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 چکیده

شود، متون  از جمله منابعی که معموالً در مطالعات تاریخی کمتر به آنها توجه می
های مختلف نگاشته  غالن دیوانآموزشی هستند که با هدف راهنمایی متصدیان و شا

تواند در شناخت تاریخ اقتصادی  وری از این دست منابع، می شناسایی و بهره. شدند می
نوشتۀ حسن بن علی ، به زبان فارسی، الحساب المرشد فی. و اداری بسیار راهگشا باشند

در انی، استیفا یا حسابداری دیوهای متون آموزشی فنّ  از نمونه، یکی )کاشانی(قاسانی 
در پژوهش حاضر، ضمن معرفی اجمالی و بیان ارزش . دور، ایلخانی نگاشته شده است

تاریخی کتاب، جایگاه آن در شناخت نظام مالیاتی و ادارۀ دیوان استیفاء در عهد 
های این پژوهش نشان  یافته. بررسی خواهدشد)   ه٦٩٤ـ٦٥٤(ایلخانان غیر مسلمان 

م مالیاتی ایران، مال، تمغا و قبچور سه منبع اصلی دهد که در ساختار جدید نظا می
دیگر آنکه، به دنبال تغییر نظام مالیاتی، دیوان استیفا . درآمدهای مالیاتی حکومت بود

نیز با وضع قوانین جدید مالیاتی و ابداع شیوه نوین در ثبت محاسبات، ایجاد دفاتر 
 . ییر و تحوالتی را تجربه کرداصب دیوانی متناسب با نظام جدید تغـ منمالی و مشاغل 
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 مقدمه
حکومتی که در واقع ترکیبی  به دنبال استقرار حکومت ایلخانی در ایران، و تغییرات نظام

. خوش تحوالتی شد مالی نیز دست ـ ایرانی بود، نظام اداری ـهای مغولی از سنت
شده ساختارهای نظام اداری قبلی در پی یورش گستردۀ مغوالن تقریباً از هم پاشیده 

ـ ٢/١٢٦شمس منشی، ( بود، احیاء و بازسازی مجدد آن مورد توجه ویژه قرار گرفت
های موجود در باب  هرچند گزارش). ٣٢٤ـ٣٢٣؛ رضوی، ٥٨، ٣؛ پطروشفسکی، ١٢٩

عموماً پراکنده و مبهم اند، اما شماری منابع و مستندات، از نظام مالیاتی دوۀ مذکور، 
ها در این دوره، حاکی  جمله تألیف چندین اثر آموزشی برای متصدیان و محاسبان دیوان

. ١ مالی در دورۀ ایلخانی است ـساختار اداری از کوشش برای تجدید و بازسازی نظام و
نگاشته شد ] ٣قاسانی[ن علی  ق به خامۀ حسن ب٦٩١ که در ٢المرشد فی الحساب

هرچند این اثر، در اصل متنی آموزشی است . ، از آن جمله است)١٨٣، ١علی،  بن حسن(
توان آن را گزارشی دقیق از وضع مالی و اداری آن دوره دانست، اما مؤلف به  و نمی

روشنی شرحی از ساختار تشکیالت اداری، نظام مالیاتی و قوانین و مقررات جاری در 
متاسفانه، این دست آثار، با وجود اهمیت قابل توجهی که . دهد ن خود به دست میزما

در شناخت نظام مالیاتی و تشکیالتی دارند، در تحقیقات مربوط، به ویژه تحقیقات 
ها به خط سیاق نوشته  گونه کتاب اینالبته بخشی از مطالب . اند داخلی، مغفول واقع شده

های  هر چند در سال. تأثیر نبوده است توجهی بی  کمشده و احتماالً این موضوع، در
ها از استخراج و   صورت گرفته، اما این پژوهشالمرشدهایی دربارۀ کتاب  اخیر، پژوهش

 در المرشداز آنجا که کتاب . ٤اند شرح اصطالحات و لغات دیوانی و محاسباتی فراتر نرفته
                                                                                                                                            

 سـعادت نامـه   ؛  )٤٥ــ ٣٩تـاریخ شـاهی،     ( خواجه نصیرالدین در امر مالیات و خـرج          ۀال رس ،برای نمونه . ١
اثـر فلـک عـالء      )  ق ٧٢٣ــ ٧٠٦بین سالهای   : تألیف(ایف شرفی   لط و   قانون السعادت ،  ) ق ٧٠٦ :لیفأت(

 )صـاحبیه (شـمس الـسیاق     ؛  )٣٧؛ صفری آق قلعـه،      ٢٨٧،  ٢٨٤فروغ اصفهانی، پیوست دوم،     ( تبریزی
؛ )٢٨٦فـروغ اصـفهانی، پیوسـت دوم،         ( ق ٦٨٣ متـوفی    دیوانین محمد صاحب    س الد ب به شم  وسمن

 ).٢٨٢فروغ اصفهانی، پیوست دوم، (ق  ٧٤٥ـ٧٤١ حدود :لیفأت( از عماد سراوی جامع الحساب
ـ    ۀچاپ عکسی نـسخ   . ٢ قلعـه پژوهـشگر نـسخ خطـی و      ی آق زودی بـه کوشـش علـی صـفر        ه   مجلـس ب

 .یور طبع آراسته خواهد شداندرکاران انتشارات میراث مکتوب به ز دست
افـشار،  (هنر تاتارسـتان ضـبط شـده اسـت            زبان و ادبیات و    ۀ موسس ۀنسبت مؤلف به کاشان در نسخ     . ٣

 ).٢٠٢ـ٢٠١
المرشـد   خطـی    ۀاصطالحات دیوانی مغول بر اساس نسخ     «باقر وثوقی و محمد حسین سلیمانی،       محمد. ٤

  ←؛ همـو،  ١٣٩٢،  ٩٢ــ ٨٥، صص   ١، شماره   ٣، تهران، دوره   پژوهشهای ایرانشناسی  ۀمجل،  »فی الحساب 
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ه است، در این مقاله پس از معرفی نگاشته شد)    ه٦٩٤ـ٦٥٦( دورۀ ایلخانان غیر مسلمان
اجمالی و تبیین اهمیت و جایگاه آن برای شناخت و آگاهی از ساختار تشکیالت دیوان 
استیفا و دفاتر مالی، نظام مالیاتی، منابع درآمد، شیوه برآورد و وصول مالیات در دوۀ 

 .مذکور بررسی خواهد شد
 

  و ارزش تاریخی آنالمرشدمعرفی 
که از مستوفیان شاغل در دیوان و اهل  ن علی، این اندازه دانسته استاز زندگی حسن ب

ترین اثر شناخته شده به زبان فارسی  ، کهنالمرشد فی الحساب. شهر کاشان بوده است
ای در کتابخانه مجلس شورای اسالمی به  از این اثر نسخه. در فنّ استیفا و سیاقت است

این . نای پژوهش حاضر قرار گرفته استشود که مب نگهداری می  ٢١٨٥٢شماره ثبت 
نسخۀ نادر، فاقد تاریخ کتابت است، اما ظاهراً نزدیک زمان تألیف اثر استنساخ شده 

ق در مؤسسۀ زبان و ادبیات و هنر ٧٩٥نسخۀ دیگری از این کتاب با تاریخ کتابت . است
مختصر  «نیز با عنواننسخۀ دیگری ). ٢٠٢ـ٢٠١افشار، (تاتارستان روسیه موجود است 
در کتابخانۀ محمودیه شهر مدینه شناسایی شده »  بالنزهۀ المرشد فی الحساب المسمّی

