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چکیده

پیشــکش کــردن و انــواع آن از پدیدههــای اجتماعــی گســترده در تاریــخ ایــران
بهویــژه دوره قاجــار بــود کــه نشــانهها و آثـ َـارش را در بســیاری از زمینههــا و
ُ
کنشهــای اجتماعــی آن روزگار میتــوان یافــت؛ چنانکــه آرامآرام صــورت
َ
پنهانــش آشــکار و بــه کاری فراگیــر و منبعــی مالــی بــرای دربــار بــدل شــد.
پیشــکشها در ســنجش بــا دیگــر منابــع مالــی قاجاریــان ،چــه جایگاهــی داشــت
و آیــا ایــن جایــگاه ثابــت و مســتمر مانــد؟ ایــن مقالــه بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی
در پــی پاس ـخگویی بــه ایــن پرســش ،بــه بررســی منابــع تاریخــی دســت اول آن
دوره (اســناد و ســفرنامهها) میپــردازد و بــه چگونگــی رواج پیشــکش و چیســتی
روشهــای دریافــت و پرداخــت آن نیــز پاســخ میگویــد .گمــان م ـیرود برخــی از
گونههــای پیشــکش پــس از کاهــش منابــع درآمــد دربــار قاجــار ،نــه بــه صــورت
یشــده باشــد .بنابرایــن،
ُبرهــهای ،بلکــه همیشــگی و ســامانمند عرضــه م 
بخشــی از هزینههــای دربــار ناصــری بــه صــورت مـ َ
ـدون و معیــن ،معطــوف بــه
پیشــکشها فراهــم میآمــد.
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مقدمه

رشــوه دادن و پیشــکش کــردن و انواعــش از پدیدههــای اجتماعــی تاریــخ ایــران بهویــژه
دوره معاصــر اســت .البتــه خاســتگاه ایــن پدیــده را روزگار هخامنشــیان دانســتهاند؛ چنانکــه
نقشبرجســتههای تخــت جمشــید گواهــی میدهنــد مردمــان ملــل و اقــوام مختلــف ،انــواع و
اقســام پیشــکشها را بــه دربــار هخامنشــی و شــاه ایــران عرضــه میکردهانــد .ایــن ســندها بــر
ژرفــا و درازنــای آییــن ارســال هدایــا و عرضــه پیشــکش بــه دربــار شــاهان (ایــران و جهــان) دال لــت
میکننــد .بــه روایــت كــرزن از ســیاحان اروپایــی دروه قاجــار ،ســفیران ســرزمینهای خراجگــزار
شاهنشــاهی ایــران ،در آییــن باشــکوه جشــن نــوروز چنانکــه بــر دیوارههــای تخــت جمشــید
نمایــان اســت ،هدایــای ســرزمین خــود را بــه شــاه بــزرگ پیشــکش میکردنــد.
نشــانهها و آثــار ایــن پدیــده را کمابیــش در بیشتــر ســاحتهای اجتماعــی و سیاســی دوره
قاجــار میتــوان یافــت .رشــوه دادن بنابــر اوضــاع و احــوال زمــان و ســاختار اجتماعــی ،اقتصــادی
و فرهنگــی آن دوره ،گونههــا و نامهــای فراوانــی داشــت و حتــی بیشتــر در چارچوبــی قانونــی،
عرفــی و شــرعی صــورت میپذیرفــت؛ چنانکــه کاری پنهانــی نبــود ،بلکــه فرا گیــر و مشــتهر و
حتــی بــه یکــی از منابــع و مداخــل عمومــی مؤثــر کشــور بــدل شــد .کمابیــش بیشتــر مورخــان
ایــن روزگار حتــی مورخــان دربــاری یــا سفرنامهنویســان خارجــی (ماننــد پــوالك ،دیوالفــوا و)...
از فرا گیــری ایــن پدیــده خبــر دادهانــد .ایــن پدیــده بــه انــدازهای در کارهــای روزانــه اجتماعــی و
سیاســی گســترده بــود کــه میتــوان آن را از علــل عقبماندگــی ایــران از تحــوالت آن روز جهــان
برشــمرد؛ زیــرا سیاسـتمدران ایرانــی عصــر قاجــار بــه جــای اندیشــیدن دربــاره اصــاح کارهــا ،در
اندیشــه گرفتــن رشــوه از زیردســتان و دادن پیشــكش بــه باالدســتان خــود بودنــد.
کاوش برخــی از منابــع دســت اول دوره قاجــار بهویــژه دوره بلنــد پادشــاهی
ایــن پژوهــش بــا
ِ
ناصرالدیــن شــاه ،میکوشــد بــه یکــی از ویژگیهــای برجســته تاریــخ اجتماعــی آن روزگار بپــردازد
کــه در چگونگــی ارتبــاط قشــرهای گوناگــون جامعــه ،اصنــاف ،بازاریــان ،تاجــران ،ســپاهیان،
دولتمــردان و درباریــان و و حتــی خــود شــاه و ســران ایــات و عشــایر و دیگــر طبقــات اجتماعــی
بــا یکدیگــر ،تأثیــر میگــذارد.
مفهومشناسی

واژه پیشــکش بــه معنــای «تقدیــم کــردن چیــزی بــه کســی تــا بگیــرد آن را یــا بــه عبارتــی
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آنچــه از ســوی ِکهتــر بــه ِمهتــر داده میشــده اســت .همچنیــن هدایــای مرســوم در عیــد نــوروز،
ایــام شــادی و عــزا را پیشــکش مینامیدنــد» (دهخــدا .)5985 ،1345 .متفکــران بســیاری
دربــاره هدیــه و پیشــکش بــه تحقیــق پرداختهانــد .بــرای نمونــه ،مارســل مــوس مینویســد:

ً
اگرچــه هدیــه بــه ظاهــر بــا تبــادل کاال فــرق دارد؛ زیــرا ظاهــرا دادن آن متضمــن ســتاندن
چیــزی در ِازایــش نیســت ،امــا در واقــع حاکــی از یــک تکلیــف ســه وجهــی اســت :دادن،
گرفتــن و پــس دادن» (مــوس .)56 ،1378 ،هدیــه شــالوده زندگــی اجتماعــی اســت و در
ً
پــی آن شــکلهای رفتــار ،پالــوده و افتــراق یافتــه میشــوند .پــس هدیــه اصــا بــه معنــای
مبادلــه ســاده کاال نیســت ،بلکــه هدیــه متضمــن کســب اعتبــار و کاربــرد خاصــی از زمــان
اســت .در واقــع وجــه مشــخصه ا کثــر جوامــع مبتنــی بــر هدیــه و پیشــکش ،خــرج کــردن،
بــذل و بخشــش و کســب اعتبــار اســت .هدیــه در جوامــع امــروزی وجــود دارد ،امــا بــه
شــکلی دیگــر در واقــع مناســبتهای مذهــب خــاص ،عروســی هــا و جشــن تولدهــا هنــوز
میتواننــد بــه وجودآورنــده فضــای هدیه ِدهــی باشــد؛ بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه گیرنــده هدیــه
بایــد آن را بــا بهــرهاش پــس بدهــد» (همــان.)57 ،

داد و ســتد هدیــه و پیشــکش کمابیــش در جامعــه دوره قاجــار رایــج بــود ،امــا در دوره
ناصــری گســترش یافــت؛ یعنــی عــادت پیشــکش کــردن بــه انــدازهای فزونــی گرفــت کــه جــز
مقامــات کل دیوانــی کشــور ،حتــی صاحبــان نازلتریــن مقامهــا نیــز بــه داد و ســتد ایــن پولهــا
میپرداختنــد؛ چنانکــه فــوروکاوا گــزارش کــرده اســت:
حتــی مدرســه و معلــم از آن برکنــار نیســت و اینهــا هــم بــه گرفتــن هدیــه و پیشــکش
مبتــا هســتند و هنــوز نســبت بــه کــم و زیــاد پیشــکش کــه میرســد ،دربــاره ضعــف و
قــوت شــاگردان تصمیــم میگیرنــد .چنیــن اســت کــه پســران خانــواده ســلطنت درس
نمیخواننــد ،امــا درجــه ســرتیپی میگیرنــد .بســتگان خانوادههــای اشــراف ماننــد عمــو،
دایــی و بــرادرزاده هنــوز درسشــان تمــام نشــده ،از بلندپایــگان دولتــی میشــوند و کســی از
خانوادههــای پاییــن ا گــر هــم دانــش بســیار داشــته باشــد ،منتهــا طبیــب و حکیــم روســتا
َ
یشــود [و] در ادنــی مــردم باقــی میمانــد (فــوروکاوا.)106 ،1384 ،
م 

َ
شــاید گفتــار فــوروکاوا مطلــق و پارههایــی از درســت نباشــد؛ یعنــی کســانی از خانوادههــای
َ
«اعیــان» بــدون قــدرت پــول َ /زر بــه جایگاههــای بــاال میرســیده باشــند ،امــا دسـتکم تحقــق
ّ
فســاد را در الیههــای زیریــن اجتماعــی ثابــت میكنــد .گســترش اخــاق تملــق و بــه دســت
آوردن بــدون رنــج بــردن ،گاهــی بــه ســتاندن رشــوه و گرفتــن هدایــای نامشــروع و غیــر قانونــی،
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صورتــی رســمی و عرفــی مـیداد و زمینــه را بــرای ویرانــی اوضــاع كشــور و رواج دزدی و اختــاس
بیشتــر فراهــم میکــرد.
گونهشناسی

پیشــکش در دوره قاجــار بــه صورتهــای مختلــف همچــون «پیشــکش حکمرانــی»،
«وجــوه تصــدق»« ،پیشــکش اســمگذاری»« ،نازشســت شــکار»« ،پیشــکش نــوروزی»،
«مولــودی» و «تکیــه دولــت»« ،دیــه ضاربیــن» ،ســهمی از «ترکــه رجــال ،اعیــان و شــاهزادگان»
توانگــر پرداخــت و دریافــت میشــد کــه آنهــا را بــا معیــار دهنــده و زمــان دریافتشــان چنیــن
میتــوان تقســیم کــرد:
 .1بیرونی (پیشکشهای مهمانان خارجی)؛
 .2بیبهانه (پیشکشهای بدون مناسبت)؛
 .3ناپیوســته (پیشــکشهایی همچــون وجــوه اســمگذاری ،تصــدق ،نازشســت شــکار و
دیــه ضاربیــن کــه بــه مناســبتهای خاصــی دریافــت میشــد و رونــد ثابــت و منظمــی نداشــت)؛
 .4پیوســته (پیشــکشهایی همچــون حکمرانــی ،مولــودی و تکیــه دولــت کــه قانونــی بــود و
بــا رونــدی منظــم و معیــن دریافــت میشــد و منبــع ثابــت درآمــد دربــار و دولــت بــه شــمار میرفــت).
 .1پیشکشهای بیرونی

