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 چکیده

و بنیادی جانبه زمان، اصالحات همهدر این  .شمار آورد بهقاجار اجتماعی دورۀ -عطفی در تاریخ سیاسی توان نقطۀصدارت امیرکبیر را می

 روش به در این نوشتار .بودیته پلی بین سنت و مدرن ۀیر به منزلاصالحات امیرکب کلی ساختار .گذاری شدسنتی ایران پایه ۀدر جامع

پرداخته شده  به عنوان یکی از اقدامات او امیرکبیر دورۀ صدارت در ایران کشاورزی نظام تحوّل به بررسی توصیفی رویکرد با ایکتابخانه

این  .برای بهبود و توسعۀ آن انجام داد هاییتالش ،عه و خودکفاییتوس املبه عنوان یکی از عو کشاورزیه به توجّامیرکبیر ضمن . است

بود  های مضاعفمالیاته به اهمیّت آب در بازدهی محصول و لغو توجّ  حمایت از کشاورزان در برابر ظلم حاکمان محلی، :از قبیل اقدامات

 و توسعۀ کشاورزی منجر شد.  ت نسبی کشاورزانامنی که به

  "خانمیرزا تقی" ، "رزیوکشا " ، "اصالحات"، "امیرکبیر"ی: واژهای کلید 
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 مقدمه -1 

 هایشکست یهروس برابر در و و روسیه شده بود انگلستان ،فرانسه هایسیاست رقابتۀ صحنایران  ،شاهفتحعلی پادشاهیدورۀ  در    

 . جدا شد ایران شمال از هاییسرزمین ترکمانچای و گلستان ایقرارداده تحمیل با ،هااین جنگ ۀدر نتیج .گردید متحمل را فاحشی

) به عنوان ایران خاک از مهمی هایبخش دادندست از و هاروس برابر درخصوص هب ،شاهفتحعلی دوره در ایران هایناکامی از پس    

 ،فتحعلی شاه به بعد ۀدور از یعمقط هر درت وان گفتمی .برآمدند اصالحات انجام و ماندگیعقب رفع درصدد نخبگان یکی از دالیل(

  شود.می شناخته اصالحات ۀبرجست ۀچهر عنوان به فردی

. با شد قشونو  سپاهمنجر به نوسازی  اوو حاصل درک  بود که ضرورت انجام اصالحات را درک کردافرادی اولین از میرزا عباس       

 او هم در این زمینه ناکام ماند. ومقام از سردمداران اصالحات بود قائم تیمدّ پس از او .مرگ او اصالحاتش پرده در نقاب کشید

به مقام  خانمیرزا تقی شاه جوان،برتخت نشستن ناصرالدینو  (103 :4131میرزا  ) جهانگیر .ق.ه4621در سال  محمدشاهبا مرگ     

ه و ایران مانند اوضاع کشور آشفت شصدارتدر آغاز  بدرخشد.د موفق شد در تاریخ ایران خوۀ صدارت سه سالۀ در دوراو  .رسیدصدارت 

  را در پی داشت. نسبت به دنیای جدید ماندگی و جهلن جدید بود که در نتیجه فقر، عقبافتاده از علم و تمدّۀ دوریک جزیر

 وت به اهمیّ عثمانی و روسیه کشور دوبه  موریتأم درها نمود. او ماندگیجامع سعی در رفع نواقص و عقب ۀامیرکبیر با یک برنام    

یکی . داد تکان را ایران مهجور و سنتی ۀجامع که نهاد بنیان را اصالحاتی اساس این بر و بردپی  ایران نیافتگیو توسعه جدید علومارزش 

اصالحات امیرکبیر را در  ،کندسعی می امکان حد تا حاضر ۀمقال بود.کشاورزان کشاورزی و اوضاع  دادن بههای اصالحی او ساماناز برنامه

امیرکبیر به چه صورت بوده  دورۀ صدارت در ایران کشاورزی نظام زمینۀ کشاورزی بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که تحوّل

 است؟

 

 پیشینۀ پژوهش -2

در  امیرکبیرهای دامات و نوسازیاقو یکی از  رودبه شمار می قاجار ۀدورطول تاریخ و های اصلی اقتصاد ایران در کشاورزی از بخش   

 است . نگرفتهانجام  اقدامات امیرکبیر در زمینۀ کشاورزی ۀدربار مستقلی تحقیقات امّابخش کشاورزی بود، 

