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  چكيده
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي و     يك اثر معماري زنجيري بهـم پيوسـته از مولفـه   

هاي شرعي و  معمار، حاميان و بانيان، ناظران و قانون. سياسي دوران خود است
تـاريخ اجتمـاعي   . عرفي، هر يك به نوعي در مسير يك اثـر تاثيرگـذار هسـتند   

ها و بررسي  حوزهتواند به مطالعه اين  شود كه مي گرايشي از تاريخ محسوب مي
در ايـن مقالـه جهـت امكـان     . ها در فرآيند يك اثر معماري بپـردازد  نقش گروه

سنجش چنين رويكردي در برسي معمـاري اسـالمي ايـران، بـا انتخـاب دوره      
ايلخانيان و بررسي و تحليل متون اين دوره، به بحث در بـاب شـأن اجتمـاعي    

ـ  اظران ايـن صـنف و بانيـان و    معمار و صنف معماران در اين دوران، و اينكه ن
نتايج اين تحقيـق، از وجـود   . حاميان چه اختياراتي داشتند، پرداخته خواهد شد

چهار گروه معماران در مراتب متفاوت اجتمـاعي، نظـارت و اختيـارات وسـيع     
سـازهاي شـهري، و طيـف وسـيعي از      و محتسب بر صنف معمـاران و سـاخت  

  .دهد اجتماعي متفاوت خبر مي حاميان و بانيان حكومتي و مردمي با شأن
تاريخ اجتماعي، معماري اسالمي ايران، ايلخانيان، معمار و صـنف   :ها كليدواژه

  .معماري، ناظر صنف، حاميان و بانيان
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  مقدمه. 1
تاكنون در باب تاريخ معماري اسالمي ايران، كتب و آثار زيادي منتشر شده است؛ امـا اكثـر   

هاي گوناگون در فرآيند يك اثر معماري، چون سياق  مولفهها به نقش و مداخله  اين پژوهش
هـاي عرفـي و شـرعي     اجتماعي و فرهنگي، جايگاه اجتماعي معمار، باني و حامي، و قانون

نگاري معماري اسالمي ايران، توجه صـرف بـه    در تاريخ. اند عنايت و توجه چنداني نداشته
فاخرانه از سوي ديگر سـبب شـده تـا    ها و وقايع سياسي از يك سو، و توجه به آثار  دولت

هـاي   ابعاد و زواياي بسياري از معماري آن پوشيده بماند، و همچنين در بسـياري از مقولـه  
. نگـاريش تحميـل شـود    بعدي بـر تـاريخ   طرفه و تك تفسير و تحليل آن، نگاه و جهتي يك

نهـان و مغفـول   هـاي پ  ها و رويكردهاي ديگري است تا بتوان به جنبـه  بنابراين نياز به حوزه
نگاري متفاوتي را با آنچه كه امروز شكل گرفته است،  برد و تاريخ معماري اسالمي ايران پي

طور كه به اذعان بسياري از پژوهشگران اين حوزه، مطالعه متعارف و رسـمي   همان. رقم زد
يد هاي نخست در پيش دارد، و با تاريخ معماري ايران همچنان راه درازي تا رسيدن به منزل

رويكردهاي جديـد   1.هاي مغفول معماري ايران برآمد هايي نو براي شناخت جنبه در پي راه
. هاي پنهان معماري اسالمي ايران مفيـد واقـع شـود    تواند در شناسايي جنبه در اين زمينه مي

نويسي سياسي كـه در   يكي از اين رويكردها، تاريخ اجتماعي است كه واكنشي بود به تاريخ
  . شدند اربابان، محور حوادث تاريخي و هنري محسوب ميآن دولت و 

كند رويدادهاي تـاريخي را از منظـر جريـان     تالش مي 2نگاري اين نوع رويكرد يا تاريخ
هاي و سـاختارهاي مختلـف    اجتماعي دنبال كند، و با تغيير مشاهدات خود، و توجه به اليه

؛ 1381بـرك  (تاريخي ارائه بدهـد  تر از شرايط سازنده يك دوره  يك جامعه، نگاهي واقعي
قصد اين رويكرد، جايگزين شدن به جاي تاريخ سياسي است ). 1392؛ نوذري 1390زنديه 

هـاي انسـان را شـامل     تري را ارائه بدهد، تاريخي كه تمام فعاليت تر و انساني تا تاريخ وسيع
بـه بررسـي    در ايـن مقالـه  ). 22: برك، همـان (شود و با نقل حوادث كمتر مرتبط است  مي

چيستي و مفهوم تاريخ اجتماعي، و امكاناتي كـه ايـن نـوع رويكـرد در بررسـي معمـاري       
سه بحث . تواند به همراه داشته باشد، پرداخته خواهد شد مي) دوره ايلخانيان(اسالمي ايران 

  .و جريان اصلي در تاريخ اجتماعي توسط مورخان اين حوزه مطرح شده است
اريخ اجتماعي در امتداد و ذيل تاريخ سياسي مـورد بررسـي   در يك رويكرد، مباحث ت 

در رويكـرد دوم،  . كند گري از رويدادهاي تاريخ تغيير مي گيرند، و فقط نوع پرسش قرار مي
شود و به نحوي تاريخ سياسي به طور كلي ناديـده   نقش تاريخ فرهنگي و قومي برجسته مي
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جمعيـت، اقتصـاد، زنـان و غيـره از      شناسـي،  شناسـي، انسـان   فرهنگ، قـوم . شود گرفته مي
پـور،   ؛ موسـي 10: الـف 1382اتـابكي،  (هاي مورد استقبال و پذيرش اين حوزه اسـت   مولفه
در آخرين حوزه، مورخان ديگري به دنبال نگاه و نگرشي ). 163: ؛ زنديه، همان145: 1386

و هـم تـاريخ    اين گروه سعي بر آن دارند تا هم تاريخ سياسـي . بينابيني و چندجانبه هستند
در اين نگرش، تاريخ سياسي بـه نحـوي زيـر مجموعـه     . فرهنگي را مورد توجه قرار دهند

خود اين رويكرد و حـوزه، سـه حـوزه فرعـي را در بـر      . شود تاريخ اجتماعي محسوب مي
اول بررسي پيوند و ارتباط دولت و مردم، دوم بررسي ارتباط مردم با مردم و سوم . گيرد مي

ردم با زيست جهان مادي و غير مادي، يعني اسلوب زندگي، نظام معماري و بررسي رابطه م
ب؛ 1382اتابكي، (شهرسازي، آداب و رسوم، رفتارها و نظائر آن كه در اين حوزه قرار دارد 

در اين مقاله، با انتخاب يك برهه زماني از تـاريخ اسـالمي ايـران يعنـي     ). 1385رحمانيان، 
هايي كـه از   و منابع اين دوره، به شناسايي و بررسي برخي جنبهايلخانيان، و رجوع به متون 

  . شود سوي پژوهشگران كمتر مورد اعتنا بوده است، پرداخته مي
بندي ايشـان در جامعـه ايـن     در ابتدا به جايگاه صنف معماران و مهندسان و نحوه طبقه

ات و مراتـب  هـاي معمـاران ايـن دوره كـه در طبقـ      سپس، از گـروه . شود دوره پرداخته مي
وجود چهار گروه معمار و مهنـدس بـا   . مختلف اجتماعي قرار داشتند، صحبت خواهد شد

شأن متفاوت و به تبع، تاثيرگذاري متفاوت در مسير و آثار معمـاري، از نقـش و اختيـارات    
در بخـش بعـدي، از وظـايف محتسـب و تشـكيالت      . متمايز آنها در يك اثـر بحـث دارد  

ظارت و بازرسي بر اصناف معماران و مهندسان را برعهد داشـتند،  حكومتي اين دوران كه ن
همچنين در باب نقش محتسب بر نظام معماري و شهرسـازي ايـن دوران   . شود صحبت مي

هاي شرعي و عرفي توسط  هدف اين بخش بررسي نحوه اجراي قانون. صحبت خواهد شد
در . ن تـاثير داشـت  محتسب است كه تا چه حد بر نظـام معمـاري و شهرسـازي ايـن دورا    

وساز معماري، يعني حاميان و بانيان گزارشي داده  آخرين قسمت، از مهمترين حلقه ساخت
كردند، و  طيف حاميان و بانياني كه در اين دوره از معمار و معماري حمايت مي. خواهد شد

هر كدام داراي ساختار و تشكيالت خاص خود در برپايي عمارات و بناها بودند، نمايشـي  
  . هاي معماري اين دوران است از پيچيدگي و چند اليه بودن جريان

در بررسي آثار معماري صرفا نبايد تحليل و مطالعه را به نتيجه نهايي آن، يعني خود اثـر  
بررسي و تحليـل  . سازد محدود كرد؛ مطالعه آثار فقط بخشي از تاريخ معماري را آشكار مي

اي از عوامـل و   توانـد شـبكه   ريچه تاريخ اجتمـاعي مـي  هاي سازنده آثار معماري از د مولفه
انـد را   مفاهيم گوناگون و مضامين نهفته را كه بر يك رويداد و يا اثـر هنـري تـاثير گذاشـته    
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تري را براي پژوهشگران اين حوزه به  انداز وسيع نگاري آن، چشم مشخص كند، و در تاريخ
  .همراه بياورد

  
  سواالت تحقيق. 2

صلي اين مقاله اين است كه با تعريف و مشخص كـردن رويكـرد تـاريخ    ا  پرسش و مساله
تـوان بهـره    نگـاري مـي   اجتماعي، در بررسي معماري دوره ايلخانيان از چه حوزه اين تاريخ

شود كه شأن معمار و صنف معمـاران در ايـن دوران    جست؟ همچنين اين مساله مطرح مي
ن دوره مي توان صـحبت كـرد؟ و نـاظران و    معماران در اي  به چه نحوه بود و از چند گروه

  بازرسان صنف معماران، و حاميان و بانيان چه نقش و اختياراتي را داشتند؟
  

  پيشينه پژوهش. 3
تاكنون پژوهش و بررسي مستقلي درباره معماري اسالمي ايـران در دوره ايلخـاني از نگـاه    

