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رضاشاه حدود شانزده سال در ایران سلطنت کرد 

(. در این دوران تغییراتی در سیستم 4033 -4031)

مالکیت اراضی در برخی مناطق کشور، خصوصاً در 

تدریج رضاشاه مازندران پدید آمد و باعث شد تا به

در جایگاه بزرگ مالک نیز قرار  عالوه بر مقام سلطنت

گیرد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤاالت است 

هایی توانست امالک ها و شیوهکه رضاشاه با چه انگیزه

مازندران به تصاحب خود درآورد؟ در  اي را درگسترده

هاي توان انگیزهمقام پاسخگویی به این سؤاالت می

ترین انگیزه را هممتعددي را برشمرد اما شاید بتوان م

واسطة اهمّیت مالکیت زمین و طبقة مالکین در به

مندي ـ اجتماعی ایران و عدم بهره مناسبات سیاسی

رضاشاه و خاندانش از این امتیاز جستجو نمود. 

هاي گوناگونی خواهی رضاشاه به شیوههمچنین تملک

جات، تعویض عالقجات، فروش از جمله فروش خالصه

 .گرفت.. در شمال ایران انجام میامالک وقفی و .
 

خواهی، ادارة اختصاصی رضاشاه، تملک ها:کلیدواژه

 امالک، مازندران.

Reza Shah ruled over Iran for 16 years (1925-

1941). In this period, the land ownership 

system in some parts of the country, 

especially in Mazandaran, went through some 

shifts as a result of which Reza Shah, in 

addition to being the ruling monarch, was 

gradually obtaining the status of a great land 

owner. The present research is forced on this 

question: Based on what motivations and 

methodologies Reza Shah was able to seize 

extensive properties in Mazandaran? In order 

to answer this question, we can enumerate 

various motivations which influenced him. 

The importance of land ownership and 

landlord classes in Iran’s sociopolitical 

relations- something which Reza Shah and his 

ancestors were deprived of- can be considered 

as the most important motivation which 

further intensified Reza Shah’s greed in 

seizing lands. Also, Reza Shah pursued his 

thirst for land ownership through selling the 

public Khalisihdjat and donated lands, 

changing the land use ‘Alaqihdjat, etc. in 

northern part of Iran. 
 

Keywords: Reza Shah; thirst for land 

ownership; Office of Royal Properties; 

Mazandaran. 
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 مقدمه. 1

خواهی در ادوار مختلف تاریخ ایران یکی از تملک

عوامل مهم افزایش جایگاه اجتماعی و قدرت 

و این  (130: 4033)لمبتون، آمد سیاسی به حساب می

یابی رضاشاه به موضوع از آغازین روزهاي قدرت

؛ افشار ، 131: 4011)غنی، هاي گوناگون دنبال شد شیوه

نزده ساله سلطنت و در طول دوران شا (133/ 0: 4031

 4033وي  ادامه داشت تا اینکه وي پس از شهریور 

و هنگام ترک ایران، تمام اموال خود را در برابر یک 

شاخ نبات به فرزندش هبه کرد. بخش زیادي از 

تبلیغات متفقین قبل از اشغال ایران بر مسئلة تملک 

اراضی رضاشاه و نیز ثروت شخصی او تمرکز یافته 

ز خروج او از کشور و ایجاد فضاي باز بود؛ لذا پس ا

مطبوعاتی در دهة بیست این مسئله به شکل 

اي مطرح شد. محمدرضا پهلوي در واکنش گسترده

به این مسئله، ادارة اختصاصی امالک را به اداره 

واگذاري امالک تبدیل و اجازة رسیدگی به شکایات 

صاحبان اصلی امالک را صادر کرد. توجیه عمدة 

ک، نخست تأکید بر قانونی بودن ابتیاع ضبط امال

اراضی با توجه به سندهاي موجود و بعد ادعاي 

مبارزه با کمونیسم و ایجاد سدي براي نفوذ آن از 

. (311ق: 4131)ویلبر، جانب همسایه شمالی ایران بود 

در کنار این ادعا دالیلی نیز مبتنی بر آباد ساختن این 

اهی و امالک و گشودن مسیر اصالحات رضاش

تسهیل آن ذکر شده است. دغدغة نگارش این مقاله 

گویی به این سؤال است که رضاشاه در طول پاسخ

ها و دوران حضور خود بر سریر قدرت با چه انگیزه

خواهی در مازندران هایی به تملکنیز چه شیوه

پرداخت؟ فرضیه این تحقیق نیز بر این موضوع می

ادوار مختلف  خواهی چون درتکیه دارد که تملک

تاریخ ایران و خصوصاً در دورة پهلوي اول یکی از 

عوامل مهم افزایش جایگاه اجتماعی و قدرت 

آمد رضاشاه نیز از آغازین سیاسی به حساب می

هاي گوناگون و در شیوه یابی بهروزهاي قدرت

ویژه در استان مازنداران به مناطق مختلف ایران به

/ 0: 4031؛ افشار، 131 :4011)غنی، این مهم پرداخت 

هاي گوناگونی . رضاشاه در این راه از روش(133

ویژه در خواهی در سراسر کشور و بهبراي تملک

واسطة وضع مازندران بهره جست و از طرفی به

قوانین ثبت اسناد و تهیه اسناد براي امالک ضبط 

شده، نوعی پوشش قانونی براي ادعاي مالکیت اموال 

تحقیق هم در این نوشتار پدید آورد. روش 

است و در جهت تبیین وجوه  ـ تحلیلی توصیفی

اي و اسنادي، شیوة کتابخانه مختلف موضوع، به

آوري و در مرحلة تحلیل سعی هاي موثق جمعداده

هاي گردآوري شده در پرتو مسئله و در تفسیر داده

هاي تحقیق بوده است. در این مقاله ابتدا به فرضیه

خواهی رضاشاه در مازندان ملکهاي تانگیزه

شود و در ذیل این بحث به موضوع پرداخته می

هاي روانی، شناخت پهلوي اول از قدرت، انگیزه

شود و در کسب ثروت و نوسازي مازندان اشاره می

خواهی رضاشاه پرداخته هاي تملکادامه به شیوه

هاي اربابی، فروش خالصجات، شود. غصب زمینمی

قوفه، تعویض عالقجات و در ادامه فروش امالک مو

تالش براي قانونی کردن تصرف امالک مباحثی است 

 که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

 

 . پیشینه پژوهش2

در بحث پیشینه پژوهش باید به این موضوع 

اشاره کرد که درباره تحوالت دوران زمامداري 
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هاي زیادي منتشر شده است. رضاشاه تاکنون کتاب

ها با موضوعات گوناگون به زوایاي پیدا و این کتاب

اند اما با وجود این، پنهان این دورة تاریخی پرداخته

هایی که بطور اختصاصی به موضوع مالکیت و کتاب

داري در دورة پهلوي اول پرداخته باشند زمین

اثر آن  زارع مالک وانگشت شمار است. کتاب 

نوشته مناسبات ارضي در ايران لمبتون و نیز کتاب 

الدین بدیعی که در آن آمار و ارقام نسبتاً شمس

داري و درصد آن در جوامع روستایی موثقی از زمین

هایی از این دورة رضاشاه ارائه شده است نمونه

هاي دورة دست هستند. خاطرات رجال و شخصیت

ي آنها به فراخور بحث، الپهلوي اول که در البه

اشاراتی به موضوع تملک خواهی رضاشاه شده 

است، از دیگر منابعی است که در باب این موضوع 

اند. عالوه بر آنچه گفته شد به سخن پرداخته

هاي اسنادي منتشر شده توسط سازمان اسناد کتاب

ملی ایران و مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شوراي 

آیند که اطالعات ي به شمار میاسالمی در زمره آثار

هایی چون دهند. کتابباره ارائه میاین  قیمتی درذي

روزگار و نیز  اسناد مازندران در دورة رضاشاه

 ـ مازندران و گرگان در اشغال ارتش سرخ قراريبی

که توسط مصطفی نوري نوشته شده است و 

تاریخ امالک اختصاصی رضاشاه در همچنین کتاب 

ته عباس سپهر گرگانی در زمره نوش گرگان

آید که به این موضوع هایی به حساب میپژوهش

اند. محمد ترکمان نیز دیگر محققی است اشاره کرده

که در مقاله مفصلی که درجلد هفتم مجموعه مقاالت 

نگاهی به اموال منقول »تاریخ معاصر ایران با عنوان 

به  انتشار داده 4011در سال « و غیر منقول رضا شاه

این مهم پرداخته است. مسئله حائز اهمّیت در مقاله 

پیشرو و وجه افتراق این پژوهش با تحقیقات قبلی 

ها و اشاراتی است که در این مقاله به بررسی انگیزه

خواهی رضاشاه در طول هاي تملکشناسی شیوهگونه

 دوران سلطنتش شده است.

