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چکیده

بین سالهای ( 979ـ 981ق) شورشی علیه حکومت صفویه در تبریـ ریی

داد که در منابع این دیره بازتاب چندانی نیافته است .اگرچه منابع اشارهای

به علل ی عوامل تکوین شورش نکردهاند یلی عوامل سیاسی ،اجتمـاعی ی

بهییژه اقتصادی در قالب مؤلفـههـایی همچـو درگیـری بـا دیل موـایر،
انتقــال پایت،ــت ،اخــت ب بــین مو ـ

ی درگیــریهــای فرقــهای ،افــول

طریقتهای صوفیانه ی بهییژه رکود توار بهصور آشکار ی پنهـا در

بریز آ اثرگذار بودهاند .در پی رکود توار ی یخامتِ شرایط زنـدگی
بهییژه برای پیشهیرا  ،با توجه به زمینههای آماده ،در اثر اجواب مأمورا

مولی شورش آغاز گردید ی به مد دی سال تدایم یافت .پژیهش حاضر
با ریش توصیفی ـ تولیلی ی با اتکا به منابع ی مآخذ موجود درپـی ماالةـ

عوامل ی تبیین نقش آ ها در تکـوین شـورش ی یـافتن پاسـ،ی بـه سـؤال
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اصلی است که عوامـل اجتمـاعی ی اقتصـادی چگونـه ی تـا چـه میـ ا در

شکلگیری این شورش تأثیرگذار بودهاند؟

واژههای کلیددی :پیشـهیرا  ،تبریـ  ،رکـود توـار  ،شـاهتهماسـب،
شورش.

مقدمه

در ایاخر حکومت شاهتهماسب شورشی در تبری ریی داد که به مد دی سال تدایم یافت

ی در منابع دیره صـفوی توـت عنـوا «شـورش اجـامر ی ایبـاش» یـاد شـده اسـت .رهبـری

شورش را پهلوانا به عهده داشتند که از حمایت پیشهیرا ِ شهر سود میبردند .این شـورش

مةلول عوامل چندی همچو افول اقتصادی ی رکـود توـار  ،یخامـت یضـةیتِ مةیشـت،

انتقال پایت،ت ،اجواب مالیاتی ،مسائل ی مشک

اجتماعی بوده است.

سرچشم آگاهی ما در خصوص شورش موردنظر مودید به برخـی منـابع دیره صـفویه

است .در این منابع که عمـدتا از سـوی مورخـا یابسـته بـه حکومـت نوشـته شـده در ذیـل

حوادث دیره شـاهتهماسـب بـهصـورتی بسـیار مومـل ،مـبه ی جانـبدارانـه ،درحـالیکـه
شورشیا را با کلماتی همچو اجامر ی ایباش یاد مینمایند ،بـدی ذکـر علـل ی عوامـل بـه

نقل یقایع پرداخته شده است .در توقیقا مربوط به دیره صفویه نی بهصـور گـذرا ایـن

رییداد موردتوجه قرار گرفته است .برای نمونه در کتاب «دین ی دیلت در عصر صفوی» از
این شورش توت عنوا «جنبش تبری » یاد شده ی نویسنده تنها با توجـه بـه یجـود دی گـریه

حیدری ی نةمتی ت ش نموده آ را جنبشی مذهبی قلمداد نمایـد کـه در اثـر ظلـ ی تةـدی
مـأمورا مولـی ریی داده اسـت (میراحمـدی 89 :1369 ،ـ .)90نویسـنده کتـاب «تغییـرا

اجتماعی ـ اقتصادی در ایرا عصر صفوی» بـهصـور اشـاره ی تنهـا در چنـد سـار قیـام را
مةلول بدرفتاری ی اخذ مالیا های سنگین دانسـته اسـت (نویـدی .)176 :1386،در «تـاریخ

تووال سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ی فرهنگی ایرا در دیرا صـفویه» نیـ طـی  24سـار

براساس نوشتههای احسنالتواریخ ی عال آرای عباسی این رییداد تشـری شـده ،یلـی هـی

اظهارنظری درباره علـل آ یجـود نـدارد (نـوایی ی غفـاریفـرد .)146-144 :1391،کتـاب
«تاریخ پانصدساله تبری » با یجود آ که در زمره توقیقا اختصاصی دیره صفویه به شـمار
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نمیرید یلی نویسنده این جریا را بهعنوا رییدادی مه در تـاریخ شـهر موردتوجـه قـرار

داده ی سةی در نشا داد شورش بهعنوا قیامی ضد فئودالی در راسـتای اثبـا ایـدئولو ی

تاریخ نگاری دیره شوریی ی نظریه تکامل خای حاک بر آ کرده است (عو الهی:1387،
 .)222-210در مقاله «نگرشی بر یضةیت اجتماعی -اقتصادی اصناب ی پیشهیرا در عصـر

شــاه تهماســب صــفوی» بــهصــور گــذرا در دی صــفوه بــه ایــن قیــام اشــاره شــده اســت

(اخضری .)19-18 :1392،پژیهشهایی که مستقیما با موضوع ی عنـوا مقالـهی حاضـر در

پیوند میباشد مقالـه « 1»un sarbedar del 981/1573 a tabrizی «سـربدارا تبریـ » را کـه

احتماال ترجمه مقاله ایل است میتوا نام برد (آ نـد20-18 :1365،؛ همـو.)26-23 :1393،
این مقاال که صرفا به سیر یقایع شورش توجه نمودهاند ،ایلین پژیهشهای مستقل دربـاره

شورش موردنظر به شمار میریند .در این مقـاال تـ ش شـده ،شـورش م بـور را ادامـه ی

تدایم ریند قیام سربدارا نشا دهند .البته نمـیتـوا ارتبـاط ی تشـابه چنـدانی بـین ایـن دی

جریا  ،ه از منظر ایدئولو یکی ی ه از جهـت نتـای مشـاهده نمـود .بـا یجـود اهمیـت ی

ارزش این پژیهشها ،در هی یک به علل ی عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری شورش توجـه
نشده است .پژیهش حاضر بر آ است بـا ریش توصـیفی ـ تولیلـی ی بهـرهگیـری از منـابع

م،تلف ضمن ریشننمود سـیرِ یقـایع بـه تبیـین ی تولیـل علـل ،زمینـههـا ی ابةـاد م،تلـف

شورش پرداخته ی پاس،ی به سؤال ذیل بیابد:

ـ شورش پیشهیرا تبری توت تأثیر چه علل ی عـواملی رییداده ی چـه نتـایوی در پـی

داشته است؟

به نظر میرسد در پی شریع درگیری بین صفویا ی امپراتوری عثمانی ی حم

مکرر

قوای عثمانی ،یضةیت اقتصادی در آذربایوا بهییژه تبری  ،که حیـا آ بـا تولیـد برخـی
کاالها ی توار پیوند ن دیکی داشت ،دچار آشفتگی شده است .این حم

موجب تغییر

پایت،ت از تبری به ق یین ی در نتیوه موریمشد اهالی از برخی امتیازا مرک یت گردید.

