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چکیده 
گســترده در تاریــخ ایــران  كــردن و انــواع آن از پدیده هــای اجتماعــی  پیشــکش 
و  زمینه هــا  از  بســیاری  در  را  آثــاَرش  و  نشــانه ها  كــه  بــود  قاجــار  دوره  به ویــژه 
صــورت  آرام آرام  چنان كــه  یافــت؛  می تــوان  روزگار  آن  اجتماعــی  ُكنش هــای 
شــد.  بــدل  دربــار  بــرای  مالــی  منبعــی  و  گیــر  فرا كاری  بــه  و  آشــکار  پنهاَنــش 
پیشــکش ها 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 
ــع تاریخــی دســت اول آن  ــه بررســی مناب ــه ایــن پرســش، ب در پــی پاســخ گویی ب
دوره )اســناد و ســفرنامه ها( می پــردازد و بــه چگونگــی رواج پیشــکش و چیســتی 
گمــان مــی رود برخــی از  روش هــای دریافــت و پرداخــت آن نیــز پاســخ می گویــد. 
ــه صــورت  ــه ب ــار قاجــار، ن ــع درآمــد درب كاهــش مناب گونه هــای پیشــکش پــس از 
بنابرایــن،  باشــد.  می شــده  عرضــه  ســامان مند  و  همیشــگی  بلکــه  ُبرهــه ای، 
ــه  ــوف ب ــن، معط ــدَون و معی ــورت م ــه ص ــری ب ــار ناص ــای درب ــی از هزینه ه بخش
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مقدمه 
كــردن و انواعــش از پدیده هــای اجتماعــی تاریــخ ایــران به ویــژه  رشــوه دادن و پیشــکش 
دوره معاصــر اســت. البتــه خاســتگاه ایــن پدیــده را روزگار هخامنشــیان دانســته اند؛ چنان كــه 
ــواع و  گواهــی می دهنــد مردمــان ملــل و اقــوام مختلــف، ان نقش برجســته های تخــت جمشــید 
ــر  ــد. ایــن ســندها ب ــران عرضــه می كرده ان ــار هخامنشــی و شــاه ای ــه درب اقســام پیشــکش ها را ب
ژرفــا و درازنــای آییــن ارســال هدایــا و عرضــه پیشــکش بــه دربــار شــاهان )ایــران و جهــان( داللــت 
كــرزن از ســیاحان اروپایــی دروه قاجــار، ســفیران ســرزمین های خراج گــزار  می كننــد. بــه روایــت 
شاهنشــاهی ایــران، در آییــن باشــکوه جشــن نــوروز چنان كــه بــر دیواره هــای تخــت جمشــید 

نمایــان اســت، هدایــای ســرزمین خــود را بــه شــاه بــزرگ پیشــکش می كردنــد. 
كمابیــش در بیش تــر ســاحت های اجتماعــی و سیاســی دوره  نشــانه ها و آثــار ایــن پدیــده را 
قاجــار می تــوان یافــت. رشــوه دادن بنابــر اوضــاع و احــوال زمــان و ســاختار اجتماعــی، اقتصــادی 
گونه هــا و نام هــای فراوانــی داشــت و حتــی بیش تــر در چارچوبــی قانونــی،  و فرهنگــی آن دوره، 
گیــر و مشــتهر و  كاری پنهانــی نبــود، بلکــه فرا عرفــی و شــرعی صــورت می پذیرفــت؛ چنان كــه 
ــر مورخــان  كمابیــش بیش ت كشــور بــدل شــد.  ــر  ــع و مداخــل عمومــی مؤث ــه یکــی از مناب حتــی ب
ایــن روزگار حتــی مورخــان دربــاری یــا سفرنامه نویســان خارجــی )ماننــد پــوالك، دیوالفــوا و...( 
كارهــای روزانــه اجتماعــی و  گیــری ایــن پدیــده خبــر داده انــد. ایــن پدیــده بــه انــدازه ای در  از فرا
كــه می تــوان آن را از علــل عقب ماندگــی ایــران از تحــوالت آن روز جهــان  گســترده بــود  سیاســی 
كارهــا، در  برشــمرد؛ زیــرا سیاســت مدران ایرانــی عصــر قاجــار بــه جــای اندیشــیدن دربــاره اصــاح 

گرفتــن رشــوه از زیردســتان و دادن پیشــکش بــه باالدســتان خــود بودنــد.  اندیشــه 
كاوِش برخــی از منابــع دســت اول دوره قاجــار به ویــژه دوره بلنــد پادشــاهی  ایــن پژوهــش بــا 
ناصرالدیــن شــاه، می كوشــد بــه یکــی از ویژگی هــای برجســته تاریــخ اجتماعــی آن روزگار بپــردازد 
گــون جامعــه، اصنــاف، بازاریــان، تاجــران، ســپاهیان،  گونا كــه در چگونگــی ارتبــاط قشــرهای 
دولت مــردان و درباریــان و و حتــی خــود شــاه و ســران ایــات و عشــایر و دیگــر طبقــات اجتماعــی 

بــا یک دیگــر، تأثیــر می گــذارد.

مفهوم شناسی
ــی  ــه عبارت ــا ب ــرد آن را ی ــا بگی كســی ت ــه  كــردن چیــزی ب ــم  ــه معنــای »تقدی واژه پیشــکش ب
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ِكهتــر بــه ِمهتــر داده می شــده اســت. هم چنیــن هدایــای مرســوم در عیــد نــوروز،  آنچــه از ســوی 
ایــام شــادی و عــزا را پیشــکش می نامیدنــد« )دهخــدا. 1345، 59۸5(. متفکــران بســیاری 
ــد:  ــوس می نویس ــل م ــه، مارس ــرای نمون ــد. ب ــق پرداخته ان ــه تحقی ــکش ب ــه و پیش ــاره هدی درب
كاال فــرق دارد؛ زیــرا ظاهــرًا دادن آن متضمــن ســتاندن  گرچــه هدیــه بــه ظاهــر بــا تبــادل  ا
كــی از یــک تکلیــف ســه وجهــی اســت: دادن،  ــا در واقــع حا چیــزی در ِازایــش نیســت، ام
گرفتــن و پــس دادن« )مــوس، 137۸، 5۶(. هدیــه شــالوده زندگــی اجتماعــی اســت و در 
پــی آن شــکل های رفتــار، پالــوده و افتــراق یافتــه می شــوند. پــس هدیــه اصــًا بــه معنــای 
كاربــرد خاصــی از زمــان  كســب اعتبــار و  كاال نیســت، بلکــه هدیــه متضمــن  مبادلــه ســاده 
كــردن،  ج  كثــر جوامــع مبتنــی بــر هدیــه و پیشــکش، خــر اســت. در واقــع وجــه مشــخصه ا
كســب اعتبــار اســت. هدیــه در جوامــع امــروزی وجــود دارد، امــا بــه  بــذل و بخشــش و 
ــوز  شــکلی دیگــر در واقــع مناســبت های مذهــب خــاص، عروســی هــا و جشــن تولدهــا هن
گیرنــده هدیــه  كــه  می تواننــد بــه وجودآورنــده فضــای هدیه ِدهــی باشــد؛ بــا ذكــر ایــن نکتــه 

بایــد آن را بــا بهــره اش پــس بدهــد« )همــان، 57(.

امــا در دوره  بــود،  رایــج  كمابیــش در جامعــه دوره قاجــار  داد و ســتد هدیــه و پیشــکش 
ــه جــز  ك گرفــت  ــی  ــدازه ای فزون ــه ان ــردن ب ك گســترش یافــت؛ یعنــی عــادت پیشــکش  ناصــری 
كشــور، حتــی صاحبــان نازل تریــن مقام هــا نیــز بــه داد و ســتد ایــن پول هــا  كل دیوانــی  مقامــات 

كــرده اســت:  گــزارش  می پرداختنــد؛ چنان كــه فــوروكاوا 
گرفتــن هدیــه و پیشــکش  حتــی مدرســه و معلــم از آن بركنــار نیســت و این هــا هــم بــه 
كــه می رســد، دربــاره ضعــف و  كــم و زیــاد پیشــکش  مبتــا هســتند و هنــوز نســبت بــه 
كــه پســران خانــواده ســلطنت درس  گردان تصمیــم می گیرنــد. چنیــن اســت  قــوت شــا
نمی خواننــد، امــا درجــه ســرتیپی می گیرنــد. بســتگان خانواده هــای اشــراف ماننــد عمــو، 
كســی از  دایــی و بــرادرزاده هنــوز درسشــان تمــام نشــده، از بلندپایــگان دولتــی می شــوند و 
گــر هــم دانــش بســیار داشــته باشــد، منتهــا طبیــب و حکیــم روســتا  خانواده هــای پاییــن ا

می شــود ]و[ در َادنــی مــردم باقــی می مانــد )فــوروكاوا، 13۸4، 10۶(. 

كســانی از خانواده هــای  ــق و پاره هایــی از درســت نباشــد؛ یعنــی  گفتــار فــوروكاوا مطَل شــاید 
»َاعیــان« بــدون قــدرت پــول / َزر بــه جایگاه هــای بــاال می رســیده باشــند، امــا دســت كم تحقــق 
گســترش اخــاق تمّلــق و بــه دســت  فســاد را در الیه هــای زیریــن اجتماعــی ثابــت می كنــد. 
گرفتــن هدایــای نامشــروع و غیــر قانونــی،  گاهــی بــه ســتاندن رشــوه و  آوردن بــدون رنــج بــردن، 
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كشــور و رواج دزدی و اختــاس  صورتــی رســمی و عرفــی مــی داد و زمینــه را بــرای ویرانــی اوضــاع 
بیش تــر فراهــم می كــرد.

گونه شناسی
حکم رانــی«،  »پیشــکش  همچــون  مختلــف  صورت هــای  بــه  قاجــار  دوره  در  پیشــکش 
نــوروزی«،  »پیشــکش  شــکار«،  »نازشســت  اســم گذاری«،  »پیشــکش  تصــدق«،  »وجــوه 
»مولــودی« و »تکیــه دولــت«، »دیــه ضاربیــن«، ســهمی از »تركــه رجــال، اعیــان و شــاه زادگان« 
كــه آنهــا را بــا معیــار دهنــده و زمــان دریافتشــان چنیــن  توان گــر پرداخــت و دریافــت می شــد 

كــرد: تقســیم  می تــوان 
1. بیرونی )پیشکش های مهمانان خارجی(؛
2. بی بهانه )پیشکش های بدون مناسبت(؛

3. ناپیوســته )پیشــکش هایی همچــون وجــوه اســم گذاری، تصــدق، نازشســت شــکار و 
كــه بــه مناســبت های خاصــی دریافــت می شــد و رونــد ثابــت و منظمــی نداشــت(؛  دیــه ضاربیــن 
كــه قانونــی بــود و  4. پیوســته )پیشــکش هایی همچــون حکم رانــی، مولــودی و تکیــه دولــت 
بــا رونــدی منظــم و معیــن دریافــت می شــد و منبــع ثابــت درآمــد دربــار و دولــت بــه شــمار می رفــت(.

