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  چكيده
 و شـهرها  اهـالي  ارتباطـات  ،عبـاس اول   شـاه  دورةدر  ينينشـ  رشد شهر و شهر با

 جايگـاه  در ،و روابـط اوبـاش   يـت حاضـر ماه  مقالة در. يافت توسعه نيز  حكومت
 كهشود  مي طرحماول  عباس در روزگار شاه  ،و حكومت يشهر جامعة از  گروهي
 لفـظ  وجـود  بـا بودنـد كـه    يشـهر  جامعة  از گروهي ها آنكه  دهد مي  نشان نتايج
 ةاز جامعـ  يگروهـ  منزلـة  بـه  اوبـاش   ميان. داشتند متنوعي اَشكالع در مناب سان يك
. دارد وجـود  تفـاوت  نبودند اوباش كه  يكسان يصفت برا منزلة بهو اوباش  يشهر

 درها  آن. داشتند شهرها درهاي سياسي  ثباتي در بي يپررنگ  حضوراجامره و اوباش 
 بـا  توانسـت  اول عباس شاه. ندا بوده نيز ضعفا حامي  شهرها در نظمي بي ايجاد كنار

  . ببرد سودها  آن توانايي  از گروه اين دهي سامان
  .اوباش، اجامره ،يشهر جامعة اول، عباس شاه  :ها دواژهيكل

  
  مقدمه .1

پايـدار    زماني هجوم مغوالن تـا عصـر صـفويه بيـانگر حضـور      ةبررسي متون تاريخي در فاصل
و  رنـود  «زمـاني معمـوالً اوبـاش را     ةين محـدود متون تاريخي ا. شهري است ةاوباش در جامع

 تيـ امن ةزننـد  عامـل بـرهم   حكـم  درگروه  نياز ا نيچن هم. كنند خطاب مي» اوباش و عوام لئام
  .شود يم ادي يداخل يها جنگ  و لخانانيا از پس فترت در قدرت معادالت در يا وزنه و شهرها
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مانند اجامره  شهاي باش و مترادفاو ةدر منابع تاريخي عصر صفوي نيز كاربرد مكرر واژ
علل اين . يمشاهد، هاي سياسي و اعتراض عليه حكومت ثباتي ويژه هنگام بي به ،را و اجالف

جـو  و له جسـت ئتداوم را بايد در تداوم كاربرد اين اصطالحات در گذشته و نيز در اين مس
حتماالً در تنوع و اجتماعي آن ا  ـ كرد كه تغيير رويكرد مذهبي حكومت و پيامدهاي سياسي

توان در متـون ايـن    چه مي آن .ثيرگذار بوده استأشهري ت ةتعدد مصاديق اين گروه از جامع
نگاري مصاديق  گروه اجتماعي در متون تاريخ اين گذاري گيري كرد آن است كه نام دوره پي
  .شده استسان استفاده  كه با مفهومي واحد و يك داردمتعددي 

ضوع تالش براي بررسي ماهيت اوباش و مناسـبات تعـاملي و   هدف از انتخاب اين مو
گـويي بـه ايـن     تالش براي پاسخ اين مقاله در. با حكومت و اهالي شهرهاستها  آن تقابلي
 ةداشتند؟ چرا حكومت همـ چه مناسباتي اوباش با حكومت شاه عباس اول : استه پرسش

كرد؟ اوباش چه مناسباتي با اهالي  واگرايان و معترضان را اوباش و با الفاظ مشابه خطاب مي
  پرداخت؟ها  آن دهي سازمان  چرا شاه عباس اول به شهرها داشتند؟

و حكومـت شـاه   هـا   آن اي ميـان  شهري بودند كه مناسبات دوطرفه ةاوباش گروهي از جامع
عمـومي جامعـه از اجـامره و اوبـاش       توجه به ماهيت و تصوري كه اذهـان  با. عباس برقرار بود

سياسي، معترضان و مخالفان را بـه ايـن نـام      برد اهداف نمايي و پيش حكومت براي سياه ،داشتند
مخرب  هاي بعضي از اوباش در كنار نقش. اصالً اوباش نبودندها  آن حالي كه در ؛كرد خطاب مي

هاي سياسي، شاه عباس  ثباتي دليل نقش مخرب اوباش هنگام بي به چنين هم .حامي ضعفا بودند
  .براي امنيت و نظم در جامعه استفاده كندها  آن دهي اين گروه از توانايي سامان كوشيد با

 مـد زمـاني   ةدر محـدود  كم دست ،شهاي دفااوباش و متر  ةسفانه با وجود تكرار واژأمت
ند ا شده عبارت هاي انجام  بررسي. استانجام نشده كنجكاوي علمي و پژوهش چنداني  ،نظر
به بررسي و نقد  كه حسين ميرجعفري ةنوشت» ايران ي و حيدري درمنازعات نعمت « ةمقال :از

 يها تا دهه ربازياز د رانيا يشهرها در ينعمت و يدريح يها دسته يگذار نامپيدايش و منشأ 
 يبرخـ  نيتـأم  يبرا عباس شاه دستور به  ها دسته نيا انيم نفاق قيتشو بهو  پردازد يم رياخ

اراذل و اوباش در  ةهاي چندگان نقش«ديگر  ةمقال .)1361 ميرجعفري، ( كند يم اشاره اهداف
بنـدي اراذل و   مقاله با نگاهي كلي بـه دسـته  . زاده است صباح خسروي ةنوشت» صفوي ةدور

 قيـ تحق يها پرسشبا  مقاله نياهاي  پرسشگفتني است . پردازد اوباش در عصر صفوي مي
هـا و   آيين«كالمار با نام   ژان ةالپژوهش ديگر مق. )1393  زاده، خسروي( نيست مشابه حاضر

مراسم  بانشاط كردن  و   نويسنده به حضور اوباش در تقويتدر اين مقاله . است» اقتدار تشيع
  .)1379 كالمار، ( است  عزاداري و اعياد مذهبي اشاره كرده
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اي از  هـاي يادشـده بتوانـد گوشـه     نگارنده اميدوار است با طرح اين موضوع و پرسـش 
مطلـوب   ةبراي حصول به نتيج. نمايي كند شهري را باز ةويژه تاريخ جامع ماعي بهتاريخ اجت

تحليلي در نظر گرفته شده است تا بتوان به تحليلي علمي  ـ  روش تحقيق اتخاذشده توصيفي
  .دست يافت نظر مدموضوع  ةدربار
  

  مفهوم اوباش. 2
 .) 137 ، 41- 40  :1386 نيـا،   محسـني (انـد   برخي اين واژه را عربي و برخي نيز فارسي دانسـته 
كـه بـا رفتارشـان بـه     اسـت  و ولگـرد   ،اوباش جمع وبش به معناي اشخاص فرومايه، عامي

مردم متعصب، چنين به معناي  هم. )»اوباش« ليذ،  1 ج :1381 ،انوري(رسانند  ديگران آزار مي
. )»اوبـاش « ذيـل ، 3 ج :1372 ،دهخـدا ( باك و رند است و در عرف عام به معني بي ،مختلط

هـاي   معموالً واژه. هاي بيروني جامعه لحاظ شده است اساس واقعيت گمان اين معاني بر بي
منـابع بـراي    .)413 ، 1 ج :1349 واصـفي،  (  رفتنـد  كـار مـي   منفي بهجنبة اجامره و اوباش با 

اوباش، الفـاظ ديگـري ماننـد اجـامره، اجـالف،        بر لفظ  توصيف و معرفي اين گروه، افزون
هـاي   علـت نـام  برخي . اند كار برده نيز بهرا لوطي   و ،عياران ،و حتي پهلوانان ،دينان ند، بيلو

داننـد   مـي هاي گوناگون بـا مشـاغل متفـاوت     از اقشار و گروه تجميعشان را ها آن گوناگون
 جامعـة از  يگروهـ  در دو مفهـومِ  اوباش و اجامره حاضر پژوهش در. )65: 1388 كريمي،  (

  .استدر نظر گرفته شده  راوباشيغ يبرا صفتي و يشهر
  

  مدرن و اوباش پيشا ةجامع .3
ة انـد بـه جامعـ    تري براي جـوالن داشـته   ها در آن فرصت بيش گونه گروه اي كه اين جامعه

