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اماندهت شوه ا ص بعو از بخ نخسص ،ب معسفت بلهت
در ش بخ ب  31زیسبخ
اثس را شامل متشود ،بخ بسر ت ب تحلیل ابعاد شکلت اثس ب بعهو از آن معسفهت نویسهفوه ب
متسجم قسار دارد مهمتسین بخ های این بسر ت پیشیفۀ پژبه دربارۀ اصهفاف در ایهسان ب
خارج از ایسان ب تحلیل ب بسر ت محتوایت اثهس ا هص به بخه اخیهس در دب قسهمص ندهو
دربن اختاری ب بسبن اختاری ارائ شوه ا ص
1
این ندو نخستین خسبجت «طسح ندو ب بسر ت آثار کوزۀ پژبه های تاریخ اجتمهاعت»
ا ص ب بسا اس چهارچو شورای بسر ت متون ب بتب علوم انسانت بازآرایت شوه ا ص
کلیدواژهها :اصفاف ،پیش بران ،تاریخ اجتماعت ،ص وی  ،بیوانت

 .1معرفی کلی اثر
عفههوان :پیشهه بران ب زنههو ت صههف ت آنههان در عهههو صهه وی :جسههتارهایت در تههاریخ
اجتماعت اقتصادی ایسان ،نویسفوه :مههوی بیهوانت ،متهسجم :یهادان فسخهت ،ناشهس :مؤ سهۀ
انتشارات امیسببیس ،تهسان ،1392 ،چاپ ابل

1.1محتوا 
از تعهوادی

بتا دارای هشص بخ  ،ضمیم  ،ب یک مدومۀ متهسجم ا هص ههس بخه
فصل تشکیل شوه ب اثس درمجموع هجوه فصل دارد.
در مدومۀ متسجم ،ب بالفاصل بعو از فهس ص قسار سفت  ،ضمن رعایص ایجاز ،بتها  ،ب
جایگاه آن در زمان نشس ب همراه معسفت مهمتسین ندوهایت ب بس این بتا ب زبهان انگلیسهت
نگاشت شوه ،دیوه متشود ب اختصار عفوان هس بخ ب فصول آن چفین ا ص:
بخ ابل« :بسر ت مفابع پژبه ب زمیفۀ تاریخت» ،شامل دب فصلِ «ارزیهابت ب هفج
مفابع اصفاف عهو ص وی» ب «پیشیفۀ تاریخت اصفاف»
بخ دبم« :توصیف ب شمار اصفاف» ،بها دب فصهلِ «تشهسی ب طبده بفهوی اصهفاف» ب
«شمار اصفاف» در فصل اخیس ،بیوانت د ت بفوی ان ای از اصفاف بسا اس اهمیص آنهها
ارائ داده ب اشارههایت پسابفوه دربارۀ نظارت بس هسیک از انواع اصفاف را طسح متبفو به از
مطالب مهم این بتا محسو متشود ،ب بیژه نکاتت ب دربارۀ اصفاف دبنپای ب پسهیها از
باریا درآموهای آنان ب خاانۀ اصلت ارائ متبفو (بیوانت )65 -63 :1392
وم « :اختار اصفاف» ،با دب فصلِ «ادارۀ ککومتت اصفاف» ب بابجود کجهم بهم
بخ
ب نوعت از مهمتسین فصلهای بتا ا ص ،زیسا بیوانت ضمن طسح ایوۀ اصلت خود مبفهتبهس
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اینب «ککومص مسبای ص وی درپت ب د صآبردن اقتوار ب مسبایهصبخشهیون به قهورت
خود ،فسصص تو عۀ مؤثس هس ون نهادهای محلت خودجوش ب [ ] را به جامعه نمهتداد»
(همان )73 :ب تشسی مختصس مفاصب مؤثس ب مستبط با نظهام اصهفاف ب پیشه بران پسداخته
ا ص فصل بعوی «تشکیالت دربنت اصفاف» دربارۀ مفاصب ب جایگاهههایت چهون «باشهت»،
«بوخوا»« ،ا تادی ب شا سدی» ا ص
بخ چهارم« :ربشهای نظارت ککومتت» ،طوالنتتسین بخ بتها بها  36صه ح ب
چهار فصل ا ص فصل ابل «اصفاف ب مالیات» بی تس ب چگونگت اخهذ مالیهات از اصهفاف
اختصاص دارد فصل دبم «نظارت قیمص» با ارائۀ جوابلت مختصس ،از قیمص بسخت باالهها ب
تغییساتت ب در ده های پتدرپت داشتفو ،مت ویو (همان )123 :فصل وم «محوبدیصهها ب
انحصارها» ب بسخت موانع بس س راه فعالیصهای اصفاف در عهو ص وی ب بعهو از آن اشهاره
متبفو ب فصل چهارم «تشکیالت قضایت ب تفبیههت» ،به موضهوع محابمه ههای مهستبط بها
تخل ات اصفاف ب پیشه بران اختصهاص دارد در ایهن بخه  ،بیهوانت مههارت خهود را در
بهسه یهسی از دادهههای با هتانشهفاختت ب معمهاری به مثابهۀ شهواهوی بهسای موضهوعات
موردنظسش نشان متدهو (همان)136 :
بخ پفجم« :فعالیص اجتماعت ب اقتصهادی» ،به نهوعت نمایهان هس ربیکسدههای خهاص
مؤلف ا ص؛ موضوع «تاریخ اجتماعت» ،ب تا زمان توبین بتا جاب موارد بویع ب نوآبرانه
در مطالعات تاریخت مسبوط ب ایسان ب ب یلۀ محددان ایسانهت محسهو مهتشهو فصهل ابل
«باربسدهای اجتماعت اصفاف» ب این موضوع در پی ب پس از عهو ص وی پسداخته ا هص
ب بخشت از مطالب آن تاکوی با دادههای قبلت نوشتار همپوشانت دارد ب اکتت ب ب ب هیلۀ
بیوانت بسای این نوع تعامالت تعسیف شوه ،ب دلیل انوکبودن مفابع ب ا فاد ،بسیار محهوبد ب
فدط درکو اشاره ب فعالیهصههایت چهون تعامهل اصهفاف ب دیهن ا هالم ب ههمراههتههای
دربنصف ت بسای رفع بسخت مشکالت داخلت بهاقت مانهوه ا هص در همهین فصهل ،مؤلهف
اارهای جالب طسح متبفو ب در جای خود به بسر هت ب مواقه نیهاز دارد« :شهایو بتهوان
ص هیچ شاهوی دربارۀ پیونو میان اصفاف یک بسب یا کسف در شهسی بها شههسی دیگهس
در د ص نیسص» (همان )145 :در بخشت از فصل دبمِ «فعالیصهای یا ت اصفاف» ،مؤلهف
ب توضی ارتباط اصفاف با نهاد ربکانیص ب ارتباط دین ا هالم ب مهذهب تشهیع بها اصهفاف
متپسدازد در این فصل ،بهسخالف دیگهس فصهول ،بهی تهس ارتبهاط اصهفاف بها ککومهص ب
تحوالت یا ت در «دبران نخسص ککومص ص وی » ،یعفت تا ب قهورتر هیون شهاهعبهاس
ابل ( 1038 -996ق) توج شوه ا ص
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بخ ششم« :اصفاف بیهژه» ،در دب فصهل «اصهفاف شهاهت» ب «پیشه بران نامسهلمان»،
جایگاه پیش بران خاص ب مت هابت از پیشه بران معمهولت را در تعهامالت یا هت ب نظهام
اقتصادی عصس ص وی بابابی شوه ا ص به بیهژه در فصهل دبم به بسخهت فعالیهصههای
پیش بران یهودی ،ارمفت ،ب معوبد پیش بران اربپایت اشاره متشود (همان)179 -173 :
بخ ه تم :با عفوان «باربسدهای فسهفگت ب مذهبت» ،فصل بوتاه دارد ب عبارتانهو
از «مسا م عمومت» ،ب شسبص ب ند اصفاف در مسا م عمومت شههسها مهتپهسدازد ،فصهل
دبم «جفب های فسهفگت ب مذهبت» ب از بوتاهتسین فصهلههای بتها ا هص ب به موضهوع
تجلت مشاغل ب پیش بران در ادبیات فار ت ب ب بیژه شهسآشو ها متپسدازد ب فصهل هوم
«اصفاف ب فسق های درابی » ب به تشهسی دببهارۀ فسضهیۀ «ما هیفیون» ،مبفهتبهس ارتبهاط
پیش بران ب اصفاف با طسیدصهایت چون فتیان ،متصوف  ،عیاران با نمون هایت از فعالیهصههای
پیش بران قبل از ص وی  ،اختصاص دارد
بخ هشتم« :ربابط تجار ب اصفاف» فدط یهک فصهل دارد؛ «موانهع رشهو اقتصهادی در
ایسان عهو ص وی» ب از اصلتتسین فصول بتا ا ص موضوع محوری آن نگاهت اجمهالت
ب بالن ب بضعیص تجهاری هه بازر هانت ایهسان در عصهس صه وی ب دالیهل شهکلنگهسفتن
نظام سمای داری در ایهن دبره ا هص یا هصههای شهاهعبهاس ابل ب جانشهیفان اب بهسای
تجارت خارجت ایسان ب بسر ت ند تهاجسان ارمفهت ب هفهوی در تجهارت خهارجت ایهسان
از عموهتسین مباکث این فصل ا ص در انتها نیا ،دالیل هشص انه ای بهسای رشهونکسدن ب
تشکیل بورژبازی تجاری در ایسان ب دلیل «دخالصهای دبلص» ارائه شهوه ا هص بها بخه
«نتیج یسی» در ه ص ص ح  ،قسمصهای اصلت بتا ب پایان متر و
ضمایم انۀ اثس چفین ا ص « :ایوههایت از اشهعار شهسآشهو دیهوان رضهوان» ،به
شامل توصیف  102شغل یا پیشۀ ونا ون ا ص ب مؤلهف بها دقتهت شهایان توجه در مهتن
2
انگلیست آنها را با کسبف انگلیسهت آبانویسهت بهسده ب در انتههای بهار قهسار داده ا هص
ضمیمۀ دبم «توصیف فعالیص یهک نهوع از عمله جهات اصه هان عصهس صه وی در مسا هم
عیههو قسبههان» ب ه ندههلاز بتهها جغسافیههای اص ه هان ،تههألیف میسزاکسههین تحویلههوار ا ههص
(همان )285 -283 :ضمیمۀ وم «باژهنامهۀ پیشه بری» در دب صه ح  ،شهامل معهادلههای
انگلیست بسای ا امت پیش ها ب کِسف در این اثس ا ص ب متسجم بسا هاس تسجمه ههایت به
مؤلههف در مههتن انگلیسههت به د ههص داده ،آن را فههساهم آبرده ا ههص بتهها شفا ههت دبازده
ص ح ای ب نمای پایانبخ این بتا ا ص
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 .2تحلیل ابعاد شكلی اثر

1.2امتیازات 
 1.1.2ساختار
در نگاه بلت ،اختاری ب مؤلف بهسای چیهف ب ارائهۀ مطالهب خهود بس ایهوه هاختاری
مفا ب ا ص ربیکسد اصلت بیوانت ،بسخالف عفوان اثس ،بسر ت رابطۀ پیشه بران ب اصهفاف
با اختار ککومهص ا هص ،هسچفهو به مؤلهف بها تأبیهو از ایهن نگهاه ب ههوف پهژبه
خن نمت ویو ،اما مطالهب ب میهاان تکهساری به در اطالعهات مسبهوط به ایهن موضهوع
در اثس دیوه متشود ،بیان س این ربیکسد ا ص ب اختار بتا با این ربیکسد همخوانت دارد
بتا مشکالت رایج در تبویل پایاننام ها ب ر ال های دانشجویت به بتها را نهوارد ب
همچفین ،مشکالت مس وم ده های اخیس ،از مشکالت اختاری ب قالبت سفت تا مشهکالت
محتوایت ،در آن دیوه نمتشود

 2.1.2ترجمه
تسجمۀ اثس ،بسا اس معیارهای علمت ،مفا ب ب شایست ا ص ازمفظس ادبهت ب بیسایشهت نیها
تاکو امکان متسجم اصول ب قواعو را رعایص بسده ا ص درعین تالش بسای ک ه هاختار
جمالتِ مؤلف ب اختار اثس ،ب انتدال در ص معانت ب م اهیم نیها توجه بهسده ب در انتدهال
اده ب ربان مطالب ب خوانفوه از هیچ بوششت فسب ذار نکسده ا ص 

 3.1.2بررسی فهرست مطالب (اجمالی /تفصیلی)
فهس ص مطالب این بتا فهس تت ت صیلت ا ص ب از ندهاط قهوت بتها ا هص ب خوانفهوه
ب راکتت ازطسیق فهس ص متتوانو ب آنچ درپت آن ا ص د ص یابو

کاستيها 

2.2
 1.2.2ساختار
هسچفو بتا از مشکالت مس وم تبویل ر ال های دانشجویت ب بتا مصون ا ص ،با هتت
ارجاع در ص مطالب هس بخ  /فصل ب یکدیگس در آن فسابان دیوه متشود به ایهن معفها
ب بیوانت ب نورت خود را با خوانفوه همراه متبفو ب ب اب یادآبر نمتشود به دربهارۀ یهک
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موضوع خاص در فصل یا فصول پیشین صحبص شوه یا درادام بی تس صحبص مهتشهود ب
مثالً خوانفوه بسای آ اهت از پیشیفۀ فالن موضوع متتوانو به آن فصهل رجهوع بفهو شهایو
فسض ا ا ت بیوانت چفین ا هص به ایهن ر هال  ،به ب هیلۀ ا هتادان متخصه  ،تمامهاً ب
ب صورت یکپارچ ب دقیق خوانوه متشود ب خوانفهوه ،ضهمن کضهورذههن بامهل ،اثهس را
بسر ت متبفو پس ،لابمت ب یادآبری مطالب پیشین یا پسین نیسص بسای مثهال ،زمهانتبه
در بحث «نظارت بس قیمصها» از «شورای قیمص ذاری» یاد متبفو ،اشاره نمهتشهود به در
فصل پیشین دربارۀ شورایت مشاب بها ایهن موضهوع مطهالبت بلهو انهوک ارائه شهوه ا هص
(بیوانت )120 ،108 :1392
ب صورت بلت ،چیهف مطالهب بتها بمهت دچهار درههمریختگهت ا هص ب نگارنهوه
در هوایص چهارچو دقیق پژبهشت خود بامالً بتند عمل نکسده ا ص
جوای از تهیۀ فهس ص عفوان بخ ها ب فصلهای بتا  ،شایستۀ ربال معمهول بهود
ب ب چگونگت ب علص بخه بفهوی ب فصهلبفهوی تحدیهق در مدومه اشهاره مهتشهو
(کضستت 143 :1391؛ مالئتتوانت  ،)98 :1390اما این بار ب دلیل نواشتن مدومۀ مؤلهف
انجام نشوه ا ص همچفین ،بسای تعوادی از فصلهای بسیار بمکجم ادغام ممکن نبود
اشاره شو ب ب دلیل مشخ نشون هوف بتا  ،ارتباط موضوعت دقیهق میهان بخه هها
بمرنه ا هص بهسای نمونه  ،بهین موضهوع «انهواع اصهفاف» ب «مالیهات اصهفاف» مفهورج
در بخه هههای دبم ب چهههارم بتها (بیههوانت  )117 -107 ،69 –59 :1392چفههین اقههوامت
نیاز بود ب چفانچ مطالب ب صورت مفسجم ب مفظم ارائ متشو ،ب یدین تصویس بامهلتهس ب
جامعتسی در ذهن خوانفوه در این ارتباط شکل مت سفص در همهین را هتا ،مؤلهف محتهسم
متتوانسص از اماندهت بسخت مطالب در جوابل یاری یسد

