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چکیده

چگونگی کنش پادشاهان صفوی با طبقۀ کشاورز و روستایی ،یا به عبارت

دیگر میزان رعیتمداری این حاکمان ،از موضوعاتی استت کته ابدتاد ن

چنتتدان شتتناهتهشتتدن نی.تتتی چنتتین کنشتتی در ایتتن مقازتته از دو من تتر

موردمطازده قرار میگیرد :یکی از من ر وضع دادرسی و رفع ستم از رعایتا
و دیگر از دیدگان توجه به وضتدیت زی.تتی نتان بو بتهطتور مشت

تتر

کمّوکیف ب ششها ،کاهش و ت فیفهای مازیاتی و بیگاریها)ی بتر ایتن

استا ،،پرستتش بنیتادی کتته در این تتا مطتر استتت ،ایتن استتت :کتتنش و

کارکرد پادشاهان صفوی در این موارد با طبقۀ کشاورزان چگونته بتودن و

چه تأثیری بر زندگی نها داشته است؟ در ایتن بتارن بایتد گفتت کته در

دورۀ صفویان ،درم موع مازیاتها و بیگاریهتا بتر دو

رعایتا ستنگینی

میکردند؛ بنابراین کاهش و ب ششهای مازیاتی و نیز دادرستیهتایی کته
1ی استادیار دانشگان گیالن؛ a-soltanian@guilan.ac.ir
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پادشاهان صفوی در هر دورنای کمابیش ان ام میدادند ،متیتوان.تت تتا

اندازن ای از این فشارها بکاهدی برای بررسی موضتوعات یادشتدن ،ن .تت
چگونگی کنش شهریاران صفوی با طبقتۀ کشتاورز در سته دورۀ متفتاوت
بمتقدم ،میانی و پایانی) موردمطازده قرار میگیرد تا تصویر روشتنتتری از

ن بهدست یدی در پایان نیز با ارزیابی این دادنهای تاری ی ،تحلیلی کلی

از نتایج و تأ ثیرات چنین کنشی بر وضع این طبقه ارائه هواهد شدی

واژههااای کلیاادی کشتتاورزران و روستتتاییان ،پادشتتاهان صتتفوی،
ب ششهای مازیاتی ،دادرسی ،تحمیالتی

 .1مقدمه

از چگونگی وضدیت زی.تی و مناسبات سیاسی -اجتماعی کشاورزان و روستاییان ،بهعنتوان
مهمترین طبقۀ اجتماعی جامده -که در منابع رسمی دورۀ صفوی از نتان بتا عنتوان «رعایتا»
یاد میشود -گاهی چندانی در دست نی.تی جامدۀ دهقانان را در این دورن ،بتین  45تتا 55
درصد جمدیت شش تا دنمیلیون نفری ایران عصر صفوی بر ورد کردناند کته نشتاندهنتدۀ

اهمیت و بزرگی این طبقه بودن استی 1ازاینرو ،ضرورت بررسی چگونگی کنش پادشاهان
صفوی با این طبقه و اینکه ش صاً چقدر به فکر کشاورزان و روستتاییان بتودنانتد و رعایتت

حال نان را میکردناند ،دوچندان میشودی
چنانکه از منابع گوناگون این دورن برمی ید ،ن ام مازیاتی ،تحمتیالت و بیگتاریهتا بتر
دو

رعایا سنگینی میکرد؛ بنابراین ،حاکمان صفوی بته علتو و مناستبتهتای گونتاگونی

میکوشیدند تا با ب ششها ،ت فیف یا کاهش مازیاتها ،و تحمیالت و بیگاریهای رایج تا
اندازنای از بار و فشارها بر رعایا بکاهندی در این زمینه ،عواملی چتون ویگگتیهتای اهالقتی
پادشان وقت ،اوضاع مازی هزانۀ شان ،روابط هارجی ،مناسبتهای ملی ،پیروزیهای ن امی،
سیاستتتهتتای متت،هبی ،اعتراضتتات جمدتتی علیتته ستتنگینی مازیتتاتهتتا ،شتتیوع بیمتتاریهتتا،
هشک.ازیها و دیگر بالیای طبیدی نقش مؤثری داشتهاندی
1ی در این مورد نکی فوران ،مقاومت شکنندن بتاریخ تحوالت اجتماعی ایران) ،ص57ی
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بنابر نچه گفته شد ،این پرسش در این ا مطر است که کنش پادشاهان صفوی با طبقۀ
کشاورز ،بهویگن در حوزنهای دادرسی باجرای عتدازت) و ب شتش و کتاهش مازیتاتهتا و
تحمیالت ،چگونه بود؛ زیرا این م.ائو از مهمترین عوامو تاثیرگ،ار در زندگی کشتاورزان
و روستاییان بهشمار میرفتی بااینهمه ،در این ا این فرض وجود دارد که باوجود همۀ ایتن
ب شتتشهتتا و ت فیتتفهتتا ،مازیتتاتهتتا همچنتتان بتتر دو

کشتتاورزان و روستتتاییان ستتنگینی

میکردند و اینکه در ن ام مازیاتی -که از گ،شته به صفوبان به ارث رسیدن بود -اصتالحات
بنیادی صورت نگرفتی
اما بهزحاظ منابع باید گفت که چنین م.ائلی بیشتتر در ستفرنامههتای اروپاییتان بتهطتور
پراکندن بازتاب یافته است؛ زیرا نچه که مورهتان رستمی دورۀ صتفوی دربتارۀ چگتونگی
کنش پادشاهان صتفوی بتا رعایتا نوشتتهانتد ،تصتویری یتکستویه و مثبتت از ن بتهدستت
میدهندی درعینحال ،باید گفت نچه که در ستفرنامههتا متدن استت ،بیشتتر بته دورنهتای
میانی و متأهر صفویان مربوط میشود؛ زیرا بیشتر این سفرنامهها نیز در همین دورنها نوشتته
شدناندی باوجوداین ،درمورد نوشتههای این سفرنامهها نیز باید با دقت و احتیاط عمو کرد و
بهگونهای تطبیقی نها را موردمطازده قرار داد تا از برهتی اشتتباهات و تنتاق

گتوییهتای

نان بهدور ماندی
دربارۀ پیشینۀ تحقیق نیز باید گفت که مطازدات پراکندنای در موضوعات مرتبط بتا ایتن

مقازه صورت گرفته است؛ ازجمله ثاری چون مازک و زارع در ایتران ،1ن تام زمینتداری و
کشتتاورزی در دورۀ صتتفویه 2و مقتتاالتی چتتون «پیامتتدهای سیاستتت هاصتتهستتازی در دورۀ

صفویه» ،3هریک از دیدگان هود به پارنای از م.ائو مربوط به مازیات و تحمیالت و هماننتد
نها بهطور پراکندن پرداهتهاند که مطازدۀ هرکدام ،ب.ته به موضوع مفید و ضروری استتی
اما کوشش مقازۀ حاضر بر ایتن استت کته بتا بهترنگیتری از متدارو و استناد ،موضتوعات
یادشدن را بهطور همهجانبه و عمیقتر موردبررسی قرار دهد تا بتیش از پتیش زوایتای پنهتان

1ی زمبتن ،انیویا ،ب)1377ی مازک و زارع در ایرانی ترجمۀ منوچهر امیریی تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگیی
2ی سلطانیان ،ابوطازب ب)1393ی ن ام زمینداری و کشاورزی در دورۀ صفویهی رشت :انتشارات دانشگان گیالنی

3ی میرجدفری و دیگران ب)13۸5ی «پیامدهای سیاستت هاصتهستازی در دورۀ صتفویه»ی م لتۀ دانشتکدۀ ادبیتات و علتوم
ان.انی اصفهانی

 44و 45ی ص

1۶-1ی

 / 144چگونگی کنش پادشاهان صفوی با طبقۀ کشاورز و روستایی

چنین کنشی شکار شودی بدین من ور و برای بررسی دقیقتر این موضتوع ،نهتا را بته سته
دورۀ م زا :دورۀ صفویان متقدّم؛ میانه بدورۀ شانعبا ،یکم)؛ و متأهر بجانشینان شانعبتا،
یکم) ،تق.یم و موردمطازده قرار میدهدی درعینحال ،تأکیتد ایتن مقازته بیشتتر بتر دو دورن،
یدنی روزگار شانتهماسب یکم و شانعبا ،یکم ،است که عنایتت بیشتتری بته وضتع رعایتا
داشتهاندی
 .۲دورهبندی کنش شهریان صفوی با طبقۀ کشاورز

 .1-۲دورۀ صفویان متقدّم (907-996ق)
الف .دادرسی و اجرای عدالت

در این ا من ور از عدازت در دورۀ موردبحث ،همان عدازت ستنتی استت کته در ن تامهتای
سیاسی مطلقه ،در تاریخ میانۀ ایران و در چهارچوب مناسبات سلطان و رعایا برقرار بتودی بته
عبارت دیگر ،عدازت در زمان و مکان تاری ی هود موردن ر استی بر این استا ،،درمتورد
چگونگی کنش شان با رعایا از من ر اجرای عدازت ،باید موضوع را با عنایت به چنان ستنتی
و مثالگونه ،از همان غاز حکومت صفویان پی گرفتی
اما در این موضوع ،منابع از دورۀ شتاناستماعیو یکتم ب930-907ق) کته دورۀ ازتهابتات
ن امی است ،اطالعات چندانی بتهدستت نمتیدهنتدی بتااینهمته ،منشتی قزوینتی در اثتر ،

