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  چکیده
هـاي مهـم   رفت از مشکالت موجود، دغدغه فکري و یکـی از چـالش  هاي برونیافتگی و راهتوسعه

هـاي ایرانیـان   ترین پرسـش از دوره قاجار به بعد یکی از متداول. ایران به ویژه بعد از انقالب اسالمی است
اسـت کـه پیشـینه    هاي بزرگ هستند؟ این در حالیسبت به قدرتمانده ناست که چرا ملتی عقباین بوده
هاي رایج ریشه، مشکالت امـروز  یکی از دیدگاه. پروراندتمدنی ایران انتظارات دیگري را می - فرهنگی 

گرداند و با تأکید بـر تـالزم میـان سـاختار اسـتبدادي و      را به تاریخ و فرهنگ گذشته جامعه ایرانی باز می
هـاي  هاي استبدادي در ایران، موجبات حاکمیـت ارزش قی جامعه، معتقد است حاکمیتهاي اخالارزش

هـاي دیگرمدارانـه، مشـارکت و    هـاي مقـوم توسـعه از قیبـل ارزش    گیري ویژگـی خودمدار و عدم شکل
کوشد تا بـا نگـاهی تـاریخی ضـمن توصـیف خلـق و       این پژوهش می. استروحیه جمعی را سبب شده 

هاي اصـناف، فـرض مـذکور را مـورد     نامهها و کسبنامهفاده از تحلیل محتواي فتوتخوي ایرانیان با است
هـاي  نتیجه این پژوهش از عدم تالزم میـان اسـتبداد سیاسـی و وضـعیت ارزش    . مداقه و بررسی قرار دهد

 اي براي مطالعـات مایهتواند به عنوان دستنتایج حاصله می. کنداجتماعی خودمدار در ایران حکایت می
.گیردحوزه فرهنگ و توسعه مورد بهره برداري قرار
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  مقدمه 
هاي ایران و روس و شکست ایرانیان در آن نبردهـا، ایـن   شود که بعد از وقوع جنگمیگفته

دیگـر یـک کشـور قدرتمنـد نیسـت؟      پرسش در ذهن حاکمان ایرانی خطور کرد که چرا ایـران  
ترین راه حل در تأسیس مـدارس  ماندگی فنی و علمی کشور، و غالبترین پاسخ در عقبغالب

علمی جدید و کارخانجات تجهیزات جنگی و مستلزمات آن، در کنار اعزام تعدادي از فرزندان 
ازگشـت اولـین   ب. جسـتجو شـدند  ) یافتـه کشـورهاي توسـعه  (درباریان و اشراف به ممالک راقیـه  

هـاي  ها به ایران و بالعکس، اولین جرقـه محصالن خارجی، همراه با افزایش رفت و آمد اروپایی
تأسـیس نهادهـاي جدیـد    (، اجتمـاعی  )طلبـی مشـروطه (تغییر در کشور در اوضاع سیاسی  اندیشه

را رقم ) صنعتی شدن(و اقتصادي ) مدرنیزاسیون(، فرهنگی )تعلیم و تربیت، و ایجاد رسانه جدید
اي جانبـه آشکار شدن تدریجی تعارضات گفتمان سنت و گفتمان مدرنیته آغاز دعواي همـه . زد

  . شودبوده است که از آن به عنوان مشکله توسعه یا مواجهه سنت و مدرنیته یاد می
هـاي مختلفـی داده    هاي مختلف فکـري پاسـخ  در مواجهه با این مشکله از سوي نحلهاگر چه 

مشترك ارجاع وضعیت فعلی به وضعیت گذشته ایـران   هاي د این، یکی از پاسخشود، با وجومی
انگارانه با ثابـت دانسـتن وضـعیت    چه نگاه نهادگرا، چه نگاه مارکسیستی، و چه نگاه ذات. است

ــران جســتجو مــی  توســعه ــافتگی ایــران امــروز، دالیــل آن را در گذشــته ملــت ای ــراي . کننــدنی ب
کنند بدان خاطر است که در مروزه وضعیتی دموکراتیک را تجربه نمینهادگرایان، ایرانیان اگر ا

از . انـد گذشته نیز نهادهاي مدنی که اخالق و منش دموکراتیک را تقویت کنند، وجـود نداشـته  
نگاه مارکسیستی، عناصر مادي و شیوه تولید اقتصادي موجود در سرزمین ایران و پیرامون آن بـه  

یـا تعـالیم   ) شـرقی (= انگـاران ژن ایرانـی   از نگـاه ذات . اسـت مانـدگی منجـر شـده   وضعیت عقب
رومـی و   -توسـعه امـري غربـی اسـت کـه در دامـان عقالنیـت هلنـی        . اسالمی ضد توسعه اسـت 

اي ندارد مگر یافتگی خود چارهشرق براي توسعه/ ایران. است فرهنگی ویکتوریائی شکل گرفته
ــرب      ــه غـ ــد کـ ــوئی را برگزینـ ــیر و الگـ ــان مسـ ــه همـ ــد   آن کـ ــن آن را برگزیـ ــیش از ایـ پـ

نامطلوبهايبه عقیده بسیاري، ویژگی). 1328زادهق، تقی1275خانق، ملکم1279آخوندزاده(
مـان  دارد و دلیـل آن را بایـد در تـاریخ و حافظـه تـاریخی     ریشـه ماجمعیو خصلتفرهنگدر

  ).  1345و جمال زاده،1354بازرگان؛1378مرادي،قاضی(جستجو کرد 
کاري، کـار  مانند اخالق(صلی تمامی این رویکردها این است که فقدان اخالق مدنی فرض ا

. ناشی از وضعیت استبدادي همیشگی ایرانیان است) دانی، و صداقتگروهی، دیگریاري، وظیفه
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با توجه . این یعنی ساختار و نهادهاي اجتماعی ایران از ساختار پایدار سیاسی آن ناشی شده است
اي هاي استبدادي جامعهتوان گفت که جامعه ایران به جهت وجود نظامشد، آیا می به آنچه بیان

هاي مدرنیزاسیون غربی و ادبیات توسعه در ایران این قابل استنباط خودمدار بوده است؟ از نظریه
هاي اجتماعی خودمـدار  هاي استبدادي در جامعه ایران، حاکمیت نظام ارزشاست که حکومت

  .استاقتصادي افراد را به دنبال داشته  -تماعیدر مناسبات اج
هدف اصـلی تحقیـق،   . است این پژوهش این فرض را به لحاظ تاریخی مورد مداقه قرار داده

هاي اجتماعی حـاکم بـر جامعـه ایرانـی بـر مبنـاي اسـناد تـاریخی و         توصیف خلق و خو و ارزش
اسـت کـه از قـرن پـنجم تـا دوره       هـاي اصـناف ایرانـی   ها و فتوت نامهتحلیل محتواي کسب نامه

  . بررسی نسبت آن با حوزه سیاست و قدرت است  و ناظر براواخر دوره قاجار بر جاي مانده 
  

  رفتار جامعه و ساختار قدرت
برخـی  ). 1354، زیگفرید،1385واینر، (اند  بسیار سخن گفتهخودملتروحبابمحققان در

ود که هر  انسان متعلق به جغرافیاي سرزمینی خاص راز رویکردها در این نگاه تا جایی پیش می
نمایـد و نیـز قائـل بـه وجـود      هاي ذاتی همیشـگی مـی  را از حیث وجودي صاحب برخی ویژگی

هویـت  تا جـایی کـه برخـی معتقدنـد    . عناصر ذاتی در یک گروه از آدمیان و تفاخر به آن است
  ).  1378:32ی،میالن(هاي قومی آنان است جوامع تا حد زیادي، تابع خاطره

فشرد که ظهـور هیتلـر در بسـتري شـکل گرفـت کـه مـردم        اریک فروم بر این مسئله پاي می
جامعه آن را پیش آورده بودند؛ گذشته از عواملی چون استعداد خاص رهبر براي فکـر وعمـل،   

هـاي او روي  معموالً ساختمان خوي وي نماینده ساختمان شخصیت کسانی اسـت کـه بـه آیـین    
به عبارتی دیگر این شخصیت جامعه است کـه در فرهنـگ   ). 95: 1371اریک فروم،(د آوردنمی

  .ساز پیدایش شکل خاصی از دولت در جوامع استکند و زمینهسیاسی تبلور پیدا می
اي داراىشود که هر جامعهمی تصورگرایانه،ذاترویکردهاىازبرآمدهنظریاتبر اساس

رویکردهـا، ایـن بـر مبتنـى نظـرات .زنده استموجودیکابهمثبهجسم و یا ارگانیسموروح
.داننـد مـی طبقـاتى یـا قـومى یـا ملـى شخصـیت بنیادهاىدهنده جامعه را شکلتاریخىحافظه

