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Abstract
With the advent of Constitutional Revolution private lands was spread dramatically, as a result
of sale process of government's pure lands. However, merging Iran's economy with global
economy led to the emergence of capitalists who invested a lotto buy farms. Also various groups
of officials, peasants, bureaucrats, and businessmen joined to the owners and landlord class. The
present study, using historical research method, seeksto answer to the question that how the
landholding system evolved with the advent of Constitutional Revolution especially to function
the first parliament in connection with land ownership. Research findings show that measures
took by first parliament of the national assembly seemto be conservative and non-revolutionary,
and peasants did not see so radical actions and evolutions from the first parliament to divide the
land against land lords and land owners and constitutional Revolution actually contributed to the
growth the great ownership system.
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چكیده
در آستانه انقالب مشروطه و در نتیجه روند فروش اراضی خالصه دولت ،به طور چشمگیری امالال خصویالی ترالترش
یافت .این در حالی بود که ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی نیز ،به ظهور سرمایهدارانی انجامید که سرمایه کالنالی را یالر
خرید امال مزروعی میکردند و تروه های مختلفی از ماموران ،عمالا ،،دیوانرالااران و اجالار نیالز باله جرتاله طیقاله زمالیندار
درآمدند .در این پژوهش با روش ااریخی ،به دنیا ،اشریح و پاسخ به این مرئله هرتیم که بالا وقالوا انقالالب مشالروطه ،ن الام
زمینداری چه احولی پیدا کرد؟ به ویژه عملکرد مجلس او ،در ارایاط با مرئله زمینداری چگوناله بالود؟ یافتالههالای پالژوهش
نشان میدهد که اقدامات یورت ترفته از سوی مجلس او ،شورای ملی ،محاف هکارانه و غیرانقالبالی بالودچ چالرا کاله رعایالا و
دهقانان اقدامات و احوات آنچنان انقالبی مینی بر اقریم اراضی از سوی مجلس او ،علیه مالکان ندیدند و انقالالب مشالروطه
در عمل ،به رشد ن ام بزرگ مالکی کمک کرده بود.
واژههای کلیدی :ایران ،انقالب مشروطه ،ن ام زمینداری ،زمینداران ،دهقانان ،مجلس او.،
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آقامحمدخان قاجار نیز چنین سیاستی در پیش ترفالت

مقدمه
در ااریخ سیاسی ایران ،زمالین همالواره یکالی از منالاب
عمده کرب قدرت به شمار میرفته و به اعتیار احالوات

و در زمان جانشالینان وی نیالز ،باله مالرور بالر وسالعت
امال

خالصه دولت افزوده شد.

سیاسی ،اشکا ،متفالاوت و متنالوعی از ن الام زمالینداری

بنابراین از زمان شاه عیاس او ،اا دوره قاجار ،میالل

پدید آمده استچ به عیارای ،انواا مالکیت زمالین همالواره

غالب بر رشد امال

خالصه دولت بودچ با وجود ایالن

اابعی از وض سیاسی بالوده اسالت .در ایالران ،بالرخال

از زمان نایرالدین شالاه ،باله ویالژه در دهاله هالای آخالر
جریان سابق یعنی رشد امالال

ن ام زمینداری اروپا با وجود امایل باله مالورو ی کالردن

سلانت وی ،برخال

زمین ،چندان مالکیت مورو ی مرتمری بالر زمالین پدیالد

دولت ،شاهد رشد ن ام ایو ،هرتیم .رونالد آن نیالز در

نیامد .چنان که برخی پژوهشگران معتقدنالد ایییالر سالری

نتیجه فروش امال

خاندانهای حکومتی ،همواره با ایییر طیقه مالالک همالراه

تروهه ای مختلف ارری شد که در نهایالت ،باله رشالد

بوده استچ یا قانون ارث در اسالالم را در اقرالیم امالال

امال

خالصاله دولالت باله زمالین داران و

خصویی و اربابی انجامید.

مو ر دانرته اند .امال خایه ،وقفی ،خصویالی ،اقاالاا،

انقالب مشروطه باله عنالوان نقااله عافالی در االاریخ

سیورغا ،و غیره اشکا ،متفاوت زمینداری در ایران بوده

ایران ،برخی احوات بنیادین در زمیناله هالای مختلالف

که کمیت و کیفیت آنها ااب مقتضیات سیاسی و زمالانی

سیاسی و اجتمالاعی باله همالراه آورد کاله از آن جملاله

بوده استچ همان طور که از دوره آ،بویاله اقاالاا ن الامی

مالالی االالوان بالاله ظهالالور نهالالاد مجلالالس ،قالالانون اساسالالی،

شای بوده و در دوره سلجوقیان ،هم اقااا ن امی و هالم

انجمنهای ایالتی و وایتی ،ترترش روزنامه ها و غیره

اقااا دیوانی رایجارین نوا مالکیت زمین بوده است .امالا

اشاره کرد .ن الام زمالین داری نیالز بالی االا یر از انقالالب

شد

مذکور نیود .اما سوا ،اساسی ایالن اسالت کاله انقالالب

و از اواخر این دوره ،رشالد ن الام زمالینداری باله شالکل

مذکور ،به ویژه با اکیه بر عملکالرد مجلالس او ،،چاله

سیورغا ،را شاهد هرتیم .در مالکیت سیورغا ،،یاحیان

االالا یری بالالر ایالالن فراینالالد تذاشالالته اسالالت .بالالا وجالالود

امال از معافیتهای مالیاای ،قضایی و اداری برخالوردار

پژوهش های ترترده ای که در زمینه انقالالب مشالروطه

بودند .ریشه این نالوا مالکیالت زمالین باله واپرالین دوره

انجام شده ،به جنیههای زمین داری آن کمتر اوجه شده

ایلخانی و ضعف دولت مرکزی باز میتالردد کاله امالرای

است .به جز پرداختن مختصر و محدود برخی منالاب ،

ن امی سعی میکردند اقااا ن امی خود را باله سالیورغا،

همچالالون مالالالک و زارا در ایالالران از لمیالالتن و فکالالر

ایدیل کنند .چنین وضالعیتی از اواخالر دوره ایلخالانی باله

دموکراسی اجتماعی در نهضالت مشالروطیت ایالران از

بعد ،کم و بیش در ایران حاکم بود.

فریدون آدمیت که انعکاسی از مالذاکرات مجلالس او،

در دوره ایلخانی ،مالکیت از نوا اقااا دیوانی حذ

با ااسیس دولت یفوی و اوسعه زمینداری باله شالکل

است ،پژوهشی با این عنوان و محتوا یالورت نگرفتاله

مالکیت خایه دولت ،به ویالژه در نتیجاله اقالدامات شالاه

است .بنابراین در این پژوهش ،ضمن اشالاره باله ن الام

عیاس او ،،ضربات سهمگینی بالر نالوا ن الام زمالینداری

زمین داری ایران در آستانه انقالب مشروطه و اندیشاله

سابق وارد شد .کوااه کردن دست امرای بزرگ ،باله رشالد

اقریم اراضی میان رعایا ،درباره اا یر انقالالب مالذکور

مالکیالت دولالالت در مقابالالل یالالاحیان سالالیورغا ،انجامیالالد.

بر احو ،ن ام زمین داری بحث کرده و این موضوا را

نادرشالالاه افشالالار نیالالز همالالین سیاسالالت را دنیالالا ،کالالرد.

واکاوی میکنیم.

اأ یر انقالب مشروطه بر احو ،ن ام زمینداری 39/

نظام زمینداری در آستانه انقالب مشروطه

به پو ،نقد بود (عیروی .)911 :6311 ،این رونالد باله

در زمالالان نایالالرالدینشالالاه ( 6111االالا  6363ق 611۱/االالا

افزایش قدرت ما لکان در برابر دولت می انجامیدچ چالرا

 6139م) چند احو ،عمده در ن ام زمینداری ایران پدیالد

که به مرور ،قیمت اجناس افاوت پیالدا مالی کالردچ امالا

آمد :نخرت فروش اراضی خالصاله دولالت باله مالکالان و

میلیی که به دولت پرداخت می شد همواره بالر اسالاس

زمالالیندارانچ دوم امایالالل ایالالو،داران بالاله خصویالالی کالالردن

یک نرخ ابت بود.

امال ایولیچ سوم سرمایهتذاری اجالار بالزرگ در امالال

در این زمان در کنار امال خالصه ،باید به امال ایالو،

مزروعی .امال خالصه دولت یالا خالصالجات باله دولالت

و وقفی و خصویی نیز اشاره کرد .در واق  ،ایالو ،غیالر از

اعلق داشت و مناف آن نیز عاید دولت مالیشالد .در اوایالل

خالصجات بودچ اما چه برا برخی امال خالصاله نیالز ،باله

دوره قاجار میل غالب ،به ترترش اراضی خالصه بودچ امالا

عنوان ایو ،واتذار میشالد .یالک نموناله از ایالو ،،عالو

در زمان نایرالدینشاه سیاست معکالوس فالروش اراضالی

پرداخت مواجب بود .کرروی اشاره کرده است« :برالیار

خالصه در پیش ترفتاله شالد .تفتاله شالده اسالت« :امالال

از آبادیها به ایو ،داده شده بودچ بدینران که کرانی که از

خالصه دیوانی از آنجا که مراقیالت مخصویالی نداشالت...

