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Abstract
Riots, in fact a remonstrative reaction to unfavorable conditions of the society, occur for
different reasons, the recognition of which will help us to better understand social life of people
and retrieve their social history. The riots occurred during Safavid era is no exception,
especially that except in few cases, in the historiography of this era, the social life of people and
inferiors are largely ignored. The riots of the people of Guilan at the beginning of Shah Safi’s
era, known as Qarib Shah’s Riot, are important examples of inferiors’ riots. In this research, the
factors influencing riots will be considered. The study is based on two types of reports and
documents: one, the reports presented by Safavid historians and the other theories and analysis
by contemporary researchers. Close study of reports show that the riot of Guilan at the
beginning of Shah Safi era is not specifically a protest to Shah Safi governance; instead it is
grounded in Shah Abbas period. The main reasons of the riots are the methods Guilan province
was governed, pressures put on people to pay different types of tax, etc. These in turn
endangered the economic security of Guilan people during Shah Abbas period. The method of
research is descriptive-analytical; in which historical reports, documents, and analysis presented
by the researchers.
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نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریبشاه
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چكیده

شورشهاي اعتراض آميز كه واكنشي به اوضاع نامطلوب حاكم بر جامعه محسوب ميشوند ،علتهاي مختلفي دارند
كه بازشناسي آنها رهيافتي به زندگي اجتماعي مردم و بازيابي تاريخ اجتماعي است .بررسي شورشهاي دوره صفويه نيز
از اين قاعده مستثنا نيست؛ بهويژه كه در تاريخ نگاري اين دوره ،زندگي اجتماعي مردم و طبقات فرودست ،جز اشاراتي
واگذاشته شده است .شورش مردم گيالن در آغاز پادشاهي صفي كه به نام شورش غريبشاه شناخته ميشود ،نمونه
مهمي از شورشهاي گروههاي فرودست است كه اين پژوهش علتها و عوامل مؤثر در آن را بررسي ميكند .اين
بررسي مبتني بر دو دسته از گزارشها و نوشتههاست :گزارشهاي مورخان دوره صفويه و نظريهها و تحليلهاي
پژوهشگران معاصر .بررسي دقيق گزارشها نشان ميدهد كه شورش گيالن در آغاز پادشاهي شاهصفي ،بهطور مشخص
اعتراض به پادشاهي شاهصفي نيست بلكه ريشهها و زمينههاي آن را بايد در دوره پادشاهي شاهعباس جستجو كرد.
مهمترين علت ها در نحوه حكومت و اداره ايالت گيالن و فشارهاي مالياتي در قالب گرفتن اخراجات گوناگون است كه
موجب سلب امنيت اقتصادي مردم اين ايالت در دوره شاهعباس اول شد .اين پژوهش به شيوه توصيفيتحليلي و با
استفاده از گزارشهاي تاريخي و اسناد و تحليلهاي پژوهشگران به موضوع ميپردازد.
واژههای کلیدی :صفويه ،گيالن ،غريبشاه ،ماليات ،شورش ،گروههاي فرودست.
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مقدمه

را باعث شدند .در اين نوشتار ،پس از بررسي و

دولت صفويه در تاريخ تحوالت ايران دوره اسالمي،

تحليل مقدماتي علت هايي كه در كتابهاي تاريخي

اهميت و جايگاه ويژهاي دارد .اين دولت تا حد

درباره شورش غريبشاه بيان شدهاند ،عامل اقتصادي

بسياري بر مرزهاي شناختهشده ايران قديم دست

بهشكل ويژه و در قالب انواع مالياتهاي رايج در آن

يافت« ،ايدئولوژي مذهبي پوياي تشيع» را رسميت

زمان بررسي شده است و هدف روشنسازي عامل

بخشيد و دولتي بر اين مباني تشكيل داد .اين

اقتصادي است كه پژوهشگران پيشين ،عامل اصلي

ويژگيها موجب شدند كه دولت صفويه از نگاه

شورش غريبشاه بيان كردهاند .بنابراين ،با توجه به

آسيبشناسي اجتماعي و اقتصادي كمتر ارزيابي شود.

متون اوليه آن دوره ،سعي شده است درباره برخي از

صفويان در حوزه عملكرد اجتماعي و اقتصادي

انواع مالياتهايي توضيح داده شود كه از مردم گيالن

متفاوت از ساير دولتهاي ايران عمل نكردند و

گرفته ميشدند و تبيين شودكه هريک از اين مالياتها

حكومت استبدادي با بيشترين فشار اقتصادي بر

چه بودند و چه تأثيري بر زندگي مردم آن زمان

گروههاي فرودست و پايين جامعه ،وجه مشترک اين

داشتند .بررسي عوامل و ريشههايي كه اين شورش را

دولت با دولتهاي ديگر ايران است .از نتايج اين

به وجود آوردند در كانون توجه اين پژوهش قرار

شيوه حكومتي ،وقوع جنبشهاي اجتماعي بود كه در

دارد .براي انجام اين كار ،با روشهاي مطالعه

قالب اعتراضها و شورشها در زمانهاي مختلف اين

كتابخانهاي و تحليل محتوا ،متون تاريخي آن زمان

دوره و در مناطق مختلف انجام شدند و يكي از همين

بررس ي و مفاهيم متناظر با بحث ماليات از متون

شورشها ،بالي جان اين دولت شد .بررسي و

تاريخي استخراج شدند.

ريشهيابي تغييرات و تحوالت اجتماعي در زمينه
تاريخي ،از مباحثي است كه بخشهاي مبهم تاريخي

شورش مردم گیالن

را تا حدي روشن ميكند؛ بخشي از اين تحوالت به

در دوره صفويه وضعيت زندگي گروههاي

واسطه رفتارهاي جمعي مردم در قالب شورش در

فرودست ،به ويژه كشاورزان ،تفاوت چنداني با دوران

طول تاريخ نمود يافته است .شورش غريبشاه در

پيشين نداشت و به نظر برخي پژوهشگران ،مردم

گيالن و در سال 1031ق1621/م ،يكي از رفتارهاي

روستايي و كشاورز به زمين وابسته شده بودند

جمعي درخور بررسي است .مورخان آن عصر و

(لمتون220 :1362 ،؛ فلور .)201 :1394 ،اين

پژوهشگران معاصر (پاينده1357 ،؛ ثواقب )1371 ،با

وابستگي تاحدي بود كه برخي از آن با عنوان «بردگي

بررسي چگونگي وقوع اين شورش از ابتدا تا انتهاي

اقتصادي» ياد مي كنند (پتروشفسكي9 :1356 ،تا.)41

آن ،سعي كردهاند آن را در كانون بررسي

اين تعبيرها ،نوع نگاه حاكم بر ارتباط دولت و رعايا

تاريخي توصيفي قرار دهند؛ ولي بر عوامل اقتصادي،

را نشان مي دهند .در اين نگاه ،رعايا به دعاگويي و

همچون نظام مالياتي و انواع مالياتها ،بهشكل ويژه

انجام رعيتي براي شاه موظف هستند و رعيتبودن

تأكيد نشده است  .تمركز اصلي مقاله حاضر ،واكاوي

خود را در قالب پرداخت انواع مختلف مالياتها نشان

دقيق عوامل اقتصادي است كه بروز شورش غريبشاه

مي دهند .گستردگي انواع مالياتها و رعيت بودن مردم

نگاهي به تأثير نظام مالياتي بر شورش غريبشاه 179

و فشارهاي اقتصادي بر آنها موجب ميشد كه از

معاصر ،فشار اقتصادي فراوان زمان شاهعباس اول بر

دست عمال شاه به شاه شكايت كنند يا بر اساس

منطقه گيالن از عوامل اصلي بروز اين شورش بود.

برخي اسناد ،از زمين هاي خود فرار كنند (ذبيحي،

پس از فوت شاهعباس اول در جمادياالول 1031

 ) 20/6 :1354و در مواقعي شورش كنند .شورش مردم

ق1621/م و به سلطنترسيدن سامميرزا ،معروف به

گيالن در سال  1031ق1621/م يكي از شورشهايي

شاهصفي ،شورش منطقه گـيالن نخستين واقعه مهمي

است كه براساس آن وضعيت زندگي اقشار فرودست

بودكه شاه جديد در ايالت ها با آن مواجه شد و در

جامعه ايران در عصر صفويه بررسي ميشود.

ميان مورخان و پژوهشگران به شورش «غريبشاه»

در ادبيات سياسي ،شورش نوعي قيام مسلحانه عليه

معروف است.

دولت مركزي است كه به طور معمول ،به موفقيت

كلنجارسلطان ،پسر جمشيدخان رشتي از نوادگان

نمي رسد (آقابخشي .)57 :1313 ،از ويژگيهاي

يكي از خانواده هاي حاكمان محلي پيشين منطقه

شورش ،داشتن رهبري ،حضور توده مردم و وجود

گيال ن بود .در اين شورش ،او با برخي بزرگان و

دولت خودكامه ضعيف است و عامل اصلي بروز آن،

جمعي از توده مردم ،برخي حاكمان محلي منصوب

فشار و نارضايتي توده مردم از وضعيت اقتصادي

شده از طرف دولت مركزي در اين منطقه را كشتند و

است (كاشاني.)76 :1376 ،

اموال فراواني را از دولت و بازرگانان غارت كردند.