 2.2.2ضبط اسامی نادرست و متفاوت
در معوبد مواردی ،متسجم ا امت را با دقص الزم ضبط نکسده ا هص ضهبط در هصتهس
ا م خهاص شخصهیص فسانسهوی «رافائهل دبمهان» « »Dumansا هص ب نه «دبمهانس»
(بیههوانت)91 ،33 :1392؛ ا ههم خههاص «شههوبس » « »Sjobergدر ههص ب رایههج ا ههص ب
ن جوبس (همان )38 :ا م خاص «تونهو» « »Thevenotدر هص ا هص ب نه تونهوت
(همان )177 :یا تِوِنص (همان ،)107 :ایهن نهام اخیهس بها دب ضهبط در ایهن بتها ثبهص
شوه ا ص
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 3.2.2مقدمه /مقدمهها
اثس فاقو مدومۀ نویسفوه ا ص ر م معمول ب ضوابط پژبه های دانشگاهت ،ب توضهیحاتت
دربارۀ موضوع ب ربش ب دشواریهای پهژبه ا هص ،تها خوانفهوه بها جائیهات موضهوع
ب صورت مسائلِ پژبه مواجه ای معدول ب مفطدهت داشهت باشهو (کضهستت 164 :1391؛
بلک ب مک رایلو ،)255 :1390در این بتا نیسص

 4.2.2عنوان و زیرعنوان
هعت
نویسفوه در بسیاری موارد از بخ ها ب فصلها سفته تها مطالهب دربن ههس بخه
در رعایص نظم مفطدت در ارائۀ مطالب ب ب خصوص نگارش مدوم های نظاممفهو بهسای بربد
ب هسیک از مباکث بهالن ب جائهت داشهت ا هص ،امها ایهن تهالش همهواره موفدیهصآمیها
نبوده ا ص یکت از عوامل اثسبخ ب مهم ،ب ب آن بمتس توجه شهوه ،ا هت ادۀ مفا هب از
تیتسها ب زیستیتس (عفوانها ب زیسعفوانها )title and subtitle /ا ص قهسارنهوادن ایهن نشهان هها
در جای مفا ب از متن باعث سدر مت خوانفوه متشود بهسای نمونه  ،در بخه نخسهص
بتا  ،یکت از زیسعفوانها « اارشهای ر مت اربپاییان» ا ص درکالتب در پهارا ساف
ابتوایت آن ،نگارنوه ب توضی مدوماتت ب د ت بفوی اارشهای اربپاییان به انهواع ر همت،
ههیاکصنام ه ای ،مبلغههان مههذهبت پسداخت ه ا ههص اب ب ه راکتههت مههتتوانسههص بهها انتخهها
زیسعفوانهای دقیقتس خوانفوه را در درک شایست تس موضوع یاری دهو (بیوانت )29 :1392

 5.2.2توضیحات تکمیلی
بابجودآنب متسجم بعوه متدهو تا مطالبت را بفاب نظس خود ب هسجا به الزم ا هص «در دب
قا » بسای تکمیل توضیحات مؤلف بی اایو ،در متن اصلت بتها ایهن اقهوامِ م یهو چفهوان
صورت نمت یسد؛ این بار ضمن اینب ب غفای این اثس بی از صورت بفونت آن متافهابد،
متتوانسص تبعات فاصلۀ طوالنت زمان تسجمۀ بتا ب زبان فار ت ،یعفت فاصلۀ بهی از 33
ال ،را پسبفو ،چساب طت این ده ها ،آثار متعودی در کوزۀ تحهوالت اجتمهاعت ،اقتصهادی،
ب فسهفگت عصس ص وی مفتشس شوه ا ص ب این امکان بهود به د هصبهم بخشهت از آنهها
ب ب یلۀ متسجم فاضل اثس ذبس یا معسفت شونو
بخ بعوی آغازین بتا پاس ااری مؤلف ا ص ب در آن بیهوانت ضهمن قهوردانت
از ا تادان ب افساد صهاکبنظهسی به از راهنمهایتهها ب آثارشهان بههسه جسهت  ،به نکته ای
دربارۀ مفابع اثهسش اشهاره مهتبفهو« :بههسه یهسی از مصهاکب ههایت بها بازاریهان ب اصهفاف
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شهههس اصه هان» ایههن موضههوع جههذا  ،به لههابم ب چگههونگت ا ههت اده از آن بههسای اثههسی
دربهارۀ دبران صه وی آشههکار نیسههص ،بههابجود ایجهاد پس ه در ذهههن خوانفههو ان آ ههاه
پا خت شایست در متن پیوا نمتبفو
تارِ بوتاه مؤلهف ا هص بیهوانت در
نکتۀ مهم در این میان تسجم نکسدن دیباچ یا پی
یک ص ح ب نیم ب اهمیص دبران ص وی ب توج پژبه سان ب این دبره پسداخته ا هص
ب نمایان س فضهای آن ربز هارِ تحدیدهات دربهارۀ تهاریخ ایهسان ب عصهس صه وی ا هص ب
3
تسجمۀ آن متتوانسص م یو باشو

 6.2.2نمودار
باپسین بخ قبل از بربد ب فصول اصلت بتا فهس هتت از لسهل ههای ککهومتت ایهسان
از تیموریان تا ص ویان ا ص بابجود اهمیص آن ،خوانفوۀ آشفا ب تحهوالت تهاریخ ایهسان بها
مطالعۀ اثس ب لابم درج چفین الشماری پت نمتبسد

 7.2.2نمایه
نمای یا باژنامۀ انتهای اثس از جامعیص نسبت بسخوردار ا ص ب شامل افساد ،امهابن به صهورت
جائت (از شهس تا مکانهایت مانفو بتا خانۀ ملت) ،ب همچفین پیش ب کسفه ها هص امها در
همین محورها بسخت ا امت مهم جا افتاده ا ص بهسای مثهال ،نهام «لمبتهون» به به دفعهات
متعود در این بتا یاد شوه ا ص همچفین ،نظس ب اینبه شهمار ا هامت بتها هها در اثهس
فسابان نیسص ،تهیۀ نمای از آنها شایو الزم نباشو ،اما ا س ب طور بلهت ایهن نمایه تبهویل به
نمای ها ب ت کیک محورهای ونا ون بود بسای ا ت اده آ انتس ب دقیقتس متشو

 8.2.2اغالط متن و افتادگیها
کجم اغالط تایپت تدسیباً از  150نمون افابنتس ا ص البت  ،این اغالط به مؤلهف ب متهسجم
بازنمت سدد ب درج آنها در ایهن نوشهتار فدهط بهس کجهم مطلهب افهابده ا هص از دیگهس
با تتها ،افتاد ت ذبس مفابع ب پژبه ها یا قسار سفتن ناب جای عالمص ارجاع به یهک مهتن
ا ص  4نگارنوه در بسخت ارجاعات محل در ص ب دقیدهت بهسای قهساردادن نشهانۀ (شهماره)
ارجاع انتخا نمتبفو 5،یعفت بعو از بسداشص ب نظس ب تحلیلِ خود از یک موضهوع ،شهمارۀ
ارجاع را قسار مت دهو ب این اقوام ممکن ا هص خوانفهوه را به پس ه یها نظهسی از فهسدی
نادر ص وق دهو (بفگسیو ب بیوانت  ،51 :1392ارجاع 4؛ همان ،109 :ارجاع )14
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 .3مؤلف ،مترجم ،و ویژگی ادبی متن

1.3مؤلف 
آشفایت اجمالت با مؤلف بتا بسای شفا ایت ربیکسدهای اب در تألیف ب همچفهین ،نتهایج
ب ا تفتاجات بتا متتوانو مؤثس باشو نویسفوۀ بتا  ،مهوی بیوانت ،متولو تیهس  1319در
خانوادهای زر سپیش ا ص اب در ال  1336در رشتۀ ادبهت از دبیس هتان هساتهت اصه هان
دیپلم سفص مورک بارشفا ت رشتۀ تاریخ ب جغسافیها را در هال  1340از دانه هسای
عالت تههسان اخهذ بهسد ب در هال  1349بها نوشهتن پایهان نامه ای بها عفهوان «جسایهو ب
مطبوعات اص هان از آغاز تا هال  1340ش» در رشهتۀ تهاریخ ایهسان مهورک بارشفا هت
ارشو 6را دریافص بسد در ال  1355با ا ت اده از بهورس دانشهگاه اصه هان بهسای ادامهۀ
تحصیل راهت انگلستان شو ب در ال  1359با توبین ر الۀ زنو ت صهف ت پیشه بران در
عصس ص وی موفق ب اخذ درجۀ دبتسی از دانشگاه دبرهام ( )Durhamانگلستان شو  7ایهن
ر ال در ال 1361ش 1982 /م در شهس بهسلین آلمهان چهاپ شهو 8ب در هال  1392به
فار ت تسجم ب مفتشس شو از بیوانت چفو اثس در پیونو با این بتا ب فار ت چاپ شهوه
ا ص :موخل «اصفاف» 9،مدالۀ «موانع رشو سمای داری ب کیات مادی در ایسان هالههای
 996تا  1135ق» 10،مدالۀ «هجوم بورژبازی تجاری غس ب ایسان ب اندساض ص وی » 11،ب
غیسه 12بیوانت پس از بازنشستگت با درجۀ ا تادی از دانشگاه اص هان ضمن همکهاری بها
بفیاد دائرۀالمعارف بار ا المت در مسابا علمت ب دانشگاهت دیگس ازجمله دانشهگاه آزاد
ا المت فعالیص دارد
مههت تههوان ایههن فههسض را م طههسح بههسد به پههسبرش در خههانواده ای زر سپیشه در
بسانگیختن عالقۀ ایشان ب موضوع اصهفاف ب پیشه بران مهؤثس بهوده ا هص ههمچفهین،
تحصیالت مدطع دبتسی مؤلف در بشور انگلستان ب ربیکسد کهابم بهس دانشهگاه محهل
تحصیل ایشان یعفهت «دبرههام» در جایگهاه هومین دانشهگاه معتبهس انگلسهتان ،بعهو از
دانشگاههای «آبس ورد» ب «بمبسیج» ب توجهت به در ایهن دانشهگاه به کهوزۀ اقتصهاد
ا ههالمت ب اقتصههاد در بشههورهای مسههلمان صههورت مههت یههسد ،ب ه اکتمههال در اتخههاذ
ربیکسدهای بیوانت در توبین این اثس ب انتخا ایوۀ اصلت تأثیس داشت ا ص بسای تبیین
این موضوع متبایسص درابتوا مهسبری اجمهالت بهس نظسیهات اصهلت ب آرای انویشهمفوان
صاکبنظس دربارۀ «اصفاف ب نظام صف ت ب پیش بری» در ایس بشورها ب همچفهین ایهسان
داشص ب درادام خواهو آمو

 300پژوهشنامة انتقادي متون و برنامههاي علوم انساني ،سال هجدهم ،شمارة دهم ،دي 1397

2.3مترجم 
متسجم اثس یادان فسخت ،از دان آموختگان رشتۀ تاریخ ایسان دبرۀ ا هالمت در دانشهگاه پیهام
نور ب ابفون ا تادیار تاریخ در همین دانشگاه ا ص ب در زمان تسجمۀ اثهس دبران دانشهجویت
خود را در مدطع دبتسی طت متبسد ازجمل نداط قوت اثس تخص متسجم ب عالقه مفهوی
اب در همین زمیفهۀ موضهوعت ا هص به بهس دقهص تسجمه ب ههولص فههم مطالهب تهأثیس
13
چشم یسی داشت ا ص

3.3ویژگينگارشيمتن
بابجود متن بامالً تخصصت بتا  ،ب بسای مخاطبان دانشگاهت نگاشت شوه ا هص ،ادبیهات
نگارشت ربان ب ادهای دارد ربیکسد مؤلف بامالً نخب سا ص ب تدسیبهاً در ههیچجهای اثهس
بیوانت مطلبت را با مخاطبان ن چفوان آ اه ب تحوالت آن دبران ب اشتساک نمت ذارد دربفهار
ربانت ب اد ت متن ،تسجمۀ مطلو بار ،چفانب پی تس نیا ذبس شو ،جای قوردانت دارد

