
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 152- 137، ص 1391 زمستانو  پاييز، شانزدهمم، شماره شتهسال  تاريخ و تمدن اسالمي،

  
  

و مجلس شَد 1شَد  
  

  2امين مهرباني
  المعارف اسالمي ةپژوهشگر گروه تاريخ اجتماعي بنياد دائر

  
  چكيده

»بندي نمادين بوده كه هنگام تشرف و پيوستن به سلك جماعات اهل فتوت، اصناف و برخي  ميان» شَد
وارد و  فرد تازه هاي صوفيه، در مراسمي آييني و در مجلسي با حضور اعضاي پيشين، به كمر طريقت

شده است؛ با برگزاري آيين شد، شخص به عضويت دائمي يا آزمايشي جماعات يادشده  مبتدي بسته مي
براي نمونه نزد  –اين آيين كه دست كم تا سده هفتم هجري پيشينه دارد، تا دوره حاضر . آمد درمي

شاني از تأييد عضويت جماعات كه ن شد، افزون بر اين. ادامه يافته است - هاي متصوفه برخي سلسله
وران و اهل بازار، شد عضو، به نوعي  كه نزد پيشه يادشده بوده، كاركردهاي ديگري نيز داشته است؛ چنان

داشته » لُبس خرقه«شده، و در بين برخي متصوفه كاركردهايي شبيه آيين  پروانه كسب او شمرده مي
ظاهري، شرايط مشدودان و جزئيات مراسم و هاي  كاركردها، تاريخچه، جنس و شكل و ويژگي.است

هاي  هاي پارسي كه در پژوهش نامه ويژه فتوت به(ها  نامه ها و كسب نامه مجلس شد، بر اساس فتوت
  .اند در اين مقاله بررسي شده) پيشين كمتر به آنها پرداخته شده

  
  .هاي تشرف، فتوت، اصناف شَد، كمربستن، آيين: ها كليدواژه

                                                 
 .27/10/1391:تاريخ پذيرش؛ 22/9/1391:تاريخ دريافت. 1

 mehrabaniam@gmail.com  :رايانامه. 2
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  مقدمه
هايي  وران و بازاريان از گروه رهنگ و تمدن اسالمي و تاريخ اجتماعي مسلمانان، پيشهدر ف
ها و باورهايشان، به دليل ارتباط پيوسته آنان با اقشار مختلف، بر بسياري از  اند كه آيين بوده

سبه قابليت رفع نيازهاي روزمره، همواره ك. هاي پندار و رفتار مسلمانان، تأثير داشته است مؤلفه
ساخته و اهل اصناف را در ارتباط دائم با آنان قرار  و اهل بازار را محل رجوع خاصه و عامه مي

هاي  كاري به دليل همين ارتباط پيوسته، اخالل در عمل به تعهدات و خويش. داده است مي
از اين رو، . كرده است صنفي، همواره بخشي از زندگي روزانه مردم را با مشكل مواجه مي

گيري از چنين مشكالتي، تمهيداتي  ها و نيز خود اصناف همواره براي پيش تحكوم
هاي بعدي مبتديان، و نظارت بر  تعيين چند و چون عضوگيري هر صنف، آموزش. اند انديشيده

اين اهداف، گاه در قالب شماري . اند اي كسبه از جمله اين تدابير بوده كيفيت كار و اخالق حرفه
هاست كه صنف از طريق  نيز يكي از اين آيين» شَد«آيين . شدند برآورده مي ها و مراسم از آيين

كرد، آنان را با اساتيد و اعضاي قبلي آشنا  آن بر شمار متقاضيان ورود به صنف نظارت مي
آموخت و همبستگي  اي را به آنان مي ساخت، هنجارها و موازين شغلي و اصول اخالق حرفه مي

  .كرد ت ميدروني بين اعضا را تقوي
بند بوده و بسياري از ساختارهاي  وران، كه به نوعي فتوت بازاري پاي افزون بر پيشه

اند، خود فتيان نيز آيين شد  ها و اصول اخالقي اهل فتوت را اقتباس كرده گروهي، آيين
بعدها با تأثير جريĤنهاي فتوت و . شده است اند كه به هنگام تشرف نوواردان برگزار مي داشته

هاي  كه برخي طريقت صوف بر هم، برخي از باورهاي هر يك به ديگري راه يافت، از جمله آنت
  .اند ويژه در حوزه عثماني، آيين شد اهل فتوت را اخذ كرده صوفيه، به

هاي يادشده بر  هاي پيشين درباره چندوچون شد و مجلس شد نزد گروه عموم پژوهش
هاي رواج اين زبĤنها بوده  ركي، و بنابرآن متوجه حوزههاي عربي و ت نامه اساس منابع و فتوت

ها و  نامه در اين نوشته كوشش شده است جزئيات بيشتري از اين آيين بر اساس فتوت. است
  .اند، واكاوي شود هاي پارسي، كه بسياري از آنها در دهه اخير به طبع رسيده نامه كسب
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و مجلس شَد 139/  شَد 
 

  لغت و تاريخ
كه ظاهرا در  –در معناي اصطالحي  1.است» ستن و استوار كردنب«، »شَد«يكي از معاني لغوي 

به كمربندي اطالق شده كه فتيان، اهل اصناف ) شُدود: ج(شد  - پيوند با اين معناي لغوي است
وارد با  اند و توسعا به مجلسي گفته شده كه در آن تازه بسته هاي صوفيه مي و برخي از طريقت

هايي نمادين، به نشانه ورود به جرگه جماعات يادشده ميان  چنين كمربندي، با رسوم و آيين
  .شد بسته مي

گاه نيز، به دليل  2.ضبط شده است» شَده«ها، گاه، اين واژه به شكل  نامه در برخي فتوت
ربط  /محزَم /مانند حزام(اند  تشابه كاربري، ديگر واژگاني كه در معناي كمربند كاربرد داشته

در مناطقي از  3.اند در معناي خاص اصطالحي شَد استفاده شده) ميزر /زاراي /المحزَم يا ازار
هايي مانند عمامه، شال گردن، و كفش، كه همگي به  ، به پوشش)مانند مراكش و مصر(آفريقا 

