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   آستان قدس رضويامالك وقفی بررسی برخی اصطالحات مالی مرتبط با

اعظم نظرکرده
1  

  

  دهیچک

پژوهش برروي اصطالحات مالی در ایران در زمره مواردي به شمار می رود که به علت ضعف اسناد و منابع 

اخت منابع در در این مقاله ابتدا بحثی مجمل در زمینه شن .تاریخی تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است

اسناد موجود در  این اصطالحات با استفاده از برخی ازحوزه اصطالحات مالی خواهد شد و در ادامه به بررسی 

هاي اطالعاتی این اسناد ازجمله  توجه به ویژگی با وي خواهیم پرداخت ومرکز اسناد آستان قدس رض

ا اطالعات جدیدي در این زمینه ارائه پیوستگی اطالعاتی در دوره هاي مختلف تاریخی سعی خواهد شد ت

  .گردد

  آستان قدس رضوياسناد ،سیورغال ،اقطاع،تیول ،مناسبات ارضی :ي موضوعی کلیدواژه ها

  

  

  مقدمه 

در . مناسبات در لغت به معناي پیوند و رابطه کیفیت و وضعیت ارضی و آنچه مربوط به زمین باشد

در . هاي مربوط به زمین و آنچه در آن است  پیوندها و کیفیتها، ترکیب این دو واژه با هم به معناي رابطه

 تشکیالت روستایی و روابط میان طبقات مختلفی که ، زمینداري،اصطالح کشاورزي آنچه مربوط به ملک 

  .شود  می،کنند اند یا از عواید زمین یا به وسیله زراعت زمین امرار معاش می مالک زمین

دس رضوي براساس موقوفات بنا شده است و این موقوفات هم غالباً زمین از آنجایی که تشکیالت آستان ق

ها  د و از طرفی اداره کردن این موقوفات و تحصیل عواید از آننباش  میاراضی قابل کشتکشاورزي، مزرعه و 

لف شیوه هاي مخت بررسی نوع قراردادها، میزان محصوالت و ،دارددهقان   ونیاز به افرادي مثل مستأجر، زارع

اهمیت فراوان  نیزحایزکسب درآمد از زمین، روش هاي اداره کردن آن ها از جمله اقطاع، تیول و سیورغال 

مسایل بنیادي است که  شیوه هاي اداره کردن درآمدهاي آن از  زمین داري وترکیب طبقات زمین دار،.است

این  دراین مجال سعی بر .ده استایران تغییرات اساسی کر دوره در سیاسی هر باتوجه به اوضاع اقتصادي و

 داشته وبرخی تا برخی ازاین اصطالحات فقط دردوره صفویه وجود .کنکاش قرارگیرد مورد این امور شده تا

  .بوده است ماندگار نیز دوره قاجار

  

   منابع پژوهشارزیابی

 تا سیم کرد دسته عمده تقپنجتوان به   منابع مطالعاتی آن را می،در بررسی پیشینه مناسبات ارضی

  :تر و بر طبق اصول باشد مطالعه پیرامون آن راحت

 نخستین منابع مورد مطالعه در این زمینه، منابع فقهی است که قواعد مزارعه و مضاربه و شروط کسب و -1

تجارت، وقف و حبس و مسایل مربوط به زراعت و تجارت و رابطه بین مالکیت و رعیت، بایع و مشتري را 

 خراج، مالیات و به طور کلی مناسبات ارضی منابع فقهی منبع اصلی تحقیق در بابهمچنین . کند روشن می
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اسالمی است، زیرا با دستورات فقهی روش اداره کردن و استفاده از درآمدهاي کشاورزي را به طور کلی و 

  .کند مشخص بیان می

ها   بعضی مهمترین آن از منابع مورد مطالعه در باب مناسبات ارضی و به عقیده دیگردسته -2

هاي نوشته شده توسط خاورشناسان، دانشمندان و متفکرین غربی است که طی سفرهاي خود به  سفرنامه

ها، سفرنامه ژان  یکی از مهمترین این سفرنامه. اند هایی را در این باب به رشته تحریر درآورده ایران کتاب

خش مبسوطی درباره مالکیت زمین و درآمدهاي آن در در این سفرنامه ب.  است) ترجمه اقبال یغمایی(ندشار

ایران آمده که اراضی ایران را به سه دسته خالصه، دولتی و موقوفه تقسیم کرده و شیوه درآمدزایی هر کدام را 

آفات زمین را نیز همچنین وضعیت اراضی بایر در ایران، خشکسالی و قحطی و . مشروحاً ذکر کرده است

