
 

 

 

 

  

 
 Quarterly Journal of Social Sciences (   فصلنامه علوم اجتماعي )علمي

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائي

 96تا  8، ص8935ستان تاب، 58، شماره 62سال 
 

Vol. 26 , No. 85 , Summer 2019 

«انیرانیااتیخلقیاستبدادمدارهینظر»دریتأمل

انه؛یعاماتیبراساسمتونادب

 هانامههاوکسبنامهبرفتوتینگاه

یهاشم موسو دیس، مقدم یجواد نظر
 

 

  29/ 20/ 99: رشیپذ خیارت   29/ 20/ 29: یبازنگر خیتار   29/ 29/ 92: افتیدر خیتار

 چکیده
 انیرانیا یاجتماع یها و ارزش اتیو بازتاب خلق انهیو فرهنگ عام اتیمتون و ادب تیبا توجه به اهم

ها  نامه همان فتوت ای یصنف یها نامه نییاسناد و منشورها و آ نیتر از مهم یدر آن، رجوع به بخش

فرهنگ و جامعه  شتریما را در شناخت هر چه ب تواند یم انیرانیا انهیعام اتیاز ادب یا عنوان گوشه به

 دایبازتاب پ یو ادب یخیاسناد تار نیدر ا انیرانیاز فرهنگ و آداب ا یکند. چراکه بخش یاری یرانیا

 دیاز مشکالت امروز را با یاریبس شهیر ایآ م؟یا ضعف داشته خیدر طول تار اتیما در خلق ای. آکند یم

 نیاز ا یسؤاالت و سؤاالت نیبه ا اسخدر گذشته جست؟ پ انیرانیا اتیلقو خ یخیتار یها شهیدر ر

 یفیمطالعه توص کیپژوهش  نی. ادیآ یبه دست نم یشناس و منابع مردم خیدست جز با رجوع به تار

 اتیو رجوع به اسناد )دسته اول( و متون ادب یاست که با استفاده از روش مطالعه اسناد یلیتحل

 یها افتهی هیرا به نقد بکشد. بر پا انیرانیا اتیدر حوزه متون مربوط به خلق جیرا دگاهید انه،یعام

و  یجمع هیمشارکت و روح ،یریپذ تیهمان سخاوت، مسئول یها خواهان گرید یها یژگیو قیتحق

مطالعات  جیرا یاست. لذا مدعا افتهیانعکاس و بازتاب  انیرانیا انهیعام اتیرفق و مدارا در متون ادب

 .ردیگ یقرار م دیمورد ترد انیرانیا اتیلقحوزه خ
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 مسألهطرح 

انگاشتن خلقیات و منش ملی ایرانیان،  مندمسألهای از آثار خلقیات ایرانیان با  بخش عمده

سیاسی اجتماعی و اقتصادی را اصالح و  های چاره حل بسیاری از مشکالت امروز در حوزه

های اجتماعی  بینند. در این نگاه رفتارها و خلقیات گروه تغییر خلقیات جامعه ایرانی می

کند. چراکه نحوه زیست تاریخی هر جامعه یا گروه  نسبت عمیقی با زیست تاریخی، پیدا می

هنگ گرانبار از گذشته و فر»اجتماعی بازتابی از شرایط و مقتضیات آن است. به این معنا 

(. این دیدگاه معتقد است ساختار Ferasatkhah, 2015: 123« )البته باردار از آینده است

استبداد تاریخی در ایران تأثیر مستقیمی در روحیه استبدادزده جامعه ایرانی دارد و این 

روی و  تک روحیه استبدادزده منجر به بازتولید استبداد ایرانی، اقتدارگرایی ایرانی و

 شود. خودمداری ایرانی می

شیوه تولید »و « استبداد شرقی»هایی همچون  پژوهشگران بسیاری با پذیرش نظریه

مارکس و انگلس و ویتفوگل به توصیف و تحلیل تاریخ و هویت جامعه ایرانی « آسیایی

 ( و ضمن برجسته کردن متغیر استبداد در جامعه ایرانی وAshtiany, 2012پرداختند )

استبدادمنش »هایی نظیر  تأکید بر نسبت و تالزم میان استبداد و خلقیات ایرانیان به نظریه

رسیدند « شخص گرایی ایرانی»و « تکروی ایرانیان»، «اقتدارگرایی ایرانی»، «بودن ایرانیان

 شدند. نیز ارائه می« وخوی ایرانی خلق»موجود در « ذاتی»مثابه اشکال  که به

( در کتاب مالک و زارع در ایران به طرح نظریه تکروی و 1966خانم لمبتون )

خودمداری ایرانیان پرداخته و نگاه او موردپذیرش بسیاری از محققان ایرانی قرار گرفت. 

روی ایرانیان به طرز فراگیری اشاعه پیدا کرده و مبنای تحلیل جامعه ایران قرار  نظریه تک

دمداری ایرانیان سخن گفته است. از نگاه او گرفته است. قاضی مرادی در آثار خود از خو

کند. در این  حکومت استبدادی، روزمرگی است و روزمرگی را بر مردم نیز تحمیل می

توانند به غایات و  صورت و به جهت نبود اهداف عمومی و اجتماعی، مردم نیز فقط می

توان  می( که از آن Ghazimorady, 2001: 54اهداف شخصی و خصوصی خود بپردازند )

گرایانه به ( نگاهی ذات2011های خودمدار تعبیر کرد. سریع القلم ) به حاکمیت نظام ارزش

این مسئله دارد و معتقد است ژن ایرانی واجد ویژگی اقتدارگرایی است. پیران مجموعه 

ها و حمالت  های سرزمینی و یورش آبی و ویژگی عواملی همچون حکومت استبدادی، کم

جب اهمیت یافتن عرصه خصوصی و چهاردیواری اختیاری ایرانی و در یک بیگانگان را مو

داند. نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایرانی بر این  کالم خودمداری ایرانی می
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محدود ماندن اخالق جمعی به اخالق سنتی و بنابراین شکل نگرفتن اخالقیات جمعی و 

 (Piran, 2005مدنی در بین ایرانیان تأکید دارد. )

( 1998 & 1994) ،( رضاقلی2010) ،( ایزدی2013-1993) ،( کاتوزیان2001) ،نراقی

( هرکدام اقتدارگرایی و خودمداری ناشی 1995) ،( کدیور2006) ،( ازغندی2008) ،ارجائی

دانند. البته برخی همچون رضاقلی  از استبداد تاریخی را از مشخصه انسان ایرانی می

وخوی استبدادزده ایرانیان در  ی در ایران بازتابی است از خلقمعتقدند حکومت استبداد

طول تاریخ. برخی از این دست مطالعات بر بازتاب این اقتدارگرایی و استبداد تاریخی در 

فرض قراردادن اقتدارگرایی و  ها و اشعار شاعران تأکیددارند؛ و با پیش المثل ادبیات و ضرب

تواند در آثار ادبی و اشعار و  نکته که خلقیات میاستبدادزدگی ایرانیان و لحاظ این 

های یک ملت انعکاس پیدا کند با ذکر برخی شواهد اقدام به تعمیم این  المثل ضرب

 (.Kadivar, 1995 ،Narraghi, 2001اند ) ها به جامعه ایرانی نموده ویژگی

در همین چارچوب، فرض اصلی گفتمان مذکور این است که استبداد موجب 

شود لذا جامعه  می« تقدم منافع فردی بر منافع جمعی»و « یت خودمداریحاکم»

هایی چون دروغ و نیرنگ و ریا و چپاول و خشونت، تکروی،  استبدادی ایرانی واجد ویژگی

پذیری و عدم روحیه همگرایی و رفق و مدارا و عدم اخالق  خودخواهی، عدم مسئولیت

 2های منفی است. جمعی و دیگر ویژگی

رسد این رویکرد حاکم در حوزه خلقیات ایرانیان، با اتکا به رویکردی  می به نظر

ساختارگرایانه در تحلیل جامعه ایرانی و حذف سو نادیده گرفتن عاملیت انسان ایرانی در 

( مارکس و انگلس 1983) ،طول تاریخ و مبنا قرار دادن مفهوم استبداد شرقی منتسکیو

های موجود در جامعه ایرانی بسته و بدون توجه  قعیت( چشم بر وا2012( ویتفوگل )2000)

جانبه  های عام و یک ها و تجارب انسان ایرانی، اقدام به ارائه گزاره به بخش مهمی از واقعیت

 در باب خلقیات ایرانی و تأثیر ساختار استبدادی بر آن نموده است.

ز و نسبت دادن شده از انسان ایرانی در جامعه امرو رسد تصویر ارائه به نظر می

طلبی به  گویی، خودمداری، زورگویی، تنبلی، تکروی و منفعت هایی مثل دروغ ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهند؛ که ما در اینجا به دلیل محدویت در  های منفی متعددی را به انسان ایرانی نسبت می . آثار و مکتوبات این حوزه ویژگی2

توان گفت گفتمان مسلط در این  کنیم؛ اما در یک نگاه کلی می ها صرف نظر می حجم مقاله از پرداختن به همه این ویژگی

 2001رود. )ر.ک  بر منافع جمعی مهمترین مشخصه جامعه استبدادی به شمار میحوزه خودمداری و تقدم منافع فردی 

2011 2007  , Sareolghalam Naraghi 2001 , 1988 1994 Rezagholi ,  2005 Piran  ,  2001 
Ghazimoradi) 
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ایرانیان، با روحیه فتوت و جوانمردی انسان ایرانی در طول تاریخ مغایرت دارد و یکی از 

های فرهنگ ایرانی در تاریخ یعنی فتوت و پهلوانی و جوانمردی به دلیل  ترین جلوه مهم

شناسانه نادیده انگاشته شده است. لذا  ای مسلط در تحلیل انسان شرقی و شرقرویکرده

بررسی و تمرکز بر این سویه خلقیات ایرانیان که ناظر بر اخالق جوانمردی و فتوت است و 

های صنفی نمود پیدا کرده در تحلیل انسان  نامه ها و آیین نامه ها و فتوت نامه در قالب کسب

 رسد. می ایرانی ضروری به نظر

های صنفی اصناف  نامه ها و آیین نامه های فرهنگ عامه ایرانیان، فتوت یکی از این جلوه

منظور تقدس بخشی به کار و رعایت اخالق و حقوق افراد  و طبقات اجتماعی هستند که به

شد. این حجم از میراث مکتوب و ادبی در فرهنگ عامیانه ایرانیان حاکی  در جامعه تهیه می

یت اخالق و تقدم منافع جمعی بر منافع فردی در جامعه ایرانی و بازتاب آن در از اهم

ای در  تواند باشد. اگر بپذیریم که فرهنگ و منش و شخصیت هر جامعه ادبیات عامیانه می

تواند تجلی پیدا کند با رجوع به فرهنگ عامه و  فرهنگ عامه و زبان و ادبیات آن ملت می

های عامی  هایی را یافت که گزاره توان شواهد و نمونه طول تاریخ میورسوم ایرانیان در  آداب

دهد در  دهد و نشان می همچون خودمداری و اقتدارگرایی ایرانی را مورد تردید قرار می

در جامعه ایران وجود « دیگری»های معطوف به منافع  گذشته در سطح وسیعی، ارزش

 داشته است.