جواهراالهبار ،اشارنای به وضع رعایا در غتاز کتار شتاناستماعیو یکتم داردی وی گتزار
میدهد کته پس از سالهای 910-909ق که عراق و فار ،و کرمان بهدست قززبا

افتتاد،

«محنت و شفقت از میانۀ رعیت بازکلیه برفت [ییی] و نهال متال هالیتق از رشتحات عتدل و
اح.ان هرم شد» ب)24 :1999ی مورخ دیگری مینوی.د « :ن حضرت با رعایا و زیردستان بر
نهج مددزت و شفقت زندگانی میکرد و از مهابتش هیچکس ابواب تددی و تقلب بتر روی
هالیق نمیگشود» بروملو)1134 :13۸4 ،ی طبق این گزار « ،مهابتت شتان» ،یدنتی تتر ،از
هشونت شان ،سبب میشد که حاکمان در روابط هود با رعایا تا اندازنای جانب عتدازت را
نگان دارندی اما این نکته را نباید از ن ر دور داشتت کته هرگتان شتان هتود غضتب متیکترد،
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دیگر نهتنها جان و مال رعایا ،بلکه زنان و فرزندان نتان نیتز از تتش هشتم و کینتۀ وی در
امان نبودند؛ چنانکه قتوعام اهازی طبس بهدستور شاناسماعیو یکی از این نمونههاستی

1

اما منابع حاکی از ن است که فرزند و جانشین وی ،شانتهماستب یکتم ب9۸4-930ق)،
بیشتر از پدر

به حال رعایا توجه داشته استی بهن ر میرسد که یکی از علو چنین تفتاوتی

این بود که چون شاناسماعیو بیشتر عمتر هتود را در یتک شترایط ست ت و هشتن ن تامی
سپری کردن بود ،چنین شرایطی بر روحیۀ او تأثیر گ،اشته بود؛ ازاینرو ،روحیتۀ ن تامی وی
در کنشهایش با دیگران بازتاب مییافتی دیگر اینکه شواهد نشان میدهنتد شتانتهماستب
درم موع فردی مالیمتر و ن.بت به رعایا و زیردستان مهربتانتتر بتودن استتی در ایتن بتارن
گفته شدن است« :در هیچ زمانی رعیت بدین راحت و فراغت نبودن و به م ردی کته رعیتت
بینامونشان که از حکّام شکون به درگان می ورد ،به همان گفته و تحقیق نشتدن ،ن حتاکم
عزل میشد» بمنشی قزوینتی)52 :1999 ،ی ازبتته ،چنتین توصتیفی از دادرستی شتانتهماستب
اغراق میز بهن ر میرسد و شکایت بردن به درگان نیز چنان سان نبودن استتی بتاوجوداین،
نمونههای دیگری از این دست وجود دارند که بیانگر میزان رعیتمداری این پادشان استتی
در سال 944ق شانتهماسب در سفر

به هراستان بته محمتدهان ،حتاکم هترات ،ستفار

ب.یاری دربارۀ مالح ۀ احوال رعایا کردن بودی وی هطتاب بته حتاکم گفتت« :هداونتد کته
فرمانفرمایی این بالد را به ما دادن است ،بدان که بقای این ندمت ع متی و منتاط دوام ایتن
عطیت کبری رعایت جوانب رعایا و اصال احوال برایاست» بهواندمیر)350 :1370 ،ی
همچنین ،این پادشان ،هود نیز در هر فرصتی به م.تائو دیتوانی متیپرداهتت و بتر امتور
قضایی ن ارت میکرد تا امور بهدرستی ان ام شوند و بر ک.ی ستمی وارد نشتود؛ چنتانکته
در جمتتادیازثتتانی ستتال 944ق در هنگتتام زیتتارت عبتتدازد یم ،ش ص تاً بتته شتتکایات متتردم
1ی ظاهراً تنها دزیو قتوعام اهازی طبس ،رعایت نکردن احترامات الزمه ،در نامۀ حاکم ن ا به شاناسماعیو بتودن استتی
این فاجده را ح.نبیک روملو چنین بازتاب دادن است« :امیرکمالازدینح.ین صتدر ،از نزدیکتان ستلطانح.تینمیترزا،
مدن و شرف ب.اطبوسی دریافته ،مکتوبی که داشت مدروض گردانید ،و چتون در ن کتابتت تد تیم هاقتان موترب و

مشرق به عبارت مناسب تحریر نیافته بود ،امیرکمالازدینح.ین من ور ن ر نگشت و هیال یور

هراسان بته هتاطر ن

حضرت گ،شت [ییی] غازیان از گرد ران در شهر طبس تاهتند و هرکه را یافتند به عتازم دیگتر روان ستاهتندی قریتب بته

هفتهزار کس از مردم طبس کشته شدند» ب)100۶-1005 :13۸4ی
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رسیدگی کرد و قوام ازدین را که دست به زار و قتو اهازی ن ا زدن بود ،با حضتور قاضتی
محاکمه و م ازات نمود بمنشی قمی)274-273 :1359 ،ی باز در جای دیگتر ،قاضتیاحمتد
منشی قمی بهمان )597 ،شر مب.وطی از دادرسیهای این پادشتان و رفتتار عادالنتۀ وی بتا
رعایا و زیردستان بهدست میدهدی با چنین نشانههایی که از رعیتمتداری شتانتهماستب در
منابع دیدن میشود ،بهن ر میرسد که داوری سیا ونیزی ،وینچنتوداز.تاندری ،دربتارۀ وی
چندان بهجا و منصفانه نبودن و یا ناشی از عدمشناهت درستت وی از شتان بتودن استتی ایتن
سیا کته شتان را در  51ستازگی ستلطنتش دیتدن بتود ،وی را فتردی بتا «طبتع مازی وزیتایی»
توصیف میکند که یازدن سال از کاخ هود بیترون نیامتدن و رعیتت از ایتن وضتع ناهشتنود
بودن است بسفرنامههای ونیزیان در ایران)4۶۶ :13۸1 ،ی

امتتا در دورۀ حکومتتت کوتتتانمتتدت شتتاناستتماعیو دوم ب9۸5-9۸4ق) ،هتتر ومتتر و

ستمگری افزایش یافت و سبب نارضایتی روستاییان و کشاورزان شدی این وضع ستبب شتدن
بود که کشاورزان و شهرنشتینان متوستطازحتال ،در برابتر قصتر شتان گترد ینتد و هواستتار
دادهواهی شوندی شان برای اینکه از ناهرسندی کشاورزان تا اندازنای بکاهد ،دستتور داد تتا
یک محکمۀ نیمهم.تقو تشکیو شود بهینتس)111 :1371 ،ی این محکمه اهتیتار داشتت کته
در امور دیوانی و دوزتی درجۀ دوم بهطور م.تقو حکم صتادر کنتد؛ زتیکن احکتام مهتمتتر
میبای.ت به امضای شان میرسید بهمانجا)ی اما از چگتونگی دادرستی و اجترای عتدازت از
سوی شانمحمد هدابندن ب995-9۸5ق) ،منابع گاهی چندانی بتهدستت نمتیدهنتدی در ایتن
زمینه گفته شد که در دورۀ حکومت وی همانند روزگار شاناستماعیو دوم« ،عامتۀ متردم از
عدمامنیت شکایت داشتند» بسیوری)۶2 :13۶۶ ،ی
ب .بخششهای مالیاتی

گ،شته از کوششهایی که برای اجرای عدازت میشد ،ب شی از چگونگی کنش پادشتاهان
صفوی را بتا کشتاورزان و روستتاییان ،بایتد در میتزان عنایتت نتان بته اوضتاع اقتصتادی و
اجتماعی این طبقه ج.توجو کردی ازاینرو ،ب.یاری از ب ششهتا و ت فیتفهتای مازیتاتی
که در هر دورنای صورت میگرفت ،نمونههایی از چنین کنشی بهشمار میرفتندی در همتین
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راستا ،به دالیلی یا به مناسبتهای گوناگونی ،مازیتاتهتای ثابتت و غیرثابتت 1یتک منطقته،
یک ایازت و گاهی کو کشور را برای مدتی یا بهطور دائم میب شیدند یا کاهش میدادندی
گاهی نیز مازیاتهای ثابت و غیرثابت یک هانوادن یا یک طایفه را میب شیدندی برای مثتال
بارها حاکمان صفوی طی فرمانهایی ،سادات مناطق م تلف را از پرداهت هرگونه مازیتات
و عوارض مداف کردن بودندی اینگونه ب ششها گاهی نیز به «ش

» تدلق میگرفت و او

را از پرداهت مازیاتهای غیرثابت و تحمیالت مداف میکردی
مدموالً فرمانهای اینگونه ب ششها و مدافیتها را بهصورت کتیبته و ستن

نوشتته بتر

سردر م.اجد و امامزادنها و مکانهای عمومی نصب میکردنتد تتا در مدترض دیتد عمتوم
قرار گیرندی در این مورد ،سن

نوشتهها و کتیبههای ب.یاری ،بتهویتگن در شتهرهای مرکتزی

ایران ،یافت شدناندی برای مثال در شهرهای کاشان و اصتفهان و یتزد  2۶فرمتان بتهصتورت
کتیبه یافت شدن است که بی.ت فرمان ن مربوط به م.تائو اقتصتادی استتی از ایتن تدتداد،
هفدن فرمان م ت

