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چکیده
در اواخرحکومت صفویه تولید و تجارت ابریشم ،کاهش چشمگیری یافت .اما در منطقه گیالن بهه
عنوان مرکز مهم تولید ابریشم ه از همان ابتدای حکومت ،عواملی وجود داشت و یها بهه مهرور زمهان
شکل گرفت که سببساز کاهش وحتی نابودی تولید این محصول در این منطقه مهم شد .در پژوهش
حاضر ،با توجه به ساختار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی گیالن و از طرفی عملکرد نمایندگان صهفوی،
سعی می شود این عوامل را بررسی کنیم .ابتدا عوامل داخلی ،ماننهد شورشهها وجنهبشهها ،فشهارهای
مالیاتی ،خاصهسازیگیالن ،انتقال مرکزگیالن از الهیجان (بیهپیش) به عنوان اصلیترین تولیدکننهده
ابریشم ،به رشت (بیهپس) ،بیمارهایکرم ابریشم وندانستن روش صحیح نگهداری تلمبارهها و بالیهای
طبیعی و پس از آن عوامل خارجی ،نظیر :بحران فروش ابریشم ،که باعث شد ضرب مسکوکات رایه
(طال و نقره) و تجارت خارجی کاهش یابد ،و هجوم مکرر عثمانی ،قزاقها وافغانها را بررسی و تحلیهل
میکنیم .روش پژوهش به صورت کتابخانهای و با استناد به متون تاریخی است.
یافتهی عمدۀ تحقیق نشان میدهد که اگرچه ،هجوم افغانهها اصهلیتهرین دلیهل سهقوو دولهت
صفوی بوده ،امّا عوامل مذکور که تولید ابریشم گیالن راکاهش داد درسهقوو و از بهین رفهتن دولهت
پراقتدار صفویتأثیرگذار بودهاست.
كلیدواژهها :ابریشم ،گیالن ،تجارت ،تولید ،صفویه
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مقدمه
ابریشم گیالن ازنظرکیفی ،از ابریشم خام سایر ایاالت برتر بود و ازنظرکمّی ،سهم وسیعی در کهل
تولید و تجارت را درعصرصفوی به خود اختصاص داده بود .با این که تولید و تجارت ابریشهم گهیالن
در دورۀ صفویه به ویژه زمان شاه عباس اوّل رشد یافت ،امّا در اواخر این سلسله از اهمیّت آن کاسهته
شد .اهمیّت ابریشم درعهد صفوی به حدّی بود که محور اقتصهادی ایهن سلسهله بهه شهمار مهیآمهد.
هنگامی که به دالیل مختلف ،صادرات همین کاالی مهم تنزل یافت و با کاهش فروش مواجهه شهد،
کمکم سلسله صفوی دچار بحران اقتصادی و اجتماعی گردید و سرانجام ،بحران سیاسی باعث سقوو
آن شد .با اینکه دوران رشد ابریشم گیالن در دورۀ صفویه ،به ویژه شاه عباس اوّل بود ،امّها در اواخهر
این سلسله از اهمیّت آن کاسته شد .اهمیّت ابریشم درعهد صفوی به حدّی بود کهه محهور اقتصهادی
این سلسله به شمار میآمد .هنگامی که به دالیل مختلف ،صادرات همینکاالی مهم تنزل یافت و بها
کاهش فروش مواجه شد ،کمکم سلسله صفوی دچار بحران اقتصادی واجتمهاعی گردیهد و سهرانجام،
بحران سیاسی باعث سقوو آن شد.
پس ا ز دوره شاه عباس دوّم ،تجارت داخلهی وخهارجی ایهران ،سهیرنزولی پیمهود و بهه دالیهل
افزایش چشمگیر واردات کاالهای اروپایی ،به ویژه منسوجات نخی ،و صدور مواد خهام ایرانهی بهه
ویژه ابریشم ازطریق بازرگان خارجی موازنه تجارت به ضرر ایران بهم خورد .بدین نحو پول عایدی
ایران از طریق صدور ابریشم (به عنوان کاالی عمده صادراتیگیالن) ،برای خرید ادویهه ،تریهاو و
پارچههای نخی از کشور خارج میشد .از آنجایی که ابریشم گیالن عمدتاً از طریق عثمهانی صهادر
می شد ،تجارت ابریشم کشور از تورم موجود در امپراطوری عثمانی تأثیر پذیرفت و باعث به وجهود
آمدن تورم داخلی گردید .از این زمان ارزش سکههای رای بازار ایران بهه شهدت کهاهش یافهت و
دولت به ناچار دستور ضرب سکههای بیشتری را صادر کهرد کهه آن را بها کسهری بودجهه مواجهه
ساخت .حکومت هم که با افزایش بهره مالکانه در صدد جبران کسری بودجه خود بود ،عمالً نتیجه
معکههوس گرفهت و عایههداتش ازگههیالن کههاهش یافههت .بیمههاری طههاعون کههه درسههال (6627هههه
.ق6761/م) در امتداد دریای خزر درنواحی ابریشم خیزشیوع پیهدا کهرد وچنهان شهد کهه دهقانهان
گیالنی علیه حاکمان محلی شورش کردند ،همچنین بیماری کرم ابریشم ،دستبردهای مکرر قزاقها
وهجوم افغانها سبب بحرانهای اقتصادی واجتماعی وسرانجام بحران سیاسی درگیالن شد .ایهن
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امر بیش از پیش جریان انتقال ابریشم گیالن را به داخل وخارج از ایران متوقف کهرد وبهه تهدری
باعث استیالی تجارخارجی بر تجارت داخلی وخارجی گیالن شد.
در بارۀ پیشینۀ تحقیق مذکور بایست گفت که در بررسی علل کاهش تولید و تجهارت ابریشهم،
منابع رسمی این دوره تاریخ گیالن ،عالم آرای عباسی و...اطالعات مختصری به دست مهیدهنهد
اما در سفرنامه و گزارشهای خارجیان این دوره مانند «شاردن» اطالعاتی مفید وکامل را میتهوان
یافت .کتابهای مطالعاتی جدید و مقاالت منتشر شده از نویسندگانی چون جمالزاده ،فلسفی ،نهوایی،
راوندی ،ثواقب و ...تا پژوهشگران جدید مانند :راجرسیوری در مورد راههای اسهتفاده از مسهیرهای
سنتی تجارت ابریشم و اشکاالت وارده برآن و چگونگی خاتمه یهافتن سهلطه ونیزیهان بهه کمه
امپراتوری عثمانی و مسیر جدید گیالن به هشترخان و مسیر ولگا سخن گفته اسهت .جهان فهوران
متعقد است ابریشم خام به عنوان کاالی کلیدی صادراتی در دوره صفویه بها الگهوی تجهارت بهین
المللی همخوانی داشته است و گزارشهای جهامعی از دگرگهونی اجتمهاعی و اقتصهادی همچنهین
حلقههای واسطه تجارت داخلی و خارجی ایران بخصوص در شمال ایران ،یعنی بازرگانان ارمنهی و
نقش آنان در قاچاق طال و نقره و کاهش تجارت ابریشم انجهام داده اسهت .مینورسهکی در کتهاب
تذکرۀ الملوو از تشکیالت اداری و درباری همچنین طبقات و مشاغل دوران صفویه سهخن گفتهه
است و اطالعاتی در باره میزان در آمد ابریشم و مشاغل وابسته در والیات گهیالن و مازنهدران بهه
رشته تحریر درآورده است .تذکرۀ الملوو جداولی مفصل درباب مالیات والیات دارد...که به وسهیله
اوراجه (دوائر تعیین مالیاتی محلّ) و دوائر(سرکار) خاصه و ضابطه ومعادن و اربابالتحاویهل فهراهم
می شده است .سانسون هر چند سفری به ایالت گیالن نداشته است اما بر اساس آگاهیههائی کهه
به دست آورد اوضاع اقتصادی گیالن را درعصر سلطنت شاه سلیمان و میزان درآمد گمرگ گیالن
را بررسی کرده و به نقش اقتصادی گیالن و عوایدی که این ایالت برای صفویه داشت ،اشارهههای
فراوانی میکند .رودیمتیمحقق هلندی بااسناد ومدارو آرشیوکشورهای مختلف در مورد موافقت-
نامه های تجاری شاه عباس و فروش ساالنه ابریشم و نقش طال و نقره در مبادالت ابریشم و تأثیر
آن در دوره صفویه ونقش ارامنه در تجارت خارجی ابریشم که درتالش برای بازگشایی مسیر ایران
به اروپا ازطریق روسیه دراوایل قرن شانزدهم هنگامی که عثمانی ایهران را در محاصهره اقتصهادی
قرارداده بود سخن گفته و به نقش این گروه بانفوذ و با قدرت چانهزنی باال و فریبکارهای آنهان در
اواخر صفویه که منجر به کهاهش حجهم مبهادالت ابریشهم گهیالن گردیهد اشهارات مهمهی دارد.
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استینسگارد ،تنها مؤرخی که برای محاسبه حجم تجارت ابریشم تالش بسیاری کرده ،و آمار نسبتاً
کاملی از تجارت ابریشم از مناطق مختلف ایران و مسیرهای مختلف ورود ابریشم بهه اروپها انجهام
دست داده است نشان میدهدکه اروپا در اوایل سده هفدهم درحهدود 2211عهدل ابریشهم خهام از
ایران وارد کرده است که قسمت عمدۀ آن مربوو به گیالن است .این مؤرخ در محاسبات ارزشمند
خود به کاهش ورود ابریشم از ایران به علت ورود مسیرهای جدید ورود ابریشم از سایر کشورها به
اروپا و کاهش حجم صادرات ابریشم گیالن اشارات مهمی دارد.
در این مقاله با روش تحقیق تاریخی و استنادی و به شیوه توصیفی و تحلیلی وتبیین دادههای
تاریخی به بررسی مبسوو هری

