
 

 

 ایران در صنف

Guild in the Iran; Trade Union 

 یک در که شود می اطالق پیشه یا حرفه یک دارای افراد از گروهی به
 و کننید  میی  تالش خود ای حرفه منافع تأمین برای شده تعریف ساختار
 هستند. سیاسی و اجتماعی اقتصادی، مختلف کارکردهای دارای

 مفاهیم و تعاریف

 در اجتماعی-اقتصادی مهم های  گروه از ییک عنوان به اصناف
 محسوو   شوهری  اجتموا   مهوم  عناصور  از هموواره  بازارها،

 مختلفوی  كاركردهای متمادی، های سده طول در كه شوند می
 و هوا  حرفوه  نماینودگی  نووعی  بوه  اصوناف  رؤسوای  .اند شتهدا

 و دارنود  برعهوده  را حکومت نهادهای مقابل در بازار مشاغل
 پرداخوت  و مقودار  تعیوی   چوون  واردیمو  در زمینوه  ایو   در

 نماینودگان  و بازار اصناف میان واسطه نوعی عنوان به مالیات،
 ةجامعو  در اصوناف  تواریخی  حضوور  .كنند می عمل حکومت
 معاصور  ةدور توا  نهواد  ایو   متنو  كاركردهای بروز و شهری
 داشوته  اداموه  ضوع   و قووت  بوا  ترتیو   همی  به ایران تاریخ
 اقتصادی ةحلق آخری  مثابه به اصناف ،ایران اقتصاد در است.

 ،داشووته كشوور  اقتصواد  پویوایی  و رشود  در ای ویوهه  اهمیوت 
 قل  مثابه به مردم آحاد با مستقیم ارتباط و گستردگی سب  به

 مختلو   هوای  بخو   در و كننود  موی  عمول  جامعه اقتصادی
 .اند تعامل در مردم و ها دولت با اقتصادی

 بوه  اصوطح   در و و نو  و گونه معنای به لغت در صن  
 مشابهی فعالیت كه دارد اشاره وران پیشه از مستقلی های دسته
 بوه  ناظر كه تر دقیق توصیفی در (.271 :1379 )كیوانی، دارند
 تووان  موی  را صون   هسوت،  نیو   صون   كاركردی های جنبه
 حرفوة  یوا  كسو   كوه  دانسوت  شهرنشوی   موردم  از گروهی»

 مالیوات  و گ یننود  برموی  رئیسوی  خود میان از داشته، واحدی
 و موالی  اجتمواعی،  اقتصوادی  وظوای   و پردازنود  موی  صنفی
 (.34 :1365 )فلور، «دارند سیاسی
 و تعواری   برخوی  كشوور  صونفی  نظوام  قوانون  براساس 

 است: شر  بدی  صنوف به مربوط مفاهیم
 محلوی  در آن فعالیوت  كوه  اقتصوادی  واحد هر صنفی: واحد
 بوا  صونفی  افوراد  یا ردف توسط و باشد سیار ای هوسیل یا ثابت

 شوناخته  صونفی  واحود  باشود،  شوده  دایور  كس  پروانة اخذ
 نوو   برحسو   شهرسوتان  هور  در صونفی  واحدهای .شود می

 و معوودن صوونعت، وزارت) هسووتند اتحادیووه دارای فعالیووت
 (.6 :1392 تجارت،

 منجور  آنها های خحقیت و  فعالیت كه صنوفی از گروه آن 
 منحصورا   و شوده  اولیوه  وادمو  شویمیایی  یوا  فی یکوی  تغییر به

 اختیوووار در غیرمسوووتقیم یوووا مسوووتقیم را خوووود تولیووودات
 شوود   موی  نامیده «تولیدی صن » دهند، می قرار كننده مصرف

 و عیو   رفو   بوه  منجور  آنهوا   فعالیت كه صنوفی از دسته آن
 آن بوه  اشوتغال  یوا  دشوو  موی  كاال نگهداری و مرمت یا نقص
 خودمات  صن » باشد، می الزم یفنّ صححیت داشت  مستل م

 بوه  نسوبت  صرفا  كه صنوفی از دسته آن شود  می نامیده «یفنّ
 ننود ك می اقدام داخلی تولیدات یا واردات محل از كاال ةعرض
 نقو   آن كیفیوت  تغییوردادن  یوا  كواال  تولیود  در آنکوه  بدون
 صنوفی از دسته آن شود  می نامیده «توزیعی صن » اند، داشته
 توممی   را جامعوه  نیازهوای  از متیقسو  خود های فعالیت با كه
 یوا  فورآورده  بوه  موواد  تبودیل  ةزمینو  در فعالیوت  ای  و دهكر

 شووود مووی نامیووده «خوودماتی صوون » نباشوود، فنووی خوودمات
 (.72-71 :1389 اربا ، و )عیوضلو

 قوانون  ایو   مقوررات  طبوق  كوه  است مجوزی کسب: پروانه
 موقوت  صوورت  به حرفه یا وكار كس  ادامة و شرو  منظور به
 وسویله  یوا  مشوخص  محل برای صنفی افراد یا فرد به دائم ای

 شود. می داده معی  كس 
 چنود  یوا  یو   افوراد  از كوه  است حقوقی شخصیتی اتحادیه:
 دادن انجام برای اند، مشابه یا یکسان فعالیت دارای كه صن ،

   .دشو می تشکیل قانون ای  در مقرر های مسئولیت و ظای و
 های اتحادیه رؤسای از متشکل اتاقی شهرستان: اصناف اتاق
 هوای  مسوئولیت  و وظوای   انجوام  بورای  شهرستان هر صنفی
 است. قانون ای  در مقرر
 هیئوت  نماینودگان  از كوه  اسوت  شورایی ایران: اصناف اتاق
 تقویوت  هدف با كشور های شهرستان اصناف های اتاق رئیسه
   شود. می تشکیل تهران در صنفی نظام مبانی

 برقوراری  منظوور  بوه  كوه  است یسیونیكم نظارت: کمیسیون
 اصوناف  اتواق  و هوا  اتحادیوه  بوی   همواهنگی  ایجاد و ارتباط

 راسوتای  در دولتوی  هوای  دسوتگاه  و هوا  سوازمان  با شهرستان
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 و هوا  اتحادیوه  بر نظارت همچنی  و آنها اختیارات و وظای 
   شود. می تشکیل شهرستان اصناف اتاق

 ریو ی،  برناموه  رمنظوو  به كه است هیئتی نظارت: عالی هیئت
 اتواق  هوا،  اتحادیوه  كلیة بر نظارت و هماهنگی ایجاد هدایت،
 هوای  كمیسویون  و ایوران  اصوناف  اتواق  هوا،  شهرستان اصناف
 اموور  بور  نظوارت  مرجو   باالتری  و شود می تشکیل نظارت
 تجووارت، و معوودن صوونعت، )وزارت اسووت كشووور اصووناف
1392: 6-7.) 
 

