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Abstract
The development of the international economy and the growth of capitalist relations in Iran have
affected economic and social spheres of the country which are, to some extent, influenced by
the developments in the west and the global system in the nineteenth century. Dependence on
the needs of the global market led to the growth of commercial agriculture and the export of raw
materials. The profitability of the sale of commercial agricultural products led to the importance
of land and owner of a property, and the tendency of different classes to land. In this research,
we try to use descriptive-analytical method and archival documents, while studying the impact
of commercialization of agriculture as one of the reasons for the growth of private property in
the northern states of Iran during the Qajar period. The study seek to answer the question that
“What is the effect of the development of the relations of mastery in the lives of farmers in this
area?”. After reviewing and analyzing data and documents, it was concluded that
commercialization of agriculture leads to the tendency of some classlessness of society,
including traders, state officials and even foreigners to invest in the lands of Mazandaran and
Guilan. By entering these individuals into the owner class of society, private property grew and
as a result, many native farmers were without land. These new owners, with the expansion of
master-farming relations, found this power to intervene in the field of agriculture, commercial
properties, ownership of water resources water resources and land taxes, and to harass farmers
and exploit them to create a turbulent atmosphere in northern states.
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ارتن زمینهای کشاورزی ،گرو ها ی همچون

مقدمه
1266ق1850/م ،توسعۀ اقتصاد

پس از سا

تیول اران ،اشراف ،وزراء و نظامیان برون ش ن ک تاو

بینالمللی تحوالس عم ای را در اقتصاد داخلی

ممکن زمینهای دولتی را ب امالک خصوصی خود

بسیاری از کشورها ا جاد کرد و ا ران نیز از ا ن امر

تت

کاا  .ب ا نترتیب ،مالکانی ک در بیست سا وخر

مستثای نتود .ب علت پیشررت تکاولوژی وملونقل،

قرن نوزدهم در ا ران ظاهر ش ن  ،ترکیتی از تجار و

گشود ش ن کانا

سوئز در سا

1286ق1869/م،

تأسیس را وهن و غیر تجارس ا ران ب رقابتهای بین
المللی وارد ش ) .(McDaniel, 1971: 37ب ا نترتیب
با رش مااستاس سرما داری و گسترف روابط تجاری

دولتیان زمیا ار بودن

(رواسانی )111 :1390 ،ک

وضور ونان در طتقۀ مالک ،گسترف مالکیت خصوصی
و رش مااستاس اربابی را در ا ن دور باع
در بح

پیشیاۀ پژوهش با

ش .

گفت ک دربارۀ

با کشورهای خارجی ،کاالهای خارجی با قیمت بسیار

وضعیت روستا یان ،زمیا اری و کشاورزی تجاری در

ارزان وارد کشور ش و ا ن امر کاهش تقاضای کاالی

دورۀ قاجار کتابها و مقال های متع دی نگاشت ش

داخلی و ازبینررتن صاا ع را موجب ش  .ب دنتا ا ن

است و هرک ام از د گا خاصی ا ن مسائل را بررسی

پیشام  ،بسیاری از روستا یان باه ف تأمین ماتع دروم

کرد ان ؛ برای نمون کتاب مقاومتشکاا

از جان

کاالهای ضروری ،ب کشت محصوالس

روران ک با استفاد از نظر ۀ توسعۀ وابست  ،نظام جهانی

اساسی بازار جهانی رو ووردن  .ا ن امر و همزمانی ون

و شیوۀ تولی دربارۀ تحوالس اقتصادی و اجتماعی

با وغاز صاعتیش ن وسیای مرکزی و قفقاز ک در اواخر

ا ران از صفو تا انقالب1357ف پژوهش کرد است

دهۀ 1290ق1880/م و اوا ل دهۀ 1300ق1890/م،

و مفی ی را در اختیار ما قرار داد

برای خر

صورس گررت ،بازار ج
وژ

ی برای محصوالس ا ران ،ب

محصوالس ا التهای شمالی ،رراهم وورد

و اطالعاس ارزن

است؛ اما در باب رش مااستاس اربابی و تأثیر ون بر
زن گی روستا یان ،اطالعاس گذرا ی را ارائ کرد
است .وثار د گری همچون استت اد ،مالکیت و انتاشت

).(Nashat,1981: 60
ب ا نترتیب از سا 1286تا1317ق1870/تا1900م،

سرما در ا ران از اوم سیف ،اقتصاد ا ران در دورۀ

دگرگونی و جاب جا ی در محصوالس پولیصادراتی

قاجار از چارلز عیسوی ،مقالۀ رش کشاورزی تجاری

و ب گفتۀ نوشیروانی ،در سا های

از نوشیروانی و زن گی روستا یان در دورۀ قاجار از

نمیتوانیم

عت اهلل ف نیز با استفاد از داد های وماری ،مطالب

کشاورزی ا ران را کشاورزی معیشتی قلم اد کایم .در

بسیاری دربارۀ رش کشاورزی تجاری ،انواع زمیا اری،

ا ن دور کشاورزی ب خوبی در اقتصاد کشور ادغام

بهرۀ مالکان و وضعیت دهقانان در اختیار ما قرار

گشت و روابط بازرگانی گسترف چشمگیری پی ا کرد

داد ان .

پ

وم

1317تا1327ق1900/تا1910م،

«د گر

بود» .وی همچاین ادووری میکا

ک باوجودا ن،

«بسیاری از و ژگیهای کشاورزی معیشتی باقیمان
است» (نوشیروانی.)228 :1361 ،

باوجودا ن ،تاکاون پژوهش مستقلی در زمیاۀ تأثیر
رش مااستاس اربابی بر زن گی کشاورزان ا التهای
شمالی ا ران ارائ نش

است؛ ازا نرو نو سا گان مقال

ب دنتا رش کشاورزی تجاری و با وابست ش ن

ضمن بهر گیری از ماابع کتابخان ای ،تالف کرد ان تا

هرچ بیشتر اقتصاد ا ران ب بازارهای خارجی و ارزف

و نیز

با استفاد از اسااد ورشیوی و اسااد ماتشرش

رش مااستاس اربابی و تأثیر ون بر زن گی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکی بر ا التهای شمالی ا ران) 279

مالکیت

روستاهای خالص شخصی ش و ب ا نترتیب ،تع اد

روزنام ها و مجل های ا ن دور  ،رش

خصوصی و تأثیر ون در زن گی کشاورزان مازن ران و

درخور توجهی از اراضی خالص ب مالکیت تیول اران

گیالن را بررسی و واکاوی کاا .

سابق دروم  .پس از مشروطیت و در سا
1324ق1906/م ،نیز خصوصیسازی مالکیت زمین

تجاریشدن کشاورزی و رشد مناسبات اربابی در

رش بیشتری ارت (کاظمبیگی.)168 :1389 ،
بخش بزرگی از خر اران ا ن امالک از طتقۀ

ایالتهای شمالی ایران
پیش از ورود ب بح

اصلی و بررسی رون

تجاریش ن کشاورزی بر رش

مااستاس اربابی در

بورژوازی تجاری بودن ک در مقابل پرداخت پو ب
شا و دولت ،ب خر

اراضی دولتی و تت ل ون ب

ا االس شمالی ا ران ،شا ست است ک ب انواع مالکیت

امالک اربابی اق ام کردن  .وتی بخشی از اشراف و

زمین و عوامل تأثیرگذار بر رش مالکیت خصوصی و

اراضی

نجتا و کارما ان عالیرتت دولتی نیز ب خر

گسترف مااستاس اربابی در ا ن دور اشارۀ مختصری

دولتی رو ووردن

کایم.

