
 0011/  2/ شماره  9نشریه علمی مدیریت اراضی/ جلد 

 بررسی و تحلیل مذاکرات اولین دوره مجلس شورای ملی در لغو تیولداری

  
 1عباس نوروزی

 anorozi66@yahoo.com .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران ،)ره( مرکز آموزش عالی امام خمینی استادیار آموزشی

 

 9011و پذیرش:تیر  9911 دریافت: اسفند

 

 چکیده
گذاری مجلس در بخش قابل توجهی از اراضی خالصه)اراضی از آن دولت( در آستانه انقالب مشروطه و تشکیل نهاد قانون

ترین مصوبات دوره اول مجلس شورای ملی لغو تیولداری گرفت. یکی از مهمبرداری قرار میکشور به صورت تیول مورد بهره

مقاله بررسی مشروح مذاکرات صورت گرفته در دوره اول مجلس شورای ملی، در خصوص لغو تیولداری است.  بود. هدف این

ای و اسنادی و مبتنی بر مشروح مذاکرات مجلس ملی صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان این مطالعه به روش کتابخانه

ود وضع مالی دولت از طریق کاهش مواجب تیولداران و دهد که مهم ترین انگیزه تصویب این مصوبه از سوی مجلس، بهبمی

همچنین افزایش درآمد دولت از محل تیوالت برگشتی است. عالوه بر این، نتایج نشان داد که مجلس در تصویب این قانون 

ا ر رغم این که مالکین یکی از شش طبقه نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملیاتفاق نظر داشت. به عبارت دیگر، علی

سه سخنانی جل پنجدادند، اما، هیچ مخالفت آشکاری در بازگرداندن تیوالت از سوی نمایندگان ابراز نشد و فقط در تشکیل می

از نمایندگان در این موضوع ابراز شد.همچنین، حداقل پانزده درصد از نمایندگان در موضوع لغو تیولداری مشارکت داشتند. 

 لغو تیولداری که از سوی نمایندگان مورد تأکید قرار گرفت را باید افزایش درآمد دولت دانست.ترین امتیاز عالوه براین، مهم

 لغو تیولداری، مجلس شورای ملی، دوره اول های کلیدی:هواژ
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 مقدمه

بیش از یکصد سال از انقالب مشروطه و تشکیل 

و از  هاسالگذرد. در طول این مینهاد مجلس در ایران 

هجری  9821نخستین دوره مجلس شورای ملی در سال 

آثار گوناگون در  منشأمجلس با مصوبات خود  ،خورشیدی

ترین تصمیمات متخذه در کشور بوده است. از جمله مهم

باید از لغو تیولداری نام  گذاری در ایرانقانوناولین دوره 

-یک رویداد مهم در نظام زمین عنوانبهاتفاقی که برده شود. 

اهمیت این موضوع تا به  درجه شود.داری کشور قلمداد می

است که در غالب منابع درسی معطوف به تحوالت  آنجا

 یک واقعه مهم عنوانبهبه لغو تیولداری  ،داری در ایرانزمین

در این مقاله و قابل ذکر اشاره و از آن نام برده شده است. 

جلس مذاکرات ممشروح ای و مبتنی بر که به شیوه کتابخانه

است،  شدهتهیه گذاریقانونشورای ملی در اولین دوره 

 های زیر پاسخ داده شود:سعی گردیده که به پرسش

)مشارکت(  ظراظهارننمایندگان مجلس به  از سهمیچه  -9

 پرداختند؟ موردنظردر موضوع 

خاستگاه ایده لغو تیولداری دولت بوده است و یا -8

 مجلس؟

 ونقاط قوت  عنوانبهنمایندگان مجلس بر چه نکاتی  -9

 لغو تیولداری تأکید داشتند؟همچنین ضعف 

 

 گذاری در ایراناولین دوره قانون

انتخابات نخستین دوره  (9921) به گفته عاقلی

طبقاتی انجام گرفت و برای  صورتبهشورای ملی مجلس 

قه و برای هر طب شدهتقسیماین منظور مردم به شش طبقه 

تعدادی نماینده تعیین کرده بودند. این طبقات عبارت بودند 

علماء و طالب  -9اعیان و اشراف،  -8شاهزادگان،  -9از: 

 مالکین و فالحین. -6و  اصناف -1تجار،  -0علوم دینی، 

عده نمایندگان دوره اول مجلس  ،(9926) روحانیصدر 

از  هاآنکند که نیمی از نفر ذکر می 981شورای ملی را 

مجلس که مورد  ،تهران بودند تا با توجه به بعد مسافت

و نمایندگان زمام  منعقدشدهخواست عمومی بود، زودتر 

 .امور کشور را در دست بگیرند

مجلس شورای ملی  دوره اولقابل ذکر است که 

 88 و ؛خ .ه 9821آبان  91).ق .ه 9980شوال 1در تاریخ 

دوره  اولینگشایش یافت.  ،میالدی (9116نوامبر 

 9986االولی در ایران در بیست و سوم جمادی گذاریقانون

-به پایان می( 9112ژوئن  89 و ؛خ .ه 9821 دوم تیر).ق .ه

جلسه از این  826مشروح مذاکرات که  گفتنی استرسد. 

بوده است  9986االولی بیستم جمادیآن دوره که آخرین 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای سایت در 

 واز مذاکرات بین بیستم تا بیست اسالمی موجود است و 

سایت کتابخانه، موزه )االولی اثری یافت نشد جمادی سوم

 .(www.ical.ir اسالمیو مرکز اسناد مجلس شورای 

 

 تیولو اهمیت تعریف 

ن نظرااز تیول تعاریف مختلفی توسط صاحب

 ،نقل از پطروشفسکیبه  (9921) پورنایباست.  شدهارائه

ضمن تأکید بر این نکته که تیول یکی از نهادهای اجتماعی 

است که متناسب با اهمیت آن مورد بررسی قرار نگرفته 

داند که تیولدار بخشی از تیول را قطعه زمینی میاست، 

مواجب به خود اختصاص  عنوانبهعایدات یا مالیات آن را 

 :گویدمیدر تعریف تیول  (9968)همچنین، لمتوندهد. می

تیول از اصطالحات دوره ایلخانان قاجار است و مقصود "

از آن واگذاری درآمد و هزینه ناحیه معینی است از طرف 

پادشاه به اشخاص در اثر ابراز لیاقت یا به ازای مواجب و 

ت تیول عبارت استعریفی دیگر،  بر بنا ."حقوق سالیانه

از دهات و مزارعات به کسی از اهل خدمت یا که  ازآنچه

که مطالبه مالی دیوان از او ، به طوری اهل دعا واگذارند

ضمن اشاره  (9916)شاهدی  .(9912،فروغ اصفهانی)نشود 

در غالب موارد تیول و سیورغال مترداف هم به  کهاینبه 

واگذاری "کند: تعریف می گونهاین، تیول را روندمیکار 

امالک فوق ]خالصه[ از سوی حکومت مرکزی به افراد 

مواجب بود  جایبهو ... لشکری و دیوانی و خاندان شاهی 

. وی "گرفتمیو اغلب تا پایان عمر در اختیار آنان قرار 

اند دوجه تمایز ظریف سیورغال با تیول را در این نکته می

 ش ازه و بخشبه صورتبهکه در سیورغال امالک خالصه 
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و حتی گاهی شد سوی حکومت و شاه به افراد واگذار می

