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The documents in traditional architectural education in the world relies on 
educating the Fotowwat-nama of the builders, masons and other existing ones. 
Fotowwat-nama in each field and fraternity, has been a systematic charter of 
education in learning technology and skills. The continuity, repetition, and 
improvements accumulated in the quality of the artifacts over the centuries, is 
very admirable. An overview of plans and designs in architecture and the 
interaction between architects and cities is an indication of the appropriate 
education. The goal of this study is to identify and analyze Fotowwat-nama and 
traditional training of architectural skills and to find principles of education in 
the past. The research method is historical-critical, using existing documents, 
while the aim is to seek to identify the traditional architectural skills education. 
Using a critical and analytical view, Fotowwat-nama, historical tablets and 
inscrip7tions, educating methods, historical trends, and their educational values 
are introduced while studying old documents alongside the literature in this field 
(44 credible sources were used for research).  

Theoretical and practical education were taught transmitting the 
knowledge of the teacher to the student and using the student's experiences 
inside and outside the construction site. The methods of teaching traditional 
architecture in accordance with the thoughts, beliefs and rituals, included the 
methods of joining the class of builders and converging and aligned in the 
direction of excellence and idealism.  Teaching items are in three categories: 
teaching aesthetics, primitive patterns, geometry and mathematics, drawing 
methods. Structural education included indigenous methods of execution, 
materials, ground resistance, and structural laws, and professional ethics 
education included knowledge of the environment appropriate to human 
comfort, wisdom and ritual skills, and the laws of profession and market. 
Evaluation was done with an emphasis on social skills and construction rules. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 ها نامه اصول آموزش معماري سنتی در گذشته با استفاده از فتوت 

 
   *  آرزو زندي محب

 

 ایران   تهران،  فرهنگیان،  دانشگاه  هنر،آموزش    مسئول، گروه  نویسندة
 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 1400/ 01/ 25 :افتیدر
 1400/ 03/ 05 :رشیپذ

 1400/ 05/ 04 :نیآنال انتشار
 

 

ها موجود است. نامه نامه بنایان و دیگر فتوت اطالعاتی از آموزش معماري در جهان سنت بر اساس فتوت 
ارتقاء، طی مند یادگیري  ها در هر رشته و صنف، منشور نظام نامه فتوت  بود. تداوم، تکرار و  فن و مهارت 
ها در . بررسی کلی طرح و نقش شده، بسیار باال و قابل تحسین است هاي گذشته در کیفیت آثار ساخته قرن 

اصلی مهم دغدغه و ضرورت  معماري و تعامل بین معماران و شهرها نشان از آموزش مناسب دارد. کشف این  
 یسنت   آموزش   اصول   افت یجهت    ،ي معمار   ی سنت ها و آموزش  نامه فتوت   لی شناخت و تحل   قی تحق   هدف است.  

سی اسناد و مدارك موجود سعی در شناخت آموزش تفسیري، با برر - تحقیق تاریخی   روش   . است   يار معم
آموزش، سیر تاریخی، روش  هاي  ها و کتیبه ها، لوح نامه معماري است، با نگاه انتقادي و تحلیلی، فتوت سنتی  

 و ثانویه و اولیه هايشود. براي شناسایی بهتر موضوع، داده می  هاي آموزشی بیان و بررسی تاریخی و ارزش 
 جهینت   در .  است   شده   استفاده  ق ی تحق   انجام   ي برا  معتبر   منبع   44  و نشریات مورد اهمیت و از  ها اسناد، کتاب 

 معماران   ی سنت   آموزش  اصول  و  شد  کیتفک   سنت   جهان  در   يمعمار   آموزش  و  استاد  فیوظا  شاگرد،  فیوظا 
. شد   مشخص  ی اب ی ارزش   و  آموزش   موارد   آموزش،   ي ها روش   دانش،   انتقال   ي ها روش   ی کل   ي بنددسته   چهار   در 

 خارج   در  شاگرد تجارب   از   استفاده  با  ندگان ی آ   به گانگذشته   از نه ی س به نه ی س  روش   از ی عمل   و  ي نظر  مباحث 
 اعتقادات  تفکرات،   با   متناسب   يمعمار   ی سنت   آموزش   ي ها روش .  شد ی م   داده   انتقال   یساختمان   کارگاه   داخل   و 
 ییآرمانگرا  و   ی تعال  جهت   در  همسو  و   همگرا  و  ان ی بنا  صنف به  وستن ی پ   يها روش   شامل  ،ی ن یی آ   رسم و   راه   و 

 يها روش   ات،ی اض ی ر  و  هندسه  ، ی ازل   ي ها الگو   ، ی شناس   یی بای ز  آموزش  دسته،   سه   در  یآموزش   موارد .  بود 
 آموزش  و   بود   ي اسازه   نیقوان  و   ن، ی زم  مقاومت   مصالح،   ، یبوم  ي اجرا  ي ها روش  ارش، ی ن  آموزش   است،   م ی ترس 

 نیقوان   و  ،ی ن یی آ  يها مهارت  و  هاحکمت  ها،انسان  شیآسا  با متناسب طی مح  شناخت  شامل يا حرفه   اخالق 
 .شد ی م   انجام   يساز ساختمان  ن یقوان  و   یاجتماع  مهارت   بر د یک أ ت   با یاب ی ارزش .  بود   زمانه بازار  و   حرفه
 

 اصول آموزش  ،  ْنامهآموزش سنتی، فتوت معماري، :هادواژهیکل
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 مقدمه 

  اصناف  و   پیشهوران   به   مربوط   مهمی   منابع   و   اسناد   تاریخ،   در 
  مناسبات   از   بسیاري   که   میخورد   چشم   به   ایرانی   مختلف 

  میکند  روایت  را  زمان  آن  جامعۀ  بر   حاکم  اقتصادي  و  اجتماعی 
  در   اسناد   این .  نمیشود   ها آن   به   چندانی   توجه   امروزه   متأسفانه   و 

  رسائل   فتوتنامه،   قبیل   از   مختلف   عناوین   با   تاریخ   طول 
  معتبر   کتابخانههاي   در   کسوتنامهها   و   نامهها کسب   جوانمردان، 

  استانبول،   ایاصوفیه   پاریس،   ملی   کتابخانههاي   جمله   از   جهان 
  و   پاکستان   بخش گنج   کالیفرنیا،   دانشگاه   استانبول،   افندي   ملت 

رساله    نامه، کسب   یا   فتوتنامه   موجود هستند.   ایران   کتابخانههاي 
است    جوانمردان   آداب   و   قوانین   عقاید،   منش،   باب   در   و کتابی 

(Afshari, 2005, P. 1-30)  . ها با بیانی ساده و عامیانه،  نامه فتوت
طور  عامۀ ایران، و به اعتقادات، افسانهها و آدب و رسوم طبقۀ  

خاص پیشهوران را در دوران گذشته بیان میکند. لذا توجه به  
هاي اسالمی  تر فرهنگ و تمدن سرزمین آن براي شناخت بیش 

است  اهمیت  حائز    Ghanbari-Barzian,  Nazari)  بسیار 
Moghada, Behestani, 2014, P. 9) .    اصول مربوط به مسلک

معنوي  ذخایر  از  جوانمردي  و  در    فتوت  فتوت  است،  ایران 
ها پیش  اصطالح، عبارت از راه و رسم و آیینی خاص که از قرن 

نهادهاي اجتماعی   ایرانیان طرفدار داشت و  از اسالم در میان 
 ,Lewisohn)  خاص براي حمایت و ترویج آن پدید آمده است 

2018. P. 219)  .  منابع پارسی زیادي دربارة جوانمردي و عیاري
عیار "همچون   می   "شاهنامه "،  "قابوسنامه "،  "سمک  توان  و... 

روش  ،  ها نامه فتوت   متن .  (Bakhoda, 2013, P. 175)یافت  
مختلف هنري    هاي رشته استادي در    ۀ آموزش و رسیدن به مرحل 

صنعتگري   تربیت را  و  روش  باورها   ی با  و  قوانین   فرهنگی    و 
تعلیم استاد به شاگرد  در    گیري نظم و سخت   همراه به هنروري  
است نمایش   مراتب  سلسه   . (Fizabi, 2008, P. 128)  داده 

  با   . (Carbon, 2006, P, 96)ها برقرار است عمودي در این گروه 
  مرحله   به   رسیدن   و   آموزش   روش   که   ها نامه فتوت   بررسی 
  است،  ایرانیان   صنعتگري   و   هنري   مختلف   هاي رشته   در   استادي 

  و   رهنگی ف   هاي آموزه   از   یکسره   که   خاصی   تربیتی   روش   با 
  قوانین   و   عقاید .  است   گرفته   سرچشمه   اسالمی - ایرانی   باورهاي 

  استاد   گیري سخت   و   نظم   با   هنرجویان،   تربیت   منظور به   هنروري 
خلق    منجر به ،  (Fizabi, 2008, P. 131)  شود می   یافت   شاگرد   به 

توان چگونگی آموزش  که می   شده است   عظیم   ي هنر   ي اثرها 
 سنتی معماران را بررسی کرد. 

