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چکیده

پژوهش در امور مالي و اداری در زمره موضوعاتي استت کت هت دلی تي

مانند کمبود اسناد ،مدارک تتارییي و منتاهت تیق قتي کمتتر متورد تو ت
میققان مسائل دوره صفوی قرار گرفت است .شمار چن ن تیق قاتي ن ز هت

مراتب کمتر از هررسيها در زم ن تشک الت اداری و مالي ميهاشد .مسئ

پژوهش حاضر فهم کارهرد و ایگتاه اقتاتادی اصتاالحات متالي ایتران

عار صفوی است .در این پژوهش ها ههرهگ ری از مناهت تارییي مو ود و
ها تک هر شت وه توصت في -تی تي ،اصتاالحات متالي عاتر صتفوی در
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ساوح میت ف ا تماعي و اقتاادی مورد هررسي و واکتاوی قترار گرفتت

است .نتایج پژوهش حاکي از آن است کت دستتگاه مال تاتي ایتران عاتر

صفوی ها هرخورداری از یک نظتا س ست مراتبتي ،هتر قریتب هت اک ریتت

زم ن های اقتاادی و درآمدزای امع عار ختود نظتارت داشتت استت.

چن ن نظارتي ه وست حوتور و فعال تت کارکنتان و عمتال حکتومتي در

مراتب و در ات میت ف دیوانسالری ممکتن متيشتد .همچنت ن هیتش

زیادی از اصاالحات ماليْ میتص نظا اقتاادی شهری هود .حتوزههتایي

چون مشاغل و موا ب دیوانسالری ،هزین های تشریفات درهاری ،پ ش -
های هازاری و اصناف ،امتور نظتامي و لشتکری و راهتداری و گمترک از

مهمترین حوزههای اقتاادی شهری آن عار هودند ک اصاالحات متالي

و مال اتي آنها ه همراه م زان میارج یا دیگر هزینت هایشتان در دفترهتای
دیوان است فا ه ثبت ميرس د .دو امعة روستایي و کوچنش ن ن ز ها تو ت

ه کارکرد اقتاادی خود ،هیشي از اصاالحات مالي را ک شامل مال ات-

های مرهوط ه کشاورزی ،دامداری و تتمم ن ن تروی نظتامي هتود هت ختود

اختااص ميدادند.

واژههای کلیدی :اصاالحات مالي ،دیوان مالي ،مال ات ،صفوی .

مقدمه
نظتتا مال تتاتي حکومتتت صتتفوی (1135-907ق) عموم تاد در قالتتب یتتک کتاهچ ت ک ت آن را
«دستورالعمل» مينام دند ،اعمال و ا را ميشتد(لکهارت و کستون .)456 :1387 ،اگرچت

این قانوننام گاهي ن ز مورد تجدیدنظر قرار ميگرفت ،اما هاید گفت س ستتم ادارة متالي و
اقتاادی عار صفوی ها اندکي تفاوت همان ش وة گذشت هود .در این ساختار اختذ مال تات
از اقشار گوناگون امع یکي از اصول اساسي اقتااد حکومتي هود .از م ت واتایف مهتم
تشک الت دیواني در عار صفوی  ،مسائل مالي و امور مرتبط ها درآمدها و میارج مم کتتي

هود ک در دیوان است فا و زیر نظر مستوفيالممالک انجا ميشد .در این دیوان دفاتر متعتدد

و ود داشت و کارمندان مسئول آن دفاتر ،یک یا چند واحد مع ن اقتاادی را پوشش مي-
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دادند .آنان وا ف داشتند مؤدیان و مستم ران مال اتي را هت دیتوان احوتار کترده و پت

از

رس دگي ه حسابهای آنان ،درآمدهای دولت را در دفاتر میاوص ثبت و ضبط نمایند.

پژوهش پ ش رو قاد یافتن پاسخ ه این پرسشها را دارد ک اصتاالحات متالي ایتران

عار صفوی دارای چ کارهرد و ایگاه اقتاادی هودند؟ غالب اصاالحات متالي در عاتر
صفوی ه کدا گروه تع ق داشت و مهمترین حوزههای آن کدا هودند؟
ها تو

ه وضع ت اقتاادی ایران دورة مورد هیث ،ک هر پایتة ست هیتش کشتاورزی،

دامداری و صنایت هن ان یافت هود ،مي توان ستاختار اقتاتادی آن عاتر را ن تز هت ست هیتش

روستایي ،عشایری و شهری تقس م کرد .هریک از این ساختهای زیستي دارای زیرشاخ -
هایي در زم ن تول د و توزیت ن ز هودند .مبنای اقتااد روستایي کشتاورزی هتود .از ایتن روی

عمدهترین زم ن های اقتاادی و درنت ج پرداختت مال تات ن تز حتول میتور زمت ن و تول تد
میاول ميچرخ د .در گروههای ا تمتاعي کتوچنشت ن استا

هرمبنای شمار دا ها هود .در اقتااد شهری ها تو

تول تد و پرداختت مال تات

ه حوور و فعال ت اصناف و پ ش وران و

ن ز ها عنایت ه سکونت دیوانستالران و دیگتر کارکنتان حکتومتي در شتهر ،کتاهچت هتای
مال اتي از نظر اصاالحات و واژگان مالي غنای ه شتری داشتند .ه طور قات اهم تِ شناختِ

مفهو و کارهرد اصاالحات مالي عار صفوی ميتواند در فهتم ههتتر اوضتاق اقتاتادی آن

دوران مؤثر هاشد .زیرا آگاهي از ایگاه ا تمتاعي و ن تز کتارهرد اقتاتادی هریتک از ایتن
اصاالحات ه عنوان ح ق های یک زنج ره اقتاتادی نقتش هستزایي در هت دستتدادن یتک

تاویر امتتر و کاملتر از ساختارها و شرایط اقتاادی و مالي اقشار و گروههای ا تماعي
آن عار دارد.

درهاب اده ات تیق ق و پ ش نة پژوهش در این زم ن ه رغم تالشهای ارزندهای کت در

این هاره شده ،آنچ متيتتوان ااهتار نمتود« :ست ورغال در دورة صتفوی توستط لمبتتون در
دایرةالمعارف هزرگ اسالمي(»)1995؛ هررستي ستاختار و ا تزای دفتتر تو هتات در عاتر

صفوی توسط خسروه گي و میبوب ()1394؛ نظا های مال اتي در ایران اثتر تقتوی ()1363

ه چشم ميخورد؛ اما پژوهش مستتق ي در پ ونتد هتا موضتوق مو تود ،کت هت ایتن مستئ

تارییي پرداخت هاشد ،انجا نشده است.
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 .1نگرشی بر نظام مالیاتی ایران دوره صفوی
تمرکز قدرت س اسي در دست شاه و درهاریان ،انیاار مناهت ه ویژه هسترهای رشد و توسع

اقتاادی را ه سود حکومت ه همراه داشتت .از ایتن رو مداخ تة عمتال حکتومتي در امتور
دادوستد و دیگر فعال تهای اقتاادی ه انگر هرنتدههتودن شتاه ،و دیگتر واهستتگان دستتگاه

س انتي در مناسبات اقتاادی هود(کریمي موغاری ،خرمتيمقتدمي .)158 :1394 ،از م ت

نمودهای هارز احاطة هس ار دستگاه حکومتي هر سازوکارهای اقتاادی امعة عار صتفوی،

تع ن و وصول انواق مال ات و خراج از قشترهای گونتاگون امعت هتود (تتاجهیتش:1372،

 .)383هرطبق تعریف ،مال ات ه هیشي از دارایي افراد امع گفت ميشد ک هراسا

قتانون

ه ت وس ت کارکنتتان دستتتگاه حکتتومتي از اقشتتار میت تتف امع ت اختتذ متتيگردیتتد .چن ت ن

در آمدهایي ه دو شکل نسي و نقدی و تیت عناویني چون کشاورزی ،صنایت ،ختدمات،

حق راهداری و گمرک و ...گرفت ميشد(تقوی .)7 :1363،در عار صفوی همچتون ادوار

پ ش از آن شرایط س اسي ،اقتاادی و غراف تایي نقتش مهمتي در تع ت ن م تزان مال تاتهتا

داشت .هر ایالت هراسا

ویژگي های اق متي و غراف تایي ختود عتالوه هتر اینکت مشتمول

پرداخت مال اتهای معمول هود ،ميهایست ه

هت هرختورداری از هرختي مواهتب طب عتي

مانند رودخان و یا داشتن مناهت و معادن و ختاک حاصت ی ز نتوق دیگتری از مال تات را ن تز

هپردازد (پ گولوسکایا.)528/1 :1354،

پ چ دگي نظا مال اتي این دوران تو

هانگردان و سفرنام نویسان آن عار را ن تز هت

خود معاوف کرده هود(شاردن315/3 :1372،؛ کمپفر .)109 :1360،این سازمان مالي هت دو

هیش ک ي «دیوان ممالک» و «دیوان خاص » تقس م ميشتد کت هیتش نیستت تیتت نظتر

مستوفيالممالک (خزان دار مم کت) و دیگتری هت وست مستتوفي خاصت اداره متيگشتت

(شاردن1272/3-1271 :1372 ،؛ نویتدی .)93 :1386 ،هتر دو دفترخانتة ممالتک و خاصت

ميهایست زیر نظر وزیر اعظم (اعتمادالدول ) کار خود را انجتا متيدادنتد (نات ری:1371،

