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چکیده
گیالن در دورة صفویه شاهد جنبشهای اجتماعی بسیاری بوده است .این امر معلول عواملی چون
شرایط اقلیمی خاص این ناحیه مانند نزدیکی به دریا و وجود جنگلها و بیشههای انبوه ،خاندانهای
ریشهدار محلی ،تولید گستردة ابریشم ،درآمدزایی باالی این ایالت به دلیل تجارت این محصول و رویکرد
متمایز دولت صفویه به این منطقه بود .بهخطرافتادن امتیازهای موروثی حکام محلی ،افزایش مالیاتها و
ستم مالیاتی علیه طبقات مختلف جامعه و سیاست و برنامههای حکومت صفویه دربارة اقتصاد و نحوة
ادارة این ایالت ،ازجمله خاصهسازی ایاالت حاصلخیز ،انحصار تجارت ابریشم و استقرار گروههای
غیر بومی مانند گرجیان ،ارامنه و قبایل قزلباش در این ناحیه منجر به اتحاد خاندانهای محلی ،طبقات
گوناگون شهری و دهقانان گیالن علیه دولت صفویه شد .این پژوهش که با روش توصیفی -تحلیلی
انجام میگیرد ،میکوشد تا با الهام از روش تحلیل طبقاتی اریک اُلینرایت به سنخشناسی جنبشهای
اجتماعی گیالن بپردازد و چرایی و چگونگی تحول این جنبشها را تبیین کند .مدعای پژوهش این
است که این جنبشها طیفی از جنبشهای خاندانی-شهری ،خاندانی-دهقانی و دهقانی را شامل
میشود و تغییر مشی کالن اقتصادی و سیاسی دولت صفویه نسبت به این ایالت سودآور ،منجر به
سرکوب خاندانهای شهری و زمینهساز بروز انواع دیگر این جنبشها و طرح مطالبات جدید شد.
واژههاي کلیدي :گیالن ،عصر صفویه ،جنبشهای اجتماعی ،خاندانها ،دهقانان ،ابریشم.
* .رایانامة نویسندة مسئول:

H_Aghajari@yahoo.com
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 .1مقدمه
گیالن از مهمترین ایاالت دوران صفویه بود .این اهمیّت جنبههای تاریخی ،سیاسی و
اقتصادی داشت .از نظر تاریخی ،شیخ صفیالدین جد اعالی دودمان صفوی در گیالن
مراد خویش را یافته و بر سجادة ارشاد نشسته بود .شاهاسماعیل ،بنیانگذار دولت صفویه
هم هنگام فرار از دست آققویونلوها در اینجا پناه گرفته و نزد یکی از خاندانهای این
ناحیه نشوونما یافته بود .این دو خاطرة تاریخی سبب رویکرد متفاوت صفویان به گیالن
و حکام آن ،در قیاس با ایاالت دیگر شد .از نظر سیاسی ،دو خاندان قدیمی و ریشه-
دار«کارکیا» و «اسحاقیه» در گیالن حضور داشتند و از نظر اقتصادی گیالن جز معدود
ایالتهای حاصلخیز و از مراکز تولید ابریشم ایران بود .ابریشم نقش مهمی در تجارت
خارجی صفویان داشت و جذابیت این منطقه را برای آنان دوچندان میکرد.
اگرچه گیالن در دورة صفویه شاهد جنبشهای بسیاری بوده است ،اما پژوهشی که
همة جنبشهای گیالن را بررسی و تحلیل کرده باشد ،در دست نیست ،بهجز دو مورد
کارکیاخان احمدخان و غریبشاه گیالنی ،مابقی جنبشها توجه مورخان را به خود
جلب نکرده است .منوچهر پارسادوست در کتابش به نام شاه تهماسب اول به بررسی
جنبش امیرهدباج و خان احمدخان در دورة این شاه پرداخته است ( .)1377نصراهلل
فلسفی نیز در کتاب زندگانی شاهعباس اول به رابطة این شاه با خاناحمد گیالنی
پرداخته و نامههای آنها به یکدیگر را در اثر خود آورده است ( .)1353محمود پاینده نیز
در اثری به نام قیام غریبشاه گیالنی با دیدی همدالنه با دهقانان آن دوره ،این جنبش
را تحلیل کرده است ( .)1357ماشااهلل فرهادی در مقالة «خاناحمدگیالنی و شاهعباس
اوّل» به رابطة خان و شاهصفوی پرداخته است ( .)1389ثواقب هم در مقالهای زمینهها و
علل شکلگیری قیام غریبشاه را بررسی کرده است ( .)1378پژوهش پیشرو میکوشد
با قراردادن این جنبشها در زمینهای بزرگتر شامل سیاستهای کالن دولت صفوی در
اقتصاد گیالن و تغییر رویکرد آنان به خاندانهای این منطقه ،ضمن دستهبندی و
سنخشناسی این جنبشها به تحول ماهیت آنها در این دوره پرداخته و درکی بهتر
دربارة حیات اجتماعی و شیوة کنشگری مردم این ناحیه در آن دوران بهدستدهد .این
پژوهش با الگوگرفتن از ایدة تحلیل طبقاتی اریک اُلینرایت )(Erik Olin Wright
میکوشد به پرسشهای زیر پاسخ دهد :چه سنخهایی از جنبشهای اجتماعی را در
گیالن میتوان شناسایی کرد؟ این جنبشها چگونه و چرا تحول مییابند؟
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 .2جنبشهاي اجتماعي
جنبش اجتماعی سازمانی شکلگرفته و مشخص است که بهمنظور دفاع ،گسترش یا
دستیابی به هدفهای خاصی به گروهبندی و تشکل اعضا میپردازد (گیروشه:1383 ،
 .)129غالباً جنبش اجتماعی را شکلی از کنش جمعی میدانند؛ کنش جمعی همکاری
مردم با یکدیگر برای برآوردن اهداف مشترک است (تیلی .)28 :1388 ،جنبشهای
اجتماعی دارای سه عنصرند :اول ،ادعاهای جمعی که مقامات را آماج قرارمیدهد؛ دوم،
اقدامات مربوط به طرح ادعا مانند شورش و تظاهرات و سوم ،تجلیات عمومی مانند
تعداد ،تعهد و وحدت (تیلی .)34-33 :1389 ،جنبشهای اجتماعی همچنین برای بروز؛ به
هویت ،سازمان ،عالئق و منابع (برای پیشروی یا دفاع) نیاز دارند (راس و هاوسون.)74 :1396 ،
رویکرد این مقاله در تحلیل جنبشهای گیالن در دورة صفویه ،رویکردی مارکسی-
وبری است؛ آنگونه که در کار اُلینرایت صورتبندی شده است .جنبشهای اجتماعی
سنتی یا پیشامدرن به مبارزة طبقاتی و تمرکز بر دغدغهها و نابرابریهای اقتصادی
تمایل دارند (فلین)61 :1396 ،؛ بنابراین باید به تحلیل طبقاتی و مفهوم استثمار بهعنوان
جزء سازندة اصلی تحلیل طبقاتی در مفهومپردازی مارکسیستی توجه کرد (اُلینرایت،
 .)22 :1395نکتة دیگر ،توجه به مناسبات اجتماعی تولید و مناسبات طبقاتی برآمده از
این مناسبات اجتماعی است .هرگاه حقوق تملک و قدرت کنترل مردم بر منابع مولد به
شکل نابرابر توزیع شده باشد ،این مناسبات را میتوان مناسبات طبقاتی خواند (همان:
 .)29-28استثمار به دو دلیل به شکل قابلانفجار رابطة اجتماعی تبدیل میشود :نخست
آنکه استثمار ،همزمان منافع یک گروه را در برابر گروه دیگر قرارمیدهد و مستلزم
کنش متقابل پیوستة آنان است و دوم آنکه استثمار ،قدرتی واقعی در اختیار گروه صاحب
امتیاز میگذارد که با آن منافع استثمارشوندگان را به خطرمیاندازد .استثمار بر تصاحب
دسترنج نیروی کار مبتنی است (همان .)49-48 :با اینکه مناسبات طبقاتی ،منافع شدیداً
متضاد بهبارمیآورند ،اما همزمان به طبقات فرودست نیز اشکالی از قدرت میبخشد که
با آن میتوانند برای دفاع از منافعشان مبارزه کنند (همان .)53 :چرا که این طبقات
همیشه تاحدودی توان اعمال کنترل بر کار و تالش خود را دارند ،و این امر به باال رفتن
ظرفیت مقاومت و قدرت چانهزنی آنها منجر میشود .بااینهمه ،تنها طبقات فرودست
نیستند که در جنبش مشارکت فعاالنه دارند .طبقات منزلتی مانند خاندانها هم در
دوران پیشامدرن مشارکت فعاالنه در جنبش داشتهاند .منافع و اعتبار آنها نیز توسط
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دولتها تهدید میشد .بنا به تعریف گروههای منزلتی ،جمعیتهایی هستند که اعضای
خود را برای مبارزات رقابتیِ مادی و نمادین بسیج میکنند (پارکین .)140 :1395 ،پژوهش
پیشرو میکوشد تا ضمن تاکید بر جنبههای طبقاتی و مباحث منزلتی ،با قراردادن
جنبشها در زمینهای بزرگتر شامل سیاستهای کالن دولت صفویه در اقتصاد گیالن و
تغییر رویکرد آنان به خاندانهای این منطقه ،به سنخشناسی این جنبشها و تحول
سرشت و ماهیت آنها در این دوره بپردازد.