ونی 1. پیشكش های بیر
ع از پیشــکش ها، انــواع پرداخت هــای افــراد مختلــف را در برمی گرفــت. ســفیران یــا  ایــن نــو
مهمانــان خارجــی بــه آوردن هدیــه ای بــرای شــاه و یــا مقربــان او موظــف بودنــد. ایــن پیشــکش 
بــه معنــای پاس داشــت شــاه و ادای وظیفــه دربــاره او بــود و از ســوی دیگــر، بــه تأییــد و شــادمانی 
پیشــکش گیرنده )بیش تــر خــود شــاه( می انجامیــد. از ایــن رو، ســفیران نیــز همــراه هیئت هایــی 

كــردن می كوشــیدند: كــه بــا آنهــا بــه ایــران می آمدنــد، در اجــرای آییــن پیشــکش 
كــو، برنــج، پارچه هــای ابریشــمی  گــروه اول ]ســفیران آســیایی[ بــا خــود اســب، شــال، تنبا
می آوردنــد و دســته دوم ]ســفیران اروپایــی[ نشــان، ســاح های اروپایــی ، تابلــوی نقاشــی، 
بلــور و غیــره پیشــکش می كردنــد. هدایــای تقدیمــی را بــر ســینی های طــا و نقــره، ضمــن 
ماقاتــی تشــریفاتی بــه حضــور شــاه می برنــد و شــاه آنهــا را بــه لطــف خــود می پذیرفــت 

ک، 13۶1، 294(. )پــوال
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شــاهان قاجــار نیــز بــرای خرســندی ســفیران و پشــتیبانی از آنــان و به انگیــزه ُحســن معاشــرت 
ــا چیزهایــی ماننــد خنجــر مرَصــع، جامــه  كشــورها هدیــه )نقــد ی ــا آنــان، بــرای ســفیران دیگــر  ب
و قبــای زردوزی شــده( می فرســتادند. لباس هــا بیش تــر از صندوق خانــه ســلطنتی مرحمــت 
بركــرده،  در  شــرف یابی  آخریــن جلســه  در  را  لبــاس  گیرنــده  كــه  اســت  ایــن  »رســم  می شــد: 
بــه شــاه  بوئــه، 13۶5، 29۶(. پیشــکش های ســفیران خارجــی  شــرف یاب شــود« )دوكوتــز 
ــد و هیــچ هزینــه ای  ــران مهمــان شــاه بودن ــان در ای ــرا آن ــود؛ زی به واقــع هزینــه سفرشــان هــم ب
ــورهای  كش ــان  ــه می ــکش و هدی ــال پیش ــن ارس ــد. آیی ــا نمی پرداختن ــان در آن ج ــرای ماندنش ب
ع رابطــه و انــدازه وابســتگی  گــون عــادی و رایــج بــود. داد و ســتد هدایــا بــا توجــه بــه نــو گونا

كاســتی می گرفــت. كشــورها بــه یک دیگــر یــا اهــداف خــاص، فزونــی یــا 

2. پیشكش های بی بهانه
گــون   گونا كــه افــراد بــه ناصرالدیــن شــاه )م 1313 ق( پیشــکش می كردنــد، بســی  چیزهایــی 
گاه و بــی گاه تقدیــم می شــد. بــرای نمونــه، بــر پایــه یکــی ســندها  بــود و نــام ویــژه ای نداشــت و 
چنــد ماهــی قــزل آال بــرای شــاه فرســتادند: »... فدایــت شــوم چهــار دانــه ماهــی قــزل آال بســیار 
كــه تــا بــه حــال یقیــن شــاه میــل نفرمــوده اســت، ارســال حضــور داشــتم؛ چــون قــزل آالی  خــوب 
كما، شناســه 5۸94 –  بــه ایــن خوبــی حــرام اســت بــر مــن بخــورم. قربــان ســرت شــوم...« )ســا
295؛ پیوســت 1(. متأســفانه نــام و انگیــزه محتَمــل نویســنده نامــه در این بــاره روشــن نیســت. 

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 
گذاشــته اند و اســبابم را بــه آنهــا ســپردم در  كــه خــود را تاجــر  نــام  یــا ُامنــای دزد ایرانــی 
گفتنــد: دزد بــرده اســت؛ بــه دروغ، از آن جهــت چیــز قابلــی بــه  اســامبول پــس ندادنــد و 
كــه آن هــم پوســیده اســت  ک پــای مبــارک نــدارم. یــک نیمــه جــان  جهــت پیشــکش خا
ــودش در  ــر خ ــه در عص ك ــدی  ــاه هن كبرش ــخ ا ــاب تاری كت ــد  ــک جل ــر ی ــت ... مگ ــل نیس قاب
كــه آن جــا نــگاه داشــته ... بــا حــدود َده  كاغــذ »خــان بالــغ1« نوشــته شــده بــه خــط رشــیدا 
مجلــس تصویــر عمــل اســتادان مشــهور هندوســتان قدیــم زیادتــر از »َالــف لیلــه« تمــام شــده 

كنــون پکــن خوانــده  كــه ا كار می رفــت  كهــن پکــن اســت. ایــن نــام در ســده های میانــه دربــاره شــهری بــه  1. نــام 
كبــر دهخــدا، لغت نامــه،  می شــود. خــان بالــغ واژه ای مغولــی بــه معنــای »شــهرخان« اســت. بــه نقــل از علی ا

»خــان بالــغ« )ویراســتار(..
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گــر صــاح بدانیــد  كتاب خانــه مبــارک اســت ا كســی نــدارد و زیبنــده  اســت، امــا امــروز هــم 
كما، شناســه 2۶7۸- 295، پیوســت  ک پــای مبــارک عرضــه داریــد... )ســا پیشــکش خــا

.)2

گمــان مــی رود پیشــکش كننده )شــاید اعتمــاد الســلطنه، م 1313 ق( آن را پــس از ســفر شــاه 
ــه وی  ــج، ب ــر رســم رای ــرای اعــام خرســندی اش از بازگشــت شــاه و ســامت او بناب ــه فرنــگ ب ب

كــرده باشــد.  عرضــه 
هم چنیــن نویســنده ای انگیــزه اش را از ارســال پیشــکش، مباركــِی روز خوانــده و نوشــته 

ــت: اس
ک پــای جواهرآســای مبــارک همایونــت شــوم! چــون روز مباركــی اســت ...،  ... قربــان خا
ــازه رســیده بــود و  یــک دســتگاه ســاعت قــاب طــای انگلیســی َاعــا بــه جهــت خانــه زاد ت
ســاعت خوبــی اســت؛ چــون اســباب تحفــه و خــوب بــه جهــت حضــور مبــارک قبلــهِ  عالــم 

كما، شناســه  194۸-295 ، پیوســت 3(. خــوب اســت...  )ســا

بنابرایــن، برخــی از انــواع پیشــکش بــه مناســبت یــا بــه انگیــزه خاصــی عرضــه نمی شــد، بلکه 
ــا هــر نیــت دیگــری، پیشــکش  ــا او ی ــا ابــراز دوستی شــان ب افــراد بــرای پاس داشــت مقــام شــاه ی
كــه هدیــه آنــان را پذیرفتــه اســت،  می كردنــد. پــس از اینکــه بــه اشــاره شــاه روشــن می شــد 
پیشــکش كنندگان ســه بــار تعظیــم می كردنــد و از تــاالر بیــرون می رفتنــد. شــاه بیش تــر هدایــا 
گاهــی در برابــر دریافــت آنهــا، دهنــده تحفــه ای  را می پذیرفــت )درویــل، 13۸4، 155-154( و 
كشــوری  كــه در زمان هــای ویــژه بــه بــزرگان  مــی داد. افــزون بــر آییــن رایــج پیشــکش هایی 
گرفــت  كار دیگــران و داد و  كــردن دربــاره  كارهایــی ماننــد دادن عریضــه یــا ســفارش  می دادنــد، 
چنــد تومــان پــول یــا طــا و جواهــر، دهنــده را آســان تر  بــه نتیجــه می رســاند )فــوروكاوا، 13۸4، 
كــردن  كاری در سلســله مراتــب اجتماعــی ایــران بــدون پیشــکش  گفته انــد هیــچ  101(؛ چنان كــه 
كوچــك ابریشــمی یــا ترمــه ای  كیســه  بــه ســرانجام نمی رســید و هیــچ »عرض حالــی« هرگــز بــدون 

پــر از پــول بــه شــاره بــه شــاه عرضــه نمی شــد. 
گاه بــود.  كــه ســه ســال در دربــار ناصــری بــود، بــه ایــن دســت رفتارهــا بــه نیکــی آ دكتــر فوریــه 
گرد ســابق مدرســه مهندســی  بــرای نمونــه، دربــاره ســرتیپ عبــاس قلی خــان، وزیــر جنــگ و شــا
كیســه ها بــا عریضــه ای ســر بــه ُمهــر پیــش شــاه  گفتــه اســت: »او از همیــن قبیــل  نظــام پاریــس 

كار خــود را بــه نوعــی پیــش بــرده اســت« )فووریــه، 13۶۸ ، 21۸(. گذاشــته و 
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3. پیشكش های ناپیوسته
كــه انــواع آنهــا بدیــن  ع اصلــی ایــن ُجســتاَرند  پیشــکش های ناپیوســته و پیوســته موضــو

گــزارش می شــود: ح  شــر
3-1.ااا اگذاعج

عرضــه  مبالغــی  شــاه،  فرزنــدان  تولــد  مناســبت  بــه  شــهیر،  افــراد  و  درباریــان  نزدیــکان، 
می كردنــد. بــرای نمونــه، اعتمــاد الســلطنه دربــاره تولــد محمــد میــرزا فرزنــد ناصرالدیــن شــاه 

اســت: آورده 
كــرده بــه  ... امــروز زن هــای شــاه زاده ها و معــارف را شــکوه الســلطنه انــدرون شــاه دعــوت 
كــه از بدرالســلطنه اســت. شــب هــم مســتوفی الممالــک  جهــت اســم گذاری پســر تــازة شــاه 
كــرده ... . معلــوم شــد  ــار دعــوت  ]میــرزا حســن خان )م 1311 ق([ رجــال دولــت را بــه درب
بــه حکــم شــاه مســتوفی الممالــک، امــام جمعــه، حاجــی معتمدالدولــه ]فرهادمیــرزا )م 
1305 ق([، ظــل الســلطان ]مســعود میــرزا )م 1337 ق([ و نایــب الســلطنه انــدرون بایســت 
كــه اســم بگذارنــد ...، ظل الســلطان انگشــتر المــاس هــزار تومانــی داده بــود.  می رفتنــد 
مســتوفی الممالــک  ]130۶ ق[ صــد عــدد پنج هــزاری، حاجــی معتمدالدولــه یک صــد عــدد 
كــه جــد بدرالســلطنه و پســر فتحعلــی شــاه  دو هــزاری، ... اســم مولــود تــازه را محمــد میــرزا 

گذاشــته اند... )اعتمــاد الســلطنه، 1345، 315(. اســت و لقــب ركــن الســلطنه 

بنابرایــن، ناصرالدیــن شــاه از چنیــن بهانه هایــی بــرای چپــاول رجــال و بــزرگان دولتــی و 
گرفتــن پولــی از آنــان غافــل نبــود، بلکــه از ایــن زمینه هــا بــرای فراچنــگ آوردن هزینه هــای 

دربــار بهــره می بــرد.
3-2ااصدق

پرداخــت پول هایــی بــا عنــوان »تصــدق« از آیین هــای رایــج سراســر دوره قاجــار به ویــژه 
دوره ناصــری بــود. ناصرالدیــن شــاه در دارزنــای ســال بــه خانه هــای بــزرگان و اشــراف می رفــت 
گزیر بنابر  كوتــاه و بلنــدش«، نا و میزبــان افــزون بــر »پذیرایــی مفصــل از ذات ملوكانــه و درباریــان 
گــر چیــز نفیســی از امــوال  كاالهایــی بــه شــاه پیشــکش می كــرد. هم چنیــن ا رســم رایــج، پــول یــا 
میزبــان ماننــد اســب، فــرش، تابلــو یــا ظــرف زرینــی چشــم شــاه را می ربــود و آن را می خواســت، 
میزبــان ناچــار آن  را بــر پیشــکش هاَیش می افــزود. نوایــی در این بــاره آورده اســت: »آن پادشــاه 
كــه بــه خانــه هــر وزیــر و  كار دخــل داشــته  جــم جــاه المحالــه در ســال پنجــاه هــزار تومــان از ایــن 
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امیــری تشــریف فرما می شــد، اقــًا تــا ســیصد تومــان بــرای او پیشکشــی می گذاشــتند« )نوایــی، 
.)3۶ ،3 ،1375