ب ششها و ت فیفهتای مازیتاتی بته اقشتار هتاص و کشتاورزان استت

بکریمیان و بیدگلی)192 :13۸7 ،ی این نکته اهمیت موضوع مازیات و میزان توجته حاکمتان
را به ن نشان میدهدی در این میان ،در دو دورۀ تاری ی ب ششهای مازیاتی بیشتتر صتورت
گرفت :یکی در دورۀ شانتهماسب یکم ب9۸4-930ق) و دیگری در دورۀ شتانعبتا ،یکتم
ب103۸-99۶ق)ی بااینهمه ،برای بررسی کمّوکیف این ب ششها ،باید با توسو به مثالهتا و
نمونهها نها را از غاز حکومت صفویان پی گرفتی
در روزگار شان اسماعیو یکم ب930-907ق) که امپراتوری صفوی درحال گ.تر

بود،

م.تائلی از ایتتن دستت چنتتدان موردتوجته نبتتود و ب شتشهتتای مازیتاتی بتتهنتدرت صتتورت
1ی ازجملۀ مهمترین مازیاتهای ثابت نهایی بودند که بر زمین و توزیدات ن ب.ته میشدندی گ،شته از مازیات زمتین و

مازیات محصوالت زمینی ،مازیات ب نیز جزئی از مازیاتهای ثابت بهشمار میرفت بشتاردن)124۸ :1374 ،ی عتالونبتر

اینها ،در برهی از نواحی اسکانیافته و نیمهاسکانیافته که کشاورزان دامداری هم میکردند ،مازیتات مراتتع و احشتام
هود را نیز میپرداهتند که ن هم جزء مازیاتهای ثابت مح.وب میشدی اما مازیاتهای غیرثابتت ،درواقتع عتوارض و

تحمیالت ب.یار گوناگونی بودند که در زمانها و مکان های متفتاوت و بته دالیتو م تلفتی بتر کشتاورزان و روستتاییان

تحمیو میشدندی این مازیاتها میزان و تقویم مش صی نداشتند که مرتب و ساالنه در زمتان مش صتی دریافتت شتوند؛
ازاینرو ،در موارد ب.یاری دلب واهی ،سلیقهای و ستمگرانه بودند بسلطانیان)119-11۸ :1393 ،ی
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میگرفتی ازاینرو ،منابع نیز گاهی چندانی در این زمینه بهدست نمیدهندی یتک نمونته از
ن .تین ب ششهای بنیانگ،ار سل.لۀ صفوی -که طبق فرمانی بته تتاریخ  25جمتادیازثتانی
سال 907ق صورت گرفت -ب شش کلیۀ مازیاتهتای منطقتۀ «دزمتار» از توابتع رربای تان
بودی گفته شدن که این ب شش به مناسبت جلو ،وی به ت ت پادشاهی بودن است بباستتانی
پاریزی)155 :134۸ ،ی وی در فرمان دیگری در سال 911ق کته زحنتی هشتونت میتز دارد،
وصول با و هرا را از محالت اصفهان بتهشتدت منتع کترد و حوازتهکننتدن و گیرنتدن را
واجبازقتو شمرد بکریمیان و بیدگلی)19۸ :13۸7 ،ی
اما منابع حاکی از ن است که در دورۀ جانشین وی ،شانتهماستب یکتم ب9۸4-930ق)،
که امپراتوری صفوی تثبیت شدن بود ،توجه بیشتری به حال رعایا و کشتاورزان متیشتدی در
این مورد بهن ر میرسد که انگیزنهای م،هبی وی نیز مؤثر بودن استی ایتن پادشتان در ستال
دوم سلطنت هود ،طی فرمانی به تاریخ  22رجب سال 932ق ،مازیاتهتا و وجوهتاتی چتون

دنیک1رعیتی ،ستاوری ،2نتزول ،دنیتکونتیم 3ستیورغاالت و غیترن را کته برهتی از نهتا
بر مدن از دوران پیش از صفویان بود ،به مردم کاشتان ب شتیدی در پایتان ایتن فرمتان متدن
است که «طلب وجوهات م،کورن از ن ملک بازکلیه مفقود بودن ،حوازتکننتدن و گیرنتدن
را مطرود و مردود شناسد» بنوایی510-509 :13۶۸ ،؛ باستانی پاریزی)15۶ :134۸ ،ی وی در
فرمانی دیگر به تاریخ رمضان 979ق ،تمامی حوازههایی را که برای کاشان صادر شدن بتود،
زوو کرد و نچه را که به تیوزداران و صاحبان سیورغال در کاشان واگ،ار شتدن بتود ،باطتو
اعالم کرد بنوایی)510 :13۶۸ ،ی شانتهماسب یک بار نیز تمام مازیاتهای داراز.تلطنۀ تبریتز
را ب شیدن بود.
برهی منابع ب ششهای مازیاتی شانتهماسب را بهصورت کلی و ب.یار گ.تتردنتتر رکتر
کردناندی مثالً گفته شدن است که وی در غاز سلطنت هود ،تمام اهراجات را کته در دفتتر
1ی «دنیک» نوعی مازیات یا عوارضی بود که به امالو و اراضی تدلق میگرفت بزمبتن)7۸۸ :1377 ،ی

2ی «ساوری» به مدنی پیشکش؛ اندامی که در ازای هدمت دهنتد؛ بتا و هترا بمدتینی «ستاوری»)ی همچنتین ،در استناد
وازیان گرجی ،به مازیاتی گفته میشد که هر سه سال یک بار اه ،میشتد و بترای هتر هتانوار ششصتد دینتار بیتا یتک

مرچو) بودن است برهربرن)141-140 :1349 ،ی

3ی «دننیم» عوارضی بود که برای م ار محصالن مازیاتی دریافت میشد بزمبتن)7۸۸ :1377 ،ی
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بود و هر سال به هشتادهزار تومان بازغ میشد ،ب شیدی نیتز اینکته «متال راستتی را دن ستال و
بی.ت سال» نزد رعایا گ،اشت بمنشی قزوینی)52 :1999 ،ی ازبته ،این عبتارات کلتی استت و
مش

نمیکند که چه نوع مازیاتی را ب شیدن ،و اینکه یا مربوط به منطقتۀ هاصتی بتودن،

یا سراسر کشور را دربر میگرفته استی در تاریخ جهتان را بغفتاری قزوینتی)310 :1343 ،

نیز ریو وقایع سال 972ق مدن است که این پادشان در شب پن شتنبه ،دوازدهتم شتدبان ،در

عازم رؤیا حضرت صاحب االمر بص) را دید و صبح بقیۀ «تموتاوات» 1ممازتک محروسته را
که اصو و فرع ن در کو نزدیک به سیهتزار تومتان متیشتد ،ب شتید و صتواب ن را بته
اروا ائمه بع) تقدیم کردی
باز گفته شدن است که توجه وی به حال رعایا و زیردستان چنان بود که «متال و تفتاوت
ممیزان» را نزدیک بی.ت سال در سراسر مملکت ن.تاندن بود تا سبب افزایش جمدیت رعایتا
و بادانی والیات شودی نیتز اینکته مطازبتات از رعایتا را بتهگونتهای م.تدود کتردن بتود کته
حاکمان و کارگزاران والیات را توان و یارای ن نبود که دیناری به ناحق از ک.ی ب.تتانندی
این پادشان چنان مقرر کردن بود که اگر از کارگزاران ک.ی یک دینار بترهالف حکتم وی
حوازه میکرد ،پن ان تومان از وی جریمه میگرفتند بمنشتی قمتی)597 :1359 ،ی گ،شتته از
اینها ،شانتهماستب برهتی از مازیتاتهتا و تحمتیالت را کته موافتق شترع نبتود و از رعایتا
دریافت می شد ،ب شتیدن بتودی بتر ایتن استا ،،حقتوق دیتوانی را طبتق شتریدت در کشتور

دریافت میکرد و «تمواوات و مال بازارها و مواشی و مراعی» 2و سایر مطازبات از رعیتت را
که در شرع مقرر نبود ،م.تدود کتردن بتود بهمتانجتا)ی بتهعتالون ،وی برهتی مازیتاتهتای
غیرشرعی را نیز بهکلی ح،ف کردی او که در سال 939ق از تمتام امتور «منهیته و محرمتات»
توبه کردن بود ،شراب را هم غدغن کردی ستپس دستتور داد تتا تمتام عوایتد و مازیتاتهتای
شراب انهها ،قمارهانهها ،بیتازلطفها و بهطورکلی نچه را که از رانهای نامشروع بهدستت

1ی «تموا» مازیات راهداری؛ عوارض و مازیات کاال بعمیدی «تموا»)ی

2ی «مواشی» بمازیات چهارپایان) ،و «مراعی» بمازیات مراتع) ،ازجملۀ مازیاتهایی بودند کته شتانتهماستب یکتم در ستال

