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ظاهرة العيارة يف األدب الفارسّي والتقاؤها مع ظاهرة الصعلکة

يف األدب اجلاهلّي
فرهاد ديوساالر٭
افسانه مرادي٭٭

الملخص
ــيط ظاهرٌة ُمسّيت بظاهرة العيارة أو الشطارة واليت  ــالمّي الوس ظهرت يف العصر اإلس
ــانية؛ حبيث أعطي  ــک والصعلکة اجلاهلّية يف نزعتها اإلنس ــي مع ظاهرة التصعل تلتق
ــث االلتقاء  ــانيا هلاتني الظاهرتني من حي ــريا إنس ــني والباحثني تفس معظُم الدارس
والتداخل بينهما من جهة، والتواصل من جهة أخري إذ إّن هاتني الظاهرتني حتمالِن 
يف طيِّاتهما فکرًة إنسانيًة رددتها العامة يف کال العصرين اجلاهلّي واإلسالمّي الوسيط، 

يف احلکايات والقصص. 
وجديٌر باإلشارة أنَّ هاتني الظاهرتني التارخييتني والشعبيتني تعکسان طموحا أو 
حلما مجاعيا لتحقيق العدالة بصورتها االجتماعية والسياسية معا يف املجتمع، تتالشي 
معه تلک اهلوُة العظيمُة اليت تفصل بني أقليٍة متلک معظَم الثروة، وأغلبيٍة ساحقٍة تعيش 
علي الفقر واِحلرمان. ويف احلقيقة إنَّ املتأمَل يف أدب هؤالء يري أنهم كانوا يف ثورتهم 

وخروجهم ومتّردهم، يهدفون إيل اإلصالح وُينِشدون املساواَة والعدالَة االجتماعيَة.

ــالمّي  ــة، العدالة االجتماعية، العصر اإلس ــة: العيارة، الصعلک الکلمات الدليلي
الوسيط، التمّرد.

Divsalarf@yahoo.com                  .٭. أستاذ مساعد جبامعة آزاد اإلسالمّية يف کرج، إيران
٭٭. خرجية جامعة آزاد اإلسالمّية يف کرج، إيران.

       التنقيح واملراجعة اللغوية: د. مهدی ناصری
تاريخ الوصول: 1390/10/10هـ . ش                                                        تاريخ القبول: 1391/4/18هـ . ش

إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)

السنة الثانية – العدد السابع – خريف ١٣٩١ش/ أيلول ٢۰١٢م
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املقدمة
ــاؤالت يف هذا املنطلق ومنها: من هم  ــادئ ذي بدء وقبل أن جنيب عن بعض التس ب
العيارون؟ وما هي صفاُتهم وأفعاهلم؟ وهل کانوا خمطئني يف فعلتهم هذه؟ وملاذا اختاروا 
ــٍة مع الصعلكة؟ وأخريا ملاذا ظهرت هذه  ــطارَة والعيارة حرفًة؟ وهل هي ذاُت صل الش
ــطارة والصعلکة اليت ُتنِتج  ــارًة خاطفًة إلی أّن ظاهرَة الش ــري إش الظاهرُة؟ علينا أن نش
ــرقية  اخلروَج والتمرد والعصيان، ظاهرٌة عامليٌة هلا بصماُتها يف املجتمعات املختلفة الش
ــٍة وأخري، فحينا حتبط  ــري أنها کانت تتفاوت بني مرحل ــة، القدمية واحلديثة. غ والغربي
ــتّد  ــتّد. ولکّنها بصورة عامة ميکن القوُل إنها تقوي وتش ــي، وأحيانا تظهر وتش وتتالش
ــلطِة املرکزية ومن  ــات اليت تتعرض للفوضي والتجزئة من جّراء ضعف الس يف املجتمع
ــقيت بها،  ــاکل واهلّزات املختلفة اليت ش کثرة الفنت، واالضطرابات، واملجاعات، واملش
ــروز ظاهرة التفاوت الطبقّي-  ــوف الناجم عن ب أو التفاوت االجتماعي الطبقي املکش
ــؤولًة له  االقتصادّي، وما ولدته من ردود فعل من غالء احلياة الذي کانت احلکومة مس

بسبب تغريات شاملة يف شيت امليادين، الثقافية، واالجتماعية واالقتصادية و... إخل. 
ولکنها تظهر يف بعض املجتمعات کاملجتمع اجلاهلّي وليدة الصراع الداخلّي، وبسبب 
ــلب  ــوي الغزو والس الفقر واجلوع وما نتج عنه من إرغام الطبقة الفقرية اليت مل جتد ِس

والتلصص وسيلًة لتنجو بنفسها من ُذلِّ الفاقة واِحلرمان مما دفعها إيل التمرد.
ــّي إلجياد هؤالء اخلارجني على القانون، هو أّن کلَّ جمتمع َيضّم فئًة  والباعُث الرئيس
ــراء. يقول جرجي زيدان إن  ــياد األثرياء واملرتفني وفئًة كبرية من الفق ــة من األس قليل
ــرقة والنهب أيَّ ذنٍب، فيستحّلونها وحيسبونها نوعا  الصعاليک والشطار اليرون يف الس
ــاَء اليعطون زکاَة أمواهلم. (زيدان، ١٣٨٦ش:  ــن الدهاء واللباقة؛ ألّن التجاَر واألغني م
ــجاعتها  ــتهرت بش ــن هذه الفئات هلا قيٌم وعاداٌت خاصٌة بها، واش ــٍة م ٩١٠) وكلُّ فئ
ــاعدة احملتاجني ومناصرة املظلومني عندما يكونون يف  ــراعها إىل مس وفروسيتها وبإس
حال خصام مع األسياد الذين يستخدمون السلطَة بطريقة غري عادلة وال شرعية. وهذا 
ــوء اجلماعات وال الطبقات،  ــرتاکّي وعن ضرورة نش أمٌر ينبع بنوع ما عن الفکر االش