ها، مالکان و مباشران و شیوه درآمد هر کدام و مالیات آنها را نیز  عیت کشاورزان، دهقانموق .توضیح داده است

منابع، باغات، معادن، درآمدهاي مخصوص شاهان صفویه، وضعیت گمرکات ایران، جزیه و . بیان داشته است

شده که یکی از خراج، راهداري قوانین و مقررات مخصوص به آن و انواع مالیات دیوانی در این کتاب بیان 

آوري مالیات،  سفرنامه سانسون در مورد آب و هواي ایران، چگونگی جمع. منابع مهم و قابل مطالعه است

  .مقدار و چگونگی ثروت شاهان صفوي، شیوه دریافت جزیه از مسیحیان و عواید گمرکی مملکت ایران است 

 در باب مسایل )مه دکتر منوچهر امیري ترج(معروف به سفر زمستانی) جیمز بیلی فریزر(سفرنامه فریزر 

در نامه پنجم این کتاب در مورد . رود و شرح بالد، قراء و قصبات دوره قاجاریه از مآخذ بسیار معتبر به شمار می

. آبیاري در قراء و قصبات ایران و وضعیت اراضی شاهرود و دامغان در عهد قاجار سخنان مبسوطی آمده است

 طرز دریافت ،زار هاي شاهان قاجار، اراضی دیمهو دیگر روستاهاي خراسان، درآمدوضعیت روستاهاي سبزوار 

  .هاي آن نیز از دیگر مسایل مورد بحث در این کتاب است مالیات و معافیت

 اطالعات مربوط به مناسبات ارضی به وفور که درآنها هستند دسته سوم کتابهاي جغرافیاي تاریخی -3

که » معجم البلدان«رومی الحموي به زبان عربی یعنی معارف جغرافیایی یاقوت  دایرة المانند یافت می شود

 اطالعات مربوط به مزروعات و کشاورزي در ایران را داراست ولی ،وستنفلد چاپ و منتشر شده. توسط ف

هاي مقدمه ابن  در کتاب. هاي جغرافیایی مثل استخري و ابن حوقل و مقدسی اطالعات دارد کمتر از کتاب

دون نوشته عبدالرحمن محمد بن خلدون و دستور الکاتب فی تعیین المراتب هندو شاه نخجوانی در مورد خل

وضعیت کشاورزي، زراعت و آبیاري و شیوه دریافت مالیات، خراج جزیه و وضعیت موقوفات در ایران به 

   .زمره منابع باارزشند در تفصیل نکاتی را بیان کرده و

هایی هستند که جنبه   مطالعه در باب کتابشناسی مناسبات ارضی، کتابدسته دیگر منابع مورد -4

. اند ها در پی مطالعات گسترده و جامع به نتایجی در این باب دست یافته تحقیقاتی داشته و نویسندگان آن

هایی است که  س لمتون در این باب از جمله کتاب.ك.نوشته دکتر ا» مالک و زارع در ایران«کتاب 

موضوع آن کامالً تازگی داشته و مؤلف با عمق و دقتی قابل تحسین به  .اند ن در مورد ایران نوشتهرشناساخاو

  . تحقیق و موشکافی در هر یک از مباحث پرداخته است

از آن جمله رساله . استاي  ، رساالت و مقاالت متفرقه آخرین مورد از منابع مورد مطالعه در این باب-5

ین طوسی باقی است در باب تدبیر شکر و مواضع دخل و خرج و احوال خراج و مختصري از خواجه نصیرالد

این رساله را پروفسور مینورسکی به کمک مجتبی مینوي در مجله . کسانی که از خراج باید معاف باشند

نام بررسی  با ورهرام غالمرضامقاله  از دراین باب باید.است مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی منتشر کرده 

  .نام برد سیورغال نیز مورد مینوسکی در والدیمیر ،مسلمی   سیورغال و،تاریخی سند چند
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  اقطاع

 و آن واگذاري زمین، آب، معدن  استاقطاع اصطالحی در امور ارضی، مالیاتی و دیوانی در قلمرو اسالم

می اي کسب و کار یا واگذاري محلی برو  یا واگذاري حق گردآوري خراج و مالیات  ویا منافع حاصل از آن

   )،ذیل واژه اقطاعلغتنامه دهخدا( .به کسی به طور محدود در زمانی معین یا نامحدودباشد 

گردد، اما بررسی حقوقی، تعریف و تدوین اصول و  باز می) ص(پیدایش رسم اقطاع به عهد پیامبر اکرم

