز.است (جهت آشنایی بیشتر، ر

  نویسد: می
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 کردنـد، در شـهرهاي بـزرگ اسـلامیجنـگ مـی نی که بـه خـاطر ایمـانیدر جوار مجاهد«

 ،نامیدند. مقصود و هدف ایـن دسـتههم جمع شده و خود را فتیان می تر، دورتاهمیهاي کمدسته

نظـم و ترتیـب مملکـت، هـم از لحـاظ  زور، بدون رعایـت وسیلهظاهراً ایجاد تساوي و عدالت به

ظلـم و زجـر  ،حکومـت وقـت دنیوي و هم از لحاظ دفاع از اشخاصی کـه از طـرف تقسیم اموال

بـود، از در مخالفـت  مـذهبی يافکار عمومی که تحت تأثیر علما با ،دلیل دیدند، بود. به همینمی

فارسـی  کـه بـه» عیّـارون«و سرزنش آنان واقع شـدند و لقـب  تمورد ملام ،درآمدند و در نتیجه

 دیگر لفظ عیّاران متـرادف ،داده شد و از آن پسآنها  باشد، بهي راهزنان میاعیّاران است و به معن

   ).82: 1333(تشنر، » فتیان گردید

هاي زیـر در ممالـک اسـلامی دیـده به صورت هاا نتایج حاصل از منابع و مطالعات، این گروهب

  شوند:می

انـد، مشـاغل مختلفـی دارنـد، وابسـتگی از جوانان که از جوامع مختلف برخاسـتهاي دسته .1

زنـدگی راحتـی داشـته  ،کوشند در حـد امکـانو میاند ندارند و به هم وابستهاي خانوادگی و قبیله

باشند و در فضاي وحدت، همدمی، عشق و علاقـه متقابـل و رفـاقتی کـه بـه اشـتراك اموالشـان 

د سـازمنـد میهمان است که گاه شاهزادگان را بـه خـود علاقه ،زندگی کنند. این گروه ،انجامدمی

   .)243 :1365 نامه،قابوسك: .ر(

عدالتی و تبعیض به جـان آمـده و خواهـان نداري، بیهایی از جوانان که از ستم، فقر، دسته .2

صـعالیک  را عیّـار، شـاطر وآنهـا  هایی کـههمان ؛مال و چه در منزلت اجتماعی چه در ؛اندعدالت

  .دحکومت بر سیستان بو ن،آنا سیاسی ـ ترین توفیق اجتماعیو بزرگاند نامیده

 »غـازي«ه معمولـاً سـاکن مرزهاینـد و بـه کـهایی از جنگجویان مذهبی و سیاسـی گروه .3

اقامـت کـرده، عمـر خـود را در راه دیـن » رباط«که در قلاع یا مواضع مستحکم به نام اند معروف

در خراسان و ماوراءالنهر بسیار بودند و مانند سایر اصناف تشـکیلاتی  ،هاکردند. این گروهصرف می

  .)Cahen, 1991 ك:.رد (داشتن

است که براي دفـاع از حقـوق خـود و وابستگانشـان بـه  انینمایانگر تلاش مردم ،هااین گروه

هـاي سیاسـی، بنـاي فعالیتبا چنین اقداماتی، نخستین سـنگ ،و به این ترتیباند فعالیت پرداخته

تدریج در تاریخ اسلام، به یک نهاد اجتماعی بـا به فتوت ،بنابرایناند. اجتماعی و اقتصادي را ریخته

  د. و نتایج مختلف تبدیل شاهداف 

  ند از:اعبارت ،در قرون نخستین و جوانمردي فتوتفرهنگ  وگسترش و عوامل تداوم هامینهز
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  فتوت بهدین اسلام  اهتمام .1

بینـی نـوین و جهـان ارائـهاسـلام بـا  نقش مهمی در گسترش فرهنگ جوانمردي دارد. ،اسلام

جـاهلی را تـا حـدي  هايتسـنّباورهـا و  عمـدهجدید اجتماعی، اقتصادي و اخلاقی، هاي دیدگاه

بینـی، جدید برآمد. تغییر جهـان دین، بر اساس هاول ساخت و درصدد بازسازي افکار و اندیشهمتح

نسـت و زیرا وقتی آدمـی زنـدگی را هدفمنـد دا ؛شودمیموجب تغییر اخلاق و بینش اجتماعی نیز 

بـدین  .بخشـدمینوعان بهبـود را با جامعه و هم شمرد، روابط خود مسئولخود را در برابر دیگران 

  .  شودمیاخلاقی، روابط اجتماعی نیز دگرگون  ـ از رهگذر تغییرات اعتقادي ،سان

در  »فتیـه«و » فِتیـان«، »فَتَیـان«، »یفتـ« :از قبیـل ،فتی و مشتقات آندینی، از نگاه درون

، )60انبیـا: ی (شـکنبـه سـبب بـت حضرت ابـراهیم :فتوت ؛ ماننداست قرآن ده بار ذکر شده

اصحاب کهف به سـبب ایمـان ، )30: فیوسن (به سبب گذشتن از گناه برادرا حضرت یوسف

از  فتـوت. )62و60کهـف: ( به سبب پیـروي از موسـی یوشع و )18و10: فکها (به خد

 هايخصلت اسلام در قرآن نه تنها تعارضی با دین اسلام نداشت، بلکه ،اخلاقی و منش فردي جنبه

