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زمینهها و ریشههای شورش مردم نیریز فارس در عصر ناصری
حمید اسدپور* 1،مجتبی
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(دريافت 1400/03/26 :پذيرش)1400/08/03 :

چکیده
شورش مردم نيريز فارس و روستاهای تابعه در عهد ناصری يکي از اتفاقات و رويدادهای
اجتماعي و سیاسي مهم در تاريخ محلي فارس و جنوب ايران بهشمار ميرود که کمتر
موردمطالعه و واکاوی قرارگرفته است  .نظر به حضور سید يحیي دارابي بابي در رأس اين
يحیي دارابي در رأس آن از اهمیت آن فرو کاسته شده است .باوجودآنکه دارابي به فرقۀ بابیت
تعلق داشت ،اما رنگوبوی شورش مردم نيريز و حرکت وی در نيريز عمدتاً طبقاتي و
اجتماعي بود که برپايۀ جنبش عمومي مردم شکل گرفت .در اين جنبش اجتماعي اکثريت
اهالي نيريز بهخصوص روستاهای آن که شامل کشاورزان پیشهوران و کارگران ميشد
مشارکت داشتند .در اين پژوهش سعي شده است تا ابعاد گوناگون شورش مردم نيريز فارس
و نیز نقش سید يحیي دارابي در نيريز و حوادث رخداده در اين شهرستان در سايۀ اين حرکت
موردبررسي قرار گیرد .لذا سؤال اصلي پژوهش اين است که زمینههای اصلي شکلگیری
شورش مردم نيريز فارس کدام بود و چگونه سید يحیي دارابي رهبری آن را به دست گرفت؟
پژوهش به شیوة مطالعۀ کتابخانهای و با تکیه به روش توصیفي ـ تحلیلي تالش ميکند تا پاسخ

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-09

شورش ،اهمیت آن هیچگاه موردتوجه پژوهشگران واقع نشده و اتفاقاً بهدلیل حضور سید

سؤال پژوهش را بیابد .فرضیۀ محوری اين پژوهش آن است که انباشت دهها سال مطالبات
 .1استاديار گروه تاريخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر ،بوشهر ،ايران (نويسندة مسئول).
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 . 2دانشجوی دکتری تاريخ ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر ،بوشهر ،ايران.
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مردم نيريز و فقر و درماندگي آنها نیاز به جرقهای داشت که يحیي دارابي آن جرقه را روشن
کرد .يافتههای پژوهش حکايت از آن دارد که شورش مردم نیريز بهسبب ظلم و ستم حاکم
نیريز ،زين العابدين خان و رهايي از فشار اقتصادی رخ داد و رهبری سید يحیي دارابي بر اين
شورش ناشي از پیشینۀ خانوادگي مثبت ،و ازدواج وی در نیريز بوده است
واژههای کلیدی :شورش مردم ،نيريز فارس ،سید يحیي دارابي ،مطالبات اجتماعي و
اقتصادی.

مقدمه
در تاريخ ايران شورشهای اجتماعي بسیار زيادی رخ داده است که اکثر آنها ذيل و
تحتالشعاع تاريخ تحوالت سیاسي ناديده گرفته شدهاند .يکي از داليل اين غفلت و
زمانه جزو فرقههای ناپسند بهشمار ميروند ،درحاليکه اين تصور و انگاره صحیح
نیست و بايد جنبشها را براساس ريشه و زمینههای شکلگیری آنها تبیین کرد .برای
نمونه شورش مر دم ايران در عصر ساسانیان زير سايۀ نام مزدک ناديده گرفته ميشود و
ذهنیت حاکم دربارة مزدک نیز کار را سخت ميکند يا قیام زنگیان در قرن سوم هجری
تا آنجا فرو کاسته ميشود که آن را قیام صاحبالزنج مينامند و اين صاحبالزنج نیز در
ادبیات سیاسي زمانه مطرود بود و به همین سادگي ريشههای اجتماعي شورشي به اين
گستردگي کتمان ميشود .يکي از شورش هايي که در تاريخ معاصر ايران و مخصوص ًا
جنوب ايران رخ داد شورش مردم نيريز در عهد ناصری بود که از آن با عنوان قیام
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ناديده گرفتن همانا انتساب اين شورشها به افراد يا فرقههاست که گاهاً در ادبیات

سید يحیي دارابي ذکر شده و بدينوسیله از اهمیت آن فرو کاسته شده است ،درحاليکه
اوالً ،سید يحیي دارابي عامل اصلي ايجاد جنبش نبود و دوماً ،انتساب او به فرقۀ بابیت
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باعث ناديده گرفتن همین جنبش و شنیده نشدن صدای مردم نيريز شد.
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در دوران سلطنت محمدشاه و ناصرالدينشاه قاجار درگیری ،شورش و طغیانهای
مردمي در نواحي مختلف از ايران بهوجود آمد .بسیاری از اين بحرانهای اجتماعي به
بهانههای مختلفي رخ داد و حتي برخي از آنها تحت عناوين مذهبي و فرقههای ديني
ظهور يافتند که ممکن بود پیوندهای مستقیمي هم با فرقههای مذهبي يا درويشي
نداشته باشند .ازجملۀ اين آشوبها ميتوان به شورش علیه علياشرف ماکويي ،حاکم
زنجان و اخراج او بهدلیل بدرفتاری با مردم و تعدی او به يک زن مسلمان اشاره کرد.
شورش و آشوبهای ديگری نیز در شهرهای ناحیۀ خراسان ،تبريز ،يزد ،کرمان،
کردستان ،کرمانشاه ،شیراز ،رفسنجان ،گیالن ،مازندران و بسیاری از مناطق ديگر روی
داد که در عمدة اين شورشها ،آشوبگران فقط بهانهای ميجستند تا علیه حکومت و
دامنۀ اين فعالیت ها به شهرهای مرکزی ايران برای هواداران او فرصتي را فراهم کرد از
اين فضا و شرايط التهاب برای دستيابي به منافع خود بیشترين استفاده را بکنند .بر
اين اساس ،دوران پادشاهي محمدشاه و نیمۀ اول پادشاهي ناصرالدينشاه از نظر
جنبشهای اجتماعي به بهانههای مختلف اما با زمینههای اجتماعي تقريباً يکسان و
مشابه هم و دورهای ويژه در تاريخ ايران محسوب ميشود .فرصتطلبان سیاسي و
سرکردههای بابي نیز از اين فرصت استفاده کردند و به بهانههای مختلفي ،همچون
آمادهسازی برای ظهور موعود و نجاتدهندة مردم و غیره ،بخشي از مردم را نیز با خود
همراه کردند و در سه شهر زنجان ،مازندران و نيريز فارس ،توانستند وقايع خونیني را
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عمال حکومتي شورش کنند .در اين میان فعالیتهای عليمحمد باب و کشیده شدن