اع به دو دسته اقطاع تملیک و اقطاع اقط.  م به این سو آغاز شد8/ ق2مبانی آن و انواع آن توسط فقها از سده 

کسی که به وي اقطاع (منظور از اقطاع تملیک واگذاري اقطاع به مالکیت مقطع . شود استغالل تقسیم می

گیرد که رهبر یا امام مسلمانان آن   یا معادن صورت میکل از اقطاع بر اراضی موات، آباداین ش. است) شود می

اما زمینهاي آبادي که بعداً ویران شده اگر مربوط به .  باشد واگذار کندرا به هر کس که خواهان احیاي آن

پیش از اسالم باشد در حکم موات مطلق و اقطاعش جایز است و اگر در دوره اسالمی باشد در مورد آن 

اي معتقد به عدم جواز اقطاع تملیک آن  نظریات بسیار متفاوتی وجود دارد که یک دسته معتقد به جواز و عده

   )دایره المعارف بزرگ اسالمی،ذیل اقطاع( .هستند

هاي آن وارد  داري در عصر اسالمی روزگار سلجوقیان است که اقطاع و شیوه ترین دوران اقطاع  یکی از مهم

الملک بانی آن بود و اقطاع را روشمند کرده و اقطاع لشکري و دیوانی را وحدت  مرحله نوینی شد که نظام

  )120ص،1362لمتون،(. بخشید

به خزانه می  اراضی را درآمد مبلغ معین ومقرر اقطاع دار داشت، وجود دردوره صفویه که تمرکز درکشور

 فالحت صورت قانونی نداشت به نفع خود نظر که از عوارض اضافی را گرفت و خزانه می حقوق از پرداخت و

  )37463رهسندشما،سازمان کتابخانه ها ؛9،ص1381احدي،( روستاییان اخذ می کرد از

 و سیورغال داد و اصطالحات و اشکال دیگري  تیولسو اقطاع به تدریج جاي خود را به دوره صفویه از یکدر

  )35937سازمان کتابخانه ها، سندشماره. ( رواج یافت)ناحیه،ملک،زمین(الکا  از آن مانند ادرار و

ها بیش از دو قرن  مدند که برخی از آنهاي تیولدار در این عصر پدید آ از سوي دیگر گروه بسیاري از خاندان

هاي والیاتی چون گیالن، مازندران، استرآباد،   به عالوه حکومت.قدرت و ثروت خویش را حفظ کردند

دار قدیمی قرار داشت که از  هاي اقطاع گرجستان، داغستان، کردستان و خوزستان غالباً در دست خاندان

دایره المعارف بزرگ ( . می دادندولت مرکزي خدمات نظامی انجام اختیارات وسیعی برخوردار بودند و براي د

  )ذیل اقطاع ،اسالمی

اقطاع اعم از آنکه از بعضی مناصب دولتی مانند وزارت یا قوللر آقاسی باشی که اقطاعات خاص داشتند یا این 

فاوتی با آنچه در معنی را که امراي بزرگ و شاهزادگان و خوانین از اقطاعات برخوردار بودند نشان دهد ت

  )41ص ،1364شوستروالسر،(. رفت نداشت جز آنکه منحصر به امراي لشکري نبود گذشته به کار می

ها  ن معتقد است که تیول اهداي تمام یا قسمتی از بهره مالکانه اراضی معین بود و بر همه انواع اقطاعولمت

  )126ص،لمتون( . و کشوري بوده استشد بنابراین در عصر صفوي تیول اعم از اقطاع نظامی اطالق می

تمام نواحی کشور به خصوص  در اقطاع دار ،دولت دیده می شد دوره افشاریه که عدم تمرکز در اما در

قسمتی  خزانه حقوق نمی گرفت و به خزانه می پرداخت ولی از اراضی را درآمد مبلغ معینی از درامالك جز

 این وجه ومبلغ معین مالیاتی بر زیرابرداشت می کرد نی قانو به صورت به نفع خود ازمحصول اضافی را

 مانند و حکمران مستقلی محسوب می شد و صاحب اختیار حوزه ماموریت خود در اقطاع دار و بود مقاطعه او
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شرایط آن دوره  دوره هاي مختلف روابط برخاسته از بااقطاع داران در دیوان ها .سلطان با مردم رفتار می کرد

)79،ص1369شعبانی،( .داشتند را

 سندهایی در مورد اقطاع برخی مزارع موجود است که نشان می دهد  رضويدر مجموعه اسناد آستان قدس