 توان به مواردذیل اشاره نمود:میاز مشکالت این پژوهش     

 را نداشتند و نهایتا  أت پرداختن به اقدامات او جر امیرکبیراه از شبه غضب ناصرالدینه ها و منابع دوره قاجار با توجّنامهزندگی ،هاسفرنامه 

، او مدّتت کوتاه دورۀ صدار اقداماتو کشاورزی و همچنین درباره  پرداخته بودند کبیرامیر فرهنگی های نظامی وتالیّ به فعّبرخی از آنان 
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های بعد از امیرکبیر، اواخر دوره به هااطالعات آن واند رداختهقاجار پ ۀبیشتر به کشاورزی دور ،و سایر منابع ندارد مطالب زیادی وجود

 مشتمل بود.مشروطه  دورۀ و شاهسلطنت ناصرالدین

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می مورد استفاده در این پژوهشمنابع  از    

 ،امیرکبیر به شاه هاینامه، شاهالدینرکبیر به ناصرهای امیمشتمل بر نامهاین کتاب ، داودآلعلی سیدهای امیرکبیر اثراسناد و نامه -

  .امیرکبیر است ۀعامیانه دربار هایداستانروایت و رهای خارجی سفیران کشوحاکمان ایاالت،  ،امیرکبیر به مقامات حکومتی هاینامه

. بخش شدرا شامل میداخلی و خارجی ت الاخبار و تحوّهـ ق. شروع شد و دو بخش  4621ه که چاپ آن از سال فاقیّاتّروزنامه وقایع -

 دهد .آن روزگار به پژوهشگران میاقتصادی، سیاسی و اجتماعی خوبی را در زمینۀ اطالعات  آن داخلی

 ناصری)االخبار. همچنین در حقایقداندمی رکبیر را پیشگام اصالحات در ایرانامی "ایرانیان بیدارى تاریخ"االسالم کرمانی در کتاب ناظم -

 مستوفی( به امیرکبیر و اقدامات او اشاره شده است.یر میرزا( و شرح زندگانی من)خورموجی(، تاریخ نو) جهانگ

 تالیف شده است، از قبیل :نیز هایی دربارۀ امیرکبیر کتاب

مات او بیر و اقدابخش می باشد، یک منبع مفید برای شناختن امیرک 11که متشکل از  تاز فریدون آدمیّ "امیرکبیر و ایران"کتاب -

  لف براساس تحلیل است.کتاب و رویۀ مؤ این های خطی از منابع اصلیرت خارجه ایران، انگلستان و نامهاسناد وزا زیرااست؛ 

درآورده  تحریربه رشتۀ شرحی کامل از زندگی او را با تکیه بر اسناد تاریخی  "خان امیرکبیرمیرزا تقی"در کتاب  آشتیانی اقبال عباس -

  ست.ا

 فرود و فراز" ،مکی حسین تألیف "امیرکبیرخانمیرزاتقی زندگانی" رفسنجانی،اکبرهاشمیاثر علی "هرمان مبارزه با استعمارامیرکبیر ق" -

 ت های امیرکبیر پرداخته اند.الیّهایی هستند که به زندگی و فعّنوری از جمله کتاب شیخ محمدامیر اثر "امیرکبیر عصر در اصالحات

 

 در عصر قاجار و نوسازی اصالحات چگونگی آغاز -3

بودن این جوامع به روشنفکران زیرا بسته ؛ثیر بیشتری داردحکومت تأاز سوی افراد وابسته به  نوسازی، در جوامع محدود و استبدادی    

 ابتدا دامنۀنوسازی  .شوندمیجانبه همه دار نوسازیشخصا  سکانبه قدرت  هوابست در نتیجه نخبگان و روشنفکران ،دهدالیّت نمیفعّ ۀاجاز

های جامعه بخش ۀهم در آغاز کار و رودبه کندی پیش میمحدود است و  ،افراد وابسته به هیات حاکمآن به دلیل به خطر افتادن منافع 

میرزا ابتدا های عباسنوسازیمثال  به طور .یابدگسترش می ودهندگان بسط امّا بعد از هموار شدن راه توسط ادامه ؛گیردرا در برنمی

در ی های ایران نیاز بیشترو شکست یهو روس های ایرانجنگ تبه علّ زمانی  ۀزیرا در آن بره ؛بیشتر مربوط به امور نظامی و لشکری بود

 مهار جهت و بحران به واکنش در و ضعف موضع از اصالحات شوند،می بحران دچار هاحکومت وقتی معموال  .شداحساس میاین زمینه 