پديد آورند .اگرچه در تمام آنها نیز شکست در اردوی بابیان رقم خورد ،اما به هر
شکل اين اتفاقات رويدادها ،در سرزمین ايران رخ ميداد و و هردو طرف نزاع ،فرزندان
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اين سرزمین بودند.
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ازجمله شورشهای مذکور در زمان پادشاهي ناصرالدينشاه ،شورش مردم نيريز
در فارس بود که با رهبری سید يحیي دارابي انجام گرفت که اين پژوهش قصد واکاوی
اين خیزش مردم در نيريز و علت و عوامل آن را دارد .لذا سؤال اصلي پژوهش اين
است که زمینههای اصلي شکلگیری شورش مردم نيريز فارس کدام بود و چگونه
سید يحیي دارابي رهبری آن را بهدست گرفت؟ پژوهش به شیوة مطالعۀ کتابخانهای و با
تکیه به روش توصیفي ـ تحلیلي تالش ميکند تا پاسخ سؤال پژوهش را بیابد .فرضیۀ
محوری اين پژوهش آن است که انباشت دهها سال مطالبات مردم نيريز و فقر و
درماندگي آنها نیاز به جرقه ای داشت که يحیي دارابي آن جرقه را روشن کرد .تاکنون
در زمینۀ شورش مردم نیريز به رهبری سید يحیي دارابي پژوهش درخوری صورت
اقتصادی و سیاسي بر جنبش بابیه (با تأکید بر وقايع نیريز) است که بیشتر مطالب
پاياننامه در زمینۀ شورش بابیه است و از  115صفحۀ اين پاياننامه فقط  10صفحۀ آن
مربوط به وقايع اين شورش در نیريز است که بیشتر به صورت توصیفي ارائه شده است
زمینههای اجتماعی شورش مردم نیریز و روستاهای تابعه
شورش های اجتماعي در تاريخ ايران از موضوعاتي است که بهطورجدی و اساسي
موردبررسي قرار نگرفته و بهطور پراکنده بدان پرداخته شده است .شورشهای
اجتماعي يکي از پديدههای مهم در تاريخ اجتماعي ايران بهشمار ميرود و نیازمند
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نگرفته است و تنها پژوهش صورتگرفته در اين زمینه پاياننامهای با عنوان تأثیر عوامل

واکاوی و ريشهيابي است .ريشهيابي اين پديدهها ميتواند تاريخ را به دانشي کاربردی
تبديل کند و از سیطرة تاريخ سیاسي بر ادبیات تاريخي بکاهد .شورش مردم نيريز به
شناخت مگر آنکه از شرايط اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي آن منطقه اطالع داشت.
52

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.2.8

رهبری سید يحیي دارابي در عهد ناصرالدينشاه را نميتوان تحلیل کرد و ريشۀ آن را
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نيريز اصوالً منطقهای کشاورزی مبتنيبر کشاورزی ديم بود و ازلحاظ اقلیمي منطقهای
خشک و گرم است و با روستاهای پراکنده از فقر رنج ميبرد .در عهد ناصری مردم
نيريز براساس گزارشهای موجود از فقر گسترده رنج ميبردند و با توجه به تسلط
نظام اربابرعیتي ازيکسو و تسلط خوانین ذینفوذ در اداره و مديريت شهر نيريز
ازسویديگر امکان خروج از فقر و انباشت ثروت برای آنها نهتنها وجود نداشت ،بلکه
همان اندکمحصولي هم که بهدست ميآمد نصیب ارباب يا خان ميشد و بهرهکشي
رمق اهالي را ازبین برده بود .همانگونه که ذکر شد ناحیۀ نيريز ناحیهای با اقتصاد
کشاورزی و فقر گسترده بود و درادامه به بخشي از شواهد و گزارشهای موجود
دراينباره اشاره ميشود .نيريز جامعهای کشاورزی مبتنيبر اقتصاد کشاورزی و
اطراف آن قرار داشتند .در فارسنامه درمورد کشاورزی اين شهر اينگونه نگاشته شده
است که:
زراعتش گندم و جو و خشخاش و پنبه و کنجد و خربوزه و هندوانه است .آبش از
قنات است ،شیرين و گوارا ،بساتین فاريابیش پر از فواکه سردسیری و انار و
باغستان ديمي آنکه همه در کوهستان افتاده است ،از درخت انگور و انجیر و گل
سرخ انباشته ،خروارها مويز و دوشاب و انجیر خشک و غنچه گل سرخ آن را
حمل اطراف کنند و در فصل زمستان بلوک فسا و جهرم و کربال از انار و هندوانه
نيريز بهرهمند شوند (فسايي ،1382 ،ج/2.ص.)1566 .
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پیشهوری و صنعتگری بود که تعدادی روستاهای بزرگ و کوچک بهشکل پراکنده در

اقتصاد کشاورزی در اين شهر به شیوة اربابرعیتي اداره ميشد .سهمبری شیوة
معمول تقسیم فرآوردههای کشاورزی در کشور میان دهقانان و مالک بود ،بهگونهای با
پاويوويچ در سال  1910میالدی بهر مالکانۀ ده درصد کل محصول بود ،اما اگر مالک
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توجه به گفتههای گیلبار مالک  1/3تا نیمي از محصول را ميبرد و طبق برآورد
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بذر ،گاو و گاوآهن نیز در اختیار رعیت ميگذاشت سهم او تا  85درصد ميرسید و
اين شیوه تا اواخر دورة قاجار تقسیم محصول شکل غالب و عمدة مناسبات مالک و
زارع بود .ازطرفديگر تمام امالک و قنوات هم در دست خوانین بود.
خوانین ايل شیباني از اواخر دورة زنديه بهعنوان خاندان حکومتگر اين شهرستان
منصوب ميشدند و از قدرت زيادی در اين شهر برخوردار بودند .اين ايل زمینهای
اصلي و مرغوب را به خود اختصاص داده بودند و با توجه با بافت کمآب منطقه تمام
قنوات هم در دست آنها بود و زمینهای نامرغوب در اختیار مردم عادی بود که درآمد
چنداني نداشتند .مزيد بر اين ،ايل ديگری بهنام ايل عرب جباره که با ايل شیباني قرابت
زباني و فرهنگي زيادی دارند و از پشتیباني ايل شیباني برخوردار بودند دست به
اقدامات آنها اينگونه نگاشته شده است:
ديگر آنکه طايفۀ عرب از قراری که از فسا و نيريز و آن صفحات نوشتهاند که
گويا محرک داشته باشند تمام حاصل آن صفحات را چرانیدهاند مخصوصاً فسا که
قريب پنجاههزار تومان البته امساله ضرر زدهاند ،راه مترددين از شیراز به فسا را
محدود کردهاند .کوهي برادر رضاخان عرب و برادران ديگرش در جنگل بمو که
وسط راه فسا هست توقف دارد دهات حولوحوش را ميچرانند و ميچاپند ،میرزا
محمدعليخان پسر قوامالملک رفته است به بلوک ارسنجان جلو ايل عرب که هم
مالیات بگیرد و هم ضرری که به مردم رسانده است غرامت بگیرد ،ولي ايل عرب
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اقداماتي ميزدند که موجب نارضايتي مردم را فراهم ميکردند ،بهگونهای که درمورد

چندان اعتنايي به قوامالملک ندارد خودسرانه حرکت مينمايد ،مشکل است
قوامالملک هم از عهدة نظم آنها برآيد ،بیچاره مالکي که زراعت آنها در
شتوی عمل ميآورند اول بهار ميآيند ميچرانند ،شش ماه ديگر زحمت ميکشند
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ايابوذهاب اين ايل سر راه واقع شده است ،شش ماه زحمت ميکشند حاصل
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حاصل صیفي عمل ميآورند در فصل پايیز ميبرند ،هیچکس هم نیست که دربارة
اين طايفه حکمي کند ،تمام مالک حاضرند که مالیات آنها را از دولت قبول کنند
که اين طايفه را يا تخت قاپو کنند يا از خاک فارس کوچ داده بهجای ديگر ببرند
(وقايع اتفاقیه ،1383 ،ص.)502 .

