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  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
  )از شاه عباس اول تا سقوط صفويه(

  
  ∗∗آباد محمدرضا مهدوي عباس  ∗محمدامين نژد نجفيان

  چكيده
تـوان جـزو   اين منصب را در تقسيم بنـدي ديوانـساالري آن دوره مـي   . ناظر بيوتات، از جملـه مناصب ابداعي صفويان است       

 صفوي داراي كاركردهاي ديگري ـ بـه     به شمار آورد، كه البته مانند ساير مناصب دورةمناصب درباري و تشكيالت سلطنتي
 صفوي پديد آمده بود، پس ةاين منصب كه از اوايل تأسيس سلسل. خصوص اداري و در برخي موارد نظامي ـ هم بوده است 

عبـاس اول  شـاه    در دورة –اي گذاشت  كه تأثير خود را در بيوتات سلطنتي هم برج–از اصالحات اقتصادي شاه عباس اول     
  . از اهميت بيشتري برخوردار شد

وجـود داشـت كـه ملزومـات دربـار، اعـم از                )كارگاه هايي ( ي صفوي، بيوتات   توان گفت كه در دورة    به طور خالصه، مي   
) بـازرس ( فو مـشر  ) رئـيس (هر كارگاه صاحب جمع   . را فراهم مي نمود   ... خوراك و پوشاك و تسليحات نظامي و اماكن و        

نمود و در حقيقت، سرپرست كل كارگاه هاي سلطنتي و ناظركـل            بيوتات بركل اين كارگاه ها نظارت عالي مي        داشت و ناظر  
  بايد توجه داشـت كـه بيوتـات سـلطنتي دورة          . دستگاه سلطنت صفوي و رئيس بخش خاصه ديوانساالري صفوي بوده است          

  . بوده و براي شاه و دولت صفوي منافع زيادي داشته استصفوي از ساختاري پيشرفته و مترقي برخوردار 
هـايي برخـوردار    صفوي از چه جايگاه، موقعيت و مسؤوليت     ۀ اين است كه ناظر بيوتات در دور       ،سؤال اصلي اين تحقيق   

وردار  كاري ناظر بيوتات، چه كاركردهايي داشته و از چـه سـاختاري برخـ              ۀترين حوز بوده و بيوتات سلطنتي به عنوان اصلي      
  بوده است؟

 صفوي، به خصوص سفرنامه هـا و منـابع اداري، مطـالبي     در مورد بيوتات سلطنتي و وظايف ناظر بيوتات در منابع دورة     
  . چند وجود دارد

  
   كليدييهاواژه

  .صفويه، بيوتات سلطنتي، ناظربيوتات، صاحب جمع، مشرف

                                                 
 anazhdenajafian@gmail.com دانشگاه تبريز ، اسالمي  ايران دورة  ارشد تاريخكارشناس ∗
   mahdavi@tabrizu.ac.ir                                   دانشگاه تبريز، معارف اسالميمربي ∗∗

 ۱۱/۸/۸۹: تاريخ پذيرش                                      ۱/۷/۸۸: تاريخ وصول

  ) پژوهشي-علمي( هاي تاريخي پژوهش
   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  ۱۱۵-۱۳۴ ، ص۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (۲دورة جديد، سال دوم، شمارة 
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  ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة دوم    پژوهش/  ۱۱۶ 
 

  مقدمه
ي توان از جملـه مناصـب دربـار       منصب ناظر بيوتات را مي    

 صـفوي محـسوب      ةوتشكيالت سلطنتي ديوانـساالري دور    
همچنــين، ايــن منــصب از جملــه مناصــب ابــداعي  . كــرد

صفويان بوده است كه در حقيقت، سرپرست كـل بيوتـات           
 صفوي ملزومـات دربـار       كارگاه هايي كه در دورة    (سلطنتي  

اين تحقيق در پي پاسخ بـه   . بوده است ) كردندرا فراهم  مي   
بيوتات چه وظايفي داشـته و       ناظر: ه است  زير بود  يسؤالها

در ديوانساالري صفويان از چه جايگـاهي برخـوردار بـوده      
بيوتـات سـلطنتي ـ      اوج كـار ةاين پرسـش در دور (است؟ 

چرا در اين )  دوم سلطنت صفوي ـ بررسي شده است ةنيم
دوره اين منصب اهميت يافت؟ هر يك از بيوتات سلطنتي          

نـد؟ سـاختار كلـي بيوتـات        اچه وظايفي بـر عهـده داشـته       
سلطنتي در اين دوره چگونه بوده است؟ قطعاً پاسخ به اين           
سؤالها هدف اصلي اين تحقيق است كه با استفاده از روش           
توصيفي ـ تحليلي و گرد آوري اطالعـات براسـاس روش    

  .  استانجام شدهاي كتابخانه
تحقيق هـم بايـد اشـاره كـرد كـه در              در مورد پيشينة  

 تحقيقات ارزشـمندي توسـط    ،ساالري صفويان مورد ديوان 
محققاني، چون والدمير مينورسكي، راجر سـيوري، ويلـم         
فلور و ديگران صورت گرفته است، امـا تـاكنون تحقيـق             

  . انجام نشده استمستقلي دربارة منصب ناظربيوتات 
در اين پژوهش، از منابع دسـت اول وتحقيقـي چنـدي            

سـت اول دربـارة ايــن   در ميـان منـابع د  . ميـ اکـرده اسـتفاده  
 صفوي ـ منـابع   ةموضوع، بايد توجه داشت كه در منابع دور

اي ـ  مطـالبي در   ها و منابع سلسلهاداري و برخي از سفرنامه
  .  اين باره وجود دارند كه از آنها  استفاده شده است

نگاهي به بيوتات سلطنتي و منصب نـاظر بيوتـات تـا            
   شاه عباس اولۀپيش از دور

در منابع اوايـل    » اهل البيوتات « اصطالحاتي مانند    با آن كه  
عصر اسالمي ـ دودمانهاي كهن ايراني كه رياست برخـي   

ـ به مفهـوم  » بيوتات«ادارات دولتي را برعهده داشتند ـ و  
ــه دســتگاه ســلطنت در دور  ــر خــدماتي نزديــك ب  ةدواي

 قبل از سلطنت صفويه وجود داشت، ةسلجوقي ـ در دور 
اين مفهوم خاص از اوايـل عهـد صـفوي          اما اين تعبير به     

بـه تبـع آن     ). ۴۶۹: ۱۳۸۳موسوي بجنوردي،   (رواج يافت   
 صفوي پديـد آمـد و بـه     ةمنصب ناظر بيوتات هم در دور     

ل گرديد، كـه    يتدريج به يكي از مناصب مهم كشوري تبد       
  . اين امر با بررسي منابع مختلف اين دوره روشن مي شود

، در برخـي منـابع       سلطنت شاه اسماعيل اول    ةدر دور 
اشاراتي وجود دارد كه مبين اين نكتـه اسـت كـه در ايـن          
دوره، بيوتات سلطنتي ـ به معناي خـاص كلمـه ـ  پديـد      

البته، عنوان منصب نـاظر بيوتـات، چنـدان در          . آمده است 
به وفور دوران شاه عباس اول تا       (منابع مورد اشاره نيست     

، اه اسـماعيل عالم آراي شالبته، در كتـاب    ). پايان صفويه 
در ماجراي ورود شاه اسماعيل به بغداد و شرح همراهـان           
وي، از ياراحمد خوزاني با عنوان ناظر بيوتات ذكر شـده           

بايد توجـه   ). ۱۶۴: ۱۳۴۹عالم آراي شاه اسماعيل،     (است  
در » اميـرنجم ثـاني   «داشت كه ياراحمد خوزاني بـا لقـب         

: ۱۳۸۰سـيوري، (معـروف اسـت   » وكيـل «منابع بـا عنـوان      
توان ايـن نكتـه را اسـتنباط        بنابراين، از اينجا مي   ). ۷۲ص

 ةكرد كـه منـصب و عنـوان نـاظر بيوتـات در اوايـل دور               
صفوي، هنوز از اهميت و اشتهار چنداني برخوردار نبوده         

  .است
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    ۱۱۷/  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
 

امير صدرالدين ابراهيم   «اثر  » فتوحات شاهي «در كتاب   
 شـاه اسـماعيل اول      ۀكـه از منـابع مهـم دور       » اميني هـروي  

 با آن كه ذكري از اين منصب نشده، اما اشـاراتي بـه              است،
در ايــن كتــاب در . جايگــاه بيوتــات ســلطنتي شــده اســت

نـام بـرده    » خازنان گرك يراق بيوتـات    «جاهاي مختلف از    
شده است كه به عنوان عمال و كارپردازان بيوتات سلطنتي          

 ملزومات  مختلـف دربـار اقـدام         يةشاه اسماعيل اول به ته    
 كار استادان مختلـف فنـون و        ة در كنار آن شيو    نمودند و مي

امينـي  (كردنـد، آمـده اسـت     حرف كه براي دربار كـار مـي       
گــرك ...«:  نمونــهيبــرا). ۲۱۵ و۲۱۲ -۲۱۱: ۱۳۸۳هــروي،

يراقان جهت جمع اقمشه به هر طرف تاختنـد و معتمـدان            
. براي سرانجام ذبايح مردم به هر جانـب پريـشان سـاختند           

 زيباي ديبا به نوك سوزن طالاندوز       ةاستادان زردوز بر چهر   
شدند  و مهندسان زرگـر پيكرهـاي كمـر شمـشير و كمـر               
خنجر را به تاب شعله آذري و آب خالص جعفري چهـره            

حكم استادان خياط چـون نـص قـاطع بـه           . اندوز گرديدند 
           ).                                      ۳۲۷-۳۲۶: همان(» ...لباس اقمشه و امتعه جاري شد

 شـاه تهماســب هـم ظــاهراً تـشكيالت بيوتــات    ةدر دور
 از و ۱»وينچنتــو دالــساندري«. ســلطنتي وجــود داشــته اســت

نيزياني كه در اين دوره به ايران سفر كرده بـود، در بخـشي از               
از مـشرق   ] تهماسـب [اين پادشاه   «: اش اشاره دارد كه   سفرنامه

هـاي  ارچـه پارچه بوسكاسيني و از خراسان مخمل و ديگـر پ         
هاي پشمي خواسـت و فرمـان داد        ابريشمي و از حلب پارچه    

كه از آنها جامه بدوزند و آنها را به ده برابر قيمت به سـپاهيان               
   ). ۴۴۰-۴۳۹: ۱۳۴۹سفرنامه هاي ونيزيان درايران،(» ...فروخت

  ۲جايگاه و وظايف ناظربيوتات 
  شاه عباس اول به كشوري پررونق تبديل شد        ةايران در دور  

هاي ابتـدايي قـرن يـازدهم قمـري دوران          و در حقيقت دهه   
شكوفايي اقتصاد ايران ـ در كنار اقتدار سياسـي و نظـامي ـ     

ثبات سياسي و امنيت داخلي موجب آن       . محسوب مي شود  
شد كه اقتصاد ايران در اين دوره در مسير ترقي و شكوفايي            

رشـد  ها از اين دوره، حاكي از       توصيفات سفرنامه . قرار گيرد 
كه در كـار    است  ها و تحول عظيمي     ها و پيشه  و رونق حرفه  

با نگاهي به منابع مشخص مي شود كه . ها صورت گرفتآن
كوچاندن صنعتگران ماهر جلفا به اصفهان، آوردن صنعتگران 

-و استادكاران چيني ساز از چين به اصفهان، احداث كارگاه         

 و همه   شمار صنعتي، رسيدگي دقيق به اصناف، همه      هاي بي 
در رشد اهـل حرفـه و پيـشه در ايـن دوره تـأثير داشـته و                   

البته، . شكوفايي بيوتات سلطنتي هم در اين جهت بوده است
 پس از شاه عبـاس اول،       ةبا وجود افول اقتصاد ايران در دور      

 صـفوي ايـن بيوتـات بـه     ةي تا پايان دوريهابا فراز و نشيب 
جـا بـود كـه      حيات خود ادامه دادند و اين منـصب هـم پابر          

نمايانگر نقش حياتي اين تـشكيالت در سـاختار اقتـصادي           
  .  ايران و حكومت صفوي بوده است

 ظاهراً اين منصب با اين       زمان پيدايي اين منصب    ةدربار
 شاه اسماعيل اول صـفوي وجـود داشـته          ةمختصات از دور  

