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Escape of cotters;

A means to gain points from the powerful in Qajar age

(pre-constitutional era)

Mehdi Mirkiaei*

Abstract

The unbridled exploitation of the subjects by the ruling elites in the Qajar period and

the passive acceptance of these exploitations by the masses give a false and

misleading picture of the political life of the lower classes at that time. The subjects

are sometimes effective tools for bargaining. Fleeing the village and abandoning

farms was one of these effective weapons, especially the rural masses and tribes,

The question is what factors influenced the escape of the subjects in the Qajar era?

Using the "threat of scape", the subjects negotiated with which dominant elite and

on what issues, and how did the rulers react to these threats? Our assumption is that

the escapes were affected by the shortage of labor in the country, the ease of

migration of the subjects, as well as the conflict of interests of the owners and rulers

of the regions of origin and destination of the escapes. The subjects also threatened

to flee, trying to force the government to accept a wide range of their demands.

Provincial rulers' attempts to collect taxes on fugitives from the remaining residents

were usually unsuccessful, and some of them tried to persuade the government to

adjust taxes by taking the threat of the subjects seriously. The research method is
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descriptive-explanatory using documents of the same period, especially petitions

sent to the Research Council of Oppression in the Nasseri era. Previously
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فرار رعایا؛
زنی با قدرت در عصر قاجاریهابزار چانه
)دورة پیشامشروطه(

*مهدي میرکیایی

چکیده
جاریـه و پـذیرش منفعالنـه ایـن     استثمار مطلـق رعایـا توسـط نخبگـان حـاکم در عصـر قا      

ها از سوي توده ها، تصویري نادرست و گمراه کننده از حیات سیاسـی فرودسـتان   کشیبهره
در آن دوران به دست می دهد.رعایا در برخی مواقع ابزارهایی کارا براي چانه زنی با قـدرت  
در اختیار داشتند که بهره کشی گروه هاي مسلط را تعدیل می کرد. فرار از روستا و وانهـادن  

از این سالح هاي موثر بود که به ویژه توده هاي روستایی و ایالت بـه یـاري آن   مزارع یکی 
استثمار مطلق گروه هاي حاکم را ناکام می گذاشتند. پرسـش اینجاسـت کـه فـرار رعایـا در      

بـا کـدام دسـته از    » تهدید به فـرار «عصر قاجاریه از چه عواملی متاثر بود؟ رعایا با استفاده از 
ه موضوعاتی چانه زنی می کردند و واکنش حکـام بـه ایـن تهدیـدها     نخبگان مسلط و در چ

چگونه بود؟ فرض ما این است که فرارها از کمبود نیروي کار در کشور، سهولت مهـاجرت  
رعیت و نیز تعارض منافع مالکان و حکام مناطق مبدأ و مقصد فرارهـا تـأثیر مـی پـذیرفت.     

حکومت را بـه پـذیرش طیـف متنـوعی از     همچنین رعایا با تهدید به فرار تالش می کردند
مطالبات شان که تقریبا تمام قلمروهاي روابط حکومت و مردم را در بر می گرفت وادارنـد.  
در این میان گروه هاي متعددي از فرادستان از اربابان و مالکان گرفتـه تـا حکـام والیـات و     

والیـات بـراي   شخص شاه با تهدید به فرار به چالش کشـیده مـی شـدند. تـالش حاکمـان     
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دریافت مالیات فراریان از ساکنان باقی مانده معموال با موفقیت همراه نبود و برخی از ایشـان  
با جدي گرفتن تهدید رعایا سعی می کردند حکومت را به تعدیل مالیات هـا مجـاب کننـد.    

تبیینی با استفاده از اسناد درجه اول به ویژه عرایض ارسال شده بـه - روش پژوهش توصیفی
مجلس تحقیق مظالم در عصر ناصري است.  

قاجاریه، فرار رعایا، مجلس تحقیق مظالم، عریضه.ها:دواژهیکل

مقدمه. 1
چـون  همکالن روایت هاییروابط حکومت و توده هاي مردم در تاریخ ایران معموالً گرفتار 

کشـی بـی حـد و مـانع رعایـا      ههـر وبوالیات ،استبداد حکامقدرت مطلق حکومت مرکزي 
هاي مسـلط فاقـد هرگونـه    ها در برابر اراده گروهگویی توده؛توسط نخبگان حاکم بوده است

اند.ابزار دفاعی بوده 
بـه  شـان یا و به ویژه اسـنادي همچـون عـرایض   عازندگی راز اما مطالعه جزئیات بیشتر 

مسـلطرا  ن اسـتثمار نخبگـان   گیـري از آ از برخی ابزارهاي مقاومـت تـوده کـه بـا بهـره     ، شاه
زمـین هـاي   از روسـتاها و وانهـادن   ، فـرار در ایـن میـان  .می کردند پرده برمـی دارد تعدیل

سـلطه از  مواجههرعایابـا  در  ، کاسـت  مـی  از درآمـدهاي مالیـاتی حکومـت    کـه  کشاورزي 
یافتـه اسـت و   بازتـاب  هم در گزارش هاي ناظران حوادث که باالیی برخوردار است بسامد

.شاه می نوشته اندبه هایی که عامه مردم عریضه درهم 
سوي دیگـر  از کمبود نیروي کار و از یک سو حکومت بهمالیات ارضیوابستگی شدید 

ت، حتــی خــروج از ســر حــداو یان و جابجــایی در کشــور یســهولت فــرار روســتانیــز و 
شد و توده نیـز بـا   باپذیر برابر این رفتار رعایا بسیار آسیب در شد حکومت قاجاریه میسبب

هـاي  کردن زمـین رهـا تهدید به فـرار و  ، ازمواجهه با این وضعیتدر درك ضعف حکومت 
نباید از یاد بـرد کـه فـرار    .زنی با قدرت بهره ببردچانه براي موثرکشاورزي به عنوان ابزاري 

ی نظـام نیروي از طرفی و ایالت نیز حکومت را از یک سو از مالیات احشام بی بهره می کرد 
بـه  کـرده، وضعیتی که حکومت را بـه شـدت نگـران    ساخت؛ میخارج ها را از دسترس آن

.واکنش سخت وا می داشت
هایشـان  داشتن حکومت به پذیرش خواستهوابه این ترتیب فرار روستاییان و ایالت براي 

داشته است.عصر قاجاریه در جایگاهی ویژه در رفتار و حیات سیاسی فرودستان 
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پدیـده فـرار رعایـا در دوره    :کنیم به این پرسش ها پاسخ دهیمش تالش میدر این پژوه
در فــرار تهدیــد بــه از بهــره گیــري بــا تــوده هــا ؟بــودمتــاثرقاجاریــه از چــه متغیرهــایی 

بـه  می کردند و واکنش حکومت چانه زنیهاي مسلط یک از گروهبا کدام موضوعاتی و چه
؟این تهدید ها چه بود

،ارزش نیـروي کـار در کشـور   این عوامـل بـود:   فرض ما این است که فرار توده ها تابع 
چنـین  هـم . هافرارو مقصـد أمبـد حکـام و مالکـانِ  عنافماختالف و آسانی کوچ و مهاجرت

کردنـد  مـی تـالش  نیـروي کارشـان   از محـروم کـردن حکومـت    و ها با تهدید به فـرار  توده
مالیـات تـا   پرداخـت  از ؛قـرار دهنـد  تـاثیر را تحـت حکومـت  بـا  حوزه هاي روابط تربیش

.کار اجباريو حمل غالت،بهره برداري از منابع طبیعی،قضاوت، ایجاد امنیت،گیريسرباز
،شـاهزادگان ،اربابـان و مالکـان  ،نایـب الحکومـه شـهرها   ،در این میان حاکمان والیـات 

قشـون و شـخص شـاه    منصـبان صـاحب ،خداها،کدمباشران زمینهاي خالصـه ،تیولان ضباط
.  توسل به فرار تهدید شده اند، با چالش کشیده شدهبه