در چنین شرایای در اثر اجواب مأمورا مولی در اخذ مالیا  ،فشارِ مضاعفی بر پیشهیرا
یارد ی برخی مشک

اجتماعی سـبب تشـدید نارضـایتیهـا ی در نهایـت تکـوین شـورش

 vercelin «un sarbedar del 981/1573 a tabriz»annal instituto universita orentale di napoli -1بـه
نقل از آ ند.
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گردید .با توجه به حمایت عمومی از شورشیا  ،مشک

حکومت مرک ی ،شرایط خـاص

مول ی عدم تمایل شاهتهماسب به سرکوب آ به مد دی سال تدایم یافت.

 -1سیر تاریخیِ شورش
چنا که اشاره شد ،منابع دیره صفوی از شورشی که بین سالهای ( 981-979ق ).در تبریـ

رخ داد توت عنوا «شورش اجامر ی ایباش» یاد مینماینـد .یا ة اجـامر در منـابع ایـن دیره
مةنا ی کاربردی فراتر از آنچه به ذهن میرسد دارد ،چنا که در مورد افـرادی کـه در برابـر

قوای مهاج عثمانی مقایمت مینمودند نی بهکار رفته است (افوشتهای نان ی170 :1350،؛

یاله ق یینی718 :1372 ،؛ اسکندر بیک .)310/2 :1382،با توجـه بـه جایگـاه دربـاری اکثـر

مورخا  ،اخبار موجود در خصوص علل ی عوامل ی سیر حوادث یکجانبه ،همراه با ابهام ی
بــه نفــع حکومــت ثبــت شــده ی نویســندگا ایــن آثــار ،چنــا کــه اشــاره شــد ،در مــورد

شرکتکنندگا شورش از کلماتی با بـارِ مةنـایی منفـی اسـتفاده کـردهانـد .بـایجوداینکـه
شورش ن دیک به دی سال ادامه داشـته ،اخبـار آ در برخـی منـابع بـا تفصـیل ی در پـارهای
دیگر در حد اشارهای کوتاه ثبت شده است .در میا آثار موجود حسن بیـک ریملـو ایلـین

نویسندهای است که جریا شورش را گ ارش نموده ی سایر مورخـا ماننـد اسـکندر بیـک
ترکما  ،فضلی اصفهانی ،قاضی احمد قمی ،یالـه ق یینـی ی ...عمـدتا نوشـتههـای یی را بـا

تغییراتی ج ئی تکرار نمودهاند .با توجه به اخبار موجود ی بررسی سیر حوادث میتـوا ایـن
شورش را به دی مقاع زمانی تقسی نمود :دیره ایل از آغاز تا حضور یوسف بیک چایشـلو

در تبری ی مذاکره با شورشیا  ،که به فریکش کرد موقت آ انوامید .دیره دیم از شریع
مودد شورش در پی م،الفت پهلوا یاری تـا سـرکوب آ توسـط قـوای اع امـی از سـوی

شاهتهماسب .در ادامه به بررسی سیرِ یقایع ی حوادث منتهی به شورش پرداخته خواهد شد.

 -1-1دوره اول شورش
در زما اهللقلی بیک استاجلو داریغه تبری  ،که در منابع از یی با عنوا «بدمةاش» یـاد شـده

است ،مردم درب ییوویه م زم یی را بهعلت اجوافا داریغه مورد آزار قرار دادند (یاله

ق یینی .)369 :1372 ،داریغه بهعلت نداشتن قدر کافی ،با خواهش ی التمـاس بـه رهـایی
م زم خود اقدام کرد .متةاقب این ماجرا مورمی به قتل رسید ،یلی از نوع جرم ی علت قتـل
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یی ی نی یابستگی شغلی ی طبقاتی مقتول اط عی در دست نیسـت .ن دیکـا مقتـول بـدی

کسب اجازه ،یی را در قبرستا گویل دفن کردند .در پی قصد اهللقلی بیک مبنـی بـر نـبش

قبر ،جمةی که منابع آ ها را «رنود ی ایباش» مینامند مانع شده ،با توسـل بـه شمشـیر یی را
موبور به توصن در من لش کردند ی تةدادی از م زما اهللقلی بیـک را موـری ی عـدهای

را به قتل رساندند (قمی584 :1359،؛ اسکندر بیک309 /1 :1384 ،؛ یحیـد ق یینـی:1383 ،
68؛ یاله ق یینی.)369 :1372 ،

1

به نظر میرسد با توجه به زمینههای آماده یلی پنها  ،که در اثر یضةیت نامناسب اقتصـادی

ایواد شده بود ،در اثر اتفاقی به ظاهر ک اهمیت ،آتش شورشی دی ساله شةله یر گردیده است.
در دیر ایل شورش با توجه به اینکه شورشـیا خواسـتههـای مةقـولی داشـته ی از حمایـت

عمومی برخوردار بودند ،با یجـود درخواسـت سـرکوب شـورش از سـوی ب رگـا دربـار،

شاهتهماسب تمایلی به این اقدام نشا نداد (قمی584 :1359 ،؛ یاله ق یینی.)370 :1372 ،

با توجـه بـه لوـن منـابع بـه نظـر مـیرسـد شـاهتهماسـب شـورش را اتفـاقی ی زیدگـذر

میپنداشت که بهمریر فریکش خواهد کرد .از سوی دیگر شـاه بـه مـد چهـارده سـال از

پرداخـت مواجـب ســپاه خـودداری نمـوده بــود (ریملـو1553 /3 :1384 ،؛ قمــی/2 :1359 ،

 .)654برخی اخبار حاکی از آ است که پیشازاین دیره حقوق برخی سپاهیا با جامههای

خــاص ی اســبهــایی کــه قیمــت آ را شــ،

ِ شــاه مشــ،

مــیکــرد پرداخــت مــیشــد

(دالساندری 468-467 :1349 ،ی  .)477همچنین نباید از این نکت مه غفلت نمـود کـه در

پی مةاهده آماسیه ( 961ق) ی آرامش ناشی از آ توجه کافی به سپاه صور نمـیگرفـت.

اگرچه اهل شمشیر به علـت اعتقـاد بـه مقـام مةنـوی مرشـد کامـل ی سـیاد شـاهتهماسـب

اعتراض آشکاری نکردند یلی پریاض است ،نیاز طبیةیِ تأمینِ مةاش در درازمد امکـا

ایوــاد نارضــایتی پنهــا را فــراه خواهــد کــرد .در کنــار عوامــل یادشــده تنــوع قبایــل

تشکیلدهندة سپاه صفوی ،ی منافع ی تضادها ،چنا که نویسنده ریضهاالنـوار عباسـی تأکیـد

دارد ،زمین تضةیف ایشا را فراه آیرده بود (سب یاری .)756 :1383 ،با توجه به این نکت

مه  ،به نظر میرسد عدم اطمینا به سپاهیا نقش مهمی در تصمی شاه داشته است .بهییـژه

 .1دالساندری اف ایش بهای گوشت را دلیل یقوع شورش دانسته است .یلی با توجه بـه عـدم اشـاره بـه زمـا یقـوع آ
نمیتوا بهطور دقیق خبر ثبتشده توسط یی را با شورش تبری تابیق داد (دالساندری.)446-445 :1349 ،
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اینکه اع ام سپاهیانی که مد ها از دریافت مواجب موریم بودنـد احتمـال غـار شـهر را
در پی داشت .حکومت مولی نی توا سرکوب شورشیا را که از حمایت عامـه برخـوردار