 شـاه   ةالبته، توصيفات منابع مبين آن است كـه از دور         . است
  .كند اهميت و نفوذ دوچنداني پيدا ميعباس اول به بعد

تـوان گفـت     مـي   چرايي ايجاد اين منصب هـم      ةدربار
روشن است كه با بسط و گـسترش دوايـر، كارگـاه هـا و         
مراكز تهيه و توليد ملزومـات دربـار، الزم بـود تـا فـردي            
كاردان و مورد اعتماد شاه در رأس آنها قرار گيرد تا آنهـا             

.  فعاليـت خـود ادامـه دهنـد        بتوانند با نظـم و ترتيـب بـه        
هــايي چــون خزانــه، قورخانــه و ن، وجــود بخــشيبنــابرا

 آنهـا را از     ةتوپخانه در ميان بيوتـات اهميـت فـوق العـاد          
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۱۱۸ 
 

با بررسـي   . رساندهاي مختلف اقتصادي و نظامي مي     جنبه
شـود كـه بـه احتمـال        منابع آن دوره، اين نتيجه گرفته مي      

مـور بيوتـات ـ    قوي وجود هماهنگي و تسريع در انجام ا
كه در بسياري از جاها وابسته به همديگر بودنـد ـ ديگـر    

رت انتصاب يـك نفـر در رأس        عامل قابل توجه در ضرو    
  .تواند باشدآنها مي

ــلطنتي و    ــاي س ــت كارگاهه ــات، سرپرس ــاظر بيوت ن
شـاردن او را    . دسـتگاه سـلطنت بـود     " ناظركل"درحقيقت  

ــالي وي      ــشكاركل امورم ــلطان و پي ــأمور س ــين م و اول
 اعم از   –ناظرخرج دستگاه سلطنتي و عايدات واموال شاه        

-منقول و غيرمنقول و آنچه در خزانـه وارد و خـارج مـي       

توان در حقيقت، مي  ). ۲۴۱: ۱۳۴۵شاردن،(داند    مي  - شود
گفت كـه ـ پـس از بـه وجـود آمـدن بخـش خاصـه در         

 رئيس بخـش خاصـه  ديوانساالري صفوي ـ ناظربيوتات  
وي حتـي بـه    .شمار مي رفته است   ديوانساالري صفوي به    

-اداري با مشاركت وزيراعظم رسيدگي مي      برخي از امور  

كرده است، چون وي در اموري مداخله داشته كه مستقيماً    
با منافع سلطان مرتبط بوده و مقام ناظر مقـام ذي نفـوذي             

ــت  ــوده اس ــرا. ب ــال، دردوريب ــاس دوم   ة مث ــاه عب ، ش
د و امورمربوط بـه     ناظربيوتات به آن اندازه از قدرت رسي      

 تحت نظارت خود گرفت كه وزيـراعظم از        اعظم را  وزير
ــود       ــالع ب ــي اط ــود ب ــه خ ــوط ب ــور مرب ــسياري ازام ب

) كارگاههاي(ناظر برتمام بيوتات   ). ۹۰: ۱۳۶۸مينورسكي،(
و امالك خالـصه و     . ۴ و جبا خانه   ۳سلطنتي وصندوق خانه  

 پادشاه رياست و نظارت مي كرد و رسـيدگي          ۵هايايلخي
اي كـه   امور درباري از جمله وظايف وي بود؛ به گونـه         به  

هـم نـام بـرده شـده اسـت          " رئيس دربار "از وي با عنوان     
  ). ۸۱۱: ۱۳۷۱فلسفي،(

هـاي  توان گفـت كـه تـشكيالت كارگـاه        در واقع، مي  
-مجزايي به رياست ناظربيوتات اداره مي         ةسلطنتي را داير  

انـد   بوده البته، اموري كه تحت نظر وي  بوده، متنوع        . كرد
تعيـين و   - ۱:توان آنها را اين گونه تقسيم بندي كـرد        و مي 

تعيين قيمـت   - ۲برآورد بودجه و اعتبار مورد نياز بيوتات؛        
و تعيـين خـوراك     » قيمت نامچه «اجناس و مهر و امضاي      
- روزانه بر هزينـه    يةنظارت عال - ۳مورد احتياج كارگاهها؛    

- ۵هها؛ پرداخت مواجب كاركنان كارگا  - ۴هاي كارگاهها؛   
حفظ و حراست عماراتي كه به بيوتات سـلطننتي وابـسته           

هاي سلطنتي و   نظارت عمومي بر مخارج طويله    - ۶بودند؛  
  ).۱۶۴: ۱۳۸۴سيوري، (قورخانه 

 در مورد نظارت ناظر بر جبادارباشي ـ صاحب جمع  
و سبب سـقوط جبـادار   «:  مثال آمده استيقورخانه ـ برا 

 در ايام اقتدار مشاراليه در      باشي از نردبان عزّ و شأن آنكه،      
 خاصه شريفه بناي كار خـود       نةامر صاحب جمعي جباخا   

را بر خيانـت و ناراسـتي نهـاده داد، رباينـدگي در امـوال               
صورت حال را صفي قلـي بيـك        ...خاصه شريفه داده بود   

 سـركار مـذكور بـه       ةناظر بيوتات به انهاي كاركنان و عمل      
 مقرر گرديد كه    رسانيده،] شاه عباس دوم  [عرض همايون   

ناظر مذكور به اتفاق اركان دولت ابد مقرون تحقيق امـور           
مذكور نموده، صدق و كذب رباينـدگي و خيانـت وي را            

ايــن ). ۶۰۹: ۱۳۸۰ قزوينــي، ۀوال(» ...معــروض گرداننــد
 است و از آن نظارت عالي  .ق.  ه۱۰۶۸سالواقعه مربوط به    

ه  ـ كـ  بيوتـات ) رؤسـاي (ناظر بيوتات بر صاحب جمعان 
  .  ناظر بيوتات بود ـ مستفاد مي شودةترين وظيفاصلي

 كه ازديوانيان اواخر عصرصفوي اسـت و        ميرزاسميعا
 را براي آشنايي اشرف افغان با امور  الملوكتـذكرة كتاب  
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    ۱۱۹/  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
 

تحريـر درآورد، در فـصل          ةاداري و به دستور او به رشـت       
دربيان تفصيل شغل  "ششم ازباب دوم اين كتاب زيرعنوان   

و شغل مـشاراليه آن     ...« : مي نويسد " »ه ناظر بيوتات  عاليجا
نوشت كه مشرف بيوتات     مي ۶اول سال تعليقه   است كه در  
 را به محـصلي     ۸ شريفه  ةخاص  سركار  ة ششماه ۷اخراجات

احدي بعد از وضع باقي نقدي و جنسي و اجنـاس همـه             
 سالجات كه از واليات حسب الرقم مقرر بـوده كـه انفـاد            

ــوف صــاح۹شــود ــه وق ــرآورد و  ب ــاً ب ــان تخمين ب جمع
وزيربيوتات در همـان بـرآورد بـه خـدمت اعتمادالدولـه            
چيزي مي نوشت و نـاظر مهـر مـي كـرد كـه اخراجـات                

بيوتات سركار خاصه را مشرفان بـه فـالن مبلـغ               ةششماه
مقرر دارند كه مقـرب الخاقـان صـاحب         . اندبرآورد نموده 

ض الواصـل   باهره وجه برآورد را از قرار قبـو           ةجمِع خزان 
صـاحب جمعـان نمـايد و صاحـب جمعان       ۱۰مهمسـازي

ـــرده، وجــه   ــه صــاحب جمــع خـــزانه سپ قبـــوض را ب
و پادشاه به هركس انعـام و خلعـت         ...نمودندبازيافـت مي 

شــفقت كنــد، بايــست ســند آن بــه خــط اعتمادالدولــه و 
  ةناظرقدغن نمايد كه تحويلـداران و عملـ       ... مهرناظربرسد

 و نبرنـد و چيـزي       ۱۱د وفقيران را نكشن   بيوتات مال رعيت  
 ۱۲نكنندكـه بـد دعـائي     رضـاي صـاحب خريـداري       را بي 

حاصل شود و قيمت موافق آنچه مشخص شده بدهنـد و           
هر قسم اخراجاتي كه دربيوتات واقع شود، بـدون اطـالع           
ناظر نباشد و احدي ازغالمـان و مالزمـان پادشـاه بـدون             

د و عاليجــاه  نــاظر ازكارخانــه جــات چيــزي نبرنــ ةتعليقــ
ناظربيوتات ريش سفيد و صاحب اختيار كل سـي و سـه            

 بيوتات معموره و ريش سـفيد صـاحب جمعـان            ةكارخان
» ۱۴ و جبادارباشــــي۱۳ حتــــي اميرآخورباشــــي اســــت،

  ).۱۲- ۹: ۱۳۶۸ميرزاسميعا، (

ايـن      ة هـم مطـالبي دربـار      دسـتورالملوك در كتاب    
 ةتـذكر منصب آمده است، كه با وجـود مـشابهتي كـه بـا              

. گـردد هـا ذكـر مـي     اي تفاوت  دارد، به خاطر پاره    الملوك
 ايـن   ة نويـسند  ميرزارفيعـا محمدرفيع انصاري، معروف به     

شاه سـلطان حـسين صـفوي بـوده             ةكتاب ازديوانيان دور  
 صـفوي    ةاست و كتاب وي  از مهمترين منابع ديواني دور   

در فصل هفتم از بـاب دوم ايـن كتـاب راجـع بـه               . است
مـشاراليه از جملـه امراسـت و        «: آمـده اسـت   ناظربيوتات  

ــه و اطــالع و    ــه تعلق ــد ب ــات باي تمامــت دادوســتد بيوت
. استحضار و صالح و صـوابديد مـشاراليه بـه عمـل آيـد             

 بيوتـات و     ةاكثري از صاحب جمعان بيوتات وتمام عملـ       
 ةعمارات و باغات اصفهان و ساير ممالك محروسه، عملـ         

 و تصديق مشاراليه كـه       و به تجويز   ۱۶ و حمامها  ۱۵يخچالها  
شود  داده مي  ۱۷عرض و به رقم ديوان رسيده باشد، تنخواه       

 مايحتاج وضروريات سفر و حـضر از        ۱۸و سرانجام نمودن  
اقمشه و البـسه و مـأكول و مـشروب و خـالع فـاخره و                

 همگي بيوتات معموره     ۀغيرهم و برآورد اخراجات ساليان    
ام اقمـشه   و بازيافت تحويل صاحب جمعان بيوتات و اتم       

 بيوتات و   ۱۹ پيشكشها و وصول وضبط انفاديات      ةو مالحظ 
ــرار      ــاس از ق ــاع اجن ــا و ابتي ــبات آنه ــشخيص محاس ت

 به مراعات صرفه و غبطه در موسم خود،         ۲۰تسعيرنامجات
و ابتياع اقمشه ازقرار تصّدي ملك التجار وغيره تجاران و          

 اخراجـات   ۲۱روزنامجات    ةاهل خبرت و وقوف، و مالحظ     
بيوتات از طعام و حاضري و آنچه بـه هرجهـت در              ةيومي

روزنامجات و      ة شريفه صرف شود و مالحظ      ةسركارخاص
به خط وزيربيوتات و مـشرفانِ  هركارخانـه قلمـي شـده             

 هريك از صاحب    ۲۲باشد و مشخص نمودن باقي و فاضل      
 و تعيين محصل به جهت وصل        جمعان و مؤديان بيوتات،   
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۱۲۰ 
 

 خـود بـا اوسـت و         ةعليقـ مستمريات بيوتات به موجب ت    
بيوتـات وتحقيـق        ةسـان عملـ       ةسالي يك مرتبـه مالحظـ     

و همچنـين تـصديق و      ...حضور و غيبـت آنهـا را نمـوده          
عمله و رسـيدن بـه مطالـب            ۀتجويز مواجب و همه سال    

ايشان و موعد معين رخصت دادن كه به اوطان خود رفته           
 مراجعت نمايند و درباب تعيين وتغييـر تبـديل عملـه بـه            
خدمت اقدس عرض نمودن و تنبيه و بازخواسـت ازآنهـا           

هركـسي      ةنسبت به مشاراليه دارد و رسانيدن خالع فـاخر        
  ةو مقرر است كه سالي يـك بـار مالحظـ          ... به نظر اقدس  

شريفه نموده آنچه سقط شـده          ةعرض شتران سركارخاص  
باشد، تمغاي آنها را به اتفاق  ايشيك آقاسي باشي ديـوان            