کوشـش هـایی   دردر برخـی مـوارد   در حوزة دریافت مالیـات،  حکام والیات ،در مقابل
نیـز  مـوارد  بعضـی دررااز افراد باقی ماندهبگیرند ومالیات فراریان، تالش می کردندناموفق

را براي تعدیل مالیـات هـا جلـب کـرده، از فـرار      سعی می کردند موافقت حکومت مرکزي 
.ندکنجلوگیري رعایا

رعایـا تبیینی با تکیه بر اسناد درجه اول بخصوص عریضه هـاي  - روش پژوهش توصیفی
ناصرالدین شـاه شخصـاً ایـن عریضـه هـا را      .عصر ناصري استدر به مجلس تحقیق مظالم 

حکام والیـات و سـایر دیـوان سـاالران     را خطاب به ی در ذیل آن ها فرمان های،مطالعه کرده
هجري قمـري 1304تا 1302هايها مربوط به سالعریضهبیشتر .قاجاریه صادر کرده است

بـه بهـره گیـري رعایـا از فـرار      » عهد قاجار«، خانم ونسا مارتین در کتاب پیش از این.است
1259سـال براي امتیازگیري از حکومت اشاره کرده است.ایشـان از فـرار مـردم خـارك در    

) یـاد کـرده اسـت.    95هجري قمري(همـان: 1312) و مردم نیریز در سال 70: 1390(مارتین،
حرکتی ماهرانه بود تا تلویحا بـه مقامـات بفهماننـد    «خانم مارتین معتقد است این رفتار مردم 

خـروج آنهـا از جزیـره،    «و در ادامه نیز تاکید می کنـد: » که دولتشان ظالم و غیر قانونی است
). 70همـان: »(ور را از وسیله امرار معـاش و دولـت را از عایـدات محـروم مـی سـاخت      کش

همچنین در شرح فرار مردم نیریز، علت آن را درخواست پیشـکش از طـرف حـاکم جدیـد     



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال ،جستارهاي تاریخی270

). اما نویسـنده،  95ذکر می کند. مردم به یزد و کرمان می گریزند و حاکم تغییر می کند(همان:
ـ  و ابعـاد مختلـف آن را روشـن    ه مسـئلۀ فـرار رعایـا نپرداختـه    فراتر از این اشارات کوتاه، ب

به اشاره هایی کوتاه به جـالي  » مالک و زارع در ایران«است. خانم لمتون نیز در کتاب نکرده
هجري قمـري  1296وطن رعایا بسنده کرده است. وي با نقل گزارشی از کردستان متعلق به 

موارد [تعدي حکام] مردم چاره اي ندارنـد جـز   در این گونه «از قول نویسندة آن می نویسد:
). همچنین با ذکر گزارش مشـابهی از خوزسـتان   1377:305لمتون، »(آن که جالي وطن کنند

). اما از ظرفیت فرارها براي چانه زنی با حکومـت  318به همین مضمون اشاره می کند(همان:
که موضوع بحث ماست سخنی نگفته است.

ترین منبع درآمـدش مالیـات   زنی با حکومتی که اصلیسالح رعایا در چانه. 2
ارضی بود

در کنـار  ،داده شـده دربـارة فـرار روسـتاییان هشـدار     به شـاه  که در بسیاري از عریضه هایی 
یـز نـاظر بـه    نعبـاراتی  »فـرار «و ،»تفرقـه شـدن رعیـت   «،»جـالي وطـن  «عباراتی همچـون  

(کتابخانـه مرکـزي و مرکـز    شدن زمین ها و از بین رفتن کشت و کار ذکر شده است روكمت
که گـواه  : دست نوشـته هـاي ناصـرالدین شـاه)    2929اسناد دانشگاه تهران، میکروفیلم شماره

.نداهترسانداست نویسندگان عریضه ها شاه را از کاهش زراعت و محصوالت زراعی میآن
اي که بـه عنـوان مثـال در    به گونه؛حکومت قاجاریه بودمد آی منبع اصلی درضمالیات ار

: 1394،میرکیـایی (از درآمدهاي حکومـت را شـامل مـی شـد    %91هجري قمري 1306سال 
16.(

حکـام والیـات، اربابـان، تیـول داران و حکومـت      در چنین وضعیتی بـدیهی اسـت کـه    
)Joseph Arthur de Gobineau(دوگوبینـو شـوند. کنـت   مرکزیاز این فرارها نگران و هراسناك 

حکـام مالیاتی و ممیزانگردآوري مالیات از روستاها و منافعی که نصیب فرایندپس از شرح 
،خـاطر در خطـر افتـادن ایـن منـافع     ه دولت می شود تاکید می کند بو کمتر از همهتاوالی

تمــایلی ندارنــد روســتاییان بــه فــرار اقــدام کننــد: اگــر نخبگــان حــاکمهــیچ یــک از ایــن 
بخورد روسـتاییان بـه آخـرین حربـه خـود      ] شکستمالیاتیممیزانروستاییان با مذاکرات[

[...]نتیجۀشوند که ترکده و فرار است. در این حالت مسـافرتها شـروع مـی شـود    متوسل می
اول دولـت و در  ۀدر وهلـ ، بـه نحـوي کـه   اسـت ایالـت کار به طور قطع کاهش درآمـد  این
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ـ        بعد حاکم و بـاالخره مـامو  ۀوهل ه ایـن  ر وصـول مالیـات هـیچ نفعـی ندارنـد کـه کـار را ب
تمـام  یمالیـات میـزان ناظران دیگر نیز تاکید دارند که م). 381: 1367(گوبینو، بکشانندمرحله

تـرین  تالش خود را می کردند تا روستاییان به فکر فرار و کوچ نیافتنـد: کـوچ کـردن بـزرگ    
.برنـد بـر مـامورین حکومـت بـه کـار مـی      در دفاع از خـود در برا کهروستاییان استۀربح

ن رو فرســتادگان حکومــت  اســت کــه همــواره پیــروزي مــی آورد. از ایــ     ايحربــه
دیگري نیز به ضـرر و  ).گزارش 82: 1378روش شوار،گذارند کار به آنجا بکشد(نمیگاههیچ

عـدي  دنبال ظلـم و ت به مهاجرت رعایا اشاره دارد: اگر قرار باشد که پیوسته از زیان حکومت 
اینگونه مهاجرت ها صورت گیرد نتیجه کار آن خواهد بود که تغییرات و زیـان هـاي   ،حکام

ین اسـت نحـوه اسـتدالل    نـ الاقل چ؛ناپـذیر باشـد  حاصل از کاهش درآمدهاي دولتـی پایـان  
).1364:377اقتصاددانان ایران(فریزر، 

ـ     حربۀ فقطفرار  د. تاکیـد شـاه بـه    روستاییان نبود بلکه ایـالت نیـز از آن بهـره مـی بردن
اندنشان از نیـاز فـراوان حکومـت بـه ایـن      هبازگرداندن ایالتی که به خارج از مرزها کوچید

، جمعیتی که در تامین نیروي نظامی حکومـت هـم نقـش    بخش از جمعیت مولد کشور دارد
ــده اي داشت. ــین کنن ــال  تعی ــاه در س ــه 1296ناصــرالدین ش ــري در نام ــه هجــري قم اي ب

بایـد تاکیـد و سـفارش    .جاللی رفته است]ایل[حاال :سپهساالر می نویسدخان حسینمیرزا
: 1354کمال سختی از جانب دولت بشود و شـل گرفتـه نشـود( صـفایی،     درآنهاعودتدر 

فرمـان او مبنـی بـر بازگردانـدن     اي به شاه از اجـراي  ). پیش از این نیز سپهساالر در نامه132
).88: 1372ت( عباسی، شاهسون از قفقاز یاد کرده اسایل