در شورش گيالن ،اين ويژگي ها وجود داشتند:

آنها چند بار شهرهاي رشت و الهيجان را غارت و

رهبري مشخص كلنجار سلطان ،حضور گسترده مردم

اداره اين منطقه را از عهده كارگزاران صفوي خارج

و دولت خودكامه اما ضعيف شاهصفي .تودهايبودن

كردند .برخي منابع مدعي هستند كه شورشيان

اين شورش از اصطالحاتي مانند «عامه اهل»« ،اوباش

درخواست خود مختاري گيالن و منطقه دارالمرز را

گيالن»« ،اجامره گيالن»« ،گروه مخذول» (وحيد

داشتند (فومني226 :1390 ،و .)227شاه صفي پس از

قزويني223 :1313 ،و« ،)224جمعي كثير از اشرار و

اطالع از اين شورش ،دستور داد سپاهي به فرماندهي

بيدولتان» « ،غوغاي عام و هجوم لئام» (تركمان،

ساروخان طالش ،حاكم آستارا ،گرگينسلطان ،حاكم

15 :1317و « ،)16جمعي كثير و جمي غفير»

گسكر ،همراه با تعد ادي از حاكمان محلي منطقه

(اصفهاني )50 :1361 ،و «لشگر جمري» ( فومني

گيالن اعزام شوند .در نهايت ،اين شورش با

 )227 :1390،مشخص است كه مورخان آن دوره

كشته شدن هشت هزار نفر از مردم منطقه ،دستگيري و

براي همراهان اين شورش به كار بردهاند و در منابع

انتقال كلنجارسلطان به پايتخت صفوي و قتل او در

استفاده شده اند .گفتني است كه برخي مورخان

اين شهر به پايان رسيد1.آمار كشته شدگان نشان

درباري زمان شاه صفي ،اين شورش را در حد آشوبي

مي دهد اين واقعه از خونينترين شورشهاي داخلي

ساده جلوه داده و گفتهاند ...« :فوجي از بي حوصلگان

در كل دوره صفويه بوده است .مهم ترين علت آمار

در طرف گيالن و مازندران سرِ شورش و عصيان

چشمگير كشته شدگان ،همراهي و مشاركت جمع

برآورده» (الحسينيالتفرشي .)226 :1311 ،همچنين

بسياري از طبقه فرودست بود.

نبايد فراموش كرد كه براساس نظريه هاي پژوهشگران
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علتهای شكل گیری شورش مردم گیالن

(فومني.)127 :1390 ،

بر اساس آنچه در نمودار  1درباره علتهاي

مورخان معاصر يا نزديک تر به اين شورش ،با طرح

شكل گيري شورش غريب شاه آمده است ،با دو دسته

عنوان «كمعقلي» مردم گيالن ،اين واقعه را يک جانبه و

كلي از علت ها مواجه هستيم :دسته اول ،علتهايي كه

از سر ارادت به شاه صفوي تفسير كردهاند .مورخان

مورخان عصر صفوي درباره شورش بيان كردهاند و

دوره شاهصفي به طور مشخص و با جمالتي همانند

دسته دوم ،نظريه ها و ديدگاه هاي پژوهشگران معاصر.

« جمعي از مردم گيالن كه به سمت كمعقلي و صفت

الف .علت های شورش گیالن از نظر مورخان عصر

ناداني ضرب المثل اهل جهاناند ( »...اصفهاني:1361 ،

صفوی

 )50يا «خوش آمدگويان ناقص خرد گيالني» (تركمان،

در ميان گزارش هايي كه به شورش غريبشاه اشاره

 ،) 15 :1317اين شورش را معرفي كردهاند .از نظر اين

كرده اند آنهايي كه با فاصله زماني بيشتري از اين قيام

دسته مورخان ،اگر مردم گيالن عقل كافي و سالم

نوشته شده اند ،داليلي قيد كردهاند كه با واقعيتهاي

داشتند ،نبايد در برابر حكومتي كه «اقتضاي حكمت

زمان شاهعباس اول و آغاز سلطنت شاهصفي مطابقت

بالغه الهي است» شورش مي كردند و به جاي پذيرش

كمتري دارند .برخي از اين نويسندگان معتقدند

حكومت « كه بلند اقبالي و تأييد يافتن اقبال در بين

« سكان ملک جنت عنوان گيالن بنابر ضيق شوارع و

الجمهور ،سمت ظهور يافته»« ،غاشية اطاعتش شخصي

مسالک و كثرت تراكم اشجار  ...سالک بغي و طغيان

مجهول القدري را به مسند حكومت بر دوش

ميكردند» (وحيد قزويني222 :1313 ،و223؛ واله

كشيدند» (تركمان 14 :1317 ،؛ اصفهاني،)50 :1361 ،

قزويني اصفهاني .)15 :1312 ،در اين گزارش،

شورش مي كردند .اين نگاه به شورش و توصيف آن

محدوديت هاي طبيعي و نبودن راه عبور در اين منطقه،

در متون مورخان دوره شاهصفي بر اساس نگاه و

عامل مهم فساد و شورش در آنجا ياد شده است .اين

جهان بيني صوفيانه «مرشد كامل» دانستن پادشاه و

ادعا پذيرفتني نيست زيرا شاهعباس اول پس از

گوش به فرمان بودن ساير مردم در برابر مرشد كامل

استيالي كامل بر دارالمرز (گيالن و مازندران) در سال

تحليل مي شود؛ از اين ديدگاه ،اين شورش نوعي

1021ق  1645/دستور داد كه راه مناسب در كل اين

اعتراض در برابر ديدگاه «مرشد كامل» بودن شاه است

منطقه ايجاد شود (تركمان1047 /2 ،1390 ،و)1041؛

(تركمان519/1 :1390 ،؛ 604و617؛ 1151/2و.)1165

بنابراين ،در اين منطقه دو راه براي دسترسي آسان

اين توصيف به شناخت واقعيت زندگي مردم آن

ايجاد شد :يكي در امتداد ساحل درياي خزر بود و

روزگار پاسخ نمي دهد و فقط نوعي ديدگاه

ديگري از فرح آباد آغاز ميشد و عرض كوههاي البرز

ايدئولوژيک حكومتي است.

را مي پيمود و در جنوب به تهران مي رسيد (بلو،

نفاق و رفتار منافقانه مردم گيالن ازجمله علتهاي

 .)279 :1393به احتمال ،علت اين اهتمام شاه آن بود

ديگري است كه مورخان آن دوره در تبيين چرايي اين

كه در اوا يل حكومت او نبودن راه مناسب در اين

شورش به آن اشاره كرده اند .به گفته تركمان «مردم

منطقه ،مانعي جدي براي لشكركشي به گيالن بود

گيالن ،جز مايده غدر و بيوفايي نچشيدهاند؛ همانا
آب و هواي آن ملک جز اين تقاضا نميكند» (تركمان،

