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 چکیده

 ایران تاریخ در زمینه این در حکومت و جامعه تعامل و باره این در حکومت سیاست و داریزمین نظام مالکیت، زمین، موضوع 

 استمرار به توجه با صفوی دوران. است بوده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تحوالت و تغییر بر تأثیرگذار عوامل جمله از اغلب

 در که است مسئله این تبیین پی در پژوهش این. است فراوانی تجارب و نکات یدربردارنده نظر این از حکومت، مدتطوالنی

 استفاده مورد داریزمین نظام از الگویی چه ایران کشاورزی و روستایی مناطق در اول عباسشاه یدوره از ویژهبه صفوی عصر

 ؟است داشته حکومت و جامعه از بخش این تعامل بر دیگر سوی از و روستاییان زندگی بر تأثیری چه موضوع این و گرفته قرار

 در محصول برداشت و هازمین مالکیت برای صفوی حکومت که چارچوبی به توجه با که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته

 شرایطی چنین. شدمی هاآن عاید کمتری منافع بود، کشاورزان متوجه که تکالیفی و هامالیات برابر در و مجموع در بود، گرفته نظر

 پژوهش این. شد منجر حکومت و جامعه از مهمی بخش عنوانبه کشاورزان، بین شکاف گسترش و گیریشکل به بلندمدت در

 عنوانبه همچنان داریزمین موضوع که آنجا از و شده انجام ایکتابخانه منابع از استفاده با و تحلیلی-توصیفی تاریخی، روش به

   .کند عرضه کاربردی نکاتی تاریخی، یتجربه یک تبیین با تواندمی است، مطرح ایران یجامعه مهم مسائل از یکی
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 ،روستا،شاه عباس اولمالیات مالکیت، کشاورزان، صفویان،: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

 در آن مانند و مالیات محصول، تقسیم و برداشت مالکیت، جمله از آن با مرتبط مباحث و مسائل و زمین 

 روابط و جامعه اوضاع بر تأثیرگذار عوامل و مسائل ترینمهم جمله از ایران تاریخ گوناگون هایدوره

 .است بوده حکومت و جامعه از هاییبخش

 داده اختصاص خود به را زمان مدت ترینطوالنی اسالم از پس هایحکومت میان در که صفویه یدوره

 هایسیاست داری،زمین نظام موضوع در تاریخی تجارب تبیین و مطالعه برای است مناسبی ینمونه است،

 در داریزمین نظام موضوع مقاله این در. عرصه این در حکومت و جامعه تعامل فرود و فراز و حکومت

 اقتصادی، یصحنه در موضوع این گوناگون آثار و ابعاد و اول عباسشاه عصر بر تأکید با صفویه یدوره

 . است گرفته قرار مطالعه مورد سیاسی و اجتماعی

 پیشرفت هاینشانه و شده رونق و ثبات از دورانی وارد صفوی حکومت اول، عباسشاه زمان از که آنجا از

 برخورد چگونگی و داریزمین موضوع یمطالعه آید،می چشم به گذشته از بیش اجتماعی و اقتصادی

 تاریخی تجارب و نکات حاوی تواندمی باره این در جامعه عملکرد و واکنش نیز و موضوع این با حکومت

 کشور جمعیت از ایعمده بخش مطالعه، مورد زمانی مقطع در که است ضروری نکته این به توجه. باشد

 .اندداشته اشتغال کشاورزی کار به و سکونت روستایی مناطق در

 یدوره از ویژهبه که داریزمین نظام از ایگونه که این از است عبارت حاضر پژوهش اصلی پرسش

 و روستاییان زندگی بر تأثیری چه شد، اعمال ایران کشاورزی و روستایی مناطق در صفوی اول عباسشاه

 می پژوهش موضوع با پیوند در این، بر افزون است؟ داشته حکومت و جامعه از بخش این تعامل نهایتاً

 و زارع و مالک روابط همچنین کشاورزان، مالکیت موضوع که کرد مطرحنیز  رافرعی  سواالت این توان

 است؟ داشته وکشاورزان روستائیان زندگی بر تاثیری چه هامالیات کیف و کم نیز

 صفویه، یدوره داریزمین نظام که است استوار پایه این بر پژوهش آوردن سامان به در ما اصلی یفرضیه

 گسترش یزمینه بلندمدت در و نبوده کشاورزان منافع یکنندهتأمین مجموع در اول، عباسشاه یدوره
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 مورد براین تواندمی نیز ما فرعی فرضیات .است آورده فراهم را حکومت و جامعه از بخش این بین شکاف

 مخصوصا آنها بر وتحمیالت ها مالیات همچنین ومالکین آنها بین روابط کشاورزان مالکیت که کند اشاره

 شدید ناثیر نهایت ودر محصول تولید آمدن ،پایین زندگی اوضاع شدن بدتر باعث صفوی دوره اواخر در

 .است گردیده کشور ،سیاسی اقتصادی اوضاع بر

 حکومت که چارچوبی به توجه با دهدمی نشان که است ییهایافته پیرامون توضیح پژوهش کلی هدف

 و هامالیات برابر در و مجموع در بود، گرفته نظر در محصول برداشت و هازمین مالکیت برای صفوی

 گیریشکل به بلندمدت در شرایطی چنین. شدمی هاآن عاید کمتری منافع بود، کشاورزان متوجه که تکالیفی

 به اینکه زیر باتوجه .شد منجر حکومت و جامعه از مهمی بخش عنوانبه کشاورزان، بین شکاف گسترش و

 دوره در. وهست بوده ها دوره همه در مهم موارد جمله از داری وزمین کشاورزی اقتصاد،نظام های ساخت

 . است داشته دولت این وزوال انحطاط وهمچنین پیشرفت در مهمی سهم ها ساخت زیر این نیز صفویه

 به «صفویه عصر در روستاییان و کشاورزان زندگی و اقتصاد بر داریزمین نظام تاثیر» عنوان با مقاله این

انجام  موجوددوره مورد نظر  ،در فارسی ایکتابخانه منابع از استفاده با و تحلیلی -توصیفی تاریخی روش

 از برداری وفیش تاریخی منابع وبررسی ونشریات کتبآن  به مراجعهبا  موردنیاز اطالعات و .است گرفته

 .گردیده است آوری جمع آنها

 اجتماعی اقتصادی وضع به اما است، گرفته صورت صفویان اقتصادی اوضاع یەدربار هاییپژوهش هرچند

 پرداخته کافی یەانداز به تولید، عوامل و عناصر ترینمهم عنوان به صفوی، یەدور روستاییان و کشاورزان

 ولی نبوده کافی و بسنده صفوی دوره روستاییان و کشاورزان اقتصادی وضع ەدربار تحقیقات. است نشده

  به منابع زیر اشاره نمود. توانمی است نزدیک حاضر پژوهش به هاآن موضوع که هاییپژوهش جمله از

 صفویان سیاسی و اقتصادی اوضاع بررسی صفوی عصر واقتصاد سیاستدر کتاب ( 1357)باستانی پاریزی

 نقد به و کرده کندوکاو دقت باشدبا نیز صفویه سقوط عوامل از یکی شاید که را آن نزولی سیر و پرداخته

 از آذوقه کمبود و هاسالیخشک و شاهزادگان نوش و عیش دربار، خرج و دخل نحوه ها،مالیات. کشدمی

 و مالی و اقتصادی عوامل تاثیر بیان کتاب، این نوشتن از هدف.  است بوده صفویه ضعف دالیل مهمترین
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 بااین. است بوده حکومت آن غروب و افول عواقب در همچنین و صفویه پادشاهی طلوع و ایجاد در مادی

 واثرات داری زمین اوضاع پاشیدگی هم واز کشاورزی اقتصاد ضعف از ناشی دالیل به ویژه طور به وجود

 است.  نشده ای اشارهبر زندگی روستاییان  آن

 مختلف های دوره معتبر منابع از گیری بهره  مالک وزارع در ایراندر کتاب ( 1377)لمبتون ،ان،کی،اس.

را از منظر بحث روابط مالک و زارع مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از جمله تحقیقات مفید  ایران تاریخ

 است.به دوران صفویه نپرداخته بطور اختصاصی رود اما شمار میبه

 به صفویه دوره در داری وزمین کشاورزی در پایان نامه خود تحت عنوان  (1384)ساسان طهماسبی

 ناشی های وآبادانی ها ومالیات داری زمین اوضاع و کشاورزی بخش در ورونق اول عباس شاه اصالحات

 تولیدی محصوالت وصادرات کشاورزی اقتصاد وهمچنین ایران وغرب شرق در جنگ کردن فروکش از

 عدم از ناشی انحطاط به جامع طور به ولی ه استکرد ارائه توجهی وقابل مناسب وتوضیحات پرداخته

 این از ناشی عوارض به وکرده ن اشاره اول عباس شاه جانشینان هاتوسط بخش این در اصالحات به توجه

 .است پرداختهن صفویه سقوط تابر زندگی کشاورزان وروستاییان  توجهی بی

 حکومت، عملکرد داری،زمین کشاورزان، موضوعبه  مقاومت شکننده در کتاب  (1392فوران،جان)

 کشاورزان درآمد و رفاه سطح یمقایسه نیز و جامعه هایبخش دیگر با کشاورزان جمعیت آمار یمقایسه

را موضوع زمینداری وکشاورزی دوران صفوی اما به طور اختصاصی  پرداخته اروپایی کشاورزان با ایرانی

 است.مورد بحث قرار نداده 

زمین داری و به موضوع ،نظام زمینداری و کشاورزی در دوره صفویه  درکتاب  (1393سلطانیان،ابوطالب)

کشاورزی در آن دوره می پردازد و اطالعات مفیدی در این زمینه ارائه می دهد. ولی به طور اخص به 

 موضوع تاثیر آنها در سقوط صفویه که بحث پژوهش ما می باشد اشاره نگردیده است.