  .ها استملتروحمقومتاریخىحافظهبر این اساس،گویندکه مینظریاتى
کی جغرافیا موجب پیـدایش  کند که خشها اشاره به این امر میزیگفرید در کتاب روح ملت

شـود  مـی  سیاست خاصی براي آبیاري است که هر چه کمتر اشتراك مساعی مـردم در آن الزم 
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طبیعی است که بر پایه این رویکرد باید پذیرفت که با توجه به وضـعیت  ). 33: 1354زیگفرید،(
و دیگریاري  هاي مشارکتی و در نتیجه همگراییسرزمینی ایران و خشکی و کمبود آب، فعالیت

همو در این کتاب از هوشمندي  و ابتکـار فرانسـوي، سرسـختی انگلیسـی،     . بازددر آن رنگ می
هـاي مـردم اروپـا را    گوید و در واقع ویژگیحس انضباط آلمانی و بالندگی امریکایی سخن می

  .کندمهمترین عامل موفقیت و شکوفایی تمدن غربی قلمداد می
تـالزم و پیوسـتگی خاصـی میـان اسـتبداد و روحیـه خودمدارانـه        پردازان از نظر برخی نظریه

هـاي  هاي فردگرایانه یکی از مشخصهاین گروه معتقدند خودمداري و ارزش. جوامع وجود دارد
هـا از یکـدیگر و در نتیجـه    بارز جوامع سنتی و روستایی است که پیامد آن تفرد و جدایی انسـان 

  ).1371واریک فروم، 1369،روکس پروف(حاکمیت استبداد خواهد بود  
بـراین بـاور اسـت تـا زمـانی کـه       "هـاي تحـول اجتمـاعی   نظریـه دربـاره  "اورت هیگن در کتـاب 

هیچگونـه تغییـر و    ،یرا، ایستا و نامولـد بـوده باشـد   بین، بسته، ناپذ  شخصیت استبدادي، خود محور،کم
هت گذار ازجامعـه سـنتی،   رو جاز این. تحولی در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی پدید نخواهد آمد

صادي نیاز به شخصیت نـوآور  به جامعه صنعتی و پیشرفته و دستیابی و به رشد و توسعه اقت  بسته و ساده
  ).1378سو، ( باشدطلب میپذیر و آزموننگر، باز و پویا، خالق و مبتکر، ریسکو نوپذیر، آینده
آن داراي یـت کل خواهـد بـود کـه   اي راکد جامعه تحت نفوذ اقتدارگرایی جامعه از نظر وي

گیـرد و هـر وضـعیت    مطابق با آن شکل می اجتماعیِ روابطسلسله مراتب متصلب اقتدار بوده و 
و در نتیجـه دسـتیابی بـه توسـعه      شـود داري از طریق تسلیم شدن به اقتدار حل و فصـل مـی  مسئله

  .پذیر نیستاي امکاناقتصادي در چنین جامعه
  

  ار ایرانیاستبداد و جامعه خودمد
ماندگی و  عدم توسعه ایران را به سه دسته هاي مطرح شده در باب علت ناکامی، عقبنظریه

دسته اول نظریاتی است که بر علل خارجی تأکید دارنـد  ). 1379علمداري،(توان تقسیم کرد می
النـدگی  نشانده و فاسد داخلـی، مـانع ب  هاي دستاستکبار و امپریالیسم، همراه با دولت و معتقدند

  . اندهاي اخیر شدهذهنی و فرهنگی ایران در سده
هاي انسانی، و در یک کالم هایی است که بر عامل ذهنی، فرهنگی و ارزشدسته دوم نظریه

نظریـه  : ها در سه نظریه مجزا قابـل تقسـیم هسـتند    این گروه از نظریه. اشاره دارند "هاروح ملت"
و اجتمـاعی خاصـی اسـت کـه مـانع پیشـرفت و مـانع        گوید که این مناسبات فرهنگی نخست می
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لـذا  ). 1373، رضـاقلی، 1357سلیم،(شود هاي نوین عقلی و ابداعی میپیدایش خالقیت و اندیشه
توان گویند میآنان می. اند که بستر الزم را براي عقب ماندگی جامعه را فراهم کردندمردم بوده

نظریـه دوم افـول علـم را عامـل اصـلی      . ویرانگـر  دریافت که آیا ذاتاً این فرهنگ یـا نازاسـت یـا   
  ).23: 1379علمداري،(بیند ماندگی و پسرفت میعقب

هاي انسانی و شخصیت و روانشناسی اجتماعی و تالزم آن با اختنـاق سیاسـی   نظریه سوم بر ارزش
د کـه در  نظـران ایـن دسـته معتقـد هسـتن     صـاحب ). 1380، قاضی مرادي، 1380القلم،سریع(دارد  تکیه

هایی را باور دارند که سازنده مناسـبات رشـد اسـت بـر خـالف جوامـع       ها ارزشجوامع پیشرفته انسان
دلیل یا دالیل این کمیـابی را در اختنـاق سیاسـی یـا     . اندها کمیابمانده که در آن اینگونه ارزشعقب

کنـد  ا سـرکوب مـی  توان جستجو کرد که هر گونه دگرخواهی و نوگرایی رهاي سنتی میغلبه ارزش
نویســد کــه حکومــت، روزمرگــی اســت و  بــراي مثــال قاضــی مــرادي مــی ). 23: 1379علمــداري،(

زندگی روزمره معرف زندگی کمابیش یکنواخـت و تکـرار   . کندروزمرگی را بر مردم نیز تحمیل می
عی، در این صورت و به جهت نبود اهداف عمومی و اجتمـا . شونده فرد انسانی براي بقاي فردي است

کـه از آن  ) 54: 1380قاضـی مـرادي،   (توانند به غایات و اهداف شخصـی بپردازنـد،   مردم نیز فقط می
  . هاي خودمدار تعبیر کردتوان به حاکمیت  نظام ارزش می

هـاي مـاکس وبـر و در    دهد ریشه در نظریـه این نظریه که تفاوت شرق و غرب را توضیح می
و ) 1961(لنـد  کلـه دیویـد مـک   "انگیزه پیشرفت"مانند هاي طیف معروف به مدرنیزاسیون نظریه

.شوددیده می) 1962(اورت هیگن  "شخصیت نوآور"
موقعیت ). 23: 1379علمداري،(دسته سوم ناظر بر عوامل مادي و شیوه تولید اقتصادي است 

دشتی، کمبود آب، و ضرورت مدیریت متمرکـز بـر منـابع طبیعـی و هـراس       -سرزمینی کویري 
، کاتوزیـان  )1384(، پیـران  )1345(ز تهاجم دشمنان به داخل فالت ایران از نگاه لمبتـون  دائمی ا

گیـري روحیـه اسـتبداد و    زمینه شـکل ) 1359(، احمد اشرف )1377(، آرامش دوستدار )1372(
هایی بـا  هاي هر کدام از آنان تفاوتاگر چه نظرات و دیدگاه. یکپارچگی را فراهم آورده است

انطباق داشـته و اسـاس و ریشـه    ) 1975(این نظرات با نظریه استبداد شرقی ویتفوگل هم دارد اما 
  .نها کمبود آب و موقعیت سرزمینی و تاریخی استتوضیح همه آ

. برخی از اندیشمندان علوم سیاسی قائل بـه تـالزم اسـتبداد و خودمـداري در جوامـع هسـتند      
دارد کـه  ، اعالم می»روایی نفع خصوصی استاستبداد فرمان«: گویدعالوه بر این که میمنتسکیو

از ایـن دو  ). 1362منتسـکیو، (» در حکومت استبدادي، هر خانه یـک حکومـت جداگانـه اسـت    «
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. تـوان نتیجــه گرفــت کـه اســتبداد فرمـانروایی نفــع خصوصــی در کـل جامعــه اســت    گـزاره مــی 
 ر جامعـه خودمداري حاکم مستبد باعث گسترش فرهنگ و مناسبات شخصـی یـا خودمدارانـه د   

هاي فرماست نظام ارزشاي که استبداد حکمدر این صورت باید پذیرفت که در جامعه. شودمی
دیگرخـواهی و نفـع   اجتماعی حاکم بر جامعه نیز باید مبتنی بر نفع خصوصی و شخصی باشـد و  

همین ایـده در تحلیـل چرایـیِ وضـعیت عـدم      . جمعی جایگاه چندانی در میان افراد جامعه ندارد
. گرفته است پژوهان قراریافتگی و فقدان اخالق دموکراتیک مورد توجه ایرانسعهتو
  