 .3رويکرد دولت صفويه به گیالن
گیالن به دو قسمت «بیهپس» و «بیهپیش» تقسیم میشد .این تقسیمبندی با محوریّت
سفیدرود انجام شده بود؛ بدینترتیب که سرزمینهای غربی سفیدرود شامل فومن،
رشت ،گرکانرود و تالش تا آستارا را «بیهپس» میگفتند .مردم بیهپس مذهب تسنن
داشتند و سرزمینهای شرق این رود را «بیهپیش» میگفتند که شامل الهیجان و
نواحی آن میشد و اهالی آن شیعه بودند .این زمان دو کانون شهری عمده در گیالن
وجود داشت :یکی فومن در بیهپس تحت حاکمیت خاندان اسحاقیه با ادعای انتساب به
اسحاق نبی (حسینی )222 :1379 ،و دیگر الهیجان در گیالن بیهپیش که سادات کارکیا
در آنجا حاکم بودند (همان.)212 :
سنت غالب دولت صفویه دربارة ایاالت و والیات بهطور عام و گیالن بهطور خاص،
واگذاری آن به رؤسای ایالت و قبایل ترکمن یا تأیید حکومت خاندانهای محلی در آن
نواحی به شرط اعالن وفاداری و پرداخت باج و خراج مقرر بود .در این بین گیالن به دو
جهت تولید ابریشم جایگاه ویژهای داشت .ابریشم بزرگترین مالالتجارة ایران بود و
گیالن بیشترین سهم تولید ابریشم را در کشور داشت (کارری .)149 :1348 ،دولت صفویه
تفوق دو خاندان اسحاقی و کیایی را در نواحی خود پذیرفت و کوشید تا با برقراری
وصلتهای زناشویی ،وفاداری این خاندانها را تضمین کند .بااینحال ،سیاست هم
نتوانست مانع طغیان این خاندانها شود .مضاف بر این ،مسئلة ابریشم و جمعآوری
مالیات هم به اتحاد میان دهقانان روستایی و این خاندانها و بروز جنبشهای اجتماعی
منجر شد .اگرچه این جنبشها و مراحل آن با هم همپوشانی دارند ،ولی میتوان آنها را
از نظر پایگاه اجتماعی و رهبری ،ذیل سه دستة متفاوتِ جنبشهای خاندانی-شهری،
جنبشهای خاندانی-دهقانی و جنبشهای دهقانی طبقهبندی کرد.
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 .4مرحلة اول :جنبشهاي خانداني -شهري
بدون تردید دهقانان روستایی در تمام جنبشهای گیالن مشارکت فعال داشتهاند ،اما
شروع جنبش از مراکز شهری ،یعنی فومن و الهیجان و رهبری حرکت از سوی
خاندانهای حاکم ،از دالیل نامگذاری این مرحله با این عنوان است .اوضاع نامناسب
اقتصادی در نتیجة خراج زیاد ،فقدان معافیتهای مالیاتی که ایاالت دیگر معموالً از آن
برخوردار میشدند و تهدید قدرت و امتیازات خاندانهای گیالن ،موجب شکلگیری
اتحاد میان حکام محلی ،طبقات شهری و دهقانان علیه حکومت صفوی شد.
 .1-4جنبش امیرهدباج (943- 942ق)

نخستین جنبش علیه دولت صفویه را امیر دباج مشهور به مظفرسلطان ،والی فومن آغاز
کرد .وی همسر خیرالنساء بیگم ،دختر شاه اسماعیل اول بود (فومنی ،)13 :1349 ،اما
داعیة استقالل داشت (جنابدی )436 :1378 ،و با عبیدخان ازبک مکاتبه میکرد و در حملة
اول سلطان سلیمان عثمانی ،خواندگار را تا بغداد همراهی کرد (قمی .)255/1 :1383 ،بی
شک انگیزههای مذهبی در این اقدامات امیرهدباج نقش داشته است؛ چراکه خود نیز
سنی بود ،ولی این احتمال را هم باید در نظر داشت که تثبیت اقتدار حکومت شیعة
صفویه مانعی در راه بسط قدرت این خاندان در گیالن بوده است .امیره حسامالدین ،پدر
امیرهدباج ،به دالیل مذهبی نتوانست همراهی حکومت صفویه را برای انضمام لشتهنشا
به قلمرو خود بهدستآورد .تشیع اهالی لشتهنشا و حاکمیت کیاهای شیعهمذهب بر آن،
از عوامل این ناکامی بود (الهیجی.)324-323 :1352 ،
با اینکه منابع دربارة حمایت طبقات اجتماعی بیهپس از امیرهدباج سکوت کردهاند و
آگاهی ما از سازمان ،عالیق و منابع مخالفان ناچیز است ،واضح است که جرقة این
جنبش در اثر تضاد منافع خاندانی با خواستههای حکومت مرکزی زده شد و از
ایدئولوژی نیز برای جذب نیرو و تقویت کنش استفاده گردید .تسلط برلشتهنشا موجب
تقویت توان اقتصادی خاندان اسحاقی میشد .مخالفت دولت صفوی با افزایش قدرت
این خاندان و نیز همراهی امیرهدباج با سلطان عثمانی را باید از منظر تضاد مذهبی
مورد توجه قرارداد و این حرکت را باید جنبشی شهری با رهبری خاندانی و دارای
ایدئولوژی مذهبی بهشمارآورد .حکومت صفویه با استفاده از شکافهای درونخاندانی،
امیرهدباج را ناکام گذاشت .در غیاب وی امیرهحاتم بر رشت استیال یافت .نبرد میان این
دو به شکست امیرهدباج منتهی شد و وی به نزد سلطان خلیل ،والی شروان و داماد
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دیگر شاه گریخت .اقدام دوبارة نامبرده برای بازپسگیری الکای فومن به نتیجه نرسید و
او را در تالش دستگیر کرده ،به تبریز بردند .به دستور شاه تهماسب امیرهدباج را در صاحب
آباد در قفس کردند و از منارة قیصریه آویخته ،سوزانیدند (قمی .)255/1 :1383 ،طغیان
امیرهدباج آشکارا جنبشی برای حفظ امتیازات و منزلت خاندانی بود .از وی نقل میکنند
که «نسب من به اسحق نبی منتهی میشود و چهارهزار سال است که حکومت رشت در
خانوادة ماست» (همان) .دو سال بعد در 945ق شاه تهماسب طی حکمی به خان احمدخان
گیالنی ،والی بیهپیش ،دستور داد الکای فومن و بیهپس را تصرف و باج و خراج آن را به
طریق سابق پرداخت کند (فومنی.)28 :1349 ،
 .2-4جنبش کارکیا خان احمدخان گیالني ( 975-974و 1000ق)

