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تبیین اخالق حرفهای معماران
ّ
ّ
در فتوتنامه بنایان


چکیده

ْ
هنر و یعماری از نشانههای تم)و و فرهنگ هر جایعه است .یعماراو در یوزش ،طرای) و اجرا از نظام اخمرال)
خاص) بهره ی)بردن) .بخش) از یوزههای اخمر) و داب صنف) در رالالب یکتوبالات صالنف) و ّ
فتالوتنایالههای
یرفهای ینعکس ش)ه است .پرسش این یقاله این است که اصول اخمق یرفهای یعمالاراو در ت
رتااتناماه ترگایاان
چاست؟ از اینرو ،با روش توصاف) و با یراجعه به ت
رتاتنامه ترگایان و تحلال یحتوای این سالن) ،در صال)د تباالان و
استخراج اخمق یرفهای یعماری بوده و به دنبال بااو این یسئله است که «یاراث یکتوب صنف) و دابنایالههای
ّ
فتوتنایههای صنف) و از جمله ّ
یرف و ّ
فتوتنایه بنایاو ،در بردارنال)ه گونالهای اخالمق یرفالهای اسالمی) ایرانال)
ِ
ّ
ّ
است .در تحلال فتوتنایه بنایاو ،ی)تواو یبان) و اصالول) چنال) را بازشالناخت؛ ابتنالا بالر تویاال) و الگالوبرداری از
پاشالالوایاو دینالال) ،اسالالتفاده از یالالات و روایالالات بالاله عنالالواو اسالالناد باالدسالالت) ،رعایالالت برخالال) فضالالایل اخمرالال)،
تخصصگرای) ،یوزشهای یکمل ،یهارتهای ی)یریت پروژه و ینابع انسان) ،شناخت یشالایخ یرفاله ،رعایالت
ادب شاگردی .نتاجه این که ت
رتاتنامه ترگایان ،گونهای اخمق یرفهای یبتن) بر اصول و یبان) اعتقالادی ،اخمرال) و
ِ
یعنوی اسمی) ایران) ارائه ی)ده).
کلیدواژهها

رتاتنامه ترگایان ،یعماری ّ
اخمق یرفهای ،اخمق یرفهای یعماراو ،ت
سنت).
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یعماری اسمی) ۔ ایران) ،در همه یرایل برنایهریزی ،طرای) ،اجرا ،اسالتفاده و کالاربرد ،بالا انسالاو،
ِ
ارتباطات انساوها ،ان)یشه ،فرهنگ و اخمق یواجه است .از سوی دیگر ،یاصالل تالمش یعمالاراو
با زن)گ) یادی و یعنوی انساوها عجان ش)ه و ان)یشه و سبک خاصال) از زیسالتن را باله دنبالال دارد.
ع)م رعایالت باورهالا و بایسالتههای فالردی و اجتمالاع) در هماله یرایالل پالاشگفتاله ،وضالعاتهای
ُ
نایطلوب) را به وجود ی) ورد که در همه زیاوها سالبب بالروز یشالکمت خالرد و کمنال) در عرصاله
یعماری ی)شود؛ چنان وضعات) افالزوو بالر پ)یال) وردو نابسالایان)ها در روابالط اجتمالاع) سالبب
گساختگ) یعماری و فرهنگ جایعه ی)شود.
ایالالن یقالالاله بالالا یحوریالالت رتا تااتنامااه ترگایااان بالاله عنالالواو بخشالال) از یا الراث یکتالالوب در یالالوزه
یعماری ّ
سنت) ،با این یسئله یواجه است که یاراث یکتوب صنف) و داب نایههای یالرف و ّ
فتالوت
ِ
نایههای صنف) (از جمله ت
رتاتنامه ترگایان  ،در بردارن)ه گونالهای اخالمق یرفالهای اسالمی)۔ایرانال)
است .دلال انتخاب این یتن ،دیرینه و کهن بودو ،جایعاالت و عماالق بالودو یبایال و یوضالوعات
یطرح ش)ه در و و ه)ف و ناز تمش برای تباان و استخراج برخ) اصول اخمق یرفهای یعماری
بر اساس ت
تحقاقات ناظر باله ایالن یسالئله  -بالا بهالره
رتاتنامه ترگایان است .ب)ین ینظور ضمن بررس)
ِ
فتوت و ّ
 ۱22گاری از روشهای تاریخ) ،اخمر)  -به یوضوع ّ
فتوتنایالههای صالنف) و چاسالت) اخالمق
یرفهای اشاره کرده و ضمن تحلال یحتوای ت
رتاتناماه ترگایاان ،اصالول) را باله عنالواو اصالول اخالمق
یرفهای یعماراو ّ
سنت) ،پاش دی)گاو خوانن)گاو فرهاخته خویش ررار ی)ده).
 .1روش تحقیق

در این یقاله ،با ه)ف دستیاب) به برخ) اصول اخمق یرفهای یعماری در ینه یتالوو تالاریخ) ،از
چن) روش به صورت ترکاب) استفاده ش)ه است .ابت)ا با روش «یطالعات تاریخ)» به کالب)شالکاف)،
فتوتنایههای صنف) بهویژه ت
توصاف و تحلال ّ
رتاتنامه ترگایان پرداخته شال)ه و گویالای ایالن یطلالب
فتوت در برههای از تاریخ یضوری پر رنگ در نظام صنف) داشته و ّ
است که جریاو ّ
یروج و پشالتاباو
ارزشهالالای صالالنف) و یعنالالوی بالالوده اسالالت .در گالالام بعالال)ی ،بالالر اسالالاس روش «پژوهشهالالای
توصاف)۔تحلال)» در یوزه اخمق یرفهای به استقراء و تحلال ارزشهای اخمق یرفهای پرداختاله
ش)ه و بر اساس یطالعات پاشان) اصول اصل) و یانن) ایانت)اری ،خ)یتگزاری ،یسئولاتپذیری،
انضباط کاری ،رفق و ی)ارا و خوشرفتاری بااو ش)ه است .در گام سوم ،بر اساس نظریه «خالوانش و
ُ
تطباق یتوو صنف) تاریخ) با ک)های اخمق یرفهای باله ینظالور یستن)سالازی اخالمق یرفالهای در
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تم)و اسمی) ایران)» به تحلال یحتوا و نشاوگذاری یتن ت
رتاتنامه ترگایان پرداخته و در پاکره اصالول
ِ
اخمق یرفهای یعماری در ت
رتاتنامه ترگایاان ،دوازده اصالل و ارزش یرفالهای ارائاله شال)ه اسالت .در
یجموع ،پژوهش یاضر ،به عنواو یک تحقاق کاف) و یااورشالتهای بالا کالاوش ینالابع کتابخانالهای،
یاهات) تحلال)۔ توصاف) دارد و یتک) بر استنباط و یقایسه است.
 .2پیشینه تحقیق

در سالهای اخار و بر پایه رویکردهای یختلف ،ثاری دربالارۀ ریشالهها ،ینالابع و اصالول اخالمق
یعماری و یعماری ّ
سنت)  -بهویژه با نگاه اسمی) ایران)  -صورت پذیرفته است 1.در ایالن یقالاله،
ضمن ارج نهادو به این تمشها و بهرهین)ی از نتایج پژوهشهای پاشان ،سع) ش)ه با رویکردی
یسئلهیحور و بهرهگاری از ینابع اصال و روش تحلال یحتوا ،به پرسش بناادین پاسخ علمال) داده
شود و از ینظر اخمق یرفهای به ت
رتاتنامه ترگایان نگاه شود و ی)تواو گفالت ایالن نالوع رویکالرد و
زاویه دی) تا کنوو سابقه ن)اشته و یهمترین وجه نو وری این یقاله نسبت به ثار پاشگفتاله اسالت و
وجه تمایز ،هماو خوانش یتوو صنف) تاریخ) با رویکرد اخمق یرفهای است.

فتوتنایه نوشتههای) در بالاب فرهنالگ و داب ّ
ّ
فتالوت 2و جالوانمردی اسالت (افشالاری ،138۲ ،ص . 1
 .1ثاری یانن) :آئس جاانم گان و ط یق معماهان (ن)یم) . 137۴ ،آئس جاانم گان و آمازش ااگت معمااه گه ایا ان
( زاد . 138۴ ،نظام آمازش معماه گه گوهان پسش از م هن ر مبگا هااله معماهیه (راوی) . 138۴ ،ا اال چ ااهگ
گانه ا الن و رها معماه و ش ااز (ایانپور ، 139۲ ،ا ال ا الق ااتاگان ت
اگت نگا گه آماازش شااگ گان
( راشریفااو ، ۲013 ،گهآم ر ا الن و ره ا گه نگ نا ااالم ( راشریفااو. 1398 ،
ّ .2فتوت ،یعادل «جوانمردی» است (دهخ)ا 1۶97۴ ،1377 ،؛ در رر و ،یضرت ابراهام (ع و اصحاب کهالف ،یصال)اق
«فتااو» دانسته ش)هان) (سوره کهف ،یه  ، 13ایادی فراوان) درباره فتوت در ینابع روایال) اسالمی وجالود دارد( .نالک:
فتوت» فن پنجم از فنوو ّ
شاخ ص)وق ،1۴13 ،ج  ،۲ص  ۲9۴؛ در عرفاو نظریّ « ،
تصوف اسالت (دایالادی ،1373 ،ص
 1۵7و از یا تاریخ)ّ ،
فتوت ،رسم و ئان) خاص است کاله از رالروهالا پالاش ،در یاالاو جوایالع یتمال)و ،یساللماناو و
ً
خصوصا ایرانااو طرف)ار داشته است (یحجوب۲000 ،م . ۲91 ،سرچشمه فتوت ،تعالام تویا)ی و اخمر) انباالا اسالت
(ناظم) ،1389 ،ص  ۲1برخ) سرچشمه و را ایراو باستاو ی)دانن) (کربن ،1383 ،ص  . 138 ،109فتالوت ،در یاالاو
یسلماناو ،یجموعهای از فضایل و به ویژه بخشش ،یروت و شجاعت است که فتااو با این ویژگ)ها از دیگراو یمتالاز یال)
ش)ن) ،سپس به صورت گروه اجتماع) خاص) در ی)ن) که نقش بساار یهم) در روابط اجتمالاع) برعهال)ه داشالتن) و ایالن
رالول
گروه با شعار بخشن)گ) ،کارسازی و دستگاری از یردم و با داب خاص این ئان را به کار ی)بستن) .نهالا باله اسالتناد ِ

