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مقدمه

تمايل شديد انسان به»تملك» نكتة برجستهاي است كه در تمام صفحههای تاريخ بشر دیده
میشود .غريزة تملك نزد تمام حيوانات و حتي گياهان نيز مشاهده ميشود .بشر نيز به عنوان
عضو اجتماع براي ادامة زندگي بهتملك اشيا نياز دارد ،زيرا مالكيت تنها وسيلة رفع نيازمندي
مادي و تمايالت روحي اوست .از زمان پيدايش آدم تاكنون ،حس تملك ،بزرگترين جايگاه
را در ضمير او داشته و دارد .همچنانكه اگر كسي مالي دارد ،بهشدت تمام براي نگهداري
آن كوشش ميكند .غريزة مالكيت در تمام جامعههاي انساني صورت اجتماعي پيدا كرده و
معمو الً شكل اجتماعي آن بهصورت حق مالكيت جلوهگر ميشود .اين حق ،در همهجا،
مطابق قانون ،تفويض و اجرا ميشود ،و در هر محلي برحسب وضع سازمان اجتماعي آنجا،
مقرراتي جداگانه دارد .ازآنجاكه جامعههاي مختلف با يكديگر تفاوت زیادی دارند ،مقررات
اقتصادي و قضايي نسبت بهمالكيت نيز در هر جامعهاي بهترتيبی خاص وضع و اجرا
ميشود .در سیستان ،با توجه بهوسعت اراضی ،حاصلخیزی آن ،فراوانی آبهای سطحی
(رودخانهای) ،و شرایط خاص اقلیميو اجتماعی ،اشکال مالکیت و مقررات حاکم بر آن،
در طول زمان تغییراتی یافته است و همواره موضوع مالکیت در سیستان تحت تأثیر جریانات
سیاسی و حکومتی بوده است.
در طول زمان ،به نوعی نظام زمینداری کهن ،منسجم و مستدام ،منطبق بر شرایط
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محیطی ،اجتماعی ،و اقتصادی در سیستان بهوجود آمد .این روند ،تا دورة ناصری ادامه یافت.
از زمان ناصرالدینشاه ،بهتدریج ،از اراضی سیستان بهرهوری مطلوبی بهعمل نیامد .سکنة
آن گرفتار فقر شدند و بسیاری از مردم برای تأمین معاش روزمرة خود ناگزیر به مهاجرت
گرديدند .در اوایل حکومت ناصرالدینشاه ،اراضی سیستان ،بهصورت خالصه درآمد ،انواع
مالکیتهای دیگر از بین رفت ،و تمام اراضی ب هصورت استیجاری در اختیار سرداران و
خوانین (مستأجران محلی) قرار گرفت .برخی از آنها مالکان قبلی اراضی خود بودند .تا
سال 1311ش ،.اراضی ،همچنان در اختیار سرداران و خوانین محلی (مستأجران خاص)
بود .در این دوره ،دگرگونی شگرفی در زمینة مالکیت ارضی این منطقه روی داد .اما در آن
سال ،ب هدستور دولت ،دایرة نظام استیجاری گسترش یافت و اراضی سیستان ب هصورت سهام
اجارهای در اختیار عموم اهالی آن قرار گرفت .این شیوة مستأجری ،با فراز و نشیبهایی تا
سال 1316ش .ادامه یافت .در این سال ،دولت اجازة فروش اراضی سیستان را بهساکنان آن
براساس مقررات صادر کرد؛ اما این اقدام نیز باعث خاتمة درگیریها و رفع اختالفات ارضی
در این سرزمین نشد .اقدامات مزبور ،با تالشهای دولت برای کاهش قدرت سرداران و
زمینداران منطقه همزمان بود .از اینرو ،الزم است بهموضوع انواع مالکیت ارضی در این
ناحیه پرداخته شود .برخي محققان معتقدند كه در ايران ،مالكيت آزاد و نامحدود بهمعناي
واقعي وجود نداشته و همواره مالكيت افراد در معرض تهديد و خطر دولتها قرار داشته
است(سيف ،1380،ص  .)174چنانكه تمام زمينهاي سيستان ،با فرمان ناصرالدينشاه ،به
زمينهاي خالصه تبديل شد و انواع ديگر مالكيتها براي مدتها از بين رفت(لمبتن،1362،
ص .)435حال آنکه در گذشته ،اشکال مختلف مالکیت درآن وجود داشت.

