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هاي تـاريخ اجتمـاعي    وران، زمينه پر اهميتي در پژوهش اي پيشه بررسي اخالق حرفه  :چكيده

اي به شيوه و نحـوه رونـد توليـد و ارائـه خـدمات بـه        بخشي از اين اخالق حرفه. شود محسوب مي

اي خـود را   وران تمايل داشتند تا اخـالق حرفـه   در تاريخ جهان اسالم، پيشه. مشتريان، مربوط است

وران در جريان فعاليت  اي پيشه اما وجه ديگري از اخالق حرفه. گو كنند مفاهيمي چون فتوت بازبا 

نـام  » تقلب شـغلي «توان به بياني ديگر آن را  اي بود كه مي اقتصادي، بر خالف اخالق ستودة حرفه

  .گذاري كرد

بـوده اسـت؟   هايي شده بودند و در كدام حرفه وقوع تقلب بيشـتر   وران مرتكب چه تقلب پيشه

وران، اطالعـات   در زمينه تقلب پيشـه  معالم القربه في احكام الحسبهرسد كه كتاب  چنين به نظر مي

وران و بـه   هدف مقاله حاضر، شناسايي و دسـته بنـدي تقلـب پيشـه    . دهد قابل توجهي به دست مي

وران  اي پيشـه  هاي كمي و كيفي به دست آمده در تحليل اخالق اجتماعي و حرفـه  كارگيري يافته

  .است

  اخوه نامه، ابن دليس، حسبهاي، تقلب، ت وران، اخالق حرفه پيشه  :كليدي هاي واژه
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Abstract: Professional ethics is a significant field in social history researches. Among 

this field a portion belongs to the style and trend of production as well as customers’ 

service. Tradesmen used to overt their professional ethics by using the concept of chivalry 

(Fotowwat) in Islamic history, although there seems to be an opposite trend that may be 

called “professional cheatings”. What sort of cheating was going on and in which job the 

most possible cheating used to occur? This research based on the book ” Ma’alim al-

ghorbah wa fi Ahkam el-hisbah” is to recognize and categorize the types of professional 

cheatings by applying quantitative and qualitative findings  in order to analyze social and 

professional ethics.  
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  مقدمه 

هاي قابل توجه براي  ها، يكي از زمينه اي آن هاي شغلي و حرفه وران و عرصه پژوهش درباره پيشه

ها به ويژه از اين جهت  بررسي زندگي آن. شود پژوهشگران در حوزه تاريخ اجتماعي محسوب مي

كنـد، داراي اهميـت چشـمگيري     مردم عادي را منعكس مـي كه زندگي روزمرة شمار فراواني از 

اي و بـه سـخني    ها به ويژه آنچه كه در جريان فعاليت شـغلي و حرفـه   زندگي روزمره آن. است

دهد، بازگو كننده جرياني به هم پيوسته و مستمر در تـاريخ   ها روي مي ديگر، زندگي هر روزه آن

هـاي   و ويژگـي  يافتن از كيفيت و نحوه امرار معاشرو با آگاهي  از اين. شود اجتماعي محسوب مي

هاي مستمر اقتصـادي و اجتمـاعي    توان از مناسبات پيوند وري، مي هاي پيشه شغلي هر يك از گروه

  .بخش قابل توجهي از جمعيت شهري شناخت حاصل نمود

ـ  وران، تجربـة قابـل مالحظـه    اي پيشـه  با مطالعة روند و جريان مستمر شغلي و حرفه ارة اي درب

ـاي شـغلي و حرفـه    وران كـه آن را   اي پيشـه  كيفيت توليد، توزيع و ارائه خدمات و رعايت معياره

ـا     به لحاظ اصول اخالقـي، پيشـه  . آيد ناميم، به دست مي اي مي اخالق حرفه وران در تـالش بودنـد ت

ـا     اخالق حرفه ـاهيم   اي ممتاز و متعالي از پيشه خود را به نمايش بگذارند و بـه ويـژه خـود را  ب مف

هاي سوال و  در پيوند با همين موضوع در جهان اسالم كتابچه. اخالقي چون جوانمردي معرفي نمايند

وران تازه كار به عنوان راهنماي اصـول اخـالق    وجود داشته است كه پيشه كتاب الفتوهجوابي به نام 

كردند گرفتند و به آن عمل مي اي بايد آن را فرا مي حرفه
1

ـارايي عملـي و     ها مي اين رساله  ـتند ك توانس

نيز شهرت  نامه فتوتها كه با نام  اين رساله. وران داشته باشند تاثير محسوسي در زندگي روزمره پيشه

.كند ها را بازگو مي اي آن وران و ميراث حرفه يافته است، جنبه مهمي از زندگي پيشه
2

   

ها،  نامه مردي و اخالق ممتاز منعكس شده فتوتوران، افزون بر اصول جوان از سوي ديگر پيشه

»غـش «هـايي چـون    ميراث دار رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي ديگري نيـز بودنـد كـه در واژه   
3

و  

________________________________________________________________ 

  ؛704، همان، ص)1388(ماسينيون   1

 Massignon, Louis(1949), “Islamic Guild”, Encyclopedia of social sciences, vol. viii, New York: The 

Macmilan, Company, p. 215. 

  :ها در جهان اسالم بنگريد به وران و نيز مطالبي ارزنده در مورد فتوت نامه در مورد فتوت و ارتباط آن با تشكيالت پيشه   2

Cahen& Taeschner(1965), “Futuwwa” Encyclopedia of Islam, Vol II, Leiden, Brill: pp 961-969. 

ـعراي نامـدار ايرانـي در    . اي عربي است كه در فرهنگ ايراني نيز به عنوان تقلب در معامالت به كار رفته است غش واژه   3 حافظ شيرازي از ش

براي نمونه در بيتي چنين . بخشي از جهان اسالم سدة هشتم هجري  اين اصطالح را بارها به عنوان مضمون شعر خود به كار گرفته است

ـه در او غـش باشـد    / خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان :گويد مي ـر ك ـافظ     (تا سيه روي شود ه ـه شـمس الـدين محمـد ح   خواج

  ). 326، ص 2خوارزمي، چ: ، به تصحيح پرويز ناتل خانلري، تهرانديوان حافظ، )1362(شيرازي
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»تدليس«
1

ـيح داد كـه   » تقلب شـغلي «توان با مفاهيمي چون  ها را  مي  اين واژه. تبلور يافته بود  توض

شدند كه هم  تر  و به قيمت متضرر شدن مشتري مي وران، مرتكب رفتاري با انگيزه سود بيش پيشه

ساخت و هم مفهوم عدالت را كه از سوي علماي اسـالمي   دار مي اي را خدشه اصول اخالق حرفه

.كـرد  مورد تأكيد قرار داشته را نقض مـي 

2

وران در  از آنجـا كـه بررسـي موضـوع تقلـب پيشـه       

گي اقتصادي و اجتماعي آنان منجـر شـود،   تواند به شناخت بيشتري از زند هاي اقتصادي مي فعاليت

  .شود زمينه پژوهشي قابل توجهي براي پژوهشگران محسوب مي

ـيار   نگاري در مورد زندگي پيشه اما به هر حال گذشته از اينكه منابع تاريخ وران اطالعات بس

هـا،   نامـه  فتوتهاي عرفاني و ادبي،  ها، تذكره  نگاري نيز نظير سفرنامه اندكي دارند، منابع غير تاريخ

» هاي شغلي تقلب«ها و منابع ديگر، اطالعات در خور توجهي براي بررسي و شناخت  شهر آشوب

.وران در بر ندارند پيشه
3

هاكه مضمون آن پرداختن بـه   از اين رو مطرح كردن مطالب حسبه نامه 

  .كنند وران است، اهميت در خوري پيدا مي هاي مختلف از جمله پيشه گروه» تدليس«و » غش«

و اصـطالحي رايـج در ميـان فقهـاي     ) به معني شماره كردن و يا كفايـت (اي عربي حسبه واژه

مسلمان است كه از يك سو به وظيفه همه مسلمانان يعني امر بـه معـروف و نهـي از منكـر در     

كند كه در  جامعه اسالمي اشاره دارد و از ديگر سوي به وظايف و كاركردهايي مقامي داللت مي
________________________________________________________________ 

يا منبع مـورد بحـث ايـن مقالـه      احكام الحسبه معالم القربه فياخوه در  هاي مهم و مورد استفاده ابن واژه تدليس يكي از واژه   1

اي  اين واژه به گفته برخي، كلمه. وران در جريان فعاليت اقتصادي به كار رفته است كاري و تقلب پيشه براي نشان دادن فريب

صـورت بـه    گرفته شده است و در هـر  )dolos(بيزانسي دلُس- عربي و از ريشه دلَّس است و به نظر برخي نيز از ريشه يوناني

اين واژه در زمينه علم حديث نيز مـورد توجـه قـرار گرفتـه      . عنوان مفهومي پر اهميت در حوزه بازار و بيع به كار رفته است

 M.Y(شـود  كردن عيب يك كـاال معنـا مـي    در معناي نخست كه مورد توجه اين مقاله است اين واژه به صورت پنهان. است

,Izzi Dien& G.H.A, Juynboll (2000), “Tadlis”, Encyclopedia of Islam, Leiden: Brill, Vol.III, Second edition, 

pp 77-78(  عبارت است از عملياتي كه موجب فريـب طـرف معاملـه شـود    «اين واژه امروزه در قانون مدني ايران نيز«)  علـي

 دایـرة انتشـارات  : ، تهـران 14، زير نظر كاظم موسـوي بجنـوردي، ج  بزرگ اسالمي المعارف دایرة، »تدليس«، )1385(تواليي

   )696ص  ،المعارف بزرگ اسالمي 

نخست، زمينة تهذيب اخالق از . كند عبداهللا خازني از علماي سدة ششم هجري مفهوم عدالت را در دو عرصه تقسيم مي   2

