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 تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران

 *مسعود امانی

 **هادی دهنوی
                     56/15/1176: تاریخ پذیرش                    19/07/1176: تتاریخ دریاف

 چکیده
با تبارشناسهی و   .ل اجتماعی ایران بوده اس ئترین مسا بر اراضی از دیرباز جزء پیچیده موضو  مالمیت
ه و به در ایران های تابیت آن توان سیر تطور مالمیت و روشوضعیت اراضی می یتحلیل تاریخ

باید بین که رسد بر این اساس به نظر می. اصطیاد نمودرا عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بر آن 
بهه نظهر   همچنین،  .تفاوت قائل شداز سوی دیگر ها و مراتع و جنگلاز یک سو اراضی مزروعی 

توان مبروبیت و دستورگرایی را نقطه عطفی در تابیت مالمیت بر اراضی تلقی  میکه رسد می
متمم قانون اساسی مبروبه، اصالحات اساسی در نظام مالیاتی  12چه آنمه مطاب  ماده  ،دنمو

ایاالت به وجود آمد و امتیازات شاهزادگان و روش تیولداری نسخ گردید و پهس از آن در دوران  
پهلوی، با الزامی شدن ربت امال  غیرمنقول، اصالحات ارضی به وجود آمد و مناسهبات ارضهی   

نیز اعتبار واگذاری اراضی از بریه   اسالمی ها تغییر داد و پس از انقالب  ا پس از قرندر ایران ر
ها و مراتع نیهز بایهد گفهت کهه قبهل از      در مورد جنگل .یید قرار گرفتأاصالحات ارضی مورد ت

امال  دولتی به  ءها را جزگذاران جنگلانقالب با توجه به قراردادهای امتیاز دوران قاجار، قانون
اب آورده بودند ولی پس از انقالب با توجه به احتساب مراتع به عنوان مبهترکات عامهه، در   حس

اراضهی در   ءواگهذاری و احیها  نحهوه  الیحه قانونی قوانین مختلف از جمله اصول قانون اساسی و 
نامه آن، مورد تقنین واقع شده و تعیین تملیف  و همچنین آیین اسالمی ایرانجمهوری حمومت 
 .گردید

 .زمین، اراضی، مالمیت، اسالم، ایران :کلیدی اژگانو
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 مقدمه

است و بخبی از اعتبار یک تحقیه  بهه   آموزی  عبرتعبارت از  آن تاریخ در مفهوم اعم

و نوشتار حاضر نیز از این قاعده  باشد میه موضو  آن تحقی  گردآوری تاریخچه مربوط ب
ی هها  دیهدگاه  ،بخبهد  مهی وسهعت  گستره دید را افزون بر این که  خارج نیست؛ چراکه

 .دههد  های مختلف تاریخی را نبان می در مورد وضعیت مالمیت اراضی در دوره مختلف
. کند ای کهن دارد که با عمر تاریخ ایران برابری می نظام مالمیت اراضی در ایران سابقه

 داران بزرگ همواره از قهدرت اجتمهاعی   و زمین همواره عامل اصلی تولید بوده «زمین»

 .اند فراوانی برخوردار بوده
پایگاه قهدرت و  وجود  علت ،شود که در روزگاران کهن با تتبع در تاریخ مباهده می

ند و ا همنسوب بوده آنها قبایلی که بموضو  شامل یمی دو غالباد به نفوا فرمانروایان ایران 

 ابط وتهوان ضهو   داری می در سیر تحول زمینو  شد مربوط می اهاراضی ملمی آندیگری 
دههد کهه از    های تاریخی نبان می بررسی .مقرراتی را در خصوص این امر جستجو کرد

النهرین در غرب ایران، قواعدی  های بین ، در مراحلی از تمدنپیشحدود پنج هزار سال 

مهواردی   حمورابیدر قوانین . ه استشد بور عام اعمال می در مورد استفاده از اراضی به

شهناخته  « تیولهداری »که پایه تاریخی رسم ه را بنا نهاد« ایلمو»شود که نظام  دیده می
هایی بود که پادشاهان برای انجام خهدمات خهاص بهه افسهران      ناظر بر زمینو شود  می

 1.به غیر ممنو  بود هاآن فروش اماکردند  ارتش واگذار می

عی ل اجتمها ئتهرین مسها   موضو  مالمیت بر اراضی از دیرباز جزء پیچیدهاز آنجا که 
در این نوشتار با توجه به شواهد و مدار  موجود، اراضی زراعهی و   لذا ایران بوده است

 .گیرد ها و مراتع، از حیث تاریخچه مالمیت این اراضی مورد بررسی قرار می جنگل

 نظام حقوقی مالکیت اراضی زراعی. 6

های   ل سدهای یمپارچه نبوده است و در بو نظام حقوقی مالمیت اراضی در ایران پدیده
به وجهود  ها تغییراتی نیز در اشمال مالمیت دیده  مختلف بنا به تغییر شرایط و حمومت

                                                                                                                                   
آن  ،لمبتون ؛1122، از تیول تا انقالب ارضی ؛اسماعیل ،شهبازی و حسین ،میرحیدر:  .برای مطالعه بیبتر ر. 1

، تاریخ کباورزی ایران ؛تقی ،و بهرامی 1117، ترجمه امیری منوچهر، مالک و زار  در ایران ؛دکاترین سوین فور
 .15-51، صص1191 ،به نقل از اعتمادی، 1110
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پنج نو  مالمیت بهر زمهین، یعنهی     ،بوری که تا پیش از اصالحات ارضی به آمده است،

دانبهوری و  )، امال  سلطنتی، وقهف و خهرده مهالمی رایهج بهود     (دولتی)اربابی، خالصه 

 (.17، ص1172چاووشی، 
داری در ایران از مالمیت سلطنتی بهه مالمیهت اربهابی، بها      زمین شیوهروند تماملی 

 ،سیورغال. گرفت انجام می «تیولداری دولتی»یا  «تیولداری سیورغال»ممانیزم و روش 

. های اهدایی پادشاه را به افهراد فهراهم سهاخت    های دولتی یا زمین شرایط انتقال زمین
تر  به شیوه فئودالیسم نزدیک ،رعیتی ایران یعنی ارباب داری غالب در آخرین شمل زمین

 (.129، ص1181علمداری، )است

های مختلف تاریخی تحت  به بررسی نظام مالمیت اراضی در ایران در دوره ادامهدر 

داری از دوران  های پیش از اسالم، وضعیت زمین داری در حمومت عناوین وضعیت زمین

داری در عصر مبروبیت و پهلهوی و وضهعیت    میناسالم تا عصر مبروبیت، وضعیت ز
 .شود داری بعد از انقالب اسالمی پرداخته می زمین

 پیش از اسالم های داری در حکومت وضعیت زمین. 6-6

کردند که عبارت بودند  پیش از پیدایش اسالم چهار سلسله عمده در ایران حمومت می
از این چهار سلسله، پیش ته باید به الب. از هخامنبیان، اشمانیان، سلوکیان و ساسانیان

داری در دوران ایهن   در ایهن قسهمت وضهعیت زمهین     و دوره ایران باستان را نیز افهزود 

 .گردد ها بازخوانی می حمومت

 ایران باستان. 6-6-6

خیهز بودنهد و پهس از     در این دوران قبایل مهاجر در جستجوی اراضی مستعد و حاصل

افیایی و شرایط اقلیمی و آمیزش با اقوام بومی و در ارر استقرار، تحت تأریر موقعیت جغر

ها، در شیوه اداره امور قبیلهه در   نفوا تمدن همسایگان جدید از قبیل آشوری و ایالمی

 .وجود آمده بین آنها تحول ب

برای پی بردن به شالوده اولیه این شیوه باید سهازمان و ببقهات جوامهع در زمهان     

 .قرار دهیممأخذ و مبنا را به عنوان مابعد تاریخ ها و قرون ماقبل و  آریایی

بهه چههار    هها بهرداری از آن  بندی اراضی تابع مالمیت و بهره برز تقسیمدر این دوره 

