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تاریخ دریافت95/11/21 :
تاریخ پذیرش96/9/11 :

چکیده

شاه عباس اول سیاست خاصهسازیِ ممالک را که به شکل مدکدودی از

زمان اسالفش شروع شده بود برای بهبود وضع ممللکت و تمرکک گرایک

به کار گرفت .جانشینانش نی بهرغم برخ آثار زیانبکار آن ،ایک شکیوه را
ادامه دادند چنانکه در زمان شاه عباس دوم تبدی ممالک به خاصه شل

وسیع به خود گرفت .مقاله حاضر در پ پاسخ به ای پرسکش اسکت ککه

چرا در عهد شاه عباس دوم تبدی ممالک به خاصه سیر صعودی داشکت

روش تدقیق مقاله از نوع پژوهش تاریخ و روش انجکام آن کاابخانکهای

است .ناایج بهدستآمده نشان م دهد زیکادهخکواه و زورگکوی حلکام
ایاالت و به تبع آن شکلایات ملکرر سکاکنان ایک منکا ق و حیک

و میک

عایککدات ،نیککاز مبککرم و روزاف ک ون دربککار بککه منککابع مککال  ،جلککوگیری از

قدرت لب و عصیان امرای ق لباش ،تمرک گرای  ،تأمی سکریع آذوقکه و
 .1شناسه دیجیاال (10.22051/hii.2018.14094.1292 :)DOI

 .2دانش آموخاه دکاری تاریخ ایران اسالم دانشگاه خوارزم ؛ m.abedini75@gmail.com
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نیاز های مردم هنگامِ رخکداد بالیکای بیعک  ،رفکع للکم از مکردم و بهبکود

شرایط آنها از جمله زمینههای اجاماع  ،اقاصکادی و سیاسک بودنکد ککه

شاه عباس دوم را ترغیب به تداوم و توسعة خاصهسازی اراض موسوم بکه

ممالک کرد.

واژههای کلیدی :شاه عبکاس دوم ،خاصکهسکازی ممالکک ،اجامکاع ،
اقاصادی ،سیاس .

مقدمه
در ول تاریخ ایران ،زمی و زمی داری بهعلت تأمی معاش دربار ،مالزمان دیوان  ،سکااه

و مردم اهمیت بسیاری داشت .پادشاه مالک همه زمی هکا بکود و امکور ایکاالت و والیکات را

بهوسیلة حلام و والیکان اداره مک ککرد .در عصکر صکوویان پکنج نکوع زمکی وجکود داشکت:
 -1ممالک ( دیوان )  -2زمی های شاه (خالصه و خاصه)  -3ملل (زمکی هکای شخصک

افراد و ماللان)  -4وقو (موقوفهها)  -5زمی های بایر و موات ،که هریک به شیوة خاصک

اداره م شدند .زمکی هکای خاصکه و درآمکد آنهکا ماعلکق بکه شکاه و در اخایکار او بکود و بکه

شیوههای مخال

مانند مصادره و فاح بهدست م آمد.

زمی های شاه از زمان ساسانیان وجود داشت .سلسلههای که پس از آنهکا روی ککار

آمدند نی ای زمی ها را مالک شدند .از زمان ایلخانان واژة خاصه برای زمی های شاه بکه

کار رفت و گسارة وسیع مانند شهرها را نی شام شد .با ضع

و سقوط ایلخانان از می ان

ای گونه زمی ها کاساه شد و در مقاب وسعت زمی های ملل و دیوان افک ایش یافکت .در

اوای حلومت صوویان بهدلی ضع

حلومت مرک ی زمی های خاصه مددودتر شکد ،تکا

اینله در دهة دوم حلومت شاه هماسکب اول (947ق) دوبکاره گسکارش یافکت و در زمکان

حلومت شاه عباس دوم بر وسعت آن بسیار اف وده شد.

با توجه به گسارش بیش از پیش ای سیاست در روزگار شکاه عبکاس دوم و تکأثیر آن در

مناسبات شاه با حلام ایاالت و ساکنانِ منکا قِ خاصکهشکده ،بررسک دالیک توسکعة امکال

خاصه ضروری بهنظر م رسد .هدف از رح چنی موضوع پکرداخا بکه ابعکاد گونکاگون

زمینههای توسعة اراض ِ خاصه و بازنمای دالی و اهداف شاه عبکاس دوم از تکداوم اجکرای
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آن است که مک توانکد زوایکای دیگکری از تکاریخ اجامکاع  ،اقاصکادی و سیاسک ایکران در
روزگار مورد بدث را روش کند .لذا مقاله حاضر درپ پاسخ به ای پرسش است ککه چکرا

در عهد شاه عباس دوم تبدی ممالک به خاصه سیرِ صعودی داشت فرضکیات پکژوهش بکه

ای شرح است -1 :خاصهسازی یک ضکرورت اصکالح بکرای کاسکا از آالم مکردم بکود.

 -2راهلاری برای کاهش قدرت و نووذ ق لباشان به حساب م آمد -3 .سیاسا برای تأمی

انواع ه ینههای روبهرشد دربار و سیاستهای شاه عباس دوم بکود .بکا توجکه بکه تکدابیرِ شکاه

عباس دوم در برقراری دیوان عدالت و تعویض ملررِ وزیران ،م توان گوت بهرغکم برخک

کل گوی ِ منابع دربارة تداوم رنج مردم در امال

خاصه ،در ای شیوه از زمی داری تالش

شد حا االملان از فشارها بر مردم کاساه شکود .روش تدقیکق ،از نکوع پکژوهشِ تکاریخ و
روشِ انجام آن کاابخانهای است.

درخصوص پیشینة موضوع ،بررس های پراکندهای دربکارة امکال

است .لمباون ( )1377در بررس خود ،بهرغم اذعان به تواوت آن با امال

خاصکه انجکام شکده
خالصه ،بهویکژه

از زمان شاه صو  ،در توضیدات و مصداقها چندان تواوت میان آنها قائ نم شکود و بکه

دالی ِ اف ایشِ امال

خاصه در زمان شاه عباس دوم نم پردازد .عوضنکژاد( )1379نیک بکه

بررس زمینداری در عصر صووی پرداخاه است ،ول بهرغم پکرداخا بکه اراضک خاصکه و

ممالک و نوع اداره و صرف عواید آنها به زمینکههکای توسکعه خاصکهسکازی توجکه نلکرده

است .همچنکی میرجعوکری( )1385در مقالکهای ،پیامکدهای سیاسکت خاصکهسکازی در دوره
صوویه را بررس کرده است ول اشارهای به دالی تداوم خاصهسکازی نمک کنکد .پکژوهش
دیگر ،از سوی سلطانیان ( )1393انجام شده است که تنها در فص مربوط به اراض ِ ممالک

و خاصه به سه مورد از دالی کل تداوم خاصهسازی پرداخاه است 1ول به ابعکاد دیگکرِ آن

ب توجه است .همچنکی  ،فلکور( )1394در کاکاب «تاریخچکه مکال ک مالیکات ایکران» ،ضکم

توضیح انواع زمی های دوره صووی و ماللیت آنها به تلرار مطالب رهربرن و دیگر منکابع
درباره امال

خاصه پرداخاه است و درخصوص دالی تداوم خاصکهسکازی تنهکا بکه تکأمی

ه ینه های مال ِ سااه غالمان شاه عباس اول و دربار اشاره کرده است ول درباره دالی گسکارش
 .1ثروت حلام ،سیاست نظام شاه عباس اول ،خودکامگ برخ حلام ممالک (سلطانیان)41 :1393 ،
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امال

خاصه در زمان شاه عباس دوم توضید نم دهد .بنابرای  ،مقاله حاضر در نوع خکود

تالش مساق و منسجم در بررس زمینههای توسعة خاصهسازی در عهد شاه عباس دوم است.

