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سیدرضی موسوی گیالنی



محمد شکیبادل

آیین فتوت شیوهای بوده که احهب ص حهع ی ن ع ه د ف عه
ای انی اسالمیِ این م زنبوم از آن ب ای سلوک د ط یق حق ن ت بیه

دی یعه
شه د دان

ن ع ن ان استف ده میک دهاند .این شیوه ک ب آیین ی مش بهی د ژاپن ،ا نپ ی
ق نن نسط ن عد ق بل تطبیق اس

سبب خلهق آاه ب تةهت عه ی ن ت بیه

ع معدانی بز گ شده اس .
د این مق ل  ،تالش شهده اسه
شیوه ی سلوک د این حلق

ته

همن ب سهی ن ناه ی به احهو ن

ن د نه  ،ب تأای آن د خلهق عه ی ن تعه لی

حع ی مذکو پ داخت شود.

واژگان کلیدی :فتوت ،توانم دی ،فتوتن م  ،خلهق عه ی ،سهلوک ا ف نه ،
است د ،م شد.
 عضو هيئت علمي دانشگاه اديان و مذاهب.
 دانشجوي دکتراي حکمت هنر.
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معنای فتوت و جوانمردی

«فتی» ب مفهوم توانی ن دن ة کم
دالل

ط انت ،قد ت ن نشه

دا د ن توانم دی (فتهوت ،،د ف عه

زنهددی انةه ن

ب سهت نی ن اناه ه ه ی ای انهی-

اسالمیِ این م زنبوم ،ب معع ی س لک ی زائ ی مععوی اس

ک ب شههود به طعی

سیده ن ،د نتیج  ،به م حله تهوانی ن ته ندانای نا په ی دذاشهت اسه .
د ناق  ،توانی مع د کم
کم

ن شکوف یی نی ن ی تةم نی ن فتوت ب مععه ی به

س ندن نی ن ی د نن ن خص یص ب طعی ف د می ب شد( .ر.ک .کربن:2831 ،

 8ـ )4

ابدال زاق ک ش نی د
نو ب ظلم

مین است فتوت ا ظهو نو فطه ت ن اسهتیالی آن

میداند ،ت تم م

فض یل د نفس ن ت ن ظ

شود ن ذایل معتفی

د دد( .کاشاني )226 :9631 ،ک شفی سبزنا ی نیز بی ن میکعد ک فتوت ظهو نهو
فط ت انة نی ن استیالی آن ب ظلم

حف ت نفة نی اس  ،ت زم نی ک فضه یل

اخالق د نتود آدمی ملک د دد ن ذایل ب کلی زایل ده دد( .کاشفي سـزوارر،،
)9 :2831

بنابراين ،مي توان گفت که معناي فتوت بر آموزة تزکية نفس انساني و آراستن
آن به صفات نيکو تأکيد مي کند ،تا وي را به رستگاري و نجاات ابادي برسااند.
ازاينرو ،بيسبب نيست که آدمي اينگونه مورد خطاا

خداوناد اارار گيارد کاه

«فتوت آن اس ت که نفس را که پاک به تو ساررده باوديت تاو نياز پااکيزه باه مان
سراري» (ر.ک.رام ،)81 :چراکه اين پاک شدن از آلودگيهاي جساماني و صافات
حيواني به زيبايي روح و اخالق منجر ميشود .در حقيقت ،فتوت نوري اسات از
عالت ادس که باه پرتاو آن فايل ال اي ،صافات ملکاوتي و آساماني در باا ن
صاحبش ظاهر ميشود( .کاشفي سزوارر )22 :2831،،در زياارت امااح حساين
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آمده است که از حضرت حق ،وفا کردن به ع د ازلي و بر مساير مساتقيت ديان،
ثابت ادح بودن را مي لبد .اين همان فطرت پااکي اسات کاه اهاو فتاوت آن را
ميجويند 1.بنابراين ،فتوت بازگرداندن همان امانتي است که آسمان ،زمين ،کوهها
و درياها از پذيرش آن سرباز زدند و آدمي آن را پذيرفت( .ر.ک.رحورب)21 :

بنابراين ،روشن مي شود که جوانمردي و فتوت مقاح مجاهده و سلوک اسات،
سلوکي که از ساحت عمو ظاهري تا زندگي روحاني در باالترين مرتبه و معنااي
آن را دربرميگيرد .جالب آنکه در تمامي فرهنگهايي که با چنين آموزهاي نسبتي
دارند براي برخوردار شدن از فتوت يا جاوانمردي باياد باه اوصااا شاجاعت،
دالوري و سخاوت همراه با سلحشوري متصف شد .همانگونه که بخاش اعمات
جوهرة معنوي روح اسالمي در ي ارنها در جرگاههاا و حلقاههااي فتاوت و
تصوا با چنين ويژگيهايي شکو گرفته است( .ر.ک.رعتضاد38 :2891 ،،ـ)34
ریشة تاریخی حلقههای فتوت

اگرچه ريشههاي ظ ور اهو فتوت در سرزمينهاايي اساالمي باه اارن ساوح
هجري بازميگردد ،شکو نماح مند آن باه عناوان فرااههااي خااو و گرايشاات
عرفاني و هنري از ارن پنجت رواج يافته است .اهو فتوت در آن دوران نه تن ا به
نيرويي اجتماعي براي کنترل و هدايت حاکمان زمان تبديو شاده بودناد بلکاه از
آنجاکه اهو فتوت صاحب مشاغو ،حرفهها و پيشههاي معمولي و در ميان ماردح
بودند ،تأثير بسياري بر رشد انديشه و اخالق معرفتباوراناه در مياان اصاناا و

 .1اشاره است به اين فراز از زيارت اماح حسين

...« :الوافد الیک و التمس کمال المنزلة

عنداهلل و ثبات القدم فی الهجرة الیک( .»...ابن اولويه امي ،1731 ،و 812؛ کليني1041،ق:
)136/0
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مشاغو مختلف اجتماعي داشتند .سلوک اين جماعت سبب گرديد تا هار صانفي
تبديو به حلقهاي از اهالي فتوت گرديده ،دست به تادوين مرامناماههاا و کساب
نامهها و فتوتنامههايي بزنند که اصول هنري و اخالااي مشااغو خاود را در آن
تعيين نمايند .اين رسالهها که جوهر تعليماتشان اصول تصوا (عرفان) و معرفت
ال ي بهشمار ميآمد همواره تحت نمر و در ارتباط با شايو متصاوفه و عرفااي
بزرگ زمان نيز بوده اند( .زرينکوب833 :2833 ،؛ نيـو ر.ک .ووسـو ،اليينـي:2891 ،