 صنف کارکردهای

 زیر كاركردهای شوبرگ .دارند گونیگونا كاركردهای اصناف
   شمرد: برمی اصناف برای را
 هستند  خاص شغل ی  انحصاری حق دارای اصناف .1 
 دارند  قوانینی اعضا انتخا  برای اصناف .2
 گیرد  می صورت اصناف در تنها آموزش .3
 دارند  توجه محصول(( ساخت كیفیت حفظ به اصناف .4
 هستند  سیاسی لباتمطا بیان برای بستری اصناف .5
 یکودیگر  بوه  ها دارایی گذاشت  هم روی با توانند می اعضا .6

 كنند  كم 
 است  قوی آنها متقابل همیاری احساس .7
 .Sjoberg, 1965)) دارند آئینی و مذهبی كاركرد اصناف .8

 و صون   انووا   براسواس  كاركردهوا  ای  اهمیت و می ان 
 و قودرت  نشوانة  اعضوا  تعوداد  اف ای  و است متفاوت دوره

 تووان  موی  را كاركردها ای  .رود می شمار به اصناف سرزندگی
 ماننود  ،اصناف كاركردهای از بخشی كرد: تقسیم دسته دو به

 از ج ئووی كووه هسووتند انتسووابی مووالی و اداری كاركردهووای
 اكتسوابی  كاركردهای دیگر بخ  و است آنها طبیعی سرشت
 كواركردی   چنوی  ل وموا   صونفی  هوای  اتحادیوه  یعنی هستند،
 )فلوور،  كننود  می كس  را آنها زمان از ای برهه در اما ندارند،
1392: 37-38.)  
 

 یاقتصاد کارکرد

 كاركردهووای متووالی  هوای  سووده در ایوران  شوهرهای  اصوناف 
 تولیود  دهوی  سامان :به توان می جمله آن از داشتندكه مختلفی

 روابط بخشیِ انتظام روستایی، و شهری مردم عمومی مایحتاج
 برقوراری  كواال،  دادوسوتد  بوه  مربوط مقررات و كس  و ارك

 .كورد  اشواره  اینهوا  نظایر و حِرَف اصحا  بر عمومی نظارت
 در را بوازار  مشواغل  و حِورَف  اهول  نماینودگیِ  همچنی  آنها
 و حکوموت  نهایوت،  در و شهری بانفوذ های گروه دیگر برابر

 و تعیوی   چوون  مهموی  های زمینه در كه آن، اداری تشکیحت
 دریافوت  و كوار،  نیوروی  از گیوری  بهوره  هوا،  مالیوات  دریافت

 پیودا  ارتبواط  حرفوه  اهل و وران پیشه با موردنیاز محصوالت
 سوهم  امروزه (.71 :1389 فر، )یوسفی داشتند برعهده كرد، می

 ایجاد در آنها سهم و درصد25 ملی ناخالص تولید در اصناف
 حودود  كشور سطح در نی  و است درصد 47 از بی  اشتغال

 صونفی  واحودهای  .كننود  موی  فعالیوت  صنفی واحد میلیون 3
 كشووررا  در كواال  توزیو   درصد 95 به ن دی  تقریبا  كوچ 
 خصوصوا   اقتصوادی  تحوول  طور   مبحو   در .دارند برعهده
 ابعواد  در اصوناف  نقو   هوا،  یارانوه  هدفمنودی  قانون اجرای
 ازطریوق  بوازار  در هوا  قیموت  ثبوات  به كم  ازجمله مختل 
 روانوی  آرامو   ایجواد  در همراهی خود، قانونی دسو كاه 
 توسوط  بوازار  تنظیم و بازرسی های مسئولیت پذیرش و بازار
 حیواتی  تابعوه،  هوای  مجموعوه  بر نظارت و صنفی های تشکل
 (.1399 ایران، اصناف )اتاق است
 

 سیاسی و مذهبی اجتماعی، کارکرد

 شوهری،  جوامو   و بازارهوا  در متنوو   كاركردهوای  بور  اف ون
 وظای  دار عهده نی  سیاسی و فرهنگی های حوزه در نافاص

 در موذهبی  و آیینوی  مراسوم  برخوی  اجرای بودند: مشخصی
 یووا نهادهووا و هووا گووروه از حمایووت سووال، خوواص هووای موواه

 و هوا  جنب  در بیگاه و گاه ورودِ حتی و مذهبی، های جریان
 فور،  )یوسوفی  اعتراضی یا كارانه محافظه اجتماعی های حركت
 دولوت  كارآمدن روی مشروطه، انقح  همچون (،71 :1389
 بوود،  آنهوا  اهوم  از كوه  اسوحمی  انقوح   و مصدق دكتر ملی
 ایو   در و داشوتند  را خوود  ةخان قهوه و مسجد بازار، فِاصنا
 .پرداختنود  می خود مذهبی و اجتماعی نق  ایفای به ها مکان
 كردنود  موی  شوركت  موذهبی  مراسوم  و اعیاد در همچنی  آنها
 كواركرد  و نقو   از  فراوانوی  هوای  نمونوه  (.58 :1392 ،فلور)
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 در ایوران  معاصور  تاریخ گوناگون مقاط  در اصناف اجتماعی
 و نقودی  هوای  كمو   بوه  توان می جمله آن از كه است دست

 رویکوورد انقووح ، و تحمیلووی جنوو  در اصووناف غیرنقوودی
 دورة در نشووینی بسووت در انشوورهبران و اصووناف یاریگرانووه
 در مختل  ادوار در اصناف اجتماعی های دغدغه و مشروطه
 (.1396 )خلیلی، كرد اشاره نیازمندان به رساندن یاری
 

   ایران در صنف تاریخچة

 باستان دورة

 هنووز  اسحم از پی  ایران در اصناف عملکرد و حضور ةپیشین
 هوای  حکوموت  تردیود  بودون  دارد. قورار  ابهوام  از ای زمینه در

 در فعوال  نیروهای ساسانیان و نهخامنشیا مانند ایران باستانی
 هودایت  و دهوی  سوازمان  شوهرها  در را تولیود  و كوار  عرصة
 دورة در كوه  دارد وجوود  شواهدی زمینه همی  در كردند. می

 در كه شدند می داده سامان هایی كارگاه در وران پیشه ساسانی
 «اسوتاد » نوام  به فردی صنفی گروه هر رأس در ها كارگاه ای 
 در بوود.  دیگران سرآمد كاری تخصص ظرازن كه داشت قرار
 عنووان  بوا  حِورَف  اهول  و وران پیشوه  رئیس كارگاه، هر رأس
 عنووان  بوه  او از كوه  گرفوت  موی  قرار «كروگبد» فارسی معادل
 در ممتازی موقعیت از و شد می یاد وران پیشه ب رگ و رئیس
 ساسوانی،  دورة در همچنوی   بود. برخوردار حکومتی دستگاه
 سواماندهی  بورای  صونفی  گروه هر استادان و ماهر وران پیشه
 گورد  شواهی  هوای  كارگواه  در شواهی  اراضوی  در حرفوه  اهل
 مجمو   صودارت  مقام كروگبد نی  ها مجم  ای  در آمدند. می
 رئوویس» مقووام در نوووعی بووه اینجووا در و داشووت برعهووده را

 رفوت  می شمار به وران( پیشه رئیس دیگر سخ  )به ،«محترفه
 .(1387 )پیگولوسکایا،

 

 اسالمی دورة

 اسحمی جوام  شهرهای در اصناف پررن  نق  و شکوفایی
 شوکوفایی  دورة در و بعود  بوه  قه. سوم قرن حدود از بیشتر
 در (.9 :1374 )اشورف،  شوود  می گرفته درنظر اسحمی تمدن
 و شوهرها  در هوا  حرفه مشاغل بندی دسته روال اسحمی، دورة
 صونفی  امور بر هحرف هر كسوتان پی  نظارت و آن های محله