 .شد قسمت تقسیم می
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 زند. 6-6-6-6

بهرای   در این سازمان سیاسی که تحر  دسته جمعی عالمت مبهخص آن بهود، افهراد   

روابط مالمیهت ناشهی از   . شد ا تقسیم میهن آنامیکردند و عواید حاصله  عبیره کار می

، خهود را  «تهوتم »های قومی بود و بهه سهبب پرسهتش یهک      دات مذهبی و سنتاعتقا

ون و اصول جامعهه اعهم از   ؤها ش در این نو  سازمان. کردند خویباوند یمدیگر تصور می

تفمیک  و نماد مخصوصی برایبود خانواده و اداره امور، در هم آمیخته  ،حمومت ،مذهب

برداری از زمین بدون امتیاز از حیث  کبت و بهره. وظایف هر یک از آنان وجود نداشت
 .شد بور مساوی تقسیم می سن و جنس و میزان فعالیت، به

 ویس .6-6-6-9

عالمت مبهخص   داشت وتری  یافته شمل تماملاول، نو   نسبت به سازمان سازمان این

در این سازمان عالقه افراد به یمدیگر . بود نهاآن استقرار در محل رابت و عدم تحر  آ

 پذیرفت بور دسته جمعی صورت می برداری نیز به عامل پیوستگی آنان بود و نحوه بهره
 .گرفت و منابع زمین به اهالی ده تعل  می

 نمان .6-6-6-9

با وجود فعالیت مبتر  خانوادگی قدرت پدر به تدریج زیاد شد و سازمان، در این نو  
ها به صورت پدرشاهی درآمد و پس از فوت پدر، نفوا و قدرت به دست  ان خانوادهسازم

تری یافهت و   ترین فرد اکور خانواده افتاد و به تدریج تمرکز مالمیت صورت جدی بزرگ

هها برخاسهته و بها     گاهی افراد زورمند از بین خانواده. موضو  توارث جامه عمل پوشید

های متعل  به خانواده خود را به زور  سمتی از زمینشمستن عالی  و پیوند خانوادگی ق

کردند و با تصرف اراضی ناکاشته و با یک قطعه جنگل و بیبه به مقهدار آن   تصرف می

تا لذا اجتما  ناگزیر شد  .به هیچ وجه از آنها خلع ید کنندکه افزودند و حاضر نبودند  می

آن اراضی را به عنوان حقی  برای جلوگیری از کبممش و برخوردهای نامناسب، مالمیت

 .بدین ترتیب مالمیت خصوصی استقرار یافت. برای آنها منظور نماید

 یهو .6-6-6-4

کرد و با کسهب قهدرت سیاسهی و در     ازدیاد امال  برای افراد اعتبار اجتماعی ایجاد می

و از فزونی یافت رأس هرم اجتماعات قرار گرفتن همراه بود، هرچند اختالفات ببقاتی 
فی اخترا  پول، وسیله مبادله ملک و زمین شهد و رروتمنهدان توانسهتند امهال  و     بر
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برداری از اراضی به ناچار  در ارر توسعه و گسترش بهره. اراضی بیبتری را تصاحب کنند

در این تقسیمات افهرادی کهه دارای قهدرت و نیهروی     . وجود آمده مسئله تقسیم کار ب

د و بالطبع تساوی نسهبت کهه در   ندست آوره تری ببیبتری بودند، توانستند امتیاز باال

 .ندوجود آمده جوامع اولیه موجود بود از بین رفت و ببقات مختلف ب

در تبوی  مردم به  زرتبتبرداری از اراضی، عقاید  تفمر ممیزه این دوران برای بهره

س که  برای آفریننده جهان آن»: فتگ می اهورامزداکباورزی و زراعت بود و در ستایش 
کس که بیبترین مقدار گندم کبت،  که زمین را به منتهی درجه وجود آورد کیست؟ آن

کسی که زمین خبک را آباد کرد و در  .ها بمارد، بیبترین درخت بنباند بهترین سبزی

 (.51وندیداد فرد کرد سوم، فقره )«خیس را باتالق را بخبماند و زیر کبت برد

راضی و حفظ و حراسهت آنهها از فهرایض دینهی     برداری از ا بهره ،بنابر آنچه گذشت

آمد و به عقیده آنها فرشته پاسبان زمین از جایی  شمار میه ایرانیان و شغل عمده آنان ب

های سهبز و خهرم    رفت تا جاهای خبک و نقاط باتالقی را به باغستان به جای دیگر می
ایران بهین مهردم   آباد ساختن زمین بایر و نباندن درخت در سراسر تاریخ . مبدل سازد

 (.55-51، صص1171ببیری و میرزایی، )«کاری شایسته و قابل ستایش بوده است

 هاامنشیان. 6-6-9

در این دوره که حدود . سال پیش از میالد پدید آمد 220سلسله هخامنبیان در حدود 

بهرداری از   هخامنبیان با بهره. سه قرن به بول انجامید کباورزی وجه عمده تولید بود
. انات تولیدی از جمله حفر قنات، قادر شدند که راه حلی بهرای کمبهود آب بیابنهد   امم

همین امر باعث شد که منابع آبی از یک برف با میزان تولید محصوالت کباورزی و از 

های  نظام اراضی در این دوره از بعضی روش. برف دیگر با دستگاه حمومتی ارتباط یابد

 (.25، ص1165لمبتون، )نموده است فئودالی و ملو  الطوایفی پیروی

لذا در این . عدم رشد مالمیت خصوصی بر زمین بود ،های دیگر این جامعه از ویژگی

یا به عنوان تیول به و ها متعل  به شاه بود و آنها را یا به رسم بخبش  دوره، تمام زمین

 (.21، ص1165لمبتون، )داده است رعایای خود می

 سلوکیان. 6-6-9

ز به تبعیت از هخامنبیان نظام فئودالی و ملو  الطوایفی را در پیش گرفتند سلوکیان نی

البته متأرر از تمدن یونانی تغییرات جزئی در شیوه مالمیت . و پادشاه مالک بر زمین بود
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را  هاها را میان والیان هر منطقه تقسیم کردند و آن بدین نحو که سرزمین ،وجود آمده ب

حهال آداب و سهنن اصهلی هخامنبهی کهه همهان نظهام        امها بهه ههر    . گسترش دادند

 (.21، ص1165لمبتون، )الطوایفی و رشد نمردن مالمیت خصوصی بود را ادامه دادند ملو 

 اشکانیان. 6-6-4

اصول ملو  الطوایفی در این دوره به درجه تمامل رسید و بزرگان و اشراف با در اختیار 

انی که امال  و زمین منبع قدرت آنان داشتن امال  وسیع بر قدرت خود افزودند و کس

خهرده   -1داران جهزء   تیهول  -5داران بهزرگ   تیول -1: آمد عبارت بودند از به شمار می

 (.52، ص1171ببیری و میرزایی، )روستاییان -2دهخدایان  -2مالمان 

 ساسانیان. 6-6-5

سهانیان  تولیدات کباورزی در عصر سا. میالدی بر سر کار آمد 556این سلسله در سال 

 اسهاس اربهاب   های پیبین بر داری نیز همانند دوره محور اقتصاد ایران بود و نظام زمین
بایسهت بهه    دار نیهز مهی   نجبای تیهول  .رعیتی بود و کسی جز شاه حقوق ملمی نداشت

پرداختند و ناگزیر به انجام دادن  یا هر دو خراج میو حمومت مرکزی یا حمومت محلی 

دار، دهقانان قهرار   سلسله مراتب اجتماعی پس از نجبای تیولدر . خدمات نظامی بودند
دادند، هرچند غالباد آن مقدار زمینی را  دهقانان ببقه بسیار مهمی را تبمیل می. داشتند