 گرفت.صورت تملک نیز به خود می

ان ای طوالنی در ایرپیشینهتیولداری را باید دارای 

در است که  مدعی( 9921)دندامایف. در این زمینه دانست

برداری از زمین متداول دوره هخامنشیان روشی برای بهره

که به موجب آن پادشاه سربازانش را بر روی زمین  شد

د های تیولی مختلفی پدیبه دنبال آن زمینو  کردمیمستقر 

 نظامسوارهداران، زمین کماناز زمین  هاآنآمد که از انواع 

با تأکید بر  (9918) شریف .بردمیرانان نام و زمین گردونه

، ستاسنتی باستانی در ایران  ،این که رسم تیول و اقطاع

اختصاص  -9قسم تیول به شرح زیر است:  0قائل به 

اعطای زمین  -8گیرد. عوایدی که به مناصب معین تعلق می

در  ویژهبهتعهد تیولدار  -9حقوق و مواجب  جایبهخالصه 

اعطای حق وصول  -0مناطق عشایری به تهیه قوای نظامی و 

ن خالصه بود یا ملک شخص ای که یا زمین آمالیات ناحیه

 ثالث یا ملک کسی که تیول به او داده شده بود.

قی و مصداتر دقیق ینیز در تحلیل (9916) شاهدی

 :بردتیول نام مینوع  پنجاز 

برای به کارکنان درون قصر  خالصه اراضی واگذاری -9

یبه دالمانبه نقل از ی ونمونه  عنوانبههای دربار. هزینهتأمین 

کیلومتری  96در  "سیاهدهن"کده بزرگ دهواگذاری 

شاه به آبدارچی باشی خود ملقب از سوی ناصرالدینقزوین 

کند که در عوض پرداخت مخارج به امین حضرت اشاره می

های مختلف که قند و چای و شربت هایهزینهآبدارخانه و 

مصارف زیادی هم داشت، این واگذاری صورت گرفته بود. 

 ذارشدهواگتیول لشکری. این نوع تیول به افراد لشکری  -8

توانست آماده و در آن بین تعداد سوارانی که تیولدار می

رابطه مستقیمی وجود  واگذارشدهسازد و اندازه زمین 

تیول  -9شد. این امر رعایت می ندرتبه دداشت. هر چن

حکام والیات. مواجب حکام والیات )امور نظامی و دیوانی 

عموماً از طریق واگذاری  هاآنغیره( در حوزه حکمرانی و 

واگذاری تیول برای  -0شد. تیول امالک خالصه تأمین می

ایالت. در این نوع تیول انتظار  رهایی از آزار و غارت گری

رفت و خدمتی از سوی تیولدار به حکومت مرکزی نمی

گری و صحرانشینی مورد غارتپرداختن به فالحت و ترک 

مثل تأمین واگذاری تیول در موارد خاص.  -1انتظار بود. 

غله و علیق بیوتات سلطنتی در تهران از محل تیوالت سمنان 

 و ناحیه خوار و اردوان.

تا قبل از در ایران تیولداری که  رسدمیبه نظر 

اهمیت بوده است. در گسترش و دارای انقالب مشروطه 

به  عباسشاهفرمانی از صدور شفسکی به این زمینه پطرو

آن مبلغ  موجببهکند که هجری قمری اشاره می 9116سال 

ای در هزار دینار از درآمدهای مالیاتی محله پنجتومان و  60

به تیول فردی به نام عباسقلی سلطان واگذار آذربایجان 

گستره اراضی تیول در (. 9921نایب پور، ) استگردیده 

 لمتون هاینوشتهتوان از انقالب مشروطه را میآستانه 

در این مورد ضمن اشاره به مشکل  (9968) دریافت. وی

د شتیول به افراد داده می عنوانبههایی که بودن تخمین زمین

چنانکه "گوید: و متأثر بودن این مهم از عوامل متعدد، می

-1 ای مربوط بزنجان و محال زنجان که تاریخ آندر سیاهه

تا  211اسامی است  قمری هجری 9816میالدی و  9212

 و جالب یک نمونه شاخص عنوانبه. "شودده میده دی 111

به ده قلهک در  توانمیدر دوره قاجار از دهات تیولی 

من ضانگلیس  وزیرمختارشیل، همسر  شمیران اشاره کرد.

باغ ییالقی سفارت انگلیس به  عنوانبهرا اجاره آن  کهاین

ه تیولی بودن د بر ،دهدمیمورد اشاره قرار دولت انگلستان 

 (.9962شیل، ) داردقلهک تأکید 

باورها نسبت به مزایا و مضرات تیولداری و ادامه 

نویسندگانی که از آن در مقطع مورد مطالعه متفاوت است. 

در  ضرر زارعان شاغللغو تیولداری در ایران را متضمن 

وی بر  است. (9981) مستوفی عبداهلل د،نداناین اراضی می

 ،مقارن دوره اول مجلس شورای ملیاین باور است که 

بود و  هیافتپایانهایشان کسب عواید کالن تیولداران از تیول

 اشت.ند پی دردر واقع لغو تیولداری نفعی برای دولت 

روستائیان را که در  ،ضمن آن به اعتقاد وی دارنده تیول

های حکومت قرار معرض همه نوع ستم و اخاذی مقام

ان تری از محققتعداد بیشدر مقابل  کرد.حفظ می ،داشتند

( 9921فالح توتکار )بر ضرر و زیان تیولداری تأکید دارند. 
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لیل ان به دمعتقد است که همزمان با انقالب مشروطه تیولدار

خود بر اراضی تحت فقدان تضمین مالکیت و حاکمیت 

ترین یشب ،ترین زمانتصرف به دنبال این بودند که در کوتاه

گسترده دهقانان بهره را کسب نمایند و همین امر مهاجرت 

لیدی  .به شهرها و حتی خارج از کشور را به همراه داشت

در آغاز سلطنت در ایران انگلیس  وزیرمختارشیل، همسر 

در خاطرات  میالدی 9211در ایران در سال  شاهناصرالدین

 نددامیدر ایران  براندازخانمان، تیول را یکی از مسائل خود

عواقب شومی از تیول به  باآنکهوی  زعمبهکه رواج دارد. 

