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 چکیده
 این امر معلول عواملی چونبوده است.  بسیاریی اجتماعی هاجنبششاهد  صفویه ةن در دورگیال

ی هاخاندان، های انبوهها و بیشهط اقلیمی خاص این ناحیه مانند نزدیکی به دریا و وجود جنگلشرای

و رویکرد تجارت این محصول ابریشم، درآمدزایی باالی این ایالت به دلیل  ة، تولید گسترددار محلیریشه

ها و افزایش مالیات، حکام محلی افتادن امتیازهای موروثیخطربهبود.  منطقهمتمایز دولت صفویه به این 

 ةنحوصاد و اقت ةدربار صفویههای حکومت و سیاست و برنامهعلیه طبقات مختلف جامعه ستم مالیاتی 

های استقرار گروهو  انحصار تجارت ابریشمسازی ایاالت حاصلخیز، خاصهجمله ، ازاین ایالت ةادار

، طبقات ی محلیهاخاندان منجر به اتحادبومی مانند گرجیان، ارامنه و قبایل قزلباش در این ناحیه غیر

تحلیلی  -با روش توصیفیاین پژوهش که  .شد صفویهو دهقانان گیالن علیه دولت  شهریگوناگون 

 یهاجنبش شناسیسنخرایت به لیناُ تا با الهام از روش تحلیل طبقاتی اریک کوشدمیگیرد، انجام می

پژوهش این  . مدعایدکنرا تبیین  هاجنبشو چرایی و چگونگی تحول این  بپردازدگیالن  اجتماعی

دهقانی و دهقانی را شامل -نیشهری، خاندا-ی خاندانیهاجنبشطیفی از  هاجنبشاست که این 

، منجر به سودآور به این ایالت نسبت صفویهتغییر مشی کالن اقتصادی و سیاسی دولت  و شودمی

 و طرح مطالبات جدید شد. هاجنبشساز بروز انواع دیگر این ی شهری و زمینههاخاندانسرکوب 
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 مقدمه. 1
 و تاریخی، سیاسی هایجنبه اهمیّت این .بود هصفوی دوران تایاال ینترمهم از گیالن

در گیالن  الدین جد اعالی دودمان صفویشیخ صفی داشت. از نظر تاریخی، اقتصادی

ولت صفویه گذار داسماعیل، بنیان. شاهه بودو بر سجادة ارشاد نشست همراد خویش را یافت

ی این هاخانداندر اینجا پناه گرفته و نزد یکی از  هاقویونلوفرار از دست آق هنگامهم 

صفویان به گیالن متفاوت ناحیه نشوونما یافته بود. این دو خاطرة تاریخی سبب رویکرد 

-قدیمی و ریشه از نظر سیاسی، دو خانداندر قیاس با ایاالت دیگر شد.  آن، حکامو 

جز معدود  گیالن از نظر اقتصادیو  داشتندحضور در گیالن « اسحاقیه»و « کارکیا»دار

ایران بود. ابریشم نقش مهمی در تجارت و از مراکز تولید ابریشم های حاصلخیز ایالت

 کرد.دوچندان می آنانداشت و جذابیت این منطقه را برای  انخارجی صفوی

اما پژوهشی که  ،بوده است یبسیاری هاجنبشه شاهد صفوی ةچه گیالن در دوراگر

جز دو مورد هب ،در دست نیست ،ی گیالن را بررسی و تحلیل کرده باشدهاجنبش ةهم

توجه مورخان را به خود  هاجنبشمابقی  ،شاه گیالنیخان احمدخان و غریبکارکیا

به بررسی  شاه تهماسب اولدوست در کتابش به نام منوچهر پارساجلب نکرده است. 

نصراهلل  .(1377)پرداخته است  این شاه ةدر دور خانو خان احمد دباجامیرهجنبش 

گیالنی  احمداین شاه با خان ةبه رابط عباس اولزندگانی شاهدر کتاب نیز فلسفی 

 نیز محمود پاینده .(1353)های آنها به یکدیگر را در اثر خود آورده است پرداخته و نامه

این جنبش  ،با دیدی همدالنه با دهقانان آن دوره گیالنی شاهقیام غریببه نام اثری در 

عباس احمدگیالنی و شاهخان» ةماشااهلل فرهادی در مقال .(1357)را تحلیل کرده است 

ها و ای زمینهثواقب هم در مقاله. (1389)پرداخته است  صفویو شاه به رابطة خان «لاوّ

 کوشدمیرو پژوهش پیش .(1378)شاه را بررسی کرده است گیری قیام غریبعلل شکل

های کالن دولت صفوی در تر شامل سیاستای بزرگدر زمینه هاجنبشدادن این با قرار

و  بندیدسته ضمن ،منطقه این یهاخاندان به آنان رویکرد تغییر و گیالن اقتصاد

در این دوره پرداخته و درکی بهتر  آنهابه تحول ماهیت  هاجنبشاین  شناسیسنخ

این  دهد.دستکنشگری مردم این ناحیه در آن دوران به ةحیات اجتماعی و شیو ةدربار

 (Erik Olin Wright) رایتاُلین تحلیل طبقاتی اریک ةگرفتن از ایدپژوهش با الگو

در را ی اجتماعی هاجنبشاز  ییهاسنخچه : ی زیر پاسخ دهدهاپرسش به کوشدمی

 یابند؟ چگونه و چرا تحول می هاجنبشتوان شناسایی کرد؟ این میگیالن 
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 هاي اجتماعيجنبش. 2
گسترش یا  منظور دفاع،و مشخص است که بهگرفته جنبش اجتماعی سازمانی شکل

: 1383روشه، )گی پردازدبندی و تشکل اعضا میاصی به گروههای خدستیابی به هدف

ی همکاری کنش جمع؛ دانندجنبش اجتماعی را شکلی از کنش جمعی می غالباً .(129

ی هاجنبش. (28: 1388)تیلی،  استبرآوردن اهداف مشترک  برای یکدیگر بامردم 

 ،دوم ؛دهدمیآماج قرار ادعاهای جمعی که مقامات را ،: اولدارای سه عنصرند اجتماعی

تجلیات عمومی مانند  ،تظاهرات و سوم شورش و اقدامات مربوط به طرح ادعا مانند

به  ؛ی اجتماعی همچنین برای بروزهاجنبش .(34-33: 1389 )تیلی، تعداد، تعهد و وحدت

 .(74: 1396)راس و هاوسون،  نیاز دارند )برای پیشروی یا دفاع( منابعهویت، سازمان، عالئق و 

-رویکردی مارکسی ،صفویه ةی گیالن در دورهاجنبشرویکرد این مقاله در تحلیل 

ی اجتماعی هاجنبش. دی شده استبنرایت صورتکه در کار اُلین آنگونه ؛وبری است

های اقتصادی ها و نابرابریطبقاتی و تمرکز بر دغدغه ةسنتی یا پیشامدرن به مبارز

عنوان و مفهوم استثمار به حلیل طبقاتیت باید به بنابراین ؛(61: 1396)فلین،  تمایل دارند

رایت، اُلین) توجه کرد پردازی مارکسیستیاصلی تحلیل طبقاتی در مفهوم ةجزء سازند

و مناسبات طبقاتی برآمده از  توجه به مناسبات اجتماعی تولید ،دیگر ةنکت .(22: 1395

هرگاه حقوق تملک و قدرت کنترل مردم بر منابع مولد به . مناسبات اجتماعی استاین 

: همان) توان مناسبات طبقاتی خوانداین مناسبات را می ،شکل نابرابر توزیع شده باشد

: نخست شودمیاجتماعی تبدیل  ةانفجار رابطتثمار به دو دلیل به شکل قابلاس .(28-29

ستلزم مدهد و میگروه را در برابر گروه دیگر قرارمنافع یک  زمانآنکه استثمار، هم

گروه صاحب  اختیار در واقعی قدرتی استثمار، هآنک دوم و است آنان ةپیوست متقابل کنش

اندازد. استثمار بر تصاحب خطرمی استثمارشوندگان را به د که با آن منافعگذارامتیاز می