 .4پیشینۀ پژوهشها دربارۀ اصناف

1.4خارجازایران 
مباکث مطسحشهوه درمهورد شهکل یهسی صهفف ( 14)Guildبها کهوزۀ مطالعهات اقتصهادی ب
همچفین با مطالعات اجتماعت ،ازجمل شهس ب تحوالت شهسنشیفت ب جامعه شفا هت تهاریخت،
پیونو نادیکت دارد انویشمفوان ب نظسی پسدازان اقتصادی آن هفگهام به به نیسبههای تولیهو در
جوامع توج بسدنو ب تهوریج بهس نده صهفف یها ر هت نیها در کهوزۀ مطالعهات اقتصهادی
ب خصوص در زمیفۀ تولیهو ب هپس تحهوالت اجتمهاعت افهابده شهو  15در ایهن میهان ،آرای
16
انویشمفوان و یالیسص ،پی ربان توج ب ر ت ب صفف در تولیو ،جایگاه بیژهای داشص
از ویدیگس ،در کوزۀ جامع شفا هت نیها مسهائل شههس ب شهسنشهیفت ،رشهو بفیهانهها،
اخصها ب نهادهای جامعۀ شهسی ،قشسبفوی اجتماعت ب از آن جمل هسبهبفهوی نیسبههای
مولو شهسی ،نهاد اقتصادی بازار ب دربفار آن اصفاف ،رابطۀ آن با جامعۀ بار تس ،ب هسانجام
انواع اجتماعات شهسی نیا بس توجه به اصهفاف افهابد درمیهان صهاکبنظهسان مهستبط بها
قشههسبفوی اجتمههاعت ،دب نههام بههی از ههایسین اثس ههذار بههودهانههو« :بههارل مههاربس» ب
«مابس ببس»  17آنها مبانت نظسی جامع شفا ت تهاریخت شههس را پهتریخته انهو ب بهی تهس
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جامعهه شفا ههان ب تههاریخدانههان بعههوی از نظسیهه هههای ایههن دب ههود جسههت انههو ب آن را
در مههوارد خههاص مههورد بسر ههت ب آزمههون قههسار داده ب در مههواردی ،سههتسدهتههس ب
باربرتس اخت انو (اشسف )94 :1360
ماربس در باپیتال یا سمای  ،ندوی بهس اقتصهاد یا هت ،ضهمن اشهارۀ اجمهالت به
چگونگت پیوای صفوف در دبران پیشهامورن ب قهسبن ب هطت (مهاربس  :1388ج ،1
 ،)375 ،358نشان متدهو ب چگون نظام اصفاف قسبن ب طت مانع تبویلشهون ا هتادباران
ب سمای داران متشونو (همان )343 -342 :شایو بتوان همین نگاه مف ت اب درقبهال اصهفاف
قسبن ب طت (همان )394 -393 :را انگیهاۀ توجه بسخهت پهژبه هسان بعهوی به فسایفهو
پیوای اصفاف ب جایگاه آنها در نظام پیش بری دانسص ماربس در ایهن دیهو اه تها آنجها
پی متربد ب ازمان اصفاف شهسها را با ازمان فئودالت رب تا همتساز متبفو ب آنهها را
مانع تبویل سمایۀ پولت ب سمایۀ صفعتت مهتدانهو (همهان )802 :اصهفاف پهس از ایهن در
فص تاریخنگاری ماربسیستت بم یا بی جاب موضوعات موردتوج بودنو  18اما ایهن آرای
اثس ذار «ببس» بود ب موضوع اصفاف را بی ازپی با کوزۀ جامع شفا ت آن ههم مطالعهات
شهسی ب تمونت پیونو زد  19اب در بتا شهس ب جایگاه ب ند اصفاف 20در ربنهو تحهول ب
تکامل شهسها در قسنهای متعود ب در سزمینهای ونا ون از اربپها ب چهین تها فلسهطین،
ژاپن ،هفو ،ب عسبستان اشاره دارد (ببس )101 -87 :1373
با مسبری مختصس دربارۀ شکل یسی صفف ( ،)Guildدر سزمینهای اربپایت بایو هص:
بابجود ت ابت این ازمانهای اجتماعت درطول تاریخ اربپا از عصس با تان تا قسبن ب هطت
ب پس از آن ب ههمچفهین ،ت هابت تحهوالت مسبوطه در بشهورهای ونها ون اربپهایت ،از
انگلستان ب فسانس سفت تا آلمان ب ا پانیا ،معموالً از دب د ت اصفاف در زنو ت شهسی یهاد
متشود :اصفاف بازر ان ب اصفاف صفعص س؛ اعضای ههس صهفف را «اههل انجمهن اخهوت»
( )confraternitiesمتخوانفو ب ب یکدیگس بمک متبففو ازلحاظ یا هت ،یهک صهفف نه
دارای یک قلمسب یا ت بود ب ن ارتباط خود با جامعۀ بیسبن از صفف ب تشکیالت شههسی
را قطع متبسد ممکن بود صفف تابع ا دف ،لسد ،فئودال یا شاه باشو ،اما میاان س هپسد ت
یا فسمانبسداری ب میاان ا تدالل شهس محل ا تدسار صفف بستگت داشص اصهفاف انگلسهتان
بسای اهواف مذهبت ب اجتماعت ب صهورت دابطلبانه شهکل سفتفهو ب هاه چفهان اعتبهاری
داشتفو ب قوانین آنها ب قوانین شهس تبویل متشو ب توریج در قسن یازدهم میالدی اصهفاف
تجاری شکل سفتفو ب درپت آنها در قسن چهاردهم میالدی اصفاف صفعص س (پیش بر) به
21
عسصۀ بجود قوم ذاشتفو
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اما ،در فسانس اصفاف در ابتوای شکل یسی در تدابل بها نظهام بلیسها قهسار داشهتفو،
هسچفو ب درخصوص ریش های آنها ،یعفت اینبه اصهفاف محصهول ربح مسهیحیص
بودنو یا از بدایای نظامهای امپساتوری ربم ،ات اقنظس نیسص ،آ اهت از یس این تحوالت
موجب شوه ا ص تا پهژبه هسان غیسایسانهت در بسر هت اصهفاف ب نظهام پیشه بری
در بشههورهای جهههان ا ههالم ب ازجمله ایههسان نیهها به دنبههال تسههسی چفههین الگوههها ب
22
ربالهایت باشفو
بسا اس یک نظسی  ،ب تدسیباً نگهاهت غالهب دربهین انویشهمفوان غسبهت بهسای پیهوای
اصفاف در جهان ا الم محسو متشو ،ریشهۀ شهکل یهسی انجمهنههای صهف ت ا هالمت
در فسق های مذهبت ،دربیشان ،اهل فتهوت ،ب صهوفیان قهسار دارد  23ایهن نهوع نگهاه ریشه
در نظسیات پژبه سان نظام صف ت ب شهسنشهیفت در اربپها دارد  24به پهی تهس به آنهها
اشاره شو؛ ازجمل عالق مفوان این نگهاه لهوئت ما هیفیون ا هص 25به تهاریخ اصهفاف را بها
قسمطیان ب جفب بسامتیه در ارتبهاط مهتدانهو (« 26)Massignon, “Sinf”, 436-437بلهود
27
بائن» نیا دربارۀ این ارتباط ب پیو تگت نظسهایت ارائ بهسده ا هص (Cahen 1979: 961-
 )965لمبتون در مدالۀ م صلت ب ب اصفاف در دبران پیشهامورن تهاریخ ایهسان اختصهاص
دارد ،ب شسح ارتباط اصفاف ب اهل فتوت پسداخته ا هص ( )Lambton 1954هسچفهو آرای
اب نداط افتساق زیادی با نظسیات ما یفیون دارد ازمیان پژبه سان متأخس ،ریچارد فسای نیها
با اکتیاط علمت ب ارتباط اکتمالت صففها با غازیان یا صوفی یا فِسَق دربیه هها آنههم در
سزمینهای شسقت جهان ا الم اشاره متبفو (فسای  )221 -220 :1390ببس در بسر تههای
پسابفوۀ خود دربارۀ ا الم 28ب اشاراتت نیا ب اختار اصفاف دارد ،بس موضوع تسلط دبلهص
ب ککومص بس امور داخلت اصفاف تأبیو دارد ب دربفهار آن نبهود بهاربسد مشهاب یلهوها در
جهان ا الم را ،ب دلیل پایبفوی اعضهای جامعه به هویهص ب بابسهتگتههای عشهیسهای ب
خانواد ت ،بی از پایبفوی ب هویص شهسی متدانو (ببس )90 -83 :1384
پی از جمعبفوی ،نکت ای درمورد آرای بیوانت درخور ذبهس ا هص اب نیها به نهوعت
هم و با آرای ما یفیون ب پیسبان اب ص ب ب ارتباط بهین فهسق دیفهت ب ازجمله صهوفی
با اصفاف اعتداد دارد ،هسچفو با صساکص آرای اب را تأییو نمتبفهو ،کجهم ندهلقهولهها ب
همچفین ،فصهلت به بها عفهوان «اصهفاف ب فسقه ههای درابیه » به تبیهین ایهن موضهوع
اختصاص متدهو ،نشان از این ربیکسد دارد مؤلف البت دربارۀ عوم امکهان مدایسهۀ اصهفاف
ایسان با اصفاف اربپایت باصساکص اعالم متدارد ب چفین مدایس ای نمتتوانو مفا هب باشهو
(بیوانت )240 :1392
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نظسیۀ دیگسی ب از وی بسخت از انویشمفوان غسبت مطسح شو 29ب بی تهس به ب هیلۀ
خابرشفا ان شوربی پت یسی شهو ،پیو هتگت ب تهوابم انجمهنههای صهف ت طهت ادبار
ونا ون تاریخت بود در این دیو اه ،انجمنهای صف ت ایسان در دبرۀ ا انت ب اصهفاف
سزمین عثمهانت در امپساتهوری بیهاانس ریشه داشهتفو (پیگولو هکایا 318 -311 :1377؛
عبوالستار عثمهان 1376؛ اشهسف  )20 :1375شهایو بهتهس باشهو ایهن نظسیهات را دربفهار
یکدیگس ب باملبففوۀ چسخۀ پیوای ب توابم اصفاف ب هاختارهای پیشه بری در شهسق
در نظس سفص
درانتها ،از بسخت محددان خارجت ب در این زمیف بتا یها مدهاالتت مفتشهس بهسدهانهو ب
دیو اه ب ربیکسدی خهاص به موضهوع اصهفاف داشهتفو یهاد مهتشهود؛ «پیگولو هکایا»،
«لمبتون»« 31،پطسبش سهکت»« 32،بوزنتسهوا»« 33،ههانسی بهسبن»« 34،بیلهم فلهور»« 35،بسنهارد
لوئیس» ،ب «الپیوبس»  36یکت از شاخ تسین پژبه سان در ایهن زمیفه «صهباح ابهساهیم
عیو شیخلت» در تعسیف خود از صفف ب بیژ تها ب بجود ممیاۀ آنها با ایس انجمهنهها
ب سبهها توج دارد ب مشخص هایت بسای اصفاف بسشمسد ب آن را سیای از نظسیهۀ دبم ب
37
نادیکت م اهیم اصفاف ب انجمنهای فتوت متتوان دانسص
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2.4درایران
ب یک نکتۀ بلیوی بایو توجه داشهص :به بهاربسدن اصهطالح «صهفف ب اصهفاف» درمهورد
پیش بران ایسان ،درصورتتب تفها اشاره ب سبهت از پیشه بران دارای یهک شهغل ب کسفه
سدآموه در یک را ت یا مفطد از بازار باشو ب باقعیص جامعۀ شسق نادیک ا هص امها ا هس
از «نظام صف ت» الگویت اراده بفیم ب ناظس ب باربسدههای یا هت هه اقتصهادی ب اجتمهاعت
مبتفتبس «محوریص تولیو ب بفتسل آن تو ط نهاد صفف ب اصفاف» باشو ،م ههومت ا هص به
نادیک ب الگوی جوامع غسبت خواهو بود (یو تفس )235 :1390
آغاز س توج جوی ب موضوع اصفاف در ابتوا کهوزهههای مهستبط بها اقتصهاد ب مسهائل
شهسنشههیفت بههود از پههژبه ههسان شههاخ ایههن کههوزه بایههو از «اکمههو اشههسف»،
42
« یوباظم ربکانت» 39،ب بعوها «اکمو یف»« 40،عبهاس بلهت»« 41،کسهین هلطانزاده»،
« یومحسن کبیبت»« 43،ابوال ضل رضوی» 44،ب «شهسام یو تفس» 45نام بهسد انهواع دیگهسی
از آثار با ربیکسدهایت مت ابت ب موضوع اصفاف نیا ب رشهتۀ تحسیهس درآمونهو بسخهت آثهار
در فص پژبهشت ماربسیستت ب شمار متربنو« :فسهاد نعمانت»« 46،محمورضا فشهاهت» 47،ب
38
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بسخت تحصتأثیس الگوهای بالن این فصانهو« :ابهوذر بردا هپت» 48تعهوادی از آثهار نیها در
را تای ایوۀ ارتباط اصفاف ب آیینهای ا المت ،همچون عیاران ب فتیهان ب صهوفیان ،نگاشهت
49
شونو مانفو آثار «مهسان افشاری»

 .5سابقۀ پژوهش دربارۀ موضوع اصناف و پیشهوران در عصر صفوی
درمورد بضعیص اصفاف در دبران ص وی تا زمان نگارش این بتا  ،پهژبه ههای انهوبت
انجام سفت بود ب شایو بتوان ص ب هیچ پژبه مستدلت دربارۀ این موضوع انجام نشهوه
بود البت در مطالعات پیش بران ب اصفاف در ایسان ،ب ربنو تحهوالت در عصهس صه وی نیها
اشاره شوه بود؛ ازجمل در آثار فلور ،اما هیچیک کالص مستدل نواشص همین موضوع نشهان
از ارزشمفوبودن پژبه بیوانت ب مفالۀ نخستین فعالیص پژبهشت مستدل ب جهوی در ایهن
موضوع ا ص
همزمان با تهألیف ر هالۀ دبتهسی بیهوانت ب انتشهار آن ،دب اثهس دیگهس دربهارۀ تحهوالت
اقتصادی ب اجتماعت عصس ص وی نوشتۀ «امین بفانت» 50ب «داریوش نویوی» 51چاپ شهو در
هسدبی این آثار ،بابجود تخصصتبودن ،مطلب چفوانت دربارۀ پیش بران ب جایگهاه آنهان در
اقتصاد ب اصفاف دیوه نمتشود بفانت ب تکسار نظسیات پیو تگت ب بسآمون اصهفاف از هفص
فتیان ب عیاران بسفوه متبفو ب نویوی نیا ب ب دنبال بسر ت علهل بسنیامهون هسمای داری در
ایسان عهو ص وی ا ص ،با اذعان ب بمبود ا فاد ب موارک ،موضوع پیشه بری ب تجهارت را
در پژبه خود ب بفار نهاده ا ص (نویوی )16 :1392
در فاصلۀ زمانت انوبت بعو از انتشار این بتا  ،پژبه سان سشهفاس ب متخصه در
کوزۀ تهاریخ صه وی به معسفهت ب ندهو آن پسداختفهو؛ از جملهۀ آنهها مهتتهوان بسشهمسد:
«راجهههس هههیوری»« 52،کسهههن شهههایگان»« 53،دیویهههو مور هههان»« 54،یهههان ریشهههار» 55،ب
«توماس ریکس»( 56،بیوانت )12 -11 :1392
توج ب این بتا ب اقوام بسای تسجم ب انتشار آن در سزمین مؤلهف تها بهی از ه
ده بعو از چاپ رخ نواد این موضوع بابجودآنب مطالعات ص وی ازیک هو ب توجه به
مدوالتت همچون تاریخ اجتماعت ،تاریخ اقتصادی ،تاریخ شهس ب شهسنشهیفت طهت ایهن دبران
در ایسان ربنق یافت بود ،عجیب متنمایهو البته  ،در ایهن میهان در بسخهت آثهار پژبهشهت ب
پایاننام ها ب ر ال ها ارجاعاتت هسچفو پسابفوه ب بتها دیهوه مهتشهو ،امها اقبهال عمهومت
جامعۀ علمت ایسان درقبال آن چفوان نبود
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 .6تحلیل ابعاد محتوایی اثر

