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 چکیده
یکی از مسائل مهم در نظام زمینداری صفویان، چگونگی وضع اقتصادی و زیستی کشاورزان 

ع ترین عوامل تأثیرگذار بر وضکه باید، مطالعه نشده است. مهماست که ابعاد آن، چنان
اقتصادی کشاورزان دورۀ صفوی و شرایط اقتصادی این کشاورزان چه بوده است؟ در 

ها، چندین موضوع، مانند مالکیت خصوصی کشاورزان، نظام مزارعه این پرسش جوییپاسخ
گرفتند. بررسی تأثیر این وکیف رژیم مالیاتی، مورد مطالعه قرار در روابط مالک و زارع و کمّ

توانستند خود، مالک زمین شوند و از که اوالً، کشاورزان عادی نمی دهدعوامل نشان می
تولیداتشان بهرۀ بیشتر ببرند و ثانیاً، در نظام مزارعه نیز، در بهترین شرایط، به نیمی از 

ها، منجر یافتند. چنین شرایط دشواری، همراه با تحمیل انواع مالیاتمحصول هم دست نمی
 ا پایان دورۀ صفویان شد.به فقر روزافزون کشاورزان ت
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Abstract 

One of the most important issues in the Safavids 

landholding system is the economic situation of the 

farmers that its different aspects were not perfectly 

studied. Hence, the question is: what were the most 

important effective factors on the economic situation of 

the farmers? To answer this question, the most effective 

factors on the farmers’ economic conditions were 

investigated: The kind of their ownership, their conditions 

in the “Contract of lease” system, the tax’s regime and the 

gratis services. The investigation of these factors shows 

that the farmers couldn’t be owner of the land, and their 

share was -in the “Contract of lease” system- less than the 

half of the product. This difficult situation and pressure of 

forced taxes, brought about the poverty of farmers by the 

end of Safavids era. 
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 مقدمه

 هایی دربارۀ اوضاع اقتصادی صفویان صورت گرفته است، به وضع اقتصادیهرچند پژوهش
ترین عناصر و عوامل تولید، عنوان مهماجتماعی کشاورزان و روستائیان دورۀ صفوی، بهـ 
اندازۀ کافی پرداخته نشده است. اطالعات نیز در این باره ناچیزند و آنچه در منابع، به
ای است که بیشتر، های پراکندهشود، دادهها و مآخذ اروپائیان، یافت مینامهویژه سفربه

خصوص در اراضی را در نظام مزارعه و روابط مالک و زارع، بهاوضاع اقتصادی کشاورزان 
ی راجع به اوضاع کشاورزان این است که بنا هادهند. از علل کمبود دادهخاصه، بازتاب می

توجه، در مناطق ت ایران، بسیاری از روستاها، ولو با جمعیت قابلبه ماهیت جغرافیایی فال
نویسان اروپایی قرار داشتند. نظر العبور، و دور از انظار بسیاری از سفرنامهدورافتاده، صعب

های گوناگون وضع در شناخت جنبههای تفصیلی به این نقصان مطالعاتی، بررسی
، نظام براینرسد. عالوهنظر مین، ضروری به اقتصادی و زیستی کشاورزان و روستائیا

که باید، مطالعه نشده است. این زمینداری صفویان و روابط مالک و زارع در آن نیز، چنان
 کند. هایی را دوچندان میتوجهی نیز ضرورت انجام چنین پژوهشکم

 کوشد تا حد امکان، عوامل و شرایطی را که تأثیر مستقیمی برمقالۀ حاضر می
تر، اند، واکاوی کند. برای بررسی دقیقزندگی اقتصادی طبقۀ کشاورز و روستایی داشته

( مسأله مالکیت 1توان این عوامل را در سه دستۀ مسائل زیر تقسیم و مطالعه کرد: می
برداری حداکثری کشاورزان از تولید خود، از کشاورزان؛ چراکه مالکیت خصوصی و بهره

( چگونگی نظام مزارعه در روابط 2د اوضاع زیستی آنان بود؛ ترین عوامل بهبواساسی
مالک و زارع؛ از آن رو که بخش عظیمی از طبقۀ کشاورز سهیم در چنین نظامی بودند، 

( مسألۀ 3تغییرات کّمی و کیفی آن بر شرایط اقتصادی کشاورزان اثر مستقیم داشت؛ 
در این دوره بر کشاورزان و روستائیان ها فراوانی که ها؛ مالیاتها و بیگاریتحمیل مالیات
ها نیز به تغییرات مستقیم معیشتی و رفاهی در شرایط وکیف آنشدند و کمّتحمیل می

 شد.زندگی ایشان منجر می
 

 پیشینۀ پژوهش 

تحقیقات دربارۀ وضع اقتصادی کشاورزان و روستائیان دورۀ صفوی بسنده و کافی نبوده 
های مختلف ای است در شکلهای پراکندهدارد، پژوهش است. آنچه در این رابطه وجود

الی توان از البهداری، نظام تیولداری، مزارعه و غیره در دورۀ صفوی که البته میزمین
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ها، مقالۀ پژوهش ها، مطالبی مرتبط با موضوع حاضر استخراج کرد. از جملۀ اینآن
میرجعفری و همکارانش،  ، از حسین«سازی در دورۀ صفویهپیامدهای سیاست خاصه»

، نشان داده شده که گسترش سازیهای منفی خاصهاست که در آن، ضمن بررسی جنبه
های گستردۀ ایاالت خاصه، به وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی رعایا و روستائیان و شورش

ها دو مقاله از مجموعۀ آنان در ایاالت خاصه منجر شده است. نمونۀ دیگر این پژوهش
ها، به بررسی سیر ( است که در آنسیری در تاریخ ایران بعد از اسالملمبتن ) مقاالت

تکاملی اراضی خاصه )خالصه( و تطور مالیات در ایران بعد از اسالم پرداخته شده و 
های دورۀ صفویه شده است. البته لمبتن، پیش از این هایی هم به اراضی و مالیاتاشاره

های ، به مسائل و جزئیات تیولداری و شکلالک و زارعمتر خود، پژوهش، در اثر جامع
های مختلف آن و نیز روابط مالک و زارع در دورۀ صفویه پرداخته است. از دیگر پژوهش

، از ابوطالب سلطانیان، نظام زمینداری و کشاورزی در دورۀ صفویهجدید و مفید در این باره، 
زمینداری، به موضوعاتی چون نظام  های مختلفاست که در آن، مؤلف، ضمن بحث از شکل

هایی آبیاری، نظام مزارعه، وضع مالیات، و انواع محصوالت و تولیدات کشاورزی نیز اشاره
جزر و مدّ »دارد. همچنین باید از مقالۀ سودمند محمدابراهیم باستانی پاریزی، با عنوان 

اختصار معرفی شدند، به نام برد. آثاری که در اینجا« سیاست و اقتصاد در امپراتوری صفوی
 1اند.ها به موضوع پژوهش حاضر پرداختهبیش از دیگر مقاالت و کتاب

 