بـه    اي اسـت كـه   مـدرن جامعـه   پيشـا   ايـران  ةجامعـ  .انـد  صنعتي معروف مدرن يا پيشا پيشا 
و در  داشـتند  ييك سـازمان اجتمـاعي جـدا   ي است كه هر  واحدهاي كوچك تقسيم شده

در  شـان همسايگان  معمـوالً بـا  هـا   آن .كردند خود زندگي و تكلم مي ةويژ ةدرون و محدود
نيز ها  آن ةهمرأس داشت و در قرار ي ذاين اجتماعات فرد متنفرأس در . كشمكش بودند
وانسـت نظـارت   ت نمـي  معموالً حكومت مركـزي   .)42  :1376 آبراهاميان،( شاه قرار داشت

هـاي حكـومتي    مواقعي فرمان  حتي در ؛ها و واليان اعمال كند اي بر خان جانبه همهكامل و 
شاه و به پيروي  ؛ بنابرايندر شهرهاي نزديك به مركز حكومت قدرت اجرايي داشتفقط 

اسـتفاده  » كـن  بينداز و حكومـت  تفرقه«از وي حاكمان شهرها براي حفظ منافع از سياست 
  .)20، 2 ج :الف1366 فلور،(كردند  مي
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هــاي گونــاگوني تشــكيل شــده بــود  ســنتي يــا همــان پيشــامدرن از گــروه ةجامعــ
  در اين جامعـه  .)Hobsbawm, 1963: 22؛ 6:  1360؛ لمبتون،  754- 753 ،3 ج:  1340  بافقي،(

 ؛)49 ،7- 6: 1360  لمبتـون، ( شـد  تعلق به قشر يا صنفي مشـخص مـي  از طريق هويت فرد 
 راند يم فرمان يميعظ ليخ بر كوچك يگروهدر آن  كه ميمواجه يا جامعه  با ام نيبنابرا

 ،وضـعيتي در چنـين  . برقرار نبودارتباط  كامل طور به مملكت مختلف يها بخشميان  و
 سـاير   هـا و واليـان شـهرها و    ها تدابيري انديشيدند تا بتواننـد در مقابـل خـان    حكومت

هـا   اين تدبير به جان هم انداختن اين گـروه . نندرا حفظ ك شانهاي اجتماعي منافع گروه
 ،بنـابراين . شـد  ماقبل مدرن ايران تشـديد مـي   ةاين موضوع با ساخت موزائيكي جامع. بود

اين امـر  . كردند ها را تقويت مي نوعي شكاف خود به ةها براي تداوم نفوذ و سيطر حكومت
ميان را هاي خونيني  خورد و زد به همين دليل؛ كرد زمينه را براي جوالن اوباش تسهيل مي

 ؛)52 :1390؛ بــاوم، 281، 277، 1 ج :الــف1366فلــور،  ( شــاهديممحــالت   اوبــاش در
 آمدنـد  مـي  شـمار  بـه اي در معادالت قدرت  وزنهها  آنو شد  مي توجه اوباش به  بنابراين

  . ) 283-282، 1 ج :الف 1366فلور،  (
  

  اوباش جوالن صحنة شهرها. 4
 اعظـم  بخـش  يدسـت  يتهـ  و فقر از يناش را ها شهر در اوباش و اجامره تر گپررن ظهور فلور
 اديز تيجمعو  راتييبه تغ توان ينظر فلور م ليدر تكم).  263: همان( داند يم شهرها اكنانس

و  هـا  تيـ فعال ساز نهيها و زم شورش محركاشاره كرد كه  زياز آن ن يناش يها شهرها و تضاد
 ةدر جامعـ  يـي گرا و محلـه  يشـهر  ي فضـاها  يبند مينوع تقس ينچن هم. جوالن اوباش بودند

حضور  يرا برا نهيساختار زم نيمدرن با منافع گوناگون و ضرورت حفظ و حراست از اشايپ
ها  شهر). 255: 1386 ،كرد نيحس قصة؛ 251: الف1366فلور،  ( كرد يم  و تداوم اوباش فراهم

 ؛) 362: همـان ( اسـت    افتـه يانعكـاس   زيـ ن انهيعام ي ها مكان جوالن اوباش در داستان منزلة به
  .مدرن استپيشا يشهر جامعة يها مشخصهبا نام اوباش از  يوجود گروه نيبنابرا
ها  آن و شد  هاي مختلف شهري خطاب مي گزارش منابع، لفظ اوباش به اقشار و گروه بر بنا
 ؛5800، 1 ج :1382تـوي،  ت(و پايين هـرم جامعـه نبودنـد     ،دست از ميان مردم عادي، تهيفقط 

مصــاديق موجــود  و )181، 133، 99 ،84 :1392  ؛ فراهــي،320 ،209 ،66 :1384  ،حســيني
 .)253، 1ج  الـف، 1366فلور، ( است  چندان دشوار نبودهها  آن ورود به جمع كه آن است  بيانگر

  .ندواجد صفات گوناگوني نيز هستها  آن با توجه به گوناگوني پايگاه اجتماعي اوباش
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  ماهيت اوباش. 5
. كـرد   را مشـخص مـي  هـا   آن گمان عملكرد و رفتار اجامره و اوباش ماهيت و هويت بي

هـاي سياسـي    ثبـاتي  و بـي  ،هـاي داخلـي   طلبي، خودسري در جنگ فرصتمانند صفاتي 
تهور و شجاعت،  ،)193- 192: 1373 اي، ؛ افوشته656 ،639، 2 ج :الف 1387بيك،  اسكندر(

: 1386 ،كرد ينحس قصة( ي، زيركي و جنگاوري، سرقت اموال ثروتمندانپهلواني، زورمند
 ،بازي، خوردن شراب و ساير اعمال شنيعه و تحريص و ترغيب آن قمار ،)322 ،80 ،61
؛ 181: 1392فراهـي،  (جمله صفات اوبـاش در منـابع عصـر شـاه عبـاس اول اسـت        از

  .)473: 1378جنابذي، 
هـاي   تـوان در فرمـان    صـر صـفوي را مـي   چنين برخي از خصوصـيات اوبـاش ع   هم

از ظلم و زيـادتي، طغيـان و   ... « :در فرماني آمده است ؛ از جملهپادشاهان صفوي يافت
» ... در طبيعـت اجـالف   ... شـراب و قصـد نـاموس كـه      گناه و خطا و عصيان و شرب

اف، اجالف پرالف و گزاف و الواط سراپا قلب ناصـ  ... «يا ) 380، 1 ج :1379 جعفريان،(
 ةرزم و حلقـ  ةنوازي و مصاف و معركـ  بازي و جنگ خروس و تنبك به جنگ گاو و قوچ

بـه لحـاظ ماهيـت    هـا   آن بـه ايـن ترتيـب،    .)43  :1373 نصـيري،  ( »... بزم ةعيش و هنگام
  .هاي شخصيتي جمع اضداد بودند عملكردي و ويژگي

  
  گري هاي اوباشي زمينه .6

جو كرد كه به داليـل  و كار و كساني جست ميان افراد بيگري را بايد در  و بستر اوباشي أمنش
 ، افـرادي انـد  گريـزي روي آورده  نشيني و قانون و به حاشيه اند نبودهگوناگون در متن جامعه 

سـلطنتي و اربـابي، فراريـان      هـاي  ديده، فراريان كارگـاه  مانند رعاياي فراري، افراد خسارت
و بـه   هـد دتشكيل توانست جمعيتي را   بود مي ناراضي شها يا هر فردي كه از وضعيت زندان
هـا   جنگ  و فراريان ،نشينان، سربازان توان از حاشيه ميها  آن در ميان. گري روي آورد اوباشي

بـه ايـن جمـع    بودنـد   چنين كساني كه از تحت فرمان و مطيـع بـودن بيـزار    هم. نام بردنيز 
هـا   آن گمـان در ميـان   بـي  ؛)Hobsbawm, 1963: 13 ؛39، 37، 34: 1390بـاوم،  ( پيوستند مي

