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  در ایران صنف نظري - مروري بر پیشینه تاریخی

  و کارکردهاي نظام صنفی کارهاي کشاورزي 
  1الرضا مسلمیددکتر عب   

  
  

  چکیده
روند و بررسی تاریخی کارکردهاي این نهـاد   ترین نهادهاي اجتماعی در ایران به شمار می قدیمیاصناف از 

نظام مدونی براي برنامـه ریـزي توسـعه اجتمـاعی اقتصـادي در       اینکه در قرون گذشته با ،دهد اجتماعی نشان می
پیشبرد امـور فعـالین مشـاغل خـدماتی و      ،گیري اصناف در مراکز شهري کشورمان وجود نداشته است، با شکل

ضـمن دفـاع از منـافع افـراد صـنفی، در مسـیر       ) Guild(تولیدي در ساختاري کامال منطبق با اصـناف در اروپـا  
. داشـتند  اي شاغلین گام بر می ات مصرف کنندگان کاال و خدمات و همچنین توسعه حرفپاسخگویی به مطالب

تـا کنـون تحقیقـات و     ،در زمینه ساختارهاي درونی اصناف، کارکردها، نحوه ارتباطات درونی آنها و با دولتهـا 
تا در حد شود  میاست که در این مقاله سعی  گرفتههاي مختلفی توسط محققین خارجی و داخلی انجام  بررسی

این مقاله با هدف آشنایی مخاطبان با تاریخچه اصناف . مقدورات دسترسی به آنها، کنکاش الزم صورت پذیرد
و در در کشورمان و همچنین معرفی اجمالی مبانی حقوقی و کارکردهاي نظام صنفی کارهاي کشاورزي تهیـه  

  شد فصلنامه تعاون روستایی منتشر 10شماره 
  

  ، سازمان تعاون روستایی، نظام صنفی کارهاي کشاورزيGuildصنف، : واژه هاي کلیدي
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  :و تعاریف آن مفهوم صنفمروري بر ،لهئطرح مس
هاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي نقش بسـزایی در توسـعه کشـور ایفـا      در کشورهاي توسعه یافته، تشکل

 عنـوان  بـا یـا  هـا و   ها، انجمن اتحادیه در چارچوب واجتماعی  که با ماهیت ییها در این بین، تشکل. نمایند می
هـاي   هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و تهیه و تـدوین برنامـه   گیري در تصمیم ،نمایند نظام صنفی عمل می

هـا و نیازهـاي اعضـاء بـه      ها عالوه بر انتقال خواسته این تشکل. اي در کشور نقش مهمی برعهده دارند توسعه
هاي  ها و حمایت مدیران اجرایی کشور و سعی در رفع آنها از طریق اخذ همکاريریزان و  گزاران، برنامه سیاست
دانش  يتوانند محفلی براي انتقال و تبادل اطالعات و تجربیات و ارتقا می) هاي قانونی خصوصاً حمایت(دولت 

  .خود باشند يعمومی براي اعضا
. اسـت  صنفی اتحادیه و صنف ،رسته معنی به لغت در در زبان انگلیسی و Guildمعادل  صنفواژه 
. اسـت  شـده  ارائـه  آن از متعـددي  تعـاریف  اصـناف  نقـش  و سـاختار  کارکردهـا،  ،هـا  ویژگـی  با متناسب

  :است زیر شرح به زمینه این در تعاریف مهمترین
 تعریــف زیــر صــورت بــه )صــنف(گیلــد واژه» Britanica ـــ بریتانیکــا« عظــیم المعــارف دایـره  در

 براي وهمچنین مشترك حمایت و هدف براي که بوده تاجران یا وران پیشه از تشکلی صنف«: است شده
  .»)1(است گرفته شکل شان اي حرفه منافع تامین
ــی. ســاموئل«       ــ گــالك. ئ ــره در» S.E.Gluck ـ ــین العمــارف دای  Encyclopedia) المللــی ب

International) کـار  و کسـب  یا و تجارت پیشه، در که داند می افراد از داوطلبانه سازمانی را گیلد 
   )2(.باشند درگیر مشابهی

 از شکلی اقتصادي، تاریخ در گیلدها« :کند می تعریف اینگونه را گیلد» Bryce Lyon ـ لیون برایس«
 تـامین  و حفاظـت  منظـور  بـه  کـه  بودنـد  وسـطی  قـرون  در و غربـی  اروپاي در وران پیشه و تجار سازمان
 و تنظیم را شهر محلی اقتصاد بسیار، متعدد هاي شیوه به و مدندآ پدید اعضا اجتماعی و اقتصادي اهداف

  .» )3(کردند اداره
 در کـه  هسـتند  تجـاري  و مـذهبی  هاي سازمان» David Crystal کریستال دیوید« دید از گیلدها      

  . )4(آوردند دوام امروزي مدرن روزگار تا و گرفتند نضج وسطی قرون
 شـود  مـی  اطالق بازرگانان و وران پیشه از گروهی به صنف» اقتصادي گفرهن« کتاب مولفین نظر از      

 مقـررات  بنـابر  و آمدنـد  مـی  هـم  گـرد  خود، تخصص از حمایت و شغل حفظ براي سنتی جوامع در که
 از نظـر  صـرف  کـه  شـود  مـی  گفتـه  ییهـا  گـروه  بـه  صنف کنونی، روزگار رد....یافتند می تشکل خاصی

                                                
1-Encyclopedia of Britanica, E. Britanica Inc. , Vol. 20, 1998, p. 549. 
2-Encyclopedia Intarnational, Grolier of Canada Limited, Vol, 8,1966,p.223. 
3-Encyclopedia Amricana, Grolier Incor porated, vol. 13, 1998, P.577. 
4-David Cryslal, The Combridge Encyclopedia, Cambridge University Press, Forth Edition, 2000, 
P.490. 
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 و نـانوا  صـنف  کفـاش،  صـنف  ماننـد،  باشـند،  داشـته  اشتغال خاصی کار به بودنشان، نامتشکل یا متشکل
  .)5(غیره
 نقـش  اجتمـاع  پایین طبقات آن لیتشک در که داند می وري پیشه اتحادیه را صنف پور، کرمی حمید      

 نیـز  آن وجـود  شـرط  و باشـد  مـی  اجتمـاعی  و اقتصـادي  امـور  نیـز  صـنف  تشکیل از هدف. دارند مهمی
  . 1(نماید ریاست برآنها رئیسی و باشد داشته جریانیم که است دستگاهی

ــیکالس«       ــی نـ ــاران و» Nicholas Abercrombie «آبرکرامبـ ــاب در همکـ ــگ« کتـ  فرهنـ
 تـا  داري سـرمایه  ماقبـل  جامعـه  شـغلی  هـاي  انجمـن  از بودند عبارت اصناف« :است آورده» شناسی جامعه
 بـر  نظـارت  کـارآموزي،  ترتیبـات  راه از را فـه حر یـک  مهارتهـاي  و هـا  دانسـتی  که صنعتی دوران اوایل

 منتقـل  دیگـر  نسـلی  بـه  نسـلی  مفروض، صنف به غیر افراد ورود از جلوگیري و اعضا شغلی هاي فعالیت
  .» 2(بودند یافته وحدت و برادرانه هایی دستگاه معموالً اصناف. کردند می

 حرفـه  در کـه  کنـد  مـی  تعریـف  یانشهر از گروهی عنوان به را گیلد» W.M., Floor ـ فلور.ام.دبلیو« 
 و مالی کارکردهاي از و پرداخته مالیات کرده، انتخاب را خود کارگزاران و رئیس رگیرشده،د بهیمشا

  . 3( باشند برخوردار اجرایی
 ،)24/12/1382 در نگهبـان  شـوراي  ییـد أت مـورد  و 24/12/1380 مصـوب ( ایـران » صنفی نظام قانون«      

  :کند می تعریف چنین ترتیب به خود 3 و 2 مواد در را» فیصن واحد« و» صنفی فرد«
 تبـدیل،  تولیـد،  از اعـم  صـنفی  هاي فعالیت از یکی در که حقوقی یا حقیقی هرشخص :صنفی فرد     ●

 و حرفـه  صـاحب  ور پیشـه  عنوان به و کند گذاري سرمایه فنی خدمات و خدمات توزیع، فروش، خرید،
 یا تمام و آورد فراهم کسبی وسیله یا دایر کسبی محل دیگران، اشرتمب با یا شخصه به خواه آزاد، شغل