سابقۀمالکیتدرسیستان

سيستان ،در حافظة تاريخي ملت ايران با دو مشخصة بزرگ شناخته ميشود .نخست،
محل زايش حماسههاي ملي ايرانيان و مکان ظهور موعود آئين زرتشتي(سوشیانس)
بودهاست .دوم ،خاستگاه سلسلة صفاريان است .ولي این سرزمین ،بهتدريج ،با توجه
ب ه تحوالت سیاسی و تاريخي و دگرگوني اقلیميبا محروميت و انزوا قرين شد و به
صورت منطقهای كوچك و منزوي درآمد .سیستان در گذشته آباد بود .چنانكه استخري،
جغرافينويس نيمة قرن چهارم قمری مينویسد« :سيستان واليتي پر نعمت و داراي
خرماي بسيار و مردمان توانگر بود»( ،1374ص .)196اين ثروت و مكنت آنطور كه
مكماهون بیان کرده ،همواره عقوبتي سخت برای این دیار به دنبال داشته است،زيرا
در ادوار پس از اسالم ،قرباني حمالت حريصانه و ويرانگرانه پياپي دستههاي مختلف
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محمود غزنوي ،چنگيزخان ،تيمور ،نادرشاه ،و ساير فاتحان شد و بيش از پيش بينوا
گرديد(،1906ص .)211براساس هيدرولوژي و تاريخ سفالي رودخانة هيرمند ،حدس زده
ميشود نخستين مناطق مسكوني ماقبل تاريخ در اطراف هیرمند شکل گرفته باشد که نمونۀ
آن در شهرسوخته و دهانة غالمان دیده ميشود(فیشر،1971،ص.)51
ازآنجاكه موقعیت و شرايط جغرافيايي در تاريخ هر كشور و ناحيهاي نقش مهميايفا
ميكند ،شرایط مساعد دشت سيستان ،كه زادة رودخانة هيرمند است ،از همان ابتدا ،توجه
جوامع اوليه را ب ه يكجانشيني در منطقه جلب کرد .شايد بتوان ريشة شكوفايي كشاورزي
و زمينداري منطقه را عالوه بر شرايط مساعد طبيعي و اقتصادي اين ديار ،در تعاليم
آیين زرتشت نيز جستوجو كرد .زيرا تعاليم اين دين نيز بر رشد و تعالي كشاورز تأكيد
میکرد و همواره نسبت ب ه كشاورزي و زمينداري نگاه ستايشگرانه داشت و آن را تشويق
ميكرد(مسگر ،محمدي ،1390 ،ص  .)357پادشاهان هخامنشي نيز به کشاورزی دلبستگي
فراوان داشتند و همواره كشاورزان را ميستودند(جنيدي ،1378 ،ص .)22چشمانداز كنوني
دشت سیستان ،بازگوكنندة وضعيت جغرافيايي درخشان عهد باستان آن نيست .مكماهون
مينويسد« :بهطور كلي انسان در سرتاسر سيستان چه در دشت و صحرا يا مناطق مسكوني
جديد ،خرابهها را بهچشم ميبيند ،چنانكه ميتوان گفت در كمتر كشوري از دنيا اينهمه
ويرانه وجود دارد .آنها در تمام صفحات سيستان از حالت تپههاي بي شكل گرفته تا بناهاي
بزرگ با شكوه منهدم شده پراكندهاند»(،1906ص.)24
گلد اسمیت از اعضای كميسيون سرحدي نیز بر این مطالب تأکید دارد(محمود،1365،
ج ،7صص .)217-216باستانشناسان ايتاليايي نيز طي سالهاي  ،1963 -1959در جريان
كاوشهاي خود در شهر سوخته ،بهآثاري از زندگي مبتني بر كشاورزي مردم سيستان در
اواخر هزارة سوم پيش از ميالد ،مانند ظروف محتوي دانههاي گندم ،انگور و شاهدانه دست
يافتند كه حاكي از آن بود كه ساكنان اين منطقه ،مراحل ابتدايي كشاورزي را پشت سر
گذاشته و با تنظيم شبكة آبياري منظم توانستند از آب رودخانة هيرمند و اراضي حاصلخيز
دلتاي آن بهنحو شايستهاي بهرهبرداري نمايند(سيستاني ،1369،ج ،2ص  .)452از همين رو،
حاصلخيزي اراضي سيستان براي مدتها ضربالمثل بود .در ساية چنين تجارب طوالني
بود كه دهقانان و برزگران بومي،بهترين اقتصاد و زراعت را براي اين ناحيه رقم زدند .اين
اقتصاد ،متضمن كشت در فصل پائيز و برداشت در تابستان است .با وجود شيوة كشت و زرع
ابتدايي ،مساحت زمينهاي زير كشت سيستان در قرون گذشته چند برابر امروز بود (بديع،
 ،1360ص .)12
در تأييد مطالب فوق ،نويسندة گمنام تاريخ سيستان ،در قرن پنجم هجري ،در مورد
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تأثير كشاورزي و زمينداري در حيات اجتماعي و اقتصادي چنين نقل ميكند« :شهريست
بهذات خويش قائم ،كه بههيچ شهري محتاج نيست ،كه اگر كاروان گسسته گردد ،همه چيز
از نعمتهاي الوان و جامههاي بزرگوار و آنچه ملوك را و اهل مروت را بايد ،همه اندر
آن شهر يافته شود .كه بهجاي ديگر حاجت نيابد و بهزيادت [باشد] و زمستان ميوه ،تر
باشد ،هم چنانكه بهتابستان سال تا سال و اسپرغمهاي نيكو و همهساله ،برة شيرمست يافته
شود و ماهي تازه بههمة اوقات كه ايزد تعالي آن را اندر كتاب خود ستوده است ...و ديگر
كه اندر عالم معروف است كه زمين نيست بهتر از زمين سيستان»( ،1387صص .)58-57
اهميت كشاورزي در سيستان تا بدان اندازه است كه تاريخ سيستان هنگاميكه ميخواهد
از عدالت و مردمداري يعقوبليثصفار سخن بهميان آورد .زراعت و آبياري سيستان را
معيار عدالتخواهي و انصاف حكومت خود و رفاه مردم جامعه ميداند «اما اندر دهاء بدان
جايگاه بود كه مردي دبير فرستاد و از نشابور كه ب ه سيستان رو ،احوال سيستان معلوم كن
و بيا مرا بگوي ،مرد ب ه سيستان آمده و همه حل و عقد سيستان معلوم كرد و نسختها كرد
و بازگشت ،چون پيش وي شد ،گفت :بهمظالم بودي؟ گفت :هيچكسي از اميرآب گله
كرد ،گفت :نه ،گفت[ :الحمدهلل] باز گفت بهپاي چوب عمار گذشتي؟ گفتا :گذشتم .گفت:
كودكان بودند آنجا .گفت :نه .گفت :الحمدهلل .گفتا :بهپاي مناره كهن بودي؟ گفتا :بودم؛ گفت:
روستائيان بودند گفت :نه .گفت :الحمدهلل .پس مرد خواست كه سخن آغاز كند و نسخت
عرضه كند ،يعقوب گفت :بدانستم بيش نبايد .مرد برخاست .پیش شاهین شد ،قصه باز گفت،
شاهین گفت :تا بررسیم .پیش میر شد ،گفت :اين مرد خبرها آوردست بايد بگويد.گفتا .همه
بگفت و شنيدم ،كار سيستان اندر سه چيز بسته است؛ عمارت و الفت و معاملت .هر سه
پرسيدم .عمارت حديث امير آبست ،پرسيدم كه اندر مظالم هيچكس از اميرآب گله كرد .گفتا:
نه .دانستم كه اندر حديث عمارت تأخير نيست و الفت ابتدا آن جويكي باشد و تعصب ميان
فريقين تا برافتد و اصل جويكي بهپاي چوبهعمار كودكان كنند .پرسيدم گفتا :نبود .دانستم
كه الفت برجايست و تعصب نيست .سديگر[سه ديگر] معاملت عمال و رعيت باشد .چون
بر رعيت زيادت و بيدادي باشد ،تدبير خويش بهپاي منارة كهن كنند و آنجا جمع شوند و به
مظالم شوند ،چون داد نيابند هم آنجا آيند و تدبير گريختن كنند ،چون نبودند آنجا دانستم كه
بر رعيت جور نيست .بيش از چه پرسم» (  ،1387صص.)261-260
طي قرون اول تا چهارم هجري ،ظاهرا ً سه شكل مالكيت بزرگ ارضي شامل وقفي،
ملكي ،و ديواني در سيستان و شرق ايران رواج داشت.اما ،در قرون پنجم و ششم هجري،
امالك سلطنتي و خانوادة سلطنتي ،از امالك ديواني يا دولتي جدا شد .در عين حال ،مالكيت
اقطاع رواج يافت كه نوع ديگري از مالكيت بود(پطروشفسكي ،1345 ،ص  .)434البته ،قابل
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يادآوري است كه از قرن هفتم بهبعد ،امالك بزرگ شخصي و اراضي وقفي وسعت يافته
است .دربارة رابطة مالك و زارع در ايران و همچنين سيستان ،شيوة مزارعه و پرداخت بهرة
مالكانه ،در سراسر قرون میانة اسالميتسلط داشت .پرداخت بهرة مالكانه به صورت جنسي،
درحاليكه بر ساير اقسام پرداخت(در قبال كار يا پول) تفوق داشت ،شيوة منحصر بهفردي
نبود(پطروشفسكي ،1345 ،ص .)650بهعبارت ديگر ،بهرة مالكانه برحسب شرايط زمان و
مكان ،گاه ب ه جنس و نقد و زماني بهصورت مختلط پرداخت ميشد.
البته ،از قرن پنجم ق .امالک اقطاع 1در سیستان وجود داشت .اگرچه سيستان و طبرستان
از جمله اياالتي بودند كه بهظاهر هيچگاه تحت سلطة مستقيم سلجوقیان واقع نشدند.
اما آنان موفق شدند حكام دستنشاندة خود را در آنجا ب ه حكومت بنشانند .براساس
تقسيمات اوليهاي كه سران سلجوقي بر آن توافق كردند ،تصرف سيستان و چند ايالت ديگر
به موسييبغو واگذار شد .اما پس از وي ،سیستان از جمله اياالتي بود كه لفظ اقطاع برآن
اطالق ميشد؛ زيرا شخصي از طرف سلطان بهادارة آن ايالت ميپرداخت و در قبال آن باید،
طبق همين قانون در لشكركشيهاي سلطان بهاو كمك ميكرد .اما بهنظر ميرسد ،برخالف
ساير نواحي ،اين حكام ،وجه و خراجي ب ه سلطان سلجوقي نميپرداختند(تاريخ سيستان،
،1387صص .)376-368بهظاهر ،نخستين كسي كه با حمايت آلپارسالن و ملكشاه ،در سال
460ق .ب ه حكومت رسيد ،طاهربن محمد خلف ،از بازماندگان خاندان صفاري سيستان بود.
پس از او ،بهاءالدوله طاهربن نصربناحمد ،بهخدمت سلطانملكشاه رفت و منشور حكومت
بر سيستان را دريافت نمود؛ و بدين ترتيب حكومت سيستان در خانوادة او باقي ماند(تيت،
 ،1364صص  .)48-47سلطان سنجر هم سيستان را تصرف كرد وتاجالدين اميرابوالفضل
را بهجانشيني بهاءالدوله برگزيد(نيشابوری ،1332 ،ص .)44تاجالدين ،در جنگي كه ميان
گورخان قراختاي و سلطانسنجر روي داد ،در سپاه سنجر حضور داشت و جنگاوري و
شجاعت فراوانی از خود نشان داد .از همين رو ،سلطان ،چند شهر ديگر را بر اقطاعات او
افزود و حتي خواهر خود ،صفيهبيگم را نيز بهعقد او درآورد(سيستاني ،1383 ،ص .)74از
همين روست كه تصور كلي بر آن است كه ايالت سيستان بهاقطاع داده نميشد ،زيرا از سوي
سالطين سلجوقي ب ه خاندان محلي واگذار شده بود.

