
 و صنوف ایرانیغربی گیلدهای 

  نقدی بر نظریه احمد اشرف

  عبداهللا شهبازی
  

 صـنفی   هـای   سـازمان  مـسئله    “جامعه مـدنی  ”در مباحث نظری مرتبط با      
 - نهادهـا  گونـه   ایـن شهرنشینان از اهمیت جـدی برخـوردار اسـت زیـرا            

هـای مهـم      یکـی از شـالوده     -“مـردم ” و   “دولـت ”عنوان حـائلی میـان       به
در اندیشه سیاسی معاصر ایـران ایـن        . روند شمار می   به ساختارهای مدنی 

های بـسیار دور تـا       دیدگاه رواج فراوان یافته که گویا جامعه ما از گذشته         
سـازمان  ”ای، از جملـه      به امروز فاقد چنین ساختارهای میـانی و واسـطه         

برخی نویسندگان ایرانی در آثار خود به بررسی ایـن          . ، بوده است  “صنفی
 اروپایی را یـک     “صنوف” ایرانی و    “صنوف”ته و تشابه میان     مسئله پرداخ 

 سنتی موجود در طول تـاریخ       “صنوف”آنان  . دانند تشابه کامال ظاهری می   
 و یکـی از ابزارهـای حکومـت بـرای           “غیـر دمکراتیـک   ”ایران را نهادی    

اند و بدینسان منکر هرگونه تشابه ماهوی میـان آن           نظارت بر مردم دانسته   
مقالـه زیـر از منظـری       . اند شده) گیلدها(ی اروپای غربی     سنت “صنوف”با  

مغایر با این نظر به مقایسه میان صنوف سنتی ایرانی و گیلدهای اروپـایی              
  . پردازد می
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   سوسیالیسم گیلدیاحمد اشرف و 

 صنفی قرون وسطایی اروپـای      های  سازمانتصویر آرمانی و جذابی که از       
ای متأخر است و     راه یافته، پدیده  به اندیشه سیاسی جدید     ) گیلدها(غربی  

متنفـذترین شخـصیتی   . رسـد  قدمت آن به اواخر سده نوزدهم میالدی می   
که به ترسیم این تصویر پرداخت و از طریق آثار خود نقشی برجـسته در               

. ، مورخ و اقتصاددان آلمانی، اسـت      دکتر لوجو برنتانو  اشاعه آن ایفا نمود،     
 مطالعـات   1868نگلستان بـود، از سـال       برنتانو، که شیفته نهادهای سنتی ا     

 1870خود را در زمینه تاریخ نهادهای این کشور آغـاز نمـود و در سـال                
او در این رساله مـدعی شـد        . را منتشر کرد  تاریخ و تکامل گیلدها     رساله  

که انگلـستان زادگـاه گیلـدهای قـرون وسـطایی اسـت و بـر بنیـاد ایـن                    
گیلـدهای  ک سال بعد کتاب او ی. گیلدهاست که فراماسونری تأسیس شد  

عنـوان    های کـارگری را نیـز بـه         را منتشر نمود و اتحادیه     کارگری معاصر 
سـرعت بـه شـهرت       کتاب برنتانو بـه   . تداوم گیلدهای گذشته معرفی کرد    

فراوان رسید و تأثیری ماندگار در تکـوین انگـاره رایـج در زمینـه پیونـد                 
هرچنـد  . د برجای نهـاد   های کارگری جدی   تاریخی میان گیلدها و اتحادیه    

دو دهه بعد، سیدنی و بئاتریس وب، مورخین سوسیالیـست انگلـیس، در             
علیه نظرات برنتانو قلـم     های کارگری،    تاریخ اتحادیه کتاب معروف خود،    

های کارگری را محصول جامعه صنعتی جدید شمردند که     زدند و اتحادیه  
طـور   آثـار برنتـانو بـه   های میانه ندارد، معهذا تأثیر       ربطی به گیلدهای سده   

عمده در انگلستان بر جا ماند؛ در اواخر سده نوزدهم موجی از نوستالژی             
گیلدی آفرید و در دو دهه نخستین سده بیستم در پیدایش جنبش موسوم         

  .  موثر بود“سوسیالیسم گیلدی”به 
هــای گیلــدی بــه  نگــاه ستایــشگرانه و نوســتالژیک برنتــانو و سوسیالیــست

 قرون وسطایی اروپا، از طریق آقای احمد اشرف در اندیشه            صنفی های  سازمان
اشـرف گیلـدهای اروپـایی را نـوعی     . سیاسی معاصر ایران بازتاب یافتـه اسـت    

دهد که با صنوف شرقی تفـاوت مـاهوی داشـته و بـه               ساخت آرمانی جلوه می   
دلیل این تمایز اولی در پایه جامعه مدنی غرب قـرار گرفتـه و دومـی در پایـه                   
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مناسبت   نوشته احمد اشرف در این زمینه نخستین بار به         .“اد شـرقی  استبد”

اخـوه   اثـر ابـن   معالم القربه فی احکام الحسبه       انتشار ترجمه فارسی کتاب   
تـسلط دسـتگاه   <وار از   اشرف کتاب فـوق را الگـویی نمونـه       1.منتشر شد 

 >دوره اسـالمی  < در   >حکومت بر جزییات امور و رفتار اصـناف شـهری         
اصـناف  ” و   “حکومـت ”کلی متضاد از رابطه میـان        تصویری به  و   2یابد می

    : نویسد او می. دهد دست می های میانه به  در اروپای غربی سده“شهری
هایی اختیـاری و خودمختـار       گیلدهای اروپای غربی نوعاً انجمن    

هـای اخـوت و بـرادری        صورت انجمن  ها ابتدا به   این انجمن . بودند
صـورت   کیل شـدند و بعـدها بـه       که رنگ و بوی مذهبی داشت تش      

ــد    انجمــن ــضا درآمدن ــصادی اع ــوق اقت ــاع از حق ــرای دف ــایی ب . ه
های قـانونی بـرای منـافع صـنفی و یـا             گیلدهای غربی با احراز جنبه    

وسیله مبارزات سیاسـی و اقتـصادی دعـاوی خـویش را تـأمین و                به
نمودند تا بتوانند در برابر تحمیالت و فـشارهای خـارجی            تثبیت می 
    3. کنندمقاومت

انـد   تـصور کـرده   < را کـه     >اننظـر   بهبسیاری از صاح  <احمد اشرف دیدگاه    
انـد معـادل     نـام اصـناف موسـوم       های صنفی در شهرهای اسـالمی کـه بـه          انجمن
 >انـد  نام گیلد معروف بوده     های صنفی در شهرهای اروپایی هستند که به        انجمن

 
راهنمـای  ،  “های تاریخی شهرنشینی در دوره اسالمی      برخی از ویژگی  ”احمد اشرف،    . 1

بخش اصلی این مقاله    . 257-251، صص   )1348مرداد و شهریور     (6-5شماره  کتاب،  
موانـع تـاریخی رشـد      ف،  احمد اشر : در فصل اول کتاب زیر تجدید چاپ شده است        

مقاله فـوق   . 33-28، صص   1359زمینه،  : تهراندوره قاجاریه،   : داری در ایران   سرمایه
اخوه نیز تجدیـد چـاپ       های بعدی ترجمه فارسی کتاب ابن       چاپ 41-35در صفحات   
  . کند نگارنده از این پس به مأخذ اخیر استناد می. شده است

انتـشارات  :  ترجمه جعفر شعار، تهران    جری،آئین شهرداری در قرن هفتم ه     اخوه،   ابن . 2
  .35، ص 1367علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 
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یز ماهوی گیلـدهای     او دالیل متعددی را برای اثبات تما       4.شمرد مردود می 

تـرین   کند که مهـم    های اسالمی عنوان می    اروپای غربی و اصناف سرزمین    
    : آن چنین است

اصناف به نماینـدگی از طـرف حکومـت شـهری دارای            رؤسای  
وظایف اداری و مالی بودند و سـمت مباشـر مـالی حـاکم شـهر را                 

  ... گیلدها دارای چنین وظایفی نبودندرؤسای داشتند، حال آنکه 
 کـه   حالیکردند در    گیلدها را اعضای انجمن انتخاب می     رؤسای  

شد و حـاکم شـهر وی را        اصناف با توافق اعضا پیشنهاد می     رؤسای  
بدین ترتیب، روسا یـا کدخـدایان اصـناف         . کرد رسماً منصوب می  

در برابر حاکم شهر مسئول وصول مالیات و اداره امور صنف خود            
  . بودند

شناسـی شـهرها و قـرار داشـتن          تاصناف شرقی هم از نظر ریخـ      
بازارها در جوار مسجد جامع و مساجد دیگر و هم به سبب اوضاع             
و احوال اجتماعی دارای ارتباط نزدیکی با جامعه روحانیت بودند،          