 مرسوم بوده  رضويخصوص اقطاع تملیک در مناسبات ارضی مربوط به تشکیالت آستان قدسه رسم اقطاع ب

  )2/37389سازمان کتابخانه ها، سند شماره . (است

رع مزرعه فیض آباد بود که اقطاع میرزاي ضابط بوده است و از درآمد آن به وي در سال یکی از این مزا

  )13/35937سند شماره سازمان کتابخانه ها،   (.ق مواجب داده می شده است1153

عواید آن به زارعان   بوده است که از محل2مزرعه خوش هوا در مشهد نیز اقطاع اشرف بیگ مین باشی

)8/37463سند شماره سازمان کتابخانه ها،   (. داده می شده است تقاويق1164ل مزرعه مزبور در سا

  

  سیورغال 

 برخی نیز )337ص،1385،اشپولر(. اخذ شده استبخشش  کلمه سیورغاتمیش به معنی هبه و سیورغال از

استحقاق که از سوي پادشاه به ارباب  کلمه سیورسل به معنی جایزه و بخشش معنا کرده اند از سیورغال را

داشته و در تشکیالت   این واژه در طول دوره هاي مختلف تغییراتی از نظر معنی و محتوا.داده می شده است

.  استایفا کردهاداري و زندگی اجتماعی ایران در قرن نهم و دهم و تا اوایل قرن حاضر نقش مهمی 

  )667 ص،1367،ورهرام(

در زمان حکومت آق قویونلوها . شش مالیات مطرح بوده است در دوره تیموریان سیورغال بیشتر به معناي بخ

و قراقویونلوها نیز این واژه مطرح بوده و زمین هاي زیادي به عنوان سیورغال به افراد داده می شده است به 

نحوي که این امر باعث تضعیف حکومت مرکزي می شد و سعی آن ها در کاهش تعداد سیورغاالت بود که 

آنان . شاهان صفوي سیاست متفاوتی نسبت به سیورغال در پیش گرفتند.  مواجه شدنددر نهایت با شکست

 در آن دوره جهت گیري اعطاي سیورغال که .سیورغال ها را محدود و به اندازه هاي کوچکتري تقسیم کردند

علت . قبل از آن بیشتر به افراد نظامی و نخبگان سیاسی داده می شد به سمت و سوي طبقات مذهبی گرایید

این چرخش در ماهیت حکومت صفوي بود زیرا آنان به منظور افزایش مقبولیت عمومی و گسترش تشیع از 

  : واژه سیورغال را از چندین جنبه در دوره صفویه می توان مورد بررسی قرار داد. این رسم استفاده می کردند

کام و افراد عادي، براي امور در این دوره معموالً طبقات مذهبی، موقوفات، ح: گیرندگان سیورغال-1

  .نظامی در زمره گیرندگان سیورغال بودند

امالك خالصه شاهی، زمین تملک شده، دهکده، باغات و مزارع، آسیاب ها، و قنوات و : محل اعطا-2

)70ص ,1386حسن آبادي،( .یا معافیت ملکی و مالیاتی بود

صارف نظامی و پرداخت حقوق تحبیب قلوب زیردستان، آبادي ملک و زمین، م: هدف از اعطا-3

سیورغال ها، در دوره صفویه صرفاً از حالت اهداي . نظامیان و تأمین معیشت گیرندگان سیورغال

زمین یا محل و موضع خاص خارج شد و گاهی معافیت هاي مالیاتی از درآمدها و منابع را نیز شامل 

د به وراث وي می رسید و طی ماهیت سیورغال ها دائمی بود و معموالً بعد از فوت فر. می شد

معموالً بعد از فوت شاه و به تخت نشستن پادشاه جدید، . حکمی از سوي شاه تجدید  می شد

                                                
دستورالملوك میرزا (سرکرده هزار تن از سپاهیان، خدمت ایالت و حکومت کردن، مقامی پایین تر از قائم مقام :  مین باشی- 2

  )رفیعا
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در دوره صفویه اهمیت سیورغال ها به عنوان . سیورغاالت را مجدداً پادشاه تجدید می کرده است

 هاي قبلی کمتر گردید و یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به دوره

 حسن(. بیشتر از آن که اهمیت سیاسی داشته باشد، از دیدگاه اجتماعی و مذهبی در خور تأمل بود

)64،ص آبادي

  هاياستفاده معموال .صرف بیوتات درآستان قدس می شده است برخی ازدرآمدهاي حاصل ازسیورغاالت،

 .شکل آن متفاوت بوده است ال محل مصرف وسال به س درآمدهاي سیورغاالت می شده و مختلفی از