  روش پژوهش
بر پایه چارچوب نظري و هدف تحقیق براي تحلیل درسـت از شـرایط اجتمـاعی حـاکم بـر      

ــه  جامعــه ایرانــی و ارزش هــاي اجتمــاعی موجــود در مناســبات اجتمــاعی و اقتصــادي مراجعــه ب
چرا که به نسبت دیگر منابع مکتوب ایرانـی   .هاي ایرانیان ضروري استامهن ها و کسب نامهفتوت

ایـن منشـورها و   ) ها، ادبیات داستانی، و مانند آنهاها، نقاشینامهدیوان اشعار، سیاست(باقی مانده 
تـر از ارتباطـات اجتمـاعی جامعـه ایرانـی و نظـام       تـر و دقیـق  تواند تصویري صریحها مینظامنامه

  . ها حاکمیت استبداد ارائه دهددم در طول قرنرفتاري مر
هـا در بازتـاب هویـت و    رجوع ما به متون ادبیات عامیانه تـاریخ ایـران بـه جهـت اهمیـت آن     

زبان چه به صـورت گفتـاري و چـه نوشـتاري و چـه تصـویري، بخـش        . فرهنگ پیشینیان ماست
هـا را در  هـا و فرهنـگ  د منشتوانرود و بهتر از هر عنصر دیگر میمهمی از فرهنگ به شمار می

هـاي اجتمـاعی سیاسـی و    توان به واقعیـت از طریق زبان می). 462: 1388فرهادي،(خود بازتاباند 
اند که زبـان تنهـا   کندراتوف و دیگر زبانشناسان نشان داده. نظام ارزشی حاکم در جوامع پی برد

اي بسیار مهـم  نیست، زبان وسیله هاي دیگردر زمان حالابزاري براي ارتباط با هم نوعان و انسان
بنـابراین  ). 1364:31کنـدارتوف، (براي درك احساسات و عواطف آدمیان در طول تاریخ است 

هاي اجتماعی و روابط نهفته درون هـر فرهنـگ در ادبیـات    توان اذعان داشت که نظام ارزشمی
  ).1387:114؛ پاکتچی،1386:37فیوضات،(هر کشور متجلی است 

اس با تکیه بر رابطه زبان و فرهنگ، و فرضیه پژوهش، و بـا اتخـاذ روش تحلیـل محتـوا،     بر این اس
توانند حاوي مهمتـرین اصـول ارزشـی حـاکم بـر      واقع میها که درنامهها یا فتوتنامهدر این جا کسب

هـاي تحقیـق   شـوند تـا زمینـه آزمـون فرضـیه     فرهنگ اجتماعی اقتصادي جامعه ایران باشند مطالعه مـی 
  .  گردداهمفر
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  نامهنامه یا کسبفتوت
وران و اصناف مختلـف ایرانـی بـه    در تاریخ مردمان ایران زمین اسناد و منابع مهمی مربوط به پیشه

خورد که بسیاري از مناسبات اجتماعی و اقتصادي حـاکم بـراي جامعـه آن زمـان را روایـت      چشم می
این اسناد در طول تاریخ با عناوین مختلـف از  . ودشکند و متأسفانه امروزه توجه چندانی به آن نمیمی

هاي معتبر جهان از جملـه  ها در کتابخانه  نامهها و کسوتنامه، رسائل جوانمردان، کسب نامهقبیل فتوت
هاي ملی پاریس، ایاصوفیه استانبول، ملـت افنـدي اسـتانبول، دانشـگاه کالیفرنیـا، گـنج بخـش        کتابخانه

یا کسب نامه رساله یا کتـابی اسـت کـه در بـاب      "نامهفتوت". یران موجودندهاي اپاکستان و کتابخانه
  ).29: 1382افشاري(منش، عقاید، قوانین و آداب جوانمردان نوشته شده است 
وران ایرانی که اعتبـار و اهمیـت درخـور    این اسناد مکتوب به عنوان منشورهاي اخالقی پیشه

تواننـد بـه عنـوان یکـی از ذخـائر و      ن داشـته مـی  تأملی در زندگی اجتمـاعی مردمـان ایـران زمـی    
هـاي فرهنگـی و موضـوعات اساسـی مـورد توجـه پژوهشـگران و محققـان حـوزه تـاریخ           میراث

اجتماعی، انسان شناسی، تاریخ، اقتصاد و توسعه و ادبیات و  مطالعات دین قرار گیرند؛ چـرا کـه   
دادنـد و  بازار و اجتماع را شرح می ،صنفکه برخورد با مشتري، هم ندهایی بودنامهنظام به مثابه

  .کردنددر نظر کارگر، شغل را تهذیب می
هاي اهل فتوت به عنوان بخشی از ادبیات عامه ایران با بیانی ساده و عامیانـه اعتقـادات،   رساله

وران را در دوران گذشـته بیـان   ها و آدب و رسوم طبقه عامه ایران، و به طور خـاص پیشـه  افسانه
هـاي اسـالمی بسـیار حـائز     لذا توجه به آن براي شناخت بیشتر فرهنگ و تمدن سـرزمین  .کندمی

  .اهمیت است
شـود را  ها از آن یـاد مـی  نامهریشه این منشورهاي اخالقی که در بسیاري منابع با عنوان فتوت

فتوت اصطالحی است که در حدود قرن دوم هجري به عنوان .  باید در آیین فتوت جستجو کرد
ــروت مفهــ ــابه م ــی     ومی مش ــه ویژگ ــاظر ب ــد و ن ــداع ش ــی"اب ــان "فت ــا هم ــود   ی ــوانمرد ب ج

فتی کسـی اسـت کـه در فضـایل خلقـی کامـل و از دنایـا و رذایـل نفسـانی          ) 1389کلودکاهن،(.
کسـی را  ) 269:االخوان تحفه(است، ... صاحب قدمی راسخ و طمئنینتی متمکن.... مجتنب باشد؛ 

تمام خصایل و فضایل انبیا و اولیا را در خود دارد و با تمام این هـا   دانستند کهسزاوار نام فتی می
  ).134: 1363کربن،( خود را حقیر و کوچک می شمارد 

گیري فتوت در ایران به مثابه یک آیین و مسلک اجتمـاعی را در پـیش از   سعید نفیسی شکل
گـر  اهل فتوت هـدایت  داند، ولی معتقد است در قرن دوم هجري بود که جوانمردان یااسالم می
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) 1390:7بـه نقـل از فرهـادي،    1354نفیسـی (هاي اجتماعی در ایران گردیدند بسیاري از حرکت
انـد، در  اند که فتوت به مفهوم جمـاعتی کـه پیـرو سلسـله اصـول فتـوت بـوده       برخی دیگر نوشته

داشـتند  در آن زمان فتیان به عیـاران و یاغیـان شـهرت    . اواسط سده سوم هجري قمري ایجاد شد
و از آن پس بود که آنان  به ایجاد سازمانی نظیر احزاب امروز دسـت زدنـد و   ) 1363:5کربن، (

  .هایی به نام فتوت نامه منعکس گشتاصول وعقاید و نظرات ایشان در کتاب
نفیسی اعتقـاد دارد کـه در ایـران پـس از ورود اسـالم، چـون صـنایع دسـتی در ایـران ترقـی           

وران و و کاالي مهم عالم اسالم در آن روزگار مصنوعات ایران بـود، پیشـه   بود العاده کردهفوق
هاي صنفی تشکیل صاحبان حرف و صنایع در ایران بسیار ثروتمند و متنفذ شده بودند و جمعیت

از زمان سامانیان در میان برزگران و . شده بود، به همین جهت روساي اصناف بسیار مقتدر بودند
و تازیـان   "جـوانمردان "ان ایران سازمان نیرومندي بود که ایرانیان به ایشـان  ورکشاورزان و پیشه

وران العـاده پیشـه  نفوذ فـوق ). 1357:357،  3راوندي،ج(گفتند و سازمانشان را فتوت می "فتیان"
وران تشکیل شود؛ مانند رویگران سیسـتان  موجب شد که در چند دوره شکلی از حکومت پیشه

  . هیگیران طبرستان به نام آل بویه و قصابان سبزوار به نام سربداران به نام صفاریان، ما
که آیین فتوت به تدریج از مقاصد سیاسـی و عیـاري    هاي تاریخی حاکی از آن استبررسی

اگر چه در آغاز آیین مردان جنگـاور و سـپاهی   "به سمت مقاصد و اهداف صنفی پیش رفت و 
وعی تصوف عامیانه شد که به تصوف اختصاص نداشـت  بعدها ن) 1388:12افشاري،( "پیشه بود

