
 

 

 

 

 

 

 

 

 عصر صفویدر بررسی ساختار و اجزای دفتر توجیهات 
 

 یگیبخسروهوشنگ 
  دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

  الهه محبوب
  دانشگاه پیام نوردکتری تاریخ  دانشجوی

 ( 50تا ص 33از ص )

 60/26/99: تاریخ پذیرش مقاله؛ 99/ 62/9: تاریخ دریافت مقاله

 

 چکیده
 ها آنکه برای تدوین بوده دفاتر مالی  کشور وخرج دخلیوان استیفا برای ثبت و ضبط یکی از ابزارهای د

های جاری که به ثبت هزینه هتوجیهات بوددفتر  هادفتر این جملۀ از .است  هشدخاصی پیروی  از شیوۀ

و هات، چگونگی ثبت یهدف این مقاله واکاوی ساختار و اجزای دفاتر توج .است  همملکت اختصاص داشت

 صورت به هامربوط به هزینهدر این دفاتر، اطالعات . ضبط آن و قوانین حاکم بر آن در عصر صفوی است

فرامین مالی در  و ها، برواتسپس حواله .است  هنوشته شد «مقررات»و  «توجیهات»مجزا در دو بخش 

 رامی امور فوق تما .است  هگردیدجداگانه ثبت و ضبط و محل پرداخت مشخص می طور بهذیل هر بخش 

، ما جامعۀ آماری .خطایی در ثبت اطالعات رخ ندهد گونه یچهتا کرده  می یحتصحو  بررسیمستوفی کل 

 عالوه بر نسخ خطی و اسناد آرشیوی مربوط به علم استیفا، اسناد تشکیالت اداری آستان قدس رضوی

 .است بوده

 

 .توجیهات تیفا، دفاتر مالی، دفتردیوان استاریخ صفویه، تشکیالت اداری،  :ی کلیدیاهواژه

                                                           
  e.88.mahboob@gmail.com                                                         :    رایانامۀ نویسندۀ مسئول.  
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 مقدمه 

برای انجام امور و  ،هر دوره در. ای دیرینه داردسابقهدر ایران  یادار وتشکیالت دیوانی 

آن توجه خاصی  های یرمجموعهزکه به این تشکیالت و است نیاز بوده  ،مملکت ادارۀ

وظایف  هرکدامکه  داشته وجود های مختلفیبخش، کارهابرای انجام  ،در دیوان. شود

 کارها، قوانین و برای ادارۀ بایست یمها قسمتمتصدیان این  .ندا هداد یمخاصی را انجام 

در  .را انجام دهند را تدوین و بر اساس آن کارها های خاصیدستورالعملضوابط و 

. داشت  یقواعد شد و این مکاتباتمیگردش امور نیز مکاتبات خاصی در نظر گرفته 

مالی و امور  مسائلشد دوره به آن پرداخته می وری که در تشکیالت دیوانی هرام یکی از

انجام  استیفا و زیر نظر مستوفیمملکت بود که در دیوان  وخرج دخلمربوط به 

وی . را به عهده داشتکار این  «الممالک یمستوف»در عصر صفوی فردی به نام . گردید یم

، آوری مالیات دیوانجمع ه داشت بروظیف و بود «همایون خانۀدفتر» یاراخت صاحب

 مستأجرانو  یانمؤدتمام  ،کندارت ظن جوهات دیوانی و دادن تنخواه سپاهو دادوستد

که درآمدهای دولت را آن خالصه و رسیدگی کند ها آن حساب  بهو  دیوان را حاضر سازد

و تمامی  هبوداختیار وی در مالیات دیوان بیشتر از وزیر اعظم  اًظاهر. ثبت و ضبط کند

وی  ییدتأباید به مهر و  ،اتجپرواناحکام و  ارقام ویعنی مالیات دیوان،  هایدادوستد

دانستن علم  ،در نویسندگیالزم بود  الممالک یمستوف .(64:  73  نصیری،) است  هرسیدمی

 کمال باشد یتنها دردیوان و محاسبات و دستورالعمل  جات نسخهنوشتن   ،سیاق

 ،خانهدفتر ۀاروغناظر، د ، افرادی چون کُتّاب،الممالک یمستوف ۀتحت مجموع در .(جا همان)

این افراد  .(81: 731  میرزا سمیعا،) کردندکار مینویس  نویس و اوارجه ، ضابطهصاحب توجیه

 دادند یمرا انجام  سایر امور مالی تنظیم بودجه و ممیزی،حسابداری،  ،با نظارت مستوفی

دفتر  ( 71 ، خسروبیگی. رک) کردندمیمخصوص ثبت و ضبط  را در دفاتر هرکدامو 

 توجیهات یکی از این دفاتر، دفتر. نداز این زمره بودقانون  روزنامچه، دفتر اوارجه، دفتر

و کار آن ثبت  نددکر یمثبت و ضبط آن را وی  کُتّاباحب توجیه یا مستوفی و صکه  بود

 . ودکشور ب مخارج و هاهزینهمیزان 

بدون شناخت این  .قواعد خاص خود را داشتچگونگی تدوین امور مالی  طبیعتاً

عملی در نگهداری  هایروشو توان به کارکرد مالی و اداری این دفاتر نمیقوانین 

تهیه و تدوین این دفاتر  تر به شیوۀجزئینگاه  ،واقع در .در دیوان پی برد هاحساب

 به عالوه، .را مشخص کند ایران الیاتیو وظایف دستگاه م یدفتردارهای تواند روش می
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این دفاتر با دفاتر سایر ملل اسالمی، تشکیالت  با مقایسۀ توان یمبعدی  یها پژوهشدر 

 .تر کرد روشنمالی دیوانساالری نظام اسالمی را 

قواعد مرتبط با تنظیم و ثبت اطالعات ساختار و محتوای این دفاتر و نیز  شناسایی

و چنین مطالبی که در منابع آمده  تا کنون .این تحقیق است ۀمسئلترین مهم آندر 

: 786  فلور،) استقبلی  یها از دوره متأثردفترداری صفوی  شود که شیوۀاستنباط می

نگاه که مستوفیان  دهد یمنشان در نسخ مربوط به علم استیفا و سیاق آمده  آنچه (. 5 

 مطالبی صورت به ها آناطالعات  ،عواق در .اند داشتهتدوین این دفاتر  کلی به شیوۀ

ما اطالعات مندرج در ا .است  هیافتمیتحریر آموزشی برای کاتبان و مستوفیان دیوان 

 که ییآنجا ازو دهد  دست می  بهآن  یو اجزا شواهد بیشتری را در مورد ساختاراسناد 

 ،اندب یافتهها و مخارج بیوتات ترتیعملی و اختصاصی برای تدوین هزینه صورت به اسناد

شواهد و  .عمل و کارکرد این دفاتر در دیوان هستند یوۀشای در باب دارای اطالعات تازه

اسناد  و موجود در نسخ خطی مربوط به علم استیفا اطالعات متکی بهمستندات کار 

مدارک و اسناد  است؛ آستان قدس رضوی صفویه موجود در دورۀ تشکیالت اداری

. شناسایی نشده است صفوی ای مشابه آن از دیوان دورۀونهتاکنون نمبدیلی که  بی

توان نمایی از دفاتر دیوانی و مالی  این عصر و نظام ثبت و می هاآن ۀمطالع با ،بنابراین