جنبش خان احمدخان از نظر برخورداری از مؤلفههای جنبشهای اجتماعی مانند
رهبری ،تداوم ،مطالبة مشخص ،امکانات ،تعداد و مشارکت طبقات اجتماعی بسیار غنی
است .جنبش در 974ق و پس از مکاتبة منظوم میان شاه تهماسب و خان احمدخان
آغاز شد .شاه تهماسب که از خودسری خاناحمد در مسمومکردن سلطان محمود ،حاکم
بیهپس ،در شیراز رنجیده و در غضب بود (همان ،)37-36 :در نامة خود به خان از عدم
ارسال بیست ساله مالیات پیشکش گله میکند( .قزوینی .)227 :1387 ،خان احمد ضمن
قصیدهای در جواب شاه ،علت را پریشانحالی مردم گیالن ،ستم مالیاتی به آنان و عدم
برخورداری گیالنیان از تخفیفهای مالیاتی و دلیل غیبت خود را فقدان استطاعت مالی
ذکر میکند .در زیر ابیاتی از قصیدة احمدخان که حاوی موارد فوق است ،میآید:
ز حال مردم گیالن سخــن چـو پرسیدى

حــدیث چنـــد بگویم اگـــر کنـــى اذعان

درین دیار چو طفالن کسى که خانه کند

شـود ز دست حــوادث همـان زمان ویــران
(قمی)465 :1383/1 ،
بـــه آنکــه هیــچ از اینها نیامــده کفــران

چـــرا بــه مذهب شیعى روند سنى چند

چــو کار کافـر و مسلــم بودیهــم یکسان

چـــو لطف شــاه بـه رومیـه بیشتر باشد

مـــدد همــى طلباند از حنیفــه و عثمـان
(همان)466 :
ز شاه خــویش چـــرا حال خود کنم کتمان

گهــى بــه زجـــر ستاننـد مالشان اتراگ

گهـــى بـــه عنـف دواننـــد جــانب دیوان

تمام عمــر در آن ملک کارشان این است

که لت خــورند و ننالنــد هیچ چـون سندان
(همان)467 :