  . ای نداشتند  گیلدها چنین خصیصهکه حالیدر 
گیلدهای غربـی در شـهرهایی کـه خودمختـار و مـستقل بودنـد               

اوت و تمایز اساسی میان صنعت و بازرگانی        کردند و تف   فعالیت می 
بـدین ترتیـب،    . از یکسو و کشاورزی از سوی دیگر وجود داشـت         

هـا   کردند و صاحبان حـرف و پیـشه        ها زندگی می   ها در قلعه   فئودال
. از اینرو، شهر و روستا کامالً از یکدیگر متمـایز بودنـد           . در شهرها 

 و زمینـداران    حال آنکه در شهرهای شرق میانه، عـامالن حکومـت         
هـای شـهر و      زیستند و در نتیجه محله     بزرگ جملگی در شهرها می    

اصناف شهری همراه با اجتماعات روستایی زیـر سـلطه آنـان قـرار              
این امـر از یکـسو از آزادی و خودمختـاری اصـناف جلـو               . داشتند

هـای   گرفت و از سوی دیگر مـانع تـضاد و تنـازع میـان شـالوده               می
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این تضاد و تنازع در مغرب زمـین        . شد  می تولید شهری و روستایی   

     5.داری بود از عوامل موثر در پیدایش نظام سرمایه
    : گیرد احمد اشرف نتیجه می
روشنگر سلطه مطلق دستگاه حاکمه بـر       ] اخوه ابن[مطالب کتاب   

حـسن آن در ایـن اسـت کـه          . بازاریان در شهرهای اسـالمی اسـت      
هـای هفـتم و هـشتم        ی در قرن  خواننده را با خود به بازارهای اسالم      

دهد که اصناف شـرقی تـا چـه حـد            برد و به او نشان می      هجری می 
     6.اند های غیرصنفی بوده مقهور دستگاه

ی های  سازماندر بررسی مجمل زیر خواهیم دید که نه گیلدهای غربی           
چنین دمکراتیک و ناوابسته به حکومت و مستقل از نظام فئودالی جامعـه             

نه صنوف شرقی چنان وابسته به حکومت و غیردمکراتیک         اروپا بودند و    
اخوه نیـز نـه تنهـا        رساله منسوب به ابن   . که آقای اشرف جلوه داده است     

 نیست بلکه   >های هفتم و هشتم هجری     بازارهای اسالمی در قرن   <تصویر  
بر پایـه   . مورد تردید است  ) مصر(کاربرد عملی آن حتی در موطن مؤلف        

تعمیمی چنان بزرگ دست زد و مندرجات آن را نـه  توان به  این سند نمی  
 در تمـامی    “اصـناف شـرقی   ”های اسالمی بلکه به تمامی       تنها به سرزمین  

  . اعصار و قرون نسبت داد

  ساختار صنوف در تاریخ ایران 
معنای عام آن یعنی سازمان صنفی شهرنـشینان شـاغل در یـک              ، به “گیلد”

مت آن احتماالً به ادوار اولیه حرفه معین، ساختاری بسیار کهن است و قد     
در بابل دوران   . رسد تاریخ شهرنشینی و تخصصی شدن حرف شهری می       

حمورابی شاغلین یک حرفه اعضای یک خانواده یا خویـشاوند بودنـد و             
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. یافـت  های بعدی ایشان تـداوم مـی       طور موروثی در نسل    این تخصص به  

هـای ایـشان     هزیستند و کارگا   صاحبان هر حرفه در محله خاص خود می       
بـرای  . این ساختار در اورشلیم آن عـصر نیـز وجـود داشـت            . مجاور بود 
  .  یاد شده است“کوچه خبازان”از ) 21/ 37 (“کتاب ارمیاء”نمونه، در 

خـانم  . چنین ساختاری در شهرهای باستانی ایران نیز وجـود داشـت          
پیگولوسکایا در پژوهش خود پیرامـون شـهرهای عـصر ساسـانی نـشان              

وران و بازرگانـان     های چهارم و پـنجم مـیالدی پیـشه         که در سده  دهد   می
دادند تا بـدان حـد کـه         بخش مهمی از جامعه شهری ایران را تشکیل می        

عنـوان چهـارمین صـنف و چهـارمین عـضو             در مĤخذ و منابع از آنان به      <
 هر پیشه و حرفه مجمع خاص و سـازمان ویـژه            7>.جامعه یاد شده است   

وران و محترقه از هر      ن مجمع یا سازمان، همه پیشه     در ای <. خود را داشت  
 سازمان این اصناف بر بنیـاد پیونـد         8>.آمدند گروه و رشته خاص گرد می     

ها آالت و ابزار مختلف، تخـصص        در کارگاه <خویشاوندی استوار بود و     
 ایـن   9>.یافـت  و تجربه به صورتی منظم از نسلی به نسل دیگر انتقال مـی            

خودمختاری برخوردار بود و اعـضای هـر صـنف           صنوف از    های  سازمان
حق انتخاب اشخاص را برای پیشکسوتی، رهبری و اداره امور اقتصادی           <

 “اسـتادان ” بدینسان، در رأس هر گروه از صاحبان حرف          10>.خود داشتند 
    : افزاید پیگولوسکایا می.  جای داشتند“پیشکسوتانی”یا 

 وسـایل فلـزی تـا       بر همگان روشن است که در ایران تولید انواع        
بنابراین، جای شگفتی نیـست کـه بـا عنـاوینی           . چه پایه پیشرفته بود   

 و اسـتادانی  “استاد رویگـر ”، “استاد زرگر”،  “کار استاد نقره ”چون  

 
اهللا   ترجمـه عنایـت     شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان،      پیگولوسکایا،  . ن . 7

  .388، ص 1367 چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی،: رضا، تهران
  .315همان مأخذ، ص  . 8
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امـضای ایـن اسـتادان در       . دیگر در زمینـه فلزکـاری مواجـه شـویم         

ــا      ــع ی ــدگان مجتم ــه نماین ــد آن اســت ک ــسطوری موی ــسای ن کلی
 ثروتمند و در شهر و دیار خویش نزد مقامات          های مشهور،  کارگاه

    11.دولتی از نفوذ و اعتبار فراوان برخوردار بودند
در اسناد کلیسای نسطوری، متعلق به سده ششم میالدی، ایرانیـانی را            

 “وران رئـیس پیـشه   ” یـا    “التجـار  رئـیس ”شناسیم که با عناوینی چـون        می
    . شدند شناخته می

هـا   محترقه بود که در رأس کارگـاه      وران یا    کروگبد رئیس پیشه  
بـدین روال،   . شـد  قرار داشت و با ایـن عنـوان بـه شـاه معرفـی مـی               

وران و   های جداگانه پیشه    محترقه و تجار در رأس گروه      “رؤسای”
 یـا   “رئـیس ”ولی در رأس همـه آنـان        . کردند بازرگانان فعالیت می  

ایـن شـخص در دسـتگاه دولـت         .  قـرار داشـت    “وران بزرگ پیشه ”
    12.ای بود ای مقام و موقف عمدهدار

در . نیـز پرداختـه اسـت     ) ها شرکت (“ها همبایه”خانم پیگولوسکایا به    
سـازمان  ”دوران ساسانیان، عالوه بر ساختارهای صنفی فوق، این نـوع از            

 اسـت کـه در      “کمپـانی ” نیز وجـود داشـت کـه مـشابه نهـاد             “قراردادی
 اتحـاد داوطلبانـه و      “ههمبایـ ”. های اخیر در اروپای غربی پدید شـد        سده

گذاشـتند و سـود      ای را بـه شـراکت مـی        قراردادی افرادی بود که سرمایه    
هـا بـه نهـاد     ظاهراً برخی از ایـن شـرکت  . شد حاصله میان آنها تقسیم می 

شـد و    ای برابر به کار انداختـه مـی         شبیه بود زیرا سرمایه    “تعاونی”جدید  
گفتـه بارتولمـه،     ولی، به شد؛   سود حاصله به تساوی میان اعضا تقسیم می       

های معاصر    نیز وجود داشت که به مفهوم شرکت       “همبایه”نوع دیگری از    
هایی بر پایه سرمایه نابرابر که سود حاصله بـر اسـاس             شرکت: شبیه است 
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 در اقتـصاد ایـران      “هـا  همبایـه ”. شـد  میزان سهام در میان اعضا تقسیم می      

    : ران اسالمی تداوم یافت این ساختار در دو13.ساسانی نقش مهمی داشتند
هنگام فرمانروایی تازیان در ایران، هماننـد شـهرهای روم شـرقی            

، افراد دارای حرفه و پیـشه مـشابه در یـک محلـه و یـک                 )بیزانس(
جای تردید نیست که شـهرهای ایـران        . راسته به کار اشتغال داشتند    

عبـاس چنـدان تفـاوتی بـا شـهرهای           امیه و بنـی    در عصر خلفای بنی   
     14.گار پیشین نداشتندروز