ورسوم و مجموعه سنن  آثار ادبی و عادات و آدابدر دنیای امروز با مطالعه بررسی 

وبلندی روح یک ملت و طرز تفکر و نوع زندگی و نیاکان او پی  گذشتگان است که به پستی

ها  برند. این آثار و عالئم در حقیقت صداهای درونی هر ملتی است که روح و اندیشه آن می

 (.Kadivar, 1995: 16نماید ) را بازگو می

های دیگرخواهانه  گارنده در این مقاله این است که بازتاب ویژگیمدعای اصلی ن

های صنفی که بخش مهمی از فرهنگ جوانمردی و  نامه ایرانیان در ادبیات عامیانه و آیین

های استبدادی در  رغم تداوم حکومت دهد که علی فتوت در جامعه ایرانی است نشان می

وخوی مردم جامعه  مت استبدادی و خلقایران تالزم و نسبت تردیدناپذیری میان حکو

شود وجود ندارد و احتماالً  که در آثار مربوط به خلقیات ایرانیان ادعا می نحوی به

ای  کننده های استبدادی در ایران نتوانسته است در اعصار طوالنی تأثیر منفی تعیین حکومت

 های اجتماعی جامعه ایران داشته باشد. بر نظام ارزش

های خلقی جامعه ایرانی در طول تاریخ وجود  صی میان استبداد و ویژگیآیا تالزم خا

های تاریخی و خلقیات ایرانیان  دارد؟ آیا ریشه بسیاری از مشکالت امروز را باید در ویژگی
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در گذشته جست؟ پاسخ به این سؤاالت و سؤاالتی از این دست جز با رجوع به تاریخ و 

برای توصیف خلقیات ایرانیان، به سراغ یکی از  آید. شناسی به دست نمی منابع مردم

 های اصناف خواهیم رفت. ها و کسب نامه نامه ترین منابع فرهنگ عامه یعنی فتوت مهم

 چارچوب مفهومی

 استبداد ایرانی

 اند بسیاری از پژوهشگران شرقی و غربی که درباره ساختار سیاسی اجتماعی ایرانی قلم زده

 )برای نمونه های سیاسی در ایران نوعی از استبداد شرقی است تاند که حکوم بر این عقیده
varga (1969( ، )1968,1980 , )Ashraf (2004 )Seyf  ( ,1979 )Khanji ( ,1979 )

Nomani ( ,1993،1998،2013 )Katouzian ( ,2002 )Mahrouyan ( ,1995 )

Zibakalam ( ,1991  ,2004 )Doostdar ( ,2011 )Sariolghalam.) ین دسته در ا

چارچوب گفتمان استبدادمداری، استبداد را جزئی جداناپذیر از تاریخ سیاسی جامعه ایران 

دانند و معتقدند آنچه در تاریخ جامعه ایرانی ریشه داشته و مختصات کنونی این مرزوبوم  می

( در Seyfollahi, 1995را تعیین کرده، قدرت خودکامه نظام سیاسی در طول تاریخ است. )

ین رویکرد، روح و محتوای اصلی قصه و داستان سیاست در ایران همواره ثابت مانده است ا

 (Goudarzi, 2010: 15و جوهره و محتوای اصلی قدرت سیاسی، استبداد است. )

ترین عنصری است که  آبی جغرافیای ایران مهم توجهی از این آثار، کم در بخش قابل

آسیایی یا شرقی، از آن نوع که ویتفوگل برای توجیه پیدایش نوع خاص استبداد 

شود. در این ساختار سیاسی قدرت اقتصادی و از  بندی کرده است، بدان استناد می صورت

ها به هر  جمله انواع مالکیت ارضی کشاورزی و کنترل و نظارت بر آب و اخذ انواع مالیات

آن حاکم مستبد  شیوه دلخواه همگی از قدرت سیاسی خودکامه دستگاه دولتی و در رأس

( گفتمان Ashraf, 1980 & Salasi , 2000گرفت. )برای مطالعه بیشتر ر.ک  سرچشمه می

استبدادمداری معتقد است نظام خودکامگی در ایران بدون ضابطه و قـانون، حکومت خـود 

های  داشتن سپاه ثابت و هزینه زند. همچنین کند و به چپاول و غارت دست می را بـرقرار می

فرسا و افزایش قدرت مرکزی دولت بود نیز در  های توان که مستلزم اخذ مالیات ن آنسنگی

 (Rezagholi, 1998: 32 39 :1994) .کاررفته است. های ایران به توصیف حکومت

داند.  کاتوزیان در نظریه استبداد ایرانی، آب را عامل کمیاب تولید در ایران می

لید زیادی نداشتند و ثانیاً از یکدیگر دورافتاده بودند، های آن اوالً مازاد تو درنتیجه آبادی

ای خشک و پراکنده بود. از سوی دیگر، یک نیروی نظامی  ترتیب، جامعه، جامعه این به
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توانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و بر اثر حجم بزرگ  متحرک می

آبی و خشکی زمین و نیز  کممازاد این مجموعه به دولت تبدیل شود. بر این اساس 

پراکندگی و خودکفایی روستاها ضرورت احساس نیاز به دولت متمرکز و قدرتمند را جهت 

کرد درنتیجه این  ناپذیر می مدیریت بر منابع و بسترهای اقتصادی نظام کشاورزی اجتناب

 ,Katouzian 10-9شرایط بر دامنه و میزان قدرت استبدادی و خودکامگی دولت افزود. )

( در چنین اجتماعات پراکنده و متخاصمی شاه 2008( از دیدگاه آبراهامیان ):1993

 (Abrahamian, 2008: 50گشت. ) عنوان نقطه ثقل مرکزی یک نظام سیاسی پدیدار می به

(، این نظام استبدادی خودکامه و پدرساالرانه ایرانی، 2001از نظر حسین بشیریه )

بر سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی گذاشته بود که  ماهیت نظام سیاسی چنان تأثیری

طبقات یا شئون مستقلی مانند اشراف، اصناف و روحانیان امکان رشد و تأثیرگذاری بر 

شد  حدود قطعی قدرت خودکامه پیدا نکرده بودند و اغلب اراده شاه در حکم قانون تلقی می

امعه کنونی ایران گرفته است. و همین ویژگی همواره امکان توسعه سیاسی را از حتی از ج

گوید تمرکز قدرت حکومت در ایران موجب شده در ایران  ( هم می1994صادق زیباکالم )

های صنفی مستقل از  گیری تشکیالت و سازمان برخالف جوامع غربی هرگز مجال شکل

حکومت به وجود نیامد. پس مشارکت مردم در امر هدایت جامعه، مدیریت و توسعه آن 

های فردی در ایران کمتر مجال برای  بوده است در نتیجه استعدادها و تواناییناچیز 

(. در چارچوب این گفتمان، عوامل Zibakalam, 1994: 112-111کرد. ) شکوفایی پیدا می

طبیعی، محیطی و تاریخی، موجب تقویت و تداوم چرخه استبداد در تاریخ سیاسی و 

ه ممیزه جامعه شرقی ایرانی از جوامع غربی است فرهنگی ایران شده است. این استبداد وج

رو در جامعه ایرانی شده است؛ و یا  گیری روحیه خودمدارانه استبدادی و تک و موجب شکل

های بدی چون فساد، دروغ و تملق و  به قول محمد علی جمال زاده منشأ تولید همه ویژگی

ت و خیانت در جامعه ایرانی است. عفتی و جنای شرافتی و بی غیرتی و بی نفاق و دورویی و بی

(716 :Jamalzade, 1999.) 

 نامه آیین فتوت و فتوت

دهند و نماینده فرهنگ  توجهی از ادبیات عامیانه ایران را تشکیل می ها بخش قابل نامه فتوت

. این اسناد مربوط (Afshari, 2003: 29) اند های مردم این مرزوبوم در روزگاران گذشته توده

های فرهنگی از اهمیت اخالق و  عنوان یکی از ذخائر و میراث عامه ایرانیان بهبه فرهنگ 

هایی بودند که برخورد با  نامه مثابه نظام کند و به جوانمردی در جامعه ایرانی حکایت می
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دادند و چارچوب روشنی از رابطه خود و  صنف، بازار و اجتماع را شرح می مشتری، هم

 ا ارتباطات اجتماعی رنگ و جلوه اخالقی به خود بگیرد.کردند ت دیگری را تعریف می

ها از آن یاد  نامه ریشه این منشورهای اخالقی که در بسیاری منابع با عنوان فتوت

شود را باید در آیین فتوت جستجو کرد. فتوت اصطالحی است که در حدود قرن دوم  می

یا همان جوانمرد "فتی"گی ابداع شد و ناظر به ویژ عنوان مفهومی مشابه مروت هجری به

مثابه یک آیین و مسلک  گیری فتوت در ایران به ( شکل1975(. نفیسی )Cahen, 2010بود )

داند، ولی معتقد است در قرن دوم هجری بود که  اجتماعی را در پیش از اسالم می

 های اجتماعی در ایران گردیدند. برخی گر بسیاری از حرکت جوانمردان یا اهل فتوت هدایت

اند، در اواسط  اند که فتوت به مفهوم جماعتی که پیرو سلسله اصول فتوت بوده دیگر نوشته

به عیاران و یاغیان شهرت داشتند  2سده سوم هجری قمری ایجاد شد. در آن زمان فتیان

(Carbin, 1984: 5 و از آن پس بود که آنان به ایجاد سازمانی نظیر احزاب امروز دست )

 نامه منعکس گشت. هایی به نام فتوت ید و نظرات ایشان در کتابزدند و اصول و عقا

العاده کرده بود و  در ایران پس از ورود اسالم، چون صنایع دستی در ایران ترقی فوق

وران و صاحبان حرف و  کاالی مهم عالم اسالم در آن روزگار مصنوعات ایران بود، پیشه

های صنفی تشکیل شده بود،  ودند و جمعیتصنایع در ایران بسیار ثروتمند و متنفذ شده ب

به همین جهت روسای اصناف بسیار مقتدر بودند. از زمان سامانیان در میان برزگران و 

و  "جوانمردان"وران ایران سازمان نیرومندی بود که ایرانیان به ایشان  کشاورزان و پیشه

 (.Ravandi, 1978 : 337گفتند. ) و سازمانشان را فتوت می "فتیان"تازیان 

تدریج از مقاصد سیاسی و  های تاریخی حاکی از آن است که آیین فتوت به بررسی

اگر چه در آغاز آیین مردان جنگاور و "عیاری به سمت مقاصد و اهداف صنفی پیش رفت و 

( بعدها نوعی تصوف عامیانه شد که به تصوف Afshari, 2009: 12)"سپاهی پیشه بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنت عرب به فرد شجاع  . فتیان جمع فتی به معنی جوانمردان است. از نظر لغوی فتوت از کلمه فتی اخذ شده و واژه فتی در2

فتی کسی است که در فضایل خلقی کامل و از دنایا و رذایل  (Ibn Mimar,1958: 5-7)  استو سخاوتمند اطالق شده 

کسی را سزاوار نام فتی  (Kashi,1351: 269نفسانی مجتنب باشد؛ .... صاحب قدمی راسخ و طمئنینتی متمکن... است، )

 شمارد میخود را حقیر و کوچک  ها اینیل انبیا و اولیا را در خود دارد و با تمام که تمام خصایل و فضا دانستند می

(Corbin,1984: 134اعراب قدیم به کسی فتی می .)  ،میان فضایل بیشتر  ازگفتند که به منتهای مفهوم انسانیت رسیده بود

 :Hakemi, 2003) رفت. توت به شمار میبه سخاوت و شجاعت توجّه داشتند و بعدها هم همین دو فضیلت از ارکان عمده ف

( از نظر Corbin,1984: 3-4گویند ) یا جوانمرد و در زبان فرانسه شوالیه می« فتی»(. از نظر هانری کربن به جوان، 19

یا « فتی»ابداع شد و ناظر به ویژگی  کاهن، فتوت اصطالحی است که در حدود قرن دوم هجری به عنوان مفهومی مشابه مروت

 .(Cahen, 2010: 26) بودجوانمرد همان 
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 :Zarinkoob, 1978شد ) جوانان کمال مطلوب شمرده میاختصاص نداشت و برای اغلب 

ای برای  های ویژه نامه های دیگر فتوت ( و نه تنها اهل تصوف بلکه سایر مردم در صنف335

آید  صورت آیین صنفی درمی ( و به این صورت فتوت به,Corbin :1984 9)خود داشتند 

(Mahjoob, 1971: 779و به گفته فرانتس تیشنر، فتوت و )  جوانمردی به یکی از اصول

(. بدین ترتیب برای هر یک از اصناف و (Corbin, 1984: 138شود  صنفی آنان بدل می

نظیر است که ما را در  ای تدوین گردید که در نوع خود بی ها منشورهای اخالقی پیشه

وکار یاری خواهد  های ارزشی حاکم بر جامعه اصناف و حیطه کسب شناسایی و کشف نظام

 د.نمو

 طریقت و حقیقت در آیین فتوت ،پیوند میان شریعت

رود  آیین فتوت و جوانمردی در ایران در واقع بعد اجتماعی عرفان و تصوف به شمار می

چراکه به دنبال تقویت پیوند میان عارف با جامعه، نظر و عمل، اندیشه دینی و رفتار دینی و 

ریعت و طریقت یکی از شریعت و حقیقت و طریقت است. چگونگی نسبت میان ش

داران در تاریخ بوده است. برخی به انتخاب یکی و  های مهم و چالشی در میان دین پرسش

های عرفانی،  ای که برخی از گروه گونه رها کردن بخش دیگری از ساحت دین پرداختند. به

 اند و یکی از ارکان دین را نادیده نظریه اسقاط تکلیف و بطالن شریعت را مطرح کرده

( لذا مورد تکفیر برخی از فقها قرار گرفتند؛ اما برخی Mazaheri, 2013: 88اند ) گرفته

 دیگر قائل به جمع میان این دو هستند.