اسقاط به مهتران و ساربانان دهد كه مشرفان         سند   ،سوخته
از آن قرار در روزنامجات عمل نمايند و سوختن تمغـاي           

» اســب و اســتر بــا نــاظران و آميرآخورباشــي بــوده     
  ).  ۲۸- ۲۷: ۱۳۸۱ميرزارفيعا،(

 دسـتور الملـوك   و  الملكتذكرةاز توجه به مطالب     
شـود كـه ايـن      به ناظر بيوتات اين نكته حاصل مـي       راجع  
 عالوه بر مسؤوليت نظارت بر بيوتـات سـلطنتي و          منصب

هاي ديگري هم بوده اسـت،      كاركنان آن، داراي مسؤوليت   
مهر زدن بر خلعت هـايي كـه شـاه بـه افـراد           - ۱: از جمله 

امير آخـور باشـي كـه خـود منـصب           - ۲مختلف مي داد؛    
بـه تمـامي كاركنـان      - ۳مهمي بود، زيـر دسـت وي بـود؛          

 ممالــك محروســه، عمــارات و باغــات اصــفهان و ســاير
ــا اجــازه و    ــا، ب ــا و يخچاله ــان حمــام ه ــين كاركن همچن

فراهم كردن مايحتـاج    - ۴شد؛  صالحديد وي پول داده مي    
هـاي افـراد    هـا و خلعـت    پيـشكش - ۵مسافرت هاي شاه؛    

  .مختلف را وي به حضور شاه مي آورد

- كه عهده  مشرف و   بايد توجه نمود كه صاحب جمع     

-دست ناظرمحسوب مـي   دار هر يك ازبيوتات بودند، زير     

را ) بـازرس (البتـه، مـشرف   ). ۱۶۴: ۱۳۸۴سـيوري، (شدند  
ظـاهراً  . انـد همرديف و زيرنظر صاحب جمع ذكـر كـرده        

 ۲۳ارباب التحاويـل   آنها را       ۀ كه هم  – صاحب جمع    ۀرتب
 مقداري باالتر از مشرف بوده و درحقيقت،        - ناميدندنيزمي

ــوده   ــان ب ــين صــاحب جمع ــا هم ــاي كارگاهه ــد رؤس ان
ــكي،مين( ــعبات اداري  ). ۱۲۲: ۱۳۶۸ورس ــر ش ــد ديگ مانن

: دستگاه صفوي، اينجا نيز معاونان ناظر عبـارت بودنـد از          
نــاظر بيوتــات بــه يــاري ). ۹۱:همــان(وزيــر و مــستوفي 

زيردستان خود خريداري احتياجات دربـار، از خـوراك و          
شاهي     ةلوازم آشپزخانه و آبدارخان       ةپوشاك و آذوقه و تهي    
ــاختمان و تعم ــيدگي و   و س ــلطنتي و رس ــارات س يرعم

هاي شاه، را انجام داده يا      مراقبت در امور مربوط به ايلخي     
هايي كـه   هاي شخصي شاه و خلعت    لباس. كردنظارت مي 

  ةداد، همه به وسـيل    در مدت سال به اشخاص مختلف مي      
 كتبي  ةاجازشد و هيچ گونه خرج درباري بي      ناظر تهيه مي  
و جبا دارباشـي و متـصديان       ميرآخورباشي  . او ميسر نبود  

آشپزخانه آبدارخانه و اصطبل و بيوتات و امـالك شـاهي           
نـاظر را بـه تركـي       . همه  تحت فرمان و اختيار او بودنـد        

گفتند كه معناي آن يعني فـراهم كننـده و          مي" گرك يراق "
ايــن شــغل كــه ). ۸۱۲:  ۱۳۷۱فلــسفي،(پيــشكار و مباشــر

غييرسياســت دراختيــارامراي قزلبــاش بــود، بــه مــوازات ت
سالطين  صفويه، از آنها گرفته شد و به خواجـه سـرايان             

  ). ۹۱: ۱۳۶۸مينورسكي، (مقربتر و مطيعتر واگذار گرديد 
 امينـي هـروي از عنـوان        فتوحـات شـاهي   در كتاب   

نام برده شده است كه شـغل       » خازنان گرك يراق بيوتات   «
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    ۱۲۱/  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
 

 ملزومات دربار مانند خوراك و لباس و غيـره          ةآنها را تهي  
  ).۲۱۲- ۲۱۱: ۱۳۸۳اميني هروي،(نسته استدا

 اثر ميرزاعلـي    سالطين صفويه   ۀالقاب و مواجب دور   
. نقي نصيري اردوبادي ديگر منبع اداري ايـن دوره اسـت          

تسلط افغانهـا و        ۀاين كتاب به احتمال قوي در اواخر دور       
. در دستگاه حكومتي شاه تهماسب دوم نگاشته شده است        

يوسـف رحـيم لـو        اهتمـام    اي از اين كتاب كه بـه      نسخه
پـنجم بـه        ةچاپ شده، كامل نبوده و شامل مطالب از طبق        

در اين كتاب، مطالب منحصربه فـردي دربـارة         . بعد است 
نام صاحب منصبان و القاب و مداخل و مواجـب آنـان و             

در ايـن كتـاب،     . جايگاه آنان در مجلس شـاه وجـود دارد        
سيار خطير  شغل او ب  «:  ناظربيوتات آمده است   شغلدربارة  

و مي بايد در كمال محرميت بوده، دلسوزي تمام در مـال            
ـ            ةپادشاه داشته باشد و هر صـبح و شـام در درب دولتخان

همايون حاضر بوده، افراد روزنامجات بيوتات يوماً فيومـاً         
به نظر و مهر او رسـيده، بازخواسـتي كـه الزم باشـد، بـه                

ده، عمل آورد و مكرر عرض كارخانجات را مالحظه نمـو         
ب و  نگذارد كه ازصاحب جمعان بيوتات و غيـر هـم تقلّـ           

تصرفي در ماليات ديواني به عمل آيد و اوقات را چناچـه       
بايد صرف مأكول و مـشروب و ملبـوس بنـدگان اشـرف       

 از خــدمت شــبانه روزي خــود غافــل ۲۴اينمــوده، لمحــه
  ةو دادن مواجــب و همــه ســاله و مالزمــت عملــ. نباشــد

 به تجـويز اوبـوده، بـدون تـصديق          بيوتات، تماماً موقوف  
تواند شد و تنخـواه     ناظر، احدي ازآن جماعت، مالزم نمي     

تواند گرفت و كل صـاحب جمعـان        مواجب خود را نمي   
بيوتات را بايـد بـه پـاي حـساب آورده، چناچـه ماليـات               

 نمــوده باشــند، از ايــشان بازيافــت ۲۵ديــواني را برطــرف
 اين منبع دربارة    در). ۲۲: ۱۳۷۱نصيري اردوبادي، (» .نمايد

و صـاحب ايـن     «: شرايط متصدي اين منصب آمده اسـت      
خدمت بايد دركمال محرميت و امانت و ديانت و مهارت          
بوده، وقوف كاملي از هرگونه متاع و اجناس داشته باشد،          
كه هرگاه بي وقوف بـوده باشـد، ممكـن اسـت كـه او را                

يراقـان دو بـاال      فريب داده، هر جنس را مقومين و گـرك        
، باعـث   ۲۶يمت نموده به سركارخاصه شريفه مبيع نمـوده       ق

نقصان مال ديوان بوده باشند و تاجيكان نيز مباشران ايـن           
   ).                    همان(» خدمت شده اند

همچنين در مورد يك جنبه از وظايف نـاظر بيوتـات           
 شاه عباس دوم گفته شده است كه چون در ايـن            ۀدر دور 

ي دلبـسته بـود و بـه همـين          ي اروپـا  دوره، شاه به كاالهاي   
خاطر تعداد زيادي از هنروران فرانسوي و هلندي ـ مانند  
زرگران و درودگران و سـاعت سـازان ـ بـه ايـران آورده      
شدند و اين افراد از طريق ناظر بيوتات ارتباط مـستقيمي           

قيقت آنها زيردست نـاظر كـار مـي         با شاه داشتند و در ح     
  ).۱۳۱: ۱۳۸۰لوفت، (كردند
ز جمله ديگر وظايف اين منصب را مال جالل منجم          ا

عبارت بود از نظارت بر در تاريخ خودش ذكر مي كند كه     
در  «:عملكرد قاضي اصـفهان در نوشـتن اسـناد معـامالت          

آقامؤمن قاضي اصفهان   ] .ق.  ه۱۰۰۵[غره جمادي االخري    
سبب آنكـه در    ه   ب ۲۷ كردند تخته كاله را مقصود بيگ ناظر     

 ،رعيت ويـژه مـسكين را از دسـت داده          جانب   ۲۸مبايعات
جانب ديوان گرفته بودند و اسـناد موافـق شـرع شـريف             

  ).۱۵۲: ۱۳۶۶منجم، (»نوشته نشده بود
هـا   مهيا نمـودن تداركات و لــوازم مجـالس و جـشن          

هاي مهم شاه هم گويا زير نظر ناظر بيوتات صورت          مهماني
 مـورد   از جمله در اين   ).  شاه صفي  ةالاقل در دور  (گرفت  مي

در كتاب خلد برين آمده است كه در تـدارك صـفدر خـان              
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به آيين و گل ريزان پـل       ] شاه صفي [حكم همايون «: ايلچي  
شاهي نافـذ گرديـده در انـدك روزي آن جـشن غريـب و               

 عجيب به سركاري حسين خان بيك ناظر بيوتات به          ةهنگام
  ).   ۲۵۲: ۱۳۸۰ قزويني،لةوا(» ...اتمام رسيد

 وظـايف   مانان واالمقام هم از جملـه     مهمانداري از مه  
محمدعلي بيك اصفهاني را كه تـشريف       «: ناظر بوده است  

امتياز منصب واالي نظارت بيوتات دربرداشت، بـه افـسر          
منظـور نـدر محمـدخان،      [اعتبار ميهمانداري خان واالتبار     

                                 ).                                  ۴۲۷: همان(» ]كردند[سربلند ] والي بلخ است
نظارت «:  اين منصب هم چنين ذكر شده است       القاب 

و رفعت و اقبال پناه، عـزت و اجـالل دسـتگاه، عاليجـاه              
مقرب الخاقاني، نظامـاً للنظـاره والرفعـه و االقبـال فـالن             

) درآمد(مداخلكل  ) ۲۰: ۱۳۷۱نصيري اردوبادي،   (» .بيگ
بـوده؛ يعنـي سـالي      اين منصب، نصف مداخل وزيراعظم      

 نشــستن مكــان). ۲۱: همــان(تخمينــاً شــش هزارتومــان 
ناظربيوتات در مجالس شاه هم در طرف دسـت چپ شاه          

ــايين ــار  و پ ــر كن ـــوده اســت و اگ ــر از قوللرآقاســـي ب ت
-تــر از او مـي     گرفــت، پـايين   قرار مـي  تفنگچـي آقاسي   

  ).۲۱ :همان(نشست 
نـام  " وتـات وزير ناظر بي  "همچنين از منصبي با عنوان      

بــرده شــده اســت كــه در حقيقــت نــوعي جانــشين وي  
 اصـفهاني   ۀميرزا محـسن ورزن   «: محسوب مي شده است   

كه وزير زمان بيگ نـاظر بيوتـات و در اوقـات سـرداري              
خراسان و در آستان گردون شأن به نيابت وي منظور نظر           

  ). ۱۷۱: ۱۳۸۰ قزويني،لةوا(» ...تربيت و عنايت بود
با آن كـه بيوتـات سـلطنتي بـه          پس از سقوط صفويه     

به حيات خود ادامه دادند، اما      ) و محدودتري (اشكال ديگر 
 اختيـارات و جايگـاه نـاظر بيوتـات          ةبا منصبي بـا گـستر     

قاجار مناصبي، چون    ةشويم، هرچند كه در دور    مواجه نمي 
" وزيـر دربـار   "و بعدها   " وزير حضور "،  "ريش سفيد خلوت  "

كـه از   ) ۴۷۱-۴۷۰: ۱۳۸۳موسوي بجنوردي،   (وجود داشتند   
-ان آنها و ناظر بيوتات مـشاهده مـي        هايي مي جهاتي شباهت 

  .شود

  اسامي معروفترين ناظران بيوتات
بايد توجه كرد كه سرگذشت ناظران بيوتـات و اقـدامات           

 نظر نبوده، اين مطلب مي توانـد       حآنها در اين تحقيق مطم    
با وجود ايـن، بـراي      . موضوع تحقيق مستقل ديگري باشد    