 ). ٣٠ایرانی و صفری آق قلعه، (است 
، چنانکه از نام آن پیداست، از گونه آثار آموزشی است که مؤلف بنا المرشد فی الحساب

ساب و فن استیفا برای بر خواستۀ برخی از نزدیکانش، برای آموزش اصول و قوانین علم ح
 ٦٩٤ـ٦٩٠:ـ حک(جهان زنجانی، وزیر گیخاتو  نوآموزان و راهنمایی محاسبان تألیف و به صدر

یکی از ایشان التماس «: نوشته است» سبب تألیف این مجموع«مؤلف در باب . تقدیم شد) ق
هادی و  دکرد دستوری را کی او را و دیکر براذران و دوستان وقت را کی طالب این علم باشن

این تألیف موسوم ... مرشد بوذ و اصول و قوانین بعضی محاسبات درو مثبت و معین باشد 
 ).٣ـ١حسن بن علی، (» بکتاب المرشد فی الحساب پرداختن

مـؤلف پس از تشریح اهمیت و کاربرد علم حساب برای رفع امور روزمره زندگی و 
: بخش اصلی تقسیم کرده استجایگاه واالی اهل حساب در جامعه، کتاب را به دو 

                                                                                                                                            
 پـژوهش هـای علـوم    ۀمجلـ ،  »المرشـد فـی الحـساب      خطی   خۀ مغول براساس نس   ورۀهای د  پارچه «→

  ایرانـی و علـی صـفری آق قلعـه،           نفیـسه ؛  ١٣٩٢،  ١٩٣ـ١٧٥، صص   ١، شماره   ٥، تهران، دوره    تاریخی
غات و مصطلحات المرشد فـی      تصحیح و تحلیل بخش ل    : نامه فارسی در دانش استیفا     ترین فرهنگ   کهن

 .١٣٩٥، تهران، میراث مکتوب، الحساب
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یا بُعد » تحریر«و قسم دیگر ) ریاضیات و روش محاسبه(یا دانش نظری » تقریر«نخست 
شک دانستن و  بی. ، که هر یک مشتمل بر انواع و ابواب گوناگون است)فن استیفا(عملی 

. ودفراگیری علم ریاضیات از جمله علوم الزمه برای داوطلبان اشتغال در دیوان استیفا ب
از همین رو حسن بن علی در بخش تقریر، پس از بحثی کوتاه در باب شناخت مراتب و 

. دهد خاصیت اعداد، علم حساب و اعمال آن و انواع معامالت را به مبتدیان تعلیم می
های اعمال  ترتیب است که پس از بیان قواعد و روش شیوۀ او در بیان مطالب بدین

هر محاسب، در . پردازد رح چند مسئله و مثال میحساب برای فراگیری بهتر، به ط
حساب معامالت روزمره و نوشتن صورت محاسبات با این قبیل مسائل رو به رو خواهد 

 این بخش با وجود تمام ضرورت و اهمیت آن برای نوآموزان، گذشته از شیوۀ ١.شد
، رطل، کر، )انقپ(در باب دینار، درهم، مَن، قبان» معرفت مقادیر«آموزشی و نیز گفتار 

جریب و ذراع، که میزان و کیل هر یک از مقادیر و اختالفشان را در نواحی مختلف به 
با این همه، حسن بن علی در تألیف ). ٤٨ـ٤٥حسن بن علی، (تفصیل شرح داده است 

دانان بهره برده است و گاه، اختالف طریقه و  قسم تقریر، از آثار قدما، بزرگان و ریاضی
کند که افزون بر  اب و حُسّاب یا کوفیان و بصریان را در محاسبات بیان میهای کُتّ روش

های مختلف محاسباتی، حاکی از بهرۀ کافی و وافی حسن بن علی از علم  آگاهی از روش
 ).١٠٩، ٩٣، ٧٩، ٥٥، ٤١ـ٣٩، ٩، ٧، ٦همان، (حساب است 

.  اهمیت دارداما بخش دوم کتاب، که در مقاله حاضر مبنا بوده است، از چند جهت
ترین متن شناخته شده به زبان فارسی در تعلیم فن استیفاست و مؤلف  نخست آنکه، کهن

امور  آن، افزون بر مهارت در فن استیفا و سیاق، به سبب اشتغال در دیوان، از همۀ مراحل 
دیگر آنکه، این اثر در دورۀ حکومت ایلخانان . اداری و مالی آگاهی کامل داشته است

 شده است و از این رو، برای اطالع از نظام مالیاتی و دستگاه مالی در دورۀ مذکور از نگاشته
 و آثاری از این دست، برای المرشدبنابراین، مقایسه . رود مآخذ دست اول به شمار می

 .تواند مفید باشد درک روند تحوالت تشکیالت مالی و نظام مالیاتی در دورۀ ایلخانان می
 ـ  بن علی آنچه را که یک داوطلب اشتغال در مناصب اداریدر بخش تحریر، حسن

                                                                                                                                            
اگر گویـد کـی شخـصی بـا         «: له را طرح کرده است    أ در باب محاسبه اجرت معلوم این مس       ،برای نمونه . ١

 کی یک ماه کار کند و ده درهم بستاند جون هیجده روز کار کند کویـذ انـج       دمزدوری مقرر کرده باش   
ه هجده روزه عمل جند اجـرت دارذ هجـده را در ده ضـرب بایـد کـرد صـد و                ام اجرت ان بد    کار کرده 

 ).١٤٧حسن بن علی، (»  و بر سی قسمت کرد شش درهم بیرون آیددهشتاد باش
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مالی بدان نیاز داشته برشمرده و بیان کرده است، از جمله آداب، فضائل اخالقی، فنون و 
های علم سیاقت، آشنایی  های الزمه، اصطالحات و لغات کاربردی، قوانین و روش مهارت

فاتر مالی و دیوانی، روش ممیزی و با ساختار دیوان اعلی و سلطنت و صاحب منصبان، د
های دیوانی و خاصه، نوشتن قبوض و قرار نامه و  برآورد مالیات، وضع صورت حساب

توان اطالعاتی از این  در متون مکتوب به جا مانده از این دوره به ندرت می. نظایر آن
شد و  ها سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می این فنون و مهارت. دست یافت

همان، (آموختند  میمحاسبان و کارمندان استیفا اغلب آنها را در محیط کار ادارۀ استیفا 
 ٦٠مؤلف همانند قسم تقریر، در پی طرح هر موضوع، در مجموع حدود ). ١٩٣ـ١٩٢

نمونه مختلف از دفاتر دیوانی، چون دفتر احصا، دفتر قانون اموال دیوانیه ، دفتر تعیین 
ه ممالک و صورت محاسبه تمغا، دارالضرب و دوایر دیوان سلطنت و اموال، دفتر جرید

ها بر  نظیر است، اما این نمونه صاحب تحویالن به دست داده است که در نوع خود بی
به همین سبب، ذکری از افراد . گرفته از دفاتر مالی دیوانی نیست ، بررسالۀ فلکیهخالف 

آوردن کلمۀ فالن امیر یا شیخ و نظایر آن شود و مؤلف تنها به  خاص در آنها دیده نمی
 ). قسم تحریر: ـ حسن بن علی، نک( اکتفا کرده است