مشروط برای نخستینبار ،قوانین مُ ونی در دراع از

وکومت قاجار در قرن نوزدهم و با ان ک تفاوتی،

مالکیت خصوصی ت و ن ش (سیف.)177 :1380 ،
لغو تیول اری توسط مجلس او عامل د گر رش

وارث نظام اجتماعی و زمیا اری زمان صفو ش  .در
ا ن دور  ،انواع مالکیت زمین عتارس بود از .1 :اراضی
خالص

ا اراضی دولتی؛  .2اراضی اشراف و نجتا،

ررمان هان ارتش و رهتران ا الس و قتا ل؛  .3اراضی
موقور ؛  .4امالک عم

مالکی؛  .5اراضی خرد مالکان

(رشاهی .)171 :1360 ،پس از

مالکیت خصوصی بود ک باع

ش تمام اراضی تیولی

در عمل ب مالکیت متصرران ون اراضی درو

(اشرف،

 .)1 :1352با لغو تیول اری ،جای تیول اران را مالکان
بزرگ ج

گررتا و ا نگون امالک اربابی توسع

ارت .درنتیج  ،خوانین ا الس و رووانیان و ررمان هان

(رشاهی.)167 :1360 ،
در نیمۀ دوم قرن نوزدهم ،عوامل گوناگونی موجب

قشون همچاان امالک خود را وفظ کردن و دولت نیز
خود گررت

را تحت کاتر

رویووردن گرو های مختلف ب زمیا اری و درنتیج

زمینهای خالص

رش مالکیت خصوصی ش  .ب جز نتود امایت مالی و

(خسروی23 :1358 ،و )24و تسلط دولت چ

ترس از سرما گذاری در سا ر بخشها ،ب و ژ

ب صورس ملکی و چ ب صورس وقفی ،خالص و

و غصب زمینهای

اختصاصی باقی مان (بینام.)18 :1357 ،

د وانی (تیو ) مهمتر ن علت رش مالکیت خصوصی

سرما داری و درنتیج

صاعت ،خر

اراضی خالص

اما رش

تجاریش ن

بود (اشرف .)1 :1352 ،دولت مرکزی برای پاسخگو ی

کشاورزی و رروف محصوالس پولی ،از عوامل مؤثر در

ب بحران مالی خود و ب علت و رانی و دروم ان ک

رش

مالکیت خصوصی و مااستاس اربابی بود.

زمینهای خالص  ،ب نوعی «سیاست تع ل ساختاری

ب عتارسد گر ،در ا ران رش

ب وی» رو وورد و برای اولینبار ع ای با پرداخت

زا ی ۀ پو ش اقتصادیاجتماعی جامع نتود ،بلک ب مثابۀ

وجوهی و با خر زمین ،ب صورس مالک دروم ن و از

رابط ای وارداتی شکل و قوام پی ا کرد بود ک همۀ

ون زمینها بهرۀ مالکان گررتا  .با رروف اراضی خالص

نشان ها و عوارض بیگانگی را بر چهر داشت .در

ک از دورۀ ناصری وغاز ش

بود ،مالکیت بسیاری از

ا ران،

روابط

سرما داری

و تکامل سرما داری

را

استثمارگران

و
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امپر الیستها ،ب صورس مستقیم و غیرمستقیم ،از را

ملک ارانی بود ک امالکشان ن تاها خصوصی بلک بسیار

ص ور کاال و سرما و کارشااس سیاسی و نظامی ب

پهااور بود (روران .)188 :1389 ،در پی ا ن تحو ،

کشور وارد کردن (سوداگر ،بیتا.)16 :

مالکیت خصوصی بایاد مالکیت زمین ش و مالکان

کی از نتا ج ورود سرما داری ب ا ران ،رش

خصوصی مااستاس اربابی را گسترف دادن و درنتیج

کشاورزی تجاری و تت ل ا ران ب کشور تأمینکاا ۀ

پس از تجاریش ن کشاورزی ،مااستاس واکم بر

مواد خام کشورهای امپر الیستی بود .ازونجا یک تأمین

عم مالکی در ساخت نظام اربابرعیتی ت اوم ارت

کاالهای ضروری بازار جهانی برای زمیا اران و

(وسنزاد .)37 :1391 ،

تولی کاا گان سود بسیاری داشت (عیسوی:1362 ،

سرزمینهای کران های جاوبی در ای خزر مشتمل

 ،)84بسیاری از مالکان و زمیا اران ،زمینهای

بر س بخش (ا الت) بود .1 :استروباد با مرکز ون

ز رکشت غالس را ب تولی محصوالتی مانا پات ،

استروباد واقع در جاوبشرق؛  .2مازن ران با مرکز ون

برنج ،خشخاف و توتون اختصاص دادن ک در بازار

باررروف در جاوب ک درواقع شما تمامی کرانۀ

جهانی رروف خوبی داشت (کوالگیاا.)56 :1359 ،

جاوبی در ا بود؛  .3گیالن با مرکز ون رشت واقع در

تتاد رزا ا ۀ مواد اولیۀ ا ران با رروورد های صاعتی

جاوبغرب (ملگونف .)47 :1376 ،ا ن مااطق ب علت

اروپا یان بر تجارس ،تعرر ها،

داشتن قابلیتهای رراوان ازجمل زمینهای واصلخیز،

وملونقل در ا ی و وملونقل خشکی از نشان های

ماابع وبی کاری و موقعیت اقتصادی و تجاری مااسب

وابست ش ن و واشی ایش ن بود

برای صادراس از قطبهای اصلی کشاورزی ا ران

(روران182 :1389 ،و .)183درنتیج با تکی بر نظر ۀ

بودن  .ا ن و ژگیها همرا با رش کشاورزی تجاری

تحو ا ران در دورۀ قاجار را

موجب ش بسیاری از مالکان و کشاورزان ا ن مااطق

تحولی وابست دانست؛ ز را از خارج شکل میگررت و

ب کشت محصوالس پولی روی وورن  .درا نمیان ،وتی

از نظر شکل و داما  ،مح ود تهای بسیاری داشت

بسیاری از ارراد غیربومی و اتتاع سا ر کشورها نیز ب

(روران.)170 :1389 ،

سرما گذاری در اراضی ا ن مااطق گرا ش ارتا .

اروپا و نیز کاتر
وشکار الگوی ج
توسعۀ وابست  ،با

نظام زمیا اری ک توج روزارزونی ب محصوالس
پولی نشان میداد ،در ا ن دور

عم مالکان ا ن مااطق ازجمل گرو ها ی بودن ک

دستخوف

ب دنتا سودووری رروف محصوالس پولی ،ب گسترف

دگرگونیهای عمیقی ش  .انواع اساسی زمیا اری تغییر

اراضی زراعی خود و کشت محصوالس تجاری روی

چا انی نکرد؛ اما درص زمیای ک هر بخش کاتر

ووردن  .اسااد برجایمان  ،از تملک اراضی توسط

میکرد ،تغییر کرد .بارزتر ن تحو  ،گسترف میزان

برخی از خان انهای محلی ا ن مااطق واکی است؛

امالک خصوصی بود .پاولوو چ ( )Pavlovicدر سا

برای نمون در سا 1322ق1904 /.م ،ومز استروبادی

1289ف1910/م ،چاین اظهارنظر کرد ک زمانی بع از

دو قر ۀ سرمحل و اوز ا را ک جزء قراء خالصۀ

1229ف1850/م ،مالکیت امالک سلطاتی و

استروباد بودن  ،برای زراعت و کشاورزی خر اری

ب بازرگانان ،رووانیان و

1333ق1905/م ،گماشتگان

سا

موقور با وهاگی رزا ا

مقامهای دولتی ماتقل ش  .واصل ا ن نوع تملکهای
تاو ی متهم ،پی ا ش و رش طتقۀ ج

و باثتاستر

کرد .اما در سا

سپه اراعظم ا ن دو روستا را تصرف کردن و مالک
وتی با واسط کردن وجتاالسالم واجی شیخ محم
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وسن مجته  ،نما ا ۀ استروباد ،نیز مورق نش ملک