973ق نها را به دالیو م،هبی زوو کرد ببوسه)174-173 :13۶7 ،ی
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می مد ،از دفاتر هلود اهرا کنند و این وضع تتا پایتان ستلطنت وی همچنتان برقترار بتود
بح.ینی استر بادی)۶2 :13۶۶ ،ی
گاهی نیز روستاییان و کشاورزان ناحیهای را بهسبب فقر ناشی از هشکستازی و بالیتای
طبیدی دیگر ،از پرداهت مازیاتها مداف میکردندی در همین راستا ،شانتهماسب یکتم طتی
فرمانی اهازی طازقان بدر نزدیکی قزوین) را از پرداهت «همس ن.اجی و مواشی و مراعی»،
بهسبب عدمتوانایی مازی نان مداف کردن بودی وی به حکّام و تیوزداران و کدهدایان فرمان
داد که از این بابت چیزی از احدی ن.تانندی به م.توفیان دیوان نیز حکم شد که مداف بتودن
مردم طازقان را از مازیات در دفاتر هود ثبت کنندی عین فرمان را هتم بتر ستنگی نوشتته و بتر
دیوار امامزادن هارون ،واقع در روستتای «جوستتان» طازقتان نصتب کردنتد بمیرابوازقاستمی،
)272-2۶۸ :13۸5ی گ،شتتته از مورهتتان دورۀ صتتفویه ،برهتتی از ستتیاحان هتتارجی چتتون
«داز.اندری» گزار

دادناند که درم موع شانتهماسب مازیاتها را کاهش دادن بودی زمبتن

ب )1377نیز به نقو از همین سیا ونیزی میگوید کته شتانتهماستب از متردم کمتتر مازیتات
میگرفتی اما در روزگار شانمحمد هدابندن ب995-9۸5ق) نیز گرچته بت،ل و ب شتشهتای
فراوانی به حاکمان و صاحبمنصبان شدن بود ،مدلوم نی.ت که اینگونته ب شتشهتا شتامو
حال رعایا نیز شدن بود یا نهی
 .۲-۲دورۀ میانه [دورۀ شاهعباس یکم (10۳۸-996ق)]
الف .دادرسی و اجرای عدالت

منابع نشان میدهند که دورۀ حکومت شانعبا ،یکم ب103۸-99۶ق) نیز یکی از دورنهتای
درهشان از جنبۀ رعیتمداری بود و ازاینرو ،بررسی ایتن دورن از ایتن من تر حتائز اهمیتت
بیشتری استی بااینحال ،داوری دربارۀ اینکه این پادشان بیش از شانتهماسب یکتم بته وضتع
رعایا توجه داشته است یا نه ،دشوار استی اما دربارۀ چگتونگی رعیتتمتداری ایتن پادشتان،
باید به این نکتۀ مهم نیز اشارن داشت که بدترین روزگار در هر دورنای برای طبقۀ کشتاورز
و روستایی زمانی بود که کشور در شرایط جنگی قرار میگرفتی این شرایط ،بهویتگن بترای
روستاییانی که در شداع میدانهای جنگی ساکن بودناند و یتا در م.تیر عبتور ستپاهیان قترار
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داشتند ،مصیبتبارتر بودی چنین شرایطی برای ایتن طبقته -در دورۀ صتفویان کته پیوستته بتا
عثمانیان و ازبکان در جن

بودند ،یا از سوی مهاجمان غارتگری کته همتوارن بته نتواحی

مرزی ایران میتاهتنتد -بارهتا تکترار متیشتد بستلطانیان)111-110 :1393 ،ی ایتن شترایط
جنگی نهتنها سبب زار و تحمیالت گوناگونی به روستاییان و کشتاورزانی متیشتد کته در
م.یر گ،ر سپاهیان قرار داشتند ،بلکه سبب کوچ اجباری و وارگتی دستتهجمدتی رعایتایی
میشد که در نواحی جنگی اسکان داشتندی درپی چنین شرایطی بتود کته دورۀ جنت

هتای

طوالنی شانعبا ،یکم با عثمانیان در نواحی قفقاز ،سبب کوچ اجباری هزاران تن از ارمنیان
و غیرارمنیان ،روستاییان ،و کشاورزان به نواحی م تلف ایران شتد کته طتی ن وارگتی و
تلفات زیادی را نیز متحمو شدن بودندی

1

در چنین وضدی شانعبا ،میکوشید تا روستتاییان و کشتاورزان کمتتر دچتار ستیب و
ه.ارت شوندی برای مثال درپی جن

ایران و عثمانی در سال 1027ق ،ه.ارت زیتادی در

منطقۀ رربای ان به رعایا و تهیدستان این ناحیه وارد شدن بتود؛ ازهمتینرو ،شتان دستتور داد
که برای جبران ه.ارات ،میزان زیانهای واردشدن را بررستی و مشت

کننتد تتا ن را از

دیوان اعلی پرداهت نمایند باسکندر منشی)93۸ :13۸2 ،ی چنین مواردی را برهتی ستیاحان
اروپایی هم تأیید کردناندی پیترو دالوازه ب )353 :1370کته در یتک ستفر جنگتی از قتزوین
بهسمت غرب کشور همران سپان شان بود ،گزار

میدهد که در روستایی به نام «گیوی» در

نزدیکی هل ال ،عدنای از سربازان اسبان هود را برای چرا در مزارع روستاییان رهتا کتردن
بودندی روستاییان به شان شکایت بردند و شان نیز مقصران را زنتدانی و فریتدونهتان ،حتاکم
استراباد را که مقصر اصلی بود ،س ت تنبیه کرد تا عبرت دیگران شودی دالوازته بهمتانجتا)
میافزاید ،در همان زشکرکشی -که برای جن

با ترکان عثمانی ان تام شتد -هرچته را کته

سربازان در م.یر هود از روستاییان میهریدند ،فوراً بهایش را میپرداهتند؛ بهگونتهای کته
اردو زدن قشون در یک محو برای مردم ن ا واقداً مفید بتودی 2وی نگتان ایتن وضتع را بتا

1ی در این متورد نتکی ستلطانیان « ،چگتونگی مهتاجرت ارامنته و کتارکرد نتان در بازرگتانی هتارجی ایتران در دورۀ
صفویه» ،فصلنامۀ تاریخ روابط هارجی ،ص

12۸-107ی

2ی در این مورد می افزاید در ایران وقتی قشونی از محلی میگ،رد ،فروشندگان دورنگرد از تمام اطراف به م.تیر نتان

ه وم می ورند تا روقه و اشیای هود را به نان بفروشندی روستاییان نقدر از این ران سود میبرنتد کته در تمتام ستال

 / 152چگونگی کنش پادشاهان صفوی با طبقۀ کشاورز و روستایی

وضع قشونکشی در کشور هود مقای.ه میکند و مینوی.د کته در ن تا ستاکنان محتو از
بیم ستم و غارت زشکریان میگری تندی
عالونبر اینها ،شانعبا ،ش صاً نیز به دادرسی رعایا میپرداهت و در هتر فرصتتی کته
پیش می مد ،هود به اجرای عدازت و رفع ستتم از نتان مبتادرت متیکتردی وی ایتنگونته
دادرسیها را -که نمونههای ب.یاری از نها در منابع دیدن میشتوند -بیشتتر طتی ستفرهای
م تلف هود به ایاالت و شهرها ان ام میدادی برای مثال در ستال 999ق ،طتی چهتاردن روز
اقامت در یزد به دادرسی ناتوانان و تهیدستتان پرداهتت و دستت ستتمگران را کوتتان کتردی
همچنین ،در  25محترم ستال 1000ق ،بته متدت پتانزدن روز در اصتفهان بته داوری نش.تت
بمن م یزدی)113-107 :134۶ ،ی در سال 1002ق نیز در الهی ان و قزوین و در محرم ستال
1003ق بتتار دیگتتر در قتتزوین بتته بررستتی شتتکایات رعایتتا پرداهتتت بهمتتان 131 ،و )177ی
اینگونه دادرستیهتا کماکتان ادامته داشتتی شتانعبتا ،در چهتاردهم جمتادیاالول ستال
1020ق در منطقۀ کردنشین فرود مد و بر م.ند قضا نش.تی گفته شدن است در ن نش.ت
رعیتی هواست که شکایت کند؛ اما کردی مانع شد و کوشید که شاکی را از مدرکه بیترون
بردی در همان زح ه چشم شان به ن کرد افتاد و بتهشتدت هشتمگین شتد و دستتور داد کته
دست وی را قطع کنند بهمان)21۸ ،ی باز در چگونگی کنش وی با رعیت گفته شتدن استت
که هنگام سرکوبی «بتاقیهتان» در هراستان ،ستپاهیان ارادن کردنتد کته گتاو و گوستفندان
رعایای ن ناحیه را غارت کنند؛ اما شان مانع شد و گفت تا زمانی کته از رعیتت بتیانتدامی
سر نزدن است ،ک.ی حق ندارد به مال و عرض ایشان ت اوز کند بهمان)224 ،ی
ب .بخششهای مالیاتی

گ،شته از دادرسیها ،رعیتمداری شانعبا ،درزمینتۀ ب شتش و ت فیتفهتای مازیتاتی نیتز
چشمگیر بود و نمونتههتای ب.تیاری از ن را متیتتوان ارائته کتردی بترای مثتال ،او در ستال

1007ق ،در سفری که برای سرکوبی ازبکان به هراسان عزیمت کردن بود ،بهدزیو س تیها
روقۀ هود را انبار می کنند تا در ایام عبور اردو که بهترین فرصت فرو