درباریان و از سرکردتان فالوج و ماننالد ایالنهالا از دولالت

غالیاً در عداد ضیاا مخروبه محرالوب مالیتردیالد ...امنالا

ساانه یا ماهانه ترفتند  ،دولت به جا آنکه خود یکرره

دولالالت و رجالالا ،مملکالالت بالالر حرالالب اشالالارت شالالخص

پردازد ،مالیات یک دیهى را به او واتالذارد کاله خالود از

همایونی ...مزارا و قری و مرالتیالت دیالوان اعلالی را باله

دیه نشینان بگیرد و این کران چون سالیان دراز این کالار را

اهالالل الالروت و مکنالالت از طیقالالات رعیالالت بفروختنالالد و

کالالرده بودنالالد ،آن دیالالههالالا را از آن خالالود مالالیشالالمردندی»

قیالجالالات یالالحیح مالالزین بالاله خالالط آفتالالاب نقالالط و خالالاام

(کرروی .)111 :6313 ،لمیتن نیز شرح داده اسالت کاله از

خورشید اوام به مشتریان برپردند» (اعتمادالراللانه:6391 ،

زمان آقامحمالدخان ،اراضالی بالا عنالوان ایالو ،باله دیگالران

6۱۱/6چ نالالک :امالالینالدولالاله .)611 :6399 ،مجدااسالالالم

واتذار میشد .در اینجا همچون دورههالای پیشالین ،ایالو،

کرمانی نیز در این باره تفته است« :چون شاه مرحالوم دیالد

انواا مختلفی از عاایالا بالوده کاله نمونالهای از آن ،اعاالای

که از داشتن خالصجات منتف نمیشود فکر کرد که آنهالا

زمالالین خالصالاله بالاله جالالای حقالالوق و مواجالالب بالالودچ یالالا

را بفروشد و همان عایدی که در دفتر یالا اسالم هالر ملکالی

ایو ،های عشایری که موظف بودند در عالو

قالوای

نوشتهاند باله عنالوان مالیالات بالر آن ملالک احمیالل کنالد و

ن امی ،بنیچه فراهم کنندچ همچنین اعاای حق ویو،

علیالحراب هم میلیی باله اسالم اقالدیم یالدور فرمالان از

مالیات از ناحیه ای که یا زمالین خالصاله بالود یالا ملالک

خرید بگیرند ،اا هم میلیی نقداً عایالد پادشالاه شالود و هالم

شخص الث یا ملک کری که ایو ،به او داده می شالد

امال را خریالداران قهالراً آبالاد مالینماینالد» (مجدااسالالم

و در نمونه اخیر ،ایو ،دار معالا

از پرداخالت مالیالات

کرمانی( ،الف).)610 :1931 ،

بود (لمیتن.)111 :63۱۱ ،

به طور معمو ،،بر مالکیالتهالای انتقالالی مالیالات برالته

باله طالور معمالو ،شالاهزادتان ،روسالای ایالالت ،حکالام

میشد که در ابتدا به جنس برآوُرد میشدچ سالپس مالکالان

ایاات ،علما و روحانیالان و ردههالای عالالی دیوانرالااری

جدید به مآخذ آن نقدی پرداخالت مالیکردنالد کاله باله آن

ایو ،را دریافت میکردنالد و خالود از پرداخالت هالر نالوا

«ارعیر» مالیتفتنالد (لمیالتن .)11۱ :63۱۱ ،ایالدیل مالیالات

مالیاای معا بودندچ مانند مرعودمیرزا ظاللالراللاان ،پرالر

جنس به مالیات نقد نیز ،در ادامه احتیاج روزافزون دولالت

ارشد نایرالدینشاه و حاکم ایفهان که دارای 31روسالتای
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بزرگ بود و با وجود این ،بالا حفالس سالمت باله حکومالت

حوش اهران و حکومت قصیه عیدالع یم باله دسالت آورد.

کردسالالتان ،لرسالالتان ،خوزسالالتان ،کرمانشالالاهان ،همالالدان،

او مالالالک حالالدود  6100روسالالتا بالالودچ میالالرزا نصالالراهللخالالان

تلپایگان ،خوانرار و در نتیجه حکمرانى هفالده وایالت و

مشالالیرالدوله کالاله در جالالوانی فقیالالر بالالود ،در زمالالان وفالالااش

ایالت جنالوب و میالرب ایالران منصالوب شالد .او بالر ایالن

 19میلیون اومالان پالو ،داشالت و ایالن عالالوه بالر دهالات،

نواحى نه انها حکومت ،بلکه سلانت مىکردچ پس الروت

مرالالتیالت متعالالدد و جالالواهرات و نقالالود بالالودچ امالالال

بریار به دست آورد .یا عیداهللخان سردار اکرم ،امیر اومالان

ظلالرلاان نیز در اوایالل قالرن بیرالتم ،باله 1هالزار روسالتا

ایل قراتوزلو ،در همدان یالاحب زمالینهالای کشالاورزی

رسیده بود و او حالدود 6میلیالون جمعیالت را در مالکیالت

وسیعی بود .او با احتکار تندم ،رعیالت را باله سالتوه آورده

داشت (امینالدوله 93 :6399 ،و 10چ یالفایی 33 :6311 ،و

بود .پررش ،حرینقلی سردار اکالرم 31 ،روسالتا در اختیالار

630 ،600چ رواسانی ،بیاا ۱6 :اا  ،۱3به نقل از کواکینالا).

داشت .یا شجااالرلانه که روستاهای خالصه بالیشالماری

امال علیمحمالدخان قالوامالملالک شالیرازی نیالز منالاطق

غصب کرد .شعااالرلانه امال خالصاله شالیراز را کاله باله

وسالیعی از بلوچرالتان االالا خوزسالتان را شالالامل مالیشالالد و

رعایالالا فروختالاله شالالده بالالود بالاله اصالالر خالالود درآورد .یالالا

همچنین ،از شما ،فارس اا بندرعیاس ترترده بود .جزیره

اقیا،الرلانه ،خان ماکو که دارای  690روسالتا بالود .وی در

کیش نیز ایالو ،وی محرالوب مالیشالد (حرالینی فرالایی،

اوایالالل مشالالروطیت ،بالالیش از  190روسالالتای دیگالالر را نیالالز

.)6913/1 :6311

مصادره کرد .تفته شده است بعدها ،دومالین منیال الروت

از جامعه روحانیالان نیالز برخالی دارای الروت و امالال

رضاشاه از امال وی بودچ جنوب خراسان و سیرالتان نیالز

وسیعی بودندچ از جمله آقاشیخ محمداقی نجفالی (متالوفی:

ملک خصویی محمدابراهیم علم شوکتالملک بود .شیخ

 6331ق 6363/م) ،حالالاکم شالالرا ایالالفهان کالاله بعالالد از

خزعالالل نیالالز در اوایالالل قالالرن بیرالالتم ،یالالاحب امالکالالی در

ظلالرلاان روامندارین مرد شهر بود .در رشت نیز حالاج

خوزستان به مراحت بیش ار  110کیلومتر مرب شد (نک:

مالرفیالالال شالالالریعتمدار (متالالالوفی 6131 :ق 619۱/م) و در

اعتمادالرلانه139/1 :6391 ،چ ناظمااسالم کرمالانی:6311 ،

اهران حاج مالعلی کنی (متالوفی 6301 :ق 6111/م) و در

330/1چ ظهیرالدولالالالالالاله 6۱۱ :6396 ،و  169 ،6۱1و 161چ

ایریز ،حاج میرزاجواد مجتهالد (متالوفی 6131:ق 61۱9/م)

ملالالک زاده191/1 :6313 ،چ مجتهالالدی 33 :63۱۱ ،االالا 16چ

از دیگر علمای زمیندار این دوره بودندچ اما شالاید حالاجی

اشر  91 :631۱ ،و .)93

آقامحرالالن مجتهالالد عراقالالی (اراکالالی) مقتالالدرارین روحالالانی

اموا ،و امال محمدولیخان سالپهدار نیالز بالیش از 10

زمیندار بود .اعتمادالرلانه درباره وی تفته اسالت« :جالام

میلیالالون اومالالان بالالرآورد شالالده اسالالت .او بالاله فرمالالان

ما بین منقو ،و معقو ،است به ریاست و روت و مزایالای

نایرالدینشاه ،امال خالصه استرآباد را در اختیار داشالت

دیگر بر اقران اقدم دارد و از این جهالت همالواره محرالود

و برخی خالصجات مازندران را نیز غصب کرد .تفته شده

بالالوده و خواهالالد بالالود» (اعتمادالرالاللانه.)639/6 :6391 ،

است انها درآمالد محصالو ،بالرنج امالال او ،در سالا ،باله

ظهیرالدوله درباره آمالار امالال و الروت او آورده اسالت:

