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سنخشناسی و واکاوی جنبش اصناف تبریز در عصر صفوی
(981 – 979ق)

(دريافت 1398/04/30 :پذيرش)1399/06/05 :

چکیده
تبريز نخستین پايتخت صفويان در اواخر دورة سلطنت شاهتهماسب شاهد جنبش اصناف علیه
دولت مرکزی بود .جرقۀ جنبش از درگیری میان يک قصاب با مأمور داروغه زده شد و به
سرعت کل شهر را دربرگرفت .اصناف بدنۀ اين نهضت را تشکیل ميدادند و پهلوانان رهبری
آن را بهعهده گرفتند .آنان بهسرعت به سازماندهي نیروها پرداختند و کنشگران را برای اهداف
جنبش بسیج کردند .اگرچه منابع آن دوران چندان به اين جنبش نپرداخته و وقايع اين جنبش
اجتماعي را به اختصار بیان کردهاند ،کنشگران موفق شدند نیروهای دولتي را از شهر اخراج و
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برای مدت دو سال تبريز را کنترل و اداره کنند .مقالۀ پیشرو ميکوشد تا با شیوهای توصیفي ـ
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کاربست آن در رويکرد تحلیل طبقاتي اريک اُلینرايت به سنخشناسي و واکاوی جنبش اصناف
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پژوهش اين است که جنبش اصناف تبريز ،از سنخ جنبشهای طبقاتي فرودستان شهری است
که در اعتراض به ستم مالیاتي و عدم برخورداری از مواهب اقتصادی راه ابريشم به وقوع
پیوست .شکل کنش جمعي اين جنبش نیز از نوع کنشهای واکنشي با سويههای کنش رقابتي
است.
واژههای کلیدی :جنبشهای اجتماعي ،اصناف ،صفويه ،سنخشناسي ،تبريز.

در میان تمامي حکومتهای پس از اسالم در ايران ،صفويان طوالنيترين عمر را
داشتند .آنان توانستند بر دشمنان و مخالفان داخلي خود غالب آيند و در مواجهه با
دشمن خارجي نیز اين توفیق را يافتند تا موازنۀ قوا را برقرار سازند و دوام بیش از دو
سدهای حکومت خود را تضمین کنند .باوجوداين ،اين امر بهمعنای تبعیت بيچونوچرا
و مشروعیت تام و تمام اين دولت در میان رعايای قلمرو خود نبود .وجود شکافهای
اجتماعي افقي (مانند طبقه) و عمودی (همچون مذهب) و همپوشاني اين شکافها با
يکديگر ،جامعۀ ايران عصر صفوی را به جامعهای متکثر و موزايیکي بدل ميساخت.
وجود اين شکافهای اجتماعي موجب تضاد منافع و ايدهها در جامعه ميشد و تالش
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مقدمه

برای کنترل منابع قدرت و ثروت يا واکنش بخشي از جامعه به اقدامات و سیاستهای
دوران حکمراني درا زمدت خود با چندين و چند جنبش اجتماعي در نقاط مختلف
قلمرو تحت حکومتشان از پايتخت گرفته تا نواحي مرزی مواجه شدند .جنبش اصناف
تبريز ( 979ـ 981ق) يکي از جنبشهای اجتماعي قابلاعتنا در اين دوره است.
تبريز نخستین پايتخت صفويان بود و تا دو دهه پیش از اين جنبش و انتقال پايتخت
به قزوين اين عنوان را يدک ميکشید .به اين معنا تبريز يادگاری بود از ناحیهای که
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دولت ،وقوع اعتراض ،جنبش و حتي شورش را ناگزير ميکرد .کما اينکه صفويان در
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عليالقاعده بايد بیشترين هواخواهان صفوی را دارا ميبود .بنابراين بروز جنبش در اين
ناحیه حاوی دو پیام بود :نخست ،آنکه نارضايتي و اعتراض به نزديکترين نواحي و
برخورد اران از توجه ويژة صفويان رسیده است و دوم ،اينکه نحوة مواجهۀ دولت
صفوی با جنبش تبريز آينه ای از رويکرد آتي اين سلسله با معترضان ديگر بود .به اين
معنا ،جنبش مذکور و رويکرد دولت نسبتي هم با کارآمدی حاکمیت و مشروعیت آن
داشت .ساکنان اين شهر از موهبت تجارت اين راه که از تبريز به حلب ميرفت
برخوردار بودند.
اصناف تبريز که در قسمت تولید ،تجارت و خدمات فعال بودند بهطور طبیعي
ادعای سهم از تجارت اين راه و مزايای کسبوکار در يکي از شهرهای بزرگ قلمرو
صفوی و پايتخت سابق اين سلسله را داشتند .اصناف و پیشهوران ازجمله گروههای
سازمانيافتۀ شهری بودند که اعضای خود را در ساختار سلسلهمراتبي سازمان ميدادند
و بر کسبوکار آنان نظارت ميکردند .بنابراين قادر بودند که در هنگام نیاز به بسیج
نیروها بپردا زند و برای دستیابي به اهداف خود آنان را به کنشگری ترغیب و تشويق
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پیدا ميکرد .نکتۀ ديگر موقعیت جغرافیايي تبريز بود که بر سر راه تجاری ابريشم قرار

