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 02/8/1022 تاریخ تأیید:                                     1/5/1931 تاریخ دریافت:
  1 یکرم یانشا 

  2 مقدم یمحمد طاهر یدس
 

داری، بررسی علل و  مسئله اصلی مقاله حاضر، تبیین فرآیند گذار از زمین

آمدهای این پدیده در اقتصاد سیاسی ایررا  از   عوامل، شرایط راهبردی و پی

ارضی است. رویکرد تحلیلی ایرن مقالره، کی ری    نهضت تنباکو تا اصالحات 

گیرری  ای، بر اساس نمونهخانه های آرشیو اسناد و منابع کتاباست و از داده

ها نیز با اسرت اده از رو  تئروری   برد. تجزیه و تحلیل داده مند بهره می هدف

 ای صورت گرفته است. زمینه

( الگوی 4411-4031دهد از اواسط عصر قاجار ) های مقاله نشا  مییافته

خو  تغییر و تحول گردیده است. تغییرر نظرام    داری، دست کهن نظام زمین

داری )بزرگ مالکی( به مالکیت زمرین )خررده مرالکی( سربب ت بیرت       زمین

مالکیت خصوصی زمین شده است و این امر منجر به خلع مالکیت دولرت و  

گردیده است. های پراکنده روستایی توزیع قدرت حکومت مرکزی در کانو 

این فرآیند که همسو با تحوالت رشد و توسعه در ایرا ، شکل گرفته اسرت،  

                                              

 .(shayan_karami99@yahoo.com): یالمو مدرس مدعو دانشگاه ا یاسالم یرانا یختار یدکتر. 1
 .(m.taherimoghadam@ilam.ac.ir): یالمدانشگاه ا یخگروه تار یاراستاد. 2



 یاز نهضت تنباکو تا اصالحات ارض ینزم یتبه نظام مالک داری ینگذار از نظام زم 272 

  تواند در گروه عوامل مؤثر در وقوع انقالب اسالمی قرار گیرد. می
 

 یاقتصااد  یختاار  یاسی،اقتصاد س ی،اصالحات ارض داری، ینزم یه،قاجار :کلیدواژگان

 .یرانا

 مقدمه. 1

های اجتماایی   اقتصاادی، یکای از متیاالتی      سیاسی بر پدیدهسایه افکندن رخدادهای 

شود. بارای مموماه، امباالش مطار  ه      های تاریخی میگیر پژ هشکه همواره، دامن است

های اجتمایی   اقتصادی در تاریخ متاصر ایران بوده اسات.  مبنای یلّی بسیاری از تحلیل

تاری   رزی مبنای تحلیلی قویاین در حالی است که پیش از مطر  ه، تجاری شدن کطا

 کند. های سیاسی   اجتمایی متاصر ارائه میبرای تبیین   تفسیر برخی از پدیده

آغاز تجاری شدن کطا رزی در ایران، مصااد  باا جلاوا شااه یبااا ا ی صافوی       

ا لین محصوی کطا رزی تجاری ایران، ابریطا    2ه.ق.( بر تخت سلطنت بود.2301-999)

تنبااکو،   0کرد.% ابریط  مورد میاز ار پا را تأمین می18یه، ایران بیش از در د ره صفو 1بود.

 4پنبه   گندم، دیگر محصوالت کطا رزی بودمد که در د ره صفویه، ارزش تجاری داشتند.

ا اسط د ره قاجاریه، مرحله توساته کطاا رزی تجااری در ایاران اسات. منیات تنبااکو        

ن را به صدا درآ رد. بنابراین، امبالش مطار  ه  ه.ق.( زمگ کطا رزی تجاری در ایرا2191)

 در ارتباط با توسته تجاری شدن کطا رزی، قابل تبیین   تفسیر است.

                                              

 ، «مطالعه تاارییی ییامادیای ترااری  ادن کشااور ی در یارن ایاران       »کرمی و رحمانیان، . 1

 .02، ص22، شنامه ایران بعد ا  اسالمتاریخ

  .329، ص2، جسفرنامه.  اردن، 2

 .46، صیالمان خاصه )نیبگان نوخاسته دوران صفوی(. بابایی و دیگران، 9

 .422، ص سفرنامهتاورنیه،  .6



 272   0011 تابستان، ششمو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

 تجاری شدن کطا رزی باه متناای تتامال اجبااری اقتصااد ایاران باا مصاام اقتصااد          

گاویی باه میااز    داری جنامی   ضر رت تغییر در اقتصاد متیطتی باه منصاور پاساخ   سرمایه

، 2المللی بود. پیش از تجاری شدن کطا رزی، بزرگ ماالکی در قالات تیاوی   های بینبازار

داری  داری در ایران بود.  ر د تاجر اربابان جدیاد باه مصاام زماین     شکل مسلط مصام زمین

  1سبت تغییر در ترکیت  ببه مالکان   اقطار مسلط بنره بردار زمین شد.

مبادی شادن بناره مالکاماه   مجمویاه      تخصصی شدن دامش بنره برداری از زمین، 

داری به مصام مالکیت زمین  شود، سبت تغییر مصام زمینیواملی که در ادامه مباله بیان می

داری   مالکیت زمین به ترتیت برای یمده مالکی   خرده  شد. در این مباله، ینا ین زمین

گااار از مصاام    مسئله اصالی ایان پاژ هش، تبیاین فرآیناد      شود.مالکی در مصر گرفته می

آمادهای   داری به مصام مالکیت زمین   بررسی یلل   یوامل، شرایط راهبردی   پای  زمین

( 2042( تا اصاالحات ارضای )  2191این پدیده در اقتصاد سیاسی ایران از منیت تنباکو )

شود؛ چرا مصام بزرگ مالکی در قالت تیوی است. در این زمینه، چند سؤای اصلی مطرح می

داری به مصام مالکیت زمین شد؟ گاار از  ساز تغییر مصام زمینچه یواملی زمینه سبوط کرد؟