عده معدودی از آن استفاده  کهآن، به دلیل آیدمیوجود 

، لذا سلطان آورندمیو منافع کالنی را به چنگ  کنندمی

ود . او معتقد بشودنمیراضی به الغای آن  وجههیچبهمستبد 

 ،که صاحب تیول اجازه دارد که عالوه بر محصول زراعتی

ای برای خود نسبت به هستی و زندگی زارعین از حق ویژه

و گوسفند گرفته تا هیزم و علوفه و میوه  مرغتخممرغ و 

-یم انصافی باشدفرد بیها دارد و اگر شخص تیولدار آن

حدی که مقررات تیول به او ارزانی داشته تواند از آزادی بی

 بشودها کند و مالک همه چیز رعایای خود سوءاستفاده

-های تیول میکاستینیز در وصف  فریزر (.9962شیل، )

-مالیاتی به دولت نمی گونههیچتیولداران در عمل "گوید: 

 عمالکوشیدند امالک تیولی را در برابر پرداختند و می

دولت خصوصی یا اربابی جلوه دهند و برعکس در مقابل 

در برابر رعایا خود را وابسته به دولت قلمداد کنند و همان 

برای  ،گرفتندمالیاتی را که در سابق بنام ]به نام[ دولت می

 (9918)شریف، . "خود وصول کنند

 

 بحثو نتایج 

 ملی شورای مجلسلغو تیولداری در دوره اول 

که در زمینه لغو تیولداری باید  توجهیقابلنکته 

لغو تیولداری در مجموعه  کهاینمورد توجه قرار گیرد 

اولین دوره( مشاهده ) موردنظرقوانین مصوب دوره 

همین امر سبب شده است که برخی محققان منکر . شودنمی

در دوره اول باشند. در این تصویب قانون لغو تیولداری 

دوره اول مجلس  کهاین( با اشاره به 9921) عاقلیزمینه، 

شورای ملی را باید مجلس مؤسسان و خبرگان به حساب 

آورد، چرا که این مجلس باید قانون اساسی را برای مجلس 

نوشت و با برهم زدن اصول سیاسی، اداری و اجتماعی می

رین تکرد، برخی از مهمتشکیالت نوینی را جایگزین آن می

وسط این دوره از مجلس و یا اتفاقات تصمیمات متخذه ت

-دهد و در این میان هیچ اشارهمرتبط را مورد توجه قرار می

در . صکندای به مصوبه مجلس در مورد لغو تیولداری نمی

تر تصمیمات دوره ای دقیق( نیز که به گونه9926) روحانی

به لغو تیولداری به  ،یادشده را مورد بررسی قرار داده است

 .نداردای ای در دوره یادشده اشارهوبهعنوان مص

توان تردیدی نمی قانوندر تصویب این  اما

( است. 9918اظهارات شریف )این مدعا بر داشت. شاهد 

با اشاره به پیدا نشدن اصل قانون لغو تیولداری، تأکید وی 

نماید که این قانون از تصویب نهایی مجلس گذشت و می

 به دست علت اوتوسط شاه نیز مورد تأیید قرار گرفت. 

چاپ قانون فوق از  شدنفراموشنیامدن اصل قانون را 

دوره اول ذکر  شدهچاپسوی مجلس در مجموعه قوانین 

ی اجهت تأکید بیشتر بر وجود چنین مصوبه شریف کند.می

اشاره به انتصاب حاج  اب موردنظرتوسط مجلس در دوره 

به معاونت وزارت داخله و معرفی وی به طنه لمحتشم الس

وی در اظهارات  9981 یولالاربیع 81مجلس در تاریخ 

 .ه 9826اردیبهشت  81)ه. ق.  9981الثانی تاریخ سوم ربیع

 :کندذکر میرا این چنین مجلس  در( .ش

تیول که به امضای همایونی رسیده و به الیحه در باب "

وزارت مالیه فرستاده شده است عجالتاً در این خصوص 

الیحه از طرف وزارت داخله به مجلس مقدس ایفاد شده 

 :شودمیء عظام قرائت محض استحضار خاطر محترم وکال

دارد الیحه قانونی مرسله مجلس مقدس را زحمت اظهار می

از مجلس مبنی بر چهار فصل امروز از لحاظ انور همایونی 

شریف، )"مالیه ابالغ شد وزارتگذشت و اجرای آن به 

9918). 

مالک و زارع در "کتاب در  لمتونهمچنین، 

ن اکه محتوای آن مورد استناد بسیاری از متخصص"ایران

از جمله اقدامات  وی شناسی روستایی ایرانی است،جامعه
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میالدی( تازه  9111) 9981در سال که مجلس شورای ملی 

نجمن ا"تعیین کمیسیونی موسوم به افتتاح شده بود را 

د تا بررسی الزم را در زمینه اصالحات ربنام می"مالیه

ات و مالیداری زمینمقوله اقتصادی که ارتباط کاملی هم با 

حاصل کار این کمیسیون  لمتونارضی داشت، انجام دهد. 

 او زعمبهکند که را چهار قدم اصالحی بزرگ توصیف می

داری و وظایف مختلفی که بر زمینها در موضوع تمام آن

سومین  اود. وشمیداران بود، سخت مؤثر واقع زمینعهده 

: دبرمورد از این اقدامات اصالحی بزرگ را این چنین نام می

 .(9968)لمتون، "روش تیولداری لغو شد"

ترین سندی که در باب محکمها، عالوه بر این

لغو تیولداری در دوره اول مجلس شورای  قانون تصویب

صورت گرفته از سوی اظهارات توان ارائه داد، ملی می

دوره است این برخی از نمایندگان در جلسات متعددی از 

 کند که در ادامه موردرا تصریح می فوقکه تصویب قانون 

سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ) گیرنداشاره قرار می

 .(www.ical.irمجلس شورای ملی،

 