با وجـود  . تاريخ اجتماعي، با رجوع و استناد به منابع و متون اين دوره صورت نگرفته است
اين، شماري از پژوهشگران در باب اوضاع و شرايط اجتماعي و فرهنگي اين دوران آثـاري  

بـه  » تاريخ اجتماعي ايـران «جلدي خويش  10مرتضي راوندي در كتاب . اند را منتشر كرده
اي  غالمحسين يوسفي در مقالـه . بررسي اوضاع و شرايط گوناگون اين دوران پرداخته است

، به اوضاع اجتماعي اين دوران بـر پايـه آثـار    »جستارهاي ادبي« 19مفصل در مجله شماره 
نقد و بررسي دستورالكاتب في «اي را با عنوان  هيزدان فرخي مقال. رشيدالدين پرداخته است

هاي اجتماعي در دوره ايلخانيـان اختصـاص داده    ، به بررسي طبقات و گروه»تعيين المراتب
هاي آن  ها، به بررسي معماري اين دوران و مولفه يك از اين پژوهش با اين حال، هيچ. است

  . ه پوشش اين موضوع استهدف اين مقال. اند از دريچه تاريخ اجتماعي نپرداخته
  

 روش تحقيق. 4

اي، بـه   اين مقاله درصدد است تا با روش توصيفي و تحليلي و به شيوه مطالعـات كتابخانـه  
بررسي و تحليل و استخراج اطالعات متون در بـاب اركـان و سـاختارهاي خـرد و كـالن      

مبحثي كه در اين مقاله به  .گذار بودند، بپردازد جامعه ايلخاني كه بر فرآيند آثار معماري تاثير
كننده مسير ساخت آثار  هايي تعريف آن پرداخته خواهد شد اين موضوع است كه چه مولفه
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وساز چه عواملي دخيل و تا چه حـد نقـش و تـاثير     معماري بودند، و در حلقه يك ساخت
  .داشتند
  

  تاريخ اجتماعي. 5
شود كه بـه موضـوعات مختلـف و     اي از دانش كلي تاريخ دانسته مي تاريخ اجتماعي شاخه

زنان، خانواده، روابـط و سـاختارهاي خويشـاوندي، طبقـات و گروهـاي      : گوناگوني چون
هاي منـاطق بـرون شـهري، شـهر و شهرنشـيني، تغذيـه و        اجتماعي، و به طور كلي ويژگي

هـاي علمـي و فنـي و     هاي جمعي با ساختار دولـت و يـا دگرگـوني    پوشاك، رابطه ذهنيت
با توجه بـه گسـتردگي ايـن حـوزه، مورخـان اجتمـاعي در       . پردازد اين قبيل ميمسائلي از 

شـوند   و تـاريخ كـالن تقسـيم مـي    ) Micro History(رويكرد خود، به دو دسته تاريخ خرد 
)Tilly,1980: 668 در يك نگاه كلي، سه حوزه براي تاريخ اجتمـاعي  ). 4: رحمانيان، همان؛

هـاي   هـا و طبقـات پـايين جامعـه، و جنـبش      ها، گـروه  تاريخ اليه) يك. تعريف شده است
 .(Samuel, 1985: 3)شان در فرآيند تكـوين جامعـه    ها و طبقات، و نقش اجتماعي اين گروه

شتر با رفتار اجتماعي زندگي روزمـره آنهـا تعـين    ها كه بي تاريخ فعاليت اجتماعي انسان) دو
اتـابكي،  (خورد  و گاه حوزه تاريخ اجتماعي، بيشتر با تاريخ اقتصادي پيوند مي) سه. شود مي

  . Conrad, 1999: 14229)؛ 4: ب1382
روايي عمومي كه صرفا به گـزارش و   تاريخ اجتماعي طغياني بود در برابر انحصار تاريخ

در پايان قرن نوزدهم، برخـي از مورخـان از نحـوه    . پرداخت ولتي ميتوصيفات سياسي و د
ها، زد و خورد و برآمدن و  نويسي كه مبتني بر محور رويدادهاي بزرگ سياسي، جنگ تاريخ

تـرين منتقـدان ايـن نـوع      يكـي از برجسـته  . ها بود، بسـيار ناخرسـند بودنـد    برافتادن دولت
هان نوعي تاريخ جمعي بود كه در يافتن مفاهيم وي خوا. بود» كارل لمپرشت«نويسي،  تاريخ

هاي ديگر چون روانشناسي اجتماعي و جغرافياي انساني نيـز   مورد نظر خود، به ساير رشته
). 1392؛ استنفورد، 1389كالينگوود، : نگاري نك هاي تاريخ براي دگرگوني شيوه(توجه كند 

بيست قـرن بيسـتم، در فرانسـه     نگاري، در دهه اين چنين تحوالت در حوزه تاريخ و تاريخ
گروهـي از  . (Conrad, Ibid: 14300  Evans, 2015)نهضـت جديـدي را بـه دنبـال داشـت      

استادان دانشگاه استراسبورگ به انتقاد عليه مورخان سنتي پرداختنـد كـه صـرفا بـه تـاريخ      
 - خ بلو«اين نهضت يا جنبش كه بنام ). 430: 1390نوذري، ( 3معطوف به وقايع نظر داشتند

) 10: الـف 1382؛ اتابكي، 11: 1378جهانگرد، (شود  گذاري مي نام )Bloch – Febvre(» فبور
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هـا را   هـاي فعاليـت انسـان    دانسـت كـه تمـامي عرصـه     هدف خود را نوشتن  تاريخي مـي 
پرداخت و بيشتر به تحليل ساختارها توجه  گرفت و كمتر به نقل حوادث و وقايع مي دربرمي
  . داشت

محققان، تاريخ اجتماعي تعريف و مرز مشخص نـدارد، و اخـتالف آراي    از نگاه برخي
منـابع تـاريخ اجتمـاعي    . فراواني بر دايره شمول، ماهيت و مباني و خاستگاه آن وجود دارد

هاي رسمي، اسناد حقوقي، جرايـد،   بسيار متنوع است، و مطالب گوناگوني همچون گزارش
: زنديه، همان(گيرد  ار ادبي و نظائر آن را در بر ميهاي هنري، پوسترها، آث ها، موضوع كتابچه

ها در حوزه تاريخ اجتماعي منجر بـه ابهـام زيـادي در تعريـف      اين نوع تنوع نگرش). 161
يك عنوان كه به تاريخ اجتماعي به علت تنوع كيفـي و كمـي   . ماهيت اين رشته شده است

ايـن  . اسـت  )Unschematic Social History(» تاريخ اجتماعي بدون طرح«داده شده است، 
تعـداد  . هـاي پـژوهش تـاريخ اجتمـاعي     اي است به گستردگي دامنـه و حـوزه   عنوان اشاره

كريستوفر . اند شناسانه براي آن پرداخته هاي روش مورخان اجتماعي بسيار كمي به تبين جنبه
از محدود كساني هسـتند كـه    )Theda Skocpol(و ثدا سككپول  )Christopher Loyd(لويد 
اما هنوز هيچ كس متن قابل ). 150: پور، همان موسي(اند  هايي در اين زمينه انجام داده تالش

هـا و شـيوه    ها، مفاهيم، نظريـه  شناسي تاريخ اجتماعي و تكنيك توجهي درباره اصول روش
ز مورخـان ايـن   با اين حال، بـه ظـن بسـياري ا   . است  دستيابي به اطالعات را پديد نياورده

حوزه، تاريخ اجتماعي نه يك روش كه يك جريان بسيار وسيع است كه به صورت نـوعي  
هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگـي را   كند و با ديدگاه جامعي، مقوله تاريخ تركيبي عمل مي

نگاري اقدام  دهد تا از طريق حوادث نه صرفا سياسي، به تاريخ مورد تحليل و تفسير قرار مي
  ). 180- 147: استفورد، همان: همچنين نك( Samuel, Ibid: 4)؛ (Tilly, Ibid: 668 نمايد
  

  بت تاريخ اجتماعي و تاريخ فرهنگينس. 6
اي كه در اينجا جهت تكميل مباحث تاريخ اجتمـاعي بايـد گفتـه شـود، وجـود يـك        نكته

د تـاريخ  نگاري است كـه بـا عنـوان رويكـر     رويكرد مشابه و به نسبت تازه در حوزه تاريخ
بسـياري از موضـوعات و الگوهـاي مـورد     . شـود  شناخته مـي  )Cultural History(فرهنگي 

اين رويكـرد  . پژوهش در اين نوع از تاريخ، نسبت و قرابت نزديكي با تاريخ اجتماعي دارد
نويسـي مـورد اسـتفاده قـرار      كه مانند تاريخ اجتماعي، روش علوم اجتماعي را براي تـاريخ 

شناسي تاريخي دارد، به نحـوي از وجـوه اصـلي     بسيار نزديكي به جامعه دهد و شباهت مي
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بازشناسـايي طبقـات مـردم، شناسـايي طبقـات جامعـه،       . شود تاريخ اجتماعي محسوب مي
بررسي روابط طبقات گوناگون با يكديگر، تاريخ هنر فرهنگ عامه و رقص و نظـائر آن، از  

، و از ايـن رو،  )25: 1389هال، (شود  نگاري محسوب مي موضوعات مشترك اين دو تاريخ
توانـد از   در واقع نه تاريخ فرهنگي مي. گاه تعيين مرز و حد بين اين دو بسيار مشكل است

شرايط اجتماعي و اقتصادي دورانش دور باشد و نه تاريخ اجتماعي از فرهنگ زمانه خويش 
  ).26همان، (غافل بماند 

 

  ايلخانيان از دريچه تاريخ اجتماعيهاي معماري دوره  بررسي مولفه. 7
گمان بخش مهمي از شناخت تاريخ معماري ايران در گرو و رجوع بـه اسـناد ديـواني و     بي

هـا دولتـي    هـا و ياداشـت   هرچند بسياري از اين متون و اسناد، گزارش. متون تاريخي است
جامعـه  شوند، اما قابليت اسـتخراج مـوارد و مسـائلي ارزشـمندي را در بـاب       محسوب مي

بندي اطالعات اين  توان با دسته از اين رو، مي. روزگار خويش براي محققان به همراه دارند
پـردازد، حـوادث و وقـايع     هاي اجتماعي مي هايي كه به اقشار و گروه اسناد به ويژه آن داده