باررروف (بابل) ب رشت ماتقل ش و در تولی و

غصبش ۀ خود را پس گیرد (نوری:1390 ،

صادراس ابر شم ،گیالن بر مازن ران پیشی گررت و

365و .)366همچاین طتق گزارف لطفعلیخان کلتادی

ابر شم ،ب جای

(سردار

جلیل)،

امیرمؤ

و

پسران

در

15جمادیاالو 16/1337رور  1919بلوکاس سوادکو ،
شیرگا  ،بابلکاار ،لفور ،صام و دارکاشت را ب زور

بسیاری از تاجران روسی برای خر

با ر مشه سر (بابلسر) ،ب با رانزلی میررتا (رر زر،
.)543 :1364
مالکانی ک در مازن ران و گیالن در ا ن زمیا

عم

تصرف کردن و از ریروزکو تا هزارجر ب را ز ر

رعالیت میکردن

سلطۀ خود درووردن (ترکمان.)230 :1378 ،

الهیجان ،سردارمعتم

در طولم ،سپه اراعظم در

تاکابن ،عمی السلطا

در طالش،

در گیالن نیز با

از خان ان وکومتگر ماجمباشی

اد کایم ک طی سا های مختلف ،ب خر

و تصرف

از :مفتخرالملک در

عتارس بودن

و ضرغامالسلطا

شر فالعلما و اعتمادالعلما در موازی ،امینال ول در

اراضی مسکونی ،زراعی و تجاری متع دی مشغو

لشتنشاء و سردارماصور در دهاس مختلف (مجل

بودن ؛ برای نمون واجیوقابزرگ ماجمباشی ،کی از

رالوت و تجارس .)4 :1298 ،ب ا نترتیب نیاز بازار

بزرگان خان ان ،طی سا های مختلف زمینهای زراعی

خارجی ،ب و ژ تقاضای روسها ،جر ان تولی ابر شم

واقع در گلکاسرا در رودسر (سازمان اسااد ملی ا ران،

را ب تکاپوی ج ی واداشت (جمالزاد  )25 :1384 ،و

سا شمار  ،)296/20033تع ادی زمین در روستای

باابر گزارف دبیر سفارس انگلیس ،در ا ن دور دروم

رانکو واقع در املش (سازمان اسااد ملی ا ران ،سا

ارزی کشور از ص ور ابر شم بالغ بر هفتص هزار لیر

شمار  )290/19174و برخی از امالک واقع در روستای

استرلیاگ بود (رابیاو.)46 :1366 ،
عالو بر تولی

چالکسر صومع سرا (سازمان اسااد ملی ا ران ،سا
شمار  )296/19173را از ک خ ا ان و زارعان خر اری
کرد و ب کی از عم مالکان گیالن تت ل ش .

تالف عم مالکان در تولی چای وکا ت میکا  .طتق
ومار ثتتش

بسیاری از عم مالکان با تکی بر ق رس اقتصادی ک

ابر شم ،گزارفهای باقیمان

از

در مجلۀ رالوت و تجارس ،در سا

1297ف1919/م برخی از بزرگمالکان الهیجان ب

داشتا  ،در اراضی ز ر سلطۀ خود محصوالس

کشت چای در اراضی خود اشتغا داشتا ؛ ازجملۀ ا ن

کشاورزی تجاری کشت میکردن ؛ چاانک تالف برای

ارراد

ماتصرالملک،

کاشت درخت توس و ساخت تلمتارها ی برای پرورف

امج السلطان ،ساالرمؤ و میرسی اوم خان اشار کرد

کرم ابر شم از رعالیت ا ن طتق  ،ب و ژ در گیالن ،برای

ک ب طور تقر تی بین ک تا د جر ب از اراضی خود

کسب دروم از رروف پیلۀ ابر شم ب خارج از کشور

را ب کشت چای اختصاص داد بودن (مجلۀ رالوت

نشان دارد .با شیوع طاعون در سا 1245ق1828/م و

و تجارس.)23 :1298 ،

ازبینررتن نیمی از جمعیت ا ن ماطق  ،تولی

و

صادراس ا ن محصو دچار اُرت ش ؛ اما ب علت نیاز
بازار جهانی،

تولی

ابر شم

ب وژ

از سا

با

ب

واجامین

د وان،

بجز عم مالکان ماطق  ،بسیاری از متافذان محلی
و مأموران دولتی نیز ب دنتا کسب دروم  ،ب خر
زمین و کشت محصوالس تجاری رو ووردن

و

1318ق1901/م دوبار رونق گررت .ب نقل از رر زر ،در

درا نزمیا  ،وتی از وضور نیروهای متخصص نیز بهر

ابر شم از

از

پی ا ن رو اد بخش مهمی از تولی

بردن  .طتق گزارفهای موجود ،سِمِسکَا ِ
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دهک های

شهر

ساری،

صایعال ول بود .وی در

ملک
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مرتضیقلیخان

سرما ۀ تجاری و ارتقاء ون ب سطح سرما ۀ صاعتی

1328ق1910/م جترئیل

جلوگیری شود (رشاهی .)161 :1360 ،التت ورود ا ن

سوبلوف ) ،(Gabriel Svblvfمتخصص چایکاری ،را
برای کشت چای ب سمسکا

ررستاد (مهجوری،

.)266/2 :1345

زمیا اران غیرورر ای را ب طتقۀ مالکان بزرگ نتا
تاها ب علت ماارع اقتصادی و ق رس سیاسی دانست،
بلک ارزفهای اعتتاری و ویثیتی نیز ع ای را ب سوی