اهميت شد، نزد  4.اطالق شده است» شَد«شوند نيز  مي» بسته«دور عضوي از بدن پيچيده و 
ها، در موارد بسيار، خود را  اي بوده است كه اين گروه ن، به اندازهورا اهل فتوت و اصناف پيشه

  5.اند خوانده» اصحاب الشد/اهل«
وران و اهل  رسد كه شد بستن رسمي بوده است كه از عياران و فتيان به پيشه به نظر مي

كرده هايي از متصوفه سرايت  اند، و طريقت بند بوده اي فتوت بازاري پاي اصناف، كه به گونه
هايي از اهل فتوت  ها و يادكردها از شد و مجلس شد مربوط به نوشته نخستين گزارش. است

مبني بر پذيرش و ) ـه 622- 575: حك(اهللا، خليفه عباسي   است كه در پي سياست الناصرلدين
ناصر خليفه كه خود با پوشيدن سروال فتيان جريان فتوت را (اند  تبليغ فتوت، نگاشته شده

زماني داد، در تبليغ سياست حمايت از فتوت، نمايندگاني نزد سالطين و امرا شكل سا

                                                 
  .»شَد«؛ دهخدا، ذيل 7/54منظور،  ابن :نك .1
، نامـه ديگـر   سـي فتـوت  ؛ 120، ها و رسائل خاكسـاريه  نامه فتوت؛ 291، 126كاشفي،  :براي نمونه نك .2

172.  
 ,Cohen, 192؛ 159؛ شـيخلي،  235، نامه ديگـر  سي فتوت؛ 84، رسالهچهارده ؛ 199كاشفي،  :نك .3

fn. ؛Massignon, 7/245.  
  .258؛ رجب عبدالجواد ابراهيم، Dozy, 213-216 :نك .4
سـي  ؛ 261، 215، چهارده رسالهچپ؛  12، برگ في طريق الشد ةالفتو؛ 280كاشفي،  :براي نمونه نك .5

  .137، نامه ديگر فتوت
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 تحفةمعمار بغدادي و  ابن ةكتاب الفتو؛ )1فرستاد تا آنها را شد ببندند و سروال بپوشانند مي
اند كه در راستاي اين سياست به  هايي احمد بن الياس النقاش از نخستين كتاب يالوصايا

صحبت از . تفصيل از آداب و شعائر شد بستن سخن رفته است و در آنها بهاند  نگارش درآمده
دليلي بر اين نكته است كه اين مراسم در سده هفتم نزد  2ها جزئيات مراسم شد در اين نوشته

شده آن در دوره  با اين حال آغاز اين مراسم، به شكل نهادين. شده بوده است اهل فتوت تثبيت
تر رود؛ ظاهرا در منابع پيش از اين دوره گزارش و يادكرد  سده هفتم عقب ناصر، نبايد چندان از

  3.صريحي از مراسم شد در دست نيست

                                                 
  45/92و  42/50؛ ذهبي،  308طقطقي،  ابن ؛69؛ ابوشامه مقدسي، 12/440اثير،   ابن :نك براي نمونه .1
  .213-207معمار، ص  ابن :براي نمونه نك .2
اي ضمن مجموعه  علي بن حسن بن جعدويه، نويسنده سده پنجم، نسخه المروات ةمرآاز كتاب  .3

ن نسخه، پيش از ديباچه و صفحه بسمله، در اي. كتابخانه اياصوفيه باقي مانده است 2049شماره 
مضمون اين . ذكر شده است» الشد و التكميل خطبة«اي با عنوان  اي آمده است كه در آن خطبه صفحه

اينكه اين خطبه در بخش . هاي سده هفتم آمده است نامه خطبه مشابه مضاميني است كه در فتوت
ند كه صفحه شامل خطبه، برساخته و افزوده ك مفتتح نسخه آمده است نيز احتمال اين را زياد مي

دانشگاه  مجله دانشكده اقتصاد 120- 116تصوير پنج صفحه از اين نسخه در صفحات (كاتبان باشد 
گفته  -103صفحه  –گولپينارلي نيز، در همان مجله . آمده است] 1950- 1949، 4- 1شماره [استانبول 

درباره اين نسخه . جعدويه نيست ، جزو كتاب ابن- دهكه ذكر نكر -است كه صفحه اين خطبه، به داليلي 
شده  و آن را به شكلي تحريف - 39- وي تصوير اين صفحه خطبه را آورده . 43- 36شهسواري، . نيز نك

به هر حال، صحت انتساب اين خطبه به ابن جعدويه مورد ترديد است و ). 38- بازنويسي كرده است 
  .كميل در سده پنجم گرفترا دليلي بر وجود شد و ت توان آن نمي

شواهدي نيز كه . هاي پيش از هفتم وجود ندارد ظاهراً شاهدي حاكي از وجود و رواج آيين شد در سده
براي نمونه محمد . هاي نادرست است ها و تعميم گاه ذكر شده، واضح و قطعي نيست و حاصل بدخواني

» يشتَد«وي فعل . ذكر كرده است. ق 532 اي را در سال اثير حادثه به نقل از ابن) 153(رجب النجار 
خوانده و بنابرآن تفسير ) شد بستن(» يشُد«اثير به اشتباه  را در عبارت ابن) سخت گرفتن بر كسي(

به عقب . ق 532با تفسير نادرست وي، تاريخ شد تا سال . اثير داشته است نادرستي از گزارش ابن
؛ محمد رجب النجار، 11/63اثير،  ابن :نك(شود  نين برداشتي نمياثير چ قطعا از عبارت ابن. گردد بازمي
  ).25/313، الكاملترجمه حالت از  :اثير نك براي ترجمه پارسي عبارت ابن. 153
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و مجلس شَد 141/  شَد 
 

هاي تشرفي شبيه شد اصناف  پيش از رواج آيين شد و نزد غيرمسلمانان نيز، آيين
خواست به  كه در بيزانس پيش از قرون وسطا، فردي كه مي سابقه نبوده است، چنان بي