 اساس بر تا است کوشیده  صفوی عصر ایران در اقتصادی اجتماعی تغییراتدر کتاب  (1394)نویدی

 تولید یشیوه تکوین عدم علل اقتصادی، و دیوانی سیاسی، ساختار به اتکا با و تولید یشیوه ینظریه

 تغییرات این ونتایج علل تبیین به بیشتر نویدی داریوش. کند تبیین را صفوی عصر ایران در داریسرمایه
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 ،کشاورزی اقتصادی علل به وکمتر پرداخته ایران تاریخ از مهم مقطع این در تولید وروابط شیوه در اقتصادی

 .است کرده اشاره است پژوهش توجه مورد که صفویان سقوط باب در مخصوصا

به موضوع زمین داری  " صفویه دوره در مالکیت حقوق ارزیابی " در مقاله  (1395)دیگران و کجباف

مفیدی در این زمینه ارائه می دهد. ولی به طور اخص  پردازد و اطالعاتوحقوق مالکیت در آن دوره می 

 به موضوع بحث پژوهش ما اشاره نگردیده است.

های شاردن، تاورنیه، سانسون، کمپفر، از جمله سفرنامه اروپائیان، مآخذ و هاسفرنامه ویژه به منابع، در چهآن

 به را کشاورزان و روستاییان شرایط ربیشت که است ایپراکنده هایداده شود،می یافتا و دیگران وفیگوئر

 .دهندمی بازتابدر اراضی خاصه  مختصر صورت

 انواع مالکیت ارضی در دوره صفوی

توان ترکیبی از تجارب و می ی صفویه راهای گوناگون مالکیت ارضی دورهو شکل داریزمیننظام 

ها و عملکرد حکومت و شخص سیاست، گیریشرایط اقتصادی و اجتماعی روز و نیز جهت، سوابق تاریخی

دهد که نقش عملکرد می اند نشانبرخی شاهدان عینی و نیز محققان در این باره گفته چهآنشاه دانست. 

: 1374 شاردن،)کننده بوده است.در تعیین شکل تعامل دولت و کشاورزان پررنگ و تعیینحکومت و شاه 

  (232:  3ج

، ی خالصه یا متعلق به شاههازمین بوده است شامل: کشت چهار گونهی قابل هادر دوره صفویه زمین

: 1395کجباف،).صاشخای متعلق به افراد و هاو زمینی وقفی هازمین، ی ممالک یا متعلق به دولتهازمین

تغییرات که مالکیت زمین دستخوش  باعث می گردید(. البته تمام اراضی متعلق به شاه بود که این مسأله 166

 برانگیز شود وسؤال ممکن بود  استشاه مالک تمام کشوراین تصور که  ولی، (213: 1377، نوبتلم)گردد

شناخت حق خود بر امالک به ارث رسیده را از  وراث، به دلیل این تصور پس از مرگ صاحب یک ملک

 (.23:  1394، رفلو)کردندمی شاه تقاضا
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را برای  هاآنشد اراضی بودندکه حکومت می گفتهی دیوانی هم هازمین هاآنزمین ممالک که به 

سیورغال ، پرداخت مواجب و دستمزد کارگزاران و سپاهیان خود به افراد تحت عناوین مختلف مانند اقطاع

 (166: 1395کجباف،)کرد.می و اولکه واگذار

شاهان  ی خاصه شامل امالک شخصیهازمین، ی ممالک که متعلق به حکومت بودهادر کنار زمین"

در  (.158:  1394، )فلور"یافت. می برای تأمین مصارف دربار و مخارج شاه تخصیص هاآنبود که درآمد 

ی خاصه نسبت به ممالک بسیار کمتر بود و شاه اسماعیل اول بسیاری از هااوایل دوره صفویه مقدار زمین

حاکمان از درآمد مناطق تحت حکومت اراضی کشور را به عنوان تیول به فرماندهان قزلباش خود داد. این 

کردند. در زمان شاه طهماسب می خود برای نگهداری و دادن مواجب به نیروی نظامی تحت امر خود استفاده

اول که به دنبال تمرکز گرایی و کاهش قدرت قزلباشان  عباسشاهی خاصه کمی گسترش یافتند. هازمین

اشاره میکند به عقیده شاردن کجباف را به خاصه تبدیل کند. ی ممالک بیشتری هاتالش کرد تا زمین، بود

 ).دوم جدی تر دنبال شد  عباسشاهسیاست تبدیل اراضی ممالک به خاصه بعدها توسط شاه صفی و که 

 (167: 1395کجباف،

 در مورد اختیارات مالکیت شاه، دهدمی شاردن که اوضاع ایران را از نیمه دوم قرن یازدهم بازتاب

را جزء اراضی خالصه  هاآنتواند می باشد ومی شاه علی االصول مالک کلیه اراضی دولتی»نویسد: می

مگر این که ، و حاکمان ایاالت به هیچ دست آویزی نمی توانند این اراضی را تصرف نمایند« درآورد

یی که در تصرف کسی هاهمه زمین»اراضی بایر و به طور کلی ، افزایدمی مباشران شاه موافقت نمایند. وی

را تصرف و آباد  هاآنندان مساعد و قابل کشت نیست که کسی چیی که موقعیت شان هانیست و زمین

چنین به ( 233: 3ج، 1374، شاردن)«.در هر یک از نقاط کشور که واقع باشند متعلق به پادشاه است، کند

ممالک( )تمام اراضی دیوانی یا دولتی، (ه.ق  996-1038)یکم عباسشاهرسد که دست کم از زمان می نظر

توانست ایالت حاکم می ی کوچکیهانمود و یا به بهانهمی زیرا شاه هر زمان که اراده، بالقوه خاصه بوده اند

به ویژه در ، با توجه به اختیارات مطلقه شاه، روند خاصه سازی، نشین را به خاصه تبدیل نماید. بنا بر این

نمونه  علل دیگری نیز داشت.، چنان که خواهد آمد، شتاب بیشتری یافت و این شتاب، متأخردوره صفویان 
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 عباسشاهشد. دوره می وجود سیورغال در این دوره است که معموال از اراضی خاصه اعطا، دیگر

گوناگونی سازی دانست. در این دوره علل و عوامل ا باید سرآغاز نوینی در کار خاصه( ر996 -1038)یکم

نظامی و اقتصادی بوده اند. ، علل سیاسی هاآنکه از جمله مهمترین اند در گسترش خاصه نقش داشته

با هرج و مرج قزلباشان در داخل و تاخت و تاز پیاپی ازبکان در نواحی ، در آغاز سلطنت خود عباسشاه

رو نشاندن هرج و مرج داخلی و برای ف، شرقی و عثمانیان در مرزهای غربی کشور روبرو بود. از این رو

غالمان »ی برآمد که عناصر آن با عنوان یندرصدد ساماندهی و تجهیز ارتش نو، بیرون راندن دشمنان خارجی

ر که از زمان شاه تهماسب و شد. این عناصمی تشکیل هاارمنیان و چرکس، از تبار گرجیان« خاصه شریفه

رفته رفته مناصبی ، به ایران انتقال یافته بودند، به گرجستان 971تا  947یش در بین سال هارکشیکطی لش

 ی زیادیهاهزینه هااین دگرگونی (163 :1366، سیوری)را که در اختیار قزلباشان بود تصاحب کرده بودند.

. از جمله این که برای پرداخت حقوق غالمان که اکنون صاحب منصبان بر اقتصاد نیز تأثیر گذاشت و داشت

جز تبدیل بیشتر ای چاره، نیز هزینه یک ارتش نوین بزرگ چهل هزار نفری، رفتندمی به شمار رتبهلیاع

اقتصاد نیز از ، در مبارزات خود بر ضد امیران نافرمان قزلباش عباسشاه، ممالک به خاصه نبود. از این رو

یک تیول را در ای مدت قابل مالحظه دیگر هیچ قبیله معینی»ان که جست. چنمی به عنوان اهرمی سود

  (165: 1366 ،سیوری)«.اختیار نداشت

گرفت. از جمله این می ی دیگری را نیز برای خاصه سازی ممالک به کارهاروش، عباس یکمشاه

گر و تیولداران ستمیکی مصادره اموال و اراضی حاکمان خاطی بود. یعنی هرگاه رعایا از حاکمان ، هاروش

پرداخت. روش دیگر می به مصادره تیول آنان، دادن این شکایاتشاه با دست آویز قرار، ندکردمی شکایت

ی پر هاپادشاهان صفوی اساساً از ایجاد دربار و دستگاه، از سوی دیگر نیز خرید اراضی با بهای ارزان بود.