اراضی ممالک و خاصه در عصر صفوی
در زمان صوویان ایران تقریباً هوکده ایالکت اصکل داشکت(تاورنیکه )15-12 :1389 ،زمکی و

عایدات آن ازجمله پایههای مهم اقاصادی به حساب م آمد و زمی ها به دایر(قاب کشت و

زرع) و بایر(لمی رع) تقسیم م شد .زمی های دایر و آبکاد شکام  :اراضک ممالکک ،خاصکه،
وقو و شخص بود .زمی های بایر به نسبت اینله در کجا قرار داشت جک امکال

خاصکه

یا ممالک قرار م گرفکت (شکاردن .)1333-1232 ،1164 /3 :1393 ،میک ان هریکک از ایک

تقسیمبندیها ثابت نبود و با توجه به سیاست ارض پادشکاهان و قکدرت حلومکت مرکک ی
تغییر م کرد.

زمی های دولا (ممالک) ماعلق به دولت بود .فرق آن با زمی هکای خاصکه در ایک بکود

که حاکم در ایالت تدت امر خود شاه کوچل به حساب م آمد .ای تقسیمبندی از زمکان

شاه عباس اول به بعد ملموستر شد .شاه بهوسیله خکوانی  ،سکال ی  ،کالناکران ،داروغگکان،

وزیران و کدخداها ایکاالت را اداره مک ککرد( 1اولئکاریوس .)316 :1385 ،بکرای نمونکه ،در
زمان شاه هماسب اول( 984-930ق) ممللت به پنجاه ناحیه تقسیم شکده بکود .حلکام ایک

نواح  ،سرپرسا پانصد تا سیصد سوار را برعهده داشاند که هنگام نیاز شاه به مرک گسکی

م ک کردنککد 2.معمککوالً عککدهای کککه فراخوانککده م ک شککد در روی کاغککذ بککیش از ای ک بککود

(سورنامههای ونی یان477 :1381،؛ اولئاریوس )318 :1358 ،که بیانگر سو اساواده حلّام بکا
توس به ای اعداد و ارقام از درآمدهای ایاالت و والیات است.

بهتدریج ،سران ق لباش ثروت بسیاری اندوخاند و بر زندگ اقاصادی و سیاسک جامعکه

مسلط شدند .در عوض ،کشاورزان از دسارنج خود چی زیادی عایدشان نم گشت و اکثکر

 .1سانسون آنها را وکی م نامد که شام «والک  ،بیگلربیگک  ،قکولبیگک  ،وزیکر ،سکلطان ،داروغکه» بودنکد( .سانسکون،
 .)59-58 :1346میرزا سمیعا نیک تدکت عنکوان امکرا سکرحد (غیردولاخانکه) آنهکا را بکه چهکار نکوع والت ،بیگلربیگک ،
خوانی  ،سال ی تقسیم م کند( .میرزا سمیعا4 :1378 ،؛ کماور)162-157 :1363 ،

 .2برای ا العات بیشار نگ :فیگوئروا155 :1363 ،
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مردم عادی ،تجار و زمیندارانِ کوچک با تهدید و زورگوی حلام مواجه بودنکد (نویکدی،

 .)61 :1386حاکم و صاحبمنصبان وابساه به او و قشون که نگهداری آن را برعهده داشکت،
بخش زیادی از درآمد مالیات ایالت را مصرف م کردند .باق مانده که در مقایسکه بکا کک

عایدات مبلغ ناچی ی بود به صورت هدایا و حقوق و رسکوم بکه خ انکة شکاه ارسکال مک شکد

(شاردن .)1165/3 :1393 ،خانها مانند پادشاه کوچک بر سرزمی و مردم خود حلومت
م کردند (همان .)1167 ،وقا حاکم به مد مأموریاش اع ام م شد ،دساورالعم هکای

دربارة ولکای

و موقعیکت مدک ِ خکدمت ،درآمکد سکالهکای قبک و نکوع مناسکبات وی بکا

گروههای گوناگون مردم و سایر نلات که بایسا رعایت کند در اخایارش قرار مک دادنکد

(همان .)1171 ،همچنی  ،در هر والیت سه نور منصوب م شد که مراقب رفاکار و عمللکرد

حاکم بودند (همان) .در مناسبات میان شاه و حلّام ،قدرت نظارت شاه به می ان قدرت واقعک

او بساگ داشت و ای رابطه به نسبت وفاداری حلّام و قدرت شاه در نوسان بود .چنکانککه

در صورت تغییر در وفاداری یا ضع

پادشاه معادله به هم م خورد و شورش ها و جنگ هکای

فرسایش آغاز م شد که صدمات آن در نهایت ماوجه ساکنان شهرها و روسااها بود.

اهمیت ای نکوع زمینکداری و ادارة آن ،موجکب بکهوجودآمکدن دیکوان بکه نکام «دیکوان

ممالک» گردید که زیرِ نظرِ مساوف الممالک قرار داشت (شکاردن1271 ،1269/3 :1393 ،؛

کماور .)109 :1363 ،در روزگار شاه عبکاس دوم بکهرغکم افک ایش اراضک خاصکه همچنکان

بعض از منا ق به صورت ممالک اداره و بیگلربیگ و خانهکا از سکوی حلومکت مرکک ی

تعیی م شکد (وحیکد ق وینک  .)642-641، 626 ،612 ،377 :1383 ،شکاه عبکاس دوم بکرای

ادارة امال

غیرخاصه از وجود غالمان اساواده م کرد .همچنی از وفاداری ق لباشان بهکره

م برد .برای مثال ،بیگلربیگ مرو به علیقل خان غکالم خاصکة شکریوه ،حلومکت سکلطانیه و

زنجانرود به صو قل بیک فرزند ساروسلطان یساولصدبت ،و قل سکلطان یسکاولصکدبت

در عوض مهدیقل سلطان حاکم دورق گردید ،بیگلربیگ شکروان بکه دلیک «سکو تکدابیر»

ع ل و به جای او مدمدی بیک از مأموران تشریوات دربار و از غالمان شاه منصوب شکد
(همان .)720 ،612 ،610 ،403، 384 ،اما بهرغم مراقبتهای عبکاس دوم ،وضکعیت سکاکنان

اراض ممالک چندان رضایتبخش نبود و حلام بکه ککرات برکنکار یکا تعکویض مک شکدند

(شاملو283-282/1 :1371 ،؛ وحید ق وین .)754 ، 737 ،626 ،612 ،568 :1383 ،
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نوع دیگرِ اراض  ،امال

خاصه بود که ماعلکق بکه شکاه و در ماللیکت شکخ

(شاردن .)1232 / 3 :1393 ،اگرچه به لاهر میکان امکال

داشت ول ای دو ماوکاوت بودنکد .خالصکه امکال

وی بکود

خاصکه و خالصکه شکباهت وجکود

سکلطنا کوچککتکری بکود در داخک

ال جک و امکال
حلوما ْ که به تیول 1داده م شکد .ولک خاصکه بکه نکواح بک رل ککه کک ً

سلطنا قرار داشت گواه م شکد .بکه گک ارش منکابع ،در سکدة دهکم ،زمکی هکای خالصکه از

زمی های بود که از پیروزی در جنگ ،زمی های ماروکه و زمی های مصادرهشکده تشکلی

م شد و تواوتها از زمان شاه عبکاس اول مدسکوستکر شکد( .رهکربکرن198 ،195 :1383 ،؛

فلور .)165-162 :1394 ،اراض خاصه بکهتکدریج و در فراینکد تدلکیم پایکههکای حلومکت

صوویان گسارش یافت .در خالل قرن دهم تنها هوت ایالت به خاصکه تبکدی شکد .در زمکان

شاه اسماعی اول (907ک  930ق) با سلوت منابع به نظر م رسد هیچ ایالا تبدی به خاصکه
نشدهاسکت .رهکر بکرن معاقکد اسکت امکال

خاصکه از زمکان شکاه هماسکب وجکود داشکت.

