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Abstract
The growth of capitalism in Iran and the dependence on the
world market in the nineteenth century led to various spheres of
economic and social in country influenced by the developments
of the West and the global system during this period. This
dependency also changed the agricultural sector as well and led to
the growth of commercial agriculture. In this research, It has been
tried to use the descriptive-analytical method and relying on the
theory of dependent development and the use of archival
documents, to be answered to this question that What is the effect
of growing commercial agriculture on land ownership system
in Mazandaran?
After reviewing and analyzing data and documents, this result
was obtained that the growth of commercial agriculture has led
to the importance of land and land management profitability
and the cultivation of monetary products in nineteenth-century
in Iran. This led to the tendency of the non-temperate classes of
society, including traders, government officials and even
foreigners to own land and agriculture. These people joined to
the landowner class of the community to purchasing multiple
lands and provided the ground for the expansion of private
property and the master's Relationship. The growing need for
arable land and the desire to expand personal property, Led to
some action to lease land and even capture forcible of farmers'
lands and minor owners of local that this issue, as the new
landlord develops in Mazandaran, led to the landless many
native farmers.
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چکیده
رشد سرمایهداری در ایران و وابستگی به بازار جهانی در قرن نوزدهم سبب شد
تا حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور در این دوره تا حدودی
 این وابستگی بخش کشاورزی را.متأثر از تحوالت غرب و نظام جهانی باشد
 در این پژوهش.نیز دستخوش تغییر کرد و به رشد کشاورزی تجاری منجر شد
-تالش شده تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر نظریۀ توسعۀ وابسته و بهره
 به این پرسش پاسخ داده شود که رشد کشاورزی،گیری از اسناد آرشیوی
تجاری چه تأثیری بر نظام مالکیّت زمین در مازندران داشته است؟
 این نتیجه حاصل شد که رشد،پس از بررسی و تحلیل دادهها و اسناد
کشاورزی تجاری در ایران قرن نوزدهم سبب اهمیت یافتن زمین و سودآوری
 این مسئله موجب گرایش طبقات.زمینداری و زراعت فرآوردههای پولی شد
 اعم از تاجران و دولتمردان و حتی اتباع خارجی به تملّک زمین،غیرزمیندار جامعه
 به طبقۀ ملّاک جامعه، این افراد با خریداری اراضی متعدد.و کشاورزی گردید
 نیاز.پیوستند و زمینۀ گسترش مالکیت خصوصی و مناسبات اربابی را فراهم آوردند
 سبب شد تا،روزافزون به زمینهای زراعی و تمایل به گسترش امالک شخصی
عدهای به اجارۀ اراضی و حتی تصرف عدوانی زمینهای کشاورزان و خردهمالکان
 به،محلی اقدام نمایند که این امر ضمن گسترش طبقۀ زمیندار جدید در مازندران

.بیزمین شدن بسیاری از کشاورزان بومی انجامید
، مالکیت زمین، کشاورزی تجاری، نظریۀ توسعۀ وابسته:کلیدواژهها
. دورۀ قاجار،مازندران
* نویسندة مسئول
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 .1مقدمه

شکننده از جان فوران که با استفاده از نظریۀ توسعۀ

حکومت قاجار در قرن نوزدهم ،با اندک تفاوتی،

واب سته ،نظام جهانی ،شیوۀ تولید (اینگونه اصالح

وارث نظام اجتماعی و زمین داری زمان صفویه شد.

شود :با استفاده از چند تئوری همانند نظریۀ توسعۀ

در این دوره ،انواع مالکیّت زمین عبارت بود از.2 :

وابسته ،نظام جهانی و شیوۀ تولید) به بررسی

اراضی خالصه یا اراضی دولتی؛  . 1اراضی اشراف و

تحوالت اقتصادی و اجتماعی ایران از صفویه تا

نجبا ،فرماندهان ارتش و رهبران ایالت و قبایل؛ .3

انقالب  2358ش پرداخته ،اطالعات ارزنده و مفیدی

اراضی موقوفه؛  . 4امالک عمده مالکی؛  .5اراضی

را در اختیار ما قرار میدهد ،اما در باب تحول نظام

خرده مالکان .در مازندران طبق گزارش ملگونف،2

مالکیت زمین اطالعات مهمی ندارد .کتاب اقتصاد

بیشتر روستاها تحت مالکیّت شاه بودند و گاهی

ایران در دورۀ قاجار از چارلز عیسوی ،مقالۀ «رشد

توسط دولت اجاره داده می شدند .به عبارتی دیگر،

کشاورزی تجاری» از نوشیروانی و زندگی

زمین های خالصه به تیول داده می شدند و هر کس

روستاییان در دورۀ قاجار از عبداهلل یف نیز مطالب

سرمایۀ کافی برای اجاره کردن روستا داشت،

بسیاری با استفاده از داده های آماری از رشد

می توانست ارباب شود .در آن صورت «ارباب روستا

کشاورزی تجاری ،انواع زمین داری ،بهرۀ مالکانه و

را ملک و سکنۀ آن را رعایای خود محسوب می -

وضعیت دهقانان را در اختیار ما قرار دادهاند ،اما

داشت که طبق سنّت مجبورند برای او کار کنند».

به طور تخصصی به بررسی وضعیت زمین داری در

(ملگونف .)154 :2334 ،ورود و رشد سرمایهداری

مازندران نپرداخته اند .همچنین مقالۀ «اصالحات مالی

سبب وابستگی ایران به بازار جهانی و در نتیجه رشد

مجلس اول و اجرای آن در مازندران» از محمدعلی

کشاورزی تجاری گردید و این امر نظام مالکیت

کاظم بیگی که به طور تخصصی مازندران را مورد

زمین در مازندران را تحت تأثیر خود قرار داد.