در عرفان اسالمی پیوند میان ظاهر و باطن، شریعت و طریقت اصل است و شریعت 

شود. در  میظاهر دین است مانع تحصیل علم باطنی یعنی طریقت و حقیقت ن باآنکه علم به

گذرد و کسی که ظاهر و  عرفان اصیل اسالمی طریق باطن و حقیقت از مسیر ظاهر می

اهلل مطهری،  شریعت را کنار بگذارد به حقیقت و باطن دین دست نخواهد یافت. از نگاه آیت

ای است برای طریقت و طریقت پوسته یا  عارف معتقد است که شریعت وسیله یا پوسته

تعبیر « حقیقت»و « طریقت»و « شریعت»عرفا از این سه بخش به  یقت.ای برای حق وسیله

گونه که انسان واقعاً سه بخش وجودی انسان یعنی بدن و  کنند و معتقدند که همان می

ها  نفس و عقل از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه در عین اختالف با یکدیگر متحدند و نسبت آن

اند.  چنین و طریقت و حقیقت نیز این با یکدیگر نسبت ظاهر و باطن است شریعت
(Motahari , 2010 : 33-34) 
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گوید دود از آتش خبر دهد و گرد  به همین خاطر است که خواجه عبداهلل انصاری می

( و Khioughi, 1984: 27از باد و ظاهر از باطن حکایت کند و شاگرد از استاد روایت کند )

که بندهای طلسم وجود انسانی جز به کلید پس معلوم شد »گوید  یا نجم الدین رازی می

 ,Najmerazi) «توان گشود، حقیقت دان که حقیقت را صاحب شرع بباید.... شریعت نمی

گوید در هر کس چنان دعوی کند که حقیقت مخالف  (. یا امام محمد غزالی می129 :1987

( Zarinkoob, 1978: 23تر است تا ایمان ) شریعت و باطن مغایر ظاهر است به کفر نزدیک

اندیشمندان بسیار دیگری همچون ابونصر سرّاج، ابوطالب مکی، هجویری، امام الحرمین 

 Khatamiجوینی و دیگران در باب پیوند میان شریعت و طریقت و حقیقت سخن گفتند )

& Shakeri, 2011). 

در ادبیات دینی و عرفان اسالمی مقصود از شریعت علم به احکام است و مقصود از 

کارگیری آن علم و مقصود از حقیقت احوال و مقامات باطنی فرد است به قول  ریقت بهط

کند آنچه پیغمبر وی گفته از اهل شریعت است و هر  هر که قبول می»عزیز الدین نسفی 

بیند آنچه پیغمبر  کند آنچه پیغمبر وی کرده است از اهل طریقت است و هر که می چه می

( و یا کاشفی سبزواری عارف عصر Nasafi, 2005: 74«)است وی دیده است از اهل حقیقت

شریعت روش است و طریقت کوشش است و حقیقت بینش »گوید  باره می صفوی دراین

 (Khashei, 1971: 37) «است

گانه شریعت، طریقت و حقیقت  نامه نجم الدین زرکوب در توصیف درجات سه در فتوت

است و تسلیم کامل قوانین الهی بودن و این  شریعت راست گفتن -2گونه آمده است.  این

-0طریقت، درست دیدن و درست عمل نمودن را گویند.  -9مرحله علم الیقین است. 

شود و صرفاً برای یاران خاص الخاص  حقیقت که در آن خود شخص به راستی تبدیل می

ریقت (. البته برخی دیگر آموختن شریعت را از اصول ط:Saraf, 1991 172-169است. )

اگر پرسند که واجبات »نویسد  دانند. واعظ کاشفی سبزواری در فتوت نامه سلطانی می می

طریقت چند است؟ بگوی شش: اول آموختن از علم شرع .... دوم علم را به عمل رسانیدن 

 (Kashefi, 1971: 32) ....«.... سیم با خلق خُلق ورزیدن، چهارم ریاضت کشیدن و 

ریشه در  های اخالقی و صنفی هستند که هم ها که رساله هنام بر این اساس فتوت

های دینی و عرفانی دارند و هم طریقتی اجتماعی هستند که ضمن نشان  معارف و آموزه

وکار و  دادن بعد اجتماعی عرفان و تصوف اسالمی، شیوه و آداب کار را برای صاحبان کسب

و عمل و شریعت و طریقت هستند. در کنند و حاکی از تالزم میان علم  طبقه عامه بیان می

ویژه اندیشمندان حوزه عرفان اسالمی، شریعت  چارچوب اعتقادات دینی جامعه ایرانی به
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گاه موجب وصول به حقیقت  بدون عمل ناقص است و طریقت بدون شریعت ناممکن و هیچ

بگیرد و  های شریعت را به کار شود. پس انسان مطلوب و شایسته، انسانی است که آموزه نمی

وکارش بروز و ظهور پیدا کند و  معارف و حقایق دین در زندگی روزمره او حتی در کسب

توان تنها به شریعت  اش دیده شود پس نمی داری در حیات فردی و اجتماعی آثار عینی دین

های دینی اکتفا کرد. همین ایده موجب تأثیر مستقیم اندیشه دینی و عرفانی در  و آموخته

شد. به همین خاطر است که فرانتس تیشنر معتقد است همین  ماعی جامعه میزندگی اجت

های ستوده چون  آیین فتوت و طریقت جوانمردی که مبلغ ظهور، بروز و گسترش خصلت

نوازی، پیکار با شرور و رذایل و حمایت از ستمدیدگان به حد  سخاوت، ایثار، شجاعت، مهمان

های اسالمی رواج داشته و در  و اخالقی در سرزمین عنوان طریقتی اجتماعی افراط است، به

اعتنا در تاریخ اجتماعی و حتی سیاسی این  برخی از ادوار تاریخ اسالم، منشأ تحوالت قابل

 (.Taeschner, 1966: 2ها شده است ) سرزمین

ویژه در دوره صفویه در میان  جان فوران نیز به نقش برجسته آیین فتوت و جوانمردی به

شاره دارد و معتقد است این فرهنگ در اوایل دوره تاریخ ایران بعد از اسالم توسط اصناف ا

عیاران رواج یافته است. وی درباره رواج نظام ارزشی خاص در میان اصناف شهری ایران 

نویسد: کار شرافتمندانه موردتوجه اصناف بود و در واقع مراتب جوانمردی و فتوت  می

شد این نظام ارزشی تز سده  هری و نظام ارزشی محسوب میتر ش بخشی از فرهنگ گسترده

نهم و دهم میالدی در ایران رواج یافته و وفاداری به دوستان حمایت از ضعفا و ستمدیدگان 

های مورد تحسین آن دوران به شمار  صداقت و شجاعت، شکیبایی و خلوص نیت از منش

 (.:Foran, 1998 85رفته است ) می

له مستشرقینی است که عمیقاً به مطالعه آیین فتوت و هانری کربن هم ازجم

جوانمردان در ایران و فتیان در دیگر بالد »گوید  جوانمردی در ایران پرداخته است. او می

های  تبع عرفای نامدار سده اسالمی یک شاخه از مسلمان شیعی مسلک بودند که به

یابند و عشق و محبت و نخستین اسالم کوشیدند به باطن و درون احکام شریعت دست 

حرمت به میثاق دوستی و وفای به عهد را که در بطن این قوانین و احکام نهفته است مأخذ 

های  نامه اعمال خود قرار دهند و احساسات رقیق و ادراک ظریف عارفانه را به کمک فتوت

مل هر صنف و گروهی به اعماق جامعه ببرند و به مشتاقان و مستعدان بیاموزند و در ع

 (.Corbin, 1984: 10« )جاری و ساری گردانند
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 روش پژوهش

با عنایت به اهداف مقاله این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که با استفاده از 

روش مطالعه اسنادی و رجوع به اسناد دسته اول و متون ادبیات عامیانه، دیدگاه رایج در 

( شاعر 1744-1803) 2نقد بکشد. گوتفرید هردرحوزه متون مربوط به خلقیات ایرانیان را به 

های فرهنگ عامه توجه  منتقد و فیلسوف آلمانی از جمله نخستین کسانی بود که به جلوه

بخش روح ملی باشند. به  توانند تجلی ها می ای داشت معتقد بود ادبیات قومی ملت ویژه

ن شدند تا روح ملی تبعیت از هردر، محققان کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری بر آ

ها  های محلی که به زبان ها و سروده های عامیانه و ترانه های بومی، قصه خویش را در گویش

-Propp, 1992: 16محلی گفته و نوشته شده و در یک کالم در ادبیات عامیانه بازیابند )

باط با هم اند که زبان تنها ابزاری برای ارت شناسان نشان داده (. کندراتوف و دیگر زبان17

ای بسیار مهم برای درک  های دیگر در زمان حال نیست، زبان وسیله نوعان و انسان

تنها به جهان مادی و زندگی  زبان، ما را نه»احساسات و عواطف آدمیان در طول تاریخ است. 

های  ها و خرافه روزمره و طرز تولید نیاکان ما که با جهان درونی پیشینیان و حتی بازی

 « کند ز آشنا میها نی آن

(Kendratov, 1984: 31لذا می .) های اجتماعی و روابط  توان اذعان داشت که نظام ارزش

 & Pakatchi, 2008: 114)نهفته درون هر فرهنگ در ادبیات هر کشور متجلی است

Foyuzat , 2007 : 37.) 

تالش شد  مثابه زبان آن ملت نگریست. در این مقاله توان به به آثار ادبی یک ملت می

، چگونگی بازتاب خلقیات ایرانیان در این 9نامه نامه و کسب فتوت 89تا با خوانش دقیق 

های مورداستفاده در این تحقیق  نامه بخش از ادبیات عامیانه ایرانیان توضیح داده شود. فتوت

وره دسترس در تاریخ ایران از سده چهارم تا د های موجود و قابل نامه ها و فتوت شامل رساله

 .قاجار هستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Herder 

مهران افشاری منتشر شده « نامه دیگر سی فتوت»و « چهارده رساله در باب فتوت»کتاب  ها در نامه ای از قتوت بخش عمده -9

 است که در این مقاله از آن استفاده شده است.
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 های پژوهش یافته

 ها نامه های مستخرج از فتوت های خلقی و ارزش ویژگی

ترین  ترین و برجسته های اخالقی اصناف مهم ها و رساله نامه پس از خوانش متون فتوت

 های خلقی زیر استخراج گردید. های اجتماعی و ویژگی ارزش

 پذیری مسئولیت

کوشی و انجام  و فعالیت جهت خیررسانی به جامعه، سختپذیری اجتماعی و کار  مسئولیت

ها و متون  نامه هایی است که از در فتوت های محوله به نحو احسن از جمله ویژگی مسئولیت

 های صنفی بر آن تأکید شده است. نامه مربوط به آیین فتوت و آیین

ار و تالش و تحلیل محتوای این اسناد در فرهنگ اجتماعی ایرانیان از وجود فرهنگ ک

کند.  جدیت در کسب روزی حالل و پرهیز از تنبلی و کسالت در امور اجتماعی حکایت می

بدان ای طالب صادق که: حرکت اصل جمله کماالت است و »در رساله سماع و فتوت که 

سکون سبب نقصان. نبینی که چون آب بایستد بگندد و چون روان شود متغیر نشود. 

