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  چكیده
قی و حكمت عملی الجوانمردی از جمله ذخایر معنوی و فرهنگی است که به صورت یك سلسله تعالیم اخ یین فتوت وآ

های فكری و معنوی اثرگذار بر این آیین ترین جریاناست. تصوف و عرفان از مهم برای عامه مردم درآمدهدر طول تاریخ 

های های صوفی با نهادهای صنفی به سازمانیین به کمك جریان تصوف و از طریق ارتباط حلقهاین آ بوده است.

ویژه بهاز جمله معماران وران همه اصناف پیشهوری راه پیدا کرد و به تدریج سازمان صنفی تشكیل شد. تا جایی که پیشه

رو، برای هریك از مشاغل و از این .ب داشتندای از فتوت منسوجا خود را به شاخهاز اواخر قرن هشتم هجری در همه

وران هر صنف، به روشنی توضیح سیر و سلوک اخالقی میان پیشه یهشیوکه در آن  شدهایی تدوین نامهها، فتوتپیشه

نظر گیری از این سلوک اخالقی در عالم حرفه با توجه به اهمیت اخالقیات در عصر امروز ضروری بهاست. بهرهداده شده 

باشد. بدین میو با تاکید بر صناعت معماری  لزوم پایبندی به اخالق در هر حرفه و صنعتنوشتار هدف از این  .رسدمی

و مطالعات کتابخانه ستندات تاریخیتحلیلی و با استناد به م -با استفاده از روش توصیفی منظور برای انجام این تحقیق

مانده از صنفی برجا هاینامهدرنهایت با مطالعه و بررسی فتوت این مقالهت. به بررسی ادبیات موضوع پرداخته شده اس ،ای

ای برای ارائه خواهد داد تا توشه عنوان منشور اخالقیبه قی و معنویالاخ اصول نامه بنایان،خصوص فتوتبه پیشینیان

 ای صناعت معماری فراهم آید.اهل پیشه در اخالق حرفه

 

 نامه معمارینامه اصنافی، فتوتت، اصناف، فتوتآیین فتو کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
فتوت در اسالم مسلكی است اخالقی که به تهذیب اخالق و استوار گردانیدن برادری میان مردم، فراخواندن به فضایل و 

هایی از نسلی به نامهدر طول زمان این افكار و آداب جوانمردی در قالب فتوت. [1] انجامدشجاعت و دوری از رذایل و جبن می

های عقیدتی و اجرایی هستند که اهل هر حرفه برای خود داشته و با استناد دستورالعمل "نامهفتوت"نسل دیگر منتقل شدند. 

اند، شده نگارش عرفانی کتب چون رمزگونه زبانی با متون که . این[2]اند کردهبه آن روابط بین خود و جامعه را تعیین می

 و بوده مطرح حرفه هر خاص بینش و دانش پشتوانه و صنفی عهدنامه یك عنوانبه که هستند آدابی و عادات واعد،ق بر مشتمل

 .[3]اند گشتهمی حرفه اصحاب دست دست به

ها و مشاغل نفوذ کند و میان اصناف، پیشه موجب گردید تا این آیین به مردموجود فتوت و جوانمردی در میان در گذشته 

ها در هر هایی که بزرگان حرفهنامهای داشته باشد. رابطه میان مشاغل و اصناف با فتوتنامهبرای خود، آداب و مرام هر صنفی

ای توده مردم داشته باشند. هدف از نگارش این ها، نظارتی اخالقی بر زندگی حرفهنامهاند، موجب گشت تا فتوتصنف نوشته



                    National Conference on Architecture, Civil Engineering, 

                         Urban Development and Horizons of Islamic Art    

                           in the Second Step Statement of the Revolution 
  

                       Tabriz Islamic Art University / 20 May. 2021 
 

 2 

سازی و عملی های اهل فتوت و پیادهها و لغزشهر حرفه و صنعت، جلوگیری از انحراف لزوم پایبندی به اخالق در ،هارساله

 بوده است. کردن اصول نظری فتوت

ت صنفیالقیات او، نه به مناسبات هنرمند با تشكیالفن و هنر با اخ لنه سپردن کار به اه ،در عالم حرفه سفانه امروزهامت

گرفت و فرد با همه اعمال زندگی، از جمله ای صورت میقی در حین تربیت حرفهالدر گذشته، تربیت اخ .ارتباطی دارد اش

ق و منش الت صنفی به اخالداد. رشد معمار در تشكیمی لقی خود را شكالآمد و صفات اخم معماری، بار میلآموزش و ع

 شد. تقرب به خداوند تلقی میزمه الق نه امری عرفی، بلكه امری دینی و الاخچرا که  فردی و اجتماعی او وابسته بود
های صوفیانه اند، از این رویكرد اخالقی در متنهای متعددی نوشتهها و کتابدرباب اخالق فتوت و آیین جوانمردی، پژوهشگران مقاله

من سلمی سخن تر در طبقات الصوفیه ابوعبدالرحاالولیاء و از همه بیشالمحجوب، اسرارالتوحید، تذکرهچون رساله قشیریه، کشفهم

های اخالقی اجتماعی جوانمردان و اهل فتوت، تحقیقات گفته شده است. دانشمندان و پژوهشگران معاصر نیز، متاثر از جنبه

عنوان نمونه دکتر اند؛ بهاند و هرکدام این رویكرد عرفانی را از زوایای مختلفی بررسی و ارزیابی کردهارزشمندی را ارائه نموده

نامه سلطانی عمدتا خاستگاه سیاسی تاریخی بروز این جریان را با تاکید بر نقش دولت عباسی ب در مقدمه فتوتمحمدجعفر محجو

. در [4]کوب در کتاب جستجو در تصوف ایران ربط و نسبت فتوت و مالمت را توضیح داده است عبدالحسین زرین. بررسی کرده است

ها و دیگر تشكیالت فتیان در کشورهای اسالمی به ویژه فالت نامه، تحلیل و نقد فتوتاین میان عبدالباقی گولپینارلی نیز به مقایسه

، [5] نامه را گردآوری کردهای تحت عنوان رسائل جوانمردان هفت رساله فتوتمرتضی صراف در مجموعه .[6]آناتولی پرداخته است 

اند؛ که برخی از این باب فتوت و اصناف را تصحیح و منتشر نمودهکه با الهام از کار وی برخی دیگر از پژوهشگران چهارده رساله در 

ها عبارتند از: رساله شاطران، رساله نمدمالی، رساله خبازان، رساله کرباس بافتن و سنگ و ترازو، رساله قصابان و سالخان و رساله رساله

 .[7]حمامیان و سلمانیان 

و فتوت  یاصول جوانمردخست براساس اسناد تاریخی موجود حاضر درچهار بخش تنظیم شده است؛ در بخش ن پژوهش

رابطه میان پردازد، در بخش سوم گردد، در بخش دوم به تشكیالت و کارکردهای اجتماعی اصناف میارائه می در گذشته

در  اصول اخالق تیرعا و در پایان شودبررسی می اندها در هر صنف نوشتههایی که بزرگان حرفهنامهمشاغل و اصناف با فتوت

 گردد.ها بر صنف معماری مطرح مینامهمعماری از طریق نظارت فتوت

 باشد.گویی به سؤاالت زیر میبنابراین این مقاله درصدد پاسخ

 فتوت چگونه کار و عمل اجتماعی روزمره را در جامعه آن روزگار به امری قدسی تبدیل کرده است؟ آیین -

 ید؟و مشخص نما فیرا در رابطه با اخالق تعرمعماری وضع حرفه متواند میفتوت چگونه  آیین -

 

