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Abstract:

Budget monitoring and control as one of the important pillars in budgeting was very important 
in the Qajar period. The Accounts Office is one of the most accessible financial offices from the 
Qajar period, the knowledge of which can shed light on the dark and unknown corners of Iran's 
finances, especially budgeting issues.

Purpose: The present study seeks to answer the question of how the structure, components, and 
content of the accounting office were organized and written in the Qajar era and what changes 
these components have had.

Method and Research Design : Approach: Data are collected and analyzed based on 46 docu-
ments in five archival centers.

Findings and Conclusion: The structure of accounting is composed of four parts, mofrade, men-
zalek, al-baqi-al-fazel, and ezafat. Mofrade in the sense means income and thus menzalek expens-
es.  If the amount of deductible is less than the mofrade, it is written "al-baqi", and if the amount of 
deductible is more than the mofrade, it is written "al-fazael", which means budget deficit; but if it is 
less in criticism and more in sex or vice versa, then "al-baqi bemafih- al-ziyade". Mofrade, in terms 
of form, consists of the first two letters, the second letter, and four «dafe».  The harfe one is for this 
year's incomes and the harfe two is for previous years' incomes. The first harf is divided into two 
parts: principal and additional tax, which means continuous and non-continuous tax, respectively. 
Ezafat is also divided into continuous and non-continuous parts in the form of financial bills. The 
additions to the document also had a regular and coherent structure, but in the Mozaffari period, 
it changed in form compared to the Nasiri period; In this way, the royal seal and symbol were 
removed at the top of the first page of the booklet; Connections, which are somehow the title of 
each page, were not common in the accounts of the Qajar period.
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چڪیده:

نظارت و کنترل بر بودجه به عنوان یکی از ارکان مهم در بودجه بندی، در دورۀ قاجار اهمیت زیادی داشت. 

کتابچه های مفاصاحساب، یکی از دفاتر مالی قابل دسترس از دورۀ قاجار است که شناخت آن می تواند زوایای 

تاریک و ناشناختۀ مالی ایران به ویژه مباحث بودجه ریزی را روشن کند.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که ساختار، اجزا و محتوای دفتر مفاصاحساب در عصر 

قاجار چگونه تنظیم و نگارش می شده است و این اجزا چه تغییراتی داشته است.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها براساس 46 سند موجود در پنج مرکز آرشیوی، جمع آوری و تحلیل شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: ساختار مفاصاحساب از چهار بخِش مفرده، من ذالک، الباقی-الفاضل، و اضافات تشکیل 

شده است. مفرده در اصطالح به معنای درآمد و من ذالک به معنای مخارج است. چنانچه مقدار من ذالک کمتر 

از مفرده باشد درپی آن »الباقی« نوشته می شود و چنانچه مقدار من ذالک زیادتر از مفرده باشد درپی آن 

»الفاضل« نوشته می شود که به معنای کسری بودجه است؛ ولی اگر در نقد کمتر و در جنس بیشتر باشد یا 

بالعکس، در این صورت »الباقی به مافیه الزیاده« آورده می شود. مفرده به لحاظ ساختار شکلی از دو حرف اول 

و حرف ثانی و چهار دفعه تشکیل می شود. حرف اول برای درآمدهای سال جاری و حرف ثانی برای درآمدهای 

سال های قبل است. حرف اول خود به دو بخش مالیات اصل و اضافه تقسیم می شود که به ترتیب به معنای 

مالیات مستمر و غیرمستمر است. مخارج نیز در غالب برات های مالی به دو بخش مستمر و غیرمستمر تقسیم 

می شود. اضافات سند نیز ساختاری منظم و منسجم داشت، ولی در دورۀ مظفری، نسبت به دورۀ ناصری 

به لحاظ شکلی تغییراتی پیدا کرد؛ به این ترتیب که مهر و طغرای شاهی در صدر صفحۀ اول کتابچه حذف شد؛ 

اتصاالت هم که به نوعی عنوان بندی هریک از صفحات است در مفاصاحساب دورۀ قاجار مرسوم نبود.

کلیدواژه ها: قاجار؛ حسابرسی؛ مالیات؛ سیاق؛ مفرده؛ من ذالک؛ الباقی؛ الفاضل.

استناد: احمدی رهبریان، حسین، صادقی گندمانی، مقصودعلی. (1400). آداب تنظیم و نگارش کتابچه های 
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1. مقدمه
بودجه بندی فرایندی مستمر است و از چهار مرحله تشکیل می شود: تهیه و تنظیم و پیشنهاد 
)بودجۀ  بودجه  اجرای  )بودجۀ مصوب(؛  بودجه  تصویب  پیشنهادی(؛  )بودجۀ  بودجه 
تخصیصی(؛ نظارت و کنترل بر اجرای بودجه )تفریغ بودجه(. در دورۀ قاجار بودجۀ 
پیشنهادی وجود نداشت. دفتر دستورالعمل به عنوان بودجۀ مصوب عمل می کرد که حکام 
آن را اجرا می کردند و درپایان فرایند بودجه، دفتر مفاصاحساب را مستوفیان می نوشتند. 
حسابرسی و نظارت بر بودجه در پیش از مشروطه در کتابچه های مفاصاحساب وجود 
داشت؛ درحالی که امروزه به عنوان الیحۀ تفریغ بودجه از وظایف دیوان محاسبات است. 
دفاتر مالی دورۀ قاجار برای پژوهشگران مالی و اقتصادی معاصر ناشناخته اند؛ درحالی که 
هریک از آن ها کارکرد و ویژگی مهمی در ساختار اداری مالی ایران داشته اند. یکی از این 
دفاتر کتابچه های مفاصاحساب است که تحقیقی دربارۀ آن انجام نشده است. دربارۀ این نوع 
کتابچه در رساله های آموزش سیاق در عصر قاجار و پیش ازآن توضیحاتی داده شده است؛ 
ولی از مطالعۀ این متون نمی توان به طور ساده و دقیق ویژگی این دفاتر را شناخت. یکی از 
راه های تشخیص و شناسایی ویژگی هریک از این دفاتر، رجوع به اصل این دفاتر است و 
با تکیه بر آن است که می توان توصیف و تحلیلی دقیق و مستند و روان ارائه داد. در بین 
مطالعات انجام شده؛ دکتر محمد مصدق نخست وزیر دهۀ سی ایران، در کتاب »خاطرات 
و تألمات« و عبداهلل مستوفی در کتاب »شرح زندگانی من« به صورت مختصر و گذرا 
به دفتر مفاصاحساب پیش از مشروطه اشاره داشته اند. ویلم فلور نیز با تکیه بر دو منبع 
مذکور مطالبی درارتباط با مفاصاحساب در کتاب »تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و 
قاجاریان« آورده است. بنابراین ضرورت دارد که با استفاده از اسناد موجود ساختار شکلی 

دفتر مفاصاحساب در دورۀ قاجار معرفی و تحلیل شود.
براساس کتاب فلکیه، در قرن نهم هفت دفتر در حساب های مالی وجود داشته است که 
عبارت اند از: دفتر روزنامچه؛ دفتر اوارجه؛ دفتر توجیهات؛ دفتر تحویالت؛ جامع الحساب؛ 
دفتر قانون؛ و دفتر مفردات )مازندرانی، رسالۀ فلکیه، نسخۀ مجلس، برگ 42(. قدیمی تریِن 
این دفاتر دفتر روزنامچه است که تمام جمع وخرج های دیوان و بیوتات به صورت روزانه 
در آن نوشته می شد و برحسب موضوع از این دفتر به دفتر اوارجه و توجیهات منتقل 
می شد. درآمدها در دفتر اوارجه و هزینه ها در دفتر توجیهات ثبت می شد. این سه دفتر 
حداقل از قرن چهارم تا دورۀ صفوی جزء دفاتر اصلی بودند و در کنار آن ها دفاتر مجمل، 
ابواب المال، تحویالت و مفرده هم وجود داشت که به نظر می رسد در دورۀ قاجار نام همۀ 
این دفاتر حذف شده یا تغییر کرده است. بنابراین در دورۀ قاجار دو دفتر مالی اصلی به نام 
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»کتابچه های مفاصاحساب« و »دستورالعمل« و دو دفتر فرعی به نام »جزو جمع« و »اتفاقیه« 
وجود داشته است.