 بوا  وری پیشوه  های گروه و یافت ادامه ساسانی دورة سب  به
 خوود  حیات به وكار كس  اسحمی مقررات و قوانی  پذیرش
 تعووداد بوور ق،ه. پوونجم و چهووارم قوورون در دادنوود. ادامووه
 هجوری  هفتم تا چهارم قرن از شد. اف وده صنفی های انجم 

 بو رگ  هرهایش اصناف تشکیحت ،.م سی دهم تا قمری/دهم
 چشومگیری  طوور  بوه  اصوفهان  و قواهره  بغداد، مانند اسحمی،
 هوای  شویوه  بوه  رونود  ایو   از نیو   هوا  حکوموت  یافوت.  رشد

 اهول  اسوتخدام  جدیود،  بازارهوای  احداث ازجمله ،گوناگون
 در قواهره  كردند. می پشتیبانی اجناس تولید سفارش و حِرَف
 صوونفی تشووکیحت بووا شووهرهایی ازجملووه ق،ه. پوونجم قوورن

 خوود  گو ارش  در ناصرخسرو (.1379 )كیوانی، بود پیشرفته
 وظای  و تشکیحت و اصناف و قاهره بازار از ق،ه. 439 در
 و تشوکیحتی  و  اجتماعی سازمان از گویا تصویری حِرَف، آن

 (.1367 )قبادیووانی، اسووت كوورده ارائووه وران پیشووه ای حرفووه
 از صوفهان ا بوازار  از دیودار  در و هشتم قرن در نی  بطوطه اب 

 از دسوته  هور  كه برد می نام «كُلو» نام به كسوتی پی  و رئیس
 بطوطوه،  )ابو   كردند می انتخا  خود برای اصفهان وران پیشه
 ماننود  را اصوناف  حیوات  رونود  مغووالن  حملة (.212 :1337
 البتوه  كورد.  وقفوه  دچار مدتی برای اجتماعی های گروه سایر
 دورة در ایران تصادیاق حیات و شهرنشینی رونق با وقفه ای 

 زاده، )رجوو  شوود جبووران حوودودی تووا آن از پووس و غووازان
 مجوام   و هوا  خانقاه با اصناف متقابل روابط همچنی  (.1355
 نهواد  ای  تشکیحت و مرات  سلسله از تمثیرپذیری و طریقت
 و داشوته  ای ویهه تشکیحت نی  اصناف كه است آن از حاكی

 برقوورار طریووق ایوو  از را مجووام  ایوو  بووا خووود مناسووبات
 عنووان  به صفوی دولت ظهور با (.1389 )رضوی، اند كرده می

 بوه  رو اصوناف  نظوام  قدرتمنود،  و متمركو   یکپارچوه،  دولتی
 دوره ایوو  در صووفوی حکومووت .نهوواد گسووترش و تقویووت
 اینکووه ازجملوه  كوورد موی  دنبووال را اهودافی  اصووناف ازطریوق 

 كورد،  یمو  نظوارت  كاالها كیفیت و قیمت بر اصناف واسطة به
 نوازل  قیمت به را خود موردنیاز كار نیروی و كاالیی نیازهای
 و تجوار  و سواخت  موی  توممی   را بازارهوا  نظوم  كرد، می تهیه
 كورد  موی  دولتوی  مراسوم  در شوركت  بوه  ناگ یر را  وران پیشه
 كهووو ، ادوار ماننووود نیووو  دوره ایووو  در .(1392 كیووووانی،)
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 عدم و صفوی ندیوا و دربار دستگاه و ها گروه های نیازمندی
 هوا،  نیازمندی ای  تممی  برای ب رگ شهرهای اصناف توانایی
 اصوناف » یوا  «سولطنتی  بیوتوات » الگووی  دهوی  سازمان سب 
 در خود مشابه صن  بر شاهی صن  هر «باشی» .شد «شاهی
 صون   33 از ،الملوک تذكره در .داشت ریاست اصفهان بازار

 قوورن در .(12 :1368 میرزاسوومیعا،) اسووت شووده یوواد شوواهی
 ایو   شومار  ،اصوفهان  جغرافیوای  نوشوتة  به بنا ،قه. سی دهم
 شواخص  مراكو   از یکوی  عنووان  بوه  اصوفهان  شهر در اصناف
 شده گ ارش صن  صدوهفتاد بر بالغ وری، پیشه های فعالیت
 دورة ابتودای  در اصوناف  وضوعیت  .(1388 تحویلدار،) است
 گسوتردة  نظوارت  و داشوت  شوباهت  صوفویه  دورة بوه  قاجار
 دوره ایوو  در یافووت. ادامووه همچنووان اصووناف بوور تحکوموو
 میوانی  اقشوار  هوای  بخو   از یکی كسبه و ور پیشه های گروه
 تجوار  ایوران  بازارهوای  در آمدنود.  موی  شمار به شهری جامعة
 ،آنوان  از پوس  و بازار اجتماعی مرات  سلسله رأس در ب رگ
 سوفیدان  ریو   و كدخدایان اقتصادی، و اجتماعی شمن ازنظر

 براسوواس كووه داشووتند قوورار مختلوو  هووای پیشووه و اصووناف
 و نوو   فعالیت، ماهیت چون ای پیچیده و گوناگون معیارهای
 كوار  بوه  خوود  ةحرفو  در كوه  مووادی  انووا   ،هوا  مهارت سطح
 ارزش و جامعوه  بورای  محصولشوان  نسوبی  اهمیت بردند، می

 در موجوووود اخحقوووی هوووای ارزش و شوووان حرفوووه نسوووبی
 بنووع ی ی،  و )اشورف  نود گرفت موی  جوای  بازار مرات  سلسله
 دورة ای  در وران پیشه شغلی شرایط مناب  برخی در (.1387
 بوا  آنهوا  درآمود  كوه  شوده  اشاره و توصی  طوالنی و سخت
 معاش تممی  صرف حداكثر مضاع  تحش و زیاد كار وجود
 معوی   هوای  پیشوه  صاحبان (.1358 )كوزنتسوا، شد می روزانه
 كوه  دادنود  می تخصیص خود به را راسته یا بازار ی  معموال 

 هیچ و داشت وجود كس  برای كامل آزادی ها راسته ای  در
 ای، پیشوه  هور  اسوتادان  حوال،  بواای   نبود  كار در صنفی اجبار
 منواف   حوافظ  نووعی  بوه  كوه  گ یدنود  برمی خود برای رئیسی
 خوانوده  «باشوی » نوام  بوه  رئویس  ایو   بود. صن  آن عمومی

 خوود  نفوذ قاجاریه ةدور ات ،كحنتر (.1362 )عیسوی، شد می
 انتخوا   حتوی  و حِورَف  صاح  های فعالیت و اصناف بر را

 ق،ه. 13 قورن  اواخور  در اموا  ،كورد  حفوظ  اصناف كدخدایان
 بوه  حودی  تا او وظای  و رفت زوال به تدریج به او موقعیت

 نقو   افوول  وجوود  بوا  (.1360 )لمبتوون،  شود  منتقل داروغه
 دوره ای  طول در هم باز اام قاجار پایانی های سال در كحنتر
 و اصوناف  مالیواتی  سوهمیه  تعیوی   چوون  یوظایف در او نق 
 داشوت  اداموه  اصوناف  فروش مورد محصوالت قیمت تعیی 
 در ویوهه  بوه  ها، حکومت عالی مقامات آنکه با (.1366 )فلور،