نگاهي به تأثير نظام مالياتي بر شورش غريبشاه 111

 .) 623/1 :1390اگر نظريه مرشد كامل و الزمبودن

ب .علت های شورش گیالن از نظر پژوهشگران

اطاعت شاه را پيش فرض منافقبودن و بي وفايي

معاصر

مردم گيالن قبول كنيم ،نفاق نتيجه درکنكردن و

در پژوهش هاي معاصر ،علت هاي مختلفي براي

قبول نكردن حكومت «مرشد كامل» است؛ اما در زمان

شورش غريب شاه بيان شده است .مهمترين علت

شاهعباس اول ،در گيالن نفاق روي ديگري هم داشت

بيان شده ،عملكرد فرماندهان نظامي و حاكمان منطقه

و آن نحوه برخورد بزرگان و فرماندهان نظامي گيالن

گيالن در زمان شاهعباس اول است كه ساكنان اين

با حاكم محلي و سپس با خود شاه بود .وقتي بزرگان

منطقه را به شورشگري سوق مي داد .مؤيد اين نظر

و فرماند هان سپاه خان احمد گيالني به فرماندهي

در منابع تاريخي دوره صفويه و در وقايع دوره

فرهاد خان براي مقابله با سپاه شاه عباس اول رفتند ،با

شاهعباس اول ديده مي شود .فومني و جنابدي در وقايع

كمترين درگيري و بهسرعت از مقابل سپاه شاه

سال 1003ق1594/م تأكيد كردهاند كه شاه عباس اول

گريختند و پس از مدت اندكي ،به سپاه و درگاه شاه

براي مهاركردن شورش گيالن به رهبري طالشكولي،

مالزمان آن درگاه شدند؛ اين امر نيز

كياجالل الدين و سلطان ابوسعيدچپک و داروغه قزوين،

چندان طول نكشيد و پس از زمان اندكي ،اين اميران

يعني شيخ احمد جارچي باشي كه مير غصب نيز بود

و بزرگان يكي پس از ديگري همراهي با شاه صفوي

همراه با ملک بيگ اصفهاني اعزام كرد .ناكامي اين

را ترک كردند و به گيالن بازگشتند .چنانكه فومني

افراد در يافتن رهبران شورش موجب شد تا به جان

مي نويسد اين افراد «حرام نمكي» كردند و قدر

مردم بيفتند« :ميرغضب ،شمشير خونآشام از نيام

ولينعمت هاي خود را ندانستند و به آنان خيانت

كشيده و قتل به افراط نموده و بر هيچ كس رحم

كردند؛ با قدري تسامح ،خيانت در نزد برخي از

نكرد» (فومني163 :1349 ،تا165؛ جنابدي:1371 ،

بزرگان گيالن از پيش مرسوم بود و روزي با

724و.)725

پيوستند و

خان احمد گيالني همراهي مي كردند و به ناگاه ،رو به

بر اساس اين ،گيالن منطقه شورش خيزي بود و

شاهعباس اول مي آوردند و در نهايت نيز به

شورش كردن جزو ويژگي هاي اين مردم محسوب

شورش هاي مختلفي در گيالن اقدام مي كردند (فومني،

مي شد .وجود خاندان هاي متنفذ در منطقه كه داعيه

133 :1390و.)156

حكومت داشتند نيز عامل منطقهاي اين شورشها2بود

در ميان مورخان عصر صفوي ،شايد واقعبينانهترين

(ثواقب .) 14 :1371 ،گفتني است كه توده مردم و

قضاوت درباره دليل قيام مردم گيالن در گزارش

گروه هاي فرودست ،بخش اعظم همراهان شورش

عبدالفتاح فومني يافت مي شود .فومني دو علت براي

غريب شاه بودند و بزرگان و افراد طبقه باالدست،

شكل گيري شورش عادل شاه بيان كرده است :ظلم

كمتر با اين شورش همراهي كردند.

حاكمان گيالن و زيادهستاني هاي آنان از مردم اين
منطقه در قالب ماليات ها و ( ...فومني:1390 ،
226و) 227؛ اين نظر درباره وقوع شورش گيالن با
واقعيت هاي تاريخي انطباق بيشتري دارد.

 /112پژوهشهاي تاريخي ،سال پنجاه و سوم ،دوره جديد ،سال نهم ،شماره چهارم (پياپي  ،)36زمستان 1396

نمودار  .1علت هاي شورش مردم گيالن از نظر مورخان صفوي و پژوهشگران معاصر
خاصهشدن ایالت
بدي راههاي گيالن

گيالن
افزایش فشار مالیاتی

كم عقلي مردم
گيالن
دیدگاه

انحصار فروش ابريشم

دالیل ایجاد
شورش مردم

پژوهشگران

بيوفا و منافقبودن

گیالن

معاصر

ديدگاه
مورخان
صفوي

شورشهاي اميران

ظلم و ستم حاكمان

محلي و لشكركشي
حكومت مركزي

مطالبات و
مصادراتدیوانی

نبود تغيير در روند
مديريت گيالن

(وحيد قزويني222 :1313 ،و223؛ واله قزويني

اصالنبيگ مسئوليت وزارت آن را بر عهده داشته،

اصفهاني15 :1312 ،؛ فومني226 :1390 ،و227؛

خاندان متنفذي وجود نداشت .بنابراين ،فرض

تركمان623/1 :1390 ،؛ اصفهاني50 :1361 ،؛ پيگو

شورشخيزبودن گيالن نه براي علت قيام غريبشاه

لوسكايا411 :1354 ،؛ پاينده40 :1357 ،و56؛

بلكه براي تبيين پيشينه شورشها در گيالن پذيرفتني

ميراحمدي92 :1363 ،؛ ثواقب12 :1371 ،و13؛ ثواقب،

است.

166 :1311و167؛ ميرجعفري4 :1315 ،و5؛ فلور،
36 :1394؛ سلطانيان.)92: 1393 ،

از نظر پژوهشگران معاصر ،از ديگر علتهاي قيام
مردم گيالن« ،خاصهشدن» ايالت گيالن بود (ثواقب،

حضور بزرگزادهاي در رأس شورش مردم گيالن،

12 :1371؛ ميرجعفري4 :1315 ،و .)5اين استدالل از

تشابهي با شورشهاي قبلي ندارد .هدف تمام

چند جهت درخور بررسي است :ابتدا اينكه با خاصه

شورشها تا سال 1006ق1597/م در منطقه گيالن اين

شدن اين ايالت ،شاهعباس اول ميخواست اعتراضات

بود كه خاندانهاي مهم منطقه ،حكومت محلي را

مردمي را به ظلم و ستمي حاكمان اين ايالت كاهش

تصاحب كنند؛ بنابراين ،شورش غريبشاه با

دهد؛ مورخان معاصر او به اين نكته اشاره كردهاند

شورشهاي پيشين مقايسه شدني نيست .در دو دهه

(منجميزدي .)143 :1366 ،علت واقعيتر اين كار،

پاياني حكومت شاهعباس اول و با قدرتيابي اصالن

افزايش ميزان درآمدهاي دولت است و اين نكته را

بيک ،وزير يكي از مناطق گيالن و در طول چهارده

نويسنده كتاب «القاب و مواجب دوره سالطين صفوي»

سال وزارت او ،خاندان متنفذ ديگري در گيالن باقي

بهصراحت در بحث «مستوفي خاصه» بيان كرده است.

نماند (فومني )197 :1390 ،يا حداقل در منطقهاي كه

شاه عباس اول پس از شكايت سرداران سپاهش درباره

نگاهي به تأثير نظام مالياتي بر شورش غريبشاه 113

مصرف حقوق نظاميان براي ساختوساز در مازندران

بيمالحظه ناموجه گشته و در زي اختفا ميگرديدند و

و اصفهان ،تصميم گرفت كه ايالتهاي گيالن،

خلقي كثير از رعيت واليت بيهپس به شكوه اصالنبيگ

مازندران ،اصفهان و اطراف آن و همچنين قم و كاشان

به فرحآباد رفته ،مكرراً زبان به شكايت دراز كرده و

را خاصه كند تا از درآمد اين مناطق به امور عمراني

عرض تظلم و بيدادي نمودند و مبلغ پنجاهيکهزار

مدنظر خود بپردازد (نصيري)47 :1372 ،؛ اين گفته

تومان تقرير ابواب اصالنبيک را نوشتند به نواب درگاه

درباره گيالن صدق ميكند چون در منطقه گيالن و

سپردند» (فومني197 :1390 ،و226و.)227

مازندران ،امراي محلي در حال نزاع و كشمكش با هم

اقدامي كه حاصلي براي مردم منطقه گيالن نداشت و

بودند و اين جنگهاي داخلي موجب بحران در امور

به قول فومني ،به درگاه شاهعباساول ميرفتند و

اقتصادي و بهتبع آن ،در زندگي و معيشت مردم بودند.

حاالت عرض ميكردند ولي بهبودي نميديدند

بنابراين ،در ابتدا خاصهشدن گيالن و مازندران و

(فومني .)227 :1390 ،شاهد ادعا اين است كه اصالن

ازبينرفتن حكومتهاي محلي در اين دو ناحيه با

بيک ،وزير بيهپس ،به علت ظلم و ستم به مردم در

استقبال عامه مردم همراه شد (تركمان)731/1 :1390 ،؛

دوراني كه گيالن تازه خاصه شده بود با شورش مواجه

همچنين ،خاناحمد گيالني در ابتداي حكومت

و سرانجام از اين مسئوليت بركنار شد( 3فومني:1390 ،

شاهعباس اول و در سال 999ق1519/م مقداري جنس

161تا.)163

و مبلغ 110تومان «پيشكش» براي شاه فرستاد
(منجميزدي.)107 :1366 ،

در اين ميان ،مسئله مهم نحوه سلوک وزير يا حاكم
يک ناحيه يا ايالت با مردم بود .يكي از نمونههايي كه

پژوهشگراني كه معتقدند خاصهشدن گيالن بر

بهخوبي اين مطلب را نشان ميدهد ،بحث معافيت

شورش مردم اين ناحيه تأثير گذاشت ،از بخش دوم

مالياتي در ايالتهاي خاصه است .اصفهان ،يكي از

يعني درآمدزاكردن ايالتهاي خاصه براي خزانه

ايالتهاي خاصه ،يک بار در زمان شاهعباس اول به

سلطنتي سخن ميگويند و بر اين باورند كه با

سبب آفتها از پرداخت ديواني (تركمان:1390 ،

خاصه سازي ،وزيران محلي كه به جاي حاكمان نشستند

 )1059/2و بار ديگر به علت چراغاني خوب در

براي حفظ مقام خود به جمعآوري گسترده پول رو

استقبال شاه ،از بخشي از ماليات خود معاف شد

آوردند و اين درآمدها در منطقه و براي عمران آن

(منجميزدي .)360 :1366 ،اين معافيتها درباره

هزينه نميشد؛ در نتيجه ،بار بيشتري بر دوش مردم

اصفهان و برخي ديگر از نقاط خاصه تكرار شد؛ اما

ميگذاشت (ثواقب12 :1371 ،؛ ميرجعفري:1315 ،

درباره گيالن فرماني وجود ندارد كه از معافيت بخشي

4و .)5اين نويسندگان «ظلم و ستمي» را در نظر

يا همة ماليات اين منطقه سخني به ميان آورده باشد.

