
هدف:هدف اصلی این مقاله شناساندن نسخۀ خطی دفرت مفصل 

لوای ارومیه و خلخال (و  توصیف كلی محتوای آن ، و تبیین اهمیت 
تاریخی چنین آثاری در پژوهش های اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی 

ایران می باشد.

روش/رویکرد پژوهش: روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است 

كه در پاره ای از موارد به تبیین ابعادی از تاریخ اجتامعی اقتصادی ایران 

در نیمه اول قرن12ق./18م. در منطقۀ ارومیه منجر می شود.

یافته و نتایج:پژوهشگران تاریخ ایران در تحلیل  وضعیت اجتامعی، 

اقتصادی و فرهنگی كشور در سدۀ 12ق. با معضل بزرگی بنام كمبود 

منابع دست اول تاریخی مواجه هستند. این امر رضورت تالشی 

روز افزون برای جستجو و بازشناسی دیگر منابع معترب تاریخی را 

اجتناب ناپذیر می سازد. یكی از منابع معترب و رسمی كه از خالل آن 

می توان داده های با ارزشی از تاریخ اجتامعی – اقتصادی این عرص 

را بازیابی كرد گزارش ها، اسناد و مداركی است كه كارگزاران امپراتوری 

عثامنی در بارۀ ایران در زمان اشغال بخش هایی از ایران تهیه كرده اند. 

مجموعه هایی به نام »دفاتر تحریر عثامنی« بخشی از مهم ترین این 

اسناد می باشد كه با ثبت سیاهه هایی دقیق از اسامی افراد، وضعیت 

اشتغال آنان، انواع و میزان محصوالت تولیدی، تنوع قومی – مذهبی 

و تقسیامت جغرافیایی - اداری مناطق اشغالی؛ نسبت به شناسایی 

میزان درآمد ساكنان و تعیین مقدار مالیات هایی كه باید بپردازند اقدام 

كرده است» دفرت تحریر لوای خلخال و ارومیه و سنجاق سلامس« 

یكی از این منونه هاست كه در یك نسخۀ منحرص به فرد به شامرۀ 

910 در آرشیـوی نخست وزیـری عثمـانی در استانبـول نگاهـداری 

می شود.یافته های پژوهش ضمن تایید فرضیۀ اولیه مشخص ساخت 

كه اطالعات اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در چنین اسنادی 

آنچنان با اهمیت تلقی می شود كه رضورتی اجتناب ناپذیر در شناسایی 

و استفاده از آن برای محققان عرصۀ تاریخ اجتامعی ایران به حساب 

می آید. 

ڪلیدواژه ها 
دفاتر تحریر/دفرت مفصل ارومیه/انواع مالیات/ جمعیت شناسی/ تولیدات و محصوالت كشاورزی/ 

تركیب قومی- نژادی و مذهبی

محمد سلماسی زاده | یاخشی خانم نصیراوا

چڪیده

تحقیقات تاریخے
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: سال بیستم و سوم، دفرت دوم، )تابستان 1392(، 21 -6

تاریخ پذیرش: 1392/3/26 تاریخ دریافت: 1391/8/25

باز شناسی یك منبع دست اول برای تاریخ اجتامعی ایران 

 )نسخۀ خطی دفرت مفصل لوای ]ایالت[ ارومیه و خلخال (
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  ژ

محمد سلماسی زاده1 | یاخشی خانم نصیراوا2

 1. استادیار تاریخ ایران 

دانشگاه تربیز،تربیز،ایران)نویسندۀمسئول(

msalmasizadeh@tabrizu.ac.ir 

2.  دانشجوی دکرتی رشق شناسی،آکادمی 

ملی جمهوری آذربایجان،باکو،آذربایجان

 3. Volinsky Artemi

  4. Duri Efendi

باز شناسی یك منبع دست اول
 برای تاریخ اجتامعی ایران 

 )نسخۀ خطی 
دفرت مفصل لوای ]ایالت[ ارومیه و خلخال (

مقدمه 
با سقوط اصفهان در 1135 ق./ 1722به دست افاغنه، حكومت 222 سالۀ صفویان  )907-
1135ق. / 1501 -1722 (پایان یافت و همزمان، مرز های كشور از شمال و غرب مورد 
هجوم روسیه و عثمانی قرارگرفت. عثمانی ها از همین زمان، پاشایان مرزی را مأمور تصرف 
مناطق غربی و شمال غربی  ایران كردند و بدین سان از گرجستان تا شیروان و از آذربایجان 
تا كرمانشاه و همدان به تصرف  ایشان در آمد )آوری، 1389،ص 34 (؛  این درحالی بود كه تنها 
دو سال پیش از آن، هم فرستادۀ روسیه، ارتمی ولینسكی3، و هم فرستادۀ عثمانی ها، دوری 
افندی4، پیش بینی كرده بودند كه  ایران در سراشیبی زوال و انحطاط جدی و پر سرعتی 
قراردارد)الكهارت، 1331،صص 13-14 (. در تابستان1136ق./ 1723 اشغال مناطق غربی 
 ایران توسط عثمانی ها تا 1724 طول كشید و در 24 ژوئن همین سال، روسیه و عثمانی پیمانی 
را امضا و مناطق متصرفی در شمال و غرب  ایران را میان خود تقسیم كردند. در 1138ق./ 
1725، تبریز هم به تصرف عثمانی ها در آمد )الكهارت، 1331،صص 22-23 (و راهبرد دیرین 
عثمانی ها در الحاق دائمی  این مناطق به امپراتوری با جدیت بیشتری دنبال شد. اما با ظهور 
نادر شاه افشار و پیروزی های نظا می  وی، سرانجام  این مناطق، پس از 13 سال اشغال، طی 
قراردادی كه در 1149ق./1736به امضای دوكشور رسید، مجدداً به عنوان بخشی از  ایران به 
رسمیت شناخته شد و ده سال بعد، در 1159ق./ 1746 عهدنامۀ نهایی هم با همین مضمون 

