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 محسن روستايي
سندپژوه و كارشناس ارشد اسناد تاريخي سازمان اسناد ملي و...

كه  بود  اعالني  سند  مختصر،  نوشته ى  اين  نگارش  بهانه ى  و  زمينه 
مناسبت  به  پهلوي1،  رضاشاه  نشستن  تخت  به  سال  اولين  با  هم زمان 
جمله  از  و  ايران  شهرهاي  تمامي  سرانه ى  و  صنفي  ماليات هاي  الغاي 
و  عريض  نسبتًا  اعالن  اين  است.  شده  اظهار  و  اعالم  و...  فارس  ايالت 
كه  است  رسانه اي  سياهه ى  يك  زمره ى  در  حكومتي،  و  ديواني  طويل 
برطبق قانون مصوب 20 آذرماه 1305 ش. مجلس شوراى ملى به رياست 
سيدمحمد تدين، تدوين يافته تا بدين وسيله كليه ى ماليات هاي صنفي 
كه در شهرها و قصبات و قراء دريافت مي شده است؛ از تعداد 267 فقره 
تا  قاجار  حكومت  مياني  دوران  در  كه  مجازي  و  حقيقي  ِحَرف  و  شغل 
ادامه ى  در  و  آذر 1304ش.)   25) پهلوي  سلسله ى  كارآمدن  روي  سال 
راه، در ايران، به طور معمول فعال و صاحب شخصيت صنفي و اجتماعي 
جاري  ماليات هاي  عنوان  وجهي به  ابتداي سال 1306 ش.  بوده اند2؛ از 
و بقايا از اين صنوف دريافت و مطالبه نشود3. بى ترديد پس از كودتاي 
1299 رضاخاني، اعالن هاي نظامي و حكومتي نقش تعيين كننده اي در 
بيانيه ها5  كه  توضيح  اين  با  داشته اند4.  مردم  انذار  و  آگاهي  و  خبررساني 
و اعالنيه ها همانند بسياري ديگر از اسناد ديواني و تاريخي ايران، مثل: 
عهدنامه ها، موافقت نامه ها، قراردادها، مقاوله نامه ها، قطعنامه ها، ابالغيه ها، 
يادداشت هاي سياسي و... از جمله اسناد اداري و ديواني محسوب مي شوند 
حجم  و  پژوهشي  و  تاريخي  استنادات  از  اعظمي  بخش  تحقيق  به  كه 
اختصاص  خود  به  را  ايران  معاصر  تاريخ  آرشيوي  اسناد  از  توجهي  قابل 
داده است6. اعالن دراصل برگه اى بوده است كه در آن خبرى يا مطلبى 
(آگهى).  مى چسباندند  ديوار  به  معموًال  مردم  آگاهى  براى  و  مى نوشتند 
متعارف اعالن هاى دوره ى منظور نظر اين گونه بوده است كه از عناصر 
وصفى  عنوان   .2 سند؛  صدر  در  اعالن  ذكر   .1 چون:  معينى  ساختار  و 
عنوان  فاقد  اعالن  هم  مواقعى  در  البته  ـ  اعالن)  محتواى  (چكيده ى 
وصفى است؛ 3. مقدمه: زمينه هاى قانونى و حكومتى صدور اعالن؛ 4. 
اعالن:  (نتيجه ى  خاتمه  بخش   .5 اعالن؛  اصلى  موضوع  يا  حال  ركن 
اجراى مفاد اعالن و يا اخذ تصميمات بعدى، مبتنى بر قوانين موضوعه)؛ 
6. ذكر نام صادركننده  ى اعالن همراه با منصب ادارى او؛ 7. تاريخ صدور 
نام   .8 اعالن)؛  باالى  راست  سمت  يا  و  متن  پايانى  قسمت  (در  اعالن 
مطبعه/ چاپخانه اى كه اعالن را به چاپ رسانده است (انتهاى اعالن)7. 
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217ـ « ماليات صنف حكاك163ـ  « پنبه فروش109ـ « تنباكوفروش55ـ « رداف1ـ ماليات سماكى6
218ـ « سنگ تراش164ـ « بقله فروش110ـ « جماعت يهود56ـ « گيوه فروش2ـ « كلك رانى