امالک خالصه یا دیوانی

این اراضی ،از لحاظ حقوقی بهدولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازة
دولت امکانپذير است(بدیع ،1360 ،ص .)29با استقرار نظام مشروطیت و تصویب قانون
اساسی ،اختیارات شاه محدود شد و اراضی خالصه بهمثابهاراضی دولتی تلقی شدند .در

 .1اقطاع یعنی بخشیدن ملك یا قطعه زمینی
بهكسی كه از درآمد آن زندگانی بگذراند
(معین،1371،ص)325
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سیستان ،تا قبل از دورة محمدشاه قاجار ،امالک و اراضی در دست خاندان حکومتگر
محلی(کیانیان) بود .آنها ،بهعنوان حاکم سیستان ،که فرمان حکمرانی آنها توسط شاه صادر
شده بود ،مالک این سرزمین نیز محسوب ميشدند .در مقابل ،آنها ،مالیات تعیین شده را به
دربار شاه ميفرستادند .احکام مالکیت برخی مناطق سیستان توسط دربار شاهان صفوی،
افشاری ،و قاجار خطاب بهحکام و سـرداران سیستـان اعطا میشد .در دورة صفـویه،
بهعلـت ارتباط بخشهای مختلف دربار ،امالک خاصـه ،جزء امالک خالصـه و دیوانی
محسوب ميشد( بزی ،اکبری ،1382،ص .)140
در اوایل دورة ناصری ،بر تعداد امالک خالصة ایران افزوده شد .ولی در اواخر سلطنت
وی ،به علت ازدیاد مخارج و احتیاج به پول ،اغلب آنها فروخته شد(رحمانی،1351 ،
ص .)141فروش خالصجات در زمان مظفرالدینشاه نیز ادامه داشت .با این اقدام از اراضی
خالصه کاسته شد.
اراضی خالصه ،در این دوره ،اغلب ب هصورت اجارهای اداره ميشد .نظام مستأجری
از نظامهای سنتی در جامعة کشاورزی ایران بود .در این نظام ،مستأجر ،زمین را در مقابل
مبلغی ثابت برای مدتی معین از موجر اجاره ميکرد .تالش مستأجر در برداشت محصول
بیشتر ،در مجموع بهنفع مستأجر بود .کشاورزان سنتی ،بیشتر این نظام را ترجیح ميدادند تا
سهمبریرا .اِشکال اساسی این نظام آن است که خسارات احتمالی ،متوجه مستأجر بود .تنها
مسئلهای که کشاورز را نگران ميکرد ،این بود که در این نظام معین ،زمین مدت کوتاهی در
اختیار مستأجر قرار ميگرفت و در پایان هر سال زراعی ،مالک ميتوانست زمین خود را از
کشاورز بازپس گیرد.
بهنظر ميرسد امیرعلمخان ،حاکم تعیین شدة ناصرالدینشاه ،در خالصه شدن اراضی
سیستان ،نقش اساسی داشته است .وی ،در زمان حکومت خود ،برخی روحانیون و بزرگان
سیستان را بر آن داشت تا بهدولت پیشنهاد کنند قسمتی از اراضی بهآنان اجاره داده شود.
دولت وقت با این درخواست موافقت کرد .وی ،مدتی بعد ،سرداران و خوانین محلی را
مجبور بهپرداخت مبالغی مالیات جنسی کرد .پس از مدتی ،این ایالت ،مالاالجاره بهشمار
رفت و سرانجام با اقدامات این شخص ،زمینهای سیستان خالصه شناخته شدند(لمبتن،
 ،1362ص .) 435از نوشتههای ابوالحسنحکیمباشی در مورد سیستان برميآید که در
قرن13ق ،19/.مالکیت خصوصی زمین و بهویژه مالکیت دهقانی در سیستان وجود نداشته و
هرچه زمین بوده در مالکیت حکومت زمیندار قرار داشته که بهوسیلة تیولداران محلی از آن
بهرهبرداری ميشد .آنان در مقابل بهرهبرداری ،اجاره و مالیات ميپرداختند .وی ،در قسمتی
از گزارش خود مينویسد «:در والیت سیستان ،قرار مالیات بهاین تفصیل است :از زارع یک
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ثلث حاصل زراعت را حاکم ميگیرد و از گاو و گوسفند چهل و یک و صیادان چهل و یک،
پر مرغان شکاری ،تاجر و اصناف و دیگر دکاکین »(جمالزاده، 1372 ،ص.)22
تا سال 1311ش .اراضی خالصه سیستان را ب ه سرداران و سرشناسان محل اجاره ميدادند.
از آنجاکه سرداران و مستأجران اراضی خالصه اقداميبرای حاصلخیزکردن زمینهای مزبور
نکرده و از طرفی در حق رعایا اجحاف ميکردند و اغلب از پرداخت مالاالجاره بهدولت
خودداری ميورزیدند؛ در سال 1311ش ،.دولت تصمیم گرفت زمینهای خالصه را بین
کشاورزان بهصورت سهم 1تقسیم نماید(لمبتن ،1362،ص .)437
میلسپو ،در سال 1304ش ،.مقدار اراضی خالصة ایران را زیاد و متعدد ميداند که
محصول ساالنة آنها متجاوز از  12/000/000خروار است که مقدار قابل مالحظهای از
آن ،محصول زمینهای غلهخیز سیستان بود .بنابر یک آمارگیری غیررسميکه در سال
 1327صورت گرفته ،مجموعة امالک و دهات خالصة ایران بالغ بر  1373روستا و آبادی
ميشد(ازکیا  ،1370،ص .)86
در آبان ،1316قانون اجازة فروش خالصجات اطراف تهران نیز از تصویب مجلس ملی
گذشت .سیاست فروش خالصجات بهاشخاص ،عالوه برتحصیل درآمد برای دولت ،در
پارهای از موارد بهقصد اسکان عشایر بود(بزی ،اکبری ،1382 ،صص .)133-132در دوران
رضاشاه ،مساحت اراضی دولتی کاهش یافت(بدیع،1360،ص .)30پس از شهریور ،1320در
شرایط رشد حرکتهای چپ و کمونیستی ،تبلیغ در مورد واگذاری و فروش اراضی قابل
کشت دولتی باعث شد که زمزمههایی در مورد تقسیم اراضی بین دهقانان بهوجودآید ،ولی
این بحث بهمرحلة عمل درنیامد(بدیع ،1360 ،ص .)31
بدین ترتیب ،سیستان ،یکی از مناطق مهم خالصة کشور بود .گزارش محمود جم،
والی ایالت خراسان در دورة سلطنت پهلوی اول ،وضعیت امالک خالصه را نامناسب اعالم
میکند «:اغلب اراضی سیستان متعلق بهدولت است 191.قریة خالصة دولتی در آنجا است که
در بین عدهای مستأجرین تقسیم شده است»(مرکز اسناد ریاست جمهوری ،1383 ،ص.)48
وی مالکان این  191روستا را افرادی محدود معرفی ميکند ،که شامل یازده نفر ميشدند ،به
نامهای امیرمحمدرضاخان صمصامالدوله ،امیرمعصومخان حسامالدوله ،سردار خدادادخان،
سردارعلیخان،میرعلیکالنتر،حاجشیخمحمدرضا،محمدشریفخان،حسینخانسرابندی،
حاجامیرخان سنجرانی ،حاجامیرخان ،و ملک محمدعلیخان کیانی .
وی ،در گزارش خود بهتیمورتاش ،وزیر دربار پهلوی ،وضعیت زندگی رعیت سیستان
را ناگوار بیان ميکند« :رعیت سیستان بهدرجهای فقیر و بیبضاعت شدهاند که عدهای از آنها
چندماه سال را فقط بهوسیله ماهی و طیور رودخانهها و چند ماه دیگر را فقط ب ه نان جو ارتزاق

