
6
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  89

هدف: هدف این پژوهش بررسی اشکال مالکیت ارضی در سیستان، 

از دورۀ صفوی تا پهلوی دوم است.

 فرضیه تحقیق: مالکیت در سیستان تحت تأثیر جریانات سیاسی و 

حکومتی قرار داشته است.

روش پژوهش: این پژوهش با  شیوۀ كتابخانه ای و روش توصیفی – 

تحلیلی به  تبیین انواع مالكیت ها در سیستان، با تكیه بر گزارش ها و 

اسناد تاریخی و نتایج مرتتب بر آن پرداخته است. 

یافته ها و نتایج : نتایج به دست آمده نشان می دهد در سیستان دورۀ 

صفویه انواع مالکیت ها وجود داشته، اما در دورۀ نارصالدین شاه قاجار 

همۀ اراضی خالصه شدند، تا اینکه در دورۀ پهلوی اول اراضی میان 

اهالی سیستان تقسیم شد؛که اگرچه بر خالف انتظار منجر به  بهبود 

كامل اوضاع زندگی كشاورزان و اعادۀ حقوق قانونی آنان نگردید، اما 

می توان آن را نخستین گام در جهت بهبود نسبی و تثبیت امر مالكیت 

خصوصی تلقی کرد.
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اشکال مالکیت ارضی در سیستان 
از صفوی تا پهلوی دوم

 مقدمه
  تمایل شدید انسان به  «تملك« نكتة برجسته اي است كه در تمام صفحه های تاریخ بشر دیده 
می شود. غریزة  تملك نزد تمام حيوانات و حتي گياهان نيز مشاهده مي شود. بشر نيز به   عنوان 
عضو اجتماع براي ادامة زندگي به  تملك اشيا نياز دارد، زیرا مالكيت تنها وسيلة رفع نيازمندي 
مادي و تمایالت روحي اوست. از زمان پيدایش آدم تاكنون، حس تملك، بزرگ ترین جایگاه 
را در ضمير او داشته و دارد. همچنان كه اگر كسي مالي دارد، به شدت تمام براي نگهداري 
آن كوشش مي كند. غریزة مالكيت در تمام جامعه هاي انساني صورت اجتماعي پيدا كرده و 
معموالً  شكل اجتماعي آن به  صورت حق مالكيت جلوه گر مي شود. این حق، در همه جا، 
مطابق قانون، تفویض و اجرا مي شود، و در هر محلي بر حسب وضع سازمان اجتماعي آنجا، 
مقرراتي جداگانه دارد. از آنجاكه جامعه هاي مختلف با یكدیگر تفاوت زیادی دارند، مقررات 
اقتصادي و قضایي نسبت به  مالكيت نيز در هر جامعه اي به  ترتيبی خاص وضع و اجرا 
مي شود. در سيستان، با توجه به  وسعت اراضی، حاصلخيزی آن، فراوانی آب های سطحی 
)رودخانه ای(، و شرایط خاص اقليمي  و اجتماعی، اشكال مالكيت و مقررات حاكم بر آن، 
در طول زمان تغييراتی یافته است و همواره موضوع مالكيت در سيستان تحت تأثير جریانات 

سياسی و حكومتی بوده است. 
در طول زمان، به   نوعی نظام زمين داری كهن، منسجم و مستدام، منطبق بر شرایط 
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محيطی، اجتماعی، و اقتصادی در سيستان به وجود آمد. این روند، تا دورة ناصری ادامه یافت. 
از زمان ناصرالدین شاه، به تدریج، از اراضی سيستان بهره وری مطلوبی به  عمل نيامد. سكنة 
آن گرفتار فقر شدند و بسياری از مردم برای تأمين معاش روزمرة خود ناگزیر به مهاجرت 
گردیدند. در اوایل حكومت ناصرالدین شاه، اراضی سيستان، به  صورت خالصه درآمد، انواع 
مالكيت های دیگر از بين رفت، و تمام اراضی به  صورت استيجاری در اختيار سرداران و 
خوانين )مستأجران محلی( قرار گرفت. برخی از آنها مالكان قبلی اراضی خود بودند. تا 
سال 1311ش.، اراضی، همچنان در اختيار سرداران و خوانين محلی )مستأجران خاص( 
بود. در این دوره، دگرگونی شگرفی در زمينة مالكيت ارضی این منطقه روی داد. اما در آن 
سال، به  دستور دولت، دایرة نظام استيجاری گسترش یافت و اراضی سيستان به  صورت سهام 
اجاره ای در اختيار عموم اهالی آن قرار گرفت. این شيوة مستأجری، با فراز و نشيب هایی تا 
سال 1316ش. ادامه یافت. در این سال، دولت اجازة فروش اراضی سيستان را به  ساكنان آن 
براساس مقررات صادر كرد؛ اما این اقدام نيز باعث خاتمة درگيری ها و رفع اختالفات ارضی 
در این سرزمين نشد. اقدامات مزبور،  با تالش های دولت برای كاهش قدرت سرداران و 
زمين داران منطقه همزمان بود. از این رو، الزم است به  موضوع انواع مالكيت ارضی در این 
ناحيه پرداخته شود. برخي محققان معتقدند كه در ایران، مالكيت آزاد و نامحدود به   معناي 
واقعي وجود نداشته و همواره مالكيت افراد در معرض تهدید و خطر دولت ها قرار داشته 
است)سيف،1380، ص 174(. چنان كه تمام زمين هاي سيستان، با فرمان ناصرالدین شاه، به 
 زمين هاي خالصه تبدیل شد و انواع دیگر مالكيت ها براي مدت ها از بين رفت)لمبتن،1362، 

ص435(. حال آنكه در گذشته، اشكال مختلف مالكيت درآن وجود داشت.

سابقۀ مالکیت در سیستان
  سيستان، در حافظة  تاریخي ملت ایران با دو مشخصة بزرگ شناخته مي شود. نخست، 
ایرانيان و مكان ظهور موعود آئين زرتشتي)سوشيانس(  محل زایش حماسه هاي ملي 
بوده است. دوم، خاستگاه سلسلة صفاریان است. ولي این سرزمين، به تدریج، با توجه 
به  تحوالت سياسی و تاریخي و دگرگوني اقليمي  با محروميت و انزوا قرین شد و به 
 صورت منطقه ای كوچك و منزوي درآمد. سيستان در گذشته آباد بود. چنان كه استخري، 
پر نعمت و داراي  نيمة قرن چهارم قمری مي نویسد: »سيستان والیتي  جغرافي نویس 
آنطور كه  این ثروت و مكنت  بود«)1374، ص196(.  توانگر  بسيار و مردمان  خرماي 
مك ماهون بيان كرده، همواره عقوبتي سخت برای این دیار به   دنبال داشته است،  زیرا 
در ادوار پس از اسالم، قرباني حمالت حریصانه و ویرانگرانه پياپي دسته هاي مختلف 
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محمود غزنوي، چنگيزخان، تيمور، نادرشاه، و سایر فاتحان شد و بيش از پيش بينوا 
گردید)1906،ص211(. براساس هيدرولوژي و تاریخ سفالي رودخانة هيرمند، حدس زده 
مي شود نخستين مناطق مسكوني ماقبل تاریخ در اطراف هيرمند شكل گرفته باشد كه نمونة 