 اصوناف  داخلی امور در دخالت به تمایحتی ،ب رگ شهرهای
 و دادگسوتری  اموور  شوروطه، م از پوی   تا اما دادند، می نشان

 دسوت  گواه  هویچ  مختل  اقشار اختحفات به رسمی رسیدگی
 معمووال   موردم  اقشوار  سوایر  ماننود  نیو   اصناف و نبود دولت

 معموول  طور به دادند. می سامان خودشان را درونی اختحفات
 توسوط  مقودور  حود  تا درونی اختحفات حل به مربوط امور

 عمودتا   نیو   صون   نود چ یا دو بی  اختحف و صن  رؤسای
   (.1388 بنانی، و )فلور شد می وفصل حل اصناف خود توسط
 قودرت  اعموال  جلووة  توری   پررنو   مشوروطیت  نهضت 

 اصوناف  مشروطه، انقح  در بود. صنفی های اتحادیه سیاسی
 مبوارزات  صوحنة  بوه  مسوتقیم  ورود و پررنو   نق  ایفای با

 لهفاصو  خوود  سونتی  نقو   از تودریج  بوه  اجتماعی و سیاسی
 در اتاجتماعو  تشوکیل  و بازارهوا  تعطیلوی  در مشاركت با گرفته،
 انگلسوتان،  سوفارت  در نشوینی  بسوت  چادرهوای  برپایی و مساجد
 در تحصو   شودند.  وارد سیاسوی  عملکرد ةعرص در پی  از بی 

 بوود  اصوناف  سیاسی جمعی دسته اقدام نخستی  انگلستان سفارت
 جسوتند  كتشور  نیو   هوا  صون   توری   پوایی   ردة حتوی  آن در كه

 فروپاشوی  عطو   ةنقط هم مشروطه انقح  (.1 :1363 )كسروی،
 صونفی  نظوام  شوناخت   رسمیت  به با هم و بود «صنفی سنتی نظام»
 صورفا   نوه  را شوهری  اصوناف  ،ایوران  عموومی  سیاسوت  ةحوز در
 عنووان  بوه  بلکوه  بیگواری  و مالیوات  گوردآوری  واحدهای عنوان به

 مطور   عموومی  ةوزحو  در سیاسوی  نق  دارای شهری ایه گروه
 در مشوروطه،  انقوح   پیوروزی  از پوس  (.17 :1374 )اشرف، كرد

 سوهم  اصوناف  بورای  مجلوس  در انتخابات ةنام منظا تدوی  جریان
 نماینودگان  از نیمی شامل مقدار ای  شد  گرفته درنظر توجهی قابل

 بووود. دیگوور بوو رگ شووهرهای نماینوودگان از تعوودادی و تهووران
 ةدور اولوی   افتتا  تدارک جریان در اصناف نق  ترتی  بدی 

 انسوجام  شود.  مشواهده  قبل از آشکارتر ملی، شورای مجلس
 داد موی  امکان اصناف به بودكه عواملی از صنفی های اتحادیه

 مجلوس  در نماینوده  انتخوا   بوه  مجواز  های گروه از  یکی تا
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 (.1392 )فلور، باشند
 

   معاصر دورة

 بنوابر  «تهوران  اصوناف  اتحادیوه  هیئوت » ش،ه. 1304 پایی  در
 او بوه  رسواندن  یاری برای و رضاخان عوامل دخالت با قولی
 ای  در (.1355 )امیرطهماس ، شد تشکیل سلطنت انتقال در

 الگووی  در كسبه و وران پیشه زمانسا و ها فعالیت روال دوره
 یافوت.  تداوم مشروطیت انقح  ةتجرب از برآمده صنفی نهاد
 در را خوود  گوروه  رهبوری  موقعیوت  صن  هر سفیدان ری 
 بسوتگی مه» حفوظ  راستای در صن  اعضای و داشتند دست

 انجوام  را وظایفشوان  خوود  «جمعوی  دسوته  عمول  و اجتماعی
 هوای  سیاسوت  اما (.91 :1387 بنوع ی ی، و اشرف) دادند می
 از  اصوناف  های جمعیت كردن محدود ازجمله حکومت كلی
 ناشوی  اقتصوادی  تغییرات و صنفی مالیات الغاء سیاسی، جنبة
 قرن پایانی های دهه در جهانی اقتصاد در ایران ادغام روند از

 در انجامیود،  هوا  صن  برخی تدریجی زوال به كه .م نوزدهم
 نگوواه مجمووو ، در بووود. تمثیرگووذار اصووناف وضووعیت تغییوور
 در آنهوا  بوود.  دوپهلوو  رضاشواه  حکوموت  به نسبت بازاریان
 در قتصوادی ا رشود  و نظوم  و قانون استقرار از كه حال همان
 در دولوت  گسوتردة  دخالوت  از كردنود،  می استقبال دوره ای 

 كوه  شهری نوسازی بازاریان، سركو  بازرگانی، های فعالیت
 از انحوراف  و شود  می منجر بازار فی یکی تمامیت تضعی  به

 ناخشونود  بود، گرایی غر  پروسة نتایج از كه اسحمی قوانی 
 بوازار  اصوناف  حادیةات ،1326 در .(Ashraf, 1990: 3) بودند
 شود.  تمسویس  اصناف عالی شورای 1337 مهرماه در و تهران
 بوا  صنفی اتحادیة 110 شامل اصناف عالی شورای ،1347 در

 صونفی  شوراهای كلیة ،1350 در بود. عضو ه ار 120 حدود
 اصوناف  هوای  اتاق را آنها جای و شد منحل كشور سراسر در

 در صونفی  های حادیهات كلیة از فدراسیونی واق  در كه گرفت
 ارزیوابی  كسو ،  جوواز  صودور  اتواق  ایو   كار بود. محل هر

 اصوناف  بوود.  الزم آمارهوای  آوری جم  و صنفی های مالیات
 ایوران  اسوحمی  انقح  در ب رگ شهرهای و تهران بازارهای

 (.1379 )كیوانی، داشتند فعال مشاركتی ،1357 بهم  در
 و سیاسی هادهاین از بسیاری اسحمی، انقح  پیروزی با 

 گرفوت.  قرار بازنگری مشمول قبل دولت به مربوط اجتماعی
 صونفی،  تشوکیحت  بعود  سال دو تا و شد منحل اصناف اتاق

 دوسوواله دورة ایوو  در نداشووت  مشخصووی قووانونی وضوو 
 برای جدید حکومت مختل  های جنا  جان  از هایی تحش
 (.1376 )رضایی، آمد عمل به صنفی تشکیحت رهبری كس 
 رسوید  تصووی   به صنفی نظام جدید قانون ،1359 تیرماه در
 شوورای » آن جای به و منحل «اصناف اتاق» آن موج  به كه

 «اصووناف مركوو ی شووورای» شوود. تشووکیل «اصووناف مركوو ی
 زیرنظر ،«اصناف اتاق» مانند صنفی، مرج  تری  عالی عنوان به

 در كوه  داشوت  قورار  «اصناف بر نظارت عالی هیئت» مستقیم
 كول  ادارة» نظارت تحت و بود شده تعری  بازرگانی توزار
 ایو   كورد.  موی  عمول  م بوور  هیئت دبیر عنوان به «صنفی امور