از عوامل مذکور در سقوو تولید و تجارت این کاالی استراتژی

ه که سقوو سلسله صفوی را ( 6699هه .ق6722/م) در پی داشته خواهیم پرداخت .همچنین ،بها
استفاده ازجداول و نمودار آماری ،تأثیر عوامل مختلف درکاهش محصول ابریشم گیالن تبیین شده
است .ابتدا پیشینهای مختصر از تولید و کاشت ابریشم در گیالن گفته شهده و سهپس بهه بررسهی
عوامل مختلف در کاهش این کاالی مهم پرداخته شده است.
پیشینۀ تولید ابریشم و نوغانداری درگیالن
درخصوصتجارت ابریشم جغرافینویسان ایرانی و غرب تا سده ششم ه ه ق خبهری از گهیالن
ندادهاند و معموالً به طبرستان اشاره کردند .حمداله مستوفی در سهدۀ هشهتم ه هه ق بهه ابریشهم
گیالن اشاراتی دارد و مینویسد« :جرجان ،کبود جامه و استرآباد در ناحیه مازندران و رشت ،فهومن
والهیجان درگیالن ازمناطق تولید ابریشم معرفی شدهاند 6».مارکوپولو گزارش میدهد « :بازرگان-
هاى شهر ژن در ایتالیا که در آن زمان شهرت سرشار تجارتى داشت حدود بحر خهزر را در همهان
اوان در حیطۀ تجارتى خود وارد و صدور ابریشم را که گِله 6نام داشت شروع کرده

بودند2».

لرد کرزن از قول اصطخریمینویسد« :که وى از شهر رى تا سارى حاکم نشین مازندران سفر
کرده و از محصول ابریشم در والیت طبرستان که نام قدیمى این قسمت از حدود البهرز بهوده نهام
بردهاست» 9.در واقع اولین ذکرى که دربارۀ ابریشهم والیهات شهمالى ایهران گفتهه شهده اسهت در
سفرنامۀ اصطخرى مربوو به قرن دهم است .وجود چنین محصولی درگیالن برای اولجایتو که بهه

Ghelle 1
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اولئاریوس نیز توصیفخوبی از روش پرورش کرم ابریشم درگیالن ارائه میدهد که با روشکار
در امروز مشابه است 9.برمبرژه معتقد است است پرورشکرم ابریشم بهه علهت زود بهازده واشهتغال
طبقات مختلف سنی حتی نیروهای غیرمولد مانند کودکان وسالخوردگان که درآمد نسبتاً مناسبی را
درابتدای سال که کشاورز محصولی را جهت عرضه دردست ندارد ،عاید خانوار روستانی میکنهد تها
مدتهایمدیدی مهمترین فعالیتتولیدی خانوارهای گیالنی بوده

است1.

در نیمۀ قرن شانزدهم کمپانى مسکوى بوسیلۀ نمایندۀ خود آنتونى جنکینسن 6و دیگران تالش
شهامت آمیزى نمود که باب تجارت انگلستان را با دریاى خزر از طریهق روسهیه مفتهوا سهازد وبها
خرید ابریشم شروان ،گیالن و مازندران به منافعاقتصادی دستیابد .شرکت مسکوی بها دو ههد
عمده به دنبال تجارت با ایران بود :یکی آنکه تجارت ایاالت شروان و گیالن و مازنهدران مشههور
بود به آنکه ابریشم بسیار به عمل آورد و برای شرکت میدان معامله پرفایهدهای بهود .دیگهر آنکهه
تجارت با ایاالت مزبور بطور غیرمستقیم رقابت با پرتغال بود که در آن تاریخ تقریباً تنها مردم اروپا
بودند که با ایران تجارت داشند و از آنجائی که عمدۀ تجارت پرتغال با سواحل خلی فارس بود که
بخودی خود محصول و مال الّتجارهای نداشت و مالی که از آنجها صهادر مهیشهد مهالی بهود کهه
ازسرزمینهای دور به آنجا می آمد .لهذا شرکت مسکوی امیدوار بهود تجهارت مسهتقیم بها ایهران را
شروع

نماید7.

تالش انگلستان و دیگرکشورهای اروپائی درعهدصفوی برای خریدابریشهم از ایهران تها سهال
 372هه  .ق6918/م که در نهایت توسط آرتور ادواردز به موفقیت رسید همچنان ادامه مییافهت و
در این عرصه همچنانکه پادشاهان ایران سلطان ابریشم خطاب میشدند .گهیالن نیهز بهه عنهوان
بهترین پرورش دهنده این محصول اهمیت مییافت .ابریشم معرو ایهن سهرزمین بهه شههرهای
تجاری ومراکز بزرگ اقتصادی کشورهای غربهی صهادرمیشهد وتجارابریشهم انگلیسهی ،هلنهدی،
فرانسوی وایتالیایی به نوبت برسروارد کردن ابریشم خالص ویا پیلههای خش
به رقابت

گیالن با همهدیگر

میپرداختند4.

1 Anthony Jenkinson
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درابتدای امر ،ابریشم تولید شده در مازندران کیفیت بهتری داشت ،ولی در اوایل قرن سهیزدهم
و اوایل قرن چهاردهم کیفیت وکمیت ابریشم تولید شده درگیالن بهبود یافت .در سال 6123ههه .
ق6121/م پطروشفسههکی مههیگویههد استینسههگارد مقههدار ابریشههم ایههران را 98،111عههدل یهها
8927،279کیلوگرم برآورد کرد و ارزش آن را معادل 9میلیون لیره استرلینگ دانست و متقعد اسهت
برآورد رابرت شرلی در رابطه با میهزان تولیهد ابریشهم وارزش آن مقهدار سهالیانه 7،911عهدل یها
398،989کیلوگرم و ارزش 191هزار لیره استرلینگ کمی مبالغآمیز به نظرمیرسد.
استینسگارد در«کتاب انقالبتجارتی در آسیا قرن هفهدهم» ایهن بهارور را نادرسهت دانسهته و
معتقد است درسال6191هه  .ق6126/م در طول مذاکرات کمپانی هند شهرقی هلنهد بهرای خریهد
ابریشم و صدورش به اروپا ،کل سالیانه1،111عدل یا  719،191کیلوگرم برآورد شهد .مقهدر واقعهی
تولید سالیانه ابریشم در ایران هر چقدر باشد استینسگارد معتقد اسهت کهه در اوایهل قهرن هفهدهم
ابریشم ایران «دومین محصول وارداتی اروپا» از آسیا

بود3.