بخش تحریر، شامل اطالعات ارزشمند دیگری در باب تاریخ اجتماعی و اقتصادی 
 .طلبد ایران در دوره ایلخانان است که بررسی آن، مجال دیگری می

 
  و ادارۀ استیفاء المرشد

 تار و وظایف کارکنان آندستگاه مالی، ساخ
، با زیر دستانش، یعنی مستوفی، نایب و )بزرگ(در دور، ایلخانان، مستوفی دیوان اصل 

حسن بن (دادند  کارهای دخل و خرج و دارایی مملکت را نظم و نسق می) دبیر(محرّر 
مستوفی کارهای دفتری دیوان، نظیر ). ٢/١٢٣٠؛ رشیدالدین فضل هللا، ١٦٤علی، 

رونویسی از (و انتنساخ ) دخل و خرج روزان، دیوان و درگاه(ت، نوشتن روزنامه نوشتن برا
دار و ساالر سپاه  محاسبۀ عواید و مخارج خزانه. کرد را به محرّران محول می) اسناد

از وظایف مستوفی دیوان اصل بود و دبیرانی از جانب او این مسئولیت را بر ) عارض(
های  ها و هزینه مستوفی دیوان بزرگ به حساب درآمد). ١٦٤،علی بن حسن(عهده داشتند 

بدین صورت که نائب مستوفی موظف بود . کرد والیات به یاری کارگزارانش رسیدگی می
با استفاده از دفتر تعیین اموال دیوانی صادره از دیوان اصل، تمام درآمدها و مخارج 
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نامه به ترتیب، عایدات را به حاکم را جزء به جزء در دفتر روزنامه ثبت، سپس از دفتر روز
تهی، فهرست از اسناد ). ١٦٦همان، (دفتر وجوه و مخارج را به دفتر مصرف منتقل کند 

های جدید، نگهداری اوراق و اسناد مهم و محرمانه در  و نامه) دواتخانه(مالی دبیرخانه 
غاز هر والیات در آ) درآمدها(های مهر و موم شده، تنظیم معامالت و ارتفاعات  کیسه

او در پایان ساعت . سال مالی در دفاتر و طومار، از دیگر وظایف مستوفی دیوان بزرگ بود
کرد و محرّران و  ها را مهر و موم می بایست هنگام خروج از دیوان، دفاتر و کیسه کار می

 ).١٦٦ـ١٦٥همان، (برد  نواب را نیز با خود می
ترین رده قرار داشت، اما منصبی پر  در سلسله مراتب اداری هر چند محرّر در پایین

بنابراین، . آمد، زیرا عمده محاسبات مالی برعهده آنان بود مشغله و حسّاس به شمار می
و ) انگشتی(و عملی به ویژه در زمینۀ حساب، کتابت، حساب هوایی  های علمی  توانایی

ه بر موارد فوق، عالو. فن سیاقت برای اشتغال در ادارۀ استیفاء برای هر محرّر الزم بود
دب، تقوا، امانت داری، درست کاری، وقت شناسی، برتن کردن لباس پاکیزه و مناسب 
در کار، دانستن بازی شطرنج و نَرد و قدری بهرمندی از احادیث، حکایت، اخبار و لطایف 

 ). ١٦٣ـ١٦٢حسن بن علی، (در معاشرت با دیگر دیوانیان برای محرّر ضرورت داشت 
 

 یوان اصلدفاتر مالی د
های سلطنتی و  های مالی دستگاه شرح و ارائۀ نمونۀ دفاتر دیوانی، اسناد و صورت حساب

این .  استالمرشدهای صادره از جانب دیوان استیفاء، بخشی دیگر از کتاب  قرارنامه
اما . کند ها نظام دیوانساالری مالی حاکم بر دستگاه اداری ایلخانان را آشکار می نمونه

 :ن اصل عبارت بودند ازدفاتر دیوا
های حکومت یعنی مال،  های درآمد دفتر احصاء، عبارت بود از سرشماری از محل. ١

 .تمغا و قبچور
 دفتر تعیین اموال، که در آن براساس دفتر سر شماری میزان عایدات هر تومان .٢

 .مشخص شده بود) بلد و نواحی(و توابع آن ) مشتمل بر مال، تمغا و قپچور(
در صدر دفتر . شد ر قانون اموال دیوانیه که پس از دو دفتر مذکور تنظیم میدفت. ٣

) مال، تمغا و قبچور(گانه  قانون رقم عایدات کل مملکت و در ذیل آن وجوهات سه
ها، امالک و اراضی، تعداد نفر مشمول  آب( با ذکر جزئیات) تومانات(یکایک ممالک 

 .شد ثبت می) و شرح تمغا  قبچور با ذکر اسامی
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. شد  جریدۀ الممالک، این دفتر به تومانات اختصاص داشت و هرسال تجدید می.٤
نخست، نام متصرفان تومان چون : کردند باید در این دفتر ثبت می سه موضوع زیر را می

شامل مواردی ] ناخوانا[ و مواجبشان؛ دوم، بدایع و ظرایف و ١ملک، شحنه و بیتکچیان
های خاص آن منطقه؛  ها و نوشیدنی و برخی خوردنی یشمینظیر تسلیحات، منسوجات ابر

 .سوم، گزارش تمام عایدات دیوانی همانند دفتر قانون
دفتر جامع القسمات بالتومانات، شامل مایحتاج الیه و تفرقات صادره در طول یک . ٥

پس از . است) مخارج(سال از جانب دیوان به تومانات است که برابر با دفتر توجیهات
ها  بایست درآمد  و ثبت میزان عایدات والیات در دفاتر قانون و جریده ممالک میتعیین

بدین منظور، دیوان اعلی اخراجات و . شد در وقت خویش به خزانه تحویل داده می
را براساس آنچه در دفاتر قانون و جریده ثبت شده بود ) وجوه یا اجناس(هایش  نیازمندی

رد و در پایان سال جمع میزان تفرقات تومانات و ک می) تفرقه(بین تومانات تقسیم 
 .شد مصرف هر صاحب تحویل دیوان در دفتر جامع القسمات ضبط می

جریدۀ عرض خیول و العسکر، در این دفتر پس از سرشماری لشکریان و سواران، نام امیر . ٦
ازان امیران دهه به  دهگانۀ سرب تومان و فرماندهان تابع او یعنی امرای هزاره، صده و دهه و اسامی

ای نزد مستوفی و دیگری نزد عارض  شد، نسخه از این دفتر دو نسخه تهیه می. آمد تفصیل می
توان گفت که نیروهای  ، میالمرشدبر اساس نمونۀ صورت جریده لشکریان مندرج در . لشکر بود

دو گروه مغوالن و ). آزادان(و احرار ) بندگان(ممالیک : در دورۀ ایلخانان دو دسته بودند نظامی
 .دادند دستۀ احرار را شکل می) رومیه، گرجیه، عراقیه و خراسانیه(تازیکان 
 » ]ورود[روزنامه ورد«به   دفتر روزنامه، مشتمل بر دو دفتر، روزنامۀ دخل مسمّی.٧

 گاه . که هریک در دست یک نایب بود» روزنامه تعلیق«و روزنامۀ خرج موسوم به 
ت). ٢٢٦ـ٢٠٤علی،  بن حسن(شد  روزنامه ثبت میمداخل و مخارج در یک    ٢برا