استت ،نهتا را بفروشتندی ایتن مداملته بترای

هردو طرف مفید است؛ زیرا سربازان هم مایحتا هود را ارزانتر میهرند بدالوازه)354 : 1370 ،ی
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و رنجهایی که رعایا و روستاییان ن ناحیه طتی نتا رامیهتای مکترر متحمتو شتدن بودنتد،
ب شی از مازیاتهای نان را به شر زیر ب شید:
1ی ب شش مازیات چوپانبیگی که به بی.تهزار تومان در سال بازغ میشدی
2ی زوو دریافت پن ان شصتهزار تومان از بابت منافع تیوزداری و داروغگی که پنجیتک
بیدنی از هر پنج دینار یک دینار) از رعایا دریافت متیشتد و بترهالف دستتور شتان پیشتین
بتهماسب) بود که تا ن زمان دریافتت متیکردنتد بستلطانیان)125 :1393 ،ی چنتین بتهن تر
میرسد که پنجیک ،مازیات سنگینی بودن است که شانتهماستب ن را زوتو کتردن بتود؛ امتا
روا دوبارۀ ن ،این مفهوم را میرساند که برهی فرمانهای مدافیت و ب شودگی ،پتس از
مرگ صادرکنندۀ ن من.وخ میگردید ،یا نادیدن گرفته میشتد ،یتا متیبای.تت بتا جلتو،
پادشان جدید تمدید میشد که نمیشدی
3ی ت فیتتف مازیتتاتهتتای یتتکستتازۀ کتتو اصتتفهان بتته اربابتتان و رعایتتا -کتته نزدیتتک بتته
بی.تهزار تومان میشتد -بتهازای هتدمات بزرگتی کته اهتازی اصتفهان ان تام دادن بودنتد
باسکندر منشی)5۸7 :13۸2 ،ی ح.ینی استرابادی ب )204 :13۶۶نیز ریو وقتایع ستال 1022ق
گزار

میدهد که این پادشان در بازگشت از مازندران به اصفهان ،روزی کته داهتو شتهر

شد ،به اعتبار هدمات نیکوی اهازی ن ،مال و هرا سهسازۀ رعیتی کو داراز.لطنۀ مت،کور
را که بیش از پانزدنهزار تومتان متی شتد ،بته اربتاب و رعایتا اندتام داد بح.تینی استترابادی،
)204 :13۶۶ی ازبته ،اینها تمام ب شودگیها و مدافیتهای مازیاتی از سوی شتانعبتا ،یکتم
نبتتودنانتتدی ایتتن پادشتتان در نتتواحی گونتتاگون و در ستتالهتتای م تلتتف ،بتتهک ترّات چنتتین
ب ششهایی را ن.بت به زارعان ان ام دادن استی برای مثال ،باز در همتان ستال 1022ق ،بته
مناسبت مان رمضان و به احترام شتیدیان ،دو شتهر اصتفهان و کاشتان را از پرداهتت مازیتات
مداف کرد بکریمیان و بیدگلی)19۸ :13۸7 ،ی
بااینهمه ،نچه که گفته شد ،همه از من ر کنشهای مثبت شانعبا ،یکم با رعایتا بتودن
است و نباید برهی کنشهای منفی وی را نیز از ن ر دور داشتی بتدیهی استت کته در ایتن
دورن همانند زمانهای دیگر ،زمامداران تحمیالت و فشارهایی را نیز بر طبقتۀ کشتاورز وارد
میکردندی در همین راستا ،از زمان همین پادشان و حتی پیش از وی که رونتد هاصتهستازی
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در برهی نواحی و ایاالت غاز شدن بود ،1فشار و تحمیالت بتر روستتاییان و کشتاورزان در
ایاالت هاصه نیز افزایش یافت؛ چنانکه این فشارها گاهی من ر به نا رامیها و شور های
نان میشدی چنین شور هایی در برهی ایتاالت نتا رام چتون گتیالن کته از ستال 1007ق

هاصه اعالم شدن بود ،بیشتر بروز کرد بمیرجدفری و دیگران)3 :13۸5 ،ی 2ازبته ،نتا رامی در
این ایازت از زمانهای گ،شته کمابیش وجود داشته استی در زمتان وزارت اصتالنبیت
فرزند  ،اسماعیوبی
گیالن از ستم نان به تن

و

 ،و چند تن دیگر که درم متوع هفتدن ستال بتهدرازا کشتید ،متردم
مدن بودند؛ چنانکه رعایا از منصوبان و مالزمتان اینتان ستتمهتا

کشیدند و تحمیالت ناموجه ایشان ستبب شتد تتا عتدۀ زیتادی از م.تتأجران ،تحویتوداران،
کدهتتدایان و رعایتتا بگریزنتتد و زنتتدگی پنهتتانی اهتیتتار کننتتدی حتتتی گفتتته شتتدن استتت
باوجوداینکه شاکیان بته اردوی شتانعبتا ،متیرفتنتد و اوضتاع را بته عترض متیرستاندند،
بهبودی حاصو نمیشد بفومنی)199 :1353 ،ی در چنین شترایطی بتود کته انحصتاری شتدن
هرید و فرو

ابریشم به دستور شانعبا ،نیز بر ناهرسندیها دامن زدی ابریشم از مهمتترین

توزیدات کشاورزی در نواحی گیالن ،قفقاز و برهی مناطق مرکزی ایران بهشتمار متیرفتت
که ب ش ع یمی از رعایا زندگی هود را از در مد ن میگ،راندند؛ اما بتا اعمتال سیاستت
انحصار و محدود کردن هریدوفرو

زاد ن ،کشاورزان ناگزیر بودند محصتول هتود را

1ی دربارۀ پیشینۀ هاصه باید گفت که از زمان شانتهماسب یکم اصفهان هاصه بودن استی در زمان شتانمحمتد هدابنتدن

ب 995-9۸5ق) نیز نواحی سمنان ،دماوند ،هزارجریب ،هیلرود ،هوار ،کاشان و طازقان بنزدیک قزوین) هاصه شتد و بته
ملکه هیرازن.اء بیگم تدلق یافتی این عمو که ناهرسندی امیران قززبا

بهشمار میرفت بدر این زمینه نکی رهربرن)200-199 :1349 ،ی

2ی درمورد شور

گیالن گفته شد که این شور

را دامن زدن بود ،یکتی از علتو قتتو ملکته نیتز

چون «بته اقتبح وجهتی مدتروض شتانعبتا ،گردیتد» ،هشتم وی را

برانگی ت و درنتی ه جمع کثیری از اهازی زشته نشا و بلوکات به دستور وی قتوعام و اسیر و غارت شدندی بدیهی استت

اینگونه کشتارها و غارتها در بین مردم نمیتوان.ت بیواکنش بماندی یک بار دیگر سران طوایف یادشدن قصتد جتان
میرزامحمدشفیع ،وزیر گیالن ،را کردن بودندی اما نقشۀ نان فا

شد و درنتی ه ،بار دیگر جمدی از دستانتدرکاران بته

قتو مدندی ستپس شتان عبتا ،دستتور تبدیتد طوایتف اودر و چپتک را بته ستیالهوری داد و بتدینستان نتان از وطتن

سیصدسازۀ هود تبدید شدندی چنین وضدی با شدت و ضدف ،کماکان در ایتن ایازتت ادامته داشتت بدر ایتن بتارن نتکی

هدایت211-210 /۸ :1339 ،؛ فومنی 132 :1353 ،و )149-14۸ی
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به قیمتی که شان تدیین میکرد ،به کارگزاران وی بفروشندی این سیاست انحصتار شتان چنتان
نارضایتیها را دامن زد که سبب شورشی ع یم در گیالن در غتاز ستلطنت شتانصتفی شتد
بسیوری177 :13۶۶ ،؛ فل.فی 1۶-11 :1353 ،و )10۸ -103ی
 .۳-۲دورۀ صفویان متأخر [دورۀ جانشینان شاهعباس یکم (11۳۵-10۳۸ق)]
الف .دادرسی و اجرای عدالت

در نگاهی کلی به این دورن ،منابع نشان میدهند که در میان جانشینان شانعبا ،یکم ،بیشتتر
از همتته شتتانعبتتا ،دوم ب1077-1052ق) ،بتته عتتدازتپتتروری شتتهرت داشتتتی ایتتن پادشتتان
میکوشید که در هر فرصتی به م ازم بنشیند و به داد ستمدیدگان برسدی او در ستال 10۶5ق
چنین مقرر کردن بود که هر هفته سته روز بته م تازم بنشتیند تتا ع.تاکر و رعایتا و م لومتان
بتوانند بته ستانی بته حضتور شتان رستند و شتکایات هتود را بته عترض وی برستانند بوازته
اصفهانی)527 :13۸2 ،؛ بهگونتهای کته «زن یتر عتدل متدتهتا بتر طتاق بلنتد ستپه رایتی و
مملکت رایتی و رعیتتپتروری و م لتومنتوازی دستتاویز عترض حتال ستتمدیدگان» بتود
بهمانجا)ی
اما پس از این پادشان ،هرچه که به دورۀ پایانی حکومت صفویان نزدیکتر میشویم ،به
همان ن.بت دادرسیها نیز کمرن

تر میشوند و کمتتر بته حتال رعایتا و کشتاورزان توجته

میشودی در این دورن ،به همان ن.بت که حکومت مرکزی یتا بته عبتارت بهتتر شتان کته در
رأ ،ن ام سیاسی قرار داشت ،ناتوانتر میشد ،از کارایی ن ام دیتوانی نیتز کاستته متیشتدی
درنتی ه ،یکی از پیامدهای چنین روندی ،شفتگی مناستبات ستلطان بتا رعایتا بتودی کمپفتر
ب )۸5 :13۶3نیز که به روزگار پایانی صفویان ن ر دارد ،تصویر شفتهای از اوضاع امنیتت و
عدازت ایران را در روزگار شانسلیمان ب1105-1077ق) ،جانشین شانعبتا ،دوم ،بتهدستت
میدهدی وی گزار