 بـه  یئـ جز یـا  کلی صورت به و غیرمستقیم یا مستقیم طوره ب را خود خدمات یا محصول کاال، از قسمتی
  .4(شود می شناخته صنفی فرد دارد، عرضه کننده مصرف
 یـا  فرد توسط و باشد سیار وسیله یا تثاب محل در آن فعالیت که اقتصادي واحد هر :صنفی واحد      ●

  .5(شود می شناخته صنفی واحد باشد، شده دایر کسب پروانه اخذ با صنفی افراد
  

                                                
  ,498، ص 1373، »فرهنگ اقتصادي«ـ سیاوش مریدي و علیرضا نوروزي، 5
  ,11، ص1پور، نشریه طبرستان شماره  کرمی  ـ حمید1
  ,173و  172، ص »فرهنگ جامعه شناسی«ـ نیکالس آبرکرامبی، 2

3- Encyclopedia of Iranica, Routledge and Kegan Paul, London, New yourk, Vol. 1, 1987, P.773. 
  ,1، ص1382ـ وزارت بازرگانی، قانون نظام صنفی کشور، 4
  .1ـ همان، ص5
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بنـد   در را» صـنفی  واحد« و» صنفی فرد« )1386 مصوب(» صنفی کارهاي کشاورزي نظام آئین نامه«      
  :کند می تعریف چنین ترتیب به خود 1ه مادالف و ب 
رواحد تولیدي یا خدماتی که توسط فرد یا افراد صنفی با اخـذ پروانـه کسـب از وزارت    ه: واحد صنفی

هـاي   و سایر مجوزهاي الزم از مراجع مربوط، بـا تائیـد وزارت جهادکشـاورزي بـراي فعالیـت      بازرگانی
  .گردد این ماده دایر بوده و یا دایر می) ب(موضوع بند
بـرداري از آب و خـاك    الیت خود را در زمینه بهرهقیقی یا حقوقی است که فعهر شخص ح: فرد صنفی

از قبیل زراعت، باغداري، جنگلداري، آبزیان، ( به منظور تولید محصوالت کشاورزي، گیاهی و حیوانی
اي کشـاورزي و منـابع    و همچنین ارائه خدمات فنی و مشـاوره ) پرورش طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

  .طبیعی قرار دهد
  
  

  ي نظري مرتبطههادیدگامروري بر 
 را )گیلد(اصناف. استبرخوردار تاریخی و چندگانه رویکردي از اصناف درباره موجود هاي تحلیل      
 از تــاریخ طــول در کــه دانســت جهــانی) سیاســی اجتمــاعی، اقتصــادي،( چنــدوجهی پدیــده یــک بایـد 

 از متعدد هاي تحلیل ازابر سبب تحوالت همین و شده برخوردار بیرونی و درونی ثیراتأت و ها دگرگونی
 را اصـناف  و گیلـدها  بـه  مربـوط  هـاي  دیـدگاه  کلی، بندي تقسیم یک در. است شده نظران صاحب سوي

 برخی ،»گیلدها پیدایش شرایط و علل« به دیدگاهها این از بخشی. داد قرار عمده حوزه درچند توان می
» آنهـا  کارکردهـاي « به نیز بخشی الخره،با و» ها تشکل این ساختار« به تعدادي ،»گیلدها هاي ویژگی« به

  . دارند اشاره
  هاي مربوط به پیدایش اصناف ـ دیدگاه1

 فلـور . باشد می» W.M. Floor ـ فلور. ام.دبلیو« به مربوط ها دیدگاه بارزترین از یکی حوزه این در
 یـا  ایـران  مخـتص  جداگانه، هاي تشکل در بازرگانان و داران حجره وران، پیشه گیري شکل است، معتقد

  .است صنعتی ماقبل جوامع نیازهاي و ساختار طبیعی برآیند هایی تشکل چنین. نیست اسالمی کشورهاي
 دیـد  از. دانـد  مـی  اصناف و گیلدها رشد و گیري شکل در عوامل مهمترین از را حکومت عامل فلور

 و عمـومی  ماتخـد  ارائـه  مالیـات،  آوري جمـع  زمینـه  در اساسـاً  صـنعتی  ماقبـل  جامعه در حکومت وي،
 آوري جمـع  از اطمینـان  بنـابراین  و امنیت و نظم برقراري منظور به. کرد می دخالت نظم و قانون برقراري
 وجـود  اسـالمی  فرهنـگ  در اقـدام  این نماد. بود اقتصادي حیات سازماندهی از ناگزیر حکومت مالیات،

 دست خود مقررات قواعد جرايا به کفایت حد به که این براي حکومت. بود» محتسب« عنوان با مقامی
 از بودنـد،  برخـوردار  مشـترکی  منـافع  و ها ویژگی از که را اجتماعی ـ اقتصادي هاي گروه از برخی یابد،

 زیـر  را خود به مربوط امور که داد می آنها به را اجازه این سپس و کرد می سازماندهی و منفک یکدیگر
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 ایـن . نماینـد  فتـق  و رتـق  و تنظـیم  داشت، می وظمحف را آنها حقوق حال عین در که شرایط، سري یک
 حکومـت  مثـال،  عنـوان  به. کردند می فعالیت متشکل ساختاري صورت به و حکومت نظر تحت ها گروه

 با سازد، پیاده را خود اهداف و یافته ارتباط اقتصادي عامالن و وران پیشه این تک تک با که این جاي هب
  .کرد می برقرار ارتباط ها گروه این نماینده

 تـدابیر  و حکومـت  درونـی  ثبـات  و امنیت به بسته ،اصناف به مربوط امور در حکومت دخالت میزان
 سـواد  با افراد که شد می تقویت واقعیت این با گیلدها امور در حکومت نقش افزایش این. بود متنوع آن
 غیربـومی  أمنش اغلب ننخبگا و بودند اندك صنعتی ماقبل جوامع در نخبگان گروه حتی و مردم میان در

 غیرنخبـه  دار صالحیت افراد که بودند امیدوار و داشته اطمینان نکته این به ها حکومت رو این از. داشتند
  .)1(بندند کاره ب اي حرفه و عملی فضاي در را حکومتی هاي خواست و فرامین بومی، جمعیت درمیان

 دارنـد  مـی  اظهار چنین اروپا در اصناف و لدهاگی پیدایش مورد در ،»بریتانیکا المعارف دایره« مولفین
 باسـتان  رم در آشـکار  طـور  هبـ  پایـدار،  وري پیشـه  یـا  تجـاري  سـازمانهاي  عنوان به هایی تشکل چنین که

 گیلـدهاي  کـه  پیداسـت  چنـین . پرداختنـد   فعالیت به» Collegia ـ کالجیا« عنوان با و یافتند موجودیت
 ییـد أت مـورد  مرکـزي  حکومـت  توسط ها تشکل این. کردند هورظ رم جمهوري در بعد سالیان وران پیشه
 امپراطـور،  سـلطنت  زمان از. بودند) ها کالنتري( بخش هاي حکومت روساي اختیارات تابع و گرفته قرار

 بعـد،  بـه  میالدي سوم قرن اواخر در» G.A.Valerius Diocletianus ـ دیوکلتیانوس یا( والریوس
 و گرفـت  کـار  هبـ  اجتمـاعی  نظـم  و عمـومی  منـافع  جهت در را یلدهاگ این سنجیده اي گونه به حکومت

 افزایش اما. سازد محدود ماهر وران پیشه مانند کاست ماندگاري جهت در را گیلدها در عضویت کوشید
 بـود،  شده نهاده گیلدها برگرده رم امپراطوري روزهاي واپسین در حکومت سوي از که مالی تقاضاهاي

  .داد سوق پیشین متزلزل وضعیت به را گیلدها از بسیاري دي،میال چهارم قرن حدود در
م امپراطوريسقوط  با امـا . شدند ناپدید اروپایی جامعه از قرن شش از بیش مدت به گیلدها غربی، ر 

م امپراطوري در ها، تشکل این تقویـت  و یافتنـد  دوام) اسـتانبول ( قسطنطنیه آن مرکز و) بیزانس( شرقی ر 
 یـا » Collegia« همـان  از وسـطی  قـرون  اروپـاي  گیلدهاي معتقدند، تاریخدانان از برخی گرچه. شدند

 ایـن  میان اي شده تثبیت ارتباط گونه هیچ مستقیم طور هب اما اند، گرفته تأنش بیزانس امپراطوري گیلدهاي
 ربـی غ اروپـایی  متغیر اقتصادهاي در تواند می وسطی قرون گیلدهاي منشا و نداشته وجود متعدد هاي نهاد

