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  الملخص 

اظھرت الدراسة ان وظیفة الكالنتر كان لھا الثر البالغ في ضبط سیر الحیاة الیومیة بما في ذلك 

، ولم یكن مبدأ توریث االسواق والتنظیمات الحرفیة ،إذ خضعت ألشراف مباشر من قبلھم 

، ً بل تمیز األختیار في االسرة التي اتسمت بسمعة ومكانة الوظیفة في االسرة الدینیة ثابتا

اجتماعیة مھمة في االقلیم او الوالیة ، فال شك ان الوصول الى ھذه الوظیفة یعود الى ما یكتسب 

لعمل على استمرارھا في تلك صاحبھ من مھارة اداریة ومكانة ، لذا حرص الشاھات على ا

، لیتمكن من الدفاع عن حقوق السكان ورفع الظلم عن السكان بوجھ عام ، وبالرغم ما راالس

  .یتمتع بھ من قوة ونفوذ فانھ لم یحدث اي تداخل بینھ وبین السلطة

المكانة  ،الدور االجتماعياالسواق التجاریة ،  ،الحیاة االقتصادیة ،الكالنتر: (الكلمات المفتاحیة 

  ) السیاسة

Key words: ( Clanter,economic,commercialmarhets and social role , 

political status)  

The function of the clanter and its role in the safavid  era 
1501-1722)(  

Abstract  

The study showed that the function of the clanter had the great 
effect of controlling the daily life, including the markets and the 
crafts organizations. It was subject to directsupervision by them. 
The principle of inheritance of the function in the religious 
family was not fixed. Rather, it distinguished the choice in the 
family, The state or the state, there is no doubt that access to this 
post is due to the acquired administrative skill and prestige, so 
the Shahat to work on the continuation of those families, so as to 
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be able to defend the rights of the population and the injustice of 
the population in general, and despite the enjoyment of the 
Power and influence, there was no overlap between him and 

Power yen.                         

  

  المقدمة 

الدولة الصفویة ، من الناحیة  تسعى ھذه الدراسة الى تسلیط الضوء على دور وظیفة الكالنتر في

  .االجتماعیة واالقتصادیة 

وماذا تعني ، ومن خالل ھذه  ن خالل البحث الى اصل ھذه الكلمة خصصنا المحور االول م

ثم تسلیط الضوء على المؤسسة التي والى اي عصر تعود ،  قلنا الى تاریخ ھذه الوظیفةتالمحور ان

اما كأطار للتضامن  واالندماج ، دور مساعدیھوطبیعة العالقة بینھما ألبرازتحیط بھذه الوظیفة 

جبایة المحور الثاني والثالث فابرزنا فیھ الدور االقتصادي واالجتماعي للكالنتر فیما یخص 

مھمة  األشراف على األسواق والمحالت التجاریة عالوة على الحرف ، ومن ابرزھا  الضریبة

طبیعة  ألة نعدھا ذات اھمیة قصوى ،مسألة، لمسھم ھذا التضامنوالصناعات المتنوعة ،احدى ا

في تطرقنا  ثم.تبارھا تمثل حلقة الوصل بینھما ،السلطة باعاألجتماعیة بینھا وبین السكان والعالقة

فھل تمیزت بتقالید راسخة في توریث الوظیفة في عائلة دینیة واحدة في االقالیم المحور الثالث 

،واعتمدنا في البحث مصادر متنوعة ، تكمن بالدرجة االولى  طابع الدیني لھابالرغم من انعدام ال

 .الكتب والمقاالت الفارسیة

  ونشأتھمصطلح الكالنتر -

عن فئة معینة من الزعیم او القائد المسؤول) كالن( المأخوذة من مصطلح كلمة كالنتر تعني

ً  تعني ،وكالقبیلة او الجماعة المجتمع ان وربما السبب في ھذه التسمیة ، الكبیر او العظیم ایضا

 كان في اوقات الحرب واالزمات یتولى مھمة القیادة سواء كقائد عسكري او زعیم قبیلةالكالنتر

ذكره الرحالة الفرنسي وی،بل افراد القبیلة في اوقات الحرب یعدونھ كالسلطان او الحاكم ،)١(

التي تعني الزعیم  ) Mayor(التیني االصل وھو مرادف لكلمة  مصطلح كالنترشاردن بأن 

غیر ان ھذه ،)٣(حاكم كقائد او  بأن الكالنتر مارس سلطتھ على القبیلة او الجماعةمعنى ھذا و)٢(

  .كما ھو الحال في المناصب االخرى الممارسات ال توحي بالتسلط
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أنھ تعود بفثمة مصادر تشیر ،  ونشأتھ ھذا المنصبیرجع تاریخ الى اي عھد اما فیما یخص   

، اما شھرتھ وتطوره ) ٤(في ذلك العھد المراتب المھمة  شكل احدوقد ،الى العھد االیلخاني

وكثرة المسؤولیات التي تقع على عاتقھ، فكل ذلك التطور یعود الى العھد وكیفیة توسع مھامھ  

، وعد في المناصب المھمة والمتمیزة حتى اصبح من فقد اخذ منصب الكالنتر مكانھ ، الصفوي 

 تمثلیعود ذلك الى طبیعة ھذه المھنة  التي وربما  ،)٥(في الدولة مرتبة االشراف واالعیان 

ً بأنھ التقارب ما بین الحكومة والسكان،  فیما بعد ، فقد عد القائد للقبیلة بمثابة وكما ذكرنا سابقا

ً أل ، وعندما ھمیتھ یتم تعینھ بمرسوم من الشاه نفسھ جزء من ادارة الوالیة او االقلیم ، ونظرا

، ومنصب الكالنتر یوازي مھنة الكالنتر تتجھ نحو صالحیات متعددة اخذت الدولة تتوسع بدأت 

  .)٦(في الوقت الحاضر منصب رئیس البلدیة 

مع صالحیات تسییر جماعي  ھوالصغیرة التي تحیط بمنصب الكالنتر المؤسسة یمیزما ان     

وثانیھما لھ صالحیات اداریة اجتماعیة  حدھما لھ صالحیات اقتصادیةفألكل شخص منھا، محددة

ي المعایر التي ما ھ، ، ولكن یبقى السؤالممثلة في السھر على الخدمات العمومیة وما یتصل بھا 

 ل تساھم في ذلك كل القوى الفاعلةوھ وما ظروف تعینھ، ھذه المؤسسة  اختیار یخضع لھا

من العنصر  یقع اختیاره، وھل  اسلطة یخضع تعینھمجتمع المدینة وضمن اي  والمؤثرة في

  .في المدینة  المحلي

واعضاء ھذه نترالولمعرفة ھذا یجب توضیح اوال ممن تتكون المؤسسة التي تحیط بالك    

 ، ان ما نقصده بالمؤسسة ھم مساعدیھ في كل ما یتعلق بواجبات عملھ وھم كأل المؤسسة الخاصة 

ً عن تنصیب الكخدا )٨(والمحتسب) ٧(النقیب من  ) ٩(ممن لھ منزلة ومكانة لدى السكان ، فضال

،الذي یتم تعینھ من الكالنتر مباشرة ، وھؤالء  ال یتم اقرار تعینھم من الكالنتر ، إال بعد موافقة 

یعین  األغلبیة من سكان المدینة التي یعینون فیھا ، وفي السیاق نفسھ یعین الى جانب الكخدا