46؛ خسروه گي و میبوب .)34 :1394،همچن ن تما امور مرهتوط هت درآمتدها ،هزینت هتا،

احکا مالي کشوری و لشکری و گزارشهتای تیوی تداران ،تیات داران ،حکتا و عمتال

دیواني ميهایست ها صالحدید و اعمال نظر وزیراعظم انجا ميپتذیرفت(کمپفر76 :1360،؛
اولئاریو .)324 :1363،
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در مرتب پای نتر از وزیتراعظم ،مستتوفيالممالتک قترار داشتت کت عتالوه هتر انتاتاب

مستوف ان ایالت ،وا فة نظارت هر میاسبات مالي منش ان ،ضاهاان و دیگر کارکنان دستتگاه
متتتتالي حکومتتتتت را هرعهتتتتده داشتتتتت (شتتتتاردن1264-1262/3 :1372 ،؛ کستتتتون و

لکهتتارت .)164 :1380،مناتتب مستتتوفي خاصتت در اواختتر عهتتد صتتفوی ایجتتاد شتتد

(م نورسکي .)101-100 :1364،این نهاد مال اتي ها نظارت مستوفيالممالتک هت انجتا امتور

مالي اراضي خاص (س انتي) ميپرداخت(م رزا سم عا34-36 :1368 ،؛ ناصتر ام نتي:1346 ،

105و .)34هرکدا از این دو دفترخان (ممالک و خاص ) در پایتیت و ایالت دارای شتعب

و کارکنان ،و س س مراتتب شتغ ي هودنتد کت هتا استامي ختاص ختود مشتیص متيشتدند

(کمپفر110 :1360،؛ م رزا سم عا.)36 :1368،

در م ان مال اتدهندگان چهار گروه کشاورزان ،اصناف و پ ش وران ،تجار و هازرگانتان

و کوچ نش نان ه شترین سهم را در پرداخت مال ات داشتتند .در ایتن هت ن کشتاورزان هتا کتار

کردن در زم نهای خالا  ،دولتي یا ممالک و وقفي ه شترین تعتداد را هت ختود اختاتاص

ميدادند(شاردن .)1232/3 :1372،از اصناف و پ ش وران عالو هر مال ات موسو ه «هن جت »،
مال ات دیگری ه نا «حوادث» گرفت ميشد ک ه شتر هترای تتمم ن میتارج ستفر ستف ران و
نمایندگان حکومتي مارف ميشتد (شتاردن1248/3 :1372،؛ استتودارت .)186 :1339،در

مواردی ن ز پ ش وران و اصتناف در ازای کتار مجتاني هترای حکومتت از پرداختت مال تات

معاف ميشدند(تاورن  .)596 :1389،مال ات مرهوط ه راهداری و عوارض گمرکتي ن تز از
م مهمترین مناهت درآمدی حکومت هود ک ه شتر از طبق تجار و هازرگانان اخذ متيشتد

(فوران63- 62 :1377،؛ قاسمي .)17 :1387 ،قبایل و عشایر ن ز در قبتال استتفاده از مراتتت و

چراگاهها م ز ه پرداخت مال ات هودند ک عمدهترین شتکل اختذ مال تات از آنتان مال تات
احشا و ن روی نگي هود (فوران54 :1377،؛ نعماني.)196 :1358،

 .2اصطالحات مالی عصر صفوی
از خالل متون عار صفوی ميتوان اصاالحات و واژگان متالي مرهتوط هت اقشتار میت تف
مرد را استیراج نمود .این واژگان اغ ب در س ساح و هستر زندگي ا تماعي و اقتاتادی

یعني زیست شهری ،روستایي و کوچنش ني قاهل طرح و هررسي هستند.
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 -1-2اصطالحات مالیاتی شهری
اگرچ در دوره مورد هیث مع ت شهرنشت نان کمتتر از گتروههتای روستتایي و عشتایری

هود(فوران )60-65 :1377،اما ه

هت حوور سازمانها و نهادهایي ماننتد درهتار و دیتوان-

های میاسباتي مستوف ان مالي در شهرها ميتوان اصاالحات مالي مترتبط هتا ایتن نهادهتا را
در ذیل هیشهای اقتاادی و ا تماعي زیست شهری هررسي کرد .عامل مهتم دیگتر چنت ن
روندی ،مکان زندگي مستوف ان ،منشت ان ،کاتبتان ،تیوی تداران و دیگتر کارکنتان دستتگاه

مال اتي هود .از این رو هیش قاهلتو هي از اصاالحات مالي ه موضتوعاتي چتون حقتوق و

دستمزد ،شغل و مرتب ی شغ ي ،دفاتر و دیوانهای مالي ،هدایا و هیششها و امتور گمرکتي

اختااص یافت استت .صتاحب تو ت (رف عتا ،)76 :1346 ،حکمتي (فتومني،)145 :1349 ،

ه وکهاشي (وزیری )136 :1342 ،و ارهابتیویل (هردس ری )216-215 :1369 ،چند نمون

از مشاغل و مناصب امور دیواني و درهاری شهری هودند ک دستمزدهای مرتبط هتا آنهتا در

دیوان میاسبات مالي شهری مشیص ،و رس د آن موا ب صادر ميشد.

آنچ در ایتن م تان ذکتر آن ضتروری متينمایتد کتارهرد هرختي اصتاالحات در زم نت

هزین های درهاری و تشریفات س انتي است ک منش ان و ضاهاان دستگاه مالي ه آنهتا ن تز
اشاره کردهاند .از م این موارد ميتوان هت اصتل و اضاف (شت رازی ،)167 :1369 ،هترات
مست مي (فتتومني )220 :1349 ،و تزو متتت (ه تن  )113 :1361 ،اشتتاره کترد .اصتتناف و

پ ش وران شهری و دادوستدهای م ان آنان ها دیگر اقشار شهرنش ن و غ رشهرنش ن ن ز دارای
اصاالحات مالي خود هودند .هناهراین هیش دیگری از دفتاتر متالي عاتر صتفوی هت انتواق

مال اتهای مشاغل هزرگ و کوچک شهری تو

داشت .دارالس خ (هنرفر)90-88 :1344،

و مال میترف (آرنوا و اشراف ان )91 :1356 ،دو نمونت از چنت ن اصتاالحاتي هستتند .دیگتر
گروه مورد نظر در این تقس مهندی شهری ،هزین ها و میارج مرهوط ه امور نظتامي از قب تل

دستمزدها ،موا تب و امتور نگاهتداری دژهتا هتود .در ایتن زم نت ن تز متيتتوان هت امتالک

اقااعي(رف عا )96 :1346 ،و کش ک ق ع (رف عتا )127 :1346 ،اشتاره نمتود .هتر ایتن استا

هرای فهم ههتر اصاالحات مالي شهری دورة صفوی ،ایتن واژگتان و اصتاالحات در شتش

دستة دفتری و دیواني ،حقوق و دستمزد ،درهتاری و تشتریفاتي ،اصتناف و پ شت وران ،امتور
نظامي و راهداری و گمرک مورد هررسي قرار گرفت است.
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 -1-1-2اصطالحات دیوانی و دفتری
این گروه از اصاالحات عمدتاد توص ف و معرفي مشاغل دیواني و انواق مال تات و استت فای
آن را درهر ميگرفتند .ها تو

ه اینک دیوان میاسبات مالي کار تع ن و دریافت مال تات و

همچن ن پرداخت موا ب را انجا ميداد ،هناهراین هیش نسبتاد زیادی از اصتاالحات را ن تز
ه خود اختااص ميداده است .ماالع واژگان و اصاالحات و ن ز گستردگي حتوزة عمتل
کارکنان این دیوان گویای وسعت و فراواني هیشهای مال اتدهنده و هت تبتت آن نهادهتای

مال ات گ رنده هتود .هتا عنایتت هت ثبتات حاکم تت س استي صتفویان هت ویتژه از دوران شتاه
طهماسب اول ،هاید گفت دستگاه حکومتي ن ز هرای حفظ قدرت س اسي و نظامي خود ن تاز

ه صرف میارج ه شتری داشت .هناهراین ای تعجتب ن ستت کت مشتاغل مرهتوط هت امتور

میاسباتي و مداخل آنها ه شتر از گذشت شتده هتود .ایتن مهتم را متيتتوان از هاتن مفتاه م
اصاالحات پرکارهرد آن عار استیراج نمود« .اهواب تو هات» نمون ای از موارد یادشتده

استتت کت هت معنتتي تتدولي شتتامل هزینت هتتای ستتال گذشتتت همتتراه هتتا رست دها و قبتتوض

ضم م شدة آن میارج هود ک ه دیوان مرکزی فرستتاده متيشتد .لتذا هت گتروههتایي کت

مال اتدهنده هوده و حکومت ه مبالغ ه دستتآمتده از مال تات آن گتروههتا و اقشتار چشتم