اي از اعضاي اتحاديه را در انجمني كه والي  بايست موافقت عده اي شغلي بپيوندد مي يهاتحاد
  1.شهر در آن حضور داشت جلب كند

  
مجلس شد  

ي به نمايندگي از شيخ و پير فتوت يا صنف »نقيب«مجلس شد به اين گونه بوده است كه 
اين  2.رساند و مشدودان قبلي ميمربوط، مكان و زمان برگزاري مراسم را به آگاهي اساتيد، اعضا 

وارد، مكاني عمومي مانند مدرسه، رباط و مسجد، يا  مجلس ممكن بود در منزل تازه
شد، بدون حضور نقيب و تنها با حضور شيخ صنف يا  3.هاي حومه شهر برگزار شود گردشگاه

يا نزد اهل فتوت جايز بود كه فتيان مشدود براي ديگران شد ببندند و گو 4.فتيان نيز جايز بود
هايي به هدف ترويج و تبليغ فتوت  ظاهرا چنين تساهل 5.حتّي شد فرد غايب نيز جواز داشت

براي (وران اصناف هم، گاه تسامحاتي در شرايط شد وجود داشت  بوده است و اگرچه نزد پيشه
، به )6ر كندها نيز مجلس شد برگزا توانست براي متقاضيان ديگر حرفه نمونه شيخ آرايشگران مي

كه نزد ايشان چنين ترويج و تبليغي لزوم نداشت، و هم به دليل تأكيد ايشان بر امر  دليل آن
كه گفته خواهد شد،  نفس وجود آيين شد نزد اصناف، چنان(آموزش و مهارت متقاضيان حرفه 

                                                 
كه گفته شده صنعتگر اروپايي قرون وسطا براي اثبات توانايي خود  133. نيز نك. 130شيخلي،  :نك .1

  .داد اي به ساير اعضا وليمه مي ند و در مهمانيگذرا در اشتغال بايد آزمايشي را مي
 :نك(يافتند  گاه، شماري از دوستان شخص متقاضي نيز در مجلس حضور مي. 131كاشفي،  :نك .2

Lane, 509(.  
 :نك(را از شد فتيان جدا كرده است  خوانده و، به اين ترتيب، آن» شد الثقاف«وران را  معمار شد پيشه ابن
  .)151 ،127معمار،  ابن
  . Lane, ibid؛ 98؛ گولپينارلي، 98-97؛ كاشفي، 233معمار،  ابن :نك .3
از آنجا  - جاها همان –كاشفي . 139، 132، 98- 97قس كاشفي، . 95؛ شيخلي، 211معمار،  ابن :نك .4

كه حاضران مجلس را شاهداني بر شد فرض كرده است، حضور دست كم دو نفر از آنها را، به عنوان دو 
  .بر شد متقاضي، در برگزاري مجلس واجب دانسته استشاهد 

  .215، 212معمار،  ابن :نك .5
  .95شيخلي،   :نك .6
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همراه  رسد شد اصناف با سختگيري بيشتري ، به نظر مي)هايي از اين تأكيد است نمايانگر جنبه
  .بوده است

شد كه غالبا به شكل نمادين تفسير  مجلس شد جزئيات شعائري بسياري را شامل مي
اي همراه بود كه علت انجام آنها را  اي اسطوره بسياري از اين جزئيات با ذكر پيشينه. شدند مي

متضمن شدند كه غالبا  خطبه، دعاها، نماز، اذكار و اشعاري در مجلس خوانده مي. داد شرح مي
هاي مراسم را  در شد اهل فتوت، افزون بر نقيب، كه عمده بخش 1.پند و سفارشي اخالقي بودند

هاي مجلس را به  نيز اجراي بخشي از آيين» استاد شد«و » پدر عهد«، »شيخ«كرد،  اجرا مي
  2.عهده داشتند

رد انتخاب كرده وا كرد از استادي كه تازه وارد، از حاضران درخواست مي نقيب، از قول تازه
سپس استاد شد، با . بپذيرد) كه نشان از شاگردي او داشت(بود بخواهند كه شد بستن او را 
وارد  در شد فتيان، بين تازه. بست وارد را كمر مي جزئيات آييني بسيار، تازه

ه او كمك وارد ب ي ديگر از اهل فتوت، كه در وظايف بعدي تازه»رفيق«و ) فرزند/ولَد/خَلَف/تربِيه(
در شد (» آب نمك«مجلس، شامل نوشيدن آييني شربت . شد كرد، عقد اخوتي منعقد مي مي

در شد اصناف، (يي آييني بود »حلوا«و صرف ) شد اصناف مصر، در سده نوزدهم، قهوه صرف مي
) مشدود(هزينه وليمه شد به عهده متقاضي  3).شد اي براي حاضران آماده مي»وليمه«خوراك 

                                                 
براي نمونه (شد كه به نوعي مرتبط و مناسب مجلس بود  اگرچه گاه آيات، ادعيه و اذكاري خوانده مي .1

يه، افزون بر توصيه به صبر و ظاهراً يادكرد اين آ. شد عمران بسيار استناد مي ه آل به آيه آخر از سور
براي . و بستن شد تناسب داشته است» ربط«در آن بوده كه با » رابطوا«همبستگي، به دليل واژه 

، ها و رسائل خاكساريه نامه فتوت؛ 286، 216، چهارده رساله؛ 137كاشفي،  :نك(هايي از يادكرد آيه  نمونه
ويژه  به(ها  نامه ها و كسب نامه عموما فتوت. دنماي ربط مي ، بسياري از اين عبارات نيز بي)113
هاي نگارشي و  ربط آيات و عبارات عربي با غلط اند از ذكر بي آكنده) هاي پس از دوره صفوي نامه فتوت

  . ها دارد دستوري فاحش كه نشان از عوام بودن نويسندگان اين نگاشته
  .138، 89؛ شيخلي، 264- 263، 260، 216، چهارده رساله؛ 138-131كاشفي،  :براي نمونه نك .2
و  137، 98، 97؛ كاشفي، 115aو جاهاي ديگر؛ احمد بن الياس، برگ  238، 214معمار،  ابن :نك .3

