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مقدمه
فتّوتنامههاازمتونپرسابقهوتاثیرگذاردرفرهنگ
با غالباً آثار این حال، این با بودهاند. ایرانی اسالمی-
باتحلیلعرفانیموردتوّجه یا اخالقیو نگاهیصرفاً
قرارگرفتهاند.اماباتوّجهبهاینکههنراسالمیوایرانی
درقالبهاییهمچونمعماری،چیتسازیو...درمهد
آموزههاییهمچونفتّوتنامههابهدوراندرخشانخود
هدف با و دیگر بار متون این است الزم رسیدهاند،
دریافتپاسخهاییبرایمسائلمطرحدرجهانهنر-که
کرده کسب فلسفی عرصههای در را سهمی امروزه

است-موردبازخوانیقرارگیرند.
طی سّنتگرایی، به موسوم تفّكر دیگر، سوی از
بودهوضمن برخوردار نمایانی ازرونق اخیر سالهای
تولیدگفتمانیمنسجمدربابهنراسالمی،موافقانو
فرهنگ و اندیشه باب در گفتگو به را خود منتقدان
نگاه در است. فراخوانده آن سرچشمههای و اسالمی
نخستچنینبهنظرمیرسدکهآنچهسّنتگرایاندر
بابهنرنگاشتهاند،باتعالیممندرجدرفتّوتنامهقرابت
سنجش، قابل میراث، دو این حیث این از و داشته
مقایسهوتناظریابیهستند.امادقتدراصطالحاتبه
کاررفتهدرآثارسّنتگرایان-دراینجامشّخصاًسّید
معیار فهم و هنر انواع تشخیص گاه نصر- حسین
ارزشگذاریآثارهنریرابادشواریهمراهکردهودّقتی
بیشتررادربیاننظریهایدرباب»نسبتهنرسّنتگرا

باهنرفتّوتنامهای«مطالبهمینماید.
دراینمقالهتالشخواهیمکردتاابتداتصویریرا
کهدکترنصربهنمایندگیسّنتگرایانازهنرارائهکرده
است،موردتحلیلقراردادهوباادبیاتآناندربحثاز
هنروزیباییهمراهگردیم.درگامدوم،آموزهایراکه
مخاطب به کردهاند، عرضه هنر باب در فتّوتنامهها
منتقلمینماییمودرادامةاینمسیر،بهمقایسةنگرش
سّنتگراوقرائتفتّوتنامههاازهنروزیباییخواهیم
پرداخت.بازخوانیانتقادینظراتمطرحشدهوتأملدر
ادبیات در موجود مّدعیات و مصطلحات مبانی،
سّنتگرایانوفتّوتنامهها،فرازپایانیاینمتنخواهد

بود.

1. انواع هنر در اندیشة سّنت گرا
اصولی یا حقایق »سّنت« نصر، دکتر بیان مطابق
شده الهام بشر بر و بوده الهی منشاِء دارای که است
است.)نصر،58:1388(درجهانیکهلبریزازحضور
سّنتاست،ارتباطهنر،معرفتومعنویتدرکثیریاز
فلسفه از و میشود دیده ایران سّنتی فرهنگ اشكال
تا ایرانی سّنتی موسیقی از حافظ، شعر تا سهرودی
اعمالومناسکدینیروزمرهرادربرمیگیرد.)نصر،
ازهمینمنظرمیتوانموسیقیسّنتی )283:1383
با و الستدانست)نصر،119:1382( اسرار را ایرانی
بن و بیخ از را زیبایی اسمجمیلخداوند، به استناد
حالی در این .)344 :1389 )جهانبگلو، نامید مقّدس
استکهبهباوردکترنصر،میانهنردینیوهنرسنتی
تمایزوجودداردوالبتهمیانهنرسنتیوهنرمقدس
نیزتفاوتظریفیبرقراراست.بانگاهبهمجموعةسخنان
نصر،میتوانتفاوتاینسههنرراچنینتشریحکرد:

الف(هنرمقّدس:اینهنردارایمنشأوحیانیبوده
وازجانبخودخداوندوبهواسطهفرشتگانیاقّدیسان
شده نازل انسان بر شده شناخته مذهبِی پیشوایان و
مناسک با و بوده آیینی صبغة واجد هنر این است.
مییابد. پیوند خود فعلی پیروان و اولیه مخاطبان
مصادیقاینهنررامیتوانهنرخوشنویسیوتالوت
برای برایمسلمانانوهنرشمایلسازیمقّدس قرآن
مسیحیانومواردیازایندستدانست.بهاینترتیب
مقّدس هنری دارای یک هر مختلف، ادیان پیروان
آن مذهبی کارکرد و نزول فرآیند درک که هستند

مشروطبهشناختآندیناست)نصر،79:1389(.
ب(هنرسّنتی:اینهنرهرچندباهنرقدسیهمراه
از اما برعهدهدارد، باآنرا بودهوکارکردیمتناسب
ازهنرقدسی کارکردمذهبی، و پیدایش جهتمنشأ
به یا خداوند خود جانب از سّنتی هنر است. متفاوت
واسطةمالئكهوقدیساننازلنشدهودرآفرینشآن،
و خواست مسیر در را خود که انسانهایی خاّلقیت
هدایتامرقدسیقراردادهودرعالمسّنتیزیستهاند،
عاملیتداشتهاست.دراینهنر،کهنمونةآنرامیتوان
درمینیاتورایرانیسراغگرفت،هدفازآفرینشهنری،
توّجه،حاصلتالش این اما امرقدسیاست. به توّجه
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انساناست،نهمحصولوحیوالقاءخداوند.درواقع،
همة اما هستند؛ سّنتی هنر مقّدس، هنرهای همة
هنرهایسّنتی،لزوماًهنرمقّدسنخواهندبود)همان(.

ج(هنردینی:دراینهنر-کهنمونههایآنرادر
دوسبکباروکوروکوکو،یابهطورکلیتصویرسازی
طبیعتگرایانهازاشخاصیاپدیدههایمقّدسمیتوان
یافت-هنربهموضوعدینپرداختهویكیازتعالیمیا
مضامیندینیراارائهمیکند.اماازآنجاکهاینهنر
محصولیسراپاانسانیوغیرقدسیوغیرسّنتیاست،
ممكناستکهحرکتآندرمسیردورکردنمخاطب
باشد آن حاوی سّنتی تعالیم و قدسی امر ساحت از

)نصر،494-495:1381(.
نگاه در هنر گانة سه انواع میان تفاوت درک با
سّنتگرایان،کهالبتهقابلیتخلطوتشابهومسامحة
گفتاریرادرخودنهفتهدارد،اینکبهمتنفتّوتنامهها
رجوعکردهوتالشخواهیمکردتانظراینمتونرادر

بابهنرمطلوبدریابیم.

