
 

1 
 

 به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان

"قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران در تاریخچه اصناف"موضوع:   

 مقدمه:

 در این راستا به است. ط دنیا وجود داشتهوجود اصناف در طول تاریخ، منحصر به ایران نبوده و در تمامی نقا

 اعضای هر صنف را استادکاران. اشاره می شود قبل و بعد از انقالب اسالمی ایرانمختصری از تاریخچه اصناف در 

ها بودند که به شاگردان کار می  ، شاگردان و کارآموخته ها تشکیل می دادند. استادکاران، صاحبان کارگاه

مقام  و کارآموخته ها کسانی بودند که دوره شاگردی را تمام کرده بودند، ولی نمی توانستند به  آموختند

  .استادکاری برسند زیرا عده استادکاران محدود بود

:قبل از انقالب اسالمی-الف  

بوده است.  های صنفی، یعنی اصناف ازاریان در انجمنهای اساسی بازارها تا قرن اخیر، تشکل ب یکی از ویژگی

وسیعی بودند، ابتدای ها اصوالً به صاحبان حرفه ها تشکل می بخشیدند و دارای وظایف اجتماعی  این انجمن

پیدایش اصناف اسالمی به قرن سوم هجری می رسد که دوره شکوفائی تمدن اسالمی و رونق تجارت و 

رشد   شهرنشینی بود. در این قرن بود که تشکل افرازمندان و صنعتگران براساس حرفه ها و پیشه ها بوجود آمد،

های اصناف را توسعه فراوان بخشید برخی از  یتو توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعال

.های صنفی در شهرهای ایرانی را، دوره ساسانیان می دانند خاورشناسان شوروی، مبدأ پیدایش انجمن  

 های صنفی اسالمی را در خرقه های درویشان و صوفیان و یا صنف برخی دیگر از خاورشناسان، منشأ انجمن

ماسینیون بر آن است که تاریخ اصناف با جنبش کرامتیه ارتباط نزدیک دارد.  های غازیان جستجو می کنند مثالً

کلودکائن که در زمینه اصناف اسالمی پژوهش های با ارزشی کرده است،  ضمن آن که وجود نوعی سازمان های 

را تعیین ها  نمی توان با دقت تاریخ رشد و تکامل آنگوید: صنفی را در سده چهارم و پنجم تائید می کند، می 

در سایر منابع اشاره هائی  توت با اطمینان کامل تائید نمود.های ف ها را با اسماعیلیه و انجمن کرد و رابطه آن

که نمایندگان اسماعیلیه می کوشیدند فتوت و اصناف را به یکدیگر پیوند دهند. ولی  شده است مبنی بر این

عالقه اسماعیلیه به حرفه ها و اصناف به صورت محدود و نظری باقی ماند. ریچارد فرای نیز در این ارتباط می 

ها با غازیان یا با صوفیه یا فرق دراویش تنها جنبه نظری می تواند  به هر حال ارتباط دادن مستقیم صنفگوید: 

ه های صنفی هر چه باشد، در سد منشأ انجمن  به هر حال،. ها اطالعات کافی نداریم. داشته باشد، زیرا درباره آن
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ها افزوده شد و پیشه وران هر حرفه برای خود صنف جداگانه ای پدید  های چهارم و پنجم بر شمار این انجمن

آوردند. چنان که ابن بطوطه در سده هشتم درباره اصناف اصفهانی می گوید: هر دسته از پیشه وران اصفهان، 

مسئله اساسی در شناخت پایگاه اجتماعی . می نامند رای خود انتخاب می کند که او را کلورئیس و پیشکسوتی ب

های صنفی شهرهای اروپائی است که  ها در برابر انجمن های صنفی، موقعیت آن و سیاسی و اقتصادی انجمن

نامیده شده اند. در دوره صفویه به علت رونق اقتصادی کشور و رشد شهرنشینی، بر شمار اصناف و میزان  گیلد

در این دوره نیز اصناف زیر نظر دستگاه حکومت شهر از استقالل کامل بی بهره  ها افزوده شد. کار و کوشش آن

های صنفی زیر نظر دستگاه حکومتی شهر بودند. داروغه از نظر انتظامی و امور جزائی با کمک  بودند. انجمن

اوزان و های اصناف از لحاظ کیفیت کار و  عسسها، بازارها را تحت نظارت داشت. محتسب بر جزئیات فعالیت