کنند .امری که در جنبش موردبحث روی داد.
درمورد جنبش اصناف تبريز مطالب مختصری در حد يک بند تا دو الي سه صفحه
( )1359در کتاب تاريخ ايران از دوران باستان تا امروز حدود يک صفحه را به اين
جنبش اختصاص داده و بر سرشت طبقاتي آن تأکید کردهاند .پیگولوسکايا و شماری
ديگر از مورخان شوروی در کتاب تاريخ از دوران باستان تا پايان سدة هجدهم نیز به
سرشت طبقاتي و ماهیت فرودست اين جنبش توجه کردهاند (پیگولوسکايا و همکاران،
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در شماری از تألیفات تحقیقي بیان شده است .برای نمونه گرانتوسکي و همکاران
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 .)1353محمدرضا فشاهي نیز در کتاب از گاتها تا مشروطیت اين جنبش را معلول
تضاد میان کسبۀ خردهپا و امرای شهری ميداند (فشاهي .)1354 ،نعماني در چند خطي
که به اين موضوع اختصاص داده اين جنبش را نتیجۀ تضاد طبقات باال و پايین شهر
تبريز ميداند (نعماني .) 1358 ،میراحمدی اين جنبش را معلول رفتار مأموران دولتي
(میراحمدی )1363 ،و نويدی آن را نتیجۀ اخذ مالیاتهای سنگین ميداند (نويدی،
پیشهوران تبريز» در نشريۀ تاريخ اسالم و ايران موجود است .نويسنده در اين اثر با
حکومت صفوی همدلي و جنبش را شورش معرفي ميکند و از آيندهنگری شاه
تهماسب در مواجهه با آن سخن ميگويد (رضايي ،1397 ،ص .)82 .وی توالي زماني
رويدادها را نیز رعايت نکرده و رويدادهای آغاز جنبش را در ذيل وقايع سال آخر نقل
کرده است (همان ،صص70 .ـ .)71نقد وارد ديگر به اين مقاله رويکرد آناکرونیکي
(زمانپريشانه) آن است .به نحوی که محقق از اوضاع تبريز در اواخر دورة صفوی و
وضعیت اصناف در دورة عباس دوم و سلیمان برای تحلیل جنبش اصناف تبريز در
دورة شاه تهماسب صفوی استفاده کرده است (همان ،ص.)77 .
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 .) 1386درمورد اين جنبش ،مقالۀ محمد رضايي با عنوان «بررسي علل و عوامل شورش

مقالۀ پیشرو ميکوشد تا با شیوهای توصیفي ـ تحلیلي و با اتخاذ چارچوب نظری
مبتني بر آرا متفکراني چون تیلي ،زالد و همکاران و کاربست آن در رويکرد تحلیل
آن و چرايي و چگونگي وقوع اين جنبش را تبیین کند.
چارچوب نظری
پژوهش پیشرو مي کوشد تا با الهام گرفتن و ساخت الگويي نظری از ايدههای مربوط
به جنبشهای اجتماعي نزد متفکراني چون تیلي ،مک کارتي ،زالد ،گيروشه و همکاران
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طبقاتي اريک اُلینرايت به سنخشناسي و واکاوی جنبش اصناف تبريز بپردازد و ماهیت
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و تلفیق آن با رويکرد تحلیل طبقاتي اريک اُلین رايت به سنخشناسي و واکاوی جنبش
اصناف تبريز در ايران عصر صفوی بپردازد .برای اين منظور ابتدا تعريفي براساس آرای
متفکران فوقالذکر از جنبشهای اجتماعي ارائه و سپس به کاربست اين تعريف در
رويکرد تحلیل طبقاتي اُلین رايت پرداخته ميشود.
جنبش اجتماعي سازماني کامالً شکلگرفته و مشخص است که بهمنظور دفاع،
(گيروشه ،1383 ،ص .) 129 .تیلي متأثر از مارکس کنش اجتماعي را کشمکشي
شکلگرفته حول يک تضاد اجتماعي معرفي ميکند (تیلي ،1389 ،ص .)12 .غالب ًا
جنبش اجتماعي را شکلي از کنش جمعي ميدانند .کنش جمعي همکاری و با هم عمل
کردن مردم در برآوردن اهداف مشترک است (تیلي ،1388 ،ص .)28 .از نظر تیلي
هدف کنش جمعي قدرت سیاسي است و وی اين مفهوم را بر رفتار جمعي ترجیح
ميدهد تا بر اهمیت عامل انساني تأکید کند (اسکاچپول ،1388 ،ص.)346 .
مک کارتي و زالد ( ،1395ص )21 .نارضايتيهای مشترک و باورهای عمومیتيافته
(ايدئولوژی های پراکنده و منسجم) دربارة علل نارضايتيها و امکانات موجود برای
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گسترش يا دستیابي به هدفهای خاصي به گروهبندی و تشکل اعضا ميپردازد

کاهش نارضايتي را از پیششرطهای مهم در ظهور جنبشهای اجتماعي در هر جمعیت
ميدانند.
که مقامات را هدف قرار مي دهد؛ دوم ،اقدامات مربوط به طرح ادعا مانند شورش و
تظاهرات؛ و سوم ،تجلیات عمومي جنبش مانند تعداد ،تعهد و وحدت (تیلي،1389 ،
صص33 .ـ .)34با اين توصیف ميتوان گفت که جنبش اجتماعي ،کنش جمعي طبقه يا
طبقاتي از مردم برای دستیابي به هدف و تغییر وضع موجود است .جنبشهای اجتماعي
5
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جنبشهای اجتماعي مجموعه ای با ترکیب سه عنصر است :نخست ،ادعاهای جمعي

] [ DOI: .13.2.1

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،13شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1400

