
  

  ر دوره صدارت حاج میرزا آقاسیمالیه و وضع مالی ایران د
  

  3جمال موسویسید 2علی کاظم بیکی،محمد 1سیدمصطفی حسینی،
  )24/03/99: نهایی ، پذیرش19/09/98: مقاله (دریافت

  

  چکیده
ق)  1264- 1250ورشکستگی مالی دولت ایران در پایان دوره سلطنت محمد شاه قاجار (

ین موضوع همچنان مبهم باقی مانده است. واقعیتی انکارناپذیر است. با وجود این، چرایی ا
ها و سیاستهای جدید، این وضعیت را ماحصل و همچنین پژوهش غالب منابع عصر ناصری

اند. این در حالی است که اقدامات مالی حاج میرزا آقاسی، صدر اعظم محمد شاه دانسته
ر دخیل بودند. رسد عوامل ساختاری و اساسی دیگری در شکل گیری بحران مذکونظر می به

های های قبل، از شورش و ناآرامیتوان در کنار مشکالت مالی میراث دورهدر این زمینه می
اوائل سلطنت محمدشاه، جنگ هرات، قحط سالی و وبا نام برد. پژوهش حاضر با تکیه بر 
اسناد دیوانی، ضمن بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران در دوره محمد شاه، عوامل 

های این مؤثر در ایجاد بحران مذکور را مورد واکاوی قرار داده است. بنا بر یافتهاساسی 
های مالی حاج میرزا آقاسی عامل این ورشکستگی نبود، بلکه پژوهش، نه تنها سیاست

ای کوتاه به بهبود اوضاع مالی مملکت منجر شد. با این حال در اقدامات او دست کم در برهه
های پایانی حکمرانی محمد شاه و در نتیجه ناتوانی حکومت در سالها پی تشدید ناآرامی

مرکزی در وصول مالیات و فساد دستگاه مالیه از یک سو، و خروج مسکوکات و افزایش 
تیول به سبب کمبود نقدینگی از سوی دیگر، کاهش درآمد خزانه و کسری در جمع و خرج 

  را در پایان صدارت آقاسی به دنبال داشت. 
  

  : قاجاریه، مالیه، محمد شاه، حاج میرزا آقاسی ها واژه کلید
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  مقدمه
مشکل عمده جانشینان آقا  جمع و خرجبحران مزمن مالی، خزانه تهی و کسری در 

رغم اقدامات و اصالحات مقطعی، تا پایان حکمرانی قاجاریه الینحل  محمد شاه بود که به
مختلفی های  موجبات این مشکل نظریه باره باقی ماند. محققان تاریخ اقتصادی ایران در

رسد برای درک بهتر وضع حال آنکه به نظر می؛ اندمطرح کردهبه صورت کلی و گذرا 
بایست دوره سلطنت هر یک از شاهان قاجار به صورت جداگانه و دقیق مالی کشور می

از  های مورد استناد پژوهشگران برگرفته بررسی گردد. از سوی دیگر غالب آمار و داده
مهمترین  ، حال آنکهها استمنابع خارجی نظیر گزارش نمایندگان سیاسی یا سفرنامه

یعنی اسناد رسمی دیوان استیفا که بازگو کننده وضعیت مالی  ،اسناد در این زمینه
. بر اساس یک دیدگاه، ورشکستگی است مغفول واقع شدهها  در این پژوهشکشور است، 

مالی کشور در عهد های  مد شاه نقطه شروع بحرانمالی دولت در پایان سلطنت مح
 - داخلی و خارجی - شود. در این نگاه که از سوی منابع دوران ناصری قاجاریه قلمداد می

القا شده است، حاج میرزا آقاسی، صدراعظم محمد شاه، مسئول آشفتگی مالی کشور بود 
؛ 137؛ فالندن، 36، 25؛ خورموجی، 10/8449، الصفا ةروض(برای نمونه، هدایت، 

). برخی از پژوهشگران معاصر نیز تحت تأثیر 487/ 2 2،به نقل از راولینسون1سایکس
حاج میرزا آقاسی در اداره امور های  دیدگاه مزبور با انتقاد از شیوه مدیریت و طرح

اند سیاسی، نظامی و اقتصادی، او را مقصر اصلی نابسامانی اوضاع مالی ایران دانسته
داوری نویسندگان علیه ). اما باید توجه داشت 911ه، پیرنیا و اقبال آشتیانی، (برای نمون

نظر منفی  بلکه ،به مفهوم صحت آنها نیست نه تنها در گذشتهحاج میرزا آقاسی 
   .باشد میرزا آقاسی حاجنباید معیار داوری راجع به  وی داخلی و مخالفان هاانگلیسی

میرزا آقاسی جز  رت حاجشور در دوره صدادر مورد وضع مالی و علل ورشکستگی ک
به صورت کلی و گذرا پژوهش مستقلی انجام نگرفته است. ویلم فلور با تأکید بر بحران 
مالی ایران در زمان بر تخت نشستن محمد شاه بر این باور است که به رغم انجام 

نی در اصالحات مالی، جنگ هرات، نافرمانی حکام، آشوب داخلی و فساد دستگاه دیوا
شهرها و ). عباس امانت در مقدمه کتاب Floor, 448-451کسری بودجه مؤثر بود (

تنها با  دایرة المعارف ایرانیکادر » آقاسی«نیز در مقاله  ،تجارت ایران در دروه قاجار
ای از های مأمورین سیاسی انگلیس، به رغم تشریح پارهاستفاده از منابع ایرانی و گزارش

                                                                                                                                        
1. Sykes, P. 
2. Rawlinson, H. 
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موانع و مشکالت داخلی  و زا آقاسی جهت بهبود اوضاع مالی و معیشتیاقدامات حاج میر
ضعف مدیریتی صدراعظم در ساماندهی امور مالی  که نویسدو ساختار اداری کشور، می

شد، کشور را به ورشکستگی کشانده بود (امانت،  میکه از فقدان تجربه کافی ناشی 
 ,Amant, ĀQĀSĪ. ـ نکنیز  ؛44- 42، شهرها و تجارت ایران در دروه قاجارمقدمه 

http://www.iranicaonline.org هما ناطق بدون اشاره به وضعیت مالی کشور، به .(
های جدید، میرزا آقاسی در زمینه توسعه صنایع و ورود فناوری های حاجتشریح طرح

). رانین 236- 208های عمرانی پرداخته است (ناطق، تقویت صنایع داخلی و برنامه
که از  نیز در تشریح ورشکستگی ایران بر ناکارآمدی سیاست مالی حاجیکاظمی 

). در آثار Kazemi, 96شد، تأکید کرده است ( میکارشکنی رقبای سیاسی اش ناشی 
مذکور با وجود تشریح موانع و مشکالت ساختاری و داخلی، اسناد مالی دیوانی بجا مانده 

أثیر اقدمات ای تشریح اوضاع مالی کشور و تترین منبع براز این دوره که بهترین و موثق
، مورد غفلت پژوهشگران واقع شده است. در مقاله حاضر پس از حاج میرزا آقاسی است

بررسی اجمالی اوضاع مالی ایران در دوران آقا محمد شاه و فتحعلی شاه، با استفاده از 
زا آقاسی و علت اسناد مالی دیوانی موجود، وضع مالی ایران در دوره صدارت حاج میر

  ورشکستگی مالی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
  

  ق1250- 1210 وضع مالی و مالیه کشور در
ق رسماً بر تخت سلطنت 1210ق) در حالی به سال  1211آقا محمد شاه قاجار (د: 

نشست که بر اثر آشوب و هرج و مرج ناشی از جنگ و ستیز مدعیان و جانشینان کریم 
انضباطی شده بود  ق) امور مالی و مالیاتی کشور دچار آشفتگی و بی 1193 خان زند (د:

ابتدا  از این رو نظم و نسق امور مالی مملکت از همان 3).69 2،؛ آوری2/575 1،(ملکم
شاه قرار گرفت، زیرا استقرار حکومت جدید و تأمین مایحتاج و مورد توجه آقامحمد

والیات  جمع و خرجلزم تعیین دقیق مقدار های قشون در جنگ با مخالفان، مستهزینه

                                                                                                                                        
1. Malcolm, S. J. 
2. Avery, P. W.  

تومان از  15000برای نمونه خود شخص آقا محمد خان به هنگام گریختن از شیراز، در کاشان مبلغ . 3
). یـا زکـی خـان زنـد در     3/1361، تاریخ منتظم ناصـری د السلطنه، مالیات رشت را غارت کرد (اعتما

بسیار وجه مزبور اید، با خشونت  که مبلغی از مالیات را ادا نکردهایزدخواست از اهالی آنجا به این بهانه 
  ).545/ 2ملکم، را مطالبه کرد (

http://www.iranicaonline.org
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متصرفی بود. از همین رو، در طول لشکرکشی آقا محمد شاه به والیات، میرزا اسماعیل 
محلی اطالعات  ضابطینو  مباشرین 1جزو جمعموظف شد که با استفاده از  مستوفی

 ق) و دستیابی به دفاتر مالی1206ری کند. با تصرف شهر شیراز (مالی را گردآو
زندیه صورت کاملی از درآمدهای والیات و بلوکات کشور، مقدار و نحوه  دفترخانه استیفا

ولی از میزان  ،)Floor, p 443؛ 11، 7/ 1دست آمد (مستوفی، ه وصول مالیات و مخارج ب
مداخل و مخارج کل کشور در دوران حکمرانی اولین شاه قاجار اطالعات موثقی، جز 

والیات در منابع و اسناد در دست  از مالیات و مخارج برخی در مورد  اطالعات پراکنده
نیست. با وجود این، همین اطالعات کم برای ارزیابی و مقایسه عواید مالیاتی و 

  های شهرها در دوره قاجاریه حائز اهمیت است.  هزینه
اش با مخالفان و دفع های مداوم خان قاجار در طول دوران حکمرانی جنگ و جدال

تردید مستلزم صرف مبالغ بسیار  بیگانگان برای استقرار و تثبیت حکومت، بی تجاوزات
شد. ماحصل دقت شاه جدید در های مالیاتی تأمین میبایست از محل درآمد بود که می

سلطنت کوتاهش به میراث دهی به اوضاع مالیه در جلوگیری از حیف و میل و سامان
نا بر ثبت مستوفیان، در آن زمان موجودی در خزانه بود. ب چشمگیری نقدینه گذاشتن

شد که صد کرور آن زر تومان بالغ می 100,000,000یا  2خزانه به دویست کرور
). اگر چه 74مسکوک و مابقی جواهر آالت، ظروف زرین و مسین بود (اعتضاد السلطنه، 

و و امالک آقا محمد شاه از طریق ضبط و مصادره اموال   از دارایی بخش معتنابهی
ولی رونق تجارت و کشاورزی، آبادی  ،مایملک مخالفان و شورشیان به دست آمده بود

نیز مقابله با  تجار و کشاورزان، های آقا محمد شاه از طبقات روستاها بر اثر حمایت
 اثر گذاشتتعدیات و اعمال خالف قانون ضابطان و حکام هم در افزایش درآمد خزانه 

  ).  651-2/650ملکم، (
 1212آکنده از زر و جواهر در سال  ایق) با خزانه1250- 1212شاه (حک:  یفتحعل

مشکالت عدیده مالی  های پایانی حکومتشاما در سال ق بر تخت پادشاهی جلوس کرد،
شد. وی در روزهای آغازین سلطنت خود  پیش رو داشت که از عوامل مختلفی ناشی می

سی دقیق محاسبات والیات و تنظیم دخل و خرج کشور فرامینی جهت حسابر برای
بیوتات خاصه صادر کرد. همچنین برای رونق کشاورزی و تجارت در کنار بخشودگی 

                                                                                                                                        
  .7جدول  ← نوشته شده استگاني که به صورت ایرانیک ژوادانستن تعاریف  برای .1
  .هر کرور معادل پانصد هزار است .2
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گسترده مالیاتی، دستور داد چند کشتی بزرگ در دریای خزر و خلیج فارس ساخته 
. )The Times, No. 5187؛ 362، فهرست التواریخ؛ هدایت، 62/ 1شود (خاوری شیرازی، 

های نخست سلطنتش نا امنی و هرج و مرج ناشی از سرکشی و سال در با این حال
والیان و خوانین محلی و دیگر مدعیان در آذربایجان، فارس، عراق و  شورش حکام،

در وصول کامل مالیات از  وانیخراسان گذشته از تأثیر منفی در اقتصاد، مشکالت فرا
ی و تدارک نظامیان برای والیات ایجاد کرد. این در حالی بود که هزینه لشکر کش

افزود (خاوری شیرازی،  رکزی میسرکوبی شورشیان و اعاده نظم بر مخارج حکومت م
  ). 108- 107 1،؛ واتسن75؛ اعتضاد السلطنه، 1/48

صورت جمع و خرج کل کشور از دوره قاجار که مربوط به  کتابچهترین  اساس کهنبر
، جمع کل درآمد ایران جز است ق، 1215ئیل سومین سال سلطنت فتحعلی شاه، پیچی

فارس، ارض اقدس (مشهد، بلوکات و والیات تابعه) و چند والیت از عراق عجم به حدود 
غله خرواری  تسعیرشد. اگر نرخ  میخروار جنس بالغ  102500هزار تومان نقد و  500

 !Errorرسید (هزار تومان می 600تومان در نظر گرفته شود، کل درآمد به  1

Reference source not found. بر اساس این کتابچه، ایالت عراق عجم و سپس .(
کردند. ولی عایدات حکومت مرکزی از گیالن بیشترین مالیات را به خزانه پرداخت می

کشاورزی آن اندک بود. عایدات خزانه از آذربایجان نسبت به وسعت و استعداد اراضی 
ق که ارض اقدس و والیات تابعه تحت  1218جنوب و شرق ایران یعنی خراسان تا 

از نظر منابع مالی، . بنابراین از کرمان نبود یسلطه حکومت درآمد، چیزی جز مبلغ اندک
حائز  ایاالت عراق عجم و گیالن به سبب پرداخت بیشترین عواید ،برای حکومت مرکزی
آنکه از  قابل توجه ). نکته.Error! Reference source not found( اهمیت فراوان بود

آغاز سلطنت فتحعلی شاه سیاست حکومت در وصول درآمدهای مالیاتی تغییر کرد. 
افراد،  جای واگذاری وصول مالیات به صورت مقاطعه بهبدین ترتیب حکومت مرکزی به

به دیوانیان، نظامیان، خوانین، علما و سایر افراد  سیورغالو  تیولرا به  خالصهامالک 
گیری از  حفظ تشکیالت و مناصب پیشین و بهرهقاجاری با سپرد. دیگر آنکه دولتمردان 

کردند.  حکمرانان محلی و افراد صاحب نفوذ، مملکت را اداره و مالیات را گردآوری می
تداوم و حضور و همکاری صاحبان مناصب و مشاغل دیوانی نظیر وزیر،  مؤید این امر

جمع است که درصورت  کالنترو  دار سررشته، مستوفی، وکیل رعایا، وکیل مالیاتقاضی، 

                                                                                                                                        
1. Watson, R. G. 
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، در ذیل مستمری بگیران والیات، ق1216- 1215و خرج مالیاتی مناطق مختلف ایران 
 ). 259 1،؛ لمبتون1204/210توان دید (س. ا. م، شماره سند  نام آنها را می

هنوز مدتی از سرکوبی مدعیان و شورشیان و برقراری سیطره حکومت بر تمام نواحی 
کشور نگذشته بود که امپراطوری روسیه با ایران وارد جنگ شد. هرچند از هزینه کشور در 

ق)، با روسیه اطالع دقیقی در دست نیست، اما  1228- 1219م/ 1813- 1804دوره جنگ (
داد. از  ن تردید هزینه جنگ مخارج حکومت مرکزی را به طور چشمگیری افزایش میبدو