در سفرش به ایران که در عصر ناصـري رخ داده دربـاره   )Jane Dieulafoy(مادام دیوالفوا
خوزستان و فرار ایالت به خاطر مالیات سنگین می نویسد: مطالبـه مالیـات هـاي سـنگین و     

گوسـفند  هـاي  قبایل با گلـه [...]رشوه و مداخل مامورین دولتی بی اندازه از حد گذشته است
نظـر بـه ایـن کـه قبایـل      [...]کننـد العبور فرار کرده و مـی هاي صعبخود به طرف کوهستان

کرده و دهکده ها هم ویران و خـالی از سـکنه شـده مالیـات و دخلـی در کـار نیسـت       فرار
).783: 1381،دیوالفوا(

اي بـود کـه حکـام    به خـارج از کشـور بـه انـدازه    رعایافرار از هراس حکومت مرکزي 
حکومه هاي شهر ها تالش می کردند آمـار فراریـان را از چشـم حکومـت     و نایب الوالیات 

ــد. در   ــا آنهــا را بســیار کــم جلــوه دهن ــد ی ــه عریضــهدور نگــه دارن رعایــاي کرگــانرود ب
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تـالش او بـراي پنهـان کـردن فـرار رعایـا       ، بهشاه از ظلم نصرت اهللا خان تالشیناصرالدین
.از تعــدي نصــرت اهللا خــان فــراري شــدندخــانواردویســتاشــاره شــده اســت: پارســال 

عـیش و  در خانـه نصـرت اهللا خـان سـرگرم     ،شدیم. گماشتگان حضرت واال آمـده عارض
نامـه دادنـد کـه یـک نفـر فـراري       خـویش، تصـدیق  ظگردیده و بعد از استیفاي حعشرت

انـد هخانوار رعیت کرگانرودي از تعدیات او به روسیه رفتـ چهارصدحال آنکه و است شده
).205، سند شماره2929خانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، میکروفیلم شماره(کتاب

خوزستان براي ناصرالدین شاه تهیـه کـرده افسـوس از    ازدر گزارشی که مامور حکومت 
متواري شدن رعایاي ایران به سرزمین هاي عثمانی به خوبی بـه چشـم مـی خـورد: اکنـون      

).  26: 1342جم الدوله، (ناندعمده اهل شوشتر و دزفول در بالد عثمانی پراکنده
بـه منـاطق   روشنی تصریح شده آنچه موجب جذب اهـالی خوزسـتان   به در این گزارش 

تحت تسلط حکومت عثمانی شده مدارا و خوش رفتاري حکـام عثمـانی بـوده اسـت: ایـن      
ایـل گاومیشـی. عثمـانی نقطـه     چنـد سـال قبـل مـرداب کثیفـی بـود جـاي        ]العماره[محل

مشغول آبادي آنجا شد. با مردم بنـاي خـوش سـلوکی و مـدارا نهـاد، رعایـاي       ،دیدمعتبري
اهل دزفول که اقالً هزار باب خانـه در  اصهخ،آمدندا جمع میمتواري ایران به تدریج در آنج

). بدیهی است که مخاطب( شاه) باید نتیجه بگیرد فـرار رعیـت ایرانـی    26جا دارند(همان: آن
و عدم مداراي حکومت ایران با آنها بوده است. در همین گـزارش بـر آبـادي و    بدسلوکیاز 

مور حکومــت را اتاکیــد شــده کــه رشــک مــپیشــرفت العمــاره بــا ورود مهــاجران ایرانــی 
تـر  لذا بـیش حال اینجا شهر معتبري است و گمرك سهلی در آنجا قرار داده، :استبرانگیخته

ــاس و  ــۀ اجنـ ــتان از  امتعـ ــتان و خوزسـ ــره  عربسـ ــم و غیـ ــه و پشـ از آن راه وارد غلـ
وشـود خارجه از آن راه وارد ملـک خوزسـتان مـی   امتعۀاجناس و هکذاشود. میالعربطش

).27(همان:دولت عثمانی میشودعایدسال منابع کلی هر

آسانی و سهولت فرار رعایا. 3
ــرار روســتاییان ت  در گــزارش ــر آســانی و ســهولت ف ــاظران حــوادث ب ــدهــاي ن شــده اکی

ایـران  درنظـر بـه اینکـه جـاده و پلـیس      :ش مـی نویسـد  ادوگوبینودر سـفرنامه  نت.کاست
دسترس هستند هیچ شانسی وجود ندارد که دولـت بتوانـد   ندارد و کوه ها همیشه در وجود

ایـن کـار بـراي روسـتاییان بـه      .مالیات دهندگان متمرد را از اجراي نقشه شان منصرف کنـد 
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مـی تـوان   ؛زیرا همه جازمین به خودي خود ارزشی ندارد،در ایران.وجه دردناك نیستهیچ
ت و زرع بپـردازد تـا مالـک آن    آن را یافت و کافی است کسی در آن مستقر شود و بـه کشـ  

چهـار سـال مـی توانـد مبـدل بـه       .یک قطعه زمین بـی آب و علـف در ظـرف   شناخته شود
و هشـت یـا   یک چهار دیـواري خشـت و گلـی در آن مـی سـازند      سبز و خرم شود.باغی

ــ تیــرده ــه عن ــا کــاه و گــل ب ــد و  چــوب ســپیدار را ب وان ســقف رویــش کــار مــی گذارن
از روسـتاییان  (در مـورد اسـباب کشـی    .شـود نه تمام مـی روز ساختمان خاهشت درعرض

کل اثـاث منـزل   ،صندوق و مجريپنج- ،چهارتخته فرشسه- )دومند صحبت می کنمثروت
زنـش را سـوار   ،مرد روسـتایی پـولش را در شـال کمـرش مـی گـذارد      .را تشکیل می دهد

صـبح  وکننـد مـی  عزیمـت هنگام شب .می کند و گاو یا اسبش اثاث را حمل می کننداالغ
).383: 1367،گوبینو(روز بعد هیچکس نمیداند به کدام طرف رفته اند 

پراکندگی اقوام ایرانی در بخش هاي مختلـف ایـن   ، موجب این سهولت فرار و جابجایی
تواننـد کـوچ جمعـی کننـد     چگونـه می یـک ده سرزمین می شد: بـراي اینکـه بـدانیم سـکنه    

ـ  کافی ن هـایی مـی بینـیم کـه از     در جنـوب ایـن سـرزمین دهقـا    .ردي کنـیم واست ایـران ن
انگیـزه هـاي نـاچیز جـالي     بـه ه بیشترشانکاند و در کردستان کرمانی ها را آمدهآذربایجان
گـران آیـد   گمان مبرید که این کوچ کردن به مـردم ده  ).81: 1378(روش شوار،اندوطن کرده

ی نمی خورند زیرا هر یک از کلبـه هـاي   درباره آنچه به جا می گذارند غم[...]دشوار باشدیا
).80: 1378روش شوار،می ارزد(نتومان شصتبیش از ده

اي بـود کـه برخـی از    آمادگی براي فرار و نبودن قیود مادي بر پاي روستاییان بـه انـدازه  
ها تنها به خاطر عالقه به خاکی کـه اجدادشـان بـر آن زیسـته بودنـد فـرار نمـی کردنـد.         آن
، سفیر پروس در عصر ناصـرالدین شـاه، از قـول    )Karl Heinrich Brugesch(نریش بروگشیه

ه سـالی  کـ خـانوار هسـتیم   ده بیست و یکین ایک پیرمرد روستایی می نویسد: صاحب، ما در
ولی این مالیات را نداریم که بدهیم و اگر به خاطر عالقـه بـه   ؛تومان باید مالیات بدهیمچهل

نداشتیم از اینجا پا به فرار می گذاشـتیم مانپدران و اجدادی که بهناین آب و خاك نبود و دی
).284: 2/ج1367(بروگش،

ش به فـرار روسـتاییان و کـاهش    اهم در سفرنامه )James Justinian Morier(جیمز موریه
:جریمـه نامتناسـب حکومـت اشـاره دارد    بـر اثـر  جمعیت یکی از روستاهاي آباد آذربایجان 