رجــال ایرانــی، پذیرایــِی شــاه را افتخــار بزرگــی می شــمردند و در ایــن زمینــه بــا یک دیگــر 
رقابــت می كردنــد و می كوشــیدند میهمانی شــان باشــکوه تر از میهمانــی رقیبــان برگــزار شــود 

كــرده اســت: گــزارش  )بروگــش، 1374، 175(. بــرای نمونــه، اعتمــاد الســلطنه 
... امــروز بــه عــادت همــه ســاله، شــاه میهمــان خانــه امیــن الســلطان اســت. مــن نمی دانــم 
گذاشــتم. ســالی شــصت ـ هفتــاد تومــان اســباب در ایــن مــورد  چــرا بی خــود ایــن بدعــت را 
ل دان و یک دســت شــراب خوری بســیار 

ُ
گ پیشــکش می كنــم. امســال هــم یــک جفــت 

گذاشــته بــودم. بعــد از نهــار، خانــه امیــن الســلطان رفتــم. جمعیــت  معتبــر پیشــکش 
زیــادی بودنــد از ُحــکام و غیــره، نقــد و جنــس قریــب شــش ـ هفت هــزار تومــان پیشــکش 
كــه تشــریف آوردنــد ... هم چنیــن ... صبــح ســراج  گذاشــته بودنــد. بنــدگان همایــون 
الملــک دیــدن آمــد. بعــد از رفتــن او درب خانــه رفتــم. بعــد از نهــار، خانــه آمــدم. عصــر شــاه 
كــه شــنیدم قریــب دو هــزار  خانــة عضدالملــک ]12۸9 ق[ تشــریف بــرده بودنــد. از قــراری 
ــلطنه، 1345، ۸۶۶(. ــد ... )اعتمادالس ــکش داده بودن ــاه پیش ــه ش ــان ب ــت توم و دویس

گــذر شــاه از  گاهــی  چنیــن پیشــکش هایی تنهــا در میهمانــی شــاه عرضــه نمی شــد، بلکــه 
ــه،  ــرای نمون ــود. ب ــه او ب ــرای عرضــه پیشــکش ب ــه ای ب ــا توقَفــش در جایــی، بهان منطقــه ای ی
ــام »پیشــکش سركشــی« ده اشــرفی  ــا ن گلهنــدوك1،  ب ــه  كســی هنــگام رفتــن ناصرالدیــن شــاه ب
كــه  ک پــای جواهرآســای مبــارک شــوم! ... در ایــن وقــت  گفتــه اســت: »قربــان خا بــه او داده و 
گلهنــدوک و آن جــا را رشــک جنــان فرموده انــد  موكــب مســعود منصــور همایــون نهضت افــزای 
ک پــای مبــارک انفــاذ داشــت. االمــر االقــدس االعلــی  ... ناقابــل ده اشــرفی محــض تصــدق خا

كما، شناســه 2۸19- 295،  پیوســت 4(.  مطــاع مطــاع مطــاع« )ســا
ایــن ســند تاریــخ نــدارد تــا بتــوان زمــان ســفر شــاه را از آن دانســت، امــا وجــوه تصــدق همــواره 
گاهــی شــاه نامســتقیم بــه اّخــاذی از مــردم می پرداخــت.  داوطلبانــه پرداخــت نمی شــد، بلکــه 
گاهــی میزبــان هــم رشــوه درخــوری بــه او نمــی داد. نمونــه را در این بــاره، در خاطــرات  البتــه 

ــت: ــوان یاف ــلطنه می ت اعتمادالس

گلهنــدورودک، محــل تاقــی رود »جاجــرود« و رود »كنــد« از توابــع لواســان )شــمال تهــران( اســت.  گلنــدوک یــا   .1
كوشــش  گاهــی بیش تــر در این بــاره، ر.ک: یادداشــت های روزانــه ناصرالدیــن شــاه )0031 ـ3031(، بــه  بــرای آ

پرویــز بدیعــی، ســازمان اســناد ملــی ایــران، ۸731، ص 0۸1 تــا 5۸1.
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كرده انــد؛ چــون  ]وصــف[ جوانــی و ول خرجــی حاجــی میــرزا حســین  كار غریبــی  امــروز شــاه 
گــر آن جــا تشــریف ببرنــد اقــًا یکــی دوهــزار  شــیرازی را شــنیده بودنــد، بــه خیــال آنکــه ا
كــه خانــه امیــن الســلطان ]میــرزا علــی اصغرخــان  تومــان پیشــکش خواهــد داد، روزی 
كــه روز جمعــه آن جــا تشــریف  گفتــه بودنــد  )م 1325 ق[ مهمــان بودنــد، بــه صّراف بچــه 
مــی آورم. امــروز عصــر بــا عزیــز الســلطان ]غام علی خــان )م 131۸ ق[ و امیــن الســلطان 
ایــن  بــود.  نشــده  عایدشــان  تومــان  دویســت  از  زیــاده  بردنــد،  تشــریف  صــراف  خانــه 
زشــت كاری بــرای شــاه باقــی مانــد. ایــن صــراف زیــاده از بیســت و دو ســه ســال نــدارد. از 
آن جــا هــم خانــه امیــن حضــور تشــریف بــرده بودنــد. صــد تومــان هــم آن جــا پیشــکش داده 

بودنــد )اعتمادالســلطنه، 1345، 272(.

بنابرایــن، ناصرالدیــن شــاه بــرای بــه دســت آوردن درآمــد، راه میهمــان شــدن را همــوار 
می دیــد و بــه خانــه بــزرگان می رفــت. روشــن نیســت میزبانــان تــا چــه انــدازه از حضــور میهمــان 
گــر از زنــی را در آن  بهــره می بردنــد. شــاه حتــی می توانســت بــه حرم َســرای میهمــان بــرود و ا
میــان می پســندید، میزبــان موظــف بــود آن همســر موقــت یــا دائَمــش را بی درنــگ طــاق بدهــد 
و بــه انــدرون شــاه بفرســتند. شــاهان پیــش از ناصرالدیــن شــاه هــم از ایــن امتیــاز اســتفاده 
كشــوریان نظــر داشــت، بلکــه هدایــا و پــول نقــد شــان  كم تــر بــه زنــان  می كردنــد، امــا ناصرالدیــن 

او را بــس بــود )بنجامیــن، 13۶3، 1۶۸-1۶9(.
گاه نبــود، بلکــه دوام ایــن رفتــاَرش  شــاه از پی آمدهــای ســوء اســتفاده محتَمــل بــزرگان نــاآ
بــه تلویــح باج ســتانی میزبانــان را از مــردم تأییــد می كــرد؛ زیــرا آنــان هزینه هــای پذیرایــِی شــاه 
ــه ایــن ســبب  ــراد ب كیســه مــردم می پرداختنــد. البتــه برخــی از اف گــون از  گونا ــه شــیوه های  را ب
كــردن چیــزی  كاری را بــه آنــان نمی ســپردند، بــا پیشــکش  ــا  كــه نامــی از آنــان در میــان نبــود ی

كننــد. بــرای نمونــه، در ســندی آمــده اســت: می كوشــیدند شــاه را بــه خودشــان متوجــه 
گرچــه ایــن اوقــات از حــوادث  ک پــای جواهرآســای اقــدس همایونــت شــوم! ا قربــان خــا
كــران حضــرت  كــر بی مقــدار اســم او قابــل شــمار در ِســلک چا ــا از عــدم قابلیــت چا روزگار ی
كــری آســتان اعلــی بــه تمامــی وجــود ایــن  كــه در چا ... نیســت و لکــن عبودیــت و بندگــی 
كســب  كــری و  كــر جــاری و ســاری اســت، اقتضــا دارد ... بــه رســم قاعــده قدیــم، چا چا
كمــال روســیاهی و  شــرمندگی محقــر پیشــکش ناقابــل محــض  افتخــار خــود را ... لهــذا  بــا 
ک پــای جهــان آســتان  صــرف تصــدق وجــود ذی جــود اقــدس اعلــی )روحنــا فــداه( بــه خــا

كما، شناســه ۶024-295، پیوســت 7(. همایــون فرســتاد... )ســا
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كــه افــراد زمــان فرســتادن پیشــکش را نــزد  ایــن عــادت بــه انــدازه ای اســتوار بــوده اســت 
شــاه، از خــود او می پرســیدند:

ک پــای مبــارک شــوم! میــرزا حســین علی خان دریــا بیگــی از فــارس عریضــه  قربــان خــا
ک پــای مبــارک داشــته و چنــد  عــرض نمــوده، بعضــی اشــیاء بــه رســم پیشــکش انفــاذ خــا
فقــره عــرض دارد مقــرر می فرماییــد عریضــه و پیشــکش مزبــور انفــاذ اردوی همایــون شــود 
یــا این جــا باشــد بعــد از تشــریف فرمایی اردوی همایــون از نظــر مبــارک بگــذرد و بــه هــر 
ــاع  ــی مط ــدس االعل ــره االق ــت. ام ــارت نرف ــاده جس ــود. زی ــت ش ــد اطاع ــرر فرمایی ــم مق قس

كما، شناســه 5933-295، پیوســت ۸(. )ســا

بــا عرضــه پیشــکش، خواســته و  افــراد هم زمــان  پایــه دو ســند پیش گفتــه، بیش تــر  بــر 
ح می كردنــد.  )مطالبــه( خــود را در قالــب عریضــه یــا بــه صــورت دیگــری، مطــر

یعنــی  می گرفــت؛  صــورت  مشــروط  صدراعظــم  یــا  شــاه  بــه  پیشــکش  پرداخــت  گاهــی 
درخواســت كننده بــه یکــی از مقربــان شــاه پیشــکش مــی داد و می گفــت چنانچــه خواســته اش 

برآَیــد یــا مشــکَلش رفــع شــود، پیشــکش بیش تــری خواهــد داد:
اســتدعا دارم ایــن عریضــه مفصــل َفــَدوی بــه توجــه مخصوصــه حضــرت اجــل اشــرف 
بگــذرد.  فــداه(  )ارواحنــا  اعلــی  اقــدس  ]ذات[  ذاط  عــرض  از  عینــًا  ظلــه(  )ُمــد  اعظــم 
یک صــد عــدد اشــرفی هــم بــرای قبــول ایــن اســتدعا بــه بنــدگان حضــرت اجــل اعظــم 
تقدیــم دارنــد، بــه موجــب ایــن نوشــته فــدوی قبــول دارد و اطاعــت خواهــد نمــود. بــا 
گاه از طــرف قریــن الشــرف اقــدس در اجابــت  كــه معــروض داشــته هــر  جهــات ماحظاتــی 
مســئول هــم توجهــی مبــذول شــود، پانصــد عــدد اشــرفی بــرای وجــه تصــدق وجــود مبــارک 
كما، شناســه 1943-295، پیوســت 9(. تقدیــم خواهــد داشــت. زیــاده جســارت اســت )ســا

بــه  رســیدن  بــرای  پیشــکش كننده  می رفــت؛  شــمار  بــه  معاملــه  پرداخت هایــی  چنیــن 
می شــد. متعهــد  بیش تــر  هزینــه  پرداخــت  دربــاره  مطلوَبــش، 

3-3.ایاهاگستاگپاع

كــردن را بســیار دوســت می داشــت و بــا لــذت  ناصرالدیــن شــاه ســواركار ماهــری بــود و شــکار 
بــه شــکار حیوانــات می پرداخــت و در هــر یــک از ســفرهاَیش، شــماری قــوچ و میــش كوهــی، آهو، 
كــه قــدرت و دالوری  گــراز، پلنــگ و خــرس شــکار می كــرد. رجــال بــرای شــکارهای مهمــی  پرنــده، 
شــاه را نشــان مــی داد، نــاز شســت و پیشــکش می فرســتادند. اعتمادالســلطنه خاطــره اش را 
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دربــاره رفتــن شــاه بــه شــکار پلنــگ و دادن نــاز شســت بــه او )پنج شــنبه 21 صفــر 1299( چنیــن 
كــرده اســت: »امــروز شــاه پلنگــی مــاده صیــد فرمودنــد. ده امپریــال1  نازشســت خدمــت  ثبــت 
پادشــاه فرســتادیم« )اعتمادالســلطنه، 1345، 19(. شــاه افــزون بــر ســفر تابســتانی )ییاقــی(، 
گویــی درباریــان  روزهایــی از پاییــز و حتــی زمســتان بــه شــکار می رفــت )فووریــه، 13۶۸، 152(. 
ــی  ــند و حت ــراه او باش ــا هم ــد ت ــکش می كردن ــزی پیش ــت چی ــاه می بایس ــکار ش ــه ش ــه بهان ــم ب ه
كــه بــه هــر ســببی نتوانســته بودنــد در شــکارگاه حاضــر شــوند، پیشکشــی  گاهــی برخــی از افــراد 

می بایســت عرضــه می كردنــد:
ک پــای مباركــت شــوم! چــون در ایــن شــکارگاه خانــه زاد از التــزام ركاب محــروم  قربــان خــا
بــود، بــا هــزاران خجالــت و شرم ســاری مبلــغ دویســت عــدد پنج هــزاری ســکه مباركــه بــه 
جهــت تصــدق ذات اقــدس همایــون انفــاذ بــه پیــش گاه حضــور ِمهــر ظهــور مبــارک داشــت. 
كــه بــه قبــول آن پایــه افتخــار خانــه زاد را برافرازنــد؛  از مــکارم اخــاق ملوكانــه بعیــد نیســت 
كما،  گانــه عــرض شــده. زیــاده جســارت نرفــت )ســا چــون ســایر مســتدعیات در عریضــه جدا

شناســه ۶0۸3- 295، پیوســت 5(.