بودند ،نداشت (یاله ق یینی.)369 :1372 ،

برخی منابع علت عدم تمایل شاهتهماسب را جلـوگیری از آسـیب عمـوم مـردم بـهییـژه

شیةیا عنوا مینمایند (هما 370:؛ قمی .)584 :1359 ،یلی علت یاقةی عـدم تمایـل شـاه
به سرکوب شورش ،با در نظر گرفتن چند مؤلفـه سیاسـی ی اقتصـادی ،نشـا از یاقـعبینـی ی
درک درست یی از یضةیت موجود دارد .سرکوب شورش با اع ام سپاه ،ع یه بـر آ کـه

امکا ِ گسترشِ دامن آ را فراه مینمود ،ثمری ج ییرانی شهر ی در نتیوـه موـریمشـد

خ انه از درآمد مالیـاتی را در پـی نداشـت .همچنـین قـرار گـرفتن تبریـ در مسـیر حمـ

عثمانی سبب شد تا شاه با عاقبـتاندیشـی از خاـر گسـترش شـورش ی احتمـال توریـک ی

اغوای شورشیا از جانب دیلت عثمانی جلوگیری نماید .با توجه به این م حظا  ،یوسـف

بیک استاجلو بهعنوا سیاستمداری چیرهدست به تبری اع ام شد .یی جهت خاتمه شورش،
به مذاکره با رهبرا آ پرداخت ی با لاایفالویل ی ضمانت کدخدایا موـ

شورش پایا داد (ر.ک :قمی585 :1359 ،؛ یاله ق یینی.)371 :1372 ،

 ،موقتـا بـه

 -1-2دور دوم شورش
دیر دیم شورش با قتل دی نفر از م زما حاک شهر بهدست پهلوا یـاری شـریع شـد ی بـا
پیوستن عدهای ادامه یافت« .در هر کوچه یکی از آ اج ب لوای استی برافراخت :پهلوا

یاری در درب سنوار ی نشمی در درب ییوویه ی شرب پسر مصافی در درب سـرد ی پسـر

شال دیز در مهاد مهند 1ی آقا مومد در درب نوبر ،پهلوا عوض در میدا ی پهلوا اصـ

در درب اعـ  ،آمیــرزای ملکــانی در کوچــه ی مولــه شــتربانا ی عـ ی حســنوا در شــش

گی

»(قمی .)584: 1359 ،با توجه به اخبار منابع به نظر میرسد ریند شورش از ایـن زمـا

دچار دگرگونی شده است .بریز مودد شورش موجبا بی ی هراس کدخدایا مو

فراه نمود که احتماال بیارتباط با فةالیت عناصر فرصتطلب نبوده اسـت .برخـی اشـارا

را

مبنی بر زیرگویی ی دستاندازی به نوامیس مردم را میتوا تا حدیدی مؤیـد ،تغییـر مسـیر

 .1مهاد مهین

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 71 /

شورش به شما آیرد« .بةد از آ دست به نهب ی غار مسلمانا ی هتک عـرض ی نـاموس
ایشا دراز کرده ،زنا را در پیش شوهرا ی پسرا را در حضور پدرا ی برادرا فضـیوت

ی رسوایی بـر سـر آیردنـد(»...یالـه ق یینـی370 :1372 ،؛ ریملـو1484/3 :1384،؛ اسـکندر

بیک .)118/1 :1382 ،چنین اقداماتی موجب تشدید بورا گردید ی عدهای شـهر را تـرک

کردند ی شورشیا حمایت عمومی را از دست دادند .تةداد انـدک شورشـیا در دیر دیم،
که منابع آ ها را حدید چهارصد نفـر ثبـت کـردهانـد (اسـکندر بیـک ،)309/1: 1282 ،در
مقایسه با جمةیت شهر ،مؤید این مدعاست .در پی این اقداما عدهای از اهالی به شـکایت

پرداخته خواها پایا داد به آشوب شدند (یاله ق یینی.)371 :1372 ،

اگرچه اخبار موجود جانبدارانـه ی علیـه شورشـیا اسـت ی امکـا توریـف اخبـار نیـ

منتفی نیست ،بااینحال نبایستی از این نکته مه غفلت نمود کـه بـهصـور طبیةـی ،امکـا

ظهور گریههای ک ری در هر شورشی پیوسته یجود دارد .همچنین فتوای برخی علما مبنـی
بر ل یم پایا داد به شورش از طریق توسل به قوه قهریه نشا از برخی انورافا شورشـیا

دارد (هما 371:؛ قمی .)585 :1359 ،اط عی از اسامی علمایی که چنـین فتـوایی را صـادر

کردهاند در دست نیست .اگرچه به علت پیوند نهاد دین ی دیلـت نماینـدگا آ تـا حـدید
زیادی توت تأثیر قدر شاه بودند ی صدیر چنین فتایایی را میتوا در راسـتای همکـاری

با حکومت به شمار آیرد (جةفریا 121/1 :1379،؛ لـکزایـی ،)110 :1385،یلـی در کنـار
آ نمیتوا اقداما ناریای برخی از شورشیا را در صدیرِ چنین فتوایی بیتأثیر دانست.

سهراببیک پسر خلیفه انصار با سپاهی از سوی شاه تهماسب مأمور سرکوب شورش شـد.

یی یظیفه داشت یوسفبیک را یاری نماید یلی از حدِ ص

توایز نکند (قمـی.)585 :1359 ،

نظر به کاهش اقبال عمومی نسبت به شورشیا ی تةداد نه چندا زیـاد ایشـا  ،قـوای دیلتـی

بهراحتی ی بدی مقایمت شورش را سرکوب نمودند .با توجه به اینکـه کدخـدایا ضـامن
شورشیا بودند با فشار ی شکنوه ضامنا  ،مول اختفای فراریا کشف ی به قتل ایشا اقدام

شد« .از سرا ایشا گوگوه ی نشمی ی شی،ی گازر ی حسن چکمهدیز ی حاجی دراز ی شاهقلی

چرتک ی میرزای باباقلی ی حسن سب یفریش را بردار فنا کشیدند ی بهج آ گریه فتنهگـر

چهارصد ی پنواه نفر دیگر سـر در ایـن کـار کردنـد» (یالـه ق یینـی372 :1372 ،؛ اسـکندر

بیک .)586/1 :1382 ،دربارة تةداد کشتهشدگا اخت فاتی در منابع مشاهده میشود .برخی

 / 72بررسی علل و عوامل شورش پیشهوران تبریز در دوره شاه تهماسب صفوی ( 981-979ق)

تةداد را صد ی پنواه (قمی )586 :1359 ،ی عدهای دییسـت نفـر ثبـت نمـودهانـد (اسـکندر
بیـک309/1 :1382 ،؛ یحیـد ق یینــی .)68 :1382 ،سـه نفــر از رهبـرا شــورش بـا حمایــت

سهراب بیک زندانی شدند .علت عدم قتل ایشا همراه با سایر شورشیا در منابع ذکر نشده

است .احتماال این افراد با مأمورا حکومتی همکاری کردهاند یلی در نهایت یوسـفبیـک،

سهراببیک را به قتل ایشا راضی نمود .جهت عبر سایرین ،سرهای شورشیا را در میـدا

صاحبآباد در مةرض دید عموم قرار دادند (قمی585 :1359 ،؛ یاله ق یینی.)372 :1372 ،

دربارة جایگاه شغلی ی اجتماعی عاملین ایلیه شورش از پهلوانـا ی پیشـهیرا یـاد شـده

است .اگرچه در منابع ،ج دی نفـر از سـرا شـورش کـه بـه سـب یفریشـی ی چکمـهدیزی

اشتغال داشتهاند ،اشارهای به شغل این افراد نمییابی (ریملو ،)1485 /3 :1384 ،بااینحال به
نظر میرسد سرا شورش دارای جایگاه دیگانه بودند؛ یةنی به لواظ صنفی ج ء پیشهیرا

ی ه زما به علت یابستگی به جریا فتو در سلک پهلوانا قرار میگرفتند .لذا بـا توجـه
به علل ی عوامل تکوین ،بـهاحتمـال زیـاد شـورش در ابتـدا مـاهیتی صـنفی ی اعتـراض علیـه

یضةیت نامناسب داشته ،یلی بهمریر دستههای ایباش نی بـدا یارد شـده مسـیرِ شـورش را

تغییر دادند .تغییر جریا شورش ی تدایم آ بهمریر موجبا نگرانی شاهتهماسـب را فـراه
نمود ی با اع ام سپاهیا به آ پایا داد.