مفاصاحساب در لغت به معنای جداجداکردن است و در اصطالح به معنای حسابرسی 
به جمع وخرج است. ویژگی دفتر مفاصاحساب نسبت به دیگر دفاتر مالی دورۀ قاجار این 
است که به لحاظ محتوایی، کسری بودجۀ هریک از والیات ایران را مشخص می کند؛ ازنظر 
مهرشناسی هم می توان به جایگاه رجال دیوانی در این سند مالی پی برد؛ هم چنین برای 
شناخت بهتر خط سیاق هم بسیار مفید و کاربردی است. روند اداری مفاصاحساب به این 
صورت است که والی یا حاکم پس از اتمام سال، حساب مالی خود را به وزیر مالیه می دهد. 
وزیر مالیه یا همان وزیر دفتر، تمام اسناد را به مستوفی محل می دهد که مفاصاحساب را 
تنظیم کند. پس ازآن، هیئت رسیدگی به کتابچۀ جمع وخرج که رئیس آن سررشته دار است 
همراه با عزب دفتر و ضابط، اسناد خرج را ضبط و آن را باطل اعالم می کنند؛ سپس وزیر 
مالیه و صدراعظم مفاصاحساب را مهر می کنند و در اختیار شاه قرار می دهند و شاه هم آن 

را توشیح و امضا می کند )مصدق، 1358، ص33(.

2. مفرده و من ذالک
به لحاظ ساختار شکلی، دفتر مفاصاحساب را می توان به چهار بخِش مفرده، من ذالک، 
)الباقی، الفاضل(، و اضافات تقسیم کرد. پیش از توضیح بخش مفرده الزم است شرحی 
دربارۀ تحمیدیه و عنوان کتابچه داده شود. دفتر مفاصاحساب با تحمیدیه آغاز می شود. در 
تحمیدیۀ کتابچه ها از عبارت های »هو«، »هواهلل تعالی شأنه« »هواهلل تعالی شأنه العزیز«، »بسمه 
تبارک وتعالی«، »بسم اله خیراالسماء« استفاده می شود )نگاه کنید به کتابچۀ جمع وخرج 
قزوین، نسخۀ مجلس )تصویر شمارۀ 1(؛ کتابچۀ جمع وخرج سمیرم و نجف آباد، نسخۀ 
مجلس، برگ 5؛ کتابچۀ جمع وخرج اصفهان: ساکما، 296/22825، ص1(. پس ازآن، 
عنوان کتابچه با عبارت هایی چون »کتابچۀ جمع وخرج«، »صورت جمع وخرج«، »کتابچۀ 
مفاصاحساب« و »کتابچۀ محاسبه« می آید. پس ازآن سال ترکی و نام والیت )شهر یا روستا( 

و سپس نام ابواب جمعی آن شهر می آید.
تحمیدیه + عنوان کتابچه + سال ترکی + نام شهر + نام ابواب جمعی

آداب تنظیم و نگارش کتابچه های 
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پس از تحمیدیه و عنوان، اصطالح مفرده به صورت کشیده نوشته می شود. کتاب 
قانون السعاده قدیمی ترین کتابی است که اصطالح »مفرد« را به عنوان یکی از دفاتر مالی 
آورده است )فریمانی، خسروبیگی، 1395، ص231(. پس ازآْن رسالۀ فلکیه در قرن نهم دفتر 
مفردات را عبارت دانسته است از: »محاسبۀ والیات و ارباب التحاویل؛ چه هر شهری ]را[ 
که ذکر رفت حسابی باشد که یک ساله اموال را چگونه صرف کرده اند« )مازندرانی، نسخۀ 
مجلس، برگ 53(. در رسالۀ دیگری در دورۀ صفوی آمده است که هرگاه محاسبه در چند 
ورق باشد مفرده گویند )کرمانی، نسخۀ مجلس، برگ 90(. به این ترتیب براساس رساله های 
آموزشی-مالی تا دورۀ صفوی، نمی توان ویژگی های این دفتر را دقیق و کامل تشخیص داد. 
درواقع تنها می توان می گفت که سند مفرده سندی مالی است. ولی در دورۀ حکومت زندیه 
در رساله ای مالی به نام رساله ای در علم سیاق آمده است که مفرده دفتر حساب یک ساله از 
روی دفتر اوارجه و توجیه است و شرح اسناد و پروانه جات مفصاًل در آن ثبت شده است و 
ازآن جهت آن را دفتر مفرده گویند که مجموع حسابی که در اوارجه و توجیه مسطور است 
به تمامی در این دفتر ثبت باشد و تمامی حساب ها مفرده شده و به این دفتر درآمده است 
و مقابلۀ آن با دفتر اوارجه و توجیه الزم است )رساله ای در علم سیاق، نسخۀ مجلس، 
برگ 24(. باتوجه به این تعریف به نظر می رسد که دفتر مفرده هم چون دفتر روزنامچه است؛ 
ولی ویلم فلور پژوهشگر تاریخ ایران استنباط کرده است که دفاتر مالی در دورۀ صفوی 
به نسخۀ مفصل و نسخۀ مجمل معروف بوده است و نسخۀ مفصل، دفتر اوارجه است و 
نسخۀ مجمل، دفتر مفرده است )فلور، 1395، صص 147، 152(. به نظر می رسد تحلیل 

   

شکل  1
)کتابچۀ قزوین، شناسۀ سند 1311(.
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فلور با تعریف رساله ای در علم سیاق چندان مطابقت ندارد؛ بنابراین احتماالً دفتر مفرده 
قبل از دورۀ قاجار، دفتر مالی جداگانه ای بوده است و در دورۀ قاجار دفتری مستقل به نام 
مفرده وجود نداشته است. بااین حال این اصطالح در دفتر مفاصاحساب، به عنوان یک بخش 

درنظر گرفته شده است که در این تحقیق بررسی می شود.
مفرده در دفتر مفاصاحساب به معنای جمع است و قرینۀ مفرده، من ذالک است که در 
اصطالح به معنای خرج است. مفرده و من ذالک براساس دفتر دستورالعمل باید نوشته شود. 
درواقع ذیل کلمۀ مفرده از عبارت هایی چون »مقرراً حسب العمل«، »مطابق دستورالعمل« 
و »مطابق دستورالعمل دیوان اعلی« استفاده می شود )تصویر شماره 2(. معموالً درآمدها 
صورت نقدی و جنسی بوده و نقد و جنس را به صورت سیاقی و گوشواره می نوشته اند 
)تصویر ش3( و اگر فقط به صورت نقدی بود، دیگر کلمۀ نقدی به صورت خط سیاق و 
گوشواری نوشته نمی شد و عدد، خود گویای نقدی بودن درآمد بود و به اصطالح به صورت 
»بدنی« نوشته می شد )نگاه کنید: کتابچه های جمع وخرج: کهکیلویه، نسخۀ مجلس، برگ 
6؛ اسفرجان، نسخۀ مجلس، برگ 4؛ بارکردۀ انبار، نسخۀ مجلس، برگ 5؛ مهاباد، نسخۀ 
مجلس، برگ 5(. الزم به ذکر است که در سیاق دو اصطالح کاربردی به نام گوشواری و 
بدنی وجود دارد. گوشواری دو عبارتی است که در سمت راست و چپ می آید و بدنی 

عبارتی است که وسط است و چپ و راست ندارد.