واحلصول علي السعادة. 
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ــث يتكّون الناُس  ــوء اجلماعات حي ــطو بنظريٍة تؤكد علي ضرورة نش يعتقد أرس
ــة“ بأّن االجتماَع  ــن ذكر وأنثي حمتاجون إيل االجتماع فهو يري يف كتابه ”السياس م
ــن غري أية حاجٍة إيل التعاون  ــاُن كائٌن اجتماعيٌّ أي أنَّ الناَس م أمٌر طبيعيٌّ واإلنس
ــة اجلماعة وهذا المينع أنَّ كلَّ واحد منهم مدفوٌع مبصلحته  يرغبون رغبًة قوية يف عيش
ه الفردّي من السعادة اليت ينبغي أن يلقاها. (إحسان،  اخلاصة وبالرغبة يف حتصيل حظِّ

١٩٩٩م: ٦٧)
ــعادة العيش وحدها وأنَّ  كما يري أّن الناَس جيتمعون أيضًا علي األقل من أجل س
حبَّ احلياة هو بالشك أحُد كماالِت اإلنسانية؛ لذا فإنه يري بأّن املرَء يرتبط باملجتمع 
ــة وذلك يؤكد الرؤيَة السياسيَة  ــيئًا أكثر من املعيش ــّي حيت عندما الجيد فيه ش السياس

. (عبدالرحيم، ١٩٦٩م: ١٠٢) ألرسطو، اليت حموُرها االجتماُع اإلنساينُّ
ــارة إلی نظرية ابن خلدون حيث يري أنَّ االجتماَع  ــم البّد من اإلش ويف هذا القس
ــًة الحتياج الناس بعضهم لبعض، وذلك لغرض  ــريُّ الذي حيدث نتيج هو العمراُن البش
ــباع حاجاتهم األساسية، اليت اليستطيع اإلنساُن مبفرده أن يقوم بها. (حممد احلسن،  إش

١٩٩٩م: ١٤٨)
ــة والطبقة احملكومة هو  ــيَّ بني الطبقة احلاكم ــد ماركس أنَّ الصراَع الطبق ــا يعتق کم
ــة أخري كتغري املجتمع من  ــري املجتمع من مرحلة حضارية معّينة إيل مرحل ــاُس تغ أس
ــه إيل نظام الرأمسالية، كما درس ماركس الثورَة  ــام العبودية إيل نظام اإلقطاع مث من نظ
ــان من الظلم والقيود  ــبابها ونتائجها ودورها يف حترير اإلنس االجتماعيَة ورّكز علي أس

االجتماعية واحلضارية. (حممد احلسن، ١٩٩٩م: ١٤٨)
د الظروَف اليت  ــدِّ ــة (الربولتاريا) فقد جعله حي ــس بالطبقة العامل ــا اهتماُم مارك أم
ر ذلك بأنَّ  ــاّيل واإلطاحة به ويربِّ ي إيل قيام ثورة هذه الطبقة علي النظام الرأمس ــؤدِّ ت
االستغالَل والعبوديَة والفقر وغريها من األمور اليت تتعّرض هلا طبقُة العّمال، هي نتيجٌة 
ــائل اإلنتاج. إّن أصحاَب النظرية  لرتاكم رأس املال لدي الرأمساليني واحتكارهم لوس
ــية الرأمسالية واالقتصادية كانت  ــيوعية فقد استخدموها لتربير أنَّ السلطَة السياس الش
تستِغّل قوَة العمل للطبقات الفقرية واحملرومة وذلك نتيجًة لسوء استعمال القوة. (مولود 
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زايد الطبيب، ٢٠٠٧م: ٥٤)

الصعلکة والعيارة لغة واصطالحا
ْعُلوك: الفقُري الذي ال ماَل له، زاَد  جاء يف لسان العرب حتت مادة (ص ع ل ک): الصُّ

: وال اعتماَد. (ابن منظور، ١٩٦٨م: مادة صعلک) األزهريُّ
ــدُ بذلك لرتدده  ــيء والذهاب يف اَألرض، ورمبا ُمسَِّي اَألس ــل َعّيار: كثري املج ورج

وجميئه وذهابه يف طلب الصيد: قال َأوس بن حجر:
ــاِل بَأْوص ــاٌر  َعيَّ ــراّين،  كاَملزَب ِدّي ِهْربِية ــَربْ ــن ال ــه م ــٌث علي لَْي