219ـ « ميل ساز165ـ « داغ كرباس و غيره111ـ « پاره دوز57ـ « نقاش3ـ « سوخت و تره بار
220ـ « مرغ فروش166ـ « كله پز112ـ « بنكدار58ـ « باغبان4ـ « زغال

221ـ « كتاب فروش167ـ « نعلبر113ـ « توتون فروش59ـ « چلونگر5ـ « ميوه و تره بار
222ـ « صحاف168ـ « ساعت ساز114ـ « دوافروش60ـ « زرگر6ـ « باغ ميوه و بستان

223ـ « مطابع169ـ « فيوج [كولى ها]115ـ « كاله مال61ـ « كليچه7ـ « باج فيلى (؟)
224ـ « صنف تيرفروش170ـ « داللى ابريشم116ـ « خورده فروش62ـ « صباغ8ـ « حمل روغن

225ـ « عشور كوره پزى171ـ « مقنى117ـ « كوزه گر63ـ « خراز9ـ « سرب و باروط
226ـ « پول دود (؟)172ـ « حصيرباف118ـ « شانه بند و پيوندى64ـ « بلو[ر]فروش10ـ « داغ كفش

227ـ « پوستين دوزى173ـ « سالخ119ـ « دقاق 65ـ « حالج11ـ « فواكه
228ـ « چخماق ساز174ـ « نشاسته ساز120ـ « لبوفروش66ـ « ريسمان باف12ـ « ماشين پنبه
229ـ « چهارشنبه بازار175ـ « چخماق فروش121ـ « ساغرى ساز67ـ « مكارى13ـ « مرداركش
سواحل 176ـ « دهنه گر122ـ « حمامى68ـ « آينه ساز14ـ « لش كش نتكاى  و  كرجى   » 230ـ 

(كوچك و بزرگ)
231ـ « دوده و دودكوره177ـ « طايف يناكى123ـ « شيالت69ـ « باروت كوب15ـ « رسوم كشمش

232ـ « صنف تليس دوز178ـ « صنف خيك دوز124ـ « نخودبريز70ـ « پنبه دوز16ـ « باج نمك
233ـ « چكمه دوز179ـ « صباغ قدك125ـ « قناد و حلوائى71ـ « آسيابان17ـ « مازوج
234ـ « بهله دوز180ـ « پالوده و بستنى فروش126ـ « بيوت النحل72ـ « عالف18ـ « خانات

19ـ « عشور نيريز (ترياك، تنباكو، 
كتيرا و مغز بادام و غيره)

235ـ « قمه ساز181ـ « سكاك127ـ « زارع73ـ « قصاب

236ـ « گچ پز182ـ « كرباس دوز128ـ « صابون پز74ـ « طباخ20ـ « اجازه تجارت
237ـ « تفنگ ساز183ـ « شيشه گر129ـ « كبابى جيگركى75ـ « نمدمال 21ـ « عيدى (؟)
238ـ « آجيده دوز184ـ « صراف130ـ « خورده فروش ميدان76ـ « روغن گر22ـ « صنف بزاز
239ـ « گاودارى185ـ « حناساز131ـ « بازار77ـ « كّناس23ـ « عالقه بند

240ـ « آب پولى186ـ « گرجى دوز (؟)132ـ « شودمال78ـ « تخت كش24ـ « صنف سمسار
241ـ « صنف احتسابيه187ـ « كاروانسرادار133ـ « رمجرى ساز79ـ « شانه ساز25ـ « مسگر

242ـ « داللى188ـ « خراز و سقط فروش134ـ « حلبى ساز80ـ « بقال26ـ « نعلچيگر
243ـ « صنف دست فروش189ـ « دستمال فروش 135ـ « نوارفروش81ـ « نساج27ـ « خياط

