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 فتوت به مثابه ساختار اجتماعي

  کلود کاھن 

  ترجمه و تلخیص علیرضا رضايت 

ابداع شد و ناظر به ويژگي فتي    الحي است که در حدود قرن دوم ھجري به عنوان مفھومي مشابه مروتفتوت اصط 

اين اصطالح معموال نشانه اي است براي جنبش ھاو سازمان ھاي مختلف که تا اوايل دوران جديد در . بود ) جوانمرد( 

ش ھا دشوار است چراکه آنھا در طول تاريخ مطالعه اين جنب. تمامي جوامع شھري شرق جھان اسالم گسترده بودند 

اھل فتوت از يک سو با    در طول پنجاه سال گذشته توجه خاصي به مناسبات و ارتباطات   .اشکال مختلفي گرفته اند 

نوع مقاالت و رسائل مربوط به ) اصناف(اما حتي در مورد اخیر . اصناف و مشاغل شده است   تصوف ، و از سوي ديگربا

در نھايت ، سبب شده تا اين مورد بیشتر از حیث روانشناختي يا اعتقادي مورد بررسي قرار گیرد تا اينکه به  اين مقوله

مقاله حاضر مي کوشد تا فتوت رااز حیث ساختار اجتماعي آن . بدان توجه شود " ساختار اجتماعي"عنوان بخشي از 

  . مورد بررسي قرار دھد 

نخستین اسالمي ، اصطالح فتوت درزبان عربي وجود نداشت و فقط فتي ، آنھم در دوران پیشا اسالمي و سده ھاي  

در اين زمان ، فتي ، . افراد اطالق مي شد و نه گروه ھا )تک تک (به شکل مفرد بکار مي رفت ، يعني اين واژه به 

کامال شخصي بود ، و اگر تلقي   اين: و در جنگ شجاع و دلیر ، شريف و جوانمرد بود   مردي بود که ھنوز جوان ، چابک

چه به طور مشخص با جامعه قبیله اي و جنگ ھاي آن ارتباط داشت اما بر ھیچ گونه فعالیت مشترک يا باور ديني 

مشخص مبتني نبود ؛ نمونه اين نوع فتوت در جامعه عرب قديم حاتم طائي است اما در اسالم رشد تدريجي شخصیت 

به عنوان مثل اعالي فتي شناخته شوند ؛ ھمانگونه که در روايت الفتي اال  سبب شد تا در نھايت ، ايشان) ع(علي 

    .آمده است ... علي 

اما نمي توان اصل آنھا . اسالمي، فتیان جديد به ظھور رسیدند  -اما ديري نپايید که در جامعه پیچیده امپراطوري عربي

به گونه اي بر ما عرضه شده اند که در نگاه   خود در واقع ، اين فتیان جديد ،. را منحصرا سنت کھن عربي دانست 

  . نخست دو مقوله جدا از ھم و مغاير به نظر مي رسند 

نخستین دسته از متون ، که عمدتا حاوي گزارش ھاي نسبتا متاخري از حیات عرفا و روايتھاي متقدم تري از احوال 

ک بسر مي بردند و از حلقه ھاي قومي و اجتماعي شعرا ھستند ، فتیان را جواناني مي دانند که در اجتماعات کوچ

و حتي (    شغلي نداشتند  ،)آنھا عمدتا مجرد بودند( مختلف برخاسته بودند ، و ھیچ گونه تعلق خانوادگي نداشتند 

و به ھیچ قبیله اي نیز تعلق نداشتند ؛ آنھا با ھم به صورت دسته جمعي ) اگر مي داشتند بدان وابستگي نداشتند

در ھمه چیز   تند و زندگي راحتي را در فضايي از اتحاد و يکپارچگي و رفاقت تجربه مي کردند و در عین حال،مي زيس

میان فتیان ھر شھر نوعي اخوت      اين اجتماع بزرگ تر از يک شھر کوچک بود به اين معنا که  .نیز با ھم شريک بودند 