سیصد اا سیصالد و پنجالاه هالزار اومالان مالیرسالید (نالک:

«متمو،ارین و مالال االر از هماله جنالاب حجالتااسالالم

معیرالممالالالک66۱ :6316 ،چ یالالفایی363 :6311 ،چ علالالوی،

حاجی آقامحرن مجتهد است ...سالی بیرالتوپالنج هالزار

 .)99 :6319همچنین امینالرلاان ااابالک اع الم در زمالان

خروار تندم ضیط انیار دارد که از قالرار نالان یالک مالن دو

نایرالدینشاه امالکی در اجریش ،شمیران ،ایالت حو ،و

قران خرواری بیرت اومان و بیرتوپنج هالزار خالروارش

اأ یر انقالب مشروطه بر احو ،ن ام زمینداری 3۱/

یک کرور اومان میشود و تفتند دویرت هزار اومان هالم

فراها به سند بی شالرطهالا بیچالاره دهقانالان را مرتایالل

نقدی امال و اجاره مرالتیالت شالهری دارد .پالنج هالزار

مینمودند و مالک امال میشدند ...اجارت ،هالر پالو،دار

افنگ مکنز با فشنگ دارد .سه هزار افنگچالی در امالکالش

خود را داخل مالکین کرده و بالرای خالود رعایالا و اسالرا

حاضالالالالالالالر دارد» (ظهیرالدولالالالالالالاله ۱3 ،6396 ،و .)۱1

خریالالده( »...حالالاج سالالیاح محالاالالی 1۱6 :6391 ،االالا .)1۱1

کاساکوفرالالکی نیالالز در خالالاطرات خالالود ،در آن زمالالان،

میرزا حرین احویلالدار نیالز باله امایالل اجالار ایالفهان باله

اشاره کرده است « :حالاج آقامحرالن مجتهالد در عالالم

زمین داری و کشالت و زرا ،بالا هالد فالروش و یالدور

خود نیمه پادشاهی است ،در شهرسالتان عالراق (ارا )

محصوات کشاورزی ،اشاره کرده است (نالک :احویلالدار

بیش از  660قشون مصلح داردچ عالوه بر  300اا 100

ایفهانی .)31 :6311 ،نمونه مشابه را در این زمان ،فرالایی

نفرمرالالتحفس دایمالالی ...ایالالن برجرالالتهاالالرین نماینالالده

در فارس ذکالر کالرده و در ایالن خصالوش نوشالته اسالت:

خالالود را از قالالوانین

«سالله سادات حرینى حاجى میرزا محمالدعلى و حالاجى

کشدار املک در ایران و از راه ناحق باله دسالت آورده

میرزا بزرگ االاجر خلفالان یالدق مرحالوم حالاجى میالرزا

بود» (کاساکوفرکی 193 :1939 ،و .)191

سیدمحمد ااجر شیراز که پدر بر پالدر مشالیو ،اجالارت

رو حانیالالت قرالالمت اع الالم امالالال

چنین به ن ر میرسد عالوه بر سابقه واتذاری ایو ،یالا

بوده به درستکار معرو تشتهاند و ولد الصدق حالاجى

غصب و اصالر  ،بخالش عمالده آن ناشالی از رهالا شالدن

میرزا محمدعلى است :سالله سادات میالرزا آقالا االاجر ،در

امال خالصه دولت بود .تفته میشود نایالرالدینشالاه در

این چند ساله که متاا اجالارت ،کاسالد و بالازار معالامالت،

اواخر سلانت خود ،طی فرمانی فروش امال خالصه ،باله

فاسد تشته ،از سرمایه خود ،ضالیاا و عقالار در بلوکالات

جز در حوماله اهالران را آزاد اعالالم کالرد و در ظالر 60

فارس ،خریالدهانالد و حصاله دیگالر را در معاملاله اجالارت

سا ،،اکثر این امال به فروش رفالت (لمیالتن1۱۱ :63۱۱ ،

اریا

که نزدیک به ده سالا ،اسالت رواجالى ترفتاله،

اا  .)111فوران اشاره کرده است این رونالد از سالا6111 ،

انداخته اند و باله ایالن جهالت ایالن جماعالت را االاجر

ق 6190/م و بالاله طالالور قاالال  ،از سالالا 613۱ ،ق 6110/م

اریاکى تویند و حاجى میرزا محمدعلى ساکن بنالدر

شروا شد و طی آن مقالامهالای ارشالد ،دیوانیالان ،روسالای

هنگان چین تشته ،اجار ایرانى ،عموم اریا

ایفهان

ایالت ،والیالان و حکالام یالاحب امالال وسالیعی شالدند

و یزد و فارس را به حوالاله او رواناله چالین نماینالد»

(فوران 611 :6310 ،اا .)613

(حرینی فرایی.)391/1 :6311 ،

احو ،عمده دیگرِ اواخر عصر نایری ،شکلتیری طیقه

به دنیا ،نفوذ سرمایهداری در ایران ،اجار بالزرگ کاله در

ااجر زمیندار بود .میانی ساختاری قدرت اجالار زمالیندار،

واردات و یادرات نقالش داشالتند از سالرمایه چشالمگیری

در ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی ریشه داشالت و در

بهرهمند شدند .عواملی مانند نیود امکان سالرمایهتالذاری در

عمل ،بخش عمدهای از امال دولت را این تروه خریالده

ینعت ،محدودیت دایره فعالیت در بخش اوزی به علالت

بودند .حاج سالیاح در خالاطرات خالود نقالل کالرده اسالت:

فشار کاا و سرمایه خارجی و نیز امکان یدور مالواد خالام

«اجار هم این نعمت بیزحمت را در مالکی دیدند ...آنها

کشاورزی به بازارهای جهانی برای کرالب سالود ،اشالکیل

که میبایرت در اجارت مملکت و االرویج متالاا وطالن و

قشر ااجر زمیندار را موجب شد (شالجیعی93/1 :63۱1 ،چ

مصنوعات ایران یر شود آنان هم با فریب دادن مالکالان

اشر 10 :6393 ،چ رواسانی ،بیاا 11 ،19 :و  .)13باله ن الر

دهات اطرا به دادن ما،ااجاره باله چنالد مقابالل و رفالتن

میرسد اشکیل طیقه ااجر زمیندار ،معلو ،حجالم واردات
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کااهای خارجی بود .آنالان مالیاوانرالتند از ایالن رهگالذر،

خریداری کردچ همچنین حاج کاظم ملکالتجار که دارایالی

سرمایه خود را افزایش دهندچ اما به علت یالنای پیشالرفته

وی به حدی بود که میاوانرالت در یالک نوبالت 10هالزار

نوظهور غرب در اولید کااهای انیوه و میادرت به یالدور

اومان به شاهزاده مویدالدوله قر

دهد .او از ن الر میالزان

آن ،اجار ایرانی در اولید و فروش اوانایی رقابت با آنان را

دارایی ،بعد از امینالضرب و برادران اومانیانس قرا داشالت

نداشتند .بعدها در زمان سلانت م فرالدینشاه ،االشهای

(نک :لمیتن119 :6313 ،چ علالوی 631 ،36 :6319 ،و 633چ

سیدجما،الدین واعس ایالفهانی و میالرزا نصالراهلل بهشالتی

اشالالر 93 :631۱ ،چ رواسالالانی ،بالالیاالالا 11 :و 13چ ااحادیالاله،

(ملکالمتکلمین) مینی بر اشویق اجار ایالفهان و ااسالیس

631 :6316چ شهواری .)61 :6311 ،حاج سیاح نقالل کالرده

ینای داخلی با عنوان «شرکتهای اسالمیه» در ایالفهان و

است که در سا ،هالای پایالانی ساللانت نایالرالدینشالاه،

سپس شیراز ،دا ،بر اوسالعه نیالافتن یالنای داخلالی و نیالز

حرش و طم عجییی در میان حکام ،روحانیان ،روسالای

نااوانی آنان در رقابت با ینای خارجی بود .از ایالن رو در

ایالت و بااخره اجار برای به چنگ آوردن امال پدیالد

این زمان ،اجار ناچار بودنالد باله جالای سالرمایهتالذاری در

آمده بود (حاج سیاح محالاالی .)1۱6 :6391 ،آمالار زیالر

بخش ینعت و اولید کااهالای یالنعتی باله راه آسالاناالر،

نشان میدهد که در اواخالر ساللانت نایالرالدینشالاه ،از

یعنی خرید امال کشاورزی و فالروش محصالوات خالام

میزان امال دولت به طور چشمگیری کاسته شالده و بالر

آن ،روی آورندچ چنانکه فرایی به بالازار پررونالق فالروش

ن ام بزرگ مالکی و امال خصویالی و اربالابی افالزوده

اریا اشاره کالرده اسالت .ایالن امالر از کشالت خشالخاش

شده استچ چنانکه 11درید امال در اختیار زمینداران

اوسالالط اجالالار زمالالیندار در سالالاح ترالالترده ،در شالالهرهای

بزرگ بوده60 ،درید امالال وقفالی1 ،دریالد از خالرده

مختلف ایالران حکایالت دارد .بنالابراین سالرمایه باله جالای

مالکان1 ،دریالد از روسالای قیایالل ،و انهالا 1دریالد در

ینعت ،در جهت زمین داری سوق داده شد که نتیجاله آن،

دست دولت باقی مانده بود (رواسانی ،بیاا.)13 :

شکلتیری طیقه اجار زمیندار بود.