عمل خويشتن و آن تهذيب اخالق و خوي : نوع اول. عدل در عمل دو نوع است«: خوي بد و ديگر در عرصه كسب و كار

معامله است و آن نگاه داشتن انصاف و راستي است ميان خود و معامالت در اداي : نوع دويم...بد از خود دور كردن است

، مقدمه و تعليقـات  ميزان الحكمه، ترجمة )1350(ابوالفتح عبدالرحمن خازني(»هاي ايشان و باز ستدن حق خويش حق

  ).7انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص : مدرس رضوي، تهران

ـا   4هاي  البته در اين ميان اسناد گنيزه كه در شهر قاهره يافت شده و مطالب آن مربوط به سده   3 هجـري اسـت يـك اسـتثنا      8ت

ـار آن يعنـي    تقلب در آن بسيار  مي ها و مشاغلي را كه احتمال سوء استفاده و اين اسناد ظاهراً حرفه. شود محسوب مي بوده، راهك

، زيـر  المعارف بـزرگ اسـالمي   دایرة، »اصناف«، )1385(مهدي كيواني(ها را مشخص كرده است انتصاب معتمد براي نظارت بر آن

  .)273المعارف بزرگ اسالمي، ص  دایرة، انتشارات 9ج: نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران
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هاي اقتصـادي   به سرپرستي امر نظارت بر رفتارهاي اخالقي شهروندان و به ويژه فعاليت يك شهر

.مشهور بود» محتسب«پرداخت و به  و اجتماعي بازاريان مي
1

   

ـته   هاي اجتمـاعي عديـده   توانست مصداق توجه به حساسيت وظايف امر حسبه كه مي اي داش

هايي در اين زمينـه   باشد، علما و فقهاي مسلمان را در قرون نخستين بر آن داشت تا به تاليف كتاب

. كـرد  بپردازند  كه اصول و قوانين حسبه، مصدايق اجتماعي آن و وظايف محتسب را باز گـو مـي  

اثـر   احيـاء علـوم الـدين   اثر ماوردي و  األحكام السلطانيهرين نمونه شناخته شده اين آثار، ت قديمي

.غزالي است
2

توان به دو دسته از آثار يعنـي   ها نشان داده است كه منابع حسبه نامه را مي پژوهش 

ها به  در زمره آن األحكام السلطانيه هاي نظري كه نوشته. تقسيم كرد» عملي«و » نظري«هاي  رساله

هـاي   در مقابل، نوشته. آيد، بر مبناي تحقيق ميداني و شواهد عيني مؤلف قرار نداشته است شمار مي

تـرين   هاي كاربردي براي محتسبان بود و از مهم عملي حاصل تتبع و مشاهدات عيني و دستورالعمل

.ه كرداشار معالم القربه في االحكام الحسبهتوان به كتاب  هاي عملي مي اين حسبه نامه
3

  

هاي عملي، منعكس كننده احوال روزگار مؤلـف و بـه طـور     اين اثر همانند ديگر حسبه نامه

.وران آن عصر است خاص پيشه
4

اخوه از فقهـا   قرشي مشهور به ابن زيد ابي احمدبن محمدبن بن محمد 

و كه به احتمال بسيار زياد از اهالي مصـر بـوده اسـت    .) ق 729 -  648(و محدثان شافعي مذهب 

كه در ادامه آثاري عملي در حوزة  في احكام الحسبهمعالم القربه تنها اثر شناخته شده از وي يعني 

ـته شـده،  ) ق589وفـات در  (اثر عبدالرحمن شيزري نهايه الرتبه في طلب الحسبهحسبه نظير  نوش
5

 

از  اخوه در اثر خود بـه شـمار فراوانـي    ابن. روايت كننده جامعه مصر در سدة هفتم هجري است 

نهي «وران اشاره كرده و در پي تدوين آيين نامه عملي براي محتسبان آن روزگار و با انگيزة   پيشه

شدند گـزارش   وران در جريان فعاليت اقتصادي خود مرتكب مي هايي را كه پيشه ، تقلب»از منكر

  . كرده است

________________________________________________________________ 

  .281انصاري، همان، ص    1

2  Cahen&Talbi,Ibid, p.486. 

رف المعا ةبنياد داير: ، تهران2، زير نظر كاظم بجنوردي، جالمعارف بزرگ اسالمي ةداير، »اخوه ابن«، )1374(احمدپاكتچي   3

  .716ص بزرگ اسالمي، 

ـات   از پژوهشگراني كه بر اهميت اطالعات اين اثر در زمينه تاريخ پيشه   4 وران و اصناف تؤكيده نموده و آن را اثري مهم براي تحليل حي

ها براي پژوهشگران  وي ضمن تأكيد بر جايگاه حسبه نامه.  توان به مقاله احمد اشرف اشاره كرد شهري و بازار و اصناف ديده است، مي

هاي تاريخي شهرنشيني  ويژگي«، )1353(احمد اشرف(كند اشاره مي معالم القربه في احكام الحسبهالمي، به اهميت تاريخ اصناف اس

   .)34، ص 4، ش نامة علوم اجتماعي، »در ايران دوره اسالمي

   .716- 715پاكتچي، همان، صص    5
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هاي واقـع   بر تقلب گويد و تأكيدش هاي احتمالي سخن نمي گونه كه اشاره شد از تقلب وي همان

هـر  «: نويسد ها مي به طوري كه ضمن بيان حسبه يكي از حرفه. وران است شده و رايج در ميان پيشه

ـاب تـدليس و تقلـب    ...گاه بيم آن نبود كه بيدينان و دونان انواع تقلبات را فراگيرند و تقلب كنند در ب

»دادم بيش از اين شرح مي
1

ـات مطلـوب در       ـنس رواي از اين رو جنس روايات وي در اين اثر هـم ج

  .گويد حوزه دانش تاريخ است و از امر واقع در روزگار مؤلف سخن مي

ـيم نمـود    پيشينة پژوهشي مرتبط با محتواي مقاله حاضر را مي . توان به دو دسته مختلـف تقس

وران در  تاريخ اصناف و پيشه نخست  از تالش پژوهشگران تاريخ اجتماعي و پژوهشگران حوزه

برخي از پژوهشگران اصناف در جهان اسالم نظير لويي ماسينيون . جهان اسالم سخن به ميان آورد

به جهت نگاه منفي نسبت به نهاد حسبه و مقام محتسب در جهان اسالم، اهميت و ارزش متـون  

چنانكه همـو وظـايف   . اند وران را در نظر نگرفته حسبه نامه در تحليل و شناخت اصناف و پيشه

وران و اصناف عامل، عقب ماندگي و حضور محتسبان را نمـاد مزاحمـت    حسبه را در برابر پيشه

دانست، در انسجام و استقالل داخلي اصناف در جهان اسالم مي
2

در حالي كه وي وجوه ديگر نهاد  

بركيفيت معاملـه  حسبه و مقام محتسب را به منظورجلوگيري از تخلف شغلي اصناف، و نظارت 

  .هايي مانند گدايان را نيز در زمره اصناف ديده است چندان مهم ندانسته و در اثر اخير، گروه

توان در آثار برخي ديگر از پژوهشگران جستجو كرد كه  همچنين سابقه تحقيق حاضر را مي

لقربه في معالم ااز زاويه بررسي وظايف محتسب و كاركردهاي نهاد حسبه به بررسي آثاري چون 

هاي فقهـا،  توان به نوشته در شمار اين دسته از آثار مي. اند پرداخته احكام الحسبه
3

مورخـان تـاريخ   

اجتماعي
4

هاي فرهنگي و تمدني اسالم و ايران و پژوهشگران حوزه 
5

و ديگر پژوهشگران اشـاره   

هـاي   و تقلـب وران و انـواع تخلفـات    ها نگاهي جامع و كامل به همه پيشـه   اما اين پژوهش. كرد

اند و مطالب و محتواي اين آثار را در راستاي شناخت هر يك از اصـناف و   ها نداشته اي آن حرفه

معالم ها و به ويژه  ها و بررسي حسبه نامه و در پژوهش. اند  ها به كار نگرفته هاي متمايز آن ويژگي

________________________________________________________________ 

  .96اخوه، همان، ص  ابن   1

2   Massignon,Ibid, p. 215704همان، ص ، )1388(؛  ماسينيون.  

  .25- 9منتظري، همان، صصص   3

  .125، 119، 118؛ الشيخلي، همان، صص179- 165باستاني پاريزي، همان، صص    4

؛ عباسـي و فروهـي، همـان،    299- 249؛ باقري، همان، صص 453؛ 446- 442فرامرز قراملكي و همكاران، همان، صص    5

  .247- 237صص 
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هـاي كلـي آن را در    يـدگاه به طور اجمال به اين آثار پرداختـه و تنهـا د   القربه في احكام الحسبه

وران مورد توجـه   خصوص حدود كار حسبه و بعد قضايي و نظارت حسبه بر كار و اخالق پيشه

.اند قرار داده
1

   

هـاي   گردد كـه در حـوزه   وران به گروهي از فعاالن اقتصادي اطالق مي در اين پژوهش، پيشه

ـته بـه آن مشـغول فعاليـت     هـاي و  توليد، توزيع و خدمات و عمدتاً در محدوده بازار و بخـش  ابس

هاي ديگر جامعه  اخوه به تخلف گروه در كتاب ابن. پردازند اقتصادي بوده و به كسب معيشت مي

ـته بنـد و     (پزشـكي ) هم چون قاضيان، موذنـان (هاي وابسته به دين در بخش اعـم از طبيـب، شكس

حاضر قـرار نگرفتـه   و غيره نيز پرداخته شده  است، اما مورد توجه و بررسي مقاله ) گر حجامت

ـته بـه بـازار، پيشـه و      است؛ در مقابل آنچه مد نظر اين تحقيق قرار دارد، گروه هاي اقتصادي وابس