 نظام مالکیت خصوصی و مسألۀ مالکیت کشاورزان

های بهبود وضع اقتصادی و زیستی کشاورزان این است که های زمینداری، از راهدر نظام
که دسترنج خود بهرۀ بیشتر ببرند. اما، چنانسهولت بتوانند مالک زمین شوند تا از تولیدات و به

                                                                                                                                        
قـرار  یمورد نقد و بررس یدچند پژوهش جد - یتمحدود یلبه دل -مقاله  یک ۀنیشیهرچند که در پ. 1
 یازمندموضوع ن یندر رابطه با ا یزها نسفرنامه یژهبه و ی،اما الزم به ذکر است که منابع اصل گیرند،یم

 ها و مآخذ اروپائیان، ماننـد شـاردن، کمپفـر،برای مثال، غالب آنچه در سفرنامه هستند. ینقد و بررس
هاي گوناگون اقتصادي ـ اجتماعي طبقۀ کشاورز و روستایی دومان، اولئاریوس، و سانسون دربارۀ جنبه

آمده است، مربوط به اوضاع زیستی کشاورزان و روستائیانی است کـه در مجـاورت شـهرهای بـزر ، 
نگاه سیاحان و زیستند، زیرا اینان بیشتر در معرض ویژه در دورۀ اوج برقراری نظام اراضي خاصه، میبه

اجتمـاعي -نویسان از اوضاع اقتصاديرو، تصویري را که این سفرنامهنویسان قرار داشتند. ازاینسفرنامه
العبور توان به تمام روستاها و از جمله دهات دورافتاده و صعبدهند، نميجامعۀ روستایي به دست مي
هـا، نظرهـا و اند، تعمیم داد. گذشته از ایـنها را ندیدهنویسان هرگز آنامپراتوري صفوي، که سفرنامه
 آزمایی شود. طور تطبیقی مطالعه و راستیآرای این نویسندگان باید به
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رسد در نظام زمینداری صفویان، امکان مالکیت برای کشاورزان نظر میآید، بهاز منابع برمی
عادی وجود نداشته است. در بررسی این ادعا، نخست باید دید که اساسًا ساختار نظام مالکیت 

فرانسوی، که سالیان درازی در ایران  1نخصوصی در این دوره چگونه بوده است. رافائل دوما
زیست، گزارش داده است که بیشتر اراضی ملک شاهی، خاصه بودند و کمتر، ملک اربابی. می

در اراضی خاصه، وزیران اختیار اراضی را در دست داشتند و روستائیان، بنا بر توانایی خود، از 
این اشارۀ  2(.Du Mans ,227) ندکردگرفتند و به میل خود، کشت میوزیر مقداری زمین می
  ود.ششامل اراضی خصوصی نیز می« اربابی»دومان به اراضی 

کنند، از گزارش این منابع منابع دیگر هم وجود اراضی خصوصی را تأیید می
 های سرشناس، آنمنصبان و افراد و دودمانآید که مالکیت خصوصی برای صاحببرمی

پذیر بوده است و نه برای تمام هایی امکانمحدودیت هم طبق شرایط و ضوابط خاص و با
کشاورزان معمولی. توضیح آنکه در این دوره، چندین گونۀ خاص از مالکیت خصوصی 

شکل ها بههای رایج، واگذاری تیولمحدود وجود داشته است؛ یکی از این گونه
صه )سلطنتی(، هایی که از اراضی دولتی )ممالک( یا خاالعمر بود، مانند تیولمادام
منصبان ای امتیازات شغلی، به صاحبجهت واگذاری پارهعنوان پرداخت حقوق یا بهبه

شد. این نوع تیول، موروثی بود و به وارثان تیولدار به ارث لشگری و کشوری داده می
کرد، که در منصب نظامی یا لشگری شغل خود را ترك میرسید، مگر اینکه صاحبمی
های (. نوع دیگری از تیول3/1258گرفتند )شاردن، را از وی پس می صورت، تیول این

شد، های سرشناس مذهبی و غیرمذهبی واگذار میهم به دودمان موروثی، که آن
مرور زمان، منجر به مالکیت خصوصی شود. بود که ممکن بود به« سیورغال»معروف به 

ای از امتیازات یا عنوان واگذاری پارهبه این نوع تیول نیز که از اراضی وقفی خاصه یا بایر،
عللی، حکومت آن شد، موروثی بود، مگر در مواردی که بهبرای گذران معیشت، داده می

(. در تمام این 227، زارع مالک وکرد )لمبتن، را غصب میگرفت یا کسی آن را پس می
ف دیوان تأیید یا تمدید بایست از طرموارد، پس از مر  تیولدار، معموالً فرمان تیول می

های خاص و محدود مالکیت، شود، در این گونهکه مالحظه میجا(. چنانشود )همان
امکانی برای مالکیت کشاورزان عادی وجود نداشت. ضمن آنکه حتی برای همین دسته 
                                                                                                                                        
1. Raphael Du Mans 

اراضـي  طـی آن، ق( به بعـد اسـت کـه 1038ـ996عباس یکم )ۀ شاهاین نظر دومان معطوف به دور. 2
 خاصه گسترش یافته بود.
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ها در روند های سرشناس نیز، برخی موانع و محدودیتاز تیولداران و دودمان
 1داشته است.سازی وجود خصوصی

ها بود که متصرفان، سالۀ آن99سازی امالك، اجارۀ های خصوصییکی دیگر از گونه
را، اگر مورد اجاره از دلخواه از آن استفاده ببرند یا حتی آن توانستند طی این مدت، بهمی

اراضی وقفی نبود، خریدوفروش کنند. در این مورد، پس از انقضای این مدت، مالک یا وارث 
نامه را دوباره برای همان مدت تمدید سالۀ عواید زمین، اجارهتوانست با پرداخت یکمی وی

های آید که در این نوع اجاره نیز، افراد و دودمانجا(. البته از شواهد چنین برمیکند )همان
متنفذ بودند که با توانایی مالی و برخورداری از ابزار و لوازم ضروری، مانند ادوات حفر و 

کار وتوانستند از عهدۀ اجاره و کشتهای سنگینی داشت، میگهداری قنوات که هزینهن
کردند. نسبت امکانات خود، از اراضی خاصه یا وقفی، زمینی اجاره میاشخاص، به برآیند. این

وکار و درنتیجه، اما کشاورزان معمولی عمومًا فاقد چنین توان مالی و ابزارهای الزم کشت
العمر زمین بودند. در تایید این نظر، گفته شده که گسترش امالک ارۀ مادامتوانایی اج

بود « افراد سرشناس و متنفذ»های دولتی به خصوصی در این دوره، در نتیجۀ واگذاری زمین
ها توسط تیولداران و حاکمیت بر دهکده»( و نه کشاورزان عادی. نیز اینکه 59)فوران، 
(. The Cambridge History of Iran, 492-493) «شدمی داران و مالکان اعمالاجاره

اند. لحاظ تمکن، در سطح تیولداران و مالکان بزر  بودهداران، بهبنابراین، این نوع اجاره
العمر ها، همان اجارۀ مادامهای واگذاری زمینکه در باال گفته شد، یکی از راهالبته، چنان