ابن بطوطه ، سیاح معروف قرن ھشتم ، آنھا را . مي کردند  به نظر مي رسد که آنھا لباس خاصي بر تن. وجود داشت 

  . در میان مردم عادي آسیاي صغیر مشاھده کرد 

راھزن ، عیار    اما در مقابل اين گروه آرام فتیان ، مورخان از دسته اي ديگر نام مي برند که تحت عناوين دزد ، شب رو ،

البته ظھور اين عده در . معروف شدند ) جمع آن رنود( ان به رند اين عده از زمان سلجوقی. ، شاطر فعالیت مي کردند 

طبري و مسعودي مي . شھري مانند بغداد به دلیل شرايط خاص آن شھر بود که خود جاي بررسي علي حده دارد 
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 گويند که سالح عیاران بغداد سنگ و چماق بود و تنھا حفاظ ايشان نیز کالھي از برگ درخت نخل بود که بر سر مي

سراسر . آنھا از خلیفه امین در برابر حمالت خراساني ھايي که حامي برادرش مامون بودند دفاع مي کردند . گذاشتند 

سه قرن يعني از قرن چھارم تا ششم سرشار از حکايات مربوط به مزاحمت ھا و آشفتگي ھايي است که آنھا مسبب 

گ ھاي داخلي سالھاي آخر دوران خالفت ، رھبران و روئساي در جريان جن   .آن بوده اند يا در آن مشارکت داشته اند

  . مختلف از اين عده کمک گرفتند و ايشان را به عنوان پلیس و نیروھاي نظامي استخدام مي نمودند

اسماعیلیان نیز مي کوشیدند تا با نفوذ به داخل . از لحاظ ديني ، عیاران ھم در میان شیعیان بودند و ھم اھل سنت

اما . دراين میان حنبلي ھا نیز پايگاه اجتماعي خود را داشتند. ان فعالیت ھاي سیاسي خود را سامان دھند گروه عیار

اين نھضت ھاي متنوع و متکثر با ھم ھمزيستي داشتند و فتوت به مثابه يک ويژگي عام براي ھمه آنھا بکار مي رفت 

    .و صرفا به گروه خاصي از آنھا تعلق نداشت 

طي بین فتیان و عیاران وجود دارد ؟ منابع حاکي ازآنند که بسیاري از فتیان خود را عیار مي نامند در عین اما چه ارتبا

بنابراين ، در اين میان نوعي تساوي نسبي اجتناب . حال ، بسیاري از عیاران خود را فتیان يا پیروان فتوت مي خوانند

در شھرھاي شرقي دسته ھاي . صبیت مدني اشاره کنیمدر پاسخ به سوال مذکور بايد به مفھوم ع. ناپذير است

در عین حال . خاصي تقريبا در ھمه جا تحت اين نام فعالیت مي کردند که به اسم يک اعتقاد خاص دشمني مي کردند

اکنون نیز با بررسي منابع مي توان با قاطعیت گفت که مفھوم . ، آنھا مشخصه نوع خاصي از جامعه شھري بودند 

اصل وحدت يک گروه است، و فتوت   عصبیت در معناي کلي،. توت دست کم تا اندازه اي به ھم مربوطندعصبیت و ف

اعضاي عصبیت خود را پیروان حقیقي فتوت مي . ويژگي ھاي فردي است که اين وحدت از طريق آنھا حاصل مي شود 

درنتیجه ، فتوت، نه، بايد . عصبیت بودند دانستند و در میان فتیان افراد و گروه ھاي بسیاري وجود داشتند که غرق در

آنگونه که غالب توصیفھاي متقدم ( ايدئولوژيک جذاب و در عین حال حاشیه اي قلمداد شود –يک تشکیالت اجتماعي 

و نه بايد حتي آن را صرفا يا به طور خاص گونه اي واکنش طبقات فقیر دانست بلکه فتوت عنصر ) حاکي از آنند