 (.26، ص1165لمبتون، )اند  بود ،کردند که به عنوان ملک موروری خانوادگی زراعت می

 مشروطیت داری از دوران اسالم تا عصر زمین وضعیت. 6-9

. با سقوط حمومت متمرکز ساسهانیان، حمومهت متمرکهز دیگهری جهای آن را گرفهت      

های امپراتوری ساسانیان به دست قهدرت نسهبتاد متمرکهز خلفهای اسهالمی و       سرزمین
گیری نظام غیر متمرکز فئودالی، به  های جدید پس از آن افتاد و به جای شمل حمومت

شیوه حمومتی و مالمیهت اراضهی دولتهی ادامهه     همان وضع ساب  و با اندکی تغییر در 

 (.160، ص1181علمداری، )یافت

 .خواهیم پرداختمناسبات اراضی و تغییرات آن در این دوره  ادامه به اکردر 

 دوره اسالمی. 6-9-6

ورود اسالم به ایران ضرباتی بر مناسبات ارضی عهد ساسانیان وارد ساخت که در نتیجه »

این تحول نتیجه افزایش نسهبی  . ناسبات دهقانی تبدیل شدآن مناسبات برزگری به م



 تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران 6921زمستان ، 29 فصلنامه قضاوت، شماره

  

06 

های جدیدتر آبیاری و نیز  های زیر کبت و دستیابی به شیوه تولید زراعی و توسعه زمین

 (.16، ص1125خسروی، )«های دهقانی بود شورش

در دوره اسالمی با تابیت خالفت اسالمی به خصوص در دوره عباسیان و با تفمیک 

قوانین مربوط به امور زراعی  ،اهل امه و اهل حرب و عرب عرب و غیرقائل شدن میان 

امهوال   ءههای فهتح شهده جهز     تر شد، به خصوص آنمه بخش عظیمی از زمهین  پیچیده

 (.22، ص1172دانبوری و چاووشی، )المال به شمار آمد تبی
بهه برخهی از آنهها     ادامهایجاد شد که در نیز از مالمیت  یدر این دوره اشمال دیگر

 .خواهیم کرداشاره 

 امالک خالصه. 6-9-6-6

امال  خالصه، مستغالت و امال  پادشاهان پیبین بود که فواید آن به خزانه دولت وارد 

ایهن اراضهی بهه    . وسعت این امال  و اراضی در ادوار مختلف تاریخ متفاوت بود. شد می

گریخته یها  امالکی که صاحبانبان هنگام جنگ  ،همچنین. جامعه اسالمی تعل  گرفت
و اداره آنها به خلیفه وقت واگهذار   ندکبته شده بودند، امال  خالصه اسالمی نام داشت

ببهیری و  )گردیهد  و از برف خلیفه نمایندگانی برای سرپرستی آنها تعیین می ه بودشد

 (.59، ص1171میرزایی، 

 اقطاع. 6-9-6-9

نامحدود به برای زمانی محدود یا  کسبیا محل و حاصل از آن  منافعیا  زمینواگذاری 
ث شده بح احیاء مواتگویند و از این عنوان در باب  می «اِقطا »را  حاکمکسی از سوی 

له و  آن یعنی مُقطِع، مُقطَعیک از سه رکن  اقطا  با تحقّ  شرایط آن نسبت به هر .است

 (.22، ص18، ج1169نجفی، )است مبرو و امری  جایز، قطایع
 و السّالم بحای نیست علیهم امامانصلّی اللّه علیه و آله و  پیامبراقطا  برای  جوازدر 

نجفی، )شده است اجما السّالم ادّعای  من علیهیاقطا  به معصوم مبروعیتبر اختصاص 

آیها  که  لمن در این؛ (572-576، صهص 51، ج1188و سبزواری،  22-22، صص18، ج1169
نیز در عصر  البرایط عجام فقیهاین که آن اختصاص به آن بزرگواران دارد یا  مبروعیت

 .است  اختالفباشد،  السّالم از آن برخوردار می علیه امام زماناز  نیابتبه  غیبت

و  نقهره و  بالآشمار مانند معدن  نا معادنقلمرو قطایع عبارت است از زمین موات، 
بهه   (نزمهی  مالیهات و  راجخه )هها  راجی که با اقطا ، بخبی از منافع آنهای خ نیز زمین

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B3%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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چنههین زمینهی بهها اقطهها  از خراجههی بههودن خههارج  . شههود بخبههیده مههی« لَههه مُقْطَهع »

 (.527، ص1ق، ج1201بحرالعلوم بباببایی، )شود نمی

احیاء قابلیت تملّهک پیهدا   نیست و به  جایزآن  ءآنچه که احیاعبارت است از اقطا  

؛ 592-592، صص1، ج1182، شیخ بوسی)موقوفاتها، بازارها و  ، راهمساجدکند مانند  نمی

 .(111و  105، 86، صص18، ج1169و نجفی،  112، ص1ق، ج1208بوسی، 

موجب  ،آشمار به احیاء قابل تملّک است مانند زمین موات و معدن ناکه اقطا  آنچه 
توانهد بهه    از این رو، دیگری نمهی . است« له مُقطَع»ربوت ح ّ اولویت و اختصاص برای 

-22، صهص 18، ج1169و نجفهی،   592، ص1، ج1182خ بوسهی،  شی)مالک آن شود ،احیاء

و رها کردن آن  ءزمین را تر  کند، امام او را بین احیا ءاحیا« له مُقطَع»لمن اگر  ،(22

، بدون امام تخییردهد و چنانچه پس از  ، به او مهلت میعذرکند و در صورت  مخیّر می

؛ 112، ص1، ج1182شهیخ بوسهی،   )شهود  عذر زمین را احیاء نمند، زمین از او گرفته می

 (.56، ص18، ج1169و نجفی،  286، ص2، ج1189عالمه حلی، 

 اراضی وقفی. 6-9-6-9

المنفعه به خصوص در  از انحصار ملک یا منافعش به یک امر خیر و عاماست عبارت وقف 
الزم به اکر است که در بول تاریخ حمومت اسالمی، بسهیاری از امهال    . امور مذهبی

قابل انتقال گردند که از تعر  حمام در امان بمانند و نیز غیر شخصی نیز به جهت این

به این ترتیب حوزه اراضی موقوفه نیهز  . آمدند توسط مالمین آنها به صورت وقف در می
 .افزایش چبمگیری یافت

 مغول. 6-9-9

در اختیار را های بزرگی  زمین اما شناختند که خود را مالک زمین نمی سران مغول با این
مغوالن به تدریج از بری  . کردند ی میبردار ها بهرهه وسیله غالمان خود از آنداشتند و ب

ورارت و غصب، مالمیت خود را توسعه دادند و اراضی را بر حسب موقعیهت و وسهعت و   

 .تقسیم نمودند...  های یورت، اینجو، اوقاف، دیوانی و برداری به نام برز بهره

 یورت. 6-9-9-6

ابهالق  « مغولجانبین چنگیزخان »ها و اراضی بایر تحت تصرف  سرزمین به« یورت»
بلبی هرچند خود را بب  سهنن   شد و سران مغول در ابتدای قدرت و دوران توسعه می

http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
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وسیله غالمان ه در برابر رسوم زندگانی صحرانبینی، ب امادانستند  ایلی، مالک یورت نمی

ببهیری و میرزایهی،   )دانسهتند  کردند و محصول آن را ح  خود مهی  برداری می خود بهره

 (.58، ص1171

 اینجو. 6-9-9-9

های خالصه بهود و پهس از    گردید که سابقاد جزء زمین هایی ابالق می به زمین «اینجو»

از آغهاز   «اینجو»مغولی واژه  .شد بین افراد خانواده سلطنتی تقسیم می ،استیالی مغول

ای که زن به خانه شهوهر   جهیزیه؛ یمی بود ادر سرزمین اصلی مغولستان دارای دو معن

بعدها چون این . متصرفات خاص شاهزادگان و اعضای خاندان چنگیزیی، و دیگر برد می

کلمه عربی که در مورد امال  ویژه افراد خاندان )« خاص»به ایران آمد با اصطالح  واژه
عمالد مفهوم واحدی  «خاص»و  «اینجو». مترادف گبت( است رفته کار میه سلطنتی ب