جزیتشان همه ثابت چو مال گبر و یهود

بــراى آمـدنم چـون که استطاعت نیست
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این ابیات عمق استثمار ناشی از مناسبات طبقاتی بر اهالی گیالن را نشان میدهد.
دسترنج و دارایی طبقات مختلف مردم از سوی حکام محلی و حکومت مرکزی به نام
خراج و مالیات مصادره میشد و آنان به طور مضاعفی استثمار میشدند .فقدان
بخشودگیهای مالیاتی و بیتوجهی به میزان توان این ناحیه در تأدیة خراج سبب
گسترش نارضایتی عمومی در گیالن گشت .میزان خراج ساالنة بیهپس ،بیهپیش و
گسکر هفتصد تومان بود که شاه تهماسب تادیة آن را پس از شکست امیرهدباج و
واگذاری بیهپس بر عهدة خاناحمد گذاشته بود (نوزاد .)64 :1373 ،عالوه بر خراج ساالنه،
حکام محلی ناچار بودند مالیاتهایی مانند مالیات وفاداری که با زر شاهلیق پرداخت
میشد ) ،(Floor, 1999: 86مالیات جواله یا بافنده ) (Ibid: 136و مالیات بارخانه را
بپردازند ) .(Ibid: 206دریافت مالیات به طرق گوناگون و با عناوین مختلف؛ اشراف،
اصناف و دهقانان را ناراضی کرده بود و آنگونه که در قصیده هم آمده است ،گرایش این
طبقات را به عثمانی سبب شده بود.
شاه در پاسخ به قصیده خان احمدخان ،از وی خواست که گیالن بیهپس را که سابق
بر این به رسم اقطاع به او واگذار کرده بود (فومنی ،)42 :1349 ،دوباره به خاندان اسحاقیه
و جمشیدخان واگذار کند و یولقلیبیک ذوالقدر را برای انجام این کار به گیالن فرستاد.
خاناحمد که به قول مؤلف تکملةاالخبار به اغوای امرای الهیجی قدم از جادة صواب
بیرون نهاده بود (نویدی شیرازی )129 :1369 ،بیهپس را تسلیم ،اما در تقدیم الکای
کوچصفهان به بهانة اینکه این ناحیه از قدیم جز بیهپیش بوده است ،تعلل ورزید .کار به
نزاع کشید و یولقلیبیگ به قتل رسید (بدلیسی .)235/2 :1377 ،اصطالح امرای الهیجی
عالوه بر اشاره به هویت رهبران این جنبش ،بهنوعی نشان از ترکیب جمعیتی جنبش و
پایگاه شهری آن دارد .این امرا شامل امرای سیاسی ،نظامی ،اشراف و رؤسای اصناف
بودند که اعضای زیردست خود را برای مطالباتشان در جنبش بسیج کردند .آنگونه که
اسکندربیک میگوید :اعتماد به محکمی جا و انبوهی بیشه و جنگل ،به رهبران و عامالن
جنبش انگیزة کنش میداد (منشی ترکمان .)111/1 :1382 ،جغرافیا و آبوهوای گیالن امید
کنشگران را برای پیروزی و یا بقا در صورت شکست افزایش میداد .جنگلهای انبوه،
رطوبت هوا و ناآشنایی نیروهای صفویه با منطقه ،ازجمله عوامل برتری گیالنیان در مقایسه
با دشمنانشان بود.
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پس از قتل یولقلی ،شاه تهماسب در نامهای به خاناحمد تاکید کرد که حتی در
صورت ارسال صدهزار تومان زر نقد به دربار هم دیگر حاضر به واگذاری گیالن به خان
نیست .همچنین واگذاری قصبة تولم بهعنوان تیول به زیتون مطرب ،سازندة دائمالخمر
کاولی ،با حقوق ساالنه چهارصد تومان از سوی خاناحمد را نیز کاری خالف شرع
معرفی کرد (نوزاد 68 :1373 ،و  .)156بااینحال ،شاه به خان پیشنهاد ترک گیالن و
سکونت درعراق ،فارس یا کرمان با پانصد تومان سیورغال را نمود ،اما احمدخان در
پاسخ ،با اشاره به سابقه و منزلت خاندانی خود اظهار داشت که گیالن ملک موروث 350
سالة اوست و حاضر به واگذاری آن نیست( .قمی .)470/1 :1383 ،تردیدی نیست که این
پیشنهاد بهواسطة آگاهی شاه از محدودیتهای سپاهش در رویارویی با مخالفان گیالنی
بوده است .رد پیشنهاد شاه ،جنگ را ناگزیر ساخت .تعداد نیروهای گیالنی ،فراگیری
جنبش را نشان میدهد .در یکی از نبردها دههزار سوار گیالنی از الهیجان و دیلمان و
لشتهنشا به مصاف لشکر صفویه رفتند (همان )472 :و در نبردی دیگر در تنکابن،
دوازدههزار گیالنی با شرفخان کُرد جنگیدند (قزوینی .)229 :1387 ،در هر دو مصاف
گیالنیان شکست خوردند .خاناحمد با وجود بیستهزار نیروی دیگر عالوه بر نیروهای
پیشین ،تاب مقاومت نیاورده و به اشکور و قلعة آنجا گریخت (قمی.)473-472/1 :1383 ،
جمع این ارقام رقم  42هزار نفر را بهعنوان کنشگران درگیر در جنبش بهدستمیدهد.
دهقانان ،امرای نظامی ،خاندانهای محلی و طبقات و اصناف شهری این رقم قابلتوجه
را تشکیل داده بودند .کنشگران حول یک هویت قومی به رهبری خاندان محلی سازمان
یافته و اعتراض خود به نابرابری اقتصادی و ستم مالیاتی را به شکل مبارزه مسلحانه
نشان دادند .بدونشک ،دلیل هزیمت خاناحمد ،سوای تعداد زیاد نیروهایش ،ناآشنایی
آنان با جنگ و نابرابری تجهیزات نظامی بوده است.
پس از مدتی جستوجو و محاصره ،عاقبت خان احمدخان در ششم رجب 975
دستگیر و در قلعة قهقهه زندانی شد .حکومت گیالن هم به اهللقلی سلطاناستاجلو،
اسکندربیک افشار ،زینلبیگ ذوالقدر و شرفخان کُرد داده شد (همان .)477 :همراه حکام
جدید ،گروههایی از کردها و قبایل قزلباش نیز در گیالن ساکن شدند .جابهجایی
جمعیتی و تغییر بافت اجتماعی با هدف جلوگیری از اتحاد فراگیر مجدد علیه حکومت
مرکزی و نیز استقرار نیروهای تولیدی وفادار به حاکمیت برای زراعت و تجارت ابریشم
انجام شد ،اما استقرار این نیروهای غیربومی موجب برهمخوردن تعادل توزیع زمین،
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منابع مولد و درآمدها شد .تشدید تضاد طبقاتی ناشی از توزیع نابرابر ثروت و قدرت،
زمینهساز بروز جنبشهای دیگر شد .پس از شکست خاناحمد ،میزان مالیات معوقة
گیالن را دوازدههزار تومان اعالم کردند .سه تا چهارهزار تومان از این مقدار ،تحت عنوان
مالیاتهای «سرهزر»« ،شاهیهزر» و «خانهزر» بخشیده شد (قزوینی .)228 :1387 ،جنبش
شکست خورد ،اما بهرهمندی اهالی از تخفیف مالیاتی را میتوان دستاورد مرحلة نخست
این جنبش به حساب آورد.
زندانیشدن ،عاقبت حال خان احمدخان نبود .وی پس از ده سال حبس در 985ق
در دورة محمد خدابنده از زندان آزاد شد .با دختر شاه تهماسب ،مریم بیگم ازدواج کرد
و دوباره به حکومت گیالن منصوب شد (فومنی)65 :1349 ،؛ بدین امید که شاید وصلت با
خاندان صفویه این بار وفاداری وی را به این دودمان تضمین کند ،اما باز اینگونه نشد؛
دو اتفاق موجب سوءظن دوباره به حاکم بیهپیش شد :یکی ،عدممالزمت شاهعباس در
هنگام شکار در دیلمان و عدمارائة پیشکش درخور (افوشتهای نطنزی 399 :1373 ،و فومنی،
 )129 :1349و دوم ،اعزام خواجه حسامالدین ،وکیل خود ،به نزد خواندگار عثمانی و
پیشنهاد انضمام ایالت گیالن به عثمانی و اتحاد با خواندگار علیه دولت صفویه (منشی
ترکمان .)449/2 :1382 ،در ادامه ،خاناحمد پیشنهاد شاهعباس برای ازدواج شاهزاده
صفیمیرزا و دخترش را نیز نپذیرقت (فومنی )131 :1349 ،و آرزو کرد تا دخترش نصیب
درویشزاده حاللخوری شود (نوزاد )18 :1373 ،و اینگونه به صورتی نمادین شکست
سیاست پیوند خانوادگی در ازای وفاداری را نشان داد.
اوضاع نابسامان حکومت صفویه ناشی از تصرف خراسان توسط ازبکان ،اشغال مناطق
غربی ایران توسط عثمانی و آسیبدیدن خطوط حمل و نقل و تجاری ایران ،شاه را به
گشودن مسیرهای جدید تجاری و یافتن همپیمانان اقتصادی جدید ،ازجمله کمپانی
هند شرقی سوق داد (نیومن .)174-173 :1393 ،مسیر تجاری گیالن به هشترخان روسیه،
ولگا و در ادامه از راه خشکی به اوکراین ،مسیری بود که بهویژه در زمان جنگ با عثمانی
اهمیّت بیشتری مییافت (سیوری .)176 :1366 ،این مسیر ،عالوه بر تضمین تداوم تجارت
ایران ،عثمانی را نیز از حق گمرک تجارت ایران محروم میکرد .جمیع این دالیل و نیز
خواست شاه برای تمرکز اقتصادی ،تبدیل ایاالت حاصلخیز به خاصه برای پرکردن خزانة
شاهی در کنار بهانههایی مانند تعلل در تحویل امرای فراری پناهنده به گیالن از سوی
خاناحمد (افوشتهای نظنزی )395-393 :1373 ،و همچنین تحریک شاه از سوی خواجه
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مسیح ،وزیر معزول خاناحمد (فومنی ،)129 :1349 ،دستاویز الزم برای حمله به گیالن را
فراهم کرد .شاه تصمیم گرفت تا گیالن و طبرستان مستقیما از طریق دربار اداره شود.
(جنابدی .)722 :1378 ،در سال 1000ق شاهعباس در راستای طرح خاصهکردن گیالن و
انحصار تجارت ابریشم و نیز خالصی از خاندانهای قدیم آنجا ،عالوه بر ارسال لشکرهای
آذربایجان و طوالش ،از اختالفات خاندانی میان اسحاقیه و کارکیا استفاده کرده و به
امیرهسیاوش و علیخان فومنی ،حاکم گیالن بیهپس نیز دستور داد که فرهادخان را
همراهی کنند (منشی ترکمان .)449/2 :1382 ،خاناحمد لشکری با بیستهزار سوار و پیاده
که امرای بزرگ گیالن ،ازجمله امرای طایفة جیک ساکن در لشتهنشا هم در آن شرکت
داشتند را به سرداری طالشه کولی و کیاجاللالدین به نبرد با لشکر صفویه اعزام داشت،
اما سپاه اعزامی شکست خورد و خاناحمد سوار بر کشتی به عثمانی گریخت .سپس
شاهعباس امیراالمرایی گیالن را به مهدیقلی شاملو و وزارت آنجا را به میرزامسیح
گیالنی تفویض کرد (همان .)451-450 :بااینهمه ،خاصهکردن کل گیالن در سال 1006ق
صورت گرفت (فومنی .)173 :1349 ،بسیج بیستهزار نیرو از امرا ،اصناف و دهقانان گیالنی
هویت جمعی قوی جنبش را بازنمایی میکند .گیالنیان در یک «ما»ی قومی برای
دستیابی به اهداف جنبش سازمان یافته بودند .اگرچه جنبش شکست خورد ،اما شاه
ناچار شد طی حکمی شماری از مالیاتها ،ازجمله مالیات تمغاآت (مربوط به راهداری
اخذشده از تجار و مترددین) ،شاهیهزر ،تیمورهزر و ساوریزر (هرسه مربوط به رعایا ،عجزه و
مساکین بومی و غربا) ،اترابلین (مالیات تفاوت در آب و زمین ارباب و رعایا) و کیلهزر (جداکردن زن
از شوهر برای خدمت حکام و دادن آن به زوجیت دیگری) را ملغی کند (نوزاد.)97 :1373 ،
 .3-4جنبش عليخان فومني  1003ق