بنالالابراین در آسالالتانه انقالالالب مشالالرطه ،در سالالایه فالالروش

حالالاج محمدحرالالن امالالینالضالالرب و پرالالرش ،حالالاج

اراضی خالصه و نیز امایل ایالو،داران باله مالورو ی کالردن

محمدحرالالین امالالینالضالالرب ،از جملالاله ایالالن اجالالار بالالزرگ

امال خود و همچنین ،ورود عنایر جدید از جمله اجالار

زمیندار بودند .حاج محمدحرن در اوایل عمر فقیر بود و

یا دیگر یالاحب منصالیان دولتالی باله عریاله زمالینداری،

برای یرافی دورهتردی میکردچ اما بعالد از تذشالت چنالد

امال خصویی و ن ام بزرگ مالکی به طور چشالمگیری

سا ،،مجموا دارایی غیرمنقو ،و امال و سرمایه آنها باله

ترترش یافته بود .از یک طر  ،زمینداران اعالم از اعیالان،

چند میلیون میرسید و این پدر و پرر بیشالترِ خالصالجات

اشرا  ،شاهزادتان ،روحانیان ،اجار و روسالای ایالالت باله

سلانتی سیرتان را خریداری کردنالدچ بالرادران اومانیالانس

طور بیسابقهای قدرامند شده و با وجود اختالفات ،خالود

ارمنی نیز از این تروه بودند که دارایالی آنالان االا 3میلیالون

به عنایر مهمی از نیروهالای اجتمالاعی انقالالب مشالروطه

میرسیدچ یا حاج معینالتجار بوشهری کاله در اوایالل عمالر

ایدیل شدندچ از طر دیگر ،دهقانان و رعایالای دهالات در

فقیر و مدای در نجف اشر کفشدار زوار بودچ اما بعالدها

نتیجه رشد امالال خصویالی و اربالابی و اجالاری شالدن

امال پهناوری به دست آورد و با هندوسالتان و انگلرالتان

کشاورزی و به دنیا ،ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهالانی،

معالالامالت پرسالالودی انجالالام داد .وی در اوایالالل سالاللانت

بیش از پیش به مالکان و زمالینداران وابرالته شالدند و در

م فرالالالدینشالالاه ،ناحیالاله ممرالالنی در فالالارس را از دولالالت

آستانه انقالب مشروطه ،نیروهای منفعلی بیش نیودند.

اأ یر انقالب مشروطه بر احو ،ن ام زمینداری 33/

اندیشه تقسیم اراضی میان رعایا و دهقانان

ادریجاً از زحمت خود بالر زمالین آن را پرداخالت کنالد»...

ترترش امال خصویی و به دنیا ،آن ظلمالی کاله در

(مجدااسالالالم کرمالالانی( ،الالالف) 610 :1931 ،و  .)616از

حق رعایا میشد ،باعث شد که اندیشمندان و روشالنفکران

تروه های سیاسی نیز ،باید به اجتمالاعیون عالامیون 6اشالاره

آن عصر زمینه را برای طرح اقرالیم اراضالی فالراهم کننالد.

کرد که در زمیناله ایالالحات ارضالی برنامالهای رادیکالالی

اولین بار میرزا ملکمخان طرح واتذاری امال به دهقانالان

داشت .برای اولین بار شاخه مشالهد ایالن حالزب ،در سالا،

را بیالالان کالالرد .وی در قالالانون هفتادوسالالومِ دفتالالر ان یمالالات

 6111ش 630۱/م ،اقریم امال خالصه را بدون غرامالت

(کتابچه غییی) ،فروش امال خالصه دیوانی را به دهقانالان

بین رعایا مارح کرد و در خصوش امال خصویالی یالا

مارح کرد .اجرای این قانون را نیز از وظایف وزیر داخلاله

اربابی نیز معتقد بود دولت باید این امالال را بخالرد و باله

دانرالالالت (محالالالیط طیاطیالالالایی .)90 :631۱ ،پالالالس از وی،

روسالتاییان واتالذار کنالالد (آدمیالت .)19 :1939 ،ایالن فرقالاله

طالیو نیز طرح الیای ن ام ارباب رعیتی را القا کالرد .وی

همچنین معتقد بود مالیالات بایرالتی باله نرالیت دارایالی و

معتقد بود« :به واساه یک هیئالت مو قاله ،اراضالی مالکالان

عایدات اخذ شودچ یعنی آنچه از طریق امال یالا اجالارت

ایران قیمت شود ،آنها را باله ایعاله اقرالیم نماینالد کاله در

حایل میشد و هرکس چنالین عایالدی نداشالت ،بایالد از

سی سا ،هر کس سهم خرید قرالمت خالود را باله

میشد (آدمیالت .)11 :1939 ،فرقاله

عر

پرداخت مالیات معا

ضمانت دولت ایران به یاحب ملک ادا کنالد .اتالر کرالی

دموکرات 1نیز ،در مقابالل فرقاله اعتالدالیون 3کاله بالر حفالس

بخواهد نقد بگیرد ،با انزیل ید و ساله هالر وقالت مختالار

مالکیت خصویی ااکید میکرد ،ایالح ن الام زمالینداری

است از بانک پادشاهی پو ،خود را اخذ نماید .بعد از ایالن

را در دستور کار خود قرار داده بود .این فرقاله دو پیشالنهاد

نیاید در ایران مال باشد ،همه اراضی شخصی یا خالصاله

مارح میکالرد :او ،اینکاله اراضالی خالصاله بالین دهقانالان

دیوانی باید به ایعه فروخته شود کاله خالود ایعاله مختالار و

اقریم شود و دولت از آنالان مالیالات دیالوانی بگیالردچ دوم

مالک باشد( »...طالیو  613 :6391 ،و  .)6۱0امالا دهخالدا،

اینکه مالکان به اجارت روی بیاورند و امال خالود را باله

ملکم خان و طالالیو  ،مرالئله فالروش را ماالرح

دهقانان بفروشند و در احقق این امر ،دولت باید از طریالق

برخال

نکردچ بلکه معتقد بود امال خالصه را بایرتی باله رایگالان

ایجاد بانک کشاورزی به دهقانان وام دهد اا بتوانند امالال

میان دهقانان اقریم کالرد ،بالا وجالود ایالن ،دربالاره امالال

اربابان را بخرند (آدمیالت 303/6 :1939 ،االا  .)366برناماله

خصویی ،دهخدا فروش اجیاری آنها را ازم مالیشالمرد

ایالحات ارضی ایالن فرقاله ،در مقایراله بالا اندیشالههالای

(نک :دهخدا 663 :6311 ،االا  .)636مجدااسالالم کرمالانی

دهخدا و فرقه اجتماعیون عامیون ،چندان انقالبالی باله ن الر

نیز ،همچون طالیو  ،به فروش امالال خالصاله باله رعایالا

نمیرسدچ اما در مقایره با فرقه اعتدالیون کاله بالر مالکیالت

معتقد بوده است .وی تفته است« :ایل عمل به عقیده مالا

خصویی ااکیالد مالیکردنالد ،تالامی ایالالحی محرالوب

بریار مرتحرن ولی فروش به یالاحیان قالدرت و الروت

میشود و این همان طرحی است که پیش از این طالالیو

بریار مرتحجن بود ...ارایب این بود کاله هالر دهالی را باله

و مجدااسالم کرمانی نیز آن را مارح کرده بودند.

همان اشخایی کاله آن ده را زراعالت مالینماینالد واتالذار
فرمایند اا هم رعایا یاحب الروت شالوند و هالم همیشاله

تاثیر انقالب مشروطه بر تحول نظام زمینداری

نرخ غله ارزان بماند .»...راهکار وی این بود که «قیمتالی را

همالالان طالالور کالاله سالالخن آن رفالالت ،در آسالالتانه انقالالالب

بر زمالین مشالخص کننالد و رعیالت در ظالر چنالد سالا،

مشروطه ،ن ام زمینداری در جهت رشد امال خصویی
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و اربابی پیش رفت .سوا ،اینجاست که انقالالب مشالروطه

بیانگر جو محاف هکارانه و هم سویی مناف آنان در مجلس

چه اا یری بر این روند تذاشته است؟ در ایالن خصالوش،

است و اینکاله دسالت کالم ،اقالدامی در جهالت ایالالحات

ارکیب طیقالاای نماینالدتان مجلالس او 6311( ،االا 6311

اساسی به نف رعایا و دهقانان یورت نگرفته استچ بالرای

ق 6301/اا  6301م) و ماهیالت مالذاکرات آنالان مالیاوانالد

مثا ،ماده  69متمم قالانون اساسالی ،مینالی بالر اینکاله «هالی

رویکرد دولت مشروطه را به مرئله زمینداری آشکار کند.