 رابطوة  چوون  هوایی  روال مسوئلة  كوه  دهود  موی  نشان ساختار
 بووا مبووارزه مقولووة اصووناف، بووا دولووت آمرانووة و سووویه یوو 
 جوواز  صودور  و مالیوات،  دریافوت  چگوونگی  فروشوی،  گران
 نشوده  فصول  و لح اصولی طور به اصناف فعالیت برای كس 
 هوای  زمینوه  رو، ازای  و گرفت می صورت گذشته مانند و بود

 رفوت  می شمار به دولت و اصناف بی  زورآزمایی گیری شکل
 دگرگوونی  مسوب   اسوحمی  شورای مجلس (.1374 )اشرف،
 سپس و ش1368 اردیبهشت در صنفی، نظام قانون در بعدی
 مبنوای  ش 1382 توا  م بور انونق بود. ش1368 اسفند 13 در

 چهوار  بوه  اصناف بازنگری ای  در بود. كشور صنفی سازمان
 خودماتی  و تووزیعی،  ی،فنّو  خودمات  تولیودی،  اصولی  گروه
 قوانون  موت   از «اصوناف  مرك ی شورای» رك  شدند. تقسیم
 بوور نظوارت  «صونفی  مجمو  » دو آن جووای بوه   و شود  حوذف 
 صونوف  اموور  مجمو  » گرفتند: برعهده را صنفی های اتحادیه
 و تولیودی  اصوناف  بور  ناظر سازمانِ «یفنّ خدمات و تولیدی
 هوای  اتحادیوه  صونفی  امور مجم » و شد تعیی  یفنّ خدمات
 صوونوف هووای اتحادیووه كووار بوور نیوو  «خوودماتی و توووزیعی
 (.67 :1376 )رضایی، یافت نظارت خدماتی و كننده توزی 

 صونفی  امنظو  قوانون  بر منطبق ،كنونی صنفی نظام سازمان 
 اسوفند  24 در تبصره 92 و ماده 96 بر مشتمل كه است كشور
 بوه  سوال  همان اسفند 28 در و مجلس تصوی  به ش 1382
 بعد های سال در قانون ای  است. رسیده نگهبان شورای تمیید
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 و شود  الحاقاتی و اصححات مشمول ،1390 دهة در ازجمله
 ولوت د بوه  اجورا  برای ش 1392 مهر اول در تصوی  از پس
 ایجواد  جدید قانون اصححات تری  مهم ازجمله .گردید ابحغ
 اصوناف  اتواق » و «اسوتان  اصناف اتاق» ،«كشور اصناف اتاق»

 و اسوتان  اصوناف  اموور  مجوام   و اصناف اتاق جای به «شهر
 ایجواد  و درآمودی  مناب  سازی شفاف همچنی  باشد. می شهر
 صونفی  هوای  تشوکل  درآمود  افو ای   بورای  جدید های محل
 صونفی  افراد تخصصی و  عمومی آموزش محل از خصوص به
 و توری   مهوم  اموا  اسوت،  قوانون  ای  اصح  تغییرات دیگر از

 بوه  مربووط  قوانون،  اصوح   در موضوو   برانگی توری   چال 
 صونفی،  هوای  اتحادیوه  مدیره هیئت در عضویت شدن محدود
 دوره دو بورای  تنهوا  ایوران،  و اسوتان  شهرستان، اصناف اتاق

 مخوال   و موافوق  كوه  اسوت  متنواو   ةدور چهوار  ای متوالی
 چهوار  در ایران اصناف حاضر درحال ،طوركلی به .دارد زیادی
 سوطحی  در یفنّو  خدمات و خدماتی توزیعی، تولیدی، گروه

 تولید صنوف اصلی ةوظیف ازآنجاكه كنند. می فعالیت گسترده
 كلی ساختار لذا است، صنفی خدمات ارائه و كاالها توزی  و

 مراتبوی  سلسوله  صوورت  به وظیفه ای  انجام برای صنفی نظام
 اخوذ  ازطریق افراد ابتدا ساختار، ای  مطابق .است شده تنظیم

 گواه  آن كنند. می صنفی واحد تمسیس به اقدام الزم مجوزهای
 تشوکیل  دارند همگ  و مشابه فعالیت كه واحدها از تعدادی
 ادیوه اتح ی  همگ  های رسته از تعدادی دهند. می رسته ی 
 خدماتی توزیعی، تولیدی، به توجه با ها اتحادیه از تعدادی و
 صونفی  اموور  مجمو   یو   تشوکیل  بوودن،  یفنّو  خودمات  یا
 اتواق  خاصوی  انتخوابی   سوازكار  با ها اتاق نمایندگان دهند. می

 .(1399 ایران، اصناف )اتاق دهند می تشکیل را اصناف
 مصووو  صوونفی نظووام قووانون مهووم ابووداعات زجملووها 
 ةاصوححی  )در كشوور  اصوناف  شورای تشکیل ،24/12/1382

 بوا  كوه  اسوت  ایوران(  اصناف اتاق نام به 12/6/1392 مصو 
 نظوام  در تحوولی  تواند می آن فرااستانی و ملی نق  به توجه

 نظوام  سواختار  در یپتانسویل  چنی  كند. ایجاد صنفی مدیریت
 هوا  گذاری سیاست و ها ری ی برنامه از بسیاری تواند می صنفی

 در توانوود مووی شووورا كووه نقشووی خصوصووا  كنوود. تسووهیل ار
 دهوی  سوامان  امکوان  كنود،  ایفا ها استان ری ی برنامه های كمیته
 خواهود  فوراهم  را شهرها تجاری نظام اصح  و اصناف امور

 )همان(. كرد
 صوونفی قووانون در هووایی اصووححیه ،1392 شووهریور در 

 بوود  عبوارت  آنها تری  مهم كه گرفت صورت 1382 مصو 
 یوا  ملوی  سوطح  در صونفی  اتحادیه تمسیس یا ایجاد ال ( از:

 صونفی   نظوام  قوانون  21 مادة به 7 تبصرة اف ودن با كشوری
 اتاق رئیسه هیئت اعضای مسئولیت خدمت مدت اف ای   (

 اصوححیه  35 موادة  با مطابق سال 4 به 2 از شهرستان اصناف
 (.1392 خسروی، و )خسروی

 در صوونفی هوای  تشوکل  عملکورد  آزادی و رأی اسوتقحل  
 موثثر  جامعوه  سوطح  در آنوان  رسانی خدمات و فعالیت نحوة
 ازجمله راهکارها برخی اجرای هدف ای  به نیل برای است.
 تکمیلی، قوانی  تدوی  و فعلی قوانی  برخی تصحیح و تغییر
 صونفی  اشوخاص  و هوا  تشکل از حمایت توزی ، نظام اصح 

 در دولوت  گوری  یتصد عدم و اقتصادی های بحران برابر در
 گرجوی  و )اموامی  رسود  موی  نظور  بوه  ضوروری  اصوناف  امور

 بوی   ارتبواط  نحوه شناسی آسی  بح  در (1395 ازندریانی،
 بوه  نسوبت  حکوموت  جدی استقبال عدم اصناف  و حکومت
 گذشوته،  سده طول در صنفی های اتحادیه با تعاملی رویکرد
 بوه  نسوبت  صونفی  اعضوای  پوایی   اعتمواد  و ضوعی   ارتباط
 سازمانی-تشکیحتی های كاستی وجود و صنفی های ادیهاتح
 اسووت توجووه قابوول صوونفی، هووای اتحادیووه در عملکووردی و