←

ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

ّ .3
فتوتنامه

۱2۳

ً
بسااری از بزرگاو ثاری در ّ
فتوت به نظم و نثر ،فارس) ،عرب) و بعضا ترک) فراهم کردهانال) .افکالار
و داب جوانمردی یک نوع یکمت عمل) برای عموم یردم اسالت؛ ابالو عبال)الریمن ناشالابوری،
ابن یعمار بغ)ادی ،کمال ال)ین عب)الرزاق کاشان) ،شمس ل)ین یل) ،شهاب ال)ین سهروردی،
درویش عل) کرکهری ،نجم ل)ین زرکوب ،عمءال)وله سمنان) ،سا) عل) هم)ان) ،یالم یسالان
کاشف) ،نویسن)گاو یهمترین ّ
فتوتنایههای ررو چهارم تا دوازدهم هستن) (کربن ،1383 ،ص . ۲0
ّ .1 .3
فتوتنامههای صنفی

یااو س)ههای پنجم تا هشتم هجری ،بسااری از اصناف پاشهوراو خود را باله شالاخهای از ّ
فتالوت
ِ
ْ
جوانمردی پاشهوراو ،صبغه زهال) و تصالوف
که
ه)
د
ی)
نشاو
اصناف
ینسوب داشتن)؛ رسالههای
ِ
جوانمردی پاشهوراو را از جوانمردی عااراو و سپاهااو ج)ا ی)
داشته است و همان نکته است که
ِ
ّ
کن) (افشاری 71 ،138۴ ،؛ ّ
ّ
فتوتنایه چاتسازاو ،هنگراو ،سلمانااو ،سقایاو ،رصالاباو ،طباخالاو از
جملۀ اینگونه ّ
فتوتنایهها هستن) (ناظم) ،1389 ،ص . ۲۴
۱24
۱۳۹۹
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ّ
ّ .2 .3
فتوتنامه بنایان

رتاتنامه ترگایان 1 ،یک) از یهمترین ّ
ت
فتوتنایههای یرفالهای اسالت از جهالت یالکتکاله بالودو یالتن،
گستردگ) و علم) و عماق بودو یطالب در خور اهمات است .این اثالر در دو بخالش سالایاو یافتاله:
اول ،اصول و کلاات) به طور عموی) و دوم ،هماو اصول باله صالورت پرسالش و پاسالخ یال)ه اسالت.
ً
یقوالت بخش اول ،دوازده یقوله است و عمویا یشتمل بر فضایل) چوو ایثار ،تواضع ،صال)ق ،وفالا
از جانب اهل این یرفه است و در رسمت دوم ،ایور ارشادی این طایفه یطرح ش)ه و سخن از پاالراو
و یرش)او رفته که انبااء در رأس و سپس ایایاو شاعه (ع ررار دارن) (خانمحم)ی ،1370 ،ص . 10
→
ّ ُ
«ال فت) ِا ّال ع ِل ّ
ال) ،ال سالاف ِاال ذو الفقالار» (کلانال) ،1۴۲9 ،ج  ،1۵ص  ، ۲۵9سالاره و روش ایالام علال) (ع را الگالو و
سریشق خویش ساخته بودن) .فتوت را سه یرتبه گفتهان) :اول «سخا» که هر چه دارد از هاچکس وان)ارد ،دوم« ،صفا» کاله
سانه را از کبر و کانه پاک و پاکازه سازد و یرتبه خر ،وفاست که هم با خلق نگه دارد و هالم بالا خال)ا .یظهالر صالفت فتالوت،
ّ
«فتا» یا «جوانمرد» نایا)ه ی)شود .ابراهام خلال الله (ع به عقا)ه اهل فتوت ،اول نقطه دایره فتوت و «ابوالفتاالاو» اسالت و
سن) اهل فتوت به عل) ابن اب) طالب (ع ینته) ی)شود (فازاب) ،1387 ،ص . 1۲9
 .1این اثر یتعلق به ررو نهم هجری است و نویسن)ه و ناشناخته یان)ه است.
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 .4ارزشهای بنیادین در اخالق حرفهای

«اخمق یرفهای» گونهای از اخمق کاربردی اسالت کاله زیالر یجموعالهای از اخالمق هنجالاری
است؛ هنگای) که در دانش اخمق از چالشها و یعضمت اخمر) شاغلان در فنالوو و یرفالهها
بح ی)شود «اخمق یرفهای» شکل ی)گارد .ایالن دانالش باله دنبالال تباالان یبالان) ،الزایالات و
یسئولاتهای اهل ِیرف و صنایع است؛ یسؤلاتهای فالرد در ربالال خالود و دیگالراو در زنال)گ)
شخص) ،یسؤلاتهای فرد در ربال خود و دیگراو در زن)گ) شغل) و همچنان ،یسؤلاتهای فرد
در ربال صنف و سازیاو در ربال یحاط بارون) و برون) (فرایرز ررایلک) ،138۵ ،ص . 137
در ان)یشه یتفکراو اخمر) ی)تواو ارزشهای) را به عنواو اصالول اخالمق یرفالهای در هالر ساله
سالالایت پالالاشگفتالاله ،بالاله دسالالت داد از جملالاله :ایانالالتداری ،خالال)یتگزاری ،یسالالئولاتپالالذیری،
انضباط کاری ،پ)گاری ،یهرورزی ،رفق و ی)ارا ،خوشرفتاری ،فروتن) ،بردبالاری ،دادورزی ،نفال)
خودکایگ) (یسالان) ،1390 ،ص  8۵؛ همچنان هنجارهای) چالوو ررابالتطلب) ،صال)ارت ،ایتالرام باله
دیگراو ،توجه به ارزشها و هنجارهالای اجتمالاع) ،عال)الت و انصالاف ،همال)ردی ،وفالاداری در و
یطرح است (ایاری و دیگراو ،1389 ،ص . 1۴0

1

در تم)و اسمی)۔ایران) با ثاری یواجه ی)شویم که دربردارن)ه داب یعنوی یرف و ّ
فتوت اصالناف)
ِ
است؛ این سلسله داب و ّ
سنتها به یثابه اخمق یرفهای پاشرفته ،همهجانبه و یتعال)ان) .این ثار و
یصادر ارزشمن) ،خود یتأثر از ینابع و یوزههای اصال اسمی) چوناو ق آن ،ایادی  ،فلسفه و عرفاو
هستن) و این ایر اهمات پرداختن به ینابع تاریخ) با رویکرد اخمر) را نشاو داده و در زیانه کنون) و
دوراو ساطره فناوری ج)ا از یعنویت ،ضرورت استخراج اخمق یرفهای اسمی)۔ایران) را دو چن)او
2
ساخته است.
 .1پژوهشهای اخمر) را به سه گونه اصل) تقسام ی)کنن) :یالک ،یطالعالات و پژوهشهالای توصالاف) ؛  ۲یطالعالات
تحلال) یا فرا اخمر) و 3اخمق هنجاری یا اخالمق دسالتوری (نالک :یصالباح یالزدی ،1381 ،ص  . ۲1بالا بررسال)
یاراث کهن و ارزشمن) دانشمن)او و فمسفه اسمی) به ثار ارزشمن)ی بری)خوریم که باله بررسال) اخالمق و داب در
یوزه خاص پرداختهان) .نظار اخمق یکمران) ،اخمق دانشوریّ ،
فتوتنایهها و کتابهای) یانن) آگاب المتعلماس و
مگسة الم ی ر آگاب المفس و المستفس  ،نوشته شها) ثان).
 .2دانشوراو ،صنعتگراو و هنرین)او یا به اخمقپژوه) و اخمقی)اری در یوزه فردی ،اجتماع) و شالغل) اهتمالام ویالژه

←

ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

 .5ضرورت خوانش متون صنفی تاریخی با رویکرد اخالق حرفهای

۱25

کدگذار ی
ذکر

ّ
الحم)الله رب العالمان .و الصلوه و السمم عل خار خلقه یحم) و له اجمعان.

انتساب

این رسالالهایسالت انال)ر داب ّ
فتالوت بنایالاو .کاله ینسالوب اسالت باله ایالام کایالل
و ی ناطق ایام جعفر صادق (ع که و بزرگوار چنان گفته و نوشتهان).