نقدبرونساختاري 

1.6
 1.1.6هدف اصلی کتاب
هسچفو بفاب ر م معمول ،محل اشاره ب هوف یها اههواف تهوبین یهک اثهس ب فسضهی هها ب
ربششفا ت بار مدوم ا ص ،اما اشاره شو ب نویسفوه در هیچ بخشت از بتا با صهساکص
از هوف نمت ویو ب تفها خوانفوۀ آ اه ب این قبیل مباکث شایو بتوانو کهوسههایت داشهت
باشو در بخ های ونا ون بتا (ب صورت مشخ تس در نتیج یسی) دربفهار توصهیف
بسخت فعالیصهای پیش بران ب اصفاف در ایسانِ اباخسِ دبران ص وی ،بیوانت ب ند مخهس
ب اختاللآفسین ککومص ص وی در تحوالت اقتصادی ب ب بیژه باربسد اصفاف در آن دبران
تأبیو دارد از همین ربی ،شایو بتوان یکت از اههواف ضهمفت اثهس را تجلهت نده مخهس
ککومصها در یا صهای اقتصادی ب باربسد نهادهایت مانفو اصفاف دانسص دربهارۀ دالیهل
اتخاذ چفین ربیکسدی متتوان ب مواردی ب در ادام ذبس خواهو شو ،اشاره بسد
نخسص ،مدایسۀ نظام صف ت ایسان عصس ص وی با نظام صهف ت در قهسبن ب هطت ا هص
بایو توج داشص ب غالب پژبه سانت به به تحهوالت ب باربسدههای نظهام صهف ت در
جهان ا الم ب از آن جمل ایسان اشاره دارنو ،معیهار خهود را از نظهامههای صهف ت رایهج در
اربپا ،آنهم اربپای دبران قسبن ب طت اخذ بسدنو درکالتب در اربپهای دبران جویهو ،بها
ظهور دبلصهای مورن ،ب غالباً دبلصهایت مدتور ب مسبا سا بودنو 57،نظهام صهف ت در ایهن
بشورها نیا بها فسازبفسبدههایت مواجه شهو ب در پهس تحهوالت خهاص ،ههسیهک از ایهن
59
سزمینها ربب افول ذاشتفو 58،هسچفو این افول ب یکبهاره در سا هس اربپها رخ نهواد،
تدسیباً بعو از تحوالت میانت قسن نوزدهم ،نظام صف ت در بل اربپا بمرن ب مضهمحل شهوه
بود کال آنچ متتوانو مسبوط ب این اثس باشو ربیکسد ب نگاه بالن مؤلهف ا هص؛ معیهار
بیوانت بضعیص اصفاف اربپایت ا ص 60،اما ن دبلصهای اربپهایت ههمعصهس صه وی به
غالباً ب وی تمسبا سایت پی مترفتفو ا هس نحهوۀ مواجههۀ ککومهصههای اقتهوار سای
اربپایت همچون فسانس دبران لطفص لوئت هیادهم ( 1643 –1610م) ب لهوئت چههاردهم
( 1715 -1643م) با اصفاف این بشور معیار قسار مهت سفهص ،اکتمهاالً از بسخهت نگهاهههای
ناخوشایفو مؤلف ب عملکسد ککومص ص وی دربارۀ اصهفاف با هت مهتشهو البته در ایهن
میان ،نبایو تأثیس نگاه مس وم جامعۀ علمت ربز ار مؤلف ب جایگاه اصفاف در شسق ملههم از
آرای «مابس ببس» را نیا فساموش بسد بیوانت در بخه ههایت بوشهیو ککومهص صه وی را
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مانع شکل یسی اصهفاف قهورتمفهو ب مسهتدل ب درنتیجه پویهایت اقتصهادی در آن دبران
معسفت بفو ،اما با انوبت تغییسِ زابیۀ دیو متتوانسص ب ند اقتصاد ب رابطۀ دبطسفه ب مهؤثس
پیش بران ب اصفاف ب ککومص ص وی نیا بپهسدازد نمونه ای به در بسخهت پهژبه ههای
«ربدلف پ مَتت» دیوه متشود متت در مدال ای با عفوان «تجار در عصهس صه وی (شهسبا ب
دیو اهها)» هسچفو با موضوع پیش بران ب اصفاف ب طور مستدیم در ارتباط نیسص ،امها نشهان
متدهو ب ارتبهاط تجهار ب بازر انهان بها ککومهص چگونه دب هوی بهوده ا هص ب آنهها
متتوانستفو درمدام نخبگان کابم در لسهل مساتهب دیهوان هاالری جهای یسنهو یها طبدهۀ
مستدلت تشکیل دهفو (متت )109 -108 :1378
دبم ،شایو بتوان ب تأثیس نظسیات رایج اقتصادی ب یا ت در زمان تألیف اثس اشهاره بهسد؛
از اباخس دهۀ  1970ب همچفین در دهۀ 1980م ،یکت از سای ههای غالهب در نظسیه ههای
اقتصهادی ب اجتمهاعت رایههج در غهس ب ازجمله انگلسهتان نظسیه هههای رفهاه اجتمههاعت ب
ربیکسدهای تعویل هاختاری بهود؛ دبران هسای به کهذف نده دبلهص در اقتصهاد ب
آزاد ازی یا خصوصت ازی دبران افول دبلصهای رفاهت ب عصس «دخالصزدایت» ب معفهای
اعادۀ کوبد ب قیود لیبسالت بس اقتوار دبلتت ب تأبیو بس توانایتهای جامع بهسای هازماندههت
خود  61یطسۀ چفین فضایت در غس ْ انگلستان را نیا بتبههسه نگذاشهص به اکتمهال بسهیار،
جسیانداشتن چفین مباکثت در مجامع آبادمیک آن ربز ار بس دیو اه بیوانت ب این بخه از
تاریخ ایسان تأثیس خود را بسجای ذاشت ا ص
دیو اه مف ت نگارنوه ب ککومص ص وی (البت بمتس محسوس) ب نهوعت در هسدآبری ب
ارائۀ دادهها در بلیص این اثس اکساس متشود ازجمل نمون های تدسیباً آشکارِ دیهو اهِ مف هت
بیوانت دربارۀ دخالصهای دبلص در امور اجتماعت ب اقتصادی پیشه بران ایهن مهورد ا هص:
«[دبلص ص وی] درپت ب د صآبردن اقتهوار ب مسبایهصبخشهیون به قهورت خهود بهود ب
فسصص تو عۀ مؤثس هس ون نهادهای محلهت خودجهوش را ،به بهسای پایهواری تهودهههای
شهسهای بار ضسبری بود ،ب جامع نمتداد» (بیوانت  )74 -73 :1392در نمون ای دیگهس،
فعالیص صاکبمفصبان ککومتت ص وی را ،ب در اکواث ب ادارۀ مساجو ب ابقاف مشهاربص
متبسدنو ،کاصل ریاباری آنها ب تظاهس ب خیسخهواهت یها دیهنداری ککومهص در چشهم
مسدم متدانو (همان )145 :بسای این نگاه مف ت عالبهبس نکات اشهارهشهوه در بهاال مهتتهوان
عامل مهم دیگسی را کوس زد؛ دبران توبین نهایت پایاننامۀ بیوانت مصهادف بها هالههای
اندال ا المت  1357ا ص اب نیا اکتماالً تحصتأثیس فضای خاص اندالبت ب ضو هلطفص ب
اجاای آن بسداشتت ضو الطین ب عمال ص وی داشهت ب به صهورت ناخودآ هاه در بسخهت
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مطالب اثسش آشکار اخت ا ص بایو افابد ب بیوانت هسچفو ب تصسی هیچ اه به مدایسهۀ
ایسان ص وی ب ککومصهای اربپایت همچون انگلستان آن عصس ،ب دارای نظامههای صهف ت
متشکل ب اختارمفوی بودنو ،نمتپسدازد ،بسا اس بسخت دابریهای اب چفین مدیا هت را در
ذهن داشت ا ص

 2.1.6روش نگارنده و تئوری اثر
پژبه س در ارائۀ مباکث ب نظسیات رایج درمورد اصهفاف جامعیهص الزم بهسای تحدیهق را
بامالً لحاظ نکسده ا ص اب ب صورت خیلت بلت ب اه مهبهم به بارههای پژبهشهت پیشهین
اشاره دارد ب درنهایص موضع خود را ازنظس ربشت ب شیوۀ پسدازش آثار مشهخ نمهتبفهو
ربشننبهودن ندشهۀ راه ب آبردن مطالهب پسابفهوه درمهورد موضهوع پهژبه اثهس را دچهار
ابهامهایت بسده ا ص البت  ،تهازه ب بهویعبهودن موضهوع پهژبه در زمهان تهألیف توانسهت
با تتهای آن را بمرن بفو ب این بتا را همچفان بسای پژبه سان عالق مفهو به ایهن
کوزه جذا ب قابل ارجاع نگ دارد

نقددرونساختاري 

2.6
 1.2.6ناهمخوانی محتوا با عنوان
بسخت بخ های بتا ب نام ذاری ب بازنگسی در نام ذاری نیاز دارد همچفهین ،در بسخهت
بخ ها محتوا با عفوان همخوانت نوارد یا با محتوای بل اثس همخوانت انهوبت دارنهو بخه
ابل با عفوان «بسر ت مفابع پژبه ب زمیفۀ تاریخت» در دب فصل هاماندههت شهوه ا هص
فصل ابل با نام «ارزیابت ب فج مفابع اصفاف عهو ص وی» به بسر هت مفهابع اختصهاص
دارد ،اما نگارنوه در مدومۀ فصل ب درکوبد ه صه ح بسخهت پهژبه هها دربهارۀ عصهس
ص وی ب مستبط با موضوع پیش بران ب اصفاف را بسر ت بسده به خهارج از کیطهۀ عفهوان
فصل ا ص ب شایست بود ب نگارنوه یا کتت متهسجم در عفهوان بخه یها فصهل بهازنگسی
متبسدنهو ب مهثالً عفهوان «ارزیهابت مفهابع ب مذخهذ /پهژبه هها اصهفاف عههو صه وی» را
جای این عفوان نخسص متبسدنو
بخ پفجم« ،فعالیص اجتماعت ب اقتصادی» ،ب دب فصل تدسیم متشهود فصهل نخسهص
ب باربسدهای اجتماعت اصفاف متپسدازد ،اما در فصل دبم ب متبایسص طبق عفهوان بخه
بهه فعالیههصهههای اقتصههادی اصههفاف توجهه شههود ،بهه فعالیههصهههای یا ههت اصههفاف
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معطوف شوه ا ص درکالتب  ،عفوان بتا شامل بسر ت فعالیصهای اجتماعت ب اقتصهادی
اصفاف در دبران ص وی ا ص ،کتت ازنظس کجم هم نگارنوه بخ بی تسی از بتا خهود
را ب جفب های یا ت اصفاف اختصاص داده تا جفب های اقتصادی ههمچفهین ،در بهی تهس
بخ هایت ب نگارنوه بوشیوه تا ب ماهیهص اقتصهادی اصهفاف ایهن دبره بپهسدازد ،فدهط در
کوزههای اقتصاد یا ت اصفاف بحث بسده ا ص
بخ ه تم« ،باربسدهای فسهفگت ب مذهبت» ،پیو تگتِ محتوایت چفوانت با ایس مطالهب
ب بل بتا نوارد البت نبایو فساموش بسد ب بتا توانست ا ص در موضهوعات فسهفگهت ب
توج ب آدا بر وم رایج میان پیش بران ب صففهای خاص عصس صه وی ب ارائهۀ آمهاری
از عفابین مشاغل ب غیسه مطالب م یوی ارائ بفو ب از آن دبران مغتفم ا ص

 2.2.6ناهماهنگی عنوان اثر با محتوای کتاب
عفوان اصلت «پیش بران ب زنو ت صهف ت در اباخهس دبران صه وی (دبران صه وی متهأخس)
» 62اما در عفوان فار ت «اباخس دبران صه وی» افتهاده ا هص ب متأ ه ان دلیهل ایهن تغییهس
بیان نمتشود 63،ب بیژه اینب خوانفوۀ آ اه ب تحوالت این عصس با خوانون این اثس متتوانهو
را داشت باشو ب چسا از بسر هت بضهعیص اصهفاف در دبران شهاها هماعیل ابل
این پس
تا ابتوای ککومص شاهعباس ابل ب موت نود ال غ لص شوه ا ص
درادام ه  ،بایههو ههص ب ه ارتبههاط میههان عفههوان اثههس بهها بسخههت از رئههوس مطالههب نیهها
دچار با تتهایت ا ص بیوانت در بسر ت بضهعیص اقتصهادی پیشه بران مطالهب چفهوانت
ارائ نمتبفو ب توج اصلت اب ب جفب های یا ت باربسد اصفاف پیش بر ا ص شایو بتهوان
این موضوع را با نوپابودن پژبه های مستبط با تاریخ اجتمهاعت ب اقتصهادی در هالههای
نگارش اثس مستبط دانسص همین شسایط ب نبود آثار متعود در این کوزه شایو بب شهو به
بیوانت در د صیابت ب چههارچوبت مشهخ بهسای کهوزۀ تهاریخ اجتمهاعت هه اقتصهادی
آنچفانب در عفوان بالن اثس طسح مهتبفهو ،نابهام بمانهو ب بخه قابهلتهوجهت از کهوزۀ
پژبهشت خود را ب باربسدهای یا ت اصفاف ب همچفین نگاه یا هت دبلهص به اصهفاف
اختصاص دهو