 شاردن در توصیف این دربارهالوفت به نقل از سند بودند. و پرهزینه توسط حکام ممالک ناخر زرق و برق

حاکم هر ایالت در حکم شاه کوچکی در محل حکومت خود بود. درآمد حاصل از امالک »نویسد: می

 ممالک( را به مصرف مخارج و حقوق صاحب منصبان و سپاهیان چریکی که زیر فرمان داشت)دولتی

 :1380، لوفت)«.فرستادمی به خزانه پادشاهداشت و مبلغ کمی نیز می رساند و حقوق خود را نیز از آن برمی
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ی تمرکز هاآندیگر با آرم، ی بسیار در هر ایالت توسط حکامهاگرداندن چنین دربارهایی با هزینه( 87

وی به خاصه سازی  نیکم سازگاری نداشت. این خود یکی از دالیل روی آورد عباسشاهگرایانه 

توان به سه دوره اصلی تقسیم کرد: دوره می در دوره صفویان راروند خاصه سازی ، گفته شد چهآنبودبنابر

وی تا پایان سلطنت  996یکم در سال  عباسشاهنخست از آغاز حکومت صفویان تا زمان به تخت نشستن 

 تا پایان حکومت صفویان.  1038و در دوره سوم از سال ، 1038در سال 

بزرگترین رقم مربوط به درآمد امالک خاصه است که ، نویسد که از بودجه دربار شاهنشاهیمی کمپفر

شیراز و چند ، الر، ساوه، قم، یزد، کاشان، قزوین، ی اصفهانهانیز از حوزه، از نواحی مازندران و گیالن

اما مصرف عواید  .(111 :1363، کمپفر)آیدمی ناحیه کم اهمیت تر که جزء اراضی خاصه هستند به دست

در ، برای استفاده از عایدات آن، گوناگون بوده است. بخشی از اراضی خاصه یهااراضی خاصه به صورت

نیز حقوق صاحبان  دربارحقوق درباریان و خدمت گزاران ، تیول صاحبان مشاغل بود. از درآمد بخشی دیگر

شد. می به صورت برات و حواله تأمین، ی آنان به عهده شاه بوده استهامنصبان و سربازانی که هزینه

شد که در می واگذاراند به کسانی که مورد توجه شاه بوده، تی معین یا دائمخشی از اراضی خاصه نیز مدّب

در ، انداز درآمد آنمانده اراضی شاه نیز به منظور پسگردید. باقی می این صورت از پدر به پسر منتقل

کمپفر نیز مصرف درآمدهای خاصه را به  .(223 :3ج، 1374، شاردن)گرفتمی اختیار برخی از وزیران قرار

از این  چهآن»نویسد: می تر ولی به همین ترتیب نوشته است. اما در مورد باقی مانده عوایدر خالصهوط

 228 :1363، کمپفر)«رفتمی ماند به خزانهمی عواید پس از پرداخت مطالبات و حقوق افراد یاد شده باقی

)  . 

، کشاورزی و وضع رعایا در ایاالت خاصه داشته است؟ در مورد این پرسش ی چه تأثیری برزخاصه سا 

در ایاالت خاصه با ستم و تعدی بسیار « حکومت وزیران»رسد که می بی درنگ این گفته شاردن به ذهن

وزیران( این بود که به هر طریق )غایت آرمان ناظران، نسبت به رعایا همراه بوده است. بنا به نوشته وی

اما از ( 76-77 :3ج ، 1374، شاردن)شریک آباد کردن خزانه وی باشند. ایند وزبر در آمد شاه بیفممکن 

، الملوکدستور، که در منابعی چون تذکره الملوک –شرایط و ضوابط حاکم بر وضع رعایا و کشاورزان 
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چنین برمی آید که ستم کاری وزیران  -القاب و مواجب در دوره سالطین صفوی و غیره بازتاب یافته اند

نیز مانند حاکمان نمی توانست به آن شدتی باشد که شاردن توصیف کرده است. زیرا: نخست این که وزیران 

چنان که پیش از این راندند و هممی العمل و وظایف مشخصی بر ایاالت خاصه حکومتممالک با دستور

هم از پایتخت و هم در مراکز ایاالت تحت نظارت ، آنان توسط مأموران و نهادهای گوناگونی، بررسی شد

پشتیبانی همه جانبه از رعایا بوده تا ، و کنترل قرار داشتند. دیگر این که یکی از مهم ترین وظایف وزیران

تعدی از رعایا و محافظت از آنان همیشه مورد تأکید رفع  ،«نقصانی به سرکار خاصه شریفه رسد»نگذارند 

کار آن قدر ستم -کندمی چنان که شاردن ادعا -وزیر خود نمی توانست، حکومت بوده است. از این رو

یافت که می محصوالت اراضی خاصه کاهش و کردندمی را ترک هاآن صورت رعایا زمین درزیرا ، باشد

این نظرات شاردن با ، هاگرفتند. گذشته از اینمی الدوله قرارمؤاخذه شاه و اعتمادوزیران مورد در هر حال 

آن عبارت معروفی که وی در توصیف وضع کشاورزان ایرانی گفته بود در تضاد است. مضمون آن گفته 

ی هالباس، نزیرا زنان کشاورزان در ایرا، تر از کشاورزان فرانسوی بودندفهمر، چنین بود که کشاورزان ایرانی

، 1374، شاردن)تند و وسایل زندگی مناسبی داشتندآویخمی بها بر خودزیور آالت گران، کردندمی زیبا بر تن

 ( .76-77: 3ج 

این بود که رعایا را ، اساساً یکی از اهداف اصلی انتصاب وزیران کل به ویژه در دوره صفویان متقدم

، در اصل یکی از علل خاصه سازی، محافظت نمایند. دیگر این کهدر برابر ستم و تعدی حاکمان ممالک 

یی از این دست هانمونه .( 98 :1380، لوفت)کاری حاکمان ممالک بوده استشکایات متعدد رعایا از ستم

عباس یکم به بروجرد کرده بود، دریافت که روستاهای باز در سفری که شاه" در منابع بازتاب یافته است.

ها به علت ستم و جور امیران پراکنده گشته اند. از این رو، اند و ساکنان آناز سکنه خالی شدهایل گودرزی 

شاه برای احیای آن روستاها، تمام آن نواحی را خاصه اعالم نمود تا سبب آبادانی و افزایش جمعیت آن 

 ( .345: 1346) منجم یزدی،  " مرز و بوم گردد

 برای نمونه میران قزلباش و شاه و دربار بود.ان امی تشدید تنش ،یکی دیگر از پیامدهای خاصه سازی

که در ، همسر شاه محمد خدابنده، النسا بیگمامیران قزلباش از حکومت ملکه خیریکی از دالیل ناخرسندی 
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از دوره ( 200 :1349، برن)گسترش اراضی خاصه توسط وی بوده است.، نهایت به قتل وی منجر شد

استقالل پادشاهان صفوی بیش از پیش در برابر ، ( نیز با افزایش ایاالت خاصه996-1038)یکم عباسشاه

قزلباشان افزایش یافت. پس از آن که قوای مخصوص سلطنتی تشکیل گردید و قدرت از قزلباشان گرفته 

مایند. با به به امیران قزلباش واگذار ن، این قوا مستقر بود هاآندیگر لزومی نداشت ایاالتی را که در ، شد

به همان نسبت ، شدمی همان قدر که بر اعتبار اینان افزوده، کارگیری غالمان در امور نظامی و کشوری

 69 :1366، ؛ سیوری201-2 :1349، برن)کاهش اقتدار قزلباشان و ناخرسندی بیشتر آنان را در پی داشت.

 ) 

 دولت نظامی آمادگی و اقتصاد برای و ایران مردم برای سلطنتی اراضی به ایالتها تبدیل این حاصل

 ابقا و شاه کردن خوشحال برای میشدند گسیل ایالتها به مرکز از که دولتی والیان که چرا، بود زیانبار کامال

 خارج به ایالت اقتصاد از را مازادها و میکردند اخذ مردم از سنگینی مالیاتهای، خویش سمت در شدن

 آمادگی، داشتند دست در را محلی نیروهای کنترل که یهاقبیله فرماندهان کردن جا جابه با و میفرستادند

 (251: 1393، 5ج، شاردن)"میکردند کم را ایالت نظامی

 درآمدی عواید که همچنان، ناکارآمد مالکیت حقوق و باال معامالتی یهاهزینه دوطرفه تالتعام دلیل به

 در. میگرفت شدت پیش از بیش روستاییان از مالیات گرفتن برای سختگیری، بود کاهش به رو درباریان

 تنها نه کشاورزی انحطاط نهایت در. میشد روستاییان جمعی دسته فرار باعث و میدید آسیب زراعتها نتیجه

 به نیز را »خاصه مباشران« و عمده تیولداران درآمد بلکه شد دولت خزانه عواید بیشتر چه هر تقلیل باعث

 .داد کاهش شدت

 که بود گرفته شدت ای اندازه به حسین سلطان شاه زمان در ایران روستایی رعایای اقتصادی انحطاط

 اگر که کرد صادر قمری هجری 1122 سال در را فرمانی، سکونتشان محل ترک از جلوگیری برای شاه

 بایستی شود. مشخص هاآن مالیاتی بدهی هرگونه بعد سال 12 تا و کرد ترک را خود زندگی محل رعایایی

 اجبار با، بود شده دچارشود فالکت و فقر به که کشاورزی اما شود اخذ آنان از و بازگردانند اولیه محل به

تداوم چنین وضعیتی . کند کشاورزی وضعیت بهبود به کمکی نمیتوانست نیز سکونتش محل در ماندن به
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 1354، پطروشفسکی)اجتماعی در پی داشت.های اقتصادی و اند، بحرانچنانکه برخی محققان اشاره کرده

:573-548). 