  آمدهایی به همراه داشت؟ داری چه پی زمین

داری در ایاران باه    های پیطین درباره کطا رزی   زمینبا توجه به حج  امبوه پژ هش

 اماد، اشااره   هترین تحبیباتی که مسئله مصام مالکیت زمین را بررسای کارد  تتدادی از من 

م.(  ابسته مطبویاتی سفارت امگلساتان در  1331) 0شود. آن کاترین سواینفورد لمبتونمی

هاای   های متتددی موشت که کتاش ایران بود. خام  لمبتون در مدت اقامت در ایران کتاش

                                              

اقطاع، سیوریال و تیول سه  کل اصلی بزرگ مالکی در ایران بودند. قبل ا  قاجاریه، اقطاع و . 1

 داری تبدیل  د. به  کل مسلط نظام  مینسیوریال ا  بین رفتند و در دوره قاجاریه، تیول 

 . 212-224، ص ناسی تارییییردا ی واقعیت در جامعهمفهومعبداللهیان،  .2

3. Ann Katherine Swynford Lambton. 
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در موضوع بحث ما اهمیت دارمد. کتاش  اصالحات ارضی در ایران   مالک   زارع در ایران

شامل بیست   سه فصل در د  بخش از  ر د ایراش تا مطر  ه   از مطر  ه تاا  مخست، 

رییتی  مناسبات مختلف ارباش مالک   زارعا اسط د ره پنلوی موشته شده است. در کتاش 

تطریح شده است. تبیین تغییر   تحوی مصام مالکیت زمین متأثر از امبالش مطر  ه، ر ی 

رییتای     ببه مالکان   اشاره به تغییر در مصاام اربااش   کار آمدن پنلوی   تغییر در ترکیت

ترین ایرادی که بار   سنتی پس از مطر  ه از مباط قوت پژ هش لمبتون است. شاید بزرگ

ای باه ارباباان      تحبیق لمبتون  ارد است این باشد که لمبتون با  جود زن باودن، اشااره  

 مالکان زن در ایران مکرده است. 

حات ارضی در هفده فصل تد ین شده است. مویسنده با بررسای  چنین، کتاش اصال ه 

میدامی   حیور در ر ستاهای مواحی مختلف ایران، متایج اصاالحات ارضای را از مزدیاک    

رساد   بررسی کرده است. لمبتون مصری مثبت مسبت به اصالحات ارضی دارد. به مصر مای 

حات ارضای بار پاژ هش    ر ابط سیاسی لمبتون   تبلیغات د لتی در خصوص برمامه اصال

 لمبتون سایه افکنده است. 

سیاسات   متتبد است، 2خرده مالکان   تبسی  زمین در ایرانمحمد قلی مجد در مباله 

تبسی  اراضی در ایران برخال  مصر مطنور خلع ید از یمده مالکان   ایطای مالکیت باه  

دهبامان سبت سلت مالکیت از چند میلیون خرده مالک شد. مجد مدیی است مبنای مصام 

در اساالم بار خارده ماالکی اساتوار باود ماه          مالکیت زمین در ایران بر اساا قامون ارث

 های کالن.  مالکیت

شاود. خسار ی    شناسی ر ستایی ایران شناخته می خسر  خسر ی به ینوان پدر جامته

بررسی متاایج   هایکتاش های متتددی در زمینه کطا رزی   مطالتات ر ستایی دارد. کتاش

  غیاره از تحبیباات    گار دهباماان تاوان  ، پاا دهبامان خارده  اصالحات ارضی در مُه استان،

                                              

1. Small landowners and land Distribution in Iran; 1962-71. 
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بزرگ مالکی در ایران از قاجاریاه  ای از خسر ی با ینوان همند خسر ی هستند. مبال ارزش

در موضوع بحث ما اهمیت بیطتری دارد. خسار ی بازرگ ماالکی را باه د  د ره      تا امر ز

کند. د ره ا ی از ابتدا تا آستامه امباالش مطار  ه اسات. در ایان د ره، ر اباط      تبسی  می

 ن   تیاوی، شاکل مسالط بازرگ     داری حاک  بار مصاام بناره بارداری از زمای     پیطاسرمایه

 داری( بود. د ره د م از مطر  ه تا اصالحات ارضای اسات. در ایان د ره باا      مالکی )زمین

، خرده ماالکی تبویات   2 ر د تاجر اربابان به مصام بنره برداری از زمین   توسته بورژ ازی

 شود. می

دهبامان، زمین از اصالحات ارضی در ایران در کتاش  1چنین، تحلیل اریک هوگالمد ه 

اصالحات ارضی  ، متیجه یک تحبیق میدامی است. هوگالمد متتبد است،  امبالش در ایران

رییتای   یک برمامه شکست خورده بود که با امتبای مالکیت به کطا رزان در مناسبات ارباش

 داری ر ستایی، تغییری ایجاد مکرد.    پیطاسرمایه

تأثیر امبالش مطر  ه بار تحاوی   ای با ینوان درضا یل    سجاد کاظمی در مبالهمحم

اماد.  ، اثرات مطر  ه را بر رشد مالکیت خصوصی   ارباابی بررسای کارده   داری مصام زمین

ها با ر دارمد که چون مطر  ه امبالش مخبگان شنری بود، منفتتی برای  ببه دهباان   آن

لکیت خصوصی بر زمین به مفع  ببه مالاک   مخبگاان   مداشت   در منایت ر مد تثبیت ما

شنری تدا م یافت. توسته بزرگ مالکی در آستامه امبالش مطر  ه به  ضوح قابل تردیاد  

مامه امتخاباتی است؛ چراکه از زمان تجاری شدن کطا رزی، رشد تیوی متوقف شد. در مصام

شارکت در امتخاباات    گامه مجااز باه  د لت مطر  ه، مالکان   فالحان جز   ببات شش

بودمد.  ببه فالحان؛ یتنی خرده مالکان در آستامه مطر  ه به حدی از قدرت رسیده بودمد 

 که در د لت مطر  ه از حق رأی برخودار شومد. 