و نـه تنهـا اهـل    ) 1357:335زریـن کـوب،  (شـد  و براي اغلب جوانان کمال مطلوب شـمرده مـی  
اي بــراي خــود داشــتند هــاي ویــژهنامــههــاي دیگــر فتــوتتصــوف بلکــه ســایر مــردم در صــنف

: 1350محجـوب، (د آیـ  و به این صورت فتوت به صورت آیین صـنفی در مـی  ) 9: 1363کربن،(
و به گفته فرانتس تیشنر، فتوت و جوانمردي به یکـی از اصـول صـنفی آنـان     ) هفتاد و هفت و نه

هـا منشـورهاي   بدین ترتیـب بـراي هـر یـک از اصـناف و پیشـه      ) 138: 1363شود  کربن،بدل می
اي هـ نظیر است که ما را در شناسایی و کشف نظـام اي تدوین گردید که در نوع خود بیاخالقی

  . ارزشی حاکم بر جامعه اصناف و حیطه کسب  و کار یاري خواهد نمود
هـا  ها و منشورهاي اخالقی به جا مانده پی خواهیم برد که همه این رسـاله نامهبا بررسی فتوت

هـاي  نامـه تحقیق به بررسـی فتـوت  لذا به منظور رسیدن به اهداف . از وجوه مشترکی برخوردارند
  .پرداخت موجود خواهیم
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  تعاریف عملیاتی مفاهیم
  مفهوم ارزش
قدر، مرتبـه، اسـتحقاق، لیاقـت، شایسـتگی،    ، مقداروارج بها،،اعتباردر لغت به معنی1واژه ارزش

قـدردانى  قیمـت کـردن،  اسم مصدر ارزیدن نیز داراي معانی قـدر  . است قابلیتبرازندگی،زیبندگی،
اندیشـیدن در بـاب   )1360معـین،  (رآن اسـت  ، برازنده بودن، اهمیت دادن و نظایکردن،گرامى داشتن

شـود، خـواه در سـطح    ارزش، به معناي اندیشیدن در باب آن چیـزي اسـت کـه مطلـوب شـناخته مـی      
این نوعی علم اخالق یا دانشی اسـت کـه موضـوع    . سرنوشت جامعه، خواه در سطح سرنوشت فردي

  ).445- 444: 1375بیرو(آن، ارزیابی یا قضاوت و در نتیجه تمیز خوب و بد از یکدیگر است 
هایی دربارة آنچه خوب یا بد، مناسب یا نامناسـب،  ها همواره ایدهترنر معنتقد است که انسان

). 8: 1378ترنر،(شود ها ارزش گفته میبه این گونه ایده. اندضروري یا غیرضروري است، داشته
رهنگی خوب و مطلـوب  هاي جمعی از آنچه که در هر فبه نظرریچارد شفر، ارزش یعنی ادارك

در واقـع،  ). Schaefer,2007: 59(شـود  و سودمند و یـا بـد، نـامطلوب و ناسـودمند پنداشـته مـی      
دهـد  هایی مطلـوب هسـتند کـه انتخـاب رفتـار را تحـت تـأثیر قـرار مـی         ها به معناي کمالارزش

)Sills,1992: 283 .(ه یـک  کـ اي از بودن یا عمل،شیوه«: گویددر تعریف ارزش میگی روشه
 ،شوندشناسد و رفتار با رفتارهایی را بدان نسبت داده میشخص یا یک جمع به عنوان آرمان می

  .)76:1379،روشه(» مطلوب و مشخص می سازد
  

  هاي اجتماعیارزش
عبارت از چیـزي اسـت کـه مـورد پـذیرش همگـان اسـت       اجتماعی شناسی ارزشدر جامعه

هــاي اجتمــاعی از نــوع اســتانداردهاي ســر، ارزشبراســاس تعریــف اسمل). 251: 1374محســنی،(
. کنـد یافته را مشخص مـی فرهنگی است که اهداف کلی مطلوب براي زندگی اجتماعی سازمان

انتظامـات اجتمـاعی و رفتارهاسـت     دهنده مفهوم نهـایی و مشـروعیت  شکلهاي اجتماعی ارزش
هـاي اجتمـاعی را   ارزش،»اجتمـاعی  فرهنـگ علـوم  «درکتـاب آلن بیرو،). 597: 1379محسنی،(

و خواسـت   که مورد پـذیرش عمـومی  احکام جمعی و هنجارهاي کرداريرفتار، هاي کلیِمدل
خـواهی و  دیگرعدالت، انسان دوستی،بیرو،به اعتقاد آلن .استمعنا کردهاند،جامعه قرار گرفته

).1375:386بیرو،(اندجمله مهربانی از آن
                                                                                                                                                                      
1. Value
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هـا و از سـوي   هاي اجتماعی، و ایدئولوژيکننده گرایشو تعیین ارزش ها از یک سو راهنما
کنندة رفتـار و کـنش اجتمـاعی هسـتند کـه در آداب و رسـوم، قـوانین، اعتقـادات و         دیگر تعیین

هایی که افـراد بـراي ارزش هـا    اولویت. یابنداصول مقدس وشیوه هاي زندگی روزمره تجلی می
هـا معمـوالً مـنعکس کننـدة خلـق و خـو، شخصـیت،        قائل هستند، یکسـان نیسـت، ایـن اولویـت    

داریا پـور،  (پذیري، تجارب منحصر به فرد زندگی و فرهنگ پیرامون آن است هاي جامعهتجربه
1386.(  

فرهنگـی و  بعـد مـادي دارنـد و هـم    و اقتصـادي   بعـد هاي اجتمـاعی هـم   ارزشبه طور کلی 
زى اعـم از مـادى یـا معنـوى کـه در      هر امرى و هر چیـ ":گیري کردتوان چنین نتیجهمی.معنوي

قیمت باشـد و نیازهـاى مـادى و معنـوى انسـان را بـرآورده کنـد یـا هرچیـز          جامعه داراى قدر و
  ".هاى اجتماعى است ارزش ۀاز جملگرانبها و سودمند

  
)Egoism(خودمداري

رفـع نیازهـا و تحقـق منـافع و مصـالح       مبتنـی بـر  و حیـات اجتمـاعی   گرایش انسان به زندگی
خصی و خصوصی بدون در نظر گرفتن مصالح دیگران، بیان کننده مفهـوم خودمـداري اسـت    ش
تالش براي ارضاي تمایالت فردي و عدم توجه به دیگران و امیـال و  ). 1387:28قاضی مرادي،(

  .)211: 1385حمیدیه،(نیازهایشان، بعد اخالقی خودمداري یا خودمحوري است
 اگوئیسـم . شـود مطرح می شناختی و هنجاري شکل روان دودر در فلسفه اخالق  مداريخود

. کنـد منتسـب مـی  بـه سرشـت و طبیعـت     را ها به حفظ منافع خـویش گرایش انسانشناختی روان
 ین دیدگاه معتقـد اسـت  ناظر به بایدهاست و اهنجاري  یا خودمداري رويگخودشکل هنجاري 

ست است که بر پایه تحصیل منافع خود و عملی در هباید پیوسته به دنبال منافع خویش بود انسان
  ).21: 1380،کمپبل(باشد

نفـع   گوید رفتار فرد براي تأمین منافع شخصی حتـی در صـورتی کـه   خودگرایی اخالقی می
از ایـن رو  . شخصی او در تعارض با منافع شخصی دیگران باشد به لحاظ اخالقی درسـت اسـت  

اه بلند مدت خود را به حـداکثر برسـاند بـر ایـن     اي رفتار کند که خیر یا رفهر کس باید به گونه
اي که باید هدف غایی فرد در کارها و رفتارهایش باشـد خیـر و خـوبی    اساس تنها خیر و خوبی

ــه فکــر خــود باشــند   خــود اوســت  ــد ب ــا بای ــراي(و تنه ــه ر  ب ــن زمین ك . بحثــی  تفصــیلی در ای
Palmer,1995 ،1376و فرانکنا.(
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هـا از نیازهـا و منـافع    صالح از یکسو، معـرف جـدایی آن  بودن منافع و مشخصی و خصوصی
اجتماعی و عمومی است و از سوي دیگر، تالش و تقال در حوزه فعالیت شخصـی و خصوصـی   

کنـد  انسان خودمدار در تحقق منافع و مصالح خودمدارانه خود، سـعی مـی  . نمایاندزندگی را می
انسان خودمدار . ه سایر افراد جامعه بیابددر هر موقعیتی، تمایزي خاص و ویژه براي خود نسبت ب