244ـ « بلم رانى 190ـ « قنداق ساز136ـ « سبزى فروش82ـ « سبزى كار28ـ « كماچيز
245ـ « صنف قالى باف191ـ « ميخ بر137ـ « عطار83ـ « تخمه فروش29ـ « رزاز

246ـ « سنگ گچ و آهك192ـ « شكر قرمز138ـ « خام خر84ـ « دباغ30ـ « كوزه فروش
كوره هاى 193ـ « صنف چوب فروش139ـ « نجار85ـ « چرم ساز31ـ « پاالن دوز سوخت  اجازه   » 247ـ 

آجرى و گچ و آهكى
248ـ « صنف جوال194ـ « كاغذفروش 140ـ « بزاز86ـ « قناد32ـ « چيت ساز

249ـ « قولك قصابى195ـ « ريخته گر141ـ « سمسار87ـ « خباز33ـ « شله رنگ كن
250ـ « صنف گرجى باف196ـ « بيل فروش142ـ « ملكى دوز88ـ « طواف34ـ « دوشاب ساز

251ـ « چوب  هاى مصرف شهرى197ـ « لباف143ـ « بورياباف89ـ « ابريشم گروگچكوب35ـ « موتاب
252ـ « اصطخرى198ـ « گله دارى144ـ « سفيدگر90ـ « سفيدباف36ـ « اتوكش
253ـ « داغ پولى (؟)199ـ « عيدى گله دارى145ـ « پاتيل ساز91ـ « پنيرفروش37ـ « نمدمال
254ـ « رسوم سفره200ـ « غربتى ها146ـ « پوست دوز92ـ « ريسمان باف38ـ « نعلبند

255ـ « صنف خانه دودى201ـ « گمرك داخلى پنبه147ـ « گازر93ـ « شماع39ـ « چاقوساز
256ـ « كدخدا202ـ « چرخ تابى148ـ « سراج و كفاش94ـ « گاوكش40ـ « حلواپز
257ـ « لحاف پولى203ـ « مراغى خلعت خانعلى149ـ « شيره خانه95ـ « زغال فروش41ـ « آشپز
258ـ « سيدصادق پولى (؟)204ـ « داروغگى 150ـ « نفت فروش96ـ « موج باف42ـ « عصار

259ـ « پيله ورى205ـ « معدن سرب151ـ « كاسه گر97ـ « بنا و خشت مال43ـ « جوراب باف
260ـ « صنف چموش دوز206ـ « روده تابى152ـ « چينى بندزن98ـ « تره بارچى44ـ « شال باف

261ـ « شعرباف207ـ « خمسگى به عنوان پنجه153ـ « آجرپز99ـ « دوات گر45ـ « نغار
262ـ « قناويزباف208ـ « اجاره پاى ستون پنجه على154ـ « طراح100ـ « قهوه چى46ـ « متفرقه

كاروانسراى 101ـ « خراط47ـ « آردفروش اطاق هاى   » 155ـ 
مسكونى تجار

263ـ « غسال خانه209ـ « خاشاك بردارى

264ـ « صنف ابريشم تاب و غيره210ـ « نظر داروغه156ـ « صنف االغ شمار102ـ « صندوق بند48ـ « آهنگر
211ـ « پوستين داروغه و غيره157ـ « دكاندار103ـ « گچكوب49ـ  « سراج

212ـ « صنف ماست بند158ـ « زردچوبه كوب104ـ « چادرى باف50ـ « كفش دوز
213ـ « شيرفروش159ـ « كوره پز105ـ « ظرف فروش51ـ « چرم دوز

214ـ « سيگارى160ـ « كيپايى106ـ « زهتاب52ـ « آجيل فروش
 215ـ « خشكه پز161ـ « ماليات صنف قاشق تراش107ـ « شمشيرگر53ـ « حلوائى