فوران، و برخی دیگر هم بر این باورند که  بود. پژوهشگرانی چون مینورسکی، جان
یک از دادند، در هیچترین طبقۀ اجتماعی را در این دوره تشکیل میکشاورزان، که بزر 

(. 60؛ فوران، 34اشکال زمینداری، مالکیتی نداشتند و فاقد زمین بودند )مینورسکی، 
تند یا زمین مختصری را رو، کشاورزان یا با مالک زمین نوعی مشارکت )مزارعه( داشازاین
کردند. در این باره، دومان نیز گزارش داده است ساله( اجاره میمدت )یکصورت کوتاهبه

گرفتند و آن که در اراضی خاصه، روستائیان، بنا بر توانایی خود، از وزیر مقداری زمین می
همان اجارۀ (. این گفتۀ دومان داللت بر Du Mans, 227) کردندمیل خود کشت میرا به
 مدت دارد.کوتاه

                                                                                                                                        
کـه شـاه هرگـاه ات الزم برخوردار نبـوده اسـت. اینکیت خصوصی از امنیت و ثب، نظام مالطور کلی. به1

کـه (، یـا این175ـ170؛ رهربرن، 133ن، )سانسو هکردخاصه می واسته، اراضی بزرگان را ضمیمۀخمی
 ند، مؤید این نظر است.اهکردرا وقف می امالک خود ،از ترس غصب ،صاحبان امالک
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اراضی، که بیشتر در اطراف شهرهای بزر  رایج بود، در  ۀسالمدت و یککوتاه ۀاجار
های استطاعت نیز بود. گفته شده که اجاره دادن و اجاره کردن زمینتوان کشاورزان کم

های اطراف مزروعی چندان رایج نبوده، بلکه بیشتر باب بوده که کشاورزان زمین
شدند، به اجاره بار، که کمتر دچار آفت میسبزی و تره رهای بزر  را برای کشتشه

های با محصول غله، بر اثر افتاد که زمین(، زیرا بسیار اتفاق می3/1234بگیرند )شاردن، 
همه، گاهی کشاورزان، خشکسالی یا تگر  یا بالیای طبیعی دیگر، از بین بروند. بااین

ها، برای گفتۀ شاردن، مبلغ این اجارهگرفتند؛ بهبه به اجاره میهای زراعی را هم زمین
تومان( یا کمی بیشتر بود  2هر جریب زمین در اطراف اصفهان، ساالنه سی اِکو )

توانست به مالکیت مدت اراضی نمیهای کوتاهبدیهی است که این نوع اجاره 1جا(.)همان
 خصوصی کشاورزان تبدیل شود.

دهند که در نظام زمینداری صفویان، راه برای زمیندار ، نشان میمجموعۀ این دادها
 شدن کشاورزان عادی هموار نبود. 

 
 نظام مزارعه در روابط مالک و زارع

ها، مزارعه بود. مزارعه به این معنی بود که مالک های رایج کار در زمینیکی از گونه
نسبت آمده را، بهدستو زارع در امور مربوط به کشت، مشارکت و سپس، محصول به

کردند. در این روش، که از دیرباز در ایران رواج مشارکتشان، میان خود تقسیم می
ثمر رسیدن محصول عبارت بود از: زمین، آب، شخم، گاو، داشت، پنج عامل اصلی در به 

و نیروی کار. البته این عوامل بیشتر در کشت اراضی آبی دخیل بودند و در اراضی 
. دربارۀ مزارعه نیز، بیشترین (34مینورسکی، وامل دیگری مؤثر بوده است )دیمی، ع

وکیف مزارعه در اراضی خاصه های اروپائیان، مربوط به کمّاطالعات موجود در سفرنامه
اند که زمان اوج گسترش هایی نگاشته شدهها در دورهاست، زیرا بیشتر این سفرنامه

های کمپفر و شاردن، در مورد ها، دادهگزارش در بین این 2اراضی خاصه بوده است.
رسند. کمپفر، همانند شاردن، در توضیح چگونگی نظر میتر بهوکیف مزارعه دقیقکمّ

داد و نویسد که اگر ادارۀ اراضی خاصه، بذر را میمشارکت مالک و زارع )یا مزارعه( می
ان نیز در عوض، با گاو و گرفت و دهقحفر قنات را، که هزینة زیادی داشت، به عهده می

                                                                                                                                        
 اکو نوشته است. 15ا شاردن هر تومان را برابر ب. 1
 .15ـ1جعفري و دیگران، ترش اراضی خاصه و پیامدهای آن، نکـ : میرکیف گسودر مورد علل و کمّ. 2
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داد، در این صورت در برخی نواحی، زد و کود میابزار خود زمین را شخم می
3
محصول  1

گندم و جو به دهقان و 
3
بایست رسید. البته در این حالت، دهقان میدیگر به شاه می 2

ا اگر شاه، گذشته از بذر و گاو، اسباب و ابزارها را نیز داد. امها نیز تن میبه برخی بیگاری
رهاند، تنها داد و دهقان را از قید بیگاری هم میمی

4
رسید. اگر محصول به دهقان می 1
کرد، سهم دهقان تا به شاه کارگران الزم را هم خود برای مزرعه تأمین می

8
کاهش  1

 ؛112کمپفر، رفت )کار می فت. البته این قواعد بیشتر در مورد کشت غالت بهیامی
باز در همان اراضی خاصه، اگر دهقان، بدون هیچ کمکی از سوی  (.3/1234شاردن، 

شاه، محصوالتی چون برنج، ارزن، پنبه، عدس، یونجه، هندوانه، خربزه، و لیموترش تولید 
کرد، می

5
داشت و شاه صول را برمیمح 2

5
بُرد. در مورد کشت خشخاش، دیگر را می 3

کننده و باقی به شاه محصول به کشت 55شد، %که برای تهیة تریاك استفاده می
جز ها، در نظام مزارعه در اراضی خاصه، بهبنا به این داده (.113ـ112کمپفر، رسید )می

م دهقان در بهترین شرایط، حتی به نیمی از محصول هم در مورد کشت خشخاش، سه
مجموع، بیشترین محصول از آنِ مالک )شاه( بوده است. البته  رسیده است و درنمی
گونه که اشاره شد، چنین مشارکتی بیشتر در اراضی خاصه )اراضی سلطنتی( و همان
ی دیگر، طبق همان خصوص در اطراف اصفهان برقرار بود. اما در برخی مناطق و اراضبه

شد؛ یعنی بهرة مالکانه، برحسب وضع زمین و بر رسوم و قراردادهای قدیم عمل می
گردید. هرچند در صورت نقدی یا جنسی دریافت میمبنای برآورد و تقویم رایج، به

برخی مناطق، پرداخت این بهره برای رعایا و کشاورزان چندان دشوار نبود، در مناطق 
های مختلف و نیز به میزان طمع این وضع به شرایط زمین در زمان دیگری سخت بود و

 جا(.رؤسا و مالکان بستگی داشت )همان
بهرة مالکانه اندکی های باغی، دریافت جات، انگور، و دیگر میوهدر مورد صیفی