( و شاه 1077-1105)مانیرفته رفته در روزگار شاه سل، اما پیامد منفی خاصه سازی بر سیاست نظامی

در ایالت ، در ایاالت خاصه آشکار گردید. چنین پیامدی برای نمونه، (1105-1135)سلطان حسین

ی هابه تدریج یورش 1100بیگ به خوبی نمایان شد. از سال تژیک کرمان و از زمان وزارت حاتماسترا

 بر تعداد غارت گران بلوچ افزوده 1102. از سال و افغانان بر این ایالت آغاز شد اشرار، هاپراکنده بلوچ

اما از وزیر و مالزمان وی کاری ساخته ، کردندمی ایالت کرمان را غارت زاای شد و هر روز ناحیهمی

 چنین وضعی در برخی دیگر از ایاالت خاصه نیز روی داد. (556: 1369، )مشیزینبود.

ی وقفی بودند. واقف هازمین، دسته دیگری از اراضی در دوره صفویهدر مورد تقسیم بندی زمین ها ،

ی دیگری به غیر از زمین هاداد. واقفان داراییمی درآمد این اراضی را به مقاصد دینی و خیریه اختصاص

کردند. گسترش و توجه به اراضی وقفی می قهوه خانه و آب را نیز وقف، کتابخانه، حمام، مانند کاروان سرا

سبب شد که امالک وقفی در اواخر حکومت صفوی از نظر وسعت بعد از  اول به بعد عباسشاهاز زمان 

را تقویت کرد و بر آن  نهاد وقف سیاست شاهان صفوی ( 167:  1395کجباف ، ).امالک تیولی قرار گیرند

مهر تایید زد و شاهان و دولتمردان صفوی نیز نهاد وقف را استحکام بخشیدند و به آن عظمت دادند 

 (52: 1384احمدی ،).

 سال به ایشان تعلق داشت. این افراد99، این گونه امالک، امالک خصوصی()اراضی متعلق به افراد 

مایل باشند آن را به فروش برسانند و یا در تملک خویش توانستند در طول این مدت هر طور که می

متعلق به دولت یا شاه است ، بسته به این که در کدام منطقه از کشور واقع شده باشد، اراضی بایر.نگاهدارند

در دوره تواند آن را جزء خالصه قرار دهد. می ،هرگاه اراده کند، باشدمی اما چون شاه مالک امالک دولت

ی خانمان هاکمی جمعیت و جنگ، ی بایر و موات بسیاری به دالیل مختلفی مانند کمبود آبهامینصفویه ز

 بسته به این که در ایاالت ممالک یا خاصه باشند سوز وجود داشت. شاردن معتقد است که اراضی بایر

، 1374، شاردن)رایگان بودتوانند متعلق به شاه یا دولت باشند.اجازه گرفتن برای آباد کردن زمین آسان و می
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اگر در ایاالت خاصه قرار داشتند باید از شاه یا وزیر ایالتی و اگر در ایاالت ممالک قرار داشتند ، (233:  3ج 

 کردند.می از حاکم یا نمایند او درخواست

 زیرا هر کس، شدمی تون معتقد است که مالکیت امالک شخصی در دوره صفویه به رسمیت شناختهبلم

ی شخصی نسبت به دیگر ها(. با این وجود زمین214 :1377، نوتبلم)را وقف کند خودتوانست امالک می

، روحانیون، صاحب منصبان، ی دوره صفویه از تنوع و گستردگی کمتری برخوردار بودند. درباریانهازمین

 بزرگان و افراد نظامی جزو افرادی بودند که صاحب اراضی ملکی بودند.، سادات

 روابط مالک و زارع

چگونگی روابط و مناسبات حاکم بین مالک و ، در دوره صفویان داریزمینیکی از مسائل مهم نظام 

برای کشت و کار مشترک بر روی ، ی پیشینهازارع در امور کشاورزی بود. در این دوره نیز همانند دوره

اجاره کردن اراضی توسط زارعان ، کماکان بین مالک و زارع برقرار بود. روش دیگر« مزارعه» یهقاعد، زمین

که درذیل به  رایج بوده است. داریزمینی هاهم در اراضی خاصه و هم در دیگر شکل هابود. این روش

 شود . می توضیح این موارد پرداخته

شرایط و قرارداد مزارعه بر سر چگونگی ، پس از واگذاری زمین به کشاورز برای کشت و کار آن

به این معنی بود که مالک و زارع در  هشد. مزارعمی کاشت و برداشت محصول بین مالک و زارع منعقد

ان خود می زان مشارکتمی کردند و سپس محصول بدست آمده را بهمی امور مربوط به کشت مشارکت

به ویژه ، ته دیگر این که روش مزارعه در برخی نواحی کشورنک( 34: 1378، مینورسکی)کردند. می تقسیم

ی دقیق تری به هادر حوالی اصفهان بیشتر رایج بود.در مرو کم و کیف مزارعه نیز کمپفر و شاردن آگاهی

  .(  234 :3ج ، 1374، ؛ شاردن112 :1363، کمپفر)دهند.می دست

به خصوص در ، در نواحی مختلف کشوراراضی سلطنتی( و )چنین مشارکتی بیشتر در اراضی خاصه

شد. می طبق همان رسوم و قرار قدیمی عمل، ار بود. اما در برخی مناطق و اراضی دیگرراطراف اصفهان برق

به صورت ، برحسب وضع زمین و بر مبنای برآورد و تقویمی که از پیش رایج بود، مالکانه یهیعنی بهر

پرداخت این بهره برای رعایا و کشاورزان چندان ، در برخی مناطقگردید. البته می نقدی یا جنسی پرداخت
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نیز ، ی مختلفهاآندشوار نبود. اما در مناطق دیگری سخت بود و این وضع به تخمین و تقویم زمین در زم

 (12-13 :1363، کمپفر)زان طمع رؤسای وقت بستگی داشت.می به

یا چندجانبه بود. به این صورت که عوامل شاه از نگاه شاردن، روش مزارعه متضمن ستم و فریبی دو 

ی میزان درآمد یا خسارت خود، مأموران کردند و کشاورزان نیز گاه دربارهو دربار بر کشاورزان ستم می

  (236: 3ج، 1374، شاردن)دادند.حکومت را فریب می

گفتند. کمپفر می «یناجاره مادام العمر زم»نوعی از قواعد اجاره در این دوره مرسوم بود که به آن 

که ای دهند که بکارند و زراعت کنند. تنها وظیفهمی عمر به دهقانان یهزمینی را برای هم»که گفته است 

دهقانان در این قبال دارند این است که سهم معینی از حاصل را در سال به شاه بدهند و مابقی را به عنوان 

 . ( 112: 1363، کمپفر)«مزد زحمت خود بردارند.

داند که سبب تشویق دهقانان به کار میای مادام العمری زمین را کمپفر تدبیر زیرکانه یهاین اجار

این حالت زمین  رساله اراضی است که د 99ی هاوی مربوط به همان اجاره یهشد. البته این گفتمی بیشتر

در ، گونه امالکاین یهآمد. در مورد چگونگی اجارمی مادام العمر و با اختیارات زیادی به مالکیت فرد در

کوتاه مدت و یک  یهاجار، که در این جا مدنظر است چهآنفصل دیگری از این نوشته بحث شد. اما 

کردند یا می یا زمین را اجاره، اراضی است که کشاورزان از داشتن زمین محروم بودند و از این رو یهسال

امالک شفاهی بودند ، بیشتر اراضی( 34: 1378، رسکیینوم)مزارعه( داشته اند.یا )با مالک نوعی مشارکت

 و کمتر امالک اربابی. 