ابریشم برای نخستین بار ایران را به حیطۀ تجارت اروپا وارد کهرد وگهیالن را از نظرخارجیهان
معرو ترین والیت ایران ساخت 61.ابریشم بهرای شهاه نیزمنهافع زیهادی داشهت .شهاردن از قهول
اولئاریوسکه در6187هه  .ق6194/م از جانب دوو شلسوی

هلشهتاین جههت گشهایش تجهارت

ابریشم به ایران آمده بود مینویسد...« :شاهان صفوی در این راستا توفیق زیهادی بدسهت آوردنهد
آنها ابریشم را از طریق جنوب ایران و اقیانوس هند به اروپا حمل

میکردند66».

طبق گزارشهای موثق تجّار و کارگزاران هلندی ،کیفیت ابریشم خام تولید گهیالن بخصهوص
شهر رشت بسیار بهتر از سایر ایاالت و حتیکشورهای آسیایی بوده و این ایالت مهد ابریشهم خهام
ایران در عهد صفوی محسوب میشد .تاجران آمستردام معتقهد بودنهد ابریشهم تولیهدی شههرهای
گیالن ه ابریشمهای میالنی وشعربافی ه از بهترین ابریشمهای بروسه که نمونهههایی از آن را بهه
رشت آورده بودند ،چیزی کم نداشت .بهبود در مرغوبیهت جهنس ابریشهم گهیالن را بایهد مرههون
تقاضاهای بازرگانان اروپایی دانست62.بهترین نوع ابریشم گیالن متعلق به شهر رشت و اطرا این
شهر یعنی«منطقه موازی» بود .بعد از رشت باید از روستاهای بازکی گوراب«بازکیا گوراب» کیسهم
و آستانه درساحل راسهت سهفید رود و دردرجهه دوم بایهد از ابریشهم گسهکر ،و طهالش کهه دارای
مرغوبیت کمتری است نام

برد69.
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جدول شماره  :6انواع ابریشم تولیدی در گیالن از دیدگاه

سیاحان69 68

به طورکلی عوامل تنزل تولید ابریشم گیالن را میتوان بر اساس ساختار اجتماعی و اقتصهادی
گیالن که مبتنی بر نظام خانی و اربابی و استبدادی بوده است اینگونه تقسیم بندی کرد:
 -6شکلگیری جنبشهای داخلی مردم گیالن علیه حکام و مأموران حکومت مرکزی
ایران عصر صفویه دارای نظام پادشاهی و از نظر سیستم سیاسی حکومت ،چیزی شهبیه نظهام
استبدادی بود .در چنین نظام حکومتی حقوق مالکیت در انحصار شاه و قدرت دیهوانی بهود .دولهت
مالکیت بخشهای بزرگی از زمینهای کشاورزی را در دست داشت .بخش اعظم زمینهای آن به
کارگزاران دولتی ،مأموران حکومتی منصوب شده و پیشکاران امالو خاصهه و بقیهۀ زمهینهها بهه
افرادی واگذار شدکه معموالًجزو خاندان سلطنتی،کارمندان دولت و دیگر بزرگهان بودنهد وبسهیاری
ازفعالیتهای اقتصادی مربوو به تولید وتجارتابریشم را سرپرستی مهیکردنهد و معتقهد بودنهد کهه
چنین دیوانساالری ضرورت اداره ایاالت (ایالت گیالن)

است61.

ساختاراجتماعی گیالن درعهدصفوی با سلطۀ حکومت مرکزی برجنبههههای مختلهف زنهدگی
طبقات تولیدکننده مانندکشاورزان ،پیشهوران ،کسبه وحتی تجار ابریشم ،اصنا درگیهر ریسهندگی
ابریشم ،شَعربافان ،ودوزندگان لباسهای ابریشمیه کهه درتولیهد وفهروش بسهیاری ازفهرآوردهههای

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -پاییز  - 31شماره 84

41

پارچهای سهمی داشتهاند و ازحرفههای خاص درایالت گیالن محسوب میشدند ه همراه بود .برای
تحقق اینهد  ،دیوانساالری ماهرانهای ایجاد شده و فشارهای اقتصادی و سیاسی یا اعتقادی بهه
گونهای مستقیم یا غیرمستقیم براهالی گیالن به کار بسته میشد 67.در واقع گیالن در این زمان با
دارا بودن ساختارهای ناموزون در درون خود ،زمینهساز شکلگیری روابط اجتماعی نا عادالنه

بود64.

بخشی ازاین وضعیت اقتصادیه اجتماعی پیش آمده برای مردم گیالن حتی درعصرشهکوفایی
ابریشم در زمان سلطنت شاه عباس اوّل وفتح گیالن توسط وی (بینسالهای6111تا 6197ههه .ق)
مربوو به مظالم مالیاتی وستمگری نمایندگان حکومت مرکزی ،به خصهوص بعهد ازخاصهه شهدن
ایالتگیالن ،بود .بیشترین جمعیت گیالن را در این زمان صاحبان حِهر  ،پیشههوران ،کشهاورزان،
رعایا وکارگران محلی واصنا که شامل تولیدکنندگان پیله ،تجّارخرید پیله ،مصر کنندگان پیلهه-
یتر ،رنگرزان ابریشم ،تجّار و واسطههای فروش ابریشم رنهگ شهده ،قهالی بافهان ،پارچههبافهان،
کارکنانکارگاههای ابریشمکشی و بافندگی و تجّهار و فروشهندگان قهالی و پارچههههای ابریشهمی
و..تشکیل میدادند.سطح زندگی آنان به خاطر فشارمالیاتی سنگین ،رضهایتبخهش نبهود .ازطرفهی
دیگر ،معافیتهای مالیاتی شاه عباس اوّل درنواحی مرکزی ،شامل منطقه گیالن نمیشد از این رو
عایدات آن درخود محل وصر اموراقتصادی مردم نمیشد و این برفشار و فقرمردم

افزود63.

درچنین شرایطی ،انحصاری شدن خرید و فروش ابریشم توسط شاه عباس اوّل ،ناخرسندیهها
را دامن زد .ابریشم از مهمترین تولیدات کشاورزی ایالت گیالن به شمار میرفت که بخش عظیمی
از رعایا زندگی خود را از درآمد آن میگذراندند .اما با اعمال سیاست انحصار و محدودکردن خرید و
فروش آز اد آن ،کشاورزان ناگزیر بودند محصول خود را بهه قیمتهی کهه شهاه تعیهین مهیکهرد بهه
کارگزاران وی بفروشند .مجموعۀ این عوامل زمینههای نارضایتی گستردهای را به وجود آورده بهود
که بالفاصله با مرگ شاه عباس اوّل درسال(6197هه .ق6124/م) و درآغاز حکومت جانشهین وی،
شاهصفی6194-6192( ،هه .ق) به شورشی عظیم تبدیل شد .شورشیان بها تصهر رشهت ،فهومن
والهیجان شروع به غارت اموال شهاه وکمپانیههای ابریشهم کردنهد .در رشهت انبارههای دولتهی را
شکستند و211خروار برابر 93هزارکیلوگرم (نزدی

به سیصدهزارتومان) از اموال خاصه وغیرخاصهه

را که مأموران شاه عباس به عنوان مألیات از ابریشمکاران گرفته بودند ،مصادره و بین خود تقسیم
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کردند .همچنین در رشت و الهیجان ،کاالهای تجار مسکونی وفرنگی را کهه در انبارههای دولتهی
نگهداری میکردند

غارتکردند21.