   

شکل 2
)کتابچۀ مهاباد، نسخۀ مجلس، شناسۀ 

سند 932(.
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هر مستوفِی دیوانی می توانست برای نگارش درآمدها، در زیرمجموعۀ مفرده از حرف 
اول و حرف دوم و چهار دفعه استفاده کند و اگر تعداد دفعه ها را بیشتر می کرد، جنبۀ زینتی 
و زیبایی در کتابچه داشت )اوارجه، نسخۀ مجلس، برگ 22(. اگر در مفردۀ اوْل درآمدها 
تمام نمی شد، به مفردۀ ثانیه و حتی ممکن بود تا مفردۀ تاسعه کشانده شود. هرچند این 
بحث فقط از جنبه آموزشی مطرح بود، ولی در واقعیت حتی به مفردۀ ثانیه هم کشیده 
نمی شد. معموالً در حرف اول یا دفعۀ اوْل عبارِت »ازبابت مالیات هذه السنه« و در حرف 
ثانی عبارِت ازبابت درآمدهای سال گذشته و یا سال های قبل تر و یا ذخیرۀ موجودی ای 
که مربوط به سال های قبل بود را ثبت می کردند و آن را بابت فاضِل دستورالعمْل حساب 
مهیار، ساکما، 296/22836، ص1؛  کتابچه های جمع وخرج:  به:  کنید  )نگاه  می کردند 
کتابچه جمع و خرج همدان، نسخۀ دانشگاه تهران، برگ 1؛ خشت و کمارج، نسخۀ 
مجلس، برگ 6(؛ )تصاویر شمارۀ 4 و 5(. بنابراین حرف اول به صورت کشیده نوشته 
می شد و در تحت آن ازبابت هذه السنه یا ازبابت حساب فالن تاریخ تا فالن تاریخ و در 
قرینۀ آن رقم حرف ثانی که آن نیز با خط کشیده و دراز مشخص می شد و آنچه از سال 
پیش باقی داشت را در آنجا می نوشتند. بااین حال، در برخی موارد، عبارت حرف اول و 
حرف ثانی به کار نمی رفت. درواقع بااینکه مفاصاحساب اصولی داشت، ولی در ساختار 
نگارش انعطاف وجود داشت و اختیاراتی به مستوفی داده شده بود که براساس سلیقۀ خود 

اقدام کند.

   

شکل  3

)کتابچـــۀ فارس، نسخــــۀ ملـــک، 
.)1393.04.5644.000
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حرف اول نیز به دو بخش اصل و اضافه تقسیم می شد و به صورت کشیده و گوشواره 
نوشته می شوند )تصویر شمارۀ 4(. اصل درواقع مالیات های مستمر محسوب می شد که 
بیشترِ درآمدها در این بخش اختصاص می یافت و اضافه، مالیات فرعی یا غیردائم بود 
که شامل مالیات هایی هم چون تفاوت عمل و رسوم بود. دولت مالیات های اضافه را 
برای جبران کسری بودجه مطرح می کرد و این نوع مالیات نزد مردم مالیات غیرعادالنه 
تلقی می شد )شاپوریان، 1350، ص133(. مالیات های اضافه در همۀ شهرها به صورت 
مستمر رواج نداشتند؛ به همین علت آن ها جزو بخش اصلی درآمدها نبودند )نگاه کنید 
به: کتابچه های: قزوین، نسخۀ مجلس؛ تبریز، نسخۀ مجلس؛ کوه کیلویه، نسخۀ مجلس؛ 

   

شکل 4
نسخۀ  کاشان،  خرج  و  جمع  )کتابچۀ 

مجلس، شناسۀ سند 1093(.

   

شکل 5
نسخۀ  همدان،  جمع وخرج  )کتابچۀ 

دانشگاه تهران، شناسۀ سند 9551(.
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مفاصاحساب چهاراویماق، نسخۀ مجلس؛ صورت و جمع وخرج مالیات و سایر وجوه 
بلده و مستغالت و امالک، نسخۀ مجلس(. درصورتی که در یک مفاصاحساب، شهرهای 
مختلفی وجود داشته باشد، در ابتدای حرف اول، عبارت بلده نوشته می شود که به معنای 
مرکز شهر است و بعد بلوکات آن شهر محال به محال )روستابه روستا( با اصل و اضافۀ آن 
می آید. بعدازآن اگر در سال قبل باقی داشت در زیر حرف ثانی نوشته می شود )تبریزی، 
علم السیاق، نسخۀ مجلس، برگ 45(. بنابراین مفرده به دو بخِش حرِف اول و حرف 
ثانی تقسیم می شود و در این دو حرف، انواع درآمدها آورده می شود. مالیات ها، قسط 
والیات، بقایای والیات، وجوه گمرک و وجوه پیشکش ازجملۀ این درآمدهاست. در 
برخی از دفاتر جمع وخرج، ابتدا گمرک و بعد مالیات ها می آید )کتابچۀ مالیات و فروعات 

اسماعیل خان، نسخۀ کتاب خانۀ مجلس(.
در متن رساله های مالی صفوی و قاجار آمده است که قرینۀ مفرده، مفردۀ ثانیه است؛ 
ولی در متن کتابچه ها، قرینۀ مفرده، معموالً من ذالک نوشته می شود )تصویر شمارۀ 6(. 
من ذالک مرکب از من و ذالک است و در لغت به معنای »از آن جمله« است؛ ولی در 
اصطالْح به معنای »خرج« است؛ خرجی که همه ساله مستمر و یا اطالقی است )شهشهانی، 
نسخۀ مجلس، برگ 29(. منظور از اطالقی، مخارج آزاد و غیرمستمر یا غیرمترقبه است. 
برات های مستمر و اطالقی 42 صیغه است: ابتیاع، اخراجات، ارمغان، اجرت، استعمال، 
تحویل،  بند،  پیشکش،  انکسار،  انقطاع،  انعام،  انشقاق،  انفاد،  انحراق،  انسالخ،  اسقاط، 
خلعت،  جیره،  تیول،  تدارک،  تنقیه،  تعمیر،  تطلیه،  تصدیق،  تسلیم،  تکلف،  تخفیف، 
خانواری، سیورسات، سیورغال، صرف، طعمه، علیق، علوفه، عوض، قیمت، کرایه، مبیع، 
مساعده، مقرری و مواجب، مددمعاش، وظیفه )شهشهانی، نسخۀ مجلس، برگ 29(. ترتیب 
صیغه های من ذالک در مفاصاحساب، براساس الگوی کتابچۀ دستورالعمل است که در آن 
ابتدا صیغۀ »تحویل« و بعد »ابتیاع« آورده می شود و معموالً »تحویل« در دفعه هایی با عنوان 
»ازقرار دستخط مبارک«، »ازقرار بروات«، و »ازقرار قبوضات« تقسیم می شود. پس از صیغۀ 
تحویل و ابتیاع، مخارج دیوانی و و والیتی نوشته می شود که درآن صیغه های اخراجات، 
تخفیف، جیره و علیق الدواب، انعام، اخراجات، اجرت و تدارک، صرف، کرایه، مستمری، 
مواجب و مقرری به کار می رود )به عنوان نمونه نگاه کنید: کتابچۀ مالیات و فروعات 