ها را افزایش داد. اما این  ها، با اعمال فشار بر مردم مالیات این رو، حکومت جهت تأمین هزینه
افزایش مالیات در همه والیات یکسان نبود. به عنوان نمونه، آذربایجان به دلیل اینکه صحنه 

تومان بوده که در مقایسه  79405بالغ بر  1810ق/ 1225الیات نقدی اش در جنگ بود، م
  ).  Kinneir, 149تومان کاهش داشت ( 100ق، 1215با سال 

م) به معنی پایان مناقشات و منازعات نبود. 1813برای ایران انعقاد معاهده گلستان (
و غرب به  حکومت مرکزی در یک دهه پس از جنگ اول با روسیه، همواره در شرق

منازعه و کشمکش اشتغال داشت. عالوه بر منازعات داخلی و مرزی باید از حوادث 
ق در فارس و دیگر 1237- 1236طبیعی (زلزله) و شیوع بیماری واگیردار (وبا) در سال 

، 1/386خاوری شیرازی، والیات یاد کرد که موجب هالکت خیل کثیری از مردمان شد (
دیگر از ها  . این رویداد)575- 573، 567، 547، 542- 533، 520، 504، 442، 412

  های مذکور بود. موانع رونق اقتصادی و بهبود وضعیت مالی در سال
حکومت مرکزی هنوز از این مشکالت خالص نشده بود که ایران وارد دوره دوم 

ق). این جنگ در پی شکست سهمگین ایران و  1243-1240رویارویی با روسیه گردید (
ق پایان یافت. 1243م/1828انعقاد پیمان ترکمانچای  وسیه تا تبریز، بزودی باپیشروی ر

های نظامی و با وجود این، خسارت مالی آن کمتر از جنگ اول نبود، زیرا افزون بر هزینه
کرور (پنج میلیون تومان)  10انتزاع والیات ثروتمند ایروان و نخجوان، ایران پرداخت 

دن نهاد. بدین ترتیب، افزایش مخارج حکومت مرکزی بر غرامت جنگی به روسیه را گر
دلیل های مالی ناشی از جنگ در حالی روی داد که درآمدهای مالیاتی بهاثر خسارت

ام سرپیچی حکام از ادای مالیات دیوانی کاهش یافته بود. چنانکه فتحعلی شاه به هنگ
کرور  10: سوای ای خطاب به عباس میرزا نوشت ارسال وجه غرامت جنگ، در نامه

» از بیست کرور... و توفیر خرج دیوان اعلی... نقصان دخل«های جنگ  سارت و هزینهخ

                                                                                                                                        
1. Lambton, A.K.S. 
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 80گذشته است. از دیگر نتایج جنگ کاهش ذخایر مسکوکات خزانه بود که پیش از این 
های نظامی باید از ). افزون بر هزینه42- 41کرور موجودی داشت (قائم مقام فراهانی، 

ندان فتحعلی شاه و ت اداری، بیوتات سلطنتی و مواجب و مقرری فرزگسترش تشکیال
  یاد کرد که بخشی از درآمد مالیاتی را به خود اختصاص داده بودند. خوانین قاجاری

این وضع نامساعد پس از پایان جنگ دوم با روسیه، در پی رویدادهایی چون 
زلزله و آفت ملخ  1،طاعون نافرمانی حکام و حتی فرزندان شاه، بروز قحط و غال، وبا،

ق، گرانی و  1247متوالی در سراسر مملکت، در کنار برف و سرمای شدید سال  زدگی
تاریخ ؛ اعتماد السلطنه، 855، 731/ 2تر گردید (خاوری شیرازی، تورم متعاقب آن وخیم

مؤید این بحران اعطای معافیت و تخفیف گسترده مالیاتی  2.)1597/ 3، منتظم ناصری
راسر کشور از سوی شاه بود که کاهش شدید عواید مالیاتی را به دنبال داشت در س

در ق  1250شاه در سال  بدین ترتیب فتحعلی 3).855-854، 793/ 2(خاوری، شیرازی، 
هزار تومان مالیات چهار ساله معوق فارس از فرزندش  600خذ حالی که برای ا

 گذشت و تخت سلطنت را با خزانه، دره بودحسینعلی میرزا فرمانفرما راهی آن دیار شد
) برای جانشینش به میراث گذاشت (خاوری جمع و خرجخالی و کسری بودجه (

  . )Floor, 448؛ 912/ 2شیرازی، 
  

  ق) 1264 - 1250و مالیه در عصر محمد شاه قاجار (اوضاع مالی 
  مالی کشور -آشفتگی وضع سیاسی

که اوضاع مملکت از منظر سیاسی  محمد میرزا در شرایطی بر تخت سلطنت جلوس کرد
و مالی بسیار مغشوش بود. افزون بر مشکالت عدیده مالی از جمله کاهش درآمد، 

هزار تومان باقی قسط نهم غرامت جنگ با روسیه و تأخیر در پرداخت  170پرداخت 
معوقه؛ جمعی از داعیه داران سلطنت از جمله حکمرانان تهران، فارس،  براواتو مواجب 
کردند. در شرح بحران  ن، بسطام و کرمان سر از اطاعت پیچیده و نافرمانی میخراسا

                                                                                                                                        
  .242-231و تبعات منفي اقتصادی و اجتماعی ر. ک، سیف، ص  1831-1830در مورد طاعون  .1
تومان باقی سـنواتی   125611لغ ق مب 1244برای نمونه، حسینعلی میرزا فرمانفرما، حاکم فارس، در  .2

داشت که فتحعلی شاه طی فرمانی محمد زکی خان فرمانده قشون فارس را مسـئول وصـول مالیـات    
  ).342مقامی، باقیمانده کرد (قائم

هزارتومـان از   400به نوشته خاوری شیرازی، افزون معافیت مالیات اهالی گـیالن و مازنـدران، مبلـغ     .3
  . )855-854، 793/ 2راق عجم) بخشیده شد (خاوری شیرازی، مالیات اصفهان (منظور ع
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هزار تومان از ایلچی انگلیس در  70مالی همین بس که شاه جوان پس از استقراض 
ه سوی تهران فراهم کند (همان، تبریز، توانست مقدمات حرکت موکب خود را ب

شاه، عموی شاه با جلوس بر  علی ظل السلطان، تخت،). در همان زمان، حاکم پای2/933
روز سلطنت خود نزدیک به دو کرور از ذخایر خزانه (اندرون)  40در طول  شاهیتخت 

 ، فرمانفرمای فارسداد. دیگر مدعی سلطنت را با بذل و بخشش بی رویه به هدر می
 شاه امتناع هزار تومان باقی مالیاتی عهد فتحعلی 600حسینعلی میرزا، همچنان از ادای 

؛ واتسن، 3/1629، تاریخ منتظم ناصری؛ اعتماد السلطنه، 933-2/932ورزید (همان، می
هزار نفر در  50ق با گرفتن جان  1251). در چنین شرایطی بود که وبای سال 269

تهران و سایر بالد، قحط سالی را به دنبال خود داشت، رویدادی که اوضاع مملکت را 
  ). 1633/ 3، تاریخ منتظم ناصریاعتماد السلطنه، ؛ 654/ 2کرد (سپهر،  تر  بحرانی

قائم مقام فراهانی، صدر اعظم، پس از توفیق در سرکوبی شاهزادگان و خوانین 
سرکش و برقراری آرامش و امنیت در سراسر مملکت، به اصالح امور مالی و مالیاتی 

ات شاه در از جمله اقدامات او برای بهبود امور مالی محدود کردن اختیار 1پرداخت.
بودجه مملکتی بود و از این طریق توانست با کاهش حقوق و مواجب درباریان، نظامیان 

؛ 75-74؛ سیمونچ، 232و حتی خود شخص شاه، میزان مخارج را تقلیل دهد (کورف، 
). بدین منظور او رسیدگی به Floor, 448؛ 137-136، صدرالتواریخاعتماد السلطنه، 

و خرج دیوان را که پیش از این بر  صاحب جمعان تحویالت محاسبات مالیات والیات و
محول کرد  )وزیر مالیه یا شخص صدراعظمهیئتی از مستوفیان بود به یک نفر (عهده 

). تخفیف مالیاتی و تدابیر حکومت مرکزی برای رونق 7258/295(س. ا. م، شماره سند 
ق، از دیگر اقدامات قائم  1251و آبادی روستاها و مزارع آسیب دیده از طاعون و قحطی 

مقام برای بهبود اوضاع مالی کشور بود. برای نمونه، در آذربایجان مالیات شماری از 
روستاهای طاعون زده قراچه داغ بخشیده شد. در اصفهان مباشران دیوانی حسب فرمان 

بذر توزیع  های مخروبه و لم یزرع، برای کشت و کار حکومت، در بین رعایای روستا
در دفاتر دیوان ثبت شد. در ایالت  خالصه بذریدهات به عنوان  این اسامی د کهکردن

هزار خروار غله به مؤدیان مالیاتی در بلده و بلوکات تخفیف  14هزار تومان و  84فارس 
؛ جابری انصاری، BH 130 ؛ دا. تهران، شماره ثبت، 8524داده شد (مجلس، شماره ثبت 

                                                                                                                                        
ق بـه قـائم مقـام از برقـراری امنیـت در والیـات خراسـان و         1250به تاریخ های  برای نمونه، در نامه .1

  ).33-29سرکوبی خوانین یاغی آن گزارش شده است (صفایی، 
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و نقره در ضرابخانه در تهران و سایر والیات از دیگر ). اصالح عیار مسکوکات طال 32
های صدر اعظم برای رونق کسب و کار و بهبود اوضاع مالی بود (س. ا. م، شماره برنامه
). اما اصالحات قائم مقام تأثیر قابل توجهی جز برانگیختن دشمنان و 7478/295سند 

). آنگاه محمد شاه حاج مال Floor, 448مخالفان نداشت که در نهایت به قتلش انجامید (
عباس ایروانی معروف به حاج میرزا آقاسی را که نسبت به وی ارادت خاصی داشت، به 
صدارت برگزید که تا پایان سلطنتش در این مقام باقی ماند. در بیشتر منابع دوره قاجار 

ا میرز های مالی حاجهای مالی حکومت قاجاریه به سیاستدلیل اصلی و شروع بحران
  آقاسی نسبت داده شده است.

  
  صدارت حاج میرزا آقاسی 

امور مالیه کشور در آغاز صدارت حاجی میرزا آقاسی که ها حاکی از آن است گزارش
رسید.  چنانکه باید منظم و منضبط نبود و مالیات والیات به درستی به تهران نمی

پاره : «یسدنویم ن بارهدر ای به محمد شاهخطاب  یادر نامه یرزا آقاسیم یحاجچنانکه 
به نوشته حاجی میرزا ». رسدینم یاتمانده و کارها را معطل کرده مال یقامور در تعو

. زیرا بود» یدهنرس یزیوصول نشده و به قشون چ یناریدتا حال «از مازندران آقاسی 
 یاتو مال ق)1250- 1249یل (ئفضلعلی خان، حاکم مازندران، در فرستادن باقی یونت

او در ادامه با اشاره به اینکه کار رسیدگی به حساب . کرد تعلل می) یلئی(قو یارسال ج
 .»ماند و مالها هایفرمانفرما در دست فرنگ مال«گوید: هنوز خاتمه نیافته، میفارس 

 نیز مانند مازندران به مرکز نرسید و سربند و کزار و فراهان ،کردستانمالیات دیوانی 
 ).34- 33، مدارک تاریخیصفایی، » ( سوخت شد«نیز  یرمالمالیات  زا تومان دوازده هزار

ای دیگر به محمد شاه ضمن اشاره به تعلل معتمد الدوله، حاکم او همچنین در عریضه
هزار تومان  78ق)، بر وصول  1250ئیل (فارس، در رساندن محاسبه و اسناد خرج یونت

زد (س. ا. م، شماره سند ورئیل تأکید میباقی و تصدیق اعمال تخفیفات قوی
). بنابراین حاجی میرزا آقاسی که نابسامانی وصول درآمدهای بیش از 5878/295

دانست، کوشید با تغییر ساختار مالیاتی حاصل عملکرد و نافرمانی حکمرانان والیات می
  ).Floor, 448حکام و انتصاب افراد نزدیک به خود قدرت دولت مرکزی را افزایش دهد (

ار حاج میرزا آقاسی با اصالحاتی از سوی شاه نیز همراه بود. از آنجا که وعده آغاز ک
مقام فراهانی به روستائیان برای تخفیف و کاهش مالیاتی و بهبود اوضاع اقتصادی قائم
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 های پیشین، سعی کرد به وعده دنبال رفع محدودیتتحقق نیافته بود، محمد شاه به
ق در جهت کاهش بار مالیاتی رعایا و  1252رامینی در اصالحات عمل کند. از این رو، ف

). 2/638سپهر، ؛ 436-432رفع تظلمات حکام و ضابطین صادر کرد (اعتضادالسلطنه، 
بدین منظور او افزون بر فرمان تخفیف عمده مالیاتی و لغو رسم مقاطعه کاری مالیات 

در گذشته غالبا از محل مالیات که  اصلروستاها، با تعیین مقرری حکام و عمال از محل 
شد، آنان را از تعدی و تطاول اموال و دارایی مردم بازداشت. در همین زمینه  میادا  فرع

از رعایا که مقدار آن در سال قریب  سیورساتنظامیان را موظف کرد که به هنگام اخذ 
یوانی د منالبر یک کرور بود، به آنها سند بدهند تا دبیران و مستوفیان آن را در قبال 

محاسبه کنند. امالک و اراضی که جبرا و قهرا به ضبط خالصه دیوان درآمده بود، پس از 
و به  موضوعارائه قباله معتبر از سوی وراث و با تأیید حکام شرع باید از خالصگی 

 ,Floor؛ 921/ 2؛ سپهر، 406- 405گردید (اعتضاد السلطنه،  صاحبانشان مسترد می

اد السلطنه، عمال و کارگزاران دیوان از فرامین صادره خشنود ). به نوشته اعتض448-449
رفت، آنها بر این باور نبودند، زیرا گذشته از آنکه با این فرامین مداخل و منافع از بین می

). از دیگر اقدامات 406کرور ضرر خواهد کرد (اعتضاد السلطنه،  2بودند دیوان قریب 
ی مالیاتی، فرمان ممیزی و تعیین مالیات قطعی محمد شاه برای بهبود و اصالح درآمدها

ممیزان تقریبا تمام ایران را بازدید و  تاریخچه مالیه در ایران،بود. بنابر اظهار مؤلف 
). به عنوان نمونه، بر 1/70؛ مستوفی، 21-20، تاریخچه مالیه در ایرانممیزی کردند (

توابع، مناطق مزبور حسب  محال نهاوند و خزل و والیت ساوه و جزو جمع کتابچهاساس 
ق ممیزی  1253ئیل  ق و تخاقوی 1251ئیل  الفرمان محمد شاه به ترتیب در قوی

تمامی والیات و درآمد کل برآورد شده اطالعی  جزو جمعشدند. با وجود این، از اسناد 
گزارش اسناد کنسولی انگلیس، درآمد نقدی و جنسی کل  ولی بنا بر 1در دست نیست.

 2081532شد که  تومان بالغ می 2460749ق به 1252- 1251م/ 1836کشور در 
-Issawi, 361تومان بابت ارزش مالیات جنسی بوده است ( 379217تومان آن نقدی و 

ر ). بنا بر گزارشی از چارلز استودارت از افسران انگلیسی مأمور در ایران به وزیر مختا362
خارج کل نظامیان منظم و نامنظم که ق م 1252محرم  9م/ 1836بریتانیا در تهران، در 

 50هزار لیره بابت  150نفر بود، به انضمام  100750قشون  صورت دفترخانهاز قرار 
 %50شد. این مقدار  میتومان  1272262لیره یا حدود  636131هزار نفر جیره بگیر، 

                                                                                                                                        
  .1ول جد←. برای اطالع از میزان مالیات والیات نهاوند و ساوه 1
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ه ). اگرچه امتیاز این اقدامات به حساب شا129- 128، 1عایدات دولت بود (استودارت
بایست به پیشنهاد صدراعظم یا توان حدس زد که علی القاعده می، اما میگذاشته شد

توان حدس زد دست کم با صالحدید و موافقت او صورت گرفته باشد. به سخن دیگر می
  که نقش حاج میرزا آقاسی در این امور عمداً مسکوت گذاشته شده است. 