َأي يذهب بها وجييء؛ قال: وحكى الفّراء رجل َعيَّار إذا كان كثري التَّْطواف واحلركة 
ــدح بالَعيَّار وَتُذّم به، يقال:  ــيط. قال: والعرُب مت ذِكّيًا؛ وفرس َعيَّار وعّيال؛ الفرس النش
ــاىل. (ابن منظور،  ــيط يف طاعة اهللا تع ــيط يف املعاصي، وغالم َعّيار نش ــالم َعّيار َنِش غ

١٩٦٨م: مادة صعلک)
ــالوکان مع عياران ويعادل  ــتان، لفظُة س ُذِکَرت يف بعض املصادر، مثل تاريخ سيس

الصعاليک يف العصر اجلاهلّي وکان يف االتصال به. (حاکمي، ١٣٤٦ش: ٦٢٧)
ــاعَر هؤالء العيارين  ــات هؤالء ميکن القوُل إّن مش ــي کل حال، بعد تبيني نظري عل
ــوة العميقة املوجودة بني الطبقة  ــطار احتّدت بوطأة الظلم والفقر واهل والصعاليک والش
ــم فبادروا إيل  ــب واالضطهاد الواقع علي كاهله ــة واحملکومة، وفرض الضرائ احلاکم
ــهم أخالق نبيلة وقيم  ــن الغّين، والبخيل، ونصرة الفقري البائس، فحملت نفوس األخذ م
ــرباري والغابات کما فعل  ــوا يف الصحاري وال ــة، ولو أرغموا بأن يقطن ــلوكية رفيع س
الصعاليک الذين قاموا بفعلتهم هذه مثل "طرزان" الذي کان يعيش مع حيوانات الغابة. 
وهذه هي امليزُة املشرتکة العامة بني هؤالء يف املجتمعات املختلفة. ونري هذه امليزَة عند 
ــا  ــخصية اإلجنليزية اليت برزت يف الفلكلور اإلجنليزّي وهي متّثل فارس "روبن هود" الش
ــجاعا، مهّذبا خارجا عن القانون. إنه کان بطال من الشعب هدفه حماربُة الفساد؛ کما  ش
کان متهّورا يقود جمموعَته من املتمّردين يف غابات شروود. وكان يتمّتع برباعة ُمذِهلة يف 
رشق السهام. ُمتَثِّل أسطورُة روبن هود يف العصر احلديث شخصا قام على سلب وَسِرقة 
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ــارَب روبن هود الظلَم والطغياَن. أو  ــاء ألجل إطعام الفقراء، باإلضافه لذلك ح األغني
ــوالية يف أوربا. فبناًء علی وجود  ــامورائيني يف اليابان والش نري هذه امليزاِت عند الس
االشرتاکات الکثرية بني املجتمعات العاملية، ُتَعدُّ هذه الظاهرُة جديرًة للدراسة. (هانري 

کربن، ١٣٨٥ش: ١٤٢)
ــر يف "زندونديداد": کانت  ــالم، حيث ذک ــا نري هذه الظاهرَة يف إيران قبل اإلس کم
ــرقَة األموال من األغنياء وإعطائها إيل  ــن س هناک مجاعٌة معارضٌة للحکومة، تستحس

الفقراء وتعتربها "کرفه" أي العمل احلسن واملقبول. (منصور شکي، ١٣٧٢ش: ٢٩)
أما العيارون يف العصر اإلسالمّي الوسيط فکانوا کسابقيهم يف العصر اجلاهلّي - وهم 
الذين ُمسُّوا بالصعاليک- أولئک الذين متحورت سريُتهم حول قضية العدالة االجتماعية 
ــني الظاهرتني –  ــٌر بالعناية أّن هات ــن التحّرر االجتماعي. وجدي ــية فضال ع والسياس
ــا العامُة يف کال العصرين  ــانيًة رّددته العيارة والصعلکة- حتمالن يف طّياِتهما فکرًة إنس
اجلاهلّي واإلسالمّي، يف احلکايات والِقصص. والشک أّن هاتني الظاهرتني التارخييتني 
ــکليها االجتماعّي  ــا لتحقيق العدالة بش ــاِن طموحا أو حلما مجاعي ــعبيتني تعکس والش
والسياسّي، وظّال َحّيِني يف الوجدان الشعّيب يف هذه العصور. أولئك هم الذين أصحاُب 
، واجلوَع بدال عن أن يستجِدي أحُدهم  أنفٍة واعتداٍد بالنفس فيتحملون األذي اجلسديَّ
ــوا ُيؤِثرون َمن كان بهم خصاصٌة  ــتأِثرون مبا يأخذون بل كان غَريه واُملدِهُش أنهم اليس
ون عن املرارة اليت تتفاعل يف  ــهم وهم ُيعربِّ من أصحاب احلاجات املُعِوذين علي أنفس
رت  ــهم بسبب التفاوت االجتماعّي وضيق ذات اليد ولذلک فإن طائفًة منهم قد َبرَّ أنفس
وَسّوَغت لنفسها اللجوَء إيل السرقة، واعتربت ذلک موضَع فخٍر واعتزاٍز ومؤشرًة علي 
َدهم وثورَتهم علي بعض طبقات  ــة، وبعد ذلک أعلنوا مترُّ ــجاعة واحلماس البطولة والش
ــلطة أو املال أو بهما معا، کما استهدف  ــهم بالس ــتأثروا ألنفس املجتمع، وعلي الذين اس