بحث قرار داده و به بررسی وضعیت مالیاتی اراضی
خالصه و تیول ها پرداخته ،اشاره ای به تأثیر تجاری

 . 3پیشینۀ پژوهش

شدن کشاورزی بر نظام مالکیت نداشته است .در این

در بحث پیشینۀ پژوهش بایستی گفت که تاکنون

مقاله با استفاده از اسناد آرشیوی کتابخانۀ ملی ایران

تحقیق مستقلی در مورد تأثیر رشد کشاورزی تجاری

و اسناد منتشر شده ،همچنین با تکیه بر نظریۀ توسعۀ

بر نظام زمین داری مازندران ارائه نشده است .کتاب -

وابسته ،ضمن بهرهگ یری از این آثار ،تالش شده که

ها و مقاالت متعددی دربارۀ وضعیت روستاییان،

تأثیر رشد کشاورزی تجاری بر نظام مالکیت زمین

زمین داری ،کشاورزی تجاری در دورۀ قاجار نگاشته

در مازندران بررسی و واکاوی گردد.

شده و هر کدام از دیدگاه خاصی به بررسی این

مسائل پرداخته اند .برای نمونه کتاب مقاومت

 . 2نظریۀ توسعه وابسته
توسعه مفهومی است که به ویژه پس از جنگ

1. Malgunov

جهانی دوم و ظهور ملل تازه استقالل یافته و مسائل
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آنان رواج یافت .توسعه به معنای عام ،نشاندهندۀ

ب) نظریۀ وابستگی :نظریه هایی که پدیدۀ توسعه

یک حالت است ،یعنی شرایطی که جامعه ،به طور

و توسعه نیافتگی را با عملکرد عوامل خارجی و با

کیفی و همه جانبه ،از امکانات کمّی خویش در

تأکید بر استعمار و و ابستگی توضیح میدهند.

جهت آرمانی که برای خودش قائل است ،استفاده

از لحاظ تاریخی ،بعد از شکست تئوریهای

مینماید (عباسی .)13 :2373 ،از مهمترین مباحث

مدرنیزاسیون که مدعی امکان توسعه و رفع فقر،

توسعه ،تالش برای ترسیم الگویی است که بتواند

گرسنگی و نارسایی های بهداشتی و ...در کشورهای

وقوع توسعۀ اقتصادی را در برخی از جوامع توضیح

کمتر توسعه یافته بودند و همچنین شکست برنامههای

دهد و ریشههای توسعه نیافتگی را آشکار سازد .در

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای کشورهای

واقع توسعه نیافتگی یعنی وضعیتی که به دلیل عدم

آمریکای التین در دهۀ شصت میالدی ،مکتب

هماهنگی بین عوامل اقتصادی و تکنولوژی

وابستگی ظهور کرد (عباسی .)17-18 :2373 ،دیدگاه

کاربردی ،امکان استفاده از سرمایه و نیروی کار در

وابستگی با وجود تنوع برداشت ،نحوۀ ارتباط

جامعه میسر نیست (فورتادو و گوندر فرانک:2333 ،

کشورهای سرمایه داری و جهان سوم را مورد توجه

 .)242زمانی که جامعه شناسی توجۀ خود را به مسئلۀ

قرار داده است .در این دیدگاه دالیل اصلی

توسعه و توسعه نیافتگی معطوف کرد ،بسیاری از

عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جهان سوم به ساختار

محققان فرض شان بر این بود که ملتهای جدید

نظام سرمایه داری ارتباط داده شده است؛ بدین معنی

باید همان راه کشورهای اروپای غربی را طی کنند.

که توسعۀ نظام سرمایه داری موجب توسعه نیافتگی

از این رو نظریه هایی که در باب تبیین مرحلۀ گذر از

کشورهایی می شود که در مرحلۀ پیش سرمایهداری

پیشاسرمایه داری به سرمایه داری و یا تبدیل جامعۀ

قرار دارند (آزاد ارمکی . )18 :2371 ،براساس این

سنتی به مدرن در کشورهای اروپایی اشاعه یافته

نظریه ،عوامل توسعه و توسعه نیا فتگی در سیستم

بود ،توسط محققان با اصالحات مختصری برای

داخلی خالصه نمی شود و شکاف عمیق موجود در

مطالعۀ کشورهای افریقایی ،آسیایی و آمریکای

جهان را باید در عوامل برون مرزی و جهانی ،چون

التین عرضه شد (ازکیا .)34 :2381 ،در مباحث

استعمار و استثمار جستجو کرد .زیرا با ورود

تئوریک مربوط به اقتصاد توسعه ،به طور عمده با دو

استعمار ،روند طبیعی توسعۀ جهان قطع شد و استثمار

نوع تئوری برخورد میکنیم:

جهان را به دو قطب توسعه یافته و عقب مانده تبدیل

الف) نظریۀ نوسازی :نظریه هایی که پدیدۀ توسعه

کرد؛ بنابراین مسئل ۀ توسعه و توسعه نیافتگی هر دو با

و توسعه نیافتگی را تنها با عملکرد عوامل درونی

هم پیدا شدند و الزم ملزوم یکدیگرند (عباسی:2373 ،

جامعه و ساختارهای داخلی مانند فرهنگ ،اقتصاد

.)33

و ...تبیین میکنند.