هدف

تا اهل این یرفه ب)انن) و در یاد گارن).

تعریف

ّ
ایت خلق
ب)او ای جوانمرد که فتوت صرف کردو وجود است یا در اطاعت یق یا در ر ِ

استناد به شیخ

چنانکه پار جوانمرداو شاخ یا نجمال)ین زرکوب گفته اسالت« :الفتالوه علال ثلثاله
ّ
ّ
ارسام .اولها یحافظة ایرالله ،و الثان یحافظه سنة رسول الله ،و الثال الصالحبت
ّ
ّ
الله است .یعن) نست که ّ
الله» .و یقاقت ّ
فتالوت بالر
فتوت ترک یاسوی
یع اهل
ّ
سه رسم است :اول ،نگاه داشتن فریالوده خال)ای تعالال) ،دوم نگالاه داشالتن سالنت
یصطف) (ع و سوم صحبت کردو با اهل خ)ا و در یقاقت ّ
فتوت نست کاله هالر
چه جز یق باش) ترک گوی).

اقسام ّ
فتو

۱26

ّ
متن و محتوای ّ
فتو نامه بنایان
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تعریف

ب)او که اصل ّ
فتوت ایثار است و این طریق جز با ایثار راست ناای).

انتساب
به شهدا

از «ی)یفه ع)وی» روایت است که یرا ابن عم) بالود کاله روز یالرب یریالوک وی را
ناافتم .ر)ری ب برداشتم و به طلالب او برخواسالتم .گفالتم اگالر انال)ک ریقال) از وی
بار) باش) ب) در یلق او ریزم و ر)ری بر وی زنم .چوو ب)و رسالا)م هنالوز ریقال) از
وی یان)ه بود .گفتم بت دهم؟ به دست اشارت کالرد بلال) .در نحالال واز شخصال)
بگالالوش او رسالالا) کالاله ی ال)گفالالت ه .اشالالارت کالالرد کالاله اول بالال)و ده .نالالزد وی رفالالتم.
هشام بن عاص بود .خواستم که بش دهم او ناز وازی دیگر شنا) کاله یال)گفالت ه.
گفت اول او را ده .چوو ب)و رسا)م در گذشته بود .نزدیک هشالام یال)م او ناالز رفتاله

→

داشتهان)؛ این یوضوع را ی)تواو به سهولت در تاریخ و تراث ،ساره و ینش وها یشالاه)ه کالرد .از جملاله یآخالذی کاله
ی)تواو وها را ینۀ ان)یشه و روش ایشاو دانست ،یکتوبات) است که ایشاو از خود به یادگار گذاشتهان)؛ تال)وین دههالا
اثر یکتوب در رعایت اخمق و ادب علم و هنالر ،دابدانال) یکمالت و صالناعت ،کسالب نایالههالا و فتالوتنایالههای
اصناف) ،گویای و است که این فرزانگاو ،یعتق) و یاراث دار یک نظام یوزشال) ،ترباتال) همالهجانباله بودنال) کاله هالم
یهارت و تخصص در و طرای) ش)ه بوده و هم ّ
اهلات ،یعنویت و اخمق.

✺

کدگذار ی
 8صفت
اخالقی

ّ
متن و محتوای ّ
فتو نامه بنایان

بود .به نزدیک عم خویش ی)م او ناز روح تسلام کرده که ّ
فتوت یعن) این.
و هشت خصلت است که بر فتااو ثابت است .چهار و عالام و چهالار و خالاص
این گروه باش).
چنانکه رطب دایره ّ
فتوت ،ایار المؤینان عل)  -علاه السمم  -ب)او اشارت فریالود

ُ ُ
 .1خرناسه ،خرخر نمودو در خواب

۱27
ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

قطب دایره ّ
فتو
یا رال :اصل الفتوه الوفا و الص)ق و االین و السخاء و التواضالع و النصالاحه و
ه)ایه و توبه و الیستاهل الفتوه اال ین یستعمل هذه الخصال.
از و چهار که این طایفه را باش) خاص نخسالتان تواضالع اسالت کاله خالود اول
انتساب به
حضر علی (ع) یرتبه است از یراتب شجاعت و شجاعت چناو باش) کاله نفالس را یغلالوب عقالل
گردان) ،و این خصلت تمام نشود اال بقلت اعتنا نفالس در یالق خالویش ،و عال)م
ّ
ّ
التفات او به خطر و رال)ر خالود ،و از یلالم الزم یال) .رالال اللاله تعالال « :والالذین
ه)ی ّن ُهم ُس ُبلنا».
چهار صفت جاه)وا فانا لن ِ
ّ
ّ
دوم ،صفت این است .رال الله تعالال  :اولئالك لهالم االیالن و هالم یهتال)وو .و
خاص بنایان
دیگر فریای) «لاطمئن القلوب» .و این صفت) است که همگاو را الزیست و اهالل
این یرفه را خاص .و هر که دل او به نالور یالق ّ
ینالور نشال) ،و از ظلمالات شالک و
کاربرد آیا قرآن جهالت خمص ناافت ،همواره یستویش و ترساو و ب)دل و پریشالاو باشال)؛ چاله
ترس از خواص تاریک و تارگاست ،و این از خواص روشن).
ّ
وردهان) که یاتم اصم ،ریمة الله علاه ،روایت کرد کاله گفالت :یالن بالا شالقاق
استناد به شیخ
بلخ) در بعض) از ورایع و یروب خراساو به غزا رفتاله بالودم .در یاالاو یعرکاله بالر
شقاق رسا)م .گفت دل خود را چگونه ی)یاب) ،گفالتم :چنانکاله در شالب زفالاف،
هاچ فرر) نم)یابم .گفت :ین با این ی) ایمنم ،و سپر بافکن) و سمح بالاز کالرد و
زشتی دروغ
سر بر سپر نهاد و بخواب باز رفت ،چنانکه واز عظاط 1او بشا)ن) .و این اسالت ایالن
و طمانانه رلب .سام ،صفت ص)ق است که و یبن) و اساس یکمت اسالت و اول
درجات و .و از این جهت ایارالموینان عل  -علاه السمم  -فریوده است :الیالروة
چهار
صفت خاص لکذوب؛ یعن) دروغزو را یردی) یحالست .ص)ق در نات استقایت رص)سالت در
توجه به جناب او تعال) ،بهر کار که در و شروع کن).

کدگذار ی
کاربرد آیا

تقدم وفا

۱28

ّ
متن و محتوای ّ
فتو نامه بنایان
ّ
چنانکه فریود :فا ْست ِق ُاموا ِِل ْا ِه ،بر وجه) که هاچ غرض) از یاسالوی اللاله بال)او
یشوب نباش) ،و هر چه کن) خالصا یخلصا خ)ای را کن) ب)وو ریا.
و هاچ چاز در طریق جوانمردی بتر از دروغ ناست تا گوین) یردی راسالت) اسالت.
و دروغ را یالالا الرجالالال خواننالال) و هالالاچ عاالالب و نالالاجوانمردي رباحتالالر از و
ن)انستهان).
صال)ق عهال) و وعال)؛ کاله
چهارم و از اشراف خصائص این طایفاله وفاسالت و
ِ ّ
گفتهان)« :المرء اذا وع) وف)» .و از این جهت است که یق جل و علال) ایشالاو را
ّ
اللاله تعالال)« :یالن ُ
الؤینان ِرجالال
الم
ب)او ی)ح فریوده و انبااء را ب)او بستود .رالال
ِ
ِ
ُ ّ
ّ
ُ
ص)روا یا عاه)وا الله عل ِاه» و در وصف اسمعال  -علاه السمم  -گفتِِ « :نه کالاو
صادق ْالو ْع)» .و ایارالموینان عل)  -علاه السمم  -در ذکر اصالول ّ
فتالوت ،وفالا را
ِ
ِ
بر همه یق)م داشته است.
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و دیگر ب)او که شالرایط عالام و اسالتع)اد ّ
فتالوت نالزد ایالن طایفاله هفالت اسالت .اول،
ذکوربودو است؛ چه ّ
فتوت صفت شرف و کمالال اسالت و انوثالت یسالتلزم نقالص و
ّ
ُ
ّ
ٔ
ُ
ّ
الاء» و رالال النبال)  -علااله السالمم -
الرجال ر ّوایوو عل) ِالنس ِ
شرایط هفتگانه اذالل .رال الله تعال)ِ « :
«هن نارصات عقل و دین» .دوم ،بلوغ است؛ چه بمغت یب)أ ظهور عقالل و خالروج
عام
ّ
ّ
روت یلک) از روه به فعل است .سام ،داشتن عقل است؛ چه و وسالت بنال)ه اسالت
بحق و واسطه کسب کمال .رال النب)  -علاه السمم « -عب) الناس اعقلهالم ،و نحالن
یعاشر االنبااء ایرنا او تخاطب النالاس علال) رال)ر عقالولهم» .چهالارم ،دیالن داشالتن
است؛ زیرا ّ
فتوت کمال دین است و کمال هر چاز یتفرع از اصل خواهال) بالود و فالرع
ب) اصل یحال .پنجم ،صحت باطن ن)اشته باش)؛ چوو یخنال بالودو یالا جالذام و
برص .ششم ،یروت داشتن است و و از لوازم صالفات فطالرت اسالت؛ همچنانکاله
فتوت یبنا و اساس والیت است .هر که صایب ّ
استناد به قرآن،
یروت نباش) ّ
ّ
فتوت نااب) ،و هالر کاله
ّ
حدیث و سنت صایب ّ
فتوت نباش) ،بوالیت نرس) .رال عل  -علااله السالمم « -یالن الفتالوه المالرء
رعایة خرته ،و ین یروته صالاانته وجهاله» .هفالتم ،یاالاء و و ناصالاه کمالال و دلاالل
نجابت جوهر نفس است .رال النب علاه السمم« :الحااء ین االیماو».
هفت وسیله
و اسباب الزم