 

خواهي در های رضاشاه برای تملک. انگیزه3

  زندرانما

هاي تاریخی درباره زندگی با توجه به داده

توان آنرا با دوران پیش از به رضاشاه که بیشتر می

قدرت رسیدن وي مرتبط دانست و همچنین اسناد و 

آوري امالک و مدارکی که میل فراوان او در جمع

 (103/ 4: 4033)شاهدي، کند زمین را روایت می

گسترده وي را در خواهی گمان یکی از علل تملکبی

اش پیش از دوران هاي روانی و نوع زندگیریشه

؛ صادقکار، 1-3333-33)متما: ب 4کندقدرت معرفی می

. اما دالیل و استدالالت دیگري نیز در این (31: 4013

زمینه وجود دارد که علت این امر را در عوامل 

کند. لذا در این بخش به تحلیل دیگري جستجو می

 شود.میآنها پرداخته 

 
 

                                                                      
. در دفتر امالک اختصاصی رضاشاه در استان مازندران نام و نشان 4

اي از مناطق تحت مالکیت رضاشاه درج شده است که از جمله آن گوشه

توان به بلوک کیاکال، بلوک شاهی، بلوک طاالرپی، بلوک نوکنده، بلوک می

پی، بلوک مربوط به سر، بلوک ساري رود، بلوک روديپهناب، اسفیورد ریشه

خوران، بلوک جویبار، بلوک کارکنده، بلوک شهر شهر ساري، بلوک گیل

بابل، بلوک بیشه، بلوک رودبست، بلوک ساسی کلوم، بلوک پازوار، بلوک 

ور، جال ازرک، بلوک مشهد سر، بلوک گنج افروز، بلوک بابل کنار، بلوک لف

بلوک شهرخواست، بلوک سوادکوه، بلوک راست آب پی سوار کوه، بلوک 

دواب، بلوک زوار، بلوک شیرگاه و ...اشاره کرد که اغلب این امالک پس از 

 3333-33ش به بعد در زمره امالک رضاشاه قرار گرفته اند.)متما ،ب4040

-1) 
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 الف( شناخت رضا شاه از قدرت 

اي که در مورد علل انگیزشی اولین فرضیه

خواهی در شمال ایران مورد رضاشاه براي تملک

گیرد این است که رضاشاه با شناختی بررسی قرار می

هاي سلطنت در که از ساخت قدرت و استحکام پایه

کشور داشته به تصاحب امالک در شمال ایران 

ورزیده بود. در این فرضیه بر این نکته تکیه مبادرت 

شود که رضاشاه با توجه بر پیشینه تاریخی می

هایی که رعایا و مردمان به ایرانیان و سرسپردگی

اند به این نتیجه رسیده حکام در طول تاریخ داشته

توان در کشوري که بود که تنها با قدرت نظامی نمی

ـ رعیتی  رباباش مبتنی بر رابطه انظام اجتماعی

است دوام داشت لذا با استفاده از تصرف امالک و 

تصاحب زمین درصدد آن بود که قدرت بیشتري در 

: 4013)رستمی، سلطه بر کشور و مردمان داشته باشد 

. برخی از پژوهشگران این دلیل تاریخی را از این (10

دانند که با نگرش به تاریخ لحاظ داراي اعتبار می

توان دریافت که هاي پیشین هم میایران در دوره

سلطنت بر دو اصل قدرت نظامی و تملک بر زمین 

ها تا استوار بوده است و استقرار و دوام حکومت

اي که پادشاه قواي نظامی و زمین را در اختیار هنگامه

داشته، محکم بوده و در زمانی که این دو عامل 

شد، سلطه پادشاه و سلطنت نیز کاهش تضعیف می

. از اینرو همین (433-443تا: )رواسانی، بییافته است یم

امر سبب شد که رضاشاه در هنگام استعفا و خروج 

از کشور، امالک را به محمدرضا شاه انتقال دهد و 

این موضوع به نوعی انتقال قدرت به طور کامل به 

 فرزندش بود.
فرضیه دیگري که در این خصوص وجود دارد 

خواسته با تصاحب رضاشاه میاین است که در واقع 

امالک و زمین مخصوصاً در شمال ایران از نفوذ 

کمونیسم جلوگیري کند زیرا طرفداران مرام اشتراکی 

توانستند با داشتن زمین قدرت بسیاري بر اهالی می

آن مناطق داشته باشند. استداللی که همخوان با 

داري ادعاي پیوستگی توامان قدرت نظامی و زمین

دقیقاً همان استداللی است که محمدرضا  است و

هاي رضاشاه بیان خواهیپهلوي در توجیه تملک

داشته است. براساس این مدعا، رضا شاه با چنین 

ساخت که اقدامی کمربند امنیتی، در شمال ایران می

داد و مانع تمام مرزهاي شمالی ایران را پوشش می

به دو نکته اما در این زمینه باید  شدنفوذ دشمنان می

کند. توجه داشت که خالف این مدعا را ثابت می

یک اینکه رضاشاه پیش ازآنکه به تصاحب امالک و 

هاي مزروعی در شمال ایران روي آورد، دستور زمین

داده بود که قانون فروش امالک خالصه دولت به 

تصویب برسد، و او پس از این موضوع سعی نمود 

ها که امالک و زمین تا به اندک بهاء و قیمتی این

بیت المال و براي مردمان بود را خریداري کند. دو 

اینکه انگیزه رضاشاه نه توجه به کسب قدرت 

زمینداري براي تمامیت ارضی ایران بلکه بخاطر میل 

او به تصاحب امالک و زمین براي تحقق میل خود 

: 4013)قاضی شکیب، که بزرگ دهدار ایران باشد بود 

413-414/) 

 

 ها، نوسازی، جذب توريسم (آبادی زمینب

برطبق این استدالل که رضاشاه براي آبادي 

ها و برداشت بیشتر محصول به تصاحب امالک زمین

باید  (01-33: 4033) نوري، و اراضی پرداخته است 

اشاره کرد که این موضوع را برخی از نزدیکان 

ها و برداشت اند که آبادي زمینرضاشاه اذعان نموده
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ها بوده است. در بیشتر محصول را علت تملک زمین

هایی که از رضاشاه شده است وي یکی از نقل قول

ها آنرا به نیت آبادانی زمین در توجیه تصاحب زمین

و رونق صادرات و جلب کسانی که براي تفریح به 

)خاطرات سلیمان آمدند بیان نموده است آن مناطق می

اگر همین انگیزه رضاشاه اما  (333-331تا: بهبودي، بی

که گفته شد صحیح ها چناندر خرید امالک و زمین

باشد اما عواقب این غصب آنگونه که وي گفته است 

ها باعث آبادانی و به رفاه رسیدن اهالی آن زمین

نگشت، بلکه برعکس بر اساس شواهد تاریخی 

عدالتی تصاحب روستائیان آن مناطق چنان از بی

و بدبختی دچار شدند که به ناچار  ها به فالکتزمین

ها کوچ کردندو غالباً در کارخانجات آن به شهر

شدند. آبراهامیان مهاجرت مناطق مشغول به کار می

ها در روستاییان مازندرانی به شهرها را در این سال

درصد جمعیت این مناطق اعالم داشته 43حدود 

 (430: 4031)آبراهامیان، است. 
نی نماینده مردم دشت گرگان محمد آخوند گرگا 

و یموت در سیزدهمین دورة مجلس شوراي ملی در 

 جواب این ادعا گفته بود: 

آباد شده،  ]امالک مازندران[کنند آقایان خیال می»...