 -2علل و عوامل بروز شورش
دربارة علل ،زمینهها ی اهداب تأثیرگذار در تکوین شورش مـوردنظر ،بـهصـورتیکـه بتـوا

پیوندی مناقی ی صوی بین علل ی سیر یقـایع مربـوط بـه آ برقـرار نمـود ،بـه سـبب قلـت

اخبار ،سکو منابع ی نی اط عا یکجانبه اظهارنظر قاةی میسر نیست .به نظر میرسد بـا

توجه به جایگاه درباری اکثر مورخا  ،تةمدا به دالیل بریز شورش توجه نشده ،زیرا غفلـت
از شورشی که به مد دی سال تدایم یافته دیر از ذهن مینماید .لذا تنها مـیتـوا براسـاس
برخی شواهد ی قراین ی نی تو یهیتولیل شرایط سیاسی ،اجتماعی ی اقتصـادی تـا حـدیدی

به علل یقوع آ پی برد .بههرحـال نارضـایتی از یضـةیت موجـود زمینـ شـورش را فـراه

آیرده ،یلی نمیتوا دامن آ را چندا گسترده دانست .در ادامه با تکیه بر اط عا منـابع
تا حد امکا به بررسی مه ترین علل بریز شورش پرداخته خواهد شد.
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-2-1تغییر پایتخت
یکی از عللی را که میتوا در ایوـاد زمینـ مناسـب شـورش بـهصـور غیرمسـتقی مـؤثر

دانست تغییر پایت،ت از تبری به ق یین است .از عصر ایل،انی تـا ایاخـر دیرة شـاهتهماسـب
در اغلب ایقا تبری مرک اداری ی سیاسی حکومتهای مستقر در فـ

ایـرا بـه شـمار

میرفت .مرک یت سیاسی بهصور طبیةی امتیازا ییژهای برای سـاکنا چنـین شـهرهایی

فراه مینمود .مرک یت ع یه بر توجه به فةالیتهای عمرانی ،موجـب فـراه شـد زمینـه
مهاجر اصواب فن ،هنر ،ثری ی رینق شهرنشینی مـیشـد .در دیره شـاهتهماسـب تبریـ

مرک یت خود را از دست داد .منابع دیره صـفوی دربـارة علـت ی زمـا تغییـر پایت،ـت بـه

ق یین ،اط ع چندانی بهدست نمیدهند ،یلی با توجه به اخبار موجود به نظر میرسـد علـت

عمدة این تغییر ن دیکی به مرزهای عثمانی در پی گسترش قلمـری ایشـا در شـرق آنـاتولی
بوده است .تبری از ابتدای شکلگیری سلسله صفویه تا تغییر پایت،ت پن بار به اشغال قـوای

عثمانی درآمد .اگرچه امپراتوری عثمانی ،به دالیلی مانند م،الفت ینیچریها ی شـیوههـای
جنگی صفویا ی برخی علل دیگر ،فاقد توا الزم جهت تدایم اشـغال شـهر در درازمـد

بود ،یلی شاهتهماسب از سال ( 955ق 1548/م) شریع به انتقال مرک حکومت به مناقـهای
دیرتر از مرزهای غربی قلمریش نمود ،چنا که در اخبار سال ( 962ق) از قـ یین بـهعنـوا

دارالسلانه یاد شده است (قمی 313/1 :1359 ،ی  .)378غیر از مورد یادشده عوامل دیگـری

نی در این اقدام مؤثر بودهانـد .براسـاس برخـی اخبـار بـه نظـر مـیرسـد اهـالی تبریـ بـرای

شاهتهماسب ،در مقایسه با پدرش ،اهمیت بسیار اندکی قائل بودند ی یی موبوبیـت چنـدانی
در این شهر نداشته است (دالساندری.)477 :1349 ،

با توجه به این مسائل بـهاحتمـالزیـاد انتقـال پایت،ـت از شـهری کـه مـد هـا از م یـت

مرک یت بهرهمند بوده ی مردم دیره شکوفایی آ را بـا زمـا افـول دیره تهماسـب مقایسـه

می نمودند ،نقش مه یلی پنها در این اقدام داشته اسـت (رییمـر60 :1380،؛ همـو:1380،

 .)329نکته مه نه خود این انتقال ،بلکه پیامـدهای آ اسـت کـه مـیتـوا آ را در ایوـاد

زمینه مناسب برای شورش مؤثر دانست .اگرچه نمیتوا تغییـر پایت،ـت را بـهتنهـایی عامـل
بریز شورش به شمار آیرد ،یلـی نبایـد از ایـن یاقةیـت چشـ پوشـید کـه پیامـد ایـن تغییـر

ازدســترفــتن پــارهای از امتیــازاتی بــوده کــه در حیــا اقتصــادی ی اجتمــاعی ســاکنا آ
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اثرگذار بودهاند .به همین علت در کنار سایر علل ی مؤلفهها ،بهییژه در ایوـاد بسـتر ی زمینـه
مناسب میتوا نقشی هرچند اندک برای آ قائل شد.

 -2-2افول تجارت
یاقعشد شهر در مسیر توار ی تران یت شرق بـه غـرب ،بازارهـای مهـ ی کارگـاههـایی
جهت تولید کاالهایی مانند ابریش  ،پش  ،اسلوه ،ریسـما  ،تیمـا  ...تبریـ را بـه مهـ تـرین

شهر تواری ایرا تبدیل نمود (ر.ک :نویدی .)51 :1386 ،یلی این اهمیت ی رینـق توـاری

بهمریر توت تأثیر دی عامل منفی ری به افـول نهـاد :ایلـین عامـل تأثیرگـذار بـر رینـد افـول

توار  ،کشف مسیرهای جدید جهت انتقال کاال بهییژه مسیر دریایی بود (ر.ک :جوهری،

 .)124-97 :1374سفر یاسکو دیگاما بـه هنـد ایـن مسـیر جدیـد را گشـود ی اشـغال برخـی
مناطق خلی فارس از سال ( 912ق) توسط آلبو کرک این رینـد را تسـریع کـرد .مسـیرهای

جدید بهمریر توار را از قلمری عثمانی به راههای دریایی سـوق داد .در نتیوـه بـهصـور

غیرمستقی بر توار ی تران یت کاال از مسیر خشکی ،که تبری در یکی از شاخههـای مهـ
آ یاقع بود ی نقش یاساه را ایفا مینمـود ،اثـر منفـی گذاشـت .اگرچـه ایـن کشـف مهـ