جدول شماره :2شورشهایگیالن بعدازفتح آن توسط شاه عباس اول (بین سالهای6111تا 6194هه .ق)

26

از دورۀ شاه عباس دوم تا شاه سلطان حسین در باره قیام و شورش گسترده مردمهی درگهیالن
علیه حکام و مأموران حکومت مرکزی ،در منابع تاریخ نگاری گیالن هیچ گونه گزارشی نشده ،کهه
علت آن ناامنی وحوادثی است که درگیالن رخ داده و باعث شهده بهود مهردم گهیالن درگیهر ایهن
مشکالت نظیر :هجوم قزاقهها ،آتهش سهوزی (6194ههه .ق6184/م) الهیجهان ،زلزلهه (6144ههه
.ق6177/م) درشرق گیالن ،زلزله (6629هه .ق6769/م) رشت ومحاصره گهیالن توسهط افغهانهها
شوند و نتواند در برابر مصائب و ظلم دست نشاندگان حکومت مرکهزی خیهزش و عکهس العملهی
نشان

دهند22.

کمپفروسانسون نیزتصویرآشفتهای از اوضاع رعایای گیالنهی دردوران پایهانی حکومهتصهفویه
درروزگارشاه سلیمان (6177-6619هه..ق) ،جانشین شاه عباس دوم ،به دست میدهند .آنان دراین
راستامی گویند که یکی ازعلل بزرگ شدن وگسترش شهراصفهان وکاهش جمعیت گیالن وبهالطبع
کاهش تولید اب ریشم دراواخرصفوی ،هجوم مردم ازایهاالت خاصهه بهه پایتخهت بهه سهبب هجهوم
روزافزون ظلم وستم ،سرکوبهای وحشیانه وسنگین کارگزاران ایاالت ودادرسی کمرنگتر بهه حهال
رعایا و کشاورزان بود .زیرامردم مهیپنداشهتند و امیدواربودنهد کهه درپایتخهت بتوانهدازچنگ سهتم
وجورحاکمان درامان

باشند29.
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 -2تحمیل مالیات سنگین برمردم گیالن
براساس نوشتههای مورخان ،عایدات حکام و اربابان و دولت مرکزی از گیالن ،بیشهتر مالیهات
ارضی بود که به صورت جنس مانند برن  ،ابریشم خام ،غلّه و...از روسهتاییان دریافهت مهیشهد .از
عوامل کاهش تولیدابریشم درگیالن که تأثیرات سوء برزندگی اقتصادی ه اجتماعی وسیاسی مهردم
گیالن واقتصهاد ایهران داشت افزایش نرخ مالیهاتهها بهود .افهزایش روزافهزون هزینهۀ تجمهالت
وتشریفات درباری و بروزجنگهای فراوان داخلی وخارجی ،امورمالی حکومت صفوی را به دشهواری
کشاند وموجب شدکه حکومت برای تأمین این دونهاد هزینهساز برمالیاتها

بیفزاید28.

حکومت مرکزی که در ماهیت خویش کماکان استبدادی بود ،برای این که جلوِ کاهش درآمهد
مالیاتی را بگیرد ،نرخ مالیات را افزایش داد و اقدامی برای احیای قابلیت و توان تولیدی انجامنمی-
گرفت ،افزایش نرخ مالیات به مستمندترشدن دهقانان منجر شد و به عهالوه دایهرۀ بهازار را بهرای
محصوالت غیرکشاورزی محدودترکرد .بحران اقتصاد وکاهش فعالیتهایاقتصادی بهه صهورتهای
مختلف بروز کرد .سیاستهای مالیاتی حکومت ،نه تنها به ریشه واساس کشاورزی لطمه زد ،بلکهه
به بازرگانان و اصنا نیززیان فراوان

واردکرد29.

لیپومانو ،سفیراسپانیایی ،که درسالهای339-338هه .ق6949 -6941/م دراصهفهان بهود مهی-
گوید« :منبع دائمی درآمد شاه صفوی ،مالیات اصنا بوده است و برای همۀ اصنا مانند کارگران
ابریشم ،نخریسان ،شکرریزان وکسبه و پیشهوران صاحب مغازه در بازار ،وجوه پرداختی تعیین شهده
بود که با قوه قهریه دولت ازآنان ستانده میشد» برای تجار دویا شش اسپر یا حتی ی
روز ثابت شده بود و برای پیشهوران نیز با توجه به وضعیت کسب آن تعیین میشد.

دوکات در

21

منابع مختلف نشان میدهنهد حتهی درهنگهام عبهور سهپاهیان و مهأموران دیهوانی از منهاطق
روستایی ،از کشاورزان و رعایا به خصوص ابریشمکاران مالیات دریافت میشد 27.وقتی دریافتهای
دولت از مالیات کم میشد نشان ازکاهش تولیدات بود و اگر این دریافتها افزایش مییافت ،باز به
تولید مازاد منجر نمیشد و این وخیمتر شدن اوضاع تولید کنندگان ابریشم را به همراه

داشت24.

گذشته ازمالیاتهای گوناگون ،کشاورزان و رعایا ملزم به پرداخت انواع بیگاریها و تحمیالت در
اراضی خاصه بودند .در این زمینه سفرنامهها و مآخذ اروپهایی -کهه تعهداد آنهان در دورۀ صهفویان
متأخر رو به فزونی نهاد -بیشتر مسائل را بازتاب دادهاند 23.از طرفی در شهرهای ایالتی مانندگیالن
که تنها برخی حرفههای سنتی شکوفا بود ،اصنا مجبور به انجام سفارشات بیمزد به دربارشهاهی

49

علل تنزل تولید و تجارت ابریشم گیالن در اواخرحکومت صفوی

می شدند .برای نمونه ابریشم بافان باید پوشاو مقامات بلند پایه مانند وزیر ،کالنتران ،مین باشیان،
یوزباشیان و دیگر امرای پایین مرتبه را به شکل رایگان آماده

میکردند91.

برخورد استبدادی شاه عباس وعمّال او دردریافهت مالیهاتاصهنا  ،شههرهائی ماننهد رشهت و
الهیجان که باتولید ابریشم ،از درآمد خوبی برخوردار بودند ،و مالیاتی حدود صدیپن بهه دولهت -
میدادند را به شورش واداشت .مانند قیام اصنا گیالن درسال (6913م377/هه .ق) که ههد آن
الغای مالیات اصنا بود .این قیام در سال6972م 341/هه .ق از سوی حکومت مرکهزی بها اعهزام
قزلباشان استاجلو با شدّت وحدّت هرچه بیشتری سرکوب شدواموال مردم گهیالن بهه غهارترفهت
وبخش وسیعی از والیات گیالن حکومتی

گردید96.

در مجموع مالیاتها در دورۀ صفویه ،به ویژه برای رعایا وکشاورزان سنگین بودهاند .در همهین
راستا ،اولئاریوس درآمد شاه را بیشترشامل مالیاتهای سهنگینی مهیدانهد کهه از ایهاالت وشههرها
دریافت میشد .لمبتن با استناد به تذکرۀ الملوو ،سفرنامه شهاردن وکمپفهر عایهدات دولتی(شهامل
عواید خاصه) را در اواخر دورۀ صفویه حدود 411،111تومان نوشته و میگویهد از ایهن رقهم حهدود
%16عواید مالیاتهای ارضی %6849 ،مالاالجارۀ امالو به کشاورزان به ویژه ابریشمکاران

نوشتهاند92.