  .هستند دوره این تاریک اعصار از برخاسته آنها که عنوان این با شود، یافت شمالی و
 یـازدهم  و دهـم  قـرون  در شـهرها  توسـعه  و رشـد  بـا  صرفاً اصناف و گیلدها دگرباره ظهور واقع، در

 و ارضــی مناســبات مانــدگی عقــب همچنــین و آنهــا ناپایــدار مکــانی هــاي دگرگــونی پــی در و مــیالدي
 دستفروشـان  صـرفاً  کاسـبان،  و تجـار  زمـان،  ایـن  تـا . گردید امکانپذیر تاریک اعصار این در کشاورزي

                                                
1- Encyclopedia of Iranica, P. 772,773. 
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 سـتد  و داد بـه  و رفتنـد  مـی  دیگـر  شـهري  بـه  شـهري  از و دیگـر  بازار به بازاري از که بودند گردي دوره
 به ایشگر دادند، می انجام تجاري فعالیت که حینی همان در تدریج به افراد این. زدند می دست تجاري

 هـا  فئـودال  یغمـاگري  و چپـاول  از را خـود  طریـق  بـدین  تا کردند پیدا یکدیگر با متحدشدن و همدست
 بـه  را خـود  سـیار  تجـاري  وظـایف  و دادنـد  گسـترش  را خود هاي فعالیت تجار بتدریج،. کنند محافظت

 آنجـا  در را شانفعالیت و یافتند استقرار خاص شهري در خود و کرده واگذار کاالهایشان کنندگان منتقل
  .نمودند تثبیت

 رسمیت به حکومت سوي از و یافت سازمان استوار و سریع اي گونه به تجار هاي تشکل ترتیب بدین
 و درونـی  صـورت  بـه  گیلـدها  یـا  تجـاري  هـاي  تشـکل  این. گردید تلقی قانونی فعالیتشان و شد شناخته

 هـاي  مسـافت  در تجـارت  زمینـه  در هـم  خـود،  اعضـاي  تجـاري  فعالیت حمایت و ساماندهی به محرمانه
  .پرداختند کرد، می ارضا را شهر ساکنان نیازهاي که هایی فعالیت از دسته آن زمینه در هم و طوالنی

 شـهرهاي  در گیلـدها  ایـن . شدند پدیدار تجاري گیلدهاي ظهور پی در زودي هب وري پیشه گیلدهاي
 وران پیشـه  گروه. بود شدن ایجاد حال در یفراوان کار تقسیم آنها در که گرفتند نضج گسترشی حال در
 کـه  بـود  یکـدیگر  همسـایگی  در کارگـاه  داراي خانوارهـاي  از تعـداد  یـک  شامل معموالً شهر یک در

 داراي یـا  و داشـته  آشـنایی  هـم  بـه  نسـبت  یا بودند یکدیگر با خویشاوندي پیوند داراي یا آنها صاحبان
 کردنـد  پیدا گرایش یکدیگر با اتحاد به نسبت وران پیشه این. بودند یکدیگر با شاگردي و استاد ارتباط

 اعم بطور را شهر و اخص طور هب را خود رفاه و آسایش ترتیب بدین و کنند تنظیم را خود میان رقابت تا
 کردنـد  توافـق  خود تجارت امر اداره براي اساسی مقررات برخی مورد در آنان رو، این از. آورند فراهم

  . )1(گرفتند شکل وري پیشه گیلدهاي نخستین ترتیب بدین و ساختند برقرار باره این در برابر هايمعیار و
 ابتدا، در که است معتقد اروپا در گیلدها از متفاوت شکل دو ظهور درباره نیز» گالك. ئی. ساموئل«
 رافیـایی جغ بسـط  با حال، این با. رساند می فروش به را اش تولیدي کاالهاي راساً خود استادکار، ور پیشه

  .آمد پدید تمایز میالدي سیزدهم قرن در وري پیشه و تجاري گیلدهاي میان تجارت،
 منفـک  هـم  از اي فزاینـده  طـور هب ور پیشـه  و تـاجر  کارکردهاي کرد، می رشد تجارت که گونه همان

 کـه  یافـت  گسـترش  و شـد  پدیدار گیلدها از جدید شکل دو وسطی قرون اواخر در رو، این از. گردید
  .صنعتگران هاي تشکل و تاجران هاي تشکل: از بود عبارت

 بسـیاري  از و دادنـد  مـی  تشـکیل  ابتـدایی  تـاجران  و دالالن گـروه  را نخسـت  نوع هاي تشکل اعضاي
 متفاوت گرفت، می بر در را هردو، فروشنده، و سازنده که پیشن و کهنه سبک با تجاري گیلد از جهات
 دفـاع  خـود  حقـوق  از تـا  پیوسـتند  یکدیگر به که بودند الکانم خرده و صنعتگران دوم، گروه در. بودند
 یعنـی  ؛آنهـا  زیردسـتان  و اسـتادکاران  میـان  کشـمکش  گیلد، خود ساختار درون در آن پی در و. نمایند

                                                
1- Encyclopedia of Britanica, P.550. 
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 و سـاعات  دستمزدها، سطح شامل؛ کشمکش مورد مسائل. آمد پدید بگیران دستمزد یا ماهر صنعتگران
  .2(بود گیلد در ویتعض مقررات خرهباأل و کار شرایط

ـ  گیلـدها  اسـت  معتقـد  نیـز  او. دارد مشـابهی  دیدگاه گیلدها پیدایش درباره نیز» لیون برایس«  طـور  هب
. یابـد  موجودیـت  توانسـت  نمـی  و نداشـت  وجود غربی اروپاي در میالدي یازدهم قرن از پیش تا واضح

م، امپراطوري سقوط از بعد اولیه زمینداري بـود  زمان این در. گردید مواجه تصنع و تجارت کمبود با ر 
 گسـترش  مـیالدي  یـازدهم  و دهم قرون در کوچک شهرهاي رشد پی در صرفاً و کرده رشد گیلدها که

  .یافت
 ستد و داد و کرده حمل را خود تجاري کاالهاي سیار صورت به میالدي دهم قرن اواخر در تاجران

 کوچـک  گروههـاي  قالب در اقتصادیشان، مقاصد برآوردن و خویش محافظت هدف با آنها. کردند می
 و داد قـدرت  از و کردند حفظ کاالها چپاول و غارت خطر برابر در را خود طریق بدین و پیوسته هم به

  .گردیدند برخوردار اي فزاینده ستد
 تولیـدي  کاالهاي وجود ضرورت و شهرها در تجاري گیلدهاي تثبیت پی در نیز وري پیشه گیلدهاي

 تجـاري  گیلـدهاي  فعالیـت  از اي شـاخه  قالـب  در رفتـه  رفتـه  و آمد  پدید روزافزون، تتجار براي بیشتر
  .)1(یافت تشکل) خاص تجاري گیلد یک براي خاص تجاري کاالي تولید(

 و وقـف  مقاصـد  داراي کـه  سازمانهایی صورت به ابتدا در گیلدها است، معتقد» کریستال دیوید« اما
 اي بگونـه  آنهـا  هـاي  فعالیـت  و کارکردهـا  حـال،  ایـن  بـا . کـرد  درش و گرفت نضج بودند، خیریه و ایثار

 شـکل  در گیلـدها  ایـن . نمـود  رشـد ) مـذهبی ( معنوي و اقتصادي هاي حوزه در میالدي 1300 از فزاینده
 گیلـدهاي  و درآوردنـد  کنتـرل  تحـت  را وسـطی  قـرون  شـهرهاي  اقتصادي زندگی وري، پیشه و تجاري
  .)2( کردن پیدا رونق و کرد رشد روستاها و شهرها در نیز مذهبی

 رشد و ظهور زمینه در که است افرادي دیگر از غربی، مستشرق» L. Masinion ـ ماسینیون لویی«
 از یکـی  وي، عقیـده  بـه . اسـت  کـرده  بحث آن علل و اسالمی هاي سرزمین و ایران در اصناف و گیلدها
 داشـت،  اصـناف  پیـدایی  در زيبـار  نقـش  ایـران  جملـه  از و اسـالمی  هـاي  سـرزمین  در که مهمی عوامل

 موجـب  آنهـا،  طلبـی  مبـارز  روحیـه  و اسـماعیلی  هـاي  گـروه  ماهیت وي، نظر از. بود» اسماعیلیه نهضت«
 داعیـان  کـه  بـود  سالحی هرچیز از قبل اصناف عالوه، به. گردید اسالمی دوره در وران پیشه سازماندهی