نامه  سي فتوت؛ 138، ها و رسائل خاكساريه نامه فتوت؛ 286-285، 265، چهارده رسالهجاهاي ديگر؛ 
  . Algar, 9/167؛ Lane, ibid؛ 32- 31؛ گولپينارلي، 139، 93، 89؛ شيخلي، 238- 237، ديگر
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و مجلس شَد 143/  شَد 
 

مشدود، در پايان  1.كردند گاه نقبا به مشدودان فقير، در تهيه وليمه شد، كمك مالي مي بود و
  2.كرد مراسم، پول يا هدايايي به نقيب و شيخ تقديم مي

  
  جنس و شكل

جنس شد هر  3.توانست باشد جنس شد، پشم و گاه چرم، پارچه، يا هر چيزي مانند بند مي
كه  ت و غالبا متناسب با حرفه و وظيفه هر دسته بود، چنانوران، متفاو گروه از فتيان و پيشه

بستند كه هم نرم بود و هم مقاوم، و  شد دوال مي) سپاهي(براي نمونه فتيان سيفي 
كه متناسب با حرفه  –بندي چرمي  كفاشان نيز ميان. غيرسپاهيان شد صوف يا كرباس داشتند

، از آنجا كه جامه ابريشمي و 5اند از انواع شد گفتهاگرچه شد ابريشمي را نيز  4.داشتند - آنان بود
. رايج بوده باشد - دست كم نزد همه اهل شد –، بعيد است كه شد ابريشمي 6زردوز حرام بود

  7.شد نيز شد نبايستي به زنار شبيه مي

                                                 
 . Raymond, 9/168؛ 89شيخلي،  :نك .1

  . Lane, 510؛ 95؛ شيخلي، 242، نامه ديگر سي فتوت :نك .2
ها هزار و پنجاه  كه يكي از آن ها، گاه، تمتع مالي بسياري براي نقبا به همراه داشت، چنان اين پيشكش

  .)جا شيخلي، همان :نك(آيين شد گرد آورده بود دينار، و هفتصد و سي قواره پارچه از اجراي 
ويژه در  بعدها، به. 259، 130، نامه ديگر سي فتوت؛ 191؛ زركوب، 208معمار،  ابن :براي نمونه نك .3

به كار  - پشتمال–حوزه عثماني، برخي از اهل فتوت و اصناف به جاي شد، كه غالبا پشمي بود، لُنگ 
در روايات و حكاياتي كه از چگونگي شد نخستين مشدودان در  .97، 86گولپينارلي،  :نك. اند برده

هاي مختلف و گاه مواد طبيعي ميان بسته  ها آمده است، اين مشدودان با شدهايي از جنس نامه فتوت
با رشته تاك، ) ع(و علي) ص(، جبرئيل، پيامبر)ع(اند؛ براي نمونه، در اين روايات آمده است كه آدم شده

؛ 121، 113، 112كاشفي،  :براي نمونه نك(اند  هايي از نطع اديم شد بسته شده ، و بريدهردا، منديل
  .)383، نامه اميرالمؤمنين فتوت؛ 57، نامه ديگر سي فتوت؛ 283، 86- 85، چهارده رساله

دالكان نيز دوال چرمي بر كمر . 58، ها و رسائل خاكساريه نامه فتوت؛ 192، 191زركوب،  :نك .4
  .)97همان،  :نك( بستند مي

5. See Massignon, ibid. 
  .170. نيز نك. 237كاشفي،  :نك .6
  .معمار، همانجا؛ آملي، همانجا ابن :نك .7
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شد، روي لباس  1.طول شد چنان بوده كه چندين بار به دور كمر فرد پيچيده شود
كه شد را پيش از  مثال اين(استاد شد، در جزئياتي آييني و گاه پيچيده  2.شد مشدود بسته مي

را چگونه و از كدام جهت به  كه آن كمربستن با كدام دست و چگونه بردارد و حمل كند يا اين
  3.زد پيچاند و در سمت جلو گره مي ، شد را به دور كمر فرد مي)دور كمر فرد بپيچد

كه بر كمر  كه شد پيش از آن بسته به اين 4.با سه و گاه بيشتر بودهاي شد غال تعداد گره
ها،  كه پس از گره گرفت، و نيز بسته به اين طالب بسته شود به چه شكل بر سجاده شيخ قرار مي
الفي،  مانند الفي، الم(ها و انواع مختلفي  دو سر شد چه شكلي نسبت به هم داشتند، شد نام

هايي مجزا بود،  اصناف و گروه/هر يك از اين انواع، ويژه صنف. يافت مي ...)سلماني، محرابي و 
  5.بستند كه براي نمونه مداحان، شد الف و فراشان، شد سلماني مي چنان

نزد  6.گرفت گشود و پس مي در شد اهل فتوت، نقيب پيش از تكميل، شد طالب را مي
  7.كرد از مياهل اصناف نيز استاد پس از سه روز شد مشدود را ب

  
  

                                                 
  .178، ها و رسائل خاكساريه نامه فتوت. نك. مثالً پنج تا هفت ذرع .1

2. Lane, 509. 
  .49؛ گولپينارلي، 24، ريهها و رسائل خاكسا نامه فتوت؛ 286، چهارده رساله؛ 136كاشفي،  :نك .3
 13، برگ في طريق الشد ةالفتو؛ 2/1185، دوزان نامه نعلين كسب؛ 250، 59، نامه ديگر سي فتوت :نك .4

ها بنا به  تعداد گره - Raymond, ibid –به گفته رايموند  .Lane, ibid؛ 94راست؛ شيخلي،  13
داشت كه شيخ يا يكي از دستيارانش  شد و هر گره معنايي نمادين اساتيد حاضر در مجلس تعيين مي

را به سه گره بسته ) ع(نيز ميان علي) ص(ها آمده است كه پيامبر نامه در برخي از فتوت .كرد را باز مي آن
بعدها، به ويژه در ايران، برخي دراويش شد يا  ؛)387، نامه اميرالمؤمنين فتوت؛ 121كاشفي،  :نك(بود 

