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ترین مناطق مالکیت خالصه و سلطنتی متراکم کرمانشاه یکی از

در دورۀ قاجاریه و پهلوی اول بود. مسئلۀ اصلی مقالۀ حاضر 

مالکیت سلطنتی و  گیریروشن کردن چرایی و چگونگی شکل

پیامدهای این نوع مالکیت بر کشاورزی منطقۀ کرمانشاه در 

دورۀ پهلوی اول است. هدف کلی مقاله توضیح و تفسیر علل 

مل ظهور و بروز پدیدۀ امالک رضاشاه در کرمانشاه در و عوا

دورۀ پهلوی اول است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی است. 

گیری ای بر پایۀ نمونهها از مراکز اسناد و منابع کتابخانهداده

هدفمند گردآوری و به روش گراندد تئوری تجزیه و تحلیل 

ایدئولوژی » هایی مانند:های تحقیق نشان داد مقولهشد. یافته

رعیتی نظام ارباب»، «زور»، «فروپاشی نظام ایلی»، «ایران باستان

ترین علل و عوامل عمده« کشاورزی پایۀ توسعه»و « مدرن

ترین گیری پدیدۀ امالک سلطنتی در کرمانشاه بود. مهمشکل

نتایج و پیامدهای پدیدۀ امالک شاهانه در کرمانشاه عبارتند از: 

توسعۀ کشاورزی تجاری،  تخصصی تغییر الگوی کشت و 

آباد برداری از زمین، تأسیس کارخانۀ قند شاهشدن دانش بهره

آباد(، سدسازی، توسعۀ شبکۀ آبیاری و ماشینی شدن )اسالم

 کشاورزی.
 

کرمانشاه، رضاشاه، مالکیت زمین، کشاورزی،  ها:کلیدواژه

 .گراندد تئوری

Kermanshah was one of the most densely 

populated and royal areas during the period of 

Qajar and First Pahlavi. The main issue of this 

paper is to clarify why and how of the formation 

of the royal ownership and the consequences of 

this type of ownership, on the farming of the 

Kermanshah region during the first Pahlavi 

period. The main purpose of the paper is to 

explain the causes and factors of the emergence 

and appearance of the royal estate in 

Kermanshah, during the first Pahlavi period. 

The present research approach is qualitative. 

The data were collected from library and library 

resources based on purposeful sampling and 

they were analyzed using grounded theory. The 

findings of the research showed that the main 

causes and factors were as the following: 

“Ancient Perspective of Ideology”, “The 

collapse of the Islamic system”, “Forces”, 

“Modern system of modernity” and “Basic 

principles of agriculture”, in the formation of the 

phenomenon of royal property in changing the 

pattern of agricultural and commercial 

development, establishing agriculture schools 

and specialized knowledge of land exploitation, 

establishing Shahabad Sugar Mill (Islamabad,  

Damming, developing irrigation network and 

agricultural mechanization. 
 

Keywords: Kermanshah, Reza Shah, 

Landownership, Agriculture, Grounded Theory. 
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 مقدمه. 1

های انواع و اقسام مالکیت زمین در ایران در پژوهش

کرزن بندی شده است. مختلفی با اندکی تفاوت سنخ

اقسام مالکیت زمین در دورۀ قاجاریه را به چهار 

. 2. مالکیت شاهی، 1دسته تقسیم کرده است: 

. مالکیت 4. مالکیت اوقاف، 3مالکیت تیول، 

وید مالکیت گ. وی می(282: 1332)کرزن، خصوصی 

خصوصی زمین در ایران از راه ارث، خریداری، 

های بایر اهدای همایونی )هبه( و یا احیا کردن زمین

نعمانی اقسام  .(283: 1381)کرزن، آمد به دست می

بندی کرده گونه تقسیممالکیت زمین در ایران را این

های . زمین2های اشتراکی روستاییان، . زمین1است: 

های مشروط زمین مانند: اقطاع و الکیت. م3دیوانی، 

. 4تیول و مالکیت غیرمشروط مانند: سیورغال، 

ملکی خصوصی و . زمین 2های سلطنتی، زمین

. زمین 7. زمین وقفی، 3های روستاییان آزاد، زمین

گوید در تکامل نظام . او می(143: 1328)نعمانی، مرتع 

در جهت  تدریج انواع زمینداریزمینداری در ایران به

گسترش نظام مالکیت خصوصی تضعیف شدند 

گوید در آستانۀ اصالحات دل میزنده. (131)همان: 

. 1ارضی پنج نوع مالکیت در ایران وجود داشت: 

. مالکیت 3. مالکیت سلطنتی، 2مالکیت دولتی، 

. مالکیت 2. مالکیت خصوصی بزرگ، 4موقوفه، 

ار و آث. (22: 1331دل، )زندهمالکی خصوصی خورده

بقایای تاریخی برجای مانده، اسامی جغرافیایی و 

دهد مالکیت شاهانه سایر شواهد و مدارک نشان می

در کرمانشاه ریشه در دوران کهن تاریخ ایران دارد. 

رسد مالکیت سلطنتی ارتباط مستقیمی با به نظر می

سیاست تمرکزگرایی حکومت در ایران داشت. در 

یفی مالکیت سلطنتی الطوا های ملوکدورۀ حکومت

های در کرمانشاه شکل نگرفت اما در دورۀ حکومت

گیری مالکیت سلطنتی در متمرکز شواهدی از شکل

. در دورۀ صفویه امالک 1خوردکرمانشاه به چشم می

« خالصه»و امالک دولتی را « خاصه»شخصی شاه را 

گفتند. در دورۀ پهلوی اول امالک شخصی شاه با می

، «امالک همایونی»، «امالک اختصاصی»عناوین 

مشخص بود. « امالک سلطنتی»و « امالک شاهانه»

اداره امالک »رسیدگی به امور امالک شاه بر عهدۀ 

روشن سئلۀ اصلی مقالۀ حاضر بود. م« اختصاصی

پدیدۀ مالکیت  گیریکردن چرایی و چگونگی شکل

سلطنتی در دورۀ پهلوی اول در کرمانشاه و اثرات آن 

بر کشاورزی این منطقه است. این مقاله در پی پاسخ 

پدیدۀ امالک شاهانه در  چرا به این سؤاالت است که

برای تثبیت  هاییکرمانشاه شکل گرفت؟ چه سیاست

کار گرفته شد؟ لکیت رضاشاه در کرمانشاه بهما

مالکیت شاهانه در کرمانشاه چه پیامدهایی داشت؟ 

در ارتباط با نظام مالکیت زمین در کرمانشاه و 

مخصوصاً مالکیت سلطنتی تاکنون تحقیق مستقلی 

اسرار علی بریمانی در جزوۀ انجام نشده است. لطف

شرحی کلی از غصب امالک  امالک شاهنشاهی

تاریخ امالک وسط رضاشاه ارائه کرده است. کتاب ت

                                                                      
. برای نمونه، آثار و شواهد برجای مانده مانند: نهر والش، نهر  1

عباسی )انبار ذخیره گندم خسروی، قصرشیرین، کاروانسرای شاه

های عمرانی برای ترین پروژهدهد مهمذهاب( و غیره نشان می

های متمرکز رونق کشاورزی منطقۀ کرمانشاه در دورۀ حکومت

مانند ساسانیان، صفویه و پهلوی انجام شده است. شاهان قاجار در 

 کرمانشاه مالک زمین نبودند.
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تألیف عباس سپهر  ،اختصاصی رضاشاه در گرگان