تر شده است. آبادي امالک مربی نه خیر خراب

خواهد و آباد کردن ملک دلسوز و صاحب می

به دست خواهد این امالک اعلیحضرت سابق می

اند یکی اسمش رئیس امالک چند نفر اشخاص بوده

و دیگري رئیس بخش و... آنها کارشان چه بوده 

فقط ظاهرسازي و شالق زدن رعیت و از طرف 

دیگر پرکردن جیب خودشان بوده است. آنها فکر 

آباد کردن ملک و پاک نمودن قنوات نبوده سال به 

ده مثالً تر شسال بلکه ماه به ماه این امالک خراب

صدر جریب نساق داشته فعالً  4041یکی ملکی 

آورد صدي چهل الی شصت الی هفتاد عمل می

)مشروح مذاکرات مجلس صدي سی کم شده است. 

  (3-1/ 31: 4033شوراي ملی، 

باید توجه داشت که موضوع خرید و تملک 

ها و امالک براي بهبود وضعیت معیشت مردم زمین

داشته است؛ زیرا مازندران نیز نتیجه عکس 

هاي گسترده رضا شاه  سبب اخذ انواع خواهیتملک

ها به اداره امالک اختصاصی و و اقسام مالیات

هاي بسیاري از طرف کشاورزهایی بود که بیگاري

دیگر با واگذاري زمین به رضا شاه تنها رعیت 

هایی که درباره عواید امالک بودند.یکی از گزارش

این موضوع را چنین اختصاصی بر جاي مانده 

 کند:تشریح می

هر نفر رعیتی که در قریه نشسته یک جریب زمین 

آبی و پنبه کاري دارد، در ماه پانزده روز به خرج 

خودش باید بیگاري بدهد. یا خود رعیت و یا عیال 

توانند بیگاري کنند و فرزندانش و اشخاصی که نمی

 باید عمله بگیرند و عوض خودشان بیگاري بروند.

این بیگاري به مصرف باغ چاي و توتون و یا 

پزي حتمی ساختمان روستایی و یا آجر و آهک

 است. 

اي که ستوان دوم بر آنچه گفته شد در نامهعالوه

درویش کجوري از مالکین کجور درباره این 

 ها آورده چنین نوشته شده استبیگاري

هاي زیبا و ظریف ظاهري در طول این ساختمان

شود تماماً با دست رعیت  کنار مشاهده میجاده

بدبخت مازندرانی به بیگار و زور سرنیزه و به 

؛ 34-14-10-43)کمام: رایگان ساخته شده است 

 (.41-41: 4031؛ اتابک، 030-03-4001مارجا: 

   

 ج( زندگي دشوار در دوران پیشا سلطنت
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هاي تاریخی که در باال بدان اشاره تحلیلدر کنار 

بایست به نگاهی که برخی از سیاسیون در رفت می

خواهی داشته هاي رضاشاه براي تملکمورد انگیزه

است توجه نمود. در هنگام بررسی این نظرها 

ترین انگیزه توان به وضوح دریافت این افراد مهممی

ا در رضاشاه براي میل به تصاحب امالک و زمین ر

هاي روانی نوع زندگی وي پیش از به قدرت ریشه

باره یحیی دولت آبادي رسیدن برشمرده اند. در این 

 نویسد: می

سردار سپه آرزو دارد مالک تمام مازندران بشود...و 

مطمئن بشود اگر روزي از این مقام افتاد خواهد 

توانست آنجا زندگی اربابی کرده، دارایی هنگفت 

  (1/333: 4033آبادي، )دولتد. خود را حفظ کن

خواهی را مکی نیز این چنین میل به تملک

کند که رضاشاه از آنجا که قبل از کودتا توجیه می

در هفت آسمان یک ستاره »سربازي بیش نبود و 

که افسري جزء شد در و سپس هنگامی« نداشت

کرد، پس از اي محقر و استیجاري زندگی میخانه

ر اواخر دوران وزارت جنگی ویژه دکودتا و به

طورگسترده شروع به تصاحب و غصب زمین و به

امالک نمود و نخست بومهن و سپس رودهن را 

تصرف کرد و در دوران ریاست الوزرایی به سمت 

مازندران و در دوران سلطنتش به طرف گرگان و 

گیالن و... شروع به تصرف امالک و غصب 

: 4031؛ نوري، 33: 4013)مکی، هاي مردم نمود زمین

141.) 

  

 د( کسب ثروت 

هایی که در باال بدان عالوه بر دالیل و انگیزه

توان یکی دیگر از انگیزه رضاشاه اشاره رفت، می

اندوزي او جستجو خواهی را در ثروتدر تملک

 نمود:

آوري مال و افزایش ثروت از هر ...شاه ... به جمع

ورزید و شد عالقه مفرط میطریقی که ممکن می

کرد. در پیدا کردن راههاي العاده میکوشش فوق

این کار هم خیلی با مهارت و زبردست بود ... 

همین عالقه به پول و عشق افزودن ثروت بود که 

 او را به خریداري امالک و اراضی تشویق و

 (134/ 0: 4031)افشار، تحریض کرد... 

اي که در مناطق خواهی گستردهرضاشاه باتملک

مختلف ایران و بویژه در مازندران در دوران 

هاي زیادي ازاین راه کرد ثروتسلطنتش دنبال می

آورد. براي نمونه در اسنادي که از امالک بدست می

باقی مانده وي از درآمد  4040اختصاصی در سال 

ساله برخی از  امالک اختصاصی از جمله در یک

تنکابن سه میلیون چهارصد و بیست و هفت هزار و 

نهصد و هفت ریال، از امالک آمل و نور یک 

میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و ششصد 

هفتاد ریال و از امالک کجور پانصدو چهل و نه 

هزار و سیصدو هشتاد و سه ریال کسب درآمد 

-41-411، د 31-3-411)متما، د ه بود نقدي کسب کرد

شک . درآمدهاي اینچنینی بی(33-41 -411، د 30

یکی از عواملی بود که شاه ایران را براي 

خواهی بیشتر در شمال کشور ترغیب و تملک

نمود. این عالقه به انباشت ثروت باعث تشویق می

شده بود رضاشاه در برنامه روزانه اش، یکساعت از 

)خاطرات در حسابداري کاخ بگذراند وقت خود را 

 (.333تا: سلیمان بهبودي، بی

 

 های آنخواهي رضاشاهي و شیوه. تملک4
از دیرباز زمینداري در ایران به سه شکل اربابی، 

هاي اربابی شد. زمینخالصجات و وقفی اداره می
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جزو مالکیت بزرگ مالکان و خرده مالکان و 

هاي دارایی هاي خالصه همواره قسمتی اززمین

هاي وقفی نیز رفت و زمینشمار میها بهحکومت

عمدتاً در اختیار روحانیان و متولیان وقف قرار 

داشت. با روي کار آمدن رضاشاه در سپهر سیاست 

هاي زیادي از هر سه گونه ایران، امالک و زمین

آن)اربابی، خالصجات و وقفی( در مناطق مختلف 

هاي به شیوه کشور بویژه در صفحات شمالی

گوناگون از دست متولیان و صاحبان آن خارج و به 

امالک شاه ایران ضمیمه شد. این امالک تا بدانجا 

گسترش یافت که براي اداره آنها اداره امالک 

اختصاصی بوجود آمد. البته الزم به یاد آوري است 

که رضاشاه پیش از تصدي مقام پادشاهی و شروع 

امالک را شروع کرده  سلطنتش کار خرید زمین و

بود و تنها در زمان بیشتر شدن قدرتش دامنه این 

توان به میل در او افزایش یافت. در این مورد می

سندي اشاره داشت که در آن هدایت اهلل شعبانی؛ 

فرزند رئیس امالک اختصاصی رضاشاه، به دالیلی 

کند که رضاشاه در زمان وزارت جنگی و اشاره می

قریه بنام بلوک کیاکال را با  00نت، نه در زمان سلط

این هدف که این امالک نمونه و سرمشقی براي 

)شعبانی،  خرد.سایر امالک در مازنداران باشد می

4014 :33)  