باتوجه به اينکه تقريباً تمام زمینها و اراضي و قنوات در اختیار خوانین خاندان
حکومتگر شیباني بود و معدود زمینهای نامرغوبي در اختیار مردم عادی قرار داشت و
محصوالت کم همین زمینهای نامرغوب هم در معرض پايمال شدن توسط ايل کوچرو
عرب جباره قرار داشت و اگر محصول کمي هم بهدست ميآمد خاندان حاکم با اخذ
مالیات سنگین از مردم درآمد بخورنمیر آنها را هم از کفشان بیرون ميکرد و زمینههای
جباره ايالت و طوايف ديگری نیز در اين شهرستان بودند مانند ايل شاهسون و بیات
که از دورة صفويه به نیريز کوچ کرده بودند و اقوام ديگری همچون تاتها و ايل
باصری که قشالق خود را در نیريز سپری ميکردند.
عدهای ديگری از مردم اين شهر نیز باتوجه به پیشینۀ شهرستان که به دورة
هخامنشیان بازمي گردد و از مراکز ساخت اسلحه و زره امپراتوری هخامنشیان بوده
است صنعتگرند و اکنون نیز کارگاههای ساخت چاقو در اين شهر رواج دارد .اين قشر
از مردم هم بهگونه ای ديگر تحت ظلم ستم اربابان و خوانین اين منطقه بودهاند و در
ساخت ادوات تجهیزات کشاورزی و بیگاری از آنها سوء استفاده ميشد.
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نارضايتي و شورش را در بین مردم علیه حاکم به اوج ميرساند  .گذشته از ايل عرب

بنابراين زمینههای اجتماعي شورش مردم در نيريز و روستاهای اطراف بهعلت
نارضايتي و فقر گسترده و انباشت خشم پنهان ازيکسو و عدم توجه دولت مرکزی و
گستردهای بهوجود آمده و لیکن از فقدان رهبری رنج ميبرد که سید يحیي دارابي با
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تکیه برسیادت خويش پیشینۀ مذهبي خانوادة خويش و البته گرايشهای سیاسي که پیدا
کرده بود جرقۀ شعله ور شدن اين شورش را ايجاد کرد وگرنه ريشههای شورش در
عملکرد بسیار فاجعهبار مقامات حکومتي نيريز و فقر مردم قابلتفسیر و تبیین است.
ازسویديگر اهالي نيريز مردماني مذهبي و متعصب بودند و نهاد سیادت و
روحانیت در بین اهالي آنجا نفوذ داشت و مورداحترام بود و لذا هنگاميکه يکي از افراد
منتسب به سادات با پیشینۀ کامالً قابلاطمینان و متعلق به يک خاندان مشهور و معتبر
پای به میدان قیام گذاشته و خود را برابر آموزههای ديني مکلف به احقاق حق مظلوم و
مبارزه با ظالم معرفي ميکند کامالً بديهي است که مردم ناامید و بيپناه بهسوی او تمايل
پیدا ميکنند و دور او گرد ميآيند تا بلکه فرجي شود و راه نجاتي بیابند.
و علماء عظام بود ،سید يحیي چندی در دارالخالفه با بعضي از امناء دولت
مصاحبت نمود چون در اين مسافرت حاصلي بهدست نیاورد و فتحالبابي روی
نکرد .از داعیان میرزاعلي محمد باب شد و بهجانب يزد روی نهاده و ازآنجا به
اظهار دعوت پرداخت .آقاخان ،نايبالحکومه يزد وی را دفع کرد .وی سپس از يزد
عازم فارس شد (خورموجي ،1344 ،ج/2.ص.)85 .

وی از يزد وارد شهر فسا شد و آقامیرزا محمد ،حاکم فسا ،با احترام از وی پذيرايي
کرد و خانهای به وی داد تا اينکه سید يحیي عدهای را با خود همراه و دعوت خود را
علني کرد و چون آقا میرزا محمد از نیت او باخبر شد عذر وی را خواست و ماجرا را
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سید يحیي پسر سید جعفر دارابي ملقب به کشاف بود .سید جعفر ازجمله سادات

به شیراز گزارش داد و چون نواب معزالدوله از شیراز رفته بود و نواب نصرتالدوله،
هنوز وارد شیراز نشده بود ،امورات در دست میرزا فضلاهلل نصیرالملک بود ،جواب
او رفتند ،او را تهديد به قتل کردند و سید يحیي در اواخر ماه صفر سال  1266از شهر
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فسا بهقصد اصطهبانات حرکت کرد (سپهر ،1337 ،ج/3 .ص ،)337 .باز اهالي
اصطهبانات ،عذر او را خواستند و ناچار شد وارد نيريز شود ،اما چرا سید يحیي در
استهبان که به نوشتۀ برخي منابع وی را با پسوند سي يحیي استهباناتي ميشناسند و
معتقدند پدر وی نیز در اين شهر متولد شده است نتوانست موفق باشد؟ و در نيريز
توانست تا چندی موفق باشد و حکومت مرکزی را درگیر اين ماجرا بکند.
چون داراب به نيريز نزديک بود و سید يحیي عالمزادة معروف آن ديار بود و اهالي
نيريز سابقاً اخالص و ارادتي نسبتبه وی داشتند ،لذا به نيريز آمد .از فضايل و
کرامات باب و معجزات وی برای مردم گفت .عدهای گردش جمع شدند و مريد وی
شدند (خورموجي ،1344 ،ج/2 .ص .)85 .در آن زمان مردم نيريز از دست حاکم خود
بین مردم و حاکم شهر کدورت وجود داشت سید يحیي از اين فرصت استفاده کرد و
وارد نيريز شد (گرانتوسکي ،1359 ،ص.)347 .
عليرغم موقعیت جغرافیايي و توانمندیهای منطقۀ نيريز توجه چنداني به توسعۀ
اين ناحیه صورت نگرفته و اين ناحیه همچنان دچار فقر و محرومیت است و فقر
منطقه دارای ريشههای تاريخي است .همانگونه که مطرح شد فقر و محرومیت در
ناحیۀ نيريز دارای ريشههای تاريخي است و عدم توجه به خواست عمومي ازقبیل
برقراری امنیت ،تأمین امنیت و جلوگیری از ظلم و ستم حکام محلي نسبتبه مردم و
فقر گسترده در بین اهالي منطقه ازجمله زمینههای بسیار تأثیرگذار در شورش مردم
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حاجي زينالعابدين خان 1بهدلیل فشارهای بيرحمانه و خودکامگي ناراضي بودند و

نيريز در عهد ناصری بود .تحت تأثیر اين شرايط ميتوان گفت که شورش مردم نيريز
با هدايت سید يحیي دارابي بهانهای عمومي برای ابراز نارضايتي گسترده و عمیق بود.
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قاعده بود به کمک سید يحیي دارابي آمد و وی بهرة فراواني از آن برد و ازآنجاکه سید
يحیي خود را منتسب به خاندان روحانیت مي نمود و در نیريز ازدواج کرده بود از
مشروعیت قابلتوجهي در بین اهالي نيريز برخوردار شد و با اقبال عمومي مواجه شد،
لذا هدايت شورش مردم نيريز توسط سید يحیي دارابي از مقبولیت و مشروعیت عام
برخوردار شد .موضوع ديگر وجود روستاهای پراکنده و متعدد در ناحیۀ نيريز
ازيک سو و ضعف اقتصاد کشاورزی و فقر روستانشینان ازسویديگر باعث ناتواني مردم
در رفع مشکالت اقتصادی و اجتماعي شده و بهعلت عدم توجه دولت مرکزی و ايالتي
به امور روستاها و عدم حمايت از آنها در برابر ناماليمات طبیعي و سوء رفتار
کدخداها و خوانین محلي مردم روستاها به مرز عصیان رسیدند و آمادة شورش بودند .
محدود نبود .يکي ديگر از زمینههای نارضايتي و شورش مردم نيريز همانا ناامني راهها
و طرق مواصالتي بود .فقدان امنیت راهها در ناحیۀ نيريزآسیب فراواني به اقتصاد
منطقه وارد کرده بود و راهزني و قطع طريق عمالً باعث بسته شدن راهها و معطل
ماندن امور مردم و ازجمله اقتصاد و مناسبات ميشد و فقدان نیروی رسمي در جهت
برقراری امنیت و تعلل خوانین منطقه در ايجاد و برقراری امنیت عمالً به تعمیق
نارضايتي و خشم مردم منجر شده بود .قطع طريق و راهزني با توجه به راه ارتباطي
نیريز به مناطق جنوبي مانند بندرعباس و کرمان و زاهدان يکي از روشهای امرارمعاش
عدهای شده بود بهگونه که هماکنون نیز در بین سالخوردگان نواحي نیريز ازآن با جملۀ
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عدم حمايت از روستايیان نيريز ابعاد گوناگوني داشت و فقط به موارد فوقالذکر