نگرفتهاند كه فومني آن را از علتهاي قيام مردم گيالن
ميداند «چون در زمان وزارت اصالنبيک و وزراي بعد
از او در گيالن بيهپس ،به مدت 17سال مردم از ظلم و
عدوان آنان به تنگ آمدند و از تحكمات مالزمان و
منصوبان ،رعايا ظلم ديده و ستمها كشيده بود ،از
تحميالت و اطالقات (مطالبات و مصادرات ديواني)

اين در حالي بود كه گيالن منبع درآمد شاهعباس اول و
محل تفريحات او بود .اين نشان ميدهد كه وزير اين
منطقه كه حداكثر خدمتگزاري را براي شاهعباس اول
انجام داد ،در زمينه رفاه حال رعاياي گيالن اقدامي
نكرد .بنابراين ،ظلم و ستم وزير منطقهاي با تأثير
ساختار (خاصه شدن) برابر است .با وجود اين ،نبايد
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تأثير خاصهسازي را ناديده گرفت؛ اين تأثيرات در بازه

ميزان اين مالياتها و تعداد دفعات دريافت آن مشخص

زماني بلندمدتتر و نه در دورهاي كوتاهمدت درخور

نيست .اين دو نوع ماليات در دوره صفويه در گيالن

ارزيابي هستند .بنابراين ،تغيير فضاي سياست حاكم بر

رايج بودند و بر زندگي مردم تأثير بسزايي گذاشتند و از

منطقه گيالن و سياست واليان و حاكمان محلي در اداره

مهمترين علتهاي بحرانزايي در اين منطقه بودند.

اين ايالت كه امنيت و بهويژه امنيت اقتصادي را از مردم
سلب كرده و به ظلم و ستم پايدار تبديل شده بود ،در
مقايسه با نتايج خاصهسازي تأثير بيشتري داشت.

شكار و بیگاری
شكار ازجمله مفاهيمي است كه در فرمانهاي معافيت
از ماليات شاهان صفوي آمده و بهويژه ،شاهعباس اول در

نظام مالی و مالیاتگیری صفویان در گیالن

برخي از فرمانهاي خود درباره معافيت مالياتي به آن

برخي مورخان ،دوره شاهعباساول را عصر طاليي

اشاره كرده است (ذبيحي19/6 :1354 ،و22و23؛ لمتون،

صفويه ميشناسند؛ اما اين عصر طاليي براي مردم عادي

 .)239 :1362معناي اصطالح شكار تاحدي نامشخص

و فرودست ايران و بهويژه مردم گيالن با مشكالت

است؛ برخي شكار را «شش كار» و معناي آن را شش

بسياري همراه بود كه يكي از نمونههاي آن ،تنوع مالياتي

روز كار رايگان براي شاه و حكمران دانستهاند (فلور،

و ميزان چشمگير آن است .در بررسي اين تنوع ،به

 .)265 :1394حداقل در كاربرد ،واژه شكار با بيگاري

گوناگوني فعاليت اقتصادي مردم اين منطقه و به تبع آن،

مترادف نبوده است و اگرچه هر دو واژه در فرمانهاي

طبيعت انحصاري منطقه توجه شده است .در گيالن

معافيت آمدهاند ،براي يک منظور به كار نرفتهاند.

نهتنها محصوالت كشاورزي ،صيفيجات و ابريشم توليد

همچنين در متن فرمانهاي معافيت ،بيگاري به معناي

ميشدند ،محصوالت دامي و شيالت و باغداري نيز

كاركردن اجباري و بدون مزد از زمان مغوالن باب شده

حاصل ميشدند؛ بنابراين ،گيالن جزو معدود مناطق

بود (لمتون .)774 :1362 ،نكته مهم در زمينه بيگاري،

توليدكننده در ايران بود كه در حوزههاي مختلف فعاليت

استفاده از نيروهاي كار مجاني در برخي كارهاي خاص

اقتصادي نقش مهمي داشت (مظفري16 :1393 ،و.)17

بود كه نمونههايي از آن عبارتند از :ساختن كاخها،

سلب امنيت اقتصادي مردم گيالن و ايجاد شورش در

قلعهها و باغها ،كار در مزرعه يا باغ ارباب ،صافكردن

ميان آنان ،در نظام مالي و ماليات ستاني اين دوره ديده

جادهها و نيز تعميرات قلعه ،قصر ،پل و برج .اين

ميشود .ماليات دوره صفويه حداقل در سه نوع كلي

بيگاريها تا جايي ادامه پيدا ميكردند كه رعايا از پا

تقسيم ميشود :مالوجهات ،ماليات اضافي (اخراجات) و

ميافتادند (شاردن274/1 :1345 ،و .)275رعايا با

نرخي ثابت از درصد برداشت محصول (فلور:1394،

پرداخت مبلغي به مأموران از انجام بيگاري معاف

)112؛ در منطقه گيالن ،هر سه نوع ماليات آثار و

ميشدند(4بوسه.)176 :1367 ،

پيامدهاي نامناسبي داشتند .مهمترين مشكل كشاورزان و

گزارشهاي تاريخي دوره شاهعباس اول نشان

بهويژه كشاورزان گيالني ،پرداخت ماليات اضافه يا

ميدهند كه شاه دو نوع شكار داشته است :نوع اول،

اخراجات و نرخي ثابت از درصد برداشت محصول بود.

شكار تفريحي بود كه شاه هنگام سفر و گذر از مناطق

بخش دوم و سوم مالياتها تنها بر اساس نظر حاكم يا

مختلف و بر اساس استعداد طبيعي آن منطقه انجام

وزير منطقهاي از مردم گرفته ميشد و در بسياري مواقع،

ميداد (منجميزدي114 :1366 ،تا117و149و151و)226
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و نوع دوم ،شكارهاي از قبل برنامهريزي شده بودندكه

مُسري تعدادي از رعايا تلف ميشدند( 6پيگولوسكايا،

خود شاه دستور تنظيم برنامه را ميداد (جُنابدي:1371 ،

411 :1354؛ افوشتهاي نظنزي396 :1373 ،؛ فومني،

763تا )765يا بر اساس سنتهاي ديرپاي آن منطقه ،برنامه

193 :1390و .)194مورخان رسمي دوره شاهعباس اول،

ويژهاي براي شكار در زمان ويژهاي وجود داشت

از شكار زنگول با عباراتي مانند «تماشاي غريب» و «شكار

(تركمان .)623/1 :1390 ،از قديم در ناحيه گيالن ،

غريب و تماشايي» ياد كردهاند (تركمان،1390 ،

شكاري با نام « شكار زنگول »5مرسوم بود كه حاكمان اين

623/1و .)651يكي از سياحان خارجي كه از نزديک

منطقه در فصل بهار انجام ميدادند (تركمان:1390 ،

شكارهاي شاهعباس اول را ديده ،رعايا و دهقانان را به

623/1؛ منجميزدي .)335 :1366 ،شكار زنگول از رسوم

مثابه «سگ شكاري» براي شاه توصيف كرده است

محلي حاكمان گيالن بود و در زمان شاه عباس اول به

(دالواله.)695/1 :1310 ،

رسمي سلطنتي تبديل شد؛ به شكلي كه شاه در سالهايي

فشار اين شكارهاي گاهگاه شاهعباس اول بر مردم

كه در جنگ نبود و بحران خاصي وجود نداشت ،به

گيالن از آن رو درخور توجه است كه تلفات انساني

وزيران گيالن حكم ميكرد كه با استفاده از تمام رعايا ،از

بسياري به همراه داشت و ازسويديگر ،كشاورزان گيالني

زمستان سال قبل نخجير يا نخجيرهاي پرمايه ايجاد كنند؛

كه بايد در اواخر زمستان و اوايل بهار به كاشت و داشت

در اين حالت ،هر گروه و طبقهاي از مردم گيالن مجبور

و برداشت محصوالت پاييزي و بهاري ميپرداختند و

بودند به تعداد بسيار و گاهي ده تا سي هزار نفر ،به

خود را براي پرورش ابريشم آماده ميكردند ،با تني

تشكيل نخجير براي شاه اقدام كنند .در اين ميان ،به

خسته و نيمهجان به محل كشاورزي خود ميرسيدند در

واسطه سردبودن هوا در مناطق كوهستاني و امراض

حالي كه تواني براي كار نداشتند.