خانم لمبتون چهره صنوف ایـران را در دوره اسـالمی چنـین ترسـیم               
    : کرده است

وران  هـای مختلـف و در اکثـر مـوارد، پیـشه            هـا و مکـان     در زمان 
بطوطـه   ابـن . کامالً آزاد و از آزادی عمل زیادی برخـوردار بودنـد          

هـر   15نویـسد  که در زمان سلطنت ابوسعید از اصفهان گذشـته مـی          
وران اصفهان رئیس و پیشکسوتی برای خـود انتخـاب        دسته از پیشه  

های دیگر هم که اهل      نامیدند و دسته    می “ولُکُ”کردند که او را      می
ــو      ــین نح ــه هم ــستند ب ــه ه ــنعت و حرف ــایی ص ــود  رؤس ــرای خ ب

     16.گزینند برمی
ــان صــنوف شــهری     و “کدخــدا”در عــصر صــفوی، روســا و بزرگ

کدخـدای هـر صـنف منتخـب        . شدند نده می  خوا “استاد” و   “سفید ریش”
اعضای آن صنف بود و این انتخاب از سـوی کالنتـر شـهر یـا معـاون و                   

بدینـسان، کدخـدا نـه تنهـا در برابـر           . یافـت  رسمیت می ) نقیب(نایب او   
 
  .365-359همان مأخذ، صص : بنگرید به . 13
  . 314همان مأخذ، ص  . 14
بنگاه ترجمه و نـشر     : ، ترجمه محمدعلی موحد، تهران    بطوطه سفرنامه ابن بطوطه،   ابن . 15

  .212، ص 1، ج 1359، چاپ دوم، کتاب
نشرنی : ترجمه یعقوب آژند، تهران   تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران،        آن لمبتون،    . 16

  .374، ص 1372
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کالنتر، که خـود    . اعضای صنف خود بلکه در برابر کالنتر نیز مسئول بود         

یگـی، حـاکم، وزیـر و داروغـه         از سرشناسان بومی بود، بـا والـی، بیگلرب        
کمپفـر  . شد  انگاشته مینهادی واسطه میان مردم و حکومت    تفاوت داشت و    

 در ایران حضور داشت، نهاد کالنتر       1685-1684های   آلمانی، که در سال   
    : عصر صفوی را چنین توصیف کرده است

کالنتر کارهای شهرداری را بر عهـده دارد و بـه مـشکالت کـار              
کنـد و دفـاع از حقـوق آنـان را در برابـر               ی مـی  مردم شهر رسـیدگ   

حاکم به عهده دارد و مثال در محاکم یا هنگامی که تحمیـل زیـاد                
کوشد که زحمات و کارهای      او می . کند به اهالی بشود او اقدام می     

دهندگان تقسیم شـود     مشکل به صورت یکنواخت بین همه مالیات      
کوشـد کـه      مـی  از آن گذشته کالنتـر    . ها اجحاف نشود   و به بعضی  

     17.ها را وصول کند عوارض و مالیات
 عـصر   “رئـیس ”این سرشت دمکراتیک نهـاد کالنتـر در مـورد نهـاد             

. شود، نیـز مـصداق دارد       صفوی شناخته می   “کالنتر”سلجوقی، که سلف    
    : نویسد لمبتون می

عهــد [کالنتــر و  ]عــصر ســلجوقی[نمایــد کــه رئــیس  چنــین مــی
... تاورنیـه ... انـد   حکومـت بـوده    رابط بین اهالی مملکت و    ] صفوی

گوید کـه کالنتـر فقـط در قبـال شـاه جوابگوسـت و در مقابـل           می
. عدالتی و اذیت و آزار حـاکم در دفـاع از مـردم مـسئول اسـت                 بی

گوید که قدرت کالنتران در شهرهای بـزرگ،         کورنل لوبرون می  
آنهـا  . گیـرد  خصوصا در اصـفهان، فقـط طبقـات پـایین را دربرمـی            

روند و از دعاوی آنها در دیوان عـدالت          شمار می  مردم به محافظین  
بیشتر با  ] شهر[رسد که در اصفهان کالنتر       نظر می  به... کنند دفاع می 

 
خـوارزمی،  : کمپفر، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران    سفرنامه  انگلبرت کمپفر،    . 17

  .164، ص 1363چاپ سوم، 
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کرده  اصناف سروکار داشته و از سوی حکومت بر آنها نظارت می          

     18.است
یکی از   متعلق به دوران شاه سلطان حسین صفوی، الملوک،ةتذکردر  

کدخـدایان  ” بخـشیدن بـه انتخـاب         یل و رسـمیت   وظایف کالنتـر تـسج    
 ذکر شـده و در توضـیح آن چنـین آمـده             “سفیدان اصناف  ریشمحالت و   

    : است
سکنه هر محله و هر صنف و هر قریه، هـر کـه را امـین و معتمـد            
دانند فیمابین خود تعیین و رضانامچه به اسم او نوشته و مواجبی در             

عتبر نموده، به حـضور کالنتـر       وجه او تعیین نموده و به مهر نقیب م        
ــت     ــت او بازیافـ ــه جهـ ــشارالیه بـ ــت از مـ ــه و خلعـ آورده، تعلیقـ

     19.نمایند می
یکی دیگر از وظایف کالنتر، رسیدگی بـه اعتـراض اصـناف دربـاب              

نمودند و رسـیدگی بـه سـایر         مالیاتی است که محصلین دیوانی تعیین می      
    . اختالفات از این قبیل

 اصناف در باب قدر بنیچه و سـایر      تمیز و تشخیص گفتگویی که    
امور متعلق به کسب و کار خود با یکدیگر داشته باشـند بـا کالنتـر           
است که بهر نحو مقرون به حق و حساب و معمول مملکـت باشـد               

عمل آورند و از هر کس که به رعیت جبـری و تعـدی               از آنقرار به  
ت که از   واقع شود، بعد از آنکه به کالنتر شکوه نمایند، بر ذمه اوس           

جانب رعیت مدعی شده، اگر خود تواند رفـع نمـود فبهـا، واال بـه                

 
: ترجمـه یعقـوب آژنـد، تهـران       سیری در تاریخ ایران بعد از اسـالم،         آن لمبتون،    . 18

  .168-164، صص 1363امیرکبیر، 
امیرکبیـر،  : کوشش سید محمد دبیرسـیاقی، تهـران   ، به الملوکةتذکرمیرزا سمیعا،    . 19

  .47، ص 1368
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وکالء دیوانیان عرض نموده، نگذارد که از اقویا بـر ضـعفا جبـر و               

    20.تعدی واقع شده موجب بددعایی گردد
در مأخذ فوق، رابطه کدخدایان، ریش سفیدان و اسـتادان اصـناف بـا              

    : کالنتر و نقیب چنین بیان شده است
خدمت مشارالیه تشخیص بنیچه    : بیان شغل عالیحضرت نقیب   در  

کدخدایان اصناف است که هر سال در سه ماهه اول کس تعیین و             
 را حاضر نموده، به رضای یکدیگر بر وفق قـانون و حـق              هر صنف 

و حساب و معمول و دستور مملکت، بنیچه هر یک را مـشخص و              
پارد که متوجهات طوماری نوشته، مهر نموده، به سر رشته کالنتر س   

  . دیوانی هر صنف در آن سال از آنقرار تقسیم و توجیه شود
نماینـد، بایـد نـزد نقیـب         دیگر، هر صـنف کـه اسـتاد تعیـین مـی           

اعتراف به رضامندی به استادی آن شخص نموده و معتبـر سـاخته،             
  . نزد کالنتر آورده، تعلیقه بازیافت نمایند

ل معارک و امثال اینهـا      دیگر، تعیین ریش سفیدان درویشان و اه      
    21.با مشارالیه است

کند که تنها در مورد صنوفی از قبیـل متکـدیان            جمله اخیر روشن می   
سـفیدان از سـوی نقیـب        ، ریـش  )اهل معارک (گیران   و معرکه ) درویشان(

شدند و اعضای سایر صنوف، که نقش مولد و موثر در اقتـصاد              تعیین می 
سفیدان و استادکاران خـود      ایان، ریش داشتند، به روشی کامالً آزاد، کدخد     

  .کردند را تعیین می
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  اسطوره گیلدهای اروپایی 

 صنفی شاغلین در حرف شهری را بـه         های  سازمانپیشینه اروپایی   معموالً  
 “کالجیـا ”در امپراتوری روم گیلدها، که      . رسانند دوران امپراتوری روم می   

ار در عهد دیـوکلتین،     این ساخت . شدند، تابع حکام شهرها بودند     نامیده می 
عنوان یک ابزار حکومتی      به اوج خود رسید و دولت مرکزی از گیلدها به         