گونـه امـور از    تجلـي ايـن  . شـدند  ديده ميوران نيز  شهري از جمله پيشه ةاقشاري از جامع
هـاي ادواري،   قحطـي   ها پس از اين بحران. داشتنشان ثباتي در جامعه  و بي ،بحران، تشنج

و  اشيدپ مياز هم  جامعه ةدر نتيجه، شيراز. شد ايجاد ميبيگانگان  ةو غلب ،ي داخلي ها جنگ
  .شد مي زمينه براي جوالن چنين افرادي فراهم
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و ساخت قدرت نيز دچـار   اند هنگامي كه مردم دچار مصائب و بالياي طبيعي و انساني
در چنـين مـواقعي شـورش و    . شـوند  تـر نمايـان مـي    ثباتي است اوبـاش بـيش   بحران و بي

؛ 96 ،79 ،27 ،24-  23: 1390  وم،بـا ( شـود  تري ديـده مـي   گري با رشد و تداوم بيش اوباشي
  .)205 ،1ج : 1340 بافقي،

  ظلمزير ليل د دهد افراد به گري نشان مي داليل اوباشي دربارةبررسي منابع عصر صفوي 
كه ماليات و  فردي با اينبراي مثال  ؛اند گيري به اين مسلك پيوسته بودن و تالش براي انتقام

پرداخت، كارگزاران حاكم با زور و حيله از او مبالغ  را مرتب به حاكم مي اش حقوق ديواني
بار از وقوع چنين ظلمـي بـه حـاكم شـكايت      اين شخص چندين. كردند تري طلب مي بيش
شود حاكم  باخبر ميفرد كه  ولي او گوش شنوايي براي اين دادخواهي نداشت تا اين، ردك مي

  :ندك آورد و استدالل مي ميگري روي  به اوباشي ؛ بنابراينرا دارد شقصد تاراج اموال
توانسـتم   نمـي ...  حسب جبر از من گرفته بود بـه وضـعي ديگـر    به...  چون مالي كه امير ...

مخفي به اين مسلك در اين شهر آمده بـه هـر نحـوي كـه از پـيش      ... گرفت مدتي است 
  .)84: 1392فراهي، ( شوم او متصرف مي ...رود در عوض مال خود از خزانه  مي

گيـري   خورد و براي انتقام مي دستور حاكم شهر كتك مفصلي   ابل فالمرز نامي بهيا در ز
شايد بتوان گفت وقتي مـردم   .)138: 1386  ،كرد نيحس قصة(آورد  گري روي مي به اوباشي

گيـري بـه    يـا انتقـام   شـان دسـت آوردن حقوق  نداشتند، بـراي بـه   شاناميدي به تغيير شرايط
  .آوردند گري روي مي اوباشي
  

  بندي اوباش دسته. 7
ها  آن براي تبيين بهتر بحث ؛بررسي شواهد تاريخي بيانگر اَشكال گوناگوني از اوباش است

  :كنيم را به پنج دسته تقسيم مي
ويـژه در محـالت    شهري در سـطح شـهرها بـه    ةگروهي از جامع در مقامكساني كه  .1

؛ دادنـد  را نشـان مـي   شان هرهاي شهري چه سياسي و بحران  ثباتي حضور داشتند و هنگام بي
  ؛شدند ميالبته اين گروه در حومه و محالت خارج از شهرها نيز ديده 

عصيان عليه حكومـت، اعتـراض بـه    مانند اما به داليلي  ،اني كه از اوباش نبودندكس. 2
و ظلم و ستم عوامل حكومتي و داليل مشابه ديگر براي بقاي حكومت  ،فشارهاي اقتصادي

حقيقـت   سـرپوش گذاشـتن بـر     منابع رسمي براي و آمدند ميشمار  بهديد تهو نظم مستقر 
  ؛ناميدند مياوباش ها را  آنها و واگرايي با حكومت  اعتراض
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عالقـه بـه شـهر و    ماننـد  اما به داليلي  ،اول برخاسته بودند ةساني كه از ميان دستك .3
  در شـرايط بحرانـي   بيرون راندن متجاوزان، كسب ثروت و شهرت و داليل مشابه، و ديار

بـاز بـا نـام    اما  ،آمدند انگيخته به خدمت حكومت و اركان آن درمي مملكت و شهرها خود
  ؛شدند اوباش ياد مي

بـرد و در   سود مي شاهدافراستاي تأمين در ها  آن  كه حكومت از توانمندي انيوباشا .4
با ها  آن منابع از. ار بودبرقر شانآميز دوطرفه ميان عمل نوعي مناسبات و بده و بستان مسالمت

سوم اين بود كه گروه پيشـين بـا اراده و    ةبا دستها  آن فرق. كنند نام لوطي يا طراران ياد مي
اخير را حاكميت با وعده و وعيد  ةدست ، اماگرايي داشتند خواست خود با منافع حكومت هم

  ؛كرد دهي مي سوي خود جذب و سازمان به
از انتقـاد   ،يمذهب يها در اشاره به تنش ه،يممالك همسا تحركات ةهنگام بحث دربار .5
در خطاب بـه  منظور تحقير و انتقاد  منابع رسمي و مورخان به هاي جامعه، گروهبرخي فساد 
  .دنيدنام مياوباش  ها را آن تر جامعه پايه هاي دون گروه

  .شد يكار برده م ساني به با وجود تنوع مصاديق لفظ يك با توجه به مطالب مذكور،
  

  مناسبات اوباش با حكومت شاه عباس اول. 8
  واگراياني با صفت اوباش 1.8

هـر گـروه    شـود  حاكميـت شـاه عبـاس اول اسـتنباط مـي      در قبالها  در نگاهي به واگرايي
بـه   ند وو اطاعت از حاكميت شاه را ناديده گرفت ،اي كه اقتدار، وفاداري پايه رتبه يا دون عالي

 ،بودنـد  شهاي اقتصادي و سياسي وي و كارگزاران ترض سياستفكر تصاحب قدرت يا مع
هـم   ثبـات و امنيـت شـهرها را بـر     و اوضـاع را بـي   كردند مي حتي كساني كه به مردم ظلم

بـه ايـن   . نددشـ  با بار معنايي منفي خطاب مـي » و اجالف ،اوباش، اجامره « همگي ،زدند مي
بنابراين  ؛اند پايه ريشه و دون افرادي بي ها آن به اذهان عمومي القا شودشود  ميترتيب، سعي 

بـر   حالي كه بنـا  در. كنندتوانند آسيب و خللي به قدرت و ثبات سياسي حكومت وارد  نمي
شـدند اكثـراً مـاهيتي متفـاوت از ايـن       گونـه خطـاب مـي    كساني كـه ايـن   شواهد تاريخي،

يا امـرا و  بودند ل حكومتي ستاني عما وران خسته از زياده آنان يا پيشه. ها داشتند فريبي ظاهر
  .قدرت مركزي ةطلب و خسته از سلط حكامي قدرت

هاي  سرزمين گيالن از جمله مناطقي بود كه در دوران حكومت شاه عباس شاهد عصيان
جمعي از اجامره و « دست بهها و اعتراضات را  منابع درباري اين واگرايي. است بوده بسياري
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 ...« ،) 477: 1373اي،  افوشـته (» ... افعال و اجامره ل بدجها«) 724: 1378جنابذي، (» اوباش
جمعي كثيـر از اجـامره و   «و ) 126: 1315- 1314فومني،  ( »... هاي اجامره و اوباش سركرده
  .)476: 1373 اي، افوشته( كنند توصيف مي» ... اجالف
زلبـاش  پي ضعف نفـوذ ق  در. پوشان استرآباد است سياه نكردن برداري ديگر فرمان ةنمون

جـا   بـه آن  1تركمـان  ثباتي سياسي اوايل حكومت شاه عباس، جماعت يقـه  در استرآباد و بي
 ...« .ناچار به فكر نجـات افتادنـد   مردم به. كردندهاي بسياري به مردم وارد  حمله و خسارت

ها رسوخ كرد و  آن  هواي حكومت و قبض قدرت به فكر رفته رفته، »پوشي نو شد رسم سياه
 ها تهديد كرد اگر آن ةروي  با تداوم ، امارا بخشيدها  آن شاه نخست. د از حد گذشتظلم و فسا