ً ، ومن ثم یقوم بأعالم الوزیر باألشخاص الذین یتم انتخابھم لھذه المھام  مساعدین لھ ایضا

والیحق للوزیر او الحاكم الرفض او القبول فھذه االمور تعد من الصالحیاتھ الرئیسیة التي یتمتع 

، فضالَ عن ب بھا الكالنتر ، وطیلة مھمة الكالنتر كان یعاضده كال من الكخدا والمحتسب والنقی

بقیامھم بالحفاظ على دورھم في تسیر االسواق وادارة االمور رؤساء االصناف ورؤساء التجار 

  ) . ١٠(االقتصادیة في الوالیات الموكلھ الیھم 

  واالجتماعیة قتصادیةفي الحیاة اال االكالنتر ودورھوظیفةتطور  -
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فتحت الكثیر فقد  ،یتزاید الصفویة  منذ اواخر القرن السادس عشر اخذ النشاط االقتصادي للدولة 

مع الدول سواء كان في الداخل ام  ق التجاریة ونشط التبادل التجاري للدولةمن االسوا

صفھان وشیراز وتبریز ورشت ا،السیما المدن ذات النشاط االقتصادي، مثل مدینة المجاورة

ً عن الزراعي المراكز الصغیرة ذات النشاطو،) ١١(فیھاحیث تواجد االسواق الكبیرة  ، فضال

 ھذه والصناعات المحلیة ، ومن بین في مجال التجارةالنشاطات التي كانوا یمارسونھا 

 التي كانت مقصورة في احدى ھذه المدن االقتصادیة وھي مدینة تبریزضرب العملة  نشاطاتال

ً ولكونھا ، التي تعد من اھم المدن االقتصادیة في الدولة الصفویة محطة للقوافل التجاریة تعد ایضا

زیادةالمنتجات المحلیة الداخلیة ،وزیادة رؤوس االموال ) ١٢( إل في تلك المدن ، كل ذلك أد

ونظرأ لما تقدمھ ھذه المدن من ، زیادةمداخیاللدولةبذلك،ممااستلزم وباقي الوالیات في الدولة 

جعل الحكومة  ویة نفوذھاالعسكریة وتق اضرائب ومداخیل مالیة تمكن الحكومة من بناء قدراتھ

فعملوا ،توسیع سلطة الكالنتر على قیامھا بوذلك احكام سیطرتھا على تلك المدن ،  تعمل على

من ھذا نجد ان ھذا والسیما كل ما یتعلق بالمھام االقتصادیة ، على اسناد الكثیر من المھام لھ ،

ذ كان لھ نفوذ كبیر في االسواق التجاریة ولدى ، إالمنصب اقترن بمھنة التجارة وادارة األسواق 

، ان تعدد المھام التي اسندت الیھ )١٣(اصحاب المھن واألصناف ومن خالل ذلك اكتسب اھمیتھ 

  ).١٤(من قبل الشاھات یدل على مدى اھتمامھم بھذه المھنة 

نشاطات متعددة ، فلدیھنصب فیھا یالمدینة التي  فيالكالنترصالحیات ومھاملتفاصیل  وبالنسبة

الحرف  من ابرزھا، ومتنوعة  مھمة األشراف على األسواق والمحالت التجاریة عالوة عل

، وھم كل من الحدادین ن الحرف المتنوعة والصناعات في تلك االسواق التي تضم الكثیر م

 یطلق نوالنجارین والبنائین والدباغین واصحاب صناعة البنادق والذھب وغیرھا من الحرف الذی

اي كل حرفة تسمى بالصنف ، وكان ھؤالء یسجلون اسمائھم في سجالت  )١٥(علیھم بأالصناف

اما عن كیفیة استیفاء الضرائب منھم وقواعد استیفائھا ، خاصة من قبل المسؤول على كل حرفة 

ویعد المسؤول االول عن كل ، المھام كانت مقتصرة على الكالنتر فھذهوتحدید مقدار الضریبة 

قد كان ملزما على اصحاب النشاط االقتصادي في المدن دفع ضرائب ورسوم ف، )١٦(مورھذه األ

ولم تكن الضریبة تجبى اال بعلم على ذلك النشاط التي كانت من مھام الكالنتر في كل تفاصیلھا، 

الكالنتر فھو یتولى مھمة كل ما یتعلق بمسألة الضرائب ، اي الیحق للحاكم او الوزیر او مسؤول 

الضرائب لمنطقة معینة ان یقوم بجبایة او فرض ایة زیادة في ضریبة معینة دون علم  جبایة

بل جباة الضرائب یعینون من قبلھ بعد ان یتم تزكیتھم من سكان  ،)١٧(الكالنتر او من ینوب عنھ 
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ً في مھامھ  الكالنتریعني بأنھذاو، )١٨( المناطق او االسواق والمحالت التجاریة كان مستقال

ً عن الحاكم او الوزیر    .استقالال تاما

حرص على ان تكون  ، إال انھشراف واالعیان بدرجة األ عدتمكانة وبالرغم من انھ كان یتمتع ب

لكونھ كما ذكرنا سابقأ یمثل الوسیط بین السكان والحكومة ،عالقتھ وثیقة مع الحاكم وعامة الناس 

البد أن فكان قبل ان تكون ساریة المفعول  وطرق جبایتھا ید الضریبة، اما بخصوص تثبیت وتحد

شروطومقاییسمعینة أخرىوقد تختلف ، )١٩(تخضعإل ، بحسبالبیئھ ،وطابعنظامھا منمنطقةإل

ل كالفواكھ او الحبوب او النخیل او االراضي، او التي تفرض یكالضریبة التي تلحقببعضالمحاص

، وبالتالي ثرائھم درجات وواحیانا یؤخذ بعین االعتبارتعداد السكان ، على االسواق او الحرف 

معطیاتودعائممختلفة، أل ذلكوكل تأخذشكالمغایرا قد  وھناكأمرآخرنھاكانتتستندعل

بھ من قوة اقتصادیة من  منطقةسكانیة حسب ماتتمتعلكلفیما یخص الضریبة بأن تكونالكالنترحددھ

ومن اجل تطبیق ذلك یقوم الكالنتر بعقد كثرة في االسواق او نسبة من االنتاج الزراعي الكبیر 

الجباة والمختارین ومساعدیھ كال ویعمل على توجیھ بدایة السنة كل في األشھر الثالث من جلسة 

منھ یقوم رؤساء االصناف التعلیمات التي تصدر  وبناء على،) ٢٠(من النقیب والمحتسب لذلك

ویقوم بتسلیم ،ب توجیھاتھ حسعلى االشخاصونسبتھا ھاوتحدید مقدار ومساعدیھ بتقسیم الضرائب

 مفیھا مقدار الضریبة التي یجب علیھ اكل من المختارین والنقیب ورؤساء االصناف نسخ مبین

ویقوم ھؤالء بدورھم توزیعھا على اصحاب االصناف والتجار والمزارعین وبعد ،) ٢١(جبایتھا 

یقوم الكخدا بالمصادقة علیھا ومن بعد ذلك تسلم الى النقیب لكي  ان یتم جمعھا كما اقرھا الكالنتر

ویقوم بمثابة مساعد الكالنتر الخاص الذي یعین من قبلھ ، ومن ثم تسلم الیصادق علیھا بدوره 

، كالنتربالختم الخاصللومن ثم یتم ختمھا ، یسجل كل القضایا التي تتعلق بالضرائب ف ،الكاتب 