 .1سهم ،یکی از واحدهای اندازه گیری زمین
در سیستان است که معادل3/6
هکتارمیباشد.
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 .1گوره ،پُشتههایی است که برای جلوگیری
از حدر رفت آب و یا جلوگیری از ورود
سیالببهمزارعدرمنطقۀسیستان
ساخته می شدند.
 .1تقی بهرامیفرزند مهذبالسلطنه
متولد1277ش .که در آملان موفق بهاخذ
نخستیندکرتایکشاورزیایرانازدانشگاه
فریدریشویلهلمشد.پسازمراجعت
بهکشور ،عهدهدار مشاغلی چند بود از
جمله:بازرسیفنیوزارتاقتصاد،ریاست
مؤسساتفالحتیادارهکلفالحت،اداره
جنگلهادرمرکزدانشکدۀوزارتکشاورزی.
بهرامیدر سال1313ش .مجله فالحت و در
سال1320ش .مجله آب و خاک را منترش
کرد .اثر ارزشمند وی فرهنگ روستایی یا
دائره املعارف فالحتی است که در سالهای
 1316و 1317ب ه چاپ رسیده است .برخی
آثار برجای ماندۀ او عبارتاند از :ارزیابی
کشاورزی؛ از سویس بهایران؛ ایران ،آزاد و
بزرگمیشود؛باغبانیعمومیوخصوصی؛
پرورش کودک در خانه؛ تاریخ کشاورزی
ایران؛جغرافیایکشاورزیایران؛جوجهکشی؛
دامپروری ؛ زراعت خصوصی؛ و زراعت
عمومی.بازیابیدرتاریخ 2012/3/16از

14

ميکنند...کمتر کسی یافت ميشود که بتواند تهیة یک جفت کفش نماید 70 .در[100درصد]
آنها پابرهنه هستند و شاید  30در[100درصد] آنها عریان باشند 50.در[100درصد] در قراء
و مزارع سیستان شاید در عرض ماه یک چراغ روشن نشود»(مرکز اسناد ریاست جمهوری
 ،1383،ص .)50در ادامه از کار اجباری (بیگاری) از قبیل « بستن سدها و تهیة گورهها 1و تنقیه
انهار»که بر گردة رعیت این ناحیه سنگینی ميکند یاد ميکندکه دیگر مجالی ب ه آنها نداده است
که در آبادی و زراعت آن قدميبردارند .در جای دیگر ،تأسف خود را از وضعیت اراضی
خالصة سیستان و حاصلخیزی آن ،که هشت دهم آن لمیزرع شده و احوال رقتانگیز رعایا
ابراز ميکند(مرکز اسناد ریاست جمهوری ،1383 ،صص.)53 - 51
تقی بهرامی 2که در سال 1310ش .برای مطالعة امور فالحتی بهسیستان آمده بود،
گزارش مفصلی د ر خصوص اوضاع زمینداری و کشاورزی سیستان در اوایل سلطنت
رضاشاه بهوزارت اقتصاد ارائه ميدهد .در این سال ،وزارت اقتصاد(مالیه) مسئول اراضی
خالصه بود .وی ،سیستان را فاقد ملک اربابی اعالم ميکند و خوانین و کدخدایان را مستأجر
خالصجات سیستان ميخواند و تعداد آنها را بالغ بر یکصد و بیست نفر ميداند(مرکز اسناد
ریاست جمهوری  ،1383 ،ص  ،)371از نظر او وضعیت این خالصجات نامناسب بود.
با آنکه هیچیک از این اشخاص سند ثبتی ملکی نداشتند ،بهزودی شروع بهخرید و
فروش اراضی کردند و بعضی از زمینها نیز بر اثر فوت مالکان بین ورثه تقسیم و بهقطعات
کوچک تقسیم گردید .در نتیجه ،پس از مدتی دو طبقۀ مالکان بزرگ و کوچک بهوجود
آمد .از عواقب قدرتیابی این دو نوع مالکیت ،یکی قدرت و فشار مالکان بزرگ در استفاده
از آب ،هنگام کمآبی بود ،که بهزیان خردهمالکان تمام شد؛ و دوم ،فرسایش زمین و کاهش
تولیدات کشاورزی بود .فقدان اسناد ثبتی مالکیت در دست کشاورزان ،از دیگر موانع توسعة
کشاورزی سیستان بود .زیرا مالکان جدید بهعلت عدم اطمینان ،تمایلی بهسرمایهگذاری
بزرگ برای آبادی اراضی و اصالح شبکههای آبیاری از خود نشان نميدادند و فعالیتهای
کشاورزی ایشان بهصورت سنتی بود .تا این زمان ،همچنان روش متداول تقسیم محصول
کشاورزی بین مالک و زارع در منطقه رایج بود( بوترابی ،1341 ،ص .)49

امالک وقفی

یکی دیگر از اشکال مالکیت که در دورة اسالميمتداول شد ،امالک وقفی بود .وقف ،در
اصطالح فقه ،عبارت از نگهداری مال و روان و جاری ساختن اطراف ثمره آن برای مقاصد
معین است .بدین معنی ،اصل مال را با قرار و شرایط مخصوص از خری دوفروش و دیگر
معامالت متوف ميسازند تا از منافع آن برای مصالح همه یا طبقة مخصوص بهرهبرداری
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شود(شهید ثانی ،1291 ،ج ،1ص .)228این امالک ،توسط افراد ،برای مقاصد خیریه یا امور
دیگر انتقالناپذیر شده و منافع آن برای منظوری خاص وقف شدهاند(بزی ،اکبری،1382،
ص  .)134وقف دونوع است .1 :وقف خاص که منافع مال بهاشخاص خاص اختصاص
ميیابد؛ و  .2وقف عام که منافع مال ،متعلق بههمة مردم است(لمبتن ،1362،ص  .)413از
ميان انواع مالكيتهاي موجود در ايران ،فقط امالك وقفي از امنيت نسبي برخوردار بودند
و سالطين مستبد نميتوانستند بهدلخواه در آنها دخل و تصرف نمايند.
در سیستان ،وقف در دورة یعقوب لیث وجود داشته است ،بهطوریکه نویسندة تاریخ
سیستان مينویسد «:یکی از آن بازارها را یعقوب لیث بنا فرموده است و بر مسجد آدینه وقف
کرده و بهبیمارستان و بر مکه و از آن بازار هر روز هزار درم غله برخیزد »(استخری ،1374،
ص  .)194همچنین ،ملکحمزهکیانی امالکی را برای مدرسة قلعة فتح وقف نمود(تیت
 ،1364،ص .)145
وجود امالک وقفی در سیستان ،بهحضور علما و سادات نیز بستگی داشت .این
اشخاص ،عالوهبر ایفای نقش مذهبی ،در گسترش سنت وقف در این ناحیه تأثیر داشتند.
در اینباره اسناد و شواهدی وجود دارد که نشان ميدهد اغلب وقفها بهمنظور تعزیة امام
حسین(ع) و مخارج عزاداری ایشان صورت گرفته است .این موضوع ،داللت بر نهادینه شدن
فرهنگ وقف در این منطقه دارد.
در دورة قاجار ،وقفنامهای بهسال 1311ق .از آقا سیدعبداهلل وجود دارد که براساس آن
اراضی دولتآباد را جهت تعزیة امام حسین(ع) واگذار نمودهاست(صدر ،1388 ،ص .)20این
روحانی معروف سیستانی ،در حدود 1310ق .زمینی را در قریة خواجهاحمد وقف نموده تا
ملک یا محصول آن زیر نظر حکومت وقت سیستان صرف امور مذهبی شود .همچنین ،حاج
مالعلیاکبر ،امام جمعة سیستان ،در سال 1313ق ،.امالک زیادی جهت مخارج تعزیهداری
امام حسین(ع) و مایحتاج طالب مدرسۀ بنجار وقف کرده است.
در وقفنامهای دیگر ،بهتاریخ 1315ق ،.آقا مالمحمدحسین ،اراضی فراوانی ،شامل نیزار
مرکی و َغرو َغروی جنوبی تپه زاغون و تپه َکنز غربی ،گوره پَلکی شرقی ،گوره َک َم َلک را با
آب و زمین ،وقف تعزیۀ امام حسین(ع) کرده است .جالب است بدانیم که این اراضی زراعی
آنقدر وسیع بود که قسمتی از آن ،امروز در خاک افغانستان قرار دارد.