 یجوانمردمفهوم فتوت و  -2
و زمان شباب و حرکات مناسب دوران جوانی است و در زبان فارسی به « جوانی»فتوت لغتی عربی است که به معنی 

 .[8] است« جوونیس» اشالتین معادل ترجمه شده است و« جوانمردی»

به  "فتی"ه از کلمه عربی دمشتق ش فتوتکند؛ لغت گونه بیان مینامه سلطانی اینتدر مقدمه کتاب فتومحجوب نیز 

ها نامه. در فرهنگستکه پای در دوران جوانی نهاده و روزگار خوش شباب را آغاز کرده ا ندیتازه جوان و کسی را گومعنای 

معنای تی به است. فِ كوخوییمرد نتی به معنی جوان و جواناالرب( و فَیاند )منتهمردی و مردمی معنی کردهت را جوانوَتُفُ

 .[4] مردی نمودن استو جوان شدن و جوان یو فتاء بر وزن سماء جوان زیجوانسال از هر چ

تی را به معنی بخشنده از آن پس فَ، گرفتندتی را به معنی شجاع میدر عصر جاهلی فتوت را مجازا به معنی شجاعت و فَ

دو صفت را  نیآمد: شجاعت و سخاوت؛ و عرب ا دیتی پددر عصر جاهلی دو معنی مجازی برای لفظ فَ بیترت نیبد. کار بردند به

تی خواندند، شاعران کسان را  فَ اریها افتاد و بستی بر سر زباندانست. وقتی لفظ فَتر میتر و ستودهدهیاز تمام صفات پسند

در عربی وجود داشت مانند اشجع الشجعان، اسخی  بییترک نیچن ریو نظا گفتند "الفتیان فتی"را برای مبالغه  شیممدوح خو

 .[4] هاآن ریاألسخیاء و نظا
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در اسالم فتوت مسلكی است اخالقی که به تهذیب اخالق و استوار گردانیدن برادری میان مردم و فراخواندن به فضایل و 

های اخالقی و مذهبی همراه با هی از جوانمردانند که به یكسری دستورالعملگرو و اهل فتوت [1] انجامددوری از رذایل می

ها ملزم به انجام فضایل خاص هستند و معموال برای ارائه وظایف نظامی در وظایف و آداب جدی و استادانه مقید هستند. آن

  .[9] خدمت اسالم هستند
 فرمود( ص)رسول  است که این یكی اند،نقل کرده فتوت اصحاب یدرباره( ص) رسول زبان از که نخستین روایاتی از

 و یتیم بر آوردن رحمت و دروغ ترک و امانت و ادای عهد، به وفای گفتار، در راستی از است عبارت من امت جوانمردان ینشانه

 .[1] است شرم و حیا هاخصلت این یسرهمه و نوازیمهمان و هانیكی به افزودن و نائل بذل و سائالن به بخشیدن
 

 پیشینه فتوت -2-1

رسد، اما )قرن هجدهم میالدی( می دهد، که اولین کاربرد فتوت به قرن دوم هجری قمریمطالعات فلسفی نشان می

ها معتقدند که فتوت به عنوان مسیر عرفانی، روشنگری و رفتاری است ی اخالقی آن بسیار مبهم است. بعضیگیری ریشهشكل

  .[10]ای از تشكیالت اجتماعی شهری نیز باشدتواند نشانهچنین میی تهیه شده، اما همکه توسط استادان صوف

شد، که به به شخصی اطالق می« فتی»رفته و از حیث فكری، ها به کار میی فتی تا پیش از اسالم در میان عربکلمه

اما  [11و12]رفت لی فتوت به شمار میمنتهای انسانیت و حدکمال رسیده بود و دو فضیلت سخاوت و شجاعت از ارکان اص

هایی از مردان بود که شروع پیدایش این طرز فكر و گروه خاص در ممالك عرب نبود، بلكه منشا وجودی آن ایران و آن گروه

 .[11]نامیدند و هدفشان کسب درجات معنوی بود می "جوانمردان"خود را 

 است پیمانی و آمده، شمار به عرفا برای کنندهکامل صفتی و دین صائلخ از خصلتی" و دارد خاص تاریخی اسالم در فتوت

 کهن هایترجمه در فتی یکلمه اصل .[12] "مستقیم قسطاس طبق بر عمل و قویم دین قانون تمسك در مرید و مراد میان

 "برنا”و "جوانمرد" ،"جوان" ،"نكجوا"آن برابر در غالبا "ابراهیم له یقال یذکرُه فتی   سمعنا قالوا" یآیه ذیل در کریم قرآن

 .[8] است آمده

زمان با تصوف در اکثر بالد سرزمین فتوت و جوانمردی در معنای یك اصطالح دینی و آیینی متضمن مسلكی است که هم

ن امتداد توان تا ایران پیش از اسالم و فرهنگ پهلوانی ایرانیاهای آیین جوانمردی را میاسالمی رواج داشته است. اگرچه ریشه

و ی انبیاء و اولیای الهی جستبایست با ظهور اسالم و تعالیم قرآن و سیرهداد، اما ظهور و بروز اصلی این آیین اجتماعی را می

طور مشخص تشیع با محوریت سیره امیر المومنین علی )ع( تاثیری بسیار عظیم بر تطورات این آیین داشته و در جو کرد. به

 .[13]بازتولید آن کمك نموده است های مختلف به دوره

 

 و تشكیالت آن ظهور فتیان -2-2

 وقت در آن و فتیان است بوده میالدی دهم /ه.ق چهارم یدر آغاز سده ظهور فتیان دهد کهمی نشان تاریخی هایپژوهش

 . ظاهرا اصولشوددیده نمی ارتباطی و جوانمردان یشانا میان اند. البتهداشته شهرت« یاغیان»یا « سرگردانان»، «عیاران» به

 استاد. [1] شودمی اند، دیدهو تصوف فتوت پیوندگاه که هاییلیفادر ت و آثار آن یافته تكوین ه.ق پنجم یدر سده جوانمردی

 این از کردند و وابسته دینی فتوت به را خویش یشیوه شاطران و عیاران چهارم، قرن اواسط در که است نوشته جواد مصطفی

 دو این میان دیگر چهارم قرن هایسال از حدود در این که کندمی تصریح خود او و زدند بسیار هایتباهی به دست رهگذر

 کارهای به دست عیاران این پنجم قرن آغاز در .است نداشته وجود مرزی "عیاری" و "فتوت" یعنی روحی حیات گونه

 .[8]ها زدند خانه کشیدن آتش به و مردم اموال یقبیل مصادره ی ازاسابقهبی

 و نمود، توجه فتوت به و آمد کار روی( م1225-1180/ه.ق 622-575) اهللالناصر الدین  خلیفه تا بود منوال این بر وضع

 نیز این به ولی گرفت خود نظر زیر را آن و کرد ملحق دولت به را تشكیالت این و پرداخت آن بخشیدن سر و سامان و اصالح به
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 هاآن از و کرد مكاتبه پادشاهان و امرا با پس سازد، منتشر اسالمی ممالك سراسر در را آن که گرفت تصمیم و نكرد بسنده

 .[12] گردید منتشر "عالم غرب و درشرق" مردم از بسیاری بین مسلك این ترتیب بدین بپیوندند؛ فتوت به که خواست

 اسالمی بالد فتیانو  دانانمرجو -2-2-1

نامدار  تبع عرفای به بودند که مسلك شیعی از مسلمانان شاخه یك در دیگر بالد اسالمی و فتیان در ایران انمردانجو

و  تیدوس میثاق به و حرمت و محبت یابند و عشق دست شریعت احكام و درون باطن کوشیدند به اسالم نخستین هایسده