پژوهشگران علوم اجتماعی آمریکای التین در نیمه -
ها و اواخر دهۀ 2341ش 2731 /م به بسط نظریۀ
توسعه نیافتگی پرداختند .از مهمترین چهرههای
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بنیان گذار نظریۀ توسعهنیافتگی ،کاردوسو ،2نویسندۀ

 . )14-13کاردوسو با تالش نظری و تجربی ،رویکرد

کتاب وابستگی و توسعه در امریکای التین ،را باید

وابستگی را وارد فاز جدیدی کرد که از آن تحت

نام برد( .نقل قول جان فوران از کاردوسو بوده

عنوان وابستگی جدید یاد می شود .بدین ترتیب،

است ).اینگونه اصالح شود :جان فوران به نقل از

به رغم مکتب س نتی وابستگی که روند توسعهنیافتگی

کاردوسو ،تعریف مقدماتی وی از وابستگی که بر

کشورهای جهان سوم را یک طرفه در نظر می -

محدوده های توسعه تأکید دارد را اینگونه بیان می -

گرفت ،کاردوسو استدالل می کند که این احتمال

کند:

وجود دارد که توسعۀ وابسته یعنی «هم توسعه و هم
از دیدگاه اقتصادی ،نظام هنگامی وابسته است که

وابستگی» را در کنار یکدیگر داشته باشیم (سو،

انباشت و گسترش سرمایه نتواند عنصر پویای الزم

.)237 :2387

و اساسی خود را در درون نظام بیابد (فوران:2377 ،
.)13

 . 4رشد کشاورزی تجاری در مازندران

در این تعریف به یک نظام اقتصادی بینالمللی اشاره

پیش از ورود به بحث اصلی ،ضروری است به

می شود که در چارچوب آن ملتهای مختلف،

آغاز و رشد کشاورزی تجاری در ایران اشارۀ

مواضعی را در سطوح متفاوت و نفوذ اشغال می -

مختصری شود تا این گونه فرآیند وابستگی ایران به

کنند .در مرکز ،کشورهای صنعتی پیشرفته،

نظام جهانی در قالب نظریۀ مطرح شده ملموستر

بازیگران کلیدی تکنولوژی و مالی را کنترل

گردد .توسعۀ اقتصاد بین المللی بعد از 2133ق/

می کنند و با این امتیاز ،به صورتهای خاصی،

 2751م ،تحوالت عمده ای در اقتصاد داخلی بسیاری

صنعتی شدن مناطق حاشیهای را شکل میدهند.

از کشورها ایجاد کرد و ایران نیز از این امر مستثنی

توسعه در چنان شرایطی ناممکن نیست و از طریق

نبود .به علت پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل،

افزایش دادوستد ،ازدیاد تولید ناخالص ملی و

گشوده شدن کانال سوئز در سال 2173ق2737 /م،

صنعتی شدن ممکن است در کشورهای جهان سوم

تأسیس راه آهن و غیره ،تجارت ایران وارد

رشد اقتصادی روی دهد .این دستاوردها معموالً با

رقابت های بینالمللی شد

 .(McDaniel,با

پیامدهایی منفی نظیر تورم ،عدم اشتغال ،مسائل

نفوذ سرمایۀ خارجی در ایران ،مقدمات رشد

بهداشتی ،نارسایی آموزش و پرورش ،کمبود مسکن

سرمایه داری وابسته و نابودی شیوۀ تولید پیشاسرمایه -

و مانند اینها همراه می شود .از این جهت این گونه

داری تسریع گردید (بدیع تبریزی .)25 :2331 ،تحت

توسعه« ،توسعۀ وابسته» نامیده می شود که به معنای

چنین شرایطی نظام اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی

رشد در درون محدوده ها ،پیشرفت و رفاه اقلیتی از

ایران با تمام تالشها و مقاومتها به مدار نظام

مردم جامعه و رنج و حرمان اکثریت میباشد (همان:

سرمایه داری جذب و سرنوشت آن با رشتههای

)1971: 37

متعدد به بازار جهانی وابسته شد (وطنخواه:2371 ،
1. Cardoso

 . )135بدین ترتیب ،با توجه به نظریۀ توسعۀ وابسته،

محسن بهشتی سرشت و دیگران :تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی :مازندران 72

می توان تحول ایران در دورۀ قاجار را تحولی وابسته

خشخاش برای تهیۀ تریاک در نواحی جنوبی و در

دانست ،زیرا از خارج شکل گرفت و از نظر شکل و

استان خراسان از سوی انگلستان حمایت میشد

دامنه ،محدودیت های زیادی داشت (فوران:2377 ،

(فشاهی.)171 :2331 ،

 . )281پس از استقرار مشروطه نیز ،سیر وابستگی

مازندران یا طبرستان ،قطعۀ وسـیع و زرخیـزی از

ایران به بازار جهانی و تسلط کاالیی استعمار

شــمال ایــران اســت کــه ،از نظــر اوضــاع طبیعــی و

سرمایه داری بر ایران همچنان ادامه یافت (رواسانی،

جغرافیایی ،نسبت بـه سـایر قطعـات کشـور موقعیـت

 )245 :2371و دورۀ بعد از مشروطیت را نیز ،توسعۀ

جداگانـــه و ممتـــازی دارد .مازنـــدران در عـــرض

اقتصاد سرمایه داری وابسته تفسیر میکنند که به

جغرافیایی  35درجه و  45دقیقه تا  38درجه و طـول

صورتی فزاینده ،با مقتضیات انباشت سرمایهداری در

جغرافیــایی  51درجــه و  41دقیقــه و  31ثانیــه تــا 54

کشورهای امپریالیستی غرب ،انطباق داشت (ولی،

درجــه و  31دقیقــه ،واقــع شــده و در دورۀ قاجاریــه،

.)15 :2371

طبق گزارش رابینو « ،حدّ غربی آن در مغرب ،سرخانی -

براساس نظریۀ توسعۀ وابسته ،یکی از نتایج رشد

رود و شــرق آن محــدود بــه جرکلبــاد و شــاهکــوه» بــود

سرمایه داری وابسته در ایران ،تجاری شدن

(رابینو .)34 :2342 ،این خطه ،به دلیل آب و هـوا و خـاک

کشاورزی و تبدیل این کشور به بازار فروش

مناسب ،بارنـدگی فـراوان و منـابع آبـی کـافی ،قابلیـت

کاالهای صنعتی اروپای غربی ـ به ویژه انگلستان ـ

فراوان برای کشت محصوالتی مانند پنبه ،برنج ،نیشکر،

از سویی و تأمین کنندۀ مواد خام و مواد غذایی آنها

ابریشم ،کتان ،کنف ،باقال ،گندم ،جو ،خربزه ،هندوانـه

از سوی دیگر بود .از آنجایی که تأمین کاالهای

و کدو را داشت (همان .)34 :بنا بر ادعای فریزر« 2رشـد و

مورد نیاز بازار جهانی برای زمین داران و

تکثیــر محصــوالت در مازنــدران اتفــاقی و اکتســابی اســت»