(رهربرن .)172 :1383 ،با مرل وی ،به دلی ب ثبات دربار و قدرت نسب ِ رهبکران ق لبکاش

کلیه اراض که به خاصه تبدی شکده بکود 2،دوبکاره بکه ممالکک تبکدی و بکار دیگکر حلکام

ق لباش ادارة آنها را در اخایار گرفاند و از نووذ دربار کاساه شد .در زمکان شکاه عبکاس اول

(1038-996ق) از تلیه بر قوای ایل و ایوهای کاساه شد و نیروهکای جدیکدی ماشکل از
گرجیان و ارامنه تشلی گردیکد .شکاه بکرای تکأمی ه ینکه آنهکا تصکمیم گرفکت بخشک از

ممالک را به خاصه تبدی کند .به نظر م رسکد در فاصکلة حلومکت شکاه عبکاس اول و شکاه
سلیمان صووی اکثر ایاالت خاصه شدهاند.
شاردن ادارهکنندگان امال

3

خاصه را «نالر» م نویسد و مک اف ایکد ایرانیکان بکه آنهکا

«وزیر» م گواند .نالران والیات کوچک عنوان خاص نداشاند اما نکالران ایکاالت بک رل

«آص » خوانده م شدند(.شکاردن .)1176/3 ،ولک کماوکر آنهکا را پیشکلار مک نامکد ککه

 .1تیول مسامری دائم بود که دو نوع داشت :برخ از آنها وابساه به شغ های مهم بود که صاحبان آن مشکاغ عکالوه

بر حقوق از درآمد آن تیول نی سود م بردند .ول برخ دیگر را دیکوان مداسکبات بکه جکای حقکوق سکالیانه بکه افکراد

واگذار م کرد (شاردن 1258 /3 :1393 ،؛ نگ :کماور.)119 :1363 ،

 .2مانند کاشان که در سال  994ق به خاصه تبدی شد(منش قم  828 /2 :1383،؛ اسلندربیک.) 381 /2 :1387 ،
 .3شاردن برجساهتری شغ دربار را نی نالر م نویسد و ولای
وزیر امال

آن را شرح م دهد .الباه ای نکالر بکا نکالر در معنکای

خاصه ماواوت است .هرچند هردو بر اموال شاه نظارت داشاند (شاردن.)1215/3 :1393 ،
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مساقیماً زیر نظرِ شخ

تاورنیه نی آنها را آص

شاه انجام ولیوه م کردند (کماور.)163-162 ،158 ،111 :1363 ،
به من له نایب شاه م نامد که مد مأموریکت آنهکا منکا ق بکود

که قبالً خانها اداره م کردند .شاه آنها را برکنار و مقامشان را حذف کرد تا درآمد آنها
را در اخایار بگیرد(تاورنیه .)258 ،1389 ،دربار ،اخایارِ کام ِ مصرف عواید امال

سلطنا

را داشت و از زمان شاه عباس اول هکیچ مدکدودیا بکرای اخایکارات دربکار وجکود نداشکت
(رهربرن .)197 :1383 ،زمان ایالا خاصه نامیده مک شکد ککه دیوانیکان بکه حلومکت آنجکا

منصوب م شدند(همکان .)17 ،در نکواح خاصکه نیکروی ق لبکاش مسکاقر نبکود بللکه قکوای
مدافظ آن را مالزمان درباری تشلی م دادند و فرمانده آنها به جای امرا بکا یوزباشکیان

و می باشیان بود ککه اکثکر آنهکا از خکانوادههکای سرشکناس مدلک بودنکد و عنکوان بیگک

1

داشاند(همان .)192-191،با اساناد به روایت شاردن دربکاره ایک ککه ایرانیکان آنهکا را وزیکر
م گواند در پژوهش حاضر نی با همی عنوان از آنها یاد م شکود .بنکابرای  ،اداره امکال

خاصه در دست وزیر ایاالت بود .آنها بکاالتری اخایکارات اقاصکادی و سیاسک ِ مربکوط بکه
ناحیة تدکت اداره خکود را توأمکان دارا بودنکد و ولیوکه داشکاند مالیکات غکالت را بگیرنکد و

مخارج آن را تعیی و سهم ساالنه را به دفارخانه تدوی دهنکد (کماوکر-162 ،111 :1363 ،

 )163که قسما بکه تیکول مشکاغ یکا بکهعنکوان حقکوق اغلکب افسکران و کارکنکان دربکار و
سربازان که شاه نگاه م داشت حواله م شد .بخش نی صرف بخشکش بکه اشکخاص بکرای
مدت معی یا مادامالعمر مک گردیکد و بقیکه بکه منظکور پکسانکداز عوایکد در دسکت وزرا یکا

مباشران باق م ماند (شاردن .)1232 /3 :1393 ،تبکدی ممالکک بکه خاصکه ،ککه بکه منظکور
کاهش قدرت امرای ق لباش ،تأ می منابع مکال مطمکئ بکرای درباریکان و نیک قکرار گکرفا

اراض بیشار در اخایار شاه به اجرا درآمکد ،بکهتکدریج توسکعه یافکت .عوایکد حاصک از ایک

زمی ها ب رلتری رقم بودجة دربار را تشلی م داد(کماور .)111 :1363 ،وقاک وزیکری
به مد مأموریت خود اع ام م شد به مانندحلام ،دساورالعم هایک درخصکوص وضکعیت

مد  ،عایدات و نوع مناسبات با مردم همراه او م کردند( 2شاردن.)1171 /3 :1393 ،

 .1در زبان ترک عنوان امرا بود ول در ایران مأموران دونپایه را بیگ م گوانکد ککه پکایی تکر از سکلطان و خکان قکرار
داشاند.

 .2در خصوص حوزه اخایارات و ولای

وزیر نگ :میرزا سمیعا46-44 :1378 ،
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مد سلونت وزیر سادهتر و خدمة کماری داشت چرا که او بهعنوان یک ککارگ ار در

خدمت شاه بود .با وجود ای  ،بعض وزرا با توجه به درآمدهای که به دست م آوردند دَم
و دساگاه فراهم کردند که حا از حلام و والیان نی پرتجم تر بود .گاه پس از مرل یکا

برکناری خان ،وزیری منصوب م شد تا عایدات ایالت را به خ انه بورساد .وزیران هدایای
نی به مناسباتهای گوناگون به شاه تقدیم م کردند که هدف آن جلب توجه و لط

شکاه

بود (کماور .)163 ،116 :1363 ،الباه برخالف نظر شاردن ،تاورنیه و کماور ،گمکاردن وزیکر

به پیش از روزگار شاه صو بازم گرد .برای اداره چنی منا ق روبهرشدی «دیوان خاصکه»

تشلی شد (شاردن )1271/3 :1393 ،ککه عوایکد آن از سکوی مسکاوف خاصکه جمکعآوری

م شد .دفارخانه خاصه 1زیر نظر مساوف خاصه اداره م شکد (وحیکد ق وینک 324 :1383 ،؛

کماور109 :1363 ،؛ سانسون .)45 :1346 ،اراض ممالک و خاصه به کشاورزان اجاره داده

م شد که کماور به ج ئیات اجاره و شکرایط آن اشکاره ککرده اسکت (کماوکر-112 :1363 ،

 .)113در روزگار شاه عباس دوم ،نواح خاصهشدة قبل مانند :قم ،مازندران ،گیالن ،فکارس،

ی د ،اصوهان ،کاشان ،ق وی به همان وضعیت بکاق مانکد و وزیکران نیک از میکان دیوانیکان و