جدول  .1شكارهاي شاهعباساول در منطقه گيالن
ردیف

سال (ق)

نوع شكار

توضیح

1

1001

سير و شكار

يک هفته در منطقه الهيجان

2

1002

سير و شكار

با حضور برخي از اميران منطقه گيالنات

3

1003

شكار زنگول

4

1005

شكار زنگول

5

1020

شكار زنگول

6

1023

شكار زنگول

7

1024

شكار زنگول

1

1027

شكار زنگول

حضور دو ماهه در منطقه گيالن و ده هزار نفر از مردم براي شكار
آمدند.
سير در مناطق مختلف گيالن
در اين شكار ،بسياري از مسئوالن دربار و سپاهيان همراه شاه بودند.
نخجير بهشكل مجزا در سه ناحيه گسكر و رشت و فومن تشكيل شد.
سير در مناطق گسكر و رشت و الهيجان و با همراهي حاكم گرجستان
شكار در ميانكاله و سپس گيالن به همراه اميررستمخان از حاكمان
مناطق بلخ
به همراه فرستاده قطبشاه (شيخمحمدخاتون) از دكن هندوستان

(تركمان :1390 ،ج1و2؛ منجميزدي1366 ،؛ فومني.)1390 ،
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طرح
طرح از ديگر اخراجاتي بود كه چون بهشكل ظالمانه
و يکسويه اجرا ميشد ،كشاورزان را از رسيدن به حق

نمايد كه باعث نقصان و خسران ايشان شود» ،خريد
ابريشم را در گيالن لغو كرد (والهقزوينياصفهاني،
.)12 :1312

قانوني خود در فروش محصول باز ميداشت .اين نوع
اخراج از قبل از صفويه متداول (بارتولد:1351 ،

تسعیر

299و )300و در زمان شاهعباس اول ،يكي از راههاي

تسعير ،يكي ديگر از اخراجات ،نوعي اضافهستاني

كسب درآمد گسترده براي دولت مركزي بود؛ بهطور

بود كه درباره برخي از محصوالت كشاورزي و بهويژه

كلي ،طرح به معناي مجبوركردن كشاورز به فروش

غالت اعمال ميشد .تسعير به نرخي گفته ميشد كه

غالت و برخي از محصوالت كشاورزي به قيمت كمتر

برحسب آن ،مالياتي را كه به دينار طال يا به جنس

به مأموران دولتي است (بوسه .)179 :1367 ،در زمان

تقويم شده بود به دينار رايج يا بهطور كلي به پول نقد

صفويه ،طرح بر ابريشم ،پشم و غله وضع شده بود

تبديل ميكردند (لمتون .)776 :1362 ،براساس

(فلور .)262 :1394 ،در بحث طرح يا انحصار ،ميزان

گزارشهاي موجود ،مستوفيان در ايالتهاي خاصه
11

محصول ابريشم منطقه گيالن مهمترين مسئلهاي است

ابتدا ميزان مالوجهات را تعيين و سپس نرخ تسعير آن

كه با موضوع نوشتار حاضر مرتبط است؛ به گفته

را در قالب احكام براي هر زمين مشخص و براي

اولئاريوس ،بيشترين ميزان توليد اين محصول در گيالن

اِعمال ،به موديان اعالم ميكردند (ميرزاسميعا:1361 ،

هشت هزار عدل بود (اولئاريوس .)669/2 :1369 ،در

47؛ ميزرارفيعا .)243 :1315 ،گيالن از اولين ايالتهايي

زمان انحصار فروش ابريشم ،قيمت هر عدل ابريشم از

بود كه در سال 1007ق1591/م ،بهشكل خاصه درآمد.

 12تومان به  50تومان افزايش يافت و باقيمانده بها
ويژه شاهعباس اول بود( 7فلور .)36 :1394 ،بر اساس
انجام فرايند اخراجات و بهشكل ويژه در زمينه طرح،
شاهعباساول هر عدل ابريشمي را كه از كشاورز
گيالني  12تومان ميخريد ،1به تجار ارمني و اروپايي
 50تومان ميفروخت .شاه از اين راه ،متوسط مبلغ 304
هزار تومان 9تنها از ايالت گيالن درآمد داشت 10.ميزان
اين مبلغ كه بخشي از مال ديواني ساليانه گيالن بود
درخور مقايسه با ميزان عشر و مال سهساله اربابرعيتي
اصفهان است كه پايتخت صفويان بود و ميزان كل آن
فقط 15هزار تومان گزارش شده است (تركمان:1390 ،
 .)1059/2شاهصفي در آغاز پادشاهي خود در حكمي و
در قالب طرح به «احتمال آنكه مبادا از كاركنان وزرا و
عمال نسبت به اين جماعت [مردم گيالن] زيادتي روي

ميزان درآمد تسعير غالت اين ايالت نامشخص است اما
بر اساس متون تاريخي دوره صفويه ،درآمد چشمگيري
بوده است؛ بهصورتيكه يكي از وزراي مقتدر ايالتي
شاهعباس اول به علت تفاوت تسعير برنج يكي از
مناطق اين ايالت از كار بركنار شد .در اين واقعه
حاتمبيگ ،اعتمادالدوله شاهعباس اول ،به شاه گزارش
داد كه وزير گيالن ،ميرزاي عالميان ،مبلغ  11هزار
تومان از تفاوت تسعير برنج الهيجان را از كشاورزان
دريافت كرده است ولي به حساب حكومت منظور
نكرده است .ميرزاي عالميان پس از اطالع از اين
مسئله ،به حضور شاه رسيد و توضيح داد كه به علت
خرابيهايي كه از حكومت حاكمان قبلي در كشاورزي
منطقه گيالن به وجود آمده ،او پولي بابت تفاوت تسعير
دريافت نكرده است .گويا شاهعباس اول پذيرفت كه
ميرزاي عالميان ،پول تسعير را از مردم الهيجان دريافت
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نكرده است ولي او را به علت نگرفتن تسعير ،بركنار

واسطه شورشهايي كه در منطقه گيالن اتفاق افتادند،

كرد و از جانشين او ،بهزادبيگ ،خواست كه اين ميزان

12نيروهاي مأمور حكومت مركزي كه بيشتر از مناطق

تسعير برنج الهيجان را از مردم آن منطقه بگيرد.

تبريز به گيالن ميآمدند ،وظيفه داشتند نيروهاي شورشي

بهزادبيگ هم مبلغ 11هزار تومان را طي سه سال از

را سركوب كنند .در اين حالت ،بسياري از نيروهاي

مردم الهيجان گرفت و به حساب دولت پرداخت كرد

شورشي به مناطق جنگلي پناه ميبردند و نيروهاي مأمور

(فومني161 :1390 ،تا170؛ منجميزدي.)336 :1366 ،

شاه ،چند ماه در روستاهاي اطراف جنگل اقامت
ميكردند .بنابراين ،مردم روستايي موظف بودند كه در

قتلغا (قتلغه یا نزل)

خانه خود از اين نيروها پذيرايي كنند .شورش عليخان،

قتلغا به مالياتي گفته ميشد كه در زمان حضور و

حاكم بيهپس ،يكي از اين شورشها بود كه او به همراه

سفر نمايندگان شاه يا نمايندگان سفراي كشورهاي

چند نفر از مالزمانش در منطقه تنيان مخفي شدند .سپاه

خارجي كه مهمان شاه بودند ،ساكنان مناطق و نواحي

شاهعباس اول به سپهساالري فرهادخان ،سه ماه اين منطقه

بايد پرداخت ميكردند .براساس اين نوع ماليات ،اين

را براي پيداكردن عليخان جستجو كرد و در اين مدت،

عده در حين مسافرت در سطح كشور ،هر كجا اقامت

فرماندهان اين سپاه در خانههاي مالساالر تنياني «نزل»

ميكردند ،ساكنان آن منطقه موظف بودند كه امكانات

كردند و بقيه لشكر نيز در اطراف ده چادر زدند (فومني،

پذيرايي و اسكان آنان را تأمين كنند (طهماسبي:1314 ،

146 :1390و.)147

 .)113اين وضعيت ،كموبيش در شهرها وجود داشت؛

ب .در مراتب متعددي ،شاهعباس اول به همراه بسياري

در مناطق بينشهري و روستايي ،مهماندار شاه به هر

از مالزمان و فرماندهان خود براي شكار به گيالن رفت.

قصبه و قريهاي كه ميرسيد ،هر قسم خوردني را بدون

در طول سير و شكار ،مالزمان و همراهان كه گاه چند

خرج يک شاهي از روستاييان ميگرفت (شرلي:1357 ،

هزار نفر بودند در خانههاي مردم روستاها و شهرهاي سر
13

 .) 71در بسياري مواقع ،مهمانداران تا چهار برابر نياز

راه شاه اسكان ميگرفتند تركمان ذيل وقايع سال

كاروان بر روستاييان تحميل ميكردند (مينورسكي،

1003ق1594/م (تركمان )621/1 :1390 ،و ذيل واقعه

 .)35 :1361بجز سفيران خارجي ،وقتي مسئوالن

سال 1025ق1616/م (تركمان )1046/ 2 :1390 ،به

حكومتي نيز به نقاط مختلف ايران ميرفتند ،مشمول

نمونههايي از اين مالياتها و زيادهستانيها در قالب

همينگونه ماليات براي مردم آن منطقه ميشدند .مردم

تعريف و تمجيد اشاره كرده است.

ميبايست چاپاري سواري و خوراک رايگان براي

ج .حضور هيئتهاي خارجي در گيالن .در زمان

مقامهاي حكومتي فراهم ميكردند و هزينه سكونت

شاهعباساول ،هيئت سياسي روس حداقل دوبار در

آنها را با پول و نه با كاال ميپرداختند (فلور:1394 ،

سالهاي 1004ق1595/م و 1027ق1617/م (تركمان،

 .)263اين وضعيت حتي درباره مأموران مالياتي و

639/1 :1390؛  )1150/2از راه گيالن به ايران آمد و

گيرندگان مالياتها نيز صدق ميكرد.

حضور اين هيئتها جز بار مالياتي نتيجه ديگري نداشت.