حدود هجده هزار برگ سند دفتر توجیهات عصر صفوی . ضبط آن را به دست آورد

( )هایدفر یبر رومربوط به آستان قدس رضوی موجود است که همگی 
محاسباتی  

و به است کاغذ آن کشمیری . یکسان است یباًتقر هااندازه و قطع آن. است شده  ینتدو

آخر به شود و  اول شروع می عباس  شاهاین دفاتر از عصر  .استخط دیوانی نگارش یافته 

آماری  یریگ نمونهبرای بررسی موضوع، از این تعداد اسناد  .گردد ختم میصفوی  ۀدور

ای موردی و دوره صورت بهاسناد  ،تقسیمات دفتر توجیهبه و با توجه  آمد به عمل

 .بررسی شد

 

 و آداب درج اطالعات در این دفاتر دفاتر مالی .1

به دلیل اهمیت درج . اند نوشته میایشان  زیردستو نویسندگان مستوفیان را  مالی دفاتر

ب خاصی برای نوشتن این آدااطالعات دقیق امور مالی و جلوگیری از خطا و لغزش، 

مستوفی  که آنبرای  .ه استو مستوفی ملزم به رعایت این اصول بود هوجود داشتدفاتر 

. دوش شرایط الزم برای او فراهم  بایست می ،بتواند با دقت به تحریر این دفاتر بپردازد
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وارسی خطا، دفاتر مالی چندین بار مقابله و  هرگونهبرای جلوگیری از  چنینهم

باید که نظارت  ،اب قرار دارندران و کُتّکه تحت نظرشان محرّ ،مستوفیان کل». ردیدگ می

 (.8 ، 1  ب ،الحساب سریع ،کرمانی) «دقیقی بر ایشان داشته و دفاتر را کامل تصحیح کنند

ی روشن و فضای خوش به این کار در زمان نوشتن دفاتر، در جا بایست میمستوفی 

و در وقت خوش به  کرد میساعت را  ها، باید مالحظۀابحس هنگام محاسبۀ. پرداختمی

که آغاز سال مالی محسوب  ،سال هرطرح این دفاتر در نوروز  .نمود میاین کار مبادرت 

در مکانی که مربوط به  . نوشتند میدر آن را طی سال اطالعات الزم  تنظیم و در ،دش می

در . گرفتاسبه نباید صورت میامر مح ،حواس وی را پرت کندبود و ممکن بود دیگران 

آالت و ادوات . بر او غالب باشدبایست  نمیو ترس گرسنگی، تشنگی  ،هنگام نوشتن

 شدتهیه می ، کاغذ، مداد و لیقه باید از جنس خوب و مرغوبتراش قلمنوشتن از قلم، 

 رتصو  بهو سپس  کند گیری اندازه دقیقاً بایست را مستوفی میدفاتر  اندازۀ (.جا همان)

تا تربیع  دنز  از کاغذ را برش گوشه  یک بایست میمستوفی هنگام برش . ببرد یکدست

اگر هنوز مرکب خشک نشده  ،گاهی موقع نوشتن (1)(.11: 841 میهنی،)کاغذ از بین برود 

 .(جا همان) پاشیدند میقدری خاک بر آن  ،بر روی پشت کاغذ بنویسند خواستند میو بود 

اگر در بروات به این قاعده عمل » :گردد میباعث تسریع کارها معتقد بودند این کار 

  (.8 ب، الحساب سریع، کرمانی) «مطلوب زودتر میسر خواهد شد ،نمایند

. رسید میبعد به رقم مستوفی  و شد میابتدا از روی سیاهه وارد دفاتر ثبت  اطالعات

به  الزم بودلغزش  و برای جلوگیری از خطا و سیاهه از اهمیت بسیاری برخوردار بود

 نگهسیاهه را باید »: اطالعات را بنویسند از روی آن تا  ندباش  هسیاهه دسترسی داشت

مادام که ثبت دفاتر نشود به رقم خود  .که بروات واقع شود وجهه نمایند ،دارند 

مستوفی در هنگام گشودن دفتر باید بند دفتر را بر جلد اول دفاتر به ترتیب  .«نرسانند

اولین دفتری که در دیوان تهیه  (.جا همان) ه و تالش کند تا دفاتر را تمیز نگه داردپیچید

دفتر آنچه از  یندر ا. گفتند یمهم  «دالجرای ام»دفتر روزنامچه بود که آن را شد یم

 ینا از و بعد ثبت روز روزبه صورت بهتسلیمات، مواجب، انعامات و غیره بود تحویالت، 

آن دفاتر مشخص  و در ،(3ب ،علم سیاق) نمودند یمو توجیهات منتقل دفتر به دفتر اوارجه 

تفاوت دفتر روزنامچه با توجیه در  .(8ب، همان)است  شده  منتقلکه از روزنامچه  کردند یم

اما در دفتر توجیه محل به  ،شد یمنوشته  روز روزبهاطالعات این بود که در روزنامچه 

 یها پرداختو  ها افتیدرکه تمامی  دفاتر مالی بود یگرداز  (7)دفتر اوارجه (.جا همان)محل 
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 در مقابلِ. محل ثبت درآمدهای دیوان بود واقع در ؛شد یممالیاتی در آن وارد و ثبت 