تولیدکنندگان سود بسیاری داشت و نیز سبب فزونی

(فریــزر )553 :2334 ،و از ســوی دهقانــان و کشــاورزان

قدرت سیاسی و تحکیم موقعیت اجتماعی آنان می -

اهتمــام چنــدانی بــرای آبــادی و نگهــداری کشــتزارها

گردید (عیسوی )74 :2331 ،؛ بسیاری از مالکان و

صورت نمیگیرد (ملگونف.)14 :2334،

زمین داران ،زمین های زیر کشت غالت را به تولید

با تجـاری شـدن کشـاورزی ،بسـیاری از کشـاورزان

مح صوالتی مانند پنبه ،برنج ،خشخاش و توتون که

مازندرانی بـه کشـت محصـوالت پـولی پرداختنـد و

فروش خوبی در بازار جهانی داشت ،اختصاص -

بدین ترتیب بسیاری از اراضی زراعی ،با توجه به نیاز

دادند (کوالگینا . )53 :2357 ،سودآوری فراوان

بازار جهانی ،به کشت فرآورده های کشاورزی پولی

محصوالت پولی ،سبب توسعۀ کشت برخی

اختصاص یافتند .برای نمونه ،تولیـد ابریشـم در طـیّ

محصوالت خاص گردید و حتی تولید و توسعۀ

سال های مدیدی کاالی صادراتی مازندران و به ویژه

کشت برخی از محصوالت از سوی کشورهای

گیالن (ابهامی دیده نمی شود ) بود .اما شیوع طاعون

بیگانه تشویق گردید ،برای نمونه کشت پنبه در
نواحی شمالی ایران از سوی روسیه و کشت

1. Fraser
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سبب شد تا بخش مهمی از تجارت بارفروش (بابـل)

نیشکر مجدداً فـراهم شـد و بسـیاری از نیشـکرکاران

به گیالن منتقل و موقعیت گیالن بر مازندران برتـری

که زمین های خود را بـه کشـت پنبـه اختصـاص داده

یابد و کشتی های روسی به جـای مشهدسـر (بابلسـر)

بودند ،مجدداً به زراعـت نیشـکر پرداختنـد و کشـت

در بندر انزلی لنگر بیاندازند (فریزر.)537- 538 :2334 ،

آن در نزدیکی کوهپایه ها و عمدتاً در حوالی سـاری

با انتقال تجارت ابریشم از مازندران به گیالن و بروز

و بــارفروش در طــی ســال 2337ق 2711 /م متــداول

آفت کرم ابریشم ،تولید و تجـارت ایـن محصـول بـا

گردید (کاظمبیگی . )122 :2388 ،این امر نشان میدهـد

اُفت مواج شد ،امّـا در همـین برهـه جانشـین مناسـبی

که نیازهای بازار جهانی تـا چـه حـد بـر نـوع کشـت

برای ابریشم پیدا شد .با وقوع جنگ های انفصـال در

مزارع تأثیر داشته است.

آمریکا و توقف صادرات پنبه بـه اروپـا ،کشـت ایـن

در این دوره ،برنج نیز به عنوان کاالی کشاورزی

محصول توسعه یافت بـه طـوری کـه خسـارت اُفـت

تجاری مورد توجه کشاورزان مازندرانی قرار گرفت.

صــادرات ســایر محصــوالت را نیــز جبــران کــرد

برنج مهمترین محصول کشاورزی مازندران بود و این

(هالینگبری . )38 :2333 ،آنچه که باعث شد تولیـد پنبـه

محصول به آستراخان یا حاجی ترخان ،باکو ،تهران و

جهـت گیـری صــادراتی خـود را حفـ کنـد ،تــداوم

قزوین نیز صادر میشد (مکنزی .)53 :2357 ،رونق تولید

تقاضــا بــرای پنبــۀ ایــران از ســوی روســیه بــود .طبــق

برنج در مازندران مانند سایر محصوالت مدیون

آماری که جمالزاده نیز ارائه مـی دهـد حـدود 77/5

همجواری با شوروی بود؛ زیرا مهمترین شریک

درصد صادرات پنبۀ ایران به روسیه و بـاقی مانـده بـه

تجاری مازندران در این دوره ،کشور روسیه بود.

هند و عثمـانی بـود (جمـالزاده . )28 :2374 ،سـودآوری

شرایط اقلیمی مازندران به گونهای بود که حتی

کشــت و صــادرات پنبــه ،ســبب گشــت تــا از ســویی

بازرگانان خارجی به کشت محصوالت کشورهای

تاجران روسی و ایرانی با اعطای کمک مـالی و بـذر

خود در این منطقه ترغیب شدند .رابینو به حضور

پنبه ،کشاورزان مازندرانی را به کشت ایـن محصـول

بازرگانان یونانی اشاره میکند که بهترویج بسیاری از

تشویق کنند (نوشـیروانی )111 :2332 ،و از سوی دیگر،

نباتات ناحیۀ اودسا و از جمله کشت بوتههای تنباکو و

در ســال 2171ق 2735 /م ،نیشــکرکاران مازنــدرانی

تهیۀ توتون اشتغال داشتند (طاهری .)35 :2348 ،بدین

که به دلیـل وار دات قنـد و شـکر از روسـیه ،درآمـد

ترتیب در طول سالهای 2328 -2173ق-2781 /.