از و الت و اسباب که به غار از لوازم بنایالاو و اهالل ّ
فتالوت را الزم یال) هفالت چاالز
است .کارد و ناخنچان و سرتراش و شانه و یسواک و یال و ینقاش .و ایالا کالارد در

✺

کدگذار ی
اهل ّ
فتو

استناد به بزرگان

استناد
ّ
به سنت

رضای
خدا و خلق

سلسلهمراتب
ّ
بنایی

همه یال به کار ی)؛ در بری)و گوشت و خوردو خربوزه و تراشالا)و خالمل ،و شالانه
که یحاسن ب)او بااران) و این از واجبات اسالت و شالانه بایال) کاله درسالت و یسالتقام
باش) و درو شکستگ) نباش) که و یایه نقصاو دارن)هاش اسالت .و داشالتن سالرتراش
واجب است که اگر سرتراش نباش) ،به ورت نااز یحتالاج دیگالری باشال) و ایالن تالر
ادب است .و دیگر ناخنچان واجب است که هم بال)او یوهالای زائال) چالوو یالوی
سبلت و بان) اگر دراز باش) کوتاه نمای) که و ترک ّ
سنت اسالت .ینقالاش و یاالل هالر
ْ
دو وسالت) تمام است که به یک) چوو خاری یا تاغ) در انگشالت خلال) در ورنال) ،و
یال از بهر نست تا لودگ) گوش بال)او پالاک نماینال) کاله بزرگالاو گفتهانال) لالودگ)
گوش ،دلال بر غفلت است و غفلت بر صایب ّ
فتالوت روا نباشال) .و خالرین از ایالن
اسباب یسواک است و و چوب پارهایسالت کاله بال)او دنال)اوها بشالوین) و یسالواک
سنت پاایبر و دیانت اسمم است و ّ
کردو ّ
سنت جوانمرداو؛ چه که گفتهانال) نمالاز بالا
یسواک یک در ده باش) ،و بلکه یک) در هفتاد.
و از و اسباب که بنایاو را خاص الزم است ناالز هفالت اسالباب اسالت کاله :تاشاله
است و یاله است و رالب است و ناوه است و ریسالماو اسالت و شالاغول اسالت و
چوب زاویه است که هر یك را بکاری ساختهان) که از و دیگریبرناای) و ایالا تاشاله
از برای شکستن سنگ و خشت باش) و یاله بجهت یازاو کالردو گالل روی کالار و
رالب برای همساو کردو گل روی کار تالا از جوانالب ویختاله نشالود و نالاوه بالرای
وردو گل در پای کار و ریسماو به جهت طراز کردو صف خشتها و سالنگها و
شاغول از برای یازاو کردو ارتفاع کار ،بنای ناک نست کاله اینهماله در راه رضالای
خ)اون) وخلق خ)اون) بکاربرد و از طریق صمح ینحرف نگردد.
ب)او که بنایاو را یراتب) است که ایشاو را ب)او یراتالب شناسالن) .پالایانترین یرتباله
یزدور باش) که کار گل از او بر ی) و ناوه بر سر گارد و در این طریالق هنالوز یبتال)ی
است .دو دیگر صایب است که ی) واسط یااو استاد و یزدور و او ان)ک یایاله از
بنائ) یاصل کرده ،ول) هنوز به یرتبه استادی نرسا)ه سه دیگر اسالتاد بناسالت کاله
دان) هر وساله را چگونه بکار برد و خشت را چگونه بر سر خشالت نهال) و چگوناله
از عه)ه روس و ستوو و غار و بر ی)

۱2۹
ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

هفت ابزار ویژه
ّ
بنایان

ّ
متن و محتوای ّ
فتو نامه بنایان

کدگذار ی

۱۳0

ّ
متن و محتوای ّ
فتو نامه بنایان
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اگر پرسن) اول ّبنا که بود بگو که اول ّبنا ابراهام خلال بود  -علااله السالمم  -کاله خاناله
انتساب به انبیاء،
کعبه بنا کرد .دیگر گفتهان) اول ّبنا نوح پاایبر بود  -علاه السالمم  -کاله چالوو طوفالاو
اولیاء و صالحان
بنشست شهرها و روستاها دیگالر بالار بسالاخت و یردیالاو در و شالهرها و روسالتاها
ّ
اول بنا
سکن) گزی)ن) و بادان) زیاد ش).
ّ
ّ
بزرگترین بنا
اگر پرسن) بزرگتر ّبنایاو که بود بگوی که پاغایبر یا بود  -صاللوات اللاله علااله  -کاله
کریمترین ّبنا چوو سال باای) و بنای کعبه بنشست ،یضرتش با دیگر یؤیناو باله تج)یال) بنالای و
ار)ام کردن) و یجراالسود ب)ست خویش بر و بنهاد.
 4پیر شریعت
اگر پرسن) کریمترین ّبنایاو که بود ،بگوی عل) بود ،ایارالموینان  -علاهالسالمم  -کاله
در بنای یسج) ی)ینه پاایبر را یعاض)ت کالرد .و او سالر جالوانمرداو اسالت و بزرگتالرین
ایشاو در یقام چناوکه ی)ی در یقام اوست« ،الفت) اال عل) ال ساف االذوالفقار».
 4پیر طریقت
اگر پرسن) که چهار پار شریعت تو کاست ،جواب بگو چهار پاغمبالر یرسالل؛ اول
دم صف)؛ دوم ،ابراهام خلال؛ سالام ،یوسال) کلالام؛ چهالارم ،خالاتم انباالاء یحمال)
ّ
یصطف) صلواتالله علاه.
 4پیر حقیقت
اگر پرسن) که چهار پار طریقت تو کاست ،بگو که اول ایشالاو یضالرت جبرائاالل
بود .دویم ،یضرت یاکائال .سام ،یضرت اسرافال و چهارم ،یضرت عزرائال.
اگر پرسن) که چهار پار یقاقت تالو ک)اینال) ،جالواب ده :اول ،پال)ر؛ دوم ،یعلالم؛
 4پیر معرفت سام ،استاد و چهارم ،پ)ر عروس.
اگر پرسن) چهار پار یعرفت ک)این) .جالواب بگالو کاله اول ،شالاخ عطالار؛ دویالم،
خواجه یافظ شارازی؛ سام ،شاه شمس تبریزی و چهارم ،یمي روی .
اگر پرسن) که چن) استاد ّبنا بودهان) و نخستان ایشاو چه کسالس اسالت ،بگالو کاله
دوازده تن بودن) چنانکه ایام بحق ناطق (ایام جعفالر صالادق علااله السالمم فریالوده
است که دوازده تن استاد کایل بودن) که پار همه ایشاو یضرت ایارالمالوینان علال)
 علاه السمم  -بود .یسن بصری نخسالتان ایشالاو بالود کاله بنالای خانقالاه ب)سالتّ
 ۱2استاد بنا خویش بکرد؛ دویم ،استاد عباس یلب) بود؛ سام ،استاد روئالان بغال)ادی؛ چهالارم،
ّ
بکراو رریش)؛ پنجم ،استاد شکری لوس)؛ ششم استاد باب الله؛ هفتم ،اسالتاد شالاه
یار سبزواری؛ هشتم ،استاد یقبل یکری؛ نهم ،اسالتاد نجالف بنالازک)؛ دهالم ،اسالتاد
ریماو علم)اری؛ یازدهم ،استاد یوسف یصری؛ دوازدهالم ،اسالتاد نعمالاو یال)این)
که کار بر ایشاو ختم ش).
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کدگذار ی
پنج اصل
ّ
بنایی

حکم
ده ِ
ّ
بنایی

باش)؛ دویم ،هر کس را در خور یوصله و توانای) کار فریای)؛ سام ،بالا سالخاوت
و خار باش)؛ چهارم در کار خود استاد باش) و نچه را که انجام دهال) چنالاو باشال)
که از برای خود نمای)؛ پنجم با همه کس به خلق ناکالو پالاش یال)؛ ششالم ،تنالگ
یوصله نباش)؛ هفتم ،فقار دوست باش)؛ هشتم کارگراو و زیر دسالتاو خالود را باله
ناو و جایه شفقت نمای)؛ نهم ،پسراو یردیاو را عزیالز دارد؛ دهالم ،نکاله در کالار
خود ُچست و چاالک باش).
اگر پرسن) که ک)ام خصلت ّبنایاو باشتر به کار ی) ،بگو یاا؛ چرا که یاا و چشالم
پاک داشتن از خصلتهای جوانمرداو است و بخصوص ّبنایالاو را بکالار یال) کاله
چوو بر کالار بالاال رونال) ،چشالم پالاک دارنال) و در خاناله دیگالراو ننگرنال) و چالوو
ناخواسته عورت دیگراو بان) چشم بسته دارد و هرگز چوو بر کار باش) ،به اطالراف
ننگرد و نچه بان) چشم پوش).