  
  هابعات مالی جنگ هرات و ناآرامیت

ساله هرات   ق پس از سرکوب ترکمانان استرآباد، وارد جنگ دو 1252ه در سال شامحمد
های مالیاتی بدون  ق) شد که به رغم صرف مبالغ هنگفت از محل درآمد 1253-1254(

الخالفه بازگشت. این در حالی بود که هزینه و مخارج جنگ،  کسب موفقیت نظامی به دار
، مواجببود. بنا بر برآورد وزیر لشکر در هرات  بار مالی زیادی بر شانه خزانه گذاشته

دینار  7848تومان و  1424241ق، به مبلغ  1254قشون به سال  خانواریمقرری و 
شد. همو پرداخت غیر نقدی در همان سال را بدین قرار ثبت کرده است: غله  بالغ می

 10و من  43من) و ابریشم ( 32خروار  22155من)، شلتوک ( 28خروار و  90255(
 - 1نمودار ؛ 3جدول مخارج کل مملکت بوده است ( %56سیر) که در مجموع 

صرف  هزار تومان 80افزون بر هزینه فوق، مبلغ  2).ق 1255تنگوزئیل های  هزینه
پرداخت کرد. ناکامی آن را ی میرزا آقاسی که حاج اخراجات و تدارک قورخانه شد

ها در شرایطی بود که عواید مالیاتی حکومت مرکزی به طور کامل  نظامی و فزونی هزینه
ها و  شد. چنانکه در خالل جنگ هرات اوضاع و امور اداری و مالی شهر وصول نمی

ان به سبب بلوکات عراق عجم و فارس به ویژه اصفهان، کاشان، شیراز، لرستان و عربست
هر و خارک از طغیان اشرار و بلوا و آشوب اهالی ناراضی و نیز هجوم قوای انگلیس به بوش

، نا امن، آشفته و مختل از سوی دیگر تصرف محمره به دست پاشای بغدادیک سو، و 
شده بود. در این میان مالیات دیوانی به سبب امتناع حکام و خوانین سرکش و متمرد، 

باقی ماند. در این شرایط شیوع بالی طاعون در شهرهای آذربایجان  الوصول و در محل
؛ سپهر، 741، 484ضاد السلطنه، نیز بر وخامت اوضاع افزود (اعت (اردبیل و مراغه)

؛ خورموجی، 8264، 8258، 8241- 8233/ 10، روضه الصفا؛ هدایت، 732- 729، 2/694
ت برای نظم و انتظام امور تصمیم ). از این رو، شاه بالفاصله بعد از بازگشت از هرا27

                                                                                                                                        
1. Ch. Stadart.  

  کرور هزینه کرد. 6نویسد ایران در جنگ هرات حدود  ) به نقل حاج میرزا آقاسی می287 واتسن (ص .2
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گرفت به عراق عجم و فارس سفر کند که این خود مستلزم منابع مالی بود. مؤید این امر 
ای است از محمد شاه پیش از حرکت به سوی اصفهان به معتمدالدوله منوچهر خان نامه

، با حاکم آن دیار؛ او ضمن تأکید در تسریع ارسال پول نقد و تأمین سیورسات قشون
کند ابراز نارضایتی از عملکرد حاکمان فارس، کردستان، بروجرد و سایر والیات، اظهار می

 1255ها فقط گیالن و یزد به خوبی از عهده مالیاتشان بر آمده بودند ( در آن سالکه 
  .). 8/ 2ق) (اصفهانیان و همکاران، 

)، تغییر حکام ق 1255بر اثر اقدامات دولت در سرکوبی شورش اصفهان و کاشان (
الظاهر در آن مناطق نظم  اصفهان، کرمانشاهان، لرستان، عربستان، همدان و قزوین، علی

؛ 512-504؛ اعتضاد السلطنه، 8272/ 10، روضه الصفاو انتظام بر قرار شد (هدایت، 
). بدین ترتیب حاکمان جدید عراق عجم و فارس با حمایت 750- 749، 741/ 2سپهر، 

رانان، مشایخ عرب و خوانین یاغی را منکوب کردند؛ و با آرامش و حکومت مرکزی، حکم
، روضه الصفاامنیت برقرار شده توانستند مالیات دیوانی معوق را وصول نمایند (هدایت، 

). با وجود این، آنان نیز همچون 776- 768، 761، 523/ 2؛ سپهر، 8276- 8273/ 10
داشتند. برای نمونه، اگرچه عملکرد  پیشینیان در ارسال مالیات دیوانی اهمال و سستی

فرهاد میرزا، نایب االیاله فارس، در برقراری نظم و آرامش در والیات و بلوکات و ستاندن 
مالیات از اهالی کوه گیلویه، بهبهان، رامهرمز، فالحی و محمره که در ادای مال دیوان 

و تأدیه مخارج موافق کردند، رضایت بخش بود، اما در ارسال مالیات دیوانی  مسامحه می
با دستورالعمل، توفیقی نداشت. در پاسخ به این اهمال، حکومت مرکزی به ناچار وزیر 

محاسبات دو ساله فارس روشن  تفریغمالیات فارس را به تهران احضار کرد که پس از 
هزار تومان بدهکار است. به رغم سکوت منابع، دور نیست که  100شد نایب االیاله مبلغ 

بدهی موجب تاخیر در ارسال درآمد فارس به خزانه مرکزی شده باشد. برای همین 
انتظام امور مالی فارس فرخ خان کاشی، پیشخدمت خاصه، از سوی دیوان برای تحصیل 

، روضه الصفا؛ هدایت، 815/ 2مالیات معوق و نظم امور مالی به فارس اعزام شد (سپهر، 
   1).780/ 1؛ حسینی فسائی، 8276/ 10

 

                                                                                                                                        
دیوانی و تعیین خراج سـال   منال ق فرخ خان کاشی برای جمع آوری 1256پیش از این نیز در سال . 1

  ).758/ 2اعزام شده بود (سپهر،  آینده گیالن به آنجا



  337  مالیه و وضع مالی ایران در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی

  1ق 1254 -1250جمع و خرج شماری از والیات  -1ول جد
  باقی/زیاده  خرج  جمع  والیت  سال

قوی ئیل 
1250-
1251  

فارس و کوه 
  گیوله

د    ج:  غ  7775ت  406489ن: 
  م 18خ   9736

م بعد کسر  18خ  3411ک 
  تخفیف

ت  297801ن: 
3450  
م   75خ  9946ج: غ 

  م 79خ  9579ک 

ت  88237باقی ن: 
  د 2600

  خ 317ج: 

نهاوند و خزل از   "
قرار ممیزی 
میرزا حسن 

  آشتیانی

  د 7426ت  20509ن:  
ت وخ به انضمام تقا 5000ج: 
  خالصه

    

پیچی ئیل 
1251-
1252  

قراچه داغ و 
  مشکین

د   ج:  1060ت  41741ن: 
  م 78خ  3233

 9325ت  41511ن: 
  م 19خ  2646د  ج: 

 در باقی حرف خرج
آمده زیاده دارد ن: 

قرچه داغ بعد   د 950ت  172
  کسر

  د63ت 30444
  م 78خ  3103

مشکین و 
شاهسون 

ت بعد 11187
 کسر

د    ج:  1585ت  170306ن:   گیالن  "
  م 20خ  20

    

  تخاقوی ئیل
1252-
1253  

 4982د   ج:  5320ت  4642ن:   ساوه و بلوکات
  م 99خ 

    

ایت ئیل        
1254  

و  بلده ساوه 
  حومه

 4258د   ج:  9780ت  1755ن: 
  م 60خ 

    

کزاز، فراهان،   "
سربند، شراء، 
وفس، بزچلو، 
اصالح قم رودبار، 

تفرش، 
سایرالبلوک و 

  محالت

  د 6595ت  72735ن: 
م             90خ  17404ج: غ 

  خ 2224ک 
بابت فرع، رسومات، تفاوت معامله 

  و کاه خالصه
 690د ج: غ  883ت  22219ن: 
  خ 2104ک خ  

 8365ت  41322ن: 
  د

 54خ  16242ج: غله 
  م 6خ  1131م  ک 

ت  22222ن: 
  د 1427
 89خ  6613ج: غ 
  م

  م 98خ  972ک 

  د 7426ت  20509ن:    نهاوند و خزل  "
  خ 5000ج: 

  د 4000ت  1521ن: 
 م 5خ  998ج: 

ت    18988ن: 
 د 3426

  م 95خ   4001ج: 

  

                                                                                                                                        
؛ س. ا. م، 944 ،8524مجلـس، شـماره ثبـت،     ؛BH 130، 11188، 11189 دا. تهران، شماره ثبـت،  . 1

  .7378/295شماره سند 
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  نظامی دولت -یهای مالها و برنامهپایان ناآرامی
های مداوم  در پنج سال نخست سلطنت محمد شاه به علت نا آرامی، شورش و جنگ

دولت پس از موفقیت در برقراری  چنان که باید به امور مملکتی پرداخته نشد. بنابراین،
آرامش در کشور برای بهبود اوضاع اقتصادی به یک رشته اقدامات دست زد. در همین 

یران، مختار فرانسه در ا یروز 1،یژکنت دو سرتای به سی در نامهی میرزا آقاحاجباره 
به » یرانبعد از نظم کامل ا«نویسد: حکومت های دولت میدرتشریح اهم اقدامات و برنامه

بعد از «گشت و  مشغول »کم در اطرافحمست یانهار و قنوات و بناها یبالد و اجرا یرتعم«
،  مقاالت تاریخیپرداخت (آدمیت، » انه و توپخانهآن به انضباط امر لشکر و قشون و قورخ

آماری دقیقی از میزان درآمدها، مخارج، تیول ما پیش از آن ضرورت داشت دولت ا ).76
بر دستور حاج میرزا آقاسی  و نیز امالک خالصه و موقوفات داشته باشد. از این رو، بنا

فکر دوربین، برای هر جهت استحکام قواعد دولت ابد مدت به مقتضای رای زرین و «
گردید جامع و کامل تهیه   کتابچه» خل و خرج ممالک محروسه ایرانقسمی از اعمال د

تیول و محل مواجب و کتابچه ، ق 1255کتابچه جمع و خرج ممالک محروسه که 
الی آخر پنج آغاز سلطنت از ( تخفیف شاهزادگان و امنای دولت و عساکر نصرت فرجام

که پس از چند بار اصالح کتابچه امالک خالصه و وقفی  وق) 1255ئیل زماهه اول تنگو
س. ا. م، ( است ق به شاه ارائه شد، از آن جمله 1259و بازنویسی نسخه نهایی آن در 

اما پیش از پرداختن به  ).27؛ دبیر سیاقی، 7197/295، 7378/295شماره سند 
مخارج کشور و ایاالت در  اقدامات حاجی میرزا آقاسی، ضروت دارد به بررسی عایدات و

     بپردازیم.ق  1255کتابچه جمع و خرج ممالک محروسه ق، بر اساس  1255
  

  ق 1255درآمد و مخارج کشور در 
، درآمد کل ایران در این ق1255کتابچه جمع و خرج ممالک محروسه تنگوزئیلاساس بر

ی ئیل) ق (پیچ 1252-1251ه سال نسبت بتومان بوده که  3340718سال بالغ بر 
های  بی تردید اقدامات و تدابیر حاج میرزا آقاسی در سالافزایش داشته است.  22%

عایدات موثر بوده است. از مجموع عایدی این در افزایش  ،نخست برای بهبود اوضاع مالی
تومان بابت  506742ر آن نقد و مابقی (دینا 4716تومان و  2833976ق مبلغ  1255

 73خروار و  15251من شلتوک،  57خروار و  6353له،  من غ 70خروار و  236162

                                                                                                                                        
1. Le Comte de Sartiges. 
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خروار خرما و حنا) به صورت جنسی أخذ شده  50سیر ابریشم،  22من و  18من کاه، 
بود. پس از عراق عجم و آذربایجان، بیشترین درآمد از فارس و خراسان و کمترین درآمد 

   به دارالمرز گیالن تعلق داشت که مالیاتش افزایش یافته بود.
ها نکته قابل توجه افزایش چشمگیر درآمد مالیاتی آذربایجان و خراسان  در این داده

ق است. بی تردید آرامش و امنیت پس از جنگ، اقدامات و اصالحات  1226نسبت به 
مالی و عمرانی در توسعه و آبادانی آذربایجان که رونق کشاورزی و بازرگانی را به همراه 

ای مالیاتی این ایالت بی تأثیر نبود. گفتنی است از مجموع ه داشت، در افزایش درآمد
است که بر بهبود  گمرکتومان آن عوارض مالیاتی  81310کل درآمد آذربایجان مبلغ 

تجارت خارجی داللت دارد. در مورد خراسان بخش قابل توجهی از افزایش جمع مالیات 
از این در قبال تأمین  هزار تومان از خرج بود که حکومت پیش 56مربوط به برگشت 

پرداخت (س. ا. م، شماره سند نوکر دیوانی (نیرو نظامی) به حکام و خوانین می
ذیل جمع و خرج آذربایجان، ارض اقدس و توابع و گیالن). عواید مالیاتی  7378/295

ق) بدان اشاره داشت، در 1255گیالن همانطور که محمد شاه در نامه اخیرالذکرش (
به دلیل درآمد حاصل از رونق صنعت ابریشم روندی رو به رشد را نشان ها  طی این سال

بیست و ق با رشد  1255ای که درآمد مالیاتی این والیت در تنگوزئیل  داد، به گونهمی
 22دینار نقد و   1388تومان و  208074ق، به  1252ئیل  نسبت به پیچیدرصدی دو 

درآمد  ).116 - 112کریمی گیالیه، ؛ 2جدول ؛ 1ول جدمن غله رسید ( 40خروار و  
% بیش از 10مالیاتی مازندران نیز از بابت تفاوت اجارات، تیوالت و دهات نزدیک به 

نقدی ق،  1250سنوات قبل بود. مالیات فارس پس از کسر تخفیفات در مقایسه با 
 افزایش و جنسی کاهش داشته است.