ویقوم المساعد الخاص  ،) ٢٢(وفي حالة عد وجود ذلك الختم على القوائم لم یعد لھا أي قیمة 

ً بتسجیل المبالغ التي یتم جبایتھا عن كل حرفة او كل محصول في  للكالنتر ایضا

ومن ثم یقوم الكالنتر ومساعدیھ بتدوینھا في تقاریر مرفقة  المتعلقةبكلسلعةقوائممفصلةبالرسوم

لمستحصلة من كل شخص بعد ان تختم بختم الكالنتر وترسل باألمواالمعھا كل الوثائق والسندات 

ً الى الدیوان الشاھي   )٢٣(سنویا

ریة ، لذلك الیتم وبما ان الكالنتر یعد المسؤول المباشرعلى كل ما یتعلق باالسواق التجا    

صرف أي مبلغ او أي كمیة من البضائع دون االشراف المباشر من الكالنتر ، وذلك بعد ان یقوم 

یقومون بعد ذلك المستوفي وموظفي الكالنتر بتسجیل كل بضاعة او سلعة واعطائھا رقم معین 

. لغرض حمایتھا من التبدیل والتزیف كالنتربالفي سجل خاص ویختم بالختم الخاص بتدوینھا 
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أي من اصحابالسلع والبضائع فقط ، بل تحافظ على حقوق سلعةتلكاإلجراءاتالتعطي معلوماتعنال

  .)٢٤(التالعب 

لتدخل الى انھ الیحق ألي من رؤساء األصناف والحرف ومختاري المناطق اوتجدر المالحظھ

إال تحت اشراف الكالنتر على سبیل المثال والمحاصیل كتفتیشھا  فیما یخص المنتوجات والسلع

على تفتیش االسواق  األسواق فیما یخص األشرافولھ دور بالغ في في ادارة  ،او مساعدیھ 

 معاقبة المخالفینالحق في ولھ الحرفیة ،  س وكذلك جودة المصنوعاتیومراقبة الموازین والمقای

 ،)٢٥(غلق الدكان او بفرض غرامة مالیة ،وتصل في بعض االحیان الى السجن  بالجلد اوللقوانین

صادر من  الیحق لھؤالء تحدید ایجار المحالت والخانات دون فرمانعن ذلك  فضال

 حمایة ھو من الشاه من المھام األخرى التي اوكلت الى الكالنتركما نجد بأنھ ، )٢٦(الكالنتر

  .)٢٧(من والتزییف الحكومیة  العملة 

ان الشاھات الصفوین حرصوا على اختیار منصب الكالنتر ممن یتمتع وماتجدراإلشارةإلیھ،

التي  سیاسةوقد ساعدت تلكال، مقبولیة لدى السكان یتمتع بممن ، ووالسلوك  حسنالسیرةب

الكثیر من الحكامالصفویینفي اختیار تلك الصفات في تنصیب الكالنتر على تجنب اتبعھا

ة الصفوین مع وكانتعالق،التي تؤدي الى أضعافنفوذ بعضالزعاماتالمحلیةالمھمة الصراعاتالقبلیة،

المصالحالمشتركةالكالنتر لضریبةباألمرالسھل، ففي اغب جبایة افلمیكن ،)٢٨(مبنیة عل

في نزاعیة خالل حقبة متفاوتة الضرائببالرعیة،كانتتسودھا صبغةجباةاالوقاتالعالقةالتیربطت 

خلق المشاكلللبالد،بقیام ضد الجباالعھد الصفوي  ة ، فقدكانلتلك النزاعات تأثیرمھم عل

نشوبثوراتأثرت التمردوالعصیان،وحیاكةالمؤامراتوغیرھا،وھوما كانیؤدیإل ً ما  السكانعل نوعا

النظامالضریبي،وأنقصتمنمداخیلھ  محاولة ، عل وبالتالیكانتمعظمالجھودتقومعل

تلك والشرعي،كانتالرسمي إلعطائھاذلكالقالب،رسمیةوتقنینھابموجبقوانینوقراراتتھاالتخفیفمنحد

إنالضرائب كان لھا ، و)٢٩(تقع على عاتق الكالنترالقرارات 

ً تأثیرابالغ لسبب  في اكان واالجتماعیةوالثقافیة،ومنھا االقتصادیة سكان ،فیكلمناحیالحیاةالعامةللا

الجباة فیطریقة فراطبعض جھة، واقلةمداخلھا من ھوامتناعبعضالقبائلعندفعماعلیھا

،وقدمكنتھھذھالصفات،وبفضلتشجیعھ جھة اخرى جبایةالضرائبمن

  .للتجارةالداخلیةوالخارجیمماكانلھانعكاساتإیجابیة على وضعالسكاناالقتصادیواالجتماعي

مكنتھ في بعض االحیان  كانیتمتعبقدرات إداریة عالیةالكالنترأننستنتج مما سبق ب

،وتتكفلبعملیةجمعالضرائب للحفاظ في المدینة  األمنواالستقرارالحفاظعلاألوضاعومنالتحكمفی
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األمنواالستقرار، وترك ھذا اثاره على الدور االجتماعي لتلك المھنة ،  عل

  .وھذاماسمحبظھورعالقات متینةوروابطوثیقة بینھ وبین السكان 

تحت  والیة التيال العالقةبینالكالنتر ومساعدیھوبین سكان تعداما فیما یخص دوره االجتماعي ف

بما و ،نجاح عمل الكالنتر في كل المجاالت أساسافیادارتھم 

أصحابالنشاطاالقتصادیفیالمدن ، رسومالضرائبوال،دفعواالسواق التجاریة  انھكانملزًماعل

التي تخضع منبثقین من االصناف نفسھا الررؤساء الحرف ورؤساء التجا مھمة جمعھاالتییتول

نظاممالیخاصلھم ألتباع طرق واسالیب تكسبھم  من قبلھ وتوجیھھمینظم من قبل الكالنتر ، بمقتض

مقدار من یحاول التالعب ب كان یراقب باستمرار بواسطة مساعدیھ كلو،مكانة مھمة لدى السكان

 ،بإثقالكاھلھمبضرائبإضافیة،)٣٠( الضغطعلیھماوفرض الضرائب

دفعھابغضالنظرعنأوضاعھم  ورفع الظلم عن  السكان والدفاع عن حقوقھم، ومنعھم وإرغامھمعل

وكانتلھدرایة بكلمایتعرضونلھ ولمتكن ، من استخدامالعنف ضد السكان 

فئةأوجھةمعینة،بلشملتمختلفالفئاتاالجتماعیة   .)٣١( مساعدتھمقصورةعل

شاكل تتبع  كل صغیرة وكبیرة تخص مالكالنتر ومساعدیھیشرف علیھا كانمن المجاالت التي و 

تھ حاربمو، السكانلمعاناة  الكالنترواستجابتھ ،الحرف في االسواقالناس واصحاب 

او ،  ھمعزللجأ الى ، وفي كثیر من االحیان كان یالبعض من مساعدیھ بكلقسوةوعنف سوءتصرف

ً و ً عدم قیامھم یتعلق االمر بما یخص عملھم احیانا  ، مثال

أكملوجھ، عدیؤدیممابواجبھمعل ،وبالتالیإلى الیھ التي ترسلمصداقیةاإلحصائیات مإل

ھذاالوضعاستتباباألمنواالستقرار،وما  ،)٣٢(تباعدقیمةمداخیاللضرائبمعالواقع وقدترتبعل