«راه بندر بستن» بهعنوان کسب درآمد ياد ميشود .همچنین فقدان يک منبع و نهاد
رسمي در راستای حلوفصل امور عمومي و رسیدگي به اختالفات و دعاوی بین مردم
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و شکننده بر مردم نيريز شده بود و از نظر رواني و نیز حقوقي آنها را در حالت
ناامیدی و استیصال قرار داد و انباشت نارضايتي ناشي از احساس ظلم و بيعدالتي
راهي جز خشونت و خیزش خشن دربرابر آنها قرار نميداد و عدم رسیدگي حکام
ال شرايط حادی را بهوجود
ايالتي و مقامات دولت مرکزی نسبتبه اين موضوع عم ً
آورده بود و سید يحیي دارابي با هوشیاری از اين فضا و شرايط بهخوبي بهرهبرداری
کرد .ازسویديگر عملکرد نامطلوب حکام محلي نيريز و ازجمله ظلم و ستم
زينالعابدين خان در نيريز آتش زير خاکستر را علني کرد که در ادامۀ مقاله شرح ظلم
و ستم زينالعابدين خان بهصورت مفصلتر مطرح خواهد شد.

جامعۀ نيريز جامعهای کشاورزی مبتنيبر اقتصاد کشاورزی و پیشهوری و صنعتگری
بود که تعدادی روستاهای بزرگ و کوچک بهشکل پراکنده در اطراف آن قرار داشتند.
در فارسنامه درمورد کشاورزی اين شهر اينگونه نگاشته شده است که:
زراعتش گندم و جو و خشخاش و پنبه و کنجد و خربوزه و هندوانه است .آبش از
قنات است ،شیرين و گوارا ،بساتین فاريابیش پر از فواکه سردسیری و انار و
باغستان ديمي آنکه همه در کوهستان افتاده است ،از درخت انگور و انجیر و گل
سرخ انباشته ،خروارها مويز و دوشاب و انجیر خشک و غنچه گل سرخ آن را
حمل اطراف کنند و در فصل زمستان بلوک فسا و جهرم و کربال از انار و هندوانه
نيريز بهرهمند شوند (فسايي ،1382 ،ج /2.ص.)1566 .
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اوضاع عمومی منطقۀ نیریز

اقتصاد کشاورزی در اين شهر به شیوة اربابرعیتي اداره ميشد .سهمبری شیوة
معمول تقسیم فرآوردههای کشاورزی در کشور میان دهقانان و مالک بود ،بهگونهای که
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پاويوويچ در سال  1910میالدی بهر مالکانه ده درصد کل محصول بود ،اما اگر مالک
بذر ،گاو و گاوآهن نیز در اختیار رعیت ميگذاشت سهم او تا  85درصد ميرسید و
اين شیوه تا اواخر دورة قاجار تقسیم محصول شکل غالب و عمدة مناسبات مالک و
زارع بود .ازطرفديگر تمام امالک و قنوات هم در دست خوانین بود.
خوانین ايل شیباني از اواخر دورة زنديه بهعنوان خاندان حکومتگر اين شهرستان
منتصب ميشدند و از قدرت زيادی در اين شهر برخوردار بودند .اين ايل زمینهای
اصلي و مرغوب را به خود اختصاص داده بودند و باتوجه به بافت کمآب منطقه تمام
قنوات هم در دست آنها بود و زمینهای نامرغوب در اختیار مردم عادی بود که درآمد
چنداني نداشتند .مزيد بر اين ،ايل ديگری بهنام ايل عرب جباره که با ايل شیباني قرابت
اقداماتي ميزدند که موجب نارضايتي مردم را فراهم ميکردند بهگونهای که درمورد
اقدامات آنها اينگونه نگاشته شده است:
ديگر آنکه طايفۀ عرب از قراری که از فسا و نيريز و آن صفحات نوشتهاند که
گويا محرک داشته باشند تمام حاصل آن صفحات را چرانیدهاند مخصوصاً فسا که
قريب پنجاههزار تومان البته امساله ضرر زدهاند ،راه مترددين از شیراز به فسا را
محدود کردهاند .کوهي برادر رضاخان عرب و برادران ديگرش در جنگل بمو که
وسط راه فسا هست توقف دارد دهات حولوحوش را ميچرانند و ميچاپند ،میرزا
محمدعليخان پسر قوامالملک رفته است به بلوک ارسنجان جلو ايل عرب که هم
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زباني و فرهنگي زيادی دارند و از پشتیباني ايل شیباني برخوردار بودند دست به

مالیات بگیرد و هم ضرری که به مردم رسانده است غرامت بگیرد ،ولي ايل عرب
چندان اعتنايي به قوامالملک ندارد خودسرانه حرکت مينمايد .مشکل است
ايابوذهاب اين ايل سر راه واقع شده است ،شش ماه زحمت ميکشند حاصل
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شتوی عمل ميآورند اول بهار ميآيند ميچرانند ،شش ماه ديگر زحمت ميکشند
حاصل صیفي عمل ميآورند در فصل پايیز ميبرند ،هیچکس هم نیست که دربارة
اين طايفه حکمي کند ،تمام مالک حاضرند که مالیات آنها را از دولت قبول کنند
که اين طايفه را يا تختقاپو کنند يا از خاک فارس کوچ داده بهجای ديگر ببرند
(وقايع اتفاقیه ،1383 ،ص.)502 .

باتوجه به اينکه تقريباً تمام زمینها و اراضي و قنوات در اختیار خوانین خاندان
حکومتگر شیباني بود و معدود زمینهای نامرغوبي در اختیار مردم عادی قرار داشت و
محصوالت کم همین زمینهای نامرغوب هم در معرض پايمال شدن توسط ايل کوچرو
عرب جباره قرار داشت و اگر محصول کمي هم بهدست ميآمد خاندان حاکم با اخذ
نارضايتي و شورش را در بین مردم علیه حاکم به اوج ميرساند که در نبود نیروی
هدايتگر مدتي اين نارضايتيها مسکوت ميماند.
ظلم و ستم زینالعابدین خان
همانگونه که پیشتر اشاره شد يکي از زمینههای شکلگیری شورش مردم در نيريز،
ظلم و ستم حاکم اين شهر و ازجمله زينالعابدين خان نيريزی بود .زينالعابدين
شرواني يا شیرواني (1253ق) که در زمان حکومت زينالعابدين خان ،به نيريز سفر
کرده بود ،از حاکم آن بهخوبي ياد نکرده و گفته است« :حاکمش ستمکار [است] و
اوالدش درويشآزارند» (شیرواني ،1349 ،ص .)542 .ظلم و تعدی زينالعابدين خان به
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مالیات سنگین از مردم درآمد بخورنمیر آنها را هم از کفشان بیرون ميکرد و زمینههای

مردم نيريز ،سبب اختالف و درگیری مردم با وی شد .در همین راستا در کتاب
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مرآة البلدان نگاشته شده است که:
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فتنۀ ديگر خروج سید يحیى پسر آقا سید جعفر اصطهباناتى بود که برخالف طريقۀ
پدر بهسبب نیل به رياست به سید على محمد گرويده و در نىريز فارس خروج
نمود و چون وقتى او به نىريز آمد و مردم را بفريفت که اهالى نىريز از حاکم
خود حاجى زينالعابدين خان بن محمد حسین خان رنجیده و او را از نىريز
بیرون کرده و از خوف او جوياى مالذى بودند .اين موقع براى سید يحیى مناسب
و مساعد بود و مردم به او رغبتى کردند و علىاصغر خان برادر کوچک حاجى
زينالعابدين خان که با سید يحیى از در مخالفت درآمده ،با چند تن از اقوام و
عشاير و اوالد و نباير ،به اشارة سید يحیى کشته شدند (اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج.
/2ص.)973 .