 -6-2سختگیری مالیاتی وزیران در ادارۀ گیالن و مهاجرتهای دسته جمعی تولیدکنندگان ابریشم
سختگیری واعمال فشار مالیاتی شدید به وسیله وزرا و عمُال آنها درگهیالن و فهرار نیروههای
مولد ،از علل مهم کاهش تولید ابریشم درگیالن است .اولین وزراییکه شهاهعبهاس اوّل درگهیالن
منصوبکرد ،در دریافت مالیات ازتولیدکنندگان ابریشم عملکردهای متفاوتی داشتهاند ،درحالی کهه
وزیری مانند بهزادبی  ،وزیررشت ،شخصی رعیت پرور بهود و بهرای توسهعۀ اقتصهادی قلمروخهود
کوشش زیادی کرد .ولی وزرایی مانند اصالن بی  ،وزیر فومن و میرزا محمد شفیع افهرادی ظهالم
وستمگر بودند .به نوشتۀمؤلف تاریخ گیالن ،میرزا محمد شفیع ،در لحظات احتضار در مورد ظلمهی
که بررعایا روا داشته بود ،میگفت« :هیهات هیهات! چندین سال وزارت کردم و چندین خانه غارت
نمودم و دل ها به درد آوردم که ی

دل را از خود راضی کنم آن ههم مقهدّر و میسّرنشهد 99».وزرا

سیاست ظالمانهتری نسبت به حکام در مقابل دریافهت مالیهات ازتولیدکننهدگان ابریشهم در پهیش
میگرفتند و به هیچ وجه حاضر به مدارا با آنان

نبودند98.
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این فشارها وستمها موجب اعتراضات وسیع مهردم وعهزل ونصهب پیهاپی وزرا درگهیالن شهد.
درسال6184هه  .ق شاه صفی که به گیالن رفته بود ،با اعتراضاتوسیع مردم نسهبت بهه عملکهرد
ظالمانۀ آقا زمان وزیر رشت دردریافت مالیات ،روبه رو شد و برای پایان دادن به این اعتراضات آقها
زمان را عزلکرد 99.در زمان جانشیان شاهعباس اوّل داودخان ،وزیر«گیالن بیهپهس» ،درسهال اول
سلطنت شاه عباس دوم مبلغ دومیلیون تصاحب کرد .چپاول امهوال دیهوانی توسهط وزرا بهه جهایی
رسید که در سال جلوس شاه سلیمان ،بیش از ثلث مالیاتها وارد خزانه نمیشد و شاه صهفوی وار
خزانه ای خالی بود که در دوران او هرچه بیشتر خالی شد ،تا جایی که او پولی برای دفهع تجهاوزات
اعراب به بنادر جنوبی و سرکوب شورش افغانهای قندهار نداشت .بحران کم پولی نقهش عمهدهای
در آسیب پذیری صفویه در مقابل هجوم ناچیز افاغنه

داشت91.

عالوه برشورشهای داخلی که تأثیرات سوئی براقتصاد ایران داشت ،شیوۀ نابخردانه أخهذ مهازاد
هم در پیدایش و تشدید بحران اقتصادی بیتأثیر نبود .به تعبیری دیگر ،درحالی که ههر روز مقهدار
بیشتری را به عنوان مازاد از تولیدکنندگان ابریشم مهیگرفتنهد بهرای حفهگ وگسهترش بهاروری و
تولیدکنندگی اقتصاد ،اقهداماتی صهورت نمهیگرفهت .مقهدار قابهل تهوجهی از مهازاد أخهذ شهده از
تولیدکنندگان مستقیم به صورت دفینه درآمده و از روند تولید و بازتولید خارج میشده است .دفینه-
سازی از آنجا که به طور مخفی و سرّی انجام میگرفت ،قابل اندازه گیری دقیق نبود .ولی شهواهد
زیادی در دست است که مقدار دفینهها نسبتاً قابل توجه بوده است .به عالوه ،ثروتی که به صورت
دفینه در میآمد وحفگ میشد ،نمیتوانست در بهبود قابلیت تولیدی اقتصادی نقشی بازی

کند97.

 -9انتقال مرکز گیالن از الهیجان (بیهپیش) به رشت (بیهپس)
تغییر مرکزیت گیالن از الهیجان به رشت در اواخر صفویه از عوامل مهم کاهش تولید ابریشم
گیالن است .از آغاز روی کارآمدن دولت صفوی در زوایای گوناگون زندگی اجتمهاعی و اقتصهادی
گیالن تغییرات نوینی روی داد .قدرتهای نامتمرکز محلی به تدری استقالل نسبی خود را از دسهت
دادند ودرسالهای نخست قرن یازدهم هجری( 6111-4هه .ق) به طور کامل به حکومهت مرکهزی
ضمیمه شدند .زمینهای کشاورزی گیالن به امالو سلطنتی خاصه تبدیل شد .به رغم حاشهیهای
شدن حاکمان بلوکهای قدرت محلی و بومی گیالن در شرایط جدید ،نقاو مرکزی ایهن بلوکهها در
روابط جدید نقش مهمی به عهده گرفتند .یکی از وظایف این نقاو ،کنترل و مدیریت تولید وجمهع
آوری ابریشم گیالن و انتقال آن به رشت و سپس اصفهان و یا بازارهای فراملی بوده است .قبل از
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این در دوره شاه تهماسب اول ،برای این ایالت دو مرکز اداری تعیین شهده بهود .در بیههپهیش بهه
طورسنتی الهیجان مرکزیت خود را حفگ کرد لیکن در بیه پس درسال  341هجری ،مرکهز ناحیهه
از فومن به رشت انتقال یافت .جنگ حاکم الهیجان (خان احمد) با شاه عباس اول و تصهر ایهن
ناحیه به وسیله او در سال 6111هجری ،موجب شد تا رشت که قبل از این مرکزیت ناحیه بیه پس
را به عهده گرفته بود ،ازحمایت سیاسی نسبی بیشتری بهرهمند گردد .برایکاهش قدرت الهیجان
(به سبب سرکشیحاکم آن) ،لشتنشا ،وکوچصفهان نیزبه«بیهپس» تعلق گرفت .این تحهوالت بهه
طور نسبی برای نخستین بار به رشت ،وزنۀ سیاسی ه اجتماعی مهمتری میبخشید و ایهن شههربه
پشتوانه حمایت بیشترحکومت مرکزی ،با الهیجان ،عمدهترین تولیدکننهده ابریشهم ،بهرای کسهب
برتری شهری در منطقه به رقابت برخاسته

بود94.

 -9نقش دولت عثمانی در کاهش ابریشم گیالن
تجارت ابریشم ،منبع بسیار مهمی از ثروت ملی و درآمد حکومت صفوی را تشهکیل مهی داد و
ایالت گیالن و شیروان که مراکز عمدۀ تولید ابریشم بودند ،در معرض حمالت حکومت عثمانی قهرار
داشتند .گرچه شاهان پیشین صفوی همواره عثمانی ها را از خاو ایران به عقب رانده بودند ،اما تنها
پس از استقرار و نظارت دقیق بر ایالتها به وسیلۀ شاه عباس اول بود که ایهن حکومهت در مهوقعیتی
قرارگرفت تا سیاست انحصار تجارت ابریشم را به کاربگیرد ادوارکونهوو 6از عهامالن کمپهانی ههای
انگلیسی روایت میکند :پادشاه مایل است همۀ ابریشم هایش را از طریق دریا به سرزمین مسیحیان
بفرستد تا به این وسیله دشمن خود ،ترکان عثمانی را تضعیف کند .این ترتیبات تا حد زیهادی بهرای
حکومت صفوی سودمند بود ،امابر پایۀ منابع این دوره آسیبزیادی بهه تهاجران و بافنهدگان ابریشهم
درمناطق شمالی وارد کهرد .نقهشدولهت عثمهانی در کهاهش ابریشهم گهیالن را مهیتهوان در علهل
زیرجستجوکرد :شاه عباس با غارت ثروتهای گیالن و مازنهدران زمینهۀ نبردههای بهررگ خهود را بها
عثمانی فراهم میآورد تا پیش از انحصار ابریشم ،بخش عظیمی از آن به عثمانی صادر میشهد ،امها
انحصاریکردن خرید و فروش ابریشم مانع از صادرات آن بهه عثمهانی شهد ودرنتیجهه توانسهت بهه
هد های جنگی آنکشور ،به عنوان ی

دشمن سرسخت ضربه

زند93.