آن در شهر سوخته و دهانة غالمان دیده مي شود)فيشر،1971،ص51(.
ازآنجاكه موقعيت و شرایط جغرافيایي در تاریخ هر كشور و ناحيه اي نقش مهمي  ایفا 
مي كند، شرایط مساعد دشت سيستان، كه زادة رودخانة هيرمند است، از همان ابتدا، توجه 
جوامع اوليه را به  یكجانشيني در منطقه جلب كرد. شاید بتوان ریشة شكوفایي كشاورزي 
این دیار، در تعاليم  اقتصادي  و زمين داري منطقه را عالوه بر شرایط مساعد طبيعي و 
آیين زرتشت نيز جست وجو كرد. زیرا تعاليم این دین نيز بر رشد و تعالي كشاورز تأكيد 
می كرد و همواره نسبت به  كشاورزي و زمين داري نگاه ستایشگرانه داشت و آن را تشویق 
مي كرد)مسگر، محمدي، 1390، ص 357(. پادشاهان هخامنشي نيز به كشاورزی دلبستگي 
فراوان داشتند و همواره كشاورزان را مي ستودند)جنيدي، 1378، ص 22(. چشم انداز كنوني 
دشت سيستان، بازگوكنندة وضعيت جغرافيایي درخشان عهد باستان آن نيست. مك ماهون  
مي نویسد: »به طور كلي انسان در سرتاسر سيستان چه در دشت و صحرا یا مناطق مسكوني 
جدید، خرابه ها را به  چشم مي بيند، چنان كه مي توان گفت در كمتر كشوري از دنيا این همه 
ویرانه وجود دارد. آنها در تمام صفحات سيستان از حالت تپه هاي بي شكل گرفته تا بناهاي 

بزرگ با شكوه منهدم شده پراكنده اند«)1906،ص24(.
گلد اسميت از اعضای كميسيون سرحدي نيز بر این مطالب تأكيد دارد)محمود،1365، 
ج7، صص216-217(. باستان شناسان ایتاليایي نيز طي سال هاي 1959- 1963، در جریان 
كاوش هاي خود در شهر سوخته، به  آثاري از زندگي مبتني بر كشاورزي مردم سيستان در 
اواخر هزارة سوم پيش از ميالد، مانند ظروف محتوي دانه هاي گندم، انگور و شاهدانه دست 
یافتند كه حاكي از آن بود كه ساكنان این منطقه، مراحل ابتدایي كشاورزي را پشت سر 
گذاشته و با تنظيم شبكة آبياري منظم توانستند از آب رودخانة هيرمند و اراضي حاصلخيز 
دلتاي آن به  نحو شایسته اي بهره برداري نمایند)سيستاني،1369، ج2، ص 452(. از همين رو، 
حاصلخيزي اراضي سيستان براي مدت ها ضرب المثل بود. در سایة چنين تجارب طوالني 
بود كه دهقانان و برزگران بومي،  بهترین اقتصاد و زراعت را براي این ناحيه رقم زدند. این 
اقتصاد، متضمن كشت در فصل پائيز و برداشت در تابستان است. با وجود شيوة كشت و زرع 
ابتدایي، مساحت زمين هاي زیر كشت سيستان در قرون گذشته چند برابر امروز بود )بدیع، 

1360، ص 12(.
 در تأیيد مطالب فوق، نویسندة گمنام تاریخ سيستان، در قرن پنجم هجري، در مورد 

اشکال مالکیت ارضی در سیستان
 از صفوی تا پهلوی دوم
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تأثير كشاورزي و زمين داري در حيات اجتماعي و اقتصادي چنين نقل مي كند: »شهریست 
به ذات خویش قائم، كه به  هيچ شهري محتاج نيست، كه اگر كاروان گسسته گردد، همه چيز 
از نعمت هاي الوان و جامه هاي بزرگوار و آنچه ملوك را و اهل مروت را باید، همه اندر 
آن شهر یافته شود. كه به   جاي دیگر حاجت نيابد و به  زیادت ]باشد[ و زمستان ميوه، تر 
باشد، هم چنان كه به  تابستان سال تا سال و اسپرغم هاي نيكو و همه ساله، برة شيرمست یافته 
شود و ماهي تازه به  همة اوقات كه ایزد تعالي آن را اندر كتاب خود ستوده است... و دیگر 
كه اندر عالم معروف است كه زمين نيست بهتر از زمين سيستان«)1387، صص 58-57(. 
اهميت كشاورزي در سيستان تا بدان اندازه است كه تاریخ سيستان هنگامي كه مي خواهد 
از عدالت و مردمداري یعقوب ليث صفار سخن به  ميان آورد. زراعت و آبياري سيستان را 
معيار عدالتخواهي و انصاف حكومت خود و رفاه مردم جامعه مي داند »اما اندر دهاء بدان 
جایگاه بود كه مردي دبير فرستاد و از نشابور كه به  سيستان رو، احوال سيستان معلوم كن 
و بيا مرا بگوي، مرد به  سيستان آمده و همه حل و عقد سيستان معلوم كرد و نسخت ها كرد 
و بازگشت، چون پيش وي شد، گفت: به  مظالم بودي؟ گفت: هيچ كسي از اميرآب گله 
كرد، گفت: نه، گفت: ]الحمدهلل[ باز گفت به  پاي چوب عمار گذشتي؟ گفتا: گذشتم. گفت: 
كودكان بودند آنجا. گفت: نه. گفت: الحمدهلل. گفتا: به  پاي مناره كهن بودي؟ گفتا: بودم؛ گفت: 
روستائيان بودند گفت: نه. گفت: الحمدهلل. پس مرد خواست كه سخن آغاز كند و نسخت 
عرضه كند، یعقوب گفت: بدانستم بيش نباید. مرد برخاست. پيش شاهين شد، قصه باز گفت، 
شاهين گفت: تا بررسيم. پيش مير شد، گفت: این مرد خبرها آوردست باید بگوید.گفتا. همه 
بگفت و شنيدم، كار سيستان اندر سه چيز بسته است؛ عمارت و الفت و معاملت. هر سه 
پرسيدم. عمارت حدیث امير آبست، پرسيدم كه اندر مظالم هيچ كس از اميرآب گله كرد. گفتا: 
نه. دانستم كه اندر حدیث عمارت تأخير نيست و الفت ابتدا آن جویكي باشد و تعصب ميان 
فریقين تا برافتد و اصل جویكي به  پاي چوبه  عمار كودكان كنند. پرسيدم گفتا: نبود. دانستم 
كه الفت برجایست و تعصب نيست. سدیگر]سه دیگر[ معاملت عمال و رعيت باشد. چون 
بر رعيت زیادت و بيدادي باشد، تدبير خویش به  پاي منارة كهن كنند و آنجا جمع شوند و به 
 مظالم شوند، چون داد نيابند هم آنجا آیند و تدبير گریختن كنند، چون نبودند آنجا دانستم كه 

بر رعيت جور نيست. بيش از چه پرسم« ) 1387، صص261-260(. 
 طي قرون اول تا چهارم هجري، ظاهراً سه شكل مالكيت بزرگ ارضي شامل وقفي، 
ملكي، و دیواني در سيستان و شرق ایران رواج داشت.اما، در قرون پنجم و ششم هجري، 
امالك سلطنتي و خانوادة سلطنتي، از امالك دیواني یا دولتي جدا شد. در عين حال، مالكيت 
اقطاع رواج یافت كه نوع دیگري از مالكيت بود)پطروشفسكي، 1345، ص 434(. البته، قابل 
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یادآوري است كه از قرن هفتم به  بعد، امالك بزرگ شخصي و اراضي وقفي وسعت یافته 
است. دربارة رابطة مالك و زارع در ایران و همچنين سيستان، شيوة مزارعه و پرداخت بهرة 
مالكانه، در سراسر قرون ميانة اسالمي  تسلط داشت. پرداخت بهرة مالكانه به   صورت جنسي، 
در حالي كه بر سایر اقسام پرداخت)در قبال كار یا پول( تفوق داشت، شيوة منحصر به  فردي 
نبود)پطروشفسكي، 1345، ص650(. به  عبارت دیگر، بهرة مالكانه بر حسب شرایط زمان و 