اسماعیل خان، نسخۀ مجلس؛ کتابچۀ جمع وخرج مهاباد، نسخۀ مجلس(.
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3. الباقی و الفاضل
الفاضل است. درواقع  یا  الباقی  با دفتر دستورالعمل،  متفاوت دفتر مفاصاحساب  رکن 
اینکه  در این بخش مشخص خواهد شد که آیا بودجه با کسری مواجه بوده است یا 
دخل وخرج متوازن بوده است. باتوجه به آنچه در منابع خارجی و داخلی در عصر قاجار 
ثبت شده است بودجۀ کشور در دورۀ ناصری توازن داشته است؛ ولی از دورۀ مظفری 
کسری بودجه به وجود آمده است )اعتمادالسلطنه، 1356، ج1، ص161(؛ )ملک المورخین، 
1386، ج1، ص550، ج2، صص 602، 699(؛ )کرزن، 1373، ج2، ص581(؛ )بنجامین، 
1363، ص352(؛ )کاساکوفسکی، 1355، ص108(. براساس کتابچه های مفاصاحساب در 
دورۀ حکومت ناصری و حتی در دورۀ مظفری، الباقی در بیشتر مفاصاحساب های والیات 
به کار می رفته است و به ندرت الفاضل استفاده شده است و این بدان معناست که والیات 
ایران کمتر با کسری بودجه روبه رو بوده اند. درواقع از بین بیش از پنجاه مفاصاحساب در 
دورۀ ناصری و مظفری تنها شهر کاشان در سال 1317ق و شهر شاهرود در سال 1294ق 
با کسری بودجه مواجه شده اند )کتابچۀ کاشان، کتاب خانۀ مجلس، شناسۀ سند 1093؛ 
کتابچۀ شاهرود، کتاب خانۀ ملک، شماره بازیابی 2/6216(. مبالغی که باقی می ماند به خزانۀ 
مرکزی داده می شد و یا به برات های بی محل اختصاص می یافت )کتابچۀ قمشه، نسخۀ 
مجلس، برگ 7(. البته برخی از حکام به بهانه های مختلف از ارسال تتمۀ مالیات به خزانۀ 
دولت خودداری می کردند )کاساکوفسکی، 1355، صص 109، 128(. به هر شکل بعداز 
الباقی، مفاصاحساب به دو صورت است. یکی اینکه خرجی اضافه شود یا اینکه عوایدی 
جمع شود. درصورتی که پس از الباقی خرج بیاید، اگر مساوی با باقی باشد »الباقی بمافیه 
زیاده ندارد« نوشته می شود و به این معناست که حساب تمام شده است )تصویر شمارۀ 7(.

   

شکل 6

)کتابچۀ لرستان، ساکام، 296/22822(.

   

شکل 7

)سند مفرده، ساکام، 296/18070(.
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و اگر خرجی که بعداز الباقی می آید مختلف باشد از سه حال خارج نیست، یا کمتر 
است از میزان الباقی یا زیادتر است و یا در چیزی زیادتر و در چیزی کمتر )سند مفرده، 
ساکما، 296/18070(. خرج صورت گرفته را حرف خرج می گویند. اگر میزان حرِف خرْج 
کمتر از میزان الباقی باشد، قرینۀ آْن حرِف باقی خواهد آمد و هرچه باقی است در تحت 
حرف باقی نوشته خواهد شد. درصورتی که میزان حرِف خرج زیادتر از میزان الباقی باشد، 
قرینۀ حرِف خرْج »حرف زیاده« است و اگر میزان حرف خرج در چیزی کمتر و در چیزی 
زیادتر از میزان الباقی باشد قرینۀ حرِف خرج، حرِف باقی بمافیه الزیاده نوشته می شود و 
هرچه زیاده است در سمت راسْت )حشوی( است و هرچه باقی است در سمت چپ 
)بارز( خواهد آمد. بعداز عمل الباقی اگر باز خرجی پیدا شود، چنانچه مساوی باشد خرج 
را به صورت مورب می نویسند و اگر مختلف باشد به همان روال قبلی عمل می شود؛ با این 
تفاوت که به جای حرِف خرج، دفعۀ خرج و به جای حرِف باقی، دفعۀ باقی و به جای حرف 
زیاده، دفعۀ زیاده نوشته می شود و درصورتی که برای بار سوم خرجی پیدا شود، به جای 
دفعۀ خرج و یا دفعۀ باقی و زیاده، بابت خرج و باقی و زیاده نوشته می شود. بعداز بابِت 
باقی اگر چیزی خرج پیدا شد، خرْج موّرِب گوشوارِی سیاقی نوشته می شود و خرج تمام 
می شود و چنانچه مختلف باشد به همان صورت های قبلی ولی به صورت مورب، باقی یا 
زیاده و بمافیه الزیاده در قرینۀ خرج نوشته می شود. بعداز خرِج مورب اگر خرجی باشد، 
مفردۀ ثانیه می آید و در دورهای بعدی، مفردۀ ثالثه و رابعه نویسند )تصویر شمارۀ 8، سند 

مفرده، ساکما، 296/18070(.

   

شکل  8

)سند مفرده ساکام، 296/18070(
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حال درصورتی که بر الباقی، نقد یا جنسی جمع شود »االضافه« می آید و آن را جمع 
می کنند و »جملتان« می آورند. باز اگر عالوه نمایند، »یزاد« و جمع آن را »یکون« گویند 
و باز اگر این عمل روی دهد، مجدداً یزاد می نویسند و جمع آن را »یضعف« می نویسند 
)کتابچۀ جیب مبارک مظفری، نسخۀ مجلس، برگ 15( و در دفعۀ بعدی اگر جمعی 
اضافه شود بار دیگر یزاد نوشته و جمع دو میزان را »یحسب« گویند )تصویر شمارۀ 9( و 
چنانچه یک بار دیگر عوایدی جمع شود، »الحق بذالک« می نویسند و جمع آن را »فذالک 
المجموع« می گویند؛ ولی اگر بعدازاین، بار دیگر چیزی عالوه شود، باید حساب را تجدید 
کرد؛ یعنی مفردۀ ثانیه بیاید و هرچه باقی بوده اول در تحت دفعه نوشته شود و هرچه که 
عالوه شود در تحت دفعۀ دیگر نوشته شود و هر دو در تحت مفردۀ ثانیه باشند و خرج آْن 
جزو من ذالک دیگر باشد و پس ازآن باقی و زیاده یا الباقی بمافیه الزیادۀ آن نوشته می شود 
)سند مفرده، ساکما، 296/18070(. البته ممکن است بعداز حرف خرج و حرف باقی، 
االضافه بیاید و پس ازآْن جملتان و بعد آن بار دیگر خرج دیگری بیاید و دفعۀ خرج و دفعۀ 
باقی آورده شود )کتابچۀ مالیات و فروعات اسماعیل خان، نسخۀ مجلس( و یا اینکه در 
ابتدا االضافه و جملتان و پس ازآْن حرِف خرج و حرِف باقی و پس ازآن یزاد و یکون و 
درصورت خرج مجدد دفعه های خرج و باقی آورده شود )کتابچۀ جمع وخرج عربستان، 

نسخۀ مجلس، برگ 17، 18؛ کتابچۀ جیب مبارک مظفری، نسخۀ مجلس، برگ 18(.