در کـه اسـت؛ چنـان به ایثار و فداکاري توصـیه کـرده و نموده اقی را تشویق و تقویتاخل برجسته

: یـدفرمامیایثـار  دربـارهمتعال  خداوند ،به عنوان نمونه ؛آیات متعددي به این امر اشاره شده است

 )؛ یعنـی9(حشـر:  »ونولئِکَ هُمُ المُفلِحُـأ ... وَۀًهِم خَصاصَو کانَ بِلَ سِهِم وَنفُأی لَثرِونَ عَؤی وَ«

النّـاسِ مَـن  مِـنَ وَ«: ، فرمـودههمچنین .انداینان رستگاران ،دهندمیکه غیر را بر خود ترجیح آنان

خشـنودي خـدا  ايبراز جان خود  ،برخی مردم )؛ یعنی207(بقره:  »اتِ اللهغاءَ مَرضفسَهُ ابتِنَ يشرِیَ

که به ایثارکنندگان جان و مـال  هدانستاي پاداش ارزنده را جاودان بهشت خداي متعال، .گذرندمی

 )؛ یعنی111(توبه:  »موالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّۀَأ نفُسَهُم وَأمِنینَ ؤي مِنَ المُنَّ اللهَ اشتَرَإ«: شودمیداده 

 .دبهشت بـراي آنـان باشـ ]در برابرش[که  را خریداري کرده اموالشانو  هاجانمنان، ؤاز مخداوند 

 ان تَنـالُولَ«: باشدمیتنها راه رسیدن به مقام نیکی، گذشت و انفاق که  قرآن به مسلمانان آموخت

مگـر  ،رسـیدنمیهرگز به حقیقت نیکوکاري  )؛ یعنی92عمران: (آل »ا تُحِبُّونمَّمِتّی تُنفِقُوا البِرَّ حَ

کـه از  هافراد رستگار را کسانی معرّفی کرد اي دیگر،در آیه .دانفاق کنی ،اینکه از آنچه دوست دارید

)؛ 9(حشـر:  »وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَاُولئِـکَ هُـمُ المُفلِحُـونَ«بُخل و حرص نجات یافته باشند: 

  .اندرستگاران ،اندکسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده یعنی

ي عینی و عملـی از جـوانمردان هانمونه، اطهار و ائمه اکرم پیامبردینی، برون نگاهاز 

بـه  ؛اندآراسته یشانا ارزشمنمدخود را به احادیث  آثار مقدمه ،نویساننامهفتوتمی باشند و  راستین
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: روایت کـرده کـه حضـرت فرمـوده راز پیامب جوانمردي شرایط بارهدرمعمار ابن ،عنوان نمونه

، وفاي به عهد، اداي امانـت، تـرك راستگویی :دارندده علامت و نشان امت من،  جوانمردان یقیناً«

نـوازي و در رأس ایـن رحم بر یتیم، بخشش بر سائل، بذل موجـود، نیکـی و مهمـانت، گوییدروغ

را داراي  جـوانمردي یعلـحضـرت  ،همچنـین .)147 :1958 ،حنبلی( »دقرار دار ، حیاصفات

 همـان:ت (، تواضـع، نصـیحت و هـدایبخشـندگیداري، ، امانتتقا: وفا، صدداندمیهشت اصل 

آن است که انسان در مقابل اعمـالِ بـد،  ،ردانگیم«فرماید: می در روایتی دیگر آن حضرت .)234

 ،علـی حضرت شایان ذکر است که ).338 :20ج ،1965الحدید، ابیابن» (داز خودش شرم کن

ل در صـف اوّ ،تردیـدي نیسـت کـه دیگـر امامـان شـیعه 2.دنـزد فتیـان دار و منزلت والاییشأن 

 رشد و درتا حدي دینی، این آیات و احادیث، از ابعادِ درون و برون ،بنابراین 3جوانمردي قرار دارند.

  اند.تأثیرگذار بوده در عصر اسلامی، فتوت به افراد رغیبت

 و نابرابري اجتماعیاتی اختلاف طبق .2

لیـه شـاهد آن بـود، وجـود در قـرون اوّ جامعه اسلامی اجتماعی و اقتصادي که تغییرات عمده

علـل شـورش طبقـات  ها،. این جنبشیکی پس از دیگري رخ نمود است که هاي اجتماعیجنبش

بـر ایـن بـاور » عبـدالعزیز دوري« ،در همین راستاسازد. ستمدیده در برابر ستمکاران را آشکار می

اي قبیلـه جامعه ،با شکوفایی همراه بود. در این دوره ،عمر کوتاه با وجود ،حکومت امویاناست که 

امـا تجـارت خـارجی بـا  ؛گرایش پیـدا کـرد ،هاي کشاورزيزمین به کشاورزي، حفر چاه و توسعه

اما پـس از ظهـور حکومـت  ؛)59: 1969 خارج از این جامعه رونق زیادي نداشت (دوري، محدوده

ویـژه از بـه ،هازمینـه شهرها و پیشرفت زندگی در همـه عباسی و پایان دولت اموي، شاهد توسعه

هـا رونـق ها و مهارتشـغل ،تجاري و بـه دنبـال آنهاي لحاظ اقتصادي هستیم. بازارها و محله