ت)دیوانی و خاصه( ی ]جامگی[جامکی، ٣، قرارنامه و قبوض و احتسابا   ٤ها

                                                                                                                                            
، نظارت بر همۀ امور دیوان، از جملـه         )منشی(و کیچیک بیتکچی    ) سرمنشی(الغ بیتکچی   : بیتکچیان مرکب از  . ١

 ).٢/٣٥؛ شمس منشی، مقدمه علیزاده، ٢١٥، ٦٣علی،  بن حسن(د وصوالت و مخارج را بر عهده داشتن
الـه دهـد، حوالـه کتبـی     نوشته ای که حکومت به خزانه دار یا حکام برای دریافت وجهـی را حو       : برات. ٢

 ).٤٥٠١/ ٣دهخدا، (
قبض و اصل  اما به باشد که از دیوان بنام صاحب جمع بنویسد) سند(حجتی «): احتساب(احتسابیات . ٣

 ).١٦٨حسن بن علی، (» اما به تخفیف از موضعی که جمع او کرده باشندو 
 ).١٧٢همان، (گردید  میراتبه، حقوقی که ماهیانه پرداخت : جامکی. ٤
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از دیگر نمونه اسناد مالی صادره از جانب دیوان استیفاء است که ) ٢]نظر[ و نطر١ادرار(
 ). ١٩١ـ١٨٣همان، (مؤلف روش نگارش آنها را بیان کرده است 

 

 دیوان عالیدفاتر 
جز دیوان بزرگ، ) درگاه، سلطنت(محاسبۀ دخل و خرج یومیۀ همۀادارات دیوان عالی 

مستوفی برای اطالع سریع و آسان . شد که ذکر آن رفت، در دفتر روزنامۀ خاصه ثبت می
، )بیوتات(و در یک نظر از میزان دریافتها و پرداختها و بقایای ادارات و شعب درگاه 

 را که در دفتر روزنامه به صورت پراکنده ثبت شده بود، به دفتر جمع و خرج هر یک
به همین منظور، ). ٢٤٦ـ٢٣٥همان، (نوشت  کرد و در یک جا می  منتقل می٣اوارجه

مؤلف برای آشنایی بیشتر کارمندان و محرّران شاغل در ادارۀ استیفاء با محاسبات 
 درآمدها و مصارف های مختلف درگاه چندین نمونه از جمله صورت حساب بخش
خباز، قصاب، بزار، عصار، معمار، نجار، چوپان، (، خازن و دیگر صاحب تحویالن ٤قابض

دفتر مستعرضات از دیگر ). ٢٥٤ـ٢٥٢همان، (را آورده است ) ساربان، اصطبل و غیره
های  نمونه. دفاتر درگاه عالی در خصوص اجناس و اسباب موجود در ادارات سلطنتی بود

خزانه، های ارزشمند و قابل توجهی از درگاه ایلخان است که از  آگاهیمذکور شامل 
تشریفات و (الطشت و الفرش ، بیت)ها امور اصطبل(الرکاب  ، بیت)زراد خانه(الزرد  بیت

ها عالوه  از طریق این نمونه. شد تشکیل می) ها نوشیدنی(الشراب   بیت، مطبخ و)خدمات
جاری  توان از وظایف و روش و شیوۀ کار، امور ا، میبر اطالع از اصحاب ادارات و خدم آنه

ادارات نظیر آالت و ادوات، کاالهای ابتیاعی، مایحتاج و مصارف و ارتباط و تعامل ادارات 
برای آگاهی بیشتر از دفاتر دیوانی و مندرجاتشان در ذیل بخشی از . با یکدیگر آگاه شد

 ).٢٠٥ـ٢٠٤ علی، حسن بن(دفتر احصا و بازخوانی آن آورده شده است 

                                                                                                                                            
صدقتی باشد که هر ملوک هر سال به مردم دهند از وجهی معین اگر از مال دیوان بود و اگر از  «: ادرار. ١

ای بوده در حق شخصی کـه بعـد         ادرار راتبه  ،المرشدند مندرج در    ؛ بنابر نمونه س   )١٦٧همان،  (» ارتفاع
 ).١٨٨همان، ( شد میاز وی به اوالدش پرداخت 

چه بنام صاحب ملک از مال فرو نهند و نخواهند و هر سال بروی برانند و درین عهد هم ادرار           آن«: رنط. ٢
 ).٩٣ و صفری آق قلعه، ایرانی(؛ نوعی تخفیف یا معافیت مالیاتی )١٦٨همان، (» خوانند می

حـسن بـن    (» دفتر اوراج که آن را اوکاره خوانند یعنی انباشته و از روزنامه بیرون آورنـد              «: دفتر اوراجه . ٣
 ).٢٤٢، ١٧٣علی، 

عین از مؤدیان مالیـاتی بـود       آوری غله و حبوبات در موعد م       محصل مالیات که مسئول دریافت و جمع      . ٤
  ).١٤٣٩/ ٢هللا،  رشیدالدین فضل(
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 ]صدر[
 یرلیغ لالحصاء به تومان یزد بموجب حکم جهانگشای و اشارۀ االمیر المعظم فالن

 فی شهور سنه کذا
ایم سر جمله به   صورت حساب ذکر نکردهها برای اختصار چون تفصیل محالت و دیه[

 ]نفر اندک آمده است
  نفر١٥٩الرجالــ   

  نفر٣٧األئمۀ و الشیوخ    نفر                  ١٢٢نیه   الفال
 ]منها[

 البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد
  نفر٩٨

  نفر٢٢ نفر           األئمۀ     ٧٦الفالنیه  
ــــــــــــــــــــــــــــله   کذا         محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نفر٣٧
  نفر٢٧الفالنیه    

  نفر٤ نفر                           خواجه فالن و اخوه   ٥الصدر فالن و ابناوه  
  نفر٨ نفر                           فالن و ابناوه            ١٠فالن و اقرباه         

  نفر١٠األئمۀ    
  نفر٥ نفر                          الشیخ فالن و ابناوه     ٣ا فالن و ابناوه   موالن

  نفر١ نفر                          فالن الغسّال             ١فالن المؤذن           
    محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله    کذا     

 فر ن٦١
  نفر٤٩الفالنیه     

  نفر١٥ نفر               الصدر فالن و و خدمه        ٢٠الصدر فالن و خدمه      
  نفر٤ نفر              فالن و اخوانه                    ١٠خواجه فالن و اقرباوه     

  نفر١٢االئمه و الشیوخ        
  نفر٢       الشیخ فالن و ابنه                   نفر       ٦االمام فالن و ابناوه         
  نفر١ نفر              فالن المؤذن                         ٣فالن فقیه و ابناوه          

 ]نویسند دیگر بدین سیاقت می محالت دیگر و اسامی[
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 ها و قواعد فنّ سیاقت، روش
نشیان برای استیفای امور مملکت روش ثبت محاسبات دفاتر دیوانی، که مستوفیان و م

هایی بود که دانستن آن برای همۀ  بستند، سیاق یا سیاقت، از جمله مهارت به کار می
به همین سبب حسن بن علی محاسبات . شاغالن در دیوان استیفا ضرورت بسیار داشت

 این بخش گذشته از اهمیت. های ثبت محاسبات آغاز کرده است دیوانی را با آموزش شیوه
آن برای بررسی تاریخ و پیشینۀ حسابداری، در زمینۀ تغییرات نظام حسابداری سیاق در 

