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    چكيده

اسـت كـه در سـال         گيـري يكـي از قيامهـاي عـصر صـفويه            هـا و علـل شـكل        ، بررسي زمينـه     محور اصلي بحث در اين مقاله           
و »  شـاه  غريـب «وقـوع پيوسـت و بـه قيـام      گـيالن بـه   در ايالـت )  ق . ¨ ه١٠٣٨ـ١٠٥٢(صفي   ، در آغاز زمامداري شاه      هجري١٠٣٨

سرعت دامنه  اين قيام تعدادي از اعيان و بزرگان ناراضي محلي بودند، ليكن به هر چند طراحان اوليه.  معروف شده است»  دلشاهعا«
  . ، با قيام همراه شدند آن گسترده شد وبسياري از مردم شهرها و روستاهاي گيالن در مخالفت با دولت مركزي

گيالن بر ضـد نظـام اقتـصادي موجـود و             ، و مردم فرودست مناطق      ودماني و محلي  اعيان و بزرگان به قصد دستيابي به قدرت د          
، بررسـي   تبيـين ايـن قيـام   . اي را ترتيب دادند    بهره جستند و قيام گسترده      آمده  ، از فرصت پيش     هاي عمال دولت از آنان      كشي  بهره

  .  استها و علل بروز،شناخت عوامل شكست و پيامدهاي آن هدف اصلي اين مقاله  زمينه

    هاي كليدي واژه 

    صفويه  ، عباس ،شاه ، ساروخان ، امالك خاصه صفي ، شاه ، عادلشاه شاه ، غريب ، گيالن پس ، بيه پيش بيه

    مقدمه

اين ايالت كه   . خاصي برخوردار بود    ، از اهميت    ايالت گيالن در عصر صفويه هم به لحاظ سياسي و هم از جنبه اقتصادي             
جنوبي درياي خزر واقع است و رشته جبال مرتفـع البـرز، آن را      شد در ساحل    ناميده مي » هيركانيا«،    در دوران گذشته  

ايالـت  .هاي زيـادي در آن جريـان دارد         خاكش بسيار حاصلخيز است و رودخانه     .  جدا كرده است    هاي جنوبي   از سرزمين 
بـه آن  » دارالمـرز «محـسوب و عنـوان     آنگرفت و گاهي طبرستان و مازندران نيز جزو گيالن نواحي زيادي را در برمي     

خصوص اهالي نواحي واقع ميان مازندران و گسكر كه           مردم گيالن جسور و دلير ومغرور بودند؛ به       .  شده است   اطالق مي 
سالطين ايران وقعـي      كردند و به    ، از حكومت مركزي اطاعت نمي       طبيعي و جدايي از بقيه قسمتهاي ايران        به علت موانع  

   .نهادند نمي

انـد كـه در عـصر         كرده  حكومت مي   ، در اين ايالت سالطين كوچكي به استقالل         هاي تاريخي پيش از صفويه          در دوره 
، چنـد حـاكم محلـي در     مقارن ظهور شاه اسماعيل صفوي. گذراندند ، روزگارمي ، اعقاب آنها در گوشه و كنار آن  صفويه

توانست ايالت گـيالن      الطوايف داخلي   دامه جنگهاي خود با ملوك    كردند كه شاه اسماعيل در ا       حكومت مي   منطقه گيالن 
  . را به تصرف درآورد

مركزي شد كه با واكنش نيروهاي  ، بارها دستخوش شورش و قيام برضد دولت             ايالت گيالن در خالل دوره صفويه     
طاعـت دولـت صـفويه سـر بـاز          ، از ا    حكام محلي گيالن هر باربه قصد حكمروايي مستقل       . نظامي صفويه مواجه گرديد   

، تا اينكـه بـا شـورش خـان احمـدخان گيالنـي                قزلباشان در امور گيالن را به دنبال داشت         زدند كه اين امر دخالت      مي
عباس توانست با شكست و فراري دادن اوو برانداختن حكومـت محلـي               ، شاه   درآخرين سالهاي سده دهم هجري قمري     

  . دست وزير اعزامي واگذار نمايد ديل كند و اداره آن رابهتب»  خاصه«، آن ايالت را به  گيالن

نشاند و حكومت محلي     شدت فرو   ، اگر چه توانست قيامهاي محلي رابه        عباس براي تحكيم قدرت دولت مركزي            شاه
آوردن دسـت   گيالن را براندازد، ليكن تحركاتي كه همچنان درميان بزرگان محلي براي بيرون رفتن از يوغ صفويه و به     
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كـه بـا      عبـاس در طـول زمامـداري        در واقع قدرت و تسلط شاه     .  وجود داشت به كلي از ميان نرفت        حكمروايي در گيالن  
قدرت شد، ليكن نتوانست اين روحيـه را         درايت و كفايت توأم بود، اگر چه مانع از تسلط مجدد حكام و امراي محلي به               

، دولت صفوي با قيامهايي از جانب         جلوس شاه صفي بر تخت سلطنت      از آنان سلب نمايد، لذا پس از مرگ وي و مقارن          
   .  ق از اين نمونه است . ¨ ه١٠٣٨رو شدكه قيام مردم گيالن در سال  مردم روبه

    بحث و بررسي

  : ، چند نكته را بايد موردتوجه قرار داد صفي شاه در عصر شاه قيام غريبدر بررسي چگونگي وقوع 

    هاي تاريخي قيام مردم گيالن در خالل دوره صفويه در قالب نگرش براوضاع سياسي گيالن ـ بررسي زمينه١

    هاي اجتماعي و اقتصادي قيام ـ زمينه٢

    گيري قيام ـ علل خاص مؤثر در شكل٣

حادثـه و پيامـدها و عوامـل          تـوان بـه تبيـين اصـل         ، مـي    گيري قيـام    ها و علل شكل     تحليل زمينه      پس از بررسي و     
  . قيام ارزيابي كرد نافرجامي آن پرداخت و ديدگاه مورخان رسمي عصر را درباره

    هاي تاريخي قيام زمينه

:  به دوقسمت تقـسيم شـده بـود           چندين قرن پيش از آنكه سلسله صفويه در ايران استقرار يابد، سرزمين گيالن            
يـا قـسمت غربـي    »  پـس  بيه«شد و ديگر  سفيدرود گفته مي  به مركزيت الهيجان كه به قسمت شرقي      »  پيش  بيه«يكي  

گفتند و چون سفيدرود در ميان آن واليت جـاري            مي»  بيه«، آب را      مردم گيالن . بود  سفيدرود كه مركز آن شهر رشت     
. ناميدنـد  نيـز مـي     يا پساگيالن»  پس رو«و »  پيش رو«پس و همچنين  ديگر را بيهپيش و طرف  ،يك طرف را بيه     است

يعني گيالن خاوري و ديگري در فومن يا رشـت             لذا دو قدرت نيز در گيالن به ظهور رسيد كه مركز اولي درالهيجان            
  ). ١١٠ ص . ١ و ١٦٥ ص . ١١(بود  محل فرماندهي گيالن باختري

بود كه نسب خود را به      )  اسحاقيه   سالطين(وند  يا اسحاق »  دباج«طور موروثي متعلق به خاندان       پس به        حكومت بيه 
حكمران معروف اين ناحيه به سبب اسـتحكام قـالع خـود و اتكـا بـه وضـع                     اميره دباج . رساندند  پادشاهان ساساني مي  

، چنان كـه انتظـار داشـتند،اطاعت           مغول كه سرزميني كوهستاني و پوشيده از جنگل بود از ايلخانان           جغرافيايي گيالن 
از آن پس تا ايـام شـاه اسـماعيل          . كرد و همين امر منجر به انجام حمالتي از جانب ايلخانان مغول به گيالنگرديد               نمي

خـورد   و هـا و زد  هاي داخلي نوادگان اميره دباج و از طرفي درگيري    ، اوضاع گيالن دستخوش حوادث ودرگيري       صفوي
بـين ميرزاعلـي    ، درگيري اسماعيل در الهيجان اي كه حتي در زمان توقف شاه گونه پس بود، به پيش و بيه  بيه  بين گيالن 

ضـديت بـا ميـرزا علـي بـرادر زن خـود               پس كه بـه     پيش و اميراسحاق فومني حاكم بيه       فرزند سلطان محمد حاكم بيه    
اركه جنگ بين دو قـسمت گـيالن در همـان سـالي     قرار مت . نيافتند  اي  كدام از آن بهره     ، در جريان بود كه هيچ       پرداخت

  ). ١٣٦ ص . ١٥ و ٩ـ١٧١ صص . ١٨(ق  . ¨ ه٩٠٧صفوي خود را شاه خواند، يعني در سال  بسته شد كه اسماعيل
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    ماسبوقايع گيالن در عصر اسماعيل و طه

هـا    پيش واقـع شـدو همـين سـتيزه          ، مجدداً درگيري بين جانشينان او و گيالن بيه                 پس از درگذشت اميراسحاق   
در . پس شـدند    موجب دخالت شاه اسماعيل در اوضاع گيالن گرديد كه سپاهيان او چندبار ناگزير مصمم به تصرف بيه                

، زن و     الدين  ، اميرحسام   پس گرفت   اسماعيل تصميم به تصرف بيه    كه شاه     ق . ¨ ه ٩١٢ها در سال      يكي از اين لشكركشي   
 ١٨ و ١١٧ ص . ١٢( دباج را نزد شاه فرستاد و خواستار بازگشت سپاه صفوي گرديد و شاه نيز پـذيرفت       پسر خوداميره 

  ). ٢٦١ ص. 

وي .  دبـاج قـرار گرفـت     پس در دست پسر اواميره        ق حكومت بيه   . ¨ ه ٩٢٢الدين در سال             پس از فوت اميرحسام   
صفوي آهنگ تسخير گيالن كرد، اميره دبـاج كـه در برابـر               ابتدا سر از اطاعت شاه اسماعيل پيچيد، ليكن چون پادشاه         

گرفـت و در    »  مظفـر سـلطان   «ق به اطاعت او گردن نهـاد و از شـاه لقـب               . ¨ ه ٩٢٤وي ياراي مقاومت نديد، ناچاردر      
اميره دباج پيوند خود را بـا شـاه از طريـق ازدواج بـا خيرالنـساءبيگم دختـر شـاه                     . سكه به نام شاه اسماعيل زد       گيالن

، روابط گيالن با دربـار صـفوي حـسنه            اسماعيل  ق سال مرگشاه   . ¨ ه ٩٣٠از اين تاريخ تا سال      . اسماعيل محكمتر كرد  
،   خـان قـانوني     ليمانطهماسب اول از دولت صفوي روي برتافت و چـون سـلطان سـ               بود، ليكن اميره دباج در زمان شاه      

.  سلطان عثماني قرار گرفـت      ، به سپاه او پيوست و مورد لطف         ق ، بر آذربايجان تاخت     . ¨ ه ٩٤٠، در سال      عثماني  پادشاه
از ايـن  . قزلباش گرفتار و به فرمان شاه طهماسب بـه قتـل رسـيد    دست سرداران اما سرانجام سه سال بعد در شروان به   

هر   پس را به خان احمد حاكم بيه پپش بخشيد و بدين صورت حكومت              ، حكومت بيه    صفوي  هپادشا)  ق . ¨ ه ٩٤٣(،    سال
خان احمد پس از درگيري با سلطان محمد كهدم و پسر اواميره شهنشاه و كشتن آنـان و                  . دست وي افتاد    دو ناحيه به  

، مـدتي در واليـت     شـروان پس را تصرف نمايد،زيرا پس از فرار مظفر سلطان بـه    شكست نيروهايش توانست واليت بيه    
ومرج حاكم بود تااينكه اميرسلطان محمـد كهـدم بـه دعـوي خويـشي مظفرسـلطان و بـه داعيـه وراثـت             پس هرج   بيه