دمان بسیار داشته و چون بـه تـازگی یکـی از آنـان جنـایتی کـرده و       پیشتر مر،خاتون آبادده
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نــده اهــاي ســنگین گرفتــه بیشــتر مــردم کــوچ کــرد عبــاس میــرزا از همــه شــان جریمــه
).336: 2/ج1386(موریه،

کــاهش ناصــريپــس از قحطــی هــاي دوره اي در عصــر کشــور بــه ویــژه جمعیــت 
هجـري قمـري، هربـرت   1304در سـال  ).98: 1394،میرکیـایی (یافتـه بـود  ايمالحظـه بلقا
)Herbert،(         :کنسول انگلستان در کرمانشـاه، دربـاره کمبـود شـدید نیـروي کـار مـی نویسـد

جمعیت کاهش یافته است. به نظر می رسد بیش از یک سـوم زمـین هـایی کـه در گذشـته      
). این وضعیت بر ارزشمندي نیروي کـار  159: 1387کشت می شد االن کشت نشود(سیف، 

بـه کـوچ بـه    یرعایا را با قراردادهای،نابرخی مالکاز گذشته می افزود. در این شرایط،بیش 
اي از بوشهر، گروهی از کشاورزان بـه  در عریضهمی کردند.چنان کههاي خود تشویق زمین

» نوشـته معتبـر و اطمینـان خـاطر    «ناصرالدین شاه می نویسند مالکی به نام حاجی صباح بـا  
بنـدر فـو از توابـع بوشـهر     هل خانوار بـوده انـد از خـاك اجـدادي بـه     ها را که حدود چآن

سـند ،2929میکروفیلم شـماره خانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران،(کتاباستآورده
.)066شماره

مالکـان بـه زور متوسـل شـده،    شـد برخـی   نیروي کار همچنین سبب میفراوانارزش
کـاري کـه باعـث    ؛دهنـد ، بـه امـالك خـود کـوچ    هاربابی را از چنگش بیرون کشیديرعایا
در عریضـه  .شد که دیگر رعیتی بـراي برداشـت آن وجـود نداشـت    شدن محصولی میتلف

مسـمی  ده خرابه اي دارم،فردي به نام علیرضا سلطان از همدان به ناصرالدین شاه آمده است:
محض ادعـاي  به فیض آباد.شفیع خان یاور و حسین خان سلطان به تحریک سـلیمان خـان،  

سیزده ساله، دویست نفر جمعیت فرستاده، گوسفند و غیـره را چاپیـده و بـرده انـد،رعیت را     
کوچانده، نصف حاصل در صحرا، نصف در خرمن تلف شد(کتابخانه مرکزي و مرکز اسـناد  

.)169،سندشماره2929میکروفیلم شمارهدانشگاه تهران،
خـوانین و مالکـان از رعیتـی کـه بـه      ، حکام والیـات که در چنین وضعیتی آشکار است 

،شده استقبال کنند و مقدمات سـکونت آنهااختیار خود وارد امالك یا منطقه تحت حاکمیت 
ــار و  ــدگاريک ــراهم  مان ــا را ف ــآنه ــوت.دآورن ــی  )James Abbott(اب ــات انگلیس ، دیپلم
بودنـد  ناصري، درباره استقبال حکومت گیالن از کسانی که به این والیت کوچ کردهدرعصر

گفتنـد مالیـات نمـی گرفـت و بـه      ریـب مـی  غمی نویسد: حکومت از مهاجرانی که به آنهـا  
ــدن در گــیالن تشــویق مــی کرد(ســیف،   شــیوه ــه مان ).89: 1387هــاي مختلــف آنهــا را ب
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ــت ــانواده  کن ــی از خ ــد: بعض ــی نویس ــم م ــو ه ــران  دوگوبین ــاً در ای ــتایی دائم ــاي روس ه
کننـد. آنـان در همـه جـا از طـرف      یگر ترك میهستند و محلی را به قصد محل دشگرددر

ین بازوانی که بـراي کشـت و زرع   به اساکنان محل به خوبی مورد استقبال قرار می گیرند و 
).387: 1367(گوبینو، خوش آمد می گوینداندهاي بسیار وسیع آمادهزمین

خاطرنـد  نیز تاکید می کند: کوچ کنندگان آسـوده )Julien de Rochechouartروش شوار(
: 1378روش شـوار، (حاکمکه به هر والیت روند هم مردم پذیراي آنها هستند و هم مأمورین 

80.(
م در عصر فتحعلی شاه از فـرار حـدود هـزار خـانوار از خبوشـان بـه بجنـورد،        هفریزر

،سبزوار و دره گز می نویسد و تصریح می کند که از همه آنها در این منـاطق اسـتقبال شـده   
ــه و صــاحب زمــین شــد در روســتاها ــد(فریزره اجــاي گرفت ــین او هــم).377: 1364، ن چن

آنهـا را از ناحیـه اي   ،کند که برخی خان ها و اربابان دست به اغواي روستاییان زدهمیاشاره
).377همان:به ناحیه دیگر می برند(

هاي مختلف مناقشه با فرادستان. تهدید به فرار در حوزه4
بلکـه بـراي   ،بهـره نمـی بردنـد   هـا فقط براي تعـدیل مالیـات  »به فرارتهدید «رعایا از حربه 

بـا  ايیاري از حوزه هـایی کـه مواجهـه   در بسکردن حکومت به پذیرفتن انتظاراتشان مجاب
استفاده می کردند.جدولی که در پی مـی آیـد حـاوي    داشتند از این تهدید گروه هاي مسلط

در آنهـا تـالش کـرده انـد بـا      اسـت کـه   خالصه برخی عرایض رعایـا بـه ناصـرالدین شـاه     
حکومت را به پذیرفتن خواسته هایشان در موضوعات مختلـف وادار کـرده،   » به فرارتهدید«

گروه هاي فرادست را در بهره کشی از خود ناکام بگذارند.
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فرارادبیات تهدید به متشاکیموضوعنویسندگان عریضهشماره سند

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 

105سند شماره

رعایاي سرابی از 
توابع تویسرکان

درخواست 
رعیت از فرط وحشت در مقام جالي وطن استکدخدااستمرار تیول

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 

324سند شماره

حاکم گیالنمالیاتگیالنرعایاي تولم
پنج سال قبل، از رعایاي تولم پنجاه خانوار فراري و متواري شده 

اند.خانه هاي آنها خراب و توتستان ها منعدم و مزارع لم یزرع مانده 
است.این مشت رعیت را هم می خواهند به زور مشت به خاك خارجه 

فرستاده، از خاك و آب مالوف مهجور نمایند.
مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانه

2929میکروفیلم 
323سند شماره

رعایاي آرتیمان از 
چون سرماي زمستان مانع فرار بود ناچار به عرض شد.حاکم همدانمالیاتتوابع تویسرکان

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 

088سند شماره

هشامالیاترعایاي کرمان
البته این مملکت پادشاه اسالم پناه رعیت می خواهد.اگر این مشت 
رعیت هم پراکنده و معدوم شوند به کلی مملکت از حلیۀ آبادي می 

افتد.
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 

2929میکروفیلم 
129سند شماره

تعدي دراز باشد پاي اقامت فقرا از جا اگر امسال هم مثل پارسال دستحاکم قزوینمالیاتاهالی قزوین
رفته، جالي وطن خواهیم نمود.

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 

142سند شماره

رعایاي قریه 
سیدجالل الدین از 

توابع رشت
چنانچه جمعی بر قریه بسته شود البته شکسته خواهد شد و احدي قادر حاکم گیالنمالیات

بر سکونت و اقامت نیست.