همچنین برای بروز به رهبری ،هويت ،سازمان ،عالئق ،فرصت و منابع (برای پیشروی
يا دفاع) نیاز دارند (راس و هاوسون ،1396 ،ص.)74 .
جنبشهای اجتماعي برپايۀ وجود جمعیت ناراضي و ستمديده شکل گرفته که
فراهم آورندة منابع و نیروی انساني موردنیاز است .رهبران جنبش نیز از ابزارهای
چانه زني ،اقناع يا خشونت برای وادار کردن صاحبان قدرت به پذيرش تغییر استفاده
جنبشهای اجتماعي و اشکال مسلط آن در هر دورة را شناسايي ميکند .او اين کنشها
را به کنش رقابتي ،واکنشي و ابتکاری تقسیم ميکند .در کنش رقابتي که شکل مسلط
کنش در قرون پانزدهم و شانزدهم میالدی بود ،کنشگران مدعي منابعي ميشوند که
گروه های ديگر نیز مدعي آن هستند .کنش واکنشي دربردارندة تالشهای گروهي برای
تأکید بر ادعاهای استقراريافته در هنگامي است که شخص يا گروه ديگری آن را
بهچالش گرفته است؛ مانند شورشهای مالیاتي .اين شکل از کنش در قرن هفدهم و
هجدهم میالدی غالب بود .کنش مبتکرانه بر ادعاهای گروهي که پیش از اين اعمال
نشدهاند تأکید دارند مانند تظاهرات يا اعتصاب برای دستمزد باالتر يا شرايط کاری
بهتر .اين مدل از کنش در قرن های نوزدهم و بیستم میالدی غلبه داشت (تیلي،1388 ،
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ميکنند (مککارتي و زالد ،1395 ،ص .)25 .تیلي سه مدل کنش جمعي را در

صص212 .ـ.)217
پس از ارائۀ اين تعريف از جنبش ،مؤلفهها و اشکال و سنخهای آن به رويکردی برای
تحلیل طبقاتي اريک اُلین رايت ميتواند راهگشا باشد .اين امر بهسبب تلفیق نظرات مارکس
و وبر دربارة طبقه و تضاد طبقاتي در اين رويکرد است و کمک ميکند تا فهم کاملتری از
چگونگي همکاری طبقات مختلف با منافع متضاد بهدست آوريم.
جنبش های اجتماعي سنتي يا پیشامدرن به مبارزة طبقاتي و تمرکز بر دغدغهها و
نابرابریهای اقتصادی تمايل دارند (فلین ،1396 ،ص )61 .بنابراين آنچه در اينجا
6
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تحلیل اين جنبشها براساس ماهیت و پايگاه اجتماعي آنان نیاز است .در اين زمینه رويکرد
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ضرورت دارد به آن توجه شود تحلیل طبقاتي و مفهوم استثمار بهعنوان جزء سازندة
اصلي تحلیل طبقاتي در مفهومپردازی مارکسیستي است (اُلینرايت ،1395 ،ص.)22 .
استثمار به دو دلیل بهشکل قابل انفجار رابطۀ اجتماعي تبديل ميشود :نخست آنکه
استثمار ،گونهای از مناسبات اجتماعي را شکل ميدهد که همزمان ،هم منافع يک گروه
را در برابر گروه ديگر قرار ميدهد و هم مستلزم کنش متقابل پیوستۀ آنان است و دوم
استثمارشوندگان را بهخطر مياندازد .استثمار بر تصاحب دسترنج نیروی کار مبتني
است (همان ،صص48 .ـ .)49با اينکه مناسبات طبقاتي منافع بهشدت متضاد بهبار
مي آورند ،اين مناسبات به مردماني که در جايگاه طبقاتي فرودست قرار دارند نیز
اشکالي از قدرت ميبخشد که با آن ميتوانند برای دفاع از منافعشان مبارزه کنند
(همان ،ص .)53 .از آنجا که استثمار متکي بر تصاحب دسترنج نیروی کار است و چون
اين نیروی کار همیشه تا حدودی توان اعمال کنترل بر کار و تالش خود را دارند،
همواره در رويارويي با استثمارگران خود ظرفیت مقاومت در برابر استثمار را
برخوردارند و همین امر قدرت چانهزني آنها را باال ميبرد.
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آنکه استثمار ،قدرتي واقعي در اختیار گروه صاحب امتیاز ميگذارد که با آن منافع

جنبش شهری اصناف تبریز 981 – 979ق
بود .تبريز اولین پايتخت صفويان و بهنوعي خاستگاه آنان بود .بنابراين بروز اعتراض و
جنبش در اين شهر و نوع مواجهۀ صفويه با وقايعي از اين دست ،نسبتي هم با
مشروعیت و کارايي صفويان پیدا ميکرد ،خاصه که اين جنبش سرشتي طبقاتي و
اقتصادی داشت.
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تبريز در قرن شانزدهم میالدی (قرن دهم هجری) دارای جمعیتي سیصد هزار نفری
بود .اين شهر مرکز و ملتقای راههای تجاری میان آسیا و اروپا ،محل دادوستد اين کاالها
و مرکز صنايع ابريشمبافي ،پشمبافي ،ريسبافي ،تیماجسازی و اسلحهسازی بود و حتي
پس از انتقال پايتخت به قزوين هم شهری بزرگ بهحساب ميآمد (پیگولوسکايا و
همکاران ،1353 ،ص .)491 .دالساندری که مقارن اين جنبش در ايران بوده در توصیف
که در نه محله سکونت داشتند .يک فرقه (احتماالً نعمتي) در پنج محله و ديگری در
چهار محله ساکن بودند .اين دو فرقه با هم دشمني داشتند و جمعیت آنان در حدود
دوازده هزار تن بوده است (دالساندری ،1381 ،ص.)474 .
جنبش اصناف تبريز که منابع آن دوره از کنشگران آن با عنوان اجامره و اجالف
تبريز ياد ميکنند (روملو ،1389 ،ج/3.ص1483 .؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص584 .؛ منشي
ترکمان ،1382 ،ج/1.ص117 .؛ والهقزويني ،1372 ،ص )369 .در سال 979ق آغاز شد.
اگرچه منابع اين واقعه را در ذيل حوادث سال 981ق ميآورند ،اما به تصريح
احسنالتواريخ و همچنین خالصهالتواريخ ،سال 981ق ،سال «قتل اجالف تبريز» بوده
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بافت اجتماعي شهر مي گويد که مردم تبريز به دو دستۀ نعمتي و حیدری تقسیم شدند