در آن هنگام مردم نىريز و مناطق مجاورش از سوءاستفادهها ،فشارهاى بیرحمانه و
کنند (کرانتوسکي ،1358 ،ص.)347 .
درمورد ظلم و ستم زينالعابدين خان ،حاکم نیريز ،و نارضايتي مردم از وی نقل
شده است که حاکم نیريز از میان افراد خود دستهای دزد تشکیل داده بود که شبها به
خانۀ اعیان و اشراف دستبرد ميزدند و اموال آنها را به سرقت ميبردند و همچنین
برای بهدست آ وردن سود بیشتر يکي از افراد خانواده را گروگان ميگرفتند و پس از
اخذ وجهي آنها را آزاد ميکردند (بهائي عهديه ،1978 ،ص .)21 .در همین راستا و در
کتاب حقايق الخبار ناصری نیز دلیل شورش مردم نیريز به رهبری سید يحیي دارابي
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خودکامکى حاکمشان به ستوه آمدند و خشمگینانه مىخواستند حکومت را واژگون

ظلم ستم و کدورت ايجاد شده مابین حاکم نیريز و مردم گزارش شده است
(خورموجي ،1344 ،ج /2.ص )86 ،85 .و در کتابنامههاى حکومتى فیروز میرزا
شده است (فیروز میرزا بن عباس میرزا فرمانفرما ،1377 ،ص .)15 .همچنین در کتاب
62

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.2.8
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چهل سال تاريخ ايران حسین محبوب اردکاني نیز به شورش مردم نیريز علیه حاکم
خود و پیوستن سید يحیي به اين شورش اشاره شده است .در آن هنگام مردم نىريز و
مناطق مجاورش از سوءاستفادهها ،فشارهاى بیرحمانه و خودکامکى حاکمشان به ستوه
آمدند و خشمگینانه مىخواستند حکومت را واژگون کنند.
باتوجه به مطالب ارائهشده از منابع اينگونه بهنظر ميرسد که شورش مردم نیريز
علیه بيعدالتي و ظلم و ستم زينالعابدين خان خواه ناخواه صورت ميگرفت ،اما در
اين میان اين شورش به رهبری سید يحیي دارابي صورت گرفت که در زمان مناسب در
موقعیت مناسبي قرار گرفته بود (محبوب اردکاني ،1374 ،ج/2.ص.)634 .

سید يحیي پسر سید جعفر دارابي ملقب به کشاف بود .سید جعفر ازجمله سادات
و علماء عظام بود ،سید يحیي چندی در دارالخالفه با بعضي از امناء دولت
مصاحبت نمود چون در اين مسافرت حاصلي بهدست نیاورد و فتحالبابي روی
نکرد .از داعیان میرزاعلي محمد باب شد و بهجانب يزد روی نهاده و ازآنجا به
اظهار دعوت پرداخت .آقاخان ،نايبالحکومۀ يزد ،وی را دفع کرد .وی سپس از
يزد عازم فارس شد (خورموجي ،1344 ،ج/2.ص.)85 .

وی از يزد وارد شهر فسا شد و آقا میرزا محمد ،حاکم فسا ،با احترام از وی پذيرايي
کرد و خانهای به وی داد تا اينکه سید يحیي عدهای را با خود همراه و دعوت خود را
علني کرد و چون آقا میرزا محمد از نیت او باخبر شد عذر وی را خواست و ماجرا را
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سید یحیی دارابی و پیوستن وی به شورش مردم نیریز

به شیراز گزارش داد و چون نواب معزالدوله از شیراز رفته بود و نواب نصرتالدوله،
هنوز وارد شیراز نشده بود ،امورات در دست میرزا فضلاهلل نصیرالملک بود ،جواب
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رفتند ،او را تهديد به قتل کردند؛ و سید يحیي در اواخر ماه صفر سال  1266از شهر
فسا بهقصد اصطهبانات حرکت کرد (سپهر ،1337 ،ج/3 .ص .)337 .باز اهالي
اصطهبانات ،عذر او را بخواستند و ناچار شد وارد نيريز شود .اما چرا سید يحیي در
استهبان که به نوشتۀ برخي منابع وی را با پسوند سید يحیي استهباناتي ميشناسند و
پدر وی نیز معتقدند در اين شهر متولد شده است نتوانست موفق باشد؟ و در نيريز
توانست تا چندی موفق باشد و حکومت مرکزی را درگیر اين ماجرا بکند.
چون شهر داراب به نيريز نزديک و سید يحیي عالمزاده معروف آن ديار بود و
اهالي نيريز سابقاً اخالص و ارادتي به وی داشتند ،لذا به نيريز آمد .از فضايل و
کرامات باب و معجزات وی برای مردم گفت؛ عدهای گردش جمع و مريد وی شدند
حاجي زينالعابدين خان بهدلیل فشارهای بيرحمانه و خودکامگي ناراضي بودند و بین
مردم و حاکم شهر کدورت وجود داشت سید يحیي از اين فرصت استفاده کرد و وارد
نيريز شد (گرانتوسکي ،1359 ،ص .)347 .در کتاب فارسنامۀ ناصری درمورد اختالف
بین مردم نيريز و حاکم شهر اينگونه نگاشته شده است که« :در بلدة نيريز که اشرار
آن بر حاجي زين العابدين خان حاکم خود شوريده بودند رحل اقامت افکند سید يحیي
و اشرار را با خود يار کرد تا عدد جنگي آنها از سه هزار نفر بگذشت» (فسايي،1382 ،
ج/1 .ص .)792 .حسین محبوبي اردکاني نیز در کتاب چهل سال تاريخ ايران با
گرانتوسکي همعق یده و معتقد است که اهالي شهر علیه حاکم خود شوريده بودند
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(خورموجي ،1344 ،ج/2 .ص .)85 .در آن زمان مردم نيريز از دست حاکم خود

(محبوبي اردکاني ،1374 ،ج/2 .ص .)636 .عالوهبر نارضايتي مردم نیريز از حاکم خود
سابقۀ خانوادگي سید يحیي و ازدواج وی در نیريز از عوامل گرايش مردم به وی بود
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(کاشاني ،1328 ،ص225 .؛ روحاني نیريزی ،بيتا ،ص .)260 .در اين میان میرزا جعفر
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نیريزی متخلص به شعله که برادرزادة زينالعابدين خان بود و در زمان جانشیني
زينالعابدين خان ،پدرش محمدباقر توسط زينالعابدين خان کشته شده بود کینۀ زيادی
از عمويش داشت و با ورود سید يحیي به وی نزديک شد و با دختر سید يحیي ازدواج
کرد (روحاني نیريزی ،بيتا ،ص )260 .و باعث گرايش بیشتر مردم به سید يحیي شد
مردم ورود سید يحیي را مغتنم شمردند و دور او جمع شدند و يکي از قلعههای
مخروبه را تعمیر کردند و پانصد نفر در آنجا پناهنده شدند (فسايي ،1382 ،ج/1 .ص.
 .)792گرانتوسکي معتقد است که حاکم و مأموران محلي در نخستین زدوخورد از
بابیان شکست خوردند و شهر را تخلیه کردند .بابيها دژ کهنهای را که در نزديکي
نيريز بود ،اشغال کردند و آن را پناهگاه خود قرار دادند (گرانتوسکي ،1359 ،ص.
يکبار در کتاب مرآت البلدان پناهگاه بابیان را اينگونه معرفي ميکند« :کوه بسیار
صعبالمسلکي را مأمن خود قرار داده بودند» (اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج/4.ص)2425 .
و بار ديگر در کتاب تاريخ منتظم ناصری اينگونه مينگارد« :بهقدر پانصد ششصد نفر
از طايفۀ ضالۀ بابیه در نيريز جمع شده و در کوه نزديک نيريز سنگرها به جهت خود
ساخته بودند» (اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج/3 .ص .)1755 .اعتضادالسلطنه نیز در کتاب
فتنۀ باب معتقد است که شورشیان نيريز قلعۀ خرابهای را تعمیر کردند و آنجا را
پناهگاه خود قرار دادند (اعتضادالسلطنه ،1362 ،ص.)75 .
براساس گفتههای اکثر منابع اينگونه بهنظر ميرسد که بابيها به سرکردگي سید
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 .)347اعتمادالسلطنه در نوشتههای خود درمورد پناهگاه اين عده ،متفاوت مينويسد .او