می ُنمــود؛  موجــه  غیبَتــش  می كــرد،  عرضــه  درخــوری  پیشــکش  كســی  گــر  ا بنابرایــن، 
از  )پرداخــت پیشــکش(، محقــق می شــد. ســندی بی تاریــخ  از همراهــی شــاه  زیــرا مقصــود 
كســی از ُحــکام باشــد، نامــه ای بــا مضمــون ناخرســندی از همــراه نبــودن  كــه شــاید  نویســنده ای 

بــا موكــب شــاهی، در بــردارد:
ک! ایــن ســفر تشــریف فرمایی موكــب همایــون و دوری از آســتان مبــارک، اثــر  روحــی فــدا
كــرد. ســبب هــم واضــح  كــرد و حالتــی دســت داد بــه هیــچ زبــان نمی تــوان تقریــر  غریبــی 
كــه هــزار عمــر بــرای شــکر یــک  ع الطــاف ملوكانــه  كــه بعــد از آن مرحمت هــا و آن نــو اســت 
كــه بــه صرافــت خاطــر آفتــاب مظاهــر همایونــی بنــده  كافــی نیســت و آن فرمایــش  جــزء آن 
ناقابــل را بــه شــرف التــزام ركاب مســتعد خواســتند و ایــن ِقســم محرومیت هــا دســت داد، 

كــه بیــش از اینهــا پریشــان و افســرده باشــم ... .  حــق بــا مــن اســت 

ــه ایــن وســیله  كــه ال اقــل ب ــه بفرســتم  ــه تــدارک حرمــان خــود مختصــر بارخان خواســتم ب
بارخانــه  و  ... پیشــکش مختصــر  باشــد  مبــارک  َمراحم ظهــور  مــن در حضــور  از  اســمی 
ناقابــل فرســتادم. خواهــش دارم در موقــع مناســب از عــرض لحــاظ مبــارک بگذرانیــد 

كار می رفت. كه در دوره تزاری روسیه رایج بود و در داد و ستدهای ایرانیان نیز به  1. سکه ای طا 
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ــه شــرف یابی آستان بوســی مبــارک مفاخــرت داشــت،  ــه ایــن بنــده ب ك ــی  ...؛ چــون اوقات
گاهــی بــه اقتضــای رأی انــور، میــل بــه اســتعمال انفیــه می فرمودنــد ... انفیــه و انفیــه دان 
كــه هــر وقــت الزم شــد، حاضــر باشــد. یک عــدد دوربیــن هــم  تقدیــم حضــور مبــارک داشــت 
كما، شناســه  كــه خیلــی روشــن و مناســِب شــکارگاه بــود بــا دو جعبــه نارنگــی فرســتاد )ســا

5۸9۸-295، پیوســت ۶(.

ا3-4.الدجاضاصاین

كارهــای روزانــه و دعواهــای مــردم عــادی نیــز دخالــت  شــاه و وابســتگان وی حتــی در 
منابــع  نــه عدالت گســتری.  بودنــد  منافــع خودشــان  كســب  دنبــال  بــه  و بیش تــر  می كردنــد 
تاریخــی به ویــژه آثــاری همچــون خاطــرات اعتمادالســلطنه )1313 ق( نمونه هــای فراوانــی در 
كــه بــر همیــن  كــرده اســت  گــزارش  كنــت دوگوبینــو نیــز روی دادی را  كرده انــد.  این بــاره عرضــه 

گواهــی می دهــد: ادعــا 
حــدود ســاعت یــازده شــب پســر هجــده ســاله ای بــه نــام رجــب، درب ســفارت انگلیــس را 
گشــودند، رجــب سراســیمه و شــتاب زده بــا ســر و روی  كــه در را بــه روی او  زد. هنگامــی 
كــه در دســت داشــت بــه ســوی طویلــه دویــده و زیــر شــکم  خونیــن بــا قمــه بــزرگ برهنــه ای 
كــه بمنزلــه پنــاه گاه مقدســی بــه شــمار می رفــت، مخفــی شــد.  كنســول انگلیــس  اســب 
كــه  گاویــز شــده و زمانــی  كوچــه بــا  شــخصی  كــه در اثــر می خوارگــی مســت بــود، در  رجــب 
كننــد، در حــال فــرار تصادفــًا بــا یــک ســید نجیــب اصفهانــی  قصــد داشــتند او را دســت گیر 
روبــه رو می شــود و رجــب بــه تصــور اینکــه ایــن شــخص هــم بــا دشــمنانش هم دســتی دارد، 
او را بــا یــک ضربــه چاقــو از پــای در مــی آورد و بــه قتــل می رســاند. چــون فــرد مقتــول یــک 
ع اهمیــت پیــدا می كنــد. مــردم در اطــراف  ســید و از اوالد و اعقــاب پیامبــر بــوده، موضــو
كنســول امیــدوار بــود، در حضــور او  ســفارت جمــع شــده بودنــد. رجــب چــون بــه وســاطت 
ــرای دســت گیری او  ــه فراشــانی ب ك ــد  ــم اطــاع دادن ك ــه حا ــرد. ب ك ــراف  ــاه خــود اعت گن ــه  ب
گیــرد.  بــه ســفارت بفرســتد، چــون دســت گیری او نبایــد از طــرف مأموریــن ســفارت انجــام 
ــه  او نزدیــک شــود،  كــه ب كــه هــر  ــاد می كشــید  رجــب در منتهــای خشــم و عصبانیــت فری
كشــت؛ زیــرا خودكشــی  او در ســفارت مزاحمــت دیگــری  بــدون معطلــی خــود را  خواهــد 
گفت وگــو بیــن مأموریــن، میرغضــب بــه رجــب  ایجــاد می كــرد. باالخــره پــس از چنــد دقیقــه 
كــس متوجــه مطلــب نشــد.  كــه هیــچ  گفــت  گــوش او  نزدیــک شــده و آهســته چیــزی بــه 
فقــط دیدنــد بــه یک بــاره رجــب بــا آن همــه شــرارت، ماننــد بــره ای 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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كــه در میــدان دروازه نــو رجــب را بــه قتــل برســانند و خــود شــاه بــه منظــور ســرگرمی و  داد 
حضــور در محــل اجــرای فرمــان خویــش، بــه طــرف میــدان رفــت. درباریــان بــا هــم نجــوا 
كــه بــرای نجــات رجــب از مــرگ، قــرار شــد مبلــغ هــزار تومــان بــه قبلــه عالــم  می كردنــد 
كنــد. البتــه میانجی گــری در ایــن ســرزمین عمــل  كــه از قتــل او صــرف نظــر  كننــد  پیشــکش 
نیــک و شایســته ای اســت. البتــه شــاه در وهلــه اول بــه قصــد دریافــت تومان هــا و در ثانــی 
كــه ایجــاد  كاری نــدارد  كــس و  چــون مطلــع شــده بــود مقتــول اصفهانــی اســت و در تهــران 
كــرده  كننــد،  قبــًا بــا پذیــرش پیشــکش در ازای آزادی او موافقــت  ســر و صــدا و مزاحمــت 

ــو، 1341، 57 و 5۸(. ــود )دوگوبین ب

گرفتــه مــی شــد بــه مصــرف  حتــی چنانچــه از شــخص ضــارب مبلغــی بــه عنــوان دیــه هــم 
گــزارش هــای تاریخــی ایــن دوره بــه وفــور  شــخصی همایونــی مــی رســید. نمونــه ایــن امــر را در 

مــی تــوان یافــت.
3-5.ا اارکاعثالاواازعگان

مصــادره امــوال تاجــران بــزرگ، یکــی دیگــر از دیگــر رســم های شــاهان قاجــار بــود. بــرای 
ج  ــار ــه خ ــازه او از خان ــوز جن ــت، هن ــا رف ــف از دنی ــی عبدالطی ــه حاج ك ــی  ــد: »زمان گفته ان ــه،  نمون
ــی  ــن حاج ــود و هم چنی ــر ب ــه حاض ــوی خان ــول جل ــن پ گرفت ــرای  ــلطان ب ــن الس ــور امی ــده مأم نش
ابوالفتــح بلورفــروش و ده هــا تــن دیگــر« )اعتمادالســلطنه، 1345، ۶04(. نمونه هــای فراوانــی از 
كمیــت بــه واســطه عامــان حکومــت و بــه نــام پیشــکش و بــه  ایــن دســت مصــادرات بــه ســود حا
گــر تاجــر و بــازاری و صاحــب منصــب دولتــی یــا امیــر و شــاه زاده توان گــری  زور، صــورت می گرفــت. ا
كار بركنــار می شــد، عامــان حکومــت بی درنــگ بــرای ضبــط اموالــش می رفتنــد؛  می ُمــرد یــا از 
كار حتــی خشــم نزدیــکان شــاه را برمی انگیخــت. ســبب اینکــه افــراد می كوشــیدند  چنان كــه ایــن 

ــود: ــا ســفارت خانه های خارجــی برخــوردار شــوند، چنیــن رفتارهایــی ب از حمایــت روحانیــان ی
كیــان می دانــد. مــن  كــه خــود را قــادر بــه نظــم ایــران و تــوران و ممکلــت  ... شــخصی 
كــه شــدند بی صفــا نبــود بــا عــاء الدولــه )1274 ق(  كنــم وارد ســلطنت آباد  بی چــاره چــه 
ــی  ــه وضع ــا چ ــت. دنی ــه اس ــوم عمادالدول ــه مرح ــول و َپل ــت پ ــه جه ــرًا ب ــد. ظاه ــوت ش خل
كــه مــی رود، دولــت طمــع بــه مــال او می كنــد. پــس از ایــن دنیــا  اســت؛ هــم چــه شــخصی 

ــلطنه، 1345، 1۶(.  ــه ... )اعتمادالس ك ــت  ــال اندوخ كم ــد  ــت بای ــال اندوخ ــد م نبای