است( .روملو ،1389 ،ج/3.ص1483 .؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص .)584 .حکومت تبريز در
اين سال به اهللقليخان استاجلو واگذار شد .درحاليکه روملو ،قمي و واله از نامبرده
ميکند( .منشيترکمان ،1382 ،ج/1.ص )117 .در دورة صفوی وظیفۀ داروغه حفاظت
شهر از بي نظمي ،تهديدات امنیتي و نیز ادارة تشکیالت انتظامي بازار تحت حوزة
قضائي ديوانبیگي بود .داروغه همچنین مسئول امنیت بازار در طول شبانهروز بود
(کیواني ،1392 ،ص .)80 .بنابراين اصناف و کسبه در تعامل و ارتباط با داروغه بودند،
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بهخصوص که آنان بهطور منظم مبلغي را بهعنوان حقالزحمه در ازای محافظت مغازه و
حجرههايشان از دزدی ،به داروغه پرداخت ميکردند (همان ،ص )80 .اين ارتباط گاه
به مصادمه و درگیری میان افراد داروغه و کسبه منجر ميشد .در اين مورد اصناف
ساکن درب ويجويه با مالزم اهللقلي خان درگیر شدند .کار به ايذا و آزار مالزم رسید.
داروغه بهواسطۀ قلت نیرو و افراد سختگیری نکرد و با خواهش و التماس مالزم خود
منشيترکمان ،1382 ،ج/1.ص117 .؛ والهقزويني ،1372 ،ص .)369 .به گفتۀ دالساندری
اختالف میان کسبه و عمال ديواني بر سر افزايش بهای گوشت بود (دالساندری،1381 ،
ص .)474 .چند روز پس از اين واقعه ،اهللقليخان يکي از کسبۀ درگیر در واقعه را
مجازات و بهقتل رساند .نزديکان مقتول ،جنازة وی را بدون اطالع داروغه در گورستان
گجیل (کجیل) دفن کردند .اهللقليخان که قصد داشت جنازة مجرم را برای عبرت ديگر
کسبه و همچنین اظهار قدرت نمايي بر دار بکشد ،پس از اطالع از دفن متوفي ،دستور
نبش قبر او را داد .اين اقدام به درگیری میان داروغه با کسبه ،که منابع از آنان با عنوان
رنود و اوباش ياد مي کنند ،منجر شد .درگیری به استفاده از شمشیر ،نیزه و تفنگ کشیده
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را از بند کسبه ميرهاند (روملو ،1389 ،ج/3.ص1483 .؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص584 .؛

شد و اهللقلي خان که توان مقابله با مخالفان را نداشت به خانه و مقر خود گريخت و
حصاری شد .مخالفان شماری از مالزمان و تبعۀ داروغه را کشتند (روملو،1389 ،
والهقزويني ،1372 ،ص.)369 .
اقدام داروغه در مجازات اصناف در حیطۀ وظايف تعريفشده برای اين منصب بود.
داروغه اين اختیار را داشت تا پیشهوران و تجار متخلف از مقررات بازار را بهصورت
فردی يا صنفي جريمه يا تنبیه بدني کند (کیواني ،1392 ،ص .)80 .بنابراين بايد علل
9
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وقوع جنبش را در جای ديگر جست .درگیری با داروغه تنها لحظۀ انفجار جنبش بود.
نويدی اين جنبش را معلول اخذ مالیات سنگین و بدرفتاری حکام ميداند (نويدی،1386 ،
ص .)176 .روايت دالساندری ( ،1381ص )469 .دربارة اخذ يک هفتم اجناس از صاحبان
کاال از جانب شاه ،سوای مقداری که مأموران دريافت ميکنند و نیز صدور فرمان معافیت
مالیاتي تبريز از سوی شاه پس از سرکوب جنبش نظر فوق را تأيید ميکند.
مالیات موجب برخورداری تاجر و کاسب از حمايت و پشتیباني صنف ميشد .مالیات
اصناف به دو شکل منظم و موقت بود .سنگینترين مالیات منظم اصناف که مالیات
عمومي آنان هم بود ،بنیچه نام داشت .شورای مالیاتي متشکل از کدخدايان اصناف،
نقیب و کالنتر میزان اين مالیات را تعیین ميکرد .بنیچه به اعضای صنف حق داشتن
مغازه در بازار يا جای ديگر را ميداد .مبلغ اين مالیات در سه ماه نخست هر سال تعیین
ميشد .پیشه وران عوارضي نیز با عنوان حوادث ،خراج پادشاهي يا مدد معاش برای
پذيرايي از سفرای خارجي و مهمانان شاه ميپرداختند .آنان همچنین مالیاتهايي با
عنوان تکالیف ديوان و مال محترفه پرداخت ميکردند .احتماالً تکالیف ديوان همان
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اصناف در ازای اشتغال خود در بازار ناچار از پرداخت مالیات بودند .پرداخت