غالمان مسلمانشده منصوب م شدند (وحید ق وین  333 -332 :1383 ،؛ رهربرن.)178 ،

زمینههای اجتماعی
شاه عباس دوم در باره مناسبات با مردم معاقد بود شلر نعمت سلطنت آن است که وقاک از

رف خداوند امور مردم برعهده سال ی نهاده شده است ،باید همیشه مقکدمات آسکایش و

رفع سام از آنها فراهم باشد لذا با مهربان و عدالت با آنها رفاار م کرد (وحیکد ق وینک ،
 .) 715-714 :1383فرض بر ای است که شاه از وضعیت بغرنجِ ممللت و اوضکاع پریشکان
مردم آگاه بود که پس از آغاز سلطنت عالوه بر بخشش مالیکاتهکا ،ارقکام و فرامینک بکرای

بیگلربیگیان و امرا و حلام درباره رفاار مناسب با مردم صادر ککرد (وحیکد ق وینک :1329 ،

 )20و بهبود شرایط را در حُس رفاار و رعایت عدل و انصاف دانست .شکلایات بسکیاری از

للم حلام به دربار م رسید .برای مثال ،مدمدیخان بیگلربیگ شیروان با مکردم بکدرفااری،

و سام بسیار م کرد .سرانجام گروه به نمایندگ از بقیکه بکه دربکار آمدنکد و از رفاکار وی

 .1دفارخانه توزیعه دفارخانه خاصه ،براساس دفاتر و اوراق مساوف خاصه فهرسا از امال  ،دارای و عواید شاه تهیکه
م کرد (کماور.)110 ،109 :1363 ،
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شلایت کردند .شاه دساور داد تدقیق و بررس ِ دقیق انجام شود .به ای منظکور ،فکاحعلک

بیک از غالمان شاه به شیروان گسی شد ول بیگلر بیگ پیش از ا اعت از فرمکان فرسکااده،
چند نور از شاکیان را دساگیر و زندان کرد .فرمان ع ل ،حبس و ضکبط امکوال و اسکباب او

صادر شد و مُلک شیروان به نج قلیخان بیگلربیگ ایروان واگکذار گردیکد (همکان،315 ،

 .)316ای گونه مناسبات م تواند بیانگرآن باشد که بیگلربیگیان دیرزمکان ایک گونکه رفاکار

کرده و کس از آنها بازخواسا نلرده بود .در حقیقت ،آنها ای مناسبات را الزمکة مقکام

خود م دانساند وگرنه بعید است صاحب قدرت بخواهد آگاهانه موقعیت خود را بکه خطکر
اندازد مگر آنله شاه را آنقدر ضعی

بداند که ترس از عدم اجرای فرامینش نداشاه باشد.

شاه عباس دوم در اوای سلطنت هنگام که برای بازدید سااه به ق وی رفاکه بکود ،ک

مدت حضور در آنجا به وضعیت مردم و سااهیان و دادخواهان رسیدگ کرد .بیشکارِ آنهکا

از للم و سام و بدرفااری علیقل خان ساهساالر شلایت داشاند .شاه برای آنکه به حقیقکت
امر واق

شود و برای رعایت تمام جوانب احایاط ،دساور تدقیق دربارة رفاار وی را صکادر

کرد 1.پس از تدقیقات آشلار گردید که للم و سام علیقلک خکان فراتکر از شکنیدههکا بکوده
است .به فرمان شاه ،او را مع ول و در قلعة الموت زندان کردند .حلم شکد هکر چیک ی ککه

بهزور از مردم گرفاه بعکد از اثبکات موضکوع ،از امکوال او بکازپس دهنکد .بکه دنبکال مخاخکذه

علیقل خان ،برادرزاده وی که در دارالسلطنه تبری بساط للم گسارده بود و برادرش سکردار
خراسان و میراب دارالسلطنة اصوهان که رفاار زورگویانهای با مردم داشاند ،همگک پکس از

بررسکک و تدقیککق از سککمت خککود معکک ول یککا مدبککوس شککدند (همککان175-174 ،؛ والککه

اصوهان  .)528-527 :1380،ای گونه اقدامات را از زاویهای م توان رفع للم و حمایت از
مردم در مقاب حلام به حساب آورد.

« .1تعقیب دادخواستها در آن زمان به ای ترتیب بود :در شلایا که از تعدی حلام م شد پیل به همراه شاک ن د

یل از معامدان دربار ،که در ایالت مورد بدث مقیم بود ،فرسااده م شد .فرد اخیرالذکر اخایار تام مک گرفکت ککه در
آن مورد تدقیق کند و نظر دهد .پیل که از جانب دربار اع ام م شد اجرای حلم را تقب م کرد .در موارد جدیتکر

کس که مأمور تدقیق در حقیقت امر بود مدار

ملشوفه دال بکر وقکوع جکرم را بکه دربکار مک فرسکااد و شکاه شخصکاً

درباره سرنوشت حاکم تصمیم م گرفت .سانسون در سورنامهاش تأکید م کند که بهجریانانداخا دادخواست امکری
دشواری بود .برای نمونه ،قبالً شاک الا ام م داد هرگاه الهاراتش خالف واقع باشد مبلغ معین باکردازد .آنگکاه پیلک

که از رف دربار مأموریت یافاه بود ای مبلغ را از رفی دعوا م گرفت (سانسون.)184 :1346 ،
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به نظر م رسد ،شاه عباس دوم در ق وی با مشاهدة پریشان احوال مردم دساور م دهد

در ایام هواه سه روز دیوان عدالت برقرار باشد :یک روز لشکلریان و مالزمکان و روز دیگکر

مردم عادی مشلالتشان را مطرح کنند (وحید ق وین  .)175 :1329 ،با وجود ای  ،شاه م دانسکت
باید نرم و درشا دو کوه ترازوی عدالت باشد ،چرا که در کنار خشم بر سکاملاران بایسکا

عدهای را که رفاار مناسب با مردم داشاند نی حمایت و تشویق کرد(.همکان .)181-180 ،در

چنی شرایط بود که شاه در پ شلایت رعایا و اف ایش نارضایا ها ،به منظکور حمایکت از
مردم و بهبود اوضاع آنها ،حلام خا

را برکنار م نمود و گاه با ارسال نمایندهای از سوی

دربار ،امور ایالت را از ریق نمایندگان خود اداره و تبدی به خاصه م کرد .برای مثال ،در
پ شلایت از حاکم و ماول داراالرشاد اردبی به دلی بدرفااری با مردم و تصرف موقوفات،

به فرمان شاه ،حاکم مع ول و مدبوس گردید و اموال و اسباب او در عکوضِ سو اسکاواده و

تصرف موقوفات ضبط و اردبی به خاصه تبدی شد (وحید ق وین .)777 ،612 :1383 ،

در ای تغییر و تبدی هکا دیگکر حاکمکان ق لبکاش منصکوب نمک شکدند بللکه وزیکری از

درباریان اناخاب و گسی م گردید .برای نمونه ،وقا سکمنان خاصکه شکد گکدا علک بیکک

قاجار دواتدار به وزارت تعیی شد(همان.)612 ،

بررس منابع نشان م دهد تنها حلکام و بیگلکربیگیکان بکه مکردم سکام نمک کردنکد بللکه

بهتدریج بعض از وزیران نی در بدرفااری و زیادهسکاان گکوی سکبقت را از آنکان ربودنکد.