تـر و صـرفا محـدود نبـودن بـه       تاريخي و هنر و معماري ايـن دوران را بـا نظـري وسـيع    
اما براي بررسـي معمـاري دوره   . مشهور سياسي، بررسي و مورد تحليل قرار دادهاي  جريان

طـور كـه در ابتـداي     توان از حوزه تاريخ اجتماعي بهره برد؟ همان ايلخاني به چه طريق مي
مقاله گفته شد، تاريخ اجتماعي به تعريف بسياري از پژوهشگران نه يك روش، بلكه عبارت 

نگاري سياسي در قـرن   ه به طور طبيعي در سير تحول تاريخاست از جرياني بسيار وسيع ك
نگـاري   اند كه هدف اين نوع تاريخ بسياري از مورخان در اين حوزه مدعي. بيستم پديد آمد

هاي مشهور  از تاريخ تركيبي عمل كند كه به بيان و گزارش بر اين است كه به مثابه صورتي
منـدتر از   اي نظـام  هـاي تـاريخي بـه شـيوه     دهكند؛ بلكه در پـي تحليـل دا   تاريخي اكتفا نمي

  ). 147: پور، همان موسي(رويكردهاي پيش از خود است 
نگـاري كـه مـورد     توان در يك نظر كلي، درباره سه رويكرد در ايـن تـاريخ   در اينجا مي

در يك رويكرد، برخي در درون نظام تاريخ اجتماعي برآنند تا به . بحث است، صحبت كرد
هـا در تـاريخ    هـا و جريـان   ، بايد بر علل جنـبش »كجا«و » كي«، »ه كسيچ«جاي پرسش از 

نويسـي سـنتي قـرار دارنـد؛ امـا       اين مورخـان در واقـع در ذيـل همـان تـاريخ     . تمركز كرد
ها و  هاي تاريخ سياسي، به تبين علل كنند و در ظل گزارش هاي متفاوتي را دنبال مي پرسش

آوري اطالعات  ريخ اجتماعي را هم در مرحله جمعگروه دوم، تا. پردازند عناصر تاريخي مي
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اينهــا بــا . كننــد و هــم در ســبك تحليــل و تبيــين تــاريخي، از تــاريخ سياســي متمــايز مــي
شناسـي، جغرافيـاي    شناسـي، قـوم   هاي جديدتري چون تاريخ فرهنگي و انسان نگاري تاريخ

 :Tilly, Ibid)ت شناسي و غيره كه سهم تاريخ فرهنگي بسيار متمـايز اسـ   فرهنگي، جمعيت

، در پي آن هستند تا با مطالعه زندگي روزانه مردم كه بخش اعظم مطالعـات را در بـر   (669
در نزد اين گروه، زنـدگي روزانـه بـارزترين    . نگاري بپردازند دارد، به تدوين اين نوع تاريخ

ادي اسـت  ها و رفتار مردمان ع ها، كنش ها، انگيزه ها، سليقه جلوه گاه ظهور و بروز خواست
  ). 148: پور، همان موسي(گيرد  كه تاريخ بدست آنها شكل مي

تري سعي بر پيوند محتواي اصلي تاريخ اجتماعي و تاريخ  اما گروه سوم با ديدگاه جامع
اين گروه در پي آن است تا با تمركز بر عناصري از تاريخ سياسي، . فرهنگي و سياسي دارند

در ايـن رويكـرد، سـه حـوزه بـراي تـاريخ       . ب كنـد اين عناصر را در تاريخ اجتماعي جـذ 
حوزه اول به بررسي روابط مردم با مـردم كـه شـامل زنـدگي     . اجتماعي شكل گرفته است

همچنين در اين بخش به صـنايع و  . پردازد روزانه مردم در دوره تاريخي مورد نظر است مي
حوزه دوم بـه رابطـه   . شود مشاغل و اصناف نحوه كار و زندگي مردم در جامعه پرداخته مي

هاي قضايي  ها و تشكيالت اداري و مالي و نظام مردم با دولت و حكومت كه شامل سازمان
حوزه سوم كه روابط مردم با زيست جهان اسـت، بـه دو بخـش    . و حسبه و نظائر آن است

بخش اول شامل رابطه مردم با زيست جهـان مـادي چـون شـيوه و سـبك      . شود تقسيم مي
هاي خاص و عام،  ها، گروه ها و طبقات جامعه، و پيشه رنشيني، تقسيم گروهزندگي، نظام شه
هـا و   بخش دوم دربردارنده رابطه مردم با زيست جهان غير مادي كه آيين. و معماري است

؛ 149همان، (باورها و فرهنگ و آموزش و پروش و انتقال علوم و معارف و نظائر آن است 
  ).3: 1393برومند، : همچنين نك
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گيري آثار معمـاري   اجتماعي و فرهنگي اين دوران، به بررسي نقش و عملكرد آنها در شكل
  ).1نمودار شماره (بپردازند 

  
  )دسانجايگاه صنف معماران و مهن(بندي جامعه و اصناف  طبقه. 8

تواند در بررسي ميـزان   تحليل جايگاه و شأن اصناف به ويژه صنف معماران و مهندسان مي
ايـن عمـل از ايـن رو    . اختيارات و منزلت ايشان در جامعه كمك شاياني به محققان بنمايد

حائز اهميت است كه آگاهي از شـأن و نقـش معمـار در مسـير و سـاخت آثـار معمـاري،        
در كنـار  . ي را براي معماري اسالمي ايران به همراه داشته باشـد نگاري متفاوت تواند تاريخ مي

اين مورد، نبايد از نقش و قدرت باني و حامي، و ناظراني كـه در نظـارت و بازرسـي ايـن     
بندي  به گواه متون اين دوران، معماران و مهندسان در طبقه. صنف دخالت داشتند، غافل شد

شدند؛ اما معماران محدود به اين مرتبـه   ب ميهاي متوسط اجتماعي محسو اصناف، از گروه
. و جايگاه نبودند و در اين دوران، معماراني ديگر با مراتب متفاوت اجتماعي حضور داشتند

بنابراين بسته به جايگاه معمار و با توجـه بـه شـرايط، نقـش و تـاثير وي در سـاخت آثـار        
ف و بـه ويـژه معمـاران و    جهت تعيين جايگاه اجتماعي اصـنا . معماري متفاوت بوده است

  ). 1جدول ش (مهندسان در دوره ايلخاني، سه منبع قابل اعتنا است 
اخالق ناصري نوشته طوسي، دستورالكاتب في تعيين المراتـب  : اين سه منبع عبارت از

الفنـون   نوشته هندوشاه نخجواني منشي دوران پاياني حكومت ابوسعيد، و در آخـر، نفـايس  
هاي اجتماعي و اصـناف از ايـن متـون، و بررسـي      استخراج گروه. الدين آملي نوشته شمس
توانـد بنيـان مطالعـات خـوبي در بـاب سـاختار و        هاي مذكور با يكديگر، مـي  روابط گروه

  .كند هاي جامعه ايلخاني كه به چه نحوي با يكديگر ارتباط داشتند را ايجاد  اليه
ه نخجـواني، يكـي از منـابع    نوشـته هندوشـا  » دستورالكاتب في تعيين المراتـب «كتاب 

وران  ارزشمندي است كه در شناخت تاريخ فرهنگي و اجتماعي ايلخانان و اصناف و پيشـه 
هـاي   توان با اساس قـرار دادن ايـن كتـاب و اسـتخراج گـروه      مي. اين دوره قابل اعتنا است

تر و  هاي پايين اجتماعي به خصوص جايگاه معماران و مهندسان، و ديگر اصنافي كه در رده
باالتر از اين پيشه قرار داشتند، و با بررسي روابط آنها با يكديگر در اين دوره، گـام مـوثري   

در . ها و ساير عوامل دخيل در ارتباط با آنها برداشت در شناخت ميزان تاثيرگذاري اين پيشه
 اين كتاب، هندوشاه كاتب و منشي دوران پاياني حكومت ابوسعيد ايلخاني به تعيين مراتـب 

قسـم  . كتـاب از دو بخـش تشـكيل شـده اسـت     . پردازد و القاب و ادعيه دوران ايلخاني مي
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پـردازد و در قسـم    نگاري و تعيين مرتبه و القاب جامعه مي اول به مكاتبات و نامه) قسمت(
قسم اول به چهار مرتبه تقسيم . شود هاي ديواني و شرعي و نظامي پرداخته مي دوم به حكم
  ). 359: 1386؛ فرخي، 1/124: 1355 نخجواني،(شده است 

در مرتبه . بندي جامعه با تقسيم آن به سه گروه پرداخته شده است در مرتبه اول به طبقه
مرتبـه دوم شـامل صـاحبان قـدرت و     . اول سالطين و خانواده او و شاهزادگان قرار دارنـد 

فاقـد قـدرت   يـا گروههـاي   » الناس«مرتبه سوم به . بزرگان كشوري و لشكري و شيوخ بود
اين دسته بـا  ). 47: 1380بخش فسائي،  ؛ فروغ39: نخجواني، همان(سياسي اختصاص دارد 

شـدند، امـا بـا وجـود ايـن، در دسـته        اينكه جزو مردم و خارج از طبقه حاكم محسوب مي
ايـن گـروه   . هاي پيوند قدرت سلطان در بين عموم مردم قـرار داشـتند   برجستگان و واسطه

گـروه  » 38«صـنف اشـراف بـه    . شد؛ صنف اشراف و اواسـاط  يم ميخود به دو صنف تقس
صنف معمـاران  . شد كه در رأس آنها علما و در پايان، صدور و اعيان قرار داشتند تقسيم مي

نخجواني، همان؛ فسائي، همان؛ (اين گروه و طبقه قرار گرفته است » 37«و مهندسان در رده 
پردازنـد،   بنـدي اصـناف مـي    ه معرفي و طبقـه متون و منابع ديگري هم كه ب). فرخي، همان

بندي را گزارش  بندي مشاغل و حرف، با شباهت بسياري، همين طبقه همگي در باب تقسيم
و متوسط و خسـيس  ) شرافتمندانه(ها را به سه گروه شريف  پيشه» اخالق ناصري«. اند داده