 ،پیدایش خلافت عباسی تا آغـاز قـرن پـنجم هجـري گرفت. در طول دوره شکل گرفت و اصناف

                                            
جهت ». لیا عَلّإتی فَ لا« :بود، ندا در داد »رضوان«که نام او اي فرشته ،اند که در روز بدرعلماي حدیث بحث کرده .٢

 ؛1402، ص 3ج  ،طبريتفسیر طبري،  ؛142ص  ،ةالفتومعمار حنبلی، ابنك: .آشنایی و توضیحات بیشتر، ر

، 2ج  ،نفائس الفنونالدین آملی، شمس؛ 414ص  ،الطرائف فی معرفۀ مذاهب الطوائف، )طاووسبنسید(الدین رضی

  .196ص  ،نامهفتوتهمدانی،  ؛231ص  ص الفتیانئتحفۀ الاخوان فی خصاکاشانی،  ؛113ص 
مبانی فرهنگ فتوت و جوانمردي در قرآن کریم و گراوند،  مجتبی ر.ك: ،براي آشنایی و توضیحات بیشتر .٣

  .1397، انتشارات دانشگاه لرستان، معصومینسیره 
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حاکمان قدرتمندي هستیم که با توجه به عوامل زیر در اقتصاد و کشـاورزي و صـنعت  شاهد دوره

  و تجارت در داخل و خارج رشد قابل توجهی داشتند:

یایی عراق و واقع موقعیت جغراف .2 ؛خلافت عباسی اوضاع سیاسی در محدوده نسبی امنیت .1

  تشویق خلفاي عباسی به تجارت.  .3 ؛مواصلاتی خشکی و دریاهاي شدن آن بر سر راه

تاجران عراقی از راه خشکی و دریا توانستند بر هند، چین، اندلس و شرق آفریقـا سـیطره پیـدا 

بـه تجـارت و  ،زیادي به دست آوردند که بـه تشـویق دولـت گروهی سرمایه ،آن کنند. در نتیجه

مالی و صرافی توسعه هاي تجارت آزاد رونق گرفت و مؤسسه ،آن انجامید. به همین ترتیب توسعه

ترین پایتخت بـه شـمار دوران طلایی داشت و بزرگ ،الرشیدپیدا کرد. بغداد در عصر خلافت هارون

شـد ر میاز همـه طـرف بـه سـوي آن سـرازی ،جزیه، خراج و غنـائمهاي چراکه سرمایه ؛رفتمی

  ).66 -72 :(همان

ن پیشـرفت در تمـد .1 :اقتصاد به عللـی همچـونعباسیان،  معتقد است که در دوره ،آدام متز

زمینی و دریـایی، رونـق و هاي راه توسعه .3 ؛گسترش قلمرو دولت و استقرار آن .2 ؛عباسی جامعه

شام کـه سـابقاً پایتخـت  اما در خصوص منطقه ؛)365 :2ج ،1961متز،جایگاه مهمی کسب کرد (

هجري اشاره دارنـد  359-132منابع تاریخی به اوضاع بد اقتصادي حوالی سال  ،خلافت اموي بود

  از:اند عبارت آن ترین عواملکه مهم

اقتصـادي و تلـاش بـراي  و حاکمان شام به اصلاحات توسعه عباسعدم اهتمام خلفاي بنی .1

کلان یا ثروتمندان و منافع اقتصـادي هاي ها از نفوذ صاحبان سرمایهنگرانی عباسی .2 ؛پیشبرد آن

کـه شـمار  هـاي سـنگین بـر اراضـیمالیات .4 ؛عدم مرکزیت خلافت در شام .3 ؛در سرزمین شام

 کثـرت مصـادره .5 ؛ها و عدم استفاده از آن سوق دادي از کشاورزان را به خروج از این زمینبسیار

یـک از  ،بنابراین). 123: 1980رگران، نویسندگان، تاجران و ثروتمندان توسط خلفا (بیطار،اموال کا

برخـی از صـحابه و حاکمـان هـاي وپاشهاي کلان و ریخـتثروت تایج حاصل از فتوحات،ن ،سو

اقتصـادي و توزیـع ناعادلانـه  توسعه تفاخر نژادي، تبعیض و توهین به موالی توسط امویان، اموي،

نـابرابري اجتمـاعی در عصـر  آن تبـعبه  اختلاف در سطح معیشت جامعه و ،از سوي دیگرو  4،آن

                                            
 و معادن الجوهر مروج الذهبك: مسعودي، .صدر اسلام، ر راجع به ثروت برخی از خلفا و صحابه .٤

هاي اقطاعی در ایجاد نابرابري . همچنین راجع به تأثیر فتوحات و زمین691- 690، ص 1ج  ،مسعودي

 ؛74-73ص  ،الخراجآدم، بنیحیی ؛57ص  ،الخراجابویوسف، ك: .اجتماعی و اختلافات اقتصادي، ر

  .29ص  ،الوزراء صابی، ؛125ص  ،الاموالسلام، ابن



 

142 

    

142 

    

1397 ستانزمو  پاییز ،21 هشمار ششم، سال  

هـاي بـه گروهآنهـا  برخی از شدمیله باعث ئگروهی ناراضی به وجود آورد که این مس 5،عباسیان

) اسـت کـه ق92ي اشریک (متوفبنجوانمردي در کوفه، ابراهیمهاي از نمونه بپیوندند. جوانمردان

  خود را به جاي ابراهیم نخعی، تسلیم مأموران حجاج کرد و تا آخر عمر در زندان او بود و مرد. 