گرگانی در واقع گزارشی از سلسله مقاالتی است که 

، در روزنامۀ 1321در فاصلۀ اردیبهشت تا آذر 

منتشر شد. سپهر گرگانی عملکرد نامناسب  کوشش

گان بر کشاورزی منطقه گر« ادارۀ امالک اختصاصی»

هایی از جغرافیای طبیعی و را نقد و ضمن آن داده

تاریخی منطقه ارائه کرده است. این مقاله فاقد پیشینۀ 

تحقیق و با هدف تبیین تحوالت شتابان نظام مالکیت 

زمین در کرمانشاه، دورۀ پهلوی اول، انجام آن کامأل 

 ضروری است.

 . روش تحقیق2

 1ئوریروش تحقیق حاضر کیفی از نوع گراندد ت

است. نظریه و روش  3و کوربین 2با رویکرد اشتراس

و  4م بارنی گالسر1637ای را در سال تحلیل زمینه

کشف نظریه خود،  اشتراس در کتاب معروف 2آنزلم

: 1362)محمدپور، معرفی و منتشر کردند  3ایزمینه

 اند:ای را چنین معرفی کرده. آنها تحلیل زمینه(313

خود را مصروف مسئولیتی با  در این کتاب ما توجه

هایی توان از دادهایم: چگونه میاهمیتی یکسان کرده

دست مند در تحقیق اجتماعی بهکه به شکلی نظام

ای کشف کرد. ما باور اند، نظریهآمده و تحلیل شده

ـ که ما به آن  هاداریم که کشف نظریه از داده

بزرگی ـ وظیفه  گوییممی« پردازی داده بنیادنظریه»

 شناسی با آن مواجه شده استاست که امروز جامعه

                                                                      
1. Grounded Theory 
2. Strauss 

3. Corbin 

4. Barney Glaser 
5. Anselm S. 

6. Discovery Grounded Theory 

(Glaser-Strauss,1967: 1) . 

ها را فرضدر روند گراندد تئوری محقق پیش

شکند و از عناصر قدیمی نظمی نو هم میدر

. امروزه به غیر (27: 1382ـ کوربین،  )اشتراسآفریند می

های شناسی، روش گراندد تئوری در رشتهاز جامعه

هداشت و پرستاری، بازاریابی، مدیریت و غیره ب

ها اسنادی و کاربرد دارد. روش گردآوری داده

آوری، ها پس از جمعای است. دادهکتابخانه

گذاری شد. در ادامه روند مطالعه بندی و کدعبارت

یابی به اطالعاتی برای دست 7گیری هدفمنداز نمونه

ده شد. انجام برای تبیین پدیدۀ مالکیت سلطنتی استفا

های دست اول و این کار مستلزم کاوش در داده

روشن کردن زمینۀ تاریخی موضوع بود. بنابراین، با 

گیری از زمان اسناد و بهرهگردآوری و تحلیل هم

ها سایر منابع، انجام شد. روند تجزیه و تحلیل داده

و مفهومی ادامه داشت و در نهایت  8تا اشباع نظری

هبردها و پیامدهای پدیده، مشخص شرایط علّی، را

در حین  6گذاری بازشد. کار تجزیه و تحلیل و کد

ها انجام گرفت. پس از تحلیل اسناد، آوری دادهجمع

ها به حالت اشباع و تکرار رسیدند و ادامۀ داده

گردآوری متوقف شد. در سطح اول کدبندی، بر 

تر تقلیل حسب مشابهت، کدها به کدهای  انتزاعی

مفهوم اصلی ساخته شد. در سطح دوم  134ند و یافت

مقوله عمده ساخته  42 11محوریکدبندی یا کدبندی 

                                                                      
7. Purposive Sampling 

8. Theoretical Saturation 
9. Open Coding 

10. Axial Coding 
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مقولۀ  3 1گزینشیشد و در مرحله سوم یا کدبندی 

( قابل مشاهده 1هسته شکل گرفت که در جدول )

 است.

 های هسته استخراج شدههای عمده و مقوله. مفاهیم، مقوله1جدول 

تعداد  ردیف

مفاهیم 

 مدهع

تعداد 

های مقوله

 عمده

 تم

ایدئولوژی ایران  3 23 1

 باستان

 کشاورزی پایۀ توسعه 11 28 2

 نفوذ اقتدار شاهانه 2 24 3

 تعویض امالک 3 12 4

 تغییر الگوی کشت 8 22 2

رعیتی نظام ارباب 11 22 3

 مدرن

 های تحقیق. یافته3

در ادامه شرایط علّی، شرایط میانجی، راهبردها و 

شود. مدل پارادایمی پدیده پیامدهای پدیده ذکر می

( قابل 1امالک رضاشاه در کرمانشاه در شکل )

 مشاهده است.  
 . مدل پارادایمی پدیدۀ امالک رضاشاه در کرمانشاه1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
1. Selective Coding 

 . شرایط علّی4

ایدئولوژی »ها در روند تجزیه و تحلیل داده

، «رعیتی مدرننظام ارباب»، «زور»، «گراییباستان

تصاحب »، «حضرتمنافع اعلی»، «خأل خوانین»

نفوذ »و « کشاورزی پایۀ توسعه»، «امالک خالصه

رایط علّی های شترین مقولهعمده« اقتدار شاهانه

پدیده بود. در ادامه هر یک از این مقوالت مورد 

 گیرد.بررسی قرار می

ای طوالنی در تاریخ مالکیت سلطنتی سابقه

ایران دارد، اما پیدایش امالک اختصاصی، با اهداء 

و خریداری چند ملک در مازندران، به اواسط دهۀ 

 . (11: 1364)سپهر گرگانی، گردد ش برمی1311

یدئولوژی، برقراری امنیت، نظام تحول در ا

ترین آموزشی نوین، تحول فرهنگی و غیره از مهم

ساز توسعه صنعتی است عوامل و شرایط زمینه

. رویکرد پروژۀ نوسازی در (42-44: 1381)صیامی، 

دورۀ پهلوی اول توسعۀ صنعتی بود. در این دوره 

، به منظور «عظمت ایران باستان»ایدئولوژی 

برجسته شد. این ایدئولوژی  در سازی، ملت

تصاحب امالک توسط رضاشاه مؤثر بود. در 

مناطق شیروان، قصرشیرین، ایوان، شاه 2کرمانشاه

ای آباد و غیره که اسامی آنها یادآور گذشته

آباد تاریخی بود به ملکیّت رضاشاه درآمد. هارون

قریه و مزرعۀ دیگر در  72آباد( به همراه )شاه

ها( در عوض طرف مالکان )پالیزی از 1344شعبان 

تومان به ملکیت رضاشاه درآمد.  231111مبلغ 

تومان و  1111111قیمت واقعی امالک بیش از 

تومان بود  111111عایدات ساالنۀ امالک بیش از 

                                                                      
. در ساختار تقسیمات کشوری دورۀ پهلوی اول منطقۀ ایالم  2

 جزو تقسیمات استانی کرمانشاه )استان پنجم( بود.