مكان، گاه به  جنس و نقد و زماني به   صورت مختلط پرداخت مي شد. 
البته، از قرن پنجم ق. امالك اقطاع1 در سيستان وجود داشت. اگرچه سيستان و طبرستان 
از جمله ایاالتي بودند كه به ظاهر هيچ گاه تحت سلطة مستقيم سلجوقيان واقع نشدند. 
اما آنان موفق شدند حكام دست نشاندة  خود را در آنجا به  حكومت بنشانند. براساس 
تقسيمات اوليه اي كه سران سلجوقي بر آن توافق كردند، تصرف سيستان و چند ایالت دیگر 
به  موسي یبغو واگذار شد. اما پس از وي، سيستان از جمله ایاالتي بود كه لفظ اقطاع بر آن 
اطالق مي شد؛ زیرا شخصي از طرف سلطان به  ادارة آن ایالت مي پرداخت و در قبال آن باید، 
طبق همين قانون در لشكركشي هاي سلطان به  او كمك مي كرد. اما به نظر مي رسد، برخالف 
سایر نواحي، این حكام، وجه و خراجي به  سلطان سلجوقي نمي پرداختند)تاریخ سيستان، 
1387،صص368-376(. به ظاهر، نخستين كسي كه با حمایت آلپ ارسالن و ملكشاه، در سال 
460ق. به  حكومت رسيد، طاهربن محمد خلف، از بازماندگان خاندان صفاري سيستان بود. 
پس از او، بهاء الدوله طاهر بن نصر بن احمد، به  خدمت سلطان ملكشاه رفت و منشور حكومت 
بر سيستان را دریافت نمود؛ و بدین ترتيب حكومت سيستان در خانوادة او باقي ماند)تيت، 
1364، صص 47-48(. سلطان سنجر هم سيستان را تصرف كرد و  تاج الدین امير ابوالفضل 
را به  جانشيني بهاء الدوله برگزید)نيشابوری، 1332، ص44(. تاج الدین، در جنگي كه ميان 
گورخان قراختاي و سلطان سنجر روي داد، در سپاه سنجر حضور داشت و جنگاوري و 
شجاعت فراوانی از خود نشان داد. از همين رو، سلطان، چند شهر دیگر را بر اقطاعات او 
افزود و حتي خواهر خود، صفيه بيگم را نيز به  عقد او درآورد)سيستاني، 1383، ص74(. از 
همين روست كه تصور كلي بر آن است كه ایالت سيستان به  اقطاع داده نمي شد، زیرا از سوي 

سالطين سلجوقي به  خاندان محلي واگذار شده بود.

امالک خالصه یا دیوانی
این اراضی، از لحاظ حقوقی به  دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازة 
دولت امكان پذیر است)بدیع، 1360، ص29(. با استقرار نظام مشروطيت و تصویب قانون 
اساسی، اختيارات شاه محدود شد و اراضی خالصه به مثابه  اراضی دولتی تلقی شدند. در 

1.   اقطاع یعنی بخشیدن ملك یا قطعه زمینی 

به كسی كه از درآمد آن زندگانی بگذراند 

)معین، 1371،ص 325(
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سيستان، تا قبل از دورة محمدشاه قاجار، امالك و اراضی در دست خاندان حكومتگر 
محلی)كيانيان( بود. آنها، به عنوان حاكم سيستان، كه فرمان حكمرانی آنها توسط شاه صادر 
شده بود، مالك این سرزمين نيز محسوب مي شدند. در مقابل، آنها، ماليات تعيين شده را به  
دربار شاه مي فرستادند. احكام مالكيت برخی مناطق سيستان توسط دربار شاهان صفوی، 
افشاری، و قاجار خطاب به  حكام و سـرداران سيستـان اعطا می شد. در دورة صفـویه، 
به  علـت ارتباط بخش های مختلف دربار، امالك خاصـه، جزء امالك خالصـه و دیوانی 

محسوب مي شد) بزی، اكبری ،1382،ص 140(. 
در اوایل دورة ناصری، بر تعداد امالك خالصة ایران افزوده شد. ولی در اواخر سلطنت 
وی، به   علت ازدیاد مخارج و احتياج به  پول، اغلب آنها فروخته شد)رحمانی، 1351، 
ص141(. فروش خالصجات در زمان مظفرالدین شاه نيز ادامه داشت. با این اقدام از اراضی 

خالصه كاسته شد.
اراضی خالصه، در این دوره، اغلب به  صورت اجاره ای اداره مي شد. نظام مستأجری 
از نظام های سنتی در جامعة كشاورزی ایران بود. در این نظام، مستأجر، زمين را در مقابل 
مبلغی ثابت برای مدتی معين از موجر اجاره مي كرد. تالش مستأجر در برداشت محصول 
بيشتر، در مجموع به  نفع مستأجر بود. كشاورزان سنتی، بيشتر این نظام را ترجيح مي دادند تا 
سهم بری را. اِشكال اساسی این نظام آن است كه خسارات احتمالی، متوجه مستأجر بود. تنها 
مسئله ای كه كشاورز را نگران مي كرد، این بود كه در این نظام معين، زمين مدت كوتاهی در 
اختيار مستأجر قرار مي گرفت و در پایان هر سال زراعی، مالك مي توانست زمين خود را از 

كشاورز بازپس گيرد. 
به  نظر مي رسد اميرعلم خان، حاكم تعيين شدة ناصرالدین شاه، در خالصه شدن اراضی 
سيستان، نقش اساسی داشته است. وی، در زمان حكومت خود، برخی روحانيون و بزرگان 
سيستان را بر آن داشت تا به  دولت پيشنهاد كنند قسمتی از اراضی به  آنان اجاره داده شود. 
دولت وقت با این درخواست موافقت كرد. وی، مدتی بعد، سرداران و خوانين محلی را 
مجبور به  پرداخت مبالغی ماليات جنسی كرد. پس از مدتی، این ایالت، مال االجاره به شمار 
رفت و سرانجام با اقدامات این شخص، زمين های سيستان خالصه شناخته شدند)لمبتن، 
1362، ص435 (. از نوشته های ابوالحسن حكيم باشی در مورد سيستان بر مي آید كه در 
قرن13ق./19، مالكيت خصوصی زمين و به ویژه مالكيت دهقانی در سيستان وجود نداشته و 
هرچه زمين بوده در مالكيت حكومت زمين دار قرار داشته كه به وسيلة تيولداران محلی از آن 
بهره برداری مي شد. آنان در مقابل بهره برداری، اجاره و ماليات مي پرداختند. وی، در قسمتی 
از گزارش خود مي نویسد:» در والیت سيستان، قرار ماليات به  این تفصيل است: از زارع یك 
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ثلث حاصل زراعت را حاكم مي گيرد و از گاو و گوسفند چهل و یك و صيادان چهل و یك، 
پر مرغان شكاری، تاجر و اصناف و دیگر دكاكين «)جمال زاده، 1372 ،ص22(.

تا سال 1311ش. اراضی خالصه سيستان را به  سرداران و سرشناسان محل اجاره مي دادند. 
از آنجاكه سرداران و مستأجران اراضی خالصه اقدامي  برای حاصلخيزكردن زمين های مزبور 
نكرده و از طرفی در حق رعایا اجحاف مي كردند و اغلب از پرداخت مال االجاره به  دولت 
خودداری مي ورزیدند؛ در سال 1311ش. ، دولت تصميم گرفت زمين های خالصه را بين 

كشاورزان به   صورت سهم1 تقسيم نماید)لمبتن ،1362،ص 437(.
ميلسپو، در سال 1304ش.، مقدار اراضی خالصة ایران را زیاد و متعدد مي داند كه 
محصول  ساالنة آنها متجاوز از 12/000/000 خروار است كه مقدار قابل مالحظه ای از 
آن، محصول زمين های غله خيز سيستان بود. بنا بر یك آمارگيری غيررسمي كه در سال 
1327 صورت گرفته، مجموعة امالك و دهات خالصة ایران بالغ بر 1373 روستا و آبادی 