 (.1395 محمدی، جاهدی  و )سردارنیا
 پایوان  توا  تجارت، و معدن ،صنعت وزارت آمار براساس 
 دارای صونفی  اتحادیوة  7116 تعوداد  مجمو  در ،1397 سال
 2289112 همچنی  .دارد وجود كشور در معتبر صنفی مجوز
 ایو   از كوه  دارنود  وجوود  كسو   پروانوة  دارای صنفی واحد

 عوودد  433145 تولیوودی: واحوودهای تفکیوو  بووه تعووداد،
 تووزیعی:  واحودهای  عدد، 388713 فنّی: خدمات واحدهای
 را عوودد 340213 خوودماتی: واحوودهای و عوودد 1127041
 ،1398 تجوارت،  و معودن  صونعت،  )وزارت دهند می تشکیل
 (.24 رةشما جدول

 

 جهان در صنف

 وری پیشه یا تجاری های سازمان مثابه به وری پیشه های تشکل
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 بوا  و یافتنود  موجودیوت  باسوتان  رم در آشوکار  طور به پایدار
 گیلودهای  پرداختنود.  فعالیوت  بوه  (Collegia) كالجیوا  عنوان
 ایو   كردنود.  ظهوور  رم جمهووری  در بعود  سالیان وران پیشه
 اختیوارات  تواب   و كرد می مییدت مرك ی حکومت را ها تشکل
 زموان  از .بودنود  هوا(  )كحنتوری  بخو   های حکومت رؤسای
 بعود،  بوه  م. سووم  قورن  اواخر در والریوس امپراطور سلطنت
 منواف   جهوت  در را گیلودها  ای  سنجیده ای گونه به حکومت
 در عضوویت  كوشوید  و گرفت كار به اجتماعی نظم و عمومی
 افو ای   اموا  سوازد.  محودود  رماه وران پیشه مانند را گیلدها

 روزهوای  واپسوی   در حکوموت  ازسووی  كه مالی تقاضاهای
 قورن  درحدود بود، شده نهاده گیلدها گرده بر رم امپراطوری

 سووق  پیشی  مت ل ل وضعیت به را گیلدها از بسیاری چهارم
 از بوی   مودت  به گیلدها غربی، رم امپراطوری سقوط با .داد
 هوا،  تشوکل  ای  اما شدند. پدیدنا اروپایی جامعة از قرن ش 
 قسووطنطنیه آن مركوو  و )بیوو انس( شوورقی رم امپراطوووری در

 مسلمی، و )محمدزاده شدند تقویت و یافتند دوام )استانبول(
 چوی ،  هندوسوتان،  در مدیود  هوای  مدت اصناف (.13 :1389
 جایگوواهی اروپووا، هووای بخوو  تمووامی در و روم یونووان،
 «وسطی قرون» در اصناف فعالیت اوج اند. داشته شمول جهان
 اروپووایی اصووناف م.، چهوواردهم و سووی دهم قوورون در بووود 

 غالو   نیروی و داشتند ها بارون و شاهان ردی  هم جایگاهی
 )تیلور،  آمدنود  موی  حسوا   بوه  عصور  آن اجتماعی ساختار در

 تولیدكننودگان  بورای  كوه  منوافعی  وجوود  بوا  اصناف (.1398
 و هجوودهم نقوور اواخوور در داشووتند، صوونعتی و كشوواورزی
 آزاد، تجوارت  با مخالفت همچون انتقاداتی مورد م.، نوزدهم
 قورار  وكوار  كس  پیشرفت و فناوری انتقال فناورانه، نوآوری
 در نووآوری  و شودن  صونعتی  سوب   به آنان قدرت و گرفتند
 حوامی  كوه  قدرتمندی دول ظهور و صنعت و تجارت حوزة
 من لة به ای  زا پی  تا و معموال  كه )آنچه بودند تکثیر حقوق
 رفوت.  زوال بوه  رو تودریج  به شد( می تلقی وكار كس  اسرار
 در اصوناف  نووزدهم،  قورن  طول در و فرانسه انقح  از پس
 تصووی   به توجه با و شده ضعی  اروپایی كشورهای بیشتر
 صونفی...،  )دولت رفتند اضمححل به رو آزاد تجارت قوانی 
1398). 

 

-علمنی  هنای  آمنزش   بنا  اصننا   متقابل ارتباط
  کاربردی

 اقتصوادی،  دانو   كمبودماننود،  مسائلی با اصناف كلی طور به
 یو   توسوط  تخصصی كارهای ةكلی انجام و مدیریتی و مالی
 و بازاریوابی  امور در كننده حمایت تشکل هرگونه فقدان  فرد

 حضوور  عودم  و هوا صون   بوودن  قودیمی   سونتی  صادرات،
 ءارتقوا  رتضورو  آنهوا   در متخصوص  و دانشگاهی نیروهای
 صوادرات،  تقویوت  بازاریوابی،  مودیریتی،  های زمینه در دان 
 بسویار  تحصویحت  اصوناف   كوردن  روزآمد و اطحعات اخذ

 كوه ) یفنّو  خودمات  و تولیودی  مودیران  و كارفرمایوان  پوایی  
 نیروهووای كووارگیری هبوو و تحقیقووات ةنتیجوو از گیووری بهووره

 رو ایوو  از انوود.مواجووه ،(كنوود مووی دشوووار را متخصووص
 استفاده و استاندارد روش به افراد آموزش چون ارهاییراهک
 تحصوویحت فاقوود اعضووای بوورای آموزشووی، هووای كووحس از

 و موزشوی آ و تحقیقواتی  مراكو   ایجواد  و اصوناف  دانشگاهی
 و اتحادیوه  فعالیوت  بوه  توجوه  بوا  دانشکده سیسمت مدیریتی،
 التحصوویحنفووارغ بوورای عملووی و ینظوور مطالوو  تركیوو 
 اصوناف  تووان  اف ای  راهکارهای ملهازج اصناف دانشگاهی

 مهوم  ایو   بوه  نیول  .(23-21 :1385 )دبواغ،  رود موی  شمار به
 اسوت.  پوذیر  امکوان  كواربردی -علمی آموزشی مراك  ازطریق
 مثابوه  بوه  كواربردی –علموی  هوای  آمووزش  ظرفیت از استفاده
 در ثریثمو  عامول  محوور،  مهوارت  های آموزش برای مراك ی
 در است. صنوف و مشاغل زا بسیاری علمی و اصولی احیای
 اموا  شود،  موی  آموخته كار حی  در شغلی های مهارت گذشته
 هوا  آمووزش  ای  و شده انقطا  دچار سنتی، آموزش روند ای 
 شواگردی -اسوتاد  قودیمی  روش و نسولی  بی  صورت به دیگر

 مطر  ای حرفه های آموزش بح  بنابرای  گیرد  نمی صورت
 كواربردی –لموی ع آمووزش  مراكو   چون مراك ی است. شده
 برخوی  حیات حفظ و تداوم به خأل ای  كردن پر با توانند می

 برخوی  آمووزش  گنجاندن با برسانند. یاری صنوف و مشاغل
 یواری  معضول  ای  حل به توان می آموزشی مراك  در ها رشته
 را كهو   مشواغل  در حاضور  كار نیروی اغل  امروزه رساند.