213ـ )219ازاينرو ،ميتوان گفت :سالوک پ لواناان و جنگااوران آراحآراح تغييار
ماهيت داد و به عياري و جوانمردي (حماسة عرفاني) بدل گشت که در فرهناگ
باستاني ايران و همچنين در آثار ش ا الدين س روردي (شيخ اشراق) نياز باه آن
اشاره شده است( .کربن)3 :2831 ،

اين رويه سبب شد تا در اين دوران ،مشاغو و حرفههاي عادي مردح با پيوناد
يافتن با وجوه با ني اديان و تالش براي کشف اسرار و معارا آسماني جلاوهاي
ديگر يابد و صنعتگرانْ اصول عرفاني و رموز معنوي را در هنر خويش بهگونهاي
بهکاربردند که مرزِ ميان تخصص حرفهاي و شغلي صنعتکار (هنرمند) با تجلياات
عرفاني او که حاصو رياضتها و تراوشات دروني او بود جدا نشدني باشد.
محتوای فتوتنامهها و آیین حلقة جوانمردان

در ميان حلقههاي فتيان ،دستورالعموها و توصيههااي اسااتيد و پياران راه در
رسالههايي به ناح «فتوتنامه» گرد آمده اسات .ايان رساالههاا ،از يا

ساو ،باه

توصيهها و اصول و شيوههاي آن حرفه و صانعت مايپردازناد و تمااح جزاياات
عملي و شيوة ريقت معنوي و استفادة ابزار و وسايو کاار را باراي شااگردان و
فتيان شرح ميدهند و ،از سوي ديگر ،ريشههاي تاريخ با ني آموزههااي خاود و
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سلسلهمراتبي را ،که اين اصول از آن ا اخذ شده است ،با نسابتهااي متاوالي باه
يکي از اولياءاهلل و مقاحهاي معنوي ميرساند .ازاينرو ،هت خود فتوتنامهها و هت
حفظ و نگ داري آنان جزو اعمال مقدس و واجب اصناا و حلقاههااي فتاوت
بوده است.
سابقة جوانمردي در فتوتنامهها به لحاا عرفااني باه حضارت اباراهيت
ميرسد که به تعبير ارآني به او لقاب فتاي داده شاده 1وي را باتشاکن معرفاي
ميکند ،اگرچه اين نکته اابو تأمو است که با دات در شايوة انتساا
انبياي ال ي ،اين سلسله از حضرت ابراهيت

فتاوت باه

فراتار مايرود و ،در ن ايات ،باه

سرسلسلة انبيا :حضرت آدح

ميرسد .با اينهمه ،از منمر فتوتناماههاا ،از آن

ج ت که حضرت ابراهيت

منشأ دو اصو اعتقادي اسالح يعني تجلي نباوت و

امامت است و ،از سويي ديگر ،اطب و مم ار مقااح نباوت باهحساا

مايآياد،

برجستگي وي بهعنوان فتي در اينگونه مرامنامهها توجيه مييابد ،همچنانکه مبدأ
اين مرتبه (مقاح نبوت) آدح
سويي ديگار ،اباراهيت

و خاتت آن پيامبر گرامي اساالح
مبادأ فتاوت ،علاي

مايباشاد .از

اطاب و مم ار آن ،و م ادي

موعود(عج) (خاتت امامان شيعه) تجلي ن ايي مرتبة فتاوت اسات( .ر.ک.طهـور،،

23 :2892ـ23؛ کربن2 :2831 ،ـ )3ازاينرو ،در فتاوتناماههاا ،اصاناا ،مشااغو و
حِرا [ابتدا] به يکي از امامان يا مستقيماً به حضرت علي
از وي به پيامبر اسالح
که همان حضرت آدح

و حضرت ابراهيت

ميرسد و ،سارس،

و ،در ن ايت ،به نقطة آغااز ا

باشد ا بازميگردد.

با نگاهي کلي به فتوتنامهها ،آنچه برجسته مينمايد آن است که اين رسالهها
 .1اشاره به آية  64سورة انبياء« :االُو سَمِعنا فَتَيَ يَذکُرُهُت يُقالُ لَهُ ابراهيت».
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همواره با اشاره به درجات معنوي شريعت ،ريقت و حقيقت باه بياان اصاول و
راهکارهايي براي رسيدن ساالکان و رهاروان حقيقات (پيشاهوران و صانعتگران
عادي جامعه) در کسوت فتوت و جوانمردي پرداختهاناد .باه تعبيار ديگار ،اهاو
فتوت و بزرگان از عرفا براي هدايت جامعه و کنتارل زنادگي معناوي ماردح باه
تدوين فتوتنامهها همت گماردهاند( .ر.ک .ووسو ،الييني282 :2891 ،ـ)288
همچنين ،ورود به حلقة جوانمردان نيازمند مجاهدهاي بزرگ و عمو به اصولي
دشوار بود و با ي دورهاي والني و با اجازت و رخصت استاد و اولياي باا ني
هر حلقه و صنف ممکن ميشد .ازاينرو ،فتوتنامهها ،شيوههااي وارد شادن باه
حلقه و تع د فتي به آن را نيز تبيين ميکنند .براي مثال ،در فتوتنامهها ،ماواردي
همچون پوشيدن جامه و ساراويو و زيار لبااس ،بساتن کمربناد و شادا ،مراسات
نوشيدن آ

و نم  ،اعطاي شمشير و ع د بستن با آدابي خااو و متناساب باا

فرهنگ ديني و بومي هر منطقه و صنف به تفصيو بيان شده است.
گفتني است که در ميان اهو فتوت سه شيوه براي ورود به حلقة فتيان وجاود
دارد که در فتوتنامة ميرزاعبدالعميت خانِ اريب ،اينگونه آمده است:
اصناا فتوت بر سه است است :اول شُربي ،دوح اولي ،سيت سيفي .نکته آنکاه
تع د اولي در ميان فتيان از آن ج ت اهميت دارد کاه اشاارت باه تع اد گارفتن
حضرت حق از ذرية آدح

در ب شت است ،آنجا که بهايشان ندا فرمود« :اَلَستُ

بِرَبّکُم» هماه گفتناد« :ااالوُا بَلاي» (ر.ک.رعـرر )221::و جمااعتي کاه از آن ااول
برنگشتند و به اول وفا نمودناد ارواح پااک انبياا و اولياا و فتياان بودناد( .ر.ک.