اند تـا از دیگـري بـه عنـوان     هاي خودمدار است که هر یک آمادهعضو جماعتی انباشته از انسان
  .کننداي براي تحقق منافع و مصالح خود استفادهوسیله

. پذیر نیست و همه چیز در هر جا بر مدار خود و منافع شخصـی اسـت  جامعه خودمدار قانون
هاي انسان خودمـدار و جامعـه خـود مـدار اشـاره نمـودیم در اینجـا بـراي         ش از این به ویژگیپی

روشن نمودن ابعاد خودمداري الزم است به نقطه مقابل خودمـداري یعنـی مفهـوم دیگرخـواهی     
  .باشیم اي داشتهاشاره

  
  دیگرخواهی در تضاد با خودمداري 
شناسـان و  زمانی است کـه توجـه جامعـه    چند) Altruism(مفهوم دیگرخواهی یا دیگرگرایی

خـواهی  اگوست کنت را مبدع مفهوم دیگـر . استمحققان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده
هـاي وي در ترسـیم ابعـاد تحـول فرهنگـی، بحـث گـذار از بخشـایش         از دلمشغولی. دانندنیز می

    ).275:به نقل از ذکایی 1993دوثناو ،( خانوادگی به بخشایش عام است 
او . ترین تکالیف و همچنین بـاالترین سـعادت، نوعدوسـتی اسـت    گوید که مقدسکنت می 

کرد مدنیت نیز نتیجه حس نوعدوسـتی انسـان اسـت کـه قـوه عقلـی بـرآن        می بینیهمچنین پیش
کنـد تـا سـرانجام بـه صـورت عشـق بـه انسـانیت         شود و بر حس خودخواهی غلبه میضمیمه می

بینـی او درسـت   رسد در ایـن مـورد پـیش   البته به نظر می). 121: 1352ریمون آرون ،(آید درمی
هاي متعـددي صـورت گرفـت و    نیامد و فردگرایی و خوشیفتگی در غرب  بیشتر شد،  جنگدر

  ).98: 1352ریمون آرون ،(اروپاي غربی مرکز و کانون جنگهاي قرن بیستم بود 
در ایـن  . دانسـت ه نسـبت بـه رفـاه دیگـران مـی     کنت، دیگرخواهی را توجـه غیرخودخواهانـ  

رفتـار  . اسـت تـوان دریافـت کـه دیگرخـواهی نقطـه مقابـل خودخـواهی تلقـی شـده         صورت می
دیگرخواهانه بیانگر ارزشگذاري اصول اخالقی همچون عدالت، برابري و خیر بیشـتر نسـبت بـه    

ــ  ده و بســتان اســت گــروه بزرگتــري اســت و جایگــاه آن در تعامــل اجتمــاعی بــاالتر از رابطــه ب
شـود در  توان گفت که عامل انگیزش درونـی کـه رفتـاري را موجـب مـی     می) 1376:2ذکایی،(

  .ارزیابی دیگرخواهی نقش حیاتی دارد
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رود که انسان را به دلسـوزي نسـبت بـه    دگرگرایی اخالقی رویکردي در اخالق به شمار می
تگی بـراي تـأمین منـافع و    دیگـران، خـدمت فـارغ از خودمحـوري بـه دیگـران و از خـود گذشـ        

کند؛ بر این اساس فرد باید در خـدمت دیگـران باشـد و بـه     خوشبختی و رفاه دیگران توصیه می
  ).  1382:394نصیري،(سعادت و رفاه دیگران توجه داشته باشد 

هـاي اخالقـی الزم بـراي زنـدگی اجتمـاعی را      مـردم ارزش . اي از اندیشه استدیگرخواهی شیوه
هـا و روابـط   کننـد نـوع ارزش  محیطی که افراد در آن زندگی می. کنندن را متجلی میآموزند و آمی

  . توانند امکان ارتکاب رفتارهاي دیگرخواهانه را فراهم کنند و یا مانع از وقوع آن شوندغالب در آن می
توان گفـت کـه   می با توجه به مجموع دیدگاههاي در باب رفتار و ارزشهاي اخالقی جامعه،

هــاي اخالقــی خودمدارانــه و یــا توانــد معطــوف بــه ارزشهــر یــک از افــراد انســانی مــی رفتــار
  . دیگرگرایانه باشد

  
  هاي اجتماعیبندي ارزشدسته

هاي مکدوگال و السول، آلپورت، شـوارتز،  بنديهاي اجتماعی از دستهدر پژوهش حاضر ارزش
ها به چنـد  سپس این ارزش. استده ش اینگلهارت، منوچهر محسنی و حسن قاضی مرادي الهام گرفته

و ) منـافع فـردي  (هاي اجتماعی معطوف به خود تن از محققان حوزه علوم اجتماعی ارائه شد تا ارزش
گردند تا از خـالل بررسـی   بندي و مشخصدسته) منافع جمع(هاي اجتماعی معطوف به دیگري ارزش

، بـه میـزان   )هـا نامـه فتـوت (هـا  نامهدر کسب هاي اجتماعیو مقایسه میزان بسامد این دو دسته از ارزش
ذکـر ایـن نکتـه    . فراونی آن در مناسبات اقتصادي دست یابیم و فرضیه پژوهش را به آزمون بگـذاریم 

هـا هسـتند، لـذا    نامـه هـا یـا همـان فتـوت    نامـه است که از آنجا که واحد مـتن در اینجـا کسـب   ضروري
  .اندگردیده کار انتخابوهایی متناسب با حوزه کسبمقوله

نظـران و نظرسـنجی از برخـی    هاي صـاحب بنديها و بررسی دستهآوري دیدگاهپس از جمع
ارزش  6و ) منافع فـرد (ارزش معطوف به منافع خود  6محققان حوزه علوم اجتماعی در مجموع 

هـاي قابـل سـنجش در    و کـار بـه عنـوان مقولـه    در حوزه کسب) جمع(معطوف به منافع دیگري 
  : دست آمد که عبارتند ازتحقیق به 

  ) منافع فرد(هاي اجتماعی معطوف به خود ارزش
  .طلبی، خود اتکایی، مالکیتثروت و سودمندي شخصی، سلطه و تحکم، نتیجه محوري، لذت
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  ) منافع جمع(هاي اجتماعی معطوف به دیگري ارزش
  .تمحوري و سخاودوستی، مهربانی و ادب، تواضع، صداقت، سخاوت، وظیفهنوع

  
  جامعه و نمونه آماري

هاي موجـود در تـاریخ ایـران از    نامهها و فتوتجامعه آماري در این تحقیق شامل همه رساله
انتخاب این جامعه آماري از این جهت بوده است که مطـابق بـا   . سده پنجم تا دوره قاجار هستند

هاي سرزمینی با ویژگیاهداف تحقیق، این پژوهش متکفل بررسی نسبت و رابطه میان استبداد و 
هـا  لـذا بـا توجـه بـه اینکـه در همـه ایـن دوره       . هاي اجتماعی در میان جامعه ایرانـی اسـت  ارزش

هاي در دسترس که متعلق بـه  نامهاند، همه فتوتهاي استبدادي در ایران بر سر کار بودهحکومت
  . گیرنداین بازه زمانی گسترده هستند مورد بررسی قرار می

اي در مورد تعداد دقیـق ایـن   بندي شدهبررسی به عمل آمده آمار مشخص و دسته با توجه به
از . گیري ساده انتخـاب شـدند  بر این اساس واحدهاي متن از طریق نمونه. ها موجود نیسترساله

  1.هاي اصناف را مد نظر قرار دادیمنامهها فتوتهاي موجود در کتابخانهمجموعه رساله
  

  واحد تحلیل
هـاي  در این راستا مضامینی را که در قالب پـاراگراف . حلیل در اینجا پاراگراف استواحد ت

  .کنیمهاي تحقیق در  ارتباط است را بررسی میها یا کسب نامه با مقولهنامهموجود در فتوت
  

  هامقوله
هـاي  ها از نظر میزان توجـه بـه ارزش  نامهها و فتوتنامهاین پژوهش به تحلیل محتواي کسب

هایی ها ردهمقوله. پردازدجتماعی خودمدارانه و دیگرخواهانه که پیش از آن بدان اشاره شد میا
هـاي مشـترکی   اي از عناصري را کـه از نظـر شـکل و عمـق ویژگـی     هستند که هر یک مجموعه

: 1375کـوي  (سـازي بـه هـدف تحقیـق بسـتگی دارد      معیـار مقولـه  . دهددارند در خود جاي می
367.(  