هاي رضاشاه در طول دوران سلطنتش شیوه

خواهی امالک و زمین اربابی، مختلفی را براي تملک

ل جات و وقفی به انجام رساند که در ذیخالصه

 شود. بدان اشاره می

 

 های اربابيالف(غصب زمین

موضوع غصب امالک جزو اولین اقدامات 

رضاشاه براي تصاحب امالک و اراضی در ایران  

شاه با فشار آوردن رود. در این شیوه رضابشمار می

کرد و هاي آنها را غصب میبر افراد، امالک و زمین

براي سرپوش نهادن بر اقداماتش از آن به عنوان 

تواند در رو میبرد. این موضوع از آنخرید نام می

حیطه غصب قرار گیرد؛ چرا که بر اساس قانون 

غیر مدنی، غصب نوعی تصرف اجباري در مال 

است و این موضوع بدون رضایت صاحب مال به 

رسید، هر چند به زور از او اجازه گرفته انجام می

غصب امالک در دورة . (403: 4013)مکی، باشند 

هاي مختلفی چون انتقال امالک رضاشاه از راه

اشخاص به دولت و انتقال از دولت به شاه یا انتقال 

رت به وسیله اسناد و گرفتن بدون سند صو

هایی . براي انتقال نیز حربه(413)همان: گرفت می

چون مصادره اموال و امالک اشخاص مورد غصب 

المالک، واقع شده، ضبط و تصاحب امالک مجهول

خرید امالک از مالکان بزرگ با قیمت بسیار کم، 

تر از قیمت قبول هدایا و مستغالت و اراضی پایین

: 4031بختیاري، )به وسیله ارعاب و حبس و غیره بود 

33). 
هایی که رضاشاه براي غصب براي بیان روش

هاي زیادي رساند شاهد مثالامالک به انجام می

توان بیان نمود. براي نمونه در نواحی غربی می

مازندران با اقداماتی که نائب حسن حریري، رئیس 

 4031هاي اداره امالک کجور و کالرستاق در سال

اي از خرده مالکین که د عدهبه انجام رسان 4044تا 

حاضر به فروش امالک خود به بهاي اندک نشده 

بودند توقیف شدند. آنها پس از آنکه مدتی در 

که از وسایل زندان قصر تهران به سر بردند در حالی

به کرمان و  4044زندگی محروم بودند در شهریور
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بم و شیراز و ...تبعید شدند و امالکشان نیز مورد 

- 131: 4014نیا،)یوسفیغصب قرار گرفت تصاحب و 

روزگار بر آنچه گفته شد در کتاب . عالوه(133

، درباره غصب اراضی و امالک کجور و قراريبی

کالرستاق و ... مطلبی نقل شده است که به دستور 

هشتاد نفر مهندس براي  4043رضاشاه در سال 

برداري امالک خلعتبري به کجور، کالرستاق  نقشه

ابن فرستاده شدند و پس از اتمام و تنک

برداري، در سال بعد مجدداً به دستور رضاشاه نقشه

اي نظامی و آجودان و یک سرهنگ به نوشهر عده

رفته و تمام مالکین آن نواحی یعنی اشخاص 

برجسته از کجور، کالرستاق، تنکابن و سیارستاق را 

احضار کردند. از جمله افرادي که در این خصوص 

ر احضار شدند ملک مرزبان رئیس به نوشه

ساختمان راه چالوس، پسرهاي میرزا داوود از 

طایفه درویش، ابوالقاسم کدیري، میرزا ابراهیم خان 

کالجی و پسرهاي وي و میرزا محمدخان 

خان، رفیع اش، ساالر فاتح کالجی، نبیخواهرزاده

خان، محمدخان، مهدي خان خواجوند، میرزا 

خان کیاالشکی، ن و ابراهیمخانقیخان و علیحسن

شیخ یعقوب صالحانی، پسر عماداالسالم کالجی و 

ها، ها، حاتمیاز روستاي کالرستاق یزدانی

خان سیا نقی و حسینقلیها، میرزا علیغفاري

خان الهوتی، طایفه فقیه، حاجی میرزا یحیی، عبداهلل

جمعه رانکوهی به همراه عده زیادي از زهري، امام

ها و سیدهاي آن مناطق بودند. پس از ها، مالخان

شده و پس از حضور، این افراد در نوشهر دستگیر 

چند روز حبس و تحقیق دربارة اینکه چه تعداد و 

مقدار ملک و زمین دارند، با مأمور و آجودان به 

شدند و پس از چند روز حبس در رشت فرستاده 

فراد شدند. این اآنجا به زندان قصر در تهران منتقل 

پس از چهار ماه حبس در زندان قصر بنا به دستور 

بایست به رضاشاه که فرمان داده بود این عده نمی

والیات خود بازگردند بسیاري از آنها به کرمان و بم 

تبعید شدند. به عنوان مثال عبدالعلی معتضد فقیه و 

ها و تمام بستگان و عایله و همچنین یزدانی

بم فرستاده شدند تا امالک  ها بهها و غفاريحاتمی

ها و و اراضی آنها تصاحب شود. دیوساالري

دره فرستاده شدند و ساالرفاتح به زنجان و خرم

میرزا علینقی و حسینقلی خان الهوتی به همدان 

خان و خان، میرزا حسنخان، رفیعرفتند. نبی

ها بستگان آنها و شیخ یعقوب و سایرین از کجوري

ند. محمد امین ملک مرزبان و روانه کرمانشاه شد

خان زهري به مالیر تبعید شدند و باقی را در عبداهلل

شیراز سکونت دادند. نهایتاً به برخی از این افراد 

-33: 4031)نوري، تنها ملکی براي سکونت داده شد. 

 (133- 131: 4014نیا، ؛ یوسفی34

شایان ذکر است عالوه بر مطالب فوق، بایستی 

نیز اشاره کرد که پس از شهریور به این موضوع 

هاي بسیاري و تبعید رضاشاه از ایران عریضه 4033

بر اساس شکایات مالکان قبلی به مجلس شوراي 

ملی ارسال شد که به تصاحب امالک آنها در دورة 

ها که رضاشاه اشاره داشت. در یکی از این عریضه

مربوط به رعایاي منطقه بندپی از توابع بابل است 

 وانیم: خمی

... مباشر امالک اختصاصی سوادکوه به دستیاري 

هاي پادشاه زادهاحمد شاهرخی و برادران؛ خواهر

سابق بدون رعایت مقررات قانونی امالک بندپی را 

جزء سوادکوه معرفی، قریب دو هزار نفر ما 

بیچارگان خدمتگزار این سامان را از خانه 

مسکونی چند صد ساله که با مختصر حشم در آن 
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نمودیم بدون نقل و جنگل امرار معاش می دهات

و انتقال با چوب و شکنجه اخراج و متواري، 

اند ها به زور بردهاحشام و اثاثیه ما را چه شاهرخی

اند. درمانده و چه از نداشتن تعلیف گاه از بین رفته

هاي ما را چه و مشرف به هالک هستیم. حتی خانه

اند و اند و چه خودشان تصرف نمودهآتش زده

باقی رعایاي بلوک بندپی را آقایان شاهرخی تحت 

نفوذ و تسلط خود ملزوم و تشکیل سلطنت کوچی 

 (143: 4033)نوري، اند کرده

 