:  4133)بشیریه  .انجامد می اعتراض و بحران وخامت به نتیجه در ،دهند انجامکامل  را اصالحات توانندنمی چون و گیردمی صورت آن

431) 



 

4 
 

 الَ للّهَا إِنَّ "شد. وارد ایرانی ۀجامع بر هاتکان نخستین ترکمانچای و گلستان قرارداد دو تحمیل و روسیه با جنگ در ایران شکست با    

 یسوره کریم، قرآن " (دهند تغییر را خود حال آنان تا دهدنمى تغییر را قومى حال خداحقیقت بِأَنْفُسِهِمْ )در مَا یُغَیِّرُواْ حَتَّى بِقَوْمٍ مَا یُغَیِّرُ

ۀ آن از یک طرف شد که نتیجدر اثر ضعف نظامی، قرادادهایی از سوی روسیه و سپس انگلستان بر ایران تحمیل  "44آیه رعد، یمبارکه

حکومت ایران در این دوره در برابر  ،موجب شد الذکر به همراه داشت و از سوی دیگرهای فوقلتای برای دوامتیازات گسترده

 توانجهانی درک کردند. میتحواّلت  ۀای از مردم ایران وخامت اوضاع کشور را در عرصعدهّ  بنابراینهای آنان سر فرود بیاورد. خواسته

 .بود قاجار دوره ایران احتضار حال در پیکرۀ بر شوک نخستین گفت

 استعمارگران سیاسی اقتصادی و نفوذ ای برایزمینه بلکه منجرنشد، خاک ایران از هاییتنها به جدایی بخش های مذکور،شکست   

 هاماندگی عقب علّت یافتن درصدد تماس داشتند، آن بار تخفّ نتایج و هاجنگ این با نزدیک از که دولتمردان از برخی کرد. فراهم

 و جدّی پدیدار شد صورت روسیه، به و ایران هایجنگ از پس تنها ایران در آن به گرایش اصالحات و نوسازی و به برآمدند؛ زیرا نیاز

سیاسی  نظام داخل از "(4نجام شد: در دوره قاجار عمدتاَ از طرف دو جریان ا طلبی اصالح هاینمود. حرکت جلب را قدرت صاحبان توجّه

 جریانات» ( به حکومت و قدرت حاکم وابسته نبودند و6. بودند «نظام درون طلبی اصالح جریانات» تعبیری به و از عوامل حکومت بودند.

 (616:  4111زیباکالم  ".شدندمیقلمداد  «بیرون نظام طلب اصالح

 سواد بودند، فرهنگبی افراد آن عمده و الت جدید جهانی بودمانده از تحوّعقب تقریبا  جامعۀ یک قاجار ىدوره در ایران جامعۀ     

و حتّی  مقاومت کند شدت به اصالحی هرگونه برابر شد که جامعه درمزید برعلّت بود. عوامل مذکور موجب می ای همو قبیله ایعشیره

ویژه تماس فکری باعث رواج مفاهیم و برخورد و ارتباط با غرب به (42: 4134)آجودانی  بکشاند. را به شکست در برخی مواقع آن

ای به نام روشنفکر گردید که در حوادث بعدی در آگاه سازی اذهان مردم ایران گیری طبقه های جدید شد.همچنین موجب شکلاندیشه

 و انقالب مشروطه نقش مهمی داشتند.

 صدارت امیرکبیر -4

 میرزا خدمت به آشپز عنوان به نخست محمّدقربان، کربالیی پدرش. گشود جهان به دیده فراهانتوابع  از اوههزروستای  در کبیرامیر    

 خان درمیرزاتقی( 640: 4114)بامداد   .شد آشپزخانه ناظر مقام،قائم ابوالقاسم میرزا زمان صدارت در سپس و درآمد مقامقائم عیسی

( 64: 4136 آشتیانی)اذعان اطرافیان را برانگیخت.ثبات همگان رساند و بارها و بارها تعجب و جوانی هوش و ذکاوت خود را به ا کودکی و

 (21: 4131)مستوفی .حکومتی گردید  را در دستگاه قائم مقام فرا گرفت و سپس وارد کارهایگری ینویسندگی و منش ،آموزش
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ر هیأتی را جهت عذرخواهی و توضیح در مورد این قتل به روسیه دربار قاجاه.ق.(4611شدن گریبایدوف)ششم شعبان در واقعۀ کشته    

 در ایناو  تقدیم نماید. مقامقائم در پایان سفر گزارش آن را به وظیفه داشتبود که  خانکی از اعضای این هیأت میرزا تقیی. اعزام نمود