ایــن نــوع از پیشــکشها ،انــواع پرداختهــای افــراد مختلــف را در برمیگرفــت .ســفیران یــا
مهمانــان خارجــی بــه آوردن هدیـهای بــرای شــاه و یــا مقربــان او موظــف بودنــد .ایــن پیشــکش
بــه معنــای پاسداشــت شــاه و ادای وظیفــه دربــاره او بــود و از ســوی دیگــر ،بــه تأییــد و شــادمانی
پیشــكشگیرنده (بیشتــر خــود شــاه) میانجامیــد .از ایـنرو ،ســفیران نیــز همــراه هیئتهایــی
کــه بــا آنهــا بــه ایــران میآمدنــد ،در اجــرای آییــن پیشــکش کــردن میکوشــیدند:
گــروه اول [ســفیران آســیایی] بــا خــود اســب ،شــال ،تنباکــو ،برنــج ،پارچههــای ابریشــمی
میآوردنــد و دســته دوم [ســفیران اروپایــی] نشــان ،ســاحهای اروپایــی  ،تابلــوی نقاشــی،
بلــور و غیــره پیشــکش میکردنــد .هدایــای تقدیمــی را بــر ســینیهای طــا و نقــره ،ضمــن
مالقاتــی تشــریفاتی بــه حضــور شــاه میبرنــد و شــاه آنهــا را بــه لطــف خــود میپذیرفــت
(پــوال ک.)294 ،1361 ،
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شــاهان قاجــار نیــز بــرای خرســندی ســفیران و پشــتیبانی از آنــان و بهانگیــزه ُحســن معاشــرت
بــا آنــان ،بــرای ســفیران دیگــر کشــورها هدیــه (نقــد یــا چیزهایــی ماننــد خنجــر َ
مرصــع ،جامــه
و قبــای زردوزی شــده) میفرســتادند .لباسهــا بیشتــر از صندوقخانــه ســلطنتی مرحمــت
میشــد« :رســم ایــن اســت کــه گیرنــده لبــاس را در آخریــن جلســه شــرفیابی در برکــرده،
شــرفیاب شــود» (دوکوتــز بوئــه .)296 ،1365 ،پیشــکشهای ســفیران خارجــی بــه شــاه
بهواقــع هزینــه سفرشــان هــم بــود؛ زیــرا آنــان در ایــران مهمــان شــاه بودنــد و هیــچ هزین ـهای
بــرای ماندنشــان در آنجــا نمیپرداختنــد .آییــن ارســال پیشــکش و هدیــه میــان کشــورهای
گوناگــون عــادی و رایــج بــود .داد و ســتد هدایــا بــا توجــه بــه نــوع رابطــه و انــدازه وابســتگی
کشــورها بــه یکدیگــر یــا اهــداف خــاص ،فزونــی یــا کاســتی میگرفــت.
 .2پیشکشهای بیبهانه

چیزهایــی کــه افــراد بــه ناصرالدیــن شــاه (م  1313ق) پیشــکش میکردنــد ،بســی گونا گــون
بــود و نــام ویــژهای نداشــت و گاه و بـیگاه تقدیــم میشــد .بــرای نمونــه ،بــر پایــه یکــی ســندها
چنــد ماهــی قــزلآال بــرای شــاه فرســتادند ...« :فدایــت شــوم چهــار دانــه ماهــی قــزلآال بســیار
خــوب کــه تــا بــه حــال یقیــن شــاه میــل نفرمــوده اســت ،ارســال حضــور داشــتم؛ چــون قــزلآالی
بــه ایــن خوبــی حــرام اســت بــر مــن بخــورم .قربــان ســرت شــوم( »...ســاکما ،شناســه – 5894
َ
محتمــل نویســنده نامــه در اینبــاره روشــن نیســت.
295؛ پیوســت  .)1متأســفانه نــام و انگیــزه
نیز در سندی بدون تاریخ و شماره و نام نویسنده آمده است:
فدایــت شــوم! چــون در ایــن ســفر هــر چــه بــود و نبــود یــا فروختــم یــا بــه تعــارف مــردم رفــت
ُ
یــا امنــای دزد ایرانــی کــه خــود را تاجــر نــام گذاشــتهاند و اســبابم را بــه آنهــا ســپردم در
اســامبول پــس ندادنــد و گفتنــد :دزد بــرده اســت؛ بــه دروغ ،از آن جهــت چیــز قابلــی بــه
جهــت پیشــکش خا کپــای مبــارک نــدارم .یــک نیمــه جــان کــه آن هــم پوســیده اســت
قابــل نیســت  ...مگــر یــک جلــد کتــاب تاریــخ اکبرشــاه هنــدی کــه در عصــر خــودش در
کاغــذ «خــان بالــغ »1نوشــته شــده بــه خــط رشــیدا کــه آنجــا نــگاه داشــته  ...بــا حــدود َده
َ
مجلــس تصویــر عمــل اســتادان مشــهور هندوســتان قدیــم زیادتــر از «الــف لیلــه» تمــام شــده
 .1نــام کهــن پکــن اســت .ایــن نــام در ســدههای میانــه دربــاره شــهری بــه کار میرفــت کــه ا کنــون پکــن خوانــده
میشــود .خــان بالــغ واژهای مغولــی بــه معنــای «شــهرخان» اســت .بــه نقــل از علیاکبــر دهخــدا ،لغتنامــه،
«خــان بالــغ» (ویراســتار)..
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اســت ،امــا امــروز هــم کســی نــدارد و زیبنــده کتابخانــه مبــارک اســت ا گــر صــاح بدانیــد
پیشــکش خــاک پــای مبــارک عرضــه داریــد( ...ســاکما ،شناســه  ،295 -2678پیوســت
.)2

گمــان مـیرود پیشــکشکننده (شــاید اعتمــاد الســلطنه ،م  1313ق) آن را پــس از ســفر شــاه
بــه فرنــگ بــرای اعــام خرســندیاش از بازگشــت شــاه و ســامت او بنابــر رســم رایــج ،بــه وی
عرضــه کــرده باشــد.
مبارکــی روز خوانــده و نوشــته
همچنیــن نویســندهای انگیــزهاش را از ارســال پیشــکش،
ِ
اســت:
 ...قربــان خا کپــای جواهرآســای مبــارک همایونــت شــوم! چــون روز مبارکــی اســت ،...
َ
یــک دســتگاه ســاعت قــاب طــای انگلیســی اعــا بــه جهــت خان ـهزاد تــازه رســیده بــود و
ســاعت خوبــی اســت؛ چــون اســباب تحفــه و خــوب بــه جهــت حضــور مبــارک قبلــه ِ عالــم
خــوب اســت( ...ســاکما ،شناســه  ، 295-1948پیوســت .)3

بنابرایــن ،برخــی از انــواع پیشــکش بــه مناســبت یــا بــه انگیــزه خاصــی عرضــه نمیشــد ،بلکه
افــراد بــرای پاسداشــت مقــام شــاه یــا ابــراز دوستیشــان بــا او یــا هــر نیــت دیگــری ،پیشــکش
میکردنــد .پــس از اینکــه بــه اشــاره شــاه روشــن میشــد کــه هدیــه آنــان را پذیرفتــه اســت،
شتــر هدایــا
پیشــکشکنندگان ســه بــار تعظیــم میکردنــد و از تــاالر بیــرون میرفتنــد .شــاه بی 
را میپذیرفــت (درویــل )154-155 ،1384 ،و گاهــی در برابــر دریافــت آنهــا ،دهنــده تحفـهای
مــیداد .افــزون بــر آییــن رایــج پیشــكشهایی كــه در زمانهــای ویــژه بــه بــزرگان كشــوری
میدادنــد ،كارهایــی ماننــد دادن عریضــه یــا ســفارش كــردن دربــاره کار دیگــران و داد و گرفــت
چنــد تومــان پــول یــا طــا و جواهــر ،دهنــده را آســانتر بــه نتیجــه میرســاند (فــوروكاوا،1384 ،
)101؛ چنانكــه گفتهانــد هیــچ كاری در سلســله مراتــب اجتماعــی ایــران بــدون پیشــكش کــردن
بــه ســرانجام نمیرســید و هیــچ «عرضحالــی» هرگــز بــدون كیســه كوچــك ابریشــمی یــا ترمـهای
پــر از پــول بــه شــاره بــه شــاه عرضــه نمیشــد.
دكتــر فوریــه كــه ســه ســال در دربــار ناصــری بــود ،بــه ایــن دســت رفتارهــا بــه نیکــی آ گاه بــود.
بــرای نمونــه ،دربــاره ســرتیپ عبــاس قلیخــان ،وزیــر جنــگ و شــاگرد ســابق مدرســه مهندســی
نظــام پاریــس گفتــه اســت« :او از همیــن قبیــل كیس ـهها بــا عریض ـهای ســر بــه ُمهــر پیــش شــاه
گذاشــته و كار خــود را بــه نوعــی پیــش بــرده اســت» (فووریــه.)218 ، 1368 ،
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 .3پیشکشهای ناپیوسته

پیشــکشهای ناپیوســته و پیوســته موضــوع اصلــی ایــن ُجسـ َ
ـتارند کــه انــواع آنهــا بدیــن
شــرح گــزارش میشــود:

 .1-3اسمگذاری

نزدیــکان ،درباریــان و افــراد شــهیر ،بــه مناســبت تولــد فرزنــدان شــاه ،مبالغــی عرضــه
میکردنــد .بــرای نمونــه ،اعتمــاد الســلطنه دربــاره تولــد محمــد میــرزا فرزنــد ناصرالدیــن شــاه
آورده اســت:
 ...امــروز زنهــای شــاهزادهها و معــارف را شــکوه الســلطنه انــدرون شــاه دعــوت کــرده بــه
جهــت اسـمگذاری پســر تــازة شــاه کــه از بدرالســلطنه اســت .شــب هــم مســتوفی الممالــک
[میــرزا حس ـنخان (م  1311ق)] رجــال دولــت را بــه دربــار دعــوت کــرده  . ...معلــوم شــد
بــه حکــم شــاه مســتوفی الممالــک ،امــام جمعــه ،حاجــی معتمدالدولــه [فرهادمیــرزا (م
 1305ق)] ،ظــل الســلطان [مســعود میــرزا (م  1337ق)] و نایــب الســلطنه انــدرون بایســت
میرفتنــد کــه اســم بگذارنــد  ،...ظلالســلطان انگشــتر المــاس هــزار تومانــی داده بــود.
مســتوفی الممالــک [ 1306ق] صــد عــدد پنجهــزاری ،حاجــی معتمدالدولــه یکصــد عــدد
دو هــزاری ... ،اســم مولــود تــازه را محمــد میــرزا کــه جــد بدرالســلطنه و پســر فتحعلــی شــاه
اســت و لقــب رکــن الســلطنه گذاشــتهاند( ...اعتمــاد الســلطنه.)315 ،1345 ،

بنابرایــن ،ناصرالدیــن شــاه از چنیــن بهانههایــی بــرای چپــاول رجــال و بــزرگان دولتــی و
گرفتــن پولــی از آنــان غافــل نبــود ،بلکــه از ایــن زمینههــا بــرای فراچنــگ آوردن هزینههــای
دربــار بهــره میبــرد.
 2-3تصدق

پرداخــت پولهایــی بــا عنــوان «تصــدق» از آیینهــای رایــج سراســر دوره قاجــار بهویــژه
دوره ناصــری بــود .ناصرالدیــن شــاه در دارزنــای ســال بــه خانههــای بــزرگان و اشــراف میرفــت
و میزبــان افــزون بــر «پذیرایــی مفصــل از ذات ملوکانــه و درباریــان کوتــاه و بلنــدش» ،ناگزیر بنابر
رســم رایــج ،پــول یــا کاالهایــی بــه شــاه پیشــکش میکــرد .همچنیــن اگــر چیــز نفیســی از امــوال
میزبــان ماننــد اســب ،فــرش ،تابلــو یــا ظــرف زرینــی چشــم شــاه را میربــود و آن را میخواســت،
میزبــان ناچــار آن را بــر پیشــکش َ
هایش میافــزود .نوایــی در اینبــاره آورده اســت« :آن پادشــاه
جــم جــاه المحالــه در ســال پنجــاه هــزار تومــان از ایــن کار دخــل داشــته کــه بــه خانــه هــر وزیــر و