برخی مورخین نظام خـشن     . جست منظور تأمین نظم اجتماعی بهره می      به
اند و منظورشـان      نامیده “سوسیالیسم رومی ”دولتی روم عصر دیوکلتین را      

فرمای بـزرگ آحـاد     چنان نظم متمرکز و قهاری است که دولت را به کار          
هـای   ه در این نظام سیاسـی، از جملـه تمـامی بنگـا     . مردم بدل ساخته بود   

تغییـر  <صنعتی و صنوف شهری در زیر نظارت اکید دولت قرار داشـت،             
هیچ کس حق نداشت صنفی را      < و   >حرفه بدون اجازه دولت ممنوع بود     

 برای  عضویت در این یا آن صنف     . نام کرده بود ترک گوید     که در آن ثبت   
. کردند یا به صنعتی اشتغال داشتند اجباری بود همه افرادی که تجارت می

   22>.پسر موظف بود به کار پدرش ادامه دهد
 نـام  “دوران تـاریکی ”با فروپاشی امپراتوری روم و آغاز عـصری کـه     

گرفته، گیلدها به مدت بیش از شش سده از صـحنه بخـش عمـده قـاره                 
ویـژه در    ، بـه  )بیـزانس (پراتوری روم شرقی    اروپا ناپدید شدند لیکن در ام     

 23.، به حیات خود ادامه دادند)قسطنطنیه یا استانبول کنونی(شهر بیزانتیوم 
در امپراتوری بیزانس نیز گیلدها نوعی نهاد حکومتی و ابزار اخذ مالیـات             

نویـسد در    بـروس لیـون، اسـتاد دانـشگاه بـراون، مـی           . رفتنـد  شمار می  به

 
قیصر و مسیح، ترجمه حمید عنایـت، پرویـز         :  جلد سوم  تاریخ تمدن، ویل دورانت،    . 22

سازمان انتشارات و آمـوزش انقـالب اسـالمی،         :  علی اصغر سروش، تهران    داریوش،
  .753، 750، صص1366

23.  “guild”, Britannica CD 1998. 
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یافتـه   شکل اکید سازمان   لدها چنان از سوی دولت به     امپراتوری بیزانس گی  

   24.ی دانستساالر دیوانتوان آنان را بخشی بالقوه از  بودند که می
برخی محققین گیلدهای اروپـای غربـی را تـداوم کالجیـای بیـزانس              

نویسد هیچ نوع پیونـد مـستقیمی میـان       می) 1998 (بریتانیکادانند ولی    می
 “عـصر تـاریکی   ” گیلد غربـی کـه از درون          صنفی بیزانس با   های  سازمان

گیلدها محصول تحـوالتی اسـت کـه در         درواقع،  . توان یافت  سردرآورد نمی 
تـدریج   های دهم و یازدهم میالدی در اروپای شمالی و غربـی رخ داد و بـه                سده

   .در این مناطق زندگی شهرنشینی را پدید ساخت
وپای غربی وجود   گیلدهای تجار تا پیش از سده یازدهم میالدی در ار         

ایــن منــاطق در دوران پــیش از فروپاشــی امپراتــوری روم نیــز . نداشــتند
بنابراین، گیلدها برای نخستین    . کشاورزی بودند و فاقد تجارت و صنعت      

بار پس از پیدایش شهرها در سده دهم میالدی در اروپـای غربـی پدیـد                
بـی ظهـور    های تجار در اروپای غر     از اواخر سده دهم اولین گروه     . شدند

منظـور صـیانت از منـافع خـود، از جملـه در مقابـل تهـاجم              کردند و بـه   
ــشکل شــدند  ــان، در مجــامع کــوچکی مت ــدا از . راهزن ــن ســاختار ابت ای

بـدین ترتیـب کـه تجـار هـر شـهر فـردی را          . های تجار آغاز شد    کاروان
گزیدنـد و مقرراتـی را بـرای      عنوان سردسته و رئیس کاروان خود برمی       به

. کردنـد  ظم امور و حفظ اموال خود در طول سـفر وضـع مـی   تمشیت و ن  
، این نظم در دوران غیر سفر نیز تثبیت و دائمی شد و معتمـدین               تدریج  به

و بزرگان تجار هر شهر به سخنگوی ایشان برای پرداخت مالیـات، دفـاع              
بـه زودی ایـن     . از حقوق آنان و کارکردهایی از این قبیل بـدل گردیدنـد           

مثال .  شدند و کارکردهای ایشان گسترش یافت      صنوف تجاری تخصصی  
دسـت   در فالندرز گیلدهای تجار پشم انحصار تولید پوشاک پشمی را به          

با گسترش صنعت و تجارت در سده دوازدهم، در منـاطقی           . خود گرفتند 
وران و صنعتگران  چون شمال ایتالیا، فالندرز و جلگه راین گیلدهای پیشه

 
24.  Americana, 1985, vol. 13, p. 577. 
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این صنوف، که در آغاز تجار ثروتمنـد        رؤسای  تدریج،   به. نیز پدید آمدند  

یا استادکاران ماهر رشته خود بودند، به الیگارشی حاکم بـر صـنف خـود       
نوشـته بـروس     بـه . بدل گردیدند و سازمان گیلدها رو به فروپاشی رفـت         

لیون، در سده سیزدهم شهرهایی چون فلورانس و میالن و پاریس عرصه            
در سـده   . وران فقیـر بـود     و پیـشه  های سخت میـان تجـار ثروتمنـد          نزاع

چهاردهم بسیاری از گیلدها کارایی خود را از دست دادند و منحل شدند             
و در شمال ایتالیا، فالندرز و جلگه راین طبقه جدیدی از تجـار ثروتمنـد        

  .های تجاری خصوصی قرار داشتند ظهور کرد که در رأس بنگاه
در پیـدایش و رشـد      نیز منـشاء گیلـدهای اروپـای غربـی را            بریتانیکا

بـا رشـد بازرگـانی،      . دانـد  های دهم و یازدهم میالدی می      شهرها در سده  
ها به تشکیل مجامعی برای صـیانت از امـوال و            تجار با حمایت حکومت   

اولـین گیلـد اروپـای غربـی کـه اسـناد            . های خود دست زدند    التجاره مال
هلنـد  (تاریخی موید وجود آن است گیلد تجـار شـهر تیـل در گلدرلنـد                

معهـذا،  . کـرد   میالدی فعالیت مـی    1020است که در حوالی سال      ) کنونی
در ســده .  مــیالدی اســت1250دوران شــکوفایی گیلــدها پــس از ســال 

سیزدهم، در بسیاری از شهرها، اعضای گیلدهای تجاری ثروتمنـدترین و           
گیلدهای صاحبان  . متنفذترین شهروندان بودند و مسلط بر شوراهای شهر       

صـنعتگران یـک شـهر معمـوال        . گیلدهای تجار پدید شدند   حرف پس از    
. زیـستند  اعضای چند خانواده خویشاوند بودند که در همسایگی هم مـی          

هـای آنـان در تملـک چنـد اسـتادکار قـرار داشـت کـه از طریـق                     کارگاه
بـر اسـاس    . پیوندهای خویشاوندی، رفاقت یا شراکت با هم مرتبط بودند        

  . لدهای صنعتگران پدید شداین پیوندها بود که نخستین گی
گیلدها نهادهایی مبتنی بر سلسله مراتب اکید بـود کـه رهبـری آن در               

در این ساختار، اعضای گیلد به سه       . دست معدود استادکاران قرار داشت    
. شـدند  گروه استادکاران، کارگران ماهر و مزدبگیر و شاگردان تقسیم مـی          

کـه در خـانواده اسـتادکار       شاگردان معموال کودکان یا نوجوانـانی بودنـد         
غذا، لباس، سـرپناه و     . شدند یافتند و با حرفه مربوطه آشنا می       پرورش می 

 به عهده استادکار بود و در مقابل وی بدون دریافت مزد کار             شاگردتعلیم  
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شاگرد معموال پس از یک دوره پنج تـا نـه سـاله کـارآموزی بـه                 . کرد می

ها بـسیار    آموزی در برخی حرفه   کار. شد کارگر ماهر و مزدبگیر تبدیل می     
ارزشمند بود و لذا استادکاران تنها فرزندان و خویـشان خـود را در ایـن                

  . پذیرفتند ها به شاگردی می عرصه
کـاری، اقـدامات    بـسته بـودن گیلـدها، محافظـه     <،  بریتانیکـا نوشـته    به

 سـبب   >های گزینشی در جلب اعضای جدیـد       انحصارگرایانه، و سیاست  
شـاگردی تقریبـاً   .  این نهاد کارایی خود را از دست بدهد        تدریج شد که به  

موروثی شد و استادکاران موازین سختی در راه ارتقاء اعضای گیلد پدید            
بدینسان، گیلدها به نهادهایی انحصاری بدل شدند که در خدمت          . آوردند