2. هنر در فتّوت نامه ها
میدانیمکهفتوّتنامه،رسالهیاکتابیاستکهدر
بابمنش،عقایدوقوانینجوانمرداننوشتهشدهاست.
آداب، تاریخچه، معنا، دربردارندة متون این همچنین
هستند. فتّوت سلک به پیوستن تشریفات و اذکار
بیگمانمجموعةفتوّتنامههایفارسی،بخشعظیمی
ازادبیاتعامهایرانمحسوبمیشوندونمودارفرهنگ
تودةمردممادرروزگارانگذشتهاند.فتوّتنامههابخش
ادبیات غیررسمی، عرفان شفاهی، فرهنگ از مهمی
کالسیکوتاریخکهنایراناسالمیرابازگومیکند.از
و ارزش دارای ازجنبههایمختلف متون این اینرو
اعتبارفرهنگیهستند)افشاری،1:1382(.فتوّتنامهها

ازیکحیثبهدونوعتقسیممیشوند:
بیان مقام در که است فتوّتنامههایی اول( قسم
خصوصیات،ویژگیها،آدابورسومواذکاروتشریفات

عامهیاهلفتّوتهستند.
قسمدوم(فتّوتنامههاییکهمسائلفوق،پیرامون
موارد از بسیاری در )که فتّوت اهل از خاصی صنف
میتوانآنانرابهمعنایامروزیهنرمندنامید(درآنها

با فتّوت، اصناف متون، این در است. شده تدوین
از و شدهاند مجزا یكدیگر از حرفه و پیشه محوریت
همینروستکهامروزهفتوّتنامههایزیادیپیرامون
اصنافمختلفدردستاست.اینامربدانخاطربوده
کهدرگذشتهفتّوتدرمیاناهلصنوفمختلفرواج
داشتهوهریکازصنوفبرايخودفتوّتنامهجداگانهای

تنظیمکرداند)کربن،9:1383(.
ازحیثتاریخی،نخستینفتوّتنامهایکهبهشرح
تألیف الفتوة کتاب میپردازد، فتوّت اهل خصوصیات
ابوعبدالرحمنسلمي)330-412ق(بودهکهبهزبان
عربینگاشتهشدهاست.ازاینرو،میتوانابوعبدالرحمن
تشریح به که کرد معرفی صوفیای یا عارف اّولین را
اصولجوانمردیوخصوصیاتصاحبانفتّوتپرداخته

است)پورجوادی،1372(.
باذکرایندرآمدکوتاه،درادامهمیکوشیمتانگرش
هنر غایت و ارزش بهخاستگاه، نسبت را فتّوتنامهها

توصیفنماییم.

2. 1. منشأ و ارزش هنر
درنگاهنخستبهنظرمیرسدکهنویسندگاناین
عالم در را هنر منشأ سّنتگرایان، با همراه نیز متون
قدسدانستهوپیامبرانوقّدیسانراآورندگاناوصافو
صناعاتمّتصفبهفتّوتمعرفیمیکنند.ابوعبدالرحمن
آن ذکر که خود، فتوّتنامة ابتدای همان در سلمی
گذشت،آدمابوالبشررابهعنواناولینکسیکهدعوت
فتوّترااجابتکرد،معرفیمینماید:»پساولینکسی
کهاجابتکرددعوتفتّوتراآدمابوالبشروبدیعالفطره
افتادچنانکهقابیلازآن بود.هابیلبهفتّوتمقبول
مردودشد،شیثحقفتّوترااداکردوازهرپلیدیآن
از و رسید عالی بهجایگاه بدان ادریس بپیراست. را

نیرنگابلیسرهایییافت«1)سلمی،18:1385(.
البتهتاریخچةفتوّتدربرخیازفتوّتنامههایدیگر
حّتیبهزمانیطوالنیتربازمیگردد.بعضیازفتّوت-
آدم از قبل را فتّوت خداوند که معتقدند نامهنویسان
خلقکردهواساساًبهشتبانورفتّوتآراستهشدهاست.
چنانچهمیخوانیم:»اماراویانماتقدمچنینروایت
آفریده ازآدم تعالیپیش راخدای فتّوت کردهاندکه
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استوقّدوساعلیرابهنورنبّوتوکرمفتّوتمنّور
نور دو این به را خود خدایی خدای، و است؛ کرده
میکرد.چونقالبوجودآدمازبیضایکنفیكوندر
)افشاری، کرد« آدم وجود نمک را فتّوت آورد وجود
28:1382(.بااینوجودامااینمسألهدرهمةفتّوت-
و )ص( اکرم پیامبر جایگاه که است مشهود نامهها
امیرالمؤمنین)ع(بهعنوانیكیازبرجستهترینمقاطع
و بهعنوانمظهر )ع( علی امام فتّوتمیباشد. تاریخ
اذعانهمة به جوانمردی، و فتوّت تمام و تام الگوی
فتوّتنامهنویسانوفتوّتشناسان،نقطةعطفیدرتاریخ
جوانمردیبهحسابآمدهاست.باایناوصاف،اجماالً
سرسلسلة نیز فتّوتنامهها که میرسد نظر به چنین
در را فتّوت آیین با مرتبط اوصاف یا صناعات

شخصیتهایمذهبیومقّدسجستجومیکردهاند.

2. 2. فرآیند و ضوابط تولید هنری
برایبیانراههاییکهفتوّتنامهپیشرویهنرمند
نائل هنر و مطلوبخود بههدف وی تا میدهد قرار
شود،الزماستدستوراتفتوّتنامهرابهصورتجزئی

وموضوعیموردتأملقراردهیم.

2. 2. 1. آموزه های اعتقادی
پیشهور، تا میکوشد فتوّتنامه کلی طور به
صناعتگریاهنرمندرانسبتبهمعارفالهیآگاهنموده
وایمانویرادراینزمینهافزایشدهد.درعلماخالق
نیزرسمچنیناستکهسالکبایدنسبتبهاموریعلم
داشتهباشدوآنگاهباعملخودطیطریقکند.علمدر
بلكه نیست، دانستن معنای به صرفاً اخالقی سلوک
است. توّجه و اهمیت کانون در و نظر مد نیز ایمان
چنانچهوقتیبهسالکازمراتبتوحیدگفتهمیشود،
ایمان بهآن و راشناخته توحید ایناستکه منظور
آورد.نهاینکهصرفاًمعلوماتیازجنسآگاهیمحضرا

بهویمنتقلشود.
کتاب سّوم و بیست رسالة در نمونه عنوان به
فتوّتنامههاورسائلخاکساریهکهاصلاینفتوّتنامه،
درمجموعةخطیشمارة860کتابخانةدانشكدةالهیات
دانشگاهمشهدنگهداریمیشود،فصلیبهعنوانارکان

تو از بهوضوحدرآنمیخوانیم»اگر فتوّتاستکه
ازکی اگرپرسند الحمدالل. بگو پرسندکهمسلمانی؟
مسلمانی؟بگوازیومقالوابلی،اگرپرسندکهرواجایمان
توچست؟بگوشهادتین،اگرپرسندمسلمانیچندچیز
است؟بگوپنج:اّولتوحید،دّومعدل،سّومنبّوت،چهارم

امامت،پنجممعاد«)همان:188(.

2.2.2. دستورات اخالقی
دراینبخشوبرمبنایدانشوعقایدِحاصلشده،
نسخهایعرضهمیشودکههنرمندراقدمبهقدمدر
وادیاخالقومعرفتحرکتمیدهد.یكیازقوانینو
اخالقیات و اصول به پایبندی لزوم فتّوت، اهل آداب
است.چنانچهبرخیفتّوتنامههاصفاتورذایلیراذکر
از شود، آنها مرتكب جوانمردی اگر که میکنند
جوانمردیساقطمیگردد.برخیازاینامورعبارتاند
ترس، نفاق، کردن، غمازی کردن، لواط کردن، زنا از:
حسد،کینه،دروغزنی،مخالفت،خیانت،نگاهبرنامحرم،
عیبجویی،بخل،دزدی،حرامخواری)نفیسی،1385:
»اگر میخوانیم: طباخان فتوّتنامة در مثالً .)177
پرسندکهاستادبهتودرشریعتوطریقتوحقیقت
چهگفت؟بگوگفت:درشریعتاستوارباشودرطریقت