رایج تریــن  از  نیــز  كمــه  محا از  فــرار  انگیــزه  بــه  شــاه  خــود  و  فرادســتان  بــه  هدایــا  دادن 
رســم های عصــر قاجاریــه بــود. بــرای نمونــه، مشــیر الملــک )1320 ق( بــه صــورت رازآلــودی بــه 
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كشــته شــد. البتــه بســتگان مشــیر الملــک  فرمــان ظــل الســلطان )1327 ق( شــاه زاده قاجــاری 
گــزارش دادنــد. ناصرالدیــن شــاه می دانســت ظــل الســلطان بــرای بــه دســت  در این بــاره بــه شــاه 
كــرد از شــنیدن ایــن خبــر بســیار  كشــته اســت. بنابرایــن، وانمــود  آوردن ثــروت وزیــر خــود او را 
كــه در  اندوهگیــن اســت. او بــه محــات رفــت و در آن جــا فرزنــدش را فراخوانــد و از او خواســت 
این بــاره توضیــح دهــد. البتــه ظــل الســلطان هــم پــدرش را خــوب می شــناخت؛ چنان كــه بــا 
كنــد. دكتــر فوریــه در قالــب خاطــرات  پیشــکش های فراوانــی بــه محــات رفــت تــا شــاه را خرســند 

ــاره ایــن روی داد نوشــته اســت: ــه اش )3 شــوال 1309 / 27 مــه 1۸92( درب روزان
كــه بــه این جــا وارد شــده بــود، چهــار اســب اصیــل و مقــداری فــرش و  ظــل الســلطان 
كــرد بــا  پارچه هــای ســنگین قیمــت و بعضــی نفایــس دیگــر تقدیــم پیــش گاه پــدر خــود 
ــه را  ــا ظــل الســلطان می خواســت اســباب رضایــت خاطــر ملوكان گوی كیســه اشــرفی.  چنــد 
كنــد تــا دیگــر مســئله دارایــی مشــیر الملــک را تعقیــب نکنــد )فووریــه، 13۶۸، ۶7(. فراهــم 

گزارش زیر هم نمونه دیگری از این دست است:
كــه از ورثــه مشــیر الملــک بــه جهــت اعلی حضــرت همایــون می خواســتند،  دیگــر وجهــی 
ــط  ــار قس ــه در چه ك ــد  ــی داده ان ــار ماه ــته چه ــد. نوش ــع ش ــان قط ــزار توم ــاد و پنج ه ــه هفت ب
كار بــوده قــرار  كــه محصــل ایــن  بپردازنــد. ســه هــزار تومــان خدمتانــه میــرزا رضاخــان حکیــم 
داده انــد و پنج هــزار تومــان پیشــکش حضــرت واال حضــرت ظــل الســلطان. تــا بــه حــال 
گرفته انــد. احتمــال دارد بــه قــدر دو  هشــتاد و ســه هــزار تومــان از ورثــه مرحــوم مشــیر الملــک 
ســه هــزار تومــان تعــارف پیشــکش هــم بــه حکومــت فــارس بدهنــد )حکیمــی، 13۶5، 100(. 

شــاه پــس از مــرگ ُحــکام و بــزرگان، از وارثــان آنــان ســهم االرث نیــز می گرفــت )نــواب صفــا، 
:)1۶0 ،1 ،13۶۶

دیگــر آنکــه چندیــن طــاق شــال كشــمیری و قلــم كار صــدرس از مــال مرحــوم مشــیر الملــک، 
كــه از ورثــه مرحــوم بایــد بگیرنــد، بــه جهــت  جنــاب صاحــب دیــوان در عــوض پولــی 
ــتاده  ــیراز فرس ــی ش ــا دو منزل ــد ت ــه نق ــا وج ــد، ب ــته بودن ــلطان برداش ــل الس ــرت واال ظ حض
كــرده بودنــد از ایــن چیزهــا الزم نداریــم. تمــام را بایــد  كــه ظــل الســلطان تلگــراف  بودنــد 

وجــه نقــد بدهنــد )وقایــع اتفاقیــه، 13۶2، 20۸-205(.

كارهــای درباریــان  گرفتــن ســهمی از اندوختــه متمــوالن مــرده، بــر رفتــار و  بنابرایــن، شــاه بــا 
و فرزنداَنــش در چپــاول امــوال وارثــان، چشــم می بســت. 
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كــران درآینــد،  كســی از نزدیــکان یــا فرزندانشــان بــه جرگــه چا گاهــی افــراد بــرای اینکــه 
می كردنــد:  پیشــکش  چیــزی 

ــی پانصــد عــدد پنج هــزاری از بابــت  ــای مباركــت شــوم! محمــد خــان وال ک پ تصــدق خــا
كــه اســداهلل خــان  كــرده اســت  ک پــای اقــدس فرســتاد. اســتدعا  پیشــکش ورود بــه خــا
كــه مقــرر شــود، برقــرار  كــران بــه هــر خدمتــی  كــه جــوان قابلــی اســت در ِســلک چا پســرش 

كما، ۸0-29۶، پیوســت 10(.  شــود )ســا

كاری یا ابطال فرمانی،  كســانی برای تغییر تصمیم شــاه و بازداشــتن او از اجرای  هم چنین 
گزافی  گاهــی پیشــکش های  ع،  كــه بنابــر تــوان فــرد و اهمیــت موضو چیــزی پیشــکش می كردنــد 
در این بــاره پرداخــت می شــد. رجــال نزدیــک بــه شــاه نیــز چنیــن می كردنــد. بــرای نمونــه، میــرزا 
ــه  ــی ب ــت باغ ــته اس ــاه خواس ــن ش ــه ای از ناصرالدی ــاالر )م 1297 ق( در نام ــین خان سپهس حس
گــذار شــود و او دو هــزار تومــان پیشــکش خواهــد در  نــام »بــاغ شــاه زاده عبدالعظیــم« بــه او وا

این بــاره خواهــد فرســتاد: 
ک پــای اقــدس همایونــت شــوم! در نظــر انــور اقــدس همایــون معلــوم و مشــهود  تصــدق خــا
كــرده بــودم، نــه خیالــی  كــه ایــن غــام در بــاب بــاغ شــاه زاده عبدالعظیــم نــه عرضــی  اســت 
داشــتم. محــض صرافــت طبــع مبــارک فرمایــش فرمودنــد بــه ایــن غــام مرحمــت بفرمایید و 
گویــا در ایــن بــاب  ایــن غــام هــم پیشــکش بدهــد. چــون خــودم درســت اطــاع نداشــتم ...، 
بــه مســتوفی الممالــک فرمایــش شــده اســت؛ او صــاح ندیــده اســت بــه ایــن غــام مرحمــت 
گذاشــته اند در پهلــوی قنــات حســین آباد ایــن غــام بــرای آن بــاغ قناتــی احــداث  شــود. بنــا 
ــی خــراب خواهــد شــد ... حاصــل  كل ــه  ــر آن قنــات اجــرا شــود، حســین آباد ب گ ــه ا ك می كنــد 
عمــری كــه ایــن غــام در ایــن دولــت صــرف خدمــت كــرده اســت، ایــن حســین آباد اســت و در 
ج آن جــا  مقابــل آن دوازده هــزار تومــان قــرض، بــدون اغــراق ســی هــزار تومــان ایــن غــام خــر
كــرده بــود بــرای  كــرده ام ... میــرزا نصــراهلل هــزار و پانصــد تومــان پیشــکش آن را مشــخص 
كننــد. پانصــد تومــان هــم زیادتــر پیشــکش  اینکــه حســین آباد را بــه ایــن مستمســک خــراب 

كما، شناســه 543۸-295، پیوســت 11(. ک پــای مبــارک می دهــم ... )ســا بــه خــا

چیزهایــی  واســطه  بــه  افــراد  بــر  آوردن  فشــار  بــا  دولتــی،  رجــال  و  شــاه  گاهــی  بنابرایــن، 
گوناگونــی از آن بی چــارگان بــاج بگیرنــد و شــاه  دوست داشــتنی آنــان، می خواســتند بــا عنوان هــای 
نیــز از ایــن ترفنــد بــرای دریافــت پــول بهــره می گرفــت. رجــال در ایــن وضــع زمینــه را فراهــم می دیدند 
كننــد. تــا بــا هم دســتی و برنامه ریــزی، رقیبانشــان را از میــدان بیــرون یــا زحمتــی بــرای آنــان فراهــم 
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4. پیشكش های پیوسته
4-1.اعپ اعایک

گرفتــن  و  كــردن  بــود. پیشــکش  انــواع آن پیشــکش  رایج تریــن  از  پیشــکش حکم رانــی 
چیــزی، نــزد دولتیــان، ُحــکام، وزیــران، صــدر اعظــم و خــود شــاه بســیار عــادی و رســمی اســتوار 
كمیــت بــر شــهرها و  بــه شــمار می رفــت و از ایــن منظــر، قانونــی بــود. برگــزاری مزایــده دربــاره حا
كارهــای رایــج در ایــن دوره شــمرده می شــد. ُحــکام شــهرها را هــر ســال هم زمــان  والیــات نیــز از 
كــه بــه ایــن مقــام منصــوب می شــدند، پولــی بــه  كســانی  بــا عیــد نــوروز، تعییــن می كردنــد و 
نظــر  در  آن جــا  بــر  والیــت  و  كمیــت  حا بــه  منصوبــان  شایســتگی  می كردنــد.  پیشــکش  شــاه 
كــس پــول بیش تــری پیشــکش می كــرد، بــه آن مقــام دســت می یافــت.  نمی آمــد، بلکــه هــر 
گماشــته می شــد، سراســر دوران حکم رانــی اش در پــی  كــه بــه ایــن شــیوه  كمــی  بنابرایــن، حا
كیســه اش بازگردانــد یــا تــا ســال بعــد، پولــی بــرای  باج ِســتانی از مردمــان بــود تــا پــول رفتــه را بــه 
كــردن  كوتــاه حکومَتــش از پــر  دســت یابی بــه مقــام دیگــر فراهــم آوَرد. او هم چنیــن در دوره 

كیســه دارایی هــاش نمی بایســت غفلــت می كــرد.
كــه فریادشــان از بی عدالتــی بــه آســمان می رفــت و  وضــع مردمــان به ویــژه روســتاییان 
فریادَرســی هــم نداشــتند، در چنیــن اوضــاع و احوالــی روشــن بــود. ُحــکام، اعیــان و شــاه زادگان 
در ایــن میــان بــرای دســت یابی بــه مقــام حکم رانــی ایــاالت و والیــات، پولــی را بــه شــاه پیشــکش 
می كردنــد و  بــه فرمان روایــی آن منطقــه می رســیدند؛ چنان كــه هركــس پــول بیش تــر پیــش 
در  اعتمادالســلطنه  نمونــه،  بــرای  می شــد.  منصــوب  آن جــا  حکومــت  مقــام  بــه  می نهــاد، 
روزنوشــت چهارشــنبه هجدهــم رجــب 1309 آورده اســت: »... ركــن الدولــه هــم پنجاه هــزار 
كــم فــارس شــد. حســام الســلطنه ]ســلطان مــراد میــرزا )1300 ق([  تومــان پیشــکش داد و حا
گرفــت...«  كــم آن جــا شــد. پســر ركــن الدولــه هــم عیــن المــک لقــب  هــم قزویــن رفــت؛ حا

.)794  ،1345  ، )اعتمادالســلطنه 
گــون بــه دربــار می رســید، بخشــش ها، پول هــا  گونا كــه بــه صورت هــای  بیش تــر چیزهایــی 
و پیشــکش های صاحب منصبــان بــه رجــال دارای مقــام باالتــر از خودشــان به ویــژه شــاه بــرای 
خریــد جایــگاه و بــه دســت آوردن منصــب، بــود )فوریــه، 13۶۸، 21۸(. اوضــاع بی ســامان 
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گزارش هــا و ســفرنامه های ایــن دوره  سیاســی ـ اجتماعــی والیــات آن روزگار را مــی تــوان از میــان 
ــاره آورده اســت: دریافــت. ژان دیوالفــوا  در این ب