رفشار ،ا ودريني22 :2832 ،ـ[ 22فتوتناوة ويرزرعزدرلعظيم خانِ قريب])
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پیوند هنر ،صنعت و فتوت

تغيير معناي جاوانمردي از مف اوح دالوري و اادرت و حماساه در نبارد باه
ت ذيب نفس و مبارزه با خصت درون ريقتي ويژه را بناا ن ااد کاه در آن رياق
آدمي به سوي کماالت عقلي و در مسير تجليات ال اي گااح باردارد ،آنچناانکاه
سلوک عارفانهاش بر کيفيت و عمق زندگي وي بيفزاياد .ايان ويژگاي لطيفاهاي
معنوي است که ي

سر آن به حکمت خالده و نيروي جاودان ال ي و سر ديگار

آن به مباني تصوا و تشيع در زندگي ايرانيان پيوند ميخورد تا بار تمااح شائون
وجودي آنان از روابط اجتماعي گرفته تا هنر تاأثير بگاذارد .از ساويي ديگار ،در
تمامي فتوت نامه ها بر اين نکته تأکيد شده است که «اخي باياد صااحب صانعتي
باشد» ،چراکه رادمردي و فتوت در آن دوران از ريق هنر و صنعت مرد شاناخته
ميشد .ازاينرو ،در فرهنگ سنتي ايرانيان ،جوانمرد را به معناي مردي هنرآراسته
مي دانند که هنرش نه تن ا م ارت در صناعت خويش که تخلق به اخالق آسماني
و تجلي روح معنوي و معرفتگرايانه در هنر او است .نمونههاي آن را مايتاوان
در صنايع و هنرهاي ايراني ـ اسالمي بهوضوح مشاهده کرد .باه هنرهاايي چاون
معماري ابنيه ،خوشنويسي ،نقاشي ،تاذهيب ،هنرهااي تزييناي ،کتيباهنويساي و
معماري ويژه مساجد اشاره کرد.
اهو فتوت معتقدند که يکي از راههاي تجلي خداوناد در مياان آدمياان و بار
روي زمين ظ ور حقيقت او از ريق هنار و در مياان اصاناا هنرمنادان اسات.
هنرمند از رهگذر آييني که با نور حقيقت محمديه

روشن شده است اهليت

رؤيت جمال حق را مي يابد و جان او شايستة پذيرش امانت حق ميشود ،تاا آن
را به صورت اثر هنري به مردح ارااه کند ،چراکه وي با تزکية نفس مطابق شريعت
و با سلوک در مسير ريقت به ارتقاي وجود خود براي درک حقيقات رسايده و
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به خلق هنر نايو شده است.
ازاينرو ،ابزار ،ادوات ،شيوه ،فن و م ارتي به وي اعطا شده است که اصو آن
از ب شت و عالت ملکوت نازل گشته اسات .بناابراين ،سرمنشاأ تماامي هنرهاا و
اصناا صنايع مقاح حضرت حق بوده ،که باه واساطة جبراياو اماين و از رياق
پيامبران و اوليا به پيران ،استادان فن و هنروران انتقال يافته اسات( .طهور:2892 ،،

 ،)182چراکه «جمال و حقيقت او کمالِ ظ ور است به صفت تناسب و مالامات،
و هنرْ تجلي جمال و کمال ال ي در ريق سال

(هنرمند) است.

بيسبب نيست که در فتوتنامهها منشأ هر عمو و هر کنشي را به پياامبران و
اولياي ال ي نسبت دادهاند .ازاينرو ،نه تن ا حضرت ابراهيت
و حضرت علي

را آغازگر فتاوت

را اطب آن ميدانند بلکه در تمامي مشاغو و صنايع ،اوليااي

ال ي را آغازگر حرفة خويش ميشمارند و حتي ابازار و وساايو آن پيشاه را باه
مرجعي آسماني و ال ي نسبت ميدهند .باراي مثاال ،اباراهيت خلياواهلل را اولاين
معمار عالت ،داوود نبي

را نخساتين آهنگار ،حضارت شاي

بافندة کرباس ،و حضرت نوح

را نخساتين

را نخستين کشتيساز و درودگار مايدانناد و

صنعت نساجي را به ادريس پيامبر

و چه بسا به هرمس منتسب ميدانند.

در گذشته ،هنرها و صنعتها مقدس بودند و اين تقدسْ تجليِ ذات حق باود
که آن هنر را نمودار کرده بود( .پازاکي )31 :2833 ،ردولف اتاو ( )Rudolf ottoدر

کتابي با عنوان ساحت ادس

(Heilige

 )Dasبر اين نکته تأکيد ميکناد کاه مقااح

ادس يا حقيقت ادسي تجلي و ظ ور ميکند اما براي انسان ااباو درک نيسات.
بنابراين ،براي درک آن ،صرفاً ميتوان تجليات و آثار حقيقت ادسي را درک کرد.
وي مينويسد« :در معماري و شمايو نگاريهاي کليسا و مناجاتنامههاي تورات
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ميتوانيد اين تجليهاي جمالي و جاللاي حاق را ببينياد ».باه تعبيار ديگار ،اتاو
ميخواهد بگويد که درک هنري چيزي است که بايد از سوي آسامان و سااحت
ادس به انسان اعطا شود( .پازاکي88 :2891 ،ـ)83

ازاينرو ،هنرمندان و صاحبان مشاغو ،از سويي ،با انجاح حرفه و پيشة خويش
گذران زندگي ميکردند و ،از سوي ديگر ،با پوشيدن کساوت جاوانمردي و تان
دادن به شاگردي پير و استاد حلقة خويش به سلوک در مسير آخرت و دساتيابي
به حقيقت تن ميدادند .با اين شيوه ،فتي به مدد نور معرفت به خلقِ بزرگتارين
و ماندگارترين آثار هنري و معنوي در دوران زندگياش دست مييافت .ازاينرو،
تسلط بر تکني

و ظرايف هنري ،و م اارت در فناون و مشااغو مختلاف جازو

اصول اوليه فتوت بهشمارميرفت.
در آغازِ فتوت نامهها و در شرايط سلوک جوانمردان آماده اسات :اگار کساي
بدون شناخت اصاول آن شاغو و داشاتن م اارت کاافي دسات باه کااري زناد
سعادتمند نخواهد شد و روزيِ وي حراح خواهد بود .در رسالة چيتسازان آماده
است« :هنر چيتسازي بدون شناختن مباني معنوي آن شرک است( .کـربن:2831،

