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ارزش تاریخی به ش
رمی آینــد که تحقیق برروی  اسنـاد، از منابع با

ابهامات دربارۂ دوره های  از  آنها می تواند بر طرف کنندۂ بسیاری 

مختلف تاریخی باشد؛ به خصوص اسناد دورۂ صفویه و آنچه دربارۂ 

تشكیالت مالی آن دوران وجود دارد. در این مقاله، با رویكرد تحلیلی، 

به بررسی اطالعات اسناد عرشوده نیم، موجود در مرکز آستان قدس  

رضوی خواهیم پرداخت .در قسمت سندشناسی، به بررسی شکلی و 

محتوایی و ارزش های گوناگون اطالعاتی اسناد می پردازیم؛ ودر قسمت 

سندپژوهی با طرح سؤاالتی مانند معنا و مفهوم عرشده و نیم در دورۂ 

صفویه، محل دریافت مبالغ ، محل خرجكرد، و چگونگی وصول آن، 

سعی خواهد شد اطالعات موجود در اسناد استخراج و با سایرمنابع این 

دوره مستندسازی گردد. یافته های حاصل از این تحقیق نشان دهندۂ 

آن است كه  اطالعات موجود در اسناد عرشده و نیم در جای دیگری 

ذكرنشده و می تواند به عنوان منبع باارزشی، در تاریخ اداری و مالی این 

دوره، از دیدگاه های گوناگون، مورد توجه محققان قرار گیرد.

ڪلیدواژه ها 
اسناد/عرشو ده  نیم/سیورغال/آستان قدس رضوی/ صفویه
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ابوالفضل حسن آبادى۱

عرش و ده نیم
( بررسی یكی از اصطالحات مالی دورۂ صفویه )

مقدمه 
دورة صفويه، از نظر منابع اطالعاتي شامل نسخ خطي و سفرنامه ها، يكي از دوره هاي غني 
تاريخي به شمار مي رود؛ اما متأسفانه از حيث اسناد مربوط به اين دوره، به خصوص در داخل 
كشور، كاستي هايي وجود دارد. جاي تأسف است كه از دولت بزرگ صفوي، كه از تشكيالت 
گستردة اداري برخوردار بوده، فقط در سفرنامه ها، منابع خطي، و اسناد كمپاني هاي خارجي 
ياد شده است. از سفرنامه هاي مهم اين دوره، كه حاوي اطالعات با ارزشي در زمينة تشكيالت 
اداري مي باشند، مي توان به سفرنامةشاردن (شاردن،1375)، سفرنامة سانسون(سانسون،1346)، 
وسفرنامةكمپفر(كمپفر،1363) اشاره نمود كه درآنها اطالعات منحصر به فردي در زمينة 
پست ها، و مناصب اداري آن دوران وجود دارد. از نسخ خطي اين دوره نيزمي توان  ساختار،
كه  نمود  اشاره  دستور الملوك(ميرزارفيعا،1385)  و  تذكره  الملوك(ميرزاسميعا،1368)  به 
هرچند متعلق به اواخر دورة صفويه است اما تصوير روشني از مقامات و مناصب اداري 
و كاركرد آنها به دست مي دهد. در ساير منابع خطي، مانند ُجنگ ها2 و منشآت3 نيز مي توان 
به اطالعات باارزشي دربارة اين دوره دست يافت.كتاب هاي تاريخي مانند خالصه   التواريخ 
(نصيرى،1373)، و  (منشى،1359)، عالــم آراي عباسي(تركمان،1377)، دستورشهـــرياران
وقايع  السنين و العوام(خاتون آبادى ،1352) نيز داراي آگاهى هاى پراكنده اي هستند كه در 
تمامي آنها مي توان به اطالعاتي دربارة اصطالحات مالي دست يافت. در زمينة اسناد، تاكنون 
كار مدوني انجام نشده و برخي كارهاي پراكنده شامل مقاالتي در اين حوزه بوده است4. 

۱.   دانشجوی دكرتای تاریخ محلی 
دانشگاه اصفهان.

yahoo.com@ahassanabady۱ 

۲. ُجنگ ها از جمله منابع باارزشی 
هستند كه كمرت مورد توجه محققان 

قرار گرفته اند.

۳.  در مجموعۀ منشآت دورۀ صفویه،گاه 
سواد فرامین باارزشی در زمینۀ اعطای 

سیورغال و تشكیالت اداری وجود دارد كه 
بررسی آنها اطالعات دستۀ اولی را برای 

محققان به ارمغان می آورد. از این منشآت 
می توان مخزن االنشاء ،ش
ره ۱۵۹۸۷ 

سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد 
آستان قدس  رضوی؛ و مجموعۀ منشآت، 

ش
ره  ۱۰۸۹۲را نام برد.

۴.  علت عدم انجام این كار را باید در 
نبود اسناد مدون و مرتبط جست وجو 
Óود. در اثر بوسه نیز با وجود بررسی 
اسناد  سیورغال، به واژه عرشوده نیم 

پرداخته نشده است. برای اطالع 
بیشرتبه کتابهای زیر مراجعه فرمایید:  

Õoor,1988:59)؛ ورهرام،
۱۳۶۶،ص ۶۶۷؛حسن آبادی؛۱۳۸۶،

 lambton,2005)۶۳-۸۱؛
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اسناد عشرو ده  نيم، كه در اين تحقيق به آن پرداخته خواهد شد، در زمرة اسناد مربوط به دورة 
صفوي، موجود در سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسنادآستان قدس است كه تاكنون 
تحقيقاتي بر اساس آن انجام نشده است1. دراين مقاله، در مورد «عشرو ده نيم» بحث خواهد 
شد، و باتكيه بر اطالعات اسناد و استفاده از ساير منابع موجود، اين اصطالح را مورد بررسي 

قرار خواهيم داد.

ساختار شكلی و محتوایی اسناد
مجموعة اسناد «عشروده نيم» از مجموعة 69 هزارصفحه اي اسناد تشكيالت اداري آستان قدس 
در دورة صفويه است كه دورة زمانى1000- 1148 ق. را در برمي گيرد. اين اسناد، شامل 100 
شمارة اموالي اسناد در 400 صفحه است2 كه اولين آنها به  سال 1041ق.(سند شمارة 32182) 
و آخرين آنها به سال 1130ق.(سند شمارة 35042) مي باشد.كلية اسناد، در قطع ديواني 
(خشتي) و در اندازة20در20سانتي متر است،كه اصطالحاً به آن« فرد محاسباتي» گفته مي شود 
(روستايى،1387،ص 104). خط كلية اسناد، ديواني(تعليق) بوده و در بسياري از آنها از 

نگارش سياقي استفاده شده است. 
بررسي سربرگ اسناد اداري نشان مي دهد كه بين 5 تا 8 خط كوتاه در سربرگ اسناد، 
با توجه به محتواي اسناد، در كلية آنها تكرار شده است كه از اين ميان پنج عنوان زير در 

تمامي اسناد، به صورت تكرار، آمده است: 
1. انجام مهمات و معامالت سركار فيض آثار سنه : اين جمله در كلية اسناد آستان قدس، 

چه درآمد و چه پرداخت ها آمده است ؛
2. توجيهات3 (شهشهانى،بى تا،ص138) و مقررات : كلية خرجكردها و پرداخت 

اسناد اداري آستان قدس  با عنوان توجيهات و مقررات ذكر مى شده است4؛
3. توجيهات: كلية پرداخت هاي مالي آستان قدس ؛ 

4. عوض المـذكور5(مديريت اموراسنـاد و مطبوعـات،سندشمارة32056): اين عنوان، 
عالوه بر اسناد عشروده نيم، در موارد ديگري نيز كاربرد داشته است و معني تحت اللفظي آن 
به عنوان عوض از چيزي است و بعضاً در اسناد به اين معناست كه گاهي در عوض مالي كه 

قرار بوده از محلي تأمين شود، به داليلي، از جاي ديگري تأمين شده است؛
5. عشرده و نيم : اين اصطالح در ادامه توضيح داده خواهد شد (مواردي كه در ادامه 

مي آيد با توجه به محتواي اسناد متفاوت بوده است)؛
6. ازبابت محال المذكوره6 (مديريت اموراسناد و مطبوعات،سندشمارة32281) : زماني كه 
برات به طور مستقيم به خود محل حواله شده و يا فرمان دربارة آن محل صادر مي شده است؛
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۱.  محتوای اسناد تشكیالت اداری 
آستان قدس  در زمینه های اقتصادی، 
كشاورزی، اجت
عی، مذهبی، سیاسی 
و نظامی است و محتوای اطالعاتی آن 
در جای دیگری استفاده نشده است. 
كلیۀ اسناد ارزشیابی، Óایه سازی و ورود 
اطالعات شده و در آرشیو مركز اسناد 
سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد 
آستان قدس  رضوی در دسرتس می باشد. 
این اسناد در حافظۀ جهانی ثبت و برای 
ثبت در حافظۀ جهانی یونسكو معرفی 
شده است . 

۲.  تعداد ذكر شده تقریبی بوده و اگر 
با اسناد مرتبط با آن ش
رش شود بیشرت 
خواهد بود.

۳.  توجیهات، كلیۀ پرداخت های 
آستان قدس  در زمینه های مختلف، 
در ذیل توجیهات می آمده است. اصل 
كلمه از وجه به معنی ترتیب و حساب 
دیوانی ( دهخدا،۱۳۷۷،ج۵،ص۷۱۰۸ ) 
وجه و تنخواه چیزی را حواله كردن است 
(شهشهانی،بی تا،ص۱۳۸).