مي شد)ازكيا ،1370، ص 86(.
در آبان1316 ، قانون اجازة فروش خالصجات اطراف تهران نيز از تصویب مجلس ملی 
گذشت. سياست فروش خالصجات به  اشخاص، عالوه برتحصيل درآمد برای دولت، در 
پاره ای از موارد به  قصد اسكان عشایر بود)بزی، اكبری، 1382، صص132-133(. در دوران 
رضاشاه، مساحت اراضی دولتی كاهش یافت)بدیع،1360،ص30(. پس از شهریور1320 ، در 
شرایط رشد حركت های چپ و كمونيستی، تبليغ در مورد واگذاری و فروش اراضی قابل 
كشت دولتی باعث شد كه زمزمه هایی در مورد تقسيم اراضی بين دهقانان به  وجودآید، ولی 

این بحث به  مرحلة عمل درنيامد)بدیع، 1360، ص 31(.
بدین ترتيب، سيستان، یكی از مناطق مهم خالصة كشور بود. گزارش محمود جم، 
والی ایالت خراسان در دورة سلطنت پهلوی اول، وضعيت امالك خالصه را نامناسب اعالم 
می كند:» اغلب اراضی سيستان متعلق به  دولت است.191 قریة خالصة دولتی در آنجا است كه 
در بين عده ای مستأجرین تقسيم شده است«)مركز اسناد ریاست جمهوری، 1383، ص48(. 
وی مالكان این 191 روستا را افرادی محدود معرفی مي كند، كه شامل یازده نفر مي شدند، به 
 نام های  اميرمحمدرضاخان صمصام الدوله، اميرمعصوم خان حسام الدوله، سردار خدادادخان، 
سردارعلی خان، ميرعلی كالنتر،  حاج شيخ محمدرضا، محمدشریف خان، حسين خان سرابندی، 

حاج اميرخان سنجرانی، حاج اميرخان، و ملك محمدعلی خان كيانی .
وی، در گزارش خود به  تيمورتاش، وزیر دربار پهلوی، وضعيت زندگی رعيت سيستان 
را ناگوار بيان مي كند: »رعيت سيستان به  درجه ای فقير و بی بضاعت شده اند كه عده ای از آنها 
چندماه سال را فقط به  وسيله ماهی و طيور رودخانه ها و چند ماه دیگر را فقط به  نان جو ارتزاق 

1.  سهم، یکی از واحدهای اندازه گیری زمین 

در سیستان است که معادل 3/6 

هکتار می باشد .
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مي كنند...كمتر كسی یافت مي شود كه بتواند تهية یك جفت كفش نماید. 70 در100]درصد[ 
آنها پابرهنه هستند و شاید 30 در100]درصد[ آنها عریان باشند.50 در100]درصد[ در قراء 
و مزارع سيستان شاید در عرض ماه یك چراغ روشن نشود«)مركز اسناد ریاست جمهوری 
،1383، ص50(. در ادامه از كار اجباری )بيگاری( از قبيل » بستن سدها و تهية گوره ها1 و تنقيه 
انهار«كه بر گردة رعيت این ناحيه سنگينی مي كند یاد مي كندكه دیگر مجالی به  آنها نداده است 
كه در آبادی و زراعت آن قدمي  بردارند. در جای دیگر، تأسف خود را از وضعيت اراضی 
خالصة سيستان و حاصلخيزی آن، كه هشت دهم آن لم یزرع شده و احوال رقت انگيز رعایا 

ابراز مي كند)مركز اسناد ریاست جمهوری، 1383، صص51 - 53(.
تقی بهرامی2 كه در سال 1310ش. برای مطالعة امور فالحتی به  سيستان آمده بود، 
گزارش مفصلی در  خصوص اوضاع زمين داری و كشاورزی سيستان در اوایل سلطنت 
رضاشاه به  وزارت اقتصاد ارائه مي دهد. در این سال، وزارت اقتصاد)ماليه( مسئول اراضی 
خالصه بود. وی، سيستان را فاقد ملك اربابی اعالم مي كند و خوانين و كدخدایان را مستأجر 
خالصجات سيستان مي خواند و تعداد آنها را بالغ بر یكصد و بيست نفر مي داند)مركز اسناد 

ریاست جمهوری ، 1383، ص 371(، از نظر او وضعيت این خالصجات نامناسب بود.
با آنكه هيچ یك از این اشخاص سند ثبتی ملكی نداشتند،  به  زودی شروع به  خرید و 
فروش اراضی كردند و بعضی از زمين ها نيز بر اثر فوت مالكان بين ورثه تقسيم و به  قطعات 
كوچك تقسيم گردید. در نتيجه، پس از مدتی دو طبقة مالكان بزرگ و كوچك به   وجود 
آمد. از عواقب قدرت یابی این دو نوع مالكيت، یكی  قدرت و فشار مالكان بزرگ در استفاده 
از آب، هنگام كم آبی بود، كه به  زیان خرده مالكان تمام شد؛ و دوم، فرسایش زمين و كاهش 
توليدات كشاورزی بود. فقدان اسناد ثبتی مالكيت در دست كشاورزان، از دیگر موانع توسعة 
كشاورزی سيستان بود. زیرا مالكان جدید به   علت عدم اطمينان، تمایلی به  سرمایه گذاری 
بزرگ برای آبادی اراضی و اصالح شبكه های آبياری از خود نشان نمي دادند و فعاليت های 
كشاورزی ایشان به  صورت سنتی بود. تا این زمان، همچنان روش متداول تقسيم محصول 

كشاورزی بين مالك و زارع در منطقه رایج بود) بوترابی، 1341، ص 49(.
 

امالک وقفی
یكی دیگر از اشكال مالكيت كه در دورة اسالمي  متداول شد، امالك وقفی بود. وقف، در 
اصطالح فقه، عبارت از نگهداری مال و روان و جاری ساختن اطراف ثمره آن برای مقاصد 
معين است. بدین معنی، اصل مال را با قرار و شرایط مخصوص از خرید و فروش و دیگر 
معامالت متوف مي سازند تا از منافع آن برای مصالح همه یا طبقة مخصوص بهره برداری 

1. گوره، ُپشته هایی است که برای جلوگیری 

از حدر رفت آب و یا  جلوگیری از ورود 

سیالب به مزارع در منطقۀ سیستان

  ساخته می شدند.

1.    تقی بهرامی  فرزند مهذب السلطنه 

متولد 1277ش. که در آملان موفق به  اخذ 

نخستین دکرتای کشاورزی ایران از دانشگاه 

فریدریش ویلهلم شد. پس از مراجعت 

به  کشور، عهده دار مشاغلی چند بود از 

جمله: بازرسی فنی وزارت اقتصاد، ریاست 

مؤسسات فالحتی اداره کل فالحت، اداره 

جنگل ها در مرکز دانشکدۀ وزارت کشاورزی. 