                                                                                                                                                                      
  .باشدعناوین این فتوت نامه به شرح ذیل می.1

سلمانیان، ندافان، شومالی و حجامان،دوزان، طباخان، دالکان،هاي سلطانی، قصابان، کفاشان، کفشها و رسالهنامهو کسب نامهفتوت
معرکه سالخان،، حمامیانخبازان،سقائی،کفشدوزي،سلمانی،نجاري، صباغی،نمدمالی،جوالهگی، بافندگی، خیاطی، دوزندگی،

  .گیران، بساط اندازان
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  هالهتعریف مقو
تر شدن حوزه معنایی مفاهیم بررسی شده، بهتر است به ابعاد و چیسـتی آنهـا   به منظور روشن

  .  باشیم اي داشتهاشاره
  

  )منافع فرد(هاي معطوف به منافع خود ارزش
انسـان خودمـدار بـه دنبـال کسـب ثـروت و شـهرت و کسـب          :ثروت و سودمندي شخصـی 

. اي که به این امر داللت داشته باشد مدنظر اسـت رهدر اینجا هر گزا. حداکثر سود شخصی است
.توان در این مقوله گنجاندمفهوم شهرت را نیز می

اي کـه بـه نـوعی داللـت بـر اقتـدارطلبی فـرد و تحکـم نسـبت بـه           هر گـزاره : سلطه و تحکم
  .باشدزیردستان داشته 

روشـی مطلـوب، لـذا    مقصود توجه بر نتیجه عمل فارغ از به کارگیري ابـزار و  : محورينتیجه
  .گنجدزرنگی و سالوسی در این تعریف می

طلبی است که بر اساس آن انسـان تنهـا بـه دنبـال     یکی از مظاهر خودمداري لذت: طلبیلذت
  .گنجدمفاهیمی مثل آسایش  و رفاه در این تعریف می. لذات شخصی خویش است

  .و همراهی دیگران استگیري از مشارکت مقصود از خود اتکایی عدم بهره: خود اتکایی
اي که داللت بر تأکید بر مالکیت فرد بـر امـوال و حـوزه اقتصـادي خـود      هر گزاره: مالکیت

  .دارد منظور نظر است
  

  ) منافع جمع(هاي اجتماعی معطوف به دیگري ارزش
توجـه  یعنـی توجـه بـه دیگـران فـارغ از هویـت جنسـیتی مـذهبی و ملـی، و نیـز           : دوستینوع

  .خودخواهانه نسبت به منافع و حقوق دیگراندلسوزانه و غیر
حسـن برخـورد و مهربـانی و ادب در برابـر مشـتري  و همکـاران در حــوزه       : مهربـانی و ادب 

  .کسب و کار مدنظر است
توانـد  هاي انسان غیرخودمدار میفروتنی و افتادگی در برابر دیگران از جمله ویژگی: تواضع

  .بزرگتر و یا همساالن و یا مافوق را به همراه داردمقصود تواضعی است که اطاعت از . باشد
اي بـراي مقاصـد خـویش    کـار از هـر وسـیله   وانسان غیر خودمدار در حوزه کسـب  : صداقت
  .ها در اینجا مطرح استکند، لذا همواره صداقت به عنوان یکی از ارزشاستفاده نمی
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ر پیــروي از قــانون و شــود و داللــت بــدر برابــر نتیجــه محــوري مطــرح مــی: محــوريوظیفــه
  کندداري نیز میشناسی و امانتکاري، مسئولیتوظایف

کننـد در  هایی که داللت بر نیکی بذل و بخشش به دیگران و عدم بخـل مـی  گزاره: سخاوت
.  اینجا مد نظر است

  
  هاي تحقیقیافته

اي نمایاننـده و  هها به عنوان بخشی از ادبیات عامه ایران تا انـداز نامههاي صنفی و فتوترساله
ها گواهی است بر حاکمیـت اخـالق   نامهفتوت. مردم ایران در گذشته استنشانگر فرهنگ عامه

وکـار و اقتصـاد و توجـه بـر     هاي اجتمـاعی در حـوزه کسـب   و جوانمردي و تأثیر و نفوذ سرمایه
و مـتن  نامـه سـلطانی   هـاي تحقیـق بـر اسـاس مـتن فتـوت      یافتـه . رعایت اخالق در میان طبقه عامه

  .استهایی که مهران افشاري در دو مجلد گردآوري کرده، استخراج شده نامهفتوت
شـده  محوري و تالش و جدیت در کار تأکید شده و سعی در این منشورها همواره بر وظیفه

ترین کارها تقدیس شود تا کارگران احساس مقدسی در باب وظیفه و مسئولیتی که بر حتی نازل
  :نامه تصریح شده کهدر یک فتوت. شته باشندعهده دارند، دا

اند به واسـطه آن در  بدان که حمالی کاري است که بزرگان دین از آن بسیار حساب گرفته"
اگر پرسند کـه شـرایط حمـالی چنـد اسـت؟      ...... حقیقت غیر انسان کسی حمال بار امانت نیست

ت حق یاد کند، دویم در زیر این بـار  اول آنکه چون بار بردارد، از برداشتن بار امان: بگوي چهار
رود در زیر بار امانت نیز به احتیاط برود تا پاي دلش نلغـزد و از راه راسـت نیافتـد،    به احتیاط می

چهـارم چنانچـه ایـن    .. سیم چنانچه در این بار خیانت کردن روا نیست در بار امانت خیانت نکند
رفت بار امانت را نیز به منزل آخـرت بایـد رسـانید تـا     باید رسانید تا مزد توان گبار را به منزل می

  ).فتوت نامه سلطانی("الیق اجر عظیم و جزاي جزیل گردید 
تحلیل محتواي این اسناد در فرهنـگ اجتمـاعی ایرانیـان از وجـود فرهنـگ کـار و تـالش و        

 در. کنـد جدیت در کسب روزي حالل و پرهز از تنبلی و کسالت در امور اجتماعی حکایت می
تبعیـت از راه و مشـی او   توجه به سلسله مراتب و جایگاه پیر و مرشد و نظام صنفی جامعه ایرانی 

هـر کـس کـاري و کسـبی     ..... انـد که فرموده ".شودرکن اساسی فرهنگ اجتماعی محسوب می
نامـه شـومالی و   فتـوت ("کند و پیر خود را نداند، پیر او شیطان است و کسب بـر او حـرام اسـت   

دهد که نهاد اصـناف در جامعـه ایرانـی از نـوعی سیسـتم سلسـله       این مسئله نشان می ).جوالهگی
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اما همواره بر حقوق شاگرد توجه و تأکیـد داشـته، چـرا کـه آمـده      . استکرده مراتبی تبعیت می
  ).نامه شومالی و جوالهگیفتوت(استاد باید به قدر حوصله به شاگرد کار فرماید : است

طلبـی و سسـتی و کـاهلی و ضـعف در     روشی غیر اخالقـی و منفعـت  پرهیز از کسب سود با 
اگـر  ". رفتـه ها در کسب از آداب کار و تالش اقتصادي بـه شـمار مـی   حیطه وظایف و مسئولیت

اول کسـب خـود را از   : االجمال چند است؟ بگوي هشتها علیپرسند که آداب مجموع کسب
کار معیوب و روي کشیده نکند و از غل پنجم در حرفت خود .... مال حرام و شبهت پاك دارد 

  ).261: 1350فتوت نامه سلطانی،("و غش دور دارد
در  1.اسـت رفتـه  دوستی و خیررسانی به دیگران از اصـول اساسـی اصـناف بـه شـمار مـی      نوع

گیرم از بـراي آنکـه نفـع    اول نیت کن که این کسب یاد می":نامه بافندگی آمده است کهفتوت
یعنی بهترین آدمیان آن است که  -الناسالناس من ینفعلمانان برسانم که خیر منآن به عیاالن مس

  )نامه بافندگیفتوت("خیر به مردمان برساند
هـا بسـیار بـدان اشـاره     نامـه هاي اخالقی است که در فتـوت راستی و صداقت از جمله ارزش 
  2).له خیاطیرسا("استادکار باید که دروغگو و وعده خالف نباشد... ". استشده

هاي اخالقـی هسـتند کـه    کوشی و مهربانی در کار و مالطفت نسبت به مردم از ارزشسخت
رنـگ  هـا از حضـور پـر   شود و همـه ایـن  می ها به وفور دیدهنامهنامه و کسبردپاي آن در فتوت

. کنـد هاي دیگرمدار در فرهنگ و مناسبات اقتصادي در فرهنگ عامه ایرانیان حکایت میارزش
گر پرسند که واجبات طریقت چند است؟ بگوي اول آموختن از علم شرع، دوم علم را به عمل ا