 زمینه ها
 کرمانشاه  •
 پهلوی اول•

 راهبرده

کارخانه تأسیس  •

 آبادقند شاه

تأسیس اداره امالک •

 سلطنتی

 تعویض امالک•

غصب امالک •

 دولتی

 تغییر اسامی•

 مالکیت اشتراکی•

 وقف امالک•

 فرمان واگذاری•

 

  

 

 پیامدها

کشت •

 محصوالت تجاری

تأسیس مدارس •

 کشاورزی

 عایدات سرشار•

مناسبات •

 رعیتی نوینارباب

توسعه شبکه •

 آبیاری

 شهرنشینیتوسعه •

ماشینی شدن •

 کشاورزی

 

 

 

 

 شرایط علّی 

ایدئولوژی ایران •

 باستان

 زور•

رعیتی نظام ارباب •

 مدرن

خأل  خوانین •

 محلی

مناغع •

 حضرتاعلی

تصاحب امالک •

 خالصه

کشاورزی پایۀ •

 توسعه

 نفوذ اقتدار شاهانه •

 

 

 

 پدیده

امالک رضاشاه •

 در کرمانشاه

 گرمداخلهشرایط 

فروپاشی نظام •

 ایلی

 



 21 اختصاصی در کرمانشاه )پهلوی اوّل(     مالکیت  شایان کرمی، داریوش رحمانیان:

 

 

الملوک پالیزی و . بانو تاج(42323/241)ساکما: 

فخرالتاج ربیع از عمده مالکین امالک مزبور بودند 

راه برادران مجبور شدند منطقۀ وسیعی را که به هم

 به رضاشاه واگذار کنند.

در غرب ایران گرایشی قوی برای تصاحب و 

تا قبل از مالکیت خصوصی بر زمین وجود داشت. 

حکومت مشروطه تصرّف زمین از راه اعمال زور 

ترین شیوۀ حق مالکیت زمین و اشغال نظامی رایج

منطقه تصرّف به  . در این(117: 1333)سوداگر، بود 

عنوان مالکیت دلیل مالکیت بود تا زمانی که 

در دعوای . (21: 1331)بدیع، شد خالف آن ثابت می

کننده بود. فرد مالکیت زمین، زور عاملی تعیین

توانست ملکی را غصب نموده و از قدرتمند می

مند شود، تا زمانی که یک قدرت مزایای آن بهره

آورد. این ی درمیتر زمین را از چنگ وبزرگ

توانست شخصی دیگر، ارباب، قدرت برتر می

خان، ایل، دولت یا شاه باشد. مسلماً این گفتۀ 

بلوخ در مورد غرب ایران نیز صادق است: از 

القاعده از پدر تا پسر که زمین را ـ علی مستأجر

ـ تا ارباب مستقیم او یعنی کسی که  زندشخم می

پرداخت و از ارباب مستأجر همۀ دیون را به او می

ترین مرتبۀ پلکان سلسله مراتب ها تا پایینارباب

ارباب رعیتی، چند نفر وجود داشت که هر یک به 

این زمین مال من »توانست بگوید: توجیهی می

 .(218: 1333)بلوخ، « است

ای از از دورۀ پهلوی اول طبقۀ نوخاسته

اه اعضای دستگ»کاران، نظامیان، بازرگانان، مقاطعه

به « بوروکراسی»اصطالح و به« جدید کاغذبازی

عنوان مالکان جدید جای مالکان سنتی را گرفتند 

. جایگزینی نخبگان اداری و (426: 1332)لمبتون، 

گذاران صنعتی، متخصص جدید شامل سرمایه

پیمانکاران، مهندسان مشاور، بانکداران، تجار 

 کارجای سیاستمداران کهنهجدید و نظامیان به

قدیمی که اغلب از زمینداران سنتی و رؤسای 

ایالت بودند، تغییر مهمی بود که در ترکیب 

طبقاتی اقشار مسلط جامعه در دورۀ پهلوی اول 

. از کودتای (73: 1388ـ بنوعزیزی،  )اشرفتثبیت شد 

اقلیت نخبگان اداری جدید  1327تا انقالب  1266

ی به قدرتی بالمنازع تبدیل شدند. نخبگان ادار

جدید، هرچند به لحاظ تعداد اندک بودند، نقش 

محوری در تحوالت اجتماعی و توسعۀ اقتصادی 

در دورۀ  .(76)همان: ایران دورۀ پهلوی داشتند 

خواری به معنای امروزی رعیتی زمینجدید ارباب

ای به امالک اندازی گستردهشکل گرفت و دست

از زمان . 1دولتی و مراتع ملی صورت گرفت

تأسیس دولت پهلوی تا اصالحات ارضی مبارزه و 

رعیتی به شدت و به چالش بین دو نظام ارباب

در رعیتی سنتی در جریان بود. ضرر نظام ارباب

های بعد و با ورود به دوران پهلوی دوم دهه

رعیتی مدرن در ساختار اشکال پیچیدۀ نظام ارباب

خواری، دولتی و اداری ایران نمایان شد. زمین

های بارز آن فساد مالی، رانت و اختالس از جلوه

ارتباط با غرب، تحصیالت دانشگاهی و  بود. 

ها و مظاهر تمدن غربی از نمایندگی جلوه

رعیتی مدرن بود های اربابان در نظام اربابویژگی

رعیتی مدرن . با ظهور نظام ارباب(36تا: )رواسانی، بی

رعیتی ظام اربابمهری نسبت به نهای بینشانه

                                                                      
ها در ها در ایالم، اعظمیها و پورابوقدارهبرای نمونه هاشمی . 1

الحکومه، های نایبها در لرستان با سمتکرمانشاه، غضنفری

بخشدار، استاندارد و نماینده مجلس امالک بسیار زیادی را تملک 

 رعیتی نوین بودند.نمودند. اینها نمایندگان نسل اول نظام ارباب



 5921پاییز و زمستان ، 51های محلی ایران، سال هشتم، شمارة اول، پیاپی پژوهشنامة تاریخ           29

سنتی و در رأس آن خوانین و اربابان زمیندار 

قدیمی بروز کرد. شخص رضاشاه سنبل و نماد 

رعیتی مدرن بود و غصب امالک به نظام ارباب

دست وی، به منظور توسعۀ کشاورزی صنعتی در 

رعیتی مدرن قابل توجیه و  چهارچوب نظام ارباب

 تفسیر است.