ملکی را از اصر یاحب ملک نمیاوان بیرون کرد مگالر

در ن امنامه انتخاباای دولت مشروطه ،رایدهنالدتان شالامل

با مجوز شالرعی و آن نیالز پالس از اعیالین و اادیاله قیمالت

طیقات ششتاناله زیالر بودنالد .6 :شالاهزادتانچ  .1اعیالان و

عادله» و نیز ماده « 61ضیط امال و اموا ،مردم باله عنالوان

اشرا چ  .3علما و طالبچ  .1اجارچ  .9مالکالان و فالحالانچ

مجازات و سیاست ممنوا اسالت مگالر باله حکالم قالانون»

 .1اینا  .در ارایاط با مالکالان و فالحالان ابهالامی وجالود

(لمیالالتن331 :63۱۱ ،چ شالالمس 33 :6330،االالا  .)11برخالالی

داردچ چرا که در مالاده او ،ن امناماله آمالده اسالت« :مالال

همچون اقیزاده ،مجلس او ،را به علت برخالی اقالدامات

عیارت از ارباب ملک است و فالالح عیالارت از زارا»چ امالا

اساسی 1مجلری انقالبی اوییف کردهاندچ اما چنین به ن ر

مالاده دومچ دربالالاره شالرایط انتخالالابکننالدتان تفتالاله اسالالت:

می رسد کاله مجلالس دربرخالورد بالا مرالایل و مشالکالت

«مالکین و فالحین باید یالاحب ملکالی باشالند کاله هالزار

دهقانان ،غیرانقالبی عمل کرد و موضوا نرخ قاعده ایالو،

اومان قیمت داشته باشد» (نالاظم ااسالالم کرمالانی:6311 ،

نیز از آنجا که حایلی برای دهقانان نداشت جای بحالث و

961-969/3چ) که به ن ر میرسالد چنالین ملکالی ،بالا ایالن

بررسی دارد.

قیمت ،در اوان دهقانان نیود .آدمیت نیز اشاره کرده اسالت،

نابهسالامانی اوضالاا مالالی و قالرو

و کرالری بودجاله

در ن امنامه انتخاباای مفهوم فالح یا زارا بالر خالرده مالالک

دولت باعث اوجه مجلس به ان یم امور مالی شالد .بحالث

دالت داشت و به ایاالح ،رعیتِ بالدون آب و ملالک را

افاوت عملکرد 9و ایو ،و ارعیر ،از جمله مرایلی بود کاله

شامل نمالیشالد .مالذاکرات مجلالس او ،نیالز ،از ایالن امالر

مجلس در دستور کار خود قرار داد .مرالئله افالاوت عمالل

حکایت نمیکند که حق نمایندتی این طیقه ماالرح شالده

که کمیریون مالی مامور ارایاله راه حلالی بالرای آن بالود ،در

باشالالدچ بلکالاله نماینالالدتان آنالالان در انحصالالار مالکالالان قالالرار

یحن علنی مجلالس ماالرح شالد .و الوقالدولاله 1حایالل

میترفت و از طیقاله رعایالا نماینالدهای انتخالاب نمالیشالد

مذاکرات کمیریون را چنین بیان میکند که افالاوت عملالی

(آدمیت.)396/6 :1939 ،

که حکام میترفتند از این پس ،با ایل مالیات جم و باله

در مجلس او ،،نرالیت نماینالدتان زمالیندار در حالدود

دولت پرداخت میشود .شیخ حرین شهیدی ۱تفته اسالت:

16درید ذکر شده است (شجیعی)116/1 :63۱1 ،چ امالا از

«این افاوت عمل جز ایل مالیات که نیود زیادی بود کاله

آنجا که بریاری از اعیان و اشرا  ،شالاهزادتان و اجالار و

حکام به ظلم میترفت این مجلس که عین عد ،است باله

نیز سایر مقامات حکومتی در زمالره مالکالان بودنالد نرالیت

چه قاعده این حکم را میکند» .در مقابل قةالرلانه 1بیالان

آنان در مجلس او ،،به 10درید هالم مالیرسالید (فالوران،

کرده است« :این افاوت عمل که میتویند چیالزی نیرالت

 .)111 :631۱از این رو ،در میان ارکیالب عنایالر مجلالس

کالاله یالالک دینالالار ضالالرری بالالر رعیالالت داشالالته باشالالد.»...

او ،،نوعی اشترا مناف به وضوح دیده میشودچ مشالروح

حرامااسالم ،نماینده تیالن ،نیز در همالین راسالتا افالاوت

مذاکرات مجلس او ،و نیز ایو ،متمم قانون اساسالی کاله

عمل را یک پیشکش مالیدانرالته و تفتاله اسالت« :رعیالت

در ااریخ  13شعیان  6۱/6319اکتیر  )630۱اصالویب شالد،

ارقی کرده پیشکشی هم ارقی کرده .»...حرین شهیدی کاله

اأ یر انقالب مشروطه بر احو ،ن ام زمینداری 606/

در ابتدا مخالف بود ،در ادامه بیان کرده اسالت« :اتالر

دو اومان یا دو هزار مالثالً بدهالد و حفالس ملیالت خالود را

حدود آن معین شود که اعد ی یورت نگیرد ضرری

بکنالالد .»...در مقابالالل حالالاج میالالرزا ابالالراهیم 61تفتالاله اسالالت:

ندارد» .حاج معین التجار 3نیز موافق اخذ افاوت عمل

«مالالیفرماییالالد پالالنج کالالرور کرالالری را رعیالالت دهالالد.»...

بوده و مثل شهیدی خواهان بوده است که وزیر مالیه

مرتشارالدوله 6۱اشاره کرده است« :عقل حکم میکنالد کاله

طوری یورت دهالد کاله زیالاده نگیرنالد .سیدحرالن

ایوات برترددچ ولی کمیریون مالیه مالح ه کنالد باله چاله

اقی زاده 60نیز تفته است « :در تالرفتن افالاوت عمالل

شکل باید برتردد که افاوت عمل آن عاید دولالت شالود».

حرفی نیرتچ ولی محصلین وزارت مالیه بگیرنالد ناله

اقیزاده نیز تفته اسالت« :امالروز ساللانت قالدیم مشالروطه

حکام» (مذاکرات مجلس او.)99 :6319 ،،

شالالده بایالالد رعیالالت یالالاحیان ایالالو ،هالالم مشالالروط شالالوند»