يحیي قلعه خرابهای را در نزديک نيريز ،مکان و پناهگاه خود ساختند و آمادة
رويارويي با نیروهای دولتي شدند .بهنظر ميرسد اين مکان همان قلعۀ خواجه در
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نزديکي نيريز باشد.
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اين جماعت سر راه مردم را ميگرفتند و آنها را بهزور به قلعه ميبردند و
درصورتيکه عقیده و مسلک آنها را قبول نميکردند مبلغي از ايشان ميگرفتند و رها
ميکردند و اگر هم مبلغي داده نميشد آنها را به مرگ تهديد ميکردند يا ميکشتند،
بهگونهای که عدهای اينگونه گشته شدند .حاجي زينالعابدين چون کار را بر اين منوال
ديد با تعدادی تفنگچي ،قلعه را محاصره کردند .پیروان سید يحیي دارابي شبهنگام به
محاصرهکنندگان شبیخون زدند و  150نفر از آنها را ازجمله علياصغر خان برادر
بزرگ حاجي زينالعابدين خان را کشتند و جسد او را در قلعه بردند ،در مجرای آبي
انداختند و سه نفر پسران او را اسیر و در قلعه زنجیر کردند .حاج زينالعابدين
بهسرعت به قطرويه واقع در  9فرسنگي نيريز رفت تا جريان را به نصیرالملک گزارش
دارابي را د يدند نزديک به سه هزار نفر به او گرويدند و در اثر فريب تبلیغاتي او،
ميپنداشتند که بهزودی تمام فارس و حتي ديگر جاها به تصرف بابيها درخواهد آمد
(فسايي ،1382 ،ج/1.ص.)793 .
درمورد محاصرة قلعه توسط زينالعابدين خان و شکست وی از قوای سید يحیي و
کشته شدن برادر وی در بعضي منابع مانند فارسنامۀ ناصری ،ناسخالتواريخ،
فهرسالتواريخ ،حقايق اخبار ناصری ،مرآت البلدان و چند منبع ديگر اشاره شده است،
ولي بعضي منابع ديگر به اين درگیریها اشاره نکردهاند .باتوجه به اينکه منابع دست
اول معتقد به وجود اين درگیری و شکست زينالعابدين خان هستند اينگونه بهنظر
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دهد و درخواست کمک کند .اهالي نيريز و دهات اطراف آن چون پیروزی سید يحیي

ميرسد که احتماالً درگیری بین آنها رخ داده و بعد قوای دولتي موفق به شکست
بابيها شدهاند ،اما درمورد گفتۀ فارسنامه که معتقد است طرفداران سید يحیي مردم را
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و اختالف میان مردم و حاکم شهر گرايش مردم به سید يحیي امری طبیعي بود و اين
درحالي است که فسايي به ظلم و ستم حاکم نيريز به مردم و اختالف مردم با وی نیز
معتقد نیست و بهگونهای جانبدارانه در اين قضیه تاريخنگاری کرده است.
چون خبر اين فتنه به فیروز میرزا نصرتالدوله حاکم فارس که در چهار منزلي
شیراز بود رسید ،به نصیرالملک وزير فارس دستور داد تا محمدعلي شجاعالملک
نوری ،سرکردة سواران شیرازی بهاتفاق مصطفي قلي خان اعتمادالسلطنه قراگزلو
سرتیپ دو فوج سرباز قراگزلو با شتاب از شیراز برای دفع سید يحیي حرکت کنند.
نصیرالملک آنها را با دو عراده توپ بهسوی نيريز فرستاد .حاجي زينالعابدين هم
توانست دو هزار تفنگچي از قطرويه و کدخدايان کوهستان و دهات اطراف نيريز گرد
اعتمادالسلطنه پیوست .نیروهای اعزامي و جمعآوریشده ،قلعهای را که سید يحیي در
آن پناهنده شده بود محاصره کردند (فسايي ،1382 ،ج/1 .ص .)793 .قبل از حملۀ
نیروهای اعزامي به سید يحیي نصیرالملک وزير فارس با سید يحیي مکاتبه داشت تا
وی را از شورش منصرف و به شیراز دعوت کند که سید يحیي اين گونه پاسخ داد:
«اينک در پیرامون من جماعتي انجمن شدهاند و به نافرماني دولت سربرآوردهاند .غريب
نیست که چون ايشان را بگذارم و بگذرم در عرض راه مرا آسیبي زنند اگر خواهي
گروهي به جانب من فرست تا بتوانند مرا از اين بال برهانند و تندرست به شیراز
برسانند» (سپهر ،1377 ،ج/3 .ص .)1107 .باتوجه به نوشتۀ کتاب ناسخالتواريخ اين
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آورد و در نزديکي رستاق در سه فرسنگي نيريز به نیروی شجاعالملک و

گونه بهنظر ميرسد که شايد ورود سید يحیي جرقۀ شروعکنندة اين شورش بود ،اما
درادامه نارضايتي مردم از حکام و خوانین محلي قیام مردم را هدايت ميکرد و کار از
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سید يحیي دستور داد تا سه چهار بار به نیروهای دولتي شبیخون زدند و عدة زيادی
از طرفین کشته شدند .او برای اطمینان خاطر پیروان خود کلماتي چند بر کاغذ نوشت
و از گردن اصحاب خويش بیاويخت و گفت :با اين ادعیه شماها را از بالهای آسماني
و زمیني آفتي نباشد .آنگاه سیصد نفر از آن افراد را برای شبیخون زدن آماده کرد .آنان
به اردوگاه لشکر مصطفي خان حمله کردند تا صبح  150نفر از آنها کشته شدند
(اعتضادالسلطنه ،1362 ،ص .)77 .در اين شرايط سید يحیي اجباراً حاضر به تسلیم شد
و به همراه دوازده نفر به اردوی دولتي آمد .مصطفي خان به او اجازه داد تا به خانۀ
خود در ني ريز برود .او به همراه يکي از گماشتگان دولتي راهي شد .در راه پسران
عسکر خان و جمعي ديگر که در قلعه زنداني بودند بر سر او ريختند و وی را تکهتکه
نفر از پیروان وی را با غلوزنجیر به شیراز فرستادند .در شیراز آن سي نفر را کشتند و
چون پسران سید يحیي هنوز به حد رشد نرسیده بودند به بروجرد نزد جدشان سید
جعفر کشفي فرستاده شدند (نايبالصدر شیرازی ،1319 ،ج/2 .ص.)306 .
اما درمورد وقايع پس از سرکوبي بابيها و سرانجام سید يحیي دارابي نیز در منابع
اختالفنظر وجود دارد .گرانتوسکي نظری شبیه به نظر فسايي دارد .او در کتاب خود
اينگونه مينويسد که:
نخستین شکستي که نصیب بابيها شد باعث ناامیدی و ناپايداری دهقانان بدون
سالح پیرو آنها گرديد ،اينان دژ را رها کردند .شمارة صنعتگران و پیشهوران که
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کردند (فسايي ،1382 ،ج/1 .ص .)339 .روز ديگر دو نفر از پسران سید يحیي و سي