مردم گيالن در طول دوران حيات شاهعباساول ،به سه
شكل مشمول ماليات «قتلغا» يا «نزل» شدند:
الف .طي سالهاي 1000تا1004ق1591/تا1595م ،به

چریک (مالیات نظامی)
چريک يكي از مالياتهايي بود كه مردم گيالن مجبور
بودند در اين زمان پرداخت كنند .اين ماليات هم بهشكل
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موقتي و هم بهشكل دايم دريافت ميشد .دريافت آن به

مالیاتهای متعدد و شورش گیالن

اين شكل بود كه براي برپابودن يا برپاشدن نيروي نظامي

شورش مردم گيالن در آغاز پادشاهي شاهصفي،

ضروري ،افراد سالم بايد در خدمت سپهساالر قرار

نتيجه فشار مالي و سلب امنيت اقتصادي بود كه در دهه

ميگرفتند و با پرداخت مقداري پول از اين ماليات معاف

پاياني پادشاهي شاهعباساول فشار دوچنداني بر مردم

ميشدند (فلور .)670 :1394 ،برخالف نظر برخي از

اين ناحيه وارد كرده بود .نصيري (نصيري)47 :1372 ،

پژوهشگران معاصر كه معتقدند نيروي نظامي در

اشاره ميكند كه شاهعباس اول براي بناكردن مكانهاي

ايالتهاي خاصه وجود نداشت (رهربرن:1349 ،

جديد يا ساخت راهها به پول هنگفتي نياز داشت.

191تا ،)194بر اساس نوشتههاي تاريخي ،فرماندهان

خاصه شدن ايالتها و گرفتن انواع اخراجات كه

نظامي و نيروهاي نظامي آنان به ميزان چشمگيري در

براساس فرمانهاي معافيت مالياتي تا  50نوع شمارش

گيالن وجود داشتند (فومني162 :1390 ،و ،)163زيادي

ميشوند ،ايالت گيالن را كه به واسطه وضعيت طبيعي

نيروهاي نظامي ،هزينههاي ماليات چريک را بهشكل

و اقليمي محصوالت متعدد و بهويژه ابريشم مرغوب

دايمي بر مردم اين منطقه تحميل ميكرد.

توليد ميكرد را جوالنگاهي براي دريافت انواع ماليات-

بازدید ،مباشرانه و محصالنه
هر سه از دريافتيهايي بودند كه كشاورزان به
پرداخت آن مجبور ميشدند .بازديد به مالياتي گفته
ميشد كه براي بازديد از محصول ،بهشكل عيني و
تخمين ميزان آن دريافت ميشد .مباشرانه را به فردي
پرداخت ميكردند كه ناظر امالک حكومتي در مناطق
خاصه بود و در ايالتهاي خاصه ،حضور مباشر و
گرفتن مباشرانه امري معمولي بود .محصالنه نيز به
مالياتي گفته ميشد كه محصل يا تحصيلكننده كه
مسئول جمعآوري ماليات بود از مردم دريافت ميكرد
(طهماسبي131 :1314 ،تا .)153مردم گيالن به واسطه
كشت متوالي بهاره و پاييزه خود ،هميشه با اين مأموران
و مطالبات آنها درگير بودند .روستاييان ميبايست در
روستاها براي مقامهاي حكومتي (مباشران) ،چاپاري
سواري و خوراک رايگان فراهم ميكردند و هزينه
سكونت آنها را با پول و نه كاال ميپرداختند .اين
وضعيت درباره گيرندگان مالياتها (محصل) نيز صدق
ميكرد (فلور.)263 :1394 ،

هاي اضافي (اخراجات) كرد .وجود برخي حاكمان
مستبد و فاسد ،همچون اصالنبيک نيز موجب شد اين
جريان شدت بيشتري بگيرد؛ بنابراين ،در دهه پاياني
حكومت شاهعباس اول دو عاملِ وجود حاكمان محلي
و گرفتن اخراجات متعدد براي تأمين مالي طرحهاي
ساختوساز شاه سبب شدند كه در زمينه اقتصادي از
مردم گيالن نوعي سلب امنيت شود .سلب امنيت
اقتصادي در گيالن به اين شكل بود كه مردم گيالن
نميدانستند آيا به واسطه شكار شاه در زمينهاي خود
كار مي كنند يا خير؟ و هر سال ،شاه و مأموران او چه
قيمتي را قيمت تسعير اعالم ميكنند و قيمت فروش
طرح چگونه خواهد بود؟ بر اساس اين ،مردم اين
منطقه ميزان واقعي درآمد خود را نميدانستند چون هر
لحظه امكان داشت از آنان مبالغ هنگفتي با عنوان
چريک و قتلغا گرفته شود .مردم منطقهاي كه بايد
درآمد چشمگيري از مواهب طبيعي آن كسب ميكردند،
در بيشتر اوقات تمام دسترنج خود را با عنوانهاي
مختلف و ذيل اخراجات به نمايندگان دولت مركزي
ميدادند .بنابراين ،اضافهستاني مالياتي و فشار ناشي از
آن بر مردم منطقه گيالن ،مهمترين دليل شورش آنها در
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آغاز پادشاهي صفي بود.

بهدنبال آن نارضايتيها را در اين منطقه ايجاد كرده بود

بررسيهاي انجامشده درباره پربسامدترين مالياتهاي
رايج در گيالن در زمان شاهعباساول نشان ميدهند كه

كه در نهايت ،به شورش منجر شد .اين چرخه در
نمودار  2ديده ميشود.

اين مالياتگيري ،چرخهاي از مشكالت و ناامنيها و
نمودار  .2مالياتها و تأثير آن در شورش گيالن
دریافت مالیات

تنوع مالیاتها

همراه با بیاحترامی
و بیتوجهی به

حجم و مقدار

کرامت انسانی و

مالیات موظفی

رفتار غیرانسانی

شورش گیالن
1038ق1628/م
اجحاف ماموران

نابرابری در

مالیاتی «فراتر از

رسیدگی به

حد معین

وضعیت گیالن

مالیاتگرفتن»

در مقابل مالیات
اخذ

رعایتنکردن
زمان دریافت
مالیاتها

نكته مهم اين است كه در زمان شاهعباس اول به
علت قدرت استبدادي فراوان شاه و سختگيريهاي

اجحافاتي شورش كنند كه از پيش موجود بودند و در
اين زمان ادامه داشتند.

او ،مالياتها و زيادهستانيها در گيالن معمول بودند و

شورشِ به رهبري غريبشاه چنان مهم بود كه شاه

با توجه به شورشهاي اين منطقه در اوايل پادشاهي

تازه به قدرت رسيده آن را به سختترين شكل ممكن

شاهعباس اول و سركوب سنگين آنها ،امكان شورش در

سركوب كرد .اين سركوبي موجب شد تا پايان دوران

اين منطقه فراهم نبود .با مرگ شاهعباساول و به

صفويه شورش ديگري در اين منطقه اتفاق نيفتد؛ پس

قدرترسيدن شاهصفي ،شاه مستبد از موقعيت خود

از فروكشكردن شورش غريبشاه ،فرايند زيادهستاني

ترسان و در هالهاي از ترس و مسئوليتها گرفتار بود؛

مالياتي از طرف حكومت در منطقه گيالن تداوم نداشت

بنابراين ،به علت زمينههاي از پيش موجود ،اين فرصت

و به دستور شاهصفي ،مردم گيالن به جرم حمايت از

براي گيالني ها ايجاد شد تا عليه شيوه اجرايي و

غريبشاه مجازات نشدند و به آنها فرصت داده شد تا

مديريتي منطقه گيالن و بهويژه مسائل مالي و مالياتي و

دوباره ابريشم توليد كنند (فلور .)307 :1394 ،عالوه بر
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اين ،در منابع رسمي اين دوره ،از افزايش مالياتي و

پيشآمده پس از مرگ شاهعباس اول و حاكميت

تنوع مالياتها و بهويژه رفتوآمدهاي شاه و هيئتهاي

استبدادي ضعيف اما سختكُش شاهصفي ،آن را انجام

داخلي و خارجي به گيالن و تحميل مالياتهاي ناشي

دادند.

از آنها گزارشي ديده نميشود.

اين نگاه به همراه ظلم حاكمان محلي ،فضايي را
ايجاد كرد كه مردم گيالن بالفاصله پس از مرگ

نتیجه

شاهعباس اول شورش كردند .شورشي كه وضعيت

در پژوهش حاضر تالش شد تا به اين پرسش ،پاسخ

گذشته و ترس تداوم آن در آينده را نشان ميداد .مردم

داده شود كه علتها و عوامل اقتصادي چه نقشي در

عاصي و مالياتزده گيالن ،چاره مشكل خود را در

شورش غريبشاه داشتند؟ در بررسي اين پرسش ،دو

تخريب تمام ساختارها ديدند .شورش گيالن به

دسته علتهاي بيانشده در منابع و پژوهشهاي

شديدترين و سختترين شكل سركوب شد و درنتيجه،

تاريخي ارزيابي شدند .با تأكيد بر چند وجهيبودن

درباره اين نوع ناآراميهاي اجتماعي در اين ايالت تا

علتها و عوامل مؤثر در شورش گيالن ،يافتههاي

پايان پادشاهي شاهصفي گزارشي وجود ندارد .به

پژوهش حاضر تأكيد ميكنند كه مهمترين علت شورش

احتمال ،معافيت مالياتهايي كه پس از شورش غريب

گيالن در سال 1031ق1621/م ،مالياتهاي متعددي

شاه براي اهالي گيالن وضع شد ،از علتهاي اصلي

بودند كه دولت از كشاورزان گيالني ميگرفت .مردم

وضعيت جديد گيالن بود .بنابراين ،ماهيت شورش

گيالن مجبور بودند انواع مالياتهاي (اخراجات) اضافه

مردمي منطقه گيالن پس از اين واقعه ،با شورشهاي

را بپردازند و ازسويديگر ،بسياري از اين مالياتها در

ديگر در عصر صفويه متفاوت بود و دستگاه حاكميت

قالب بيگاري و در مهمترين زمان كاري كشاورزان

صفوي پس از اين شورش براي جلوگيري از

گيالني انجام ميشد .شاهعباس اول از مردم گيالن

شورشهاي بحرانزا ،شيوه عملكرد خود را بهويژه در

انتظار داشت كه هم در ماليات هاي بيگاري او به بهترين

نظام مالياتي اين ايالت تعديل كرد .اين موضوع در

شكل انجاموظيفه كنند و هم كشاورزان منطقه بيشتر

پژوهشهاي ديگر درخور بررسي و واكاوي است.