شخصی استادکاران و سلطه انحصاری ایشان بـر یـک تجـارت و حرفـه               
هـای فنـی مخالفـت        گیلـدها غالبـا بـا نـوآوری        .خاص در شهرها بودنـد    

توانـستند بـر     پرداختند که نمی   هایی می  کردند و به کارشکنی در عرصه      می
های اشـراف ثروتمنـدی      بندی گیلدهای تجاری به دسته   . آن چنگ اندازند  

بدل شدند که قدرت را در شـهر بـه دسـت داشـتند و گـاه بـا مخالفـت                     
بدینـسان، در اوایـل     . اجه بودنـد  گیلدهای صاحبان حرف و صنعتگران مو     

سده پانزدهم بیشتر گیلدهای اروپای قاره یا از میان رفتند یا به نهادهـایی              
معهذا، بقایـای  . صوری و فاقد هرگونه کارکرد واقعی اقتصادی بدل شدند 

 در فرانسه، در 1791در سال . سازمان گیلدها به موجودیت خود ادامه داد     
 در اتـریش و آلمـان و در سـال    1859های   در اسپانیا، در سال1840سال  
   25. در ایتالیا گیلدها رسماً منحل اعالم شدند1864
  

هـای    صنوف شهری در اروپای باستان و سدههای سازمانبینیم،    می که  چنان
. میانه فاقد آن مختصات آرمانی است که آقای احمد اشرف عنوان کرده است            

توان نـوعی   های اروپای غربی را می بیزانسی بلکه گیلد-نه تنها کالجیای رومی  

 
25.  “guild”, “merchant guild”, “craft guild”, Britannica CD 1998; Americana, 

ibid, pp. 577-578. 
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های شهری شمرد زیرا گیلد بر تمـامی شـئون زنـدگی             کاست شاغلین در حرفه   

از این زاویه، صنوف ایرانی و اسالمی را قطعاً   . ای اکید داشت   عضو خود سلطه  
رسد در صنوف فرد از      نظر می  توان مشابه گیلدهای اروپایی دانست زیرا به       نمی

رؤسـای  ویـژه در زمینـه قـضایی         اوان برخوردار بود و بـه     استقالل و آزادی فر   
در دوران اوج اقتـدار گیلـدهای       . صنوف فاقد اختیارات گیلدهای غربی بودند     

هـای دوازدهـم تـا چهـاردهم مـیالدی،           اروپای غربی و شـمالی، یعنـی در سـده         
در درون . عضویت در گیلد کامالً غیرداوطلبانه، یعنی اجباری و موروثی، بـود  

 تنازع میان اغنیا و فقرا وجود داشت و بنابراین گیلد، بـرخالف تـصور               گیلدها
 و سازمان اشتراکی آرمانی     “کمون”های گیلدی اوایل سده بیستم،       سوسیالیست

  .نیز نبود
های میانه برخالف روستاییان، سـکنه       شود که در اروپای سده     گفته می 

وران شـهری نیـز      ولی باید توجه نمود که تجار و پیشه       . شهرها آزاد بودند  
 محـصور و مقیـد بودنـد و مطیـع           در چارچوب نظام اجباری گیلد کامالً     

اوامر سران گیلدها؛ و از ایـن زاویـه وضـع آنـان تفـاوت محـسوسی بـا                   
تـر بـود زیـرا       این وضع در گیلدهای بنایان محـسوس      . روستاییان نداشت 

طور عمـده در خـارج از شـهرها بـه احـداث ابنیـه اشـتغال داشـتند و                     به
 الجـرم مستحـضر     شان در شهرها موقت بود و لذا هر گیلد بنایـان           اشتغال

   26.به حمایت لرد و بارونی بود
گیلد، برخالف نوشته احمد اشرف، نهادی غیردینی و فاقد پیوند بـا کلیـسا           

درستی اشاره کـرده، تمـامی گیلـدها دارای          همانگونه که هنری کویل به    . نبود
. بافت دینی بودند و هر یک دارای قدیس حامی و روزهای مقدس خاص خود       

دانـست و در کلیـسای محـل         تبوع و مخدوم یک قدیس مـی      هر گیلد خود را م    
ایـن وضـع در گیلـدهای بنایـان نیـز           . دارای پرستشگاه خاص اعضای خود بود     

شـد،    نامیده می  “لژ”های محل اجتماع و کار ایشان، که         وجود داشت و کارگاه   

 
26.  Henry Wilson Coil, Coil's Masonic Encyclopedia, New York: Macoy 

Publishing and Masonic Supply Company, 1961, p. 282. 
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 پیونـد گیلـدها   27.شـد  عبادتگاه ایشان نیز بود که در آن مراسم دینی اجرا می         

 تا بدانجاست که، به ادعای دکتر ریچارد راولینسون، گیلد بنایـان            با کلیسا 
شود، با فرمان پـاپ تأسـیس        گرد، که سلف فراماسونری انگاشته می      دوره
   28.شد

تعمـق در وضـع     . گیلدها نهادهایی ناوابـسته و مـستقل از حکومـت نبودنـد           
  بیزانـسی در بـسیاری     -دهد که میـراث رومـی      گیلدهای اروپای غربی نشان می    

موارد پابرجا بوده اسـت و بنـابراین نظـر آن دسـته از محققـین کـه گیلـدهای                    
 برای .رسـد  نظر نمی پایه به دانند بی اروپای غربی را متأثر از کالجیای رومی می     

سـازان،   تراشان و اندودکاران و مـالط      نمونه، بنایان پاریسی، در کنار سنگ     
فـه تنظـیم امـور ایـن        از نظر قضایی تابع استادکار سلطنتی بودند کـه وظی         

 >غنی و فقیر، ضعیف و قـوی      <دست داشت و دامنه اقتدار او        حرف را به  
نام فولکو دو تمپل ریاست عالیه         فردی به  1268در سال   . گرفت را دربرمی 

دست داشت که منصوب از سوی پادشـاه بـود و            گیلد بنایان پاریس را به    
عهده داشت و هـم     وی هم وظیفه گردآوری مالیات از اعضای گیلد را به           

یک نمونه دیگر، گیلدهای بنایان برخـی       . کرد نظارت قضایی را اعمال می    
شهرهای آلمان است که قواعدی برای تمشیت امور داخلی خـود تنظـیم             

 بـه توشـیح امپراتـور       1563 و   1498هـای    کردند و ایـن قواعـد در سـال        
   29.رسید

ار شـدند؛ در    در انگلستان، گیلدها از اواخر سده یازدهم میالدی پدید        
تـر از سـایر منـاطق        این سرزمین پیوندشان با حکومـت اکیـدتر و عمیـق          

تر بـه کالجیـای رومـی را         اروپای غربی بود و از این نظر سیمایی نزدیک        
 

27.  ibid.  
28.  Robert Freke Gould, The History of Freemasonry, [1885] London: Caxton 

Publishing Company, vol. III, p. 17. 
29.  M. Postan and E. E. Rich, The Cambridge Economic History of Europe, 

vol. II, Trade and Industry in the Middle Ages, Cambridge: University 

Press, 1952, pp. 516-517.  



18    گیلدهای غربی و صنوف ایرانی
 از ریـشه ساکـسون      “گیلـد ”اصـوالً واژه انگلیـسی      . سـاختند  متجلی مـی  

  اخذ شده؛ و منظور افـرادی بـوده کـه    “پرداخت کردن ” به معنی    “گیلدن”
این عنـوان بـه     . کردند طور جمعی مالیات و خراج خود را پرداخت می         به

شـد کـه در سـازمان صـنفی واحـد عـضویت        های شغلی اطالق می  گروه
شـد، از سـوی      نامیـده مـی   ) کدخـدا  (“آلدرمن”داشتند و رئیس گیلد، که      

حکومت مسئولیت دریافت مالیات از اعضای صنف و اداره امور ایشان را 
گیلدهای انگلستان هیچگـاه از نظـر ابعـاد،         : نویسد هایوود می  .به عهده داشت  

، آلمـان، ایتالیـا و فرانـسه        )بلژیـک (ثروت و قدرت به پای گیلدهای فالنـدرز         
طور عمـده کـشاورز و روسـتایی بـود و دارای             نرسیدند زیرا انگلیسی نوعی به    

 از سده چهاردهم، در شهر لندن       30.پیشداوری علیه صنعت و شهرهای بزرگ     
علت آن بود کـه اعـضای هـر         . شدند نامیده می  31“کسوت”ل هر حرفه    اه

پوشیدند تـا از سـایر صـاحبان حـرف           حرفه باید قبای خاص خود را می      
کمپـانی  ”هـایی بودنـد کـه        هـا دارای انجمـن     ایـن کـسوت   . متمایز شوند 
تنهـا  . رفت شمار می  شد و گیلد اهل آن حرفه به       خوانده می  32“همکسوتان