» ١منها و من ذلک«به نوشتۀ حسن بن علی، روش . دورۀ ایلخانی نیز شایان توجه است
ای اجمالی  مؤلف پس از اشاره. ترین شیوۀ مستوفیان در حسابداری دیوانی بوده است کهن

های بُستی، خراسانی و عراقی، شرح مفصلی از طریقه  ر طریقهبه تاریخچۀ این روش و ذک
حسن بن (دهد  ثبت محاسبات به روش مذکور در عهد خود با ارائۀ چند نمونه به دست می

به گفته نویسنده در عهد ایلخانی پدید آمد، که » ٢نردبان پایه«، اما روش )٢٠٣ـ١٩٣علی، 
رسد در پی وضع  به نظر می). ٢٠٤ـ٢٠٣همان، (تر بود  از روش پیشین بسیار آسان

های جدید در این دوره و افزایش حجم محاسبات مالی در دیوان استیفاء،  مالیات
 . مستوفیان برای تسریع در رسیدگی به وجوهات حکومت این روش را به کار گرفتند

 در فنّ سیاقت، قواعد و عالئم چندی وجود داشت، که مستوفیان در 
 برخی از این قواعد را حسن بن علی . بستند به کار میها را  دفاتر آن نگارش

 از . در ذیل بخش لغات و اصطالحات که پیش از این ذکر آن رفت، شرح داده است
 ، الحاق ٦، ترقین٥، جائزه٤، تاریخ، حشو و بارز٣صدر الحساب: جمله قواعد و عالئم

                                                                                                                                            
دهند هر چه از آن      می برای هر یک از شعب وجوهات، جمع یا خرج یک منها کبیر قرار               ،در این روش  . ١

حال اگر هر کدام دارای تفاصیل بسیار باشـند آنهـا را در ذیـل               . منشعب شود را من ذلک کبیر خوانند      
 ).١٩٥ـ١٩٤حسن بن علی، (نویسند تا آن که شرحش به پایان رسد  میمنهاآت و من ذلکات صغیر 

در این روش مستوفیان با اعمال تغییراتی همچون حذف مکررات و شعب منهـا و مـن ذلـک، صـورت         .٢
 ).٥١، )م١٩٥٢(؛ مازندرانی٢٠٣همان، ص (محاسبات را کوتاه و مختصر کردند 

 الحساب عبارت از سر جمله اصلی در آغاز صورت حساب کـه در آن نـوع حـساب،                   صدر الحساب یا امّ   . ٣
 ).٢٥، )م١٩٥٢(؛ مازندرانی ١٩٧حسن بن علی، (شود  می، موضوع و تاریخ قید صاحب حساب

آنچه در زیر رقوم نویسند و شمار موشّح بوذ و اکر سرخی زیاد دارد حکایت حشو خوانند                 «حشو و بارز    . ٤
حـشو  ؛ در حقیقـت     )١٦٩حسن بن علـی،     (» و این مبلغ را کی بعد از شمار حشو بیرو آید بارز خوانند            

اما بارز بـرای نـشان      . شود میاست که ذکرش غرض اصلی محرر نیست و در سمت چپ نوشته             مبلغی  
 ).٢٨، )م١٩٥٢(مازندرانی(رود  میدادن رقم معین شده بکار 

دهـد مبلـغ صـحیح       مـی عالمتی است که پس از مقابله کردن مبلغ در آخـر آن نویـسند کـه نـشان                   «. ٥
 ).١٧١حسن بن علی، (باشد  می

باطـل    مـی دهد مبلغ مذکور به موجب حک      میکشند که نشان     میباشد که بروی مبلغ     عالمت بطالن   «. ٦
 ).همانجا(شده است 
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 المرشد اصول سیاقت در با بررسی و مقایسۀ قواعد و. ٣ و تأریج٢، الباقی، فاضل١)اضافه(
قت دیوانی در توان از روند سنت سیا با دیگر آثار آموزشی در دسترس در این عهد، می

 ).١٨آمیز،  صدق(ایران مطلع شد 
 

 اصطالحات رایج در دفاتر دیوانی و محاسبات
های نظام دیوانساالری دورۀ مغوالن و ایلخانان، رواج اصطالحات و لغات  یکی از مشخصه

از آنجا که واژگان و اصطالحات ). ١٦٧علی،  بن حسن(رسی و ترکی بوده است؛ جدید فا
جدید برای کارمندان و طالبان اشتغال بیگانه و قابل فهم نبود، دانستن معنا و مفهوم 

لغات . آنها برای کاربرد و استفاده درست در تحریر منشآت و دفاتر دیوانی ضرورت داشت
المرشد فی  دیگر موضوعات قابل توجه در قسم تحریر و اصطالحات رایج در محاسبات از

 اصطالح و لغت رایج و متداول در ١٢٠ است، زیرا حسن بن علی در این بخش الحساب
تحریر دفاتر مالی و صورت محاسبات آن روزگار را برای نوآموزان و دبیران تشریح کرده 

 وفور به کار رفته است که شماری از این واژگان در منابع دورۀ مغول و ایلخانی به. ٤است
باید یادآوری کرد که . کند برای درک معنای اصطالحات به پژوهشگران کمک شایانی می

و مانند آن را » الوزن«، »الکیل«، »آفات االرضیۀ«، »آفات السماویۀ«برخی لغات نظیر 
 توان جزو اصطالحات مالی و دیوانی شمرد، لکن دبیران در نگارش دفاتر دیوانی و نمی

). ٣٣قلعه،  ؛ ایرانی و صفری آق١٧٣ـ١٦٧حسن بن علی، (اند  برده محاسباتی به کار می
بیان اندازۀ اوزان، مقیاس پیمایش در شهرها و اصناف مختلف و روش نوشتن ارقام 

های کتاب  به خط سیاق از دیگر بخش) معدودات، مذروعات، موزونات و مکیالت( مقادیر
 ). ١٧٧ـ١٧٣، ٤٨ـ٤٥حسن بن علی، (است 

 

                                                                                                                                            
هر زمان خواهند بر مبلغ که در صدر ثبت         «؛  )١٦٨حسن بن علی،    (» الحاق وزنی که باضافت مبلغ بارز برند      «. ١

 ).٣٩، )م١٩٥٢(زندرانیما(» ر به آن منضّم شود در اصطالح به آن اضافت یا الحاق گویندکشده وجه ذ
اگـر خـرج از   . زمانی که جمع و خرج عاملی نوشته شود اگر خرج از جمع زیاده باشـد فاضـل گوینـد         «. ٢

 ).٤٦ـ٤٣حسن بن علی، (» جمع کمتر باشد مبلغ مانده را الباقی خوانند
حـساب   تـا بـر کیفیـت        باهم چیده، یعنی سرجمله های رقوم بتفصیل بنویسند و یکجا آورنـد           «: تأریج. ٣

؛ هر گاه محاسبه تحریر یابد خواهند که سر جمله کنند مبلغ را بر              )١٧٤حسن بن علی،    (» وقوف یابند 
 ).٢٦مازندرانی، نسخه خطی، (» کاغذ پاره بنویسند بازای یکدیگر و جمع کنند آن را تاریچ گویند

     .پ شده است چنانکه در مقدمه ذکر شد، استخراج و چا،لغات و اصطالحات مندرج در این بخش. ٤
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  و نظام مالیاتی ایران در دورۀ ایلخانان المرشد
های صحرانشینان مغول با  مالیاتی ایران عهد ایلخانی تلفیقی از شیوه ـ نظام مالی