پایدارباشودرحقیقتخبردارباش«)همان:67(.
بهگواهمتونفتّوتنامهها،عرفابرایسلوکاخالقی
احكام، برخودفرضمیدانستهاندکه ابتدا پیشهوران
آدابونكاتاخالقیهرحرفهرابهپیشهوربیاموزند.به
همینخاطراستکهبیاننكاتاخالقی،احكاممربوط
بهحرفهوآدابآن،بخشمهمیازهرفتوّتنامهرابه
خوداختصاصدادهاست.بهعنواننمونه،درفتوّتنامة
است اصل چند که پرسند »اگر میخوانیم: معماران
بنائیرابگوکهپنجاصلاست.اّولباطهارتبودن،دوم
غیر از نظر و بودن باحیا سوم بودن، راستی جادة بر
برداشتن،چهارمکمسخنگفتن،پنجمبهادببودن
باشد حكم چند که پرسند اگر بزرگان. و مشایخ نزد
بنائیرا،بگوکهدهحكماست.اّولآنکههرصبحکه
برخیزدازعلمشریعتوطریقتباخبرباشدتااستادی
اورامسلمباشد.دوم،هرکسرادرخورحوصلهوتوانایی
کارفرماید.سوم،باسخاوتوخیرباشد،چهارمدرکار
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خوداستادباشدوآنچهراکهانجامدهدچنانباشدکه
ازبرایخودنماید.پنجمباهمهکسبهخلقنیكوپیش
باشد، دوست فقیر هفتم نباشد. تنگحوصله ششم آید.
هشتمکاریگرانوزیردستانخودرابهنانوجامهشفقت
نماید.نهمپسرانمردمانراعزیزدارد.دهمآنکهدرکار

خودچستوچاالکباشد«)خانمحمدی،1371(.
ادبیاتحاکمبراینبخشازفتوّتنامههابهگونهای
استکهانگاربرایعارففتوّتنامهنویس،صرفدانستن
اینآدابنیزدارایاهمیتبودهاست.بهطوریکهاگر
پیشهور که مینموده اراده چنین فتوّتنامه صاحب
بداند، کار اجرای در را خود اخالقی و شرعی وظایف
دیگرالزمنبودباتعبیر»اگرپرسند«،»بگو«اینمسائل
راگوشزدکند.فتوّتنامهنویسمیتوانستبگوید:»بنا
بایدباحیاباشد«؛اماانگارعمدداردکهیکبنانسبت

بهاینامورازآگاهیواشرافکاملبرخوردارباشد.
همچنیندرفرهنگدینی،وقتیفردیازسراخالق
نیز او قدم هر برمیدارد، قدمی خداوند، به ایمان و
زندگی کارهای عبارتدیگر به است. ثواب و عبادت
انسانمسلماناگربانّیتالهیوبروجهیفیسبیلالل
باشد،هرچنددرظاهر،شبیهاعمالعبادینیست،اما
چونبانّیترضایخدا،خدمتبهخلقوتكاملروحی
از میشود. محسوب مستقل عبادتی خود است، بوده
مزین اخالقی اصول به را خود جوانمرد وقتی اینرو
او هدف همة و میشود خود حرفه وارد و میکند
برآوردنحاجتخلقوتوّجهبهخداوایمانبهخالق
هستیاست،بدیهیاستکهعملاونهتنهایکشغل
وحرفه،بلكهعبادتیخالصانهمحسوبمیشود.براین
اساساستکهگاهیفتوّتنامههابهاینامرتوّجهداده-
محسوب عبارت نوعی آنهاخود هنر و حرفه که اند
میشود.چنانچهدرفتوّتنامةکفشدوزانآمدهاست:
فرض موزهدوزی و کفشدوزی که پرسند را تو »اگر
چراکه است. فرض تعلیم بگو: جواب سّنت؟ یا است
)افشاری،1382: کرد« تعلیم جبرئیل مهتر را منهاج

.)62

3. 2. 2. شناخت صاحب حرفه
یكیازنكاتبارزدرفتوّتنامههاکهبهخوبیطنین

اخالقدرهنرراگوشزدمیکند،شناختمرشدوپیر
ازسوییدارایکماالت صاحبحرفهاست.فردیکه
اخالقیاستوازسویدیگر،نخستینکسیکهبهاین
حرفهپرداختهوآنصنعتازطریقسلسلةاساتیدیکه
غالباًدرفتوّتنامههاذکرمیشود،بهاومیرسد.اینپیر
ومرشدگاهیپیامبریازپیامبرانالهی،گاهییكیاز
عارفی یا اهلبیت اصحاب گاه و )ع( معصومین ائمه
بزرگبودهاست.اینبزرگاندرتاریخآنصنف،بهطور
خاصمورداحترامبودهوبهناماوشدّمیبستهاندودر
دعاوگلبانگازویناممیبردهاندودرمجموع،آنپیر
عبدالباقی است. میشده برشمرده صنعت آن حامی
چنین فتّوت اهل پیرامون خود کتاب در گولپینارلی
مینویسد:»درفتوّتنامهایکوچک،بهشمارة3225در
کتابخانةولیالدینافندی،برخیازاینمواردذکرشده
است.دراینفتوّتنامهدرموردبرخیازصنایعافرادی
ابوالمحجن، قصابان: صنف برای او میکند. معرفی را
خیاطان:داودبنعبدالرحمن،شاعران:حسانبنثابت،
اسیر شمشیرسازان: عبدالل، بن نصر جواهرسازان:
هندی،سپرسازان:حسنقتال،چاوشان:عمرانخزاعی،
سنگتراشان:قاسمبنعبدالل،کاسهسازان:عبدالفخار
مدنی،بنایان:ابومحمدبنعمرانقوسیرابهعنوانپیر
افراد این بر عالوه میکند. معرفی حرفه آن مرشد و
پیر و بستهاند معرفیمیکنندکهکمر نیز را دیگری
طایفهاصنافهستند.مثاًلسلمانفارسی:آرایشگران،
باللحبشی:موذّنان،ابوذرغفاری:پاالندوزان،جوانمرد

قصاب:قصابانو..«)گولپینارلی،122-121:1379(.
البتهممكناستبرخیازاینمرشدهاخیالیبوده
وازنظرتاریخیوجودچنینافرادیاثباتنشدهباشد،
کههمینمسألهرادرادامهمقالهبررسیخواهیمکرد.
چنانچهشخصیتتاریخیجوانمردقصاباثباتنشده
است؛امابههرحالازباببیانیکاسطورهوالگوی

قراردادینیز،اینامرخالیازفایدهنبودهاست.

4. 2. 2. شناخت حلقه های واسطه
که افرادی اسامی دانستن اهمیت بر عالوه البته
ادبیات در میشوند، محسوب حرفه هر سرمنشأ
فتّوتنامهها،دانستنحلقههایوصلواساتیدیکهآن
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نیز رساندهاند پیشهور به اول ازسرسلسلة از را حرفه
دارایاهمیتاست.توّجهفتّوتنامههابهسلسلةاجداد
صنفیوشجرهنامةحرفهاینیز،بسیاربهسّنتعرفانی
واهمیتشناختاستاددراینسنتنزدیکاست.در
که میبینیم چنین صنفی، فتوّتنامههای بیشتر
فتّوتنامهنویستالشداشتهتاسلسلةاساتیدیراکه
جملگیآناننیزازسالكانوعرفابودهاند،بهآنپیرو
مرشدرساندهوجوانمردراباهمةاینافرادآشناکند.به
عنوانمثالدرفتّوتنامةآهنگرانمیخوانیم:»اگرترا
پرسندجملةشاگردانداودپیغامبر)ع(چندنفربودند؟
مرسل پیغمبران شاگردان هفتاد و سیصد بگو جواب
بودند.اگرتراپرسندکهنعلبندیکهکردهاست؟جواب
که پرسند ترا اگر است. کرده مالئی داود بگوخواجه
ازکهمانده ازکهماندهاستونعلگری شمشیرگری
که از ومسگری است مانده که از میخگری و است
ماندهاستودمگریازکهماندهاستورمگریازکه
ماندهاست؟جواببگو:کهکاردگریازاستادسعیدخرم
و ماندهاست. استادهالل از ماندهاست.شمشیرگری
فتكهگریازاستادمختارماندهاستوتیرگریازاستاد
ازاستاد خواجهمحمدترمینیماندهاستونعلگری
استادشمس از سبحانقلیماندهاستوسختگری
کرمانیماندهاستومیخگریازاستادنجمالدینچهلتی
و است مانده عبدالل استاد از قفلگری و است مانده
زرگریازاستادمحمدعراقیماندهاستوپتکگریاز
استادابوالقاسمماندهاست.بدانکههزاراستادیکهیاد
کردهشدهاست،همهازداودخلیفةالل)ع(ماندهاست

تااینزمان،باقیتاقیامت«)افشار،1382(.
او حرفة اینکه به نسبت علم با هنرمند بنابراین
از ریشهدرسّنتیمعنویواخالقیداشتهوموهبتی
جانبخداونداست،مقدمةمعرفتوتفّكراخالقیخود
که میاندیشد هنرمند وقتی میدیدهاست. هموار را
خداوندارادهنمودهوآهنرادردستانداودنرمنموده
وحالاینموهبتازطریقاساتیدیبهویارثرسیده
است،درمییافتکهعلموقدرتتنهاازآنخداوند
استوهرحرفهوصنعت،ارادهوموهبتالهیاست.لذا
چگونهممكناستهنرمندچنینحرفهایرادرمسیر
در درآورد. الهی غیر و شیطانی اهداف استخدام و

معنوی سّنت به نسبت سالک علم و دانش حقیقت،
حرفةخود،میتواندمقدمهایبرعرفانعملیاوگردیده
وویرادرمسیرتكاملوتخلّقبهاخالقحسنهیاری

رساند.