1 Edvard Connock
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شاه عباس مایل بود که از طریهق ایجهاد رابطهه بها یکهی از دول اروپهایی حمایهت آنهان را در
نزاعهای مداوم خود را با ترکان به دست آورد این امهر باعهث ناخشهنودی و اقهدامات معهدود کننهده
عثمانی بر اقتصاد ایران وگیالن مانند مسدود کردن شاهراهای تجهاری و حملهه راهزنهان تهرو بهه
کاروانهای ابریشم گیالن شد 81.در زمان صلح با عثمانی تراز بازرگانی بین دو کشور عمدتاً بهه سهود
ایران بود و گردش پول در داخل ایران و بخصوص در مناطق ابریشم خیز شمال افزایش مییافتد اما
همزمان تورم عثمانی در این زمان به داخل مناطق ابریشم خیز ایران تسری داده شدو در نهایهت بها
کاهش تجارت خارجی ایران و تولید ابریشم

انجامید86.

 -1نقش تجّار و دالّالن ارمنی در کاهش تجارت ابریشم گیالن
تجارعصرصفوی ،به ویژه آنهایی که به تجارت دور دست اشتغال داشتند ،طبقۀ مهورد احترامهی
در جامعه عصر صفوی بودند .از آنجا که بسیاری از آنها ثروتمند و در قواعد بهازی سیاسهی کهامالً
متبحر بودند ،گروهی ،مهم با نفوذ قابل توجه و با قدرت چانه زنی تشکیل دادند 82.امتیهازاتی کهه
شاه دراختیار بازرگانان ارمنی قرار داد و شرایط مساعدی که دولت ایجاد کرده بود ،به خواجههههای
ارمنی امکان داد تا فعالیتهای تجاری ،اقتصادی و به ویژه تجارت خارجی ایران را بهه طهور بهی-
سابقهای گسترش دهند و متعاقب آن ،خواجههای آن تبهدیل بهه عوامهل عمهدۀ انحصهار تجهارت
ابریشم گردیدند .ارامنه بواسطه زیرکی خود طوری پیش افتادند که هیچ رشتۀ تجارتی نبود کهه در
آن داخل

نباشند89.

از طرفی به علت عدم آمادگی تجّار بومی و همچنین به خاطر کمبهود سهرمایۀ

نقدی و عدم آمادگی روانی ،اعتقادی و فرهنگی بازرگانان ایرانی قسمت اعظهم تجهارت خهارجی و
بخش قابل توجّه تجارت داخلی ایران در اختیار این دالّالن و بعد تجّار غیربومی قرارگرفهت .سهود
سرشاری که از این تجارت به کیسۀ تجّار ارمنی میرفت ،به صورت مسکوکات نقره و طال ازکشور
به صورت قاچاق و مخفیانه راه هند را در پیش میگرفت .همچون کاروانسرایی که از یه

طهر

ثروت در مقابل ابریشم ایران وارد میشد و از طر دیکر نقدینگی به خارج برده میشد .امکانات و
تسهیالت فراوان به زودی ارامنه را به بازرگانانی هوشمند و پول ساز و اهل زد وبند تبدیل کرد .در
اواخر صفویه نقش دوگانه ارامنه در بازارابریشم گیالن به عنوان دالالن و واسطهها تجار سهلطنتی
و تاجران خصوصی باعث کاهش تجارت منطقه شمال گردید.
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گزارشهای فراوانی در این دوره به ثروت هنگفت تاجران ارمنی اشاره میکننهد .تها آنجها کهه
انحصارهای سلطنتی ،بخشی از تجارت را که در دست تاجران گیالنی بود بهه تهاجران ارمنهی داد،
فرصتهای انباشت سرمایه را ازگیالنیان به ارمنیان منتقل کردنهد .در اواخهر دورۀ صهفویه صهدور
فلزهای گران بها توسط تجار ارمنی افزایش یافته بود و ثروت فراوانهی بهرای ارمنیهان بهه ارمغهان
آورده بود .این امر بارگرانی بر دوش پیشهوران و تجار گیالنی گذاشت ،و به آنها اجازه نمهیداد بهه
اندازۀ کافی ابریشم و فرآورده های ابریشمی تولید کنند .ایهن عامهل واسهطه گهر در زوال ابریشهم
گیالن و رشت نقش مهمی داشته است .این نقش آفرینی راباید مکاتبات محرمانه آنان بها حضهور
دالالن خارجی

دانست88.

 -7رکود تجارت و بحران فروش ابریشم گیالن
در دوره صفویه برای ضرب سکه طال و نقره احتیاج به این دو فلز داشتند .معادن این دو فلز در
آن زمان کشف نشده بود 89.دولت صفوی برای ورود این فلزات به کشور ،باید صادرات کافی انجام
میداد به خصوص«بهدون فهروش ابریشهم ،ضهرب مسهکوکات رایه ایهران امکهان نداشهت».

81

درعصرصفویه ،ایران با اروپاییان وهمسایگان خود یعنی عثمانی ،روسیه ،وهند دادوستد داشت ،کهه
این داد وستد به صدورکاالی تجملی ابریشم ،که قسمت عمده آن از گهیالن بهه دسهت مهیآمهد،
محدود میشد.
بعداز اینکه قیمت ابریشم در اروپا پهایین آمهد و سهود ناخهالص آن از 29درصهد تجهاوز نکهرد،
کمپانیهای اروپایی در دهۀ  6163هه ق6171/م در پی انحصار واردات ادویۀ آسیایی به ایران بودند
به طوری که هلندیها ،ادویه و(پارچه هندی) را درایهران مهیفروختنهد ومیهزان محهدودی ابریشهم
خریداریمیکردند ،خرید و فروشها در تراز بازرگانی به سود آنها بود و این رابطه به تدری موجهب
برهم خوردن تراز بازرگانی و کسری موازنه شد .به تدری که ابریشم کمتری فروخته شهد و کهرو
هم نتوانست جبران این کاهش را بکند ،ایران برای خرید ادویۀ آسیایی از هلنهدیها روز بهه روز بهه
پول بیشتری نیازمند شد .اروپاییان دردهههای آخرسدۀ هفدهم (6187-6194هه ق) دو بار از خرید
ابریشم گیالن سود میبردند ،یکبار وقتی ابریشم گیالن را در بازارهای اروپا به فروش میرسهاندند
و بار دیگرهنگامی که ادویۀ آسیا را در بازار ایران عرضه میکردند .از اولی سهودی بهرای خهود بهر
میداشتند و به دومی مبلغی بابت هزینه میافزودند ومیفروختند .از دید اروپاییان ایران عمدتاً ی
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مدارکوتاه در تجارت بود 87.در این زمان تاجران هلندی برای اینکه تجارت خارجی ایران را به خود
اختصاص دهند ،کاالهای اروپایی را در ایران از قیمت اصلی ارزان تر میفروختند تها ههم بهر بهازار
سلطه پیدا کنند و هم میزان تولیداتداخلی را کاهش دهند ودر نتیجه ایران را به سوی مصر کاال
های خارجی سوق دهند .این عمل ننگین هلندیهها کهه بهه آن دوپینهگ 6یعنهی رقابهت مکارانهه
می گویند ،اقتصاد ایران را ناتوان ساخت و موجب خالی شدن خزانه و کمبود پول و بحران اقتصادی
ایران شد 84.در این زمان یعنی در واپسین سالهای حیات دودمان صفوی (تقریباً مقارن دههه پهن
قرن دوازدهم هجری) تولید و تجارت ابریشم گیالن در معرض رکود کامل قرارگرفته بود تها آنجها
که طبق ارقام منقوله« :هانوی»مقدار ابریشم خام گیالن به ی ششم مقدارسابق تنزلیافته

بود83.