 ظریف و ادراک رقیق خود قرار دهند و احساسات خذ اعمالام است نهفته و احكام قوانین این در بطن عهد را که به وفای

 جاری بیاموزند و در عمل و مستعدان مشتاقان ببرند و به جامعه اعماق به و گروهی هر صنف هاینامهفتوت کمك را به عارفانه

 .[1] ردانندگ

 

 و تصوف تشیعبا  جوانمرداننسبت  -2-2-2

 علی امام آن (، قطب)ع ابراهیم حضرت گذارش، پایههاستاین هر دوی جامع که شود و فتوتآغاز می ، والیتاز دور نبوت پس

 و برداشت شیعی یبا اندیشه کامل بستگی فتوت یاندیشه جا پیداست کهاز این .( است)عج حجت حضرت آن ( و خاتم)ع

 خود چون میل رغماند، بهبرخاسته فتوت یدرباره پژوهش به که سنت اهل پژوهشگران که چناندارد. هم از امامت شیعه

؛ است گریشوالیه انند خدمت( هم)عابراهیم از عصر حضرت پیامبران ، رسالتفتوت اند. از دیدگاهکرده عمل شیعی محققان

 [.1] است شوالیه کامل ی( نمونه)ع علی )جوانمرد( و امام فتی ینمونه ابراهیم حضرت یعنی
الدین سهروردی که خود نیز به فتوت منسوب است، در اند؛ از جمله شهابی مقام فتوت اظهارنظر کردهای از متصوفه نیز دربارهعده

از فتوت و صوفیان را از  کند و بدین ترتیب تصوف راای از تصوف معرفی میوم به اداله العیان علی البرهان، فتوت را شاخهای موسرساله

 .[6]شمارد فتیان برتر می

سلمی از . [11]کنند، فرقه مالمتیه هستند ای که فتیان با آن بیش از دیگر فرق  ارتباط  برقرار میدر میان تصوف، فرقه

پردازد، چرا که ی مالمتیه سخن گفته و در شرح صفات مالمتیان به شرح صفات فتوت نیز میسانی است که دربارهاولین ک

رو خود را فتیان و رجال دانستند و از اینگذاران مذهب مالمتیه، مالمت را نوعی از فتوت و جوانمردی میزعم او پایهبه

 .[14]خواندند می

 

 در ایران جوانمردان -2-2-3

ای طوالنی برخوردار است که شود از سابقهآیین فتوت و فتیان که در فارسی به جوانمردی و جوانمردان شناخته می

گردد. در آن ادوار چنین نگرشی بخش ایرانیان در مقابل خلفای ظالم اموی و عباسی باز میهای رهاییهای آن به جنبشریشه

 .[2]کرد توان در آیین عیاری و عیاران مشاهده را می

های آشكار این آیین در ایران و درشكل جدید آن، یعنی فتوت را باید در بعد از هجوم مغول و مصائب ناشی نخستین جلوه

ای هاست که پارهها را برباد داده و جوامع را از هم پاشیده بود. در میان این خرابهچه خاندانجو کرد، آنواز این هجوم جست

ها، غالبا ی این جریانیابند. هدف عمدهسیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی شكل گرفته و مجال بروز میهای ها و مشربآیین

 .[2]ها بود ی جامعه و با نیت ترمیم خرابیدیدههای رنجدرجهت حمایت از توده

 

 ها نامهفتوت -3-3

 نیز جوانمردی و فتوت به رهروان و سالكان وصول برای که شده پرداخته هاییدستورالعمل و اصول بیان به هانامهفتوت در

 روش و شیوه درباره را هاییکتاب و هارساله خود، مریدان و پیروان اخالقی آموزش برای فتوت اهل بزرگان واقع در .است الزم

اب منش، عقاید، قوانین نامه مكتوباتی است، که در بفتوتدر نتیجه  ،[15] نامیدندمی نامهفتوت را هاآن و نوشتندمی جوانمردی
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افكار و آداب جوانمردی  به صورت یك سلسله تعالیم اخالقی و یك نوع حكمت  .[16]و آداب جوانمردان نوشته شده است 

عملی برای عامه مردم درآمده؛ بدین معنی که آن بخش از احكام دین و اصول عقلی که مربوط به زندگی افراد در جامعه و 

های تجربی و انسانی عبور کرده و در قالب قواعد اخالقی از نسلی به بوده و با گذشت زمان از انواع صافیرفتار آنان با یكدیگر 

 [.1]نسل بعد سپرده شده است 

 و فتوت تعریف به که هایینامهفتوت: کرد تقسیم عمده، گروه دو به توانمی را گذشته قرون از جاماندهبه هاینامهفتوت

 فتوت اصول باب در مانده جای به هاینامهفتوت ترینکامل از یكی که سلطانی نامهفتوت مانند اند؛هپرداخت آن اصول تبیین

 نجم آملی، محمود بن محمد الدینشمس کاشانی، الدین سهروردی، عبدالرزاقشهاب از مثال طور به که هایینامهفتوت است و

 را هاآن باید که هایینامهدر آخر فتوت و اندمانده باقی لی همدانیبن یوسف کرکهری و میر سید عزرکوب،  درویش علی  الدین

 عرضه خود پیشه آداب و ملزومات به باتوجه را فتوت معانی و منسوبند ایپیشه و صنف به هرکدام که چرا خواند، صنفی

 چیت سقایان، حجامان، دالکان، مانیان،سل دوزان،کفش قصابان، طباخان، از هایینامهفتوت به توانمی نمونه عنوان به. اندداشته

 که آن بر عالوه هانامهفتوت این از کدام هر نویسندگان. کرد اشاره حمامیان و بافانکرباس خبازان، نمدماالن، شاطران، سازان،

 لوازم و آداب گون،گونا انواع به اندکوشیده است، پرداخته نظر مورد پیشه به بار اول که اندکرده معرفی آیینی پیری خود، برای

 صورت به اغلب خود تعلیمی ماهیت دلیل به هانامهفتوت این. سازند مرتبط جوانمردی لوازم و آداب با را خود حرفه در رایج

 .اندشده تنظیم پاسخ و پرسش

 

 اصناف -3
اختن هرگونه در ادبیات فارسی واژه صنف )به صورت جمع اصناف( کاربرد وسیع و اغلب مبهمی دارد و برای معین س

شود آمدند، استفاده میی فعالیت عمومی یا عالیق گرد هم میواسطهاجتماع مردمی در جامعه که قابل تشخیص بوده، یا به

[18]. 

را به « صنف»ی ای ازهر چیز است، و هر نوعی از اشیاء صنفی جداگانه است. مورخان قدیم کلمهصنف در لغت، مجموعه

رفته است. ی اسالمی به کار میوری در جامعهکند، این کلمه از آغاز برای بیان جماعات پیشهثابت میاند که شكلی به کار برده

« اصحاب المهن» ها که به آنچنانوری بوده است، همهای شغلی و پیشهی اسالمی بیانگر گروهدر جامعه« صنف»ی کلمه

 .[12]شد وران( نیز گفته می)کسبه و پیشه« اب مهن و حرفارب»وران( و )پیشه« اصحاب حرف»)صاحبان مشاغل و کسبه( و 

آمده: اصناف گروهی هستند که در اشتغال مشترکی حضور دارند که رئیس و اعضا را خود انتخاب  1در تعریف دیگری از فلور

، سیاسی و مذهبی نیز کنند. این گروه کارکرد مالی و اداری دارند. به عالوه این گروه احتماال کارکرد اجتماعی، اقتصادیمی

 .[38] دارند

 

 

 تاریخچه اصناف -3-1

پیروزی مقدونیان بر ایران، موجب رشد تجارت و توسعه شهری شد. شاهان ساسانی شهرهای بسیاری ایجاد کردند که به 