 (12: 4122)مکی .صالح طلبانۀ او داشتگیری افکار ای در شکلعامل مهم کرد و دیدنروسیه  صنایع و هاکارخانه از سفر

) در رأس هیاتی دویست نفره مـأمور حل اختالفات مرزی با عثمانی در شهرارزنۀ الروم شد .ه.ق4620خان در سال تقی میرزا     

داشت و باعث آشنایی  از آنجایی که عثمانی دروازه اروپا بود؛ این سفارت دستآوردهایی را برای او به همراه ( و630: 4131جهانگیرمیرزا 

 شد.ها آشنا نزدیک و مستقیم با تنظیمات عثمانی ازصنعتی اروپا گردید و همچنین  با تحواّلت سیاسی و خانتقیبیشتر میرزا 

میرزای ولیعهد نقش مهمی را ایفا کرد و مانع از بروز اغتشاش و شورش دیگر شاهزادگان در به تخت نشاندن ناصرالـدین امیرکبیر    

از  کبیر، لقب اتابکی کهامیر .به مقام صدراعظمی برگزیده شد طرف شاهاز  شاه در تهرانبعد از تاجگذاری رسمی ناصرالدین اوجار شد. قا

 او این لقب با توجه به سن کم و جوانی شاه برای  ( 401:  4111) خورموجی را برای خود برگزید.دوره سلجوقیان منسوخ شده بود 

 (22: 4131جهانگیرمیرزا ) .توام با استقالل رای در پی داشت انهاختیاراتی نیمه پدر

 

 امیرکبیر و کشاورزی -5

 اقداماتبا  و نظامی اکتفا ننمود اصالحاتنوسازی و میرزا تنها به ت امیرکبیر سه سال بود؛ امّا او برخالف عباساردوران صد اگرچه    

 نوسازیتوان ادعا کرد، اولین کسی بود که اقتصادی کشور به وجود آورد و می و جانبه تحواّلت عظیمی در امور اجتماعی، سیاسیهمه

 در اصالحات استعمار با مبارزه راه تنها دانستو می داشت طرح و برنامه کشور استقالل حفظ او برای را در ایران آغاز نمود. همه جانبه

 .است فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هایزمینه

های طغیان و علم و خالی حکومت خزانۀد، شها وصول نمیمالیات، نظم خاصی نداشتدشاه اوضاع کشور محمّ در اواخر حکومت     

در چنین گرفت. کفایتی آنان نشات میاز بی آشفتگیشورش برافراشته شده بود که شاه و وزیر مسبب اصلی این اوضاع بودند و این 

با سامان دادن به اوضاع  او اصالحات خود را آغاز نمود.کبیر امیر ،اجتماعی بود –ی شرایطی که ایران فاقد استقالل در بخش های اقتصاد

این  اواالسالم کرمانی در مورد اصالحات به عنوان مثال ناظم اصالحی نمود.شروع به اقدامات و تثبیت موقعیت خود در برابر مخالفان 

 (30: 4131)گوید: میچنین 

 در که کنیممی مشاهده به خوبى آینه هر بنگریم گذشتگان تاریخ در انصاف و دقّت به نظر و کنیم معج را خود خیال اگر  "           

 آن را مسبب و باعث و تمدن راههب هاآن گذاردن قدم و ایرانیان بیدارى بر دارد داللت که را وقایع و امور از بسیارى 4623 سنه مجارى

 ".نداریم سراغ را احدى امیرنظام خانتقی میرزا مرحوم جز



   

6 
 

شامل محصوالت کشاورزی ایران در این دوره  .ثیر داشت، کشاورزی بودتأزندگی رعایا  واقتصاد دوره قاجار  از مهمترین عواملی که بر   

ضعیف و  حمل و نقل ،عدم رسیدگی به وضعیت کشاورزان بد اقتصادی،شرایط بود.  ابریشمجو، حبوبات، نیشکر، پنبه، تریاک و گندم، :

 کرد.وارد میکشاورزان و روستاییان  ها فشار سختی را برت راهو عدم امنیّ ویبد

و آب  زمین صفوی بود.دورۀ به خصوص  ،های کشاورزی قبلرو نظاموری کم و دنبالهبا بهرهنظام کشاورزی در دورۀ قاجار، سنتی    

ولی  (4611، 1:ج 4116)شاردن شد.تقسیم می و محل کشت طبق توافق و بسته به خاک گرفت وز قرار میرتوسط مالک در اختیار کشاو