۴.  برای اطالع بیشرت در 
مورد این اطالعات نگاه كنید 
به:حسن آبادی،۱۳۸۲،صص۴۳-۳۵.

۵.  عوض املذكور، به معنی عوض از 
چیزی و معموالً در این اسناد به مواردی 
گفته شده است كه مالیات یك منطقه، 
به هر دلیل به جای دیگری حواله می 
شده است ( ساک
ق: ۳۲۵۰۶ ).

۶.  محال املذكوره، به معنی مكانی 
است كه حواله به آن احاله شده و فرد 
برای دریافت پول باید به آنجا مراجعت 
می كرد ( ساک
ق: ۳۲۲۸۱ ).
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7. از بابت محل مشهد مقدس و غيره: كه معموالً در اين عنوان محل خاصي مدنظر نبوده 
و[ براي] پرداخت حقوق نيروهاي نظامي به كار مي رود؛و

8. يك قسمت از اسناد خاص آستان قدس  است كه در آن چند نام  تكرار شده است و 
باعنوان «عشرده و نيم سيورغال محال سركار فيض آثار1» (مينورسكى،1368،ص147)،«ازبابت 
محال وقفي ابيورد2» (ساكماق:27797)، «اسفيجان3» (ساكماق: 32995)، «نيشابور»،  و«عبدالجبار 

بيچاره4»(مديريت اموراسناد و مطبوعات،ساكماق:31796 )آمده است. 

ارزش های اطالعاتی اسناد عرشده و نیم 
اسناد عشروده نيم، از جنبه هاي مختلفي داراى ارزش بررسي است و اطالعاتى دربارة سال هاي 
1041-1130 ق. دارد كه در اينجا به قسمت هايي از آن پرداخته خواهد شد. مهم ترين آنها 

عبارت اند از : 
1. ارزش اداري اسناد: تغييرات سربرگ اسناد، تغييرات احتمالي در مناصب اداري و 
نحوة ارتباط آنها با موضوع، اسامي افراد مرتبط با موضوع در هر دوره، تغييرات سيستمي 
در كار، تغيير مراحل كاري در هر دوره، تغييرات در مناصب مهم اداري، جايگاه مناصب 

اداري، و تعامالت منطقه اي و محلي . 
2. ارزش اقتصادي و مالي: نحوة وصول مبالغ از محل ها، سيستم مالي دريافت و پرداخت، 
تغيير روش هاي جمع آوري و پرداخت ها، اوزان قديم، تغييرات در ميزان مبالغ دريافتي و پرداختي 

كه مبين وضعيت اقتصادي هر دوره است.
3. اصطالحات: اصطالحاتى بسياري در اين اسناد ذكر شده كه كمتر در جاي ديگر آمده يا 
كاربرد آنها در سيستم اداري مشخص شده است؛ مانند عشروده نيم، مالوجهات و وجوهات5(لمبتون، 
229، ص1339)؛ عوض المذكور، توجيهــات و مقررات، برات6(مينورســكى،1368،ص163)، 
خطاب7 (ساكماق:32182)، وكالتنامچه8(ساكماق:32182)، حصب نامچه9(ساكماق:32182)، و 

رخصت نامچه10(ساكماق:32182).
4. ارزش نظامي: اين اسناد حاوي اطالعات دقيقي دربارة نظامي ها، رده هاي شغلي، سيستم 
درخواست حقوق، نحوة دريافت در منطقه، نحوة ارتباط با دربار، و محل استقرار نظامي ها هستند. 
5. ارزش رجال شناسي :  در اين اسناد، اسامي بعضي از صاحب منصبان نظامي و اداري، 

صاحبان سيورغاالت و تيول، و برخي اماكن مذهبي آمده كه در منابع آن دوره نيامده است.

سؤاالت پژوهش 
باتوجه به تعداد زياد اسناد و حجم اطالعات آنها، نمي توان تمامي جنبه هاي اطالعاتي آن را 

۱.  اصطالح رسكار فیض آثار در دورۀ 
صفویه به دو جا اطالق می شد؛ یكی، 

موقوفات سلطنتی كه در مناصب دربار 
صفویه شغلی به نام وزیر رسكار فیض آثار 
وجود داشته است  و مؤلف تذكرۃ امللوك 

دربارۀ وی  آورده: ( شغل مشاٌرالیه 
نسق امالك و زراعات و آبادی باغات و 
مستغالت و طواحین و قنوات است و 
باید به مهر و اطالع وجه ربع محال و 

مستغالت و غیره حاصل موقوفات رسكار 
مزبور از رعایا و مستأجران بازیافت 

شود و èصارف مقرره واصل ساخته ، 
حسن سعی خود را در آبادی محال و 

تكثیر زراعات حاصل سازد ( میرزاسمیعا 
،۱۳۶۸،ص ۴۴). مینورسكی، در تعلیقی 

كه بر این مطلب زده آن را زیر نظر صدر 
می داند و احت
ل می دهد با آستان قدس  

نیز مرتبط باشد كه البته جای شك دارد 
..از آستان قدس  نیز به عنوان رسكار فیض 

آثار یادشده است.

۲.  ابیورد ، اسم قدیمی شهر كالت. 

۳.  اسفیجان مزرعه ای در بیرجند در 
دورۀ صفویه.

۴.  در اسناد سیورغال آستان قدس  افرادی 
با عنوان ج
عت متفرقه وجود داشتند که 
در قبال مراتعی که از دولت دریافت می 
کردند مالیات می پرداختند اما نه به دولت 

بلکه به آستان قدس . یكی از مهم ترین 
این افراد عبدالجبار بیچاره(بدون زمین) 

بوده است. 

۵.  مالوجهات، ملبتون آن را از مال 
الجهات یا مالیات مستمر آورده 

است . مالوجهات از مال و جهات 
به معنی عقار و ضیاع، نقد و 

جنس، و اجاره اراضی آمده است 
(دهخدا،۱۳۷۷،ج۱۲،ص۱۹۹۹۹ ذیل 

مالوجهات) . در مجموع در اینجا ازآن 
معنای مالیات استنباط می گردد.

۶.  برات، كلمه برات از ریشه برائت 
است و نوشته ای است كه بدان، 

دولت بر خزانه حواله وجهی می دهد   
(دهخدا،۱۳۷۷،ج۳،ص۴۵۰۰). برات ها، 

حواله هایی بودند كه دولت، به علت 
كمبود وجه نقد، به افرادی برای دریافت 

  مواجب خود می داده است. برات
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در يك مقاله ارائه نمود. به همين منظور، سعي خواهد شدتا با طرح چند سؤال، ضمن محدود 
كردن دامنة تحقيق، اطالعات هدفمندي در يك چارچوب مشخص ارائه گردد . 

پرسش هاى اين مقاله عبارت اند از :
1. معنا و مفهوم عشرده و نيم در دورة صفويه چيست؟        
2. محل دريافت عشرده و نيم براساس اسناد چه بوده است؟

3. محل خرجكرد مبالغ عشرده و نيم چه بوده است؟
4. وصول عشرده و نيم سيورغاالت چگونه بوده است؟

 يكي از اصطالحاتي كه در منابع اين دوره كمتر ذكري از آن آمده« عشرده و نيم »است. 
معني تحت اللفظي اين كلمه «يك دهم به اضافة نصف »مي باشد كه قاعدتاً پانزده درصد 
مي شود؛ اما اين معني در فرهنگ لغات ذكر نشده است. طبق منابع موجود، اولين بار، نصيري در 
دستور شهرياران، ذيل وقايع 1105ق. و به تخت نشستن شاه سلطان حسين (1105-1135ق.)، 
از تخفيف و تصدق سي هزار تومان عشروده نيم سيورغاالت و حق النظاره و ساير رسومات 
صدور نام مي برد(نصيرى،1373،ص 35)؛ و در تذكره الملوك، دربارة مواجب صدور آمده 
كه عشرده و نيم محل سيورغاالت و حق التوليه و حق النظاره بعضي از محال وقفي به آنها 
پرداخت مي شده است(ميرزاسميعا،1368،ص 2). لمبتون، در مالك و زارع،  آورده:«كه صاحبان 
سيورغال مشمول پرداخت عوارض مخصوص بودند و قسمتي از حقوق بعضي  مأموران را 
از عوارض يا سودي مي دانستند كه تيولداران و صاحبان برات ساليانه ( همه ساله) و سيورغال 
پرداختند» (لمبتون،1339،ص242). او همچنين، ذيل توضيح اصطالح« عشر» مي آورد كه در 
مورد نصاب عشر ميان فقيهان اختالف است و نرخي كه براساس آن عشر وصول مي شود 
عبارت است از نيم دهم ، يك دهم ،و يك نيم دهم و مضاعف عشر(لمبتون،1339،ص775). 
در موقوفات آستان قدس، در دورة صفويه، در دو مورد، دربارة پرداخت حق التوليه، با احتساب 

عشروده نيم، ذكر شده كه ظن ما دربارة معني عشرده و نيم همان  پانزده درصد است1.
دريافت عشروده نيم، يكي از ممرهاي درآمد صدور بوده است و به خاطر وظيفه اي كه 
از بابت نظارت بر سيورغاالت بر عهدة آنان بوده مبلغي را دريافت مي كرده اند؛ كه با توجه 
به تعداد زياد سيورغاالت مبلغ كالني بوده است. علت اصلي اين پرداخت، وظيفة صدرالممالك 
دربارةسيورغاالت بوده و كلية سيورغال ها، بعد از تأييد و تصديق، به رقم وزير ديوان اعلي 
چون در دورة صفــويه، سيـورغاالت، بيشتر به خانواده هاي مذهبي يا  مي رسيد. احتماالً ،
نهادهاي ديني داده مي شد و صدر نيز مسئوليت امور ديني را برعهده داشت، اين امور را به 
صدر واگذاركرده بودند. البته دخالت صدور در امور موقوفات شامل مواردي بوده كه طبق نظر 
واقف، اجازة دخالت داشته اند. در اسناد و منابع دقيقاً مشخص نشده اين مبلغ به چه عنواني 

 به صورت یك ساله و همه ساله صادر 
می شد. نوع خوب برات، همه ساله 
بود كه مبلغ كه به عهده منبع درآمد یا 
شخص معین صادر می شد. برات های 
یك ساله، از نظر وصول برای صاحب 
آن، به علت كمبود زمان و بعد مسافت 
دشوار بود و بعضاً مجبور به فروش 
آن به افراد ثروîند به كرس قیمت می 
شدند(كمربیج،۱۳۷۹،ص۲۳۲).