جایگاه هنر معماري، در طول   . هنر، تبلور تفکر انسان است 
تفکر   گرفتن   ناپدید شدن کیفیت معماري بر اثر نادیده و  تاریخ 

به مفاهیم و تفکرات    توجه   د است. معماري بای   معمار   و ذهنیت 
حرفه   و   ، معمار   وجدان   ، هویتی  کاري  اخالق  و  جلب    او اي 

در    . (Asadi, Saeedi, BeikMohammadi, 2016, P. 70)د شو 
اى وجود دارد که مراکز  میان تئورى و عمل فاصله   جوامع کنونى، 

مى  آن  پرکردن  در  دانش  و  تولید  هنر  در  فاصله  این  کوشند. 
به    ؛ تر مشهود است ها بیش اي آن معمارى به دلیل ماهیت حرفه 

کامل متمایز شده    ، اي از محیط آموزش ه محیط حرفه اى ک گونه 
در    . است  سنتى،  معماران  تجربى  دانش  و  مهارت  که  آن  با 

پذیرش   مورد  ارزشمند،  و  باشکوه  بناهاى  ساخت  و  طراحى 
باشد، اما دانش کنونى معمارى نتوانسته است با آن  همگان مى 

نماید  برقرار  کافى  ارتباط   ,Eslami, & Mandegari)  مفاهیم 

2005, P. 71) .   هاي اخالقی یکی از عوامل  ارزش   از طرف دیگر
و همواره بر   است گیري معماري ایران  بسیار مهم در روند شکل 

شکل  روند  و  سنتی  ابنیه  آن ماهیت  ثر  مؤ ها  گیري 
 & ,Pourmand, Bemanian. Mahdavinejad)اند بوده 

Samadzadeh. 2015, P. 15)   د توان موار با انجام این مطالعه می  
 بندي کرد. عماري را کشف و دسته م   ی و اصول آموزش سنت 

زمان  در  معمار  می عنوان  فرق  مختلف  ولی    ؛ کرد هاي 
اي  پیداست که این عنوان سردسته یک حرفه یا استادکار حرفه 

  راه  ترین دقیق  . (Michell, & Grube, 1978, P. 112)بوده است 
  اسناد   به   مراجعه   مدرن،   از   پیش   دوران   معماري   آموزش   شناخت 
.  است   معماري   مکتوبات   چه   و   بناها   چه   دوران،   آن   معماري 
  و   شرق   از   جهان،   همه   در   سنتی   دوران   در   معماري   مکتوبات 

  آموزش   و   حرفه   مدرن،   دوران   ظهور   با   است و   اندك   بسیار   غرب، 
  دستخوش   انسان،   حیات   شئون   دیگر   مانند   نیز،   معماري 

  دوران   در   معماري   آموزش   ماهیت   شناخت .  شد   بنیادي   دگرگونی 

 

  جامانده به   سهم   اداي   در   تالش   و   هویت   شناخت   مدرن،   از پیش  
 ,Qayyumi Bidehandi)  است   نیاز   روزگار   در   آدمی   روح   از 

2005, P. 65)  . فتوت مجموعۀ  می نامه تحلیل  مبناي  ها  تواند 
ایرانی را که آثار شاخص و بدیع در   اي خاص هنرمندان اندیشه 

توجهی راه را  اند تا میزان قابل زمینۀ هنر ایرانی به وجود آورده 
بهتر مؤلفه  باز    هاي آموزشی هنرهاي سنتی براي درك  ایرانی 

فتوت  دیگر  و  معمار  این  تألیف  راه می ها  نامه کند.  گشاي  تواند 
شناخت اندیشه و تفکر طراحان و اساتید هنرهاي سنتی ایرانی  

  ي برا   . (Sarraf, 199, P. 17, & Fizabi, 2008, P. 129)باشد  
دقت   معماران به    آموزش  ا با  در    از   توان ی م   اصول   ن ی نظر 

راه   استفاده   ها نامه فتوت  به  آموزش    ي برا   ی منطق   ي ها حل و 
ها،  نامه . با استفاده از فتوت د ی ن حال رس در زما   از ی ن   با   متناسب 

  آموزش   در   ی کامل   ل ی تحل   توان ی م   موجود   ي ها به ی کت   و   ها، ح لو 
 . داشت   ي معمار   ی سنت 

شده در گذشته با وجودي که آموزش  کیفیت آثار ساخته 
مند چون امروز نبود، بسیار باال و قابل تحسین  منسجم و نظام 

تداوم   و  تکرار  بررسی کلی  با  ها در  بعضی طرح و نقش است. 
معماري تعامل بین معماران و شهرها و در نتیجه آموزش بین  

دغدغه و ضرورت اصلی است.    ، ها بوده است و کشف این مهم آن 
.  شود ی م   ی سنت بررس   ي ا ی در دن   ي آموزش معمار  مقاله،   ن ی ا  در 

  ی سنت   آموزش   و   ها نامه فتوت   ل ی تحل   و   شناخت   ، هدف پژوهش 

  معماران   ی سنت   آموزش   ي ها روش   و   کارها راه   افت ی   و   ي معمار 
 است 
 

 ي تحقیق ها پرسش   

موارد   ۀ دست   چهار   در  ي معمار   ی سنت   آموزش   اصول  .۱
روش   ،ی آموزش  دانش،  ارزش   يها انتقال  و   یابی آموزش 
 است؟  چگونه 
 

 پیشینۀ تحقیق   

ها و  نامه از این مطالعات جامع در باب فتوت در جدول پس 
از اسالم در تمام اصناف  آیین جوانمردي در جهان پیش و پس  

قرار   بررسی  مورد  معماري  تا  ادبیات  و  اجتماعی  مطالعات  از 
فتوت گرفته   مطالب  این  تمام  در  از  نامه است.  اصناف  هاي 

ارکان جنبه  و  نظام  تشریح  جمله  از  مختلف  آموزش    هاي 
نامه، انواع  یابی، معنی و مفهوم فتوت و فتوت استادشاگردي ریشه 

فتوت نامه فتوت  بر  دین  و  عرفان  تأثیر  جمله  نامه ها،  از  ها 
  نامه بنایان و چگونگی انتخاب شاگرد در حرفه بررسی شده فتوت 
ها  نامه استفاده از فتوت   است،   آن   دنبال   به   ق ی تحق   ن ی ا   آنچه است.  

اصول    ي برا  سنت کشف  ت   ي معمار   ی آموزش    از   ي ر ی رپذ ی ث أ و 
 . است   ان ی بنا   ۀ نام فتوت 

 
 هاایران و سایر کشورهاي اسالمی براساس یافته ها، آموزش سنتی هنر و معماري و اخالقیات در  نامه اي از پیشینۀ تحقیق در باب فتوت . خالصه 1جدول  

 ردیف  منبع شده نتایج یافت 

 Khan اي که در ترکیه است. نامهنامه بنایان، اصول و منش فتیان، استفاده از فتوتبیان متن کامل فتوت
Mohammadi,1996 

1 

 ارکان،شش متن فتوت یکی عربی یکی منظوم فارسی و چهار متن فارسی که از نظر کهنگی، اداي 
  و مقایسه و ها نامهفتوت دربارة اطالعات  بیانها، آن پیر و مختلف فتوت، اصناف اهل اعتقادات و مذاهب،

 ها است. آن تحلیل
Golpinarli,1950 2 

ها، رسالۀ شاطران، نمدمالی، رسالۀ خبازان، حمامیان و نامه فتوت رساله، حقیقت و حکایت  14متن کامل
 هاي قرآنی، احادیث و روایات، اشعار فارسی و عربی، جاها، شهرها و ملل استفاده شده است.آیه    ..، سلمانیان و. 

Afshari and 
Madaini, 2002 

3 

محمدآقا نوشته   ،استاد خود ة صفویه در ایران) دربار  ةزمان با دورعثمانی (هم ةیکی از معماران دور  ۀ رسال
 . وجو و بررسی شدهاي آموزش معماري در جهان اسالم، بر مبناي این رساله جستاست. برخی از ویژگی

Qayyumi-Bidehandi, 
2005 4 

فرهنگى عظیمى  یکى از ذخایر معنوى و ،  آداب مربوط به جوانمردان نیز در فرهنگ ایران باستان ریشه دارد
 Azad, 2005 5 .صورت یک سلسله تعالیم اخالقى و حکمت عملى براى عموم مردم درآمده بوددرگذشته به، است
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 ردیف  منبع شده نتایج یافت 

اي درعلم هندسه است. اواخر حکومت  رسالۀ معماریه، تذکرة محمدآقا که زندگی او و بعضی آثارش و رساله
 Effendi, 2010 6 هاي ساختمانی و موسیقی. اصالحات معماري و پیشهگیري طول و سطح و سلیمان، واحدهاي اندازهسلطان

سازان شامل رنگ جامۀ درویشان و رموز آن، رنگ در تصوف و مبانی  نامه سلطانی و چیترنگ در فتوت
ها، رنگ سپید لباس توبه و  کاشفی درباب رنگها، نظر موالناحسین واعظنامهنظري رنگ در فتوت
 .به فال نیک گرفتن، رنگ سیاه ایام سوگواريسازي نفس و پاك

Sadeghpour. and 
Khalilzadeh, 2011 7 

ها،  نامهها است. فتوتنامهآموزي با توجه به فتوتخدمات عرفان و عرفا به ساحت و جایگاه اخالق در حرفه
  ةشیو ة مریدان خود، دربارهایی که بزرگان اهل فتوت در مقام آموزش اخالقی پیروان و ها و کتابرساله

  ،فتوت و نسبت آن با پیامبران ۀپیشین ،نوشتند. موارد کاربست فتوت در قرآنمی ورزيجوانمردي در حرفه
 ورزي تبیین گردید. حرفه  ۀرویکرد جوانمردان به اخالق در عرصو  و ارتباط میان اصناف و فتوت بررسی 

Javanarasteh, 2011 8 

نامۀ مشخص براي آن، فن صنایع موسیقیایی و آداب مجالس،  ها و عدم وجود فتوتنامهفتوتموسیقی و 
 Khazraei, 2012 9 ..خویی و.هاي فنی و توصیۀ اخالقی مشترك، راز پوشیدن خوشپیشنهاد و تمرین براي باالبردن توانایی

و در معنا   آغاز  نتمدن اسالمی از قرآرنگ از عوامل ذاتی اثر هنري و از جمله عناصر ظهور معنا، در هنر و 
وسعت گرفت، متافیزیک رنگ در روایات قرآنی و تصویر بهشت، متافیزیک رنگ در ایده، عقیده، فلسفه و  

 .نامهحکما، شعر، شهود عرفانی، رنگ در ساحت فتوت

Balkhari Ghahi, 
2011 

10 

، تر موروثی شاگرد بیش جنبه انتخاب ، آموزش مباحث نظري و فکري در کنار مباحث عملی به معماران گذشته 
 هاي معتبر و مرتبطنامه آموزش معماري از فتوت ،  هاي جوانمردي و تصوف نامه ترکیب نظام صنفی و آیین 

Ghoddusifar.Etesam, 
& Habib, 2012 11 

نامه در گذر تاریخ، آیین مهر در ایران باستان و سایر نقاط جهان و ارتباط آن با پیمان بستن  فتیان و فتوت
 ها، هفت مرحلۀ طریقت و مقایسه با هفت پلۀ آیین مهر و... نامهبازتاب آن در فتوتو 

Saremis, & Nouri, 
2012 12 

از   پیش. جریان مستقل ادب عیاري و مرام جوانمردي است ،یکی از بسترهاي بااهمیت و نفوذ در آثار ادبی
و عیاري و آیین فتوت و جوانمردي. بازخوانی و  ها، نامهاز قرن پنجم، با تکوین و تدوین فتوت  و شروع اسالم

 . پردازند؛ بررسی تطبیقی این نمودها با آیین فتوت و عیاريمی بازشناسی شخصیت نوفل در لیلی ومجنون