ی مزروعی چندان رایج هاکه اجاره دادن و اجاره کردن زمینشود برداشت میمنابع از ، با این همه

ی اطراف شهرهای بزرگ را که برای کشت هاکه بیشتر باب بود این بود که کشاورزان زمین چهآننبود و 

اما ( 234، 3ج ، 1374، شاردن)گرفتند.می به اجاره -شدندمی که کمتر دچار آفت –و کار سبزی و تره بار 

در این گونه ، دادند. لیکنمی رسد که اراضی وقفی را بیشتر به اجارهمی به نظر، در بین اراضی گوناگون

 یهمال االجار)یعنی مصالحه کردن به مبلغ مقطوع« مقاطعه»روش مزارعه را به اراضی نیز مقامات دیوانی 

 ( 225: 1362، نولمبت)دادند.می مقطوع( ترجیح
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 مالیات و انواع آن

کلی:  یهتوان به دو دستمی داری راخش کشاورزی و زمینی بهامالیاتن در نظام مالیاتی صفویا

 کرد و مورد مطالعه قرار داد.متغیر( تقسیم )«غیر ثابت»و « ثابت»

  ی ثابتهامالیات

که منابع دائمی  "می گوید ه ، میالدی در اصفهان بود 1585لیپومانو سفیر ونیز به اسپانیا که در سال 

کارگران ابریشم ، نخ  مانند اصناف همه برای و است بوده اصناف مالیات  -"صفوی شاه" -درآمد شاه 

ترین مهم هاز جمل ( 108:  1395) کیوان ، ." ریسان ،شکرریزان و غیره وجوه پرداختی تعیین شده بود

شدند. بخش وسیعی از اراضی به صورت می یی بودند که بر زمین و تولیدات آن بستههاآنی ثابت هامالیات

ی هاکنترل دولت مرکزی خارج و از پرداخت انواع مالیاتشدند که از می تیول و سیورغال به افراد واگذار

.) کردندمی تنها مبلغ ناچیزی به عنوان مالیات پرداخت، رسمی معاف بودند. البته این نوع اراضیرسمی و غیر

 پرداختند کاستهمی در نتیجه از مساحت این نوع اراضی که بیشترین مالیات را.  (  231:  1377لمبتون ، 

 مسأله دیگر در ارزیابی گردید.می ی ارضیهازان مالیاتمی و این کاهش نیز به نوبه سبب کاهش، شدمی

پرداختند و بیشتر عواید نیز مالیات چندانی نمیممالک( )ی ثابت این است که اراضی دولتیهازان مالیاتمی

رسید. این حاکمان می ی عمرانی همان ایالتهاو هزینه، هر ایالتی به مصرف تشکیالت نظامی و دیوانی

دربار شاهی و  یهرا برای استفادبود تولیدات ایالت خود از بخشی که   تنها مبلغی به عنوان پیشکش

وحید قزوینی از مصادره ی اموال  ،البته در صورت تخلفکردند.می بیوتات سلطنتی( پرداخت)یشهاکارگاه

بزرگان و حکام و برکنار کردن آنها از قدرت سخن می گوید .)وحید قزوینی ، این وامالک بسیاری از 

1329  :310 )  

داد و دراین مورد هم مشخص می را اراضی وقفی تشکیل هابخش وسیعی از زمین، عالوه بر این موارد

: 1393.)سلطانیان، اند.ثابت( معاف بوده)خت مالیات ارضینیست که این نوع اراضی نیز تا چه اندازه از پردا

شد .به اراضی سیورغال بیشتر از اراضی خاصه، وقفی و موات واگذار می نباید نادیده گرفت که البته (115

طور مثال در زمان شاه عباس اول بیش از هر دوره دیگر به امالک موقوفه اضافه شد و به موجب مواد وقف 
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بنا به اقتضای زمان  "حق التولیه "د اوقاف پس از وضع نامه که شیخ بها الدین آن را تنظیم کرده بود عوای

همچنین بر ما آشکار نیست که آن بخش از اراضی وقفی (  536:  1314) اسکندر بیک ، د . می شصرف 

بررسی کم و ، این عوامل یهیا نه. مجموع هپرداختمی مالیات، خود متولی آن بوده است ،که پادشاه وقت

د . گذشته از مالیات زمین مالیات آب نیز از مالیات های کننمی ارضی را دشوارتری ثابت هاکیف مالیات

:  3،ج  1374ثابت بود و رقم باالیی را شامل می شد . زیرا آب در ایران قدر باالیی داشت .) شاردن ، 

1248 ) 

ولید به تناسب ت، کردند: از طریق مساحی زمینمی مالیات ارضی را به سه روش عمده ارزیابی

ترین روش پرداخت مالیات رایج، با این حال (  116:  1393سلطانیان، )جایا به صورت یک، محصوالت

 یهپس از ارزیابی ساالن، آبیاری آن متفاوت بود. مأموران حکومتی دست اندر کار یهبه کشت و شیو، زمین

، در مناطقی که مالیات بر تولیدکردند. می بخشی از آن را به عنوان مالیات زمین مشخص، ان محصولمیز

ارزیابی بیشتر در موقع خرمن کردن و پیش ، شدمی ان ثابت محصول به صورت جنس تعیینمیز بر اساس

ی هاشد. اما در اراضی خاصه که بخش وسیعی از زمینمی از تقسیم محصول بین مالک و زارع انجام

به ، سهم رعایا کسرپس از ، هاآنتمام محصوالت ، دادمی صفویان متأخر تشکیل یهکشاورزی را در دور

احتماالً ، پرداختمی که مستأجرای مال االجاره، شدمی شد. اما اگر این اراضی به اجاره دادهمی خزانه واریز

گذشته از مالیات . (13-14: 1363، نولمبت)مالکانه داشت یهشامل مالیات ارضی نیز بود و شباهتی به بهر

رفت. این مالیات می ی ثابت به شمارهامالیات آب نیز جزئی از مالیات، مالیات محصوالت زمینیزمین و 

 ( 1248:  3، ج  1374) شاردن ،ه است.رقم باالیی بود و شاردن آن را پنجمین درآمد شاه برشمرد

 متغیر( )ثابتی غیرهامالیات

ی متفاوت و به دالیل هاناو مک هاناعوارض و تحمیالت گوناگونی بودند که در زم هااین نوع مالیات

و کم و کیف آن اغلب  زان و تقویم مشخصی نداشتندمیشدند. می ان تحمیلروستاییمختلفی بر کشاورزان و 

، زمانی خاص یهنیازهای ویژ، ییهاعلل دریافت چنین مالیات یهاز جمل به میل و نظر حاکم بستگی داشت.
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ی پیش و هانای نادرست بر جای مانده از دورهاسنت، ثابت()کاهش عواید مالیاتی، پیش آمدهای ناگهانی

 ( 119:  1393غیره بودند.) سلطانیان،

 تکالیف کشاورزان

شد. وضع کشاورزان و می لیتحمبه کشاورزان  نیز ییهابیگاریی گوناگون، هااتگذشته از مالی

بهتر از وضع ، کردندمی زمین را از مالک یا نمایندگان شاه اجاره، در حوالی شهرهای بزرگانی که روستایی

روابط مالک و زارع در اطراف شهرهای ، زیستند. از این رومی کشاورزانی بود که در نواحی دور افتاده

تحمیالت در اراضی این نظر وجود دارد که بیگاری و ، بزرگ چندان به دور از عدالت نبود. با این همه

گوید که می شاردن (35: 1378، رسکیینوم)بوده است. داریزمینی هاشاهی( بیشتر از دیگر شکل)خاصه

کند. از جمله آنان را به می تحمیل هاآنافکند و بر می شاه غالباً سنگینی مخارج خود را بر دوش رعایا

 یهنماید. شاه هزینمی مردم را به پرداخت آن وادار یا مخارجی را که خود باید بپردازد، گیردمی بیگاری

گذارد می ساکنان محلی یهی وسایل حمل و نقل آنان را به عهدهانیز هزینه، خواروبار و غذای سفیران بیگانه

در شهرها یا ، ی رسمیهایی را که به مناسبت جشنهاچنین مخارج چراغانیگذرد. هممی جاآنکه سفیر از 

ی پذیرایی از تیولداران یا عالوه بر این هزینه .اهالی همان محل باید بپردازند، دشومی مختلف برپانواحی 

 ( 37و   252: 3ج ، 1374، شاردن)ی روستاییان بود.مأموران آنها نیز به عهده

 با نظارتبیگاری کشیدن از کشاورزان و رعایا نیز چه در اراضی خاصه و چه در اراضی ممالک و غیره 

یولداران تحمیالت در اراضی ت گونهاین( 239 :1362، نو؛ لمبت164: 1363، کمپفر)کدخدا رایج بوده است.

زیرا تیولداران برای حفظ منافع و مصالح خود با تیول نشینان ، نسبت به رعایا کمتر بود تا در اراضی خاصه

این بود که تیول غالباً ارثی بود و تیولداران کردند. علت این امر هم می با مالیمت و نرمی رفتارای تا اندازه

فرزندانشان صاحب شغل و تیول شان خواهند شد. از این رو مصلحت ، هاآناز اندیشیدند که پس می چنین

با ساکنان تیول مدارا نمایند و آنان را برای خود حفظ ، دیدند که برای آبادانی اراضیمی را در این

  (260: 3ج ، 1374، شاردن)کنند.