یؤكدھذاتفسیر أن سكان المدن كانوا یؤمنون الكالنتر على محالتھم التجاریة وعلى تجارتھم  

  ).٣٣( وبضائعھم ،بل حتى بیوتھم

     ً تختلف من والیة ألخرى أن طبائعالسكانوأمزجتھكما اسلفنا سابقا

وكانتقباللسكانللنظامالضریبیمختلفامن 

أخر فبینماكانبعضھمیدفعالضرائبالمستوجبةبدونأیتذمرأوتقاعس، ى،منطقةإل

ً ألسالیب  ولوكانتشرعیة،ویعود ذلك كما ذكرنا سابقا كانتطبائعبعضالسكانتمنعھممندفعالضرائبحت

ً الحكام والجباة واحیانا للكالنتر عواقبھا وخیمة على الكالنتر نفسھ  ما تكون، والتي غالبا

ردبالتالییؤدیو ذلك قام الشاه عباس  ومثال، السكان،والتعبیرعنرفضھملتلكالسیاسةالجبائیةمنفعلةإل
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شاه قلي سلقانبعد ان وصلت شكوى ضده من ساوةمدینة بعزل كالنتر) ١٥٢٩-١٥٨٩( االول 

ً عنھ  الكالنترسكان المدینة وتنصیب    .)٣٤( كنج علي خان بدال

) ١٦٦٦-١٦٤٢( اھالي والیة كیالن من الشاه عباس الثانيالشكوى التي تقدم بھا ذلك ومثال على

 ٤٩٩لكالنتر الخواجة محمد تقي بعد ان رفعت شكوى ضده من حوالي زالع م١٦٦٥عام في 

، وطالبوا بأعادةالكالنتر )٣٥(شخص یؤیدھم فیھا الكخدا وشیخ االسالم ومستوفي البیوتات 

اھالي الشاه ایة فرمان اال بعد ان  تمت موافقة  منولم یصدرالسابق المدعو خواجھ محمد سعید 

وبعد تنصیبھ اوصى كالنتر الوالیة كل من المستوفي والكخدا ورؤساء االصناف ، والیة كیالن 

  ).   ٣٦(والسكان للتعاون معھ من اجل استتباب االمن واالستقرار

فرمان الى الحاكم والمستوفي بعدم التدخل في اھم ما یقوم بھ الكالنتر بعد تنصیبھ ھو اصدار ان 

االصناف ومختار القرى بعد ان  ورؤساءعماء القبائل زعزل وتنصیب والشؤون المالیة ، 

لھذه الشروط یحصل على الموافقة تتضمن التصویت بالقبول او الرفض وفي حالة رفض الحاكم 

، ویبدو انھ یفسح المجال لھذه المھنة باالستقالل النتر تنصیب نفسھ على ھذه الوالیة یرفض الك

ً بأن  ما یعطیناء في الدولة ، وھذا راعن أي ضغوطات من الحاكم او الوز ً واضحا تصورا

وكثیرا  ، )٣٧(على حقوق السكانلحفاظ یمكنھ ا الكالنتر في ھذه السلسلة من المناصب الحكومیة 

یلجأون الیھ لحل النزاعات والخالفات القائمة بین االصناف والتجار في االسواق بعد ان ما كان 

  .)٣٨(یقوم وكالئھ ومساعدیھ بتقدیم جل المعلومات المتعلقة بھذه المشكالت

ًفیمعظماألحیان بمھمة االشراف على ماء نھر زایندة رود و وكان ، منجانبآخر،كان الكالنتر موكال

الزراعیة في مدینة اصفھان وانعاشھا ري معظماألراضي األراضی ما فيلھذا النھر دورا مھ

كمیة الماء بین لھناك تقسیمنسبیكان ، و،فكانتتساھمفیتزویدالبالدبقسطوافرمناإلنتاجالزراعي

قد ولكن ، ألرواء أراضیھم الزراعیة المیاه  ةالفالحین راضین على تقسیم حصاغلب والفالحین ،

یكون وجود ، فالحصص تلك توزیع وقات خالفات بین الفالحین حول ألفي بعض ا تحصل

بل یجب علیھ الحضور الى مكان النزاع الكالنتر ضروري لحل تلك النزاعات والخالفات 

وتجدر المالحظة الى انھ من جملة )٣٩(بصورة متساویة نھر وزایندةتوزیع میاه  علىواالشراف 

یألعمار القرى واالراضي غیر المزروعة التي ضمن النشاطات التي یقوم بھا  الكالنتر السع

ً بتعین میرزا تم  محمد علي الجابري كالنتر اصفھان رقعتھ الجغرافیة ، وعندما اصدر الشاه امرا

  ). ٤٠(تفویضھ بأعمار منطقة مبارك اباد في دار سلطنة اصفھان
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أنھمھماكانتعیوباالدارةالصفویة،فأنھالمتتخلعن سبق یتبینومما واجبتھاتجاھالرعیة فیما یخص ھذا ال

التخفیفمنمعانا   .فیأوقاتالشدةتھمالمنصب ، وانما كانتتسھرعل

 المكانة السیاسة لمنصب الكالنتر واھم العائالت التي تسنمت ھذا المنصب -

توحي لنا المصادر ان التسییر السیاسي واالداري للدول ھو تحت االشراف الكلي للحكومة ، اما 

رة الوالیات وتسییرھا  من صالحیات  الكالنتر ، إذ یعد االخیر السلطة العلیا االشراف على ادا

ً ان تعیین الموظفین  المشرفة على جل الوظائف الحضریة والمراقبة لھا ، وكما ذكرنا سابقا

لھ بوجھ عام ، فھو من صالحیات الكالنتر وتحت اشرافھالمشرفین على ادارة الوالیة 

المدینة مثلما یعرفھ البعض والمسؤول عن كل ما  مسؤولاختصاصات وصالحیات واسعة فھو 

مع المدینة تمج وتنظیمیحدث فیھا ، والمشرف االعلى على شؤونھا ،وان تنظیم حیاة الوالیة 

ً من  ً ھاما ورعایة الحقوق المدنیة ألفرادھا واستتباب األمن واألستقرار ، كلھا قضایا شغلت حیزا

ان اصبح تركیز الشاھات الصفویین على ،وھذه المسؤولیات كانت السبب یات الكالنترمسؤول

ال سیما رجال الدین ،في المجتمع الصفوي الت البارزة وذات المكانة المھمة بعض العائ

،فقد كان في اعتقاد الشاھات الصفوین بأن العلماء قد شكلوا فئة متمیزة انفردت بسلوكیات والعلماء

صة حتى اصبح ھذا المنصب فیما بعد ینتقل بالوراثة بین العوائل  من رجال الدین اجتماعیة خا

ولیس من الیسیر في ھذه الحقبة التي نخصھا بالدراسة التمییز بین ،والعلماء في بعض الوالیات

ویمكن القول  واحد، للعلم والدین مدلول رجال الدین والعلماء ، فخالل العھد الصفوي كاد یكون

عود الى بدایة الحكم الصفوي الذي اتخذ من المذھب الشیعي مذھب رسمي للدولة ، بأن ذلك ی

، وھذا ما جعل لھم مكانة  )٤٢( وقدجاءت مشروعیتھ من رجال الدین والعلماء  كما ھو معروف

، فقد شغلوا عدة مناصب مھمة في الدولة، وقد لوحظ اھتمام كبیر بالنسب ینعند الحكام الصفو

والكالنتر وناظر ر والمال باشي وشیخ االسالم والقاضیمناصب مثل الصد، إذ تسنموا عدة العلوي 