 ₪ 40سخن تاریخ /شماره  23ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 1395

ً
امیــری تشــریففرما میشــد ،اقــا تــا ســیصد تومــان بــرای او پیشکشــی میگذاشــتند» (نوایــی،
.)36 ،3 ،1375
پذیرایــی شــاه را افتخــار بزرگــی میشــمردند و در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر
رجــال ایرانــی،
ِ
رقابــت میکردنــد و میکوشــیدند میهمانیشــان باشــکوهتر از میهمانــی رقیبــان برگــزار شــود
(بروگــش .)175 ،1374 ،بــرای نمونــه ،اعتمــاد الســلطنه گــزارش کــرده اســت:
 ...امــروز بــه عــادت همــه ســاله ،شــاه میهمــان خانــه امیــن الســلطان اســت .مــن نمیدانــم
یخــود ایــن بدعــت را گذاشــتم .ســالی شــصت ـ هفتــاد تومــان اســباب در ایــن مــورد
چــرا ب 
ُ
پیشــکش میکنــم .امســال هــم یــک جفــت گلدان و یکدســت شــرابخوری بســیار
معتبــر پیشــکش گذاشــته بــودم .بعــد از نهــار ،خانــه امیــن الســلطان رفتــم .جمعیــت
زیــادی بودنــد از ُحــکام و غیــره ،نقــد و جنــس قریــب شــش ـ هفتهــزار تومــان پیشــکش
گذاشــته بودنــد .بنــدگان همایــون کــه تشــریف آوردنــد  ...همچنیــن  ...صبــح ســراج
الملــک دیــدن آمــد .بعــد از رفتــن او دربخانــه رفتــم .بعــد از نهــار ،خانــه آمــدم .عصــر شــاه
خانــة عضدالملــک [ 1289ق] تشــریف بــرده بودنــد .از قــراری کــه شــنیدم قریــب دو هــزار
و دویســت تومــان بــه شــاه پیشــکش داده بودنــد ( ...اعتمادالســلطنه.)866 ،1345 ،

چنیــن پیشــکشهایی تنهــا در میهمانــی شــاه عرضــه نمیشــد ،بلکــه گاهــی گــذر شــاه از
َ
منطق ـهای یــا توقفــش در جایــی ،بهان ـهای بــرای عرضــه پیشــکش بــه او بــود .بــرای نمونــه،
کســی هنــگام رفتــن ناصرالدیــن شــاه بــه گلهنــدوك ،1بــا نــام «پیشــکش سرکشــی» ده اشــرفی
بــه او داده و گفتــه اســت« :قربــان خا کپــای جواهرآســای مبــارک شــوم!  ...در ایــن وقــت کــه
موکــب مســعود منصــور همایــون نهضتافــزای گلهنــدوک و آنجــا را رشــک جنــان فرمودهانــد
 ...ناقابــل ده اشــرفی محــض تصــدق خا کپــای مبــارک انفــاذ داشــت .االمــر اال قــدس االعلــی
مطــاع مطــاع مطــاع» (ســاکما ،شناســه  ،295 -2819پیوســت .)4
ایــن ســند تاریــخ نــدارد تــا بتــوان زمــان ســفر شــاه را از آن دانســت ،امــا وجــوه تصــدق همــواره
ّ
داوطلبانــه پرداخــت نمیشــد ،بلکــه گاهــی شــاه نامســتقیم بــه اخــاذی از مــردم میپرداخــت.
البتــه گاهــی میزبــان هــم رشــوه درخــوری بــه او نم ـیداد .نمونــه را در اینبــاره ،در خاطــرات
اعتمادالســلطنه میتــوان یافــت:
 .1گلنــدوک یــا گلهنــدورودک ،محــل تالقــی رود «جاجــرود» و رود «کنــد» از توابــع لواســان (شــمال تهــران) اســت.
بــرای آ گاهــی بیشتــر در اینبــاره ،ر.ک :یادداشــتهای روزانــه ناصرالدیــن شــاه ( 0031ـ ،)3031بــه کوشــش
پرویــز بدیعــی ،ســازمان اســناد ملــی ایــران ،8731 ،ص  081تــا .581
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امــروز شــاه کار غریبــی کردهانــد؛ چــون [وصــف] جوانــی و ولخرجــی حاجــی میــرزا حســین
ً
شــیرازی را شــنیده بودنــد ،بــه خیــال آنکــه ا گــر آنجــا تشــریف ببرنــد اقــا یکــی دوهــزار
تومــان پیشــکش خواهــد داد ،روزی کــه خانــه امیــن الســلطان [میــرزا علــی اصغرخــان
(م  1325ق] مهمــان بودنــد ،بــه ّ
صرافبچــه گفتــه بودنــد کــه روز جمعــه آنجــا تشــریف
م ـیآورم .امــروز عصــر بــا عزیــز الســلطان [غالمعلیخــان (م  1318ق] و امیــن الســلطان
خانــه صــراف تشــریف بردنــد ،زیــاده از دویســت تومــان عایدشــان نشــده بــود .ایــن
زش ـتکاری بــرای شــاه باقــی مانــد .ایــن صــراف زیــاده از بیســت و دو ســه ســال نــدارد .از
آنجــا هــم خانــه امیــن حضــور تشــریف بــرده بودنــد .صــد تومــان هــم آنجــا پیشــکش داده
بودنــد (اعتمادالســلطنه.)272 ،1345 ،

بنابرایــن ،ناصرالدیــن شــاه بــرای بــه دســت آوردن درآمــد ،راه میهمــان شــدن را همــوار
میدیــد و بــه خانــه بــزرگان میرفــت .روشــن نیســت میزبانــان تــا چــه انــدازه از حضــور میهمــان
بهــره میبردنــد .شــاه حتــی میتوانســت بــه حرم َســرای میهمــان بــرود و ا گــر از زنــی را در آن
میــان میپســندید ،میزبــان موظــف بــود آن همســر موقــت یــا َ
دائمــش را بیدرنــگ طــاق بدهــد
و بــه انــدرون شــاه بفرســتند .شــاهان پیــش از ناصرالدیــن شــاه هــم از ایــن امتیــاز اســتفاده
میکردنــد ،امــا ناصرالدیــن کمتــر بــه زنــان کشــوریان نظــر داشــت ،بلکــه هدایــا و پــول نقــد شــان
او را بــس بــود (بنجامیــن.)168-169 ،1363 ،
َ
محتمــل بــزرگان نــاآ گاه نبــود ،بلکــه دوام ایــن رفتـ َـارش
شــاه از پیآمدهــای ســوء اســتفاده
بــه تلویــح باجســتانی میزبانــان را از مــردم تأییــد میکــرد؛ زیــرا آنــان هزینههــای پذیرایـ ِـی شــاه
را بــه شــیوههای گوناگــون از کیســه مــردم میپرداختنــد .البتــه برخــی از افــراد بــه ایــن ســبب
کــه نامــی از آنــان در میــان نبــود یــا کاری را بــه آنــان نمیســپردند ،بــا پیشــکش کــردن چیــزی
میکوشــیدند شــاه را بــه خودشــان متوجــه کننــد .بــرای نمونــه ،در ســندی آمــده اســت:
قربــان خــاک پــای جواهرآســای اقــدس همایونــت شــوم! ا گرچــه ایــن اوقــات از حــوادث
روزگار یــا از عــدم قابلیــت چا کــر بیمقــدار اســم او قابــل شــمار در ِســلک چاکــران حضــرت
 ...نیســت و لکــن عبودیــت و بندگــی کــه در چاکــری آســتان اعلــی بــه تمامــی وجــود ایــن
چا کــر جــاری و ســاری اســت ،اقتضــا دارد  ...بــه رســم قاعــده قدیــم ،چاکــری و کســب
افتخــار خــود را  ...لهــذا بــا کمــال روســیاهی و شــرمندگی محقــر پیشــکش ناقابــل محــض
یجــود اقــدس اعلــی (روحنــا فــداه) بــه خــاک پــای جهــان آســتان
صــرف تصــدق وجــود ذ 
همایــون فرســتاد( ...ســاکما ،شناســه  ،295-6024پیوســت .)7
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ایــن عــادت بــه انــدازهای اســتوار بــوده اســت کــه افــراد زمــان فرســتادن پیشــکش را نــزد
شــاه ،از خــود او میپرســیدند:
قربــان خــاک پــای مبــارک شــوم! میــرزا حســینعلیخان دریــا بیگــی از فــارس عریضــه
عــرض نمــوده ،بعضــی اشــیاء بــه رســم پیشــکش انفــاذ خــاک پــای مبــارک داشــته و چنــد
فقــره عــرض دارد مقــرر میفرماییــد عریضــه و پیشــکش مزبــور انفــاذ اردوی همایــون شــود
یــا اینجــا باشــد بعــد از تشــریففرمایی اردوی همایــون از نظــر مبــارک بگــذرد و بــه هــر
قســم مقــرر فرماییــد اطاعــت شــود .زیــاده جســارت نرفــت .امــره االقــدس االعلــی مطــاع
(ســاکما ،شناســه  ،295-5933پیوســت .)8

بــر پایــه دو ســند پیشگفتــه ،بیشتــر افــراد همزمــان بــا عرضــه پیشــکش ،خواســته و
(مطالبــه) خــود را در قالــب عریضــه یــا بــه صــورت دیگــری ،مطــرح میکردنــد.
گاهــی پرداخــت پیشــکش بــه شــاه یــا صدراعظــم مشــروط صــورت میگرفــت؛ یعنــی
درخواس ـتکننده بــه یکــی از مقربــان شــاه پیشــکش م ـیداد و میگفــت چنانچــه خواســتهاش
َ
َ
برآیــد یــا مشــکلش رفــع شــود ،پیشــکش بیشتــری خواهــد داد:
َ
اســتدعا دارم ایــن عریضــه مفصــل ف َــدوی بــه توجــه مخصوصــه حضــرت اجــل اشــرف
ً
اعظــم ُ(مــد ظلــه) عینــا از عــرض ذاط [ذات] اقــدس اعلــی (ارواحنــا فــداه) بگــذرد.
کصــد عــدد اشــرفی هــم بــرای قبــول ایــن اســتدعا بــه بنــدگان حضــرت اجــل اعظــم
ی 
تقدیــم دارنــد ،بــه موجــب ایــن نوشــته فــدوی قبــول دارد و اطاعــت خواهــد نمــود .بــا
جهــات مالحظاتــی کــه معــروض داشــته هــر گاه از طــرف قریــن الشــرف اقــدس در اجابــت
مســئول هــم توجهــی مبــذول شــود ،پانصــد عــدد اشــرفی بــرای وجــه تصــدق وجــود مبــارک
تقدیــم خواهــد داشــت .زیــاده جســارت اســت (ســاکما ،شناســه  ،295-1943پیوســت .)9

چنیــن پرداختهایــی معاملــه بــه شــمار میرفــت؛ پیشــکشکننده بــرای رســیدن بــه
َ
مطلوبــش ،دربــاره پرداخــت هزینــه بیشتــر متعهــد میشــد.
 .3-3ناز شست شکار