۷. لفظ خطاب، كه در سواد اسناد 
به معنی فرمان صدر ذكر شده در منابع 
دیگر نیامده است، معموالً از دستور 
صدر در این دوره به عنوان مثال نام 
برده شده است ( برای اطالع بیشرت در 
مورد مثال های صدور صفوی ر.ک.: 
طباطبایی،۱۳۵۳) .

۸.  وكالت نامچه، منظور كاغذی بوده 
كه صاحب برات به محصل یا فرد 
حامل برات می داد تا توسط آن مبلغ را 
دریافت Óاید.

۹.  حصب نامچه، احت
الً طوماری بوده 
كه در آن حساب و كتاب تفنگچیان در 
قلعه ها نگهداشته می شده است .

۱۰.  رخصت نامچه ، برگ ترخیص بوده كه 
بر طبق آن به افراد نظامی اجازه خروج 
از قلعه داده می شده است و باید خروج 
فرد بر طبق این رخصت نامچه بوده باشد 
و در صورت عدم رعایت از مواجب او 
كاسته می شده است . 

 ۱.   در وقفنامه حاجی مصطفی، به 
سال۱۱۳۸ق.، برای آستان قدس   مقدار 
حق التولیه عرشده و نیم تعیین شده است.
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بايد به صدر پرداخت مي شد، به عنوان هديه، ماليات، و يا عنوان ديگر؛ اما در اسناد صريحاً از 
بابت«مالوجهات محالوقفي» در ذيل آستان قدس1 (ساكماق: 33475/3) آمده كه برداشت ما 
معني ماليات مي دهد و احتمال صحيح بودِن به كاربردِن كلمة ماليات از درآمد درست تر است. 
چنانچه، در مالك و زارع نيز آمده كه صاحبان سيورغاالت، مبالغ متعددي را، به عنوان ماليات 
مي پرداختند(لمبتون،1339،ص242). كلية درآمدهاي صدر در طومار مخصوص نوشته مي شد 
كه در ذيل ساير درآمدها از عشروده نيم نيز نام برده شده است(ساكماق:33045/1). در مورد 

نحوة وصول و چگونگي كسب درآمد در مبحث جداگانه اي بحث خواهد شد.
 ذكر دو نكته در انتهاي اين قسمت الزم است:1) منصب صدر، در دورة صفويه، فراز 
ونشيب هاي زيادي داشته است، و به خصوص از زمان شاه سليمان، باتقسيم شدن منصب به 
صدر خاصه و عامه، ميزان و چگونگي تقسيم درآمدها مبهم است(صفت گل،1380،ص236)؛ 
زيرا زماني كه يك صدر امور را به دست داشته كل درآمدها به او مي رسيده، درحالي كه از زمان 
تقسيم شدن وظايف و اختيارات معلوم نيست درآمدها به چه نسبتي تقسيم مي شده و آيا اين 
تقسيم مساوي بوده است يا خير؟احتمال دارد ميزان درآمدهاي صدر عامه، با توجه به تعداد 
زياد موقوفات، بيشتر بوده (چنانچه در ذيل صدارت ابوصالح صدر آمده كه  كس ديگري به 
پاية ثروت وي نرسيده بود و ميزان دارايي او بيش از صدر خاصه بوده است. 2) در زمان نبود 
صدر آيا درآمدي كه مخصوص او بوده در اختيار فرد ديگري قرار مي گرفته يا اين درآمد به 
خزانة شاهي واريز مي شده است؟ متأسفانه منابع در اين مورد اطالعاتي ندارند، اما در سندي به 
سال1113ق. از مستوفي موقوفات ممالك محروسه نام برده شده كه در غياب صدر معزول شده، 
كار او را انجام مي دهد(ساكماق:33045/9). در سند ديگري، دربارة وصول درآمد صدر، در 
زمان نبود او، آمده كه از روي نسخة صدر قبلي، درآمد براي ديوان ضبط مي شده است. در 
سندي ذكر شده كه در زمان تعطيل منصب صدارت(عامه)از صدر خاصه به عنوان مسئول امور 
صدر ممالك ياد شده است(ساكماق:33045/9). كمپفر، در زمان زنداني ميرزاابوطالب رضوي 
صدر خاصه (خاتون آبادى،1352،ص538) آورده كه شاه ادارة موقوفات سلطنتي را برعهده 
گرفت(كمپفر،1363،ص23). مشخص نيست آيا در زمان تعطيل صدرممالك نيز چنين اتفاقي 

افتاده باشد، اما قطعاً افراد با نظر شاه در امور دخالت مي كرده اند .
اما مطلبي كه دستور شهرياران، در مورد تخفيف و تصدق مبلغ سي هزار تومان درآمدهاي 
متفاوت صدر در سال 1105ق. ذكر كرده است- با وجود اينكه نجف خان از سال 1100ق. 
تا اين زمان صدر عامه بود- ضمن اينكه ميزان زياد درآمد صدر را مشخص مي نمايد، ميزان 

اختيارات شاه را در درآمدها نيز نشان  مي دهد(نصيرى،1373،ص33).
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۱.   اصطالحات مالوجهات محال وقفی 
كه در اسناد این مجموعه ذكر شده از 

 ôنظر مفهوم دارای شبهه است؛ چه گرف
مالیات از موقوفات امری بوده كه به 

آن اشاره نشده است، اما در بعضی از 
وقفنامه ها آمده «كه پس از كرس مالیات 

دیوانی»، امكان دارد كه این به ه
ن 
مفهوم باشد . 



۴۰

محل های دریافت عرشوده نیم سیورغال
 به علت اينكه منابع تاريخي در مورد عشرده و نيم سيورغاالت اطالعات كاملي ذكر نكرده اند، 
نمي توان گفت كه عشرده و نيم از چه محل هايي دريافت مي شده است؛ اما چنانچه عشرده و نيم  
را در زمرة وجوهاِت گرفته شده از سيورغاالت-كه اختصاص به صدر داشته است- بدانيم، 
دامنةگرفتن عشروده نيم- به علت وجود انواع سيورغاالت در دورة صفويه- بسيار متنوع 
بوده است. در اسناد موجود در مجموعة اسناد صفوية آستان قدس رضوي، در اسناد عشروده 
نيم، اسامي برخي اماكن يا افرادي آمده كه ارتباطي با آستان قدس ندارند، اما مهم ترين منبع 
دريافت عشرده و نيم سيورغاالت آستان قدس بوده اند. اماكن ذكر شده عبارت انداز: جماعت 
خفافـان دارالسلطنه قزوين محمد طاهـر و غيـره(ساكماق:32543/10) ، آستانة اميرالمؤمنيـن 
(ع) (ساكماق:  34360/19)، اوالد ميرزاابراهيم   ، امامزاده محروق نيشابور، قدمگاه، محمدتقي 
نيشابوري( ساكماق:33045/9)، معدن فيروزه، ترشيز، خبوشان، كليدر، نيشابور( ساكماق: 

35036/2) وسايرجماعه(ساكماق: 33045/6).
در دورة صفويه، به منظور تأمين نيازهاي آستان قدس، برخي مزارع و باغات، به صورت 
سيورغال، به آستان قدس داده شد. اوليِن آنها مزرعة كالتچه اروج نيشابور، به سال998ق.، 
و آخرين آنها در سال 1130ق. است. در اسنادي كه با عنوان «سيورغاالت» در تشكيالت 
اداري صفويه  وجود دارد و مرتبط با درآمدها، مقدار، و نحوةوصول و خرجكرد ها ست، 

به طور خالصه سيورغاالت آستان قدس  به پنج دسته تقسيم  شده است: 
1. اسنـاد مزارع و مـواضع مشهد: 17 مزرعـه، اولين، به سال 1023ق.، به نام مزرعـة 
گوارشك(ساكماق:31974/2)  و آخرين، موسوم به مزرعة پس پشته به سال1121ق. (ساكماق: 

.(35001/7
2. اسناد مزارع و مواضع واليات:25 مزرعه، اولين، مزرعةكالتچه اروج، به سال998ق. 