 مذاکرات مجلس در لغو تیولداری

بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در 

 01برای نخستین بار در جلسه  که دهدمیدوره اول نشان 

 .ه 9821هشتم اسفند )ه. ق.  9981محرم سال  91در تاریخ 

در این جلسه آید. به میان میسخن تیوالت  در مورد (.خ

یکی از نمایندگان تبریز به نام آقا میرزا فضلعلی در مورد 

بابت مخارج دولت از بانک ملی استقراض چهار کرور 

ارباب "، در مورد قشون و ازجمله حقوقمختلف دولت 

که کلی دارند از  ییهاآن":دارداظهار می"حقوق رکابی

که مالحظه  گونههمان. "اندتیوالت و جاهای دیگر گرفته

مبین آگاهی نماینده نسبت  کهآناین جمله ضمن شود می

گیری جهت گونهیچهمد تیول است، در آن آبه عایدی و در

 .گیردصورت نمی بد بودن تیولیادر مورد خوب بودن 

 01دومین مورد ذکر تیول و تیوالت نیز در همان جلسه 

ای به نام شیخ ابراهیم بار نماینده ینا گیردیمصورت 

تحدید حدود حکام و را در زمینه  اییحهال یزنجان

وی  کند. بیاناتمی مجالس قرائتمحکومین و بیان تکالیف 

وی تأخیر  زعمبهکه نکته اصالحی است  چهاردربردارنده 

وی در عیوب زیادی را به همراه خواهد داشت.  هاآندر 

 هبند چهارم از اصالحات پیشنهادی خود در یک جمله کوتا

 )سایت کتابخانه، موزه"این تیوالت موقوف شود"گوید: می

و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، مشروح مذاکرت جلسه 

این  به (.www.ical.irدوره اول مجلس شورای ملی  01

دریافت که نماینده یادشده  توانیمترتیب، از عبارت فوق 

 .موضع مساعدی نسبت به تیولداری در کشور نداشته است

ال سکه در تاریخ چهارم صفر  (19جلسه )هشت جلسه بعد 

شود، مجلس منعقد می( .خ .ه 9821اسفند  81)ه. ق.  9981

 درپردازد. جدی به بحث در مورد تیولداری می صورتبه

در زمینه کمیسیون( مالیه انجمن ) رایزنیجلسه یادشده 

کشور  وخرجدخلکروری  6تفاوت  مطرحمالیات اراضی 

نخستین شود. می( مطرح وررک 89کرور و خرج  91)دخل 

زاده پردازد، سید حسن تقیای که به موضوع مینماینده

نماینده تبریز است که مدعی عدم توجه گزارش انجمن 

الدوله زاده، وثوقپس از تقیشود. مالیه نسبت به تیوالت می

که از قرار از اعضاء کمیسیون مالیه بود بحث قابل توجه در 

مورد تیوالت در انجمن را مورد تأکید قرار داده و با اشاره 

دی زیادی ه عایتیوالتی کهستند )به این که تیوالت دو دسته 

دارند و تیوالتی که به قدر مواجب صاحب تیول عایدی 

کند که انجام اقدامی در مورد تیوالت باید تأکید می دارند(

و در ادامه با اشاره به  محدود به تیوالت دسته اول باشد

توجه نمایندگان را به این نکته جلب  ،کاراین آسان بودن 

 سپ ."آیداما به کیسه دیوان امسال چیزى نمی "که  کندیم

پیگیری موضوع در انجمن خواستار زاده الدوله، تقیاز وثوق

ه کمخبرالملک بود  اظهارنظر کنندهنماینده دیگر . شودمی

. وی یکی از فواید "تیول باید برگردد"کند: تأکید می

ول کند که با بازگشت تیبرگشتن تیول را این مورد ذکر می

وه بر عالتوانند غله را احتکار کنند. دولت محتکرین نمی به

 ینا .شودنرخ غله به دست دولت بوده و ارزان میاین، 

داری نسبت به مزایای لغو تیول تحلیلسخن را باید نخستین 

هم خواستار  نیپس از وی آقا شیخ حسقلمداد کرد. 

http://www.ical.ir/
http://www.ical.ir/
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شاهدی بر ادعای خود  عنوانبهشود. وی برگشت تیول می

د شومبنی بر ضرر ملت و دولت از محل تیوالت مدعی می

و نود  و چهارصدفیوج رشت را به هزار  ،که بشیرالملک

ی کرد که ومی که فردی قسم یادتومان تیول کرده، در حالی

ر التجارئیس .گیردتنها از همین تیول چهل هزار تومان می

 تمام عایدیکه ایننماینده بعدی با اشاره به  عنوانبهنیز 

یوالت گیرد که توارد شود، نتیجه میبانک ملی  دولت باید به

تین نخس عنوانبهدر ادامه میرزا حسین طبیب  باید برگردد.

دو  که تیولبا اشاره به ایننماینده مخالف برگشت تیول 

که شخصی جایی را تیول کرده و برده یکی آندسته است، 

مواجب،  یجابهکه دهد و دوم، آنو چیزی هم به دولت نمی

جایی را تیول دارد و عایدی بیشتر از مواجب از محل تیول 

رزا می دهد.را مورد پرسش قرار میدوم ، برگشت دسته ندارد

محمود خوانساری نماینده دیگری بود که معتقد به برگشت 

ه الدولبا مورد توجه قرار دادن اظهارات وثوق یو تیول بود.

در تمام ایران تیوالتى که هست از تومانى دو "کند تأکید می

باید این تفاوت  ،تفاوت عمل دارد ،تومانهزار هزار الى سه 

وی سه امتیاز را بر برگشت تیول . "عمل عاید دولت بشود

فایده کلى هم عاید دولت بشود و رعایاى "کند: ذکر می

 العاده خالص شوندهم از دست ظلم و استبداد فوقتیوالت 

 وی در "و ارباب حقوق هم بالسویه به حقوق خود برسند

شود که تیولداران یک ماه مانده توضیح مورد سوم مدعی می

ر کنند، دمیاز محل دریافت دو برابر به سال حقوق خود را 

 که سایرین بعد از یک سال و دو سال هم به حقوقحالی

نماینده دیگر میرزا ابوالحسن خان بود. وی  .رسندخود نمی

رار توجه قها را مورد فایده داشتن تیوالت برای صاحبان آن

طرح  گونهینامطرح در انجمن مالیه را  سؤالدهد و می

کند که در صورت برگشت تیول در سال جاری عواید می

-پیشنهاد می یو ؟شود یا حاکم محلیآن نصیب دولت می

شود، که اگر فایده امسال تیول نصیب دولت می کند

 به بعد از ممیزی تیوالت موکول شود.برگرداندن تیول 

یول بود که برگشت تبقال موافق بعدی مشهدی باقر  یندهنما

فرضی بر جبران پنج کرور کسر محل و قرض دولت را 

ای الدوله هم آخرین نمایندهاحسنحسن خان  یرزام .داندمی

بازگشت تیول صحبت با در مقام موافق  19بود که در جلسه 

سلطنت مشروطه و  باوجود کند کهکند. وی ادعا میمی

 کنندینمرعایا ارباب تیول را دیگر قبول آزادی ملت، 

سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، )

دوره اول مجلس شورای ملی  19مشروح مذاکرت جلسه 

www.ical.ir)وی شرایط  زعمبهبه عبارت دیگر،  ؛

کرد که با اجتماعی پس از انقالب مشروطه ایجاب می

 برگرداندن تیوالت، تیولداران حذف گردند

ه. ق.  9981که در تاریخ ششم صفر  10در جلسه 

مختصری شود نیز بحث منعقد می( . خ.ه 9821اسفند  81)