بماند و از قوت به فعل نیاید ناقص باشد و اگر در حرکت آید، از همچنین چون آدمی جامد 

پس واجب است بر کافه ناس که هر (. »Tusi, 1981: 2« )نقصان به کمال انتقال کند...

رساله «/قدر استعداد در صناعتی کوشد که نظام کل و نوع و شخص در آن است کس به

 (.Mirfendereski, 2008: 90صناعیه )

محوری و تالش و جدیت در کار و پرهیز از  ها همواره بر وظیفهدر این منشور

ترین کارها تقدیس شود تا کارگران  شده حتی نازل مسئولیت گریزی، تأکید شده و سعی

 احساس مقدسی در باب وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارند، داشته باشند.

ست که بزرگان دین از بدان که حمّالی کاری ا»نامه سلطانی تصریح شده که:  در فتوت

 ؛اند به واسطه آن در حقیقت غیر انسان کسی حمال بار امانت نیست آن بسیار حساب گرفته

اگر پرسند که شرایط حمالی چند است؟ بگوی چهار: اول آنکه چون بار بردارد، از برداشتن 

نیز به  رود در زیر بار امانت بار امانت حق یاد کند، دویم در زیر این بار به احتیاط می

احتیاط برود تا پای دلش نلغزد و از راه راست نیافتد، سِیُم چنانچه در این بار خیانت کردن 

باید رسانید تا  روا نیست در بار امانت خیانت نکند.. چهارم چنانچه این بار را به منزل می

ای مزد توان گرفت بار امانت را نیز به منزل آخرت باید رسانید تا الیق اجر عظیم و جز

 (.Kashefi, 1971: 322) «جزیل گردید
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نامه با تکیه بر مسئله کار و کوشش، شیوه مطلوب دستیابی و  درجایی از همین فتوت

؛ و ».عبور از نیازهای پایه تا خودشکوفایی از نوع جوانمردی و فتوت را نیز بیان کرده است: 

فراغت خاطر آن زمان  اشتغال به عبادت وقتی میسر است که خاطر را فراغتی باشد ... و

و چون ازاله ضروریات تمام میسر نشود، اال به  …دست دهد که ضروریات معاش زایل گردد

و هر چه منفعت  …که رنجی بر مردمان نهد، پس البد است که رنجی نیز از ایشان بکشد آن

ی گیرد و منفعت نرساند به قول خدای تعالی کار نکرده باشد که فرموده است ]و تعاونو عل

آلبر و التقوی[ پس هر که از درویشان به کسبی مشغول نباشد بار خود را به گردن مردم 

(؛ بنابراین Ibid, 261« )…نهاده باشد )و سبب( رنج عالمیان شده و آن در طریق روا نبود 

کار و تالش در جهت کسب روزی و نفع رسانی به دیگران و جامعه و پرهیز از سربار بودن 

دهد این  شده است و نشان می اصل اساسی در آیین فتوت شمرده میبرای جامعه به 

 پذیری و خیررسانی به جامعه را در افراد تقویت کند. ها سعی داشته حس مسئولیت آموزش

های صنفی در گذشته تالش برای خودکفایی و استقالل و رهایی از وابستگی را  گروه

ها و  و اراده قوی، غنیمت شمردن فرصتدانستند، از سوی دیگر همت بلند  بر خود الزم می

دقت در انجام کار، تخصص و خبرگی، تالش و جدیت در انجام کار همراه با پیگیری و 

 استقامت، تحمل مشکالت و مشقات، از صفات و مرام ایشان بوده است.

اند به  پذیرند موظف افراد در حرفه و صنایع خویش اگر کار یا مسئولیتی را می

گی در کار اجتناب  مایه طلبی و سست ترین وجهی به انجام رسانند و از راحتزیباترین و به

(. Afshari, 2009: 204رساله حمامیان و سلمانیان )«/و در کار خود مردانه بکوشد»کند. 

اگر پرسند که شاگرد از چه چیز به مطلوب رسد؟ بگوی از خدمت. اگر پرسند که بنای »

و کشیدن محنت. اگر پرسند که ارکان شاگردی خدمت بر چیست؟ بگوی بر ترک راحت 

چند است؟ بگوی چهار؛ اول، آن که مردانه شروع کند که شروع ناکردن به از فروگذاشتن و 

 (.Kashefi, 1971: 100از راه برگشتن...)

های صنفی بنائی بر این امر اشاره شده که اگر بنا مشغول کاری است  در یکی از رساله

کند پس روا نیست  به انجام رساند که تو گویی برای خانه خود بنائی می ای گونه آن کار را به

اگر پرسند که چند حکم باشد بنائی را، بگو که ده حکم است... »که در کار اهمال کند. 

چهارم در کار خود استاد باشد و آنچه را که انجام دهد چنان باشد که از برای خود نماید. 

« یش آید...دهم آنکه در کار خود چست و چاالک باشدکس به خلق نیکو پ پنجم با همه

(Corbin, 1991: 15؛ بنابراین کار به)  عنوان یکی ارزش اجتماعی در نظر عامه دارای اهمیت
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نامه میر سید علی  شده است/ فتوت کاری مذموم شمرده می بوده و سکون و تنبلی و اهمال

 (.Riyaz, 2003: 184همدانی )

ضمن معرفی ابزار و آالت کار برخی حقایق و مفاهیم در قالب ها  در بخشی از رساله

طور مثال درباره اگر پرسند دست با تیغ چه  شود. به گفتگو و پرسش و پاسخ بیان می

 (Kashefi, 1971: 352) .گوید کار کن تا سرافراز شوی گوید؟ بگوی می می

واهی است. هایی که برای اهل فتوت ذکر شده است نصیحت و خیرخ یکی از ویژگی

بدین معنی که اهل فتوت باید خود را در برابر دنیا و آخرت، حال و آینده یکدیگر مسئول 

خواهی خلق خدا باشد و  و نصیحت: نیک»بدانند و تنها به فکر خود و منافع خود نباشند 

تنبیه )آگاه کردن( ایشان بر طریق برّ و صالح و ترغیب ایشان در خیرات دنیی و عقبی و 

ان بر امور نافع.... در قیام نمودن به شرایط مؤاخات وهن و سستی به خود راه ندهد تحریضش

و در تحصیل مآرب رفقا سعی بلیغ به جای آرد در دفع مکاره ازیشان به قدر وسع و طاقت 

( لذا هر فرد باید خود را در نظام Corbin, 1991: 35-40بکوشد و../ تحفه االخوان. )

فردگرایی و خودمداری دوری کرده و خود را در برابر جامعه و اجتماعی کل ببیند و از 

رساله «/ تکلف قیام نماید و به مهمّات دینی و دنیوی ایشان بی»اطرافیان مسئول ببیند. 

(؛ و جوانمرد باید خود را در خدمت جامعه ببیند و خود Ibid, 66فتوتیه از نفایس الفنون )

گوید افروختن در  گوید؟ بگوی می غ با فتیله چه میو اگر پرسند که شعله چرا»را فدا کند. 

 (Kashefi, 1971: 378«).سوختن است. تا خود را نسوزی دیگری را نیفروزی

اگر پرسند که ادب از خانه بیرون آمدن چند است؟ بگوی اول پای راست از »همچنین 

نامه  ر فتوت(. دIbid, 29« )چهارم نیت نفع رسانیدن کند در رفتن خود. .خانه بیرون نهد

گیرم از برای آنکه نفع آن به  اول نیت کن که این کسب یاد می»بافندگی آمده است که: 

یعنی بهترین آدمیان آن است  -الناس من ینفع الناس عیاالن مسلمانان برسانم که خیر من

نامه بافندگی( در رساله دوزندگی بر نفع رسانی به  )فتوت« که خیر به مردمان برساند

 (.Afshari, 2012: 89) .تأکید شده است/ رساله دوزندگیدیگران 

بینند اهل صنعت و  در فرهنگ عامیانه ایرانیان همه خود را در قابل جامعه مسئول می

اصناف، کار و انجام تولید در جهت منافع جامعه و خدمت به مردم را وجهه همت خویش 

یازهای جامعه گام بردارند تا کوشیدند به سهم خود در جهت رفع ن قرار داده بودند و می

فتوت مبنی است بر دو اصل: اول: راحت »کسی سربار جامعه و دیگران نباشد. چراکه 

رسانیدن به خلق. دوم رفع تکلف از برادران. پس چون کسی که عار دارد از کسب که راحتِ 

چون وی کسب نکند  –و آدمی را از خوردن و پوشیدن ناگزیر است  -وی به خلق برسد
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مایه  حتاج باشد به سؤال )درخواست از دیگران(؛ و در فتوت سؤال روا نیست و اگر اندکم

دنیوی دارد و از کسب عار دارد، یقین است که آن نیز به آخر رسد و آنگاه محتاج کسان 

 (.Afshari, 2009: 89) .نامه میرزا عبدالعظیم خان قریب گردد/ فتوت

ترین و ریزترین نکات  رن پنجم هجری به ظریفگاه در بخشی از این اسناد متعلق به ق

مربوط به کارهایی ساده همچون خادمی و اطعام و نظافت و شستن ظروف و مشابه آن 

دهد دقت و نظم در انجام  نظیر است؛ و این همه نشان می شود که در نوع خود کم اشاره می

شده که باید  محسوب میهای اجتماعی  ها از اصول و ارکان کار در فعالیت کارها و مسئولیت

 به آن توجه داشت.

ای زیبا ضمن بیان آداب خادمی و اطعام و سفره  ها به شیوه نامه دریکی از فتوت

پذیری و نظم و  شده که از ضرورت مسئولیت گشودن در میان مردم به نکات ظریفی اشاره

کی نان و خادم( چون خواهد که سفره اندازد اول ببیند »)کند.  دقت در کار حکایت می

طعام چقدر است و چند کاسه است؛ اول در خاطر بر جمع قسمت کند. یار دیگر را بگوید تا 

ترتیب بیارد و بنهد....؛ و خادم هر جا که بیند که طعام زیاده است، بعضی بدانجا رساند که 

(. یا در باب آداب خادمی و جاروب زدن آمده که Corbin, 1991: 207-209کمتر باشد... )

که آب بر زمین افشاند. سیم صبر  پرسند که چهار ادب کدام است؟ بگوی.... دویم آن اگر

کند تا خاک آب را فرو خورد.... اگر پرسند چهار ارکان کدام است؟ بگوی اول آن که جاروب 

را سخت نجنباند. دویم آنکه در وقت جاروب زدن خاموش باشد. سیم )آنکه( جایی که رفته 

 ,Khashefi) «.. چهارم آنکه احتیاط کند که خاشاک بنماند )نماند(باشد پای بر وی ننهد

1971: 265.) 