 ١١ـ٣٠ صص . ١٧(گرفت    پس متفق شده و در رشت قدرت        ، با بزرگان و اشراف و اعيان و سرداران سپاه بيه            گيالن  ملك
  ). ٨٦ و ٥٧ صص . ١٥و 

، از سـادات اميركيـاي        حـسن   كه در اين زمان حكومت هر دو ناحيه گيالن به او رسـيد و پـسرسلطان                     خان احمد   
كرد و پـس   قويونلو، در الهيجان حكومت مي    سلطنت تركمانان  آق     عم او كاركيا ميرزا علي در زمان      . مالطي حسني بود  

پذيرايي كرد    الن برساند، از او به مهرباني     سالگي به كمك مريدان صفويه توانست خود را به گي           از آنكه اسماعيل درهفت   
چون به سلطنت رسيد، حكومـت گـيالن را           به همين سبب شاه اسماعيل    .  و حدود شش سال او را نزد خود نگاه داشت         

، حكومـت آن     پس را كشت    نيز پس از آنكه مظفرسلطان حكمران گيالن بيه         شاه طهماسب اول  .  همچنان بدو بازگذاشت  
طهماسب حكومت گيالن     چون خان احمد در صغر سن بود، شاه       . مد برادرزاده كاركيا ميرزا علي داد     اح  خان  قسمت را به  

پيش ايجاد كرد، ليكن پس از اينكه خان احمد  هايي درمردم بيه   ميرزا داد كه خود نارضايتي      را موقتاً به برادر خود بهرام     
پـس را نيـز       پـيش شـناخت و بيـه        مـران بيـه   حقـوق او را رعايـت كـرد و او را حك             به سن رشد رسيد، شـاه طهماسـب       

  . كرد  او  قلمرو ضميمه

، و باال گـرفتن تظلمـات و          پس  بيه  پس از تسلط بر گيالن    .         خان احمد به تدريج رشد كرد و در كارها مستقل شد          
را كه بـا سلـسله      ، اميره شاهرخ      انديشي  ، پس از مصلحت     پس  بيه  ، اشراف و اعيان     تحكمات او و غارت و چپاول آن ناحيه       

، به  هفت سال وي مدت . الدين برداشتند و از خلخال به گيالن آوردند         ، به پسري اميره حسام      اسحاقيه نسبت دوريداشت  
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كـشيد و   ،احكـام و ارقـام خـود را طغـرا مـي           پس مشغول بود و به روش سالطين سـابق گـيالن            امر سلطنت گيالن بيه   
احمـدخان حـاكم الهيجـان        ليكن خان . كرد  نام شاه طهماسب مي     خطبه به كرد، و در عين حال سكه و          نشان مي  و مهر

 . ١٧(رسـانيد    طهماسب بدگويي كرد تا اينكه شاه طهماسب او را به دربار طلبيد و سرانجام به قتـل                 بارها از او نزد شاه    
  ). ١١٠ص  . ١ و ٣١ـ٣٣ صص

 فرزندمظفرسلطان داد و منصب وكالت او را به         پس را به سلطان محمودخان           شاه طهماسب بعداً حكومت گيالن بيه     
، شوهر خـواهر مظفرسـلطان    او را به داشدار بيك صفوي)  ، محافظت گي  هللا( كاركيا احمد سلطان فومني سپرد و اتاليقي      

ره ق واردرشت و داراالما    . ¨ ه ٩٦٥االول سال      ربيع ١٢سلطان محمودخان در    . پس نمود   او را روانه گيالن بيه      داد و آنگاه  
خويش گرديد و مدت پنج سال به حكومت پرداخت تا اينكه احمدسلطان به سببي از او انديـشناك گـشت و بـه شـاه        

پـس را بـه اقطـاع او مقـرر      طهماسب نوشت كه او لياقت سلطنت ورياست ندارد، بدان اميد كه شاه حكومت گيالن بيه     
، سلطان محمودخان رابه شيراز فرسـتاد و          طهماسب  اهش. به فرمان شاه طهماسب هر دو را به قزوين آوردند         .خواهد كرد 
احمدخان كه با سالطين اسحاقيه عداوت قـديمي          الدين محمد شيرازي را به معلمي وي انتخاب كرد، اماخان           ميرغياث

يكي از معتمدان خود توانست معلم را بفريبد و او نيـز بـا زهـر، سـلطان محمودخـان                      ، با اعزام    و خصومت شديد داشت   
  .  و خود در الهيجان نزد خان احمد پناه گرفتراكشت 

خاطر شـد و چـون از تحويـل           رنجيده  پيش          شاه طهماسب به سبب اين قضيه از خان احمدخان حاكم گيالن بيه           
، زيـرا از      الدين محمد نيز به فرستادگان شاه درچند نوبت امتناع ورزيد، خشم شـاه از او افزونتـر گـشت                    دادن ميرغياث 

اسـتحكام   احمد كه به جهت ، ايلچي شاه طهماسب به فرمان خان با قتل يولقلي سلطان. باز زد سر ه طهماسب اطاعت شا 
زد، خشم شـاه     ديگري كه از خان احمد سر       پيش و توابع آمده بود و انحرافات        پس و بيه    امور سرحد و سامان گيالن بيه     

در رأس سـپاهي از اردبيـل و مغـان و ارسـبار رود و               بيـگ اعتمادالدولـه را        برانگيخته شد و با صـدور فرمـاني معـصوم         
گـسكر و   و خلخال و طارم مأمور كرد تا به اتفاق حكام محلي ديگر چون حاكم طالش آستارا، حاكم                 ، لنگركنان   آغاج  قزل

  . پيش حمله نمايند و خان احمدخان را دستگير كنند حاكم كهدم به گيالن بيه

فرمان شاه ابتدا بـه قلعـه قهقهـه و            دستگير شد و به   )  ق . ¨ ه ٩٧٥در سال   (د  ، خان احم        سرانجام پس از چند جنگ    
 . ١ و ٣١ــ ٦٢ صـص  . ١٧ و ١٢٨ــ ١٣٠ صـص  . ١٥(سپس به قلعه اصطخر فارس فرستاده شد و در آنجازنداني گرديد            

  ). ١١٠ـ١١٤ صص

ايـن  . ن محمـود داد   فرزنـد سـلطا     پس را بـه جمـشيدخان           شاه طهماسب پس از دستگيري خان احمد، حكومت بيه        
متولد شد و شاه طهماسب ضمن موسوم نمـودن او          ) رسيد  احمد به قتل    كه بر اثر توطئه خان    (شخص پس از مرگ پدر      

. به جمشيد، تربيت او رابرعهده داشدار بيك صفوي گذاشت كه مدت هفت سال در خلخال اين مأموريـت راانجـام داد                    
دسـت    بردند، امور به    پس درامنيت به سر مي       ساكنان گيالن بيه    سال طول كشيد،   ١٨در ايام حكومت جمشيدخان كه      

وي براي جمشيدخان از شـاه طهماسـب نيـز       .  همرسانيده بود، قرار داشت     احمدسلطان كه در مرتبه وكالت استقالل به      
مـا بعـد    ا. نمـود   هاي صفوي را به عقد جمشيد درآورد و روانه گيالن           دختر طلبيد و اوهم خديجه بيگم از شاهزاده خانم        

بين جمشيدخان و احمدسلطان كدورت رخ داد كه در نتيجه احمدسلطان ازوكالت عزل و شخصي به نام كامران ميرزا                   
 . ١٥ و   ٥٣ــ ٧٨ صـص  . ١٧(ميرزا باخدعه توانست جمشيدخان را به قتل رسـاند            ليكن كامران . به جاي او منصوب شد    

  . پس گرديد  شورش و اختالفاتي در گيالن بيهاين امر خود موجب بروز). ٦٢٦ـ٦٣٣ صص . ٢٣ و١٢٩ـ١٣٠ صص
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نشايي كه در خدمتاحمدسلطان بود از او بريد و مخفيانه     ، دوباج نام لشته           از طرفي پس از گرفتاري خان احمدخان      
اي را دور خود جمع كرد وحاكم آنجا را كه از طرف شاه طهماسب گماشته شده بـود بـه قتـل                        نشا رفت و عده     به لشته 

تصرف نمود    نشا و توابع    وي خود را بهاميره دوباج ملقب و سپاه به شهر الهيجان كشيد و آنجا را همراه با لشته                 . درساني
نـشا    پس را تابع خود گردانيد و مدت يكسال و نيم به حكومـت الهيجـان و لـشته                   و سرداران و سپهساالران واليت بيه     

 . ١٧  و    ٥٧٠ــ  ٥٧١ صـص  . ١٠(اه طهماسـب از بـين رفـت         اما سرانجام او نيـز در درگيـري بانيروهـاي شـ           .  پرداخت
  ). ٥٨ ـ٦١ صص

شدن به مهدعليا     ، با متوسل     سال در زندان به سر برد تا اينكه با روي كارآمدن محمدخدابنده            ١٢     خان احمد مدت    
، بـه دليـل      در مـدت پادشـاهي محمدخدابنـده      . پـيش گرديـد     بيه  همسر او، از زندان آزاد شد و مجدداً حكمران گيالن         

،   گرفت  ، را نيز به زني      سلطان  ، مريم   خويشاوندي خان احمد بامهد عليا، وي در گيالن فرمانرواي مطلق بود و خواهرِ شاه             
گيالن سعي نمود با شـدت و خـشونت           وي پس از ورود به    . هاي سلطنت و قدرت وي استوارتر گرديد        با اين ازدواج پايه   

  ). ٦٤ـ٦٨ صص . ١٧ و ٦٦ـ٦٩صص  . ٤( وخسارتهايي را به مردم وارد كرد پس مسلط شود كه لطمات بر گيالن بيه

    عباس اول وقايع گيالن در عصر شاه

الطـوايفي و     عباس سياست تمركزگرايي شديدي دنبال شـد، وي درصـدد برآمدكـه ملـوك                      با روي كار آمدن شاه    
، يعنـي     ، قـدرت و فرمـان دولـت         ِ مركـزي    و مستقل  هاي محلي را در كشور براندازد و با ايجاد يك حكومت قوي             سلسله

عبـاس حكومـت      ، زيرا شاه    رو ساخت   احمد را با خطري جدي روبه       اين امر خان  .شخص شاه را بر تمام كشور حاكم سازد       
اي بود تا به گيالن لشكركشي نمايد و سـرانجام درسـال هـزار هجـري                  تافت و دنبال فرصت و بهانه       خان احمدرا برنمي  

  . حكومت خان احمد پايان داد، به  قمري

 ٩٩٨در سـال  . فـراهم نمـود   عباس بـه گـيالن   ها و رفتارهاي خان احمد بهانه الزم را براي حمله شاه  گيري         موضع
از (عباس بود، يكي ازسرداران شاه بـه نـام محمدشـريف خـان چاووشـلو                  كه سال سوم سلطنت شاه    .   م ١٥٩٠. ق   . ¨ه

اي نيز مبني بر مـصالحه        نامه. گيالن پناه برد و خان احمد از استرداد او سرپيچي كرد             به به علت خشم شاه   ) استاجلوها
عـالوه رد     اين موارد بـه   .  داشت  عباس نوشت و چندي بعد نيز نمايندگاني به دربار عثماني گسيل            بادولت عثماني به شاه   

، همه موجب ناراحتي شاه صـفوي و          عباس پسر شاه ) ميرزا  صفي(پيشنهاد خواستگاري از دخترش براي محمدباقر ميرزا      
نتيجـه مانـد و       احمد براي دريافت كمك از تزار روس يـا سـلطان عثمـاني بـي                تالشهاي خان .حمله او به گيالن گرديد    

عبـاس    عباس به شروان فرار كرد و حكومت گـيالن دردسـت سـرداران شـاه                اوناگزير پس از شكست در برابر قواي شاه       
  ). ٤٥١، ٤٤٨، ٤١٨ صص . ١ و ٤٦٤ـ٤٧٤ ، ٣٩٣ـ٤٠٢ صص . ٤) (١.(افتاد