به امضای طرفین رسید)هوشنگ مهدوی، 1381،صص 175-173(. 
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عثمانی ها، كه با بهره برداری از نارضایتی های عمو می  اواخر دوران صفوی)آرونووا، 
1352،صص 53-54 (نقشۀ الحاق دائمی  این مناطق را در سر  می پروراندند، در تالش برای 
استقرار تشكیالت اداری- مالی خود، سیاهه های مالیاتی تهیه و نسبت به اخذ مالیات از مردم 
مناطق اشغالی اقدام كردند)فلور، 1368،ص 84 ( .این سیاهه ها، كه با نام »دفاتر مفصل« شناخته 
شده است، شامل اسا می تما می  اهالی مناطق اشغالی، نوع اشتغال، میزان درآمد، و مقدار مالیات 
پرداختی بود و افزون برآن از وضعیت قو می- نژادی و مذهبی اقوام ساكن هم سخن  می گوید 
و از همین رو، به عنوان منابعی معتبر و دست اول دربارۀ تاریخ اجتماعی - اقتصادی  ایران سزاوار 

مطالعه و بهره برداری می باشد.

ارزش منحرص به فرد دفاتر
این دفاتر، به منظور شناسایی ظرفیت های اقتصادی - اجتماعی مناطق اشغالی و تبیین وضعیت 
فرهنگی آن تنظیم شده است. فرمان  هایی كه ضرورت تدوین چنین دفاتری را معین می كند 
در آرشیو نخست وزیری عثمانی، در بخش دفاتر مهمه)MD (به شماره  های 132 و 133 و 136 
نگهداری می شوند)اوزگودنلی و دیگران، 1390 ،ص799 (. دفاتر مهمه1، مجموعه دفاتری 
است كه نامه  های بسیار مهم عثمانی ها در آن ثبت شده است و داده  های آن دربارۀ ساختار 
نهاد های اداری امپراتوری عثمانی و كاركرد و روابط  این نهادها با یكدیگر می باشد و در 
مجموع، 266 دفتر مهمه، مربوط به سال های 1553 -1905 در  این آرشیو نگهداری می شود 
كه محققان می توانند جهت گردآوری اطالعات در بارۀ روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
مذهبی، و نظامی  بین عثمانی ها و همسایگانشان از آن استفاده كنند)اوزگودنلی، 1390،ص 

 .) 97
بخش دیگری از  این آرشیو بزرگ، مجموعه  هایی است كه با نام »دفاتر تحریر« شناخته 
شده اند كه به دوصورت مفصل و مجمل به ثبت فهرستی بسیار دقیق از مسائل اجتماعی، 
اقتصادی، جمعیت شناسی، و حقوقی مناطق مفتوحه می پردازد. از مجموع  این دفاتر، 30 مورد 
مربوط به  ایران است كه 13 مورد آن به  صورت مفصل نوشته شده است. این اسناد مربوط به 
سال های 1724-1729  و دربارۀ آذربایجان و شمال- غرب  ایران است)اوزگودنلی، 1390، 
صص96 -97 (. به عبارتی دقیق تر،  این دفاتر شامل سیاهه  های مالیاتی دربارۀ مناطق اردبیل، 
ماكو، تبریز، خوی، قپان و قره داغ، مراغه و ساوجبالغ، خلخال و ارومیه و سلماس، كرمانشاهان 
و لرستان، و همدان است)اوزگودنلی و دیگران، 1390 ،ص 800 (. درعین حال، بخش دیگری 
از  این دفاتر مرتبط با تاریخ اروپا و سرزمین های فتح شدۀ آن به دست عثمانی هاست كه از 
سال ها قبل توسط محققان تاریخ اروپا مورد شناسایی و بهره برداری قرار گرفته و به عنوان 

محمد سلماسی زاده
یاخشی خانم نصیرآوا

1.   Mühimme Defterleri
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منبعی اصیل در مطالعات تاریخ اجتماعی آن مناطق، در كنار تواریخ محلی در سده  های 15 و 
 .)Coşgel, 2004, p.87(16م. مورد استناد بوده است

دفاتر تحریر، نخستین بار توسط برنارد لوئیس معرفی شد و اهمیت آن مورد تأكید قرار 
گرفت )اوزگودنلی و دیگران، 1390،ص 799 (. در ادامه، در 1390ش.، چاپ دو مقاله از 
عثمان اوزگودنلی و همكارانش، امكان آشنایی پژوهشگران تاریخ اجتماعی ایران را با اوصاف 
عمومی  و كلیات منبع شناسی  این مجموعه ها فراهم كرد؛ هرچند در هیچ یك از  این دو اثر 
محتوای دفاتر به صورت جزئی و خاص و همه جانبه- آنطوركه در  این مقاله ارائه شده- مورد 

بررسی قرار نگرفته است.
»دفتر مفصل لوای خلخال و لوای ارومیه و سنجاق سلماس« در 409 صفحه، با 
شمارۀ 910 ، در »مركز اسناد و آرشیو صدارت عظمای عثمانی« در استانبول نگهداری 
می شود1. از مجموعه دفاتر مرتبط با حوزۀ جغرافیای تاریخی ایران، تنها در دفاتر لوای ایروان2، 
گنجه- قراباغ3، طغرای سلطان عثمانی، و قانون نامۀ مالیاتی  این امپراتوری وجود دارد؛ اما 
دفتر لوای  ارومیه و خلخال فاقد آن می باشد و از این رو، تعیین تاریخی دقیق برای تحریر  
این دفتر غیر ممكن است، هرچند با مراجعه به منابع دیگر می توان تاریخ تحریر  این دفتر را 
نیز معین كرد. از جمله به استناد نوشتۀ یك مورخ نزدیك به زمان حادثه، اسماعیل عاصم 
چلبی زاده، مشخص می شود كه در 1725م. حكومت  این ناحیه از سوی سر عسگر عثمانی، 
عبداهلل پاشا، به شرط قبول تابعیت عثمانی، به حاكم آن عصر ارومیه، به نام محمدخان واگذار 