اعضهای خانهدان خهان و همچنهین      یعنی امال  شخصی سلطان یا دیگهر  ،پیدا کردند

پطروشفسهمی،  )اند کرده خوانین تابع و خدمتگزاران ایبان که در اراضی مزبور زندگی می

 (.11، ص5، ج1122

 های دیوانی زمین. 6-9-9-9

البته . رسید های اداری می به دیوان تعل  داشت و درآمدشان به مصرف هزینه این اراضی 
 .چندانی نداشت و فقط قابل انتقال به شهاهزادگان بهود  های اینجو تفاوت  عمالد با زمین

دولت در این مورد مالمیت عالیه بر اراضی را واجد بوده و حاکمیت در ایهن مهورد، بهه     
 ،در عو  اما. بوده است( که در مقیاس ملی متمرکز گردیده)ی مالمیت بر اراضی امعن

اسهتفاده از زمهین    گرچهه تصهرف و  اگونه مالمیت شخصی بر زمین وجود نداشت،  هیچ

 (.6، ص5، ج1122پطروشفسمی، )توسط اشخاص و یا جماعت وجود داشته است

 های خالصه زمین. 6-9-9-4

و در  نهد رفتگام و فرمانروایان محلی قرار در اختیار حمّ دهات خالصه خان غازاناز پیش 

کهه بهه    غهازان . گردیدو عواید آنها حیف و میل شدند ی ویران کلّه ا بهتوجهی آن ارر بی

داری پی برده بود، برای ایجاد امنیت سعی کرد  امنی در مسئله زمین عواقب و عوار  نا

تا حقوق مالک و زار  نسبت به زمین تابیت و مستمر گردد و برای از بین بردن ریبه 

دستور داد که دعاوی اراضی در صهورتی  « یاسای چنگیز»بب  قانون  ،اختالفات اراضی

 .مطرح نگردد، بابل تلقی شود که تا سی سال اقامه و
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( جهات اسهت   که جمع آن خالصات یا خالصهه )فارسی خالصه -مفهوم اصطالح عربی

اراضی خالصات جزء . یعنی زمینی عاری و پا  از مالیات دولت ،همان زمین پاکیزه است

 (.51، ص5، ج1122پطروشفسمی، )امال  خاصه یا اینجوی خاص بوده است

خراجی را که در معر  تخریهب قهرار گرفتهه بودنهد از     برخی از مواضع  خان غازان

مالیات معاف کرد و بعضی را به متصرفان و برزگران داد که در مقابل، سهمی از حاصل 

 (.222، ص1188وصاف الحضره، )عنوان خراج بپردازنده آن را ب
خراب و بایر اعم از دیهوانی یها اینجهو و ملمهی،      اراضی، خان غازانبه موجب دستور 

کردند  داران داده شود و در این مورد ایبان تعهد می بود به تصرف مبروط زمین مممن

مبروط بر آن که در عو ، در  ،کبت و زر  کنند و که اراضی مزبور را مبروب ساخته

گونه اراضی تحت نظر دیهوان خالصهات    این .پرداخت خراج از تسهیالت برخوردار گردند

باره انتقال اراضی بایر بر سبیل تصرف و ملمیت و دیوان مزبور ح  داشت در ر داشتقرا

 .با اشخاص مختلف قرارداد منعقد کند طمبرو
توان این استنتاج را به عمل آورد که دیوان خالصهات نهاظر و    از مطالب یاد شده می

فاتحان و تضییقات ایبان مخروبهه    مدیر اراضی بایر و غیر مسمونی بوده که بر ارر غلبه
ولت و اینجو و مالمان خصوصی تعل  داشته و این اراضی را خالصهات  گبته و قبالد به د

پطروشفسمی، )داده است پادشاه را تبمیل می ةاند و گروه خاصی از امال  خاص نامیده می

 (.52-52، صص5، ج1122

 صفویه. 6-9-9

دانستند و پادشاه نیز به اتمای این  مردم در دوران صفویه، شاه را مالک تمامی اراضی می

خواست راجع به اراضی و امهال  رفتهار    یده عموم، به دلخواه خود به هر نحو که میعق

 1.گرفت و حتی از غصب اراضی دیگران نیز باکی نداشت نمود و تصمیم می می

                                                                                                                                   
 :گوید ، مینامه او یمی از بزرگترین منابع تاریخ اجتماعی صفوی است که سیاحت سیاح بزرگ فرانسوی شاردن. 1

 آورد و امالکی تواند آن را به صورت خالصه در است و او هرگاه اراده کند میکلیه اراضی ایران متعل  به شاه »
؛ همچنین بهرای مالحظهه   (569، ص8ج، 1122شاردن، )«ساله به آنها تعل  دارد 77که در دست مردم است 

، 1ج، 1129فلسهفی،  و  522ص، 1112مینورسهمی،  :  .انهد ر  دیدگاه کسانی که بر همین نظر تأکیهد نمهوده  
 .590ص
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کهه در   است هبرخی از انوا  زمین رایج بود ،های دیگر دورهدر تمایز با در این دوره 

 .ادامه به اکر آنها خواهیم پرداخت

 تیول. 6-9-9-6

ند و دوم، که ضمیمه شغل معینی بود اراضیاند؛ نخست  هاین نو  اراضی بر دو قسم بود

شهاردن،  )شهد  گذار مهی ااراضی که اختصاصاد در موارد خاص به عنوان مواجب به کسی و

 (.99، ص1122

بدین نحو که اراضی وسهیعی   ،داری در دوره صفوی مرسوم و متداول بود رسم تیول

حمومت بودند جهت تأمین مواجب نظامیان به نام سرکردگان سپاه برات که در اختیار 

بر را که  یسپس بروات. نوشتند تا مواجب ایبان از محل عواید مالیاتی پرداخت شود می
داران بر آن شدند یا دست کم این تمایل در  عهده آنها بود به تیول دادند و سرانجام تیول

دانبهوری و چاووشهی،   )ی  غصب بالفعل مالهک شهوند  ها را از بر آنان پدید آمد که تیول

 (.27، ص1172

 سیورغال. 6-9-9-9

عبارت های قدیم  بود و به تقلید از دوران «سیورغال»نو  دیگری از مالمیت زمان صفوی 

بخبیدند  هایی می مه امال  خاصه ایبان را در بعضی نقاط به اشخاص و خانوادهبود از آن
ماند و در واقع سهیورغال   ها باقی می ها و حتی نسل تا سالو این ملک در خانواده مالک 

 (.122، ص1175باستانی پاریزی، )بخبید تقریباد نوعی موقوفه ارری بود که شاه به کسی می
این مورد است که سهیورغاالت بسهیار بهه     شاه عباسدوران  مزایایاز اختصاصات و 

 (.22، ص1120ترکمان، )شد سادات داده می

 قاجار. 6-9-4

در نیمه اول این قرن . در قرن نوزدهم میالدی، حمومت در اختیار قاجاریان قرار گرفت

تهر از سهاب  شهد و سهبب تسهلط کامهل        کبی فئودالی قهوی  روابط اراضی ساب  و بهره
رسم تیول نیز در این نیمهه از قهرن    ،همچنین. ها بر اراضی و روستاییان گردید فئودال

 (.176و  172، صص1196فباهی، )تنوزدهم رواج کامل و فراوانی داش

از دهه پنجم قرن نوزدهم میالدی به بعد مناسبات ارضی در ایهران دچهار تحهوالت    
خالصجات، که عبارت بودند از  شد در این دوره سه دسته زمین شناخته می. بسیار شد



 تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران 6921زمستان ، 29 فصلنامه قضاوت، شماره

  

28 

هها بهه    ضعف حمومت مرکزی در این سهال . ها های تحت مالمیت فئودال اوقاف و زمین

های غیر مزروعی دولتی را ضبط نمایند و بدین ترتیب رفته  ازه داد که زمینخوانین اج

در اواسهط  . ها اضافه گردیهد  های فئودال رفته از مقدار خالصجات کاسته شد و به زمین

