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  چکیده

های  های جمع و خرج همدان و قراگوزلو را در سال پژوهش حاضر برآن است، کتابچه
های  کتابچه دهد که ق، بازخوانی و تحلیل نماید و به این پرسش پاسخ  1306و  1304

مشتمل بر چه عواید، هزینه و اطالعات اقتصادی است و چه مالیاتی همدان و قراگوزلو 
های اصلی پژوهش از  دادهکند؟  کمکی به فهم تاریخ دیوانی و اقتصادی منطقه می

ستخراج و از منابع دست اول تاریخی، اسناد های دخل و خرج مالیاتی همدان ا کتابچه
است. نتایج   و تحقیقات جدید برای توضیح اصطالحات دیوانی و سیاقی استفاده شده

ترین منبع مالیاتی همدان در  های کشاورزی مهم مالیات بر زمینپژوهش نشان داد، 
قراگوزلو  عصر قاجار بود. در این راستا، بیشترین مخارج مالیاتی همدان به سران ایل

شأن، سران نظام و نیز هزینه نگهداری افواج، سواران و مستحفظان  متشکل از عالی
مصارف دیوانی، حقوق و مزایای حاکم و بعد از مخارج قشون،  ها اختصاص یافته بود. راه

مصرف  میزان اندکی از درآمدهای ایالتی به متولیان، و عوایدی کدخدایان قرار داشت.
  رسید. های عمرانی می رزی و هزینهمحلی، توسعه کشاو
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  مقدمه
و حکومتی در پایتخت متمرکز بود و سایر ایاالت و  دیوانی نظامدر ایران عصر قاجار، 

کز حکومت و پایداری میان مر چندان شدند. هرچند، ارتباط اداره می از مرکز والیات
والیات برقرار نبود، بیشتر درآمدهای حکومت مشتمل بر مالیات ارضی، گمرک، مالیات 

های  شد. ایاالت و والیات ضمن تأمین مخارج خود و هزینه بر احشام، از والیات تأمین می
. در ایران، نظام کردند میجاری، باید اضافه درآمد خود را به حکومت مرکزی پرداخت 

داری به هم وابسته بودند؛ زیرا ایران، سرزمینی کشاورزی بود و بیشترین  مینمالیاتی و ز
برای کسب درآمدهای  ،رو آمد؛ از این دست می درآمدهای مردم و حکومت از زمین به

مناسب، توجه حکومت بر ایاالتی متمرکز بود که در زمینه کشاورزی رونق داشتند. 
از ایاالت آذربایجان، گیالن، اصفهان، فارس،  ترین ایاالت و منبع اصلی درآمد دولت مهم

  خراسان، عربستان (خوزستان)، تهران و کرمان بود. 
در این میان، همدان یکی از مناطق کسب درآمد مالیاتی حکومت در عصر قاجار 

خیز داشت؛ بنابراین از مالیات  های کشاورزی و سرزمینی غله آمد؛ زیرا زمین شمار می به
ای شامل گندم، جو و کاه برخوردار و هر سال محل حضور  ر توجهنقدی و جنسی درخو

مودیان مالیاتی، مستوفیان، مباشران و خوانین بود. هنگام دریافت مالیات و برداشت 
محصول، تعداد زیادی از مقامات یا مباشران و نمایندگان آنان، با در دست داشتن 

  آمدند.  ها، در همدان گرد می ها و برات حواله
های  بررسی شیوه مالیات و سازِکار دریافت آن و نیز مخارج مالیاتی، از کتابچه برای

کتابچه جمع و و   ق، استفاده شده 1306و  1304های  سالدر  سیاقی مالیات همدان
 قراگوزلو و همدان خرج و جمع کتابچهبرای پردازش و تطبیق با  1ق 1304خرج سال 

 20×16 قطع در برگ 16 شامل اخیر،بررسی شده است. کتابچه  2ق1306در سال 
 در و الممالک یمستوفدست  شده به مهر ،اقیس و قینستعل شکسته خط به ،متر یسانت
این دسته از اسناد به  .است همدان در عضدالدوله رزایم احمد شاهزاده یحکمران زمان

تسلط بر دانش سندشناسی ضرورت  ،ها بودند و برای خوانش آن  خط سیاق نوشته شده
بازخوانی و  اند. تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران تاریخ قرار گرفته ،رو  ارد؛ از همیند

 خیتار جمله از گوناگون یها نهیزم در یفراوان اول دست اطالعات، بررسی این اسناد

                                                                                                                                        
  .در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 9160شماره دسترسی  . با1
  .تهران دانشگاه یمرکز کتابخانه و اسناد مرکز در ،9162 یدسترس شماره با. 2
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 قشون ،یخیتار یایجغراف مشاغل، ،یکشوردار ،یشناس رجال ،یمحل ،یاجتماع ،یاقتصاد
   .دهد یم تدس به یسندشناس مباحث و

های مالیاتی، این پرسش  منظور پرداختن به کتابچه به پرسش اصلی و فرضیه؛
و  ها مشتمل بر چه عواید، هزینههای مالیاتی همدان و قراگوزلو  کتابچه مطرح شد که

با  کند؟ اقتصادی منطقه می اطالعات اقتصادی است و چه کمکی به فهم تاریخ دیوانی و
طرح شد که میان شیوه جمع و خرج مالیات با ساختار مه این فرضی ،بررسی مقدماتی

توزیع و اختصاص درآمدهای  .بود برقرارای  سیاسی و اجتماعی عصر قاجار رابطه دوسویه
اهمیت نقش و پایگاه اجتماعی آنان در  دهنده نشانهای مختلف،  مالیاتی به افراد و گروه
  نزد نظام قاجاری است. 

  
  روش

سیاقی و مالیاتی ایالت همدان و قراگوزلو در رو، دو کتابچه  منابع اصلی پژوهش پیش
و از سایر  برداری نسخههستند. ابتدا، نویسندگان اسناد را  ق1306و  1304های  سال

منابع، اعم از منابع دست اول و تحقیقات جدید برای کمک به تحلیل و پردازش این 
مار مستخرج از اسناد بود و همراه اسناد استفاده کردند. شیوه اصلی پژوهش، استناد به آ

  آن به توصیف و تحلیل مفاهیم سیاقی و مالیاتی پرداخته شد.
  