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 

رعایاي قریۀ میش 
از تعدیات حکومت و زیادي مالیات فراري شده ایم.ممیز مالیاتمالیاتاز توابع مالیر
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176سند شماره

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 

246شمارهسند 

رعایاي نردین از 
نایب الحکومۀ مالیاتتوابع شاهرود

شاهرود
یا امر و مقرر فرمایند که ما را از این باب معاف دارند یا مرخص نمایند 

که با یک مشت فقراي بیچاره پراکنده شده،در میان ترکمان رفته، 
تحصیل قوت الیموتی نماییم.

هران، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه ت
2929میکروفیلم 

157سند شماره

رعایاي روستاي 
از زیادي مالیات و قطع تخفیف، رعایا متفرق شده اند.حاکم همدانمالیاتکهکران مالیر

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم

168سند شماره

رعایاي کماساد از 
شاهزاده صارم عدم امنیتتوابع مالیر

الدوله
باباخان[از سارقان مالیر]غالبا از خاك عراق به خاك مالیر آمده،دستبرد 

می زند[...]تمام رعیت متفرق شده اند.

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 

152سند شماره

نایب الحکومۀعدم امنیترعایاي سنگسر
سنگسر

داه قسم اگر گوسفندان[سرقت به خاك پاي همایون روح العالمین ف
شدة]ما نرسد پریشان و متفرق خواهیم شد.

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 

091سند شماره

نصرت اهللا خان جریمهرعایاي کرگان رود
تالشی

ناچار عیال خود را برداشته، برهنه و گرسنه االن در لنکران [روسیه] 
تکدي می کنیم.

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 

176سند شماره

رعایاي قریۀ میش 
نایب الحکومۀ جریمهاز توابع مالیر

مالیر
از تعدیات حکومت فراري شده، استدعا داریم محض دعاگویی وجود 
همایون، در حق جان نثاران رحمتی شود که بتوانیم رعیتی و فقیري 

نماییم.
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 

2929میکروفیلم 
081سند شماره

سایه عدل و مایه تعدیل را مستدام و مستمر فرمایند واال همه اهالی حاکم گیالنمالیاترعایاي شاندرمن
شاندرمن فراري و تباه خواهند شد.

حکم مبارك شرف صدور یافت که [نصرت اهللا خان] عیال و اموالمان نصرت اهللا خان ظلم و تعديرعایاي کرگان رود کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 
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2929تهران،میکروفیلم 
249سند شماره

را رد کند و ما را آسوده گذارد[...] اجراي حکم مبارك را نمی کنند. تالشیتالش
استدعاي حکم نافذ است یا مرخص فرموده، جالي وطن نماییم.

مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه کتابخانه 
2929تهرانمیکروفیلم 
198سند شماره

رعایاي قریۀ سال از 
شاهزاده ابراهیم ظلم و تعديتوابع خلخال

میرزا
یا رفع ظلم از سر جان نثاران بفرمایند یا اذن مرخصی رعایا را داده، هر 

کدام دست ناموس خود را گرفته، به سمتی فراري شویم.

و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزي
2929میکروفیلم 

174سند شماره

رعایاي کمازان از 
شاهزاده یحیی مالیاتتوابع مالیر

میرزا
یا رفع ظلم بفرمایید یا مقرر شود عیال ما را به دستمان بدهند در خارج 

وطن عملگی کرده، گذران نماییم.

ه شدنددر چهارماه که مباشري کرد نصف رعیت فراري و تفرق
مباشر امالك 
خالصه، میرزا 
هاشم اوصانلو

جریمه رعایاي قریۀ ونق از 
توابع خمسه

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم 
324سند شماره

نایب الحکومه خرم آباد قدغن کرده است ماکوالت آنجا را به نهاوند 
زحمت رعیت خواهد نیاورند و در این صورت اسباب خرابی والیت و

بود و جالي وطن خواهند نمود.
نایب الحکومه 

خرم آباد
منع حمل 
غالت به 

نهاوند
شیخ رضاي عابد از 

ساکنان نهاوند
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 

2929میکروفیلم 
075سند شماره

نه قادر نان شب و نه تواناي فراریم یحیی میرزا، 
شاهزاده حاکم جریمه رعایاي تاسندي از 

توابع مالیر
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 

2929میکروفیلم شماره
295سند شماره

جمعی از مکاید شر او جالي وطن اختیار کردند.
تقی خان 

سلطان، صاحب 
منصب قشون

تعدي رعایاي تویسرکان و 
سرکان

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران،
2929میکروفیلم شماره

253سند شماره

جهت عملۀ بیگاري و نهرکندن دهات خالصه حواله گزاف می کنند و 
طوري سخت گرفتند که چند نفر رعیت بودند متفرق شدند.

نایب الحکومه 
نهاوند بیگاري علی خان، ساکن 

نهاوند
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 

2929میکروفیلم شماره
182د شمارهسن
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همه ساله از ضباط تیول مزبور تعدیات و تصرفات بی اعتدالنه می 
شود.زارعین را متفرق و داعی را متضرر می سازند. ضباط تیول تعدي میرزا نصیر، ساکن 

ساري
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 

2929میکروفیلم شماره
204سند شماره

دست تعدي او دراز باشد پاي اقامت فقرا از اگر امسال هم مثل پارسال 
جا رفته، جالي وطن خواهیم نمود.

معین السلطنه، 
حاکم قزوین تعدي ساکنان قزوین

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
2929میکروفیلم شماره

129سند شماره

ادبیات تهدیدبه فرارمتشاکیموضوعنویسندگان عریضهشماره سند

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 
2929تهران، میکروفیلم شماره

182سند شماره

رعایاي چاهک و 
مهره زمین از توابع 

عراق عجم
حاجی اسحاق سربازگیري

خان سرتیپ
تخفیف مرحمتی[در باب سربازگیري] را مطالبه ننمایند واال رعیت 

بیچاره یکباره پراکنده خواهند شد.

و مرکز اسناد دانشگاه کتابخانه مرکزي
2929تهران، میکروفیلم شماره

176سند شماره
رعایاي گیالن

برداشت از 
منابع طبیعی 
(جنگل ها)

شاه
در باب جنگل و استقرار [دریافت] عشر از چ.ب هاي قریبه و بعیده 
سابقا عرض شه بود که چنانچه این امر مستمر ماند اسباب تفرقه و 

است.هالك رعیت و خرابی والیت 
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 

2929تهران، میکروفیلم 
131سند شماره

رعایاي کرگان رود 
نصرت اهللا خان تعديتاش

تالشی
جمعی اشرار به حکم او به میان رعیت ریخته، چند نفر مسلمانان را 
مثل مقصرین حبشه و زنگبار به زنجیر کشیده اند[...] چند خانوار در 

ه به تکدي مشغول اند.بالد خارج
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 

2929تهران، میکروفیلم 
060سند شماره

رعایاي کرگان رود 
نصرت اهللا خان جریمهتالش

تالشی
دست تعدي او بر سر رعیت فقیر دراز گشته، از پانصد الی 

هشتصد[نفر] جریمه گرفته، چند نفر در کند و زنجیر مردند و بعضی 
از وطن کشیده، مایملک خود را گذاشته به خاك روسیه رفتند.دست

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 
2929تهران، میکروفیلم 

رعایاي نظرآباد علیا، 
خالصه ساوجبالغ

اجاره داري 
استدعاي رفع این اجاره داري است که ناچار جالي وطن نشویم.غیر منصفانه 
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خالصه088سند شماره
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 

2929تهران، میکروفیلم 
145سند شماره

رعایاي کرمان و 
میرزاعبدالحسین تعديبلوچستان

خان فرمانفرما
بسیاري از مردم را غایت ظلم و نهایت بی حسابی کارگزاران دیوان 

به جالي وطن انداخته.