شواهدی از للم و سام آنها و در نایجه شلایت و دادخکواه رعایکا موجکود اسکت(وحیکد
ق وین  .)183 :1329 ،به نظر م رسد وقا شاه عبکاس دوم در سکورهای خکود بکه ا کراف و
اکناف ممللت می ان للم و سام حلام حا وزیران امال

خاصه را بکهعینکه دیکد ،پکس از

بازگشت به اصوهان تصمیم گرفت سه روز در هواه دیوان عدالت به ور مداوم برقرار باشد

تا به شلایات پس از بررس دقیکق و موشکلافانه رسکیدگ شکود(همان .)190،ایک رویکه تکا

زمان که شاه در اصوهان بود ادامه داشت(والکه اصکوهان  1.)546 :1380 ،آوازة عکدل و داد

شاه به ا راف و اکناف پیچید و دادخواهان را به سوی پایاخت روانه کرد.

 .1در ای روزها وقا شاه بر تخت مک نشسکت؛ « از بکام تکا شکام ابکواب پکژوهش حکال بکر روی دادخواهکان و مظلومکان

م گشودند ...مقرر آن بود ...قاپوچیان ...و دربانان ابواب دولاخانه چکوب منکع از سکر کافکه خلکقاهلل برگرفاکه سکر خکود

گرفاند»(.واله اصوهان )546 ،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 115 /

از دیگر راهلارهای جلوگیری از سام وزیران و حلام آن بود ککه گکاه پکس از بررسک ِ

دفاترِ ای دو نوع زمینداری ،امال

خاصه را به دیوان و دیوان را به خاصه تبدی م ککرد

(وحید ق وین  .)748: 1383 ،هر چند نم توان ای گ ارش را به ک ایاالت تعمیم داد ول

گ ارش نشان م دهد للم و سام و صدنهسازی دیوانیکان و حلکام بکرای خکوب جلکوهدادن
امور از دیگر مشلالت مباالبه ای مقطع از تاریخ صوویان بوده است که شاه در واککنش بکه
آن چنی دقیکق و موشکلافانه دسکاورِ تدقیکق و بررسک دفکاتر امکال

خاصکه و ممالکک را

م دهد .وحید ق وین در ای خصوص به یل از بیماریهای جامعه یعن «مناسبات وارونکة

لالم و مظلوم» اشاره م کند (همان )556 ،که بیانگر آسیبهای جکدی در مناسکبات جامعکه

است .دیگر ای که ،سااه و رعیت هر دو از بدرفااری حلام شلایت داشکاند .مصکداق آن

شلایت اهال و سااهیان والیت چخورسعد 1به سال 1076ق ،از مدمکدقل خکان حکاکم آن
خطّه است که شاه فرمان ع ل او را صادر و بهجای وی کیخسرو بیک یوزباش ِ چرکسک را

بککا لقککب «خککان » مککأمور آنجککا کککرد تککا بککه اوضککاع مککردم سککامدیده رسککیدگ کنککد

(شاملو .)294/1:1371،شاه با اساماع یا مشاهدة ای گونکه شکلایات (وحیکد ق وینک :1329 ،
 )266،320 ،216ملرر به حلام و بیگلربیگیان حا وزیران گوش د مک ککرد رعایکت حکال
مردم را بنمایند(واله اصوهان  .)528 :1380،همچنی شاه برخ منا ق را تنها بهدلیک وجکود

شلار فراوان و موقعیت تورجگاه آن مانند منطقه خوار به خاصه تبدی کرد (همکان451،؛
وحید ق وین )612: 1383 ،

بنابرای شاه عباس دوم بکرای کناکرل بیشکار امکور ایکاالت و رسکیدگ بکه امکور سکاکنان

سامدیده ،خاصهسازی ممالک را توسعه داد .به نظر م رسد ای راهلار از بُعد اجاماع  ،به
منظور بهبود وضعیت مردم با هکدف حکذف مناسکبات سکاملارانة حلکام و مدکدود ککردن

 .1به نوشاه فاروق سومر در کااب قراقویونلوها؛ چخور سکعد نکام منطقکهای در غکرب و جنکوب غکرب ایکروان بکود ککه
مخلوان ایران آنجا را به ای اسم م خواندند و در منابع عثمان به عنوان سعد چوقورو آمده است .به ایک دلیک بکه ایک

نام معروف شده بود که در نیمه دوم قرن هشام ،قشالق امیری ترکم به نام سکعد معاصکر قکرا مدمکد بکوده اسکت .ایک

ناحیه در غرب تا تالق رودخانه ارس و آرپاچای و در جنوب تا ارس کشیده شده است .در روزگار صوویان مرک آن
ایروان بود و به صورت یک منطقه ب رل اداری درآمکد و یلک از بک رلتکری بیگلربیگک هکای صکوویان در مکرز بکا

عثمان بود( .سومر40-39 /1 :1369 ،؛ نصیری)292 :1373 ،
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اقدامات آنها انجام شد .با وجود ایک  ،شکاردن از نارضکایا و گالیکههکای مکردم از تکداوم

خاصهسازی خبر م دهد (شاردن1166/3 :1393 ،؛ کماور .)167-163: 1363 ،حاک وحیکد
ق وین م نویسد شاه فشارِ مباشران بر مردم را به نسبت حاکم بیشار تدم م کرد ،چرا که
در اول ای خ انه بود که سود م برد ول در مورد حاکم ای گونکه نبکود (وحیکد ق وینک ،

 ) 319-318 ،214 :1329ول به نظر م آید با توجه به دساورالعم ها و نظارتهکای دقیقک

که بر عمللرد وزیران وجود داشت و پاسخگو بودن آنها به شاه (شاردن)1169/3 :1393 ،
رنج و تعب مردم به نسبت اراض ممالکک ،آنقکدرهکا ککه شکاردن و وحیکد ق وینک الهکار

م کنند ،سخت و اقتفرسا نبوده است که مانع توسعة اراض خاصه شود .از سوی دیگکر،
برقراری دیوان عدالت و جدّیت در رسیدگ به شلایات از راهلارهکای شکاه در رسکیدگ

به اوضاع مردم بود که م توانست تا اندازهای زیادهروی وزیران را مددود و موجب تکداوم

خاصهسازی شود.

زمینههای اقتصادی
باید دید شاه عباس دوم با تبدی ممالک به خاصه در پ اصکالح چکه چیک ی یکا سکامانده

کدام ناهنجاری اقاصادی بود .شاردن مک نویسکد شکاه عبکاس بکه منظکور ممانعکت از صکرف

ه ینه هکای بیهکوده ،حلومکت تعکداد زیکادی از ایکاالت و والیکات را ککه در آنهکا احامکال
شورش و جنگ نبود مند کرد (همان .)1165/3 ،بنابرای  ،یل از دالی اقاصکادی تکداوم

خاصهسازی جلوگیری از صرف بیهوده عواید ایاالت بود ،چرا که عایدات آنهکا اکثکراً در

همانجا خرج م شد و باق مانده که در مقایسه با ک درآمدها ،ناچی بود بهعنوان پیشکلش
و هدایا به دربار ارسال م شد .شاید شاه عبکاس دوم بکا مشکاهدة برخک شکورشهکا و الهکار

نارضایا ساکنان ای والیات ،بهار دیده است عام نابسکامان یعنک حکاکم را معک ول و بکا

اع ام نالری به نام وزیر ،اوضاع را از مرک سامان دهد تا تمام عایدی به خ انکه واریک و راه
تعدی بر حلام بساه شود .هرچند ،بنابر شواهد ،ای تدبیر برای جلوگیری از للم و تعدیهکا