  پیشینه پژوهش
تعداد  ،وجود دارد در مراکز مختلف آرشیویزیادی  های سیاقی کتابچه هرچند،
ها پرداخته باشند، بسیار اندک است.  طور مفصل به این نوع از پژوهش هایی که به مقاله

طور خالصه به آنها  که بهاست هایی چند در این زمینه انجام شده  د این، پژوهشبا وجو
کتابچه مواجب و سیورسات اطبا و «عبدلی آشتیانی، عالوه بر استنساخ  :دوش میاشاره 

، میزان دریافتی هر طبیب و جراح را توضیح داده است. »1جراحان فوج ظل السلطان
پرداخته نیز » 2ق) 1302انبار ذخیره به خط سیاق (کتابچه «بازخوانی  به چنین ایشانهم

و ورودی و خروجی ارقام و اجناس این انبار عصر مظفری را شرح داده است. روستایی و 
بازخوانی کتابچه جمع و خرج والیات ایران در «با عنوان  ای مقالهعبدلی آشتیانی، در 

                                                                                                                                        
  ). 1392، (آشتیانی عبدلی .1
  ).1392( ،. عبدلی آشتیانی2



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   10

یح مفصلی درباره مفاهیم ، تنها به بازخوانی کتابچه پرداخته و هیچ توض»1عصر ناصری
اند. کاظم بیگی و حسینی، در پژوهشی با عنوان  سیاقی این کتابچه ارائه نکرده - سندی

های والیات در دوره قاجاریه: کتابچه دستورالعمل جمع و خرج بسطام و  مالیات و هزینه«
تشکیالت اداری عصر قاجار بیان  بارهای در ، ابتدا مقدمه»2ق)1295- 1294شاهرود (

اند. آنان در  کردهسپس تحوالت ناحیه بسطام و شاهرود را در عهد قاجار بررسی  ،دهنمو
خود به  برداری نسخهو بازخوانی این کتابچه مبادرت ورزیده و در  برداری نسخهادامه به 

های مفید  از نمونه پژوهش مقاله اند. این سیاقی نیز توجه نموده -سندی توضیح مفاهیم 
  ی سیاقی است. ها کتابچه بارهدر

ذکر شدند، در آن است که  باالرو با تحقیقاتی که در  وجه اشتراک پژوهش پیش
های  تفاوت نوشتار حاضر با پژوهش ،های مالیاتی پرداخته است. اما بازخوانی کتابچه به

و فراتر از است های مالیاتی بسنده ننموده  فوق در آن است که تنها به بازخوانی کتابچه
  های مالیاتی دارد.  بر علم آمار، سعی در پردازش کتابچه آن، با تکیه

  
  خط سیاق

اند.  نوشته شده» سیاق«، با خط شدهاستفاده از آن های مالیاتی که در پژوهش  کتابچه
بندی  ی آیین، رویه، روش، اسلوب سخن و طرز جملهامعن بهعربی  »سوق«  واژهاز » سیاق«

). 13(فروغ اصفهانی،  (مهریه زن) هم دارد است. در تداول زبان عربی معنی صداق زن
). 528(روستایی،  نوشته شده است» سایاگ«در زبان فارسی به صورت » سیاق«اصطالح 

سیاق را علمی دانسته که با دانستن واژه ، السیاق خالصه تفرشی، دبیر قاجار، در کتاب
ای از  شیوه ،»سیاق«). در اصل 4شود ( معلوم می» مجهوالت ارقام از نقد و جنس«آن 

که برای ثبت و آگاهی از ارقام نقدی (پول) و جنسی (اوزان است  عددنویسی رمزگونه
از های جاری در جامعه با این ارقام  درآمدها و هزینه کاال) در گذشته متداول بود. تمام

گردید و ممّیزان و  های محاسبه ثبت می در دیوان اشخاص، کسبه، تجار و مأموران سوی
 ها نظارت داشتند ن زیر نظر مستوفیان، بر دخل و خرج این درآمدها و هزینهدارا حساب
حساب سیاق نقدی و جنسی. واحد  ؛). حساب سیاق در ایران بر دو نوع بود9نژاد،  (صفی

کار  بهحساب سیاق نقدی دینار بود. حساب سیاق جنسی برای تعیین کمیت کاالهایی 

                                                                                                                                        
  ).1391وستایی، محسن و عبدلی آشتیانی، اسدهللا (ر .1
  ).1390حسینی، مصطفی (بیگی، محمدعلی و سید کاظم.2
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د. از کلمات من و خروار نیز برای تعیین ش رفت که مقدار آن با وزن محاسبه می می
 و یادب و یخیتار مکتوباتدوره قاجار بخش مهمی از  در شد. میزان آن استفاده می

خطی، محاسبات دیوانی و تجاری، به این خط نوشته شده  یها نسخه و یمال یها کتابچه
طور  بهو از قرن چهارم به بعد  بود متداول رانیا در یمتماد قرون ،است. خط سیاق

 برای متعارف لهیوس گانهی قاجار، دوره اواخر تا ،جدی در متون دیوانی راه یافت
 ضبط و ثبت را یارقام خواستند یم که بود انیمستوف و مترسالن ،انیمنش ،بازرگانان

قاجاریه، همانند دوران پیشین،  دوره). 529؛ روستایی، 14اصفهانی،   (فروغ کنند
منظور  به . علت رواج این شیوه، ناشی از وسواس و دقت،نویسی رواج عمده داشت سیاق

پیشگیری از جعل و دخل و تصرف در اسامی، مقادیر، و تاریخ تحریر متن اسناد بود. 
ش با خط  1307های مستوفیان و نیز تجار تا سال  گفتنی است که همه حساب و کتاب

تدریج این  خط سیاق و بهداد ریاضی جایگزین گردید. بعد از این تاریخ، اع سیاق ثبت می
  خط به فراموشی سپرده شد.

  
  آوری مالیات شیوه اجرایی جمع

گردید.  تهیه و تنظیم می» دیوان استیفا«های سیاقی، در  اسناد مالیاتی، از جمله کتابچه
یز ن »استیفای ممالک« که به بود قاجار اول عهد یساالر وانید نهاد نیسومدیوان استیفا 

ان استیفا، امور مالی و مالیاتی کل مملکت، حسابداری، ممیزی و در دیو موسوم بود.
 ،الممالک یمستوف). 1/1480، السلطنه اعتماد( گرفت تنظیم دفاتر مالی صورت می

 بر نظارت ؛از بود عبارت او فیوظاترین  مهم ریاست دیوان استیفا را بر عهده داشت.
 وجوه یفایاست و جمع نییتع کشور، در هیمال امور به مربوط مقررات یاجرا حسن

حقوق مالیاتی مربوط به حکام والیات،  و یحکومت مخارج صورت افتیدر گمرک،
اجزا و ارکان حکومت، رسیدگی به صحت عیار مسکوکات و ضرابخانه  حقوق پرداخت

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ؛ 24؛ مصدق، 39 ،یگیخسروب ؛8دهنوی، (حکومتی 
اداره امور  ،الممالک یمستوف نظر ریز ). مستوفی،68ایران، مجموعه ق، سند شماره 

 دستورالعمل سال هر ،خود قلمرو اتیوال از کیهر یبرا او را بر عهده داشت.مالیاتی 
 شد یم آماده نوروز دیع از قبل اتیوال دستورالعمل. داد یم بیترت )بودجه( خرج و جمع