   

شکل 9

)سند مفرده ساکام، 296/18070(
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بعداز من ذالْک اگر دخل وخرج مساوی شد محاسبه تمام است؛ ولی اگر خرج بیشتر 
از جمع شد الفاضل آوردند و اگر کمتر باشد الباقی و اگر در چیزی کمتر و در چیز دیگر 
زیاده باشد الباقی بمافیه زیاده می آید )شهشهانی، نسخۀ مجلس، برگ 29(. به عبارت دیگر 
اگر میزان من ذالک زیادتر از میزان مفرده شد یعنی خرج بیشتر از دخل باشد، باید صیغۀ 
»الفاضل« را سیاقی به صورت بدنی و مورب تحریر کرد. ولی بعداز الفاضل باز دو صورت 
ممکن است. اگر بر فاضل خرجی زیاد شود »یزاد علی الفاضل« نوشته می شود و جمع 
آن با الفاضل در تحت صیغۀ »یکون« می آید. اگر بعداز الفاضل مبلغی اضافه شد »عوضه« 
می آید و اگر میزان عوضه با میزان الفاضل مساوی شود، حساب تمام و عبارت »تتمه و 
زیاده ندارد« نوشته می شود. اگر عوضه کمتر از الفاضل باشد »زیاده« نوشته شود. اگر عوضه 
بیشتر از الفاضل باشد »تتمه« به معنای باقی می آید و اگر میزان عوضه در چیزی کمتر و در 
چیزی بیشتر از الفاضل باشد هرآنچه زیاده باشد در حشوی، و باقی در بارز نوشته می شود 
)سند مفرده، ساکما، 296/18070(. اگر میزان من ذالک )خرج( در چیزی کمتر و در چیزی 
زیادتر از میزان مفرده )جمع( باشد، صیغۀ »الباقی بمافیه الزیاده« را بدنی و مورب سیاقی 
می نویسند و آنچه را زیاد است حشوی و آنچه را باقی است مقرراً می گویند و در بارز 
می نویسند. اگر بر این باقی چیزی افزوده شود باید »االضافه« و »جملتان« آورده شود و اگر 
بعدازآن در نقد خرجی اضافه شود، حرف خرج ازبابت زیادۀ حشوی می آید و در حرف 
باقی مقدار زیاده در حشوی و باقی در بارز نوشته می شود و درپی آن اگر نقد و جنسی 
اضافه شود یزاد و یکون می آید و اگر دوباره خرجی بیاید دفعۀ خرج و قرینۀ آن دفعۀ باقی 
است )کتابچۀ اصفهان، ساکما، 296/22825، صص 39، 40؛ کتابچۀ علی اکبر تحویل دار، 

نسخۀ مجلس، برگ 18(.

4. اضافات کتابچه
عالئم و نشانه هایی که در حواشی سند می آید اضافات سند شناخته می شود. در باالی 
صفحۀ اول کتابچه، مهر و طغرا و فرمان و توشیح شاه یا شاه زاده خطاب به ابواب جمعی 
می آید. در این فرمان یا رقم، شاه یا شاه زاده گزارش مستوفیان و سررشته داران در صفحۀ 
آخر کتابچه را تأیید می کند و به حاکم دستور می دهد که این کتابچه را به عنوان سند خرج 
و مفاصای خود نگاه دارد )تصویر شمارۀ 10: کتابچۀ قزوین، ساکما، 295/7287، ص1(. 
گزارش های صفحۀ آخر کتابچۀ مستوفیان، در دورۀ ناصری با مظفری به لحاظ محتوایی 
اندکی تفاوت داشت. مستوفیان در دورۀ ناصری شرحی کامل تر از دورۀ مظفری ارائه 
می دادند. آن ها توضیح می دادند که برحسب دستور شاه در تاریخ فالن و ابواب جمعی فالن 
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والیت در دفترخانۀ مبارکه به جمع وخرج رسیدگی شده است و اسناد خرج را سررشته دار 
و ضابط اسناد خرج ضبط کرده اند و هرگاه پس ازآْن سندی ابراز شود، آن »سند باطل 
نیز  باقی یا فاضل را  مقدار  اعتبار ساقط است« و هم چنین بعضاً  و عاطل و از درجۀ 
در یادداشت خود ثبت می کردند )کتابچۀ سمیرم و نجف آباد، نسخۀ مجلس، برگ 7(؛ 
)کتابچۀ قراچه داغ، نسخۀ مجلس، برگ 28(؛ )کتابچۀ مهیار، ساکما، 296/22836، ص4(؛ 
)کتابچۀ خوی و سلماس، نسخۀ مجلس، برگ 41(؛ ولی در دورۀ مظفری متن کوتاه تر 
شد و تنها در جمله ای کوتاه توضیح داده می شد که اسناد خرج در دفترخانه رسیدگی شده 
و به ضابط اسناد و مستوفی تحویل شده است )کتابچۀ فارس، نسخۀ مجلس، برگ 52(؛ 

)کتابچۀ قزوین، نسخۀ مجلس، برگ 13(؛ )کتابچۀ کاشان، نسخۀ مجلس، برگ 16(.

با بررسی اسناد موجود این نکته آشکار می شود که مهر و طغرای شاهی حداقل از اوایل 
دورۀ محمدشاه قاجار در باالی صفحۀ اول مفاصاحساب وجود داشته و احتماالً قبل ازآن هم 
این آداب وجود داشته است )کتابچۀ جمع وخرج قراچه داغ، نسخۀ مجلس، برگ 2(. ولی 
از اواخر دورۀ حکومت ناصری به تدریج مهر و حتی طغرای شاه و شاهزادگان از صورت 
باالی کتابچه ها حذف شد و در دورۀ مظفری این حذف تدریجی بیشتر شد. هم چنین تا 

   

شکل 10
)کتابچۀ قزوین، نسخۀ کتاب خانۀ ملی، 

ساکام 295/7287(
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دورۀ ناصری مهر شاه به شکل مربع تاجدار در باالی صفحه می آمد؛ ولی از دورۀ مظفری، 
مهر و طغرای شاه از صفحۀ اول کتابچه حذف شد و تنها دستور شاه با تحمیدیه ای ساده 
آغاز می شد. مهرهای اعضای رسیدگی به مفاصاحساب در آخر صفحۀ کتابچه می آمد که 
بین پنج تا ده مهر و بعضاً حتی بیشتر زده می شد )تصویر شمارۀ 11: کتابچۀ کاشان، نسخۀ 
مجلس، برگ 16(؛ )کتابچۀ مازندران، نسخۀ مجلس، برگ 34(. توشیح شاه در برخی از اسناد 
وجود نداشته است؛ ازجمله در مفاصاحساب های نزدیک به انقالب مشروطه و این احتماالً 
به این علت بوده است که دیگر فرصتی برای توشیح شاه نبوده است؛ زیرا با انقالب مشروطه 
و تشکیل مجلس شورای ملی، ساختار بودجه نویسی تغییر کرده بود )کتابچۀ مرند، نسخۀ 

مجلس، برگ 4؛ کتابچۀ گیالن، نسخۀ مجلس، برگ 4(.