جزو پايدارترين پیروان بابيها بهشمار ميآمدند ،در نيريز کم بود .خورموجي نیز
در حقايق الخبار ناصری معتقد است که سید يحیي همانجا پس از خروج از قلعه
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فیروز میرزا فرمانفرما در کتاب نامههای حکومتي فیروز میرزا فرمانفرما بنا به گفتۀ
فارسنامه مرحوم فسايي معتقد است که سید يحیي پس از دستگیری و انتقال به شیراز
توسط ورثۀ مقتولین به قتل رسید که از متن کتاب فارسنامه چنین معني مستفاد نميشود
و مرحوم فسايي همانگونه که ذکر شد معتقد است سید يحیي همانجا توسط پسران
عسکرخان به قتل رسید (فرمانفرما ،1377 ،ص .)15 .همچنین وی در کتاب ديگر خود

بهنام سفرنامۀ کرمان و بلوچستان هم اين مطلب را آورده است که بهنقل از کتاب مرآت
البلدان اعتمادالسلطنه است (فرمانفرما ،1380،ص.)29 .
اما دراينبین برخي منابع معتقدند که سید يحیي را به شیراز انتقال دادند.
اعتمادالسلطنه در کتاب منتظم ناصری معتقد است که سید يحیي پس از انتقال به شیراز
کتاب مرآت البلدان معتقد است که سید پس از انتقال به شیراز به دست ورثۀ مقتوالن
کشته شد (اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج/2 .ص .)973 .میرزا جاني کاشاني ( ،1328ص.
 )230نیز معتقد است سید يحیي بهدست ورثۀ مقتوالن و در نیريز به قتل رسید.
باتوجه به اينکه گفتۀ اکثر منابع اين است که سید يحیي پس از خروج از قلعه کشته
شده است و نظر متفاوت با آن فقط مربوط به اعتمادالسلطنه است اينگونه بهنظر
ميرسد که سید يحیي همانجا پس از خروج از قلعه توسط ورثۀ مقتولین به قتل رسیده
باشد .لذا اختالفنظرهای اعتمادالسلطنه ميتواند ناشي از اقوال رايج و غیرمعتبر باشد
که پسازاين واقعه بهوجود آمد.
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بهحکم قصاص کشته شد (اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج/3 .ص .)1696 .همچنین وی در

بعد از کشته شدن سید يحیي حاکم و خانها بهگونهاى ددمنشانه ساکنان روستاهاى
مجاور را سرکوب کردند ،چون گويا اينها به بابىها کمک کرده بودند .در جواب اين
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را در منطقۀ نىريز آغاز کردند .خانوادههاى روستايى دهات خود را ترک و به کوهها
پناه بردند .براى سرکوبى قیام کنندگان نیروهای ارتش با تجهیزات نظامي و توپخانه وارد
نیريز شد وچون بسیاری از سربازان برای قیام کنندگان دلسوزی ميکردند و از حملۀ
جدی به آنها پرهیز ميکردند نیروی عشیرهای کوهستاني وارد عمل شد و چون
نیروهای شورشي امیدی به گرفتن تأمین نداشتند و ارتباطشان نیز با روستاها و دهات
اطراف قطع شد و مهماتشان پايان گرفت يا اسیر يا زنده زنده در غارهای کوهستاني
سوزانده شدند و درواقع سرکوب اين قیام بهشدت خشنتر از سرکوب اول قیام مردم
نیريز بود (کرانتوسکي ،1359 ،ص.)348 ،347.
در میان کوهستانهای بین نیريز تا داراب و در نقطۀ صعبالعبوری دهي کوچک با
کوهستان قرار دارد و طي بازيد میداني که نگارنده از آن به عمل آورد بهجز چند خانۀ
سنگي روستايي چیزی باقي نمانده که آن هم مربوط به زمان کنوني است و احتمال
قريب به يقین اين روستا بر روی خرابههای روستای بهاديني برپا شده و به همان نام
نیز نامیده شده باشد .وجود روستايي به اين نام آن هم در فاصلۀ صد کیلومتری از نیريز
و در دل کوهستانهای صعب العبور نشان از سرکوب شديد قیام دهقاني در نیريز و
پناهنده شدن آنها به دل کوهستانهای دوردست داشته است.
بعد از اينکه زينالعابدين خان به قتل رسید ،در سال 1272ق حکومت نيريز همراه
با حکومت بلوکات داراب ،جهرم ،قیر و کارزين ،جويم و بیدشهر از طرف مؤيدالدوله
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نام بهاديني وجود دارد که در فاصلۀ صد کیلومتری نیريز بهسمت داراب و در دل

طهماسب میرزا که حاکم فارس بود به میرزا نعیم نوری لشکرنويسباشي واگذار شد
(امینالدوله ،1354 ،ج/4 .ص81 .؛ نظامالسلطنه مافي ،1362 ،ج/1 .ص .)321 .میرزا
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در نيريز جرئت اعتراض به میرزا نعیم نداشت ،چونکه به جرم بابي بودن ،متهم و اسیر
ميشد .باألخره مردم از دست ظلم و تعديات میرزا نعیم به ستوه آمدند و نايب وی را
که عامل خراج بود از نيريز اخراج کردند .اين امر باعث درگیری و جنگ خونريزی در
نيريز شد .حقايق اخبار ناصری دربارة اين قضیه چنین نگاشته است که:
در اين ايام حکومت از صامت و ناطق اثر نگذاشت ،اهالي نيريز به ستوه آمده
معدودی از بقیۀ جماعت بابیه که در خفايا و زوايا بهسر ميبردند به اخراج
نايبمیرزا نعیم که عامل خراج بود برانگیختند ،چون اين خبر به میرزا نعیم رسید،
به نوع دلخواه خويش خدمت امیرزاده مؤيدالدوله معروض گردانید .چون بهسبب
اتفاق ،بابي و محل نيريز ظاهر ًا دور از صدق و صواب نمينمود ،مسموع افتاد.
را از دست نداده ،قطع و فصل اين ماجرا بر ذمۀ خود میرزا نعیم نهاد ،با جمعي از
پیادهنظام و دو عراده توپ و تفنگچي چريک به سفر نيريز مأمورش گردانید .در
عشر آخر محرم ،خود میرزا نعیم به نيريز رسید .غرّة صفر کار به مقاتلت و
مبارزت انجامید .جمعي کثیر از صالح و طالح و فقیر و شرير نيريزی مقتول گرديد
و برخي را نیز اسیر و دستگیر نموده مغلوال به شیراز آوردند (خورموجي،1344 ،
ج/2 .ص.)128 .

بعداز قتل زينالعابدين خان ،حاکم نيريز ،همانگونه که در باال آورده شد حاکمان
بعد نیز رويۀ ظلم و ستم به مردم را درپیش گرفتند و هرگونه اعتراضي از طرف مردم به
بهانۀ بابيگری سرکوب ميشد که نمونۀ آن را در گزارش شیرواني ميتوان ديد .حاج
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ولي چون مؤيدالدوله مردی خداپرست و ظاهرالصالح بود ،طريقۀ احتیاط و حزم

سیاح در سال 1295ق از نيريز ديدن کرده و ضمن توصیف اين شهر از وضع پريشان
در جواب وی گفتند :که سید باقرخان نامي است و چنان ظالم و غدار است که به
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هیچچیز و کسي ابقا نميکند و احدی قدرت يک کلمه شکايت ندارد .آنها از حاکم
قبلي خود فتحعلي خان به نیکي ياد کردند و علت عزل او را پیشکش زيادی که
معتمدالدوله از وی خواسته بود بیان کردند و چون وی ديد مردم نيريز طاقت تحمل
اين مبلغ مالیات را ندارند قبول نکرد .پس او را متهم به دوستي با مشیرالملک کردند و
حکم به قتل وی دادند .او مبلغ زيادی داد و خود را خريد .حاج سیاح به نقل از اهالي
آنجا گفته است :و چون سابقاً اينجا از اهل بیان بودهاند و آن محله که متهم به اين اسم
بود ويران کردهاند حاال اين سید نائبالحکومه هر ظلمي ميکند مردم از ترس اينکه اگر
حرفي بزنند يا متهم ميکنند به تحريک فتحعلي خان يا متهم ميکنند به بابيگری لذا
احدی قدرت نطق ندارد (حاج سیاح ،1359 ،صص.)171-170 .