د از تصویب، برای اجرا به . بعدیسر یم شاه و صدراعظم، الممالک یمستوف تایید به و
 را ها اتیمال ،دستورالعمل نیا اساس بر داشتند فهیوظ ایاالت حکام. شد ایالت ارسال می



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   12

؛ 13- 12 سام،(ارسال کنند  خزانه به را مانده آنیباق و کنند نهیهز خود ایاالت در
  ).308 ؛ لمبتون، مالک و زارع،1/421 ،یمستوف
یات، بر اساس نام محلی بود که در آنجا انجام وظیفه گذاری مستوفیان ایاالت و وال نام

نمودند؛ مانند مستوفی آذربایجان یا کاشان. کسانی که در انجام امور به مستوفی کمک  می
داران، چند نفر نویسنده نیز به مستوفی  دار بودند. عالوه بر سررشته کردند، سررشته می

شد. دفترنویسان نیز افرادی  رداخت میکردند و مواجب آنها از رسومات دریافتی پ کمک می
کردند. وظیفه دیگر  بودند که کلیه قوانین و بروات را در دفاتر بعضی از مستوفیان ثبت می

، 422؛ مستوفی، 32-35آنها رفع نواقص اسناد خرج حساب والیات و حکام بود (مصدق، 
لطنتی محسوب ). خزانه عامره از دیگر اجزای دیوان استیفا بود و جزو بیوتات س425
شد. وظیفه این نهاد، دریافت مالیات و کلیه حقوق دیوانی از اداره استیفا و دیگر ادارات  می

و پرداخت وجوه و مخارج دولتی مطابق کتابچه دخل و خرجی بود که دیوان استیفا حاضر 
از دادند و پس  کرد. کارگزاران خزانه عامره در پایان هر سال محاسبات خود را ارائه می می

رسید  الممالک و اداره استیفا، محاسبات به امضای سلطان می رسیدگی از سوی مستوفی
  ).3/391(اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، 

های  وران و تعرفه قاجار، عمدتا مالیات ارضی، سرانه بر درآمد پیشه ی دورهها مالیات
کی که به رسم تیول گمرکی بود. این نوع مالیات در نواحی مختلف متغیر بود. امال

واگذار شده بود، از مالیات معاف بودند. از بازرگانی داخلی و خارجی نیز کم و بیش 
طور کلی بسته به جنس محصول و مقدار آب و بنا  میزان مالیات بهشد.  مالیاتی اخذ می

مالیات شد.  بر نوع محصوالت محلی یا رسم و عادت قدیم، نقدی یا جنسی پرداخت می
صورت جنس و معموال گندم، جو، برنج یا  پنجم از کل درآمد زمین، به ود یکحد ارضی،

منشأ  ،رسید. باید توجه داشت محصول هم می %30حتی  % و25کاه بود. گاهی تا 
مالیات در همه جای ایران یکسان نبود و در ایاالت و والیات مختلف، متفاوت بود. حتی 

بار مالیات در ایران بر دوش طبقه دهقان در نقاط یک ایالت هم متفاوت بود. سنگینی 
% بود. به این ترتیب، 15% تا 10های نامنظم هم حدود  میزان مصادرهاحتماالً، بود. 

م) 1870م تا 1800میزان کلی استثمار کشاورزی در چند دهه اول قرن نوزدهم (از 
 نیزم) 1890تا  1870( های سالاین رقم در  ،رسیده است. ظاهرا % می40% تا 25 حدود

 افزایش یافته است. بدین ترتیب، کل بار مالیاتی در چند دهه آخر قرن سیزدهم/
؛ سایکس، 76% افزایش یافته باشد (همایون کاتوزیان، 40% تا 35نوزدهم، باید حدود 

  .)120- 121؛ جمالزاده، 2/554
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 دارن، مستغالت شهری و اموال منقول، از پرداخت مالیات معاف بودند. مالیات دکان
صورت سرانه یا مالیات سرشماری  بود. گاهی بهرو  روبهنظمی  بیبا وران و تجارت  پیشه

برآورد شده بود. این نوع  %20تجارت، حدود  شد. مالیات بر سود کسب و دریافت می
ها بسته شده  ها، آسیاها و کارخانه ها، دکان سراها، حمام ها، کاروان خانه ، بر اجارهمالیات

به  ،عالوه بر پرداخت انواع مالیات مرسوم و مستمرمردم شد.  می گرفته تندر ؛ اما بهبود
ها در مواقع اضطراری از  بودند. این نوع مالیاتنیز ناگزیر پرداخت مالیات اتفاقی یا اعانه 

سپس با  . مالیات را نخست با جنس برآورد،شد جمله جنگ و حمله خارجی دریافت می
معروف بود. گاهی برای  »تسعیر«به  ،ند. این روشکرد مأخذ معینی به نقد تبدیل می

شدند  تخفیف قایل می ،مقاصد خاصی مانند تعمیر، یا ساختن قنات، در مقدار مالیات
؛ لمبتون، مالک 175؛ فشاهی ، 564- 560- 2/561؛ کرزن، 14(پاولویچ، تریا و ایرانسکی، 

  ). 287، 312و زارع، 
ه در شورای سلطنتی صادر شد، م ک1885ق/1303های  های سال فرمان بنابر،

ها، حکام، کدخدایان و  اصالحاتی در وصول مالیات صورت گرفت. بر اساس این فرمان
از دفاتر مستوفیان و با نظر  روستاآمدند و مالیات هر  سفیدان هر والیت گرد می ریش

شد و او موظف بود بدهی  شورای محلی اصالحات والیتی تعیین و به کدخدا ابالغ می
کدخدایان و محصالن  گرفتن باجیاتی را ماهیانه پرداخت کند. برای جلوگیری از مال

مصارف محلی از  برایرسید. اختیار وضع مالیات  مالیات، متن فرمان به اطالع عموم می
محصالن سلب و به مردم محل واگذار شد. برای هر والیت یک مستوفی و یک 

مالیاتی را تهیه کنند. محصالن مالیاتی از  های صورت ،دار تعیین شد تا به اتفاق سررشته
، »بها خلعت«، »پیشکش«های اضافی مانند  در نتیجه مالیات ،رفتن به دهات منع شدند

، یا مالیات عید دریافت »ناز شست«شد،  که برای محصالن مالیاتی وصول می ،»قلوق«
ن، در پرداختند. همچنی کردند و حکام نیز به حکومت مرکزی باج شخصی نمی نمی

 های مختلف تقسیم نمودند م، امالک را دوباره ممیزی و به دسته1889ق/1307فرمان 
شیوه بهبود چندان تغییری در این اصالحات  ،). البته312- 314(لمبتون، مالک و زارع، 

  د.نکرمالیات ایجاد 
 

  تحوالت محلی همدان در عصر قاجار
از اهمیت زیادی رو  همین ؛ ازشده بودهمدان از نظر موقعیت، در شمال تهران واقع 