پذیرفت، صورت جنس نمیمتفاوت بود. در این موارد، دفترخانة خاصه دریافت بهره را به
افزود. البته هم بر آن می 15کرد و %های محصول را، که سهم شاه بود، مطالبه میبلکه ب

شد. در کشت غالت، این درصدهای اضافی، به میزانی دیگر، در مورد غالت هم اعمال می
 ۀعالواز هر نوع که بود، سهم مالک را از عین جنس، به

4
محمودی )هر محمودی برابر  5

با 
10
ها به پرداختند. گاهی هم پرداختتالر بود(، یا یک درهم نقره در هر صدمن می 1

گرفتند که به جات میشد و اضافة دیگری نیز از محصول غالت و سبزیاین ختم نمی
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(. چنین درصدهایی 114کردند )کمپفر، رسید که آن را هم نقدی دریافت میمتعلّقه می ۀبهر %2
به اراضی خاصه بود. اما در اراضی خصوصی، کشاورزان از پرداخت این عوارض و  مربوط

 جا(. پرداختند )هماندرصدهای اضافی معاف بودند و درمجموع، عوارض کمتری می
های درختی نیز سود ارباب و مالک بیشتر بوده است، زیرا بر خالف در تقسیم میوه

تر بود، برداشت شوارتر و پرخرجغالت و حبوبات، که کاشتن و جمع کردنشان د
ای نداشت و برحسب توافق قبلی، نصف یا محصوالت سردرختی چندان زحمت و هزینه

3
همچنین در اراضی خصوصی، سود حاصل  (.3/1239شاردن، د )شآن سهم مالک می 2

شد، ارباب می آمدند، بیشتر عایدها به عمل میاز فروش درختانی که در باغ و بوستان
ای که گونهبه

3
آن به ارباب و  2

3
رسید. در این مورد، زحمت بریدن و به کشاورز می 1

تقسیم چنین  ۀافکندن و فروختن درختان هم به عهدة کشاورز بود. شاردن شیو
ا که در اراضی درآمدهایی را در اراضی خصوصی و خاصه، جز محصول درختان خرم

 خاصه مقررات دیگری داشت، یکسان دانسته است.
وکار درآمد حاصل از پرورش اغنام و احشام رعایایی که در اراضی خصوصی کشت

ترتیب که  این شد؛ بهکردند هم تقسیم میمی
3
پشم گوسفندان و  1

3
ها از زادوولد آن 1

و آنِ ارباب 
3
دهند های تاریخی نشان میجا(. این دادهدیگر متعلق به رعیت بود )همان 2

که وضع اقتصادی کشاورزان در نظام مزارعه نیز مناسب نبود. در این نظام، دهقانان با 
توانستند حتی به نیمی از محصول زحمت زیاد هم، جز در موارد بسیار استثنایی، نمی

 .دست یابند
 

 وکیف رژیم مالیاتی ّکم

های ای شدند که از دورهصفویان، پس از به قدرت رسیدن، وارث رژیم مالیاتی پیچیده
(. در دورۀ 115ا، به ارث رسیده بود )سلطانیان، قویونلوهـویژه از روزگار آقپیشین، به

آن  که خواهد آمد، اصالح چندانی در این رژیم صورت نگرفت و از سنگینیصفوی، چنان
کاسته نشد. این نظر از مقایسۀ میزان و گوناگونی اقالم مالیاتی، که در سه دورۀ آغازین، 

 شود. میانی، و پایانی صفویان همچنان استمرار داشت، اثبات می
های ثابت توان به دو دستۀ کلی مالیاتهای بخش کشاورزی و زمینداری را میمالیات
علت بندی، بهکرد. البته در این تقسیم های متغیر )تحمیالت( تقسیمو مالیات
توان مرز دقیقی بین های نظام مالیاتی و عدم شفافیت در منابع،  بعضًا نمیپیچیدگی
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هایی های متغیر، که به مناسبتهای ثابت و متغیر ترسیم کرد، زیرا برخی مالیاتمالیات
طور کلی حذف یافتند یا بهمرور زمان به مالیات ثابت تغییر میشدند، بهگهگاه پرداخت می

 شدند. چنین تغییراتی در دورة طوالنی حکومت صفویان کمابیش استمرار داشته است.می
هایی است که بر زمین و تولیدات های ثابت آنمنظور از مالیاتهای ثابت. مالیات

 گونهشدند. اینای یکسان و ثابت، ساالنه دریافت میگونهزمینی بسته شده بودند و به
تناسب تولید کردند: از طریق مساحی زمین، بهها را به سه روش عمده محاسبه میمالیات

زارع،  و مالکجا )بر اساس میزان ثابت محصوالت( )لمبتن، صورت یکمحصوالت، یا به
ترین روش تعیین مالیات زمین، بر اساس تولید محصوالت بود. در این (. رایج231ـ32

بسته به نوع محصوالت زیر کشت و شیوة آبیاری آن، متفاوت  روش، میزان مالیات زمین،
اندرکار، پس از ارزیابی ساالنۀ میزان محصول، بخشی از آن را بود و مأموران حکومتی دست

  1(.114ـ113، سیری در تاریخ ایرانکردند )همو، عنوان مالیات زمین مشخص میبه
صورت جنسی تعیین بت محصول و بهدر مناطقی که مالیات بر تولید، بر اساس میزان ثا

شد، محاسبه بیشتر در موقع خرمن کردن و پیش از تقسیم محصول بین مالک و زارع، می
های کشاورزی را در دورة گرفت. اما در اراضی خاصه، که بخش وسیعی از زمینصورت می

شد. ز میداد، تمام محصوالت، پس از کسر سهم رعایا، به خزانه واریمتأخر صفوی تشکیل می
پرداخت، احتماالً شامل ای که مستأجر میاالجارهشد، مالاما اگر این اراضی اجاره داده می

 جا(. مالیات ارضی نیز بود و شباهتی به بهرۀ مالکانه داشت )همان
های قویونلوها به ارث رسیده بود، بخش مهمی از مالیاتبر اساس آنچه از دورۀ آق
قویونلوها، اوزون حسن، داد. در دورة آقمینی تشکیل میثابت را مالیات تولیدات ز

ق، رژیمی مالیاتی  882تا  875های های پیشین افزود و بین سالمستبدانه بر مالیات
(. در دورة 205، مالک و زارعوضع کرد که پس از مرگش، همچنان ادامه یافت )لمبتن، 
قویونلوها و در برخی آق ۀند دورصفویان نیز، نظام مالیاتی تولیدات زمینی، کماکان همان

تر نیز بود. برای مثال، در رژیم مالیاتی اوزون حسن، مالیاتی که بر موارد، حتی سنگین
درصد محصول در نوسان بود، در حالی که  20تا  14شده بود، از تولیدات زمین بسته 

                                                                                                                                        
افتاد که بارها اتفاق میها اغلب قدیمی بود، چنانتقویم مالیات این نکته را نباید از نظر دور داشت که. 1