خــود را از دســت داده بودنــد ،بــه کشــت پنبــه روی

2711م .یک دگرگونی و جابهجایی در محصوالت

آورنــد (کــاظمبیگــی . )117 :2388 ،حتــی بســیاری از

پولی صادراتی پدید آمد و به گفتۀ نوشیروانی در

ساکنان بین بندرگز و استرآباد که در پرورش اسـب

سالهای 2318-2328ق2721-2711 /م:

فعالیت داشتند ،اسب های خود را فروختند و به پنبـه -

دیگر نمیتوانیم کشاورزی ایران را کشاورزی معیشتی

کــاری مشــغول شــدند (رابینــو .)223 :2342 ،بــا شــروع

قلمداد کنیم .در این دوره کشاورزی به خوبی در اقتصاد

جنــ گ روســیه و ژاپــن در ســال 2315ق2715 /م و

کشور ادغام گشته و روابط بازرگانی گسترش چشمگیری

افزایش قیمت قند در ایـران ،زمینـۀ کشـت و صـدور

پیدا کرده بود» وی همچنین یادآوری میکند که با این

محسن بهشتی سرشت و دیگران :تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی :مازندران 73

وجود «بسیاری از ویژگیهای کشاورزی معیشتی باقی

مانده است (نوشیروانی.)117 :2332 ،

صادرات برنج از مشهدسر (بستههای
بیش از بیست من)

بازکاوی روابط بازرگانی خارجی ایران نیز در

74853
17124

پایان سدۀ نوزدهم و آغاز سدۀ بیستم ،گواه افزایش
وابستگی اقتصاد کشور به کشورهای رشدیافتۀ
سرمایه داری و تبدیل ایران به زائدۀ کشاورزی و
مواد خام آنهاست (کوالگینا .)45 :2357 ،نمودارهای
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جدول شماره 7
(منبع :احصائیههای تجاری سال  1911تا 1991ش).

زیر وضعیت صادرات پیلۀ ابریشم ،پنبه و برنج
مازندران را در طیّ سالهای مختلف نشان میدهند:

با تجاری شدن کشاورزی و نیاز به اراضی زراعی

صادرات پیله خشک از مازندران و استراباد

بیشتر ،زمین ارزش بیشتری پیدا کرد و به دنبال آن

(کیلوگرم)
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 . 0رشد مالکیّت خصوصی در مازندران

قلمرو مالکیت خود افزودند (عیسوی .)71 :2331 ،به جز
مالکان عمده و خرده مالکان بومی مازندران،

1902

بسیاری از تاجران بومی نیز به سرمایه گذاری و خرید

مازندران

جدول شماره 1

زمین عالقه نشان دادند .اسناد به جای مانده حاکی از

(منبع :مجله فالحت و تجارت ،سال دوم ،شماره )793 :1991 ،9

آن است که برخی از تجار ،با انعقاد

صادرات پنبه از مشهدسر و بندرگز

مصالحه نامه هایی ،تعدادی از روستاهای مازندران را

(بستههای بیش از بیست من)

خریداری و کشت و صدور محصوالت را تحت

58094
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5076649683
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بازتاب یافته است ،در سال 2335ق2723 /م
عبدالحمیدخان فرزند آقامحمدخان تاجر ،طبق

10000

85

نظارت خود قرار دادند .براساس آنچه در اسناد

1288

کی اکال در بارفروش (بابل) مازندران را از دختر آقا
میرزا ربیع مستوفی علی آبادی مازندرانی خریداری
کرد (ساکما ،سند شماره  .)173/11721حتی کارمندان و

جدول شماره 9

افسران روسی مقیم ایران نیز در معاملۀ امالک و

(منبع :احصائیههای تجاری سال 1911ش تا 1991ش)

اراضی بزرگ مشارکت داشتند .از جملۀ اینها
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می توان به ژنرال پوتاپوف 2اشا ره کرد که در سال

تصرف می کردند .امیرمؤید به خاندانهای موروثی و

2332ق 2721 /م قطعه ملک بزرگی را در استرآباد

قدیمی مازندران تعلق نداشت و در زمان انتصابش

(عبداهللیف )148 :2332 ،و ژنرال آنتونویچ 1امالکی در

به عنوان فرمانده فوج سوادکوه ،زمینی در آنجا

اشرف (بهشهر) (کاظمبیگی )271 :2377 ،خریداری

نداشت و اکثر زمین ها در دست خوانین موروثی

کردند .با حضور مالکان جدید نظام مالکیت در این

مازندران بود (کاظمبیگی . )274 :2377 ،تبدیل وی به

دوره دستخوش دگرگونی های عمیقی شد ،اگرچه

بزرگ مالک مازندران ،نشان می دهد که وی پس از

انواع اساسی زمین داری تغییر چندانی نکرد ،اما

گرفتن پست نظامی در این منطقه به خریداری و

درصد زمینی که هر بخش کنترل می نمود ،تغییر

غصب زمین ها پرداخته و به زمین دار بزرگ منطقه

یافت .بارزترین تحول ،گسترش میزان امالک

تبدیل شده است .بنا بر آنچه که در اسناد نیز بازتاب

خصوصی بود (فوران . )277 :2377 ،نیاز به اراضی بیشتر

یافته است ،فرزندان امیرمؤید سوادکوهی در سال

برای کشت گستردۀ محصوالت پولی و کسب سود،

2333ق2724 /م ب ا استنکاف از پرداخت مالیات،

سبب شد تا عده ای با توسل به روش های غیرقانونی

خالصجات سوادکوه را تصرف و بر امالک خود

همانند تصرف عدوانی و یا اجاره کردن اراضی

افزودند (ساکما ،سند شماره  . )173/1473همچنین در 25

عمومی ،امالک خالصه و تیول ها و در نهایت تملّک

جمادیاالول 2338ق 23 /فوریه 2727م طبق

آنها که در ادامه به بررسی آن پرداخته میشود،

گزارش لطفعلی خان کلبادی سردار جلیل ،امیرمؤید

درصدد گسترش امالک و زمینهای شخصی خود

و پسرانش بلوکات سوادکوه ،شیرگاه ،بابلکنار،

باشند که این امر به گسترش مالکیت خصوصی در

لفور ،صنم و دارکاشت را به زور تصرّف کرده و از

مازندران منجر گردید.

