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  استاد گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران . 1

 اس ارشد گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايرانكارشن .2

  دانشگاه پيام نور استاديار گروه زبان و ادبيات عربي،  .3
  

  14/4/91: پذيرش                                                17/12/90: دريافت

  

    چكيده
هاي بسيار مهم تاريخ اجتماعي ايران اند، از پديده ترجمه كردهنيز» فتوت«آن را جوانمردي و عياري كه 

هاي  رسد ريشهاي از حيات روحي است كه به نظر مي و شيوهبوده استو سپس كشورهاي اطراف آن 

شوند كه در  هاي مختلفي تقسيم مي  به دستهها آن. گذاري شده است آن در ايران پيش از اسالم پايه

  بودند گروهي از جوانمردان،عياران. شوند ناميده مي» صعاليك «و در ادب عربي» عياران«ادب فارسي 

اي را برگزيده و جوانمردي را پيشه خود ساخته بودند و صعاليك  كه اصول اخالقي و مبارزاتي ويژه

اي از مال و ثروت  شوند، افرادي بودند كه بهرهتعريف مي »الفقيرُ الذي ال مالَ له«صورت  هم كه به

 با تكيه كوشيم ميدر اين پژوهش . طر فقر و عدم توازن اجتماعي به اين جرگه پيوستندخا نداشتند و به

داند، به هاي تأثير و تاثّر نميبر مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي كه شرط تطبيق را صرفاً وجود زمينه

ك و مضامين اخالقي و اجتماعي مشتر هاي پيدايش اي اين دو گروه در قالب زمينهبررسي مقايسه

 عدالت محور و توازن اجتماعي ة، نبود جامعهر دو گروهرسد علت اصلي تشكيل نظر مي به. بپردازيم

 صبر ؛بخشندگي: ند ازا اجتماعي مشترك اين دو گروه عبارت هاي اخالقي وترين ويژگي  مهم.بوده است

 ؛اندازي جمله تيرهاي جنگي از  داشتن مهارت؛ حمايت از فقرا؛ جوانمردي؛شجاعت؛ ها در برابر سختي

هاي مشترك اخالقي و اجتماعي، به اين مقاله ضمن اشاره به ويژگي. نبردهاي شبانه و دزدي و راهزني

  .پردازد مي نيز بررسي علل پيدايش اين دو گروه

  

  .عاليك، ادب فارسي، ادب عربي، جوانمرديص ،عياران: واژگان كليدي
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  مقدمه.1

 كار دشوار و تقريباً غيرممكني است؛ زيرا ،عياران و يكصعالپي بردن به زمان پيدايش دقيق 
 بلكه ؛اي از زمان را شامل شونداند كه فقط برهه گذرا نبوده  اي   از اين دو گروه حادثهيك هيچ

 طبقاتي ة فاصل و نبودن عدالت اجتماعي،نفس در تمامي دوران، به دو علت پاسداري از عزت
اي بر اين نظر وجود دارد؛ عده  اين آيين اختالفيريگ  شكلآغازبارة در. اند وجود داشته

اي نيز براين باورند كه اند كه ظهور عياران و جوانمردان ابتدا در ايران بوده است و عدهعقيده
. هاي عرب سابقه داشته است در سرزمين،نفوذ و گسترش اين آيين، پيش از اسالم

 شهرت داشتند» ياغيان«و » صعلوكان«، »سرگردانان«، »عياران«جوانمردان در آن زمان به 
  ). 11: 1388 افشاري و مدايني، ؛5: 1385كُربن، (

. محققان عرب معتقدند كه اين آيين، از شيوة زندگي اعراب جاهلي سرچشمه گرفته است
مصطفي كامل الشيبي معتقد است كه آيين جوانمردي در قرن اول هجري در شهر كوفه پديد 

اد سرايت كرده است و دليل اين اعتقاد اين است كه اعراب جاهلي به آمده و از آنجا به بغد
 ؛ وفاي به عهد؛ كرم؛ به يك سلسله اصول اخالقي همچون شجاعت،اقتضاي زندگي در بيابان

اين اصول اخالقي را فتوت و اند  پشتيباني از بينوايان و رعايت حق همنشين پايبند بوده
وجود   ههاي اعراب ب  كه زيربناي اين آيين ابتدا در سرزمينقدندمبنا ايشان معت بر اين .اند گفته مي

  ).21: 1959دسوقي، ال(آمده و بعد به مناطق اطراف ازجمله ايران راه پيدا كرده است 
 اصول اخالقي ،اي ديرينه دارد و اعراب  عرب پيشينهة درست است كه جوانمردي در جامع

هايي از عراق در تسلط   بخش، اينكه پيش از اسالم بهتوجهاند، اما با   ناميده»فتوت« را فوق
اند، شايد بتوان   تسلط داشته����= :>;��بيش بر  و ايرانيان بوده است و پادشاهان ساساني كم

نشين   هاي عرب گفت كه آيين جوانمردي پيش از اسالم توسط برخي از ايرانيان در سرزمين
ي پس از اسالم در ايران باقي مانده، در آن طور كه جوانمردي و عيار و همانترويج شده بود 

هاي جوانمردان بغداد و عياران ايران نيز اين سخن  ها نيز پابرجا مانده است؛ همانندي سرزمين
طور كه در ادامه  اند و همانشده ناميده مي» عيار«كند، چنانكه جوانمردان بغداد هم  ييد ميأرا ت

  ).22 -21: 1382افشاري،( نه عربي ؛اي فارسي است عيار واژه،گفته خواهد شد
كه  گونه اي از فتوت و جوانمردي دانست همانتوان هر دو گروه را جلوه ميبنابراين

ها در فرانسه،   شواليه مثالً؛هاي جوانمردي در ساير ملل دنيا نيز مشاهده شده است نمونه
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  ... .  ها در اروپا و ليبيص ژاپن،ها در  سامورايي
مشهورترين اين مكاتب، مكتب . اي گوناگوني وجود داردي، مكاتب مقايسهدر ادبيات تطبيق

اما مكتب . داند فرانسوي است كه شرط اصلي بررسي تطبيقي را، وجود موارد تأثير و تاثّر مي
دهد و معتقد  ، مكتب فرانسوي را اساساً مورد انتقاد قرار مي»نقدي« ،امريكايي يا به عبارت بهتر

  . اي است اي و مقايسه نههاي موازبه بررسي
هدف اصلي در اين پژوهش، بررسي تطبيقي دو گروه از جوانمردان فارس و عرب يعني 

آوري  صورت جمع بهاست كه تحليلي  - توصيفي و روش پژوهش نيزصعاليك و عياران
هاي مرتبط با موضوع مورد بحث و سپس   يعني استفاده از كتب، مقاالت و پايان نامه؛اطالعات

نوشتار حاضر با تكيه . انجام شده استهاي اينترنتي  برداري و همچنين مراجعه به سايت فيش
 مضامين و صفات اخالقي و ةاي و مقايسبر مكتب امريكايي ادبيات تطبيقي به بررسي موازنه

  .پردازد ها مي اجتماعي صعاليك و عياران و علل پيدايش آن
  :  پاسخ داده شودشود تا به اين سؤاالت در اين پژوهش تالش مي

  علت اصلي پيدايش صعاليك و عياران چه بوده است؟ . 1
  هاي اخالقي و اجتماعي مشتركي ميان صعاليك و عياران وجود دارد؟چه ويژگي. 2

 صعاليك و عياران دو دسته از جوانمردان درنهايت فرض ما در اين تحقيق بر اين است كه
  .اند  بوده مشتركياند كه داراي صفات اخالقي و اجتماعي بوده