 شاه عباس ة ناظران بيوتات دورنايي به ذكر نام معروفترينآش
  .شوداول تا پايان صفويه اشاره مي

 اشـاره   .ق.  ه۹۹۸مال جالل منجم در ذكر وقايع سال      
مقـصود  در اين ايام مقرب الحـضرت الخاقـاني   «: دارد  

 كـه بـه منـصب داروغگـي شـترخان           بيگ قراچه داغي  
ــسياري خــد  ــود، از ب مات و خاصــه شــريفه ســرافراز ب

كارداني و جان سپاري به منصب نظـارت كـل بيوتـات            
از جمله معروفتـرين    ). ۹۳: ۱۳۶۶منجم،  (» .سرافراز شد 

 اشـاره   زمان بيـگ  توان بـه    ناظران بيوتات اين دوره مي    
 شاه عباس اول و شاه صـفي عهـده دار       ۀكرد كه در دور   

اين منصب بوده و در كنـار آن، مناصـب نظـامي چـون              
يـري خراسـان را هـم در مقـاطعي          تقنگچي آقاسي و ام   

البتـه، در منـابع بيـشتر شـرح اقـدامات           . برعهده داشت 
هــاي وي آمــده اســت و جايگــاه نظــامي و لشگركــشي

: پـس از وي   . ناظري وي مورد غفلت قرار گرفته اسـت       
در بيست و هفتم رجـب      ] شاه صفي [حضرت ظل الهي  «

 ولد زمان بيگ را بـه       حسين بيگ ] .ق.  ه۱۰۳۹[اين سال   
خـواجگي  (» ...ظارت به جاي والد سرافراز نموده      ن ةرتب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    ۱۲۳/  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
 

 مـوقعي كـه     .ق.  ه۱۰۴۸در سال   ). ۱۰۶: ۱۳۶۸اصفهاني،  
حسين بيگ به حكومـت اسـتر آبـاد منـصوب گرديـد،             

 كه پيش از آن وزير اصفهان بود، بـه          "محمد علي بيگ  "
ــيد     ــات رس ــاظر بيوت ــصب ن ــان(من ــ۲۷۶: هم  ة ؛ وال

به قـدرت   محمدعلي بيگ پس از     ). ۲۹۰: ۱۳۸۰قزويني،
ــن منــصب را حفــظ    ــاس دوم هــم اي رســيدن شــاه عب

ــ(كــرد ــي، ةوال ــر ). ۳۸۷: ۱۳۸۰ قزوين ــوازات تغيي ــه م ب
سياست سالطين صفوي، شـغل نظـارت نيـز از امـراي            
. قزلباش گرفته شده و به خواجه سرايان واگذار گرديـد         

 اشاره كرد كه در زمـان       "ساروتقي"توان به   از جمله مي  
ــت وزيــ     ــاظر و عاقب ــفي ن ــاه ص ــد  ش ــم گردي ر اعظ

ــكي، ( ــال). ۹۱: ۱۳۶۸مينورس ــس از .ق. ه۱۰۶۰در س  پ
 ولـد   محمدبيك معيارالممالـك  فوت محمد علي بيگ،     

ـ (مرحوم حسن بيك قيچاچي به اين منصب رسيد           ةوال
ـ   ). ۴۹۸: ۱۳۸۰قزوينـي،   كـه  .ق. ه۱۰۶۴چهارسـال بعـد 

محمدبيگ به منصب وزارت ديوان اعلي رسيد، نظارت        
غالم خاصه شـريفه يـساول       صفي قلي بيك  بيوتات به   

از اينجـا مـشخص     ). ۵۲۴: همـان (صحبت مفوض شـد     
شود كه متصديان منصب ناظران بيوتات غالبـاً افـراد          مي

 ةشايسته و اليقـي بودنـد كـه از آن بـه عـاليترين مرتبـ               
افتند ي ديوانساالري صفوي ـ منصب وزارت ـ ترفيع مي  

  ).مانند ساروتقي و محمد بيك(
 "محمـود بيـگ   "هم از   ...جبالقاب و موا   در كتاب   

نامي به عنوان متصدي اين منصب ياد شده اسـت كـه بـا              
توجه به زمان نگارش اين كتاب، به احتمال قوي مربـوط           

ــوده اســت   ــه دســتگاه شــاه طهماســب دوم ب نــصيري (ب
  ).۲۱: ۱۳۷۱اردوبادي،

  نقش نظامي ناظربيوتات
»  نظامي  جنبة« قابل توجه در مورد  ناظر بيوتا ت           يك نكتة 

بايد توجه كرد كه اساساً  عمدة مناصب        . اين منصب است  
انـد و هـر     عصر صفوي كاركرد و وظايفي يكجانبه نداشته      

انـد، كـه نـاظر      هاي مختلفي بـوده   كدام از آنها داراي جنبه    
له مستثنا نبوده است؛ خـصوصاً در         بيوتات هم از اين مسأ    

 شاه عباس اول و شاه صـفي كـه اشـارات صـريحي               دورة
كاركرد نظامي اين منـصب در مهمتـرين منـابع آن             دربارة  

 ـ  خالصـه الـسير   و تاريخ عـالم آراي عباسـي  دوره ـ   
  . وجود دارد

ف اسـكندر بيـگ     ي، تـأل  تاريخ عالم آراي عباسي   در  
منشي در ذكر فتح بغداد در سال سي و هفتم جلوس شـاه       

فـوجي از افـواج قـاهره وتفنگچيـان         «: عباس آمده است    
دگي معتمـدالخاقاني زمـان بيـك       ركاب اشرف بـه سـركر     

ناظربيوتات بر سر ايشان تعيين شدند و مبارزان قلعه گشا          
 ترتيـب داده، در     ۳۰ و سـيبه هـا     ۲۹از همه طـرف مورچلهـا     

تضييق محصوران سعي موفور و كوشش غير محصور بـه          
؛ يـا در    )۱۶۶۵: ۱۳۷۷منشي تركمـان،  (» .ظهور مي آوردند  

اس اول، در   ذكر رويدادهاي سال چهلم سلطنت شـاه عبـ        
چـون بمـسامع جـالل رسـيد كـه از           «: جايي ذكر مي كند   

ـ         موفـور و ذخيـره و       ةطرف حلب و شارع فللوجـه خزان
آيـد زمـان بيـك      اسباب غير محصور به اردوي روميه مـي       

ــه آن طــرف    ــارزان ب ــا گروهــي از مب ــات را ب ــاظر بيوت ن
 پـس از    –؛ يا در جاي ديگري      )۱۷۴۴: همان(»...فرستادند

وي از  عراق عرب و قشالق نمودن در         بازگشت سپاه صف  
زمان بيك ناظر   ...«: آورد كه شاه عباس    هم مي  –مازندران  

را سردار سه هزار تفنگچي گردانيده به جانب آذربايجـان          
فرستادند كه به قورچي باشي وعساكر آنجا ملحق گـشته،          
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در انتظام امور سرحد بدانچه صالح دين و دولـت باشـد،            
  ).۱۷۶۲: همان(» بعمل آورند

تاريخ روزگار شاه صفي     (خالصة السير هاي  در كتاب 
 محمد معصوم بن خواجگي اصـفهاني و        ۀنوشت) صفوي

 محمـد يوسـف والـه قزوينـي هـم در            ة نوشـت  خلد برين 
جاهاي مختلف به جايگاه و نقـش نظـامي نـاظر بيوتـات             

ــت  ــده اس ــاره ش ــال  . اش ــوادث س ــر ح ــه در ذك از جمل
كند كـه هنگـامي      خواجگي اصفهاني اشاره مي    .ق.  ه۱۰۳۸

كه اخبار اختالل امور خراسان به شـاه رسـيد، وي زمـان             
. بيگ ناظر بيوتات را به سـرداري آن ايالـت تعيـين نمـود             

 قابل توجـه ايـن اسـت كـه در كنـار عنـوان نـاظر                 ۀنكت
را هـم بـراي     " تفنگچي آقاسي " بيوتات، خواجگي عنوان    

در چند  ). ۴۷: ۱۳۶۸خواجگي اصفهاني،   (كند  وي ذكر مي  
چون نظارت پناه زمـان     «:  بعد اين كتاب آمده است     ةصفح

 سرداري و ضبط    ةبيگ ناظر و تفنگچي آقاسي را به واسط       
سرحدهاي آن مملكت به خراسان فرستادند، مـشاراليه در         

 و ابيورد و غيـره نمـوده،        دمبدأ حال نسق قالع نسا و درو      
متوجــه مــشهد مقــدس گرديــد و در آن وقــت ده هــزار  

ته، به محافظت قالع آن سرحد به قـدر         تفنگچي مهيا ساخ  
در ). ۶۱ :همـان (» احتياج كشيكچي و آذوقه تعيين فرمـود      
 در مــورد .ق. ه۱۰۴۴جــاي ديگــري در ذكــر وقــايع ســال

: حسين بيگ نـاظر ـ جانـشين زمـان بيـگ ـ آورده اسـت       
حسين بيگ ناظر را مقرر داشتند كه در آن توپخانه آنچـه         «

 بيگ مومي اليه بـا      حسين.  سعي است به عمل آورد     ةالزم
امراي جانسپار كه اسم ايشان نوشته شـد، در تخريـب آن            

 آسمان كردار كمر اجتهاد بر ميان بـسته داد مردانگـي            ةبار
 عظيمي دانـسته، در سـيبه       ةمي دادند و آن خدمت را عطي      

فـوت و فروگذاشـت     ] اي[ساختن و توپ انداختن دقيقـه     

د حـسين    قزوينـي در مـور     ةوال). ۲۱۵: همان(» كردندنمي
مقـرر فرمـود كـه      ] شـاه صـفي   [«: بيگ ناظر آورده اسـت    

حسين بيگ ناظر بيوتات چند قبضه تـوپ قلعـه گـشا از             
 ة اصفهان بـه تـسخير قلعـ       ة جنت نشان دارالسلطن   ةمعمور

  ).۲۲۴: ۱۳۸۰ قزويني،ةوال(» ايروان حاضر سازد
 بيوتات سلطنتي هـم     ةدر مورد كاركنان و اصطالحاً عمل     

البتـه،  . مي آنهـا اشـاراتي شـده اسـت        به نقش و وظايف نظا    
توان زد، اين نكته اسـت كـه در         حدسي كه در اين رابطه مي     

اينجا بيشتر كاركنان بيوتات نظامي، مانند توپخانه و قورخانه         
هـايي ماننـد     و بعيد است كه كاركنان بخش      مد نظر هستند  

در جنگهــا داراي ... خزانــه و آبدارخانــه و قهــوه خانــه و
 تاريخ عالم آراي عباسـي    در  . ده باشند وظايف نظامي بو  

و از  «: در ذكر وقايع سال هيجـدهم سـلطنت آمـده اسـت           
و  شـريفه و آقايـان بيوتـات      طرف شرقي مالزمان خاصـه      

يــان تبريــزي و بــافقي و غيــر هــم هجــوم نمــوده  چتفنگ
شــيرحاجي درآمدنــد و حارســان شــيرحاجي ] دروازه[بــه

» گريختنـد سراسيمه وار دست از محاربه بازداشـته بقلعـه          
در حوادث سال سي و يكم      ). ۶۵۴: ۱۳۸۷: منشي تركمان (

سلطنت هم بيان مي كند كه همواره مكنون خاطر شاه اين           
 در گـرفتن مواجـب      بود كه شاگرد پيشگان عمله بيوتـات      

همــه ســاله از محــل معــين، همرديــف عــساكر منــصوره 
همچنـين در   ). ۹۲۴: همـان (مالزمان ركاب اشرف باشـند      

يان سال چهلم سلطنت، اسكندربيگ بيـان       سطور آغازين ب  
و دفعه ديگر دو هـزار نفـر از آقايـان بيوتـات و              «: كندمي

مقربان درگاه و امثال ذلك به سركردگي محمـدقلي بيـگ           
جلــودار باشــي چغتــاي فرســتادند كــه بــه ســپاه مــنقالي 

  ).۱۷۳۷: ۱۳۷۷همان،(» ...پيوسته
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    ۱۲۵/  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
 

  هاناظربيوتات در سفرنامه
شـاه عبـاس اول تـا          ۀ كـه از دور    هـايي در بيشتر سـفرنامه   

د،  به اين انانقراض صفويه درمورد اين سلسله نوشته شده     
، كه در اينجا به آنها توجـه شـده          منصب هم اشاراتي رفته   