هؤالء أن ينالوا بأسلوب غري شرعّي ما يتصورون ويعتقدون أنه حٌق شرعيٌّ هلم.
ــلطة القائمة،  ــوة من الس ــذه الظاهرُة، أي ظاهرة التمّرد واجهت کلَّ عنف وقس وه
ــّوه صورُتهم  ــرعية. ومن الطبيعّي أن تش ــلطة الش باعتبارها خروجا علي القانون والس
ــال بأوضاع هذه الطبقة االجتماعية املرتدية  ــلطة الرمسيني، إما جه من قبل مؤرخي الس

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

١٠٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

ــلطة القائمة. غري أن العيارين والشطار باملقابل َحظوا بإعجاب العامة يف  أو مباالًة للس
ــادت بأفعاهلم. وقد انتهي االرتقاُء بالشطار والعيارين يف  عصرهم، فتعاطفت معهم وأش
ــبه ملحمية، حيت رّددِت األلسنُة أّن اللصَّ أحسُن  ــعّيب إيل مرتبة البطولة ش الرتاث الش
حاال من احلاکم املرتشي أو القاضي الذي يأکل أمواَل اليتامي. (العقيلي، ١٩٩٤م: ٩٦)

ــانيٌة نبيلٌة وضريبٌة يدفعها القوي للضعيف،  كانِت الصعلكُة والعيارة عندهم نزعٌة إنس
ــرتك الفقراُء يف مال األغنياء وجتعل هلم فيه نصيبًا؛  ــرتاكية تش والغّين للفقري وفكرٌة اش
ــق لوٍن من ألوان العدالة االجتماعية  ــل حقا يغتصبونه إن مل يؤد هلم، وتهدف إيل حتقي ب
ــاء، وطبقة الفقراء.  ــني طبقيت املجتمع املتباعدتني: طبقة األغني ــوازن االقتصادّي ب والت
ــلب والنهب مل َيُعد عندهم وسيلة وغاية وإمنا أصبح وسيلًة غايُتها  فالغزو واإلغارة للس
ــانية وفكرتهم االشرتاكية کما هو احلال عند الصعاليک اجلاهلّيني.  حتقيُق نزعتهم اإلنس

(هداره، ١٣٨٥ش: ٣٩) 
من هنا بدأ الصراُع بني أفراد القبيلة الفقراء الذين کانوا يعانون من الفقر، واِحلرمان، 
ُع أو شأٌن، وذنُبهم الوحيُد  ــمَ واجلوع، والظلم والتبعية للقبيلة دون أن تکون هلم كلمٌة ُتس
ــم ُوِجدوا يف هذه احلياة فقراَء. وقد ُوِجدت فئٌة من املضطهدين الذين حيملون عقوال  أنه
ــيوَفهم دفاعًا عن  دوا س ًة ُتؤِمن بالعدالة وُتنِكر الظلَم واالضطهاَد و... إّن هؤالء جرَّ ــريِّ ن
ــة وبالتاِيل هدَر  ــي وجتريدهم من حقوق القبيل ــوق إخوانهم، فتعّرضوا للنف حقهم وحق

دماَئهم أنهم منوذٌج شريٌف للثورة علي الظلم والعمل علي تغيري الواقع االجتماعّي.
ــا هلم فهؤالء أصحاُب ماٍل،  ــد الصعاليُك يف األغنياء البخالء، هدفا صاحل وقد َوج
وهم أصحاُب جوٍع والبدَّ للجياع من أن يعيشوا، فلم جيدوا يف مباغتة األغنياء أيَّ حرٍج 
مينعهم من السطو علي أمواهلم؛ ألنها زائدٌة عليهم، وهم يف حاجة إليها وبذلك يضمنون 
ُر الواسطَة.  ــباَب احلياة فاحلاجة عندهم تربِّ ــهم وإلخوانهم اجلياع الصعاليك أس ألنفس
ــلبون وينهبون  ل كثري منهم إيل ُقّطاع للطرق يس ــوَّ ــيئًا فتح والفقراُء الذين الميلكون ش
ــرب. (قراگوزلو،  ــّمون بذؤبان الع ــبب ُيَس ــون علي حنو ما هو معروف. وهلذا الس ويقتل

١٣٧٣ش: ٣٤)
فإن املتأمّل يف أدب الصعاليك يري أنهم كانوا يف ثورتهم علي جمتمعهم، يهدفون إيل 
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ــدون املساواَة والعدالَة االجتماعيَة. وهذه األهداف اليت عّربوا عنها يف  اإلصالح وُينِش
ــرتاكيتهم أو مظاهر االشرتاكية يف أدبهم. فالصعاليك  ــعرهم ُتعتَرب من أهّم عناصر اش ش
ــم يف اإلغارة ذاتها، وال لُيفيدوا غين  ــوا القوافَل أو يغريوا علي القبائل لرغبته مل يهامج
ــون فيه؛ بل نراهم  ــتقراطّي الذي يعيش وثروًة وجاها يرفع من مقامهم يف املجتمع األرس
ــي النقيض من ذلك متاما، يأخذون من األغنياء لُيعطوا الفقراَء علي الرغم من كثرة  عل
مغامنهم وأسالبهم من إغاراتهم، وذلك بسبب إباحتهم ما يف أيديهم ألمثاهلم من الفقراء. 