راهلار مطمئن نبود .چنکانککه شکواهدی از سکام وزیکران و شکلایات مکردم وجکود داشکت
(وحید ق وین 539 :1383 ،؛ تاورنیه.)258 :1389 ،
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از گ ارش وحید ق وین در خصوص قدطک و پریشکان اهکال اصکوهان و جمکعشکدن

آنها به در دولاخانه مبارکه(کاخ عال قاپو) و راهلار شاه ککه رقکمهکای  1بکرای وزیکران و
کارگ اران دیوان فارس و علیشگر صادر کرد تا از مدصوالت امکال

خاصکه بکرای رفکع

کمبود اقالم مورد نیکاز مکردم بکه اصکوهان ارسکال شکود( ،وحیکد ق وینک 307 :1329 ،؛ والکه

اصوهان  )659 :1380،اسانباط م گردد ککه گویکا شکاه بکا افک ایش اراضک خاصکه در نظکر
داشت در رخداد شرایط مشابه با تمام توان و به فوریت مسئله را رفکع و رجکوع کنکد تکا هکم

رعیت را خشنود سازد و هم از گسارش ناآرام های احامال جلوگیری کند.

دیگر ای که ،با توجه به آرامش نسب ممللت پس از صکلح ذهکاب(1148ق) ،مهمانکان

شاه و ه ینه توریدات وی سیر صعودی گرفت .دربار برای تأمی مخارج میهمانان ،جش هکا
و ه ینههای رو به ت اید ،نیاز به منابع مال زیادی داشت .از سوی دیگر ،اف ایش برنامکههکای

عمران و ساخت باغها و تورجگاهها ،بناهای اقاما و فعالیتهکای عمرانک همگک نیازمنکد

تأمی سرمایه بود که عایدات امال

خاصه م توانست تأمی کننکدة بخکش ب رگک از ایک

مخارج (وحید ق وین 723 ،700،667 ،655 ،654 ،646، 645 ،625 :1383،؛ واله اصکوهان ،

 )383-382 :1380و یل از انگی ههای اقاصادی افک ایش خاصکهسکازی باشکد .بکا توجکه بکه
جایگاه مردم در نظر شاه عباس دوم ،شواهد نشان م دهد کمک بکه تکأمی معکاش و حوکظ

دسارنج مردم با ع ل و تبعید حلام ،از دیگر دالی اقاصادی تداوم خاصه سازی بود (وحید

ق وین  .)612 :1383،همچنی اناقال عایدات برخ از شهرهای پردرآمد به خ انکه از دیگکر

انگی هها به حساب م آید .برای مثال ،با توجکه بکه درآمکدهکای موقوفکه اردبی (همکان) و بکا

عنایت به نیاز روزاف ون دربار به منابع مال جدید و حیک ومیک حلکام در ایک خطکه ،شکاه

ب می نبود با اساواده از فرصت بهدستآمده ،اردبی را بکه خاصکه تبکدی و عایکدات آن را
مساقیم به خ انه شاه واری کند.

از سوی دیگر ،یل از موضوعات شلایات مردم ،زیادهساان و اجدافکات دیکوان بکود

که با تبدی ممالک به خاصه سع شد وضعیت امرار معاش مردم بهبود پیکدا کنکد .بکا تغییکر
 .1فرمان که شخ

شاه مساقیماً بهصورت ملاوب یکا شکواه صکادر مک ککرد .رقکم بکرای اناصکابهکای مهکم ماننکد:

وزارت ،اسایوا صدارت کالناری ،خلیوگ و امور مال مانند :سیورغال معافیت ،اجازه تصرف موقوفات یا حمایکت از

ارامنه صادر م شد (سمسار.)131 :1346 ،
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مبان قدرت از زمان شاه عباس اول و نگهداری قشون ثابت ،دربار بکه منکابع مکال جدیکدی

نیاز داشت .پس ،با توجه به وفاداری بیشار سکااهیان جدیکد در مقایسکه بکا قشکون ایکاالت در
مواقع که جنکگ یکا تجکاوزی بکه مرزهکای ایکران در میکان نبکود ،دربکار تکرجیح مک داد بکا

بازپسگرفا حقوق حلکام و عک ل آنهکا عایکدات را مسکاقیم بکه خ انکه واریک و بکه خکرج
سربازان و مقامات برساند که وفاداری بیشکاری بکه شکاه داشکاند .بکا بررسک مکوارد مصکرف

عایککدات امککال

خاصککه و درآمککد بککاالی دربککار از ایک گونککه اراضک  ،انگیک ههککای تککداوم

خاصهسازی بهار در

م شود 1.از سوی دیگر ،ریختوپاش وزیران و صکرف ه ینکههکای

بسیار ،از دیگر عل اقاصادی جابهجکای آنهکا بکود(کماوکر .)163 :1363 ،بکه نوشکاه وحیکد
ق وین در ایالت فارس صدرجهان وزیر فکارس ،بکرای بکهدسکتآوردن درآمکدهای بیشکار،

براساس عمللرد زمان اهللوردیخان و امامقل خکان وجوهکات دیکوان را از مکردم دریافکت

م کرد که موجب شلایت اهال و ع ل وزیکر شکد .شکاه مقکرر ککرد تکا وجوهکات ایکاالت

خاصه را براساس دساور وزیر کنون ایالت تعیی و بر اساس آن دخ وخرجهکا و پرداخکت
به افراد انجام شود و برای مقابله با سودجوی آنها ایالت فکارس را میکان پکنج وزیکر تقسکیم

کرد (وحید ق وین .)741، 610 :1383،

زمینههای سیاسی
از جمله دالی سیاس تداوم خاصهسازی احساس خطری بود که شکاه عبکاس دوم در نایجکة

سرکش و عصیان برخ حلام از فرامی پادشاه داشت .لذا با شلایات مردم ،دساور تدقیکق
و تود

م داد و با یک بهانة موجه و آشلار حاکم که ادامه حلمران وی م توانسکت

در والن مدت برای شاه و دربار دردسرساز باشد مع ول و اموالش را مصکادره ،و خکودش
را تبعید ،زندان یا اعدام م کرد (وحید ق وین  .)743، 401 :1383 ،مخل

تکذکره صکوویه

کرمان در خصوص ای تغییر و تبدی ها م نویسد :در روزگار شکاه عبکاس دوم افکرادی ککه

بهعنوان وزیر به کرمان مک آمدنکد معمکوالً از شخصکیتهکای درجکه دو حلومکت اناخکاب
م شدند و اخایارات نظام و مال آنها از حاکم کمار بکود .بکدتری دوران تکاریخ کرمکان

 .1برای ا العات بیشار نگ :کماور 163-،162 ،111 :1363 ،؛ شاردن1232/3 :1393 ،
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مربوط به حضور ای وزیران در کرمان است چرا که ای گونکه وزیکران نکه شخصکیت قکوی

داشاند که خود چاره مشلالت کنند و نه در دربار مرتبکه و نوکوذ مکخثری داشکاند ککه بکرای
والیت تدت نظارت خود کمل دریافت کنند(مشی ی.)20 :1369 ،

اف ایش تدریج قدرت و نووذ ق لباشان از دیگر زمینهها بود .شکاه عبکاس دوم در آغکاز

سلطنت بهدلی صغرِ س با تو ئه و قدرت لب امرای ق لباش مواجکه گردیکد و ناوانسکت از

وزیر قدرتمند خود سکاروتق در مقابک آنهکا ککه در سکال 1055ق او را بکه قاک رسکاندند

حمایت کند .الباه ای قدرت لب ق لباشان را م توان آخری تلاپوهای آنها دانست ،چکرا
که با وجود کودک و ب تجربگ ِ شاه ناوانساند به مانند دهه اول حلومت شاه هماسکب و

دوران سککلطنت سککلطان مدمککد خدابنککده ( 996-985ق) امککور را در اخایککار خککود بگیرنککد.