 

 ب(فروش خالصجات

پیش از بررسی درباره چگونگی تملک اراضی 

خالصجات توسط رضاشاه، ابتدا بایستی تعریفی از 

بیان  خالصه و امالکی که بدین نام مشهور بودند

طور خالصه مورد بررسی قرار شود و پیشینه آن به

هایی بود که ها شامل امالک و زمینگیرد. خالصه

ها بوده و با امالک خالصه و یا متعلق به دولت

شد و عایدات آن در اختیار شاه و سلطنتی ادغام می

: 4033)شاهدي، گرفت حکومت مرکزي قرار می

ر سراسر ایران این امالک بطور گسترده د. (4/14

توان بطور قطع میزان مساحت وجود داشت و نمی

. وجه (133-131: 4003)لمبتون، آن را تخمین زد 

جات این بود که در آن امالک و تمایز خالصه

ها دولت و شاه با روستائیان سروکار داشتند. زمین

دولت بهره مالکانه را از روستائیان براي کارکردن 

عنوان شخصیت  جات بهبر زمین و امالک خالصه

درآمد این . (431: 4013)سوداگر، گرفت حقوقی می

شد و به ازاي دریافت ها به اجاره واگذار میزمین

مبلغی، شاه باقی درآمدها را به یکی از رجال واگذار 

نمود یا اینکه کدخداي ده بطور مستقیم در برابر می

)سیف، داد ها به دولت بهره مالکانه میاین زمین

4010 :33) . 
موضوع امالک  ق(4433-4111)در دورة نادرشاه 

داراي اهمیت روزافزون شد و پس از آن در  خالصه

دورة قاجاریه و سپس با روي کارآمدن رضاشاه نیز 

ها و امالک این اهمیت کماکان حفظ شد. زمین

اي که در دورة رضاشاه به او انتقال یافت خالصه

داراي سه منشاء اصلی بودند: الف( امالک رقبات 

در دورة نادرشاه مصادره  هایی کهنادري یعنی زمین

و ضبط شده بودند؛ ب( خالصه آقامحمدشاهی 

؛ ج( ق(4331-4313)منسوب به محمدشاه 

هاي ناصري که در دوران سلطنت ناصرالدین خالصه

مصادره و ضبط شده بود  ق(4041-4331)شاه 

 .(433: 4013)سوداگر، 

با گسترش این امالک خالصه، رضاشاه براي 

وش خالصجات را به تصاحب آنها قانون فر

به  4043تصویب رساند. این قانون ابتدا در 

تصویب رسید و سپس با اصالحاتی این قانون 

تکمیل شد. اهمیت تصویب این قانون به سبب 

قانونی کردن اقدامات رضاشاه و عمالش در خرید 

جات به قیمت بسیار ارزان براي او بوده خالصه

رباره . حسین مکی د(133: 4003)لمبتون، است 

تصویب این قانون و بحث قانونی کردن تصاحب 

امالک خالصه معتقد است که منظور از این قانون، 

واگذاري امالک خالصه به ثمن بخس به رضاشاه 

بوده است. او همچنین بر این باوراست که از نتایج 

این قانون، آن بود که وزیر دارایی، قراء و قصبات 

صاحبان آن به مهم و بزرگ را به زور و عنف از 

خرید و یا به عنوان کوچاندن ترین بهاء میپایین

شد و آن را به صاحبان آن به اجبار متصرف می
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نمود و سپس به رضا شاه امالک خالصه تبدیل می

: 4003؛ لمبتون، 33-11: 4013)مکی، کرد واگذار می

111)  . 

دي  41جات در با شدت گرفتن فروش خالصه

مجلس رسید که موسوم  قانونی به تصویب 4043

هاي فالحتی و قانون فروش خالصجات و قرضه»به 

: 4043)مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، شد  «صنعتی

براساس مواد پنجم تا هشتم و نیز . (443/ 3

چهاردهم این قانون بود که رضاشاه توانست 

بسیاري از امالک خالصه و مزارع کشاورزي در 

به قیمتی ارزان  شمال ایران و ترکمن صحرا را

جات براي تصاحب نماید. در این مورد خالصه

شد و این اراضی به نام رضاشاه فروش عرضه می

خریده شده و سپس تحت این عنوان به سراغ سایر 

شاه و گماشتگان رفت. رضاامالک در آن نواحی می

او بر حسب این قانون در نقاطی که اصول ارباب 

ن از طرف وزارت رعیتی حکمفرما بود، به مالکا

دادند که چون مقرر است که شما... مالیه اخطار می

داراي ملک و عالقجات و آب و خاکی در فالن 

هذا مقتضی است از این تاریخ تا ایالت نباشید، علی

مدت یکسال به اشخاصی که صالحیت آنها براي 

خریداري امالک شما از طرف کمیسیونی که در 

ود اقدام به محل تشکیل خواهد شد تصدیق ش

فروش تمام امالک خودتان بنمایید، چنانچه پس از 

انقضاي مدّت مقرر اقدام به فروش ننموده باشید 

وزارت دارایی امالک مزبور را تصرّف نموده و در 

قبال آن امالکی براي شما تهیه خواهد نمود. چون 

معموالً خریداري که واجد چنین شرایطی باشد 

ود شاه این اراضی و نبود، عمال رضاشاه براي خ

خریدند و یا وزارت امالک را به قیمتی ارزان می

دارائی آن را مصادره نموده و به رضا شاه انتقال 

 داد.می

در این دوره، دولت وقت تنها در شهر گرگان 

یکصد و بیست و پنج پارچه قصبه و قریه مهم که 

اغلب آن قراء شش دانگی بود را به نام رضا شاه 

 11پارچه قصبه فقط در مقابل  431این  منتقل نمود.

هزار تومان به شاه انتقال یافته بود که تنها سه دانگ 

قصبه مهم کردکوي و مزارع تابعه آن که از جمله 

پارچه مورد انتقال بود بیش از دو میلیون و نیم  431

پارچه  431ریال یعنی سه برابر وجهی که براي 

.  (13: 4013)مکی، قصبه داده شده بود ارزش داشت 

هزار  13اکبر درخشانی مبلغ مورد نظر را البته علی

شود که سند خرید دارد و متذکر میتومان بیان می

اکبر داور امضاء شده بود و او این امالک توسط علی

در اداره امالک گرگان آنرا مشاهده نموده است 

 .(331م: 4333)درخشانی، 

 رضاشاه در ترکمن صحرا هم که قسمت اعظم

آن امالک خالصه بود بیش از چهارصد قریه خالصه 

. کلیه امالک (13: 4031)لمبتون،  را خریداري کرد

خالصه دولت در مازنداران نیز به شخص شاه در 

: 4333)درخشانی، مقابل مبلغ اندکی فروخته شد 

در آرشیو موسسه مطالعات تاریخ معاصر . (331

 ایران در مورد اسامی و تعداد توقیف شدگان

مازندرانی در این مقطع زمانی سندي وجود دارد که 

ها است. این فهرست نشانگر وسعت این تصاحب

مشتمل بر علماء و مالکین، تجار و روساي برخی 

از ادارات دولتی و کشاورزان مازندرانی است که 

اند و امالک آنها توسط دستگیر شده 4044فقط  در 

-1-3تما، )ماند رضاشاه تصاحب شده و تبعید شده

شاه یعنی در دهه دوم حکومت رضا. (0-4د/  -411
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به بعد اکثرخوانین مازندران که بیشترین  4043از 