 آنهـا،  از نیرویـی  ایجـاد  بـا  تا گرفتند می ارک هب سرسپرده نیروهاي گردآوري براي خود مبارزه در قرمطی
 وران، پیشه از بیشتر و بهتر گیري بهره براي و نمایند مبارزه آنها نمایندگان و عباسی خالفت با بهتر بتوانند

  .یافتند تسلط برآنها وسیله بدین و آوردند پدید را اصناف

                                                
2- Encyclopedia International, P. 224. 
1-Encyclopedia of Amricana, pp. 577,578. 
2-The Cambridge Encyclopedia, p.490. 
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 و وران پیشه به اسماعیلیه توجه: ندازعبارت است، آورده خود نظرات اثبات براي» ماسینیون« که دالیلی
 نیـز  و آنهـا  تولیـدات  و وران پیشـه  بـه  اسـماعیلیه،  گروههـاي  از یکـی  ،»الصـفا  اخـوان « دادن اهمیـت  نیز

 مهـم  نقـش  بیـان  و دستی کارهاي و ها شغل بندي طبقه به گروه این رسائل از رساله یک یافتن اختصاص
  .انسان زندگی در آنها

 در اسـماعیلیه  نهضـت  نقـش  و اصـناف  گسترش و پیدایش چگونگی درباره» ماسینیون« نظرات نقطه
 پژوهشـگران  از یکـی  رو، ایـن  از. تـاریخی  مسـتند  مآخذ و منابع نه است، استوار ها شباهت برمبناي آن،

 و نمـوده  انتقـاد  سـخت  وي هـاي  گفته به» Stern ـ استرن« نام به» اسالمی هاي سرزمین اجتماعی تاریخ«
 برعقیـده  انتقادهـا  از برخـی  اگرچـه . اسـت  نمـوده  رد مـتقن  و مسـتند  دالیـل  بـه  اتکـا  عدم بخاطر را آنها

 نفـوذ  اجتمـاع  فرودسـت  طبقات میان در اسماعیلیان تاریخی، منابع شهادت به اما است، وارد» ماسینیون«
 رهايشـعا  مجـذوب  داشـتند،  قـرار  تهیدسـت  اقشار شمار در چون نیز وران پیشه و اند داشته اي العاده فوق

 مراتـب  سلسـله  و سـازمانی  تشـکیالت  پذیرش از ناچار آنها، به پیوستن براي و گردیدند می آنان انقالبی
  .)1( بودند آنها
 ماقبـل  شـهر « عنـوان  بـا  خود کتاب در» Floor ـ فلور« همانند نیز» G. Sjoberg ـ شوبرگ. جی«
 نتیجـه   جداگانـه  هـاي  گـروه  کسـبه  یـا  حـرف  اصحاب و وران پیشه شکل که است معتقد ،»صنعتی دوره

 بـه  هرچیـز  از بـیش  حکومـت  جوامـع،  ایـن  در. اسـت  صـنعتی  ماقبـل  جوامـع  نیازهـاي  و سـاختار  طبیعی
. اسـت  بـوده  منـد  هعالقـ  قـانون  و نظـم  برقـراري  و اجتمـاعی  خـدمات  ارائـه  و تـامین  مالیـات،  آوري جمع

 بـا  کـه  داد می سازمان اي گونه هب را اقتصادي زندگی باید ناگزیر مالیات آوري جمع براي بویژه حکومت
 کـار  و سـر  مشترك همکاري پیکره داراي گروه یک عنوان به مشترك، کار و شغل صاحب هاي گروه
  . )1(باشد داشته

 و تولیــدي گیلــدهاي و اصــناف کلــی طــور هبــ ،»ایــران مــدیریت انجمــن تحقیــق گــروه« عقیــده بــه
 از روسـتایی  صـنعتگران  و کشـاورزان . ندشـد  مـی  متشکل بزرگ شهرهاي در تنها صنعتی تولیدکنندگان

 و کشـاورزان  گـروه  پـذیري  تشـکل  در ضـعف  ایـن . انـد  بـوده  صـنفی  مفهـوم  به  تشکل فاقد آغاز همان
 در را قـدرت  کمتـرین  هـا  گـروه  ایـن  کـه  گفـت  توان می دلیل همین به و دارد وجود هم هنوز دامداران
 که است شده باعث نکته این. دارند و شتهدا اعصار تمامی در کشور گذاري قانون و سیاسی هاي شاخص

 شهرنشـینی  تبعات از تنها ایران در را پذیري تشکل ایران، سیاسی و اقتصادي اوضاع تحلیلگران از برخی
  .بدانند

                                                
  ,12، ص1ـ نشریه طبرستان سبز، شماره 1

1-G.Sjoberg, The pre- Industrial city, Glecoe, 1965, p.45. 
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 یـک  را خـود  هـاي  مالیـات  منطقه هر در و شدند می معرفی صنف رئیس یک طریق از عموماً اصناف
 منطقـه  یـک  در آنهـا  تـا  شـد  می باعث ها تشکل ویژگی این. ندپرداخت می دولت به جا یک و کرده کاسه
 نظیـر  دیگـري  مهـم  دالیـل  بـازار  منطقـه  یـک  در صنف یک تمرکز البته. گردند متمرکز بازار از خاص
 سازان، برج نظیر، صنعتی هاي حرفه. داشت نیز را یکدیگر با بهتر ارتباط و نقل و حمل سهولت به امنیت

 اسـتادان  و کـارگران  سـایر  و خیاطـان  فروشـان،  چیت و پارچه گران، کوزه ،سراجان کفاشان، فلزسازان،
 قنـادان، : نظیـر  هـایی  رشته اما. کردند می فعالیت بازار از بخشی در یکدیگر کنار در عموماً دستی، صنایع

 تـامین  را دیگـر  گروههـاي  غـذایی  نیازهـاي  غالبـاً  کـه  فروشـان  سـبزي  و فروشـان  میوه عطاران، طباخان،
  .)2( نشدند متمرکز هیچگاه د،کردن می

 اجتمـاعی،  اي پدیـده  عنوان به اصناف تشکیل علل و ها زمینه درباره» کرمی حمید« که این باالخره و
  :)1( شمارد می بر را زیر موارد
 کاالهـاي  فـروش  و تولیـد  انحصـاري  حـق  آوردن دست هب براي مشاغل صاحبان برخی مفرط نیاز ـ1
  .خود نظر مورد
  .شهري ور پیشه هاي دسته از برخی اسیسی مطالبات ـ2
  .آنها انجام لزوم و شهري هاي گروه آیینی و مذهبی وظایف ـ3 
  .شهري وران پیشه بین در آنها گسترش و شغلی هاي مهارت حفظ لزوم ـ4 

  
  هاي اصناف هاي مربوط به ویژگی ـ دیدگاه2
  :)2(شمارد می بر چنین را گیلدها ویژگی مهمترین» شوبرگ. جی« 
  .هستند انحصاري وحرفه فعالیت داراي گیلدها ـ
  .دارند خود اعضاي انتخاب براي مقرراتی ـ
  .افتد می اتفاق گیلدها درون در صرفاً آموزش جریان ـ
  .هستند سیاسی نیازهاي یا تقاضاها ابراز براي هایی کانال گیلدها ـ
  .هستند اجتماعی کارکردهاي داراي گیلدها ـ

 از پـیش  در ایران در صنفی هاي تشکل و اصناف عمده هاي ویژگی ایران، مدیریت انجمن تحقیق گروه
  :)3(نماید می خالصه زیر موارد در را مدرن هاي سازمان ظهور

  .بودند خود خاص تشکل داراي صنفی گروه هر ـ

                                                
  ,22، ص5هاي صنفی، مجله مدیریت، شماره  ـ گروه تحقیق انجمن مدیریت ایران، اصناف و تشکل1
  ,1، ص)پور کرمی(ـ پیشین 1

2-Encyclopedia of Iranica, P.772. 
  .21، ص)گروه تحقیق انجمن مدیریت ایران(ـ پیشین 3
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  .کردند می پیروي خاص رفتارهایی و قوانین از آنها ـ
  .بودند گرفته عهده به خود را، خود انسانی نیروي تربیت ـ
  .بودند افراد مهارت کنترل براي نظارت سیستم یک داراي ـ
  .کنند ابالغ حکومت به را خود اعضاي هاي خواسته توانستند می ـ
  .بودند قائل یکدیگر رفاه توسعه براي اي ویژه اهمیت ـ
  .داشت وجود مذهب و آنها میان عمیقی پیوندهاي ـ
 آنهـا  مـدیریت  طریـق  این از که بود حاکم آنها در) تجربه( سن و استادي بر مبتنی انتخاب نظام نوعی ـ 