در دهۀ 1279ق1863/م و پس از بروز بیماری کرم

ملک اری سوق داد؛ ز را در جامعۀ ا رانی ون زمان،

ابر شم ،میزان تولی ابر شم ب کچهارم کاهش ارت

تع اد روستاها و مزارع در تملک هر مالک ،برای وی

و با کاهش ا ن محصو  ،اهالی گیالن ب تولی برنج

نوعی اعتتار و ویثیت اجتماعی میوورد (وثوقی:1369 ،

برای روسی روی ووردن (رابیاو .)46 :1366 ،کشت و

.)172

برنج برای صادراس ب و ی سودوور بود ک

گرا ش تجار ب زمیا اری ابت ا از اصفهان وغاز ش

تولی

ب تعتیر جمالزاد  ،بسیاری «نیزارهای وسیعی را وبست

و اشارۀ کی از تحو ل اران اصفهانی ب ا ن امر ک

نمودن و در ونجا برنج کاشتا » (جمالزاد )21 :1384 ،؛

«تجار نیز زراعت و ملک اری میکاا » ،از اق ام مستقیم

اما پس از سا 1318ق1901/م و ب علت نیاز بازار

تجار در تولی کاالی متادل کردنی با اروپا یان نشان دارد

جهانی ،تولی ابر شم رونق گررت .رعالیت برخی از

(تحو ل ار .)92 :1342 ،اسااد باقیمان

از خان ان

متافذان محلی مانا میرزامحم علی ،برادران ظفر ان،

ماجمباشی نیز از رروف زمینهای مختلف ب تاجران
در سا

مشه یقاسم در رشت ،سی علی تتر زی در رومن و

گیالنی وکا ت میکا ؛ برای نمون

علیخان شفتی در شفت در صاعت ابر شم و را ان ازی

1272ق1855/م میرزاعت التاقی ماجمباشی ،ررزن

کارخانۀ پیل خف کای از تالف ا ن طتق در زمیاۀ تولی

بزرگوقا ،شش دانگ از اراضی روستای نلکثر رانکو

و صادراس رروورد های پولی واکی است (مجل

گیالن را طی معامل ای ب

محم وسین ،ررزن

رالوت و تجارس 449 :1298 ،و.)450

واجی وسفعلی تاجر لاگرودی ،رروخت (سازمان

در کاار عم مالکان و خرد مالکانی ک در پی

اسااد ملی ا ران ،سا شمار  .)296/16271برخی از

ارزا ش اراضی خود بودن  ،گرو های د گر نیز برای

تجار نیز با انعقاد مصالح نام ها ی ،تع ادی از

زمین

روستاهای مازن ران را خر اری کردن و کشت و

و تملک ون با هر شیو ای بروم ن  .در ا ن دور ،

ص ور محصوالس را تحت نظارس خود درووردن .

کسب سود از رروف محصوالس پولی ،ب خر
بسیاری از تجار بومی ب سرما گذاری و خر
عالق

زمین

نشان دادن  .عالو بر سودووری صادراس

محصوالس پولی ،علت اصلی رویووردن ا ن گرو ب
خر

براساس ونچ در اسااد بازتاب ارت است در سا
1335ق1916/م عت الحمی خان ،ررزن

وقامحم خان

تاجر ،طتق قراردادی بخشی از روستای نجارکال ،واقع

زمین ترس از سرما گذاری در سا ر بخشهای

در بلوک کیاکال در باررروف (بابل) مازن ران را از

تولی ی و صا عتی بود .درواقع ،تسلط ت ر جی کاال و

دختر وقامیرزاربیع مستوری علیوبادی مازن رانی

سرما ۀ خارجی بر بازار و اقتصاد ا ران و واگذاری

خر اری کرد (سازمان اسااد ملی ا ران ،سا

امتیازاس گوناگون ب

دولتهای امپر الیستی و

سرما داران خارجی ،موجب ش ک در ا ران از رش

شمار .)296/22812
موقعیت اقلیمی مازن ران ب گون ای بود ک وتی
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بازرگانان خارجی ب کشت محصوالس کشورهای خود

مازن ران ادام دارد» (طاهری54 :1347 ،و .)55با

وضور

ارزا ش تقاضای پات در روسی  ،ساکاان بین با رگز و

بازرگانان ونانی اشار میکا ک بسیاری از نتاتاس

استروباد ک

در پرورف اسب رعالیت میکردن ،

ناویۀ اودسا و ازجمل کشت بوت های تاتاکو و تهیۀ

اسبهای خود را رروختا و ب پات کاری مشغو ش ن

در ا ن ماطق

ترغیب میش ن  .رابیاو ب

(طاهری.)65 :1347 ،

(رابیاو .)113 :1365 ،طتق گزارف اورسل ()Orsolle

توتون را ترو ج دادن

ازسوید گر ،بسیاری از تاجران ا رانی و خارجی

نیز ،قا قها ی ب

با ر تجاری مشه سر (بابلسر)

ازجمل صم خان تاجرباشی در رشت ،ترا ل پا ن

میوم ن و پات ها را بار میزدن و ب کشتیها ی انتقا

) (Terrail Payenو شرکا در لاگرود و برادران

میدادن ک در دوردست لاگر ان اخت بودن (اورسل،

تومانیانس ) (Toumaniantzدر صاعت ابر شم دستی

.)327 :1382

داشتا (مجل رالوت و تجارس449 :1298 ،و )450و

عالو بر تاجران ،وتی اتتاع خارجی نیز دستان ازی

برخی مانا رضا وف ،تجارتخانۀ چا چی و میرزاجواد

بر امالک شما ا ران را شروع کردن ؛ برای مثا پیش

چا چی در زمیاۀ کشت چای رعالیت میکردن (مجل

از شروع جاگجهانیاو  ،بسیاری از کشاورزان میان رو

رالوت و تجارس .)23 :1298 ،همچاین با پی ا ش

روسی ب ا الت استروباد وم ن و با خر

زمین ،ب

ش ن  .وتی کارما ان و ارسران

تقاضای خارجی ،کشت تجاری پات در ا ران وغاز ش .

کشاورزی مشغو

درواقع ،با قطع ص ور پاتۀ ومر کا ب اروپا تقاضا برای

روسی مقیم ا ران نیز در معاملۀ امالک و اراضی بزرگ

پاتۀ ا ران ارزا ش ارت؛ ولی پس از پا ان جاگ در

مشارکت کردن ؛ ازجملۀ ا ن ارراد با

صادراس ب اروپای

کرد ک

ومر کا ،پاتۀ ا ران با اُرت ش

غربی و ها مواج ش ؛ اما ت اوم تقاضا برای پاتۀ ا ران
ازسوی روسی  ،باع

ش ک تولی پات جهتگیری

پوتاپوف ) (Potapovاشار
1331ق1912/م قطع

ب

ژنرا

در سا

ملک بزرگی در استروباد

خر اری کرد (عت اهلل ف .)247 :1361 ،در طو

صادراتی خود را وفظ کا  .طتق وماری ک جمالزاد

سا های جاگ ،ب و ژ طی سا

ارائ میکا و ود 98/5درص صادراس پاتۀ ا ران ب

مهاجرس روسها ب همرا خانواد ب استروباد ادام

روسی و باقیمان

ب ها و عثمانی بود (جمالزاد ،

ارت و بسیاری از ونها مشغو

1335ق1916/م،
زراعت ش ن

 .)17 :1384ب ا نترتیب ،بسیاری از تاجران روسی و

(نصیریمق م)247 :1374 ،؛ برای نمون رردی ب نام

ا رانی با تأمین بذر و نق ا  ،کاشت پاتۀ ومر کا ی را در

پولکونیک بیالونو ج ) ،(Pvlkvnyk Byalvnvyjقر بالغ

بین کشاورزان شما کشور تشو ق کردن و در نتیجۀ

واقع در استروباد را برای زراعت اجار کرد؛ همچاین

ا ن رو اد ،قیمت پات رزونی ارت و عالق ب کاشت

اعضای کمپانی رالوت روسی در گومیشتپ سکونت

ون در شما ا ران رو ب ارزا ش نهاد .میزان ترقی قیمت

گز ن و ب زراعت شلتوک و پات مشغو ش ن

ا ن کاال را با از ونجا قیاس گررت ک پیش از سفر نی

(نصیریمق م .)174 :1374 ،وضور اتتاع روسی و

پی ) (Nipeب ا ران ،بهای هر خروار پات هفت الی

اجارۀ اراضی برای زراعت ،ب و ژ کشت پات  ،در اسااد

هشت تومان بود و کمتر از ک سا بع  ،ا ن رقم ب

متع دی بازتاب ارت است (مرکز اسااد ملی ا ران ،سا

چهل تومان ،عای پاجبرابر ،بالغ ش  .خود نیپی

شمار .)240-4725 -3

مینو س « :پات کاری عمل پرسودی است و در سراسر

اهمیت اراضی در شما ب و ی بود ک اتتاع روسی
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در مقابل ب هیهای کشاورزان نیز ،ب گررتن زمینهای

کشاورزی در ا التهای شمالی ا ران را نشان میدها

ونان اق ام میکردن ؛ ب طوریک طتق نامۀ ا وانورسکی

ک تحتتأثیر نیازهای بازار جهانی ،تاو ودی کشت

) ،(Ivanovskyکاسو

ونها ارزا ش ارت بود.