5. 2. 2. توّجه به حکمت حرفه
شاید که فتوّتنامه در نكات جذّابترین از یكی
نیزمحسوبشود، اخالقی مؤثرتریندستورالعملهای
توّجهدادنهنرمندبهوجوهحكمیابزارومواداوست.
اینکهمیبینیمدرفتوّتنامههایاصناف،ابزاروموادو
مصالحهنرمندجملگیدارایمعناورمزاست،بهاین
معناستکهسالکدرسیرالیاللازهیچچیزیغافل
نمیماندوهمهچیزراآیتونشانةخداوراهیبرای

رسیدنبهکمالمطلقمیداند.
درمقاماتمتعدّدیدرفتوّتنامهها،حكمتبرخی
ابزارهایهنریبیانشدهاست؛کهنمونههاییازآندر
معماران، بنایان، کفشدوزان، قصابان، فتوّتنامة
چیتسازانو...موجوداست.بهعنوانمثالدرفتوّتنامة
کفشدوزانمیخوانیم:»اگرپرسندکهریسمانوسوزن
و است حق قدرت از سوزن بگو است؟ مانده که از
ریسمانازحكمتخدایتعالیآفریدهشدهاست.پس
خدایتعالی،جبرئیلرافرستادکهازبهشتسوزنو
ریسمان عدد هفت سوزن بر جبرئیل یار! به ریسمان
سفیدنهادهاست.برگرفتهوبیاورد«)افشاری،1382:

.)55
گاهدربیانحكمتابزارهنریکاربهجاییمیرسد
کهنامابزارنیزدارایمعنایرمزیاست.البتهنهبهاین
معناکهبراینامگذاریآنشیءعامدانهرموزیرابهکار
بردهاند،بلكهازرویذوق،عرفاازکلماتونامها،معانی
رابهحسبهرحرفاستخراجکردهاند.مثاًلدرفتّوتنامة
کفشدوزانمیخوانیم:»اگرتوراپرسندکهتختهچند
حرفاست؟جواببگو:چهارحرف.اّول»ت«اشارهاز
توبه.دّوم»خ«اشارهازخوفعذابخدایتعالی.سیوم
»ت«اشارتازتوکلبرخدا.چهارم»ه«اشارهازهوا؛

یعنیحرصراترککردن«)همان:57(.
شده بیان حكمتهای است ممكن گاهی هرچند
عقالنی توجیهی یا و نبوده دینی حقایق به مستند
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نداشتهباشد،اماازنگاهیدیگر،مسألةقابلتوّجهفراتر
ازمصادیقونمونههاست.اینکههنرمندخودرادائماًدر
محضرالهیبداندوهمةشئونکاریخودراریشهدر
قبیل این بیان حكمت کند، تفسیر معنوی بستری
نیزمی- فتوّتنامةسلمانیان در است. بوده حكمتها
خوانیم»اگرپرسندکهتیغچنداست؟بگوکهسهتیغ
است.اّولتیغصفاکهبهدستسلمانیاناست؛کهپاک
بهدستسالخان تیغرضاستکه دویم است. کننده
است؛کهقبولکنندهاست.سیمتیغسزاکهبهدست
پادشاهاناست؛کهدفعکنندهاست«)افشاریومداینی،

.)253:1385
دراینمسیر،یكیازمهمترینتمارینبرایسالک
سالک است. توّجه و ذکر روحی، تكامل مسیر در
مقامی به گاه و میداند خداوند یادآور را همهچیز
میرسدکهخدارادرهمةعالممتجلّیمیبیند.لذاست
به آن، در شیء هر و جهان با مواجهه هنگام در که
است: آمده العباد مرصاد در میشود. مشغول ذکری
پس است. نسیان درنتیجة روندگان حّجب که »بدان
شربت این قرآن شفاخانة از معالجه مقام در الجرم
:1388 )رازی، کثیرا« ذکرا الل اذکروا که: میفرماید

.)154
فتوّتنامهنیزبههنرمندهمینسرمشقراتدریس
میکند.برپیشهورفرضاستکهدرهرمقامیازانجام
کارخود،ذکریبرلبداشتهباشد.نكتةقابلتوّجهدر
به یا حكمتبخشی فتوّتنامه، محتوایی شاخصة این
تعبیردیگر،بیانحكمتنهفتهدراعمالپیشهوریو
بدین است. عمل نفس با وارده اذکار معنای ارتباط
که اورادی و اذکار اصناف، فتوّتنامة در که توضیح
سفارششدهاستدربسیاریازمواقعارتباطیتنگاتنگ
معماران فتوّتنامة در بهعنوانمثال دارد. عمل با
میخوانیم:»اگرپرسندچونتیشهبهدستگیریکدام
آیهخوانی،بگوکه:یومیفرالمرءمناخیهوامهوابیهو
صاحبتهوبنیه.اگرپرسندچونشاقولافكنیکدامآیه
خوانی:بگوفمنیعملمثقالذرةخیراًیرهومنیعمل
به زاویه اگرچوب پرسند یره.وچون ذرةشراً مثقال
دستگیریچهگویی،بگوازقرآنمیخوانمکه:یقولون
ربنااتمملنانورناواغفرلناآنکعلیکلشیءقدیر؛و

قرآن از آیه کدام کشی گل بر ماله چون پرسند اگر
خوانی،بگو:یاایهاالذینآمنواتوبواالیاللتوبةنصوحاً؛و
اگرپرسندچونخشتبریكدیگرنهیکدامآیهخوانی،
بگواذازلزلتاالرضزلزالها«)افشاریومداینی،1385:

.)253

6. 2. 2. نقش استاد در فراگیری هنر
همچنیندرعرفانواخالقبارهاتأکیدمیشودکه
سالکبایددرمسیرحرکتخودمرشدوسالكیرابه
عنوانراهنماانتخابکند.اهمیتاستادوپاینهادندر
مسیروی،یكیازمهمترینمباحثمطرحشدهدرکتب
برایقدم اقداماتهرسالک مبناییترین از و اخالقی
نهادندراینمسیراست.لذاهمانطورکههموارهدر
عالمعلمودانشبرایپیبردنبهمیزاندانشواصالت
هرفرد،بهاساتیدویتوّجهمیشود،درعالمعرفانو
اخالقنیزاغلببزرگییکعارفبهمیزانبزرگیاستاد
اوست.همیناصلمهمدرفتوّتنامههابهخوبیمراعات
به گرویدن قصد که جوانمردی به بارها است. شده
حرفهایرادارد،گوشزدمیشودکهبایدحرفةخودرا
دارایکماالتی و نفس،متخصص استادیصاحب نزد
برترفراگرفتهباشد.درایننگرش،هنرمندنمیتواندبه
فاقد اساساً و گرفته فرا را حرفهای خودآموز، صورت
ابتدایفتوّتنامةقصابان، هویتوشجرهنامهباشد.در
برایاهمیتتلّمذنزداستادمیخوانیم:»بدانندفرزندان
وجوانمردانکههیچکسبیپیرومرشدوبیاستاد
تعلمنیمماعلمت أن اتبعکعلی الدعاء:هل نیست.
نكرد، )ع( خضر خدمت )ع( موسی تا یعنی رشدا؛
:1382 )افشاری، نشد« حاصل لدنّی علم و پیغمبری