                                              

  ود. ته میمتوسط و مرفه مردم در تاریخ اجتماعی ارویا گف به طبقه. 1

2. Eric Hoogland. 
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تحلیلی بر مناسبات تولیدی   موع مالکیت در ایران   حمید تنکابنی در مباله  چنین، ه 

، فبدان مالکیت خصوصای   تمرکاز مالکیات در    ارساالری یصر قاجتأثیرات آن بر دیوان

داری  ساالری   فساد مصام زماین ترین یوامل یبت مامدگی مناد دیواندست د لت را من 

 شمارد. بر می

اسات.   0  کوربین 1با ر یکرد اشتراا 2ر ش تحبیق حاضر کیفی از موع گرامدد تئوری

 8  آمازل   4اا، باارمی گالسار  م. به  سایله د  جامتاه شان   2997ای در سای تئوری زمینه

های بیماران در حای مرگ کطف شاد  ارائه چنارچوبی برای فن  تجربه اشتراا به منصور

منتطار گردیاد. در تتریاف     9ای کطف مصریه زمیناه ها تحت ینوان    در کتاش متر   آن

هاای  اقتای کاه در جریاان تحبیاق      ای؛ یتنی کطاف مصریاه از داده   ها، تئوری زمینه آن

دار د  سانت فکاری یلاوم اجتماایی، کانش       این مصریاه  ام  7امد.اجتمایی گردآ ری شده

هاا را  ای، محبق پیش فار  در ر مد تئوری زمینه 23است. 9  پراگماتیس  1متبابل ممادین

  22آفریند. شکند   از یناصر قدیمی، مصمی مو می ه  می در

هاا پاس از    . در این پژ هش، دادهای است خامه ها، اسنادی   کتاش ر ش گردآ ری داده

 21مناد  گیری هد  گااری شدمد. در ادامه ر مد مطالته از ممومه بندی   کد آ ری، یبارت جمع

                                              
1. Grounded Theory. 

2. Strauss. 

3. Corbin. 

4. Barney Glaser. 

5. Anselm S. 

6. Discovery Grounded Theory. 

7. Glaser & Strauss, 1967, p1. 
8. Symbolic interaction. 

9. Pragmatism. 

10. Corbin, “Grounded Theory”, The journal of positive psychology, 

V.12, N.3, p301. 
 .2۲، صیا یا و  یوه اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه مبنایی رویه ا تراس و کوربین،. 11

12. Purposive Sampling. 
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داری استفاده گردید. ر مد تجزیه  یابی به ا الیاتی برای تبیین پدیده گاار از زمین برای دست

نایت شرایط یلّی، راهبردها     مفنومی ادامه داشت   در م 2ها تا اشباع مصری   تحلیل داده

آ ری  در حاین جماع   1گاااری بااز   آمدهای پدیده مطخص شد. کار تجزیه   تحلیل   کاد  پی

ها به حالت اشباع   تکرار رسایدمد   اداماه    ها امجام گرفت. پس از تجزیه   تحلیل، داده داده

ه بار اسااا   های مختلف پدیدگردآ ری متوقف شد. در ر مد گرامدد تئوری، خواص    یژگی

  0.یابدگون تبلیل می ها به منصور ثبات متنایی مصریه به مبوالت   مفاهی  ه مطابنت داده

در سطح ا ی کدبندی بر حست مطابنت، کدها در ساطح بااالتری از تفکار امتزایای     

 4محاوری  مفنوم اصلی ساخته شد. در سطح د م کدبندی یا کدبنادی  213تبلیل یافتند   

مبولاه هساته )تا (     9 8گزینطای  ته شد   در مرحله سوم یا کدبندی مبوله یمده ساخ 43

 ، قابل مطاهده است.2شکل گرفت که در جد ی شماره 

 
 های هسته استخراج شده های عمده و مقوله . مفاهیم، مقوله1جدول شماره 

 تم عمده های مقوله تعداد عمده مفاهیم تعداد ردیف

 تجاری شدن کطا رزی 1 10 2

 داری  ابستهسرمایه 7 17 1

 مالکیت خصوصی 8 28 0

 به سوی دموکراسی 8 28 4

 تتار  میان خرد   کالن 1 11 8

 امبالش 7 21 9

                                              
1. Theoretical Saturation. 

2. Open Coding. 

3. Creswell, Qualitative Inquiry Research Design: Choosing among 

five approaches, p 67. 
4. Axial Coding. 

5. Selective Coding. 
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 های تحقیق . یافته2

شاود. مادی    آمدهای پدیده بیاان مای   در ادامه شرایط یلّی، شرایط میامجی، راهبردها   پی

 ، قابل مطاهده است. 2داری در شکل  پارادایمی پدیده گاار از زمین
 

 

 

 

 

 

 

 داری زمین از گذار پدیده پارادایمی مدل .1 شکل

 شرایط علّی. 3

داری  ابسته، تجاری شدن کطا رزی، تاجر اربابان،  ها سرمایه در ر مد تجزیه   تحلیل داده

بیماری کرم ابریط ، الغای تیوی،  صوی مالیات، فبدان امباشت سرمایه   فبادان مالکیات   

داری بود. در ادامه هر یک  های شرایط یلّی پدیده گاار از زمین ترین مبوله خصوصی، من 

  شود. این مبوالت بررسی می از

جاوی  داری سالطه اقتصاد متیطتی ایران در قرن موزده  در مواجنه باا مصاام سارمایه   

احمد سیف، اقتصاددان ایرامای، مبولاه    2زا    ابسته تبدیل شد.جنامی به یک اقتصاد بر ن

                                              

 .191، ص ناسی توسعهجامعه. مصطفی ا کیا، 1

 شرایط علّی 
 داری وابسته سرمایه •

 تجاری شدن کشاورزی •

 تاجر اربابان •

 بیماری کرم ابریشم •

 الغای تیول  •

 مالیاتوصول  •

 فقدان انباشت سرمایه •

 فقدان مالکیت خصوصی •

 

 

 

 