216ـ « لحاف دوز162ـ « پنبه فروش108ـ « ماليات صنف كارگر54ـ « ماليات صنف شيره پز

[جدول فوق مشتمل بر دويست و شصت و هفت قلم ماليات ضميمه ى ماده ى اول قانون ماليات هاى صنفى و ماليات سرشمارى بوده و صحيح است.]
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معرفي سندي از صنوف و مشاغل عهد رضاشاه

ـ  اداري  اعالن  اين  و  تاريخي  سند  اين  اصلي  منشأ  كه  است  گفتني 
حكومتي، مصطفي قلي[خان]، كفيل ماليه ى ايالتي فارس و بنادر جنوب 
بوده است كه براي آگاهي صنوف و پوشش خبري حوزه حكومتي خود، به 
صدور آن مبادرت ورزيده است. اين اعالن در مطبعه (چاپخانه) مصطفوي 
اهميت  كه  چه بسا  و  است  رسيده  چاپ  به  1303ش.)  (تأسيس  شيراز 
نسبت  اسنادي،  پژوهشگران  و  مورخان  نزد  آن،  صنف شناسي  و  سندي 
به بحث هاي ماليات و ماليات گيري و تاريخ مميزي و محاسبات اداري 
ايران، از جايگاه رفيع تري برخوردار باشد. سؤال اينجاست كه علت حذف 
ماليات از صنوف معيني كه در ادامه مقاله به آن پرداخته خواهد شد چه 
ديگري  علت  يا  و  آنان  بي بضاعتي  و  كم درآمدي  كم رمقي،  است؟  بوده 
داشته است. بي ترديد در ادامه راه بسياري از اين مشاغل ضعيف الحال از 
گردونه كار خارج شده اند و در سال هاي نه چندان دور، نام و نشاني از آنان 
برجاي نمانده است. به هزار و يك دليل، از جمله نياز به ابزار و وسايل 
پيشرفته و آشنايي با تحوالت اجتماعي نوين اروپا و رسوخ آن در جامعه 
ايراني به كنار ماندن اين مشاغل ُخرد و غيرمتمركز را باعث شده است. تا 
آنجاكه تبيين و تحليل موضوعي و تاريخي آن، جز از عهده ى مورخان و 
تحليل گران تاريخ اجتماعي يك صد ساله اخير ايران برنمي آيد. و اين مهم 

دست پرزحمت و كارآمد آنان را مي بوسد8.
متن سند، [نشان تاج و شيروخورشيد در صدر سند]

اعالن
الغاي ماليات هاي صنفي و ماليات سرشماري

1ـ برطبق قانون مصوب 20 آذرماه 1305، كليه ى ماليات هاي صنفي 

كه در شهرها و قصبات و قراء به هر اسم و رسم دريافت مي شده و من 
جمله 267 فقره ذيل لغو مي شوند و از ابتداي سال 1306 از بابت ماليات 

جاري و بقايا وجهي مطالبه نخواهد شد:
ماليات  قلم  هفت  و  شصت  و  دويست  بر  مشتمل  فوق  [جدول 
ضميمه ى ماده ى اول قانون ماليات هاى صنفى و ماليات سرشمارى بوده 

و صحيح است.]
وزارت   1305 آذرماه   20 قانون   2 ماده  موجب  به  2ـ  سند]:  [ادامه 
ماليه و ادارات تابعه آن ماليات سرشماري (سرانه) را كه از اشخاص گرفته 
مي شود و الغاي آن موكول به اجزاي قانون مميزي امالك مصوبه 20 
دي ماه 1304 گرديده بود از ابتداي سنه 1306 موقوف المطالبه گذارده و 

از دفاتر دولتي حذف خواهد نمود.
3ـ مقررات بند اول فوق راجع به عدم مطالبه بقاياي ماليات صنفي 
 1305 آخر  تا  مزبور  ماليات  بقاياي  و  نمي شود  سرانه  ماليات  شامل 

حسب المعمول مطالبه و دريافت خواهد شد.
رياست كل ماليه: ا.س.ميلسپو10 ـ وزارت ماليه: فيروز11

براي اطالع عموم ماده يك قسمت خ ماليات هاي الغاشده از فصل 
ششم نظامنامه عايدات داخلي فوقا درج گرديد. كفيل كل ماليه ى ايالتي 

فارس و بنادر جنوب؛ مصطفي قلي (مطبع مصطفوي شيراز/ 1303)12

پى نوشت
1. ن.ك: مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، تهران، زوار، 1363، ج اول، ص 8-2.