  .گرفت می شکل
  .کردند می کنترل دولت با را خود اعضاي مالیاتی ارتباط ـ 
  .کردند می بازي مذهبی و سیاسی هاي نهضت در مهم بسیار نقشی گاه ـ 
ـ  خـود  مقالـه  در صـاحبنظران  قـول  از را زیـر  عمـده  هاي ویژگی نیز پور کرمی حمید   بیـان  اصـناف  رايب

  : )1( دارد می
 عمـل  سـرزمین  یـک  سـطح  در نـدرت  بـه  کـه  هسـتند  محلـی  واحـدهاي  کلی بطور وري پیشه اصناف ـ 

  .کنند می
  .کنند می تجمع و شده مستقر شهر از خاصی هاي محله در اصناف ـ 

 پایگـاه  از اصـناف  همـه  زیرا باشد، می مختلف اصناف شامل بیش و کم اصناف داخلی مراتب سلسله ـ  
  .برخوردارند یکسان اجتماعی

  .است برخوردار مشخصی مراتب سلسله از که دارند را خود به مخصوص داخلی سازمان اصناف ـ 
  
  ـ دیدگاههاي مربوط به ساختار درونی اصناف3

 مراتـب  وسلسـله  درونـی  سـاختار  بـه  مـوارد  اغلـب  در اصناف، یا گیلدها درباره موجود هاي دیدگاه      
  :گردد می اشاره عمده مورد چند به اینجا در که اند  پرداخته وري پیشه گیلدهاي درون در موجود

 هـاي  دغدغه کننده منعکس وري پیشه گیلدهاي سازمانی ساختار است، معتقد» گالك. ئی.ساموئل«      
 ايدار ضرورتاً گیلدها وي نظر از. بود امور» طبیعی نظم« براساس زندگی براي وسطی قرون عهد جوامع
) هـا  باشـی  اسـتاد ( کارهـا  اسـتاد  گیلـدها،  پوشـش  تحت پیشه نوع هر در. بودند شده تثبیت مراتب سلسله
 یـافتن  دسـت  تا و سال چند مدت به که کردند می تربیت را شاگردانی و بوده خود خاص کارگاه داراي

 مقـام  بـه  دوره یـن ا اتمـام  از بعـد  شـاگردان . بسـتند  مـی  قـرارداد  آنهـا  بـا  آموزش، از قبولی قابل سطح به
 کـار  ،اسـتاد  کارگـاه  در دسـتمزد  قبـال  در که بود ماهري ور پیشه صنعتگر،. ندیافت می دست» صنعتگران«
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 گرچه بود، خودشان مختص و مستقل کارگاه یک ایجاد براي سرمایه آوري جمع راه تنها این و کرد می
  . )1( شدند می کار این به ازمج استاد عنوان به آنان از برخی تنها گیلد، سخت مراتب سلسله در

در ) وري پیشه گیلدهاي( گیلدها درونی ساختار که دارند اذعان نیز» بریتانیکا« المعارف دایره مؤلفین      
 سراسـر  گیلـدهاي  مـورد  در سـاختار  این و است شده شناخته موجود، شواهد براساس وسطی قرون دوره
 برخـوردار  قانونگـذار  قـدرتهاي  برخـی  از گیلـد  اعضاي تاجتماعا گیلدها، این در. باشد می مشابه اروپا

 شـوراي  و) منصـبان  صـاحب ( رسمی مقامات از اندکی تعداد دست در گیلد مشی خط کنترل اما بودند،
 مراتبـی  سلسـله  شـدت  بـه  بدنـه  یـک  صـورت  بـه  داشـت  تمایـل  گیلـد . داشـت  قرار معاونان یا مشاوران

 سلسله به گیلد یک اعضاي ساختار، این در. درآید گرديشا و استاد کارآموزي سیستم برپایه ساختمند،
 از اي شـده  تثبیـت  ور پیشـه  اسـتاد، . شـدند  می تقسیم شاگردان و ماهر کارگران استادان، ؛همچون مراتبی
 در کـه  بودنـد  بچگـانی  پسـر  نیـز  شـاگردان . داشـت  اختیار در را شاگردانی که بود مشخص هاي توانایی
 توسـط  و شـده  ساکن استاد خانواده در افراد این. بودند بالغ و نوجوان یا داشته قرار کودکی دوره اواخر

 شدند می مند بهره استاد آموزش و سرپناه لباس، غذا، از شاگردان. آموختند می را کار و کسب رموز وي
 از بعـد  شـاگرد  هـر . کردنـد  مـی  کار استاد براي کنند، دریافت دستمزدي که این بدون اینها، مقابل در و

ه تا پنج  از ثابت خدمت دوره یک اماتم  بـه  او که، معنی بدین. شد می ماهر کارگر یک به تبدیله سال نُ
 هرگاه. نماید دریافت دستمزد آن قبال در و کند کار متعدد استادان براي توانست می ور پیشه یک عنوان
 بـه  گیلـد  در بـود  نممک ،برساند اثبات به را خود شاهکار و فنی صالحیت توانست می ماهر کارگر یک

 نوبـه  به و کرده دایر را خود کارگاه توانست می آن، از مندي بهره با که جایی یابد؛ ارتقاء استادي پایگاه
  در کـه  داشـتند  تمایـل  ویژه، وري پیشه گیلد هر در استادان. دهد آموزش و کند اجیر را شاگردانی خود

 فنـی  صـالحیت  صـاحب  تنهـا  نـه  طریـق  بـدین  ات شوند انتخاب گیلد ریاست مقام به گیلد درونی چرخه
  .دهند ارتقاء را شان اجتماعی موقعیت و توانگري همچنین بلکه باشند،

 نیـروي  سـنت،  و فعالیـت  تـداوم  زیرا رفت، می بشمار وري پیشه گیلد در اي پایه عنصري» شاگردي«      
  ارزش از هـا  پیشـه  برخـی  در دانشاگر. کرد می تامین بود، وابسته بدان گیلد موجودیت و رفاه که را کار

 مبلـغ  بایسـت  مـی  هـا  پیشـه  آن در فرزندانشـان  کـارگیري  به براي ها خانواده و شدند می برخوردار باالیی
 مـوارد  اغلـب  در. بپـذیرد  شـاگردي  بـه  را آنـان  فرزندان تا پرداختند می نظر مورد پیشه استاد به را کالنی

 برخـوردار  گمـاري  کـار  به در محدودیت از وي خویشان سایر و استاد خود فرزندان به نسبت شاگردان
  . )1( بودند
 سـاختار  و ایرانی اصناف و گیلدها درباره ایرانی متون بویژه مختلف متون بررسی با» فلور. ام. دبلیو«      

 از صـفوي  دوره در بـویژه  ایرانـی  گیلـدهاي  کـه  دارد عقیـده  او. اسـت  داشته بیان را مباحثی آنها درونی
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 داراي اي پیشـه  و حرفـه  هـر  دوره ایـن  در. بودنـد  برخوردار اي شده تثبیت کامالً مراتب سلسله و ساختار
) چهاردانـگ ( دوسـوم  رأي بـا  حـداقل،  کـه  شـد  می اداره رئیس توسط گیلد هر و بود خود خاص گیلد

  .گردید می انتخاب گیلد آن پوشش تحت حرف استادان
. کـرد  مـی  دریافـت  عایـدي  گیلـدها  از و بود کارگاه فاقد معموالً خود) کلو یا کدخدا( گیلد رئیس      

 انتخـاب  گیلـد  اسـتادان  تـرین  تجربـه  بـا  و تـرین  قـدیمی  میـان  از دلخواه صورت به رئیس انتخاب گرچه
 شهر کالنتر سوي از گیلد رئیس کارکرد. بود موروثی صورت به عمل در اغلب کارکرد این اما شد، می

 انتخـاب  اسـناد  همچنـین  کالنتـر . گردیـد  مـی  تاییـد  داد، مـی  بـدو  که یردای و کرده تنظیم که حکمی با
  .شناخت می رسمیت به شد، می گذاشته صحه) نقیب( دستیارش توسط که این از بعد را کدخدا