 ؛584، 2 ج :الـف 1387 اسـكندربيك، (امان نخواهد داد  ،بمانند» در سلك اجامره و اوباش ...«
شورشيان و معترضان در صورت اطاعت و  ،به همين دليل. )226- 225: 1393، سياقي نظام

صورت عصيان عليه حكومت اجامره  دراما  ،آمدند ميشمار  بهر رعيت برداري در شما فرمان
  .شدند و اوباش ناميده مي
ديگري است كه منـابع حكـومتي حاميـان     ةخان ذوالقدر در شيراز نمون عصيان يعقوب

 ؛909 ، 2  ج :1383قمـي،    منشـي  ( نويسـند  مي» ... از اوباش و اجالف هر ايماق... «وي را 
 تـر  بـيش حتي در مراسم اسـتقبال از شـاه، وقتـي     ؛)433- 432 ،1 ج :1378 فسايي،حسيني 
توجهي كردند و به لحـاظ سياسـي نيـز مصـلحت نبـود شـاه آشـكارا         ها به شاه كم شيرازي
چون  ...«: نويسد يكي از منابع در توجيه اين شرايط و واكنش شاه مي ،را نشان دهد شخشم

ه ظهور آمده بـود و اعيـان را در ايـن بـاب     آن شهر ب ةرسمي از اراذيل سوق و رجال اين بي
 ،ترتيـب   به اين .)720- 719: 1378جنابذي، ( »... دخلي نبود وجود عامه را وقعي نگذاشتند

گمـان شـاه عبـاس و     بـي  .)77: 1366يزدي،   منجم( شوند خوانده مي» رنود و اوباش«ها  آن
درت و فرمان شاه را ناديـده  كنند كساني كه ق كوشيدند به مخاطبان القا  مورخان درباري مي

  .كه هر روز رو به سويي دارند اند اند اراذل و اوباش و مردم عامي گرفته
بـه    و كـرد  از او حمايت مـي  كه شاه ،خان ازبك وفايي و ترك خدمت نورمحمد   چنين بي هم

ـتي اوبـاش  «به » ... مرو سرافراز گرديده بود ةدارايي بلد «  )748: 1378جنابـذي،  (  »... استظهار مش
بلكه اراذل و  ،شود كه اطرافيانش افرادي صاحب فكر و درايت نيستند منعكس و القا مي

بـه ايـن ترتيـب مـاجرا را كوچـك و       ؛انـد  كه او را تحريك و حمايت كـرده  اند اوباشي
ق، پـس از اجـراي سياسـت زمـين سـوخته و      1014سـال  در . دهند اهميت جلوه مي بي

به امـوال   نزدن برد دست مبني برصريح شاه   اهيان فرمانگيري تبريز، برخي از سپ بازپس
 قصـد  به زين ينافرمان نيا. درازي كردند دستبه مال تجار و رعايا و گرفتند ناديده را رعايا 
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اجـامره و اوبـاش خطـاب     آن عـامالن  و داده شـد جلوه  تياهم يب يعموم اذهان فيتحر
  .) 695، 2  ج :الف1387  اسكندربيك، (شدند 

 منظـور  حكومـت بـه   بـا اهالي گرجستان عليه سپاهيان شـاه عبـاس و واگرايـي      شورش
خلـق كثيـري از    ...«، »...انگيزان بدمعاش  دولتان اوباش و فتنه گروهي از بي«انگاري  كوچك

در  .)888 ،693 : همـان (انـد   شوند كه موجب نـاآرامي شـده   معرفي مي» ... متجنده و اوباش
آن  ةدر نتيجـ به راه انداختند كه نظمي  بلوا و آشوب و بي هردر ش اي ق در قم نيز عده1030

جمعي از اجامره و «اسكندربيك اين عده را . خسارت و آسيب بسياري به اهالي شهر رسيد
يعني القاي ضمني اين تصور كـه اهـالي    ؛)966 ،3 ج :همان(كرده است توصيف » دولتان بي

  .اند كه مجازات خواهند شد عصيان پرداختهسروپا به  اي بي فقط عده ند،شهر به شاه وفادار
ماليـاتي و   هـاي  بـار ديگـر اهـالي مازنـدران خسـته از اجحـاف      ) ق1038( با مرگ شاه

لف ؤم. برگزيدندخود  يپيشوايبه هاي اقتصادي شوريدند و غريب شاه نامي را  گيري سخت
امد كه دسـت  ن مي» جمع كثيري از اجامره و اوباش«هواداران غريب شاه را  يالخاقان قصص

 اسكندربيك نيـز  . ) 210  ،1 ج :1371 شاملو،(اند  به طغيان و عصيان عليه حكومت وقت زده
» عافيت خلـق آن ديـار   ةهم زن هنگام بر «كه » ... دولتان جمعي كثير از اشرار و بي «را ها  آن

درت ديگر توان و ق به اين ترتيب، بار  .)15 :ب1317اسكندربيك، (كند  هستند، توصيف مي
حقيقت معترضان  موارد يادشده در. شود ها القا و تلقين مي نتيجه بودن عصيان حكومت و بي

هـاي جامعـه بـه ايـن      براي پنهان كردن واقعيـت اما  ،نه اجامره و اوباش ،به حكومت بودند
  .شدند صفت خوانده مي
نظم ت يافته ئثباتي سياسي، اوباش جر با ضعف حكومت و بي ي استنگفت ،با وجود اين

شهرها و بلوكـات نيـز فرصـتي     ةديد در چنين شرايطي، اهالي رنج. زدند هم مي شهرها را بر
صفوي و عمال مورخان درباري عصر . كردند براي اعتراض و فرياد عليه ظلم حكام پيدا مي
و  هـا  يياواگردهي،  با استفاده از اصل تعميم ،حكومتي از فضاي به وجود آمده استفاده كرده

 تحريف اذهان اهـالي شـهرها   دردادند و  اهالي را به اجامره و اوباش نسبت ميهاي  شورش
  .شمردند مي و ناچيزكرده تحقير را  ها اعتراض

  
  اوباش در خدمت قدرت 2.8

ـ  و چگونگي مناسـبات هـم    داليل دربارةپژوهشگران  برخي   حكومـت   اوبـاش و  ةگرايان
 ةكنترل و مبارزه با گروهي كه در زمرها براي  از ديرباز حكومت. اند مباحثي مطرح كرده
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گرفتنـد   كساني را به خـدمت مـي  ها  آن سپاهيان و در خدمت پادشاه نبودند از ميان خود
 ،نبـود  شمملكت ةچنين وقتي حكومتي قادر به كنترل هم هم .)30  :1381 ،رساله چهارده(

 آيـد  لحه دراز در مصا ،بودمشكل  شانكه سركوب ،قدرتمند محلي هاي با گروه ديكوش مي
در گوشـه و كنـار شـهر خـوان نعمـت       « هاي دور كه از گذشته يا اين .)62: 1390  باوم،(

بنـابراين ايـن   ؛ ) 79: 1378 البوئتي، (» كردند عوام و اوباش را اطعام مي ... گستردند و مي
معموالً بـه فكـر رهـا كـردن رفـاه و رفـتن بـه دنبـال          ،كه هميشه گرسنه بودند ،ها گروه

  .نبودنداعتراض 
به گزارش منابع، شاه عباس براي مجازات حكـام عاصـي و نافرمـان قبـل از محاكمـه از      

از برخـي  داد هنگام ورود به شهر  و دستور ميكرد  مياستفاده ) propaganda( تبليغات سياسي
 ؛استقبال كننـد ها  آن نبك ازتگيران با دايره و  و معركه 2شهرها مانند مردم مسخره ةپاي افراد دون

 ؛)497، 2ج  :الـف 1387اسكندربيك، (ها بودند  بنابراين اوباش و اجالف پاي ثابت اين مراسم
بلكه در مـواردي، شـامل    ،براي تمسخر شورشيان و ياغيان نبودفقط البته استفاده از اوباش 

محاصرة كه در  ،حاكم مشهد ،خان امت براي مثال .شد تحقير سفراي ممالك همسايه نيز مي
...  عبدالواسع«با نام ها  آن ةبا شنيدن نزديك شدن نيروي كمكي قزلباش، فرستاد ،ازبكان بود