دچار فالکت و فقر شده بود، ولی  عوامل دیگرلی، کوچ یا ساسبب جنگ، قحطی، خشککه روستایی به
د. برعکس، روستایی کـه اهـالی آن از درآمـد و رفـاه بیشـتری بود بیش از اندازه مالیات بپردازناگزیر 

 پرداخت. برخوردار شده بودند و نسبت به گذشته هم توسعه یافته بود، هنوز مالیات کمتری می
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رین تولیدات تکه شاردن گزارش داده است، مالیات دو قلم از مهمدر دورۀ صفویان، چنان
زمینی، یعنی ابریشم و پنبه، معادل 

3
ای وضعی هتر از مالیاتمحصول و بسیار سنگین 1

 (. 3/1248شاردن، اوزون حسن بوده و در سراسر کشور، به شاه تعلق داشته است )
های گذشته از مالیات زمین و محصوالت زمینی، مالیات آب نیز جزئی از مالیات 
که شاردن آن را داد، چنانرا شامل میرفت. این مالیات رقم باالیی شمار می بت بهثا

پنجمین درآمد شاه برشمرده، زیرا آب در ایران ارج و قیمت زیادی داشته است. او فقط 
معادل چهارهزار تومان،  1هزار اکو،های اطراف اصفهان را در سال، شصتدرآمد آب

 جا(. نوشته است )همان
کردند، سکونتی که کشاورزانشان دامداری هم میبرخی از نواحی سکونتی و نیمهدر 

های ثابت به شمار شد که آن هم از مالیاتمالیات مراتع و احشام نیز پرداخت می
، از جانب وزیر، «باشیچوپان»ها متفاوت بود و آمد. شیوة ارزیابی این مالیاتمی
های اغنام و اقع، بخشی از عواید شاه از مالیاتها را بر عهده داشت. دروآوری آنجمع

شد. این عواید عبارت بود از احشام تأمین می
7
همان، ها )پشم و زادوولد بزها و میش 1

های اسب( عبارت بود از ثلث ها )گَلههمچنین، درآمد مالیاتی شاه از ایلخی 2(.3/1247
فرانک نوشته است. گزارش دیگری  12تا  10بین  ها که شاردن آن رااسببهای کرّه

حاکی از آن است که شاه از فروش هر رأس اسب یا استر، یک عباسی، و از فروش هر 
کرد. فروش یک رأس گاو نر، حدود سه عباسی رأس االغ، نصف این مبلغ را دریافت می

(. 320وس،بیکی برای شاه درآمد داشته است )اولئاریو یک رأس گوسفند هم، یک قاض
های کشاورزی و دامداری بودند. دیگر های ثابت در بخشترین مالیاتها مهماین

ها و ها، کاروانسراها، آسیابمها، حماهایی بودند که از دکانهای ثابت، مالیاتمالیات
 شد.کردند که چندان به کشاورزان و روستائیان مربوط نمیها دریافت میهمانند آن

                                                                                                                                        
 بـرایدینار بـود.  200عباسی بود. هر عباسی نیز برابر با  50 تومان یایک ( برابر با ECUاکو ) 15هر . 1

 .179، جزر و مدنک: باستاني پاریزي،  دورۀ صفوی، و مسکوکات هاپول ارزش
شد که از منـابع آن، مالیـات اربابی تأمین می درآمدکه اشاره شد، بخشی از درآمد شاه از محل چنان. 2

که از مراکز مهـم دامـداری  ،رفت. در ایالت کرمانشمار میبه گیراغنام و احشام بود که از اقالم چشم
رفـت. آمد که از اقالم مهم صادراتی این دوره به شـمار میدست می بود، مقدار زیادی پشم و کرک به

 3060مبلغ ، بهکه شامل اصل و رسوم بود ،کرمان را« بیگیچوپان»، میرزاعبدالباقی، ق 1097در سال 
 (.529ـ528اره کرده بود )مشیزي، تومان از دیوان اج
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ها، که بر دوش کشاورزان ای دیگر از مالیات. دستهیر )تحمیالت(های متغمالیات
ها )تحمیالت( به مالیات های متغیر بود. متغیر بودن اینکرد، مالیاتبیشتر سنگینی می

ها وجود نداشت تا مرتب و این سبب بود که میزان و تقویم مشخصی برای دریافت آن
واقع، عوارض گوناگونی بودند  ها درع مالیاتساالنه و در زمان معینی وصول شوند. این نو

های مختلفی بر کشاورزان و علل و مناسبتهای متفاوت و بهها و مکانکه در زمان
ای، و ستمگرانه بود. بخواهی، سلیقهشدند و در موارد بسیاری، دلروستائیان تحمیل می

ویژه در ن، بهتحمیالت و فشارهای گوناگون چنان بود که گاهی سبب شورش کشاورزا
ها در شورش هایی از این(. نمونه15ـ1شد )میرجعفری و دیگران، ایاالت خاصه، می

ایاالت خاصۀ گیالن و فارس روی داد. در شورش گیالن، که با شدیدترین وجهی 
« ممالک»البته چنین فشارهایی در اراضی  1سرکوب شد، هزاران تن کشته شدند.

، که خود شاهد تذکرۀ صفویۀ کرمانعی بود که مؤلف )دولتی( کمتر بود. در چنین وض
های وزرا بود، در مقام مقایسه برآمده و دورۀ حاکمان محلی را ترجیح داده ستمگری

در زمان او خلق به »خان، آخرین حاکم کرمان، نوشته است: قلیاست؛ وی دربارۀ مرتضی
ه مزید معموری و آبادانی و کرمان در این زمان ب ...خوشحالی و بهجت روزگار گذرانیدند

(. ایالت فارس نیز در دورۀ حکومت حاکمان 216بود )مشیزی، « بر اکثر بالد امتیاز یافته
نوشتۀ شاردن، زمانی که این ایالت حاکم خوب داشت به محلی بسیار باشکوه و پررونق بود.

ت و همانند پایتخت کشوری نشین آن، آباد و پرجمعیارزید و شیراز، حاکمبه کشوری می»
جای حاکم،  پیشکار )وزیر( آمد، هشتادهزار نفر از اما از زمانی که به«. باشکوه و پرثروت بود

ها را ناشی از (. وی بخشی از این ستمگری3/1166شاردن، جمعیت شهر کاسته شد )
شد که دانست. گاهی نیز چنین فشارهایی سبب میهای شخصی وزیران میسودجویی

های خود را ترک کنند و به مناطق دیگری بگریزند. برای مثال، در ایالت اورزان دهکدهکش
عباس دوم، صدرجهان را از وزارت آن ایالت خاصۀ فارس چنین شد، اما پس از آنکه شاه

برکنار کرد و آرامش نسبی حاکم شد، روستائیان فارس به دیار خود بازگشتند )وحید 
دالیل اصلی صدور این حکم که روستائیان بدون مجوز (. یکی از 319ـ318قزوینی، 

تحمل بود که منجر به رسمی مجاز به ترک روستایشان نبودند، همین فشارهای غیرقابل

                                                                                                                                        
عبـدالفتاح فـومنی  نظـر وجـود دارد؛، اختالفشدگان در شورش گیالن در منابع. در مورد شمار کشته1
، و تـن 8000( 53ــ50) اصـفهانیی محمدمعصـوم خـواجگتـن،  7870را (، شمار آنـان 211ـ207)