بهرامی  در سال 1313ش. مجله فالحت و در 

سال 1320ش. مجله آب و خاک را منترش 

کرد. اثر ارزشمند وی فرهنگ روستایی یا 

دائره املعارف فالحتی است که در سال های 

1316 و1317 به  چاپ رسیده است. برخی 

آثار بر جای ماندۀ او عبارت  اند از: ارزیابی 

کشاورزی؛ از سویس به  ایران؛ ایران، آزاد و 

بزرگ می شود؛ باغبانی عمومی  و خصوصی؛ 

پرورش کودک در خانه؛ تاریخ کشاورزی 

ایران؛ جغرافیای کشاورزی ایران؛ جوجه کشی؛ 

دامپروری ؛  زراعت خصوصی؛ و زراعت 

عمومی.بازیابی در تاریخ2012/3/16 از
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شود)شهيد ثانی، 1291، ج1، ص228(. این امالك، توسط افراد، برای مقاصد خيریه یا امور 
دیگر انتقال ناپذیر شده و منافع آن برای منظوری خاص وقف شده اند)بزی، اكبری،1382، 
ص 134(. وقف دونوع است:  1. وقف خاص كه منافع مال به  اشخاص خاص اختصاص 
مي یابد؛ و 2. وقف عام كه منافع مال، متعلق به  همة مردم است)لمبتن،1362، ص 413(. از 
ميان انواع مالكيت هاي موجود در ایران، فقط امالك وقفي از امنيت نسبي برخوردار بودند 

و سالطين مستبد نمي توانستند به   دلخواه در آنها دخل و تصرف نمایند. 
 در سيستان، وقف در دورة یعقوب ليث وجود داشته است، به  طوری كه نویسندة تاریخ 
سيستان مي نویسد:» یكی از آن بازارها را یعقوب ليث بنا فرموده است و بر مسجد آدینه وقف 
كرده و به  بيمارستان و بر مكه و از آن بازار هر روز هزار درم غله برخيزد «)استخری ،1374، 
ص 194(. همچنين، ملك حمزه كيانی امالكی را برای مدرسة قلعة فتح وقف نمود)تيت 

،1364، ص 145(.
 وجود امالك وقفی در سيستان، به  حضور علما و سادات نيز بستگی داشت. این 
اشخاص، عالوه بر ایفای نقش مذهبی، در گسترش سنت وقف در این ناحيه تأثير داشتند. 
در این باره اسناد و شواهدی وجود دارد كه نشان مي دهد اغلب وقف ها به  منظور تعزیة امام 
حسين)ع( و مخارج عزاداری ایشان صورت گرفته است. این موضوع، داللت بر نهادینه شدن 

فرهنگ وقف در این منطقه دارد. 
در دورة قاجار، وقفنامه ای به  سال 1311ق. از آقا سيدعبداهلل وجود دارد كه براساس آن 
اراضی دولت آباد را جهت تعزیة امام حسين)ع( واگذار نموده است)صدر، 1388، ص20(. این 
روحانی معروف سيستانی، در حدود 1310ق. زمينی را در قریة خواجه احمد وقف نموده تا 
ملك یا محصول آن زیر نظر حكومت وقت سيستان صرف امور مذهبی شود. همچنين، حاج 
مالعلی اكبر، امام جمعة سيستان، در سال 1313ق. ، امالك زیادی جهت مخارج تعزیه داری 

امام حسين)ع( و مایحتاج طالب مدرسة بنجار وقف كرده است.
در وقفنامه ای دیگر، به  تاریخ 1315ق. ، آقا مالمحمدحسين، اراضی فراوانی، شامل نيزار 
مركی و َغروَغروی جنوبی تپه زاغون و تپه َكنز غربی، گوره پَلكی شرقی، گوره َكَمَلك را با 
آب و زمين، وقف تعزیة امام حسين)ع( كرده است. جالب است بدانيم كه این اراضی زراعی 

آنقدر وسيع بود كه قسمتی از آن، امروز در خاك افغانستان قرار دارد.
 

امالک خاصه )سلطنتی(
امالكی هستند كه از آِن شاه و خاندان سلطنتی بودند و عوایدش به  آنها مي رسيد. این 
امالك، جزء مرغوب ترین اراضی ایران بودند و اغلب در شمال ایران قرار داشتند. طی قرن 
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گذشته، اینگونه امالك و اراضی در سيستان وجود نداشت، زیرا تمام اراضی سيستان در 
زمان حكومت ناصرالدین شاه خالصه)دولتی( شدند)بزی، اكبری،1382، ص134(.

 امالک خصوصی )شخصی(
به  شخص مي رسد.  منافع آن  به  افراد حقيقی مي باشند و  متعلق  اراضی ای هستند كه 

مالكيت های خصوصی در سيستان به  دو دسته تقسيم مي شدند:  
1. خرده مالکی: نمونة دیگری از زمين داری موجود در سيستان بود. در مورد تعيين 
خرده مالكی معيار و ضوابط مشخصی وجود نداشت و در كل كسانی كه كمتر از بزرگ مالكان، 
زمين در اختيار داشتند، خرده مالك به  حساب مي آمدند)بزی، اكبری، 1382، ص 135(. 

اینگونه امالك پس از اصالحات ارضی در سيستان بيشتر شدند.
2. بزرگ مالکی؛ نمونة مهم زمين داری در سيستان، بزرگ مالكی بود. البته، ضوابط 
مشخصی برای آن وجود نداشت؛ زیرا این نوع مالكيت زمين در هر ناحيه ای وضع خاصی 
داشت. از جمله در برخی مناطق، مالِك یك دهِ ششدانگ را بزرگ مالك مي خواندند و در 
بعضی نقاط، كسانی كه صاحب دهات متعدد مي باشند، به  این نام خوانده مي شوند)لمبتن، 
1362، ص 458(. بزرگ مالكی در سيستان، بيشتر به  معنای مالك چند پارچه روستا بودن به 
 كار مي رفت. این مالكان در اصطالح محلی، سردار خوانده مي شدند. گروه بزرگ مالكان به 

 چند دسته  تقسيم مي شدند: 
1. مالكانی كه امالك خود را از اجدادشان به  ارث برده یا در طول مدت خدمات دولتی 

و مانند آن صاحب آن شده بودند. 
2. خوانين و رؤسای ایالت و عشایر، كه امالك وسيعی را از طریق تيول دیوانی یا به 

 حكم وراثت در اختيار داشتند. 
3. روحانيون، كه امالك وسيعی را از آباء و اجدادشان كه در زمان صفویه از طبقة 
عمده مالكان كشور بودند به  ارث برده  یا در اثر توليت اوقاف، صاحب امالك و ثروت 

سرشاری شده بود. 
4. كسانی كه به  اقتضای خدمات و مأموریت دولتی، ناحيه ای را با نفوس بسيار در اختيار 

داشتند)لمبتن، 1362، ص 462(.
 براساس یكی از اسناد دورة ناصری، منطقة حرماكه )حرمك(، شاهی دره، و دزدآب 
و قنوات آن، در ازای مأموریت دولتی به  سردار محمدرضاخان سرابندی در سال 1265ق. 

واگذار شد)ساكما:94320/57(.
چون رسم و موقعيت اجتماعی عمده مالكان، زندگی پر خرجی را برای آنان ایجاد 
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مي كرد؛ آنان صرفه جویی را دون شأن خود مي دانستند. خرج های اضافی، گشاده دستی، 
نگهداری،  پذیرایی عمومي  از آئين ملك داری آنها بود. گاهی نيز اختالف بين مالكان دو ناحيه 

هم جوار، پول و قدرت آنها را مي بلعيد.
از جمله عمده مالكان سيستان مي توان از خاندان »ميران كالنتر« یاد كرد كه برخی اسناد 
حاكی از آن است كه سابقة زمين داری آنان به  دورة حكومت صفوی، افشار، و قاجار مي رسد. 
برای نمونه، شاه طهماسب اول، طی فرمانی به  سال 966ق. ، موضع بيشه و كِسنگ از امالك 

سيستان را به  بدیع الزمان ميرزا و آقا محمدخان داد)كالنتر، 1384، ص79(.
فرمان شاه صفی در سال 1038ق. شاهدی بر وقایع بعد از فتنة ازبكان در سيستان و 
متفرقه شدن رعایا و زارعان سيستان است كه طی آن به  ملك جالل الدین محمودخان، حاكم 
سيستان، دستور مي دهد رعایا و زارعان سيستان را از والیات دیگر جمع و راهی سيستان كند 
و سایر والیات نيز جلوگيری از این امر ننمایند)كالنتر ،1384، ص88(. همچنين، شاه عباس 
دوم، قریة اهلل آباد را به  امير محمد كالنتر واگذار كرد) كالنتر ،1384، ص 94(. بررسی فرمان ها 
در دورة افشاریه نشان مي دهد كه با وجود تغيير حكومت تحول چندانی در وضعيت مالكيت 