 3.2.6استفادۀ کافی از منابع برای تبیین موضوعات
نویسفوه اه از ارائۀ پیشیفۀ مفظم ب مفسجم یک موضوع چشمپوشهت مهتبفهو ایهن با هتت
زمانت آشکارتس متشود ب بب سصشون ا تواللهای مؤلف شوه ب ب ناچار بهسای تبیهین
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موضوع از مفابع ن چفوان معتبس یا د ت دبم ا ت اده مهتشهود بهسای نمونه دربهارۀ موضهوع
«طبدات جامعۀ ایسانت ب جایگاه طبدۀ تجار ب پیش بر ب نسبص آنها با هایس اجهاا ب طبدهات
جامع » ،بیوانت ریش شفا ت موضوع ب ریش های مستول بحث در قسنهای پهی از صه وی
را نادیوه انگاشت ب بسای توضی موضوع ب آثهار نویسهفو انت چهون محموهاشهم آصهف ب
تابرنی متو ل متشود (بیوانت )54 -53 :1392
ا ت اده از شسح زنو انت مهن ،نوشهتۀ عبهوا مسهتوفت ،بهسای موضهوع نده ایسانیهان
در د تگاه خالفص اموی (همان)195 :؛ ا هت اده از تسبیهب «قبایهل تهسک صهحسا سد» بهسای
قبایل قالباش کامت ککومص ص وی (همان)201 :؛ انحساف بتدلیل از موضع اصهلت بحهث
آنجا ب از در یسی فسق ها با عفوان «در یسی نعمتت ب کیوری» یاد متبفو ب طهسح مطالهب
بتارتباطت ب در ادامۀ آن آموه ا ص (همان)203 :؛ ا تفاد فدط ب یک مفبع یعفهت ا هت اده از
بتا بمپ س بسای ذبس ا امت اصفاف شاهت (همان )168 -166 :باتوج ب بجود مفابع دیگهس
در این زمیف  ،از دیگس نمون های این نوع با تت ا هص هاه پیو هتگت بهین مطالهب بتها
سص متشود ب مؤلف بسای انسجام آن تالش نمهتبفهو بهسای نمونه  ،در جهایت از نظهام
سدآبری مالیات اصفاف اص هان خن مت ویو ،اما در ص حۀ بعو از مفاصب مهؤثس دیگهسی
ب در سدآبری مالیات ند دارنو یاد متبفو ب پی تس ب آن اشاره نکسده بود هسچفو ایهن
دب مورد ب ظاهس تضاد زیادی با یکدیگس نوارنو ،مهم اینجا ص ب بیوانت بوش نمتبفهو
خوانفهوه را به یهک جمههعبفهوی نهههایت در ایهن زمیفه ههوایص بفههو (همههان)109 -108 :
در نمون ای دیگس ،مشخ نمتبفو ب چگونه از موضهوع «آبیهاانبهودن دائمهت تهسازبی
زردرن بسنجت درمدابل دبانهای بازار تبسیا» چفهین نتیجه سفته ا هص« :بهس بزن باالهها
نظارت دائمت صورت مت سفص» (همان )120 :هسچفو متتوان در این زمیفه کهوسههایت
طسح بسد ،شایست نیسص ب مؤلف همۀ موارد را ب کوس ب مان خوانفو ان با ذارد
بایو ب یکت از ربیکسدهای مهم مؤلف نیا اشاره بسد بیهوانت در نشهاندادن تمهایا میهان
اصفاف نمتبوشو ب در اثس خود این موارد را آشکار نمتبفو 1 :آیها همهۀ اصهفاف به یهک
انوازه دارای اعتبار اجتماعت بودنو؟  2آیا این اعتبار در نهوع تعامهل ککومهص بها هسیهک از
اصفاف تأثیس نواشص؟ اب در بخشت از بتا ا تواللت عجیب در این را تا ارائ متبفو:
تعیین نسبت مساتب اجتماعت اصفاف ونا ون در ایهسان صه وی بهار پیچیهوهای ا هص،
زیسا در دیو اه ا المت ت متشهود شهسافتت به جها تدهوای الههت بجهود نهوارد [ ]
افابنبس این مفابع موجود ،درمورد معیارهای ارزش اجتمهاعت مهوردتأییهو در ایهن دبره
صساکتاً مطلبت نوارنو [ ] (همان)53 :
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ا تواللت ب خود جای بحث دارد ب ایسادهای متعودی متتهوان بهس آن بارد دانسهص در
این میان ،مؤلف از تأثیس اکتمالت نظام اصهفاف عثمهانت ب دادب هتوهای اکتمهالت میهان ایهن
نظامها بابجود د صر ت ب بار «باظم ربکانت» چیای نمت ویو ،بهابجودآنبه در بخه
پیشیفۀ تحدیق (همان )38 -37 :از اثس ربکانت یاد بسده ا ص

 4.2.6کیفیت کاربرد اصطالحات تخصصی
در بسخت موارد ،از اصطالکات تخصصت در جای مفا ب ب دقیق خود ا ت اده نشوه ا هص
ا ت اده از اصهطالح «جامعهۀ فئهودالت» بهسای ایهسان عصهس صه وی (بیهوانت  )210 :1392ب
یا اطالق اصهطالح فئهودالت بهسای لسهل مساتهب نظهام اداری ب یا هت مغهوالن در ایهسان
(همان )80 :نمون های از این د ص ا ص
درمورد دیگسی نویسفوه تمایالت اقتصادی دبلص ص وی ،ب بیژه دبران شاهعبهاس ابل،
را مسبانتلیستت متدانو ب با آبردن نمون ههایت از تهالش دبلهص به انجهام هسفتن معهامالت
پس ود در بشورهای اربپایت متبوشو تا نگاه مسبانتلیستت دبلص را نشان دههو دالیلهت به
ن چفوان بافت ا ص ب ن با فضای کابم بس تحوالت اقتصادی آن ربز ایسان از اری دارد
همچفین ،در بسخت موارد معادلها ب در تت ب بار نسفت انو« :بازر انان خسدهپا» با «بسهب »
یک ان انگاشت شوهانو (همان )53 :ب ایهن دب بها ههیچ نهوع معیهاری نمهتتوانفهو معهادل
یکدیگس دانست شونو مؤلف همچفین ناب جا از بلمۀ «توشی » بسای ریا ص ب تأییو مفصهب
بالنتس بس اصفاف متنویسو (همان ،)77 :درکالتب مفظور اکتماالً «مهس بالنتهس» بهوده ا هص
ب متبایسص از عبارت ند مهس ا ت اده متشو ب ا س امضای بی مفظهور بهوده ،بایسهتت از
عبارت توقیع ا ت اده متشو زیسا تا دبرۀ قاجار (محموشاه) عبارت توشی بجهود نواشهت ب
غالباً از عبارت توقیع بسای عبارات ب عالمات ذیل نام ها ا ت اده متشو

 5.2.6توجه به نقد و بررسی منابع و پژوهشها
فصل ابل اثس ب معسفت مفابع اختصاص دارد البت نویسفوه فدط ب معسفهت محهوبد تعهوادی
از مفابع پسداخت ب ندو ربشفت بسای مفابع ارائ نمهتدههو یکهت دیگهس از مشهکالت بتها
توج نواشتن بافت ب ا ت اده از مفابع د صابل ا ص در مواردی ،مفابع د هصدبم ب مذخهذ
جویو دیوه متشود بسای مثال ،درمورد محلۀ شیعیان بغواد ،نویسهفوه به یکهت از تحدیدهات
جویو ارجاع داده ا ص (همهان )39 :ا هت ادهنکهسدن از ا هفاد ب مفهابع هلفهوی ،فسانسهوی،
رب ت ،ا هپانیایت ،پستدهالت ،عثمهانت ،ب ا هفاد بمپهانت هفهو شهسقت انگلهیس ب ههمچفهین،
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بهسهنبسدن از ا فاد مالت دبرۀ ص وی مانفو بساتها ،پسبانچ ها ،ب ا فاد مهالت از دیگهس مهوارد
ضعف این پژبه ا ص
ازجمل مواردی ب ب آش تگت این پژبه در بسخت بخ ها مفجس شوه ا ت ادۀ فهسابان
از مفابع پس از عصس ص وی ،مخصوصاً دبرۀ قاجار ا ص از دالیل این اقوام مؤلف متتهوان
ب نشاندادن یس توبام بسخت امور از عصس ص وی تا دبران معاصهس اشهاره بهسد ،امها چهون
مؤلف از ارائۀ مطالب تکمیلت بسای ارتبهاط ایهن اطالعهات پسهیها بهسده ا هص ،هاه باعهث
آش تگت در ارائۀ امانمفو ب مفظم مطالب شوه ا ص

د ت ا فاد اشاره متبفو ،اما دب بتا تذکررۀ الملهوک

مؤلف در ذیل عفوان «ا فاد» ب
میسزا میعا ب د تور الملوک میسزا رفیعا را بوبن هیچ ون توضهیحت جهاب ا هفاد مهتآبرد
درادام  ،نیا فدط ب ذبس دب عفوان ا فاد ،شامل فسمهانههای ککهومتت ب ا هفاد هف نوشهتۀ
مساجو ،بسفوه بسده ب هیچ ون نمون ای را دراین خصوص معسفت نمتبفو
بخ «آثار تاریخنگاری» با معسفت «تواریخ عمومت» آغاز متشود معسفت آثاری همچهون
عالمآرای عبا ت ب ذیل آن ،یا ر تم التواریخ یا اکسن التواریخ به مفالهۀ تهاریخ عمهومت بها
معیارها ب تعاریف صورت سفت از تواریخ عمومت همخوانت نوارد  64درخور توجه ایهنبه
نگارنوه ب معسفت بسیار بوتاه از همین چفو مفبع مورداشاره بسهفوه مهتبفهو ب از بسهیاری از
مفابع دیگس ب خود درادام از آنها بهسۀ بی تسی سفت چشمپوشت متبفو
از دیگس موارد پس بسانگیا در این بخه  ،درج ر هتم التهواریخ ،نوشهتۀ محمهوهاشهم
آصههف ملدههب به ر ههتمالحکمهها ،در زمههسۀ مفههابع تههواریخ عمههومت دبران صه وی ا ههص
محموهاشم آصف تاریخ خود را از دبران شهاه هلطان کسهین آغهاز بهسده ا هص ،امها اثهس
در ربز ار فتحعلتشاه قاجار ( 1250 -1212ق) ب نگارش درآمهوه ب بهی از آنبه مسهئلۀ
اصلت ب دغوغۀ نگارنوۀ عصس ص وی باشو ،دبران پس از ص وی ب ربز هار خانهوان زنهو ب
ب قورتر یون قاجارها موردنظس بوده ا ص
از مفابع مهمت ب ب نظس متر و باتوج ب شهسایط محهل نگهارش اثهس ،یعفهت انگلسهتان،
امکههان ا ههت اده از آنههها فههساهم بههود ،د ههتور شهههسیاران ،نوشههتۀ محمههوابههساهیم نصههیسی،
مجلسنویس معاصس لطانکسین (ز  1050ق) ا ص تفها نسخۀ خطت شفاخت شهوه از ایهن
اثس در بتا خانۀ موزۀ بسیتانیا مح وظ ا ص (ثواقب  )89 -87 :1380اما مشخ نیسص به
چ دلیل نگارنوه از آن بهسه نبسده ا ص ههمچفهین ا هص :افضهل التهواریخ ،نوشهتۀ فضهلت
اص هانت ب از کوادث مسبهوط به دبران هلطفص شهاهطهما هب ابل هخن مهت ویهو ب
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بسا اس د صنوشت های دبلتت ا ص ب متتوانسص بسای موضوع اصفاف ب پیشه بران م یهو
باشو روضۀ الص وی  ،نوشتۀ میسزابی بن کسن کسهیفت فابهادی به به بیهژه دربهارۀ شهیوۀ
زنو ت مسدم ،میوانهای رزم ب بام ،فن ب آدا بر وم آن ربز ار از اهمیص بسخوردار ا هص
ب نسخۀ خطت این اثس در موزۀ بسیتانیا نگ داری متشود (ثواقهب  )65 -63 :1380از هویت،
از نقاوۀ اآلثار محمود بن هوایصا افوشت ای نطفای نیا ا ت اده نشوه ا ص
آن چ متتوان از بسر ت مفابع ب پژبه های موردا تفاد در این بتا ا تفباط بهسد
ا ت ادۀ نویسفوه از غالب مفابع ب پژبه های در د صرس درکو مدوبرات در انگلسهتان
ب بتا خان های دانشگاهت این بشور بوده ا ص (بیوانت  )8 :1392کتت ب نظس مهتر هو
ب بیوانت طت دبران نگارش ر ال اش ارتبهاط چفهوانت بها جامعهۀ علمهت داخهل بشهور
نواشت ب از آثار چاپشوه ،ازقبیل مداالت مفتشسشوه در آن بازۀ زمهانت در ایهسان ،چفهوان
بهسه نبسده ا ص
درادام  ،بیوانت ب اختصار تواریخ ب جغسافیای محلت را ب مفالهۀ د هت ای دیگهس از مفهابع
محل ا تفاد معسفت متبفو نگاه ندادان ب اشاره ب جایگاه ب میاان اهمیص هسیک از مفهابع در
کوزۀ موضوع بتا از نداط خأل این بخ ا ص بی در فصل «پیشیفۀ اصفاف» بی تهس به
تحدیدات جویو ارجاع داده ا ص؛ ازجمل تاریخ اجتماعت ایهسان نوشهتۀ مستضهت رابنهوی ب
تاریخ ایسان نوشتۀ پطسبش سکت ،ب ضعف بار ب شمار متربد در مبحهث طبدهات اصهفاف
توضی دقیدت ارائ نمتبفو ب فدط ب تۀ تابرنی ا تفاد مهتبفهو نگارنهوه مهتتوانسهص بها
مساجع ب متون ادبت ،دا تانهای عامیان  ،اشعار قویمت ،متون صوفی  ،فتوتنام  ،ب هفوهای
مالت ب ا هفاد مالیهاتت پسابفهوه دربهارۀ تشهکیالت بهازار ب پیشه بران مطالهب بهتهسی را در
بتا درج بفو