کتابخانهمرکزي ومرکزاسناد دانشگاه تهران،
2929میکروفیلم

173سند شماره
فیض اهللا خان تعديرعایاي الهیجان

رعیت از ظلم این حاکم همه فراري و بی استطاعت شده اند.نایب الحکومه

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 
2929تهران، میکروفیلم شماره

320سند شماره

سادات پیرمحله و 
چنارین از توابع 

رانکوه
ظلم و تعدي

میرزا موسی 
خان منجم 
باشی حاکم 

گیالن

جمعی از سادات متواري شده اند، این معدود هم که هستند از دست 
می روند.
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،هـا ل مالیـات براي تعـدی افزون بر تالشمشخص است توده ها جدولطور که در همان
در بسیاري از حوزه هاي دیگر روابط با حکومـت همچـون بیگـاري، جریمـه هـاي حکـام،       

برداشـت از منـابع   ،حمل غالت به والیات، عدم امنیـت، روابـط بـا تیولـداران، سـربازگیري     
ین تهدیدي بـراي کاسـتن از   می کردند از چنسعیطبیعی ونیز خشونت، ظلم و تعدي حکام 

دسترنج شان استفاده کنند. همچنین از تهدید بـه فـرار جهـت    جلوگیري از غصب و استثمار
گروههـاي  ،طیـف .ایندرآوردن پیوستار متنوعی از نخبگان حاکم اسـتفاده شـده اسـت   زانوبه

صـاحب منصـب قشـون، مباشـر امـالك خالصـه،       ، ضـباط تیـول  ،حاکم را از کدخـداي ده 
ن، حاکم والیت، نایب الحکومه هاي شهرها، ممیز مالیاتی، خان ها و مالکان بـزرگ  شاهزادگا

.گیردتا شخص شاه در بر می

فرار موقت. 5
همه فرار هاي رعیت دائمی نبود و گاهی به صورت موقت و بـراي مـدت کوتـاه خانمـان و     

.خـود بازگردنـد  هـاي روستاي خود را ترك می کردند تا بتوانند پس از تغییر شرایط به خانه
این تغییر شرایط یا مربوط به دگرگون شدن تصمیم ها و فرمان هاي حکومت بود یا مربـوط  

وضعیت هایی همچون گذر اردوهاي حکومتی و یـا تـن زدن از پـذیرایی از    سپري شدنبه 
موقت غالباً به این معنا بود که اگـر فرمـان حکومـت    میهمان هاي خارجی دولت. این اقامت

خالف کرد بـر به روستاییان کمک میو کند فرار موقت به فرار دائم تبدیل خواهد شدتغییر ن
.فرارهاي دائم هم به اهدافشان برسند و هم از خاك اجدادي جدا نشوند

خروج از حوزه حکومتی یک حاکم و تظلم به حکومت با برخی از فرار هاي موقت هم 
دوبـاره  ، لبات رعیـت محقـق شـده   گرفت تا با فشار حکومت مرکزي مطامرکزي صورت می

عصر ناصـرالدین شـاه  که دربه مساکن خود بازگردند. این وضعیت در عریضه رعایاي نطنز
:ند آشکار اسـت ه انگار شده عریضه از ظلم نایب الحکومه به کاشان گریخته و از آنجا به شا

تعـدي،جالي  عریضۀ تظلمانه از تعدیات سرهنگ حاکم نموده بودند کـه جمعـی از زیـادتی    
وطن اختیار نموده، به کاشان آمده[...]این قدر تعدي کرده کـه از عـرض عـاجزیم.من جملـه     
یک نفر از رعایا را حکم کرد پایش را روغن و نفـت مالیـده،آتش زدنـد و نـود تومـان هـم       

،2929میکـروفیلم شـماره  خانه مرکزي و مرکز اسـناد دانشـگاه تهـران،   (کتابجریمه گرفت
).154شمارهسند
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رعایاي قریۀ سال از توابع خلخال هم در عریضه خود به ناصرالدین شـاه از فـرار موقـت    
وشـته انـد: شـاهزاده    خود بـه قصـد تظلـم بـه دربـار از تعـدیات شـاهزاده ابـراهیم میـرزا ن         

، پسر مرحوم خلیل اهللا میرزا ، شغل او تاخت و تاز و دزدي اسـت. اختیـار مـال    میرزاابراهیم
داریم. من جمله ششصد تومان مالیات دیوانی جان نثـاران اسـت. دو مقابـل    و عیال خود را ن

دریافت کرده. بعد از این تعدي ، جار و جمعیت کشـیده ، اغنـام و احشـام قریـه مزبـوره را      
بالتمام برده. العالج دست ناموس خود را گرفته ، به سمت دارالمرز متواري و پناه برده ایـم.  

ار نبودند ، آنها را گرفته ، به ضرب چوب و شـکنجه از دسـت و   چند خانواري که قادر بر فر
قسـم مـی دهـیم بـه والیـت مطلقـه       پا انداخته. حضرت مستطاب اجل اکرم روحی فـداه را 

، ایند یا اذن مرخصـی رعایـا را داده  ابن ابی طالب (ع) یا رفع ظلم از سر جان نثاران بفرمعلی
فراري شویم(کتابخانه مرکزي و مرکز اسـناد  هر کدام دست ناموس خود را گرفته ، به سمتی 

).198،سندشماره2929دانشگاه تهران،میکروفیلم
میـرزا  یحیـی  چنین است گریز رعایاي کمازان از توابع مالیـر کـه از تعـدي شـاهزاده     هم

کنند اگر به دادخواهی آنها توجـه نشـود ایـن فـرار     و تصریح مینوشته اندبه شاه عریضه اي 
میــرزا از تعــدي یحیـی طــن و گریـز دائمــی تبـدیل خواهنــد کـرد:   موقـت را بــه جـالي و  

آمده، به بست رفته بودیم و عریضه نگار شدیم.[...] ماها فرارا بـه عـراق آمـده ایـم و     ستوهبه
..] یـا رفـع ظلـم بفرماییـد یـا      عیال و اطفالمان در آتش ظلم و عدوان معـذب مـی باشـند [.   

خانـه  (کتابارج وطن عملگی کرده، گذران کنیمشود عیال ما را به دستمان بدهند،درخمقرر
).174،سندشماره2929مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران،میکروفیلم شماره

سـاکنان یکـی از   موقـت  هم در عصر ناصري از فـرار  )Charles James Wills(جیمز ویلز
بـر  براي چانـه زنـی  شروستاهاي اصفهان به کوه هاي اطراف و واسطه کردن او و همسفران

سر کاستن از مالیات ها با حکومت نوشته است: معلوم شد که آنهـا دزد نیسـتند بلکـه گـروه     
روستاهاي اصفهان هستند که از شدت جور و فشار عوامل حکـومتی  کثیري از اهالی یکی از

و مامورین وصول مالیات، چون قدرت پرداخت چنین مالیاتی را نداشـته انـد منـزل و زمـین     
هـا از  کرده و به کوه هاي اطراف پراکنده و آواره شده اند.قصـد فعلـی آن  زراعی خود را رها

رخواسـت شـان بـه جنـاب حـاکم و      آمدن به طرف کاروان، التمـاسِ رسـاندن شـکایت و د   
).176: 1368شدن ما به منظور تخفیف مالیات بود(ویلز،واسطه
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را کـه  » قضـاوت «رچنین در بعضی موارد مردم می توانستند با توسل به فرار موقت، امهم
یکی از مهم ترین بخش هاي روابط شان با حکومت بود تحت تاثیر قـرار دهنـد؛ چنـان کـه     

ماجراي فرار موقت ساکنان روستاي یزدخواسـت را در اعتـراض بـه قضـاوت     » روش شوار«
حاکم فارس نقل می کند. مردم یزدخواست با ترساندن حکومت فارس از ترك ده در فصـل  

م را مجبور می کنند در اختالفی که با یک تاجر اصـفهانی داشـته انـد    برداشت محصول، حاک
).80: 1387رأیی را که مطلوب آنها بوده است صادر کند(روش شوار،

شوند که ناعادالنه بودن مالیـات هـا   به شاه یادآور مینیزیش از توابع مالیرمیاي قریه عار
دهرا اختیار کرده، در زمان نوشتن عریضـه هـم از   »فرار«ها را وادار کرده تا همواره گزینه آن