  . است
ي ي اسـپانيا  ۀ نجيـب زاد   ۳۱دن گارسيا دسيلوا فيگـوئروآ    

 ة شاه عباس اول به ايران سفر كرد، در سفرنام         ۀكه در دور  
:  كوتاهي بـه ايـن موضـوع دارد        ۀها اشار نسبتاً مفصلش، تن  

 ةحسن بيگ، رئيس بيوتات سلطنتي كه بسيار مورد عالق        «
» ي از سفير بود   يجا كردن و پذيرا   ه  شاه است و مأمور جاب    

اين جمله، عالوه بر ايـن كـه        از  ). ۲۶۰: ۱۳۶۳فيگوئروآ،  (
با نام يكي از ناظران آن دوره آشنا مي شويم، متوجه يكي            

ي و رسـيدگي بـه      يم كه پـذيرا   يشوياز وظايف ناظر هم م    
  . امور تشريفاتي مربوط به سفراي بيگانه بوده است

 منشي و مشاور هيأتي آلماني بود كـه         آدام اولئاريوس 
في به ايران آمـد      شاه ص  ةاز جانب دوك هولشتاين در دور     

 ةاي بـه رشـت    و مشاهدات شخصي خود را طـي سـفرنامه        
 .تحرير در آورد كه قسمت مهمي از آن دربارة ايران است          

راجـع  " مقامات مهم دولتي و درباري ايران     "وي در بخش    
نـاظر كـه كليـه    «: بـه منـصب نـاظر بيوتـات آورده اسـت     

خريدهاي دربار سلطنتي به وسـيله و زيـر نظـر او انجـام              
شــود، ايــن مقــام را زمــان بيــك عهــده دار اســت و   مــي

: ۱۳۶۹اولئـاريوس، (» دهقانزاده اي از اهـل كاشـان اسـت        
۷۴۹.(  

جهانگردي فرانـسوي بـود كـه در عـصرشاه           ،شاردن
اي عباس دوم و شاه سليمان به ايران سـفركرد و سـفرنامه           

ايــن ســفرنامه كــه دايــرة . مفــصل دربــارة ايــران نوشــت
و تمـدن ايـران درعـصرصفوي        فرهنـگ    ةالمعارفي دربار   

هايي است كه   است، يكي از بهترين و مفصلترين سفرنامه      
يان ـ در كل اعصار ـ دربارة ايران نوشته شده   يتوسط اروپا

)  محمدعباسـي  ةترجمـ  (سـفرنامه جلد هشتم ايـن     . است
دربارة حكومـت و دولـت، سـازمان سياسـي و نظـامي و              

سراي  صفويه و مشاغل و مناصب و حرامـ        ةاجتماعي دور 
  .اين دوره است

دانـد و از    شاردن نخستين شغل دربار را اين منصب مي       
اي عربي است   ناظر كلمه . كند مي عنوان ناظركل هم ياد   آن با   
بنـابراين،  . آيدبه معني نگاه و ديد و مشاهده مي         " نظره"كه از   

نـام نهـاد    " مراقـب "ناظر را برحسب معني كلمه، مـي تـوان          
 شاردن وظـايف نـاظر را چنـين         ).۲۴۰: ۸ج: ۱۳۴۵شاردن،  (

ناظر، اولين مأمور يا عامل مخصوص شاه و ] ۱[«: شمردبرمي
پيشكار كل امور مـالي وي و اقتـصاددان بـزرگ خالـصه و              

 اصلي  ةوظيف...عوايد و اموال منقول و غيرمنقول پادشاه است       
ابـواب      ةوي عبارت است از رسـيدگي مخـصوص بـه كليـ           

ه داران، جامـه داران،     جمعي شاه؛ يعني مخارج قـصر، سـفر       
هـا و   ناظر، مباشـر كارخانـه    ] ۲. [حقوق نوكران و مستمريها   

 افـرادي   ةهاي شاه و محصوالت آنهاست و رئيس هم       كارگاه
است، كه چه درعلوم و چه در هنر، و چه درامورفني، ازشاه            

امـور بيگانگـاني كـه بـراي كارهـاي          ] ۳.[گيرنـد مواجب مي 
فـي الجملـه    . اختيار اوسـت  غيردولتي به ايران مي روند، در       

يـاني كـه در ايـران از راه دريـا و خـشكي              ياروپا    ةامور همـ  
وي ] ۴. [درقلمرو اختيـارات نـاظر اسـت      ... كنندتجارت مي 

 ســكونت  ةمخــارج كليــه ســفيران را مــي پــردازد و وســيل 
همچنـين  . ومذاكرات و امور ديگر ايشان را فراهم مي سـازد  

بايد به آنان تقديم شـود،      ي كه به دستور شاه      يدر مورد هدايا  
-مي قصر را از كار بر ناظر مأموران جزء    ] ۵. [كندنظارت مي 

... گمارددارد و به جاي آنان به ميل خود مأموران ديگري مي          
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۱۲۶ 
 

همچنين طبق گزارش ناظر، شـاه معمـوالً حقـوق مـأموران            
يا تنزل  كند، و آنان را ارتقا  قصرخود را تنظيم مي ۀعالي رتب

  ). ۲۴۲-۲۴۱: همان(» دهدمي
توان گفت كه  ناظر روحي است كه        ميبه طورخالصه،   

 شاه دميده    ةدرسراپاي پيكر بزرگ خدمتكاران ومأموران خان     
 –البتـه، ناظربيوتـات     . شود وآنان رابه فعاليت وامـي دارد       مي
عمـل    به دلخواه خـود    كامالً  نمي تواند  -مقامات ساير مانند

زجملـه وزيـر و اربـاب    كند، زيرا مأموراني ازجانب شـاه ـ ا  
تحاويل ـ براي مراقبت اعمالش وجود دارند، تـا كـاري بـه     

 در امـور     )وزيـراعظم (اعتمادالدولـه   . ضررشاه انجـام ندهـد    
ــور دولتــي  ــاظر در ام ــاظر و ن ــازرس ن ــصه ب ــازرس ،خال  ب

-اعتمادالدوله بوده است، و اين جايگـاه بـاالي نـاظر رامـي            

 نـاظر بيوتـات بـا       اي كه شاردن در جـايي از      رساند؛ به گونه  
اعتمادالدولـه و   [ايـن دو وزيـر       « :كنـد عنوان وزير ذكـر مـي     

هـاي ايـران    اولـين و نيرومنـدترين شخـصيت      ] ناظربيوتات
تــوان نتيجــه گرفــت كــه مــي). ۲۴۳-۲۴۲: همــان(» هــستند

ناظربيوتات جايگاهي شبيه به اعتمادالدولـه در امورخالـصه         
لطنتي،  عـالوه برسرپرسـتي بيوتـات سـ        نـاظر . داشته اسـت  

هـا،  هـا، بـاغ    مؤسسات وابسته به شـاه، كـاخ       ةنظارت بر هم  
هاي ييالقي و قصرهاي قشالقي را هم برعهـده     عشرت خانه 
 ظـاهراً وي جانـشين و قـائم مقـامي بـاعنوان           . داشته اسـت  

  ).۲۴۸-۲۴۴:همان(داشته است " سردار"
 شـاه    ة، سياحي آلماني بود كـه در دور       انگلبرت كمپفر 

بيـشترمطالب  . فهان مـسافرت كـرد    سليمان صفوي به اصـ    
 شاه  ة او دربارة مناصب و مقامات و دربار در دور         ۀسفرنام

 ةكمپفـر بيـشتر از جنبـ   . سليمان و اصفهان اين دوره است    
از ديدگاه وي، . اقتصادي اين منصب را بررسي كرده است   

ــان  ــاظر در رأس كاركن ــرار دارد  ن ــار ق ــالوه . درب وي ع

 ،ك و پوشـاك دربـار      خـورا  ةبرسرپرستي بيوتـات و تهيـ     
. مسؤول برگزاري مجالس سور و سرور شـاه نيـز هـست           

برعهده دارد، اما همين     بنابراين، وظايف اداري سنگيني را    
كارها از طرف ديگر او را داراي درآمد زيادي كرده است؛           
به طوري كه مي تواند واقعاً ايراني؛ يعني در ناز و نعمـت             

ميـزان  «: ده اسـت   آمـ  سفرنامهدر اين   . فراوان زندگي كند  
درآمد ناظر يا كاركنان ديگر متنفّـذ دربـار را بـه سـهولت              

توان معلوم كرد، زيرا آنها از محل يـك درآمـد معـين        نمي
زندگي نمي كنند، بلكـه گذشـته از حقـوق عـادي خـود،              
عوايدي غيرقانوني و غيرقابل تخمين دارند كـه ميـزان آن           

 بايدحل  بستگي دارد به طمع كاركنان و اهميت موردي كه        
ــصل شــود ــه  ... و ف ــاظر آن اســت ك يكــي از تكــاليف ن

سرپرست و پيشه ور براي كارگاههاي سلطنتي تعيين كند،         
  به آنها حقوق بدهد و ميزان حقوق آنها را كم و زياد كند،            
اما به هرحال، دادن تغيير در مزد بستگي دارد به موافقـت            

هـا و مـشاغل دربـاري        مقام ةشخص پادشاه، اما چون هم    
 خود در ترديد هستند، پس      ةك ساله است و همه از آيند      ي

جاي شـگفتي نيـست كـه تمـام دارنـدگان ايـن مـشاغل               
هنگامي كه سال قراردادي استخدام آنها نزديك بـه اتمـام           

. ي پر از طال به حضور ناظر روي آورند        يهااست، با مشت  
يكي از تـرس از دسـت دادن شـغل و ديگـري بـه اميـد                 

 ميـزان مـزدي كـه نـاظر بـه آنهـا             از. دريافت اضافه مـزد   
مــة دهــد، قــبالً مبــالغ معينــي بــه عنــوان  حــق الزح مــي

حال هرگاه يكي از كاركنان دربـار يـا   . ناظركسرشده است 
شاغلين كارگاه به يك شغل اداري منتقل شود، ناظر بدون          
اينكــه هــيچ حــق قــانوني داشــته باشــد، قــسمت زيــادي 

ـ   . كنـد ازحقوق وي را دريافت مـي      د نـاظر از    ميـزان عواي
-ي دارند، دريافت مـي    ياي يا تمنا  طريق كساني كه عريضه   
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    ۱۲۷/  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
 

سـهم  . از آنچه گفته شد، باز هم خيلـي بيـشتراست         . شود
 و ساير بزرگـان مملكـت       اعظم اين عوايد از طرف حكام     

خواهند دفع شر نـاظر را بكننـد، تـأمين مـي            كه اغلب مي  
شود، زيرا وي هر روز به حضور شاه شرفياب مي شـود،             

هاي فراواني پيدا مي كند كه با تعريف يا تقبيح بـه     فرصت
  ). ۹۸۹- ۹۷: ۱۳۶۰كمپفر،(» كسي نفع يا ضرر برساند

 شاه سليمان هم اشـاراتي      ۀدر ساير سفرنامه هاي دور    
سفرنامه هاي كارري، تاورنيه و     (به اين منصب شده است      

  .)سانسون
ــاِرري ــا۳۲جملــي ك ــان ي جهــانگرد ايتالي ي كــه در زم

مان صـفوي بـه ايـران آمـده، در مراسـم            سلطنت شاه سلي  
تاجگذاري شاه سـلطان حـسين هـم شـركت داشـت، در             

اش كه دربارة مناصب و مـشاغل دربـار         بخشي از سفرنامه  
دومـين  «:  مختصري به اين منصب دارد     ةايران است، اشار  

او به تمام خـدماتي كـه       . متعلق به ناظر است   ] دربار[مقام  
كـارري،  (» كنـد ت  مي  آيد، نظار نسبت به شاه به عمل مي     

اي به قسمتي از    وي در بخش ديگري اشاره    ). ۱۶۴: ۱۳۴۸
ــلطنتي دارد  ــات س ــبخ،  «: بيوت ــل دِر مط ــت در مقاب درس

ساختمان بزرگي بنا شده كه صنعتگران مختلف زيادي در         
اي صـنعتگر   در ايـن ميـان، عـده      . آن مشغول كار هـستند    

) ۸۰ :۱۳۴۸كارري،  (» فرانسوي نيز براي شاه كار مي كنند      
آيـد كـه در     كه از اين توصيف اين نتيجـه بـه دسـت مـي            