فیروزکوه تا هزار جریب را زیر سلطۀ خود درآورده
بودند (ترکمان.)131 :2387 ،

الف) تصرف عدوانی اراضی

همچنین بسیاری از مقامات لشکری و

تجاوز و تصرف عدوانی اراضی و امالک دیگران به

صاحب منصبان اداری مازندران نیز در طی سالهای

بهانه های مختلف ،یکی از راه های گسترش مایملک

مختلف بر امالک خود افزودند .در صدر این سران

توسط اشخاص دارای قدرت مالی و اجتماعی بود.

نظامی که به عمده مالکان مازن دران تبدیل شدند،

متنفذان محلی و خاندان های سرشناس مازندرانی

بایستی از محمدولی خان نصرالسلطنه تنکابنی (قدرت

یکی از گروه هایی بودند که با تکیه بر جایگاه

محلی محال ثالث ،تنکابن ،کالرستاق ،کجور در

اقتصادی و اجتماعی خود به تجاوز در امالک

غرب مازندران) ،محمدخان امیرمکرم الریجانی

عمومی و خالصجات و تیول ها پرداخته و آنها را

(قدرت محلی الریجان و آمل در بخش مرکزی
مازندران) و لطفعلی خان سردار جلیل کلبادی

1. Potapov
2. Antonovich

(قدرت محلی شرق مازندران) نام برد (کاظمبیگی،

 . )237 :2377مقامات لشکری با استفاده از جایگاه و
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قدرت نظامی خود و ضعف دولت مرکزی ،به

به حدی بود که برخی از متنفذین محلی حتی اقدام

قدرت های محلی تبدیل شدند و با خرید اراضی

به غصب زمین های موقوفه کردند .تصرف روستای

خالصه و تصرف عدوانی ،زمین های خود را افزایش

موقوفۀ ج عفرکال در حوالی ساری توسط متنفذین

دادند .برای نمونه در  7ربیعاالول 2333ق 14 /ژانویه

محلی در سال 2177ش 2711/م ،که سبب اعتراض

 2725م دو قریۀ سرمحلّه و اوزینه که جزء قراء

روحانیون و سازمان موقوفات به فرمانداری و

خالصۀ استرآباد محسوب می شدند ،توسط حمزه

وزارت کشور گردید ،نمونه ای از این موارد است

استرآبادی و برای زراعت و کشاورزی در سال

(ساکما ،سند شماره .)173/2777

2311ق 2714 /م خریداری شد .امّا این دو روستا در

عالوه بر ساکنین مازندران ،بسیاری از بزرگان ساکن

سال 2333ق 2715/م توسّط گماشتگان سپهداراعظم

در شهرهای بزرگ ،از ج مله در تهران ،نیز تالش

تصرّف شد و ما لک حتی با واسطه کردن حجّت -

کردند تا زمین هایی در مازندران به نام خود ثبت

االسالم حاجی شیخ محمّدحسن مجتهد ،نمایندۀ

نمایند .در همین راستا افرادی همانند سیدخلیل

استرآباد ،نیز نتوانست ملک غصب شدۀ خود را پس

نظام العلماء و همدستانش در سال 2333ق2724 /م،

گیرد (نوری و سرایلو . )333-335 :2371 ،برخی از سران

با صدور فرامین جعلی برای امالک مازندران ،مدعی

نظامی حتی با استفاده از موقعیت نظامی خود،

بسیاری از امالک و اراضی در مازندران شدند

به اراضی سایر نظامیان تجاوز می کردند؛ چنان که در

(کاظمبیگی.)272 :2377 ،

سال 2335ق 2723 /م محمدخان مصباح لشکر،

از دیگر قشرهایی که به سرمایه گذاری در زمین

امالک متعلق به محمداسماعیلخان صارم الممالک

روی آوردند ،تاجران بودند .علت اصلی روی

(سرتیپ فوج دو دانگه) در ساری را به تصرف خود

آوردن این گروه ،عالوه بر سودآوری صادرات

درآورد .این امر سبب شد همسر اسماعیلخان از وی

محصوالت پولی ،ترس از سرمایه گذاری در سایر

به وزارت عدلیۀ ساری شکایت کند (ساکما ،سند

بخش های تولیدی و صنعتی بود .در واقع تسلط

شماره .)177/74341

تدریجی کاال و سرمایۀ خارجی بر بازار و اقتصاد

از سوی دیگر ،بسیاری از نیروه ای دولتی که در

ایران و واگذاری امتیازات گوناگون به دول

پست های اداری و مالی در مناطق مختلف مشغول به

امپریالیستی و سرمایه داران خارجی ،موجب شد که

کار بودند و اختیارات وسیعی داشتند ،گاهی خود یا

از رشد سرمایۀ تجاری ،ارتقاء آن به سطح سرمایۀ

حتی وارث شان از اختیارات موقعیت شغلی سوء

صنعتی در ایران جلوگیری به عمل آید (فشاهی،

استفاده می کردند .برای نمونه در سال 2337ق/

 . )232 :2331تاجران بومی نیز با استفاده از موقعیت

 2727م وارثان میرزا یحیی ،سر رشته دار (حسابدار)