(سعیدی .)147-146 :1373 ،شاید چنی نشکانه هکای از تلاپوهکای ق لباشکان بکرای تجدیکد

قدرت و نووذ مجدد موجب گردید تا شاه به قصد کاهش تلیکهگکاههکای مکال و قبیلکهای و
مددود کردن ق لباشان خاصهسازی ممالک را توسعه دهد.

انعقککاد عهدنامککة ذهککاب (اصککوهان 269-268 :1368 ،؛ والککه اصککوهان  )399 :1380،را

م توان از دیگر عل سیاس زمینهسازِ اف ایش امال

خاصه به حساب آورد ،چرا ککه پکس

از آن اگرچه جنگ با هندیها (واله اصوهان  )380 :1380،مقابله با ق اقهای روس (وحیکد

ق وین  )730-729 :1383،و برخ عصیانهای داخل همچنان بکه لدکا سیاسک و نظکام
ل وم حوظ ساخاار اداریِ سابق را در برخ ایاالت و والیات ال ام مک ککرد ،ولک اراضک

ممالک بهتدریج در سایه ای صلح والن در مقایسه بکا خاصکههکا مدکدوتر شکد .از سکوی

دیگککر ،تغییککر در سککاخاار سیاسکک ممللککت بککه منظککور افکک ایش قککدرت مقککام سککلطنت و

تمرک گرای (همان )399 ،و ال امات آن از دیگر دالی سیاس خاصهسازی بود ککه مکوارد
مصرف عواید اراض خاصه مخید آن است.

بککه نظککر م ک رسککد دگرگککون در اداره ایککاالت تصککادف و دلبخککواه و بککدون زمینککه و

حسابگری نبود .بلله زیربنای آن ب شک سکود و منوعکت اقاصکادی و تمهیکد سیاسک بکرای
تداوم منافع بوده است(نویدی )82 :1386 ،به عبکارت دیگکر ،تبکدی ممالکک بکه خاصکه بکا

اندیشة اقاصادی و جلب منافع بیشار تداوم یافت و در ادامه سع گردید با تمهیدات سیاسک

منافع حوظ و تداوم یابد .با تداوم ای سیاست ،کنارل شاه از پایاخت بر ایاالت و روسااها به
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نسبت تقویت شد و تمرک بیشاری در امکور پدیکد آمکد .الباکه بکه تناسکب ضکع

و قکدرت

شخصیت شاه و حلومت وی منافع ماصور نی دساخوش تغییر م شد .همچنکی  ،وقاک شکاه

ناله و فغان مردم و شلایات ملرر آنها را دید به ای نایجه رسید که حلام حداق ولکای

را که عبارت از رعایت حال رعیت و تداوم دعاگوی آنها است نی انجکام نمک دهنکد .لکذا
ترجیح داد برای کنارل اوضاع و تقویت مبان سلطنت ،حلام را عک ل و قلمکرو آنهکا را بکه
خاصه تبدی کند.

با تبدی ممالک به خاصه دیگر شاه به امکرای ق لبکاش مالک نبکود و بکا اتلکا بکه نیکروی

جدیککد و تککأمی مخککارج آنهککا از اراضک خاصککه ،از وابسککاگ نظککام و بککه عبکارت دیگککر
پراکندگ قدرت کاساه شد(رهر برن203-201 :1349 ،؛ نویدی .)77-76 :1386 ،بکا تغییکر

و تدوالت در ساخاار قدرت ،بهتدریج شاهد تغییرات نی در نظکام دیکوان صکوویان هسکایم

کککه مندصککر بککه مقککام وزیککراعظم نبککود .بککرای مثککال ،اهمیککت منصککب مسککاوف خاصککه و

مجلس نویس اف ایش یافت و نووذ مُهردار و منش الممالک بهتدریج ککاهش یافکت و رشکد
اراض خاصه به ضررِ ممالک و صاحبمنصبان شاغ در آن مناه شد .بدی ترتیکب تعکداد

حلمرانان مساق در مقاب وزرای وابساه به دربار کم و در مقایسه با دورههای قبک  ،موازنکة
قدرت از امرای ق لباش به صاحبمنصکبان اداری خاصکه تغییکر یافکت .هکمچنکی از اهمیکت

سیاس ِ ق لباشان کاساه شد و با جدا شدن مد مأموریت امکرای ق لبکاش از وایک

خکود،

ای وضعیت به مرور بغرنجتر گردید .در معادالت جدید قدرت ،رقابت نخسای ق لباشکان و

غالمان به هم یسا و همگرای مبدل شد و به قا وزیراعظم میرزا تق  ،از سوی دو کرف
انجامید (وحید ق وین .)412-405 :1383 ،

زمینههای سیاس خاصهسازی موجب شد تا ایرانیان نی در حلومت شرکت کننکد ،چکرا

که تا پیش از ای آنها معموالً در مشاغ اداری به عنوان ارباب قلکم خکدمت مک کردنکد و

کمار حلمران منطقهای به آنها داده م شد (رهربرن .)202 :1349 ،بنکابر شکواهد و قکرای

(وحید ق وین  )182-181 :1329 ،به نظر م رسد شاه با تداوم خاصهسازی در تالش بود تکا
امور را با کمک دیوانیان از مرک اداره کند.
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جدول  .1برخ تغییرات در اراض ممالک و خاصه در عهد شاه عباس دوم

ایاالت و والیات
همدان و علشگر

حاکم
مرتض قل خان
ساهساالر

اردبی

نظر عل خان

سمنان  ،خوار و
دماوند

جمشید خان

کرمان

عباس قل خان

بخایاری
گسلر ،کاشان،
دیلمان
فارس
مازندران

خلی خان

1

خاصه

دالیل تغییرات

1064ق ،به ول قل خان بیک وزیر

بدرفااری با مردم

1067ق ،به مدمدحسی بیک وزیر

بدرفااری و
تصرف موقوفات

گدا عل بیک مهردار وزیر (پنج سال بعد تبدی
به حاکمنشی و به مرتض قل خان سعدلو
واگذار شد).
1068ق ،به صو قل بیک شیرهچ باش وزیر

-

تغییر وزیران

شلایت مردم

از 1066-1054ق ،خاصه

ع ل صدر جهان از وزارت و دادن آن به میرزا
صادق
تغییر وزارت از میرزا قاسم به میرزا صادق
مساوف بقایا

-

شورش

حسابسازی
-

نتیجهگیری
توسککعة امککال خاصککه در پادشککاه شککاه عبککاس دوم ،نخسککت برآینککد شککرایط بککود کککه

سیاستهای شاه عباس اول و شاه صو در عرصة سیاس  ،اقاصادی ،اجامکاع و نظکام بکه

وجود آورده بودند .بنابرای  ،توسعة اراض خاصه ،یکک ضکرورت اصکالح بکرای شکرایط

اجاماع  ،اقاصادی ممللت و راهلاری برای کاهش قدرت روبکهت ایکد ق لباشکان در زمکان

شاه عبکاس دوم بکود .ولک تکدبیری بکرای ال امکات ممللکتداری و سیاسکتهکای عمرانک ،
اقاصادی و اجاماع زمان شاه عباس دوم نی به حساب م آمد .در نایجکة بکهککارگیری ایک