 ,Algar؛ 282، چهارده رساله :نك(بستند  به هفت گره نيز ميپالهنگ را، كه در حكم شد بود، 

9/168(.  
سي ؛ 137، 131، ها و رسائل خاكساريه نامه فتوت؛ 4، متن و پانويس 286، چهارده رساله :نك .5

ها كه در برخي  براي آگاهي از شرح و شكل شدهاي مختلف و تصاويري از آن. 211، 59، نامه ديگر فتوت
  .71، 51، 48؛ گولپينارلي، 248- 245، نامه ديگر سي فتوت؛ 107- 106كاشفي، . ده نكها آم نامه فتوت

  .29؛ ناصري، 115aاحمد بن الياس، برگ  :نك .6
  .137، 99كاشفي، ص  :نك .7
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  كاركردها
كه شايستگي  پس از آن. آمد با اجراي آيين شد، مشدود به عضويت آزمايشي گروه فتيان درمي

پذيرفت كه شاخصه  صورت مي) لُبس/تَكفيه(» تكميل«شد، عضويت دائم با مراسم  فرد احراز مي
فرد  يا اعطاي سالح به) ةلباس الفتو/سراويل(آن گشودن شد، پوشاندن سروال 

وارد، مانند شد  در فتوت بازاري اصناف، هرچند شاگرد و تازه 1.بود) مكمل(شده  تأييدصالحيت
براي آزمايش و خدمت نزد استاد  - ها به طول انجامد كه ممكن بود سال –اي را  اهل فتوت دوره

رسد نزد  ، تأكيدي بر رسم تكميل و پوشيدن سروال نشده است و به نظر مي2گذرانده مي
گرفته است  هاي كاركردي آيين تكميل فتيان را نيز دربرمي وران، شد و كمر بستن داللت هپيش

اي از  به گونه» تكميل«اي از فتوت اصناف دارند، واژه  هايي كه صبغه نامه در برخي از فتوت(
اي با تمايالت صوفيانه  نامه ، كه فتوتاإلخوان تحفةكاشاني نيز در  3.هاي شد اطالق شده گره

هايي، يكي  ؛ ظاهرا نزد اصناف، دست كم در دوره)4را يكي دانسته است» تكميل«و » شد«ست، ا
عهد عبارت بوده . دست يافته باشد» عهد«يكي از شروط شد آن بوده است كه شخص قبال به 

يافتند كه  كه نقيب و شيخ اطمينان مي است از پروانه ورود شاگرد به سلك آن حرفه؛ پس از آن
  5.شده است ه دست آورده و شايسته استاد شدن است، آيين شد وي اجرا ميشخص عهد را ب

                                                 
؛ آملي، 232؛ كاشاني، 35- 22؛ ناصري، 114a؛ احمد بن الياس، برگ 208- 207معمار، ص  ابن :نك .1
2/121.  
  .90گولپينارلي، ؛ 144كاشفي،  :نك .2
  .137، ها و رسائل خاكساريه نامه فتوت؛ 109كاشفي،  :نك .3
  .233-232، 100-99كاشاني،   :نك .4
آيين شد نزد اصناف، هنگام ارتقا به  - Raymond, ibid –به گفته رايموند  .96- 93شيخلي،  :نك .5

نگام ورود شاگرد به صنف نيز روشن نيست كه اين آيين ه به نظر او. شده است مرحله استادي اجرا مي
وي احتمال داده است كه اين كاركرد، يعني برگزاري شد هنگام پيوستن نوآموزان به . شده باشد اجرا مي

چنين به اعتقاد وي ممكن است آيين شد  هم. تر رواج داشته و بعدها منسوخ شده است صنف، پيش
گزارش كرده است كه شدLane, ibid -   –يز لين ن. شده هنگام رسيدن به مرحله شيخي نيز برگزار مي

توان گفت كه آيين  هاي موجود مي بر اساس گزارش .شده است پس از كسب مهارت متقاضي اجرا مي
شد نزد اصناف هنگام ارتقا به مرحله استادي يا كسب شايستگي براي گشودن دكان و اشتغال به حرفه 

غاز دوره كارآموزي و، مانند شد اهل فتوت و تحت شده، هرچند كه ممكن است به نشانه آ برگزار مي
  . تأثير آن، بعضا هنگام ورود اعضا نيز اجرا شده باشد
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اي به خط و مهر خود به  وران، پس از پايان گرفتن آيين شد، نقيب برگه در بين پيشه
اي، متضمن گزارش  نامه سپس، اجازه. شد داد كه در آن تاريخ اجراي شد درج مي وارد مي تازه

شد كه  و انجام گرفته و امضاي قاضي، به مشدود داده ميشيخي كه شد شخص به نظارت ا
توانست تعداد صنعتگراني را كه به  به اين ترتيب، صنف مي 1.رفت پروانه اشتغال وي به شمار مي

پيوستند تنظيم كند و نيز مطمئن شود كه اعضاي صنف از آموزش و تمرين كافي  آن حرفه مي
هاي اصلي رسم شد، همين  كاري يكي از خويش رسد اساسا به نظر مي. گردند برخوردار مي

با افزايش نظارت نهاد حسبه بر  2.نظارت كمي و كيفي بر ورود متقاضيان به صنف بوده باشد
اصناف، گاه حكومت اين قدرت را داشت كه شيوخ اصناف را تعيين و در امور مربوط به شد نيز 

از خطبه و دعاهاي مجلس شد كه  حكومت بر شد اهل فتوت نيز نظارت داشت؛ 3.دخالت كند
ذكر شده و در آنها بر خليفه،  - هاي نزديك به دوره ناصري نامه به ويژه فتوت –ها  نامه در فتوت

توان برداشت كرد كه شد فتيان، دست كم در ادوار  نيز مي 4سلطان و واليان مسلمانان دعا شده
اين . گرفته است ارت آن صورت ميهاي حكومت يا با تشويق و نظ سو با سياست اش، هم اوليه