متوسـط، مشـاغلي را    طبقه يا مرتبه). 69: 1380طوسي، (كند  تقسيم مي) ارزش پست و بي(
معمـاران و مهندسـان و سـاير    . در بردارد كه برخي ضروري و برخـي غيرضـروري اسـت   

  .اصناف در اين مرتبه قرار داشتند
  

  منبع شرح  مرتبه
  

  شرافتمدانه
هايي كه مربوط به جان و روح آدمي است كه حرفه آزادگان نيز ناميده حرفه
اول به عقل و انديشه مربوط است، مانند : شود شود، و خود به دو دسته تقسيم مي مي

  .و دوم به فضل و ادب، مانند نويسندگي، نجوم، علم هندسه. حرفه وزيران

ي 
صر

ق نا
خال

ا
)

بقه
ط

 
اف

صن
ي ا

بند
(  

هاي  حرفه
  متوسط

  

انواع كسب و كارهايي است كه برخي ضروري، چون زراعت و كشاورزي، و برخي 
غير ضروري، مثل زرگري، و برخي ساده، مثل نجاري و آهنگري و برخي پيچيده، 

  .در اين دسته از اصناف قرار دارندمعماران . چون ترازوسازي و يا چاقوسازي
هاي  حرفه

پست و 
  ارزش بي

منافي با مصلحت عمومي است، چون احتكار كه مشاغلي كه:بر سه قسم است
بازي و قماربازي  دوم آنچه منافي با فضيلت است، مانند دلقك. حرفه مفسدان است

سوم آنچه موجب تنفر و انزجار طبع است، مانند حجامت و . كه حرفه احمقان است
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 .دباغي كه حرفه فرومايگان است  
مرتبه اول شامل . پردازد متمايز از جامعه مينخجواني در كتاب خويش به سه بخش  مرتبه اول

  .سالطين و خانوداده او يعني خواتين و شاهزادگان بود

ب 
كات

ورال
دست

)
بقه

ط
 

اني
يلخ

ه ا
امع

ي ج
بند

(  

  
  مرتبه دوم

در مرتبه دوم به صاحبان قدرت و بزرگان كشوري و لشكري و غيره پرداخته 
النقبا قابل توجه  النقبا و مشايخ   هايي چون نقيب در اين مرتبه حضور گروه. شد مي

شدند و  است، و قابل ذكر است كه اين گروه جزوه كارمندان دولت محسوب نمي
  .دادند هيچ خدماتي مستقيم به دولت ارائه نمي

  
  مرتبه سوم

  

اين گروه خارج از . هاي فاقد سياسي اختصاص داشتمرتبه سوم به الناس يا گروه
هاي  شدند، اما در عين حال در دسته برجستگان و واسطه طبقه حاكم محسوب مي

در اين  معماران و مهندساناصناف و . پيوند قدرت در بين عموم مردم قرار دارند
  .مرتبه جاي داشتند

ف
شري

ت 
ناع
ص

  
بود كه از خير نفس باشد نه از همچو صنعتي«:نويسددرباره اين صناعت ميآملي  

اين صنعت سه صفت  .»را صناعت احرار و ارباب مروت خوانند و آن ،خير بدن
، يعني تدبير و مشورت از اركان اصلي آن دارد »جوهر عقل تعلقه ب«اول اينكه : دارد

ادب و فضل ه ب«دوم آنكه . شود و شامل امور كاري است، مانند وزارت محسوب مي
قوت و ه ب«و آخر اينكه . هاي كتابت و نجوم و مساحت پيشه دارد مانند »تعلق

س  .مانند اداره لشكر و سواركاري در ميدان جنگتعلق دارد  »شجاعت
نفاي

 
ون 

الفن
)

بقه
ط

 
اف

صن
ي ا

بند
(  

صناعت 
   متوسط

و  زراعت :ضروري مانند. اين صنعت داراي دو حرف ضروري و غير ضروري است
هاي بنايي و  پيشهكشاورزي و بعضي صنايع ديگر چون درودگري و نجاري و 

  .صباغت و بعضى غير ضرورى مانند. معماري

اعا
صن

س
خسي

ت 
  

يعني »بود خلق عموم مصلحتمنافى«آنكهاول.اين صناعت هم سه نوع است
 منافى« آنكه دوم .است مفسدان صناعت اين و جادو، و احتكار كارهاي چون

سوم  ، ون صناعت سفها استاي و مقامرى و مطربى مانند »بود فضايل از فضيلتى
 هااينكه  ،حجامت و دباغت و كناست و مانند آنمثل  »مقتضى نفرت طبع بود«آنكه 

  .صناعت فرومايگان است

  نگارنده: منبع. 4بندي جامعه و اصناف در منابع دوره ايلخاني طبقه. 1شماره  جدول

. بندي اصناف را به مانند كتـاب اخـالق ناصـري انجـام داده اسـت      طبقه» الفنون نفايس«
بنابراين در اين دوره، معماران و اكثـر اصـناف در طبقـه متوسـط     ). 2/398ج: 1381آملي، (

بندي را  توان چنين تقسيم منابع دوران قبل و بعد از ايلخاني ميحتي در . جامعه قرار داشتند
تواند گوياي ميزان نقـش و تـاثير وي در آثـار     اين مقام معمار در جامعه اين دوره مي 5.ديد
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اما بايد اين نكته را در اينجا اضافه كرد كه مطابق كتاب نخجـواني، جامعـه و   . معماري باشد
توانستند بر اساس  ها مي معماران و مهندسان و ساير پيشه هاي اجتماعي اين دوره چون گروه
هاي سياسي، و يا ارتباط بـا سـلطان و    اي از منزلت معنوي و نزديكي و ارتباط با گروه آميزه

اي باالتر دست پيـدا   صاحبان قدرت، از اهميت و توجه بيشتري برخوردار شوند و به مرتبه
بندي در جايگاه متوسـط جامعـه قـرار     اين دسته معماراني كه در). 358: فرخي، همان(كنند 

هايي ديگر از  با اين حال، گروه. شدند داشتند، بيشتر به نام معماران صنف شهري شناخته مي
معماران در اين دوران فعاليت داشتند كه در جايگاه و مرتبتي متفاوت و به تبع داراي نقـش  

  . پرداخته خواهد شدو اختيارات متمايزي بودند كه در مبحث بعدي به آن 
  

  )مهندسان(جايگاه اجتماعي معماران . 9
معماران صنفي كه در مبحث قبلي از آنها صحبت شد، به معماراني اشاره دارد كه در صنف 

اين گروه بايد قوانين شهرداري يـا قـوانين   . شهري وابسته به پيشه خويش عضويت داشتند
را ) شدند د آنها توسط حاكم تعيين ميكه خو(نهاده شده توسط امير عسس يا محتسب شهر 

: ؛ همچنـين نـك  229: 1360اخـوه،   ابـن (كردنـد   در كارهاي اجرايي خـويش رعايـت مـي   
توان بر اساس متون، از سه  جدا از اين گروه، در اين دوران مي). 157- 2/8: نخجواني، همان

ر برخي متون، د. گروه ديگر معماران كه پايه و مرتبه متفاوت اجتماعي داشتند، صحبت كرد
، »خاصه«اي به نام ديوان  صحبت از معمار يا معماراني شده است كه در دربار و ديوان ويژه
: 1383وصـاف،  (كردنـد   جهت اجراي امور و ساخت بناهاي متعلق به حكومت خدمت مي

اين گـروه از معمـاران بـه    ). ؛1/542: ؛ نخجواني، همان206: 1358؛ رشيدالدين، 194، 152
مستقيم به سلطان و دربار، در نسبت با ساير معماران ايـن دوره، آزادي عمـل   دليل خدمت 

، از »دسـتورالكاتب «هندوشـاه نخجـواني در كتـاب خـود     . بيشتري در كار خويش داشـتند 
معمـاري مهنـدس و   «و بـا عنـاويني چـون    » المهندسـين پيرحسـين   ملـك «معماري با نـام  

وي معمـار  ). 1/544: نخجواني، همـان (د كن از وي ياد مي» المهندسين و سيدمهندسين ملك
هايي بود  مخصوص دربار و ديوان عمارت خاصه بود كه اين ديوان، مامور اجراي ساختمان

   6.شد كه مستقيما به دستور حاكم و تحت نظارت وي و با هزينه شخصي خودش اجرا مي
ديگـر و  شد كه از شـهري بـه شـهر     گروه سوم، معماران و مهندسان مهاجر را شامل مي

؛ همچنين 280، 210، 20، 9: وصاف، همان(كردند  معموال به صورت اجباري نقل مكان مي
: سازي نـك  در باب نقل و انتقال كارگران و غالمان در امور ساختماني و باغبان در امور باغ
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اين گروه از مهاجران در اكثر اوقات، ). 1356نامه رشيدالدين،  ؛ وقف52: 1324رشيدالدين، 
شدند، و در مواقعي بايـد بـه يـادگيري پيشـه      در پيشه و حرفه خود مشغول بكار نميصرفا 

چنانچـه بسـياري از ايـن گـروه بـه صـورت       ). 1386ايراني،  پوياي(كردند  ديگري اقدام مي
آمدند كه بايد در صنعت پدران خويش و يا صنعتي كه مورد نظـر   اي در مي زاده يا برده غالم

الهي در كتاب خويش با نام تاريخ پانصد ساله  عون. شدند بكار ميصاحبان آنها بود، مشغول 
  :نويسد تبريز، در باب اين گروه از صنعتگران مهاجر مي

گـري، باغبـاني،    زادگان، معماري، زرگـري، مقنـي   رشيدالدين وصيت كرده بود كه به غالم«
. شد پدر مشغول مي بايست به پيشه زاده تا حد امكان مي غالم. بياموزند... نقاشي، خطاطي و 

منـد نبـود،    زادگان اصال به سرنوشت آنها عالقه رشيدالدين در مسئله ياد دادن پيشه به غالم
برعكس او در پي آن بود كه تعداد غالمان صنعتگر افزايش يافته و درآمـدش از كـار آنـان    