اگر پرسن) که چوو بر سر کار روی ،ک)ام یه از کتاب خ)ا را ررائت کن) ،بگالو کاله
ّ
ّ
ْ
این کمم خ)اون) را که فریای)« :ل ْاس ِل ِْلنس ِاو ِِال یا سع)».
ْ
ْ
اگر پرسن) چوو تاشه به دست گاری ک)ام یه خوان) ،بگو که« :ی ْالوم ی ِف ُّالر الم ْالر ُء
ْ
ُّ
صایب ِت ِه و ب ِن ِاه».
ِین أ ِخ ِاه * و أ ِی ِه و أ ِب ِاه * و ِ
ْ
و اگر پرسن) چوو یاله ب)ست گاري ،چه گوی) :بگو :از رر و خالوانم« :یالا أ ُّیهالا
ّ
ّ ً
ُ
ً
ال ِذین ی ُنوا ت ُوبوا ِِل) الل ِه ت ْو بة ن ُصویا».
و اگر پرسن) چوو رالالب ب)سالت گاالری چاله خالوان) ،بگالو :رولاله تعالال)« :ال
ّ
ّ
ّ
ّ ْ ْ
ی ْصمها ِِال األشق) * ال ِذي کذب وتول)».
ُ ْ
اگر پرسن) چوو ناوه بر دست گاری ،چه گوی) ،بگو« :فأ ّیا ی ْن ثقلت یو ِاز ُین ُه * ف ُهو
اضا ٍة».
ِف ِعاش ٍة ر ِ
ْ
ُ
ْ
و اگر پرسن) چوو ریسماو ب)ست گاري چه گوی) ،بگو« :فم یعل ُم ِِذا بع ِثالر یالا

۱۳۱
ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

اهمیت
صفت حیا

ّ
متن و محتوای ّ
فتو نامه بنایان
اگر پرسن) که چن) اصل است ّبنائ) را بگو که پنج اصل است :اول ،با طهارت بودو؛
دویم ،بر ّ
جاده راست) بودو؛ سام ،با یاا بودو و نظر از غار برداشتن؛ چهالارم ،کالم
سخن گفتن؛ پنجم ،به ادب بودو نزد یشایخ و بزرگاو.
ُ
اگر پرسن) که چن) یکم باش) ّبنائ) را ،بگالو کاله ده یکالم اسالت .اول ،نکاله هالر
ّ
صبح که برخازد از علم شریعت و طریقالت بالاخبر باشال) تالا اسالتادی او را ُیساللم

کدگذار ی

ذکرهای
مخصوص
هر عمل بنایی
 ۱8موقعیت
 ۱8آیه
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ّ
متن و محتوای ّ
فتو نامه بنایان
ُّ ُ
ُ
ُْ ُ
الص) ِور».
ور * وی ِ ّصل یا ِف
ِف القب ِ
ْ ْ
اگر پرسن) چوو شاغول افکن ک)ام یه خوان) ،بگالو« :فم ْ
الن ی ْعمالل ِیثقالال ذ ّرٍة
ً
ً
ْ ْ
خ ْارا یرُه * وی ْن ی ْعمل ِیثقال ذ ّرٍة ش ّرا یره»ُ.
و چوو پرسن) اگر چوب زاویه ب)ست گاری چه گوی) ،بگو از رر و ی)خالوانام
ُ ُ
ْ
ُّ
ْ
ّ
ُ
که «یقولوو ر ّبنا أت ِم ْم لنا نورنا و اغ ِف ْر لنا ِِنك عل) کل ش ْ ٍء ر ِ)یر».
ِ
و اگر پرسن) چوو یاله بر گل کش) کال)ام یاله از رالر و خالوان) ،بگالو« :یالا أ ُّیهالا
ّ
ّ ً
ُ
ً
ال ِذین ی ُنوا ت ُوبوا ِِل) الل ِه ت ْو بة ن ُصویا».
و چوو پرسن) که اگر طرح گنب) ان)ازی و طاقها راست کن) چه گالوی) ،بگالو:
ُ ُ
ْ
ُّ
ْ
ّ
ُ
«یقولوو ر ّبنا أت ِم ْم لنا نورنا و اغ ِف ْر لنا ِِنك عل) کل ش ْ ٍء ر ِ)یر».
ِ
و اگر پرسن) نگاه که زاویهها در بن)ی چه خالوان) ،بگالو :از رالر و کاله فریایال):
ّ ّ
«أل ْم ی ْعل ْم ِبأو الله یری».
و اگر پرسن) و زیاو که بر کار باال روی و بالر ارتفالاع بایسالت) چاله خالوان) ،بگالو:
«عس) ر ُّب ُک ْم أ ْو ُیک ّفر ع ْن ُک ْم س ّائات ُک ْم و ُی ْ)خل ُک ْم ج ّنات ت ْجري ی ْن ت ْحتها ْاأل ْن ُ
هار».
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ
و اگر پرسن) چوو پایان یال) و بالر زیالان ررارگاالری چاله گالوی) ،بگالو« :و ُب ّ ِالرز ِت
ّ ْ
ْ
ْ
ُّ ْ
الج ِح ُام ِلم ْن یری* فأ ّیا ی ْن طغ) * و ثر الحااة ال)ناا * ف ِإو الج ِحام ِه المأوي».
ُ
و اگر پرسن) چوو دست در ِگالل کنال) ،چاله گالوی  :بگالو از رالر و خالوانم کاله
الصالحات وتواص ْوا ب ْالح ّق وتواص ْوا ب ّ
«ِ ّال ّالذین ی ُنوا وعم ُلوا ّ
الص ْب ِر».
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُْ
ْ ْ ُ
و اگر پرسن) چوو خشت بر یک)یگر نه) ک)ام یه خوان) ،بگو « ِِذا زل ِزل ِت األرا
ْ
ِزلزالها».
و اگر پرسن) چوو گل بر رالب نه) چه خوان) ،بگو« :یاویلنا ین بعثنا ِین ّی ْرر ِ)نا».
و اگر پرسن) که رالب از کجا ی)ه است بگوی که چوب و از بهشت اسالت ،و
چوو [چوب] و شمشاد است.
ّ
اللال ُه أ ْیسالنُ
و اگر پرسن) چوو خشت دو نامه کن چه خوان) ،بگوی« :فتبار
ْ
ّ
الخ ِال ِقان و الحم)الله رب العالمان».

ّ
 .6مبانی ،اخالق و آداب معماران در ّ
فتوتنامه بنایان

چنانکه گفته ش) ،ت
رتاتنامه ترگایان از جمله یکتوبات) است که به یبان) ،اخالمق و داب فتاالاو در
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یرفه بنای) پرداخته و یحتوای و بساار ارزشمن) و رابل استفاده است .در ادایاله ،بالا نشالاوگذاری
یحتوای این اثر به برخ) از ارزشهای یعنوی ۔صالنف) و ،اشالاره یال)کنالام .ایالن عنالاوین ،ذیالل
سه الیه یبان) ،اخمق و داب رفتاری رابل طرح و تحلال است.
الف) مبانی شایل تویا)یحوری ،ارت)ا به پاایبراو و اولاا در یعماری ،یالات و روایالات و سالخن
ّ
یشایخ به عنواو اسناد باال دست) به ه)ف اعتبار فرین) ،استناد یتوو صالنف) باله اولاالاء اللاله و
ایایاو اهل بات (ع .
ِ
ب) اخاالق شالایل ارزشهالالای اخمرال) کلاالال)ی در یعمالاری ،کسالالب و ایالراز شالالرایط اولاالاله،
یوزشهای یکمل (اخمر)۔ یعنوی  ،تخصص و کسب یهارتهای الزم.
) آداب شایل رعایت داب شرع) و اصول به)اشت) ،دانستن و رعایت سلسلهیراتب یوزشال)
ادب شالالاگردی ،رعایالالت
و شالالغل) ،شالالناخت الگوهالالای شالالغل) ،یشالالایخ یرفالاله و رعایالالت ِ
یهارتهای ی)یریت پروژه و ی)یریت ینابع انسان).
آداب

مبانی

 .1 .6توحیدمحوری

از ینظر پاشانااو ،بر اساس اصل رر ن) «یالکات اله)» 1،توانمن)ی ،هنالر ،اسالتع)اد ،ایکانالات،
خاک و خانه ،همه یتعلق به یضرت یق و بر اساس اصل «تسالخار» 2اسالتفاده و ّ
تصالرف در و
 .1به یالکات یطلق یقاق) اله) در بسااری از یات ق آن ک ی تالذکر داده شال)ه اسالت :در یالات  ۶۲۔ ۶3سالوره زیالر،
َّ
ّ
ی)فریای)ّ « :الله خال ُق ُک ِّل ش ْ ء و ُهو عل) ُک ِّل ش ْ ء وکال * ل ُه یقال ُا) َّ
ُ
السماوات و ْاألْ
الات اللاله
ر
ِ
ِ
ا و ال ِذین کفالروا ِبآی ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ولئک ُه ُم الخ ِاس ُروو ؛ خ)ا فری)گار هر چازی است و اوست که بر هر چاز نگهباو است .کلا)های سالماو و زیالان
أ ِ
از ِو اوست و کسان) که نشانههای خ)ا را انکار کردن) ،نانن) که زیانکارانن)» .همچنان ،نک :سوره بقالره ،یاله ۲۵۵؛
سوره ل عمراو ،یه ۲۶؛ سوره یائ)ه ،یه 1۲0؛ سوره اعراف ،یه 1۵8؛ سوره نور ،یه .۴۲
ْ
َّ ُ ْ ُ ْ
َّ ُ ْ ْ
 .2یه  3۲سوره ابراهام …« :و سخر لک ُم الفلک ِلت ْج ِري ِف الب ْح ِر ِبأ ْی ِرِه و سخر لک ُم األنهالار»؛ … و خ)اونال) کشالت) را بالرای
ّ
شما رام گردانا) تا به فریاو او در دریا رواو شود و رودها را برای شما یسخر کرد» به ایالن یعنالا اشالاره دارد .همچنالان یالات
1۲و  1۴سوره نحل؛ یه  ۶۵سوره یج و یه  ۲0سوره لقماو.

ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

اخالق

۱۳۳

به عنواو ایانتهای اله) در اختاار انساو است؛ این فرهنالگ تویاال)بالاوری و خال)ا یحالوری در
شئوو گوناگوو سریاو دارد از جمله دستور به ذکر و تذکر یات اله) ،توسل به اسالماء و صالفات و
تجلاات یضرت یق در این چارچوب یعنا ی)یاب).
اگر پرسن) که چوو بر سر کار روی ک)ام یه از کتاب خ)ا را ررائالت کنال) ،بگالو کاله ایالن کالمم
َّ
ْ
خ)اون) را که فریای)« :ل ْاس ِل ِْلنس ِاو ِِال یا سع)» … 1و اگر پرسن) چوو رالب ب)سالتگاری
َّ
َّ
َّ
َّ ْ ْ
چه خوان) ،بگو روله تعال)« :ال ی ْصالمها ِِال األشالق) * الالذی کالذب و تالول) * 2أو جالاء ُه
ْ
األعم » …3و چوو پرسن) که اگر طرح گنب)ان)ازی و طاقها راست کن) چه گوی) ،بگالو:
ْ
ُ ِّ
ُ ُ ْ
َّ
ُ
«یقولوو أت ِم ْم لنا نورنا واغ ِف ْر لنا ِِنک عل) کل ش ْ) ٍء علام»( 4خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۵
 .2 .6اقتدا به پیامبران و اولیا در معماری
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در باور اهل یرفه ،پاایبراو گذشته و اولاای اله) ،هر ک)ام صایب یرفهای بودهان) و ایشاو ،ایجالاد
و ابتکار یرفههای گوناگوو را به یک) از صالحاو ،نسبت ی)دادنال) 5.چنانکاله در ت
رتاتناماه ترگایاان،
 ۱۳4نخستان ّبنا ،یضرت نوح یا یضرت ابراهام (ع دانسته ش)ه؛ یضرت یحم) (ص  ،بزر تالرین و
یضرت عل) (ع  ،کریمترین ّبنا و رطب دایرۀ ّ
فتوت شمرده ش)هان).
اگر پرسن) کریمترین ّبنایاو که بود ،بگوی عل) بود … ،که در بنای یسالج) ی)یناله پاالایبر را
یعاض)ت کرد .و او سر جوانمرداو است و بزر ترین ایشاو در یقام ،چنانکاله یال)ی در
ّ
ّ ُ
یقام اوست« ،ال فت) ِاال ع ِل ّ) ،ال ساف ِاال ذو الفقار» (خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۴

 .1سوره نجم ،یه .39
 .2سوره لال ،یه 1۵۔ .1۶
 .3سوره عبس ،یه .۲
 .4سوره تحریم ،یه .8
 .5این باور ،عموه بر جنبههای ظاهری در پاون) صایباو ِیرف با هم و یک نالوع صالنفگرایال) ،دربردارنال)ه نکالات یهالم
تربات) و اخمر) بوده است .صنعتگراو ،یعتق)ن) که اصالت یرفه از شناخت ول)ای که و را پایه نهالاده ،یحقالق یال)
شود و با این شناخت برای کار یوز اطماناو خاطر یاصل ی)شود و بر رغبت او نسبت به و کار افزوده ی)گالردد و بالر
این باور بودن) که یعرفت ول) ،کسب را یمل ی)گردان).

✺

حرفه اولیا و انبیا در قرآن ،حدیث و مکتوبا صنفی

هزار یرفه ،خطنویس)،
کشاورزی ،نساج) ،خااط)،
نجوم ،طب و زراعت

یضرت دم (ع

کشاورزی ،نم)یال) و کفشدوزی

ساختماوسازی

یضرت ابراهام (ع

کشاورزی ،دای)اری،
بنای) و نانوای)

خااط) ،یساب ،نجوم،
کتابت و خطاط) ،نقشهکش)
و شهرسازی

یضرت ادریس (ع

خااط) ،علم یساب و نجوم

ساختماوسازی

یضرت اسماعال (ع

یعماری

زرهسازی ،هنگری و زنبال
باف)

یضرت داوود (ع

زرهسازی ،هنگری و زنبالباف)

س)سازی

یضرت ذوالقرنان (ع

س)سازی

یصارباف) و زیای)اری

یضرت سلاماو (ع

یصارباف) ،شناخت ادویه،
عقارار 1و یکویت

کشاورزی ،شبان)

یضرت شعاب (ع

کشاورزی ،شبان) و بافن)گ)

یکمت و ریاضاات و
کشاورزی

(ع

سنگکاری و بافن)گ)

ساخت اشاای ِگل)

یضرت عاس) (ع

ّ
نجاری ،کشاورزی و رنگرزی

برنایهریزی ارتصادی

یضرت یوسف (ع

خزانهداری و کشاورزی

تجارت ،شبان)

یضرت یحم) (ص

تجارت ،شبان) و کشاورزی

 .1داروهای گااه)

۱۳5
ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

ٔ
حرفه پیشوای توحیدی
در قرآن و حدیث

اولیا و انبیا

یضرت شا

ٔ
حرفه اولیای الهی
در مکتوبا صنفی

کشاورزی و کارگری

یضرت یوس) (ع

کشاورزی وکارگری

کشت)سازی و کشاورزی

یضرت نوح (ع

نجاری و کشاورزی

 .3 .6آیات و روایات و سخن مشایخ بهعنوان اسناد باالدستی به هدف اعتبارآفرینی

با بررس) یتوو صنف) دری)یابام که نویسن)گاو نها به انحای گونالاگوو و فالراواو از یالات رالر و و
ً
صرفا به عنواو تامن و ّ
تبرک ،زیور و زینالت
روایات 1و همچنان سخن بزرگاو بهره بردهان)؛ این ایر
نبوده ،بلکه نشان) از ارتباط ذهن ،زباو و زن)گ) این یردیاو با فرهنگ و یعارف رر و ،یتوو دینال)
و یرجعات رفتار صالحاو است .در ت
رتاتنامه ترگایان برای هر یک از افعال و اعمال یرفهای یهای
توصاه یا ذکری سفارش ش)ه است:

۱۳6
۱۳۹۹
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
زمستان۱۳۹6
شماره | | ۳۹پاییز
علمی ۔

و اگر پرسن) و زیاو که بر کار باال روی و بر ارتفاع بایست) چه خوان) ،بگالو« :عسال)
2
ربکم او یغفر عنکم سائاتکم و ی)خلکم جنات تجری ین تحتها االنهار».
و اگر پرسن) چوو پایان ی) و بر زیان ررارگاری چه گوی) ،بگالو« :و ُب ّالرزت ْالجحالامُ
ْ ْ ِ ِ
ِ
ّ ْ
ْ
ُّ ْ
3
ِلم ْن یری * فأ ّیا ی ْن طغ) * و ثر الحااة ال)ناا * ف ِإو الج ِحام ِه المأوی».
ّ ّ
و اگر پرسن) چوو دست در ِگل کن) چه گوی) :بگو از رالر و خالوانم کالهِِ « :ال ال ِالذین
الصالحات وتواص ْوا ب ْالح ّق وتواص ْوا ب ّ
ی ُنوا وعم ُلوا ّ
الص ْب ِر»( 1خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۵
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 .1بررس) این روایات از ینظر دانشهای ی)یث) (رجال و درایه ناازین) پژوهش) یستقل اسالت ،ایالا باله ِاجمالال ،یال)تالواو
گفت که با توجه به یوضوع این فتوتنایهها که یوزه یکمت عمل) (اخمق و تربات است ،بنا به راع)ه «تسالایح در ادلالۀ
سنن» ،نویسن)گاو این یتوو توجه چن)ان) به بح های سن)ی و ِدالل) ایادی نها ن)اشته و بر همان اساس ،اعتبالار ایالن
ایادی یکساو نبوده و برخ) از این روایات  ،صحاح و برخ) ضعاف است.
َّ
ّ
ً
ُ ُ
ْ ُ
ُ
ُ ْ ِّ ْ ُ
 .2اشاره به یه  8سوره تحریم« :یا أ ُّیها ال ِذین ینوا ت ُوبوا ِِل) الله ت ْو بۀ ن ُصویا عس) ر ُّبک ْم أو ُیکفر عالنک ْم س ِّالائ ِاتک ْم و ُیال) ِخلک ْم
ُ ُ
َّ
ْ ْ ْ ْ ُ ْ ُْ
ّ َّ
ج َّن ْ
ْ ْ ْ ْ
ُ ُُ ُُْ ْ
الان ِه ْم یقولالوو ر َّبنالا
ات تج ِري ِی ْن تح ِتها األنهار یو ُم ِّال یخ ِزي الله الن ِب َّ و ال ِذین ینوا یعه نورهم یسع) بالان أی ِال) ِیهم و ِبأیم ِ
ْ ٍ
َّ
ُ
أت ِم ْم لنا نورنا و اغ ِف ْر لنا ِِنک عل) کل ش ْ ء ر ِ)یر؛ ای کسان) که ایماو وردهای) ،به درگالاه خال)ا توبالهای راسالتان کناال) ،ایاال)
است که پروردگارتاو ب)یهایتاو را از شما بزدای) و شما را به باغهای) که از زیر [درختالاو] و جویبارهالا رواو اسالت در ورد .
در و روز خ)ا پاایبر [خود] و کسان) را که با او ایماو ورده بودن) خوار نم)گردانال)  :نورشالاو از پاشالاپاش نالاو ،و سالمت
راستشاو ،رواو است  .ی)گوین)  :پروردگارا ،نور یا را برای یا کایل گرداو و بر یا ببخشای ،که تو بر هر چاز توانای)».
ْ
ْ
ُّ
ال) ْناا * فإ َّو ْالجحام ه ْالم ْالأوی؛ و ّ
جهالنم بالرای
 .3اشاره به یه «و ُب ِّرز ِت الج ِح ُام ِلم ْن یری * فأ َّیا ی ْن طغ) * و ثر الحااۀ
ِ ِ
ِ
پست دناا را برگزی) ،پس جایگاه او هماو تش اسالت» (سالوره
هر که بان) شکار گردد .ایا هر که طغااو کرد ،و زن)گ) ِ
نازعات ،یه  3۶۔ . 39