وهنا يربز معين أصيٌل يف مظاهر اشرتاكيتهم.
وقد كان اللوُن األسوُد عنصرًا موجودا يف بعضهم. ونادرًا ما يكون الصعلوك ُحّرا، فهم 
عادًة من العبيد أو من املوايل وقد كان اللوُن األسوُد عنصرًا موجودًا يف بعضهم تصعلكوا 
ــأنهم أو لفقرهم، وظلم املجتمع هلم، وعّدهم طبقًة  الزدراء قومهم هلم والنتقاص أهلهم لش
مهلوكًة، هم واحليوان اململوك َسواء بسواء. وهذا ما جعل بعَض الرقيق يهرب من سيده 
فرارًا من ظلمه لينضّم إيل الصعاليك، أو ليكون عصابًة تلجأ إيل اجلبال والكهوف، تهاجم 

املارَة واألحياَء، لتحصل علي ما تعيش به. (جواد علي، ٢٠٠١ م: ١٧٩)
ــوُد الزجنيون مجاعٌة من احملرومني واملتمتِّعني باحلّظ السيئ قد وقعوا حتت  هؤالء الس
ــدرٌة للتخلص عن عواقب  ــة البيض إيل حد ما مل يکن عندهم مق ــطة مجاع الظلم بواس
ــرتک يف الرقية والعبودية، کأنها  ــود من أية فرقة تش ــوء ناجم من لونهم. مجاعُة الس س
ــت هذه الناحيُة يف شعرنا الکالسيکّي بصورة سلبية  ُخِلقت للرقية والعبودية. کما انعکس
ــتأهلون أيَّ شيء  ــواد والرقية واليس حبيث ذکرت خصائصهم وميزاتهم من ناحية الس
ــريازّي أنَّ الزجنيَّ ليس جديرا حبفظ األمانة اليت هي من  ــف. يري احلافظ الش مع األس

أسرار قلبه: (حافظ، ١٣٨١ش: غزل ٧٦)
که کارهايي چنني، حد هر سياهي نيست ــه دل حافظ به زلف و خال مده خزين

من وجهة نظر معظم هؤالء الشعراء إّن السواَد لوٌن کريٌه لن ميحَو ووصمَة عار علي 
جبني هؤالء، حبيث الميکن تغيُريه وهذا يدّل علي عدم مقدرة البشر لتغيري القدر اإلهلّي. 

يقول سعدي يف بوستان: (سعدی، ١٣٧١ش: ٥٦٨)
ــپيد ــي به گرمابه گردد س نه زنگ ــش نرويد گل از شاخ بيد به کوش
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کما الميکن إنباُت الزهرة من الصفصاف، فإّن الزجنيَّ اليبيّض والميکن ابيضاُض لوِن 
الزجنّي، فهذا أمٌر مستحيٌل.

ــيء: (مولوي، ١٣٦٣ش:  جاء يف کتاب مثنوي معنوي يف عدم تغيري األصالة لکل ش
(١٣٢

رنگ هندو را چه صابون و چه زاک نقش ماهي را چه دريا و چه خاک
إّن الشاعَر يستدّل بعدم تغيري لون السمک يف البحر والَربّ علي عدم تغيري هذا اللون 

السواد. 
ــلب، والنهب، والغارة ايل اهلنود السوداء  ــاَب السرقة، وقطَع الطريق، والس إن انتس
ــهورة يف األدب الفارسّي. يعتقد ناصرخسرو أّن الدنيا قاطعُة الطريق  من املضامني املش
ــه أمام هذا اللّص:  (ناصر خسرو، ١٣٤٩ش:  ــارقٌة، وعلي اإلنسان أن حيتفظ بنفس وس

(١٤٩
ــت تا سختت نگريد مگريش سس ــت تا رختت نگريد جهان هندوس

وقال حافظ: (حافظ، ١٣٨١ش: غزل٢١٣)
ــد ــر ره نزن ــه دگ ــم ک ــو گفت ــدوي ت ــف هن زل

ــاهلا رفت و بدان سريت و سان است که بود س
ــي أّن طّرتک السوداَء  التسرق والتقطع الطريق،  ــاعر إنين ظننُت يف نفس يقول الش

ولکنين أخطأت يف هذا الرأي؛ ألنها تعّودت علی هذه الشيمة.
ــي أّن فيهم املروءة والفتوة  ــنيعة يعتقد النظام ولکن رغم اتصافهم بهذه اخلصلة الش

وخصلة العيارة والميکن قطع أيديهم حيث يقول: (نظامی، ١٣٤٣ش: ٤١)
که با دزدي جوامنرديش هم هست ــت ــي دس نربد دزد هندو را کس

ــواَد لونهم قائال: بعض علماء علم  ــريا نذکر رأَي  ابن خلدون حيث يناقش س وأخ
األنساب يرون أن مجاعَة السود تکون من أوالد حام بن نوح، دعا عليهم أبوهم  فلذلک 