كــم عــاوه بــر اینکــه از دولــت حقــوق نمی گیــرد، در موقــع رفتــن بــه مأموریــت هــم مبلــغ  حا
گزافــی بایــد بــه شــاه و ُوزرا بــه عنــوان پیشــکش تقدیــم نمایــد و هركــس بیش تــر پــول داد، 
كــم مجبــور اســت عــاوه بــر مبلــغ تقدیمــی،  بــه حکومــت منصــوب می گــردد. بنابرایــن حا
كنــد. البتــه در نتیجــه  مبالــغ زیــادی از اهالــی بگیــرد و بــا صندوق هــای پــر از پــول مراجعــت 
كســی  گــر احیانــًا  ایــن فشــار تحمل ناپذیــر، اهالــی پریشــان و بی ســر و ســامان می شــدند و ا
كنــد و نمی تــوان آن را بــه  ک پنهــان  پولــی داشــته باشــد، مجبــور اســت آن را در زیــر خــا
خ مرابحــه )نــزول( بــه  مصــرف تجــارت یــا اصــاح و تعمیــر ملــک خــود برســاند و بــا اینکــه نــر
بیســت و پنــج درصــد می رســد، از ایــن منافــع سرشــار چشــم می پوشــد )دیوالفــوا، 137۶، 

.)1۸2

گونــه از پیشــکش ها بــه شــکل منظــم در آغــاز هــر ســال تعییــن و پرداخــت می شــد  ایــن 
و رونــدی ثابــت و ســامان مند )سیســتماتیک( داشــت و منبــع معینــی بــرای دآمدهــای دربــار 

كــرده اســت: گــزارش  ناصــری بــه شــمار می رفــت. عبــداهلل مســتوفی نیــز در این بــاره چنیــن 
... شــاه بعــد از آنکــه از صنــدوق عدالــت نتیجــه ای بــه دســت نیــاورد و نتوانســت جلــوی 
كــرد و بــرای هــر والیتــی مبلغــی  َتعــدی ُحــکام را بــه رعیــت بگیــرد، خــود را بــا حــکام شــریک 
بــه عنــوان پیشکشــی معیــن نمــود. حــکام بایــد قبــل از حکومــت خــود ایــن پیشکشــی را 
كــه هــر  بپــردازد. مثــًا فــارس و خراســان هــر یــک دویســت هزار تومــان پیشکشــی داشــت 
كــم بایــد قبــل از تجدیــد ســال بپــردازد. ایــن مبلــغ در حقیقــت اضافــه جمعــی بــود  ســاله حا
ج بیوتــات و ســایر حوائــج و انعامــات فــوق العــاده  كســر مخــار كــه از حــکام می گرفــت و 
كــه ســابقًا چیــزی بــه ایــن عنــوان نمی دادنــد رعیــت  بدیــن وســیله جبــران می شــد. حــکام 
كــه شــاه هــم شــریک َتعــّدی آنهاســت، بــدون تــرس و واهمــه آنچــه  را می تاختنــد. حــاال 

می تواننــد، تعــدی می كننــد... )مســتوفی ،13۸۶، 2، 711(.

امیــن الدولــه از رجــال خوش نــام 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. بیش تــر ایــن وجــوه حــرام را صــدر اعظــم و بــرادرش بــه 
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خــود حــال می دانســتند و بــا خیلــی اشــکال دراهمــی معــدود بــه ُامــرا و جنــود می دادنــد. 
ــه شــاه  ــار ب ــه دوب ك ــا مواجبــی را  ــن از پیش خدمتــان، فرمــان لقــب ی شــنیدم شــبی یــک ت
كــراه و انــکار فرمــوده بودنــد، بــا ذریعــه ضراعــت1 بــه شــرایط  عــرض شــده بــود و از قبــول آن ا
كــرد. جــواب او  شــفاعت بــه انــدرون فرســتاد و یک صــد دو هــزاری طــا بــه آن ضمیمــه 
شــبانه بــه دســت خط همایــون آمــده، بــه اســتدعای تــو فرمــان ُممضــی شــد و یک صــد دو 
هــزاری طــا را عجــب بــه وقــت فرســتادی؛ َعَملــه َطــَرب در حضــور بودنــد و بــه آنهــا انعامــی 
ــا همیــن  ــود، دینــاری نقــد نیســت. ب گفتــه ب می خواســتم، خــازن صــرف جیــب از بیــرون 

پــول اهــل طــرب و اصحــاب خدمــت از ســر بــاز شــدند... )امیــن الدولــه، 1341، 192(.

عرضــه پیشــکش و هدایــای الزم بــرای ِابقــای ُحکــم یــا دریافــت ُحکــم والیــت جدیــد، بیش تــر 
ــه دســت آوردن »رضایــت  ــرای ب ــکام پیشــین ب ــژه ای صــورت می پذیرفــت. ُح ــب آییــن وی در قال
ــا  ــد ی ــای بــدو ورود را بگیرن ــا هدای ــد ت ــه آداب )تشــریفات( خاصــی ملتــزم بودن خاطــر ملوكانــه«، ب
كــه خــود از نزدیــک چنیــن  بیش تــر شایســتة لطــف بــزرگان دولــت شــوند. حــاج ســیاح )1925 م( 

كــرده اســت: آیینــی را دیــده، هنــگام خروَجــش از شــیراز محــل برگــزاری آن را چنیــن توصیــف 
خلعت پوشــان  را  آن  كــه  رســیدیم  راه  كنــار  در  عمارتــی  بــه  كردیــم  حركــت  قــدری   ...
مقــَرره،  ترتیبــات  آن  بــه  آینــده  ســال  بــرای  ســابق  كــم  كــه حا زیــرا همیــن  می گفتنــد؛ 
پیشــکش دولتیــان را پرداخــت و همــه را ممنــون ســاخت و حامیــان و وســائط شــاه و 
كــه بــاز در حکومــت بمانــد، بــرای او خلعتــی عامــت ِابقــاء در حکومــت  كــرد  وزیــر را راضــی 
كــه در خدمــت او بــا َطبــل و عَلــم  می فرســتند. او هــم عمــوم مــردم شــهر را مجبــور می كنــد 
كــرده در بیــرون شــهر در آن جــا زیــب پیکــر نمــوده  و جشــن شــایان، خلعــت را اســتقبال 
كــه اســم آن جــا خلعت پوشــان شــده  بــر َمهابــت و اقتــدار خــود می افزایــد. از ایــن اســت 
ــت اســت؛ وقتــی  ــان دول ــای مهــم اطرافی ــردن، یکــی از مأموریت ه اســت و ایــن خلعــت ب
از  او را حامــل خلعــت می كننــد؛ زیــرا بعــد  كســی دهنــد،  بــه  انعــام و نانــی  می خواهنــد 
ــود...  ــه او داده می ش ــاد ب ــای زی ــت پول ه ــان آن والی ــت و اعی ــت از حکوم ــانیدن خلع رس

)ســیاح، 1359، 2۶ و 27(.

نمونــه،  بــرای  بــود.  )خلعت پوشــان(  جایگاهــی  چنیــن  شــهرهای  همــه  بیــروِن  البتــه 

كــه پیش خدمــت بــر  ع. مقصــود ایــن اســت  1. ذریعــه: دســت آویز. ضراعــت: زاری، خــواری، نالــه، فروتنــی و تضــر
كــردن در قالــب درخواســت مکتــوب، بــه مطلــوب رســید )ویراســتار(. كوچکــی  اثــر 
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كوچکــی چنــد فرســخی تبریــز بــرای خوش گذرانی هــای شــاه و ولی عهــد  ســاختمان هشــت گوش 
كــه ســراپرده خلعت پوشــان نــام داشــت؛ زیــرا شــاه زادگان در آن جــا بــه دریافــت  ســاخته بودنــد 
خلعــت از دســت پادشــاه مفتخــر می شــدند و در قالــب آیینــی ویــژه خلعــت نــو را درمی یافتنــد 
كوفســکی، 1355، 25-24؛ مالکــم، 13۸0، ۸23(. ایــن پیشــکش از پیشــکش هــای  )كاسا
ثابــت بــود؛ امــا شــماری از پیشــکش هــا متنــاوب و متغیــر بــود و بنــا بــر مناســب خــاص پرداخــت 

گردیــد. یــا اخــذ مــی 
4-2.ا یلیلجاوااپیجالولت

برخــی از انــواع پیشــکش اواخــر ســلطنت ناصرالدیــن شــاه بــه صــورت دقیــق و منظــم مطالبه 
كمــان هــر ســال بــه مناســبت زادروز  كــه مولــودی و تکیــه دولــت از ایــن دســَتند؛ زیــرا حا می شــد 
گزارش هــا  ج تکیــه دولــت می بایســت چیــزی عرضــه می كردنــد.  ناصرالدیــن شــاه و بــرای مخــار
دربــاره چنیــن پیشکشــی، در ســندهای فــراوان، آمــده اســت. بــرای نمونــه، از احتشــام الســلطنه 
/ میــرزا محمود خــان )م 1314 ق( حکــم ران خمســه خواســته بودنــد 150 تومــان در قالــب 
پیشــکش مولــودی بپــردازد: »از تهــران بــه زنجــان شــهر ربیــع االول 1307 خدمــت پیــش كار 
ــه( یک صــد و پنجــاه تومــان پیشــکش  امیــر االمــراء العظــام آقــای احتشــام الســلطنه )دام اقبال
كــه بایــد تقدیــم شــود.  مولــودی و پنجــاه تومــان پیشــکش تکیــه دولــت را زود ارســال فرماییــد 
گفتــه اســت:  دیبرالملــک، 3 ربیــع االول«. احتشــام الســلطنه نیــز بــه ایــن فرمــان چنیــن پاســخ 
تومــان  پنجــاه  و  یک صــد  مجــده(  )دام  الملــک  دبیــر  آقــای  جالت مــآب  جنــاب  »خدمــت 
مولودانــه و پنجــاه تومــان تکیــه دولتــی را فــردا بــه توســط راه تجارتــی ارســال مــی دارد. احتشــام 
كما، شناســه ۶12۶-295، پیوســت 12(، امــا بــار دیگــر از تهــران  الســلطنه، 3 ربیــع االول« )ســا
خمســه.  حکــم ران  الســلطنه  احتشــام  االمراءالعظــام  امیــر  »خدمــت  اســت:  رســیده  تلگــراف 
كــرده، ســخت مطالبــه می كنــد.  پیشــکش مولــودی و تکیــه ]دولــت[ نرســید. خزانــه تقدیــم 
دویســت تومــان اســت؛ زود بفرســتید! دبیــر الملــک، 15 ربیــع االول« و احتشــام الســلطنه )1319 
ق( پاســخ داده اســت: »خدمــت جنــاب جالت مــآب اجــل، آقــای دبیــر الملــک )دام اقبالــه( 
تن خــواه مولــودی و تقدیــم تکیــه بــا پســت فــردا خواهــد فرســتاد. تن خــواه تقدیمــی حاجــی 
باباخــان را هــم موافــق همیــن تلگــراف از مقــرب آن حضــرت حســن خان دریافــت فرماییــد...«  
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كما، شناســه ۶12۶-295، پیوســت 13(. )ســا
هم چنیــن دربــاره ایــن پیشــکش چنیــن تلگرافــی در دســت اســت: »از طهران به قزوین شــهر 
ــد مجــده(. یک صــد تومــان پیشــکش  صفــر المظفــر. عمــٌده االمــراء العظــام ســعد الســلطنه )زی
ک  كــه بایــد موافــق معمــول تقدیــم خــا ــود مســعود بنــدگان همایونــی )روحنــا فــداه( اســت  مول
ــر«.  ــک، 3 صف ــن المل ــد. امی كن ــت  ــه دریاف ــه خزان ك ــد  ــه بدهی ــًا حوال ــود. تلگراف ــارک ش ــای مب پ
ســعدالدوله در پاســخ بــه ایــن تلگــراف چنیــن نوشــته اســت: »خدمــت جنــاب ُمســتطاب بندگان، 
آقــای امیــن الملــک )دام اقبالــه(. در بــاب یک صــد تومــان پیشــکش مولــود مســعود همایونــی 
شــرف یاب  دارم،  طهــران  عزیمــت  خــودم  جمعــه  روز  بــود.  شــده  فرمایــش  فــداه(  )ارواحنــا 