امالکخاصه(سلطنتی)

امالکی هستند که از آ ِن شاه و خاندان سلطنتی بودند و عوایدش بهآنها ميرسید .این
امالک ،جزء مرغوبترین اراضی ایران بودند و اغلب در شمال ایران قرار داشتند .طی قرن
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گذشته ،اینگونه امالک و اراضی در سیستان وجود نداشت ،زیرا تمام اراضی سیستان در
زمان حکومت ناصرالدینشاه خالصه(دولتی) شدند(بزی ،اکبری ،1382،ص.)134

امالک خصوصی (شخصی)

اراضیای هستند که متعلق به افراد حقیقی ميباشند و منافع آن به شخص ميرسد.
مالکیتهای خصوصی در سیستان بهدو دسته تقسیم ميشدند:
 .1خردهمالکی :نمونة دیگری از زمینداری موجود در سیستان بود .در مورد تعیین
خرده مالکی معیار و ضوابط مشخصی وجود نداشت و در کل کسانی که کمتر از بزرگمالکان،
زمین در اختیار داشتند ،خردهمالک بهحساب ميآمدند(بزی ،اکبری ،1382 ،ص .)135
اینگونه امالک پس از اصالحات ارضی در سیستان بیشتر شدند.
 .2بزرگمالکی؛ نمونة مهم زمینداری در سیستان ،بزرگمالکی بود .البته ،ضوابط
مشخصی برای آن وجود نداشت؛ زیرا این نوع مالکیت زمین در هر ناحیهای وضع خاصی
داشت .از جمله در برخی مناطقِ ،
مالک یک ده ِ ششدانگ را بزرگمالک ميخواندند و در
بعضی نقاط ،کسانی که صاحب دهات متعدد ميباشند ،بهاین نام خوانده ميشوند(لمبتن،
 ،1362ص  .)458بزرگمالکی در سیستان ،بیشتر بهمعنای مالک چند پارچه روستا بودن به
کار ميرفت .این مالکان در اصطالح محلی ،سردار خوانده ميشدند .گروه بزرگمالکان به
چند دسته تقسیم ميشدند:
 .1مالکانی که امالک خود را از اجدادشان بهارث برده یا در طول مدت خدمات دولتی
و مانند آن صاحب آن شدهبودند.
 .2خوانین و رؤسای ایالت و عشایر ،که امالک وسیعی را از طریق تیول دیوانی یا به
حکم وراثت در اختیار داشتند.
 .3روحانیون ،که امالک وسیعی را از آباء و اجدادشان که در زمان صفویه از طبقة
عمدهمالکان کشور بودند بهارث برده یا در اثر تولیت اوقاف ،صاحب امالک و ثروت
سرشاری شده بود.
 .4کسانی که بهاقتضای خدمات و مأموریت دولتی ،ناحیهای را با نفوس بسیار در اختیار
داشتند(لمبتن ،1362 ،ص .)462
براساس یکی از اسناد دورة ناصری ،منطقۀ حرماکه (حرمک) ،شاهیدره ،و دزدآب
و قنوات آن ،درازای مأموریت دولتی بهسردار محمدرضاخان سرابندی در سال 1265ق.
واگذار شد(ساکما.)94320/57:
چون رسم و موقعیت اجتماعی عمدهمالکان ،زندگی پر خرجی را برای آنان ایجاد
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ميکرد؛ آنان صرفهجویی را دون شأن خود ميدانستند .خرجهای اضافی ،گشادهدستی،
نگهداری ،پذيرایی عمومياز آئین ملکداری آنها بود .گاهی نیز اختالف بین مالکان دو ناحیه
همجوار ،پول و قدرت آنها را ميبلعید.
از جمله عمدهمالکان سیستان ميتوان از خاندان «میرانکالنتر» یاد کرد که برخی اسناد
حاکی از آن است که سابقة زمینداری آنان بهدورة حکومت صفوی ،افشار ،و قاجار ميرسد.
برای نمونه ،شاهطهماسباول ،طی فرمانی بهسال 966ق ،.موضع بیشه و کِسنگ از امالک
سیستان را بهبدیعالزمانمیرزا و آقامحمدخان داد(کالنتر ،1384 ،ص.)79
فرمان شاهصفی در سال 1038ق .شاهدی بر وقایع بعد از فتنة ازبکان در سیستان و
متفرقه شدن رعایا و زارعان سیستان است که طی آن بهملکجاللالدین محمودخان ،حاکم
سیستان ،دستور ميدهد رعایا و زارعان سیستان را از والیات دیگر جمع و راهی سیستان کند
و سایر والیات نیز جلوگیری از این امر ننمایند(کالنتر  ،1384،ص .)88همچنین ،شاهعباس
دوم ،قریة اهللآباد را بهامیرمحمدکالنتر واگذار کرد( کالنتر  ،1384،ص  .)94بررسی فرمانها
در دورة افشاریه نشان ميدهد که با وجود تغییر حکومت تحول چندانی در وضعیت مالکیت
امالک سیستان روی نداده است.
نادر شاه افشار ،بهامیر محمدجعفر بیک ،کالنتر الکا در سیستان ،دستور ميدهد که مالیات
زمینها را جمعآوری و در حوالجات دربار خرج نماید و کدخدایان ،ریشسفیدان ،و رعایا از
او اطاعت کنند و قسمتی از مال را صرف معشیت خود و سپاه کنند(کالنتر ،1384،ص .)104
این روند در دورة قاجار نیز ادامه یافت و خاندان کالنتری بهادارة امالک خود در بنجار،
ناصرآباد ،فتحاهللَ ،جزینک ،کِ َّمک ،شیبآب ،اِس ِکل ،و قاسمآباد ادامه دادند .امالک تصرفی
و موروثی این خانواده ،عالوه بر روستاهای مذکور ،پس از اجرای طرح واگذاری اراضی
در عصر پهلوی اول ،در سایر نقاط سیستان بدینشرح گسترش یافته بود :ده اسماعیلعلی،
علیآباد ،زاهدان ،گلمحمدبیک ،دهاصغر ،محمددادی ُک َود ،دهجبار ،رِندهَ ،کنگ مالعبداهلل،
ده علی نمرودی ،مستیخون ،محمدقاسم ،ده علیاکبر ،مالحسین ،قاسمآباد ،دهجنگی خون،
تپ ه َدز ،حسن رحمان ،اسکل ،و بُنجار(کالنتر ،1384 ،ص .)132
از دیگر عمدهمالکان سیستان ،خاندان کیانی بودند که قدیمترین خاندان حکومتگر
این ناحیه هستند .ملک جاللالدین کیانی آخرین حاکم سیستان بود که تا زمان محمدشاه
قاجار حکومت داشت .برخی اسناد ملکی این خاندان در زمان حکمیت گلداسمید ،توسط
هیئت ایرانی(ذوالفقار کرمانی) بههمراه ملکعظیمخان کیانی بهدربار ناصرالدینشاه منتقل
شد« .یوم سهشنبهدویم محرمالحرام سنه  1289صبح بسیار زود برخاستم ،نماز کرده...،با
حشمهالملک مالقات نمودم...،سفارش عظیمخان را نمود که او را بدارالخالفه ببرید»(کرمانی،
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 ،1374ص .)190در این زمینه ،در یکی از منابع این دوره آمده است« :امروز اين فدوي،
ملكعظيمخان كياني را كه از سيستان همراه مأمور مخصوص آمده بود ،بهجهت شرفيابي به
حضور نواب واال برده ،نواب معظم له از تفصيل وقايع سيستان استعالم و مقرر فرمودند اين
غالم كتابچه از روي نوشتهجات مرقومه...بنويسد»(کارگزار ،1383،ص .)95
اسناد این خاندان ،یکی از مدارک دولت ایران برای اثبات حاکمیت خود بر سیستان
بود .اسناد فوق ،در حکمیت گلداسمید ،مورد استناد دولت ایران قرار گرفت(احمدی،1378 ،
صص 261و .)270تعدادی از اسناد این خاندان ،مربوط بهدورههای صفوی ،افشار ،و قاجار
بود و نشاندهندة مالکیت آنها بر اراضی سیستان است .از جمله سند فروش قریة باشقان و
قریة چنگمرغان بهسال 1068ق.؛ سند تقسیم میزان چهل سهم از اراضی روستاهای َکچیان،
ادیمی(هدیمی) ،سیاهآب ،ریگسار ،ثمورشاه ،پیرپنهان ،حسینآباد ،و َحصیص َچمنکی بهسال