 ازجمله عدم عدالت ؛ مشتركاين دو گروه در ادب فارسي و عربي تحت شرايط اجتماعي تقريباً
  . آوردندياجتماعي، به اين نوع از معيشت رو

  

  پژوهشة پيشين. 2
از اين دو گروه ريك هايي كه صورت گرفت، آثاري يافت شد كه در مورد ه با عنايت به پژوهش

 اثر فرامرزبن خداداد 1سمك عيار ازجمله  بودند؛بررسي پرداختهبه صورت جداگانه  به
  دركه مرام و منش سمك عيار آمده ،ويژه  به،هاي عياري نا كه در آن داست استالكاتب عبداهللا

 اثر حسين كاشفي  سلطانيةنام فتوت ؛ها اشاره به رفتار و منش عياران دارد ناخالل داست
ها  هاي موجود در بين آن ان، فتيان و اصول مبارزاتي و آيين از عيار است كه در آنسبزواري

 
1  
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آيين  ؛سخن به ميان آورده و چند نمونه از عياران را همراه با مرام و مسلكشان ذكر كرده است
ين يست در مورد آ اطور كه از نام كتاب پيدا كه هماناست  اثر مهران افشاري جوانمردي

  از مرتضي رشيديعيار، عياري و حكايت عياران ةنام  پايان؛جوانمردان به بحث پرداخته است
، عياري و ايشان اصول اخالقي، مراتب ه،هاي عياران، پيشين  كه در آن بيشتر به ذكر ويژگي2است

 آيين جوانمردي ؛هاي زياد پرداخته است  و زنان عيار همراه با شاهد مثالها آنتصوف، پوشش 
 ، و در بخش دومنامه فتوت چند بخش اول آنكه در ست ا احسان نراقي ةترجمو اثر هانري كُربن 

چند مقاله از اديباني چون پرويز ناتل خانلري، محمدجعفر محجوب، ابراهيم باستاني پاريزي، 
 الشعراء الصعاليك؛  آيين جوانمردي آمده استةدربار... اسماعيل حاكمي، كامل مصطفي شيبي و

 ؛ به بحث و بررسي پرداخته استايشانو اجتماع  در مورد پيدايش صعاليك نيزاثر يوسف خليد 
 ؛ از عبدالحليم حفني كه به بررسي شاعران صعلوك و اشعارشان پرداخته استشعر الصعاليك

 كه در  است��(� محمدرضا  ازالصعاليك في العصر الجاهلي، اخبارهم و اشعارهم همچنين
صعاليك يا  «ة مقال؛رده استپيدايش صعاليك، شاعران صعاليك و اشعارشان مطالبي را ذكر ك

بحثي «ة  مقالرا بررسي كرده است؛ علل پيدايش صعاليك نيز محمد فاضلي از» آزادگان مطرود
هاي آن و   عياران و فرقهةاسماعيل حاكمي كه درباراز » هاي سالوك و صعلوك واژهةدربار

اليك خراسان و صع «ة مقال وهاي صعلوك و سالوك به بحث پرداخته استتوضيح پيرامون واژه
 كه در آن ضمن توضيحاتي  استاز سلمان طهماسبي» ها در تحوالت سياسي ايران نقش آن

 سامانيان و ، برمكيان، طاهريانة صعلوك به بررسي صعاليك خراسان در دورة واژةدربار
 ادبيات تطبيقي به مقايسه و بررسي صعاليك و ةاما اثري كه در حوز. پردازدهاي آنان ميشورش

 تا اين دو گروه جوانمرد را بنابراين كوشيديم ؛ يافت نشد،اران در ادب فارسي و عربي بپردازدعي
هدف از «و » ساختار اجتماعي«، »ها و صفات اخالقي و اجتماعي مشتركويژگي «ةاز سه جنب

هاي پيدايش صعاليك و  با نگاهي به زمينه. شان مورد مقايسه و بررسي قرار دهيم اي»تشكيل
ها، نقاط مشترك  هاي اخالقي و اجتماعي آن  در ادب عربي و فارسي و بررسي ويژگيعياران

 مضامين ة لذا پس از معرفي اجمالي اين دو گروه، به مقايس؛ها يافت توان در آن بسياري را مي
 و درنهايت هدف اصلي و مشترك دو گروه را پردازيم ميها  اخالقي و اجتماعي مشترك آن

  .كنيم ميبررسي 

 
تهران در سال 2 -1 نوشته شده1377كه در دانشگاه تربيت معلم   
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  تعريف صعلوك و عيار. 3
 براي بشر يعني تجرد از قبيله و اقوام و به قول  كهمعناي مستقيم آن تجرد است: تصعلك

  :3حاتم طايي
ــي  ــاً و الغِنـــــ ــا زمانـــــ   غَنينـــــ

  

  فكـــال ســـقاه بِكاســـيهِما الـــدهر   
  

 به ما جام فقر )فقر و غنا(روزگار را با فقر و غنا سپري كرديم وآن از دو جامش «
 : 1996، �<�(؛ 7/35 : 1989منظور،  ابن (است تجرد از پشم به معني حيوان و براي» نوشاند

پناهان و گرسنگان عرب عصر جاهلي بودند كه در   بي،پس صعاليك گروهي از تهيدستان). 19
در . بردند ها پناه مي نا به بياب،كردند و به عللي از اجتماع طرد شده  جامعه زندگي ميةحاشي

 اما درواقع ايشان آزادگان، بلندهمتان و گفتند، ميهزن، دزد و گرگ  راها  به آنزبان عرف
ستيزاني بودند كه با تكيه بر توان خويش از جامعه بريدند و به دامن كوه و دره پناه  ظلم

با گرسنگي جنگيدند تا زير بار منت ؛  وحوش را جانشين اهل و خانواده قرار دادند؛بردند
اختند تا ديگران را سير كنند و بر قبايل شوريدند تا انتقام پرد  به تاخت و تاز ؛كسي نروند
  ).37: تا فاضلي، بي(  را بگيرندخود ةشد حقوق پايمال

 دارد؛وبيش معاني مشابه و نزديك به هم  هاي مختلف، كم  در كتب و فرهنگعيار ةواژ
رسو رفتن به ه«در معني » عير« عربي ة عيار را از ريشةنويسان واژ نامه  لغتبيشتراگرچه 
 بهار اين كلمه را فارسي و به يملك الشعرا؛  اما نظرات ديگري نيز مطرح است،اند  گرفته»اسب

اي «فارسي است و به جاي  »عيار« :گفت  محمدامين اديب طوسي مياند؛ دانسته» يار«معني 
  ).9: 1389 سبحاني، ؛169: 1348ناتل خانلري، ( رايج شده است» يار

 چنين اظهارعقيده ، عيارانة دربار، سلطانيةنام فتوت ةمقدم ردنيز محمدجعفر محجوب 
  : كند مي

 خويش ة منتهي عيار كسي است كه فتوت و جوانمردي را حرف هستند؛عياران همان جوانمردان
 كساني هستند كه يا سراسر عمر خود را وقف ترويج و ها ؛ به عبارتي آنقرار داده است

هاي ايشان در راه  الشعاع فعاليت اند تحت شغلي نيز داشتهاند يا اگر   آيين فتوت كردهةتوسع
  ).89-88: 1350 كاشفي سبزواري،( گيرد جوانمردي قرار مي

اي از علوكان را دستهص ،4تاريخ سيستان نظير ؛در بعضي از كتب قديمي و منابع معتبر

 
3  
4  
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  ).224: 1314، بهار(» اند هم ناميدهسالوكعياران را «: اندآوردهشمار  عياران به
كار رفته، معرب همان  دزد و راهزن به؛  كه در متون فارسي به معني عيارصعلوك ةواژ