معلوم های شهری را شناسی، الگوی طرحهای باستاندستی و مبادالت تجاری تبدیل شد، گرچه حفاریمراکز تولید صنایع

نساخته، اما محتمل است که در هر شهر بخش تجاری وجود داشته و چه بسا بخش تجاری چیزی از شكل و خصوصیات بازار 

وران و تجار دوران باستان به عنوان پیشاهنگ اصناف ایران دوره دوره اسالمی را داشته است. احتماال در این صورت پیشه

گرچه مطالعه تاریخ اصناف [.18]ای برداشته بودند های منسجم حرفهیجاد سازمانهایی را در زمینه ااسالمی، نخستین گام

وران و تجار به وجود های صنفی پیشهرسد درباره این که چه هنگام و چگونه سازمانای استوار آغاز شده، اما به نظر میگونهبه
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عیت مسلم این است که ساختار و عملكرد اصناف در ایران ای به دست نیامده است. تنها واقکنندههای قانعآمدند، نتایج و پاسخ

 [.18]تا اندازه زیادی تحت تاثیر اسالم قرار گرفت 

ی شكوفایی تمدن اسالمی و رونق دهند که دورهکه ابتدای پیدایش اصناف اسالمی را به قرن سوم هجری نسبت میچنان

ها به وجود آمد، رشد و ها و پیشهدان و صنعتگران بر اساس حرفهتجارت و شهرنشینی بود. در این قرن بود که تشكیل افزارمن

های چهارم و ی فراوان بخشید. در سدههای اصناف را توسعهی کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیتتوسعه

 [.18]ند ای پدید آوردوران هر حرفه برای خود صنف جداگانهها افزوده شد و پیشهپنجم بر شمار این انجمن

در  [37]بطوطهگرداند اما ابنهای صنفی در ایران را به  قرون اولیه اسالمی برمیگرچه اسناد موجود سابقه تشكیل نظام

هایی از مردم که به گروهکند گزارش خود، به وجود سازمان صنفی در بازارهای اصفهان و شیراز در قرن هشتم اشاره می

شود که دارای سلسله مراتب بودند و از میان خود های منظم در بازار اطالق میر راستهی معین دشهرنشین دارای یك حرفه

ها اشاره شده وران و شكلی از سازماندهی آنپیش از این، گرچه در منابع به پیشه .[20]کردند انتخاب می« کلو»رئیسی به نام 

 .[20]ها را سازمان صنفی دانست توان آنیاست، با توجه به تعریف ما از سازمان صنفی و نبود شواهد کافی نم

 کارکردهای اصناف -3-2

 شغل كی یحق انحصار یاصناف دارا -1: کندشخص میکه در تمامی اصناف مشترک است، مرا  لیذ یشوبرگ کارکردها

به حفظ  اصناف -4 .ردیگاصناف صورت میآموزش تنها در  -3 .دارند نییانتخاب اعضا قوان یاصناف برا -2 .خاص هستند

هم  یتوانند با رواعضا می -6 .هستند اسییمطالبات س انیب یبرا یبستر اصناف -5 .محصول( توجه دارند)ساخت  تیفیک

مذهبی و ها کارکرد آن -8ها قوی است. احساس همیاری متقابل آن -7 .کمك کنند گریدكی( به هاییدارا)ها گذاشتن ثروت

 .[21] دارند نییآئ

 

 ای اجتماعی اصنافکارکرده -3-2-1

کارکرد »یكی از عوامل با اهمیت در بحث سازمان صنفی، تاکید بر کارکرد اجتماعی اصناف است؛ همان که دورکیم آن را 

ها با فراهم آوردن نامد. درواقع، اصناف اندامی برای حفظ و بقای همبستگی اجتماعی هستند. آنمی« عادی زندگی مشترک

گیرد، زندگی اقتصادی میان اعضای فكار و عالیق جمعی در قالب یك هویت گروهی شكل میمحیطی که در آن احساسات، ا

حرفه نیست، بلكه به بیان دورکیم کنند. بنابراین، منظور از سازمان صنفی، صرفا ارتباط افراد همصنف را اجتماعی و اخالقی می

ها را باشد و در صورت لزوم آنحرفه میک افراد همها و اعمال مشتردار سنتسازمان صنفی است که حافظ وحدت و امانت"

 .[39و  20] "کندوادار به رعایتشان می

 های وظایف عمومی اصناف در دوره صوفی، مشارکت در احداث و اداره مساجد و اوقاف بود. گرچه صاحبیكی از جنبه

تر به برای پوشش همه نیازها ناکافی بود و بیش کردند، اما اقداماتمنصبان حكومتی در شهرها، در این امور خود را سهیم می

وران داری حكومت در چشم مردم بوده است. اغلب نارسایی وکمبودها را پیشهصورتی سطحی برای تظاهر به خیرخواهی یا دین

سب که در زمان حكومت شاه عباس اول، مسگری ساده ملقب به مقصود بیگ که با ککردند. چنانو کسبه توانگر جبران می

سرا ایجاد کرد. همه این بناها در شمال شرق میدان شاه ثروت بسیار توانگر شده بود، امكاناتی چون بازارچه، چهارسوق و کاروان

 .[18]اصفهان بر جای مانده و هنوز به نام او مشهور است 

 

 پیوند اصناف با مذهب و اجتماع -3-2-2

یادآوری شده و به صورتی برجسته در دوره قاجاریه تداوم یافته، نقش های اصناف ایرانی که در دوره صفوی یكی از ویژگی

دار باید در درجه نخست یك ور یا یك مغازهها در زندگی اجتماعی و مذهبی است. بر پایه سنت دیرپای اصناف، یك پیشهآن

بن ابی طالب )ع( ت علی چون صداقت، سخاوت و شجاعمسلمان معتقد باشد. رفتار وی باید در مسیری باشد که فضائلی هم

مند به مكتب جوانمردی )فتوت( باشد. باتوجه به این دلیل و دالیل دیگر اصناف پیوند چنین عالقهنشان عالی آن بوده و هم
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چنین سهم ها همکردند. آنکردند و مراسمی مذهبی خاص خود را برگزار مینزدیك خود را با روحانیت مسلمان حفظ می

کردند و عموما سرشتی مذهبی یا نیمه مذهبی داشتند. بازار نه تنها مرکز داد های عمومی ایفا میسم و جشنای در مرابرجسته

هایی به خوبی خانهها، مدارس، قهوهها مساجد، تكیههای اجتماعی نیز بود. آنوری، بلكه مرکزی برای مالقاتو ستد و پیشه

 .[18]های مالقات مطلوبی بودند خانه مكانو قهوه چنین چهارسوقها و باراندازها داشتند هممغازه

 

 امور داخلی اصناف -3-3

در حدود همان  .است تر اسناد و اطالعاتی که در رابطه با سازمان داخلی صنف موجود است از دوره پس از مغول آمدهبیش

 .[9]شدند زمان که اصناف با برادران صوفی یا درویش ادغام می
شد صنف را هدایت وسیله رئیسی که توسط اعضا صنف انتخاب میداد که بهارتی صنفی تشكیل میدر دوره صفوی هر تج

آل این بود که کرد. اگرچه ایده)کدخدا( دکان نداشت، اما از اتحادیه صنفی حقوق دریافت می صنفی هیاتحاد سیرئ کرد.می

در   .[38] ب شوند، اما این کار اغلب به صورت موروثی بودترین استادکاران صنف برای این کار انتخاترین و مجربیكی از مسن

گردید. باشی از میان اعضای ماهر یك صنف انتخاب، اما ها و کدخداها اداره میاین دوره امور داخلی اصناف به دست باشی