✺

ّ

 .4 .6استناد متون صنفی به اولیاء الله و امامان (ع)

این یوضوع باشتر برای اعتباربخش) و اطماناو یخاطب بوده و بااو کردو ایالن بزرگالاو باله عنالواو
سریلقۀ اهل صناعت است و باشالتر جنباله ترباتال) دارد؛ چناوکاله ت
رتاتناماه ترگایاان ینتسالب باله
ایام صادق (ع ش)ه است.
این رساله ایست ان)ر داب ّ
فتوت بنایاو که ینسوب است به ایام کایل ،و ی) نالاطق،
ایام جعفر صادق  -علاه السمم  -که و بزرگوار چنان گفتاله و نوشالتهان) تالا اهالل ایالن
یرفه ب)انن) و در یاد گارن) (خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۲

 .5 .6کسب و احراز شرایط اولیه

شرایط اولاه جوانمرداو هفت چاز است (توجه به ی)ارلها که داوطلب بای) این شالرایط اولااله را
ب)ست ورد .چوناو :یرد بودو ،بلوغ ،عارل بودو ،دین)اری ،سمیت جسمّ ،
یروت داشتن و یاا.
ب)او که شرایط عام و اسالتع)اد ّ
فتالوت نالزد ایالن طایفاله هفالت اسالت .اول ،ذکالور بالودو

 . 6 .6ارزشهای اخالقی کلیدی در معماری

پس از ایراز شرایط ی)ارل) (شرط ورود  ،اهالل یرفاله و اسالتاداو هنالر ،شالرط بقالای فالرد در
ّ
صناعت و پاشه را راستگ) و ادب برشمرده و تخلق به اخالمق جالوانمردی و پالاک گردیال)و از
هر گونه رجس و ناپاک) را الزم دانستهان) (اصل ّ
اهلات  .در ت
رتاتنامه ترگایان ،برخ) صالفات از
ُ
اهمات ویژه برخوردارن) .از و جمله «ایثار» که اصل ّ
فتوت نالام گرفتاله« ،خلالق ناکالو ،صالبر،
→

 .1اشاره به یه  3سوره یبارکه عصر.

ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

است… دوم ،بلوغ است… سام ،داشتن عقل است … چهارم ،دیالن داشالتن اسالت… ،
پنجم ،صحت و سمیت جسم به گونهای که عاب فایش ظاهر و بالاطن ن)اشالته باشال)
… ششالالم ،یال ّ
الروت داشالالتن اسالالت و و از لالالوازم صالالفات فطالالرت اسالالت ،هفالالتم ،یاالالاء
(خانمحم)ی ،1371 ،ص . 13

۱۳7

فقار دوست) ،سخاوت ،نصاحت ،ه)ایت ،توبه ،تواضع ،طمأنانه ،ص)ق و وفا ،طهالارت ،کالم
گوی) ،اتقاو در کار ،وج)او کاری و رعایت یق یصرفکنن)ه» و از همه یهمتر «یاالا» اسالت
(خانمحم)ی ،1371 ،ص 1۲۔. 1۵
هشت خصلت است که بر فتااو ثابت است :چهار و عام و چهار و خاص این گروه
باش)؛ چنانکه رطب دایره ّ
فتوت ،ایارالمؤینان علال)  -علااله السالمم  -بال)او اشالارت
فریود( 1خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۲
 .1 .6 .6ارزش محوری حیا در معماری

۱۳8
۱۳۹۹
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
زمستان۱۳۹6
شماره | | ۳۹پاییز
علمی ۔

بسای) صفت یاا در ت
رتاتنامه ترگایان رابل توجه و تأیل است و نشاو از اهتمام ویژه به این صالفت
دارد و این صفت را پر کاربردترین صفت اخمر) در هنر یعماری و ّبنای) کالرده اسالت؛ چناوکاله
«یاا»  1از اصول پنجگانه ۲ ،از شروط عام ّ
فتوت و  3یهمترین صفت یک یعمار و ّبنا است.
اگر پرسن) که ک)ام خصلت ّبنایاو باشتر بکار ی) ،بگو :یاا ،چرا که یاا و چشم پالاک
ّ
داشتن از خصلتهای جوانمرداو است و بخصوص بنایاو را بکالار یال) (خانمحمال)ی،
 ،1371ص . 1۵

از نکات یهم و جالب در این بخش ،تأکا) برخ) اصالناف و یشالاغل نسالبت باله برخال) صالفات
اخمر) خاص است؛چناوکه در ت
رتاتنامه ترگایان ،صفت «یاا» نقش یحوری دارد و بر و تأکا)
ش)ه است و در ت
رتاتنامه آنگر ان ،به نماز توجه و تأکا) ش)ه است.
در تحلال این یوضوع ،به نظر ی)رس) چوو الزیه کار ساختماو و بنای) ،رفتن بر ارتفاع و به طالور
طباع) ،یشاه)ه ان)رون) ینازل همسایگاو بوده از اینرو ،صفت یاا و چشمپالاک) یهالم و یالورد
عنایت یضاعف شمرده ش)ه است .در شغل هنگری ،عنایت ویژه بر نماز شال)ه اسالت« :سالؤال:
اگر ترا پرسن) که در کار هنگری چن) شرایط است؟ جواب بگو که دوازده شرایط اسالت … نهالم،
پنج ورت نماز گزاردو» (افشالار ،1389 ،ص  1۲؛ زیرا افروختن کوره تش و گ)اختن هن ،نااز به زیاو
 .1کهنترین ینبع) که این سخن را نقل کرده ،حفة اس اان ر صاائص الفتساان گه رساان ا اال ت
رتاات و آگاب رتساان
اثر کمال ال)ین عب)الرزاق کاشان) در ررو هفتم هجری است (کاشان) ،13۶9 ،ص . 17

✺

فراواو و تمرکز بساار دارد و از اینرو ،هنگر بای) بهگونهای برنایهریزی کنال) کاله ایالن فعالاتهالای
زیاوبر ،در ورت نماز واجب ررار نگرفته و به و ضرری وارد نکن)؛ هنگر نم)توان) بالهرایتال) در
اثنای کار ،کوره تش را رها کرده و نماز گذارد و از اینرو ،بای) تال)بار کنال) تالا کالار بالا ورالت نمالاز
ت)اخل ننمای).

اوصاف اخالقی حرفهای در متون صنفی
ّ
ّ
(فتو نامه بنایان)
متن

کدگذاری

عرصه

طهارت ظاهر و باطن

فردی

صادرانه عمل کردو

فردی۔اجتماع)

یاا و عفت در نگاه و داین

فردی

کم و یفا) سخن گفتن

فردی

ادب داشتن نسبت به استاداو
و بزرگاو یرفه
گاه)های اخمر)۔ یهارت)

فردی

برنایهریزی و تقسام کار

سازیان)

سخاوت و خار خواه)

اجتماع)

اتقاو و استحکام در کار
ُ
یسن خلق در برخورد
با یردم ،یردمداری

سازیان)

اجتماع)۔سازیان)

اجتماع)

بردباری و ع)م ب)یوصلگ)

اجتماع)

توجه به فقرا

اجتماع)

ایترام به زیردستاو و
همکاراو

سازیان)

۱۳۹
ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

اگر پرسن) که چن) اصل است ّبنائ) را بگو که
پنج اصل است :اول ،با طهارت بودو؛ دویم،
بر جاده راست) بودو؛ سام ،با یاا بودو و نظالر
از غار برداشتن؛ چهالارم ،کالم سالخن گفالتن؛
پنجم ،به ادب بودو نزد یشایخ و بزرگاو.
اگر پرسن) که چنال) یکالم باشال) ّبنالائ) را،
بگو که ده یکم است .اول و کاله هالر صالبح
که برخازد از علم شالریعت و طریقالت بالاخبر
ّ
باش) تا استادی او را ُیسلم باشال) .دویالم ،هالر
کس را درخور یوصله و توانائ) کالار فریایال).
سام ،با سخاوت و خار باش) ،چهارم در کالار
خود استاد باشال) و نچاله را کاله انجالام دهال)؛
چناو باش) که از برای خالود نمایال) .پالنجم بالا
همه کس به خلق ناکو پاش ی) .ششالم تنالگ
یوصله نباشال) .هفالتم ،فقاالردوسالت باشال).
هشتم ،کارگراو و زیردستاو خالود را باله نالاو و
جایه شفقت نمایال) .نهالم ،پسالراو یردیالاو را

بررسی محتوا

عزیز دارد .دهم نکه در کالار خالود ُچسالت و
چاالک باش) .اگر پرسن) که چوو بر سر کالار
روی ک)ام یه از کتالاب خال)ا را ررائالت کنال)،
ّ
بگو که این کمم خ)اون) را که فریای)« :ل ْالاس
ّ
ْ
ِل ِْلنس ِاو ِِال یا سع)».