 -4بروز بیماری و شیوع طاعون و قحطی و حواد طبیعی
عرضه ابریشم نه تنها تحت تأثیرمالحظاتسیاسی قرار داشت بلکه از آب وهوا و بیمهاری ههم
تأثیر میپذیرفت .شاه صفی درسال6181هه ق6196/م با اشاره به بیماری« پِیبرین» کههکرمههای
ابریشم را دچارکرده بود ،واوضاع نامساعد درختان توت ،خود را از مقاطعۀ ابریشم معها کهرد.
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ناخوشیهای واگیرکرم ابریشم لطمهای جبران ناپذیر به اقتصهاد گهیالن بهه ویهژه تولیهد و تجهارت
ابریشم وارد آورد که هرگزجبران نشد .پیامد همین بیماری ،مشاغل جانبی مثل ریسیدن ابریشهم از
بین رفت و صدور پیلۀ ابریشم جای صدورنخهای ابریشمی را گرفت و از طرفی تولیدوتجارت بهرن
درگیالن افزایش یافت .ولی این افزایش به حدینبود کهه لطمهه ناشهی ازسهقوو تولیهد و صهدور
ابریشم را کامالً جبران کند .کاهش بسیاردرآمدهای حاصل از صدور ابریشم بهدون تردیهد برسهطح
اشتغال ورفاه درگیالن تأثیراتبسیاری بدی

گذاشت92.

درسال 6146هه ق6113/م محصول ابریشم ایران جمعاً  199،111مهن(6،311،111کیلهوگرم)
بوده و از این مقدار 829،111من آن ازگیالن به دست میآمد .این منتهی درجۀ ترقّهی ابریشهم در
ایران بوده این مقداردر سالهای بعد به م617،111من تنزّل نمهود .بنها بهه نوشهتۀ هلنهدیان تولیهد
ابریشم در روزگار صفویان در دهۀ 6116هه  .ق6191/م به حهدود8،111عهدل یها 111تهن رسهید.
درپایان دورۀ صفویه دردهۀ6619هه .ق 6791/م تولید ابریشم خام سخت کاهش یافت و به کمتهر
از 211تن رسید ،پرورش کهرم ابریشهم تقریبهاً درمازنهدران ازمیهان رفتهه بهود ودرگهیالن کهاهش
1 dampng
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چشمگیرییافته بود 99.از زمانیکه ابریشم دچارآفت شد لطماتسنگینی به ابریشم گیالن وارد شدکه
قیمت محصول را به ی پنجم قیمت قبلی تنزل داد وتجارت ابریشم گیالن هیچگاه رونقسهابق را
باز

نیافت98.

قبل از ظهور ناخوشی پِیبرین ایاالت ایران مانند تمام ممالکی که ابریشم بهه عمهل مهیآورنهد
تخم نوغان را خودشان به عمل میآوردند .پس از ناخوشی مزبور ممال
تخم نوغان را از ممال

اروپها مجبهور شهدند کهه

شرق تحصیل نمایند و مخصوصاً ایران بالنّسبه مقدر زیادی از ایهن مهال-

الّتجاره به خارج فرستاد .زمانیکه ناخوشی کرم ابریشم درگیالن ظهورکرد اهالی مجبورشدند تخم از
مازندران بیاورند .ولی کمکم ناخوشی در تمام ایران سرایت نمود و تمام تخمهای ایران ضایع شد و
در نتیجه تخمی که در شمال ایران به دست میآمد مخلوطی از تخمهای وارداتی از خهارج بهود .از
علل سرایت ناخوشی کرم ابریشم میتوان به وضعیت نامناسب تلمبارها اشاره کرد که با توجهه بهه
باز بودن قسمتی از این فضا دراثر ورزیدن باد مادّۀ ناخوشی بهه آسهانی حمهل ونقهل و بهه کرمهها
سرایت میکرد .نوغانکاران گیالنی و سایر مناطق ایران پس از مبتال شدن تخم بهه جهای اینکهه
تخمهای آلوده رابسوزانند به بیرون پرت میکردند و این امر باعث آلوده شدن سایر تلمبارها میشد
و بجای سوزاندن تلمبار آلوده آن را رها میکردند .تخمهایی که از ایران خارج میشد و به عثمهانی
وارد میگردید توسط دولت عثمانی کنترل و سالمت آنها مورد تأیید قرارمیگرفت ولهی تخمههایی
که از خارج وارد ایران میشد گمرگات ایران دقت الزم را درسالمت آنها انجام نمیداد و تخمههای
آفت زده (ناخوش) وارد بازار ابریشم ایران

میشد99.

عامل انگلیسی اُوِن فیلیس درسال 6699هه ق6729/م به افزایش قیمت ابریشم اشاره کرده و
دلیل آنرا کمبود شدید ابریشم وکرمهای ابریشم به دلیل زلزلۀ سال 6699ههه .ق6726/م ذکرمهی-
کند 91.بروز حوادثی چون طاعون ،وبا ،سیل ،زلزله صدمات شدیدی بر تولیدات کشاورزی بهه ویهژه
ابریشم داشته است .از آنجائیکه رونق کشاورزی هم نیروی انسانی زیهادی وههم سهرمایه فراوانهی
میخواست امیدی به بهبود و رونق اقتصادی نمهیرفهت 97.تهأثیر سهوء ناخوشهی کهرم ابریشهم از
محدودۀ گیالن بسی فراتر رفت و برای اقتصاد ایران فاجعههای عظهیم بهود .از آنجهائی کهه اقهدام
عاجلی برای احیای سطح تولید ابریشم صورت نگرفت ،تجارت اروپا با ایران و همچنین منبع عمدۀ
درآمد ایران صدمات بیشتری خورد94 .در سالهای پس از بروز ناخوشی ،سیر نزولی تولید و صادرات
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ادامه یافت .بنابراین مجموعه فعالیتهائی که برای تبدیل پیله به نخ صورت مهیگرفهت (رشهتن و
غیره) متوقف شد .بدین ترتیب میتوان گفت که صدور پیلۀ نشان دهندۀ کاهش امکانهات اشهتغال
در صفحات شمالی ایران

بود93.

با بررسی منابع عصرصفوی شیوع بیماریها ،به ویژه طاعون در نیمه اول صهفوی بیشهترگزارش
شده است .بحرانهای اقتصادی و سیاسی موجب بهیتهوجهی مهردم وحاکمیهت بهه امهور تغذیهه و
بهداشت میشد و چون این بحرانها قبل از شاه عباس شدت بیشتری داشت ،شهاید بتهوان یکهی از
دالیل شیوع چنین بیماریها را در این موضوع جستجو کرد .درحالی کهه مؤرخهان از قحطهی دوران
پس از شاه عباس اول ،با شدت وحدت بیشتری یاد میکنند .به هرحال چنین حهوادثی صهدمات و
خسارات چشمگیری به اقتصاد ایران وارد میکرده است .آنچه مسلم است ایهن کهه طهاعون و وبها
مکرر در ایران شایع شده است و تلفات بسیار زیادی نیزگرفته است 11.بین شیوع طاعون وعدم رشد
اقتصادی رابطهای مستقیم برقرار است .زمانیکه بیماری طاعون در امتهداد دریهای خهزر در نهواحی
ابریشم خیز شیوع پیدا کرد و در نتیجه کاهش ناگهانی جمعیت سبب کاهش تولید در ایهن منهاطق
گردید وچنان شد که دهقانان گیالنی علیه حاکمان محلی شورش کردند که بیش از پهیش جریهان
انتقال محصول ابریشم را به سایر نقاو متوقف کرد .گهزارش شهده اسهت کهه در سهال6189ههه.
ق6199/م ی

بازرگان روسی در معاملهای تجهاری نهه تنهها متضهرر شهد بلکهه تعهداد زیهادی از

همراهان او براثر طاعون هالو شدند .در این دوره تعداد کمی از بازرگان روسی که به ایران آمهده
بودند ،به طور رسمی میزان ابریشم صادر شده به مسیر تجاری شمال را ثبت کردهاند .بنهابراین در
سال6188هه  .ق6198/م ابریشمی حمل نشد و درسال6189هه ق 6199/م کل ابریشهم صهادراتی
به میزان 6179عدل بود .درسال بعد با شیوع طاعون حمل و نقل غیرممکن شد.
 -4هجوم مکرر قزاقها به سواحل دریای خزر
یکی از نشانه های عدم امنیت در اواخر صفویه ،هجوم مکرر قزاق ها به سواحل دریای خزر به
ویژه سرزمین گیالن بود که در بیشتر مواقع به تحری