كما، شناســه۶091-295، پیوســت 14(. ــر، 4 صفــر« )ســا می شــوم، اطاعــت خواهــد شــد. باق
كــه بــر پایــه آن، امیــن الملــک  گزارشــی در این بــاره در بــردارد  نیــز ســندی بی شــماره و تاریــخ 
گروســی / حســن علی خان )م 1317 ق( خواســته اســت دویســت تومــان پیشــکش  از امیــر نظــام 
مولــودی بپردازد:»خدمــت جنــاب جالت مــآب اجــل عالــی، آقــای امیــر نظــام )دام اقبالــه(. 
اقــدس شاهنشــاهی  بنــدگان اعلی حضــرت  دویســت تومــان پیشکشــی عیــد مولــود مســعود 
ک پــای  كــه بایــد موافــق معمــول دریافــت و تقدیــم خــا )روحــی و روح العالمیــن فــداه( اســت 
كــه خزانــه دریافــت دارد. امیــن الملــک، 3  ِمهراعتــاِی همایونــی شــود. تلگــراف حوالــه فرماییــد 
صفــر«. امیــر نظــام در پاســخ نوشــته اســت: »جنــاب جالت مآب آقــای امین الملــک )دام اجاله( 
گماشــتگان  ــل  ــا تحوی ــداه( ت ــا ف ــی )روحن ــود همایون ــد مول ــان وجــه پیشــکش عی دویســت توم
كنیــد و ســند رســید دریافــت شــد.  كــرم افخــم وزیــر اعظــم )دام اجالــه(  جنــاب مســتطاب اجــل ا
كما، شناســه 1231-29۶، پیوســت 15(. بــا توجــه بــه تاریــخ برخــی از  امیرنظــام، ۶ صفــر« )ســا
اســناد، ایــن پیشــکش را در دوره متأخــر ســلطنت ناصرالدیــن شــاه عرضــه می كرده انــد؛ زیــرا 
گمــان مــی رود از  ســندهای در بردارنــدة آن، ســال های 1307 قمــری بــه بعــد نوشــته شــده اند و 

ابداعــات مأمــوران خزانــه دولتــی در آخریــن ســال های پادشــاهی قاجــار بــوده باشــد.
4-3.ایوصاهجاااااا

شــاه بــرای اجــرای آییــن نــوروز از شــهر بیــرون می رفت و بســیاری از بــزرگان و امیــران و اعیان 
گســترده ای  ــا او در ایــن ســفر همــراه بودنــد. ســراپرده پادشــاهی را در محیــط  و ســپاهیان نیــز ب
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و  بــاد  ُحــکام  را در آن می گذاشــتند و نخســت پیشــکش های  برپــا می كردنــد و تخــت شــاه 
مالیــات والیــات را می آوردنــد؛ ســپس تــا چنــد روز بــه عیــش و عشــرت می گذراندنــد )مالکــم، 

.)۸23  ،13۸0
كــه ناصرالدیــن شــاه هنــگام جشــن  كــرزن دربــاره پیشــکش های نــوروزی می نویســد: پولــی 
ــرد، از  ــت می ك ــه دریاف ــت ملوكان ــراز عنای ــا اب ــاهانه ی ــر ش ــدورت خاط ك ــه و  كین ــع  ــرای رف ــوروز ب ن
منابــع اصلــی درآمــد شــاه بــه شــمار می رفــت. او از مالکــوم نقــل می كنــد: فتحعلــی شــاه هنــگام 
كمابیــش 1200000 لیــره از فرمان فرمایــان، حــکام ایــاالت و والیــات و دیگــر اعیــان  جشــن نــوروز 
كام یــاب  گرفتــن نصــف ایــن پــول هــم  و بــزرگان پیشــکش می گرفــت، امــا ناصرالدیــن شــاه در 
كــه بــه  نبــود، بلکــه همــه عایــدات همایونــی )پیشــکش های نــوروز و میــاد نبــی( ـ بنابــر آمــاری 
گفتــه مالکــوم نادرســت  گمــان مــی رود  كمابیــش 120000 تومــان بــود. بنابرایــن،  او داده بودنــد ـ 

باشــد )كــرزن، 13۶2، 2، 570(.
بــدل  دیوانــی  دســتگاه  و  كــم  حا كشــَمکش  بــه  پیشــکش  پرداخــت  درخواســت  گاهــی 
می گشــت. بــرای نمونــه، دربــار بــر شــاه زاده اعتضــاد الدولــه )1307 ق( بــرای پرداخــت بازمانــدة 
ــوروزی فشــار آورد )129۶ ق( و چنیــن تلگرافــی برایــش فرســتاد: »جنــاب اعتضــاد  پیشــکش ن
الدولــه ســی تومــان باقــی وجــه پیشــکش نــوروزی را چــرا تــا بــه حــال نفرســتاده اید؟! عاجــًا 
كــرارًا بــه شــما حکــم  كســری باقــی اســت.  كانتــر هــم شــصت تومــان و  بفرســتید و باقــی تن خــواه 
شــد بفرســتید! مالیــات هم شــیره صــدر الدولــه یــا بنایــی عوامــل شــمس آباد دخلــی بــه تن خــواه 
 .)1۶ پیوســت   ،295-1340 شناســه  كما،  )ســا شــود...«  رد  دو  هــر  عــذر  بــدون  نــدارد.  مــا 
كــرده و در نامــه درازدامنــی  اعتضادالدولــه در پاســخی مشــروح از پرداخــت ایــن پــول اســتنکاف 
ــه پیشــکش  ــه نایــب الســلطنه علــت ســرپیچی اش را توضیــح داده و در بخشــی از آن ناظــر ب ب
كــه بــه  نــوروزی نوشــته اســت:  »حضــور بنــدگان حضــرت واال )روحــی فــداه( صــورت مخارجــی 
حضــور مبــارک داده ام و از بابــت ایــن دو والیــت یک صــد تومــان پیشــکش مولــودی و یک صــد 
كــرده ام. ســی  كــه دو فقــره را بــه وقــت و موقــع تقدیــم  كــرده  تومــان پیشــکش نــوروزی را تعهــد 
ــر  كما، شناســه 1340-295، پیوســت 17(. ب ــدوی نیســت...« )ســا ــر عهــده َف تومــان اضافــه ب
كــه میزانــش معیــن بــود و چنانچــه  پایــه ایــن ســند، پیشــکش نــوروزی را نیــز از ُحــکام می گرفتنــد 



سخن تاریخ/ شماره 23 ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 541395 ₪

در پرداختــش تأخیــر می كردنــد، دربــار آن را مطالبــه می كــرد. افــراد در برابــر پرداخــت پیشــکش 
ــد.  ــان می گرفتن ــت و نش ــوروزی، خلع ن

بــرای فرســتادن پیشــکش بــه شــمار می رفــت.  نخســتین روز ســال، از زمان هــای رایــج 
ــرای  ــو ب ــود و روز نخســت ســال ن ــاره ای از قــدرت شــاه ب كارمنــدی حتــی در مقامــی ُخــرد، پ هــر 
شــاه پیشــکش می فرســتاد. چنیــن پیشکشــی بــه ایــن ســبب مهــم شــمرده می شــد بــر بلنــدای 
كنــار می داشــت.  مقــام و رتبــه فرســتنده می افــزود، بلکــه آن را از خطــر دســت اندازی رقیبــان بــر 
شــاه هــم بــا فرســتادن خلعــت یــا ِشــنل افتخــار بــرای او، یــک ســال دیگــر او را در مقامــش نــگاه 
می داشــت )دالمانــی، 1335، 1، 324(. بــرای نمونــه، در ســندی بــدون شــماره و عنــوان در 

ــت: ــده اس ــاره آم این ب
كــه نوشــته بودیــد تــا آخــر  ... در بــاب وجــوه تقدیمــی و مســاعده هــذه الَســنه یونــت ییــل 
شــهر رمضــان المبــارک خواهیــد پرداخــت، مطلــع شــدم: اواًل چنانچــه اطــاع داریــد تمــام 
گرفته انــد. ســركار  حــکام تقدیمــات و مســاعده را قبــل از عیــد پرداختــه و خلعــت و فرمــان 
ــه( نیــز بایســتی مثــل ســایر حــکام اقــًا معمــول داریــد. در هــر حــال تعویــق  واال )دام اقبال
ــه  ــًا ]كــذا[ دو فقــره را برســانید و اال ب ــزل خواهــد شــد. البتــه تلگراف كار، اســباب تزل در ایــن 
ــت 1۸(. ــه 2۸14-295، پیوس كما، شناس ــا ــان 1311« )س ــاد. 19 رمض ــد افت ــت خواهی زحم

كــه  كــرده اســت  مســتوفی الممالــک در ســند دیگــری بــا تلگــراف از ظــل الســلطان درخواســت 
پیشــکش عیــدی را بفرســتد: »خدمــت حضــرت واال ظــل الســلطان )دامــت شــوكته( دویســت 
كــه فرســتاده بودیــد عالی جــاه رضــا قلی خــان بــه آجــودان  تومــان از بابــت پیشــکش عیــدی 
كــرده اســت. یک صــد تومــان دیگــر از ایــن بابــت باقــی اســت. بــا قســط  مخصــوص تحویــل 
كما،  التفــات فرمــوده، انفــاذ داریــد. مســتوفی الممالــک« )ســا ســرطان آجــودان مخصــوص 
شناســه 12۸1-29۶، پیوســت 19(. ظــل الســلطان در پاســخ ایــن تلگــراف، از ناتوانــی اش در 
ــه العالــی  كــرم افخــم آقــا )دام اجال پرداخــت نوشــته اســت: »جــواب. جنــاب مســتطاب اجــل ا
گمــان وصــول آن را نــدارم و از  بــاهلل العلــی الغالــب( آن دویســت تومــان را هــم از خــودم داده و 
ــی حکــم  ــدارم. هــر چــه جناب عال محــل، وصــول نخواهــد شــد. از خــود هــم ـ شــهَد اهلل ـ قــوه ن

كما، 12۸1-29۶، پیوســت 20(. فرماینــد مختارنــد. ظــل الســلطان« )ســا
ــار  ــه درب كمــان چنیــن پیشــکش هایی را منظــم و معیــن ب ــاد شــده، حا ــه ســندهای ی ــر پای ب
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ــه تنهــا زشــت نبــود، بلکــه الزم شــمرده می شــد و آشــکارا و  كار ن ــد و ایــن  قاجــار عرضــه می كردن
گونــه از پیشــکش، از پیشــکش هایی همچــون تکیــه  قانونــی صــورت می گرفــت. قدمــت ایــن 
گشــت، امــا  گرفتــن چنیــن پیشکشــی بــه ســنتی رایــج در دربــار قاجــار بــدل  دولــت، بیش تــر بــود. 

گمــان مــی رود اواخــر )ثلــث دوم( حکومــت ناصرالدیــن شــاه تأســیس و ثابــت شــده باشــد.