رت ارتش و برای دولت پهلوی با اتکا به قد

های دولت متمرکز، زمینداران و اجرای سیاست

های تمرکزگرایی نخبگان محلی را که مانع سیاست

ای و خانوادگی دولت بودند، به صورت طایفه

شان را در محل مصادره کرد. در این تبعید و امالک

دوره امالک خوانین ایالت کلهر و سنجابی در 

 (11727/241)ساکما: م های والی ایالکرمانشاه، زمین

مصادره  (2123/231)ساکما: و امالک خوانین لرستان 

گوید بنابر دالیل امنیتی از ثبت اردالن می شد.

نام رضاشاه در لرستان امالک خصوصی، به

 .(223: 1373)اردالن، نظر شد صرف

های جدا از حوزۀ کرمانشاه، بیشتر زمین

خیز مناطق گرگان، گیالن و مازندران جزو ثروت

امالک اختصاصی رضاشاه گردید. در واقع منافع 

اندوزی یکی از عوامل شخص رضاشاه در ثروت

 .(233: 1383)درخشانی، عمدۀ تصاحب امالک بود 

در حوزۀ امالک رضاشاه مرز بین امالک شاه و 

مشخص نبود و امالک خالصه نیز  امالک خالصه

جزو امالک شاه گردید. همچنین در مقابل ثبت 

های خالصه امالک ایل کلهر به اسم رضاشاه زمین

ذهاب به کلهرها واگذار شد. در واقع بهای بخش 

های تصاحبی رضاشاه در ای از زمینعمده

)ساکما: کرمانشاه از امالک دولتی پرداخت شد 

موقوفه در حوزۀ مالکیت  . حتی امالک(3174/231

های موقوفه معروف رضاشاه مصون نبودند و زمین

هم توسط ادارۀ امالک « ده سفید»و « کاشنبه»به 

 .(1332/231)ساکما: پهلوی تصاحب شد 

در دورۀ پهلوی اول این دیدگاه شکل گرفت 

تواند پایۀ توسعۀ کشور قرار که کشاورزی می

کشاورزی تأمین گیرد؛ چرا که مواد اولیه صنایع از 

ای بین توسعۀ صنعتی و سویه شد. ارتباط دومی

سازی به منظور کشاورزی وجود داشت. صنعتی

نیازی فرآوری محصوالت کشاورزی در داخل و بی

سازی با محوریت از واردات از اهداف مهم صنعتی

)غالمی، بخش کشاورزی در دورۀ رضاشاه بود 

ایری به نفع . بدین منظور شیوۀ تولید عش(68: 1363

شیوۀ تولید کشاورزی محدود و عشایر در نظام 

. رضاشاه 1تولید دهقانی ادغام شدندبندی نسق

گوید هدفش از تصاحب امالک در نقاط می

مختلف کشور عمران، آبادانی و تهیۀ الگویی موفق 

)مشروح مذاکرات مجلس برای سایر مالکان زمین بود 

 . (117، جلسۀ 12شورای ملی، دورۀ 

                                                                      
های تولید، با اولویت تغییر و تبدیل شیوۀ . سیاست ادغام شیوه 1

تولید عشایری به شیوۀ تولید دهقانی، از اواسط دورۀ قاجاریه تا 

. از اواسط سلطنت 1پهلوی در سه مرحله اجرا شد. پایان 

ناصرالدین شاه، طرح اسکان عشایر لرستان در دستور کار مقامات 

رانی حشمتق در زمان حکم1312دولتی قرار گرفت. در سال 

الدوله، حاکم لرستان و خوزستان، بخش بزرگی از طوایف سلسله 

داده شدند.  دهکده سکونت 121قاپو و در در صحرای الشتر تخته

دهکده برای اسکان طوایف  41چنین در جلگۀ خاوه حدود هم

. در دورۀ پهلوی 2(. 2، برگ213/263دلفان ساخته شد )ساکما: 

اول برنامۀ ادغام شیوۀ تولید عشایری در شیوۀ تولید کشاورزی به 

. در دورۀ پهلوی 3روش سرکوب قهرآمیز عشایر به اجرا درآمد. 

اصالحات ارضی و ملی شدن مراتع این دوم با اجرای برنامۀ 

سیاست تداوم یافت. برنامه اسکان عشایر در دورۀ جمهوری 

اسالمی بر مبنای فراهم آوردن شرایط مناسب برای اسکان اختیاری 

های تولید در دورۀ چنان ادامه دارد. مسئله ادغام شیوهعشایر هم

 شود.ای دیگر بررسی میپهلوی اول در مقاله
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ای اشاه به درستی تشخیص داد در جامعهرض

که اقتصاد آن بر پایۀ کشاورزی و نظام 

رعیتی استوار بود، زمینداری جلوۀ بارزی از باربا

. در کل کشور (43/ 1: 1378)رستمی، قدرت است 

سند مالکیت به نام رضاشاه صادر  44111حدود 

. مسئولین ارشد و مباشران (132: 1381)مکی،  شد 

اشاه از میان نظامیان ارتش انتخاب امالک رض

شدند و در ارتباط با رعایای کشاورز قوانین می

شد. گاه برخی از کشاورزان به دلیل نظامی اجرا می

رعایت نکردن قوانین نظامی روزها در حبس بودند 

. این سیاست اقتدار و نفوذ نظام (23411/241)ساکما: 

رعیتی نوین را در روستاها منعکس ارباب

ـ نظامی امالک  ساخت. تشکیالت اداریمی

اختصاصی کرمانشاه یکی از عوامل نارضایتی 

رئیس سازمان ساواک رعایای کشاورز بود. 

کرمانشاه مباشر امالک اشرف پهلوی در مناطق 

 . (77-78-84)مراسان: گواور و کفرآور بود 

 زمینه

به پیروی از اشتراس و کوربین زمینه یعنی 

ـ  )اشتراسمحل حوادث و وقایع متعلق به پدیده 

گیری پدیده منطقۀ . زمینۀ شکل(68: 1382کوربین، 

 کرمانشاه در دورۀ پهلوی اول است.

 پدیده

پدیدۀ مورد نظر امالک رضاشاه در دورۀ پهلوی 

 اول است.