جنبش علیخان فومنی آخرین جنبش خاندانی-شهری گیالن بود .او در زندان بود که
امیرشاهملک ،طالشهکولی ،بوسعید و امیرهمظفر در بیهپس و بیهپیش جنبشهای
خاندانی-دهقانی خود را آغاز کردند .خطر اتحاد بیهپس و بیهپیش ،موجب درخواست
فرهادخان قارمانلو از شاه برای آزادی علیخان به امید استقرار وی در فومن و گسست
در جنبش شد .شاه درخواست فرهادخان را پذیرفت (منشی ترکمان .)462/2 :1382 ،این
سیاست کارگر افتاد و جنبش مذکور سرکوب شد ،اما پس از چندی علیخان خود
طغیان کرد.
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در 1003ق علیخان ،حاکم بیهپس ،سپاه بزرگی تشکیل داد و محصالن مالیاتی را از
گیالن اخراج کرد (همان .)492 :جنابدی کنشگران تحت فرمان علیخان را در این
جنبش جمعی از متجنده و اجامره و اوباش آن دیار از ترک و طالش و دیلم ذکر میکند
(« .)724 :1378متجنده» اشاره به نظامیان و اجامره و اوباش طبقات فرودست شهری و
دهقانان روستایی دارد؛ اصناف و دهقانان گسسته از جنبش امیرشاهملک و سایر امرای
کوچکتر بدنه این حرکت را تشکیل میدادند .ریشة اقتصادی جنبش و سرشت طبقاتی
آن را در اخراج محصالن مالیاتی میتوان دید .فرهادخان به مقابله با وی نامزد شد.
علیخان به زرمخ ،از قصبات ف ومن و مولد و منشاء خاندانی خود پناه برد .انتخاب زرمخ
به جهت کوههای سخت و درههای پُردرخت آن و نیز اطمینان به وفاداری اهالی آنجا بود
(منشی ترکمان .)459/2 :1382 ،بااینهمه ،بعد از مدتی وی را دستگیر کرده ،به قزوین
فرستاده و به دستور شاهعباس او را در قلعة الموت زندانی کردند (همان .)498 :خشونت
اعمالشده پس از سرکوب جنبش ،از ارادة حکومت مرکزی برای خاتمهدادن به اعتراض
گیالنیان خبر میداد .به گفتة جنابدی کودک و زن و پیر و جوان را کشتند و بهجز
کشاورزان و کسبه کسی را زنده نگذاشتند ( .)726-725 :1378خاندانهای حاکم از میان
رفتند ،اما نیروهای تولیدی شامل اصناف و دهقانان باقی ماندند .شاهعباس سعی کرد با
از رونقانداختن الهیجان و فومن و اعتباربخشیدن به رشت که خاندان قدیمی آنچنانی
نداشت ،حکومتش را از این جنبشها خالصی دهد ،اما جنبشهای دهقانی با رهبری
خاندانهای محلی کوچکتر و با ادعاهای بزرگتر ،همزمان و بعد از جنبشهای
خاندانی-شهری روی دادند.
 .5مرحلة دوم :جنبشهاي خانداني-دهقاني
اگرچه خاندانهای گیالن برافتادند ،اما ستم اقتصادی هنوز باقی و نیروی الزم برای وقوع
کنش ستیزهجویانه را فراهم میکرد .اتحاد میان خاندانهای محلی کوچکتر و دهقانان به
بروز سنخ دوم جنبشهای گیالن منجر شد .جنبشهای خاندانی-دهقانی معموالً پس از
سرکوب و دستگیری رهبران جنبشهای خاندانی-شهری در بلوکات ،قصبات و روستاهای
گیالن روی میدادند .رهبری این جنبشها را خاندانهای محلی کوچکتر و امرای
نظامی به عهده داشتند و بدنة آنها را دهقانان تشکیل میدادند .وجه تسمیة این سنخ از
جنبشها به دلیل اتحاد میان دهقانان و خاندانهای محلی علیه صفویان است .این
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جنبشها ابتدا گسترة جغرافیایی محدودی داشتند ،ولی پس از سرکوب جنبشهای
مرحلة نخست ،از نظر قلمرو ،ادعا ،تعداد و هویّت جمعی توسعة زیادی پیدا کردند.
 .1-5جنبش امیرهقباد در آستاره و گسکر 946ق

نخستین جنبش از این سنخ ،در بیهپس و پس از ناکامی امیرهدباج روی داد .منابع
دربارة علل بروز و خواستههای این جنبش سکوت کردهاند .همینقدر مشخص است که
پس از اعزام نیروهای دولت صفویه امیرهقباد نیروهایش را در جنگل متفرق میسازد و
سپس در جنگی که میان گیالنیان و سپاه صفویه روی میدهد ،لشکر امیره قباد شکست
خورده و  800تن از اعضای این جنبش کشته میشوند (روملو .)379 :1357 ،این جنبش از
نظر توسعه قلمرو و جذب نیرو ناتوان و در نیتجه در سطح محلی باقی ماند .بااینحال،
تلفات  800نفری آنان در جنگ ،نشان از درگیرشدن چندهزار نفر در این جنبش دارد.
 .2-5جنبش سیدحسین (امیرهدباج ثاني) در اطراف الهیجان 979ق