اگر پرسند پنج ادب کدام است؟ بگوی که اول »همچنین در باب آشپزی آمده که 

که مطبخ را از خاک و خاشاک پاک دارد. دویم از سر دیگ و کاسه جای دیگر نرود. سیم  آن

برد چیزی بر بینی بندد. چهارم آب دهن  ک دیگ میگیرد یا سر نزدی که خمیر می در وقتی

( در آداب شستن ظروف آمده Ibid, 267«)در مطبخ نه اندازد. پنجم دیگ را سر باز نگذارد

اگر پرسند که در دیگ و کاسه شستن چند ادب است؟ بگوی چهار: اول آن که به آب پاک »

ها را در درون دیگ بشوید  بشوید و اگر احتیاج به گرم کردن باشد گرم کند. دویم کاسه

تر نشود. سیم بعد از شستن دست مال )پاک( در وی مالد و خشک سازد.  که زمین چنان

 (.Ibid, 268) .چهارم بعد از شستن به جای پاکی بنهد
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 همیاری و مشارکت

های صنفی جامعه ایرانی ضمن اهمیت داشتن نظام سلسله مراتبی و جایگاه پیر  در نظامنامه

تجربه، بر لزوم مشورت و نظرخواهی از جمع و اساتید و اهل خبره و خرد و پرهیز  و استاد و

دید  از تکروی تأکید شده است؛ و هر کسی خود را عضوی از جامعه و تابع معیارهای آن می

دید  گیری از تجارب هزاران ساله پیران و گذشتگان و اساتید راه می و خود را موظف به بهره

اند..... هر کس کاری و  که فرموده»کرد.  ها تجلی پیدا می نامه ادبیات فتوتو این نوع نگاه در 

 ,Afshari« )کسبی کند و پیر خود را نداند، پیر او شیطان است و کسب بر او حرام است

اول باید دانستن که فتوت »( و در باب تقدم نظرات دیگران و اهل خرد آمده که 76 :2012

وی آن است که هر کاری که خواهد کردن و به هر شغل و اند و معنی فت از فتوی گرفته

عمل که مشغول خواهد شد و در آن متردد بود که این کار توان کرد و بدین مهمات 

مشغول شدن، مصلحت هست یا نه ...بر قاضی با عدل با داد رود و یا دانشمند فاضل و یا بر 

که به انواع علم و حکمت  مفتی با فتوی که به کمال ادب و عمل و یا بر صاحب فتوتی

برای طی مسیر باید از راهبر و . (Corbin, 1991: 104« )آراسته بود، با او مشورت کند...

 اهل تجربه استفاده کرد تا گمراه نشد و به سرمنزل مقصود رسید.

 رهبری جو که در این بادیه هر سو راه است »

 (Kashefi, 1971: 62) «.مرد سرگشته چه داند که کجا باید رفت 

 که است در رساله ندّافی آمده همچنین

 باید که تو قدر این بدانی             من با تو بگفتم و برفتم

 (Afshari, 2012: 70).« هرچند سکندر زمانی        بی ]پیر[ مرو تو در خرابات

توان دریافت که مشارکت و همیاری اجتماعی  ای از اسناد مربوط به اصناف می در پاره

باورهای عمیق ایرانیان بوده است و از نظر ایرانیان جامعه بدون مشارکت و همکاری از 

ها منعکس یافته است. در  نامه گیرد. این باور در بخشی از ادبیات فتوت جمعی شکل نمی

معاونت ابنای نوع و  شخص انسان بی»رساله صناعیه نگاهی حکَمی به کار و پیشه آمده که 

اند به طعام و  است؛ زیرا که هر یک از اشخاص انسان محتاججنس خود، محال الوجود 

« .شراب و لباس؛ که تحصیل هر یک ناچاری است؛ و تحصیل هر یک را یاوران باید

(Mirfendereski, 2008: 84.) 

واژگان و کلمات همچون معاونت و یاوری از وجود فرهنگ مشارکت در فرهنگ عامه 

شده که زندگی بشری بدون مشارکت و تعاون  ن بیانکند. در این متو ایرانیان حکایت می

 گیری و تدام نیست. جمعی قابل شکل
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ها به همدیگر نیاز دارند و باید  در این منظومه فکری و فرهنگ اجتماعی، همه انسان

در جهت رفع نیازهای یکدیگر بکوشند؛ و اگر فردی بیکار بنشیند و در چرخه مشارکت 

به خود ضرر زده بلکه موجب رنج جامعه و بلکه بشریت شده  تنها اجتماعی گام برندارد نه

انسان مدنی بالطبع است و هر که منفعت گیرد و منفعت )نرساند به قول »است. چراکه 

خدای تعالی( کارنکرده باشد که فرموده است: ]و تعاونوا علی البرّ و التقوی[ پس هر که از 

مردم نهاده باشد )و سبب( رنج عالمیان  درویشان به کسبی مشغول نباشد بار خود بر گردن

 (.Kashefi, 1971: 261...« )شده و آن در طریق روا نبود 

کار اجتماعی  در رساله فتوتیه میر سید علی همدانی بر لزوم تعاون اجتماعی و تقسیم

اند و به معنی ضعیف؛ و بعضی را به  صورت قوی آفریده بعضی را به»اشاره شده و آمده که 

اند؛  صورت و معنی هر دو قوی آفریده صورت ضعیف؛ و بعضی را به اند و به آفریده معنی قوی

صورت و معنی ضعیف....؛ اما از ظاهر، حکمت این تفاوت از آن است که تا  و بعضی را به

قدر قوت و ذات هر کس در این سفر ممد و معاون یکدیگر باشند...؛ که  جمله مسافران به

دارد. همچنین  اند که هر خشتی از آن دیگر را استوار می مارتمؤمنان همچون یک دیوار ع

ای دارند باید که در دین و دنیا معاون یکدیگر باشند و همه یکدیگر را  آنان که از ایمان بهره

مساوی « انما الؤمنون اخوه»های این سفر به حکم  در کشیدن بار تکالیف و زحمت

ها در نحوه خلقت و تمایزات موجود  ه، این تفاوت( بنابراین نگاRiyaz, 2003: 83-84«)دانند

مساعی و تعاون در جامعه در جهت رفع نیازهای  در عناصر اجتماعی موجب تشریک

 شود. اجتماعی می

اگر پرسند شرایط ادب با خویشاوندان چند است؟ »درباب خویشاوندان آمده که 

در آداب »( و Kashefi, 1971: 215«).بگوی...در وقت مددکاری طریق معاونت فرونگذاری

 باید نمود چنان که استاد فرماید:  توان مالحظه می یاری چندان که می

 زان همه کاداب نکوکاری است مایه اول ادب یاری است

 (Ibid, 217-218) .کس از یار ندارد گریز زان که در آفاق ز بُرنا و پیر هیچ

ز جامعه از جمله انواع مشارکت اجتماعی و تالش در جهت زدودن فقر و درماندگی ا

ها بر اهمیت و ضرورت  نامه طور که بیان شد در بسیاری از فتوت ها است که همان مشارکت

های معطوف به منافع جمعی و  آن تأکید شده است و این همه گواهی است بر وجود ارزش

 کند. جماعت در فرهنگ ایرانی که در قالب ادبیات عامه بازتاب پیدا می

تفاوتی و عدم توجه به سرنوشت افراد جامعه خالف مروت  ایرانیان بی در فرهنگ عامه

است و عناصر اجتماعی باید در فرایند حرکت جامعه مشارکت داشته و خود را مسئول 
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پیشگان و  بدانند؛ و در برابر ظالمان و ستمکاران زمان سکوت نکنند و خصمی در برابر ستم

و اگر پرسند »تفاوت نباشد.  یگر در حوزه سیاست بید عبارتی یاور فقیران و مردم باشند. به

که دامن سپر اشارت به چیست؟ بگوی بدان که ضعیفان را در زیر دامن )حمایت( خود از 

کاران نگاه دارد. اگر پرسند که بند سپر چیست؟ بگوی در بند مددکاری و  )ضرر( ستم

رابر ستم حاکمان جور (. پس جوانمرد نباید در بIbid, 356«) چارگان بودن حمایت بی

سکوت پیشه کند. اگر پرسند که روی گرز کدام است؟ بگوی دفع ظلم و ستم، اگر پرسند 

که سر گرز کدام است؟ بگوی دشمنان دین را سرکوفته داشتن اگر پرسند که قبه گرز کدام 

(. یا در باب آداب Ibid, 358« )است؟ بگوی بر خصم ظفر یافتن و بدان سرافراز گشتن...

انداری سپاهیان گفته شده که اگر پرسند که آداب صاحب این قبضه چند است؟ کم

 ,Ibid) .بگوی...دویم آنکه کمان به نیت غزا و دفع شرّ ظالمان از مؤمنان به دست گیرد

361.) 

اهمیت جمع و جماعت در فرهنگ و آداب مربوط به چگونگی خوردن طعام در میان 

و انفراد در غذا خوردن در فرهنگ عامیانه ایرانیان امری  کند. تنهایی ایرانیان تجلی پیدا می

و اگر »شده و همواره بر با جمع غذا خوردن تأکید شده است.  بسیار مذمومی شمرده می

کند و تنها چیزی نخورد تا آنکه کی رفیق  چهار ساعت گرسنه بود، بر گرسنگی صبر می

امه سلطانی آمده که اگر پرسند که ن ( در فتوتCorbin, 1991: 164« )بیاید، پس بخورد...

هفت احتیاط )در باب طعام خوردن( کدام است؟...سیم تنها چیزی نخورد که رسول )صلی 

کسی است که تنها  اهلل علیه و آله( فرمود شرّ النّاس من أکل وحده یعنی بدترین مردمان آن

« اع است...طعام خورد. چهارم جمعی را در کاسه خود شریک گرداند که برکت در اجتم

(Kashefi, 1971: 233در سفر نیز بر لزوم همراه و هم .) شود سفر در سفر تأکید می. (Ibid, 

244.) 

 مدارا و مهربانی

جویی و  مرحمت و مهربانی و مدارا و صبر در برابر دیگران و پرهیز از دشمنی و کینه

انعکاس یافته است. هایی است در آثار مکتوب مربوط به فتوت  جویی، از جمله ارزش ستیزه

اخی را باید که ظاهراً آمیزگار باشد خلق و »در رساله فتوتیه میر سید علی همدانی آمده که 

 :Riyaz, 2003« ).با همه بندگان حق به شفقت و نصیحت و مودت و احسان زندگانی کند

ترین همه نزد خدای  خلق همه عیاالن خدایند و دوست»(. چراکه در نظر اهل فتوت 161

شده که  (. نیز بیانIbid, 166«) .کسی است که منفعت به عیاالن او بیشتر رساند عالی آنت
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و اخی آن (. »Ibid, 161« ).دلی آنچه ترا دشوار آید کنی به خوش فتوت آن است که تحمل»

کس رضا ندهد و  باشد که اگر همه عالم او را برنجاند، نرنجد و نرنجاند و به رنجانیدن هیچ

 (Corbin, 1991: 97«).مشغول نشود

های اهل فتوت و ارکان باطنی فتوت آمده که  نامه سلطانی ضمن بیان ویژگی در فتوت

عفو رحمت؛ یعنی بر خلق خدای شفقت کردن و از سر گناه ایشان درگذشتن  –چهارم »... 

 و بدان مقدار که مقدور باشد با ایشان نیکویی ورزیدن و مهربانی نمودن ...

 «.مرد مهربان دارد از اصل جوانمردی نشانمهربانی کن که 

(Kashefi, 1971: 26) 

در رساله دوزندگی ضمن اشاره به آالت و ادوات مربوط به خیاطی آمده که اگر »

پرسند مقراض )قیچی( چه معنا دارد و اصل او چیست. گویم که با مردم به مدارا و 

( و در رساله صباغی آمده Afshari, 2012: 93) .دردمندی سرکردن و پیران را راضی کردن

که هر کس را به فراخور حوصله او کار فرمایند. سیم آنکه خود را شبان دادند و خادمان را 

 ,Ibid« )خلق باشد، پنجم آنکه شاد باشد... گوسفند )مهربان باشد( چهارم آنکه خوش

2012: 109.) 

برای اهل فتوت  هایی است که بخشش و عفو در گناه و خطای یکدیگر از جمله ویژگی

کردند. تا اثری از کینه و عداوت نسبت  اند و همه افراد جامعه را به آن دعوت می برشمرده

وقتی کسی به گناهی مبتال گردد و »... یکدیگر در روابط افراد وجود نداشته باشد. 

مستوجب حد زدن بود، در حد زدن میل و محابا نکند... در فتوت اگر هفتاد بار گناه کند و 

 (.Corbin, 1991: 133«)عذر آورد، عذر او بپذیرند.