از زیـادتی مالیـات و عـدم بضـاعت، همیشـه فـراري هسـتیم. [...] از تعـدیات         گریخته اند:
حکومت و زیادي مالیات، فـراري شده،اسـتدعا داریـم محـض دعـاگویی وجـود همـایون ،        

خانـه مرکـزي و مرکـز    درحق جان نثاران رحمتی شود که بتوانیم رعیتی و فقیري نماییم(کتاب
).176،سندشماره2929اسناد دانشگاه تهران،میکروفیلم شماره

و انفوذي گریختـه، در پنـاه   موارد نیز ممکن بود رعایا موقتاً به امالك رجل ذيعضیدر ب
مانند ساکنان قریـه رسـکت   بمانند.از حکومت مرکزي دادخواهی کرده، منتظر تغییر وضعیت 

خان اصـغر تاهاي تحـت مالکیـت میـرزا علـی    م الدولـه بـه روسـ   ه از تعدیات سهاکمازندران 
مـا را سـهام الدولـه وجـه تقـدیم      د:محصـول  نگار شـده ان عریضهاز آنجا ه، السلطان رفتنامی

پاي مبارك قرارداده اند و کارکنان سرتیپ را برما گماشتند.به حدي در اخـذ محصـول   خاك
ت رعیتی انداختند. در هر بار رسـومات  تشدد و بی حسابی کردند که این بیچارگان را از حال
- اب نمـی آوردنـد. از هـرکس بیسـت    مأخوذ داشته و نوبت ثـانی، مـأخوذ اول را بـه حسـ    

تومان در سه ماهه گرفتند. همه را قرض کرده،تسلیم نمودیم. بـاالخره فـرار را بـر قـرار     سی
ان بردیم. زن هـاي  اختیار کردیم و به دهات سواد کوه رفتیم و پناه به قراي جناب امین السلط

ما را بعضی به فلک بسته،چوب زدند و پاره اي را بر سر یخ نشـانده، پـول گرفتنـد.ازمس و    
فرش و نقد و جنس هرچه داشتیم بردند.استدعا آن که ما را از شکنجۀ ظلم خالص فرماینـد  

،2929(کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران،میکروفیلم شـماره و احقاق حق فرمایند
).176شمارهسند
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واکنش ناکام حکام والیات. 6
حکام والیات در واکنش به فرار رعایا در بسیاري موارد تالش می کردنـد مالیـات آنهـا را از    

در رعایاي باقیمانده بگیرند که همین امر نیز بـر ناخرسـندي و شـکایت رعیـت مـی افـزود.       
ت:پارسـال  ایـن نکتـه اشـاره شـده اس    محمد کاظم خان از طایفه عروقی نیشابور بـه  عریضۀ 

قریب پنجاه خانه وار[از طایفۀ عروقی] به عشق آباد رفته و مالیات آنها به گردن سایر رعیـت  
سـند ،2929میکروفیلم شـماره خانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران،(کتاببیچاره افتاده

).151شماره
فراریان قریه کهکران را از باقیمانده ها بگیـرد  نایب الحکومه مالیر نیز تالش کرده مالیات 

،که با شکایت و عریضه آنها به شاه مواجه شـده اسـت: از زیـادي مالیـات و قطـع تخفیـف      
(کتابخانه مرکـزي و مرکـز   نفر فقرا مانـده اسـت  سی- بیستمالیات گردن ،رعایا متفرق شده

.)157،سندشماره2929اسناد دانشگاه تهران،میکروفیلم شماره
کار نه تنها مشکل حـاکم را حـل نمـی کـرد بلکـه امکـان پراکنـده شـدن جمعیـت          این

ـ   چنانکـه در  ؛مانده را هم زیاد می کردباقی دگان در روسـتاها ایـن تهدیـد    عـرایض بـاقی مان
عریضـه  شده و شاه نیز در فرمان ذیل عریضـه بـا آنهـا همراهـی نشـان داده اسـت. در       تکرار

ند تهدید کرده انـد  ه ا، کسانی که در روستا ماندمازندرانیه چهاردانگه هزارجریبلرعایاي باد
د و شاه نیـز  که اگر سرباز و مالیات گریختگان را از آنها طلب کنند آنها هم متفرق خواهند ش

سو با شکایت آنها خطاب به حاکم والیت نوشته است: حاکم مالیات هر کـس را بایـد از   هم
،2929میکـروفیلم شـماره  د دانشـگاه تهـران،  خانه مرکزي و مرکز اسنا(کتابخودش بگیرد

.)017شمارهسند
اجبـار آصـف الدولـه، حـاکم     در عریضـه بـه شـاه از   نیـز  طایفه اسکندري هراتی ترشیز 

شـد کـه جدشـان    استخوان پولی ( مالیاتی کـه از افـرادي گرفتـه مـی    خراسان، براي دریافت
و شاه هم در تایید شکایت آنهـا  اندشکایت کردهاز ساکنان باقی مانده درگذشته بود) فراریان 

(کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران،    آصف الدوله قرار عادالنه دهدنوشته است:
.)243،سندشماره2929میکروفیلم شماره

ممیزي مجدد مزارع و روستاها بعد از فرار روسـتاییان و سـاقط شـدن روسـتاها از حیـز      
دهد کـه تـالش حکـام والیـات     ممیزي هاي جدید نشان میانتفاع و استناد روستاییان به این

کـه  چنان.نبوده استهمراه موفقیت باماندگان در روستاها معموالً مالیات از باقیگرفتنبراي 
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بـراي  دهکنند که پس از ممیـزي مجـدد   طلب میاز شاه کهکران مالیر تخفیفی را کشاورزان 
روسـتا این ممیزي پس از متفرق شـدن سـایر رعایـا و ویرانـی     .ها در نظر گرفته شده بودآن

- متفرق شـده و مالیـات گـردن بیسـت    از زیادي مالیات و قطع تخفیف،رعایا انجام شده بود:
نفر فقرا مانده.نواب واال فرمانفرما و سایر حکام و مستوفیان تصدیق خرابـی ده را داده و  سی

المر استدعاي ممیزي نمودیم.بـه موجـب   چند مرتبه دستخط مبارك شرف صدور یافت.آخرا
فرمان مبارك،ممیز سرخط داده که ده مخروبه است.آسودگی رعیت این اسـت کـه عـالوه از    
حشو جمع،موضوع شود.بعد از ممیزي،دستخط مبـارك خطـاب بـه جنـاب جاللـت مـآب       
آقا[میرزا یوسف خان مستوفی الممالک] صادر شد و جناب معظم له از قرار ممیزي تصـدیق  

خرابی ده نمودند.استدعا آن است که مقرر شود بـه سـرخط و فرمـان و دسـتخط مبـارك      بر
رسیدگی نمایند.تخفیف دعاگویـان در دسـتورالعمل منظـور شـود(کتابخانه مرکـزي و مرکـز       

.)157،سندشماره2929اسناد دانشگاه تهران،میکروفیلم شماره
سـابق خـود را   وريِبهره،روستاهایی که پس از فرار گروهی از رعیتاین ممیزي مجدد

شد و حکومت والیـت  در سربازگیري هم انجام می،یضبر مالیات ارافزون،نده ااز دست داد
وادارد سربازانی را به همان تعداد گذشته اعـزام کننـد  را که تصمیم داشت باقیمانده ساکنان را

ریضه بـه شـاه از   زمین از توابع عراق در عه چنان که رعایاي چاهک و مهر؛گذاشتناکام می
مأخـذ نفـري فـوج    پراکنده شدن رعیت می نویسند:روستا پس ازتخفیف در تعداد سربازان

خلج که در هشتصد نفر بود، بیست نفر موافق حساب،به مـا فقـرا مـی رسـید. بعـد از سـال       
مجاعه که رعیت متفرق شدند دویست نفر به تخفیف مرحمت شد که پنج نفـر ازقـرار ربـع،    

فقرا می شـد. حـاجی اسـحاق خـان سـرتیپ،محض غـرض،دو نفـر زیـاد         حق و سهم این
تخفیف نداد و حاال مجدداً محصل براین ضـعفا گماشـته،آن دو نفـر رامطالبـه مـی کننـد[...]       
استدعا آنکه مقرر شود تخفیف مرحمتی را مطالبه ننمایند تـا بـه فراغـت مشـغول رعیتـی و      

ه خواهد شد(کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد   دعاگویی باشند واال رعیت بیچاره یکباره پراکند
.)182،سندشماره2929دانشگاه تهران،میکروفیلم شماره

در چنین شرایطی برخی حکام والیات تالش می کردند نظر حکومـت مرکـزي را بـراي    
سـلطان مـراد   تعدیل مالیات ها جلب کنند تـا روسـتاییان از اندیشـۀ فـرار منصـرف شـوند.      