 6.2.6دقت در ارجاعات و استنادات
از بیژ تهای مهم این بتا ارتباط بین تحلیلههای ارائه شهوه به ب هیلۀ نگارنهوه ب مفهابع
موردا ت اده ا ص در بسیاری از موارد نگارنوه ،نظسیات ب آرای تحلیلهت خهود را ،بها اشهاره
ب مفابع د صابل ب د صدبم ب اه پژبه های متهأخس متعهود ،مسهتفو مهت هازد ،امها در
بسخت موارد ،بین این مفابع متدوم ب متأخس ت ابتت قائل نمتشهود ب از همهۀ آنهها در ارجهاع
نام متبسد درصورتتب شایست بود در پتنوشص ب ون ای ب ت ابت زمهانت هسیهک از ایهن
مفابع ،ب اه یکت ب دبران میانۀ عصس ص وی تعلق دارد ب دیگسی ب اباخس عصس صه وی ب
ومت ب دبرۀ قاجار اشهاره مهتشهو (بیهوانت  ،100 :1392ارجهاع ش  )81ههمچفهین ،در
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موضوع بسر ت بضعیص اصفاف ،بسای نمون بضعیص اصفاف اص هان ب بل شههسها تسهسی
داده شوه ا ص (بیوانت  )65 :1392یا تحوالت دبران شاهعبهاس ابل به نهوعت بهسای تمهام
دبران ص وی تلدت شوه ا ص (همان )74 :یا در ندلقولهای علمت نظس فلهور دربهارۀ دبران
قاجار ب راکتت ب عصس ص وی نیا تسسی پیوا متبفو (همان)153 ،107 :
نکتۀ دیگس ت ابتنواشتن ندلقول مستدیم از یک مفبهع یها مأخهذ ب بسداشهص ب دریافهص
نگارنوه از مفبع یا مأخذ ا ص هسچفو خوانفوۀ آ اه متتوانو بفابه شهواهو ب قهساین در مهتن
بتا ب بسا اس دان خود دربارۀ مفابع ب مذخذ آن ادبار دریابو ب مطلب مطسحشهوه نظهس
مؤلف ا ص ازجمل بخ هایت ب این التداط مراهبففوه در آن دیوه متشهود فصهل دبم از
بخ ابل بتا ا ص ب در بسیاری از ارجاعهات آن مشهخ نشهوه ا هص به بسداشهص
بیوانت از آرای صاکبنظسان ارائ شوه یا ندل مستدیم خود این آرا ص (همان)48 -37 :
نبود نگاه ندادان ب مفابع ب مهمتس از آن مذخذ پژبه ا ص به باعهث شهوه تها بیهوانت
در بسخت موارد آنچ فدط موافق با نظس خود متیابهو ،آنههم بهوبن اشهاره به زابیهۀ دیهو
نگارنو ان ب و یسیهای اکتمالت ،فدط آنها را ندل بفو بسای نمون  ،نظس نیسبمفو رکیمهت
دربارۀ دلیل پیوای مفصب محتسب (همان )78 :ب مواقۀ بسیار نیاز دارد یا ندلهت از آزبهورن
ب «ککومص ص وی در ال  920ق تبسیا را به عثمهانت با هذار بهسد» (همهان )155 :به
بسا اس شواهو تاریخت در ص نیسص ب لشکس عثمهانت دب ه ته بعهو از نبهسد چالهوران به
تخلیۀ تبسیا مجبور شو یا در نمون ای دیگس ،مطلبت از یک بتا ندهل شهوه ،درکهالتبه در
متن اصلت چفین مطلبت دیوه نمتشود :ندل ذبی ا ص ا دربارۀ فسق ههای شهیعیان نعمتهت ب
کیوری در دبرۀ ص وی (همان)39 :
معموالً ،پهژبه هسان در بخه جمهعبفهوی به موضهوعاتت مانفهو پس ه بفیهادین،
مبانت نظسی ،موعای اصلت ،ب نتیجۀ پژبه  ،به معمهوالً کهابی یافته ههای جویهو در آن
کوزه ا ص ،اهتمام متبرزنو (کضستت 174 :1391؛ بلک ب مهک رایلهو ،)256 -255 :1390
اما جمعبفویای ب بیوانت در انتهای اثس خود آبرده ا هص به دلیهل مشهخ نبهودن مهوارد
مورداشاره دچار ابهام ا ص با خوانون جمعبفوی ،ههوف ب پیشهسفص علمهت ایهن پهژبه
آشکار نمتشود از دیگس نکات پس بسانگیاِ ،جمعبفهوی بتها ب پهسداختن به بضهعیص
اصفاف در دبران پس از ص وی تا اندال ا المت ،آنهم ب صورت بلت ،ا ص؛ مطلبت مههم
ب خارج از کیطۀ موضوع پژبه بوده ا ص ب فهمت بی تس از موضوع بسای خوانفوه مهیها
نمتبفو ،هسچفو متتوانو بسای آ اهت از چسایت انجام این پژبه م یو باشهو به در جهای
خود اشاره خواهو شو
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 7.2.6سوگیری در متن
از بیژ تهای این اثس بهسه یسی خهاص نگارنهوه از مجموعه اطالعهات ب دادهههای پسهین
تحدیق ب تسسیدادن آنها بسای تحلیل شسایط پیشین ب زمان تحدیق ا ص به ایهن معفها به
بیوانت بوبن اشارۀ دقیق یا کتت ضمفت ب بوبن هس ون تحلیلت به راکتهت بسخهت تحهوالت
مسبوط ب ادبار بعو از ص وی  ،ب بیهژه عصهس قاجهار ب کتهت دبران پهلهوی ،را بهسای دبران
ص وی مثال متزنو این تسسیدادن ادبار مختلف هسچفو در انواعت از نوشهتارهای تهاریخت
رایج ا ص 65،اما قواعو خاص خود را دارد ب بایو شسایط خاصت بسای آن لحاظ بهسد به در
این پژبه چفین نیسص بسای نمونه « ،نسهبص پیشه بران ب تجهار یههودی ب مسهیحت در
مدایس با بل جمعیص شهسهای عموه تا انوازۀ زیادی چشهم یهس بهوده ا هص» بیهوانت ایهن
موضوع را ب ندلاز لمبتون ارجاع متدهو ب ندلقولت مسبوط ب ال  1316ش بوده ا ص 
از ویت ،ب دلیل ا ت ادۀ فسابان از تحدیدات جویو ،عموتاً اربپهای غسبهت ،در ایهن اثهس ب
بمتوجهت ب بسخت مفابع د صابل ب پژبه های مستبط در ندهاط دیگهس جههان ب به بیهژه
همسایگان ایسان ،متأ ان این بتا از نگاهت مفص ان ب هم جانب نگس عاری شوه ا هص در
بخ هشتم ،ب ب بسر ت ربابط تجار ب اصفاف اختصهاص دارد ،تدسیبهاً تمهام اشهارات در
زمیفۀ تجارت خهارجت ایهسان مسبهوط به تجهارت جفهو ب بسانه ههای خلهیج فهارس بها
بمپانتهای انگلیست ب هلفوی مستدس در این مفاطق ا ص درصورتتب مفابع بسهیاری در آن
دبران از تجارت ستسدۀ ایسان از مسیس شمال خبس دادهانو ب بفور «آ تساخان» رب ی را یکهت
از بارانوازهای اصلت تجاری ایسان دانست انو همچفین ،متدانیم ب بابجود تیس هت ربابهط دب
قورت مسلمان ص وی ب عثمانت ،کجم دادب تو بابجود بهاه ههمچفهان رقهم بالنهت از
تجارت ایسان ب عثمانت ،ب خصوص پس از دبران شاهص ت ب بسقساری صل میان دب دبلهص،
را تشکیل متداد بتشک ،ستسش کجم تجاری در بخ ههای شهمالت ب غسبهت ایهسان در
اقتصاد ب کجم باری اصفاف در مسبا ب مفهاطق مهسزی تهأثیسات فسابانهت داشهت ا هص ،امها
نویسفوه هیچ اشارهای ب این موضوع نمتبفو ا س نویسفوه در فسایفو پژبه خهود از مفهابع
غیسغسبت بی تسی ا ت اده متبسد ،متتوانسهص بخه ههای بهی تهسی از زبایهای زنهو ت
اصفاف ایسان عهو ص وی را آشکار ب بسر ت بفو
از بحثهای موردتوج در این بخ نگاهت ا هص به به نده دبلهص در زنهو ت ب
باربسد اصفاف شوه ا ص ب نظس متر و ب نویسفوه بی از کو بس ند مخس دبلهص در
ربود ب تو ع نیافتن اصفاف ایسانت تأبیو متبفو «عهوم شهکل یهسی یهک طبدهۀ هسمای دار
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بازر ان ب باالتس از هم ربود صفایع پیش بری ایسانت ،درنتیجۀ خوی چپهابل هس ب هتمبهار
ککومص ص وی بود» (بیوانت  )162 :1392در بتا  ،بارها نویسفوه ب ربیکسدهای امفیتت ب
مف عصطلبانۀ دبلص ص وی انتداد بسده ا ص ،اما در هیچجای اثس ب بضعیص دبلص ص وی ب
پتانسیلهای آن دبلص اشارهای هسچفهو بوتهاه نمهتبفهو درعهوض ،علهص اصهلت ربهود ب
تو ع نیافتگت اصفاف در این دبران را فدط بسعهوۀ ککومص مت ذارد توج نکسدن ب رابطۀ
دبطسفۀ اصفاف ب پیش بران در عصس صه وی بها ککومهص ب نظهام کهابمیتت آن عصهس در
مطالب نویسفوه پیوا ص دیو اه غالب بیوانت در این اثهس بههسه یهسی یهک هویۀ ککومهص
ص وی از اصفاف (بهسه یسی بوبن توج ب مفافع این قشس از جامع ) ب بمتهوجهت در ذبهس
خومات یا امکاناتت ا ص ب ککومص بسای فعالیص اصهفاف فهساهم مهتآبرد ههمچفهین ،در
مواردی از فعالیص اصفاف درقبال خوا ت های ککومص یاد متبفو ب ب نهوعت ایهن مهوارد را
طسح متبفو ب ویت همۀ اصفاف ب یک ونه ب به مفالهۀ مجموعه ای یهکپارچه عمهل
متبسدنو دبم اینب ویت اصفاف بامالً مف عالن بوبن درنظسداشتن مفافع شخصت یا سبههت
فدط بازیچۀ ککومص بودنو ب هیچ ون مویسیتت یا فعالیهص بیهژهای در اجهسای خوا هت ههای
ککومص از وی خود نواشتفو شهایو بتهوان ایهن موضهوع را به با هتت مفهابع ب دادهههای
اطالعاتت از اصفاف نسبص داد (همان ،)75 -74 :اما ب نظس نمتر و ب این تفها دلیل باشو
از دیگس با تتها تحلیل خاص نویسفوه بایو ب مهورد «بهاربسد ب نتهایج کضهور ارامفه
در اقتصاد ایسان» اشاره بسد ایشان ب دلیل ت ابت مذهب ب زبان ب تاکو انوبت فسهف ارامفه
ب اقوام داخل مسزهای ایسان ،کضور ب توج ب این سبه را از عوامل تو ع نیافتگت ب ربهود
اصفاف ایسانت متدانو (همان )243 -242 ،219 :ب از بهاربسد ب ههم قابهلتوجه ارامفه در
ستسش تبادالت اقتصادیِ ایسان عصس ص وی چشمپوشت متبفو ههمچفهین ،توجه انهوک
نویسفوه ب ند نهادهای دیفت ب مسائل مذهبت ب باربسد آن ،بااینب عصس صه وی یکهت از
دبرههای مذهبتای ا ص ب باربسد دیفت ب مذهبت ب ند آن در اصفاف از اهمیص فسابانهت
بسخوردار بوده ا ص ،از دیگس موارد نیازمفو ب توج در این اثس ا ص
نویسفوه در بعضت فصول بتها نشهان مهتدههو به اصهفاف ایسانهت در دبرۀ صه وی
از موقعیص ب توان بافت بسای دفاع از کدوق اعضا دربسابس ککومص مطلد بسخوردار ا هص ب
در بعضت از دیگس فصول این موضوع را بامالً ن ت متبفو همچفین ،در فصل ابل از بخه
چهارم ب توضیحاتت دربارۀ انواع مالیات اصفاف متپسدازد ب ب بیژه دربارۀ مالیهاتت بها عفهوان
«بفیچ » تاکو امکان بسا اس ا فاد ب موارک موجود مطالب خوبت ارائ مهتبفهو ،امها دربهارۀ
ایس انواع مالیاتها ب چگونگت اخذ ب جایگاه آنها متأ ان اطالعات اه ضهو ب ندهیو ب
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همچفین ،ناهمزمان با عصس ص وی ارائ متبفو ب بوبن نتیج یسی خاصت فصل را به پایهان
متبسد در همین فصل ،بسخت نکاتت مطسح متشود ب با ایس مطالب بخ ههای پیشهین در
تفاقو ا ص بسای نمون  ،مدایس بفیو اطالعات مسبوط ب مالیات اصفاف بهمارزش در ایهن
فصل را با اطالعات فصل دبم از بخ دبم (همان)65 -63 ،114 -111 :

 .7نتیجهگیری
بتا پیش بران ب زنو ت صف ت آنان در عهو ص وی اثسی شایان توج ا ص ب متتوان ایهن
موعا را دربارۀ آن طسح بسد ب ا س در زمان تألیف ب انتشار موردتوج ب اقبال جامعۀ علمهت
ایسان قسار مت سفص ،در تسسیع پویوآمون ربیکسدهای جویو در کوزۀ دان تهاریخ ب ازجمله
تاریخ اجتماعت ایسان مؤثس بود ایهن بتها  ،به کاصهل ر هالۀ مؤلهف ا هص ،بهاصهساکص از
نظسی ای خاص ب مثابۀ الگو نام نبسده ا ص ،اما آرای بسخت از پژبه هسان پهی رب در غهس
در زمیفۀ تاریخ ب تحوالت شهسی ب بسر ت عملکسد ب جایگاه اقشهار ب طبدهات اجتمهاعت را
مونظس قسار داده ا ص ب از همین ربی ب ون ای در ارائۀ بسخت آرای خود نگاهت فساتاریخت
ب عصس ص وی را نمایان مت ازد ب بسا اس انتظاری فساتهس از شهسایط تهاریخت آن ربز هار
ایسان ب بسر ت ب بابابی بسهمبف ککومص ب اصفاف ب پیشه بران مهتپهسدازد ب بهی از
آنب ب وی های مثبص ب مؤثس این ارتباط توج بفو ،جفب های مخس تأثیس ب نده دبلهص
در باربسد اصفاف را بازمتنمایانو بتا مهوی بیوانت دقیدهاً بسا هاس مدتضهیات ب شهسایط
زمانت مؤلف با پس شت ب در انتهای بار مشخ متبفو ،ب صورتت ربشمفهو به نگهارش
درآموه ب بابجود ذشص بی از ده از زمان تألیف ،همچفان کابی نکات ارزشمفهوی
بسای پژبه سان مطالعات ص وی ب کوزۀ تاریخ اجتماعت ایسان ا ص