سنتهای رایج پیشین در ایران بود، اما آگاهی ما از این نظام مالیاتی به سبب ابهام منابع 
این . ی مترادف، دقیق و کامل نبوده استدر کاربرد اصطالحات مالیاتی، گاه دارای معنا

های مالی نواحی گوناگون و نیز وجود اختالف  نارسایی منابع را باید در تفاوت سنت
ـ ٥٨پطروشفسکی، (معانی برخی از این اصطالحات در زمان و مکانهای مختلف جست 

های  ها و ماهیت آنها، قوانین و شیوه  اطالعات مهمی از مالیاتالمرشددر این میان، ). ٥٩
. اند ها مغفول واقع شده دهد و متاسفانه در پژوهش جمع آوری در این نظام به دست می

به اسالم، ) ق٧٠٣ـ٦٩٤: ـ حک(دانیم که با گروش غازان خان  میاز سوی دیگر، 
. هبود اقتصاد ایران صورت گرفتای در نظام مالیاتی ایلخانان برای ب اصالحات گسترده

 باید این نکته را در نظر داشت که این اثر در دورۀ المرشدبنابراین، هنگام مراجعه به 
از همین رو، افزون بر آنکه برای . نگارش شده است)  ق٦٩٤ـ٦٥٦(ایلخانان غیر مسلمان 

رد، مقایسۀ آگاهی از ساختار دستگاه مالی و نظام مالیاتی دورۀ مذکور اهمیت بسیار دا
 سعادتنامه با دیگر آثار در فن استیفا همچون المرشدمحتوا و نمونۀ صورت محاسبات 

برای اطالع کامل از اصالحات نظام اقتصادی به ویژه در زمینۀ منابع ) ق٧٠٦: تألیف(
های جدید محاسبات و اخذ مالیات و اصالح پول در دوره  مالیاتی، دفاتر مالی، شیوه

 . گشا خواهد بودایلخانان نیز راه
المجموع «عنوان  هر واحد اداری که با، مجموع درآمدهای حکومت ازالمرشدبراساس 

ثبت شده است، ) مانند دفتر تعیین اموال و قانون(در دفاتر مالی » وجوهات دیوانیه
عبارت بودند از مال، تمغا، قبچور و محصوالت ضیاع که همچون گذشته به صورت نقد و 

  .شد جنس وصول می
 
 مال

بنا بر . گردید ، باغات و مواشی اطالق می)هموار(اصطالح مال به مالیات بر اراضی املس 
 بود، که پیش از دوره ١نوشتۀ حسن بن علی، مال تقریبا معادل خراج، عبره و صدقات

                                                                                                                                            
 معـدل گـرفتن از چنـد سـال معـین            از طریـق  ارزیابی محصول که    خراج مالیات بر اراضی دایر؛ عبره       . ١

حـسن بـن علـی،      (؛ صدقه یا زکات که حسن بن علی برابر با مالیات مواشی گرفته اسـت                صورت گیرد 
 ).١٤٨٩٩/ ١٠؛ دهخدا، ١٦٧
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، تنها از دو المرشدهای دفاتر دیوانی  در نمونه). ١٦٧حسن بن علی، (مغول نیز وجود داشت 
برآورد و ). ٢١٧ـ١٩٧همان، (و خصوصی نام برده شده است ) خاصه( ضیاع گونه اراضی

، )تخمین(نخست، حزر : ارزیابی مالیات و بهرۀ مالکانه اراضی زراعی و باغات به دو طریق بود
 به صورت جنسی که عبارت بود از تعیین میزان مالیات بر اساس تخمین مساحت اراضی و

، که )مقاسمه(دوم، کیل ). ١٤٨/ ٢؛ شمس منشی، ٢٤٦، ١٦٩علی،  بن حسن(شد  دریافت می
در آن کیّال پس از کسر رسوم و بذر و سایر مخارج، میزان مالیات یا بهرۀ مالکانه را بنا بر 

نامۀ محصول یک  محاسبان صورت حزر و کیل. کرد قرار قبلی، از حاصل خالص وضع می
حسن بن علی، (نوشتند  موضع را یا به صورت یکجا یا به تفکیک سهام برزگران می

به نوشتۀ حسن بن علی گذشته از  تفاوت روش کیل و محاسبه بهرۀ مالکانه هر ). ٢٥٠ـ٢٤٧
حسن بن ( ها نیز در همه نواحی مملکت یکسان نبود ناحیه با ناحیۀ دیگر، اوزان و مقیاس

ن همین مسأله دستاویز مناسبی شده بود تا محصالن مالیاتی، تحت عنوا). ٢٤٩، ٤٥علی، 
از همین روی، غازان خان در کنار لغو . اختالف پیمایش، به اموال رعیت دست درازی کنند

های اندازه گیری و اوزان مملکت را بر اساس نظام تبریز یکسان  شیوۀ حزر و مقاسه، معیار
 ). ١٧؛ پطروشفسکی، ١٥٣١، ٢/١٤١٤هللا،  فضل الدینرشید(کرد 

گوسفند، گاو، (مت ایلخانان، بر چهارپایان مالیات مواشی از دیگر عمده وجوهات حکو
های برآورد مالیات احشام با شروط و  شیوه و مالک. شد بسته می) اسب، استر و شتر

از همین روی نویسنده . تفاوت بسیار داشت  نصاب زکات چهارپایان در فقه اسالمی
داده های برآورد مالیات گوسفند و سایر چهار پایان به دست  شرحی مفصل از شیوه

حساب چوپان «نخست، : برای مثال، در حساب گله گوسفند دو شیوه معمول بود. است
پشم و ها و سایر اقالم نظیر  ء برهاحصا (١»حساب نتاج«و دیگری ) ذبایح(» گله مطبخ

محاسبه » امانت و رفع مشرف«یا » مقاطعه«، که خود به دو روش )های لبنیاتی فرآورده
دانست و هم از این روی، به  تر و بهتر می طعه را اولیحسن بن علی روش مقا. شد می

کرده که بهتر است در سال دوبار به حساب گوسفندان رسیدگی  محاسبان پیشنهاد می
های حیوان  از نظر او، محاسبان هنگام حساب گوسفند باید از سن و شمار دندان. کنند

ها و عالئم  اع رنگ و نشانهای مؤلف دربارۀ اسامی، انو داده. اطالع کافی داشته باشند
های مستوفیان در ارزیابی مالیاتی اسب بود، نیز، در نوع خود  ها، که از جمله مؤلفه اسب

 ). ٣٤٤ـ٣٠٥حسن بن علی، ( قابل توجه است

                                                                                                                                            
 ).١٤/٢٢٣٣١دهخدا، ( زاییدن، بچه آوردن بچه بهایم، زادن و. ١
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 تمغا
تمغا، دیگر منبع عمده عواید مالیاتی دیوان اعلی بود، که در دورۀ مغوالن در ایران رواج 

اند  مرسوم در عهد عباسیان یکی دانسته) بیاعی( با حق البیع گرچه برخی تمغا را. یافت
البیع  ، باید گفت که حق)١/٤٦٩؛ رشیدالدین فضل هللا، ٤٢وسی، خواجه نصیر الدین ط(

ستاند  یبود و دالل از خریدار و فروشنده م) حق داللی(در واقع حق فروشندگی 
آمد که به نوشتۀ  ه شمار میتمغا مالیاتی دیوانی ب). ٤/٥١٣٨؛ دهخدا، ٢٠٩بناکتی، (