هاي فراوان به نزد سلطان مراد        الدين لنگرودي را باتحفه     حسام  ، وزير خود خواجه           خان احمد پس از ورود به شروان      
 . ١ و ٤٦٦ص  . ٤(خـود نيـز عـازم درگـاه سـلطان عثمـاني شـد              سوم عثماني فرستاد و از او كمك خواست و سـپس          

احمد باتوجه به اختالفات مذهبي و سياسي دولتهاي عثمـاني و ايـران و عالقـه دولـت عثمـاني            خان). ٤٤٩ـ٤٥٠ صص
؛ بـه همـين سـبب         ، براي تحقق اهداف خود كه همانا حكمروايي مستقل در گيالن بود به تكاپوپرداخت               تصرف عراق   به

زيـرا  . زوي خـويش نايـل گـردد   يك كـشور ديگـر بـه آر    متوجه دولت عثماني شد و قصد داشت از آن طريق با حمايت 
اكبـر    الـدين   او حتي شكاياتي نيـز بـه دربـار جـالل          .  دانست  براي استقالل خود مي     نزديكي به دولت عثماني را تضميني     
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از طرفـي خـان   . اسـتفاده كنـد   عباس مغول هند نوشت و سعي نمود تا از نفوذ او براي خالصي خود از خشم شاه        پادشاه
، لـذا اطاعـت و      دانـست   مندي و بسط صفويه را نتيجهتربيت و مجاهدت تبار خويش مي          احمد در حقيقت قدرت و نيرو     

آوري خـويش را بـا دارا         ، باطبع وي موافق نيامد و از اين نظر روح سركشي داشت كه نام               بوسي معمول آن زمان     آستان
  . كرد بودنحكمراني مستقل گيالن دنبال مي

گرفت كه خان احمد بـراي بقـاي           احمد براي خواندگار روم فرستاد، نتيجه      اي كه خان          اسكندربيك تركمان از نامه   
 . ١) (٢.(خود حاضر شد گيالن را پيشكش سلطان عثماني نمايد ودر تحت لواي او به بقا و فرماندهي خود ادامه دهـد                    

يـت خـود بـه      عباس و حفـظ موجود      چنين استنتاج كرد كه وي براي عدم اطاعت از شاه           توان  از اين نظر مي   ). ٤٤٩ص  
تـوان   همچنين مـي . عباس وسايل سلطه او را در گيالن فراهم آورد، ليكن او بدانراضي نشد    كار تن داد، با اينكه شاه       اين

، نظر شـاه را بـه جـاي ديگـر             عباس و سلطان عثماني     بين شاه   خواست با ايجاد جنگ و جدال       گفت شايد احمدخان مي   
برانگيخته بود و     قدامات خان احمد قبالً موجي از نفرت را در دل شاه صفوي           ا. اش برسد   ديرينه  معطوف و خود به آرزوي    

دانست كه يگانـه   ، مي احمد را به بند بكشد، ولي او نيزاز عواقب كار اطالع داشت       ، خان   خواست در وقت مقتضي     شاه مي 
  .  تافت مدخان برنميبوسي مسند قدرت است كه اين را اح ،تسليم محض و آستان راه همبستگي بين او و شاه صفوي

و ) ٤٦٧ــ ٤٧٨ صـص  . ٤ و ١٠٣٩ــ ١٠٤٤ صـص  . ١٦(احمـد     عباس دربـاره خـان      هاي سلطان عثماني به شاه             نامه
نتيجه ماند و او نتوانست به گـيالن   همه بي). ٢٨١ ص . ٨(احمد به پادشاه گوركاني هند   سرزمين گيالن و شكايات خان    

د، واليات گيالن را به سرداراني كه موجب شكست خـان احمـد شـده بودنـد                 عباس پس از فرارخان احم      شاه. گردد باز
كولي يكـي     الهيجان را به طالشه     نشا را به ميرعباس سلطان سپهساالر او داد و سپهساالري           از آن جمله واليت لشته    .داد

ِ خـاني و      م بـه لقـب    پس را هـ     خان والي گيالن بيه     بيك سلطان وكيل وسرپرست ابراهيم      علي. ديگر از سرداران او سپرد    
امـا پـس از چنـدي بوسـعيد     ). ٤٧٤ـ٤٧٦ صص . ٤ و ١٣٥ ـ١٣٩ . ١٧  و    ٤٥١ص   . ١(پس مفتخرساخت     حكومت بيه 

مـصمم شـدند كـه        پـس   پـيش و بيـه      كولي سپهساالر الهيجان و گروهي از سـرداران بيـه           از سران گيالن با طالشه      نامي
پـس در شـهر     . هيان قزلبـاش را ازآن سـرزمين بيـرون كننـد          استقالل از دست رفته گيالن را تجديد و حكـام و سـپا            

. گـردد  فرستاده نزد خان احمدخان به استانبول فرستادند تا به كشور باز    الهيجان دولتي مستقل به وجود آوردند و سه       
ي حكـام محلـ     هـا، و تـالش      باك گيل   ، و از طرفي روحيه رام نشدني و بي          سختگيريهايسرداران و مأموران شاه در گيالن     

عباس كه قـصد برانـداختن        ليكن باانتشار اين خبر، شاه    . ِ از دست رفته در بروز شورش مؤثر بود          براي بازيافتن موقعيت  
، بار ديگر فرهادخان قرامانلو را با قواي كافي بـراي تنبيـه               سياست تمركزگرايي   ، براي تحقق    حكومتهاي محلي را داشت   

لقـب فرزنـدي      پيش را نيز به فرهادخان سـپرد و او را بـه             مت گيالن بيه  در همان حال حكو   . روانه گيالن كرد    شورشيان
سرداران قزلباش در اندك زماني الهيجان را گرفتند ودولت نوبنياد گيالن را بر هم زدنـد و بوسـعيد و    . مفتخر گردانيد 

دخـان قرامـانلو    پس نيز شـورش كـرد كـه فرها          خان حكمران بيه    درهمان سال علي  . كولي به جنگلها فرار كردند      طالشه
بوسـعيد و   .توانست او راشكست دهد و با دسـتگيري او، سراسـر گـيالن دوبـاره بـه اطاعـت پادشـاه صـفوي درآمدنـد                        

، ٤٦١ــ ٤٦٣ صـص  . ١(كولي را نيز پس از چندي در جنگلهاي گيالن دستگير كردند و بـه دستورشـاه كـشتند                  طالشه
  ). ١٤٧ـ١٥٤ صص . ١٧ و ٤٩١

نـشا    ، مجدداًشـورش ديگـري در لـشته         عباس  احمد به تحريك شاه     سلطان سپهساالرِ خان    شدن ميرعباس          با كشته 
نـشا    عباس پيوسته بود، از طرف او به حكومت لـشته           ميرعباس كه قبالً از خان احمد رويگردان شده وبه شاه         . پديد آمد 



 ٨

كنـد     شر او را از سر خود كم       عباس كه به نحوي قصد داشت       شاه. برد  منصوب شد، ولي غالباً درمصاحبت شاه به سر مي        
رو، يكـي از بـستگان        از ايـن  ).١٦٦،  ١٦٤ص   . ١٧ و   ٤٩٩ص   . ١(با ترفندي موجبات به قتل رسيدن او را فراهم كـرد            

نشا سر بـه طغيـان برداشـت و غيبـت درويـش           ق درلشته  . ¨ه١٠٠٣حمزه در سال      سلطان به نام كاركيا علي      ميرعباس
پيش منصوب شده بود، غنيمـت شـمرد و    ش راكه به جاي فرهادخان به حكومت بيه       محمدخان روملو از سرداران قزلبا    

پيش   استقالل گيالن بيه    اما او هم نتوانست   . با ده هزارتن از مردم همراه خود بر الهيجان تاخت و آن شهر را غارت كرد               
يش محمـدخان دسـتور     عباس درپي خبر اين شورش به درو        شاه. دست سرداران قزلباش كشته شد      را تجديد كند و به    

با اينكه وي سـه     ). ٥٤٠ـ٥٤٦ صص . ٤  و    ٥١٣ـ٥١٤صص   . ١  و    ١٦٩ـ١٧٢ صص . ١٧(نشا را داد    قتل عام واليت لشته   
اروملـو و  ]  چگينـي [آدم بسيار از صوفي و چيني«مهلت داد كه خود را از معركه كنار بكشند، اما سرانجام  روز به مردم

نشا   ، جمعي كثير از مردم لشته       نشا وبلوكات شده    پهساالران و اعيان داخل بالد لشته     ، به اتفاق س     پس  مالزمان امراي بيه  
) ٣(»حدوحـصر نمودنـد     ، نهب و تـاراج بـي        دست لشكريان افتاده    بسيار به   ، عرضه تيغ ياسا گشتند و اسير و برده          و توابع 

  ). ١٧١ ص . ١٧(

، در سال  برد پس ازمرگ سلطان مراد سوم      ل به سر مي   پيش كه در استانبو           خان احمدخان حاكم فراري گيالن بيه     
گيالن نيز بـه دنبـال   ). ٥٢٩ ص . ١(ق درگذشت  . ¨ه ١٠٠٥ ق به بغداد رفت و سرانجام در همانجا در سال       . ¨ه ١٠٠٣

وي توانـست   . عبـاس در آمـد      ق به تـصرف شـاه      . ¨ه ١٠٠٧متوالي سرانجام در سال       درپي و كشتارهاي    برخوردهاي پي 
الن را از تصرف تيولداران و حكام بيـرون آورد و آن را جـزو امـالك خاصـه شـاهي قراردهـد و حكومـت آن                           سراسرگي

،  ٥١٥ صص . ١(وزير فرهادخان قرامانلو سپرد     »  عالميان  ميرزاي«سرزمين را به ميرزا محمدشفيع خراساني معروف به         
 نيـز بـه مازنـدران لـشكر كـشيده و چهـار              .  م ١٥٩٦. ق   . ¨ه ١٠٠٥عباس در سـال       شاه).١٧١ـ٢٦٠ صص . ١٧ و   ٨٠٣
). ٥١٨ــ ٥٨٦ صص . ١(بود    اميران محلي را سرنگون ساخته و مازندران را نيز جزو امالك خاصه خويش قرار داده                سالله
نشاند، از فتح خود در گيالن بـسيار شـاد شـد و     مي فرو ها را با شدت و خشونت   ها و قيام    گونه شورش   عباس كه اين    شاه

طير شهرياركشورگشا از مهمات گيالن فراغت يافـت چنـد روزي در دارالـسلطنه قـزوين نـواي عـيش                    خاطر خ «چون  
.  ق وفات يافـت  . ¨ه ١٠٣٨در  عباس اما آنگاه كه شاه.  برافراشت و به جشن و سرور نشست    ). ٤٩٩ ص. همان  (»  وعشرت

ه را براي اهـداف خـود كـه همانـا دسـتيابي             بردند، زمين   داراني كه سالها در انتظار به سرمي        فرصتي فراهم شد تا داعيه    
  . ، علم طغيان برافراشتند مجدد به قدرت در گيالن بودمساعد بپندارند و با تعيين پسر جمشيدخان رشتي به شاهي

    زمينه اجتماعي و اقتصادي شورش

.  فرودسـت يـا محكـوم       طبقه فرادست يا حاكم و طبقـه      : شد        از نظر اجتماعي جامعه گيالن از دو طبقه تشكيل مي         
طبقـه  .  پرداخـت   ِ فرهنگمحلي به اعمال قدرت و نفوذ خود مي          اي بود كه مطابق     طبقه حاكم گيالن داراي سنت ديرينه     

اينان گاه با نفوذ سياسـي      . دادند  الكان و صاحبان اقطاع تشكيل مي     م  ،زمينداران و عمده    هاي محلي   حاكم را اعيان سالله   
در وضـع ايـن طبقـه حـاكم باسياسـت تمركزگرايـي             . كردنـد   وگاه با سلطه اقتصادي خود بر مردم اعمال قـدرت مـي           