»اصناف بازار«ها را  توان آن صنعت و با كمي تسامح مي
2

  .باشند مي 

تعبيـر  » تدليس«به  معالم القربهموضوع اصلي اين مقاله يعني تقلب يا تخلف كه در متن كتاب 

است،شده  
3

اخـوه در كتـاب    به عنوان عملي رايج در ميان اهل بازار و بر اساس محتوايي آنچه ابن 

شـود كـه در جريـان توليـد،      دارد، به اقدام اقتصادي به صورت  آگاهانه اطالق مي خود عرضه مي

از حد (تر  ور به منظور نفع بيش گيرد و طي آن پيشه وران انجام مي توزيع و خدمات از سوي پيشه

كنـد كـه نتيجـه آن     اقدام به كم فروشي و تخلف در ارائه خدمات و نظاير آن مي) جاز و عرفم

در حالي كه از وجود تقلـب و غـش در معاملـه    . گردد ضرر و غبن خريدار كاال و يا خدمات مي

هايي با مضمون مطالب فني و تكنيك شغلي هم ذكر شده اسـت   در اين اثر، نكته. خود غافل است

سرانجام اين تحقيق شامل . صيه شده تا صاحب فالن شغل به صورتي خاص اقدام كندكه در آن تو
________________________________________________________________ 

اخوه عمدتاً مربوط به جامعه مصر سدة هفتم هجـري   گرفتن اين نكته كه  اثر ابنبرخي از پژوهشگران نيز بدون در نظر    1

است، به استفاده از برخي اطالعات اين اثر براي تشريح جامعه ايـران سـدة هفـتم و هشـتم دسـت زده و از ايـن رو در       

اصناف و صنايع  در بـازار شـيراز   «، )1388پاييز (علي بحراني پور(برداري از اين اثر دقت در خوري را روا نداشته اند بهره

  )15 - 9، صص 5، ش تاريخ ايران، »هاي هفتم و هشتم قمري سده

بحـث  بسـيار  مفهومي ايران اجتماعي است، در ميان پژوهشگران تاريخ ) guild(كاربرد واژه صنف كه در زبان انگليسي معادل گيلد   2

اي  ميانه، به معناي تشكيالت حرفـه  يها صنف در جهان اسالم در سدهبر انگيز است و از آنجا كه برخي منكر درستي كاربرد واژه 

 .Raymound (1997), “Sinf: In Arab world”,  Encyclopedia of Islam, Vol(و معادل گيلد در ميان اصناف اروپايي هسـتند 

IX, Leiden, Brill, pp 644-645( در پژوهش حاضر اين واژه با تسامح به كار گرفته شده است ،.  

اخوه كه كمي پس از وي به تأليف اثر خود اهتمام ورزيـده   هم وطن ابن) ق 821وفات(احمد قلقشندي الدين شهاب قاضى   3

بــه همـين مفهــومي كــه ابــن اخــوه در اثــر خـود بــه كــار گرفتــه اســت، اســتفاده   » تــدليس«اسـت نيــز از اصــطالح  

، الـدين  شـمس  حسـين  محمـد به اهتمـام  ، االنشاء صناعةصبح االعشي في ، )1970(قلقشندي احمد الدين شهاب(كند مي

  ).29، صالعلميه الكتب دار انتشارات :، بيروت10ج
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هـايي   اخوه در شرع مورد تأييد باشـد و در نتيجـه حرفـه    مشاغلي است كه از نظر عرف و نيز ابن

گيري سازي و معركه چون مجسمه
1

در اين مقاله ابتـدا  . اند  در اين تحقيق، مورد بحث قرار نگرفته 

گردد و سپس بر پايه آمارهـاي بـه    بندي مي وران، شناسايي و دسته حرفه، تقلب پيشه بر اساس نوع

  .شود دست آمده به تحليل كمي و سپس به بررسي كيفي محتواي گزارش شده پرداخته مي

  ) صيرفي(صراف . 1

در ميـان  » هـاي قلـب   درهم«دادن » رواج«.1. كند تقلب را در مورد صرافان گزارش مي 3اخوه  ابن

مردم،
2

فروشي هاي ترازو به منظور كم سنگين كردن وزن سنگ. 2 
3

تـدليس در م عاملـه دو   .3و   

.سكه متفاوت از لحاظ ارزش با يكديگر و متضرر كردن مشتريان
4

  

  سقا. 2

هاي شور، آميختن آب شيرين با آب.1اين موارد شامل . تقلب ذكر شده است 3در مورد اين حرفه 
5

 

بآميختن مواد ديگر در آ.2
6

هايي كه كيفيت مناسبي نـدارد؛ امـا تهيـه آن     تهيه آب از محل. 3و  

.تر است آسان
7

   

  فروشنده نخود و باقال . 3

هاي خود مرتكب تقلـب و   مورد و با افزودن مخفيانه به وزن پيمانه 1صاحبان اين حرفه تنها در 

به اصطالح كم فروشي شده بودند
8

  

  طال فروش. 4

نسبت داده شده است و آن نشان دادن وزن نادرست در هنگام فروش تنها يك تقلب به اين حرفه 

. و يا خريد طال است
9

  

________________________________________________________________ 

  .48 - 47اخوه، همان، صص ابن   1

  .55- 54همان، صص    2

  .69همان، ص    3

  .146همان، ص   4

  .233همان، ص    5

  .233همان، ص    6

  .233همان، ص    7

  .70همان، ص   8

  .68- 67همان، صص   9
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  نانوا . 5

ـاقال مـي  . 1. تقلب ثبت شده است 3در مورد نانوايان  . 2.   افزودنـد  به جاي زعفران و زردچوبه، نخود و ب

. 3تر بفروشند و  يشتر و سود ب پخت و فروش نان به صورت فطير با اين هدف كه نان را با وزن سنگين

. گيرد تر براي مواردي كه نانوا آرد و خمير را از مردم مي برداشتن حق دستمزد پخت بيش
1

   

  آسيابان. 6

تـر از آرد   كـه ارزان (ها تنها در يك مورد باآميختن آرد با مواد ديگر نظير نخـود و بـاقال   آسيابان

.كردند متهم به تقلب مي) بودند
2

  

عالف. 7
3

  

آميختن متقلبانه گنـدم تـازه و كهنـه بـا هـدف      . 1. مورد مرتكب تقلب شده بودند عالفان در دو

سودجويي،
4

.ها با هدف كم فروشي افزدون مخفيانه به پيمانه. 2 
5

   

  بريانگر. 8

فـروش چارپايـان نامناسـب بـه عنـوان      .1. مورد تقلب گزارش شـده اسـت   5در مورد اين حرفه 

خوراك مردم و براي پخت و پز
6

وزن خوراك به اين صورت كه وزنه آهني يا مثقال تقلب در .2

استفاده از مواد ديگري به .3دادند،  مثقال سربي را به صورت مخفيانه در دل گوشت چارپا قرار مي

استفاده از ليمو براي تغيير طعم و مخفـي كـردن   . 4غير از مواد مجاز و ارزان تر به جاي زعفران، 

واد مختلفي نظير كبد، دنبالن، پيه و كليه به گوشـت  به كارگيري م. 5ماندگي و كهنه بودن مواد، 

.تر به منظور سود بيش
7

  

________________________________________________________________ 

  .78صهمان،    1

  .74همان، ص   2

هاي لغت معاصر و همچنين ادبيات كنوني، عالف به فروشنده اقالمي چون جو، كاه، يونجه، برنج  گرچه بر اساس فرهنگ   3

اما بنـابر  )2332انتشارات اميركبير، ص : ، تهران2، جفرهنگ فارسي، )1379(محمد معين(گردد و حتي هيزم اطالق مي

  .ل بر فروشنده گندم نيز هستاخوه، اين حرفه شام گزارش ابن

  .75اخوه، همان، ص ابن   4

  .70همان، ص   5

  . 79همان، ص   6

  .81- 79همان، صص    7
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لكانه پز. 9
1

  

اما تأكيد مولف بر وجـود تقلـب در   . هاي اين حرفه اشاره كرده است مورد از تقلب 4اخوه به  ابن

كيـد  اخوه تأ ابن. كند پزان عرضه مي هاي اقتصادي اين حرفه، چهرة متمايزي از لكانه جريان فعاليت

كند كه ضرورت دارد محتسبان، نظارت دقيقي بر اعضاي اين حرفه داشته باشند؛ به اين ترتيـب   مي

ـته اسـت كـه    «پزان در نزديكي محل استقرار محتسـب در بـازار باشـد     كه محل كار لكانه شايس

هاي لكانه پزان نزديك دكه محتسب باشد و مراقبت كند كه لكانه را در حضور او بسازند  دكان

ـتفاده  » تـدليس «همو در ذكر حسبة اين حرفه سـه بـار از لفـظ    . »ا در آن تقلب بسيار كنندزير اس

كند مي
2

  . كه نشانه تأكيد مؤلف بر وقوع تقلب آشكار و مكرر در اين حرفه است 

آميختن مخفيانـه گوشـت   .1. هاي اين حرفه به اين ترتيب است موارد ذكر شد در مورد تقلب

استفاده از گوشت نـامرغوب،  .3استفاده بيش از اندازه از آرد در تركيب لكانه.2بز يا گوشت شتر، 

. آميختن متقلبانه آب به گوشت در هنگام كوبيدن آن.4
3

 

  جگرپز. 10

مؤلف
4

مخلوط كردن متقلبانه جگر بـز و گـاو بـا    . 1كند  حرفه ياد مي از سه تقلب در مورد اين 

ـتن  . 3مخلوط كردن غذاي شب مانده با غـذاي تـازه،   . 2تر جگر گوسفند به منظور نفع بيش آميخ

.هايي كه به طريق مختلف پخته شده با هدف منفعت بيشتر براي خود جگر
5

   

بواردي. 11
6

  

مخلـوط كـردن   . 1. اين حرفه گزارش شـده اسـت  هاي رايج در  تعداد شش گونه مختلف از تقلب