)  شد.هزینه سفر سفیران و ... گرفته می ،: بیگاری، مخارج چراغانینی از قبیلها به عناویاجحاف بودند و مالیات ان همواره موردکشاورز

 ت.گرفو در دورۀ قاجار تمام این موارد)حتّی گاهی با شدّت بیشتر( انجام می(4631همان ، 

 ارضی مالکیت  1-5

، نظام حکومت قاجار تا قبل از مشروطیترو سیاست صفویان بود و داری دوره قاجار دنبالهنظام زمین طور که گفته شد،همان    

 ءاین دوره قدرت نامحدودی در کشور داشتند و تمامی افراد کشور) اعم از مردم عادی تا سران کشوری( جزن ااستبدادی داشت. پادشاه

 ایران در سنتی قدرت ۀرابط الگوی با حکومت نوع اینها در دست شاه بود. شدند و اختیار مال و جان همۀ آنپادشاه محسوب می یایارع

که هیچ چیزی مانع اجرا آن و حکم پادشاه به منزلۀ قانون بود ( 10: 4134)بشریه  متکی و اطاعت محض از دستورات پادشاه

میرزا ) ون وجود ندارد.نقا چون، نیستکس مالک هیچ چیز  به قول میرزا ملکم خان در ایران هیچ (163و 161: 4130)ملکم .شدنمی

شد و محسوب می بنابراین در ایران دورۀ قاجار پادشاه مالک اصلی زمین، آب و زراعت ق.: روزنامه قانون ، شماره یک( 4101ملکم خان

ایران  درضی اار (44: 4131 م.پاولویج ).هـ. ق 4661م. / 4313طبق قانون سال  کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند. کار به اکثر مردم

 شد:به دسته های ذیل تقسیم می

 دولتى خالصه (اراضى4

 قبایل امراء به متعلق اراضى (6

  موقوفه امالک (1

 (14: 4113 دالمانى ) اربابى یا اختصاصى ( امالک1

در  کبیرترین اقدامات امیرهای بیشتری را تصاحب کنند. از مهمتوانستند زمینبودند می به حکومت هکه وابست ادیافر اوضاعدر این    

قصد مشخص  زیراصادر نمود؛ را  انبه دربار و صاحب نفوذ ۀوابست امالک افرد نمودن این زمینه این بود که دستوری مبنی بر فهرست
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عظم رستون این مورد درباره اموال صدرافارانت به پالمه گزارش سروانبنا بها توسط افراد ذی نفوذ را داشت.نمودن  نحوۀ تصرف زمین

 .بودصاحب نموده ا به زور و یا با پرداخت مبلغی کمتر از ارزش اسمی آن تبسیاری از روستاها راو و  اجرا شدسابق حاج میزرا آقاسی 

  (113: 4131)آوری 

 محصوالت کشاورزی  2-5

بنا به نظر لمبتون در مرکز کشور) فارس محصوالت این نوع  غالت( بود.ایۀ محصوالت کشاورزی)پبر  آمد مردم در روستاهااساس و در    

 (113:4131همان  )شد.شرق و شمال شرق) خراسان( کشت می و اصفهان(، غرب) همدان، کرمانشاه ، گروس و خمسه(و

و دچار  را از دست دادبا بازار کشورهای استعمارگر رقابت  قدرت م.4310از سال  شد ولیزمان هخامنشیان در ایران کشت می ازپنبه     

ارومیه  ۀهای اطراف دریاچامیرکبیر با توجه به تجارت پرسود پنبه در زمینارت صد در دوره مجددا  و( 112: 4133)عیسوی  رکود شد

 وقایع روزنامه) انجام داد. . هـ. ق 4632سال های بیشتر در ریزی الزم را برای کشت زمیننامهبر امیرکبیر شروع به کشت پنبه نمودند و

 ( 14 شماره ق. :  4623 اتفاقیه

همین  بهمراقب بود که کشاورزان تحت ظلم و ستم سپاهیان قرار نگیرند و  داد وانجام میاز کشاورزان الزم را  هایحمایت کبیرامیر   

وستاییان دست درازی نشود و وجه به زراعت و محصوالت رروستاها به هیچها و اده بود که در گذر از کنار آبادیدستور د ت به لشکریانعلّ

در راه آباد .همچنین (43شماره  ق. :  4621 همان،)بالید.ی به زور نگرفته بودند به خود میی یک جوجه از کساز اینکه سپاهیان حتّ