.)46

7. 2. 2. هنرهای ممنوعه
اینکهبرهنرمندالزماستبادرنظرگرفتنمبانی
اخالقیدستبهانتخابقالبوحرفةخودبزند،یكیاز
ازمنظرفتوّتنامه نقاطتالقیاخالقوهنر مهمترین
است.یعنیوقتیفتوّتنامهرعایتاصولاخالقیرابر
جوانمردالزمنمودوویرابهاینآدابمقّیدکرد،وی
راامربهپیشهوریوکارمیکند؛امانههرکاری.بلكه
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حرفهایکهبااصولاخالقیسازگاربودهوآنصنفاز
و اخالقی درسّنت ریشه و بوده اخالقی امری اساس

عرفانیداشتهباشد.
اخالقی اصول با که هنرهایی ممنوعیت بر عالوه
سازگاریندارد،فتوّتنامههاحرفومشاغلیراکهدر
ممنوع نیز شدهاند، تحریم یا تقبیح اسالمی شریعت
کردهاند.مثاًلخنیاگری،ساختونواختآالتموسیقی
از ومشاغلممنوعهمحسوبمیشود، کهجزءحرف
جملةاینموارداست.درفتوّتنامةابنمعماربغدادی
میخوانیم:»وصحیحنیستفتوّتزنانووطیشدگان2
وساحروپیشگووکسیکهخبرازگذشتهمیدهدو
چنینمیپنداردکهکواکباوراخطابقرارمیدهند
)بهاوخبرمیدهند(وحوادثرابهستارگانمنسوب
میکندومنجّموسفسطهگر«3)ابنابیالمكارم،1958:
ازهمینفتوّتنامهمیبینیمکه 174(.درجایدیگر
ننوازی، قصهگویی، صورتگری، مانند هنرهایی
موسیقی، آالت ساختن دلقکبازی، شعبدهگری،
)همان: فتّوتاند شرایط فاقد رامشگری، و خنیاگری

.)178-176
و حقیقت و هنر به فتّوتنامهها نگرش ترسیم با
کاراییآن،اینکنگرشاینمتونراباآراءسّنتگرایان
و اشتراک وجوه تا کرد خواهیم مقایسه هنر باب در

اختالفآنانبهبیانیدقیقترموردبررسیقرارگیرد.

3. بازخوانی مفاهیم سّنت گرایان در فتّوت نامه ها
نخست نگاه در کردیم، اشاره پیشتر همچنانکه
و نگرشسّنتگرایان میان که میرسد نظر به چنین
مؤلفینفتّوتنامههاانطباقکاملیوجودداشتهوهردو
منبع،سخنیواحدرادربابحقیقتوانواعهنربیان
کردهاند.اماباتأملوتحلیلدقیقتر،میتوانوجوهیاز
عدمتطابقایندونگرشرانمایانساخت،کهدراینجا

بهترتیبموضوعاتمربوطهبیانخواهدشد.

1. 3. منشاء قدسی هنرها
مطابقادعایفتّوتنامهها،نخستیناصحابفتّوتو
الهیبودهاند.بهعنوان اولیای اولینآورندگانصناعت
مثالدرفتوّتنامهچیتسازانمیبینیمکهتماممراحل

رنگکردنپارچه،ازورودبهکارخانه،جوشاندنکرباس
وزاجآبکردنتاپایانآن،همراهبابیانآیاتوحكمت
ایناموراست.مثاًلرنگسفیدبهپیراهنلوطنسبت
تخریبشهرشچنان از کهویپس است دادهشده
گریستکهخونبهجایاشکازچشمانشجاریشدو
درگاه به وی ازاینرو گشت، آلوده وی سفید لباس
به خداوندمناجاتکردوخداوندیکجفتقالبکه
رنگسیاهبود،برایشفرستاد.همچنیندراینفتّوتنامه
آمدهاستکه:»خمرةرنگدرزماننوحپیداشدهاست
ودوتختةصندوقنیزازکشتینوحپیداشدهاستو
)ع( آدم حضرت سنگ از نیز ِگلین( )طشت َطغار

تراشیدهبود«)صراف،227:1352(.
امابادقتدرمّدعیاتعرضهشدهوبهخصوصپس
ازمقایسةآنباکالمسّنتگرایاندربابمنشأقدسی
هنرها،بهنظرمیرسداینادعانیازمندجرحوتعدیل
است.درواقعهرچندکههردوگروهبرخیازهنرهاو
صناعاترابهقّدیسانوپیامبرانمستندکردهومرجع
صدورآنرابهحضرتحقمنتسبدانستهاند،امابهنظر
میرسدکلماتسّنتگرایاندراینحوزهقابلدفاعتر
است.برایتوضیحاینبیان،یادآوریاینکلماتدکتر
نصرضروریاست:»یکشمشیرناباسالمییامسیحی
متعلقبهقرونوسطی،مصداقیازهنرسّنتیاستکه
مبانیوصورهنراسالمییامسیحیدرآنتجلّییافته
و»تزئینات«آنرمزهاییمنبعثازاسالمیامسیحیت
آداب با بیواسطهای ارتباط شمشیر این اما است،
رازآموزیومناسکآیینیندارد.اماشمشیرشینتودر
معبدآیزژاپنبهمقولةهنرقدسیتعلقدارد،زیراشیئی
آیینیدرآیینشینتواستکهبسیارمهمتلقیمیشود
است.همینطور مرتبط آیین آن الهام باسرچشمة و
خوشنویسیقرآنیدرایراننمونهایازهنرقدسیاست،
درحالیکهمینیاتورهنریسّنتیاستکهبهگونهای
)نصر، میبخشد« نمود را اسالم اصول غیرمستقیمتر

.)79:1389
درواقعتأکیدسّنتگرایانبروجهآیینیووحیانی
هنرهایمقّدس،مّدعایآنانرامحدودتروقابلدفاعتر
ساختهوکمترازآنچهدرفتّوتنامههاشاهدیم،مجالی
تعمیمهای یا حرفهها، صاحبان استحسانات برای را
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بیوجهگشودهاست.بااینتوضیح،پذیرشقدسیبودن
مراتب به سّنتگرایان، ایدة مطابق هنرها از برخی
آسانترواستوارترازسخنیاستکهازسویفتّوتنامهها
و هنرها حرفهها، همة تسامح اندکی با و شده بیان
صناعاتمشروعرابهیكیازقدیسانمنتسبساختهاند.
و سّنتگرایان مّدعای اصل که هرچند بنابراین
مشترک هنرها قدسی منشأ باب در فتّوتنامهنگاران
است،امادامنةسخنآنانهمعرضنبودهوازاینحیث،
تلقیمیشود. سخنسّنتگرایانسازوارترومستندتر
ایندرستبرخالفمدعایفتوتنامهنویساناستکه
تمامیهنرهاراازنوعمقّدسپنداشتهوبهصورتیغالباً
غیرمستندبهمتوندینییاآموزههایکالمی،برایآن

منشأتراشیدهاند.
باقبولاختالفسخنایندوگروهدرمصادیقهنر
مقدس،میتواننظرآنانرادربابکارکردسنتیهنرها

دنبالکرد.