)Çelebizade,1282,p.328(شده است
از سوی دیگر، در سندی تاریخی مبنی بر لزوم نگارش دفاتر تحریر مالیاتی، كه در 
فوریۀ 1726 ، از سوی سرفرماندهی نظا می عثمانی ها در تبریز صادر شده، حكم شده است 
كه برای شهرهای تبریز، همدان، كرمانشاه ... خوی، تسوج، و ارومیه چنین دفاتری تنظیم 

)Mühimmə Dəftərləri.N 133.hnr.1.s.76(گردد
هرچند مشخص نیست كه این دفاتر از همین سال یا سال بعد تحریر شده باشند، به نظر 
 می رسد كه تهیۀ چنین سیاهه های دقیقی، ارسال آن به صدارت عظمای عثمانی، و بررسی و تأیید 
ارقام نهایی از سوی آن مركز؛ طی یك سال كار بسیار مشكلی بوده است و از همین رو، برخی 
مورخان بر این باور ند كه زمان تكمیل این دفتر سال 1728م.  می باشد)Bilgili,2004,p.2 ( این امر 
خود گویای آن است كه عثمانی ها برای به دست آوردن منافع اقتصادی  این مناطق و داخل 
كردن آن در سازوكارهای اقتصادی امپراتوریشان به فكر تحریر چنین دفاتری افتاده اند. بدین 
منظور، مأموران و امنای دولت و در ادامه كاتبان دیوانی و مالیاتی امپراتوری عثمانی به این 
مناطق آمده اند و با كمك مأموران و قاضیان مورد اعتماد محلی به این كار اقدام كرده اند و دقت 

باز شناسی یك منبع دست اول
 برای تاریخ اجتماعی ایران 

 1. Dəftər-i mufassal liva-i Xalxal və 

liva-i Urumi.-İstanbul Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi,Tapu-tahrir 

defterleri,N 910 -409 s.

2. Defter-i icmal eyalet-i Revan. 

İstanbul,Başbakanlık Arşivi, Tapu-

tahrir defterleri.N 681- 341 s.

3. Defter-i icmal eyalet0i Gence-

Karabağ. İstanbul, Başbakanlık 

Arşivi, Tapu-tahrir defterleri, N 

699 – 289 s.
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داشته اند كه هیچ كس از قلم نیفتد.  ایشان، با گردش خانه به خانه، همۀ كسانی را كه قابلیت كار 
و كسب درآمد داشتند معین و میزان مالیاتشان را مشخص كرده، و اسا می تما می  مردان متأهل 

یا مجردی را كه دارای درآمد بودند در سیاهه  هایی دقیق ثبت كردند.
دفتر تحریر لوای مفصل ارومیه و خلخال نیز با چنین ویژگی  هایی در آرشیو صدارت 

عظمای عثمانی در بخش تاپو تحریر1 نگهداری  می شود. 

مشخصات ظاهری دفرت ارومیه 
دفتر لوا های خلخال و ارومیه، در اندازۀ 53/5×20سانتی مترو در 409 ص، با جلد چرمی سیاه 
نگهداری می شود، و برخی قسمت  های آن فرسوده و پوسیده شده است. در گوشۀ باالیی 
آن نیز كمی  فرسودگی وجود دارد؛ اما در كل سالم، تمیز، و خواناست)اوزگودنلی و 

دیگران، 1390،ص 805 (. 
این دفتر، به خط سیاق نوشته شده است، خطی كه تداخل حروف بی نقطۀ آن امرِ خواندن 
را مشكل  می سازد2، و مانند دیگر دفاتر مشابه فاقد اسا می  شخص یا اشخاص پدید آورنده یا 
كتابت كننده  می باشد. هر صفحه از این نسخۀ خطی در دو ستون 17 سطری تنظیم شده است 
و هرستون مانند یك صفحه شماره گذاری شده است. برخی صفحه های سفید و ناخوانا هم 

در آن وجود دارد كه درعین حال همگی دارای شماره می باشد، این صفحه ها عبارت اند از :
یك صفحه در ابتدا و دو صفحه در انتهای نسخه و همچنین صفحه های : 14، 141، 

151، 168-170، 176-178، 338،و 357-354 . 
نسخه، با فهرستی كه در ابتدای سند آمده و اطالعات مربوط به هر بخش را مشخص 
ساخته آغاز می شود. صفحه  های 3-170مربوط به خلخال، 171-357 مربوط به ارومیه، و 

358-409 مربوط به سلماس  است.
در مقالۀ حاضر، اطالعات مربوط به لوای ارومیه مورد نقد و بررسی و استنتاج و استنباط 

قرار گرفته است.

اوضاع اجتامعی - اقتصادی لوای)ایالت (ارومیه 
در منابع رسمی تاریخنگاری  این دوران، دربارۀ اوضاع اجتماعی- اقتصادی  این منطقه، 
مردم شناسی ساكنان آن، و نوع ِحَرف و پیشه های ایشان، نوع خاک و سرزمین، و دیگر 
موضوع های فرهنگی، اطالعات  اندكی وجود دارد و خوشبختانه چنین اطالعات ارزشمندی 
را از  این نسخۀ خطی منحصر به فرد  می توان به دست آورد. در  این نسخه، اسا می  بخش ها و 
نواحی مختلف لوای ) ایالت (ارومیه، اسا می روستا )قریه( های هر ناحیه و نام تما می  مؤدیان 

محمد سلماسی زاده
یاخشی خانم نصیرآوا

  1. تاپو تحریر نامی است كه در آرشیو 

صدارت عظامی عثامنی در استانبول به 

مجموعۀ این دفاتر مالیاتی اطالق می گردد.