پس از سرکوب نخستین جنبش خان احمدخان در 975ق و واگذاری این ایالت به
اهللقلی سلطاناستاجلو ،شماری از طوائف استاجلو در الهیجان ساکن شدند (همان 578 :و
قمی .)570/1 :1383 ،شاه درنظرداشت که تجارت ابریشم این ناحیه را سامان دهد .ادواردز
انگلیسی با مأموریت خرید ابریشم گیالن ،در سال  975ق وارد ایران شد .وی ابریشم
گیالن را برتر از ابریشم قفقاز دانست .او سپس در رشت تجارتخانهای راهاندازی کرد
(گرینویلر .)313 :1369 ،دور از ذهن نیست که اسکان استاجلوها در الهیجان برای رونق
کارگاههای ابریشمبافی بوده باشد ،اما این به معنای رفاه اهالی گیالن نیست .چاپمن ،که
در 976ق از سوی شرکت مسکو به الهیجان رفته بود ،از ویرانیهایی که قزلباش در آنجا
بهبارآورده ،سخن میگوید و اضافه میکند که مردم چنان غارت شدهاند که کسی قدرت
خرید حتی یک کرسی را ندارد (چاپمن .)184 :1396 ،جابهجایی جمعیتی تهدیدی علیه
دهقانان و سپاهیان گیالن بود .نابرابری اقتصادی ایجادشده میان اهالی و این تازهواردان،
حس نارضایتی عمومی را در بیهپیش فراگیرکرد .تصاحب مزارع و کارگاههای ابریشم و
کنترل تجارت آن ،در کنار خوی نظامی استاجلوها و غریبلوهای مهاجر موجب شکل-
گیری اتحاد میان دهقانان و سپاهیان گیالنی شد .سیدحسین نامی از بستگان خان
احمدخان به رهبری برگزیده شد .کنشگران به استاجلوها و غریبلوهای ساکن در قلعة
الهیجان حمله کردند و آنان را به قتل رساندند (روملو ،579 :1357 ،قمی 570/1 :1383 ،و
منشی ترکمان .)113 :1382/1 ،شمار افراد جنبش بیستهزار تن برآورد میشد (روملو:1357 ،
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 581و منشی ترکمان .)114 :1382/1 ،الهیجان و لشتهنشا و توابع آن را به مدت یک سال و
نیم در تصرف سیدحسین باقیماند (فومنی .)59-58 :1349 ،شاه تهماسب ،امیرهساسان،
حاکم گسکر و احمدسلطان را برای دفع این جنبش مأمور کرد (همان .)59 :همزمان
محمدقلی ذوالقدر و امیرغیب بیکاستاجلو را روانه گیالن کرد .تعداد زیاد نیروهای
گیالنی مایة اعتماد به نفس آنها بود ،اما در نبردی که روی داد ،شکست بر لشگر
گیالنیان افتاد .هزار تن از آنان ،کشته و مابقی متواری و پراکنده شدند و جنبش شکست
خورد (روملو 581-579 :1357 ،و قمی 571/1 :1383 ،و منشی ترکمان.)114/1 :1382 ،
 .3-5جنبش امرا و اهالي بیهپس و بیهپیش (طالش ،گسکر ،لشتهنشا) 1001 -تا 1003ق

پس از سرکوب جنبش دوم خاناحمدخان ،بهنظرمیرسید که مانعی بر سر راه اهداف
شاهعباس دربارة گیالن باقی نمانده است .خاصهسازی گیالن در حال انجام و
خاندانهای کارکیا و اسحاقیه یا نابود شده و یا در زندانهای شاهعباس بودند .به ناگاه
حکومت صفویه با جنبشی سراسری روبهرو شد که از نظر طرح ادعا ،ترکیب جمعیتی و
همراهی سراسری گیالنیان مسبوق به سابقه نبود .برای نخستینبار گیالن بیهپس و
بیهپیش به سمت اتحاد علیه حکومت صفویه گام برمیداشتند .پیام جنبش روشن بود:
« تا جان در تن و سر بر بدن هست ،گیالن را به قزلباش نمیگذاریم» (افوشتهای نطنزی،
 .)544 :1373جنبش در 1001ق در بیهپس و در اعتراض به ستم مالیاتی و نبخشیدن
بدهیهای حکام سابق آغاز شد .در این سال میرزاحاتم بیک و شاهعلی مستوفی با
دفترنامه برای بازدید مالوجهات و وجوهات بیهپس به گیالن رفتند .بدهی پنجهزار
تومان حکام سابق گیالن بخشیده نشد .کمی بعد اهالی بیهپس به سرداری شاهملک
کالنتر ،قراخان قاجار ،داروغة آنجا را به سبب اخاذی و تحقیر اهالی کشتند .مقارن با
این حادثه در لشتهنشا از محاالت بیهپیش ،طایفة اژدریه به سرداری ابوسعید خروج
کرده ،میرحاتم بیک ،سپهساالر آنجا را کشتند .این جماعت با شاهملک متحد شدند و به
سوی الهیجان حرکت کردند (منجم یزدی .)119-118 :1366 ،افوشتهای کنشگران این
جنبش را «جمعی کثیر از اجامره و اجالف» ذکر میکند ()477 :1373؛ اصطالحی که در
تایید مشارکت فرودستان در این جنبش است .به تعبیر دیگر ،دهقانان ،کسبه خردهپا و
طبقات پایین جامعه بدنة جنبش را تشکیل میدادند .در الهیجان شماری از افراد
خاندانهای محلی مانند طالشهکولی ،کیازرسب ،کیااحمد کریجانی و شاهباز و سایر
اشراف آنجا که مخالف حکومت احمدبیک شاملو ،حاکم منصوب صفوی بودند ،طرح
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مخالفت انداخته و به جنبش پیوستند (همان .)477 :گروههای کنشگر جنبش و امرای
آنها قرار تا بر اتحاد و کنترل مملکت تا زمان بازگشت خان احمدخان و محمدامینخان
فومنی نهادند و بر عدم مدخلیت قزلباش در امور گیالن تاکید کردند( .منشی ترکمان،
 .)461/2 :1382اعتراض به خراج ،مخالفت با امرای انتصابی صفوی ،تأکید بر ادارة گیالن
توسط بومیان آن ناحیه و عدم دخالت قزلباش از خواستههای کنشگران این جنبش بود.
پس از چند ماه مقاومت ،دولت صفویه چارة کار را در استفاده از اختالفات درونخاندانی
دید .علیخان فومنی از زندان آزاد شد و دوباره الکای بیهپس را به وی واگذار کردند.
شکاف در میان جنبش افتاد .دهقانان بیهپس از امیرشاهملک جدا شده ،به وی پیوستند
و علیخان ،سر امیرشاهملک را برای شاهعباس فرستاد .طالشه کولی و سایر امرا نیز فرار
کردند (همان 461 :و افوشتهای نطنزی .)482-479 :1373 ،دو سال بعد و این بار در لشتهنشا،
اودریه و کوچصفهان ،دهقانان به رهبری کارکیا علیحمزه و خواجهجان ،برادر میرشیخ
علی شورش کردند .منابع از دو طایفة چپک و اژدریه بهعنوان کنشگران این جنبش نام
میبرند .آنها به سوی الهیجان حرکت کردند .دهقانان روستاهای آستانه و کماچال هم
به کنشگران پیوستند .کاروانسراها و اموال تجار و مردم بیرونی و نیز خانههای مالزمان
درویش محمدخان تخماق ،حاکم الهیجان غارت شد (منشی ترکمان .)504/2 :1382 ،غارت
اموال تجار ،عالوه بر بازتاب فقر عامالن جنبش و ستم اقتصادی تحمیلشده بر آنان،
بطور ضمنی نشانگر ماهیت طبقاتی و سرشت ضد استثماری جنبش نیز است .سرنوشت
این جنبش نیز مشابه اسالف خود بود .کنشگران این جنبش دهقانانی فاقد آموزش
نظامی بودند و با اولین حمله از جانب خسروبیک چهاریار ،داروغة رشت شکست
خوردند .رهبر آنان به نام خواجهجان دستگیر و به دستور شاه پوست او را کندند .شاه
همچنین دستور قتلعام اهالی لشتهنشا را صادر کرد (منجم یزدی .)140 :1366 ،جمعیت
زیادی کشته شدند و « دیگر کسی از آن طبقه به عصیان و طغیان دلیری نکرد» (منشی
ترکمان.)514/2 :1382 ،