2 . براى آشنايى با بخشى از كسب و كار عصر قاجاريه، ر.ك: ويلسن، چارلز جيمز؛ تاريخ 
اجتماعى ايران (در عهد قاجاريه)...؛ تهران، زرين، 1363، صص 303ـ  309.

3 . ر.ك: همين سند «اعالن الغاي ماليات هاي صنفي و...» تصوير اين سند در انتهاي مقاله 
درج شده است. و نيز ن.ك: رضا مختاري، اسنادي از انجمن هاي بلدي، تجار و اصناف (1300ـ  

1320ش.)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1380، ص 152 ـ 157.
4 . در اين زمينه ر.ك: آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، از طريق جست وجو و بازيابي، 
كليدواژه و توصيفگر اعالن/ آگهي. و براى نمونه، ن. ك: اعالن حكومت نظامى از رئيس تيپ 
گارد پياده: سرتيپ مرتضى خان [1303 ش.] و نيز بيانيه ى رياست وزراء و فرماندهى كل قوا 
به اهالى دزفول و خوزستان، 23 قوس 1303 ش. مندرج در كتاب: مكى، حسين، تاريخ بيست  

ساله، تهران، اميركبير، 1325، ج سوم، صص 96 و 270.
5 . بيانيه: اطالعيه يا نوشته اى كه از سوى سازمان، حزب يا شخص مسئولى در زمينه ى خاص 

صادر مى شود و اطالعاتى را معموًال به تفصيل بازگو مى كند.
6. ن.ك: جهانگير قائم مقامي، مقدمه اي بر شناخت اسناد تاريخي، تهران، انجمن آثار ملي، 

1350، ص 141 و...
7 . به نظر مى آيد كه نشان تاج و شيروخورشيد، در تمامى و يا اكثر اعالنات اين دوره (رضاشاه) 
در رأس سند ديده مى شود كه مى توان اين شاخصه را هم به عنوان يكى از عناصر و اجزاى 
اعالنات عصر رضاشاه قلمداد كرد. براى نمونه، بنگريد به: اعالنيه تأسيس يك باب دواخانه ثابت 

شبانه روزى در شهر اصفهان: 10 جوزا 1302 (آرشيو سازمان ملى اسناد...، كد وزارت معارف).
8 . نظر شخصي نگارنده. البته بررسي اين موضوع به لحاظ تاريخ اجتماعي نياز به پژوهش هاي 
بيشتري دارد. هرچند كه زحمات محققين و مورخينى كه در اين مقوله قلم فرسايي كرده اند، قابل 
تمجيد و تقدير است. براي نمونه، ن.ك: جعفر شهري، تاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم، 
تهران، ... رسا، 1369، تمامي مجلدات. و نيز ن.ك: عبداهللا مستوفي، شرح زندگاني من، تهران، 