Ja'afarpoor. Alavi 
Moghaddam, Estaji, 
& Mohammadian, 

2014 

13 

آداب مرید و شرایط  ، احتیاج به پیر هست یا خیردربیان مظاهر فتوت و آداب آن  موضوع این علم ودرشرف 
 Vaezkashfi, 1972 14 .بیان استاد و آن چه بدان متعلق است آن در

(تدوین و نگارش    (فردي و اجتماعی) و نظري  عملی  ۀشاخ   ،تقسیم نظام اخالقی فتوت و جوانمردي
ها و رسائل) فتوت صوفیان؛ به نهاد سیاسی تبدیل و در عصر مغوالن و ایلخانان در مناطق مختلف  نامهفتوت

 سیاسی غلبه کرد. ۀصنفی بر جنب- اخالقی ۀجنب  وجهان اسالم نفوذ و گسترش یافت 

Ground. Aynehvand, 
Aghajari, Manzoor 

Al Ajdad, 2013 
15 

از انقالب اسالمی   فکري و یک چالش مهم ایران پس ۀی از مشکالت موجود، دغدغیا هیافتگی و رتوسعه
 ایران.  هاي اصنافنامهها و کسبنامهفتوت ي تحلیل محتوا وخوي ایرانیان وصیف خلقتاست. با نگاه تاریخی 

Ghanbari-Barzian. 
NazariMoghadam, 

Behestani, 2014 
16 

هاي آموزشی در اطراف  نامه معماري احتماالً وابسته به دورة قاجار، آیینمرتبط با فتوتیافت لوح چوبی 
 Rokni, 2014 17 شده است.رسم نوشته است. ابزارهاي مورد استفاده در کار و طراحی در اطراف تختهرسم نوشته شده تخته

معماري، ادبیات و...، شناسایی جریان  هاي اي از حوزهاي علی(ع) در گستردهبررسی شخصیت اسطوره
 ها و دیوارنگارها در هنر معماري ایران است. پردازي، بررسی کتیبهفکري و فرهنگی در باب اسطوره

Khalili, & Farahani 
Monfared, 2016 18 

 

 

  ی بررس روش  

و  و  است    تفسیري-تاریخی اسناد  بررسی  مدارك  با 
سنت جهان  در  معماري  آموزش  شناخت  در  سعی   موجود 

فتوتشودمی بررسی  و  تحلیلی  و  انتقادي  نگاه  با  و  نامه.  ها 
کتیبهلوح  و  تاریخیها  و    ، هاي  تاریخی  سیر  آموزش،  روش 

براي تحلیل در این مقاله، شود.  هاي آموزشی بیان میارزش 
به و  است  اهمیت  مورد  معماران  آموزش  بیان  دنبال  نحوة 

تحقیق،  شیوه  بهتر موضوع  براي شناسایی  است.  روایتی  اي 
داده بیشابتدا  و  ثانویه  و  اولیه  کتابهاي  اسناد،  و  تر  ها 

منبع معتبر براي انجام    44نشریات مورد اهمیت بوده و از  
مرحله  چند  در  تحقیق  فرایند  است.  شده  استفاده  تحقیق 

می استاانجام  آموزش  اصول  و  نکات  بررسی  به شود.  دن 
این  شاگردان خود در گذشته، نقطه به  نظر اساتید معماري 

شکل ارکان  یافت  نهایت،  در  و  سنتی مسأله  آموزش  گیري 
معماري است. براي سازماندهی به این اطالعات از ذهنیت و  

روش    گردآوري بر مبناي عنوان و زمان استفاده شده است.
هاي مکتوب اي براي یافت دیدگاهگردآوري اطالعات کتابخانه

از  بین  این  در  که  است  در سنت  معماري  آموزش  باب  در 
 ها موجود استفاده شده است.نامهفتوت 
 

 ها افته ی 

   ها نامه فتوت 
خصوصیات  از  است،  جوانمردي  آن  پارسی  که  فتوت 

دانی در شخص، پدیدآور فضائل انسانی، مروت، بزرگواري، آداب 
است  تجلی  و  کمال  مرحلۀ  به  رسیدن  و   .براي  فتوت  ریشۀ 

وشان در دین فراورتی یا فره   ،از اسالم  پیش   ة در دور  ي جوانمرد 
 & Carbon, 2006, PP. 61)است یاري اهورامزدا    براي زرتشت  

ها و منش سواران ساسانی، یعنی صفات شجاعت، ویژگی   . (97
..، یادآور پهلوانی، ازخودگذشتگی و پایبندي به اصول اخالقی و. 

ها از محافظان و حامیان پهلوانی و عیاري است. آن هاي  ویژگی 
و  بودند  بسته  او  بندگی  به  خدمت  کمر  بوده،  پادشاه 

 & ,Saremis) د شمی  شان با کمربندي، مشخص خدمتگزاري 

Nouri, 2012, P. 5) .   هاى کهن پهلوانى که به پارسى افسانه
اى، هاى پهلوانى اسطوره بازمانده، دو دسته است؛ یکى افسانه 

شاهنام  اوستا،  در  آنچه  چون   ۀمانند  آثارى  یا  فردوسى، 
افسانه گرشاسب  دوم،  است.  بازمانده  و نامه  جوانمردى  هاى 

 ,Bahar)عیار است ها داستان سمک ترین آن عیارى، که کهن 

1976, PP. 12-14).   فتوت در آسیاي صغیر مسیر مشخص و
کی  دوران  در  که  مسیري  یکی  نداشت؛  اول روشنی  کاووس 

وقی، دو نفر خواستند در مسلک جوانمردان درآیند که سلج 
آسیاي صغیر رفت. دیگري فتوت عوامانه است که   به   نامه فتوت 

-Mahjoub, 2000, PP. 92)از راه ایران به آسیاي صغیر رفت  

هاي خاص و قوانین خاص هر حرفه . در مرور زمان، شاخه (102
فتوت  باعنوان  مختلف،  اصناف  در  فن  مک نامه و  یا هاي  توب 

 شفاهی شکل گرفتند.
فتوت  صنف،  خویش  ۀنامهر  نکات   کهداشت    را  خاص 

پیوستن به  هاي  آیین  د.کرآشکار مىدر آن حرفه،  بسیار را  
هاي پیوستن به فتیان تا حد بسیار شبیه آیین   گروهصنف و  

اصناف است و این تشابه در دو تشکیالت نشانگر تأثیر متقابل  
. صنایع (SaeedAl-Sheikhi, 1983, P. 139)ها است میان آن 

شد، یکی صنایعی که در جامعه ضروري به دوگونه تقسیم می 
شدند و دیگري صنایعی که از نظر موضوع شریف شمرده می 

ویسندگی و صحافی در گروه و بنایی در گروه صنایع نخست و ن 
علوم، با ،  (Ibn Khaldun, 2009, PP. 3-8)گیرد  دوم قرار می 

با راز آمیختگى   مراتب تکیه بر دو محور اساسى وحدت و سلسله 
و دیگر   است  نسل  به  نسلى  از  را  آن  انتقال  روند  مستقیم 

جنبه تحت  و  کاربردها  است.  داده  قرار  از الشعاع  هایى 
اصول شناسى سنتى که  جهان  و  به وحى  مستقیم  وابستگى 

روحانى  تعلیمات  و  قرآن  باطنى  پیام  از  حاصل  متافیزیکى 
 (Eslami, & Mandegari, 2005, P. 81)دارد 

ها شامل پایبندي به اصول اخالقی  نامه اصول کلی فتوت 
مهارت  به  نهادن  ارج  و   و  عیاران  تأثیر  از  اصل  دو  کار، 
سازمان  بر  صنف جوانمردان  و  اداري  است هاي  بوده  ی 

(Fayuzat, 1998, P. 59) .   در خود  گروه  براي  اصناف  از 
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  ی بررس روش  

و  و  است    تفسیري-تاریخی اسناد  بررسی  مدارك  با 
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فتوتشودمی بررسی  و  تحلیلی  و  انتقادي  نگاه  با  و  نامه.  ها 
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آموزش معماری سنتی با استفاده از فتوت نامه ها ǀ  آرزو زندی محب
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ولی   را  جعلی  و  خیالی  موجود  یا  و  تاریخی  پیري  فتوت 
افندي،  الدین نامه کوچک کتابخانۀ ولی شمرند. در فتوتمی 

موضوع  با  متناسب  که  است  آمده  اسامی  این  از  بعضی 
می  اشاره  بنایان  به  ابومحمدبن تحقیق  لقوسی  اعمران شود، 

است  بوده  ابوبکر  محمدبن  معماران  طایفۀ  پیر    کمربستۀ 
(Golpinarli, 1950, PP. 120-121). 

تأیید و صالحیت استاد و اهل فتوت منشأ آسمانی دارد.  
گر اندیشۀ شاگرد است و  استاد دوست و همراه شاگرد روشن

شود خطا نسبت به استاد، سبب طرد از آموزش می   هرگونه
(Mousavi Gillani, & Shakibadel, 2016, PP. 211-215) .