ه عنوان نماینده دیدند. کدخدا که اعضا وی را بشد و از این رو اعضا آنان را در آن سوی خط میتوسط حكومت منصوب می

 .[18]داد تری برخوردار بود که هر تالشی را برای دفاع از منافع صنفی خود صورت میگرفتند، از احترام بیشخود در نظر می

 دانیسفشیپرنفوذ بود که به عنوان ر اریصنف و استادان بس سیصنفی در دست رئ هیسازمان داخلی اتحاددر دوره قاجار 

 ایدادند و  هنگام حل و فصل اختالفات می لیصنفی را تشك هیاتحاد یحاکمه ئتیها با هم هآن ند.شدشناخته می وخیش ای

دادگاه  كیصنفی توسط  یهاهیاتحاد نیاختالفات ب داد.می لیتشك اصنفی ر هیحاکمه دادگاه اتحاد ئتیه نیا م،یمجازات جرا

صنف  یواسطه ایاستادباشی  س،یرئ ،بزرگ ،کدخدا چونمختلفی هم یهاصنف به نام سیرئ شد.مشترک حل و فصل می

صنف، جز به  سیرئ .دیرسکالنتر می دییشد و به تاصنفی انتخاب می هیاستادان اتحاد انیاز م ستییکدخدا با شد.شناخته می

می ابتاو را ثجرم  ایقصور  ستییبا  زیها نآمد که اخراج شود؛ حتی آنمی شیاو، به ندرت پ هیدهندگان علیعلت مخالفت رأ

 .[19] کردند

 

 مراتب صنف -3-3-1

سازد های نخستین، ناچیز است ولی چیزی که تایید وجود آن را ممكن میویژه در دورهاطالعات ما از مراتب صنف، به 

ر تشكیالت منظم موجود در میان اهل اصناف است، این مراتب عبارتند از: شیخ صنف، استاد، خلیفه، صنعتگر و کارآموز؛ د

 .[12]نیز در میان اصناف پیدا شد « نقیب»ی ی متاخر رتبهدوره

داری و کتابت شود و ترکیبی از وظایف رهبری، خزانهوران برجسته انتخاب میدر ریاست اصناف شیخ است. او توسط پیشه

بعد از  آیند.کنند، میهمكاری میوران برجسته، که با اداره کل صنفی کردن را برعهده دارد. بعد از او اکتیاریا یا بزرگان پیشه

)همراه یا یار(  3اند. در بعضی از مراحل یك واسطه وجود دارد که صنعتگر خلیفهبدنه اصلی این گروه 2وران برجستهآن پیشه

 .[9] شودنامیده می

 

 یاصناف یهانامهفتوت  -4
نی ارائه شده است. برخی تشكیل فتوت اصناف در باب اینكه فتوت از چه زمانی در ساختار صنفی مطرح شده، آرای گوناگو

  .[22]دهند نامه نشان میرانند و برخی نیز شواهدی از فتوت اصناف را در قابوسرا تا پیش از اسالم به عقب می

فتوت منسوب داشتند و هر یك  ای ازجا خود را به شاخهوران به ویژه از اواخر قرن هشتم هجری در همههمه اصناف پیشه

 .[17]و برتر قلمداد کنند  وران سعی کردند تا پیشه و صنعت خود را از دیگران بهتریشهاز پ
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 محدوده عادات در شد، آمیخته -غیرعامیانه چه و عامیانه چه- عرفانی و اخالقی سلوک با جوانمردی و فتوت که ایدوره در

 و مشاغل در را فتوت آیین رواین از بودند، حرفه و شغل دارای خود عارفان، بسیاری از چون و نماند محدود عرفانی رفتارهای و

 و شغل شود، فتوت عرصه وارد کسی اگر که بودند باور این بر و دادند دخالت نیز هاشغل از یك هر قواعد و آداب و در هاحرفه

نماید  مراعات را فتوت و جوانمردی اصول این نیز، خود شغل باید در او و شودمی جوانمردی و فتوت عرصه وارد هم او حرفه

[6]. 

های های میانه سازمانچه در اواخر سده(، آن1380) 6( و کاهن1335) 5(، تیشنر1360) 4از دیدگاه محققان مانند لمبتون

وران را در های فتوت بود؛ تعاملی که پیشهوران و سازمانتر ساخت، تعامل میان پیشهتر و منسجمصنفی را در ایران متشكل

 .[20]ساختارهای سازمانی فتوت سازمان داد و فتوت را به قانون اصناف تبدیل کرد امتداد 

 تشكیالت، در دو تشابه این و است اصناف به پیوستن هایآیین شبیه بسیاری حد تا فتیان گروه به پیوستن هایآیین

 و اخالقی هایروش هجری ششم رنق از قوی احتمال به اسالمی، عربی اصناف است، حتی هاآن میان متقابل تاثیر نشانگر

 .[12] پیوستند فتوت هایسازمان به حرف صاحبان و ورانپیشه و کردند اخذ را فتیان هایگروه هایآیین

طوری در میان اهل فتوت داشت به بود، موجود نیز اصناف اهل تشكیالت در چهآن مانند مراتبی سلسله از طرفی، فتوت

های چون نظامو هم شد،می نامیده (الحزبرأس) سرگروه یا ،(أب) پدر ،(قائد) رهبر ،(زعیم) شواپی ،(مهتر )کبیر ،(مقدم) شیخ

 .داشت شاگرد گروهی مهتر، هر و دادمی اندرز و پند را فتیان فتوت، شرف و بزرگی فضائل، بیان با که بود مطاع او صنفی نظر

شد و این امر عامل مت به خلق، جزء شرایط فتوت تلقی میچون وفا، گذشت و خدداشتن پیشه و شغل در کنار اموری هم 

تدریج نوشتن ای به خود گرفت و بهقرن پنجم، ورود به جمع اصحاب فتوت، آداب ویژه ازبه وجود آمدن اصناف فتوت گشت. 

نویسی در باب نامهتر اسناد موجود به طور مشترک فتوت. گرچه بیش[8]چون تدوین منشوری اخالقی درآمد. نامه همفتوت

 دانند.قمری منسوب می 10و 9، 8اصناف را به قرون 

 

 در اصناف هانامهفتوت یاخالقهای تاثیر جنبه -4-1

و تحقق این امور مشروط به سلوکی نفسانی ـ اخالقی  ههای اخالقی همراه شدها، مشاغل با رازورزی و جنبهنامهدر فتوت

رو برخی در مقام تعریف از فتوت چنان سخن این باشد و ازمیه اخالقی آن نهفته ترین جنبه فتوت در صبغبرجسته .باشدمی

فتوت در عرف عام " :گویدنامه سلطانی در تعریف فتوت میکنند. برای نمونه، فتوتگویند که گویا علم اخالق را تعریف میمی

ابناء جنس خویش ممتاز گردد و به تعریف  عبارت است از اتصاف به صفات حمیده و اخالق پسندیده، بر وجهی که بدان از

خواص عبارت است از ظهور نور فطرت انسانی و استیالی آن بر ظلمت صفات نفسانی تا فضایل اخالق بأسرها ]کامال [ ملكه 

 .[4] "گردد و رذایل به کلی اشفاء پذیرد

 ورزیلزوم تهذیب نفس و سلوک اخالقی در حرفه -4-1-1

ان در یك صنعت، کارآموزی، کسب اجازه از استاد فن، حق باز کردن دکان به دست او در سنت فتوت، ورود یك جو

ساخت تا به کار خود، نگاهی مقدس و عبادی داشته باشد و به شغل و صنعت او همراه با مراسم خاصی بود که فرد را آماده می