پینوشتها
 1این طسح در بالس درس تاریخ اجتماعت مدطع دبتسی تاریخ ایسان دبرۀ ا هالمت در پژبهشهگاه
علوم انسانت ب مطالعات فسهفگت با هوایص ب راهنمایت دبتس شهسام یو تفس آغاز شهو ب بهی از
یک ال نیا ادام داشص خسبجت بفونت ،باتوج ب محوبدیص فضای ممکن ،دربسدارنهوۀ بخشهت
از آرا ب نظسها بوده ب فاقو پی نهادهای بسر تبففو ان بتها ا هص از بیژ هتههای مههم ایهن
نوشتار همکاری ب همراهت اعضا در توبین مطالب همۀ بخه ها هص ب ازایهنربی ههم همهۀ
ا امت درجشوه بسابس ا ص

بررسي و نقد کتاب پیشهوران و زندگي صنفي آنان در عهد صفوي317 ... :

 2البت  ،این اقوام بسای خوانفو ان فار ت شایو چفوان مهم ب نظس نس هو ،امها متهسجم بها ا هت اده از
نسخ ای خطت مح وظ در بتا خانۀ مسبای دانشگاه تهسان ،مهتن اصهلت را بهوبن تغییهس ابیهات
در این بخ قسار داده ا ص
 3دراینباره ،بفگسیو ب بیوانت :1392

iv ،iii

 4پژبه زیس با اینب در متن بتا ب ارجاعات چفوینبار آموه ،در فهس ص مفابع ب مذخذ نیسص:
Goitein, Solomon Dobfritz (1986), Studies in Islamic History and Institutions,
BrillJ.E.:Leiden

 5این موضوع ب تسجمۀ اثس بازنمت سدد ب در نسخۀ اصلت بتا نیا چفین ا ص
 6در این دبران ،شا سد ا تادانت چون عباس زریا خویت ب نصسا فلس ت بود
 7بس سفت از زنو تنامۀ بوتاه خودنوشص مهوی بیوانت «بوتاه یادنامه اش» نگاشهتۀ بهمهن  1392ب
مفتشسشوه در ایفتسنص همچفین بفگسیو ب فسخت ،یادان (« ،)1388پیشه بران ب کیهات صهف ت در
اباخس عهو ص وی» ،مجلۀ ماه تاریخ ب جغسافیا79 -76 ،
Artisans and Guild Life in the Later Safavid Period: Contributions to the Social-Economic
History of Persia (1982), Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
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 9بیوانت ،مهوی ( ،)1385دائرۀالمعارف بار ا المت ،زیسنظس باظم مو وی بجفوردی ،ج  ،9ذیهل
موخل «اصفاف» ،تهسان :مسبا دائرۀالمعارف بار ا المت
 10بیوانت ،مهوی (« ،)1379موانع رشو سمای داری ب کیهات مهادی در ایهسان هالههای  996تها
 1135ق» ،مجلۀ دانشکوۀ ادبیات دانشگاه فسدب ت ،ش 2 ،1
 11بیوانت ،مهوی ( « ،)1383هجهوم بهورژبازی تجهاری غهس به ایهسان ب اندهساض صه وی » ،در:
مجموع مداالت همای ص وی در ستسۀ تاریخ ایسانزمین ،ب اهتمام مدصودعلت صادقت ،تبسیها:
توده
 12مههوخههلهههای «ا ههماعیل ابل صهه وی»؛ «بادیذذۀ الشههام»« ،بلگههساد ب بفغههازی»« ،بهههسامشههاه»
در دائرۀالمعارف ا المت دیگس مداالت« :اکموشاه درانهت» « ،هلطفص هلطانکسهین صه وی ب
زرادخان »« ،در پیسامهون بشهورداری ب بظهایف در هاه ب دیهوان در عههو هالطین تهسکتبهار»،
«تجود سایت فسهفگت در جهان وم ب مبانت فسهف غس »
 13مسبر بارنامۀ باری متسجم در این مجال ممکن نیسص ،اما نگاهت ب فعالیهصههای ایشهان نشهان
از توابم بارهایشان در زمیفۀ اصفاف ب پیش بران همزمان با تسجمۀ اثس ب بعو از آن دارد
 14این لغص ،ب بایو ب صورت  Gildنوشت شود ،نخستینبار در این نوشتار ریش یابت شوه ا ص:
Introduction on the History of Guilds by BRENTANO, Early English Text Society, vol.
xl, London, 1870.
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 15بسای آ اهت اجمالت از ربنو این توج از اقتصادان فیایوبسات ب پیش بران ب ب تبهع اصهفاف را
مولوهای درجۀ دبم در مدایس با بشابرزان ب کسا متآبردنو تا نظسیات آدام ا همیص ب بعهو
ژان بابتیسص ت  ،ب ب توریج ب پیش بران ب صفعص سان ب مفالۀ نیسبهای مولهو اصهلت توجه
بسدنو ،ب همچفین آرای مکتب اقتصادی انتدادی دربهارۀ اصهفاف ،بفگسیهو به ژیهو  :1380ج ،1
فصل ابل ب فصل دبم
 16ژیو  :1380فصل وم
 17بسای نمون  ،تامین  :1373فصل ابل ،در «مسبری بس نظسی های قشهسبفوی اجتمهاعت» بهی تهسین
کجم را ب توضی آرای آنها داده ا ص
 18بسای نمون  ،بفگسیو ب میتسبپولسکت ب همکاران  182 -165 :1382ب ب بعو
 19بسای اطالع از بسخت آثار شاخ ب در کوزۀ مطالعات شهسی پهی از بِبِهس ب ههمزمهان بها اب
تار دبن مارتیفوال بس بتا شهس در ذر زمهان بها بتها شفا هت
نگاشت شونو ،بفگسیو ب پی
ببس ،مابس ( ،)1373شهس در ذر زمان ،تسجمۀ مفصوره بابیانت ،تهسان :شسبص ههامت انتشهار،
62 -23
 20اب ب این موضوع در چهارچو
 76 :1373ب بعو)

یا ص اقتصاد شهسی توج دارد (دراینباره ،بفگسیهو به ببهس

The Catholic Encyclopedia; Guilds in: http://www.newadvent.org.
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 22دراینباره ،بفگسیو ب رنانت ب همکاران  :1388فصهل دبم «اصهفاف در اربپها» از پهژبه ههای
تدسیباً جویو ب ب اصفاف در ارتباط با نظام شهس ب شهسنشیفت در امپساتوری عثمهانت کهوفاصهل
قسن یادهم تا شانادهم میالدی توج بسده ا ص :ایفالجق  :1394فصل 15
 23اکمو اشسف در مدال ای ارزشمفو ب اختصهار ب تدسیبهاً بامهل مههمتهسین نظسیهات انویشهمفوان
غیسایسانت دربارۀ پیوای اصفاف در جهان ا الم ب در ایهسان را هسدآبری بهسده ا هص (اشهسف
 )38 -33 :1353البت  ،در نوشتار کاضس تالش شوه ا ص تا ب پژبه های بعو از آن هم اشهاره
شود ازجمل اِشکالهای بارد بس این نوشتارِ اشسف ،ب بمتس ب آن پسداخت شوه ،بهمتهوجهت اب
ب ت ابت مفشأ ب پیوای اصفاف در بشورهای اربپایت ا هص اب در ایهن نوشهتار از « یلهوهای
غسبت» نام متبسد ،بوبن اینب دقیداً مشخ بفو ب بوام بشورها را مونظس دارد ،هسچفو شهایو
بتوان با این ا توالل ب مدالۀ اب دربارۀ بیژ تهای شهسنشیفت در ایسان دبرۀ ا المت بوده ا هص،
این ند را توجی بسد
 24بفگسیو ب مم ورد  :1381در بخ نهم ،ضمن اشاره ب یس پیهوای نظهام اصهفاف در اربپهای
اختارهای مذهبت ب ریش های اخهوت ب بهسادری در پیهوای ایهن نههاد
قسبن ب طت ب ند
در اربپا پسداخت ا ص

بررسي و نقد کتاب پیشهوران و زندگي صنفي آنان در عهد صفوي319 ... :

 25البت فلور ب در تت  H. Thorningرا پی
در ال  1913مفتشس بسد

ام ایهن بسداشهص نادر هص مهتدانهو به اثهس خهود را

 26در بیسا ص بعوی این دان نام  ،موخل صهفف به ب هیلۀ دیگهس پهژبه هسان جهای هاین شهو
موضوعت ب نمایان س ربیکسدهای جویو در این نهوع پهژبه ها هص البته ما هیفیون در مهوخل
«اصههفاف ا ههالمت» در دانه نامههۀ علههوم اجتمههاعت به همههین موضههوع بهها اصههالکات ب اضههافاتت
پسداخت ا ص (دراینباره ،بفگسیو ب ما یفیون  )707 –702 :1388البت متتوان ب مخال هان ایهن نظهس
ما یفیون همچون عبوالستار عثمان ب اکمو اشسف اشاره بسد

 27همچفین بفگسیو ب تسجم ب تلخی این نوشتار با عفوان «فتهوت به مثابهۀ هاختار اجتمهاعت»،
تسجمۀ علیسضا رضایص  28 -26 :1389بسای آ اهت از دیو اه بالن بهائن ،بفگسیهو به «قبایهل،
شهسها ،ب ازمانبفوی اجتمهاعت» ،در :تهاریخ ایهسان بمبهسیج ،ج  :4از ظههور ا هالم تها آمهون
لجوقیان ،تسجمۀ کسن انوش  ،تهسان :امیسببیس281 -263 ،1380 ،
 28بسایان تسنس در مدومۀ بتا خود توضی متدهو ب چگون مطالعات ببس دربارۀ ا الم ههیچ هاه
همچون مطالعات عمیق اب دربارۀ مسیحیص ب یهودیص بامل نشو (تسنس )1379
 29بسنارد لوئیس از پژبه
آن قسار نمتدهو

سانت ا ص ب ب این نظسیات توج دارد ،اما ا اس طهسح خهود را بهس

 30در این زمیف  ،معموالً نام پیگولو کایا ب بتاب  ،شهسهای ایسان در ربز ار پارتیان ب ها هانیهان،
در صور قسار دارد ،درکهالتبه خهود بی فضهل تدهوم ب نخسهتین اشهارههها در ایهن زمیفه را
با ارجاعات ب آتور بسیستن ن ،نویسفوۀ ایسان در زمان ا انیان ،ب البور ب تسیور اشهاره دارد
ب نخستینبار توج اب را ب فوی نسطوری جلب بسدنو

 31پی از این ب بسخت بارهای اب اشاره شو ،همچفین بفگسیو به هیسی در تهاریخ ایهسان بعهو از
ا الم ،تسجمهۀ یعدهو آژنهو ،تههسان :امیسببیهس1363 ،؛ دبلهص ب ککومهص در ا هالم؛ هیسی
در نظسی هۀ یا ههت فدهههای مسههلمان از صههور ا ههالم تهها اباخههس ههیادهم؛ تسجم ه ب تحدیههق
یوعباس صالحت ب محمومهوی فدیهت ،تهسان :عسبج1374 ،
 32ازجمل آثار اب با موضوع اصفاف ارتباط مستدیمت دارد« :ابضاع اجتمهاعت هه اقتصهادی ایهسان
در دبرۀ ایلخانههان» ،در :تههاریخ ایههسان بمبههسیج ،ج  :5از آمههون ههلجوقیان تهها فسبپاشههت
دبلص ایلخانان507 -455 ،
 33آثار اب یکت از نمون های شاخ بسای پژبه های دارای ربیکهسد چهب بسخا هت از دیهو اه
تاریخ نگاری ماربسیستت ب تحوالت اقتصهادی ب اجتمهاعت ایهسان ب مهستبط بها اصهفاف ا هص؛

ابضاع یا ت ب اقتصادی ه اجتماعت ایسان در پایان وۀ هجوهم تا نیمۀ نخسص هوۀ نهوزدهم
میالدی ،تسجمۀ یسبس ایادی ،تهسان :نشس بهینالملهل1358 ،؛ ههمچفهین بفگسیهو به « هازمان
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اصفاف ،ابایل قسن نوزدهم میالدی» ،تاریخ اقتصادی ایسان ،ب بوشه
یعدو آژنو ،تهسان :ستسه1362 ،

چهارلا عیسهوی ،تسجمهۀ

 34اب را متتوان پیسب آرای ما یفیون ب ارتباط ستسدۀ اصفاف ب متصوف ب کسا آبرد ب به طهور
خههاص بهه ایههن موضههوع در ایههسان اشههاره مههتبفههو؛ بفگسیههو بهه آیههین جوانمسدی ،تسجمههۀ
اکسان نساقت ،تهسان :نشس نو1363 ،
 35فلور عالبهبس مواخلت ب بسای اصفاف در دان نامۀ ا الم ب دان نامهۀ ایسانیکها نوشهت  ،در آثهار
دیگسش ازجمل در جلو دبم بتها تهاریخ اجتمهاعت ایهسان در عصهس قاجهار ،به ایهن موضهوع
توج دارد بسای اطالع از مجموع بارهای اب بفگسیو ب :
The Monetary History of Matthee, Rudi, Willem Floor, and Patrick Clawson (2013),
.: I. B. Tauris; New YorkIran: from the Safavids to the Qajars

فلور ،بیلم ( ،)1393تاریخچۀ مالت هه مالیهاتت از صه وی تها پایهان قاجاریه  906 -1344ق/
 1500 -1925م ،تسجمۀ مستضت باظمت یادی ،تهسان :تاریخ ایسان
 36بسای نمون  ،بفگسیو ب اشسف 36 :1353؛