سیاست ،عباس دوم تا حدودی توانست وضعیت آشکواة ممللکت را سکامان دهکد و فرصکا

فراهم کند تا ه ینههای مورد نیاز ادارة ممللت و دربکار پرخکرجش تکأمی شکود .هکمچنکی

قدرتجوی ق لباشان و امرا و حلّام عاص را تا حکدودی تدکت کناکرل درآورد .اگکرچکه

خاصهسازی گساردة اراض ممالک به ور کام ناوانسکت نظکر مکردم را تکأمی کنکد ولک

 .1مطالب مندرج در جدول 1؛ از کااب جهانآرای عباس وحید ق وین اقاباس شده اسکت ککه زمینکههکای اجامکاع ،
سیاس و اقاصادی ،تغییر در اداره اراض از ممالک به خاصه و پس از خاصه شدن را نشان م دهد.
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عباس دوم با بهکارگیری برخ تدابیر در کنارل عمللرد وزیران ایاالت تا حدودی توانست

از فشارها بر ساکنان اراض خاصه بلاهد .بنکابرای  ،وضکعیت مکردم در ایک نکوع زمینکداری
بهرغم برخ مندرجات منابع ،حداق بدتر از اراض ممالک نبوده است.

منابع
-

آقاجری ،هاشکم ( .)1388مقدمه ای بر مناسبات دین و دولت

-

اسلندربیک ترکمان ،تاریخ عالم آرای عباسی( .)1387ج  .2تصکدیح ایکرج افشکار.

-

اصوهان  ،مدمد معصوم ب خواجگ ( .)1368خالصةالسیر .تهران :علم .

-

صفوی .تهران :رح نو.
تهران :امیرکبیر.

اولئاریوس ،آدام ( .)1385سفرنامه .ترجمه احمد بهاور .تهران :ابالار نو.

 باساان پاری ی ،مدمدابراهیم ( .)1348سیاسعلیشاه.

-

در ایتراع عصتر

و اقتصاد عصر صفوی .تهکران :صکو

باوزان  ،الساندروف ( .)1359ایرانیاع .ترجمه مسعود رجبنیا .تهران :روزبهان.

تاریخ ایراع (دوره صفویاع)( .)1380ترجمه یعقوب آژند ،تهران :جام .

تاورنیه ،ژان باتیست( .)1389سفرنامه ،ترجمه حمید اربابشیران  .تهران :نیلوفر.

رهربرن ،کالوس میشائی ( .)1349نظام ایاالت در دوره صفویه .ترجمکه کیلکاووس
جهانداری .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کااب.

 سککعیدی ،مدمککد(« .)1373وزارت در عهتتد صتتفویر بررستتی وزیتتراعظم دردیوانساالری صفوی» .به راهنمای احسان اشراق  .کارشناس ارشد .دانشگاه تهران.

-

سکلطانیان ،ابو الکب( .)1393نظتتام زمتینداری و کشتتاورزی در دوره صتتفویه.

-

سفرنامه سانسوع( .)1346ترجمه تق توضل  .تهران :اب سینا.

رشت :دانشگاه رشت.

-

سمسار ،مدمدحس (« .)1341اسناد و ملاتبات تاریخ  :فرمان نویسک در دوره صکوویه».

-

سومر ،فاروق ( .)1369قراقویونلوها .ترجمه وهاب ول  .ج .1تهران :مخسسه مطالعکات

بررسیهای تاریخی .ش.12
و تدقیقات فرهنگ .
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-

شاردن ،جان ( .)1393سفرنامه شاردع ،ترجمه اقبال یغمای  .ج .3تهران :توس.

-

شاملو ،ول قل ب داودقل ( .)1371قصص الخاقانی .ج .1تهران :نشر وزارت فرهنگ

-

عوضنژاد ،غالمرضا ( .)1379زمینداری در ایراع عصر صفوی(کارشناسک ارشکد،

-

فلور ،ویلکم ( .)1387دیواع و قشوع در عصر صتفوی .ترجمکه ککالم فیروزمنکدی.

-

_____ ( .)1388نظام قضایی عصر صفوی .ترجمکه حسک زندیکه .قکم :پژوهشکگاه

-

_____ ( .)1394تاریخچه مالی ت مالیاتی ایراع از صفویه تا پایتاع قاجاریته.

-

فیگوئروا ،گارسیا دوسیلوا ( .)1363سفرنامه .ترجمه غالمرضا سمیع  .تهران :نو.

-

و ارشاد اسالم .

دانشگاه تربیت مدرس)
تهران :آگاه.

حوزه و دانشگاه.

ترجمه مرتض کالم ی دی .تهران :نشر تاریخ ایران.

کماوکر ،انگلبککرت ( .)1363ستتفرنامه کمرفتتر .ترجمککه کیلکاووس جهانککداری .تهککران:
خوارزم .

-

مدقق سب واری ،مدمدباقر ب مدمد مکوم ( .)1381روضتةاالنوار عباستی :مبتانی

-

مشی ی (بردسیری) میر سعید ( .)1369تذکرة صفویه کرماع ،تهران :علم.

-

اندیشه سیاسی و آیین مملکتداری .قم :بوساان کااب.

منش قم  ،احمد ب حسی ( .)1383خالصةالتواریخ .ج .2تصکدیح احسکان اشکراق .
تهران :دانشگاه تهران.

میرجعوری ،حسی  ،مرتض دهقاننژاد ،ساسکان هماسکب (« .)1385پیامکدهای سیاسکت

خاصهسازی در دوره صکوویه» .دانشکده ادبیات و علوم انسانی(دانشکگاه اصکوهان).

ش.45 ،44
-

میرزا سمیعا ،مدمد سکمیع .تتذکرةالملوک .بکه کوشکش مدمکد دبیرسکیاق (.)1378

سازمان اداری حلومت صووی یا تعلیقات مینورسل بر تذکرةالملو  .ترجمکه مسکعود

رجبنیا ،تهران :امیرکبیر.
-

الکهارت ،الرنس ( .)1383انقراض سلسله صفویه .ترجمة اسماعی دولاشاه  .تهران:
علم و فرهنگ .
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-

لمباون ،ا.س ( .)1377مالک و زارع در ایراع ،ترجمة منوچهر امیری ،تهکران :علمک

-

لوفت ،پاول ( .)1380ایراع در عهد شاه عباس دوم .ترجمه کیلاووس جهانکداری.

-

نصیری ،مدمدابراهیم( .)1373دستور شهریاراع .به کوشش مدمدنادر نصیری .تهران:

-

نعمان  ،فرهاد ( .)1385تکامل فئودالیسم در ایراع .ج .1تهران :خوارزم .

-

و فرهنگ .

تهران :وزارت امور خارجه.
بنیاد موقوفات افشار.

نوای  ،عبدالدسی ( .)1360اسناد و مکاتبات تاریخی سیاسی ایتراع .تهکران :بنیکاد

فرهنگ ایران.

-

نویدی ،داریکوش ( .)1386تغییرات اجتماعی ت اقتصادی در ایراع عصر صفوی.

-

( .)1380ایراع در زماع شتاه صتفی و شتاه عبتاس

ترجمه هاشم آقاجری .تهران :نشر ن .
واله اصوهان  ،مدمد یوسک

دوم .تهران :انجم آثار و مواخر فرهنگ .

 وحیدق وین  ،مدمکد اهر ( .)1329عباسنامه یا شرح زندگانی  22ساله شاه عباسثانی .تصدیح ابراهیم دهگان .ارا  :کاابوروش داودی ارا .

-

_____ ( .)1383تاریخ جهاعآرای عباسی .تصدیح سعید میرمدمد صادق .تهران:
پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات فرهنگ .