با دنیا ،کردن مذاکرات مجلس او ،،در خصوش ایالو،

(مذاکرات مجلس او 99 :6319 ،،اا .)91

نیز ،متوجه میشویم که به ظاهر اقیزاده اولین کری بالوده

نتیجه آنکه کمیریون مالیه که مامور رسیدتی باله مرالئله

66

بود ،به لیالو ایالو ،رای داد و مقالرر شالد خالود دولالت باله

اشاره کرده است« :ایو ،باید برتردد و یالک فایالده آن ایالن

جمالال آوری مالیالالات بپالالردازد و در عالالو

 ،مالکالالان و

است که محتکرین غله نمیاوانند احتکار کنند و نرخ غلاله

ایو،داران حقوق خود را مرتقیم از خزانه دولت با اقرالاط

به دست دولت خواهد بود و ارزان خواهد شالد» .امالا ن الر

مقرره دریافت کنند .افاوت عمل یا مالیالات اضالافه نیالز ،از

شیخ حرین شهیدی« :من عقیدهام این است که کلیه ایالو،

دوش رعایا برداشالته نشالد و رعایالا همچنالان موظالف باله

باید برتردد .»...آقا میرزا محمالود خوانرالاری 61نیالز تفتاله

پرداخت آن بودندچ منتها به جای ارباب ملک ،مرالتقیم باله

است...« :آیا این رعیت فقیر از سلاان عصر که اطاعالت او

خزانه دولت پرداخت میکردند .در خصالوش ارالعیر نیالز

بر امام ماها واجب است رعیت چنالد پادشالاه بایالد باشالد

قرار بر این شد که پرداخت مالیات به یورت دادن جالنس

یک پادشاه یاحب ایوات یک پادشاه حالاکم محالل یالک

حذ

شود و خود دولالت باله طالور مرالتقیم ،بالا فالروش

پادشاه میاشرین ...چه ضرر دارد که امام ایوات برتردد و

اجناس به قیمت روز ،اقدام کنالد (مالذاکرات مجلالس او،،

فایده کلی هم عاید دولت شود و رعایا هم از دسالت ظلالم

13 :6319چ کرروی113 :6313 ،چ جمالا،زاده611 :6311 ،چ

و اسالالتیداد فالالوقالعالالاده خالالالش شالالوند» .آقالالا میالالرزا

عیروی 9۱1 :6311 ،و  .)9۱۱بنابراین اصالمیمات مجلالس

ابوالحرنخان 63تفته اسالت« :اتالر راهالی وجالود دارد کاله

او ،،احو ،انقالبی در ن ام زمینداری ایران به نف رعایا و

مناف آن باله دولالت مالیرسالد همالین سالاعت رای دهیالد

دهقانان باله همالراه نیالاورد و اقالدامات یالورت ترفتاله را

ایالوات برتالالردد» .امالا ن الالر مشالهدی بالالاقر« 61:ایالالوات را

میاوان در راستای پالر کالردن خالال مالالی دولالت نوپالای

را بالدهیم غیالر

مشروطه افریر کرد .لمیتن اشاره کرده است که در اوضالاا

این ایری در ارکش نالداریم» .احرالنالدولاله 69بیالان کالرده

جدید نیز ،ماموران دولت کرانی غیالر از نماینالدتان خالودِ

است« :با وجود سلانت مشروطه و آزادی ملت غیرممکن

مالکان نیودند و قدرت همچنان در دسالت عمالده مالکالان

است که رعیت بندتی ارباب ایالو ،را قیالو ،نماینالد» .وی

باقی ماند (لمیتن .)333 :63۱۱ ،جالباالر اینکاله بخشالی از

پیشنهاد کرده است ایوات لیو شده و افاوت عمالل آنهالا

عواید ایو ،،حتی بعد از لیو آن ،به مالکان قیلالی پرداخالت

با ن ارت انجمنهای محلی ویو ،شود .آقا میرزا محمالود

میشد و انها بخشی به خزانه دولالت مالیرفالت ( Afary,

خوانراری نیز تفته است« :چه ضالرر دارد رعیالت اومالانی

 .)1991: 195مرالالتوفی در شالالرح زنالالدتانی خالالود آورده

که رسیدتی باله آن را ماالرح کالرده اسالت .مخیرالملالک

برتردانید و پنج کرور کرر محل و قرو
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است« :روزنامههای زمان خیلی بالاد باله بالوق الیالای ایالو،

نمایندتان خودِ مجلس نیز ،میاوان باله ایالن موضالوا پالی

کردند در یورای که واق امر غیر از آن بالود کاله شالهرت

بردچ چنانکه حاج سیدعیدالحرین شهشهانی 61تفته اسالت:

داشت .این قانون به ضرر رعیتها بود و چنالدان ضالرری

«ایو ،موقالو شالده و حالا ،آنکاله همالان ایالوات را باله

متوجه اعیان که یاحب ایو ،بودند نمیکردچ بلکه نفال آن

خودشان میدهند و پیشکشی هم میتیرند»چ یا ناق شالیخ

کالً به حکام و فراشباشیهایی که من بعد در قلمرو خالود

حرین شهیدی که تفته است« :این ایوات کاله حکومالت

بدون اسالتثنا و بالیقالرق مالیچریدنالد عایالد مالیتردیالد»

آنها باز همان یالاحیان شالده اسالت» (مالذاکرات مجلالس

(مرتوفی.)191 :6311 ،

او 611 :6319 ،،و  .)610حتالالی زمالالانی کالاله در برخالالی

مینای ساختاری قدرت مالکان بر اسالاس ن الام ایالو ،و

ایاات ،به ویالژه تالیالن و آذربایجالان ،دهقانالان در مقابالل

نیز مخالفتهای آنی آنالان باله اقالدام مجلالس ،در اصالدی

اقدامات مجلس و مالکان سر به شورش برداشتند مجلالس

دوباره آنان بیاا یر نیودچ چنالانکاله روزناماله یالیح یالادق

نه انها از آنان حمایالت نکالرد ،بلکاله باله شالدت خواهالان

اشالالاره کالالالرده اسالالالت ،عالالالدهای از ایولالالالداران در خانالالاله

سرکوب و انحال ،انجمنهای روستایی شد (نالک :رابینالو،

نقیبالرادات شیرازی که خالود از ایولالداران بالود اجتمالاا

 9 :6311االالا 61چ آدمیالالت 113/6 :1939 ،االالا 1۱0چ آفالالاری،

کرده و عریضهای منتشر کردند مینی بر اینکه «سا،ها مالا از

 103 :63۱3اا .)110

این راه نان خورده و حا ،مجلس مقدس برتشت ایالوات

مجلس همچنین در پاسخ به الگرا مالکان تیالن کاله

را امضا فرمودهاند پس خالوب اسالت اکلیفالی از بالرای مالا

از رعایا شکایت کرده بودنالد ،تالزارش بیالان کالرده اسالت:

معالالین فرماینالالد» (یالالیح یالالادق6319 ،ق :ش1/91چ نالالک:

«اهالی رشت باله درسالتی معنالی مشالروطیت و حریالت را

انجمن ایریز6319 ،ق :ش .)1/660عالالوه بالر ایالن ،خالودِ

نفهمیدند و رعایا بنای خودسری را تذاشتهاند و عجباالر

وکالی زمیندار مجلالس ،شالورای بزرتالی بالرای کارهالای

آنکه انجمن ایالتی رشت ایالو ،مشالروطیت را باله اهالالی

خودشان ادار دیدند و برای بقای خود ،به چارهاندیشالی

آنجا نفهمانیدهاند لهذا مجلس قویاً خواهش مالینمایالد کاله

پرداختند .شیوه جدیالد آنالان ایالن بالود کاله ناله باله عنالوان

ایالالو ،مشالالروطیت را بالاله مالالردم فهمانالالده و رفالال ایالالن

یاحیان ایو ،،بلکه بالا عنالوان مالامور از جانالب حکومالت

اغتشاشات را نمایند» (مالذاکرات مجلالس او.)91 :6319 ،،

مالکیالالت خالالویش را االالداوم بخشالالند (نالالک :حیالاللالمتالالین،

یا این ناق وزیر عدلیه ،یعنالی عیدالحرالین فرمانفرمالا کاله

6319ق :ش ۱/6و 1چ ییح یادق6319 ،ق :ش.)6/99

خود از حکام و مالکان معرو بود« :رعیت ما علم نالدارد

میاوان از ماالب برخی روزنامههالای آن عصالر ،االداوم

و نمیدانند معنی مشروطیت چیرت و همچو مالیپندارنالد

قدرت مالکان در وض جدید را پیتیری کالردچ چنالانکاله

که باید ما ،مردم خورد و بهره شرعی مالک را هالم نالداد...

آمده است« :وزیر داخله یاحیان ایو ،را به اسم حکومالت

به موجب حکم رسالو،اهلل هالر کالس هالر قالدر دارد مالا،

بر ایوات مرتقر کند و تنالاه آن را باله تالردن وزیالر مالیاله

خودش است( »...مالذاکرات مجلالس او .)619 :6319 ،،او

بگذارنالالد» (حیالاللالمتالالین6319 ،ق :ش)1/3۱چ یالالا روزنامالاله

همچنین در خصوش رعایای کرمالان تفتاله اسالت« :هماله

انجمن ایریز نوشت« :با وجود برتشتی ایوات و موقالوفی

آنچه مجلریان شهرت دادند دروغ و بیفروغ بالود .ظاللاهلل

ارعیر ،باز آقایان در کار خود باقی و باله ایالوات دخالل و

است و مالک رقاب باید مالیات را مثل سابق ایالً و فرعالاً

اصر مینمایند» (انجمن ایریالز6319 ،ق :ش ۱۱و 3/۱1چ

و رشالالالوه و جریمالالاله را بهتالالالر و خالالالوباالالالر بدهنالالالد»

نالالک :یالالیح یالالادق6319 ،ق :ش .)3/13از ناالالق برخالالی

(یوراسرافیل6319 ،ق :ش.)1/3

اأ یر انقالب مشروطه بر احو ،ن ام زمینداری 603/

روزنامه حیلالمتین نیز شورشهای دهقالانی را محکالوم
کرده و چنین نوشته است« :در این مرئله عقیده مالا بالر آن