همدان را به شاهراه مهم دسترسی به پایتخت از سمت  ای که گونه ؛ بهبرخوردار بود
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). 367؛ دروویل، 1/14؛ خاوری شیرازی، 299الملک،  (افضل نمود شمال تبدیل می
شد و این  ارتفاعات مهمی چون الوند، سرزمینی کوهستانی محسوب می شتنهمدان با دا

رگذار بود. ایالت همدان در ابتدای قرن بسیار أث خیزی این خطه ت در حاصلارتفاعا
و به همراه آذربایجان، خمسه و کرمانشاه، یکی از  داشتکشتزارهای فراوانی  ،نوزدهم

وجود ارتفاعات، این شهر را به منطقه مهمی  ،نواحی اصلی کشت غالت بود. همچنین
دام و لبنیات از چادرنشینان الوند به تهران نشینی تبدیل نموده بود.  برای زندگی کوچ

داری و درآمد ارضی و اداره امور مالی در سده  ؛ لمبتون، زمین207 رفت (عضدالملک، می
). بنابراین، در ابتدای عصر قاجار، 61؛ پوالک، 303؛ موریه، 179؛ فالندن، 449نوزدهم، 

 5000ن نوزدهم تقریبا در همدان زندگی سنتی و روستایی جریان داشت. در ابتدای قر
 زمان،جا سکونت داشتند. همدان در این در آنخانوار یهودی  200نفر جمعیت و حدود 

جا از جمله آنصنایع و تجارت شهرت چندانی نداشت. بسیاری از صنایع  لحاظ به
سرای بزرگی در شهر و  . بازار محلی و کاروانارچه از کار افتاده بودندحریربافی و تولید پ

تزیین و فرش  برایهای نمدی بود که  فرش ،ترین تولید آن نبود. مهم برقرارآن اطراف 
های تراشیده بودند (فالندن،  مدال و سنگ ،در کار تجارتشد.  نمودن منازل استفاده می

و سازی در همدان رونق گرفته  ). تا نیمه قرن نوزدهم صنعت چرم50؛ اولیویه، 177
در همدان ). 380-392مشهور بود (پوالک، » یچرم همدان«های تولیدی آن به  چرم
  شد.  دوم نیز تولید می های درجه فرش

همدان طی قرن نوزدهم، از شهری کشاورزی و با جامعه سنتی، به شهری جدید و با 
اقتصادی کارگاهی و بازرگانی تبدیل شد؛ عواملی چون تبدیل ایران به کشوری وابسته به 

به روس و انگلیس در این تغییر موقعیت موثر بودند. ویژه وابسته  های بزرگ، به قدرت
رو از همدان  ها در توسعه زیربنایی برای تجارت در غرب ایران، یک راه جدید کالسکه روس

نمود. این راه موجب  تا تهران ساخته بودند که جاده دریای خزر را به تهران متصل می
وجود بود. کاالهای مختلف ایران، رونق تجارت شده و کاالهای روسیِ فراوانی در همدان م

از دو مسیر، یکی از راه قدیمی تهران به همدان، کرمانشاه، بغداد، کربال و بالعکس و 
گردید. همچنین، این دو  ها ساخته بودند، به اروپا حمل می دیگری از راه جدیدی که روس

لی هم، همدان به راه، مسیر دسترسی کاالهای غربی به ایران نیز بود. در زمینه تجارت داخ
 های بخشبه تمام  مرکز توزیع کاالتبدیل شد. همدان ستد و تجاری  و شهری پرداد

بود. تجارت  لرستان برای قبایل مختلف . همچنین، بازار عمده و مهمیبودکردستان 
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های کردستان و عراق (عجم)، در همدان متمرکز شده بود و از طریق بغداد به خارج  قالی
رونق بازگانی همدان تا جایی پیش رفت که از سوی بازرگانان ملقب به  گردید. صادر می

  ).72؛ اوبن، 171؛ جکسن، 139 ویشارد،؛ 309، 358(پوالک،  شد» انبار ایران«
از دیگر عوامل مهم در تغییر و تحوالت جامعه همدان در عصر قاجار، حضور 

بود. این موضوع غیر از های جدید در این منطقه  سیس سازمانها در همدان و تأ خارجی
ن مبلغابه این شهر در رفت و آمد بودند.  و بازرگانان خارجی بود که هر سالحضور تجار 
بنا کرده بودند.  آنجادر  یک هیأت تبلیغی در همدان مستقر و یک بیمارستانآمریکایی، 

 سسات مدرن دیگری ازؤشده بود. م برقراریک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه نیز 
جمله تلگرافخانه و بانک شاهنشاهی بریتانیا نیز در همدان ایجاد شده بود. عالوه بر آن، 

اسالمبول و شهرهای دیگر در کار تجارت در ایران و به  های مختلفی که در خانه تجارت
(ویشارد،  کردند برقرارهایی  خرید و فروش قالی مشغول بودند، در همدان نیز شعبه

شهر همدان متاثر از تحوالت جدید، ). 72؛ اوبن، 170-172؛ جکسن، 141- 142
ابتدای قرن قرن نوزدهم، جمعیت چندانی نداشت،  که ابتدای حالی پیشرفت نمود. در
شهر گسترش یافت و دارای چهار محله  ،نفر داشت 25,000 بیش ازبیستم جمعیتی 

شد.  میصنعتی عصر قاجار محسوب  در اواخر قرن نوزدهم همدان جزو شهرهای . بود
کاری بودند و ظروف مسی و محصوالت  صنعتگران همدانی در کار طالکاری و نقره

سازی ایران و به   کردند. همدان تبدیل به مرکز عمده دباغی و چرم چرمی نیز تولید می
کاربردی و تجملی  ءها معروف شد. همچنین از پوست گاو و گوسفند اشیا خانه شهر دباغ
، نمدهای تیز نوک کفشدان، ناس از جمله زین و تسمه، جامهکردند. سایر اج تولید می

بازار همدان  زمان،رسید. در این  تولید و به فروش می های پوستی تزئینی و کاله
و اطراف آن فعالیت داشت  شهرکاروانسرا در  50 حدودهای پررونق داشت و  دکان

  ).686، 2/607؛ 1/720؛ کرزن، 170- 172(جکسن، 
از رونق شهر همدان و تغییر  نشانها نیز  فزایش جمعیت آنحضور یهودیان و ا

وضعیت آن از شهری کشاورزی به صنعتی و بازرگانی بود. شهر در ابتدای قرن نوزدهم 
نفر یهودی را در خود جای داده بود، اما جمعیت یهودیان همدان در اواخر قرن  200

 اواخر،ن رسیده بود. در ت 5000و در ابتدای قرن بیستم میالدی به  2000نوزدهم به 
ها، بیشتر به امور بازرگانی اشتغال  نفر ارمنی هم در همدان ساکن بودند. ارمنی 300