   

شکل 11

مجلس،  نسخۀ  کاشان،  )کتابچۀ 
شامرۀ بازیابی 1093(
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به غیراز مهر شاه، مهرهای مختلفی در کتابچۀ مفاصاحساب زده می شد که متعلق به 
صدراعظم، وزیر دفتر و دیگر مستوفیان بود. صدراعظم معموالً مهر خود را در پایین تمام 
صفحات کتابچه های مهم والیات می آورد. امین السلطان مهرش را با عبارت »صدراعظم« 
میرزایوسف خان مستوفی الممالک و  مانند  او  قبل از  حک می کرد؛ ولی صدراعظم های 
میرزاتقی خان فراهانی همان نام ساده و یا لقب مشهور خود را حک می کردند )نگاه کنید 
به: کتابچه های جمع وخرج: لرستان، ساکما، 296/22822؛ قزوین، ساکما، 295/7287؛ 
کردستان، نسخۀ مجلس؛ خراسان، نسخۀ مجلس(. پس از صدراعظم، وزیر دفتر )وزیر 
مالیه( و یا وزیر والیات، کتابچه ها را مهر می کردند )کتابچۀ مازندران، نسخۀ مجلس، برگ 
5؛ کتابچۀ فارس، نسخۀ کتاب خانۀ ملک، برگ 2؛ کتابچۀ فارس، نسخۀ مجلس، برگ 6(.
پایان صفحۀ کتابچه را سررشته دار یا ضابط خرج مهر می کرد و این در مرحلۀ آخر 
بود. توشیح و فرمان شاه یا شاه زاده معموالً یک سال بعد، در شش ماه نخست صادر 
می شد. شاه و صدراعظم به مطالعه و توشیح کتابچه ها جدیت داشتند و حتی در سفرها هم 
کتابچه ها را به همراه می بردند تا شاه آن ها را بررسی کند )ابریشمی، 1396، ص112(. البته 
در مواردی خاص اتفاق افتاده که بین نگارش مفاصاحساب با توشیح شاه چهار سال هم 
فاصله افتاده است. برای نمونه کتابچۀ اصفهان در سال 1308ق نوشته شده است، ولی شاه 
و صدراعظم و سررشته دار در محرم سال 1312ق آن را مهر و توشیح کرده اند )کتابچۀ 
ابرقو و جرقویه، نسخۀ مجلس، برگ 5؛ کتابچۀ اصفهان، ساکما، 296/22825، ص1( و 
یا کتابچۀ والیت خمسه را مستوفیان در سال 1313ق نوشته اند، ولی شاه آن را در سال 
1316ق توشیح کرده است. هم چنین کتابچۀ قزوین در سال 1312ق نوشته شده ولی در 
سال 1314 توشیح شده است )نگاه کنید به کتابچه های: خمسه و طارم، نسخۀ مجلس؛ 
قزوین، نسخۀ مجلس(. به نظر می رسد این تأخیر و تعویق به وقایعی چون کشته شدن 
شاه و تغییر صدراعظم مرتبط بوده که به تبع مسائل دیوانی هم تحت تأثیر قرار گرفته است. 
به طورکلی فاصلۀ فرمان شاه یا رقم شاه زاده با تأیید دفترخانۀ مبارکه بین یک تا شش ماه 
بوده است. برای نمونه والیات مرند )1308ق( و ابرقو )1298ق( با فاصلۀ دو ماه؛ قزوین 
)1314ق( و اصفهان )1312ق( و خوی و سلماس، کمتر از یک ماه؛ و فارس )1300ق( 
با فاصلۀ یک ماه اتفاق افتاده است )نگاه کنید به کتابچه های: مرند، نسخۀ مجلس؛ ابرقو 
و جرقویه، نسخۀ مجلس؛ قزوین، نسخۀ مجلس؛ اصفهان، ساکما، 296/22825؛ فارس، 

نسخۀ ملک؛ کتابچۀ خوی و سلماس، نسخۀ مجلس(.
اعتبار مفاصاحساب به مهرهایی بود که شاه یا شاهزادگان می زدند. درواقع در درجۀ 
اول، باالی صفحه را شاه مهر و توشیح می کرد و در درجۀ دوم ولیعهد یا شاه زاده توشیح 
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می کردند. مناطق تحت سلطۀ ولیعهد در آذربایجان را شاه مهر و توشیح نمی کرد )کتابچۀ 
فارس، نسخۀ ملک(. البته در اوایل حکومت ناصری که هنوز ولیعهد متولد نشده بود 
و یا در تبریز مستقر نشده بود، مفاصاحساب را شاه مهر و توشیح می کرد )نگاه کنید به 
صفحۀ نخست جمع وخرج آذربایجان سال 1267ق، نسخۀ بروجردی(. هم چنین در 
یزد و اصفهان که ابواب جمعی ظل السلطان بود، پدرش )ناصرالدین شاه( مفاصاحساب 
را مهر و توشیح می کرد؛ ولی والیت فارس را که جزو ابواب جمعی جالل الدوله فرزند 
ظل السلطان بود، ظل السلطان توشیح و مهر می کرد و والیت بوشهر را که جزو ابواب جمعی 
معتمدالملک بود، پدرش )جالل الدوله( توشیح و مهر می کرد. به این ترتیب به نظر می رسد 
که کتابچۀ هریک از مناطق براساس اهمیت منطقه، زیرنظر شاه یا شاهزادگان توشیح 
می شده و یا به عبارت دیگر فرمان یا رقم آن صادر می شده است )نگاه کنید به کتابچه های: 
بوشهر، نسخۀ مجلس؛ یزد، نسخۀ مجلس؛ اصفهان، ساکما، 296/22825؛ فارس، نسخۀ 

مجلس(.
در مواردی که کتابچه، سواد و رونوشت بود، مهر و طغرای شاه و شاه زاده وجود 
نداشت؛ ولی محل مهر شاه را مشخص می کردند و نشان حکومتی »حکم واال شد« 
کشیده می شد ولی طغرای آن کشیده نمی شد )نگاه کنید به صفحات نخست کتابچه های: 
قمشه، نسخۀ مجلس؛ عربستان، نسخۀ مجلس؛ ابرقو و جرقویه، نسخۀ مجلس؛ سمیرم و 
نجف آباد، نسخۀ مجلس(. البته در دورۀ مظفری -همان طورکه پیشتر هم اشاره شد- مهر 
و طغرای شاه چندان به کار نمی رفت؛ ولی در آخر کتابچه عبارت »صحیح است« به شکل 
امضا می آمد و ازاین طریق می توان کتابچه های اصل را از کتابچه های رونوشت متمایز کرد.
نکتۀ مهم دیگر در اضافاِت مفاصاحساْب اصطالح صدرِ حساب یا اتصاالت در باالی 
صفحات است. صدرِ حساب در اصطالح، دفعه یا بابت را گویند که در صفحۀ پیش کتابت 
شده و حرف در پایین صفحه تمام نشده است و به صفحۀ بعد می آید؛ بنابراین آن را در 
سرصفحه می نویسند که مشخص شود این صفحه به آن صفحه متصل است. در دفاتر 
مالی، چهار نوع اتصاالت به کار می رود: اتصاالت بدنی؛ اتصاالت گوشواری؛ اتصاالت 
حشوی-منهایی؛ اتصاالت ضلعی )شیبانی، 1395، ص107(. به نظر می رسد در دورۀ قاجار، 
اتصاالت در جمع و خرج های سیاقی رایج نبوده است. ظاهراً اتصاالت از رسوم دورۀ 
صفوی و افشاریه بوده است. سند های جمع و خرج در دورۀ صفویه در مراکز اسنادی 
موجود نیست اما در دو سند قابل دسترس دوره ی افشاریه از اتصاالت بدنی و گوشواری 
استفاده شده است )کتابچۀ سنواتی افشاریه و زندیه، نسخۀ مجلس، برگ 5؛ روستایی، 