 گر شرایط مداخله

ه قدرت بال معارض تا قبل از انقالب مشروط

در غرب ایران ایالت و عشایر بودند. بیشتر 

های مرغوب کشاورزی توسط رؤسای ایالت زمین

و عشایر تصاحب شده بود و عموماً عشایر مسلح 

پرداختند. انحالل مقام مالیاتی به دولت نمی

بیگی به منزلۀ عدم حمایت دولت از ایلخانی و ایل

دورۀ پهلوی اول نظام ایلی بود و این سیاست در 

با اجرای برنامۀ اسکان عشایر تقویت و به 

فروپاشی نظام ایلی منجر شد. با اسکان عشایر 

منظور رونق  جامعۀ عشایری در جامعۀ دهقانی، به

کشاورزی و توسعۀ روستایی، ادغام شد. مجموعۀ 

این عوامل در سرکوب خوانین و تصاحب امالک 

 آنها توسط رضاشاه مؤثر بود.

 اراهبرده

تأسیس ادارۀ »، «آبادتأسیس کارخانۀ قند شاه»

غصب امالک »، «تعویض امالک»، «امالک سلطنتی

وقف »، «مالکیت اشتراکی»، «تغییر اسامی»، «دولتی

ترین مهم« واگذاری امالک شاهانه»و « امالک

های راهبردی بود. در ادامه هریک از مقوالت مقوله

 شود.بررسی می

 1314اوایل سال  ادارۀ امالک اختصاصی در

. ادارۀ امالک (11: 1364گرگانی، )سپهرتأسیس شد 

اختصاصی زیر مجموعه وزارت کشاورزی بود و 

حقوق کلیۀ پرسنل اداره را ادارۀ کشاورزی منطقه 

. وظیفۀ ادارۀ (232: 1383)درخشانی، کرد پرداخت می

امالک اختصاصی کرمانشاه نظارت بر آبادانی و 

شاه در  های گستردۀه زمینآوری بهرۀ مالکانجمع

آباد( و توابع، آباد )اسالمکرمانشاه و ایالم بود. شاه

آباد، غرب و توابع، ایوان، سومار، آسمانگیالن

شیروان و چرداول، هلیالن، قصرشیرین، گواور و 

ترین امالک رضاشاه در حوزۀ کفرآور عمده

. حدود (23411/241)ساکما: کرمانشاه و ایالم بود 
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نفر دیگر به عنوان مسئول  72نفر مباشر و  12

انبار، باغبان، متخصص کشاورزی، منشی، متصدی 

کردند محاسبات و غیره امالک شاهانه را اداره می

نفر از مسئولین  21. حدود (23411/241)ساکما: 

ارشد امالک رضاشاه، از جمله مباشران، از نظامیان 

رۀ امالک ارتش بودند. یکی از وظایف مباشرین ادا

امالک شاهانه و تقسیم بین  1«بندیجفت»سلطنتی 

منظور اجاره بود. در امالک سلطنتی  رعایا، به

خروار محصول،  3الی  2ها را جفتی مباشران زمین

 . (22333/241)ساکما: کردند به اجاره واگذار می

آباد، با ظرفیت تولید ساالنه کارخانۀ قند شاه

امالک رضاشاه ، در 1312تن در سال  41111

های کیلومتر زمین 111تأسیس شد و تا شعاع 

اطراف کارخانه به کشت چغندر اختصاص یافت 

 . (134/371)ساکما: 

بخشی از امالک سلطنتی به واسطۀ وجود 

مدعی خصوصی، به شکل اشتراکی مورد 

گرفت. از جمله در منطقۀ برداری قرار میبهره

الک، بین آباد کرمانشاه مالکیت بخشی از امحسن

)ساکما: اداره امالک و خورده مالکان، اشتراکی بود 

4243/231) . 

اجازه معاوضه »قانون تعویض امالک با عنوان 

جات دولتی عالقه آب و خاکی اشخاص به خالصه

به  1311مهرماه  28در « در صورت اقتضاء

)مجموعه قوانین تصویب مجلس شورای ملی رسید 

. در قانون (716: 1323 موضوعه و مصوّبات دورۀ هشتم،

 تعویض امالک آمده است: 

دولت مجاز است که از تاریخ تصویب این قانون 

تا مدت دو سال در مقابل عالقه آب و خاکی 

                                                                      
 های کشاورزی در کرمانشاه بود.واحد مساحت زمین« جفت. » 1

بعضی اشخاص که مصالح سیاسی مملکت انتقال 

ای به منطقه دیگر اقتضاء نماید آنها را از منطقه

جات دولتی به با تصویب هیئت وزراء از خالصه

وان معاوضه به آن اشخاص انتقال داده و عالقه عن

آب و خاکی مورد معاوضه را در دفتر رقبّات 

جات مملکتی به ملکیت دولت ثبت کند و خالصه

رقبات واگذار شده را به ملکیت طرف مقابل 

 . )همان(بشناسد 

در کرمانشاه سیاست تعویض امالک خوانین 

. (322/123)ساکما:  2متنفذ محلی به اجرا درآمد

کشی رضاشاه به غرب همچنین به دنبال قشون

ایران و فرار آخرین والی پشتکوه به عراق، امالک 

. در (11727/241)ساکما:  3والی در ایالم مصادره شد

دست کردن امالک رضاشاه ، برای یک1318سال 

در حوزۀ امالک سلطنتی، دولت تصمیم گرفت 

ود با غرب را که متعلق به ایل کلهر بامالک گیالن

قریه از امالک خالصه ذهاب تعویض کند.  28

خوانین کلهر مشتاق انجام معامله بودند چرا که 

خیز و در های ذهاب گسترده، مسطح، حاصلزمین

                                                                      
در کرمانشاه امالک قبادیان و داودیان، از بزرگان کلهر، تعویض  . 2

شد. امالک آنها در کرمانشاه به نام رضاشاه ثبت و امالکی از 

های خالصه در سرخس خراسان و فیروزآباد فارس به آنها زمین

واگذار شد. آنها پس از سقوط رضاشاه توانستند امالک خود را 

همچنین امالک قاسم سنجابی، (. 322/231پس بگیرند )ساکما: 

، در کرمانشاه، طبق قانون تعویض امالک، «سردارناصر»معروف به 

های قزوین تعویض شد. سردار ناصر پس از با امالکی از خالصه

در صدد استرداد امالکش در کرمانشاه برآمد )ساکما:  1321

11727/241.) 

شده  برای امالک مصادره 1331وارثان والی پشتکوه پس از  . 3

آنها در پشتکوه و لرستان به دولت پهلوی دوم شکایت کردند. 