شدیداً منافع  ،با اینکه مناسبات طبقاتی .(49-48: همان) دسترنج نیروی کار مبتنی است

بخشد که اشکالی از قدرت میزمان به طبقات فرودست نیز اما همآورند، میبارمتضاد به

 طبقاتین چرا که ا. (53: همان) کنند توانند برای دفاع از منافعشان مبارزهبا آن می

و این امر به باال رفتن  د،نکنترل بر کار و تالش خود را دار حدودی توان اعمالهمیشه تا

تنها طبقات فرودست  ،همهبااین شود.ا منجر میهنزنی آظرفیت مقاومت و قدرت چانه

در هم  هادانخان. طبقات منزلتی مانند مشارکت فعاالنه دارند جنبشدر نیستند که 

توسط نیز منافع و اعتبار آنها  اند.دوران پیشامدرن مشارکت فعاالنه در جنبش داشته
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هستند که اعضای هایی جمعیت ،های منزلتیگروهبنا به تعریف  .شدمی ها تهدیددولت

پژوهش  .(140: 1395)پارکین،  کنندمادی و نمادین بسیج میخود را برای مبارزات رقابتیِ 

دادن با قرار های طبقاتی و مباحث منزلتی،بر جنبهتا ضمن تاکید  کوشدمی روپیش

در اقتصاد گیالن و  صفویههای کالن دولت تر شامل سیاستای بزرگدر زمینه هاجنبش

تحول و  هاجنبشاین  شناسیسنخ به، ی این منطقههاخاندانرویکرد آنان به  تغییر

 زد.در این دوره بپردا آنهاسرشت و ماهیت 
 

 به گیالن صفويهرويکرد دولت . 3
بندی با محوریّت شد. این تقسیمتقسیم می «پیشبیه»و  «پسبیه»گیالن به دو قسمت 

شامل فومن، سفیدرود  غربیهای سرزمینترتیب که سفیدرود انجام شده بود؛ بدین

سنن مذهب ت پسبیهمردم گفتند. می «پسبیه»را رود و تالش تا آستارا رشت، گرکان

گفتند که شامل الهیجان و می «پیشبیه»این رود را  شرقهای داشتند و سرزمین

این زمان دو کانون شهری عمده در گیالن  شد و اهالی آن شیعه بودند.نواحی آن می

با ادعای انتساب به خاندان اسحاقیه  حاکمیت تحتپس یکی فومن در بیه :وجود داشت

که سادات کارکیا  پیشبیهدیگر الهیجان در گیالن  و (222: 1379)حسینی، اسحاق نبی 

 .(212: همان) در آنجا حاکم بودند

طور خاص، طور عام و گیالن بهایاالت و والیات به دربارة صفویهسنت غالب دولت 

ی محلی در آن هاخاندانیید حکومت أسای ایالت و قبایل ترکمن یا تؤواگذاری آن به ر

به دو گیالن در این بین بود.  و خراج مقرر و پرداخت باج نواحی به شرط اعالن وفاداری

ایران بود و  ةالتجارابریشم بزرگترین مال .ای داشتویژهجایگاه  تولید ابریشم جهت

دولت صفویه  .(149: 1348)کارری، گیالن بیشترین سهم تولید ابریشم را در کشور داشت 

پذیرفت و کوشید تا با برقراری اسحاقی و کیایی را در نواحی خود  تفوق دو خاندان

 هم حال، سیاستکند. بااینرا تضمین  هاخاندانهای زناشویی، وفاداری این وصلت

آوری ابریشم و جمع ةلئمس ،. مضاف بر اینشود هاخاندانطغیان این  نتوانست مانع

ی ی اجتماعهاجنبش و بروز هاخاندانمیان دهقانان روستایی و این مالیات هم به اتحاد 

توان آنها را ولی می ،پوشانی دارندو مراحل آن با هم هم هاجنبشاگرچه این  شد.منجر 

شهری، -ی خاندانیهاجنبش ة متفاوتِذیل سه دست، پایگاه اجتماعی و رهبریاز نظر 

 بندی کرد. ی دهقانی طبقههاجنبشدهقانی و -ی خاندانیهاجنبش
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 شهري -ي خاندانيهاجنبشاول:  ةمرحل. 4

اما  ،اندی گیالن مشارکت فعال داشتههاجنبشن تردید دهقانان روستایی در تمام بدو

از سوی  حرکترهبری  شروع جنبش از مراکز شهری، یعنی فومن و الهیجان و

گذاری این مرحله با این عنوان است. اوضاع نامناسب ل نامی حاکم، از دالیهاخاندان

از آن  های مالیاتی که ایاالت دیگر معموالًتفقدان معافی خراج زیاد، ةاقتصادی در نتیج

گیری موجب شکل ،ی گیالنهاخاندانشدند و تهدید قدرت و امتیازات برخوردار می

 اتحاد میان حکام محلی، طبقات شهری و دهقانان علیه حکومت صفوی شد. 
 

 (ق943- 942) دباججنبش امیره .4-1

والی فومن آغاز  ،سلطانشهور به مظفرم را امیر دباج صفویهنخستین جنبش علیه دولت 

اما  ،(13: 1349)فومنی،  بوددختر شاه اسماعیل اول  ،خیرالنساء بیگمهمسر کرد. وی 

 ةکرد و در حملبا عبیدخان ازبک مکاتبه می و (436: 1378)جنابدی،  استقالل داشت ةداعی

 بی .(1/255: 1383)قمی، کرد تا بغداد همراهی  خواندگار را مان عثمانی،اول سلطان سلی

که خود نیز ؛ چرانقش داشته است دباجامیرههای مذهبی در این اقدامات شک انگیزه

 ةداشت که تثبیت اقتدار حکومت شیع ولی این احتمال را هم باید در نظر ،سنی بود

پدر  ،الدینصفویه مانعی در راه بسط قدرت این خاندان در گیالن بوده است. امیره حسام

نشا لشته انضمامل مذهبی نتوانست همراهی حکومت صفویه را برای به دالی دباج،امیره

 ،مذهب بر آننشا و حاکمیت کیاهای شیعهاهالی لشته تشیع آورد.دستبه قلمرو خود به

 .(324-323: 1352)الهیجی، از عوامل این ناکامی بود 

اند و ج سکوت کردهدباپس از امیرهحمایت طبقات اجتماعی بیه ةبا اینکه منابع دربار

این  ةواضح است که جرق ،آگاهی ما از سازمان، عالیق و منابع مخالفان ناچیز است

های حکومت مرکزی زده شد و از جنبش در اثر تضاد منافع خاندانی با خواسته

نشا موجب لشتهتسلط برد. گردیایدئولوژی نیز برای جذب نیرو و تقویت کنش استفاده 

با افزایش قدرت  مخالفت دولت صفوی .شدخاندان اسحاقی میتقویت توان اقتصادی 

مذهبی تضاد  باید از منظررا  دباج با سلطان عثمانیو نیز همراهی امیره این خاندان

توجه قرارداد و این حرکت را باید جنبشی شهری با رهبری خاندانی و دارای مورد

 ،خاندانیهای درونز شکافبا استفاده ا صفویهحکومت  آورد.شمارایدئولوژی مذهبی به

. نبرد میان این تحاتم بر رشت استیال یافوی امیره . در غیابگذاشترا ناکام  دباجامیره