 ایو   ةعرصو  آنوان،  مورگ  بوا  كوه  دهند می تشکیل كهنساالنی



 یرانصن  در ا

 8 

 كشور كه درحالی شود، می تهی مرتبط فنون و تجربه از حرف
 فاقود  و دانشوگاهی  كورده  تحصویل  مهندسوان  وفوور  شاهد ما

 تکنسوی   كمبود از و است غیرماهر كارگر و الزم های مهارت
 نیوروی  تربیوت  در كاربردی–علمی های آموزش برد، می رنج

 اصوناف  یها مهارت روزرسانی به و ماهر و متخصص انسانی
 نووعی  هوایی  آموزش چنی  برای ه ینه و دارد محوری نق 
   شود. می محسو  گذاری سرمایه
 اختیوارات  و وظوای   از یکی صنفی نظام قانون 30 مادة 

 بوورای  زمال تتسووهیح  ایجوواد» را صوونفی  هووای  اتحادیووه
 كمو   بوا  یا مستقل طور به صنفی افراد موردنیاز های آموزش
 صنعت، وزارت) شمرد برمی «ولتیغیرد یا دولتی های سازمان
 روزسانی به و آموزش ل وم بنابرای  (.1392 ،تجارت و معدن
 قورار  موردتوجوه  نیو   قانون ای  در اصناف تخصص و دان 
   است. گرفته

 منعقدشده همکاری ةنام تفاهم راستای در ،1386 سال در 
 و توسووعه معاونووت ،كوواربردی–علمووی جووام  دانشووگاه بووی 

 كشوور،  اصوناف  شورای و بازرگانی وزارت داخلی بازرگانی
 لیول حوت تج یه و نیازسنجی از پس و تشکیل همکاری ةكمیت
-علموی  جدید كاردانی ةدور 11 صنوف به مربوط های حوزه

 وكوار،  كسو   مودیریت  بازاریوابی،  شوامل  پودموانی  كاربردی
 واحودهای  در موالی  خودمات  صونفی،  های تشکل سرپرستی
 و ایمنوی  خودمات،  و الكوا  توزیو   ةشوبک  سرپرسوتی  صنفی،
 صنفی، واحدهای در وری بهره صنفی، واحدهای در بهداشت
 ملکووی، مشوواوره خوودمات صوونفی، واحوودهای در خوودمات
 سرپرسووتی و خووودرو فووروش و خریوود مشوواوره خوودمات
 نوودمی   در سوتادی  شوغلی  سوطو   در تجواری  هوای  مجتم 
 كاربردی-علمی درسی و آموزشی ری ی برنامه شورای ةجلس

 مهوور، )خبرگو اری  شوود تصووی   موواه اردیبهشوت  15 موور  
 چوون  مراكو ی  كم  با اصناف آموزش امر پیگیری .(1386
 و یفنّو  آمووزش  سوازمان  و كواربردی –علموی  جام  دانشگاه
 و موردتوجوه  صونفی  هوای  تشوکل  برنامة در ،كشور ای حرفه

 هووای دوره اجوورای كشووور، اصووناف اتوواق ةابحغیوو براسوواس
 تموامی  كوار  دسوتور  در 1392 سوال  از آموزشی و تخصصی
 )اتواق  اسوت  قرارگرفتوه  كشوور  سراسور  صونفی  هوای  تشکل
 هوای  دانشکده تشکیل راستا، همی  در (.1398 ایران، اصناف

 چوون  هوایی  رشوته  در ویوهه  بوه  اصناف ویهة كاربردی-علمی
 پوشوواک، دوزی، چوورم جواهرسووازی، آشووپ ی، هتلووداری،
 بورای  الزم بسترسوازی  هودف  با آن نظایر و امحک مشاوران
 آموزشووی مراكوو  ایجوواد ،صوونوف ةهموو در دانوو  ءارتقووا
 آموختگان دان  انبوه برای شغلی های فرصت و محور مهارت

 قورار  تهوران  اصوناف  اتواق  برنامة در مهارت فاقد دانشگاهی
 صون   اتحادیوة  مراكو ،  ایو   از یکوی  (.1393 )ایسنا، گرفت

 آمووزش  مرك  اولی  عنوان به كه است تهران امحک مشاوران
 مشاوران صن  علمی ارتقاء هدف با صنوف كاربردی-علمی
 شود  انودازی  راه و تمسیس حقوقی امور در خصوص به امحک
 مشواوران  صون   اتحادیوه  كواربردی -علموی  آمووزش  )مرك 
 مرك  از توان می زمینه ای  در همچنی  (.1399 تهران، امحک

 كارفرمووایی صوونفی انجموو  كوواربردی-علمووی آموووزش
 16 در فعوال  تهوران  اسوتان  مبول  روشندگانف و تولیدكنندگان

 واحودهای  در وری بهوره  و بازاریابی همچون تحصیلی رشتة
 چوورم كوواربردی–علمووی آموووزش مركوو  همچنووی  و صوونفی
 و پوسوت  و چورم  صونای   چوون  هایی رشته در فعال )تهران(
 كواربردی، -علموی  جوام   )دانشوگاه  بورد  نام پوشاک طراحی
1399.) 
 اصوناف  اتواق  همکاری ةنام همتفا مجددا  ،1394 سال در 
 تصووی   راسوتای  در كاربردی-علمی جام  دانشگاه با تهران

 دار مقطوو  و موودت كوتوواه تحصوویلی هووای دوره انوودازی راه و
 (1394 تهوران،  اصناف )اتاق شد منعقد اصناف اتاق موردنیاز
 آمووزش  سوازمان  تعواون،  وزارت همکاری با صنفی متولیان
 بورای  هایی برنامه كاربردی،-لمیع دانشگاه و ای حرفه و فنّی

 در صونفی  واحودهای  تخصصوی  -علمی های مهارت اف ای 
 تجارت قانون چون موضوعاتی آموزش ازجمله دارند  دست

 الکترونیو ،  تجارت های آموزش )مانند آن با مرتبط موارد و
 بهداشوت  و محوور(  صادرات تولید شرایط و خارجی تجارت
 (.1397 )پورزكی، زیست محیط و ایمنی
 

 شناسی کتاب

 بنگواه  تهوران:  (.موحد محمدعلی )ترجمة سفرنامه (.1337) .م بطوطه، اب 
 .كتا  نشر و ترجمه

 بوا  اصوناف  اتواق  همکواری  ناموه  تفاهم انعقاد (.1394) تهران اصناف اتاق
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 .https:// www از: برگرفتووه ،كوواربردی-علمووی جووام  دانشووگاه

otaghasnaftehran. ir/?p =5753 
 از صونفی  فعواالن  علمی و یفنّ مهارت ءارتقا (.1398) ایران اصناف اتاق

 //:httpاز: برگرفتووه ،كشووور سراسوور اصووناف هووای اتوواق  اولویووت

otaghasnafeiran .ir 
 // :http در: دسترسوی  قابلیوت  تاریخچوه.  (.1399) ایوران  اصوناف  اتواق 

otaghasnafeiran.ir 
 .4-3 ،(53)14 ،نامه ایران .مدنی جامعه و صنفی نظام .(1374) .ا اشرف،
 در انقوح   و دولوت  اجتمواعی  طبقوات  (.1387) .  بنووع ی ی،  و .ا اشرف،

 نیلوفر. تهران:(،فارسانی ترابی سهیح )ترجمة ایران
 آزادی بور  حاكم حقوقی قواعد (.1395) ازندریانی، . گرجی و  . امامی،

 ،فقوه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات ایران. در صنفی های نظام فعالیت
2(4/1،) 124-140. 