                .عام جامعه شھري در شرق میانه بوده است  ساختاري بنیادين و

فتوت ثبت نشده است اما دست کم –در کدام نواحي شرقي؟ گرچه در سراسر قلمروي ايران و بین النھرين عیاري 

) احداث(درست است که در آنجا شبه نظامیاني . تحت اين عناوين در سوريه يا مصر چنین جرياني وجود داشته است

) اما(را به ذھن متبادر مي کرده است؛ ) جوانمرد(ند که شھرتي ھمچون فتیان داشته اند و نامشان ھمان جوان بوده ا

آنھا درابتدا در سده چھارم ھجري پیدا شدند و در برابر صاحبان قدرت مي ايستادند درعین حال ، ھمزمان متکي به 

ما واجد تشکیالت شدند و رئیس ايشان رئیس شھر شد عملکرد شرطه ھا بودند ؛ بعدھا تا پايان ھمان سده آنھا رس

اما آنھا روز به روز در مواجھه با سازماندھي قدرتھاي جديد که بر . که بعضا دستیابي به اين سمت تقريبا موروثي بود

آنھا از لحاظ واقعیات و نیز از حیث معناي نامي که بر خود . پادگان ھاي نظامي متکي بودند ضعیف تر مي شدند 

موقعیت احداث از حیث تشکیالت . اما در عین حال ، اين شباھت تام و تمام نبود . اشتند بسیاربه فتیان شبیه بودندد

به نظر مي رسد که عمدتا بازرگانان و طبقه بازاري به آنھا مي پیوستند ومھم تر اينکه    .بسیار رسمي تر از فتیان بود

آداب تشرف و    ،)دسته جمعي(ت آنھا از ھر جھت با زندگي اشتراکي ھیچ نشانه اي وجود ندارد مبني براينکه تشکیال

اگر به اين مطلب، اين را نیز بیفزايیم که قلمروي . سازوکارھاي اعتقادي که مشخصه فتوت بود، ارتباط داشته باشد 

: نیم بگويیمبیزانس بسر مي بردند، مي توا -فتیان سنت ساساني بوده اما احداث تنھا درسرزمین ھاي سابق سوريه 

با وجود اينکه احداث و فتیان از نظر وضعیت و سیر تکامل به نوعي با ھم شباھت دارند اما ريشه ھاي تاريخي آنھا با 

در مصر، در . اما در دمشق احداث لمپن تر که به عیاري متھم بودند با احداث عادي مخالف بودند. ھم متفاوت است



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

افراطي   عان وجود داشتند که زندگي دسته جمعي را با ضداشرافیگريتنیس، در قرن چھارم تشکیالت شباب شجا

  . درآمیخته بودند

آنھا اگرچه مسلمان بودند اما اشرافزادگان مسیحي آنھا را به خلیفه فاطمي، المعّز، معرفي کردندو او نیز ايشان را قلع 

رافیش معروف شدند و اگر نگويیم که به و بعدھا در قاھره ، گروه ھاي مردمي اي شکل گرفتند که به ح. و قمع نمود

طور آشکار با فتوت به معناي دقیق کلمه ارتباط داشتند، بايد اعتراف کنیم که در ارتباطشان با عیاران ترديد نمي توان 

فتوت اغلب با اصناف در ارتباط بوده است و حتي گفته شده که ھر دوي اينھا از گذر رسومات تشکیالتي و . داشت

در اواخر قرون وسطي ارتباط بین تجار . بوده اند) که عالقه خاصي به کار داشتند(تاثیر اسماعیلیان نھادي تحت 

سرزمین ھاي ايران و ترکیه و فتوت ارتباطي غیر قابل انکار است؛ اما تا قرن ھفتم زماني که حیات صنفي کامال تحت 

از يک سو، ظاھرا . عمدتا توده ھاي مردم بودندکنترل حکومت بود حداکثر مي توان گفت که مشتريان فتوت مشخصا و 