کاران را به شدیدترین وجهی کیفر می داد،  مقیاسات و تنظیم فهرست قیمتهای جاری، نظارت می کرد و خالف

ها بود  ترین وظیفه اش سهمیه بندی مالیات و کالنتر شهر نیز که به ظاهر باید از اصناف حمایت کند عمالً مهم

هر صنف متشکل از مجموعه استادان صنف . هری بودو در واقع واسطه ای میان دستگاه مالیاتی و پیشه وران ش

یکی از افراد مورد   بود که با کمک کارگران و شاگردان فعالیت می کردند. استادان هر صنف معموالً از میان خود،

اعتماد را که حداقل دو سوم استادان صنف به او رأی تمایل می دادند، نامزد ریش سفیدی یا کدخدائی صنف 

که سرپرستی کدخدایان اصناف و محالت نیابت کالنتر شهر را داشت،  را به شهادت نقیب الملک، می کردند و آن

می رساندند و آنگاه آن را برای صدور حکم و به کالنتر شهر معرفی می کردند. میرزا رفیعا در دستور الملوک 

رضا نامچه تعیین استادان اصناف و کدخدایان محالت که موافق دستور، منوط به  :باره می گوید خود در این

بعد رضای چهاردانگ از هر صنف یا سکنه محله می باشد، به اعتراف جماعت مزبور، نقیب شهادت می نویسد، و 

ت و استادان کدخدایان محالح وظایف کالنتر اصفهان می گوید: میرزا رفیعا در شر از آن کالنتر تعلیقه می دهد.

انجمنهای صنفی از نظر . اصناف بر نصب او منصوب و به عزل او معزول می باشند و احدی رامدخلیتی نیست

وسیله مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشه وران شهری، به طور  دستگاه حکومت،

که سلسله مراتب مذکور که از کالنتر آغاز و از  . چناندسته جمعی روبر شود و به آسانی وظیفه اش را انجام دهد

  در برخی از شهرها،. طریق نقیب الملک و ریش سفیدان یا کدخدایان اصناف به استادان صنف منتهی می شد

مانند اصناف شهر نخجوان در اواخر سده دوازدهم و   همه اصناف را در یک سازمان واحد متشکل می کردند،

 ولی هر صنفی مراسم و جشن  هجری قمری، در این صورت همه اصناف یک رئیس داشتند،اوایل سده سیزدهم 

های خود را جداگانه اجرا می کرد. اوایل سده گذشته در شهرهای آذربایجان شمالی )قفقاز( ریاست اصناف شهر 

ایف وی شامل: انتخابی بود. وظ  با یک نقیب یا اوستا باشی بود. شغل وی که رهبری روحانی اصناف را داشت،

دی، بررسی ها به مقام استا اجرای وظایف قضائی، رسیدگی به امور شاگردان و گماردن آن  نظارت بر رفتار اعضاء،
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توزیع کاالها میان پیشه   ، تعیین مالیات صنف و توزیع آن با نظر کدخدای صنف میان پیشه وران،شعائر صنفی

اصناف همسایه بود. وظیفه اساسی ریش سفیدان نظارت بر  ها و تنظیم روابط هر صنف با وران، تعیین قیمت

  انجمن صنفی،. ها، واسطه شدن میان بازرگانان و پیشه وران بود آموزش استادان به شاگردان، گردآوری مالیات

مجموعه ای از استادان هر صنف بود که پرداخت کننده مالیات و عوارض بودند. هر استاد می توانست به   ،در واقع

خود شاگردانی داشته باشد. هر استاد در ایروان، به طور متوسط یک شاگر داشت و در اوایل قرن نوزدهم،  میل

 21سالگی بود و  27شاگرد در آن شهر اشتغال داشتند. سن ورود به شاگردی معموالً از  662استاد و  277

رموز حرفه ای را به شاگردان خود سال طول می کشید تا شاگرد به مقام استادی برسد. استادان، امور دینی و 

آموزش می دادند، شاگرد از استاد خود حقوقی دریافت نمی کرد ولی به همراه غذا و لباس، شاگردانه می گرفت 

و هنگام ارتقاء به مقام استادی، کمربند مخصوصی با تصویب کالنتر دریافت می کرد. در مواردی نیز اصناف، 

برخی از پیشه وران کارگر روزمزد می گرفتند و برخی دیگر هم کارگر روزمزد  کارگر روزمزد استخدام می کردند.