3. 2. کارکرد سّنتی هنرها
تلّقیمواردهنر علیرغماختالفدیدگاهیکهدر
قدسیوجوددارد،بهنظرمیرسدکلماتسّنتگرایانو
فتّوتنامهنگاراندرکارکردسّنتیهنرهامشترکاست.
هردونگرشبرضرورتاستفادهازظرفیتهایهنرو
صناعتدرذکرخاطرةامرقدسیوحرکتبرمدارسّنت
آنچه به نظر با دارند. تأکید حقیقت به ایصال برای
در هنر اهمیت از میتوان روشنی به تاکنونگذشت،
و گفته سخن حق صراط سالكان شخصیت پرورش
کارکردحقیقیوسّنتیرادریافت.لذاباآنکهدونگرش
هم همراه هنرها شمردن مقدس دامنة در مذکور
نیستند،امادربابنحوةاستفادهازهنروصفاتالزم
با آنان کلمات دست، این از مواردی و هنرمند برای

هدفوآهنگیواحدجریانمییابد.
ازعرفیشدنهنرها-یعنی اینحال،دربحث با
آنچهدرگذرایامبهنامسّنتیافتّوتبهثبترسیده
فتّوتنامهها در را دیگرشكافهایی بار میتوان است،
از سّنتگرایان مطلوب ایدههای با که کرد مشاهده

اساسمتفاوتاست.

3. 3. عرفی شدن هنرها
حرکتفتّوتنامههادرجریانپرپیچوخمتاریخ،
سرنوشتیدورازانتظاررابرایبرخیازآموزههایآنان
دقت به اگر که مواردی جمله از است. آورده پدید
سنجیدهشوند،محلعبرتوتأملخواهندبود،نگرش
اینمتونبهمشاغلممنوعهوافزودنوکاستنازتعداد
مناقشه موضوعات همین از یكی مشاغل، این انواع و
برانگیزاست.مشكلازجاییآغازمیشودکهبهگواه
تاریخ،گاهیمبنایتشخیصاخالقیوغیراخالقیبودن
نه بودهاست استحسان و بهنوعیذوق برخیحرفهها
حقیقتاًحسنوقبحعقلی؛کهاینمسألهجایاشكال
بهعنوانمثال بازمیکند. نیز را فتوّتنامهها به گرفتن
اموریمانندقّصابی،جراحیوصیادیسزاوارجوانمردی
وفتّوتمحسوبنمیشود)نفیسی،164:1385(.در
حالیکهاینمشاغلواصنافنهازنظرشرعونهازنظر
اخالقونهحتیعرف،امریقبیحمحسوبنمیشوند؛
امادرفتوّتنامهایهمچونفتوّتنامةابنمعمار،برخی
مشاغلممنوعشمردهشدهودلیلینیزبرآنذکرنشده
قصابان فتوّتنامه مقدمه در افشاری مهران است.
مینویسد:»ظاهراًدردورههایگوناگونتاریخ،اصناف
مردودنزدجوانمردانیكساننبودهاندوچهبساصنفی
دردورهایودرسرزمینیمردودشمردهمیشدهودر
دورهایدیگرویاسرزمینیدیگرشایستةفتّوتداری
بهحسابمیآمدهاست.چنانکهبرخالفگفتةناصری
کهصنفقصابانراشایستهفتّوتداریندانستهاست،
درعهدصفویهاینصنفنیزدارایسازمانجوانمردی

بودهاست«)افشاری،44:1382(.
البتهاحتمالدیگریکهدورازواقعیتنیست،این
استکهشایدهمباقیماندنتأثیراتیازسایرادیانو
خاص حرف از برخی قبح باعث معنوی، گرایشهای
میشدهاست.بهعنوانمثالدردورةساسانیان،طبق
فتوایموبدانزردشتی،اجزایبیجانبدنانسانمانند
مو،دندانوخون،هرگاهازانسانجدامیگشته،ناپاک
محسوبمیشدهاست.براساسایناعتقاد،پیرایشگران
کهمویسررامیچینندومیپیرایند،گنهکارمحسوب
میشوند.بهنظرمیرسدکهپیشازاسالم،بههمین
سلمانی و پیرایشگری پیشه ایرانی، جامعة در سبب
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این صاحبان ظاهراً و است میآمده شمار به ناپسند
دورة اواخر تا مینگریستهاند. تحقیر دیدة به را پیشه
حمام کارگران و دالکان همان سلمانیان، قاجاریه،
بودهاندوفردحمامیچندینکارازقبیلسرتراشیدن،
کیسهکشی،دندانکشیوحجامتکردن،انجاممیداده
از برخی قبح که نیست بعید بنابراین )همان(. است
حرفومشاغلکهممكناستبرایمامنبعیعقلییا

شرعینداشتهباشد،بدینترتیبتوجیهشود.
احتمالسومینیزدراینبارهوجودداردکهبهنوبة
از بسیاری اینکه به توّجه با است. قابلتوّجه خود،
فتوّتنامههایصنفیراصاحبانصنوفنگاشتهوتدوین
جریان که میدهد نشان مسأله این نمودهاند،
رسم و مرام یک اصناف، برای فتّوتنامهنویسیخصوصاً
فتوّتنامههای سایر با رابطهای هیچ و بوده درونصنفی
نمیتوانگفت عبارتدیگر به است. نكرده برقرار صنفی
یكپارچهسازی و نظارت بر متمرکزی و واحد مرجع
صاحبان همواره بلكه باشد. داشته وجود فتوّتنامهها
صنوف،بااستنادبهدانستههایخود،برایاعضایجرگة
خود،آدابیراوضعمینمودهاند.حالممكناستشغلیاز
منظرفردیکهدستبهفتوّتنامهنویسیمیزند،خالف
برای فتّوت، از آنصنفخارج اماصاحبان باشد، فتّوت

خودفتّوتنامهداشتهباشند.
و شرافت اینکه برای اصناف صاحبان همچنین
ساختن به دست کنند، نمایان را خود شغل منزلت
اسنادیبرایمشاغلخودزدند.مثالًسلمانیهاگفتند
به او چراکه هستیم. فارسی؛ سلمان روش به ما که
اصالحموهایمبارکرسولخدا)ص(وامیرالمؤمنین
)ع(میپرداختهاست.قصابهاپایشخصیتیموهومو
افسانهایبهنام»جوانمردقصاب«رابهمیانکشیدند؛
کهقصّةاودرتعزیههارواجداشتهاست.اینامرتاحدی
دارایارزشمیشودکهدربرخیمقاطعسالطیننیزبه
آن، پی از و میپرداختهاند صنعتی و حرفه یادگیری
است. شده آغشته هم سیاسی صبغة به سندسازیها
چنانچهعالءالدینکیقبادسلجوقی)م634(،درعمارت
وصناعتوسّكاکیونحاتیونّجاری،رّسامیوسراجی،
مهارتهایزیادیکسبمینماید.البتهبایدبهایننكته
نیزتوّجهدادکهفتّوتیکهدراصنافرواجداشتهاست،

بوده فتّوت صوفیانه جنبههای حامل کلی طور به نه
استونهجنبههایعیاری.بلكهحالتیبینایندورابه

خودگرفتهاست)ریاض،115-112:1382(.
مدعیان رفتار در مشاهدهشده انحرافات پیرامون
در مثال بهعنوان است. دردست نیز،شواهدی فتّوت
ثروتمندان از ایشان که است آمده عیاران حال شرح
و )افشاری میبخشیدهاند نیازمندان به و میدزدیده
مداینی،15:1385(.ابنبطوطهنیزدرسفرنامةخوداز
فردیبهنامجمالسجستانییادمیکندکهبهراهزنی
مشغولبودهوازثروتبهدستآمدهخانقاهیمیساخته
ومسافرانودرراهماندگاهراپذیراییمینمودهاست
)ابنبطوطه،304:1361(.ازسویدیگرگسترشآیین
گرایشهای شد باعث مختلف سرزمینهای در فتّوت
و واقعشده مؤثر آن در عقیدتی و مذهبی و سیاسی
)شفیعی آید پدید فتّوت بطن در فرقههایی و احزاب

کدکنی،162:1386(.
ازکلماتپیشگفتهمیتوانبهایننقطهرسیدکه
هرچندسخنفتّوتنامهنویسانباآراءهنریمتفّكرین
سّنتگرااجماالًهمگاموهممسیراست،اماکلماتآنها
متفاوت گاه هنر مصادیق و انواع تفصیلی درشناخت
بودهودرمجموعنمیتوانآنهاراعینیكدیگرتلّقی
کرد؛هرچندکهشباهتهایموجودنیز،بهخصوصدر
بحثازکارکردمطلوبوبایستةهنر،قابلتوّجهاست.