هاي امالک و اراضی در آنجا رخ داده بود تصاحب

هاي باوند تا قاسم خان عبد الملکی همچون خاندان

خان دیوساالر تبعید شدند و امالک آنها و علی

ن باوند به سرخس و مصادره شد. برخی از خاندا

خان عبدالملکی سپس به ورامین تبعید شدند. قاسم

که از سرکردگان اصلی زاغمرز درحوالی بهشهر بود 

خان دیوساالر اموالشان مصادره شد. اما و نیز علی

ترین امالکی که رضا شاه در مازندران یکی از مهم

شک مربوط به امالک و به تصرف خود درآورد بی

ار تنکابنی بود. سپهدار یکی از دو هاي سپهدزمین

فاتح تهران در جریان مشروطه بود و جزو خوانین 

آمد و نیاکان وي نیز از مالکان این تنکابن بشمار می

منطقه و بزرگان دورة قاجاریه بودند. سپهدار امالک 

خالصه استرآباد را نیز در تصرف داشت و آنرا به 

؛ 313: 4033)بیانی، دولت روسیه اجاره داده بود 

؛ تفرشی ـ 341: 4013خان تنکابنی، هاي محمدولییادداشت

  .(311-311: 4014طاهر احمدي، 

پس از پیروزي انقالب روسیه، دولت این کشور 

هاي سیاستی را در پیش گرفت که نه بدهکاري

هاي دیگر را پرداخت حکومت تزاري به دولت

 کرد ازهاي خود را مطالبه مینمود و نه بستانمی

اینرو بانک روس و ایران توسط دولت شوروري به 

: 4014هاي محرمانه شهربانی، )گزارشایران واگذار شد 

. بعد از این انتقال رضاشاه  به خاطر اینکه (311-311

سپهدار به بانک ایران و روس بدهکار است بهانه 

هاي سپهدار تنکابنی را براي تصاحب امالک و زمین

دهی او به بانک کشاورزي، یافت و بواسطه مطالبه ب

درصدد تصرف اموال او برآمد. بر اثر این اتفاق 

هاي )یادداشتسپهدار دست به خودکشی زد 

. پس از این ماجرا (341: 4013خان تنکابنی، محمدولی

امالک سپهدار به سرعت صورت برداري و توقیف 

شد و در دفتر اسناد رسمی سند انتقال امالک از 

نک تنظیم گردید و بانک هم بر طرف ورثه او به با

طبق سند در مقام انتقال امالک سپهدار به رضا شاه 

 .(311: 4014)تفرشی ـ طاهر احمدي، بر آمد 

 

 ج( فروش امالک موقوفه

درباره اهمّیت امالک موقوفه بایستی به این 

ها وقفی از موضوع اشاره کرد که امالک و زمین

ها در ترین امالک و زمینصدر اسالم تاکنون از مهم

رفتند و علت این موضوع نیز در ایران به شمار می

تاکید اسالم به وقف براي مقاصد خیریه و سایر 

ها و زمین امور آموزشی و درمانی است. این امالک

بر خالف خالصجات که تحت مالکیت شاه و دولت 

بود، بیشتر در اختیار موسسات مذهبی، مدارس 

علمیه، مساجد و...قرار داشت و عمدتاً توسط 

. (143-143: 4003)لمبتون، شد روحانیان اراده می

شد که مالکیت آن وقف به این منظور انجام می

داره و شود و همچنین عواید آن براي ادایمی

هاي خیریه و عمومی گردد؛ اما در نگهداري از بنیاد

شاه فروش امالک وقفی که پیش از این دورة رضا

: 4013)مکی، خالف شرع بود به امر قانونی بدل شد 

. البته شایان ذکر است فروش امالک موقوفه (13-13

در ایران یکبار پیش از دورة رضاشاه در دورة 

هاي لشگر و هزینه نادرشاه افشار براي تامین

-14/ 3: 4033)شاهدي، تدارکات به انجام رسیده بود 

. رضاشاه بدین منظور که بسیاري از امالک و (13

هاي خریداري شده و هاي موقوفه میان زمینزمین

ها را نیز این زمین تصاحب شده او قرار داشت،
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تصاحب کرد اما با تمام این اوصاف براي قانونی 

اي در ت الیحهکردن این تصاحبا

به مجلس برد تا این موضوع  4033اردیبهشت41

؛ مشروح 13: 4013)مکی،  صورت قانونی به خود گیرد

بعد از تصویب . (3: 4033مذاکرات مجلس شوراي ملی، 

این قانون بخشی از امالک موقوفه در ایران، از 

جمله امالک متعلق به آستان حضرت معصومه )س( 

رضا )ع( در خراسان به در قم و نیز آستان امام 

: 4013)مکی، امالک اختصاصی رضاشاه افزوده شد 

. در راستاي همین موضوع (113/ 3: 4033؛ شاهدي، 13

یک دانگ از قریه کمانگرکال به انضمام مقدار چهار 

علی دربابل تصاحب شد حاجیسهم قریه رستم

. در مورد پیامدهاي ناگوار (313-331)ساکما، ش 

وفه در زمان رضاشاه، بسیاري از تصاحب امالک موق

نمایندگان دورة سیزدهم مجلس شوراي ملی درباره 

ترین اند، اما از جمله مهمآن به داد سخن پرداخته

پیامد ناگواري که این قانون به همراه داشت و 

بایستی بدان اشاره نمود دعوي کردن متولیان امالک 

ها بود، موقوفه براي تصاحب این امالک و زمین

مري که این افراد با استفاده از نفوذ در ادارات، ا

ساختند ها و ثبت اسناد آن را ممکن میسازمان
؛ 1-43/1: 4033)مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، 

شایان ذکر است فروش . (133-134: 4033لمبتون، 

امالک وقفی و یا تبدیل و یا تعویض آن با امالک و 

توانست پس هاي نامرغوب توسط رضاشاه میزمین

از مدتی مشکالت مادي و معنوي متعددي را نیز 

براي مراکز آموزشی، درمانی و... که درآمدهاي آن 

ها اختصاص داشت پدید آورد موقوفات بدان

 .(43/1: 4033مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، )

 

 د(تعويض عالقجات

سیاست خاصی که رضاشاه در مقابل مالکان 

داد سیاست تعویض نجام میطور گسترده ابزرگ، به

جات نام داشت. این موضوع به این سبب بود عالقه

ها و مالکین زیادي که هریک بخشی از که خان

کشور را تحت حاکمیت و نفوذ خود داشتند، داراي  

قدرت بسیاري بودند و با آمدن رضاشاه و تصویب 

این قانون موقعیت و اقتدار خود را از دست دادند 

رایی آنها نیز ضبط شد. مبارزات پیاپی و اموال و دا

که به وزارت جنگ  4033شاه با این گروه از رضا

 4043طول انجامید و در سال به43رسید بیش از 

. این اقدام با دو (411: 4033)آهنگران،خاتمه یافت 

هدف صورت گرفت: اول آنکه رضاشاه را قادر 

ساخت تا اراضی مواتی را که به دولت تعلق می

را با اراضی کشاورزي ارزشمندي که جز  داشت

امالک خصوصی بود معامله کند و سپس آنها را از 

دولت بخرد. دومین هدف او نیز محروم ساختن 

شان سران عشایر و مالکان از مال و اموال و دارایی

بود. این قانون پس از اجراي یک طرح آزمایشی در 

 .(433: 4033)مجد، فارس به تصویب رسید 
اي طرح تعویض و فروش امالک خوانین، با اجر

بخش زیادي از امالک و اراضی خوانین از 

تصرفشان خارج گردید و خوانین ضمن از دست 

دادن سرمایه غیرمنقول بسیار، حمایت رعایا و 

پیروان خود را هم از دست دادند. با اجراي این 

سیاست رشته روابط عمیق و محکم خوانین با 

هم گسیخته شد و وفاداري و  شان ازرعایا و پیروان

حمایت رعیت نسبت به مالکان به پایان رسید. در 

فشار روي خوانین براي گرفتن امالک  4043سال 

آنها آغاز گردید. به دستور مستقیم رضاشاه، فروش 
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و یا تعویض امالک روسا و خوانین بختیاري در 

راس کارهاي دولت قرار گرفت. براي حسن اجراي 

جات فه اصلی بر دوش اداره خالصهاین تاکتیک وظی

و تعویض امالک وزارت مالیه قرار داشت. 