ناصرالدیــن شــاه ســوارکار ماهــری بــود و شــکار کــردن را بســیار دوســت میداشــت و بــا لــذت
بــه شــکار حیوانــات میپرداخــت و در هــر یــک از سـ َ
ـفرهایش ،شــماری قــوچ و میــش کوهــی ،آهو،
پرنــده ،گــراز ،پلنــگ و خــرس شــکار میکــرد .رجــال بــرای شــکارهای مهمــی کــه قــدرت و دالوری
شــاه را نشــان مــیداد ،نــاز شســت و پیشــکش میفرســتادند .اعتمادالســلطنه خاطــرهاش را
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دربــاره رفتــن شــاه بــه شــکار پلنــگ و دادن نــاز شســت بــه او (پنجشــنبه  21صفــر  )1299چنیــن
ثبــت کــرده اســت« :امــروز شــاه پلنگــی مــاده صیــد فرمودنــد .ده امپریــال 1نازشســت خدمــت
پادشــاه فرســتادیم» (اعتمادالســلطنه .)19 ،1345 ،شــاه افــزون بــر ســفر تابســتانی (ییالقــی)،
روزهایــی از پاییــز و حتــی زمســتان بــه شــکار میرفــت (فووریــه .)152 ،1368 ،گویــی درباریــان
هــم بــه بهانــه شــکار شــاه میبایســت چیــزی پیشــکش میکردنــد تــا همــراه او باشــند و حتــی
گاهــی برخــی از افــراد کــه بــه هــر ســببی نتوانســته بودنــد در شــکارگاه حاضــر شــوند ،پیشکشــی
میبایســت عرضــه میکردنــد:
قربــان خــاک پــای مبارکــت شــوم! چــون در ایــن شــکارگاه خانـهزاد از التــزام رکاب محــروم
بــود ،بــا هــزاران خجالــت و شرمســاری مبلــغ دویســت عــدد پنجهــزاری ســکه مبارکــه بــه
جهــت تصــدق ذات اقــدس همایــون انفــاذ بــه پیـشگاه حضــور ِمهــر ظهــور مبــارک داشــت.
از مــکارم اخــاق ملوکانــه بعیــد نیســت کــه بــه قبــول آن پایــه افتخــار خانـهزاد را برافرازنــد؛
چــون ســایر مســتدعیات در عریضــه جداگانــه عــرض شــده .زیــاده جســارت نرفــت (ســاکما،
شناســه  ،295 -6083پیوســت .)5

بنابرایــن ،اگــر کســی پیشــکش درخــوری عرضــه میکــردَ ،
غیبتــش موجــه می ُنمــود؛
زیــرا مقصــود از همراهــی شــاه (پرداخــت پیشــکش) ،محقــق میشــد .ســندی بیتاریــخ از
نویســندهای کــه شــاید کســی از ُحــکام باشــد ،نامـهای بــا مضمــون ناخرســندی از همــراه نبــودن
بــا موکــب شــاهی ،در بــردارد:

روحــی فــداک! ایــن ســفر تشــریففرمایی موکــب همایــون و دوری از آســتان مبــارک ،اثــر
غریبــی کــرد و حالتــی دســت داد بــه هیــچ زبــان نمیتــوان تقریــر کــرد .ســبب هــم واضــح
اســت کــه بعــد از آن مرحمتهــا و آن نــوع الطــاف ملوکانــه کــه هــزار عمــر بــرای شــکر یــک
جــزء آن کافــی نیســت و آن فرمایــش کــه بــه صرافــت خاطــر آفتــاب مظاهــر همایونــی بنــده
ناقابــل را بــه شــرف التــزام رکاب مســتعد خواســتند و ایــن ِقســم محرومیتهــا دســت داد،
حــق بــا مــن اســت کــه بیــش از اینهــا پریشــان و افســرده باشــم . ...
خواســتم بــه تــدارک حرمــان خــود مختصــر بارخانــه بفرســتم کــه ال اقــل بــه ایــن وســیله
اســمی از مــن در حضــور َمراحمظهــور مبــارک باشــد  ...پیشــکش مختصــر و بارخانــه
ناقابــل فرســتادم .خواهــش دارم در موقــع مناســب از عــرض لحــاظ مبــارک بگذرانیــد
 .1سکهای طال که در دوره تزاری روسیه رایج بود و در داد و ستدهای ایرانیان نیز به کار میرفت.
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...؛ چــون اوقاتــی کــه ایــن بنــده بــه شــرفیابی آستانبوســی مبــارک مفاخــرت داشــت،
گاهــی بــه اقتضــای رأی انــور ،میــل بــه اســتعمال انفیــه میفرمودنــد  ...انفیــه و انفیـهدان
تقدیــم حضــور مبــارک داشــت کــه هــر وقــت الزم شــد ،حاضــر باشــد .یکعــدد دوربیــن هــم
کــه خیلــی روشــن و مناسـ ِـب شــکارگاه بــود بــا دو جعبــه نارنگــی فرســتاد (ســاکما ،شناســه
 ،295-5898پیوســت .)6
 .4-3دیه ضاربین

شــاه و وابســتگان وی حتــی در کارهــای روزانــه و دعواهــای مــردم عــادی نیــز دخالــت
میکردنــد و بیشتــر بــه دنبــال کســب منافــع خودشــان بودنــد نــه عدالتگســتری .منابــع
تاریخــی بهویــژه آثــاری همچــون خاطــرات اعتمادالســلطنه ( 1313ق) نمونههــای فراوانــی در
اینبــاره عرضــه کردهانــد .کنــت دوگوبینــو نیــز رویدادی را گــزارش کــرده اســت کــه بــر همیــن
ادعــا گواهــی میدهــد:
حــدود ســاعت یــازده شــب پســر هجــده ســالهای بــه نــام رجــب ،درب ســفارت انگلیــس را
زد .هنگامــی کــه در را بــه روی او گشــودند ،رجــب سراســیمه و شــتابزده بــا ســر و روی
خونیــن بــا قمــه بــزرگ برهنـهای کــه در دســت داشــت بــه ســوی طویلــه دویــده و زیــر شــکم
اســب کنســول انگلیــس کــه بمنزلــه پنــاهگاه مقدســی بــه شــمار میرفــت ،مخفــی شــد.
رجــب کــه در اثــر میخوارگــی مســت بــود ،در کوچــه بــا شــخصی گالویــز شــده و زمانــی کــه
ً
قصــد داشــتند او را دس ـتگیر کننــد ،در حــال فــرار تصادفــا بــا یــک ســید نجیــب اصفهانــی
روبـهرو میشــود و رجــب بــه تصــور اینکــه ایــن شــخص هــم بــا دشــمنانش همدســتی دارد،
او را بــا یــک ضربــه چاقــو از پــای در مـیآورد و بــه قتــل میرســاند .چــون فــرد مقتــول یــک
ســید و از اوالد و اعقــاب پیامبــر بــوده ،موضــوع اهمیــت پیــدا میکنــد .مــردم در اطــراف
ســفارت جمــع شــده بودنــد .رجــب چــون بــه وســاطت کنســول امیــدوار بــود ،در حضــور او
بــه گنــاه خــود اعتــراف کــرد .بــه حاکــم اطــاع دادنــد کــه فراشــانی بــرای دس ـتگیری او
بــه ســفارت بفرســتد ،چــون دسـتگیری او نبایــد از طــرف مأموریــن ســفارت انجــام گیــرد.
رجــب در منتهــای خشــم و عصبانیــت فریــاد میکشــید کــه هــر کــه بــه او نزدیــک شــود،
بــدون معطلــی خــود را خواهــد کشــت؛ زیــرا خودکشــی او در ســفارت مزاحمــت دیگــری
ایجــاد میکــرد .باالخــره پــس از چنــد دقیقــه گفتوگــو بیــن مأموریــن ،میرغضــب بــه رجــب
نزدیــک شــده و آهســته چیــزی بــه گــوش او گفــت کــه هیــچ کــس متوجــه مطلــب نشــد.
فقــط دیدنــد بــه یکبــاره رجــب بــا آن همــه شــرارت ،ماننــد بــرهای رام و مطیــع بــه دنبــال
میرغضــب بــه راه افتــاد .بــه هرحــال قضیــه خیلــی ســر و صــدا بــه راه انداخــت و شــاه فرمــان
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داد کــه در میــدان دروازه نــو رجــب را بــه قتــل برســانند و خــود شــاه بــه منظــور ســرگرمی و
حضــور در محــل اجــرای فرمــان خویــش ،بــه طــرف میــدان رفــت .درباریــان بــا هــم نجــوا
میکردنــد کــه بــرای نجــات رجــب از مــرگ ،قــرار شــد مبلــغ هــزار تومــان بــه قبلــه عالــم
پیشــکش کننــد کــه از قتــل او صــرف نظــر کنــد .البتــه میانجیگــری در ایــن ســرزمین عمــل
نیــک و شایســتهای اســت .البتــه شــاه در وهلــه اول بــه قصــد دریافــت تومانهــا و در ثانــی
چــون مطلــع شــده بــود مقتــول اصفهانــی اســت و در تهــران کــس و کاری نــدارد کــه ایجــاد
ً
ســر و صــدا و مزاحمــت کننــد ،قبــا بــا پذیــرش پیشــکش در ازای آزادی او موافقــت کــرده
بــود (دوگوبینــو 57 ،1341 ،و .)58

حتــی چنانچــه از شــخص ضــارب مبلغــی بــه عنــوان دیــه هــم گرفتــه مــی شــد بــه مصــرف
شــخصی همایونــی مــی رســید .نمونــه ایــن امــر را در گــزارش هــای تاریخــی ایــن دوره بــه وفــور
مــی تــوان یافــت.
 .5-3ماترک رجال و بزرگان

مصــادره امــوال تاجــران بــزرگ ،یکــی دیگــر از دیگــر رســمهای شــاهان قاجــار بــود .بــرای
نمونــه ،گفتهانــد« :زمانــی کــه حاجــی عبدالطیــف از دنیــا رفــت ،هنــوز جنــازه او از خانــه خــارج
نشــده مأمــور امیــن الســلطان بــرای گرفتــن پــول جلــوی خانــه حاضــر بــود و همچنیــن حاجــی
ابوالفتــح بلورفــروش و دههــا تــن دیگــر» (اعتمادالســلطنه .)604 ،1345 ،نمونههــای فراوانــی از
ایــن دســت مصــادرات بــه ســود حاکمیــت بــه واســطه عامــان حکومــت و بــه نــام پیشــکش و بــه
نگــری
زور ،صــورت میگرفــت .ا گــر تاجــر و بــازاری و صاحــب منصــب دولتــی یــا امیــر و شــاهزاده توا 
می ُمــرد یــا از کار برکنــار میشــد ،عامــان حکومــت بیدرنــگ بــرای ضبــط اموالــش میرفتنــد؛
چنانکــه ایــن کار حتــی خشــم نزدیــکان شــاه را برمیانگیخــت .ســبب اینکــه افــراد میکوشــیدند
از حمایــت روحانیــان یــا ســفارتخانههای خارجــی برخــوردار شــوند ،چنیــن رفتارهایــی بــود:
 ...شــخصی کــه خــود را قــادر بــه نظــم ایــران و تــوران و ممکلــت کیــان میدانــد .مــن
بیچــاره چــه کنــم وارد ســلطنتآباد کــه شــدند بیصفــا نبــود بــا عــاء الدولــه ( 1274ق)
ً
خلــوت شــد .ظاهــرا بــه جهــت پــول و َپلــه مرحــوم عمادالدولــه اســت .دنیــا چــه وضعــی
اســت؛ هــم چــه شــخصی کــه م ـیرود ،دولــت طمــع بــه مــال او میکنــد .پــس از ایــن دنیــا
نبایــد مــال اندوخــت بایــد کمــال اندوخــت کــه ( ...اعتمادالســلطنه.)16 ،1345 ،