دولت روسی  ،خطاب ب

ا ن نمودار نشان میده ک در اوا ل قرن بیستم ،در

ماجمباشی ،واکم گیالن ،ب علت ب هی کی از رعا ای
گیالن قطع زمیای ب تملک دولت روسی دروم

مقا س با قرن نوزدهم ،وضعیت تولی ابر شم رش

(سازمان اسااد ملی ا ران ،سا شمار  .)296/16345ا ن

خوبی داشت است .ا ن امر واکی از ون است ک نیاز

امر نشان میده ک دروم زمینهای زراعی شما

بازار جهانی و صادراس پیل  ،ب و ژ ب روسی  ،بر

در کشت رروورد های

رعالیت کشاورزان ا رانی در ا ن زمیا تأثیر بسزا ی

ب علت قابلیتها ی ک

کشاورزیپولی داشت ،ونق ر چشمگیر بود ک وتی

داشت است .نمودار ز ر نیز وضعیت صادراس پیل از

دولت روسی برای مالکیت زمین در ا ن مااطق ب

مازن ران و استروباد را نشان میده و از رش ساالنۀ

بهان های مختلف متوسل میش .

تولی ابر شم و صادراس ون وکا ت دارد.

نمودارهای ز ر باتوج ب ومار و داد های موجود،
وضعیت تولی

و صادراس برخی رروورد های
وضعیت تولی ابر شم خام در گیالن (کیلوگرم)
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نمودار ( -1مجل رالوت و تجارس379 :1298 ،و.)380

وضعیت صادراس پیل خشک از مازن ران و استراباد (کیلوگرم)
65302

61088
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42807
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24360
9630

30000
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5613

3740

10000
0

1905

1904

استراباد

1903

1902

مازن ران

نمودار ( -2مجل رالوت و تجارس)327 :1298 ،
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پات و برنج از د گر محصوالس کشاورزی تجاری

ارزا ش وابستگی اقتصاد کشور ب کشورهای رش ارتۀ

بود ک در ا ن دور کشت ونها رونق گررت .ا ن امر

سرما داری و تت ل ا ران ب زائ ۀ کشاورزی و مواد

نشان میده ک نیازهای بازار جهانی تا چ و بر نوع

خام ونهاست (کوالگیاا .)45 :1359 ،دو نمودار ز ر

کشت مزارع تأثیر میگذاشت .بازکاوی روابط بازرگانی

وضعیت صادراس پات و برنج را از ا التهای شمالی

ا ران نیز در پا ان س ۀ نوزدهم و وغاز س ۀ بیستم ،گوا

ا ران در سا های مختلف نشان میدها .

صادراس پات از گیالن و مازن ران (بست های بیش از بیست من)
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با رگز

انزلی

مشه سر

نمودار ( -3اوصائی های تجاری سا 1288تا 1296ف)
صادراس برنج از گیالن و مازن ران (بست های بیش از بیست من)
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مشه سر

انزلی

نمودار ( -4اوصائی های تجاری سا 1288تا1296ف)

وستارا
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تأثیر رشد مناسبات اربابی بر زندگی کشاورزان

مالکیت خصوصی و مااستاس اربابی ،وقوق ساتی

ایالتهای شمالی

دهقانان از بین ررت ،اکثر روستاها ب مالکیت مالکان

رش مالکیت خصوصی و گسترف مااستاس اربابی
توسط مالکان ج

 ،از نتا ج غیرمستقیم توسعۀ وابست

و تجاری ش ن کشاورزی در ا ران بود .وضور ا ن طتقۀ
برای کشاورزان مازن ران و گیالن

مالک ج

دروم  ،قرض و وام ارزا ش ارت ،بیشتر دهقانان
ب صورس اجار داران بیزمین دروم ن و اواخر قرن
نوزدهم و اوا ل قرن بیستم سا های ب بختی کشاورزان
ا رانی بود (عیسوی..)86 :1362 ،

پیام ها ی ب دنتا داشت ک در ز ر ا ن مسائل را
 .2ایجاد فضای ناامن در منطقه :رش مالکیت خصوصی

بررسی و واکاوی میکایم.

ک ب واسطۀ تصرف قهرومیز زمینها بود ،باع

 .1بیزمینشدن کشاورزان :با تما ل گرو های ج

ش تا

و

در ا التهای شمالی رضای ناامای ا جاد شود.

پرداختنکردن بهای زمینهای اجار ای ،بسیاری از

بیاعتمادی مردم ب متافذان محلی و نگرانی بابت

ب

تملک اراضی و اق ام ب

تصرف خصمان

کشاورزان بومی زمین خود را از دست دادن  .نارضا تی

ازدستدادن زمینهایشان ،باع

از عملکرد متصرران ،شکا ت روستا یان و درخواست

تصرف اراضی د گران روی بیاورن  .روستا یان جا گا

مساع س از بزرگان را ب همرا داشت؛ برای نمون ،

اجتماعی و ق رس چا انی ن اشتا ک ب تاها ی ب

زمانیک

اراضی وقاسلطان املشی گیالنی رانکو ی

ب تصرف قهرومیز اقوام واجشیخوقابزرگ مجته

میش

وتی ب

تصرف زمین اق ام کاا ؛ باابرا ن ب طور معمو ،
ب صورس گروهی ا ن کار را انجام میدادن  .براساس

لاگرودی دروم  ،وقاسلطان طی نام ای ب ماجمباشی،

ونچ

واکم گیالن ،برای بازپسگررتن زمین و ول اختالف

1328ق1910/م صایعال ول  ،از رعا ای روستای سورک

ملکی درخواست کمک کرد (سازمان اسااد ملی ا ران،

مازن ران ،ب علت تصرف قهرومیز اراضی روستای
سمسکا

سا شمار .)296/19061
در برخی مواقع نیز کشاورزان ب

در اسااد بازتاب

دادگا ها و

ارت

است ،در سا

و ادعای مالکیت بر ون در ع لیۀ مازن ران

شکا ت کرد است (سازمان اسااد ملی ا ران ،سا

محکم ها شکا ت میکردن ک بیشتر اوقاس نتیج ای

شمار  .)298/49037اختالراس ملکی ،وشفتگیهای

دربرن اشت و در بهتر ن والت ،وکمی متایبر تقسیم

میکرد و ن تاها

امالک میان ونها صادر میش ؛ چاانک

در سا

اجتماعی را در ا ن مااطق تش

درگیری و نزاع گرو ها و اقشار مختلف جامع را باع

1326ق1908/م ابوترابخان ،سرتیپ روج با پی

میش  ،بلک بستری را رراهم میکرد تا برخی از ارراد و

مازن ران ،امالک و زمینهای میرزاوسن و محم تقی

متافذان سودجو ب نفع خود از ا ن موقعیت بهر برداری

شاهرودی ،از مالکان واقع در با پی ،را تصرف کرد.