  ان و کشاورزانروستاییاجتماعی  –اوضاع اقتصادی 
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نشینان معتقدند بین کوچ برخی. بود کشاورزی و داریگلهایران عصر صفوی  داخلی اقتصاد دوگانه هاییهپا

جانشینان روستاها نشینان نسبت به یکی وابستگی متقابل وجود داشته است. کوچجانشینان رابطهو یک

ای وضعیت نسبتاً بهتری داشتند و از تحرک اجتماعی بیشتری برخوردار بودند و به خاطر پیوندهای قبیله

، فوران)ن ابزار دریافت مازاد بیشتر از دهقانان عمل کنند.توانستند مورد اعتماد حکومت واقع شده به عنوامی

1392 :35) 

، اجتماعی یهبه عنوان بزرگترین طبق، انروستاییصفویه از وضع کشاورزان و  یدر دوره، به طور کلی

ی هاکه در این رابطه در سفرنامه چهآنآگاهی چندانی در دست نیست. ، به ویژه در نواحی پرت و دورافتاده

( و جانشینان وی است. 996ه ق -1038)یکم عباسشاه یهبیشتر مربوط به دور، اروپائیان بازتاب یافته است

ان و کشاورزان به نسبت بهتر بوده است.از روستاییوضعیت اقتصادی ، این پادشاه یهبه نظر رسد که تا دور

شهرهای بزرگ زمین را از مالک یا آید که وضع کشاورزانی که در اطراف می از منابع چنین بر، سویی

بنیاد روابط مالک و زارع ، روان نواحی دور افتاده بود. از اینروستاییبهتر از ، کردندمی نمایندگان شاه اجاره

ان ایرانی روستاییرفاه  یهمعروف شاردن دربار یهچندان به دور از عدالت نبوده و جمل، در اطراف شهرها

رفاه کشاورزان گفته  یبارهکند. وی درمی کشاورزان پیرامون شهرهای بزرگ صدقنیز بیشتر در مورد همین 

ی کشاورزان کنند. حتمی راستی این است که دهقانان ایرانی با آسایش خاطر و مرادمندی زندگی»است: 

رنج حاصل کارشان به اندازه دست، کنندمی فعالیت هاخیزترین زمیناروپایی که روی مستعدترین و حاصل

ی هابندها و خلخالدست، بندهاام که گردنان را در همه جا دیدهروستاییدهقانان ایرانی نیست. من زنان 

مزین به زر یا زر خالص که از گردن تا نافشان ، نقره برگردن و دست و پا دارند. همچنین زنجیرهایی از نقره

 یهمرجان بر گردن دارند. لباس و کفش کلی ریزهایی ازبندها یا سینهیشان نیز گردنهاآویخته است. بچه

خوری و دیگر وسایل زندگانی همه یشان هم خوب و نو است و ظروف غذاهازنان و بچه، مردان کشاورز

 ( 38-39: 3ج، 1374، شاردن)«کامل و آراسته است.

کند که از دیدگاه می وی به چگونگی رفتار مأموران حکومتی با این طبقه نیز اشاره، دیگرای اما از زاویه

اما در مقابل »صفوی قابل تأمل است:  یهدر جامع، انروستاییوضع کشاورزان و ، انسانی و اجتماعی
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باشند. این می احترامی و ضرب و شتم مأموران شاه و وزیرانانان[ همواره در معرض توهین و بی]دهق

در برابر توقعات بجا یا نابجای مأموران  پیوندد که دهقانانمی زمانی به وقوع هاو تصادم هاناخشنودی

 مهری و تحقیر یا ضرب و شتم قرارگفتنی است که تنها مردان مورد بیکنند. این نکته نیز می مقاومت

کس دست به سوی آنان دارند و هیچو دختران بی حرمتی و ستم روا نمیگیرند و هرگز نسبت به زنان می

 (  38-39 :3ج، 1374، شاردن)«کند.دراز نمی

روستاها و کشاورزان اطراف  یهتوان دربارمی ی شاردن راهااین دیدگاه، چنان که اشاره شدهم

توان آن را به تمام روستاهای سراسر امپراتوری صفوی تعمیم داد که ولی نمی، شهرهای بزرگ پذیرفت

وضع  یهدربار، دیدگاه شاردننوعی تضاد در  را هرگز ندیده است. از این گذشته هاآنشاردن بسیاری از 

روستایی در نواحی مختلف کشور  یهان وجود دارد که شاید ناشی از دوگانگی وضع جامعروستایی

  (38-39 :3ج، 1374، شاردن).است

توجهی به صفویه، فناوری تولید کشاورزی تاحدودی ایستا و ثابت باقی ماند. بیۀ در دورهمچنین 

وری تولید تغییر چندانی نکند. تنها با استفاده از باعث شد که میزان بهره فناوری تولید و ایستاماندن آن

آن، میزان تولید محصوالت کشاورزی در این قسمت مۀ های کبوتر و کود انسانی در اصفهان و حوبرج

بنابراین ایستایی کشاورزی اثر مستقیم بر زندگی کشاورزان وروستائیان  (45: 1397کجباف،).بیشتر شد

 داشت.

نسبت به وضعیت ، ان کشاورزان در اراضی خاصهروستاییرسد که وضع زیستی می در مجموع چنین به نظر

وضع کشاورزان در ایاالت ، سخت تر بوده است. به عنوان مثال، داریی زمینهاکشاورزان در دیگر شکل

توان می چند دلیل ممالک( به نسبت بهتر از وضع رعایا در ایاالت خاصه بود. در این رابطه)حاکم نشین

 بیان کرد: 

در حالی که ، شدمی عمران و آبادی ایالت به نفع خود حاکم تمام، نخست آن که در ایاالت حاکم نشین

 دید و از این رو تامی شاه یهسود خود را در گرفتن مال بیشتر برای خزان، مباشر یا وزیر در ایالت خاصه

 آورد. می توانست بر مردم فشارمی
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زان می آن همه هدایا به دربار نمی فرستاد یا هر سال برای خوش خدمتی بر، دوم آن که حاکم برخالف وزیر

 فرستاد نمی افزود. می مبلغی که ساالنه برای شاه

، کردمی شاه این کار را از دومی بیشتر تحمل، سوم آن که اگر حاکم و وزیر بنا بود از مردم اخاذی کنند

 ( 219: 1362، نولمبت)کرد نفعی نمی برد.می از مالی که حاکم جمع شاه یهزیرا خزان

مردم را به خشم و شورش و شورش برمی انگیزد و  یههم عام استمرار چنین روشیشاردن از نگاه 

زیرا در صورتی که وضع بدین سان بماند برای نگهبانی مملکت سپاهی خوب ، کندمی هم کشور را ضعیف

فرماندهان کارآمد و الیق و مسلط به امور نظامی و فرماندهی که مصالح مردم و کشور تربیت نمی شود و 

دهند روی کار نمی آیند ... زمانی که اقلیم پارس حاکم خوب داشت می را بر مطالع و منافع خود ترجیح

ری با آباد و پرنعمت و پرجمعیت و همانند پایتخت کشو، حاکم نشین آن، ارزید و شیرازمی به کشوری

این برداشت با ادبیات مشابهی در منابع دیگر ( 66: 3ج ، 1374، شاردن). «جمعیت شهر کاسته شده است.

 (  321: 1363، اولئاریوس)نیز بازتاب یافته است.

ی هاو شورش هاگاهی منجر به ناآرامی، ان و کشاورزان در ایاالت خاصهروستاییفشار و تحمیالت بر 

خاصه اعالم شده 1007یی در برخی ایاالت نا آرام چون گیالن که از سال هاشورشگردید. چنین می آنان

در زمان وزارت اصالن بیگ و فرزندش اسماعیل بیگ و  (121: 1393 ،)سلطانیانبییشتر بروز نمود.، بود

مردم از ستم آنان به تنگ آمده بودند. هر چند که به ، چند تن دیگر که در مجموع هفده سال به درازا کشید

در چنین  (199: 1353، فومنی)رساندند بهبودی نمی دیدند.می رفته و حاالت را به عرض عباسشاهاردوی 

را دامن زد. با اعمال  هاناخرسندی، عباسشاهانحصاری شدن خرید و فروش ابریشم توسط ، شرایطی

کشاورزان ناگزیر بودند محصول خود را به قیمتی ، سیاست انحصار و محدود کردن خرید و فروش آزاد آن

  (177: 1366، سیوری)کرد به کارگزاران وی بفروشند.می که شاه تعیین

 عالمات نخستین ولی کرد جلوه بارزتر کشاورزی انحطاط دوازدهم و یازدهم هایقرن بین فاصله در

ی مهاجرت اهالی و کشاورزان اند برخی اراضی در نتیجهمحققان گفته. شد نمایان قه. 1081 سال حدود در

 (.536: 1354، پیگولوسکایا)یافت.شد و به این ترتیب میزان محصول کاهش میکاشته نمی
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را به وجود آورده بود که بالفاصله با مرگ ای ی نارضایتی گستردههااین عوامل زمینه یهمجموع

به  مثال در گیالن(1038ه.ق -1052)و در آغاز سلطنت جانشین وی شاه صفی ه.ق1038در سال  عباسشاه

 ( 200: 1353، فومنی)شورشی عظیم تبدیل گشت.