عوارض حوادث باشد (کیواني ،1392 ،ص108 .ـ )110بازرگان ناشناختۀ ونیزی در
سفرنامۀ خود هنگام سفر به تبريز به مالیاتي اشاره ميکند که هر بازرگان صاحب مغازه
(سکۀ نقرة عثماني آقچه) تا يک دوکا (سکۀ طالی ونیزی) بوده است .از صنعتگران نیز
مبلغ مشابهي دريافت ميشد( .بازرگان گمنام ،1381 ،ص .)413 .اصناف عالوهبر بنیچه
و مالیات ديواني موظف به بیگاری برای حکومت مرکزی يا خوانین بهمعنای فراهم
آوردن نیروی کار يا عرضۀ کاال بدون پرداخت مزد بودند (کیواني ،1392 ،ص.)111 .
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اين میزان از مالیات پیش از اين هم دريافت ميشد ،اما چیزی که اکنون آن را
غیرقابل تحمل مي کرد ،تغییری بود که در وضعیت اقتصادی و جغرافیايي تبريز روی
داده بود .جنگ های صفوی و عثماني آسیب زيادی به تبريز وارد کرده بود .تجارت
تبريز افت کرده بود .قیمت ابريشم تقريباً نصف شده بود .به گواه دالساندری قیمت دو
بار ابريشم از چهارصد اسکوين به دويست اسکوين تنزل يافته بود .تغییر مسیر تجارت
بهسوی حلب شده بود .رفتوآمد کاروانهای تجاری از اين مسیر بهشدت کاهش يافته
بود (دالساندری ،1381 ،ص .)475 .مجموع اين عوامل بههمراه انتقال پايتخت به
قزوين سبب کاهش رونق اقتصادی تبريز و مستعد شدن اين شهر برای بروز اعتراض
ميشد.
کنشگران پس از درگیری با داروغه و محاصرة وی کنترل شهر را در دست گرفتند.
آنان به سازماندهي نیروهای خود پرداختند و کنترل هر يک از محالت تبريز به يکي از
رهبران جنبش سپرده شد .فعالیت و زمینۀ شغلي و صنفي مخالفان توان سازماندهي و
کار گروهي ر ا به آنان بخشیده بود .پهلوان ياری رهبر شاخص جنبش به ضبط و ربط
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از خشکي به دريا و اهمیت يافتن هرمز سبب تنزل جايگاه تبريز در مسیر جادة ابريشم

دروازة سنجاران ،نشمي درب ويجويه ،شرف پسر مصطفي درب سرو ،پسر شالدوز
کوچه مهادمهن ،آقامحمد درب نوبر ،پهلوان عوض در میدان ،پهلوان اصالن درب اعلي،
پرداختند (روملو ،1389 ،ج/3.ص1484 .؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص584 .؛ والهقزويني،
 ،1372ص ) 370 .و پهلوانان رهبری جنبش را در دست گرفتند .برای درک اين موضوع
بايد به رابطۀ اصناف و فتوت در اين دورة توجه داشت .توضیح آنکه پس از سقوط
خالفت عباسي ،فتوت از ت شکیالتي سیاسي به آيیني با تکیه و تأکید بر جنبههای
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اخالقي و اجتماعي تبديل شد و اکثريت اعضای آن را پیشهوران ،صنعتگران و
هنرمندان تشکیل ميدادند (کاشفي سبزواری ،1350 ،مقدمه ،ص .)88 .رسائل اهل
فتوت نیز به ارائۀ راه و رسمهای ساده و درخور فهم کشاورزان ،پیشهوران و
صنعتگران پرداختند (همان ،مقدمه ،ص )77 .و فتوتنامههای خاص هر صنف
ازجمله قصابان ،طباخان ،حجامان ،دالکان ،حماالن و  ...تألیف شدند .ازجمله در
عدم تیز کردن کارد در پیش دام ،رو به قبله بودن ذابح و مذبوح ،طهارت قصاب و
شرايط قصابي و سالخي اشاره شده است (افشاری ،1394 ،صص151 .ـ .)154همچنین
برای هر صنف پیری از میان انبیاء معرفي ميکنند .ازجمله آدم بهمنزلۀ پیر نانوايان
(افشاری و مدايني ،1381 ،ص )151 .و نوح پیر کفشدوزان (افشاری ،1394 ،ص.
 )157معرفي ميشوند .فتوتنامهها نشان ميدهند که رابطۀ میان اهل فتوت و بازار و
اصناف تا چه پايه عمیق بوده است .بنابراين امری بعید نبود که اهل فتوت رهبری
حرکت را به عهده بگیرند و به سازماندهي اصناف برای دستیابي به اهداف جنبش
بپردازند.
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فتوت نامۀ قصابان به آداب قصابي بر پايۀ باور اهل فتوت پرداخته و به مواردی مانند

شبکۀ فتیان و پیروی احتمالي پهلوانان از آيین فتوت به همراه دلیری و جوانمردی
اين گروه احتماالً سبب ارتقای جايگاه آنان به مقام رهبری نزد کنشگران شده بود.
 .)90منابع در اين مرحله از جنبش به غارت اموال و تجاوز کنشگران به اهالي شهر خبر
ميدهند .به نوشتۀ منابع اجالف « زنان را در پیش شوهران و اقربا و غلمان را در پیش
امهات و آباء آلودة زنا و لواط و روسیاه و رسوا ميساختند» (روملو ،1389 ،ج/3.ص.
1483؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص .)584 .آنان همچنین قیصريه و چهار بازار تبريز را تعطیل
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و مقررات منع رفتوآمد در شهر برقرار کردند (وحیدقزويني ،1383 ،ص68 .؛
منشيترکمان ،1382 ،ج/1.ص .)118 .روملو ،قمي و واله شغل شماری از اين کنشگران
را ذکر کردهاند .در میان رهبران اين جنبش قصاب ،چکمهدوز ،سبزیفروش ،گازر
(رختشور) ،خیاط و نمدمال وجود داشت (روملو ،1389 ،ج/3.ص1485 .؛ قمي،
 ،1383ج/1.ص586 .؛ والهقزويني ،1372 ،ص .)372 .دقت در مشاغل اين افراد نشان
ضعیف شهری بهحساب ميآمدند .اقدامات آنان مورداعتراض «سادات و قضات و اعیان
و اشراف و وضیع و شريف و قوی ( »...روملو ،1389 ،ج/3.صص1483 .ـ1484؛ قمي،
 ،1383ج/1.ص584 .؛ والهقزويني ،1372 ،ص )370 .شهر قرار گرفته ،طي عريضهای از
شاه درخواست کردند که به اين ماجرا خاتمه دهد .شاه اما درخواست آنان را اجابت
نکرد .احتماالً بهدلیل عدم اعتماد به لشگر خود ،چراکه مدتها بود حقوق و مقرری
آنان را پرداخت نکرده بود (گرانتوسکي و همکاران ،1359 ،صص255 .ـ )256بروز
جنبش در گیالن هم يکي ديگر از داليل عدم اعزام سپاه به تبريز در سال 979ق بود
(پیگولوسکايا و همکاران ،1353 ،ص )493 .مقارن با جنبش تبريز در 979ق ،در
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ميدهد که آنان به ردههای پايین اصناف تعلق داشتند و جزو کسبۀ خردهپا و اقشار