آرایان، شاغالن در معماران، خطاطان، کتابچون که صنعتگران یا هنرمندان، همطوریبه. [6]بخشید ای عرفانی میچهره

منزله امری اسرارآمیز، مقدس و عبادی بنگرند و آن شغل را با توانستند به شغل خویش بهها میهنرهای تزئینی و مانند آن

 .[23]آداب معنوی قرین سازند 

ها معرفت س آناجتناب کند که در رها اشمارد که فتا باید دارا شود یا از آنمعمار بغدادی، دویست صفت را برمیابن

، باشدبرای یك سلوک اخالقی الزم می کهچه ها و پیامبران قرار دارد. سپس تمامی آنخداوند و ایمان به او، مالئكه، کتاب

حقیقت فتا گوید: طالب فتوت باید سالك راه متقین و مسیر رستگاران باشد که اگر چنین شد، بهشمرد و در پایان میبرمی

 .[24]است  شده

 :خوانیمنامه نیز میدر قابوس
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 که دلیر و مردانه و شكیبا بود به هر کاری و صادقبدان که جوانمردی آن بود که او را از آن چندگونه هنر بود: یكی آن

ت نكشد و عورت و پاکدل بود و زیان کسی به سود خویش نكند و زیان خود از دوستان روا دارد و بر اسیران دسالوعد و پاک

که راست گوید و داد از تن خود بدهد و بر اسیران و بیچارگان را یاری دهد و بِد بدکنان از نیكان باز دارد و راست شنود، چنان

 [22]آن سفره که خورد، بد نكند و نیكی ز بدی مكافات نكند و از زنان ننگ دارد و بال راحت بیند. 

شمار رفته است؛ هب فتوت اصوال از لوازم سلوک :خوانیمفتوت و سلوک اخالقی میباز در تأکید همین مسئله و ارتباط وثیق 

تواند از مراحل صعب سلوک بگذرد. الزمه فتوت سالك، ازخودگذشتگی و بذل وجود سالك تا در بذل وجود جوانمرد نباشد، نمی

را و در بذل مال و جان در راه خلق  و ایثار است و جوانمرد کسی است که عوامل نفسانی را ترک گوید؛ خاصه بخل و کبر

 .[1] مضایقه نداشته باشد و در بخشش و سخاوت سخت پاکباز باشد

 

 ورزیجایگاه ویژه آیات و اذکار در حرفه -4-1-2

و اذکار و اوراد،  اتیمناسب از آ یریگآن با بهره یجایفتوت در جا قیکه بزرگان طر افتی توانیرا نم یانامهفتوت چیه

ها و رصد کردن نامهبه فتوت یساحت رهنمون نشده باشند. نگاه نیو لزوم تذکار مستمر ا ریمس نیا یا به جهات معنوسالك ر

 ییو نشان دادن توانا ییآراوجه از باب تفنن در سخن و کالم چیه به اتیاستفاده از آ هک دهدیها نشان مدر آن كردیرو نیا

 یراحتها که در ظاهر بهرساله نیاز ا یجاست که در خوانش برخآن ترژهی. وستین نو مانند آ نیو تضم حیچون تلمهم یادب

 .[1] میرا شاهد كردیرو نیا ریمگمتصور شد، حضور چش یمعنو یها جهانمشاغل مدنظر آن یبرا توانینم

 

 نامههای دارای فتوتحرفه -4-2

منش  کهنیها افزون بر انامهجوانمردی نیاست چه ا یصنفهای نامهها، فتوتنامهفتوت نیاز ارزشمندتر گمانبی

آشنا  زین یمالاس یهانیگذشته سرزم ورانهشیو رسوم و پندارهای پ آنان را با آداب ،آموزدمیرا به خوانندگان خود  جوانمردی

 هستند هانامهفتوت نیه اقصابان، طباخان و... از جمل ان،یسقا ان،یسلماننامه آهنگران، فتوت سازان،تینامه چ. فتوتکندیم

[25]. 

ای از مشاغل را با روحیه فتوت و جوانمردی ناسازگار دانسته و نام صاحبان آن مشاغل را نویسان، اشتغال به پارهنامهفتوت

خی، هایی مانند معماری، طباکه در عصر صفوی، حرفه و با آن اندبازان ذکر کردهکاران، دروغگویان و نیرنگدر کنار نام بزه

. [8]اند ای از هنرها ـ فاقد آن بودهـ ازجمله پارهاند، شماری دیگر از مشاغل نامه بودهدوزی، سلمانی و... دارای فتوتکفش

اند، نام نامه نبوده و شرایط فتوت را نداشتهمعمار بغدادی، از بزرگان فتیان عراق در قرن هفتم، مشاغلی را که دارای فتوتابن

بازی، ساختن آالت موسیقی، خنیاگری و رامشگری از این دست گری، دلقكنوازی، شعبدهگویی، نیگری، قصهبرد که صورتمی

 .[24]باشند می

که گاهی کند و آن ایناند، نكته جالب دیگری را برای ما روشن میداری دانسته نشدهدقت در مشاغلی که شایسته فتوت

دالکان )که حجامتگر هم بودند(،  یهاشده است. ناصری گروهعرصه فتوت میای مانع ورود آن به حتی مكروه بودن حرفه

 .[6]داری ناشایسته شمرده است دالالن، جوالهان، قصابان، جراحان و صیادان را برای فتوت

 

 فتوت نییبا آ یصنف معمار وندیپ  -5
دانست و برای میآن ضوابط  بهود بخشیدن دید و وظیفه خود را بهبجامعه و تابع معیارهای آن می ازمعمار خود را عضوی 

فكر در تدانست و این طرز ساله معماران پیش میرگیری از تجارب هزاران فراهم آوردن مسكن مطلوب، خود را موظف به بهره

کرد. معماران نظام صنفی مستحكمی داشتند. معمار، از روز نخست در کسوت ای آنان نیز تجلی مینظام اجتماعی و حرفه

م لکرد. آموزش و عشد و فراخور استعداد و پشتكار خود مدار آن را طی میغیمی و شاگردی با نظام صنفی آشنا می ،رگریکا
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های صوفیه با حلقه جای او به نحوی ظریف و طبیعی با نظام صنفی مرتبط بود. این نهادهای صنفی به تدریای و حرفهغیرحرفه

لاه"یا  (جوانمردان) "فتیان"های صوفیانه صنفی خود یافت. به این حلقه صای خاهکم هر نظام صنفی حلقمرتبط شدند و کم

 .[26] گفتندمی "فتوت

 

 نظام صنفی معماری -5-1

های سلطانی به منزله های فنون در باغآید که ورود شاگرد یا طالب فن به مجموعه کارگاهاز رساله معماریه چنین برمی

پرداخت. همه این گرد، استادی مستقیم و اصلی داشت که نزد او به تعلم هندسه عملی میورود به صنف بوده است. هر شا

شد. نخستین مرتبه تری بودند که استاد استادان و رئیس معماران کشور محسوب میاستادان، خود شاگرد و مرید استاد بزرگ

سر معماران "بود که به دارنده آن منصب  "اشیمعمارب"ترین مرتبه الشایان توجه در صنف معماران، استادی در نجاری و با

 .[26] گفتندمی "خاصه

 

  معماری صنفی نظام در ایحرفه مراتب سلسله -5-1-1

 پیش دوره در هاست.آن دانش و مهارت در موجود هایتفاوت دهندهنشان معماران، صنف در ایحرفه مراتب سلسله وجود

 براساس. است قطعی صنفی مراتب سلسله و شغلی هایگروه وجود جمشید، تتخ در مكشوف گلی الواح براساس» اسالم، از