در آن  گرفت یمکه صورت  ییها نهیهزکه به معنی خرج بود و قرار داشت  توجیه ،اوارجه

 ،صاحب توجیهرا توجیهات  دفتر .(53: 741  خوارزمی، ؛ 1ب ،همان) کردند یمثبت و ضبط 

 را  وی ۀوظیفشاردن . دکر یمتهیه  ،کرد یم یفهوظ  انجام الممالک یمستوفکه تحت امر 

 یندر ازیرا » ،دانسته خرج یا آنان که متصدی هزینه هستند تثبت امور مربوط به نظار

د یا محل عوای دایره دفتری عمومی برای ثبت عواید شاه موجود است که به ترتیبِ

مفصل و جزء  صورت به توان یمدر این دفتر است که  .شود یمروزانه نگاهداری  طور به

 ینچنهممحل و موقعیت آن در کشور و اقالم مختلف آن و  لحاظ ازعواید شاه را 

 شده صادرهریک از آنان  ۀکه به عهد ییها حوالهبا  باألخصبدهکاران و حساب هریک 

نصیری شغل وی را مهر زدن ارقام و احکام و  .(1 51: 731/7  ،شاردن) «است یافت

قبالجات دیوانی را در دفاتر خود ثبت » :که ثبت دفاتر خلود شده داند یمپروانجاتی 

همایون  ۀدفترخانو در  نرسد یو مهرنیست که به  دفترخانهاز  یا نوشتهنموده و 

است و محرران  قلم همجلدان  با کل صاحب واز خدمت مزبوره خدمتی نیست  تر شغلپر

ی مستوف دفاتر ،وجیهت ۀدفترخان در .(51 : 73 ، نصیری) «دارد حده یدفتر علمتعدده و 

 صورتى و پادشاه شخص های ینهو هز درآمدها و امالکتمل بود بر شم کههم بود  خاصه

 جزئیاتى ،صورت یندر ا .دش مى پرداخته که مخارجى و یداتو عا شاه موروثى از امالک

 توجیه صاحب دفتر رد. بوددر آن هم  شود اختهپرد باید که حقوقى و وصول باید آنچه از

 مقدمات یناز ا. دادند می قرار بکند عمل ها آن به الممالک یمستوف باید کههم  را اسنادى

 ها پرداخت آنجاکه از و باشد بوده پرداخت مرکز بایستى توجیه رۀیدا که آید برمى چنین

 صاحب لذا ه،بود درآمد منابع دیگر عهدۀ یا خویش های ینزم مقیم بدهکاران به عهدۀ

اما در دفاتر  .( 6 : 731  ،مینورسکی) داد لقب حوالجات رۀیدا رئیس توان مى را توجیه

نیست و تمامی امور اداری این دفاتر  (6)نویس نشانی از توجیه ه آستان قدس نام وتوجی

 (.76651ش  ، سنددفتر توجیهات) است شده یمتوسط مستوفی انجام 

 

 اجزا و ساختار دفتر توجیهات .2

 توجیه در لغت .1.2

در معنی روی سوی کسی مصدر باب تفعیل است و  توجیهبه لحاظ معنای لغوی،    

 .(111  :؛ آنندراجلغتدهخدا، ذیل ) است نسق کردن یک برچیزی  ، روی فراگردانیدن وکردن
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برات دیوانی دانسته است و  ترتیب حساب و حوالهتوجیه را در اصطالح،  االطبا ناظم

 یفرعت (.884: 755 /1 نفیسی،) نویسد یمبرات دیوانی را  نویس کسی است که حوالۀ توجیه

: 716  ،الدین منشی منتجب) دیوانی است حوالۀ هم از توجیهمیهنی و  الدین منشی منتجب

شهیدی، ) است هبرد کار  بهرا « دفتر توجیه» بیتی اصطالحانوری در  (.31 :718  میهنی، ؛4  

 746 :153): 

 مُحّررانِ فلک را کفِ تو قانون باد    شکند     ها رزقوجیه قَدَر چو دفترِ ت

اما در  .کاربرد داشته است یواندر داین اصطالح ( 4قرن ) ۀ ویدر دور رسد یمبه نظر 

خص کارکرد توجیه را در دیوان مش که تقریباً اند برشمردهعلم سیاق تعاریفی را برای آن 

 ،فالن حساب موجه شد :مانی توجیه را موجه ساختن دانستهکر الدین غیاث. کند می

چون تحویل و تحصیل و مواجب و مرسوم و انعام و زکات و سایر » .یعنی روی پیدا کرد

ز ا ،شود میآن موجه  صورت و کند مییک نوع روی پیدا  شود میوجوهات که در توجیه ثبت 

وجه در »دیگر توجیه را  رسالۀ (.53ب ،رساله در سیاق کرمانی،) «مندنا میاین حیث آن را توجیه 

در اصطالح علم استیفا،  (. ب ،سیاق در حسابرساله ) استدانسته  «چیزی متفرق ساختن

ابواب  ،کردند یمکه هر چیزی را که در دفتر روزنامچه ثبت  هدفتر توجیهات دفتری بود

دفتری که جامع ابواب » .نوشتند یمیهات استخراج و در دفتر توجآن از و اسامی را 

 هرروزنامچه ثبت کنند، ابواب و اسامی آن  دفتر در روز روزبهروزنامچه باشد، یعنی آنکه هر چه 

ترتیب و والی ایام و شهور در زیر ابواب و ه فروکشند، و حرف حرف اطالق و دفعه دفعه ب یماه

 ،معامالت دیوانیرا  صورت توجیهات لیآم الدین شمس .(65  ب، تبریزی) «نویسند یماسامی 

ذکر » :شود میکه از دفتر روزنامچه نقل دانسته  ،اعم از مقررات، تحویالت و اخراجات

التحویالت و االخراجات حسب مایتضمنه اوراق هذا  من المقررات و هالمعامالت الدیوانی

تحریراً باالمر العالی ، و ذلک من استقبال تاریخ کذا، هالروزنامجالدفتر نقالً عما کتب فی 

ل بر مشتم ینچنهمدفتر توجیه  .(07  : /733 آملی، ) «لولیه فی تاریخ کذا، و الحمد

، مدد خرج، مرسومات، اخراجات، انعام، سیورغال، وظیفه، ، تحصیل، تعیین مواجبتحویل

صورت  یواندر دکه  ی بوده، ملبوس، مصالح، علیق الدواب، و سایر وجوهاتمأکول

تمامی که  آید یبرم طور یناتعاریف باال  از (.48ب ،رساله در سیاق، کرمانی) است  هگرفت یم

تنوع این  .است  هشد  میدر این دفتر ثبت و ضبط در دیوان  شده انجام های ینههز

کتاب و  که این دفتر را به کشکول بوده یا گونه به کاررفته بهو اصطالحات مالی  ها ینههز

سال مستوفی  در نوروز هر راطرح دفتر توجیه  (.51 : 73 ، صیرین) ندا هتشبیه کرد جُنگی

 و هکشید یمرا بر ورقی جداگانه  هر یک از وجوهات مزبوروی  .است  کرده میآماده 
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در  موضوعی صورت به، بعد از ثبت روزنامچه ،هگردید یمواقع را آنچه  روز روزبهسپس 

، یرهغ و یل، تحصیل بر پای تحصیلتحویل بر پای تحو .است  هکرد یموارد  توجیه دفتر

 ،رساله در سیاق، کرمانی) است هنوشت به هرکدام از وجوهات را در ذیل آن عنی موارد مربوطی