داشت « ،اهواب مت» ميگفتند( ش رازی .)167 :1369 ،همچن ن در فاص ستالهتای -1658
 1669هیتتش ویتتژهای تیتتت عنتتوان «ادارة خالصت » هتترای اطم نتتان از ثبتتت و ضتتبط همت
درآمدها و هزین ها و ن ز داسازی آنهتا از ستایر درآمتدهای اضتافي تمست

شتد(نوایي،

 .)76 :1363چن ن اقداماتي ه انگر ن از روزافتزون حکومتت هت میاستب درآمتدها و نظتارت
دق ق هر میارج هود .یکي از مواردی ک ضترورت چنت ن نظتارتي را هت ش از پت ش آشتکار

ميکترد درآمتدهای حاصتل از امتالک گونتاگون هتود .امتالک اهت اعي(خریتداریشتده)،

احداثي(آهادشده) و ارهاهي(زم ن هزرگ) و ارثي از م موارد امتور خاوصتي ثبتتشتده
درهاره زم ن هودند ک این اراضي از مهمتترین مقولت هتای درآمتدزای حکومتت هرشتمرده

ميشدند .زم ني ک پ

از پ روزی در نگ ه دست ميآمتد و صتاحبان اول ت آن را رهتا

کرده هودند ،در دفاتر مال اتي ه نا «خالا » ثبت ميشد« .خالا انتقالي» ن ز زم ني هود کت

طي چندین سال ها حق انتقال ه وارث و هدون ا ازه فروش ه سو شیص واگذار ميشتد.

زم نهای ضباي ک مانند امالک خالا اداره ميشد« ،خالا صتونکي» خوانتده متيشتد.
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زمت نهتتای خالات ای کت درون و یتتا ه تترون اصتتفهان هودنتتد ،هت «خالات میتتل» معتتروف
هودند(هردس ری.)249-244 :1369 ،

در مورد اموال غ رنقدی ن ز دستگاه مالي صفوی دقت نظر زیادی داشت .ه حساهداراني

ک مسئول نگهداری دفاتر دارایيهای نسي هودند و شمار آنان ه طتور معمتول چهتار نفتر

هود« ،اوار نوی » ميگفتند .این کارکنان در می ي ه نا «اوار » یا پایگاه سرمای مستقر
هودند (رف عا .)92-90 :1346،هناهراین اوار

یکي از مراکز مهم اموال حکومتي هرای مواقت

مهم و ح اتي مانند قیاي و نگ ه شمار ميرفت.

از دیگر اصاالحات مهم مالي این دوران ميتوان ه «هن ج » یا «پن چ » اشتاره کترد .ایتن

واژه نا مال اتي کالن و مستق م هود ک از یک گروه ا تماعي مانند اصتناف یتا دهکتده و...

اخذ ميشد .اساساد مرد شهر ،روستا و عشایر هراستا

هون جتة ختاص ختود تقست مهنتدی و

ارزیاهي ميشدند .هن جة شهری اصناف ،هن جة روستتا کشتاورزی و مال تات نظتامي ،و هن جتة
عشایری دا هود .سهمي از مال اتهای اضاف چن ن رسمي را «هون ج اخرا ات» مينام دنتد

(قائم مقامي .)24 :1348،هریک از این دست هندیها هتا زیرمجموعت هتای ختود شتمار قاهتل
تو هي از کارکنان دستگاه مال اتي را ه خود مشغول ميداشتند.

دول زیر درهر گ رنده مجموعت ای از اصتاالحات مهتم متالي استتفادهشتده در دفتاتر

مستوف ان و کاگزاران سازمان مال اتي عاتر صتفوی متيهاشتد .ایتن اصتاالحات هست اری از

حوزههای شغ ي سازمان یادشده ه همراه واایف و مستئول تهتای کارکنتان آن دیتوان را
درهر ميگرفت است.

اصطالح مالی
احسان سرمدی (سمسار)86 :1352 ،
ارهاب تیویل (هردس ری)216-215 :1369 ،
استیقاق (ذه یي و ستوده) 18 :6 :1354 ،
اصل مت (ش رازی)167 :1369 ،
اصل و اضاف (همان)
اصل و تفاوت ( همان)
اصل (همان)
ها دار دارالورب (آرنوا و اشراف ان)92 : 1356 ،
هاشپولي (هردس ری)148 :1369 ،
هرات مس مي (فومني)220 :1349 ،
هرات(رقم) موا ب (قائممقامي)75-74 :1348 ،

معنی
ن کوکار هم شگي و یاری رساننده در آهاداني
کارکنان موا ب گ رنده از دیوان شاهي
حقوق ارثي ک در یک وا ف دولتي ریش داشت
هررسيهای اول مال ات
تما مال ات اخذشده
سهم داشده از تما مال ات گرفت شده .
ارزیاهي مال ات نهایي
مسئول است فای مال ات و ا رت کارکنان ضرب سک
مال ات سران
سند معاف ت از مال ات
سند پرداخت ها میل صادر کننده مشیص
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اصطالح مالی
هرات خواران ( قائممقامي ،همان)63 :
هقایا (ف ور)114 :1395 ،
ه دی (هردس ری)196 :1369 ،
ه وک هاشي (وزیری)136 :1342 ،
ههره (فومني)187 :1349 ،
ه گار (هردس ری)123 :1369 ،
پا انداز (ش رازی)167 :1369 ،
تارف (هردس ری)341 :1369 ،
امت حساب (فومني)246 :1349 ،
زو مت (ه ن )113 :1361 ،
حشوی (قائم مقامي)121 :1350 ،
موضوعي (ف ور)377 :1395 ،
حار (ش رازی)116 :1369 ،
حقالشریف یا درم (هردس ری)118 :1369 ،
حکمي (فومني)145 :1349 ،
خارجالمال (نوایي)182 :1363 ،
خان شمار (هاستاني پاریزی)156 :1348 ،
خان سازی (ف ور)60 :1395 ،
دفترخان همایون (رف عا)71 :1346 ،
دفتر معافي و مس مي
و یساقي (هردس ری)131 :1369 ،
زواید (ف ور)67 :1395 ،
سر واز (هنرفر)90-88 :1344 ،
سررشت دار (گ ستان )306 :2536 ،
شاه هندر (آصف)156 :1348 ،
صاحب تو (رف عا)76 :1346 ،
وک ل (همان )116 :
عزبهاشي (اعتمادالس ان )31-29 :1306 ،
عوارض (رف عا)113 :1346 ،
فرد (هردس ری)174 :1369 ،
قبض (منجم)178 :1366 ،
قونالغا (هاستاني پاریزی)156 :1348 ،
مالکان (فومني)285 :1349 ،
مال ات الصل (افول الم ک)48 :1361 ،
متادی (مشرف) (فومني)42 :1349 ،
مساح (م نورسکي)142 :1368 ،
مساح (ف ور)184 :1395 ،
مساعده (لمبتون)117 :1377 ،
مست ني (ف ور)28 :1395 ،
مستوفي خاص (رف عا 54 :1346 ،و )63
مفاصا (قائممقامي)121 :1350،
مم ز (ف ور)114 :1395 ،
مهر تمغا (همان)213 :

معنی
دارندگان سند پرداخت موا ب
میل هررسي مال اتهای عقبافتاده
مال ات مرهوط ه ورود از دروازه شهر
رئ یک ناح از شهر
سهم حکومت از میاول کشاورزی
خدمت رایگان ه ارهاهان و کارکنان حکومتي
ها ي ک در پ ش پای فرمانروا مينهادند
زم نهای خااوصي و یا زم نهای دارای ا ارههای ه ندمدت
دفاتر هزرگ حساهرسي
مجموع طومارهای مال اتي یک واحد مع ن
ستون سمت راست کتاهچ مال اتي
ستون سمت چپ کتاهچ مال اتي
هیشودگي مال اتهای شیاي
مال اتي ک از حجاج اخذ ميشد
فرمان حکومتي مبني هر اخذ مال ات
مال اتهای اضافي
مال ات خان ها
مال ات ساخت خان
اداره مرکزی مال اتي یا دیوان شاهي
دفتر ثبت تما هیشودگيهای مال اتي
مال اتهای افزون هر سهم اص ي مال ات
هزین مجوز عبور یا مال اتي ک در ازای زدن مُهر
هر آن مجوز گرفت ميشد
حساهدار ه ندپای دیوان
رئ گمرک هندرعبا
رئ اداره تو یا سازمان پرداخت اسناد موا ب
کارمند مسئول متآوری دستمزد کارکنان
رئ کارمندان دونپای
پرداخت مال اتهای اضافي
یک صفی گزارش مال اتي از یک واحد مع ن مال اتي
رس د مال ات
اقامتگاه موقت حکومتي هرای کارمندان و
فرستادگان حکومتي و سپاهي
پولي ک ارهاب یا مالک از رع ت ميگرفت
مقدار درآمد مال اتي پ از ارزیاهي نهایي
مقا دیواني م انپای
ارزیاب زم ن
ش وهای از ارزیاهي زم ن
پ شپرداخت مال اتها
هیشودگي مال اتي
حساهدار مسئول امالک شاهي
رس د تسوی حساب مال اتي
ارزیاب مال اتي
مُهری ک پ از گرفتن مال ات هر کالها زده ميشد
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در هاب مشاغل مهم دستگاه مالي در شهر ن ز ميتوان هت متوارد قاهتل تتو هي در زم نت