زوار، تهران، [1321]، هر سه مجلد. و نيز انجمن هاي بلدي، تجار و اصناف، همان، هر دو جلد.
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9 . سعي شد اصناف و مشاغلي كه يك مقدار برايمان غريب تر و دور از ذهن بودند، با ذكر شماره 
رديف آن ها بازشناسي و مفهوم يابي شوند. برخي از اين صنف ها بيشتر شبيه به يكي از گروه ها 
و طبقات اجتماعي هستند تا به يك صنف و شغلي كه به طور معمول مدنظر همگان بوده اند. 
مثل: فيوج، طايفه نياكي و... معناي لغات منتخب، 1. ماهي فروشـ  7. پول و باج نگه داري از فيل 
ـ 11. ميوه فروشـ  17. مازوج/ يا مازو: از اين ماده براي دباغي پوست و همچنين تهيه مركب 
استفاده مي شد، بلوط ـ 18. خان و خانه و نيز به معني كاروانسراـ 21 [احتماًال كسي كه در 
بيرون شهر شتر نحر و قرباني مي كرده؟]ـ  23. عالقه بند: سازنده و فروشنده نخ، دگمه و وسايل 
خياطي، روبان ساز ـ 28. كماج پز: شيريني پز (قرص ناني كه با شير، شكر، آرد و روغن تهيه 
مي شود) ـ 29. برنج كوب، برنج فروش ـ 33. شله: نوعي پارچه نخي ساده و سرخ ـ 34. كسي 
كه شيره پخته شده انگور و يا خرما را مي سازدـ  35. موتاب، صنفي همانند زه تاب كه موي بز به 
هم تاب دهد و رشته ى موئين پديد آرد. بافتن جامه هاي درشت خاصه جوال كه ريسمان موئين 
سازد...ـ 42. عصار: كسي كه كارش گرفتن شيره گياهان يا دانه هاي روغني استـ  43. كوزه گر 
ـ 50. سراج: آن كه زين اسب و ديگر وسايل چرمي مي سازد يا مي فروشدـ  51. رداف [احتماال 
پاالن دوز] ـ 60. چلينگر: كليدساز، قفل ساز و چفت سازـ 63. صباغ: رنگ رز ـ 64. خراز: دوزنده 
درز يا شكاف كفش، مشك و مانند آن هاـ  66. پنبه زنـ  68. كرايه دهنده اسب و االغ، چاروادار 
ـ 73. فروشنده نفت، طناب، گندم، جو، كاه، يونجه، زغال، هيزم و مانند آنـ  78. كناس: آن كه 
كارش تخليه چاه مستراح استـ  85. دباغ: پوست كن. كسي كه پوست حيوانات را پاك مي كند 
ـ 86. طواف: فروشنده دوره گرد ـ سفيدباف [سفيدباج، پزنده آش اسفناج] ـ 97. بافنده نوعي 
جاجيم ـ 107. زهتاب: آن كه با تاب دادن روده چهارپايان آن را به رشته هاي محكم تبديل 
مي كندـ  113. بنكدار، آن كه مواد غذايي و حبوبات را به صورت عمده خريد و فروش مي كندـ  
120. دقاق: آردفروش [رخت شو، فر، فشرده سخن؟] ـ 122. ساغري ساز، سازنده نوعي كفش 
كه علماي روحاني و طالب مي پوشند ـ 125. نخود برشته كن ـ 127. عسل فروش ـ 132. 
[احتماًال بازدار باشد؟]ـ  133. شويدمالـ  134. صندوقچه ساز، سازنده جعبه آرايش و زيورآالت 
ـ 139. خام خر: خريدار پوست دباغي ـ 143. ملكي: گيوه هاي اعالي شيراز ـ 146. پاتيل ساز: 
ديگ ساز مانند ديگي كه زير خزانه حمام هاي عمومي مي گذارند...ـ  گازر: آن كه لباس مي شويد 
ـ 149. سّراج: آن كه زين اسب و ديگر وسايل چرمي مي سازد و مي فروشد ـ كيپايي/ گيپايي: 
غذايي از شكنبه گوسفند. بدين صورت كه آن را با گوشت و مواد ديگر پر مي كردند و مي پختند 
ـ 155. [طراح نقش هاى پارچه، نقاش؟] ـ 157. مالياتي كه به ازاي هر رأس قاطر اخذ مي شد 
ـ 165. بقله فروش: سبزى فروشـ  170. فيوج [طايفه كولي ها]ـ  177. دهنه گر: كسي كه افسار 
االغ و اسب مي سازد ـ 179. خيك: كيسه اي چرمي كه از پوست گوسفند يا بز كه به صورت 
قالبي كنده اند، دوخته مي شود و براي نگه داري دوغ، ماست، آب و مانند آن ها به كار مي رود ـ 
180. رنگرز پارچه هاي خشن مثل كرباسـ  182. چاقوسازـ  187. [احتماال جاجيم بافي] به طور 
معمول: گرجي دوز، كسي بوده كه نواري به دور پارچه براي تزيين طراحي مي كرده است. اما از 
ديگر سوي، گرجي: دهي است از بخش سيالخور مابين دورود و بروجرد (استان لرستان) كه 
عالوه بر كشاورزي در صنعت جاجيم بافي دستي داشته اند...؟ـ  198. لباف: آن كه زيلو مي بافد. 
كسي كه زيلو، جوال و لوازم چادر و خيمه مي ساخته استـ  208. خمسگي [يك پنجم از سود 
تجارت، نوعي ماليات كه از زمين هاي كشاورزي مي گرفتند] ـ 209. [محله اي كه از كاسبين 
آن ماليات اخذ مي كرده اند؟] ـ 212. اهالي محل به دليل شب گردي داروغه و تحمل سرماي 
شب موظف بودند براي خريد پوستين او ماليات بپردازندـ  216. خشكه پز: عمل و شغل پختن 
انواع نان خشكه، دكان نانوايي كه در آن نان خشكه مي پزند ـ 224. جمع  مطبعه: چاپخانه ـ 
227. پولي بوده كه به عنوان ماليات از هر خانه اي كه در آن اجاق مي سوخت، گرفته مي شد، در 
زبان تركي پول دودي = توتون چي خن بوده است ـ 230. [احتماًال زهتابى دوز باشد؟] ـ 232. 
چهارشنبه بازار: بازاري كه روستاييان روزهاي چهارشنبه بيرون از شهر در ميدان وسيعي به پا 
دارند و در آن چهارپايان و ساير كاالهاي خود را در معرض خريد و فروش درآورند. اين بازار 
در هر نقطه به يكي از روزهاي هفته اختصاص داشته است و به نام همان روز ناميده مي شود، 