درمورد شورش مردم نيريز به رهبری سید يحیي دارابي که بعضاً آن را به شورش
بابيهای نيريز نسبت دادهاند ناگفتههای بسیاری وجود دارد و همانگونه که بهطور
مختصر بدان اشاره شد اين شورش بهعنوان يکي از نقاط عطف تاريخ اجتماعي ايران و
جنوب کشور در دورة ناصرالدينشاه از جهات بسیاری قابلمطالعه است که در اين
مقاله تا حدی بدان پرداخته شد .شورش سید و ياورانش نشان ميدهد جانمايۀ شورش
مردم نيريز در زمان ناصرالدينشاه نه مبتنيبر باورهای مردم منطقه به آموزههای باب و
مبلغان او که ناشي از وضعیت اجتماعي شهر و بهويژه اجحاف و ظلم و ستم حاکم
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نتیجه

منطقه بر مردم بوده است .اي ن موضوع از اين نظر اهمیت دارد که در مبحث بررسي
زمینههای گرايش عدهای به باب که به ادعای برخي تا حدود يکسوم جمعیت ايران را
نيريز ميخواستند تحت لوای سید يحیي دارابي و قیام وی خواستههای خود را مطرح
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شامل مي شد ،گرايشي اعتقادی و از سر رويگرداني از تشیع نبوده است ،بلکه مردم
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و مطالبه کنند .مردم نيريز بهدنبال گرويدن به آيین باب نبودند ،بلکه درصدد آن بودند
که از آن به عنوان محمل و بستری برای طرح مطالبات خويش بهره بجويند .سید يحیي
دارابي اگرچه يک مبلغ معتقد به نظريات باب بود ،لیکن خانوادة پدریاش بهويژه سید
جعفر هیچگاه در منابع بهعنوان شخص ضعیفاالعتقادی معرفي نشده است .همین
موضوع درمورد باورها و اعتقادات مردم نيريز صادق است .آنچه در قالب شورش سید
يحیي دارابي در منابع به آن پرداختهاند اگرچه از ناحیۀ رهبری اين شورش و تعداد
بسیار بسیار اندکي از همراهانش در رديف شورشهای بابیه قابل سازماندهي است،
لیکن همراهي مردم ني ريز با او از اين سنخ نبوده ،يک شورش اجتماعي از نوع
اعتراض به حاکمیت ظالم و جابرانهای بود که بهدلیل ويژگي حکومت قاجار و شخص
بابيگری موردنفرت همه قرار گرفته است .سید يحیي دارابي جز با بهرهبرداری از
موقعیت و اعتبار پدرش در داراب و جز با فرصتطلبي از نارضايتي مردم نسبتبه
عملکرد حاکم نيريز نمي توانست در رأس رهبری شورشي قرار گیرد که بازتاب آن در
منابع و گزارشها ،در رديف شورشهای پیروان باب ديده شده است .اين بررسي نشان
ميدهد برای تبیین و تحلیل دقیقتر شورشهای اينگونهای دورة ناصری بايد زوايای
مختلف وقايع را ديد و صرف اينکه يک مريد يا هوادار بابي در رأس چنین جرياناتي
قرار دارد ،اين اعتراضات اجتماعي را ناشي از گرايش عمومي به باب و رويگرداني از
مرجعیت و تشیع محسوب نکرد.
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ناصرالدينشاه ،در گوشه و کنار ايران عمومیت داشت ،شورشي که بعد ًا با برچسب

از بررسي شورش مردم نيريز به رهبری سید يحیي دارابي در نيريز اين نتايج
بهدست ميآيد که سید يحیي در بحبوحۀ شورشهای اجتماعي رخداده در زمان
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جنبش اجتماعي بود که دارای ويژگيهای زير بود .1 :اين جنبش عمیق و ريشهدار بود
و امری گذرا نبود؛  .2جنبش مردم نيريز ماهیت مذهبي و ديني نداشت ،بلکه ماهیتي
اجتماعي و اقتصادی داشت و برخالف آنچه اين شورش به سید يحیي دارابي و بابیه
نسبت داده شده ،حرکتي مطالبه گرا و اعتراضي از بابت انعکاس مطالبات عمومي بود؛ .3
اين جنبش يکپارچۀ پیشهوران شهری و روستانشینان نيريز بود؛  .4اين جنبش و
شورش واکنشي به ناکارآمدی ساختار اداری و ديواني بود؛  .5اين شورش بهصورت
فوری ناشي از نارضايتي مردم نيريز از حاکم شهر يعني زينالعابدين خان بهدلیل ظلم
و ستم به آنها بود؛ .6جايگاه خانوادگي سید يحیي دارابي از جهت سیادت و اعتبار
معنوی و روحاني پدر و جد يحیي دارابي نقش مهمي در راستای ساماندهي اين جنبش
هر نوع شورش اجتماعي را فراهم ميکرد؛  .8اين جنبش دارای ريشههای تاريخي بود
بدين معنا که ريشهها و زمینهها در يک بستر تاريخي رشد کرده و شکل گرفته بودند و
تنها ناشي از دوران سلطنت ناصرالدينشاه نبود ،بلکه در زمان وی فرصت ظهور و بروز
يافت؛  .9اين جنبش سرکوب شد ،ولي به ريشههای آن توجه نشد و لذا فقر و
محرومیت در نيريز در همان دوره تداوم يافت؛  .10جنبش مردم نيريز در عصر
ناصری که بهاشتباه به شورش سید يحیي شهرت يافته يکي از حلقههای تاريخ اجتماعي
جنوب است که بايستي تدوين و تکمیل شود.
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و شعلهور شدن آتش زير خاکستر ايفا کرد؛  .7فقر گسترده در روستاهای نيريز زمینۀ

پینوشتها
 .1از فرزندان محمدحسین خان حاکم پیشین نيريز در دورة قاجار و از خاندان حکومتگر شیباني در
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Abstract
The People's revolt of Neyriz Fars and Subordinate villages in the Nasserite
era, which considered itself a follower of Bábism sect, is one of the most
important social and political events in the local history of Persia and
southern Iran, which has been less studied. Due to the presence of Seyyed
Yahya Darabi at the head of this uprising, its importance has never been
considered by researchers and incidentally, due to the presence of Seyyed
Yahya Darabi at the head of it, its importance has diminished, although
Darabi belonged to the Bábism sect. But the color of the smell of the
People's revolt of Neyriz and his movement in Neyriz was mainly class and
social, which was formed on the basis of the general movement of the
people. The majority of the people of Neyriz participated in this social
movement, especially in the villages, which included artisan farmers and
workers.
In this research, an attempt has been made to study the various
dimensions of the People's revolt of Neyriz Fars and also the role of Seyyed
Yahya Darabi in Neyriz and the events that took place in this city in the
shadow of this movement. Therefore, the main question of the research is
what were the main grounds for the formation of the People's revolt of
Neyriz Fars? And how did Seyyed Yahya Darabi take over its leadership?
The research tries to find the answer to the research question by using the
library study method and relying on the descriptive-analytical method. The
central hypothesis of this research is that the accumulation of tens of years of
demands of the people of Neyriz and their poverty and helplessness needed a
spark that Yahya Darabi lit that spark.
Keywords: People's revolt, Neyriz Fars, Seyed Yahya Darabi, Social and
Economic Demands, Bábismte Sect.
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