آميختن متقلبانه مواد ديگر به مواد تعيين شده .2انواع لوبياهاي مرغوب و غير مرغوب با يكديگر، 

________________________________________________________________ 

حسـن  (شد كه شامل روده پخته گوسفند بود كه با گوشـت و جگـر پـر شـده باشـد      لكانه، يا نكانه به خوراكي گفته مي   1

شايد به تعبيـري بتـوان آن را امـروزه بـا غـذاهاي      ). 6429سخن، ص : ، تهران7، جفرهنگ بزرگ سخن، )1381(انوري

  .اي چون سوسيس و كالباس مشابه دانست آماده

  .82ص  اخوه، همان، ابن   2

  .83- 81همان، صص   3

  .47همان، ص    4

  .85- 84همان، صص    5

اما به هر روي . چنانكه مترجم فارسي نيز اشاره كرده است، يافتن معادل فارسي براي بوارد به عنوان خوراك دشوار است   6

  .)84اخوه، همان، ص  ابن(شد  تهيه مياشاره به خوراكي دارد كه از آب خورش تند، سركه و گياهان و حبوبات 
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ـتري،  .3با هدف سودجويي،  مخلـوط  .4استفاده از فرايندي در پخت و پز براي جلوه بيشتر نزد مش

ستفاده از مواد مانده لوبيا و شلغم به جاي يكديگر، ا. 5كردن مواد شب مانده و كهنه با غذاي تازه، 

.استفاده متقلبانه از روغن زيتون شيرين به جاي روغن كنجد. 6
1

   

  سالخ. 12

در مورد اين حرفه تنها سك مورد تقلب گزارش شده كه مربوط به عرضـه متقلبانـه چارپايـان    

ا به صورت مخفيانه چارپاي كنند، ام است؛ به اين ترتيب كه نخست حيوان مرغوبي را عرصه مي

.كنند نامناسبي را سالخي مي
2

  

  قصاب. 13

ابـن  (آميختن گوشت بز با گوشت گوسـفند . 1. در مورد قصابان سه گزارش تقلب ذكر شده است

تقلب در عرضه گوشت گوسـفند مـاده بـه    .3آميختن پيه بز به پيه گوسفند، .2، )89: 1360اخوه، 

. جاي گوسفند نَر
3

  

كيپاپز.14
4

  

. 2آميختن متقلبانه كَله بز با كَلـه گوسـفند و   . 1. ر مورد اين حرفه دو تقلب مالحظه شده استد

.آميختن محتواي كلّة مانده با كله تازه
5

   

  طباخ. 15

افزودن روغن اضافي براي فريفتن مشتريان براي .1. در مورد طباخان پنج مورد تقلب ذكر شده است

ـتريان    گيري مادهبه كار.2نماياندن آن به جاي گوشت،  افـزودن  .3اي به نام قنبيل بـراي فـريفتن مش

آميختن شير به گوشت بريـان بـراي   .4متقلبانه آرد گندم يا آرد برنج با هدف افزودن به وزن غذا، 

.به كارگيري برنج براي نماياندن آن به جاي روغن. 5نماياندن آن به عنوان چربي، 
6

  

________________________________________________________________ 

  .85همان، ص   1

  .89- 88همان، صص    2

  .89همان، ص    3

كيپا يا گيپا به خوراك شكنبه گوسفند كه در آن از موادي چون گوشت قيمه، برنج، لپه و غيره پر شـده باشـد، اطـالق       4

  )3149- 3148، صص 3، همان، ج)1379(محمد معين. (گرديد مي

  .94اخوه، همان، ص  بنا   5

  .96- 95همان، صص    6
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كباب پز.16
1

  

.مورد اين حرفه، تقلبي در اين مورد ذكر نشده استهاي فني در  به جز توصيه
2

  

هريسه. 17
3

  پز 

ساختن هريسه از گوشت بز يا شتر . 1اعم از . تقلب در مورد اين حرفه ذكر شده است 5عنوان پنج

ـتن مخفيانـه   .3به گوشتهريسه ) قلقاس(آميختن گياهي به نام گوش فيل. 2به صورتي مخفيانه  آميخ

بـه  . 5آميختن مخفيانه هريسـه شـب مانـده بـه هريسـه تـازه،      . 4سه گوشت كلّة چهارپا به هري

.هاي مشابه نامرغوب در هريسه كارگيري روغن
4

  

  ماهي پز. 18

استفاده از آرد ابومليح براي خوشـرنگ و  . 1. در مورد ماهي پزان چهار تقلب مالحظه شده است

ماهي با روغن نامرغوبي كه پخت . 3مخلوط كردن ماهي مانده با ماهي تازه. 2تازه نماياندن ماهي

.»بزر«پخت ماهي با روغني نامرغوب با نام  - شود از شكم ماهي گرفته مي
5

  

  زولبيا پز. 19

ـتن    اخوه تنها يك بار آن هم به صورت تلويحي از تقلب در اين حرفه سخن مي ابن گويـد و آن پخ

.زولبيا با روغن نامرغوب و معمولي است
6

  

  حلواپز. 20

استفاده مخفيانه از عصير ليموي سبز و عرضـه  .1: اند كه عبارتند از  حلواپزان پنج مورد تقلب داشته

به كارگيري بيش از اندازه از نشاسته در تهيـه  . 3استفاده از قند به جاي عسل،. 2آن به عنوان عسل

________________________________________________________________ 

خته و سرخ كرده پگرديد و ظاهراً آن به صورت  شود، طبخ مي ياين نوع از كباب به صورتي متفاوت با آنچه امروز تهيه م   1

  ).98اخوه، همان، ص  ابن(گرديد فراهم مي

  .98همان، ص    2

براي نمونه يكي از آشپزان عهد صفوي از انواع اين خوراك با عناوين، . شد هريسه خوراكي مشهور در ايران قرون ميانه نيز محسوب مي   3

ـپز،      (يسه شير، هريسه برنج، هريسه مغز پسته و هريسه مرغ و غيرههريسه گندم، هريسه جو، هر ـاورچي و نـوراهللا آش محمـد علـي ب

  .)113- 107، صص2سروش، چ: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانآشپزي دوره صفوي

  .100- 99همان، صص اخوه،  ابن   4

  .102- 101همان، صص    5

  .104همان، ص    6
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يري قنـد بـه   به كارگ. 5به كارگيري بيش از حد و سودجويانه از آرد، . 4خبيصه، رطبه و صابوني

.جاي شكر در ساخت شكري
1

  

  شربت پز. 21

تهيه راوند چينـي از تركيـب   .1در مورد اين حرفه پنج نوع تقلب مطرح شده كه مشتمل است بر 

آميختن مزورانة قارچ غاريقون. 2شيرين بيان ترك و سبزيجات 
2

با موادي كه رنگ سـفيدي بـه    

تهيه شير خشت تقلبي با آميختن آن با فانيذ. 3دهد  آن مي
3

آميختن مواد نـامرغوب بـراي تهيـه    . 4 

. عرق نيلوفر و عر ق بلسان، آميختن روغن عراقي با روغن شامي
4

اخـوه در مـورد ايـن حرفـه      ابـن  

كه نمايانگر پيچيدگي ايـن حرفـه   كند كه عالوه بر اين هاي فني و جزئيات مفصلي را ذكر مي نكته

.است، نشان دهنده اطالعات زياد مولف در زمينه نيز مي تواند باشد
 

  

  عطار. 22

ـير بـا    .1:اين شرح به. رشد هاي حرفه عطاران به بيست و هفت مورد مي شمار تقلب ـتن طباش آميخ

مواد نامرغوب  تركيب. 3» آميختن كندر با صمغ و قلفونيه به صورت مخفيانه. 2استخوان سوخته، 

يـا زنجيـل   (آميختن ريشه سوسن كـوهي .براي ساختن مغشوش نوعي تمر هندي به نام عجين البالد

مغشوش كردن . 5شود با قسط شيرين به صورت متقلبانه،  كه موادي نامرغوب محسوب مي) شامي

يون با آميختن اف. 7مغشوش كردن افيون با باقالي خشك كوبيده، .6، )قلقاس(پر ريزه با گوش فيل

ماميثا
5

مغشوش نمودن پوسـت  .9مغشوش نمودن مقل كبود با صمغ قوي، .8و صمغ،  و شير كاهوي 

مغشـوش  . 11مغشوش نمودن زعفران بـا مـواد تقلبـي،    .10درخت كندر با پوسته درخت صنوبر، 

مغشوش نمودن جنوني با موادي چون معصـل بـا   . 12نمودن جنوي با موادي نامرغوب با كيتالني، 

مغشوش نمـودن  .14مغشوش نمودن مشك با موادي نظير راوند تركي، رامك قاطر، .13، كيتالني

ـنوبر و نظـاير آن،      مغشـوش نمـودن مشـك بـا دم الغـزال و روده      .15مشك با آب و صـمغ ص
________________________________________________________________ 

  .107همان، ص    1

محمـد  : نـك (خوراكي كه به جهت طعم و مزه و نيز فوائد درمـاني مـورد توجـه قـرار داشـته اسـت       گونه اي از گياهان   2

  .2375- 2374، صص2، همان، ج)1379(معين

همـان،  (فانيذ يا پانيذ به معنايي چون نوعي شكر خوراكي و طبي، همچنين نوعي قند و نيز نوعي حلوا به كار رفته است   3

  ).684،ص1ج

      .116- 114همان، صص    4

  )3717، ص3محمد معين، همان، ج(نوعي گياه از تيره كوكنار كه تخدير كننده بوده و آن را خشخاش تيغي نيز مي نامند   5
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مغشوش . 18مغشوش نمودن مشك با جگر سوخته، .17مغشوش نمودن مشك با نان سوخته .16

. 20مغشـوش نمـودن عنبـر بـا زبـان گنجشـك،       .19ي، يا عرق گل دمشق) گالب(نمودن ماء ورد