  (.48ب
 

 دفتر توجیه آغاز.2.2

تعداد فردها یا  .است  شدهتشکیل  «فرد»برگ تحت عنوان  چندین ازدفتر توجیهات 

بدین ترتیب . نوشتند یمر اول طیا در س یینپا یاباالی سند  ۀدر گوشصفحات را نیز 

 یگذار شمارهگاهی برخی صفحات . که این دفتر شامل چند فرد است شد یممشخص 

 .(114 10/7ش ندس) صورت نگرفته است مسئلهاین  یدر برخشده  و 

 
هو » :شد و سپس موضوع اصلی دفتر آغاز می نام خداوند با تسمیۀ دفتر اول صفحۀ  

 ۀخیص مهمات و معامالت سرکار آستانۀ مقدسو الثنا، تش هالتحیعلیه  رضیه رضویه اهلل،

در . (50 71ش  سند) «ئیل بیچی ۀ، سنمرتبه درجه سدره متبرکه عرش ۀمطهر ۀمنور

عبارت بود از اصلی که که  گرفت میقرار  «صدرالحساب» عنوان بهبعد این اصل  ،صفحات

 شود یمشامل چه وجهی  که آن حساب دوشتا مشخص  نوشتند یمدر اول حساب 

کمتری ترسیم و ( مد) بعدی این صدر الحساب با کشیدگی یها برگ در .(16ب ، مازندرانی)

 نوشتند یمورقی  بر هرابتدا  آنچه (.65  ب ،تبریزی) آمد یمموضوعات به ترتیب در ذیل آن 

در مد اتصال باید  .و معنی آن به هم پیوستن است نامند یم (5)فن اتصال اصطالح به

 صورت دو زاویۀکه چند کشیده شود  ریاضی خطی اصطالح بهوسط ورق کشیده شود و 

به  ستبای می شد یمالحساب نوشته ، مد اتصالی که در صدربنابراین .پیدا کند قائمه

پنج  از یشترب ،نوشتند یمکه در صدر  یعنی کلماتی ،اگر مد اتصال .دآی درشکل مثلث 

 تعداد فرد
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 (کلمه) یعنی در سمت چپ ورق تا پنج مد ،نگاشتند یم «گوشوار»بود آن را در  کلمه

 .(75ب ،الحساب سریع، کرمانی) نوشتند یمسمت راست ورق  ،بیشتر  از این بود و اگرتمام شود 
 

 
 

 

کام و اح ...توجیهات و مقررات » :شد میدر دیوان صدر الحساب با این جمالت شروع 

در اسناد  اما .«االنتهاء االبتداء محمود ئیل مسعود پروانجات ممالک محروسه، سنۀ بارس

: عبارت بود ازکه  هرفت الحساب برای دفاتر توجیهات به کار آستان قدس چند نوع صدر

 مجموع مهمات و معامالت و محاسبات» ،(4)«آثار فیض انجام مهمات و معامالت سرکار»

اح مهمات و تافت» ،«آثار خیص محاسبات و معامالت سرکار فیضتش» ،«آثار سرکار فیض

استفتاح » ،«آثار نتظام مهمات و معامالت سرکار فیضا» ،«مرادمعامالت سرکار اعجاز

 ،75118 ، 87 7 ، 80 7 شسند ) «آثار سرکار فیض و معامالت و تنقیح محاسبات مهمات

7 11 .) 

 
 گیری یا تعیین مقدار را آغاز خراج« افتتاح المعامالت»و  «افتتاح الخراج»در منابع   

 اما واژۀ. (30 ب ،الحساب المرشد فی ؛41 :741  خوارزمی،) اند دانستهخراج و یا زمان دریافت مال 

که در ابتدای صدرالحساب به کار  ،(استفتاح و غیره ،انجام)فتتاح و کلمات شبیه به آن ا

بر صدر  کلماتاین . امور مالی و تحقیق محاسبات داللت دارد انجام شروع بر ،رفت یم

اگر دیوان  ،سپس محلی که مربوط به محاسبات بود .است  هشداوارجه هم نوشته دفاتر 

. شد می نوشته «آثار سرکار فیض»اصطالح در اسناد آستان قدس  و «دیوان» ، واژۀبود

(تسمیه)هو  

 

 انجام مهمات و معامالت سرکار

 (صدرالحساب)آثار  فیض

 

سال ) ئیل فی لوی

 (ترکی

 

گوشوار نمونه  
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 ،گردید یمثبت  (3)سال ترکی صورت بهتاریخ در دفاتر مالی . آخرین مورد درج تاریخ بود

این  داد یمنشان  بود که( اسفند)انتها حوت  و( فروردین)ابتدای آن نزول حمل 

تاریخ باید  ،الحساب فارغ شودچون از کلمات صدر».کدام سال است محاسبات مربوط به

توجیهات و »و  قرار داشت سطر بعدی موضوع اصلی دفتر(. 16ب ،مازندرانی)« نوشت

و  «توجیهات» ۀ، واژاگر امور مربوط به توجیهات بود ،آن یلدر ذ .نوشتند یم را «مقررات

و اتصاالت آن  (شده کلمات کشیده) دمَ .شد یمقلمی  «مقررات»واژه  ،اگر مقررات بود

سپس موضوع بعدی در ذیل آن با کشیدگی کمتری قرار  .دارای قوانین خاص بود

 کشیدند یم «تحویل» کلمۀ آن از بعدو  «تحصیل» کلمۀبرخی معتقدند ابتدا  .گرفت می

 بود امری اعتباری( شده کلمات کشیده)تاخر مدات  اما تقدم و .کلمات را سایر و بعد

همراه  ،که بر موضوعات جزئی دفتر داللت داشترا  کلماتاین  .(36ب :کرمانی)

  (.155 :713 ، فروغ اصفهانی) گفتند یم« اُمهات»، صدرالحساب
 

 در دفتر توجیهتوجیهات قسمت  .4.2

در این قسمت  ،واقع در. شد میتقسیم  توجیهات و مقررات قسمت دودفتر توجیهات به 

چه  داد مینشان  چنینهم دفتر ثبت است؛ این درکه چه اموری  گردید میمشخص 

بر چه اساسی بوده  ها هزینهسال صورت گرفته و این  در دیوان در طول یک هایی هزینه

که در آنجا نیز  دهد میعلم سیاق با اسناد آستان قدس نشان  های بررسی کتاب. است

  هشداستفاده  ها هزینهو اصطالحات مالی مشابه در دیوان برای صرف  از کلمات تقریباً

، «توجیهات و مقررات» شد یمابتدا نوشته . توجیهات بود یهدفتر توجقسمت اول  .است

قرار  آخر واژه «ت»حرف  یبر روکلمه و کشیدگی  شد یمکشیده  «توجیهات»سپس 

 بهرا  ها ینههزمرتبط با خرج و  (اصطالحات) های یغهصتوجیهات  یلدر ذ .گرفت یم

فلور معتقد است تنظیم دفتر بر اساس نوع  .(50-68ب :مازندرانی) نوشتند یمجداگانه  صورت 