معاش جنسی  مدد باب سیورغاالت آستان قدس مربوط به پرداخت مستمري و در ترین سند قدیمی

 ازخازن آستان قدس  و شربتدار انباردار، ،)خوانچه دار(خونچه دار جمله  ازمختلف به افراد )گندم وجو(

سازمان کتابخانه ( .ق است1011کنه بیست درسال وطرق  ،کاریزپایین ،مزرعه اخنجان عوایدمحل 

  )3/32971، سازمان کتابخانه هاسندشماره14/27528سندشماره،ها

حق  قیمت فرش، چراغ، لهف خاص مانند سوخت چیراسالیانه براي مص گرفتن مبلغی به طور نظر در اب

گویاي آن است  اسناد  محتواي.این دست بوده است از تنقیه نهرشاهی، تعمیرات دخل به طور پراکنده و

براي آستان  موارد اکثر در خلفی نمک کش،جماعت  جماعات متفرقه و مربوط به اعراب بیچاره، که درآمد

  )3/37901سازمان کتابخانه ها، سندشماره (.قدس هزینه شده است

  

   تیول

خالصه ها یا  واگذاري خالصه اي از زمین داري یا عقار و تصرف ملک و لغت به معناي تملک و تیول در 

لغتنامه دهخدا،ذیل ( . می باشدتمام عمر در مواجب او ازاء نوکران در مالیات قریه اي توسط دولت به یکی از

 .شد کند که به جاي حقوق به مأموران حکومت داده می هایی می اصطالح تیول داللت بر زمین )تیول

  )31826سندشماره ,سازمان کتابخانه ها(

. است» سرزمین و قلمرو«ی به معناي ترکیِ چغتایتلفظ نادرست کلمۀ یتول ِ)لیا تُیو(اصطالح تیول 

از سیورغال که مینورسکی تیول را به معناي واگذاريِ موقتِ حقِ جمع آوريِ مالیاتهاي دولتی گرفته و آن را 

ژة تیول در دورة ظاهراً وا ).  تیول اسالم ، ذیلایره المعارف بزرگد(متمایز دانسته است امتیازي موروثی است 

و » امیران «جهانشاه . )371 ص ,م2،1962ج (ابوبکر طهرانی به گفتۀ . قراقوینلوها به کار رفته است 

ردارانی که ، سپس از مرگ جهانشاه. اد شرکت کنندرا از والیات فراخواند تا در لشکرکشی به بغد» تیولداران«

، 2مان ، ج ه(ك کردند و به ابوسعیدبن قرایوسف پیوستند خود مانده بودند، آنها را تر» اُلکاها و تیوالت«در 

   ..، به نظر می رسد که تیول برابر ناحیه یا والیت بوده استدر مورد اخیر و شاید در مورد اول هم). 517ص 

شرایط اعطاي آن ماهیت این نوع واگذاري و  چند   هریه به تیول اشاره هاي بسیار شده در دورة صفو

تیول به همراه اصطالح ) ق984ـ930(هاي نخست سلطنت شاه طهماسب اول  در سال. تگوناگون بوده اس

از اشاره هاي موجود در متون نمی توان . به کار می رفت) یار طایفه اي بودناحیه یا قلمروي که در اخت(الکا 

ل واگذاري حق  هرچند می توان فرض کرد که احتماالً تیوو اصطالح مترادف بوده اند یا نه دریافت که این د

ج (گزارش حسن بیک روملو به . صونیتهایی در داخل الکا بوده استگردآوري مالیاتِ الکا به صاحب آن یا م

تیولهاي امیران اُستاجلو را قطع گردانیدند و به این سبب آنان در سال ق  931، شاه در )247 ص ,12،1384

 نوشته است) 195ص ,1363، 1ج (منشی قمی . )250، ص 12همان ، ج (بعد شروع به مخالفت با شاه کردند 

، به هر یک از امیران استاجلو ساکن در گیالن که به )ق936(که طهماسب در سال ششم سلطنت خود 
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 اجازة بازگشت به الکاهاي ق938که آنان پس از آنکه در  . اعطا کرددربارش آمده بودند، یک الکا و یک تیول

، به سبب ظلم و تعدي بعضی امرا، شاه ق977در .  اقطاعات خود گردیدندخود را یافتند، متوجه محال تیول و

  همچنین به برخی)563، ص 1ج  ،منشی قمی. (طهماسب دستور داد تغییراتی در تیوالت آنان داده شود