ً ،الكالنترالیاصبح ،ولكن حضور السادة في منصب)٤٣(االوقاف ً واحدا بل عني انھم اتخذوا تجاھا

االقتصادیللبالد ً على المستو ً مھما ً على التجارة وادوا دورا .نجد لھم انفتاحا  

، حتى تحول ھذا ثقة الشاھات الصفویة واسندوا الیھم منصب الكالنتربم وحظي الكثیر منھ

ھذه األسر ابرز ومن بین تلك األسر،  فيوراثي  منصب  المنصب الى

الذي یعود ) آل محل( المعروفة ب  البھبھائیةوكھیلولة المعروفة بمیرزایانالطباطبائيكالنتریة

مؤسس الساللة الزیدیة في الیمن وقبره معروف في ) یحیى الھادي الى الحق (نسبھم الى االمام 

صعدة ، ففي اواخر القرن الرابع اوالخامس ھاجرت ھذه العائلة الى ارجان واستقروا فیھا ، 
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،ومجموعة من )٤٤()مھلیان ( تان كل من السادة البھبھانیةوشولس) ال محل( وینتمي الى ساللة 

السادة الطباطبائینلكارزون ، وقد مر على استقرارھم في فارس وخوزستان مایقارب اكثر من 

دینیة واالجتھاد، عشرة قرون ، وقد انقسمت ھذه العائلة الى فرعین األول انخرط الى العلوم ال

وقد احتفظت ھذه ریة ام سیاسیة ،اء كانت ادافاخذ دوره في المناصب الحكومیة سووالفرع الثاني 

 العائلة بمنصب الكالنتر في كھكیلولةوبھبھان منذ عھد االیلخانین حتى نھایة العھد القاجاري

)٤٥(     .  

واشھر من تولى منصب الكالنتر من ھذه العائلة ھو میر شاه منصور طباطبائیكالنتركھیلولة في 

المنصب ابنھ میرزا حبیب هللا الطبطبائي ، ثم تولى ھذا  )١٦٩٤ - ١٦٦٦(عھد الشاه سلیمان 

ً وشاعر ، وبقي في ھذا المنصب حتى عھد الشاه  ١١٥١ -١٦٩٤( حسین سلطان وكان ادیبا

 ولكنھ في المدة االخیرة من حیاتھ اوكل، ١١٣٧بھبھان عام الصفوي وھجوم االفغان عل) ١٧٢٢

میرزا حبیب هللا ،ولكن والده  وذلك لكبر سن ، قبل تولیھ ابنھ میرزا قوام الدین الادارة المدینة 

وكان لھ دور في ، )٤٦( كھیلولةوبھبھانمناطق  تسلم منصب الكالنتریة لكل من  ة والده بعد وفا

وم على جفي محاولتھم الھوھزیمتھم ، صب بصد ھجمات االفغان ألربع مراتبدایة تسنمھ المن

لف جندي وقد تمكنوا من محاصرة بھبھان لعدة ثالثون احینذاك ببھبھان وقد قدر الجیش االفغاني 

 من اصالح واعمار ابراج المدینة واسوارھا بعدة اعمال  اشھر ، وقام خالل ھذه المدة 

من في النھایة حتى تمكن محمود االفغاني  وتحصینھا ضد الھجمات المتكررة من االغان ،

  . )٤٧( التراجع واالنسحاب منھا

ً خالل تولیھا ھذا المنصب األسر الدینیة ا ومن   ً مھما ً اجتماعیا وھي اسرة القمي ، لتي ادت دورا

ً  لمدینة مشھد المقدسة ني القمي سلقاضي احمد حونصب من ھذه االسرة ا الذي كان كالنترا

ً  متولي العتبة الرضویھ نفسھذه  من  سید سراج الدین على القميتم تعین  ٩٥٦ عام وفي  ،سابقا

 األسر الدینیة المشھورة حینذاك من، وفي عھد الشاه عباس االول عین نة قم كالنتر لمدیاألسرة 

میر من نفس االسرة عین الشاه عباس االول ، نیشابوریكالنتر على نیسابورالمیر ایو المعالي ا

  ).٤٨( مدینة قزوین علىكالنترالنیشابوریجعفر كاشي 

میر شمس الدین علي مختاري الذي كان مختارا لمدینة و في السیاق نفسھ  تبرز لنا اسرة 

سبزوار ، وفیما یتعلق األمر باألسرة نفسھا عین ابنھ میر محمود كالنتر لمدینة خراسان ، 

ه عین  ١١٠٩وفي عام . ومیرزا ابو تراب الذي ینتمي لنفس ھذه األسرة ایضا كان كالنتر لھراة

یة كیالن، ولم تتمیز مدینة تبریز عن باقي المدن فقد كیا فریرون وھو من سادات كیاییكالنتر لوال
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ً تولي األسر الحسینیة ، فقد تولى فیھا میرزا عبد الحسین ابن میر فصیح وھو من  شھدت ایضا

ً على  تبریز   . )٤٩(السادات المشھورین كالنترا

ة االجتماعیة المتمیزة إذ تمتعت بالجاه كاناحدى الشرائح ذات الم قاالبمیرزا ابوشكلت اسرة و

میرزا ابو ، ومیرزا منصور كالنتر لمدینة ھراتتولى ھذه االسرة  ومن، لمنطقة ابروقالعریض 

لھذه فظت ھذه العائلة بمنصب الكالنتر لمدة طویلة ت، وقد احلمدینة نیسابور كالنترالحسن المعالي 

ث في عوائل السادات في مدینة نیسابور ، إذ ، وقد بقیت منصب الكالنتر متوار) ٥٠(المدینة 

  ).٥١(تولى میرزا ابو الفتح وھو من السادات النجباء في منطقة ابرقونید

ً  بالوراثة انتقلالكالنتربأن منصبمدینة شیرازفي كما نجد  ، ومن ھذه العوائل التي اكتسبت ایضا

) لب اب( التي تسكن في منطقةمكانة اجتماعیة ممیزة في شیراز اسرة السادة الشریفي الحسیني 

مكان جدھم میر تاج الدین علي حسین الحسیني جرجاني واول شخص وھو احدى مناطق شیراز 

الحسیني میر سید شریف ھذه االسرة ھو من ه  ٩٢٩تولى منصب الكالنتر لشیراز وفارس عام 

ره في ،وفي اطار وراثة المنصب وحص)٥٢(، وقد توارث ابنائھ المنصب من بعده جرجاني 

عوائل السادة نجده في كرمان ایضا ینتقل الى العوائل الحسینیة ، وفي مدینة یزد كان النسب 

ً في منصب الكالنتر الوراثي تمثل في اسرة میر میران نعمة ا ھي  في عھد لالحسیني یشكل اساسا

  ).٥٣( شاه سلیمان میرزا بید میر میران انتقل الى ابنائھ

ً لما نالوا منھم من ثقة من  كما نجد البعض منھم تولوا مھما اخرى بأمر من الشاھات نظرا

 ١٥٥٥بعد انتقال العاصمة من تبریز الى  قزوین عامالشاھات الصفویین ، إذ خلف الشاه طھماسب

ً عن الخطاطین وبقاء المكتبة الملكیة في تبریز ، م ١٥٧٥عام الكالنتر مال حسن مذھب م  مسؤوال

  ) . ٥٤(لفنانین والرسامین والمجلدین ، وكان لھم  دورا مھما في نمو مكتب الرسم في تبریز وا