الهیجان ،سیدحسین مشهور به امیره دباج ثاني جنبش گیالنیان را آغاز و رهبری کرد.
صفويان در مواجهه با اين دو جنبش همزمان ،اولويت را به جنبش گیالن دادند .دو
گستردگي اعتراض اجتماعي در گیالن بهحدی که شمار کنشگران آن در منابع بیست
هزار کس ذکر شدهاند (منشيترکمان ،1382 ،ج/1.ص )114 .و دوم اينکه گیالن از
مراکز مهم تولید ابريشم بود.
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عامل را ميتوان بهعنوان علل رجحان جنبش گیالن بر جنبش تبريز ذکر کرد .نخست
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دعوای حیدری و نعمتي در اين جنبش چه جايگاهي داشته و آيا از اين دعوا
بهمنزلۀ ايدئولوژی جنبش بهرهبرداری شده است؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد اين
جنبش را از ديد تضاد طبقاتي میان اصناف هم تفسیر کرد .فشاهي عالوه بر ستم مالیاتي
به تضاد منافع پیشهوران خردهپا با منافع امرای شهری شامل تجار بزرگ و فئودالها
بهمنزلۀ يکي ديگر از علل بروز اين جنبش اشاره ميکند (فشاهي ،1354 ،ص.)176 .
طبقات و قشرهای پايین شهری ميداند (نعماني ،1358 ،ص.)415 .
فرقۀ نعمتي خود را به سیدنعمتاهلل کرماني معروف به شاهنعمتاهلل ولي ،شاعر و
عارف مشهور که به سلطان دراويش ايران ملقب بود ،منسوب ميکردند (میرجعفری،
 ،1361ص .)120 .شاهنعمتاهلل ولي از پیروان اهل سنت بود ،اما جانشینان و اعقابش
در نتیجۀ ازدواج ائتالفي با سلسلۀ صفويه به تشیع گرويدند (پری ،1394 ،ص.)133 .
فرقۀ حیدری اما خود را به سلطان میرحیدر توني (وفات 830ق) منسوب ميکنند .اين
شخص نسبتي با قطبالدين حیدر توني ترکنژاد (وفات 618ق) که در تربت حیدريه
مدفون است ،ندارد و تنها به جهت نشو و نما در تون به توني مشهور شده است.
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نعماني نیز اين جنبش را بازتاب تضاد میان بزرگان شهری ساکن محالت خاص تبريز با

میرحیدر توني در باکو متولد و مدفنش در درب اعلي تبريز است (میرجعفری،1361 ،
صص122 .ـ .) 123میرجعفری منشأ پیدايش اين دو فرقه را به نیمۀ دوم قرن هشتم
دستۀ نخست را رقبای نعمتيها ميداند (همان ،صص122 .ـ .)123حیدریها شیعه و
نعمتيها سني بودند ،اما در دورة صفويه هر دو فرقه شیعه شدند (همان ،ص.)129 .
اگر نظر میرجعفری دربارة ماهیت و رهبری فرقۀ حیدری را با اين استدالل که
احتما ًال اهالي حیدری تبريز پیرو سلطان میرحیدر توني مدفون در اين شهر بودند
14
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ميرساند .وی میان پیروان سلطان میرحیدر با قطبالدين حیدر توني تمايز قائل شده و
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بپذيريم و به نکاتي چون تقسیم محالت تبريز میان پیروان اين دو فرقه ،پايگاه اجتماعي
فرودست کنشگران ،شکايت اشراف ،اکابر و تجار بزرگ شهر از معترضان به گواه منابع
و نیز احتمال هواخواهي هر يک از اين گروهها از يکي از اين فرق توجه داشته باشیم،
مي توان جايي برای ايدئولوژی باز کرد .به باور نگارندگان اين مقاله اشراف و تجار
بزرگ از فرقۀ حیدری حمايت ميکردند .اين گروه از پشتیباني دربار نیز برخوردار
بودند عالوه بر اينکه از حمايت دربار محروم بودند ،سهم چنداني نیز در اقتصاد کالن
شهر نداشتند .شهرت حیدریها به تشیع و نعمتيها به تسنن اين گمان را تقويت
ميکند .اگرچه اعقاب شاهنعمتاهلل ولي در دورة صفويه به تشیع گرويدند ،ميتوان اين
احتمال را مطرح کرد که رشد تشیع در میان پیروان اين فرقه به همان سرعت رهبران
طريقت نبوده است .به همین جهت ميشود تصور کرد که مريدان اين طريقت به اين
دلیل با محرومیت اجتماعي و اقتصادی مواجه شده باشند و در مقابل حیدریها
برکشیده و برخوردار از مواهب مادی شده باشند .بنابراين ميتوان تصور کرد که
طريقت نعمتي با بنمايه ای از تسنن نقش ايدئولوژی را برای جنبش ايفا کرده باشد .اين
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بودند و نبض اقتصاد شهر را نیز کنترل مي کردند .گروه دوم که هواخواهان فرقۀ نعمتي

تشکیالت صوفیانه عالوهبر کمک به سازماندهي مخالفان براساس پیوندهای درويشي
درون فرقهای ،اين کارکرد را نیز داشت که خشونت اعمالشده توسط کنشگران (غارت
جنبش دو سال ادامه داشت .در اين مدت شماری از اشراف و تجار بزرگ تبريز شهر را
ترک کردند (واله قزويني ،1372 ،ص .)370 .ترک شهر از سوی اشراف و تجار بزرگ در
کنار مکاتبات قبلي آنان با دربار و تقاضای سرکوب جنبش از سوی دولت و نیز اجالف و
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و تجاوز) را برای آنها توجیه کند.