شماره ق. : 4621 همان،  )های خالی از سکنه را می داد.روستای دستور به آباد نمودن ها جهد بسیار نمود  و حتّکردن روستاها و قصبه

41) 

شکر را بنا د، کارخانۀ تولید قندودابه جهت حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از خروج نقره رواج در مازندارن کشت نیشکر را ،    

 (662: 4131اعتمادالسلطنه، ) (  نداشت.داز لحاظ مرغوبیت ظاهرا  زبانزد بونهاد که شکر تولیدی آن دست کمی از شکر هندوستان )

 آن اخذ شیوه و زمین بر مالیات 3-5

در دورۀ قاجار اجحاف و تعدی زیادی به دست رنج و  توان به عواید کشاورزی اشاره کرد.درآمد حکومت در دورۀ قاجار می از منابع   

 .بود اراضی مالیاتشد، در این دوره دریافت می که مالیاتی ینمهمتر .نبود شد و کشاورزی معیشتی صرفا  اقتصادیرزان میعایدات کشاو

 این، شدمی کشاورزه ب که ظلمی با ؛ امّانمودندمی پرداخت مالک به را آبی محصول سوم یک و دیم محصول پنجم یک باید کشاورزان

 ،تومان بود 200آباد از توابع قم مالیات قصبه شمس :به عنوان مثال( 43: 4131 م.پاولویج ).یافتمی افزایش درصد وپنجبیست تا میزان
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و فشار ( 612: 4121)رسیده بود تومان  1300تا جایی که مالیات مزبور به خواستندمیمختلف از کشاورزان مالیات اضافه  عناوینولی به 

قاعدۀ و الیات اراضی اوایل دوره قاجار روش م .شدزارع و روستا به ویرانی کشیده مینتیجه بسیاری از م در ،شدزیادی بر کشاورز وارد می

عین را رامیرکبیر مالیات زا را به ارمغان آورده بود. "تدبیر، فقر و ناامنی انحطاط، سو " (631: 4121)بنا به گفتۀ لمبتونخاصی نداشت و 

: 4131)رهبری  د.انجامیبیشتر  و کار تالیّکاهش داد و این عمل باعث افزایش درآمد، افزایش منابع و در نتیجه ترغیب کشاورزان به فعّ

12) 

به  کهرفت کرد و یک نوع مالیات اضافه و غیرمستقیم به شمار میزان وارد میبه کشاور ی را که فشار مضاعف بود از مواردیسیورسات   

 .بودکشاورزان  رنج دست به یو تعدی و ظلم آشکار شداجحاف از روستاییان گرفته می

 شد:آوری مییل جمعاز منابع ذ سیورسات

 (4 عمومی های مصادره

 (ص)محمّد حضرت عیدمولود و نوروز درایام هاپیشکش( 6

 (362: 4133)عیسوی شد. که شامل جرائم و مصادره اموال میهایی  پیشکش( 1

 طرف از مأمورانییا  ،شاهسط نمود، ممکن بود توتهیه می خود لشکریانآذوقۀ  تأمین برای قشون رئیس یا خان که ایعلوفه و خواروبار    

با  خود راه سر روستاهای از شد و یا ، دریافت میرفتندمی ایناحیه به ایالتی حاکم یا( مالیه پیشکاران یا محصّالن مانند) مرکزی حکومت

 به تا کردند جریمه بلغىم "که  نمود اشاره دربروجرد شاهناصرالدین اسب شدن تلف به توانمی به عنوان نمونه .ندگرفتمی توسل به زور

 (321: 4130) کرزن  ".داردمى دریافت کماکان محل حاکم پس آن از را جریمه این. شود هتهیّ دیگرى اسب آن جاى

به ستم سپاهیان به ه با توجّ :کندسات بود و در این فرمان بیان میبر لغو سیورمبنی فرمانی صدارت، در اوایل  کبیراز دستورات امیر   

 ( 1ق. : شماره  4621)روزنامه وقایع اتفاقیه   بنا به آسایش و رفاه رعایا این رسم لغو می گردد.آوری سیورسات و معان در جروستائی

 آبیاری نظام 4-5

ها، کشوری خشک و برخی رودخانهکشور ایران با وجود زیرا  ؛بودایران، مشکل آب  تاریخ کشاورزی در طول زراعتضالت عیکی از م    

به ناچار از قنات بهره و شرب  مزارع  نیاز مین آب موردأمتداول بود. بنابراین برای ت در ایران و کشاورزی دیمی شودمحسوب میآب کم