ريز و آنان در تب. وضعيت غالمان صنعتگر از وضعيت صنعتگران آزاد بدتر بود. افزون گردد
  .)105: 1388الهي،  عون( »كردند ربع رشيدي به صورت روزمزد كار مي

شـدند، در همـان    اما در عين حال بسياري از مهاجراني هم كه به ساير شهرها منتقل مي
گروه چهـارم از معمـاران كـه در اينجـا بـا      . شدند به كار مشغول مي پيشه مرتبط به خويش

شود، به كساني اشاره دارد كه معماري پيشـه اصـلي آنهـا     از آنها اسم برده مي» ساير«عنوان 
اينها اغلب كساني بودند كه در علوم ديني و يا قرآني و يا نجوم اشـتغال  . شد محسوب نمي

وسـازهايي را گـاه بـه     داشتند، و به دليل بلنـدپايگي شخصـيت و معرفـت دينـي، سـاخت     
  . دادند درخواست باني و يا شخصي حامي انجام مي

  
  جايگاه و اختيارات  معمار 

دربار  
  )خاصه(

برخي از معماران يا مهندسان كه در متون اين دوره از آنها گزارش آمده، در خدمت دربار و يا ديوان 
اين گروه از معماران موظف به برپايي . خاصي بودند كه وابسته به حكومت و زير نظر سلطان بود

   7..گرفت جام ميهايي بودند كه به دستور شخصي حكومتي ان ساختمان

جر
مها

  

شدند، اما برخي از ايشان كه  بسياري از هنرمندان و صنعتگران از شهري به شهر ديگر انتقال داده مي
شد بلكه  به عمل معماري و بنايي مشغول بودند، معماري تخصص و پيشه آنها محسوب نمي

حرفه و يا صنعت خاص شدند كه بايد در يك  ها و يا كارگران اجباري محسوب مي زاده غالم
  8.شدند مشغول به كار مي

اي كه حرفه آنها بود، به كار مشغول  اما گروهي ديگر از صنعتگران مهاجر در همان تخصص و پيشه
  .شدند مي
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منظور از معماران آزاد، گروهي از معماران است كه در شهر خود ساكن بودند و جزو صنف   شهري
وساز و برپايي بناها مجبور به اجراي فرامين و قوانين اين  ساختشدند، و در  معماران محسوب مي

  )صنف شهري( 9.صنف و شخص ناظر بر آنها يعني محتسب بودند
در برخي از متون صحبت از معماراني است كه حرفه معماري ايشان به نحوي پيشه دوم آنها   ساير 

بودند كه در ... نجوم، قضاوت و  برخي از اينها در ساير علوم چون علوم قرآني،. شود محسوب مي
مواردي به درخواست سازنده يك بنا، به دليل اعتماد و يا بلندپايگي در معرفت و حكمت به 

  10.شدند ساخت و اجراي بنايي مشغول مي

  نگارنده: منبع. در دوره ايلخاني به روايت متون) مهندسان( هاي معماران گروه. 2جدول شماره 

نوشته محمد جعفري نام برخي از اين اشخاص ذكر شـده اسـت؛    »تاريخ يزد«در كتاب 
بود كه جعفري او را معمار مدرسه حافظيه اهرستان » الدين معمار قاضي امام«يكي از ايشان، 
از وي بـه عنـوان   ). 133: 1357؛ كاتـب يـزدي،   121: 1384جعفـري،  (كنـد   يزد معرفي مي
جهت يادگيري اين علـوم بـه نـزد    شود كه  كوش در امور علوم ديني ياد مي شخصي سخت

در واقع وي يكـي از  . كه از شيوخ و سادات روزگار بود رفت وآمد داشت» الدين دادا تقي«
جعفـري در شـرح احـوال وي    . ترين درويشان و اهل ذكـر روزگـار خـويش بـود     ف معرو
  : نويسد مي

در آن حال كه تحصيل علوم دينـي   ،الدين علي قاضي ندوشني گفت مموالنا اعظم سعيد اما
 )الـدين دادا محمـد   شيخ االسالم اعظم سـعيد تقـي  (نزد . شد كردم مرا هيچ گشادي نمي مي
علوم ديني بر من منكشـف   .آن سه تا نان بخوردم. سه تا نان به من داد و گفت بخور .رفتم

مـرا  . مترين كتب فقه است به قـرب شـانزده روز بخوانـد    شد و كتاب حاوي را كه مشكل
را نظري كند و در راه قلندران بينـي  و گفت به نصرآباد برو كه شيخ داود در آن جاست تا ت

  ).140: جعفري، همان( و از ايشان همت بخواه

بنابراين با توجه به جايگاه و شأن معمار، ميزان دخالت و نظارت وي در مسير يك اثـر  
توان درباره فرآيند آثـار   اشت كه نميبايد به اين نكته توجه د 11.معماري متفاوت بوده است

معماري از تحميل خواست و نقش هنرمند و يا خواست و تاثير اربابان و حاميان به صورت 
از اين رو، بايد با توجـه بـه شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي و      . طرفه و كلي صحبت كرد يك

اثر هنـري  هاي مختلف شناسايي شود تا مشخص شود  سياسي هر دوره، رويدادها و جريان
  ).6: 1387قيومي، (بوده است  هايي عاملها و  زاده چه علت
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  12محتسب: ناظران و بازرسان اصناف معماران و مهندسان. 10
سازهاي شهر  و يكي از مهمترين اشخاص تاثيرگذار بر كار معمار و صنف معماران و ساخت

به دليل دامنه وظايف  محتسب. در اين دوران، نماينده حاكم يا امير شهر، يعني محتسب بود
اي كه داشت، از چند جهت، تاثير وي بر معمـاري و سـاخت و سـازهاي     به نسبت گسترده

در اصل از لزوم اجراي يكي وطيفـه دينـي ناشـي    » حسبت«. داخل شهر قابل بررسي است
؛ اما محتسب تنها عامل دخالت كننـده  )88: 1385محمدي،  ؛ خان9: اخوه، همان ابن(شد  مي

اميـر  «، »حاكم يا رئيس شهر«هاي ديگري چون  در كنار وي شخصيت. ها نبود پيشهدر امور 
هـاي سياسـي و    حضور داشتند كه البته به فراخور دوره زمـاني و قـانون  » عريف«و » عسس

جدول . (حكومتي، حضور و نقش هر يكي از اين عوامل تغيير و تحولي را به همراه داشت
شهرهاي ايران همانند ديگر قلمروهاي اسالمي تركيبي امور حقوقي و قضايي در ). 3شماره 

تـوان در اداره   جايگاه و نقـش محتسـب را نمـي   ). 46: 1389رضوي، (از شرع و عرف يود 
بعد . توان در دو بعد بررسي كرد شهر به طور دقيق بيان كرد؛ با اين حال مسئوليت وي را مي
بعد عرفي كه مسئوليت اخالقي، ديني كه بر اعمال شرعي و حكومتي نظارت داشت، و يك 

  ).9: اخوه، همان ابن( 13اقتصادي و اجتماعي و امنيتي داشت
  
  وظايف ناظر/مقام  منبع

ب 
كات

ر ال
ستو

د
– 

ني 
غازا

ك 
مبار

يخ 
تار

– 
ي 
ردار

 شه
يين

آ
 - 

وطه
 بط
ابن

مه 
فرنا

س

هاي مختلف توسط وي كنترل و  امور اقتصادي و كارهاي اجرايي اصناف و پيشه حاكم شهر
گيري از اصناف توسط حاكم شهر و عامالن وي صورت  شد، و ماليات نظارت مي

  .گرفت مي
وظيفه . بود» امير عسس«از ديگر اشخاص ناظر بر اصناف و همچنين بر بازارهاي شهر،  امير عسس

  .وي برقراي نظم و امنيت در بازار بود
 

  
  

  
  محتسب

يك بعد به صورت وظايف . توان براي محتسب وظايفي تعريف كرددر دو بعد مي
و ديگر  بعد . بود» امر به معرف و نهي از منكر«ديني و شرعي بود كه اصطالحا همان 

وران و بازارها  وظيفه وي، جنبه اقتصادي و اجتماعي به ويژه در امور اصناف و پيشه
  .بود

بر كار آنها ) مقطع(ان و مهندسان، وي در سه مرحله در باب نظارت بر صنف معمار
مرحله يا مرتبه اول، نظارت بر خود صنف و كارهاي داخلي صنف . نظارت داشت

وسازهاي صورت  مرحله دوم در هنگام ساخت. بود... چون پرداخت دستمزدها و 
در اين  .هاي مرتبط با آنها بود گرفته توسط معماران و مهندسان و بنايان و ديگر پيشه
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ها و  كه نبايد مغايرت با حريم(ها  مرحله بر كيفيت مصالح، پوشش و نحوه اجراي طرح
ها و بناها، چنانچه محتسب به  بعد از اتمام ساختمان. نظارت داشت) ها بود دسترسي

داد كه يك بنا و ساختمان در مغايرات با دسترسي  خود تشخيص مي» اجتهاد عرفي«
هاي آن تداخلي در محرميت براي  هاي و پنجره سطوح شهري است و يا روزنه

  . توانست دستور به اصالح آن بدهد همسايگان ايجاد كرده، مي
 

  عريف
وران، و اداره برخي امور آنها،  تر بر رفتار و اعمال و كارهاي پيشهجهت نظارت دقيق

شد از ميان افراد هر  شخصي با عنوان عريف كه به عنوان دستيار محتسب محسوب مي
در واقع عريف، . شد حرفه كه آگاه به اسرار آن حرفه يا صنعت بود انتخاب مي

محتسب را از اخبار و اوضاع اصناف آگاه مي كرد تا خطا و اشتباهي در كار ايشان 
  .صورت نگيرد

  نگارنده: منبع. ها بودند كه ناظر بر اصناف و پيشه اشخاص حكومتي. 3جدول شماره 

بعد ديني و بعد اجتماعي و اقتصادي كه هم نظارت بر اصناف معماران و ديگر اصـناف  
شد تا محتسب و نظارت وي در باب  را در بر داشت و هم نظارت بر شهر و بازار، سبب مي

ي شهر و كار معماران و سـاير  اجراي قوانين به نحوي نسبتا گسترده بر سيماي بناهاي عموم
محتسب كه مامور و نماينده و ناظر حكومتي در . هاي مرتبط با اين صنف تاثير بگذارد پيشه