چگونگي سازمانهندی مشاغل اشاره کرد« .داروغ دفترخان » ،یکي از کارکنان دیتوان هتود
ک وا ف داشت هر امور اداری و رواهتط کارمنتدان پتای نمرتبتة دیتوان نظتارت نمایتد و در
صورت لزو ْ اختالف م ان آنان را حل و فال کند .وی همچن ن اخت ار مجازات کارمنتدان

خاطي را دارا هود (شاردن1270/3 -1269 :1372،؛ ذه یي و ستوده.)20/6 :1354 ،

در این ه ن ،دفاتر و مجموع های یادداشتي کارکنان ن ز دارای اسامي و کتارهرد ویتژهای

هودند« .دستورالعمل» ه مجموع قوان ن حوزه امارت یک فرمانتدار در هتت تع ت ن م تزان
مال ات گفت ميشد (فومني« .)42 :1349 ،دفتر تیویالت» دفتر میاتوص ثبتت هزینت هتای
ه وتات س انتي و کارهای ساختماني آنها هود .کار «دفتر تو

» ن ز ثبت هزین هتای دیتوان

هود .دفتر نگارش درآمدها و هزین ها در پایان سال در هر چهار اداره اوار  ،تو

 ،ارهتاب

تیویل ،و مفرده «دفتر مت» نام ده ميشد (ذه یي و ستوده« .)17/6 :1354 ،دفتر معروضت »
ن ز دفتر میاوص درآمدها و هزین های کشور هود .ه احتمال زیاد ایتن دفتتر خالصت شتدة
دفتر مت هوده است .نگارش مفال درآمدهای هر شهر ،ناح و ولیت در «دفتر مفردات»

انجا ميشد( .ف ور.)152 :1395،

آنچ سبب ميشد مال اتها از مبالغ معمول مقداری ه شتر شوند ،رسم سهمداشتتن افتراد

و مناصب هود .ه طور م ال «شریک» یا «شریک مت» اصاالحي هود کت هت ستهمداران در
مال ات از مرتب دهقان ه هالتر ميگفتند .هرختي از مال تاتهتا ن تز غ رقتانوني و هت صتورت

اضاف از مرد اخذ ميشتد کت آنهتا را «شت تاقات» متينام دنتد (م نورستکي.)358 :1368،

«ضاها نوی » یا «مفردهنوی » یکي از کارمندان عاليرتبتة دیتوان هتود کت دفترهتای تمتا

سرمای های نقدی را در اخت ار داشت« .عوض ت ول» هتدان معنتي هتود کت صتاحب ت تول در
قبال اداره ت ول و درآمدهای آن ،پرداخت نقتدی هت حکومتت داشتت هاشتد (رف عتا:1346 ،

.)93

امور مرهوط ه درآمدهای امالک وقفشده ن ز در دفاتر دیواني شتهری ثبتت و هررستي

ميشد و اساساد دو گون وقف «مع ن » و «موسع » در دفاتر مال اتي و ود داشت .وقتف مع نت

ه معني نظارت شتیص ن کوکتار در امتور هزینت هتا و میتارج هتود ،امتا در وقتف موستع ،

شیص ن کوکار هر ه چیک از ههرهوران نظارتي نميکرد (ف ور.)179 :1395،
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 -2-1-2اصطالحات حقالزحمهها و دستمزدهای دیوانی
دستمزدها و موا تب کتارگزاران دیتوان ،هیتش دیگتری از اصتاالحات متالي تشتک الت

دیواني را تشک ل ميداد .انواق گونتاگوني از دستتمزدها و موا تب کارکنتان و ه نتدپایگان
لشکری و کشوری در دفاتر مالي هت ثبتت رست ده استت کت نشتاندهنتدة فعال تت گستترده
مستوف ان مال اتي و کارمندان هیش مالي دیوان در امع ميهاشد .این دستمزدها عمتدتاد هت

دو صورت نقدی و یا ه شکل ا نا

گرفت و پرداخت ميشد .تنیتواه موا تب (شت رازی،

 ،)152 :1369حتتق الوار ت (ذه یتتي و ستتتوده ،)20 /6 :1354 ،حتتقالتول ت (رف عتتا:1346 ،
 ،)152زر کوچ (فومني )70 :1349 ،و قاهوتان (فومني )94 :1349 ،چنتد نمونت از موا تب
نقدی کارکنان هودنتد .از دستتمزدهایي کت هت صتورت ا نتا

و یتا حتق ههترههترداری از

عایدات یک زم ن یا موقع ت ه کارگزاران داده ميشد ن ز ميتوان ه الکا (سمستار:1352 ،

 ،)80ت ول استاواهي (لمبتتون )124 :1377 ،و شتشماهت ت تول (فتومني )70 :1349 ،اشتاره
کرد .گاهي ن ز هرخي موا ب ه دو صورت نقدی و نسي همزمان پرداختت متيشتد .ال

(راهنمایي) (ش رازی ،)116 :1369 ،و (ف ور )652 :1395 ،و مرغ (رف عتا )158 :1346 ،در
زمره چن ن دستمزدهایي قرار ميگرفتند .هرای پره ز از ش وه نگارش یکنواختت و همچنت ن
هرای ارتباط ههتر ها موضوق ،اصاالحات مالي میتص دستمزدها هت صتورت تدول تنظت م

شده است .ها نگاهي گتذرا هت

تدول ذیتل متيتتوان هت مشتاغل میت تف و نیتوه ختدمت

صاحبان آن مشاغل آگاهي یافت .همچن ن حوزه فعال ت و گروههای ا تماعي ک کارکنان

دیوان ه واسا شغل خود ها آنان در تعامل هودهاند ن ز قاهل تشی ص و تفک ک ميهاشد.
اصطالح
احداث (هنرفر)90-88 :1344 ،
ال (راهنمایي) (ش رازی)116 :1369 ،
الکا (سمسار)80 :1352 ،
هدرق (هاستاني پاریزی)159 :1348 ،
تارفات (ش رازی)60: 1369 ،
تقبالت (لمبتون)441 :1377 ،
تنیواه موا ب (ش رازی)152 :1369 ،
تنیواه هم سال (ش رازی)60 :1369 ،
ت ول(رف عا)158-157 :1346 ،
ت ول استاواهي (لمبتون)124 :1377 ،

معنی
دستمزد افسران داروغة شهر
مال ات نسي و یا نقدی هرای پرداخت ه کارکنان و
فرستادگان دیواني
واگذاری درآمد یک ناح ه یک شیص
آذوق نقدی و نسي هرای کاروان ممموران و فرستادگان دیواني
دستمزد متکنندگان مال ات
پ شپرداخت هت آساننمودن ارزیاهي و اخذ مال ات
دستمزد نقدی
دستمزد سالن و نقدی
هیشش موقت و یا مادا العمر زم ن و درآمدی ناح
واگذاری زم ن ه شیص در ازای انجا وا ف
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اصطالح
و (ف ور)652 :1395 ،
حقالرض (هاستاني پاریزی)157-156 :1348 ،
حقالوار (ذه یي و ستوده)20 /6 :1354 ،
حقالتول (رف عا)152 :1346 ،
حقالسعي (قرهخاني)122 :1353 ،
حقالسعي عمال (رف عا)152 :1346 ،
حقالقرار (هردس ری)423 :1369 ،
حقالنظاره (رف عا)152 :1346 ،
حقالنقاه (ذه یي و ستوده)20/6 :1354 ،
حوالچي عمال (رف عا)137 :1346 ،
خرج حاکم (همان)113 :
دارالورب (هنرفر)90-88 :1344 ،
دوش ک (رف عا)78 :1346 ،
رسم حساب (همان)98 :
رسمالمهر الهمایون (همان)90 :
رسم شکارهاشي (همان)158 :
رسم م کي ( هردس ری)323 :1369 ،
رسمالست فا (رف عا)152 :1346 ،
رسمالنشاء (همان)123 :
رسمالتیریر (والمفاصا) (همان)90 :
رسمالتیا ل (همان)
رسمالوزاره (همان)152 :
رسمالوکال (فومني)70 :1349 ،
رسم کالنتری (رف عا)90 :1346 ،
رسم اهت اعي (همان)152 :
زر (ذه یي و ستوده)20 /6 :1354 ،
زرشاه ق (رف عا)152 :1346 ،
زر کوچ (فومني)70 :1349 ،
سال ان (ف ور)385 :1395 ،
شروط (رف عا)90 :1346 ،
شش ماه ت ول (فومني)70 :1349 ،
عس (رف عا)83 :1346 ،
عمالت (همان)149 :
قاهوان (همان )94:
قورقچ گری (همان)83 :
کرای الغ (همان)90:
کاه (ع ف خشک) (فومني)68 :1349 ،
میاالن (رسمالتیا ل)(رف عا)128 :1346 ،
مداخل (همان)112 :
مددخرج (همان)183 :