 در زبان عربي، هم به صعلوككار رفته است؛  صورت صعاليك به سالوك است كه جمع آن به
گرگان  با تعبيراز آنان  همچنين اعرابر؛ ناداشت و فقي است و هم به معني دزد و راهزنمعني 
هاي عاميانه فارسي نيز  نا اينكه در برخي از داستطرفهاند و  ياد كردهنيز  )العربذؤبان ( عرب

گونه كه  همان). 34-33: 1373 ذكاوتي، ؛627: 1347 حاكمي،(  ناميده شده استگرگ ،عيار نابكار
رسد كه در نظر مي ، بهاستمعني درويش و تهيدست نيز به هاي سالوك و صعلوك واژه

ة  نيز واژسمك عيار چنانكه در ،اندان را درويش و فقير هم ناميدههاي دور عيار گذشته
   ). 233، 119، 78، 39 :1347 رجاني،اال( بر عياران اطالق شده است» ناداشت«

 صعاليك و عياران، دو دسته از جوانمردان بودند كه از فقر جانكاهي كه در بر اين مبنا
شدند كه  ي ظاهر مييها  در قالب گروهايشان.  به ستوه آمده بودند،عصرشان وجود داشت
 به قتل و ؛گرفتند  قرار ميها كاروان بر سر راه قرار داده، اصلي خود ةدزدي و راهزني را پيش

  .بخشيدند گرفتند و به فقير مياز ثروتمند ميبه نوعي پرداختند و  غارت مي
  
   مضامين اخالقي و اجتماعي.4
و اجتماعي مشتركي   اصول اخالقيموضوع مهم،اين دو گروه،  تعاريف پس از اشاره به 

ي كه با يها صعاليك و عياران با وجود تفاوت. شوداست كه در اين دو گروه مشاهده مي
ي طور  به؛هاي زيادي با هم دارند ، شباهتاهداف و اجتماعي ،اخالقي به جهت ، دارنديكديگر

  .ز صعلوك بناميمتوانيم هر صعلوكي را عيار و هر عياري را ني كه تقريباً مي
  
  هاي اخالقي مضامين و ويژگي. 1-4

- در شماري از ويژگيوجود دارد، اين دو گروه و اصول هايي در رفتار  تفاوتاينكه با وجود 

كه كند  اين نظر را تقويت مياين گفته به نوعي كه  طوري به ؛هاي اخالقي با هم مشتركاتي دارند
اي جلوه كه  بودندخودهاي جوانمردان در سرزمينعياران و صعاليك دو دسته از طور كلي  به

اينك به . آيند شمار مي به و اعراب پارسيان سرزمين  دوپيشگي در از جوانمردي و فتوت
  .پردازيم بررسي اين صفات اخالقي مشترك مي
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  نوازي بخشندگي، سخاوت و مهمان. 1-1-4
كيد جوانمردان أايد ت ششده كه محسوب ميترين اصل آيين جوانمردي   مهم،كرم و بخشش

به هر صورت جوانمردان به .  حاكم بوده استةالعمل در برابر طبق اي عكسبر اين اصل، گونه
هاي مشتركي است كه در هر دو   كرم و بخشش از ويژگي واندسخاوت بسيار دلبسته بوده

ر  يكي از شعراي عص،طور كه سموال همان. شود گروه صعاليك و عياران به وضوح ديده مي
  :گويد  باره مي  در اين،جاهلي

  فَــنَحنُ كَمــاءِ المــزنِ مــا فــي نِــصابنا
  

ــد بخيــــلُ    ــام و الفينــــا يعــ   كَهــ
  

  )94: 1998البستاني،  ( 
چون بارانيم كه براي مردم سود آوريم و داراي اخالق پسنديده و بذل و بخششيم و ما 

اهد شد و بين ما فردي بخيل اي هستيم كه كندي برآن عارض نخوبسان شمشير تيز و برنده
 بخشندگي صعلوك را بسان ،سموال . وجود ندارد،يا زبون كه در ياري دادن كند و تنبل باشد

شان را بسيار زيبا و  ايداند و شدت بخشندگي و سخاوت شمار باران مي ريزش قطرات بي
 شدت اين كشد و براي اينكه  به قطرات باران به تصوير مي نمادين در قالب تشبيه بخشش

. داند كه تيزبودن آن دائمي است  آن را نشان دهد، آن را بسان شمشيري ميتداومبخشش و 
  :   گويدباره مي از ديگر شعراي عصر جاهلي در اين5شنفري

  فِراشي فِراش الضَّيفِ، و البيـت بيتُـه   
  

قَنَّـــعلهِنـــي عنـــه  غَـــزالٌ مو لـــم  ي  
  

ــه ــري: أُحدثــ ــن القِــ ــديثَ مــ   الحــ
  

ــع  و تَ هجــوف ي ــه س ــسي أََنَّ ــم نف   علَ
  

   )188 : 1996، <�(� ؛24: همان (
ام، منزل ميهمان و گليمم فرش اوست و تعلقات مادي و زيبايي، مرا از ياد او غافل  كلبه

 خواب كنمشوم تا زماني كه احساس  صحبت ميمشغولبا او به گرمي كند و بعد از غذا نمي
 وجود تهيدستي و گرسنگي، بخشنده بودند تا آنجا كه صعاليك با.  آمده استان اوبه چشم
دانستند؛  ي ميي برتر از حاتم طا،شد را كه پدر صعاليك خوانده مي» 6 بن ورد<�(�« برخي

 كار ةشدند كه ثمر هاي پيروزمندانه، به جوانمردان بخشنده مبدل مي ها پس از تاخت و تاز آن
واقع رفع نياز گرسنگان  گرفتند و در كار مي به يتيمان و ناتوانان  كردنخود را در خدمت سير

  ).39: تا بي خليد، ؛3/74: 1989منظور،  ابن( رفت شمار مي  به ايشانو فقرا هدف اصلي

 
5  
6  
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 بارز آن را ة كه نمونبودههاي اصلي عياران نيز  بخشندگي و سخاوت يكي از اصول و مرام
  :سعدي اشاره به چنين مضموني دارد  ر گفتا.بينيم  مي)ع(منان علي ؤامير مدر اولين عيار يعني 

ــشاي ك  ــردِ  اببخ ــه م ــان ك ــد ن   حقن
  

ــي   ــان بــ ــدارِ دكّــ ــد خريــ   رونقنــ
  

   اگر راست خواهي، ولي است     ،جوانمرد
  

   علـي اسـت  ، شـاهمردان ،پيـشه  كـرم 
  

  )68 :1346 ،سعدي(
اي خاص از زمان آيد كه جوانمردي و عياري مربوط به برهه مي از سخن سعدي چنين بر

 هر كس كه داراي بنابراين گذرا نيست؛ ةهمان طور كه گفتيم عياري يك حادثشود و  نمي
 امام ،سعدي. رود در سلك عياران به شمار مي) ع(مانند علي ، اي باشدچنين صفات پسنديده

در سخاوت و شجاعت ) ع(  علي،دانيم  ميچنانكهداند و   يك عيار واقعي ميةرا نمون) ع(علي 
رسد  نظر مي به. كه در نمازش انگشتري خود را به شخص فقير بخشيدطوري    بههمتا بود،  بي

فت بخشندگي و سخاوت را در  اين بوده است كه ص اين شاهد مثالاز آوردنسعدي قصد 
عنوان يك صفت برجسته و بارز نشان دهد؛ مبني بر اينكه جوانمردان ديگران را بر  عياران به

 باران مانندبخشند و درواقع   و به ديگران ميدانند؛ لذا از خويشتن گذشته خود مقدم مي
 ال ،ا عليال فتي إلّ«جوانمردان غالباً با استناد به روايات و ظاهراً با اتكا به كالم مشهور. رحمتند
را بهترين نمونه و مثال كامل ) ع(كه به پيامبر نسبت داده شده است، علي » ا ذوالفقارسيف إلّ