Lapidus 1973: 21–30

 37بسای آ اهت بی تس دربارۀ اصفاف در بشورهای ا المت ،بفگسیو ب بیوانت  :1385ذیهل مهوخل
«اصفاف»
 38شایو بتوان دربین پژبه سان ایسانت اب را با ابد تسین دانسص از مههمتهسین آثهار بی عبهارت
ا ص از اشسف ،اکمو ( ،)1359موانع تاریخت رشو سمای داری در ایسان دبرۀ قاجاریه  ،تههسان:
زمیف ؛ اشسف ،اکمو (« ،)1347نظام صف ت ب جامعۀ مونت» ،ایهساننامه  ،ش 40 -5 ،53؛ اشهسف،
اکمو ب علت بفوعایای ( ،)1387طبدات اجتماعت ،دبلهص ب اندهال در ایهسان ،تسجمهۀ ههیال
تسابت فار انت ،تهسان :نیلوفس
 39ر الۀ دبتسی خود را با عفوان تشکیالت اصفاف عثمهانت ب صه ویان در هوۀ  11 -10ق دفهاع
بسده ا ص از مداله ههای بی ا هص« :اصهفاف ب پیشه بران در تهاریخ ایهسان» ،بیههان انویشه ،
فههسبردین ب اردیبهشههص  ،1366ش 88 -70 ،11؛ «اصههفاف ب پیشهه بران در تههاریخ ایههسان»؛
«مأخذشفا ت اصفاف»؛ «بضعیص اصفاف»؛ در دیگس شمارههای بیهان انویش
 40یف در آثارش ب صورت پسابفوه ب ن چفهوان مفسهجم به موضهوع اصهفاف در اقتصهاد ایهسان
پسداخت ا ص ب از آثار اب ص :یف ،اکمو ( ،)1370ا تبواد ،مسئلۀ مالکیص ب انباشهص هسمای
در ایسان ،تهسان :ر ان ؛ یف ،اکمو ( ،)1373اقتصاد ایسان در قهسن نهوزدهم ،تههسان :چشهم ؛
یف ،اکمو ( ،)1387قسن مشوه؛ اقتصاد ب جامعۀ ایسان در قسن نوزدهم ،تهسان :نشس نت
از سمای داری؛ تاریخ نظسی ،تسجمۀ کسن شمسآبری ،تهسان ،نشس مسبا1380 ،

 41ایسان پی
 42مدوم ای بس تاریخ شهس ب شهسنشیفت در ایسان ،تهسان :نشس آبت 1365 ،لطانزاده در جهایجهای
این اثس ب فساخور موضوع ب اصفاف ب ند

آنها در نظام شهسی پسداخت ا ص

بررسي و نقد کتاب پیشهوران و زندگي صنفي آنان در عهد صفوي321 ... :

 43از شار تا شهس؛ تحلیلهت تهاریخت از م ههوم شههس ب هیمای بالبهوی آن ت کهس ب تهأثس ،تههسان:
دانشگاه تهسان 1378 ،کبیبت ،ب تأثیس از دیو اه مهابس ببهس ،بهس ایهن موضهوع تأبیهو دارد به
اختار یا ت ب فشارهای ککومتت در ادبار تاریخ ایسان مانع از شکل یهسی اصهفاف به شهیوۀ
بشورهای اربپای غسبت شوه ا ص
 44شهس ،یا ص ب اقتصاد در عهو ایلخانان ،تهسان ،امیسببیس1388 ،
 45یو تفس ،شهسام ( ،)1390شهس ب رب تا در وههای میانۀ تاریخ ایسان ،تهسان :پژبهشهگاه علهوم
انسانت ب مطالعات فسهفگت؛ یو تفس ،شهسام ( ،)1389س ذشص بازار بار تههسان ،بازارهها ب
بازارچ های پیسامونت آن در دبیسص ال اخیس ،تهسان :بفیاد ایسانشفا ت
 46نعمانت ،فسهاد ( ،)1358تکامل فئودالیسم در ایسان ،تهسان :خوارزمت؛ نعمهانت ،فسههاد ب ههسا
بهواد ( ،)1387طبد ب بار در ایسان ،تسجمۀ محمود متحو ،تهسان :آ اه
 47مدوم ای بس یس ت کس در قسبن ب طت ،تهسان :وتفبس 1354 ،
 48ایسان در پویۀ تاریخ ،تهسان :قلم1357 ،
 49چهارده ر ال دربارۀ فتوت ب اصهفاف؛ مدهوم ب تصهحی ب توضهی مههسان افشهاری ب مهوی
موایفت ،تهسان :چشم  1381 ،بااینب ایهن اثهس در زمهسۀ تصهحیحات محسهو مهتشهود ،امها
تحصتأثیس ربیکسد پیو تگت اصفاف ب مسامنام ها ب ر ائل اهل فتوت ا ص
50 Banani, Amin (1978), “State and Society in Iran; Iranian Studies”, Journal of the Society
for Iranian Studies, vol. XI.

بفههانت ،امههین (« ،)1377ت هأمالتت دربههارۀ ههاختار اجتمههاعت ب اقتصههادی ایههسان در ابج دبرۀ
ص وی» ،تسجمۀ محموعلت رنجبس ،اطالعات یا ت ب اقتصادی؛ ش 55 -44 ،136 -135
51. Navidi, Daryoush (1980), Socio-Economic and Political Changes in Safavid Iran 16th and

17th Centuries.
نویوی ،داریوش ( ،)1386تغییسات اجتماعت ه اقتصادی در ایسان عصس ص وی؛ قسن شهانادهم
ب ه وهم میالدی ،تسجمۀ هاشم آغاجسی ،تهسان :نشس نت
Savory, Roger (1983), The American Historical Review, vol. 88. no. 5., 1302-1303.
Shaygan, Hassan (1986, spring), Iranian Studies, vol. 19, no. 2, 197-198.

Morgan, D. O. (1984), Bulltin of the School of Oriental & African studies, University of

52
53
54

London, vol. 47. no .2, 414.

55. Richard, Yan. (1985), Journal of the Economic & Social History of the Orient, vol. 28, no.
1, 115-116.
56. Ricks, Thomas M. (1986, Feb.), International Journal of Middle East Studies, vol. 18, 9599.
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 57بسای پیوای نظام دبلص ملص  Nation-Stateدر پس پیمان ب ت الت ،بفگسیو ب بیفسهفص ،انهورب
( ،)1376نظسی های دبلص ،تسجمۀ کسین بشسی  ،تهسان :نت
 58یکت از تأثیس ذارتسین بتا های نظسی در کهوزۀ اقتصهاد در جههان :ثهسبت ملهل آدام ا همیص
( 1790-1723م) ا ص در این بتا با صساکص ب اصفاف ب نظام آنها متتازد ب ذبهس مهتبفهو
ب چگون اصفاف با همد تت با ککومصها ب نظام اقتصادی رببه رشهو ضهسب بارد مهتبففهو،
بفگسیو ب :
;Smith, Adam; The Wealth of Nations; with an Introduction by Andrew Skinner
b.79.;10, 1974; Book 1; Season: Penguin BooksHarmondsworth

 59بسای آ اهت از اضمحالل اصفاف در فسانس در زمان اندال ببیس فسانسه ب بعهو از آن ،بفگسیهو
ب آثار مایکل فیتا یمونا:
Fitzsimmons, Michael P. (1996), “The National Assembly and the Abolition of Guilds in
France”, The Historical Journal, vol. 39, no. 1, 133-154; Fitzsimmons, Michael P. (17761821), From Artisan to Worker: Guilds, the French State, and the Organization of Labor,
Cambridge University Press, First Edition.

 60بابجود ندوهایت ب مؤلف اه بس این دیو اه مدایس ای بارد متبفو ،بفگسیو ب ابتوای فصهل دبم
دبم با عفوان «فعالیصهای یا ت اصفاف»
 61بسای آ اهت از این نظسیات ب بس آن بودنو کضور دبلص ب نابارآموی اقتصادی دامن متزنهو ب
بسای افاای بارآیت ،مفا ب ا ص از ند ب دخالهص دبلهص در اقتصهاد با هت شهود ب غیهسه،
بفگسیو ب داد س ،یوا ( ،)1392تاریخ عدایو اقتصادی ،تههسان :هازمان مطالعه ب تهوبین بتهب
علوم انسانت دانشگاهها 277 ،ب بعو؛ همچفین بهسای آ هاهت بهی تهس از ایهن نهوع نظسیهات به
تحص عفوان لیبسالسم اقتصادی ب نئولیبسالیسم د ت بفوی مهتشهونو ،بفگسیهو به هانول ،مایکهل
( ،)1374لیبسالیسم ب مفتدوان آن ،تسجمۀ اکمو توین ،تهسان :علمت ب فسهفگت
62. Artisans and Guild Life in the Later Safavid Period
 63متسجم در مدومۀ خود اشاره متبفو ب این عفوان جویو با پی نهاد مؤلف انتخها شهوه ا هص
(بیوانت )13 :1392

 64بسای اطالع دربارۀ د ت بفویها ،بفگسیو ب آرام ،محموباقس ( ،)1386انویشۀ تهاریخنگهاری عصهس
ص وی ،تهسان :امیسببیس244 -236 ،
 65موضوعت ب بسخت پژبه

کتابنامه

سان از آن با عفوان  Anachronismیاد متبففو

بررسي و نقد کتاب پیشهوران و زندگي صنفي آنان در عهد صفوي323 ... :

اشسف ،اکمو (« ،)1353تحدیق در مسائل ایسان؛ بیژ تهای تاریخت شهسنشیفت در ایهسان دبرۀ ا هالمت»،
مطالعات جامع شفاختت ،دبرۀ قویم ،ش 4
اشسف ،اکمو (« ،)1375نظام صف ت ،جامعۀ مونت ،ب دموبسا ت در ایسان» ،نشسیۀ صب و ،ش 14
اشسف ،اکمو (« ،)1360شهسنشیفت ازدیو اه جامع شفا ت تاریخت» ،نشسیۀ آرش ،ش 25
ایفالجق ،خلیل ( ،)1394امپساتوری عثمانت عصس متدوم  1300تا  ،1600تسجمهۀ بیهومسث قسقلهو ،تههسان:
بصیست
بلک ،جسمت ب دبنالو م مک رایلو ( ،)1390مطالعۀ تاریخ ،بس سدان محموتدت ایمانپور ،مشههو :دانشهگاه
فسدب ت
پیگولو ههکایا ،نیفهها بیکتوربنهها ( ،)1377شهههسهای ایههسان در ربز ههار پارتیههان ب ا ههانیان ،تسجمههۀ
عفایصا رضا ،تهسان :علمت ب فسهفگت
تامین ،ملوین ( ،)1373جامع شفا ت قشسبفوی ب نابسبسایهای اجتماعت ،تسجمهۀ عبوالحسهین نیهک ههس،
تهسان :توتیا
تسنس ،بسایان ( ،)1379مابس ببس ب ا الم ،بسر ت انتدادی ،تسجمۀ عیو بصالت ،تهسان :مسبا

ثواقب ،جهانبخ ( ،)1380تاریخنگاری عصس ص وی ب شفاخص مفابع ب مذخذ ،شیساز :نویو شیساز
کضستت ،کسن ( ،)1391ربش پژبه در تاریخشفا ت؛ با تأبیهو بهس اصهول ب قواعهو ر هال نویسهت،
تهسان :پژبهشکوۀ امام خمیفت
داد س ،یوا ( ،)1392تاریخ عدایو اقتصادی ،تهسان :مص
رضوی ،یوابوال ضل (« ،)1389تشکیالت پیش بری در عهو ایلخانان» ،فصلنامۀ تهاریخنامهۀ ایهسان بعهو
از ا الم ،س  ،1ش 1
رنههانت ،محسههن ( ،)1388مدوم ه ای بههس ماهی هص ،بههاربسد ،زبال اص هفاف ،تسجم هۀ اصههالن قودجههانت ب
محمو وهسیان ب ناهیو مسعودی ،اص هان :مسبا آموزش علمت ه باربسدی عتیق
ژیو ،شارل ( ،)1380تاریخ عدایو اقتصادی ،تسجمۀ بسیم فجابت ،تهسان :دانشگاه تهسان
انول ،مایکل ( ،)1374لیبسالیسم ب مفتدوان آن ،تسجمۀ اکمو توین ،تهسان :علمت ب فسهفگت
عبوالستار عثمان ،محمو ( ،)1376مویفۀ ا المت ،تسجمۀ علت چساغت ،تهسان :امیسببیس
فسای ،ریچارد ( ،)1390بخارا ،د تابردهای قسبن ب هطت ،تسجمهۀ محمهود محمهودی ،تههسان :علمهت ب
فسهفگت
بائن ،بلود (« ،)1389فتوت ب مثابۀ اختار اجتماعت» ،تسجمه ب تلخهی علیسضها رضهایص ،اطالعهات
ککمص ب معسفص؛ ش 54
بیوانت ،مهوی ( ،)1385دائرۀالمعارف بار ا المت؛ زیسنظس باظم مو وی بجفوردی ،ج  ،9ذیل مهوخل
«اصفاف» ،تهسان :مسبا دائرۀالمعارف بار ا المت
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بیوانت ،مهوی ( ،)1392پیش بران ب زنو ت صف ت آنان در عهو ص وی؛ جستارهایت در تهاریخ اجتمهاعت
ه اقتصادی ایسان ،تسجمۀ یادان فسخت ،تهسان :امیسببیس
ماربس ،بارل ( ،)1388سمای  ،ندوی بس اقتصاد یا ت ،تسجمۀ کسن مستضوی ،تهسان :آ اه
ما یفیون ،لوئت (« ،)1388اصفاف ا المت» ،تسجمهۀ یهادان فسخهت ،مهادکنامهۀ 2؛ یهادبود دبمهین هال
در ذشص مهفوس مادک بیانفس ،خواهان جمشیو بیانفس ب پسبین ا هتخسی ،تههسان :جمشهیو بیهان 
فهس
متت ،ربدلف ( ،)1387اقتصاد ب یا ص خارجت عصس صه وی ،تسجمهۀ کسهن زنویه  ،قهم :پژبهشهگاه
کوزه ب دانشگاه

در تاریخ ،تهسان :نشس نت

مالئت توانت ،علیسضا ( ،)1390درآموی بس ربش پژبه
مم ورد ،لوئیا ( ،)1381جامعۀ مونت در ذر تاریخ؛ خا هتگاههها ،د س هونت ب دبرنماههای آن؛ تهاری
در پیوای  ،شکل یسی ب تو عۀ جامعۀ مونت ،تسجمۀ اکمو عظیمت ،تهسان :خومات فسهفگت ر ا
میتسبپولسکت ،د ک  ،ی ا زببسیتسکت ،ب ب ل بسبف ( ،)1382زمیفۀ تکامل اجتمهاعت ،تسجمهۀ پسبیها
بابایت ،تهسان :آزادمهس
ببس ،مابس ( ،)1384اقتصاد ب جامع  ،تسجمۀ عباس مفوچهسی ،مهسداد تسابهتنهژاد ب مصهط ت عمهادزاده،
تهسان :مص
ببس ،مابس ( ،)1373شهس در ذر زمان ،تسجمۀ شیوا بابیانت ،تهسان :شسبص هامت انتشار
یو تفهس ،شههسام ( ،)1390جسهتارهایت در مفا هبات شهسنشهیفت دبرۀ هلجوقیان؛ تههسان :پژبهشهگاه
علوم انسانت ب مطالعات فسهفگت
Cahen, C. (1979), “Futuwwat”, in: The Encyclopaedia of Islam, E. van Donze (ed.), Leiden: E.
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