معنی
پرداخت نقدی و نسي ه کارمندان
دستمزد تمبر خاکسپاری
دستمزد خدمت کارکنان اداره اوار
دستمزد متولي و مسئول امور دیواني
دستمزد میاسب مجدد امور مالي توسط کارمندان
پاداش کارکنان ممتاز دیواني
دستمزد مال اتگ رنده از حکومت
دستمزد ناار یا مباشر
دستمزد نق ب یا دست ار کالنتر در اداره امور دراویش
م زان پرداختي ه کارمندان دیواني
دستمزد فرماندار
مال ات مرهوط ه دستمزد کارکنان کارگاه ضرب سک
موا ب کارمندان ه ندپای دفترخان دیوان
دستمزدی ک مستوفي پ از تمی د حساب مال اتدهنده
دریافت ميکرد
دستمزد نگهدارنده مُهر شاهي
دستمزد م رشکارگاه
دستمزد مالک یا ارهاب
مال اتي ک صرف تمم ن دستمزد مستوفيالممالک ميشد
مال اتي ک هرای تمم ن دستمزد منش ان دیوان اخذ ميشد
دستمزد نوشتن رس د پرداخت مال اتها
دستمزدی ک میاالن مال اتي عالوه هر حقالقرار آن را از مرد ط ب
ميکردند.
دستمزد خدمت وزیر
دستمزد خدمت وک ل یا نایبالس ان
دستمزد مناب کالنتر یا شهردار شهر
دستمزد امور تشریفاتي مانند ارزیاهي سک ها ،گوهرها
و امور مرهوط ه دادوستد
دستمزد ضرب سک
پرداخت سال ان ت ولداران ه شاه ه نشان فرمانبرداری
دستمزدی ک م ر شب ميگرفت
موا ب سال ان
دستمزد ممموران ناار هر هازار
واگذاری درآمدهای یک مناق ه مدت شش ماه
دستمزد نگهبانان شهر زیر نظر داروغ
دستمزد کارمندان گمرک
دستمزد اموای قبضدهنده
دستمزد نگهبانان مناطق حفااتشده
هزین آمدورفت کارمندان مال اتي واردشده ه دیوان شاهي
پرداختي نقدی و نسي ه کارمندان حکومت
دستمزد اضافي دیگری هرای متکنندگان مال ات هاهت نوشتن رس د
گون ای از دستمزدهای کارمندان حکومتي
مساعده و یا کمکهزین کارکنان دیوان
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اصطالح
مرسو (فومني)70 :1349 ،
مرغ (رف عا)158 :1346 ،
منالن (همان)120:
منکسر ف و و شاهي (همان)
موا ب (ف ور)70 :1395 ،
موا ب هم سال (همان)
مهر دفن موتي (هاستاني پاریزی)157-156 :1348 ،
م زاندار (ف ور)503 :1395 ،
نااران (رف عا)127 :1346 ،

معنی
موا ب و کمکهزین نقدی
نوعي دستمزد ک ه صورت نسي(مرغ) و یا نقدی
ه کارکنان پرداخت ميشد
دستمزد متآوری مال ات از مزرع
دستمزد خرد کردن پول
حقوق نقد یا پرداخت سالن
حقوق نقد در مدتي ک شیص صاحبمناب هوده هاشد
دستمزد مهر خاکسپاری
دستمزد مسئول وزن کالهای وارد شونده ه هازار
دستمزد ناار رس دهای مال اتي

 -3-1-2اصطالحات مالی درباری و تشریفاتی

از آنجا ک انجا امور مرهوط ه درهار شاهي و کارهای کوچتک و هتزرگ هارگتاه ست انتي

ن از ه صرفِ هزین های نسبتاد زیاد از خزانة حکومتي داشت ،لذا ممموراني از دیوان مالي ن تز

وا ف ت تع ت ن و آمتتادهنمتتودن دفتتاتر ایتتن میتتارج هودنتتد .از ایتتن رو هیشتتي از مهتتمتتترین
اصاالحات مالي مرهوط ه امور تشریفات درهاری و دیگر اقدامات مرتبط ها هارگاه ست انتي

در دفاتر دیوانهای مالي حکومت ه ثبت ميرس د.

در م ان اصاالحات مو ود در این دفاتر ،واژگاني ها هار معنایي هدیت و پ شتکش هت ش

از هس اری دیگر از واژگان ه چشم ميخورد .طب عتاد چن ن امری هت ستبب رواهتط حتاکم هتر

فوای درهاری هود ک ایجاب ميکرد افراد هرای حفظ ایگتاه ختود و ن تز دور نگت داشتتن

رقبا از سعایت ،ه طور دائم هدایایي را ه ه ندپایگان خود ،امرا و وزرای درهاری اهدا کننتد.

سوغاتيها و هدایایي را ک ه صورت نقد و یا ن

ه ه ندپایگان اهتدا متيشتد« ،ارمغتان»

مينام دند .اما «انعا » هیششهای هم شگي یتا متوقتي هتود« .انفتاذ» ن تز هت کالهتایي گفتت

ميشد ک وزیران و یا کارمندان مال ات ه درهار ميفرستادند و هریتک از کارمنتدان درهتار
هناهر پایگاه و ایگاه خود از آن هدایا سهمي ميهردند (م رزا سم عا72-68 :1368،؛ فومني،

.)42 :1349

گون ای دیگر از مال ات درهاری و ود داشت ک ه شتر در نواحي شتمالي ایتران مرستو

هود .این مال ات ها نا «هارخان » در شکلهای میت في ه درهار فرستاده ميشد .در مواقعي ن ز

فرماندار ميهایست رهاوردی از ههترین فرآورده ولیتت ختود هت درهتار هفرستتد .در ستاح
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کوچک تر زیردستان فرماندار از میل متورد تاتدی ختود نتاگزیر هودنتد رهتاوردی هترای
فرماندار ته و روان نمایند .گاهي ن ز ا اره اضافي ک دهقانان ه شکل م وه ،ماک ان ،پن تر،

سوخت و مانند آن ه ارهاهان خود پرداخت ميکردند ،ه عنوان هدی درنظر گرفتت متيشتد

(رف عا.)42 :1346 ،

در سال نو هدایایي هت ختانهتا ،فرمانتداران و شتاه داده متيشتد کت آن را «ه تر ل تک»

مينام دند (ف ور .)550 :1395 ،مجموق این هدایا را کت در آغتاز ستال دیتد هت صتورت
نقدی و یا نسي داده ميشد «ع دی» ميگفتند .تیف هایي ن تز هت صتورت ستالن از ستوی
فرمانداران ه شاه و وزیر هزرگ اهدا ميشد .این «پ شکشها» ه نشان قدرداني فرمانتدار هت
هتتت هت کارگمتتاری دوهتتاره وی در آن مناتتب هتتود .گتتاهي ن تتز کارمنتتدان دونپایت ه ت

کارمندان ه ندپایة خود پ شکشهایي ميدادند تا در شغل خود اهقا شوند .ه این پ شتکشهتا
ک ه صورت نقدی و یا نسي هود« ،تیف» گفت ميشد (ف تور .)551 :1395 ،البتت شتایان

ذکر است ک اغ ب دو اصاالح پ شکش و نوروزی هرای این تقدیميها ه کار هرده ميشد.

دیگر اصاالحات دفاتر مالي مرهوط ه درهار ن ز حتول میتور هرختورداری کتارگزاران

درهاری از مواهب شغ ي خود ميچرخ د .آنان ه مناسبتهای میت ف ميهایست مقداری از
دارایي ختود را صترف راضتينمتودن اطراف تان و توگ ری از ستینپراکنتي آنتان کننتد.

«چراغاني» اصاالحي هود ک هرای مال اتهای اخذشده از یک پ شامد خوب مانند صتاحب
فرزند شدن و یا ختن سوران ه کار ميرفت (ال تاریو  .)552 :1363 ،گتاهي ن تز مترد هتار

چن ن اقداماتي را هر دوش ميکش دند و ناگزیر از پرداخت مبالغي هترای تتمم ن هتدایا هترای
هزرگان ميشدند« .سالمي» و «سواری» ن ز دو اصاالح مرهوط ه اخذ عتوارض هترای تتمم ن

پ شکشهای شاهان هودند .در این راستا از هر خانوار مال اتي «شش دیناری» گرفتت متيشتد

(ش رازی .)167 :1369 ،تمم ن آذوق شاه ،فرمانداران ،کارمندان و یا لشتکریان هنگتا ستفر

در کشور را ميتوان از اصاالح «س ورسات» دریافت نمود .هت متمموران متتآوریکننتدة
این آذوق ها «س ورساتچ ان» ميگفتند (رف عا« .)119 :1346 ،س ورغال» در آغاز هت معنتای

عنایت یا پاداش شاهان هود ،اما انتدک انتدک معنتي واگتذاری زمت ن معتاف از مال تات ،و
ماون از دخالتت قوتایي و کتارگزاران حکومتت از ستوی شتاه هت زیردستتان را هت ختود

گرفت .عوارضي ن ز هرای تمم ن میارج شنها از مرد گرفت ميشد ک آن را «ش الن هها»

مينام دند (همان.)96 :
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«صرف مسجد» نامي هود ک هرای تمم ن میارج و روشنکتردن مقبتره امتا رضتا(ق) در

مشهد و یا مقاهر شاهان در قم اخذ ميشد (ف ور .)385 :1395،اصاالح «گرک یراق» ک هت

معنای کارپرداز و مسئول انجا کاری هود در این ح ا ن ز متورد استتفاده قترار متيگرفتت.