أصبحوا سودا، وهلذا اختّص بهم اهللا الرقيَة والعبوديَة. (مقدمه: ١٥٣)
وأحيانا تربز ظاهرُة الصعلكة من بني الفقراء الذين عجزوا عن مواجهة واقعهم وعدم 
ــر طوق االنتماء الذي حيمي  ــائد آنذاك. وبهذا اختذوا من اهلرب وكس تغيري النظام الس
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وجوَدهم مبدأ، فقطعوا كلَّ أواصر القريب بينهم وبني ذويهم واعتقدوا بأنهم قادرون علي 
ــاء نظام اجتماعّي واقتصادّي جديد. وكما يري الدکتور حنا الفاخورّي (الفاخوري،  بن
ــًا وهوال ويرفعون َعلَم  ــألون الفلواِت واجلباَل واألوديَة رعب ــوا مي ٢٠٠٥م: ١٦٤) راح
ــروعًة أم غَري مشروعٍة  ــائُلهم مش ــبيل غايتهم أكانت وس الصعلكة عاليًا الُيبالون يف س
فاحلقُّ للقّوة والغاية تّربر الوسيلَة وكان صالُح صعلكتهم قوَة اجلسم وقوَة النفس والقوة 

من أميز ميزات املجتمع اجلاهلّي عامة والصعلكّي خاصة. 
وقد ُعِرفوا بـ"الرجليني" (جواد عليف ٢٠٠١م: ١٧٠) الستعماهلم أرجلهم يف اإلقدام 
ــرقتها  واهلروب؛ ألنهم فقراُء الميلكون غَري أرجلهم حتملهم إيل املواضع اليت يريدون س
ــرائها فال يكون أمامهم غُري االعتماد علي  ــل هلم يركبونها لعجز أكثرهم عن ش إذ الخي

الرجل. 
ــن الصعاليک والعيارين بعَضهم طاب  ــُت للنظر أّن بعَض املصادر ذکرت أّن ِم واملُلِف
ــَظ؛ ألّن اتصافهم بالفتوة  ــاغوا هذا اللف ــهم ”الفتياَن“ واستس هلم أن يطلقوا علي أنفس
ــهامة، واملروءة، والفروسية، والشجاعة والنجدة فضال عن إغاثة املساکني  تدّل علي الش
ــوُر حمجوب يف مقدمته علي  ــعبية. َيري الدکت ــراء وغريها من مقّومات الفتوة الش والفق
کتاب ”فتوت نامه سلطاين“ بعد أن اختلطت العيارُة مع التصوف، حصلت علي عنوان 
الفتوة فجعل يتغلغل يف عامة الناس بني أصحاب احلرف واملهن. (کاشفی، ١٣٥٠ش: ٧)

ــية  ــب دوافعهم النفس ــموا حس کما فالبّد بأن نذکر أّن الصعاليَک أو العيارين انقس
واالجتماعية إيل فريقني: فريق متمّرد حاقد تنطِوي نفسه علي نزعة أنانية شريرة. وفريق 

تنطوي نفسه علي نزعة خرية غايتها محاية املستضعفني وحتقيق العدالة االجتماعية.
ــالم تغّريت أوضاُع احلياة العربّية  ــرقِت اجلزيرُة العربّيُة بنور اإلس ولکن بعد أن أش
ــة يف العهدين النبوّي  ــة مکاٌن فيها وخباص ــة ومل يبَق للصعلک ــة واالقتصادي االجتماعي
ــدّي، بسبب ما نشره اإلسالُم من مباديء سامية قائمة علي العدالة ومبدأ تکافؤ  والراش
ــي کاهل الفقراء  ــور اجتماعّي يقع عل ــؤولية األمة عن أّي حيف أو ج ــرص، ومس الف
ــهد صورًة أخري لتلک احلياة اليت تغّريت ظروفها بسبب ما أحاط  واملُعِوزين. فإننا نش
بِرقاب الصعاليک من ضوابط الدين اجلديد. فلم يعودوا قادرين علي اُملضيِّ يف حياتهم 
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کما کانوا يف اجلاهلّية؛ ألّن مقياَس األمور يف ِظّل احلياة اإلسالمّية کان يقوم علي احلّق 
والعدل.

ــر األموّي واجلاهلّية الثانية، أفرط هؤالء العيارون يف أعماهلم حيث  وحيت يف العص
ــهم واجتماعهم. (صديقي و  ــري بإغالق جمالس أعلن وايل العراق خالد بن عبداهللا قس

معني، ١٣٤٦ش: ١٣٩)
ويتبّني أّن بوادَر هذه الظاهرة کانت يف مطلع العصر العباسّي ويف شرق دار اخلالفة. 
د سلطَة الدولة. وذلک ألّن الدولَة کانت  ل خطرا کبريا يهدِّ وأّن هذه الظاهرَة مل تکن تشکِّ
ــّي واحلضارّي، والتزال قبضُتها قويًة  ــکة، ويف ذروة جمدها السياس التزال قوية متماس
ــوي أن  ــيد ِس حيت علي األطراف. ومل تکن غايُة الصعاليک والعيارين حيت عهد الرش
ــوا علي حني ِغّرٍة الشيَء الطفيف الذي َيُسّد فقَرهم.  ــفينة، فيختلس يتعرضوا لقافلة أو س
ــوم غالء  ومن أهّم العوامل اليت أّثرت يف إجياد هذه الظاهرة وتقويتها فهي: إجراء مرس
أقوات الفاحش للمعيشة حيث أّثر يف تفاقم البؤس، ومن جّراء ذلک نزوح السکان إيل 
ــوجات  بالد أخري، واجلوع، والقحط وموت الکثريين. فرض ضرائب كثرية علي املنس
ــياء أخري حبيث أّدی ذلک إلی اجتماعات لالحتجاج والتمّرد  احلريرية والقطنية وأش