دست اجامره و اوباش داد كه واژگونه بر االغان   هبا رفقايش ب...  دانشمندان ماورالنهر ةاز اجل
بلـده  ...  اجـالف ...  سوار كردند و در محالت و اسواق گردانيدنـد و از اطـراف و جوانـب   

شكم دريـده   ... بعد ... كندند و بر خلفا ثالثه لعنت مي...  را يك يك ... موي ريش... هجوم 
وقتي مسخرگان و  كرد تصورتوان  مي .)170 ،1  ج :1371 شاملو، (» از بروج حصار آويختند

كـاهي   با نيش و كنايه و طنز چه عـذاب جـان   ،گرفتند دستور ميتمسخر  راياوباش رسماً ب
  .ديدند مياي مغضوبان تدارك بر

از جملـه مراسـم    ،ر مـذهبي ئشاه عباس توجه به ترويج و تداوم شعا هاي از جمله اقدام
روز عاشورا بود كه با كمك و همكاري اجامره و اوبـاش در گـرم    ويژه بهعزاداري محرم و 

نـابراين از  ب ؛استشده انتقاد نيز از آن كرد كه  ها، حال و هواي ديگري پيدا مي كردن مراسم
» ... توانستند مراسم را به شور بياورنـد  مي«هاي اوباش با حكومت اين بود كه  ياري ديگر هم

مــذهبي را بــراي تماشــاچيان و حاضــران جــذاب و    يعنــي مراســم ؛)84: 1379كالمــار، (
اوباشـي از ميـان   « در مراسم عيد قربان و قرباني شتر بـا حضـور  كه   چنان. احساس كنند پر

 .)59 :همـان ( شـد  برگزار مـي سيم گوشت شتر با هيجان و حال و هواي ديگري تق» مردم
هـاي   ها و زد و خوردهاي موسوم به حيـدري نعمتـي حتـي نـوع لبـاس      مراسم گونه اين

علمـا در مقـام   . داشـت  مذهب را به اعتـراض وامـي   در عاشورا علماي سني شده استفاده
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ها  آن گفتند دادند و مي نسبت مي »يعيانعوام و اجامره و اوباش ش« توجيه اين امور را به
پوشند، بلكـه بـراي تعزيـت آن حضـرت خـود را       گونه لباس نمي براي فخرفروشي اين

كـه   ،الدين  برگزاري جشن بابا شجاعبارة در .)461- 460، 1ج : 1379جعفريان، ( اند آراسته
 و» اوبـاش كاشـان  «علما اين امور را به  ،شد به مناسبت روز قتل عمر در كاشان برگزار مي

مناط حكـم شـرعي يـا    ...  مجرد جشن و صحبت مردمان و لهو و لعب جاهالن است... «
  .كردند منتسب مي )464، 454 :همان( »نيست ... ديني

گرايـي اوبـاش و شـاه عبـاس را فـراهم       هم ةها از ديگر بسترهايي بودند كه زمين جنگ
الياتي مانند تبريز از عثمـاني، شـاه   گيري و هاي بازپس در طول جنگبراي مثال  ؛كردند مي

خـدمت   هاي شبانه و ايجاد ناآرامي و رعـب و وحشـت بـه    براي شبيخوناوباش را عباس 
از مطالـب منـابع اسـتنباط    . بخشـيد  مـي و در عوض خدمات انعـام و هـدايايي    گرفت مي
 شده بـود  دهي سازماناوباش  متشكل ازواحدهاي نظامي جداگانه  ،شود براي اين امور مي

عثماني و ازبكان، اوباش شـهرها   دست بهدر اشغال شهرهاي مرزي  .)313: 1390 دالواله، (
سـپاه دشـمن    ةها اوباش به عقبـ  طور كه در جنگ همان. ترس مهاجمان بودند ةهميشه ماي

ايـن  . شهرها نيز اين ترس و احتمال هميشه وجود داشـت  ةزدند، هنگام تخلي شبيخون مي
حـاكم مشـهد،   بـراي مثـال   . دهـد  صفويان را نيز نشـان مـي   گرايي با حكومت موضوع هم
سـادات و  ، امـا  ندافتاد و ازبكان با شنيدن آمدن قزلباش، به فكر غارت شهر  يب  ابوالمحمد

بـه    « ازبكان از بزرگـان شـهر خواسـتند     در عوض. بزرگان با تدابيري شهر را نجات دادند
متعرض احدي از اوزبكيه و اهـل و    الفسفيدان محالت تنبيه نمايند كه اجامره و اج ريش

  .) 567، 561 ، 2 ج :الف1387اسكندربيك، ( »... عيال ايشان نشوند
نظمـي و آشـوب    و بي هاي شهري، زماني كه جاسوسان دشمن به شهرها نفوذ در بحران

هـا   آن اوباش و الواط شهرها در كنار نيروهاي حكومتي به مقابله با ترفندهاي ،كردند ميپا  بر
عباس تـا قلـب قلمـرو      موران شاهأحتي نفوذ م ؛)54: 1386 ،كرد نيحس  قصة( پرداختند يم

هاي عاميانه نيـز انعكـاس    داستان كسوت اوباش و طراران در  درها  آن هاي دشمن و مهارت
جاسوسي و نفوذ در ميان دشمن با لباس  .)111: همان (شود  يابد و به اذهان مردم القا مي مي

زدن   هـم  هاي ديگري مانند بر موريتأم  اجر و بازرگان و خبرگيري يا انجاممبدل به شكل ت
كردنـد   نظم شهرها و غيره اموري بودند كه اوباش در خدمت شاه عباس به آن مبادرت مـي 

اساس شـواهد   بر. نهاوند است ةشد اشغال ةديگر، هجوم اوباش به قلع ةنمون .) 253: همان (
پوشي يا هدايت اوباش در حمله بـه   با چشم و است  طلع بودهرسد شاه از ماجرا م نظر مي به

هـاي آتـي    ها را بـراي سياسـت   توان و واكنش نظامي و سياسي عثماني هخواست اين قلعه مي
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مردم عامي انجام شده بود و منابع با انتسـاب آن   دست بهكه اين حمالت  خود بسنجد يا اين
نشـده و خـارج از كنتـرل      بينـي  ي پـيش به اوباش و رفع مسئوليت از حكومـت، آن را امـر  

  :نويسد اسكندربيك مي. كردند  منعكس مي
ـ ...  من اعمال نهاوند به روميان ياغي شـده قلعـه   ... جمعي از مردم ...  تصـرف درآورده  ه ب

نهاونـد   ةبا ايشان اتفاق كـرده بـر سـر قلعـ    ...  خراب كردند و اجامره و اجالف آن واليت
را منـع و تنبيـه و    ... قورچيان فرستاده اجامره و اجالف ... هيشا حضرت اعلي ... آمدند در

  .)515 ،2 ج :الف1387اسكندربيك، (قتل آورد ه را ب...  چند نفر

بسـتگي  ها به سطوت و ثبـات قزلباشـان    رسد تداوم همكاري اوباش در جنگ نظر مي به
 تاراج دشـمن  قبل از را اموال و تداركات سپاه در صورت شكست، در مواقعي زيراداشت؛ 
  .)693: 1378جنابذي، ( كردند مي غارت

سـفره و همـراه    و عصـيان بـا اوبـاش هـم     اخـتالف حكام شهرها هنگام  مواقعي نيزدر 
كـه از   ،كردند و به شرب شراب و امور ديگـري  خود جذب مي سوي بهرا ها  آن شدند و مي

قدرت را قبضه ها  آن با كمك هند وپرداختند تا خودي نشان د مي ،اعمال مرسوم اوباش بود
غلـب بـراي   ابنـابراين اوبـاش    ؛)473: 1378؛ جنابذي، 383 ،1 ج :1383 منشي قمي،(كنند 

هـاي بـانفوذ و مـتمكن     طلبي ابزار دست اقشار و گروه دست آوردن منافع مادي و شهرت هب
ها  آن حتي برخي از ؛برد برد اهداف خود سود مي براي پيشها  آن شاه عباس نيز از. شدند مي