هدینصورت کت نماینتدگان و مستئولن متتآوری و ارستال کالهتای انفتاذی هت درهتار،
«گرک یراق» یا فراهمکننده نام ده ميشدند (ف ور .)652 :1395،مبالغي از ستوی حکومتت
ه هرخي گروههتای ا تمتاعي ماننتد عالمتان ،ستادات و پناهنتدگان داده متيشتد کت آن را

«مقرری» ميخواندند(وزیری.)176 :1354،

از دیگر واژگان دفاتر متالي درهتار ،امتور مرهتوط هت نماینتدگان دول ختار ي هتود .هت

کارمندان فراهمکنندة خوراک ،چارپا و میل اقامتت مهمانتان ه گانت «مهمانتدار» ،و چنت ن

رسمي را «مهمان » ميگفتند (ذه یي و ستوده .)20/6 :1354 ،سرپ شیدمت و متدیر نظتارت
هر خاندان شاهي و کارگاههای شاهي ن ز «ناار ه وتات» نام ده ميشد (همان).

 -4-1-2اصطالحات مالی اصناف
سهم قاهل تو هي از مال اتهای واریزی ه خزانة حکومتي از میتل درآمتدهای مرهتوط هت

اصناف و پ ش وران شهری تمم ن ميشد .ایتن مال تاتهتا در ستاح کالن(مشتاغل هتزرگ و

عمدهفروشان) و خرد(دستفروشان) اخذ ميشد.

یکي از مهمترین مناهت درآمد مال اتي حکومت از میل مال اتهای مرهوط هت هازرگتاني

و تجتتارت هتتود .تجتتار هتترای صتتادرات و واردات کالهتتای اروپتتایي متتيهایستتت « تتواز»

میاوصي ته کرده ،تا دیگر ناگزیر از پرداخت عوارض اضافي نباشند .همچن ن مال تات-

هایي ن ز هر صنایت و کارگاههای تول دی هست ه نوق میاول آنهتا تع ت ن متيشتد .از ایتن

رهگذر ميتوان ه « وله» اشاره نمود .مال ات کارگاههای هافندگي را « وله» متينام دنتد

(رف عا58 :1346 ،؛ فومني .)50 :1349 ،این نوق مال ات در گ الن ه سبب و ود کارگاههای
فراوان ،معمولتر هود .در هر ناح یا شهر هراسا

شرایط اقتاادی و و ود مناهت ،مال اتهتا

متفاوت هود .ه طور م ال در گرگان(استرآهاد) مال اتي موسو ه «چهارده یکتي» از اصتناف

گرفت ميشد (ذه یي و ستوده.)33 /6 :1354 ،
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در ساح ا تماق و در م ان هیش هتای میت تف هتازار ن تز متمموراني هترای اختذ مال تات

مشغول ه کار هودند .واژگان مال تاتي ایتن هیتش از ستاختار اقتاتادی امعت نشتاندهنتده

ارزش مهم درآمدهای مال اتي هرای حکومت در دوره مورد هیث ميهاشد .هت طتوریکت از

کوچکترین حوزه تجاری ن ز مال تاتي اختذ متيگشتت .آفتتابنشت ن اصتاالحي هتود کت

ممموران مال اتي و دیگر افراد امع ه فروشندگان کنار معتاهر عمتومي اطتالق متيکردنتد.

مال ات از هم مشاغل و پ ش ها حتي از روسپيخان ها گرفتت متيشتد .چنت ن مال تاتي تیتت

عنوان عمومي «هاج یا تمغتا» شتناخت متيشتد (ال تاریو  .)669 :1363 ،در میتل دادوستتد
کالهای دست دو ن ز ممموران مال اتي حوور داشتند و از فروشندگان خرا ي ه نا «هازار

خ قاني» ک یک مال ات می ي هود ط ب ميکردند(ف ور .)648 :1395،در هر راست از هتازار
ک کالیي خاص خرید و فروش ميشد ،فروشندگان آن کتال هراستا

م تزان دادوستتد و

درآمد خود م ز ه پرداخت مال ات هودند .ه طور م تال در هتازار مترغ ،یتک نتوق مال تات

هومي مرسو هود ک مستوف ان مال اتي آن را ه صتورت نقتدی یتا نستي از کستب دریافتت

ميکردند .نوعي دیگر از مال ات ن ز در هازار رایج هود ک هت مال تات هازدیتد از تول تدات و

فرآوردهها معروف هود .گاهي ن ز ههای ا نا

ه «تفاوت تسع ر» یاد ميکردند (همان.)667 :

در هازار ه طور عمد پای ن ميآمد ک از آن

هرخي دیگر از اصاالحات مالي ویژه اصناف در دول ذیل گرد آمده است.
اصطالح
ه تالی ج (هنرفر)155-154 :1344 ،

ه تالیوائج (هاستاني پاریزی)157 :1348 ،
تمغای قماش (هنرفر)90-88 :1344 ،
تو

(رف عا)94 :1346 ،

حقالحتساب (ذه یي و ستوده)20 /6 :1354 ،
دارالس خ (هنرفر)90-88 :1344،
سوقالدواب (همان)

مال میترف (آرنوا و اشراف ان)91 :1356 ،

مدد خرج مهمان (شاردن 1372،ج) 170 :3

معنی
مال ات عمومي پنب

مال ات می ي فروش ن ازمندیهای زندگي
مال ات نقدی پارچ

پرداخت نقدی مال ات توسط اصناف
دستمزد خدمت هازر

مال ات کشتارگاه

هازار

مال ات می ي هازار ح وانات
مال ات صنف

مال ات اصناف هرای کارمندان حکومتي
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 -5-1- 2اصطالحات مالی لشکری و نظامی
اصاالحات مالي مرهوط ه لشکر و سپاه ه شتتر درهتاره مستائ ي چتون حقتوق و دستتمزد ،و

هزین های اقدامات نظامي هوده استت .همچتون ستدههتای گذشتت هت ستران ستپاه و امترای
ه ندپای زم نهایي داده ميشد ک از میل درآمدهای آن متيتوانستتند هزینت هتای زنتدگي

خود را تمم ن کنند .این امالک در دفترهای مالي ه نا «اقااق» ثبت ميشتد ( رف عتا:1346 ،
 .)96نوق دیگری از ثبت زم ن در این دفاتر و ود داشت ک میتص امالک تارفشتدهی
دشمنان هود .این زم نها ها نا «امالک میالف ن» در امع شناخت ميشد (هردس ری:1369 ،

 .)238هزین نگهداری از دژها را اخرا ات (زر) ق عت (ذه یتي و ستتوده )20 /6 :1354 ،و
موا ب سرهازان چن ن کاری را کش کق ع (رف عا )127 :1346 ،مينام دند .اما هایتد گفتت
ه شترین اصاالحات مالي دستگاه نظامي دوران صفوی مرهوط ه امتور سترهازان و ن روهتای
نگي هود .تفنگچي یا ارویستاق یتا سترهازاني کت متيهایستت هترای ستپاه گری فتراهم

ميشدند (رف عا ،)95 :1346 ،چریک و ای جاری یتا سترهازان چریتک و گتروههتای نظتامي

نامنظم (همان ،)112 :سرهازان تقس م یا سرهازاني ک ه عنوان هیشي از مال ات هن ج هت کتار
گرفت ميشدند (همان ،)94 :ع وف یا آذوق کارمندان و سرهازان (هردس ری )550 :1369 ،و

سرخطنوی

یا مستوفي یا مسئول امور مالي لشکر (قائممقامي )29-28 :1348 ،در زمره این

تقس مهندی قرار داشتند.

 -6-1-2اصطالحات مالی راهداری و گمرک
مال اتهایي ن ز هترای ستاخت ،تعم تر و حراستت از راههتای ارتبتاطي گرفتت متيشتد .ایتن
مال اتها هراسا

قوان ني چون هزینة نگهداری و ایجاد راههای درون و هرونشتهری ،انتواق

عوارض گمرکي ،پولهایي ک راهبانان و خوان ن ساکن در مس ر ،ک هت زور از رهگتذران

ميگرفتند ،مال اتهای منابق هر تعداد چهارپا و هار آن ،و ...گرفتت متيشتد .هایتد گفتت از
آنجا ک سالمت راهها از نظر مست ر تتردد و امن تت آن لزمت رونتق آمدوشتد هازرگانتان و
درنت ج پ شرفت اقتاادی ایالت و کشور هود ،هنتاهراین تمک تد و تو ت دولتت هتر حفتظ و

آهاداني راهها ن ز ه شتر هود.
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راهداران معمولد در حسا ترین نقا راه در ه رون از شهرها و روستتاها مستتقر هودنتد.