الرغم من التشدد في اختیار ھذا المنصب لكن ال یخلوا من بعض الخروقات في وقت انتشر فیھ بو

ستون  ١٥٥٧دفع  خواجة عبدالقادر الفساد في بعض رجال البالط فمثال في عھد الشاه طھماسب

  ).٥٥(تومان ألحد رجال البالط  لكي یتولى منصب  كالنتر لكرمان الف 

 ً ) ٥٦(على السادة االشراف ، إذ نجد منطقة جلفا من المؤكد ان منصب الكالنتر لم یكن محصورا

وقد حضوا في عھده بأمتیازات خاصة منھا  لمخصصة لالرمن بأمر من الشاه عباس االول ،ا

ً لھم ، و ھناك امتیازات خاصة ألرامنة جلفا ، كانت لھم الحریة  في جعل تجارة الحریر حكرا

بل میزھم الشاه عباس حتى في القوانین والمسائل القضائیة ،فلم یكونوا شراء البیوت وتملكھا ، 

تابعین للقوانین والشرائع واالعراف االیرانیة وفي اقامة مراسیمھم  وتشریفاتھم الدینیة ، وقد منع 
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ازل في جلفا ، بل وحتى فیما لو اعتدى شخص مسلم على شخص ارمني المسلمین من شراء المن

حالة التساھل التي اصبحوا علیھا في ھذه الحقبة ذلك ، لعل ) ٥٧(ى العقوبات سیتم معاقبتھ بأقص

اختیار  في  علیھا وناسس یرتكز ولھذا اصبح لھم ، الداخلیة یعود الى حمایتھم من المؤامرات 

لھم بتعین الكالنتر ومساعدیھ  من طائفة األرمن ، أي بدون ان یكون  منصب الكالنتر أي السماح

الكالنتر من الشاه مباشرة ، بل  لھم للشاه أي تدخل في اختیاره على عكس ما ھو معتاد على تعین 

، فضالَ عن ذلك فقد )٥٨(المختارین وشیوخ المناطق ومسؤولي االصنافاختیار الحریة حتى في 

ً على مدینة واخشت)  م١٦٤٢- ١٦٢٩( نصب الشاه صفي  وخان وھو جورجي االصل كالنترا

( العدید من القالع منھا شوشتر ، ، قام خاللھا بعدة اصالحات منھا تشید قریة نجف آباد ، وبناء 

واقرونى  ً عن قیامھ بتحسین االراضي الزراعیة ) باببیوفیل ووسائل الري ، وقد بقي ، فضال

ً واخشتوخان  في منصبھ خمس وثالث   ).٥٩(ین عاما

اما في المناطق الشرقیة من الدولة فقد انحصر منصب الكالنتر في قبائل البلوش واألفاغنة ، 

ً لحد ما ، و ً ایضا المناطق التي الیوجد یعود  السبب في ذلك الى ان  واصبح ھذا المنصب وراثیا

نتر لوالیة قندھار فیھا خان یكون اسناد منصب الكالنتر الى رئیس القبیلة فقد توال منصب الكال

ً على احتكارھا  وعلى اإلستئثار بھا ) ٦٠(زعیم قبیلة الغلزائیمیرویس حتى ، لذا ظل حریصا

، ومن بین قبائل البلوش  طالب بانفصالھا عن الدولة الصفویة فیما بعد فكانت السبب في سقوطھا 

احمدي احد زعماء قبیلة  البلوش  اسند منصب الكالنتر في مدینة تزرك الى میر مھر علي

ً فیما بعد في طرد  الذیبقي بھذا المنصب حتى بعد سقوط الدولة الصفویة ، وكان لھ  دورا ممیزا

م وجمع جیشا كبیرا لتلك ١٧٣٢االفغان التابعین ألشرف األفغاني  من مناطق ایران في عام 

  .)٦١(المھمة 

لشاه اتاحت لھم مھمة استقبال السفراء االجانب  وتجدر االشارة الى انھ مكانة الكالنتر عند ا 

وممثلین الدول وتوفیر كافة المستلزمات الضروریة القامتھم واالشراف على دور اقامتھم 

المغول الى ) ٦٣(فعلى سبیل المثال عندما زار ھمایون شاه ) ٦٢(ومتطلباتھم بواسطة مساعدیھ 

لى كالنتر قزوین خواجة عبد الغني جالدیت ، قزوین لزیارة الشاه طھماسب اوكل مھمة استقبالھ ا

بأن كالنتر  ١٦٦٤وفي ھذا السیاق ذكر الرحالة الفرنسي تاورنیھ خالل وصولھ اصفھان عام 

  ).٦٤(فقتھ الى كالنتراالرامنھااصفھان ھو من قام باستقبالھ ، ومن ثم ارسل مساعدیھ لمر
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شیرازى ، حدیقة الشعراء ، تھران ،   - ٤٦  .١٤٤١ -١٤٣٨، ص ش١٣٦٦دیوان بیكل

بھبھاني  - ٤٧  ٢منصور ، سلسلة كالنترانبھبھان ، بزوھشھاى ایران شناسى ، سال  محمد طیاطبائ

؛ میرزا حسن فسائى ، فارسنامھناصرى ، امیر كبیر ، تھران ، ٤٠، ص ش١٣٩١باییزوزمنستان ،

 .١٤٧٥-١٤٧٤، ص ش١٣٦٧

 .٤١ھاشم اقاجرى ، بیشین ، ص - ٤٨

 .٤١ھمان منبع ، ص - ٤٩

 .٤٢ھمان منبع ، ص - ٥٠

فروغى، تھران ، بى تا ، صمیرزا محمد طاھر نصر آبادى ، تذك  - ٥١  . ١٠٠رة نصر آبادى ، كتاب فروش

فسا  - ٥٢ تذكرة ھفت اقلیم ، بى تا ، ؛امینا حمد رازى ، ١٠٨١-١٠٨٠ص بیشین،، یىمیرزا حسن حسین

 .٢٣٠ص

 .٧٤-٧٣، صش١٣٤٠محمد مفید  بافقى ، جامع مفیدى ، كتاب فروشى اسدى ، تھران ،   - ٥٣

 .٢٠٧، بیشین ، ص عون آغا الھى  - ٥٤

 .٢٤٥، ص  بع ھمان من - ٥٥

م ١٦٠٤احدى مناطق اصفھان خصصت لالرمن بعد  ان قام عباس االول بتھجیرھم من اقلیم ارارات عام   - ٥٦

واسكانھم فیھا ، فاصبحت خاصة لالرمن فقط تمكنوا من تأسیس الكنائس الخاصة بھم ومارسووا في ھذه 

االیدامي ، االرمن والحیاة االجتماعیة وسن عبد العظیم فاھم المدینة جمیع نشاطاتھم االقتصادیة والتجاریة ،

، جامعة القادسیة ، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة١٧٢٢-١٥٠١ي واالقتصادیة في ایران خالل العھد الصفو

 .٤٩، ص٢٠١٥، 

٥٧ - Joseph Karsi ,"Lecode de Vakhtang,Vi,Cammcntairehistoriguecomparatif",corpus 

JurisIberrocaucasici,( Strasbourg,1937,p.564.                           