مخصوص جوانمردان بود کـه  آنها، جامه از جمله ؛داشتاي ین و رسوم ویژهیدر کوفه، آ فتوت

پوشـید می اهاز همـان جامـه ،)ق95یزید نخعـی (م بنبه زعفران یا عصفر رنگ شده بود. ابراهیم

 پنـاه بـهنشان از جایگاه جوانمردان دارد و اینکه مردم بی ،این موضوع). 264: 1359(کامل شیبی، 

کـه طـوريبـه ؛کردنـدجوانمردان گاهی در کاهش قیمت اجناس نیز دخالت مـی اند.پناه بردهآنها 

بـه همـراه  ،شدت تحـت فشـار قـرار داده بـود و ایـن فشـارافزایش شدید قیمت، تنگدستان را به

البتـه ). 158: 1369ها اثربخش بود (منـاظر، تا حدي در کاهش قیمت عیّارانار و هاي شطّفعالیت

 کـه بـا روح کردندامنیت را از مردم سلب می ،گاهی برخی افراد از لباس عیاري سوء استفاده کرده

  :  نویسدمیجوزي ابن. بوددر تناقض  جوانمردي

کـه فتیـان خوانـده  نـد و ایـن جماعـتاارانعی ،انـدابلـیس شـدهاز جمله کسانی که گرفتار «

زنـا و دروغ نشـود و در  کسی است که مرتکـب ،فتی :گویندگیرند و میمال مردم را می ،شوندمی

از تصرف اموال مـردم خـودداري ندارنـد.  ،حفظ حرمت بکوشد و هتک ستر زنان نکند. با این حال

خـود را  طریقـه ،آورند و بـا ایـن حـالعمل به خاطر نمی این واسطهبریان کردن جگر مردم را به 

  ). 421 :تابیجوزي، تلبیس ابلیس، ابن» ( خوانند...می فتوت

دانـد و بـه نظیـر میها بـیرا در جنگ و شاطران عیّارانطبري میزان آزار و اذیت خلق توسط 

گویـد: ). جـاحظ نیـز می59 :7ج تـا،کنـد (طبـري، بـیکرخ در بغداد اشـاره می دزدان بازار محله

کنند که به جهت کمـی گونه به کثرت نوشیدن شراب مباهات میاصحاب شراب و فتیان، همان«

ارپیشـگان و بسیار بود که عیّ: «نویسدمی یخواجه نصیرالدین طوسیا ). 88: 1977(جاحظ، » روزي

 » ...و باشند از فضل و فضـیلت خلق با آنکه دورترین همه ؛به عفیفان و شجاعان مشابهت نمایند

را متـرادف  عیّـاراننیـز پطروشفسـکی ن معاصـر از قبیـل ابرخی از محقق. )126: 1364(طوسی، 

                                            
 .این تضاد، محل اجتماع تجّار و ثروتمندان در بغداد، پایتخت خلافت عباسیان، گسترش یافت در نتیجه .٥

هاي بار سنگین فقر و دادن مالیاتاز مردم زیر اي هاي کلان بودند، عدهبرخی داراي ثروت زمانی که

هاي مسکونی بغداد، زدند. جهت آشنایی بیشتر با اختلاف طبقاتی و تضاد در محلهوپا میگزاف دست

 ،عیون الاخباردینوري،  ؛76، ص 7ج  ،طبقاتسعد، ابن ؛91، ص 1ج  ،تجارب الامممسکویه، ابنك: .ر

  .310، ص 1ج 
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بدیهی است که . )307: 1353دانند (پطروشفسکی، پرولتاریا می ردیف شورشیان طبقهاوباش و هم

اتصـال هاي بابویـه در مـورد حلقـهابـنفاصـله داشـت.  هافرسنگ ،از جوانمردان اصیل ،آنها رفتار

رنـدي و  بغـدادي کـه آن را مـردِ فتـوتو میـان  اسـت پرداخته فتوتبه موضوع  ،و تشیع تصوف

 لـا«مردي را مصـداق عبـارت مشـهور تفاوت قائل بوده و جوان ،نامد، با نوع مطلوب آنخباثت می

  . )39: 1361بابویه قمی، ابنداند (می» لیا عَی إلّتفَ

کنـد: گونـه یـاد مـیرا این عیّارانقوانین اخلاقی  نامهقابوس عنصر المعالی نویسنده ،همچنین

دیگـر آنکـه خلـاف  .2 ؛یکی هر آنچه گـویی بکنـی .1سه چیز است:  ،بدان که اصل جوانمردي«

د که او را از آن چند گونـه آن بُوَ ،عیّارانآنکه شکیب به کار بندي. جوانمردترین  .3 ؛راستی نگویی

دل ود: یکی آنکه دلیر و مردانه و شکیبا بود به هر کاري، و صادق الوعد و پاك عورت و پاكهنر بُ

بود، و زیان کسی به سود خویش نکند و زیان خود از دوستان روا دارد و بر اسیران دست نکشـد، و 

اسـت کـه رچنـان ؛اسیران و بیچارگان را یاري دهد، و بد بدکنان از نیکان باز دارد، و راست شـنود