در اندیشه و فرهنگ جامعه ایرانی برای بذل محبت و دوستی در حوزه روابط »

اجتماعی، مرزهای اعتقادی و مذهبی و کیش و آیین افراد جایگاهی ندارد و چون همه عیال 

شه کرد؛ و انسان خدایند باید نسبت به همگان لطف و مرحمت داشت و تساهل و مدارا پی

باید که هر »باید همچون آفتابی، نور مهر و صفا و محبتش را بر همگان بتاباند. چنانکه آمده 

 (.Ibid, 99) «قوم کی بوی رسند، آفتاب فتوّتش بر همه تابان باشد

در باب رابطه با همسایگان نیز همواره بر نگهداشت حق همسایه و لزوم تکریم آن 

ته است که مهر و محبتش را از همسایگان با هر اعتقادی که باشند اشاره شده است و شایس

و با همسایه همچنین بدآنچ دست رسد نگاه داشت کردن و ایشان را عزیز »دریغ ندارد. 

داشتن؛ .... همسایه هست که یک حق دارد؛ و همسایه هست که دو حق دارد و همسایه 

کافر حق همسایگی دارد و آنک دو  هست که سه حق دارد؛ اما آنک به حق دارد: همسایه
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حق دارد: همسایه مسلمان یکی حق همسایگی، یکی حق مسلمانی؛ و آنک سه حق دارد: 

«/ همسایه مسلمان خویشاوند، یکی حق همسایگی، یکی حق مسلمانی، یکی حق خویشی

 (.Ibid, 202) .نامه نجم الدین زرکوب فتوت

ندن به مردم در حوزه روابط اجتماعی مرحمت و مهر نسبت به دیگران و عدم آزار رسا

توجهی از این میراث مکتوب گاه به  رود. در بخش قابل انتظاری است که از اهل فتوت می

دهد تا چه اندازه توجه به حقوق دیگری و عدم  شود که نشان می ریزترین نکاتی اشاره می

امیت برخوردار بوده آزار رسانی به دیگران و لزوم مهر و مالطفت نسبت به جامعه از درجه 

سیم چون به مجلس درآید »...است. تا آنجا که در باب آداب شمع روشن کردن آمده که 

 سالم گوید...ششم در وقت نشاندن )شمع( مالحظه کند تا دود وی کسی را ضرر نرساند.

( Kashefi, 1971: 376) .نامه سلطانی فتوت«/ دوازدهم روشنایی را از هیچ مستحق وا ندارد.

اول دوش بر کسی نزند. دویم از پس مردم »در باب ادب راه رفتن در بازار آمده که:  یا

ننگرد. سیم آب دهان نه اندازد. چهارم از دور کسی را بانگ نزند. پنجم بر در دکانی که کار 

 (.Ibid, 251« )خرد قیمت آن نپرسد. دارد نایستد. ششم چیزی که نمی

ز رابطه میان استاد و شاگرد ضمن تأکید بر رعایت ها هنگام بحث ا نامه در متون فتوت

نظام سلسله مراتبی و پاسداشت حق و جایگاه استاد از سوی شاگرد بر مالطفت و نرمی 

نسبت به شاگرد رعایت حقوق او توجه و تأکید شده و آمده است: استاد باید به قدر حوصله 

(؛ و در جای Afshari, 2012: 75نامه شومالی و جوالهگی ) به شاگرد کار فرماید/ فتوت

چون صاحب )استاد( دید که او )شاگرد( به عجز و بیچارگی پیش آمد، »دیگر آمده که 

سرش در کنار گیرد و چشم و سرش ببوسد، گوید این خطا به سهو از تو در وجود آمد، 

در گوش و هوش با دل برابر دار و نیک حاضر باش در خأل و مأل، مپندار که من از تو خالیم، 

هر مقام که باشی مرا حاضر دان که دیده و دل و چشم و گوش و هوش و خاطر و همت ما 

سوی توست. چنانک این حرکت از تو در وجود آمد من حاضر و واقف بودم، و در هر مقام 

که باشی بر شدن و آمدن و حرکات تو حاضر و واقفم؛ و اگر صاحب )استاد( را این والیت 

 :Corbin, 1991« )باشد، صاحبی باشد مجازی، نه حقیقی...نباشد بر حقیقت صاحب ن

( در رساله شومالی و جوالهگی نیز آمده که حق و مُزد شاگرد نبُرد و به چشم بد نبیند 122

 (.Afshari, 2012: 75) .تا خیروبرکت در کار او باشد

درجایی دیگر آمده که اگر شاگردی اهل مالطفت نباشد و دشمنی کند و مهربان 

شد و ادب نگاه ندارد نباید حرفه و صنعت را به او آموخت و چنین فردی شایستگی نبا

استادان باید بدانند که به هر کس نیاموزند، اال به کسی که با ادب باشد و »شاگردی ندارد. 
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 .نامه چیت سازان فتوت«/ خدمت کرده باشد و با همکار خصومت نکند و از کار شکایت نکند.

(Corbin, 1991: 239.) 

خویی و مدارا نسبت به مشتری و رعایت حال او و  وکار، نرمی و خوش در حوزه کسب

نیز آداب مشتری در برابر فروشنده و کاسب از جمله مواردی است که بسیار به آن تأکید 

اگر پرسند که آداب »های قرن پنجم آمده که  نامه عنوان نمونه در یکی از فتوت شده است. به

بگوی هشت: اول که با خرنده سخن نرم بگوید. دویم از هر محلی که فروختن چند است؟ 

فروشد زیادت تعریف )آن( نکند. چهارم چیزی  خرنده را باید، مضایقه نکند. سیم آنچه می

دغل و مغشوش و قلب نفروشد و اگر فروشد عیب او را به خرنده بازگوید. پنجم در وزن و 

باز آرند و ضایع نشده باشد بیع اقالت کند و  ذراع قلبی نکند. ششم اگر چیزی خریده را

بازستاند. هفتم اگر عزیزی را نقدی نباشد و چیزی به نسیه طلبد بدو بفروشد و در مقام 

( در آداب Kashefi, 1971: 262« )مضایقه نباشد. هشتم زیادت از قیمت وقت نفروشد.

شوش ندهد. سیم به دویم نقد قلب و مغ»خریدن و چگونگی رفتار مشتری نیز گفته شده 

کمتر از قیمت وقت نخرد مگر فروشنده مضایقه نکند. چهارم با فروشنده سخن سخت 

نگوید. پنجم او را تکلیف بسیار نکند که از فالن جا و فالن چیز بده.... هفتم چون چیزی 

 (.Ibid, 262....«) خریده باشد )باز پس نگرداند( 

هایی  ناسزاگویی و بدلی از جمله ویژگیپرهیز از تعصب و کینه نسبت به دیگران و 

اگر »ها به آن اشاره شده است. در رساله خبازان آمده که  نامه است که در بسیاری از فتوت

پرسند بر استاد نان پز چند چیز واجب است....؟ دهم با همه کس لطف و ...احسان و 

دارد؛...بیستم جای آورد؛...هشدهم حرمت و عزت برادران اهل طریق نگاه  دردمندی به

دار  مسکینان و غریبان را گرامی دارد؛ بیست و یکم بردبار و با تحمل باشد؛ بیت و دویم کینه

 :Afshari, 2009« )و با تعصب نباشد؛ بیت و سیم غیبت نکند و سخن فحش نگوید....

در وقت خمیر کردن سخن نگوید تا آب »...( همچنین درباره خمیرگیر گفته شده که 161

کس را  در خمیر نیافتد؛ ...ششم این کار را از روی پاکی و صفائی کند؛ هفتم هیچدهانش 

نرنجاند تا برکت یابد که اصل نانوائی خمیرگرفتن است... و نان فروش نیز باید تازه روی و 

امین باشد تا به عذاب گرفتار نشود.... سخن درشت نگوید..... زشت خلق و ستیزه روی 

 .( Ibid, 162.« )نباشد و خوش سیرت بود.

بایست در برابر بشر با نهایت مهر و مالطفت رفتار نمود بلکه جامعه موظف  تنها می نه

است حتی نسبت به حیوانات نهایت نرمی و مهر را لحاظ کند. لذا همواره بر عدم آزار و 

اذیت رساندن نسبت به حیوانات تأکید شده است. هنگام صحبت از آداب قصابی و ذبح 
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سالخان کارد را پیش دشمن تیز نکنند »توسط قصابان و سالخان گفته شده است گوسفند 

غایت سخت است و مشت و  و ذابح آن را به کارد تیز بکشند .... از جان دادن یاد کنند که به

لگد نزنند و چندان صبر کنند که )بدن گوسفند( سرد شود، آنگاه وی را پوست بکنند و 

و نیز بیان شده که چند چیز هنگام قصابی پرهیز « باشند.. سالخان باید که حلیم و سلیم

.... سیم تا گوسفند  -یعنی استخوان مهره گردن را بزنند –کارد به نخاع رسانیدن »کنند: 

جان ندهد، سر از تن جدا نکنند. چهارم تا گوسفند سرد نشود، وی را پوست نکنند. پنجم تا 

حالت ذبح کردن به حیوانات دیگر نگاه نکنند،  جان ندهد، هیچ از وی جدا نکنند. ششم، در

رساله قصابان و «/ هفتم آنکه کارد را در حلق گوسفند نکنند مگر حکم ضرورت باشد...

 (Ibid, 193سالخان. )

 صداقت و راستی

هایی است که داللت بر اهمیت صداقت و  ها سرشار از گزاره نامه نامه و کسب متون فتوت

 و دروغ و فریب در زندگی اجتماعی ایرانیان دارد. راستی و پرهیز از دورویی

نامه نجم الدین زرکوب بر یکرنگی و عدم فاصله میان ظاهر و باطن تأکید  در فتوت

شده است تا زمینه برای جلب اعتماد اجتماعی در جامعه فراهم آید. در شرایط و کیفیت 

ی او یکی است به علم ورود به سلک جوانمردان آمده که کسی است که ظاهر و باطن زندگ

 (Corbin, 1991: 169-172و دانش مشهور است، منش او اعتماد دیگران را جلب کند. )

عنوان یکی از خصائل دوست  نامه سلطانی راستی و صداقت به در باب پنجم فتوت

هر که را ناراست و کج باز و قلب باشد در دوستی وی هیچ »حقیقی ذکر شده و آمده که 

 (Kashefi, 1971: 216« )آنکه هر چه گوید بر آن اعتماد نتوان کرد. راحت نبود برای

از شرایط مهم ورود فرد به صناعت و پیشه و یا صنفی خاص صداقت و یکی بودن قول 

عنوان شرط حالل بودن  وکار به ها صداقت در کسب و فعل بوده است. در بسیاری از رساله

و راستی و درستی را »نمدمالی آمده که:  عنوان نمونه در رساله شود. به کسب معرفی می

 .... شعار خود سازد تا آنچه از این کار حاصل کند بر او حالل باشد

 (Afshari, 2012: 99« ).راستی از تو، ظفر از کردگار از همه غم رستی اگر راستی

سیم صفت صدق است »...در تحفه االخوان در باب صفات جوانمردان آمده است که 

امیرالمؤمنین علی )ع( فرموده است ال  ،و اساس حکمت است ...؛ و از این جهتکه آن مبنا 

یعنی دروغزن را مردمی محالست.... صدق در نیت استقامت قصدست در توجه  ؛مروۀّ لِکذوبٍ

به جناب او تعالی بهر کار که در آن شروع کند. چنانکه فرمود فاستقیمو اهلل بر وجهی که 
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بدان مشوب نباشد و هر چه کند خالصاً مخلصاً خدای را کند هیچ غرضی از ما سوی اهلل 

راستی « مردی»ریا و نفاق... هیچ چیز در طریق جوانمردی بتر از دروغ نیست تا گویند  بی

 ,Khanmohammadi...« )است و... هیچ عیب و ناجوانمردی قبیحتر از آن )دروغ( ندانند 

سازی چند و کدام  ر پرسند افعال چیتاگ»سازی آمده که  نامه چیت ( در فتوت13 :1992

...« کردن  است؟ جواب بگو اول با طهارت بودن و راست گفتن و راستی را در کار خود پیشه

(Corbin, 1991: 227) 

وکار ضمن تأکید بر تخصص و خبرگی استادکاران و شاگردان در فرایند  در حوزه کسب

اری و صداقت در نیت و فعل و یکرنگی د کار و حرفه خاص همواره بر تعهد و اخالق و امانت

و ترک ریا و تزویر تأکید شده است. استادکار وظیفه داشت تا در انتخاب شاگرد دقت داشته 

رفت. در رساله خیاطی ضمن بر  باشد و صداقت یکی از شرایط مهم شاگردی به شمار می

گو و وعده خالف  وغاستادکار باید که در»... حذر داشتن استادکاران از دروغ بیان شده که 

شده باید که استادان  ( در رساله نجاری گفتهAfshari, 2012: 86رساله خیاطی. )«/نباشد

ترک دوازده چیز کنند...اول ترک دروغ، دویم ترک غیبت، سیم ترک بهتان، چهارم ترک ریا 

ی در ( در رساله شومالی و جوالهگIbid, 107رساله نجاری. )«/ ...، یازدهم ترک خیانت و...