 .٢٠٩نصر هللا فلسفي ، بیشین ، ص - ٥٨

وھو احد غلمان الشاه صفي الدین من اصل جورجي ، عینھ الشاه بیكلر بیكي قبل ان یتولى قبل تولیھ  - ٥٩

منصب الكالنتر ، وقد كان لھ لدیھ اخوة  وخمسة ابناء بقوا في خدمة  الدولة الصفویة حتى سقوطھا ، مسعود 
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رسھ ، مھپا، فصلنا) ١٠٤٢ - ١١٤٤جیانشوشتر در دوره صفویھ  گر( ولي عرب ، على بحرانى بور ، 

 .١٣٥، ص ش ١٣٩٣وزمستان پاییز،  ٢٥ۀ ، شمار ١٥سال 

میرویس یعد من ابرز زعماء القبائل الغلزائیةجدأ،وكانوا یعدونھ حاكمھم الشرعي اعلن استقالل قندھار عن  - ٦٠

تسلم زعامة القبیلة ابنھ محمود الذي واصل تامره على  ،١٧١٥وفي عام م ت١٧٠٩الصفویة عام الدولة 

وتمدن ایران در دوره ى ھنگ م ، عباس قدیاني، تاریخ ،فر١٧٢٢الدولة الصفویھ حتى اسقاطھا عام 

) ٢و١(ایران ھنگ ؛ جمال انصاري، تاریخ فر٨٨، صش ؛.ھـ ١٣٨٤، چاپ دوم، آثار برترچاپ صفویھ ، 

 .١٧٥، ص ش١٣٨٥صر بھلوي ،سیمان نور، تھران ، بان عپااز آغاز تا 

 ٩٨میالد حیدري ، بیشین ، ص  - ٦١

 ش،١٣٧٣محمد ابراھیم بن زین العابدین النصیري ، دستور شھریاران ، بنیاه موقوفھ دكتر محمد افشار ،   - ٦٢

ترجمة عالم رضا وھرام ، مؤسسھ : ؛ ھربیت بوسھ ، بزوھش در تشكلیالت دیوان ساالرى ١١٥ص 

 .٣٦٨ص.٣١١ص ش،١٣٦٧تحقیقات فرھنكي ، مطالعات و

م تمكن من ھزیمة ،سلطان كجرات بمساعدة ١٥٣٠تولى عرش الھند بعد وفاة والده ظھیر الدین بابر عام   -٦٣

البرتغالیین،تمكن من استعادة البنجاب من االفغان بمساعدة الشاه طھماسب  ، ولم یطل حكمھ على الھند فقد 

اتي ، تاریخ الدول االسالمیة باسیا وحضارتھا شبھ القارة الھندیة م، احمد محمود الساد١٥٥٦مات عام 

، ) تركیا -افغانستان –بخارى الكبرى او التركستان (بالد ماوراء النھر  –ایران  - الباكستانیة وبنجالدشش

 .٨١-٨٠ت ، ص.دار نضة الشرق ، القاھرة ، د

 ٥، بیشین ، صمھدى فرھانى منفرد  - ٦٤

خاندان میران كالنتر سیستان ، اشكال مالكي ت ارضى در سیستان از  مھدى فرھانى منفرد ، تاریخ

  ، ٨٩شماره ش ، ١٣٩٢اسناد ، سال بیست وسوم بھار گنجینھ ي دوم ، فصلنامھپھلوصفوى تا 

  الخاتمة 

تعد وظیفة الكالنتر ذا اھمیة اجتماعیة إذ یعین بفرمان من الشاه نفسھ یمنح بموجبھ  -

ً  بتعین الكخداصالحیات  والنقیب والمحتسب دون تدخل الحاكم او الوزیر االعظم ، فضال

للقواعد التي یضعھا الكالنتر في كل من یثبت مخالفتھ وعزل عن ذلك صالحیاتھ بمعاقبة 

 .التعامل مع السكان 

ابرزھا ، ظ على استقرارھا اعمل الكالنتر على تسییر امور االقالیم والوالیات والحف -

مھمة األشراف على األسواق والمحالت التجاریة عالوة على الحرف والصناعات في 

بالشكل الذي لھذه المھمة إذ عمل على تعین مساعدین مكلفین التجاریة ،تلك االسواق 

 .ساھم في دعم النشاط االقتصادي 
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قدمة لھ لكونھ تكامل العالقة بین الكالنتر والسكان ، وذلك في االستماع الى الشكاوى الم -

 .یمثل الوسلطة بین الشاه والسكان 

اعطاء الكالنتر مكانة مھمة من الشاھات ، وذلك بتكلیفھم بالقیام بمھام استقبال سفراء  -

 .الدول وممثلیھا 

 المصادر -

 ً   )سفرنامھ(كتب الرحالت : اوال

 .ھـ١٤١٤، طوس ، تھران ، ٦شاردن ، سفرنامة شاردن ، ترجمة اقبال نیعمائي ،جلد  -١

تایید ، اصفھان ، : ترجمة تاورنیھ، مۀباتیستتاورنیھ، سفرناژان -٢  .ش١٣٣٦ابوا تراب نورى ، كتب فروش

 باللغة الفارسیة الكتب : ثانیاً   -

 .ش١٣٧٩ابن عنبھ عبدلى ، التذكره في االنساب المطھرة ، كتابخانھ ابة هللا مرعشى ، قم ،  -١

 .ش١٣٦٣تھران ، نشگاه احمد بن شرف الدین حسیني قمي ، خالصة التواریخ ، دا -٢

 .ش١٣٥٠، تھران ، ١اسكندر بیك تركمان، تاریخ عالم اراي عباسي ، ج -٣

 .امینا حمد رازى ،  تذكرة ھفت اقلیم ، بى تا -٤

 .ش١٣٦٣ یعقوب  آزند ، ایر كبیر ، تھران ،: آن لمبتون ، سیرى در تاریخ بعد از اسالم ، ترجمة  -٥

 ش١٣٨٥بان عصر بھلوي ،سیمان نور، تھران ، پااز آغاز تا ) ٢و١(ایران ھنگ جمال انصاري، تاریخ فر -٦

.  

ودیوانساالري مدرن، ‘خرزاماجالمي ، بنیان حكومتقاجار  -٧  .ش١٣٨٣دوم ، تھران چاپ نظام سیاسي ایل

 .ش .ھـ١٣٦٣احمد صبا، مطبعة كوتھ ، تھران ، : راجر سیوري، ایران عصر صفوي، ترجمة  -٨

شیرازى ، حدیقة الشعراء ، تھران ،  -٩  .ش١٣٦٦دیوان بیكل

المدنى ، تحفة األزھار وزالل األنھار ، میراث مكتوب ، - ١٠  .ش١٣٧٨تھران ، ضامن بن شدقم الحسین

ش .ھـ ١٣٨٤، چاپ دوم، آثار برترچاپ وتمدن ایران در دوره ى صفویھ ، ھنگ عباس قدیاني، تاریخ ،فر - ١١

. 