بيوتات ـ و الاقل در بخشي از آنها ـ كاركنان خارجي هم   
  .اندوجود داشته

ــارة ايــن ةدر ســفرنام  ژان باتيــست تاورنيــه هــم درب
ناظر بمعني بينـا، رياسـت و نظـارت         «: منصب آمده است  

دشاه هاي پا تمام بيوتات سلطنتي و امالك خاصه و ايلخي       

اين منصب مطـابق بـا رئـيس دربـار فرانـسه            . را داراست 
  )۵۷۲: ۱۳۶۳تاورنيه، (» .است

 شاه سليمان ةسانسون ـ از مبلغان مسيحي كه در دور 
اش براي تبليغ مسيحيت به ايران آمده بـود ـ در سـفرنامه   

ـ   «: در اين رابطه نوشته است      ةناظر اولين خوان سـاالر خان
وادي را كه براي غـذاي شـاه        او تمام لوازم و م    . شاه است 

-ضرورت دارد و شاه در داخل يا خارج قصر مصرف مي          

نمايـد و صـورت مخـارج آن را بـه اعتمـاد             كند، تهيه مي  
. دهددارد و به ناظر مي    دهد و او از خزانه بر مي      الدوله مي 

ناظر چهل  خوان ساالر يا نـاظر ديگـر در اختيـار دارد و               
 غذاي شاه بـر     ةه تهي همچنين، بر تمام صاحب منصباني ك     

باشد يا در مهمانيها وسايل غذا را فراهم مي          آنها مي  ةعهد
حقيقـت،  در  ). ۵۱: ۱۳۴۶سانـسون ،    (» كنند، رياست دارد  

اش به يك جانب از وظايف ناظر       توجه سانسون در سفرنامه   
   .بيوتات بوده و به ساير جوانب آن توجهي نداشته است

  نگاهي به بيوتات سلطنتي
تـوان كارگـاه هـايي      ت را به طـور خالصـه مـي        اين بيوتا 

نياز دربـار و تـشكيالت       دانست كه لوازم و كاالهاي مورد     
 ةپايـان دور  كـه تـا   دولتي را توليـد و فـراهم مـي كردنـد     

 برخـي درداخـل و برخـي درخـارج          - صفوي در اصفهان  
  . بوده است   برقرار- قصر

 دربارة بيوتات سلطنتي آمده      جهان اسالم  مةدانشنا در
 خدمات گوناگون به دستگاه     ةسازمانهايي براي ارائ  «: است

 سـلطنت   ةهايي چون كارخانه، اسباب و اثاث      واژه. سلطنت
پسوند خانه نيـز    . گاهي معادل با بيوتات به كار رفته است       

كه همراه نـام بـسياري از سـازمانها بـه كـار رفتـه، ماننـد             
 تعلق آن سـازمان بـه بيوتـات         ةتوپخانه و فراشخانه، نشان   
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ــ ــل  ...تاس ــوعي، از قبي ــازمانهاي متن ــامل س ــات ش : بيوت
آبدارخانه، فراشخانه، خياطخانه و جز آنها بود كـه كـامالً           

 خانگي و خـدماتي داشـتند؛ توپخانـه، قورخانـه و            ۀجنب
 ة نظامي داشتند؛ شَعربافخانه كه جنبـ      ةاسلحه خانه كه جنب   

اي بــراي توليــدي و صــنعتي داشــت؛ طــشتخانه كــه اداره
شريفاتي بود؛ همچنين ضرابخانه و خزانـه       اجراي مراسم ت  

كه با امور مالي ارتبـاط داشـت و بـسياري از سـازمانهاي              
» ديگر كه موظف به تأمين نيازهاي دستگاه سلطنت بودند        

  ).۳۱۸- ۳۱۷ : ۱۳۸۰حداد عادل،(
 هم دربارة بيوتـات      المعارف بزرگ اسالمي   ةدايردر  

انه ها،  اي از سازمانها، كارخ   مجموعه«: سلطنتي آمده است  
 حوايج  ة آنها تهي  ةكارگاهها و واحدهاي خدماتي كه وظيف     

ايـن تعبيـر بـه      . و ملزومات مورد نياز دربار پادشاهان بود      
اين مفهوم كه تبديل به اصـطالحي خـاص شـده بـود، از              
اوايل عهـد صـفوي رواج يافـت و وارد ادبيـات ديـواني              
گرديد؛ در حالي كه بيوتات در دوره هاي پيـشين، ظـاهراً            

موســوي (» عــاني متفــاوت و محــدودتري داشــته اســتم
در حقيقت، نهاد بيوتات را بايـد       ). ۴۶۹: ۱۳۸۳بجنوردي،  

 صـفويه ـ    ةبيشتر به عنوان نهاد و سازماني متعلق بـه دور 
عباس اول بـه     ةدوررواج و شكوفايي آن از       ةدوركه البته   

هـاي   ه دوردر ادوار قبـل ـ   . بعد است ـ بـه حـساب آورد   
موري ـ و بعد ـ زنديه و افشاريه ـ سـازماني     ايلخاني و تي

) هايي و به شكلي بـسيار محـدودتر     البته، با تفاوت  (مشابه  
در منابع از آن ياد     " كارخانه" وجود داشت كه بيشتر با نام       

  .شده است
به هر حال، بايد توجه نمود كه تحقيق مفصل و جامع     

 اين تحقيق خارج است و        ةدربارة اين كارگاهها از حوصل    
در اينجا، تنها اشاراتي به نام آنها و نظام مترقي و سودمند            

تعــداد ايــن بيوتــات در منــابع مختلــف . آنهــا مــي شــود
 شرح آنها بـه نظـر        ة ذكر شده است، اما با مطالع      ۵۰تا۳۲از
مينورسكي كـه   . صحيحتر باشد   ) ۳۴يا (۳۳رسد كه عدد  مي

 صــفوي  ةاي دربــارة ديوانــساالري دورتحقيقــات ارزنــده
  :ام داده است، اين كارگاهها را چنين نام مي بردانج

-۲؛  ) آن است  ۳۳كه خزانه دار صاحب جمع     (خزانه-۱
 .كه ضراب باشي صاحب جمع آن بـوده اسـت         (ضرابخانه  

كـرد كـه در كـار سـكه         وي بايد بر كار ضرابان نظارت مي      
جاي ديگري بـه غيـراز       سازي خيانتي نكنند و همچنين در     

صـراف  -۳؛  )ورت نگيـرد  ضرابخانه عمل سكه سـازي صـ      
ول ؤصراف باشي در رأس آن قـرار داشـت كـه مـس            (خانه  

ارزيابي عيار مسكوكاتي بوده است كـه بـه خزانـه تحويـل             
ــي ــت داده م ــده اس ــه-۴ ؛)ش ــي   (زرگرخان ــه زرگرباش ك

سرپرست آن بوده و زير نظروي بوده كـه سـاخت ظـروف          
-۵؛ )گرفتــه اســت اهــل حــرم صــورت مــي ةطــالو نقــر
شغل . جمع آن مسگرباشي بوده است    صاحب  (مسگرخانه  

او اين بوده كه ظروف طال و نقره و مـسيني كـه در دربـار                
 قورخانـه -۶؛  )اندشدهوي ساخته مي   الزم بوده، تحت نظر   

شـد و جبادارباشـي در رأس آن        كه جباخانه هم گفته مـي     (
ـ         ةمركـزي سـاخت اسـلح      ةقرار داشت و در واقـع، كارخان

ه ساخت و تدارك توپهـا      ك (توپخانه-۷؛  )كشور بوده است  
كـه توشـمال    (مطـبخ   – ۸؛  )گرفته اسـت  در آن صورت مي   

باشي دررأس آن بوده و در واقع خوانساالرعالي شاه ايـران           
 كه گـاو و گوسـفند و        هاي بود دايره (غانات-۹؛  )بوده است 

-يا گوشت اينها را براي مصرف دستگاه سلطنتي فراهم مي         

 -۱۰؛  )ته اسـت  كرده و سالخ باشي در رأس آن قـرار داشـ          
به سرپرستي يميشچي باشي، مسؤوليت فـراهم       (ميوه خانه   
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    ۱۲۹/  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
 

؛ ) دربار در تمام فصول را برعهـده داشـته اسـت           ةكردن ميو 
كه حويج دارباشي صـاحب جمـع آن         (۳۴حويج خانه   -۱۱

بوده و مواد خوراكي و لوازم آشپزخانه را مهيا و نگهـداري            
آن بوده  آبدارباشي مسؤول   (آبدارخانه  -۱۲؛  )كرده است مي

ــار را وي     ــاي درب ــوري گرانبه ــاي آبخ ــا و جامه و تنگه
كـه سقاباشـي در     (سقاخانه  -۱۳؛  )كرده اسـت  نگهداري مي 

هـاي گـرم و     رأس آن قرار داشته و در اين بخش آشاميدني        
-كه در واقع مـي    (اياغخانه  -۱۴؛  )شده است خنك تهيه مي  

توان آن را چيني كاسه خانه هم نام نهـاد و صـاحب جمـع               
ه، ضــبط و محافظــت ظــروف و اســباب مطــبخ را اياغخانــ

صـاحب جمـع   (شـربت خانـه   -۱۵؛  )برعهده داشته است 
-شربت خانه به مهياكردن شربت براي دستگاه سلطنتي مي        

-۱۶؛    )پرداخته و ظروف آن هم در اختيار وي بوده اسـت          
كه صاحب جمع آن    (قهوه خانه   -۱۷ غانات؛    ۀشربت خان 
  -۱۸؛  )آن بوده است   قهوه و نگهداري ظروف      ةمسؤول تهي 
كه صاحب جمع آن شيره چي باشي بـوده كـه             (شيره خانه 

-۱۹؛  )تهيه و نگهـداري شـراب دربـار بـوده اسـت            مأمور
ـ     (عطارخانه   . سـلطنتي بـوده اسـت         ةكـه درواقـع داروخان

ــاخت دارو    ــه س ــه وي ب ــوده ك ــسؤول آن ب ــي م عطارباش
ـ    (خاصه    ۀقيجاجيخان-۲۰؛  )پرداخته است  مي  ةخيـاط خان

 شـاه و اهـل حـرم        ة البـس  ة بوده است كـه بـه تهيـ        سلطنتي
در رأس آن قيجاجي باشـي قـرار داشـته          . پرداخته است  مي
-در ايـن بخـش خلعـت       (امرائي    ۀقيجاجيخان-۲۱؛  )است

-يمشد، فراهم   و امثالهم داده مي     هايي كه به حكام ووزراء      
صــاحب جمـع آن را مهتــر  (ركابخانــه -۲۲؛ )شـده اسـت  
كابخانـه درواقـع محـل نگهـداري        ر. انـد گفتـه ركابخانه مي 

شـعربافخانه  -۲۳؛  )دربار بـوده اسـت        ةپوشاك و جامه خان   

اند و صاحب جمع    بافتهكارگاهي بوده كه در آن پارچه مي      (
ـــشع ـــربافخ ــ رارـانه در رأس آن ق ـــداشت -۲۴؛ )تـه اس

فراشان، خادمـان و پـيش خـدمتان قـصرشاهي           (فراشخانه
-۲۵؛  )رار داشته است  اند و فراش باشي در رأس آنها ق       بوده

مشعل دارباشي در رأس آن قـرار داشـته كـه     (مشعل خانه  
اصلي وي تأمين روشـنايي وحـرارت دربـار بـوده               ۀوظيف
محـل نگهـداري هيـزم بـوده و         (هيمـه خانـه     -۲۶؛  )است

ــوده اســت  ــارات -۲۷؛ )اُدونچــي باشــي دررأس آن ب عم
كـه تحويلـداري در رأس آن بـوده كـه درواقـع              (مباركات
هـاي   عمارات متعلـق بـه شـاه و خانـه          ةزرسان كلي رئيس با 

كـه كتابدارباشـي در      (كتابخانـه -۲۸؛  )اصفهان بوده اسـت   
اش ـكـه نقـ   (نقاشـخانه   -۲۹؛  )رأس آن قرار داشـته اسـت      

ــ ي درـباشــ ـــرأس آن ق ــل -۳۰؛ )تـه اســـرار داشت طواي
آنچه از اسب و استرو االغ كـه در سـركار بـوده             (واصطبل  

ايـن  . شـده اسـت   بل مـي  تحويل صاحب جمع اصـط     باشد،
آنچه  (انبار-۳۱؛  )منصب نبايد با اميرآخورباشي اشتباه شود     