مغشوش نمودن هليله با تركيبـي از عسـل و خربـزه مانـده،     . 21مغشوش نمودن عنبر با دفر رنگين

مغشوش نمودن عنبر با كف دريا با موادي چون صمغ سياه، موم سفيد، سنبل، عود و سندروس، .22

شوش نمودن عود هندي با پوسته چوبي به مغ. 24مغشوش نمودن عود هندي با صندل و تبريد، .23

مغشوش نمودن كافور با تراشه پرورده .26مغشوش نمودن عود هندي با چوب زيتون، . 25نام ابلين،

مغشوش نمـودن كـافور از   .28مغشوش نمودن كافور با آب صمغ سفيد خمير كرده، . 27خراطان، 

.مغشوش كردن كافور با هسته غوره خرما.29سنگ نوشادر، 
1

  

  شمع ساز. 23

. 2مغشـوش كـردن شـمع بـا زيتـون غلـيظ      . 1. در مورد شمع سازان پنج تقلب گزارش شده اسـت 

مغشـوش نمـودن شـمع سـفيد بـا شـمع       . 3مغشوش كردن مواد اصلي با آرد باقال و نخود كوبيده، 

مغشوش نمودن شـمع بـا مـواد نـامرغوب و پنهـان كـردن آن از ديـد        .4نامرغوب سياه يا زنجاري

.مغشوش نمودن شمع از طريق پنهان كردن پنبه در زير شمع مرغوب. 5مشتريان، 
2

  

)خرده فروش(فروشنده. 24

3

  

ـازه،  .1. ابن اخوه شش تقلب در اين مورد ذكر كرده است مغشـوش  .2آميختن سركه كهنه با سركه ت

مغشوش كردن زيتون يا روغـن  . 4آميختن عسل ني با آّب گرم، . 3كردن سكه با آميختن آب به آن، 

.مغشوش كردن عسل با صمغ.6مغشوش كردن عسل با آب، .5كنجد با روغن كاجيره، 
4

  

  شيرفروش. 25

ـير بـا آب اسـت    در مورد اين حرفه تنها يك تقلب ثبت شده است كه شامل مغشوش كردن ش
 5

 
________________________________________________________________ 

  .124- 119همان، صص   1

  .125همان، ص   2

. شـود  ميفروشد گفته  و بياع به كسي كه بسيار مي) 128اخوه، همان، ص ابن(آمده است»البياعين«در متن اصلي عربي واژه    3

روبـن  . توان گفت به خواربار فروش يا خـرده فـروش اشـاره دارد    با توجه به تنوع محصوالتي كه براي اين حرفه ذكر شده مي

-Ibn Al-Ukhuwwa(1938), The Maālim al(لوي نيز آن را به معناي كاسب خرده پا و يا خرده فروش به كار گرفته اسـت 

Qurba fi Ahkam al-Hisba, Edited and translated by Reuben Levy, Cambridge: Cambridge University 

press,p40 (مترجم فارسي اين اثر توضيحي در اين مورد ذكر نكرده است.  

  .128، 126همان، صص    4

  .107همان، ص    5
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انتساب اين تقلب به شيرفروشان بسيار مشهور است و در آثار ديگري هم ديده شده است
1

عـالوه   

.بن خطاب در صدر اسالم حكايت دارد بر اين، برخي منابع از قدمت اين تقلب در روزگار عمر
2

  

  بزاز. 26

كه عبارت است از » نجش«ارتكاب به . 1. در مورد اين حرفه دوازده نمونه تقلب ثبت شده است

بـه منظـور   تر و سپس نخريـدن آن   مطرح كردن و يا داوطلب شدن براي خريد كاال به قيمتي بيش

بر هم زدن معامله ديگران با فريب خريدار . 3گران فروشي . 2تر آن از همان شخص خريدن ارزان

ـتفاده از صحرانشـينان در خريـد و فـروش      . 4تر از طريق تطميع وي به شرايط مطلوب . 5سـوء اس

ـيه  .6تدليس در معامله به صورت كاال به كاال  لـب  تق. 7تقلب در فروش كاال به صورت نقد و نس

عرضه كاالهاي . 9تقلب در فروش كاالي در اختيار نداشته  .8در تعيين قيمت كاالي فروخته شده 

گذاري و فروش كاالي خريداري  قيمت. 10نامرغوب به ظاهر مرغوب و پنهان كردن عيب كاال، 

گذاري و خريد بـه قيمـت كـاالي     قيمت. 11شده به صورت نسيه و فروش آن به صورت نقدي، 

وران و افـراد   تدليس از طريق تباني بـا ديگـر پيشـه   . 12روش آن به قيمت كاالي سالم،معيوب و ف

.تدليس در بيان قيمت تمام شده كاال. 12ديگر براي اثبات درستي در بيان قيمت خريد كاال، 
3

  

مؤلـف،  . هـاي ديگـر متمـايز اسـت     روش ارائه مطالب ابن اخوه در اين بخش، قدري با بخش

به طوري . كند نحوه خريد و فروش و به بيان قيمت كاالي اين حرفه توجه ميتر به تقلب در  بيش

  .شود هاي مختلف، خريدار آگاهانه از سوي فروشنده اغفال مي كه به شيوه

  دالل. 27

 افزايش قيمت. 2افزودن غير متعارف بر قيمت كاال،. 1. در مورد دالالن سه مورد تقلب گزارش شده است

تدليس دالل با سمساران شهر .3بر خالف نظر بازرگان صاحب كاال و خود را مالك كاال وانمود كردن

اخوه در مـورد   براي خريد كاالي بازرگان، زير قيمت و گرفتن دستمزد از خريدار عالوه بر فروشنده ابن

ف در ايـن حرفـه   دارد؛ گويي كه از نظر او وجود تقلب و تخل اي اعمال مي گيري ويژه اين حرفه، سخت

و » امانـت «نويسد كه بـراي ورود افـراد بـه ايـن حرفـه بايـد        مولف مي. امري بسيار محتمل بوده است

________________________________________________________________ 

  .142، 118، همان، صص )1362(الشيخلي   1

  .1141، ص 2تتوي، همان، ج؛ 129همان، ص   2

  .134- 131همان، صص    3
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.توسط افرادي معتمد تأييد قرار گيرد» در شغل داللي«آن شخص » صداقت«
 1

  

  پارچه باف. 28

براي محكـم   آلودن پارچه با آرد و گچ پخته. 1. براي پارچه بافان دو مورد تقلب ثبت شده است

.شود تدليس در بافتن پارچه به طوري كه روي پارچه خوب بافته مي. 2نشان دادن آن
 2

   

  خياط. 29

تر كردن وزن پارچه از طريق نمـك   سنگين. 1. در مورد اين حرفه دو مورد تقلب ذكر شده است

و خيس كردن آن به منظور ازايش ميزان دستمزد،
3

تدليس در وعده دادن براي اتمام كـار وعـده   .2 

داده شده
4

لفظ دزديدن و اتهام اين حرفه به عمل مذكور موضوعي است كه در برخـي منـابع نيـز     

ـتم     مثنـوي معنـوي  براي نمونه موالنا جالل الدين بلخـي در  . گزارش شده است از متـون سـدة هف

اي ماهرانـه از پارچـه گـران قيمـت      وهكند كه به شي هجري، داستاني را در مورد خياطي ذكر مي

گفـت خيـاطي سـت    «كرد و البته نزد اهالي شهر به اين كار شهرت داشـت  مشتري خود دزدي مي

. »اندر اين چستي و دزدي خلق كش/نامش پور شش
5

   

  رفوگر. 30

هـاي   منتقل كردن نقش و نگـار لبـاس  . 1در مورد اين حرفه تنها يك عنوان تقلب ذكر شده است 

.هاي ديگران براي كسب منفعت لباسمردم به 
6

   

  گازر. 31

 خيانـت .2 هاي مـردم،  دزديدن و كتمان كردن پارچه.1. اخوه سه مورد تقلب به اين حرفه آورده است ابن

.به كرايه دادن لباس و امانت مردم. 3در امانت مشتريان و استفاده شخصي از لباس مردم، 
7

  

________________________________________________________________ 

  .136- 135همان، صص    1

  .137همان، صص    2

 محمـدبن  بـن  محمـد ( »و يعتبـر علـيهم مايسـرقونه   «اخوه در اين خصوص دقيقاً از لفظ دزديدن استفاده كرده است  ابن   3

ظـاهراً در  ). 137 ، صدارالفنـون : ، به اهتمام روبن ليوي، كمبريجمعالم القربه في احكام الحسبه، )1937(اخوه ابناحمدقرشي

  ).139ص ،)1360( ابن اخوه(اينجا دستمزد خياط ها بر اساس وزن پارچه در نظر گرفته مي شده است

  .139همان، صص    4

  .899بلخي، همان، ص    5

  .139همان، صص    6

  .140اخوه، همان، ص ابن   7
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  كاله دوز. 32

شود و آن تـدليس در بـه كـارگيري مجـدد      مورد تقلب مالحظه ميدرباره كاله دوزان تنها يك 

هاي تازه و مرغـوب اسـت   ها به عنوان پارچه هاي كهنه رنگ كرده و عرضه آن پارچه
1

ظـاهراً    

.اخوه يافته است الشيخلي محقق عرب اين تقلب را تنها در كتاب ابن
2

  

  حريرباف. 33

. 2هـاي نـامرغوب    آميختنِ حرير شامي بـه حريـر  . 1. حريربافان به چهار تقلب منسوب شده اند

فـريفتن  .3، »قطارشِ رنگ كـرده «و » حرير قَزّ رنگ كرده«آميختن دو پارچه مختلف و متفاوت 

هـايي بـه    تدليس در قرار دادن گـره .4مشتري با سنگين كردن حرير نشاسته پرورده و روغن زيتون

.غير از حرير در پارچه
3

   

  رنگرز. 34

رنگ كردن رشته و جامه بـا حنـا   .1. اخوه سه تقلب ذكر شده است در اثر ابن در مورد رنگرزان