اندکی پیش از رییکارآمد صفویا ریی داده بود ی اثر آ بهطریـقایلـی مـیبایسـت در
دیره ترکمانا خود را نشا میداد یلی به عللی ماننـد عـدم تکمیـل کشـتیهـا ی اب ارهـای

دریانوردی استفاده از این مسیر چنـدا ریا نداشـت .در پـی رقابـت ملـل اریپـایی جهـت
کشف مسیرهای بهتر ی اشغال برخی مناطق خلی فارس اثرا آ بهتدری در دیره صـفوی

نمایا شد .اخبار مربوط به فةالیتهای تواری دیل اریپایی در اقیانوس هند ی خلـی فـارس

را میتوا تا حدیدی مؤید این ادعا دانست .دیمین عاملی که بر افول توار اثـر گذاشـت

پیریزی صفویه با استفاده از ایدئولو ی شیةی ی تصـادم توسـةه سـرزمینی آ بـا امپراتـوری

عثمانی ی ازبکا بود .در پی بریز جنگ میا صفویا ی دی همسای شرقی ی غربی ،توـار
از دشمنی ایشا متأثر شد .شکستهای نظامی در مقابل عثمانی در عرصـ اقتصـادی اثـرا

سوئی داشته است که تأثیر مستقی آ اف ایش مالیا ها جهت تـأمین ه ینـه جنـگهـا بـود.
ب،ش مهمی از صادرا ایرا در دیره صفویه ،بهییژه ابریش از قلمری عثمانی مـیگذشـت

ی ب،شی از این موصول در سرزمینهای زیر سلا عثمـانی ی قسـمتی در اریپـا بـه مصـرب
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میرسید (فریر .)270-262: 1380،در پی جنگهای عثمانیها علیه ایرا «الگوهای توارتی
گذشته شدیدا آسیب دید .جنگها ی تةرفههای باالی گمرکیِ زما صل موجب قاع خط
بازرگانی ابریش شد(»...فورا  .)68 :1390،سـیر ن یلـی توـار در پـی حمـ

عثمـانی،

بهییژه اقداما سلاا سلی در بستن مسیرهای تواری آغاز ی بهمریر اثرا منفـی خـود را
بر اقتصاد شهر بهجا گذاشت (گنابادی91 :1387،؛ اسـپناقچی پاشـازاده 182 :1379،ی .)185

گ ارش توار ینی ی مؤید تأثیر منفی این درگیریها بر موقةیت توـاری تبریـ اسـت« .ایـن

شهر شهری است بازرگانی زیرا از سراسر کشور کاال ی کاریا بـه آنوـا یارد مـیشـد ،امـا

جنگ لامه فرایا به توار آ زده »...ی توـار ابریشـ بـه نصـف کـاهش یافتـه اسـت

(دالساندری .)475 :1381 ،با توجه به اط عـا موجـود سـیر ن یلـی توـار در سـالهـای

بةدی تدایم یافته ،چنا که کارری مد ها پسازاین دیره دربـارة تبریـ مـینویسـد« :از آ

عظمت دیرین ،شبوی بیش نمانده» است (جملی کارری .)20 :1348 ،غیر از موارد یادشـده

در پی این حم

تةداد زیادی از هنرمنـدا ی پیشـهیرا سـاکن تبریـ بـه قلمـری عثمـانی

منتقل شدند (ر.کMUSTAFA SÂFÎ,1/210 :؛ .)CELÂL-ZÂDE MUSTAFA:591

اگرچه منابع اط عی از تأثیر ایـن انتقـال بـر یضـةیت اقتصـادی ،بـهییـژه تولیـد کارگـاهی،

بهدست نمیدهند یلی بهاحتمالزیاد در کاهش تولیدا هنری ی صـنةتی شـهر ،کـه عمـدتا

جهت صادرا تهیه میشد ،بیتأثیر نبوده است .حمـ

مکـرر ی اسـتفاده از راهبُـرد مـؤثر

زمینهای سوخته در مقابل قوای مهاج عثمانی موجب آسیب به کشایرزی ی نی تأسیسـا

شهری ی بینراهی شد (تذکره شاهطهماسب27 :1343 ،؛ دالسـاندری .)478 :1349 ،هرچنـد
استقرار سرزمینی ایرا در مسیر شرق به غرب استفاده از مسیرِ آ را اجتنابناپذیر مـیکـرد

یلی رییکرد مذهبی ایایل تشکیلِ این سلسله ی نی نوع برخورد شاهتهماسب با خارجیـا در

عدم تمایل توارِ سایرِ سرزمینها جهت توار با آ بیتأثیر نبوده اسـت .در چنـین شـرایط

خارناکی بازرگانا به علت سود اندک تمایل زیـادی بـه توـار نشـا نمـیدادنـد .طمـع
برخی حکام ی مصادرة اموال نی م ید بر علت میشد (دالساندری.)476-475 :1349 ،

-2-3اجحاف مالی عامل مستقیم شورش
در دیره موردبررسی مالیا های متةددی مانند بنیچه ،مدد مةاش ،تکالیف دیوا  ،مال موترفه،
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تمغا ی ...از پیشهیرا اخذ میشد .تومی

مالیاتی ی اخذ تمغا بـدی درنظرگـرفتن قـدر

پرداخت کسبه ی پیشهیرا  ،یضع ایشـا را در تبریـ بـهعنـوا مهـ تـرین مرکـ توـاری ی
صنةتی دچار آشفتگی نمود (کیوانی .)114-110 :1392،اگرچـه اط عـی از میـ ا مالیـا

پرداختی توار ،اصناب ی موترفه در دست نیست یلی غیر از دریافتیهای اضـافی مـأمورا ،

یک هفت قیمت کاالها از صاحبانشا اخذ میشد (دالساندری .)469 :1349 ،از سوی دیگر

حم

عثمانی ،جنگها ی سیاسـتهـای دیل موـایر توـار شـهر را بـا رکـود مواجـه ی

شرایط زندگی پیشهیرا را با مشک

بیشتری مواجه سـاخت .در کنـار آ تسـهی تی کـه

ایضاع اقتصادی را تا حدیدی بهبود ب،شد در نظر گرفته نشد .پیامد افول اقتصـادی ،کـه بـا

اجوافا مالی تشدید میشد ،یخامت بیشترِ زندگی پیشهیرا ی کارگرا بود کـه خـود را

به شکل شورش نشـا داد (ر.ک :نویـدی ،همـا  .)50:در کنـار اقـداما نـاریای مـأمورا

مولی ،شاهتهماسب ،بهعنوا فردی آزمند بیمیـل نبـود تـا خ انـ خـود را انباشـتهتـر نمایـد

(دالساندری467 :1349 ،؛ بدلیسی .)251/2 :1377،نویسنده شرفنامه پس از اشاره به حـرص
شاه جهت جمع ثری فهرستی از اموال بازمانـده در خ انـه ،بةـد از مـر

ثبت نموده است (بدلیسی.)252-251: 1377 ،

شـاهتهماسـب را

اخذ چنین مالیا هایی در حالی صور میگرفت که پیشهیرا  ،فاقد توا الزم جهـت

حفظ حقوق خود بـوده ی تـا حـدید زیـادی توـت تـأثیر اراده شـاه ی مـأمورا مولـی قـرار