به ) جریمه بر مختلس(بازارها و طیارات دارالبیع  حسن بن علی، از محل معامالت تمامی
های صورت محاسبات ارائه شده در  گفتنی است از نمونه. شد صورت نقدی حاصل می

آید، تمغا به مراکز تجاری و معامالتی شهری منحصر نبود، بلکه   چنین بر میالمرشد
، ٢٠٩حسن بن علی،  (ل داد و ستد در بازارها و اصناف نواحی روستایی نیز بود مشمو
 نرخ مالیات تمغا برای معاملۀ هریک از کاالها و اجناس بازار و اصناف ١).٢١٣ـ٢١٢

تمغاچی پس از ثبت نام فروشنده و مشتری، نام کاال و قیمت آن بر اساس . تفاوت داشت
به نوشتۀ حسن بن علی، نحوه وصول . کرد ا محاسبه مینرخ صادره از دیوان اعلی، تمغا ر

تمغا طیارات روزانه بود، اما در معامالت اگر در ضمان کسی قرار داشت ماهانه و اگر به 
مالیات بر ). ٢٣١، ٢٢٧ـ٢٢٦، ١٦٧همان، (شد   بود، روزانه محاسبه و اخذ می٢رفع مشرف

، )بازار چهار پایان(، حظیره ) بردگانبازار(معامالت دار الضرب، بازارها نظیر سوق الرقیق 
، دروب )خرید و فروش غالم و کنیزک(، نخاسیه )ها بازار االغ(، سوق حمر )اصطبل(مربط 

و طیارات از جمله وجوه ) بقالون، الحدادون، القصابون، الصابون و بزازیه(و محالت، اصناف 
). ٢١٧ـ٢١٦، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٧، ١٩٩همان، ( نام برده شده است المرشدتمغاست که در 

ای از حساب  برای آگاهی بیشتر از نحوۀ محاسبه و وصول تمغا، ذیل بازخوانی نمونه
آید که در آن عیار سکه نقره، اصل پول، تعداد سکه حاصل پس از کسر  دارالضرب می

 .توان مالحظه کرد ضربیه و اجرت عمله دارالضرب و مکسب را می

                                                                                                                                            
) ١٤٨، ١٤٦فلک عالء تبریزی،   ( فی سیاقتةقانون السعاد به نمونه صورت تمغا و دفتر جامع در   .ـ  نک. ١

 ).١٤٣٨ـ٢/١٤٣٦(و نیز رشید الدین فضل هللا 
ماجرا و شرح باز نمودن تصرف متصرف را نویسند و گویند برفع مشرف اگر غیر مشرف این حال بـاز                    «. ٢

 ).١٧١حسن بن علی، (» ل بودنماید عیب باشد و فضو
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 فی دارالضرب به کاشان بموجب اشارۀ ٢ من الورق١اً فی وجه بوتقهمبلغ ما صار خرج
 نواب الدیوان االعلی اعاله هللا فی شهور سنه احدی و سبعمائه

  درهم نقره به قرار ده      نه و دانگی عیار ١٧٩١            
  دینار٢٩٧العین      درهم              ١٧٨٢ایج                الر

 ]منها[
 اعاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبت

  درهم١٦٨٦                                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــالنقـــــــــــــــــــــــــــره            النجاســـــــ

 درهم        ١٥٠       ٣للحـــمالن]            هر[ر  درهم         به قرا١٦٥٠الصافیه     
 درهم        ٣        درهم            ١٦٨٣] شود می[  درهم ١٠٢٠] برابربا[ درهم ١٠٠٠

 ]منها[
  درهم ٩٦ـۀ و اجرت عمله             ـــــــــــــــــــــــالضربیـــــــــــــــــــ

 الضرابف      الذواب        القاطع        المشر        صاحب العیار      الضربیۀ  
  درهم١٢/٥ و ١٤ درهم   ٩ درهم  ١٢/٥ و ٣ درهم ٣ درهم      ١/ ٦ و ٧ درهم    ٤٥

 )زغال(صاحب النفخه          الفحم    ٥ذوابنقصان ال        ٤السباکامین السکه       
  درهم٢/١و ٢ درهم      ٦/١ و ١ درهم            ٩ درهم   ٦/١ و ١ درهم  ٦/١ و ١

 الحاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  دینار٢/١ و ٢٩٨الرایج    درهم١٧٩١ درهم نقصان الذوب به فی ٩ درهم بعد ١٨٠٠منه 

 ٦التفاوت و المکســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  دینار٢/١ و ١الرایج     

                                                                                                                                            
بوته زرگری  .  فارسی، ظرفی کوچکی که از گل سازند و زر و سیم و امثال آن در آن گدازند                 ۀمعرب بوت . ١

 ).٥٠٥٨/ ٤دهخدا،  (
 ).٢٣١٦٧/ ١٥دهخدا، (دراهم مضروبه، سکه نقره، مسکوک سیمین . ٢
 ).٩٢٠٤/ ٦دهخدا، (غش که به دارهم نهند ) اصطالح زرگران (. ٣
 ).١٣٣٨٧/ ٩دهخدا، (زرگر، گدازگر . ٤
 ).١١٦١٣/ ٨دهخدا، (آید  کسر ذوب، اصطالح زرگران و ضرابخانه، آنچه از وزن فلز که پس از آب کردن کم می. ٥
 ).٢١٣٩٩/ ١٤دهخدا، (درآمد، عایدی، آنچه از کسب عاید شود . ٦
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 قبچور
قبچور یا همان مالیات سرانه، از دیگر منابع مالی بود که در عهد مغوالن وضع شد 

گرفتند  ای با عنوان جزیه از اهل ذمه می انهپیش از مغوالن، مالیات سر). ٢٥/ ١جوینی، (
در عهد مغوالن، دامنۀ شمول مالیات سرانه . که مسلمانان از پرداخت آن معاف بودند

رعایای مملکت از شهری و روستایی و ایالتی مکلف بودند آن را  گسترش یافت و همۀ 
ر افراد ذکور هر شیوۀ وصول مالیات قبچور بدین ترتیب بود که ابتدا شما. پرداخت کنند

در ) قبچور(خانواده از طبقات جامعه در نواحی شهری و روستایی را پس از سرشماری 
سپس بر اساس سرشماری دفتر احصاء، مالیات قبچور هر . کردند دفتر احصاء ثبت می

در این میان، طبقاتی نظیر . شد محله و روستا در دفتر تعیین اموال دیوانی مشخص می
ضاۀ، سادات، مؤذّن و غسال که از پرداخت معاف بودند، از جمع کسر ائمه، صوفیان، ق

نرخ مالیات قبچور در هر ناحیه بر حسب ). ٢٠٧ـ٢٠٦، ١٦٧حسن بن علی، (کردند  می
پس از تجدید نظر در نرخ منگوقاآن مکنت و ثروت افراد متفاوت بود؛ چنانکه در زمان 

جوینی، ( یک دینار مقرر شد نار تااز پانصد دیمالیات ناحیۀ گرجستان، برای هر نفر 
 دینار ٧ نرخ مالیات قبچور برای هر نفر از قراری المرشددر نمونه دفاتر مالی ). ١/٢٦١