 1،از آغاز سلطنت محمد شاه، داد و ستد با اروپا گسترش یافت. بنا بر آمار ابوت
م چهل و پنج  1845-1839های  کنسول بریتانیا، تجارت با اروپا از طریق تبریز در سال

از دو بندر داد. در جنوب نیز واردات کاالها و منسوجات انگلیسی درصد رشد را نشان می
ای همراه بود. در نتیجه بر عواید حکومت از عوارض عباسی و بوشهر با رشد فزاینده

 200ق از محل گمرک و راهداری حدود  1255افزوده شد. در سال  راهداریگمرکی و 
؛ 160؛ ابوت، 7378/295هزار تومان عاید خزانه مرکزی گردید (س. ا. م، شماره سند 

). با وجود 37-36، شهرها و تجارت ایران در دوره قاجار ه کتاب؛ امانت، مقدم208ناطق، 

                                                                                                                                        
1. K. E. Abbott. 
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این افزایش واردات کاالهای اروپایی به ویژه منسوجات، عالوه بر کاهش تولید صنایع داخلی، 
ها، بیکاری و در نتیجه کاهش مالیات از آثار منفی گسترش تجارت بود. عدم  تعطیلی کارگاه

ات طال و نقره به سمت هندوستان و ترکیه و کمبود تعادل در تجارت خارجی، خروج مسکوک
آمد.  نقدینگی را به دنبال داشت که تهدیدی بزرگ برای خزانه و تجارت ایران به شمار می

بر ورود کاالهای اروپایی و حمایت از صنایع   اگرچه دولت کوشید که با وضع محدودیت
لوگیری کند، ولی در این کار داخلی و وضع قوانینی، از خروج فلزات گرانبها از کشور ج

  ).1037؛ آل داود، 215 - 214موفقیت چندانی کسب نکرد (ناطق، 
  

  1ق 1255جمع و خرج ایاالت و ایالت در تنگوزئیل  - 2جدول 
  باقی/زیاده  خرج  جمع  ایالت

د            9000ت  549133ن:   آذربایجان
  م 74خ  46899ج: غ 

م             کاه  60خ  572ش 
  م 25خ  5519و یونجه 

د        ج:  غ  2755ت  274542ن: 
  م 47خ  26791

  م 86خ  4305م      ک  50خ  60ش 

ت  274600ن: 
د    ج: غ  8123

م       27خ  20098
  م 10خ  512ش 

خ  1213کاه و یونجه 
  م 39

  والیتی
ت  103108ن: 
  د 1750

  م 15خ  9306ج: 

  دیوانی
ت  171904ن: 

  د 9125
 20خ  17537ج: 
  م

د       2834ت  362200ن:   خراسان
  م 23خ  65273ج: غ 

خ        ابریشم  50خرما و حنا 
  س 32م  18
  م        15خ  4514ش 
  م 66خ  3049ک 

 33963د    ج: غ  8250ت  131863ن: 
  م 90خ 

ــم  48خ  3389ش   22م  18م       ابریشـ
 س

ت  230394ن: 
  د 9583
م   33خ  31309ج: غ 
  م 67خ 1124ش  
م      66خ     3849کاه 

  خ 50[حنا] 
د       1388ت  308074ن:   دارالمرز

  م 40خ   22ج: غ 
ت  232283ن:   ت 75790ن:  

  د 8875
ــیالن ن:   م 40خ  22ج:  گــــ

ت  208074
د  ج:  1388

  م 40خ  22

  مازندران
نقدا و جنسـا:  

  ت 100000

  گیالن
ت  26688ن: 
  د 5325

ــدر ــدا و مازن ان  نق
ت   49101جنسا 

  د580

ــات  والیــ
  عراق

د      5983ت  1206500ن: 
  م 33خ  115977ج: غ 
م       ک  82خ  1266ش 

  م 82خ  5882

  د 4778ت       242539ن:
 27خ  451م      ش  75خ  39468ج: غ 
  م

ت  957961ن: 
 815د ج: ش  1205

 7658م   غ  55خ 
 5885م  ک  58خ 
  م 48خ 
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ت  344383ن:   م 6خ  1005ج: د     1250ت  63686ن:   1خ 8000ت      408000ن:   فارس
 6994ج: د    8750

  م 94خ 
شاهسون و 

  زرگر
  -  -  د 6900ت  9304ن: 

  د 4716ت       2833976ن:   جمع کل
م  ش  70خ  236162ج: غ 
 15251م   ک  57خ  6353

 22م  18م    ابریشــــم  73خ 
  خ 50س      خرما و حنا 

  2د 8178ت      788421ن:  
  خ 4305م      ک  18خ  101299ج: غ 

ــم  75خ  3840ش   22م  18م       ابریشـ
  س

ت  2045554ن: 
  د 6538
 52خ  134933ج: غ 
  خ 107000م  ک 

م  32خ  2462ش 
  خ 50خرما و حنا 

 

داد. مجموع  ق مخارج حکومت به نسبت رشد درآمد، افزایش را نشان می 1255در 
 4716تومان و  2596877تومان بود که  3013750ق مبلغ 1255وزئیل مخارج در تنگ

خروار و  15251من غله،  58خروار و  176667دینار آن نقدی و مابقی جنسی بود که 
شد. این در حالی است که من شالی را شامل می 15خروار و  16060من  کاه و  73

دینار نقدی،  313و  تومان 199331، مصارف دیوانیو  مخارج والیتیپس از کسر 
تومان نقداً و جنساً  326968خروار، یعنی  50من غله، حنا و خرما  24خروار و  56698

عایدی خزانه از بقایای والیات بود. به عبارت دیگر در سال مذکور نود و دو درصد 
 درآمدهای نقدی و هفتاد و نه درصد عایدات جنسی برای مخارج حکومت هزینه شده

مجموع هزینه را   %56جمعی،  نفر ابواب 105218در این میان قشون با ). 1نمودار بود (
گمان جنگ هرات در افزایش نفرات و مخارج نسبت به  که بیبه خود اختصاص داده بود 

لطنتی ق تأثیر داشت. در همان زمان، مقدار مقرری شاهزادگان و وابستگان خاندان س 1252
داد.  مخارج به خود تنها یک درصد کمتر از مخارج والیتی را نشان می %12با اختصاص 

و  %4تقریبا با مقرری امرا، خوانین و مستمری آقایان قاجار  %9مخارج بیوتات سلطنتی با 
   ).3جدول  ؛1نمودار % مجموع هزینه کل، برابر بود (6 عملجاتو  اهل قلممواجب 

                                                                                                                                        
 3021من، کاه  37خروار و  23369س: شلتوک دینار و جن 4500تومان و  417678اصل جمع: نقد . 1

  خروار. 8خروار و روغن 
  باشد.  به انضمام آنچه به خرج والیات نوشته شده، می مخارج والیتیرقم فوق، میزان . 2

 4305خ، کـاه   3840خـروار، شـلتوک    54787تومان و جنس: غله  301412جمع مخارج والیتی نقد: 
  م. 18خروار، ابریشم 
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  1ق 1255جمع و خرج خزانه عامره و صاحب جمعان در تنگوزئیل  - 3 جدول
  جمع کل

ک  خ        شـلتو  10700م          کاه  52خ  134933جنس :      غله    دینار 6538تومان  2045554نقد: 
  خ 50م           خرما و حنا  32خ  2462

  2خرج کل
م   شــلتوک   40خ  75368دینــار                                    جــنس: غلــه   6225تومــان     1808455نقــد:   
  م 40خ  12219

  خ14349ج: غ    ت                 239360ن:                             3مصارف بیوتات خاصه (بیوتات سلطنتی) 
 10086د        ج: غ  8400ت  339830مقرری شاهزادگان گرام و منتسـبین دودمـان خالفـت                 ن:    

  خ
ــده اســـــت                                                                         ــته شـــ ــرج والیـــــات نوشـــ ــه خـــ ــه بـــ ــاده غلـــــه آنجـــ ــر زیـــ ــد از کســـ بعـــ

  شود خزانه داده مید    از  2145ت     110189
(امنـاء  خ     3015د          ج: غ  5200ت  95162مواجب و مقرری امناء دولت علیـه و اهـل قلـم             ن:    

  خ شامل حقوق حاجی، مستوفی الممالک و صدر و ...) 2432ت  31496
ــده اســـــت                                  ــته شـــ ــرج والیـــــات نوشـــ ــه خـــ ــه بـــ ــاده غلـــــه آنجـــ ــر زیـــ ــد از کســـ بعـــ

  شود د   از خزانه داده می 2969ت  62299
گیرنـد           ن:   آقایان قاجار اعم از تیوالت که در والیات دارند یا از دیوان می امراء و خوانین ومواجب و مقرری 

  م 20م     ش  77خ  3121د           ج: غ  8113ت   98040
یاده غله  رسوم و آنجه به خرج والیات نوشـته شـده اسـت                                                ن:     بعد از کسر ز

  شود خ     از خزانه داده می 20د      ج:  شلتوک   6375ت  33333
ـ     ه، مواجب و مقرری عملجات اعم از عمله خلوت، خدمت، حضور، دیوانخانه، خزانـه، کارخانـه، دواب، صـندوق خان

  بنایی، نقاشی، مهندسین و غیره
  خ 10م  ش  23خ  1054د              ج: غ  9452ت  96871ن: 

 10د    ج: شـلتوک    7691ت 79792بعد از کسر زیاده غله آنجه به خرج والیات نوشته شـده اسـت            ن:   
  شود خ      از خزانه داده می

از قرار قلمـدادی میـرزا آقاخـان      گرفته نشدهر و غایب و موجود و مواجب، سیورسات، خانواری غازیان اعم از حاض
ق سوای آقایان قاجار که جزو خوانین و لشکرنویسـان کـه    1254که حسب االمر اقدس اعلی در هرات نوشته شد 

  جزو ارباب قلم نوشته شد
  س 10م  43یشم م  ابر 32خ  22155م      ش  28خ  90255د                 ج: غ  7848ت  1424241ن: 

د     7050ت  1283480بعد از کسر آنجه به خرج والیات نوشته شـده اسـت                                           ن:   
  شود م    از خزانه داده می 95خ  12189م    ش  40خ  61019ج: غ 

                                                                                                                                        
، جمع آن عبارت از باقی والیات بعد وضع مخارج مقرر و مخـارجی  7378/295شماره سند، س. ا. م، . 1

  که از دیوان اعلی برات کشیده می شود به خرج آن می آید. 
  خروار شلتوک بوده است.  22185خروار غله و  121880تومان و  2295464خرج کل مصارف دیوانی: .2
کند و به خرج مالیـات   تقبل میکه حاجی میرزا آقاسی خود هزار تومان اخراجات قورخانه  80سوای . 3

  ت. 319360آید، جمع نقدی بیوتات  نمی
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ــاقی                           ن:    ــه ب ــاده حســاب کــل خزان ــاقی و زی م      12خ  59565د   ج: غ  313ت  237099ب
  م 63خ  9757زیاده بابت شلتوک 

  د 2866ت  37768   ها  بعد کسر قیمت زیاده شلتوک و مواجب افغان
خ  56698د    جنس: غلـه   313ت  199331باقی حساب کل که باید وارد خزانه شود                           نقد: 

  خ 50م   حنا و خرما    24

  

  
  3و 2بر اساس جدول شماره ق 1255تنگوزئیل های  هزینه - 1نمودار 

  
در خصوص وصول مالیات باید گفت رسم مقاطعه در این دوران نیز رایج بوده است. 

توان دریافت که وصول  می ق1255بررسی کتابچه جمع و خرج کل تنگوزئیل چنانکه از 
به  حسب المقطعسلیمانیه، طالقان و پشتکوه، مالیات فارس، کردستان، ساوجبالغ، 

رود حکومت مرکزی به دلیل نافرمانی  حاکمان این نواحی واگذار شده بود. گمان می
خواسته است از طریق مقاطعه مالیات به  ایالت و خوانین در پرداخت تکالیف دیوانی می

    حکام و مباشرین محلی از توانایی آنها در ستاندن وجوهات بهره ببرد.
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  1ق 1258و بارس ئیل  ق 1255 ئیل اخراجات بیوتات سلطنتی تنگوز - 4جدول 
  ق 1258بارس ئیل   ق 1255تنگوزئیل    بیوتات

و خادمان حرم  2اخراجات کارخانه مبارکه
  خاقان مغفور و ترکمانان

  خ 1268ت   ج:   41290ن:   خ 776ت   غله  42000ن: 

  د 5000ت   94929ن:   ت 100000ن:   صندوق خانه مبارکهاخراجات 
ت حاجی داده  80000ن:   اخراجان قورخانه و تدارك انبار قورخانه

  رود است به میزان نمی
  د    8075ت  8653ن: 
  م 8خ  1187ج: 

  خ 1830ج:   ت       7361ن:   ت 15000ن:   اخراجات فراشخانه و خیام خانه
  ت 36000بابت صرف جیب ن:   ت 30000ن:   رف جیباخراجات خزانه عامره و ص

اخراجات شترخانه و قاطرخانه از بابت 
  علیق دواب سواي عمله دواب

خ    13573ت   غ  11660ن: 
 خ 12781ك  

  ت 9091ن: به انضمام اصطبل 
  خ 9585خ    ک  8603ج:  غ 

  ت 12000ن:   20000ن:   اخراجات بنائی
 -  ت 7000ن:   اخراجات مهمانخانه و کرایه خانه

اخراجات و صرف سوخت قهوه خانه و نقاره 
  خانه و غیره

  خ23ت ج: 1697قهوه خانه  ن:   ت 2500ن: 

  ت 1500صرف کاغذ:   ت 1200ن:   صرف دفترخانه مبارکه
 12911ت  ج: غ  212522ن:   خ 14349ت ج:  229360ن:   جمع کل

 خ 985خ   ک 

  
  امنیت، توسعه کشاورزی و ساماندهی خالصجات

های پس از سفر محمد شاه به اصفهان و فرونشاندن آشوب و  اوضاع کشور در سال
توانست به سود خزانه مرکزی باشد. ها نسبتاً آرام گزارش شده است که این میاغتشاش
ق در کرمان و بلوچستان و سرحدات شرقی به دلیل  1257 - 1255های  در سال

وچ و افغان نظیر محمدعلی خان ناروئی سرکشی آقاخان اسماعیلی که از سوی خوانین بل
شد، ناآرام و مشوش بود. ولی حکمرانان کرمان و امرای نظامی با حاکم بمپور حمایت می

کمک و پشتیبانی حکومت مرکزی توانستند در این مقطع آقاخان را شکست داده و قلعه 
یاری و بمپور را تصرف نمایند. در این مدت عملیات نظامی دیگری علیه خوانین بخت

باد نیز با موفقیت به انجام در فارس و شورش ترکمانان در استرآ سرکش کعب اعراب

                                                                                                                                        
  .7753إ مرعشی، شماره ثبت 7378/295س. ا. م، شماره سند  .1
  شامل: نهار و شام، هزینه چراغخانه، مواجب خادمان حرم، کشیک و فراش و سوخت.. 2
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؛ 31- 30؛ خورمجی، 8281- 8280، 8272-10/8270، الصفا  روضه(هدایت، رسید 
  ).258- 255، امیرکبیر و ایران آدمیت، 

  
  توسعه سیستم آبیاری و اراضی کشاورزی 
و نیز گسترش مبادالت تجاری که پیش از  در سایه آرامش نسبی حاکم بر فضای کشور

این بدان اشاره شد، حاج میرزا آقاسی تالش کرد با توسعه کشاورزی از طریق اصالح و 
توسعه آبیاری و ترویج کشت محصوالت تجاری بر درآمد دولت بیافزاید. کشیدن نهری از 

ن، همچنین رودخانه کرج، حفر قنات و کاریز در اطراف شهرهای تهران، شیراز و کرما
اقدام به کشیدن نهری از رود جاجرود، بستن سد نهر هاشم (از شعب کرخه)، ترویج 
کشت درخت توت برای توسعه صنعت ابریشم و نیز خرید و احیای روستاهای مخروبه 

این  در جهتکه از ابتدای صدرات آغاز کرده بود، از جمله اقدامات حاج میرزا آقاسی 
سیاست سطح اراضی زیر کشت و تولید محصوالت افزایش و در نتیجه این  1سیاست بود.

؛ 66.؛ مشیر الدوله، 8891احتماال بیکاری در شهرها کاهش یافت (دا. تهران، شماره ثبت 
). برای 45، شهرها و تجارت ایران در دوره قاجارمقدمه کتاب  ،، امانت236- 235ناطق، 

روستا به  610ق از  1259- 1250های  نمونه، تعداد روستاهای مازندران در فاصله سال
). بنابراین سیاست مذکور بر درآمد دولت از 192روستا رسید (کاظم بیکی،  830

  کشاورزی تأثیر مثبت داشت.
  