؛ 535: 1373 اي، افوشـته ( كـرد  منصـوب    داري را به مقامات شـهري ماننـد داروغگـي و راه   
  .)122- 121: 1381، رساله چهارده
  

  دهي اوباش ن سازما. 9
مـدار صـفوي    يكـي از پادشـاهان صـاحب درايـت و سياسـت      مقام درعباس   گمان شاه بي
؛ نبرد  سوديها  آن و ازبگيرد يده و خوفناكي اوباش را ناد ،شجاعتتوان، توانست نفوذ،  نمي

و  ،زنـان، جاسوسـان   و در قالـب طـراران، اوبـاش، راه    ردك ميدهي  را سازمانها  آن بنابراين
  .گرفت ميكار  نظر خود به مدچيان براي اهداف  تفنگ

در عباس تالش براي تمركز و تقويـت قـدرت پادشـاهي بـود؛       ترين اقدامات شاه از مهم
 ،زمينـه در ايـن  . به اصالحات گوناگوني دسـت زد  اسي و رونق اقتصاديبراي ثبات سي نتيجه

و تقويت نيروهـاي نظـامي، اوبـاش و اجـالف     ها  آن بخشي به شهرها و كنترل منظور امنيت به
بـا توجـه بـه ماهيـت و     . گرفـت   كـار  ها به چي تفنگ ةچي يا در رست تفنگحكم  درشهرها را 

  :نويسد اسكندربيك مي. اي انديشيده بود بير عاقالنهگمان شاه تد خصايص اجامره و اوباش، بي
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اكثر اجامره و اجالف هر واليت را كه مردم جلد كارآمدني بودند و هميشـه در آن واليـت   
گشـتند و در سـلك    اعتـدالي ايشـان متضـرر مـي     دولتي نموده عجزه و مسـاكين از بـي   بي

از شر ايشان ايمن باشـند و   چيان اشرف درآوردند كه هم رعايا و هم عجزه بعد اليوم تفنگ
خدمات قيام نموده و در معارك كارزار مكافات عمل يابند ه هم در ركاب نصرت انتساب ب

و مجموع اين طبقه را داخل دفتر غالمان نموده و الحق وجود ايشان جهت فتح قالع و بالد 
  .)1106 ،3 ج :1387اسكندربيك، ( 3ضروري بود و فوايد كلي بخشيد

چيـان ركـاب    در سـلك تفنـگ   ،زدنـد  كه الف پهلواني مـي  ،معي از اجالفج «بنابراين 
تعيـين    حـده  و محرران و دفتر علي 4آوردند و به جهت داد و ستد ايشان وزير و مستوره در

در آغاز نقش محلـي داشـتند و از بلـوك و    ها  آن .) 135: 1366 حسيني استرآبادي، (» فرمود
هاي شاه در خارج از موطن خـود   تدريج در جنگ به ا، امكردند روستاي خود دفاع مي ةناحي
امـا نيروهـاي محلـي رو بـه      ،اگرچه در آغاز تعداد محدودي بودنـد . كار گرفته شدند نيز به

شدند  كار گرفته مي ها و استحكامات و دفاع از شهرها به رشدي شدند كه براي نگهباني قلعه
روايـت    از . )240 ،169: ب 1387 فلـور، (  كردنـد  و در امر محاصره نقـش مهمـي ايفـا مـي    

 در نقـش چي  بر تفنگافزون اجالف و اوباش  كه شود اسكندربيك و استرآبادي استنباط مي
بخشي مجزا و مسـتقل در نظـام اداري   ها  آن .شدند كار گرفته مي شريفه نيز به ةغالمان خاص

  .آمدند ميشمار  بهنيز 
گوناگون  أبا منش يو نعمت يدريح يها يبند وجود دسته با اشراف و عباس شاه  نيچن هم

 ،اهداف يا به پاره دنيرس يبرا بودند،محالت  نيكه متشكل از اوباش ا ،در محالت شهرها
 بردنـد  يم لذت شانزد و خورد يو از تماشا كردند يم قيتشو گريد كي با جنگ به راها  آن
  ). 131:  1366منجم، (

در  و دهـي  شـدند، سـازمان   اوباش ناميده ميكه  را، زنان دزدان و راه شاه عباس چنين هم
 شـاه عبـاس  . كرد مياستفاده  ها از آن هاي نظامي و غارت اردوي دشمن ها و شبيخون جنگ

كند و از  شناسد و از وجود آنان استفاده مي را ميها  آن خوبي تمام دزدها و سركردگان به...  «
مقابل خدمات براي تشويق  ردشاه عباس . »پوشد آنان تحت شرايطي چشم مي ... خطاهاي

  .)313-  312: 1390دالواله، (بخشيد  انعام و هدايايي ميها  آن به
دهـي اوبـاش و اجـالف در كنـار عيـاران، پهلوانـان، و        عباس، سـازمان   گام بعدي شاه

را سرپرسـت قـرار   هـا   آن شاه بهترينكه  چنان ؛خود بود ةسرپرستي عاليبه طراران شهرها 
ايـن طـراران از شـهرها و واليـات     . كردنـد  فـراهم مـي  ) نوچـه (د يتيم براي خوها  آن .داد

شدند  مي  آمدند و در محلي به نام تكيه جمع براي پيوستن به اين جمع به اصفهان ميگوناگون 
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 .) 128 ،123 ،102: 1386  ،كـرد   نيحسـ   قصـة  ( و براي خدمت به اهداف شاه آمـاده بودنـد  
و طـراران بـا شـاه عبـاس موجـب شـده بـود در         ،گرايي و همكـاري اوبـاش، عيـاران    هم

لوطيـان و اوبـاش     شـيخ اقلـي بـا جميـع     ...«يـا  » عباس لوطي«هاي عاميانه نيز او را  داستان
خـود را بـه شـاه عبـاس ارائـه       ةگزارش روزانها  آن .) 361 ،209 ،12: همان( نامند» قزلباش

 كم دستشهرها   راري امنيت و آرامشرسد در برق مي  نظر به ،رو  از اين .)116: همان (دادند  مي
  .)همان( كردند در اين راه به شاه و مقامات شهري كمك مي كرده، اصفهان مشاركت در

ثبـات سياسـي و    و دليل ماهيت حكومت شاه عبـاس  بهرسد اجامره و اوباش  نظر مي به
شاه . دادند هايش نشان مي تري با وي و سياست گرايي بيش رونق حيات اقتصادي شهرها، هم

  :اهداف ذيل بود پي در ،داشتندهايي  هايي كه توانمندي ويژه آن به ،ها آن با به خدمت گرفتن
  ؛ياسيس امور درها  آن استفاده از توانايي .1
  ؛شهرها در آشوب و يزورستان و ييزورگومانند ها  آن رهايي از معايب حضور .2
نظـامي و حراسـت از شـهرها و    بـرد اهـداف    شيپ يبراها  آن استفاده از توان نظامي .3

  ؛ها آن محالت در غياب نيروهاي حكومتي يا در كنار
ت تـداوم  ينها و ثبات و در ،تيامن آرامش،أمين ت ةجينت در شهرها، ازها  آن كردندور  .4

  .هاي اقتصادي و اجتماعي شهرها فعاليت
پايـه و   دون هـاي  بخشي گـروه   دهي و نظام جمله داليل سازمان توان از اين مسائل را مي

  .جسور و كارآمد شهرها در زمان شاه عباس دانست ، اماخودسر
  

  ديدگان اوباش و ستم. 10
مرد در لغت به معنـي   جوان .مردي داشتند جوان ةبعضي از اوباش و اجالف شهرها نيز صبغ

 ذيـل  ،5 ج :1373دهخـدا،  ( و فتـي اسـت   ،كريم، سخي، بخشنده، بامروت، صاحب فتوت
دهـد بعضـي از    شواهد نشان مـي . كردند از ضعفا و نيازمندان حمايت ميها  آن .)»مرد جوان«

گاه  ،كردند ناتوانان حمايت مي  كه در كوچه و گذر از ضعفا و زنان و بر اينافزون اين گروه، 
كه با اتكا به مقام و منصب خود يا بستگانشـان بـا    ،هاي عوامل حكومتي دري در مقابل پرده