ماليات و به تبع ،بيشترين سهم درآمدي خزانه شاه را بر
عهده داشته باشند و البته كشاورزان نبايد به

پی نوشت

معافيتهاي مالياتي چشم ميداشتند.

. .1براي اطالع از وقايع اين شورش به مقاله «زمينهها و

يافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهند كه تنوع

علت هاي شكل گيري قيام غريب شـاه گيالنـي» نوشـته

مالياتها و فشار اقتصادي ناشي از عملكرد حاكمان

جهانبخش ثواقب مراجعه كنيد.

اين ايالت در دوره شاهعباس اول بر مردم ،نقش اصلي

 .2اين جمله «بر سر آرزويي كه از ديرباز تخمير وجـود

را در شورش غريبشاه داشتند .اين شورش ،اعتراض

ايشان بود رفته شخصي مجهول القـدري را ...بـه مسـند

به عملكرد اقتصادي و مالي دولت صفويه و حاكمان

حكومـت آن ديــار نشـانده ،غاشــية اطـاعتش بــر دوش

آنها در دوره شاهعباس اول و تداوم آن در زمان

كشديدند»(اصفهاني )50 :1361 ،مؤيد همين نظر است.

شاهصفي بود كه شورشيان با استفاده از خالء قدرت
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.3مؤلف وقتي از ورود بهزادبيگ بـه بيـهپـس صـحبت

را به تسليم و زمينخـوردن وادار مـيكردنـد و در ايـن

ميكند ،از چراغاني و جشن مردم خبر ميدهد (فـومني،

لحظه ،با كاردي كه به همراه داشتند ،خـوک وحشـي را

.)165 :1390

مي كشتند .در ادامـه شـاه و مقامـات نيـز بـا تيروكمـان

.4در تاريخ گيالن بـه صـورت خـاص بـه دو نمونـه از

تعدادي ديگري از ايـن خـوکهـا را شـكار مـيكردنـد

بيگاري هـا دربـاره مـردم گـيالن اشـاره شـدهاسـت.1 :

(منجميزدي335 :1366 ،و.)336

زمانيكه شاهعباساول توانست خاناحمـدگيالني را بـه

 .6فومني در كتاب خود در ذيل وقايعي كه درباره يكي

فرار از گيالن مجبور كند ،فرمان داد كه باغ پـيش قلعـه

از اين شكارها بيان كرده ،از مرگ  2100نفر نام برده كه

را از درخت و گل تهي كرده و بهجايآن ،سبز ميدان را

شاهعبـاساول در مقابـل ايـن اعـالم كـامالً بـيتفـاوت

در اين محل ايجاد كنند كـه شـاه بتوانـد بـه چوگـان و

بودهاست (فومني.)194 :1390 ،

قپق اندازي در آن بپـردازد (فـومني132 :1390 ،و)133؛

 .7اينكه فلور از كجا مبلغ 50تومان را بـراي هـر عـدل

 .2زماني بود كه شاهعباساول پـس از تسـخير شـيروان

ابريشم قيد مي كند در كتاب او سندي وجود ندارد؛ امـا

به بهزادبيگ ،وزير گيالن ،دستور داد تمام راهها و پلها

بنابر نوشته كتاب زندگاني شاه عباس ،در سـال 1021ق

را از ابتداي آستارا تا سرحد مازنـدران همـوار و تعميـر

تعدادي از تجار ارمني با شـاه مالقـات كردنـد .در ايـن

كند (فومني.)112 :1390 ،

مالقات قـرار نبـود كـه دربـاره مسـئله خاصـي ،يعنـي

 .5براي انجام شكار زنگول از چند هفتـه تـا چنـد مـاه

صادرات ابريشم ايران از طرف عثماني صحبتي به ميـان

قبل ،رعايا زير نظر فرماندهان نظامي و مسئوالن نـواحي

آيد؛ اما يكـي از تجـار ارمنـي كـه چنـدان در تجـارت

مختلف گيالن بايد با حضور در كوه هاي مناطق گـيالن

ابريشم سهمي نداشت ،بدون هماهنگي با بقيه تجار ،بـه

و با استفاده از وسايل مختلفي ،بـه رمدادن خـوکهـاي

شاه عباس گفت درصورتي كه شاه اجازه دهد كـه تجـار

وحشي اقدام ميكردنـد؛ سـپس ايـن خـوکهـا را وارد

ارمني ابريشم خود را از طريق عثماني صادر كنند ،آنـان

نخجير ميكرددند؛ اما اين نخجير از قبـل بـا درختـان و

حاضر هستند براي هر عدل 50تومان به شـاه بپردازنـد.

شاخههاي بريده شده به صورت دايره تشكيل شده بود و

اين حرف نسنجيده اين تاجر به طبع شاه خوش آمـد و

چند در ورودي داشت .در مرحله بعد رعايـا بايـد ايـن

دستور داد كه ابريشم از راه عثماني صادر شود (فلسفي،

خوک هاي وحشي را وارد اتاقکهاي چوبي مـيكردنـد

1961/5 :1371و.)1962

كه در نخجير ساخته شده بود و خوکهـاي وحشـي در

.1مسئله ديگر كه بايـد مـدنظر داشـت ايـن اسـت كـه

داخل اين قفسها حبس مي شدند .در روز شـكار و بـا

نوقان داران گيالني ابتدا بايد مالوجهات محصول ابريشم

حضور شاهعباساول و مقامات ،ابتدا درِ بعضـي از ايـن

خود را كه يک سوم محصول بود ،پرداخت مـيكردنـد؛

قفسهها باز ميشد و تعـدادي از افـراد شـجاع بـر روي

سپس بقيه محصول را نيز به قيمت مشـخص شـده ،بـه

خوک هاي وحشي كه از زندان هاي داخـل نخجيـر آزاد

نماينده شاه ميفروختند.

شده بودند ،ميپريدند .دراين بين ،نيروهـاي تفنگچـي و

 .9فلسفي مـدعي اسـت كـه شـاهعبـاساول از فـروش

برخي ديگر از مردم عادي به ايجاد سروصـداي مهيـب

ابريشم به خارجيها و تجـار بـهطـور متوسـط سـاليانه

اقدام مي كردند .افرادي كـه پشـت ايـن خـوک بـوده و

1ميليــون تومــان درآمــد داشــتهاســت (فلســفي:1371 ،

گوش اين خوک ها را گرفته بودند ،در نهايت بايد آنها

.)1952/5
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.10البته درآمد شاهعباساول از ابريشم به همين جا ختم

 .افوشتهايي نطنزي ،محمودبنهدايتالله،)1373( ،

نمي شد؛ زيرا بازرگاناني كه قصـد صـادرات ابريشـم را

نقاوةاالثارفيذكراالخياردر تاريخ صفويه ،به اهتمام

داشــتند ،بــراي هــر عــدل 12تومــان ماليــات و بــراي

احسان اشراقي ،ويرايش دوم ،تهران :علمي و

عملآوري ابريشم خام 4تومان ماليات بايد ميپرداختنـد

فرهنگي.

(ثواقب )43 :1315 ،كه اين خود منبع درآمد ديگر شـاه

 .اولئاريوس ،آدام ،)1369( ،سفرنامه آدام اولئاريوس،

بود و در نهايت ،صادرات آن از بنادر مختلف نيز درآمد

ترجمة محمدحسين كردبچه2 ،ج ،تهران :كتاب

افزونتري را براي او رقم ميزد

براي همه.

 .11مال وجهات از دوكلمه مال به معني نقدي وجهات
به معني جنسي تشكيل شدهاست .اين واژه را مـيتـوان

 .بارتولد ،و .و ،)1351( ،گزيده مقاالت تحقيقي ،ترجمه
كريم كشاورز ،تهران :اميركبير.

معادل خـراج دانسـت كـه در دوران قبـل بـه كـاربرده

 .بلو ،ديويد ،)1393( ،شاهعباس؛ پادشاهي كه براي

ميشده است(پطروشفسكي .)72/2 :1357،خراج همـان

مردمش افسانه شد ،ترجمه امير همايوني ،اصفهان:

مالياتي است كه قبل و بعد از اسالم ،حكومـت مركـزي

مترجم.