کاروانسراهای ه نراهي ،پلها ،گردن ها و تنگ ها میلهای استقرار آنان هتود .گفتنتي استت
عوارض راهداری در عار صفوی ه روش ویژهای میاسب و دریافتت متيشتد .مبنتای ایتن

میاسب دو چ ز هود :واحد هار یک رأ

چارپای هارکش ه عالوه نوق ن

آن واحد هتار.

(صادقي .)86-84 :1378 ،عالوه هر آن از مسافراني ک مالالتجارهای نداشتتند ن تز هراستا

هر نفر مب غي تیت عنوان عوارض راهداری اختذ متيشد(سانستون .)135 :1346 ،از طرفتي
ن

هارها ن ز در م زان عوارش تمث رگذار هود .عموماد هار چهارپایان را ه س دست ک ي هتار

شتتتر ،هتتار استتتر(قاطر) و هتتار الغ تقس ت م م تيکردند(تاورن ت  .)610 :1389،م تتزان عتتوارض

راهداری هر هار شتر دو هراهر مال ات هر هار استر هود و از هر هتار استتر دو هراهتر هتر هتار الغ
مال ات گرفت ميشد .این تفاوت هت دل تل تفتاوت در قتدرت هارکشتي ح وانتات ذکرشتده

ه و ود ميآمد .هارها ن ز ه س دست مواد خوراکي(ممکولت) ،منسو ات(اقمشت ) و ستایر
ا نا

ک

زو دو دست نیست نبودند و ه نا سقط یا سقطهار خوانتده متيشتدند ،تقست م

ميشدند(صادقي .)86-85 :1378،از کالهای خوارکي عوارضي دریافت نميشد اما م تزان

مال ات منسو ات دو هراهر مال ات سقطهار هود(تاورن 610 :1389،و )389و ایتن دستت هنتدی
در مجموق م زان مال اتها را تع ن ميکرد.
اصطالح
هاج راه (هنرفر)154 :1344 ،
هاج شوارق (همان)
خروج (همان)
عشور (همان)
ع في (همان)
غ ر حکمي (همان)
قرهسواران (ذه یي و ستوده)20 /6 :1354 ،
کوتواری (قائممقامي)49 :1348 ،
راه تراشي (هنرفر)156 :1344 ،
راهدارهاشي (ذه یي و ستوده)1 /6 :1354 ،
راهداری (همان)

معنی
مال ات ساخت و نگهداری راه
مال ات راههای درونشهری
عوارض گمرکي
گون ای از عوارض گمرکي
پولهایي ک راهبانان و خانهای قبایل
ه زور از عاهران ميگرفتند
مال ات گمرکي
راهبانان
مال اتي ک هرطبق آن از هر هار شتر  400دینار
و از هر هار قاطر  200دینار گرفت ميشد
متآوری کمکهای نقدی و نسي هرای هازسازی راهها
ا ارهدهنده مال ات راه
مال اتي ک از رهگذران ها احتساب تعداد شتران،
قاطران و دیگر چارپایانشان گرفت ميشد
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 .3روستایی
عمتدهتترین مال تاتي کت از روستتای ان گرفتت متيشتد ،مال تاتهتای مرهتوط هت زمت نهتای

کشاورزی هود .یک کشاورز ناچار هود عتالوه هتر مال تات زمت ن ،مبتالغي ن تز هترای ارهتاب،
ارزیاب میاول ،مباشر ارهاب در رس دگي ه امور کشاورزان ،مال ات آست اب و انتواعي از

مال اتهای یکنواخت را ن ز هپردازد .هناهراین عمالد مقدار انتدکي از میاتول هترای او هتاقي

ميماند .در دوره صفوی کشاورزان یا زمت ن مزروعتي را ا تاره متيکردنتد و یتا هتا مالتک

شریک ميشدند(شاردن .)1234/3 :1372،تقس م میاول ن تز همچتون گذشتت هتا رعایتت
پنج عامل زم ن ،آب ،گتاو ،هتذر و کتار معمتول هتود .در صتورت دیتمهتودن کتار زراعتت

میاول ه چهار قسمت تقس م ميشتد (تتاجهیتش371-370 :1372،؛ ناصتر ام نتي:1346 ،

 .)69هدینترت ب سهم دولت اعم از مالک ،حاکم ،مستوفي و شاه مقدار قاهتل تتو هي هتود.
از دیگر واایف روستای ان در قبال حکومت و در قالب مال ات ،تمم ن ن روی نظامي هود کت

در شکل مال ات هن ج تع ن و اخذ ميگردید .دول زیر هرختي از مهتمتترین مال تاتهتای
یک زندگي روستایي در عار صفوی را ه تاویر ميکشد.
اصطالح
اتباش(شاردن)1234/3 :1372،
ا رتالم ل (فومني)82 :1349 ،
پای گاوان (شاردن)1234/3 :1372،
هات (رف عا)124 :1346 ،
حقّاه (همان)83 :
دو عشر(هاستاني پاریزی)161-155 :1348 ،
ده ن م (همان)
ده یک (همان)
ده یک و ن م (همان)
صد چهار (همان)
صد یک (همان)
ریاق (ف ور)663 :1395 ،
سرگ (هردس ری)261 :1369 ،
طرح (ذه یي و ستوده)20 /6 :1354 ،

معنی
مال ات دا های خانگي
دستمزد ارهاب
مال ات خانوارهای دارای دا (گاو)
مال اتهای نسي مرتبط ها زم ن
سهمي از آب نهر یا قنات
مال ات یکنواخت میاولت کشاورزی ک عالوه هر مال اتهای دیگر
ميهایست پرداخت شود.
مال ات یکنواخت میاولت کشاورزی ک عالوه هر مال اتهای دیگر
ميهایست پرداخت شود.
مال ات یکنواخت میاولت کشاورزی ک عالوه هر مال اتهای دیگر
ميهایست پرداخت شود.
مال ات یکنواخت میاولت کشاورزی ک عالوه هر مال اتهای دیگر
ميهایست پرداخت شود.
مال ات یکنواخت میاولت کشاورزی ک عالوه هر مال اتهای دیگر
ميهایست پرداخت شود.
مال ات یکنواخت میاولت کشاورزی ک عالوه هر مال اتهای دیگر
ميهایست پرداخت شود.
ارزیاب میاول
مال ات سران گوسفندان
فروش ا باری میاولت کشاورزی
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کپر (ف ور)222 :1395 ،
کفاف (همان)402 :
مالالاواح ن(همان)189 :
مال مزروعي (همان)
مال متو هات دیواني (همان)190 :
مال و ههرهچ (رف عا)81 :1346 ،
مال ات ه وت النیل (همان)83 :
مباشران (همان)
مستم ر (ف ور)206 :1395 ،
مقاسم (لمبتون)113 :1377،

معنی
فروش ا باری پنب و اهریشم
هیشي از طومار مال ات ک تنها ه یک میاول مشمول مال ات
اختااص داشت
مال ات خان های نئ ن
کمکردن مال ات دمساز ها زیانهای دهقانان
مال ات آس اب
مال ات میاول
مال ات نقدی و نسي کشاورزی
مال ات کشاورزی
مال ات کندوهای زنبور عسل
دستمزد مباشر یا سرپرست زم ن کشاورزی
کشاورز ا ارهکنندة زم ن
ش وه ارزیاهي مال ات هرپای میاول ه دستآمده

اصطالح
طرح پنب و اهریشم (همان)

مقاطع (لمبتون)115 :1377 ،

ش وه ارزیاهي مال ات هرپای نرخ ثاهت هدون درنظرگرفتن میاول واقعي

ق م (رف عا)157 :1346 ،

 .4عشایری
ساخت زیستي عشایری یا شبانکارگي همچون ادوار گذشت مبنای زندگي قبایل چادرنشت ن

هود .مهمترین هدف فعال تهای اقتاادی مرد کوچنش ن ،تمم ن ن ازهای اساسي خود یعني

ه دستآوردن چراگاه هرای چراندن دا هایشان هود .از این روی مهمترین مال تات پرداختتي
آنان در ازای در اخت ار داشتن چراگاه ،دا و ن روی انساني هرای انجا واایف نظتامي هتود.

این مهم ن ز در دفاتر مال اتي عار صفوی ه ثبت ميرس د.