نتیجه
در زمان نایرالدینشاه ،به ویژه در اواخالر ساللانت وی،

است که انجمن ابوالفضل 63از حدود خود به کلی اخاالی

احواای چند در ن ام زمینداری پدید آمد .از یالک طالر

کرده و در اذهالان فالحالین و اهالل دهالات بعضالی عقایالد

شاهد رشد ن ام ایو،داری در مقابل مالکیت خایه دولالت

زشت القا کرده و آنهالا را ارغیالب و احالریص بالر نالدادن

بودیم که در نتیجه رسیدتی نکالردن باله امالال خالصاله و

حقوق دیوان و حقوق مالکین نموده ...بحمداهلل مالا قالانون

کالالاهش عوایالالد آن و احتیالالاج روزافالالزون شالالاه بالاله پالالو،،

شرا و کتاب سنت در دست داریم و در هی یک از آنها

نایرالدین شاه اقدام به فروش و واتذاری امالال خالصاله

چنین قانونی یت نشده کاله رعیالت حقالوق مالالک و مالا،

کرد .از طر

دیگر ،ادغام اقتصاد ایران در اقتصالاد جهالانی

ااجالالاره را ندهالالد» (حیالاللالمتالالین6319 ،ق :ش .)1/6۱۱بالالا

و به دنیا ،آن نفوذ سرمایهداری در ایران ،موجب شد اجار

وجود این ،معدود نمایندتانی نیز بودند که به مخالفالت بالا

بزرگ از این جریان سرمایه کالنی به دست آورند .آنان باله

مالکان برخاستندچ اما انقالبیارین آنها ،یعنی اقیزاده ،نیالز

جای سرمایهتذاری در بخش اولید و یالنعت ،باله خریالد

پیشنهاد کرده است...« :مالک سر سا ،برود و حقوق خالود

امال کشاورزی روی آورند .از این طریق ،قشر جدیالدی

را در یافالالت کنالالد» (مالالذاکرات مجلالالس او.)91 :6319 ،،

از اجار زمیندار نیز پدید آمد .ظهور اندیشه اقریم اراضالی

بنابراین در آستانه انقالالب مشالروطه ،ن الام زمالینداری در

میان دهقانان نیز ،به علت رشد امال خصویی و قالدرت

جهت ارلط و افزایش قدرت مالکان پیش رفت و پالس از

مالکان بود .اما در پاسخ به این سوا ،که انقالب مشالروطه

آن نیز ،آنان همچنان جایگاه خود را حفس کردنالد .انقالالب

چه اا یری بر این روند و ن ام زمالینداری تذاشالته اسالت،

مشالالروطه انقالبالالی شالالهری بالالود و مالکالالان و زمالالینداران،

میاوان تفت انقالب مشروطه برخاسته از باالن جامعاله و

برخال فئودا،های اروپایی ،در شهرها به سر مالیبردنالدچ

طیقات پایین نیود ،بلکه تروههای مختلف زمیندار اعالم از

اما در عمل ،آنان باله عنالوان بخشالی از نیروهالای سیاسالی

اعیان ،اشرا  ،شالاهزادتان ،روسالای ایالالت ،روحانیالان و

انقالالالب درآمدنالالد و خالالود در راس دولالالت قالالرار ترفتنالالد.

بعضاً اجار بزرگ در کنار سایر تروههای اجار ،ایالنا

و

برخی از مالکان ،از جمله سپهدار ،به ریالیسالالوزرایی نیالز

روشنفکران بخش عمالدهای از نیروهالای سیاسالی انقالالب

رسیدند .به عیارای ،می اوان تفت انقالالب مشالروطه

بودند .این تروهها با وجالود منشالا طیقالاای تونالاتون ،در

قدرت مالکان را اثییالت کالرده و بالیش از پالیش ،باله

ارایاط با سرمایهتذاری و مالکیالت بالر زمالین دارای منالاف

ترترش ن ام بزرگ مالکی کمالک کالرد .رشالد ن الام

مشتر بودند .انقالب مذکور نیز بیش از پیش ،باله اثییالت

بزرگ مالکی را می اوان در ارکیب و اعداد نمایندتان

قدرت مالکان در مقابل تروههای مختلف انجامید .ماهیالت

چند دوره مجلس شورای ملالی باله وضالوح مشالاهده

مذاکرات مجلس او ،نشالان مالیدهالد کاله مرالئله اقرالیم

کردچ چنان که نریت زمین داران از  16دریالد در دوره

اراضی میان دهقانان به هی وجه مارح نیود .در خصوش

او ،مجلس ( 6311اا  6311ق 6301/اا  6301م) باله

افاوت عملکرد و ارعیر نیز نه انها باری از دوش دهقانالان

 30درید در دوره دوم ( 631۱االا  6313ق 6303/االا

برداشته نشد ،بلکه اقالدامات یالورت ترفتاله االا حالدودی

 6066م) و االالا  13دریالالد در دوره سالالوم ( 6301االالا

خال مالی دولت نوپای مشروطه را پالر کالرد .نرالخ قایالده

 6301ق 6311/االالالا  6311م) رسالالالیده بالالالود (نالالالک:

ایالالو ،نیالالز حایالاللی بالالرای دهقانالالان نداشالالت و بالاله جالالای

شجیعی.)116/1 :63۱1 ،

واتذاری امال ایولی باله دهقانالان ،در وضال جدیالد نیالز

 /601پژوهشهای ااریخی ،سا ،پنجاه و سوم ،دوره جدید ،سا ،نهم ،شماره یکم (پیاپی ،)33بهار 6331

مالاموران اداره ایالالن امالالال کرالالانی جالالز نماینالالدتان خالالودِ

بریاری از امالکی کاله در سالابق آبالاد بالود اکنالون متروکاله

مالکالالان نیودنالالد .پالالس قالالدرت در شالالکل سالالاختاری آن،

میشدچ ولی حکام همان مالیات را از رعیت میترفتند .یالا

همچنان در دست مالکان عمده باقی ماند .ااکید بالر حفالس

چه برا امال متروکهای که به مرور آباد شد و اسم آنهالا

امال خصویی در ایو ،متمم قانون اساسی و نیز ااکیالد

در کتابچه نیامدچ ولی حکام مالیات را نیالز بالر ایالن امالال

مجلالالس بالالر سالالرکوب جنالالیشهالالای دهقالالانی و انحالالال،

مقرر کردندچ به عیارای به مرور زمان حکام هر کدام بالرای

انجمن هالای روسالتایی ،همچنالین افالزایش دریالد اعالداد

خود کتابچهای ادار دیدندچ اما افاوت عمل را بر اسالاس

نمایندتان زمیندار از 16درید در دور او ،باله 13دریالد

کتابچه قدیمی دولت میپرداختندچ برای مثا ،دهکدهای کاله

در دور سوم ،از اا یر انقالب مشروطه بر رشد ن ام بالزرگ

بالاله فالالر

در سالالا 6199 ،ق ،دارای  90خالالانوار بالالود 90

مالکی حکایت میکند.

اومان مالیالات مالیداد و سالا 6300 ،ق کاله سالکنه آن باله
690خانوار میرسید  690اومان مالیات مالیترفتنالدچ ولالی

پینوشت

ماابق کتابچه قدیمی همان  90اومان باله دولالت پرداخالت

 .6این فرقه احت اا یر سالازمان همالت وابرالته باله حالزب

میشد و  600اومان افاوت عمل استفاده شخصالی اربالاب

سوسیا ،دمالوکرات روسالیه در سالا 6313 ،ق 6309/م در

ملک بود .از این رو افاوت عمل به مرور به سالود مالکالان

باکو ااسیس شد.

و حکام و به زیان دولت بالود (نالک :اقالیزاده31 :63۱3 ،چ

 .1این جناح برآیند همان اجتماعیون است کاله در جریالان

کرالالروی113 :6313،چ مجدااسالالالم کرمالالانی( ،ب):1931 ،

انتخابات مجلس دوم ااسالیس شالد و احالت االا یر حالزب

 331و 339چ شمیم 391 :63۱1 ،و .)393

سوسیا ،دموکرات قفقاز بود .اقیزاده رهیری ایالن حالزب

 .1میرزاحرنخان و وقالدوله نماینالده اجالار از طهالران و

را بر عهده داشت.

نایب ریالیس او ،مجلالس .جایگالاه و خاسالتگاه شالهری و

 .3جناح مخالف فرقه دمالوکرات در مجلالس دوم بالود کاله

طیقهای نمایندتان برترفته از کتاب «ااریخ مجلس شالورای

خطمشی غیرانقالبی داشت و طرفدار ایالحات االدریجی

ملی ایران» سیدحرن اقیزاده است.

بود .اکثر زمینداران و محاف هکاران از این جنالاح حمایالت

 .۱نماینده قزوین.

میکردند.

 .1یحیی میرزا قةالرلانه نماینده شاهزادتان از طهران.

 .1از جملالاله برچیالالدن حکومالالت متنفالالذان همچالالون حالالاج

 .3حاجی آقامحمد معینالتجار بوشالهری نماینالده اجالار از

آقامحرن عراقی از ارا  ،سپهدار از انکابن ،قوامالملالک از

طهران.

شیراز ،ظلالراللاان از ایالفهان ،حالاج میالرزای مجتهالد از

 .60از نمایندتان اجار آذربایجان.

ایریز ،سردار امجد از کرتالانرود و سالایران .هچنالین قاال

 .66محمدقلیخان مخیرالملک از نماینگان اجار اهران.

مرالالتمریات شالالاهزادتان و رای بالاله نرالالخ قاعالالده ایالالو،

 .61نماینده کتابفروشیها در طهران.
از فارس.

(اقیزاده 36 :63۱3 ،اا .)31

 .63نماینده اعیان و اشرا

 .9هر سا ،حکام محلی میلیی باله اسالم اقالدیم اضالافه یالا

 .61نماینده بقا،ها از طهران.

افاوت عمل بالر ایالل مالیالات مالیافزودنالد و باله دولالت

 .69میرزا حرالنخالان احرالنالدولاله نماینالده فالحالین از

مالیدادندکالاله از زمالان نایالالرالدینشالاه مالیالالات بالر اسالالاس

آذربایجان.

کتابچهای جم آوری میشدچ اما به مالرور زمالان ،چاله برالا

 .61نماینده اینا

از آذربایجان.