2.  - این خط که از قدیمی ترین نوع 

الفبای عربی شکل گرفته، در دورۀ عباسیان 

در عراق ایجاد گردید و در عرص سالجقه 

به آناتولی رفت و در رسارس امپراتوری 

عثامنی برای تحریر اسناد مالی- اداری 

و نوشنت وقفنامه ها به کار گرفته شد 

) Gundar,1989,p.1(
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مالیاتی قید گردیده است. در هر صفحه، اسا می،  در 5 ستون ثبت شده و نام هر فرد، نام 
پدر، نوع مالیاتی كه باید بپردازد، نوع و مقدار محصولی كه مشمول مالیات گشته، و میزان 
مالیاتی كه به صورت جنسی یا نقدی باید بپردازد مشخص شده است و در پایان، مجموع 
مبالغی كه هر ده باید به خزانه بپردازد مشخص و معین شده است.پرداخت های نقدی، 
معموالً با پول نقره ای كوچكی به نام آغچا1 انجام  می گرفت. هر آغچا، معادل1/154گرم 

نقره بوده است.
به استناد  این متن، در آن زمان، در تركیب لوای ارومیه، یك شهر )ارومیه (و 7 ناحیه به 

شرح زیر وجود داشته است :
 بنا پروازه2، بلده3، صحرا آباد4، دل5، مركور6، تركور7، اشنی8.

لوای ارومیه، همچنین دارای 320 روستا، 7 مزرعه، و یك ییالق بوده است. این آمار 
به صورت جزئی تر به شرح زیر دسته بندی  می شود : 

1. در ناحیۀ بناپروازه 91 روستا و 2 مزرعه،
2. در ناحیۀ بلده 58 روستا،

3. در ناحیۀ صحرا آباد 60 روستا و 2 مزرعه،
4. در ناحیۀ دل 17 روستا و 2 مزرعه، 

5. در ناحیۀ مركور 41 روستا و یك مزرعه و یك ییالق،
6. در ناحیۀ تركور 20 روستا، و

7. در ناحیۀ اشنی 31 روستا  )دفتر مفصل لوای ارومیه، صص 4-3(.
مشخص كردن منابع مالیاتی و تعین اسا می كسانی كه باید مالیات بپردازند، یكی از 
مهم ترین اهداف ترتیب  این دفتر است. رعایا، بر اساس مقدار زمینی كه در اختیار داشتند باید 

یكی از انواع مالیات های زیر را به خزانه پرداخت  می كردند : 
1. چیفت9،

2. نیم چیفت10،
3. بناک11،
4. مجرد12،
5. جبا13، و

6. اسپنجه14.
اگر رعیتی متأهل بود و به اندازۀ كفایت زمین داشت، باید مالیات »چیفت« را پرداخت 
 می كرد كه مقدار آن 50 آغچا بود.كسانی كه نصف چیفت زمین داشتند، مالیات »نیم چیفت« 
را كه معادل 25 آغچا بود پرداخت  می كردند؛ و افراد متأهلی كه كمتر از این مقدار زمین 

باز شناسی یك منبع دست اول
 برای تاریخ اجتماعی ایران 

1. پول نقره ای کوچکی که نخستین بار 

در 1328ق. در بورسا رضب شد. در ابتدا 

6 قیراط یا 1/154 گرم بود، اما طی سدۀ 

18م. ارزش خود را به طرز شگفت انگیزی 

از دست داد و معادل یک قروش گشت 

)Тверитиновой,1963,p.193(

2. Bənapərvazə

3. Bəldə

  4. Səhrabad

  5. Dol

 6. Mərkəvər

 7. Tərkəvər

  8. Üşni

 9. çift

  10. nim çift

  11. bənnak

  12. mücərrəd

  13. caba

  14. ispəncə
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داشتند، 18 آغچا به عنوان مالیات »بناک«  می پرداختند. رعایای متأهلی كه از خود زمین و در آمد 
اختصاصی نداشتند، باید مالیات »جبا« را می پرداختند، كه معادل 12 آغچا بود. رعایای مسلمان 
و مجردی كه زمین نداشتند، 6 آغچا به عنوان مالیات »مجرد«  می پرداختند و غیر مسلمانان، 
بدون توجه به مجرد یا متأهل بودنشان، باید 25 آغچا به عنوان »اسپنجه« مالیات پرداخت 

 می كردند  )دفتر مفصل لوای ارومیه،صص350-187 (
اطالعات بیشتر مربوط به تعداد مؤدیان مالیاتی و نوع مالیات هر ناحیه و شهر ارومیه در 

جدول 1 قابل مالحظه است.

بر اساس مستندات جدول1، كه از صفحه  های 178-350 استخراج شده است، در زمان 
مذكور، در لوای- ارومیه، تعداد 3052 مّودی مالیاتی ثبت شده است. از میان  ایشان، 1894 نفر 
دارای زمین كافی )چیفت (برای زراعت بودند. بیشترین پرداخت كنندگان مالیاتی در نواحی 
بناپروازه و بلده زندگی  می كردند. درنتیجه، مشخص  می شود بیشترین تراكم جمعیت مسلمان 
و غیرمسلمان در  این نواحی بوده است. بر اساس جدول1، می توان مجموعه زمین های كشت 
شده در لوای ارومیه را محاسبه كرد. براساس قانون نامه های مالیاتی عثمانی،  اندازۀ یك چیفت، 
) Тверитиновой,1963,p. 30(بسته به قابلیت باروری آن، ما بین 60 تا 150 گردش بوده است