 و گیلــد درونــی اختالفـات  از منبعــث کــه قضـایی  قــدرت از برخــورداري بواسـطه  گیلــدها رهبـران       
 کـه  گیلـدهایی  از دسـته  آن رهبـران  بـویژه . بودنـد  اقتـدار  داراي د،بو گیلد اعضاي از مشتریان شکایات

 تعیـین  آنـان  زیـرا  بودنـد،  برخـوردار  زیـادي  اقتـدار  از بودنـد،  حکومـت  بـراي  بیگـاري  انجام به موظف
 و گیلـد  رئـیس  برابـر  در مخالفـت . جوینـد  شـرکت  دربیگـاري  باید میزان چه به و کسانی چه کردند می

 منجـر  تنبیـه  به بیکاري در مشارکت عدم عنوان با بود ممکن) ها سرجوخه و سفیدها ریش( وي مشاوران
  . )1( شود

  
  ـ دیدگاههاي مربوط به کارکرد اصناف4

 ایـن  متنـوع  کارکردهـاي  بـه  انـد،  پرداختـه  گیلـدها  وضـعیت  و پیشـینه  بـه  که صاحبنظران از بسیاري      
 واهمیـت  تعـداد  اسـت  معتقـد  کـه  اسـت  افـراد  ینا جمله از» فلور. ام. دبلیو«. اند کرده اشاره نیز ها تشکل

 افـزایش  و بـوده  متنـوع  کـرده،  می فعالیت آن در که اي دوره و گیلد نوع با متناسب گیلدها کارکردهاي
  .است بوده گیلدها اعتبار و قدرت دهنده نشان کارکردها این تعداد
  :کرد بندي تقسیم مقوله دو در توان می را کارکردها این فلور نظر از      
  ):Ascribed functions( انتسابی کارکردهاي ●

  .اجرایی و مالی کارکردهاي: مانند. است آمیخته در گیلدها طبیعت با که      
  ):Aquired Functions( اکتسابی کارکردهاي ●

 کارکردهایی چنین زمان از اي دوره طی است ممکن اما نیستند، برخوردار آن از گیلدها ضرورتاً که      
  .شوند دار عهده و آورده دست هب ار

 آنهـا  تاریخی سابقه استناد به گیلدها واجتماعی اقتصادي کارکردهاي برخی تشریح به همچنین فلور      
 چـون  سـاخت  مـی  امکانپـذیر  را گیلـد  اشـتراکی  حیات اجتماعی عناصر از برخی وي، نظر به. پردازد می
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) اجتمـاعی  و اقتصـادي  کارکرد با( عناصر این و بودند ربرخوردا کمتر انسجام و مقاومت از اذات گیلدها
  .بخشید می بیشتري انسجام آنها به که بود

 در مشترکشـان،  سـرمایه  و دارایـی  خاطر هب موارد برخی در و داشتند را خود خاص بازارهاي گیلدها      
 اعضـاي  ایـران  در. دبودن مرتبط مذهبی مکان و مرجع یک اب آنها. پرداختند می فعالیت به یکدیگر جوار

 اسـتفاده  مشـترك  دینـی  فـرایض  در شـرکت  و روزانـه  عبـادت  بـراي  مسـجد  یـک  از اغلب گیلدها ینا
 ارائـه  بـراي  نـدرت  به گیلدها. داشتند را خود همیشگی و خاص خانه قهوه و پاتوق همچنین و کردند می

، . داشـت  جـود و نیـز  هاییءاسـتثنا  حـال،  ایـن  با. کردند می اقدام متقابل مساعدتهاي و کمک  گیلـد  مـثالً
 هـایی  صنف هم به کمک هدف با صندوقی ،)شمسی 1234(میالدي 1865 سال حدود در تهران نانوایان

  .بودند صندوقهایی چنین فاقد گیلدها سایر. داشتند بود، مضیقه دچار کارشان و کسب که
 قیمت تثبیت« کارکردها این از یکی. بودند مهمی اقتصادي کارکردهاي داراي اصناف فلور، دید از      

 اقتصـادي  کارکرد از غیر اصناف اساس، براین. بود» تولیدي فعالیت در ومهارت تولید استانداردسازي و
 ایفـا  را پراهمیتـی  نقـش  تولیـد،  ومهـارت  تولیـد  استانداردسـازي  و قیمت تثبیت در کاال، عرضه و تولید

 شـهر،  حکومت وظیفه از بخشی واقع، در .بود حکومت نقشی، چنین ایفاي عامل مهمترین که کردند می
 ایـن  قیمـت  افـزایش . بـود  علوفـه  و چـوب  گوشـت،  نان، نظیر؛ تولیدي کاالهاي قیمت نگهداشتن ثابت

 سـران  هرمـاه  کالنتـر  رو، این از. داشت پی در را اجتماعی هاي ناآرامی بروز احتمال ضروري، کاالهاي
 همفکـري  بـا  آنـان . کـرد  مـی  مالقات را فروشان زغال و فروشان علوفه بقاالن، قصابان، نانوایان، اصناف

 تنظـیم  آنان توسط ماهانه قیمت لیست و نمودند می تثبیت را شان صنف تولیدات فروش قیمت یکدیگر،
 در زیـادي  توانایی قصابان، و نانوایان صنف نظیر هایی صنف. شد می رسانده عموم اطالع به و گردید می

 گـاو  راس چنـد  کـه  گرفـت  مـی  تصـمیم  روز هـر  قصابان صنف رئیس .داشتند کاالهایشان قیمت کنترل
 قصـابان  تـا  خـورد  مـی  مهـر  هـا  گوشـت  کـه  بـود  مکـان  ایـن  در. گردد ذبح اهگکشتار در باید وگوسفند
 کـه  داشـت  وجـود  نانوایـان  صـنف  مـورد  در وضـع  ایـن  مشابه. باشند شناسایی قابل راحتی به غیرقانونی
  .گردید می کنترل شد، می پخت روز هر و شده ردآ باید که  گندمی مقدار آن براساس

 در قیمـت  کنتـرل  ایـن  متعـدد،  اتفاقـات  و) آرد( گندم احتکار نظیر اقداماتی دلیل هب وضعیت، این با      
 کـه  هـا،  قیمـت  کنتـرل  بـه  قـادر  همیشه اصناف کلی طور هب رو، این از و یافت نمی تحقق قطع بطور عمل
  . نبودند یافت، می تقطعی زنی چانه خالل از معموالً

 نیز شغلی استاندارد کنترل یا تضمین هرگونه فقدان ها، قیمت حداقل تثبیت براي توانینا این کنار در      
 حکومت خاطر، همین به. بود اصناف )عرضی و طولی(یسازمانعدم انسجام  نتیجه نقص این. بود مطرح

 کیفیـت  و کنـد  رسـیدگی  و کـرده  نظارت االهاک قیمت به مربوط مقررات سایر بر تا داشت می آن بر را
 توسط وظیفه این صفویه عهد در چنانکه. نماید کنترل شد، می گذاشته فروش معرض در که را تولیداتی
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 سـوي  از مـیالدي  1907 سال در اي وظیفه چنین. شد می انجام نیز» بازار داروغه« توسط بعدها و محتسب
سـت  زمینـه  ایـن  در نیـز  حکـومتی  مقـررات  و نظارت حال، این با. شد نهاده» نظمیه« برعهده مجلس و س 

  .بود انگارانه سهل
 دوره در بـویژه  را آنهـا  و کـرده  اشـاره  ایـران  در اصـناف  یا گیلدها سیاسی کارکرد به همچنین فلور      

 چهـی  در که است عقیده این بر صاحبنظران اغلب همانند نیز او. داند می زیادي تاثیر و نقش داراي قاجار
 از خـود  اقتصـادي  و سیاسـی  موقعیـت  تقویت به قادر گیلدها قاجار، دوره از غیر ایران تاریخ از اي دوره
 سیاسـی  هـاي  قطـب  و نیروها از یکی گیلدها مشروطه، انقالب درجریان. نبودند سیاسی هاي کنش طریق
 فقط هم هنوز. فتندگر کار هب خود فیضع سازمان و موقعیت بهبود جهت در را قدرت این آنها اما بودند

 کسـب  را اجتمـاعی  شـأن  و موقعیت امنیت، از میزانی توانستند می وران پیشه که بود گیلد یک به تعلق با
  .نمایند

 هیجـدهم  سـده  پایـان  تـا  باسـتان  دوران از ایـران  تـاریخ « کتـاب  نویسندگان سایر و» پیگولوسیکایا«      
 سـازند  مـی  نشـان  خاطر باستان عهد ایران در اصناف یمدیریت و اقتصادي کارکرد با ارتباط در ،»میالدي