امالك سيستان روی نداده است.
نادر شاه افشار، به  امير محمدجعفر بيك، كالنتر الكا در سيستان، دستور مي دهد كه ماليات 
زمين ها را جمع آوری و در حوالجات دربار خرج  نماید و كدخدایان، ریش سفيدان، و رعایا از 
او اطاعت كنند و قسمتی از مال را صرف معشيت خود و سپاه كنند)كالنتر،1384، ص 104(. 
این روند در دورة قاجار نيز ادامه یافت و خاندان كالنتری به  ادارة امالك خود در بنجار، 
ك، شيب آب، اِسِكل، و قاسم آباد ادامه دادند. امالك تصرفی  ناصرآباد، فتح اهلل، َجزینك، كِمَّ
و موروثی این خانواده، عالوه بر روستاهای مذكور، پس از اجرای طرح واگذاری اراضی 
در عصر پهلوی اول، در سایر نقاط سيستان بدین شرح گسترش یافته بود: ده اسماعيل علی، 
علی آباد، زاهدان، گل محمدبيك، ده اصغر، محمددادی ُكَود، ده جبار، رِنده، َكنگ مالعبداهلل، 
ده علی نمرودی، مستی خون، محمدقاسم، ده علی اكبر، مالحسين، قاسم آباد، ده جنگی خون، 

تپه َدز، حسن رحمان، اسكل، و بُنجار)كالنتر، 1384، ص 132(. 
از دیگر عمده مالكان سيستان، خاندان كيانی بودند كه قدیم ترین خاندان حكومتگر 
این ناحيه هستند. ملك جالل الدین كيانی آخرین حاكم سيستان بود كه تا زمان محمد شاه 
قاجار حكومت داشت. برخی اسناد ملكی این خاندان در زمان حكميت گلداسميد، توسط 
هيئت ایرانی)ذوالفقار كرمانی( به   همراه ملك عظيم خان كيانی به  دربار ناصرالدین شاه منتقل 
شد. »یوم سه شنبه  دویم محرم الحرام سنه 1289 صبح بسيار زود برخاستم، نماز كرده،...با 
حشمه الملك مالقات نمودم،...سفارش عظيم خان را نمود كه او را بدارالخالفه ببرید«)كرمانی، 
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1374، ص190(. در این زمينه، در یكی از منابع این دوره آمده است: »امروز این فدوي، 
ملك عظيم خان كياني را كه از سيستان همراه مأمور مخصوص آمده بود، به  جهت شرفيابي به 
 حضور نواب واال برده، نواب معظم له از تفصيل وقایع سيستان استعالم و مقرر فرمودند این 

غالم كتابچه از روي نوشته جات مرقومه...بنویسد«)كارگزار،1383، ص 95(.
اسناد این خاندان، یكی از مدارك دولت ایران برای اثبات حاكميت خود بر سيستان 
بود. اسناد فوق، در حكميت گلداسميد، مورد استناد دولت ایران قرار گرفت)احمدی، 1378، 
صص 261و270(. تعدادی از اسناد این خاندان،  مربوط به  دوره های صفوی، افشار، و قاجار 
بود و نشان دهندة مالكيت آنها بر اراضی سيستان است. از جمله  سند فروش قریة باشقان و 
قریة چنگ مرغان به  سال 1068ق.؛ سند تقسيم ميزان چهل سهم از اراضی روستاهای َكچيان، 
ادیمی)هدیمی(، سياه آب، ریگسار، ثمورشاه، پيرپنهان، حسين آباد، و َحصيص َچمنكی به  سال 
1078ق. ؛ و سند فروش قریة محمودآباد سفلی واقع در پشت شهر ُكنُدَرك در سال 1188ق. 
نشان مي دهد كه این خاندان امالك فراوانی در سيستان داشتند)رئيس الذاكرین، 1386، صص  

14، 16 و 19(. 
اما از زمان سلطنت ناصرالدین شاه، با توجه به  خالصه شدن اراضی سيستان مفاد احكام 
فوق تغيير كرد و امور اراضی سيستان به  صورت مباشری و مستأجری به  سرداران سيستان 
واگذار شد. بدین ترتيب، مالكان و زمين داران قبلی تبدیل به  مستأجر و اجاره دار دولت شدند. 
در یكی از موارد كدخدایی و مستأجری منطقه تپه خمك و دولت آباد به  كدخدا علی جنگی 
واگذار گردید و در مقابل، از وی خواسته شد:» ماليات دیوانی را به  قراری كه در كتابچه 
جزوجمع تعدیل شده است از بابت مناصفه محل مزبور بر وجه احسن نقد و جنس به 
 حواله داران دیوانی مي پرداخته باشد. همچنين با رعایا و سكنه محل به  حسن سلوك رفتار 
نموده كه حتی االمكان در آبادی آن كوشش نمایند. زارعين و رعایای مناصفه مزبور هم 
مشاراليه را كدخدا و مستأجر باالستقالل دانسته از رأی مقرون به  صواب مشاراليه خارج 
نگردند. تحریراً بتاریخ 15شهر رمضان المبارك سنه 1328«)رئيس الذاكرین،1386، ص120(.

یكی از علل این امر را مي توان با  تغيير سياسی و حكومتی در منطقه مرتبط دانست. به 
 طور كلی، در دورة محمدشاه قاجار، حكومت سيستان از خاندان كيانی سيستان جدا شد و پس 
از یك دورة ملوك الطوایفی و هرج ومرج به  خاندان علم واگذار شد. تاریخ سيستان را در این 

دوره مي توان به  سه بخش تقسيم كرد:
1. دورة حكومت خاندان كيانی، كه با فراز و فرودهایی توانستند تا زمان حملة محمدشاه 
قاجار در هرات به سال 1254 ق. قدرت خود را در سيستان حفظ كنند. آخرین حاكم این 
خاندان ملك جالل الدین كيانی بود. بعد از مرگ نادرشاه افشار تا زمان محمدشاه قاجار، روابط 
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محكمي  ميان كيانيان و اميران افغان برقرار شد و این سرزمين تحت حمایت این اميران گاه 
تابع هرات و گاه قندهار بودند)هدایت ،1363، ص87(، تا جایی كه پيوند خانوادگی بين آنها 
ایجاد شد)رئيس الذاكرین،1370، ص 178(؛ به  طوری كه ملك سليمان خان كيانی دخترش را 
به  احمد شاه ابدالی )درانی(، نخستين مدعی سلطنت افغانستان داد و كامران ميرزا، حاكم هرات، 
با دختر ملك  بهرام خان ازدواج كرد)محمود،1365،ج3، ص 550 ؛ رئيس الذاكرین، 1370، ص 
174(. این امر باعث ایجاد ارتباط سياسی و خانوادگی ميان آنان شد. به همين دليل، نمایندة 
افغانستان در حكميت گلداسميد معتقد بود كه »سيستان جزء هرات است و از احمدشاه 
]ابدالی[ به  این طرف مِلك افغان بوده است و از جانب افغان حاكم مأمور بوده و ماليات گرفته 

شده است«)طباطبایی مجد،1373، ص 436(.
2. دورة ملوك الطوایفی سيستان كه از سال 1254ق. آغاز شد . این دوره، با اتحاد طوایف 
سيستان، شامل سرابندی، شهركی، و سنجرانی بر عليه ملك جالل الدین كيانی شروع شد و 
به  خروج كيانيان از منطقه انجاميد. پس از مدتی، محمدرضا خان سرابندی حاكم سيستان شد 
كه تا سال 1282ق. طول كشيد. در این سال ها، رابطة خوبی ميان دولت مركزی ایران و سران 
سيستان برقرار بود، اما این دوره، سراسر با هرج ومرج همراه بود كه با تسلط خاندان علم بر 