کردند.  ها خدمت می ها هم به انگلیسی داشتند و به روسیه وابسته بودند. تعدادی از آن
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در نفر یهودی ساکن بودند، این تعداد  5100که در تهران  در آستانه مشروطیت در حالی
نفر رسیده بود. یهودیان همدان در بازار شهر پذیرفته شدند و به  5300همدان به 

. (کرزن، بازار محلی همدان نقش داشتند  رو، در رونق ؛ از اینتجارت اشتغال داشتند
  ).84؛ چریکف، 142؛ ویشار، 309؛ اوبن، 170-172؛ جکسن، 1/720-719

  
  های سیاقی ایالت همدان تحلیل کتابچه

ها و ضوابط و نیز تحلیل و پردازش مالیات ایالت  برای استخراج شاخصهدگان نگارن
را ق،  1306ق و 1304های  حساب سالسیاقی مفاصا 1های همدان و قراگوزلو، کتابچه

. از آن میان، عایدات ایالت همدان در چهار ردیف شامل کردند برداری نسخهبازخوانی و 
تعیین گردید. سال گذشته و نیز تحویل،  مفرده، مالیات و فروعات، باقی محاسبه

تفکیک نقدی و جنسی در هر ردیف مشخص شد. در سند  همچنین میزان عایدات به
و نیز واحد محاسبه عایدات  2مشخص شده بود که واحد عایدات نقدی تومان و دینار

را نیز  جمع کل عایدات نقدی و جنسینگارندگان  3جنسی خروار، من و سیر است.

                                                                                                                                        
طومار یا دفتر مالیات است که مستوفی در آن میزان درآمدهای مالیاتی یک ناحیه را می نوشته است.  .1

  .))1353-1342(معین، (
 Diplomatic)؛ 53-54؛ پورشـافعی،  74-101ی، دستگاه پولی ایران در عصر قاجار، (شهبازی فراهـان  .2

and Consular Reports, 4 
  جنس  وزن و مقدار  واحد پول

 مس  سکه عام و کم بها، پول سیاه پول
  نیکل -مس  دینار یا دو پول 50  شاهی
  مس -نقره  صد دینار، دو شاهی  صنار
گرم بود. چهار  64/4یک مثقال یا   عباسی

  دینار 200شاهی، 
 مس -زر

  نقره  هزار دینار نقرا
  نقره  ده هزار دینار  تومان

 

برای درک مناسب عایدات و مخارج ایالت همدان، دستگاه وزنی و پولی ایران در عصر قاجار بـه قـرار   . 3
زیر توضیح داده شد. دستگاه وزنی ایران در عصر قاجار از واحدهای وزنی کوچک چون قیـراط، بـرای   

گرفـت. در جـدول زیـر     رای سنجش مقادیر کالن را در بـر مـی  های قیمتی، تا خروار، ب سنجش سنگ
  کنید: ترین واحدهای وزن را در عصر قاجار مشاهده می مهم

 Diplomatic) 614-615؛ عیسـوی،  63-95؛ فلـور،  167زاده،  جدول وزنی ایران در عصر قاجار، (جمـال 
and Consular Reports, 4-5;   !  
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های  های مالیاتی و مخارج، اعم از نقدی یا جنسی در جدول دریافت تمام د.وردندست آ به
های زیر  تفکیکی، با اعداد مشخص و بر یک نمودار ترسیم شدند. در نمودار از درج هزینه

مخارج شرح داده شده است. نتایج بررسی سند  ها، تمام خودداری شد. اما در جدول 2%
  .)1است: (جدول شماره در زمینه عایدات به قرار زیر 

  

  ق1304): عایدات ایالت همدان به تفکیک نقدی و جنسی در سال 1جدول شماره (
  جنسی درصد

 (گندم، جو، غله، کاه)
 (خروار، من، سیر)

  نقدی درصد
 (تومان، دینار، قران)

عایدات (درآمدها) 
ایالت همدان در 

 ق1304سال 

من  11705خ و  12299 27%
 س41و 

 (کل مالیات) 1مفرده د 1623ت  73971 5/45%

من و  83خ و  7305 16%
 س13

بابت مالیات و فروعات  د 4782ت و  67363 41%
 همان سال

من و  144خ و  8687 19%
 س 56

بابت باقی محاسبه  د 6831ت  و  6607 4%
 سال گذشته

من و  190خ و  17089 5/37%
 س 72

 تحویل ت 14466 9/8%

 جمع کل عایدات دینار 3236ت و  162408 یرس 182من و  22خروار و  45501

همواره ثابت نبود و به تناسب اوضاع اقتصاد محلي دستخوش  همداندرآمد دولت از 
عایدات  قحطی و بیماری، عواملي چون ناامني، متأثر ازها  شد. در برخي از سال تغییر مي

ق، همدان  1304شد. چنانکه در سال  رو می روبهرکود و نقصان  بادولت از منطقه 
                                                                                                                                        

 مورد استفاده  مقدار  نام واحد"
  دارو  گرم 048/0  یا جوگندم 

  دارو و مقادیر کم  گرم 192/0 نخود
 های قیمتیسنگ  گرم 2/0بیسم مثقال یا یک  قیراط
  های قیمتی و دواجاتسنگ  جو 96گرم یا  635/4نخود یا  24  مثقال
    گرم 74مثقال تقریبا  16  سیر
    گرم 28/738سیر یا حدود  10  چارک

 وزن رسمی گمرک، فروشندگان  کیلوگرم 950/2چارک تقریبا  4  من تبریز (باتمان)
  برای بارهای بزرگ و خرمن و مالیات جنسی  کیلوگرم 912/294من تقریبا  100  خروار

 

 باشـد  یحسـاب  ،رفت ذکر که را یشهر هر چه لیالتحو ارباب و اتیوال محاسبه از است عبارتمفرده  .1
  .)96لی، (عبدهللا بن ع دان کرده صرف چگونه را اموال ساله کی که
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خروار عواید جنسی و غالت داشت (جدول  45,501تومان درآمد نقدی و  162,408
% کل 72/73تومان برابر با  118,120). در این سال میزان مخارج ایالت همدان 2شماره 

% درآمدهای 40/30خروار برابر با  13,832عواید مالیاتی بود و میزان مخارج جنسی نیز 
تومان  44,288ق،  1304). بنابراین، همدان در سال 2ل شماره جنسی ایالت بود (جدو

% عواید جنسی برای دولت 60/69خروار برابر با  31,669% و 27/27درآمد نقدی برابر با 
تومان و  215,350ق، میزان عایدات نقدی مالیاتی همدان به  1306داشت. در سال 

در این سال نیز میزان  ).3خروار رسید (جدول شماره  30,115عواید جنسی نیز به 
% کل عواید نقدی و میزان مخارج 70/77تومان برابر با  167,327مخارج نقدی به 

). در 4% کل عواید جنسی رسید (جدول شماره 14/20خروار برابر با  6,066جنسی به 
خروار برابر با  24,049% به صورت نقد و 29/22تومان برابر با  48,023این سال همدان 