دستور کار جلسه . گیردصورت میدر مورد لغو تیولداری 

 تنهاگزارش انجمن مالیه است.  19نیز همچون جلسه 

ت که اسبیگدلی خان  اهللفتحسخنران در این زمینه نماینده 

( دهمیکشر )توان بدون ممیزی عُگوید امسال نمیمی

ه دولت بتیوالت  خواستار برگشتگرفت و به همین دلیل 

سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای شود )می

دوره اول مجلس شورای  10مشروح مذاکرات جلسه  ملی،

 .(www.ical.irملی

ای بحث در مورد لغو پس از یک وقفه یک جلسه

سوم ) .ق .ه 9981فر صنهم در تاریخ  16تیولداری در جلسه 

 کند.ادامه پیدا میبا یک اظهار نظر ( .خ .ه 9826فروردین 

در این جلسه آقا شیخ حسین شهیدی راه حلی برای جبران 

 مطابق پیشنهاد .دهدپنج کرور کسری دخل کشور ارائه می

توان از محل برگشت تیول به عایدی یک کرور میوی 

گیری از افراد دولت افزود. وی شرط تحقق این مهم را بهره

هر تومان که یک تومان اضافه  ازاکه به  کندامین ذکر می

خانه، سایت کتاب) یرندبگگرفتند، پنج هزار )پنج ریال( می

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، مشروح مذاکرت 

 (.www.ical.irدوره اول مجلس شورای ملی  16جلسه 

)پنجم فروردین ه. ق.  9981صفر  99تاریخ در  11در جلسه 

که به این میرزا محمود خوانساری با اشاره (.خ .ه 9826

بحث کنند، خواستار خاتمه می یاندازدستارباب تیول 

بدون ذکر از وی آقا سید محمد مجتهد پس  شود.میتیول 

مجلس برای مدتی موضوع برگرداندن کند که تقاضا میدلیل 

http://www.ical.ir/
http://www.ical.ir/
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میرزا ابوالحسن خان وی پس از  دارد.تیوالت را دست نگه

با رد درخواست آقا سید محمد مجتهد با تأکید بر اولویت 

 شش ، آن را فرصتی برای جبرانموضوع برگرداندن تیول

نفر بعدی مستشارالدوله کند. کرور کسری دولت عنوان می

ر ضمن باووی هم خواستار برگرداندن تیوالت شده و . بود

بازگشت تیوالت در سال جاری عایدی برای  کهیناخود به 

رود، دولت به همراه ندارد و منافع آن به جیب حکام می

اوت ای عمل کند که تفکند که مجلس باید به گونهتأکید می

ه ب زاده در پاسخحاصله متوجه دولت شود. سید حسن تقی

اید مجلس نب کهینانگرانی مستشارالدوله ضمن تأکید بر 

و با وقوع انقالب  مالحظه چند نفر تیولدار را بنماید

پرداخت مشروطه حکام امسال با سال قبل تفاوت دارند، 

و اگر زیادی  استدست رعایا قبوضات سال قبل که در 

 را تضمینی بر عاید شدن شودیمداشته باشند، آن هم معلوم 

هم  بمیرزا حسین طبیکند. تفاوت عمل به دولت ذکر می

مخالف با بازگشت تیول صحبت  عنوانبه 19در جلسه  که

با آوردن مثالی از تظلم خواهی  11کرده بود، در جلسه 

رعایای قلعه الموت از ابعاد گوناگون اجحاف تیولداران 

 نماینده دیگری .دهدیمرا مورد تأکید قرار نسبت به رعایا 

 ،پردازدیمبه سخن گفتن در مورد تیول  11که در جلسه 

کند که با وی این پرسش را مطرح می االسالم است.حسام

اتفاق آراء حاصله در مورد برگشت تیوالت آیا  به توجه

 اهآنبرگشت تیول شامل امالک وقفی که خادمین اکثر 

که با پاسخ  شوداند، هم میامالک وقفی را تیول کرده

ت است، این هم جزء تیوال کهینااکثریت نمایندگان مبنی بر 

در مورد لغو  گیرییرأ 11شود. در ادامه جلسه مواجه می

رأی نمایندگان به  10تیولداری صورت گرفت و با اخذ 

رتیب، لغو برگشت تیول رأی موافق دادند و به این ت

ه در نکت شورای ملی گذشت. تیولداری از تصویب مجلس

که تمام نمایندگان به لغو تیولداری رأی خور توجه این

توان از تعداد نمایندگان موافق دو میندادند. این مهم را 

با  زمانهمکه اتفاقاً گرفت مصوبه دیگر هیمن جلسه 

ه به ک یطوربهگیری در مورد لغو تیولداری رخ داد، تصمیم

رأی موافق و به  29 "موقوفی تسعیر جنس"مصوبه 

 "بابت تفاوت ممیزیبرگشت سی هزار تومان خراسان "

توان دریافت که عموم وکال رأی دادند. به این ترتیب، می

جدی  اگرچه در مذاکرات مجلس لغو تیولداری مخالف

گیری شماری از نمایندگان که رأیدر جریان  امانداشت، 

غو ل( به 10و  29تفاضل اعداد بودند )نفر  91الاقل بیش از 

سایت کتابخانه، موزه و مرکز ندادند )ی رأی موافق تیولدار

دوره  11اسناد مجلس شورای ملی، مشروح مذاکرت جلسه 

 (.www.ical.irاول مجلس شورای ملی 

نهم .)ق .ه 9981صفر  91در تاریخ  11در جلسه 

به جهت اهمیت مستشارالدوله  .(خ .ه 9826فروردین 

ه وزیر برگشت تیول بمصوبه خواستار ابالغ کتبی موضوع 

به دنبال وی، نماینده دیگری به نام حاج . شودمالیه می

کند که در موضوع برگشت تیول محمد اسمعیل آقا تأکید می

سایت برسد )باید الیحه قانونی نوشته تا به صحه همایونی 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، مشروح 

دوره اول مجلس شورای ملی  11مذاکرت جلسه 

www.ical.ir.) 

 96).ق .ه 9981صفر  88در تاریخ  68 در جلسه

شود. الیحه انجمن مالیه قرائت می( .خ .ه 9826فروردین 

شود که مجلس شورای ملی برای تأکید میالیحه در ابتدای 

فقره اصالحات را به اتفاق  چهارتصفیه مالی سال جاری 

فرستد تا توسط آراء تصویب نموده و به وزارت داخله می

به وزارت مالیه  جهت اجراو شده شاه توشیح محمدعلی 

شود. بند سوم از این الیحه به این شرح قرائت  ابالغ

 .است که باید بال استثناء برگردد تیوالتسیم: ": شودیم

صاحبان مواجب و ارباب حقوق، حقوق خود را از خزانه 

سایت کتابخانه، ) "دولت به اقساط مقرره دریافت دارند

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، مشروح مذاکرت 

 .(www.ical.irدوره اول مجلس شورای ملی  68جلسه 

پس از تصویب الیحه لغو تیولداری، چالش بعدی 

جلسه پادشاه است. این موضوع در چند ابالغ آن توسط 

تاریخ در  66جلسه در  شود.محل بحث نمایندگان واقع می

یکی از  (.خ .ه 9826فروردین  89)ه. ق.  9981صفر  81
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از شنیده شدن صحه و یا توشیح فرمان بازگشت  8نمایندگان