وکار و تجارت داشـت و       شد حق کسب   ندن محسوب می   ل “شهروند”کسی که   
بـه چنـین    . شد  لندن تنها از طریق عضویت در یک گیلد تأمین می          “شهروندی”

 بـا  “کـسوت ” تا سده هفدهم هر      .گفتند  می “آزادمرد”ا   ی 33“فریمن”فردی  
یافت و کدخدای مربوطه در برابر پادشاه مسئول  فرمان پادشاه رسمیت می

، گیلـدهای انگلـستان در دوران اوج اقتدارشـان از       نیکـا بریتانوشته   به. بود
کردنـد اعـضای خـود را اداره         طریق فرامینی که از پادشـاه دریافـت مـی         

کردنـد، و مالیـات اعـضا را وصـول           کردند، قوانین کـار را تنظـیم مـی         می
گیلدها از اقتدار قضایی نیز برخوردار بودند و اعضا را مجازات  . کردند می
 

30.  Albert G. Mackey, Encyclopedia of Freemasonry, New York: Macoy 

Publishing and Masonic Supply Company, 1966, vol. 3, p. 1241. 
31.  livery 

32.  livery company 

33.  freeman 
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 “مجمع کدخـدایان  ”ها   کسوترؤسای  وایل سده شانزدهم    از ا . نمودند می

 “کـسوت ” 12در ایـن مجمـع کدخـدایان        . دادند شهر لندن را تشکیل می    
کمپانی تجار قماش، کمپـانی بقـاالن، کمپـانی         : اصلی شهر شرکت داشتند   

فروشان، کمپـانی مـاهیگیران، کمپـانی دباغـان، کمپـانی زرگـران،              ماهوت
کاران،  فروشان، کمپانی آهن   ان، کمپانی نمک  کمپانی خیاطان، کمپانی خراز   

انحــصار بیــشتر . فروشــان، و کمپــانی کــارگران پوشــاک کمپــانی شــراب
 به پایـان    1787شان در حوالی سال      ای های حرفه  گیلدهای لندن بر عرصه   

معهذا، در اواخر سده نـوزدهم جنبـشی گـسترده در میـان بقایـای               . رسید
در اوایـل   .  گذشته صـورت گرفـت     ی صنفی برای احیای اقتدار    ها  کمپانی

ایــن .  وجــود داشــت“شــرکت صــنفی” 80ســده بیــستم در شــهر لنــدن 
اند ولی در برخی      امروزه سلطه خود را از دست داده       “های صنفی  شرکت”

  34.حرف، مانند ماهیگیری، بقایای اقتدارشان پابرجاست
هاسـت،   هنری کویل، که از مخالفین نوستالژی گیلدی در میان ماسون         

توانـستند   داند که مقامات دولتی به کمک آن می        انگلیسی را سازمانی می   گیلد  
گیلـدها دارای تنظیمـات امنیتـی       . نظارت خود را بر اعضای گیلد تـأمین کننـد         

 بودند و تا بدان حد نیرومند که بـرای مقابلـه            >پلیسی<سخت یا به تعبیر کویل      
 35. الزم شـد ای سـخت  با سـلطه انحـصاری آنـان و تـأمین تجـارت آزاد مبـارزه        

نوشـته او، دولـت انگلـستان در زمـان        به. هایوود نیز چنین دیدگاهی دارد    
) مانند کمپـانی هنـد شـرقی      (ی بزرگی   ها  کمپانیملکه الیزابت به تأسیس     

دسـت   دست زد که انحصار تجارت یک کاال یا یـک قلمـرو معـین را بـه       
که تنهـا   خواند    می “سوسیالیسم دولتی ”هایوود این نظام را نوعی      . داشتند

ایـن وضـع تـا زمـان پیـدایش          . رفـت  شمار می  نظام اقتصادی انگلستان به   

 
34.  “livery company”, Britannica CD 1998. 
35.  Coil, ibid, p. 282.  
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 مـارک بلـوخ نیـز ایـن جامعـه را      36. ادامـه داشـت   “تجارت آزاد ”جنبش  
    : نویسد شناسد و می  می“پلیسی”ای برجسته از یک نظام  نمونه

هـا و حتـی مـستاجران        داشتن سـرف   انگلیسی در نگه  ] لرد[ارباب  
 امالک خود بسیار بیش از همقطاران اروپـایی         اش بر روی   معمولی

ترین علل این توفیق در این بـود کـه           یکی از عمده  . خود موفق بود  
قدرت سلطنت در کشور نسبتاً تمرکزیافته انگلیس آنقدر بـود کـه            

های فراری را پیدا کند و کسانی را که به آنها            “فیف”بتواند ردپای   
 ایـن بـود کـه اربـاب در          علـت دیگـر   . دادند مجازات نماید   پناه می 

بند کردن رعایا نهـادی از نظامـات          خود برای پای   “مانور”محدوده  
    . دقیق انتظامی و امنیتی در اختیار داشت

بلوخ منشاء ایـن نظـام را در سـاختار قبایـل توتـونی انگلوساکـسون                
بیند که در سده پنجم میالدی انگلستان را اشـغال کردنـد ولـی معتقـد           می

    :  در سده یازدهم آن را تکامل بخشیدند  نورماناست که مهاجمان
شـک انگلوساکـسون بودنـد امـا         بنیانگذاران اولیـه ایـن نهـاد بـی        

ها، که به مسایل پلیـسی عالقـه وافـر داشـتند، آن را               نخستین نورمن 
    37».سازمان داده و به آن تکامل بخشیدند

 بخـش   شـد،  خوانده مـی  ) ت متقابل ضمان (“فرانک پلج ”طبق این نظام، که     
ای تقـسیم   نفـره  هـای کوچـک ده     مهمی از جامعه غیراشرافی انگلیس بـه گـروه        

 12؛ و ایـن نظـام تمـامی مـردان را از سـن               )تایی ده (38“تایثینگ”نام    شد به  می
 نه تنها رئـیس بلکـه هـر         39.گرفت شان در برمی   همراه اعضای خانواده   سالگی به 

پاسخگوی حضور بقیـه در   اجتماعی مسئول رفتار سایر اعضا و  عضو این سلول 

 
36.  Mackey, ibid, p. 1242.  

، ص  1، ج   1363آگـاه،   : ، ترجمه بهزاد باشـی، تهـران      جامعه فئودالی مارک بلوخ،    . 37
461 .  38.  tithing 

39.  Webster’s Third New International Dictionary, 1986, pp. 903, 2400. 
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هـای مدیـد جامعـه     این سیستم اکید و دقیـق عمـال طـی سـده           . برابر دادگاه بود  

    : نویسد مارک بلوخ می. انگلیس را به یک شبکه منظم پلیسی بدل ساخته بود
هدف اصلی این نظام تضامنی ایجـاد شـبکه اجتمـاعی پهنـاوری             

نمـودار  براسـاس   . بود کـه بتوانـد جلـوی ارتکـاب جـرم را بگیـرد             
توان گفت که تمام جمعیت مـردم انگلـیس        تشکیالتی این نظام می   

شـدند و هـر یـک فـرد از ایـن       هـای ده نفـری تقـسیم مـی         به گـروه  
عنوان یک سلول اجتماعی مسئول حضور بقیـه          تایی به  های ده  گروه

تـایی ملـزم بـود در        رئـیس گـروه ده    . اعضای خود در دادگـاه بـود      
شود و در صورت وجود مجرم یـا  فواصل معینی در محکمه حاضر     

نماینـده پادشـاه   . مظنونی او را در محضر نماینده پادشاه حاضر کند   
بایـست اطمینـان     نیز ضمن بسیاری از کارهای دیگـر همچنـین مـی          

   40. است“تایی ده”کرد که هر انگلیسی عضو یک  حاصل می

  گیلدها در فلورانس
دمختـار و   خو<احمد اشرف وضع صاحبان حرف در شـهرهای اروپـایی           

 گیلـدهای آرمـانی     >آزادی و اسـتقالل   <زدنی از    ای مثال   را نمونه  >مستقل
 اسـت؛   فلـورانس نامدارترین نمونه چنین شهرهایی قطعاً      . خود یافته است  

ای دارد و زادگـاه و   شهری که در تـاریخ و فرهنـگ اروپـا جایگـاه ویـژه       
ونـاردو  های نامداری چون دانته، اعضای خاندان مـدیچی، لئ         مأوای چهره 

اوج . داوینچی، بوکـاتچو، ماکیـاولی، گالیلـه و آمریگـو وسـپوچی اسـت             
شکوفایی این شهر در سه دهه نخستین سـده چهـارهم مـیالدی اسـت و          

. شـود   هـزار نفـر تخمـین زده مـی         95جمعیت آن در ایـن زمـان حـدود          
بدینسان، فلورانس آن زمان در کنار پاریس، ونیز، میالن و ناپـل یکـی از               

  . رگ قاره اروپا بودپنج شهر بز

 
  .462-461، همان مأخذ، صص بلوخ . 40
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اوج نظام گیلدی در فلورانس از اواخر سده سیزدهم میالدی اسـت و             