  .صورت جنسی برای دولت درآمد داشت % به86/79
  

  ق1304) مخارج ایالت همدان به تفکیک نقدی و جنسی در سال 2جدول شماره (

                                                                                                                                        
  ).248آنچه در وجه سایر نوکر برقرار باشد. (فروغ اصفهانی،  .1
 یهـا  فرمان و احکام یاجرا و ها کتابچه در ها  نهیهز و محاسبات ثبت ،یدفتر امور به که بودند یکسان. 2

  .)33آبادی،  زاده و حسن (خانی پرداختند یم ینظام

مخارج والیت 
همدان در سال 

  ق1304

  نقدی
  (تومان، دینار، قران)

  جنسی  درصد
(گندم، جو، غله، کاه) 

  (خروار، من، سیر)

  
  درصد

 من و 154خ و  2074  3٪/88  ت 4589  مصارف دیوانی
  س 40

9/٪14  

  3٪/6  خ498  6٪  د 1496ت و  7183  ن عظاماسرکار
  2٪/7  من 84خ و  380  4٪/7  ت5662  1مواجب
  -  من 84خ و  9  0٪/7  ت942  عمله جات
  0٪/3  خ49  1٪/7  د 2250ت و  2071  شاهزاده گان
  -  ندارد  2٪/3  د 4523ت و  2735  2ارباب قلم

  -  ندارد  0٪/8  قران 2ت و  1003  اطبا
  0٪/1  خروار 18  1٪/2  د 3550ت و  1502  خوانین

عمله جات خلوت 
  همایونی

  -  ندارد  0٪/4  ت 540
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شأن  ق به قشون ایالتی متشکل از عالی 1304بیشترین مخارج ایالت همدان در سال 

تومان  25655%) و سواران 2/25تومان ( 29,869%)، اهل نظام 30/26ومان (ت 31,095
% مخارج 20/73تومان برابر با  86,619 در مجموع،%)، اختصاص داشت که 70/21(

برای  ای که های والیتی ). هزینه1، نمودار 2(جدول  داده بودایالتی همدان را تشکیل 
، تنها دانست ترین نوع هزینه ن را مشروعتوان آ شد و می عمران و آبادی والیت صرف می

%) مخارج 8/0الحکومه، ( %) و حق7/4)، مواجب (88/3% بود. مصارف دیوانی (2/12
با مخارج قشون  آشکاریاختالف  ،ها مالیاتی همدان را تشکیل داده بود. این نوع از هزینه

                                                                                                                                        
م ارتش حضور داشتند و جلـوتر از سـایرین حرکـت    ها در صفوف مقد ها و درگیری این گروه در جنگ .1

  ).37 همو،کردند ( می
  ).39(همو، نظام بودند  های کوچک پیاده و سواره آخرین رده در ساختار قشون قاجار که متشکل از دسته .2
گرفت، در بعضی موارد هم عبارت بود از  عبارت بود از اختصاص عوایدی که به مناصب معین تعلق می .3

   ).266مین خالصه به جای حقوق و مواجب (لمبتون، مالک و زارع در ایران، اعطای ز
  ).248ساالنه دهند (فروغ اصفهانی، طور استمرار ماهانه یا  آنچه از نقد یا جنس به .4

من و  154خ و  1540  26٪/3  د 2873ت  31095  عالی شأن
  س 40

1/٪11  

  3٪/9  من 981خ و  548  25٪/2  د 450ت و  29869  اهل نظام
  0٪/7  من 96خ و  106  2٪  د 8400ت و  2479  پیشکاران
  -  ندارد  1٪/4  د 750ت و  1734  1پیشتازان
  3٪/2  من 166خ و  445  21٪/7  د 1300ت و  25655  سواران
من و  192خ و  1010  1٪  د 2423ت و  1226  2خارج نظام

  س 40
3/٪7  

من و  162خ و  5165  12٪/2  د 296ت و  14474  مخارج والیتی
  س 26

3/٪37  

 13من و  44خ و  777  2٪/4  د 2130ت و  2887  3تخفیف و تیول
  س

6/٪5  

  -  ندارد  0٪/8  ت 976  حق الحکومه
 31من و  58خ و  1192  8٪  د 3793ت و  9495  4مقرری و مستمری

  س
6/٪8  

من  75خروار و 13832  دینار 6234تومان و 118120  جمع کل مخارج
  سیر 190و 
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قشون و  دهنده اولویت دولت و حاکم ایالت برای ، نشانآشکارداشت. این اختالف 
 ،). دلیل هزینه باالی قشون این بود که ایران در عصر قاجار2نظام بود (جدول  سواره

نظام ایالتی بود. در  سپاه دایمی و موظف نداشت و تکیه اصلی دولت به نیروی سواره
و  کردند در ایاالت مختلف احضار می رانظام پراکنده  نیروهای سواره ،هنگام جنگ و خطر

نمودند و به ایاالت و در  را مرخص می نظام بحران، قشون و سواره و خطر رفع به محض
های حفظ، آموزش  در هزینه ،سان بدینفرستادند.  خدمت حکام محلی و سران ایالت می

کردند.  ایاالت پرداخت مینیز های آنان را  هزینه شد. می جویی صرفه و نگهداری سپاه
دند. هسته اصلی قشون هم از سواران دا بیشترین افراد قشون را سواران تشکیل می

داغی تشکیل شده بود. محل ایلی فوج قراگوزلو در  شاهسون، افشار و قراگوزلو و قراچه
همدان و زیر نفوذ رئیس ایل و حاکم محل بودند. روسای ایل قراگوزلو با توان فراهم 

اردان، ؛ گ187انداختند (مکنزی،  نمودن سواران جنگی زیاد، شاه را هم به وحشت می
)، 2) و نمودار شماره (1) در نمودار شماره (303؛ موریه، 64- 65؛ فشاهی، 75-71

  ق، ترسیم شده است: 1304ترتیب مخارج نقدی و جنسی ایالت همدان در سال 
  ق1304) مخارج نقدی ایالت همدان و قراگوزلو در سال 1نمودار شماره (
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  ق1304و قراگوزلو در سال ) مخارج جنسی ایالت همدان 2نمودار شماره (

  
  

ق بررسی گردید، کتابچه سیاقی سال 1304بر همان اساسی که کتابچه سیاقی سال 
ق به ترتیبی است 1306. نتایج ارزیابی کتابچه سال شدق نیز تحلیل و پردازش 1306

  که در جداول و نمودارهای زیر آمده است:
  

  ق)1306به تفکیک نقدی و جنسی (). عایدات ایالت همدان و قراگوزلو 3جدول شماره (
 

عایدات (درآمدها) 
والیت همدان در سال 

  ق1306

  نقدی
(تومان، دینار، 

  قران)