و میزان یك گردش، به استناد همین قانون نامه ها 40 قدم در 40 قدم بوده است كه به طورتخمینی 
برابر با 919/3 متر مربع  می شود)Тверитиновой,1963,p. 199(. حال، اگر هر چیفت را به 
 طور متوسط 105 گردش حساب كنیم،  می توان مقدار اراضی زیر كشت را به دست آورد؛ 
یعنی بر اساس فرموِل »105×919/3×تعداد چیفت ها «. برای تكمیل  این محاسبه، باید تعداد 

جمعشهر ارومیهاشنیترکورمرکوردلصحرا آبادبلدهبناپروازهنوع مالیات

662141269164010695366چیفت

172--82--8119782018نیم چیفت

0101--91519139422711001بناک

834--34279921121424مجرد

374225766----63314114اسپنجه

3--------------3جبا

محمد سلماسی زاده
یاخشی خانم نصیرآوا

تعداد مودیان مالیاتی

 و نوع مالیات ارومیه و اطراف آن 

جدول 1
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نیم چیفت ها را هم به چیفت تبدیل كرد و با توجه به  اینكه در لوای ارومیه، 271 نیم چیفت 
بوده است، با تقسیم بر دو،  می توان آن را به 135/5 چیفت تبدیل كرد و با افزودن 633 
چیفت موجود )768/5=633+135/5 (رقم 768/5چیفت به دست  می آید كه با ضرب آن در 
مقدار تخمینی و متوسط هر چیفت )متر مربع 96526/5= 919/5×105 (یعنی حدود نه و نیم 
هكتار )9/652 هكتار (به ازای هر چیفت به دست  می آید، كه  می توان فهمید در زمان مورد نظر در 

مجموع در لوای ارومیه 7418 هكتار اراضی كشت شده وجود داشته است.
الزم به ذكر است كه نتایج به دست آمده بر اساس محاسبۀ مقدار چیفت ها و نیم چیفت هاست 
و بدیهی است كه با افزودن ارقام بناک و اسپنجه  می توان فهمید كه رقم دقیق زمین های كشت 

شده كمی  بیشتر از این مقدار بوده است .

ویژگی های جمعیت شناختی
ویژگی منحصر به فرد دیگر این اثر، توجه به ویژگی های جمعیت شناسی  این منطقه  است.  این 
داده های نادر برای تبیین ساختار اجتماعی- اقتصادی منطقه بسیار با اهمیت تلقی  می شود. 
به استناد  این داده ها و بر اساس سرشماری  هایی كه به منظور اخذ مالیات انجام شده مشخص 
می شود، انواع توده های جمعیتی در منطقه وجود داشته است. این تقسیم بندی شامل تركیب های 
نژادی - قومی، وضعیت اشتغال در شهر و روستاها، و سایر زمینه های اقتصادی - اجتماعی 
 می باشد. با بررسی نسخه مشخص  می شود كه اقتصاد كشاورزی منطقه، مبتنی بر فنون كشت 
و زرع غالت، باغداری، دامداری و زنبورداری بوده است و بیشترین بخش نیروی كار با 
تمركز در  این قسمت ها، بخش اعظم درآمدهای مالیاتی را به خزانه پرداخت  می كردند. نباید 
از نظر دور داشت كه در دورۀ مورد نظر منطقۀ عمو می آذربایجان درگیر كشمكش های سیاسی 
و نظا می  پرشماری میان قدرت طلبان داخلی و استیالگران خارجی بوده است كه این خود 
به صورت گسترده ای بر مؤلفه های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی تأثیرگذار بوده است. بخشی 
از خسارات زیانبار و گسترده ای را كه اهالی  این منطقه طی  این درگیری ها تحمل كرده اند 
 می توان از خالل منابع تاریخی  این دوره مورد واكاوی قرار داد. افزون بر جنگ های صفویان 
و عثمانی ها و منازعات داخلی، شیوع بیماری های متنوع، تأثیر نمایانی بر وضعیت اقتصادی 
و شیوۀ معیشت اهالی داشته و درنتیجه، كوچ های اجباری اهالی منطقه افزایش یافته است. 
در دفتر مفصل  ارومیه، با اسا می روستا هایی مواجه  می شویم كه در مقابل آن عبارت » خالی 
عن الرعیه« ذكر شده است و حاكی از كوچ دسته جمعی اهالی از چنین روستا هایی  می باشد. 

برای نمونه، در صفحۀ 350، روستای جبنجه1 خالی از رعیت ذكر شده است.
افزون بر دالیل پیش گفته  می توان شرایط سخت زندگی در روستا و مالیات های روز افزون 

باز شناسی یك منبع دست اول
 برای تاریخ اجتماعی ایران 

 1. Karye-i Cebnece
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را هم از عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها دانست.  این كوچ های اجباری تغییرات زیادی در 
تركیب جمعیت، تنوع قو می- نژادی، تراكم انسانی، و وضعیت اقتصادی- اجتماعی منطقه  ایجاد 
كرد كه دانسته های ارزشمندی در نسخۀ خطی حاضر در بارۀ آن وجود دارد. به استناد سیاهه های 
موجود در دفتر مفصل ارومیه، در زمان تحریر این اثر، 4334 مّودی مالیاتی با تركیب  های نژادی 
متفاوت در منطقه وجود داشته است. بیشترین بخش جمعیت به طوایف و عشایر كوچنده 
اختصاص داشته است كه میان ییالق و قشالق زندگی پر تحركی را تجربه  می كردند. در این 
نسخه، همچنین، از وجود گروه های جمعیتی زرتشتیان1 و یهودیان و محل اسكان شان در منطقه 

یاد شده است )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص211 (.
همانگونه كه گفته شد، اهالی منطقه بیشتر به كار كشاورزی و دامداری مشغول بوده اند 
كه از  این میان عشایر و طوایف ترک، تركمن، و كرد به صورت كوچنده و نیمه كوچنده به 
كار دامداری، و یكجانشینان به كشاورزی اشتغال داشتند. نقش عشایر كوچنده در حیات 
اقتصادی- اجتماعی منطقه بسیار پراهمیت بوده است)Пигулевская,1958,p.282(. به استناد  
این نسخه، بیشترین تراكم جمعیتی عشایر و طوایف در شهر ارومیه و مناطق بناپروازه، بلده، و 