31ـ[ 39فتوتناوة چيتسازرن]) چنين نگرشي تالش ميکند تا به ما يادآور شود کاه
بايد اين هنر را به گونة عملي مقدس بنگريت تا تضميني براي نجات شاخص در
روز رستاخيز باشد ،چراکه اينگونه هنرها نه ي

شغو و ي

پيشة صِارا بلکاه

عامو دگرگوني در درون پيشهور خواهد بود .به هماين دلياو ،حلقاههااي فتياان
همواره در دستورالعموهاي خود تذکار ،يادآوري و حضور آيات ارآن و ياد ال ي
را در تمااامي مراحااو کااار ،اصااول ،مقاادمات ،اباازار و آالت پاايش روي خااود
بهکارميگيرند( .ر.ک.طهور182 :2892 ،،ـ)183
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اگرچه اين شيوه در سلوکِ اهو فتوت مايتواناد اشااره باه روايااتي همانناد
خطا

اميرمؤمنان علي

به اهو صنايع و تجار باشد که «يا معشر التجار ،الفقه

ثت المتجر» (ر.ک .کليني .)231/3 ،2421،اما انتسا

اين حِرَا به اوليااي خادا نياز

کنايه از اين لطيفه است :هناري کاه اارار اسات بياانگر تجلاي ذات حاق باشاد
نميتواند منشأ زميني داشته باشد ،چراکه هنرمند و صنعتگر سنتي تالش ميکارده
است تا به نقشهاي ازلي واوا يابد و جلوة آن را بر زمين منعکس گرداند و نيز
در پي تصويرگري از ذهن خويش نبوده است .ازاينرو تأکيد بر حفظ مقاح اساتاد
و رساندن سلسلة ايشان به اولياي حق معناي ديگري ميياباد کاه آن باه معنااي
«بيوجودي» و «بيهنري» هنرمند تعبير ميشود.
معانی رمزی و نمادین در اصول فتوت

فتي در صنعت و پيشة خود همهروزه با ابزار ،آالت و اصولي روبرو است کاه
هر کداح داراي معنايي ويژه در ريقت با ني و آيين جاوانمردي اسات .در بادو
ورود به اين حلقهها ،استاد از شاگرد و متفتي تع د و پيماني ميگيرد که در مسير
خويش سست نگردد و اصول فتوت را همواره فراراه خويش و نصبالعين اارار
دهد .تع د اولي و زباني نشان از پيمان و ع دي است کاه خداوناد از ذرياه آدح
صفياهلل در ب شت گرفته است 1.تع د باه شمشاير کاه خاود نشاانة شاجاعت و
دالوري است از نمر ظاهري کنايه از ج اد اصغر و در مقاح با ن اشارتي به ج اد
اکبر است ،به اين معنا که آدمي همواره بايد در ج اد باا هاواي نفاس و شايطان
درون خويش باشد.
اما تع د شربي که نوعاً به نوشيدن آ

و نم

برگازار مايشاود ،بازماناده از

 .1اشاره است به آية  ، 64سورة ياسين« :الَمَ اَعهَد اِلَیکُم یا بَنی آدمَ انْ ال تَعبُدُوا الشَیطانَ».

سال هشتم ،تابستان  ،5931شماره مسلسل 82

پيامبر گرامي اسالح
علي

021

و آيين اعطاي لقب جاوانمردِ امات اساالح باه حضارت

است .ايشان سه بار باا دسات مبارکشاان در اادحي آ

انادکي نما

ريختند و فرمودند که اين ا (سه کف نم ) شريعت ،ريقات و حقيقات اساالح
است و سرس آ

را به ايشان نوشاندند.

از منمر اهو فتوت ،آ ِ در پيمانه و ادح اشارت به معرفت و خرد با ني فرد
و سرچشمة زندگاني دروني و معرفت و دانش انسان است ،آنچنانکه فرماود« :از
آ

هر چيزي را زنده گردانيديت» (رنزيا )81:و نما

باه معنااي عادالت و تعاادل

دروني انسان است و در ارتبااط باا جايگااه شاريعت ،ريقات و حقيقات معناا
مييابد .به تعبير ديگر ،با اين مراحو سهگانه ،آدماي باه يگاانگي درون و بيارون
وجود خويش ميرسد که به مدد انديشه و تزکيه نفس حاصو مي شاود( .کـربن،
12 :2831ـ[ 18فتوتناوة کاشاني])

همچنين ،پوشاندن زيرجامه (شلوار) در بدو ورود به شاگرد کنايه از عفااا و
نجابت است که بايد رهرو را ياري رساند تا از بخشهاي زيرين وجاود خاويش
رهايي يابد ،حال آنکه کاله صوفيان اشارتي به اعتالي معنوي فرد است کاه باياد
در بخشهاي باالتر وجود تجلي يابد .در ميان اين دو بخش وجود آدماي ،بساتن
کمربند در ميان فتيان مرسوح است .بستن ميان آدمي اشاره به شجاعت ،غيارت و
آمادگي هميشگي فرد براي خدمت و اياح به عنوان ي
پيامبر گرامي اسالح

کمر علي

جوانمرد است ،آنگونه که

را بست و فرمود« :تاو را کاماو نماودح»؛

کمال در اينجا اشاره به کامو شدن در ع د و پيمان است( .همان18 :؛ ا نيـو بـرر،
وعاني نمادها ،فتوتناوه هـا ر.ک.طهـور184 :2892 ،،ــ183؛ شـفيعي کـدکني:2833 ،
233ـ231؛ الولپينارلي13 :2829 ،ـ13؛ بغدرد2933،،م182 :ـ133؛ووسو ،الييني:2891 ،
288ـ)241
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هر ي

از شغوها و اصاناا باه اوليااي خادا و پياامبران

معنايي نمادين مييابد .براي مثال ،پوشيدن جامهاي که دستور دوخت آن از سوي
انبياي ال ي رسيده است کنايه از پوشش روح آدمي است و يا کشتي نوح بهعنوان
سفينه نجات و هدايتگري انسان در مسير حق است .به اين ترتيب ،ميتوان تمامي
مشاغو را به نوعي با مفاهيت معرفتي و ال ي پيوند داد.
در فتوتنامة آهنگران ،صنعت آهنگري به شيوهاي ترسيت ميشاود کاه گاويي
فتي در کارِ سروشکودادن به خميرة وجود خويش و گداختن آن در آتشدان ال ي
است .آهنگر واتي ابزار کار خويش را به دست ميگيرد ،آياتي از ااران را زمزماه
ميکند که در آن ا اشاره به آتش عذا