میدهد که یکی از علو بزرگ شدن و گ.تر

شهر اصفهان ،ه توم

مردم از سایر ایاالت به پایت ت بودن است و ستبب ایتن ه توم روزافتزون نیتز ظلتم و ستتم
کارگزاران ایاالت بود؛ زیرا مردم می پنداشتند و امیدوار بودند که در پایت ت و مقرّ دربتار،
بهتر بتوانند از چن

ستم و جور حاکمان در امان باشندی
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سان.ون ب )1۸1 :134۶نیز گزارشی مشابه کمپفر از دورۀ شتانستلیمان ب1105-1077ق)
بهدست میدهدی بنابه گزار

وی ،در ایران مردم هرگز نمیتوان.تنند شتکایات هتود را بته

عرض شان برسانندی هنگتامی کته شتان ستوار بتر استب بته گترد

متیرفتت و از هیابتانهتا

میگ،شت ،مردم میکوشیدند که عریضهها و درهواستهای هود را به وی تقتدیم کننتد؛

اما هانها با حیله های گوناگونی مانع از نزدیک شدن نان به شان میشدندی 1بااینهمه ،شتان
رعایا را دوست داشت و اگر ک.ی به مردم تددی میکرد ،بهس تی م ازات میشتدی زتیکن
شان از رفتار و اعمال حاکمان بهدرستی گان نمیشد؛ زیرا درباریانی که حکومت ایاالت را
در دستتت داشتتند ،چتتون نایبانشتتان در ایتتاالت م تتار ستتنگین درباریتتان را متتیپرداهتنتتد،
منافدشان چنین اقتضا میکرد که ستم و تددیات نایبان هود را از شان پنهان دارنتدی بته گفتتۀ
سان.ون بهمان ،)1۸5 ،گ،شته از اینها ،اگر شاکی شکایتی را علیه حاکمی به اعتمادازدوزته
یا دیوانبیگی میداد ،فرایند رسیدگی به شکایات بتهانتدازنای طتوالنی و پرهزینته بتود کته
شکایت از حاکمان را از این ران نیتز غیترممکن متیکتردی چنتین وضتدی کماکتان تتا پایتان
حکومت صفویان ادامه داشتی ازاینرو ،باید گفت که یکی از دالیو بتیتفتاوتی جامدته در
برابر یور

افوانان ،افزایش ظلم و ستم ن.بت به رعایا و بیتتوجهی حاکمتان ن.تبت بته ن

بودن استی
ب .بخششهای مالیاتی

چنتانکته اشتارن شتتد ،ب شتی از ب شتشهتتا و مدافیتتهتای مازیتتاتی پادشتاهان صتفوی ،بتته
مناسبتهای هاصتی از جملته جلتو ،نتان بتر ت تت صتورت متیگرفتتی در ایتن راستتا،
شانصفی ب1052-103۸ق) در غاز سلطنتش ب.یاری از مقامات و ازجمله امیتران سترحد را
موردتفقد و اندام هویش قرار دادن بودی او نزدیک به شصتتهتزار تومتان از در متد ستاالنۀ
فار ،را بهعنوان اندتام بته امتامقلیهتان ،بیگلربیگتی فتار ،و کتونکیلویته و الر و بحترین،
1ی ازجمله اینکه با من مان ساز

میکردند تا به شان بقبوالنند که در ن روز ،ساعت برای دریافت عریضتههتا مناستب

نی.ت ،یا اینکه فرّاشانی را که پیشاپیش شان میدویدند ،وادار میکردند تا بتا چتوب و چمتاق عریضتهدهنتدگان را دور
کنند ،یا عریضۀ نان را دریافت نمایند و بهجای اینکه به شان برسانند ،دور بریزند بسان.ون)1۸0 :134۶ ،ی
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ب شید بمحمدمدصوم)41 :13۸۸ ،؛ اما مدلوم نی.ت که رعایا و کشتاورزان بته چته میتزان از
این ب ششها بهرنمند شدناندی
بااینهمه ،چنین ب ششهتایی نمتیتوان.تت چنتدان از فشتارهای فزاینتدنای کته درپتی
تشدید روند هاصهسازی ای اد شدن بود ،بکاهدی در دورۀ همین پادشتان بتود کته پیامتدهای
هاصهسازی و سیاست انحصار ابریشم که از زمان شانعبا ،یکم غاز شدن بود ،بتهصتورت
نارضایتی گ.تردنای بروز کردی 1چنانکه این نارضایتیها ،بتهویتگن در گتیالن ،بالفاصتله بتا
مرگ شانعبا ،در سال 103۸ق و در غاز ستلطنت جانشتین وی بشتانصتفی) بته شورشتی
ع یم تبدیو شدی

2

ازبته ،گیالن تنها ایازت هاصه ای نبود کته در اثتر نارضتایتی متردم چنتین وضتع نتا رام و
متشن ی داشتی در برهی ایاالت دیگر هاصه نیز اوضاع روستتاییان و کشتاورزان کمتابیش
شبیه گیالن بود و چنین ناهرسندیها همچنان ادامه یافتی برای مثال در ایازت هاصۀ فتار،
نیز در زمان وزارت صدر جهان ،چنان شفتگی روی کرد که دیگر مطازبتات بتراتداران و
تحصیوداران بر وردن نمیشد ،تا اینکه در زمان شانعبا ،دوم ب1077-1052ق) ،جمدی از
ساکنان ن دیار که به تن

مدن بودند ،روی به درگان شان وردندی این پادشتان بتا گتاهی

از این اوضاع ،صدر جهان را برکنتار و وزارت فتار ،را بته میرزاصتادق ،وزیتر مازنتدران،
سپرد و وزارت مازندران را نیز به میرزام.تدود ،وزیتر موقوفتات ،واگت،ار کتردی درپتی ایتن
توییرات ،رامش ن.بی برقرار ش د و رعایتای ن ایازتت بته دیتار هتویش بازگشتتند بوحیتد
1ی برای گاهی بیشتر از پیامدهای هاصهسازی نکی میرجدفری و دیگتران« ،پیامتدهای سیاستت هاصتهستازی در دورۀ
صفویه» ،م لۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم ان.انی اصفهان ،ص

1۶-1ی

2ی بدینگونه که رؤسای محلی از کنج عززت و اهتفا بیرون مدند و «کازن ار سلطان» ،پ.ر جمشیدهان ،را بته ستلطنت
برداشتند و «عادزشان» زقب دادندی شورشیان که به سیهزار تن بازغ میشدند ،در روز چهارشنبه ،بی.تم شدبان 103۸ق ،به
هانههای کالنتر و تحویودار دیوان الهی ان یور

بردند و نها را غارت کردندی سپس به رشت دستت یافتنتد و وارد

داراالمارن شدندی در ن ا دوی.ت هروار ببرابر با  59هزار کیلوگرم) ابریشم را از انبارهای هاصه بیرون وردنتد و بتین

زشکریان تق.یم کردندی در م موع ،نزدیک به سیصدهزار تومان از اموال هاصه و غیرهاصه در این رویداد غتارت شتد

بفومنی)200 :1353 ،ی سران ام ،این شور

بهدست زشکر قززبا

سرکوب شد و با کشته شدن  7۸70تن به پایان رسید

بهمان)211-207 ،ی منابع دیگر ،شمار کشتهشدگان را هشت تا دنهزار تن رکر کردناندی غریبشان بعادزشتان) را نیتز بتا

تددادی از همدستان وی ،پس از دستگیری به اصفهان فرستادند و در ن ا نان را به قتو رساندندی
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قزوینی)319-31۸ :1329 ،ی
همچنین ،این پادشان عالونبر ان ام اصالحات و دادرسیها ،در هنگام جلتو ،بته ت تت
نیز ب.یاری از مازیاتها را که از پیش باقی ماندن بود و بازغ بر پانصدهزار تومان عراقتی بتود،
بهعنوان ت فیف به رعایا ب شید بوازته اصتفهانی)371 :13۸2 ،ی چنتین بتهن تر متیرستد کته
ب شش برهی مازیاتها ،یا دادن برهی مدافیتهای مازیاتی بهعنوان اندام به مناستبت جلتو،
پادشان جدید به ت ت ،به یک سنت پایدار تبدیو شدن بودی
پس از شانعبا ،دوم ،فرمانهایی نیز از شانسلیمان و شانستلطانح.تین در دستت استت
که نان نیز در مواردی مازیات و عوارض گوناگونی را بته متردم ،بتهویتگن بته دودمتانهتای
سادات ،ب شیدناند ،یا دریافت نها را از نتان غتدغن کتردنانتدی بترای مثتال فرمتان ستال
1079ق شانسلیمان ،هاندانهای سادات «انصاریهوان» در تبریز و «باشتندهوان» را در جتای
دیگر ،از پرداهت مازیات ارضی و غیرن مداف کرد بزمبتتن)232-231 :1377 ،ی نیتز ،فرمتان
ریازح ّ تۀ ستتال 1127ق شتتانستتلطانح.تتین کتته ستتادات «میرستتاالری» را در فتتار -،بتتین
فیروز باد و میمند -از تمام عوارض و مازیات مداف کردن بود بسم.ار)۸5-۸4 :1352 ،ی
اما اوضاع و احوال رعایا و روستاییان ،در دورۀ پایانی حکومت صفویان بحرانیتتر شتدی
این اوضاع ،بهویگن در دورۀ سقوط صفویان و استیالی افوانان ،بازهم بدتر شدن بودی در ایتن
دورن ب.یاری از روستاها سیب دیدند یا ت ریب شدندی بنابه گتزار