 .4-5جنبش کارکیا فتحي فومني 1011ق

آخرین جنبش خاندانی-دهقانی در دورة شاهعباس ،در فومن روی داد .گیالن در
1006ق بهطور کامل خاصه گشت .اداره مهمات معامالت فومن نیز به اصالنبیک واگذار
شد .حکومت پنج ساله وی با تحقیر بزرگان و ظلم به رعایا همراه بود .عاقبت شمار
زیادی از مردم زرمخ و تنیان و مرگى و ماکلوان فومن نزد کارکیا فتحى رفته ،از بیداد و
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ظلم او شکایت کردند .کارکیا فتحی از بستگان علیخان فومنی و از مالزمان سابق
شاهعباس ،به دهقانی و زراعت مشغول بود .وی نیز از ستم اصالنبیک آزرده بود؛ در
نتیجه همه بر مخالفت و ضدیت با اصالنبیک تاکید و با کارکیافتحی بیعت کردند
(فومنی .)174-173 :1349 ،کنشگران در غیاب اصالنبیک به خانة وی هجوم برده و ضمن
غارت اسباب و اجناس خانه وی ،مبلغ سههزار تومان از مال دیوانی را ضبط و بین افراد
تقسیم کردند .پس از این اقدام ،کارکیا فتحی در فومن را ترک و با متعلقان خود روی
به جنگل نهاد .جمعیتی نیز که همراه وی بودند از کرده نادم شدند و به جنگلها
گریختند .پس از انتشار اقدام کارکیا و همراهانش ،سپهساالران گیالن بهاتفاق ،با هم به
شنبهبازار حمله کردند ،مردم والیات و بلوکات فومن احضار شدند .ششهزار نفر در
صحرای شنبهبازار جمع شدند .سپهساالران شروع به بازداشت مخالفان و بازیافت مال
دیوان کردند .آنها در عرض بیست روز کارکیا فتحى ،فرزند ،برادر و بستگان او را پیدا
کرده ،وجوهات سرکار خاصة شریفه که کارکیا فتحى به مردم داده بود ،از آن جماعت
بازپس گرفتند .مردمی که به جنگلها گریخته بودند ،اسیر و دستگیر شدند و هرکسی
دیناری از مال دیوان یا از وجوهات اصالنبیک برده بود ،به شکنجه و عذاب از او پس
گرفتند .چندتن از رؤسای این حرکت کشته شدند .کارکیا فتحى و پسر و برادر و چند
نفر از سرکردههاى اجامره و اوباش را در روز سهشنبه بیستودوم ربیع االول 1012ق،
در بازار فومن ،به دست مردم زرمخ و غیره به قتل رسانیدند (همان.)177-174 :
پس از سرکوب جنبش ،شاهعباس به سیاست خود در گیالن مبنیبر انحصار تجارت
ابریشم ادامه داد .بر پایة این انحصار که از سال 1617م1026/ق آغاز شد ،همة ابریشمها
باید به خزانة شاهی میرفت .به بازرگانان خصوصی اجازة خرید ابریشم داده شد ،اما آنها
تنها مجاز بودند از عامالن شاه و یا با دستور آنان از محل دیگری خرید کنند .این تجار
اگر ابریشم را از کشاورزان میخریدند ،در ازای هر عدل (برابر  36من شاه) باید مبلغ داوزده
تومان عوارض میپرداختند و در صورتی که از نمایندگان شاه این خرید را انجام نمی
دادند ،باید پنجاه تومان عوارض میدادند .بازرگانان و کشاورزان هیچکدام از این انحصار
خوشنود نبودند .کشاورزان که در برابر ابریشم خود بهای ناچیزی میگرفتند ،مقدار
اندکی ابریشم را مخفیانه میفروختند ) .(Floor, 1999: 15-16همزمان سیاست اسکان
اقوام دیگر در گیالن پیاده شد؛ هدف از این کار ،تأمین نیروی جدید برای کارگاههای
ابریشم و نیز تغییر بافت جمعیتی گیالن بود .در یک مورد  24هزار و به روایتی  27هزار
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خانوار ارمنی در گیالن و مازندران سکنا داده شدند تا به زراعت و پرورش کرم ابریشم
مشغول شوند (فلسفی .)206/3 :1353 ،مرگ شاهعباس فرصت ابراز نارضایتی را به گیالنیان
داد و آنها یکی از بزرگترین جنبشهای دهقانی خود را به رهبری کالنجارسلطان
مشهور به عادلشاه یا غریبشاه سازمان دادند.
 .6مرحلة سوم :جنبش دهقاني
خاصهکردن گیالن و سرکوب خاندانهای محلی کوچک به جنبشهای مرحلة دوم
خاتمه داد .بااینحال ،عامل اصلی وقوع جنبشها ،یعنی استثمار و نابرابری اقتصادی
نهتنها برقرار که حتی تشدید نیز شده بود .پیشتر به خاصه شدن گیالن در 1006ق و
انحصار تجارت ابریشم در 1026ق اشاره شد .گیالن و مازندران بهتنهایی  65درصد کل
ابریشم ساالنة ایران را تولید میکردند (گیالن دو میلیون و  160هزار کیلوگرم و مازندران 432
هزار کیلوگرم) و سهم شاه از ابریشم این ایاالت یکسوم محصول ،یعنی  22درصد کل
ابریشم بود .یعنی شاه برای  22درصد از ابریشمی که به کمپانیهای خارجی میفروخت،
پولی پرداخت نمیکرد .شاه یگانه خریدار ابریشم بود و تعیین نرخ خرید نیز در اختیار
وی بود .این بدان معنی بود که از  78درصد باقیمانده هم چیز خاصی عاید دهقانان
نمیشد (نویدی .)170-169 :1386 ،به این قضیه باید مهاجرت ارامنه ،گرجیان و سایر اقوام
را به گیالن اضافه کرد که طبیعتاً سهم دهقانان گیالنی را از زراعت و تجارت ابریشم
بسیار ناچیز میکرد .در یک مورد و در سال 1024ق نزدیک به پنجاههزار خانوادة
ماورای ارس به گیالن و مازندران کوچانده شدند (ابیصعب .)189 :1396 ،مرگ شاهعباس
فرصت بروز اعتراض را فراهم کرد .خصلت مهم این جنبش ،سرشت سراسر دهقانی آن
بود؛ طوریکه منابع حتی در نسب رهبر این جنبش نیز تردید دارند.
جنبش غريبشاه گیالني 1038ق