دادن هدایــا بــه فرادســتان و خــود شــاه بــه انگیــزه فــرار از محاکمــه نیــز از رایجتریــن
رسـمهای عصــر قاجاریــه بــود .بــرای نمونــه ،مشــیر الملــک ( 1320ق) بــه صــورت رازآلــودی بــه
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فرمــان ظــل الســلطان ( 1327ق) شــاهزاده قاجــاری کشــته شــد .البتــه بســتگان مشــیر الملــک
در اینبــاره بــه شــاه گــزارش دادنــد .ناصرالدیــن شــاه میدانســت ظــل الســلطان بــرای بــه دســت
آوردن ثــروت وزیــر خــود او را کشــته اســت .بنابرایــن ،وانمــود کــرد از شــنیدن ایــن خبــر بســیار
اندوهگیــن اســت .او بــه محــات رفــت و در آنجــا فرزنــدش را فراخوانــد و از او خواســت کــه در
اینبــاره توضیــح دهــد .البتــه ظــل الســلطان هــم پــدرش را خــوب میشــناخت؛ چنانکــه بــا
پیشــکشهای فراوانــی بــه محــات رفــت تــا شــاه را خرســند کنــد .دکتــر فوریــه در قالــب خاطــرات
روزان ـهاش ( 3شــوال  27 / 1309مــه  )1892دربــاره ایــن رویداد نوشــته اســت:
ظــل الســلطان کــه بــه اینجــا وارد شــده بــود ،چهــار اســب اصیــل و مقــداری فــرش و
پارچههــای ســنگین قیمــت و بعضــی نفایــس دیگــر تقدیــم پی ـشگاه پــدر خــود کــرد بــا
چنــد کیســه اشــرفی .گویــا ظــل الســلطان میخواســت اســباب رضایــت خاطــر ملوکانــه را
فراهــم کنــد تــا دیگــر مســئله دارایــی مشــیر الملــک را تعقیــب نکنــد (فووریــه.)67 ،1368 ،

گزارش زیر هم نمونه دیگری از این دست است:
دیگــر وجهــی کــه از ورثــه مشــیر الملــک بــه جهــت اعلیحضــرت همایــون میخواســتند،
جهــزار تومــان قطــع شــد .نوشــته چهــار ماهــی دادهانــد کــه در چهــار قســط
بــه هفتــاد و پن 
بپردازنــد .ســه هــزار تومــان خدمتانــه میــرزا رضاخــان حکیــم کــه محصــل ایــن کار بــوده قــرار
جهــزار تومــان پیشــکش حضــرت واال حضــرت ظــل الســلطان .تــا بــه حــال
دادهانــد و پن 
هشــتاد و ســه هــزار تومــان از ورثــه مرحــوم مشــیر الملــک گرفتهانــد .احتمــال دارد بــه قــدر دو
ســه هــزار تومــان تعــارف پیشــکش هــم بــه حکومــت فــارس بدهنــد (حکیمــی.)100 ،1365 ،

شــاه پــس از مــرگ ُحــکام و بــزرگان ،از وارثــان آنــان ســهم االرث نیــز میگرفــت (نــواب صفــا،
:)160 ،1 ،1366
دیگــر آنکــه چندیــن طــاق شــال کشــمیری و قلـمکار صــدرس از مــال مرحــوم مشــیر الملــک،
جنــاب صاحــب دیــوان در عــوض پولــی کــه از ورثــه مرحــوم بایــد بگیرنــد ،بــه جهــت
حضــرت واال ظــل الســلطان برداشــته بودنــد ،بــا وجــه نقــد تــا دو منزلــی شــیراز فرســتاده
بودنــد کــه ظــل الســلطان تلگــراف کــرده بودنــد از ایــن چیزهــا الزم نداریــم .تمــام را بایــد
وجــه نقــد بدهنــد (وقایــع اتفاقیــه.)208-205 ،1362 ،

بنابرایــن ،شــاه بــا گرفتــن ســهمی از اندوختــه متمــوالن مــرده ،بــر رفتــار و کارهــای درباریــان
َ
فرزندانــش در چپــاول امــوال وارثــان ،چشــم میبســت.
و
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گاهــی افــراد بــرای اینکــه کســی از نزدیــکان یــا فرزندانشــان بــه جرگــه چا کــران درآینــد،
چیــزی پیشــکش میکردنــد:
تصــدق خــاک پــای مبارکــت شــوم! محمــد خــان والــی پانصــد عــدد پنجهــزاری از بابــت
پیشــکش ورود بــه خــاک پــای اقــدس فرســتاد .اســتدعا کــرده اســت کــه اســداهلل خــان
پســرش کــه جــوان قابلــی اســت در ِســلک چاکــران بــه هــر خدمتــی کــه مقــرر شــود ،برقــرار
شــود (ســاکما ،296-80 ،پیوســت .)10

همچنین کســانی برای تغییر تصمیم شــاه و بازداشــتن او از اجرای کاری یا ابطال فرمانی،
چیــزی پیشــکش میکردنــد کــه بنابــر تــوان فــرد و اهمیــت موضوع ،گاهــی پیشــکشهای گزافی
در اینبــاره پرداخــت میشــد .رجــال نزدیــک بــه شــاه نیــز چنیــن میکردنــد .بــرای نمونــه ،میــرزا
حســینخان سپهســاالر (م  1297ق) در نام ـهای از ناصرالدیــن شــاه خواســته اســت باغــی بــه
نــام «بــاغ شــاهزاده عبدالعظیــم» بــه او وا گــذار شــود و او دو هــزار تومــان پیشــکش خواهــد در
اینبــاره خواهــد فرســتاد:
تصــدق خــاک پــای اقــدس همایونــت شــوم! در نظــر انــور اقــدس همایــون معلــوم و مشــهود
اســت کــه ایــن غــام در بــاب بــاغ شــاهزاده عبدالعظیــم نــه عرضــی کــرده بــودم ،نــه خیالــی
داشــتم .محــض صرافــت طبــع مبــارک فرمایــش فرمودنــد بــه ایــن غــام مرحمــت بفرمایید و
ایــن غــام هــم پیشــکش بدهــد .چــون خــودم درســت اطــاع نداشــتم  ،...گویــا در ایــن بــاب
بــه مســتوفی الممالــک فرمایــش شــده اســت؛ او صــاح ندیــده اســت بــه ایــن غــام مرحمــت
شــود .بنــا گذاشــتهاند در پهلــوی قنــات حســینآباد ایــن غــام بــرای آن بــاغ قناتــی احــداث
میکنــد کــه اگــر آن قنــات اجــرا شــود ،حســینآباد بــه کلــی خــراب خواهــد شــد  ...حاصــل
عمــری کــه ایــن غــام در ایــن دولــت صــرف خدمــت کــرده اســت ،ایــن حســین آباد اســت و در
مقابــل آن دوازده هــزار تومــان قــرض ،بــدون اغــراق ســی هــزار تومــان ایــن غــام خــرج آنجــا
کــردهام  ...میــرزا نصــراهلل هــزار و پانصــد تومــان پیشــکش آن را مشــخص کــرده بــود بــرای
اینکــه حســینآباد را بــه ایــن مستمســک خــراب کننــد .پانصــد تومــان هــم زیادتــر پیشــکش
بــه خــاک پــای مبــارک میدهــم ( ...ســاکما ،شناســه  ،295-5438پیوســت .)11

بنابرایــن ،گاهــی شــاه و رجــال دولتــی ،بــا فشــار آوردن بــر افــراد بــه واســطه چیزهایــی
دوستداشــتنی آنــان ،میخواســتند بــا عنوانهــای گوناگونــی از آن بیچــارگان بــاج بگیرنــد و شــاه
نیــز از ایــن ترفنــد بــرای دریافــت پــول بهــره میگرفــت .رجــال در ایــن وضــع زمینــه را فراهــم میدیدند
تــا بــا همدســتی و برنامهریــزی ،رقیبانشــان را از میــدان بیــرون یــا زحمتــی بــرای آنــان فراهــم کننــد.
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 .4پیشکشهای پیوسته
 .1-4حکمرانی

پیشــکش حکمرانــی از رایجتریــن انــواع آن پیشــکش بــود .پیشــكش کــردن و گرفتــن
چیــزی ،نــزد دولتیــانُ ،حــكام ،وزیــران ،صــدر اعظــم و خــود شــاه بســیار عــادی و رســمی اســتوار
بــه شــمار میرفــت و از ایــن منظــر ،قانونــی بــود .برگــزاری مزایــده دربــاره حاکمیــت بــر شــهرها و
والیــات نیــز از کارهــای رایــج در ایــن دوره شــمرده میشــدُ .حــکام شــهرها را هــر ســال همزمــان
بــا عیــد نــوروز ،تعییــن میکردنــد و کســانی کــه بــه ایــن مقــام منصــوب میشــدند ،پولــی بــه
شــاه پیشــکش میکردنــد .شایســتگی منصوبــان بــه حاکمیــت و والیــت بــر آنجــا در نظــر
نمیآمــد ،بلکــه هــر کــس پــول بیشتــری پیشــکش میکــرد ،بــه آن مقــام دســت مییافــت.
بنابرایــن ،حاکمــی کــه بــه ایــن شــیوه گماشــته میشــد ،سراســر دوران حکمران ـیاش در پــی
باج ِســتانی از مردمــان بــود تــا پــول رفتــه را بــه کیسـهاش بازگردانــد یــا تــا ســال بعــد ،پولــی بــرای
َ
دســتیابی بــه مقــام دیگــر فراهــم َ
حکومتــش از پــر کــردن
آورد .او همچنیــن در دوره کوتــاه
کیســه داراییهــاش نمیبایســت غفلــت میکــرد.
وضــع مردمــان بهویــژه روســتاییان کــه فریادشــان از بیعدالتــی بــه آســمان میرفــت و
َ
فریادرســی هــم نداشــتند ،در چنیــن اوضــاع و احوالــی روشــن بــودُ .حــکام ،اعیــان و شــاهزادگان
در ایــن میــان بــرای دسـتیابی بــه مقــام حکمرانــی ایــاالت و والیــات ،پولــی را بــه شــاه پیشــکش
میکردنــد و بــه فرمانروایــی آن منطقــه میرســیدند؛ چنانکــه هرکــس پــول بیشتــر پیــش
مینهــاد ،بــه مقــام حکومــت آنجــا منصــوب میشــد .بــرای نمونــه ،اعتمادالســلطنه در
روزنوشــت چهارشــنبه هجدهــم رجــب  1309آورده اســت ...« :رکــن الدولــه هــم پنجاههــزار
تومــان پیشــکش داد و حاکــم فــارس شــد .حســام الســلطنه [ســلطان مــراد میــرزا ( 1300ق)]
هــم قزویــن رفــت؛ حاکــم آنجــا شــد .پســر رکــن الدولــه هــم عیــن المــک لقــب گرفــت»...
(اعتمادالســلطنه .)794 ،1345 ،
بیشتــر چیزهایــی کــه بــه صورتهــای گوناگــون بــه دربــار میرســید ،بخش ـشها ،پولهــا
و پیشــکشهای صاحبمنصبــان بــه رجــال دارای مقــام باالتــر از خودشــان بهویــژه شــاه بــرای
خریــد جایــگاه و بــه دســت آوردن منصــب ،بــود (فوریــه .)218 ،1368 ،اوضــاع بیســامان
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سیاســی ـ اجتماعــی والیــات آن روزگار را مــی تــوان از میــان گزارشهــا و ســفرنامههای ایــن دوره
دریافــت .ژان دیوالفــوا در اینبــاره آورده اســت:
حا کــم عــاوه بــر اینکــه از دولــت حقــوق نمیگیــرد ،در موقــع رفتــن بــه مأموریــت هــم مبلــغ
گزافــی بایــد بــه شــاه و ُوزرا بــه عنــوان پیشــکش تقدیــم نمایــد و هرکــس بیشتــر پــول داد،
بــه حکومــت منصــوب میگــردد .بنابرایــن حاکــم مجبــور اســت عــاوه بــر مبلــغ تقدیمــی،
مبالــغ زیــادی از اهالــی بگیــرد و بــا صندوقهــای پــر از پــول مراجعــت کنــد .البتــه در نتیجــه
ً
ایــن فشــار تحملناپذیــر ،اهالــی پریشــان و بیســر و ســامان میشــدند و ا گــر احیانــا کســی
پولــی داشــته باشــد ،مجبــور اســت آن را در زیــر خــاک پنهــان کنــد و نمیتــوان آن را بــه
مصــرف تجــارت یــا اصــاح و تعمیــر ملــک خــود برســاند و بــا اینکــه نــرخ مرابحــه (نــزول) بــه
بیســت و پنــج درصــد میرســد ،از ایــن منافــع سرشــار چشــم میپوشــد (دیوالفــوا،1376 ،
.)182