از اراضـــي كشــــاورزي مــــيگرفــــت .ميـــزان آن

 .بوسه ،هربرت ،)1367( ،پژوهشي در تشكيالت ديوان

بنـــابرگزارشهـــاي آن دوران ،عشرمحصـــول بـــوده

اسالمي؛ بر مبناي اسناد دوران آققويونلو و

است(نصيري61 :1372،و .)62اين ميزان از قـرن پـنجم

قراقويونلو و صفوي ،ترجمه غالمرضا ورهرام،

قمري به صـورت رسـم درآمـد(پطروشفسـكي :1357،

تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

.)207/2

 .پاينده ،محمود ،)1357( ،قيام غريبشاه گيالني

.12براي اطالع بيشتر از اين شورشهـا ،نگـاه كنيـد بـه

«مشهور به عادلشاه در دوره صفويه ،»1031رشت:

(شورميج96 :1392 ،تا.)100

سحر.

 .13مردم اين مناطق به غير از ماليات نزل ،مشمول

 .پتروشفسكي ،اي .پ؛ ي آبليايف ،)1356( ،سه مقاله

ماليات ديگري هم با حضور شاه و بزرگان ميشدند كه

درباره بردگي ،ترجمه سيروس ايزدي ،تهران :امير

به آن ساوري ميگفتند .ساوري هدايايي بود كه رعايا

كبير.

هنگاميكه صاحبان قدرت وارد محلي ميشدند (نزل)
به آنان ميدادند (طهماسبي.)126 :1314 ،

 ،)1357( ،-----------.كشاورزي و مناسبات
ارضي در ايران عهد مغول (قرنهاي  13و
14ميالدي) ،ترجمه كريم كشاورز ،تهران :موسسه

کتابنامه
الف .کتاب های فارسی
 .آقابخشي ،علي و مينو افشاريراد ،)1313( ،فرهنگ
علوم سياسي ،ويرايش ششم ،تهران :چاپار.

مطالعات و تحقيقات اجتماعي.
 .پيگولوسكايا ،نيناويكتوروونا ،)1354( ،تاريخايران (از
دوران باستان تا پايان سده هجدهم ميالدي)،
ترجمهكريمكشاورز ،تهران :پيام.

 .اصفهاني ،محمد معصوم بن خواجگي، )1361( ،

 .تركمان ،اسكندربيگ ،)1317( ،ذيل تاريخ عالمآراي

خالصة السير؛ تاريخ روزگار شاهصفي صفوي ،تهران:

عباسي ،تصحيح سهيلي خوانساري ،تهران :كتابفروشي

علمي.

اسالميه.
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 ،)1390( ،--------------- .تاريخ عالمآراي

منوچهر ستوده ،تهران :بنياد فرهنگ ايران.

عباسي ،به كوشش فريد مرادي2 ،ج ،تهران :نگاه.

 ،)1390( ،----------------- .تاريخ گيالن،

 .جُنابدي ،ميرزابيگ ،)1371( ،روضةالصفويه ،به كوشش

تصحيح و تحشيه افشين پرتو ،رشت :فرهنگ ايليا.

غالمرضا طباطبايي مجد ،تهران :بنياد موقوفات دكتر
محمود افشار.
 .الحسيني سوانحنگارالتفرشي ،ابوالمفاخربنفضلاهلل،
( ،)1311تاريخ شاهصفي؛ تاريخ تحوالت ايران در
سالهاي1052-1031ق؛ به انضمام مبادي تاريخ زمان
نواب رضوان مكان شاهصفي؛ تاريخ تحوالت ايران در
سالهاي 1041-1031ق ،مقدمه،تصحيح و تعليقات
محسن بهرامنژاد ،تهران :ميراث مكتوب.
 .دالواله ،پيترو ،)1310( ،سفرنامه پيترو دالواله ،ترجمه
محمود بهفروزي2 ،ج ،تهران :قطره.
 .ذبيحي ،مسيح و منوچهر ستوده ،)1354( ،ازآستارا تا
استارباد (شامل اسناد تاريخي گرگان) ،ج، ،6تهران:
انجمن آثار ملي.
 .رُهر بُرن ،كالوس ميشائيل ،)1349( ،نظام اياالت در
دوره صفويه ،ترجمه كيكاوس جهانداري ،تهران :بنگاه
ترجمه و نشر كتاب.
 .سلطانيان ،ابوطالب ،)1393( ،نظام زمينداري و
كشاورزي در دوره صفويه ،رشت :دانشگاه گيالن.
 .شاردن ،ژان ،)1345( ،سياحتنامه شاردن ،ترجمه م.
عباسي ،ج ،1تهران :اميركبير.
 .شرلي ،آنتوني ،)1357( ،سفرنامه برادران شرلي ،ترجمه
آوانس ،چ ،2تهران :منوچهري.
 .فلسفي ،نصراهلل ،)1364( ،زندگاني شاهعباساول ،ج،5
چ ،2تهران :علمي.

 .كاشاني ،مجيد ،)1376( ،جامعهشناسي انقالب ،چ،3
تهران :دانشگاه پيامنور.
 .لمتون ،ا.ک.س ،)1362( ،مالک و زارع در ايران ،ترجمه
منوچهر اميري ،چ ،3تهران :علمي و فرهنگي.
 .مظفري ،محمدولي ،)1393( ،پژوهشهاي فرهنگ عامه
(شرق گيالن) ،رشت :فرهنگ ايليا.
 .منجميزدي ،مالجاللالدينمحمد ،)1366( ،تاريخ
عباسي؛ روزنامه مالجالل ،به كوشش سيفاهلل
وحيدنيا ،تهران :وحيد.
 .ميراحمدي  ،مريم ،)1363 ( ،دين و مذهب در عصر
صفوي ،تهران :اميركبير.
 .ميرزارفيعا ،محمدرفيعبنحسن ،)1315( ،دستور الملوک
ميرزا رفيعا ،تصحيح محمد اسماعيل مار چينكو
فسكي ،ترجمه علي كردآبادي ،تهران :وزارت امور
خارجه.
 .ميرزاسميعا ،)1361( ،تذكرةالملوک ،به كوشش
سيدمحمد دبيرسياقي ،تهران :اميركبير.
 .مينورسكي ،والديميرفدورويچ ،)1361( ،سازمان اداري
حكومت صفوي؛ تحقيقات و حواشي و تعليقات
مينورسكي بر تذكرةالملوک ،ترجمه مسعود رجبنيا،
چ ،2تهران :اميركبير.
 .نصيري ،ميرزاعلينقي ،)1372( ،القاب و مواجب دوره
سالطين صفويه ،تصحيح يوسف رحيملو ،مشهد:
دانشگاه فردوسي مشهد.

 .فلور ،ويلم ،)1394( ،تاريخچه مالي -مالياتي ايران از

 .والهقزوينياصفهاني ،محمديوسف ،)1312( ،ايران در

صفويه تا پايان قاجاريه ،ترجمه مرتضي كاظمي يزدي،

زمان شاهصفي و شاهعباسدوم (1031-1071ق)،

تهران :تاريخ ايران.

مصحح محمدرضا نصيري ،چ ،2تهران :انجمن

 .فومنيگيالني ،عبدالفتاح ،)1349( ،تاريخ گيالن در وقايع
سالهاي 1031-923هجري قمري ،تصحيح و تحشيه

آثار و مفاخر فرهنگي.
 .وحيدقزويني ،ميرزامحمدطاهر ،) 1313( ،تاريخ
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جهان آراي عباسي ،تصحيح سيدسعيد مير محمد

ج .پایان نامه

صادق ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

 .طهماسبي ،ساسان ،) 1314( ،كشاورزي و نظام

فرهنگي.

زمين داري در دوره صفوي ،رساله دكتري تاريخ
گرايش ايران اسالمي ،دانشكده ادبيات و

ب .مقاله

علوم انساني دانشگاه اصفهان.

 .ثواقب ،جهانبخش« ،)1311( ،ابريشم گيالن»،
پژوهش نامه علوم انساني دانشگاه شهيدبهشتي،
ش ،34ص145تا.176
( ،------------ .زمستان  « ،)1315بررسي عوامل
تنزل اقتصادي ايران در عصر شاه صفي» ،مجله
فرهنگ ويژه تاريخ ،ش ،25ص60تا.62
( ،------------ .پاييز و زمستان« ،)1371زمينه ها
و علت ها شكل گيري قيام غريب شاه گيالني»،
مجله

علمي پژوهشي

دانشكده

ادبيات

و

علوم انساني دانشگاه اصفهان ، ،دوره ،2ش 11و
 ، 19ص71تا.91
 .شورميج ،محمد ،) 1392( ،تحليلي بر شورش هاي
گيالن بعد از فتح آن در زمان شاه عباساول
صفوي ،دو ف صلنامه پژوهشنامه تاريخ هاي محلي
ايران ،س ،1ش ،2ص19تا.104
 .ميرجعفري ،حسين ،مرتضي دهقان نژاد و ساسان
طهماسبي( ،بهار و تابستان« ،)1315پيامدهاي
سياست خاصه سازي در دوره صفويه» ،مجله
علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشگاه اصفهان ،دوره ،2ش ،1ص16تا.45