 میزان رعیت مداری و رعیت نوازی پادشاهان صفوی

توان مورد مطالعه می کشاورز و رعیت را از دو منظر یهمیزان عنایت و توجه پادشاهان صفوی به طبق

دیگر از منظر ، اجتماعی آنان –و بررسی قرار داد. یکی از لحاظ عنایت به وضع زیستی و اوضاع اقتصادی 

یادآوری چند نکته ضروری است. نخست ، قضا و دادرسی و رفع ستم از آنان. اما پیش از ورود به این گفتار

که اختیار  -حاکم چون صفویان یهی مطلقهارا باید بنا بر همان شرایط تاریخی نظام آن که مفهوم عدالت

مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. دوم آن که مورخان رسمی دوره صفوی  -جان و مال و رعایا را داشته اند

از روابط شاه با  تصویری یک سویه و مثبت، زیستندمی و یا در بیم و امیداند که از آن نظام بهره مند بوده

به حال و روز رعایا پی ای توان تا اندازهمی ی آنانهاهر چند که از البالی نوشته، دهندمی رعایا به دست

ی اروپائیان تکیه نمود که به مسائل ریز اجتماعی توجه بیشتری هادر اینجا نیز باید به سفرنامه، برد. از این رو

بازتاب یافته  هایا ستم پادشاهان و حاکمان در این سفرنامه، با عدل و داد هبطاکه در ر چهآنداشته اند. اما 

زیرا ، شودمی یکم و جانشینانش عباسشاه یهیعنی دور، صفویان متأخر یهبیشتر مربوط به دور، است

نیز  هاسفرنامهی این هادر مورد نوشته، نوشته شده اند. با این همه یهنیز در همین دور هابیشترین سفرنامه

باید موضوع را از همان آغاز ، در مورد چگونگی روابط شاه با رعایاباید جانب احتیاط را از دست داد.ن

به وضع رعایا در آغاز کار شاه ای اشاره« رباجواهر االخ»که در حکومت صفویان پی گرفت. بوداق قزوینی 

حکومت با مردم در عراق و فارس و کرمان سخن ی عوامل از رفتار عادالنه، ( دارد907-930)اسماعیل یکم

، روملو)نیز همین مضمون را تکرار کرده است. مورخ رسمی دیگری (24:  1375، بوداق قزوینی)گفته است.

ای شد که حاکمان تا اندازهمی یعنی ترس سبب، هر چند که مهابت شاه، طبق این گزارش (134 :1384

بلکه زنان ، دیگر نه تنها جان و مال رعایا، نمودمی گاه شاه خود غضباما هر ، جانب عدالت را نگاهدارند

  (5-6 :1384، روملو).وی در امان نبودند. یهو فرزندان آنان نیز از آتش خشم و کین
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( بیشتر از پدرش به 930 -984)شاه تهماسب یکم، فرزند و جانشین شاه اسماعیلگویند میاما منابع 

اسماعیل بیشتر  رسد که یکی از علل چنین تفاوتی این بود که شاهمی است. به نظرحال رعایا توجه داشته 

یش با هانظامی وی در کنش یهروحی، نظامی سپری کرده بود واز این رو عمر خود را در شرایط سخت

 دهند که شاه تهماسب در مجموع فردی مالیم تر ومی منابع نشان، دیگران تأثیر داشته است. به هر حال

  (350: 1370، رمی خواند،  52: 1375، قزوینی)و زیردستان مهربان تر بوده است. نسبت به رعایا

و تحمیالت  هاوی بسیاری از مالیات، برای کاهش فشارهای مالیاتی رعایا و کشاورزانتهماسب شاه

ناحق از کسی حاکمان و کارگزاران والیات را قدرت و یارای آن نبود که دیناری به  را بخشیده بود

تا امور ، کردمی شاه خود نیز در هر فرصتی به مسائل دیوانی و قضایی نظارت (597: 1359، قمی)بستانند.

با این اوصاف، آنچه سیاح ونیزی از رفتار شاه تهماسب به درستی انجام شودند و بر کسی ستمی وارد نشود. 

مضمون این دست از منابع همخوانی چندانی برداشت کرده و آن را عامل نارضایتی مردم خوانده با 

 ( 466 :1381، ی ونیزبان در ایرانهاسفرنامه)ندارد.

افزایش گری هرج و مرج و ستم، (984ه.ق -985)حکومت کوتاه مدت شاه اسماعیل دوم یهدر دور

شهرنشینان ان و کشاورزان گردید. این وضع سبب شده بود که کشاورزان و روستایییافت و سبب نارضایتی 

در برابر قصر شاه گرد آیند و خواستار دادخواهی شوند. شاه برای این که از نارضایتی ، متوسط الحال

نیمه مستقل تشکیل گردد. این محکمه اختیار  یهدستور داد تا یک محکم، بکاهدای کشاورزان تا اندازه

لیکن احکام مهم ، حکم صادر نمایددوم به طور مستقل  یهداشت که در موارد امور دیوانی و دولتی درج

 ( 111: 1371، هینتس)رسید.می بایست به امضای شاهمی تر

 ( نیز به حال رعایا توجه بیشتری996-1038)یکم عباسشاهحکومت  یهدهند که در دورمی منابع نشان

به وضع رعایا یم این پادشاه بیش از شاه تهماسب یکم یدشوار است که بگو، شده است. با این حالمی

مهم باید  یهبه یک نکت، یکم عباسشاهرعیت مداری  یهتوجه داشته است. اما پیش از پرداختن به مسأل

شد. چرا که گاه در شرایط جنگی اوضاع برای روستاییان و کشاورزان بدتر میاشاره داشت و آن این که 

 یهدر همین دور، برای نمونهه آن بود. های گوناگون و غارت و نابودی همراکوچ اجباری، آوارگی، تحمیل
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سبب کوچ اجباری هزاران تن ارمنی و ، ی طوالنی وی با عثمانیان در نواحی قفقازهاجنگ، یکم عباسشاه

به نواحی مختلف ایران گردید که در طی آن تلفات و آوارگی زیادی را ، ان و کشاورزانروستایی، غیر ارمنی

  (128-107: 1390، سلطانیان)متحمل شدند.

هش ان و کشاورزان کاروستاییآسیب و خسارت به ، در حالت جنگی کوشیدمی عباسشاه، در عین حال 

این  یهدر آذربایجان خسارت زیادی به رعایا و عجز، که در پی جنگ ایران و عثمانی1027در سال یابد. 

تا آن را از دیوان ، بررسی و مشخص نمایندی وارده را هاناان زییزم شاه دستور داد که، ناحیه وارد شده بود

 ( 938: 1382، ترکمان)اعلی پرداخت کنند.

چنین مواردی را برخی سیاحان اروپایی هم گزارش کرده اند. پیترو دالواله که در یک سفر جنگی از 

ر خود از یگوید هر چه را که سربازان در مسمی ،قزوین به سمت غرب کشور همراه سپاهیان بوده است

که اردو زدن قشون در یک محل برای مردم ای به گونه، پرداختندمی خریدند فوراً پولش رامی انییروستا

افزاید می واقعاً مفید بود. وی سپس این وضع را با وضع قشون کشی در کشور خود مقایسه کرده وجا آن

 ( 353 :1370 ،دالواله)گریزند.می ریانکساکنان محل از بیم ستم و غارت لشجا آنکه در 

خود ، آمدمی در هر فرصتی که پیش عباسشاهیی وجود دارد مبنی بر این که هانشانه، هاگذشته از این

را در سفرهای مختلفی که به ایاالت و  هاپرداخت. وی این دادرسیمی به دادرسی رعایا و رفع ستم از آنان

« به غوررسی عجزه و مساکین»طی چهارده روز اقامت در یزد ، 999ه.قداد. در سال می کرد انجاممی شهرها

به مدت پانزده روز در ، 1000ه.قمحرم سال  25پرداخت و دست ستم گران را کوتاه کرد. همچنین در 

نیز در الهیجان و قزوین و  ه.ق1002در سال  (107و113 :1346، )منجم یزدیاصفهان به داوری نشست.

  (177و 131: 1346، منجم یزدی)دیگر در قزوین به دادرسی رعایا پرداخت.بار ه.ق  1003در محرم سال 

کوشید که به مظالم نشیند و به داد ستمدیدگان برسد. وی می نیز دوم عباسشاهدهند که می منابع نشان

، فقیر و غنی»چنین مقرر کرده بود که سه روز در هفته مانع هیچکس نشوند تا مردم از ه.ق  1065در سال 

به حضور شاه رسند و ، عرضی و سخنی و شکوه و شکایتی و دردی و حکایتی داشته باشند، صغیر و کبیر
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دست ستم کاران از گریبان ، مدتی که به این روال گذشت( 475 : 8ج، 1339، هدایت)«.به عرض برسانند

  (480: 1382، حسینی فسائی)رعایا کوتاه شد.