داشتند .اکثر مأمورا مولی نی جهت پرنمود کیسههای خود بیش از آنچه مقرر شـده بـود
طلب میکردند .البته گاهی افرادی مانند امیـر عبـدالقادر پیـدا مـیشـدند کـه پـای از جـاده

عدالت فراتر نمینهادنـد « :بـه صـفت تقـوی ی پرهی کـاری موفـق گشـته بـه غایـت خلیـق ی

ک آزار میزیست .چنا که در زما سلانت شاهتهماسب پن سال قاضی احداث تبری بـود
که هرگـ ابـواب آزار بـر ریی اربـاب آ دیـار نگشـود» .یی در زمـا شـورش بـا احتـرام

میزیست ی گ ندی از سوی شورشیا متوجه یی نشده است (رازی ،بیتـا .)530/3:برخـی
پژیهشگرا مساموه ی نرمی یی را عامل یقوع شورش میدانند .البته چنین نظـری بـا توجـه

به علل ی زمینههای یقوع شورش چندا قابلپذیرش نمـینمایـد (فلـور138 :1385 ،؛ ریهـر

بر  .)191 :1349 ،با توجه بـه پیامـد ایـن شـورش ی ب،شـودگی مالیـا هـایی ماننـد تمغـا ی
اعاای برخی امتیازا  ،به نظر میرسید شورش موترفه تـا حـدید زیـادی مةلـول نابسـامانی
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اقتصادی بـوده ی در راسـتای اعتـراض بـه یضـةیت نامناسـب ریی داده اسـت .بـا توجـه بـه
زمینههای آماده ،فشار ی بدرفتاری برخی مأمورا مولی ی اخذ مالیا هـای سـنگین موجـب

شةلهیر شد آتش شورش شده است.

جهت ریشنشد علت شورش الزم اسـت یضـةیت اصـناب ی پیشـهیرا در ایـن دیره

مورد بررسی قرار گیرد .یکی از پایههای اقتصاد شهری ،بهییژه در تبری  ،دیرة موردبررسـی

را اهل بازار یةنی اصناب ی پیشهیرا تشکیل میدادند .براساس سنتی دیـرین اعضـای یـک

صنف ی یا تولیدکنندگا کاالیی خاص در موله ،راسته ی بـهطـورکلی در مکـانی مةـین بـه

فةالیت ی حتی سکونت اقدام میکردند .این تـأثیر را مـیتـوا در اسـامی برخـی موـ

ی

کوچههای تبری که با پیشوند یا پسوند مرتبط با مشاغل همچـو کـ هدیزا  ،کـوزهگـرا ،
سلهبافا  ،شتردارا  ،گاریچیها ،چوسـدیزا ی ...مشـاهده نمـود .البتـه بایسـتی متـذکر شـد
پیشهیرا شهری از نظر تةدادِ شاغ

 ،ثری ی موقةیت اجتماعی جایگاه یکسانی نداشـتند.

عدهای در الیههای باالتر ی بقیه بسته بـه ثـری ی جایگـاه اجتمـاعی در مراتـب پـایین قـرار

داشتند .در این میا کارگرا بدی ت،ص

ی شاگردا بـهعنـوا تهیدسـتتـرین افـراد در

پایینتـرین جایگـاه اجتمـاعی قـرار مـیگرفتنـد (فـورا  .)66-62 :1390،گذشـته از پایگـاه

اجتماعی ی اقتصادی ،پیشهیرا یک نیریی ب ر

اجتماعی به شمار میرفتند که در تـأمین

نیازهای عمدة شهر ی ریستاهای اطراب نقش مهمی بـه عهـده داشـتند .بـا یجـود آ کـه در
تبری اصناب ی پیشهیرا م،تلفی سرگرم کـار ی فةالیـت بودنـد ،یلـی بـا توجـه بـه اهمیـت

ابریش  ،بهعنوا یکی از مه ترین کاالهای صادراتی ،بهاحتمالزیاد شةربافا قدرتمنـدترین
گریه در میا ایشا بودهاند (ر.ک :کیوانی .)157 :1392،در سفرنامههای بهجامانـده از ایـن

دیره به اهمیت صنةت نساجی ی شةربافی تبری تصری شده است (شـارد 480/2 :1372 ،؛

کارری ،هما  .)21:به نظر میرسد در اثر افول توار  ،شاغ

ِ ایـن ب،ـش از پیامـد منفـی

آ آسیب بیشتری را متومل شدهاند .غیر از نساجی عدهای در مشاغل مرتبط با چرم ،ماننـد

دباغی ی کفشگری مشغول بهکار بودند (ر.ک :کارری ،هما  .)22:با توجه به نیازهای زما

کارگــاههــای فل کــاری نی ـ اهمیــت فرایانــی داشــته ی تةــدادی از آ طریــق امرارمةــاش
مینمودند .غیر از موارد ذکرشده صنایع ی مشاغل دیگری نی یجود داشت که در پی رکود

توار شاغ

آ ها با دشواری زیادی مواجه گردیدند .در چنین یضةی پیشـهیرا عـ یه
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بر پرداخت مالیا موبور به انوـام بیگـاری نیـ بودنـد .ایـن مالیـا هـا توسـط ک نتـر بـین

اعضای صنف تقسـی مـیشـد (ر.ک :سـیوری .)186 :1374،ک نترهـا بـا یجـود یابسـتگی

مولی ،توسط حکومت انت،اب میشدند ،لذا میتـوا ایشـا را رابـط حکومـت ی اعضـای

صنف به شمار آیرد .این یابستگی دیگانه سبب میشد گاهی از یظیفـه اصـلی خـود یةنـی

دفاع از حقوق اعضا ،منوربشده ی جانب حکومت را داشته باشند .بر این اساس عـدهای از
پژیهشــگرا ایشــا را فاقــد تــوا الزم جهــت حمایــت از منــافع مــردم مــیداننــد (ر.ک:

نویدی.)176 :1386،

در منابع دیره موردبررسی به صنفی که شورش را آغاز نمودند اشـارهای نرفتـه یلـی بـه

تةایلی بازارها بهعنوا نبض اقتصاد شهر تصـری شـده اسـت (یحیـد ق یینـی.)68: 1383 ،
اگر چه ممکن است تةایلی بازار نتیوه ترس از غـار باشـد ،یلـی نبایـد از ایـن نکتـه مهـ

غافل شد که شورش ابتدا توسط ب،شی از اهل بـازار آغـاز شـده اسـت .همچنـین در برخـی

مقاطع تاری،ی ،بهییژه دیره مةاصـر ،بسـتن بـازار نـوعی اعتـراض بـه عملکـرد حکومـت ی

یضةیتِ نامناسب زمانه به شمار میرفت یلی سکو ِ منابع امکا بررسـی چنـین شـیوههـای

اعتراضی را در دیره موردنظر میسر نمیکند .با توجه به افول اقتصادی ی رکود ناشـی از آ

ی نی مالیا های متةدد ،پیشهیرا در یضةیت بدی به سر میبردند ی بـه همـین علـت نقـش

عمدهای در جریا شورش ایفا نمودند.