(ساكماق:31826/1) و آخرين، به سال 1124ق.، مزرعة هرات (ساكماق:34566/1 ).  
اعـراب بيچاره( بدون زمين ) در جنوب خراسـان: اولين سنـد، به سال 1025ق.  .3

(ساكماق:31976/2 ) و آخرين، به سال1127ق.(ساكماق:34976/19 ).
4. جماعت نمك كش: اولين سند به سال 1025ق.(ساكماق:31976/2) وآخرين سند 

به سال1127ق.(ساكماق: 34096/2).
5. متفرقه، گروه ها، و جماعت هاي متفرقه : اولين سند  به سال 1025ق. (ساكماق:31976/2) 

وآخرين سند به سال 1126ق. (ساكماق:35026/2 ).  
با توجه به اينكه آستـان قدس تعداد زيادي سيورغـال در اختيـار داشته، مسئلة پرداخت 
مـاليات امري طبيعي بوده است(حسن آبادى، 1386،صص63-80 ). در اسنـاد موجود از 
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ابيـورد، بجستـان،مالوجوهـات عبدالجبــار بيچـاره، قريـةرأس الحــد(ساكماق:31779 )، 
راوقان، كوشمقان(ساكماق:31975 )، قريه ٌكرًكنج شيروان1(ساكماق:31990/3 )، مشهد، جام، 
خواف، َجنابد تون2(ساكماق:27492)، باخرز3 و نيشابور نام برده شده است(ساكماق:35036/2). 
چنانچه دريافت عشروده نيم را از سيورغـاالت در وجه عام در نظر بگيريم، بايد اسامي تمام 
انواع سيورغاالت در اسناد ذكر مي شده كه نمي توان به دليل نقص احتمالي اسناد، در مورد 

عدم ذكر نام آنها يا مورد خاص ديگر اظهار نظر كرد . 

نحوه دریافت عرشده و نیم سیورغاالت 
 مبالغ عشرده و نيم در ذيل درآمدهاي صدر محسوب مي گرديد وكلية مراحل وصول درآمدهاي 

عشرده و نيم در ديوان الصداره به شرح زير انجام مي شد:
1. مشخص كردن سيورغاالتي به همراه مبالغ(نقدي و غيرنقدي) كه بايد از آن عشروده نيم 

گرفته شود،كه اين كار توسط ديوان الصداره انجام مي شد. 
2. بعد از تعيين محل و مبالغ، طوماري تهيه مي شد. معموالً در اين طومار4 (دهخدا،ذيل 
طومــار)كلية درآمــدهاي صــدر مانند حق التــوليه وحـق النظاره5 نيز مشخص مي شــد 

(ساكماق:34390/9 ).  
3. بعد از مشخص شدن ميــزان درآمـدهاي نقدي و غيرنقدي در طومـار، خطابي از 
ديوان الصداره  براي هر محل صادر مي شد كه در حكم فرمان صدرالممالك بوده است. اين 
خطاب، معموالً وقتي براي محل خاص صادر مي شد فقط مربوط به عشروده نيم نبود و محصل 

بايد، چنانچه حق النظاره و يا حق التوليه وجود مى داشت، آنها را نيز دريافت مي كرد.
4. بعد از صدور خطاب ها از ديـوان الصداره، احتماالً براي هر منطقه محصلي انتخاب 
مي شد. در مورد شخصيت محصالن ويا طبقة اجتماعي آنها در منابع و يا اسناد اطالعاتي 
نيامده و نمي دانيم آيا براي انتخاب آنها شرايط خاص وجود داشته است يا خير؟ در اسناد به 
طبقات مختلفي از محصالن برخورد مي شود؛ براي مثال، در فرماني به سال 1082ق.، كه از 
سوي شاه سليمان صادر شده، از ندرقلي بيك، غالم خاصه شريفه، به عنوان محصل نام برده 
شده است(ساكماق:29146).در سندي ديگر، به سال 1112ق.، از ميرزا نوراهللا اصفهاني 
مين باشي6 (تاورنيــه،1336 ،ص697) نام برده شده(ساكمـاق:34360/12)؛ و يا در سنـد 
ديگري از يارمحمدخان بيك و محمدصادق بيگ نام برده شده است(ساكماق:32360/17). 
در مجموع، از اسامي محصالن مشخص مي شود كه داراي شخصيت اجتماعي بااليي 
بوده اند. وقتي محصل با طومار و خطاب به محل مراجعه مي كرد، باالترين مقامات منطقه 
بايد با او همكاري مي نمود. در خطاب هاي موجود، از وزير استراباد(ساكماق:34360/17) 
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۱. منظور از شیروان والیت شهروان در 
حدود قفقاز می باشد كه قریۀَکرَکنج به 

سیورغال آستان قدس  مقرربوده است.   

۲.  َجنابد تون، از روستاهای منطقه 
فردوس. 

۳.  باخرز شهری در جنوب خراسان. از 
جملۀ سیورغاالت بوده و اولین سند آن 

به سال ۱۰۲۴ق. می باشد.  

۴.  طومار، در اصطالح ارباب دفاتر از 
جنس براتی و مانند آن بود كه درازی 

داشته باشد ( دهخدا،۱۳۷۷،ج۱۰، 
ص۱۵۵۵۸ ذیل طومار ). در اسناد موجود 
در سنه ۱۰۰۱ق. به ش
ره اموالی ۲۷۴۸۲ 

از طومار نام برده شده است .به نظر 
می رسد آستان قدس برای امور اداری 
سالیانۀ خود از طومار یا طومار نسق 

استفاده می كرده است .

۵.  منظور از حق التولیه و حق النظاره در 
موقوفاتی بوده كه صدر در آنها به عنوان 
متولی یا ناظر انتخاب شده است. میزان 

این حق التولیه یا حق النظاره بسته به نظر 
واقف در وقفنامه بوده است.

۶.   فرمانده سپاه هزار نفری. 
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و يا وزير خراسان1، بيگلربيگي2،كالنتران3، داروغگان4، حكام و عمال نام برده شده و همه 
به صورت كامل، با محصل، همكاري مي كردند. در اين خطاب كلي، همچنين، به همة صاحبان 
سيورغاالت متوليان مزارات و بقاع متبركه، مباشران و مستأجرين و زارعين دستـور داده شده 
كه با محصـل همكاري نمايند(ساكماق:34360/17). در اسنـاد دو نوع محصِل جداگانه ذكر 

شده است:
1. محصِل ديوان الصــداره، كه معموالً صاحب منصب يا آدم معتبـري بوده است ( در 

بحث دريافت  مطـرح است )؛ و 
2. محصِل اشخـاص، براي دريافت حقـوق تعيين شده. اين افـراد نظامي يا شخصـي 
بودند و با دريافت وكالتنامه از فرد يا گروه، برات هاي آنها را دريافت مي كردند. محصل، در 
هنگام ورود به منطقه، با توصيه هايي كه در خطاب براي او شده بود از قدرت و اختيارات 
كافي برخوردار بود. در محلي كه او وارد مي شد، چنانچه صاحب سيورغال در محل حاضر 
بود مبلغ را مي پرداخت و چنانچه، حضور نداشت، طبق دستور ديوان بايد مستأجرين و 
يا زارعان، مبلغ فوق را در غياب صاحب اصلي پرداخت مي كردند و محصل موظف بود 
در ازاي دريافت مبلغ نقدي و يا جنس، قبضي را به افراد تحويل دهد. با توجه به اينكه 
از زمان صدور طومار تا دريافت، مدتي وقفه مي افتاد و احتمال مي رفت در ميزان دريافت 
تفاوتي حاصل گردد، محصل موظف بود كه نفع ديوان را محاسبه كرده و تفاوت را به سود 
ديوان ضبط كند (ساكماق:29146). به همين منظور، تسعيرنامچه اي(دهخدا،ذيل تسعيرنامچه) 
به همراه داشت كه سياهة اجناس دقيقاً در آن ذكر مي شد. عالوه بر آن، چنانچه نام محل در 
طومار سهواً جا افتاده بود، بايد آن را در ذيل طومار ثبت و مبلغ را وصول مي كرد. همچنين، 
چنانچه به هر دليلي نمي توانست مبلغ تعيين شده در طومار را وصول كند بايد به مهر معتبرترين  
فرد آن منطقه مانند شيخ االسالم5  (ميرزاسميعا،1368،ص3)، وزراي محل، حكام، قضات، و 
متصدي شرعيات سندي درست نموده و به ديوان ارائه مي كرد(ساكماق:33372/20 ). محصل، 
بايد، در مدتي كه براي تحصيل به او داده مي شد، كار خود را انجام مى داد و به پايتخت 
مراجعت مي كرد. در برگشت، مستوفي سركار عالي، طومار را بررسي كرده و جمع و خرج 
درآمدهاي تحويل داده شده با مبالغ تعيين شده درطومار را تأييد مي نمود(ساكماق:32570/17).  
در صورتي كه، مبلغي وصول نشده و سندي براي آن درست شده باشد بايد وزير ديوان اعلي6  
(ميرزاسميعا،1368،ص4) بعد از ديدن سند رقمي براي آن صادر و مستوفيان نيز آن را در 
دفاتر ثبت مى كردند(ساكماق:32530/17 ). ميزان اجرت محصل و نحوة پرداخت آن در 
اسناد موجود مشخص نيست. در مورد ساير محصالن ذكر اين نكته الزامي است كه مبالغ يك 
پنجم،يك دهم و يك بيستم، با توجه به دوري يا نزديكي راه وميزان برات و خطرات  احتمالي، 
از مبلغ كسر مي شد (شاردن،1375،صص1222و1265). اما با توجه به محل درآمدهاي دريافتي 

۱.  وزیر خراسان در ردیف وزرای 
كل محسوب می شد و قدرت زیادی 
داشت. هدف از انتخاب وزیر در 
ایاالت، وجود نیرویی در برابر حاكم 
و در صورت لزوم، احقاق حق مظلوم 
بوده است(مینورسکی،   ۱۳۶۸،ص۱۶۱). 