کمیسیون رسیدگی به دعاوی ایالت و عشایر غرب در مقابل تمام 

و چهار دانگ « خاوه»دانگ خالصه والی پشتکوه ششدعاوی ورثه

واقع در ورامین را به آنها واگذار کرد « طغان»از ملک خالصه 

 (.11727/241)ساکما: 
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قطعه ناهموار و غرب قطعههای گیالنمقابل، زمین

غرب به همراه توابع آن به بیشتر دیمی بود. گیالن

های از زمین امالک رضاشاه افزوده شد و بهای آن

دولتی پرداخت شد. چهار تن از خوانین کلهر به 

های تعویضی خانوار زمین 711وکالت از طرف 

 2111ذهاب را بین رعایای کلهر تقسیم کردند. از 

جفت زمین  211جفت زمین آبی واقع در ذهاب 

 4211خانوار واگذار شد و  711نامرغوب به تمام 

جفت زمین آبی مرغوب بین چهار نفر تقسیم شد 

بر سهم خود . خوانین کلهر عالوه(3174/231)ساکما: 

یم را نیز تصرف خروار زمین آبی و د 2431حدود 

)همان(. پس از سقوط رضاشاه و بعد از 1کردند

سال از تعویض امالک، دولت پهلوی  12گذشت 

ش درصدد استرداد امالک 1331دوم در سال 

ذهاب برآمد  چرا که دولت در این معامله به 

 . (1144/231)ساکما: شدت مغبون شده بود 

هرگونه تغییرات در واژگان، تشابهات اسمی و 

های زبانی در مالکیت مؤثر بود و به ونیدگرگ

میزان پختگی و رشد زبان در هر دوره مالکیت 

خصوصی زمین گسترش یافت. به هر حال تا 

گان معیاری برای مرزبندی و جایی که زبان و واژه

                                                                      
. 1نمونه سهم یکی از خوانین کلهر عبارت بود از:  . برای1

دانگ قریه و . شش2جوب، دانگ قریه، مزرعه و مراتع زرینشش

دانگ قصبه، مراتع و مزارع سرپل و دیواره . شش3باغ، مزرعه قره

عباسی و )به استثنای بناهای دولتی، سرای شاه عباس و حمام شاه

. 2ی و دیمی گلینه، دانگ مزارع و مراتع آب. شش4غیره(، 

دانگ دهکده، . شش3خاطر، دانگ دهکده، مزارع و مراتع گلشش

دانگ زمین آبی . شش7صفی با قطعات دستک،  مراتع و مزارع میل

دانگ قریه شهر ذهاب با مزارع و . شش8زیر تپه نوشیروان،  

دانگ دهکده، مزارع و مراتع پشت تنگ ذهاب و . شش6مراتع، 

 (.1187/231غیره )ساکما: 

آمد، امکان تفسیر معنی مالکیت زمین به حساب می

وجود داشت و حدود و ثغور مالکیت به راحتی 

. در این (37/231)ساکما: و تفسیر بود  قابل تغییر

دوره بیشترین تعویض اسامی در غرب و 

غرب ایران، به منظور نوسازی، تحمیل شمال

فرهنگ مرکزگرا با محوریت زبان فارسی، تثبیت 

مالکیت رضاشاه و زدودن فرهنگ و سنت عشایری 

. در حوزۀ (24: 1361پور، )جاللصورت گرفت 

ر به باوندپور، اَمله مالکیت رضاشاه اسامی کله

آباد و آباد به شاهغرب، هارون)عمله( به گیالن

غیره تغییر یافت. بخشی از امالک سلطنتی چون 

فیه بین دولت )شاه( و اشخاص محلی بود، متنازع

آمد. از جمله در مالکیت آن به صورت اشتراکی در

 آباد غرب()حوزه شاهآباد کرمانشاه منطقه حسن

بین دولت و اشخاص به شکل بخشی از امالک 

)ساکما:  برداری قرار گرفتاشتراکی مورد بهره

4243/231). 

منظور از وقف زمین، دائمی کردن مالکیت آن 

و اختصاص درآمد آن به اداره و نگهداری 

تأسیسات مذهبی، مدارس، مراقد ائمه و سالطین و 

هاست. در مانند بیمارستان های خیریهنیز بنگاه

وقف متوجه مصالح خاصی است مانند مواردی نیز 

اموال یا امالکی که واقف به اوالد و بستگان 

. ترس از (111: 1333)سوداگر، کند خویش وقف می

دست دادن مالکیت زمین و گاهی نیز برای فرار از 

های واقفان در وقف امالک بود. مالیات از انگیزه

پیدایش مالکیت وقفی ریشه در ناامنی داشت 

تا در سایۀ قداست دین و  (128: 1333)سوداگر، 

برداری از زمین از تعرض مذهب مالکیت و بهره

قدرتمندان مصون بماند. حتی خاندان پهلوی نیز 

حضرت، برای حفظ منافع بر مبنای توصیه اعلی



 5921پاییز و زمستان ، 51های محلی ایران، سال هشتم، شمارة اول، پیاپی پژوهشنامة تاریخ           511

امالک، مجبور شدند امالک غصبی رضاشاه را به 

: 1381)مکی، موقوفه خاندان پهلوی تبدیل کنند 

نامه امالک رضاشاه به اختصاص ن هبه. در مت(121

اشاره شده « مصارف خیریه»درآمد امالک برای 

 .(117، جلسۀ 12 )مشروح مذاکرات مجلس، دورۀاست 

و سقوط رضاشاه  1321پس از وقایع شهریور 

های ادارۀ امالک شاهانه در غرب رعایا به ساختمان

های ایران حمله کردند و حتی درب و پنجره

درآورند. سرهنگ دنبلی، ریاست ادارۀ ساختمان را 

امالک غرب، به همراه مأموران و مباشران فرار 

ها ویران شد و خسارات زیادی به کردند. باغ

)ساکما: امالک پهلوی در غرب ایران وارد آمد 

آباد ایل کلهر بر امالک . در حوزۀ شاه(23411/241

. رضاشاه قبل (23138/241)ساکما: شاهانه مسلط شد 

هایش را امالک و داراییخروج از کشور تمامی از 

، برای مصارف «ده گرم نبات مرغوب»در مقابل 

)مشروح خیریه، به فرزندش محمدرضاشاه هبه کرد 

. با (117، جلسۀ 12مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ 

های خالصه گیری دعاوی توسط اشخاص، زمینپی

ت عنوان ملک غصبی رضاشاه از تصرّف دول نیز به

)ساکما: خارج شد و به ملکیّت اشخاص درآمد 

فرمان  1321. محمدرضاشاه در سال (223/231

امالک »های غصبی معروف به واگذاری کلیۀ زمین

را به صاحبان اصلی صادر « اختصاصی شاهنشاهی

. تعدادی از مالکان با طرح (23173)کمام: کرد 

دعوی در محاکم قضایی توانستند مالکیت امالک 

ای از ه را پس بگیرند، اما بخش عمدهغصب شد

های سلطنتی برای وارثان رضاشاه باقی ماند زمین

و به نام ملک شخصی آنها به ثبت رسید. برای 

های مناطق گواور و کفرآور در نمونه، زمین

کرمانشاه ملک شخصی اشرف پهلوی بود و تا 

اصالحات ارضی در تصرّف وی باقی ماند. در 

دانگ شیروان و شم شششحدود یک 1323سال 

آباد و غیره که بیش از چرداول، زنگوان، آسمان

تومان نقد و  111111آبادی بود، در مقابل  121

یک خروار روغن حیوانی به عبدالحسین 

پورابوقداره واگذار شد. ادارۀ امالک واگذاری 

غرب وجه مزبور را به عنوان رشوه دریافت کرد و 

بور بود، سند به ابوقداره که مدعی امالک مز

. عباس (42123/241)ساکما: مالکیت منتقل نمود 

قبادیان، معروف به امیر مخصوص، نوۀ داودخان 

کلهر، پس از سقوط رضاشاه مدعی مالکیت حدود 

دانگ و پارچه قریه و مزرعه به صورت شش 121

. باقیماندۀ امالک (42123/241)ساکما: مشاع بود 

ارضی زیر  پهلوی در کرمانشاه پس از اصالحات

قرار « شرکت سهامی زراعی رضا پهلوی»پوشش 

 .  (6126322)ساکما: گرفت 

 پیامدها

تأسیس مدارس »، «کشت محصوالت تجاری»