هاي قانونی تعویض و یا فروش امالک در زمینه

مهر  33ها قبل آماده شده بود. در کشور از سال

ماده واحده اي به تصویب رسید که مطابق  4044

آن اراضی و امالک مالکین بزرگ طی دو سال 

هایی نیز بر آن قانون رهتعویض گردد. بعدها تبص

افزوده شد. قانون تعویض امالک به هنگام لزوم در 

شد. آخرین قوانین متمم بودجه هر سال تمدید می

باري که در دورة رضاشاه این قانون براي مدت دو 

قانون متمم  34سال تمدید گردید به موجب ماده 

. براساس این قانون، (313/303)ساکما: بودجه بود 

سیاري از مناطق مختلف کشور چون مالکان ب

مازندران، خراسان، کرمانشاهان، فارس، بلوچستان، 

کردستان، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان 

و اصفهان مشمول قانون تشخیص داده شدند و 

طبق این قانون، امالک مالکان بزرگ این مناطق 

هاي از شد. براي بیان نمونهبایستی تعویض می

 هب قلعتم زیاريندشم الکام ذاريه واگتوان بمی

 سینح الکا امب آن ویضعو ت دولت هب وامق راهیماب

ور ذکالک مام روشو ف رفو اش رگانر در گدادگ

)ساکما:  4031در فارس، ممسنی در سال  اهاشرض هب

د عرأسامی خان لیلیقع الکام روشو ف (0103/303

 (1433/333)ساکما:  4044 اهاشرض هب رمانشاهدرک

 اشاره داشت.

هایی بر آنچه گفته شد از جمله شخصیتعالوه

هاي وي در مازندران مشمول که امالک و زمین

تعویض عالقجات قرار گرفت میرزا علی دیوساالر 

فاتح بود. رضا شاه پس از تصاحب معروف ساالر

اي سپهساالر تنکابنی مقدماتی براي هامالک و زمین

خرید امالک کجور و کالرستاق توسط حسن 

)توکلی، حریري و صفاري به نام خود انجام داد 

ترین مالکان این . ساالر فاتح از بزرگ(31: 4033

منطقه بود که مجبور به انتقال امالکش به رضا شاه 

درباره چگونگی انتقال . (03: 4033)قیصري، شد 

 4033و امالک وي گفته شده که در اسفند ها زمین

پنج نفر مفتش تأمینات به خانه ساالر آمده و او را 

هاي او را نیز ها و یادداشتبازداشت کرده و کتاب

با خود بردند و او را در حدود سه ماه در زندانی 

موقت حبس نمودند. او در زندان بیمار شد و به 

انتقال اموالش بیمارستان منتقل شد و در آنجا قباله 

 (.03: 4033)قیصري، را امضاء نمود 

 

 . تالش برای قانوني کردن تصرف امالک 5

پیش از دورة رضاشاه، قانونی براي ثبت امالک 

و اسناد در ایران وجود نداشت و این اقدام در نگاه 

اول یک اقدام اصالحی براي رتق و فتق امور 

انونی ادارات بود؛ اما رضاشاه بزرگترین اقدامات ق

وجود آوردن سازمانی براي ثبت اسناد و را براي به

امالک به انجام رساند. هر چند این قانون پیش از 

به  4033رسیدن رضا شاه به سلطنت یعنی در سال 

تصویب رسیده بود اما در زمان سلطنت او 

تر شد. به هایی بر آن آن افزوده و تکمیلمتمم

اي براي رهموجب این قانون در وزارت عدلیه ادا

 34ثبت اسناد و امالک تاسیس شد و سپس در 

ثبت عمومی امالک و مرور »قانون  4033بهمن 

به تصویب رسید. در این قانون تصریح شده « زمان

 بود 
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...در نقاطی که اداره ثبت اسناد موجود است از 

تاریخ تصویب این قانون تا سه سال و کلیه 

اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف امالک 

واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضاي ثبت نمایند 

که کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ اولین و چنان

اعالن تقاضاي ثبت نسبت به تقاضاي مزبور 

نکرد ملکی که ثبت آن تقاضا شده است  اعتراضی

در دفتر امالک قطعاً ثبت و دیگر نسبت به آن از 

طرف احدي اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره 

ثبت امالک سند مالکیت رسمی ملک را صادر 

)مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، خواهد کرد 

4033 :4/03) . 

ون متممی نیز به قان 4031بر آن در سال عالوه

ثبت امالک افزوده شد که حدود وظایف ثبت کل را 

ساخت. اقدامات اداره ثبت در دوران معین می

اي را درپی داشت فعالیت خود، اعتراضات گسترده

بند اصالحی دیگري به  4033خرداد  3از اینرو در 

قانون فوق اضافه شد که مدت زمان مشخصی را 

ن براي اعتراضات تعیین کرد تا به وضع شاکیا

رسیدگی شود. قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 

که مربوط به تشکیل ادارات ثبت اسناد و  4033

امالک بود، ثبت اموال منقول را به مدت دو سال از 

کرد تاریخ افتتاح اداره ثبت در هر ناحیه، اجباري می

داشت چنانچه کسی در طی این مدت و مقرر می

ملک خود را به ثبت نرساند دولت اختیار خواهد 

داشت که ملک مزبور را تصرف و به نام خود ثبت 

خواست نماید. تصویب این قانون که از مردم  می

هاي خود را ثبت برساند ادعاهایی مشکوک دارایی

درباره مالکیت زمین را تقویت نمود. افراد ثروتمند 

نفذ از جمله شخص رضاشاه به خاطر نفوذي و مت

توانستند ها داشتند به راحتی میکه بر دادگاه

کردند را هایی را که کشاورزان روي آن کار میزمین

به نام خود ثبت نمایند. قوانین ثبت زمین که گامی 

جهت مدرنیزه کردن کشور بود فشار زیادي بر 

ینکه طبقات فرودست جامعه وارد آورد و به خاطر ا

قوانین فاقد مواردي بود که باید تفسیر صاحب 

کرد به زمین از یک قرارداد شفاهی را تبعیت می

-033: 4033)هاشمی، طور رسمی به نفع مالکان بود 

. بنابراین این قانون سودي براي طبقه رعایا (133

شد و افراد متنفذ از نداشت و سبب استثمار آنها می

هاي ها و سازماندگاهجمله رضا شاه با نفوذ در دا

هاي بیشتري را قانوناً تصاحب دولتی توانستند زمین

طور عملی همین قانون به. (441: 4033)کدي، کنند 

هاي باعث شد که ارتشیان و رضاشاه زمین

کشاورزي و سایر امالک را مصادره کنند و یا به 

 .(11: 4031)اتابکی،  اجبار به بهاي ناچیزي بخرند

موضوع این قانون این امکان را فراهم عالوه بر این 

هاي بایرحاشیه شهرها و اراضی آورد که زمین

وسیعی که به شمار زیادي از خرده مالکین روستایی 

تعلق داشت با این قانون، ثبت و ضبط به نام ایشان 

شود. در نتیجه در زمانی کوتاه رضاشاه و دولت و 

ارتش به چنان قدرتی دست یافتند که هیچ شخصی 

توانست در برابر تصرفات خصوصی و عمومی نمی

هاي خصوصی مردم به خصوص در آنها در داریی

: 4033)کاتوزیان، روستاها ایستادگی و اعتراضی کند 

411). 

 

 . تأسیس ادارة امالک سلطنتي 6

پس از آنکه امالک و اراضی رضاشاه به مقداري 

وسعت یافت که براي اداره آنها تشکیل سازمانی 

پیدا نمود، تشکیالتی در وزارت دربار ضرورت 
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: 4034زاده، )فالحکرد بوجود آمد که مستقل عمل می

نام این تشکیالت، اداره امالک اختصاصی  (303

گذاشته شد و از لحاظ اهمیت سومین اداره پس از 

وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی در 

آمد. به دستور تشکیالت دربار به حساب می

ها و این اداره در برخی از استانشخص رضاشاه 

هایی تاسیس کرد تا بدین سان به والیات نمایندگی

حفظ و توسعه امالک و اموال رضاشاه بپردازند. 