یشــد
ایــن گونــه از پیشــکشها بــه شــکل منظــم در آغــاز هــر ســال تعییــن و پرداخــت م 
و رونــدی ثابــت و ســامانمند (سیســتماتیک) داشــت و منبــع معینــی بــرای دآمدهــای دربــار
ناصــری بــه شــمار میرفــت .عبــداهلل مســتوفی نیــز در اینبــاره چنیــن گــزارش کــرده اســت:
 ...شــاه بعــد از آنکــه از صنــدوق عدالــت نتیج ـهای بــه دســت نیــاورد و نتوانســت جلــوی
َتعــدی ُحــکام را بــه رعیــت بگیــرد ،خــود را بــا حــکام شــریک کــرد و بــرای هــر والیتــی مبلغــی
بــه عنــوان پیشکشــی معیــن نمــود .حــکام بایــد قبــل از حکومــت خــود ایــن پیشکشــی را
ً
بپــردازد .مثــا فــارس و خراســان هــر یــک دویس ـتهزار تومــان پیشکشــی داشــت کــه هــر
ســاله حا کــم بایــد قبــل از تجدیــد ســال بپــردازد .ایــن مبلــغ در حقیقــت اضافــه جمعــی بــود
کــه از حــکام میگرفــت و کســر مخــارج بیوتــات و ســایر حوائــج و انعامــات فــوق العــاده
ً
بدیــن وســیله جبــران میشــد .حــکام کــه ســابقا چیــزی بــه ایــن عنــوان نمیدادنــد رعیــت
را میتاختنــد .حــاال کــه شــاه هــم شــریک َتعـ ّـدی آنهاســت ،بــدون تــرس و واهمــه آنچــه
میتواننــد ،تعــدی میکننــد( ...مســتوفی .)711 ،2 ،1386،

امیــن الدولــه از رجــال خوشنــام ایــن دوره نیــز در روزنوشــت خــود بــه نقــد آن اوضــاع و
احــوال پرداختــه اســت:
 ...فروختــن والیــات و خواســتن پیشــکش ناحســاب از حــکام ،وســیله منحصــره در گردش
یــا برگشــتگی روزگار ســلطنت بــود .بیشتــر ایــن وجــوه حــرام را صــدر اعظــم و بــرادرش بــه
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ُ
خــود حــال میدانســتند و بــا خیلــی اشــکال دراهمــی معــدود بــه امــرا و جنــود میدادنــد.
شــنیدم شــبی یــک تــن از پیشخدمتــان ،فرمــان لقــب یــا مواجبــی را کــه دوبــار بــه شــاه
عــرض شــده بــود و از قبــول آن ا کــراه و انــکار فرمــوده بودنــد ،بــا ذریعــه ضراعــت 1بــه شــرایط
شــفاعت بــه انــدرون فرســتاد و یکصــد دو هــزاری طــا بــه آن ضمیمــه کــرد .جــواب او
شــبانه بــه دسـتخط همایــون آمــده ،بــه اســتدعای تــو فرمــان ُممضــی شــد و یکصــد دو
هــزاری طــا را عجــب بــه وقــت فرســتادی؛ َع َملــه َطـ َـرب در حضــور بودنــد و بــه آنهــا انعامــی
میخواســتم ،خــازن صــرف جیــب از بیــرون گفتــه بــود ،دینــاری نقــد نیســت .بــا همیــن
پــول اهــل طــرب و اصحــاب خدمــت از ســر بــاز شــدند( ...امیــن الدولــه.)192 ،1341 ،

شتــر
عرضــه پیشــکش و هدایــای الزم بــرای ِابقــای ُحکــم یــا دریافــت ُحکــم والیــت جدیــد ،بی 
در قالــب آییــن ویــژهای صــورت میپذیرفــتُ .حــکام پیشــین بــرای بــه دســت آوردن «رضایــت
خاطــر ملوکانــه» ،بــه آداب (تشــریفات) خاصــی ملتــزم بودنــد تــا هدایــای بــدو ورود را بگیرنــد یــا
بیشتــر شایســتة لطــف بــزرگان دولــت شــوند .حــاج ســیاح ( 1925م) کــه خــود از نزدیــک چنیــن
َ
خروجــش از شــیراز محــل برگــزاری آن را چنیــن توصیــف کــرده اســت:
آیینــی را دیــده ،هنــگام
 ...قــدری حرکــت کردیــم بــه عمارتــی در کنــار راه رســیدیم کــه آن را خلعتپوشــان
میگفتنــد؛ زیــرا همیــن کــه حاکــم ســابق بــرای ســال آینــده بــه آن ترتیبــات َ
مقــرره،
پیشــکش دولتیــان را پرداخــت و همــه را ممنــون ســاخت و حامیــان و وســائط شــاه و
وزیــر را راضــی کــرد کــه بــاز در حکومــت بمانــد ،بــرای او خلعتــی عالمــت ِابقــاء در حکومــت
َ
میفرســتند .او هــم عمــوم مــردم شــهر را مجبــور میکنــد کــه در خدمــت او بــا َطبــل و علــم
و جشــن شــایان ،خلعــت را اســتقبال کــرده در بیــرون شــهر در آنجــا زیــب پیکــر نمــوده
بــر َمهابــت و اقتــدار خــود میافزایــد .از ایــن اســت کــه اســم آنجــا خلعتپوشــان شــده
اســت و ایــن خلعــت بــردن ،یکــی از مأموریتهــای مهــم اطرافیــان دولــت اســت؛ وقتــی
میخواهنــد انعــام و نانــی بــه کســی دهنــد ،او را حامــل خلعــت میکننــد؛ زیــرا بعــد از
رســانیدن خلعــت از حکومــت و اعیــان آن والیــت پولهــای زیــاد بــه او داده میشــود...
(ســیاح 26 ،1359 ،و .)27

بیــرون همــه شــهرهای چنیــن جایگاهــی (خلعتپوشــان) بــود .بــرای نمونــه،
البتــه
ِ
 .1ذریعــه :دسـتآویز .ضراعــت :زاری ،خــواری ،نالــه ،فروتنــی و تضــر ع .مقصــود ایــن اســت کــه پیشخدمــت بــر
اثــر کوچکــی کــردن در قالــب درخواســت مکتــوب ،بــه مطلــوب رســید (ویراســتار).
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ســاختمان هشـتگوش کوچکــی چنــد فرســخی تبریــز بــرای خوشگذرانیهــای شــاه و ولیعهــد
ســاخته بودنــد کــه ســراپرده خلعتپوشــان نــام داشــت؛ زیــرا شــاهزادگان در آنجــا بــه دریافــت
خلعــت از دســت پادشــاه مفتخــر میشــدند و در قالــب آیینــی ویــژه خلعــت نــو را درمییافتنــد
(کاساکوفســکی24-25 ،1355 ،؛ مالکــم .)823 ،1380 ،ایــن پیشــکش از پیشــکش هــای
ثابــت بــود؛ امــا شــماری از پیشــکش هــا متنــاوب و متغیــر بــود و بنــا بــر مناســب خــاص پرداخــت
یــا اخــذ مــی گردیــد.
 .2-4مولودی و تکیه دولت

برخــی از انــواع پیشــکش اواخــر ســلطنت ناصرالدیــن شــاه بــه صــورت دقیــق و منظــم مطالبه
میشــد کــه مولــودی و تکیــه دولــت از ایــن دسـ َـتند؛ زیــرا حاکمــان هــر ســال بــه مناســبت زادروز
ناصرالدیــن شــاه و بــرای مخــارج تکیــه دولــت میبایســت چیــزی عرضــه میکردنــد .گزارشهــا
دربــاره چنیــن پیشکشــی ،در ســندهای فــراوان ،آمــده اســت .بــرای نمونــه ،از احتشــام الســلطنه
 /میــرزا محمودخــان (م  1314ق) حکــمران خمســه خواســته بودنــد  150تومــان در قالــب
پیشــکش مولــودی بپــردازد« :از تهــران بــه زنجــان شــهر ربیــع االول  1307خدمــت پی ـشکار
امیــر االمــراء العظــام آقــای احتشــام الســلطنه (دام اقبالــه) یکصــد و پنجــاه تومــان پیشــکش
مولــودی و پنجــاه تومــان پیشــکش تکیــه دولــت را زود ارســال فرماییــد کــه بایــد تقدیــم شــود.
دیبرالملــک 3 ،ربیــع االول» .احتشــام الســلطنه نیــز بــه ایــن فرمــان چنیــن پاســخ گفتــه اســت:
«خدمــت جنــاب جاللتمــآب آقــای دبیــر الملــک (دام مجــده) یکصــد و پنجــاه تومــان
مولودانــه و پنجــاه تومــان تکیــه دولتــی را فــردا بــه توســط راه تجارتــی ارســال مـیدارد .احتشــام
الســلطنه 3 ،ربیــع االول» (ســاکما ،شناســه  ،295-6126پیوســت  ،)12امــا بــار دیگــر از تهــران
تلگــراف رســیده اســت« :خدمــت امیــر االمراءالعظــام احتشــام الســلطنه حکــمران خمســه.
پیشــکش مولــودی و تکیــه [دولــت] نرســید .خزانــه تقدیــم کــرده ،ســخت مطالبــه میکنــد.
دویســت تومــان اســت؛ زود بفرســتید! دبیــر الملــک 15 ،ربیــع االول» و احتشــام الســلطنه (1319
ق) پاســخ داده اســت« :خدمــت جنــاب جاللتمــآب اجــل ،آقــای دبیــر الملــک (دام اقبالــه)
تنخــواه مولــودی و تقدیــم تکیــه بــا پســت فــردا خواهــد فرســتاد .تنخــواه تقدیمــی حاجــی
باباخــان را هــم موافــق همیــن تلگــراف از مقــرب آن حضــرت حسـنخان دریافــت فرماییــد»...
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(ســاکما ،شناســه  ،295-6126پیوســت .)13
همچنیــن دربــاره ایــن پیشــکش چنیــن تلگرافــی در دســت اســت« :از طهران به قزوین شــهر
صفــر المظفــر .عمـ ٌـده االمــراء العظــام ســعد الســلطنه (زیــد مجــده) .یکصــد تومــان پیشــکش
مولــود مســعود بنــدگان همایونــی (روحنــا فــداه) اســت کــه بایــد موافــق معمــول تقدیــم خــاک
ً
پــای مبــارک شــود .تلگرافــا حوالــه بدهیــد کــه خزانــه دریافــت کنــد .امیــن الملــک 3 ،صفــر».
ســعدالدوله در پاســخ بــه ایــن تلگــراف چنیــن نوشــته اســت« :خدمــت جنــاب ُمســتطاب بندگان،
آقــای امیــن الملــک (دام اقبالــه) .در بــاب یکصــد تومــان پیشــکش مولــود مســعود همایونــی
(ارواحنــا فــداه) فرمایــش شــده بــود .روز جمعــه خــودم عزیمــت طهــران دارم ،شــرفیاب
میشــوم ،اطاعــت خواهــد شــد .باقــر 4 ،صفــر» (ســاکما ،شناســه ،295-6091پیوســت .)14
نیــز ســندی بیشــماره و تاریــخ گزارشــی در اینبــاره در بــردارد کــه بــر پایــه آن ،امیــن الملــک
از امیــر نظــام گروســی  /حسـنعلیخان (م  1317ق) خواســته اســت دویســت تومــان پیشــکش
مولــودی بپردازد«:خدمــت جنــاب جاللتمــآب اجــل عالــی ،آقــای امیــر نظــام (دام اقبالــه).
دویســت تومــان پیشکشــی عیــد مولــود مســعود بنــدگان اعلیحضــرت اقــدس شاهنشــاهی
(روحــی و روح العالمیــن فــداه) اســت کــه بایــد موافــق معمــول دریافــت و تقدیــم خــاک پــای
ـای همایونــی شــود .تلگــراف حوالــه فرماییــد کــه خزانــه دریافــت دارد .امیــن الملــک3 ،
ِمهراعتـ ِ