مناسبات »، «عایدات سرشار»، «کشاورزی

، «توسعه شبکه آبیاری»، «رعیتی مدرنارباب

، «ماشینی شدن کشاورزی»، «توسعه شهرنشینی»

پیامدهای پدیده بود. در ادامه های ترین مقولهمهم

 گیرد.هریک مورد بحث و بررسی قرار می

طرح توسعۀ کشت محصوالت کشاورزی 

تجاری در دستور کار ادارۀ امالک شاهانه قرار 

داشت و از سطح زیر کشت گندم و جو سال به 

. پنبه، خشخاش، (2328/241)ساکما:  1سال کاسته شد

                                                                      
. پیشینه تجاری شدن کشاورزی و تغییر الگوی کشت به قبل از  1

  های کالن دولت در دورۀگردد اما، سیاستدورۀ پهلوی برمی

 



 515 اختصاصی در کرمانشاه )پهلوی اوّل(     مالکیت  شایان کرمی، داریوش رحمانیان:

 

 

رچک و لوبیای سفید و قرمز، نخود، کنجد، ک

توتون از جمله محصوالت پیشنهادی برای زمین

طرح احداث  1317های شاه بود. در سال 

های رعیتی در امالک اختصاصی ریخته شد. خانه

آباد از طرف مباشرین های منطقۀ شاهتمام زمین

و بین رعایا « بندیجفت»ادارۀ امالک سلطنتی 

 . (2328/241)ساکما: برای اجاره تقسیم گردید 

سوادی رعایا از جمله عوامل بدوی ماندن بی

رعیتی بود. طرح کشاورزی و تسلط نظام ارباب

تأسیس مدارس فالحتی )کشاورزی( در حوزۀ 

امالک سلطنتی به صورت ویژه پیگیری شد تا 

های حوزۀ امالک سلطنتی به ها و روستازمین

لحاظ اقتصادی و فرهنگی رشد بیشتری نسبت به 

)ساکما: داشته باشند سایر مناطق کرمانشاه 

. به کوشش ادارۀ امالک سلطنتی، (21343/267

آباد تأسیس شد. این مدرسه مدرسۀ کشاورزی شاه

یکی از مدارس فعال کشاورزی در غرب ایران 

بود. در این مدرسه روش مبارزه با انواع آفات، 

تهیه بذر اصالح شده، کاشت نباتات جدید، 

زنی و با بیلهای آماده کردن زمین کشاورزی روش

بندی، بندی،کَرتگاوآهن، کودریزی، باغچه

بذرپاشی، تهیۀ خزانه، نشاکاری، آبیاری، نگهداری 

های مزرعه برای گلاز زراعت، آماده کردن حاشیه

شد. دانشآموزان آموخته میکاری و غیره به دانش

آموزان مدارس کشاورزی با کمک به کشاورزانِ 

فات، دانش نوین مزارع اطراف در مبارزه با آ

کردند. کشاورزی را به کشاورزان سنتی منتقل می

                                                                      
 های فرآوری محصوالت پهلوی مانند احداث کارخانه

کشاورزی تجاری در توسعه این بخش از کشاورزی و تثبیت تغییر 

 الگوی کشت به غایت مؤثر بود.

های مدرسۀ کشاورزی در سندی دربارۀ فعالیت

آباد آمده است: قبل از تشکیل دبستان شاه

آباد، کشاورزی متداول در این کشاورزی در شاه

ناحیه منحصر به گندم، جو و بعضی از انواع 

تان جات بود. پس از تأسیس دبسمختلف صیفی

آموزان مدرسه، انواع کشاورزی، به کمک دانش

مختلف نباتات مانند چغندر، پنبه، کتان، کنف، 

شاهدانه، باقال، انواع گندم و جو، ذرت، نخود، 

زمینی، کرچک، انواع توتون، یونجه، شبدر، سیب

اسپرس، انواع خربزه، هنداونه، عدس، گاودانه، 

یره لوبیا، نخودفرنگی، سبزیجات، بادنجان و غ

. با وجود (21343/267)ساکما: کاشته شد 

های نسبتاً قابل قبول مدارس کشاورزی، فعالیت

والدین در بخش ایالت و عشایر تمایلی به 

شان به مدرسه نداشتند و حتی در فرستادن فرزندان

برخی موارد با پرداخت رشوه از تحصیل فرزندان 

کردند. مدرسۀ کشاورزی خویش جلوگیری می

 13موفق نشد بیشتر از  1314ب در سال غرایوان

؛ با این (22621/267)ساکما: آموز جذب کند دانش

آموختگان مدارس وجود، بسیاری از دانش

کشاورزی در دورۀ پهلوی اول به استخدام دولت 

 درآمدند. 

ادارۀ امالک واگذاری غرب سالیانه بهرۀ مالکانه 

، نمود. برای نمونهقابل توجهی از آن برداشت می

بره»های تنها عایدات ادارۀ امالک غرب از زمین

 181ریال نقد و  11111آباد در حوزۀ شاه« سیمن

تن حبوبات بود که  21تن جو و  121تن گندم، 

 3سیمن آباد عایدات برهپس از احداث سد برف

سه  1312. در سال (3124/231)ساکما: برابر شد 

میلیون کیلو )ده هزار خروار( جو از امالک 

اختصاصی غرب برداشت شد. با احتساب هر کیلو 



 5921پاییز و زمستان ، 51های محلی ایران، سال هشتم، شمارة اول، پیاپی پژوهشنامة تاریخ           519

ریال  322111ریال، در مجموع مبلغ  21/32

 1313. در سال (18123/241)ساکما: عایدی داشت 

کیلوگندم بین ادارۀ امالک  3311111قرارداد خرید 

شد. قیمت هر اختصاصی و ادارۀ تثبیت غله بسته 

دینار و در  11ریال و  33کیلو )یک خروار(  311

ریال عایدی گندم امالک  2664211مجموع 

. همچنین (12778/241)ساکما: اختصاصی شاه بود 

کیلوگندم از امالک  4746731، 1313در سال 

سلطنتی کرمانشاه به انبار غله صحنه تحویل شد 

قند در  پس از احداث کارخانه. (26343/241)ساکما: 

آباد، این شهر که سابقاً اهمّیتی نداشت، سر و شاه

های صورت یک شهر به خود گرفت و خیابان

 . (33/ 1: 1372)سلطانی، متعددی در آن احداث شد 

رعیتی شکلی در امالک اختصاصی روابط ارباب

نفر دیگر  72نفر مباشر و  12حدود نوین یافت. 