گیالنتتز ب،)90 :1344

سپاهیان محمود افوان پس از دو بار ناکامی در تصرف همدان ،بته ویتران کتردن روستتاها و
دیهها ،کشتن روستاییان و چپاول اموال نان پرداهتندی نان همچنین پنجهزار هتانوار ت.تنن
را از درّنگز به اصفهان کوچاندندی محمود گ،شته از س تگیتریهتای ب.تیار بتر ارمنیتان و
زورستانیهایی از ایشان بتا عنتوان «جرمانته» ،بته روستتاییان و کشتاورزان ارمنتی و م.تلمان
مازیاتهای سنگینی ب.ت تا هزینههای جنگی هود را تأمین کند بهمان)103 ،ی
 .۴-۲ارزیابی و تحلیل کلی

بهطورکلی ،از من ر دادرسی و اجرای عدازت ،پادشاهان صفوی سدی داشتند ناظر بر اجرای
عدازت باشند ،یا در هر فرصتی هود به دادرسی رعایا بنشینندی در دورنهتای متقتدم و میانته،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 159 /

حاکمان ،هود نیز بارها به م تازم متینش.تتند و بته دادرستی رعایتا متیپرداهتنتدی موضتوع
دادرسی رعایا ،بهویگن در دورنهای شانتهماسب یکم و شتانعبتا ،یکتم ،بیشتتر موردتوجته
حاکمان بودی اما منابع نشان میدهند که این امر در دورۀ صفویان متأهر کمرنت
با گ.تر

تتر شتد و

ف.اد در دیوانساالری ،صدای اعتراض دهقانان چندان شنیدن نمیشدی

اما از دیدگان اجتماعی و کرامت ان.انی ،چگتونگی کتنش متأموران حکتومتی بتا طبقتۀ
رعایا در جامدۀ صفوی درهتور تأمتو استتی بنابته گتزار

شتاردن ب،)1239-123۸ :1374

دهقانان هموارن در مدرض توهین ،بیاحترامی ،و ضرب و شتم مأموران شان و وزیتران قترار
داشتند و چنین برهوردها ،بهویگن زمانی بیشتر روی میداد که دهقانان در برابر توقدات ب تا
یا ناب ای مأموران مقاومت میکردندی وی درعینحال ،این نکته را نیز یاد ور متیشتود کته
تنها مردان موردبیمهری و تحقیر یا ضربوشتم قرار میگرفتنتد و هرگتز ن.تبت بته زنتان و
دهتران بیحرمتی و ستم روا نمیداشتندی
امتتا بتتهزحتتاظ اقتصتتادی ،شتتماری از پگوهشتتگران بتتر ایتتن باورنتتد کتته کشتتاورزان -کتته
بزرگترین طبقتۀ اجتمتاعی را تشتکیو متیدادنتد -فاقتد زمتین بودنتد بفتوران۶0 :1392 ،؛
مینورسکی)34 :13۶۸ ،ی پررافائیو دومان ب )Du mans, 1890: 227نیتز کته ستازیان درازی
در ایران میزی.ت ،این ادعا را تأیید میکندی وی گزار

میدهد که بیشتتر اراضتی ملتک

شاهی بودند و کمتر ملک اربابیی وزیران اهتیار اراضی هاصه را داشتتند و روستتاییان بنتابر
توانایی هود از وزیر مقداری زمین میگرفتند و ن را بته میتو هتود کشتت متیکردنتدی از
سویی ،از منابع چنین برمی یتد کته وضتع اقتصتادی کشتاورزانی کته در اطتراف شتهرهای
بزرگ زمین را از مازتک یتا نماینتدگان شتان اجتارن متیکردنتد ،بهتتر از روستتاییان نتواحی
دورافتادن بودی ازاینرو ،بنیاد روابط حاکمان با رعایتا در اطتراف شتهرها ،چنتدان بته دور از
عدازت نبودن است و جملۀ مدروف شاردن در توصیف رفان روستتاییان ایرانتی را نیتز بیشتتر

درمورد همین کشاورزان پیرامون شهرهای بزرگ میتوان پ،یرفت1؛ وزی نمیتوان ن را به
1ی وی در بارۀ رفان کشاورزان گفته است که دهقانان ایرانی بتا ستایش هتاطر و مرادمنتدی زنتدگی متیکننتد و اینکته

«روستاییان گردنبندها ،دستبندها و هل الهای نقرن بر گردن و دست و پا دارندی همچنین ،زن یرهایی از نقرن ،مزیّن بته
زر یا زر هاز

که از گردن تا نافشان وی ته استی بچههایشان نیز گردنبنتدها یتا ستینهریزهتایی از مرجتان بتر گتردن
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تمام روستاهای دوردست سراسر امپراتوری صتفوی نیتز تدمتیم داد کته شتاردن ب.تیاری از
نها را هرگز ندیدن استی

1

از سویی ،بهزحاظ عنایت به وضع زی.تی کشاورزان ،تفاوتهتایی در کتارکرد حاکمتان
صفوی و نیز در نوع اراضی بممازک یا هاصه) ،وجود داشته استی چنین بهن ر میرسد کته
کمّوکیف کنش حاکمتان بتا روستتاییان و کشتاورزان ،در هریتک از ایتن نتوع زمتینداری
متفاوت بودن استی برای مثال وضع زی.تی کشاورزان در ایاالت حتاکمنشتین بممازتک) یتا
هصوصی ن.بتاً بهتر از وضع زندگی رعایا در ایتاالت هاصته بتودی در ایتن بتارن چنتد دزیتو
میتوان بیان کرد :ن .ت نکه در ایاالت حاکمنشین ،عمران و بادی ایازت بته ستود هتود
حاکم تمام میشد؛ درحازیکه وزیر در ایازت هاصته ،ستود هتود را در گترفتن متال بیشتتر
برای هزانۀ شان میدید و ازاینرو تا میتوان.ت بر متردم فشتار متی ورد؛ دوم نکته حتاکم
مانند وزیر ناگزیر نبود نهمه هدایا را به دربار بفرستد ،یا برای هو هتدمتی هتر ستال بتر
میزان هدایای شان بیفزاید؛ سوم نکه اگر حاکم و وزیر بنا بود از متردم اهتاری کننتد ،شتان
این کار را از دومی بیشتر تحمو میکرد؛ زیرا هزانۀ شان از مازی کته وزیتر جمتع متیکترد،
بیشتر سود میبرد تتا حتاکم بشتاردن1179 :1374 ،؛ زمبتتن)219 :1377 ،ی در همتین راستتا،

موزف ت،کرۀ صفویه کرمان نیز که هود شاهد ستمگریهای وزرا بود ،از دورۀ حاکمان بته

نیکی یاد میکند و دربارۀ مرتضیقلیهان ،هرین حاکم کرمتان ،متینوی.تد« :در زمتان او
هلق به هوشحازی و به ت روزگار گ،رانیدند [ییی] و کرمان در این زمان به مزید مدمتوری
و بادانی بر اکثر بالد امتیتاز یافتته» بتود بمشتیزی)21۶ :13۶9 ،ی ایازتت فتار ،نیتز در دورۀ
حکومت حاکمان ب.یار باشکون و پررونق بودی شاردن ب )11۶۶ :1374میگویتد زمتانی کته
دارندی زبا ،و کفش کلیۀ مردان کشاورز ،زنان و بچههایشان هم هوب و نو است و ظروف غ،اهوری و دیگتر وستایو

زندگانی همه کامو و راسته است» بشاردن)1239-123۸ :1374 ،ی

1ی این نکته را نیز باید یاد ور شد که نتوعی دوگتانگی و تضتاد در دیتدگان شتاردن دربتارۀ چگتونگی کتنش حاکمتان

صفوی با روستاییان و کشاورزان وجود داردی برای مثال شاردن از یک سو میگوید که کم اتفتاق متیافتتاد کته ستازی
کشتزارها دچار فات نشوند ،اما از سوی دیگر ،ن و نازۀ کشاورزان را ن.بت بته فتتزدگتی و از بتین رفتتن محصتول

بهانهای میشمارد برای بردن محصول بیشتری نمونۀ دیگر اینکه در ن ام مزارعه که زحمت زیاد و بیگاریها و تحمتیالت

گوناگون از نِ کشاورزان بود ،بیشترین سهم محصول را مازک میبترد؛ امتا شتاردن متیگویتد در مزارعته ،مازکتان و

بهویگن شان بیش از همه متضرر میشدندی
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اقلیم پار ،حاکم هوب داشت ،به کشتوری متیارزیتد ،و شتیراز ،حتاکمنشتین ن ،بتاد و
پرجمدیت و همانند پایت ت کشوری باشکون و پرثروت بودی اما از زمانی که بهجتای حتاکم
پیشکار مد ،هشتادهزار نفر از جمدیت شهر کاسته شدی
م.ئلۀ دیگر در ربط با وضع زی.تی رعایا -کته متیبای.تت موردتوجته حاکمتان باشتد-
پرداهت انواع مازیاتها و تحمیالت گوناگون بودی گ،شتته از ن.تبت مشتارکت در مزارعته
بین مازک و زارع -که در اراضی هاصته بیشتتر ستتمگرانه بتود -کشتاورزان نتاگزیر بودنتد
مازیاتهای دیگری نیز بپردازندی برای مثال شاردن ب )1252 :1374میگویتد کته شتان غازبتاً
سنگینی م ار هود را بر دو