ای جدید از نخبگان از درون هفت گیلـد اصـلی       این زمانی است که طبقه    
ایــن هفــت گیلـد اصــلی عبــارت بودنــد از قــضات و  . شـهر پدیــد آمــد 

ران، المللی پوشاک، صرافان و ربـاخوا      محضرداران، بانکداران و تجار بین    
تجار و تولیدکنندگان منسوجات ابریشمی، پزشکان و داروفروشان، تجـار     

عالوه بر هفت گیلد متنفذ    . و تولیدکنندگان منسوجات پشمی، و تجار خز      
قصابان، کفاشان، فلزکاران،   : تر نیز وجود داشت    اهمیت فوق، پنج گیلد کم   

کـه  حکمرانـان شـهر،     . کار و فروشندگان اجناس دوست دوم      بنایان سنگ 
شـدند، از طریـق گیلـدها نظـارتی          خوانده می ) ها گردن کلفت  (“فربهان”

اعضای گیلدها در زیر نظارت     . کردند سخت بر سایر شهروندان اعمال می     
معهذا، عضویت در این سـاختار امتیـاز        . خود قرار داشتند  رؤسای  سخت  

در خـارج از  .  از آن برخـوردار بودنـد  “شـهروندان ”بزرگی بود کـه تنهـا    
ا توده کثیری از افراد فاقد هرگونه حقوق مدنی جـای داشـتند کـه               گیلده

ترین شـاخه    برای نمونه، مهم  . شدند  نامیده می  “ها کثافت” یا   “مردم حقیر ”
اقتصاد فلورانس صنعت و تجارت منسوجات پشمی بود که گرداننـدگان           

در خارج از   . آن در گیلد تولیدکنندگان منسوجات پشمی عضویت داشتند       
 کارگر در این صنعت اشتغال داشتند که تولیدکنندگان         9000د  گیلد، حدو 

هایـشان کـار     این افراد مردان و زنـانی بودنـد کـه در خانـه            . واقعی بودند 
شـدند، ابـزار      خوانده مـی   “صاحبکار”دارانی که    تجار و سرمایه  . کردند می

شـده    تهیـه   دادند و بر اسـاس تعـداد البـسه         کار را در اختیار آنان قرار می      
این شیوه تولید مشابه نظـامی اسـت کـه در        . شد تمزدشان پرداخت می  دس

تـر، در صـنایع ایـران و         تر، و به همان نسبت انسانی      ابعادی بسیار گسترده  
آمیـز برخـی نویـسندگان       بنابراین، ادعای اغـراق   . شد هند و چین دیده می    

پایـه   انـد بـی     فلورانس سخن گفته   “پرولتاریای صنعتی ”مارکسیست که از    
شـان مقـروض بودنـد و زنـدگی          این کارگران عموماً به کارفرمایان    . است

نظارت گیلد بر آنان از طریق یـک مقـام رسـمی            . ای داشتند  بسیار فقیرانه 
شد که حق داشت کارگران متهم به خرابکاری و دزدی را کتک             اعمال می 

رغم این نظام مقتدرانـه، کـارگران        به. بزند، شکنجه کند و حتی گردن زند      
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 41“هـا  شورش کثافت ”زدند که بزرگترین آن      هایی دست می   به عصیان گاه  

دلیـل جایگـاه نوسـتالژیک فلـورانس در          بـه .  میالدی است  1378در سال   
هایی صورت گرفتـه و      فرهنگ جدید غرب، درباره این شورش نیز اغراق       

 >اولین قیام پرولتـری تـاریخ اروپـا       <برخی نویسندگان مارکسیست آن را      
 سـنخیتی بـا     “هـا  شورش کثافـت  ”پایه است و      ادعا نیز بی   این. اند خوانده
عنـوان یـک پدیـده        های نـوزدهم و بیـستم، بـه        های کارگری سده   جنبش

این شورش را، که یکی از اعـضای خانـدان مـدیچی علیـه      . جدید، ندارد 
های خونینی دانـست     ها و نزاع   ای از دسیسه   رقبایش برانگیخت، باید پرده   

   42.لورانس جریان داشتکه در درون الیگارشی ف

  معمای کتاب ابن اخوه 
همـراه   متن عربی این کتاب را نخستین بار، به       . اخوه و اما مسئله کتاب ابن    
 در مجموعـه انتـشارات      1938 در سـال     روبـن لـوی   ملخص انگلیسی آن،    

هایی قـدیمی از ایـن اثـر         هر چند نسخه  . اوقاف گیب کمبریج منتشر کرد    
گویا نـامش ضـیاءالدین     . ه شناخته نیست  اخو موجود است لیکن خود ابن    

محمد بن محمد بـن احمـد القرشـی الـشافعی اسـت و در اواخـر سـده                   
اسـاس   بـر . زیـست  سیزدهم و اوایل سده چهاردهم میالدی در مصر مـی         

 که محتسب بوده ولی این امر قابل اثبـات          اند گمان برده مندرجات کتابش   
ن ممالیک مصر به ثبت     نام او در زمره رجال سیاسی و علمی دورا        . نیست

نوشته  به. اش در منابع تاریخی مندرج نیست نرسیده و هیچ اطالعی درباره   
، تنها چیزی که    )لیدن( املعارف اسالم   ةرئداکاهن، استاد دانشگاه پاریس، در      

درگذشـت  . م 1329./ ق 729دانیم این است که گویـا در سـال           از او می  
اسی یا قاضـی و فقیـه سرشناسـی         اخوه نه تنها رجل سی      قطعاً ابن  43.الغیر

 
41.  Revolt of the Ciompi 

42.  “Florence”, “Italy”, Britannica CD 1998; Britannica, 1977, vol. II, p. 943. 
43.  The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, 1971, p. 960.  
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. نبوده بلکه در زمره کارگزاران برجسته دولتـی نیـز جـای نداشـته اسـت               

اخوه شرح دقیق صنوف مصر است و از زاویه تـاریخ            بخشی از رساله ابن   
بخش دیگر رهنمودهایی درباب آئین احتساب اسـت        . اجتماعی ارزشمند 

 مطالب نـه فرمـان      این. که باید نظر و سلیقه شخصی مؤلف انگاشته شود        
حکومتی است و نه، مانند آثار ماوردی و غزالی، تـراوش اندیـشه رجـل               

توان مدعی شـد کـه       سیاسی یا دینی شناخته شده و متنفذ؛ و بنابراین نمی         
اخـوه   ابـن . نامه رسمی و حکـومتی احتـساب در مـصر بـوده اسـت              آئین
یگر، با  سان برخی کسان د    سلیقه و متعصب باشد که به      تواند فردی کج   می

رسـاله  بنـابراین،   . هدف ارشاد حکمرانان و مردم، مطـالبی نگاشـته اسـت          
 در تمــامی >آئــین شــهرداری در قــرن هفــتم هجــری<تــوان  اخــوه را نمــی ابــن

های اسالمی و حتی در تمامی دوران اسـالمی تـاریخ مـصر و حتـی در              سرزمین
  . تمامی دوران حکومت ممالیک و حتی در مصر زمان زندگی مؤلف دانست

است کتاب ابن اخوه    برخی مطالب عجیب مندرج در      شاهد این مدعا    
سـابقه و    سابقه است یـا کـم      که در سیره عملی حکومتگری اسالمی یا بی       

کنـد و     را توصیه مـی    >اهل کتاب <اخوه سختگیری بر     مثال، ابن . نامتعارف
 44.دانـد   مـی  >خطر بزرگی < را   >آسان گرفتن به اهل کتاب در امور دینی       <

 بلکه اصـوالً    45تنها مخالف سرسخت حضور زنان در مساجد است،       او نه   
، >بیهـوده <برگزاری هرگونه اجتمـاعی را، جـز بـرای ازدواج و ارتحـال،            

اخـوه بـا اجتماعـات       دشـمنی ابـن   . خواند  می >بدعت< و   >مایه گمراهی <
    : شود شامل مجالس وعظ دینی نیز می

گان یا عقـد    در روزگار ما واعظ جز برای انجام دادن مراسم مرد         
اجتماعـاتی بیهـوده هـم تـشکیل        البتـه   . زناشویی مـورد نیـاز نیـست      

 
  . 71اخوه، همان مأخذ، ص  ابن . 44
وعظ که احتمال فساد     زنان را از حضور در مساجد برای نماز و نیز در مجلس              باید< . 45

همـان مأخـذ، ص      (>.اما عبور زن از مسجد به حالت استتار روا است         . باز دارنـد  رود  
218(  
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که مردم نه برای شنیدن پنـد و سـود بـردن در آنجـا گـرد                 شود   می
آیند بلکه این مجامع نوعی تفریح و سرگرمی است و کارهایی            می