 پی ماهر کارگر و دستیار استادکار، شغلی رتبه سه به حداقل توانمی جمشید تخت سازندگان به پرداختی دستمزدهای میزان

 ششم قرن در که العلوم یواقیت در .است مالحظه قابل معماران صنف در مراتبی سلسله وجود نیز اسالم از بعد هایدوره در. برد

 را هفتم قرن در اسالمی دوره اصناف که القربه معالم کتاب و است شده برده نام بنایان جماعت از شده، نوشته هجری

 .[27] «است کرده یاد اسالمی جامعه در کارانگچ درودگران، بنایان، صنف از کرده، بندیطبقه

 میزان در تفاوت بتوان را موضوع این دلیل شاید است، داشته وجود معماران صنف در هاییبندیتقسیم همواره ایران، در

 هاآن از سایرین که کرد عنوان نظری هایدانش برخی از آنان برخورداری در تفاوت چنینهم و ایحرفه کار در افراد این مهارت

 است داشته وجود تفاوت عمله و بنا معمار، بین فویهص دوره در عباسی آرای جهان تاریخ براساس مثال برای نبودند؛ برخوردار

 کندمی تهیه را ساختمان طرح و نقشه و دارد ساختمان امر در بسیاری اطالعات که است بنایان مهتر و استاد معمار،. [28]

 علم در که است کسی مهندس. است بوده ضروری هندسه دانش وجود مهندس، عنوان از برخورداری با ارتباط در. [29]

 اطالق قاجاریه و صفویه دوره در معماران صنف رئیس و معماران گروه رئیس به معمارباشی عنوان و باشد عالم اشكال، و هندسه

 .[29] است شدهمی

 باالتری اجتماعی جایگاه از مهندسان و هامعمارباشی تا شدمی باعث هامهارت و مباحث و علوم از برخی از اطالع و آموزش

 با و یابند دست دولتی و دیوانی مراتب به بتوانند گاهی حتی و کردند متمایز آنان از و باشند برخوردار هاعمله و ایانبن به نسبت

 و مهندس چونهم صفاتی با که است فرمانروایانی و پادشاهان وجود ادعا این شاهد. گردند نشینهم حكومتی و سیاسی رجال

 این: »است آمده باره این در و گردیده ذکر مهندس صفت با غزنوی مسعود سلطان بیهقی، تاریخ در. شدندمی ملقب معمار

 گواه مرا بینید،می غزنین به تو سرای اینك و نشمردی، کس به را مهندس هیچ که بناها در دانستی چنان که فرمود پادشاه

 و هاسرایچه چندین و نیكویی بدان سرایی خویش، خط به کشید او هم نبود، میدان و درگاه را شادیاخ نیشابور به و است بسنده

 .[30] «هست که است چنان تا هامیدان

 الشعرایتذکرة در سمرقندی دولتشاه. »اندبوده دیوانی مهم هایجایگاه دارای که اندبوده معمارانی نیز تیموری دوره در

 نظیر خود روزگار به مسكون ربع در که اندبوده شاهرخی پایتخت در هنرمند چهار اما: نویسدمی شاهرخ احوال شرح در خود

 مهندسی در الدینقوام استاد مطربی، و خوانندگی در آندگانی یوسف موسیقی، و ادوار علم در سراغی عبدالقادر خواجه: نداشتند

 دیوانی کار به اصفهانی اکبر علی خواجه نیز، صفویه دوره در .[31] «بوده مانی ثانی که مصور خلیل موال و معماری، و طراحی و

 .بود درباری مقرب معماران از هم و داشت اشتغال
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 مشاغل از معمارباشی شغل قاجار، شاه ناصرالدین زمان در و بود زندیه دولت معمارباشی جعفرخان، میرزا زندیه، دوره در

 ه. ق 1300 سال در که بود قاجار دوره در دربار مقرب معماران جمله از نوایی ابوالحسن. آمدمی حساب به دربار مهم بسیار

 .[32] گردید مفتخر الملكیصنیع لقب به و شد دربار معمارباشی

 
 (مهندسان)بندی اصناف و جایگاه اجتماعی معماران طبقه -5-2

این اسناد با توجه  .دهندگمان بخش مهمی از شناخت تاریخ معماری ایران را اسناد دیوانی و متون تاریخی تشكیل میبی

و شأن  هاشهیاز اصناف و پ توانندیبرخوردار هستند، م یینسبتا باال یخیخود از صحت و دقت تار فیو تأل نیه در تدوک نیا به

المراتب نوشته  نییتع یدست دهند. کتاب دستورالكاتب فرا به یااطالعات ارزنده ،یخیدوره تار كی یهاگروه یاجتماع

 ورانشهیو اصناف و پ لخانانیا یو اجتماع یفرهنگ خیاست که در شناخت تار شمندمنابع ارز نیاز جمله ا یهندوشاه نخجوان

معماران و  گاهیخصوص جابه یاجتماع یهاکتاب و استخراج گروه نیبا اساس قرار دادن ا توانیدوره قابل اعتنا است. م نیا

دوره  نیدر ا گریكدیها با روابط آن یو با بررس دارندقرار  شهیپ نیو باالتر از ا ترنییپا یهاکه در رده یاصناف گریمهندسان و د

 .[33و34]ها برداشت در ارتباط با آن لیعوامل دخ ریو سا هاشهیپ نیدر شناخت نقش ا یگام مؤثر

و خانواده او  نی. در مرتبه اول، القاب سالطپردازدیآن به سه گروه م میجامعه با تقس یبنددر مرتبه اول به طبقه ینخجوان

. مرتبه سوم به شودیو... پرداخته م یو لشكر یگان قرار دارند. در مرتبه دوم به صاحبان قدرت و بزرگان کشورو شاهزاد

: صنف اشراف و شودیم میگروه به دو صنف تقس نی. ا.[33و35] اختصاص دارد یاسیفاقد قدرت س یهاگروه ای« الناس»

قرار دارد،  انیصدور و اع ان،یها علما و در پاکه در رأس آن (،1ه )جدول شمار شودیم میگروه تقس 38اواساط. صنف اشراف به 

 .[35و33و34]گرفته است  قرارگروه و طبقه  نیا« 37»صنف معماران و مهندسان در رده 

 یو مشاغل در مرتبه سوم نخجوان هاشهیپ گاهیجا: 1جدول 

 پیشه ومنصب ردیف پیشه و منصب ردیف پیشه و منصب ردیف

 ... ... خطبا 8 علما 1

 ابطال9 و شجعان 33 ... ... حكما 2

 اسفهساالران10 34 حفاظ 13 مدرسان 3

 کوتواالن11 وقالع 35 ارباب فتوت 14 مقتیان 4

 مقدمان طوایف 36 صلحا و منقطعان 15 مفسران 5

 مهندسان و معماران 37 محتسبان8 16 محدثان7 6

 صدور12 و اعیان 38 منجمان 17 وعاظ 7

 

بندی و معرفی جایگاه اجتماعی معمار و مهندس نیست. کتاب دستور رالكاتب تنها گزارش و منبع برای این تقسیماما دستو

دهند. دیگر گانه را گزارش میدبیری و مكاتبات رشیدی متونی از قرن ششم هجری و پیش از دستورالكاتب همین تقسیم سه

العیون با تقسیم جامعه و اصناف به سه گروه و قرار الفنون فی العرایسق ناصری طوسی و کتاب نفایسالمنابع این دوره چون اخ

در . (2)جدول شماره  دهندبندی را ارائه میدادن ارباب صنعت چون معماران و مهندسان در مرتبه متوسط، مشابه همین طبقه