 .اندردهتن ذکر ک 10000( نزدیک به 8/440خان هدایت )قلیرضا
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(. حتی گفته شده که The Cambridge History of Iran, 492-493) شدگریز آنان می
وضع زیستی مراتب بدتر از علت این فشارها، شرایط زندگی یکجانشینان بهبه

 (. 61چادرنشینان بوده است )فوران، 
های متغیر علل گوناگونی داشت؛ از جمله، نیازهای ویژة زمانی، دریافت مالیات

های اخالقی شاه وقت، های ثابت، ویژگیآمدهای ناگهانی، کاهش عواید مالیاتپیش
. این نوع های پیشمانده از دورههای نادرست برجایاوضاع مالی خزانۀ شاه، و سنت

شدند. ها، گاهی به اهالی یک ناحیه و گاهی بر کل کشور تحمیل میعوارض و مالیات
های ثابت و صورت مالیاتمرور زمان بههای متغیر و متفرقه، بهگاهی نیز همین مالیات

توان در برخی موارد، رو، چندان نمیاین(. از119ـ118آمدند )سلطانیان، دائمی درمی
 های ثابت و غیرثابت ترسیم کرد.ن مالیاتمرز دقیقی بی

های پیش مرسوم شده بودند و به دورة صفوی های متغیر، از دورهبسیاری از مالیات
ها ایجاد شده وکیف آنآنکه چندان تغییری در کمّمنتقل شدند. در این دوره نیز، بی

سنگینی باشد، همچنان ادامه یافته و در طول حکومت صفویان، بر دوش کشاورزان 
های آغازین، میانی و متأخر ها در دورهمالیات کردند. با ارائۀ چند نمونه از اینمی

ها، استمرار و ثباتشان را تا پایان توان ضمن آشکار ساختن فراوانی اقالم آنصفویان، می
حکومت صفوی نشان داد. برای مثال، در آغاز حکومت صفویان، در یک فرمان بخشش 

، در 907الثانی جمادی 25تاریخ ق(، به 930ـ907: ـ اسماعیل یکم )حکمالیاتی از شاه
الحکم مقرر باید که حسب»در آذربایجان، چنین آمده است: « دزمار» ۀمورد اهالی قری

دانسته، مطلقًا به علت مال وجهات و اخراجات و خارجیات حکمی و غیرحکمی از علفه و 
انداز و عیدی و نوروزی و بیگار و شکار و طرح و دستو االغ و االم  ]قونلغا[علوفه و قنلغا 

نیم و ملکانه و محصالنه و صدچهار و و اساره پیشکش و سامدی و چریک و ده
التحریر و المساقه و السعی عمال و رسوم داروغگی و رسمالوزاره و حقالصداره و رسمرسم
تکالیف دیوانی و  االستیفا و اخراجات قالع و طوایل و صدیک و صددو و سایررسم

سلطانی و آنچه اطالق مال و خراج بر آن توان کرد، به هر اسم و رسم که باشد مزاحم 
آید، که از این فرمان برمی(. چنان155، سیاست و اقتصاد)باستانی پاریزی،  1«نشوند

دادند که در آغاز کار صفویان تشکیل میهای متغیر و تحمیالتی بیشتر اقالم را مالیات

                                                                                                                                        

، نکـ : برای آگاهی از معانی این واژگان و دیگر اصطالحات دیوانی و تاریخی دورۀ صفویه. 1

 .176ـ170سلطانيان، 
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های مقطعی و محلی پادشاهان ها یا تخفیفشدند. اما با وجود برخی کاهشمی اخذ
متقدم صفوی، باز هم چنین تحمیالتی در نواحی مختلف کشور در دورۀ میانۀ حکومت 
صفویان کماکان برقرار بود. این نظر از مقایسۀ اقالمی که در متن فرمان باال آمده است، 

شود. در بخشی از عباس یکم، تأیید میاز شاه 1020ول االتاریخ ربیعبا فرمان دیگری به
عمال و »این فرمان، که مربوط به بخشش مالیاتی قریۀ اردکان است، چنین آمده است: 

اصاًل به علت اخراجات و استصوابیات و شلتاقات  ]اردکان[کدخدایان و رعایای قریۀ مزبور 
انداز و و بیگار و شکار و طرح و دست از علفه و علوفه و قنلغا و االم و االغ و بارخانه

شمار و مواشی و مراعی و تحاله و سرگله و هوائی و چریک و بدرقه و سرشمار و خانه
پیشکش و سالمی و عیدی و نوروزی و سایر تکالیف دیوانی به هر اسم و رسم که بوده 

 (. 160)همان، « باشد... قدغن دارند هر ساله حکم نطلبند
ها یا تغییرات مالیاتی، بیشتر محلی ها و بخششفرمان آید، اینبرمی که از منابعچنان
گرفته و کمتر شامل حال تمام ای بوده یا طبقة خاصی از جامعه را در بر میو ناحیه

گونه عوارض و دیگر، اینعبارتشده است. بهکشاورزان و روستائیان سراسر کشور می
اند و اتی بنیادی و دائمی و سراسری نداشتهتحمیالت در دورۀ صفوی، اصالحات و تغییر

صفویان، در بسیاری از نواحی و والیات، همچنان بر کشاورزان و روستائیان  ۀتا پایان دور
حجة سال تاریخ ذیحسین، بهسلطانند. برای مثال، فرمانی از شاهاشدهتحمیل می

ار داشته است. در ، شاهدی است بر آنکه اخذ این اقالم مالیاتی همچنان استمر1127
صادر  1بخشی از فرمان وی، که برای معافیت مالیاتی سادات میرساالری )ماساالری(

فرمان نواب خاقان مخلد آشیان »شده بود، خطاب به حاکمان فارس و کرمان آمده است: 
اوله الی آخره ممضی و منفذ دانسته به خالف حکم حساب مزاحمتی صاحبقرانی را من 
و چریک و  2اساالری مزبور نرسانده و تکلیف مالوجهات و سیورساتبه حال مشایخ م

                                                                                                                                        
چادرنشین  کردند و قومییلویه و فارس ییالق و قشالق میایفه در دورۀ صفویان در نواحی کهگاین ط. 1

 و دامدار بودند. 