ها و بازار، و همچنين ناظر در امور اجراي قوانين مدني شهر بـود،   نظارت بر اصناف و پيشه
محتسب در اداره  نقش. شد يكي از عوامل تاثيرگذار در برپايي عمارات و بناها محسوب مي

نك بـه  . (شهر هم تا حد زيادي در ارتباط با عملكرد اصناف و اهالي بازار قابل تعريف بود
  ).4جدول شماره 
توان از شش وظيفه اصـلي محتسـب كـه بايـد      سازهاي شهر و معماري مي و در ساخت

. 2نظارت بـر اصـناف،   . 1. كرد سخن گفت برحسب قانون شرعي و عرفي، آنها را اجرا مي
ساز بناهاي متعلق  و نظارت بر ساخت. 4ها،  حريم. 3هاي معابر و مسيرهاي شهري،  دسترسي
... مراقبت و حفاظت و گزارش از وضعيت بناهاي عام المنفعه و مسـاجد و  . 5ها،  به اقليت

؛ اشـرف،  73- 171: 1347پـاريزي،   باستاني(نظارت بر نظافت و پاكيزگي معابر و بازارها . 6
؛ همچنـين در بـاب نظـارت بـر مهندسـان و      93- 91: ؛ خان محمدي، همان38- 33: 1353

محتسب بر حسب قانون عرفي كه بـه وي اجـازه   ). 202: رشيدالدين، همان: صنعتگران نك
هاي  ها و تعيين روزنه سازها و حريم و توانست بر ساخت داد، مي اجتهاد در امور جزيي را مي

هـا بـا    ها در بازار، و نحوه ارتباط خانه و يا نشستگاه كاري در معابر ها و بازارها، درخت خانه
: 1378؛ سـري،  28- 15: اخـوه، همـان   ابن(كوچه و امور مرتبط با اين جزييات دخالت كند 
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توان چند جنبه مهم را در اين  در جايگاه نظارت بر اصناف معماران و كار معمار، مي). 164
نتخاب و تعيين وظايف رئيس يا نماينده ا. باب بر حسب اشارات متون اين دوران نشان داد

صنف معماران و مهندسان، بررسي كيفيت مصالح، تعهد اخالقي و ديني در امور كاري و در 
  . نهايت منع تصويرنگاري جانداران در بناها به عنوان تزيين ساختمان

هاي خود با اهداف حكـومتي و سـاختار اجرايـي در     اصناف در نحوه پيدايش و فعاليت
شدند و به عنوان  ناظران و روساي اصناف از طريق مناصب حكومتي تعيين مي. د بودندپيون

تر شهر در خدمت طبقـه حاكمـه بودنـد     ها و به منظور اداره آسان جزئي از اجزاي حكومت
  ).54: تيرتاش، همان ؛ خليلي162: سري، همان(

  
  كاران معماران و بنايان و گچ:شرح وظايف محتسب بر صنف وظايف

 انتصاب كارفرما
نظارت بر صنف و 

  شرايط كار

شرايط و ساختار صنف و تشكيالت آن توسط محتسب بايد نظارت و گزارش آن به حاكم 
محتسب وظيفه دارد كه مردي امين و آشنا به كار هر يك از اصناف   .شهر داده شود

همچنين نظارت بر ساعات ورود و خروج كارگران و معماران و بنايان و نجاران . برگمارد
تا كارها به نحوه احسن اجرا در كارهاي ساختماني، بايد توسط محتسب صورت بگيرد 

؛ 4/477: 1338وصاف، : ران بر ايشان نكبراي نظارت بر كار معماران و گماشتن ناظ( .شود
  )1389؛ رضوي، 1355؛ نخجواني، 1360اخوه،  ابن: همچنين

نظارت بر خريد و
  فروش

مصالح و كيفيت 
  آنها

رشيدالدين، (امانت در مصالح و وسايل كاري  -  داربكارگيري مواد مرغوب و كيفيت
شهر كه توسط صنف شهري وساز بنا در نقاط مختلف  نظارت بر بنايي و ساخت. )1357

كاران، بنايان، چوب بران كه با  ناظر بودن بر سفيدكاران، گچ. گرفت اصناف صورت مي
كنند از وظايف محتسب و  معمار و صنف معماري در ساختمانها با يكديگر همكاري مي

  )1385محمدي،  ؛ خان1384تيرتاشي،  خليلي. (دستيار وي عريف بود

  
  
  

  تذكر بر صداقت

محتسب بايد از هر يك از افراد و اشخاص صنف معماري و ساختماني تعهد و يا سوگند 
بگيرد كه در هنگام كار با يكديگر و يا كار براي مشتري از وي رشوه نگيرند و در بكارگيري 

در تاريخ مبارك . مصالح آنها را با بهترين وجه و كيفيت بكار ببرند تا به كارفرما ضرر نزنند
 معتمد خواجه هركجا نيست ممكن آن از بهتر كه فرمود وجهي بر: ه است كهغازاني آمد

 به تحويل وجوه و گردانيده نصب عمارتي هر سر بر برگزيده هست ناموس صاحب مستظهر
 و فرموده نصب را مهندس معماران و قلم درست نويسندگان و معتبر خواجگان و كرده او

 تا گردانيده معين آالت مقـدار آن بردن بكار اجرت و قيمت تمام به صرفه را آالت تمامت
  .گردد عائد به ايشان زيان و نقصان نمايند تقصير اجرا اگر

  نگارنده: منبع. وظايف و اختيارات محتسب در نظارت بر صنف معماري و ساختماني. 4جدول شماره 
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توانست از طريق سه منصب محتسب، حاكم يا رئيس شهر و امير عسـس   هر صنف مي
از اين رو، معماران و مهندسان در مسير كـار خـود و   . دستگاه حكومتي ارتباط برقرار كند با

نـك بـه   (گرفتند  ها، تحت نظارت شخصي ناظر از سوي حكومت قرار مي برپايي ساختمان
  ).62،61،42،40،39: اخوه، همان ابن: همچنين نك). (5جدول شماره 

  شرح وظايف و اختيارات وظايف  رديف
  .وساز نظارت بر اصناف معماران و عملكرد آنها در حين فرايند ساخت صنفنظارت  1

  
2  

ها باعث  ها و بازارهاي شهر تا مشاغل و ساختماننظارت بر مسيرهاي تردد در خيابان حريم
كاري در راه و يا  هاي درخت نظارت بر مسير: مانند. ها نشوند محدوديت و مانع دسترسي

  .ها و مشكالت در عبور و مرور مردم نشود سبب تنگي راههاي بزرگ و سكوها تا  دكه
  
  

3  

  
نظارت بر 
دسترسي و 
  معابر شهري

سازي و شهري به ويژه براي بازار، رعايت قواعد يكي از مهمترين اصول ساختمان
» اصل همجواري«بايد ضمن حفظ . مجاورت حرف و صنايع در كنار يكديگر است

ها در نقاظ مختلف شهر، اين همجواري به گونه اي باشد كه  ها در بازار و يا ساختمان دكان
ها، تعبيه  زدگي ساختمان بيرون. م و عابران نشودباعث آسيب رساندن به يكديگر و به مرد

روزنه و پنجره، نصب دكه و يا ايجاد حوض و منابع آبي، نبايد باعث ايجاد مزاحمت براي 
عبور و مرور مردم بكنند و متحسب اجازه دارد در تعيين اين موارد بر حسب عرف و شرع 

  .دخالت كند
  

4  
 

تذكر بر 
  رعايت نظافت

هاي  ها و معابر بر عهده محتسب بود، بلكه نظارت بر حمامنظافت راهنه تنها نظارت بر
عمومي شهر كه در ارتباط با بهداشت و سالمت اهل شهر بودند، محتسب وظيفه داشت 

ها بايد  ها و ساختمان هاي خانه همچنين ناوداني. روزي چند نوبت به آنها سركشي كند
همچنين در بازار، وي . راي عابران نشودگرفتند كه باعث ايجاد نجاست ب طوري قرار مي

  .داد بازاريان را به جارو و بهداشت فرمان مي
  
5  
  
5  

نظارت بر
وساز  ساخت
  ها اقليت

ها و  هاي بناهاي مذهبي و غير مذهبي اقليتنظارت بر ساخت و ساز ساختمان.1
نشين ازديگر  جواري، و همچنين ارتباط با بافت شهري مناطق مسلمانان چگونگي هم

سازي و  محتسب بايد در باب خانه. 2. آمد وظايف خطير محتسب به شمار مي
جويي را نسبت به مسلمانان  حق برتري ها سازي آگاه باشد كه هيچ كدام از اقليت ساختمان

نشين،  هاي ايشان و ديد به مناطق مسلمان درباره روزنه يا پنجره داشتن خانه. نداشته باشند
 . شمردند اي آن را خالف مي دانستند و عده اي آن را مجاز مي عده. فقها اختالف نظر داشتند

ها كه هم  روي آن و ويراني مسجدها و جامعمراقبت بر كورشدن قنات شهر و ويراني با حفظ و مرمت  6
  .وظيفه ديني و مسئوليت شرعي محتسب و هم مردم بود

  نگارنده: منبع. وظايف و اختيارات محتسب در نظارت بر اركان معماري و شهر در دوره ايلخاني.  5جدول شماره 
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  بانيان و حاميان. 11
دوران تاريخ اسـالمي ايـران در ظهـور    ترين  توان جزو يكي از درخشان دوره ايلخاني را مي

؛ همچنـين  402- 400: 1348يوسـفي،  (بانيان، حاميان و كارگزاران عرصه معماري دانسـت  
نـه تنهـا   ). 1387 :بلر، الگوهاي هنرپروري و آفرينش هنـري در ايـران دوره ايلخانيـان   : نك

ه هايي جهـت امـور معمـاري و نظـارت و توسـع      اشخاص خاص و عام، بلكه وجود ديوان
حاميان و بانيان اين ). 2/23: نخجواني، همان(عمران و آبادي در اين دوران قابل تامل است 