رسد نرخ مذکور در زمان  به نظر می). ٢١٠ـ٢٠٦حسن بن علی، ( است شدهمحاسبه 
ن گیخاتو معمول بوده است، زیرا در صورت حساب دارالضرب، عیار نقره بر اساس فرما

در اصالحات ). ٢/١٤٥٧رشید الدین فضل هللا، (ده است گیخاتو یعنی ده نه ضرب ش
مالیاتی عهد غازان خان اگرچه در وضع مالیات قبچور تغییراتی صورت گرفت و در 
بعضی والیات لغو شد، اما مالیات سرانه همچنان یکی از منابع درآمد حکومت بود 

 ).  ٦٠٤ ؛ حمدهللا مستوفی،١٤٣٨، ١٤١٥/ ٢همان، (
 
 رصد

حسن بن علی در بخش اصطالحات رایج در محاسبات، رصد را وجهی دانسته که 
. وی دربارۀ این اصطالح توضیح بیشتری به دست نداده است. کردند راهداران اخذ می

باشد که در عهد سلطنت غازان خان، حکومت در قبال ) راهداری(گویا رصد همان باجی 
گفتنی است که . کرد های معین اخذ می و مسافران در محلمحافظت راهها از کاروانیان 

های دیوانی و تشریح دفاتر و محاسبات مالی از رصد  مؤلف به هنگام سخن از محل درآمد
 . )١٤٥٥/ ٢؛ رشید الدین فضل هللا، ١٧١حسن بن علی، (نام نبرده است 



  ٢٥ سازمان اداره استیفا و نظام مالیاتی ایران در عهد ایلخانان بر اساس کتاب المرشد فی الحساب

 نتیجه
 اداری برای مبتدیان و هایی در زمینۀ آموزش دفتر داری مالی و در عهد ایلخانان کتاب

های  این آثار با وجود جنبۀ آموزشی حاوی گزارش. شاغالن دیوان استیفا نگاشته شد
ها، قوانین و  دقیق و موثق از نظام مالیاتی، ساختار و نحوۀ اداره دیوان استیفا، مالیات

 کهن ترین اثر المرشد فی الحساب. های محاسباتی است مقررات و دفاتر مالی و شیوه
 -وجود در این زمینه به زبان فارسی است و اطالعات گسترده و ارزشمندی از امور مالیم

اگرچه همچون ادوار گذشته، مستوفی دیوان زیر نظر . مالیاتی و دیوانی در بر دارد
کرد، اما بنا بر مقتضیات زمان  صاحب دیوان دخل و خرج و دارایی مملکت را تنظیم می

از جمله، وضع . یالت مالی و قوانین مالیاتی رخ دادهایی در ساختار تشک دگرگونی
 قوانین مالیاتی برای برآورد و وصول  و مراعی،های جدید نظیر تمغا، قبچور مالیات

عایدات و دفاتر مالی برای محاسبه و ثبت محاسبات و نیز مشاغل جدید همچون 
های   رواج مالیاتاز سوی دیگر، با توجه به گستردگی مملکت و. توان نام برد تمغاچی می

رسیدگی به امور مالی و » نردبان پایه«جدید، مستوفیان با ابداع شیوۀ جدید محاسباتی، 
گیری در ایران با فروپاشی خالفت  اگرچه نظام مالیات. مالیاتی حکومت را تسریع کردند

عباسی چندی دچار پریشانی گردید، اما به زودی با تلفیق سنّت ایرانی و مغولی، نظام 
ای ابهامات در منابع پیرامون نظام جدید و ذکر  با وجود پاره. لیاتی جدیدی برقرار شدما

 مال، تمغا و قبچور سه المرشد نوع مالیات، باید گفت که براساس کتاب ٤٥بیش از 
در کنار موارد . های مالیاتی حکومت در عهد نامسلمانی ایلخانان بود منبع اصلی درآمد

 برای بررسی المرشد قوانین دفتر داری مالی مندرج در های اصول و مذکور، آموزش
 .تاریخ و تحول سنت حسابداری حائز اهمیت بسیار است

 
 منابع

 .١٣٨٥، ٢٠٦ـ١٧٧، صص ٥٣، شماره مجله بخارا، »)٥٢(های ایرانشناسی ها و پاره تازه«افشار، ایرج، 
تصحیح و : ر دانش استیفاکهن ترین فرهنگ نامه فارسی دایرانی، نفیسه و علی صفری آق قلعه، 

 .١٣٩٥میراث مکتوب، چاپ اول، : ، تهرانتحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب
روضه اولی االلباب فی معرفه التواریخ و النساب، بناکتی، ابوسلیمان داوود بن ابی الفضل محمد، 

 .١٣٤٨انجمن آثار ملی، : ، تصحیح جعفر شعار، تهرانتاریخ بناکتی
 اقتصادی ـتاریخ اجتماعی ، »اقتصادی دوره ایلخانان ـ های اجتماعی جریان«پ، .سکی، اپطروشف

 . ١٣٦٦نشر اطالعات، : ، ترجمه یعقوب آژند، تهرانایران در دوره مغول
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، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره ثبت المرشد فی الحسابحسن بن علی، 
 .ق٦٩١، تالیف ٢١٨٥٢

مؤلف ناشناخته،  ،  ه٨ تاریخ شاهی قرن ،»رساله خواجه نصیرالدین«طوسی، خواجه نصیرالدین 
 .٢٥٣٥انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، : تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران

انتشارات : جعفر شهیدی، تهران معین و سید، زیر نظر محمدنامه دهخدا لغتاکبر،  دهخدا، علی
 .١٣٧٧دانشگاه تهران، 

: ، تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی، تهرانجامع التواریخن فضل هللا همدانی، رشیدالدی
 .١٣٧٣نشر البرز، 

 .١٣٨٨انتشارات امیرکبیر، : ، تهرانشهر، سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانانرضوی، سید ابوالفضل، 
: سکوعلیزاده، م ، تصحیح عبدالکریم اوغلیدستورالکاتب فی تعیین المراتب، منشی، محمد شمس

 .١٩٧٦یجان، ات فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذرباانتشار
مجله کتاب ماه ، »نقدی بر رساله فلکیه اثری ارزشمند اما کمتر شناخته شده«هاشم،   آمیز، صدق

 .١٣٧٧، اردیبهشت ٢٢ـ١٨، صص ٧ و ٦، شماره تاریخ و جغرافیا
 :مجله پیام بهارستان، »ستیفاء در دوره اسالمیبررسی کتابشناسانه آثار ا«قلعه، علی،  صفری آق

 .١٣٩٢، ٩٥ـ١١، صص ١، شماره ویژه نامه مالیه و اقتصاد
، به )ق١٢٥٨تالیف (ه فن استیفاء و سیاق فروغستان دانشنامفروغ اصفهانی، محمد مهدی، 

 . ١٣٧٨میراث مکتوب، : کوشش ایرج افشار، تهران
پور، دانشگاه  ، تحقیق میر کمال نبی السعاده در سیاقتقانونفلک عالء تبریزی، عبدهللا بن علی، 

 .١٩٧٣گوتینگن، 
، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی، رساله فلکیهکیا،  مازندرانی، عبدهللا بن محمدبن

 .. ه٨٦٥، تالیف تقریبا ٦٥٤١شماره ثبت 
 هیئت مستـشرقین،    ، به تصحیح واتر هینس، ویس بادن، انتشارات       رساله فلکیه در علم سیاقت    همو،  

١٩٥٢. 