ممانعت و مزاحمت نهادهاي حكومتي  نكته كه مجلس شد ممكن بود در مكانهاي عمومي و بي
  .برگزار شود نيز شاهد ديگري بر اين مطلب است

گاهي مراسم شد نه براي ورود اعضا، بلكه براي ارشاد شخصي كه راه فساد پيش گرفته 
گشودند و اگر  شد، شد او را مي دود مرتكب گناه بزرگي ميچه مش شد؛ چنان بود، برپا مي

                                                 
  .94شيخلي،  .1
درباره اصناف سده هفدهم حوزه عثماني، كه نزد آنان آيين ارتقا به مرحله ) 90ص(گولپينارلي  .2

ده است كه در ميان بعضي از اصناف گرفته، آور استادي و اجازه دكان گشودن، با بستن لنگ صورت مي
بار اجرا  هر بيست سال يك) مانند جواهرسازان(اين آيين هر پنج و شش سال، و نزد برخي صنوف 

به گفته او اين قانون محدودكننده براي جلوگيري از ازدحام متقاضيان و هرج و مرج وضع . شده است مي
  .دهد شده است و احترام به تخصص را نشان مي

  120.لي، ص شيخ .3
شيخلي،  :؛ نيز نك114b؛ احمد بن الياس، برگ 248- 247، 241، 236معمار،  ابن :براي نمونه نك .4

94.  
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به اين ترتيب، بزرگان صنف  1.كرد خواست، نقيب در مراسمي جديد شد را اعاده مي آمرزش مي
  .اي اعضا را نيز سامان دهند توانستند با اعاده شد خاطيان، اخالق حرفه مي

  
  مشدودان

فتوت كسي . شدند ، شد بسته نمي2روه فتيان درآيندتوانستند به عضويت گ از آنجا كه زنان نمي
و فتوت امرد، مبتدع و مشرك نيز  - پوست بود مثال بور يا سياه –كه عيبي جسماني داشت 

، اگرچه تكفيه )به اميد توبه و اصالح شخص(شد نابالغ، عبد و فاسق . شد صحيح دانسته نمي
جود داشت؛ اگرچه بنا به نظري شد آنان براي در شد اهل ذمه نيز ترديد و 3.شدند، جايز بود نمي

ترغيبشان به اسالم يا ترس از شرشان جايز بود، در نظري ديگر فتوتشان صحيح دانسته 
وران اين شروط كامال رعايت  رسد در فتوت اصناف و نزد پيشه با اين حال، به نظر نمي 4.شد نمي

ورود كساني را كه واجد شروط شده باشد، چراكه نياز به مهارت و تخصص در حرفه، گاه 
كه در سده نوزدهم، مسيحيان و  ساخته است؛ چنان اند، به اصناف واجب مي شده نبوده گفته

اي  اند كه در آن دعاهايي حاوي ده فرمان يا ادعيه يهوديان سوريه خود مراسم شد داشته
كمربسته پيشين،  هاي اصناف نيز، ضمن يادكرد استادان نامه در كسب 5.اند خوانده مسيحي مي
احتمال نشان از شد اهل ذمه در اصناف  خوريم كه به برمي» شمعون«چون  هايي هم گاه به نام

  6.دارد
  

  ديگر مالحظات
هايي شيعي نيز در  عناصر و مؤلفه - هاي پارسي نامه به ويژه كسب –ها  نامه در برخي از كسب

هاي شيعي  رين اصول فتيان با آموزهشوند كه حاكي از ارتباط دي جزئيات مراسم شد ديده مي

                                                 
كه نقل سخناني است كه نقيب هنگام  170- 169، 6پيوست شماره  :نيز نك. 95- 94شيخلي،  :نك .1

  .گويد اي كه مرتكب گناهي شده، مي كمر بستن كمرگشوده
  .90، چهارده رسالهجا؛  ؛ احمد بن الياس، همان171، 163معمار،  ابن :نك .2
  .جا احمد بن الياس، همان .3
  .175معمار،  ابن :نك .4

5. Algar, 9/167, quoted from Taeschner. 
  .99، 68، نامه ديگر سي فتوت :نك .6
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و تمجيد از وي، ) ع(ها از رخدادهاي زندگي علي نامه جز يادكردي كه در بسياري از فتوت. است
و وقايع  )ع(، از امامان شيعه1و برادر ايشان در اخوت، شده است )ص(به عنوان مشدود پيامبر

ين روست كه منيري بلگرادي، از از هم 2.زندگي آنان، مانند حادثه كربال نيز سخن رفته است
  3.خوانده است» طنطنه روافض«علماي سني مذهب ترك، در تعريض به اهل فتوت، شد را 

به . اند غالبا، به جاي شد، بر خرقه و مراسم آن تأكيد كرده - ويژه قدماي آنها به –متصوفه 
وشاني صوفيه بوده پ رسد برخي از جزئيات مراسم و شرائط شد تحت تأثير آيين خرقه نظر مي

احترامي به شمار  بسته بودن در مجلس متصوفه، نوعي بي اگرچه، نزد متقدمان، ميان 4.است
ويژه در ادوار متأخر،  ، آيين شد اهل فتوت، در دوره پس از فتوت سازماني ناصري، و به5آمده مي

 هاي مولويه، طريقت. هاي صوفيه و دراويش رواج يافته است متأخر، در برخي از طريقت
بكتاشيه، وفائيه، رفاعيه، سعديه، بدويه و خاكساريه در آسياي صغير و ايران شد يا چيزي شبيه 

وارد، بندي پشمي، موسوم به  براي نمونه، در طريقه بكتاشيه، هنگام تشرف تازه. اند به آن داشته
اريه و دراويش خاكس 6.شد وارد بسته مي بند، با مراسم و جزئياتي شبيه آيين شد بر كمر تازه تيغ

                                                 
گاه،  .و جاهاي ديگر 146، 141و جاهاي ديگر؛ كاشفي،  135، 134معمار،  ابن :براي نمونه نك .1