فخرالزمـاني در شـرح   . ايسـتادند  مـي  ،كردند رفتار مي شانو نواميس درشتي و تحقير با مردم
طور ضمني به وجـود   وكيل حاكم تبريز، به  بيك رشكي همداني، پسر عموي زندگي حسين

رشـكي همـداني اوقـات خـود را بـه      . كند مي  اشاره  چنين گروهي از جوانان در شهر تبريز
  :گذراند خوارگي مي مي
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 ... ]تبريـز [ در آن مكـان  ... درايـي نمـوده   گويي و هرزه هرزه مدام در محفل خاص و عام
انگيـز   انگيـز غيـرت   قدر سـخنان وحشـت   آن. پرستي و خودستايي آغاز كرد باده ... اقامت،

 ... تـاب  ... عصـمت ايشـان گفـت كـه تبريزيـان       عدم  و  نسبت به ذكور و اناث تبريزيان
در  ... نامناسـب  ... از تكرار استماع آن مكالمات  بعد...  تبريز  اوباش  و  اجالف ... نياوردند

بدن جدا سـاختند   ةزبان از قلع ةمحل فرصت سر رشكي به جريم  مقام انتقام شدند و در
  . )841 : 1340 فخرالزماني،  (

هاي مردمي در شهرها براي حمايت از  گونه گروه فيگوئروا نيز به وجود اين ةسفرنام
يكـي از   ،سـر خـوزه سـالوادور ارمنـي     نويسد جسد بي يو م كند مي ناموس مردم اشاره

متـرجم    ايـن . كنند را اطراف كاروان پيدا مي ،)فيگوئروا(راهنماها و مترجم سفير اسپانيا 
 ةنويسـند . و مسـلمان شـده بـود    بـود  االصل هنديزني را از شيراز همراه آورده بود كه 

سـفير او را از كـاروان بيـرون    بنـابراين  ، اخالقـي بـوده   كند زن فاسد سفرنامه اظهار مي
شـود كـه ايـن حادثـه اتفـاق       سالوادور براي بازگرداندن وي از كاروان جدا مـي   .كند مي
دو «اهـالي كـاروان    ،كنـد  را ترك مـي  كاروان روي كه سالوادحالي كه هنگام در. افتد مي

ديـده   ،گذشـتند  كه با شتاب از آن حـوالي مـي   ،گروه سوار مسلح به تفنگ و شمشير را
جـوي قـاتالن نپردازنـد و    و بـه جسـت    دهـد  كه سفير به كاروانيان تذكر مـي  اين. »بودند

مزاحمتـي بـراي كاروانيـان پـيش نيايـد و اشـاره         موضوع را فعالً مسكوت بگذارند تـا 
 ،جوي مقتـول بـوده  و قاتالن در جست كرد شواهد آشكار حكم مي«سفرنامه كه  ةنويسند

 ،)195-194 :1363فيگـوئروا،  ( »سـانيده بودنـد  بر اثر عداوت شخصـي او را بـه قتـل ر   
و فرامين شـديد   شهرها حكام و داران راه به عباس شاهگيري  چنين با توجه به سخت هم

كـه بـه    يمسـلح  يهـا  گـروه  با ديو برخورد شد انيكاروان و مسافران تيامن حفظ براي
قاتـل   موران حكـومتي أسـواران مـ   ،زدنـد  دسـت مـي   ينـاآرام  جاديو ا يزن غارت و راه

حتي در سفرنامه آمده است به اموال و وسايل قيمتي همـراه متـرجم   . اند نبوده روسالواد
. مـاجراي قتـل ناموسـي بـوده اسـت      كه توان استنباط كرد رو، مي  از اين. اند دست نزده
مرد شيراز يا روستاهاي اطراف باشند كـه بـا شـنيدن     توانستند از اوباش جوان قاتالن مي

خـاطي از   چنـين  هـم . انـد  دن زني مسلمان به مجازات خاطي پرداختهماجراي دزديده ش
 ،رو  از اين. تعدي به كاروان سفرا را نداشته است  مالزمان سفير اسپانيا بوده و كسي حق

شـده و گروهـي را تشـكيل داده      مرد دور هـم جمـع   اوباش جوان برخيرسد  نظر مي به
، ظلـم و  حتي مردمان با نفوذ شـهرها  ،آنحكومت يا وابستگان   بودند تا از كساني كه از

  .بگيرند آناناز   و انتقام سختي كنند ديدند حمايت مي تعدي
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  گيري نتيجه. 11
و هـا   آن تحليلي به بررسي ماهيـت اوبـاش و مناسـبات    ـ پژوهش حاضر با روش توصيفي

ظ لحـا   بهاوباش  كه دهد ها نشان مي بررسي. حكومت در عهد شاه عباس اول پرداخته است
هـاي اجتمـاعي    گـروه  ةاز همها  آن در ميان .اضداد بودند  جمع و عملكردي    ابعاد شخصيتي

 ةساختار اجتمـاعي چنـدپار  . خوارگان حضور داشتند مي و سارقان، ياغيان،  جنگاوران، مانند
ويژه  حضور و تداوم اجامره و اوباش را به ،گرايي گرايي و محله مانند قوم ،سنتي ايران ةجامع
ها نسـبت نزديكـي بـا ثبـات و      چنين ظهور و رشد اين گروه هم. كرد شهرها بازتوليد ميدر 
  .ثباتي سياسي داشت بي

با اوباش  اوباش لفظي واحد براي مصاديق گوناگوني بود كه گاه هيچ نسبتي  با اين همه،
 هكـ   چنـان . شـدند  حقيقي نداشتند و صرفاً براي تحقير يا تحريف واقعيت اوباش ناميده مـي 

گيـري از ايـن    اذهان عمومي، حكومت با بهره  تر اوباش در دليل خصوصيات منفي پررنگ به
اوباش . كرد را اوباش و اجامره معرفي ميها  آن معترضان  نمايي مخالفان و ذهنيت براي سياه

  هـم  را بـر  آرامش شـهرها  و ،تازي و خودسري، نظم، امنيت دليل يكه بهحقيقي جامعه، گاه 
زمرة زماني نيز در  و گاه حامي ضعفا. با اهالي شهرها چندسويه بودها  آن اسباتمن. زدند مي

را هـا   آن عباس براي حفظ امنيت و نظم شهرها  شاه. گران محالت بودند آشوب  متجاوزان و 
ـ ها  آن لزوم از تواناييمواقع آورد و در  مييا تحت كنترل دركرد  ميدهي  سازمان مين أبراي ت

سياست تمركزگرايي شاه عبـاس   ةدر ادام ها گمان اين اقدام بي .برد ميه اهداف حكومت بهر
نسبت با حكومت  شاه عباس، اوباش به  حكومت  هاي با توجه به ويژگي چنين هم. بوده است

  .اند تري داشته گرايي بيش هم
  
  ها نوشت پي

 

 والي اتباع از...  ذالك غير و سالور و ايلور و كوكلن و اوخلو از خاني صاين الوس عشاير و قبايل«. 1
  ).580 ،2ج : 1387 يك،اسكندرب(» ... مشهورند تركمان يقه به و خوارزم

خود پاتوق داشـتند و بـه    يبرا يا محله يااست كه سر هر كوچه  يو اوباش يانمسخره لقب لوط. 2
 تمسـخر  و مضـحكه  بـه  را او آمـد  نمـي  خوششـان  كـه  گذري از هر ره. مشغول بودند يسرگرم

 ومـردم   هـاي  يـب طنز بـه ع   شكل به ها يشدر نما. بود مردم خنداندن ها آن كار اصوالً. گرفتند مي
  ).506: 1368 ،يافشار ( كردند يانتقاد م ها از آن و اشاره حكومتي كارگزاران حتي