  ساماندهی خالصجات و موقوفات
حاج میرزا آقاسی در کنار توسعه کشاورزی، تصمیم گرفت برای بهبود عایدات دولت بر 

آمد، شمار میه کی از مهمترین منابع حکومت بدرآمد امالک خالصه که همواره ی
های گذشته موجب آن شده بود که  ها و دخل و تصرفات در سال بیافزاید. اما ناآرامی

دفاتر  راین او به مستوفیان دستور دادتعیین دقیق دامنه امالک خالصه مشکل شود. بناب
یله افزون بر شناسایی تا بدین وس اشران دیوانی با دقت مطابقت دهندقدیم را با عمل مب

). در فرایند اجرای 35دقیق، صورت درستی از امالک تهیه و ثبت و ضبط گردد (حسابی، 

                                                                                                                                        
ق بـه   1260تالیف مستر جان انگلیسی در » ر اجرای قنواتکتاب د«ترجمه و تخلیص کتابی با عنوان  .1

ایـن رسـاله بـا    راضی موات و توسعه کشاورزی است (دستور حاجی توسط بیانگر اهتمام او در احیای ا
  شود).  / ف در کتابخانه ملی نگهداری می592شماره 
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این فرمان شماری از امالک خالصه از تصرف افراد خارج و به مالکیت حکومت درآمد. چنانکه 
ان محمد شاه به مستوفیق)،  1259کتابچه رقبات خالصه و وقفی (پس از تهیه نسخه اولیه 

که  که در دفاتر ثبت نیست، در صورتی ای خالصهحکم کرد امالک مقصرین و نیز امالک 
مالک سند معتبر دارد، اربابی وگرنه خالصه معمول دارند. همچنین امالک موروثی و ابتیاعی 

رسد ). به نظر می210- 208، ساعدلو، 36تفکیک گردد (همان،  خالصهاز امالک و رقبات 
از سوی حاجی میرزا آقاسی و » سیاست تملک زورمندانه زمین«ع به اظهارات منابع راج

مصادره و ضبط امالک شاهزادگان، مالکان و سایر افراد و ستاندن روستاها از تیولداران و 
ارتباط با فرمان ثبت و  اینکه از این طریق توانست بر شمار امالک خالصه بیفزاید، بی

، امانت، مقدمه 32- 31؛ ناطق، 2/126اسانی، شناسایی امالک خالصه نباشد (خان ملک س
   ).141؛ یکتایی، 43، شهرها و تجارت ایران در دوره قاجار کتاب
  

  وضع قوانین مالیاتی
تیول و محل مواجب و تخفیف شاهزادگان و امنای کتابچه حکومت مرکزی پس از تهیه 
دیدی بر ق) و نیز ساماندهی خالصجات، مالیات ج1255( دولت و عساکر نصرت فرجام

بایست افزون بر مالیات مقرر، تیولدارن می ،تیوالت وضع کرد. بر اساس قانون جدید
بر مالیات رایج   %50بپردازند. در نتیجه این قانون » ده پانزده«مالیات دیگری به نام 

). برای نمونه، اگر 272؛ فروغ اصفهانی، 7753تیول اضافه شد (مرعشی، شماره ثبت 
شد که تومان دیگر بر رقم مذکور اضافه می 80تومان بود، مبلغ  160 مالیات تیولی

کیت ابوت، کنسول انگلیس، در سفر خود به بنابر گزارش رسید.  تومان می 240جمعا به 
بر اثر قانون مالیاتی که اخیراً حکومت بر تیولدارن تحمیل کرده،  م)، 1848( مازندران
درصد  50«. به گفته ابوت، این مالیات تومان بر مالیات والیت اضافه شده بود 20439

  .1)86، 82بود (ابوت، » بیش از ارزش واقعی روستاهای مشابه
  

  ق 1258مالیات و مخارج کشور در 
خروار غله،  71668تومان نقد و  3280092ق،  1258ئیل  درآمد کل کشور در بارس

                                                                                                                                        
بـوده اسـت  کـه از ایـن      پارچه آبادی 1000م مازندران دارای  1848باید گفت بنابر برآورد ابوت در  .1

د روستا تمام یا چن 447) تعداد 70-60( کتابچه رقبات خالصجات و وقفی محمد شاهیمیان براساس 
  اند. دانگ آن خالصه دیوان اعلی بوده
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ق  1255ئیل خروار کاه بود که در مقایسه با سال تنگوز 3545خروار شلتوک و  1800
رسد که درآمد نقدی افزایش و جنسی کاهش داشته است. از مجموع  مینظر  چنین به

تومان آن قیمت مالیات جنسی بود.  446760تومان نقد و  2833332کل درآمد، مبلغ 
مقدار مالیات جنسی وصولی پیش از کسر مخارج والیتی و جنس تسعیر شده، به حدود 

 72خروار غوزه پنبه و  100خروار کاه،  8325ر شالی، خروا 8997خروار غله،  248495
تومان و جنسی  600شد. عایدات کل در این سال، نقدی مبلغ من ابریشم بالغ می

ق بود، ولی به دلیل افزایش غله،  1255خروار کاه کمتر از سال تنگوزئیل  6900
ق  1255ه نسبت ب  %13خروار غوزه پنبه، رشدی  100شلتوک و ابریشم و عالوه شدن 

). از جمله عوامل افزایش مالیات 5جدول شود (می %4داشت که میانگین برای هر سال 
های داخلی و  توان به اقدامات موفق حکومت مرکزی در جهت کاهش منازعات و آشوب می

کرد. دلیل دیگر افزایش  ق اشاره 1258- 1255های  برقراری ثبات سیاسی و آرامش در سال
بر تیوالت بود که پیش از این ذکر شد. گفتنی است در بعضی از » ده پانزده«درآمد، مالیات 

از تیول اخذ نگردید. همچنین شماری از تیولداران نظیر » ده پانزده«والیات مالیات 
بلند مرتبه از  شاهزادگان و وابستگان خاندان سلطنتی و دولتمردان بلند پایه و امراء و خوانین

ها  پرداخت مالیات جدید معاف شدند. این در حالی بود که تیول مأموران، مستوفیان، منشی
ده « ها مشمول پرداخت مالیات جدید گردید. برای این منظور مالیات  بیش از دیگر گروه

). بنابراین مبلغ 7753شان کسر شد (مرعشی، شماره ثبت  ای از مجموع مواجبعده» پانزده
 6369تومان و  41632تیول » ده پانزده« ق از بابت مالیات  1258ریافتی حکومت در سال د

 50خروار و  6من شلتوک،  37خروار و  370من غله،  39خروار و  6188دینار نقد به اضافه 
  1سیر ابریشم بود (همانجا). 15من  1من کاه و 

 ، اگرچه درآمد ایاالتق1258ئیل  خرج ممالک محروسه بارس کتابچه جمع ودر 
ولی همچنان بیشترین سهم در  ،ق کمتر شده1255عراق عجم نسبت به تنگوزئیل 

مجموع عواید را دارد. ایاالت آذربایجان و فارس به ترتیب در رده دوم و سوم بیشترین 
 تفاوت عملاند. اضافه شدن ق افزایش نیز داشته 1255درآمد قرار دارند که نسبت به 

                                                                                                                                        
برتیوالت بسته نشده عبارتند از: ارض اقدس، جاجرم، سمنان، » ده پانزده«والیاتی و بلوکات که مالیات  .1

ن، اصفهان، اردالن، بروجرد، کنگاور، طارم، خرقان، خوار، دماوند، تهـران، طالقـان،   چهارده کالته، گیال
وانسار، کزاز و فراهان و سربند فیروزکوه، قزوین، اسدآباد و سنقر، کاشان، نطنز، جوشقان، گلپایگان و خ

  .)7753...، کرمانشاهان، نهاوند و یزد (مرعشی، شماره ثبت و
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تیوالت از دالیل افزایش درآمد آذربایجان است. » ده پانزده«و مالیات  گمرکحکام، 
، قحطی، امراض و معوقات مالیاتی مزمن، در پی اقدامات ها ملخ زدگی پس از سال فارس

ق در سرکوبی خوانین یاغی و تغییر و تبدیل  1255و تمهیدات حکومت مرکزی در 
و امنیت در شهرها و بلوکات ایالت های بعد، ثبات  حکام و تداوم این سیاست در سال

برقرار شد. بدین ترتیب به دنبال بهبودی اوضاع فارس، درآمد مالیاتی ایالت افزایش 
چشمگیری یافت. فزونی عایدات فارس در حالی بود که در این سال نواحی رامهرمز و 
ا کعب ضمیمه قلمرو حاکم لرستان و عربستان شده بود. ایاالت خراسان و دارالمرز ب

توان به  میکاهش درآمد در مراتب بعدی قرار داشتند. از دالیل کاهش مالیات خراسان 
انتزاع والیت خوار از خراسان و تقلیل درآمد کرمان به سبب تحرکات و منازعات آقاخان 

توقف یکباره سیر صعودی عواید گیالن و مازندران پس از یک  1اسماعیلی اشاره کرد.
از کاهش تولید ابریشم بر اثر شیوع بیماری کرم ابریشم و از  تواند ناشیدوره رشد، می

تومان در  208074بین رفتن محصول باشد. در این شرایط عواید مالیاتی گیالن از 
تومان رسید  203595ق به  1258ق و درسال   1256تومان در  204382ق به  1255

گمرک و -اجارات . البته باید گفت مالیات گیالن از بابت 2)100- 98، ؛ خودزکو5جدول (
تومان در  44489% شیالت به 134ق بود با رشد  1255تومان در  38045 -شیالت
تومان افزایش، بنا بر دستورالعمل جمع  511های بعد با ق رسید. این رقم درسال 1258
ین مدت درآمد شیالت تقلیل و در ااست که تومان بود. گفتنی  45000ق 1265 و خرج

ولی درآمد اجارات در مجموع ثابت بوده است. بنابراین  دهد،گمرک افزایش را نشان می
توان گفت مالیات  میق،  1265با احتساب رقم فوق به انضمام مالیات دیوانی سال 

تومان بود و دیگر اینکه مالیات  204105گیالن در اواخر حکومت محمد شاه حدود 
، ذیل جمع و خرج 7378/295تغییری نداشته است (س. ا. م، شماره سند  دیوانی

  ). 122292گیالن؛ آستان، شماره سند 
  
 ها: کاهش مخارج و افزایش عایدی خزانههزینه

کاهش چشمگیر خرج است.  ق1258ئیل  کتابچه جمع و خرج بارسنکته قابل توجه در 

                                                                                                                                        
خرج  جمع و -2جدول به  ←ق  1255ق و مقایسه آن با  1258ایاالت در  های برای اطالع از درآمد .1

  ق.1258مالیات و مخارج والیتی در بارس ئیل  -5ق و جدول  1255ایاالت و ایالت در تنگوزئیل 
  . 128-127، 116-112به کریمی گیالیه،  ←یشم در گیالن برای اطالع از تولید ابر .2
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ق، از سوی 1255زونی مخارج در رسد که حکومت مرکزی از یک سو در پی ف مینظر  به
ق برای کاهش بار مالی  1258 -1255دیگر به سبب ثابت بودن مالیات نقدی در فاصله 

خزانه در میزان مخارج اعم از والیتی و دیوانی تجدید نظر کرده بود. از این رو، تسعیر 
ری بخش زیادی از مالیات جنسی به نقدی نیز باید به جهت افزایش درآمد و جبران کس

گرفته باشد. زیرا تبدیل مالیات نقدی به جنسی همواره یکی از  تنخواه صورت
های مالی حکومت برای افزایش مسکوکات و عایدی خزانه بود. بدین ترتیب که  سیاست

ابتدا مخارج والیتی از جمع مالیات کسر، سپس از محل باقی نقدی و قیمت جنس 
دیوانی های  س باقی برای مصارف و هزینهاز جن حاصل از تسعیر تمام یا بخش معتنابهی

یافت. بنابراین در پی سیاست مالی  شد و وجه باقی مانده به خزانه انتقال می میپرداخت 
تومان نقدی و جنسی در  420759از   %16حکومت مرکزی مخارج والیتی با کاهش 

 ق رسید. توضیح آنکه در مستمری1258تومان نقدی و جنسی در  368470ق به 1255
ماهه نوشته صورت دستورالعمل جمع و خرج شماری از والیات مستمری اهالی شش

شود. اما در میان مصارف بایست پرداخت شده که نصف دیگر آن از محل بقایا می
بیوتات  اخراجاتشاهزادگان و سایر افراد دودمان سلطنتی و  مواجبو  مقرریدیوانی، 

 %9و  %13ی با اختصاص به ترتیب ق به لحاظ درصد 1255اگرچه در مقایسه با 
اند، ولی از نظر مبلغ پول و مقدار جنس کاهش توان گفت ثابت بودهها به خود میهزینه
، امناء و ارباب قلم سوای %6مواجب و مقرری امرا و خوانین جز آقایان قاجار با  1.داشتند

. موضوع ق افزایش داشته اند1255نسبت به  %5یک با   و عملجات هر لشکرنویسان
شایان توجه کاهش هزینه و مخارج نظامیان است که مبلغ آن در این سال با احتساب 

تومان بود، به عبارت دیگر  1250000مواجب و مقرری آقایان قاجار و لشکرنویسان، 
ق فقط 1255از مجموع مخارج صرف امور نظامیان شده است، حال آنکه در  48%

. گفتنی است که از کل تیوالت اختصاص یافته تومان بود 1424241هزینه نقدی قشون 
سهم نظامیان از تیول بوده  191334تنها مبلغ  - تومان 724274-جهت مصارف دیوانی 

ق از جمله دالیل 1255های تدارک و اخراجات قشون در  است. جنگ هرات و هزینه
قشون فزونی هزینه نظامیان در همان سال بود که دیگر وجود نداشت، در نتیجه مخارج 

  ). 2نمودار  ؛6جدول داد ( میکاهش را نشان 

                                                                                                                                        
 ←بیوتــــــــــات ســــــــــلطنتی هــــــــــای  بــــــــــرای اطــــــــــالع از هزینــــــــــه .1

  .ق 1258و بارس ئیل  ق 1255  ئیلتنگوزاخراجات بیوتات سلطنتی  -4 جدول
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دهد میزان برات های جمع و خرج نشان میهای کتابچه از سوی دیگر، آمار و داده
برای مثال، در سال کاهش داشته است. » مخارج رکابی«صادر از خزانه جهت پرداخت 

 121880تومان و  2295464ق از میزان کل مصارف دیوانی که عبارت بود از 1255
تومان و  1808455خروار شالی، مجموع برات صادره از خزانه  22185خرارو غله و 

خروار شالی بود که مابقی آن (تیول و مقرری) به خرج  12239خروار غله  75368
 34067تومان و  2093223ق، از مجموع  1258د. اما در دستورالعمل والیات نوشته ش

تومان و  1452276من ابریشم مصارف دیوانی، مبلغ  15خروار شالی و  439خروار غله، 
تر از آن  خروار غله از خزانه جهت مخارج رکابی برات صادر گردید. شاید مهم 15144

باشد. در حالی که  ق 1255ق نسبت به  1258رشد در  %62افزایش چشمگیر تیول با  
تومان نقدی و جنسی بود، این رقم در  416812ق کل تیول و مقرری حدود  1255در 

تومان نقد و جنس رسید. نکته قابل توجه در این تحول، کاهش  723274ق به  1258
تیول نظامیان و افزایش دو برابری تیول غیر نظامیان اعم از شاهزادگان، امناء و امراء و 

  ). 6جدول  ؛3دول جان و عملجات است (سایر دیوانی
پس از تمهیدات حاج میرزا آقاسی در افزایش درآمد و تقلیل مخارج، عایدی خزانه 

تومان و  824347ق پس از پرداخت مخارج والیتی و مصارف دیوانی، به  1258در سال 
مهم  ق بود. اما مسئله 1255ه دو برابر خروار شلتوک رسید ک 913خروار غله و  2988