عباس پس ازتصرف گيالن و برانداختن حكومت محلي خان احمـد             صورت كه شاه    بدين. عباس اول تغيير پديد آمد      شاه
لـذا اعيـان   . دست مأموران و ديوانيان اعزامي از مركـز افتـاد   خاصه اعالم كرد و اداره آن به   ، آن سرزمين را ملك      النيگي

اختفا و انـزوا پـيش گرفتنـد و در            هاي محلي كه موقعيت گذشته خويش را از دست دادند، راه            وخوانين و اعقاب سالله   
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، تحصيلداران و مـأموران دولتـي قـرار     ، ديوانيان به جاي اينان  .دكمين فرصت نشستند تا مگر روزي مراد خويش بجوين        
  . بر مردم پرداختند گرفتند و به اعمال فشار و ستم

، رعايا، كشاورزان و كارگران       وران  ،پيشه  ، طبقه محكوم قرار داشت كه مركب از صاحبان حرف           ِ طبقه حاكم         در مقابل 
پرداختنـد و از طبقـات مولـد جامعـه      كارهـا ومـشاغل معمـولي جامعـه مـي     وران به   صاحبان حرف و پيشه   . محلي بود 

. پرداختنـد   رعايا وكشاورزان بـه كـار زراعـت و كـشاورزي و باغـداري و بـويژه توليـد ابريـشم مـي                      . شدند  محسوب مي 
در عبـاس     ماليـاتي شـاه     هاي  بخش نبود و فشار مالياتي سنگين بود، زيرا معافيت          سطحزندگي اين طبقه چندان رضايت    

اقتصاد آن بر پايه كشاورزي و كالً زمينـداري قـرار           خاصه شدن گيالن كه   . شد  ، شامل منطقه گيالن نمي      نواحي مركزي 
، خود موجب افزايش فشارمالياتي بر مردم گشت بويژه پس از انحصار ابريشم به فرمان شاه كه مهمترين كـاالي                  داشت

توليدكننـدگان ناچـار بودنـد كـه        .شـد   خيز ايران محسوب مـي      ريشمآمد و گيالن از نواحي عمده اب        عصر به شمار مي     آن
از طريق  (عباس به طرق مختلف       ، خود شاه    شدن درانبارهاي شاهي    ابريشم را به عامالن شاه بفروشند كه پس از ذخيره         

  . كرد به فروش آن اقدام مي)  ، ارامنه وغيره هاي خارجي كمپاني

شـد يـا بـه        شـاهي داخـل مـي       خص شاه بود و عوايد آنها مستقيماً  به خزانـه                 اراضي خاصه يا خالصه متعلق به ش      
رسيد و قسمتي از آنها نيز تيوالعضاي دستگاه سلطنتي يـا افـراد سـپاهيان مخـصوص شـاه و                      مصرف مخارج دربار مي   

ورفـاه حـال    رو، عايدات اياالت خاصه در خود محل نيز صرف امـور اقتـصادي                از اين . كارمندان و مؤسسات وادارات بود    
  .  گرفت شد و در مجموع زندگي مردم در فشار و تنگنا قرار مي عامه نمي

شورشـها و   ). ٢٦١ ص . ١٧(       حكومت ديرپاي وزيران گيالن نيز موجب خستگي و آزردگي رعايا از آنان شـدهبود               
،   راي سركوب اين تحركات   هاي دولت مركزي ب     ولشكركشي)  به بعد  ١٧١ ص. همان  (گاه در خطه گيالن       به  قيامهاي گاه 

  . شدند گذاشت و از اين رهگذر دستخوش ضرر و زيانها و خساراتي مي بر زندگي مردم تأثيرمي

اي كـه صـرفاً در امـور          به وسيله وزيران وعامالن ويژه    ) مثل گيالن و مازندران و نواحي ديگر      (      قلمرو اراضي خاصه    
شيوه اداره اينان از لحاظ رعايا بهتر از شـيوه          . شد  شدند اداره مي    مي كشوري قدرت داشتند و از طرف دولت شاه تعيين        

 از يـك وزيـر،       ، مركـب    شاه گيالنـي    ساخت ديواني اداره گيالن قبل از وقوع قيام غريب        . اداري حكام وبيگلربيگيان نبود   
ليـاتي  عنـوان محـصل ما   ، چنـد دبيـر، چنـد محاسـب و مـستوفي وافـرادي بـه          يك معتمـد، چنـد سپهـساالر نظـامي        

در قيام عليه دولت صفويه طبيعـي اسـت كـه سـختگيري و                به واسطه سابقه مردم گيالن    . بود)  كنندگان ماليات   جمع(
كـرد و     اين امر بر مردم فشار وارد مي      ). ١٨٩ـ١٩٧ صص . ١٣(در آن منطقه شديد بود        خشونت مأموران ديواني مركزي   

  . نمود  خشن ميآنان رادر برابر اين اجحافات آماده و مساعد تحركات

اي از بزرگان و مالكين در پي اهداف خودآغازگر آن شدند، اما با پيوستن تـوده                  شاه نيز اگر چه عده            در قيام غريب  
افزايش يافتند و اين شورش به شكل يك حركت اجتماعي از طـرف               شاه  سرعت طرفداران غريب    مردم به اين شورش به    

ظلـم و    ، عليـه    مـردم در ايـن قيـام گـسترده        . ياتي و ظلم عامالن صفوي درآمـد      مردم گيالن درواكنش به فشارهاي مال     
. دولتـي را از منطقـه دور كردنـد          زودي حكمرانـان    هـاي اجتمـاعي اعتـراض كردنـد و بـه            عدالتي  حكومت مركزي و بي   

 در قـرن    آن را يكـي از بزرگتـرين قيامهـاي مردمـي          ). ٥٥٤ ص . ٦( ، اين حركت اجتماعي كه مورخان روسي        عبارتي  به
بيشتر   ، رهايي از تسلط مأموران حكومتي و استقالل         اند، با شدت گرفتن دامنه آن       حساب آورده   يازدهم هجري قمري به   
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از تحميالت دولـت بـر ايـن واليـت            دهنده خشم مردم    تصرف انبارهاي ابريشم و كاالهاي ديواني نشان      . كرد  را طلب مي  
، وصدور و فروش ابريشم گيالن را شاه در اختيـار داشـت و محـصول               لزيرا ماليات ابريشم معادل يك سوم محصو      . بود

. كــه بــاالترين ميــزان ايــن محــصول در كــشور بــود). ٧٤٤ ص . ٥ و ٢٨١ ص . ١٣(عــدل بــود ٨٠٠٠ابريــشم گــيالن 
اي مؤثر بـود و آنـان بـر    آمد در بروز نارضايتي توده مردم انحصارمحصول ابريشم كه به مقدار زياد در گيالن به عمل مي      

اقتصادي حاكم قيـام كردنـد و مالكـان و حكـام و      رهايي از اين انحصار و نيز كاستن فشار مالياتي و تغيير در مناسبات           
  . متنفذين نيز بيشتر براي مقاصد سياسيخويش در رأس اين قيام قرار گرفتند

، ازغوغاي عام و هجوم لئام سراسيمه        ِ مال ديوان    وزرا و عمال گيالن و تحويلداران     «:        به نوشته اسكندربيك تركمان   
، اكثر دست از اموال و اثقال و اعمال باز داشـتند              ، جهت حفظ جان و صيانت ناموس و عيال خودبه كنار كشيده             گشته

،آالف و الـوف   ها به جهات ديواني و متملكات تجار و اغنيا و متمـولين هـر دو واليـت نمـوده         درازي  دولتاندست  و آن بي  
  ). ١٦ ص . ٢(» .نيازي دادند  باد بيتصرف كرده به

    علل قيام

،اجتماعي و اقتصادي حـاكم بـر آن          شاه گيالني عوامل چندي دخالت داشت كه از وضع سياسي               در بروز قيام غريب   
  .  گرفت نشأت مي هاي محلي واليت و سابقه گيالن در دارا بودن حكومت

عدم اطاعت از سالطين صفويه كه بارهابـه وقـوع پيوسـته بـود بـه      ، و   ـ زمينه تاريخي خطه گيالن در قيام و شورش        ١
زيـرا بازمانـدگان    . ِ بانفوذي كه در اين ديار داعيه حكومتداشتند، در بروز اين شورش مؤثر بود               هاي محلي   واسطه سالله 

، بـه جنـگ و جـدال بـا قـدرت              هـاي مناسـب جهـت دسـتيابي بـه قـدرت محلـي               اين خانـدانهاي متنفـذ درفرصـت      
بنابراين مالكين و خوانين ناراضي محلي براي كسب قـدرت دودمـاني خـوددر منطقـه و امـارت                   . خاستند  برمي مركزي

  . يافتن در گيالنات از تغيير قدرت سياسي در دولت صفويه بهره جستندو به شورش پرداختند

محلي كه اين امـر در      عباس در خوابانيدن شورشهاي اياالت و برانداختنحكومتهاي          ـ سياست شديد تمركزگرايي شاه    ٢
، تا مدتي از بروزشورش جلوگيري كرد، ليكن با مرگ او مالكان و خوانين محلي كـه                   گيالن نيز با خشونت انجام گرفت     

از دست داده     عباس در گيالن    خود را عالوه بر موقعيت سياسي بر اثر شيوه جديد مناسبات ارضي شاه              موقعيت اقتصادي 
  . را راه حلي براي تحقق هدف خويش يافتند ، دست يازيدن به قيام ناسب بودن فرصتبودند، با هدف تغيير اوضاع و م

، انحصار ابريـشم      و كشاورزان   تي بر مردم  ، افزايش بار ماليا     عباس مبني بر خاصه نمودن گيالن       ـ سياست اقتصادي شاه   ٣
هاي گزاف بـر     ، و ظلم و ستم بيش از حد ديوانيان درگيالن بر مردم و برقراري تحميالت و ماليات                  گيالن در دست شاه   

، و عدم رسيدگيدولت به اوضاع پريشان آنها، همه موجب بروز نارضايتي و خشم توده مردم شد و آنهانيز بـه       روستاييان
ديوانيـان بـود و آن را حـق خـود             ير شرايط موجود به نفع خويش و دستيابي به مال و اموالي كـه در تـصرف                قصد تغي 

اجتماعي عليه دولت صفوي و نظام اقتصادي حاكم شكل گرفت كـه           سرعت يك قيام    پنداشتند، وارد قيام شدند و به       مي
  .  عمده مناطق گيالن رادر برگرفت

، و تـوده      مالكين و خوانين قـديمي      كنندگان در قيام يعني     هاي دوگانه شركت    ن انگيزه        درگزارشهاي مورخان به اي   
چون زمان وزارت اصـالن بيـك و        «:  در علت بروز قيام آورده است       مالعبدالفتاح فومني .  مردم به نحوي اشاره شده است     
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پس امتداديافته بود،     ِ بيه   ل در گيالن  ، مدت هفده سا     ،و ميرزا تقي اصفهاني و ميرزا عبداهللا قزويني         بيك  پسرش اسماعيل 
هـا ديـده و       ، رعايا ظلم    مالزمان و منصوبان    مردم از طول زمان وزارت ايشان و ظلم و عدوان به تنگ آمده و از تحكمات               

، جمـع كثيـري از مـستأجران و          وجـه ايـشان     مالحظـه ناموجـه بـي       بـي   ها كشيده بودند، و از تحميالت و اطالقات         ستم
، حاالت خود راعـرض   گرديدند، و هر چند به اردو رفته        ، در زي اختفا مي      كدخدايان ورعايا، متواري گشته   تحويلداران و   

ديدند و مدت پنجاه سال نيز مصروف شده بود و فتنه وفتور گـيالن برطـرف گرديـده و اربـاب         كردند، بهبودي نمي    مي
، چون گيالنيان به حكـام سـابق خـود     تضاي فلكي موافق اق . بودند  مي  ، منتظر فرصت    داعيه نيز در كمين فرصت نشسته     