و هم شاگرد داشتند. به نظر کوزنتسوا اصناف در این دوره یک سازمان مالی و اداری بودند که در داخل نظام 

وظیفه جمعی گردآوری   -2.های صنفی از این قرار بود حکومتی قرار داشتند. در نتیجه، وظایف اصلی انجمن

وظیفه قضائی. بدین معنی که دادگاه عالی صنفی مرکب بود از   -3ها،  وظیفه جمعی تثبیت قیمت  -7مالیات، 

دادگاه شرع، که  یدگی می کردند. اصناف معموالً بهنقیب و ریش سفیدان صنف که به اختالفات جزئی اصناف رس

...................د و دادگاه صنفی را که مجانی بود ترجیح می دادندبرای آنان گران تمام می شد، مراجعه نمی کردن  

:بعد از انقالب اسالمی -ب   

 

طی حکمی از سوی حضرت امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقالب اسالمی و تأکید دولت موقت، حجت االسالم 

با تشکیل کمیته ای تحت  والمسلمین محی الدین انواری مأمور رسیدگی به امور اصناف کشور باشد. وی ابتدا

حکم مأموریت آقای انواری در . عنوان کمیته موقت نایب االمام خمینی)ره( به امور صنفی اصناف تهران پرداخت

به امر حضرت آیت اله العظمی  از سوی حضرت امام )ره( به این شرح صادر شد 2332اسفندماه سال  21مورخ 

قای حاج شیخ محی الدین انواری مأموریت داده شده است که به به حضرت آیت اله آ امام خمینی دامت برکاته

امور انتظامی و مسائل صنفی و انتخابات و تدوین آئین نامه اصناف و پیشه وران محترم بازار توسط افراد متدین 

براساس رهنمودها و تأکیدات  .و مورد اعتماد ایشان نظارت کنند و امور شرعی و صنفی بازار را سامان بخشند

حضرت امام خمینی)ره(، مبنی بر لزوم انجام کلیه امور جاری کشور براساس موازین قانونی و سهم قابل توجه 

هیئت دولت موقت، مصوبه ای را به  2331اردیبهشت ماه سال  21در تاریخ   سازمانهای صنفی در این امور،
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نایع و معادن بطور مشترک مأموریت تصویب رساند که به موجب آن وزرای وقت بازرگانی، اقتصاد و دارایی و ص

هیئت هائی   های اصناف انجام نشده است، برای ایحاد تشکیالت مناسب صنفی، یافتندتا زمانی که انتخابات اتاق

های اصناف انتخاب کنند. به همین منظور اداره امور جاری  را به عنوان قائم مقام قانونی هیئت های رئیسه اتاق

چنین استانداران نیز موظف  ها، به استانداران تفویض شد. هم اختیارات فوق در سطح استانهای مذکور و  اتاق

 گردیدند مدیران کل ادارت بازرگانی، امور اقتصاد و دارایی صنایع معادن و یا رؤسای ادارات مذکور و در غیر این

تصویب نامه هیئت دولت موقت صورت بخشداران، شهرداران و رئیس امور اقتصادی و دارایی را به اجرای مفاد 

متن الیحه قانونی انتخاب هیئت رئیسه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق اصناف که به . مؤکد نمایند

. صورت ماده واحده از سوی دولت موقت انقالب اسالمی به وزارتخانه های مذکور ابالغ شد، به این شرح است

که  معادن و اتاق اصناف بعللی قادر به انجام وظایف خود نباشند برای آنمادام که اتاق بازرگانی و صنایع و 

امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن هیئت هائی را به  ،وظایف محوله آنان دچار وقفه نشود، وزرای بازرگانی

نمایند و  خاب میها انت عنوان هیئت های رئیسه این اطاقها موقتاً تا انتخابات مجدد هیئت های رئیسه این اطاق

دنبال ابالغ این مصوبه به سه ه ب. ها خواهند بود این هیئت ها قائم مقام قانونی هیئت های رئیسه این اطاق

وزارتخانه مذکور طی حکمی از سوی وزارتخانه های وقت بازرگانی، اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن به تعدادی 

ه تا زمانی که هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران تعیین نگردیده اند، ب از نمایندگان اصناف تهران ماموریت داده شد

..................................................منظور رسیدگی به امور صنفی شهر تهران، وظایف اتاق اصناف سابق را انجام دهند  

 تهیه شده توسط زیبا زارعی از استان خوزستان شهرستان شوشتر