هـاي حكـومتي و    هـا و سلسـله   خاندان. اي باشند دوران امكان داشت كه از هر رده و مرتبه
؛ نخجواني، همـان؛  116، 93، 46: 1384؛ كاشاني، 1358رشيدالدين، (متعلقان وابسته به آنها 

طبقات يا اشراف اداري، طبقات يا اشراف لشكري، سادات و شـيوخ  ) 23- 20: 1365ويلبر، 
جعفـري،  (هاي بانفوذ محلي و حتي خادمان و وابستگان بناهاي موقـوفي   اشراف يا خاندان

جـدول  (، از طبقات اصلي باني و حـامي ايـن دوران بودنـد    )120- 79: همان؛ كاتب، همان
ن دوران جهت حمايت از معمـاري و يـا كوتـاهي در    ي كه در اي تشويق و تنبيه). 7شماره 

شد خود از حساسيت امر معماري در اين دوران  اجراي امور آن براي افراد در نظر گرفته مي
  ).1/151: ؛ نخجواني، همان209: رشيدالدين، همان(دهد  خبر مي

. شد هر يك از اين طبقات حامي و باني، چندين گروه مختلف اجتماعي را شامل مي
علقان و وابستگان به دربار، مانند غالمان يا كنيزكان خاص، توانايي و شرايط آن را مت

همچنين (داشتند تا در ساخت و برپايي بناها، مشاركتي هرچند كوچك داشته باشند 
؛ 477؛ 4/445؛ 385، 3/340وصاف، همان، : براي خاندان حكومتي به عنوان باني نك

5/624 ،633.(  
  

 هاي حامي و باني شخصيت بانيانطبقه حاميان و  رديف
  
1  

  

 حكومتيخاندان
  آنها به وابسته متعلقان و

سلطان و : سه گروه يا شخصيت در اين طبقه قرار داشتند
وي، همسر و بانوان دربار و متعلقان وابسته به آنها  فرزندان

  .شد سرا يا غالم و  كنيزان آنها هم مي كه گاه شامل خواجه

 حسابدار و كاتب, دربار معلم اتابك، قاضي،داروغه،وزير، ادارياشرافياطبقات  2
    دربار

  .بيشتر اشاره به سرهنگان و طبقه سپاه و نظامي است لشكرياشرافياطبقات  3
  ها  ها و يا رباطافراد وابسته به خانقاه شيوخوسادات  4
  .يا كشاورز يا ناجران باشدتواند شامل يك زميندار مي محليبانفوذهايخاندانيااشراف  5
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بناهايوابستگانوخادمان  6
  موقوفي يا مذهبي

كساني كه توليت مكاني چون خانقاه و يا مزار را بدست 
ها به  همچنين پول و هداياي نذري در اين مكان. داشتند

  .خود خانقاه يا مزار تعلق داشت

  نگارنده: منبع. طبقه حاميان و بانيان. 6جدول شماره 

اي به نسبت وسيع از اشخاص با مراتب شغلي متفـاوت   طبقات و اشراف اداري، گستره
دار و حتي گـاه   وزير، داروغه شهر، معلم دربار، كاتب، حسابدار يا خزانه. گرفت را در بر مي

محتسب اين امكان را داشتند به لطف توانايي مالي و گاه حمايـت حـاكم، در ايجـاد بناهـا     
هـا   هاي باني كه در برخي از گـزارش  ترين گروه يكي از جالب توجه .مشاركت داشته باشند

بودند كـه  ) السالم عليه(ها  شود، خادمان و اشخاصي متولي بناهاي مذهبي و امامزاده ديده مي
ها بودند، بـه نـوعي مالـك و     در برخي از موارد به دليل آنكه مراقب و نگهبان اين مجموعه

دند و از اين رو، خودشـان بـه شخصـه در توسـعه و     ش مسئول اموال آنها هم محسوب مي
  ). 149: ؛ يزدي، همان79: جعفري، همان(گماشتند  آباداني و حفظ اين يناها همت مي

در دوره ايلخاني و زمان اصالحات غازان خان، جدا از حمايت شخصي امراي ايلخـاني  
كـه بـه صـورت     هايي در اين دوره جهت نظارت بر معمـاري و آبـاداني   از معماري، ديوان

هـا تـا پايـان دوران     ايـن ديـوان  . گير اين امور بودند، تاسيس شدند مستقيم و غيرمستقيم پي
. ايلخاني با تغيير و توسعه در شكل و مفهوم اجرايي و اداري خود همچنـان پابرجـا بودنـد   

توان از پنج ديوان مهم كه در ارتباط با امور معماري و عمـران تاسـيس    براي اين دوران مي
؛ 212،194،152: وصـاف، همـان  (ديـوان خاصـه   ). 7جدول شماره . (شده بود سخن گفت

: رشـيدالدين، همـان  (، ديـوان عمـارت   )1/542: ؛ نخجواني، همـان 206: رشيدالدين، همان
؛ 336: رشــيدالدين، همــان(، ديــوان خالصــات، ديــوان بــايرات و ديــوان مســاس )220،30

هاي دولتـي بـه نحـوي در بخشـي از      سازمان كه هر يك از اين )2/83،64: نخجواني، همان
  . نظام معماري دخيل بودند
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  منبع هاوظايف ديوان ديوان  رديف
  
1  

 
  عمارت

پرداخت و به ويژه در زمان سلطنت اين ديوان به انجام امور ساختماني مي
رو،  هاي كاروان هاي آبياري، راه ايجاد شيوه. خان گسترش يافت غازان
حمام و كاروانسرا، ديوارهاي قلعه، خانقاه، رباط و بناهاي البر، مدرسه،  ابواب

اف  .شد ديگر توسط اين ديوان انجام مي
وص

يخ 
تار

  

  
2  

 
  خاصه

در كنار ديوان عمارت از ديواني ديگر با نام خاصه در منابع ايلخاني صحبت 
اين ديوان مسئول آن امور ساختماني بود كه به دستور شخص . شده است

اين ديوان معمار و مهندسان . گرفت وي صورت ميسلطان و به حساب 
هايي كه به دستور سلطان بود  مخصوص به خود را براي اجراي ساختمان

  .داشت

تب
لكا
ورا

دست
  

  
3  

 
  

  مساس

صنعتگران و  همچنين توليدات اين ديوان در ارتباط با امور صنايع و فعاليت
سازمانى  اشاره به ديوان مساس. صنعتي بود كه براي توسعه شهرها مهم بود

و  در ارتباط با يكديگر قرار مي دادهاى گوناگون را  كه صنعتگران رشته دارد
 انجام پيشه معماري مربوط به كارهاي ،هاى ديگر در اين ديوان مانند ديوان

هايي بود كه در ارتباط غير مستقيم با امور  اين ديوان از سازمان .شد مي
  .ساختماني و معماري هم بود

تب
لكا
ورا

دست
اف  

خ
تا

  
4  

 
  بايرات

و زرع اراضي باير با اشخاص درمورد آبادانيكهوظيفه داشتاين ديوان
گرفت  انجام مي رونق زمينآبادي و و اين قراردادها جهت  كندقرارداد منعقد 

نظارت بر آباداني و . سازهاي زيادي در اين دوران شد و كه سبب ساخت
  .مهمترين وظيفه اين ديوان بودهاي باير  توسعه زمين

اني
غاز

يخ 
تار

  

  نگارنده: منبع. هاي حامي امور معماري و ساختماني در دوره ايلخاني ديوان. 7جدول شماره 

ها در امـور   توان در نظر داشت كه به دليل وظايف اين ديوان همچنين اين احتمال را مي
ها بودند كه صـرفا   ساختماني و معماري، معماران و مهندساني ويژه در خدمت به اين ديوان

وسازهاي اين دوران  از اين رو، بسياري از ساخت. شدند ها مشغول به كار مي در اين سازمان
هـا،   شد كه در توسعه و ساخت كاروانسراها، مدارس، خانقاه ها انجام مي واناز سوي اين دي

اي يكسان  هاي اين بناها را به شيوه ها و ساير بناهاي عمومي مشاركت داشتند؛ و نقشه حمام
ها و اجـرا و   بنابراين بسياري از طرح. كردند هاي تجاري و مسافرتي برپا مي در شهرها و راه

. گرفـت  اي اين دوران، مستقيماً توسط اين اركان دولتـي صـورت مـي   ه نظارت بر ساختمان
وسـاز در   ديوان خالصات و بايرات با حمايت از آباداني و عمران و تشويق مردم به سـاخت 

هاي مالي، به نوعي يكي از بزرگترين حاميان دولتي بود كه مستقيما با  هاي باير با كمك زمين
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بنابر آنچه گفته شد بايد دانست كه . عه سروكار داشتاقشار مردم به ويژه طبقه متوسط جام
هاي زنجير در آثار معماري بـا توجـه بـه حضـور بانيـان و حاميـان و معمـاران         تعداد حلقه

متفاوت بود، و متاثر از شرايط و سياق اجتماعي، نفوذ و تاثير هر يك نيز كمرنگ و پررنـگ  
  . بوده است

  
  گيري نتيجه. 12

در اين رويكـرد،  . گيرد هاي مختلف و متفاوتي مورد توجه قرار مي در تاريخ اجتماعي حوزه
نگاه مورخ از تاريخ اراده و اعمال مردان بـزرگ بـه تـاريخ رفتارهـا و هنجارهـا و عوامـل       

اهميتي كه در سطوح مختلـف يـك جامعـه قـرار دارد، تغييـر حـوزه        كوچك و به ظاهر بي
تواند زواياي پنهان بسياري را در باب مسائل مورد غفلت  گرش مياين رويكرد يا ن. دهد مي

در واقع هدف . كه از اركان اصلي در ساختار يك جامعه و برهه تاريخي است، آشكار سازد
هاي اجتماعي  و تالش تاريخ اجتماعي بر اين است كه رويدادهاي تاريخي را از منظر جريان

هـاي حكـام و اربابـان     رفا به اعمـال و جريـان  و كل ساختارهاي يك جامعه بنگرد، و نه ص
هـاي نـو و    نگاري معماري اسالمي ايران جنبـه  تواند در تاريخ اين رويكرد مي. خالصه شود