و داماد  روانوالی ش ،سلطان خلیلبه نزد وی و دباج منتهی شد دو به شکست امیره
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رسید و فومن به نتیجه ن الکای گیریبازپسبرای  نامبرده ةگریخت. اقدام دوبار دیگر شاه

 صاحب دردباج را امیرهشاه تهماسب به دستور به تبریز بردند.  ،الش دستگیر کردهترا در  او

طغیان  .(1/255: 1383)قمی،  سوزانیدند ،آویخته قیصریه ةمنار از و ندکرد قفس در آباد

 کنندمی نقل وی از بود. آشکارا جنبشی برای حفظ امتیازات و منزلت خاندانی دباجامیره

 در رشت حکومت که است سال هزارو چهار شودمی منتهی نبی اسحق به من نسب» که

 احمدخانخان  به حکمی طی سبتهما شاه ق945در  بعد سال دو. (همان) «ستما ةخانواد

و باج و خراج آن را به را تصرف پس فومن و بیه الکای داد دستور ،پیشبیه والی ،گیالنی

 .(28: 1349)فومنی، پرداخت کند طریق سابق 
 

 (ق1000و  975-974) خان احمدخان گیالني کارکیاجنبش . 4-2

مانند  ی اجتماعیهاجنبشهای لفهؤم جنبش خان احمدخان از نظر برخورداری از

مشخص، امکانات، تعداد و مشارکت طبقات اجتماعی بسیار غنی  ةرهبری، تداوم، مطالب

 خاناحمد تهماسب و خان همنظوم میان شا ةو پس از مکاتب ق974است. جنبش در 

حاکم محمود،  کردن سلطاناحمد در مسمومکه از خودسری خان آغاز شد. شاه تهماسب

از عدم  خود به خان ةدر نام ،(37-36: همان)در شیراز رنجیده و در غضب بود  ،پسبیه

خان احمد ضمن  .(227: 1387، قزوینی) .کندگله میپیشکش بیست ساله مالیات ارسال 

عدم حالی مردم گیالن، ستم مالیاتی به آنان و علت را پریشاندر جواب شاه، ای قصیده

خود را فقدان استطاعت مالی  دلیل غیبتهای مالیاتی و تخفیفبرخورداری گیالنیان از 

 :آید، میاحمدخان که حاوی موارد فوق است ةکند. در زیر ابیاتی از قصیدذکر می
 

 سیدىو پرـن چــز حال مردم گیالن سخ
 

 ى اذعانـــر کنـــد بگویم اگـــدیث چنــح 
 

 درین دیار چو طفالن کسى که خانه کند
 

 رانــان زمان ویـوادث همــود ز دست حـش 

(465: 1/1383قمی، )                           

 رانــده کفــینها نیاما چ ازــه هیــه آنکـــب  همه ثابت چو مال گبر و یهود جزیتشان

 م یکسانــهم بودیــر و مسلـو کار کافــچ  ه مذهب شیعى روند سنى چندــرا بـــچ

 انـه و عثمــند از حنیفاى طلبــدد همـــم  ه بیشتر باشدـه رومیـاه بــو لطف شـــچ

(466)همان:                                       

 را حال خود کنم کتمانـــویش چــشاه خ ز  که استطاعت نیست ونـچ دنمـراى آمــب

 انب دیوانــد جـــف دواننـه عنـــى بـــگه  د مالشان اتراگـر ستاننـــه زجــى بــگه

 ون سندانـد هیچ چــورند و ننالنــکه لت خ  ستا در آن ملک کارشان این رــتمام عم

(467)همان:                                       
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دهد. نشان میرا این ابیات عمق استثمار ناشی از مناسبات طبقاتی بر اهالی گیالن 

دسترنج و دارایی طبقات مختلف مردم از سوی حکام محلی و حکومت مرکزی به نام 

فقدان  شدند.شد و آنان به طور مضاعفی استثمار میخراج و مالیات مصادره می

 سبب خراج ةدیأاین ناحیه در ت ن توانمیزابه  یتوجهبیهای مالیاتی و دگیبخشو

و  پیشبیهپس، بیه ةمیزان خراج ساالن. گشتگیالن در  نارضایتی عمومیگسترش 

 و دباجشکست امیرهاز آن را پس  ةگسکر هفتصد تومان بود که شاه تهماسب تادی

 ،نهعالوه بر خراج ساال .(64: 1373)نوزاد،  احمد گذاشته بودخان ةعهد ربپس واگذاری بیه

ی مانند مالیات وفاداری که با زر شاهلیق پرداخت یهاحکام محلی ناچار بودند مالیات

و مالیات بارخانه را  (Ibid: 136) ، مالیات جواله یا بافنده(Floor, 1999: 86) شدمی

اشراف،  ؛دریافت مالیات به طرق گوناگون و با عناوین مختلف. (Ibid: 206) بپردازند

گرایش این  است، گونه که در قصیده هم آمدهرا ناراضی کرده بود و آناصناف و دهقانان 

 طبقات را به عثمانی سبب شده بود.

پس را که سابق از وی خواست که گیالن بیه ،خان احمدخانبه قصیده پاسخ شاه در 

وباره به خاندان اسحاقیه د ،(42: 1349)فومنی،  رسم اقطاع به او واگذار کرده بوده بر این ب

. بیک ذوالقدر را برای انجام این کار به گیالن فرستادکند و یولقلیخان واگذار جمشید و

صواب  ةبه اغوای امرای الهیجی قدم از جاد االخبارةتکمللف ؤاحمد که به قول مخان

اما در تقدیم الکای  ،پس را تسلیمبیه (129: 1369، نویدی شیرازی)بیرون نهاده بود 

تعلل ورزید. کار به  است، بوده یشپبیهکه این ناحیه از قدیم جز این ةکوچصفهان به بهان

اصطالح امرای الهیجی  .(2/235: 1377)بدلیسی، بیگ به قتل رسید نزاع کشید و یولقلی

نوعی نشان از ترکیب جمعیتی جنبش و به ،عالوه بر اشاره به هویت رهبران این جنبش

سای اصناف ؤسیاسی، نظامی، اشراف و ر. این امرا شامل امرای داردپایگاه شهری آن 

 که گونهآن کردند. بسیج جنبش در مطالباتشان برای را بودند که اعضای زیردست خود

به رهبران و عامالن  ،اعتماد به محکمی جا و انبوهی بیشه و جنگل :گویدمی اسکندربیک

امید ای گیالن هوو. جغرافیا و آب(1/111: 1382، ترکمان )منشی دادکنش می ةجنبش انگیز

 انبوه، هایجنگل داد.می افزایش شکست صورت در بقا یا و کنشگران را برای پیروزی

 مقایسه در گیالنیان برتری عوامل جملهاز منطقه، با صفویه نیروهای شناییآناو  هوا رطوبت

 دشمنانشان بود. با
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در  حتیتاکید کرد که  احمده خانای بدر نامه شاه تهماسب ،پس از قتل یولقلی