  .تاشاره کرده اسا الکاهاي این امر شده در اعمال تغییرات

 بنابراین ، . والیات را بیش از الکاها به تیول می دادنددر پی تغییر ساختار حکومت صفوي ، به امیرانِ بزرگ ،

ع ظاهراً اصطالح تیول در مفهومی تقریباً شبیه به اقطاعِ والیات در دورة سلجوقی ، به کار می رفته و در واق

چند گاه در منابع به اقطاع نیز اشاراتی رفته است  ، هرجانشین اصطالح اقطاع  شده بوده

  ).،322،352ص،1ج,1317منشی،اسکندر(

هاي وقفی واگذار می   زمین از و نیز ملک خصوصی به میزانی کمترتیول از زمینهاي دیوانی ، خالصجات

در برابر واگذاري تیول ، از . دار اغلب امیر یا سرکردة طایفه یا سردار سپاه بود  ، تیولقبل ازدوره قاجار .گردید

در برخی موارد تعداد سربازانی که وي . ظامی فراهم کنددار انتظار می رفت که در صورت لزوم نیروي ن تیول

 ).125ـ124 ص ,1362لمتون ،(قید می شد ) تیول نامچه(در سند واگذاري تیول می بایست آماده می کرد، 

، اغلب در سند واگذاري تیول ذکر شده ورود و دخل و تصرف مأموران حکومتمصونیت ناحیه یا قلمرو تیول از 

.  به تیول گرفته بود، در دست داشتدار در واقع همۀ اختیارات دیوانیِ ناحیه اي را که  تیولبدین ترتیب ،. بود

به محض مرگ . ین محسوب می شدتدریج نوعی واگذاري زمه در نتیجه عمالً، اگر نه به طور نظري ، تیول ب

رتمند، همواره حق دار قد تیول. ، تیول منقضی می شد، مگر اینکه جانشین حاکم آن را تجدید می کردحاکم

، عوارضی می دار در برابر واگذاري تیول تیول.  حفظ می کردرا، با پرداخت بهایی یا بدون آنتیول خود 

دار فوت می کرد، وارث یا وارثان  وقتی تیول: ، روش کار گوناگون بودبا وجود این.پرداخت که گاه ساالنه بود

یز، مثل اقطاع در دوره هاي در مورد تیول ن. ود خود حفظ کننداو اغلب می توانستند امتیاز تیول متوفی را به س

  .، این گرایش وجود داشت که آن را موروثی گردانند و همانند ملک شخصی تلقی کنندپیشین

هاي گوناگون  ها و والیت این مقدار در زمان. است دست یافتن به ارقام موثق براي مقدار زمین تیول دشوار

ها یا دست کم اعمال نظارت  ها و سیورغال درشاه ظاهراً براي پس گرفتن تیولدر دورة نا. متفاوت بود

  .هایی صورت گرفت شدیدتر بر آنها تالش

  

  : تیول به قول شاردن به دو قسم بود

شد مقداري امالك و اراضی  راضی که ضمیمه شغل معینی بود یعنی هر کس مصدر کاري میا -1

سازمان کتابخانه ها، ( .شد  واقع جزء حقوق مقام او محسوب میگرفت و در معین در اختیار او قرار می

  )32159و32850سند

سازمان کتابخانه ( .شد ـ اراضی که اختصاصاً در موارد خاصی به عنوان مواجب به کسی واگذار می2

  )1232،ص1374 شاردن،؛19/34884ها،سندشماره

باشی تا   امیر شکار و توپچی،قوللر آقاسی باشی ،باشی اران دربار و دولت از قورچیتیول به همه طبقات کارگز

هاي زیردستان نظارت  گرفت و هر یک از اینان به تیول  مستوفیان و کالنتران تعلق می، وزراء، خوانین،حکام

ها را  بایست این واگذاري ها می ها و سیورغال داشتند اما مستوفی الممالک به عنوان ناظر کل همه تیول

 .ق رسم شد1026برقراري تیول براي کارمندان دربار از . ا ارزش قانونی بیابدتأیید و تصدیق کند ت

  )122لمتون،ص(
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گردید، چنانچه  به اشخاص واگذار می) مستوفی الممالک(هایی که هر سال از طرف اداره حسابداري   تیول

مباشر  شد، میمحصول آن که به جاي حقوق و مواجب به یکی از مقامات داده بودند از مبلغ مزبور کمتر 

شد در این حال فرض  بالعکس اگر محصول تیول از مبلغ منظور بیشتر می. کرد والیت کسر مبلغ را جبران می