ین نكته توجه داشت که مطابق خوبی مشخص شده است، اما باید به اتمامی این متون جایگاه اجتماعی معمار و مهندس به

ای از منزلت معنوی های اجتماعی در ایران و در این دوره مانند معمار و مهندس، براساس آمیزهکتاب هندوشاه نخجوانی، گروه

 .[34]تر راه پیدا کنند الای بادر جامعه و نزدیكی با قدرت سیاسی یا دینی این امكان را داشتند تا از مرتبه پایین به مرتبه
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 بندی جامعه و اصناف و جایگاه اجتماعی معماران و مهندسانطبقه :2جدول

 در مشاغل و اصناف بندیطبقه

طوسی ناصریقالاخ  

در و مشاغلاصناف بندی طبقه  

 دستورالكاتب
الفنوننفایس در مشاغل و اصناف بندیطبقه  

هایی که مربوط به جان شرافتمندانه: حرفه

دمی است که حرفه آزادگان نیز و روح آ

شود و خود به دو دسته تقسیم نامیده می

می شود: اول به عقل و اندیشه مربوط 

است، مانند حرفه وزیران و دوم به فضل و 

ادب مانند نویسندگی، نجوم، علم هندسه و 

 .پزشكی

مرتبه اول: نخجوانی در کتاب خویش به 

سه بخش متمایز از جامعه پرداخته است. 

طین و خانواده او البه اول شامل سمرت

 .یعنی خواتین و شاهزادگان است

همچو صنعتی بود که از خیر »صناعت شریف: 

این صنعت سه «. نفس باشد نه از خیر بدن

که به جوهر عقل تعلق صفت دارد: اول این

که به ادب دارد، دارد، مانند کار وزارت. دوم آن

 کهو آخر این مانند کتابت و نجوم و مساحت

به قوت و شجاعت تعلق دارد، مانند اداره لشكر 

 و سوارکاری

های متوسط: انواع کسب و کارهایی حرفه

است که برخی ضروری هستند چون 

زراعت و کشاورزی و برخی غیرضروری 

معماران در این مرتبه قرار . مثل زرگری

 .داشتند

مرتبه دوم به صاحبان قدرت و بزرگان 

رداخته شده کشوری و لشكری و غیره پ

هایی چون است. در این مرتبه حضور گروه

نقیب النقبا و مشایخ النقبا قابل توجه 

 .است

صناعت متوسط: این صنعت دارای دو حِرف 

ضروری مانند: ت. ضروری و غیرضروری اس

زراعت و کشاورزی و بعضی صنایع دیگر چون 

های بنایی و درودگری و نجاری و پیشه

 .مانند صباغت معماری و بعضى غیرضرورى

ارزش: بر سه قسم های پست و بیحرفه

است: منافی با مصلحت عمومی است، چون 

چه احتكار که حرفه مفسدان است. دوم آن

بازی و منافی با فضیلت است مانند دلقك

قماربازی که حرفه احمقان است. سوم آن

چه موجب تنفر و انزجار طبع است، مانند 

 .مایگان استحجامت و دباغی که حرفه فرو

مرتبه سوم به الناس یا گروهای فاقد 

بدون نقش در امور ) قدرت سیاسی

پرداخته شده است. این گروه ( حكومتی

د. شخارج از طبقه حاکم محسوب می

صنف معماران و مهندسان در این مرتبه 

 .دارد قرار

منافى مصلحت »که صناعت خسیس: اول آن

جادو یعنی کارهای چون احتكار و  «عموم بود

منافى »که صناعت مفسدان است. دوم 

مانند مطربى که این  «فضیلتى از فضایل بود

مقتضى »که صناعت سفها است و سوم آن

مثل حجامت و دباغت که این «نفرت طبع بود

 .ها صناعت فرومایگان است

 

 نامه صنف معماریفتوت -5-3

های آموزش عملی ه باشد، یافت نشده است. اما برخی روشای که دقیقا برای صنف معماران نوشته شدنامهتاکنون فتوت

 ی معماری یافت.های مرتبط با حرفهنامهنامه بنایان و یا فتوتتوان تا حدودی از فتوتمعماری را می

نامه های هشتم، نهم و دهم هجری است مانند فتوتاند، مربوط به قرنهایی که مرتبط با صنف معمارینامهغالب فتوت

نامه آهنگران که حدود قرن نامه سلطانی در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم و یا فتوتسازان حدود قرن هشتم و یا فتوتچیت

 .های جوانمردی اصناف در این دوره استدهنده اهمیت نظاماند و نشاننهم هجری نوشته شده
 

 نامه آهنگرانفتوت -5-3-1

ناظر بر اعمال و رفتار جوانمردان در این صنف است، از این رساله اطالعات فنی ی آهنگری یكی از رساالتی است که رساله

 شود ولی چون حاوی بعضی اصطالحات و آداب و رسوم آن فن است باز مفید فایده است.عاید نمی

 نامه:هایی از این فتوتبخش

 سؤال ـ اگر تو را پرسند فرض آهنگری چیست؟

نشینان بستن بر زمین نصب کند و گرد برگرد صفحه ببندد که زخم برچشم حواشیجواب ـ اول با وضو بودن، دوم گره 

 نرسد.

 خوانی؟سؤال ـ اگر تو را پرسند برای دم نشینی چه می

 «.اهلل احسن الخالقین، الحمدهلل رب العالمیناهلل الرحمن الرحیم، فتبارکبسم»جواب ـ بگویم 
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 خوانی؟گیری چه میدست میسؤال ـ اگر تو را پرسند وقتی که انبر را به 

 «.ناراهلل الموقده التی...»جواب ـ بگو: 

 خوانی؟نهی چه میسؤال ـ اگر تو را پرسند وقتی که آهن را کشیده بر سندان می

 «.واتبع مله ابراهیم حنیفا»جواب ـ بگو: 

 خوانی؟گیری چه میسؤال ـ اگر تو را پرسند که فتكه به دست می

 .[36]« االخضر نارا  فاذا انتم منه توقدون من الشجر»جواب ـ بگو: 

 

 گیرینتیجه -6
نفوذ کند و هر  صناعات ها ومیان اصناف، پیشه موجب گردید تا این آیین به مردموجود فتوت و جوانمردی در میان 

 ای داشته باشد. نامهصنفی برای خود، آداب و مرام

عاتی ای برای پرورش و رشد بعد شخصی و اجتماعی است. صنایلهکار، هدف غایی نبوده، بلكه وس گران،در منظر پیشه

اند و هم این پیشه و کار، راه سلوک ای بوده است که با آن هم اشتغال به کار داشتهنزد اهل معرفت پیشه چون معماریهم

ه معنوی داشته است و که جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبشده است. پیشه این صنعتگران قبل از اینمعنوی آنان محسوب می

 .با آداب و سنن فراوان همراه بوده است

ای به عنوان اخالق حرفه ینامه بنایان و آهنگران، اصولرساله معماریه، فتوت ونمانده از پیشینیان، چمتون صنفی برجا با مطالعه

تأسی به شامل مبانی و اصول این . دورفراهم آ این حرفهاهل  را برایای توشه تواندقابل برداشت است که می اعت معماریصن

ق و معنویت، لزوم ذکر و دعا و التوجه به اخاحترام به استاد، وکار، سیره پیشوایان توحیدی، کسب دانش در کسب

این ای ق حرفهالدر اخ حرفه معماریظارت بر نو حق  صناعت معماریتوحیدمحوری در صناعت، برکت کار و مال در پرتو 

 .استق انسانی الدارد، بیش از همه توجه به وجدان مذهبی و اخوا می اصولرا به رعایت این  معمارچه آنباشد. صناعت می

 

 نوشتپی
1- Floor, W. M. 
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