۲.  بیگلر بیگیان، حكام ایاالت دورۀ 
صفویه بودند كه به آنها امیر االمرا گفته 
می شد . سیزده ایالت توسط آنها اداره 
می شد.( برای اطالع بیشتر در مورد 
بیگلر بیگی ر.ک.: رهربرن،۱۳۵۷؛
میراحمدی، ۱۳۵۷).

۳.   منصب كالنتر در دوره های مختلف 
تاریخی تفاوت داشته است. در این 
دوره، چنانچه میرزا سمیعا آورده 
است،:« تعیین كدخدایان محالت و 
ریش سفیدان اصناف با مشاٌرالیه است 
با این نحوه كه سكنه هر محله و هر 
صنف دو قریه، هركه را امین و معتمد 
دانند  فیمابین خود تعیین و رضانامچه 
به اسم او نوشته و مواجبی در وجه 
او تعیین نموده و به مهر نقیب معتبر 
نموده به حضور كالنتر آورده تعلیقه و 
خلعت از مشارُالیه به جهت او بازیافت 
می نمایند.»(فلور،۱۳۸۱،ص۸۱).

۴.   مشارُالیه جزو دیوان بیگی وشغل 
مشارُالیه آن است كه اصل شهر و خارج 
شهر را محافظت نماید كه هیچ كس 
مرتكب خالف و ظلم و نزاعی نگردد 
و امور خالف شرع و فاحشه و شراب 
و قمار و سایر امور نامشروع را قدعن 
نماید(میرزا سمیعا،  ۱۳۶۸،ص۴۸). 

۵.  «مشارالیه درخانه خود بدعواهای 
شرعی و امربمعروف و نهی از 
منكرات می رسد و طالق شرعی را در 
حضورشیخ االسالم می دادند و ضبط 
مالغایب و یتیم اغلب با شیخ االسالم بود 
و بعد از آن به قضات مرجوع شد»(میرزا 
رفیعا،۱۳۸۵،ص۳).

۶.  «عالیجاه وزیراعظم دیوان اعلی 
و اعتمادالدوله ایران عمده ترین 
اركان دولت و قاطبه امرا درگاه معلی 
و سرحدات والیات ممالك محروسه 
ودادوستدكل مالیات دیوانی و وجوه 
انفادی خزانه عامره و غیره بیوتات از 
كل ممالك ایران و دارالسلطنه اصفهان  
بدون تعلیقه و امرعالیجاه معظم الیه 
دادوستدنمی شود...» (میرزارفیعا، 
۱۳۸۵،صص۵و۶).
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صدر، قطعاً محصل، مبلغ زيادي را دريافت مي كرده است. كار او، در واقع، نوعي مقاطعه كاري 
با احتمال خطر  زياد و درآمد باال بوده است. لذا؛ و ممكن بود در صورت عدم رعايت وقت و 
ناتواني در جمع آوري صحيح ماليات به عقوبت سخت نيز دچار گردد. احتمال كمي درتغيير 
ميزان تخصيص يافته به مناطق وجود داشت؛ لذا مى بينيم  مبلغ دريافتي از محال ابيورد و 
بجستان 1 (ساكماق:27938 ) در سال هاي 1078 و 1081ق. يكسان است. اما امكان داشت كه 
حواله هاي متفاوتي براى يك منطقه صادر شود، كه در بحث خرجكرد به آن پرداخته خواهد 

شد (ساكماق:34169/4 ).

نحوۂ خرجكرد درآمدهای عرشده و نیم 
 مهم تـرين پرسش اين است كه ميزان اختيـارات صدر در خرج درآمدها تا چه اندازه 
بوده است؟ آيا همة درآمدهاي عشروده نيم به صدر متعلــق بوده و يا مصرف ديگري نيز 
داشته است؟ با توجه به تعداد زياد سيورغاالت، موقوفــات، و سايــر محل هاي درآمد، قطعًا 
مصارفي بر آن مترتب بوده است؛ هرچند از متن اسناد و محتواي ساير منابع نمي توان به  علِت 
گرفتِن مبلغي از اين پول براي مصارف نظامي پي برد. غير از درصدي كه به صدر متعلق بوده 
ومقدار آن هم دقيقاَ معلوم نيست، بقيه خرجكردها زير نظر مستقيم شاه بوده است. مهم ترين 
محلي كه تا كنون در اسناد مشخص شده، پرداخت حقوق نظاميان است. روش پرداخت پول 

حاصله به دو صورت بوده است :
1. در صورتي كه فرد غير نظامي بوده و مبلغي به او پرداخت مي شد، و

2. زماني كه به افراد نظامي پول پرداخت مي گرديد.
در اسناد باقي مانده  نوع دوم پرداخت ها بيشتر ديده مي شود، اما ساختار كلــي هر دو به 

شرح زير است:
1. نوشتن عريضه از سوي فرد براي دريافت پول، و 

2. صدور پروانچه از طرف شاه در دستور پرداخت پول.
در تمامي پروانچه ها و طومارهاي باقي مانده چند مطلب، به صورت مشترك، ذكر شده است. 

1. تاريخ درخواست، 
2. مشخص كردن مبلغ،

3. ذكر نام شخص و مشخص كردن مبلغ آن،
4. معلوم شدن دورة دربرگيري حقوق،

5. مشخص شدن مبلغ غيرنقدي و نقدي، و
6. تعيين محلي كه بايد به آنجا حواله شود.

درمورد نظاميان، چنانچه فردي مواجب درخواست مي كرد، چند مرحله براي تأييد اول، 
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۱.  بجستان : شهری در خراسان بین فیض 
آباد و فردوس.
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قبل از اينكه درخواست او به دربار و فرد مرتبط برسد، رعايت مي شد:
1. درخواست فرد براي حقوق  يا مساعده،

2. تأييد مقام باالتر كه بسته به ردة  فرد داشته است، و
3. تأييد بيگلربيگي منطقه مبنى بر حضور آنها. 

در صورتي كه درخواست فرد از منطقه به دربار فرستاده مي شد، بسته به ردة افراد نظامي، 
تفنگچيان1 (مينورسكى،1368،ص54)، توپچيان،  و يا قورچيان2 (مينورسكى،1368،ص53)، 
دربار درخواست آنها را بررسي مي كرد و بعد از تأييد مسئول آنها، پرداخت مواجب با حكم 
مستقيم صورت مى گرفت. پرداخت حقوق معموالً به صورت ساليانه بود، البته به صورت 
شش ماهه نيز مبلغي از درآمد ساليانه به آنها پرداخت مي شد (ساكماق:33475/4). بعد از صدور 
فرمان شاه، از ديوان الصداره، براتي، براي مواجب، به فرد نظامي داده مي شد. اين برات مدت دار 
ومعموالَ يك ساله و دو ساله بود، اما در بيشتر اسناد از برات همه ساله نام برده شده است.

گرچه برات افراد همه ساله و مبلغ آن نيز ثابت و حتي مبلغ پرداختي سيورغاالت نيز بدون 
تغيير بوده است، مبالغ حواله شده به محل ها در هر سال متفاوت بود؛ يعني امكان داشت 
برات افراد به جاهاي مختلف حواله شود. اين مسئله حتي باعث سردرگمي خود برات داران 
و محل هاي احاله مي شد؛ زيرا آنها بايد در مدت خاصي برات خود را وصول مي كردند و 
امكان تأخير هم وجود نداشت. به دليل تغيير محل احاله برات ها آستان قدس  در حساب 
و كتاب هاي خود دچار مشكل مي شد. چنانچه، در سندي به سال 1127ق. ، ذكر شده كه 
عشرده و نيم سيورغال سركارفيض آثار در جاهاي مختلف حواله شده و جمع كردن آنها كار 
دشواري است (ساكماق:34543/26). عالوه بر اين، امكان داشت كه مبالغي كه به جايي حواله 
شده كامل حاصل نشده و به خاطر تأمين منابع مالي از جاي ديگري تأمين گردد؛ چنانچه 
در سندي به سال 1078ق. از مشهد مقدس عوض از ماليات دارالعباد يزد پول گرفته شده 
است(ساكماق:34169/1 ) افراد، با در دست داشتن فرمان صادره از سوي پادشاه و قبض 
صادره به محل مراجعه و مبلغ را دريافت مي كردند. در مورد آستان قدس، خود فرد يا وكيل 
وي، به همراه وكالتنامچه و سواد فرمان به مستوفي آستان قدس  مراجعه و پروانچه و قبض 
صادره را ارائه مي نمود و مبلغ قبض از كل مبلغ تخصيص عشرده و نيم سيورغاالت آستان قدس 
كسر مي گرديد. بعد از تأييد مستوفي، قبض صادره بايد به تأييد ناظر و متولي آستان قدس هم 
مي رسيد و تعليقه اي نيز از سوي متولي صادر مي شد (ساكماق:30651). افراد، بعد از دريافت 
وجه قبض، رسيدي به آستان قدس  مي دادند. در اين قبض علت، زمان، مقدار طلب، فرد 

گيرنده، و افرادي كه سند در حضور آنها قلمي شده مي آمد (ساكماق:34543/6 ).
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۱.   تفنگچی: پیاده نظام مجهز به 
تفنگ های كوتاه و شمشیر و خنجر 
كه از میان كشاورزان نیرومند برگزیده 
می شدند و عنصر ایرانی و خالص سپاه 
بودند.