كاشفي،  :براي نمونه نك. در ضمن واقعه غدير گنجانده شده) ص(به دست پيامبر) ع(مشدود شدن علي
  .386، نامه اميرالمؤمنين فتوت؛ 121

از . راست 17، في طريق الشد ةالفتو؛ 250، نامه ديگر سي فتوت؛ 134كاشفي،  :براي نمونه نك .2
كه تكريم امامان شيعه » دوازده امام«ي بود موسوم به شد، دعاي دعاهايي كه در مجلس شد خوانده مي

  .)251، 59، نامه ديگر سي فتوت؛ 291، چهارده رساله :براي نمونه نك(گرفت  را در برمي) ع(
كه  Massignon, ibid؛ 57همان،  :ها نك نامه نيز درباره عناصر شيعي فتوت. 65گولپينارلي،  :نك .3

  .ساخته غالت شيعه دانسته شده استدر آن برخي از عناصر آيين شد بر
  . Massignon, ibid؛ 213معمار، ص  ابن :نك .4
اش، آنجا كه از خلعت  نامه صوفيانه ميرسيد علي همداني، در فتوت. 254كيكاووس بن اسكندر،  :نك .5

او نامه  در فتوت. 154ميرسيد علي،  :نك. را تنها شامل كاله و سراويل دانسته است فتوت ياد كرده آن
  .هيچ ذكري از شد و آيين آن نيست

  . Algar, 9/167-168؛ 86پانويس،  85، 71-70، 68-66گولپينارلي،  :نك .6

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

و مجلس شَد 149/  شَد 
 

بند و  سررشته، يك/بندهاي مختلفي مانند پالهنگ، مرَس، الف نمد، رشته دراويش ايران نيز ميان
  1.اند كه مانند يا در حكم شد اهل فتوت بوده است داشته... 

را  هاي آن و كُستي زردشتيان اشاره كرده و گاه آن يابي شد برخي، به شباهت در ريشه
و  3هاي اين دو آيين نيز كم نيست با اين حال، تفاوت 2.اند انستهمتأثر از اين سنت زردشتي د

كه كاربرد  ضمن آن(ها، يكي را متأثر از ديگري دانست  نبايد به دليل صرف وجود شباهت
توان همه  ها و اديان ديگر نيز وجود داشته است و نمي هاي گذار سنت ريسمان يا طناب در آيين

  ).اهت، متأثر از هم دانستآنها را، تنها به دليل وجود شب
مانند رفاعيه و (هاي صوفيه  تشريفات شد، در دوران اخير نيز در برخي از طريقت

نيز، » جدعان«مĤب موسوم به  در مصر جديد، در گروه فتوت 4.شده است برگزار مي) بكتاشيه
ضور احتمال نشان از ح شدند كه به خوانده مي» مشاديد«اشخاص تحت قيادت پيشواي جماعت، 

كمر «شايد رواج اصطالح كنايي  5.شد بين بازماندگان جماعات اهل فتوت در دوران جديد دارد
تأثير  نيز بي» خدمت و عزم«، به معناي )6»ل باغالمكب«: و معادل تركي آن(در پارسي » بستن

  .از آيين شد نبوده باشد
  
  
  

                                                 
، 1متن و پانويس  131، ها و رسائل خاكساريه نامه فتوت؛ 282، 278، 127-126، چهارده رساله :نك .1

، چهارده رساله :نيز نك. 213- 212، 157، 153، 151، 4پانويس  59، نامه ديگر سي فتوت؛ 148، 146
كه در آن، براي توجيه كاربرد پالهنگ، به حكايتي استناد شده كه اهل فتوت  4متن و پانويس  278

  .اند براي شد ذكر كرده
 73 :نيز نك. 84، 83، 75، نود و هشت، نود و نه؛ گولپينارلي، نامه سلطاني فتوتمحجوب، مقدمه  :نك .2

به . اند، شباهتي تام به شد دارد بسته ها مي يندي كه ماسون است كه پيشكه در آن گولپينارلي بر آن 
ها ممكن است  هاي تشرف ماسون شباهت رسوم تشرف برخي صوفيان ترك با آيين) 9/168(گفته الگار 

  . اين صوفيه را مستعد پذيرش فراماسونري كرده باشد
3. Zakeri, 14/594; Algar, 9/166-167. 
4.  Massignon, ibid. 

  .134احمد امين،  .5
  .100گولپينارلي،   :نك .6
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  نتيجه
ز سده هفتم و دوره خليفه الناصر عباسي كه گفته شد تاريخ رواج آيين شد، نبايد چندان ا چنان
هايي ذكر شده كه به حمايت اين  نامه ها از اين آيين در فتوت تر رود؛ نخستين گزارش پيش

ها شد، آييني بوده است  بر پايه اين نوشته. اند خليفه و براي ترويج فتوت سازماني او نوشته شده
ه تدريج با نفوذ و رواج جريان فتوت بين ب. شده است واردان برگزار مي كه هنگام تشرف تازه

مجلس شد اصناف، متقاضي را . اند كار گرفته وران و اهل بازار، اصناف، اين آيين تشرّف را به پيشه
ساخت و وي را با اعضا و استادان پيشين آشنا  اي صنف مي متعهد به اصول اخالقي و حرفه

آمد و با برگزاري آيين شد عضويت  كسب وي به شمار مي شد متقاضي به نوعي پروانه. كرد مي
معموال جنس، شكل، و جزئيات شد هر صنف متفاوت از شد . شد وي در صنف رسما تأييد مي

شد متقاضي، نشاني از كمربستگي و . ديگر صنوف و به نوعي بيانگر هويت صنفي مشدود بود
در صورت تخطي از موازين، ممكن بود شد و  اي وي به صنف محسوب مي تعهد اخالقي و حرفه

به اين ترتيب، به واسطه اين مراسم، بر كميت و . به نشانه رد عضويت در صنف باطل شود
با تضعيف ساختارهاي صنفي و شغلي سنتي، آيين شد نزد . شد كيفيت آموزش اعضا نظارت مي