  . )243 :1365عنصرالمعالی، » (دخود بدهد، بلا راحت ببین گوید، و داد ازآنِ

رد، از طریق جـوانمردي و بُضمن راهزنی و دست عیّاران: «می نویسد قاضی ابوالحسن تنوخی

یـک قسـمت از شـهر یـا  نهادند و در مردانگی نمونه بودنـد. دفـاعِبیرون نمی شناسی گامینمک

 گفتنـد، خیانـتکردنـد، دروغ نمـیاینان بود. به اهل محـل خـویش تجـاوز نمـی به عهده ،محله

بـه نظـر  ).786-781 :2ج ،1360،تنـوخی( »کردنـدروي و تیرانـدازي مـیکردند، مشق پیادهنمی

تـأمین  :لـی همچـونبه علطلب قدرتاي عدهزمان ضعف قدرت حکومت مرکزي، در  که رسدیم

و نفـوذ فتیـان در میـان طبقـات  عدم ثبات اجتماعی ،ناامنی زندگی و مخارج اعضاي خود، هزینه

زده و بـه آشـوب، امنیت مردم در شهرها را برهمسوء استفاده از شعارهاي آنان، با مختلف مردم و 

سـعی در امنیـت  ،فتیـان بـه شـکل فـردي و محلـیدر این مواقـع، . اندپرداختهآزار و اذیت مردم 

شـایان مرکزي در حفظ امنیت مـردم را جبـران کننـد. حکومت تا ضعف قدرت اند هداشت اجتماعی

در طـول ، انـدبـودهدهی مشخص و درونی اقد اهداف و سازمانفاراذل و اوباش که ذکر است که 

 واند جهت حفـظ منـافع نظـام قـدرت، خریـداري شـده ،حاکم تاریخ و به طور مکرر توسط قدرتِ

کـه  حقیقـی و راسـتین، جـدا دانسـت جـوانمردانرا از آنها  باید حساب گردید،طورکه اشاره همان

اسـتبدادي و  يهاتیحاکمو در راه منافع مردم و در مقابل اند داراي اهداف و آرمان مشخصی بوده

  .که به آن در سطور بعدي پرداخته خواهد شداند فشانی و مقاومت کردهتبعیضات اجتماعی، جان
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  سیاسی هايمخالفتآشفتگی و  .3

 ،و مـوالی هاي غلط اجتماعی و فرهنگی حاکمان اموي و عباسی، تحقیر نژاد غیرعربسیاست

در مرکـز  هـاي مکـررناامنیحـاکم،  ظلم و جور طبقه، در ایران فشارهاي روانی بیگانگاناستیلا و 

 رشـد و تلاش قدرت حاکم در به خدمت گرفتن نیروي نظامی و اجتماعی جوانمردان، زمینه خلافت

، جهـان اسـلامدر منـاطق مختلـف را  و صعالیک شاطران، یّارانع :از قبیلمبارز  هايگروهت فعالی

کـارکرد و مـاهیتی دوگانـه  فتـوتاز کوفه به آنجـا،  فتوتس از بناي بغداد و انتقال پ .راهم نمودف

 ،اجتمـاعی در عرصه اطراند. شدر بغداد پیوند حاصل کر 6با شاطرى ،و عیّاري پس از مدتىیافت 

 و رودکـار مـیاین اصطلاحات تقریباً مترادف یکدیگر به ،و در تاریخاند داشته عیّاراننقشی همانند 

اران در عیّـتا جایی که  ؛کنندمنتسب می عیّارانمشکل است که همه را به آنها  به حدي تمایز بین

اند. گویا به جز اسـامی و تشـکیلات ظـاهري، در کارهـاي اساسـی به شطّار نیز معروف بوده ،بغداد

، محمـد الشـطار و العیـاریینك: .(جهت توضیحات و آشنایی بیشـتر، راند فرقی با یکدیگر نداشته

هیکلی وصـف شُطّار را نه تنها به عنوان جوانانِ قويابوحیان توحیدي،  ،در این زمینه .نجار)الرجب 

هاي بلند خـود را که سبیلهاي سنگین را از جا بلند کرده و درحالیکند که عادت داشتند سنگیم

و  فتـوترا مـدعیانِ آنهـا  بلکه در توصیف خـویش، ،دهند، با حالت پرخاش سخن بگویندتاب می

ي و نظامی بـا پـاي سرّ هايها، ابلاغ پیغامفرستادن نامه :وظایفی از قبیل ننامد. آناجوانمردي می

: 1965توحیـدي، د (بر عهده داشتن ،دویدن، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ پیاده و در حال

ق روي داد 157آشـوبگر در بغـداد، سـال  و شـاطران عیّـارانفعالیـت  نخسـتین جرقـهاما  ؛)293

 ؛حضـوري فعـال داشـتند ،در درگیري بین امین بـا مـأمون عیّاران). 243 :5ج ،1995جوزي، ابن(

مسـاجد  ،بغداد شدید بر مردمِ بر اثر فشارِ واین جنگ، حدود چهار ماه به طول انجامید  کهطوريبه

نظـامی هاي به رده مسعودي). 306: 1367خلدون، ابن ؛404 :2ج ،1369تعطیل شدند (مسعودي، 

 ،برخوردار بودند و بر هر ده عریـف» عریف«از یک  ،بدین ترتیب که هر ده نفر ؛اشاره دارد عیّاران