گـيالن   ، معادات ورزيده و نفاق در گيالن شيوع يافته و حكام سابق بنا بر شآمت مخالفـت      صفوي  در ايام ظهور سالطين   
 جمعـي ديگـر بـه       ] عبـاس   لذا پس ازمرگ شاه   [...  مستأصل شده بودند، و بزه حكام سابق در گردن اهل گيالنات مانده           

  . و قيام كردند) ١٦١ـ٢٦٢ صص . ١٧(» را عادلشاه لقب دادند كالنجار سلطان...  در جسته صت از كنج اختفا بهگمان فر

هاي ديوانيان وتحويلداران و كالنتران و انبارهاي دولتي  شاه و غارت اموال و دارايي    هاي اوليه نيروهاي غريب     ـ پيروزي ٤
. يد خود در وسعت دامنه قيام و تحريك و تهييج شورشـيان مـؤثر بـود               رس  كه بر اثر غافلگيري مأموران دولتي به انجام       

بيك وزير در گيالن و اختالف نظر متابعان وي و عدم تدبير و درايت كافي درچگونگي مقابله با                    سن و سالياسماعيل    كم
شـاه    اي غريـب  ، موجب شد كه كار از دست دولتيان بيرون رود و مردم نيزبه رغبـت يـا اكـراه بـه نيروهـ                        كنندگان  قيام

  . گر، توان رويارويي با شورشيان را نداشتند اي كه درابتداي امر، نيروهاي مقابله پيوستند و شورش گسترده شد به گونه

    آغاز قيام

، نـوه و جانـشين        صـفي   شـاه   دست سام ميرزا معروف بـه       ق به  . ¨ ه ١٠٣٨         پس از آنكه اورنگ سلطنت صفويه در        
شد، شورش مردم گيالن بـود كـه بـه شـورش يـا قيـام                  اي كه وي با آن مواجه       ، اولين حادثه    فتعباس اول قرار گر     شاه

نگاري و اينكه در آغـاز سـلطنت شـاه جديـد اتفـاق                اين حادثه رابه لحاظ اهميت از نظر واقعه       .  شاه معروف است    غريب
بـر اسـاس    .  ندگان بسيار تند وزننده است    كن  اگر چه عبارات آنها درباره قيام     . اند  صفي شرح داده    افتاد،مورخان عصر شاه  

  . توان كيفيت شروع قيام و گسترش دامنه آن وفرجام قيام را كه به شكست منجر شد ترسيم نمود اين گزارشها مي

،   ، سـلطان ابوسـعيد چيـك        نشايي  لشته  خان  عنايت:  اي از حكام و مالكين گيالني چون             قيام از آنجا آغاز شد كه عده      
، محمـدبيك پـسر شـاهمراد، شـيرزادبيك           شاهمراد گيلوايي   ،جوت  ، كوله محمدخان كوچصفهاني     مد گوكه كرباليي مح 

درگذشـت   زيستند، به گمان موقعيت مناسب به واسـطه     بيجاري و جمعي ديگر كه در خفا مي         بازخشك  ، آتش   كسيمي
. همـان   (ناميدنـد   »  عادلـشاه  «سلطان پـسر جمـشيدخان رشـتي را بـه سـلطنت برگزيدنـد و اورا                ، كالنجار   عباس  شاه
پسرش كالنجار كه اينك    . عباس سرنگون شده بود     شاه  پس گيالن بود كه در زمان       جمشيدخان از خوانين بيه   ). ٢٦٢ ص

بزرگـان مزبـور، پـس از    .  زيست عباس در خفا مي به شاهي برگزيده شده بود، پس ازمرگ پدر تولد يافت و تا مرگ شاه 
آنها ابتدا امـوال كالنتـر   . پرداختند  آشكار كرده و در شهرها و نواحي گيالن به ايجاد شورش          ، حركت خويش را     اقدام  اين

، لـشكر عادلـشاه    پس از اينكه شورش دامنـه يافـت  . الهيجان را غارت كرده و سپس به غارت و قتل بسياريدست زدند        
كثيـري ـ    زودي جمعيت افزود تا آنكه به ميشد با نواختن نقاره بر شور و هيجان مردم  وارد مي به هر جا كه)  شاه غريب(

پـس و حتـي تمـامي ملـك      پيش و بيـه  قصد وي تسخير كل گيالنات ازبيه. هزار نفر ـ به گرد او جمع شدند  حدود سي
در آن ايـام  . ق توانستند شهر رشـت را تـصرف نماينـد        . ¨ه ١٠٣٨ شورشيان در بيستم شعبان   . دارالمرز و رستمدار بود   

شـاه    غريب  وزير مذكور با جمعي از مالزمان خود در برابر نيروهاي         . زااسماعيل فرزند اصالن بيك بود    وزارت رشت با مير   



 ١٢

او سـپاهيبه مـدد حـاكم رشـت فرسـتاد، ولـي             .  آراي گشت و از گرگين سلطان حاكم گسكر نيز كمـك خواسـت              صف
ارد رشت شد و كليـه ابريـشمي را كـه           و)  عادلشاه(شاه    ، غريب   رشت  با فرار حاكم  . نيروهاي مدافع كاري از پيش نبردند     

دسـت   شـدبه  عنوان ماليات ازگيالن وصول شده و در رشت انبار گشته بود و ارزش آن بالغ بر سيصدهزار تومـان مـي         به
  ). ١٥ـ١٦ صص . ٢ و ٢٦٣ـ٢٦٥ صص. همان (آورد 

 تـاراج و تـاالن قـصبه        گيالنيان از وخامت عاقبت انديشه ناكردهدسـت بـه        «       در گزارشهاي رسمي آمده است كه       
، جمـع كثيـر بـه قتـل           و مساكين و رعايا و زيردستان برده        هاي كلي از مال سركار خاصه و تجار و عجزه           ، مبلغ   برآورده

 . ١٩(» .خاطرِ جمع روي توجه به جانب الهيجان نهادنـد          در ميان مالزمان خود به      آوردند و بعد از اخذ غنايم و قسمت       
  ). ٥٠ ص

شاه پس از رشت عازم فومن شده و چون اهـالي فـومن خـود راتـسليم كردنـد از غـارت آن شـهر                        يب      نيروهاي غر 
نشا خبر  ، ولي در همين زمان به اهالي لشت شاهافتاده بود غارت گشت  دست غريب   نشا نيز كه به     لشت. خودداري كردند 

ن اشـتغال داشـت از بيرامقليـسلطان        كـه بـه وزارت الهيجـا      )  فرزند خواجـه عليـشاه اصـفهاني      ( رسيد كه ميرزا عبداهللا   
نيروهـاي  . نـشا را دارد     ميرصوفي و حيدر سلطان قوييله حصارلو حاكم تنكابن كمك خواسـته و قـصدحمله بـه لـشت                 

شاه پس از شنيدن      غريب. شاه بودند از اين خبرترسيده و قصد بازگشت به آنجا را داشتند             نشا كه در اردوي غريب      لشت
  . نشا نمود تا به الهيجان رود ن عازم لشتخبر مزبور، سپاه رااز فوم

بود به جانب رشت كـه هنـوز               در همين حال ساروخان حاكم آستارا كه به كمك گرگين سلطان حاكم گسكر آمده             
شاه بود وقتـي حركـت        پيرمحمود پيربازاري كه نايب غريب    . شاه از آنجا به قصد الهيجان حركت نكرده بود تاخت           غريب

نيروهاي دولتي به رشت آمده و شهر را غـارت كردنـدو            .  رشت ديدگريخت و سپاهيان او متفرق شدند       آنها را به جانب   
  . شاه كردند سپس به سياه رودبار رفته و شروع به مذاكره براي دفع غريب

ازآب سـفيدرود بـه مـدافعان       »  شـاه   شـر غريـب    و پر شور «       در پيشروي به سمت الهيجان چون خبر عبور لشكر          
داننـد و آنچـه       رسد، آنان درنگ را جايز نمي       مي) قشون آنها   د حيدر سلطان و بيرامقلي سلطان و مالزمان و نفرات         مانن(

نـشيني    دارنـد و بـه قـصبه ديلمـان عقـب            اسباب و اموال سركار خاصه وتجار روس كـه در قلعـه مـضبوط بـود برمـي                 
، ناچار شهر و قلعـه    صوفيان و رفتن مالزمان حيدرسلطان    ميرزا عبداهللا وزير و ميرمراد كالنتر بعد از وقوع فرار         .كنند  مي

راحتـي وارد   شاه از ايـن واقعـه مـسرور گـشت و بـه      غريب.روند را با اموال و اسباب خود رها كرده و از مهلكه بيرون مي     
جـه  وي پس از سه روز توقـف در الهيجـان متو          . چيك از او استقبال كرد      الهيجان شد و در كنار سفيدرود،كيا فريدون      

هـايي   زجـر و سـختي   اي بود كه مردم آنجا بدو نوشتند و نسبت به       توجه او به تنكابن در پي نامه      .  و تنكابن گشت    رانكوه
شاه با سپاهخود عـازم تنكـابن شـد، لـيكن بـا مقاومـت حيـدر                   لذا غريب . كه متحمل شده بودند از او كمك خواستند       

ار كرد و به جانب الهيجان تاخت و لـشكرش را بـه جانـب لنگـرود       از اردو فر    سلطان قوييله حصارلو مواجه شد و شبانه      
جانب الهيجـان     شاه از لنگرود به     غريب. در مواجهه با نيروهاي حيدر سلطان گروهي كثير به قتل رسيدند            راهي كرد كه  

 آستانه اشـرفيه  ناچار از راه. صوفي برخورد كرد فرار كرد، ولي در نزديكي الهيجان با لشكر ميرمراد و بهرام قلي سلطان           
 . ١٩ و   ٢٦٣ــ ٢٧٤ صـص  . ١٧(لـشكر و نيروهـاي او در الهيجـان از بـين رفتنـد                 نشا شد و جمعي از سران       روانه لشت 

  ). ٥٠ـ٥٢ صص



 ١٣

    فرجام قيام

، وي    دربـار شـاه صـفي       شاه و رسيدن اخبار آن بـه        هاي اوليه غريب          با دامنه يافتن اين شورش در گيالن و پيروزي        
طالش حـاكم آسـتارا را مـأمور كـرد تـا بـا كمـك                  رو، ساروخان   از اين . ا شدت اين غايله را خاتمه دهد      مصمم شد كه ب   

سـرانجام در محـل كوچـصفهان از        . شاه بپـردازد    حاكم كهدم به دفع غريب      خان  گرگين سلطان حاكم گسكر و محمدي     
شغال از پـيش      آن مخذوالن همچون  «شاه افتاد و      دو گروه درگيري رخ داد و شكست بر نيروهاي غريب           توابع رشت بين  

عاقبتـان را تعاقـب نمـوده از     هـا بردنـد و جنـود ظفـر ورود،آن بـي       بـه جنگـل  ] پنـاه  [ شيران بيشه هيجا گريزان شده
  ). ٥٣ ص . ١٩(» .نشا كه قريب به چهار فرسخ است درقتل و اسر و سبي آن جماعت تقصير نكردند كوچصفهان تا لشته

 نفـر ذكـر     ٨٠٠٠هـا را تـا        عددكـشته . ورش با خشونت و كشتار قيام كنندگان سـركوب شـد                 بدين ترتيب اين ش   
، كشته شد وكرباليي محمدكو وزير و مـشاور شورشـيان و عنايـت رحمـت از                   شاه  كيافريدون سپهساالر غريب  . اند  كرده

ـ           شـاه كـه در جنگـل        سركردگان سپاه و برادر اومحمد زمان بيـگ و غريـب           دسـت نيروهـاي     ههـا پنـاه گرفتـه بودنـد ب
پا   شاه به   شاه صفي با تمام فتنه وآشوبي كه غريب       . ساروخان آنها را به اصفهان به دربار شاه صفي فرستاد         . افتادند  دولتي