به پول داشت، شرو  به فروش خالصجات نمود و  یقرن نوزدهم، دربار که احتیاج فراوان

آمد و بر امال  اشراف  شمال به تصرف خوانین دربدین ترتیب در حدود نیمی از اراضی 

 (.179، ص1196فباهی، )و مالکان افزوده شد
برخی نویسندگان در برخورد با وضهعیت اقتصهادی و زنهدگی مهردم در ایهن دوران      

کبهی ظالمانهه    بهره و روستاییان به علت ظلم فراوان مأموران دولتی»: اند چنین نوشته

ها همواره  کنند و این مهاجرت بور دسته جمعی تر  می های محلی، روستاها را به خان

گریزنهد و از مهأموران    هها مهی   گیرد و آنان به کوهستان پنهانی و شب هنگام صورت می

 (.26تا، ص دوگوبینو، بی)«شوند اند، راحت می دولتی که به تعقیب آنها پرداخته

 مشروطیت و پهلویهای  دورهداری در  وضعیت زمین. 6-9

 ،بار با تبمیل مجلس شورای ملی و نوشتن قهانون اساسهی   نخستینره برای در این دو

مالمیت خصوصهی  . داری در ایران ایجاد شد مناسبات جدیدی در حوزه مالمیت و زمین
از این معنای خاصی برای عوام نداشت در این دوره رنگ و بویی تازه به خود  پیشکه تا 

در واقع تابیت مالمیت اشهخاص بهر    در این دوره بحث ربت رسمی و ،همچنین. گرفت

به بررسی روابط اشخاص و زمهین و تغییهرات آن در ایهن    ادامه در . گردیدزمین مطرح 
 .پردازیم دوران می

 مشروطیتعصر . 6-9-6

ای از تاریخ روابط میان ببقات مختلف اعم از  برقراری نظام مبروبیت نبانه دوران تازه

متمم قانون اساسی مبروبه، مالمیهت   12ه به موجب ماد. مالک و متصرف زمین است

همچنین، مجلهس شهورای ملهی در روزههای     . افراد بر ملک خویش محترم شمرده شد

از . آغازین کار خود، کمیسیونی را برای مطالعه در مسئله اصالحات اقتصادی تعیین نمود

لغهو   -1تهوان بهه    مهی جمله اقداماتی که در نتیجه کار این کمیسیون صورت پهذیرفت  

انجهام   -5، هها و امتیهازات شهاهزادگان    قسمت اعظم و در بعضی موارد تمهام مسهتمری  

دانبهوری و  )داری اشهاره کهرد   لغهو روش تیهول   -1 و اصالحات در نظام مالیهاتی ایهاالت  

 (.21-25، صص1172چاووشی، 
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 پهلویدوره . 6-9-9

یت اراضی رخ در دوران پهلوی بر ایران نیز اتفاقات عمده و مهمی در نظام حاکم بر مالم

ناگفته نماند . منقول از الزامی شدن ربت امال  غیربود یمی از آن اتفاقات عبارت . داد
بهه موجهب    ،به سلطنت رضاخانگرچه بعد از استقرار مبروبیت و قبل از رسیدن که ا

اداره ربت اسناد زیر نظهر وزارت عدلیهه تبهمیل     51/5/1570قانون ربت اسناد مصوب 

انین دیگری نیز در حوزه ربت اسناد و امال  به تصهویب رسهیده   شده و متعاقب آن قو

سلسله قوانین دیگری در این رابطه به تصویب رسید  رضاشاهبود، لمن در دوره سلطنت 

ههای   از جمله پیامدهای این امر تابیت مالمیت. منقول الزامی گردید و ربت امال  غیر

ام به ربت اراضی حد فاصل میان دو کوه تا آنجا که برخی از افراد با نفوا اقد ،بزرگ بود
 (.22، ص1172دانبوری و چاووشی، )به نام خود نمودند

بهه واگهذاری    محمدرضا پهلویتوان به مجبور نمودن  از اتفاقات دیگر این دوران می
به مالمین قدیمی این اراضهی  ( مخلو  بود رضاشاهکه به نام )اراضی وسیع و حاصلخیز 

نتیجه مانهد و امهال  در تصهرف و تملهک      مالمین بیاز برخی  البته تالش. اشاره نمود

 (.101-111، صص1192ترکمان، )ماندباقی  محمدرضا شاه
که مناسبات ارضی در  بوداتفاق اساسی و مهم عصر پهلوی، جریان اصالحات ارضی 

توان بیان داشت که با اجرای مقررات  بور خالصه می به. ها تغییر داد ایران را پس از قرن

های تولید  رعیتی از میان رفت و این سبب شد که سازمان-روابط ارباب ،صالحات ارضیا

نیهز محهو گردنهد و     نهد که از تأسیسات نظام اربابی بود...  جمعی از جمله بنه، صحرا و

 زارعهان بهر   ،در جریان اصهالحات ارضهی  . وجود آیده اقتصادی ب واحدهای کوچک غیر

ایهن  . ک اراضهی تحهت کبهت خهویش شهدند     اساس نس  خویش و متناسب با آن مال

بهه رسهمیت    یکه مالمیت خصوصی بر زمین در مقیهاس بزرگه   اصالحات از جهت این

های تولید جمعی را نابود کرد و  که سازمان شناخته شد، مناسب بود اما با توجه به این

وابستگی کباورزی به خارج گردید مساعد به  ،در عمل سبب کاهش تولید و در نتیجه

عقیده معمول این است که برنامه اصالحات ارضی دهه چهل باعث فقیر . بور نبودحال ک

کرد و این یمی از علهل   را به مهاجرت به مناب  شهری وادار اهشدن دهقانان شد و آن

 (.508، ص1161اشرف، )آید به حساب می 1129جنبی بروز انقالب اسالمی در سال 
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 میداری بعد از انقالب اسال وضعیت زمین. 6-4

له مالمیت از همهان  ئمس دهایی در مور فعالیت 1129با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

که عبارت  گردیدمطرح  سه برز تفمرخصوص در این و انقالب آغاز شد  نخستهای  ماه
داری به حمایهت از بلهو     برفداران سرمایه، دوم فمرات ممتب شرقبودند از نخست ت

در همهان  . ود اسالمی که مهورد توجهه دولهت بهود    میت مبرو  و محدلما سوم،غرب و 
های فوق در کبور دستخوش جریاناتی شهد و در نهایهت    های اولیه انقالب، دیدگاه سال

 (.25، ص1189مهدوی، )دیدگاه اسالمی بود که تفوق یافت

های حاکم بر ممتب اقتصاد اسالمی و نیز مبانی فقهی و همچنهین   مطاب  با اندیبه
بور کلی سه جریان عمده بعد از انقالب اسالمی در  به ،از انقالب تحوالت اجتماعی پس

 :خصوص مالمیت اراضی در ایران حادث شد که عبارتند از

با تصویب قهوانین مختلهف از جملهه     جریاناین  :تعدیل و تحدید مالمیت خصوصی -1
، قانون 2/2/1128قانون لغو مالمیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 

، مهاده واحهده   10/7/1162ع تبخیص اراضی موات و ابطال اسهناد آن مصهوب   مرج

م اسالمی در خصوص حل مبمل اراضهی بهایر   امصوبه مجمع تبخیص مصلحت نظ
مصادره اراضی و امالکهی   که)اصل چهل و نهم قانون اساسی  و 52/2/1169مصوب 