1078ق .؛ و سند فروش قریة محمودآباد سفلی واقع در پشت شهر ُکندُ َرک در سال 1188ق.
نشان ميدهد که این خاندان امالک فراوانی در سیستان داشتند(رئیسالذاکرین ،1386 ،صص
 16 ،14و .)19
اما از زمان سلطنت ناصرالدینشاه ،با توجه ب ه خالصه شدن اراضی سیستان مفاد احکام
فوق تغییر کرد و امور اراضی سیستان بهصورت مباشری و مستأجری بهسرداران سیستان
واگذار شد .بدین ترتیب ،مالکان و زمینداران قبلی تبدیل بهمستأجر و اجارهدار دولت شدند.
در یکی از موارد کدخدایی و مستأجری منطقه تپهخمک و دولتآباد ب ه کدخداعلیجنگی
واگذار گردید و در مقابل ،از وی خواسته شد «:مالیات دیوانی را بهقراری که در کتابچه
جزوجمع تعدیل شده است از بابت مناصفه محل مزبور بر وجه احسن نقد و جنس به
حوالهداران دیوانی ميپرداخته باشد .همچنین با رعایا و سکنه محل بهحسن سلوک رفتار
نموده که حتیاالمکان در آبادی آن کوشش نمایند .زارعین و رعایای مناصفه مزبور هم
مشارالیه را کدخدا و مستأجر باالستقالل دانسته از رأی مقرون بهصواب مشارالیه خارج
نگردند .تحریرا ً بتاریخ 15شهر رمضانالمبارک سنه (»1328رئیس الذاکرین ،1386،ص.)120
یکی از علل این امر را ميتوان باتغییر سیاسی و حکومتی در منطقه مرتبط دانست .به
طورکلی ،در دورة محمدشاهقاجار ،حکومت سیستان از خاندان کیانی سیستان جدا شد و پس
از یک دورة ملوکالطوایفی و هرج ومرج بهخاندان علم واگذار شد .تاریخ سیستان را در این
دوره ميتوان ب ه سه بخش تقسیم کرد:
 .1دورة حکومت خاندان کیانی ،که با فراز و فرودهایی توانستند تا زمان حملۀ محمدشاه
قاجار در هرات بهسال  1254ق .قدرت خود را در سیستان حفظ کنند .آخرین حاکم این
خاندان ملکجاللالدین کیانی بود .بعد از مرگ نادرشاه افشار تا زمان محمدشاه قاجار ،روابط
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ي میان کیانیان و امیران افغان برقرار شد و این سرزمین تحت حمایت این امیران گاه
محکم 
تابع هرات و گاه قندهار بودند(هدایت  ،1363،ص ،)87تاجایی که پیوند خانوادگی بین آنها
ایجاد شد(رئیس الذاکرین ،1370،ص )178؛ بهطوریکه ملکسلیمانخان کیانی دخترش را
بهاحمدشاهابدالی (درانی) ،نخستین مدعی سلطنت افغانستان داد و کامرانمیرزا ،حاکم هرات،
با دختر ملکبهرامخان ازدواج کرد(محمود،1365،ج ،3ص  550؛ رئیسالذاکرین ،1370 ،ص
 .)174این امر باعث ایجاد ارتباط سیاسی و خانوادگی میان آنان شد .بههمین دلیل ،نمایندۀ
افغانستان در حکمیت گلداسمید معتقد بود که «سیستان جزء هرات است و از احمدشاه
[ابدالی] بهاین طرف مِلک افغان بوده است و از جانب افغان حاکم مأمور بوده و مالیات گرفته
شده است»(طباطبایی مجد ،1373،ص .)436
 .2دورة ملوکالطوایفی سیستان که از سال 1254ق .آغاز شد  .این دوره ،با اتحاد طوایف
سیستان ،شامل سرابندی ،شهرکی ،و سنجرانی بر علیه ملکجاللالدین کیانی شروع شد و
بهخروج کیانیان از منطقه انجامید .پس از مدتی ،محمدرضاخانسرابندی حاکم سیستان شد
که تا سال 1282ق .طول کشید .در این سالها ،رابطۀ خوبی میان دولت مرکزی ایران و سران
سیستان برقرار بود ،اما این دوره ،سراسر با هرج ومرج همراه بود که با تسلط خاندان علم بر
منطقه پایان یافت.
 .3دورة حکومت خاندان علم که از سال 1282ق 1865/ .شروع شد و با فراز وفرود تا
1316ش .ادامه داشت .بررسی این دوره نشان ميدهد که وضعیت مالکیت و نظام زمینداری
در این سرزمین ،تابع تغییرات سیاسی و حکومتی بوده است؛ بهطوریکه ،تا دورة فتحعلیشاه
ردپایی از ملوک کیانی در اسناد مالکیتی دیده ميشود .ولی پس از آن تاریخ ،بهندرت اثری از
آنها در اسناد حکومتی و محلی بهچشم ميخورد .یکی از آخرین اسناد مالکیتی آنان مربوط
بهسال1228ق .ميباشد .این موضوع ،بهپیوند سببی و سیاسی سران سیستان با امیران افغان
مرتبط ميشود .دختر محمدرضاخان سرابندی بهازدواج صیدمحمدخان ،پسر یارمحمدخان،
وزیر هرات درآمد(رئیسالذاکرین ،1370،ص  302؛ سیستانی ،1369 ،ج ،4ص  .)4بدین
ترتیب ،رابطۀ کیانیان با حکومت ایران قطع شد و بیشتر آنها بهعنوان بزرگترین صاحبان
اراضی از سیستان مهاجرت کردند .امالک آنها نیز بهتصرف قبایل و طوایف رقیب ،شامل
سرابندی ،شهرکی ،سنجرانی ،سارانی ،و نارویی درآمد .نتیجۀ این هرج و مرج ،ناامنی و
استقرار ملوکالطوایفی درمنطقه بود .در همین دوره ،با تسلط انگلستان بر هند و حضور آن
در منطقه ،اوضاع این ناحیه بغرنجتر شد و بهخاطر سیاست استعماری موقعیت ژئوپلتیک
منطقه تغییر کرد.
از این زمان ب ه بعد ،احکام حکومت ایران خطاب بهسرداران و خوانین ،که بهصورت
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عمدهمالکان سیستان ظهور کرده بودند ،صادر ميشد .این امر نشان ميداد که دولت ایران در
این منطقه با خأل قدرت سیاسی روبهرو شده است .فرمانهای زیادی ازسوی ناصرالدینشاه،
نیّرالدوله حاکم خراسان و سیستان ،و مظفرالدینشاه ،خطاب بهسرداران و علمای زمیندار نظیر
محمدعلیخانشهرکی ،درویشخاننارویـی و سیدعبداهلل صادرشده است(کالنتر،1384،ص
 .)4در این احکام ،حکومت ایران ایشان را بهاطاعت از خود فراخوانده و بهالطاف شاه امیدوار
ساخته و در مقابل نیز امالکی بهآنها واگذار کرده است.
در یکی از این فرماهها آمده است« :مباشری و ضابطی و مباشری محال نارویی که مشتمل
بر قراء مفصله ایل است بهعالیجاه...عباس خان پسر مرحوم سردار درویش علیخان  ...داده تا از
قرار مزبور زراعت کرده ،مواجب برج نو ،کالفهباز ده خالقداد ،کمک تمام ًا – سیزده پاگاو سوار
ابوابجمعی خود ...برداشت نماید»(رئیسالذاکرین ،1386،ص.)92
بهنظر ميرسد دولت ایران ،در نبود خاندان حکومتگر محلی و آواره شدن کیانیان به
هند و افغانستان بهاهمیت موقعیت سرزمین سیستان پی برده بود و برای آنکه تسلط کافی
بر سیستان داشته باشد ،درصدد برآمد از طریق مطیع کردن خوانین و سرداران و واگذاری
اراضی بهآنها جای پای خود را در منطقه محکم کند و آنها را بهمالکانی مطیع تبدیل کند.
بنابراین ،پس از مدتی تصمیم گرفت امالک سیستان را بهصورت خالصه درآورد تا ضمن
برخورداری از قدرت تصمیم گیری باال بتواند قدرت چانهزنی و مانور در منطقه داشته
باشد و هر زمان که خواست ،بتواند تغییراتی در قدرت سرداران و خوانین مالک منطقه