4. مالحظات انتقادی
بامروریبرنگاهسّنتگرایانوفتّوتنامههابههنرو
صناعت،میتوانبهقضاوتدربابایندومسلکفكری
وطریقتعملیپرداخت.شایدمهمتریننقطةقوتاین
دواندیشهدرساختارنسبتاًمنّظموکاماًلخوشآهنگ
ایندونگرش،کهنقاطاشتراکو باشد.بهواقع آنان
اشتراک خصیصه این در گذشت، نظر از آنان افتراق
دارندکهقوامخودرا)البتههمچنانکهخواهیمگفت:به
شكلیغیرمستقیم(ازنگرشیجامعونظامواربههستی
وهنراخذکردهاند.اینمتونعلیرغماختالفمراتبی
آنان در اول منابعدست به رجوع قدرت ازحیث که
انسجامفكری از برخورداری مشهوداست،درفضیلت
قابلتوّجههستند.بااینحال،ازکنارکاستیهایاین
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دونگرشنیزنمیتوانبهسادگیگذشت،کهبهبیان
زیربهشرحآنخواهیمپرداخت.

4. 1. ضعف استناد به منابع دینی
یكیازکاستیهایموجوددرتفّكرسّنتگرایان،که
درمتنفتّوتنامههانیزنمایاناست،کمبوداستنادبه
منابعدستاّولدینیاست.البتهبایدتوّجهداشتکه-
همچنانکهپیشتربیانکردیم-اندیشةاصحابجریان
نهادی، اعتبار و علمی استحكام حیث از سّنتگرایی
بسیاربرجستهترازنگاشتههایصاحبانحرفاست.اما
بامرورتفصیلیآثارهردوگروه،بهروشنیمیتوانعدم
آگاهیتفصیلیبسیاریازآنانرانسبتبهقرآنوسّنت

اجتهادیدریافت.
خاّصی اهتمام اسالم دین به سّنتگرایان هرچند
داشتهودرآثارخوداسالمرابهعنوانیکسّنتمهمو
تاثیرگذارموردتوّجهقراردادهاند،اماتقریباًهیچیکاز
آنانیکعالمدینی-بهمعناییکهنزدپیروانیکدین
اهتمام درحقیقت نیستند. و نبوده یافته- موضوعیت
تكّثرگرایانةسّنتگرایانبهمخرجمشترکادیان،هرچند
هم گاهی اما افزدوه، را آنان کالم فراگیری و گیرایی
غفلتازارجاعواستنادمستقیمبهمتوندستاولدین
اسالم-قرآنوسّنت-رادرپیداشتهاست.اینغفلت
اندیشة اختصاصی ابعاد ماندن پنهان باعث میتواند
اسالمیشدهودرعمل،سّنتاسالمیراذیلعنوانی
تالش تكمیل جهت در لذا نماید. مندرج کلیتر
سّنتگرایان،بازبینیبحث»هنرازنگاهقرآنوسّنت«،
پژوهشیاستکهمیتوانددرعینتأییدشاکلهوعصارة
سخناصحابجاودانخرد،مّدعیاتمطرحشدهدراین
استظهارکتابآسمانی و نظارت نیزتحت را گفتمان

مسلمانانقراردهد.
اکثر با خطاب در پیشگفته، اشكال که پیداست
مؤلفینفتّوتنامهنیزبهوجهیافزونترنمایاناست.به
گواهتاریخ،نویسندگاِناینمتونازعالماندینیزمان
از راکه قرائت،آموزههایی بهترین نبودهاندودر خود
عالماناطرافشانآموختهاندبهبیانوزبانخودبهرشتة
و تالیف این دیدیم، همچنانکه و کشاندهاند تحریر
تحریرهمبهدامعرفومنفعتافتادهومشكالتیرادر

اینمتونپدیدآوردهاست.

درواقعهرچندتالشبرایعملیساختنآموزههای
اما ارزندهوآموزندهاست. بهجایخود متونمقّدس
آنچهاینتالشهارابهمرورابترخواهدساخت،خلط
و اصلی متن با مومنان، سوی از آمده پدید محصول
حرکت اثر بر که آفت این است. دینی معتبر تفاسیر
فتّوتنامههادررهگذرتاریخکموبیشرخدادهاست،
دینی معتبر آموزههای حاشیهنشینی موجب میتواند
را-که شدهومحصولیشبیههنردینیمعاصرغرب
دکترنصرصراحتاًبدانمعترضاست-پدیدآورد.بااین
از اینتالشها)هم حال،همچنانکهاشارهشد،اصل
جانباهالیفتّوتوهمازسویاحیاگرانسّنتدرقرن
بهمنابع بااستظهار البته و قابلقبول بیستم(اجماالً

دستاّولدینی،تفصیاًلقابلتقویتوپیرایشاست.
از دینی، درون اصطالح به اشكاالت بر عالوه اما
منظرعقلنّقاددورانمدرننیزمیتواندربرابرمحتوای
عرضهشدهازسویفتّوتنامههاوسّنتگرایانپرسشهایی

رامطرحساخت.

4. 2. ضعف در مستدل ساختن مبانی
ازمنظریفلسفیترنیزمیتواندشواریهایتازهای
فتّوتنامهنویسان( و )سّنتگرایان میراث دو در را
اختالف بر تاکید ضمن منظر، این در کرد. مشاهده
مراتبواضحمیانمتفّكرینممتاز،باصاحبانحرفکه
میتوان شدهاند، فتّوتنامه تألیف کار به دست بعضاً
وجایخالی کرده مطالبه را تفصیلیتر فلسفی بحث
آنرایادآورشد.درواقعمشكلهردومیراثیکهازنظر
گذراندیم،گذرزودهنگامازتنقیحمبانیفلسفیهنر
برجستهتر زمانی مشكل این است. بوده خود مطلوب
میشودکهآثارسّنتگرایانوفتّوتنامههایموجودرابا
نگاشتههایفلسفی-هنریدورانمدرنوبهویژهباسه
نقدمشهورکانتمقایسهکنیم.بامالحظةنقدکانت-
به آن- محتوای باب در داوری نهادن مسكوت ضمن
مبانی از فیلسوف این بحث که مییابیم در روشنی
نتایجی به و شده آغاز مشخص وجودی و معرفتی
متناسبمنتهیمیگردد.ایندرحالیاستکهتقریباً
تمامیآنچهتاکنونازنظرگذراندیم،ضمناینکهبه
سهمخودازانسجاموانتظامبهرهبردهاند،دستکماز
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حیثروششناختیودرمقامتنقیحمبانینتوانستهاند
از بسیاری که رقیب، هنری فلسفی- گفتمان بر

پیشفرضهایآنانرابهچالشمیکشد،فائقآیند.
بهواقعهرچندمتفّكرینسّنتگرابهمبانیهستی-
گفتمان بعضاً و آگاهاند خود مواضع معرفتشناختی
رقیبرانیزبهخوبیدرککردهاند،امادرکلماتآنان
کمترمیلگفتگوی»فلسفی«باموضعمخالفراشاهد
تكرار است، مشاهده قابل بیشتر آنچه بودهایم.
مفروضاتوآرمانهابودهکههرچندبهسهمخودمفید
ومنشأاثراست،امادرمقامنظریهپردازیفلسفیودر
مصافباگفتمانغالبعصرتجّدد،میتواننوعیغفلت
ازمباحثهفلسفیتلقیشود.ایندرستاستکهمعّطل
متن در تجدد عصر اندیشههای با گفتگو نهادن
نبوده امكانپذیر تاریخی، تأخر سبب به فتّوتنامهها،
بهسّنتگرایانکه اصحابجریانموسوم از اما است.
تقریباًتمامیآنهاتحصیلکردةمحافلآکادمیکغربی
هستند،اینانتظاروجودداشتهوهنوزهموجوددارد
کهبحثیمقایسهایرامیانمبانیفلسفی-هنریسّنت
وتجدد)باهرتعریفیکهازدومفهوماخیردارند(آغاز