يـك اثـر معمـاري    . نويسان به همراه داشته باشـد  تازه را در باب مسائل مهم آن، براي تاريخ
ه بـر اسـاس شـرايط و    هاي ريز و درشتي اسـت كـ   حاصل زنجيري به هم پيوسته از حلقه

تالش اين پژوهش ارائه نمـايي كمتـر   . كند سياق اجتماعي دوران خود تعداد آنها تغيير مي
ها و ساختارهاي سازنده آثار معماري بود كه نشـان از پيچيـدگي    ديده شده از سطوح، اليه

. نويسي براي يك برهـه تـاريخي اسـت    فرايند يك اثر و به تبع آن، وجود پيچيدگي تاريخ
بـه جايگـاه    نابراين در پديد آمدن آثار بايد ميزان مداخلـه عوامـل گونـاگون را بـا توجـه     ب

از هاي آن در بستر فرهنگي و اجتماعي در نظر گرفت تـا بتـوان تصـوير نزديكتـري      مولفه
  .يك دوره تاريخي را نمايش داد

 در اين مقاله سعي شد تا با بررسي چند عوامل دخيـل كـه كمتـر مـورد عنايـت توجـه      
نويسي بوده است نگاه و ديدي ديگر را از معماري و شرايط سازنده آن در جامعه يك  تاريخ

اين مباحث عبارت بود از نحـوه تقسـيم اصـناف،    . برهه تاريخي يعني ايلخانيان داشته باشد
جايگاه و شأن اجتماعي معمار، وظايف بازرسـان و نـاظران در حـوزه فعاليـت معمـاران و      

ها نشـان   مطالب و بررسي. ت طبقه بانيان و حاميان در اين دوره تاريخيمهندسان، و در نهاي
هـا و سـاختارهاي    از آن داشتند كه در فرآيند به ظهـور رسـيدن يـك اثـر معمـاري بخـش      
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هاي مختلف جامعه در آن حضور داشتند دخيل هسـتند و بـه فراخـور     اي كه از اليه پيچيده
مشاركت كننده متفاوت و يا كمرنـگ و   دخالت عوامل متفاوت، نقش و قدرت ساختارهاي

بسته به اينكه معمار از چه جايگاهي در جامعه خـويش برخـوردار بـوده، و از    . پررنگ بود
گرفته است، و آيـا اينكـه اشخاصـي     سوي چه دسته حاميان و بانياني مورد حمايت قرار مي

بناهـا متفـاوت    چون محتسب بر كار وي نظارت داشتند يا خير، نقش و تاثير وي در برپايي
نويسـي معمـاري    توان گفت توجه بـه تـاريخ اجتمـاعي در تـاريخ     در نتيجه مي. بوده است

هاي بسيار متفاوتي را از ساختار معماري يك عصر بـه نمـايش    تواند جنبه اسالمي ايران مي
  .شود ها در اين زمينه  گويي بگذارد و مانع از كلي

  
  ها نوشت پي

 

  .7ص : 1391درآمدي بر تاريخ ذهنيت عامه در معماري ايران، : مهراد قيومي، نك به نقل از. 1
نگاري و برخي ديگـر آن را نـوعي رويكـرد     تاريخ نوعي را» تاريخ اجتماعي«برخي پژوهشگران . 2

 .5داريوش رحمانيان، پيدايش تاريخ اجتماعي، ص : نك. دانند مي

  .(Annales School)گذار مكتب آنال فرانسه شدند  اين استادان پايه .3
با اندكي تفـاوت از كتـاب اخـالق     ،اصناف برايالفنون  بندي نفايس پايه و منبع مباحث و تقسيم .4

يزدان فرخي، نقد و بررسي : براي توضيحات بيشتر نكاه كنيد به. ناصري طوسي گرفته شده است
 .364، ص 85الكاتب في تعيين المراتب، آيينه ميراث، زمستان دستور

ايـن دوران،  ، به ماننـد منـابع   »هاي رشيدالدين و طواط نامه«ان كتابي چون يدر دوره قبل از ايلخان. 5
دهد كه البته همان طبقه متوسـط محسـوب    بندي خويش قرار مي اصناف را در مرتبه سوم تقسيم

طبقه اول آنان هسـتند كـه بـراي خـدمت و      :ها مي نويسد رشيدالدين در باب اين گروه. شود مي
اخالص دولت و بزرگان تالش و سعي بسيار دارند و بـدين سـبب در نـزد دربـار و حكومـت      

گروه يا طبقه دوم كساني هستند كه افعال و اعمال و گاه پيشه اينها از ديـد   .اي دارند ويژهجايگاه 
توان  طبقه سوم آنان هستند كه ايشان را مي .ديگران پنهان است، و مكر و حيله سرمشق آنها است

و ) بنا، درودگر معمار،نجار، (و اين طبقه ارباب صناعت » البلد و اسرار االهل و الوالد خواند عامه«
كـار ايشـان ترتيـب معـاش و تـدبير      . اصحاب زراعت هستند كه نه وفاي ملوك دانند و نه جفـا 

 ).45: هاي رشيدالدين و طواط رشيدالدين، نامه( .انتعاش زن و فرزند است

. عوامل دولتي و حكومتي بودندساير نظر محتسب و  رشد كه زي صنف شهري شامل اصنافي مي. 6
دارد كه مسـتقيما در خـدمت حكومـت و     يهاي ف دولتي اشاره به اصناف و حرفهصن ،در مقابل

اما وظيفه محتسـب  . اي نداشت تسب در باب نظارت بر ايشان وطيفهاشخاص دولتي بودند و مح
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توان تقريبا تـا دوره   ين تقابل صنف دولتي و شهري را ميچن. ها به يك شكل نبود در همه دوران
 .56- 155: 1393، سيد احمد لي،عقي: نك. صفوي دنبال كرد

  .544، ص2نخجواني، دستورالكاتب، ج شاههندو: نك .7
  .105عون الهي، تاريخ پانصد ساله تبريز، ص : نك .8
  .229، ص اخوه، آيين شهرداري ابن: نك. 9

  .158و  140جعفري، تاريخ يزد، ص : نك .10
كتاب تـاريخ الجـايتو، كاشـاني در    ؛ در 78 و 51همچنين نك به كاشاني، تاريخ الجايتو، صص . 11

كرده است كـه در اجـراي    يهايي از كتاب خويش، صحبت از معماران و مهندسان و بنايان بخش
. حضور داشـتند گرفت  هايي كه با حمايت و همت بزرگان دولتي صورت مي شهرها و ساختمان

معماران و مهندسان و هم  ،اين معماران و مهندسان هم اشاره به معماران و مهندسان خاصه دارد
 .شدند كه از اطراف و اكناف به اين شهرها انتقال داده ميمهاجري 

. تقريبا بـه يـك منـوال بـوده اسـت      حتسب در شهرهاي مختلف جهان اسالمنقش و وظايف م. 12
اهللا منتظري در كتـاب مبـاني    و مرحوم آيت 20مرحوم مرتضي مطهري در كتاب فقه و حقوق، ج

، به بررسي كتب مختلف در باب نقش محتسب در نقاط مختلف 3و  2فقهي حكومت اسالمي ج
اند كـه مجموعـه    بزرگواران نشان دادههر دو اين . اند مختلف تاريخي پرداخته هاي اسالم و برهه

ي قلمـروي اسـالم   تقريبا در تمام ،وظايف شرعي و عرفي كه محتسب موظف به اجراي آن بوده
نامـه   ثـاري از دوره سـلجوقيان چـون سياسـت    كتب و آهمچنين مقايسه . تبه يك نحو بوده اس

باب ( لوكالم سده نهم هجري چون سلوك دوره ملك و كيميايي سعادت غزالي با كتابي ازال نظام
 هوظيفـ  بـودن  نشـان از رونـد يكسـان    ،كه به بررسي وظايف محتسب در شهرها پرداخته )سوم

صـص  / 1ج( ان چون دسـتورالكاتب در برخي از آثار ايلخاني. است اين دوران محتسب در طول
 )290و  288صـص  ( تاريخ مبارك غازاني و) 226و  62صص / 2؛ مقدمه ج373و  316و  314

 چهـره و وظيفـه  ن دارنـد،  وظايف محتسب شده است كه نشـان از آ اشاراتي هرچند كوچك به 
ـ رت نظـارت بـر بـازار، نظـا    . هاي قبل نداشته است در مقايسه با دورهمحتسب تغيير آنچناني  ر ب

هر چند پراكنـده در   ،و امر به معروف و نهي از منكر ،هاي مذهبي، و رعايت آداب اسماجراي مر
بطوطه در سفرنامه خويش كه از شهرهاي مختلف جهان اسالم  ابن. ار ايلخاني اشاره شده استآث

ان بودن ا مطالبي آورده است كه نشان از يكسديدن كرده است از نقش محتسب در برخي شهره
اخوه با آثار قبل و بعـد از   در مقايسه كتاب ابن .ظيفه محتسب در تمامي اين قلمروها بوده استو

 هـم آمـده اسـت،   ها و اصناف كه در كتب ديگر  نظارت بر بازار و مراسمخودش، همان وظايف 
  . قابل مشاهده است

  .195- 193ص ص: 1372زيدان، جرجي، : همچنين نك .13
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 .انتشارات علمي و فرهنگي: ، ترجمه جعفر شعار، تهرانآيين شهرداري). 1360(بن محمد  اخوه، محمد ابن

  .طرح نو: ، ترجمه محمدعلي موحد، تهرانسفرنامه ابن بطوطه). 1369(بطويه، رحله  ابن
  . انتشارات علمي و فرهنگي: ، ترجمه محمدپروين گنابادي، تهرانمقدمه ابن خلدون). 1375(خلدون  ابن
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 ،تـاريخ و تمـدن اسـالمي   ريخي، تاريخ اجتماعي رويكردي نوين به مطالعات تـا ). 1386(پور، ابراهيم  موسي
  . 6ش  ،3س

 ، 72ش  ،16س ،علوم اجتماعيتعامل يا تقابل بررسي آراء پيتر برك، ). 1392(ناظري، محمدرضا 

اوغلـو   ، تصـحيح عبـدالكريم علـي   دستورالكاتب في تعيـين المراتـب  ). 1355(نخجواني، محمدبن هندو شاه 
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