  ).138: 1347، حاكمي( خواندند مي» شاه مردان« را شمردند و او جوانمردي و فتوت مي
؛  نزديكي و تقارن زيادي دارد»شنفري«عطار ابياتي سروده كه از جهت مضمون با شعر 

  :گويد  ميچنانكه
   شيرين زبان شـو ،چو مهمان در رسد   

  

  وميهمـان شـ   پـيش   ،به صـد الطـاف    
  

  تكلــف از  ميــان  بــردار  و از پــيش
  

ــاور ــم و،بي ــه داري از ك ــيش آنچ    ب
  

  )94: 1339عطار،  ( 
 هر دو گروه به بخشندگي و توجه زيرا ؛ مضموني مشابه با شعر شنفري دارد،شعر عطاراين 

 ةنويسند. دانستند  آن را از اصول و وظايف اصلي خود ميداده،اي  اهميت ويژه،به ميهمان
 ترك تكلف ،رديجوانم و» فتوت«: نقل كرده است) ع(  از امام موسي كاظم، سلطانيةنام فتوت

  ). 12: 1350كاشفي، (» ... براي مهمان حاضر آوردن،كردن است و آنچه در خانه باشد
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  نفس و پاكدامني پاسداري از عزت. 2-1-4
نشين، هيچ   عرب باديه.استنفس   عزت،شود  ديگري كه در هر دو گروه ديده ميةصفت برجست

 و بيگاري ان رغبت به بردگيزم دانست و هيچ صفتي را همچون ذلت و خواري زشت نمي
 زيرا آنان، زماني ؛شد  و اين خصلت به شكل بارزي در ميان صعاليك ديده ميكشيدن نداشت

دانستند كه روي پاي خود بايستند و نيازمند به ديگران نباشند،  شرف و عزت خود را كامل مي
زبان را بهتر از   با حيوانات وحشي و بيحتيبدون منت  كه بعضي از ايشان زندگي  طوري به

  :گويد  طور كه شنفري مي دانستند، همان زندگي در قبيله همراه با ذلت و سرافكندگي مي
  لَعمرُك، ما باألرضِ ضيقٌ علي امـريءٍ      

  

ــلُ   ســري راغبــاً اَو راهبــاً و هــو يعقِ
  

  لــي، دونكــم، أَهلُــونَ سِــيد عملَّــس و
  

ــولٌ، و  و ــطُ زهلُ ــأَلُ  اَرقَ ــاً جي   عرف
  

ــم هرُ ذائــعع الــساالَهــلُ، ال مــستود   
  

  لَديهم، و ال الجاني، بِمـا جـرَّ، يخـذَلُ          
  

  )5: 1998البستاني، (
 كه ي كه ترسان و چه زمانچه آنگاهه جانت سوگند، زمين براي انسان عاقل تنگ نيست، ب
تاري پوست وكف ؛ گرگي تيزرو، پلنگي نرمدارمبه جاي شما دوستاني ن  كند و مسيرمند  هعالق

شده نزد آنان   نه راز نهاده؛ام هستندها دوستان و خانواده آن.  گردنةبا موهاي درهم در ناحي
  .شود  دچار خواري ميها دليل خطايش، نزد آنبه  انسان گناهكارنه گردد و  فاش مي

گزيند تا  شنفري براي حفظ عزت نفس و دوري از خواري، زندگي با وحوش را برمي 
 هرچند كه با ، به پذيرش ظلم و زبوني نيست و زندگي همراه با آزادي رانشان دهد كه حاضر

گزيند و اين چيزي جز   برمي،ها باشد نازندگي همراه با خواري كه با انسه  ب،حيوانات باشد
اساس چنين اشعاري است كه  بر. نشين نيست ناپذيري يك عرب باديه مناعت طبع و ظلم

  : گويديدگاهي زيباتر ميدبا  تعريف صعاليك موردفاضلي در 
همتان و   ايشان آزادگان، بلنددرواقع اما ؛نامند صعاليك را در عرف دزد، راهزن و گرگ مي

بردند و به ها پناه مي نا لذا به بياب؛ستيزاني بودند كه حاضر به پذيرش منت ديگران نبودند ظلم
ييد اين أ يك دليل ديگر هم براي ت.گزيدند زندگي با وحوش را برمي،ها ناجاي زندگي با انس

هاي   صعلوك در گذشتهة اين است كه كلم،اند هاي نيكوخصلتي بوده ناادعا كه صعاليك انس
الدين  كار رفته است؛ ازجمله بهاء دور در نامگذاري اشخاص و آن هم اشخاص مهم و نامدار به

  و اهل حديث بودهة ابوطيب سهل بن سليمان صعلوكي كه از ائم؛ از ملوك خراسان،صعلوك
به نتيجه پرواضح است كه اگر صعلوك  در. ابوالعباس محمدبن صعلوك كه والي طبرستان بود
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فاضلي،  (گذاردند نمي افراد مهم چنين عنواني را بر خود بود،صفت  معني دزد و راهزن و گرگ
  ). 688: تا عالف فتحي، بي؛ 37: تا بي

  : يدگو باره مي شنفري نيز در جاي ديگر دراين
  و أَستف تُرب األرضِ كي ال يري لـه        

  

  علــي مِــنَ الطَّــولِ إمــرؤٌ متَطَــولُ     
  

  )94: 1998البستاني،  (
بلعم تا اينكه شخص متكبري بر من  دهم و خاك خشك آن را مي ها جوالن مي نادر بياب

  . فخر و منت نفروشد چرا كه تحمل منت ديگران را در هيچ حال ندارم
گويد كه حاضر است خاك  كشد و مي  نمادين اين منظره را به تصوير ميشاعر با بياني

 ،نفسش را به خطر اندازد خشك بيابان را بخورد اما كمكي كه باعث منت بر او شود و عزت
  . پذيرد نمي

هاي قيام عياران و رغبت آنان به  از داليل و انگيزه،نيازي نسبت به مال و مقام دنيوي بي
دست و   بسيار گشاده،جوانمرد.  در خدمت به همنوعان بوده استگذراندن زندگي خود

 ةخوانده و از طبق  مي»ناداشت«، عياران خود را نبود زر و سيم ة و هرگز دلبستبوددامن  فراخ
، داشتند روا ميگاه در برابر خدمت و كمكي كه در حق ديگران  دانستند و هيچ دستان مي تهي

ي كه توقع اجر و مزد را از آيين جوانمردي دور دانسته، خواستند تا حد پاداش و اجري نمي
 ةسمك عيار كه بهترين نمون.  بودندكردهمنت ورضاي خلق بنا   خدمت بيةپاي منش خود را بر

نفس است، تقاضاي قبول حكومت را در قبال خدمتي كه انجام  عزت و گونه زيبايي اخالقي اين
 ، بخورم و اگر نه،ام، اگر ناني يابم پيشه ت عيارمردي ناداش«: گويد  رد كرده و مي،داده است

 االرجاني،(» !كنم؛ مرا با اقطاع و واليت چه كار خدمت عياران و جوانمردان مي گردم و مي
 اجر و پاداش خواستن از آيين ،بنابراين، در مقابل خدمت). 172: 1347حاكمي،؛ 181 :1362

و منش خاصي بود كه عياران براي خود خاطر روح بلند  هجوانمردي و عياري نيست و اين ب
 از اصول بوده است و ايشان مردماني پارسا  نيزپاكدامني ،ن عياريييدر آ .برگزيده بودند

  :اندبوده
ــايي ورز  ــق پارســ ــادام،طريــ    مــ

  