«آهیوار و ع فیوار» اصاالحي هود ک هرای عوارض نوش دن و چریتدن دا هتا هت کتار

متتيرفتتت .از چادرنشت نان نتتوعي مال تتات ستتران هت نتتا «اتتتاق خر تتي» ن تتز گرفتت متتيشتتد

(ال اریو  .)462 :1363،مال ات مرهوط ه چارپایان را ن ز تیت عنتوان «چوپتانه گتي» اختذ
ميکردند« .حقالمرتت» مال اتي هود ک ایالت و قبایل هرخوردار از مرتت ميهایست پرداختت
نمایند« .شمار مال» ن ز ه معني مال ات گ و رم هتود .در ایتن هت ن مستتوف ان مال تاتي حتتي
هرای گوسفند و هزهایي ک درون گ زای ده و ش ر ميدادند ن ز مال اتي ه نا «مراعي» تع ن

کرده هودند (لمبتون.)123 :1377،

یکي دیگر از اصاالحات مالي عار صتفوی کت ستاهق ای هزارستال در ایتران داشتت،

« زی » هود .یهودیتان ،زرتشتت ان و مست ی ان اق تتهتای دینتي ایتران دوره متورد هیتث را

تشک ل ميدادند ک م ز ه پرداخت زی هودند .مناستبات صتفویان هتا مست ی ان هت دل تل

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 169 /

ارتباطهای تجاری و هازرگاني ها اروپای ان مس یي نستبتاد حستن هتود .امتا یهودیتان هت دل تل
دشمني ها مس ی ان(شرکای تجاری صفویان) کمتر مورد تو ت حکومتت قترار متيگرفتنتد

(سفرنام های ون زیان44 :1342،؛ ف گوئرا .)60 :1363 ،هرخي از آنتان در متواردی هت ستبب

دس س های گروههای مس یي هرای دستیاهي ه شرایط ما وبتر دین ختود را تغ تر متي-
دادند(دلوال 216 :1348 ،؛ لوی .)291-416/3 :1339 ،اوضاق عمومي زرتشت ان ن ز چنتدان

رضایتهیش نبود .آنان همچنان عالوه هتر پرداختت زیت  ،اموالشتان هت دلیتل گونتاگون
توسط حکومت ماادره ميشد(سروش ان.)22-23/1 :1372 ،

نتیجه
در عار صفوی دیوان است فا ه عنوان یکي از مهمترین هیشهای تشک الت دیواني ها اقشار
زیادی از مرد

امع در ارتباط هود .این دستتگاه متالي در دو مقولتة مهتم گترفتن ختراج و

مال ات و پرداخت موا ب و دستمزد انجا وا ف ميکرد .همچن ن چگونگي و م زان دخل
و خرج مم کت اعم از دیوان و درهار را ثبت و ضبط مينمود .از این روی متيتتوان گفتت

حجم هس ار زیادی از مناسبات مالي در دفاتر این دیتوان هت ثبتت متيرست د .هریتک از ایتن
دفترها شرایط اقتاادی یک یا چند واحد مع ن ماننتد صتنف ،دهکتده ،ایتل و ...را هررستي

ميکرده و هراسا

قانونهای ماوب در کتاهچ های مال اتي از آن گتروههتا ختراج لز را

اخذ ميکردند .اصاالحات مالي نسبتاد زیادی از دوره صتفوی هت

تای مانتده کت هرکتدا

گویای نوعي شغل ،درآمد و مال ات ویژه ميهاشد .این اصاالحات را ميتوان در س حتوزة

زیست شهری ،روستایي و عشایری تقس مهنتدی کترد .هرکتدا از ایتن حتوزههتای زیستتي

ه ویژه حوزه شهری از چند زیرشاخ مالي و مال اتي تشک ل ميشد .امور دیتواني و دفتتری،
اصناف و هازار ،امور درهاری و تشریفاتي ،انواق حقوق و موا ب ،هزین های نگهداری ستپاه

و راهداری و گمترک از مهتمتترین کارکردهتای هت دستتآمتده از تی تل و هررستي ایتن

اصاالحات ميهاشند .در هر یک از متوارد یادشتده هراستا

کتارهرد آن هیتش ،موا تب،

مال اتها و هزین هایي مشیص شده هود ک ها اصاالحات خاص خود در دفترهای متالي هت

ثبت ميرس دند .چن ن اطالعاتي ميتواند در روشنشدن ه ش از پ ش مقدار درآمتد ،م تزان
میارج و حتي وضع ت اقتاادی آن گروه و قشرهای ا تماعي دورة مورد هیث مف د هاشد.
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مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز .ش .17صص.81-110

 ف ور ،وی م( .)1395تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریاان(-15001925م) .تر م اهوالقاسم سری .تهران :تو .

 -فوران ،ان( .)1377مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از ساا

1500میالدی مطابق  879شمسی تا انقالب .تر م احمتد تتدین .تهتران :موسست
خدمات فرهنگي رسا.

-

فومني ،عبدالفتاح( .)1349تاریخ گیالن در وقایع سا های  1038-923هجری.

-

ت ف گوئرا ،دن گارس ا داس وا( .)1363سفرنامه .تر م غالمرضا سم عي .تهران :نو.

-

ه کوشش منوچهر ستوده .تهران :هن اد فرهنگ ایران.

قائم مقامي ،هانگ ر( .)1348یکصدوپنجاه سند تاریخی از جالیریان تا پهلاوی.
تهران :ارتش.

-

_____ ( .)1350مقدمهای بر شناخت اسناد تاریخی از جالیریان تا پهلاوی.

-

کمپفر ،انگ برت( .)1360سفرنامه کمپفر .تر م ک کاوو

-

گ ستتتان  ،اهوالیستتن هتتن میمتتد( .)2536مجم ا التااواریخ ،ه ت کوشتتش میمتتدتقي

-

لمبتون ،آن( .)1377مالک و زارع در ایران .تر مت منتوچهر ام تری .تهتران :صتفي

-

لوی ،حب ب( .)1339تاریخ یهود ایران 3 .د .تهران :یهود اهروخ م.

-

تهران :انجمن آثار م ي.

سهامي انتشارات خوارزمي.

هانداری .تهران :شرکت

مدر رضوی .تهران :دانشگاه تهران.
ع شاه.

منجم ،مال تالل( .)1366تاریخ عباسی یا روزنامه مالجاال  .هت کوشتش ست فاهلل
وح دن ا .تهران :انتشارات وح د.
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-

م رزا ستم عا ،میمدستم ت ( .)1368تاذکرةالملوک .هت کوشتش میمتدده ر ست اقي.

-

م نورستتکي ،ولدیم تتر( .)1368سااازمان اداری حکوماات صاافوی بااا تعلیقااات

تهران :ام رکب ر.

مینورسکی بر تذکرةالملوک ،تر م مسعود ر بن ا .ه کوشش میمد ده رس اقي.

تهران :ام رکب ر.
-

ناصرام ني ،ض اءالدین( .)1346حقوق اداری .مشهد :هي نا.

نا ری ،م رزا ع نقي( .)1371القاب و مواجب دوره سالطین صفویه .هت تاتی ح

یوسف رح ملو .مشهد :دانشگاه فردوسي.

-

نعماني ،فرهتاد( .)1358تکام فئودالیسام در ایاران .ج  .1تهتران :شترکت ستهامي

-

نوائي ،عبدالیس ن( .)1363اسناد و مکاتبات سیاسی ایران ،تهران :مؤسس ماالعتات

-

نویدی ،داریوش( .)1386تغییرات اجتماعی ،اقتصادی در ایران عصار صافوی.

-

وزیری ،احمد ع ي خان( .)1352تاریخ کرمان(سااالریه) .هت کوشتش میمتداهراه م

-

_____ ( .)1354جغرافیای کرمان ،ه کوشش میمداهراه م هاستانيپاریزی .تهتران:

-

هنرفر ،لاف اهلل( .)1344گنجینه آرار تاریخی اصفهان .اصفهان :هينا.

-

انتشارات خوارزمي.
هنر اسالمي

تر م هاشم آغا اری .تهران :نشر ني.
هاستاني پاریزی .تهران :ع مي.

اهن س نا.

ه ن  ،والتر( .)1361تشکی دولت ملی در ایاران حکومات آق قویونلوهاا و

ظهور دولت صفوی .تر م ک کاوو

هانداری .تهران :خوارزمي.

مقاالت
-

استودارت(« .)1339سفرنام استودارت» .مجله فرهنگ ایران زماین .تر مت احمتد

-

تقوی ،نعمت ال (« .)1363نظا هتای مال تاتي در ایتران» .مج ت زهتان و اده تات دانشتکده

توک ي و مقدم سر دن سن را  .ش .8صص .220-161

اده ات و ع و انساني دانشگاه تبریز .ش .131صص .45-8
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-

خسروه گي ،هوشنگ و میبوب الها (« .)1394هررسي ساختار و ا زای دفتتر تو هتات

در عار صفوی» .مجله پاووه

زمستان .صص .50-33

هاای ایارانشناسای .ستال پتنجم .ش  .2پتای ز و

-

سمستتار ،میمدحستتن(« .)1352دو فرمتتان و مهتتر تتتازه از پادشتتاهان صتتفوی و زندی ت ».

-

صادقي ،مقاودع ي (« .)1378راهداری در روزگار صفوی و چند ستند منتشرنشتده» دو

بررسیهای تاریخی.

هشتم .ش سو  .صص .94-77

فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریاز.

ش .171ههار و تاهستان .صص .110-81

 قاسمي ،زهرا(« .)1387تجارت داخ ي ایران در عار س انت شاه عبازبان و ادبیات حافظ .ش .15صص.18-16

صتفوی» .نشریه

 -کریميموغاری ،زهرا و آزاده خرميمقدمي (« .)1394هررسي عم کرد اقتاادی ایران در

عار صفوی و مقایس آن ها اروپای قرن هفتده مت الدی هتا رویکترد نهتادی» .فصالنامه

اقتصاد :برنامهریزی و بودجه .تاهستان .ش  .129صص.180-143