صحراآباد بوده است كه از میان انبوه نام های ایشان  می توان به اسا می زیر اشاره كرد:
آراشلـی2،  قاالمـانلی3، كردعلیلی4، بابالی5، حیـدرلی6،  بر ایمـانلی7، عربلـی 8، سیدلـی9، 
گـوندوزلو10، گنجه لـی11، ساری نظرلـی12، قارالی13، علی بی لـی14، قراحسن لی15، قراپیرلی16، 

قاسم لی17، گرخ لی18، و ساری حسن لی19.
نكتۀ جالب توجه  اینكه در برخی از این مناطق، مسلمانان و غیرمسلمانان در یك روستا 
و در كنار هم زندگی  می كردند. به استناد همین منبع، در شهر ارومیه و نواحی بناپروازه، بلده، 
تركور، و اشنی؛ مسلمانان، زرتشتیان، و غیرمسلمانان- كه نوع دینشان مشخص نشده و تنها 
به دلیل پرداخت مالیات اسپنجه  می توان فهمید كه غیر مسلمان هستند- سكونت داشتند و نیز 
مشخص  می شود كه در شهر ارومیه از میان گروه های نژادی و دینی دیگر، یهودیان هم وجود 
داشتند و مالیات اسپنجه را به میزان 120 آغچا پرداخت  می كردند،  در حالی كه دیگران 25 

آغچا مالیات می دادند.
به استناد داده های اطالعاتی استخراج شده از این دفتر  )صص 170-357 (وضعیت 

جمعیت شناسی در لوای ارومیه به شرح جدول 2 ارائه می گردد.

محمد سلماسی زاده
یاخشی خانم نصیرآوا

1. Gebran

2. Araşlı

3. Qalamanlı

4. Kürd Əlili

5. Babalı

6. Heydərli

7. Bor İmanlı

8. Ərəbli

9. Seyidli

10. Gündüzlü

11. Gəncəli

12. Sarı Nəzərli

13. Qaralı

14. Əlibəyli

15. Qara Həsənli

16. Qara Pirli

17. Qasımlı

18. Qırxlı

19. Sarı Həsənli
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همانگونه كه از جدول2 بر می آید از مجموع 4334 مّودی مالیاتی، 25/4درصد یكجانشین، 
61/4درصد كوچنده، 12/2درصد غیرمسلمان  )زرتشتیان و سایر غیرمسلمانان (و حدود یك 
درصد یهودی بوده اند. حال، اگر متوسط هر خانوار را 5 نفر فرض كنیم، معلوم  می شود كه در 
تاریخ فوق جمعیت لوای ارومیه بالغ بر 21/670نفر بوده است.به استناد همین داده ها، مشخص 
 می شود كه در نواحی دل و مركور، غیرمسلمانان ساكن نبوده اند و در ناحیۀ »دل« تنها عشایر 

كوچنده زندگی  می كردند و چنین بر می آید كه در  این نواحی تنها تركان سكونت داشته اند.

وضعیت شهر ارومیه
ارومیه، به عنوان مركز اقتصادی نواحی اطراف خود محسوب  می شد و وضعیت متفاوتی با 
سایر مناطق لوای ارومیه داشت)Мустафаев,1994,p.125 (. بازارهای شهر به مركزی برای 
خرید و فروش محصوالت كشاورزی روستاییان و عشایر تبدیل شده بود و قرار گرفتن آن بر 
سر راه های تجارتی كه اشنی، خلخال، سلماس، و دیگر روستاها را به هم متصل  می كرد، تأثیر 
نمایانی بر شیوۀ زندگی مردم ارومیه نهاده بود و اهالی  می توانستند از طریق راه های تجاری 

زیر مازاد محصوالتشان را به خارج از منطقه بفرستند : 
1. راه تبریز - سلماس - جزیره - حلب - الذقیه؛

2. راه همدان - زنجان - میانه - خلخال؛ و

یهودیغیر مسلامنان وگربان  )زرتشتی (ترک و ترکمننواحی

--202 نفر  )گرب (یکجا نشین 297نفر کوچنده 81 نفربناپروازه

--96 نفر غیرمسلامن و 22 نفر گربیکجانشین 156 نفر کوچنده 319 نفربلده

--27 نفر غیرمسلامن و 13 نفر گربیکجانشین 52 نفر کوچنده 164 نفرصحراآباد

----64 نفر یکجانشیندل

----یکجانشین 129 نفر کوچنده 13 نفرمرکور

--74 نفر غیر مسلامن و 5 نفر گربیکجانشین 22 نفر کوچنده 53 نفرترکور

--20 نفر غیر مسلامن و 15 نفر گربیکجانشین 239 نفراشنی

354 نفر غیر مسلامن و 4 نفر گربیکجانشین 111 نفر کوچنده 1343 نفرشهر ارومیه

مجموع
یکجانشین 1103 نفر  )25/4درصد (کوچنده 2658 

نفر )61/4درصد (
54  )1درصد (528 نفر  )12/2درصد (

باز شناسی یك منبع دست اول
 برای تاریخ اجتماعی ایران 

وضعيت جمعيت شناسی 

در لوای اروميه

جدول  2
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.)Bilgili,2004,p.181(3. راه اردبیل - مراغه - اشنی - باركری
همچنین، شهر ارومیه، به خاطر این موقعیت خود به عنوان یك مركز اصلی گمركی برای 
صادرات و واردات كاال به حساب  می آمد و راه های كاروان رو،  این شهر را به مراكز بازرگانی 
دیگری مانند سلماس، ماكو، بازرگان، مرند، تبریز، جلفا، مراغه، صائین قلعه، كردستان، و سایر 