هر استاد داراي یک یا دو شاگرد بود، خازان و مسگرها شاگرد  
دوزان و بنایان هر کدام چهار  تري داشتند، نجاران و چکمهکم

 .(Fayuzat, 1998, P. 54)تا پنج شاگرد داشتند 
اي در جرگه بنایان «شاگرد، گانه هانري کربن درجات سه 

استاد» در نظر گرفته است. مانند «تربیه، صاحب، استاد» یار، 
بنایان  صنف  در  افراد  عضویت  است.  جوانمردي  اصول  در 

اما در شرق هر صنفی شباهت زیادي به شوالیه  گري داشت 
استاد»، کسى بود که هر « نامه مربوط به خود را داشت.  فتوت 

خلدون، مهارت ابن   .آموخت اى مى صنعتگر از او صنعت و حرفه 
صنعتگر را در صناعت به استعداد و ذوق معلم و توانایى او بر 

 .(Carbon, 2006, PP. 9-11)  دهدتعلیم نسبت مى 
برگزیند تا  براي پیوستن به حرفه، هر فرد باید استادي  

،  کارشناسان آن صناعت  پس از بررسیاسرار را از او بیاموزد و  
را   او  شایستگى  کارشناسان،  پرداختن  اگر  صنعت به  براى 

انجام    مراسم کمربستن براى پیوستن به صنف  کردند،   تأیید 
وران میان پیشه  قمري  ، از حدود قرن ششم هجرىشودمی

بسیار  تاریخى  به  کمربستن،  آیین  اصل  ولى  بوده،  معمول 
-SaeedAl)  گردد مى  تر در عهد پیامبران نخستین بازکهن

Sheikhi, 1983, PP. 92-95)  .  که شاگردان بتوانند به  اینبراي
بایداستادى برسند  ۀمرحل ایثار ،  پیوسته سخاوت  ،  و  مروت 

از شاگردان و دیگران هیچ چیز مضایقه استاد  .  داشته باشد
به یکدیگر و اعتماد    رسانیکند و باید به شاگردان خدمتمین

قابلیت  .  پشتیبان همه باشند  ها که آن  به یکدیگر را بیاموزد

را   شاگردان  وهر  کنند  نوع    شناسایی  چه  دهد  تشخیص 
و دانش الزم    ،  کدام  هر  براى  هنرى  و  تا است  فن  چه   و 
در هر موقع و    و   توانند پیشرفت داشته باشند مى  ايمرحله 

 ,Sarraf)  جوانمردان باشد  مناسبد که  نمکان چه رفتارى کن

1991, PP. 121-150). شود که آیین در مطالعات مشاهده می
اصول و  نامهفتوت   و  حرفه  هر  هستند،  مشابه  کلیت  در  ها 

هاي اجراي متفاوت خود را دارد. در این مقاله  صنف، روش
 نامه بنایان مورد اهمیت است.طور خاص، اصول فتوت به

نیمه نامهفتوت  آیین  شناخت  براي  - مذهبی ها 
تمام  یمه ن البته  و  بنایایان  آموزش  براي  که  است  اجتماعی 

از طی طریقت و پشت  معمار پسشود.  میصنعتگران استفاده  
متون  از  باید  کار  انتهاي  در  شاگردي  مراحل  سرگذاشتن 

کرده  فتوت  اخذ  تعلیماتی  و که  نامه  خصوصیات  داراي 
 است.  هنر  ۀهایی باشد که شرط ورود به عرصویژگی

 سنت   جهان   در   ي معمار   آموزش 
تنامهفتوت  بر هنرمندان  بودهأها  بر    اند، مشتملثیرگذار 

در تربیت هنرمندان    مشترکی  و از وجوه  و قواعد معنوي  اصول 
است   برخوردار  عصر  جامعۀ  .(Sarraf, 1991, P. 8)هر  در 

سنتی اسالمی همۀ هنرها منشأ آسمانی داشت و کسی که 
خواست هنرمند شود و به صنف و آموختن علوم و فنون می

باید سال آن  ها  آن صنف  اصلی  رکن  آموزشی که  نظام  در 
کرد. پس  استاد بود به عنوان شاگرد مهارت و دانش کسب می

عالی شیخ،  و  از  بود  استاد  مقام  سنتی،  نظام  در  رتبه  ترین 
برمی را  صنعتگر  نفس  در  نهفته  قوة  آن استاد،  و  را   انگیزد 

 . (Kateb, & Shamili, 2012, P. 100) کند بالفعل می
ایران  ۀهنر در میان هنروران گذشت وش آموزش سنتیر

طریقه  قدمبهترین  را  نوآموز  که  بود  و  بهاي  راهنمایی  قدم 
به   شاگرد استاد با توجه به روحیه، استعداد و قابلیت معنوي

هنر باطنی  را    ،رموز  م او  پسیآشنا  گذشت  ساخت؛  از 
مشخصمدت مرحل  ،زمان  وارد  بعدي   ۀشاگرد 

سیري (Tajvidi, 1973, P. 14)گشتمی سنتی  آموزش   .
تغییر داشته هاي موجود ها و دانستهتکاملی داشت، در پی 

عرصۀ  در  و  تجربی  معماري  سنتی  آموزش  فرایند  نیست. 

 

جمله  از  آیندگان،  به  گذشتگان  دستاوردهاي  انتقال  سنت 
در .  (Hojjat, 2012, PP. 129-133)حکمت و مهارت است  

صناعت آموزش  انتقال  در  ویژه  به  عملى،  هنر  هاى    ، و 
بهجنبه  کیفى  و  نمادى  توجه هاى  قابل  چشمگیر  صورت 

تواند  باشد و معمارى به دلیل ماهیت نظرى و عملى آن مىمى
 & ,Eslami)  تر این تمایز را آشکار نماید صورت مشخصبه

Mandegari, 2005, P. 84).    ،استاد آموزش،  روش  این  در 
، استاد  ها استو شاگرد خواهندة آن  دانندة حکمت و روش

بینندة حقیقت و شاگرد جوینده است، تربیت شاگرد با حضور 
میدر   صورت  و   (Hojjat, 2012, PP. 134-135)گیردکار 

 ها مورد اهمیت بود.  شاگرد در تمام جنبه آموزش
دانست و کسى که کارى را نمىهمانطور که گفته شد،  

طور بهشد.  اشتغال به او داده نمى  ةاز اسرار آن آگاه نبود، اجاز
و  مثال،   براى صنعتگران  مهندسى،  و  بنایى  امور  به  آگاهى 

مى انتخاب  بغداد  شهر  ساخت  براى  که  شدند،  کارگردانى 
بود اینکه .  (SaeedAl-Sheikhi, 1983, P. 93)  ضرورى  با 

میان   ولی  کند؛  انتخاب  را  شغلی  هر  داشت  حق  هرکس 
ت و فن و مهارت مشاغل را به ارث  وران بنا به عادت فوپیشه 

و  می همکاري  و  تعاون  و  شغل  به  نسبت  تعصب  بردند، 
به حیث   آن شغل  تاریخچۀ  و  پیشینیان  محاسن  همچنین 

 ,Ajand, 2004)کردهاي هر شغل کمک مییادگیري ویژگی

P. 8)،  بود  یخانوادگ  و  یموروث  شتر یب  آموزش  ندیبرآ  و  اثر  .

اندك یا  شتیب  که  خود  داستا  ردستیز  اندكهنرآموز  پدر  ر 
می را  هنر  بود  خانواده  و  اعضاي  کنجکاوي  و  آموخت 

شود  پژوهندگی او در چارچوب اول سنتی توجیه و تفسیر می
استادي می به مرحلۀ  اصول  این  به  پایبند  او  در  و  و  رسید 

مسیر این مرحله به خواستگاه تاریخی و فرهنگی هنر خود  
  .(Ajand, 2006, P. 99)شدت وابسته بود به

به   کمر  مرشد،  و  مربی  مقام  در  معماري،  سنتی  استاد 
می شاگرد  تربیت  و  براي  تزکیه  را  او  ذهنی  آیینۀ  و  بندد 

ارزش  و  اصول  شهودي  میدریافت  جال  معماري  دهد.  هاي 
دست خودآگاهانه و هوشیارانه ازنظر بورکهارت استاد یا چیره

اي که در حقیقت در ترکیب همۀ  از نقشۀ بزرگ عالم، نقشه
میت نظم  دارند  مشارکت  کیهانی  کار  افراد  و  دهند  ناسبات 

(Hojjat, 2012, PP. 129-130)با  روي  که  مطالعاتی  . 
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  خداي  فرمودة  داشتن  نگاه  بخش،  سه  در  فتوت.  داندخدا می

  کردن  صحبت  سوم   و  )ع(  پیامبر  سنت  داشتن  نگاه   دوم  تعالی، 
ده   .(Khan Mohammadi,1992, P. 10)  است  خدا  اهل  با
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میدر   صورت  و   (Hojjat, 2012, PP. 134-135)گیردکار 
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امر محسوب   از متخصصین  استادکاران در جوامع شهري 
از    شود، نظر انجام می شدند و هر نوع تولید با نظر استاد مورد می 

و همکاران در جهان اسالم قراردادي بین شاگرد و    Grubeنظر  
اق،  ایران، عر   استاد و یا کارگر و کارفرما نبوده است، به استثناي 

بروز کرد که با    ي قمر ي  پنجم هجر   ة از سد   مصر و ترکیه پس 
انجمن  متصوفه پایداري  اخوت  گرفت   ، هاي  شکل  که  اصناف   ،

توانایی خواندن خطوط مختلف امري خاص بود که مخصوص  
می  نشان  تاریخی  شواهد  بود،  براي  استادان  استادکاران  دهد 

و فنون کار گسترش    رفتند ثروت و تنوع به شهرهاي دیگر می 
 .  (Michell, & Grube, 1978, PP 133-134)یافت می 

مهارت مختلف  دربارة  ادوار  معماران  آموزش  و  آموزي 
اندکی وجود دارد،   اواخر قرن أ مت اسالمی اطالعات  از  سفانه 

به هنرمندان  اجتماعى  نظام  هجرى،  ویژه  سیزدهم 
شد و  پاشیده  تدریج در جوامع اسالمى ازهم(صنعتگران) به

هنرمندان،   به  بخشیدن  سازمان  در  را  خود  مؤثر  نقش 
کلى معدوم شد  صنعتگران و صاحبان حرفه از دست داد و به

(Azad, 2005, P.15).  هشتم   قوانین حرفه و بازار که در سدة  
بهقمري  هجر نباید  استادکار  است،  آمده  صاحبکار ي  ضرر 

د،  کاري انجام دهد و رشوه نگیرد و جنس خوب استفاده کن
الوار سنگ، اندازة کاشی، الوارهاي سقف کامالً مشخص بود،  

شاه اندازة آجرها آمده است و بنایان  در دستنامه ناصرالدین
  ي، قمري  هجر  ششم   ة سدعبدون  باید از آن استفاده کنند، ابن

می منظم  دیوار  پهناي  و  ضخامت  و  ابنآجر  اخوه داند، 
خط می و  وزنه  و  شاغول  که  کج  نویسد  براي  نشدن  کش 

 . (Michell, & Grube, 1978, P. 133)ساختمان است 
در   عثمانی  براي    يقمر  يهجر  ازدهم ی  ة سدمعماران 

شدند، درحقیقت تصور این نکته آموزش به غرب فرستاده می
شاه که  است  بدون  مشکل  اسالمی  معماري  عظیم  کارهاي 

 فرهیختگی طوالنی طراحی پدید آمده باشد. معماران طبق
مراتب مشاغل اسالمی از فرزندان و یا برادرزادگان و سلسله 

چندین  معماران  شغل  گاهی  بودند.  پیشین  معماران  اقوام 
می باقی  خانواده  در  که  نسل  البنا  مهندس  القاب  ماند. 