۲.  قورچی: قورچی ها مسئول نگهبانی 
مخصوص و چادرهای سلطنتی بودند كه 
از نژاد ترك انتخاب می شدند و تعداد آنها 
را ده دوازده هزار نفر تخمین زده اند.
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نتیجه  
عشروده نيم در زمرة اصطالحات ناشناخته مالي دورة صفويه است كه تنها در اسناد آستان قدس  
از آن يادشده است.اين اصطالح كه مي توان آن را يك پانزدهم ناميد؛ مالياتي بوده كه ازمحل 
سيورغاالت واگذارشدة دولت پرداخت مى شده است. آستان قدس  يكي از دريافت كنندگان 
اين سيـورغال بوده است. عشروده نيم ازمحل هايي مانندمـزارع، باغـات، جماعت متفرقه و 
جماعت نمك كش تامين ونحوة دريافت اين مبلغ معموال تحت نظرصدر با صدورخطابي  
انجام مي شده است. بعد از انتخاب محصالن، آن ها با در دست داشتن خطاب و طومار به 
اماكني كه بر آن ها عشروده نيم تعلق گرفته بود مراجعه و اين مبلغ را دريافت مي كردند. كلية 
دست اندركاران حكومتي و محاكم شرعي موظف بودند تا محصالن را در كار خود ياري 
كنند. محصل هم موظف بود تا مبلغ را در مدت زمان خاصي وصول نمايد و بعد از دريافت 
آن، سهم خود را- كه بسته به عواملي مانند دوري يا نزديكي محل، ميزان مبلغ و توافق وي 
متغير بوده- برداشت مي كرد و مابقى را به آستان قدس  مى پرداخت. محل خرجكرد مبلغ 
دريافتي در اسناد كمتر توضيح داده شده است؛ اما بر اساس اطالعات موجود، مبلغي به صدر 

اختصاص داشته و مبلغي نيز براي نظاميان هزينه مي شده است.
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سواد فرمان شاه سلی
ن در تحصیلداری ندرقلی بیک غالم خاصه
هو

الملك هللا
موضع مهر مبارك نواب اشرف

[1] فرمان همايون شد آنكه جماعت مذكوره ضمن مبلغ هفتصد و بيست و يكتومان دو 
هزار وششصدوسي دينار نقد و مقدار يكهزار وسيصد و

[2] هفتاد ونه خروار وسي ونه من جنس از بابت وجوهات بشرحي كه در تحت اسم 
هر يك نوشته شد و در وجه تحصيل رفعت و معالي پناه 

[3] ندرقلي بيك غالم خاصه شريفه حسب الظهر مقرر دانسته رسانند از قرار قبض 
بخرج مجري دانند تحصيلدار مشاراليه وجه 

نقدي را انفاد درگاه جهان پناه و رسدجنتي را تنخواه ارباب  [4] [يك كلمه ناخوانا]
حواالت نموده و اگر 

[5] تفاوتي در تسعير جز والي ديوان بوده باشد مانند تفاوت را بجهت ديوان ضبط نمايد 
واگر چيزي را از جمله وجوهات مزبور

[6] بجهت حسابي بوصول برسد سند معتبر ديوان پسند بمهر شيخ االسالم و وزارء و 
عمال وحكام كرام و 

[7] قضات و متصدي شرعيات هرمحل درست داشته بديوان آورد كه بعد از عرض 
بدانچه مقرر شود عمل نمايند

[8] مستوفيان عظام ديوان اعلي وجه مزبور را ابوابجمع تحصيلدار مذكور نموده بعد از 
وصول وجه تحصيل ده نيم وجه مزبور را

[9] بصيغه انعام تنگوزئيل مشاراليه بخرج مجري دارند بعهده حكام و عمال و كالنتر و 
اهالي هر واليت كه در 

[10] وصول مال ديوان امداد حسابي تحصيلدار مشاراليه بتقديم رسانيده نوعي نمايند 
كه چيزي از مال

[11] ديوان فوت و فرو گذاشت  نشود در اين باب قدعن دانسته در عهده دانند و چون 
پروانچه بمهر مهر آثار اشرف 

[12] رسد اعتبار اعتماد نمايند تحريرا شهر صفر ختم بالخير والظفر سنه 1082  

ساک
ق:۲۹۱۴۶
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پرداخت عرشوده نیم سیورغاالت آستان قدس به تفنگچیان
انجام مهمات و معامالت سركار فيض آثار سنه قوي ئيل

توجيهات ومقررات
توجيهات

عوض المذكور
[1] عشرو ده نيم سيـورغال محال سركار فيض آثار كه در وجه سيـادت وصدارت پناه 

عاليجاهي اسالم 
[2] واسالميان مالذي مقرر است 

[3] عن رسد مشهد و جام و نيشابور كه بتنخواه ديوان نموده عوض گرفته و وجه 
مذكوره بهمه ساله محمد تقي و غيره تفنگچيان تابين    

[4] رفعـت پناه مير محمد طاهر يـوزباشي مقرر شد از قرار پروانچه اشـرف بتاريخ شهر  
جمادي االول  1050 آانكه فرمايون همايون شد آنكه

[5] متولي سركار فيض آثار و غيره از ابتدا لوي ئيل مبلغ چهار تومان رايج عراق از بابت 
عشرده و نيم سيورغال 

[6] كه در وجه سيادت وصدارت پناه، هدايت و نجابت دستگاه، حقايق و معارف آگاه، 
اسالم و اسالميان مالذي

[7] وجهى ميرزا حبيب اهللا صدر ممالك محروسه مقرر بود و بتنخواه ديوان نمود عوض 
گرفته عن رسد همه ساله تفنگچيان

[8] تابين سابق مين باشى كه برطرف شدنيزدر وجه مواجب همه ساله محمدتقي و غيره 
تفنگچيان مذكوره ضمن تابين سابق

[9] خواجه محمد كه خود استدعا و ميرمحمد طاهر ولد مير باقر بود كه تفنگچيان متوفي 
وارث صاحب طلب 

[10] برآورد وهمه ساله مزبوره نسيب(نصيب) تفنگچيان مزكوره دارد و رفعت و اقبال 
پناه عاليجاه مقرب الخاقاني متولى

[11] مير فتاح تفنگچي آقاسي تجويز نمود حسب الظهر مقررشد سال بسال از قرار 
تصديق دفتر تفنگچي و توجيه از بابت واز قرار قبض

[12] ما تفاوت رايج عراق الي خراسان بخرج مجري جناب رفعت پناه طاهر خان بيك 
تحصيلدار وجوهات 

[13]  مقرر نمود بروات بتاريخ شهر رمضان المبارك 1053
عراقي

4 تومان                        5 تومان
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4460 دينار                        7352 دينار
خراساني                         محمدتقي متصدى  دكاكين1تومان و هزار و سيصد وپنجاه دينار

ميرزا محمد متصدي دكاكين از بابت حاصل       3تومان و شش هزاردينار 
گوشه سمت چپ

عوض عشـرو ده نيم يونيـت ئيل ســيورغاالت مشهــد مقدس و جام و نيشــابور كه 
هرساله محمد تقي ولد سلطان احمد و مهدي ولد محمد مقرر است چوندر معامله يونيت 
ئيل تصديق آورده.بودند كه تنخواه صادر شود و محل مذكوره  مودع گشته در  نسخه ديوان 
الصداره العليه العاليه مقررشده [يك كلمه ناخوانا]در نسخه قوي ئيل عمل خواهد شد .                                                                                               

ساک
ق:۳۲۶۳۳

خطاب صدربه محمدنعیم بیک در جمع آوری عرشوده نیم سیوغاالت
جام مهمات و معادالت سركار فيض آثار سنه قوي ئيل

توجيهات و مقررات
توجيهات

عوض المذكور
عشرو ده نيم

[1] ازبابت مالوجهات محال وقفي و غيره كه بسيورغال آستانه مقرر است سواي رسد 
محالي كه تبديل شده و از ديوان اعلي بهمه ساله تفنگچيان مقرر گشته 

[2] از بابت محال وقفي ابيورد و بجستان و غيره و مالوجهات عبدالجبار بيچاره
56 تومان                       8 تومان

7793  دينار                   5168   دينار قبض
[3] از قرار خطاب ديوان الصداره العليه العاليه بتاريخ شهر صفر 1103 انكه خطاب 

عالي شد آنكه رفعت و متعالي پناه محمدنعيم بيك بعد از اطالع برمضمون 
[4] خطاب مستطاب عالي عشرو ده نيم سيورغاالت و حق التوليه و حق  النظاره موقوفات 

الكاء خراسان را عن رسد قوي ئيل شرح تفصيل طومار 
[5] يونيت ئيل كه بتحصيل آن رفعت و متعالي پناه مقرر شد موافق طومار مزبور 
بشرح و.محتوي كه در آن تفصيل يافته از آن قرار بدستور بتحصيل خود مقرر ومجرى 
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[6] نمود ايفاد و قبض بازيافت رسانيد به سادات عظام و ارباب و اهالي و متوليان و 
مزارات متبركات و مشاهد مقدسات وآستانهاى منورات.