 گرفتند.می
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امّا با  (21:  4131)کاتوزیان  ؛دنها نشان دهوظایف حکومت یی ازارت بر آبیاری را جزدر منابع شواهدی وجود ندارد که توزیع و نظ    

د شاه از کرج حفر شده نهر آبی که از زمان محمّشدند تا جایی که امیرکبیر ها متولی ساخت نهرها و بندها میوجود گاهی حکومتاین 

روزنامه ).را تا حدی برطرف کرد تهرانآبی مشکل کم و بود و قابل استفاده نبود جهت آب آشامیذنی و زراعت تعمیر نمود

سنگ آب تقسیم کرد و نه سنگ آن را به  31رودخانه را به  .هـ. ق 4621سال در برای این کار  او ( 40ق. : شماره  4621اتفاقیهوقایع

دستور . هـ .ق 4621سال خیزی جلگۀ گرگان در همچنین با توجه به حاصل(  36:  4133)آل داود عنوان سهم اهالی تهران قرار داد.

 (40ق. : شماره  4621روزنامه وقایع اتفاقیه).صادر نمودخانۀ گرگان بر رودها کشاورزی و مشروب ساختن زمین یرایسدی ساختن 

اصلخیز و حگیری از خاک با بهره: این ایالت  نویسد.( درباره آباد کردن خوزستان می.قهـ 4622) الدولهای به سهامامیرکبیر در نامه     

با  هویزه و پل شوشترشوشتر، بند  بندتعمیر و استحکام نسبت به  ،خواهد می الدولهاو از سهام ، برای کشاورزی مناسب است وآب فراوان

 ( 36:  4133)آل داود  اقدام نماید.هزار تومان   دهحدود بودجه 

 تا اصفهان، اطراف اراضى در": نویسدمىچنین  سفر کرده بود اصفهان به ق.هـ. 4621سال در  امیرکبیر و شاه همراه که انگلیس سفیر    

 این. بود فراگرفته آشوب را اصفهان خطه اواخر، همین تا که کرد فراموش نباید و. بود کار و کشت فرسنگ، در فرسنگ د،کرمى کار چشم

های بایر و کبیر جهت آبادکردن زمینیرهمچنین ام (411: 4136)راوندی  "است. ستودن درخور کوتاه، مدت این در شگفت تحول

رنج توانست با مراقبت از دست امیرکبیر( 633:  4121) لمبتون مالیاتی را در نظر گرفت.های یاری اقداماتی انجام داد و تخفیفآب

 ، اوضاع کشاورزی و کشاورز را تا حدی سامان دهد و امنیّت نسبی اقتصادی را برای آنان فراهم کرد.کشاورزان

  ارتباطی های راه 5-5

قاجار به سایر نقاط کشور حمل  کرد که مازاد محصوالت کشاورزی در دورۀ توان ادعاه به کشاورزی سنتی و دیمی نمیبا توجّ هرچند    

دورۀ صدارت امیرکبیر با در  بود.یی امن و بدون راهزن هاولی محصوالت کشاورزی و روستایی جهت فروش در شهرها نیازمند راه ،شدمی

ق. :  4623اتفاقیه)روزنامه وقایع.شدیافت می سال به فراوانی دی در فصول سرهای تجاری آذوقه حتّکاروان ها و تامین امنیّتمراقبت از راه

ت سپاهیانی در به همین علّهای ارتباطی است و در راه نیازمند امنیت دانست رونق کشاورزی در کشورخوبی میکبیر به امیر ( 40شماره 

 مأموران جانب از تا بود مراقب همیشه و کردمی نیز ها نظارتبر اعمال آن او .قراول گماشته بود های بین راهی و مرزها به نامقلعه

 بر مبنی را دستوراتی و دادمی نشان واکنش شدّتبه  این صورت غیر، درنگیرد صورت رعایا حق در ظلمی و اجحاف نظامیان و حکومتی

در باب ظلم  )هـ. ق. 4621به سال خان حاکم کرمانشاه اسکندرامیر به  نامۀ نمونه آن در کرد. می صادر( مرگ تاحدّ)سنگین هایمجازات

نه اینکه ، اندهت مردم گماشته شدمنیّاها برای صیانت و هقراوالن راگوید: قابل مشاهد است که امییرکبیر می (آنان رو نظارت بران اراهد
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 4133)آدمیت ل خود برسند. به سزای عم باید اند،ی که موجب آزار به رعایا شدهخاطیانکند تاکید میخودشان موجب آزار رعایا شوند و 