کاا و ب تصرف و تملک غیرقانونی اراضی بپردازنا ؛

شکا ت مالکان ب دادگا و محکمۀ

1327ق1909/م ع ای از

ا ن مسئل باع

برای نمون

در سا

تجارس در تهران ش ک درنها ت ،دادگا ب تقسیم

خرد مالکان باررروف ،اراضی خود را با انعقاد

امالک با پی میان ونها وکم داد (سازمان اسااد ملی

اجار نام ای ب محم علی تاجر مازن رانی دادن ؛ ولی

ا ران ،سا شمار  .)298/73815ب ا نترتیب با رش

وی ا ن امالک استیجاری را ب ساالرمکرم سپرد و

رش مااستاس اربابی و تأثیر ون بر زن گی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکی بر ا التهای شمالی ا ران) 287

ا نگون امالک ب تصرف ساالرمکرم دروم (سازمان
اسااد ملی ا ران ،سا شمار .)298 -50634-12

نتود امکاناس مالی و لزوم او اث قااس و سا ر وسا ل
وبیاری باع

میش تا کشاورزان ب اجتار دست نیاز

ب سوی مالکان عم
 .3دخالت در امور زراعی :وضور مالکان ج

ان

ق رس را ب ونان میداد ک در امور زراعی روستاها

دراز کاا و درنتیج پس از م تی،

ب نفع طلتکار از محصو و ملک خود دست بردارن
(رومانی.)151 :1348 ،

دخالت کاا  .انگیزۀ بیشتر ا ن مالکان غیرزمیا ار،
کشت محصوالس پولی در اراضی و کسب سود بود؛

 .5نبود نظارت و رسیدگینكردن به وضعیت کشاورزان:

ازهمینرو ،در امور زراعی روستاها دخالت میکردن و

در ا ن دور  ،بسیاری از مالکان در شهرهای بزرگ

گا وتی با خرابکردن محصوالس کشاورزان ،ب

سکونت داشتا

روستا یان ضرر میزدن  .ا ن امر در تلگراف

ک خ ا ان واگذار میکردن ا ونها را ب ارراد د گری ب

تظلمخواهی چراغعلیخان سوادکوهی ک

در سا

و امالک خود را ب

متاشران و

اجار میدادن  .تاها درص کوچکی از مالکان ب صورس

1333ق1914/م خطاب ب اوم شا قاجار ررستاد،

مستقیم امالک خود را ادار میکردن و در میان رعا ای

بازتاب ارت است (ترکمان .)109 :1378 ،تظلمخواهی

خود ب سر میبردن (هوگالن  .)35 :1381 ،اکثر ونان

میرزامجته امیری و واجیمه یسلطان و سا ر رعا ا

ن تما لی داشتا و ن قادر بودن ک ب شخص امور

از ظلمهای امیرمکرم و قزاقهای روسی ،در پی تخر ب

زمینهای خود را ادار کاا ؛ باابرا ن برای وفظ ماارع

زراعتشان و درخواست مالیاسهای غیرقانونی از ونها،

خود ،در روستاهای ما ملک ،ب نما ا گان خود در

نیز از دخالت نیروهای روسی با وما ت بزرگمالکان

سطح روستاها وابست بودن (لهسا یزاد .)125 :1369 ،

ماطق واکی است (سازمان اسااد ملی ا ران ،سا

درا نمیان ،ک خ ا نقش تعیینکاا ای داشت و از

شمار .)240/7223

لحاظ اجتماعی ،اکثر ک خ ا ان ک واسطۀ بین مالکان و
زارعان بودن  ،از میان خرد مالکان انتخاب میش ن و

 .4اختالف در تقسیم آب و آبیاری مزارع :وضور مالکان
ج

مشکالس بسیاری را در زمیاۀ وبیاری مزارع ب

بر مسائل زراعی در روستاها نظارس میکردن  .در اکثر
مواقع ،ک خ ا ان امور زراعی را با درنظرگررتن ماارع

وجود وورد؛ ز را ونها با بستن وب روی سا ر

مالکان و در مقام مشاوران مالکان بزرگ ادار میکردن

کشاورزان ،از ا ن امر در قالب اهرم رشاری برای

(خسروی)148 :1358 ،؛ برای نمون در سا های

رسی ن ب خواست های خود استفاد میکردن ؛ برای

1226تا1285ق1811/تا1868م ،اختالفهای ملکی بر

نمون تجارتخانۀ تومانیانس در سا 1335ق1916/م،

سر زمینهای کشاورزی میان رعا ا و مالکان روستاهای

اعتراض و

وساطت

وب را بر اراضی کشاورزان بست و باع

تابعۀ لاگرود ب اوج خود رسی

و باع

تحصن روستا یان ش (سازمان اسااد ملی ا ران ،سا

ک خ ا ان ب نفع مالکان و وتی رتوای رووانیان ش

شمار  .)293/1081همچاین وضور اتتاع روسی در

(سازمان اسااد ملی ا ران ،سا شمار  .)296/9999ا ن

زمینهای اجار ای ،زمیاۀ الزم را برای دخالت در

امر نشان میده ک ک خ ا ان بیشتر نما ا ۀ مالکان و

مسائلی مانا تقسیم وب رراهم میکرد (کاظمبیگی،

دولت بودن تا نما ا ۀ رعا ا در برابر مالکان.

 .)177 :1389دسترسین اشتن کشاورزان ب ماابع وبی و

ازسوید گر ،ک خ ا ان ب لحاظ داشتن ماشاء
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اجتماعی روستا ی و نیز ب واسطۀ وابستگی ب نظام

در دورانی ک بهرۀ مالکان ب صورس جاس پرداخت می

زمیا اری اربابرعیتی ،پا گا مستحکمی برای ا ن نظام

ش  ،زن گی کشاورزان کموبیش درخور تحمل بود؛ اما

جلوی هرگون

با لغو ا ن روف ،بسیاری از روستا یان و خرد مالکان

محسوب میش ن

اعتراض و ووادث ض مالکیت را در روستاها بگیرن

دچار رالکت ش ن (رشاهی .)38 :2536 ،نارضا تی

(خسروی،

:1358

و قادر بودن

ب ا نترتیب،

کشاورزان از اخذ بهرۀ مالکانۀ نق ی در اکثر شهرها،

وضورن اشتن مالکان اصلی و نظارس ک خ ا ان در

میش .

مقام مأمور ونان باع

148و.)149

ش تا ب خواست ها و نیازهای

طتقۀ کشاورز توجهی نشود .درنتیج

با گسترف

زمینهای اربابی و تصرف زمینهای کشاورزان،
از ک سو تاها ماتع تأمین دروم روستا یان از ونها گررت
ش و ازسوی د گر ،با سلطۀ مالکان شهرنشین و استثمار
روستا یان در راستای تأمین ماارع خود ،وضعیت
زن گی اقتصادی و اجتماعی روستا یان ب تر ش .
 .6وصول بهرۀ مالكانﮥ نقدی :از د گر پیام های
تجاریش ن کشاورزی و رش

نظام اربابی برای

دهقانان ،رواج بهرۀ مالکانۀ نق ی بود .بهرۀ مالکان
شکل عم ۀ محصو

اضاری را تشکیل میداد .در

گذشت در نظام اربابی ،تولی کاا گان بهرۀ مالکان را
مستقیم و ب صورس بیگاری (کار اضاری) ا بهرۀ مالکانۀ
جاسی (محصو اضاری) ا بهرۀ مالکانۀ نق ی ،با هم
ا ج اگان  ،براساس نسق زراعی و مزراع پرداخت
میکردن  .با رش کشاورزی تجاری و تت ل تولی
کشاورزی ب تولی کاال ی ،عم مالکان برای کسب
مافعت بیشتر ،ب گررتن بهرۀ مالکانۀ نق ی عالق نشان
دادن (سوداگر ،بیتا.)124 :
تت ل مستمر بهرۀ مالکانۀ جاسی ب بهرۀ مالکانۀ
پولی از ربع وخر قرن نوزدهم ب بع /اواخر قرن
سیزدهم قمری رواج یافت و برای نخستینبار در
تار خ اقتصاد کشاورزی ا ران ب وقوع میپیوست .ا ن
امر ب ورشکستگی بیشتر مردم روستاها انجامی ؛ ز را