احمدی رهبریان، 1397، ص394: تصویر شمارۀ 12(.
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5. نتیجه گیری
تا پیش از دورۀ قاجار هفت دفتر مالی وجود داشت؛ ولی در دورۀ قاجار نام برخی از 
این دفاتر متروک شد و درعوض دفاتری جدید جایگزین آن شد. دفتر مفاصاحساب از 
مهم ترین دفاتر مالی عصر قاجار است که با شناخت ساختار شکلی و محتوایی آن می توان 
زوایای مختلف اقتصاد ایران در عصر قاجار را روشن کرد. دفتر مفاصاحساب از چهار 
جز تشکیل شده است: مفرده، من ذالک، الباقی-الفاضل، و اضافات. مفرده به معنای درآمد 
است که به دو حرف اول و ثانی تقسیم می شود. در حرف اول درآمدهای سال جاری و 
در حرف دوم درآمدهای باقی مانده از سال های قبل را می نوشتند. در بخش حرِف اول، 
هر بخش از عایدات را در دو دفعه می نوشتند و چنانچه به دفعۀ بیشتر نیاز بود از بابْت 
استفاده می کردند. بخش دوم من ذالک بود که مخارج محسوب می شد و این مخارج تحت 
صیغه های مختلف آورده می شد. این صیغه ها تقریباً 42 نوع است و به طورمعمول در 

ابتدای من ذالک، صیغۀ التحویل و ابتیاع و پس ازآن مخارج دیوانی و والیتی می آید.
چنانچه من ذالک بیشتر از مفرده باشد الفاضل نوشته می شود و اگر پس ازآن خرجی 
اضافه شود اصطالح یزاد الفاضل آورده می شود و در قرینۀ آن یکون می آید؛ ولی اگر مبلغی 
جمع شود عوضه می آید. اگر میزان عوضه با میزان الفاضل مساوی شود، حساب تمام است 

   

شکل 12
)کتابچۀ اعداد نفوس اهالی داراالیامن 

قم(
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و عبارت »تتمه و زیاده ندارد« نوشته می شود و اگر عوضه کمتر از الفاضل بود زیاده می آید 
و اگر بیشتر از الفاضل بود تتمه آورده می شود. اگر من ذالک و مفرده در چیزی کمتر و 
در چیزی بیشتر بود صیغۀ الباقی به مافیه الزیاده می آید که در آن صورت زیاده در سمت 
راست و باقی در سمت چپ نوشته می شود. چنانچه من ذالک کمتر از مفرده بود، صیغۀ 
الباقی آورده می شد و اگر در ادامۀ چیزی خرج می آمد، حرف خرج و قرینۀ آن حرف باقی 
و اگر دوباره خرجی اضافه می شد دفعۀ خرج و دفعۀ باقی و درصورت بعدی بابت خرج 
و بابت باقی آورده می شد. درصورتی که پس از الباقی مبلغی اضافه شود، اصطالح االضافه، 
و قرینۀ آن یکون و در دفعات بعدی، یزاد و قرینۀ آن جملتان و در دفعۀ بعدی، یزاد و 
یضعف و بعدازآن نیز یزاد و یحسب و در بار آخر، الحق بذالک و فذالک المجموع می آید.
اضافات مفاصاحساب در دورۀ قاجار اصولی داشت که به تدریج با تغییراتی روبه رو 
شد. کتابچۀ مفاصاحساب را گروهی از مستوفیان در دفترخانۀ مرکزی تأیید و مهر می کردند 
و پس ازآْن مهرِ وزیر دفتر یا صدراعظم در پایین هریک از صفحات زده می شد. بعداز این 
مرحله شاه به فاصلۀ یک تا شش ماه، باالی صفحه، خطاب به حاکِم محْل فرمان می داد و 
کتابچه را مهر و توشیح می کرد. تا دورۀ ناصری مهر و طغرا باالی کتابچۀ مفاصاحساب هم 

زده می شد؛ ولی از دورۀ مظفری مهر و طغرا از باالی صفحه حذف شد.

منابع
اسناد منترشنشده

رساله ای به خط سیاق در تشریح و تعیین اصطالح سند مفرده. سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی )ساکما(، 
شناسۀ سند: 296/18070.

کتابچۀ جمع وخرج اصفهان. تهران: سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی، شناسۀ سند: 296/22825.
کتابچۀ جمع وخرج قریۀ مهیار. تهران: سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی، شناسۀ سند: 296/22836.

کتابچۀ جمع وخرج قزوین. تهران: سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی، شناسۀ سند: 295/7287.
کتابچۀ جمع وخرج لرستان. تهران: سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی، شناسۀ سند: 296/22822.

نسخۀ خطی
کتاب خانۀ ملک

کتابچۀ جمع وخرج شاهرود. کتاب خانۀ ملک، شماره بازیابی: 2/6216.
کتابچۀ جمع وخرج فارس. کتاب خانۀ ملک، شمارۀ اموال: 1393.04.5644.000.

کتاب خانۀ بروجردی قم
جمع وخرج آذربایجان سال 1267ق. قم: کتاب خانۀ حضرت آیت اهلل بروجردی، شمارۀ اموال: 167.
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کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی
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تبریزی، شمس. )1260ق(. علم السیاق. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 3/16315.

جمع وخرج مالیات قزوین. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 1311س.
رساله ای در علم سیاق. )1198ق(. کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 89620.

شهشهانی. بحرالجواهر فی علم الدفاتر. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 986951.

صورت جمع وخرج خشت و کمارج. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 1012س.
کتابچۀ جمع وخرج مالیات و سایر وجوه بلده و مستغالت و امالک در سال 1304. کتاب خانۀ مجلس 

شورای اسالمی، شماره بازیابی: 966س.
کتابچۀ جمع وخرج ابرقو و جرقویه. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 1155/86.

کتابچۀ جمع وخرج اسفرجان. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 1034.
کتابچۀ جمع وخرج بارکردۀ انبار. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 1090.
کتابچۀ جمع وخرج بندر بوشهر. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 967س.

کتابچۀ جمع وخرج تبریز. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 14255.
کتابچۀ جیب مبارک مظفری. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 14216.

کتابچۀ جمع وخرج حاجی علی اکبر تحویل دار در سال 1317. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، 
شماره بازیابی: 1097.

کتابچۀ جمع وخرج خراسان. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 9981.
کتابچۀ جمع وخرج خمسه و طارم در سال 1313. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 

1084س.
کتابچۀ جمع وخرج خوی و سلماس سال 1308. کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 

.13662
کتابچۀ جمع وخرج سمیرم و نجف آباد. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 98/1155.
کتابچۀ جمع وخرج و مفاصاحساب والیت عربستان در سال 1299. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای 

اسالمی، شماره بازیابی 951.
کتابچۀ جمع وخرج فارس. )1321(. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 9441.

کتابچۀ جمع وخرج قراچه داغ. )1322(. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 5404.
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کتابچۀ و جزوۀ جمع قصبۀ قمشه در سال 1307. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 
.1008

کتابچۀ جمع وخرج کاشان در سال 1317. تهران: کتاب خانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 
شماره بازیابی: 1093س.

کتابچۀ جمع وخرج کردستان. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 58/1155س.
کتابچۀ جمع وخرج کوه کیلویه. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 1011س.