با مرگ شاهعباس «جمعی از مردم گیالن  ...شخص مجهولالقدری را به اعتبار آنکه پسر
جمشیدخان است ،موسوم به غریبشاه نموده ،به مسند حکومت آن دیار نشانیدند»
(خواجگیاصفهانی ،)50 :1368 ،اما فومنی اصالت کالنجارسلطان یا غریبشاه را تأیید میکند
( .)262 :1349اهالی قصبة لشتهنشا و طوائف چپک و اژدر که از آنجا تبعید شده بودند
(همان ،)197 :نخستین گروندگان به غریبشاه بودند .جنبش توسعه یافته و بیش از
سیهزار نفر حامی جنبش بودند (والهقزوینی .)16 :1382 ،انباشت نارضایتی طی سالیان
متمادی ،ماهیت دهقانی جنبش ،شمار زیاد کنشگران و فراگیربودن آن و نیز عدم
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شرکت اعیان در آن ،از نکات قابلتوجه ذکر شده در منابع است .غریبشاه و دهقانان
همراهش ابتدا به سمت رشت رفتند .میرزااسماعیل ،وزیر گیالن بیهپس شکست خورد و
رشت غارت شد .بدنة جنبش را دهقانان تشکیل میدادند ،باز هم اغنیا و انبارهای دولتی
با هدف دستیابی به غنیمت ،آماج حملة کنشگران قرارگرفتند .دهقانان اموال
سرکارخاصة شریفه و تجار و ثروتمندان رشت را مصادره و میان خویش تقسیم کردند
(همان .)18 :کنشگران سپس به الهیجان حمله کردند ،میرزاعبداهلل وزیر آنجا تاب
مقاومت نیاورده ،تنها توانست اسباب و اموال سرکار خاصه و تجار روسی را که در قلعه
بود ،بردارد و به دیلمان بگریزد (خواجگیاصفهانی .)51 :1368 ،بااینهمه ،گیالنیان سیهزار
تومان از نقد و اجناس میرزا عبداهلل و همچنین اموال و کاالهای روسی که میرعباس،
تحویلدار آنجا ،بهتازگی از مسکو آورده بود را تصاحب کردند (فومنی .)263 :1349 ،از سیصد
خروار ابریشم خریداریشده توسط وزیر برای سرکارخاصه ،دویست خروار میان شورشیان
پخش شد .در این حال ،پیرمحمود پیربازارى ،مالحسن خطیب رشتى و شیخ ابراهیم
کوچصفهانى نزد غریبشاه رفته ،از او میخواهند که مانع تاراج ابریشم دیوان شود و به
او خاطرنشان مىکنند که این ابریشم به کار تو مىآید .غریبشاه سخن ایشان را قبول و
دستور توقف غارت ابریشم را صادر میکند ،اما به حساب محاسبان ،سیصدهزار تومان،
خسارت و نقصان به ساکنان گیالنات رسید (همان.)265 :
شاهصفی ،ساروخان طالش ،حاکم آستارا و گرگینخان ،حاکم گسکر را به دفع و رفع
جنبش مأمور کرد .غریبشاه که به سوی رانکوه و تنکابن در مرز والیت گیالن و
مازندران لشکر کشیده بود با شنیدن خبر حرکت لشکر صفویه به سوی رشت ،به
الهیجان بازگشت (والهقزوینی .)20 :1382 ،در کوچصفهان میان سپاه غریبشاه و لشکر
گرگینخان و ساروخان درگیری شد و شکست بر لشکر غریبشاه افتاد .گیالنیان به
سوی لشتهنشا عقبنشینی کردند و غریبشاه به جنگل گریخت اما پس از سه روز
دستگیر شد (همان .)22-21 :شمار زیادی از اهالی لشتهنشا هم کشته و اسیر شدند
(خواجگیاصفهانی .)53 :1368 ،خواجگیاصفهانی تعداد کشتهشدگان لشکر غریبشاه را
هشتهزار (همان )53 :والهقزوینی دههزار ( )22 :1382و فومنی هفتهزار و  780نفر نفر
( )279 :1349ذکر میکنند .غریبشاه را در میدان نقش جهان اصفهان به بدترین شکلی
کشتند؛ فک اسفل او را سوراخ کرده و بر باالی قبق کشیدند (خواجگیاصفهانی.)54 :1368 ،
جنبش به بدترین شکلی سرکوب شد .ساروتقی به وزارت گیالن بیهپس و بیهپیش
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منصوب شد .وی از عوامل شتاببخشیدن به سیاست توسعه زمینهای خاصه به نفع
درآمد شاه و مانع تقسیم فئودالی زمین بود (ابیصعب .)234 :1396 ،جالب آنکه با ورود
ساروتقی به گیالن جمعی از اهالی دیار شخصی از طبقات پایین گیالن را عادل شاه
برادر غریبشاه نام نهاده ،به رهبری برگزیدند اما ساروتقی وی را شکست داده ،به قتل
رساند (والهقزوینی .)24 :1382 ،اگرچه این جنبش نیز شکست خورد ،دستاورد بزرگی هم
داشت؛ شاهصفی فرمان انحصار ابریشم را لغو کرد .شاه انحصار فروش ابریشم از سوی
دیوان شاهی و مالیات اضافی وضع شده بر ابریشم فروخته شده از سوی دهقانان به تجار
را لغو کرد( .منشی ترکمان )13 :1317 ،نیز دستور داد که قیمت اجناس توافقی و بدون
دخالت حکام تعیین شود( .حسینی استرآبادی .)236 :1366 ،این دستاورد مهمی حتی در
کوتاه مدت بود؛ به این دلیل که از هر عدل ابریشم ،ده تالر ( 30مارک) به شاه تعلق
میگرفت و گیالن بهتنهایی هشتهزار عدل ابریشم تولید میکرد (اولئاریوس.)320 :1363 ،
 .7نتیجه
رویکرد دولت صفویه به گیالن پذیرش حاکمیت خاندانهای محلی در ازای وفاداری و
پرداخت خراج بود .همزمان ساست روابط زناشویی برای تضمین وفاداری دنبال شد.
باوجوداین ،به خطرافتادن امتیازهای موروثی خاندانها ،همراه با ستم مالیاتی به دهقانان
و محرومیت گیالن از تخفیفهای مالیاتی ،موجب اتحاد میان حکام محلی و مردم به
شکل جنبشهای اجتماعی میشد .سنخشناسی و منحنی تحول این جنبشها ،سه
الگوی کنش جمعی شامل جنبشهای خاندانی-شهری ،خاندانی-دهقانی و جنبشهای
دهقانی را نشان میدهد .دهقانان ،نظامیان و اشراف گیالنی حول یک «ما»ی قومی و
جمعی به رهبری این خاندانها سازمان مییافتند .وضعیت طبیعی این ایالت ،آبوهوای
مرطوب و جنگلهای متراکم آن و منابع و امکانات جنبش ،به تقویت معترضان کمک
میکرد و امید به رهایی ،حتی در صورت شکست را در میان آنان زنده نگه میداشت.
مرگ پادشاه ،تهاجم خارجی به صفویه ،یافتن متحد قوی مانند عثمانی و غیره نیز
فرصت الزم برای شروع قیام را به اهالی میداد.
تغییر مشی اقتصادی دولت ،کنترل راههای تجاری ،خاصهکردن ممالک و انحصار
تجارت ابریشم ،سبب تغییر رویکرد دولت صفویه به این دو خاندان قدیم گیالنی شد.
شاهعباس موفق شد این خاندانها را براندازد ،اما موفق نشد جنبشها را خاموش کند.
دهقانان روستاها و قصباتی مانند لشتهنشا و گسکر حول امرا و خاندانهای کوچکتر
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سازمان یافتند و اعتراض خود را به وضعیت طبقاتی و اقتصادی خود نشان دادند.
جنبشهای خاندانی-دهقانی هویّت جمعی قویتری داشتند و مطالبة آنها عالوه بر
تقاضاهای اقتصادی ،خواستههای قومی و عدممداخلة قزلباش در امور گیالن را نیز
دربرگرفت .شاهعباس پس از چند سال توانست بر این جنبشها فائق آید .وی تالش کرد
تا با جابهجایی جمعیتی و آوردن قبایل ترکمان ،ارامنه و کردها به گیالن ،زمینة بروز
جنبشها را در گیالن از میان ببرد .مرگ شاهعباس اوّل موجب ظهور سنخ سوم
جنبشها ی اجتماعی در گیالن شد .استثمار دهقانان گیالنی توسط وزاری منصوب
صفویه ،موجب طغیان آنان به رهبری کالنجارسلطان شد .اگرچه این آخرین جنبش
سراسر دهقانی گیالن را نیز ارتش صفویه درهم شکست و رهبران آن به بدترین وجهی
کشته شدند ،اما توانست یک امتیاز بزرگ از دولت صفویه کسب کند و آن ،لغو فرمان
انحصار ابریشم و آزادی دهقانان در فروش و تعیین نرخ ابریشم بود.
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