العسکرّي و...إخل (اقتباس من علي مقلد، ١٣٦٤ش: ٤٧-٦٧)
ويف اخلتام نذکر بعض ميزات وخصائص العيارين والفتيان مستعينني ببعض النصوص 
. يقول عنصُر املعايل کيکاووس:(عنصراملعايل،  ــيّ واألشعار املوجودة يف األدب الفارس
ــن الفنون اخلاصة وهي  ــان والعيارين عددا م ــاک للفتي ــم أن هن ١٣٢٩ش: ١٨٣) ِاعل
ــخص  ــدة البأس، وصدق الوعد، ليس يرضون بظلم ش ــجاعة، والصرب، وش الفتوة والش
ــراء وينصرون الفقراء وحيمون البؤساء  والُيظلمون من جانب اآلخرين، حيرتمون األس
ــون علي مائدة ال يظلمون علي  أمام ظلم احلکام، صادقون يف القول والعمل. إذا جيلس
ــنيعة، وينظرون إيل البالء نظرة حسنة و... إخل. يقول شيخ  أهلها واليفعلون األعمال الش
شهاب الدين سهروردي: (سهروردی، ١٣٧٠ ش:  ۱۱۵) الفتوة هي عفٌة يف احلياة، وجمٌد 
ــرحية إيل عياله وشرحية إيل البؤساء  ــقة، يعطي ش ــبُ املعاش باملش يف طاعة احلق، کس

واحملرومني، يؤثر اآلخرين علي نفسه.
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قال الدکتور برويز خانلري: (خانلري، ١٣٤٨ش: ٦) الفتوُة من املنظمات االجتماعية 
ــأته، ولکن ميکن  ــة يف إيران مدي القرون املتمادية وليس عندنا خربٌٌ واثٌق من نش املهم
ــارّي) يف معظم املصادر،  ــادل لفظُة الفتوة (العي ــالم. تع ــابه إيل تأريخ ماقبل اإلس انتس
ــس معناه قريبا مبعين املروءة. منذ  ــروءَة، ولکن عندما نأخذ هذا اللفَظ من العرّيب لي امل
ــّي يقول  ــم خاص أو صفة للمحبوبة يف األدب الفارس القدمي ُذکرت لفظُة ”عيار“ کاس

رودکي:
که مکن ياد به شعر اندر بسيار مرا ــراندر عيار مرا ــه س ــام ب داد پيغ
أرسلت احلبيبة إّيل رسالة قالت فيها: التفضحين والتذكرين كثريا يف أشعارك.
کما يعادل السارق، والطرار وقاطع الطريق، مثل هذا البيت من ويس ورامني:
ــور و از رهگري و عيار ــرد و ل زک جهان آسوده گشت از دزد و طرار
يري الشاعر أّن العالم قد استراَح من السارق، والطرار، وقاطع الطريق والعيار.

وقد ورد املعين نفسه يف کتاب أنيس الطالبيني من النسخة املوجودة يف مکتبة دهخدا:
«پيش از ما عياران آمدند وآنچه در اين خانه بوده است، برده اند.»

أي قبلنا جاء العيارون وسرقوا ونهبوا کل ماکان موجودا يف هذه الدار.
نواجه يف الکتب التارخيية والقصص احلماسية والرواية القصصية يف األدب الغرّيب، 
ــان واألبطال يف االجتماع  ــذه الکلمة صدي عظيٌم خلصائص الفتي ــوالية“ وهل لفظَة ”ش
ــوالية يف األوروبا  ــلوک واجبا لش األوروّيب يف مدي التاريخ. وقد کان التقيُد بهذه الس

الشرقية أو الغربية يف ساحة احلرب أو غريها. 
ــة واللغة أمرا مهما، بل  ــوة، الُيعَتُرب اللوُن والعصبية والبيئة والعنصري يف طريقة الفت
ــاعدُة اخللق، والعفة، وحفظ الصداقة  ــية هي مس إّن األهداف العالية واألصول األساس
ــب حسن السمعة بني  ــبب نري العيارين أنهم حياولون يف حياتهم لکس واحملبة. هلذا الس
ــاکَل کثريًة  لالحتفاظ بهذه الصفة؛ فمن هؤالء العيارين أبو مسلم  الناس ويتحملون مش

اخلراساين، وسنباد، ومحزه بن آذرک سيستاين ويعقوب ليث صفار. 
ــائرين مثل:  ــمک عيار وهي روايٌة عن حياة مسک عيار والس هناک قصٌة ُمسِّيت بس
ــرخرود، وآتشک، وسرخ کافر  ــاهک، وس ــغال پريوز، وروزافزون، وهرمزکيل، وش ش
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ومئات من العيارين الفتيان.
ــن بعض اخلصائص املذکورة للعيار يف هذه القصة: (غالم حيدر، ٢٠٠٦م: ٤٣) إنه  م
ــيٌق، هزيٌل، ليس بينه واآلخرين فرقا ظاهريا ولکن فيه اخلصائص اإلنسانية  رجٌل رش
ــرة، وإکرام الضيف، والتواضع بدرجة عالية،  ــن املعاش ــجاعة، واملروءة، وحس مثل الش