:166) 

ها و مال التجاره به راحتی کاروان ت برقرار است وها امنیّدرباره اینکه در راههـ. ق.  4623در سال   13 شماره هفاقیّتّاوقایع در روزنامه     

  و بدون ترس از دزدان و سارقین به سفر می پردازند؛ چنین آمده است:

رع نیز از دست اندازی ز و بلوکات فارس کمال نظم و امنیت را دارد و احدی را یارای بچابی نیست و طرق و شواشهر شیرا "              

 "اند و کسی قدرت تعدی و خالف ندارد.متوقف فارس نیز با نهایت انتظام الریق مصون و محفوظ است و همچنین افواجدزد و قطاع

هنگامی که قاآنی مورد غضب بود؛ امیرکبیر بخشش او . در کشاورزی داشتها را ز علوم غربیسعه و حتّی استفاده اامیرکبیر سعی در تو   

 ( 43: 4111)بهروزی  .نمود مشروط فارسی به فرانسه زبان از کشاورزی باب در کتابی به ترجمۀرا 

 :گویددر شرح اقدامات او می( 36، 4: ج4131کرمانی ) ظم االسالم نا

 و .... بریممی حاصل آن از امروز ما که کاشت تخمى و فرونگذاشت چیزى هاغیره و است این مدرسه آثار از اریمد امروز آن چه واقع در "

 "بود. مستعجل دولت ولى درخشید خوش که افسوس ،نمودمی آسوده و بختخوش را تىملّ
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 گیرینتیجه -6

 که شد باعث اوهای نوسازی بنایسنگ تالش کرد. هاماندگیعقب و نواقص رفع ی همه جانبه برایبرنامه یک با امیرکبیر در دورۀ صدارت،   

ه و در جهات جانباو همه و نوسازی اصالحات.(نشین پایتخت و اقشارشهرنشین در خصوص به.)کند احساس را هاییتکان ایرانۀ خفت جامعۀ

 که وان به مسئله کشاورزی و حمایت از کشاورزان اشاره کردتکشور و عدم وابستگی می مختلف انجام گرفت. از اقدامات او جهت خود کفایی

 ایران کشاورزی نظام تحوّلمقالۀ حاضر کوشیده است،  .کشاورزی بود مدرن نمودناقتصادی کشور نداشت و به دنبال هدفی جز حفظ استقالل 

ها آنمات او به نگارش درآمده است؛ ولی هیچکدام ازهایی دربارۀ زندگی و اقداکتاباینکه  با وجود .کند امیرکبیر را بررسی صدارت دورۀ در

های مالیاتتوانست  با اقداماتش امیرکبیراند. ای گذرا داشتهاند و نهایتا  اشارهالت کشاورزی در زمان امیرکبیر را تحلیل ننمودهت و تحوّاداماق

، کشاورزیآب در  اهمّیت با توجه به . همچنینمغان بیاوردامنیّت نسبی اقتصادی را برای کشاورزان به ار و لغو کندظالمانه و مضاعف را 

اراضی و همچنین  برداری از تیول،هرهاو با تغییر اشکال ب .نمودصادر  را زخیمناطق حاصلآب مورد نیاز،  راهم نمودندستوراتی را جهت ف

ت کوتاه صدارت منجر به قدرت قدامات او در مدّ ا .تغییر دهدبه نفع کشاورز برانداختن سنت سیورسات توانست تا حدی مناسبات ارضی را 

 وجود آورد.در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور به یتحواّلتو  شدبیشتر دولت مرکزی 
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Abstract: 

Agriculture system evolution in premiership period of Amir-kabir 

The period of Amir-kabir's premiership can be counted as turning point socio_ political history in Qajar 

dynasty. In this period,fundamental and comprehensive reforms were establishment in Iran's traditional society. 

The general structure of Amir-kabir's reforms can be counted as a bridge between tradition and modernity. In 

this inscription paid to library method with descriptive approach about checking Iran's agricultural system 

evolution in premiership period of Amir-kabir as one of his actions. Amir-kabir, meanwhile paying attention to 

the agriculture as one of the development factors and self-sufficiency,he did some efforts for it's improvementy 

and development. These actions,such as:supporting farmers versus oppression of local rulers, paying attention 

to the importance of water in produet yield and cancelation of double taxes which to lead of relative security of 

farmers and agriculture development. 

keywords: Amir-kabir، Reforms، agriculture،  Mirza Taghi khan 
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