 .Memarian, 2008, PP)  کاشانۀ بسطام را به پایان رساندبرج

شیوه(472-475 آخرین  آموزشهاي  .  و  سنتی    معماري 
سینه  آموزش  معماري  خاك  بهاستادان  به  خود  با  را  سینه 

کثرت جهان  در  شیوهبردند،  امروز  متعدد  گراي  هاي 
در دستگاه سنت، قابلیت شاگرد  .  آموزي موجود استمهارت

اي تدریجی،  و ساخت بنا به شیوه  آموزشاي،  در عمل حرفه
می استاد سنجش  میتوسط  باالتر  مراتب  آمادة  و  شود  شد 

)Hojjat, 2012, P. 127(. 
سبک سنتی معماري از مواجهۀ مذهبی با ذوق و قریحه  
سنتی   دوران  در  معماري  آموزش  است،  برخوردار  افراد 
همچون سایر فنون و هنرها آموزشی مبتنی بر اخذ و اعطا  

ها بین استاد و شاگرد و از میان شاگردها  ها و مهارتحکمت 
ید و بر رمز و راز  ترین وقتی به پختگی رسماهرترین و فهیم

کار و آیین فتوت و جوانمردي دست یافت، به مرتبه استادي 
گان واگذار رسد. این استاد اطالعات گذشتگان را به آیندهمی

کرد. فرایند در تکامل و تکرار چنان است که تشخیص فواصل 
نیست   مشخص  معماري  آثار  در  سال  صد   ,Hojjat)چند 

2012, P. 138) . 
در ایران  فن،   معمارى  تکنیک،  نظر  از  گذشته،  قرون 

دنیا  یتز در  جامعه،  معنوى  مفاهیم  با  آن  ارتباط  و  ینات 
بودکم سازمان  ؛ نظیر  فروپاشى  با  انحطاط  اما  و  هنرى  هاى 

هنرى    ۀجامع به  سرزمین،  این  غنى  فرهنگ  و  هنرى 
شد  عقب تبدیل  معنوى  مفاهیم  از  دور  و  تقلیدى  افتاده، 

(Azad, 2005, P.10).  ها و  از این رو با بررسی و تحلیل روش
 کشفتوان از آن در  نکات موردنظر در آموزش به معماران می

در جهان سنت استفاده کرد. براي   آموزشهاي  روش   و  اصول
هاي  ها و لوحهمین منظور عالوه بر آثار مکتوبات به کتیبه

 شود. مانده نیز پرداخته میباقی

 ي معمار   ی سنت   آموزش   ت شناخ   در   ها آن   نقش   و   ها ه ی کتب 
کتیبه در  وجود  این  متونبا  و  به    ،ها  زیادي  اشارات 

دیگر، بناهایی را    ۀدر یک پیش  تخصصاستادانی شده که با  
کرده می  ها  این  که  اند برپا  -طراحان  ۀثانوی  ۀطبقتوان  را 

مشهورترین  دانست.  محمدقدیر    ، هاآن  پیمانکاران  استاد 
درسال   که  قمريهجر  1130آجرتراش،  ورودي    ي  درب 

 

و استاد نیارخ نجار که در سال   ساختمسجد امام اصفهان را  
قمري هجر 1091 امام ي  آرامگاه  کرد. ،  بنا  را  قاسم  زاده 

نیم قوام  (بنا)،  التیان  شیرازي  سد   ۀ الدین  ي هجر   دهم  ةاول 
 بنا   افغانستان   و  ران ی شرق اسه بناي عمده را در شمال قمري،  

 بناحمد  مانند  است،  شده  بناها  ناظر  به  هم  یاشارات .  کرد 
بکر   سرزمینبخشی از برج و بارو   مهندس   و لی وک  که  ل، ی جم 

از  هم  معمارانی  استادکاران   است.  و  هنرمندان  میان 
سنان،   ، خاستندبرمی  جانشین  که  معماري  دالغیچ  مانند 

ها و کتیبه .  (Michell, & Grube, 1978, P. 112)  صدفکار بود 
ها در هنر و معماري ایران از نظر پیگیري تحوالت دیوارنگاره 

زیبایی  و  به تاریخ هنر  و  آیینی شناسی  تبلیغی  کارکرد  لحاظ 
 .Khalili, & FarahaniMonfared, 2016, PP)اهمیت دارند  

98-102) . 
بندي شطرنجی که با روغن الك  لوح چوبی داراي شبکه 

تخته  این  از  است،  میاندود شده  که رسم  متوجه شد  توان 
گونیا و پرگار ، شاغول، و ریسمان، وسایل طراحی و انتقال  

روي کتیبه به خط نستعلیق شکسته که   نقشه است. هر دو 
معماري است و در آن  نامه  رسد، قسمتی از فتوتنظر میبه

هایی که معمار در هنگام ترسیم نقشه و استفاده  ذکر و خطبه
از ابزارهاي مختلف معماري باید بر دل و زبان بیاورد، شرح  

داده است. استفاده از لقب نقاش براي معمار و احتمال اینکه  
 202این لوح مربوط به دورة قاجار باشد نیز هست. ابعاد لوح  

 5/10اي  هاي شبکهطرف صفحه   است، یک  مترمیلی  298در  
شود و هر قسمت به پنج قسمت دیگر،  متر تقسیم میمیلی

و هر قسمت به ده قسمت   21در    21در پشت لوح شبکه  
  35/270متر و وزن آن  میلی  9/6است. قطر لوح    تقسیم شده

، رنگ روشن و در شبکه  ترگرم است. خطوط شبکه درشت 
اندازي است  ست. در و لوح گلریز رنگ سیاه ترسیم شده ا

ها در این قسمت  که سطوح آن براق و صیقلی است و فتوت
پیش مهندسان  و  معماران  است.  شده  ترسیم    نوشته  از 

هاي آموزش علمی، رسامی و طراحی  هاي اجرایی، دورهنقشه 
می سرمشقرا  از  پس  و  استاد  گذراند  نزد  فراوان  هاي 

 . (Rokni, 2014, PP. 51-53)کردند می "مهندسی"
تخته تخته  مشابه  که  شده  کشف  کنونی  رسمرسم  هاي 

هاي  است با این تفاوت که اصول اخالقی و رفتاري در حاشیه
آن بیان شده است و همین امر باعث آموزش اصول اخالقی 

این لوح   2  شود. شکل و رفتاري در هر لحظه به دانشجو می
امل هندسی  طور کدهد، ترسیمات در آن زمان بهرا نشان می

و از پیش طراحی شده است که البته با مشاهده بناها نیز این  
 امر قابل درك است. 
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و استاد نیارخ نجار که در سال   ساختمسجد امام اصفهان را  
قمري هجر 1091 امام ي  آرامگاه  کرد. ،  بنا  را  قاسم  زاده 

نیم قوام  (بنا)،  التیان  شیرازي  سد   ۀ الدین  ي هجر   دهم  ةاول 
 بنا   افغانستان   و  ران ی شرق اسه بناي عمده را در شمال قمري،  

 بناحمد  مانند  است،  شده  بناها  ناظر  به  هم  یاشارات .  کرد 
بکر   سرزمینبخشی از برج و بارو   مهندس   و لی وک  که  ل، ی جم 

از  هم  معمارانی  استادکاران   است.  و  هنرمندان  میان 
سنان،   ، خاستندبرمی  جانشین  که  معماري  دالغیچ  مانند 

ها و کتیبه .  (Michell, & Grube, 1978, P. 112)  صدفکار بود 
ها در هنر و معماري ایران از نظر پیگیري تحوالت دیوارنگاره 

زیبایی  و  به تاریخ هنر  و  آیینی شناسی  تبلیغی  کارکرد  لحاظ 
 .Khalili, & FarahaniMonfared, 2016, PP)اهمیت دارند  

98-102) . 
بندي شطرنجی که با روغن الك  لوح چوبی داراي شبکه 

تخته  این  از  است،  میاندود شده  که رسم  متوجه شد  توان 
گونیا و پرگار ، شاغول، و ریسمان، وسایل طراحی و انتقال  

روي کتیبه به خط نستعلیق شکسته که   نقشه است. هر دو 
معماري است و در آن  نامه  رسد، قسمتی از فتوتنظر میبه

هایی که معمار در هنگام ترسیم نقشه و استفاده  ذکر و خطبه
از ابزارهاي مختلف معماري باید بر دل و زبان بیاورد، شرح  

داده است. استفاده از لقب نقاش براي معمار و احتمال اینکه  
 202این لوح مربوط به دورة قاجار باشد نیز هست. ابعاد لوح  

 5/10اي  هاي شبکهطرف صفحه   است، یک  مترمیلی  298در  
شود و هر قسمت به پنج قسمت دیگر،  متر تقسیم میمیلی

و هر قسمت به ده قسمت   21در    21در پشت لوح شبکه  
  35/270متر و وزن آن  میلی  9/6است. قطر لوح    تقسیم شده

، رنگ روشن و در شبکه  ترگرم است. خطوط شبکه درشت 
اندازي است  ست. در و لوح گلریز رنگ سیاه ترسیم شده ا

ها در این قسمت  که سطوح آن براق و صیقلی است و فتوت
پیش مهندسان  و  معماران  است.  شده  ترسیم    نوشته  از 

هاي آموزش علمی، رسامی و طراحی  هاي اجرایی، دورهنقشه 
می سرمشقرا  از  پس  و  استاد  گذراند  نزد  فراوان  هاي 

 . (Rokni, 2014, PP. 51-53)کردند می "مهندسی"
تخته تخته  مشابه  که  شده  کشف  کنونی  رسمرسم  هاي 

هاي  است با این تفاوت که اصول اخالقی و رفتاري در حاشیه
آن بیان شده است و همین امر باعث آموزش اصول اخالقی 

این لوح   2  شود. شکل و رفتاري در هر لحظه به دانشجو می
امل هندسی  طور کدهد، ترسیمات در آن زمان بهرا نشان می

و از پیش طراحی شده است که البته با مشاهده بناها نیز این  
 امر قابل درك است. 
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 ي معمار   ي ا حرفه   آموزش   و   اخالق 
زمان ارزش   نیز  و  بنا  ساخت  روند  در  اخالقی  هاي 
برداري از آن مورد توجه بوده است و اثرات آن در قالب  بهره

ها و توجه نامهپاسداري از فرهنگ، عمل بر طبق اصول فتوت 
 به وحدانیت، انسانیت و طبیعت تجلی یافته است 

(Pourmand, Bemanian, Mahdavinejad, & 
Samadzadeh, 2015,P. 20).  حرفه گونهاخالق  از  اي  اي 