 وجـود  وران پیشـه  و حـرف  اصـحاب  از گروههـایی  موجـود،  شـواهد  بـه  بنـا  اسـالم،  از قبل ایران در که
 تنظـیم  و بازارهـا  امور اداره در و داشته ارتباط حکومتی دستگاه با آنها رؤساي یا نمایندگان که اند داشته

 از کـه  هـایی  مجلـس  صورت مثال، عنوان به. اند کرده می نقش ایفاي خدمات، و کاالها توزیع و تولید و
 از نماینـدگی  بـه  افـرادي  کـه  دهد می نشان مانده، برجاي ساسانیان عهد در» نستوري« روحانیون، مجامع

 یـا » کدخـدایان « عنـاوین  وجـود . انـد  داشـته  حضـور  مجامع این در» رسته یا صنف یک عضو وران پیشه«
 وجـود  نشـانگر  اسناد، این در آنها جزء.....و جواهریان سازان، نقره قبیل، از اصناف خیبر رؤساي اساس
  1.است دوران این در اي حرفه ـ شغلی بندي گروه نوعی
 فرهنگـی  زمینـه  با ضرورتاً نه صنعتی ماقبل جامعه در گیلدها که این به اشاره ضمن ،»شوبرگ. جی«      
 بـر  هـا  تشـکل  ایـن  بـراي  را ریز کارکردهاي هستند؛ جهانی اي هپدید بنیادي، شکل لحاظ از بلکه خاص

  2:دشمار می
  .اي حرفه آموزش و تعلیم ـ      
  .مشاغل به جدید افراد ورود و گزینش قواعد وضع ـ      
  .استادکاري تخصصی ضوابط و برکیفیت نظارت ـ      
  .متقابل کمک و همیاري ـ      
  .مذهبی و آیینی کارکردهاي و وظایف ـ      
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  .گیلد اعضاي و گیلد سیاسی و اقتصادي تقاضاهاي تامین براي تالش ـ      
 نظـام  یـک  داراي اصـناف  یـا  گیلـدها  که سازد می نشان خاطر» ایران مدیریت انجمن تحقیق گروه«      

 ممهـ  موضوعات از یکی. بود آنان نزد در اخالقی و اجتماعی کارکرد ایجاد آن نتیجه که بودند اخالقی
 را فتـوت . بـود ) جـوانمردي  و کـرم  معنـاي  به(» فتوت« موضوع اصناف، اداره فرهنگ عناصر از واقع در
 بـه  را خـود  فتـوت  اخالقـی  نظـام  طریـق  از اصـناف . نامیـد  صنف اخالقی و اجتماعی وظیفه پایه توان می

 امنیـت  ودخـ  بـراي  ارزش، یک عنوان به خود اقدامات و موجودیت تثبیت با و کردند می نزدیک جامعه
 اهـل  تجمـع  محـل . دیدنـد  مـی  تـدارك  بود،) حکومت مقابل در بخصوص( پایداري امنیت که فرهنگی

 جلسـات  کردنـد،  مـی  مشورت یکدیگر با ها کافه این در اصناف اعضاي بود، ویژه هایی کافه غالباً فتوت
 را خـود  صـنف  اجتمـاعی  مسائل و کردند می پرداخت را کارگرانشان دستمزد دادند، می تشکیل را خود
  .دادند می قرار رسیدگی و توجه مورد
 و کرده اشاره) انگلستان بویژه( اروپایی گیلدهاي اقتصادي کارکردهاي از برخی بر» شایگان حسن«      

 اصـناف  کـه  گوید می وي. شود می متذکر اقتصادیشان فعالیت در را آنها شگردهاي و مقررات از برخی
 و کیفیـت  و هـا  قیمـت  تجدیـد  عرضـه،  میزان ها، سهمیه تولیدات، کار، متنظی و دهی سازمان در اروپایی

 معرفی حتی. داشتند نظارت و دخالت و کردند می تصمیم اتخاذ خود، اعضاي میان در رقابت چگونگی
 انداختنـد  مـی  تـاخیر  به دیدند، می الزم که صورتی در را جدید تکنولوژي و کاالها و تولیدات عرضه و

 کنترل زیر نحوي به را بازار به دسترسی مثالً. کند افت دستمزدها و یابد کاهش کار رايب تقاضا مبادا که
 خود عملیات زیر را کاال بازارهاي هم و تولید عوامل و منابع هم که گرایانی انحصار مثابه به که داشتند

 و سـرمایه  تمرکز و بزرگ صنایع رشد با که بود دلیل بدان تدابیر این از بخشی. کردند می عمل داشتند،
  .)2(افتاد می مخاطره به آنها خود موجودیت گسترده، ابعاد در داري سرمایه سوي به تکامل

 از که است اصناف یا گیلدها دیگر کارکردهاي جمله از) اختالف حل( قضایی و مدیریتی کارکرد      
 سـازمان  آنهـا  نظر از. تاس شده واقع اشاره مورد» فلور« همچنین و» J. Bleibtreu ـ بلبترو.جی« سوي

 شـناخته  بزرگـان  یا سفیدها ریش عنوان به که بود نفوذ با استادکاران و آن رئیس دستان در گیلد درونی
 اختالفـاتی  کـه  زمانی و آوردند پدید را گیلد مدیریتی و حکومتی بدنه یکدیگر با افراد این. بودند شده

 قـانونی  محکمـه  ،بدنـه  ایـن  شـد،  می واقع تنبیه وردم باید که بود گرفته صورت خالفی یا آمد می جود هب
 ،»بـزرگ « ،»کدخـدا « نظیـر  متعـددي  عنـاوین  بـه  گیلـد  رئـیس . نمـود  می رسیدگی بدانها و کرد می دایر

 شد می برکنار خود مقام از ندرت به گیلد رئیس. شد می شناخته» صنف واسطه« یا» استادباشی« ،»رئیس«
 اهمال بایست می معترضین. گرفت می صورت اعتراض وي رعلیهب کنندگان انتخاب سوي از که آن مگر

  .)1(رساندند می اثبات به را وي خالفکارانه اقدامات یا
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 شرایط با متناسب ها دیدگاه این که دریافت توان می اصناف یا گیلدها به مربوط هاي دیدگاه در تامل با 
 هـایی  پدیده عنوان به گیلدها سخن، یگرد به. اند شده طرح بحث مورد گیلدهاي پیرامون محیط و زمانی

 عوامـل  با واکنش و کنش در و تاریخ از مقطعی هر در دارند، بشري جوامع تاریخ در ریشه که اجتماعی
 و هـا  ویژگـی  هـا،  نقـش  از آنهـا  تبـع  به و ساختار تنوع و درونی دگرگونی نوعی از خود پیرامون محیطی
 و نیازهـا  با متناسب ها تشکل این که داشت اذعان باید حال، نای با. اند گردیده برخوردار متعدد تاثیرات
  . اند داشته یکدیگر با نیز بسیاري تشابهات جوامع، میان مشترك خصایص

  

  و کارکردهاي آن نظام صنفی کارهاي کشاورزي 
گیـري،   ریـزي، تصـمیم   برنامـه (اي  هاي توسعه امروزه که مشارکت فعاالنه مردم در همه مراحل برنامه

اسـت، بـراي    ریزان و مدیران اجرایی کشور قـرار گرفتـه   ن، برنامهاقمدنظر محق) نظارت و ارزشیابی  ا،اجر
ریزي، وجود قالـب سـاختاري مشـخص و کـارآ بـراي       دستیابی به حضور گسترده مردم در فرآیند برنامه

مـردم،  از جملـه ایـن سـاختارها و اشـکال سـازماندهی شـده       . رسـد  نظـر مـی   هسازماندهی آنها ضروري ب
ها نیازمند یک سري قـوانین   عالوه بر این خود این سازمانها و تشکل. اي هستند تشکلهاي صنفی و حرفه

  .در سایه آن بتوانند به اهداف مورد نظر خود دست یابند ی هستند تاو مقررات
 برخوردار است و بعضـی  طوالنیها در ایران از قدمت  گونه سازمان گرچه سابقه وجود و فعالیت این

ي خود بسیار مؤثر و مفید ا اند در دفاع از منافع صنفی و حرفه اي از زمان توانسته ها در برهه از این سازمان
هاي صنفی بطـور   هاي اقتصادي به طور عام و تشکل تشکل گوناگونبه دالیل  ظاهر شوند، ولی متاسفانه