 -3مشکالت اجتماعی
بسیاری از شورشها ریشه در مسـائل ی مشـک

اجتمـاعی دارنـد کـه زائیـده نـوع ریابـط

جامةه ی ساختار قدر ی ثری است .جامةـ دیره صـفوی ماننـد همـ ادیار تـاریخ ایـرا

ساختار هرمـی داشـت .در رأس هـرم شـاه ی در پـایین آ عامـ مـردم قـرار داشـتند (ر.ک:

تایرنیه264-259 :1382 ،؛ سیوری .)174 :1374،البته بایسـتی متـذکر شـد چنـین سـاختاری

موجب ایواد جامةه طبقاتیِ مبتنی بر جداییگ ینیِ مکانی براساس ثری ی من لت اجتماعی
نگردید .بر این اساس نمیتوا نظر برخـی پژیهشـگرا  ،ماننـد نویسـنده تـاریخ پانصدسـال

تبری را ،که علت شورش را به مبارزه طبقاتی نسبت میدهند ،چندا قابـلپـذیرش دانسـت.
این عده مدعیاند یجود مو

فقیر ی غنی در تبری عامـل شـورش بـوده ی طبقـه کـارگر
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برای احقاق حقوق پایمالشدة خود بدا مبادر کردهاند .به نظر میرسد چنین نتیوهگیری

حاصل تأثیرِ تووال دیرههـای متـأخرتر بـوده اسـت .بـرای مثـال در دیره قاجاریـه برخـی
مو

مانند نـوبر ،ییوویـه ،ششـگ

مهـ تبریـ بـه شـمار

ی دیهچـی از جملـه موـ

میرفتند ی موردتوجه افراد ثریتمند ی طبقا باالی اجتماعی قرار داشتند (نادر میرزا:1360،

 .)62-61با یجود این نمیتوا اخت ب طبقاتی ی رقابـت موـ

شورش تبری مؤثر دانست؛ زیرا در اکثر این مو

غنـی ی فقـر را در رینـد

اغنیا در کنار فقرا زندگی میکردنـد ی

حتی ظاهر بیرینی منـازل نیـ تفـای چنـدانی بـاه نداشـت .همچنـین بایسـتی متـذکر شـد

شورش از یکی از همین مو

بریز کرد که بةدها در شمار مو

اغنیا موسوب میشد.

اگرچه اخت فا مذهبی عامل تأثیرگذار بر بریز برخی شورشها به شمار میرید؛ یلـی

با توجه به رسمیت تشیع ی تقویت آ در پی مهـاجر علمـای شـیةه جبـل عامـل بـه ایـرا

(فرهانی منفرد )166-156 :1388 ،نمیتوا اخت ب مذهبی را در بریز شورش تبریـ مـؤثر

دانست ،زیرا در پی رسمیتِ تشیع نوعی انسوام مذهبی در شهر ایواد شده بـود ی اخت فـا

ایدئولو یک همانند سده پنو هوری ،که بتواند موجب جدایی موـ

براسـاس مـذهب

گردد ،مشاهده نمیشود .بـا یجـود ایـن بـه نظـر مـیرسـد اخت فـا فرقـهای ی مسـلکی تـا

حدیدی در جریا شورش تأثیرگذار بوده است .براساس اخبار منابع ،تبری در ایـن دیره از

نُه موله ،که به یکی از دی فرق حیدری ی نةمتـی یابسـته بودنـد ،تشـکیل مـیشـد (شـارد ،
 .)476/2 :1372این امر در کنار رقابت طبیةی بین مو
پارهای مشک

 ،بهییژه رقابـت لوطیـا  ،موجـب

گردید .از لون نوشته اسکندر بیـک« ،دی هـوایی» ،بـه نظـر مـیرسـد ایـن

رقابتها در زما شورش شد بیشتری یافته است (اسکندر بیک .)309/1 :1382 ،البته یی
اشارهای به علت اخت ب بین ساکنا مو
پهلوانا مو

نمیکند ،یلی در دیر دیم شورش هرکدام از

مدعی سریری بوده ی اخت فا به مرحلهای رسـید کـه «مـدارا ی مواسـا از

میا خلق ع لت گ ید» (یاله ق یینی .)369 :1372 ،پهلوانا که بسـیاری از ایشـا خـود در

فةالیتهای تولیدی ی تواری بـازار فةـال بودنـد نقـش مهمـی در عرصـ اجتمـاعی بـهییـژه
مو

ایفا مینمودند .اهتمام ایشا در جلوگیری از ظل ی ایستادگی در مقابـل اجوافـا

مأمورا دیلتی ی اشرار ی نی رسیدگی به یضةیت تهیدستا نوعی جایگاه حمایتی به پهلوانا
داده سبب توجه اهالی مو

به ایشا ی ایواد نوعی مووریت در حوادث میشد.
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از مسائل مه دیگری که در جریا شورش جلبتوجه میکند قدر زیـاد کدخـدایا

ی پهلوانا مو

است .در این دیره موـ

توسـط کدخـدایانی اداره مـیشـد کـه گـاه

قدرتی بیش از قدر حکومت داشتند (دالساندری .)474 :1349 ،همچنین امنیـت موـ

توسط پهلوانا ی لوطیا تأمین میشد .دامن فةالیـت لوطیـا گـاهی موـدید بـه مولـه ی در

مواقع نادری چندین موله ی حتی شهر را دربر مـیگرفـت (یاعـظ کاشـفی.)88-83 :1350،

این گریه اصول جوانمردی را مـیپذیرفتنـد یلـی در کنـار آ در حرفـهای خـاص مشـغول

فةالیت میشدند .بر این اساس ه زما دارای یابستگی دیگانه یکی به مولـه ی دیگـری بـه
گریه شغلی بودند .این گریه هدب خود را ،بهغیراز مواقةی که دچـار انوـراب مـیشـدند،

دفاع از ستمدیدگا عنوا مینمودند (میراحمـدی .)79 :1369،در جریـا ایـن رییـداد بـه

خاطر جایگاه دیگانه ی نقش موـوری ایشـا شـورش هـ بـر پیشـهیرا ی هـ بـر موـ

تأثیرگــذار بــوده اســت .از ســوی دیگــر از اعصــار گذشــته نــوعی پیونــد میــا اصــناب ی

جمةیتهای اخو صوفیانه در اشکال م،تلف یجـود داشـته ی اکثـر ایشـا توـت هـدایت
شیوخ صوفیه قرار داشتند (فورا 86 :1390 ،؛ سیوری.)177 :1374 ،

نظر به گرایش پیشهیرا به فتو ی از طریق آ با جریا تصوب ،ایـن سـؤال در ذهـن

ایواد میشود که آیا میتوا ارتباطی میا افول طریقتها ی بریز شورش برقـرار نمـود؟ بـه
نظر میرسد بین افول تدریوی طریقتهای صوفیانه ،به نفـع شـریةت ی ایوـاد زمینـه جهـت
بریز شورش ارتباطی هرچند اندک یجود داشته است .منـابع دفـن گنـاهکـاری در قبرسـتا

گویل ی قصد حاک مبنی بر نـبش قبـر را علـت شـورش عنـوا مـینماینـد (ریملـو:1384،

 .)1483/3اگرچه هی اشارهای به یابستگی مقتول به جریا تصوب نمییابی  ،با یجود ایـن
نظر به اینکه گورستا گویل مول دفـن بسـیاری از ب رگـا طریقـتهـای صـوفیانه بـوده،

احتماال بتوا این عامل را مؤلفهای پنها یلی تا حـدیدی تأثیرگـذار بـر فـراه شـد زمینـه

شورش به شمار آیرد .بااینحال اثبا چنین فرضیهای نیازمند ارائـه شـواهد الزم اسـت کـه
منابع اجازة بررسی ارتباط این دی را نمیدهند .نکتـ مهـ دیگـری کـه در ارتبـاط بـا اهـالی

تبری جلب نظر مینماید مقایمت در برابر ظل ی عدم تسلی در برابر ظالما است کـه منـابع

از آ توت عنوا «دردسر زیادهسری» یـاد نمـودهانـد (یالـه ق یینـی .)369 :1372 ،بـا ایـن
ایصاب در کنار سایر علل ،مسائل ی مشک

زمینه مساعد برای شورش دارای نقش بودهاند.