اي كه در نتيجه رنگ به  اي به نام جراده به جاي رنگ سرمه به كارگيري ماده.2به جاي روناس 

. 4هـاي مـردم و كرايـه دادن و خيانـت در امانـت       سوء استفاده از لباس. 3رود  زودي از ميان مي

.با رنگ با هدف سودجوييآميختن مواد مختلف 
4

  

  پنبه فروش. 35

آميختن پنبه تازه و كهنـه و سـرخ و   . 1. در مورد پنبه فروشان دو مورد تقلب قابل مالحظه است

.تدليس در نگهداري پنبه در جاي سرد به منظور افزايش وزن و قيمت. 2سفيد 
5

  

  كتان فروش.36

وب و نامرغوب با يكديگر مربوط يك مورد تقلب ذكر شده است كه آميختن انواع مختلف مرغ

.شود مي
6
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  زرگر. 37

دزديدن از مـواد  . 1.اخوه ذكر شده است در مورد پيشة زرگران سه مورد تقلب در حسبه نامه ابن

افـزودن چيزهـايي كـم    . 2اصلي كار و آميختن مس و ديگر مواد كم ارزش تر به كاالي توليـدي،  

كرده به جاي نگين  مؤلـف ضـمن بيـان ايـن     عرضه شيشه رنگ .3ارزش در زير نگين انگشتري، 

كند كه محتسبان احتماالً به دليل تخصصـي بـودن ايـن حرفـه قـادر بـه درك و        حرفه اشاره مي

باري تدليس و تقلب زرگران نهاني«هاي اين حرفه نيستند شناسايي تقلب
1

است و به سختي آشكار  

.»از تقلب باز داد تواند آنان را شود و تنها امانت داري و ديانت ايشان مي مي
2

  

  مسگر. 38

ها  به كارگيري مواد كهنه و كار كرده و عرضه آن. 1. شود درباره مسگران دو مورد تقلب ديده مي

.تدليس در بيان قيمت كاال. 2به عنوان مواد نو و دست اول 
3

  

  آهنگر. 39

ختن ابـزار  سـا . 1اخوه در خصوص حرفه آهنگران به دو مورد تقلب اشاره شده اسـت   در اثر ابن

بـه  . 2و عرضه آن بـه جـاي فـوالد،    » نرم آهن«توليدي اين حرفه نظير كارد، مقراض با استفاده از 

.كارگيري ابزارهاي دسته دوم و فروش آن به عنوان ابزار نو و دست اول
4

  

برد كه بـه جهـت    اخوه عبارتي را در مورد وظيفه محتسب براي تنبيه آهنگران به كار مي ابن

متقلب را تعزير كند و بر مـال سـازد و   ...محتسب بايد«: آهنگران، قابل توجه  است اهميت حرفه

»اگر تكرار كند از ميان مسلمانان تبعيدش كند
5

اي در اين اثر به  اين مجازات در مورد هيچ حرفه 

  .كار نرفته است و به عنوان جايگاه اجتماعي و اقتصادي اين حرفه قابل تفسير است

________________________________________________________________ 
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  كفشگر. 40

يـا خُلـف   » مماطله«هم مربوط به  شود و آن اين حرفه تنها يك مورد تقلب مالحظه مي در مورد

.وعده كردن در انجام كار تعهد شده به منظور گرفتن سفارش كارهاي متعدد است
1

عمـده مـوارد    

هـاي فنـي و تكنيكـي حرفـه      هاي مربوط به آموزش حسبه مطرح شده در مورد اين حرفه، نكته

  . مذكور است

  سمسار برده. 41

ها  تنها يك مورد تقلب به اعضاي اين پيشه منسوب شده است و آن سوء استفاده از كنيزان و برده

.ها است به نفع شخصي سمسار و يا واسطه، بدون اطالع صاحب و فروشنده آن
2

  

  دالل امالك. 42

بـا خريـدار   تباني . 2فروش امالك شبهه آلود . 1. دو مورد تقلب درباره اين حرفه ذكر شده است

.تر با هدف دريافت حق الزحمه از خريدار ملك براي فروختن ارزان
3

  

  سدرفروش. 43

آميختن مواد نظير برگ درختان بيـد و تـوت   .1. چهار مورد تقلب براي اين حرفه ذكر شده است

ـته كنـار بـه صـورتي      .2به صورت متقلبانه در توليد كاال، آميختن سدر با موادي مثل سراده يـا هس

.آميختن آرد باقال به مواد ديگر سدر.4به اشنان، ) ترمس(آميختن متقلبانه لوبيا گرگي.3نه، متقلبا
4

  

  فروشنده ظروف سفالين و كوزه. 44

ـته و     . تنها يك مورد تقلب به اين حرفه منسوب شده است مورد اخير بـه فـروش ظـروف شكس

.مربوط شود تعمير شده به عنوان كاالي سالم مي
5

  

  فخار. 45

تنها يك مورد تقلب در مورد اين حرفه ذكر شده كه آن هم به فروش كوزه شكسته و تعمير شده 
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.شود به عنوان كاالي سالم مربوط مي
1

  

  )غضارين(سفالگر. 46

اين مورد مربـوط بـه تـدليس در عرضـه     . در مورد اين حرفه تنها يك تقلب به ثبت رسيده است

.و تدليس در تحويل بقيه سفارش مشتري است يك نمونه كاالي خوب نظير يك جام با كيفيت
2

  

  سوزن گر. 47

يكديگر و  و فوالد با» نرم آهن«كردن تنها يك مورد تقلب در اين حرفه آمده است و آن مخلوط 

.باشد  عرضه آن به صورت فوالد و جنس مرغوب مي
3

  

  جوالدوز. 48

.راي آن ثبت نشده استهاي فني اكتفا شده و تخلفي ب در مورد اين حرفه تنها به ذكر نكته
4

  

  دوك ساز. 49

اخوه اين حرفه را بدون ذكر تخلف شـرح داده اسـت و تنهـا بـر موضـوع اخالقـي پاكـدامني         ابن

.كند سازان در برابر مشتريان زن تاكيد مي دوك
5

  

  حنا فروش. 50

تنها يك مورد تقلب در باب اين حرفه گزارش شده است و آن آميختن ريگ و روغن كتـان بـه   

.اصلي حنا استمواد 
6

  

  شانه ساز. 51

.هاي فني در مورد اين حرفه تخلفي براي اين حرفه گزارش نكرده است جز ذكر نكته
7
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  سازنده روغن كتان. 52

الزيـت  «روغن شيرين تنها يك مورد تقلب در باب اين حرفه گزارش شده است و آن هم آميختن 

.كتان و عرضه آن به عنوان روغن خالص كتان است به روغن» الحلو
1

  

  سازنده روغن كنجد . 53

تنها يك مورد تقلب در باب اين حرفه گزارش شده است و آن آميختن روغن كاجيره به روغـن  

.كنجد و عرضه آن به عنوان روغن خالص كنجد است
2

  

  غربال ساز. 54

ارگيري موي چارپاي مـرده كـه ريـز و    به ك.1. در باب اين حرفه سه عنوان تقلب ذكر شده است

به كارگيري فرايندي كه موقتاً موي و مواد به كار رفته در كاالي توليدي را مقاوم . 2شكننده است،

.استفاده از پوست حيوان مرده. 3دهد،  نشان مي
3

  

  دباغ. 55

پوست در كم كاري در فرايند توليد و كار بر روي . 1. تعداد دو تقلب در اين مورد ذكر شده است

.اي به نام مازو به جاي صمغ يماني به كارگيري ماده. 2هاي آب و صمغ يماني،  حوض
4

  

  مشك ساز. 56

در مورد اين حرفه تنها يك تقلب ذكر شده است كه شامل به كارگيري پوست حيوان مـرده بـه   

.شد جاي ذبيحه كه در عمل پوست نامرغوبي به مشتري عرضه مي
5

  

  نمد مال. 57

هم به كارگيري پشم حيوان ميتـه و نـامرغوب    لب در اين مورد ذكر شده است و آنيك مورد تق

.در نمد است
6
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  پوستين دوز. 58

دار با تازه و دسـت اول   تنها يك تقلب در اين حرفه ديده شده و آن آميختن پوستين كهنه و وصله

.است
1

  

  حصيرباف. 59

.نشده استاي  هاي فني و آموزشي به تخلف و تقلب اشاره به جز نكته
2

  

  كركره ساز.60

افـزايش  . 2كم فروشي در عرضه كركره به مـردم،  . 1.دو مورد تقلب در اين حرفه ديده شده است

.قيمت كاال براي افراد غريب و نا آشنا
3

  

  كاه فروش.61

هـاي گنـدم    آميختن كاه باقال، شبدر، عدس و ريشه. 1.دو مورد تقلب در اين حرفه ذكر شده است

ها به صورت مخفيانـه و   كم فروشي و كاستن از جوال كاه پس از اندازه گيري آن.2در كاه گندم، 

.متقلبانه
4

  

  چوب فروش.62

.هاي ، تقلبي در مورد اين حرفه گزارش نشده است به جز نكته
5

  

  الوارفروش. 63

تنها يك مورد تقلب از اين حرفه گزارش شده و آن تقلب در بيان خريد نوع الوار به قصد اغفـال  

.كردن مشتري است
6

  

  بنا . 64

ـين   .1.شمار سه عنوان تقلب در مورد اين حرفه به ثبت رسيده است كوچك شمردن و كم هزينـه تخم
________________________________________________________________ 
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ـاري  .2 زدن كار كارفرما به قصد رغبت كارفرما به آغاز كار و موفق شدن به گرفتن سفارش كار، كم ك

ـاروج      . 3 و كاستن از زمان كار روزانه با مشخص كردن ميزان معين دستمزد، ـا گـچ فـروش و س ـاني ب تب

.فروش و دريافت رشوه از ايشان براي استفاده از مواد نامرغوب به جاي مواد مرغوب
1

  