 راهبردها
های  فروش زمین •

 خالصه

 مصادره امالک  •

 اعطای مالکیت مشروط •

 ثبت اسناد و امالک • 

واگذاری امالک  •

 شاهانه

 اصالحات ارضی •

 

 

 پیامدها
 مثلث قدرت •

 تثبیت مالکیت خصوصی •

 توسعه خرده مالکی •

تعارض میان خرد و  •

 کالن

 تمرکزگرایی سیاسی •

 مالکان زن •

 به سوی دموکراسی •

 انقالب •

 

 زمینه 
/ اواسط ایران  •

 قاجاریه تا پایان پهلوی

 پدیده

  گذار از زمینداری •

 گر شرایط مداخله

 انقالب مشروطه •
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ر آن، داماد. شارایطی کاه د   توسته  ابسته را تبیین کننده اقتصاد ایران در قرن موزده  می

توسته اقتصادی گر هی از کطورهای حاشیه، مطر ط باه توساته   تباضاای کطاورهای     

 گوید:سیف می 2توسته یافته در مرکز است.

بدفووال اب وواتدن بولبدا وفوو بنببفنوو ابتداوو تر بولبد  فوو ابف نظاموو ب  ووا ب ب

بب2وتل بولبتر تابد و.لحما هبد ت عبعم هبد سعهبس دارهگف  بد دا فات

های خالصه در میمه د م قرن سیزده  هجری باه   ش مناصت   زمینسیاست فر 

از ا اساط   0دلیل میاز به مبدینگی،  ابستگی اقتصاد ایران را به  ضوح ممایان سااخت. 

ه.ق.( جاش شدن اقتصااد  2194-2020د ره قاجاریه، ابتدای سلطنت ماصرالدین شاه )

المللی به میاز بازارهای بین داری جنامی   ضر رت پاسخایران در مصام اقتصاد سرمایه

های ار پایی، فرآیند تجاری شدن کطا رزی در ایران را  برای تأمین مواد ا لیه کارخامه

 بخطید. شتاش 

جات قند   های حمایتی د لت برای کاشت محصوالت تجاری، احداث کارخامهسیاست

شادن داماش بناره    پنبه در منا ق مختلف ایران   ضر رت تأمین مواد ا لیاه، تخصصای   

داری از یوامل یمده گرایش به خرده مالکی بود.  برداری از زمین   ماکارآمدی الگوی زمین

المللی   کسات ساود، پاای    چنین، امکان صد ر محصوالت کطا رزی به بازارهای بین ه 

  4تاجران را به مصام مالکیت زمین باز کرد.

                                              
1. Ahmad Seyf, “Commercialization of agriculture: production and 

trade of opium in Persia, 1850-1906”, Middle East Studies, V. 16, 

p234.  
2. Ahmad Seyf, “obstacles to the development of capitalism: Iran in 

the nineteenth century”, p55.  
 .39، صتاریخ اقتصادی ایران. چارلز عیسوی، 9

 .40، صدولت و حکومت در ایران؛ رواسانی، 32، صیادیقانان خردهاحمد ا رف، . 6
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آفارین   رین محصوی تجااری مبدیناه  تاز د ره صفویه تا ا اسط قاجاریه، ابریط  یمده

ه.ق، 2312م.( محصوی ابریط  ایران در سای 2720) 2اقتصادی ایران بود. به ر ایت شاردن

در میماه ا ی قارن    1.آماد سوم آن در گیالن به یمال مای   کیلوگرم بود که د  2933333

باه  کاه   0داد% از حج  کل صادرات ایران را تطکیل مای 01تا  02سیزده ، ابریط  حد د 

%  13ه.ق. صادرات ایان محصاوی، مزدیاک باه     2112دلیل بیماری کرم ابریط  در سای 

افت شدید صادرات ابریطا  سابت تغییار الگاوی کطات در ساایر ماواحی           4سبوط کرد.

  8گزینی تریاک در تجارت خارجی شد. جای

مطتمل اصطالح تیوی . بود داری زمین مسلط شکل داری تیوی امبالش مطر  ه، از قبل

تیوی یک جایزه  یژه بود   به کسامی که خدمات  یژه ارائه  بر امواع مختلفی از یطایا بود.

در برخی موارد، تیاوی فباط حاق  صاوی مالیاات       9گرفت.کردمد، حتی زمان تتلق میمی

رفت   گاه تیوی به متنای متا  باودن ملاک از    ای بود که زمین خالصه به شمار می ماحیه

ا لین مجلس مطر  ه به پیطنناد کمیسایون اصاالحات اقتصاادی     7بود.پرداخت مالیات 

 مارز  از هاایی قسمت تصر  دهنده مطان تیوی هاسای تجربه 1مجلس، تیوی را ملغی کرد.

  9بود. دار تیوی برای خصوصی مالکیت ینوان به تیوی

                                              

1. Chardin. 

 .943، صسفرنامه اردن، . 2
اطالعات سیاسی ، «وم توسعه وابسته کلید اقتصاد سیاسی ایران در عصر قاجارمفه»جان فوران، . 9

 .33، ص04و  00، شو اقتصادی
 .124، ص نو دیم قرن در ایران اقتصاد؛ سیف، 32، ص ا  خراسان تا بیتیاریرنه دالمانی، . 6
 .30، صتراری  دن تریاک در اقتصاد ایران دوره قاجاریور، رنربر و دیقان حسام. 0
اندیشه و ، «بزرگ مالکی در ایران ا  قاجاریه تا امرو »؛ خسروی، 0، ص92669/262 ساکما،. 4

 .020، ص۲، ش ینر
 .244، صمالک و  ارع در ایرانلمبتون،  .۲
 .31، ص66، ش یای تاریییبررسی، «لغو تیول و تیولداری»؛ علی اصغر  ریف، 991-194یمان، ص. 3
 . ۲، ص4932/230. ساکما، 3
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. یافات  افزایش زمین کردن تیوی به قبل از مطر  ه به دلیل متافیت مالیاتی، گرایش