 شـهر  داروغگي خان قلي مرشد نهاد پيش به شاه. داد انجام ينقزو دراقدام مشابهي  نيزعباس  شاه . 3
 هـا  آن. برگزيد ها برده يا غالمان ميان از را خود افراد« وي. سپرد استاجلو احمد شيخ به را قزوين
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 دزدي جز اي پيشه اين از پيش.. . گرويده اسالم به...  بودند گرجستان با پيشين هاي جنگ اسيران
 موجود  شواهد از اما كند، ينم يهرچند بالن منبع خبر را معرف). 61: 1375بالن،  (» ... نداشتند... 
 يرا بـرا  يريتـداب  ينشاه عباس و كـارگزارانش چنـ   شود ياستنباط م عباسي آراي  عالم تاريخدر 
 .كردند يآن اتخاذ م ادارة و شهرها امنيت أمينت

  .)»مستوره« ذيل ،7 ج :1381 ،انوري(كاال  ةنمون = مستوره. 4
  
 نامه كتاب
 .يرازهش :ي، تهرانفارسان يتراب  يال سه ، ترجمةياسيس يشناس در جامعه يمقاالت .)1376(يان، يرواند آبراهام

 .يركبيرام: ، تهران3- 1 افشار، ج يرجا ةمقدم با ي،عباس يآرا  عالم يختار .)1387( يمنش يكاسكندرب
ي، خوانسار يليسه ، تصحيحيعباس يعالم آرا يختار يلذ .)1317( مورخ يوسفمحمد  و منشي  اسكندربيك 
 .اسالميه: تهران

 .58- 57 ش ،يستاچ، »يرانا ةمردان و قلندران و فرهنگ عام جوان«. )1368( مهران ي،افشار
 :، به اهتمام احسان اشراق، تهـران الخبارذكر ا ينقاوه االثار ف .)1373(اهللا  محمود بن هدايت ي،نطنز يا افوشته

 .يو فرهنگ يعلم
  .سخن :، تهران7و  1 ج ،فرهنگ بزرگ سخن .)1381( حسن ي،انور
  .ياسد :، تهران3 و 1افشار، ج  يرجاكوشش  به ،يديجامع مف .)1340(يد مف محمد ي،بافق

 .قطره :تهران يان،عطااهللا نور ةترجم ،ياغيان .)1390( هوبز يكباوم، ار
 .يراساط :تهران  اهللا شادان، يول ةترجم ،شاه عباس اول يزندگ .)1375 (يي لو ين الن، لوسب

 ،8 ج مجـد،  ييطباطبـا   رضـا ممصحح غال ،يالف  يختار. )1382(يني قزو  خان آصفو  نصراهللا   بن  احمد  ي،تتو
 . يفرهنگ يعلم :تهران

 .دانشگاه تهران :منوچهر ستوده، تهرانكوشش  به، اصفهان يايجغراف .)1342(خان  ينحس يرزام يلدار،تحو
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم ،1 ج  ، ياست، فرهنگ و سيند ةدر عرص يهصفو .)1379( رسوليان، جعفر
 .موقوفات افشار :مجد، تهران ييكوشش غالمرضا طباطبا به ،يهالصفو ةروض ).1378(يك بيرزام ي،جنابذ

 .چشمه :تهران يني،مدا يمهد ي ومهران افشار يحتصح مقدمه و .)1381( باب فتوت و اصناف چهارده رساله در
  .يعلم :تهران ي،احسان اشراقكوشش  به ،يسلطان يختار .)1366(ي بن مرتض ي، حسن استرآباد يني حس

 .يركبيرام :، تهران1 ج ي،منصور رستگار ، به اهتماميناصر ةنام فارس. )1378(حسن  يي، ميرزافساحسيني 
  .يراساط :تهران فرخ، يون هما ينالد ركنمقدمه و تصحيح  ،يسام ةتحف ةتذكر .)1384(بن اسماعيل   امحسيني، س

 ،جـام جـم   روزنامـة  ،»هاي چندگانـة اراذل و اوبـاش در دورة صـفوي    نقش«). 1393( صباح زاده، يخسرو
 .3985  ش
  .يو فرهنگ يعلم :هرانشفا، ت ينالد شعاع ة، ترجمدالواله يتروپ ةسفرنام .)1390(يترو دالواله، پ
  .دانشگاه تهران: تهران ،3 ج يدي،جعفر شه ين ومع دمحمزير نظر ، دهخدا ةنام لغت ).1372( اكبر يعل دهخدا،
 .دانشگاه تهران: تهران ،5 ج يدي،جعفر شه ين ومع دمحمزير نظر ، دهخدا ةنام لغت .)1373( اكبر يعل دهخدا،
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 .يراساط :تهران ،3 يي، جنوا ينعبدالحس يةتحش و هيته ،يخاحسن التوار. ) 1389( روملو، حسن
پژوهشـگاه   :قـم  يـه، حسـن زند  يحتصـح  ،يونفتوحات همـا  .)1393(يرازي ش يعل ينالد نظام، نظام ياقي س

 .حوزه و دانشگاه
وزارت  :تهـران  ،1ي، ج حسن سادات ناصر يحتصح ،يقصص الخاقان .)1371(ي بن داود قل يقل يشاملو، ول
  .ارشاد
 .اقبال: معاني، تهران ، به اهتمام احمد گلچين تذكرة ميخانه).  1340(عبدالنبي  اني قزويني، مال فخرالزم

 .ينمع :تهران ،منتخب محبوب القلوب .)1392 (  برخوردار بن محمود يرزام ي،فراه
، 2و  1ي، ج سـر   ابوالقاسـم  ة ترجمـ  ،قاجـار   عصـر  يران ا ي اجتماع  يختار  از يي جستارها). 1366( يلم و  فلور، 

  .توس: تهران
 .آگه : تهران يروزمند،كاظم ف ةترجم ،يو قشون در عصر صفو يواند). 1387( فلور، ويلم

: ، ترجمة غالمرضا سـميعي، تهـران  سفرنامة دن گارسيا دسيلوا فيگوئروآ). 1363(گارسيا دسيلوا  فيگوئروآ، دن
 .نشر نو

  .چشمه: تهران ،ير و مهران افشارافشا رجيكوشش ا به). 1386( يكرد شبستر نيحس ةقص
 .25 و 24 ، شتئاتري، عباس آقا ، ترجمة يداهللا »يصفو يعتش يمتحك :يعتش  ها و اقتدار يينآ«. )1379( كالمار، ژان

ـ  يـران گ و معركـه  مردان هنرمند جوان«. )1388(اصل، محمد   يزنجان يميكر اطالعـات حكمـت و    ،»بـاك  يب
  .44 ش معرفت،

 .يخوارزم :تهران  ي،جهاندار يكاووسك ةترجم ،يرانكمپفر به ا ةسفرنام .)1363( كمپفر، انگلبرت
 .ين نشر: تهران ي،معنو ي عل ةترجم ،يارياخت يبردگ ةرساله دربار  :اطاعت ياستس .)1375 ( دو يناست ي، البوئت

  .يمول :آژند، تهران يعقوب ةترجم ،يراندر ا ياسالم ةبر جامع ينگرش .)1360(. س .ك. لمبتون، آن
 .11ش  ،6س  ،يرانيمطالعات ا، »يو فارس ياوباش در عرب ةواژ يبررس«. )1386 ( ناصريا، ن  يمحسن
 يـدنيا، اهللا وح يفبه كوشش س ،مالجالل ةروزنام ي ياعباس يختار .)1366( محمد ينالد جالل مال يزدي،منجم 

 .يدوح :تهران
  .دانشگاه تهران :تهران ،2و  1 ج ي،احسان اشراقه كوشش ب ،يخالتوار ةخالص .)1383(ين حس  بن احمد ي،قم ي منش

 انسـاني  علـوم  و ادبيـات  دانشـكدة  مجلة، »منازعات نعمتي و حيدري در ايران«). 1361(ميرجعفري، حسين 
  .1، ش دانشگاه اصفهان

 :رانمقدم، تهـ  يري محمدنادر نصكوشش  به ،ياراندستور شهر .)1373 (ين العابد ينبن ز يممحمدابراه يري،نص
 .موقوفات محمود افشار يادبن
 .يرانفرهنگ ا يادبن :، تهران1 ج الكساندر بلدورف، يحتصح، يعالوقا يعبدا ).1349( محمود ينالد ي، زينواصف

 .سهرم :تهران ين،احمد تد ة، ترجمجامعه قدرت، ين،د ). 1382( وبر، ماركس
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