ریـک شـامل و ه و غیره، عنـاوینی کلـی بودنـد« اتلتاقش»، «صادرات»، «سیورسات»اصطالحاتی چون . 2
های متغیری کـه مثال، سیورسات عبارت بود از مالیات شدند. برایمی هاگونه از عوارض و مالیاتچند

وضـع  هـای سیاسـی خـارجیو هیأت ،های نظامیان، مـأموران حکـومتیبرای نگهداری و دیگر هزینه
ها، تحمیالتی بود که در موارد اضـطراری، نظیـر لشگرکشـی و اهب از مالیاتشد. صادرات نیز مرکّمی

ها، یا بـرای جبـران کسـری درآمـد دریافـت برخی از جشن برگزاری ،ساختن و تعمیرات ابنیة شاهی
 وهـای ثابـت بـود که به رسوم معروف بود، چیزی شـبیه مالیات ،شد. البته برخی از این تحمیالتمی

 (.132شد )سلطانیان، پیوسته دریافت می
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خوار و سایر شلتاقات انداز و آب و علفهوایی و قالن و بیگار و شکار و طرح و دست
ساله حکم مجدد طلب همه ...الوجوه به ایشان ننمودهوجه من  االبواب به هیچمسودة

(. با مقایسة انواع اقالم تحمیالتی در 90ـ79 ،«دو فرمان و...« )»ندارند و در عهده شناسند
توان عباس یکم آمده است، میاسماعیل یکم و شاههای شاهاین فرمان با آنچه در فرمان
ها همچنان در طول حکومت صفویان، در مناطق مختلف دریافت که بسیاری از آن

 شده است.کشور، برقرار بوده و از کشاورزان اخذ می
ای از ای از کشور یا طبقهگاهی تمام مملکت و گاهی نیز ناحیهتحمیالت را  این

بخواهی حکام و شاهان داشت کردند که بیشتر بسته به تصمیمات دلجامعه پرداخت می
گونه دهند که شماری از این(. منابع نشان می117، سیری در تاریخ ایران)لمبتن، 
دیوانی از مناطق روستایی، از کشاورزان ویژه هنگام عبور سپاهیان و مأموران ها، بهمالیات

در این باره، شاردن، که اوضاع دورة صفویان متأخر را  1شده است.و رعایا دریافت می
افکند و ، گفته است که شاه غالبًا سنگینی مخارج خود را بر دوش رعایا میگزارش کرده

گرفت، یا یگاری میشد، آنان را به بکرد و از جمله، اگر الزم میها تحمیل میبر آن
(. وی 3/1252شاردن، نهاد )پرداخت، بر عهدۀ مردم میمخارجی را که خود باید می

ونقل سفیران بیگانه را به عهدۀ ساکنان افزوده است که شاه هزینة خواروبار و حمل
هایی را گذشته، گذاشته بوده است. همچنین مخارج چراغانیمحلی که سفیر از آنجا می

شده، اهالی همان های رسمی در شهرها یا نواحی مختلف بر پا میت جشنمناسبکه به
جا(. در اراضی تیولداران نیز، چنین وضعی، البته با پرداختند )همانها بایستی میمحل

                                                                                                                                        
کوشـیدند از میـزان عباس یکـم، میتهماسب یکـم و شـاهویژه شاه. البته برخی از شهریاران صفوی، به1

ق(، توجـه بیشـتری بـه رعایـا و  984ــ930تهماسـب یکـم )ونه تحمیالت بکاهند. در دورۀ شاهگاین
ل، است. برای مثا دههای مذهبی وی مؤثر بورسد که انگیزهبه نظر می ،شد. در این موردکشاورزان می

ها و وجوهـاتی چـون ، مالیات932رجب سال  22تاریخ سال دوم سلطنت خود، طی فرمانی بهوی در 
هـا از پـیش از دورۀ از آنکـه برخـی  ،غاالت و غیره رایک و نیم سیور، ساوری، نزول، دهیک رعیتیده

از ایـن  یهـای دیگـرمونـه(.  بـرای ن510ــ509ند، به مردم کاشان بخشید )نـوائي، رایج بود صفویان
  .310؛ غفاري قزویني، 52ها، نکـ : قزویني، تخفیف

هـایی از ها صادر کرد. شـرح و تفصـیل نمونـههایی برای بخشش و کاهش مالیاتفرمان عباس نیزشاه   
 . 204، ؛ حسیني استرآبادي587ترکمان، : منابع آمده است این های مالیاتی وی دربخشش

لشگرکشی از قـزوین بـه در  ،عباس یکمکرده است که شاهاشاره  ،مشابه گزارشیبا  ،نیز پیترو دالواله    
ها، مراقب بود کـه سـپاهیان در مسـیر راه از روسـتائیان زورسـتانی برای جنگ با عثمانی سمت غرب
   (.354ـ353)دالواله،  به اموالشان تعرض نداشته باشندنکنند و 
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ای از تیول که تیولدار برای سرکشی به روستا یا منطقهشدت کمتر، حاکم بود. هنگامی
نحو احسن از وی پذیرایی طقه موظف بودند بهرفت، زارعان و ساکنان آن منخود می

بایست از نمایندگان و ناظران و تحصیلداران مالک پذیرایی کنند. کشاورزان همچنین می
 (. 1238-1237 /3همان، های آنان را نیز بپردازند )کنند و برخی هزینه

 
 هابیگاری

نیز برای  انجام بیگاری های گوناگون، کشاورزان و روستائیان ناگزیر بهگذشته از مالیات
مالک بودند. برای مثال، مالکان کشاورزان را در ساختن عمارت، جاده، باغ، و غیره مجبور 

آمد که انجام امور عمومی روستا به کارگر نیاز کردند. همچنین اگر مواردی پیش میمی
گاه از آن رو گماشتند. البته گفته شده بیگاری کشیدن رعایا، داشت، آنان را به کارگری می

همان، کردند )بوده که کشاورزان با حیله، بخشی از حقوق اربابان خود را ضایع می
(. مالکان و اربابان، از چهارپایان و دیگر وسایل نقلیة کشاورزان خود، برای 1238ـ3/1237

(، 35گزارش مینورسکی ) جا(. بنا بهکردند )همانرایگان استفاده میحمل بار و غیره به
ویژه در دورۀ صفویان متأخر، نسبت به اری و تحمیالت در اراضی خاصه )شاهی(، بهبیگ

ها در هر روستا، دیگر فشارهای زمینداران بیشتر شده بود. نظارت و هدایت این بیگاری
هم « رئیس»معمواًل به عهدة کدخدای روستا بود. کدخدایان، که برای احترام، به آنان 

اندازۀ یف کالنتران شهرها داشتند، هرچند اقتدار آنان بهگفتند، وظایفی نظیر وظامی
آوری و فرمان ها را تحمیل، مالیات و عوارض را جمعکالنتران نبود. کدخدایان، بیگاری

 (.239، مالک و زارع؛ لمبتن، 164کردند )کمپفر، مافوق خود را اجرا می
بیشتر بود، زیرا  ها هم در اراضی خاصه، نسبت به اراضی تیولداران،این بیگاری

ای با مدارا و نرمی نشینان تا اندازهتیولداران برای حفظ منافع و مصالح خود، با تیول
کردند. علت این هم آن بود که تیول غالباً ارثی بود و تیولداران چنین رفتار می

ها، فرزندانشان صاحب شغل و تیولشان خواهند شد و اندیشیدند که پس از آنمی
دیدند که برای آبادانی اراضی، با ساکنان تیول مدارا و آنان صلحت را در آن میرو، مازاین

 (. 3/1260شاردن، مدت خود راضی کنند )را برای منافع طوالنی
شد. گفته ها، به کرامت انسانی کشاورزان توجه نمیدر بسیاری موارد، در این بیگاری