 يشـهر  مراکـز  عمومـاً در  اصـناف  و همچنـین در نـیم قـرن اخیـر     خاص بشکل کارآ و مداوم فعال نبوده
رغـم سـهم    بـه در واقع بخـش کشـاورزي   .  نددش مین شاملهاي غیرکشاورزي را  متشکل شده و فعالیت

نظـام صـنفی    مقـررات فاقد تشکل صنفی یـا  داشت، اي که در تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده  عمده
  .بود

نظـران و متولیـان امـر     احبهاي کشاورزي کانون توجه ص در حال حاضر موضوع اصناف در فعالیت 
قانون تشکیل سازمان نظام مهندسی کشـاورزي و منـابع طبیعـی،     35براساس ماده . توسعه روستایی است

و  تهیه و تدوین نظام صنفی کارهاي کشاورزي در دستور کار وزارت جهادکشاورزي قرار گرفته اسـت 
ك 34274ت/40260شــماره تصــویب نامــه (پیــرو ابــالغ آیــین نامــه نظــام صــنفی کارهــاي  کشــاورزي 

منظـور سـازماندهی صـنفی شـاغلین بخـش کشـاورزي، دفـاع         ههیئت محترم دولـت و بـ  ) 20/3/87مورخ
 و ازحقوق ومنافع اجتماعی وصنفی کشاورزان ،صدور مجوز فعالیت براي کشاورزان توسط نظام صـنفی 
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شـاورزي فـراهم   هاي شاغلین بخش کشاورزي مقدمات تشکیل نظام صنفی کارهاي ک نظارت برفعا لیت
  .گردیده است

  
 براي استقرار نظام صنفی کارهاي کشاورزيها و اقدامات انجام شده  پیگیري

و سـامانمندي بـراي اسـتقرار     گونـاگون کشاورزي اقـدامات   پس از ابالغ این مصوبه به وزارت جهاد
  :نظام صنفی کارهاي کشاورزي صورت گرفت که اهم آن عبارتند از

ــا    توجیــه وتبیــین موضــوع - ــه معاونتهــا وموسســات وابســته درجلســات شــوراي همــاهنگی ب بــراي کلی
  حضورکلیه مدیران ستادي

  استان 31توجیه وتبیین موضوع در جلسات شوراي هماهنگی سازمان جهادکشاورزي  -
در ( اطالع رسانی به مردم وتولید کنندگان از طریق رسانه ها و جلسات حضوري و نشریات ترویجـی   -

  )فیلم تهیه و پخش از سیماي جمهوري اسالمی قالب شش عنوان
  تشکیل هسته مرکزي براي استقرار نظام صنفی دردفتر امور تشکلها  - 

  تشکیل شوراي هماهنگی با حضور نمایندگان وزارتخانه هاي ذیربط -
  چاپ ، تکثیر و توزیع آیین نامه اجرایی مصوب دولت و ارسال به استانها و شهرستانها  -
هـاي صـنفی بخـش شهرسـتان و ابـالغ آن بـه        اجرایی واساسنامه تیپ نظام هاي نامه شیوهوین تهیه و تد -

  ها براي تشکیل نظام صنفی بخش شهرستان  استان
  و ارسال آن به دفاتر ستادي و استانها تهیه و تدوین کتاب مشاغل بخش کشاورزي -
 ISICر اساس نظام طبقه بندي شناسایی و کد گذاري مشاغل بخش کشاورزي با همکاري معاونتها  ب -
  )رقمی مشاغل 21کد کذاري ( 
  سیس نظام به استانها أسر برگها و نمونه پروانه ت –مهر  –تهیه و ارسال آرم نظام صنفی شهرستان  -
  تهیه و ارسال فرمت کارت اعضا و ارکان نظام صنفی شهرستانها و استانها -
  ستانهاتهیه و ارسال فرمت نصب تابلو نظام صنفی شهر -
  شهرستان 378تشکیل هیئت موسس و نظام صنفی بخش شهرستان در  -
هماهنگی با نمایندگان تام االختیار معرفی شده توسط وزراي محترم دادگسـتري ، کارواموراجتمـاعی    -

  و بازرگانی براي استقرار نظامهاي صنفی شهرستان 
  راستانهاي کشوردوره آموزشی کددار براي مجریان و کارگزاران د 35برگزاري  -
و همچنـین  ت عالی نظارت بر اصـناف کشـور بـراي اساسـنامه نظـام صـنفی شهرسـتان        ئاخذ مصوبه هی -

  هاي اجرایی دستوالعمل
و صدور   تهیه وارسال دستورالعمل ثبت نام کشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی بخش شهرستان -

  پروانه فعالیت براي هر کشاورز 
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کد دار براي اعضاء هیئت مدیره نظام صنفی شهرستانها بمـدت یـک روز در   برگزاري دوره آموزشی  -
  استان31
تهیه وتدوین اساسنامه نظام صنفی استان وبرنامه ریزي براي تشکیل نظام صـنفی اسـتان وسـاختار ملـی      -
  )آئین نامه اجرایی 13بر اساس ماده (
  ارت جهاد کشاورزي حقوقی وز مراجعبررسی و تصویب اساسنامه نظام صنفی استان در  -
  تصویب اساسنامه نظام صنفی استان در کمیسون هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور -
مسـائل   برنامه ریزي و هماهنگی و برگزاري جلسه با رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزي در خصوص –

   ينظام صنفی کشاورز بانکی
  اجتماعی برنامه ریزي و هماهنگی و برگزاري جلسه با سازمان تامین  -
  نظام صنفی  هاي تلویزیونی از مسائل مرتبط با برنامه و پخش تهیه -
  ...و -

  کشاورزي صنفی نظام اصلی کارکردهاي

، اسـتانی و شهرسـتانی مطـابق مقـررات و شـیوه      نظام صنفی کارهاي کشاورزي در همه سـطوح ملـی  
هاي مصرع در آئـین نامـه    وریتدر این میان عالوه بر وظایف و مام. کرد هاي مصوب فعالیت خواهد نامه

اجرایی حاکم بر تشکیل نظام صنفی، در اساسنامه آنها نیز اهداف و وظایف متعدد و متنوعی براي تامین 
حقوق و منافع مادي و معنوي کشاورزان پیش بینی شده است که نتایج عملیاتی شدن آنها کارکردهـاي  

هـا نشـانگر کارکردهـاي زیـر      تحلیل این ماموریت با این حال تجزیه و. داد نظام صنفی را تشکیل خواهد
 :  باشد براي این نظام نوپا می

 ارتباط و کشاورزي بخش برداران بهره و کنندگان تولید و دولتی بخش بین تعامل و ارتباط تسهیل -
  تشکلها اعضاء

  کشاورزي بخش به مربوط گیري تصمیم و سازي تصمیم در نهادینه مشارکت -
  دولت گري تصدي وظایف از برخی پذیرش -
  کشاورزان زندگی کیفیت بهبود و تولید زمینه افزایش -
 صنفی نظام مقررات اساس بر صنفی تشکل عضو برداران بهره براي شغلی استانداردهاي تعیین -

  آن رعایت به صنف افراد الزام و کشاورزي کارهاي
  کشاورزي مشاغل به بخشیدن هویت -
  آن قانونی مزایاي از یريگ بهره و صنفی پروانه صدور -
  قانون براساس فعالیت موضوع با مرتبط مقررات و قوانین تدوین نحوه بر نظارت قابلیت -
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  فعالیت نوع و شغل اساس بر صنفی و اجتماعی حقوق حفظ -
   حاکمیتی غیر هاي مسئولیت گرفتن عهده هب براي الزم ظرفیت ایجاد امکان -
  قانونی و حقوقی مراجع به معرفی و پروانه ابطال و صنف متخلفان با قانونی برخورد امکان -
 ریزان برنامه و سیاستگزاران به صنف ياعضا تخصصی و اي حرفه هاي خواست مناسب انتقال امکان -

  اجرایی مدیران و دولتی
 صنف ياعضا حقوق ضامن که مناسب مقررات و قوانین تصویب و تدوین براي مناسب زمینه ایجاد -

  باشد  می
  صنف ياعضا دانش سطح يارتقا و تخصصی وتجارب اطالعات انتقال -
  بخش کنندگان وتوزیع کنندگان تولید اجتماعی و شغلی کیفیت يارتقا -
  صنفی حقوق و اجتماعی و حقوقی مقررات و قوانین با صنف ياعضا آشنایی -
  اعضا براي بهتر اجتماعی تامین پوشش امکان و قابلیت -
  ....و -
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