اخالق کاربردي است. در این نوع از اخالقیات فرد در قبال  
هاي  خود و زندگی دیگران در زندگی شخصی، شغلی و محیط

فتوت  است.  مسئول  داخلی  و  بخش  نامهخارجی  دو  در  ها 
  که  است آمده  پاسخ و  پرسش صورتهعمومی و اصولی کار ب

  و   خدا  ت یرضا  اصل  هدف .  است  فه یطا  ارشاد   دوم   بخش
رس   است  خدا  خلق  شیآسا راه  است   ثاریا  دنیو  احسان  و 

(Agasharifiane Esfahani, 2013, P. 85).    جایگاه اخالق در
حوزة وحدانیت، انسانیت، و طبیعت به چشم    معماري در سه

خورد و همان طور که گفته شد از نخستین منابع مکتوب می
یند ساخت آثار معماري پیرامون رعایت اصول اخالقی در فرا

بهنامهفتوت  است.  باال  ها  داربست  از  بنایان  وقتی  مثال  طور 
نکنندمی نگاه  همسایه  خانۀ  به   ,Pourmand)روند، 

Bemanian, Mahdavinejad, & Samadzadeh, 2015, P. 
معماري،   .(24 سنتی  آموزش  در  شده،  انجام  مطالعات  با 

یابد، در این  ان نمیسازي پایساختمانآموزش با یادگیري فن  
می نیز  را  اخالقیات  یادگیرنده،  بررسی  آموزد.  مرحله،  با 

اصل اخالق    10هاي مرتبط با معماري و صناعت  نامهفتوت 
بهحرفه  شکل  اي  در  که  آمده  و    3دست  است  شده  بیان 

 . طورکامل اثر گذاردتواند بر آموزش معماري بهمی

 
 

 بحث 

  نیازمند آثار هنر و معماري پرشکوه،    ۀ فهم و درك حکیمان 
تر به تشریح  تاکنون بیش  . تالشی درونی و سلوکی عارفانه است 

و    است ها توجه شده  تر به پدیدآورندگان آن کم و  آثار پرداخته  
م جنبه  کالبدي  ت ور هاي  و  بود  اعتقادات  أ دنظر  و  ثیرات 

  . (Nadimi, 2006, P. 20)است    تر بررسی شده کم پدیدآورندگان  

امه براي دستیابی به  ن در این مقاله با شناخت و تحلیل فتوت 
کارهایی براي  هدف و پاسخ به پرسش تحقیق در جهت یافت راه 

ها و  نامه اي معماران از فتوت آموزي و اخالق حرفه ارتقاي مهارت 
 هاي آموزش سنتی معماري استفاده شده است.  روش 

10
اصل فتوت نامه

همه چیز در دست ما امانت الهی است جهت گیري توحیدي در معماري و شهرسازي

شرط ورود به حرفه و آراستگی و ادباخالق و معنویت گرایی در معماري و شهرسازي

خودکفایی، استقالل و خودباوريفرهنگ کار مضاعف در معماري و شهرسازي

وسیلۀ پرورش و رشد بعد اجتماعیمعماري به عنوان مسیر سلوك و جوانمردي

هرکسی به اندازة استعداد خود به صناعت کوشش کنداصل سودمندي اجتماعی

اصلی ترین وظیفۀ شاگردانتخاب استاد وارسته توسط شاگرد

مسئولیت استاد در تربیت راستین شاگرد

وظیفه مندي شاگرد نسبت به استاد

بقا و صناعت و سرمایه گذاري روي نخبگان و حفظ اسرار شغلی

هرکس جوهر فن ندارد در فن قدم نگذاردجدیت و نظم در کار تعلیم و تزکیه

 Agasharifiane Esfahani, 2013, PP. 85-95)   (اي در معماري و شهرسازي، برگرفته از اصل اخالق حرفه   10.  3شکل  

 

هدف از هنر سیر و سلوك و پرورش جان و روح انسان در  
است. هنرمندان و صاحبان    رساندن آن به کمال معرفت الهی 

مشاغل با انجام حرفه و پیشۀ خویش براي دستیابی به حقیقت  
کردند. با کمک آن بزرگترین و ماندگارترین آثار هنري  تالش می 

تکنیک  به  تسلط  با  را  معنوي  و  و  فن  هاي هنري، مهارت در 
است.  فتوت  اولیۀ  اصول  مختلف جزء  در    مشاغل  رویکرد  این 

ژاپن و خاوردو  و هند ر شرق  اروپاي قرون وسطا  فرهنگ    ،  در 
گیرد، هدفش خلق  آموزش است. کسی که تحت تعلیم قرار می 

است   عالم  حقیقت  با  پیوند  بلکه  نیست؛   Mousavi)صنعت 

Gillani, & Shakibadel, 2016, PP. 204-210) . 
شناسى  ریزى روابط عملکرد، زیبایى اگر در معمارى به برنامه 

فن  و  بسن   بصرى  مى ساختمان  شود،  قالب  ده  در  را  آن  توان 
  ة اما ابعاد گسترد   ؛ مباحث نظرى در محیط کالس آموزش داد 

  ى درسى محدود نشود. معمارى، فقط به مواد آموزشى و برنامه 
معمارى، در ایجاد ارتباط با مردم، شناخت محیط    ة ابعاد گسترد 

مستقیم نسبت    ۀ انسانى و جغرافیایى، ایجاد حس آگاهى و تجرب 
و واقعیت مصالح دستیابى به معرفتى شهودى و در    به سرشت 

توجهى صرف به الهام یا  حال تجربى نسبت به اشیاء و بى عین 
جلوه  فردى  می خالقیت   ,Eslami, & Mandegari)  شود گر 

2005, P. 80) .    ردیابی تاریخ تعلیم و تربیت گواه انتقال و افزایش
و شاگرد و    دانش و مهارت از طریق تعامل چهره به چهره استاد 

نیاز طبیعی  هرآنچه  هرکس  است.  آموزش  راه  با    ترین  داشت 
یافت.  مشاهده و تقلید و تقرب استاد، یا فردي دانا و تواناتر می 

به  معنوي  فرهنگی  نهاد  یک  شاگردي  استاد  یک  نظام  عنوان 
وج مؤ روش   فرایند    ۀ ثر  در  کارآمد  و  استادشاگردي  شناختی 

آموزش    ، شناسی اي است، از منظر روان هاي حرفه آموزش مهارت 
اشاره  او  هاي  ویژگی   و   ها ارزش به  عنوان وجه عاطفی انسان  به 
است و    اي هاي حرفه د، بررسی کارایی فرایند آموزش مهارت ار د 

مراه  خواهی و مردمی اهل فتوت و جوانمردي ه با جنبش آزادي 
 .  (Nadimi, 1997, P. 8)  بوده است 

تاریخ این    ۀ آید که در گذشت این گونه برمی   شد آنچه گفته از  
باوري  سرزمین، آمیختگی علم و عمل، صناعت و حکمت، دین 

 ,Tajvidi)است  و سلوك، جوانمردي و حصول اخالق الهی بوده  

1973, P. 14)  .  معماري سنتی  آموزش  اینکه  به  باتوجه 
حکمت سی به سینه  مهارت نه  و  و  ها  مکتوب  محدودة  در  ها 

می  صنعت سرزمین  در  اندیشه  محمل  و  پردازد،  مصالح  ها، 
شود که محدود به مزرهاي عقیدتی و  هاي بومی یافت می روش 

اقلیمی است. آموزش سنتی الگوپذیر است؛ زیرا فضاها و بناها  
بر   مبتنی  سنتی  معماري  مهارت  آموزش  بودند،  شده  تعریف 

و  همچون  یژگی تربیت  بود.  انسان  الهی  نهفتۀ  و  فطري  هاي 
آموزش هنرهاي دیگر، قابلیت شاگرد در میدان عمل به وجود  

به می  همسو،  آید.  همگرا،  سنتی،  معماري  آموزش  طورکلی، 
دار، آرمانگرا، و تعالی است و تمام معیارهاي معماري سنتی  جهت 

الگوي ازلی    آورد تا (نیارش، کارایی و زیبایی) را به سوي خود می 
را نمایش دهد و ایستایی عین زیبایی و زیبایی عین کارایی است  

(Hojjat, 2012, PP. 133-4)   آمیختگی این  تفکیک  با  ها  که 
آموزش معماران را تاحدودي  توان دسته می  بندي براي اصول 

 مشخص کرد. 
مراتب در بین  رواج نظام استاد و شاگردى، توجه به سلسله 

در   و  ورود  یادگیرندگان  براى  رسومى  و  آداب  گرفتن  نظر 
و   معمارى  مدارس  به  در  مهارت دانشجویان  محیط  آموزي 

نظام  اي، در شکل حرفه  یادگیري گیرى  و  است.  ؤ م   آموزش  ثر 
براى گزینش استاد و دانشجوى معمارى، اگر نظر به افراد باشد،  

ریزى نظام آموزش معمارى،  باید روشى دیگر اتخاذ شود. برنامه 
اى باشد که تجارب افراد خارج از محیط مدارس معمارى  گونه به 

، در فرآیند آموزش رسمیت پیدا کند و  د ر ی مورد استفاده قرار گ 
نگردد آموخته  حاصل  تدریس  طریق  از  فقط  معمارى    هاى 

(Eslami, & Mandegari, 2005, P. 75)   ،   ی ف ی وظا   امر   ن ی هم  
  به   توجه   ا ب   که   کند ی م   مشخص   را   ي ساز ساختمان   علم   از   فراتر 

  سه   در   ن ی ا   از   پس   جدول،   در   ها آن   بر   ل ی تحل   و   ق ی تحق   ي ها افته ی 
  مشخص  ي معمار   آموزش   و   استاد   ف ی وظا   شاگرد،   ف ی وظا   قسمت 

  ان ی استاد و شاگرد در قبال هم ب   ف ی و وظا   ها ارتباط   و   است   شده 
  جهت   در   ق ی تحق   هدف به   توان ی م   ها آن بر    نقد  با  که شده است  

   د ی رس   ي معمار   گذشته   آموزش اصول    افت ی   و   ی بازخوان 
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هدف از هنر سیر و سلوك و پرورش جان و روح انسان در  
است. هنرمندان و صاحبان    رساندن آن به کمال معرفت الهی 

مشاغل با انجام حرفه و پیشۀ خویش براي دستیابی به حقیقت  
کردند. با کمک آن بزرگترین و ماندگارترین آثار هنري  تالش می 