این است که آیا حکومت مرکزی در وصول تمامی بقایا موفق بود؟ چنانکه پیشتر اشاره 
های حکومت مرکزی در این دوره نافرمانی و امتناع حکام در  شد همواره یکی از چالش
گردید یا اصال وجهی به مرکز  یا به طور کامل وصول نمی پرداخت مالیات بود که

تحت کنترل مخالفان صدراعظم ـ بهمن میرزا در   رسید. این وضعیت در ایاالت نمی
آذربایجان، آصف الدوله در خراسان و منوچرخان معتمدالدوله درفارس و اصفهان ـ 

   . )Amanat, ĀQĀSĪ, http://www.iranicaonline.orgشدیدتر بود (
توان در مکتوب مورخ ای از عدم تمکین حکام در فرستادن مالیات را مینمونه
ق که محمد شاه به منوچهرخان گرجی، حاکم اصفهان و خوزستان 1259االول  ربیع

مالحظه کرد. در این نامه شاه ضمن توبیخ منوچهر خان به خاطر تعلل در ارسال مالیات 
آمدم وقتی از اصفهان می«گوید: کند و میمی دیوانی، به افزایش مخارج بیوتات اشاره

خانه زیاد  فرستم. باری خرج درشش ماهه تعهدی کردی همه را [از] لر و بختیاری می
» شود...فرستی. این طور که نمیاست [برای] پول [هم] محصل نفرستاده ایم. توهم نمی

  ). 8/ 2(اصفهانیان و همکاران، 

http://www.iranicaonline.org
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  1ق1258ئیل  مالیات و مخارج والیتی در بارس - 5جدول 
  باقي مخارج والیتی  مالیات  ایاالت
 50421د      ج: غ  5500ت  568816ن:   آذربایجان

خ              5325خ          ک  572خ  ش 
  خ 200یونجه 

د   250ت  83475ن: 
خ   ک  5841ج: غ 

خ  6م ش  40خ  325
  م40

  د  5250ت  485341ن: 
م ک  96خ  44579غ  ج:

 60خ  565خ   ش  5000
  خ   200م    یونجه 

 54741د     ج: غ  9183ت  329897ن:   خراسان
  م 77خ  
 11م  72م          ابریشم  37خ  6626ش 
  س

  د 5865ت  33325ن: 
خ   ش  8254ج: غ 

  م 37خ  332

ت  ج: غ  296572ن: 
  خ   46487

 72خ   ابریشــم  6294ش 
  س 11م 

  د 2000ت  284986ن:   د 1500ت   17149ن:   د 3500ت  302135ن:   دار المرز
ت  203595گیالن:  

  د   2000
 98540مازنـــدران 

  د 1500ت 
غ   د       ج:  5200ت 1187424ن:   عراق

  م 2خ  120958
  خ100 2م           جوزق  74خ  1799ش 

 6139ت   114808ن: 
  د

خ  ش  18034ج:  غ 
  خ 110

ج: غ ت   1072616ن: 
  خ  102924

ــوزق  1689ش:  خ     جـــ
  خ 100

د        ج:  غ  3500ت  434103ن:   فارس
  م 87خ  22375

  خ 3000ک  

 100ت   ج:  36574ن: 
  خ

ت   ج: غ  397529ن: 
  خ  22175

  خ  3000ک 
ــون و  شاهســ

 زرگر
  - -  ت 7769ن: 

  3جمع کل
  

  ت  3280092نقدی : 
ت    قیمت جنس:  2833332وجه نقدی:  

 ت 446760

  ت      285531ن: 
خ   ش  32229ج: غ   

 40خ  345خ ک  448
 م

  ت  2994588نقد: 
ــنس: غ  خ  ش  39439جـ

  خ  1352
ــی: غ   خ 3200ک  ــاه  1800خ   ش  71668جنس خ  ک

  خ 3545

  

                                                                                                                                        
  .7753مرعشی، شماره ثبت  .1
  غوزه پنبه .2
ـلتوک   248495ت؛ جنسی: غله  2833332احتساب قیمت جنس: نقدی : . درآمد کل بدون 3  8997خروار،   ش

  خروار. 100خروار و جوزق  200سیر، یونجه  11من  72خروار، ابریشم  8325خروار، کاه 
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  1ق 1258صورت جمع و خرج خزانه عامره در بارس ئیل  - 6جدول 
 39439ت                    جنس: غ  2994588ت بعد از کسر مخارج والیتی                               نقد: : بقایای والیاجمع

  خ 3200خ            ک  1352خ  ش 
 39225د          جنس: غ  2000ت  2175551نقد:                                                                    مصارف دیوانی 

 م  15خ          ابریشم    439خ        ش    
 439خ     ش   24081د   ج: غ  500ت  723274تیوالت: ن: 

  م 15م  ابریشم  76خ  
د      ج:  غ  7000خ   1452276شود: ن  محل  داده می 

  خ  15144
م          26خ   34067ج: غ               د    6800ت  2093223شود:                 ن:  مخارجی که در رکاب برات صادر می

  م  15م           ابریشم  76خ     439ش 
ت                     212522بیوتات سلطنتی                                                                                                  ن: 

  خ 985خ   ک  12911ج: غ 
  خ 9417ت                   ج: غ  306023ن: طنتی)                     ظام( شاهزادگان و وابستگان خاندان سلسرکارات ع

  خ 3185ت                      ج:  غ   46088ن:              امراء:                                                                       
  خ 2222ت                      ج: غ:  21736ن:                                                                           ادبا و امناء   

  خ 2530ت                      ج: غ  75166ن:              خوانین                                                                    
  خ 691ت                       ج: غ  1031ء و مصلحت گذار                                                               ن:  سفرا

  خ 969ت                     ج:غ   64356ن:               ارباب قلم                                                                 
  خ 821ت                       ج: غ   9023ن:              اء، منجم، موذنین و غیره                                          اطب

  خ 223ک خ     2615ت              ج: غ  90670ن:             عملجات                                                                   
  خ 1156ت                      ج:  غ  3419ن:          ایلچیان، ایلخی و کره خانه زاد                                           

عساکر اعم از طوایف قاجار، غالمان و غالم پیشخدمت، غازیان، نظام، توپخانه، مهاجرین رکابی و متوقفین والیات، مستحفظین 
باشد به انضمام  د، سردار، سرتیپ، سرهنگ، سرباز، صاحب منصبان خارج فوج و آنچه متعلق به لشکر میقالع، ساخلوان بال

مقرری و مواجب لشکرنویسان به قرار جزو از قرار تشخیص میرزا اسماعیل مستوفی و میرزا اسدهللا خان لشکر نویس کل                     
  ت  نقد و جنس 1250000

  ت 1058665ت                                    محل:  191334تیوالت: 
 یردارند و سا یوانیعمال و حکام که مواجب دعملجات، خوانین و آقایان قاجار،  یان،اع یات،و سررشته داران وال یرزایاناز بابت م
م     73خ  5178ج:  غ             ت      76950ن:    یرندگ می یتهستند و مواجب خود را از وال اتیکه متوقف وال یاتنوکر
  م 15خ      ابریشم  418ش 

خ       913خ            ش  2988ج: غ ت                  824347ن:                    شود] :                    باقی [که جمع خزانه می

    

                                                                                                                                        
  . 7753مرعشی، شماره ثبت  .1
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  10و  9بر اساس جدول شماره  ق 1258 لیئ بارس مخارج - 2مودار ن

  
 آشوب، اغتشاش و کاهش عایدات

های  در پی تشدید بیماری و وخامت وضعیت جسمانی محمد شاه در واپسین سال
سلطنتش، در والیات اوضاع مشوش و در گوشه و کنار مملکت آشوب و اغتشاش برپا 

ق و قیام بابیه، سرکشی خوانین  1260سید علی محمد باب در شیراز   شد. دعوت
بختیاری، اعراب رامهرمز و فالحیه و اهالی کرمانشاه، خودسری حاکم سلیمانیه، از همه 
در    مهمتر نافرمانی هللا یارخان، آصف الدوله، و شورش فرزندش حسن خان ساالر

و سرایت  1360حکومت مرکزی در ق و شورش خوانین مازندران علیه  1262خراسان 
شد، و از آنجا  منجر بیماری وبا به خراسان که به از بین رفتن یک سوم جمعیت مشهد

دنبال داشت، موجب پریشانی ق که تلفات جانی بسیار به1262به سراسر کشور در سال 
و نابسامانی امور حکومتی گردید. از سوی دیگر فضای سیاسی کشور به خاطر دسیسه 

و نفاق والیان و دولتمردان علیه یکدیگر و حتی توطئه برای براندازی محمد شاه  چینی
ها و رقابت سیاسی بر اوضاع اقتصادی و مالی کشور تأثیر  ملتهب شده بود. ناامنی، ناآرامی

های  ها در راه منفی خود را داشت. رکود تجارت بر اثر افزایش راهزنی و غارت کاروان
یختگی انضباط امور مالیاتی به دلیل نافرمانی و مماطله حکام در مواصالتی و نیز برهم ر

ارسال مالیات دیوانی و تخلفات کارکنان دیوان استیفا که با گرفتن رشوه محاسبات 
کردند، از نتایج این اوضاع بود (سپهر، حکام و صاحب جمعان را به درستی رسیدگی نمی

 ,The Times, No 18798, 19070؛ 8381/ 10، روضه الصفا؛ هدایت، 2/917-918

). برای نمونه، در خراسان آصف الدوله، والی، از بزرگان دودمان قاجار و دایی شاه  19203
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کرد و بود، با استقالل تمام در حکومت، کل عواید مالیاتی آنجا را صرف مخارج خود می
ر د 1). همچنین کلنل شیل295رساند (جهانگیر میرزا، چیزی به دیوان اعلی نمی

های کالن از حکام، بدون نویسد که مستوفی الممالک با دریافت رشوه گزارشی می
). تداوم Floor, 451, Footnote 57کرد ( صادر می مفاصا حسابشان،  رسیدگی حساب

های پایانی محمد شاه نداشت.  ای جز کاهش درآمد خزانه در سالاین وضعیت نتیجه
های خود از ایران از پریشانی مردم، ناتوانی لهها و مقاروزنامه تایمز لندن در گزارش

 9حکام در گردآوری مالیات و کاهش درآمد خبر داده است. برای نمونه در شماره 
فقر،  یشو افزا یتهم زمان با کاهش جمع: «ق آمده 1260ذیقعده  1844/28دسامبر 
 یقدار درآمد برام ینو ا یابد میهم روز به روز کاهش ها  از استان یافتیدر یاتمقدار مال
  ). The Times, No 18789, 19117, 19161 » (یستن یاز دولت کاف یتحما

ای که حاج میرزا آقاسی در واپسین سال صدارتش به شاه نوشته، به خوبی  در نامه
ها آشکار نماید. او در این نامه  در آن سالرا تواند وضعیت مالی و خزانه خالی کشور  می

الیات حکومت جهت راه اندازی قشون، درباره وصول مضمن اشاره به تنگدستی 
گویند] پول نیست ... باید  میگویند حاکم هستی پول بده اما [به هر کس می«نویسد  می

کند ... آدم  میرود هیچ کس یاری ن میپول بدهید، زمستان نزدیک است کاری از پیش ن
ن پول دارد نه اصفهان، از فرستادم پول قرض کنند بیاورند قشون راه بیفتد ... نه کرما

کند تا امیر حمزه میرزا،  مینامه از شاه درخواست  او در پایانِ». فارس قدر قلیلی رسید
- بسپارد و فوج ماکوئی بکار دیگر گماشته شوند. چنین بهها  خزانه را به دست مازندارنی

ده درازی فوج ماکوئی چنین درخواستی کر رسد حاجی برای جلوگیری از دستنظر می
  ). 167-166باشد (اقبال آشتیانی، 

  
  منابع مالی اصالحات نظامی و خرید امالک 

در واپسن سالهای سلطنت محمد شاه کسری بودجه دامنگیر دولت شده بود. در مورد 
رویه حاج میرزا  سبب این کاهش درآمد و فزونی مخارج، مورخین به بذل و بخشش بی

غال و تیول به جای پرداخت مواجب و آقاسی در واگذاری اراضی دولتی به سیور
مستمری و همچنین سیاستهای او در هزینه هنگفت برای ساخت و احداث ادوات و 

 مستغالتپارچه آبادی و امالک و  1438ریزی و نیز ابتیاع تجهیزات نظامی به ویژه توپ

                                                                                                                                        
1. Sheil. 
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؛ خان ملک 182، 164، صدرالتواریخ؛ اعتماد السلطنه، 2/916اند (سپهر، نسبت داده
). در باب مخارج ساخت تجهیزات و اداوت نظامی باید گفت کل 2/126ساسانی، 
انبار قورخانه در زمان جنگ هرات در کتابچه جمع و خرج  قورخانه و تدارکهای  هزینه
های خود پرداخته بود. در کتابچه  هزار تومان بوده که حاجی از دارائی 80ق،  1255

تومان نقد و  8653ارک قورخانه مبلغ ق جهت مخارج و تد 1258جمع و خرج سال 
). از سوی دیگر با توجه به عالقه وافر حاجی 4جدول خروار غله تخصیص یافت ( 1187

 1500ق  1255ریزی) و اینکه مواجب ساالنه دریافتی وی که در  به صنایع نظامی (توپ
آید خروار غله بوده، این سوال پیش می 592 تومان و 3490ق  1258تومان و در 

؛ 7378/295شد (س. ا. م، شماره سند های قورخانه از چه محلی تامین می هزینه
بنا بر مکتوب حاجی میرزا آقاسی منابع مالی مورد نیاز  1).7753مرعشی، شماره ثبت 

بالغ  االنهس های تعمیرات، اخراجات، تعارفات و دیگر مخارج که وی برای پرداخت هزینه
شد. اول از گردید، از چهار منبع تأمین میهزار تومان می بر دویست تا دویست و پنجاه

بابت یک دهم درصد مالیات دیوانی؛ دوم شیالت و ضرابخانه که عایدی شیالت ناچیز و 
در اجاره اتباع روسیه بود و بابت ضرابخانه تنها از فارس و اصفهان و کمی از کرمان و 

کرد؛ سوم تعارفات و وجوه پیشکشی حکام که از سوی حاجی  ن دریافت میکرمانشاها
» های ایران جات، باغات، انهار و تعمیر شوارع، مساجد و خرابه قنوات، قلعه«صرف احداث 

همه غیر منقول است و برای دیوان اعلی خواهند «قول حاجی میرزا آقاسی شد (بهمی
و زراعت که نصف درآمد آن خرج عوامل، بذر و چنانکه باقی ماند)؛ چهارم امالک » ماند

شد. برای ترویج کشاورزی، امالک جدید النسق برای  مواجب و جیره کشاورز و باغبان می
که سایر امالک نیز بنابر ممیزی  چند سال از پرداخت مالیات معاف بودند، در حالی

زمان نگارش هزار تومان مالیات داشتند. گفتنی است که در  16مستوفیان بالغ بر 
؛ 26- 23مکتوب مزبور حاجی میرزا آقاسی قریب هفتاد هزار تومان مقروض بود (صفایی، 

). از سوی 43؛ تورنتن، 43، شهرها و تجارت ایران در دروه قاجار کتاب امانت، مقدمه
سوای امالکی که مبلغ خریدشان در کتابچه  -  مستغالتدیگر او برای خرید امالک و 

.). باید 8891تومان هزینه کرده است (دا. تهران، شماره ثبت  424993 - ذکر نشده 
مالی، کارکرد های  میرزا آقاسی سوای تأمین هزینه توجه داشت امالک ابتیاعی حاج

                                                                                                                                        
و قورخانـه ر.ک بـه     انـه در مورد اصالحات حاجی میرزا آقاسی در زمینه امـور نظـامی و ایجـاد زرادخ    .1

  ).50-43های کلمباری، افسر اروپایی شاغل در نظام ایران (تورنتن، ص  یادداشت
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او با این کار توانست  1دیگری نیز داشت و آن تأمین آذوقه و ارزاق ساکنان پایتخت بود.
حال افزایش بود، بر کنترل غالت را از  تهدید مالکان و دیوانیان که دامنه تیوالتشان در

). بدین 43، شهرها و تجارت ایران در دوره قاجارمیان بردارد (امانت، مقدمه کتاب 
توانست ریزی و مهمات و خرید روستاها می رسد که هزینه توپنظر می ترتیب بعید به

  موجب تهی شدن خزانه شود. 
  