رسانیدن، سیم با خلق خُلق ورزیدن، چهارم ریاضت کشیده، تـا آیینـه دل بـه صـیقل  مجاهـدت      
  3).1350:32نامه سلطانی فتوت( روشن گردد 

هـاي معطـوف بـه منـافع     ه ارزشطبق پژوهش انجام شده، آمار بیانگر بسامد باال و قابـل توجـ  
هاي در نظر گرفته شده مقوله وظیفه محوري داراي بیشترین فراوانـی  از میان مقوله. دیگري است

  . ها و منشورهاي اخالقی اصناف استنامهدر میان کسب%)  60/27(
                                                                                                                                                                      

...گیرم که نفع به خود و دیگران رسانمیاد می)آن(یت چنان باید  که من کار براي اول نیت است و ن.."از شرایط کسب .1
رساله (رساندرساند و بدترین مردمان آن کس است که ضرر به مردم میان آن کس است که نفع به آدمیان مییبهترین آدم
  .)دوزندگی

  ....از این کار حاصل کند بر او حالل باشد و راستی و درستی را شعار خود سازد تا آنچه: در رساله نمدمالی.2
  ظفر از کردگار          از همه غم رستی اگر راستیراستی از تو،                        

کوبی و در شاد باشد و اگر پرسند در کرباسخوش خلق باشد، "...یا در رساله صباغی آمده است که الزم است که .3
دوازدهم خوش خلق ... بامروت باشد...نهم روي  را گشاده دارد.....ند است بگوي دوازدهبردن شرایط و آداب او چپیش

  .)رساله صباغی(و خوش خوي باشد
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  هاجدول فراوانی مقوله
  

درصد معطوف به  دیگري هامقوله درصد معطوف به خود هامقوله
4 .18% نوع دوستی 1 84 .1% شخصیثروت و سود  1

17.17% مهربانی و ادب 2 22 .1% سلطه و تحکم 2
58.8% تواضع 3 0% نتیجه محوري 3
26 .12% صداقت 4 0% طلبیلذت 4
60.27% وظیفه محوري 5 0% خود اتکایی 5

12,26% سخاوت 6 0,61% مالکیت 6
  

هاي ثـروت و سـودمندي شخصـی، سـلطه و     فع فردي مقولههاي معطوف به منااز میان ارزش
بــاقی . میـزان تکـرار را دارد  % 61/0.و % 22/1، %84/1تحکـم و مالکیـت هـر کـدام بـه ترتیـب       

طلبـی،  هاي معطوف بـه منـافع فـردي از جملـه نتیجـه محـوري، لـذت       هاي مربوط به ارزشمقوله
.ها یافت نشدندنامهخوداتکایی در فتوت

هـاي معطـوف بـه منـافع جمـع مقولـه تواضـع        دهـد از میـان مقولـه   می ش نشانهمچنین پژوه
ها داشـتند و بیشـترین تکـرار مربـوط بـه مقولـه       نامهرا در میان فتوت% 91/8کمترین میزان تکرار 

داري، هـایی ماننـد اطاعـت از مـافوق، امانـت     اسـت کـه ارزش  % 66/28وظیفه محوري با میـزان  
  .گنجدقانون در این مقوله میشناسی، پیروي از مسئولیت
و ارزش % 40/18ها حاکی از آن است از مجموع شمارش واحدها ارزش نوع دوسـتی  یافته

در متـون  % 26/12هاي صداقت و سخاوت هر کدام به میـزان  و ارزش%  17/17ادب و مهربانی 
  .اندمربوطه  تکرار شده

  
  یجهتن

ها و شیوه حکومت، بطه با نسبت میان منش ملتها و رویکردهاي موجود در رانگاه به نظریه
کنـد، کمااینکـه در   فرضیه تالزم میان استبداد ایرانی و خودمداري ایرانیان را به ذهـن متبـادر مـی   

رو، از این. شودشناسی سیاسی در ایران بر چنین تالزمی مهر تأئید زده میادبیات توسعه و جامعه
ظ تاریخی روحیه خودمداري ایرانیان قابل استنباط است است که به لحاسئوال پژوهش این بوده 

توانـد بازتـاب فرهنـگ مردمـی آن ملـت      لذا با توجه به اینکه ادبیات عامیانه هر ملتی می یا خیر؟
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ها و منشورهاي اخالقی اصناف ایران نمودیم تـا بـا اتکـا    نامهباشد، اقدام به تحلیل محتواي کسب
  .یابیمتري در  این باب، دستمحتوا به نتیجه روشنبر روش تجربی و تکنیک کمی تحلیل 

در فرضیه تحقیق بیان شد که حاکمیت زورمداري در عرصه سیاسی نسبت مستقیم با روحیـه  
بایست خصائل منفـی در اخـالق جمعـی رشـد     الفرض در سایه آن میکند و علیایرانیان پیدا می

هـاي معطـوف بـه منـافع     امد بـاالي ارزش شد با عنایـت بـه بسـ    اما همانطور که مشاهده. یافتمی
  . شودتوان گفت فرضیه تحقیق رد میدیگري در میان این متون می

هـاي اخالقـی   رو با توجه به اینکه متون مورد مطالعه در این تحقیق از حاکمیـت ارزش از این
ي معطوف به منافع فردي در مناسبات اقتصادهاي معطوف به منافع جمعی و عدم توجه به ارزش

توان نتیجه گرفت کـه از ایـن منظـر تـالزم و نسـبت خاصـی میـان حکومـت          کند میحکایت می
ــی     ــاالً ویژگ ــدارد و احتم ــود ن ــه وج ــردم جامع ــوي م ــق و خ ــرزمینی و اســتبدادي و خل هــاي س

است در اعصـار طـوالنی تـأثیر منفـی زیـادي بـر نظـام         هاي استبدادي در ایران نتوانستهحکومت
  .باشده ایران داشتههاي اجتماعی جامعارزش

. اسـت  رأي غالب تاکنون بر این بوده است که تاریخ سیاسی ایران تاریک و استبدادي بـوده 
ي اسـتبداد در  دهد که در وضعیت صـدها سـاله  می این در حالی است که نتیجه این تحقیق نشان

اخالق جمعی ایران، با وجود این، جامعه ایرانی در سطوحی داراي سجاي واالي اخالقی و روح 
زد کـه یـا وضـعیت سیاسـی ایـران      توان خطرکـرد و چنـین گمانـه   در این صورت می. استبوده 

است  داشتهگري وجود میبایست که متغیر مداخلهاستبدادي مطلق یا مانند آن نبوده است، یا می
  .استدادهکه تأثیرات منفی نظام سیاسی را بر اخالق عمومی جامعه کاهش می

هاي رسد به کارکرد نظریههاي تحقیق و با توجه به رد فرضیه پژوهش، به نظر میفتهبر پایه یا
هست باید به دیـده تردیـد نگریسـت و     هایادشده که حاکی از تالزم میان استبداد و اخالق ملت

هـاي  در بررسی علت یا عوامل وضعیت کنونی دولت و جامعه ایرانی فرض معمول عموم نظریـه 
مطابق بر این فرض، عدم برقراري جامعه و دولتی دموکراتیک . را به کناري نهادتوسعه در ایران 

پذیرانـه از سـوي   در ایران در زمان کنونی ریشه در فقدان تجربه اخالق کـار جمعـی و مسـئولیت   
ایرانیان در گذشته دارد، زیرا همواره سایه استبداد در حوزه قدرت، در حوزه اجتماع افراد را بـه  

با توجه به آن که در این پـژوهش بـه طـور    . و خودخواهی کشانده بوددم امنیت سوي هراس، ع
پردازان توسعه در باب ایران مستقیم اسناد دسته اول مورد مطالعه قرار گرفتند و رأي غالب نظریه

توان چنین حـدس زد کـه عمـوم آن مطالعـات بـیش از آن کـه ریشـه در        مردود قرارگرفت، می
  .ها و فرضیات مستشرقان دارندداشته باشند، پاي در کلیشه تجربی -مشاهدات تاریخی
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  منابع 
  فارسی) الف

. ، تهران، کتابخانه ملیمکتوبات، )ق1275( آخوندزاده، فتحعلی، -
: ، ترجمه باقر پرهام تهرانمراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، )1352( ریمون، آرون، -

. هاي حبیبیشرکت سهامی کتاب
، انتشارات داري در ایران دوره قاجاریهموانع تاریخی رشد سرمایه، )1359(حمد، اشرف، ا-

.زمینه، تهران
پژوهشگاه علوم انسـانی  : ، تهرانها و رسائل خاکساریهنامهفتوت، )1382( افشاري، مهران،  -