، بروز (ته استرا مقرر داش که از بری  نامبرو  به تصرف و تملک افراد درآمده بود

 .یافت

 .بخش کباورزی جهت توسعه احیاء اراضی موات و بایر و واگذاری زمین -5

ایهن  : اختالفات میان بزرگ مالمان و زارعان و کارگران کباورزی در حوزه مالمیهت  -1

نخستین واکنش عبارت بود از این که . جریان سه واکنش را با خود به دنبال داشت

به بهانه محترم بودن مالمیت در اسالم، خواهان ملغی شدن گروهی از اربابان ساب  

اصالحات ارضی رژیم ساب  شدند و در مواردی هرچند محدود، به باز پس گهرفتن  

واکهنش دوم، واکهنش سهریع نیروههای در حهال      . اراضی تقسیم شده توفی  یافتند

داده گسترش چپ بود که بالفاصله مسئله اراضی را در رأس برنامه کهار خهود قهرار    

بودند و حتی در منابقی که زمینه مساعد بود، با قیام مسهلحانه اراضهی را تقسهیم    

کردند و به مسئله دامن زدند و سومین واکنش، واکنش فقهی بهود کهه بهر مبنهای     

 (.26-29، صص1172دانبوری و چاووشی، )مبروعیت مالمیت قرار داشت

قانون نحوه واگذاری  5اده مبه موجب  52/6/1128شورای انقالب در تاریخ  نهایتدر 
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از بریه    ایران، اعتبهار واگهذاری اراضهی    اسالمیجمهوری و احیاء اراضی در حمومت 

شورای نگهبهان   51/2/1161اما چند سال بعد در تاریخ . اصالحات ارضی را تأیید نمود

مغایر با موازین شرعی اعهالم   استمرار قانون اصالحات ارضی را ،1191بی نامه شماره 

و این امر باعث توقف و خلل در اقدامات اجرایی مطاب  مقررات اصهالحات ارضهی   نمود 

مصوبه مجمع تبخیص مصلحت نظام در خصهوص تعیهین تملیهف     اما سرانجام،. گردید

به این اختالفات پایان داد و اجرای  5/1/1190امور باقیمانده اصالحات ارضی در تاریخ 
 .انقالب نیز به رسمیت شناختمقررات اصالحات ارضی در ایران را پس از 

 گذاری از قانون پسها و مراتع  جنگل. 9
پنجاه سال که از تصویب قانون و دخالت دولت در امور راجع به از گذشت بیش از پس 

در فاصله نهیم قهرن از   امر شود، نتیجه حاصله از این  جنگل و منابع ببیعی سپری می

فروپاشی تدریجی نظام سنتی و حاکم بر  با ،به عبارت دیگر. یمدیگر تفاوتی نمرده است

های  ارچوبهبور اخص جنگل و مرتع، هنوز قواعد و چ هرابطه انسان و منابع ببیعی و ب
دار و موجود  ل و معضالت ریبهئمستحمم و مفیدی جایگزین نبده است که بتوانند مسا

 .یهان سهازند  را در این زمینه از میان بردارند و حفاظت از منابع ببیعی را در عمهل نما 

ها و مراتع دستاورد نقض و شمستن قواعد و نظامات گذشته است کهه از   تخریب جنگل

فراز و نبیب  شرو  شده است و پس از پیمودن مسیر پر چهاردهم خورشیدی سدهآغاز 

ها و مراتع  ملی شدن جنگل اوج این رویمرد تاریخی، تصویب قانون .ادامه دارد نیز هنوز
 1باشد که به موجب ماده  می 1121 خصوصی این منابع در سالو منتفی شدن مالمیت 

هها و مراتهع،    از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیهانی کلیهه جنگهل   »: آمده است آن

امهوال عمهومی محسهوب و متعله  بهه دولهت        وهای ببیعی و اراضی جنگلی جز بیبه
 .«باشد می

طره ببقهات جدیهد را   سهاخت و سهی   از صحنه حاکمیت دور میها را  این امر دولت

تن روابط کهن و ایجاد آشوب در استفاده سگس آناما پیامد  ،بخبید استحمام و دوام می
 (.18-17، صص1171ببیری و میرزایی، )از مراتع و منابع ببیعی بود

با تصویب قوانین مختلف ببیعی  اراضی منابعهای وضع  دگرگونیبه بررسی  ادامهدر 

 .پرداختاسالمی خواهیم  س از انقالبو پ پیشو متعدد در دو دوره 
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 انقالب اسالمی پیروزی از پیش. 9-6

 ق1587در سال  بارون جولیوس رویترهای ایران به  برداری از جنگل اعطای امتیاز بهره

بری گیالن برای دو سال بهه   ار نمودن امتیاز چوبگذیا واو  ناصرالدین شاه قاجار توسط
سهبب   ههای ایهران   وند تخریب و نابودی جنگلر ،و همچنین ق1102ها در سال  روسی

 1582و بهر ایهن اسهاس در سهال      شهد  «جنگل»توجه متولیان امور مملمتی به حفظ 
 «هها  اداره شوسهه و راه آههن و جنگهل   »به یمی از ادارات وزارت فوائد عامه  خورشیدی

 .شدنامگذاری 

االت و قانون تبهمیل ایه  خورشیدی  1586گذاری در سال  در دوره قانون ،همچنین
د کهه در بعضهی از مهواد آن بهه جنگهل و      یوالیات و دستورالعمل حمام به تصویب رس

 .های دولتی توجه خاصی شد خص جنگلباأل

ای را تدوین  ت وزیران وقت مصوبهأهی خورشیدی 1101سال در  ،در ادامه این روند
عل  آنها ها متعل  به دولت شناخته شده مگر اینمه ت کلیه جنگل»نمود که به موجب آن 

حفظ و حراسهت  . به مالمین خصوصی به موجب اسناد و مدار  معتبر رابت شده باشد

ها اعم از دولتی، اربابی و نظارت در قطع درختان بعههده وزارت فالحهت محهول     جنگل
ت وزیران صادر شد کهه مهاده اول آن   أهیسوی ای از  مصوبهنیز  1102 در خرداد. «شد

 .«شود مالک خصوصی ندارد، ملک دولت محسوب میهایی که  جنگل» :کرد میتصریح 

 1151ها و مراتع کبور در سهال   جنگل خاص ترین و در واقع نخستین قانون جدی

رویه درختان جنگلی و  که ظاهراد علت اصلی تصویب آن، قطع بی تدوین شدخورشیدی 

موضو  حفظ و حراست از منابع  ،در این قانون. صدور چوب توسط اشخاص سودجو بود

های جنگلی، وضعیت تهأمین اغهال و سهوخت     ببیعی، نقش دولت در استفاده از چوب

نظارت کلهی و فنهی دولهت     و موران در صورت عدم اجرای قانونأبرای مردم، مجازات م

کهه جریمهه و مجهازات چنهدانی بهرای       دلیل ایهن ه باین قانون  .مطمح نظر بوده است

نتوانسهت   ،قص دستگاه قضایی کبورهمچنین به علت ن و گرفته بودنمتخلفان در نظر 

سال،  11موجبات حراست و نگهداری این منابع را فراهم سازد و بالاجرا ماند و پس از 

 (.16ص، 1111-12سبزواری، )هزار پرونده تخلف به محاکم مربوبه ارجا  شد 15

های  از ویژگی. ها و مراتع کبور به تصویب رسید الیحه قانونی جنگل 1118در سال 

کهه  بر آنچهه   افزونقانون مذکور . بور روشن در آن است به« مراتع»انون اکر نام این ق

داری، احیای جنگل، حفاظت محیط  های جنگل برداری علمی و فنی برح گفته شد، بهره
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و  هها  زیست و کویر زدایی را مد نظر قهرار داد و در خصهوص اجهرای قهانون و مجهازات     

ببیری و )جنگلبانان صراحت بیبتری داردشرایط ضابطین دادگستری و تخلف  همچنین

 (.21، ص1171میرزایی، 
ها و مراتع در سال  ها و مراتع کبور، تصویب قانون ملی شدن جنگل در مورد جنگل

هها و مراتهع در سهال     برداری از جنگهل  و همچنین تصویب قانون حفاظت و بهره 1121

توان گفهت   آید و می شمار میه ، نقاط عطفی در سیر تحول اجتماعی و حقوقی ب1126
م قهانون اساسهی بایهد انجهام     مرا که در انقالب مبروبیت و در مت آنچه ،که این قانون

ها و  عرصه و اعیانی کلیه جنگل ،در این مرحله. پس از چند دهه تأخیر انجام داد ،شد می