زارع  : ، ترجمة )ایان دوره صفویانپغز آغاز دوره مغوالنتا(نصد سالھ تبریز پا ریخ عون آغا الھى، تا - ١٢

 .ش١٣٨٧شاھمرسى،  مؤسسھ انتشارات امیر كبیر ، 

، امیر كبیر ، تھران  ٢مسعود رجب نیا ، ج: فالدیمیر مینورسكى ، سازمان ادارى حكومتصفوى ، ترجمة  - ١٣

  .ش١٣٦٨، 

 .ش١٣٧٣النصیري ، دستور شھریاران ، بنیاه موقوفھ دكتر محمد افشار ، محمد ابراھیم بن زین العابدین   - ١٤

 .ش١٣٨٤، میراث مكتوب ، تھران ، ٢محمد باقر سبزوارى ، روضھ االنوار عباسى ، ج  - ١٥

 .ش١٣٤٠محمد مفید  بافقى ، جامع مفیدى ، كتاب فروشى اسدى ، تھران ،  - ١٦

فسایى ، فارسنامھناصرى ، امیر كبیر ،  - ١٧   .ش١٣٦٧تھران ، میرزا حسن حسین
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فروغى، تھران ، بى تا - ١٨  .میرزا محمد طاھر نصر آبادى ، تذكرة نصر آبادى ، كتاب فروش

یزدان فرخي، مطبعة سبھر ،تھران : صنفي آنان در عھد صفوي، ترجمةتگي وران ورېیشھ ، گیوانيمھدي  - ١٩

 .ش.ھـ١٣٩٢، 

تھران ، نشگاه داچاپھ انتشارات سوم ، موسسچاپ ،  ٣نى شاه عباس اول ، جلد گادننصر هللا فلسفي ، ز - ٢٠

 .ش١٣٥٣

ترجمة عالم رضا وھرام ، مؤسسھ مطالعات : ھربیت بوسھ ، بزوھش در تشكلیالت دیوان ساالرى  - ٢١

 .ش١٣٦٧ وتحقیقات فرھنكي ،

 .ش١٣٨٥حین زندیھ ، قم بزوھشكاه حوزه ودنشكاه ، : ولیم فلور، نظام قضاى عصر صفوى ، ترجمة  - ٢٢

 ً    باللغة العربیة الكتب : ثالثا
 –ایران  -احمد محمود الساداتي ، تاریخ الدول االسالمیة باسیا وحضارتھا شبھ القارة الھندیة الباكستانیة وبنجالدشش -١

 .ت.، دار نضة الشرق ، القاھرة ، د) تركیا -افغانستان –بخارى الكبرى او التركستان (بالد ماوراء النھر 

٢-  ً   غة العربیة بالل: االطاریح والرسائل : رابعا

- ١٥٠١وسن عبد العظیم فاھم االیدامي ، االرمن والحیاة االجتماعیة واالقتصادیة في ایران خالل العھد الصفوي  -٣

  .٢٠١٥، رسالة  ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة القادسیة ،  ١٧٢٢

 ً   باللغة الفارسیة البحوث والمقاالت المنشورة : خامسا

زینب خاتون كردى ، طاھره كردى ، نقش سادات وعلماء در حقوق شھروندى عصر صفویة ، فصلنامھ حقوق  -١

  .ش١٣٩٥ ، باییز٢٣ملل ، سال ششم ، شماره 

ساختار آنھا در عصر صفویھ ، مجلھ ، دوفصلنامھعلمى -٢ وھشى پژسید احمد عقیلى ، طبقھ بندى اصناف وبررس

 .ش١٣٩٣ ھشتم، بھار وتابستانۀ رم ، شمارچھا ایران بعد از اسالم ، سالمۀ تاریخ نا

، مجلھ ،جامعة شناسي ) صفویھۀ سادات در منصب  كالنترى در دوریگاه جا( سید ھاشم آقاجرى، حسن الھیاري ، -٣

 .ش١٣٩٤، بھار و تابستان ،١ۀ ، شمار  ٧ۀ تاریخي ، دور 

، مجلھ ، )كالنتر اصفھان در دوره صفویھ سند در مورد وظایفیک وظایفكالنتر اصفھان بازخوانى(روح هللا رنجبر ،  -٤

 .ش١٣٩١ ، تابستان١٦، شماره ٤، س ٢بھارستان ، دپیام

،  ٢٥ۀ ، شمار ١٥رسھ ، سال مھپا، فصلنا) ١٠٤٢ - ١١٤٤جیانشوشتر در دوره صفویھ  گر( على بحرانى بور ،  -٥

 .ش ١٣٩٣وزمستان پاییز

، مذھب شیعھ ھنگى اجتماعي ، فرنقش عوامل اقتصادى (محمد حسن راز نبھان ، اصغر رحیمي ،  -٦

 .ش ١٣٩٣مستان ، ژنھم ، ۀ تاریخ نو ، شمارمۀ ، مجلھ ،فصلنا) درساختارشھرى ایران در دوره صفوي

بھبھاني  منصور ، سلسلة كالنترانبھبھان ، بزوھشھاى ایران شناسى ، سال -٧ ، باییزوزمنستان  ٢محمد طیاطبائ

 .ش١٣٩١

وجند سند در مورد  دو تن از كالنتران عصر صفوى ، كنجینھ اسناد ،  منصب كالنتر" مھدى فرھانى منفرد ،  -٨

  .ش١٣٧٨ ییزوزمستان،پا، ٣٦،و٣٥شماره 
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سیاسى( میالد حیدري ، -٩  ستانپاروتاپھ، ١٦ۀ ،  مجلة خردنامھ  ، شمار) ایلى در ایرانجامعۀشاخص ھا

 .ش١٣٩٥

  

 ً   الكتب باللغة االنكلیزیة: سادسا

1-Thevenot ,The Travels of monsieur de thevenot in to the levant,2ndEd,London :Gress 
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2-Joseph Karsi ,"Lecode de Vakhtang,Vi,Cammcntairehistoriguecomparatif",corpus 
JurisIberrocaucasici,( Strasbourg,1937. 
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during the Safavid period 1501-1722, MA, Faculty of Educa on, University of 

Qadisiyah, 2015.  

Fifth: Research and articles published in Persian  

1-Zaynab Khatun Kurdish, TaherehKordi, The role of Sadat and Talma in the rights of 

ci zenship of the Safavid era, Quarterly Journal of Laws of Na ons, vol. 6, No. 23, 

BAIZ 1395.  

2- Seyyed Ahmad Aqili, Classification of Guilds and Their Structure in the Safavid Age, 

Magazine, The Two-Phrasebook of the History of Iran a er Islam, Fourth Year, 8th, 

Spring and Summer 1393.  

3-Seyyed HashemAghajeri, Hasan Al-Hariyari (Sadat Position in the Office of the 

Police in the Safavid Period), Journal, Historical Sociology, Volume 7, Number 1, 

Spring and Summer, 1394.  

4-Rohallah Ranjbar, (Tasks of Isfahan's Chancellor) Revising a Document on the Tasks 

of Isfahan Polancor in the Safavid Period), Magazine, PayamBaharestan, D 2, S 4, No. 

16, Summer 2012.  

5-The Blood Crisis (GurianShushtar during the Safavid period of 1044-1044), Parse 

Quarterly, 15th, 25th, Fall of the month of 1393.  

6-Mohammad Hassan RazNebahan, AsgharRahimi (The Role of Economic, Social, 

Cultural, Shiite Religions in the Urban Area of Iran during the Safavid Period), 

Magazine, New History, Ninth, January, 1393.  
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7-Mohammad Tayyedba'iBehbahani Mansour, BehbahanClerestry Cell, Iranian 

Studies, 1388, BaiizWazmanstan, 1391.  

8-Mehdi FarhaniMonfared, "The position of the Sanctuary of Sajand about two of 

the Safavid militants, Doctor's Office, No. 35, and 36, Autumn of Vāsmastan, 1378.  

9-Milad Heidari, (Political Indicators of the Society of Illinois in Iran), Kurdistan 

Journal, No. 16, Spring and October 1395.  

  

  

  

  

  

  

  

  