فعال و ُچست و چابک،
ع)م تنبل)

فردی

انفاق و دستگاری نسبت به
زیردستاو و همکاراو

اجتماع)

ذکر گفتن و رر و خوان)و

فردی

 .7 .6تخصص و کسب مهارتهای الزم

اهل این صنعت کاله اکنالوو اهالل ّ
فتالوت اسالت بایال) ابالزار کالارخویش را بشناسال) و از بهتالرین و
ج)ی)ترین ابزار استفاده نمای) .از اینرو ،در ت
رتاتنامه ترگایان ابزار اصالل) کالار ّبنالای) را کاله هفالت
وسالۀ تاشه ،یاله ،رالب ،ناوه ،ریسماو ،شاغول و چوب زاویه است ،یعرف) کرده و برای هر کال)ام
شری) ی)نگارد و در و اشاره ی)کن) که «بنای ناک و است که این همه در راه رضالای خ)اونال)
و خلق خ)اون) به کار برد و از طریق صمح ینحرف نگردد» (خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۴
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 .8 .6آموزشهای مکمل (اخالقی .معنوی)

از جلوههای ینحصر بهفرد فرهنگ اسمی) ،ارتباط ظاهر و باطن ،صناعت و فضالالت اسالت؛
از ینظر پاشانااو ،اهل هر یرفه به یقام استادی در یرفاله نم)رسال) جالز ایالن کاله در سالایت
یعنوی ناز یرایل) را ط) کرده باش) و از اینرو ،بسااری از استاداو ،خالود از اهالل یعنویالت و
اخمق بودهان)؛ چنانکه در وصف استاد عل)اکبالر اصالفهان) (یعمارباشال) جالایع عباسال) در
یا)او نقش جهاو ال ایام خمان) ال اصفهاو  ،او را یرد ک)خ)ای) ،در نهایت رایال) و صالمح و
درویش) توصاف کردهان)( 1نصر بادی ،13۶1 ،ص  138در ت
رتاتنامه ترگایان در باالاو ایکالام دهگاناله
ّبنای) ،نخستان یکم را شنای) با «علم شریعت و طریقت» ی)دان) تا ب)ین سبب «استادی او
ّ
را ُیسلم باش)» (خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۵
 .1اباات بار)یان)ه از استاد عل) اکبر ناز گویای توجه ایشاو به اخمق و یعنویالت بالوده اسالت .نصالر بادی ایالن اباالات را
چنان نقل کرده است:
و کس که به نفس خود نبردی دارد
گر خاک شود ع)و و بر باد رود

با خویش هماشه سوز و دردی دارد
غافل نشوی که بازگردی دارد (نصر بادی ،13۶1 ،ص . 138
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 .9 .6رعایت مهار های مدیریت پروژه و مدیریت منابع انسانی

ثار و ابناه تاریخ) و گزارشهای تاریخ) ،بهخوب) گواه این ایر هستن) که استاداو و یعماراو ایالن
بناها بر اساس دانش و تجربه ،یهارت) فوقالعاده در ی)یریت این پروژهها  -چه در ُبع) فازیک) و چاله
در ُبع) ناروی انسان)  -داشتهان)؛چناوکه در ت
رتاتنامه ترگایان از استادی در یرفه (تخصالص کالاف) ،
وج)او کاری و یسئولاتپذیری « نچه را که انجام ده) چناو
چاالک) و ورزی)گ) در کار ،تعه)،
ِ
باش) که از برای خود نمای)» .توجه به توانای) افراد در ربول کارها ،ایترام به کالارگراو و همکالاراو،
یهربان) و وسعت یال) برای ایشاو «شفقت به ناو و جایه» تربات عزیزاناله شالاگرداو ،باله عنالواو
الزیه استادی و یکم بنای) نام برده است (خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۵
 .1۰ .6شناخت الگوهای شغلی ،مشایخ حرفه و رعایت ادب شاگردی

 .11 .6دانستن و رعایت سلسله مراتب آموزشی و شغلی

ُ
یراتب یوزش) و یرفهای ّبنای) که در ت
رتاتنامه ترگایان اشاره ش)ه به ترتاب :یزدور یا شالاگرد خالرد
که «کار ِگل از او بر ی) و ناوه بر سر گارد و در این طریق هنوز یبت)ی است» غالاز شال)ه در یرتباله
بع)ی ،صایب که «ان)کیایه از ّبنائ) یاصل کرده ،ول) هنالوز باله یرتباله اسالتادی نرسالا)ه» و در
یرتبه نهای) است ِاد ّبنا است که «دان) هر وساله را چگونه باله کالار بالرد و خشالت را چگوناله بالر سالر
خشت نه) و چگونه از عه)ه روس و ستوو و غار و بر ی)» ب)ین ترتاب ،هر ک)ام کار یشخصال)
دارن) و بای) این سلسله یراتب به درت رعایت شود (خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۴

 .12 .6رعایت آداب شرعی و اصول بهداشتی

همراه داشتن و دانستن وسایل و ابزار به)اشت) هفالتگانالۀ کالارد ،نالاخنچالان ،سالرتراش ،شالانه،

۱4۱
ّ
تبیین اخالق حرفهای معماران در ّ
فتو نامه بنایان

در نظر پاشانااو ،اصل)ترین وظافه شاگرد ،شناخت ،پاون) و الگوبرداری از پاراو و بزرگالاو یرفاله
را) یاات و رعایت ادب شالاگردی نسالبت
است؛ این یهم تنها از طریق انتخاب استاد وارستۀ در ِ
به و استاد بوده است .ب)ین سبب در ت
رتاتنامه ترگایان بع) از ذکالر اولالان ،بزر تالرین ،کریمتالرین
ّبنایاو ،به یعرف) پاراو شریعت ،طریقت ،یقاقت و یعرفت پرداخته و رعایت ادب نالزد بزرگالاو را
از اصول ّبنای) توصاف ی)نمای) (خانمحم)ی ،1371 ،ص 1۴۔. 1۵

یسواک ،یال (یاله یا سوزو و ِینقاش (یوی چانه که هر ک)ام نماد و نشانه یک) از داب و ُسنن
شرع) است بر ایشاو الزم بوده است .در ت
رتاتنامه ترگایان کاربست هر یک از این ابالزار و وسالایل
بااو ش)ه است (خانمحم)ی ،1371 ،ص . 1۴
 .7نتیجهگیری
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این پژوهش در پ) پاسخ به این سؤال بود که اصول اخمق یرفهای یعماراو در ت
رتاتناماه ترگایاان
چاست؟ پس از بررس) و تحلال ت
رتاتنامه ترگایان ،یبان) ،اخمق و داب و اسالتخراج شال) .ایالن
پژوهش به این نتاجه رسا) که این ّ
فتوتنایه ،یبتن) بالر تویاال) و الگالوبرداری از پاشالوایاو الهال)
است .در و از یات و روایات و سخن یشایخ به عنواو اسناد باالدست) اسالتفاده شال)ه اسالت و بالا
نسبت دادو یتن ت
رتاتنامه ترگایان به ایایاو و اهالل باالت (ع  ،اعتبالاربخشال) شال)ه و ناالز در و باله
رعایت اصول) چن) از سلوک اخمر) همچوو ایثار ،خلق ناکو ،صبر ،فقاالردوسالت) ،سالخاوت،
نصاحت ،ه)ایت ،توبه ،تواضع ،طمأناناله ،صال)ق و وفالا ،طهالارت ،کالمگالوی) ،اتقالاو در کالار،
 ۱42وج)او کاری و رعایت یق یصرفکنن)ه و «یاا» اشاره ش)ه اسالت .سالپس باله تخصالصگرای)،
یوزشهای کمالبخش ،یهارتهای ی)یریت پروژه و ینالابع انسالان) ،شالناخت یشالایخ یرفاله،
رعایت ادب شاگردی ،رعایت سلسله یراتب شغل) و رعایت ّ
سنتهای شرع) و اصول به)اشت)
پرداخته ش)ه است .بنابراین ،یشخص ی)شود که ت
رتاتنامه ترگایان ،گونهای اخمق یرفهای یبتن)
بر اصول و یبان) اعتقادی ،اخمر) و یعنوی اسمی)۔ایران) ارائه ی)ده).
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