دیگر حاضر به واگذاری گیالن به خان هم  به درباران زر نقد هزار تومصدارسال  صورت

الخمر دائم ةسازند، عنوان تیول به زیتون مطربتولم به ةواگذاری قصبنیست. همچنین 

را نیز کاری خالف شرع  احمدتومان از سوی خان چهارصدبا حقوق ساالنه  ،کاولی

ترک گیالن و  پیشنهاد خانشاه به  ،حالبااین  .(156و  68: 1373)نوزاد، معرفی کرد 

اما احمدخان در سکونت درعراق، فارس یا کرمان با پانصد تومان سیورغال را نمود، 

 350گیالن ملک موروث اظهار داشت که سابقه و منزلت خاندانی خود با اشاره به  ،پاسخ

تردیدی نیست که این  .(1/470: 1383)قمی،  .اوست و حاضر به واگذاری آن نیست ةسال

های سپاهش در رویارویی با مخالفان گیالنی آگاهی شاه از محدودیت ةواسطهپیشنهاد ب

فراگیری  ،ساخت. تعداد نیروهای گیالنیناگزیر را جنگ بوده است. رد پیشنهاد شاه، 

ان و هزار سوار گیالنی از الهیجان و دیلمدر یکی از نبردها دهدهد. جنبش را نشان می

، دیگر در تنکابن یدر نبردو  (472)همان:  رفتند صفویهلشکر به مصاف نشا لشته

 در هر دو مصاف .(229: 1387، قزوینی) جنگیدندرد کُخان هزار گیالنی با شرفدوازده

نیروی دیگر عالوه بر نیروهای هزار بیست وجوداحمد با خان. شکست خوردند گیالنیان

 .(473-1/472: 1383)قمی،  آنجا گریخت ةبه اشکور و قلع و هردتاب مقاومت نیاوپیشین، 

دهد. میدستعنوان کنشگران درگیر در جنبش بههزار نفر را به 42جمع این ارقام رقم 

توجه ی محلی و طبقات و اصناف شهری این رقم قابلهاخانداندهقانان، امرای نظامی، 

رهبری خاندان محلی سازمان  ومی بهحول یک هویت قکنشگران ند. بود تشکیل دادهرا 

مسلحانه  مبارزهبه شکل را به نابرابری اقتصادی و ستم مالیاتی یافته و اعتراض خود 

احمد، سوای تعداد زیاد نیروهایش، ناآشنایی خان هزیمتدلیل  ،شکنشان دادند. بدون

 ابرابری تجهیزات نظامی بوده است.آنان با جنگ و ن

 975رجب  ششمعاقبت خان احمدخان در  ،حاصرهم و جووپس از مدتی جست

استاجلو، قلی سلطاند. حکومت گیالن هم به اهللش زندانیقهقهه  ةقلع دردستگیر و 

حکام همراه  .(477)همان:  رد داده شدخان کُیگ ذوالقدر و شرفباسکندربیک افشار، زینل

جایی هجابشدند. قزلباش نیز در گیالن ساکن  قبایلکردها و هایی از گروه ،جدید

هدف جلوگیری از اتحاد فراگیر مجدد علیه حکومت ا جمعیتی و تغییر بافت اجتماعی ب

مرکزی و نیز استقرار نیروهای تولیدی وفادار به حاکمیت برای زراعت و تجارت ابریشم 

خوردن تعادل توزیع زمین، اما استقرار این نیروهای غیربومی موجب برهم ،انجام شد
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تشدید تضاد طبقاتی ناشی از توزیع نابرابر ثروت و قدرت،  .شدو درآمدها منابع مولد 

 ةاحمد، میزان مالیات معوقخان شکست پس از ی دیگر شد.هاجنبشساز بروز زمینه

 تحت عنواناز این مقدار، هزار تومان ر تومان اعالم کردند. سه تا چهارهزاگیالن را دوازده

جنبش  .(228: 1387، قزوینی) ه شدخشیدب «زرخانه»و  «زرشاهیه»، «زرسره» هایمالیات

نخست  ةتوان دستاورد مرحلمندی اهالی از تخفیف مالیاتی را میاما بهره ،شکست خورد

 این جنبش به حساب آورد.

ق 985بود. وی پس از ده سال حبس در حال خان احمدخان ن عاقبت ،شدنزندانی

مریم بیگم ازدواج کرد  ،شاه تهماسب ختردبا  محمد خدابنده از زندان آزاد شد. ةدر دور

بدین امید که شاید وصلت با  ؛(65: 1349)فومنی،  و دوباره به حکومت گیالن منصوب شد

 ؛گونه نشداما باز این کند، این بار وفاداری وی را به این دودمان تضمین  صفویهخاندان 

در  عباسشاهزمت مالعدم ،یکی :شد پیشبیهدو اتفاق موجب سوءظن دوباره به حاکم 

و فومنی،  399: 1373ای نطنزی، )افوشتهپیشکش درخور  ةارائدیلمان و عدمهنگام شکار در 

خواندگار عثمانی و به نزد  ،وکیل خود ،الدیناعزام خواجه حسام ،و دوم (129: 1349

 )منشی صفویهعلیه دولت  خواندگارو اتحاد با  عثمانیت گیالن به ایال انضمامپیشنهاد 

برای ازدواج شاهزاده عباس احمد پیشنهاد شاهخان ،در ادامه .(2/449: 1382، رکمانت

د تا دخترش نصیب کرو آرزو  (131: 1349)فومنی،  نپذیرقتنیز میرزا و دخترش را صفی

نمادین شکست  تیوربه صگونه و این (18: 1373)نوزاد، خوری شود زاده حاللدرویش

 د.اوفاداری را نشان د ایسیاست پیوند خانوادگی در از

اشغال مناطق  زبکان،ناشی از تصرف خراسان توسط ا صفویهکومت نابسامان حع اوضا

شاه را به  ،دیدن خطوط حمل و نقل و تجاری ایرانغربی ایران توسط عثمانی و آسیب

جمله کمپانی پیمانان اقتصادی جدید، ازهمیافتن گشودن مسیرهای جدید تجاری و 

 ،مسیر تجاری گیالن به هشترخان روسیه .(174-173: 1393)نیومن،  دادهند شرقی سوق 

در زمان جنگ با عثمانی  ویژهبهمسیری بود که  ،از راه خشکی به اوکراین در ادامهولگا و 

تضمین تداوم تجارت عالوه بر  ،این مسیر .(176: 1366)سیوری،  یافتبیشتری می اهمیّت

ز د. جمیع این دالیل و نیکرتجارت ایران محروم می عثمانی را نیز از حق گمرکایران، 

 ةکردن خزانت حاصلخیز به خاصه برای پرتبدیل ایاال خواست شاه برای تمرکز اقتصادی،

تحویل امرای فراری پناهنده به گیالن از سوی تعلل در مانند هایی شاهی در کنار بهانه

تحریک شاه از سوی خواجه و همچنین  (395-393: 1373ای نظنزی، )افوشتهاحمد خان
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را  برای حمله به گیالن دستاویز الزم ،(129: 1349)فومنی، احمد وزیر معزول خان ،مسیح

شاه تصمیم گرفت تا گیالن و طبرستان مستقیما از طریق دربار اداره شود. فراهم کرد. 

 و کردن گیالنطرح خاصه در راستای عباسشاهق 1000در سال  .(722: 1378جنابدی، )

رهای کعالوه بر ارسال لش ،انجآی قدیم هاخاندانو نیز خالصی از انحصار تجارت ابریشم 

و به  هاز اختالفات خاندانی میان اسحاقیه و کارکیا استفاده کرد ،آذربایجان و طوالش

را فرهادخان داد که پس نیز دستور حاکم گیالن بیه ،فومنی خانسیاوش و علیامیره

 هزار سوار و پیادهبیستری با کاحمد لشخان .(2/449: 1382، رکمانت )منشی کنندهمراهی 

نشا هم در آن شرکت جیک ساکن در لشته ةفازجمله امرای طای ،که امرای بزرگ گیالن

، اعزام داشت هر صفوین به نبرد با لشکالدیجاللد را به سرداری طالشه کولی و کیاداشتن

سپس کشتی به عثمانی گریخت. بر وار احمد سو خان اما سپاه اعزامی شکست خورد

مسیح شاملو و وزارت آنجا را به میرزا قلیامیراالمرایی گیالن را به مهدی عباسشاه

ق 1006کردن کل گیالن در سال ، خاصههمه. بااین(451-450)همان:  گیالنی تفویض کرد

هقانان گیالنی هزار نیرو از امرا، اصناف و دبیستبسیج  .(173: 1349)فومنی،  صورت گرفت

قومی برای  ی«ما»کند. گیالنیان در یک هویت جمعی قوی جنبش را بازنمایی می

اما شاه  ،اگرچه جنبش شکست خورد دستیابی به اهداف جنبش سازمان یافته بودند.