شنبه بازار، جمعه بازار و...ـ  235. تليس دوز: گوني دوز؛ پارچه اي از ابريشم يا كنب كه بدان بار و جز 
آن پيچندـ  237. بهله دوز:كسي كه دست كش چرمي شكارچياني كه پرنده هاي شكاري مانند 
باز را بر روي دست مي گرفتند، مي ساختند ـ 241. آجيده دوز: عملي و شغل آن كه گيوه آجيده 
مي دوزد. نوعي دوخت با بخيه هاي درشت در كف گيوه، عرق چين و بعضي لباس هاي ديگرـ  
244. احتسابيه: اداره اي كه كار شمارش، محاسبه و حفظ نظم را به عهده داشتهـ  255. اصطرخ 
[احتماال تلفظ عاميانه استخر]، تاالب و آبگيرـ 257. براي هزينه پذيرايي مهمانان خارجي و 
واردين بر حاكم هر شهر اخذ مي شده استـ  258. خانه دودي احتماًال در اصل خانه دوزي بوده: 
دوزنده نخ خانه بر روي بالش مخمل ـ 262. كاسب دوره گرد كه اجناس خرده ريز مي فروشد ـ 
263. چموش دوز: دوزنده نوعي كفش در مناطق شمالي كشورـ  264. پارچه بافـ  265. كسي 
كه پارچه ابريشمي مي بافدـ  266. مرده شورخانه. (براي بررسي لغات و مشاغل بيان شده، ر.ك: 
فرهنگ فارسي معين، تهران، اميركبير، 1363 ـ فرهنگ فشرده سخن، تهران؛ سخن، 1382 ـ 
فرهنگ لغات عاميانه و معاصر، منصور ثروت و...، تهران، سخن، 1377 ـ لغت نامه دهخدا، دوره 
جديد، تهران، دانشگاه تهران، 1373 و... و نيز اسنادي از انجمن بلدي، تجار و اصناف...، همان، 