، فلور)را مشخص نکرده است  ها ینههزاما منظور از نوع  است،  هگرفت میصورت  ها ینههز

بستگی به شکل  ها ینههزنوع  رسد یمبا توجه به اسناد آستان قدس، به نظر   (.63  :786 

 یوتاتبن مخارج مربوط به ـای هو ممکن بود هشد ه در هر دوره انجام ـک همخارجی داشت

یعنی وابستگی زمانی و مکانی در  ،داشته استکه در دیگر اماکن رواج  باشدخاصی 

 ایه ینههزکه بتوان  هنبود طور یناو  هداشت یرتأثتدوین نوع هزینه در ذیل توجیهات 

شاهد تنوع اصطالحات مالی و  ،بنابراین. یکسانی را در قالب اصطالحات مالی تعریف کرد

شامل تحویل، تحصیل، تعیین مواجب،  ها ینههزاین  .در دفتر توجیهات هستیم ها ینههز
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، ملبوس، مصالح، مأکول، مدد خرجمرسومات، اخراجات، انعام، سیورغال، وظیفه، 

  شدهاعمال  ها یغهصعالمت مد و اتصال بر روی این  .است  هشد میالدواب و غیره  علیق

  .است

 

 

 

 

 

 

هایی که در  ینههز  .و مستمری (1)اطالقی :شد یمتوجیهات خود به دو قسمت 

، ، ارمغان(مخارج)، اجرت، اخراجات (خریدن اجناس) ابتیاع: از بود عبارتآمد  یماطالقی 

شکافتن جامه و ) ، انشقاق(کردن نظر  فصر) اسقاط(  کردن تیماج کفش آماده)استعمال 

ی به دست دشوار بهکه  در اصطالح مالی) ، انکسار(توقف) ، اقامت، انعام، انقطاع(پوستین

، تحویالت، تحصیالت، تخفیف، (کردن جنس عوض) المذکور، پیشکش، تبدیل، بهاء(آید

 ه، تطلی(کمک مالی)، تصدق(دادن جنسی یا وجهی) ، تسلیم(سالخ اجرت) تسلیخ

آنچه از مال خود به کسی ) تقاوی، تکلف تعمیر، ،(و خرج جنسی جمع صاحبتحویل به )

 و باشد در جمعجنسی که )، تفصیل، تیول، جیره، سیورغال، کرایه، مبیع (دهند

اما مستمری  (. 1ب ،سیاق در حسابرساله ؛ 64ب؛ 10ب ،الحساب سریع کرمانی،). یرهو غ (بفروشند

پذیرفت و  ینمشد تغییر و تبدیل  یمآن تحریر  ر تحتدهایی که  یغهصاتصالش و 

جزو  ،مثل بذر مستدرک، مرسوم و تعمیر ،ها یغهصبرخی . شد یمهرساله تنخواهی داده 

ی ا اشارهدر اسناد آستان قدس . با اطالقی مشترک است ها آنمستمری بوده که برخی از 

ی، این بررس مورد ی خطیها نسخهکه در  یدرحال شده است،به اطالقی و مستمری ن

در  کاررفته بهاصطالحات مالی  .ندا وعی برای دفاتر توجیهات قائل شدهموضرا تفکیک 

ی امور مالی را نشان مند قانونها و نظم و  ینههزتنوع  صفوی ۀدفتر توجیهات دور

هایی و بابت چه  ینههزصفوی چه  ۀکند که در دور یمین مشخص همچن. دهد یم

که تشکیالت اداری آن  ،ها در اسناد آستان قدس ینههزاین . شده است میمواردی صرف 

بررسی بیشتر این اصطالحات  .باشد یمنیز متنوع  گویی از تشکیالت اداری دیوان است،ال

 توجیهات
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به دلیل تنوع امّا  اریخ اقتصادی عصر صفوی کمک نماید،تواند به روشن شدن ت یم

 .طلبد یمری را موضوعی و تعداد اسناد، پرداختن به هرکدام پژوهش دیگ

 
  هشد یم  ضبطرسید افراد ثبت و  و قبض ها براتآن  یلدر ذبعد از نوشتن نوع هزینه، 

 بودهمبلغ و نام فردی که برات به نام وی  ،تنها تاریخ ها براتدر مورد  معموالً .است

اما در  .(71106ش  ندس) است  هگردید یمدرج  شده و کمتر متن کامل برات مینوشته 

و متن یک قبض رسید و یا دو قبض  یو گاهمتن کامل عمدتاً ل یا رسید ووص یاه قبض

 ه وآمد یمکشیده شده و سپس متن قبض  (8)«وجهه»ابتدا رقم .است  هشد نوشته بیشتر 

ش  سند) است  هگردید یمدرج « نوشته شد»گاهی روی کشیدگی وجهه یا قبض جمله 

وجه، مقدار نقدی و جنسی وجه و محل  دۀکنن یافتدرنام فرد  ،ها قبضدر متن  (.76853

 بض به تاریخ شهر شعبان المعظم سنۀق» :شد یممشخص  دستور پرداختو دریافت 

سب الرقم که ح ،آنکه مبلغ سه تومان عراقی نقد و مقدار دوازده خروار غله 1   

 ۀبلغ و مقدار مزبور در معاملم ،مقرر است یعل محمدداعی  مبارک از سرکار به وظیفۀ

ین اعمال و مباشرین سرکار واصل و عاید داعی شد و ا ئیل به معرفت عمال خجسته یتا

 ،بعد از اتمام متن قبض .(10/76853ش  ندس) «...چند کلمه به جهت قبض قلمی شد 

و  مبنی بر ثبت قبض یا برات در دفتر ،به مستوفی متولی و یا مقام باالتر  دستور

میرزا  ،دستگاه پناه، عزت اب رفعتتّرح رقم آنکه کُش» :آمد می ،پرداخت تنخواه یا مبلغ

، هرگاه موافق طومار نسق و استمرار باشد ،وجه ضمن ،آثار عبداهلل مستوفی سرکار فیض

 االول یعرباز قرار برات به تاریخ شهر  مقرراً. ئیل تنخواه نویسند از بابت وجوهات یونت

را در دفاتر ثبت  و مواجب و یا قبض  بایست یممستوفی  .(140 7/7ش  سند) «071  سنۀ

مربوط را موافق استمرار سنوات و اسنادی چون فرمان و رقم شاه و یا طومار  های ینههز

 یرس ،بنابراین (.75755 ،140 7 ،71614ش  ندس) ، تنخواه داده و برات را بنویسد(0 )نسق

ه دریافت که ابتدا قبض رسید بر طبق دستور صادر هیک هزینه به این صورت بود یادار

مبلغ  آن از بعد .است  هگرفت میشده و سپس بر مبنای آن برات و پرداخت صورت  می

 رقم وجهه
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 نوشتند یمرا « مجری نمایند ،زده مقرراً» ۀجملسپس و نقدی و جنسی  صورت  بهوجه 