نمایند.
درنهایتچنینبهنظرمیرسدکهگشایشگفتگوی
ساختار متجّدد، و سّنتی هنر فلسفة میان فلسفی
نمایان را نگرش دو هر محتمل حفرههای و منسجم
ساختهوالبتهباتوّقعیخوشبینانه،بهسطحبازبینیو
پیشتر همچنانکه البته و رسید. خواهد نیز اصالح
اشارهشد،درسویدیگراینماجراهماستناِددروندینی
مّدعیاتعرضهشدهدرنگرشسّنتیوفتّوتنامهای،به
ادیان جاودان همیشه مضامین از تازه ابعادی کشف

منتهیخواهدشد.

نتیجه گیری
ازمقایسةتعالیمسّنتگرایانباآنچهدرفتّوتنامهها
بهثبترسیدهمیتوانبهایننتیجهرسیدکههرچند
فتّوتنامههابهامرقدسیالتفاتداشتهودرپیمحّقق
اما هستند، هنرها و صناعات در آن جلوههای کردن
با مقّدس، هنر به آنان محصوالت کردن منتسب
دشواریهایبسیاریهمراهاست.اینمتوندرنهایتبه
اثر بر البته و دادهاند نشان توّجه سّنتی هنر تولید
و تفّكر اصلی منابع از شدن دور و تاریخی تحریفات
به را خود تعالیم حتی یا محصوالت گاه دینورزی،
مرزهایهنردینی-بهمعناییکهطبقتفّكرسّنتگرا

فاقدوجهقدسیوسّنتیاست-نزدیکساختهاند.
همچنینبایدتوّجهداشتکهگفتمانسّنتگرایان
وآثارموسمبهفتّوتنامهها،علیرغمدلنوازیکمنظیر
وانسجامنسبیشان،همچناننیازمندنقدوبازبینیو
توانبخشیخواهندبود.درحقیقتآنچهسّنتگرایان
که است، دینی متن از آزاد عمدتاً قرائتی نگاشتهاند،
هرچندانتظاموجاذبهایشعرگونهدارد،اماهمازمنظر
دروندینیوهمازمنظرعقلنقادامروزی،باحفرههاو

گرههاییهمراهاست.
اگربادیدةانصافبهفتّوتنامههابنگریم،الزماست
تاآنچهدربابهنروبهخصوصمبدأمشترکهنرها
وقدیسانآورندةاینتعالیمذکرشده،بهسّنتمعتبر
و ذوق از نه را خود استحكام و شود عرضه دینی
یاظاهرمتونمقّدسدریافت نّص از بلكه استحسان،
کند.همچنینالزماستتاپژوهشگرانبالحاظکردن
شرایطتاریخیخاص،نقشحاکمانوجاعالنرانیزدر
شوراندنمخاطبینخودیادآوریکردهومصادیقیازآن
رادرفرازهایپرافتوخیزتاریخاسالموایرانکندو

کاونمایند.
بابازخوانیدقیق،عقالنیونّصمحورتعالیممندرج
درفتّوتنامههاوایضاًدرباباندیشةسّنتگرا،میتوان
از تعالیم، این قبول قابل و استوار ضمنحفظشاکلة
عین در و کرده پیشگیری نیز زوائد و حشو رسوخ
استحكامبخشیبهمضامینآنها،سّدیرادربرابرسوء

استفادهازاینمیراثارزندهبرافراشت.
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پی نوشت ها
1.»فأّولمناجابالیدعوةالفتّوة...آدمبدیعالفطرة...وقبل
بهاهابیللماطردعنهقابیلودامبحقهاشیثونّزههاعن
کلامرخبیثورفع بهاالیالمكانالعلیادریسفنجامن

کیدابلیس.
یا پسربچه .1 معناست: چند به لغت فرهنگ در ُمَخنَّث .2
این مردم عامة .2 شود. واقع دیگران مفعول که پیرمردی
کلمهرادرموردفرزندکم احتشاموبدپرورش یافتهاستعمال
میکنند.3.بهمعنیهیز.یعنیکسیکهاورابهدست کاری

ازرجولیتساقطکردهباشند)دهخدا،ذیلواژه(.
3.»والتصحفتوةالمرأةوالمخنث...؛والساحروالكاهنومن
ینسب تخاطبه الكواکب أن یزعم من و الماضی عن یخبر

الحوادثالیفعلالكواکب...والمنجم...والسفاسطه...«

کتابنامه
حنبلی( بغدادی )ابنمعمار ابیعبدالل شیخ ابیالمكارم، ابن
)1958(.کتابالفتوة،بغداد:مكتبةالمثنی،مطبعةشفیق.
)رحلة سفرنامه .)1361( الل عبد بن محمد بطوطه، ابن
دو دوره موحدی، محمدعلی دکتر ترجمة ابنبطوطه(،

جلدی،تهران:انتشاراتعلمیفرهنگی.
علمی ماهنامة آهنگران«، »فتوّتنامه .)1389( ایرج افشار،

تخصصیاطالعاتحكمتومعرفت،شمارة12.
جهانبگلو،رامین)1389(.درجستجویامرقدسی)گفتگوبا

سیدحسیننصر(،تهران:نی.
خانمحمدی،علیاکبر)1371(.»فتوّتنامهمعمارانوبنایان«،

و معماری دانشكدة بهشتی، شهید دانشگاه صفه، نشریة
شهرسازی،دورةدوم،2شمارة5.

رازی،نجمالِدین)1388(.گزیدةمرصادالعباد،انتخابومقدمه
دکترمحمدامینریاحی،تهران:علمی.

ریاض،محمد)1382(.فتوّتنامهتاریخ،آیینآدابورسوم،به
انضمامرسالةفتّوتیهمیرسیدعلیهمدانی،تهران:اساطیر.
سلمی،ابوعبدالرحمن)1385(.جوانمردیوجوانمردان)کتاب

الفتوه(،ترجمةقاسمانصاری،قزوین:حدیثامروز.
شفیعیکدکنی،محمدرضا،)1386(.قلندریهدرتاریخ،تهران:

سخن.
هفت بر مشتمل جوانمردان رسائل مرتضی)1352(. صراف،
علمی پژوهشهای فرانسوی انیستیتو تهران: فتوّتنامه،

ایران.
اسالمی، کشورهای در فتوّت عبدالباقی)1379(. گولپینارلی،

ترجمةدکترتوفیقسبحانی،تهران:روزنه.
به نصر،سیدحسین)1382(.جاودانخرد)مجموعهمقاالت(،
اهتمامسیدحسنحسینی)3مجلد(،ج1،تهران:سروش.
ـــــــــــــ)1383(.سّنتعقالنیاسالمیدرایران،ترجمه،

تحقیقوتحشیه:سعیددهقانی،تهران:قصیدهسرا.
فرزاد ترجمة قدسی، امر و معرفت .)1388( ـــــــــــــ

حاجیمیرزایی،تهران:فرزانروز.
ـــــــــــــ)1389(.هنرومعنویتاسالمی،ترجمةرحیم

قاسمیان،تهران:حكمت.
انشاءالل ترجمة معنویت، و معرفت .)1381(  ـــــــــــــ

رحمتی،تهران:دفترپژوهشونشرسهروردی.
تهران: ایران، در تصّوف سرچشمة )1385( سعید نفیسی،

اساطیر.
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