  درصد
  

  جنسی
گندم، جو، غله، کاه) (

  سیر)(خروار،من،
  درصد

  31٪/3  د 837ت و  67526  مفرده (کل مالیات)
من و  13خ و  8238

  س20
4/٪30  

بابت مالیات و فروعات 
  همان سال

 4792و  ت 67423
  د

3/٪31  
 13من و  507خ و  7322

  س
٪29  

بابت باقی محاسبه سال 
  گذشته

  6٪  س36من و  21خ و  874  0  د 282ت و  120

 من ذلک
 4950ت و  67894

  د
  30٪/6  س9من و  66خ و  8256  ٪31/5

  3٪/2  س3من و  65خ و  5418  5٪/7  ت 12386  تحویل
  سیر72من و 22خروار و 30115  دینار 861تومان و  215350  جمع کل عایدات
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 ق)1306). مخارج ایالت همدان به تفکیک نقدی و جنسی (4جدول شماره (

مخارج والیت همدان در 
  ق1306سال 

  نقدی
  درصد  (تومان، دینار، قران)

  جنسی
(گندم، جو، غله، کاه) 

  (خروار، من، سیر)
  درصد

  8٪/4  من 14خ و  512  2٪/9  د 7671ت و  4908  مصارف دیوانی
  3٪/2  خ 199  4٪/2  د 5430ت و  7164  ان عظامسرکار

 4000ت و  20236  مواجب
  3٪/3  من 25خ و  205  12٪  د

  0٪/1  من 84خ و  9  0٪/5  ت 942  عمله جات
  -  ندارد  6٪/5  ت 10901  شاهزاده گان

 4523ت و  2585  ارباب قلم
  -  ندارد  1٪/5  د

  -  ندارد  2٪  قران 2ت و  1003  اطبا

 3550ت و  1822  خوانین
  0٪/2  خ 18  1٪  د

  -  ندارد  1٪/5  ت 2540  عمله جات خلوت همایونی
  4٪/8  من 14خ و  295  15٪  د 2168ت  25097  عالی شأن

 2350ت و  24748  اهل نظام
  4٪/2  من 81خ و  259  14٪/7  د

  0٪/4  من 48خ و  30  2٪  د 6400ت و  3476  پیشکاران

 4250ت و  1790  پیشتازان
  -  ندارد  1٪  د

 1700و ت  19481  سواران
  3٪/7  من 33خ و  229  11٪/6  د

  0٪/5  من 33خ و  35  0٪/2  د 9818ت و  348  خارج نظام

 7279ت و  15295  مخارج والیتی
  37٪/3  من 79خ و  2267  9٪/1  د

 2130ت و  5235  تخفیف و تیول
 13من و  44خ و  777  3٪/1  د

  12٪/8  س

  -  ندارد  0٪/8  ت 1500  حق الحکومه

 1176ت و  10548  مقرری و مستمری
 33من و  1خ و  1227  6٪/3  د

  20٪/2  س

  -  ندارد  1٪/5  ت 2624  برات
  -  ندارد  3٪  ت 5078  قبض

  سیر 46من و  56خروار و  6066  دینار 4445تومان و  167327  جمع کل مخارج
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  ق1306). مخارج نقدی ایالت همدان و قراگوزلو در سال 3نمودار شماره (

  
  

  ق1306ی ایالت همدان و قراگوزلو در سال ). مخارج جنس4نمودار شماره (

  
  

ق، تفاوت چندانی را نشان 1306و  1304های  مقایسه مخارج ایالتی همدان در سال
شد.  دهد. بخش مهمی از مالیات دریافتی به سرکردگان و امرای نظامی پرداخت می نمی

نظام  %)، اهل15تومان ( 25,097شأن  ق، شامل عالی 1306مخارج این دسته در سال 
تومان  69,326%)، در مجموع 6/11تومان ( 19481%)، سواران 7/14تومان ( 24,748
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کل مخارج همدان را در این سال، در بر داشت. بنابراین، نظامیان نسبت % 43/41برابر با 
% کمتر دریافتی داشتند. بخش اعظم این تفاوت دریافتی 32ق، تقریبا 1304به سال 

ق و نیز مخارج بیشتر ایالت در 1306یشتر مالیاتی در سال ناشی از میزان درآمدهای ب
). چنانچه این استدالل 4، 3، 2، 1های  ق بود (جدول1304همین سال نسبت به سال 

دهنده جایگاه آن گروه در نظام و  شود که مخارج و دریافتی هر گروه نشان پذیرفته
ی محلی و ملی، نظامیان و سرکردگان نظام گفت کهتوان  نگرش قاجاری بود، می

، دیوانیان ها و بعد از آن ها را داشتند و از مزایای بیشتری برخوردار بودند باالترین پایگاه
بر آوری و ضابطی مالیات را  و نیز کادر اجرایی بودند. این گروه، خود مسئولیت جمع

ی توان گفت که نظامیان دریافتی نقد . در توضیح و ترتیب این دو گروه میشتنددا  عهده
بیشتری داشتند، اما از نظر دریافتی جنسی در جایگاه دوم واقع بودند. گروه دیوانیان و 

های نقدی، بعد از نظامیان  اجرایی از نظر دریافت جنسی در رده اول بودند و در دریافت
  ). 4و  3، نمودار 4قرار گرفته بودند (جدول 

هم ان بودند. این گروه، بگیر بندی، شاهزادگان و مواجب سومین گروه در این دسته
شد،  که صرف این دسته می را دریافتی نقدی و هم دریافتی جنسی داشتند. مخارجی

هایی که حکومت و کارگزاران بر بودجه و  های تحمیلی دانست. هزینه توان هزینه می
ترین  دادند که کوچک ها افرادی را تشکیل می آنکردند،  مخارج ایاالت تحمیل می

دادند و تنها بر اساس موقعیت و نفوذی که در  ایالت انجام نمی خدمتی برای یک
و مواجب شوند. گروهی از آنان مقامات  1توانستند صاحب مقرری حکومت داشتند، می

کردند تا بر حسب  هایی دریافت می ها یا برات کاران دولت بودند. آنان حواله کشور و طلب
ها و  کنندگان مالیات ا تیولداران، یا اجارهمورد، مبلغ آن را از مقامات مالیاتی محلی، ی

تومان  9495ق، بیش از  1304عایدات دولتی، دریافت نمایند. هزینه مستمری در سال 
تومان برابر  10548ق، به  1306). این مقدار در سال 2% درآمدها بود (جدول 8برابر با 

بیش از  یگاه ،ها ه). حوال4دهد (جدول  % رسید که تفاوت چندانی را نشان نمی3/6با 
ها درآمدهای کالنی  ها و مستمری عایدات بودند. حکام مهم از طریق پرداخت این حواله

های مربوط به ایالت خود را از  آوردند. آنان عمالی در تهران داشتند تا حواله دست می به
ها جزو حساب آن  دارندگان آن به مبلغی بسیار پایین بخرند. سپس مبلغ کل این برات