در اسناد آستان  .( 37 :ق116 ، شهشهانی) که داللت بر میزان پرداخت و اجرای آن داشت

مبلغ و واژۀ  و سپس« ...سنه ...از قرار برات به تاریخ شهر  مقرراً »: شد یمقدس نوشته 

شد و دستور به فرد  یمسپس محل پرداخت مشخص  .شد یمنوشته « مجری»

آثار رسانید که  هذه السنه سرکار موهبت دارانبار» .محل بپردازد از آنکه  کننده پرداخت

عالمت  ،یبررس موردتوجیه در بیشتر دفاتر  (.3/76853 ش  ندس) «به شرح مجری است

برای اینکه مشخص شود از این محل . شد یمدرج در قسمت محل پرداخت    «ترقین»

اما کرمانی معتقد  .شد یماستفاده « ترقین»، از عالمت شده  باطلو مبلغ  شده  پرداخت

 ،کرمانی) کردند یمدفتر توجیه با روزنامچه استفاده  یید مقابلۀتأاست از این عالمت برای 

دفتر عالوه بر مقابله با  ،رسد علت گذاشتن این عالمت یمبه نظر  (.46 ب ،الحساب سریع

 .است  بودهشدن حساب را  و باطلپرداخت نشان دادن ، روزنامچه

 
، ای که مربوط به دستور پرداخت متن رقم و یا پروانچه ،گاهی در قسمت توجیهات

و سپس در انتهای آن قبض رسید  شده  تهنوش یزن ،مواجب و مرسوم بود ویژه در زمینۀ به

ثبت این گونه احکام استناد به سوابق  ،واقع در .است  هشددرج و سایر مراحل طی 

 شهر رمضانبه تاریخ  ،رقم مبارک اشرف موجب به یمحمدعلمال » .است  هپرداخت بود

 ،یلئ تخاقوی ۀماه سهآنکه از ابتداء  .مطاع شد آنکه حکم جهان ،3    المبارک سنۀ

تونی را در سلک فراشان حرم محترم در کشیک  یمحمدعلشعار مال  صالحیت تقوی

از  ساله همه وظیفۀ ۀنصف ۀوازی دوازده خروار غلمنتظم و مبلغ سه تومان نقد و مپنجم 

 ۀمرتب متولی آستانۀ مقدسه منورۀ سدره جاه یعالبابت توفیرات و غیره که به سعی 

جاه  ، که عالیشعار مشارالیه صالحیت و تقویدر وجه  ،درجه به هم رسیده عرش

تولی و ناظر و مستوفی جاه م عالی .عنایت و مرحمت فرمودیم ،الیه تصدیق نموده مومی

مبلغ و موازی مذکور را  سال  به  سال ،المسطور مقرر داشته آستانۀ مقدسه مزبورۀ حسب

رقم مجدد  هرسالهو  قصور و انکسار واصل و عاید مشارالیه و قبض بازیافت نمایند بال

 داخال»و « مجری»انتهای دفتر توجیه از واژگان  در (.10/76853ش  سند) «.طلب ندارند

عالمت 

 ترقین
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پرداخت  کهکرد  یم و مشخصیید این دفاتر بوده تأاعتبار و  ۀنشانکه  شده  استفاده «شد

ی رسید در توجیهات ها قبضو به این شکل بروات مالی و  شده اجراصورت گرفته و 

دفاتر است و تا  و مادرتوجیه در اصطالح پدر  سررشتۀ» .است  هبط گردیدثبت و ض

اعتبار ندارد و اعتماد برین  ،محاسبه به تصدیق توجیه نرسد و داخال و مجری نخورد

اگر از قبیل  ،نویسند یمآنچه به خرج  (.41 ب ،الحساب سریعکرمانی، ) «.محاسبه نشاید کرد

 و در ،باید زد« داخال شد»، جملۀ بازیافت باشد های جمعی و یغهو صتحصیل و تحویل 

اول یا  مفردۀ»: اند و گاهی نوشته می« مجری» نگام  جمع تحویل تشخیص به آن واژۀه

  .(181 7ش  سند) «ثانی ابواب جمع شد
 

  
 1شکل   شکل 

 مقررات .3.4

از بابت  ها انفرمموافق احکام و  را که امور مالی .مقررات بود قسمت دوم دفتر توجیهات

تفاوت آن . کردند یممقررات ثبت  در جزومقرر شود، مقرری، مستمری، انعام و اخراجات 

اما در مقررات  آمد، میقسمت توجیهات در این بود که در توجیهات وجه تنخواه  اب

معنی حواله مینورسکی تنخواه را مبلغ دانسته و البته  .شد یمهرچه تنخواهی نبود ثبت 

توجیهات و  ربا توجه به روند اداری د .( 4  :731 ، مینورسکی) مستفاد کرده را هم از آن

معنی حواله  رسد یمبه نظر  ،شود یمثبت  ها قسمتمقررات و نوع اسنادی که در این 

که در توجیهات  شود یماستنباط  طور ینابرای تنخواه باشد و  یتر کاملمفهوم 

 شده، و می ثبت ،برات و قبض رسید ازجمله ه،که مربوط به پرداخت وجه بود هایی حواله

ند و تنها ا هپرداخت نبود که حوالۀ ،رقم و غیره ،اما در مقررات اسنادی چون پروانچه

  .است  هشدثبت  ،اند هدستور پرداخت بود

 

 

 داخال شد

 

 مجری
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 کردند یم، تمسکات را ثبت جاتنام شرط ،جاتیقتعلدر این قسمت احکام، پروانجات، 

نوع سندی که  ،وشتن هم به این صورت بوده که بعد از مقرراتن شیوۀ(. 1 765ش  سند)

و مکاتیب و  جاتیقتعلاحکام مطاعه و » .است  هشد ثبت شود نوشته  هخواست یم

سپس  (70ب ،علم سیاق) «مدی کشند و فرد فرد را به شرح ثبت کنند هرکدامنوشتجات را 

برمستوفی » :ثبت کنندرا  بود که عین سند مزبور ینبر اقاعده . شد یممتن سند نوشته 

اشرف با ایشان مسطور باشد  که پروانچۀ ینوع بهزم است که در دفاتر تعریف هر کس ال

کرمانی، ) «.اند نکردهنویسند و در دفاتر زیاد و کم ننمایند که علمای حساب تجویز 

 طور بهباید را اطالعات  ،شد یم رجوع کلی و جزئی به دفاتر ثبت ونچ؛ (36ب ،الحساب سریع

آنکه فرمان همایون ، 073  سنۀ شهر رمضاناشرف به تاریخ  پروانچۀ»: نوشتند یمدقیق 

 الصدارۀ و طومار نسقی که در دیوان شعاع[ ؟] مطاع حکم جهان موجب بهآنکه چون  ،شد

نار نقد و موازی پنج خروار غله از بابت حاصل سرکار یمبلغ پنج هزار د ،شده نوشتهسابق 

علیه التحیه و الثنا به  ،الرضا  یموسعلی ابن  ابوالحسن ،واالنسالجن  ماما [؟]آثار  فیض