مناطق و شهرها متصل  می ساخت. 
گسترش تجارت خارجی و داخلی بر تركیب ن ژادی جمعیت ارومیه تأثیر بزرگی نهاد 
كه وجود كوچ نشینان، یكجانشینان، مسلمانان، زرتشتیان، و غیرمسلمانان دیگر خود نشانۀ 
 این تنوع قومی- مذهبی می باشد. در زمان نگارش دفتر تحریر در شهر ارومیه، اسامی 1506 
نفر مودی مالیاتی ثبت شده كه از میان  ایشان 1454 نفر مسلمان، 45 نفر یهودی، 7 نفر 
و 0/5درصد  یهودی،  مسلمان، 3/1درصد  یعنی 96/4درصد  غیرمسلمان )مسیحی (بودند 
غیرمسلمان. همچنین، 1200 نفر از اهالی، یعنی 79/6درصد جزء كوچندگان عشایری 
محسوب می شدند كه به گفتۀ یك مورخ ترک،  این طوایف قبل از نگارش دفاتر تحریر 
عثمانی )در سال 1728م. (به شهر كوچ كرده بودند )Bilgili ,2004,p.172 (. چشم انداز عمومی 

 وضعیت نژادی- دینی شهر ارومیه در جدول 3 مشخص شده است 

اهالی شهر، 7270 نفر مسلمان  نفر  با همین استناد مشخص می شود كه از 7530 
)96/4درصد (، 225 نفر یهودی   )3/1درصد ( و 35 نفر غیرمسلمان  )مسیحی ( )0/5درصد (
بوده اند. همین طور معلوم می  شود كه 1200 مودی مالیاتی از میان عشایر و طوایف بوده اند كه 

جمعیت تقریبی ایشان بالغ بر 6000 نفر می گردد.

فعالیت های اقتصادی رایج در لوای ارومیه
می توان گفت كه بیشتر اهالی ارومیه در زمین  های مختلف كشاورزی مشغول به كار بودند. 
زمین های بارور و شرایط مناسب داد و ستد در  این اقلیم سبب می شد كه تمامی  انواع 
محصوالت دانه ای كشت شود. از سوی دیگر، شرایط مناسب، اشتغال اهالی به دامداری، 
زنبورداری، باغداری، و صیفی كاری را هم امكان پذیر می ساخت. به استناد داده  های نسخه 

تعداد تقریبی جمعیتمودیان مالیاتیاهالی

7270 نفر1454 نفرترك و تركمن

225 نفر45 نفریهودی

35 نفر7 نفرغیر مسلامن  )مسیحی (

محمد سلماسی زاده
یاخشی خانم نصیرآوا

تعداد جمعیت و مودیان مالیاتی

 شهر ارومیه به نسبت نژاد و دین   

منبع: دفرت مفصل لوای ارومیه،صص 202-179(. 

جدول 3
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می توان از مقدار دقیق محصوالت ساالنۀ كشاورزی در تولیداتی مانند گندم، جو، پنبه، 
برنج، علوفه و كتان آگاهی یافت. از محصوالت دانه ای، مالیاتی به نام »خمس غالت« گرفته 
می شد كه با یك پنجم كل محصول به دست آمده برابری می كرد. با همین دستور العمل 

میزان تولید غالت در تاریخ مورد نظر به شرح زیر بدست می آید :
 9819 كیله1 گندم، 5030 كیله جو، 1932 كیله ارزن . 

باتبدیل این اعداد به كیلو و ضرب آن در پنج مشخص  می شود كه در دورۀ مورد نظر در كل 
منطقۀ ارومیه 1/227/375 كیلو گندم، 628/750كیلو جو، و 241/500كیلو ارزن تولید می گردید.
در همین زمان، از محصوالتی مانند پنبه، برنج، علوفه، و كتان مالیاتی بنام »عشر« گرفته 
می شد كه برابر با یك دهم محصول به دست آمده بود. برهمین اساس، در تاریخ مورد نظر، 
در منطقه ارومیه 378/750كیلو برنج، 461/970 كیلو پنبه، و 109/750 كیلو برنج و علوفه 

تولید می شد.
به استناد داده  های اطالعاتی  این نسخه معلوم می شود با وجود فالكت های طبیعی و 
خساراتی كه جنگ های مستمر و مكرر به بار آورده بود، لوای ارومیه از لحاظ تولیدات كشاورزی 
منطقه ای آباد و پرثمر محسوب می شد. در همین زمان، از باغداران، مالیاتی بنام »عشر باغبان« 
 )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص205 (و »عشر میوه«  )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص288 (، و 
از صیفی كاران مالیاتی به نام »عشر بوستان«  )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص223 (گرفته می شد 
كه مساوی ده یك محصوالت به دست آمده بود. اهالی ارومیه، در این زمان، 435/718 آغچا 
به عنوان مالیات باغ و بوستان به خزانۀ دولتی پراختند. با  این حساب، معلوم می شود ارزش 
محصوالت تولیدی برابر با4/354/180آغچا بوده است )5024 كیلو گرم نقره (. از زنبورداران 
نیز مالیاتی ده درصدی به نام »عشر كواره2« گرفته می شد )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص 209 (
كه حجم ساالنۀ آن معادل 57/948 آغچا بود، یعنی ارزش مالی میزان عسل تولید شده  در این 

منطقه در سال 1728م. برابر با 579/480 آغچا بوده است )668 كیلو گرم نقره(.
از مفاد نسخۀ خطی بر می آید كه بخش بزرگی از اهالی منطقه به دامداری اشتغال 
داشته اند. بنا به نوشتۀ ممداف، دامداری اشتغال اصلی اهالی در مناطق مراغه، ارومیه، خوی، 
و اردبیل بوده است)Мамедов, 1993,p.58 (. دامداری كوچ نشینان با بهره گیری از روش های 
ییالق و قشالق بوده است. همچنین، معلوم  می شود كه نوع دامداری منحصر به گوسفندداری 
بوده و اهالی به ازای هر 2-3 گوسفند 1 آغچا به عنوان مالیات پراخت می كردند كه از آن با 
نام مالیات »عدد اغنام« یاد شده است )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص 216 (و با تحلیل میزان 
مالیات گرفته شده در این خصوص معلوم می شود كه در منطقۀ ارومیه 68/429 رأس گوسفند 

وجود داشته است.