.و مطالعات فرهنگی
.نشرچشمه ، تهران،چهارده رساله در باب فتوت و اصناف، )1388(افشاري، مهران،  -
. ها، تهران، باد، فصل الحاقی کتاب روح ملتسازگاري ایرانی، )1354(بازرگان، مهدي، -
، »نوسازي زنـدگی روسـتایی و دامپـروري در منطقـه زاگـرس     «، )1347(نت، فرانسیسکو، ب-

.1، شماره1نامه علوم اجتماعی ، سال
. کیهان: تهران. روخانی، ترجمه باقر سافرهنگ علوم اجتماعی، )1375(بیرو، آلن،  -
اي، فصـلنامه مطالعـات   الزامات زبانشناختی مطالعـات میـان رشـته   «، )1387(پاکتچی، احمد،  

.، زمستان1اي علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سال اول، شماره میان رشته
، اندیشـه ایرانشـهر  ،»ظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایـران ن«، )1384(، پیران، پرویز-

.6شماره 
، ترجمه محمـد فـوالدي و   شناسی، مفاهیم و کاربردهاي آنجامعه، )1378(ترنر، جاناتان،  -

.انتشارات پزوهشگاه امام خمینی: محمد عزیزي، قم
، مجلـه  »بعضـی از علـل ترقـی و انحطـاط تـاریخی ایـران      «، )1328(تقی زاده، سید حسـن،   -

.10ره، خرداد، شما5یادگار، سال 
.یکتاب فروشی فروغ، تهران،خلقیات ما ایرانیان، )1345(، محمد علی، جمالزاده-
، راهبـرد یـاس، تابسـتان،    »بازشناسی فردگرایـی و پیامـدهاي آن  «، )1385(حمیدیه، بهزاد،  -

.6شماره 
.امیرکبیر: هاي علوم اجتماعی  خسرو اسدي  تهران ، روش)1366(موریس ،دوروژه، -
ــ- ــان و »ســاختار ارزشــی و مناســبات نســلی «، )1386( اپور، زهــرا، داری ، دو فصــلنامه جوان

.  ، شماره اول1386مناسبات نسلی، بهار و تابستان 
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. ، پاریس، انتشارات خاورانهاي تیرهدرخشش، )1377(دوستدار،آرامش،  -
وابسـتان ت،»فرهنگفصلنامهشناسیجامعهودیگرخواهی«،)1376(سعید، محمدذکایی، -
.23و22شمارهپاییز،
، ترجمه علی هاشمی گیالنی، تهران، نظریه توسعه نیافتگی، )1369(رایان، روکس پروف،  -

. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
.، تهران، امیرکبیر 3، جلدتاریخ اجتماعی ایران، )1357( راوندي، مرتضی،  -
.کشی، تهران، نشر نیناسی نخبهش، جامعه)1377(رضاقلی، علی،  -
.، تهران، نشر نیشناسی خودکامگیجامعه، )1373(رضاقلی، علی،  -
، 1جلـد   هما زنجانی پـور، ترجمه ،شناسی عمومیاي بر جامعه مقدمه، )1367(، گی،هشور-

.دانشگاه فردوسی مشهد
.، تهران، نشر انتشار هاروح ملت، )1354(زیگفرید، آندره،  -
.، تهران، امیرکبیرجستجو در تصوف ایران، )1357(کوب، عبد الحسین، زرین -
، تهران، پژوهشگاه علوم 1، جلدروش تحقیق در علوم اجتماعی، )1372(ساروخانی، باقر،  -

.انسانی و مطالعات اجتماعی
، تهــران، مرکــز عقالنیــت و آینــده توســعه یــافتگی ایــران ، )1380(القلــم، محمــود، ســریع -

.علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانههاي پژوهش
، تهران، سازمان مرکـزي  هاي تعاونیارزش همکاري در فعالیت، )1357(سلیم، غالمرضا،  -
.تعاون
، گـردآوري وترجمـه احمـد سـیف،     ستعمار پسـامدرن ا، )1382(، سوزان، جرج و دیگران-

.تهران، نشر دیگر
محمود حبیبی مظـاهري، تهـران، انتشـارات    ، تغییر اجتماعی و توسعه،)1378(، سو، آلوین-

.پژوهشکده مطالعات راهبردي
. ، تهران، گام نوچرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، )1379(علمداري،کاظم،  -
.شناسی یاریگري، نشر ثالث، انسان)1388(فرهادي، مرتضی،  -
ــی - ــادي، مرتض ــوت، )1390(، فره ــار در فت ــهک ــا نام ــهه ــاعی،  جامع ــوم اجتم ــی و عل شناس
.،8ریزي رفاه و توسعه اجتماعی، پاییز، شماره برنامه
: ، گریز از آزادي، ترجمه عـزت اهللا فوالدونـد، چـاپ ششـم، تهـران     )1371(فروم، اریک، -

. مروارید
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، تهــران، پژوهشــگاه هنــر بــه کــار و صـنعت نگــرش ایرانیـان  ، )1386(، فیوضـات، ابــراهیم  -
.فرهنگ و ارتباطات

.، ترجمه هادي صادقی، قم، موسسه فرنگی طهفلسفه اخالق، )1376(فرانکنا، ویلیام کی، -
. ، تهران، اختراندر پیرامون خودمداري ایرانیان، )1380(، قاضی مرادي، حسن -
ازمشـروطیت تـا پایــان   : ی ایـران ، اقتصـاد سیاسـ  )1372( ، )همـایون (کاتوزیـان، محمـدعلی  -

.سلسله پهلوي، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزي، تهران، نشر مرکز
، هوشنگ نایبی، تهـران،  شناسیتحلیل محتوا، مبانی روش، )1383(کریپندروف،  کلوس،  -

.نشر نی
ــه  »هــاســوزيهــا و آتــشواژه«، )1364(آ، . کنــدراتوف  - ، ترجمــه ابوالحســن نجفــی، مجل

.1شناسی، سال اول، بهار و تابستان، شماره بانز
بـا مقدمـه و تصـحیح محمـد دامـادي، تهـران،       االخوان، ، تحفه)1351(کاشی، عبدالرزاق، -

.انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
.، تهران، نشر نوآیین جوان مردي،)1363(کربن، هانري، -
رضـایت، فلسـفه،  علیرضـا ترجمه اجتماعی،ساختارمثابهبهفتوت، )1389(، کاهنکلود،-
.54شمارهشهریور،معرفت،وحکمتاطالعاتعرفان،وکالم
، ترجمه محمـد یمنـی سـرخابی، چـاپ     آموزش  و پرورش تطبیقی، )1375(کوي، لوتان، -

.تهران، سمت: اول
، ترجمـه امیـر خـواص، مجموعـه مقـاالت فلسـفه       خـودگروي ،)1380(، کمپبل، ریچموند-

.الرنس بکر، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیته اخالق، ویراس
، بـا مقدمـه محمـدجعفر محجـوب، تهـران،      نامه سلطانیفتوت، )1350(حسین بن کاشفی،  -

.بنیاد فرهنگ ایران
، ترجمـه منـوچهر امیـري، تهـران،     مالک  و زارع درایـران ،)1345(، اس. کی .لمبتون ،آن -

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب
، ترجمـه کـریم مجتهـدي، تهـران،     القوانینروح، )1362(منتسکیو، شارل لوئی دوسکوند،  -

.امیرکبیر
.انتشارات امیرکبیر: تهران، جلد اول، فرهنگ فارسی، )1360(، محمد ،معین-
ها و رفتارهـاي اجتمـاعی و فرهنگـی    ها، نگرشبررسی آگاهی، )1379(، محسنی، منوچهر-

.هاي بنیادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهش، مرکز پژودر تهران
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. طهوري: ، تهرانشناسی عمومیجامعه، )1374(محسنی، منوچهر،  -
.، تجدد و تجددستیزي، تهران، نشر آتیه)1378(میالنی، عباس، -
.، تهران، کتابخانه ملیدفتر تنظیمات، )ق 1275(ملکم خان، ناظم الدوله، -
، پایان نامه کارشناسی ارشد، »ایگاه دین در نظام ارزشی جوانانج«، )1376(ندیمی، حمیر، -

.دانشگاه شهید بهشتی
، نقـد و نظـر، شـماره    »تأملی در بحث خودگرایی و دگرگرایی«، )1382(، نصیري، منصور-

.، پاییز و زمستان 32و  31
.9شماره  ، فرهنگ ایران زمین، »اي از قرن هفتم هجرينامهفتوت«، )1354(، نفیسی، سعید-
، مـدخل روح قـومی، گـروه متـرجمین،    هـا فرهنگ تـاریخ اندیشـه  ، )1385(واینر، فیلیپ، -
.سعادنشر: تهران
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