نتیجه

به رغــم پیشــینه بلنــد آییــن پرداخــت و دریافــت پیشــکش در ایــران )از روزگار باســتان تــا 
گــون اجــرا  گونا گیــر و بــه صورت هــای  گســترده و فرا كار در دوره قاجــار  دوره معاصــر(، ایــن 
گرفتــن هزینه هایــش، در  شــد. ناتوانــی دولــت قاجــار در ایجــاد منابــع جدیــد مالــی و فزونــی 
كار نــه تنهــا  گســترش پیشکش ِســتانی بــا عنوان هــا و بهانه هــای مختلــف، تأثیرگــذار بــود. ایــن 
كــه آشــکار و قانونــی صــورت می گرفــت؛ یعنــی دربــار قاجــار  ناشایســته و ناپســند شــمرده نمی شــد 
می كوشــید درآمــدش را از ایــن راه فراچنــگ بیــاورد. افــزون بــر میهمانــان خارجــی، افــراد داخــل 
كشــور و درباریــان می بایســت بــا عنوان هــای »اســم گذاری«، »نازشســت شــکار« و...، چیــزی 
بــه شــاه پیشــکش می كردنــد. ایــن پیشــکش ها دائــم و ثابــت نبــود و دربــار نمی توانســت شــمار 
گونه هــای دیگــری از آییــن  كنــد. از ایــن رو، آرام آرام  و انــدازه آنهــا را پیش بینــی )محاســبه( 
كــردن ماننــد حکم رانــی، مولــودی، تکیــه دولــت و نــوروز تأســیس شــد تــا منابــع ثابتــی  پیشــکش 
گذشــت زمــان و  بــرای دربــار قاجــار فراهــم آیــد. پی آمدهــای ویران گــر ایــن آیین هــا به رغــم 
گســترده در جامعــه ایــران، هنــوز بــر جــای مانــده اســت. پیشکش ســتانی  پیــش آمــدن تحــوالت 
كــه آن را چپــاول هدف منــد و ســازمان مند رأس ِهــرم قــدرت در آن روزگار می تــوان خوانــد، 
ــاز شــدن دســت ُحــکام و مأمــوان دولتــی در ســتم گری  ــار بســیاری داشــت؛ زیــرا بــه ب ــار زیان ب آث
بــه مــردم و فزون خواهــی از آنــان انجامیــد و زمینــه را بــرای دســت یابی افــراد ناشایســت بــه 

ــا سرنوشــت رعیــت، فراهــم آورد. ــوِن مرتبــط ب گ گونا مناصــب و مقام هــای 
گذشــت بیــش از یــک قــرن  ایــن آیین هــا آرام آرام در جامعــه نهادینــه شــد؛ چنان كــه پــس از 
ــر ادای وظیفه شــان، از رعیــت پیشــکش  از آن روزگار، هنــوز شــماری از مأمــوران دولتــی در براب
راه  تنهــا  ناصــری،  مالــی و دیوان ســاالری آن دوره و مأمــوران خزانــه  می خواهنــد. دســتگاه 
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ــه  ــه شــیوه های پیش گفت گرفتــن پیشــکش ب ــزاف دســتگاه ســلطنت را  گ ــرآوردن هزینه هــای  ب
ــت  ــن دول ــش ای كوش ــگان و  ــه بیگان ــاز ب ــذاری امتی گ ــه وا ــار ب ــت قاج ــش دول گرای می دانســتند. 
بــرای بهره گیــری از ســرمایه های خارجــی، در تاریــخ دهــه ســوم ســلطنت ناصرالدیــن شــاه قاجــار 
گــون )بیرونــی،  گونا بازتابیــده اســت. بــه تعبیــر دیگــر، دربــار قاجــار به رغــم اینکــه پیشــکش های 
بی بهانــه، ناپیوســته و پیوســته( از دیگــران می ســتاند، هزینه هایــش را نمی توانســت بــرآوَرد و 
ــا  ــه بعده ــد؛ چنان ك ــته باش ــدی داش ــا درآم ــذارد ت ــان وامی گ ــه خارجی ــی را ب ــن رو، امتیازهای ازای

ایــن پــاره از تاریــخ قاجــار »عصــر امتیــازات« خوانــده شــد.
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کتاب نامه

كما كتاب خانه ملی ایران با عنوان اختصاری سا اسناد منتشر نشده سازمان اسناد و 
شناســه 5۸94-295، بــدون مخاطــب و فرســتنده، »فرســتادن چهــار ماهــی قــزل آال بــرای 

ــا(. شــاه« )بی ت
كبرشــاه هنــدی  كتــاب تاریــخ ا شناســه 2۶7۸- 295، بــدون مخاطــب و فرســتنده، »ارســال 

و نقاشــی های اســاتید هنــد قدیــم« )بی تــا(.
و  شــاه  بــه  انگلیســی  طــای  قــاب  »پیشــکش  فرســتنده،  بــدون   ،295  -194۸ شناســه 

)بی تــا(. نویســنده«  بــه  خلعــت  مرحمــت  تقاضــای 
شناســه 2۸19 – 295، بدون فرســتنده، »ارســال پیشــکش به ناصرالدین شــاه در مراجعت 

وی از ییاقــات شــمال توســط یکــی از مقامــات كشــوری« )بی تــا(.
شناســه ۶0۸3-295، بــدون فرســتنده، »فرســتادن پنج هــزار ســکه بــه دلیــل عــدم همراهــی 

شــاه در شــکارگاه« )بی تــا(. 
شناســه 5۸9۸ – 295، بــدون فرســتنده، »پیشــکش دوربیــن شــکاری و جعبــه نارنگــی بــه 

شــاه و توجــه او بــه وقایع نــگار« )بی تــا(.
شناسه ۶024-295، بدون فرستنده، »پیشکش جهت جلب توجه شاه« )بی تا(.

شناســه 5933 - 295، میــرزا حســین علی خان دریابیگــی، »پیشــکش دریابیگــی فــارس 
ــا(. ــاه« )بی ت ــه ش ب

شناســه 1943-295، بــدون فرســتنده، »پرداخــت پیشــکش بــه شــاه جهــت قبــول خواســته 
و عریضــه« )بی تــا(.

ــی، »درخواســت شــغل جهــت پســرش اســداهلل خــان«  شناســه ۸0 - 29۶، محمدخــان وال
)بی تــا(.

مقابــل  در  پیشــکش  اعطــای  »پیش نهــاد  فرســتنده،  بــدون   ،295  –  543۸ شناســه 
)بی تــا(.  حســین آباد«  بــاغ  و  عبدالعظیــم  شــاه زاده  بــاغ  گــذاری  وا

شناســه ۶12۶- 295، دبیــر الملــک بــه احتشــام الســلطنه، »پیشــکش مولــودی و تکیــه 
دولــت« )ربیــع االول 1307(.
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ــود شــاه و تکیــه دولــت«  شناســه ۶12۶- 295، احتشــام الســلطنه، »ارســال پیشکشــی مول
)11 ربیــع االول 1307(.

شناسه ۶091- 295، امین الملک، »حواله یک صد تومان پیشکشی شاه« )بی تا(. 
گروســی، »درخواســت پرداخــت پیشــکش  شناســه 1231-29۶، امیــن المــک از امیرنظــام 

مولــودی« )بی تــا(. 
شناســه 1340- 295 نایــب الســلطنه، »ارســال بــرات بابــت وجــه پیشــکش نــوروزی و باقــی 

ــا(.  كانتــر« )بی ت تن خــواه 
شناســه 1340- 295، نایــب الســلطنه، »ارســال بــرات بابــت وجــه پیشــکش نــوروزی و باقــی 

تن خــواه )جمــادی االول 129۶(.
و  گرفتــن خلعــت  بــدون فرســتنده، »فرســتادن پیشــکش جهــت  شناســه 295-2۸14، 

رمضــان 1311(.  19( والیــت«  فرمــان 
شناســه 1۸21-29۶، مســتوفی الممالــک بــه ظــل الســلطان، »فرســتادن مابقــی پیشــکش 

عیــدی بــرای شــاه« )بی تــا(.
شناســه 1۸21-29۶، ظــل الســلطان بــه مســتوفی الممالــک، »اظهــار عجــز و ناتوانــی بــرای 

بازمانــده پیشــکش عیــدی بــرای شــاه« )بی تــا(.
كوشــش  اعتمادالســلطنه، محمدحســن خــان )1345(، روزنامــه خاطــرات اعتمادالســلطنه، بــه 

كبیــر. ج افشــار، تهــران، امیــر  ایــر
ــظ  ــش حاف كوش ــه  ــه، ب ــن الدول ــی امی ــرات سیاس ــان )1341(، خاط ــی خ ــرزا عل ــه، می امین الدول

كتاب هــای ایــران. فرمان فرماییــان، تهــران، شــركت ســهامی 
ایرانیــان عصــر ناصرالدیــن شــاه، ترجمــه  ایــران و  گریــن ویلــر )13۶3(،  بنجامیــن، ســاموئل 

جاویــدان. انتشــارات  بی جــا،  كردبچــه،  محمدحســین 
كیــکاووس  ترجمــه  ایرانیــان(،  و  )ایــران  ک  پــوال ســفرنامه   ،)13۶1( ادوارد  كــوب  یا ک،  پــوال

خوارزمــی. انتشــارات  تهــران،  جهــان داری، 
گاســپار )134۸(، ســفرنامه دررویــل، ترجمــه جــواد محیــی، چــاپ دوم، بی جــا،  دروویــل، 

گوتمبــرگ. كتاب خانــه 
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تهــران،  ترجمــه محمــود هدایــت،  ایــران،  بــه  مســافرت  موریــس )13۶5(،  بوئــه،  دوكوتــز 
جاویــدان.

دوگوبینــو، ژوزف ارتــور )13۶7(، ســه ســال در ایــران )ســفرنامه دوگوبینــو(، ترجمــه عبدالرضــا 
كتاب ســرا. هوشــنگ مهــدوی، تهــران، شــركت 

دانــش گاه  تهــران،  فره وشــی،  علی محمــد  شــوش،  و  کلــده  ایــران   ،)137۶( ژان  دیوالفــوا، 
تهــران.

كبــر )1345(، لغت نامــه دهخــدا، بــا نظــارت محمــد معیــن و جعفــر شــهیدی،  دهخــدا، علی ا
بی جــا، بی نــا.

رنــه دالمانــی، هانــری )1335(، ســفرنامه از خراســان تــا بختیــاری، ترجمــه همایــون فره وشــی، 
ــا. تهــران، بی ن

ــه  ــی ئ كینج ــب زاده و  ــم رج ــه هاش ــوروکاوا، ترجم ــفرنامه ف ــی )13۸4(، س ــوروكاوا، نوبویوش ف
ــار مفاخــر فرهنگــی. اورا، تهــران، انجمــن آث

كوشــش  ســیاح، محمدعلــی )1359(، خاطــرات حــاج ســیاح یــا دوره خــوف و وحشــت،  بــه 
كبیــر. ل كار، تهــران، امیــر 

ُ
گ حمیــد ســیاج و تصحیــح ســیف اهلل 

فووریــه، ژوانــس )13۶۸(، ســه ســال در دربــار ایــران؛ خاطــرات دکتــر فووریه پزشــک ویــژه ناصرالدین 
كتاب. شــاه، ترجمــه عبــاس اقبــال آشــتیانی، بی جــا، دنیــای 

دوم،  چــاپ  جلــی،  عباس قلــی  کوفســکی،  کاسا کلنــل  خاطــرات   ،)1355( كوفســکی،  كاسا
غ. انتشــارات ســیمر تهــران، 

ج )13۶2(، ایــران و قضیــه ایــران، ترجمــه غ.وحیــد مازندرانــی، چــاپ دوم، تهــران،  كــرزن، جــر
مركــز انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

کامــل ایــران، ترجمــه میــرزا اســماعیل حیــرت، تصحیــح  یــخ  مالکــم، ســرجان )13۸0(، تار
كوشــش علی اصغــر عبداللهــی، تهــران، انتشــارات افســون. مهــدی قمی نــژاد، بــه 

یــه(،  قاجار دوره  اداری  و  اجتماعــی  یــخ  )تار مــن  زندگانــی  شــرح   ،)1371( عبــداهلل  مســتوفی، 
كتــاب هرمــس. نشــر  تهــران، 

مــوس، مارســل )137۸(، پنجــاه متفکــر بــزرگ معاصــر از ســاختارگرایی یــا پســامدرنیته، ترجمــه 
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محســن حکیمــی، تهــران، انتشــارات پژمــان.
نواب صفا، اسماعیل )13۶۶(، شرح حال فرهاد میرزا معتمد الدوله، زوار، بی جا.

نوایی، عبدالحسین )1375(، ایران و جهان، تهران، نشر هما.
كتاب خانــه ملــی مركــز مطالعــات و  وقایــع اتفاقیــه )1373(، شــماره های  131- 1، تهــران، 

ــانه ها. ــات رس تحقیق