اجتماعی ی مؤلفههای یابسته بـدا در ایوـاد
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پیامد و نتایج شورش
در منابع این دیره اشارهای به خواستههای شورشیا نمییابی  ،یلی از اقدام شاهتهماسـب در
اعاای تسهی

مهمی ،مانند ب،شودگی مالیا پیشهیرا ی سپس مةافی شـهر از پرداخـت

عوارض دیـوانی در راسـتای کنتـرل ایضـاع ی ایوـاد آرامـش ،بـه نظـر مـیرسـد ب،شـی از
ماالبا شورشیا جنب اقتصادی ی مالی داشته است .براساس اخبار موجود ،ب،شش مالیاتی

در دیره حکومت یی چند بار اتفاق افتاده است« .شاهتهماسب بـهعنـوا ابـراز تفقـد ظـاهرا
انواع ی اقسام خرا ها ی مالیا هـا را بـه مـردم مـیب،شـید ،امـا غالبـا  ...ماالبـ خـرا هـا ی

مالیا های پسافتاده را میکند»(دالساندری .)468 :1349 ،نکت جالب ایـنکـه شـاه جهـت

حفظ موقةیت خود ی عوامفریبی ،مةافی مالیاتی را به مقدسا ی دستور ائمه نسـبت مـیداد.
در سال ( 972ق) «نواب کامیاب صاحبال ما را در خواب دیدنـد ،امـر کـرد کـه تمغـا را

بب،ش؛ مؤکد به لةنتنامه تا سی ه ار توما ب،شـید» (منشـی ق یینـی225 :1378،؛ ریملـو،

1442/3 :1384؛ بدلیسی .)225/2 :1377 ،سب یاری خبر را با اندکی تفای بیا مینمایـد ی
ضمن اشاره به توبه شاهتهماسب مینویسد« :دیگـر آ کـه تمغـای شـوارع ی بلـدا یـا سـایر
رسوم مودث در تمامی ممالک موریسه مةاب ی مرفوعالقل گردانیـد» (سـب یاری:1383 ،

 .)170علت یاقةی لغو تمغـا را بایسـتی در انواـاط اقتصـادی ی تنـ ل سـا زنـدگی مـردم

جستوو نمود (رایندی .)391/2 :1382،با توجه به خارا چنین یضـةیتی شـاه موبـور شـد
جهت بهبود ایضاع تسهی تی برای اهالی در نظر بگیرد .یی در فرمـا خـود کـه تـاریخ آ

ذکر نشده ،پس از حمد ی ستایش خدایند مینویسد« :بر عموم عالمیا ظاهر است که سکنه
ی مردم دارالسلانه تبری  ...همواره در عرص خدمتکاری ی جانسپاری سود سودای عبودیـت

آستا جها پناه ی سرمایه نیک بندگی ی فدییت این درگاه فلـک  ...قبـل از ایـن بةضـی از
مال مقرری اصناب ی غیره دارالسلانه مذکور را ت،فیف فرمودی ...موـددا یجـوه مـذکوره

را بــه تفضــیل ضــمن ب،شــیدی (»...نــوائی .)20-19 :1349،فرمــا تهماســب توســط اســتاد

ع ءالدین مومد تبری ی با خط ثلث بر سنگی حک ی در مةرض دید عموم نصب شد.

1

اگرچه سرا قیام دستگیر ی اعدام شدند یلی از کشتار دسـتهجمةـی ی غـار شـهر کـه

مةموال پس از هر شورش ریی میداد خودداری شد .ع یه بر آ موفقیـتهـایی در زمینـه
 .1امریزه فرما مذکور بر ریی یکی از دیوارهای مسود جامع تبری نصب شده است.
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کاهش مالیا ها ی ع ل مأمورا ستمگر مولی نصیب اهالی گردید .چنین اقداماتی هرچنـد

در کوتاهمد به فریکشکرد بورا انوامید یلی تأثیر چندانی در بهبود یضـةیت آشـفته

نداشته است .برخی پژیهشگرا ایواد دیـوا عـدالت در دیره حکومـت کوتـاهمـد شـاه

اســماعیل دیم ،جهــت رســیدگی بــه عــرایض ی شــکایا را نتیوــه ایــن شــورش مــیداننــد

(عو الهی.)222 :1387 ،

نتیجهگیری
براساس آنچه ذکر شد ،تا حدیدی علل ی عوامل تأثیرگذار در ایوـاد زمینـ مسـاعد جهـت
بریز شورش ریشن شد .این شورش در دی دیره متفای جریا داشـته اسـت :در دیره ایل
با توجه به حمایت عمومی ،مشک

حکومـت ی نیـ آینـدهنگـری شـاهتهماسـب ،اقـدامی

جهت سرکوب آ به عمل نیامد ،یلی در دیر دیم به علت انوراب شورش از مسـیر اصـلی
ی تةدی به اهالی ،حکومت آ را خارناک دانست ی بـا اسـتفاده از نارضـایتی ی جلـب نظـر
علما به سرکوب آ اقدام کرد .در شکلگیری شورش پیشهیرا دی دسته عوامل بهصـور

پنها ی آشکار دارای نقش بودهاند ،لذا نمیتـوا شـکلگیـری شـورش را بـه تـأثیر عـاملی

خاص مودید کرد .بدی شناخت تأثیر این مؤلفهها علتیابی زمینههای بریز شـورش میسـر

نیست .به نظر میرسد بتـوا ریشـ اصـلی شـورش را در مسـائل ی مشـک

اقتصـادی پـی

گرفت .در پی تشکیل حکومت صفویه ی رقابت با دیل موایر ی نی تغییـر مسـیرهای زمینـی
به دریایی ،توار که نقش مهمی در حیا مردم تبری داشته دچار آسیب ی افول شـد کـه

این امر بهنوب خود بر زندگی پیشهیرا اثر منفی نهاد .این عامـل بـا توجـه بـه یجـود برخـی

زمینههای پیشین که ناشی از تغییر پایت،ت ،به حاشیهراند طریقتهـای صـوفیانه کـه پیونـد
ن دیکی با پیشهیرا داشتند ی عوامل دیگر تشدید ،ی در اثر زیـادهخـواهی مـأمورا مولـی،

بهصور شورش نمایا شد .اگرچه در پی سرکوب شورش ،دستوراتی مبنی بر لغـو برخـی

مالیا ها صادر شد ،یلی چنین اقداماتی به توـول ی رفـع مشـکل اقتصـادی منوـر نگردیـد.

بااینهمه آغاز حمـ

قـوای عثمـانی در پـی مـر

کمرنگ شد نارضایتیها شد.

شـاهتهماسـب ی اشـغال شـهر موجـب
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