 و ٥٢ــ ٥٣صـص  . همان (، ولي بنا به تحريكاطرافيان تصميم به قتل او گرفت  كرده بود، ابتدا قصد بخشش او را داشت  
شـد و     ، در عمارت عالي قاپو جشن بزرگي ترتيب داده          قبل از اجراي اعدام   ). ٢٣٦ـ٢٣٧ صص . ٩ و ٢٧٥ـ٢٨١ صص . ١٧

حسب االمر فك اسـفل او  «كردند و  از جمله پاهاي او را نعل. شاه را زجر دادند سپس مدتي غريب  . مردم اجتماع كردند  
 اصـفهان آويـزان كـرده و        ] نقـش جهـان   [گربر باالي قپق در ميدان        در جلوي ديدگان جمعيت نظاره    »  را سوراخ نموده  
، فتنه خواب آلوده باز به خـواب رفـت و امنيـت               و از بيم آن سياست    «ِ او رانيز به قتل آوردند         مالزمان. تيرباران نمودند 

  ). ٥٤ ص . ١٩ و ٢٨١ ص . ١٧(»  ازكار رفته قامت استقامت برافراشت

شـاه    دسـتگيري و قتـل غريـب        ، در كيفيت    ش كرده       اولئاريوس كه چندين سال پس از وقوع اين حادثه آن را گزار           
پالهنگ و زنجير بر دستها ودوش او گذاشتند و در اين حالت سوار بر االغش كردنـد و                  «گويد كه پس از دستگيري        مي

صفي دسـتورداد   شاه. صفي بردند كردند، نزد شاه  ملتزم ركاب كه عقب و جلوي او حركت مي          اي فواحش به عنوان     با عده 
شاه را مانند اسب و االغ نعل زدند و به او گفت درسرزمين گيالن كه خاكش مرطوب و نرم                     ست و پاي غريب   تا چهار د  

سه چهـار روز   .  زمين سفت است بايد تو را نعل كنند كه بتواني راه بروي             ، ولي در اينجا كه      رفتي  است بدون نعل راه مي    
ميدان شاه بردند  كردند و در روز چهارم او را به       ل شكنجه مي  صفي به انواع و اقسام وساي       شاه رادر حضور شاه     تمام غريب 

و به باالي ستون و تير وسط ميدان كشيدند و هدف تير و گلولـه قراردادنـد، بـدين ترتيـب كـه شـاه صـفي خـودش                             
هر كس مرا دوست داشته باشد تيري به سوي اين خائن           :  اطرافيانش گفت   نخستين تير را به طرف او رها كرد و بعد به          

. شاه زدند كه جسد او برباالي ستون مشبك شد          همه كمانهاي خود را كشيده و آنقدر تير بر بدن غريب          .  خواهدانداخت
  ). ٥٩٥ ص . ٥(» كشيده و به خاك سپردند سه روز تمام اين جسد باالي ستون باقي ماند و بعد آن را پايين

حـسب االمـر شـاه صـفي        . شـدند   ترين وضعي كشته    ه فجيع ، اطرافيان او همه ب      شاه       پس از فرو خوابيدن قيام غريب     
به كلي خلع سالح شدند و حتي شمشيرها و تيـر           ) داشتند  كه در منطقه ميان مازندران و گسكر سكونت       (اهالي گيالن   

رفـت بـراي آنـان بـاقي      و كمان و زوبين را از آنها گرفتندو فقط داسي كه براي درو كردن و بريدن چوب بـه كـار مـي                
كمك كرده بودند خلع      شاه  ها را  كه بين گسكر و آستارا ساكن بودند و به قلع و قمع لشكر غريب                  لكن طالشي .گذاشتند

  . سالح نكرده و به آنها اجازه دادند كه سالح داشته باشند



 ١٤

گـيالن را   «حكـم كـرد كـه مـردم           ، از روحيات مردم مرعوب شده بـود بـه سـاروخان                  شاه صفي كه بر اثر اين قيام      
) ١٨ ص . ٢ و   ٥٣ ص . ١٩(»  ، از تقصيرات و زالت ايشان گذشته رقم عفوبر جرايد جرايم ايشان كشيديم              الت داده استم

هـركس از لـشكريان اسـير و بـرده داشـته باشـند بـه تـصدق فـرق اشـرف اقـدس                        «و ساروخان نيـز دسـتور داد تـا          
استواري دولـت ابـد مـدت     ي خود گردند و براي   ها  لشكريان همه اسيران را آزاد نمودند تا روانه خانه        . »سازند  مستخلص

  ). ٢٨٠ ص . ١٧(دعا كنند )  صفوي(

حاكم آستارا كه از خود دالوري وشجاعت زيادي نـشان داده بـود مـورد    »  ساروخان«      در طي اين جنگ و پيروزي      
رحمـي و شـقاوتي كـه     دليـل بـي   سلطان صوفي به قلي)  بيرام(بهرام   ، ليكن   عنايت و تشويق خاص شاه صفي قرار گرفت       

شـاه از وي صـادر شـده بـود از      نسبت به مردم انجام دادهبود و به جهـت قـصوري كـه در جريـان برخـورد بـا غريـب           
حكومـت ديلمـان و رانكـوه     گرجي يوزباشي غالمـان بـه  )  ادهم بيك(كارحكومت ديلمان عزل و به جاي او آدم سلطان         

  ). ٥٣ ص . ١٩ و ٢٨٥ص . همان (منصوب گشت 

بنا بر رشد و كارداني و اعتمادمهام ديواني و رفاهيت حال رعايا «)  ق . ¨ه١٠٣٨االخر   ربيع(صفي در همان سال       شاه     
، ميرزا محمدتقي وزيـر مازنـدران رابـراي اداره گـيالن برگزيـد و وزارت كـل گيالنـات را ضـميمه                       »و صالح حال برايا   

نين وي مأموريت يافت تا اموال خاصه شريفه و ساير اجناسـي را             همچ. را به وي سپرد     مازندران نمود و اداره آن واليت     
 . ١٩ و ١٨ ص . ٢(وصول نمايـد   وجو از دارندگان آن     به تاراج رفته بود، با تفحص و جست       »  شاه  فتور غريب «در زمان     كه
شـيدند ايـن     هزار تومان بالغ گـشت ومـأموران شـاهي كو          ٣٠٠بر اثر اين قيام زيان خزانه شاهي و بزرگان به           ). ٧٠ ص

 . ١٧(گرفتند    انبارها مظنون شده بودند به زور شكنجه پول مي          خسارت را جبران كنند و از كساني كه در نهب و غارت           
  ). ٢٨٢ـ٢٨٤ صص

    شاه يا عادلشاه غريب

دانند و برخي ديگر آنهارا دو نفر ذكـر كـرده كـه               شاه مي         برخي از نويسندگان عصر صفوي عادلشاه را همان غريب        
را لقـب همـان     »  عادلشاه«،    كه از اهالي گيالن است      عبدالفتاح فومني . اند  هر دو در دوره شاه صفي در گيالن قيام كرده         

اي از  بـرد و عـده   سـر مـي   داند كه سالها در لباس فقر و فنا و گمنامي و ناكامي بـه  مي كالنجار سلطان پسر جمشيدخان 
سپس به خانه پيرشمس گل گيلوايي كـه        . اخته و به سلطنت برداشتند    محلي گيالن او را به اين لقب موسوم س          بزرگان

بـه اعتقـاد وي همـين       . نشانده و نقـاره بـه نـام او زدنـد            ، كمر او را بستند و بر اسب         به اعتقاد آنها شيخ زمان بود آمده      
، عادلـشاه     ته فـومني  بنـابراين در نوشـ    ...).  و ٢٦٠ــ ٢٦١ ص. همان  (گفتند    شاه مي   غريب  عادلشاه را عراقيان و قزلباشان    

  .  شاه يك شخصيت است كه با دو لقب شهرت يافته است وغريب

اي كـه هنوزمتنبـه نـشده بودنـد شـخص             ، عـده    شاه        ليكن در برخي از اين متون آمده است كه پس از قتل غريب            
اما قبل  . داشتند»   و طغيان  اراده بغي «،عادلشاه نام نهادند و       شاه يا نبيره جمشيدخان     ديگري را به ادعاي برادري غريب     

وزير مازندران و گيالن مشهور به ساروتقي از محل اختفاي آنها اطالع يافت و پس ازدسـت                   ، ميرزاتقي   از هر گونه اقدام   
فرستادند و آتش فتنـه آن واليـت بـه            خرد به نهانخانه عدم     انگيزان بي   سعادت را با فتنه     عاقبت بي   آن بي «يافتن بر آنان    

) ٢١ ص . ٧(در تـاريخ مالكمـال      .   پذيرفت و آرامش به گيالن برگشت     )١٨ ص . ٢(» ...همايون خاقاني انطفا  زالل اقبال   
  .  شاه است ديگري غير از غريب هم شرح واقعه طوري بيان شده كه عادلشاه شخص
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... «: گويـد    و مـي   دانـد   را از دوشـخص مـي     »  فتنه«خان هدايت كه بعدها از اين حادثه ياد كرده نيز اين دو                   رضاقلي
شاه خواندنـد     دست آوردند و او را عادلشاه برادر غريب         تر از اين قضيه عادلشاه است كه گيالنيان شخصديگري به           عجيب

درسـنه  ... « نيز آمده اسـت       منتظم ناصري در  ) ٤٤٠ ص . ٨ ج . ٢٤(» .سفاهت آن قوم آشكارا شد      دست آمده   و او نيز به   
در اصفهاندر ميدان نقش جهان به ديار عدم        ...  شاه  چون غريب ...  پا شد و آن اين است      فتنه ديگري در گيالن بر       ١٠٣٨

شاه خواندند و او نيـز گرفتـار و نـابود     آورده او را عادلشاه برادر غريب دست  ، ديگري را به     فرستاده شد بعد از او گيالنيان     
  ). ١٤٦ ص . ٣(» . صفي بوده است در عصر شاه گرديد و اين دو واقعه

مورخان بعدي كه از منابع عـصر         زيرا قول .  رسد قول عبدالفتاح فومني را بتوان به داليلي ارجح دانست                  به نظر مي  
، به دليل بعد زماني و مكاني با واقعـه   برداشت شده)  آراي عباسي عالم  در ذيل (صفوي بويژه نوشته اسكندربيك تركمان      

از مورخـان     ر گيرد، مانند نقل قول اعتمادالسلطنه و رضاقلي خـان هـدايت كـه             قضاوت و اظهار نظر قرا      تواند مبناي   نمي
اند نيز اثر خود را بعد از وقوع حادثه           اسكندر بيك تركمان كه اين مورخان از او نقلكرده        . روند  دوره قاجاريه به شمار مي    

، شاهد عينـي آن نبـوده و نوشـته            اشتهآراي عباسينگاشته و با بعد مكاني كه با حادثه د           و به عنوان ذيلي بر تاريخ عالم      
بـروز شورشـهاي      چون سرزمين گيالنـات در عـصر صـفويه همـواره نـاآرام و محـل               .  وي مبتني برمسموعات بوده است    

شاه و عادلـشاه اشـتهار يافتـه بـود، ايـن              غريب: درپي بوده و كالنجار سلطان شخصيت اصلي اين قيام به هر دو لقب              پي
، اعتمادالدولـه بعـدي    نمايي از اقـدامات سـاروتقي   شايد هم بزرگ.   را از آن مرادكرده است    ، دو شخصيت جداگانه     مورخ
اما عبدالفتاح فـومني از نظـر زمـاني ومكـاني بـه حادثـه               .  ،بوده كه در سركوب اين شورش نقش داشته است          صفي  شاه

نگـاران رسـمي      وي از وقـايع   . باشـد  نزديك بوده و از شاهدان عيني اين قيام و ديگر وقايع گيالنات در عصرصفويه مـي               
قـضيه مـذكوره    «، ابتدا آن بوده كه        است و قصد مؤلف از نگارش تاريخ گيالن         ، بلكه اثر او يك تاريخ محلي        صفويه نبوده 