منطقه پایان یافت.
3. دورة حكومت خاندان علم كه از سال 1282ق. /1865 شروع شد و با فراز وفرود تا 
1316ش. ادامه داشت.  بررسی این دوره نشان مي دهد كه وضعيت مالكيت و نظام زمين داری 
در این سرزمين، تابع تغييرات سياسی و حكومتی بوده است؛ به  طوری كه، تا دورة فتح علی شاه 
ردپایی از ملوك كيانی در اسناد مالكيتی دیده مي شود. ولی پس از آن تاریخ،  به ندرت اثری از 
آنها در اسناد حكومتی و محلی به  چشم مي خورد. یكی از آخرین اسناد مالكيتی آنان مربوط 
به  سال1228ق. مي باشد. این موضوع، به  پيوند سببی و سياسی سران سيستان با اميران افغان 
مرتبط مي شود. دختر محمدرضا خان سرابندی به  ازدواج صيدمحمدخان، پسر یارمحمدخان، 
وزیر هرات درآمد)رئيس الذاكرین،1370، ص 302 ؛ سيستانی، 1369، ج4، ص 4(. بدین 
ترتيب، رابطة كيانيان با حكومت ایران قطع شد و بيشتر آنها به  عنوان بزرگ ترین صاحبان 
اراضی از سيستان مهاجرت كردند. امالك آنها نيز به  تصرف قبایل و طوایف رقيب، شامل 
سرابندی ،شهركی، سنجرانی، سارانی، و نارویی درآمد. نتيجة این هرج و مرج، ناامنی  و 
استقرار ملوك الطوایفی درمنطقه بود. در همين دوره، با تسلط انگلستان بر هند و حضور آن 
در منطقه، اوضاع این ناحيه بغرنج تر شد و به  خاطر سياست استعماری موقعيت ژئوپلتيك 

منطقه تغيير كرد. 
از این زمان به  بعد، احكام حكومت ایران خطاب به  سرداران و خوانين، كه به   صورت 
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عمده مالكان سيستان ظهور كرده بودند، صادر مي شد. این امر نشان مي داد كه دولت ایران در 
این منطقه با خأل قدرت سياسی  روبه رو شده است. فرمان های زیادی ازسوی ناصرالدین شاه، 
نيّرالدوله حاكم خراسان و سيستان، و  مظفرالدین شاه، خطاب به  سرداران و علمای زمين دار نظير 
محمدعلی خان شهركی، درویش خان نارویـی و سيدعبداهلل صادرشده است)كالنتر، 1384،ص 
4(.  در این احكام، حكومت ایران ایشان را به  اطاعت از خود فراخوانده و به  الطاف شاه اميدوار 

ساخته و در مقابل نيز امالكی به  آنها واگذار كرده است. 
در یكی از این فرماه ها آمده است: »مباشری و ضابطی و مباشری محال نارویی كه مشتمل 
بر قراء مفصله ایل است به  عاليجاه...عباس خان پسر مرحوم سردار درویش عليخان ... داده تا از 
قرار مزبور زراعت كرده، مواجب برج نو، كالفه باز ده خالقداد، كمك تماماً – سيزده پاگاو سوار 

ابوابجمعی خود... برداشت نماید«)رئيس الذاكرین، 1386، ص92(.
به  نظر مي رسد دولت ایران، در نبود خاندان حكومتگر محلی و آواره شدن كيانيان به 
 هند و افغانستان به  اهميت موقعيت سرزمين سيستان پی برده بود و برای آنكه تسلط كافی 
بر سيستان داشته باشد، درصدد برآمد از طریق مطيع كردن خوانين و سرداران و واگذاری 
اراضی به  آنها جای پای خود را در منطقه محكم كند و آنها را به  مالكانی مطيع تبدیل كند. 
بنابراین، پس از مدتی تصميم گرفت امالك سيستان را به صورت خالصه درآورد تا ضمن 
برخورداری از قدرت تصميم گيری باال بتواند قدرت چانه زنی و مانور در منطقه داشته 
باشد و هر زمان كه خواست، بتواند تغييراتی در قدرت سرداران و خوانين مالك منطقه 
بدهد. در زمان ناصرالدین شاه، با توجه به  شرایط حساس تحدید حدود مرزی سيستان و 
ماجرای حكميت، الزم بود نوعی انعطاف و مدارا درخصوص ماليات و خدمتگزاری ایجاد 
شود. بنابراین، حشمت الملك، به  مدارا و مردم داری روی آورد. چنان كه وی درگفت وگو 
با ذوالفقار كرمانی به  این نكته اشاره مي كند:» چون این ملك در سرحد واقع شده است و 
مردمانش همگی وحشی مي باشند و منهم مي خواهم مردم داری كرده باشم و بلوچ اطراف را 
خدمتگزاری نمایم. تمام دهات را به  خوانين و مال و سادات و اهل این ملك بطور وظيفه و 
مستمری واگذارنموده ام«)كرمانی، 1374، صص138-139(. در جای دیگر، ذوالفقاركرمانی 
به  مردم داری حشمت الملك اشاره مي كند:» دیگر آنكه از گاو و گوسفند و پاگاوی این 
اشخاص كه ذكرشد، ماليات نمي گيرند. چون حشمت الملك مقصودش مردمداری و اصل 
خيالش روبه خود كردن طایفة بلوچيه و مردم افغانستان است، بذل و بخشش مي نماید...
مثاًلسردارشریف خان بلوچ و برادرش و پسرهایش دستی مواجب مي گيرند...حشمت الملك 

او را سرداركل ملك سيستان نموده است«)كرمانی ،1374، صص 189-188(.
از این زمان سرداران و خوانين، مالكان زمين نبودند، بلكه دیگر مستأجر اراضی محسوب 
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مي شدند كه عالوه بر اطاعت از دولت ایران، پرداخت ماليات و عوارض را تضمين مي كردند. 
این اقدام پس از استقرار حكومت حشمت الملك در سيستان روی داد)لمبتن،1362، ص 
435(. وی »مدتی دهات را به  خوانين و مال و سادات و اهل این ملك بطور وظيفه و مستمری 

واگذارنمود«) كرمانی ، 1374، ص 138(.
 این رویه در خصوص یكی دیگر از اقشار صاحب نفوذ این دیار، یعنی خاندان سادات 
و روحانيون صاحب نام نيز اجرا شد. در همين دوره، مال محمدمهدی مجتهد بزرگ سيستان، 
نفوذ معنوی در ميان مردم سيستان، دارای امالك فراوان در روستاهای  عالوه بر داشتن 
اله صوفی، پيران، تقی، دهكول، پودینه، و باالخانه، و جز آن بود)رئيس الذاكرین، 1370، ص 
205(. نامبرده از مخالفان سرسخت سياست انگلستان در این ناحيه بود و در جریان شورش 

1906 مردم سيستان عليه كنسولگری انگلستان شركت داشت)چاری،1390، ص384(.
 خاندان سادات طباطبایی و حسينی نيز صاحب امالك و روستاهای متعددی در 
سيستان بودند.خاندان صدرحسينی، ضمن ادارة اراضی دولت آباد و قلعه كهنه، قلعه نو، ده 
نارویی را در اختيار  خالقداد، ده سوخته، قسمت زیادی از بخش شيب آب، شهركی، و 
داشت)صدر،1388، ص30(. اینان حتی به  موجب احكام حكومتی از پرداخت عوارض و 
ماليات معاف بودند. فرمان هایي در همين ارتباط از سوی حكومت خراسان به سال 1289ق.، 
امير كبير، آصف الدوله، و حشمت الملك صادر شده است. این روند، در دورة حكومت 
پهلوی  به  خاطر رابطة صميمي  آنها با خاندان علم، قاجار، و پهلوی ادامه یافت)صدر،1388، 
صص31-76(. گستردگی اراضی آنها و معاف بودن از پرداخت ماليات باعث اختالف و 
شكایت خوانين و سرداران منطقه از جمله سردار پردل خان، سردار خداداد خان به  حكومت 