  نجار. 65

ـين    .1.تعداد دو عنوان تقلب در مورد اين حرفه به ثبت رسيده است كوچك شمردن و كـم هزينـه تخم

ـاري  .2 شدن به گرفتن سفارش كارزدن كار كارفرما به قصد ترغبت كارفرما به آغاز كار و موفق  كم ك

.و كاستن از زمان كار روزانه همزمان با مشخص كردن ميزان معين دستمزد در يك روز
2

  

  )نقاش(روغنگر. 66

كوچك شـمردن و كـم هزينـه    .1.شمار سه عنوان تقلب در مورد اين حرفه به ثبت رسيده است

ر و موفق شـدن بـه گـرفتن سـفارش     تخمين زدن كار كارفرما به قصد رغبت كارفرما به آغاز كا

ـتمزد،كم      .2كار، ـين دس كم كاري كمي و كاستن از زمان كار روزانه با مشـخص كـردن ميـزان مع

.كاري در انجام كيفي كار نقاشي
3

  

ساروج فروش. 67
4

  

آميختن متقلبانه مواد ديگر بـه سـاروج بـه قصـد     . 1.شود در مورد اين حرفه دو تقلب مالحظه مي

.رشوه به بنايان براي فروختن ساروج نامرغوب به قيمت كاالي مرغوبپرداخت . 2انتفاع، 
5

  

  برنج فروش. 68

آميختن نمك به برنج و فروش آن به عنوان برنج خالص .1. در اين مورد دو تقلب ضبط شده است

.پنهان كردن خرده برنج و يا برنج نامرغوب در زير برنج مرغوب. 2و مرغوب
6
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  فروشنده بادبزن. 69

.هاي فني اكتفا كرده است ها و به شرح نكته حسبه اين حرفه را بدون ذكر تخلف آن اخوه ابن
1

  

  فروشنده گوگرد. 70

.هاي فني اكتفا كرده است ها و به شرح نكته اخوه حسبه اين حرفه را بدون ذكر تخلف آن ابن
2

   

  فروشنده جاروب. 71

فروشي و عرضه متقلبانه جارو بـه  شود و آن كم  تنها يك مورد تقلب در مورد اين حرفه ديده مي

.طوري كه مشتري از ظاهر آن تصور كند كه مقدار بيشتر جارو خريداري كرده است
3

   

صمغ ساز. 72
4

  

آميختن خاك اره، ريگ و روغن زيتون به . 1.شود در مورد اين حرفه دو مورد تقلب مالحظه مي

.آميختن زفت خشك با نان سوخته.2صورتي متقلبانه در صمغ
5

   

گچ فروش. 73
6

  

ها با بنايان و دادن رشوه براي فـروختن   تنها يك تقلب در مورد اين حرفه ثبت شده و آن تباني آن

.گچ نامرغوب به قيمت گچ مرغوب است
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هـاي شـغلي    گونهتوان بر اساس نوع حرفه و  وران را مي گزارش به دست آمده از تقلب پيشه

ابـزار سـازان و   . 2اغذيه فروشان و فروشندگان مـواد غـذايي   . 1. ها به هفت دسته تقسيم نمود آن

هـا   دالل. 5صنعتگران ساختماني . 4دوزندگان و بافندگان . 3توليدكنندگان كاالهاي غير خوراكي 

  مشاغل خدماتي. 7فروشندگان كاالهاي غير خوراكي . 6

  

  

   

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

  .جا همان   1

  .158اخوه، همان، ص  ابن   2

 وران در حرفه اغذيه فروشان و توليد كنندگان مواد غذايي ت پيشهفراواني تخلفا  1جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  3 سقا 13 0 كباب پز  1

  3 قصاب 14 1 زولبياپز  2

  4 ماهي پز 15 1 شير فروش  3

  4 لكانه پز 16 1 سالخ  4

  5 طباخ 17 1 فروشنده نخود و باقال  5

  5 بريانگر 18 1 روغن كتانسازنده  6

  5 هريسه پز 19 1 سازنده روغن كنجد  7

  5 حلواپز 20 2 نانوا  8

  5 شربت ساز 21 2 كيپا پز  9

  6 )خرده فروش(فروشنده 22 2 برنج فروش  10

  6 بواردي 23 2 عالف  11

  29 عطار 24 3 جگرپز  12

 97 جمع تعداد تخلف
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  هاي مرتبط با دوزندگان و بافندگان حرفهوران در  فراواني تخلفات پيشه  2جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  1 نمد مال 6 0 حصيرباف 1

  2 خياط 7 1 كالهدوز 2

  2 پارچه باف 8 1 رفوگر 3

  4 حريرباف 9 1 پوستين دوز 4

     1 كفشگر 5

 13 جمع تعداد تخلف

  هاي مرتبط با صنعتگران ساختماني در حرفهوران  فراواني تخلفات پيشه  3جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  3 بنا 3 0 سفيدگر 1

  3 نقاش 4 0 كارگر 2

 6 جمع تعداد تخلف

  هاي مرتبط با داللي وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  4جدول

 تقلبتعداد  نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  3 دالل 4 0 دالل ستور 1

  3 صراف 5 1 سمسار برده 2

     2 دالل امالك 3

 9 جمع تعداد تخلف

  هاي مرتبط مشاغل خدماتي وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  5جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  3 گارز 2 1 آسيايان 1

 4 جمع تعداد تخلف



 99  معالم القربه في احكام الحسبهها بر اساس  هاي شغلي آن وران و تقلب پژوهشي دربارة پيشه

  

  

  

  

  هاي مرتبط با  ابزار سازان و توليدكنندگان كاالهاي غير خوراكي وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  6جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  2 صمغ ساز 10 0 دوك ساز  1

  2 دباغ 11 0 شانه ساز  2

  2 نجار 12 0 جوالدوز ساز  3

  2 آهنگر 13 1 فخار  4

  3 غربال ساز 14 1 سفال گر  5

  3 زرگر 15 1 سوزن گر  6

  4 رنگرز 16 1 مشك ساز  7

  5 شمع ساز 17 2 كركره ساز  8

     2 مسگر  9

 31 جمع تعداد تخلف

  هاي فروشندگان كاالهاي غير خوراكي وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  7جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  1 كتان فروش 9 0 فروشنده بادبزن  1

  2 كاه فروش 10 0 فروشنده گوگرد  2

  2 چوب فروش 11 1 گچ فروش  3

  2 پنبه فروش 12 1 فروشنده جاروب  4

  2 ساروج فروش 13 1 حنافروش  5

  4 سدرفروش 14 1 طالفروش  6

  12 بزاز 15 1 فروشنده ظروف سفالين و كوزه  7

     1 الوارفروش  8

 31 جمع تعداد تخلف
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  هاي مختلف وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  8جدول

  ها گونه حرفهرديف

تعداد

 هاپيشه

ها دردرصد تعداد پيشه

 ورانمجموع پيشه

تعداد

 تقلب

درصد تعداد تقلب به 

  ها مجموع تقلب

1  

هاي مرتبط با اغذيه فروشان وحرفه

 توليد كنندگان مواد غذايي

24  57 .31  97  78 .50  

  6. 80 13 84.11 9هاي مرتبط با دوزندگان و بافندگانحرفه  2

  3. 14 6 26.5 4هاي مرتبط با صنعتگران ساختمانيحرفه  3

  4. 71 9 57.6 5 هاي مرتبط با دالليحرفه  4

  2. 09 4 63.2 2 هاي مرتبط مشاغل خدماتيحرفه  5

6  

هاي مرتبط با  ابزار سازان وحرفه

 توليدكنندگان كاال

17  36 .22  31  23 .16  

7  

هاي  مرتبط با  فروشندگانحرفه

 كاالهاي غير خوراكي

15  73 .19  31  23 .16  

  100 191 100 76 جمع كل

�

��

��

��

��

��

��

اغذيه فروشان و 

توليد كنندگان 

مواد غذايي

دوزندگان و

بافندگان

صنعتگران

ساختماني

داللي مشاغل خدماتي ابزار سازان و

توليدكنندگان 

كاال

فروشندگان

كاالهاي غير  

خوراكي

درصد پيشه ها درصد تقلب ها

 هاهاي آنها و تقلباي فراواني پيشهجدول مقايسه
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  بررسي و تحليل دستاوردهاي كمي

عنوان پيشه و حرفه با تعريف مشخص شده در ابتداي ايـن مقالـه    76هاي اين تحقيق،  بر پايه يافته

. وران سخن به ميان آورده اسـت  مورد تقلب پيشه 192اخوه از  در مجموع ابن. شناسايي شده است

اسـت   هاي مرتبط با تهيه، توليد و فروش مـواد غـذايي   اخوه به حرفه تر توجه ابن در اين ميان بيش

گردد و يك سوم از مجموع كل مشاغل شناسايي شـده را تشـكيل    حرفه و پيشه مي 24كه شامل 

اخوه و نهاد حسبه در سدةهفتم هجري  وران از نظر ابن اين امر از اهميت اين گروه از پيشه. دهد مي

 دهد كـه طيـف   نتايج به دست آمده از اين تحقيق همچنين نشان مي. در جامعه مصر حكايت دارد

به عبارتي ديگر، . وران، بخش بسياري از تقلب مشاغل را نيز در كارنامه خود داشتند اخير از پيشه

ـبه حـائز اهميـت و        از يك سو پيشه هاي مرتبط با خوراك و تغذيه جامعـه از نظـر نهـاد حس

تري را نيـز   بودند و از سوي ديگر در خود امكان و زمينه ارتكاب تقلب بيشتري  حساسيت بيش

ها در  درصد تقلب 50كند كه حدود بيش از  آمار به دست آمده چنين حكايت مي مطالعه. دداشتن

ترين شمار تقلب، در خصوص حرفه عطـاران   از اين ميان بيش. اين طيف از مشاغل روي داده است