سـعودي، مت (قرار داشـ» میرا«یک  ،و بر هر ده قائد» قائد«یک  ،و بر هر ده نقیب» نقیب«یک 

در قرن سوم، ظهـور مقـامی  فتوتیکی از نخستین نمودهاي  ،همچنین .)404-403 :2ج ،1369

                                            
(فرید » اهل خود را با خباثت و پلیدي برنجاند«به کسی اطلاق شده که (مفرد آن شاطِر)،  »شُطّار«واژه  .٦

شود عنوان می» موصوف به زیرکی و پلیدي است«گاهی در مورد کسی که  و )388: 5ج ،1937وجدي، 

  ).387تا: (المنجد، بی
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 معـروف گشـته اسـت. شـاید» قاضی الفتیان«در میان فتیان است که در متون تاریخی و ادبی به 

هایی بـود کـه از سـوي خلافت و یا به قصد هجو قاضی ياعتراض به دستگاه قضا این نام، نشانه

آید که فتیان در میان خود بـه چنین برمی ،جز مقام قاضی .عباسیان بدین عنوان نامیده شده بودند

ل عباسی، دستور داد طبق قـانون فتیـان، گـوش نـدیم خـود بـه نـام اند. متوکقوانینی پایبند بوده

 رسـدمیبـه نظـر  که ارائه شد، هایینمونهشواهد و با  ).23: 1958را ببرند (حنبلی، » حمدونابن«

  .بوداجتماعی تبدیل شده  ـ ی، به یک تشکیلات سیاسفتوتدر قرن سوم هجري، 

هـاي اآرامیت. نگرفـ شـکلدر خراسان و سیسـتان  ،و عیّاري فتوتمراکز  ترینمهم ،در ایران

هـایی از روسـتاییان، جنگجویـان مکرر و عدم تسلط نهاد خلافت در ایـران، باعـث شـد کـه گروه

هاي به هم بپیوندند و دسـته ،اجتماع مرزي و مجاهدان (غازیان) بیکار و عناصر طردشده مشغلهبی

حضـرت  فرسـتادهه کشـته شـدن ، بـيبلـاذر ).280-279: 1369راهزنی تشکیل دهند (اشـپولر، 

خواجـه نظـام  .)551 :1367بلاذري، د (دارشاره ا )صعالیکسالوکان (به دست ، در سیستان (ع)علی

خـروج » غرجستان«و » غور« هجري، مَردي در کوهپایه 295سال در «نویسد: الملک طوسی می

» دارالعـدل«بر او جمع شده و خویشـتن را  ،مردم نامند و از هر طبقه» بو بلال«کرده است و او را 

کننـد و و بیعـت میاند حد از روستاي هرات و نواحی، روي به وي نهادهنام نهاده است و مردم بی

یث بوده و در مـذهب خـوارج گویند که ندیمِ یعقوب لفزون از ده هزار مرد است... می ،عدد ایشان

  ).275-274: 1369(طوسی، » کنددعوي به نیابت او می

آنجـا کـه  ؛تنیـز یـاد شـده اسـ» سـالوکان«و صعالیک به نـام  عیّاراناز  ،تاریخ سیستاندر 

ها کـرده بـود بـه غیبـتِ چون عبدالله را پیش وي (یعقوب) کردند، عبدالله بسیار سخن«گوید: می

یعقوب، فرمان داد تا گردنش بزنند و ز آنجا بازگشت و به نشابور آمد و آنجا بنشسـت و چـون بـه 

). 224 :1366اریخ سیسـتان، (ت »سالوکان خراسان جمع شدند و تدبیر کردند... ،نشابور قرار گرفت

) هاتعبیر به ذؤبان العرب (گرگان عرب) و غرابیب السُّود (کلـاغ سـیاه ،عالیکاعراب از صَ ،همچنین

اران آمـده اسـت کردند و همین تعبیر نیز در حکایات فارسـی در بـاب عیّـو عَدّائین (تیزدوان) می

ــو،  ؛627-630: 1346 (رك: حــاکمی، ــاران ).21-28: 1959دســوقی،  ؛34: 1373قراگزل نیــز  عیّ

عامّـه و همـواره در جنـگ و  و چون از طبقهاند ر داشتهتبح در شعر و ادب ،همانند صعالیک عرب

 بختیارنامـهاند، ادبیات آنان به صورت مکتوب باقی نمانده است. در کتاب ستیز با فرمانروایان بوده

افتـد و می عیّارانهاي کهن ایرانی است، ذکر شده که چون شاهزاده بختیار در جمع که از داستان

آمـوزد و در فصـاحت و ادب و یابد، مـردي عیّـار او را ادب و علـم میپرورش می عیّارانبه دست 
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و  د گردیـزي، در خراسـانابوسـعی). 38: 1348رساند (بختیارنامه، شناخت زبان عرب، به کمال می

وقتـی ابومسـلم ). 102: 1347در خراسـان اشـاره دارد (گردیـزي،  عیّـارانهر، به فعالیـت ماوراءالن

تشـکیل  عیّـارانامیه شورید، بیشـتر لشـکریان وي را طبقـات پـایین جامعـه و خراسانی علیه بنی

گسـترش در میـان مـردم نیز  ها»هابومسلم نام«. است آمده فتوتو نام او در سلسله اسناد اند هداد