)مربوط به راهداری ات تمغاآت جمله مالی، ازهاناچار شد طی حکمی شماری از مالیات

سه مربوط به رعایا، عجزه و هر)زر زر و ساوریزر، تیموره، شاهیه(شده از تجار و مترددیناخذ

کردن زن )جدازر و کیله ()مالیات تفاوت در آب و زمین ارباب و رعایا، اترابلین مساکین بومی و غربا(

 .(97: 1373)نوزاد، د کنرا ملغی  از شوهر برای خدمت حکام و دادن آن به زوجیت دیگری(
  

 ق 1003فومني  خانجنبش علي. 4-3

در زندان بود که  گیالن بود. او شهری-فومنی آخرین جنبش خاندانی خانجنبش علی

ی هاجنبش پیشبیهپس و مظفر در بیهبوسعید و امیره کولی،لک، طالشهمامیرشاه

موجب درخواست  ،پیشبیهپس و . خطر اتحاد بیهدهقانی خود را آغاز کردند-خاندانی

و گسست  به امید استقرار وی در فومنخان شاه برای آزادی علی ازقارمانلو  فرهادخان

این  .(2/462: 1382، ترکمان )منشی پذیرفتدرخواست فرهادخان را  شاه در جنبش شد.

خان خود پس از چندی علی سرکوب شد، امامذکور ر افتاد و جنبش سیاست کارگ

 د.کرطغیان 
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محصالن مالیاتی را از کیل داد و سپاه بزرگی تش ،پسحاکم بیه ،خانق علی1003در 

در این را خان گران تحت فرمان علیجنابدی کنش. (492)همان:  گیالن اخراج کرد

کند اجامره و اوباش آن دیار از ترک و طالش و دیلم ذکر می متجنده و از جنبش جمعی

 اشاره به نظامیان و اجامره و اوباش طبقات فرودست شهری و «متجنده» .(724: 1378)

ملک و سایر امرای امیرشاه گسسته از جنبش اصناف و دهقانان دارد؛دهقانان روستایی 

اقتصادی جنبش و سرشت طبقاتی  ةریش دادند.بدنه این حرکت را تشکیل میتر کوچک

ان به مقابله با وی نامزد شد. فرهادختوان دید. آن را در اخراج محصالن مالیاتی می

ومن و مولد و منشاء خاندانی خود پناه برد. انتخاب زرمخ از قصبات ف ،خان به زرمخعلی

 وفاداری اهالی آنجا بود ردرخت آن و نیز اطمینان بههای پُهای سخت و درهبه جهت کوه

به قزوین  ،دستگیر کردهوی را  یبعد از مدت ،همهاین. با(2/459: 1382، منشی ترکمان)

خشونت  .(498)همان:  موت زندانی کردندال ةرا در قلع او عباسشاهو به دستور ه فرستاد

اعتراض دادن به حکومت مرکزی برای خاتمه ةشده پس از سرکوب جنبش، از اراداعمال

جز هکودک و زن و پیر و جوان را کشتند و بجنابدی  ةداد. به گفتگیالنیان خبر می

ی حاکم از میان هاخاندان .(726-725: 1378) کشاورزان و کسبه کسی را زنده نگذاشتند

سعی کرد با  عباسشاه .اما نیروهای تولیدی شامل اصناف و دهقانان باقی ماندند ،رفتند

چنانی بخشیدن به رشت که خاندان قدیمی آنانداختن الهیجان و فومن و اعتباررونق از

ی دهقانی با رهبری هاجنبشخالصی دهد، اما  هاجنبشنداشت، حکومتش را از این 

ی هاجنبشزمان و بعد از تر، همتر و با ادعاهای بزرگمحلی کوچکی هاخاندان

 .ندروی دادشهری -خاندانی
 

 دهقاني-ي خاندانيهاجنبش: ة دوممرحل. 5

 وقوع برای الزم نیرویو اما ستم اقتصادی هنوز باقی  ،ی گیالن برافتادندهاخاندانچه اگر

 به دهقانان و ترکوچک محلی یهاانخاندمیان  اتحاد کرد.می فراهم را جویانهستیزه کنش

 از پس دهقانی معموالً-ی خاندانیهاجنبششد.  منجر گیالن یهاجنبش دوم سنخ بروز

شهری در بلوکات، قصبات و روستاهای -ی خاندانیهاجنبش رهبران دستگیری و سرکوب

تر و امرای ی محلی کوچکهاخاندانرا  هاجنبشدادند. رهبری این گیالن روی می

این سنخ از  ةتسمی دادند. وجهرا دهقانان تشکیل می آنها ةامی به عهده داشتند و بدننظ

 این است. انصفوی علیه محلی یهاخاندان و به دلیل اتحاد میان دهقانان هاجنبش
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ی هاجنبشولی پس از سرکوب  ،محدودی داشتند جغرافیایی ةگستر ابتدا هاجنبش

 پیدا کردند.زیادی  ةتوسعت جمعی هویّعداد و تدعا، ا، قلمرواز نظر نخست،  ةمرحل
 

 ق946قباد در آستاره و گسکر جنبش امیره. 5-1

 روی داد. منابع دباجامیرهپس و پس از ناکامی نخستین جنبش از این سنخ، در بیه

قدر مشخص است که همین .اندسکوت کرده جنبش این هایخواسته و بروز علل ةدربار

سازد و قباد نیروهایش را در جنگل متفرق میامیره صفویهولت پس از اعزام نیروهای د

شکست قباد  دهد، لشکر امیرهروی می صفویهسپس در جنگی که میان گیالنیان و سپاه 

از  جنبش . این(379: 1357)روملو،  شونداز اعضای این جنبش کشته می تن 800و  خورده

 ،حالاینر سطح محلی باقی ماند. باد نظر توسعه قلمرو و جذب نیرو ناتوان و در نیتجه

 .داردهزار نفر در این جنبش نفری آنان در جنگ، نشان از درگیرشدن چند 800تلفات 
 

 ق979در اطراف الهیجان ثاني(  دباجامیره) جنبش سیدحسین. 5-2

 و واگذاری این ایالت به ق975پس از سرکوب نخستین جنبش خان احمدخان در 

و  578)همان:  استاجلو در الهیجان ساکن شدند شماری از طوائفو، استاجلسلطان قلیاهلل

دهد. ادواردز جارت ابریشم این ناحیه را سامان داشت که تشاه درنظر .(1/570: 1383قمی، 

وی ابریشم  ق وارد ایران شد. 975در سال موریت خرید ابریشم گیالن، أبا مانگلیسی 

 کرد اندازیراهای خانهدر رشت تجارت سپس دانست. اورا برتر از ابریشم قفقاز  گیالن

دور از ذهن نیست که اسکان استاجلوها در الهیجان برای رونق  .(313: 1369ویلر، )گرین

که  ،ین به معنای رفاه اهالی گیالن نیست. چاپمنااما  ،بافی بوده باشدهای ابریشمکارگاه

نجا زلباش در آهایی که قرانیاز وی ،ق از سوی شرکت مسکو به الهیجان رفته بود976در 

اند که کسی قدرت مردم چنان غارت شده کند کهاضافه میگوید و سخن می ،آوردهباربه

جایی جمعیتی تهدیدی علیه هجاب .(184: 1396چاپمن، ) خرید حتی یک کرسی را ندارد

، واردانزهشده میان اهالی و این تاالن بود. نابرابری اقتصادی ایجاددهقانان و سپاهیان گی