   سـرانجام ،كه نيكو نيـست فاسـق را   
  

  به عـصيان در مـيفگن خويـشتن را        
  

ــن را     ــان و ت ــالي ج ــر ب ــو آخ   مج

  

ــشكن  ــود ب ــس خ ــواي نف ــدا راه    خ
  

   صـاحب هـوا را     ،مده ره پيش خـود    
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  به چشم شهوت اندر دوسـت منگـر        
  

ــمن  ــه دش ــردي  ك ــام گ ــرادر  ك   اي ب
  

  )49: 1382افشاري،     (
  
  ها صبروتحمل در برابر سختي. 3-1-4

 است و افراد هر  بودهفتي بارزص ، نيز بين اين دو گروه جوانمردبال ديدن و سختي كشيدن
ندي كه داشتند حاضر به پذيرش سختي بودند؛ با اين تفاوت كه دو گروه به خاطر روح بل

ها  خريدند اما عياران، سختي  با نفس، به جان ميةصعلوكان سختي را بيشتر به خاطر مبارز
  .  پذيرفتند دست آوردن نام و نشان و مشهور شدن مي را بيشتر به خاطر به

 در بين برجستهان يك صفت عنو ها همواره بهسخن از ناداري وتحمل در برابر سختي
  :گويدباره ميطور كه شنفري در اينشود؛ همانصعاليك مشاهده مي

    مطــال الجــوعِ حتّــي أميتُــه أُديــم  
  

  و أصرف عنه الـذِّكر صـفحاً فأذهـل        
  

ـا انطـوت            و أطوي علي الخمص  الحوايا كم
  

ــل  $;&)���� ــار تُفتـ ــاري تغـ    مـ
  

   ).7: 1998 البستاني، ؛32: 1982العكبري، (
رانم تا دهم تا آن را از بين ببرم و آن را از خاطر خويش بيرون مي گرسنگي را ادامه مي

  . فراموش كنم و من قادرم نفس خود را از خواسته هايش باز دارم
آن را تابد و  گونه كه ماري ريسمان را ميتابانم، همان و شكم خويش را بر گرسنگي مي«

شك فقط از  گزيند و اين بي عني جهاد با نفس را بر مي جهاد اكبر ي،شنفري. »پيچاند محكم مي
 هيچ غرض مادي در پس اين رفتار نيست و زيرايك جوانمرد با روحي بلند امكانپذير است؛ 

همتي  هاي آزاده و بلند ناييدي بر اين كالم نهاد كه صعلوكان بيشتر انسأتوان مهر ت لذا مي
  .صفت  راهزن و گرگ،هاي دزد نابودند تا انس

در آموختند كه چگونه عياران مي. ين عياري بوده استي، از اصول آصبر در برابر آزار
 ورزند و ناله نكنند و به اين ايي شكنجه و قطع اعضاي بدن شكيب، تازيانه خوردنبرابر

 براي نشان دادن اهميت همين استواري و شكيبايي بوده است شايد. باليدند  خود ميبردباري
گونه كه لوتيان و پهلوانان عصر اند، همانكردهتن خود را نيز خالكوبي ميها يا كه گاه دست

 كنند ها و تن خود را خالكوبي مي ما براي نشان دادن استقامت و مردانگي خويش دست
بدان كه جوانمردي و عياري آن بود «: باره آمده اين  درنامه قابوس در ؛)18: 1382افشاري، (
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). 247 :1345المعالي،  عنصر( » به هر كاري و بال راحت بيندبود كه دلير و مردانه و شكيبا
  اند؛ گوي نيز اين صفت عياران را بارها به تصوير كشيده شاعران پارسي

 را براي شكيبايي در برابر آزار  هدف از عزي مرويةنام فتوتشايد ابيات زير از 
  :كند مينامجويي بيان 
  بردبــاري  اســت!  اي  بــرادر فتــوت 

  

  تيزي و بـدي و بانـگ زاري اسـت         نه    
  

  اي دوسـت  بده نـان تـا برآيـد نامـت      
  

  چه خوش تر در جهان از نام نيكوست؟    
  

ــه     ــل زمان ــا اه ــو ب ــن ت ــروت  ك   م
  

ــه   ــد جاودانـ ــت بمانـ ــا نامـ ــه تـ   كـ
  

  )   48: 1382افشاري، (
- به تحمل سختي اشاره ميبه قصد نامور شدن، پر واضح است كه در اين ابيات، شاعر 

ها بيفتد و  ناها و مصايب را به جان بخرد تا نامش بر ده خواهد كه سختي عيار مي از او ؛كند
ها به مراتب ها و رنجرفتار صعلوكان در رابطه با تحمل سختيبنابراين  .مشهور شود

 در رفتار عياران زيرا دارد؛ ها  آن نشان از روح بلندكه از رفتار عياران است ارزشمندتر
 اما رفتار صعلوكان نوعي مبارزه با نفس ، وجود دارد)هور شدنمش (هاي مادي ورزي غرض

  .و به دور از هرگونه اغراض مادي است
  

   شجاعت و دليري .4-1-4
ة  نيز مانند اصولي چون بخشندگي و سخاوت، از صفات اصلي و برجستباكي شجاعت و بي

جاعت نيز اصلي  لذا ش؛شان معروف و مشهور بودند به خاطر شجاعتها آن؛ بودهجوانمردان 
  .است عيار و صعلوك ةناپذير از واژ جدايي

هاي دشمنان   ترس و وحشت را در دل،شجاعت از صفات بارز صعاليك است؛ اين ويژگي
عمرو بن معدي  طوري كه ابو كرده، به نسبت به صعاليك ايجاد مي، جاهليةجامعدر   كلو در

يك از  كرد كه از هيچصريح مي همواره به اين نكته ت،كرب، از سواركاران دلير عرب
 السليك بن سلكه، عامر بن طفيل، عتيبه بن الحارث و ؛ترسد جز چهار تن سواركاران عرب نمي

باكي و شجاعت  عنتره بن شداد كه همگي از صعاليك صبور و شجاع بودند و اين نهايت بي
سلمي  ربن ابيزهي). 128-127 :1383  غيبي،؛34 و 33 :1990،��(�(رساند  يك صعلوك را مي

  :كند نيز، يكي از صعاليك جنگجو را اينچنين وصف مي
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ــاذف  ــسالح مقَ ــدي أســد شــاكي ال   ل
  

ــم    ــم تقلّــ ــاره لــ ــد أظفــ ــه لِبــ   لــ
  

  )87: 1998البستاني، (
هاي او  هايي است و ناخن ديده است كه داراي يال او چون شيري مسلح و آزموده و جنگ«

ريخته و  فرو جاعت و جنگاوري مانند شيري يال يعني اين مبارز، در ش.»گرفته نشده است
زهير هم براي بيان شجاعت يك » .تيز و در عين حال مسلح به انواع اسلحه است چنگال

هاي تيز و برنده  كند كه بسان يك جنگجو داراي چنگال او را به شيري تشبيه مي،صعلوك
  . نداردرا  مقابله با او توانكس رقيب است و هيچ است و در جنگاوري بي

اي «:گويد صفات عياران است چنين ميةسمك عيار در قسمتي از سخنانش كه دربار
داري قوي باشد و  پيشه بايد كه در ميدان  ترا سزاست، مرد عيار،پهلوان، مردي و جوانمردي

باكي و  شرط اصلي عياري، بي) 78: 1347 االرجاني،(»... .اگر وقتي كاري افتاد در نماند
عياري به بددلي نتوان «آيد كه مكرر مي،سمك عيارصورت مثَل در  ين جمله بها. دالوري است

سمك  يكي از اشخاص داستان. تي استئجر دلي به معني بيمناكي و كم و بد)79همان، (»كرد
 معرفي شده ، كه اليق عياري نيستندترسو مردم ةشود، نمونخوانده مي» آتشك«عيار كه 