صفــر» .امیــر نظــام در پاســخ نوشــته اســت« :جنــاب جاللتمآب آقــای امین الملــک (دام اجالله)
دویســت تومــان وجــه پیشــکش عیــد مولــود همایونــی (روحنــا فــداه) تــا تحویــل گماشــتگان
جنــاب مســتطاب اجــل ا کــرم افخــم وزیــر اعظــم (دام اجاللــه) کنیــد و ســند رســید دریافــت شــد.
امیرنظــام 6 ،صفــر» (ســاکما ،شناســه  ،296-1231پیوســت  .)15بــا توجــه بــه تاریــخ برخــی از
اســناد ،ایــن پیشــکش را در دوره متأخــر ســلطنت ناصرالدیــن شــاه عرضــه میکردهانــد؛ زیــرا
ســندهای در بردارنــدة آن ،ســالهای  1307قمــری بــه بعــد نوشــته شــدهاند و گمــان مـیرود از
ابداعــات مأمــوران خزانــه دولتــی در آخریــن ســالهای پادشــاهی قاجــار بــوده باشــد.
 .3-4نوروزی      

شــاه بــرای اجــرای آییــن نــوروز از شــهر بیــرون میرفت و بســیاری از بــزرگان و امیــران و اعیان
و ســپاهیان نیــز بــا او در ایــن ســفر همــراه بودنــد .ســراپرده پادشــاهی را در محیــط گســتردهای
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برپــا میکردنــد و تخــت شــاه را در آن میگذاشــتند و نخســت پیشــکشهای ُحــکام بــاد و
مالیــات والیــات را میآوردنــد؛ ســپس تــا چنــد روز بــه عیــش و عشــرت میگذراندنــد (مالکــم،
.)823 ،1380
کــرزن دربــاره پیشــکشهای نــوروزی مینویســد :پولــی کــه ناصرالدیــن شــاه هنــگام جشــن
نــوروز بــرای رفــع کینــه و کــدورت خاطــر شــاهانه یــا ابــراز عنایــت ملوکانــه دریافــت میکــرد ،از
منابــع اصلــی درآمــد شــاه بــه شــمار میرفــت .او از مالکــوم نقــل میکنــد :فتحعلــی شــاه هنــگام
جشــن نــوروز کمابیــش  1200000لیــره از فرمانفرمایــان ،حــکام ایــاالت و والیــات و دیگــر اعیــان
و بــزرگان پیشــکش میگرفــت ،امــا ناصرالدیــن شــاه در گرفتــن نصــف ایــن پــول هــم کامیــاب
نبــود ،بلکــه همــه عایــدات همایونــی (پیشــکشهای نــوروز و میــاد نبــی) ـ بنابــر آمــاری کــه بــه
او داده بودنــد ـ کمابیــش  120000تومــان بــود .بنابرایــن ،گمــان مـیرود گفتــه مالکــوم نادرســت
باشــد (کــرزن.)570 ،2 ،1362 ،

َ
کشــمکش حاکــم و دســتگاه دیوانــی بــدل
گاهــی درخواســت پرداخــت پیشــکش بــه

میگشــت .بــرای نمونــه ،دربــار بــر شــاهزاده اعتضــاد الدولــه ( 1307ق) بــرای پرداخــت بازمانــدة
پیشــکش نــوروزی فشــار آورد ( 1296ق) و چنیــن تلگرافــی برایــش فرســتاد« :جنــاب اعتضــاد
ً
الدولــه ســی تومــان باقــی وجــه پیشــکش نــوروزی را چــرا تــا بــه حــال نفرســتادهاید؟! عاجــا
ً
بفرســتید و باقــی تنخــواه کالنتــر هــم شــصت تومــان و کســری باقــی اســت .کــرارا بــه شــما حکــم
نخــواه
شــد بفرســتید! مالیــات همشــیره صــدر الدولــه یــا بنایــی عوامــل شــمسآباد دخلــی بــه ت 
مــا نــدارد .بــدون عــذر هــر دو رد شــود( »...ســاکما ،شناســه  ،295-1340پیوســت .)16
اعتضادالدولــه در پاســخی مشــروح از پرداخــت ایــن پــول اســتنکاف کــرده و در نامــه درازدامنــی
بــه نایــب الســلطنه علــت ســرپیچیاش را توضیــح داده و در بخشــی از آن ناظــر بــه پیشــکش
نــوروزی نوشــته اســت«:حضــور بنــدگان حضــرت واال (روحــی فــداه) صــورت مخارجــی کــه بــه
حضــور مبــارک دادهام و از بابــت ایــن دو والیــت یکصــد تومــان پیشــکش مولــودی و یکصــد
تومــان پیشــکش نــوروزی را تعهــد کــرده کــه دو فقــره را بــه وقــت و موقــع تقدیــم کــردهام .ســی
َ
تومــان اضافــه بــر عهــده فــدوی نیســت( »...ســاکما ،شناســه  ،295-1340پیوســت  .)17بــر
پایــه ایــن ســند ،پیشــکش نــوروزی را نیــز از ُحــکام میگرفتنــد کــه میزانــش معیــن بــود و چنانچــه
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در پرداختــش تأخیــر میکردنــد ،دربــار آن را مطالبــه میکــرد .افــراد در برابــر پرداخــت پیشــکش
نــوروزی ،خلعــت و نشــان میگرفتنــد.
نخســتین روز ســال ،از زمانهــای رایــج بــرای فرســتادن پیشــکش بــه شــمار میرفــت.
ُ
هــر کارمنــدی حتــی در مقامــی خــرد ،پــارهای از قــدرت شــاه بــود و روز نخســت ســال نــو بــرای
شــاه پیشــکش میفرســتاد .چنیــن پیشکشــی بــه ایــن ســبب مهــم شــمرده میشــد بــر بلنــدای
مقــام و رتبــه فرســتنده میافــزود ،بلکــه آن را از خطــر دسـتاندازی رقیبــان بــر کنــار میداشــت.
شــاه هــم بــا فرســتادن خلعــت یــا ِشــنل افتخــار بــرای او ،یــک ســال دیگــر او را در مقامــش نــگاه
میداشــت (دالمانــی .)324 ،1 ،1335 ،بــرای نمونــه ،در ســندی بــدون شــماره و عنــوان در
اینبــاره آمــده اســت:
 ...در بــاب وجــوه تقدیمــی و مســاعده هــذه َ
الســنه یونــت ییــل کــه نوشــته بودیــد تــا آخــر
ً
شــهر رمضــان المبــارک خواهیــد پرداخــت ،مطلــع شــدم :اوال چنانچــه اطــاع داریــد تمــام
حــکام تقدیمــات و مســاعده را قبــل از عیــد پرداختــه و خلعــت و فرمــان گرفتهانــد .ســرکار
ً
واال (دام اقبالــه) نیــز بایســتی مثــل ســایر حــکام اقــا معمــول داریــد .در هــر حــال تعویــق
ً
در ایــن کار ،اســباب تزلــزل خواهــد شــد .البتــه تلگرافــا [کــذا] دو فقــره را برســانید و اال بــه
زحمــت خواهیــد افتــاد 19 .رمضــان ( »1311ســاکما ،شناســه  ،295-2814پیوســت .)18

مســتوفی الممالــک در ســند دیگــری بــا تلگــراف از ظــل الســلطان درخواســت کــرده اســت کــه
پیشــکش عیــدی را بفرســتد« :خدمــت حضــرت واال ظــل الســلطان (دامــت شــوکته) دویســت
تومــان از بابــت پیشــکش عیــدی کــه فرســتاده بودیــد عالیجــاه رضــا قلیخــان بــه آجــودان
مخصــوص تحویــل کــرده اســت .یکصــد تومــان دیگــر از ایــن بابــت باقــی اســت .بــا قســط
ســرطان آجــودان مخصــوص التفــات فرمــوده ،انفــاذ داریــد .مســتوفی الممالــک» (ســاکما،
شناســه  ،296-1281پیوســت  .)19ظــل الســلطان در پاســخ ایــن تلگــراف ،از ناتوان ـیاش در
پرداخــت نوشــته اســت« :جــواب .جنــاب مســتطاب اجــل اکــرم افخــم آقــا (دام اجاللــه العالــی
بــاهلل العلــی الغالــب) آن دویســت تومــان را هــم از خــودم داده و گمــان وصــول آن را نــدارم و از
محــل ،وصــول نخواهــد شــد .از خــود هــم ـ شـ َ
ـهد اهلل ـ قــوه نــدارم .هــر چــه جنابعالــی حکــم
فرماینــد مختارنــد .ظــل الســلطان» (ســاکما ،296-1281 ،پیوســت .)20
بــر پایــه ســندهای یــاد شــده ،حاکمــان چنیــن پیشــکشهایی را منظــم و معیــن بــه دربــار
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قاجــار عرضــه میکردنــد و ایــن کار نــه تنهــا زشــت نبــود ،بلکــه الزم شــمرده میشــد و آشــکارا و
قانونــی صــورت میگرفــت .قدمــت ایــن گونــه از پیشــکش ،از پیشــکشهایی همچــون تکیــه
دولــت ،بیشتــر بــود .گرفتــن چنیــن پیشکشــی بــه ســنتی رایــج در دربــار قاجــار بــدل گشــت ،امــا
گمــان م ـیرود اواخــر (ثلــث دوم) حکومــت ناصرالدیــن شــاه تأســیس و ثابــت شــده باشــد.
نتیجه