اأ یر انقالب مشروطه بر احو ،ن ام زمینداری 609/

 .6۱نماینده اعیان از آذربایجان.
 .61نماینده مشهد.
 .63انجمن ابوالفضل (یا عیاسالی) متشالکل از پیشالهوران و
کاسیان انقالبی رشت بود و کرانی چون افصحالمتکلمالین،

 .اقیزاده ،حرن ،)63۱3( ،ااریخ مجلس شورای ملالی ایالران،
به کوشش عزیزاهلل علیزاده ،اهران :فردوس.
 .جما،زاده ،محمدعلی ،)6311( ،تنج شایگان ،اهالران :کتالاب
اهران.

مدیر روزنامه خیرالکالم ،سالیدجال ،شهرآشالوب و رحالیم

 .حرینی فرایی ،حاج میرزاحرن ،)6311( ،فارسنامه نایالری،

شیشالالهبالالر ،از اعضالالای انجمالالن وایتالالی رشالالت ،آن را اداره

بالاله اصالالحیح منصالالور رسالالتگار فرالالایی ،ج ،1چ ،3اهالالران:

میکردند .هد انجمن پشالتییانی از دهقانالان و میالارزه بالا

امیرکییر.

زمامداران و مالکان رشت بود.

 .حاج سیاح محالاالی ،محمالدعلی ،)6391( ،خالاطرات حالاج
سیاح ،به کوشش حمید سیاح ،به اصحیح سیفاهلل تلکار،

کتابنامه
الف  .کتابهای فارسی
 .آدمیالالت ،فریالالدون ،)1939( ،فکالالر دموکراسالالی اجتمالالاعی در
نهضت مشروطیت ایران ،چ ،1اهران :پیام.
 ،)1939( ،------------ .ایدیولوژی نهضالت مشالروطیت
ایران ،ج ،6اهران :پیام.
 .آفاری ،ژانت ،)63۱3( ،انقالب مشروطه ایران ،ارجماله رضالا
رضایی ،اهران :بیرتون.
 .ااحادیه ،منصوره ،)6316( ،پیدایش و احو ،احالزاب سیاسالی
مشروطیت ،اهران :کتاب سیامک.
 .اشر  ،احمد ،)6393( ،موان ااریخی رشالد سالرمایهداری در
ایران دوره قاجار ،اهران :زمینه.
 ---------- .و علالالالالی بنالالالالوعزیزی ،)631۱( ،طیقالالالالات
اجتماعی ،دولت و انقالب در ایران ،ارجمه سالهیال ارابالی
فارسانی ،اهران :نیلوفر.
 .اعتمادالرلانه ،محمدحرنخان ،)6391( ،الما ر و اآل الار ،ج6
و  ،1اعلیقات حرین محیوبی اردکانی ،باله اصالحیح ایالرج
افشار ،اهران :اساطیر.
 .امالالینالدولالاله ،میرزاعلالالیخالالان ،)6399( ،خالالاطرات سیاسالالی
امینالدوله ،به کوشش حافس فرمانفرماییالان ،زیرن الر ایالرج
افشار ،چ ،1اهران :امیرکییر.
 .احویلدار ایفهانی ،میرزاحرین ،)6311( ،جیرافیای ایفهان،
به اصحیح منوچهر ستوده ،اهران :دانشگاه اهران.

چ ،1اهران :امیرکییر.
 .دهخدا ،علیاکیر ،)6311( ،مقاات دهخدا ،به کوشش محمالد
دبیرسیاقی ،اهران :ایراژه.
 .رابینو ،ه ،)6311( ،، .مشروطه تیالن از یاداشتهالای رابینالو،
به کوشش محمد روشن ،اهران :طاعتی.
 .رواسانی ،شاپور( ،بیاا) ،دولت و حکومت در ایران ،بالیجالا:
شم .
 .شجیعی ،زهالرا ،)63۱1( ،نخیگالان سیاسالی ایالران ار انقالالب
مشروطیت اا انقالب اسالمی ،اهران :سخن.
 .قانون اساسی از فرمان مشروطیت اا امروز ،)6330( ،زیرن الر
و به کوشش عیداهلل شمس ،چ ،9اهران :درا .
 .شمیم ،علیایالیر ،)63۱1( ،ایالران در دوره ساللانت قاجالار،
اهران :علمی.
 .شهواری ،ابوالحرن ،)6311( ،حاج محمدکاظم ملالکالتجالار،
پژوهشنامه ااریخ ،س ،6ش ،6ش 60اا .10
 .یفایی ،ابراهیم ،)6311( ،رهیران مشروطه ،اهالران :جاویالدان
علمی.
 .طالالالیو  ،عیالالدالرحیم ،)6391( ،مرالالالک المحرالالنین ،چ،1
اهران :شیگیر.
 .ظهیرالدولالاله ،علالالی بالالن محمالالد ،)6396( ،خالالاطرات و اسالالناد
ظهیرالدوله ،به کوشش ایرج افشار ،اهران :شالرکت سالهامی
کتابهای جییی.
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 .علالالوی ،ابوالحرالالن ،)6319( ،رجالالا ،عصالالر مشالالروطیت ،بالاله
اصحیح حییب ییمایی و ایرج افشار ،اهران :اساطیر.

 .ناظمااسالم کرمانی ،میالرزا محمالد ،)6311( ،االاریخ بیالداری
ایرانیان ،ج ،1،3چ ،۱اهران :امیرکییر.

 .عیرالالوی ،چالالارلز ،)6311( ،االالاریخ اقتصالالادی ایالالران ،ارجمالاله
یعقوب آژند ،اهران :ترتره.
 .فوران ،جالان ،)631۱( ،مقاومالت شالکنندهچ االاریخ احالوات
اجتماعی ایران ،ارجمه احمد ادین ،اهران :رسا.
 .کاساکوفرکی ،و .آ ،)1939( ،خاطرات کلنالل کاساکوفرالکی،

ب .روزنامهها
 .روزنامه انجمن ایریز6319( ،ق) ،س ،6ش ۱۱و .۱1
6319( ،---------------- .ق) ،س ،6ش.660
 .روزنامه ییح یادق6319( ،ق) ،س ،6ش.13

ارجمه عیاسقلی جلی ،چ ،1اهران :کتابهای سیمرغ.

6319( ،---------------- .ق) ،س ،6ش.91

 .کرروی ،احمد ،)6313( ،ااریخ مشروطه ایران ،چ ،10اهالران:

6319( ،--------------- .ق) ،س ،6ش.99

امیرکییر.
 .لمیتن ،آن .کی .اس ،)63۱۱( ،مالک و زارا در ایران ،ارجماله
منوچهر امیری ،اهران :علمی و فرهنگی.
« ،)6313( ،---------------- .زمالالالینداری و درآمالالالد

 .روزنامه یوراسرافیل6319( ،ق) ،س ،6ش.3
 .روزنامه حیلالمتین6319( ،ق) ،س ،6ش.6
6319( ،--------------- .ق) ،س ،6ش.3۱
6319( ،--------------- .ق) ،س ،6ش.6۱۱

ارضی و اداره امور مالی در سالده نالوزدهم» ،االاریخ ایالران
کمیریج ،تردآوری پیتر آوری ،ج ،۱چ ،3اهران :جامی.
 .محالالیط طیاطیالالایی ،محمالالد ،)631۱( ،مجموعالاله آ الالار میالالرزا
ملکمخان ،اهران :علمی.
 .مجدااسالم کرمانی( ،الف) ،احمد ،)1931( ،االاریخ انحاالاط
مجلالالس ،بالاله اصالالحیح محمالالود خلیالاللپالالور ،چ ،1ایالالفهان:
دانشگاه ایفهان.
( ،--------------- .ب) ،احمالالالالد ،)1931( ،سالالالالفرنامه
کالالالت ،توشالالهای از االالاریخ مشالالروطیت ایالالران ،مقدمالاله و
احشیه محمود خلیلپور ،چ ،1ایفهان :دانشگاه ایفهان.
 .مجتهالالدی ،مهالالدی ،)63۱۱( ،رجالالا ،آذربایجالالان در عصالالر

ج .مذاکرات مجلس
 .مالالذاکرات مجلالالس دور او6319( ،،ق) ،جلرالالات سالالهشالالنیه
چهارم ،پنجشنیه ششم ،یکشنیه نهالم ،سالهشالنیه یالازدهم ،و
شنیه بیرتودوم ماه یفر.
6319( ،----------------- .ق) ،جلرالالاله پالالالنجشالالالنیه
بیرتونهم ماه جمادیااو.،
6319( ،----------------- .ق) ،جلرالالالالالالالالات
سهشنیه پنجم و شنیه نوزدهم ماه جمادیالثانی.
6319( ،----------------- .ق) ،جلره سالهشالنیه
هفدهم ماه رجب.

مشروطیت ،به کوشش غالمرضالا طیاطیالایی مجالد ،ایریالز:
زرین.
 .مرالالتوفی ،عیالالداهلل ،)6311( ،شالالرح زنالالدتانی مالالن ،ج ،1چ،9
اهران :زوار.
 .معیر الممالک ،دوستعلیخان ،)6316( ،رجا ،عصر نایالری،
اهران :ااریخ ایران.
ملک زاده ،مهدی ،)6313( ،ااریخ انقالالب مشالروطیت ایالران،
ج ،1اهران :انتشارات سخن.
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