و های ابریشم تصاحب مزارع و کارگاه .کردفراگیر پیشبیهحس نارضایتی عمومی را در 

-خوی نظامی استاجلوها و غریبلوهای مهاجر موجب شکل در کنار ،تجارت آن کنترل

خان از بستگان گیری اتحاد میان دهقانان و سپاهیان گیالنی شد. سیدحسین نامی 

 ةاستاجلوها و غریبلوهای ساکن در قلعبه  . کنشگراندشه به رهبری برگزید احمدخان

و  1/570: 1383قمی،  ،579: 1357)روملو،  ندرساندبه قتل  ان راالهیجان حمله کردند و آن

: 1357)روملو،  شدهزار تن برآورد میبیستشمار افراد جنبش  .(113: 1/1382، ترکمان منشی



 203/ 1397، پايیز و زمستان 2،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 و سال نشا و توابع آن را به مدت یکو لشته الهیجان  .(114: 1/1382، ترکمان و منشی 581

 ،ساسانامیره ،شاه تهماسب .(59-58: 1349)فومنی،  ماندسیدحسین باقینیم در تصرف 

 زمانهم .(59 :)همان مور کردأم برای دفع این جنبشرا ر و احمدسلطان حاکم گسک

یاد نیروهای . تعداد زدکرگیالن  روانهاستاجلو را محمدقلی ذوالقدر و امیرغیب بیک

شکست بر لشگر  ،اما در نبردی که روی داد ،ها بودبه نفس آناعتماد  ةمایگیالنی 

پراکنده شدند و جنبش شکست  متواری وو مابقی  کشتههزار تن از آنان، . گیالنیان افتاد

 .(1/114: 1382، ترکمان و منشی 1/571: 1383و قمی،  581-579: 1357)روملو،  خورد
 

 ق1003تا  1001 -نشا()طالش، گسکر، لشته پیشبیهپس و و اهالي بیه جنبش امرا. 5-3

رسید که مانعی بر سر راه اهداف مینظراحمدخان، بهپس از سرکوب جنبش دوم خان

سازی گیالن در حال انجام و خاصه است. گیالن باقی نمانده ةدربار عباسشاه

 اهناگبه . بودند عباسشاههای زندانیا نابود شده و یا در  کارکیا و اسحاقیه یهاخاندان

ترکیب جمعیتی و ، شد که از نظر طرح ادعا روروبهبا جنبشی سراسری  صفویهحکومت 

پس و بار گیالن بیهننخستیهمراهی سراسری گیالنیان مسبوق به سابقه نبود. برای 

د: داشتند. پیام جنبش روشن بوگام برمی صفویهعلیه حکومت به سمت اتحاد  پیشبیه

ای نطنزی، )افوشته «گذاریمتا جان در تن و سر بر بدن هست، گیالن را به قزلباش نمی »

 یدنبخشنپس و در اعتراض به ستم مالیاتی و در بیهق 1001جنبش در  .(544: 1373

علی مستوفی با های حکام سابق آغاز شد. در این سال میرزاحاتم بیک و شاهبدهی

هزار پنج . بدهیپس به گیالن رفتندجهات و وجوهات بیهوبرای بازدید مال دفترنامه

ملک پس به سرداری شاهکمی بعد اهالی بیهگیالن بخشیده نشد. حکام سابق تومان 

مقارن با اخاذی و تحقیر اهالی کشتند. آنجا را به سبب  ةداروغ ،کالنتر،  قراخان قاجار

یه به سرداری ابوسعید خروج اژدر ةطایف ،پیشبیه نشا از محاالتاین حادثه در لشته

ه و ب ندملک متحد شد. این جماعت با شاهسپهساالر آنجا را کشتند ،میرحاتم بیک ،کرده

ای کنشگران این افوشته .(119-118: 1366، منجم یزدی) سوی الهیجان حرکت کردند

که در  اصطالحی؛ (477: 1373) کندذکر می «جمعی کثیر از اجامره و اجالف»جنبش را 

پا و خرده دهقانان، کسبه ،به تعبیر دیگرمشارکت فرودستان در این جنبش است.  ییدتا

دادند. در الهیجان شماری از افراد جنبش را تشکیل می ةطبقات پایین جامعه بدن

احمد کریجانی و شاهباز و سایر کولی، کیازرسب، کیامانند طالشه ی محلیهاخاندان

طرح بودند، ک شاملو، حاکم منصوب صفوی بیحکومت احمدمخالف جا که اشراف آن
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های کنشگر جنبش و امرای گروه .(477)همان: و به جنبش پیوستند  مخالفت انداخته

 خانمملکت تا زمان بازگشت خان احمدخان و محمدامین کنترل و بر اتحادها قرار تا آن

، ترکمان )منشی. تاکید کردند قزلباش در امور گیالنعدم مدخلیت فومنی نهادند و بر 

گیالن  ةکید بر ادارأ، مخالفت با امرای انتصابی صفوی، تاعتراض به خراج .(2/461: 1382

 های کنشگران این جنبش بود.قزلباش از خواسته عدم دخالتو بومیان آن ناحیه توسط 

خاندانی استفاده از اختالفات دروندر کار را ة چار صفویه، دولت پس از چند ماه مقاومت

. واگذار کردندوی  پس را بهبیه فومنی از زندان آزاد شد و دوباره الکای خان. علیدید

به وی پیوستند ه، ملک جدا شداز امیرشاهپس دهقانان بیهشکاف در میان جنبش افتاد. 

طالشه کولی و سایر امرا نیز فرار  فرستاد. عباسشاهملک را برای سر امیرشاه ،خانو علی

، نشادر لشته این بار ودو سال بعد  .(482-479: 1373ای نطنزی، تهو افوش 461: همان) کردند

برادر میرشیخ  ،جانو خواجه حمزهعلی دهقانان به رهبری کارکیا اودریه و کوچصفهان،

عنوان کنشگران این جنبش نام چپک و اژدریه به ة. منابع از دو طایفعلی شورش کردند

دهقانان روستاهای آستانه و کماچال هم د. آنها به سوی الهیجان حرکت کردنبرند. می

های مالزمان نیز خانهمردم بیرونی و کاروانسراها و اموال تجار و  .به کنشگران پیوستند

غارت  .(2/504: 1382، ترکمان )منشی شدغارت  حاکم الهیجان ،درویش محمدخان تخماق

، شده بر آنانمیلعامالن جنبش و ستم اقتصادی تح فقربازتاب عالوه بر  ،اموال تجار

. سرنوشت است نیز جنبش طور ضمنی نشانگر ماهیت طبقاتی و سرشت ضد استثماریب

آموزش  فاقد این جنبش نیز مشابه اسالف خود بود. کنشگران این جنبش دهقانانی

رشت شکست  ةو با اولین حمله از جانب خسروبیک چهاریار، داروغبودند نظامی 

جان دستگیر و به دستور شاه پوست او را کندند. شاه هخوردند. رهبر آنان به نام خواج

جمعیت  .(140: 1366، منجم یزدی)نشا را صادر کرد عام اهالی لشتههمچنین دستور قتل

 )منشی« دیگر کسی از آن طبقه به عصیان و طغیان دلیری نکرد»زیادی کشته شدند و 

 .(2/514: 1382، ترکمان
 

 ق1011جنبش کارکیا فتحي فومني  .5-4

گیالن در ، در فومن روی داد. عباسشاه ةدهقانی در دور-آخرین جنبش خاندانی

بیک واگذار به اصالننیز فومن  مهمات معامالتاداره  گشت.خاصه طور کامل ق به1006

شمار حکومت پنج ساله وی با تحقیر بزرگان و ظلم به رعایا همراه بود. عاقبت . شد

فتحى رفته، از بیداد و  یانزد کارک فومن گى و ماکلواناز مردم زرمخ و تنیان و مر زیادی
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فومنی و از مالزمان سابق  خان. کارکیا فتحی از بستگان علیکردند شکایت وظلم ا

بیک آزرده بود؛ در از ستم اصالن وی نیزبه دهقانی و زراعت مشغول بود. ، عباسشاه

 کیافتحی بیعت کردندو با کاربیک تاکید همه بر مخالفت و ضدیت با اصالن نتیجه

ضمن و  هجوم برده وی ةخانبه بیک اصالنکنشگران در غیاب  .(174-173: 1349)فومنی، 

هزار تومان از مال دیوانی را ضبط و بین افراد مبلغ سهغارت اسباب و اجناس خانه وی، 

متعلقان خود روی  را ترک و بادر فومن کارکیا فتحی  ،تقسیم کردند. پس از این اقدام

ها جنگل نهاد. جمعیتی نیز که همراه وی بودند از کرده نادم شدند و به جنگل به

با هم به  ،اتفاقساالران گیالن بهسپه ،و همراهانش کارکیاپس از انتشار اقدام گریختند. 