خوراك چارپايان و وسايل آنها بـوده، ماننـد جـو و كـاه و               
اينجا نگهـداري    در...يونجه و سطل و نعل و ميخ و توبره و         

-۳۲ ؛ )شــده و انباردارباشــي مــسؤول آن بــوده اســتمــي
 ةطويل(شترخانه  -۳۳ ؛)محل نگهداري زين اسبان   (زينخانه  
محل نگهداري مرغها، كه مرغخانـه     (قوشخانه  -۳۴؛  )شتران

و طاوقخانه هم نـام داشـته و طـاوقچي باشـي در رأس آن               
هاي ديگـري هـم     عالوه براينها، از محل   ). قرار داشته است  

ي ينـانوا (در منابع نام برده شده اسـت، ماننـدچورك خانـه            
، ...، ترشـي خانـه و      )شيريني پزخانه (، حلواجي خانه    )دربار

 بيوتـات اصـلي قـرار       ةكه به احتمال زياد در زيـر مجموعـ        
ــته ــد اداش ــميعا، ۱۳۳-۱۲۴: ۱۳۶۸مينورســكي، (ن  ؛ ميرزاس
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۱۳۰ 
 

 ؛ انـــوري، ۱۱۸-۱۱۲: ۱۳۸۱ ؛ ميرزارفيعـــا، ۲۸-۳۴: ۱۳۶۸
  .)مختلفصص : ۱۳۸۱

 ۀسـلطنتي در دور   ) هـاي كارگاه(ساختار كلي بيوتات    
  صفويه و منافع آنها

. ه هاي سلطنتي براي شاه منافع زيـادي داشـتند         اين كارگا 
آنها نه تنها اجناسي چون منسوجات و قـالي بـراي دربـار        

كردند، بلكه ابريـشم و منـسوجات نفـيس را بـه            توليد مي 
كردند و منافع حاصله را در اختيـار        اروپا و هند صادر  مي     

درسـت اسـت    ). ۱۶۴:  ۱۳۸۴سيوري،  (دادند  شاه قرار مي  
-ها، اصـطبل  هاي سلطنتي نظير مطبخ   كارگاهكه بسياري از    

هـاي  بخـش «، صرفاً همان چيزهايي بود كه    ...ها و ها، آغل 
 اما برخي از آنها به راسـتي چـون           شد،خوانده مي »  داخلي

 كار مي كردند و به طوركلي،        »كارگاه هاي توليدي دولتي   «
 حدود پنج هزار نفراز صـنعتگر و         )بيوتات(اين كارگاه ها    

را در استخدام داشتند و در ترقي كلي اقتصاد ايـن           هنرمند  
  ). ۱۸۵: ۱۳۸۳سيوري، (دوره سهمي عمده ايفا كردند 

-اي ممتاز از پيـشه    كارگران كارگاه هاي سلطنتي طبقه    
عالوه بـر مواجـب كـه مبلـغ آن در قـرارداد             . وران بودند 

-شد و هر سه سال يك بار افزايش مـي استخدام معين مي  
م يـا  اي به شكل يك چهارم، يـك دو هركارگرجيره  يافت،  

 ةيك پيمانه شامل همـ    . كرد دريافت مي   )قاب(يك پيمانه   
چيزهايي بود كه براي گذران زندگي الزم اسـت و بـراي            

كارگران در صورت تمايـل     . كرد نفركفايت مي  ۷- ۶ ةتغذي
ارزش . توانستند به جاي جيره، پول نقد دريافت كننـد        مي

واقـع، اضـافه      بـود و در    پول جيره درحدود بيست تومان    
بـه عـالوه، بـه      . قابل تـوجهي محـسوب مـي شـد         درآمد

شد و گـاه كـارگران      كارگران بسياركوشا هدايايي داده مي    
اي كه بـالغ    به جاي اضافه دستمزد سه سال يك بار، هديه        

كـارگراني  . كردندبر حقوق يك سال مي شد، دريافت مي       
امنيـت كامـل    كردند، از   هاي سلطنتي كار مي   كه در كارگاه  

آنان مادام العمر در استخدام نگـه       . شغلي برخوردار بودند  
شـدند و هرگـز اخـراج نمـي شـدند و اطبـا و               داشته مـي  

ايـن  . داروسازان دربار آنان را رايگان درمـان مـي كردنـد          
كارگران چه سفارش ساخت كااليي از شاه دريافـت مـي           

-كردند و چه دريافت نمي كردند، نه تنها حقوقشان را مي 
گرفتند، بلكه هيچ محدوديتي هم برسر مقـدار كـاري كـه            

بـه  . دادند، وجود نداشت  براي نفع شخصي خود انجام مي     
 فرزنـدان كـارگران از  . كارگران مرخصي هم داده مي شـد    

شدند و پـس    سالگي به خدمت گرفته مي     ۱۵ تا ۱۲سنين  
: همـان (كردنـد   از مرگ پدر حقـوق وي را دريافـت مـي          

۱۸۶ .(  
شـود كـه بيوتـات      ه شـد، مـشخص مـي      از آنچه گفتـ   

 مترقـي و پيـشرفته در       يسلطنتي در آن زمـان از سـاختار       
هاي اقتصادي و رفاهي برخوردار بـوده و  كـاركردن      زمينه

شـك  در آنها، به دليل امتيـازات فراوانـي كـه داشـته، بـي             
  .آرزوي بسياري بوده است

  نتيجه 
ي از  ترديد، يك  بي -صفويان   ازمناصب ابداعي    -ات  ناظربيوت

اي كـه از آن     مهمترين مناصب اين دوره بوده است؛ به گونه       
با عناويني چون رئيس دربار و ناظر كـل دسـتگاه سـلطنتي             

وي ظاهراً در امورخاصه جايگاهي شبيه به       . شدنام برده مي  
اعتمادالدوله داشته و در امور دولتي هم بـه نـوعي بـازرس             

وي،  اصـلي وظـايف         ةبـا آن كـه حيطـ      . وزير بـوده اسـت    
 توجه بـه  هاي سلطنتي بوده، اما باكارگاه( سرپرستي بيوتات 

هـا بـه    شود كه ايـن مـسؤوليت     منابع اين دوره مشخص مي    
وسيعتري را شـامل        ةهيچ وجه محدود به آن  نبوده و گستر        
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    ۱۳۱/  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
 

توان آنهـا را چنـين      ه مي ـور خالص ـمي شده است كه به ط     
دان ادـت و اقتـص   ـپيشكار كل امور مالي سلطنـ     -۱: ذكر كرد 

رسيدگي و راه انـدازي امـور    -۲ه جات؛   ـبزرگ امور خالص  
پرداخت -۳ بيگانگان سرشناسي كه به ايران مي آمدند؛         ةهم

-مخارج و فراهم كردن سكونتگاه سفرايي كه به ايـران مـي           
ي مثل زرگران و سـاعت سـازان        يهنرمندان اروپا -۴آمدند؛  

مهـر و تأييـد انعـام و        -۵كردنـد؛   زيردست نـاظر كـار مـي      
 اميـر آخـور     -۶هاي اهدايي پادشاه به افراد مختلف؛        تخلع

باشي كه از مناصب قابل توجه اين دوره بوده است، تحـت            
 مؤسسات و اماكن    ةبر هم -۷كرد؛  نظر و فرمان وي كار مي     

-وابسته به شاه مانند كاخ ها، باغها، قصرها و عشرت خانـه           
بـه تمـامي كاركنـان      -۸هاي ييالقي نظارت داشـته اسـت؛        

 و باغات سلطنتي و يخچالها و حمامهاي دولتي بـا           عمارات
شده و به طور كلي، هيچ گونه خرج         وي پول داده مي    ةاجاز

فـراهم  -۹ كتبي وي ميـسر نبـوده اسـت؛          ةدرباري بي اجاز  
هـايي  ها و خلعـت   پيشكش-۱۰كردن مايحتاج سفر شاهي؛     

ـ    ـور ش ـد، وي به حض   ـانآوردهكه براي شاه مي    رده ـاه مـي ب
نظـارت  -۱۲انداري از مهمانان واالمقام شاه؛      مهم-۱۱است؛  

 -۱۳بر عملكرد قاضي اصفهان در نوشتن اسناد معـامالت؛          
هـاي مهـم     تداركات و لوازم مجـالس و مهمـاني        مهيا كردن 

 پـاره اي    -۱۵عزل و نصب مأموران جـزء قـصر؛         -۱۴شاه؛  
  .مأموريت هاي نظامي

 اين موارد مربـوط بـه يـك    ةالبته، به احتمال قوي هم 
ه نبوده ، بلكه برخي از آنها مختص به ادواري خـاص            بره

اند؛ اما به هر حال توجه به اين موارد          صفوي بوده  ةاز دور 
 به ويژه صفوي ـ   ةاثبات مي كند كه ناظر بيوتات در دور

 شاه عبـاس اول تـا پايـان حيـات ايـن سلـسله ـ از        ةدور
اي جايگاهي برجسته و بي بديل برخوردار بوده؛ به گونـه         

توان وي را پس از اعتمـاد الدولـه، عـاليترين مقـام             يكه م 
البته، مناصـب نظـامي   (ديوانساالري صفوي به شمار آورد  

  .)اند خود را داشتهةهم جايگاه ويژ
در مورد زمان ايجاد اين منصب هم مي توان گفت كـه            
با بررسي منابع اين دوره مشخص مي شود كه ناظر بيوتات           

عبـاس اول    ةدورد و البته، از     اسماعيل اول پديد آم    ةدوراز  
بـه  .  كشور بوده است   ةصفوي از مقامات عمد    ةدورتا پايان   

هر حال، با قاطعيت مي توان گفت كه منصب ناظر بيوتات           
 اختيـارات ـ از مختـصات    ةسلطنتي ـ با اين عنوان و گستر 

 چرايي پديد آمدن ايـن منـصب        ةدربار. صفوي است  ةدور
-به طـور كلـي، از دوره      صفوي   ةدورتوان گفت كه    هم مي 

هاي خيز تاريخ ايران بوده كه رونق و شـكوفايي اقتـصادي            
و امنيت و ترقي از مختصات مهم آن است و طبيعي اسـت             
كه در اين دوره تأسيـسات و نهادهـايي كـه در ايـن راسـتا               

اند، از جايگاه وااليي برخـوردار بـوده باشـند كـه ايـن             بوده
. تي تبلـور يافتـه اسـت      مسأله در نهادي به نام بيوتات سلطن      

روشن است كه براي هماهنگي و كاركرد درست اين نهـاد،        
وجود منصبي كه نظارت عاليه بر آن داشته باشد، ضـروري           

 يدر غير اين صورت، محتمل بود كه هر يك از اجـزا           . بود
هايي كه برخـي از آنهـا از نظـر         اين نهاد با توجه به نزديكي     

شان به تـداخل و اخـتالل       اند،  كار  كاركرد با همديگر داشته   
  . كشيده شود

 اصـلي   ةسلطنتي به عنوان حـوز    ) هايكارگاه(بيوتات  
مسؤوليت ناظر، در واقع لوازم و كاالهاي مورد نياز دربـار          

اند كه داراي   كردهو تشكيالت دولتي را توليد و فراهم مي       
خزانـه،  (هاي مختلفي بوده است، مانند امـور مـالي          حوزه

؛ )قورخانه و توپخانه(؛ امور نظامي )هضرابخانه و صرافخان
ــسه  ــه و شــعربافخانه (الب ــه، ركابخان ــاكن )قيجاجيخان ؛ ام
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۱۳۲ 
 
و بـه   ) عمارات مباركات، طوايل و اصطبل، هيمـه خانـه        (

مطبخ، غانات، سـقاخانه، شـربت خانـه،        (ويژه مواد غذايي  
آنهــا از ســاختاري پيــشرفته و مترقــي ...). شــيره خانــه و

دي را عايـد حكومـت صـفوي    برخوردار بوده و منافع زيا    
توان گفت كه بيوتات سـلطنتي و       بنابراين، مي . اندكردهمي

 ي تـوجهي در اعـتال     درخـور منصب ناظر بيوتات، نقـش      
دولت صفوي داشته است، به ويژه از آن جهت كـه بـا آن             
تشكيالت گسترده و ساختار پيشرفته، از نمادهاي رشـد و       

است كه در   شكوفايي آن دوره بوده است؛ هرچند محتمل        
هـاي   تشكيالت و حـوزه    ة صفوي با افول هم    ةاواخر دور 