بهرغــم پیشــینه بلنــد آییــن پرداخــت و دریافــت پیشــکش در ایــران (از روزگار باســتان تــا
دوره معاصــر) ،ایــن کار در دوره قاجــار گســترده و فراگیــر و بــه صورتهــای گونا گــون اجــرا
شــد .ناتوانــی دولــت قاجــار در ایجــاد منابــع جدیــد مالــی و فزونــی گرفتــن هزینههایــش ،در
گســترش پیشکش ِســتانی بــا عنوانهــا و بهانههــای مختلــف ،تأثیرگــذار بــود .ایــن کار نــه تنهــا
ناشایســته و ناپســند شــمرده نمیشــد کــه آشــکار و قانونــی صــورت میگرفــت؛ یعنــی دربــار قاجــار
میکوشــید درآمــدش را از ایــن راه فراچنــگ بیــاورد .افــزون بــر میهمانــان خارجــی ،افــراد داخــل
کشــور و درباریــان میبایســت بــا عنوانهــای «اس ـمگذاری»« ،نازشســت شــکار» و ،...چیــزی
بــه شــاه پیشــکش میکردنــد .ایــن پیشــکشها دائــم و ثابــت نبــود و دربــار نمیتوانســت شــمار
و انــدازه آنهــا را پیشبینــی (محاســبه) کنــد .از ایــنرو ،آرامآرام گونههــای دیگــری از آییــن
پیشــکش کــردن ماننــد حکمرانــی ،مولــودی ،تکیــه دولــت و نــوروز تأســیس شــد تــا منابــع ثابتــی
بــرای دربــار قاجــار فراهــم آیــد .پیآمدهــای ویرانگــر ایــن آیینهــا بهرغــم گذشــت زمــان و
شســتانی
پیــش آمــدن تحــوالت گســترده در جامعــه ایــران ،هنــوز بــر جــای مانــده اســت .پیشک 
کــه آن را چپــاول هدفمنــد و ســازمانمند رأس ِهــرم قــدرت در آن روزگار میتــوان خوانــد،
آثــار زیانبــار بســیاری داشــت؛ زیــرا بــه بــاز شــدن دســت ُحــکام و مأمــوان دولتــی در ســتمگری
بــه مــردم و فزونخواهــی از آنــان انجامیــد و زمینــه را بــرای دســتیابی افــراد ناشایســت بــه
ـون مرتبــط بــا سرنوشــت رعیــت ،فراهــم آورد.
مناصــب و مقامهــای گوناگـ ِ

ایــن آیینهــا آرامآرام در جامعــه نهادینــه شــد؛ چنانکــه پــس از گذشــت بیــش از یــک قــرن

از آن روزگار ،هنــوز شــماری از مأمــوران دولتــی در برابــر ادای وظیفهشــان ،از رعیــت پیشــکش
میخواهنــد .دســتگاه مالــی و دیوانســاالری آن دوره و مأمــوران خزانــه ناصــری ،تنهــا راه
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بــرآوردن هزینههــای گــزاف دســتگاه ســلطنت را گرفتــن پیشــکش بــه شــیوههای پیشگفتــه
میدانســتند .گرایــش دولــت قاجــار بــه وا گــذاری امتیــاز بــه بیگانــگان و کوشــش ایــن دولــت
بــرای بهرهگیــری از ســرمایههای خارجــی ،در تاریــخ دهــه ســوم ســلطنت ناصرالدیــن شــاه قاجــار
بازتابیــده اســت .بــه تعبیــر دیگــر ،دربــار قاجــار بهرغــم اینکــه پیشــکشهای گونا گــون (بیرونــی،
بیبهانــه ،ناپیوســته و پیوســته) از دیگــران میســتاند ،هزینههایــش را نمیتوانســت بـ َ
ـرآورد و
ازای ـنرو ،امتیازهایــی را بــه خارجیــان وامیگــذارد تــا درآمــدی داشــته باشــد؛ چنانکــه بعدهــا
ایــن پــاره از تاریــخ قاجــار «عصــر امتیــازات» خوانــده شــد.
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اسناد منتشر نشده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با عنوان اختصاری ساکما
شناســه  ،295-5894بــدون مخاطــب و فرســتنده« ،فرســتادن چهــار ماهــی قــزلآال بــرای
شــاه» (بیتــا).
شناســه  ،295 -2678بــدون مخاطــب و فرســتنده« ،ارســال کتــاب تاریــخ اکبرشــاه هنــدی
و نقاشـیهای اســاتید هنــد قدیــم» (بیتــا).
شناســه  ،295 -1948بــدون فرســتنده« ،پیشــکش قــاب طــای انگلیســی بــه شــاه و
تقاضــای مرحمــت خلعــت بــه نویســنده» (بیتــا).
شناســه  ،295 – 2819بدون فرســتنده« ،ارســال پیشــکش به ناصرالدین شــاه در مراجعت
وی از ییالقــات شــمال توســط یکــی از مقامــات کشــوری» (بیتــا).
شناســه  ،295-6083بــدون فرســتنده« ،فرســتادن پنجهــزار ســکه بــه دلیــل عــدم همراهــی
شــاه در شــکارگاه» (بیتــا).
شناســه  ،295 – 5898بــدون فرســتنده« ،پیشــکش دوربیــن شــکاری و جعبــه نارنگــی بــه
شــاه و توجــه او بــه وقایعنــگار» (بیتــا).
شناسه  ،295-6024بدون فرستنده« ،پیشکش جهت جلب توجه شاه» (بیتا).
شناســه  ،295 - 5933میــرزا حســینعلیخان دریابیگــی« ،پیشــکش دریابیگــی فــارس
بــه شــاه» (بیتــا).
شناســه  ،295-1943بــدون فرســتنده« ،پرداخــت پیشــکش بــه شــاه جهــت قبــول خواســته
و عریضــه» (بیتــا).
شناســه  ،296 - 80محمدخــان والــی« ،درخواســت شــغل جهــت پســرش اســداهلل خــان»
(بیتــا).
شناســه  ،295 – 5438بــدون فرســتنده« ،پیشنهــاد اعطــای پیشــکش در مقابــل
وا گــذاری بــاغ شــاهزاده عبدالعظیــم و بــاغ حســینآباد» (بیتــا).
شناســه  ،295 -6126دبیــر الملــک بــه احتشــام الســلطنه« ،پیشــکش مولــودی و تکیــه
دولــت» (ربیــع االول .)1307
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شناســه  ،295 -6126احتشــام الســلطنه« ،ارســال پیشکشــی مولــود شــاه و تکیــه دولــت»
( 11ربیــع االول .)1307
شناسه  ،295 -6091امین الملک« ،حواله یکصد تومان پیشکشی شاه» (بیتا).
شناســه  ،296-1231امیــن المــک از امیرنظــام گروســی« ،درخواســت پرداخــت پیشــکش
مولــودی» (بیتــا).
شناســه  295 -1340نایــب الســلطنه« ،ارســال بــرات بابــت وجــه پیشــکش نــوروزی و باقــی
تنخــواه کالنتــر» (بیتــا).
شناســه  ،295 -1340نایــب الســلطنه« ،ارســال بــرات بابــت وجــه پیشــکش نــوروزی و باقــی
تنخــواه (جمــادی االول .)1296
شناســه  ،295-2814بــدون فرســتنده« ،فرســتادن پیشــکش جهــت گرفتــن خلعــت و
فرمــان والیــت» ( 19رمضــان .)1311
شناســه  ،296-1821مســتوفی الممالــک بــه ظــل الســلطان« ،فرســتادن مابقــی پیشــکش
عیــدی بــرای شــاه» (بیتــا).
شناســه  ،296-1821ظــل الســلطان بــه مســتوفی الممالــک« ،اظهــار عجــز و ناتوانــی بــرای
بازمانــده پیشــکش عیــدی بــرای شــاه» (بیتــا).
اعتمادالســلطنه ،محمدحســن خــان ( ،)1345روزنامــه خاطــرات اعتمادالســلطنه ،بــه كوشــش
ایــرج افشــار ،تهــران ،امیــر كبیــر.
امینالدولــه ،میــرزا علــی خــان ( ،)1341خاطــرات سیاســی امیــن الدولــه ،بــه كوشــش حافــظ
فرمانفرماییــان ،تهــران ،شــركت ســهامی كتابهــای ایــران.
بنجامیــن ،ســاموئل گریــن ویلــر ( ،)1363ایــران و ایرانیــان عصــر ناصرالدیــن شــاه ،ترجمــه
محمدحســین کردبچــه ،بیجــا ،انتشــارات جاویــدان.
پــوال ک ،یاکــوب ادوارد ( ،)1361ســفرنامه پــوال ک (ایــران و ایرانیــان) ،ترجمــه کیــکاووس
جهــانداری ،تهــران ،انتشــارات خوارزمــی.
دروویــل ،گاســپار ( ،)1348ســفرنامه دررو یــل ،ترجمــه جــواد محیــی ،چــاپ دوم ،بیجــا،
کتابخانــه گوتمبــرگ.
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دوکوتــز بوئــه ،موریــس ( ،)1365مســافرت بــه ایــران ،ترجمــه محمــود هدایــت ،تهــران،
جاویــدان.
دوگوبینــو ،ژوزف ارتــور ( ،)1367ســه ســال در ایــران (ســفرنامه دوگوبینــو) ،ترجمــه عبدالرضــا
هوشــنگ مهــدوی ،تهــران ،شــركت كتابســرا.
دیوالفــوا ،ژان ( ،)1376ایــران كلــده و شــوش ،علیمحمــد فرهوشــی ،تهــران ،دان ـشگاه
تهــران.
دهخــدا ،علیا كبــر ( ،)1345لغتنامــه دهخــدا ،بــا نظــارت محمــد معیــن و جعفــر شــهیدی،
بیجــا ،بینــا.
رنــه دالمانــی ،هانــری ( ،)1335ســفرنامه از خراســان تــا بختیــاری ،ترجمــه همایــون فرهوشــی،
تهــران ،بینــا.
فــوروكاوا ،نوبویوشــی ( ،)1384ســفرنامه فــوروكاوا ،ترجمــه هاشــم رج ـبزاده و كینجــی ئــه
اورا ،تهــران ،انجمــن آثــار مفاخــر فرهنگــی.
ســیاح ،محمدعلــی ( ،)1359خاطــرات حــاج ســیاح یــا دوره خــوف و وحشــت ،بــه كوشــش
ُ
حمیــد ســیاج و تصحیــح ســیفاهلل گلكار ،تهــران ،امیــر كبیــر.

فووریــه ،ژوانــس ( ،)1368ســه ســال در در بــار ایــران؛ خاطــرات دکتــر فووریه پزشــک و یــژه ناصرالدین
شــاه ،ترجمــه عبــاس اقبــال آشــتیانی ،بیجــا ،دنیــای کتاب.
کاساکوفســکی ،)1355( ،خاطــرات کلنــل کاساکوفســکی ،عباسقلــی جلــی ،چــاپ دوم،
تهــران ،انتشــارات ســیمر غ.
کــرزن ،جــرج ( ،)1362ایــران و قضیــه ایــران ،ترجمــه غ.وحیــد مازندرانــی ،چــاپ دوم ،تهــران،
مرکــز انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
مالکــم ،ســرجان ( ،)1380تار یــخ کامــل ایــران ،ترجمــه میــرزا اســماعیل حیــرت ،تصحیــح
مهــدی قمینــژاد ،بــه کوشــش علیاصغــر عبداللهــی ،تهــران ،انتشــارات افســون.
مســتوفی ،عبــداهلل ( ،)1371شــرح زندگانــی مــن (تار یــخ اجتماعــی و اداری دوره قاجار یــه)،
تهــران ،نشــر كتــاب هرمــس.
مــوس ،مارســل ( ،)1378پنجــاه متفکــر بــزرگ معاصــر از ســاختارگرایی یــا پســامدرنیته ،ترجمــه
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محســن حکیمــی ،تهــران ،انتشــارات پژمــان.
نواب صفا ،اسماعیل ( ،)1366شرح حال فرهاد میرزا معتمد الدوله ،زوار ،بیجا.
نوایی ،عبدالحسین ( ،)1375ایران و جهان ،تهران ،نشر هما.
وقایــع اتفاقیــه ( ،)1373شــمارههای  ،1 -131تهــران ،کتابخانــه ملــی مرکــز مطالعــات و
تحقیقــات رســانهها.