  نتیجه
خاطر درگیری ه اوضاع سیاسی و مالی آن بهدار کشوری بود کحکومت قاجاریه میراث

سخت آشفته و مغشوش شده  با یکدیگر و تهاجم بیگاناگانمدعیان سلطنت خاندان زند 
بود. از این رو، آقا محمد شاه و جانشینش در ابتدای کار تالش کردند امور مالی و 

یه، قوانین، اقتصادی کشور را نظم و سامان دهند. ولی نه تنها در ساختار تشکیالت مال
خاطر ممیزی، ساز و کارهای وصول مالیات هیچ تغییری صورت نگرفت، بلکه به به

ها درآمد مالیاتی نظامی مجالی برای تجدید ارزیابی مالیات نیافت و تا سالهای  درگیری
شد. در این میان تغییر حکومت از والیات بر اساس دفاتر مالی کریم خانی تنظیم می

 ،قاطعه کاری  وصول درآمدها به واگذاری اراضی به صورت تیولسیاست حکومت از م
های آغاز سلطنت منجر به کاهش عواید گردید. از سوی دیگر، به سبب شورش و ناآرامی

های ایران و روس و های سرکوبی شورشیان، جنگفتحعلی شاه، بار خزانه به سبب هزینه
حکام و خوانین و حتی شاهزادگان پرداخت غرامت افزایش یافت. اما در کنار نافرمانی 

دار های نظامی شاه در ارسال مالیات دیوانی، قحط سالی، بیمارهای واگیرپس از شکست
جانی بسیار همراه بود، حکومت مرکزی مجبور به اعطای  تلفات و بالیای طبیعی که با

ت های پایانی سلطنبخشودگی مالیاتی گسترده در سطح کشور شد که در نتیجه در سال
های نظامی، در پی فتحعلی شاه درآمدها بسیار کاهش یافت. حال آنکه افزون بر هزینه

های آن دوره آقا محمد شاه، مخارج و هزینهبه گسترش ادارات و بیوتات سلطنتی نسبت 
نیز چندین برابر شد. همگی این عوامل سبب کسری مداوم در جمع و خرج و تهی شدن 

  شاه گردید. خزانه در اواخر سلطنت فتحعلی
                                                                                                                                        

بخش قابل توجهی از روستاهای خریداری شده در اطراف تهران قرار داشتند که غالت و ارزاق تهـران   .1
ق،  1306ر از امالک مزبور تأمین مـی گردیـد. از همـین رو بـه هنگـام فـروش اراضـی خالصـجات د        

؛ برای اطالع از روسـتاهای  489/ 1مستوفی، ری خالصجات تهران را ممنوع کرد (ناصرالدین شاه واگذا
  .  )8891دا. تهران، شماره ثبت  ←ابتیاعی در اطراف تهران 
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بود.  عدیده مالیهنگامی که محمد میرزا به سلطنت رسید مملکت گرفتار مشکالت 
در این دوره حاجی میرزا آقاسی توانست از فضای آرامش نسبی حاکم بر کشور پس از 

ها که حاصل تالشهای نظامی محمد شاه بود، دخل و خرج جنگ هرات و پایان ناآرامی
م و ساماندهی خالصجات و تیوالت، ممیزی، تقلیل بار کشور را بهبود بخشد. با نظ

زاید و غیر  یها مالیاتی روستائیان، توسعه سیستم آبیاری و رونق کشاورزی؛ تقلیل هزینه
ضروی دولت و مواجب شاهزادگان و دیوانیان، بیوتات سلطنتی و نظامیان از جمله 

ود. مقایسه آمار و ارقام راهکارها و اقدامات وی برای افزایش عایدات و کاهش مخارج ب
دهد برنامه ق عالوه بر آنکه نشان می 1258ق و  1255های جمع و خرج کشور سال

راهکارها و اقدامات حاجی میرزا آقاسی در بهبود اوضاع مالی کشور و افزایش عایدات 
خزانه تأثیر مثبت داشته، مدعای نویسندگان در خصوص بی کفایتی و عدم تجربه کافی 

برد. این در حالی است که ال میزیر سؤاداره امور مالی و مالیاتی کشور را نیز  در زمینه
ریزی و  های حاجی میرزا آقاسی در زمینه نظامی، تأسیس قورخانه و توپهزینه سیاست

خرید و احیاء امالک و مستغالت و توسعه سیستم آبیاری نیز مورد انتقاد نویسندگان 
از ها  وش شود که بنا بر توافق او با محمد شاه این هزینهاست. در مورد اخیر نباید فرام

محل عواید حاصل از پیشکش، شیالت و ضرابخانه، یک دهم درصد مالیات کل و درآمد 
غالت خریداری شده تشد. امالک و مس میامالک و مستغالت ابتیاعی برای دولت تأمین 

از آن گذشته از صرف در آمد که منافع حاصل از دارایی غیر منقول دولت به شمار می
  کرد. امور عمرانی و نظامی، تنخواه و غالت مورد نیاز تهران را نیز تأمین می

ولی ناآرامی و آشوب در والیات، ناتوانی حکومت مرکزی در وصول مالیات از حکام و 
های خوانین و اهمال کارکنان دیوان استیفا در نظم بخشی به عواید دیوانی در سال

یافت. از سوی دیگر، به روز بقایای مالیاتی افزایش و درآمد خزانه کاهش می پایانی، روز
فزونی مخارج بیوتات، هزینه قشون جهت سرکوب شورشیان، تضعیف توان مالی دولت 
در پی افزایش تیول، خروج سکه طال و نقره و کمبود نقدینگی اوضاع مالی را آشفته و 

قشون و  ادر به پرداخت مواجب و جیرهبحرانی کرد. در این شرایط دیگر حکومت ق
های دیوانی  دیوانیان به طور کامل نبود. کمبود نقدینگی از یک سو و وصول نشدن برات

گذاشت. در حالی که  و مطالبات از سوی دیگر بار مالی مضاعف بر دوش خزانه می
به های دیوانی  حکومت دیگر هیچ اعتباری بر استقراض از تجار و اشراف نداشت، برات

ای افزایش یافت  وصول و نکول مانده بود، به گونه روز شده که در دست صاحبان حقوق ال
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ها را با بهای بسیار نازل به  که صاحبان حقوق برای وصول مواجب مجبور بودند برات
سود جویان بفروشند. این وضعیت تا جایی پیش رفت که در سال آخر سلطنت محمد 

  1کسری موجب ورشکستگی دولت شده بود.شاه جمع و خرج کل با دو کرور 
  

 فهرست واژگان - 7جدول 
آنچه که در اختیار یا زیر نظر و فرمان نفری باشد از قبیل درآمد یک محل یا کارکنان یک واحد   ابوابجمعی

  اداری یا نظامی و مانند آن. 
ک، ضرابخانه، خبازی، قصابی، جزیه و غیره که دولت درآمدهای مالیاتی از قیبل مالیات راهداری، گمر  اجارات

  داد. وصول مالیات آنها را به اشخاص اجاره می
  شود.  دستمزد، وجهی که به مزدوران داده می  اجرت
روزانه بیوتات سلطنتی، دفاتر های  به هزینه هایی که حکومت صرف تأمین مایحتاج و نیازمندی  اخراجات

نیان مانند انواع خوراکی و نوشیدنی ها، لباس و جامه، سوخت (ذغال، و زنداها  دیوانی یا گروگان
  شد. کرد، اخراجات گفته می شمع، هیزم و روغن چراغ)، تنباکو، کاغذ و نوشت افزار می

به مجموع کارکنان شاغل در دفترخانه استیفا یا لشکر شامل مستوفیان، سررشته داران، محرران،   ارباب قلم/ اهل قلم
  شد.   زب دفتر و لشکر نویسان اطالق میمنیشان، ع

 درآمد واقعی مالیاتی بدون اضافات، فرع، تفاوت عمل و رسوم.  اصل
  شد. برقراری مالیات جدید که بر اصل عالوه می  اضافه
  شود. ماند، باقی گفته می به مبلغی یا جنسی که پس از کسر مخارج از جمع مالیات بجا می  باقی

  از حواله برای پرداخت هزینه و مخارج مختلفگونه ای   برات دیوانی
  جمع بقیه، باقی مانده ها، مانده ها، بقایای مالیاتی  بقایا
دهد. و نیز نوعی مالیات در  هدیه و اعطایا، وجهی که حاکم در ابتدای حکومت به شاه و وزیر می  پیشکش

  گردید.  برخی مناطق که از رعایا اخذ می
  توانست دائمی یا مقطعی باشد. الیات مقرر که میبخشودگی مقداری از م  تخفیف
  شود. آنچه که برای مایحتاج و احتیاجات بیوتات، نظامیان و دواب داده می  تدارک
به آنچه از مالیات جنسی غالت و سایر محصوالت که بر اساس نرخ والیت یا قرار دیوانی به نقدی   تسعیر

  گویند. می» تسعیر« شود و به نرخ آن گفته می» مسعّر»تبدیل شود، 
اختالف مقدار مالیات معین شده در ابتدای مسئولیت (عمل) حاکم با آنچه که در پایان معامله ( یک   تفاوت معامله

کرد. این اصطالح در اسناد مالی دوره محمد شاه قاجار و پیش از آن بسیار  سال مالی) وصول می
  متداول است. 

شده در کتابچه جزو جمع با آنچه عمالً حکام از مؤدیان مالیاتی وصول  اختالف مبلغ مالیات معین  تفاوت عمل
  کردند. اصطالح مزبور از دوره ناصری در اسناد مالی به جای تفاوت معامله بکار رفته است.   می

  هزار دینار 10هر تومان برابر با   تومان
ی معین یا در عوض مواجب و واگذاری اراضی خالصه یا درآمد مالیاتی آن در قبال انجام خدمت  تیول

  مستمری، مقرری و غیره به یک شخص یا یک گروه.
  رجوع به کتابچه جزو جمع  جزو جمع

                                                                                                                                        
نخـود و نـیم یعنـی     5نخود طال، بـه   18) هرتومان، برابر با 80به نوشته میرزا مهدی نواب طهرانی (  .1

  نار سیاه فروش می رفت. چهارصد دی
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  حکومت در یک سال مالیها  درآمدها و هزینه  جمع و خرج
جیره عبارت است از موادهای خوراکی که قوت قالب هستند. مانند گندم، جو، خرما و مویز که    جیره

  شد.  ن به کارکنان، خدمتکاران و نوکران داده میبراساس قرار معی
وصول مالیات یک محل یا یک صنف که مبلغ آن توسط واگذار کنند از پیش تعین و قطعی شده   حسب المقطع

  است.
سندی رسمی صادره از جانب خزانه برای پرداخت تنخواه یا جنس که به محل باقی حساب حاکم یا   حواله

  .گردید صاحبجمع حواله می
  شخصی شاهی، پول تو جیبی شاههای  خازن وجوهات هزینه   خازن صرف جیب

  امالک متعلق به دیوان اعم از دولتی، ضبطی، انتقالی، بذری و ابتیاعی  خالصه
گونه ای مواجب که اغلب به صورت جنسی به خانواده و وابستگان نظامیان و دیگر کارکنان داده   خانواری

  شد.  می
  باشد. کیلو گرم می  300ن تبریز برابر با یک خروار یا هر یکصد م  خروار

محل کار اعضای دیوان استیفا در دربخانه که زیر نظر مستوفی الممالک و وزیر دفتر به امورات مالی   دفترخانه استیفا
  کردند. و مالیاتی مملکت رسیدگی می

 5کردند، یعنی  ن مالیات جهت خود اضافه میدینار که مستوفیان بر هر یک توما 500وجهی معادل   ده نیم مستوفیان
تومان  6تومان بود،  120افزودند. بدین صورت که اگر اصل مالیاتی محلی  در صد بر اصل مالیات می

  گردید. نیز بابت ده نیم بر آن عالوه می
تومان دیگر بر  80تومان بود  160درصدی بر اصل مالیات. بدین شکل اگر مالیات تیولی  50افزایش   ده پانزده تیول

  شد.  آن اضافه می
  گردید. مواصالتی اخذ میهای  تجاری در راههای  از کاروانها  مالیاتی بود به خاطر حفاظت از جاده  راهداری و قراولخانه

  کردند.  مبلغی که مستوفیان به هنگام صدور مفاصا حساب از حکام و صاحبجمعان اخذ می  رسم الحساب
ستوفیان و محرران از مواجب، مستمری، مقرری، وظیفه و غیره صاحبان حقوق آنچه که محاسب، م  رسوم

  ستاندند.  می
رسوم تومانی و 
  خرواری

  شد. مبلغی که بر اصل مالیات به سبب تغییر چند شاهی در هر تومان یا خروار افزوده می

داری، مالیات اصناف، ترجمان مالیاتی که از محل وجوه اجارت و هوایی مانند گمرک، راههای  درآمد  سایرالوجوه
آمد، اطالق  (جریمه)، پیشکش، سیورسات، خدمتانه، ده نیم، صادر، اجرت عمله و غیره بدست می

  آمد.  دستور العمل جمع و خرج ذیل جمع در قرینه مالیات ارضی میهای  شد که در کتابچه می
کرد و  انجام وظایف محوله کمک میسررشته دار یا کمک حسابدار کسی بود که به مستوفی در   سررشته دار

  تعداد آنها به تناسب مشغله او متفاوت بود. 
  باشد. گرم) می 75مثقال ( 16هر سیر برابر با   سیر

بین راه تامین و های  به آذوقه و علیق ای که برای موکب شاه، ماموران دیوانی و نظامیان در منزلگاه  سیورسات
  .شد گردد، سیورسات گفته می تدارک می

واگذاری اراضی خالصه به اشخاص (از جمله علما) به صورت بالعوض که از پرداخت مالیات معاف   سیورغال
  بودند.

صاحبجمعان افرادی بودند که مسئولیت جمع و خرج هریک از دوایر بیوتات سلطنتی را بر عهده   صاحبجمع
  داشتند.