را نيـز بـه       ليكن سـپس ديگـر وقـايع قبـل از آن          ). ٥ ص . ١٧(» را به نوعي كه سانح شده بود، تأليف نمايد        ] شاه  غريب[
  .  از اين نظر، اعتبار سخن او از ديگران بيشتر است. ردآو نگارش در مي

شاه همان كالنجار سلطان رشتي بوده كه مردم گيالن به دليل ظلم واجحافـات عمـال و ديوانيـان                           بنابراين غريب 
در نظر دولتيان   اما  . عدالتي موجود رهايي يابند     ، او را عادلشاه لقب دادند، بدان اميد كه ازستم و بي             صفويه در آن ايالت   

عباس بـر گـيالن از دسـت داده بـود و      ، قدرت خود را بر اثر تسلط شاه     ، چراكه او پيش از آن       شاه اشتهار يافت    به غريب 
  . برد درغربت و گمنامي به سر مي

    نگرش مورخان رسمي درباره قيام

ي كـه در قيـام اوشـركت داشـتند بـا      شاه و مردم    ، از غريب            مورخان عهد صفوي حتي نويسندگاني از اهل گيالن       
شـاه بـا     از شخص غريب  . دولتيان از اين شورش دارد      اند كه نشان از دشمني و نفرت        اي ياد كرده    عناوين و عبارات زننده   

، شـارع امنيـت       ، مخـذول    ، روسـياه ابلـه      ، سـفيه نـادان      عاقبـت   ، بي   ، بازيچه غريب    كس  ،بي  ، بيچاره   مجهول:  صفاتي چون 
انـدو در هويـت او        ياد كـرده  ) ٤٣٩ ص . ٢٤ و   ١٦ ص . ٢ و   ٢١٠ ص . ١٤ و   ٢٣٦ ص . ٩  و    ٥٤،  ٥٢ صص.  ١٩(وبدفعال  

القدري را بـه      شخص مجهول «: گويد  اصفهاني مي   محمدمعصوم. اند  يعني انتساب به فرزندي جمشيدخان اختالف نموده      
شخصي را  «: نويسد  ، اسكندربيك نيز مي   )٥٠ ص . ١٩(» ... شاه نموده   موسوم به غريب    اعتبار آنكه پسر جمشيدخان است    

كـه ادعـا كـرده از نـواده      شخـصي مجهـول  «و اعتمادالسلطنه او را     ) ١٥ ص . ١(» ... پسري جمشيدخان موسوم نموده     به
 ١٠٣٨خـان هـدايت هـم در حـوادث سـال              رضـاقلي . معرفي كرده است  ) ١٤٦ ص . ٢ ج . ٣(» ... حكمرانان قديم گيالنم  
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 و ] اسـت  [پـس   دست آوردند و گفتند پسر جمشيدخان والـي بيـه   مجهولي به «كند كه   ياد مي »  نفتنه گيال «ق از    . ¨ه
بـازي آغـاز      شـاه   لوح گرد او را گرفته      شاه نام كردند و گيالنيان ساده       كنون ظهور نموده و آن بيچاره را غريب         مخفي بوده 

 . ٨ ج . ٢٤(» .حكومت ديـاري نـامزد شـدند      كس اجتماع كرده هر يك به       هزار كس بر اطراف آن بي       مجمالً سي . نهادند
  ). ٤٣٩ص 

، دولت روباه صـولت و        ،لعب عجيب   بازي  ، شاه   ، عصيان و طغيان     ، فساد و شورش     فتنه و سانحه  :      از اصل قيام با تعابير    
خـرد     نـاقص  ، سـفيهان    ، گـروه لئـام      ، اربـاب ضـالل      دولتـان لئـام     اشرار وبي :  غيره ياد شده و قيام كنندگان را با عناوين        

، اهـل فـساد و جنـود     ، لـشكر بالظفـر اجـامره    ، اجـامره و اوبـاش    نـام و نـشان      ، جمعي پريـشان وقـومي بـي         عقل  سبك
              ).٢٦٣ــ ٢٨٠ صـص  .١٧همـان  و     . (انـد   بختان سـفيه و غيـره توصـيف كـرده           ، شوريده   ، مخذوالن   ،تابعان گمراه   شيطان

ديدگاه مورخان رسـمي نـسبت بـه چنـين      كننده شاه منعكس هاي اين مورخان درباره قيام غريب      ذكر عباراتي از نوشته   
گونـه   بي بـه حقيقـت ايـن   پيوست و طبيعي اسـت كـه دسـتيا         وقوع مي   هايي است كه در مخالفت با نظام حاكم به          قيام

  .  گزارشهاي جانبدارانه از دولت صفوي تا حدي مشكل است حركتها بر اساس

عقلي و صـفت      گيالن كه به سمت كم      جمعي از مردم  «: نويسد  نگاران رسمي در بيان اين حادثه مي            يكي از اين واقعه   
اهي آگاه گشتند بر سـر آرزويـي كـه از ديربـاز             ناگزير حضرت غفران پن     اند، چون از قضيه     المثل اهل جهان    ناداني ضرب 

شاه نمـوده     غريب  القدري را به اعتبار آنكه پسر جمشيدخان است موسوم به           بود رفته شخص مجهول     تخمير وجود ايشان  
غفيـر در   به مسند حكومت آن ديار نشانده غاشيه اطاعتش بر دوش كشيدند و دراندك فرصتي جمعـي كثيـر و جمـي           

كه هميشه معدن و منبـع      ... نشا  و فساد آغاز نهادند و از قصبه لشته         پارانش منتظم گشته شورش   سلك مالزمان و جانس   
  ). ٥٠ ص . ١٩(» .متوجه شدند...  به عزم تاراج بلده رشت...  شياطين سريرت بوده سيرت مردم شيطان

اد و طغيان ورزيده شخـصي      و فس   بختان سفيه گيالني بغي     جمعي از شوريده  «:        در گزارش مورخ ديگري آمده است     
انگيـزان    دولتان لئام و فتنه     شاه نام نهاده دستاويز خودساختند و جمعي كثير از اشرار و بي             به روي كار آورده غريب    ... را
و جمهـور   ... فرجـام برسـر او جمعيـت نمـوده و برهمـزن هنگامـه عافيـت خلـق آن ديـار گـشتند                        عاقبت نكوهيده   بي

عاقبـت را   حكومـت آن بـي   اند سر از دريچه عصيان و طغيان برآورده    طلب  انگيز و واقعه    تنهنشا كه هميشه ف     لشته  مقيمان
  ). ١٥ـ١٦ صص . ٢(» ...پذيرفته بر سر او جمعيت نمودند

    عوامل شكست قيام

،عوامل ديگري مؤثر بود كـه     صفي عليه شورشيان    شاه عالوه بر عمليات نظامي گسترده شاه               در شكست قيام غريب   
  : توان به موارد زير اشاره نمود ،مي از جمله اين عوامل. شود  ماهيت خود قيام مربوط ميبه

  .  كنندگان كننده در قيام و دوگانگي اهداف و منافع قيام ـ عدم تجانس نيروهاي شركت١

و دسـته   ازنظـر تركيـب نيروهـا، د      .  سرانجامي قيام و عدم انسجام كامل طيفهاي شورشي گشت               اين امر موجب بي   
هاي محلي سابق گيالن بودنـد كـه بـر اثـر      و اعقاب سالله ، مالكين  عمده در اين قيام حضور داشتند يك دسته خوانين        

دسـت وزيـر اعزامـي از         عباس اول و خاصـه شـدن گـيالن و قـرار گـرفتن اداره آن بـه                   شاه  سياست شديد تمركزگرايي  
. صتي بودند تا در پي كسب قدرتمجدد در منطقه اقدام نماينـد           زيستند، ليكن مترصد فر     ، به كنج اختفا مي      دربارصفويه
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كه از جانب دولت شاه پـس از   خواستند از نارضايي روستاييان گيالني وطالش عليه مالياتهاي گزافي ـ  اين بزرگان مي
اي  ـ استفاده كنند بـراي هـدف خـود كـه تـصاحب قـدرت منطقـه               تبديل گرديدن گيالن به ملكخاصه وضع شده بود       

اجتماعي و اقتـصادي بـه نفـع رعايـا            ، داعيه اصالحات    كيل فرمانروايي مستقل در برابر صفويان بود و در اين تالش          وتش
عباس و جلوس شاه صفي و تـأمين          گيري ازفرصت پيش آمده بر اثر مرگ شاه         ، بهره   حضور اين دسته در قيام    . نداشتند

حكومـت زيـاد     هماهنگي نداشتند و آنگاه كه فشار نيروهـاي  رو، اينان با هدف توده مردم       از اين . منافع شخصي خودبود  
. قيام دست برداشته و مـردم را رهـا كردنـد            شد، راه تفرقه در پيش گرفته و هر كس در پي حفظ جان خود، از هدايت               

هـاي آنـان را بـه آگـاهي      پيوسته بود به ايشان خيانت ورزيـد و نقـشه     يكي از مالكيني كه به شورشيان     ) ٤(حتي فرزند 
سبب لشكريان شورشي در نبرد كوچصفهان از قشون دولتـي شكـست خوردنـد و تعـدادزيادي                   بدين. اروخان رسانيد س

  . كشته دادند

گذاشت وشيوه برخورد آنها را بـا بزرگـان و            هاي آنان نيز تأثير مي      گيري      وجود تضاد در صنوف شورشيان در تصميم      
كردنـد و بـه       ، روستاييان شورشـي مـستقالً عمـل مـي           باگسترش قيام . كرد  اعيان محلي و يا مصادره اموال متفاوت مي       

نمودند و مالكيني كه در آغاز شورش فعال بودنـدديگر وظيفـه              و اميران وي كمتر اعتنا مي     )  شاه  غريب( كالنجار سلطان 
  . نمودند مهم را در جريان نهضت ايفا نمي

ابريشم خـام   )   هزار كيلوگرم  ٥٩(خروار ٢٠٠ا شكسته و    ، شورشيان انبارهاي دولتي ر           وقتي در جريان تصرف رشت    
افـراد  «بودند، ميان بينوايان شـهرها تقـسيم كردنـد، بعـضي از               عنوان ماليات از روستاييان گرفته      را كه مأموران شاه به    

نـزد كالنجـار سـلطان آمـده و اسـتدعا كردنـد تـا وي بـراي                  )  يعني قشر متوسط شـهري    (» محترم و نامي عوام الناس    
شاه نيز قبول كـردو نيروهـا را از غـارت             غريب» .آخر اين ابريشم تو را به كار آيد       «: بارهااقدامي به عمل آورد و گفتند     ان

هاي كالنتر و اعيان محل را آتش بزنند،     خواستند خانه   مي  در فومن نيز شورشيان   . ابريشم ديوان و تاراج اموال منع نمود      
ايـن مـوارد نـشان از تبـاين         ). ٢٦٥ــ ٢٦٦ صـص  . ١٧(را از اين كار باز داشتند       ، مردم     قيام  ولي كالنجار سلطان و سران    

  . كننده در اين قيام دارد اهداف وديدگاههاي توده شورشي و اعيان شركت

قيام مردم گيالن بيشتر دستخوش يكـشور و احـساس عمـومي بـود و               .  ريزي و نقشه    ـ نداشتن سازمان و عدم برنامه     ٢
اعمـال روسـتاييان و مـستمندان شـهري فقـط نتيجـه تجلـي               .رها و خزاين دولتي منجر شد     بيشتر به غارت كردن انبا    

  . برنامه و نقشه معين نداشتند نارضايتي و نفرت ايشان بود، ولي

ـ وفادار ماندن برخي از حكام و اعيان محلي به دولت مركزي و حمايت مردم برخي ازشهرها از قشون اعزامـي بـراي                       ٣
  .  صفي گيالنات در جريان قيام عليه دولت شاه تيجه عدم همبستگي كامل مردم، در ن شاه سركوب غريب