ازجمل استرآباد ( وسفینیا ،)154 :1388 ،د
ا ن مسئل باع

ش تا در مجلس او  ،مازن رانیهای

ساکن تهران ب نفع کشاورزان وارد می ان فوند و
تحصن کاا  .انگیزۀ ا ن تحصن ،مالیاس مستقیم و
هنگفتی بود ک

برای اجااس تولی ی مازن ران،

محصوالس کشاورزی و دامی ،تعیین ش

بود .از نظر

تحصنکاا گان ،ا ن مالیاسها ارزا ش قیمت کاالهای
تولی ی کشاورزان و ازدستدادن بازار رروف ونها را
موجب میش و درنها ت نیز کشاورز مازن رانی زمین
خود را از دست میدادن  .پیشازا ن ،از هر خروار
(معاد  300کیلو) شالی با چهل مَن وزن ( 120کیلو)
هفت ر ا مالیاس نق ی در ارت میش  .با اعتراض
مردم مازن ران و گیالن ،قرار ش از هر خروار شالی
پانزد ر ا

مالیاس گررت شود و با اعتراض مردم

مالیاس ارزا ش ارت؛ ولی پانزد ر ا مالیاس برای هر
خروار شالی ،ب میزان هشتاددرص قیمت ک خروار
شالی در بازار بود .با ادامۀ تحصن سران مازن رانی در
تهران ،مالیاس نق ی از پانزد ر ا ب هفت ر ا برای
هر خروار شالی تقلیل ارت (سالور.)2018/3 :1374 ،
 .7استثمار کشاورزان ازسوی بیگانگان :در ا ن دور ،
عم مالکان و خارجیهای مقیم ماطق بسیاری از
کشاورزان را ک زمینهای کوچکی ز ر کشت داشتا ،
استثمار میکردن ؛ برای نمون  ،روسها ک در ووالی
استروباد ماشین پات پاککای داشتا  ،محصو زارعان را
پیش از برداشت و ب ون مشخصکردن قیمت،
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خر اری میکردن ؛ اما هاگام برداشت محصو  ،ب

نفر ا وانف ،کاسو روسی در استروباد ،با کمک ع

بهانۀ تاز قیمت پات در بازارهای روسی  ،محصو

ای از سواران عت الملکی در استروباد روسیۀ کوچکی

زارعان را ب قیمت کمی میخر ن  .رواج سات

ساخت بود و در امور داخلی ا ل دخالت میکرد و

پیش از برداشت در ا ران،

اغتشاف و بینظمی ا جاد میکرد .ا ن هرجومرج

کشاورزان را برای رروف محصوالس خود ،ب نوساناس

درنها ت باع

ش ک ع ای از ارراد ا ل تظلمخواهی

بازار و نیرنگهای واسط ها وابست کرد (کوالگیاا،

کاا و رسی گی ب ا ن وضعیت را درخواست کاا

 .)60 :1359در ا ن راستا ،تاجران ا رانی نیز با خارجی

(ترکمان111 :1378 ،و .)112روسها وتی با تصرف

ها همرا میش ن و محصوالس زارعان را پیشخر و

ماطقۀ قشالقی و محل علف دادن ب اغاام و اوشام،

صادر میکردن ؛ دروالیک در زراعت سهمی ن اشتا

برای کشاورزان دردسرها ی ا جاد میکردن ؛ چاانک

(عت اهلل ف239 :1361 ،و .)240ب ا نترتیب ،بسیاری از

ا ن امر در بلوک شیرگا ا ل سوادکو رخ داد و باع

خر اری محصو

سوادکوهی ب سفارس روسی ش

کشاورزان مجتور بودن محصوالس خود را پس از

شکا ت امیرمؤ

برداشت ،ب نرخی بسیار کمتر از قیمت واقعی ،در

(ترکمان .)115 :1378 ،روسها عالو بر وزار و اذ ت

معرض رروف گذارن  .نتیجۀ ا ن وضعیت قرارگررتن

رعا ا ،ب شخص برای جمع ووری مالیاس امالک و

کشاورزان د ر رقر و گرساگی و ب دستووردن

اراضی خود اق ام میکردن

و ا نگون هم برای

سودهای کالن برای دالالن و واسط ها بود (عیسوی،

کشاورزان و هم برای مأموران مالی و ادار مالی

..)83 :1362

مشکلساز میش ن (کاظمبیگی.)190 :1389 ،

ب عالو  ،بسیاری از روسها با گررتن مالیاسهای
غیرقانونی و شکاجۀ کشاورزان برای پرداخت مالیاس،

نتیجه

رضای روستاها را وشفت میکردن (ترکمان:1378 ،
 .) 109ا ن امر در اسااد نیز بازتاب ارت است؛ چاانک
قزاق های روسی ب

پشتوانۀ امیرمکرم ،زمینها و

در پی رش

کشاورزی تجاری و رروف

محصوالس پولی ،با اهمیت ارتن زمین و زمیا اری،
قشرهای ج

ب تملک اراضی زراعی در ا التهای

محصوالس کشاورزی زمینها را تخر ب میکردن و

شمالی ا ران روی ووردن

از کشاورزان مالیاسهای بسیار طلب میکردن

خصوصی در ا ن مااطق رش کرد .وضور ا ن مالکان

(سازمان اسااد ملی ا ران ،سا

شمار .)240/7223

ج

و ب ا نترتیب ،مالکیت

نتا ج مثتتی برای کشاورزان ا ن مااطق ن اشت؛

ب علت نظارس نکردن دولت مرکزی و وکام محلی،

ز را بسیاری از ونان ب ون رضا ت شخصی ،اراضی

ک در امور

خود را از دست می دادن  .وتی برخی کشاورزان با

روستا ی و ا لی بومیان دخالت کاا و ب ونان ظلم

تجاوز و تصرف قهرومیز متافذان روب رو میش ن و

نفر از ا ل عت الملکی

ب کشاورزان بیزمین تت ل می ش ن  .عملکرد مالکان

روسها وتی ب خود اجاز میدادن
کاا  .تظلمنامۀ شصت ون

خطاب ب مجلس شورای ملی و وزارس امور خارج
در سا

1333ق 1914/م ،گو ای دخالت و وزار و

اذ ت اتتاع روسی است .طتق گزارف ا ن شصتون

ج

در گسترف امالک شخصی ،در ا التهای

شمالی رضای ناامای ا جاد میکرد و موجب میش تا
روستا یان نیز ب تصرف اراضی روستاهای د گر دست
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 ،سا نهم ،شمار چهارم (پیاپی  ،)36زمستان 1396

با برقراری مااستاس اربابی در

از سا  1263شمسدی تدا کودتدای انگلیسدی سدوم

امالک شخصی ،زمیاۀ دخالت در امور زراعی و وبیاری

اسفا  ، 1299گردووری محم ترکمان ،تهران :نی.

مزارع کشاورزان را رراهم می ووردن ؛ ب عالو  ،وضور

 .جمالزاد  ،محم علی ،) 1384( ،گاج شا گان؛ اوضداع

ا ن مالکان در شهرها و سپردن امور زراعی ب
ک خ ا ان و متاشران ،باع

میش تا بر خواست ها و

نیازهای روستا یان نظارتی نتاش و امور زراعی در
راستای ماارع مالکان و سودووری بیشتر پیش رود.
تجاری ش ن کشاورزی و سودووری محصوالس
موجب می ش ک اتتاع خارجی ،ب و ژ روسها ،ب
اجار و خر

زمین در مااطق شمالی روی وورن .