متانه محصل، اخراجات و کرایه حمل جنس مضاف مالیاتی که جهت مخارجی نظیر اجرت عمله، خد  صادریات-صادر
 500سلطنت فتحعلی شاه از هر یک تومان مالیات های  گرفتند. در نخستین سال بر اصل مالیات می

  درصد اصل مالیات بود.  5که عبارت بود از  شد دینار صادر بابت صادر گرفته می
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زاری مراسم مجلس عزا داری امام و مخارجی غیر خوراکی است نظیر آنچه خرج برگهای  هزینه  صرف
سالطین قاجار، مدارس و مساجد های  حسین (ع)، تعمیر عمارت، روشنایی بقاع و مضاجع و آرمگاه

  شود.  می
 مسئول جمع آوری مالیات   ضابط 

از مستوفیان درجه اول که پس از بررسی اسناد خرج حکام و صاحجمعان اعم از قبض، دستخط،   ضابط اسناد خرج
در عهد ها  کرد. میرزا نصرهللا مستوفی، پدر عبدهللا مستوفی سال و غیره آنها را ثبت و ضبط میبرات 

  ناصری مستوفی ضابط اسناد خرج بود.
مالیات نقدی مضاف بر اصل مالیات که بر اساس یک نرخ معین به ازای هر یک تومان پول نقد و یک   فرع

حاکم، پیشکار، مستوفیان محلی و استصوابیات  شد. حقوق و مخارج خروار جنس از مؤدیان اخذ می
مانند مالیات ها  شد. گفتنی است از برخی مالیات اهالی دفترخانه استیفا از محل مزبور پرداخت می

  شد.  کرد، فرع گرفته نمی اراضی خالصه، گمرک، ضرابخانه، تخفیفات و آنچه که دیوان معین می
  شود. شد، به مقدار زیاده، فاضل گفته میهرگاه خرج بیش از درآمد مالیاتی با  فاضل
نوکر و خدمتگزاران شاغل در بیوتات سطلنتی و دربخانه مانند عمله حضور، عمله زرگرخانه، عمله   عملجات

  تقاره خانه و غیره را گویند. 
ار عیلق مثل علوفه است با این تفاوت که علوفه برای برای یونجه، قصیل و علف که سبز و تر است، بک  علیق

  شود.  رود، اما علیق برای آنچه خشک است مثل کاه و جو استعمال می می
دفتری که در آن پس از ممیزی ایالت یا والیات، میزان مالیات نقدی و جنسی بلده و بلوکات و قراء   کتابچه جزو جمع

  گردید. به تریبت حروف و مؤدی به مؤدی ثبت می
کتابچه دستورالعمل 
  جمع و خرج

ر ابتدای سال مالی پس از تنظیم توسط مستوفیان و تایید مستوفی الممالک و صحه شاه دفتری که د
شد. حکام والیات موظف بودند بر اساس دفتر مذکور مالیات ابوابجمعی خود  به حکام والیات ابالغ می

  را گردآوری و مخارج را پرداخت کنند.
خش یا محله ای از شهر که مسئول انجام مقامی رسمی در سلسله مراتب شهری و متصدی شهر، ب  کالنتر

  وظایف محوله از سوی حکومت بود. 
  مالیات بر کاالهای تجاری   عوارض گمرک
  حسابدار قشون  لشکرنویس
 وکیل و نماینده حاکم، دیوان یا مالک در انجام کاری   مباشر
را به درآمدهای ها  زینهدر برابر تیول، خزانه برخی از پرداختی هایش مثل مقرری، مواجب و سایر ه  محل

شد. برای مثال  کرد، که اصطالحاً بدان محل گفته می مالیات امالک یا اجارت غیر دیوانی حواله می
کرد.  گرفت را به جای حقوق او محسوب می حکومت مالیات اراضی شخصی که از دیوان حقوق می

سی را حواله محل درآمد کرد. یا حقوق ک بدین ترتیب عوض پرداخت مواجب از مالیات او کسر می
  کرد.  مالیاتی اصناف یا بازار شهر می

شد اعم از مستمری، وظیفه،  مخارج و هزینه هایی که به خرج دستور العمل والیات نوشته می  مخارج والیتی
  تخفیف، صرف، مقرری و غیره.

  کرد. و مصارف دیوانی که خزانه مرکزی پرداخت میها  هزینه  مخارج رکابی
مالیاتی بر امالکی نظیر خانه حمام، کارونسرا، دکاکین، آبدنگ ( شلتوک کوب) و آسیاب که مالک از   مستغالت

  شد.  گرفت که مقدار مالیات شان از روی میزان اجاره بهاء برآورد می آنها اجاره می
له نوعی حقوق که به اهالی یک والیت تحت عنوان مدد معاش یا وظیفه که صورت مستمر  و هرسا  مستمری

  پرداخت شود. 
  شد.  و مخارجی که به خرج خزانه مرکزی نوشته میها  هزینه  مصارف دیوانی
  تسویه حساب   مفاصا حساب
  گردید. حقوقی که در قبال انجام عملی به اشخاص پرداخت می  مقرری
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  واگذاری وصول درآمد مالیاتی بر پایه یک نرخ ثابت بی توجه به میزان درآمد حاصل.  مقاطعه
  اخذ مالیات و پرداخت مخارج توسط حکام بر اساس قراری که دیوان معین کرده است.    املهمع

وجهی است که در ازای انجام خدمت در مدتی معین به نوکر یا خدمتکار از امراء و وزراء تا عمله   مواجب
  گردید. دواب و اصطبل پرداخت می

ن   باشد. کیلوگرم می 3من تبریز یا  1سیر برابر با  40هر   مَ
  گویند. سهم دیوان از حاصل امالک خالصه پس از کسر بنیچه رعایا، را منال می  منال
  ارزیابی و بر آرود مالیاتی   ممیزی
حقوق یا جیره ای که از سوی دیوان در حق شخصی (علماء، اعیان و اشراف والیات) بصورت ساالنه یا   وظیفه

  روزانه برقرار شود.
ه حکومت در والیات برای حمایت و پیگیری عرایض اهالی که در حقیقت رابط بین منصبی گماشت  وکیل رعایا

  رعایا و دیوان بود. 
  پیشکار وزیر والیت در امور مالیاتی.   وکیل مالیات

  
  منابع

  اسناد آرشیوی
  و مرکز اسناد آستان قدس (آستان):ها  ها، موزه سازمان کتابخانه

، ق] گیالن ابواب جمعی عیسی خـان  1265ئیل [ قویدستور العمل جمع و خرج هذه السنه تخا
  .122292شماره سند 

  دا. تهران):کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (
  .11189، شماره ثبت ق 1253دفتر جمع و خرج محاسبات ساوه 

  ..8986، شماره سند کتابچه جزو جمع یزد 
  .BH 130 ق، شماره ثبت،  1251 کتابچه جمع و خرج قوی ئیل مملکت فارس و کوه گلویه 

کتابچه دهات خالصه و موقوفات و امالک انتقالی دیوان اعلی و[ابتیـاعی و مـوروثی]، تنظـیم در    
  ..8891زمان صدرات میرزا آقاخان نوری، شماره ثبت 

 .11188، شماره ثبت ق 1251کتابچه محاسبات نهاوند و خزل 
  سازمان اسناد ملی ایران (س. ا. م.):

  .1204/295، شماره سند ق1216-1215رج مالیاتی مناطق مختلف ایران جمع و خ
  .7378/295، شماره سند ق1255- 1254صورت جمع و خرج ایران در زمان سلطنت محمد شاه 

آغاز از  (تیول و محل مواجب و تخفیف شاهزادگان و امنای دولت و عساکر نصرت فرجامکتابچه 
  .7197/295، شماره سند ق)1255ئیل زالی آخر پنج ماهه اول تنگوسلطنت 

 .1206/210، شماره سند ق 1241کتابچه جزو جمع همدان و قراگوزلو 
  .7258/295، شماره سند کتابچه شرح معایب و محاسن وزارت استیفا 

، یبـه آقـا مهـد    یهود یمباشر یفارس از طرف معتمد الدوله و واگذار یاتمال یلزوم ارسال مابق
  .5878/295شماره سند 
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، شـماره سـند   های متفرقه ارائه شده محمدشاه قاجار و آقاسی صدراعظم ع اتفاقیه و گزارشوقای
7478/295.  

  سازمان کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی (مجلس)
  .13661، شماره ثبت ق 1237کتابچه جمع و خرج سراب و گرم رود 

  . 8524، شماره ثبت ق 1251کتابچه دستور العمل جمع و خرج قراچ داغ و مشکین 
  .944ق، شماره ثبت  1254 کتابچه دستورالعمل هذه ایت ئیل کزار و فراهان و سربند

  کتابخانه آیت هللا مرعشی نجفی (مرعشی):
  .7753، شماره ثبت ق 1258ئیل  صورت جمع و خرج هذه السنه ممالک محروسه ایران، سنه بارس

  
   د منتشر شدهاسنا

، ترجمـه سـید عبدالحسـین رئـیس     ها و تجـارت ایـران در دروه قاجـار   شـهر ابوت، کیت ادوارد، 
  .1396السادات، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، 

، تهران، بنیاد موقوفـات دکتـر محمـد    اسناد تاریخی خاندان غفاریاصفهانیان، کریم و همکاران، 
  .1385افشار، چاپ اول، 

  .1252، چاپخانه شرق، ابراهیم، یکصد سند تاریخیصفایی، 
  .1355، تهران، چاپ شرق، مدارک تاریخیهمو، 

  
  کتب و مقاالت

  .1362، تهران: خوارزمی، چاپ هفتم، امیر کبیر و ایرانآدمیت، فریدون، 
  .1362، تهران: انتشارات دماوند، چاپ دوم، مقاالت تاریخیهمو، 
-1014 ، صـص 10، شـماره  پیام بهارستان، »فهرست توصیفی آلبوم بیوتات«داود، سید علی،  آل

  .1389، زمستان 1055
، ترجمـه محمـد رفیعـی مهرآبـادی، تهـران: موسسـه انتشـارات        تاریخ معاصر ایرانآوری، پیتر، 

  .1373اعطائی، چاپ سوم، 
، ترجمـه احسـان هللا   »گزارشی درباره ارتش ایران در زمان محمد شاه قاجـار «استودارت، چارلز، 

  .1349، سال پنجم، خرداد و تیر 135-123، صص 2، شماره تاریخیهای  بررسیاشراقی، 
، بـه کوشـش جمشـید کیـانفر، تهـران: موسسـه       اکسیر التواریخاعتضاد السلطنه، علیقلی میرزا، 

  .1370انتشارات ویسمن، چاپ اول، 
، مصحح محمـد اسـماعیل رضـوانی، تهـران:     تاریخ منتظم ناصریاعتماد السلطنه، محمد حسن، 

  .1367-1363دنیای کتاب، چاپ اول، 
  . 1357، به کوشش محمد مشیری، تهران: روزبهان، چاپ دوم، صدر التواریخو، هم
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  . 1390، تهران: انتشارات نگاه، میرزا تقی خان امیر کبیراقبال آشتیانی، عباس، 
، تهـران:  تاریخ ایران از آغـاز تـا انقـراض سلسـله قاجاریـه     پیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانی، 

  .  1380انتشارات خیام، چاپ نهم، 
، ناشناخته، به کوشش مهرداد جمال ارونقی، تهـران: نشـر دفتـر معـانی،     تاریخچه مالیه در ایران

  .1393چاپ اول، 
 1265تـا   1249) یـران بـه دربـار شـاه ا    ی(سفرکلنل ف. کلمبار یراناز ا یریتصاو ین،تورنتن، ل

  .1374چاپ اول   ی،فرهنگ یدفتر پژوهشها :تهران ی،نوائ ینوترجمه م ،یقمر یهجر
  . 1338، تهران: انتشارت بابک، سیاستگران دوره قاجارخان ملک ساسانی، احمد، 

، تصـحیح جمشـید مظـاهری، اصـفهان: انتشـارات      تاریخ اصـفهان جابری انصاری، محمد حسن، 
  .1378مشعل، چاپ اول، 

پ و ، مصحح ناصر افشار فر، تهران: سازمان چـا تاریخ ذوالقرنینخاوری شیرازی، میرزا فضل هللا، 
  .1380انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول،  

، بـه کوشـش سـید حسـین     تاریخ قاجـار یـا حقـایق االخبـار ناصـری     خورموجی، محمد جعفر، 
  .1363خدیوجم، تهران: نشر نی، 

  .1354، ترجمه سیروس سهامی، تهران: انتشارات پیام، چاپ اول، سرزمین گیالنخودزکو، آلکساندر، 
، سـال اول، شـماره دوم،   مجله علوم مالیـه و اقتصـاد  ، »دولت و خالصجات«یدالملک، حسابی، عم

  . 1303، سال اول، جوزا 56-25صص 
، تصحیح منصور رستگار فسائی، تهران: امیر کبیر، فارسنامه ناصریحسینی فسائی، میرزا حسن، 

  .  1383چاپ سوم، 
، شماره وقف میراث جاویدان، »ی ایرانکتابچه امالک وقفی و خالصه و ارباب«دبیر سیاقی، محمد، 

  .1385، زمستان 32-25، صص 56
، مجله اقتصاد کشاورزی و توسـعه ، »پژوهش و جامعه: کتابچه رقبات قاجاری«ساعدلو، هوشنگ، 

  . 1374، تابستان 216-202، صص 10شماره 
شـارات  ، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیالنـی، تهـران: انت  تاریخ ایرانسایکس، سر پرسی، 
 . 1380افسون، چاپ هفتم، 

  .1337، تصحیح جمشید کیانفر، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول، ناسخ التواریخسپهر، محمد تقی، 
، بـه کوشـش ایـرج افشـار، تهـران: مرکـز نشـر میـراث         فروغستانفروغ اصفهانی، محمد مهدی، 

  . 1378مکتوب، چاپ اول، 
، ترجمه مـوچهر امیـری، تهـران:    وف به سفرنامه زمستانیسفرنامه فریزر معرفریزر، جیمز. بیلی، 

  .1364انتشارات توس، چاپ اول، 
، ترجمـه حسـین نـور صـادقی، تهـران: انتشـارات       سفرنامه اوژن فالندن به ایـران فالندن، اوژن، 

  .2536اشراقی، چاپ سوم، 
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ولـه فرهـاد میـرزا،    ، گردآورنـده معتمدالد منشأت قائم مقام فراهانیقائم مقام فراهانی، ابوالقاسم، 
  تهران: کتابفروشی علمیه اسالمیه تهران، بی تا.

چاپخانۀ ارتـش   :تهران ،یکصد و پنجاه سند تاریخى: از جالیریان تا پهلوى ،قائم مقامى، جهانگیر
  .1348شاهنشاهى ایران، 

در موانع توسعه اقتصادی در ایران عصر قاجـار: پژوهشـی در تولیـد نیشـکر     «کاظم بیکی، محمد علی، 
  .  1377، تابستان و پاییز 215- 185، صص 27و  26، شماره دانشگاه الزهرا علوم انسانی ، »مازندران

کارنامـه  ، »وضعیت اقتصادی ابریشم گیالن در عصر ناصرالدین شاه قاجـار «کریمی گیالیه، یاسر، 
  .1395، زمستان 138-105، صص 6، شماره تاریخ

انتشارات فکـر   :تهران یحی،کورف، ترجمه اسکندر ذب دریوسفرنامه بارون ف یودور،کورف، بارون ف
  .1372روز، چاپ اول، 
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  .1362سوم، 

، تهـران:  شرح حال زنـدگانی مـن یـا تـاریخ اجتمـاعی و اداری دوره قاجاریـه      مستوفی، عبدهللا، 
  .1388زوار، چاپ ششم، انتشارات 

  .2775، کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره ثبت تحقیقات سرحدیهمشیر الدوله، میرزا جعفر خان، 
، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، به کوشش علـی اصـغر عبـداللهی،    تاریخ کامل ایرانملکم، جان، 

  .1380تهران: انتشارات افسون، چاپ اول، 
  م.1368/1990، پاریس: انتشارات خاوران، چاچ دوم، بی فرهنگیایران در راه یاناطق، هما، 

به کوشش سـید علـی آل داود، تهـران: نشـر تـاریخ       دستور االعقاب،نواب تهرانی، میرزا مهدی، 
  .  1376ایران، چاپ اول 

، ترجمـه، ع. وحیـد مازنـدرانی، تهـران: کتابهـای      تاریخ ایـران دوره قاجـار  واتسن، رابرت گرنت، 
  . 2536به انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم،  سیمرغ وابسته

، بـه کوشـش جمشـید کیـانفر، تهـران: انتشـارات       روضه الصفای ناصـری هدایت، رضاقلی خان، 
  .1380اساطیر، چاپ اول، 

، تصـحیح عبدالحسـین نـوائی و میـر هاشـم محـدث، تهـران: انتشـارات         فهرست التـواریخ همو، 
  .1373چاپ اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

، 176-137، صـص  49، شماره تاریخیهای  بررسی، »مالیه کشور در زمان قاجار«یکتایی، مجید، 
  . 1352بهمن و اسفند 
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