دهی  ضتیت آشفته مالیات بود. تستیر  در  اقع به منصور سامان 2قامون الغای تیوی   تستیر

ای مبود    گرفتن مالیات از خوامین کار چندان سادهشد.  امتیاز  یژه تخفیف مالیات تلبی می

 .قه.2011در ساای  بارای مموماه   شاد.   در برخی موارد منجر به یک جنگ تمام ییار مای 

ریایس ایال    ،حاک  کرمامطاه برای تسویه حساش مالیاتی باا دا دخاان  مافی،  السلطنه مصام

 کطاته   283السالطنه باا    کطای شاد. در جنگای کاه ر ی داد مصاام      کلنر مجبور به قطون

 ه.ق، مالیاات تنناا  2039م./2190ه.ق. تاا  2189م./2143از سای  1.  زخمی شکست خورد

  درآمد د لت افزایشلیات   در متیجه میزان ما ،با منسوخ شدن تستیر 0% افزایش یافت.8 

  4.یافت

محیف   موپا بودن مناد مالکیت خصوصی در ایران د ره قاجاریه از موامع بارز تحوالت 

داری بود. در این د ره، حاق  در می مناد بزرگ مالکی   تبدیل شدن به کطا رزی سرمایه

همه ارکاان   اقتصااد   حاکمیت   مالکیت مطلق شاه به مثابه ذات حبیبی قدرت د لت بر 

گیاری  امحصار د لتی تجارت، تجار را به د لت  ابسته کرد   مامع شکل 8کطور باقی مامد.

 :کاتوزیان در این باره مینویسد 9ای مستبل   خودفرمان از تجار شد. ببه

                                              

 گذاری اجباری محصوالت کشاور ی ا  طرف دولتقیمت. 1

 مقتادر  ساردار  اکبرخاان  علای  خااطرات  ایران، در ملی یای مرایدت و سنرابی ایل. سنرابی، 2

 .136-130، صسنرابی
3. Ahmad Seyf, “obstacles to the development of capitalism: Iran in 

the nineteenth century” Middle Eastern Studies, V. 34, N. 3, p59.  

 .999، صمالک و  ارع در ایرانلمبتون، . 6

 تحلیلاای باار مناساابات تولیاادی و نااوع مالکیاات در ایااران و تاا  یرات  ن  ». حمیااد تنکااابنی، 0

  .90، ص1، شاقتصاد تطبیقی، «ساالری عصر قاجاربر دیوان

 .24، صداری در ایران دوره قاجارموانع تارییی ر د سرمایها رف،  احمد .4
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دسئلهبفق تابدا وف بخص ص بنبت بام بسو دارهبت بع تدوابتصول به خوهبببببب

بب1ب تو بد بجادعهبک داهبد تبتر تابد و.ه جبنبد جبنبتسافال بون  بتسا

 مداشتند. ملک آبادامی خاک   تبویت به توجنی خالصه امالک داران   مستأجران تیوی

 داشات  احتماای  آباادی  ملاک  هار  مداشات،   جاود  مالکیات  برای تیمینی که د رامی در

  1کند. پیدا خواستگارامی

 تا پایان پنلوی است. زمینه مورد مصر کطور ایران از ا اسط قاجاریه زمینه:

 داری به مصام مالکیت زمین است. پدیده: پدیده مورد بررسی، گاار از مصام زمین

 گر . شرایط مداخله4

تن از کطاور   233333% قند مصرفی ایران با میامگین  13در آستامه امبالش مطر  ه، حد د 

 0باه ایاران باود.    % کل صادرات ر سایه 43شد. به یبارت دیگر، قند بیش از ر سیه  ارد می

ه.ق. از یوامال امباالش   2114موسامات بازار قند، احتکار قند   چاوش خاوردن تجاار قناد در     

مطر  ه   حساسیت ر سیه به رخدادهای سیاسی   اجتمایی ایران بود.  ر د تجار به بخش 

داری بود. تجاری شدن کطا رزی یکی کطا رزی به متنای  ر د کطا رزی به اقتصاد سرمایه

وامل کلیدی امبالش مطر  ه بود. در مبابل مطر  ه میز بر این یامل تأثیر گااشت؛ چرا از ی

 های پس از مطر  ه بر کطا رزی   بنره برداری از زمین متمرکز شد.های د لتکه برمامه

 . راهبردها5

های خالصه، مصادره امالک، ایطای مالکیت مطر ط، ثبت اساناد   اماالک،    فر ش زمین

ترین راهبردها بودمد. فار ش    اگاااری    ک شاهامه   اصالحات ارضی یمده اگااری امال

                                              

 .43، صاقتصاد سیاسی ایرانکاتو یان،  .1

  .2، برگ۲932/230 . ساکما،2

 .91، صیای اجتماعی و اقتصادی  نانقالن مشروطیت ایران و ریشهمییائیل یاولوویچ، . 9
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در  اوی د ره پنلاوی ا ی    2باود  های خالصه که از ا اسط د ره قاجاریه شر ع شاده زمین

( تدا م یافت. یکی از دالیل اصلی خرد کردن 2013-2087(   پنلوی د م )2013-2034)

رییت   بنره  گا ، بار، مایه کافی برای تنیههای کالن این بود که مستأجران، سرمالکیت

 های گسترده مداشتند.برداری از زمین

رؤسای  وایاف   به تر کوچک قطتات صورت به را هازمین شد، مجبور د لت بنابراین، 

داران    ابساتگان   تیوی 1بکوشند. آ ری محصوییمل   آبادامی در تا مماید  اگاار کطا رز

ای از امالک را باه   های د لتی، بخش یمده ایطان برای تثبیت مالکیت خصوصی بر زمین

به همین سبت در ا ایل د ره پنلوی ا ی  0رسامدمد. مام خود   مزدیکان خویش به ثبت می

  4ای از امالک خوامین مصادره شد.( بخش یمده2031)