اقتصادی خود و با تکیه بر حمایت متنفذین محلی به

امالک سوادکوه و شی رگاه ،به تصرف و تعرض در

تصرف عدوانی زمین های دیگران پرداختند .به

امالک و خالصجات سوادکوه پرداختند و حتی برای

طوری که تصرف زمین های میرزامعصوم پسر میرزا

اثبات مالکیت خود به جعل سند دست زدند (ساکما،

محمدعلی مرحوم در سال 2318ق2717 /م توسط

سند شماره  . )141/41271حرص و طمع در تملّک زمین

آقا محمدعلی تاجر ،سبب شکایت مالکان به وزارت
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عدلیه مازندران گردید

(ساکما،

سند

شماره

.)177/51334

2331ق2722 /م عده ای از اتباع روسی در
روستاهای میانکالۀ مازندران به اجارۀ اراضی زراعی

گرایش به تملّک زمین برای زراعت محصوالت

و سکونت و زراعت پرداختند (ساکما ،سند شماره

پولی نیز به اتباع بیگانه کشیده شد و بسیاری از

 .)171/1382در سال 2311ش 2713 /م نیز با اجارۀ

شهروندان خارجی شروع به دست اندازی بر امالک

اراضی در مناطق مختلف از ادارۀ فالحت و تجارت

شمال ایران نمودند .آنان با همکاری شعبۀ بانک

و فوائد عام به کشت پنبه اقدام نمودند (ساکما ،سند

استقراضی در شهرهای شمالی و ادعای اینکه مأمور

شماره  .)141/4815اجارۀ زمین به صورت فردی و

بانک هستند به تصرف اراضی خالصه پرداختند،

گروهی صورت می پذیرفت ،برای نمونه فردی به نام

برای نمونه تیول سوار افغان در ناحیۀ اشرف با

پولکونیک بیالونویج ،قره بالغ واقع در استرآباد را

وساطت کنسولگری روس در بندرگز در سال

برای زراعت اجاره کرد و یا اعضای کمپانی فالحت

2334ق 2725 /م به تصرف یکی از اتباع گرجی

روسیه در گومیش تپه سکونت گزیدند و به زراعت

روس درآمد (کاظمبیگی.)271 :2377 ،

شلتوک و پنبه مشغول شدند (نصیری مقدم:2384 ،

.)284
ب) اجارۀ اراضی

گاه نیز اتفاق می افتاد که مالکان بومی منطقه،

در کنار افردی که به تصرف عدوانی زمینها مشغول

برای حف

بودند ،عده ای نیز به اجارۀ اراضی و زراعت در آن

مصادرۀ آن ها ،به عنوان وثیقۀ بانک استقراضی روس

پرداخ تند .برای نمونه ،برخی از تاجران غیربومی و

به اتباع روسی اجاره می دادند .برای نمونه شعبۀ

تجارت خانهها همانند تجارت خانۀ تومانیانس اقدام به

بارفروش بانک استقراضی برای جلوگیری از غارت

اجارۀ اراضی و منابع آبی و زراعت در مازندران

امالک مفتخرالممالک ،یکی از بزرگ مالکان

کردند (ساکما ،سند شماره  ، )141/173تا بدین گونه

مازندران ،به وسیلۀ نیروی دولتی موسوم به اردوی

به طور مستقیم در کشت محصوالت و صادرات آنها

برق ،در سال 2317ق 2721 /م امالک او را به اجاره

نقش داشته باشند .روند اجارۀ ا راضی اگرچه با

درآورد .همچنین بسیاری اهالی محلی مازندران

ظاهری قانونی ،برای مالکان منفعت در برداشت ،اما

حتی برای استفاده از مزایای تحت الحمایه بودن

برای مالک زمین این گونه نبود ،زیرا با ایجاد

روسیه ،کشاورزان روسی را در مزارع خود استخدام

هرگونه هرج و مرج و آشفتگی در منطقه ،بسیاری از

می کردند ،برای نمونه لطفعلی خان کلبادی ،بزرگ

اجاره کنندگان از پرداخت اجاره بها امتناع میکردند

مالک شرق مازندران ،در سال 2317ق2717 /م

و مالک را متضرر میساختند.

تعدادی کشاورز روسی را در زمینهای خود اسکان

زمین های خود از تصرف عدوانی و

اجارۀ اراضی حاصلخیز در میان اتباع روسی نیز

داد (کاظمبیگی .)288-283 :2377 ،با گذشت زمان

رواج یافت و اجارۀ زمین توسط آنان در اسناد

استخدام و حضور کشاورزان روسی برای مالکان

متعددی بازتاب یافته است .برای نمونه در سال

دردسرهایی ایجاد کرد .در حقیقت اجارۀ اراضی به
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روس ها از یک سو موجب شد تا آنان به واسطۀ