در سفرنامه شاردن آمده که برآورد . قضیه این بود که مازاد را باید به خزانه بفرستند مگر در موارد استثنایی

گشت که کسی به یاد نداشت در رعایت مصالح شاه   باز میدادند به روزگاري هایی که به تیول می عواید زمین

عده بیشماري از . ها عمالً سه چهار برابر مبالغ برآوردیست ورزند و به طور کلی عواید تیول سخت اهمال می

 آنان .درفتنگ  که سواران می بود کمترین مزدي کهدادند دهات و امالك وسیع را بابت مزد سواران به تیول می

زمینهایی . آوردند سه برابر مزد و مقرر آنان بود کردند و عوایدي که از آن به دست می  را زراعت میخود زمین

شد از تفتیش مأموران شاه معاف بود در واقع ملک  که بدین گونه در ازاي مزد و حقوق به تیول داده می

   )220لمتون،ص.(کردند داران با سکنه تیول به دلخواه خود رفتار می صاحبان تیول بود و تیول

امالك  داراي تیول و پراکنده و کشور سراسر طوایف قزلباش در .داري به اوج خودرسید دوره صفویان تیول در

داخلی ایالت خویش فرمان  امور شاه در واز  می شمردند اصیل تر و ازدیگران برتر را خود و پهناوري بودند

 اواخر اما از .می رفتند به یاري او سپاهیان مخصوص خود قسمتی از یا فقط درمواقع جنگ باتمام و. نمی بردند

سالی یک  حکام که خودبه منزله تیولداران بودند، دوره شاه عباس اول به دلیل ضعف حکومت مرکزي،

همچون شاه محلی رفتار می  و داشتند اختیارات نامحدود حوزه خود ر دو بارمراسم خلعت بري انجام می دادند

  )6ص,1381احدي،.(کردند

ها افتاد ولی موفق  وزیر شاه سلیمان صفوي چندین بار به فکر اصالح و ممیزي تیولنه زنگشیخ علیخان 

همگی از این امالك  ورزیدند زیرا  همه خانهاي بزرگ به خاطر منافع خود پنهانی با این کار مخالفت می ..نشد

یدشان به ربع و حتی کمتر از آن کاهش در تیول خود داشتند و در این میان برخی بر اثر این تجدیدنظر عوا

 .اشکال کار این بود که خود شیخ علیخان نیز دامنش از لوث ضبط امالك و سوء استفاده برکنار نماند. یافت

  )15ص،1378باستانی پاریزي،(

 فرمان داد تمام تیوالت و موقوفات فارس را پس بگیرند، اما بعید است که این دستور به ق1151 نادر در 

 در دورة قاجاریه ، ).129، ص 1953؛ لمتون ، 544، ص 1 ج ,1367ی ،یفسا(باشد می اجرا شده تما

هاي آن  ، چه به صورت واگذاري مناطقی براي جمع آوري مالیاتهاي وسیعی از کشور به عنوان تیولسرزمین

). 140ـ139، ص 1953لمتون ، ( از دست حکومت مرکزي خارج شد ه در عوضِ حقوق مأموران حکومتیو چ

تیول از اختیار حکومت  حدود یک پنجم تمام درآمد ایران به شکل دردوره قاجاربر پایۀ برآورد رالینسون 

 . تیول بودیکی از اولین اقدامات مجلس شوراي ملی پس از استقرار مشروطیت ، فسخ. گردید مرکزي خارج

  )179، ص 1362لمتون ، (

 است که به ویژه در دوره صفویه و افشاریه جایگاه يدس رضو زمین داري در اسناد آستان ق3تیول از رسوم

نقدي  تحصیل عواید ق و1037آستان قدس مربوط به سال تیول در قدیمیترین سند .خاصی داشته است

خصوص مزارع اسفراین ه  ب رضويآستان قدستوسط تحصیلداران  بابت واگذاري تیول به افراد وجنسی از

  )31826سندشماره،اسازمان کتابخانه ه( .وتون است

گونه اسناد، مربوط به تیوالت ضبطی دوره افشاریه است که از عواید آن ها به سپاهیان و نظامیان   بیشتر این

این تیوالت ضبطی بلوك درزاب، تبادکان، از جمله ) 1/35927هسند شمار. (حقوق و مواجب پرداخت می شد

                                                
.ھاي كشاورزي بیشتر دیده مي شوند رسوم جمع رسم و نوعي سند است كھ در اسناد مربوط بھ زمین 3
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ق صورت درآمد آنها در اسناد آستان 1153 که در سال جورمکن، رزانرود، شاندیز، منیژان و میان والیت بود