اعضاي اصلي فتوت ، صاحبان شناخته شده و ثابت تجارتھاي دائمي نبودند؛ از سوي ديگر ، ھیچ چیز وجود ندارد که 

شکي نیست که مناسبات ايشان را بايد به حسب . نشان دھد اجتماعات فتوت بر مبناي ديگري بوجود مي آمدند 

     .گیري کرد  شغل و کارشان پي

طبیعتا .است ) مدني(نکته اي که باقي مي ماند آن است که فتوت ھمانگونه که گفته شد دقیقا پديده اي شھري 

تنوع گروه ھا    اتفاق مي افتاد که فتیان در روند فعالیتھاي خود فراتر از شھرھا بروند و با طبقات اجتماعي ديگر بیامیزند؛

نويسندگان مختلف به ما اين امکان را مي دھد که وجود عناصر واسطه اي میان فتوت و صنوف ، و تنوع اصطالحات نزد 

و اگرچه در . اما ظاھرا بايد بین فتاي شھري و سالوکان بیابان گرد تمايز نھیم. واقعي و ساير تشکیالت ھا را بپذيريم

ديده اي است که حوزه گسترده تري نگاه نخست اصطالح غازي مي تواند به جاي فتي بنشیند اما در مابقي موارد او پ

     .را در بر مي گیرد و حتي بدون آنکه ھويت خود را فراموش کند با ديگران نیز ھمزيستي دارد

در اين زمان ھم ايشان و ھم جامعه . مطالب گفته شده درباره عیاران به طور خاص تا قرن پنجم را در بر مي گیرد

امر في نفسه به لحاظ تاريخي بسیار حائز اھمیت است اما اين مساله سرآغاز  پیرامونشان توامان تکامل يافتند که اين

  اھمیت. پیدايش گونه اي ادبیات فتوت شد که در مقايسه با واقعیت ، در نگاه نخست ، بسیار گمراه کننده مي نمود

رد سبب شد آنھا ارزش عیاران که اشخاص داراي طبقه اجتماعي باال و افراد باسواد را جذب مي ک -روزافزون فتیان

در وھله دوم و ھمزمان با اين روند ، جنبش ديگري درتصوف پديد آمد که تا مدتھا به . ھاي نھان فتوت را برجسته کنند 

اين جنبش در قالب اجتماعاتي سامان يافت که درآنھا طبیعتا مسائل مربوط به .فردي محدود بود   و عرفان  رياضت

براي برخي   به نظر مي رسد اين جنبه فراقانوني فتوت. ايشان فتوت را تجربه کنند زندگي دسته جمعي سبب شد تا 

در اين محافل و ھمزمان با قرن پنجم بود که ادبیات خاص فتوت مجال ظھور يافت و . از صوفیان مالمتي جذاب بوده است

آرماني و گزينشي از مشخصه آن شرح و بسط معنوي موضوع بود که با برخي سنت ھاي شبه تاريخي و تصويري 

فتیان باستان ھمراه بود و ھیچ نشاني از تشکیالت رسمي فتیان و استفاده از خشونت بر خود نداشت؛ با وجود اين ، 

تا آنجا که ما از خود مي پرسیم که آيا واقعا با ھمین افراد _ مورخان ھمچنان اين سند غیر قابل انکار را ارائه مي کنند 

نظر از اينکه بدانیم دست کم از قرن ھفتم به بعد برخي نويسندگان اين گونه مقاالت خود صرف ) ؟(سروکار داريم

درست است که آنھا . نگاه حکومت ھا و اشرافیگري به فتوت در نھايت تغییر کرد. رھبران دسته ھاي فتیان بوده اند

ه دادند اما ايشان چندان با مفھوم فتوت ھمچنان به مبارزات خود علیه آشوب گران يا آنھا که به بدعت مظنون بودند ادام

در   نظام الملک ، وزير اعظم سلجوقیان،. مخالف نبودند و تنھا با آنچه که انحراف از آنچه بايد مي بود مبارزه مي کردند