ج دوم، بخش لغات و اصطالحات....
10 . ميلسپو، دكتر (doctor-milspo)، آرثرچستر ميلزپو، 1883ـ  1953، متخصص آمريكايي 
در علوم سياسي، در سال 1301 ش. بنا به دعوت دولت ايران، با سمت مستشار مالي، به ايران 
آمد و توفيق يافت كه سروساماني به وضع آشفته خزانه آن روز ايران بدهد. ن.ك: دائره المعارف 

فارسي، ج دوم، بخش دوم، تهران، شركت سهامي كتاب هاي جيبي، ص 7966.
11 . فيروز. فيروز: معروف به نصرت الدوله، فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، در سال 1264 در 
تهران متولد شد. وي در شهريور 1295 در كابينه اول وثوق الدوله (حسن وثوق) به وزارت عدليه 
منصوب شد. در 1297 وزير عدليه و در ترميم كابينه به وزارت امور خارجه رسيد. [در آذرماه 
1305 به وزارت ماليه] معرفي شد و در كابينه مخبرالسلطنه هدايت نيز داراي همان سمت بود تا 
اين كه در سال 1308 تحت تعقيب دادگستري واقع شد و در ديوان عالي كشور محاكمه گرديد. 
محكوميت او چهار ماه زندان و محروميت از خدمات اجتماعي بود و پرداخت مبلغي غرامت، در 
1309 ش. به استدعاي مستوفي و موافقت رضاشاه از زندان به منزل منتقل شد. در سال 1315 
مجدداً دستگير و به سمنان تبعيد شد. پس از چندي در زندان سمنان تلف شد. هنگام فوت 
52 سال داشت. (ن.ك: باقر عاملي، شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران، تهران، نشر 

گفتار، 1380، ج دوم، ص 1137.)
12 . به احتمال اين اعالن از سوي ساير اياالت ايران و حاكميت عصر رضاشاه نيز براي 
اجرا ابراز و اظهار شده است. به نظر مي آيد ماليات صنوفي كه در اين سند ذكر شده در اواخر 
عصر قاجاريه تعيين شده اند كه با روي كار آمدن رضاشاه، الغاي ماليات از صنف هاي منظور 
نظر در دستور كار دولت قرار گرفته است... در اين زمينه ر.ك: اعالم صادره از تهران، وزارت 
ماليه، چاپ شده در مطبعه مدرن طهران، خيابان الله زار، مندرج در كتاب انجمن هاي بلدي... 
همان، ص 152ـ  157. و نيز ن.ك: صورت ضميمه ى قانون الغاى ماليات هاى صنفى و ماليات 
سرشمارى مصوب 30 آذرماه 1305 ش. به امضاى سيدمحمد تدين: رئيس مجلس شوراى 
ملى، اين فهرست دراصل همين سند اعالنى است كه ما در اين مقاله معرفى كرده ايم. اما در 
مقايسه، غلط هاى چاپى و اماليى و جابه جايى برخى لغات و ازهمه مهم تر، كسرى صنف كاردگر 
در آن ديده مى شود و از ديگرسوى، عبارت ماليات «صنف مراعى خلف خانعلى» كه دراصل 
يك صنف محسوب مى شود، به عنوان دو صنف معرفى شده است و در دو رديف 203 و 204 
قرار گرفته است. بدين وسيله، تعداد 267 صنف با اين اِشكال غيرعمد پوشش داده شده است. 
از اغالط نگارشى اين سند مى توان به: پوتين دوزى← پوستين دوزى ـ نميس  دوزى← تليس 
دوزى و... اشاره كرد. اين سند (قانون الغا)، مندرج است در كتاب: فلور، ويلم، جستارهايى از 
تاريخ اجتماعى ايران در عصر قاجار، ترجمه ى ابوالقاسم سرى، تهران، توس، 1365، ج دوم، 

صص 119 ـ 124.