اي، افرادي ها در هرنقطهبراي هر یک از این اداره

هاي آنان برخورداري از انتخاب شدند که از ویژگی

 .(414: 4033)آهنگران،  قدرت و خشونت الزم بود

نویسد: در اواخر سلطنت لمبتون در این باره می

وجود رضاشاه نوع مخصوصی از امالک خالصه به

آمد که عبارت بود از امالک شخصی یا امالک 

مخصوص خود شاه. این امالک را اسماً خریده 

بودند و اسناد مالکیت آنها هم بر حسب معامالتی 

 صورت گرفته صادر شده« فورمالیته»که با رعایت 

درحکم « هافورمالیته»بود اما در غالب موارد این 

سرپوشی بود که روي عمل ضبط امالک نهاده 

بودند. در بعضی موارد صاحب ملک مجبور شده 

بود که ملک خود را با ملکی واقع در جاي دیگر 

معاوضه کند و در تمام موارد قیمت این دو، برابر و 

د و یک اندازه نبود. حساب امالک خالصه جدا بو

شد اولی بوسیله دفتر مخصوص شاه اداره می

 4031دکتر بریمانی که در سال . (111: 4003)لمبتون، 

نام  اي را بهو نزدیک به وقوع این اتفاقات جزوه

اسرار امالک شاهنشاهی انتشار داده در این باره 

 نویسد: می

اداره امالک اختصاصی تشکیل گردید و به 

سیم شد، بخش اول هاي تابعه چهارگانه تقبخش

تمام قسمت امالک غربی شهر گرگان که مرکز آن 

در کردکوي )کرد محله( به فرماندهی ستوان یکم 

بخش و بخش دوم یک قسمت خان فیروزنقیعلی

شرقی مجاور شهر گرگان و بلوک کتول به 

آباد بود، فرماندهی خلیل پرچم که مرکز آن علی

ده بخش سوم قسمت شرقی بلوک کتول که به ع

بلوک رامیان مشهور است به فرماندهی سروان 

منوچهر امیرپاشایی، بخش چهارم قسمت شرقی 

آنها دشت گرگان هم جزء آن بود به فرماندهی 

خان صحتی که مرکز آن معین نایب صادق

 . (11: 4031)بریمانی،  دشت بودمینو

هاي چهارگانه به به نوشته او چندي بعد بخش

امالک »ده قسمت تقسیم شد که به کل آن 

. باید به این موضوع (10)همان: گفتند می« اختصاصی

اشاره کرد که اداره امالک اختصاصی شامل روسا و 

اي کارمند و حسابدار بودند. از جمله وظایف عده

ک و آوري درآمدهاي امالاین اداره نیز اوالً جمع

اراضی رضاشاه و ثانیاً ثبت و ضبط اموال منقول و 

غیر منقولی بود که در اختیار دربار پهلوي بود. 

عالوه بر آنچه گفته شد تهیه بودجه دربار و 

پرداخت کلیه مخارج دربار و شاه به اداره امالک 

. (34: 4013)ارجمند، اختصاصی محول شده بود 

تصاصی رضاشاه خود به شخصه رؤساي امالک اخ

طور که گفته شد از نمود و همانرا انتخاب می

هاي این رؤسا این بود که داراي قدرت در ویژگی

منطقه موردِ نظر و همچنین شهره به خشونت الزم 

. بر همین اساس روساي (414: 4033)آهنگران، باشند 

این ادارات در مناطق مختلف از نفوذ و اختیاراتی 

ستفاده و در بیشتر مواقع که به آنها داده شده بود، ا

؛ درخشانی، 301: 4011)غنی، نمودند سوءاستفاده می

4333 :333) . 
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بر روساي ادارات امالک خالصه، شهربانی عالوه

و پلیس نیز از همان دوران ریاست درگاهی تا 

هاي سقوط رضاشاه که مختاري بر واپسین ماه

کرد در راه غصب امالک و شهربانی حکومت می

براي رضاشاه از هیچ کوششی مضایقه ها زمین

کردند. در این میان نقش سرلشکر محمدحسین نمی

نمایاند. آیرم بیش از سایر رؤساي شهربانی بارز می

اي به ایجاد عمیدي نوري در خاطرات خود اشاره

اطاق قباله در زندان قصر در این مقطع زمانی داشته 

سین که وظیفه متصدیان آن، انتقال مالکیت از محبو

بر آنچه گفته شد الزم به رضاشاه بوده است. عالوه

است به عملکرد خدایارخان که در مقام امیرلشکري 

حکومت رضاشاه و مشاور او در غصب و تصاحب 

نمود نیز ها و امالک مرغوب به وي کمک میزمین

کوشید به بایستی اشاره کرد  چرا که  او می

تقرب به  زمینداران و مالکان تلقین کند که براي

نوري،  )عمیديرضاشاه ملکی را به او پیشکش کنند 

4034 :331). 

 

 

 

 . نتیجه7

در این مقاله سعی شد یکی از موضوعات تاریخ 

اجتماعی دوران رضاشاه یعنی تعامالت و تقابالتی 

که وي با زمینداران و مالکین نواحی شمال ایران 

طور که گفته داشت مورد ایضاح قرار گیرد. همان

خواهی در ادوار مختلف تاریخ ایران و د تملکش

خصوصا در دورة پهلوي اول یکی از عوامل مهم 

افزایش جایگاه اجتماعی و قدرت سیاسی به 

آمد. این موضوع در دورة رضاشاه از حساب می

هاي یابی وي به شیوهآغازین روزهاي قدرت

ویژه در استان گوناگون و در مناطق مختلف ایران به

ان دنبال شد و از آنجا که  رضاشاه فاقد مازندار

پیشینه اشرافی بود، به عنوان عاملی براي افزایش 

. جایگاه اجتماعی و کسب درآمد، رواج یافت

هاي مختلفی از جمله با روش و شیوه رضاشاه

سرکوب خوانین و با تبعید مالکان و سپس غصب 

هایی دیگري چون اموال آنها و همچنین روش

فروش امالک و اراضی وقفی،  فروش خالصجات،

هاي نامرغوب به تعویض عالقجات و تبدیل زمین

استفاده از قوانین ثبت هاي مرغوب و نیز با زمین

اسناد و امالک که بعضاً با اقدامات به ظاهر قانونی 

رساند به یکی از و با همراهی دولت به انجام می

ترین مالکان ایران تبدیل شود. او براي بزرگ

به این مقصود دالیلی از جمله نوسازي  رسیدن

ایران را مطرح نمود و یا فرزندش مبارزه با نفوذ 

هاي رضاشاهی بیان خواهیکمونیسم را دلیل تملک

کرد اما پس از خروج او از ایران موجی از می

هایی که در زمان حضور او ها و عریضهنارضایتی

 امکان بیانش براي مردم وجود نداشت روانه مراکز

سازي ایران شد و بدین سبب فرزندش تصمیم

هاي متصرفی به مجبور به استرداد بسیاري از زمین

هاي صاحبان اصلی آن شد. استرداد برخی از زمین

متصرفه به صاحبان اصلی اما پایان کار 

هاي رضاشاه نبود و بتدریج با عیان خواهیتملک

شدن پیامدهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و 

ین اقدام، جامعه ایرانی بیش از گذشته، فرهنگی ا

نتایج و پیامدهاي این حرکت رضاشاه را در زندگی 

خود مشاهده نمود که تبیین این موضوع مقالی 

 طلبد. دیگر را می
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 منابع
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 .313-314. ص 3. ش پیام بهارستان«. دولت

هاي گزارش(. 4014تفرشی، مجید؛ احمدي، طاهر )
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 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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