و  مباشرين  و  معافيات  و  سيورغاالت  ارباب  سائر  و  الخيرات  بقاع  وتكاياو   [7]
مستاجرين و رعايا وزارعين 

[8] موقوفات الكاء خراسان بشرحي كه در طومار مزبور اسم باسم محل بمحل مشروحأ 
قلمي شده عشرده و نيم و حق التوليه و حق النظاره 

[9] قوي ئيل الكاء مزبوره را از قرار طومار موجود و قبض محصل مشاراليه مهمسازي 
و نوعي نمايند كه وجوه مذكوره بسهولت واصل 

[10] مشاراليه گرديده چيزي از آنجمله در عقده تعويق نماند مستوفي سركار عالي 
رسومات سنه مذبوره الكاء مذكوره را بشرح 

[11] طومار بعهده ابواب جمع محصل مشاراليه نموده از آن قرار محل مفروغ سازند 
بعهده گماشته عاليجاه سردارلشكر ظفر وحكام

[12] و وزراء جليل القدر و كالنتران ومحترمين.هر واليت كه در اين باب امداد و اعانت 
و تقويت و تمشيت شرعي حسابي

[13] محصل مشاراليه وجه بهم رسانيده مجال تمرد و تخلف احدي از مضمون مسطور 
ندهند و در اين باب اهتمام تمام الزم ودر عهده 

[14] شناسند شرح حاشيه خطاب مزبور آنكه مقرر آنكه رفعت و معالي پناه محصل 
مشاراليه هنگامي كه شرافت و نجابت پناه عزت 

[15] و مكرمت دستگاه كماللرفعه والرافه آثاردر مشهد مقدس توقف شدآنچه از وجه 
تحصيل قوي ئيل بوصول رساند تحويل شرافت پناه

[16] مشاراليه وقبض بازيافت نمايدكه از قرار قبض بشرح مجري است شرح قبض 
محصل برضمن سوادخطاب مذبوربتاريخ شهر جمادى الثاني 1103 

[17]  مقرر و و معرفت رفعت و معالي پناه محمد نعيم بيك محصل وجوهات عشرده و نيم 
الكاء خراسان آنكه مبلغ هشت تومان و پنجهزار ويكصدو شصت

[18] و هشت دينارخود رابمعرفت وكالء عمال خجسته اعمال سركار آستانه مقدسه 
متبركه عرش درجه مفرض الطاعه واجب العصمه عن رسد قوي ئيل 

[19] تمام و كمال واصل و عائد او گرديد و اين چند كلمه بجهت قبض قلمي و تحرير 
يافت شرح رقم عاليجاه ناظر جليل القدر آنكه

[20] كتاب دفترشرافت و رفعت و معالي پناه رفيعمقداري مستوفيي السانى مبلغ هشت 
تومان و پنج هزار يكصد وشصت و هشت دينار و نيم وجوه

[21] از بابت عشرو ده نيم قوي ئيل محال وقفي ابيورد و بجستان و جام و سركار قائن 
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و مالوجهات اعراب بيچاره متعلقه سركار موافق براه
[22] سابقه تعليقه سركار شد بعد از ثبت و ضبط سواد خطاب ديوان الصداره العليه العاليه و 

قبض رفعت و معالي پناه محمد نعيم بيك محصل وجه مذبور 
[23] از بابت وجوهات سنه مذبوره كه بتحويل خازن سركار مقرراست بتنخواه صادر برات نويسد 

مقرر بموجب برات شهر جميدي االول 1103               8 تومان
خراساني                                                            5168                                                                      
[24] رفعت پناه عزت دستگاهخواجه محمد امين خازن سركار موهبت آثار از بابت 

وجه تحويل هذه السنه از بابت كه بشرح مجري است              
ساک
ق: ۸ /۳۲۵۱۷

فرمان شاه سلطان حسین به مظفرعلی بیگ در جمع آوری عرشوده نیم سیورغاالت
انجام مهمات و معادالت سركار فيض آثار سنه لوي ئيل

توجيهات و مقررات
توجيهات

عوض المذكور
عشرو ده نيم

از بابت محال المذكوره
[1] عن قريه راس الحد مشهور بالسجرد از قراررقم مبارك اشرف بتاريخ ذي قعده سنه 

1113 آنكه حكم جهانمطاع شدآنكه چون از دفتر موقوفات ممالك 
[2] محروسه وجوه حق النظاره و حق التوليه و عشرو ده نيم الكاء نهرها درساوج بالغ 

و ساير محال عراق را كه از ابتداء توشقان ئيل
[3] لغايت ييالن ئيل ايام تعطيل منصب صدارت ممالك محروسه سركارديوان اعلي 

ضبط ميشود ورسد بعضي از محال مزبوره كه از ابتدا وجوه توشقان ئيل اضافه رسومات 
[4] عاليجاه صدر خاصه كه بنيابت صدارت ممالك ماموراست مقرر شده[يك كلمه 

ناخوانا]در محال نيست بموجب ذيل طومار درست داشته بداند
[5] بنابراين مقرر فرموديم كه رفعت و معالي پناه نظاما مظفر مظفر علي بيك غالم خاصه 

شريفه تابين عاليجاه وزير ديوان اعلي رسومات سنوات مزبوره را بضبط و تحصيل 
[6] خود مقرر دانسته رسد هرسال را نقد بنقد و جنس بجنس ازموديان بازيافت نموده 

اجناس را [يك كلمه ناخوانا] كه بدانچه ثاني الحال مقررشودعمل نمايدومحالى 
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[7] كه در وقعه بالمبلغ نوشته شده در جزو تحقيق [يك كلمه ناخوانا]حاصل و مداخل 
آنها نبوده نسخه منقحه مشخصه برقدر حاصل و مداخل هر يك درست داشته 

[8]  از آنقرار در رسومات مزبوره را بديوان الصداره فرستد كه در دفتر موقوفات ممالك 
محروسه معمول دارند و اگر مباشرين موقوفات 19

[9] و صاحبان سيورغال را سخن شرعي و حسابي دريافت متوجهات مزبوره بوده باشدبدرگاه 
معلي عرض نمايد كه بدانچه ثاني الحال مقرر شود معمول گردد و هرگاه 

[10] چيزي از بابت كل وجوه مزبوره كه داخل طومار شده بجهت حسابي لم يصل شود 
سند معتبر در آن باب موافق دستور و قانون حساب بمهراهالي 

[11] شرع و مهمترين آنواليت درست باشد حقيقت عرض نمايد كه بعد از مالحظه 
رقم عاليجاه وزير ديوان اعلي مستوفيان عظام در دفاتر عمل نمايد و نهايت 

[12] دقت و سعي و اهتمام در باب تشخيص و وصول ديوان و تحصيل دعاي خير جهت 
ذات اقدس همايون ما معمول دارد مباشرين موقوفات و صاحبان 

[13] سيورغاالت حسب المسطورمقرر دانسته متوجهات خود را مهمسازي نموده 
موقوف ندارند بعهده حكام و عمال وو وزراء و كالنتران 

[14] وداروغگان هرمحل كه امدادواعانت رفعت و معالي پناه محصل مشاراليه رابعمل 
آورده احدي ازمعتمدين خودراتعيين نمايندكه هر يك 

[15] ازموديان.متوجهات خود را مهمسازي نمايند از ايشان بازيافت در.سهم مشاراليه 
نمايند و كمال سعي و اهتمام در وصول 

[16] و ايصال مال ديوان نموده درين  باب اهتمام تمام الزم دانسته در عهده شناسند 
شرح قبض مظفر علي محصل برضمن سواد رقم مبارك اشرف بتاريخ شهر رمضان 

[17] المبارك 1114 آنكه قبض دادم و قبول نمودم [يك كلمه ناخوانا]مظفر علي تابين 
نواب مستطاب سابق ديوان مملكتى بآنكه مبلغ يكتومان وسه هزارپنجاه و پنجدينار [يك 

كلمه ناخوانا]
[18] از بابت عشرده و نيم ده ماهه توشقان ئيل كه بتحصيل كمترين مقرر شده بموجب 

رقم مبارك [ا]شرف مبلغ مزبور بمعرفت مالزم وكالء اجالء عاليجاه 
[19] متولي جليل الشان سركار فيض آثار بالتمام واصل و عايد كمترين گرديد و اينچند 

كلمه جهت قبض قلمي شد شرح عريضه مظفر علي محصل آنكه عرضه داشت كمترين 
[20] مظفرعلي تابين نواب مستطاب ايران وايران مالذي بذوره عرض ميرساندكه وجوه 

حق النظاره وعشرده و نيم ده ماهه توشقان ئيل
[21] لغايت يونيت ئيل ايام تعطيل صدر ممالك كه بسركار ديوان اعلي ضبط شد 

بتحصيل كمترين مقرر كه وصول نمايندو مبلغ سه هزاروهفتصد
[22] و هشتادو نه دينارنقدبموجب دينارنقدبموجب طومار تحصيل در تحت هرمحل از 
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بابت حق التوليه و عشرده و نيم باسم عاليجاه متولي جليل الشان سركار آستانه مقدسه
[23] منوره متبركه عرش درجه رضيه رضويه علي مشرفها الف االف التحيه والسالم 