] [ DOI: .13.2.1

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،13شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1400

اجامره خواندن کنشگران که کنايهای هم به طبقۀ اجتماعي آنان بود و پیشتر به آن اشاره
شد ،همه نشان از تضاد منافع اصناف خردهپا با تجار بزرگ تبريز بود.
شاه تهماسب پس از دو سال يوسفبیگ استاجلو را بهمنزلۀ حاکم تبريز منصوب
کرد و از وی خواست تا اين ماجرا را «به طريق مستقیم عافیت داللت نموده آتش آن
فتنه را به آب مدارا و حسن تدبیر فرونشاند» (منشيترکمان ،1382 ،ج/1.ص.)118 .
گرفت اطالعي در دست نیست .همین قدر مشخص است که معترضان عفوشده،
سوگند خوردند ديگر مخالفت نکنند و کدخدايان شهر ضامن رهبران جنبش شدند
(روملو ،1389 ،ج/3.ص1484 .؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص585 .؛ منشيترکمان،1382 ،
ج/1.ص118 .؛ والهقزويني ،1372 ،ص .)371 .از نحوة ادارة شهر در اين دو سال و
جذب يا ريزش نیرو توسط جنبش نیز آگاهي نداريم.
توافق میان دولت و کنشگران جنبش دوام چنداني نداشت .احتماالً معترضان تغییری
آني در وضعیت اقتصادی و اجتماعي خويش مشاهده نکردند .دو يا چند ماه بعد میان
پهلوان ياری و مالزمان يوسفبیگ درگیری ايجاد شد و دو تن از مالزمان داروغۀ
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يوسفبیگ با رهبران جنبش وارد مذاکره شد .دربارة مفاد توافقي که میان آنان صورت

جديد به قتل رسیدند (روملو ،1389 ،ج/3.ص1484 .؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص585 .؛
منشيترکمان ،1382 ،ج/1.ص118 .؛ والهقزويني ،1372 ،ص .)371 .در اين مدت،
تعداد رهبران و افراد زبدة اين جنبش بیش از چهارصد تن نیست .وی فتوای قتل
مخالفان را از علما گرفت .يوسفبیگ گزارش تحقیق خود را به همراه فتوای علما و
شکوايیه اکابر نزد شاه ارسال و تقاضای اعزام نیرو برای سرکوب مخالفان را کرد .شاه
نیز سهراب بیگ ،فرزند خلیفه انصار قراداغلو ،را همراه با جنود بسیار به قصد کمک به
16
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يوسفبیگ استاجلو به تحقیق کمیت و تعداد مخالفان پرداخته و متوجه شده بود که
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يوسفبیگ و با تأکید به اطاعت سهراببیگ از نامبرده به سوی تبريز فرستاد (روملو،
 ،1389ج/3.ص1485 .؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص585 .؛ منشيترکمان ،1382 ،ج/1.ص.
118؛ والهقزويني ،1372 ،ص .) 371 .مذاکرات به هدف سرپوش گذاشتن بر واقعیت و
تنها به هدف پراکنده کردن اعضای جنبش و سپس سیاست کردن آنان انجام شد.
سهراببیگ با نیروهايش به میدان صاحبآباد تبريز وارد شدند .يوسفبیگ نیز با
بود .آنان به ناچار در خانهها و بیغولهها مخفي شدند .يوسفبیگ کدخدايان ضامن
رهبران را دستگیر و برای دستیابي به مخالفان آنان را شکنجه کرد .کدخدايان نیز محل
اختفای رهبران جنبش را لو دادند .شمار زيادی از کنشگران به قتل رسیدند .منابع نام
چند تن از آنان را ثبت کردهاند ،شامل :گوگجه ،نشمي ،شیخي گازر ،شرف ،حسن
چکمهدوز ،حاجي دراز ،شاهعلي چرتک ،میرزای باباقلي و حسین سبزیفروش (روملو،
 ،1389ج/3.ص1485 .؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص585 .ـ586؛ والهقزويني ،1372 ،صص.
371ـ .)372دقت در نام اين افراد پايگاه فرودست طبقاتي آنان را نشان ميدهد .طبق
روايت روملو و قمي ،افراد فوقالذکر به همراه  150تن ديگر از اعضای جنبش کشته
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يارانش به آنان ملحق شد .مخالفان غافلگیر شدند .راههای فرار از شهر نیز مسدود شده

شدند .محمديوسف واله تعداد کشتگان را  450تن عالوه بر افراد فوق ذکر ميکند.
پهلوان ياری ،پهلوان عوض و عالی حسنجان در خانه سهراببیگ در حبس بودند.
متقاعد به تسلیم اين افراد به مالزمانش کرد .پس از تسلیم هر سه تن را در میدان
صاحب آباد دار زدند .پهلوان عوض را که شغل قصابي داشت بر قالب قصابي (قناره)
خودش آويختند (روملو ،1389 ،ج/3.ص1486-1485 .؛ قمي ،1383 ،ج/1.ص586 .؛
والهقزويني ،1372 ،ص .) 372 .اسکندربیگ منشي تعداد کشتگان را دويست نفر و
17
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گويا آنان موفق شده بودند که حمايت سهراببیگ را جلب کنند ،اما يوسفبیگ وی را
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اعدامشدگان را « چهل تا پنجاه نفر از جوانان نامي آن طبقه» ذکر ميکند (منشيترکمان،
 ،1382ج/1.ص )118 .با اعدام رهبران ،جنبش اصناف تبريز شکست خورد و خاتمه
يافت ،اما دستاوردی بزرگ هم داشت .به موجب فرماني که شاه طهماسب درباب
وجوهات دارالسلطنه تبريز صادر کرد ،مالیات بنیچۀ اصناف تبريز ملغي شد .در فرمان
شاه آمده است « :مستوفیان کرام ديوان اعلي رقم اين عطیه را در دفاتر خلود و استقرار و
متصديان مهمات و اشغال ديواني مطلقا يک دينار بدان علت طلب نداشته از تیول و
انعام و مواجب و مشارسه باطل دانند» (نوايي ،1350 ،ص.)20 .
نتیجه
جنبش اصناف تبريز را ميتوان از نظر ماهیت و سنخشناسي ،جنبش طبقاتي اصناف
فرودست شهری دانست .پايگاه اين جنبش ،بازار و کنشگران آن پیشهوران و کسبه
خردهپای شهری بودند .دقت در پیشۀ کنشگران که به مشاغلي چون قصابي،
چکمهدوزی ،خیاطي ،نمدمالي ،سبزیفروشي ميپرداختند شاهد مدعای فوق است.
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جرايد دوام و استمرار ثبت نموده  ...من بعد از جمع بنیچه موضوع دانسته  ...عمال و