تکنیک  به  تسلط  با  را  معنوي  و  و  فن  هاي هنري، مهارت در 
است.  فتوت  اولیۀ  اصول  مختلف جزء  در    مشاغل  رویکرد  این 

ژاپن و خاوردو  و هند ر شرق  اروپاي قرون وسطا  فرهنگ    ،  در 
گیرد، هدفش خلق  آموزش است. کسی که تحت تعلیم قرار می 

است   عالم  حقیقت  با  پیوند  بلکه  نیست؛   Mousavi)صنعت 

Gillani, & Shakibadel, 2016, PP. 204-210) . 
شناسى  ریزى روابط عملکرد، زیبایى اگر در معمارى به برنامه 

فن  و  بسن   بصرى  مى ساختمان  شود،  قالب  ده  در  را  آن  توان 
  ة اما ابعاد گسترد   ؛ مباحث نظرى در محیط کالس آموزش داد 

  ى درسى محدود نشود. معمارى، فقط به مواد آموزشى و برنامه 
معمارى، در ایجاد ارتباط با مردم، شناخت محیط    ة ابعاد گسترد 

مستقیم نسبت    ۀ انسانى و جغرافیایى، ایجاد حس آگاهى و تجرب 
و واقعیت مصالح دستیابى به معرفتى شهودى و در    به سرشت 

توجهى صرف به الهام یا  حال تجربى نسبت به اشیاء و بى عین 
جلوه  فردى  می خالقیت   ,Eslami, & Mandegari)  شود گر 

2005, P. 80) .    ردیابی تاریخ تعلیم و تربیت گواه انتقال و افزایش
و شاگرد و    دانش و مهارت از طریق تعامل چهره به چهره استاد 

نیاز طبیعی  هرآنچه  هرکس  است.  آموزش  راه  با    ترین  داشت 
یافت.  مشاهده و تقلید و تقرب استاد، یا فردي دانا و تواناتر می 

به  معنوي  فرهنگی  نهاد  یک  شاگردي  استاد  یک  نظام  عنوان 
وج مؤ روش   فرایند    ۀ ثر  در  کارآمد  و  استادشاگردي  شناختی 

آموزش    ، شناسی اي است، از منظر روان هاي حرفه آموزش مهارت 
اشاره  او  هاي  ویژگی   و   ها ارزش به  عنوان وجه عاطفی انسان  به 
است و    اي هاي حرفه د، بررسی کارایی فرایند آموزش مهارت ار د 

مراه  خواهی و مردمی اهل فتوت و جوانمردي ه با جنبش آزادي 
 .  (Nadimi, 1997, P. 8)  بوده است 

تاریخ این    ۀ آید که در گذشت این گونه برمی   شد آنچه گفته از  
باوري  سرزمین، آمیختگی علم و عمل، صناعت و حکمت، دین 

 ,Tajvidi)است  و سلوك، جوانمردي و حصول اخالق الهی بوده  

1973, P. 14)  .  معماري سنتی  آموزش  اینکه  به  باتوجه 
حکمت سی به سینه  مهارت نه  و  و  ها  مکتوب  محدودة  در  ها 

می  صنعت سرزمین  در  اندیشه  محمل  و  پردازد،  مصالح  ها، 
شود که محدود به مزرهاي عقیدتی و  هاي بومی یافت می روش 

اقلیمی است. آموزش سنتی الگوپذیر است؛ زیرا فضاها و بناها  
بر   مبتنی  سنتی  معماري  مهارت  آموزش  بودند،  شده  تعریف 

و  همچون  یژگی تربیت  بود.  انسان  الهی  نهفتۀ  و  فطري  هاي 
آموزش هنرهاي دیگر، قابلیت شاگرد در میدان عمل به وجود  

به می  همسو،  آید.  همگرا،  سنتی،  معماري  آموزش  طورکلی، 
دار، آرمانگرا، و تعالی است و تمام معیارهاي معماري سنتی  جهت 

الگوي ازلی    آورد تا (نیارش، کارایی و زیبایی) را به سوي خود می 
را نمایش دهد و ایستایی عین زیبایی و زیبایی عین کارایی است  

(Hojjat, 2012, PP. 133-4)   آمیختگی این  تفکیک  با  ها  که 
آموزش معماران را تاحدودي  توان دسته می  بندي براي اصول 

 مشخص کرد. 
مراتب در بین  رواج نظام استاد و شاگردى، توجه به سلسله 

در   و  ورود  یادگیرندگان  براى  رسومى  و  آداب  گرفتن  نظر 
و   معمارى  مدارس  به  در  مهارت دانشجویان  محیط  آموزي 

نظام  اي، در شکل حرفه  یادگیري گیرى  و  است.  ؤ م   آموزش  ثر 
براى گزینش استاد و دانشجوى معمارى، اگر نظر به افراد باشد،  

ریزى نظام آموزش معمارى،  باید روشى دیگر اتخاذ شود. برنامه 
اى باشد که تجارب افراد خارج از محیط مدارس معمارى  گونه به 

، در فرآیند آموزش رسمیت پیدا کند و  د ر ی مورد استفاده قرار گ 
نگردد آموخته  حاصل  تدریس  طریق  از  فقط  معمارى    هاى 

(Eslami, & Mandegari, 2005, P. 75)   ،   ی ف ی وظا   امر   ن ی هم  
  به   توجه   ا ب   که   کند ی م   مشخص   را   ي ساز ساختمان   علم   از   فراتر 

  سه   در   ن ی ا   از   پس   جدول،   در   ها آن   بر   ل ی تحل   و   ق ی تحق   ي ها افته ی 
  مشخص  ي معمار   آموزش   و   استاد   ف ی وظا   شاگرد،   ف ی وظا   قسمت 

  ان ی استاد و شاگرد در قبال هم ب   ف ی و وظا   ها ارتباط   و   است   شده 
  جهت   در   ق ی تحق   هدف به   توان ی م   ها آن بر    نقد  با  که شده است  

   د ی رس   ي معمار   گذشته   آموزش اصول    افت ی   و   ی بازخوان 
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 ها  س یافتهنگارنده براسا ارتباط استاد و شاگرد در جهان سنت  .2جدول 

 آموزش معماري  وظایف شاگرد وظایف استاد
با استفاده از فرایند تکرار و تکامل معماران  

 را براي آینده آماده کند.
ها در کنار اصول ها، و مهارتحکمترموز، 

ساخت بنا، شناخت مصالح، و اجراي پروژة 
 آموزش داده شود.

استاد باید قابلیت شاگرد را ارزیابی کند و 
استعداد او را در فن و هنر بیابد و او را به 

 درجه استادي برساند. 
شود و روشنگر  شاگرد اعالم  به خطاي  هر

بازار را به او اندیشه او باشد. قوانین حرفه و 
 بیاموزد. 

دیگران، اتحاد   به کمک   به شاگرد  باید استاد
 را بیاموزد.  و پشتیبانی

ها با روش  ها و مهارتانتقال حکمت
 سینه است. بهسینه

ضرر  در اجرا و خلق فضا نباید کاري به
 کارفرما کار انجام دهد. 

 
 
 
 

مشاهده،  تقلید، و تقرب استاد، و افراد  
 بیاموزد.تواناتر را  

ابتدا سالم کند، در پیش استاد کم سخن 
 بگوید، به هرجا نگاه نکند و اعتراض نکند.

اندك با اصول و فن  شاگرد اندك
هاي سازي آشنا شود و خواستگاهساختمان

تاریخی و فرهنگی هنرمعماري را بشناسد و  
 آمادة مراتب باالتر باشد.

اعتقاد پاك، خدمت مطلوب و ترك راحت و  
پند استاد را بشنود و  و تالش،  یسختبا  

 او شود. مطیع  بپذیرد و کامال
بپذیرد و   را  کارگاه  سخت  انظباطی نظام 

ادبی  ی و پیشوایش بیاخنباید به استاد، 
 کند، باید بازبان عجز سخن گوید.

چهل روز صادقانه کارکند، با صداقت باشد و  
با سختی و تالش، براي یافت همه ابعاد فن  

هنرمندان و صنعتگران از اصول اسالمی و  و 
 عرفانی تبعیت کنند.

 
 
 

در گذشته، علم، هنر، صنعت، و اصول اخالقی  
 درآمیخته است.

ارتباط با مردم، و شناخت محیط انسانی و جغرافیایی  
 شد.آموزش داده می

شاگرد داشتند که در   4تا  2استادان بنا به رشته 
شاگرادان  دوران آموزش او تمام اصول را به 

 آموختند. می
شناسی و هندسه در هنگام اجراي کار آموزش  رنگ

شد و آشنایی با ابزار ترسیم و اجرا همزمان  داده می
 شد. آموخته می

اي بین  اي و آموزش یکی بوده، فاصله محیط کار حرفه 
 آموزش و صنعت نیست.زمین و مصالح امانت الهی است. 

ی، و معیارهاي  هاي نمادي و کیفالگوهاي ازلی، جنبه
 شد. آموزش سنتی به او آموخته می

آرمانگرایی و فطري بودن معماري سنتی آموزش، به  
ها است. آموزش معماري سنتی نه  سمت فطرت انسان

به انتخاب یا اجبار، نه به خواست استاد یا شاگرد، که  
 گرا است. در ذات ماهیت وحدت

  مهندس ارتباط زیادي با ریاضی داشت،-حرفه معمار
محمد حاسب در کتیبه و متون با عنوان  احمدبن

 الحساب یا المهندس آمده است. 
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  دانش   انتقال   از  یابیارزش  ی چگونگ  یآموزش  نظام   هر  در
 جهان  در.  است  تیاهم  مورد  او  يریادگی  زانیم  و  ریفراگ  به

  ان یباهمتا شاگرد مشارکت زانیم فهم يبرا ییارهایمع سنت
  ساخت   بعد   از  و   یاجتماع   بعد   از  مردم  با   ارتباط  و  احترام  و
.  است  تیاهم  يدارا  کار   فنون  و   رموز  و   اجرا  اتییجز  يریادگی

 يمعمار  یسنت  آموزش  اصول  نیب  ارتباط  و نکات  4  شکل  در
 شودیم  مشاهده آن بر رگذاریتأث عوامل  و ها شاخه  همراهبه

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

 افتی  گذشته،  در   شده   ساخته   ي ها ساختمان   به   توجه   با 
و   تی اهم   مورد  ی سنت  یآموزش   ي ها وه ی ش   و   نکات است 
در جهان سنت   ي ساز ساختمان   و  ي آموزش معمار   يها روش 

تحق   ي برا  پرسش  به  ب   یبررس   قی پاسخ   اصول  یطورکل ه شد. 
در   شود، ی م  ده ید   سنت   جهان   آموزش   در   ی کامل  و   مؤثر 

 یبعض  و  شده   انجام  متعدد   يها ي بند م ی تقس موجود    ي مستندها 
فتوت کرد ی م  ریی تغ   صنف  با  متناسب از   گری د   و  انی بنا  ۀ نام . 