به فرخ خان امین الدوله می نویسـد: ایـن بنـده عـاجز از     ،م فارسحاک،حسام السلطنهمیرزا
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الکن نوعی خواهد شد کـه اهـالی ایـن حـدود جـالي وطـن       .دریافت حقوق دیوانی نیست
).322: 3ج/1354، ناختیار و فرار برقرار و مفارقت اهل دیار می نمایاند( اصفهانیا

گیرينتیجه. 7
با فرادستان و نخبگان حـاکم از ابزارهـاي چانـه زنـی     رعایا در عصر قاجاریه براي رویارویی 

بی بهره نبودند. آنها از فرار یا تهدید به آن به عنوان سـالحی بـراي مواجهـه بـا گـروه هـاي       
مسلط استفاده می کردند. فرار رعایا مزارع را به زمین هاي بایر تبدیل می کرد و بـه صـورت   

ذاشت و یا حکومت را از نیروي نظـامی یـا   مستقیم بر درآمدهاي مالیاتی حکومت تاثیر می گ
تولیدات ایالت محروم می کرد. کمبود نیروي کار باعث می شـد اربابـان، تیولداران،مباشـران    
زمین هاي خالصه،حاکمان والیات و دربار قاجاریه این تهدیدها را جدي بگیرند و تـا جـایی   

ـ  که امکان داشت از وقوع آن پیشگیري کننـد. امـوال و دارا   دك روسـتاییان بـه آسـانی    یـی ان
جایی بود و از سویی با ورود به مناطق جدید، هم مالکان و هم حاکمان والیـات از  جابهقابل

این نیروي کار جدید استقبال می کردند. به این ترتیـب در فـرار روسـتاییان، بـین مالکـان و      
ـ       ه نفـع  حکام والیات مبدأ و مقصد فرارها تعارض منافع وجـود داشـت کـه ایـن اخـتالف ب

فراریان تمام می شد. آن گونه که از عریضه هاي ارسالی به مجلس تحقیـق مظـالم و برخـی    
گزارش هاي ناظران پیداست رعایا با تهدید به فرار تقریبا در تمام موضوعاتی کـه در روابـط   

ها با حکومت مطرح بود چانه زنی می کردند و به دنبال امتیازگیري بودند؛ از سـربازگیري  آن
ه برداري از منابع طبیعی گرفته تا ناامنی و قضا و جریمـه و بیگـاري و مالیـات. ایشـان     و بهر

چنین با هراساندن حکومت از فرار تالش می کردند پیوستار وسیعی از نخبگـان حـاکم از   هم
شاه گرفته تا صاحب منصـبان قشـون و نایـب الحکومـه هـاي شـهرها و حکـام والیـات و         

ــه و    ــاي خالص ــین ه ــران زم ــاهزاد  مباش ــول و ش ــباطان تی ــاتی را  ض ــزان مالی گان و ممی
بکشند. در این میان فرار ایالت به آن سوي سرحدات، شخص شاه را که بر نیـروي  چالشبه

نظامی آنها در مواقع ضرورت حساب می کرد، مشوش و سخت نگران می کـرد. گـاهی نیـز    
ست این فرار بـه فـراري   رعایا به فرار موقت اقدام می کردند و با تهدید حکومت که ممکن ا

دائمی تبدیل شود حکام را به پذیرفتن مطالباتشان وادار مـی کردنـد. برخـی از حکـام بـراي      
انصراف رعایا از فرار تالش می کردند درخواست هاي آنهـا را اجابـت کننـد و برخـی نیـز      

بـا  سعی می کردند مالیات گریختگان را از ساکنان باقی مانده دریافت کنند کـه ایـن تصـمیم    
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دوگونه واکنش از سوي رعایا روبه رو می شد: یا آنها نیز حاکم را بـه فـرار و جـالي وطـن     
تهدید می کردند و یا با عریضه نگاري به دربار و دادخواهی از حکومـت مرکـزي در صـدد    

ــا ن   ــه در آنه ــایی ک ــد؛ عریضــه ه ــی آمدن ــاع از حــق خــود برم ــرار  دف ــه ف ــد ب ــز از تهدی ی
کردند.نمیفروگذار

در روابـط  ،توسل به فـرار یـا حتـی سـخن گفـتن از آن     ،ترتیب در بسیاري مواردبه این 
را تعـدیل مـی کـرد و    گـروه هـاي مسـلط   کشـی  افتـاد و بهـره  رعایا با فرادستان مـوثر مـی  

استثمار مطلق فرودستان توسـط  ۀیک سویۀبه رابطۀرعایا و نخبگان حاکمداد رابطنمیاجازه
.فرادستان تبدیل شود

نامهکتاب
، 3، جالدولـه اسناد و مدارك فـرخ خـان امـین   )،1354اهللا روشنی زعفرانلو (اصفهانیان، کریم و قدرت
تهران: دانشگاه تهران

ــروگش، ــاب ــارلشینریه ــفر)،1367(ک ــران  س ــاحب ق ــلطان ص ــار س ــه درب ــه،2ج،ي ب ترجم
:اطالعات.تهرانکردبچه،محمدحسین

.ابیافراس:تهرانوشی،فرهترجمهایران و کلده،سفرنامه)،1381(دیوالفوا،جین
ی.ن:تهرانۀ مهران توکلی،ترجم،سفر در ایرانخاطرات)،1378(روش شوار، ژولین دو

تهران: نی.قرن گم شده،)،1387سیف، احمد (
،تهران:توس.هاي تاریخبرگ)،1354صفایی،ابراهیم (

سپهسـاالر، خـان نیحسرزایم: مکاتبات محرمانه و سیاسی هاهیحکومتسا)،1372محمدرضا(عباسی،
تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

: توس.تهرانمنوچهرامیري،ترجمه،ۀ فریزرسفرنام)،1364(بیلیمزیجفریزر،
،ترجمــۀ عبدالرضــا ۀ کنــت دو گوبینــو: ســه ســال در آســیاســفرنام)،1367(گوبینــو، ژوزف آرتــور

.سراکتاب: تهرانمهدوي،هوشنگ
ترجمـه منـوچهر امیري،تهران:علمـی    مالک و زارع در ایـران، )،1377کاترین سواین فورد(لمتون، آن 

فرهنگی.و
: توس.تهرانۀ ابوالقاسم سري،ترجم،2جۀ موریه.سفرنام)،1386(نینجاستیمزیجموریه،

،هاي نان بـر سیاسـت و اقتصـاد عصـر ناصـري     بحرانریتأثو سیاست:نان)،1394(يمهدمیرکیایی،
: علم.تهران
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کوشـش سـید محمـد دبیـر سـیاقی،      ، بـه  سـفرنامه خوزسـتان  )،1342الدولـه، میـرزا عبـدالغفار(   نجم
علمی.تهران،

ي غالمحسین قراگوزلو،تهران، اقبال.، ترجمهایران در یک قرن پیش)،1368ویلز، سی.جی(
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