بدهد .در زمان ناصرالدینشاه ،با توجه بهشرایط حساس تحدید حدود مرزی سیستان و
ماجرای حکمیت ،الزم بود نوعی انعطاف و مدارا درخصوص مالیات و خدمتگزاری ایجاد
شود .بنابراین ،حشمتالملک ،بهمدارا و مردمداری روی آورد .چنانکه وی درگفتوگو
با ذوالفقارکرمانی بهاین نکته اشاره ميکند «:چون این ملک در سرحد واقع شده است و
مردمانش همگی وحشی ميباشند و منهم ميخواهم مردمداری کرده باشم و بلوچ اطراف را
خدمتگزاری نمایم .تمام دهات را ب ه خوانین و مال و سادات و اهل این ملک بطور وظیفه و
مستمری واگذارنمودهام»(کرمانی ،1374 ،صص .)139-138در جای دیگر ،ذوالفقارکرمانی
ب ه مردمداری حشمتالملک اشاره ميکند «:دیگر آنکه از گاو و گوسفند و پاگاوی این
اشخاص که ذکرشد ،مالیات نميگیرند .چون حشمتالملک مقصودش مردمداری و اصل
خیالش روبهخود کردن طایفة بلوچیه و مردم افغانستان است ،بذل و بخشش مينماید...
مث ً
السردارشریفخان بلوچ و برادرش و پسرهایش دستی مواجب ميگیرند...حشمت الملک
او را سردارکل ملک سیستان نموده است»(کرمانی  ،1374،صص .)189-188
از این زمان سرداران و خوانین ،مالکان زمین نبودند ،بلکه دیگر مستأجر اراضی محسوب
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ميشدند که عالوه بر اطاعت از دولت ایران ،پرداخت مالیات و عوارض را تضمین ميکردند.
این اقدام پس از استقرار حکومت حشمتالملک در سیستان روی داد(لمبتن ،1362،ص
 .)435وی «مدتی دهات را ب ه خوانین و مال و سادات و اهل این ملک بطور وظیفه و مستمری
واگذارنمود»( کرمانی  ،1374 ،ص .)138
این رویه در خصوص یکی دیگر از اقشار صاحب نفوذ این دیار ،یعنی خاندان سادات
و روحانیون صاحب نام نیز اجرا شد .در همین دوره ،مالمحمدمهدی مجتهد بزرگ سیستان،
عالوهبر داشتن نفوذ معنوی در میان مردم سیستان ،دارای امالک فراوان در روستاهای
الهصوفی ،پیران ،تقی ،دهکول ،پودینه ،و باالخانه ،و جز آن بود(رئیسالذاکرین ،1370 ،ص
 .)205نامبرده از مخالفان سرسخت سیاست انگلستان در این ناحیه بود و در جریان شورش
 1906مردم سیستان علیه کنسولگری انگلستان شرکت داشت(چاری ،1390،ص.)384
خاندان سادات طباطبایی و حسینی نیز صاحب امالک و روستاهای متعددی در
سیستان بودند.خاندان صدرحسینی ،ضمن ادارۀ اراضی دولتآباد و قلعهکهنه ،قلعهنو ،ده
خالقداد ،دهسوخته ،قسمت زیادی از بخش شیبآب ،شهرکی ،و نارویی را در اختیار
داشت(صدر ،1388،ص .)30اینان حتی بهموجب احکام حکومتی از پرداخت عوارض و
مالیات معاف بودند .فرمانهايي در همین ارتباط از سوی حکومت خراسان بهسال 1289ق،.
امیرکبیر ،آصفالدوله ،و حشمتالملک صادر شده است .این روند ،در دورة حکومت
پهلوی بهخاطر رابطۀ صمیميآنها با خاندان علم ،قاجار ،و پهلوی ادامه یافت(صدر،1388،
صص .)76-31گستردگی اراضی آنها و معاف بودن از پرداخت مالیات باعث اختالف و
شکایت خوانین و سرداران منطقه از جمله سردارپردلخان ،سردارخدادادخان بهحکومت
مرکزی شد.
این اختالفات بر سر اراضی حاصلخیز ،مانند اراضی برجکهنه و علیآباد جدیتر بود و
بهزورآزمایی و رقابت در تهران کشیده شد .در گزارش میرزاعلی ،بهسال1328ق .گوشههایی
از مسائل و اختالفات ارضی سیستان آمده است .او در این گزارش ،تا جایی پیش ميرود که
اختالفات و مسائل ارضی را ناشی از محرک خارجی و دولت افغانستان دانسته است «:امروز
حکومت با حضور جمعی ،سرداران را احضار و احکامات ایالتی را که درخصوص برجکهنه
و علیآباد صادر شده بود ،جدا ً خواستار تخلیه دهات مزبورشدند .به صراحت جواب دادند
که برج کهنه آباد کرده اجداد خدادادخان و تا زمانی که عنف ًا خارجمان نمائید ،تخلیه نخواهیم
کرد و یقین آنچه ظاهر است تخلیه امالک ممکن نخواهد شد مگر بهقوه قاهره و اجرای این
امر ،امروزه بهکلی مخالف پولیتیک دولتی در این سرحد مهم است و مظنون است دست
محرک خارجی هم در کار باشد .برادر سردارخان ،جانخان این اوقات بهکابل رفته و از قرار
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چیزی که دیده،پذيرایی فوقالعاده از مشارالیه شده و خدادادخان ميگفت برایم تکلیف رفتن
بهملک افغان شده و درصورت مأیوسی از اولیای دولت با طایفه خواهیم رفت ...و رعایا برج
کهنه اظهار ميدارند که هرگاه بخواهند قراء مزبور را مجددا ً بهحاجی سیدعلی مسترد بدارند.
ماها هم با سردار فرار خواهیم نمود( »...صدر ،1388،ص .)90
در مقابل ،سردارخدادادخان و سردارعباسخان و سردارپردلخان ،تلگرافی بهمقام ایالت
خراسان و سیستان مخابره کرده و ضمن یادآوری خدمات خود ،تهدید بهرفتن بهافغانستان را
علنی کردند «:پس از اجرای این امر ،چاکران با طایفه خود ناچاریم که از سیستان قطع عالقه
نموده از ایران مأیوسانه فرار بهخارج نمائیم...راضی ب ه خانهخرابی و جالی وطن چند خانوار
و طایفه نشوند و البته خاطر مبارک اولیای دولت مستحضر است که وجود چاکران و طایفه
برای خدمتگزاری بهدولتی و ملتی بیشتر الزم است(امضا) خداداد ،عباس  ،پردل»(صدر،
 ،1388ص .)94
سردار خدادادخان ،در تلگراف دیگری بهحاکم خراسان ،ضمن گالیه از این کار نوشت:
«من و پدرانم که بهدولت خدمت کرده و ميکنیم ،انصاف نیست ما را بهسیدی بفروشید
که همیشه مستمری ميگیرد»( صدر ،1388،ص .)94بهرغم مخالفت سرداران مزبور حکومت
مرکزی و ایالتی حقوق آقامیرسیدعلی را بهرسمیت شناخت (صدر ،1388،ص )95و این امر
نشان از جایگاه مهم آنان در مراکز قدرت دارد .از جمله عمدهمالکان اراضی سیستان ،خاندان علم
بودند .این خاندان دو گروه بودند؛ یک دسته در بیرجند و دستۀ دوم در سیستان مستقر بودند.
اینان ،در ظاهر با هم روابط صمیمانه داشتند ،اما در باطن با یکدیگر رقيب و دشمن بودند .شیوۀ
زمینداری این دو دسته با یکدیگر تفاوت ميکرد .دستۀ نخست(بیرجند) ،خواهان بهکار بردن
قدرت سیاسی خود در زمینداری بود ،یعنی اولویت با قدرت سیاسی بود .دستۀ دوم(سیستان)،
در صدد بودند که بیشتر از راه زمینداری متنفذ شوند و بهبسط نفوذ خود بپردازند .دستۀ نخست،
اعتقاد داشتند که بهکار بردن قدرت سیاسی بر روی هم بهسود زمینداری است .حال آنکه،
روش دستۀ دوم همان شیوۀ معمول و سنتی مالکان بود .از نظر گروه دوم ،زمینداری وسیلهای
است برای نیل بهقدرت سیاسی(لمبتن ،1362 ،ص.)470