چهارم به صدق و ادب خدمت استاد کند. پنجم آنکه در »...ها شاگرد آمده که  بیان ویژگی

 (Ibid, 76«) خدمت استاد و خلق دروغ نگوید تا در کار خود فروغ بیند...

ای چنین آمده که دوم طریقت را معنی آن است که چون بنشیند،  نامه در فتوت

وی باشد .... سوم حقیقت. حقیقت آن است که ... گ راستی بنشیند و راست بین و راست به

حال باشد و رازپوش باشد یعنی عُجب بین نباشد و راستگوی و راست رو باشد  شیخ صاحب

زیرا که اقتضای حقیقت آن است که هر دم از حقیقت زند سرّپوش و خاموش و زهرنوش و 

امه از گفتار امام محمدباقر ن رو و راستگو باشد. /فتوت یارفروش و تقوی رو باشد؛ یعنی راست

 (Ibid, 233) .علیه السالم

رعایت ترازو و حقوق مشتری در کسب از جمله اموری است که بسیار موردتوجه اهل 

وکار همواره مورد نکوهش قرار گرفته و  فروشی یا نیرنگ در کسب فتوت بوده است. کم

سنگ و ترازو تأکید شده که رو در رساله کرباس بافتن و  شده است. ازاین مذموم شمرده می

کردار باشند و با درستکاری و صداقت  ترازوداران باید به سود مشتری رفتار کنند و راست

گفته سر ترازو بهشت است و پای ترازو دوزخ است و پُل »پیشگی کاالی خود را بفروشند. 

ار کند از طرف ب چنان کشد که ترازو میل به صراط است؛ زیرا که اگر ترازودار بار را آن

طرف سنگ کند، از موجب دوزخ وی  موجب بهشت وی شود و اگر بار را کم کشد که بار به
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شود؛ و اگر بار را راست کشد، از موجب رضای خدای تعالی باشد و از پل صراط آسان بگذرد 

 (Afshari, 2009: 170-171« )و برکت یابد؛ زیرا که برکت در راستی است.

ها به نام برخی از ابزار و وسایل کار آن حرفه اشاره  نامه فتوتها و  گاه در برخی رساله

ها  شود و برخی حقایق و اصول اخالقی و مفاهیم ارزشی و باورهای اجتماعی از زبان آن می

و اگر پرسند که ترازو که بر طاس »طور مثال در همین رساله آمده که:  شود. به بیان می

گوید: راست باش و راست بفروش! که  وی که: میگوید؟ بگ کند چه می خورد و صدا می می

نهی، سنگ چه  خدای تعالی راست را دوست دارد. اگر پرسند که: سنگ را در ترازو می

گوید که خدای تعالی را حاضر و ناظر دان! که لحد و گور تنگ و  گوید؟ بگوی که: می می

 (.Ibid, 171) .سدر غیراز خدای تعالی کسی دیگر به فریاد نمی تاریک است و آنجا به

اگر پرسند که فرض و سنت قصابان »در رساله قصابان و سلّاخان نیز آمده که 

(. در دادن Ibid, 190«) ]چیست[؟]بگوی که فرض و سنت قصابان[ پاکی و راستی است.

شود و آمده  گوشت به مشتری نیز همواره بر رعایت انصاف و عدم غش در معامله توصیه می

که احکام سلّاخان و قصّابان چیست؟ بگوی که: احکام سلّاخان حق را از  اگر پرسند»... که 

باطل جدا کردن و از مناهی دور بودن است و احکام قصّابان انصاف دادن است و انصاف 

 (Ibid, 190ستانیدن است. )

 سخاوت

ترین  عنوان یکی از مه دستی از جمله اصولی هستند که به ها سخاوت و گشاده نامه در فتوت

های اخالقی مورد سفارش قرار گرفته و تأکید شده است. معاونت و همیاری و  ارزش

های مطلوب و  دستگیری از یکدیگر و بذل مال و ثروت نسبت به دیگران از جمله ارزش

رود. این روحیه و فرهنگ تقدم منافع دیگری بر منافع  موردپسند جامعه ایرانی به شمار می

دیگران و تقدیم سرمایه و اموال به دوستان و فقرا و مساکین فردی و ازخودگذشتگی به نفع 

ها منعکس  نامه ویژه در فتوت در ابعاد بسیار وسیعی در آثار ادبی و فرهنگی ایرانیان به

گردیده است؛ و سخاوت در فرهنگ ایرانی تنها به معنی دادن مال اضافی خود به دیگران 

برای راحتی دیگری سختی را تحمل نمود و نیست. بلکه گاه باید خود را فراموش کرد و 

 خود را فدای دوستان و یاران کرد.

بذل مال بود در معاونت یاران و دوستان و از اموال بر وجهی که »از مراتب سخاوت 

آن بذل »و گاه به معنی ایثار است و « جانب خود را در اختصاص بدان هیچ رجحان ننهد

 (.Corbin, 1991: 22-23« ).مال بود با وجود احتیاج بدان
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چون ارباب فتوت یکی از اصحاب خود »رسید علی همدانی آمده که  نامه می در فتوت

را که متصف به کرم و سخاوت و عفت و امانت و همچنین، شفقت و علم و تواضع و تقوا 

 :Riyaz, 2003«)نام نهند و در مقام فتوت به تربیت او همت گمارند...« اخی»باشد او را 

اند که سخاوت آن باشد که  اخی باید که سخی باشد و در حد سخاوت مردان گفتهو ( »154

اند که حد سخاوت آن باشد که اگر اخی  بی سؤال عطا کند، به محل استحقاق و بعضی گفته

و صاحب فتوت محتاج را بیند و دستش به هیچ نرسد فی الحال در خاطرش بیاید بالتأخیر 

« ت جزوی از اجزاء تن جدا کردمی و بدان محتاج دادمی..که اگر چاره بودی در مقام سخاو

(Kashefi, 1991: 96نکته جالب .) دستی نباید میان  توجه اینکه در سخاوت و گشاده

فتوت آن است که فرق نکنی که نعمت »که آمده که  ها تمایز و تفاوتی قائل بود. چنان انسان

ق به بندگان او، میان مؤمن و کافر خورد؟ یعنی در مقام خدمت و ایثار نعمت ح تو که می

 (.Ibid, 157« )تمیز نکنی و میان دوست و دشمن تفاوت ننهی.

صفت بخل و خسیس همواره مورد نکوهش جوانمردان قرار گرفته و در فرهنگ عامه 

ها کدام  اگر پرسند بستنی»شده است. در جایی آمده که  ایرانیان بسیار زشت شمرده می

ها کدام است؟ بگوی اول گشادن  ه بخل و طمع و اگر پرسند گشادنیاست؟ بگوی... بستن را

در به روی مهمان، دویم گشادن بنده سفره برای گرسنگان ...هفتم گشادن دست به شفقت 

و احسان هشتم گشادن سینه به محبت مردمان یازدهم گشادن قدم به کارهای خیر و 

 :Kashefi, 1971) .نامه سلطانیفتوت «/ صواب ...چهاردهم گشادن راه سخاوت و دلجویی

نامه  فتوت ؛Afshari, 2012: 213ر.ک رساله ارشاد و کسوت، ) .( در باب نکوهش بخل143

 (Afshari, 2009: 88میرزا عبدالعظیم خان قریب،

دانستند بنابراین همواره  ویژه فقرا را وظیفه خود می اهل فتوت کمک به دیگران به

اگر ترا »شد.  رای کمک به دیگران در نظر گرفته میمقداری از درآمد حاصل از کسب ب

پرسند که در کار آهنگری چند شرایط است؟ جواب بگو که دوازده شرایط است... هشتم از 

 :Corbin, 1984) .چهار درم یک درم به راه خدای تعالی صرف کردن./ رساله آهنگران

ای از آن به خرج  و نصیبهای به دست آرد  ( و از صفات اهل فتوت آمده که برنج لقمه204

کند و یک نصیب به درویشان و محتاجان ایثار کند؛ و اگر مجرد باشد هیچ بند  عیال می

برد به قدر  نکند؛ و هر چه از عالم غیب در آید، همه ایثار کند؛ و شفقت بر خلق خدا می

 (Corbin, 1991: 117« )وسع و طاقت.

بند آن باشد که از ده لقمه خویش دو  و در ..».آداب خوردن طعام آمده است که  در

لقمه به دیگران ایثار کند، کی ایثار کردن صفت جوانمردان است؛ اگر شخصی شکری در 
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دهان نهد و تا شب شکر خورد، یک لذت بیش نباشد، تقدیر که صد دانه شکر خورد، بیش 

د و نه دانه در از آنکه شیرینی در دهان او زیادت شود دیگر فایده نخواهد بود؛ اما اگر نو

دهان نود و نه کس نهد، صد دهان شیرین کرده باشد، به از آن کی یک دهان؛ و آنچه خود 

خورد، چون به آخر رسید لذت منقطع شود؛ اما چون ایثار کرد، هرگز لذت منقطع نشود، نه 

 .«نامه نجم الدین زرکوب در دنیا و نه در آخرت، به دنیا نیک نامی و به آخرت باقی/ فتوت

(Ibid, 213) 

نوازی و بزرگداشت میهمان در فرهنگ  ویژه در مهمان دستی به صفت سخاوت و گشاده

کند. در این متون هم در باب پاسداشت میهمان و سخاوت در  ایرانی نمود بیشتری پیدا می

اگر پرسند شش ادب کدام است؟ بگوی اول )از( مهمان سؤال کردن که »برابر آن آمده که 

ام طعام باشد. دویم طعام بهتر پیش او نهادن. سیم در خوردن تکلیف بسیار میل او به کد

ناکردن. چهارم چون بیرون رود مشایعت کردن ...پنجم عذرخواهی ننمودن که از آن بوی 

خودپرستی آید. ششم منت نانهادن بلکه منت فراوان داشتن که خدای تعالی رفیق داد تا 

 (Kashefi, 1971: 248تناول نمود. )آن شخص روزی خود را بر سر سفره او 

 ها نامه های مستخرج از فتوت بندی گزاره دسته

هایی چون رفق و مدارا، صداقت و  هایی که داللت بر وجود ویژگی در این تحقیق گزاره

ها است استخراج شد. در اینجا  نامه پذیری و مشارکت اجتماعی در فتوت سخاوت، مسئولیت

ترین  گردد تا روشن شود مهم بندی مشخصی ارائه می الب دستهها در ق مجموعه این گزاره

 ها در متون ادبیات عامیانه چیست. ها و ارزش مصادیق و شواهد حضور این ویژگی
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 ها نامه های مستخرج از فتوت : ویژگی 8جدول 
Table 1: Features Extracted from Fotovatnamas 