های ببیعی و اراضی جنگلی کبور جزء اموال عمومی و متعل  به دولهت   مراتع و بیبه

 (.51، ص1172شمس، )اعتبار تلقی شد گردید و تصرفات و اسناد مالمیت افراد بیاعالم 

ها و مراتع  برداری از جنگل اقدام به تصویب قانون حفاظت و بهرهکه رسد  به نظر می
اسهت کهه پهس از ملهی شهدن      بهوده  ای  اوضا  درهم ریختهبه برای سر و سامان دادن 

گیهری و   نحهوه تصهمیم  حیث هم از  جهت،به همین . ه بودها و مراتع حادث شد جنگل

ههای   های مربوبه گهام  ها و دستگاه گذاری و هم از نظر چگونگی اجرا و سازمان سیاست
 اصهالحاتی در قهانون  خورشهیدی   1127و  1129های  در سال. برداشته شد یتر عملی
عمل آمد که مواردی مانند اختیارات و حیطهه عمهل وزارت منهابع ببیعهی،     ه ب مذکور

موران دولت در صورت و اعمال أپروانه چرای دام، فروش اراضی جنگلی، وظایف مصدور 
 ،نهین در ایهن اصهالحات   چهم. شهود  را شامل می 26های ماده  دار در تبصره نظر جنگل

یس، معاونت ئو مراتع شامل وزیر منابع ببیعی با عنوان ر ها اعضای شورای عالی جنگل

داری و دو نفر از کارشناسان جنگهل و   جنگلیس دانبمده ئفنی وزارت منابع ببیعی، ر
 (.25-21، صص1171ببیری و میرزایی، )مرتع معین شدند

ها و مراتع  برداری از جنگل بار دیگر قانون حفاظت و بهره 1128 اردیبهبت سالدر 

وزارت الهذکر،   قانون فهوق  11ماده  با اصالح و شداصالح دستخوش  1126مصوب سال 
 .گردیدمجاز به اجاره دادن اراضی جنگلی و مراتع غیر مبجر کباورزی و منابع ببیعی 

ماده تبصره ماده واحده اصالح که به موجب )قانون مذکور  22ماده  5تبصره  ،همچنین

 (الحاق شد 1122در سال  ها و مراتع برداری از جنگل قانون حفاظت و بهرهاصالحی  22
 بر .دام مورد استفاده قرار گیرد مستانیات مالمین باید فقط برای تعلیفمقرر داشت که 

تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراد  ،1126سال مصوب اساس قانون 
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شمرده د، مجاز یرس اساس برحی که به تصویب وزارت کباورزی و منابع ببیعی می بر

ونگی چگه ، ها و مراتع برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 22افزون بر آن، ماده  و دش

موران وزارت کبهاورزی و  أرفع تجاوز نسبت به منابع ملی و استفاده از گارد جنگلی و م

 (.21، ص1171ببیری و میرزایی، )دارد منابع ببیعی را بیان می

گهذاری در خصهوص    شود که تا این مقطع تاریخی، سیر قانون مالحظه میبنابراین، 

دولتی پیبین،  های سنتی و غیر به سوی تمدید مالمیت به تدریجمنابع ببیعی کبور 
های دولتهی و اسهتقرار حاکمیهت     اضمحالل و زیر سیطره گرفتن آنها و تابیت مالمیت

ها، تبمیالت  دولت برای انجام این منظور سازمان. دولت بر اراضی جنگلی و مرتعی است

 وجود آورد و بها وضهع و  ه نظر را برای تحق  اهداف مطروحه ب مورد یو ابزارهای اجرای

زمینه و بسهترهای الزم را بهرای ایهن کهار     است تا تغییر قوانین و مقررات سعی داشته 

 .فراهم آورد

 انقالب اسالمیپیروزی از  پس. 9-9

پیروزی انقالب اسالمی، تفمر و اندیبه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین  با

ا و مراتهع و سهایر   هه  مبترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیهت جنگهل   شرعی، اموال و
نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی  ها و منابع ببیعی از محدوده تصویب عرصه

ن بار چند اصل از اصول قهانون اساسهی بهه منهابع ببیعهی      ییافت و برای نخست ءارتقا

ها و مراتع به نحهو   مفهوم قانون ملی شدن جنگل ،به عبارت دیگرو  اختصاص پیدا کرد
از قلمرو یک قانون عادی به قانون اساسی وارد شهد و ایهن امهر     ی،تر طمئنتر و م کامل

قانون مزبهور اقتبهاس و    22تصمیمات و وضع مقررات جدیدی گردید که از اصل  أمنب

 در اصول دیگر این قانون از جمله ،همچنین(. 51-52، صهص 1172شمس، )شود اتخاا می

برداری و حفاظهت از   المیت، بهرهصورتی عام، اصول کلی حاکم بر مبه  20و  28اصول 

 .است گرفتهمنابع ببیعی مورد توجه قرار 

 ءالیحه قانونی اصهالح الیحهه قهانونی واگهذاری و احیها     » 1127سال  اردیبهبتدر 

مورد تصویب شورای انقالب قرار گرفت که  «اسالمی ایرانجمهوری اراضی در حمومت 

مفاد . راضی ملی و مراتع کبور استمتضمن ضوابط و مقرراتی درباره چگونگی واگذاری ا

در اختیار حمومهت اسهالمی    اراضی موات و مراتعکه کند  تصریح میاین قانون  5ماده 

رعایت مصالح جامعه و حهدود نیهاز و توانهایی اشهخاص      است با موظف است و حمومت
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ه در مواردی که مصهلحت جامعه   و ها واگذار کند برداری از آنها را به افراد یا شرکت بهره

نامه اجرایی الیحه قانونی مذکور  آیین. المنفعه اختصاص دهد به کارهای عام ،ندکایجاب 

از آن  15و  11مهواد   و ماده در اردیبهبت همان سال به تصویب رسید 11مبتمل بر 

های مراتهع و   د که در حال حاضر نیز اکار واگذارینباش نامه می ترین مواد این آیین مهم

، 1171ببیری و میرزایی، )گیرد کباورزی به استناد آنها صورت می اراضی در وزارت جهاد

 (.26ص
و  اراضهی مهوات   قانون مرجهع تبهخیص  ماده واحده »به موجب  1162سال  در آار

رسمی مربهوط بهه مهالمین     کلیه اسناد رسمی و غیرمقرر گردید که « ابطال اسناد آن

نبده باشد  ءاحیا 1129ماه  بهمن 55اراضی موات خارج از محدوده شهرها که تا تاریخ 

گیهرد تها بهه     بابل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسالمی ایران قرار مهی 

المنفعه و بربرف  منظور تولید محصوالت کباورزی صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام
 .داساس مقررات مربوبه اقدام نمای بر ،نهادهای انقالب اسالمی و ها ساختن نیاز دستگاه

قهانون   26اصالحیه برح تعیین تملیف اراضی اختالفی مهاده   1166اسفند  دومدر 

بهه  . و پس از اظهارنظر شورای نگهبان بهه تصهویب رسهید    مطرح شد ها و مراتع جنگل
بهه کمیسهیون    بایستی را 26های موجود مربوط به ماده  موجب این قانون کلیه پرونده
ین موضوعات مورد بحث نمایندگان درباره قانون از مهمتر. موضو  این قانون ارجا  دهند

بهرداران   متعل  به کباورزان و زارعین و تفمیک این قبیل بههره ملی های  مذکور، زمین
 .، بوده استاند ها را در اختیار گرفته ی که به نوعی زمیننزمین از مالمی

رهنگهی  ساله دوم و سوم توسعه اقتصهادی، اجتمهاعی و ف   پنج برنامه از اهداف قانون

جمهوری اسالمی ایران، رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخهش کبهاورزی از   
هها و مراتهع    بهرداری از جنگهل   و بههره  ءبرق گوناگون از جمله از بری  حفاظت، احیها 

حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع ببیعی  ،همچنین در همین برنامه. باشد می