نیز  هابه همان نسبت این گونه دادرسی، شویممی نزدیکهر چه به دوران پایانی حکومتی صفویان 

دهد که در ایران مردم می ( گزارشه ق 1077-1105). سانسون در روزگار شاه سلیماندشومی کمرنگ تر

رود می به گردش بهرگز نمی توانند شکایات خود را به عرض شاه برسانند. هنگامی که شاه سوار بر اس

شوند. از جمله می ی گوناگونی متوسلهابه حیله، برای این که نگذارند شاکیان به شاه نزدیک شوند هانخا

مناسب  هاریضهساعت برای دریافت ع، کنند تا به شاه بقبوالنند که در آن روزمی این که با منجمین سازش

دولتمردان برای دور نگاه های ها و حیلهبه برخی روش سانسون در ادامه( 180: 1346، سانسون)نیست.

 ( 185: 1346، سانسون)داشتن شاه از دسترسی به سخن و اعتراض مردم اشاره کرده است.

ایانی پدر مورد مالیات تحمیلی بر کشاورزان نیز باید گفت که در دوران صفوی مخصوصا دهه های 

نین چز می افزود و بیگاری های مختلف بر فشار روی جامعه ی کشاور تحمیالت وسنگین بوده است . 

 (20-22: 1395سلطانیان ، )وضعی در پایان دوره صفویه در سرارسر کشور برقرار بوده است .

بر طبق . بود «دامداری» صفوی، عصر ایران داخلی اقتصاد هایپایه از دیگر یکی کشاورزی، بر عالوه

نظر پژوهش گران جدید چون رودی متی از جمعیت حدود هشت میلیون نفری ایران در اواخر عهد صفوی 

 هایفعالیت(27: 1393،حدود یک سوم به نوعی گله دار بودند که زندگی تقریبا بخور ونمیری داشتند)متی 

 عصر در ایران 1شبانکاره جمعیت فوران جان. گرفتمی صورت هانشین چادر یا دهقانان توسط دامداری

 تامین شبانکارگی، اقتصادی هایفعالیت ترینمهم از یکی واقع در زندمی تخمین درصد 40 تا 35 را صفوی

. داشت اختصاص آنان به دامی تولیدات از ایعمده قسمت و بود هارمه چراندن طریق از اساسی نیازهای

 که دادمی تشکیل مراتعی و دام اقسام و انواع را نشین چادر جماعت تولید اساسی ابزارهای کلی طور به

 و حمل وسایل و پوشاک غذا، همچون نیاز مورد اقالم جامعه، برای دام. پرداختندمی چرا به آن در هادام

 استفاده آن از هادام تغذیه جهت مشترک طور به مختلف طوایف که هاییچراگاه. کردمی فراهم را نقل

                                                           
 (است بوده کشی وهیزم چوپانی آنها پیشه قومیکه)1
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 هایخانواده خصوصی اموال ءجز هادام. گردیدمی مشخص آنها بین در معینی هایبندی مرز با کردندمی

که دامداری نیز در ده (.53-55: 1388فوران،)داشت تعلق خودشان به نیز دامی هایفرآورده و بود گسترده

 های پایانی مانند بخش های دیگر دچار رکود گردید.

 نیز و اقتصادی ریزی برنامه ضعف و دولتی انحصارگرائی:  چون داخلی متعدد عوامل رسد می نظر به

 مالی توان افزایش:  مانند خارجی عوامل و سو یک از سامانی بی و کشی بهره و جنگ از حاصله مشکالت

از عواملی بودند که روند انحطاط صفویه را  مرزها تهدید از ناشی های آسیب و خارجی رقبای تجاری و

  سرعت بخشیدند.

 عمل این. گرفت چشمگیری شتاب سلطنتی زمینهای به دولتی زمینهای تبدیل روند موقعیتی چنین در 

 را ساز هزینه نهاد دو بعنوان حرمسرا و ارتش های هزینه تامین. ساخت مواجه بودجه کسری با را دولت

 در حکومت دلیل همین به( 121: 1382فوران،).نمود قلمداد زمینها این مالکیت نوع تغییر اصلی علت باید

 افزایش را مالکانه بهرۀ و مالیاتها آن پی در و نماید جبران را بودجه کسری این نحوی به که آمد بر آن صدد

 و نمود محدود و تنگ را داخلی بازار عرضه و ورشکست رائیان  روستا که بود آن افزایش این نتیجه. داد

 . داد تقلیل را تجارت و کاالیی تولیدات

 

 نتیجه 

اول به بعد با جدیت بیشتری دنبال  عباسشاهدر دوره صفویه تبدیل اراضی ممالک به خاصه از زمان 

رت خارجی یی که دولت صفویه در زمینه تجاهامستقیماً زیر نظر شاه اداره شود. سیاست هاشد تا این زمین

 مالکیت در داخل کشور را افزایشی حقوق هاولی هزینه، شدمی کرد هر چند باعث افزایش درآمدمی دنبال

 کرد که بعضی از اصناف را از رقابت خارجمی داد؛ در زمینه تولید اقالم و کاالها گاه انحصاری اعمالمی

خارج از توان مالی افراد بود ، کردمی ی زیادی که تحت عناوین مختلف بر مردم تحمیلهاکرد. مالیاتمی

 مقرون به صرفه نباشد.کشاورز وروستایی د و درآمد برای افراد عادی شد مالکیت منابع تولیمی سببو 

، های مالکیت در دوره صفویه گاه بیشتر از منافع دارایی بوده است. از عوامل باال بودن این هزینههاهزینه
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ی گوناگون و تعدی دیگران هاتحمیل مالیات، مصادره، شرایط اقلیمی ،نبود امنیت برای دفاع از مالکیت

 :که شد مشخص پژوهش این بوده است. در

 مزارعه نظام در مالک با یا، وکارکشت برای بودند ناگزیر، بنابراین و زمین فاقد عادی کشاورزان-1 

 . کنند اجاره کوتاه مدت برای مالک از مختصری زمین، خود امکانات و توانایی بر بنا یا، کنند مشارکت

 از نیمی از کمتر همواره، زحمت بسیار وجود با، کشاورزان سهم، شرایط بهترین در مزارعه نظام در-2

 .کردمی پرداخت، مالک با آن تقسیم از پیش، را محصول مالیات نخست بایستمی کشاورز. بود محصول

، کشاورز ناچیز سهم کسر از پس، محصول تمام، نبود حاکم مزارعه نظام اگر، نیز خاصه اراضی در-3 

 . شدمی واریز شاه یهخزان به

 زیرا، بود بهتر ایاندازه تا وضع، بود سالهیک و کوتاه مدت به صورت معموالً که، اجاره مورد در-4

 انواع چون محصوالتی کشت برای غالباً، داشت رواج بزرگ شهرهای اطراف در بیشتر که، اجاره نوع این

 .رفتمی به کار بارتره و سبزی

 مالیات بوده است. انواع بسیار شمار از ناشی کشاورزان به اقتصادی فشار بیشترین -.5

 رعایا وضع از بهتر به نسبت خصوصی یا( ممالک)نشینحاکم ایاالت در کشاورزان زیستی وضع-6 

 فزونی به رو خاصه سازی روند پیشرفت با دوره این تحمیلی در اقتصادی فشارهای. بود خاصه ایاالت در

با توجه به  نیست بیراه و شود فقیرتر روزروزبه روستایی یجامعه که شد سبب شرایط این مجموع .نهاد

 یکی معیشتی شرایط از انروستایی نارضایتی  ،ها در اقتصاد کشاورزی دوره صفویهی روستاکنندهنقش تعیین

مورد در ،که همیشه از عوامل تاثیر گذار در فراز وفرود حکومتها بوده است انحطاط اقتصادی  علل از

 .شود دانستهزوال قدرت صفویه  از علل نهایتحکومت صفویان نیز صادق بوده و در 

 

 :منابع

،مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی تشیع و وقف در دوره صفوی(1384احمدی،نزهت) -1

 41-62،  40دانشگاه اصفهان،دوره دوم ،شماره 
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Abstract 

       The subject of land, ownership, the land ownership system and the government policy 

and community engagement with government in Iranian history have been among the 

influential factors on the economic, social, and political changes. 

        Safavid era due to the long-term sustainability of the government includes many tips and 

experiences. This research seeks to explain the subject that in the Safavid era especially from 

the era of Shah Abbas the first, what model of the land system has been used in rural and 

Iranian agriculture? And does this affect the lives of villagers and on the other hand, how has 

it interacted with this part of society and government? 

       The findings of this study indicate that, the Safavid regime’s framework for land 

ownership and harvest, in total, compared to taxes and duties dictated, had less benefits for 

farmers. Such conditions in the long run lead to the formation and expansion of the gap 

between farmers as the main part of the society and the government. This research has been 

conducted in a historical, descriptive analytic manner using library resources and since the 

issue of land management continues to be one of the most critical issues of Iranian society, 

this research by using historical experiences can present practical tips. 

Key Words: Safavid, Shah Abbas the first, farmers, ownership, tax, village 
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