کتابچۀ جمع وخرج مازندران در سال 1316. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 
.1081

کتابچۀ جمع وخرج مفاصاحساب مرند و محال در سال 1308 ابواب جمعی مغرورمیرزا. شماره بازیابی 
.1082

اسالمی،  شورای  مجلس  کتاب خانۀ  تهران:   .1306 سال  در  گله داری  و  مهاباد  جمع وخرج  کتابچۀ 
شماره بازیابی: 932.

کتابچۀ اسناد جمع وخرج یزد در سال 1308. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 
979س.

کتابچۀ دستورالعمل جمع وخرج گیالن. تهران: کتاب خانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 
شماره بازیابی: 1083س.

کتابچۀ جمع وخرج سنواتی دورۀ افشاریه و زندیه. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره بازیابی: 
.13584

کرمانی، ابواسحاق غیاث الدین. )951ق(. رساله ای در سیاق. تهران: کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی، 
شماره بازیابی: 6544.
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بنجامین، ویلر. )1363(. ایران و ایرانیان )عصر ناصرالدین شاه(: سفرنامۀ بنجامین نخستین سفیر ایاالت متحدۀ 
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فلور، ویلم. )1395(. تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان. )ابوالقاسم سری، مترجم(. تهران: 

توس.
مستوفی، عبداهلل. )1386(. شرح زندگانی من: تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه. )ج2(. تهران: هرمس.
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تهران: میراث مکتوب.

مقاالت

محبوب فریمانی، الهه؛ خسروبیگی، هوشنگ. )1395(. »دفاتر مالی در نظام دیوان ساالری عصر صفوی«. 
دوفصل نامۀ تاریخ نامۀ ایران بعداز اسالم، سال ششم، ش12.

English Translation of References 

Documents

Unpublished documents 

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Esfahān” (Accrual and expenditure booklet of Esfahan). 

Tehran: Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān (Sākmā) (National Li-

brary and Archives Organization of Iran), document number: 296/22825. [Persian]

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Lorestān” (Accrual and expenditure booklet of Lorestan). 

Tehran: Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān (Sākmā) (National Li-
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brary and Archives Organization of Iran), document number: 296/22822. [Per-

sian]

 “Ketābče-ye jam’ va xarj-e qarye-ye Mahyār” (Accrual and expenditure booklet 

of Mahyar Village). Tehran: Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān 

(Sākmā) (National Library and Archives of Iran), document number: 296/22836. 

[Persian]

 “Ketābče-ye jam’ va xarj-e Qazvin” (Accrual and expenditure booklet of Qazvin). 

Tehran: Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān (Sākmā) (National Li-

brary and Archives of Iran), document number: 295/22822. [Persian]

“Resāle-ee be xat-te siyāq dar tašrih va ta’yin-e estelāh-e sanad-e mofradeh” (A trea-

tise in Siaq calligraphy explaining the term ‘single document’). Sāzmān-e Asnād 

va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān (Sākmā) (National Library and Archives of Iran), 

document number: 296/18070. [Persian]

Manuscripts

Ketābxāne-ye Malek (Malek Library)

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Fārs” (Accrual and expenditure booklet of Fars). Ketābxāne-ye 

Malek (Malek Library), retrieval number: 2/6216. [Persian]

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Šāhrud” (Accrual and expenditure booklet of Shahroud). 

Ketābxāne-ye Malek (Malek Library), property number: 1393,04,5644,000. [Persian]

Ketābxāne-ye Borujerdi-ye Qom (Grand Ayatollah Boroujerdi Library)

“Jam’ va xarj-e Āzarbāyejān sāl-e 1267 AH” (Accrual and expenditure booklet of 

Azerbaijan in 1267 AH / 1850 AD). Qom: Ketābxāne-ye Hazrat-e Āyatollāh 

Borujerdi (Grand Ayatollah Boroujerdi Library), property number: 167. [Persian]

Ketābxāne-ye Dānešgāh-e Tehrān (Central Library of University of Tehran) 

“Ketābče-ye mofāsā-hesāb-e jam’ va xarj-e Ardebil, Hamedān va Qarāguzlu” (Ac-

crual and expenditure checkout booklet of Ardebil, Hamedan and Gharagou-

zlou). Tehran: Ketābxāne-ye Dānešgāh-e Tehrān (Central Library of University 

of Tehran), access number: 9551. [Persian]

Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi (Kemām) (Library, Museum and Docu-
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ment Center of Iran Parliament) 

“Avārejeh” (Accounting book). Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi 

(Kemām) (Library, Museum and Document Center of Iran Parliament), retrieval 

number: 2/6543. [Persian]

“Jam’ va xarj-e māliyāt-e Qazvin” (Accrual and expenditure of taxes from Qazvin). 

Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi (Kemām) (Library, Museum and 

Document Center of Iran Parliament), retrieval number: 1311 س. [Persian]

Kermani, Abu Eshagh Ghias Al-Din. (951 AH/1544 AD). “Resāle-ee dar siāq” (A 

treatise on Siaq calligraphy). Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi 

(Kemām) (Library, Museum and Document Center of Iran Parliament), retrieval 

number: 6544. [Persian]

“Ketābčeh va jozve-ye jam’-e qasbe-ye Qomšeh dar sāl-e 1307” (Accrual and ex-

penditure booklet of Ghomsheh Village in 1307 SH / 1928 AD). Tehran: Ketāb-

xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi (Kemām) (Library, Museum and Document 

Center of Iran Parliament), retrieval number: 1008. [Persian]

“Ketābče-ye asnād-e jam’ va xarj-e Yazd dar sāl-e 1308” (Accrual and expenditure 

documents booklet of Yazd in 1308 SH / 1929 AD). Tehran: Ketāb-xāne-ye Ma-

jles-e Šorā-ye Eslāmi (Kemām) (Library, Museum and Document Center of Iran 

Parliament), retrieval number: 979س. [Persian]

“Ketābče-ye dastur-ol-amal-e jam’ va xarj-e Gilān” (Accural and expenditure in-

structions booklet of Guilan). Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi 

(Kemām) (Library, Museum and Document Center of Iran Parliament), retrieval 

number: 1083س. [Persian]

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Abarqu va Jarquyeh” (Accrual and expenditure booklet 

of Abarghou and Jarghouyeh). Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi 

(Kemām) (Library, Museum and Document Center of Iran Parliament), retrieval 

number: 1155/86. [Persian]

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e bār-karde-ye anbār” (Accrual and expenditure booklet of 

warehouse loadings). Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi (Kemām) 

(Library, Museum and Document Center of Iran Parliament), retrieval number: 
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1090. [Persian]

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Bandar-e Bušehr” (Accrual and expenditure booklet of 

Bushehr Port). Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi (Kemām) (Li-

brary, Museum and Document Center of Iran Parliament), retrieval number: 967 

[Persian] .س

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Esfarjān” (Accrual and expenditure booklet of Esfarjan). 

Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi (Kemām) (Library, Museum and 

Document Center of Iran Parliament), retrieval number: 1034. [Persian]

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Fārs” (Accrual and expenditure booklet of Fars). 

(1321/1942). Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi (Kemām) (Library, 

Museum and Document Center of Iran Parliament), retrieval number: 9441. 

[Persian]

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Hāj Ali Akbar-e Tahvildār dar sāl-e 1317” (Haji Ali Ak-

bar the cashier’s booklet of income and expenditure in 1317 SH / 1938 AD). 

Tehran: Ketāb-xāne-ye Majles-e Šorā-ye Eslāmi (Kemām) (Library, Museum and 

Document Center of Iran Parliament), retrieval number: 1097. [Persian]

“Ketābče-ye jam’ va xarj-e Kāšān dar sāl-e 1317” (Accrual and expenditure book-
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