ـ خيانت برخي از مالكين و حكام كه در رأس قيام بوده و پيوستن به سپاه مركزي و بروزگسستگي و پراكنـدگي در                       ٤
  . نيروها

، چمـاق و داس و        ه چوبدستي ب  كنندگان  اي كه غالب شركت     ـ ضعف ابزار و آالت جنگي و تجهيزات شورشيان به گونه          ٥
  . ابزاري از اين قبيل مجهز بودند



 ١٨

دست نيروهاي دولتي وايجاد اضطراب و تشويش در ميان           نشا و مردم شورشي به      عام برخي از شهرها مثل لشته       ـ قتل ٦
  .  ساكنان گيالن

در رأس نيروهـاي    سـاروتقي     صفي در سركوب شورش با اعزام حكام مختلـف و گماشـتن             ـ اقدامات شديد نظامي شاه    ٧
حكام اياالت و شهرهاي مجاور گيالن از       . سو موردتهاجم قرار گرفتند     قيام كنندگان از پنج   .  اعزامي براي مواجهه با قيام    

قلـي سـلطان      ، گـرگين سـلطان حـاكم گـسكر، بهـرام            آستارا، محمدي خان حاكم كهـدم       قبيل ساروخان طالش حاكم   
) ٢٧٥ ص. همـان   ) (٥.(شـدند   صفي آماده   شاه به دستور شاه     ي حمله به غريب   ، و وزراي گيالنات برا      حاكم ديلمان   صوفي

اقامت كردنـد و زنـان و دختـران سـاكنان آنجـا را بـه          »نشا  لشته«با قشون خويش در بخش شورشي       »  خوانين معظم «
 اينكه رحمي   آوردند بدون   كردند و يا به نزد ايشان مي        هر يك ازشورشيان را كه دستگير مي      «بردگي و كنيزي بردند و      

  . و بدين صورت شورش فرو نشانده شد) ٢٧٩ ص. همان (» .كشتند كنندمي

    نتيجه

قـدرت بـود كـه گـاه          سو برآمده از تمايل حكام و اعيان سرخورده محلي براي رسيدن بـه              شاه از يك             قيام غريب 
ه نارضـايتي و شـدت هيجـان مـردم فـرو            جستند و از سويديگر نتيج      ها براي نيل به اين هدف بهره مي         گاه از فرصت    به

حاصـل آن در  . دست شهرها و روستاهاي گيالن از ستمو فشار مالياتي و نابساماني معيشتي و تنگناهاي اقتصادي بـود    
، ايجاد حكومت مستقل در گيالن بود كه ضمنبروز تنش و درگيـري در                صورتموفقيت و پيروزي در برابر دولت مركزي      

، بـا وجـود حاكميـت نظـام           در آن ) رعايـا (تـوده مـردم       ، سرنوشـت     بويژه سردمداران قيـام    ميان مدعيان متعدد قدرت   
، مردم اگـر چـه از         در اين فرض  . ماند  مالكي و مناسبات موجود برروابط توليد، همچنان مبهم و نابسامان باقي مي             بزرگ

مالكـان محلـي گـردن     ان وبـزرگ آمدند، ليكن ناگزير بودند كه به حكومت اعيـ      زيرسلطه عمال دولت صفوي بيرون مي     
  . گذارند

شورش محلي دامنه آن باال گرفت كـه          شاه در اصل در صدد نابودي دولت صفوي نبود، بلكه در حد يك                   قيام غريب 
طلبان و مردم ناراضـي و        ، بروز شكاف بين قدرت      كنندگان  ناهماهنگي اغراض واهداف قيام   . سرعت متوقف شد    آن نيز به  

بـه قـصد      ، كـه    ، و شـدت عمـل دولـت مركـزي در مهـار آن               نامه و سازماندهي مشخص از درون قيـام       پرشور، نداشتنبر 
، به حيات كوتاه آن پايـان داد   گرفت از برون جلوگيري از تجزيه ايالت و عدم بروز حوادث مشابه در اياالت ديگر صورت  

  . باقي ماند»  خاصه«ايالت  عنوان صفي به و گيالن همچنان در دوره شاه

    نوشت يپ

هـاي    نامـه :  عباس اول بنگريد بـه      هاي مبادله شده بين خان احمدخان گيالني و سالطين صفوي از شاه طهماسب تاشاه               ـ درباره نامه  ١
، و ) مجموعـه اسـناد و مكاتبـات تـاريخي         ( شاه طهماسب صـفوي   ،    عبدالحسين نوايي .٦٢ـ١٠٥ و   ١٧ـ٢٤ ، صص  خان احمدخان گيالني  

  . ١١٧ـ١٣١، صص ١، ج ) اد و مكاتبات تاريخيمجموعه اسن( عباس شاه

    

اسـتانبول نـزد خوانـدگار روم      الـدين وكيـل خـود را از راه شـيروان بـه              خواجه حسام ... «:  ـ نقل اسكندربيك در اين باره چنين است       ٢
ن آل عثمـان    ملك موروثي من است و به طيـب نفـس پيـشكش دودمـا               فرستاده به او توسل جسته عرض نموده بود كه واليت گيالن          



 ١٩

دهم و از آنجا به  مي فوجي از عساكر روميه را از راه دريا به الهيجان فرستند قلعه الهيجان را به تصرف ايشان  نمايم و اگر از شيروان      مي
، ٨، ج    الـصفاي ناصـري     روضةو نيز همين مطلب در      ) ٤٤٩ ص . ١.(»...دهد  مي  قزوين اندك راهي است و تسخير عراق به سهولت دست         

  . ٢٦١ـ٢٦٢صص 

. گناهان بـه آتـش گناهكـاران سـوختند          طايفه روملو دست به قتل و غارت دراز كردند، اكثربي         «: نويسد  باره مي   ـ اسكندربيك در اين   ٣
  ). ٥١٤ ص . ١(» .جمعي كثير درين قضيه راه عدم پيمودند

ردو طـرف را داشـته باشـد و ظـاهراً از            خواست ه   ـ اين شخص محمدقاسم فرزند شيخ ابراهيم كوچصفهاني بود كه از راه تلبيس مي             ٤
سپس پنهاني از اردوي او جداشد و خود را به اردوي خوانين اعزامي از جانب شاه صفي رسانيد و به خـدمت                      . شاه بود   طرفداران غريب 

  ). ٢٧٦ص  . ١٧(شاه را به آنها بازگو كرد  رسيد و حقايق حاالت غريب ساروخان

، حيدر سلطان قوينلـو   حاكم كهدم ساروخان حاكم آستارا، اميرخان حاكم گسكر، محمدخان:   استـ اولئاريوس از حكام زير ياد كرده   ٥
  ). ٥٩٥  ص٥. (. ، آدم سلطان گرگين حاكم مازندران حاكم تنكابن

    منابع و مآخذ  

   ١٣٥٠،  ، اميركبير،تهران  ج٣، به اهتمام ايرج افشار،  آراي عباسي تاريخ عالم).  منشي(ندربيك تركمان ـ اسك١

،   سـهيلي خوانـساري     ، تـصحيح   آراي عباسـي    ذيل تاريخ عالم  .  و محمديوسف مورخ  )  منشي(ـ اسكندربيك تركمان    ٢
  . ١٣١٧،  ، تهران چاپخانه اسالميه

  . ١٢٩٩،  ، تهران٢، ج  تاريخ منتظم ناصري.  ان، محمدحسن خ ـ اعتمادالسلطنه٣

،شـركت انتـشارات      ، چـاپ دوم     ، به اهتمام احـسان اشـراقي      ثار في ذكراالخيار    اال  نقاوة. ، محمود   اي نطنزي   ـ افوشته ٤
  . ١٣٧٣،  ، تهران علمي و فرهنگي

  . ١٣٦٩، ، تهران ي همه، كتاب برا٢ ، ج ، ترجمه حسين كردبچه سفرنامه اولئاريوس.  ، آدام ـ اولئاريوس٥

كـشاورز، چـاپ      ، ترجمه كريم   تاريخ ايران باستان تا پايان سده هيجدهم ميالدي       .  و ديگران . و.  ن. ـ پيگولوسكايا ٦  
  . ١٣٥٤،  ، تهران ، انتشارات پيام چهارم

  . ١٣٣٤،  ، اراك ، تصحيح ابراهيم دهگان تاريخ مال كمالـ ٧

  . ١٣٤٣،  سينا، تهران ، كتابخانه ابن اي تاريخي دوره صفويهه اسناد و نامه. ، ذ ـ ثابتيان٨  

،  ،چـاپ دوم  ، بـه اهتمـام احـسان اشـراقي     صـفي   صفي تا شاه    تاريخ سلطاني از شيخ   .  ، حسن   ـ حسيني استرآبادي  ٩  
  . ١٣٦٦،  ، تهران انتشارات علمي

،   ، تهـران    دانـشگاه تهـران     ، انتشارات    ج ٢،    ، تصحيح احسان اشراقي    التواريخ  خالصة. ، قاضي احمد    ـ حسيني قمي  ١٠  
١٣٥٩ .  
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  . تا ، بي ، تهران ، كتابفروشي علمي دادبيه ، تصحيح جواد فاضل١ ، ج هفت اقليم. ، امين احمد ـ رازي١١  

  . ١٣٥٧، ، تهران ، انتشارات بابك ، تصحيح عبدالحسين نوايي التواريخ احسن.  بيگ  روملو، حسن‐١٢  

  . ١٣٤٥،  ، انتشارات اميركبير، تهران ٨، ج  ، ترجمه محمد عباسي سياحتنامه . ، ژان ـ شاردن١٣  

،   ، تهـران    ، وزارت فرهنگ وارشاد اسـالمي     ١، ج     ، تصحيح حسن سادات ناصري     الخاقاني  قصص.  قلي  ـ شاملو، ولي  ١٤  
١٣٧١ .  

  . ١٣٦٩، ، تهران  ني، نشر ، تصحيح عبدالحسين نوايياالخبار تكملة.  بيگ ، عبدي ـ شيرازي نويدي١٥  

  . ١٣٦٩،  ، تهران ، انتشارات علمي ، چاپ چهارم٣، ج  عباس اول زندگاني شاه.  ، نصراهللا ـ فلسفي١٦  

  . ١٣٥٣، ، تهران ، كتابفروشي فروغي ، تصحيح عطاءاهللا تدين تاريخ گيالن.  ، عبدالفتاح ـ فومني گيالني١٧  

،   ، تهـران    ايـران   ، انتشارات بنيـاد فرهنـگ       ، تصحيح منوچهر ستوده    خانيتاريخ  .  الدين  بن شمس   ، علي   ـ الهيجي ١٨  
١٣٥٢ .  

  . ١٣٦٨،  ، تهران ، به كوشش ايرج افشار، انتشاراتعلميخالصة السير.  بن خواجگي اصفهاني ـ محمد معصوم١٩  

  . ١٣٧١،  ر،تهران، به كوشش فريدون نوزاد، بنياد موقوفات دكتر محمود افشا هاي خان احمد گيالني نامهـ ٢٠  

،  ، تهـران  ارغـوان  ، انتـشارات ) مجموعه اسـناد و مكاتبـات تـاريخي     (شاه طهماسب صفوي    .  ، عبدالحسين   ـ نوايي ٢١  
١٣٦٨ .  

،  ، تهـران  ،انتشارات زريـن  ، چاپ سوم١، ج ) مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي(عباس  شاه.  ، عبدالحسين  ـ نوايي ٢٢  
١٣٦٧ .  

محمـود افـشار،     دكتـر  ، بنيـاد موقوفـات     ، به كوشش ميرهاشـم محـدث       خلدبرين.  ، محمديوسف   يـ واله اصفهان  ٢٣ 
  . ١٣٧٢،  تهران

،  ،پيـروز، تهـران     ، خيـام    ، انتـشارات كتابفروشـيهاي مركـزي       ٨، ج    الصفاي ناصري   روضة.  خان  ، رضاقلي   ـ هدايت ٢٤  
١٣٣٩.  
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