 مصادیق موجود

ی 
ها

ی 
ژگ

وی
از 

ج 
خر

ست
م

ت
تو

ف
نا

مه
 

 مصادیق موجود

ی 
ها

ی 
ژگ

وی
از 

ج 
خر

ست
م

ت
تو

ف
مه

نا
 

 عفو و مرحمت نسبت به دیگران

ارا
مد

و 
ی 

بان
هر

م
 

 لزوم حرکت و فعالیت و تالش

ی
یر

پذ
ت 

ولی
سئ

م
 

 سرزنش سکون و تنبلی پرهیز از دشمنی و تخاصم و کینه جویی

 لزوم فراگیری صنعت و حرفه ای خاص معاشرت و ارتباط دوستانه با دیگران

تساهل و نیکی نسبت به غیر هم کیشان 
 حتی غیردینداران

 تالش برای کسب و روزی حالل

نگاهداشت حق همسایه چه دین داران چی 
 بی دینان

ستایش کار حتی نازل ترین کارها مثل 
 حمالی

عدم تضییع حق افراد و عدم آزار رسانیدن به 
 دیگران

 عدم سربار بودن

ان افراد در هنگام لزوم توجه به ظرفیت و تو
 محول کردن وظایف

انجام دادن وظیفه به نحو احسن، عدم 
 اهمال در کار

 وجدان کاری عدم رنجاندن و اجحاف شاگرد و مشتری
 مسئولیت در قبال دیگران مالطفت و نرمی نسبت به شاگرد

 رعایت حق حیوانات و محبت نسبت به آنان
رفع نفع رسانی به دیگران و تالش برای 

 نیازهای جامعه

کمک به دیگران بدون چشمداشت مزد و 
 اجری

ت
او

خ
س

 

نظم و دقت در کار و رعایت همه جوانب در 
 کارها

 سختی کشیدن و عدم راحت طلبی بذل مال با وجود احتیاج به آنان

 سخاوت در مهمان نوازی
استفاده از نظر و مشورت اهل خبره در 

 کارها

ت
رک

شا
و م

ی 
ار

می
ه

 

فاوت در بذل مال میان مومن و کافر و عدم ت
 دوست و دشمن

 استفاده از نظرات جمع و عدم تکروی

 لزوم یاری و معاونت یکدیگر نکوهش بخل و خست
 نفع رسانیدن به جمع گشاده سفره برای گرسنگان و نیازمندان

 تقویت پیوند برادری و مواخات کمک به کارگران و زیردستان
 عدم بی تفاوتی نسبت به جمع و جامعه نوازی سخاوت و مهمان

 عدم رابطه و دوستی با دروغگویان و ناراستان

ی
ست

 را
ت و

داق
ص

 

 دستگیری و حمایت از ضعفا

 ستاندن حق مظلوم از ظالم صداقت در کسب
 در جمع بودن و پرهیز از انفراد یکی کردن دل و زیان

 از تنها غذا خوردن و تنها سفرکردنپرهیز  عدم کم فروشی و نیرنگ در معامله
حاضر و ناظر دیدن خدا در هنگام ترازو 

 کشیدن
 تقدم منافع دیگران بر منافع خود

 رعایت انصاف در معامله

 شفقت و احسان نسبت به دیگران

 و 
ی

بان
هر

م
ارا

مد
 صبر و حوصله در برابر دیگران 
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 گیری بحث و نتیجه

دهد صاحبان این آثار با محوریت قراردادن غرب  انیان نشان مینگاه به آثار حوزه خلقیات ایر

به توصیف شرق و انسان شرقی پرداختند و ضمن تأکید بر حاکمیت استبداد تاریخی در 

ها در شرق/ ایران، معتقدند تالزمی میان استبداد ایرانی و خودمداری ایرانیان  طول قرن

روند. گفتمان مسلط  امعه ایرانی به شمار میها مانعی برای توسعه ج وجود دارد و این ویژگی

ها حاکمیت استبدادی موجب حاکمیت خودمداری و تقدم  در این حوزه تأکید دارد سال

منافع فردی بر منافع جمعی در جامعه ایران شده و بازتولید آن در شرایط کنونی شده 

ی همساز نیست و ها، با تجربه تاریخی جامعه ایران رسد این گزاره است؛ اما به نظر می

ها یا مناسک و آداب و  گفتمان مسلط، سویه مثبت خلقیات ایرانی را که در قالب آیین

ها و  نامه میراثی مثل فرهنگ پهلوانی، فتوت و جوانمردی و نیز ادبیات عامیانه و فتوت

های صنفی نمود پیدا کرده نادیده انگاشته است. لذا با توجه به اینکه ادبیات  نامه آیین

ای بازتابی از فرهنگ و خلقیات آن ملت باشد، اقدام به  تواند تا اندازه میانه هر ملتی میعا

ها و منشورهای اخالقی اصناف که بخش مهمی از  نامه ها کسب نامه بررسی و مطالعه فتوت

 فرهنگ و هویت ایرانی است نمودیم.

آثار مکتوب و بخشی از متون حوزه خلقیات ایرانیان معتقدند این استبدادزدگی در 

کنند؛ اما  کند و شواهدی برای مدعای خود ذکر می ادبیات عامیانه ایرانیان بازتاب پیدا می

بررسی ما نشان داد که ضمن معنادار بودن وجود این تعداد از اسناد و مکتوبات صنفی در 

 های مثبت دیگرخواهانه در متون ادبیات عامیانه حوزه فرهنگ عامه جامعه ایرانی، ویژگی

توان گفت انگاره استبدادمداری و خودمداری  ایرانیان انعکاس یافته است. در این صورت می

 گیرد. ایرانیان مورد تردید قرار می

ها بیان شده تنها نشان دهنده و بازتابنده  نامه ممکن است تصور شود آنچه در فتوت

هنگ آرمانی جامعه های اخالقی بوده و جزء فر باورهای ایرانیان و فلسفه و دین و آموزه

ماست و امکان دارد بین نظر و واقعیت زیسته جامعه ایرانی فاصله و گسست عمیقی وجود 

ها،  ریشه در اعتقادات باورها، دانش« های گفتاری سنت»آنکه باید گفت  داشته باشد. حال

د را از ها و نیازهای جامعه دارند. در واقع ادبیات عامیانه ارزش و اعتبار خو ها، ارزش فلسفه

کند نه از جنبه هنری و زیباشناسی. ادبیات  ها دارد اخذ می پیوندی که با جامعه و واقعیت

عامیانه ادامه کار و فعالیت و زندگی مردم است؛ و مسئله اساسی در ادبیات عامیانه 

های هنری و ادبی. وابستگی ادبیات عامیانه به  های اجتماعی آن است نه ویژگی ویژگی

( Fazeli, 2002: 3-28سازد. ) گرا مبدل می عیت اجتماعی آن را به ادبیات واقعزندگی و واق
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ها و رفتارهای اجتماعی مردمان یک  از سویی دیگر اگر روابط بین فلسفه، دین، هنر و ویژگی

شناسی  شناسی و انسان های جامعه جامعه تا این اندازه سست باشد، کارکرد بسیاری از حوزه

شناسی ادبیات زیر سؤال خواهد رفت  شناسی هنر، انسان دبیات، جامعهشناسی ا مانند جامعه

چیز دیگر نخواهد بود  چیز دلیل هیچ جهان چنان آشفته بازی را خواهد شد که دگر هیچ»و 

 (Farhadi, 2011: 26) «و کوشش برای شناخت معنای خود را از دست خواهد داد.

دی در جامعه ایران که به گفته رسد نفس وجود چنین اسنا بر این اساس به نظر می

ها و جوامع نمونه آن  سعید نفیسی ریشه در تاریخ پیش از اسالم دارد و در دیگر فرهنگ

شود معنادار است و داللت بر اهمیت اخالق و توجه به حقوق انسانی در تعامل  مشاهده نمی

توان  و نمیهای معطوف به منافع دیگری در جامعه ایرانی دارد  اجتماعی و اهمیت ارزش

های اجتماعی اقدام به نگارش  روح صنفی به آن نگریست. گروه های بی نامه مثابه آیین فقط به

ای اخالقی و  نمودند تا زمینه حاکمیت اخالق و جامعه های صنفی می نامه نامه و آیین فتوت

ی وکار فراهم گردد لذا باید در بررس ویژه در حوزه کسب غیر خودمداری در همه سطوح به

های توسعه  علت یا عوامل وضعیت کنونی دولت و جامعه ایرانی فرض معمول عموم نظریه

توان چنین حدس زد که عموم مطالعات حوزه خلقیات  در ایران را به کناری نهاد. می

تجربی داشته باشند، در چارچوب ادبیات  -ایرانیان بیش از آنکه ریشه در شواهد تاریخی

 ست.شرق شناسانه قرار گرفته ا

(، غرب و اندیشمندان غربی و روشنفکران جوامع 2229به اعتقاد ادوارد سعید )

شناسانه به توصیف انسان شرقی پرداختند و انسان  نایافته، در چارچوب گفتمان شرق توسعه

گرا و در تاریخ مانده و دورمانده از روند تغییرات انسان امروز توصیف کردند  شرقی را سنت

و جامعه غربی، تکامل یافته و برتر از انسان و جامعه شرقی است. بر این تا ثابت کنند غرب 

شود انسان شرقی  شود؛ و الزم می اساس استعمار و ایجاد تغییر و توسعه در شرق توجیه می

به رنگ انسان غربی درآید وگرنه او موجودی است مانع توسعه و پیشرفت. به همین دلیل 

از واقعیت زیسته جامعه ایرانی باشد و باید مورد تردید  تواند کاشف این دست توصیفات نمی

قرار گیرد. روشن است که پذیرش این تصویر و احاله همه مشکالت و مسائل امروز ما به 

یابی  گردد تا ما در ریشه تاریخ و جغرافیای ایران و استبداد حاکم بر تاریخ شرق موجب می

جامعه خود دچار خطای تحلیلی شویم های سیاسی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی  چالش

گذاران را در  های مدیران و سیاست و نقش عواملی مثل استعمار و عوامل خارجی یا سیاست

مشکالت کنونی نادیده بگیریم و دچار خودزنی شویم و علت همه مشکالت را در ذات و 

استبدادزدگی  توان گفت گفتمان دیگر می عبارتی فرهنگ و مردم ایران بدانیم و ببینیم. به
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های عام و تصویری غیر  گفتمانی است ضد توسعه و ضد جامعه ایرانی چراکه با ارائه گزاره

مستدل و غیرواقعی از انسان ایرانی موجبات ناامیدی، خودحقیرانگاری و عدم خودباوری 

 جامعه ایرانی و درنتیجه سلطه هژمونیک غرب را فراهم خواهد آورد.

نه بازنگری و تأمل هر چه بیشتر در این رویکرد مسلط در پس باید تالش کرد تا زمی

شناسی تاریخی و متون مربوط به خلقیات ایرانیان و نیز ادبیات حوزه توسعه را  حوزه جامعه

فراهم نمود و از تزریق روحیه نا امیدی در جامعه و نیز رویکردهای تک عاملی در تبیین و 

های سیاسی و  ارجاع همه مشکالت و چالش تحلیل مسائل اجتماعی اجتناب کرد و دست از

 اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی به تاریخ و سنت و گذشته ایران اسالمی برداشت.

های بازتاب یافته در ادبیات عامیانه ایرانیان  نکته آخر اینکه اشاره به این ویژگی

های منفی  یژگیمنزله ارائه تحلیلی عام از شخصیت ایرانیان در مقیاسی کالن و نفی و به

جامعه ایرانی که ممکن است که در هر جامعه دیگری هم وجود داشته باشد نیست. در واقع 

های غالب در  ما با تأکید بر این سویه مثبت خلقیات ایرانیان خواستیم بگوییم باید به انگاره

های کلیت انگارانه و حکم  خصوص شخصیت ایرانی به دیده تردید نگریست و از تحلیل

شناسانه احتراز  وخوی ایرانی در چارچوب گفتمان شرق ودن در باب شخصیت و خلقنم

های موجود در تاریخ و  های ذهنی به سراغ واقعیت ها و اسطوره نمود؛ و بدون توجه به نظریه

تری از جامعه  فرهنگ ایرانی رفت تا با اتکا به سازوکارهای مردم شناسانه به تحلیل واقعی

 ایرانی دست یابیم.

 تشکر و سپاسگزاری

کسانی که با راهنمایی و نقد و نظر خود در فرآیند انجام  دانند از همه نویسندگان الزم می

علمی   تأعضو هی ،ویژه دکتر اصغر احمدی به اندهاین پژوهش همکاری و همراهی داشت

 .آورند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی کمال قدردانی و سپاسگزاری را به عمل
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