 8.ماده به تصویت رساید  287در  2023اسفند  19یخ قامون ثبت اسناد   امالک در تار

   اساناد  ثبات  قاامون   9قامون ثبت اسناد، مالکیت خصوصی زمین را تثبیت کارد.  11ماده 

زماین،   ثبتای  سند  جود، این با بود. خصوصی مالکیت تثبیت زمینه در بزرگی گام امالک،

 کنندهیاملی تتیین ز ر همواره زمین، مالکیت دیوای مبود. در مالکیت برای محکمی امنیت

 زماامی  تا شود مند بنره آن مزایای از   کند غصت را ملکی توامستمی مند قدرت فرد. بود

 کاه بناابر   داشت  جود درآ رد. همیطه کسی  ی چنگ از را ملک تر،بزرگ قدرت یک که

  7است. من مای زمین بگوید که این توامستمی توجینی
                                              

 .39، صتاریخ اقتصادی ایرانچارلز عیسوی، . 1

 .12، ص۲932/230 ساکما،. 2

 .603-642یمان، ص  .9

  .22، ص12۲0۲/262 ؛1۲ص، 422/292 . ساکما،6

 rc.majlis.ir/fa/law/show/92284            یای مرلس  ورای اسالمی،مرکز یژویش. 0

 .31، صمرموعه قوانین موضوعه و مصوّبات دوره یشتم قانونگذاری. 4

 .223 ، صجامعه فئودالی . مارک بلوخ،۲
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 باه  متر   غصبی، هایزمین فرمان  اگااری کلیه 2012 سای در محمدرضا شاه

از ابتدای پنلاوی د م   2صادر کرد. شاهنطاهی را به صاحبان اصلی اختصاصی امالک

 1های سلطنتی به کطا رزان  اگاار شد.تا پایان اصالحات ارضی در چند مرحله، زمین

اسالمی در دسات خاامواده   چنان تا امبالش ها ه ای از زمینبا این  جود، بخش یمده

ترین تغییر   تحوی مصام مالکیت زمین در سلطنتی باقی مامد. اصالحات ارضی، بزرگ

از یمده مالکاان تاا    2082تا  2042های ایران بود. این برمامه در سه مرحله بین سای

آ رد اصاالحات ارضای، سابوط مصاام      ترین دستبزرگ 0خرده مالکان را خلع ید کرد.

 بود.  رییتی ارباش

 آمدها . پی6

مثلث قدرت، تثبیت مالکیت خصوصی، توسته خارده ماالکی، تتاار  میاان خارد        

تارین   کالن،  تمرکزگرایی سیاسی، مالکان زن، به سوی دموکراسای   امباالش منا    

آمدهای پدیده بودمد. ه  زمان با تثبیت کطا رزی تجاری در ایران   در  های پی مبوله

ی، سه کامون یمده قدرت در مصام بنره برداری از زمین  جود دار آستامه گاار از زمین

ها، تجار   اربابان سنتی، ساه ضالع مثلات     داشت. رؤسای ایالت   یطایر؛ یتنی خان

 دادمد. قدرت را تطکیل می

جاوی قبیلاه، منطاأ     شمار   مردان جناگ های بیهای مرتع، رمهبنره برداری از زمین

دن کطا رزی، تجار را به رقیبی جدی برای سایر بنره برداران قدرت خوامین بود. تجاری ش

داری جنامی   به  یاژه، قادرت اساتتماری    تبدیل کرد. اتکای قدرت تجار به مصام سرمایه

                                              

 rc.majlis.ir/fa/law/show/93585            یای مرلس  ورای اسالمی،مرکز یژویش. 1

2. Reza Moghaddam, “Land Reform and rural Development in Iran”, 

Land Economic, V. 48, N. 2, p160.  

  .۲۲، صطبقات اجتماعی، دولت و انقالن در ایران. ا رف و بنوعزیزی، 9
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الد له، مماینده تجااری امگلایس در غارش ایاران در     برای ممومه حسن  کیل 2امگلیس بود.

ه.ق.( با امحصاارگری  2194-2020قاجار )منطبه کرمامطاه در ا اسط د ره ماصرالدین شاه 

تجارت محصوالت کطا رزی توامست بیش از صد ر ستا را در کرمامطاه به مالکیت درآ رد. 

در ایان د ره، ارباباان سانتی     1الد له، دا دخان رئیس ایل کلنر بود.رقیت سرسخت  کیل

 مسبت به تجار   خوامین قدرت کمتری داشتند.

ی،  جه مطترک اشاکای مختلاف مالکیات زماین در     گرایش قوی به مالکیت خصوص

( سای به ساای از  2034-2087(   پنلوی )2278-2034ایران بود. در  وی د ره قاجاریه )

شد. بنره بارداران از هار    های تیوی، خالصه، موقوفه   غیره کاسته میحج    مبدار زمین

اریاه، د لات از   کردماد. در ا اخار قاج  سازی مالکیات اساتفاده مای   فرصتی برای خصوصی

سرماچاری در بسیاری از مباط کطور از حبوق مالکیت بر زماین، چطا  پوشای کارد   در     

یو ، امحصار تجارت محصاوالت کطاا رزی را در دسات گرفات. حجا  امباوه مازاع          

اختالفات شدید ملکی، د لت را ماگزیر به تصویت قامون ثبت اسناد   امالک کارد. قاامون   

 کیت خصوصی را جا دامه کرد.ثبت اسناد   امالک، مال

در د رامی که تصاحت زمین، یگامه منطأ قدرت   ایتبار اجتمایی باود، قادرت حکومات    

شد. بزرگ مالکامی که گاه به گاه، داران تبسی  می های پراکنده قدرت زمینمرکزی در کامون

هاای کاالن     کطایدمد. باا شکساته شادن مالکیات     قدرت حکومت مرکزی را به چالش می

گزین مفوذ   قدرت  ترش خرده مالکی، د لت امید ار بود قدرت خویش را در ر ستاها جایگس

                                              

ولت انگلیس بودند. برای یای تراری د. ترار بزرگ در  هریای بزرگ ایران، نمایندگان  رکت1