مركزی شد. 
این اختالفات بر سر اراضی حاصلخيز، مانند اراضی برج كهنه و علی آباد جدی تر بود و 
به  زورآزمایی و رقابت در تهران كشيده شد. در گزارش ميرزا علی، به  سال1328ق. گوشه هایی 
از مسائل و اختالفات ارضی سيستان آمده است. او در این گزارش، تا جایی پيش مي رود كه 
اختالفات و مسائل ارضی را ناشی از محرك خارجی و دولت افغانستان دانسته است:» امروز 
حكومت با حضور جمعی، سرداران را احضار و احكامات ایالتی را كه در خصوص برج كهنه 
و علی آباد صادر شده بود، جداً خواستار تخليه دهات مزبورشدند. به صراحت جواب دادند 
كه برج كهنه آباد كرده اجداد خدادادخان و تا زمانی كه عنفاً خارجمان نمائيد، تخليه نخواهيم 
كرد و یقين آنچه ظاهر است تخليه امالك ممكن نخواهد شد مگر به قوه قاهره و اجرای این 
امر، امروزه به كلی مخالف پوليتيك دولتی در این سرحد مهم است و مظنون است دست 
محرك خارجی هم در كار باشد. برادر سردارخان، جان خان این اوقات به  كابل رفته و از قرار 
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چيزی كه دیده،  پذیرایی فوق العاده از مشاراليه شده و خدادادخان مي گفت برایم تكليف رفتن 
به  ملك افغان شده و در صورت مأیوسی از اوليای دولت با طایفه خواهيم رفت... و رعایا برج 
كهنه اظهار مي دارند كه هر گاه بخواهند قراء مزبور را مجدداً به  حاجی سيدعلی مسترد بدارند. 

ماها هم با سردار فرار خواهيم نمود...« )صدر،1388، ص 90(.
در مقابل، سردار خدادادخان و سردار عباس خان و سردار پردل خان، تلگرافی به  مقام ایالت 
خراسان و سيستان مخابره كرده و ضمن یادآوری خدمات خود، تهدید به  رفتن به  افغانستان را 
علنی كردند:» پس از اجرای این امر، چاكران با طایفه خود ناچاریم كه از سيستان قطع عالقه 
نموده از ایران مأیوسانه فرار به  خارج نمائيم...راضی به  خانه خرابی و جالی وطن چند خانوار 
و طایفه نشوند و البته خاطر مبارك اوليای دولت مستحضر است كه وجود چاكران و طایفه 
برای خدمتگزاری به  دولتی و ملتی بيشتر الزم است)امضا( خداداد، عباس ، پردل«)صدر، 

1388، ص 94(.
سردار خدادادخان، در تلگراف دیگری به  حاكم خراسان، ضمن گالیه از این كار نوشت: 
»من و پدرانم كه به  دولت خدمت كرده و مي كنيم، انصاف نيست ما را به  سيدی بفروشيد 
كه هميشه مستمری مي گيرد«) صدر،1388، ص94(. به رغم مخالفت سرداران مزبور حكومت 
مركزی و ایالتی حقوق آقاميرسيدعلی را به  رسميت شناخت )صدر،1388، ص95( و این امر 
نشان از جایگاه مهم آنان در مراكز قدرت دارد. از جمله عمده مالكان اراضی سيستان، خاندان علم 
بودند. این خاندان دو گروه بودند؛ یك دسته در بيرجند و دستة دوم در سيستان مستقر بودند. 
اینان، در ظاهر با هم روابط صميمانه داشتند، اما در باطن با یكدیگر رقيب و دشمن بودند. شيوة 
زمين داری این دو دسته با یكدیگر تفاوت مي كرد. دستة نخست)بيرجند(، خواهان به كار بردن 
قدرت سياسی خود در زمين داری بود، یعنی اولویت با قدرت سياسی بود. دستة دوم)سيستان(، 
در صدد بودند كه بيشتر از راه زمين داری متنفذ شوند و به  بسط نفوذ خود بپردازند. دستة نخست، 
اعتقاد داشتند كه به  كار بردن قدرت سياسی بر روی هم به  سود زمين داری است. حال آنكه، 
روش دستة دوم همان شيوة معمول و سنتی مالكان بود. از نظر گروه دوم، زمين داری وسيله ای 

است برای نيل به  قدرت سياسی)لمبتن، 1362، ص470(.

اراضی مشرتک  
در سيستان، برخی اراضی هستند كه جماعت گاودار و رمه دار، گّله های خود را در آنها  
نيزار و مراتع  می چرانند. این زمين ها، بيشتر در حاشية دریاچة  هامون هستند و شامل 
مي شوند)لمبتن،1362، ص609(. اختيار این اراضی در دست دولت بود. اراضی نيزار و 
مراتع  هامون، به  صورت مشاع مورد استفاده گّله داران قرار مي گرفت. ماليات آنها به  دولت، 
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شامل ماليات مواشی )ماليات بر اساس جمعيت احشام( و علف چر بود. در قرن حاضر، 
قلمرو چراگاه عشایر و گّله داران نسبت به  گذشته، خيلی محدود شده است؛ زیرا این اراضی 
روز به روز تحت مالكيت خصوصی متنفذین محلی درآمده است. به تدریج، برخی سرداران 
اراضی، مراتع را تصرف كرده و حق چرا مي گرفتند. چنان كه كالنتر اسكل كه از زمين دار 

بزرگ سيستان بود از تمام مراتع شرق سيستان حق چرا مي گرفت)كالنتر، 1384، ص61(.

نتیجه گیری
  باستان شناسان و مورخان معتقدند كه رودخانه ها از نخستين مراكزي بودند كه مورد توجه 
جماعات اولية  بشري براي امر یكجانشيني و پدیدة  شهرنشيني واقع شدند. از همين رو، این 
تمدن ها به نام تمدن هاي رودخانه اي مشهور شده اند. دشت سيستان،  یكي از كانون هاي مهم 
فرهنگي و شهرنشيني در هزاره هاي چهارم و سوم پيش از ميالد است. كشفيات باستان شناسی 
نشان مي دهد كه شهر سوخته در زمينة كشاورزي از رشد چشمگيري در آن عهد برخوردار 
بود. بنابراین، سيستان، براي امر كشاورزي از شرایط مناسبی برخوردار بود. از آنجا كه مالكيت 
این اراضی، چنان كه در سطور پيشين اشاره گردید، تاریخي به  موازات یكجانشيني دارد؛ 
مي توان گفت دشت سيستان در طول تاریخ پر فراز و نشيب خود تاكنون بستر مناسبي را 
براي شكل گيري انواع مالكيت تجربه كرده است. گرچه یافتن شواهد و مدارك قطعي تاریخي 
براي آن غير ممكن است، بر طبق سنت تاریخي با غلبة  اقوام فاتح با سنن خاص خود بر 
سرزمين هاي جدید زمينه برای تغيير و شكل گيری اشكال جدید مالكيت فراهم  شد. در این 
ميان، از دورة صفویه در سيستان اسنادی وجود دارد كه داللت بر وجود انواع مالكيت ها در 
این سرزمين مي كند. این روند تا دورة ناصرالدین شاه قاجار ادامه یافت. سپس، به  دستور وی 
 یكباره همة اشكال مالكيت در این منطقه از بين رفت و همة اراضی خالصه شدند. این رویّه 
تا دورة رضاشاه ادامه یافت. در دورة پهلوي اول، براي نخستين بار، از طرف حكومت مركزي 
اقداماتي به  قصد تقسيم عادالنة زمين هاي سيستان ميان اهالی ساكن در آن صورت گرفت؛ 
گرچه بر خالف آنچه انتظار مي رفت منجر به  بهبود كامل اوضاع زندگی كشاورزان و اعادة 
دقيق حقوق قانوني آنان نگردید، اما مي توان آن را نخستين گام درجهت بهبود نسبی و تثبيت 

امر مالكيت خصوصی تلقي كرد.
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 از صفوی تا پهلوی دوم
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