وسيلة چند تن از شعرا در شعر پارسي   در مورد عياران بهچنين مضموني). 80همان،  (است
  : ذكر شده استنيز

  نيـــست هنگـــام آنكـــه گـــويم مـــن
1  

  هـــا دليـــر و عيـــارم   بـــه خطـــر 
  

  )472: 1365مسعود سعد، ( 
ــاران    ــون عي ــردن و چ ــدا ك ــر ف   س

  

  جــان بــه كــف بــر در جانــان رفــتن
  

  )527: 1368عطار،  (
قصد داشته  شاعر  است؛ زيرانگاور ذكر شدهج  عيار در كنار كلماتي چون دلير وةواژ

 ،بينيم شجاعتچنانكه مي. عيار و عياري مرادف شجاعت و جنگاوري استكه  بيان كند
 اين ةشود و در ساي عياران نيز به مانند صعاليك مشاهده ميميانعنوان صفتي بارز  به

ن را از اين راه زدند و اساس درآمدشا ها به شبروي و شبگردي دست مي شجاعت بود كه آن
حتي  خاص و عام و ةباكي صعلوكان نيز شهر طوري كه شجاعت و بي كردند، همان فراهم مي

  : به صفت شجاعت عياران اشاره شده استنيز  نامه قابوسدر . ها بوده است  ترس از آنةماي
دانه بدان كه جوانمردترين عياران آن بود كه او را چند گونه هنر بود؛ يكي آنكه دلير و مر«
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  ).181: 1345المعالي،  عنصر (» ....بود و شكيبا به هر كار
  

   مضامين و صفات اجتماعي.2-4
صورت مشترك   صفاتي نيز به،كنار صفات اخالقي كه براي صعاليك و عياران برشمرديم در

برخالف صفات . ها دارد در هر دو گروه وجود دارد كه ريشه در اجتماع و نوع معيشت آن
 برحسب كه در رفتارشان نمود بارزي دارد ايشانهاي اجتماعي  ردان، ويژگياخالقي جوانم

اينك به بررسي اين صفات . دادند  اين صفات را از خود بروز مي،شرايط و نوع زندگي
  .پردازيم مي
  
  هاي شبانه و تهديد سرعت زياد و نبرد. 1-2-4

عياران و صعاليك هاي اجتماعي مشتركي كه در هر دو گروه يكي از بارزترين ويژگي
 عياران و مانندصعلوكان عرب . استشود، حمالت شبانه و تهديد و غارت  مشاهده مي

زدند و  ها دستبرد مي هاي كوچك و يا خانه ناشاطران ايران، پياده و گاه سواره به كارو
 ازجمله  اما در اين بين نيز دزدي و تاراج آنان به جهت انتقامجويي بود؛ي گاه؛گريختند مي
 در كه چنانآنان بود؛هاي شبانه  ، سرعت زياد و نبردشد ميفاتي كه در صعاليك ديده ص

عنوان يك  سرعت زياد بهدرواقع ، بودندتر از حيواناتي چون اسب  تر و سريع سرعت، دونده
جستند،  هاي شبانه از آن بهره مي ها و حمله رفت كه در جنگ شمار مي  هاسلحه براي صعاليك ب

؛ اند المثل شده نان در نزد بعضي از صعاليك بارز بود كه در سرعت ضرباين ويژگي آنچ
ترين مردم در دوندگي  سريع: »أَشَد الناسِ عدواً«تر از شنفري،  دونده: »أَعدي مِن الشنفري«
 دويدن صعاليك سريعاشعار زيادي در مورد  ).34: 1990، ��(� ؛107 - 106 :1383غيبي، (

- كند و مي سرعت يكي از يارانش را به باد تشبيه ميكه» ابط شرات« ازجمله ؛ذكر شده است

  :گويد
 ــت ــا ?&�����يبي ــسِي  بغيرِه   ، و يم

  

ــكِ    وحيــداً و يعــروري ظهــور المهال
  

  و يسبقُ وفد الريح من حيـث تنتهـي        
  

   المتــدارِكِ@���بمنخــرقٍ  مــن  
  

  )17: 1998البستاني،  (
صورت عريان به استقبال نبرد و خطر   بهكرد و تنهايي در بيابان سپري مي شب را به
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   .گرفت رفت واز باد تند و سريع و كوبنده هم پيشي مي مي
اندازه مهارت   بيمرفهان خوشگذران ثروتمندان و ةعياران نيز در شبروي و تهديد شبان
  :گويد باره مي  حافظ دراين.شد  فراهم ميامورداشتند و اساس درآمدشان نيز از همين 

  تر شب دزد مكن كاين عيار     تكيه بر اخ  
  

  طاووس ببرد و كمـر كيخـسرو    تخت
  

  )4/399: 1367حافظ،  (
  گفتم كه بـر خيالـت راه  نظـر ببنـدم      

  

   از راه ديگر آيـد     ،گفتا كه شبرو است او    
  

  )3/277: همان (
مورين دولتي از أكردند و براي فرار از چنگ معياران در شهرها شبروي و شبگردي مي

پرداختند و به خنجربازي و از برج  ؛ به تهديد ثروتمندان و حكام ميگريختند  ميبامي به بامي
هاي غير معمول و   را از راهروستاهاو بارو باال رفتن مشغول بودند، فواصل بين شهرها و 

با شتاب و سرعت زياد بدون بيم ) العبور هاي صعب ها و دره  كوه،ها نااز راه بياب(ناشناس 
). 59 و 46: 1344باستاني پاريزي، ( رساندند ت خود را به انجام ميموريأكردند و م طي مي

نيز » شبرو« آنان را و به اين دليلها تكرار شده است  شبروي عياران بارها در قصه
  ). 381: 1350كاشفي سبزواري،( اند ناميده مي

  
  هاي جنگي مهارت. 2-2-4

مهارت و   وكوش بودنسخت از ديگر صفات مشتركي كه براي اين دو گروه ذكر شده، 
  :  گويدباره مي شنفري در اين. استي  تيرانداز در زبردستي

  هتُـوف مِـن الملــسِ الحـسان يزَينُهــا   
  

ــل   ــا ومحمِ ــت اليه ــد نِيطَ ــايِع قَ   رص
  

ــ ــت كَ   هــا ناإذا أزلَّ عنهــا الــسهم حنَّ
  

/��%A����#� ُــوِل ــرِنُّ و  تُعـ ــي  تَـ    ثكلـ
  

   )226: 1987  حفني،؛6: 1998البستاني،  (
اندازي است، هنگامي كه تير از آن  شده و داراي صداي طنين ينيكمانش بسيار زيبا تز

در اين اشعار شنفري كمان . »دهد اي ناله سر مي داده دست شود بسان زن فرزند از خارج مي
گويد هرگاه تيراندازي ماهر با آن تيراندازي كند كند و مي خود را به شكلي نمادين وصف مي

اي ي صداي اين كمان بسان زن فرزند ازدست دادهيكند كه گو آنچنان با مهارت تيراندازي مي
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  :گويد نيز در اين باره مي7سموال. دهداست كه ناله سر مي
/�%8B&����%�#�لَّ نِــــصالُناأن ال تُــــس   

  

ــلُ  ــستباح قبيــ ــي يــ ــد، حتَّــ   فَتُغمــ
  

  )346: 1998البستاني،  (
نگردند مگر اينكه   عادت دارند كه به آن بر،م بيرون كشيده شوندهاي ما اگر از نيا شمشير«

  .»از خون دشمنان سيراب شده باشند و يا اينكه خون جنگاوران را بر خاك ريخته باشند
فت صبيت نظامي  براي عياران نيز اين صفت در شعر ذكر شده است، شايد اين تك