و نور هدايت در مسير حق و دين حنيف

است .در هنگاح گرفتن انبر« ،نارُ اهللِ المُوقَدَه» (هموه )3:سرميدهد و لحماه ن اادن
آهن بر سندان را با «وَاتّبِع مِلّةَ ابرَاهیم حَنیفاً» (نحل )218:تکمياو مايگرداناد .وي
سندان را نشان سنگيني و وزرووبال اعمال با و انساني ميداند پس ،ميخواناد:
«فَغُلُّوهُ ،ثُمّ الجَحیمَ صَلُّوهُ ثُمّ فی سِلسِلَةٍ ( » ...حاقه81 :ـ )81و آتش کوره را نماادي
از آتشي ميداند که موسي کليتاهلل را در بيابان هدايت نماود« :وَ هُووَ بِکُو ش یَوی
عَلیمٍ الّذی جَعَ َ لَکُم مِنَ الشّجَرِ األخضَرِ ناراً»( .يس( .)31:ر.ک.کربن113 :2831 ،ـ119
[فتوتناوة آهنگررن])

در فتوتنامة اصابان نيز به شيوهاي مشاابه ابازار ،آالت و شايوة ذبا حياوان
معنايي معرفتي و ال ي يافته است .حرفة اصابي از نمر اهو فتوت اولاين باار باه
وسيلة جبرايو امين و براي آموختن ذبا باه آدح صافياهلل انجااح شاده اسات و
همچنين اشارتي به ذب عميت اسماعيو

فرزند ابراهيت خلياواهلل دارد .از ايان

رو است که ذاب ْ خود را ،همچون حيوان ارباني ،تسليت در مقاح حق مي بيند.
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موارد بسياري از اين دست را ميتوان در فتاوتناماههااي اصاناا صانايع و
مشاغو مختلف پيدا کرد :از «تراز» و «سنگ» در صنعت کرباسبافي کاه کناياه از
تراز و ميزان اعمال روز ايامت است تا «آينه» در صنعت سلماني که کنايه از آيناة
اعمال در روز ايامت است که فرد خود بر کردهها و ناکردههااي خاويش واااف
ميگردد( .ر.ک.رفشار ،ا ودريني 222 :2832،ا  )118و ،همچنين« ،رسن» و «ميازان»
در صنعت رسنبازان که کنايه از صراط و ميزان روز ايامت است« .برداشتن باار»
در فتوت نامه حماالن مترادا با برداشتن بار امانت ال اي و «نردباان» نااوهکشاان
(گِوکاري) نيز کنايه از مراتب و رتبههاي فتيان در جايگاههاي شريعت ،ريقت و
حقيقت است و پايههاي نردبان مراتب ريقت را به سوي آسمان و مراتب باالتر
نشان ميدهد( .طهور22 :2892 ،،ـ)31
معنای هنر در سنت استاد و شاگردی

فتيان يا جوانمردان ،که در تغيير مف وح فتوت به جوانمرداني صاحب حرفاه و
هنر تبديو شدند ،صنعت و هنرِ خويش را برآمده از ذات ال ي ميدانند و غار
هنرمند را بازگرداندن زيبايي و کمال وجود آدمي به جايگاه اصلي خاويش يعناي
ب شت برين و جايگاه ازلي فطرت ميشمارند .هنر به اين معنا پديد آوردن شايئي
زيبا يا خالايتي برآمده از م ارت يا تکني

هنرمند نيست ،بلکه غر

از هنر سير

و سلوک و پرورش جان و روح انسان و رساندن آن به کمال معرفت ال ي اسات.
ازاينرو ،در فتوتنامهها ،تأکيد بر حضور الب و تقدس عمو به همراه دات فارد
بر عمو کردن به دستورات پير و مرشد راهکاري عملي براي سلوک اسات .ايان
رويکرد در هنرهاي شراي ژاپن و خاور دور نيز رويهاي باستاني است ،که در آن
کسي که تحت تعاليت ذن ارار ميگيرد ،هدفش خلق صنعتي به ناح گوآرايي و ياا
کسب م ارتي در شمشيرزني يا کمانگيري نيست بلکه هدفش پيوند باا حقيقات
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ن ان عالت و غرق شدن نور و سيطرة وجودي او است تا آنجا که به مقاح بيدلي و
نادانستگي دست يابد .ازاينرو ،در ژاپن هر هنري نوعي تربيت شناخته مايشاود
که بينشِ زيباييِ حياات را باه انساان عطاا مايکناد .باه هماين دلياو ،در مياان
سلحشوران ژاپني (سامورايي) ،حکمت و فرزانگي از راه تفکر و اشراق و تحات
آموزههاي ريقت ذن حاصو ميشده است.
همچنانکه در ميان اهو فتوت تالش ميشود تا اصول فتوت به عناوان آييناي
همهگير در تماح وجوه زندگي بشري سايه افکند و باه ناوعي فتاوت را همچاون
شيوة زندگي فرد معرفي نمايد تا هر کس به فراخور وضعيت و مواعيت خاويش
بتواند راه درست سلوک به سوي حق را برگزيند .در فرهنگ ژاپني نيز آميختگاي
جنبههاي اخالاي و معرفتي با تمامي وجوه زندگي ،حتاي ماواردي جزااي چاون
چاي نوشيدن يا سفرهآرايي ،تالش ميکند تا ،با القاي انديشهاي متعاالي باه ايان
اعمال ساده و کوچ  ،عمق و تجربهاي واصو به حقيقات ن اايي را باه تصاوير
بکشد .آرامشِ برآمده از انجاح چنين مراسمي و رازآموزي و تجلي حکمت ذن در
سلوک شخصي افراد نشانه هاي تأيياد چناين روياهاي اسات( .ووسـو ،اليينـي،
2891:282ـ)283
سنت استاد و شاگردی و خالقیت هنرمند