 هااز داده ،بنابراین ).186 -184 :1356یوسفی،  ؛1355 ،نامهك: طرطوسی، ابومسلم.ر( ه استتیاف

  اري در ایران عصر اسلامی نیز تقویت گردید. و شواهد تاریخی پیداست که فرهنگ عیّ

  فتصوبا  فتوتارتباط . 4

تا جـایی   ؛پیدا کردند گرایشآنها  به ،جوانمرداناخلاقی ي برجسته هاصوفیان به دلیل خصلت

 تصـوف را شـکل عامیانـه فتـوت ،مشکل اسـت و برخـی پژوهشـگران ،از همآنها  که جدا کردن

، دلیلـی فتوتسخنان بزرگان صوفیه در تعریف  .بینندمی فتوترا در  تصوفدانسته و تجلی عملی 

 تصـوفرا برتـر از  فتـوت ،اسـت؛ حتـی در برخـی مـوارد تصوفو  فتوتمحکم بر پیوند و امتزاج 

  ). 108-107: 4: ج1363انصاري،  ؛184: 1365المعالی، اند. (عنصردانسته

و به مشـترکات آن اند را جزء یکی از علوم صوفیه به شمار آورده فتوته، تصوفبرخی دیگر از م

). 96 -94: 137سـهروردي،  ؛223-235 :1369کاشـانی،  ؛74و  59 :1370آملی، (اند دو پرداخته

پرداخته شـده و بـه  فتوتمنش و توضیح آداب و اصول  ترین آثاري را که در شرحِنخستین و مهم

 ،ایـن آثـار انـد. از جملـهتحریـر کشـیده به رشـته تصوفموسوم است، بزرگان اهل » نامهفتوت«

الدین آملــی، اق کاشــانی، شــمسن ســلمی، عبــدالرزابوعبــدالرحم :هاينامــهفتــوتتــوان بــه می

هـاي ، نامتصـوفدر آثار اهل  ،ین زرکوب اشاره کرد. همچنینالدنجم و یا الدین سهرورديشهاب

علوك  مانند:با القابی  ،اندصوفیانی که پیشینه عیّاري و جوانمردي داشته جوانمرد، مرد، عیّار و یا صـُ

را راسـتی و آن  و ویژگی مهـمّاند درست زندگی ستوده را به عنوان یک شیوه فتوتهمراه است و 

ق)، معـروف کَرخـی 187ي اتوان از فُضیل عیـاض (متوفـمیآنها  اند. از آن جملهآزادگی برشمرده

ق)، احمـد خضـرویه 245ي اق)، ابوتراب نَخشَبی (متوف237ي اق)، حاتم اَصَم (متوف200ي ا(متوف

شجاع کرمـانی )، شاهق277یا  و 269یا  246ي احفص حدّاد نیشابوري (متوفق)، ابو246ي ا(متوف

ق) و ابوالحسـن 322ي اعلی رودباري (متوفق)، ابو299ي اق)، ممشاد دینوري (متوف270ي ا(متوف
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  7ق) نام برد.348ي اپوشنگی (متوف

له امـرار معـاش ئوجود داشت، به مس فتوته و اهل تصوفکه میان ماي یکی از اختلافات عمده

آنان در زاویه نشستن و به ذکر و ریاضت پرداختن و مال اوقـاف خـوردن را خـوش « ؛مربوط است

هرکس باید این نکات را اساس قرار دهد که شغلی فـراهم کنـد، صـنعتی داشـته باشـد،  .اندندیده

هر صـاحب شـغلی و هـر صـاحب  ،آنان کوشش کند و از دسترنج خود زندگی بگذراند... به عقیده

انـد... تعـدادي تعدادي از این مرشدان، مردانی هستند که واقعاً حیات داشتهمرشدي دارد.  ،صنعتی

، در قـرن سـوم هجـري ،به همین علت .)137-136تا: لپینارلی، بیگو( »اندمرشدان خیالی ،دیگر

ادعاي جـدایی، انتقـاد  ،هملامتی یافت. تريمحکمارتباط بود،  تصوفکه انشعابی از ه با ملامتی فتوت

و  فتـوتقرار دادن دو جریان  ،بنابراینداشت.  را انحرافی و اصلاح وضع نامطلوب موجود تصوفاز 

که اصول نظـري و مبـادي درحالی ـ ه و مجزا کردن این سه آیین از یکدیگردر کنار ملامتی تصوف

 ،کـار دشـواري اسـت. بـه هـر روي ـ دهـدرا در یک جهت سـوق میآنها  ،غالباً یکسانی فکريِ

 هـايو تحول هاشـکل ،اجتماعی و سیاسی سبب شد در بسـتر آنهـا، ایـن سـه گـروه هايجریان

ه و ملامتیـ تصـوف، فتـوتسه آیینِ  همان چیزي است که بررسی و مطالعه ،گوناگونی بیابند و این

  د. سازرا در طول تاریخ با مشکل مواجه می

بـا مقایسـه دو  .ستیز بـا ریـا .2 ؛ستیز با کبر .1 شامل دو اصل مهم بوده است: ،تیانلامآیین م

 فتـوتهاي شود که آموزهاز ابوالقاسم قشیري معلوم می رسالۀ فی الفتوّةاز سلمی و  الفتوّةکتاب 

بینـی شباهت جهان و ملامت را نتیجه فتوتگولپینارلی، آمیختگی  8ي دارد.بسیارتناسب  ،تبا ملام