هزار نفر در فومن احضار شدند. شش مردم والیات و بلوکات ،بازار حمله کردندشنبه

مخالفان و بازیافت مال  شروع به بازداشتساالران د. سپهدنشبازار جمع صحرای شنبه

پیدا رادر و بستگان او را فرزند، ب فتحى، یادر عرض بیست روز کارک آنها. کردند ندیوا

فتحى به مردم داده بود، از آن جماعت  یاکارک که شریفه ةکار خاص، وجوهات سرکرده

کسی اسیر و دستگیر شدند و هر، گریخته بودندها گلنبازپس گرفتند. مردمی که به ج

و عذاب از او پس  جهنبه شک ،بیک برده بوداصالن دیناری از مال دیوان یا از وجوهات

فتحى و پسر و برادر و چند  یا. کارککشته شدندسای این حرکت ؤتن از رچند گرفتند.

ق، 1012االول  ودوم ربیعبیست شنبهدر روز سهرا هاى اجامره و اوباش نفر از سرکرده

 .(177-174همان: ) در بازار فومن، به دست مردم زرمخ و غیره به قتل رسانیدند

 تجارت انحصاربر به سیاست خود در گیالن مبنی عباسشاهجنبش، پس از سرکوب 

ها ابریشم ةهم ،آغاز شد ق1026م/1617 سال از که انحصار این ةپای بر داد. ادامه ابریشم

ا نه، اما آخرید ابریشم داده شد ةبازرگانان خصوصی اجاز . بهرفتمیشاهی  ةباید به خزان

. این تجار خرید کنندتنها مجاز بودند از عامالن شاه و یا با دستور آنان از محل دیگری 

 داوزدهمبلغ باید  (من شاه 36برابر )در ازای هر عدل  ،خریدنداگر ابریشم را از کشاورزان می

 ی که از نمایندگان شاه این خرید را انجام نمیند و در صورتپرداختتومان عوارض می

کدام از این انحصار ند. بازرگانان و کشاورزان هیچدادعوارض میتومان  پنجاهباید  ،دادند

 ند، مقدارگرفتمیخوشنود نبودند. کشاورزان که در برابر ابریشم خود بهای ناچیزی 

 اسکانزمان سیاست هم .(Floor, 1999: 15-16) فروختندمخفیانه می اندکی ابریشم را

های مین نیروی جدید برای کارگاهأت از این کار، هدف ؛اقوام دیگر در گیالن پیاده شد

هزار  27هزار و به روایتی  24جمعیتی گیالن بود. در یک مورد  ابریشم و نیز تغییر بافت
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م ابریشم داده شدند تا به زراعت و پرورش کر اخانوار ارمنی در گیالن و مازندران سکن

نارضایتی را به گیالنیان  فرصت ابراز عباسشاهمرگ  .(3/206: 1353)فلسفی،  مشغول شوند

ی دهقانی خود را به رهبری کالنجارسلطان هاجنبشترین ا یکی از بزرگنهداد و آ

 شاه سازمان دادند.مشهور به عادلشاه یا غریب
 

 سوم: جنبش دهقاني ةمرحل. 6

دوم  ةی مرحلهاجنبشی محلی کوچک به هاخاندانب کردن گیالن و سرکوخاصه

استثمار و نابرابری اقتصادی  یعنی ،هاجنبشعامل اصلی وقوع  ،حالاین. باخاتمه داد

و ق 1006گیالن در به خاصه شدن  ترکه حتی تشدید نیز شده بود. پیش برقرار تنهانه

درصد کل  65تنهایی هشد. گیالن و مازندران ب اشارهق 1026 انحصار تجارت ابریشم در

 432کیلوگرم و مازندران  هزار 160دو میلیون و )گیالن کردند ایران را تولید می ةابریشم ساالن

درصد کل  22یعنی  ،سوم محصولو سهم شاه از ابریشم این ایاالت یککیلوگرم(  هزار

 ،روختفهای خارجی میدرصد از ابریشمی که به کمپانی 22یعنی شاه برای . ابریشم بود

تعیین نرخ خرید نیز در اختیار  کرد. شاه یگانه خریدار ابریشم بود وپولی پرداخت نمی

مانده هم چیز خاصی عاید دهقانان درصد باقی 78معنی بود که از  این بدان .وی بود

به این قضیه باید مهاجرت ارامنه، گرجیان و سایر اقوام  .(170-169: 1386)نویدی، شد نمی

از زراعت و تجارت ابریشم  را سهم دهقانان گیالنی اضافه کرد که طبیعتاً گیالن بهرا 

 ةهزار خانوادپنجاه به ق نزدیک1024در یک مورد و در سال کرد. بسیار ناچیز می

 عباسشاهمرگ  .(189: 1396صعب، )ابیماورای ارس به گیالن و مازندران کوچانده شدند 

سرشت سراسر دهقانی آن  ،مهم این جنبش فرصت بروز اعتراض را فراهم کرد. خصلت

 که منابع حتی در نسب رهبر این جنبش نیز تردید دارند.طوری بود؛
 

 ق1038شاه گیالني غريبجنبش 

القدری را به اعتبار آنکه پسر جمعی از مردم گیالن ... شخص مجهول» عباسشاهبا مرگ 

 «آن دیار نشانیدند به مسند حکومت ،شاه نمودهموسوم به غریب ،جمشیدخان است

 کندیید میأشاه را تسلطان یا غریبکالنجار اصالتفومنی اما ، (50: 1368اصفهانی، )خواجگی

 که از آنجا تبعید شده بودند چپک و اژدر نشا و طوائفلشته ةقصباهالی  .(262: 1349)

 یش ازجنبش توسعه یافته و بشاه بودند. نخستین گروندگان به غریب ،(197)همان: 

سالیان  انباشت نارضایتی طی .(16: 1382قزوینی، )واله نفر حامی جنبش بودند هزارسی

بودن آن و نیز عدم متمادی، ماهیت دهقانی جنبش، شمار زیاد کنشگران و فراگیر
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شاه و دهقانان غریب توجه ذکر شده در منابع است.از نکات قابل ،شرکت اعیان در آن

 خورد وپس شکست وزیر گیالن بیه ،اسماعیلمیرزاد. همراهش ابتدا به سمت رشت رفتن

باز هم اغنیا و انبارهای دولتی  ،دادندجنبش را دهقانان تشکیل می ةبدن .شدغارت رشت 

اموال  گرفتند. دهقانانة کنشگران قرارهدف دستیابی به غنیمت، آماج حملا ب

 تقسیم کردند شریفه و تجار و ثروتمندان رشت را مصادره و میان خویش ةسرکارخاص

، میرزاعبداهلل وزیر آنجا تاب حمله کردندکنشگران سپس به الهیجان . (18)همان: 