تهزار روس ،بهه تهاراج گهیالن مخصوصهاً

انبارهای بازرگانان می پرداختند .تعدّد دستبردها و شبیخونها به بازرگانان ایرانی موجب برانگیختن
خشمِ دربار صفوی شد .برای مثال در سال 6119م .یکی از قزاقهای ناحیۀ دون بنام استنکارازین 6
1 Stenk Rasine
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با عدهای از کشاورزان ناراضی و فراری برای شورانیدن قزاقها به حوزۀ رود ولگا رفت سر راه خود،
دست به غارت و کشتار زد و پس از استقرار در منطقه ،به سواحل ایران و دریای خزر تاخت و پس
از گرفتن غنایم بیشمار با گرد آوردن تعداد کثیری از کشهاورزان ،قهوای منظمهی تشهکیل داد و در
سال 6171برهشترخان استیال یافت .سانسون درسفرنامه خود ،از دستجات ارتشی که در سهرحدات
خدمت میکردند مینویسد « :شاه ایران برای محافظت گیالن و مازندران که از راه دریای خزر بها
قزاقهای ر وس و مسکو همسایه بودند ،پانزده هزار نفر از ارتش ایهران را درایهن منطقهه نگههداری
میکرد 16.هجوم قزاقان از دریای خزر به گیالن باعث وقفههایی در تولیدات و صدورکاال از طریهق
گیالن شد .همه این قضایا در نابسامانیهای ایران صفوی تأثیر زیادی

داشت12.

 -61هجوم افغانان به ایران و نفوذ روس ها به گیالن و تصر آن
در عهد شاه سلطان حسین هرج و مرج و آشفتگی فوقالعادهای اوضاع داخلی ایران ،موجب نکهث
تولیدات داخلی و همچنین سبب رکود تجارت خارجی و از جملهه کهاهش قابهل مالحظهه صهدور
ابریشم – فرآورده عمده گیالن– گردیده بود ،به سبب خرابی وضع زندگی وآشفتگی نقاو مختلف
گیالن درآمد روستاییان و بازرگانان گیالن هرسال بیشتر کاهش مییافهت وسهرانجام بهه قهدری
کاهش یافت که عواید سالیانه به خرج ی

ماه

نمیرسید19.

در این زمان روسها که چشم به والیات زرخیز ایران در سواحل غربهی و جنهوبی دریهای خهزر
دوخته بودند با دولت ایران ارتباو برقرار کرده ،به خاطر ضعف وفتوری که بر دولت صفوی مستولی
شده بود اهدا سیاسی را مدنظر قرار دادند و برای اجرای مقاصدشان ،پطر کبیر ،هیئت سیاسی به
رهبری«وولینسکی» را درسال6627هه ق6769/م به ایران فرستاد ،تا وضع گیالن و سایر ایهاالت-
شمالی را به وی گزارش

دهند18.

هجوم محمود افغان به ایران و سقوو اصفهان باعث شد« تزار روس که به دنبال فرصهتی بهرای
حمله به گیالن به منظور رخنه به داخل فالت ایران و راه یافتن بهه آبههای آزاد بهود بهه بهانههی
درخواست حکمران گیالن (برای رویارویی با افغانها که شهر رشت را محاصهر کهرده بهود) دوازده
کشتی جنگی در سال 6729م 6699/هه ق به سواحل گیالن فرستاد .براسهاس گفتگهویی کهه در
رشت بین کنسول روسیه و تهماسب دوّم (فرزند شاه حسین)که خود را جانشهین پهدر مهیدانسهت
انجام گرفت ،شاه پذیرفت که در برابر یاری دربار روسیه به وی برای بیرون راندن افغانها از ایران،
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سواحل جنوبی دریای خزر را به روسیه واگذار کند .گرچه نیات اساسی دولهت روسهیه بها شکسهت
مواجه شد و آن هم به چند عامل بستگی داشت که یکی از مهمترین آن آب و هوای گیالن بهود
که به یاری مردم آمد« آغاز شیوع گستردۀ وبا در گیالن به مدت ده سال»گیالننتزگزارش میدهد
از همان ابتدای حمله روسها برگیالن و والیت نزدی

آن ،روسیان را بیمهاری ،تلفهات بسهیاری

رسید .لشکریان روسی ،مخصوصاً آنان که درگیالن بودند چون مهور و ملهخ مهیمردنهد 19.عامهل
دیگر ،ایستادگی مردم گیالن بود ،از هرخانواده گیالنی ی

نفر سرباز برای جنگ با روسیه توسهط

حاکم گی الن درخواست شده بود که این به معنای کاهش نیروهای مولهد ابریشهم درگهیالن بهود.
سرانجام با مرگ پترکبیر روسها وافغانها و عثمانیها توسط نادرقلی افشار از گیالن رانده شهدند و
در نهایت سرزمین گیالن در آستانۀ تحوالت جدیدی قرار

گرفت11.

نتیجه
 -6دردوره حاکمیت خاندان صفوی ،شورشها فراوانی توسط توده مردم و گروههای خاصی درگیالن
رخ داد و هر بار مقاومت شورشیان ،چندین ماه ادامه داشت و برای مهدتّی نیهز رکهود در بخهش
تولید ابریشم و تجارت و به تبع آن بحران اقتصادی را نیز به همراه داشت.
 -2هرچندکه سیاست خالصهسازی گیالن (سال 6111ق) ،در درآمهدهای مالیهاتی کشهور جایگهاه
ممتازی داشت و منجر به تقویت بینانهای دولت صفوی گشت ولی در دراز مهدت پیامهدهای
منفی از جمله ،ناخوشهنودی تولیدکننهدگان ابریشهم از محهدودیت ایجهاد شهده در بهازار آزاد و
افزایش مالیاتهای ضالمانه و سنگین بر رعایای روستائی همراه بود.
 -9ایالت گیالن و شیروان که مراکز عمدۀ تولید ابریشم بودند ،همواره در معرض حمالت حکومت
عثمانی قرار داشتند .دولت عثمانی به بهانههای مختلف شاهراهای تجاری بین ایران و عثمانی
را مسدود و محدود میکرد و موانع زیادی در راه صادرات ابریشم گیالن به وجود میآورد.
 -8در دوره صفویه بدون فروش ابریشم ضرب مسکوکات رای (مانند نقره و طال) امکان نداشت در
اواخر قرن هفدهم به علت گرانی بها ،ابریشم ایران در مقایسه با ابریشم هند ،دیگر مورد توجهه
کمپانی هند شرقی نبود و همچنین اوضهاع سیاسهی و آب و ههوا و بیمهاری کهرم ابریشهم نیهز
برکیفیت وکمیت این محصول تأثیر زیادی گذاشت تا جایی که تولید ابریشم خام گیالن به ی
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ششم مقدارسابق تنزل یافت .به جرأت میتوان گفهت :بحهران فهروش ابریشهم ،در نابسهامانی
اقتصادی و در نهایت در سقوو دولت صفوی تأثیر بیساری داشت.
 -9هجوم مکرر قزاقها به سواحل دریای خزر که به تاراج اموال مردم گیالن به خصوص انبارهای
بازرگانان می انجامید و در پی آن زد و خورد و کشتار نیز بود .حمالت مکرر قزاق ها باعث وقفهه
در تولیدات و صدور کاال از طریق گیالن میشد و این قضایا برای دولهت صهفوی نابسهامانی و
بحران اقتصادی و سیاسی به همراه داشت.
 -1بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که در پی آن به بحران سیاسی منحر شد با هجوم افغانهان بهه
ایران و نفوذ روسها به گیالن و سرزمینهای مجاور آن ،سرانجام سقوو دولت صفوی را فهراهم
آورد ،زیرا گیالن برای دولت روسیه اهمیّت ژئوپولیتیکی داشت و به عنهوان یکهی از مهمتهرین
منطقه استراتژیکی اقدام به تصر آن نمود .گرچه مقاومت مردم دلیر گهیالن علیهه اشهغاگران
ادامه یافت اما روسها تا زمان نادر شاه در گیالن ماندند .این امر سبب کاهش قابهل مالحظهه
تولید ابریشم فرآورده عمده گیالن شده بود.

38
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