جنبش را از نظر شکل کنش جمعي بايد جزو دسته کنشهای واکنشي با سويههای
کنش رقابتي دسته بندی کرد .جنبش در اعتراض و واکنش به مالیات سنگین و نرخ
ابريشم اشاره و اعتراض داشت .تغییر آرام مسیر شمالي تجارت ابريشم به راه دريايي
خلی ج فارس احتماالً باعث کاهش منافع اين بخش از راه شده و عوايد اين بخش به
جیب طبقات برخوردار شهر شامل امرای ديواني و تجار بزرگ ميرفت .رفتار کنشگران
جنبش با طبقات باالی شهر و مخالفت و نامهنگاری اعیان شهر با دولت صفوی و
درخواست سرکوب جنبش و نیز ترک شهر از سوی اشراف و تجار بزرگ شهر را بايد
18
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کاالها روی داد .همزمان به محرومیت طبقات و رستههای پايین اصناف از تجارت راه
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از اين منظر نگريست .به اين اعتبار اين جنبش دارای سويۀ کنشهای رقابتي برای
کنترل منابع و منافع اقتصادی راه ابريشم نیز بود.
ساختار سلسلهمراتبي اصناف و تجربۀ کار شبکهای امکان سازماندهي و بسیج نیروها
را به کنشگران ميداد .واگذاری رهبری اين حرکت به پهلوانان نیز به چند جهت بود؛
نخست آنکه اين گروه نیز ساختار شبکهای و سازماندهي بااليي داشتند ،دوم توان
بحث جوانمردی و شهره بودن پهلوانان به جوانمردی که احتماالً متأثر از شبکۀ قديمي
فتیان بود ،امید به اجرای عدالت را برای کنشگران زنده ميساخت و در آخر اينکه
بخشي از اصناف خود عضو گروههای پهلواني بودند.
درگیری بر سر بهای گوشت با مأموران داروغه فرصت مناسب را برای شروع
حرکت و جنبش فراهم کرد .گرايشهای صوفیانۀ مذهبي دعوای حیدری و نعمتي نیز
در نقش ايدئولوژی جنبش ظاهر شد .اسکان هواداران اين فرق در محالت جداگانه اين
امکان را به کنشگران مي داد که مرزهای خود و مخالفان را مشخص کنند .آنان بهسرعت
موفق به کنترل شهر شدند و برای دو سال آن را کنترل کردند .رويکرد دولت صفوی نیز
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جنگاوری خودبهخود آنان را به بازوهای نظامي و کنترلي جنبش بدل ميکرد ،سوم

رويکردی آمیخته با واقعیت موجود و مالحظات سیاسي و اجتماعي بود .به اين معنا که
درگیری دولت در گیالن و فقدان اعتماد شاه به نیروی نظامي خود بهواسطۀ عدم
حکومت صفوی و نیز نزديکي آن به قلمرو عثماني موجب شد تا حکومت با احتیاط
بیشتری به اين واقعه بنگرد .دولت صفويه پس از مدتي با مذاکره و کنترل دوبارة اوضاع
و شناسايي رهبران جنبش دست به سرکوب جنبش ،دستگیری و اعدام رهبران آن زد .با
اين حال جنبش پس از دو سال تداوم و شکست نهايي يک دستاورد قابلاعتنا داشت و
آن لغو مالیات بنیچه بود.
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Abstract
At the end of the Shah Tahmaseb‘s reign, Tabriz, the first capital city of the
Safavids, witnessed the movement of the Guilds against the central
government. The event triggered the movement was a small scale one,
originally arising from a physical conflict between a butcher and a gunman,
but swiftly transformed into a mass movement, spread throughout the city.
This was a well-organized and multilayered movement in which the Guild
constituted the body of the movement and the athletes, the top leadership. To
mobilize the movement, they, both, organized their supporters and political
advocates around the goals, determined for the movement. Although, the
existing resources, from that period, concerning the movement, seems either
to maintain the movement in a total obscurity or at least in poor attention and
deliberation, some evidences, otherwise, verify, in a convincible manner,
that the activists involved in the movement, reached a remarkable
achievement by expelling the government authorities from Tabriz, and
replacing them in controlling and running the city for the period of two
years. Based on a descriptive-analytic approach, along with a theoretical
framework constructed from the theoretical perspectives of thinkers such as
Tilly, Zald, merged within the class-based approach of Erik Olin Wright, the
present article, is an attempt to provide a typology of the movement, and also
to proceed further to inquire on the reasons and mechanisms through which
this movement came into existence. This research discusses that the Guilds
movement instantiates a low class civil movement which should be
explained first and foremost as a protest against the oppressive taxation
policy, implemented by the current government accompanied by a long term
deprivation of the majority of the population from the economical benefits of
the Silk Road. The collective nature of this movement, according to the
suggested theoretical framework, can be categorized as reactionary actions
with a slight orientation toward competitive ones.
Keywords: social movements; guilds; Safavid; typology; Tabriz.
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