صـورت  ناروا از قبیل فراهم آمدن زنان و دیدن یکـدیگر در آنجـا              
بایـد بـه سـختی از       . کننده اسـت   بدعت و گمراه   اینها همه    .گیرد می

     46.این امور ممانعت شود
 گونـه   ایـن ام تـا توجـه دهـم کـه           بر فقراتی از متن فوق تأکیـد کـرده        

تـوان   اخوه، که از درون کتاب او موارد مـشابه فـراوان مـی             های ابن  نوشته
د توانـ  شـده و وی مـی      نظرات او اجرا نمـی    کند که    مثال آورد، اتفاقا ثابت می    

  . سلیقه علیه مرسومات رایج و جاری زمان خود باشد معترضی کج

  نهاد احتساب
عنوان نهاد حکومتی ناظر بر بازار و صنوف شهری از سـده               به “احتساب”

هـای اسـالمی رواج    عباس، در سرزمین سوم هجری، در زمان خالفت بنی 
 “اگورانومــوس”محققــین عمومــاً آن را اقتبــاس از نهــاد یونــانی . یافــت

دانند که میراث آن از طریق امپراتوری بیزانس به دنیای اسـالم منتقـل               می
سده هشتم پیش ( نخستین بار در در آثار هومر      “اگورا” واژه یونانی    47.شد

ای بود که معموال در مرکز       این میدان سرگشاده  . کار رفته است   به) از میالد 
 اطـراف   پولیس قرار داشت، محل اجتماع و خریدوفروش مردم بود و در          

در اگوراهای پیشرفته،   . های عمومی واقع بودند    آن معبد و سایر ساختمان    
مانند اگورای آتن، صاحبان هر حرفه دارای محـل کـسب و کـار خـاص                

ها در رأس اگوراها مقامات دولتی قـرار         در بسیاری از پولیس   . خود بودند 
روم نهـاد فـوق در امپراتـوری        . شـدند   نامیده مـی   “اگورانومی”داشتند که   

گفتیم کـه در نظـام سیاسـی بیـزانس دولـت نظـارتی          . شرقی تداوم یافت  
 
  . 217همان مأخذ، ص  . 46

47.  The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, 1971, p. 487; “The Islamic World”, 

Britannica CD 1998. 
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هایی  بدینسان، در سرزمین  . کرد سخت بر بازار و صنوف شهری اعمال می       

چون آٍسیای صغیر، مصر و سوریه، که تا پیش از گروش بـه اسـالم طـی                 
هـای یونـانی و رومـی بودنـد، نهـاد            های متمادی در قلمرو حکومت     سده

حتی نام این نهـاد را نیـز ترجمـه واژه           . یشینه طوالنی داشت   پ “احتساب”
 “الـسوق  عامل” یا   “السوق صاحب”در آغاز محتسب    : دانند یونانی فوق می  

شــد کــه ترجمــه دقیــق واژه یونــانی   نامیــده مــی“الــشرطه صــاحب”یــا 
   48. جانشین آن شد“محتسب”از زمان مأمون واژه .  است“اگورانومی”

پردازد به    می “احتساب”ر دنیای اسالم به نهاد      اولین آثار مکتوبی که د    
یـازدهم  / حدود دو قرن پس از پیـدایش آن، یعنـی سـده پـنجم هجـری               

احیاء ماوردی و   السلطانیه   االحکاماین آثار عبارتند از     . میالدی، تعلق دارد  
یـابیم کـه نهـاد       معهـذا، در بررسـی ایـن آثـار درمـی          . غزالـی الدین   علوم

. های اساسـی داشـته اسـت        رومی آن تفاوت   - با سلف یونانی   “احتساب”
 “معروف و نهی از منکـر      امر به ” به معنای عام     “احتساب”غزالی از مفهوم    

 بیزانسی، یعنی یـک نهـاد       - یونانی “اگورانوموس”نظر داشته که با مفهوم      
غزالــی . خــاص حکــومتی بــرای نظــارت و اداره بــازار، متفــاوت اســت

دانـد کـه دامنـه آن بـه اصـناف             را یک تکلیف دینی عـام مـی        “احتساب”
شـمرد کـه حکمرانـان را        او حتی آحاد مردم را مجاز مـی       . محدود نیست 

دارد، از تـرک     هایی چنین از گذشته بیان مـی        غزالی نمونه  >.حسبت کنند <
کنـد و مـسبب ایـن وضـع را علمـای             این سنت در زمان خود شکوه می      

  : خواند دنیاپرست می
امر معروف و نهی از     یشان در   پس این بود سیرت علما و عادت ا       

امـا چـون اکنـون      ... بـاکی ایـشان از سـطوت پادشـاهان          و بـی   منکر
و . انـد  ها مقید گردانیده است، خاموش گشته      های علما را طمع    زبان

هـا   اگر سخن گویند، اقوال ایشان موافق احوال نباشد، پس حاجـت       
شـاهان  چه فساد رعیت از فساد پادشاهان است، و فساد پاد         ... برنیاید

 
48.  The Encyclopaedia of Islam, ibid.  
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از فساد علماست، و فساد علما به سبب استیالی دوستی مال و جـاه              

و هر که دوستی دنیا بر او غالـب شـد، او بـر اوبـاش و اراذل                  . باشد
 توانـد   حـسبت پس بر پادشاهان و اکابر چگونه       . نتواند کرد حسبت  
     49»کرد؟

ای متفاوت با سلف بیزانسی      بررسی ساختار بازار در عثمانی نیز چهره      
رهبری اصناف با شورایی از بزرگـان هـر صـنف           . سازد گر می   را جلوه  آن

او رهبر عالی صنف خـود      .  صنف قرار داشت   “شیخ”بود که در رأس آن      
 یا  “کدخدا”رفت و تمشیت امور روزمره با معاون وی بود که            شمار می  به
 بـه اقـدام دسـت    اً راس “کدخدا”در مورد متخلفین،    . شد  نامیده می  “کهایا”

 در عثمـانی،    50.کـرد   بلکه آنان را به محتسب یا قاضی معرفی مـی          زد نمی
تـرین    مناسـب  “بازرس بـازار  ” یا   “پلیس بازار ” نهادی بود که     “احتساب”

معادل برای آن است و طبعاً در این کارکرد به نهادی ویژه برای تجـسس               
احتـساب  ”صاحب این منـصب  . در احوال شخصیه مردم شباهت نداشت    

شـد و منـصوب و       شد که برای یک سال منـصوب مـی          نامیده می  “آقاسی
 دریافـت مالیـات از      “احتساب آقاسی ”ترین وظیفه    مهم.  بود “قاضی”تابع  

ـ دادر مقاله منـدرج در      . اصناف و بازاریان بود    ) لیـدن ( املعـارف اسـالم     ةرئ
 محتـسب   “معروف و نهی از منکر     امر به ”ای به کارکردهای     کمترین اشاره 

  51.عثمانی مندرج نیست
آیـد، در اینجـا نیـز کـارکرد      نچه از متون دوره اسالمی در ایران برمی  آ

طور عمده اقتصادی و نظارت بر بازار کاالها بـوده و             به “محتسب”اصلی  

 
ترجمـه مویدالـدین محمـد خـوارزمی،        الـدین،    م احیـاء علـو   غزالی،  ابوحامد محمد    . 49

، ج  1366انتشارات علمی و فرهنگی، چـاپ دوم،        : کوشش حسین خدیوجم، تهران    به
  .765، ص 2

، ترجمه محمـود    تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید     استانفورد شاو،   : بنگرید به  . 50
  .279-270، صص 1، ج 1370معاونت فرهنگی آستان قدس، : زاده، مشهد رمضان
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شده  عنوان یکی از وظایف او ذکر          به “معروف و نهی از منکر     امر به ” بعضاً
    :  مثال52.است

وهـا و   و همچنین به هـر شـهری محتـسبی بایـد گماشـت تـا تراز               
دانـد، تـا انـدر آن        هـا مـی    دارد و خرید و فروخت     ها راست می   نرخ

راستی رود و هر متاعی که از اطراف آرند و در بازارهـا فروشـند،                
ها راست دارند و     احتیاط تمام کند تا غشی و خیانتی نکنند و سنگ         

     53».معروف و نهی منکر به جای آرند امر به
رسـد کـه منظـور خواجـه         نظر می  دهد، به   سیاق متن نشان می    که  چنان

 در معامالت است نه در امـور        “معروف و نهی از منکر     امر به ”الملک   نظام
 عهـد صـفوی     “الممالک محتسب” تنها وظیفه    الملوکةتذکردر  . شخصی

منظـور   تثبیت قیمت اجناس و مبارزه با گرانفروشی اصناف عنوان شده به          
ای به نظارت او بر امـور        ه و اشار  >رفاه حال رعایا و مساکین و متوطنین      <

  54.شخصی دینی بازاریان و اهل صنوف مندرج نیست
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