بهرداری اصهولی از منهابع ببیعهی، تهدوین       ء توسعه و بهرهکبور با تأکید بر حفظ، احیا
محیطهی و اصهالح چهارچوب     های الزم زیسهت  ضوابط و استانداردها، معیارها و شاخص

ههای علمهی و    گیری از آخهرین یافتهه   ها به بهره حقوقی و قانونی موجود در کلیه زمینه

حفظ  ،تجدید شونده هماهنگ با شرایط و اممانات کبور و حفاظت و احیاء منابع ببیعی
زایهی و کوشهش در جههت کهویر زدایهی،       ای گیاهی کمیاب، جلوگیری از بیابهان ه گونه

ههای سهطحی و    جلوگیری از فرسایبهی و آلهودگی خها ، آلهودگی ههوا، آلهودگی آب      
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ههای حیهات    هدریایی، جلوگیری از تخریب و انههدام زیسهتگا   زیرزمینی، محیط زیست

 (.1191پور،  موسی:  .ر)وحش کبور، مطمح نظر بوده است

به منظهور حفهظ، احیها،    »: قانون مذکور مقرر شده است 81در تبصره  ،افزون بر آن

برداری اصولی از منابع ببیعی، دولت مملف است اقهدامات زیهر را بعمهل     توسعه و بهره

 :آورد

ههای رسهمی    مین سوخت مورد نیاز عبایر در شعا  پنج کیلومتری با قیمتأت( الف
 .کبور

 .برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن ام بهرهالز( ب

 .ها و تجمیع جنگل نبینان ساماندهی خروج دام از جنگل( ج

ها و مراتع کبور و  گماردن بخبی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگل( د

 .«آموزشی و تجهیز آنها

 (هی بازدارنهد هها  تعزیرات و مجهازات )کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  692ماده 
خرمن یا ههر نهو    جنگل یا ... هر کس عمداد »اشعار داشته است که نیز  1192مصوب 

متعل  به دیگری را آتش بزند به حبس از دو های  یا مزار  یا باغاشجار محصول زراعی یا 
فوق در اعمال » که تصریح شده استاین ماده و در تبصره  «شود تا پنج سال محموم می

رتی که به قصد مقابله با حمومت اسهالمی باشهد مجهازات محهارب را     در صواین فصل 

نیهز تجهاوز و تصهرف    این قانون  670 یل مادهبه موجب ا ،بر آن افزون .«خواهد داشت
ها و مراتع ملی شده و عملیاتی کهه   عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از ح  در جنگل

ب شهده و بهرای آن   محسهو  جهرم منابع ببیعی گهردد   موجب تخریب محیط زیست و

 (.18تا  28، صص1171ببیری و میرزایی، :  .ر)مجازات تعیین شده است
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 نتیجه 
زمین و اراضی به عنوان مهد تمدن ببری با توجه به اهمیت و ارزش افزوده آن از دیرباز 

این اهمیهت بعضهاد   . ای برخوردار بوده است مورد توجه ببر قرار داشته و از اهمیت ویژه

و تضادهایی بر سر مالمیت و تابیت آن نیز بوده و  از این رهگذر، مجال  موجب تعار 

ورود علم حقوق خصوصاد در جهت فصل خصومت و تمبهیت امهور و عمومهاد بها ههدف      
گذاری و تبمیل یک نظام حقوقی مدون در جهت تابیت مالمیت اراضی گبوده مقررات

توان سهیر تطهور   ر ایران میبا تبارشناسی و تحلیل تاریخی وضعیت اراضی د. شده است

های تابیت آن و به عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بهر آن در ایهران را   مالمیت و روش

رسد که باید بین اراضی مزروعهی از یهک سهو و    بر این اساس به نظر می. اصطیاد نمود

 .ها و مراتع از سوی دیگر تفاوت قائل شدجنگل

ههای حاصهلخیز و   رعیت به دنبال زمین های پیش از اسالم در ایران کهدر حمومت

شهدند  بور مساوی و بدون رجحان تقسیم می ها بهاند در ابتدا زمینمستعد زراعت بوده
برداری  ها مبتر  بین اهل ده بوده است و بهره نبینی، زمیناما پس از استقرار و یمجا

اسهتقرار  در دوران نمان برای نخستین بار مالمیهت خصوصهی   . نیز دسته جمعی گردید

یافت و بعد از آن با ایجاد ببقات مختلف جامعه، اربهاب قهدرت دارای سههم بیبهتری     
در دوران هخامنبیان با رواج حمومت ملو  الطوایفی، تیولداری به وجود . گردیدند می

بها ورود اسهالم بهه ایهران عنهاوین جدیهدی همچهون        . آمد و تا زمان اسالم ادامه یافت
قفی مطرح شد ولی دیری نپایید که با حمله مغهوالن، بهه   خالصجات، اقطا  و اراضی و

تدریج از بری  ورارت و غصب، مالمیت خهود را توسهعه دادنهد و اراضهی را بهر حسهب       

تقسیم ... های یورت، اینجو، اوقاف، دیوانی و  برداری به نام موقعیت و وسعت و برز بهره
کبی فئودالی و تیولداری  هصفوی و قاجار نیز مجدداد بهر های در زمان حمومت. نمودند

 .رسم گردید

توان مبروبیت و دسهتورگرایی را نقطهه عطفهی در تابیهت     میکه رسد به نظر می
متمم قانون اساسهی مبهروبه،    12چه آنمه مطاب  ماده  ؛مالمیت بر اراضی تلقی نمود

اصالحات اساسی در نظام مالیاتی ایاالت به وجود آمده و امتیهازات شهاهزادگان و روش   

 یولداری نسخ گردید و پس از آن در دوران پهلوی، با الزامی شدن ربهت امهال  غیهر   ت
ها تغییر  منقول، اصالحات ارضی به وجود آمد که مناسبات ارضی در ایران را پس از قرن

نیز اعتبار واگذاری اراضی از بری  اصالحات ارضهی مهورد   اسالمی داد و پس از انقالب 
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 .یید قرار گرفتأت

ها و مراتع نیز باید گفت که قبل از انقالب با توجهه بهه قراردادههای    گلدر مورد جن

امال  دولتی بهه حسهاب آورده و بهر     ءها را جزگذاران جنگلامتیاز دوران قاجار، قانون

ند و پس از انقالب با توجه بهه احتسهاب مراتهع بهه     ه بودتخریب آن مجازات وضع نمود

مطاب   ،قانون اساسی مورد تصریح واقع شد 20و  28در اصول  که عنوان مبترکات عامه

الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حمومت نامه اجرایی آیین
الیحه ابطال اسناد اراضی موات خارج از محدوده ، 1127مصوب  اسالمی ایرانجمهوری 

 .تملیف گردید قوانین برنامه پنجساله دوم و سوم توسعه، تعیین و 1162مصوب  شهرها
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Abstract 

The subject of ownership of land has long been one of the most complex 

social issues in Iran. With the genealogy and the analysis of the history of 
land status in Iran, the evolution of ownership and its consolidation 

methods, in other words, the legal system governing it in Iran, can be traced. 

Apparently, it should be distinguished between arable lands on the one hand 

and forests and pastures on the other hand. It seems that constructivism and 

agenda can be regarded as a turning point in the consolidation of land 

ownership. However, in accordance with Article 15 of the Amendment to the 

Constitutional Law, fundamental reforms were introduced in the tax system 

of the states, and the privileges of the princes and the method of 

secularization were re-issued, and then, in the Pahlavi period, the land 

reform was created by requiring the registration of immovable property, 

therefore, land terms changed in Iran after centuries. After the revolution, 

the credibility of land allocations was also confirmed through land reform. 

In the case of forests and pastures, it should be noted that, before the 

revolution, according to Qajar period privilege agreements, legislators 

considered forests as state owned properties but after the revolution, taking 

into account the rangelands as common commons, in various laws, including 

the principles of the Constitution and the Bill on the Transfer and 

Restoration of Land in the Islamic State of Iran, as well as its rules, were 
determined and assigned. 

Key words: land, Property, Islam, Iran. 
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