اراضی مشرتک

در سیستان ،برخی اراضی هستند که جماعت گاودار و رمهدار ،گ ّلههای خود را در آنها
میچرانند .این زمینها ،بیشتر در حاشیۀ دریاچة هامون هستند و شامل نیزار و مراتع
ميشوند(لمبتن ،1362،ص .)609اختیار این اراضی در دست دولت بود .اراضی نیزار و
مراتعهامون ،بهصورت مشاع مورد استفاده گ ّلهداران قرار ميگرفت .مالیات آنها بهدولت،
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شامل مالیات مواشی (مالیات بر اساس جمعیت احشام) و علفچر بود .در قرن حاضر،
قلمرو چراگاه عشایر و گ ّلهداران نسبت بهگذشته ،خيلی محدود شده است؛ زيرا اين اراضی
روزبهروز تحت مالکيت خصوصی متنفذين محلی درآمده است .بهتدریج ،برخی سرداران
اراضی ،مراتع را تصرف کرده و حق چرا ميگرفتند .چنانکه کالنتر اسکل که از زمیندار
بزرگ سیستان بود از تمام مراتع شرق سیستان حق چرا ميگرفت(کالنتر ،1384 ،ص.)61

نتیجهگیری

باستانشناسان و مورخان معتقدند كه رودخانهها از نخستين مراكزي بودند که مورد توجه
جماعات اولیۀ بشري براي امر يكجانشيني و پديد ۀ شهرنشيني واقع شدند .از همين رو ،اين
تمدنها به نام تمدنهاي رودخانهاي مشهور شدهاند .دشت سيستان ،يكي از كانونهاي مهم
فرهنگي و شهرنشيني در هزارههاي چهارم و سوم پيش از ميالد است .کشفیات باستانشناسی
نشان ميدهد كه شهرسوخته در زمينۀ كشاورزي از رشد چشمگيري در آن عهد برخوردار
بود .بنابراين ،سیستان ،براي امر كشاورزي از شرايط مناسبی برخوردار بود .ازآنجاكه مالكيت
این اراضی ،چنانكه در سطور پيشين اشاره گرديد ،تاريخي بهموازات يكجانشيني دارد؛
ميتوان گفت دشت سيستان در طول تاريخ پر فراز و نشيب خود تاكنون بستر مناسبي را
براي شكلگيري انواع مالكيت تجربهكرده است .گرچه یافتن شواهد و مدارك قطعي تاريخي
براي آن غير ممكن است ،برطبق سنت تاريخي با غلبۀ اقوام فاتح با سنن خاص خود بر
سرزمينهاي جديد زمینه برای تغییر و شکلگیری اشکال جدید مالکیت فراهمشد .در این
میان ،از دورة صفویه در سیستان اسنادی وجود دارد که داللت بر وجود انواع مالکیتها در
این سرزمین ميکند .این روند تا دورة ناصرالدینشاه قاجار ادامه یافت .سپس ،بهدستور وی
یکباره همۀ اشکال مالکیت در این منطقه از بین رفت و همۀ اراضی خالصه شدند .این رویّه
تا دورة رضاشاه ادامه یافت .در دورة پهلوي اول ،براي نخستين بار ،از طرف حكومت مركزي
اقداماتي بهقصد تقسيم عادالنۀ زمينهاي سيستان میان اهالی ساكن در آن صورت گرفت؛
گرچه برخالف آنچه انتظار ميرفت منجر بهبهبود كامل اوضاع زندگی كشاورزان و اعادۀ
دقيق حقوق قانوني آنان نگرديد ،اما ميتوان آن را نخستين گام درجهت بهبود نسبی و تثبيت
امر مالكيت خصوصی تلقي کرد.
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لینتون ،رالف( .)2537/1357سیر تمدن( .پرویز مرزبان ،مترجم) .تهران :انتشارات دانش.

محمود ،محمود( .)1365تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن(19ج(.)3چ .)6تهران :اقبال.

مرکز پژوهش ،سنجش و اسناد ریاست جمهوری(  .)1383گزارشهای ایاالت و والیات از اوضاع اجتماعی
– اقتصادی ایران در سال  1310ه.ش .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

مسگر،علي اكبر؛ محمدی ،سمیه (،1389دی) .بررسی رویکرد مذهب زردشتی بهموضوع بازرگانی و زراعت.
در مجموعه مقاالت همایش ریشههای رشد شاخصهای شکوفایی.تهران :اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن جمهوری اسالميایران.

معين ،محمد( .)1371فرهنگ فارسي (چ .)8تهران :امير كبير.

نيشابوری ،ظهيرالدين( .)1332سلجوقنامه(ميرزا اسماعيل خان افشار حميد الملك ،مصحح) .تهران :نشر نقره.

هدایت ،مخبرالسلطنه( .)1363گزارش ایران (چ(.)2محمدعلی صوتی،کوششگر) .تهران :نشر نقره.
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Seistan. Boswor th. Daffina, and Gnli, in the liyht of Recent Archoologicolfield
sgoryeys. East Wes, New Series Ismeo, Room, 21(1-2) .
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