  :جنگاوري عياران را به خوبي نشان دهد
ــ  ــد بگزيــ ــي چنــ ــاروشتنــ   د عيــ

  

  كماندار و سختي كِش و سخت كُش      
  

  )22 :1377رشيدي،  (
كند كه  كشد و بيان مي نظامي در اين بيت مهارت يك عيار را در مبارزه به تصوير مي

آورد و حال آنكه  جوانمرد بايد كماندار ماهري باشد و به طرز مهيبي رقيب را از پاي در
  .  خودش را بر سختي كشيدن عادت دهد

  
  اهداف .5

 از لحاظ اهدافي كه عامل مهم و  با يكديگر را اين دو گروههاي اكنون قصد داريم شباهت
 ةتوان گفت كه در زمانبندي مي در يك تقسيم. بررسي كنيم ،ست اها گيري آن بنيادي در شكل

  :كردند صعاليك دو گروه زندگي مي
  . ها بود گروهي ثروتمند كه حاكميت و سيادت در اختيار آن. 1
ها   آنة، براي همنيزها نداشتند واين   ها و گوسفند گروهي فقير كه شغلي جز چراندن دام. 2

 در اقتصاد و وضعيت معيشتياي  گونه بهعدالتي   اين بيةچهر). 152: 1990، � ��(( فراهم نبود
 كه در ايشانهاي  تبعيض و دوگانگي، بذر كينه و دشمني در دل  بود كه اين بارز اين گروه

فاصله گرفتن نيز پاشيد و پيامد آن  مي،كردند يط خشك و خشن كوير و صحرا زندگي ميمح
ها بايستند و با چپاول و غارت، حق خود  ها بر سر راه قافله از نظام قبيلگي بود تا در كمينگاه

شد گونه شكاف طبقاتي باعث مي اينزيرا خود را نشان دهند؛ ةرا گرفته و آتش خشم و كين
 خرابي اوضاع ،تر شود و درنتيجه باعث بردگيتر و فقير هر روز فقيرر روز غنيثروتمند ه

 
7  
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ال شود چه چيز از همه ؤكه اگر از يك عرب سدر حالي شد؛   فقر و گرسنگي مي،اقتصادي
). 27: تا ، بيدخلي(سوي روده كوچك روان است  اي كه به گرسنهةمعد: گويد مي،ناگوارتر است

 خطرناك غارتگري ة يا دست به مهلكدادند مي تن به ذلت بايست مي يا ايبا وجود چنين زمينه
طور كه عروه همان. گزيدند برمي دوم را ةخاطر عزت نفس، شيو  و مسلم است كه بهزدند مي
  : گويدمي

ــراء   ــال و فق ــي ذا عي ــك مثل ــي ي   ون
  

  مــن اعــال يطــرح نَفــسه كــل مطــرح
  

) �)�> ،1996 :74(  
اي ار و تهيدست باشد براي كسب روزي، خود را در هر مهلكههركس مانند من عيالو«
قراري عدالت در جامعه و گرفتن   بر،مقاصد عياران  يكي از اهداف و اساساًاما .»اندازد مي

كه بعدها  طوري  مردم ضعيف و درمانده از حكام ظالم و جبار بوده است، بهةشد حقوق پايمال
 دست به ،دستان اي كه حتي براي كمك به تهيگونه بهد؛ها ش  آن اخالقياين امر يكي از اصول 

زدند و براي دستيابي به اين مقصود ملي و ميهني خود يعني رهايي مردم  راهزني مي
گونه كاري   از هيچ،جامعه ستمديده از زير بار ظلم و ستم و همچنين برقراري عدالت در

جوانمردي و عياري آن بود كه بر « : آمدهنامه قابوسطوركه در همان. كردندخودداري نمي
» نان از نيكان باز دارد ياسيران دست نكشد و اسيران و بيچارگان را ياري دهد و به بدك

 ايجاد عدالت و ، هدف اصلي اين دو گروهبنابراين، نتيجه اينكه). 247: 1345المعالي،  عنصر(
إرحموا عزيزاً « :وده استطوري كه پيغمبر گرامي اسالم فرم  همان؛ياري درماندگان بوده است

 »....ترحم ورزيد بر عزيزي كه ذليل و توانمندي كه فقير شده است: ». ...ذَلَّ و غَنِياً إفتَقَرَ
  .)231: 1286مجلسي، (

  
  گيري نتيجه. 6

خاطر   ه بيشتر ب»صعاليك«توان نتيجه گرفت كه گروه  مي،با دقت در نظام طبقاتي دو گروه
اي بودند هاي آزاده ناانس و وجود آمده  هزن و نبود عدالت در جامعه بظلم و ستم و عدم توا

. كردندبردند و وحوش را جايگزين انسان مي ها پناه مي نا به بياب،زير بار منتنرفتن كه براي 
تري   نظام طبقاتي متشكل از مافوق و زيردستان را داشتند كه با تشكيالت منظم»عياران«اما 

رسد نكتة   مينظر داشتند؛ به گام برمي خودجهت رسيدن به اهدافنسبت به صعاليك در 
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ها، ايجاد عدالت و توازن اجتماعي بوده است؛ هر دو گروه صعاليك و   در تشكيل آنمشترك
ها، در كنار اين. عياران درصدد رسيدن به عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم ثروتمند بودند

هاي زيادي بين اين دو گروه وجود اجتماعي، شباهتهاي اخالقي و از جهت صفات و ويژگي
بر و ص ؛نفس و مناعت طبع  پاسداري از عزت؛بخشندگي و سخاوت: اند از كه عبارتدارد؛ 

 حمايت از فقرا و ؛ جوانمردي؛ دوستي و مصاحبت؛ شجاعت و دليري؛هاتحمل در برابر سختي
ها نام برد كه ريشه   ويژگيلسلهك ستوان از يل، مييدر كنار اين خصا. عدالتي مبارزه با بي

داشتن : ند ازا  بارزترين اين صفات عبارت كهدر اجتماع و نوع زندگي اين دو گروه دارد
با . هاي شبانه و دزدي و راهزني نبرد؛ هاي جنگي ازجمله تير اندازي، سرعت زياد مهارت

توان هر صعلوكي را عيار توانيم به اين نتيجه برسيم كه تقريباً ميتوجه به اين توضيحات مي
ها و سرزمين فارسدو جوانمردي در از آيين و هر عياري را صعلوك ناميد و اينان، دو جلوه 

 ،به عدالتكوشيدند به هر طريق  ه، مياعراب بودند كه درصدد گرفتن حق مظلوم از ظالم بود
  . عمل بپوشانند و درماندگان و فقيران را ياري كنندةجام
  
   پيشنهادها  .7

 و در بسياري از نقاط جهان دارداي با توجه به اينكه مبحث عياري و جوانمردي قدمت ديرينه
هاي عياري و  جلوهةتوان به بررسي و مقايس مييافته،در طول تاريخ نمود و انعكاس 

  . هاي مختلف پرداختجوانمردي در ملل و فرهنگ
 ،ي و عياري صورت گرفتههاي زيادي كه در مورد جوانمردباوجود تحقيقات و پژوهش

توان  ميبنابراين ؛اين آيين از كجاستگيري  شكلهنوز به طور دقيق مشخص نشده كه آغاز 
  .  در رابطه با پيدايش آيين عياري هم به پژوهش پرداخت

  
  ها نوشت پي. 8
 ششم هجري نوشته شده ةاست كه در سد  رماني مشهور و قديمي به زبان فارسي:سمك عيار .1

 فرامرز بن خداداد بن عبداهللا كاتب ارجاني وسيلة به ،هاي اين كتاب سه جلدي ناداست. است
 .آوري شده است جمع