درصد از مجمـوع   15. 5تقلب و حدود  191مورد تقلب از مجموع  29شمار . گزارش شده است

  .اخوه به اين حرفه متعلق است ست آمده از اثر ابنهاي به د كل تقلب

 هاي  مرتبط هاي مرتبط با ابزار سازان و توليدكنندگان كاال و سپس حرفه پس از اغذيه فروشان، حرفه

 20ها و در حـدود   درصد تقلب 16با  فروشندگان كاالهاي غير خوراكي با آماري تقريباً مشابه بيش از 

تـرين ميـزان تقلـب     سرانجام كم. دهند اخوه را تشكيل مي هاي اشاره شده در اثر ابن درصد از شمار پيشه

  .ستها به طيف مشاغل خدماتي يعني دو حرفه آسياباني و گازري اختصاص يافته ا آن

ها به  اخوه گزارشي از تقلب و تدليس آن در اين ميان همچنين مشاغلي نيز وجود داشتند كه ابن

وران شناخته شـده   درصد از مجموع كل پيشه 11. 84حرفه و  حدود  9دهد كه شمار  دست نمي

) بهاز نظر نهاد حسـ (توان مشاغل فاقد اهميت ها برخي را مي در ميان اين حرفه. دادند را تشكيل مي

و برخي را مشاغل محدود لقب داد كه در آن احتماالً به دليل معدود بودن كاالي عرضه شده و يا 

  ) . مانند فروشنده بادبزن(شده است سرشت آن كاال و خدمات، امكان تقلب و يا تنوع آن فراهم نمي

  بررسي و تحليل دستاوردهاي كيفي

ـبه  معالم به دست آمده از خالل كتاب  دستاوردهاي كمي ـام الحس ـاي   در مـورد تقلـب   القربه في احك ه
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بخش ديگري . دهد وران در دسترس قرار مي اخوه درباره پيشه وران بخشي از محتوايي است كه ابن پيشه

كه از نگاه تاريخ اجتماعي ارزشمند و قابل توجه است، به محتواي كيفي و غير آماري ايـن اثـر مربـوط    

هاي آماري  دهد، اهميت بيشتري از يافته وران مي اخوه درباره پيشه ها كه ابن يعني برخي گزارش. شود مي

ـاي   توان به حرفه آهنگر اشاره كرد كه علي رغم تعداد اندك تقلـب  براي نمونه مي. گزارش شده دارد ه

ـاره  و       گزارش شده در مورد اين حرفه، اين بر اهميت تقلب هاي خاص اين حرفـه بـه ايـن صـورت اش

اين حكـم در  . شوند بان در صورت تكرار به تبعيد از سرزمين اسالمي محكوم ميكند كه متقل تأكيد مي

به كار نرفته و سخت گيري  معالم القربه في احكام الحسبههاي مطرح شده در  مورد هيچ يك از حرفه

.هاي اين حرفه استثنائي است ها و تقلب اخوه در مورد با تدليس ابن
1

   

كنـد كـه    گويد، اما ضمناً تأكيد مي چهار مورد تقلب سخن ميپزان از  اخوه در مورد لكانه ابن

اي ماننـد   وي اين مطالب را حتي در مـورد پيشـه  . گرفته است ها مكرر و متعدد صورت مي تقلب

ـين بايـد بـه    . كنـد  ترين تقلب را در موردش ذكر كرده است، مطـرح نمـي   عطاران كه بيش همچن

اطالعي خود و ديگـر   اخوه به صراحت از بي ه ابناخوه در مورد زرگران اشاره كرد ك گزارش ابن

طور كه پيشتر اشاره شده از  وي همان. آورد هاي زرگران سخن به ميان مي محتسبان در مورد تقلب

همين . گويد هاي اين حرفه سخن مي شدن تدليس» به سختي آشكار«بودن تقلب زرگران و » نهاني«

هـاي گـزارش    هاي كمي و ارزيابي ميزان تقلب تحليلتوان دليل خوبي براي احتياط در  نكته را مي

  .شده و به دست آمده، به شمار آورد

  گيري نتيجه

وران بـر   اين پژوهش در پي آن بوده است تا با ارائه تعريفي مشخص از مسئلة تقلب در ميان پيشه

وران  هاي معين از زندگي روزمره پيش ، ويژگي و عرصهمعالم القربه في احكام الحسبهاساس كتاب 

نامه مـذكور در زمينـه روشـن     دهد كه حسبه نتايج اين تحقيق نشان مي. را مورد بررسي قرار دهد

وران و فعـاالن عرصـه    هاي شغلي پيشه وران و به ويژه انعكاس تقلب ساختن زندگي روزمره پيشه

________________________________________________________________ 

از قرار معلوم در ديدگاه ابن اخوه، خطاي حرفه اي و تقلب آهنگران سنگين تر از ساير مشاغل به نظر مي آمـده  و نگـاه      1

دي اين حرفه در بخشي ها نيز بر تمايز و تفاوت جايگاه اجتماعي و اقتصا برخي از پژوهش. وي به آن ها متمايز بوده است

ياد بود اولـين  (مزدك نامه،  »بر آن بي بها چرم آهنگران«، )1387(يزدان فرخي(كند از سرزمين هاي اسالمي تأكيد مي

فـر و   ناشـر جمشـيد كيـان   : فر و پروين استخري، تهران ، خواهان جمشيد كيان)سال درگذشت مهندس مزدك كيان فر

  ).483- 467پروين استخري، صص 
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  . شود بازار، منبع ارزشمندي محسوب مي

كيفي، رفتاري خاص از زندگي روزمـره  در اين پژوهش دستاوردهاي تحقيق از جهت كمي و 

هـاي مختلـف را بـه     مطابق نتايج كمي و آماري به دست آمده حرفـه . كند وران را تشريح مي پيشه

ـيم     توان به دسته جهت ارتكاب تقلب در جريان فعاليت توليدي و خدماتي مي هـاي مختلفـي تقس

تـا  ) وران درصد از پيشه 12تر از  كم اندكي(وراني كه فاقد تقلب بودند بندي از پيشه اين دسته. كرد

ـتند     درصد تقلب 15وراني كه به تنهايي بيش از  پيشه را شـامل  ) عطـاران (هـا در سـابقه خـود داش

هـاي مـرتبط بـا خـوراك و تغذيـه،       دهد كه حرفه دستاورد آماري اين مطالعه نشان مي. شود مي

ـبه   بيش توجـه بـه ايـن مشـاغل از      تر در معرض تقلب بوده است و يا دست كم از نظر نهـاد حس

هاي مرتبط با ايـن   تري برخوردار بوده است و اين نكته را هم از جهت تعدد پيشه حساسيت بيش

هاي مطرح شده و حتي حجم مطالـب كتـاب در    توان مشاهده كرد و هم از طريق تقلب گروه مي

  .توان به آن دست يافت اين مورد مي

و معالم القربه فـي احكـام الحسـبه    آمده از كتاب به هر روي در تحليل نتايج آماري به دست 

بخشـي  . آثاري نظير آن، بايد احتياط كرد و از يك جانبه نگريستن به نتايج عددي خودداري نمود

اي خـاص   از داليل تعدد تقلب يا اندك بودن ميزان تقلب و يا گزارش نشدن تقلب در مورد پيشه

ودن يا اندك بودن كـاال و خـدمات آن حرفـه    تواند گستردگي و محدوديت حرفه، پر شمار ب مي

اي چون عطاري كه با كاالهاي متعدد در فعاليت شغلي خود سـر و   براي نمونه پيشه. مربوط باشد

اي چون فروشنده بادبزن و يا دوك سـاز كـه تنهـا بـه      توان با پيشه كار دارد را تنها با احتياط مي

ي ديگر در تحليل ميزان تقلب دو حرفـه اخيـر   به عبارت. پردازد، مقايسه كرد فروش يك كاال مي

اند و در نتيجه در مقايسه بـا عطـاران    توان گفت فروشندگان بادبزن، تعداد اندكي تقلب داشته نمي

بلكه در تحليل نتايج به دست آمده بهتر اسـت گفتـه   . كردند تر رعايت مي اي را بيش اخالق حرفه

تعدد كاالي عرضه شده، زمينه و احتمال ارتكـاب  هاي شغلي و  شود، پيشه عطاري به دليل ويژگي

تري داشته و در مقابل، حرفه فروشنده بادبزن به دليل محدوديت كاالهـاي توليـدي،    به تقلب بيش

  .تري براي تقلب داشته است زمينه و امكان كم

 دهد كه الزم است نتايج كمي و عددي را با در نظر گرفتن طور نتايج اين پژوهش نشان مي همين

هاي نظيـر   تأكيد مؤلف بر وقوع مكرر تقلب در برخي حرفه. هاي كيفي تحقيق، تكميل كرد يافته

كنـد كـه در    اخـوه ايـن مطلـب را بـازگو مـي      لكانه پز و پنهان بودن تدليس زرگران از ديد ابـن 
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  . كند هايي نظير پژوهش حاضر، نتايج كمي تنها بخشي از واقعيت را بيان مي پژوهش

ـتي از   (اخوه  ها در اثر ابن گفت كه شباهت وقوع تقلب در برخي حرفهسرانجام بايد  كـه مش

، بـا آنچـه   )كند تر جامعه مصر سدة هفتم هجري را روايت مي ها است و بيش محتواي حسبه نامه

و گستره زمـاني ديگـر   ) نظير تقلب خياط(شود هاي اسالمي نظير ايران ديده مي در گستره سرزمين

وران و زنـدگي   دهد كـه پيشـه   معنا نيست و نشان مي امري تصادفي و بي ،)فروش نظير تقلب شير(

ـتره    اي اين بخش از جامعه را مي ها و بررسي اخالق حرفه روزمره آن توان فراتر از سـرزمين، گس

جغرافيايي و دورة زماني محدود مورد كاوش قرار داد و تحقيق حاضر اثري كوچك و پژوهشـي  

  .شود محسوب مي در مرحله مقدماتي در نوع خود
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