حبيث حياول يف رفع مشاکل الناس بقدرة العقل واملنطق.
ــم الفتوة، واملروءة وآداب الغزو، وأن يبدأ يف  ــک عيار: الرجل الفيت ليعل يف رأي مس
الکالم بالبداهة، ويکون قليل الکالم، ويف ساحة احلرب حاذقا فطنا. وأن تکون أعماُله 
لکسب السمعة العالية وال اخلبز واملال. فإّن مطالعَة هذا الکتاب تساعدنا للحصول علي 

فهم أخالق العيارين والفتيان وطبقاتهم االجتماعية وکل شيء يرتبط بهم.
بعض خصائص وميزات هؤالء من خالل النصوص واألشعار املوجودة:

 يقول خاقاين:
ــار ــر عي ــغ و س ــد زتي ــه نرتس ک ــح نرتس ــو زتيغ صب ــک ش برفل

ــاکَل ولو كان ذلك ينتهي  ــاعر أّن ِمن صفات الفيت العيار أنه الُيبايل املش يعتقد الش
إيل موته.  

ــي يف ديوانه هفت اورنگ (ص٥٣٠) صفَة الفتيان يف ثالثني  يذکر عبدالرمحان جام
ــه فقط؛ بل  ــان أن يبتعد عن الدنائة وأال يفّكر يف نفس بيتا منها: إنه يعتقد بأّن علي اإلنس

عليه أن يكون دينا قويا ويتفكر يف البؤساء والفقراء ورفع حاجاتهم يف احلياة:
ــه خويش ــي واي ــي زين گام پ م ــع فرومايه خويش ــه از طب اي ک
ــايل کن ــه خود ع ــر پاي زين هن ــود خايل کن ــه خ ــر از واي خاط

ــکينان باش ــي حاجت مس در پ ــان باش ــد روزي زقوي دين چن
 يري عطار النيسابوري أن الفتوة، نفس الصرب واحللم والتضرع:

ــتيزه بلکه زاريست نه گرمي وس ــت ــوت اي برادر بردباري اس فت
ويذکر رودکي السمرقندي يف "اندرز نامه" هذه الصفات قائال:

بر کور وکر ار نکته نگريي مردي گر برسر نفس خود امريي مردي
ــت فتاده را بگريي مردي گر دس ــاي زدن ــود فتاده را پ ــردي نب م

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ظاهرة العيارة يف األدب الفارسّي والتقاؤها مع... / ١٠٩

يري الشاعر أّن اإلنساَن إذا استويل علي نفسه وهواها واليعيُب اآلخرين ويساعد 
اإلنساَن البائس، هو الفيت.

النتيجة
ــمَ املشرتکَة بني الصعلوک اجلاهلّي والعيار،  ويف اخلتام کنتيجة للبحث نذکر القواس
ــجاعتهم، وإيثارهم أمام اآلخرين، فالسالح صديقهم  فهي فخرهم بسرعة عدوهم وش
اخلاص. ويهتّمون باملمارسات الرياضية واجلسدية والرماية، ومن خصائصهم الذاتية  
ــاعدة الفقراء واملساکني، واألمانة  ــجاعة، ومس ــر، والصُرب واإلقداُم والش کتماُن الس
ــم إليها، اإلميان  ــراء رغم احتياجه ــيم املال بني الفق ــود واالعتقاد بتقس ــاء العه وإيف
ــاء واملرتفني؛ ألنهم يرون  ــة الظلم واالضطهاد، إغارة أموال األغني بالعدالة ومکافح
ــرض عليهم أخذ أمواهلم  ــروة بامتصاص دم املظلومني، فف ــاَء نالوا هذه الث أن األغني

ــراء. ــم إيل الفق وإيصاهل
 ويعود سبُب ظهور هؤالء يف کل جمتمع إلی أّن احلکام والوالة مل يهتّموا بإقامة األمن 
ــني الناس حبيث رأي هوالء أن ينهضوا بإقامة احلقوق املالية أو االجتماعية  والراحة ب

الضائعة بوحدهم. 
قد بلغ هؤالء يف الشطارة واللصوصية غايَة املهارة يسرق الوهَم من اخلاطر والراحة 
ــنان واللماطَة من أسنان اجليعان ويأيت على  من الطيب العاطر والنوَم من أجفان الوس
ــوب ويلف الرخيص، والغايل، والوضيع والعايل،  كوامن الغيوب فضلًا عن خزائن اجلي
ــات بينما هو يف  ــات قصد جهة من اجله ــوايل ففي بعض األوق ــز املقدم وال ــد أعج وق
ــب املجد. ويتبني من هذا الكالم  ــيه الوايل يطلب املال، ويكتس املناهضة واملناهزة غش
بأنه مل يتخذ الفقر ضجيعا، وال الدعة حليفًا، بل رمی بنفسه حنو املرامي امللتّفة واملهالک 

للمعيشة. وأخريا:
ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه ــائٍل ــين وس ــب ع ــائلٍة بالغي وس

أي جيب أال ُيسأل الصعاليك عن مذاهبهم وطرقهم، ألنها ال تعلم، إذ مل يكن يستقر 
بهم موضٌع خاص، فإنهم موجودون يف کل مکان وزمان.
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