هاي متصوفه كه از  ي سلسلهبا اين حال، اين آيين هنوز نزد برخ. تدريج زوال يافت اصناف نيز به
  .شود اند، برگزار مي ها و باورهاي اهل فتوت تأثير پذيرفته آيين

  
  كتابشناسي

 دار بيروت،-دار صادر ،بيروت ،التاريخ في الكامل الكرم، ابى بن على أبوالحسن اثير، عزالدينابن
 .1965/ـه1385

 مؤسسه ،ت و عباس خليلي، تهران، ترجمه ابوالقاسم حالتاريخ كامل بزرگ اسالم و ايرانهمو، 
 .ش1371 علمى، مطبوعاتى

به كوشش  ،ميةاالسال الدول و نيةطاالسل اآلداب فى الفخرىطباطبا،  بن على بن طقطقي، محمدابن
  .1997/ـه1418االولي، . دار القلم العربي، ط ،عبدالقادر محمد مايو، بيروت

، ، به كوشش مصطفي جواد و ديگران، بغدادةاب الفتوكتمعمار، ابوعبدااهللا محمد بن ابو المكارم، ابن
  .1958االولي، . المثني، ط مكتبة

دار إحياء التراث  ،به كوشش علي شيري، بيروت لسان العرب،الدين ابوالفضل،  منظور، جمالابن
  .1992/ـه1412، نيةالثا. التاريخ العربي، ط سسةمؤ-العربي
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و مجلس شَد 151/  شَد 
 

جم رجال القرنين السادس و السابع، المعروف بالذيل علي تراالدين ابومحمد،  ابوشامه مقدسي، شهاب
  .1974دار الجيل،  ،، به كوشش محمد زاهد كوثري، بيروتالروضتين

و  جمةالتأليف و التر لجنة مطبعة ،ة، قاهريةقاموس العادات و التقاليد و التعابير المصراحمد امين، 
  .1953االولي، . النشر، ط

، عكس نسخه خطي اين كتاب، كه بخشي است از الوصايا تحفةورتي، احمد بن الياس النقاش الخرتب
از مجله دانشكده اقتصاد  121- 131در كتابخانه اياصوفيه استانبول، در صفحات  2049مجموعه شماره 

  .آمده است) 1950- 1949، 4-1، شماره 11ج(دانشگاه استانبول 
، به كوشش سيد ابراهيم لعيوننفايس الفنون في عرايس االدين محمد بن محمود، آملي، شمس

  .ـه1379اسالميه،  ،ميانجي، تهران
چشمه،  ،مهدي مدايني، تهران-، به كوشش مهران افشاريدر باب فتوت و اصناف چهارده رساله

  .ش1388چاپ سوم، 
انتشارات دانشگاه  ،، به كوشش محمد معين و جعفر شهيدي، تهراننامه لغتدهخدا، علي اكبر، 

 .ش1377دوره جديد،  تهران، چاپ دوم از

حوادث و وفيات ( األعالم و المشاهير وفيات و االسالم تاريخاحمد،  بن محمد الدين ذهبي، شمس
  .1997/ه1417 دار الكتاب العربي، ،بيروت تدمرى، السالم عبد عمر به كوشش ،)591-600

  .2002/ه1423، بيةعردار االفاق ال ،ة، قاهرالمعجم العربي ألسماء المالبسرجب عبدالجواد ابراهيم، 
، به كوشش نامه رسايل جوانمردان، مشتمل بر هفت فتوت ، در»نامه فتوت«الدين،  زركوب، نجم

  .ش1370معين،  ،مرتضي صراف، تهران
، به كوشش مهران وري و قلندري نامه ديگر، سي رساله ناشناخته در فتوت و پيشه سي فتوت
  .ش1391چشمه، چاپ نخست،  ،افشاري، تهران

الملك  شده به خواجه نظام اي پيشكش نامه مرآة المروات ابن جعدويه، فتوت«اري، مجتبي، شهسو
  .ش1389، شهريور 6، سال پنجم، شماره اطّالعات حكمت و معرفت، »طوسي

مركز نشر  ،زاده، تهران ، ترجمه هادي عالماصناف در عصر عباسيشيخلي، صباح ابراهيم سعيد، 
  .ش1362دانشگاهي، 

  .1849، نسخه خطي كتابخانه دانشگاه ملك سعود به شماره في طريق الشد و العهد ةالفتو
پژوهشگاه علوم  ،، به كوشش مهران افشاري، تهران)سي رساله(ها و رسائل خاكساريه  نامه فتوت

 .ش1382انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ نخست، 
  .ش1354طوس،  ،، تهرانينامه محمد پروين گناباد جشن، در »نامه اميرالمؤمنين فتوت«

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 زمستانو  پاييز، شانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 152

، به كوشش محمد دامادي، اإلخوان في خصائص الفتيان تحفة الدين عبدالرزاق، كاشاني، كمال
  .ش1369علمي و فرهنگي،  ،تهران

، ، به كوشش محمد جعفر محجوب، تهراننامه سلطاني فتوت كاشفي سبزواري، موالنا حسين واعظ،
  .ش1350بنياد فرهنگ ايران، چاپ نخست، 

چشمه،  ،، تهرانادبيات عاميانه ايران، به كوشش محمد جعفر محجوب، در »دوزان نامه نعلين كسب«
  .ش1382چاپ نخست، 

بنگاه  ،، به كوشش غالمحسين يوسفي، تهراننامه قابوسكيكاووس بن اسكندر، عنصرالمعالي، 
 .ش1352ترجمه و نشر كتاب، 

و  فةالمجلس الوطني للثقا ،، كويتاث العربيفي التر حكايات الشُطار و العيارينمحمد رجب النجار، 
  .1989، نيةالثا. الفنون و اآلداب، ط

نامه، تاريخ، آيين، آداب و  فتوت، به كوشش محمد رياض، در »رساله فتوتيه«ميرسيد علي همداني، 
 .ش1382اساطير، چاپ نخست،  ،، تهرانرسوم

  .1944 ،يپزيگ، به كوشش فرانتس تشنر، النامه موالنا ناصري فتوتناصري، 
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