 رد.آوسخن به میان می)محمدعلی شاه( توسط شاه تیوالت 

ن بر معلوم نبوددر پاسخ این نماینده، آقا سید محمد مجتهد 

 یگریدپس از وی نماینده  کند.موضوع تأکید می این

تا حال چند فقره الیحه قانونى از "کند: گالیه می چنینینا

بابت برگشت تیوالت و غیره براى صحه همایونى 

هیچ نتیجه نداده و فعالً هم ارباب تیول مثل  شدهفرستاده

 جانگان آذرباینمایند از یکیدر ادامه  ."نمایندسابق رفتار می

 و اضافه مواجبتیول حتی مثل سابق شود که هم مدعی می

سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شود )داده می

دوره اول مجلس  66شورای ملی، مشروح مذاکرت جلسه 

 .(www.ical.irشورای ملی 

)اول اردیبهشت  . ق.ه9981ول االهم ربیعروز ن در

در مورد  هاییگذاریگالیه 18جلسه در ( و ه. خ. 9826

از  یکی د.شومی انجامروی زمین ماندن مصوبه مجلس 

والت برگشت تیرغم تصویب بر دادن تیول علی نمایندگان

نند کوزارت مالیه را مجبور می... "گوید: و می کندتأکید می

هم دولت را در نماینده دیگری  ."که حتماً امضاء بکن

یک  نماید.متهم می"مسامحه"به واگذاری اخیر تیوالت 

های اخیر تیوالت را به دلیل مسامحه نماینده هم واگذاری

سایت کتابخانه، داند )از سوی هم دولت و هم مجلس می

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، مشروح مذاکرت 

 .(www.ical.irدوره اول مجلس شورای ملی  18جلسه 

ه. ق. 9981االول ربیع 99در تاریخ  19در جلسه 

که با حضور وزیر مالیه منعقد ( ه. خ. 9826سوم اردیبهشت )

 پرسد که پساز وزیر مالیه میشود، یکی از نمایندگان می

ام حکام به تمباید وزارت مالیه  از تصویب بازگشت تیوالت

ه تا رأی مجلس ب که تیوالت توقیف شود کردمیتلگراف 

تیولداران در این زمینه  صحه شاه برسد. با این حال، همچنان

دهد که به دلیل عدم دخالت دارند. وزیر مالیه پاسخ می

توشیح هنوز مصوبه مجلس جنبه قانونی پیدا نکرده است. 

                                                           
در مشروح مذاکرات مجلس به همین صورت ثبت شده است. به نظر می  -8

شده ن رسد که تندنویس مجلس متوجه این که کدام نماینده این سخنان را گفته،

 است.

های زیادی که از اکثر جاها توسط نماینده یادشده به عریضه

از لغو خوشحالی ایشان تشکر و رعایا و دایر بر ابراز 

 کهینابا تأکید مجدد بر ، اشاره نموده و شدهارسالتیولداری 

 هشدارسالو جهت توشیح شاه  شدهنوشتهالیحه قانونی 

مورد پرسش قرار است، دخالت تیولداران را از وزیر مالیه 

پاسخ وزیر مالیه این است که در مورد بازگرداندن . دهدمی

نیز  تا وی به وزیر مالیه نامه بنویسد مجلس رسماً ،تیوالت

 یک. از طریق تلگراف به حکام تیوالت را توقیف کند

تی تیولداران به دلیل احتمال نرسیدن نماینده هم به نارضای

وق حق کهیناو بر اهتمام مجلس به کند اشاره می حقوقشان

-در خانه پرداخت خواهد شد، تأکید می موقعبهارباب تیول 

همچنین، یکی از نمایندگان آذربایجان به صحه کند. 

رساندن مصوبه مجلس در مورد تیولداری جهت اجرا را 

 سایت کتابخانه، موزه و مرکزکند )میوظیفه وزیر مالیه ذکر 

دوره  19اسناد مجلس شورای ملی، مشروح مذاکرت جلسه 

 .(www.ical.irاول مجلس شورای ملی 

ه. ق.  9981االول ربیع 81در تاریخ  29در جلسه 

التجار با اشاره به وکیل (ه. خ. 9826هفدهم اردیبهشت )

برنابسامانی مالی کشور تأکید نموده گذشت دو ماه از سال 

ارباب تیول هم در  ،گیرندحکام مالیات را می"گوید: و می

اده از زدر این جلسه سید حسن تقی ."کنندتیول مداخله می

 عنوانبهو  نموده امیدواریتغییر رویه وزارت داخله اظهار 

 کهینااز مکاتبه وزارت داخله با حکام مبنی بر نمونه 

سخن به میان صاحب تیول حق تعرض به رعایا را ندارد، 

میرزا محمود خوانساری هم عزل وزیر داخله را . آوردمی

نتیجه اهمال وی در توشیح مصوبات مجلس و از جمله لغو 

وی در ادامه  کند.میبیان تیولداری توسط محمدعلی شاه 

معاون وزیر داخله در  عنوانبهالسلطنه که خطاب به محتشم

به صحه مجلس حضور داشت، اقدام وزارت داخله در 

-رساندن مصوبه مجلس توسط شاه را مورد پرسش قرار می

مورد  درکند که ذکر میمکاتباتی دلیل پرسش خود را و  دهد

http://www.ical.ir/
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به ع موضوهم  ازآنجاشده و  9انجمن عرایض تیوالت با

میرزا در تأیید اظهارات است.  شدهمنعکسوزارت داخله 

محمود خوانساری نماینده دیگری به نام آقا میرزا مرتضی 

خان که از قرار معلوم عضو کمیسیون عرایض هم بوده قلی

 کهینامبنی بر است، به سخنان وزیر مالیه در باب تیوالت 

و باید موضوع از وزارت  شدهدادهالیحه به وزارت داخله 

حضرت هم خلل  یقصد .کندمی اشاره داخله پیگیری شود،

موقوفی تیول را ناشی از مرتب نبودن دفتر وزارت در الیحه 

کوتاهی در اجرایی شدن مستشارالدوله  ؛ اماداندداخله می

سایت داند )لغو تیولداری را متوجه وزارت مالیه می

جلس شورای ملی، مشروح کتابخانه، موزه و مرکز اسناد م

دوره اول مجلس شورای ملی  29مذاکرت جلسه 

www.ical.ir). 

ه. ق.  9981االول ربیع 81دو روز بعد در تاریخ 

-محتشم 28جلسه ه. خ.( و در  9826نوزدهم اردیبهشت )

الع اطو به معاون وزیر داخله( مجدداً حضور یافته السلطنه )

زمینه  رساند که به جهت مالحظات الزم درنمایندگان می

در هر هفته دو جلسه با حضور  توقیف تیوالت قرار شده

و نتیجه حاصله به اطالع مجلس رسانده  شدهیلتشک وزرا

در این جلسه میرزا محمود خوانساری هم خواستار  شود.

ارباب تیول از ارسال تلگرافی از سوی وزارت داخله به 

سایت شود )جهت توقیف دخل و تصرف در تیوالت می

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، مشروح 

دوره اول مجلس شورای ملی  28مذاکرت جلسه 

www.ical.ir). 