زمان وزارت خود جماعتي از فتیان را به اتھام اسماعیلي بودن مورد شکنجه قرار داد ، در عین حال ، او کسي است که 
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باز، در طول قرن بعد ابن جوزي حنبلي فتیان زمان خود را سخت . نخستین رساله در مروت و فتوت به او منسوب است 

، در قیاس با تالش در جھت بدست گرفتن زمام اھل فتوت )از فتیان(اما انتقادھاي ابن جوزي . مورد حمله قرار مي دھد

عي آشفته به سوي اھداف واقعي آن سوق دھد، چندان توسط شخصیتي عالي رتبه که مي تواند فتوت را در وض

     .مخرب نبود

دغدغه اصلي اين مرد مشھور تالش وي جھت دسته . در صدد انجامش برآمد) ۵٧٧(اين اصالحي بود که خلیفه ناصر

بندي مجدد تمام خاندان ھاي روحاني و تمام تشکیالت ھايي بود که در سايه حمايت خلیفه مدعي خويشاوندي با 

ھمانطور که ديديدم فتوت . در ھمان اوايل او خود بدست استادش شیخ عبدالجبار به فتوت تشرف يافت . سالم بودند ا

را درجاتي بود و در زمان ناصر در بغداد پنج شاخه ازآن فعال بودند که يکي از آنھا نبويه بود که ظاھرا به قرن چھارم باز 

یکار علیه مبدعان و ملحدان مي کرد ؛ گروه ديگر رحاصیه بود به رھبري اين شاخه از فتوت خود را وقف پ. مي گردد 

وي با وضع قانون در اين حوزه و حوزه ھاي . ناصر نمي توانست يک حامي ساده و عادي فتوت باشد . شیخ عبدالجبار

و حکومتي را نیز  ديگر کوشید تا فتوت بغداد را يکپارچه و منظم کرده سامان بخشد در عین حال، محافل ديني و نظامي

پس از آن شاھزادگان تمامي بالد شرق را با خود ھمراه ساخت تا به کسوت اين فتوت .تشويق نمود تا بدان بپیوندند

جديد درآيند و تشکیالت آن را در واليات خود نھادينه کنند و با او در ايجاد يک فتوت پان اسالمیستي تحت لواي او 

بر ورزش ھايي تاکید و توجه مي شد که فتیان از مدتھا پیش با اشتیاق بدانھا  از اين رو، منحصرا. ھمکاري کنند

اما ھمین نوع فتوت بود که ھامر پرستال آن را . اين نوع فتوت در سوريه ومصر ، اشرافي باقي ماند. دلبسته بودند 

دازه اين ديدگاه، درخور مي توان مالحظه کرد که تا چه ان. مدنظر داشت و در نتیجه آن را طريقه سلحشوري نامید

در جامعه بغداد تالش ھاي خلیفه بعد از وفات وي . نیست و به ھیچ وجه نمي تواند بیانگر و نماينده فتوت واقعي باشد

شگفت آنکه در جامعه ترک آناتولي در طي نخستین وھله از شکل گیري اين . در پي حمله مغول بي نتیجه ماند 

فتوتي که دراين منطقه پديد آمد و گسترش يافت شکل اولیه اش در . اس را داشت جريان تشرف خلیفه بیشترين انعک

از طريق آثار مربوط به فتوت که در پي . قالب اخي ھا تجلي کرد اين جماعت ھمچنان خود را حامي ناصر مي دانست

مواره به طور مشخص تشکیالت فتیان بھتر آشنا شد البته نمي توانیم ھ   سیاستھاي ناصر نگاشته شدند مي توان با

  .بگويیم، عناصري که در اين آثار ازآنھا ياد شده از سده ھاي پیشین برجا مانده يا از ابداعات ناصر بوده است