به   ها نامه فتوت   حی صح   ری تصو   ،مندنظام   ي منشورها  عنوانکه 
 ها به ی کت   و   لوح   همچنین از و  کند ی م  انی ب   را   رسته   و   صنف   هر 

 انتخاب  و   اعضا،   آموزش،   روش   بر   ي رگذار ی تأث .  شد  گرفته   بهره 
 شد.   انی آن بر هنرمندان و صنعتگران ب   ر ی تأث   و  یبررس   شاگرد
در چهار    ،یسنت  ياصول آموزش معمار  قیتحق  ۀجینت  در
  آموزش،   يهاروش  دانش،   انتقال  ي هاروش  ، یکل  يبنددسته 
همانطور  .  است  شده  يبند  میتقس  یابیارزش  و  آموزش  موارد

  صورت ه در جهان سنت ب  یشد سلسله مراتب آموزش که گفته 
در کنار مباحث آموزش   يو نظر   ي. مباحث فکراست  يعمود

از    نهیسبهنه یس  روش  از  نظرمورد  یعمل و  شاگرد  به 
 هنر  ریمس  نیا  در  ، شدیمانتقال داده    ندگانیگان به آگذشته
از  افتی  تکامل  يمعمار استفاده  با  در . شاگرد  تجارب خود 

ساختمان  کارگاه  داخل  و  م  ، یخارج   آموزش  د،یدیآموزش 
به و  ساخت  مراحل  طى  محمعماران،  در  عملى   طیصورت 

  ن یشد و ارتباطى که بساخت بنا، همراه با فهم فضا انجام مى
در معمارى وجود دارد،    فضا  حس   و  ظاهر،   ساخت،   ،یطراح

 ي معمار  یآموزش سنت  يها روش.  دیگردبه شاگرد منتقل مى
به    وستنیپ   يهاروش   يموجود دارا  يهانامهمتناسب با فتوت

  با تمام نکات    يمعمار  یاست. در آموزش سنت  انیصنف بنا
  از، ی. متناسب با نشدیکامل به شاگردان آموخته م  اتییجز

و همچن اعتقادات  و    بر   ی نییآ  رسم  و   راه  ریأثت  نیتفکرات، 
  و   است   امروز  ا یدن  با  متفاوت  صنف  به   وستنیپ   و  آموزش

  و   یتعال  جهت  در  همسو  و  همگرا  آموزش  يهاروش
 . شدیم اجرا ییآرمانگرا
در سه   توان ی را م  ی موارد آموزش   ،یکل  يبند م ی تقس   کی   در 

 اخالق   آموزش   و  ارش،ین   آموزش   ،یشناس یی بای آموزش ز   ۀ دست 
ها هنر   ۀ هم   سرمنشأ   نکه ی ا   به  توجه   با.  کرد  ي بند دسته   ي ا حرفه 

. شدی مبه شاگرد آموخته    ی ازل  ي ها الگو   دانستند،ی را خداوند م
 و  ات یاض ی ر  و   هندسه   مانده،ی باق   آثار  و  مستندات  با   متناسب

 يمعمار   یسنت  آموزش   در  متفاوت  ياجراها   و  م یترس   يها روش 
شاگرد،   ازی جهات مورد ن   ۀ هم  در  هامهارت .  است  ت ی اهم   ي دارا 

م  آموزش   شد،ی آموخته  م  ی موارد  دسته   توان ی را   يبند در 
اجرا   ي ها ها آورد که روش ساختمان   یی ستا ی سازه و ا  ارش،ی ن 

 یچگونگ  ن، ی در مناطق مختلف متناسب با مصالح، مقاومت زم 
به او آموخته    دار، یپا   یی ساخت بنا   يبرا   يا سازه   نی ساخت و قوان 

 است که  ي ا اخالق حرفه   ت یبا اهم   ار ی . مورد آموزش بس شد ی م 
 شی آسا  با  متناسب  ط ی مح   شناخت  يها حوزه   درآموزش    ن ی ا 

 بازار   و   حرفه   ن ی قوان   و  ، ی ن یی آ  ي ها مهارت  و   هاحکمت   ها، انسان 
 .شد ی م   آموخته   ر ی فراگ  به   زمانه

 

 ي سپاسگزار 

   .ندارد
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  دانش   انتقال   از  یابیارزش  ی چگونگ  یآموزش  نظام   هر  در
 جهان  در.  است  تیاهم  مورد  او  يریادگی  زانیم  و  ریفراگ  به

  ان یباهمتا شاگرد مشارکت زانیم فهم يبرا ییارهایمع سنت
  ساخت   بعد   از  و   یاجتماع   بعد   از  مردم  با   ارتباط  و  احترام  و
.  است  تیاهم  يدارا  کار   فنون  و   رموز  و   اجرا  اتییجز  يریادگی

 يمعمار  یسنت  آموزش  اصول  نیب  ارتباط  و نکات  4  شکل  در
 شودیم  مشاهده آن بر رگذاریتأث عوامل  و ها شاخه  همراهبه

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

 افتی  گذشته،  در   شده   ساخته   ي ها ساختمان   به   توجه   با 
و   تی اهم   مورد  ی سنت  یآموزش   ي ها وه ی ش   و   نکات است 
در جهان سنت   ي ساز ساختمان   و  ي آموزش معمار   يها روش 

تحق   ي برا  پرسش  به  ب   یبررس   قی پاسخ   اصول  یطورکل ه شد. 
در   شود، ی م  ده ید   سنت   جهان   آموزش   در   ی کامل  و   مؤثر 

 یبعض  و  شده   انجام  متعدد   يها ي بند م ی تقس موجود    ي مستندها 
فتوت کرد ی م  ریی تغ   صنف  با  متناسب از   گری د   و  انی بنا  ۀ نام . 

به   ها نامه فتوت   حی صح   ری تصو   ،مندنظام   ي منشورها  عنوانکه 
 ها به ی کت   و   لوح   همچنین از و  کند ی م  انی ب   را   رسته   و   صنف   هر 

 انتخاب  و   اعضا،   آموزش،   روش   بر   ي رگذار ی تأث .  شد  گرفته   بهره 
 شد.   انی آن بر هنرمندان و صنعتگران ب   ر ی تأث   و  یبررس   شاگرد
در چهار    ،یسنت  ياصول آموزش معمار  قیتحق  ۀجینت  در
  آموزش،   يهاروش  دانش،   انتقال  ي هاروش  ، یکل  يبنددسته 
همانطور  .  است  شده  يبند  میتقس  یابیارزش  و  آموزش  موارد

  صورت ه در جهان سنت ب  یشد سلسله مراتب آموزش که گفته 
در کنار مباحث آموزش   يو نظر   ي. مباحث فکراست  يعمود

از    نهیسبهنه یس  روش  از  نظرمورد  یعمل و  شاگرد  به 
 هنر  ریمس  نیا  در  ، شدیمانتقال داده    ندگانیگان به آگذشته
از  افتی  تکامل  يمعمار استفاده  با  در . شاگرد  تجارب خود 

ساختمان  کارگاه  داخل  و  م  ، یخارج   آموزش  د،یدیآموزش 
به و  ساخت  مراحل  طى  محمعماران،  در  عملى   طیصورت 

  ن یشد و ارتباطى که بساخت بنا، همراه با فهم فضا انجام مى
در معمارى وجود دارد،    فضا  حس   و  ظاهر،   ساخت،   ،یطراح

 ي معمار  یآموزش سنت  يها روش.  دیگردبه شاگرد منتقل مى
به    وستنیپ   يهاروش   يموجود دارا  يهانامهمتناسب با فتوت

  با تمام نکات    يمعمار  یاست. در آموزش سنت  انیصنف بنا
  از، ی. متناسب با نشدیکامل به شاگردان آموخته م  اتییجز

و همچن اعتقادات  و    بر   ی نییآ  رسم  و   راه  ریأثت  نیتفکرات، 
  و   است   امروز  ا یدن  با  متفاوت  صنف  به   وستنیپ   و  آموزش

  و   یتعال  جهت  در  همسو  و  همگرا  آموزش  يهاروش
 . شدیم اجرا ییآرمانگرا
در سه   توان ی را م  ی موارد آموزش   ،یکل  يبند م ی تقس   کی   در 

 اخالق   آموزش   و  ارش،ین   آموزش   ،یشناس یی بای آموزش ز   ۀ دست 
ها هنر   ۀ هم   سرمنشأ   نکه ی ا   به  توجه   با.  کرد  ي بند دسته   ي ا حرفه 

. شدی مبه شاگرد آموخته    ی ازل  ي ها الگو   دانستند،ی را خداوند م
 و  ات یاض ی ر  و   هندسه   مانده،ی باق   آثار  و  مستندات  با   متناسب

 يمعمار   یسنت  آموزش   در  متفاوت  ياجراها   و  م یترس   يها روش 
شاگرد،   ازی جهات مورد ن   ۀ هم  در  هامهارت .  است  ت ی اهم   ي دارا 

م  آموزش   شد،ی آموخته  م  ی موارد  دسته   توان ی را   يبند در 
اجرا   ي ها ها آورد که روش ساختمان   یی ستا ی سازه و ا  ارش،ی ن 

 یچگونگ  ن، ی در مناطق مختلف متناسب با مصالح، مقاومت زم 
به او آموخته    دار، یپا   یی ساخت بنا   يبرا   يا سازه   نی ساخت و قوان 

 است که  ي ا اخالق حرفه   ت یبا اهم   ار ی . مورد آموزش بس شد ی م 
 شی آسا  با  متناسب  ط ی مح   شناخت  يها حوزه   درآموزش    ن ی ا 

 بازار   و   حرفه   ن ی قوان   و  ، ی ن یی آ  ي ها مهارت  و   هاحکمت   ها، انسان 
 .شد ی م   آموخته   ر ی فراگ  به   زمانه

 

 ي سپاسگزار 

   .ندارد
 

 منابع مالی 

 توسط نویسنده تامین شده است. 
 

 تعارض منافع 

 .ندارد وجود
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