در ميان فتيان و حلقههاي فتوت ،تأکيد بر سلسلة پيران و اسااتيد و ضارورت
وجود استاد تا به آنجاست که صحت و بطالن عمو به تأييد اساتاد و باه سايطرة
نفوذ او بازميگردد ،چراکه سير و سلوک معنوي جوانمرد (هنرمند) تا رسيدن باه
دوستي خداوند مستلزح ج اد اکبر با هواي نفسي است که در تمامي احوال همراه
اوست و اين مخا ره بدون ياوري استاد و بدون همراهي رفيقي دلسوز باهعناوان
چشمي ناظر از سوي مقامي معنوي و بهعنوان دستي ياريگر باه ساوي مقصادي
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آسماني ميسر نخواهد بود.
فراتر اينکه رابطة استاد و شاگردي از ريق بيان سلسله و شجرهنامهها به انبياا
و اوليا ميرسيد ،باه ايان معناا کاه اساتاد و هنارور از خاودش چيازي نادارد و
نميگويد ،و او خود را نيستشده ميداند .در وااع ،اين شيوة سلوک مايخواهاد
بگويد که هنر اهو فتوت منشأ آسماني دارد و به ناوعي رسايده از وحاي اسات.
(پازاکي ،)32 :2839 ،همچنانکه ريقت مرسوح هنر و حکمت ذن بايد با حضاور
استادي صاحبنفس و شخصي اهو کرامت و کاردان ي شود .رهرو ميداند کاه
هيچکس بيهدايت دليو راه و بيمدد استاد نميتواناد در ايان ساير دواح بيااورد.
(هريگل )84 :2822 ،در فتوتنامه سلطاني آمده است« :اول چيزي که براي کماندار
دربايسته است استادِ مشفق است که بيمددش کسي نميتواند ايان کاار را آغااز
نمايد و اگر نمايد ،به هيچجا نرسد و از او هيچکار نيايد( ».کاشفي سزوارر:2831 ،،
)832

در فتوتنامهها تأکيد شده است که «اصو ريقت از سوي اساتاد باه شااگرد
منتقو مي شود و هر کس اين ا را نداند هيچچيز از وي در ريق درسات نباشاد».
(رفشار ،ا ودريني )131 :2832 ،ازاينرو ،در اکثر فتوتنامهها تاکيد شده اسات کاه
ره سرردن بيمدد استاد ضاللت و گمراهي خواهد بود ،بلکه دليو رد شااگرد از
حلقة فتوت و ريقت ذن خواهد شد .بنابراين ،جايگاه اساتاد نسابت باه شااگرد
جايگاه واليت و وجودي است که همواره شاگرد بايد او را بر خود مقدح بدارد و
به هيچروي در مقاح سرتافتن از اوامر او برنيايد و تالش کناد تاا باا راهنماايي و
تحت نمارت او ا چه در محيط کارگاه و چاه در خاارج آن و حتاي در زنادگي
شخصي خويش ا مسير ريقت را به کمال بريمايد ،چنانکه در فتاوتناماههاا و
آيين ذن حتي ريقة نشستن شاگردان نسبت به استاد ،رز پاسخ گفاتن و ماوارد
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بسياري از اين دست مکتو

شاده اسات .در فتاوتناماة کفاشدوزان ،در مياان

توصيههايي که به شاگرد شده است آمده« :اگر تو را پرسند کاه حاق اوساتاد بار
شاگرد چند است ،جوا

گو :شش حق :اول خادمت کاردن ،دوح عازت کاردن،

سوح استاد را ب تر داند ،چ ارح محبت دارد ،پنجت خود را در کارها سست نکناد،
ششت بر تنگي کار صبر کند( ».رفشار32 :2831 ،،ـ )31و در خصاوو اساتاد نياز
آمده است :که «وي بايد همواره در انديشة شاگرد باشد و بر هدايت او مشفق».
همچنين ،در فتوتنامة باخان آمده است« :استاد بايد شکستهنفاس باشاد ،و
هر چيز را به خود راه ندهد به برادران مومن روا ندارد ،سرّپوش باشد و زاهاد و
خاموش ،دااتالوضو باشد ،و هر چه بگوياد راسات گوياد( ».همـان21 :ــ )22در
فتوتنامة ش ا الدين عمر س روردي ،خطا

استادي به شاگرد اين چنين آماده

است« :در هر مقاح که باشي ،مرا حاضر دان که ديدة دل و چشت و گوش و خا ر
و همت ما سوي توست و در هر مقاح باشاي بار حرکاات تاو حاضار و واافات»
(کربن)33 :2831 ،

استاد ،در وااع ،دوست و همراه و يار شاگرد خويش است .بايد انديشة وي را
روشن گرداند و دل او را اابليت شناخت و سعة صدر عطا کند .بيسابب نيسات
که در عورر :رلمعار :بر اين نکته تأکيد شده است که «رهرو بايد دوساتي را نياز
از براي تقر

به حق دريابد( ».سهرارد ،)232 :2834 ،،به اين معنا که رهروان حق

يکديگر را دوست خويش گيرند تا در مسير حق يکديگر را يااري رساانند .ايان
وابستگي و پيوند ،در واااع ،باه سالوک اساتاد و شااگرد مرباوط باوده و ااوت
ميگرفته است .نمونة تاريخي آن واتي است که ميرسيدعلي به توصية عالءالدوله
سمناني به هند ميرود و عدهاي از مريادانش باالب بار هفتصاد تان صانعتگر از
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االيباا تا نقاش و موسيقيدان در پي او هجرت ميکنند (پازاکي )33 :2839 ،زيارا
سلوک اهو فتوت با کار و هنرشان عجين است و اين م ات نياز باه نَفَاس اساتاد
وابسته است.
نکتة ديگر اينکه در شيوة فتيان هرگونه خطا نسبت باه اساتاد ياا فاريفتن وي
بلکه هرگونه منيات و کاربرد م ارت يا ف ت شخصي سبب رد از آماوزشهاا و
حلقه خواهد شد .در تجربة هريگو ،در آموختن هنر کماانگيري ذن ،آنجاا کاه از
تمرين هر روزه خسته ميشود و تالش ميکند تا با م اارت و تکنيا

شخصاي

خويش [نه اصول ذن] تير بيندازد ،استادْ او را از ادامة تمارينهاا ارد مايکناد،
خطاي هريگو از نمر استاد نه تن ا فريفتن وي بلکه بيصبري و ناشکيبايي در ي
ريق بوده است ،حال آنکه اين مسيري است که بايد در صابر ،تاالش دااماي و
در «بيخودي» ي شود( .هريگل33 :2822،ـ)91

بايد توجه داشت که در ريقة فتوت ،نبرد داامي با خويشتن و حضاور الاب
رهرو در هر لحمه اصو حرکت است .ازاينرو ،در هنر ذن ،هنروران موظاف باه
تمرين هر روزه و نبرد داامي با خويشاند و اينْ بنياد همة نبردهاي بيروني است،
همانگونه که در فرهنگ اسالمي بر اين نبرد  -ج اد اکبر -تأکيد شده است.
ازاينرو ،ذات پن انِ اين هنر و شکوفايي ن ايي آن براي هنروران ذن و اهاالي
فتوت در غلبه بر نفس و تزکية خويش آشکار مايگاردد .آدماي باا فارورفتن در
خويش به عميقترين بنياد جان ميرسد ،يعناي باه آن بنيااد بايبنياادي .و باراي
رسيدن به چنين جايگاهي ،حضور الب و تمارين دااماي و مباارزة هارروزهاش
ادرت روحاي ياا عرفااني او را باه سارحدي مايرسااند کاه وي باه کماال در
بيخويشتني دست مييابد .در حقيقت ،آدمي با نشاندن تيار بار وجاود خاويش،
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خود را از ميان ريقت خويش به سوي حضرت حق نيست مايگرداناد( .همـان:

81ـ )88و آنگونه که فرمود « :تو خود حجا

خودي حافظ از مياان برخياز» ،ره

به هوشياري و سرسرردگي عاري از منيات ميسرارد.
فتيان و هنروران در اين تمرينِ هرروزه باياد باه م اارت و جاديتي در عماو
دست يابند که کمترين خطا و سستي در ريق را رات زند ،چراکاه اتمااح کاار و
کامو نمودن آن از شرايط اهو فتوت است ،زيرا گفتهاند که فتي دست باه کااري
نميزند ،که اگر آن را آغاز نمود ،ميبايست به تمااح صانعت و کماال آن دسات
يابد .ابوعبدالرحمان سلّمي در کتا

فتوت خويش در شرايط اهاو فتاوت آورده

است« :و من الفتوة :اتمام الصونیعة ذاا ابتود ت بهوا( ».سـلممي )134 :2821 ،رهاروان
ريقت ذن نيز بر کامو نمودن کار و هنار خاويش در بااالترين شاکو آن تأکياد
داشتهاند ،چراکه جوانمرد بر آن است که هنر خاويش را در مقااح اولياا ،پياران و
بزرگان ريقت به انجاح رساند و چه بسا در جايگاه حضرت حق مشاغول نقاش
زدن و عمو کردن است .ازاينرو ،تأکيد بار تماميات عماو از ويژگايهااي ايان
ريقت است .دات در هنرهاي ريقت ذن همچون گوآرايي يا کمانگيري حتاي
در جايگاهي که شخص کمانگير به هدا آگاهي ندارد و در تاريکي شب تيار را
بر مقصد مينشاند و يا دات در نقشها ،ظرافتکاريهاا ،ارحهااي هندساي و
روح کلي حاضر در آثار سنتي هنر اسالمي ،همچون کتيبهها ،سفالينهها ،معمااري
مسجد و رنگهاي متنوع آن ،همه نشان از کمال استادي و تکميو هنر در ب ترين
وجه ممکن آن يعني تجلي ذات ال ي در هنر است.
در پايان ،بايد يادآور شد که م تترين اصو در هنروري به شيوة فتيان رسايدن
به کمال نيستي و بيخودي است .سال ْ بيوافه بر استحالههاي درونياش اداماه
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ميدهد تا هرچه از آنِ اوست نيست و نابود شاود ،چراکاه زنادگي وي در واااع
صورتي از جلوه حق است و او هستي ديگري يافته است.
ازاينرو ،وي در نقش زدن بر هنر خويش و عماو باه هار صاناعتي کاه دارد
تالش مي کند تا ديگر با وجود خويش به تقال و کوشش نرردازد .به ديگر ساخن،
هرچه بيشتر هوشيارانه بر خويش و هنرش تسلط يابد و خود را در آن ماداخلت
بدهد ،از خلق هنري حکيمانه و ال ي دور افتاده است .آنچنانکه اهتماح به پرتاا
تير در هنر کمانگيري اگر که «بيخويشتني» صورت گيارد ،صاااب خواهاد باود.
ازاينرو ،خطا رفتن تير و تمرينهاي مکرر امري است که نه سبب خستگي استاد
ميگردد و نه شاگرد را بايد به دلسردي و نااميدي بکشاند ،چراکاه رهاا شادن از
خويش و يافتن جايگاه «بي اصدي و بيهدفي» امري است بس دشوار ،و بيمدد
و جذبة آن ،حقيقت ن ايي ميسر نخواهد شد .اين م ت به تعبير هريگاو صارفاً از
ريق م ار کردن نفس ميسر نميشود و چيرگي بر آن با «بي من» شادن کاماو و
رويگرداني از هرگونه دلبستگي امکانپذير است .ازاينرو ،ضرورت بستن درهاي
حواس ،آمادگي داامي و تسليت و رضاي بيچاونوچاراي ساال

باراي بياداري

روحي وي توصيههاي هميشگي فتوتنامهها و آيين ذن بهشمار ميآياد .هنرمناد
در اين مقاح در سرشااري از حضاور دل و آزادي از هرگوناه تعلقاي باه هنارش
ميپردازد و برخالا منطق و عقو معاش امروزي ،در جايي که نياز باه انارژي و
نيروي فراوان دارد ،تحقق بيروني اين هنر را بايد به صورت «خودباهخاود» و در
عين «بياصدي» شکو دهد .اين همان چيازي اسات کاه در فرهناگ چيناي باه
«حالت بيعملي» و در بودايي «بيذهني» ،در هندي «بياصدي» و در اسالح «رضا
و توکو» ناميده ميشود ،که همه به رستگاري ن ايي منجر ميشوند( .هريگل:2822،
39ـ24؛ طهور132 :2892 ،،ـ)134
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بيسبب نيست که «نادانستگي» يکي از شروط سلوک و ورود به حلقههاي ذن
بهشمارميآيد و اساساً به هنرمند در بدو ورود به يکاي از ايان حلقاههاا توصايه
ميشود که تماح دانستهها و آموختههاي گذشته خويش را باه فراموشاي بسارارد.
(طهور)123 :2892 ،،

د چعین ح لتی ک

ع معد ن فتی ب ن دانةتای ن بیخودی د اهین ووطه ن

بودن د ذات حق ن حقیق
بی ع ی ب شد ،چ اک

و یی می سعد ،حعع

ن ع ایشه ن نیهز ب یهد عه

ع معدِ ام نز تالش میکعد ت نقشی مط بق آنچه د ذ هن
ن مهه ت خهویش ا

خویش شکل مهیدیه د تصهوی نم یهد ن کمه خالقیه

ب ک دی د ت ب قد ت تکعیک ب تطبیق تصوی ذ عیاش ب ع مخلهوقش دسه
ی بد ،د ح لی ک ا ل فتوت ن ع معدان ذن ب مق م بیخودی ن
ع معد ب فن ن حهعع