رعایا میافکند و بر نها تحمیو میکنتد ،یتا م تارجی را

که هود باید بپردازد ،مردم را به پرداهت ن وامیداردی نیتز اینکته شتان هزینتۀ هواروبتار و
غ،ای سفیران بیگانته ،نیتز هزینتههتای وستایو حمتوونقتو نتان را برعهتدۀ ستاکنان محلتی
میگ،ارد که سفیر از ن ا عبور میکندی همچنین ،م ار چراغانیهایی را کته بته مناستبت
جشنهای رسمی در شهرها یا نواحی م تلف برپا میشود ،اهازی همان محو بایتد بپردازنتدی
ازبته به گفتۀ او بهمان ،)123۸-1237 ،در اراضی تیوزداران نیز چنین وضدی ،وزی بتا شتدت
کمتری حاکم بودی برای مثال ،هنگامی که تیوزدار برای سرکشتی بته روستتا یتا منطقتهای از
تیول هود میرفت ،زارعان و ستاکنان ن منطقته موظتف بودنتد کته بتهنحتو اح.تن از وی
پ،یرایی کنندی کشاورزان همچنین میبای.ت از نمایندگان و ناظران و تحصتیوداران مازتک
که به روستایی وارد میشدند ،پ،یرایی نمایند و گاهی برهی هزینهها را نیز تحمو کنندی

1

ازاینرو ،باید گفت که در دورۀ صفویه ،درم متوع مازیتاتهتا ،بتهویتگن بترای رعایتا و
کشاورزان ،سنگین بودناندی اساساً صفویان وارث ن ام مازیاتی سنگینی بودند کته از گ،شتته
باقی ماندن بودی ازاینرو ،نان که هود را رعیتمدار متیدان.تتند ،در کتنشهایشتان بتا ایتن
طبقه میکوشیدند تا با ب ششها و مدافیتهتای مازیتاتی از فشتار بتر رعایتا بکاهنتدی در ایتن
زمینه ،فرمانهای متدددی از نان باقی ماندن است که مؤید این امر استی اما از ستویی ،ایتن
1ی در همین راستا ،اوزئاریو ،ب )321-319 :13۶3در مد شان را بیشتر شامو مازیاتهای سنگینی میداند که از ایتاالت و
شهرها دریافت میشدی به گفتۀ او بهمانجا) ،تمام ک.انی که شولی دارند و از شان حقوقی هم دریافت نمتیکننتد ،بایتد

مازیاتهای سنگینی بپردازندی
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فرمانها و مدارو نشان میدهند که اینگونه ب ششها و مدافیتها بیشتر محلی و ناحیتهای
بود و یا به افراد و دودمانهای هاصی از جامده تدلق متیگرفتت و کمتتر شتامو حتال تمتام
کشاورزان و روستاییان سراسر کشور میشدی به عبارت دیگر ،اصالحات و توییترات بنیتادی
در ن ام مازیاتی صفویان صورت نگرفته بودی شواهد نشان میدهند که ایتنگونته عتوارض و

تحمیالت 1از یک سو ،و از سوی دیگتر ،بیگتاریهتای گونتاگونی کته مازکتان از دهقانتان
میکشیدند ،بر این فشارها میافزودی 2چنین وضدی همچنان تا پایان دورۀ صفویان در سراسر

کشور برقرار بودن استی

1ی برای مثال ،فرمانی از شانسلطانح.ین به تاریخ ریازح ۀ سال 1127ق که برای مدافیت مازیتاتی ستادات میرستاالری

بماساالری) صادر شدن بود ،نشان میدهد که انواع مازیات و تحمیالت گوناگون تتا پایتان حکومتت صتفویان همچنتان

برقرار بودناندی در ب شی از این فرمتان متدن استت[« :ییی] بنتابراین مقترر فرمتودیم کته [ییی] مزاحمتتی بته حتال مشتایخ
ماساالری مزبور نرستاندن و تکلیتف مازوجهتات و سیورستات و چریتک و هتوایی و قتالن و بیگتار و شتکار و طتر و

دستانداز و ب و علفهوار و سایر شلتاقات م.ودۀاالبواب بههیچوجه منازوجون به ایشان ننمودن [ییی] همهسازه حکتم

م دد طلب ندارند و در عهدن شناسند» بسم.ار)90-79 :1352 ،ی با مقای.ۀ انواع عوارض و تحمیالتی که در این فرمتان

نام بردن شدند ،با نچه که در دورۀ صفویان متقدم رایج بود ،متیتتوان دریافتت کته ب.تیاری از ایتنگونته تحمتیالت و

مازیات های ثابت و غیرثابتت همچنتان در تمتام طتول حکومتت صتفویان ،کمتابیش در منتاطق م تلتف کشتور مرستوم

بودناندی

2ی گ،شته از تحمیالت ،بیگاری کشیدن از کشاورزان و رعایا در انواع شکوهای زمینداری رایج بودن استی برای مثال
مازکان کشاورزان را به ساهتن عمارت و باغ و غیرن م بور میکردند و اگر مواردی پیش می مد که در امتور عمتومی
دهکدن به کارگر نیاز بود ،نان را به عملگی میگماشتندی همچنین ،مازکان و اربابان از چهارپایان و دیگر وستایو نقلیتۀ

کشاورزان هود برای حمو بار و غیرن به رایگان استفادن متیکردنتد بشتاردن)123۸-1237 :1374 ،ی ن تارت و هتدایت

اینگونه کارها در هر روستا ،مدموالً برعهدۀ کدهدای ن روستا بودی کدهدایان بیگاریهتا و زحمتتهتا را بتین افتراد
روستا تق.یم میکردند ،مازیات و عوارض را جمع وری متیکردنتد ،و فرمتان متافوق هتود را بته اجترا درمتی وردنتد

بکمپفر1۶4 :13۶3 ،؛ زمبتن)239 :1377 ،ی ازبته ،اینگونه بیگاریها بازهم در اراضی تیوزداران ن.بت بته اراضتی هاصته

کمتر بود؛ زیرا تیوزداران برای حفظ منافع و مصازح هود با تیولنشینان تا اندازنای با مالیمت و نرمی رفتتار متیکردنتدی
علت این امر هم این بود که تیول غازباً ارثی بود و تیوزداران چنین میاندیشیدند که پس از نهتا ،فرزندانشتان صتاحب

شوو و تیوزشان هواهند شدی ازاینرو ،مصلحت را در این میدیدند که برای بادانی اراضی با ساکنان تیول متدارا کننتد
بشاردن)12۶0 :1374 ،ی
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 .۳نتیجه

بهطورکلی ،در دورۀ صفویه از وضع کشاورزان و روستتاییان ،بتهعنتوان بتزرگتترین طبقتۀ
اجتماعی ،بهویگن در نواحی پرت و دورافتادن گاهی چندانی در دست نی.تی نچته کته در
این بارن در سفرنامههای اروپاییان بازتاب یافته است ،بیشتر مربوط بته دورۀ شتانعبتا ،یکتم
ب103۸-99۶ق) و جانشینان وی استی ن ام مازیاتی که از گ،شته ،به ویگن نچته کته از دورۀ
ققویونلوها به صفویان به ارث رسیدن بود ،ب.یار سنگین بتودی ایتن مازیتاتهتا بته دو دستتۀ
ثابت و غیرثابت تق.یم میشدندی مازیاتهای غیرثابت ب.یار متنوع و گ.تردن بودنتد و فشتار
زیادی را به این طبقه وارد میکردی شاناسماعیو یکم بتهدزیتو درگیتریهتای ن تامی پیتاپی،
فرصت چندانی نیافت تا به اصال امور مازیاتی و دادگری بپردازدی
اما در دورۀ جانشینان وی ،بهویگن در دورنهای شانتهماسب و شتانعبتا ،یکتم ،کتنش
حاکمان صفوی با رعایا -بهزحاظ عنایت به وضدیت اقتصتادی و ب شتشهتای مازیتاتی ،نیتز
میزان دادرسیها -بهتر بودن است و این حاکمان عنایت بیشتری بته روستتاییان و کشتاورزان
داشتهاندی در این میان ،در دو دورن -سلطنت شانتهماسب یکم و شانعبا ،یکم -درم موع
بهزحاظ رعایت عدازت ،ب ششهای مازیاتی و عنایت به حال کشاورزان و روستتاییان ،برتتر
از دورنهای دیگتر بتودی در ایتن زمینتههتا ،چته در ثتار مورهتان رستمی صتفوی و چته در
سفرنامههای اروپاییان ،اشتارات و گتاهیهتای پراکنتدنای یافتت متیشتود کته مؤیتد ایتن
ادعاستی اما هرچه به دورۀ پایانی صفویان نزدیکتر متیشتویم ،ایتنگونته دادرستیهتا نیتز
کمرن

تر میشود و فشارها و تحمیالت نیز بر رعایتا افتزایش متییابتدی نکتتۀ دیگتر اینکته

برهی اظهارن رها دربارۀ کمّوکیف زندگی کشاورزان و روستاییان جامدۀ صفوی می ته با
و تضاد استی این امر بیانگر وجود ابهامات ب.یاری در این زمینته استت کته نیازمنتد

تناق

پگوهشهای عمیقتر و گ.تردنتر است تا ابداد ن شکار شودی
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