بموجب حواله استدعا آنكه بعد ازطبيدن حقيقت از دفتر سركار موهبت آثار مقرر 
[24] شود كه وجب طلب مذكور را مهمسازي كمترين شود قبض الواصل از كمترين 

بازيافت نمايند امركم اعلي شرح رقم آنكه كتاب حضرت رفيعمقدار 
مستوفي سركار موهبت آثارحقيقت قلمي نمايند شرح حقيقت آنكه بعرض   [25]

ميرساند كه حسب الرقم مبارك اشرف برطبق دفتر موقوفات 
[26] ممالك محــروسه مبلغ شش تومان دو هزار هشتاد وشش دينــاربموجب 
باسم متــولي آستانه مقدســه ســدره مــرتبه كه بتحصيل عــارض مقــرراست داخل 

در نهـــرها در ســاوج بالغ
از بابت رأس الحد      قريه جهان غاركه بوظيفه شيخ حسن                           قريه 

بهرام عن رسد ده ماهه
4 تومان و 2950                          و شيخ شرف الدين ولدان شيخ شمس الدين          

1 تومان
از بابت حق التوليه و حق النظاره               مقرر است ازبابت ده ماهه توشقان ئيل  

435
2 تومان و هفت هزار                                                                   3849

قريه رشيدآبادغار
از بابت عشرده و نيم                                                                    قريه ....  

بدستور   1168
       1 تومان                             كه بوظيفه سادات موسوي      

3750                                      قريه اوين مقرراست                           قريه 
بدران سران

-                     -                                 1279 ونيم                        
بدستور

5128       1 تومان                                                                          1  تومان                                                     
                                                                                                                                         3577        

                   969
 ساک
ق: ۳۳۳۷۲

دی
 آبا

ن
س

 ح
ضل

لف
بوا

ا



۵۵

پرداخت حقوق تفنگچیان از محل عرش و ده  نیم سیورغاالت آستان قدس 
انجام مهمات و معامالت سركار فيض آثار سنه تخاقوى ئيل

توجيهات و مقررات
توجيهات

عوض المذكور
عشروده نيم سيورغاالت

از بابت مشهد مقدس
عن رسد همه ساله تفنگچيان كه برقراراست

[1] مهدى ولد محمدرضا كه بموجب حكم جهانمطاع آفتاب شعاع مقرراست
[2] عن رسد ششماهه از قرار قبض تصديق وكالء عاليجاه بيگلربيگى دارالقرار قندهار 

بر طبق عريضه مشاراليه آنكه
[3] عرضه داشت بنده كمترين خواجه مهدى ولد محمدرضا تابين سابق رفعت پناه 

محمد طاهر يوزباشى بلوك رفعت و معالى پناه
[4] ميرزا ابوالفتح مين باشى بذوره عرض مالزمان عالى مى رساندكه كمترين همه ساله 

دارد وهمه ساله كمترين
[5] بر عشروده نيم مشهد مقدس و غيره مقرراست و احوال كمترين در نهايت پريشانى 

است اگر چنانچه قلمى نمايند
[6] كه تصديق سنه تخاقوى ئيل كمترين را بدهند در عنداهللا و عندالرسول ضايع 

نخواهد بود مقرره على 
[7] شرح حاشيه آنكه حقيقت نويسند آنكه بعرض ميرساند كه اسم خواجه مشهدى 

ولد محمرضا تابين سابق
[8] محمد طاهر يوزباشى بلوك رفعت معالى پناه ميرزا ابوالفتح مين باشى داخل نسخه 

زرنقد پيچى ئيل عساكرالحرب مستحفظى قلعه مباركه
[9] دارالقرار قندهار شده و مبلغ هشت تومان تبريزى مواجب همه ساله دارد و در 

عرض سنه مذكور حاضر و مبلغ
[10] چهار تومان تبريزى در سنه مذكور از بابت زرنقد خزانه عامره از[يك كلمه ناخوانا]  

آثار و اقبال پناه عاليجاه اميرزاده اعظم
[11] مرتضى قلى سلطان بازيافت نمود چون در يك فصل از فصول بجواب مقرون 

گذشته كه جمعى از عساكرالحرب
[12] مستحفظى قلعه مباركه كه[يك كلمه ناخوانا] سازد از خراسان و كرمانند هرگاه در 

پيچى ئيل تصديق همه ساله بازيافت نموده باشند
[13] آنچه از بابت زرنقد خزانه عامره گرفته اند در عوض مواجب تخاقوى ئيل ايشان 

حساب مى شود
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[14] لهذا مومى اليه در سنه پيچى ئيل تصديق همه ساله ساليانه نموده و آنچه از بابت 
زرنقد خزانه عامره  15)گرفته و در عوض رسد ششماهه مواجب تخاقوى ئيل او حساب 

مى شود و در سنه مذكور رسد ششماهه صاحب طلب است
[16] و در عوض سنه مذكور كه بتاريخ 16 شهرجمادى االول 1067 وكال نواب عالى در 

حضور اثارت و شوكت پناه
[17] عاليجاه معظم اليه مالحظه مستحفظى قلعه مباركه نموده اند حاضر و اسم او 

داخل نسخه عرض
[18] سنه مذكور كه برالكاء معلى فرستاده اند شد بموجب ضمن استدعا نمود به هر 

چه فرمايند مختارند شرح بوده ديگر
بعرض  آنكه  نوشته ديگر  برساند شرح  اعلى  ديوان  نويسنده  بتصديق  آنكه   [19]

ميرساند محمدحكيم كه
[20] حقيقت همه ساله و حضور تفنگچى مزبور بموجب فوق است كه لشكر نويس 

سركارعالى عرض نمود حاليه
[21] مقرردارند مختارند شرح رقم نواب عاليجاه بيگلربيگى دارالقرار قندهار آنكه

[22] چون در جواب يكفصل از فصول مقرر شده كه عمل خراسان و كرمان و غيره 
وجه همه ساله مستحفظى

[23] را موقوف به تصديق ديوان اعلى نداشته حسب التصديق هذه سنه دستگاه 
مهمسازى نمايد و صاحب عريضه از قرار

[24] تصديق كتاب دفتر در سنه تخاقوى ئيل در قلعه مباركه حاضر و همه ساله داراست 
و مبلغ چهار تومان تبريزى

[25] رسد ششماهه همه ساله خود را در سنه پيچى ئيل از بابت زرنقد خزانه عامره عن 
تحويل اثارت و شوكت پناه

[26]  عاليجاه مرتضى قلى سلطان بازيافت نمود و حسب الرقم اشرف اقدس ارفع اعلى 
مقرر شده كه نسخه جماعه

[27]  مستحفظى همه ساله دارد در سنه پيچى ئيل از بابت زرنقد خزانه عامره بازيافت 
نمود و تصديق سنه 28)مذكور را گرفته باشند در وجه همه ساله تخاقوى ئيل ايشان 

حساب شود و مشاراليه تصديق همه ساله سنه
[29]  مزبور را گذرانيده لهذا عمال و ضابط عشروده نيم سيورغال مشهد مقدس معلى 

و غيره مبلغ مذكور را در وجه
[30]  همه ساله تخاقوى ئيل مومى اليه وضع نموده تتمه را بقواعد آن راه يافته موافق 
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[31] استمرار نهج سنواة سابقه تسليم وكيل او نمايند و قبض بتاريخ شهر جمادى 
االول 1068 آنكه اعتراف شرعى نمود

[32] مهدى ولد محمدرضا مزبور ضمن حسب الرقم كه مبلغ 1 تومان و 7665 دينار 
حسب رسد ششماهه سنه مزبوره[يك كلمه ناخوانا].بمعرفت وكالء عاليحضرت رفعت 

و همت پناه
[33] و نواب همايون نجابت افاضت دستگاه عالمى مهامى عاليجاهى شمسالفلك 

السيادة والنجابة والعزواالقبال امير محمدباقر
[34] الرضوى المتولى واصل مهدى مزبوره شد شرح رقم آنكه كتاب رفعت و معالى 

پناه توفيق آثارى مستوفى الملكى مبلغ 1 تومان 7065 دينار عراقى
[35] از بابت مواجب تخاقوى ئيل خواجه مهدى ولد محمدرضا تفنگچى تابين 

خواجه محمد طاهر رفعت و معالى پناه
[36] ميرزا ابوالفتح مين باشى ترشيزى كه بموجب پروانچه اشرف اقدس ازعشروده 

نيم سيورغاالت سركار فيض آثار نوشته است
[37] از قرار تصديق عاليجاه بيگلربيگى دارالقرار قندهار و قبض خواجه مهدى 

تفنگچى مذكور شرحى كه نوشته شد
[38] در دفتر بمهر نمود چنانچه معمول و مستمر و صادر شد كه بتنخواه صادر برات 
نوشته شد مقرر را بموجب بتاريخ شهر جمادى االول 1068 باسم رفعت پناه خواجه غياثا 

حرره از بابت وجه بموجب قوى ئيل تفاوت تخاقوى ئيل شرح محل قوى ئيل
خراسانى
5 تومان

2995
قوى ئيل                     پيچى ئيل

عراقى                        1 تومان
1 تومان                     7665

7665
2 تومان   1197                
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