رسائل ابن معمار، آثار خرتبوتي که سرشار از روح تصوف بود و رسائل سھروردي که نخستین مجموعه آثار به زبان 

و البته در مصر در طول دروه ( بود که در ايران و ترکیه   اديبان و نويسندگانفارسي است سرآغاز پیدايش طبقه اي از 

نقش اجتماعات اولیه که به تشکیالت فتوت منسوب بودند . تا اوايل دوران جديد نیز ادامه داشت   )حکمراني عثماني 

بستن کمربند مخصوص عضويت با مراسمي ھمراه بود که شامل نوشیدن قدح آب نمک و . نیز مسلما قابل تامل است

اين عضو جديد به مراد خود که . مي پوشید ) سروال( او ھمچنین لباس مخصوص فتوت . به کمر عضو جديد مي شد

در فتوت ناصر بین مراسم اول که انتخاب مريد بود و . ابوکبیر نام داشت معرفي مي شد و خود ابن صغیر نام مي گرفت

فتوت نامه سھروردي سلسله . فاصله وجود داشت ) فیق انجام شود که مي بايست توسط يک ر( پوشیدن سروال 

در پايان . مراتبي را بین قولي ھا و سیفي ھا مطرح مي کند اما نمي دانیم تا چه اندازه اين مطلب مطابق با واقع است

در . دند رفیق ھا بسیار با ھم متحد بو. اين قرن از يک مرحله میاني سخن به میان آمد، يعني ھمان شربي ھا 

سازمان کلي، شیخ بزرگ دستیاري به نام نقیب داشت اين سازمان به چند زير شاخه تقسیم مي شد به نام احزاب 

نوعي خودمختاري در درون تشکیالت حکمفرما بود و در اين میان سوگند فتوت . که ھر يک شامل چندين بیوت بود

ورزشي اشاره نکرده اند اما مطالبي درباره کفتربازي و  کتاب ھاي فتوت به ھیچ امتیاز. نقشي اساسي ايفا مي کرد
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شايد بتوان چنین تصور کرد . مراقبت از کفتران که سرگرمي قديمي فتیان بوده و اشراف آن را سبک شمردند، آورده اند

اما . تکه اين جنبه از فتوت مورد عالقه نويسندگاني که فتوت را واجد ابعاد ديني و اخالقي مي پنداشتند نبوده اس

. ترديد نمي توان داشت که از اين زمان به بعد نوعي ھمگرايي بین فتوت عامیانه و فتوت صوفیانه وجود داشته است

وي مشاور مذھبي ناصر و بنیانگذار يکي از فرق . يکي از مروجان پرشور نھضت اصالحگرانه ناصر، ھمین سھروردي بود

بین روحیه سلحشوري فتیان و . احترام فوق العاده اي برخوردار بودصوفیه بشمار مي رفت و خاصه در آسیاي صغیر از 

اسناد براي فتوت بود که از صوفیه الھام   يکي از تجلیات اين پیوند اقتباس. آرمان معنوي صوفیان نوعي پیوند بوجود آمد

ود اين انتساب به به وسیله اين اسناد ھر فرقه و گروه خود را به گذشتگان منتسب مي کرد که خ. گرفته شده بود

به   .و پس از ايشان به سلمان ختم مي شد) ع(اين اسنادھا در نھايت به حضرت علي. لحاظ اخالقي حائز اھمیت بود

طور کلي ، مي توان مالحظه کرد که فتوت در شیوه خاص خود ناظر به شیوه اي جھت جذب جنبش ھاي عامیانه از 

ر سده ھاي میانه تا زمان ما ويژگي بارز طريقت ھاي بزرگ برخاسته از گذرتشکیالت صوفیانه است، که از پايان اواخ

ضرورتي ندارد تکرار کنیم که ادبیات حاصل از اين تکامل نمي تواند . تکامل اجتماعي در کشورھاي اسالمي بوده است

        .تضمیني براي آنچه فتوت کالسیک دوران متقدم بوده است باشد 
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