نمونه، حاج عبدالرحیم تاجر  یرا ی، حاجی یالم محمد صدر ملاک التراار اصافهانی، نمایناده     

  (.93، صدولت و حکومت در ایران رکت دیوید ساسون بودند )ر.ک: رواسانی، 

 خاطرات علی اکبرخان سردار مقتدردر ایران،  ملییای  ایل سنرابی و مرایدتسنرابی، . ر.ک: 2

 .سنرابی
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ده  27333ده در ایاران،   83333از مجماوع   2018داران کند.  بق سرشاماری ساای    زمین

  2.ده خالصه بود 28333ده موقوفه   حد د  8333ده خرده مالکی، حد د  28333اربابی، 

هاای کاالن،   ( باا  جاود شکساته شادن مالکیات     2013-2087در د ره پنلوی د م )

دهکده یمده مالکی  جود داشت. یمده مالکان د ره پنلوی، بین یک تا  27333چنان  ه 

این ارقام مسبت به د ره قاجاریه مطان از گسترش  1صد   پنجاه ر ستا در مالکیت داشتند.

ر ستا بود. ایجاد  1333 خرده مالکی دارد، برای ممومه در د ره قاجاریه، ظل السلطان مالک

گویاد در آساتامه    ببه چند میلیومی خرده مالکان از متایج اصالحات ارضی بود. مجاد مای  

خرده مالکان دست  0خرده مالک  جود داشت. 1133333( بیش از 2042اصالحات ارضی )

خرده مالاک سالت مالکیات     2033333تتداد  4شدمد.% جمتیت ایران را شامل می13ک  

 رییتاای بااود کااه مالااک  2133333لااه سااوم اصااالحات ارضاای، باایش از شااده در مرح

  8شدمد.

های بزرگ کطت   صنتت   پس از اصالحات ارضی، کطا رزی د  قطبی شد. شرکت

 هاای تولیاد ر ساتایی در کناار بناره      های سنامی زرایی، قطات کاالن   تتاا می   شرکت

های خرد   کالن جدی طتتتار  میان ق 9های خامگی، قطت خرد را تطکیل دادمد.بردار

بود. در قطت کالن از بنره برداران خرد، خلع مالکیت شد   این مسائله سابت مارضاایتی    

های آش   خاک با هد  توسته کطا رزی  کطا رزان بود. قامون توسته کطا رزی در قطت

                                              

 .  242، ص4، شمرله مسائل ایران، «مسئله کشاور ی در ایران و تعدیل مالکیت ارضی». یومن، 1

 .421، صیمان .2
3. Mohammad-Gholi Majd, “Small landowners and lad distribution in 

Iran, 1962-71”, Middle East Studies, V. 32, p124. 
4. Ibid.  
5. Ibid, p127. 

 .6۲-66، صدر ایرانبرداری کشاور ی  یای بهره مشیصات اقتصادی و اجتماعی نظام ا رف،. 4
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های بزرگ،  احدهای کوچاک   برداری داری   اختصاص امکامات رایگان برای بنره سرمایه

  2کطا رزی را مادیده گرفت.تولید 

های در قطت خرد به دلیل یدم محد دیت بنره برداران   ضتف مدیریتی در حفر چاه

های زیادی به ر یه از منابع آش زیر زمینی، خساراتیمیق   میمه یمیق   بنره برداری بی

تاا  بخش قابل توجنی از مالکان زمین در غرش ایران از مطار  ه   1منابع  بیتی  ارد شد.

گویناد کاه در ساه مرحلاه اصاالحات      کرمی   رحمامیان می 0اصالحات ارضی، زن بودمد.

  4مالک زن، سلت مالکیت شد. 833333ارضی از 

داری از منیت تنباکو تا ا اسط برمامه اصالحات ارضی، قادرت   در فرآیند گاار از زمین

خالصه در دست د لت های داران بزرگ   قدرتی که به  اسطه مالکیت زمین متمرکز زمین

گاماه امتخااش   بود به خرده مالکان شنری   ر ستایی منتبل شاد. از میاان  بباات شاش    

مامه امتخابات مجلس شورای ملی، مصوش رجات  شومدگان   امتخاش کنندگان،  بق مصام

ه.ق. شامل شاهزادگان، قاجاریه، یلماا،  االش، اییاان   اشارا ، تجاار، مالکاین،       2014

به جز اصنا ، ببیه  ببات به شکل مستبی  در مصاام بناره بارداری از     8فالحین   اصنا 

 زمین دارای مفع بودمد. 

                                              

 . 204، صمسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران. مؤمنی، 1

، مرله جهاد، «مناسبات تولید کشاور ی در ایران و معارضات  ن با توسعه روستایی» رعکانی،  .2

 .22۲ش 

 .03، ص9، شنامه  نانیژویش، «ان  ن در یرن ایرانظهور ارباب»رحمانیان و دیگران، . 9

  گنریناه اساناد،  ، «اصالحات ارضی و مسئله سلب مالکیت ا  مالکاان  ن »کرمی و رحمانیان،  .6

 .10، ص2۲ش 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90091 ،نظام نامه انتیابات )اصناف( مرلس  ورای ملی. 0
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مامه، مالکین   فالحین، پنجمین گر هی بودمد که حق شرکت در  بق ماده ا ی مصام

مامه، منصور از مالک   کطا رز کسی بود کاه ملکای   امتخابات داشتند.  بق ماده د م مصام

بدینی است منصور از فالحاین، خارده مالکاان باود.      2داشته باشد. تومان 2333به ارزش 

داری سبت شد خرده مالکان در تتیین مصام سیاسی، ایفای مباش کنناد.    تحوی مصام زمین

تدا م این فرآیند تا پایان مرحله د م اصالحات ارضی سبت توزیع   تکثیر قدرت در مصاام  

له سوم اصالحات ارضی برای تسلط بار  ر ستایی شد. از  رفی دیگر، تالش د لت در مرح

هاای بازرگ کطاا رزی د لتای سابت      ها در شارکت  مو مالکان با خلع مالکیت   ادغام آن

 مارضایتی گسترده خرده مالکان شد. 