بـر  ،ابوالعلاء عفیفـی. )94: 1379گولپینارلی، د (دانو نزدیک بودن اساس اعتقادات این دو گروه می

همان فتیان هستند کـه رنـگ عـوض  ،تیانملام«و ملامتیه یک مقوله هستند:  فتوتآن است که 

 ،ه و صـوفیهبـا ملامتیـ فتـوترخی بر این باورند که ارتباط اهل ب .)114: 1376فیفی، (ع» دانکرده

اند و ملامـت شـده تصـوف ، وارد جرگـهفتوتچنان بوده که برخی از صوفیان و ملامتیان از دهلیز 

  . )88: 1379کوب، زرین(

                                            
ابوالقاسم قشیري،  رساله قشیریّههجویري،  المحجوب کشفسلمی،  طبقات الصّوفیهبه  ،درباره این افراد .٧

  .عطار و دیگر آثار فارسی و عربی صوفیان رجوع شود تذکرة الاولیاء
 تهران:قاسم انصاري،  ، ترجمهکتاب الفتوّة، سلمی ك: ابوعبدالرحمن.جهت آشنایی و توضیحات بیشتر، ر .٨

علمی  تهران:الزمان فروزانفر، ، تصحیح بدیعترجمه رساله قشیریه، قشیري ابوالقاسم ؛1381حدیث امروز، 

  .1364 چاپ دوم، و فرهنگی،
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به صـورت  ،ملامتیان و صوفیانو  بیشتر از سایر فرق صوفیه بوده است ،فتوته با ارتباط ملامتی

هـاي و عمل به روش اندتوجه داشتهعنوان آیینی اخلاق و جوانمردانه به فتوتظاهري و پنهانی به 

و  بـوده بر عفت، ایثار و مکارم اخلاقی استوار ،صوفیانه فتوتِاند. نمودهرا یک ارزش تلقی می فتوت

اجتماعی که در اعصـار مختلـف تغییـر کـرده و  فتوتصوفیانه، بر خلاف  فتوتِ. استتأکید داشته 

اخلاقی و تربیتی دارد و معمولـاً  ، بیشتر جنبهاخلاقی نیز جلوه نموده گاهی به صورت رفتارهاي ضدّ

  نویسد: مصطفی جواد، در این باره چنین میثابت است. 

گسترش یافت، در نزد دلبستگان بـه دنیـا  تصوفدر میان ارباب زهد و  فتوتهمان گونه که «

 فتوتاز نوعی  ،هاي پایانی قرن دومی دروغین بدل گشت. سالفتوتبه  نیز و شیفتگان لهو و لعب

ایثـار  ،صوفیانه بر عفـت فتوتِکه درحالی ؛طلب بودندبیشتر آشوب ،حکایت دارد که هواخواهان آن

بـدین  ).15-13 :1958مصطفی جواد، (حنبلی، مقدمۀ » و مکارم اخلاقی خود پا برجا و استوار ماند

در  فتـوتصـوفیانه، برخـی از مـدعیان  فتـوتنخست تاریخ اسلام، علـاوه بـر  سه قرندر  ،ترتیب

  اند.خود را داشته خاصّ فتوتهرکدام  ،که ضمن وجوه اشتراك و تمایزاند شهرها نیز وجود داشته

  نتیجه

و  تفتـو پدیده دربارهمختلف و متناقضی  هايتحلیل ،از منظر تبارشناسی فکري و ایدئولوژي

 ،بنا بر مقتضیات زمـان و مکـان تفتو ،در تاریخ اسلام. وجود دارد در بین پژوهشگران خاستگاه آن

 و اجتماعی با اهـداف نهادتدریج به یک به و است مختلفی داشته هايگفتمانکارکردها و  اسامی،

 ،متفـاوت اسـت ،در عصر اسلامی تفتو و نمودهاي عناویناگرچه . شده استتبدیل  مختلفنتایج 

اختلـاف  ،و جـوانمردي تفتـوفرهنـگ  دین اسلام بـه اهتمام نتیجهدر  ،آنها تداوم و گسترشولی 

 .تاس بوده فتصوبا  ارتباط سیاسی در برخی شهرهاي اسلامی و هايمخالفتآشفتگی و  ،اتیطبق

بـه عنـوان پایگـاهی اخلـاقی،  تفتـواسلامی در عصر اموي و عباسی،  متناسب با پیشرفت جامعه

، مـردم و مـتن جامعـه تفتـواتکاي  نقطه. و گسترش یافتها و مضامین جدیدي پیدا کرد اندیشه

که فاقـد اهـداف و آرمـانی متعـالی  جوانمرديدروغین  را از مدعیانِآنها  و باید حساب بوده است

 هـايارزشبه  ،اجتماعیهاي یش از دیگر گروهب ،صوفیانه تِتو، فدر این میان .جدا دانست ند،اهبود

 ؛گردیـد تفتـوتقویـت نظـري و عملـی باعـث  ،لهئایـن مسـکـه  ماند قدمثابت و وفادار ،اخلاقی

قـش ، نتـاریخ اسـلامدر  وانـد هاي از تصوف به حساب آوردمود عملی و شاخهرا نُ تفتوکه تاجایی

  ند.اهایفا نمود اجتماعی ـ سیاسی حوادثمهمی را در 
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