، هاشم فراش مقرر بوده که صرف معیشت خود نموده محمد یرمشعاری  وظیفۀ صالحیت

 و اقدامبه خدمت فراشی قیام [ درجه السیاده]پاسبان  مکان ملک در آن آستان سدره

 یاستدعا ،هال خود را معروض دانستهاستحقاق و است مجدداًین وقت او در  نماید یم

از بابت حاصل آن  مذکور راظهور استحقاق او مبلغ و مقدار  بنا بر ،هامضا همایون نمود

او مقرر فرمودیم که به دستور به خدمت مذکور مشغول  آثار به وظیفۀ سرکار موهبت

که  آثار، مستوفی سرکار فیض ناظر ومتولی و  .ننماید فروگذاشتو فوت  ای دقیقه ،بوده

 ،وجه مذکور را بدو عاید ساخته سال به سال ،مشارالیه به خدمت مذکور قیام داشته

هرساله حکم مجدد نطلبد  ،دانسته قاصر و منکسر نگردانند و از قرار قبض مجری چیزی

این قسمت  ،رو ینازا .(188 3/7ش  سند) «.و چون پروانچه به مهر اشرف رسد اعتماد نمایند

که اسناد دیوانی در  ییراتیو تغمالی ی ها فرمان و احکام ساختاراخت شندفاتر برای 

صفوی یکی از احکام  اول عباس  شاه چنانکه در دورۀ .مفید استدورۀ صفوی طی کرده 

شاه سلطان حسین استفاده از  اما در دورۀ ،(334 7ش  سند) ندا هها بود مالی پروانچه

 مقررات
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ش  سند) است  هشد یماستفاده  جاتیقتعلاز  آن یجا بهو  هپروانچه در دیوان شایع نبود

  .دهد یمدر مقررات، تغییر و تحوالت نظام دیوانی را نشان  ها فرماناین نوع  (.1 765

و  ،یکی مملکت و دیگری دولت :شد یمبه دو مد تقسیم  یواندر داما ثبت مقررات 

د جمع از در متوجهات اسنا دوم متفرعات؛ ،اول متوجهات :بوددو مد  دارایمملکت 

  .گردید یمو مالوجهات ثبت  و اجاراتمالیات  

و به آن  ندا هآورداز صفویه مقررات و صورت احکام را در قسمت توجیه  در قبل ظاهراً

 ندا ساختهتوجیه  را قرینۀ پروانچاتاما در این دوره صورت احکام و . ندا هگفتتوجیهات 

و اسنادی که محتوای مالی  ها فرمانام و پس در مقررات، احک .(36ب ،الحساب سریع کرمانی،)

اطالعات مالی دفتر  ،در پایان .است  هشدمالی بود ثبت  یها پرداختداشت و مربوط به 

، برای ها روزنامچه، طومارها و ها یاههسپس از نوشتن از روی ات و مقررات، توجیه

به کار « جایزه»اصطالح ین مورد در ا. شد یمجلوگیری از خطا، مقابله و تصحیح 

بر پهلوی مبلغ یا مقدار کشیده و  ،که در وقت مقابله یا تصحیحبود جایزه خطی  .رفت یم

در  ،دادند یمنوبت این عمل را انجام  یکاز اگر بیشتر  .بودعالمت مقابله و صحت حساب 

باشد، دوم  الف محرف بکشند؛ چنانچه دفعۀ: مقابله کنند بار یک» :افزودند یمجایزه  رقم

 و عدد چهار چهار نوبتندسه عالمت جایزه باشد و در نوبت سوم، سه هندسه، رقم دو ه

در دفاتر توجیهات مورد  .(3 ب ،مازندرانی) «شود یمگذاشته  «صح»پنج نوبت عالمت 

دهد این دفاتر چند  استفاده شده که نشان می« صح»و « الف محرف»ررسی  بیشتر از ب

 .است  شده وارسی نوبت 

 
مستوفیان  .پذیرفت میران ایشان انجام مستوفیان و محرّ دست  بهفوق تمامی امور   

 دررا  شده انجام های هزینهتمام امور مالی و حسابرسی مربوط به  دقت بهموظف بودند 

اجرای امور در مبنی بر  شده دادهدستورات  توجیهات و مقررات به همراه سابقۀ دفاتر

مربوط به دانش سیاق موارد فوق  کلماتو  الئمعاستفاده از کنند و با  ضبط ودفاتر ثبت 

 عالمت صح
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 کارگیری بهبدون  .کنند تا خللی در محاسبات به وجود نیاید ، تصحیح و وارسیرا اجرا

و احتمال  گرفت نمیقرار  تأییدمورد  ها خرجمالی و جمع و  های حساب، این قوانین

آموزش کامل دانش سیاق نویسی  درمستوفیان  ،برای همین .خطا وجود داشت هرگونه

 .دیدند می
 

 نتیجه .3

ر ایران، هنوز نکات در خصوص تشکیالت دیوانی و مالی د شده انجامتحقیقات  وجود با

که کمتر را این مقاله درصدد بود تا یکی از مسائلی . بسیاری وجود دارد مبهم و ناگفتۀ

الی عصر اسناد م همین سبب، مقاله بر  به. قرار دهد بررسی مورد اند پرداختهن ه آب

بررسی . از نظام مالی و حسابرسی ایران روشن شود ای گوشهصفوی متمرکز شد تا  

که از این دفاتر برای ثبت  دهد میساختار و اجزای دفاتر توجیهات در عصر صفوی نشان 

استفاده  هگرفته در دیوان و یا محلی که مربوط به آن بود صورت های هزینهو ضبط 

وی با شرایط خاص انجام  زیرمجموعۀمستوفیان و عوامل کار را این  .است  هشد می

مدون داشتند که در بیشتر نظام اداری صفوی  یبرای این کار قوانین ها آن. دادند می

 هابه دلیل اهمیت امور مالی و حسابرسی توجه به این قوانین و عمل به آن. یکسان بود

اطالعات مالی در دو قسمت . داز آن تخطی کنن توانستند نمی ساالران دیوانالزم بود و 

ر د. استکه هریک نشانگر بخشی از نظام مالی آن دوره  شد میتوجیهات و مقررات ثبت 

را  ها دریافتشده، متن حواله و برات و محل  پس از ذکر هزینه صرف ،این دفاتر

. شد میثبت  ها پرداختمالی مربوط به  های فرمانمتن  ،در قسمت مقررات. نوشتند می

و  عالئم، مستوفیان از ها حوالهمالی با بروات و  های حساب تأییدصحت و  وارسیبرای 

اهمیت  مسئلهاین  ندا هکرد میمجری و غیره استفاده  ،داخالخاصی هم چون  کلمات

البته برای بررسی  .دهد میحفظ این دفاتر و کارکرد آن را در دیوان صفوی نشان 

دیگری  های پژوهشو مالی ایران، الزم است تا  نیکارکرد دفاتر فوق در نظام دیوا تر دقیق

 الزم است که گسترۀو همچنین تحقیقاتی نیز صورت گیرد در خصوص سایر دفاتر مالی 

وجود این دفاتر  یابی ریشه و به گیرد بر  را در (افشار، زندیه و قاجار)زمانی فراتر از صفویه 

از سیر  تر تصویری واضح تواند میات حاصل این تحقیق .نیز بپردازد در نظام دیوانی ایران

 .ترسیم کندتشکیالت دیوانی و مالی در ایران را 
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 : ها نوشت پی
ای به مقدار نصف قطع خشتی که مستوفیان بر آن جمع و خرج والیتی یا ایالتی یا خرج خاصی را رقهو.   