وشتم مأموران شاه و می و ضرباحتراشده که کشاورزان همواره در معرض توهین و بی
داد که کشاورزان در برابر ویژه زمانی رخ میها بهوزیران قرار داشتند. این خشونت
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حال، شاردن این نکته را نیز عینکردند. درتوقعات بجا یا نابجای مأموران مقاومت می
گرفتند ر میوشتم ماموران قرامهری و تحقیر یا ضربیادآور شده که تنها مردان مورد بی

کس به داشتند و هیچحرمتی و ستم روا نمیو هرگز نسبت به زنان و دختران آنان بی
 (. 1239ـ3/1238همان، کرد )درازی نمیآنان دست

ها فشارهای اقتصادی و تعرض با نزدیک شدن به دورۀ پایانی حکومت صفویان، این
ای به ضعف حکومت مرکزی در شد. چنین شرایطی تا اندازهبه کشاورزان نیز بیشتر می

گشت که در نتیجۀ آن، دیگر چندان توجهی به وضع این طبقه و اجرای این دوره بازمی
سلیمان شد. برای مثال، سانسون، همانند کمپفر، در گزارشی از دورۀ شاهعدالت نمی
توانستند شکایات خود را ق(، گفته که در ایران، مردم هرگز نمی 1105ـ1077صفوی )

ها رفت و از خیابانعرض شاه برسانند؛ هنگامی که شاه سوار بر اسب به گردش می به
های خود را به وی تقدیم ها و درخواستکردند که عریضهکرد، مردم سعی میعبور می

همو  1شدند.های گوناگون، مانع از نزدیک شدن آنان به شاه میها، با حیلهکنند، اما خان
افزوده است که گرچه شاه رعایا را دوست داشته و اگر کسی دربارۀ ضعف نظارت مرکزی 

شد، شاه از رفتار و اعمال حاکمان رد، به سختی مجازات میکبه مردم تعدی می
درستی آگاه نبود، زیرا درباریانی که حکومت ایاالت را در دست داشتند، نایبان خود را به

مخارج سنگین امیران را در دربار فرستادند. چون این نایبان برای حکومت به ایاالت می
ها و تعدیات نایبان خود را از شاه کرد که ستمپرداختند، منافع اینان چنین اقتضا میمی

چنین روندی، اوضاع و احوال رعایا و روستائیان،  ۀ(. در ادام181پنهان دارند )سانسون، 
ر شده بود. در این ویژه طی استیالی افغانان، باز هم بدتانحطاط صفویان، به ۀدر دور

مثال، سپاهیان محمود دوره، بسیاری از روستاها آسیب دیدند یا تخریب شدند. برای 
افغان، پس از دوبار ناکامی در تصرف همدان، به ویران کردن روستاهای بسیار، کشتن 

هزار خانوار از اهل تسنن ها، و چپاول اموالشان پرداختند. آنان همچنین پنجساکنان آن
های گیری(. محمود، گذشته از سخت90گز به اصفهان کوچاندند )گیالنتز، درّه را از

، به روستائیان و نیز «جرمانه»هایی از ایشان با عنوان بسیار بر ارمنیان و زورستانی

                                                                                                                                        
دریافـت  ،سـاعت ا بـه شـاه بقبوالننـد کـه در آن روز وکردند تـمين سازش مله اینکه با منجمااز ج. 1

بـا چـوب و کردنـد دویدند، وادار ميکه فراشاني را که پیشاپیش شاه ميها مناسب نیست یا اینعریضه
جـاي اینکـه بـه شـاه ، بـهکردنـدکه دریافت میرا  اییهعریضهیا  کننددهندگان را دور چماق عریضه

 (.180سانسون، دور بریزند ) ،برسانند
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های جنگی خود را های سنگینی تحمیل کرد تا هزینهکشاورزان ارمنی و مسلمان مالیات
 (.103تأمین کند )همان، 

 
 جهنتی

چگونگی وضع اقتصادی و زیستی کشاورزان در نظام زمینداری صفویان از جملۀ مسائل 
شده، هنوز نیازمند های انجامرود که با وجود پژوهششمار میپیچیدۀ تاریخی این دوره به

تحقیقات بیشتر است. مقالۀ حاضر کوشیده است تا پرتوی بر برخی زوایای این مسئله 
سه عامل مهم و تأثیرگذار بر وضع اقتصادی کشاورزان در هریک  بیفکند. در این پژوهش،

های زمینداری )دولتی، خاصه، و وقفی و خصوصی(، مطالعه شدند که عبارت بودند از شکل
از: مالکیت کشاورزان، نظام مزارعه در روابط مالک و زارع، و رژیم مالیاتی و تحمیالت و 

که کشاورزان عادی فاقد زمین و بنابراین،  . در بررسی عامل نخست، مشخص شدهابیگاری
وکار، یا با مالک در نظام مزارعه مشارکت کنند، یا بنا بر توانایی و ناگزیر بودند برای کشت

مدت اجاره کنند. در بررسی نظام از مالک برای کوتاه امکانات خود، زمین مختصری 
با وجود زحمات زیادشان،  مزارعه نیز، مشخص شد که در بهترین شرایط، سهم کشاورزان،

بایست نخست مالیات همواره کمتر از نیمی از محصول بود. در مزارعه، کشاورز می
کرد. در اراضی خاصه نیز، اگر نظام محصول را، پیش از تقسیم آن با مالک، پرداخت می

مزارعه حاکم نبود، تمام محصول، پس از کسر سهم ناچیز کشاورز، به خزانۀ شاه واریز 
رسد وضع نظر میساله بود، بهمدت و یکصورت کوتاهد. در مورد اجاره، که معمواًل بهشمی

ای بهتر بود، زیرا این نوع اجاره، که بیشتر در اطراف شهرهای بزر  رواج داشت، تا اندازه
 رفت. کار میبار بهغالباً برای کشت محصوالتی چون انواع سبزی و تره

که بیشترین فشار اقتصادی به کشاورزان ناشی از شمار براین، نشان داده شد افزون
های غیرثابت یا تحمیالت، های ثابت و غیرثابت بوده است. مالیاتبسیار انواع مالیات

های متغیری بودند که به علل گوناگون و در پی تصمیمات شخصی حاکمان و مالیات
شد که بیشتر احساس میها بر کشاورزان هنگامی شدند. فشار مالیاتوزرا، دریافت می

ها برای مالک یا شاه را نیز عالوه بر پرداخت تحمیالت مختلف، ناگزیر بودند انواع بیگاری
نشین )ممالک( یا تحمل کنند. از این نظر، وضع زیستی کشاورزان در ایاالت حاکم

نسبت بهتر از وضع رعایا در ایاالت خاصه بود. فشارهای اقتصادی تحمیلی خصوصی به
که گاهی  ایگونهسازی رو به فزونی نهاد، بهاین دوره با پیشرفت روند خاصهدر 
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زدند. مجموع گریختند یا دست به شورش میناگزیر از روستاهای خود میکشاورزان به
راه نیست اگر روز فقیرتر شود و بیشد که جامعة روستایی روزبهاین شرایط سبب 
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