خویش می سعد .ازاین ن ،اد

خهود اکتفه کعهد عه ی

نخوا د آموخ  ،د ح لی ک د َنی «بی ع ی» آنچ ک
خ ج از کعت

ان ن تصوی ا لمی اس

اس

ن آن حقیق

ا لم خی ِ ع معد ب ندیع

ع معد تصوی میکعهد

ک د آن ی د ن خ ط ة ا لم ازلهی شهکل

د فت اس  ،ب تعبی افالطون ،ب ایده ن حقیق
حو تی اس

ک نزد حقیقه

اشی ء ن طبیعه

ن د اتص

دسه

ی فته

مطلهق نتهود دا د ن آن ا د

نه ده اس ( .ر.ک .پازاکي32 :2891،ــ )33ازایهن ن،

تالش ع معد ح ف ً تطبیق ع خویش ب ایده ن حق یقی اس
ن پیوند ب حقیق

یی از ذ عی ت

ک د ا لم خی

ازلی شکل میدی د ،ک این نیز د بیخهودی ن د

نیةتی ک مل شکل د فت اس  .ازاین ن ،مولوی دفت اس :
چون و ض آمد ع پوشیده شد

حد حج ص از د ب سوی دیده شد.
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نتیجهگیری

و ض از کةب ع ن حعع

ب شیوة فتوتن م

ت ن ن نا انة ن ن س ندن ان ب کم

مع ف

سی ن سهلوک ن په ن ش
اسهت د ن

الههی اسه  .د سهع

ش د دیِ ا ل فتوت ،این مهم ب تصفی نفس ن ب دس آن دن بصهی ت به طعی به
 ،شیوه  ،مع سک ن آیین ی دیعی د آموزه ی است د ن احو

امل ب ط یق

فتوت مقدن مید دد .ع ی اینچعین تالش میکعد ته فه د ا به
پی ایشی ب س ند؛ د اا این ستا ی ،ت ن انة ن ب حقیق
میی بد .است د د سع

سهتا ی ن

نهه یی اه لم پیونهد

فتوت د خال آموزش تکعیک ن مه ت ع خهویش به

تأکید ب حضو قلب ن تقدس امل ،ب اعوان پی ن م شد مع فتی ،ب ت بی
شد د م

نفس

میدم د ن ب نفوذ مععویاش مچون فیقهی مشهفق شه د د ا د

مب زه ب نفس ن ی فتن آ امش ن
خلق ع ن اتص

ب معب

یی دای

ع ف یق آید .این مةی از نظ است د ب نب د ه نزه ن

حب ب مج ده از یک سوی ن ب تدی

ن دق

سوی دیا سپ ی میشود .د پ ی ن ،ع معد ب
شدن د تذب نو حقیق

میکعد ت ب کةب بهیخهودی د

ب کم

د اتمه م حهعع

ن عه ش از

ک دن دانةهت ه یش ن و قه

بیخویشتعی می سهد که به مهدد آن قه د

خوا د بود ک ی د ن خ ط ة ا لم معع ا د خلق ع ی خویش مععکس د داند.
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و علي اکبر غفاري ،چاپ اول ،مکتبه الصدوق.
 اعتضادي ،الدن ( .)1734هنر و زيبايي در عرفان ايران ،ت ران :حقيقت.

 افشاري ،م ران ( .)1728فتوتنامهها و رسااو خاکسارياه (سي رساله) ،ت ران :پژوهشگاه علوح
انساني و مطالعات فرهنگي.
 افشاري ،م ران و م دي مدايني ( .)1721فتوت و اصناا فتوت ( 10رساله در با

فتاوت و

اصناا) ،چ  ،8ت ران :چشمه.

 بغدادي ،ابن معمار (1312ح) ،کتا

الفتره ،تصحي مصطفي جواد و ديگران ،بغاداد ،مکتباه

المثني.

 پازوکي ،ش راح (« .)1726معناي صنعت در حکمت اسالمي :شرح و تحليو رسالة صاناعية
ميرفندرسکي» ،خردنامه صدرا ،ش .02
 پازوکي ،ش راح ( « .)1723ريقت معنوي و هنر اسالمي» ،فصلنامه بينا  ،ش  ،13ت ران.

 پازوکي ،ش راح ( .)1738حکمت هنر و زيبايي در اسالح ،چ  ،7ت ران :مؤسسة تاأليف ترجماه
و نشر آثار هنري.
 زرينکو  ،عبدالحسين ( .)1721جستجو در تصوا ايران ،چ  ،3ت ران :اميرکبير.
 سلّمي ،ابوعبدالرحمن ( .)1738مجموعه آثار ،گردآوري نصاراهلل پورجاوادي ،ت اران :مرکاز
نشر دانشگاهي.
 س روردي ،شيخ ش ا الدين ( .)1720عاوارا المعاارا ،ترجماة ابومنصاوربنعبادالمؤمن
اصف اني ،بهاهتماح ااست انصاري ،چ  ،7ت ران :علمي فرهنگي.
 شفيعي کدکني ،محمدرضا ( ،)1726الندريه در تاريخ ،ت ران ،انتشارات سخن.


وري ،نير ( .)1731ملکوت آينهها (مجموعه مقاالت در حکمت هنر اسالمي) ،ت اران :علماي
فرهنگي.

 کاشاني ،کمالالادين عبادالرزاق ( .)1763تحفوة االخووان فوی خصوالف الفتیوان ،باا تصاحي
سيدمحمد دامادي ،ت ران :علمي فرهنگي.
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 کاشفي سبزواري ،مالحساين واعاظ ( .)1714فتاوتناماه سالطاني ،باه اهتمااح محمادجعفر
محجو  ،ت ران :بنياد فرهنگ ايران.
 کربن ،هانري ( .)1728آيين جوانمردي ،ترجمة احسان نرااي ،ت ران :سخن.
 کليني رازي ،ابي جعفر محمد بن يعقو

(1041ق) ،الفروغ من الکاافي ،جلاد  ،0تصاحي

علي اکبر غفاري ،چاپ سوح ،بيروت ،دارالمعارا.
 کولرينارلي ،عبدالبااي ( ،)1733فتوت در کشورهاي اسالمي ،ترجمه :توفياق ،هاا .سابحاني،
ت ران ،نشر روزنه.
 موسوي گيالني ،سيدرضاي ( .)1734درآمادي بار روششناساي هنار اساالمي ،اات :ادياان و
انتشارات مدرسة اسالمي هنر.
 هريگو ،اويگن ( .)1733ذِن در هنر کمانگيري ،ترجمة ع .پاشايي ،چ  ،8ت ران :فراروان.