 .اند کرده مینوشته و زیر هم دسته  می

ای را برطرف کرده و صاحب  کنند که صورت  تربیع نامه نقل می (ص)ار را داستانی از پیامبر اکرم علت این ک.   

 .)8 کرمانی، ب)نامه به مقصود خود رسیده است 

سیاق، اوارجه آن چیزی است از محصوالت، مستغالت، تحاویل و تحاصیل و غیره که در این دفتر  در اصطالح.  7

 (.1 16نسخۀ کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ش ) است هشدثبت و ضبط 

سواد فرمان، سند )نویس آستان قدس ندارد  شده که ربطی به توجیه  به صاحب توجیه اشاره البته در چند سند .   

 (.64 18ش 

باشد، ی نیست که چیزی میانه ایشان فاصله نوع بهیوسته است و پ  هم  بهکشند  یمچون مدات که بر سر ورق ».   

 (.75ب ،الحساب سریعکرمانی، )« گویند یمجهت اتصال  ین ا از

 .شد آثار گفته می «سرکار فیض»( ع)در عصر صفوی به آستان مقدس امام رضا .  4

در احکام و پروانچات، روزنامجات و بروات تاریخ متعارف بود، و در قرار : کردند سه تاریخ استفاده میدر اسناد از .   

الدواب تاریخ جاللی  مغاوات و زکات و مستغالت و تعیین مواجب و مرسومات و مشاهدات و علیقمالوجهات و ت

ر  شود و طرح دفاتر و اتصاالت اوراق و دفات مصطلح است، چراکه ابتدای آن نوروز است و اختالفی در آن واقع نمی

 (.61ب کرمانی،)تاریخ ترکی معتبر است 

در اصطالح این فن طلب شخصی را بر عاملی برات تهیه نمودن است  و« نرها کرد»اطالق در لغت به معنی .   

 (. 4ب ،علم سیاق)

: 731 فروغ اصفهانی، )نوشتند  یمکشیده و محل اطالق و حواله را « وجهه»گاهی بعد از صدرالحساب رقم .   

140.) 

، مواجب و «سقطومار ن» ،دصدر یا متولی بر اساس این اسنا .شده است این طومار برای هر سال تنظیم می.  0 

 .اند کرده وظیفه را پرداخت می

هندسه بر استقامت در ( 8)« نُه»یا صورت « یب» صورت  بهترقین در علم سیاق عبارت است از مدی که .    

 (.158: 731 فروغ اصفهانی، )باشد بکشند  شده  باطلسر مبلغی که  بر  عرض
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 .151 1، شکتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، نسخۀ المرشد فی الحساب. حسن بن علی

 .1، شانجمن ۀنام ، قاجار در دورۀ ممالکال مستوفی و مستوفی(.  71 ) هوشنگ، خسروبیگی

 .، علمی و فرهنگیتهران، حسین خدیوجمترجمۀ ، مفاتیح العلوم. (741 ) ابوعبداهلل، خوارزمی
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 .دانشگاه تهران ،تهران، نامه لغت. (733 )اکبر  دهخدا، علی

 .61077شآستان قدس رضوی،  ۀکتابخان ۀنسخ، .(ق07  ) رساله در حساب سیاق

 .توس ،اقبال یغمایی، تهران ترجمۀ، شاردن سفرنامۀ. (731 )ژان  شاردن،

 .17118 شآستان قدس رضوی،  کتابخانۀچاپ سنگی، ، بحر الجواهر. (ق116 ) شهشهانی، عبدالوهاب

 .فرهنگی علمی و، تهران، شرح لغات و مشکالت دیوان انوری. (746 ) جعفر ، سیدشهیدی

 .4567 شکتابخانه مجلس،  ۀنسخ، (مجموعه) علم سیاق

ایرج افشار، ، به تصحیح فن استیفا و سیاق ۀدانشنام ، فروغستان(. 731 )فروغ اصفهانی، مهدی بن باقر 

 .میراث مکتوب ،تهران

 .7483 ، شکتابخانه ملی ملک ۀنسخ، قانون السعاده، (عبداهلل بن علی)فلک عالء تبریزی 

، ترجمۀ مرتضی کاظمی یه تا پایان قاجارمالیاتی ایران، از صفو -تاریخچۀ مالی(. 786 )فلور، ویلم 

 . یزدی، تهران، نشر تاریخ ایران

 .4566، ش مجلس ۀکتابخان نسخۀ سریع الحساب،الدین،  کرمانی، ابواسحاق غیاث

 .61 3شآستان قدس رضوی،  ۀکتابخان ، نسخۀرساله در سیاق. (ق 85) الدین محمد غیاث، کرمانی

 . 456 شمجلس،  ۀکتابخان نسخۀ فلکیه، الۀرس، کیامازندرانی، عبداهلل محمد بن حسن بن 

، تهران، محمد قزوینی و عباس اقبال تصحیحبه  ،الکتبه هعتب. (716 ) منشی، منتجب الدین بدیع

 .اساطیر

با تعلیقات والدیمیر ، حکومت صفوی سازمان اداری ،الملوک ةتذکر(. 731 ) ، محمد سمیعامیرزا سمیع

 .امیرکبیر ،سیاقی، تهرانمحمد دبیر نیا، به کوششمسعود رجب مینورسکی، ترجمۀ

 . عدنان صادق ارزی، آنقره، به تصحیح دستور دبیری(. 841 )، محمد بن عبد الخالق میهنی

 .، مرکز نشر دانشگاهیتهران، اکبر نحویبه تصحیح ، آیین دبیری. (718 ) _________________

لو،  تصحیح یوسف رحیم، به سالطین صفویه رۀالقاب و مواجب دو. ( 73 ) نقی علی نصیری، میرزا

 .دانشگاه فردوسی ،مشهد
 .فروشی خیام کتاب، (ناظم االطباء) فرهنگ نفیسی. (755 ) اکبر نفیسی، علی