 . است نوشته شده1377معلم تهران در سالتربيت دانشگاه در  .2
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سفانه   به او ابو،»عدي«و » سفانه «،كه به نام دختر و پسرشبود  پسر عبداهللا بن سعد :ييحاتم طا .3
 .سخن بود  نيكويشاعربزرگوار و شخصي بخشنده، . دگفتن عدي نيز مي و ابو

در طي ) احتماالً دو نفر( است كه چند تن زبان فارسيهاي كهن به  از كتاب: تاريخ سيستان .4
 جدا از ارزش ،اين كتاب. اند  آن را به نگارش درآورده، قمري هجريتا هشتمهاي پنجم  سده

 ةاز اين كتاب تنها يك نسخ.  اهميت بسيار زيادي دارد،، از نظر زبان و ادبيات فارسي آنتاريخي
تري   قديمية از روي نسخد آن نيزكه خو(ق . ه 864است كه به قبل از سال  دست آمده خطي به

 . تعلق دارد،)است  نوشته شده

 صاحب ،»تابط شراً« يكي از صعاليك معروف و از گروه هجنا، همرزم و همسفر :شنفري .5
�;�C =���� بود و از دوندگان بزرگ عرب 

 <�(�«و » الصعاليك ابو«  كه او را بودعبس  بنيةاز قبيلو شاعر عصر جاهلي :  بن وردعروة .6
آمد كه در دستگيري و ياري رساندن به  شمار مي  از صعاليك عرب به؛ اوگفتند مي» الصعاليك

 .ستيزي، زبانزد و نمونه بود بينوايان، شجاعت و جوانمردي، بخشش و فداكاري و ستم

.  بودوفاترين مردان آن دوران  از شاعران مشهور دوران جاهليت عرب و از با:سموال بن عاديا .7
غريض بن عادياء األزدي  عبري است، سموأل بن كهوي كامل  نام  وزيست مي  ديانت يهوديتوي

ول ا ة نيمشاعر و حكيمي كه در.  است)اي سماه اهللا اهللا،: اسم، إِيلْ: شْموئِيل، از شِيم(از نام  معرب
 . استستهيز قرن ششم ميالدي مي

 

  منابع. 9
احياء التراث   دار: بيروت. االولي��'-��.  لسان العرب.)1989( بن مكرم منظور، محمد ابن •

  .العربي
 . دارالجيل: بيروت. االولي��'-��. شرح سعدي ضناوي.  ديوان)1996(  الورد  ابن،<�(� •

 پژوهشگاه علوم : تهران.1  چ.ها و رسائل خاكساريه فتوت نامه .)1382( افشاري، مهران •
  .انساني و مطالعات فرهنگي

 .3  چ.چهارده رساله در باب فتوت و اصناف .)1388( افشاري، مهران و مهدي مدايني •
  . چشمه:انتهر

به تصحيح دكتر پرويز . سمك عيار .)1347( اهللا الكاتب  فرامرزبن خداداد عبد،االرجاني •
  . بنياد فرهنگ ايران:تهران. 1  ج.1 چ. ناتل خانلري
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 ابن سينا با ة انتشارات كتابخان:تهران. يعقوب ليث. )1344(  ابراهيم،ستاني پاريزيبا •
  . انتشارات فرانكلينةسسؤهمكاري م

�المجاني  .)1998( اد افرامؤ ف،انيالبست •���
 : قم.������D ��'-��.  عن مجاني االب شيخو�
  .القربي ذوي

  . زوار:تهران.  تاريخ سيستان.)1314( تقي  محمد،بهار •
از . 2 ج. ) خورشيدةساي از كتاب( عطار ةنام مروري بر پند .)1347( ------------ •

 .نيشابور.  نيشابوري جهاني بزرگداشت عطارة مقاالت كنگرةمجموع

  ج.2 چ.  حسينعلي هروي.هاي حافظ شرح غزل .)1367( الدين محمد شمس حافظ شيرازي، •
  . نشر نو: تهران.2

شده در   نمايه.هاي سالوك و صعلوك  واژهةبحثي دربار .)1347( حاكمي، اسماعيل •
  )جا بي (.630-627صص . سايت نورمگز

  . �����;� ���E :مصر.  االوليالطبعة. شعر الصعاليك .)1987(  عبدالحليم،حفني •
  .  دارالمعارف:مصر. الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي .)تا بي(  يوسف،خليد •
�� عند العرب او احاديث الفتوة ).1959(  كامل عمر،الدسوقي •� �!�
 :	����.  و مثل العليا

�-6�� �FGالمصر .  
. آيين پژوهش ةمجل. »ر ادب عربيشاعران صعلوك د« .)1373(  عليرضا،ذكاوتي قراگزلو •

  .72-56 صص .1 ش .5س 
 . كارشناسي ارشدةنام پايان.  عياري و حكايت عياران،عيار .)1377( مرتضي ،رشيدي •

   . دانشگاه تربيت معلم:تهران.  زبان و ادبيات فارسيةرشت
 علمي و ةماهنام. »دفتري براي فتوت و آيين جوانمردي« .)1389( توفيق. سبحاني •

  .54 پياپي.6  ش.5 س.  اطالعات و حكمتتخصصي
 ةچاپخان :تهران .2 چ. اهتمام عبدالعظيم قريب  هب. بوستان .)1346( بن عبداهللا مصلح. سعدي •

 . علمي

اهتمام  به. ديوان قصايد و ترجيعات و غزليات عطار .)1339(عطار نيشابوري، فريدالدين  •
 . سنايي: تهران. سعيد نفيسي
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 : تهران.5چ . اهتمام تقي تفضلي  به.ديوان .)1368( يدالدينعطار نيشابوري، شيخ فر •
 .علمي و فرهنگيشركت انتشارات 

 . به كوشش محمد خير الحلواني.العرب #"��شرح  .)م1982( بن الحسين ، عبداهللالعكبري •
  . داراالفاق الجديده:بيروت

. 8 س. ورمگزشده در سايت ن نمايه. »سالوكان يا صعاليك« .)تا بي(  رسول،عالف فتحي •
  . 692-687صص .4 ش

. نامه  قابوس.)1345( بن زيار بن وشمگير بن قابوس بن اسكندر  كيكاووس،المعالي عنصر •
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. اهتمام و تصحيح غالمحسين يوسفي به

اعدت لنيل رسالة . انواع الصراع في شعر الصعاليك الجاهليين .)1383(  عبداالحد،غيبي •
 اآلداب و ,�;�.  طهران تربية معلمجامعة ). و آدابها�����H��� �;Dقسم (.  الماجيستردرجة
  .�I�4IC;�العلوم 

ادبيات فارسي   تخصصيةفصلنام. »صعاليك يا آزادگان مطرود« .)1386(  محمد،فاضلي •
  .51-36صص . 14 ش. )تابستان (.دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

جعفر  اهتمام محمد به.  سلطانيةنام فتوت . )1350(  موالنا حسين واعظ،كاشفي سبزواري •
  . بنياد فرهنگ ايران: تهران .1چ . محجوب

 . سخن:تهران.  2 چ.  احسان نراقيةترجم. آيين جوانمردي .)1385(  هانري،كُربن •

 :تهران .مهدي بن مال اهتمام محمد  به.بحاراالنوار. )1286( مجلسي، محمدباقربن محمد تقي •
  . چاپ سنگي.ملية كتابخان

. لبنان. الصعاليك في العصر الجاهلي اخبارهم و اشعارهم .)1990( رضا  محمد،مروة •
 .����J6��� �;K دار :بيروت

 انتشارات :اصفهان. 1  ج.1  چ. تصحيح مهدي نوريان.ديوان .)1365( سلمانمسعود سعد  •
  .كمال
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