سال الثانی ربیع اول که به تاریخ 20در جلسه 

منعقد ه. خ.(  9826بیست و سوم اردیبهشت ه. ق. ) 9981

االسالم از نتیجه و فرجام کارهایی که در حسام شودمی

 نامهنظامنمونه از  عنوانبهپرسد و است، می شدهتماممجلس 

پس  برد.بلدیه و همچنین تیوالت نام می نامهنظامایالتی و 

ر دبه اظهارات وزیر مالیه مبنی بر مذاکره الدوله یوثوقاز و

نماینده التجار وکیلکند. این مورد در دولت اشاره می

د و دازپردیگری بود که در جلسه فوق به مقوله تیوالت می

ای که در همین زمینه از سوی مجلس و بنابر مکاتبه به

در کند و درخواست وزیر مالیه صورت گرفته، اشاره می

خبر ولى هنوز "گوید: خاتمه اظهارات خود در این مورد می

سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای )"نرسیده

دوره اول مجلس شورای  20ملی، مشروح مذاکرت جلسه 

 (.www.ical.irملی 

ه. ق.  9981الثانی ربیع سهدو روز بعد در تاریخ 

 21مجلس جلسه ه. خ.(  9826)بیست و پنجم اردیبهشت 

لطنه السکند. در ابتدای این جلسه محتشمبرگزار میخود را 

الیحه ارسالی از سوی مجلس به وزارت گزارشی در مورد 

اینک امروزه الیحه مزبور به امضاى  "گوید: میو داخله داده 

 ."...است شدهفرستادههمایونى رسید و به وزارت مالیه 

ته و شاه قرار گرف محمدعلی، الیحه مورد تأیید ترتیباینبه

مشروح  بنابر شود.برای اجرا به وزارت مالیه ابالغ می

دوره نخست مجلس شورای ملی الیحه  21مذاکرات جلسه 

 :شودمیقریب به این مضمون از سوی میرزا طاهر قرائت 

دهد الیحه قانونى مجلس مقدس را زحمت اظهار می"

مرسله از مجلس مبنى بر چهار فصل امروز از لحاظ انور 

 ،جراى آن به وزارت مالیه ابالغ شدگذشت و اهمایونى 

ه کند کمحمود خوانساری تأکید می میرزا ."اظهار تشکر شد

در این زمینه به سندی نیاز است. ظاهراً وی توشیح الیحه 

سته و همچنان نگران عدم اجرای از سوی شاه را کافی ندان

. در پاسخ وی معاون وزارت داخله الیحه بود

سایت کتابخانه، موزه و )"ه سند استهمین رقع":گویدمی

 21مرکز اسناد مجلس شورای ملی، مشروح مذاکرت جلسه 

 (.www.ical.irدوره اول مجلس شورای ملی 

در جدول یک اسامی نمایندگان اظهارنظرکننده در مورد لغو 

 شود.تیولداری مشاهده می
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 اسامی نمایندگان مجلس در دوره اول که در مورد تیول و تیولداری اظهار نظر کردند -1جدول 
 حوزه انتخابیه نام نماینده ردیف حوزه انتخابیه نام نماینده ردیف

 رشت ملک المعالی آقا شیخ حسین 11 تبریز آقا صفا علیمیرزا فضلحاج  1
 مشهد رضا مهدوی(التجار )رئیس  11 زنجان شیخ ابراهیم زنجانی 1
 قزوین میرزا حسین طبیب 11 تبریز زادهسید حسن تقی 1
 تهران خوانساریکتابفروش میرزا محمود  11 تهران وثوق الدولهخان میرزا حسن 1
 شیراز شیرازی خانمیرزا ابوالحسن 11 تهران مخبرالملکخان محمدقلی 1
 قم بیگدلی خاناله فتح 11 تبریز خان احسن الدولهمیرزا حسن 1
 تربت حیدریه مجتهد شیخ محمد 11 قزوین آقا شیخ حسین شهیدی 1
 تبریز مستشار الدولهخان میرزا صادق 11 تهران آقا میرزا مرتضی قلی خان 1
 تهران صدیق حضرتمیرزا محمدخان  12 رشت حسام االسالمشیخ حسن  1
 تهران تبریزی اسمعیل آقاحاج محمد  11 رشت (وکیل التجارمحمد یزدی ) 12
    تهران مشهدی باقر بقال 11

 

است،  شدهدادهکه در جدول یک نشان  گونههمان

از مجموع نمایندگان دوره نخست مجلس شورای ملی، 

ای هنفر از یک تا چند بار مبادرت به طرح دیدگاه 89الاقل 

نام شماری از  کهازآنجاییخود در مورد تیولداری کردند. 

کننده در مورد تیولداری در مشروح  اظهارنظرنمایندگان 

مذاکرات مجلس ثبت و ضبط نشده است، این امکان وجود 

دارد که تعداد نمایندگان اظهار نظرکننده بیش از این تعداد 

بنابر این، در پاسخ به پرسش یک مبنی بر سهم باشد. 

ضوع لغو تیولداری باید به در مو کنندهمشارکتنمایندگان 

نشانه  توانمینماینده اشاره کرد. این عدد را  89رقم حداقل 

خوبی از مشارکت نمایندگان دانست. به گفته شاهدی 

(www.iichs.ir/s/381)  تعداد نمایندگان دوره اول

نفر بوده است. چنان چه همین  911مجلس شورای ملی 

درصد از پانزده تعداد را مالک قضاوت قرار دهیم، حداقل 

نمایندگان در موضوع لغو تیولداری به اظهار نظر پرداخته و 

 .اندداشتهمشارکت 

ترین اظهارنظرهای صورت ، مهم(8)در جدول 

-ری از سوی نمایندگان مشاهده میگرفته در مورد تیولدا

 شود.

بر اساس مندرجات جدول دو، غالب نمایندگان 

موافق لغو تیولداری بودند و حداکثر مخالفت ابراز شده 

توسط نمایندگان محدود به موکول نمودن این مهم به بعد 

از ممیزی، لزوم توجه به تیوالت سودآور و یا اتخاذ 

عایدی حاصل از آن  کهنایتمهیدات الزم برای اطمینان از 

 شود، بود.نصیب دولت می

 در پاسخ به پرسش دوم دایر بر خاستگاه دولت یا

مجلس در لغو تیولداری، باید گفته شود که به دلیل عدم 

مذاکرات مجلس،  ثبت و ضبط دقیق اطالعات در مشروح

امکان حکم قطعی در این زمینه وجود ندارد. هر چند که 

-در تاریخ سوم ربیع 21السلطنه در جلسه اظهارات محتشم

ه. خ.(  9826ه. ق. )بیست و پنجم اردیبهشت  9981الثانی 

مبنی بر ارائه الیحه از سوی وزارت داخله به مجلس 

دارد که دولت را باید خاستگاه این قانون  آن ازحکایت 

 دانست.
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 تیولداری در دوره اول مجلس شورای ملیلغو رت گرفته در مورد اهم اظهارنظرهای صو -2جدول 
 خالصه سخن گیریجهت شماره جلسه نام نماینده مجلس

 لزوم توجه به تیوالت سودآور و عدم امکان سودآوری برای دولت در سال جاری منفی 11 الدولهوثوقمیرزا حسن 
 ارزان شدن غله با لغو تیولداریعدم امکان احتکار و  مثبت 11 خان مخبرالملکمحمدقلی