 انتشوار  و چوا   مثسسوه  تهران: .رضاشاه تاریخ (.1355) .امیرطهماس ، 
 تهران. دانشگاه

 برگرفتوه  اصناف. ویهه كاربردی-علمی دانشکده اندازی راه (.1393) ایسنا
 https:// www. isna.ir/news/93122011792از:

 ساسووانیان و انپارتیوو روزگووار در ایووران شووهرهای (.1387) .ن پیگولوسووگایا،
 فرهنگی. و علمی تهران: (.رضا اهلل عنایت )ترجمة
 برگرفته مهر. آغاز با اصناف آموزش جدید های گام (.1397) م. پورزكی،
 http:// www. tejaratdaily. com از:

 تهوران:  تیورا،  الهوه  كوشو   بوه  .اصوفهان  جغرافیای (.1388) .م تحویلدار،
 اختران.

 تحقوق.  امکوان  و اصوول  در تومملی  :صنفی دولت .(1398) اس. ار. جی. تیلر،
 قودجوانی،  اصوحن  رنانی)زیرنظر(،)ترجموة  محسو   دكتور  اول، جلد
 علم. نور تهران: مسعودی(. ناهید گوهریان، محمد
 انتشوارات  تهوران:  .صنفی نظام حقوق (.1392) م. خسروی، و م. خسروی،
 آیحر.
 تواریخ.  در اصوناف  هیاریگران كاركرد و نق  واكاوی (.1396) ن. خلیلی،

 /http: // farhangemrooz.com/ news/ 54190 از: برگرفته
 صونوف  در زایوی  اشتغال راهکارهای و تحوالت بررسی .(1385) .ر دباغ،

 .27-14 ،17 ،بازرگانی های بررسی .كشور یفنّ خدمات و تولید
 محس  دكتر دوم، جلد (.1398) اصناف زوال و كاركرد ماهیت، صنفی دولت

 ناهیود  گوهریوان،  محمد قودجانی، اصحن )ترجمة نظر(، )زیر نیرنا
 علم. نور تهران: مسعودی(،

 .اهلل فضول  رشویدالدی   وزارت عهد در كشورداری آئی  (.1355) .ه زاده، رج 
 توس. تهران:
 در صونفی  سازمان تحول و اصناف گیری شکل روند (.1376)  . ،رضایی

 .69-62 (،6)8 ،رسانه ایران.
 علموی  فصولنامه  .ایلخانان عهد در وری پیشه تشکیحت .(1389) .ا رضوی،

 .67-43 ،(1)1 ،اسحم از بعد ایران نامه تاریخ پهوهشی
 حقووقی  سوازوكارهای  (.1395) س. محمودی،  جاهودی   و  . سردارنیا،

 در صونفی  هوای  اتحادیوه  نهادمنودی  ضع  و دولت با اصناف تعامل
 .83-57 (،1)8 ،ازشیر دانشگاه حقوقی مطالعات مجله ایران.
 تهوران: (.آژنود  یعقوو   )ترجمة ایران اقتصادی تاریخ (.1362) .چ عیسوی،

 گستره.
 و عرضوه  صنفی نظام سازوكار اصح  (.1389) ج. اربا ، و عیوضلو، .
 فصولنامه دو اسوحم.  هوای  آمووزه  پرتوو  در خودمات  و كاالها تقاضای

 .87-69 (،1)3 ،اسحمی اقتصاد مطالعات
 )ترجمة قاجار عصر در ایران اجتماعی تاریخ از جستارهایی (.1365) .و فلور،

 توس. تهران: .2 جلد (.سری ابوالقاسم
 )ترجموة  قاجوار  عصور  در ایران اجتماعی تاریخ از جستارهایی (.1366) .و فلور،

 توس. تهران: ،1 جلد (.سری، ابوالقاسم
 از ایوران  عیاجتموا  و اقتصادی سیاسی نظام در اصناف جایگاه .(1392) .و فلور،

 زینوو  و پووور حاجیوان  حمیوود )ترجمووة اسوحمی  انقووح  تووا صوفویه  دوره
   .61-35 (،20)13 ،پارسه (.تاجداری

 حس  )ترجمة پهلوی و قاجار عصر قضایی نظام (.1388) .ا بنانی، .،و فلور،
 دانشگاه. و حوزه پهوهشگاه تهران: (.زندیه
 های كتا  تهران: پور، ی وز نادر كوش  به .سفرنامه .(1367) ن. قبادیانی،
   .جیبی
 معاصر. صدای تهران: .ایران مشروطه تاریخ (.1363) .ا كسروی،
 پایوان  )در ایوران  اجتماعی-اقتصادی و سیاسی اوضا  (.1358) ن.آ. كوزنتسوا،

 (.ایو دی  سویروس  )ترجموة  نووزدهم(  ةسد نخست ةنیم تا هجدهم ةسد
 الملل. بی  نشر تهران:
 المعارف دایره ،)زیرنظر( بجنوردی موسوی در .نافاص .(1379) .م كیوانی،

 المعارف دایره مرك  تهران: (279-271 صفحات ،9 )ج اسحمی ب رگ
 .اسحمی ب رگ
 )ترجموة  صوفوی  عهد در آنان صنفی زندگی و وران پیشه (.1392) .م كیوانی،

 امیركبیر. تهران: (.فرخی ی دان
 یعقوو   )ترجموة  ایوران  رد اسوحمی  جامعوه  بوه  نگرشی (.1360) .آ لمبتون،
 مولی. تهران: (.آژند
 و صون   نظوری -تواریخی  واكاوی (.1389)  . مسلمی، و م. محمدزاده،

 ،روسووتا و تعوواون كشوواورزی. صوونفی نظووام كاركردهووای بوور مووروری
 .36-7 (،5و4)2
 تهوران،  اموحک  مشواوران  صون   اتحادیوه  كاربردی-علمی آموزش مرك 
 //:aboutAbout/ ac.com/-amlak www. http از: برگرفته (.1399)
 از: برگرفتوه  (.1399) كواربردی،  علموی  جوام   دانشوگاه  آموزشوی  مراك 

https:// www. uast. ac. ir 
 كوشو   بوه  .الملووک  توذكره  بر مینورسکی تعلیقات (.1368) .م میرزاسمیعا،
 امیركبیر. تهران: (،نیا رج  مسعود )ترجمة دبیرسیاقی محمد
 كوواربردی-علمووی جدیوود رشووتة 11 وی تصوو (.1386) مهوور خبرگوو اری

 .https:// www از: برگرفتووه كشووور. اصووناف بوورای پودمووانی

mehrnews. com 
 آخری  با كشور صنفی نظام قانون (.1392) تجارت و معدن صنعت، وزارت

 دبیرخانوه  تهوران:  اسحمی. شورای لسمج 12/6/1392 مصو  اصححات
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 كشور. صنفی های سازمان بر نظارت عالی هیئت
 بوه  تجوارت  و معودن  صونعت،  (.1398) تجارت و معدن صنعت، وزارت

 سوال  مقدماتی )عملکرد 55 شماره گ ارش اطحعات، و آمار روایت
 هووا(، داده فووراوری و آمووار )دفتوور برنامووه و طوور  معاونووت (،1397
 /https:// www. mimt. gov.ir از: رفتهبرگ شت،اردیبه
 هوای  بازارچوه  و بازارها تهران، ب رگ بازار سرگذشت (.1389) .ش فر، یوسفی
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