صورت مالک درآمدند و از آن زمینها ،بهرۀ

دلگرمی به کنسولگری و سفارت خود گاه از

مالکانه گرفتند .با فروش اراضی خالصه که از دورۀ

پرداخت اجاره بهای اراضی خودداری و اینگونه

ناصری آغاز شده بود ،مالکیّت بسیاری از روستاهای

مالکان را از نظر مالی متضرر نمایند .از سوی دیگر

خالصه ،شخصی شد و بدین ترتیب تعداد

نیز ،قراردادهای اجاره ای درازمدت سبب گردید تا

قابل توجّهی از اراضی خالصه به مالکیّت تیولداران

اتباع روسی مسألۀ ادعای مالکیت زمین را مطرح و

سابق درآمد .پس از مشروطیّت 2314ق2713 /م،

در نتیجه زمین ها را از مالکیت مالکان خارج و به

خصوصی سازی مالکیّت زمین رشد بیشتری یافت

تملک خود درآورند (ساکما ،سند شماره .)331/321

(کاظمبیگی . )237 :2377 ،بخش بزرگی از خریداران

بدین ترتیب با خریداری زمین و تصرف عدوانی

این امالک ،از طبقۀ بورژوازی تجاری بودند که در

و اجارۀ اراضی توسط طبقات غیرزمین دار ،مالکان

مقابل پرداخت پول به شاه و دولت ،به خرید اراضی

بزرگی که در بیست سال آخر قرن نوزدهم در ایران

دولتی و تبدیل آن به امالک اربابی اقدام کردند

ظاهر شدند ،ترکیبی بودند از تجار و دولتیان

(فشاهی . )282 :2331 ،بعد از مشروطه برای نخستین بار

زمین دار ،که هر دو به بازارهای جهانی استعماری

قوانین مدوّنی در دفاع از مالکیت خصوصی تدوین

وابستگی داشتند (رواسانی . )222 :2371 ،در پی این

شد (سیف . )288 :2371 ،عامل دیگر لغو تیول داری

تحوّل ،مالکیّ ت خصوصی بنیاد مالکیّت زمین شد و

توسط مجلس اول بود که سبب شد تمام اراضی

مالکان خصوصی مناسبات اربابی را گسترش دادند و

تیولی عمالً به مالکیت متصرفان آن اراضی درآید

در نتیجه مناسبات حاکم بر عمده مالکی ،پس از

(اشرف . )2 :2351 ،با لغو تیول داری ،جای تیولداران

تجاری شدن کشاورزی ،در ساخت نظام ارباب ـ

ر ا مالکین بزرگ جدید گرفتند و این گونه امالک

رعیّتی تداوم یافت (حسنزاده . )38 :2372 ،البته بایستی

اربابی توسعه یافت .در نتیجه خوانین ایالت،

به این نکته اشاره شود که گسترش مالکیت

روحانیان ،فرماندهان قشون ،همچنان امالک خود را

خص وصی علل مختلفی داشت و فقط به دلیل تجاری

حف

و دولت نیز زمین های خالصه را تحت کنترل

شدن کشاورزی و ارزش یافتن زمین در این دوره

خود داشت (خسروی )14-13 :2357 ،و تسلّط آنان چه

نبود .به عبارتی دیگر ،به جز فقدان امنیت مالی و

به صورت ملکی و چه به صورت وقفی ،خالصه و

ترس از سرمایه گذاری در سایر بخشها ،به ویژه

اختصاصی باقی ماند ( تحلیلی از شرایط جامعۀ روستایی

صنعت ،مهم ترین علّت رشد مالکیّت خصوصی،

در ایران.)27 :2358 ،

خرید اراضی خالصه و غصب زمینهای دیوانی
(تیول) بود (اشرف . )2 :2351 ،دولت مرکزی برای

نتیجه گیری

پاسخ گویی به بحران مالی خود و به دلیل ویرانی و

با رشد سرمایه داری وابسته در ایران ،اقتصاد ایران به

درآمد اندک زمین های خالصه ،به نوعی «سیاست

تحوالت نظام جهانی و نیاز بازار های غرب وابسته

تعدیل ساختاری بدوی» رو کرد و برای اولین بار

گردید .در این راستا کشاورزی ایران دستخوش

عده ای با پرداخت وجوهی و با خرید زمین به

تغییر شد و اراضی زراعی در پی رش د تجاری شدن
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کشاورزی و صدور محصوالت پولی به اراضی

می داد ،موجب گشت تا بسیاری از مالکان بومی به

تجاری تبدیل شدند .مازندران یکی از ایالتهای

منظور جلوگیری از ضبط و تصرف اراضی خود،

حاصلخیز ایران که از شرایط اقلیمی و مناسبی برای

زمین های خود را به روس ها اجاره دهند و به منظور

کشاورزی برخوردار بود از این امر مستثنی نبود .با

بهره از امتیاز اتباع روسی ،کشاورزان خارجی را در

تجاری شدن کشاورزی در مازندران ،بسیاری از

زمین خود اسکان دهند .این مسئله و قراردادهای

کشاورزان به کشت محصوالتی ما نند برنج ،پنبه،

بلندمدت با روسها موجب شد تا بسیاری از زمینها

ابریشم و دیگر محصوالت پرداختند و در نتیجه بهاء

از تملّک افراد محلی خارج شود و این گونه بسیاری

و ارزش زمین در این منطقه فزونی یافت و سبب شد

از کشاورزان بیزمین و تبدیل به دهقان مزدبگیر

تا عالوه بر مالکان و اهالی بومی مازندران ،قشرهای

شوند.

مختلف جامعه از ثروتمندان ،متنفذین محلی ،سران
نظامی ،مقامات کشوری ،تاجران و حتی اتباع
خارجی نیز به سرمایه گذاری در زمین اقدام نمایند.
بسیاری از آنان با خریداری اراضی زراعی ،به طبقۀ
ملّاک مازندران پیوستند و این گونه مالکیت
خصوصی و به دنبال آن مناسبات اربابی گسترش
یافت.
نیاز به اراضی بیشتر برای کسب سود ،موجب شد
تا بسیاری از اشخاص که از پایگاه و قدرت
اجتم اعی و نظامی برخوردار بودند به بهانههای
مختلف اقدام به تجاوز و تصرف عدوانی زمینهای
اهالی بومی نمایند .حتی عده ای مانند تاجران با
اجارۀ اراضی زراعی و سپس استنکاف از پرداخت

منابع
آزاد ارمکی ،تقی ( .)2371اندیشۀ نوسازی در ایران.
تهران :دانشگاه تهران.

ازکیا ،مصطفی ( .)2381جامعهشناسی توسعه و
توسعهنیافتگی روستایی ایران .تهران :اطالعات.

اشرف ،احمد ( .)2351مشخصات اقتصادی و اجتماعی
نظامهای بهرهداری کشاورزی در ایران .تهران :سازمان
برنامه و بودجه ،مرکز آموزش و پژوهش در
برنامهریزی منطقهای.

بدیع تبریزی ،شمسالدین ( .)2331مناسبات ارضی در
ایران معاصر .ترجمۀ غالمحسین متین .تهران :اخگر.
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