 اختالف زیاد درآمد تیول و مبلغ پرداختی به دولت مثبت 11 آقا شیخ حسین ملک المعالی
 امکان ورود تمام عایدی دولت به بانک ملی مثبت 11 رضا مهدوی() التجاررئیس 

 برابری عایدی تیول با مواجب منفی 11 میرزا حسین طبیب
افزایش عایدی دولت، رهایی رعیت از ظلم تیولدار، عدالت در دریافت حقوق میان  مثبت 11 میرزا محمود خوانساری

 تیولداران و سایرین
 برگشت تیول به بعد از ممیزی موکول شود منفی 11 میرزا ابوالحسن خان شیرازی

 جبران کسر محل و قرض دولت مثبت 11 مشهدی باقر بقال
 عدم قبول ارباب تیول توسط رعیت مثبت 11 میرزا حسن خان احسن الدوله

 افزایش عایدی دولت با برگشت تیوالت مثبت 11 فتح اله خان بیگدلی
 برگشت تیوالت با استفاده از افراد امین مثبت 11 آقا شیخ حسین شهیدی

    
 توقف بحث برگرداندن تیول منفی 11 شیخ محمد مجتهد
 دولت با لغو تیولداری کرور کسری 1جبران  مثبت 11 میرزا ابوالحسن خان
 عنوانبهپرداخت مالیات بر اساس قبوض سال قبل و مشخص شدن تفاوت  مثبت 11 سید حسن تقی زاده

 تضمین عایدات دولت
 اجحاف تیولداران از ابعاد گوناگون به رعایا مثبت 11 میرزا حسین طبیب

 داده شود؟آیا تیول های وقفی هم باید برگشت  - 11 شیخ حسن حسام االسالم
 ابالغ کتبی مصوبه برگشت تیول به وزیر مالیه - 11 مستشارالدوله مستشارالدوله

 مصوبه مجلس رغمعلیواگذاری تیول  - 11 -
 روند واگذاری تیوالت از طریق فشار به وزارت مالیه - 11 -
 مسامحه دولت در واگذاری اخیر تیوالت - 11 -
 واگذاری اخیر تیوالتمسامحه دولت و مجلس در  - 11 -
 ابراز خوشحالی رعایا از لغو تیولداری مثبت 11 -
 اهتمام مجلس به پرداخت حقوق تیولداران در خانه مثبت 11 -
 وظیفه مندی وزیر مالیه به توشیح الیحه توسط شاه مثبت 11 -

 مکاتبات مجلس با وزارت داخله در مورد توشیح مثبت 11 خان قلیمرتضیآقا میرزا 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های مطرح در مقدمه مقاله، در پاسخ به پرسش

 توان ارائه داد:های زیر را میپاسخ

مشارکت بیش از بیست نفر و متجاوز از پانزده درصد از 

 دهد کهنمایندگان مجلس در بحث لغو تیولداری نشان می

ها بوده و به همین این موضوع از مباحث مورد عالقه آن

 دلیل حساسیت الزم را نسبت به آن نشان دادند.

که کدام یک از دو نهاد دولت اگرچه در مورد این

و خاستگاه لغو تیولداری در دوره اول  منشأو یا مجلس 

 اماتوان حکم قطعی داد، مجلس شورای ملی بودند، نمی

این دولت  21بنابر اظهارات معاون وزیر کشور در جلسه 

بود که الیحه را تنظیم و جهت تصویب نهایی به مجلس 

داده بود. در مقابل، تعلل دولت در توشیح مصوبه توسط 

 منزلهبهپادشاه و ابالغ آن به دولت جهت اجرا را شاید بتوان 

 خاستگاه قانون مجلس بوده است، تلقی کهاینشاهدی بر 

 کرد.

تمامی نمایندگان موضع مساعدی نسبت به  تقریباً

لغو تیولداری در کشور داشتند. نمایندگان موافق بر این 

نقاط قوت لغو تیولداری تأکید داشتند:  عنوانبهموارد 

افزایش درآمد دولت و جبران کسری بودجه و بدهی دولت، 

عدم امکان احتکار و ارزان شدن غله، رهایی رعایا از ظلم 

عدالت در دریافت حقوق میان تیولداران و ستم تیولداران، 

عدم قبول تیولداران توسط رعایا. در مقابل و سایرین، 

شد: معدود اظهارنظرهای مخالف در این موارد خالصه می
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برابری عایدی تیوالت با مواجب تیولداران، عدم امکان 

و  (9826سودآوری تیوالت برای دولت در همان سال )

 مودن بازگشت تیوالت به بعد از ممیزی.موکول ن

وان تعالوه بر این موارد، از دیگر نتایج تحقیق می

 به این موارد اشاره کرد:

با عنایت به رابطه زمین با قدرت، تصویب قانون لغو 

توان اقدامی در راستای کاهش قدرت حکام تیولداری را می

محلی و تمرکز قدرت در دولت مرکزی در ایران قلمداد 

 کرد.

که وقفه و تعلل در ابالغ قانون  رسدمیبه نظر 

لغو تیولداری از سوی پادشاه به دولت که محل پرسش 

برخی از نمایندگان در جلسات بعد از تصویب قانون بود 

توان به دلیل عدم میل و رغبت باطنی پادشاه با اجرای را می

قانون دانست. چرا که لغو تیولداری اقدامی در جهت کاهش 

 رت و اختیارات شاه بود.قد

که مجلس دوره اول در مورد روند  رسدمیبه نظر 

اجرایی شدن مصوبات خود دچار سردرگمی بوده است. 

و  موردمطالعهبررسی اظهارات نمایندگان در موضوع 

برخی خواستار توشیح مصوبه توسط شاه بودند  کهدرحالی

رت او برخی دیگر ابالغ مصوبه توسط وزارت مالیه و یا وز

، دادندمیداخله به حکام را )قبل از توشیح( مورد تأکید قرار 

 شاهدی است بر این ادعا.
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Abstract 
On the eve of the Constitutional Revolution when the parliament was first 

established in Iran (1906), a large amount of governmental property, then termed 

as ‘Net Property’, was exploited through a kind of lease agreement to landlords and 

users in return for revenues under a feudal system. One of the most important bills 

passed by the first parliament was the Act on Abolition of Feudal Ownership of 

Public Property. The present library survey reviews the proceedings from the 

parliamentary discussions leading to the above-mentioned Act. It was found that 

efforts to raise the government’s income through reducing pays to the lessees of 

public property and to increase the revenues from the returned property on lease 

had been the most important motivation behind the Act. It was also observed that, 

although landlords were members on one of the six parliamentary committees at 

that time, no serious objection had been raised and that the act had been adopted 

unanimously after only five parliamentary hearings. The documents reviewed also 

revealed that at least 15 percent of the PMs had actively participated in drafting the 

Act. It was concluded the MPs’ main drive in passing the Bill had been escalation 

of government financial resources. 

Keywords: Abolition of Feudal Land Ownership, First National Legislative Assembly (Parliament) 

of Iran. 
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