داری جنامی از ا اسط قاجاریه، کطاا رزی تجااری باه    تحت تأثیر   فطار مصام سرمایه

د لت را برای تحاولی جادی در مصاام    الگوی مسلط تبدیل شد. توسته کطا رزی تجاری، 

داری جنامی در متار  فطاار گااارد. شکساته     داری، مطابق با الگوی مصام سرمایه زمین

داری از یوامل اصلی باز شدن مسیر دموکراسی در ایران باود. ایان    شدن مصام بسته زمین

دموکراسی فرآیند با اجرای برمامه اصالحات ارضی   خلع مالکیت از د لت به دمبای توسته 

های کنن استبداد سیاسی ایران   تتارضات در می جامته، ر مد دموکراسی را بود، اما سنت

 ماکام گااشت   در منایت منجر به  قوع امبالش شد. 

 . نتیجه7

-999فرآیند تجاری شدن کطا رزی در ایران از ابتدای سلطنت شاه یباا ا ی صافوی ) 

است که در آن، تغییار     ای گسترده ( د ره2013-2087)ه.ق.( تا ا اخر پنلوی د م 2301

گرایی کطا رزی ایران با مصام داری ایجاد گردیده است. ه  تحوالت بنیادی در مصام زمین

. کطاا رزی متیطاتی: قبال از    2شاود:  شناسی میداری در پنج مرحله سنخاقتصاد سرمایه

                                              

 .یمان. 1
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دای سلطنت شااه یبااا ا ی   . کطا رزی تجاری: از ابت1سلطنت شاه یباا ا ی صفوی؛ 

. توساته کطاا رزی تجااری: از ا اساط     0صفوی تا ا اسط سلطنت ماصرالدین شاه قاجاار؛  

داری   صانتتی: از ابتادای   . کطا رزی سارمایه 4سلطنت ماصرالدین شاه تا ا اخر قاجاریه؛ 

داری   صانتتی: از  . توساته کطاا رزی سارمایه   8سلطنت رضاشاه تاا اصاالحات ارضای؛    

 ارضی تا پایان د ره پنلوی. اصالحات 

شاود.  کطا رزی ماقبل تجاری به ینوان کطا رزی سنتی، بد ی   متیطتی شناخته می

برداری، تحت سیطره ابزار، امکامات   دامش سنتی قرار دارد   محصاوی آن  این شیوه بنره

رای گویی به میاز مصر  داخلی   خودکفایی ر ستایی است. بنابراین، مازادی بدر حد پاسخ

 مامد.یرضه به بازار باقی ممی

میاز کطورهای ار پایی به ابریط  خام، کطا رزی ایران را  ارد مرحله کطات تجااری    

تارین حجا  صاادرات کطاا رزی تجااری ایاران در د ره       کرد. ابریط ، پنبه   تنباکو من 

 صفویه بود. تجاری شدن کطا رزی سبت بر ز پدیده امحصار در تجارت کطا رزی شد که

ترین مرجع قدرت سیاسی در ایران، امحصار تجارت محصوالت کطا رزی را در دست یالی

گرفت. از ا اسط د ره قاجار، تجاری شدن تریاک، کطا رزی ایاران را  ارد مرحلاه توساته    

 کطا رزی تجاری کرد. 

تطکیل مجلس  کالی تجار   جنبش تنباکو، د  رخادادی اسات کاه برآیناد توساته      

 داری را  ر ایران بود. توساته کطاا رزی تجااری، الگاوی کنان زماین      کطا رزی تجاری د

چنین در  قوع امبالش مطر  ه، اثر گاار بود   از آن، خوش تغییر   تحوی ساخت. ه دست

های کالن که قبل از مطار  ه باا قطتاه قطتاه     تأثیر پایرفت. برمامه خرد کردن مالکیت

های خالصه به بخش خصوصی شار ع شاده باود، پاس از امباالش      کردن   فر ش زمین

 مطر  ه با تصویت قامون ثبت اسناد   امالک   احترام به مالکیت خصوصی تدا م یافت. 

های کالن د لت با هد  تبدیل کطا رزی متیطتی   تجاری در د ره رضاشاه، سیاست

 ی خالصاه، توساته   هاا داری امجاام شاد.  اگاااری زماین     به کطا رزی صنتتی   سارمایه 
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هاای کطاا رزی باه منصاور     ها   صنایع در مجاا رت زماین  خرده مالکی   ایجاد کارخامه

های توساته کطاا رزی در ایان    ترین برمامهفرآ ری محصوالت کطا رزی تجاری از من 

داری باود.  چنین، اصالحات ارضی مرحله توسته کطا رزی صنتتی   سارمایه  د ره بود. ه 

 حات ارضای باا سالت مالکیات از یماده مالکاان   خارده مالکاان،          ی سه مرحله اصال

حد د سه میلیون سند مالکیت به کطا رزان  اگاار گردید    ببه جدیدی از خرده مالکان 

 تطکیل شد.

داری  از مرحله توسته کطا رزی تجاری با الغای تیوی، فرآیند شکسته شدن مصام زمین

ات ارضی، حد د د    می  میلیون خرده مالاک  ای پیش رفت که در آستامه اصالحبه گومه

هاا در    جود داشت. با  جود سلت مالکیت از زمان در اصالحات ارضی، حیور گساترده آن 

داری  داری بود. ر ی دیگر سکه گاار از زمین آمدهای گاار از زمین مصام خرده مالکی از پی

ی   توساته    گسترش خرده ماالکی، خلاع مالکیات از د لات، تبویات مالکیات خصوصا       

شد    های کنن استبداد سیاسی در ایران، مامع توسته دموکراسی میدموکراسی بود. ریطه

تحوالت مصام مالکیت زمین، یکی از یوامل من   قوع امبالش اسالمی در ایاران گردیاد.   

 توان مادیده گرفت.بدینی است، مبش یوامل دیگر را ممی
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