تـأثير  مختلف دولت صفوي، اين تشكيالت هم از آن بـي         
   .نبوده باشد

  هانوشتپي
۱.Vincentio dalessandri   
در منابع اين دوره ناظر بيوتات گاهي با عنوان ناظر هم           . ۲

  . ذكر شده است
وق هاي پـول و     صندوق خانه در اين دوره، محل صند      . ۳

لـوازمي ماننـد خلعـت،        اشياي نفيس دربار بوده كه تهيـة        
  .شده استنشان و مانند آنها از آنجا تأمين مي

جبا خانه يا قور خانه، محل ساخت و نگهداري ابزار و          . ۴
ــن دوره   ــي در ايــ ــوري، (آالت جنگــ ، ۳ج: ۱۳۸۱انــ

شـود كـه    همچنين با نگاه به منـابع مـشخص مـي         ).۲۰۹۸
احتمـاالً بـه    . از بيوتات سلطنتي بوده اسـت     جباخانه يكي   

خاطر اهميت آن به صورت مجزا در برخي از منابع ذكـر             
  .گرديده است

  ).۶۹۰: ۱ج:همان(اسب و شتر گلة  : ايلخي. ۵
  ). ۱۷۹۳: ۳ج: همان(حكم :  تعليقه.۶

: ۱ج: همـان (هـا و مخـارج      ها، خـرج  هزينه:  اخراجات .۷
۲۸۸.(  
  ).۴۱۵۰: ۵ج :همان(اه سلطنت دستگ): شريفه ( سركار خاصه .۸
يعني اجناس مقرري كه همه ساله، بنا به دستور بايد از           . ۹

  .واليات فرستاده مي شدند
ــردن(مهمــسازي . ۱۰ ــردن ): ك ــان(پرداخــت ك : ۷ج: هم

۷۵۳۳.(  
در . كشيدن در اينجـا بـه معنـاي خـالي كـردن اسـت             .۱۱

  حقيقت؛ يعني صاحب شدن و مالك شدن به ناحق؛ 
  ).۸۵۴: ۲ج: همان(فرين كردن ن: ييبددعا. ۱۲
هاي اسب و شتر و استر سـلطنتي         اميرآخورباشي بر گله   .۱۳

صـاحب جمعـان بيوتـات        وي جزو   . نظارت مي كرده است   
وظـايف     نبوده است، بنابراين مشخص مي شود كـه حيطـة           

ناظر بيوتات فراتر از بيوتات سلطنتي و تعداد زيردستان وي          
  . استفراتر از كاركنان بيوتات بوده 

 جبادارباشي كه در واقع صاحب جمع و رئيس يكـي           .۱۴
بــوده و ) قورخانــه(از بيوتــات ســلطنتي؛ يعنــي جباخانــه 

احتماالً به دليل اهميتش به طور مـستقل در برخـي منـابع             
  . آورده شده است

آب انبار سقفداري كه در گذشته در زمـستان         : يخچال.۱۵
انداختند ب مي كردند يا در آن آ    قطعات يخ در آن انبار مي     

  ).۸۵۱۸: ۸ج: همان(تا يخ بزند، براي مصرف تابستان 
 بار ديگر مشخص مي شود كه زيردستان ناظربيوتـات          .۱۶

  . منحصر به كاركنان بيوتات نبوده است
پولي كه براي مصرف خاصي درنظر گرفته مي        : تنخواه.۱۷

  ).۱۹۱۳: ۳ج: همان(شود 
: ۵ج: همـان ( تهيـه و فـراهم كـردن        : سرانجام نمـودن   .۱۸

۴۱۰۸ .(  
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    ۱۳۳/  منصب ناظر بيوتات در دورة صفويه
 
  ). ۶۲۶: ۱ج:همان(فرستادن:انفاد.فرستاده ها : انفاديات.۱۹
اوراقـي كـه در آنهـا       ): ها(تسعيرنامچه:  تسعيرنامجات .۲۰

  ).۱۷۳۳: ۳ج: همان(نرخ اجناس ثبت مي شد 
 دفتري كه خريد و فـروش        ):ها( روزنامه  : روزنامجات .۲۱

   ).۳۷۳۰: ۴ج: همان(روزانه را در آن مي نوشتند 
 يعني مشخص كردن افرادي كه مي توانند در خدمت          .۲۲

  ). هااخراج شده(باقي بمانند و افراد زياده از حد نياز 
تحويلداران و مأموران حوالـه جـات   :  ارباب التحاويل .۲۳

  ).۳۱۱: ۱ج: همان(
  ).۶۴۳۹: ۷ج: همان) (اي(لحظه ): اي(لمحه.۲۴
: ۲ج: انهم(از بين بردن و نابود كردن       : برطرف نمودن .۲۵
۹۱۴.(  
 منظور اين است كه اگـر نـاظر فـردي بـدون آگـاهي               .۲۶

باشد، قيمت گذاران و ارزيابـان و كـارپردازان مـالي، هـر             
كااليي را به قيمت بيشتر و غير واقعي به حساب دسـتگاه            

  . سلطنتي مي گذارند
تختـه  . شكنجه كردن بـا تختـه كـاله       : تخته كاله كـردن  .۲۷
گين و مـضحكي كـه بـر سـر     كاله چوبي بزرگ و سن    : كاله

گذاشتند؛ به طوري كه قادر به حفظ تعادل خود         محكوم مي 
  ).۱۶۵۴: ۳ج: همان(گرداندند ها مينبود و او را در كوچه

  ).۶۵۹۲: ۷ج: همان(داد و ستدها : مبايعات.۲۸
. كنـد نقبي كه دشمن به داخل قلعه حفـر مـي         : مورچل.۲۹

يـوار قلعـه    معموالً براي ريختن مواد منفجره و تخريـب د        
  ).۷۴۷۱: ۷ج: همان(
: همـان (خندقي كه در پناه آن مي جنگند، سنگر         : سيبه.۳۰
  ).۴۳۵۷: ۵ج
۳۱. Don Garcia De Dilva Figueroa 

۳۲. Gemelli Careri 

صاحب جمع هر كارگاه، در واقع رئيس آن قـسمت و           .۳۳
  . بيوتات در آن بخش بوده است  ناظر نمايندة

  .نه بوده استحويج خانه مخفف حوايج خا.۳۴
  منابع
فتوحات ). ۱۳۸۳. (اميني هروي، امير صدرالدين ابراهيم    .۱

: ، تصحيح و تعليق از محمـد رضـا نـصري، تهـران            شاهي
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اول

جلـد،  ۸،  فرهنگ بزرگ سـخن   . )۱۳۸۱. (انوري، حسن .۲
  .سخن: تهران

، ۲، ج وس آدام اولئاري  ةسفرنام). ۱۳۶۹. ( اولئاريوس، آدام  .۳
  . شركت كتاب براي همه:  حسين كردبچه، تهرانةترجم
، ترجمه  تاورنيه ةسفرنام). ۱۳۶۳. (تاورنيه، ژان بابتيست  .۴

ـ      : ابوتراب نـوري، اصـفهان      ةكتابفروشـي تأييـد و كتابخان
  .سنائي، چ سوم

،  جهان اسالم  ةدانشنام). ۱۳۸۰. (حداد عادل، غالم علي   .۵
  .اسالمي المعارف دايرةبنياد : ، تهران۵ج
خالصـة  ). ۱۳۶۸. (خواجگي اصفهاني، محمد معـصوم    .۶

علمـي،  : ، تهـران  )تاريخ روزگار شاه صفي صـفوي     (السير
  .چاپ دوم

وضـع   ( سانـسون  ةسـفرنام ). ۱۳۴۶. (سانسون، مارتين .۷
، )كشور شاهنشاهي ايران در زمـان شـاه سـليمان صـفوي           

  .ابن سينا:  تقي تفضلي، تهرانترجمة
ــان ســفرنامه.۸ ــرانهــاي ونيزي ) شــش ســفرنامه (در اي
  .خوارزمي:  منوچهر اميري، تهرانۀترجم). ۱۳۴۹(
  ة، ترجمـ  ايـران عـصرصفوي   . )۱۳۸۳. (سيوري، راجر .۹

  . چ دوازدهممركز: كامبيز عزيزي، تهران
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۱۳۴ 
 
ــاب صــفويان. )۱۳۸۰. ( ــــــــــــ .۱۰  ة، ترجمــدر ب

  .مركز: رمضان علي روح الهي، تهران
مندرج [ تشكيالتي صفويان    نظام). ۱۳۸۴. ( ــــــــــ   .۱۱

،پژوهشي از دانـشگاه    صفويان    ۀتاريخ ايران دور  ]: در كتاب 
  .جامي، چ دوم: يعقوب آژند، تهران  ترجمةكمبريج، 

 ة، ترجمــشــاردن  ۀســياحتنام. )۱۳۴۵. (شــاردن، ژان..۱۲
  .اميركبير: ، تهران۸محمد عباسي، ج

به تصحيح اصغر   ). ۱۳۴۹. (عالم آراي شاه اسماعيل   - .۱۳
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تظم صاحب، تهرانمن
، زندگاني شاه عبـاس اول    ). ۱۳۷۱. (فلسفي، نـصراهللا  .۱۴
  .علمي، چاپ پنجم: ، تهران۲ج
ــيلوا .۱۵ ــيا دس ــوئروآ، دن گارس ــفرنام). ۱۳۶۳. (فيگ  ةس

  .نشرنو:  غالمرضا سميعي، تهرانمة، ترجفيگوئروآ
 ترجمـة   كـارري،  ةسـفرنام ). ۱۳۴۸. (كارري، جملي .۱۶
اداره كـل   : اس نخجـواني و عبـدالعلي كارنـگ، تبريـز         عب

  .فرهنگ و هنر آذربايجان شرقي
مة ،ترج كمپفربه ايران   ةسفرنام). ۱۳۶۰. (كمپفر، انگلبرت .۱۷

  .خوارزمي، چ دوم: كيكاوس جهانداري، تهران 
، ايران در عهد شاه عباس دوم     ). ۱۳۸۰. (لوفت، پاول .۱۸

ــرجم ــداري، تهــرانۀت چــاپ و مركــز :  كيكــاووس جهان
  .اتنتشارات وزارت خارجه

تـاريخ عباسـي يـا      ). ۱۳۶۶. ( منجم، مالجالل الدين   .۱۹
ــ ــا، ...، بــه كوشــش ســيف ا مالجــاللةروزنام وحيــد ني
  .وحيد:تهران
تـاريخ عـالم    ). ۱۳۸۷. ( منشي تركمان، اسكندر بيگ    .۲۰

، به اهتمام ايرج افشار، )در دو كتاب(جلد ۳، آراي عباسي
  .ماميركبير، چ چهار: تهران

تــاريخ عــالم ). ۱۳۷۷. ( ـــــــــــــــــــــــــــ .۲۱
، تــصحيح محمداســماعيل رضــواني، ۳، جآراي عباســي

  .دنياي كتاب: تهران
 المعـارف   دايـرة ). ۱۳۸۳. ( موسوي بجنوردي، كـاظم    .۲۲

مركز دايرة المعارف بـزرگ     : ، تهران ۱۳، ج بزرگ اسالمي 
  .اسالمي

ــا، محمـــــدرفيع انـــــصاري.۲۳ ). ۱۳۸۱. (ميرزارفيعـــ
، بـه   ۱، ج فترتـاريخ  د  ]:منـدرج در كتـاب     [دستورالملوك

  .بنياد موقوفات دكترافشار: كوشش ايرج افشار، تهران
بــه كوشــش الملــوك،   تــذكرة). ۱۳۶۸. (ميرزاســميعا.۲۴

  .اميركبير، چ دوم: محمددبيرسياقي، تهران
ــر .۲۵ ــكي، والدميـ ــازمان اداري . )۱۳۶۸. (مينورسـ سـ

 ترجمـة ،  )الملـوك   تعليقـات برتـذكرة     (حكومت صفوي   
  .اميركبير، چ دوم: مسعود رجب نيا، تهران 

القـاب و   ). ۱۳۷۱. (نصيري اردوبادي، ميرزاعلي نقـي    .۲۶
، تصحيح يوسف رحيم لو،      سالطين صفويه   ۀمواجب دور 

  .دانشگاه فردوسي: مشهد
ايـران در زمـان     ). ۱۳۸۰. ( قزويني،محمديوسـف  لةوا.۲۷

هفـتم از   حديقه شـشم و     (شاه صفي و شاه عباس دوم       
ــ ــرين ةروض ــد ب ــشتم خل ــصحيح و توضــيح از ) ه ، ت

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: محمدرضا نصيري، تهران
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