باز شناسی یك منبع دست اول
 برای تاریخ اجتماعی ایران 

1. كیله یك واحد اصلی در اوزان 

عثامنی و به طور متوسط برابر با 25 

كیلوگرم بود 

)Erhan Arıklı,2004,p.63(

 ) به نقل از دفرت مفصل لوای 

اردبیل، ص 63 (. 
Üşr-ü küvvarə“ .2”  ) كواره 

به معنی كندوی عسل است(.
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از مراتع هم مالیات های متعددی با نام »رسم اوتالمای قشالق1 )دفتر مفصل لوای 
ارومیه،ص 204(، »رسم آغالمای قشالق2«)دفتر مفصل لوای ارومیه،ص 180 (، »رسم 
گیاه مای یونجا3 «)دفتر مفصل لوای ارومیه،ص221 (و »رسم كاه4« )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص 
215 (گرفته می شد كه مربوط به چراندن یا در آغل نگهداشتن گوسفندان و استفاده از علوفۀ 

تازه یا خشك بوده است.
در نسخه همچنین دربارۀ میزان مالیات آسیاب  های آبی مطالبی وجود دارد. از این 
آسیاب ها مالیاتی به نام »رسم آسیاب5« )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص 211 (گرفته می شد كه 
میزان آن بسته به روز های كاركرد یا خراب بودن آسیاب تعیین می گردید )دفتر مفصل لوای 

ارومیه،صص 150-200 (
همچنین، از مالیات های غیر كشاورزی هم در  این نسخه یاد شده است؛ از جمله مالیاتی 
به نام »رسم عروسانه« كه از روستاییان گرفته می شد  )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص 250 (و 
بر اساس آن دختران باكره برای ازدواج 120 آغچا و بیوه زنان برای ازدواج مجدد باید 60 

آغچا پرداخت می كردند.
مالیات هایی هم به نام »دشتبانی و تاپوی زمین«  )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص 218 (برای 
محافظت از زمین ها گرفته می شد و مالیات» جرم و جنایت« هم از خالفكاران و جنایتكاران 
اخذ می شد. همین طور، برای یافتن و باز گرداندن بردگان فراری و یافتن حیوانات گم شده 

مبالغی به عنوان »مشتلق6«  )مژدگانی (گرفته می شد )دفتر مفصل لوای ارومیه،ص 226 (. 
در نسخه اطالعات مفصلی در بارۀ روستا های غیرمسكونی و مقدار اراضی بایر وجود دارد. 
زمین های 88 روستای متروكه- از آن با نام »مزرعه« یاد شده است- توسط روستاییان مجاور 
مورد كشت و زرع واقع شده است. علت ترک  این روستاها وضعیت فالكت بار اجتماعی- 
اقتصادی و سیاسی ساكنان پیشین بوده است. در ناحیۀ بناپروازه 15 روستا، بلده 4 روستا، 
صحراآباد 30 روستا، دل 12 روستا، مركور 24 روستا، و در ناحیۀ اشنی 3 روستای متروكه 
وجود داشته و تنها در ناحیۀ تركور، روستای متروكه نبوده است.بر این اساس 26/3درصد 

از روستا های لوای ارومیه خالی از سكنه بود )دفتر مفصل لوای ارومیه،صص357-170 (.

نتیجه گیری
دفاتر تحریر، نسخه  های خطی منحصر به فردی هستند كه حاوی اطالعات ناب و ارزشمندی 
در بازشناسی اوضاع اقتصادی - اجتماعی مناطقی از  ایران در ابتدای سده 18 می باشد و 
با توجه به كمبود منابع دست اول از این دوران، شایسته است كه مورد بازخوانی، نقد، 
و تحلیل و تبیین پژوهشگرن تاریخ اجتماعی ایران قرار گیرد. با بررسی دفتر مفصل لوای 

محمد سلماسی زاده
یاخشی خانم نصیرآوا

1. ”rəsm-i otlaq ma“a qışlaq“

2. ”rəsm-i ağıl ma“a qışlaq“

3. ”rəsm-i giyah ma“a yonca“

4. ”rəsm-i kah“

5. ”rəsm-i asiyab“

6. muştuluq
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ارومیه معلوم شد كه در سال 1728 در ایالت ارومیه 4334 مودی مالیاتی وجود داشته است 
كه اگر متوسط هر خانوار را 5 نفر محاسبه كنیم، معلوم می شود در استان ارومیه 21/670 
نفر زندگی می كردند.  ایشان در نزدیك به 7418 هكتار زمین، انواع مختلف محصوالت 
كشاورزی را كشت می كردند و اشتغال اصلی آنها دامداری، كشاورزی، و باغداری بوده 
است و به استناد داده  های اطالعاتی همین منبع تركیب اجتماعی –  دینی اهالی ، طرز معیشت 
عمومی ، نوع اشتغال، میزان درآمد و منابع آن، میزان باروری زمین ها، انواع محصوالت دانه ای 
و لپه ای كشت شده، و روش های آبیاری را هم می توان به دقت و تفصیل مشخص ساخت. 
همچنین، معلومات بی بدیلی در بارۀ وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نژادی، دینی، 
تاریخی، جغرافیایی، مردم شناختی، و دیگر موضوع ها می توان به دست آورد كه در تبیین تاریخ 

اجتماعی- اقتصادی  این ناحیه بسیار ضروری و گرانقیمت است.
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