). عده زیادی از افراد بانفوذ، مستمری 477: 1388(لمبتون،  شد دولت وارد می یاکام ح

                                                                                                                                        
   ).248فروغی اصفهانی، در وجه عمل برقرار داشته باشد ( آنچه .1
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کردند. بعد از مرگ صاحب چنین امتیازی، بازماندگان، با پرداخت  دائمی دریافت می
دست  توانستند این امتیاز را به پیشکش به شاه و کسر مبلغی از مستمری اصلی، می

وجود داشت. نکته نیز  1ضی برای دریافت مستمریآورند. همیشه تعداد زیادی متقا
ها، به کار، شغل یا خدمتی نیاز نبود. کسانی که  اینجاست که برای دریافت این مستمری

های گوناگون برای خود و بستگانشان حقوق و  توانستند از راه ، میداشتندمنصب استیفا 
که در محل وصول ). درآمدهای مالیاتی 576-2/577مستمری برقرار کنند (کرزن، 

رفت. اگر بعد از این جمع و خراج،  شد، برای تأمین مصارف دائمی محل به کار می می
رسید که مقامات باالتر در آن سال مقرر کرده  ماند، به مصرف خارجی می مبلغی باقی می

، کردند میبایست حقوقشان را از آن والیت دریافت  که می بودند. همچنین مواجب کسانی
د یگرد میعاید خزانه  شد، پیدا میهم ای  گردید. اگر اضافه ین باقی منظور میبه خرج ا

  )308(لمبتون، مالک و زارع، 
طبقه  ؛توان در این آمار تشخیص داد، اهل قلم و اطبا هستند گروه دیگری که می

های آخر واقع بودند. این  ای که از نظر دریافتی نقدی و جنسی در رده باسواد و فرهیخته
). تنها گروهی را که 3و  1، نمودار 3و  1(جدول  تنها دریافتی نقدی داشتند گروه
نشان از  ،جات بودند. دریافتی پایین این قشر تر از آنان مشاهده نمود، عمله توان پایین می

تعداد اندک آنان در دستگاه اداری و دیوانی همدان در عصر قاجار دارد. هر اندازه که به 
، از جمله نظامیان نیاز بود، به خدمات اهل قلم نیاز نداشتند. در ها خدمات سایر گروه

فرهنگ و اجتماع ایران در عصر قاجار در ابتدای قرن چهاردهم قمری اهل قلم، 
  نویسندگان و دبیران، جز اندکی، برای انجام امور اجرایی نیاز نبود.

  
  گیری  نتیجه

ایران در عصر قاجاریه محسوب  ترین منابع برای شناخت تاریخ اسناد تاریخی از مهم
های جمع و خرج مالیاتی که به خط سیاق ثبت و ضبط  شوند؛ از جمله کتابچه می
های تاریخی دارند.  اجتماعی، جایگاه مهمی در پژوهش - مالی اسناد عنوان به اند، شده

اند.  سبب نوشتن با خط سیاق، کمتر مورد پژوهش قرار گرفته های دخل و خرج به کتابچه
و  1304های  های جمع و خرج همدان در سال ر به اهمیت این دسته از اسناد، کتابچهنظ

ها، شامل اطالعات یک سال  اند. هر کدام از این کتابچه ق، بازخوانی و تحلیل شده 1306

                                                                                                                                        
  ).1377االنه دهند (دهخدا، آنچه از نقد یا جنس به طور استمرار ماهانه یا س. 1
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های دخل و خرج نشان داد که  مالی در ایالت همدان است. مطالعه و پردازش کتابچه
یالت همدان در عصر قاجار چگونه بوده است. اسناد مذکور، سازمان و شیوه کار مالی در ا

ها و نیز موضوعات اجتماعی است. با  در بردارنده درآمدهای مالیاتی، مصارف و هزینه
های ابتدایی سده چهاردهم قمری، از  وجود اینکه شهر همدان در سده سیزدهم و دهه

ترین منابع مالیاتی آن، اراضی  رونق تولیدات کارگاهی و نیز بازرگانی برخوردار شد، مهم
کرد  های دستورالعمل مالیاتی را به ایاالت ارسال می کشاورزی بود. دیوان استیفا، کتابچه
تفکیک نقدی  آمد؛ بدین معنا که دخل و خرج ایالت، به و در ایاالت به شکل مفاصا در می

دیوان استیفا تهیه شد (مفاصا)، و با برآورد اولیه (دستورالعمل) که در  و جنسی ثبت می
های مالی، رابطه دو سویه نظام  شده بود، اختالف داشت. در ردیف مخارج کتابچه

اقتصادی و اجتماعی عصر قاجار منعکس شده بود و از طریق پردازش اطالعات موجود، 
توان به این رابطه دست یافت. تحلیل مخارج ایالتی نشان داد که در ساختار و  می

، باالترین جایگاه به قشون اختصاص داشت. قاجارها بیشترین تشکیالت نظام قاجار
آوردند. بیشترین مخارج به سران  عمل می حمایت مالی را از سران و سواران ایلی به

شأن، سران نظام و نیز هزینه نگهداری افواج، سواران و  قشون متشکل از عالی
% مخارج 20/73ق، 1304مخارج قشون در سال  ها اختصاص یافته بود. مستحفظان راه

کل  % 43/41برابر با ق، 1306. دریافتی نظامیان در سال ایالتی همدان را در بر داشت
که در میزان مخارج این گروه طی دو سال وجود  آشکاریدرآمدهای همدان بود. تفاوت 

ق، نسبت به سال 1306، ناشی از درآمدهای بیشتر مالیات ایالتی در سال شتدا
مصارف دیوانی، حقوق و مزایای حاکم و یف مخارج، بعد از قشون، ق، بود. در رد1304

آوری مالیات بودند، قرار داشت.  متولیان و نیز عوایدی کدخدایان که خود مامور جمع
جات و مخارج عمرانی ایالت اختصاص  ترین مخارج نیز به ارباب قلم، اطبا، عمله کم

شد و بار اصلی  اورزی دریافت میهای کش که بیشترین مالیات از زمین داشت. در حالی
آن بر عهده زارعان بود، ردیف مخارجی که در خدمت به بخش کشاورزی و رفاه رعایا و 
کشاورزان باشد، مشاهده نشد. نوعی از مخارج موجود در این اسناد و سایر اسناد مشابه 

، حساب های بی در عصر قاجار، مخارج تحمیلی است. این نوع از مخارج شامل مقرری
گردید. در واقع بر بودجه  سیورسات و حوالجات بود که از محل عوایدی پرداخت می

توان  ایاالت تحمیل شده بود. در میان انواع مخارجی که ذکر شد، مخارج تحمیلی را می
صورت عرفی و مرسوم، در  حساب آورد که به ترین نوع هزینه در عصر قاجار به نامشروع

  گرفت. ار میدستورالعمل و مفاصا حساب قر
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