) 3/35948، 1/35929، 1/35928اسناد شماره هاي سازمان کتابخانه ها،  (.قدس ضبط و ثبت شده است

همچنین در این مورد حکم صدر اعظم در خصوص اعطاي قریه آهار رودبار یکی از دهات تهران به عنوان 

ق در عوض مالیات سالیانه وي از محل مستمري و تخفیف 1314در سال  تومان  امیرتیول به آصف السلطنه

. نشان  می دهد این امر دردوره قاجار نیز رواج داشته است. سادات مزرعه مزبور حائز اهمیت فراوان است

)1/56694سند شماره سازمان کتابخانه ها ،(
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 :تهران. هرام ترجمه دکتر غالمرضا ور.پژوهشی در تشکیالت دیوان اسالمی ،)1367 (بوسه، هریبرت

  .1367مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران، 

  . انتشارات صفی علیشاه:تهران. سیاست و اقتصاد عصر صفوي ).1378 (باستانی پاریزي، محمد ابراهیم

ترجمه دکتر غالمرضا . هاي اروپائیان از دیدگاه سفرنامهایران صفوي  ).1364(شوستر والسر، سیبیال

  .انتشارات امیرکبیر: تهران. ورهرام

  . انتشارات سحر:تهران. ه کامبیز عزیزيترجم. ایران عصر صفوي). 1366 (سیوري، راجر

ي ایران در دوره تاریخ اجتماعی ـ اقتصاد ).1366 ( جان ماسونپطروشفسکی، کارل پان؛ اسمیت،

  . انتشارات اطالعات:تهران. ترجمه دکتر یعقوب آژند. مغول

  .مصور: تهران. ش اصالحات ارضی در توسعه اقتصادينق ).1337(اسراري، رضا 
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  . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:قم. ترجمه حسن زندیه. نظام قضایی عصر صفوي). 1385(فلور، ویلیم 

 :تهران. ترجمه کیکاوس جهانداري. نظام ایاالت در دوره صفویه). 1383(کالوس میشائیل اربورن، 

  .1383شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

  . انتشارات نوین: تهران.)1ج( یخ اجتماعی ایران در عصر افشاریهتار ).1369(شعبانی، رضا 

 بنگاه ترجمه و نشر :تهران. اي بر شناخت کشاورزي سنتی ایران مقدمه). 1359 (یاوري، احمدرضا

  .کتاب

نشریه کیهان . " پویه تاریخ ایراندیوانساالري در نقش اقطاع داري و"). 1381 (احدي،حسن

  .81،شمارهاندیشه

  .انتشارات امیرکبیر: تهران.  حسن انوشهترجمه. تاریخ ایران کمبریج). 1366 (بویل-آ.-یج

  .اپ سهیلی خوانساري ، تهران تاریخ عالم آراي عباسی ، چ,)1317(محمدیوسف,اسکندرمنشی

  ,انتشارات اساطیر,تهران,احسن التواریخ,)1384(حسن,روملو 

ن متعلق است دیار بکریه تاریخ حسن بیک آق قوینلو و اسالف او و آنچه بدا ، )1964-1962(ابوبکر,  طهرانی

   .اتی لوغال و فاروق سومر، آنکارا  ، چاپ نجاز تواریخ قراقوینلو و چغاتاي

   .چاپ منصور رستگار فسائی ، تهران .  فارسنامۀ ناصري . )1367(حسن بن حسن ,فسائی

.  ، چاپ احسان اشراقی ، تهران، خالصۀ التواریخ ) 1363(احمدبن حسین  ,منشی قمی
  

  

  

  



١٠

  
  1تصویر شماره

  

قدس در سال ت و مزارع توسط تحصیلداران آستان  تحصیل وجوه نقدي از بابت واگذاري سیورغاال

  ق1037

  



١١

  
  2تصویرشماره

غاالت آستان ورسی مورد در  سندرعه الندشت که قدیمیترین پرداخت وظیفه به مستوفی الملک ازمحل مز

  .ق می باشد1011سال دررضوي قدس 

  



١٢

  
  3تصویرشماره

عوض اقطاع  از تیول ضبطی دوره افشار  مزرعه فیض آباد  وبلوك رادکان دار ازعواید  تیولپرداخت مواجب به

  تملیک



١٣

  
  

  4تصویرشماره

 اشرف بیک دریافت وجوهات نقدي وجنسی اززراعات آستان قدس درمشهدازجمله مزرعه خوش هواکه اقطاع

  . بوده استمین باشی