اقتصادی ا ران ،تهران :سخن.
 .خسروی ،خسرو ،)1358( ،جامع شااسدی روسدتا ی
ا ران ،تهران :دانشگا تهران.
 .رابیاو ،لوئی ،) 1366( ،وال اس دارالمرز ا ران ،گیالن،
ترجم جعفر خمامیزاد  ،رشت :طاعتی.
 .رومانی ،اختر ،)1342( ،مالکیدت و بهدر بدرداری از
زمین در ا ران ،تهران :کتب ا ران.

وضور اتتاع روسی زمیا ساز مشکالس بسیاری برای

 .رواسددانی ،شدداپور ،) 1390( ،دولددت و وکومددت در

کشاورزان در ا ن مااطق بود .بسیاری از اتتاع روسی،

ا ران در دورۀ تسلط استعمار سدرما داری؛ شدیوۀ

ب پشتوانۀ برخی از بزرگ مالکان ماطق  ،از کشاورزان

تولی د مسددتعمراتی – طتقددۀ پیوسددت ب د اسددتعمار

بهر کِشی و اخاذی می کردن و درنتیج  ،باع

ارزا ش

هرجومرج و وشفتگی های اجتماعی و اقتصادی در
ا الت های شمالی میش ن .

سرما داری ،تهران :امیرکتیر.
 .سالور ،قهرمانمیرزا ،) 1374( ،روزنام خاطراس عدین
السلطا  ،ب کوشش مسعود سالور و ا درج ارشدار،
ج ، 3تهران :اساطیر.

کتابنامه
الف .کتاب
 .اشددرف ،اومدد  ،) 1352( ،مشخصدداس اقتصددادی و
اجتمای نظامهای بهدر داری کشداورزی در ا دران.
تهران :نشدر مرکدز ومدوزفوپدژوهش در برنامد
ر زی ماطق ای.
 .اورسل ،ارنسدت ،) 1382( ،سدفرنام قفقداز و ا دران،
ترجم علی اصغر سعی ی ،تهران :پژوهشگا علدوم
انسانی و مطالعاس ررهاگی.
 .بینام ،) 1357( ،تحلیلی از شدرا ط جامعد روسدتا ی
در ا ران ،بیجا :بینا.
 .تحو ل ار ،میرزاوسین ،) 1342( ،جغراریای اصدفهان،
ترجم ماوچهر ستود  .تهران :دانشگا تهران.
 .ترکمان ،محم  ،) 1378( ،اسااد امیرمؤ سدوادکوهی

 .سوداگر ،محم رضا( ،بیتا) ،رش روابط سرما داری
در ا ران (مرول انتقالی)  ،1304-40تهران :پازن .
 .سیف ،اوم  ،) 1380( ،اسدتت اد ،مالکیدت و انتاشدت
سر ما در ا ران ،تهران :رسانش..
 .طدداهری ،ابوالقاسددم ،) 1347( ،جغراریددای تددار خی
گیالن ،مازن ران ،وذربا جدان از نظدر جهدانگردان،
تهران :شورای مرکزی جشن شاهاشاهی ا ران.
 .عیسددوی ،چددارلز ،.) 1362( ،تددار خ اقتصددادی ا ددران
(عصر قاجدار . 1332 -1215ق) ،ترجمد عقدوب
وژن  ،تهران :گستر .
 .رر ددزر ،جیمددز ،) 1364( ،سددفرنام رر ددزر ،ترجمدد
غالمعلی مازن رانی ،تهران :توس.
 .رشاهی ،محم رضا ،)1360( ،تکو ن سرما داری در
ا ران ،تهران :گوتاترگ.
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 ،) 2536( ،------------- .واپسین جادتش قدرون
وسطا ی در دوران رئودا  ،تهران :جاو ان.
 .رددوران ،جددان ،)1389( ،م قاومددت شددکاا ؛ تددار خ

 .رالوت و تجارس ،س ،2ف.23 :1298 ،1
.23 :1298 ،-------------------- .
 ،---------------- .ف.380-379 :1298 ،10

تحددوالس اجتمدداعی ا ددران از سددا 1500مددیالدی،

 ،---------------- .ف.4 :1298 ،12

ترجم اوم ت ن ،تهران :رسا.

.450-449 :1298 ،------------------- .

 .کوالگیاا ،لودمیال ،) 1359( ،اسدتیالی امپر الیسدم بدر
ا ران و تت ل ا ن کشور ب نیم مستعمر  ،ترجمد
سیورس ا زدی ،تهران :علم.
 .لهسا ی زاد  ،عت العلی ،)1369( ،تحدوالس اجتمداعی
در روستاهای ا ران ،شیراز :نو شیراز.

.450-449 :1298 ،------------------- .
 ،--------------- .ف.327 :1298 ،9
ج .اسناد آرشیوی
 .سازمان اسااد ملی ا ران.

 .ملگونف ،گر گوری ولر انوو چ ،)1376( ،کران های
جاوبی در ای خدزر ،ترجمد امیرهوشداگ امیادی،

د .مقاله

تهران :کتابسرا.

 .عتدد اهلل ددف« ،)1361( ،روسددتا یان ا ددران در اواخددر

 .مهجوری ،اسماعیل ،)1345( ،تدار خ مازند ران .ج،2
ساری :بینا.

قاجار د » ،در مجموع د مقدداالس مسددائل ارضددی و
دهقانی ،ترجم مار اا کاظمزاد  .تهران :وگا .

 .نصددیریمقدد م ،محمدد نادر ،)1374( ،گز دد ۀ اسددااد

 .کاظم بیگی ،محمد علی( ،تابسدتان« ،)1389اصدالواس

در ای خزر و مااطق شمالی ا ران در جاگجهدانی

مدددالی مجلدددس او و اجدددرای ون در مازندد ران»،

او  .تهران :درتر مطالعاس سیاسی و بینالمللی.

رصلاام علمیپژوهشی تار خ اسالم و ا ران دانشگا

 .نددوری ،مصددطفی و اشددرف سددرا لو ،)1390( ،اسددااد

الزهددرا(س) ،س ،20دور ج دد  .ف ،6پیدداپی ،85

اسددتراباد و دشددت گرگددان در دورۀ مشددروطیت،
تهران :مجلس شورای اسالمی.
 .وثوقی ،ماصور ،)1369( ،جامعد شااسدی روسدتا ی،
چ ،3تهران :کیهان.

ص163تا.202
 .نوشددیروانی ،س.و« ،)1361( ،سددروغاز تجدداریشدد ن
کشاورزی در ا دران ».در مجموعد مقداالس مسدائل
ارضی و دهقانی ،تهران :وگا

 .هوگالندد  ،ار ددک ج ،) 1381( ،زمددین و انقددالب در
ا ران ،ترجم ریروز مهاجر ،تهران :شیراز .
 .وسفینیا ،راضی  ،) 1388( ،اسدااد تجداری ادوار او

ه .پایاننامه
 .وسددنزاد  ،رددرزان« ،)1391( ،تحددو نظددام وقددوق

تا پاجم مجلس شورای اسالمی (1304-1285ف).

مالکیت زمین در ا ران (از دور مشروط تدا سدقو

ب کوشش راضی وسفی نیا ،تهران :مجلس شورای

پهلوی او )» ،ب راهاما ی وسن زن د  ،پا داننامد

اسالمی.

کارشااسی ارش گرو تار خ ا ران اسالمی ،دانشدگا
تهران.

ب .مجلهها و احصائیههای تجاری
 .اوصائی های تجاری سا 1288تا1296ف.

1396  زمستان،)36  شمار چهارم (پیاپی، سا نهم،
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