ص کشاورزی، عنوان مسئول انبار، باغبان، متخص به

منشی، متصدی محاسبات و غیره امالک شاهانه را 

نفر  21. حدود (23411/241)ساکما: کردند اداره می

از مسئولین ارشد امالک رضاشاه از جمله مباشران 

از نظامیان ارتش بودند و از امور کشاورزی هم 

مباشران نظامی و دولتی در چندان آکاهی نداشتند. 

عنوان اربابِ جدیدِ تقویت گفتمان دولت به 

جایگزین نقش مؤثری داشتند. در متن قراردادهای 

اجارۀ امالک اختصاصی غرب بندهایی با عنوان 

تعهد کارپرداز بخش و تعهد دهبان دهکده برای 

وادار کردن کشاورزان به کاشت محصوالت 

مشخص شده تجاری مثل تریاک، چغندر و غیره 

 . (134/371)ساکما: قید شده بود 

های آبیاری، ایجاد سد، حفر احداث کانال

عمیق، احداث قنات، های عمیق و نیمهچاه

سازی شبکۀ آبیاری از استخدام میرآب، توسعه و به

های بنگاه مستقل آبیاری بود که با جمله فعالیت

هدف توسعه سطح زیر کشت چغندر در امالک 

)ساکما: سلطنتی و سایر نقاط کرمانشاه انجام شد 

. با انجام مطالعات جدید آبیاری در (11627/371

هکتار  1111آباد در مجموع های اطراف شاهزمین

 . (134/371)ساکما: های دیم فاریاب شد از زمین

اولین اقدام جدی برای صنعتی نمودن اگرچه 

با تأسیس بنگاه توسعه  1331کشاورزی در سال 

: 1333)سوداگر، آالت کشاورزی برداشته شد ماشین

، کارخانۀ قند شاه1328قبل از آن در سال  ،(123

اولین تراکتور کرمانشاه را برای شخم زمین آباد، 

. (374/221)ساکما: در اختیار چغندرکاران قرار داد 

استان کرمانشاه، تا قبل از اصالحات ارضی، با 

آالت کشاورزی دستگاه ماشین 738کارگیری به

پس از استان دوم، مقام دوم را در مقوله 

کردن کشاورزی به خود اختصاص داد ماشینی

برای مبارزه با  1336. در سال (127: 1333)سوداگر، 

در حوزۀ کرمانشاه از بالگرد سمپاش « سن»آفت 

 .(31423/241)ساکما: استفاده شد 

 . نتیجه5

مالکیت مخصوص شاهان در مناطق مختلف 

ایران ریشه در ادوار کهن تاریخی دارد. از مالکیت 

اهان با عناوین امالک سلطنتی، امالک مخصوص ش

همایونی، امالک خاصه و غیره یاد شده است. این 

نوع مالکیت در دورۀ پهلوی اول به مالکیت 

معروف شد و ادارۀ امالک اختصاصی « اختصاصی»

برداری و آبادی امالک شاه را  مسئولیت بهره

دار بود. در اواخر دورۀ قاجاریه و اوایل عهده

ید، تا حدودی، شکل گرفت که پهلوی این د

تواند پایۀ توسعۀ کشور قرار گیرد. به کشاورزی می
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عبارت دیگر محور فرآیند مدرنیزاسیون و 

های کالن دولت در زمینۀ نوسازی، سیاست

سازی و توسعه بر پایه تغییر و تحول در صنعتی

های تولید سنتی قرار سازمان کشاورزی و شیوه

مهمی که با این هدف های گرفت. یکی از برنامه

بود. سیاست  های تولیدانجام شد ادغام شیوه

تصاحب امالک توسط رضاشاه نیز در همین 

گیرد. رضاشاه امالک زیادی را چهارچوب قرار می

در شمال و غرب ایران، به زور، مالک شد. منافع 

اندوزی عاملی مهم در شخصی و حرص ثروت

ستین تصاحب امالک توسط رضاشاه بود. اما، نخ

صنایع وابسته به کشاورزی در امالک اختصاصی 

رضاشاه در شمال و غرب ایران تأسیس شد. 

نامه امالک رضاشاه مخصوصأ اینکه در متن هبه

آمده که هدف از تصاحب امالک توسط وی ایجاد 

مزارعی نمونه و الگویی برای سایر مالکان بود. 

فروپاشی نظام ایلی و خأل خوانین محلی زمینه را 

رای حضور یک ارباب قدرتمند فراهم ساخت. ب

ای که باید به آن توجه داشت این است که از نکته

دید رعایای کشاورز محلی تفاوت چندانی بین 

زمین شاه و زمین دولتی نبود و مالکیت شاه به 

عنوان مالکیت دولت در منطقه تبیین و تفسیر 

شد. تأسیس ادارۀ امالک اختصاصی و استفاده می

ارمندان دولت و نظامیان وابسته به حکومت، از ک

برداری از امالک شاهانه، ضمن نشان برای بهره

دادن تغییر و تحول در مناسبات سنتی شیوۀ تولید 

کشاورزی، برآمدن نظام ارباب رعیتی مدرن و نفوذ 

ساخت. دولت در مناطق روستایی را آشکار می

همچنین ایدئولوژی عظمت ایران باستان در 

یری مالکیت اختصاصی رضاشاه مؤثر بود. گشکل

هایی تثبیت شد مالکیت اختصاصی شاه در زمین

ای تاریخی بود. در که اسامی آنها یادآور گذشته

های کالنی برای گذاریحوزۀ امالک شاه سرمایه

توسعۀ شبکۀ آبیاری انجام شد و سطح زیر کشت 

زمین آبی افزایش یافت. توسعۀ کشت تجاری و 

آوری محصوالت کشاورزی در امالک تولید و فر

های مثبت مالکیت رضاشاه در شاهانه از ویژگی

های سلطنتی کرمانشاه به عنوان زمین کرمانشاه بود.

الگویی برای سایر مالکان در منطقه از حمایت همه 

جانبه امکانات دولتی برخودار بود. تأسیس مدارس 

برداری بهرهکشاورزی در امالک سلطنتی، جهت 

ی از زمین، برای کشاورزی منطقه کرمانشاه تخصص

چنین تجهیز امالک اثرات مثبتی به دنبال داشت. هم

آالت نوین کشاورزی سایر شاهانه به ماشین

کشاورزان منطقه را با مزایای استفاده از ماشین 

 آالت نوین آشنا کرد. 
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