تنها توانست اسباب و اموال سرکار خاصه و تجار روسی را که در قلعه  ،نیاورده مقاومت

 هزارسی گیالنیان ،همهاینبا .(51: 1368اصفهانی، )خواجگی به دیلمان بگریزد و ردبردا ،بود

 ،میرعباس که روسی کاالهای و موالاهمچنین  و عبداهلل میرزا اجناس و نقد از انتوم

 سیصد از .(263 :1349 )فومنی، ندکرد تصاحب را بود آورده مسکو از تازگیبه ،آنجا دارتحویل

 شورشیان میان خروار دویست سرکارخاصه، برای وزیر توسط شدهابریشم خریداری خروار

 ابراهیم شیخ و رشتى خطیب حسنمال ،پیربازارى پیرمحمود حال، این در .شدپخش 

و به  خواهند که مانع تاراج ابریشم دیوان شوداز او میه، رفتشاه غریبفهانى نزد صکوچ

و قبول سخن ایشان را  شاهآید. غریبتو مى ابریشم به کار این که کنندخاطرنشان مى او

به حساب محاسبان، سیصدهزار تومان، اما  ،کندمیدستور توقف غارت ابریشم را صادر 

 .(265)همان:  رسید گیالنات خسارت و نقصان به ساکنان

حاکم گسکر را به دفع و رفع  ،خانحاکم آستارا و گرگین ،طالش صفی، ساروخانشاه

مرز والیت گیالن و  و تنکابن درشاه که به سوی رانکوه غریبمور کرد. أجنبش م

به  به سوی رشت، صفویهشنیدن خبر حرکت لشکر  ه بود بالشکر کشیدمازندران 

شاه و لشکر فهان میان سپاه غریبدر کوچص .(20: 1382قزوینی، )واله الهیجان بازگشت

شاه افتاد. گیالنیان به شکست بر لشکر غریب درگیری شد وخان و ساروخان گرگین

سه روز پس از اما  به جنگل گریخت شاهو غریب نشینی کردندنشا عقبسوی لشته

 کشته و اسیر شدندنشا هم لشتهشمار زیادی از اهالی  .(22-21)همان:  دستگیر شد

شاه را شدگان لشکر غریباصفهانی تعداد کشتهخواجگی .(53: 1368اصفهانی، )خواجگی

 نفر نفر 780هزار و هفتو فومنی  (22: 1382) هزارقزوینی دهواله (53)همان: هزار هشت

شاه را در میدان نقش جهان اصفهان به بدترین شکلی غریب کنند.کر میذ (279: 1349)

 .(54: 1368اصفهانی، )خواجگی فک اسفل او را سوراخ کرده و بر باالی قبق کشیدند ؛کشتند

 پیشبیهپس و . ساروتقی به وزارت گیالن بیهرکوب شدجنبش به بدترین شکلی س



 هاي اجتماعي گیالن در عصر صفويهشناسي جنبشسنخ /208

به نفع  های خاصهزمینتوسعه ست بخشیدن به سیاوی از عوامل شتاب شد.منصوب 

جالب آنکه با ورود  .(234: 1396صعب، )ابیفئودالی زمین بود  درآمد شاه و مانع تقسیم

شاه  عادلشخصی از طبقات پایین گیالن را دیار  اهالیساروتقی به گیالن جمعی از 

به قتل  وی را شکست داده، وتقیساربه رهبری برگزیدند اما  ،شاه نام نهادهبرادر غریب

شکست خورد، دستاورد بزرگی هم  نیز جنبشاین چه اگر .(24: 1382قزوینی، )واله رساند

انحصار فروش ابریشم از سوی صفی فرمان انحصار ابریشم را لغو کرد. شاه شاه ؛داشت

دهقانان به تجار از سوی بر ابریشم فروخته شده  وضع شده و مالیات اضافی شاهی دیوان

که قیمت اجناس توافقی و بدون  نیز دستور داد (13: 1317، ترکمان ی)منشرا لغو کرد. 

حتی در  این دستاورد مهمی. (236: 1366استرآبادی، حسینی )دخالت حکام تعیین شود. 

به شاه تعلق  مارک( 30)به این دلیل که از هر عدل ابریشم، ده تالر  ؛کوتاه مدت بود

 .(320: 1363)اولئاریوس، کرد یشم تولید میهزار عدل ابرشتهتنهایی و گیالن به گرفتمی
 

 نتیجه. 7

وفاداری و در ازای ی محلی هاخاندانگیالن پذیرش حاکمیت به  صفویهرویکرد دولت 

همزمان ساست روابط زناشویی برای تضمین وفاداری دنبال شد. بود.  خراجپرداخت 

 به دهقانان ا ستم مالیاتی، همراه بهاخاندانافتادن امتیازهای موروثی خطر به ،اینوجودبا

و مردم به  حکام محلیاتحاد میان  ، موجبهای مالیاتیاز تخفیفمحرومیت گیالن و 

، سه هاجنبشو منحنی تحول این  شناسیسنخ شد.ی اجتماعی میهاجنبششکل 

ی هاجنبشدهقانی و -شهری، خاندانی-ی خاندانیهاجنبش الگوی کنش جمعی شامل

ی قومی و «ما». دهقانان، نظامیان و اشراف گیالنی حول یک دهددهقانی را نشان می

هوای ووضعیت طبیعی این ایالت، آبیافتند. سازمان می هاخاندانجمعی به رهبری این 

کمک  معترضانبه تقویت  ،جنبش منابع و امکانات و های متراکم آنمرطوب و جنگل

داشت. آنان زنده نگه میحتی در صورت شکست را در میان  ،امید به رهاییکرد و می

مرگ پادشاه، تهاجم خارجی به صفویه، یافتن متحد قوی مانند عثمانی و غیره نیز 

 داد.فرصت الزم برای شروع قیام را به اهالی می

کردن ممالک و انحصار های تجاری، خاصهراهتغییر مشی اقتصادی دولت، کنترل 

این دو خاندان قدیم گیالنی شد. به  صفویهسبب تغییر رویکرد دولت  ،تجارت ابریشم

را خاموش کند.  هاجنبشاما موفق نشد  ،براندازدرا  هاخاندانموفق شد این  عباسشاه

تر ی کوچکهاخاندانامرا و نشا و گسکر حول دهقانان روستاها و قصباتی مانند لشته
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. سازمان یافتند و اعتراض خود را به وضعیت طبقاتی و اقتصادی خود نشان دادند

ا عالوه بر نهآ ةتری داشتند و مطالبت جمعی قویدهقانی هویّ-ی خاندانیهاجنبش

قزلباش در امور گیالن را نیز  ةمداخلهای قومی و عدمتقاضاهای اقتصادی، خواسته

فائق آید. وی تالش کرد  هاجنبشپس از چند سال توانست بر این  عباسشاه دربرگرفت.

بروز  ةزمین ،دن قبایل ترکمان، ارامنه و کردها به گیالنجایی جمعیتی و آورهتا با جاب

ل موجب ظهور سنخ سوم اوّ عباسشاهمرگ را در گیالن از میان ببرد.  هاجنبش

ی اجتماعی در گیالن شد. استثمار دهقانان گیالنی توسط وزاری منصوب هاجنبش

ن جنبش این آخری اگرچهشد.  سلطانآنان به رهبری کالنجارموجب طغیان  ،صفویه

 و رهبران آن به بدترین وجهی تدرهم شکس صفویهارتش  را نیز گیالن سراسر دهقانی

لغو فرمان و آن،  کسب کند صفویهاما توانست یک امتیاز بزرگ از دولت  ،کشته شدند

 .بود ابریشمانحصار ابریشم و آزادی دهقانان در فروش و تعیین نرخ 
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