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 « تالش تطبیقي و جغرافیاي بر تاریخ ايمقدمھ
 »كادوس

 ســوابق يدرباره و پژوھش تحقیق بھ پرداختن
نھ تاریخي بھ ھر قوم يو پیشـــی  و ملتي، 

و تبار  ایل و شـــناســــایي منظور معرفي
تاني حل باســـ حدوده و م گاني يو م ند و  ز

ــنایي ــان و آش ــكونتش و  و فرھنگ با زبان س
ــت تمدن ــیوه و معیش  كھ آنان زندگاني يو ش
ســـازد از مي را مشـــخص و ملت ومق یك ھویت

ــروریات ــلم ناپذیر و از وظایفاجتناب ض  مس
 ھا در ھر نقطھ. انساناست جامعھ آن محققین
و  غریزه برند از رويســر مي بھ كھ و مكاني
 ســـعي ھمیشـــھ یشخو و طبیعي ذاتي خصــایص

و تبار و  از ایل كاملي شـــناخت انددهكر
ستاني نیاكان شتھ با شند  خود دا  و در آنبا
آورند،  دست بھ و درستي دقیق اطالعات زمینھ
 در حد امكان می شـــود جا نیز ســـعيدر این
ــایيتحقیقي ھايفعالیت ھمان ــناس  در مورد ش

 و انطباق تالش قوم باستاني تبار و نیاكان
 .پذیرد انجام كادوس باستاني با قوم آن

 مختلف اقوام حد و مرز بین ھر چند امروزه
با  و مردمانش رفتھ از میان تقریباً  ایراني
حت دائمي و مراودات و اختالط ازدواج  خود ت
با یک  عنوان لت  یایي ایراني تیملم  و آر

شت برند اما باید قبولسر ميب از  ھر یك دا
شتي تاریخ ایران ساکن فعلي اقوام سرگذ  و 
ستان در ایامویژه  شتھ با و  ھویت کھاند دا
 فرھنگي ھايمشخصھ از طریق فقط آنان موقعیت

بل تشـــخیص و  معلوم قومي ھايو ویژگي قا
ساسخواھد بود  صھ این و برا شخ  نتواھا ميم

 چھ در گذشـــتھما  واقعي نیاكان كھیافت در
 و داراي كرده زندگي و چگونھ بوده كســـاني

 .اندبوده و امتیازاتي افتخارات چھ
امروزی  متمدن جوامع كھ اســـت جھت بدین



 
 9/   تاریخ و... ای برمقدمھ

 خود را ھر چھ نیاكان يدارند چھره سعينیز 
و  دهكر تر ترســیمبھتر و نیكوتر و باشــكوه

 .بكوشند آنان بر معرفي
 مختلف منــابع كــھ از مواردي امــا یكي

از  ،انددهكر اشـــاره آن بارھا بھ تاریخي
نابودي رفتن بین یھ و  تاب يكل  ھا و متونك

 اعراب يسلطھ در زمان باستان ایران تاریخي
و  خط بھ ھا كھكتاب این است سرزمین بر این
 زمانبودند و از  شــده نگاشــتھ پھلوي زبان

شكانیان شیان، ا سانیان ھخامن سا در نزد  و 
ــندگان ــتي و ادبا و روحانیون نویس و  زرتش

 ماندهباقي ایراني دوســت فرھنگ ھايخانواده
و  ایران بــھ اعراب یورش بود در ھنگــام

ــرف ــخیر و تص ــرزمین، بھ این تس ــتور  س دس
ــب فرماندھان ــوزانده آنان متعص  و معدوم س

ــــد در نزد  كھ را ھم چھو ھر آن ند،ش
بود  شــده و مخفي پنھان ایراني ھايخانواده

 ھاينوشـــتھ عنوان بھ آنان منازل با تفتیش
 ايشــد، عده برده از بین دینانو بي يســمجو

 ھا نیز از ترسكتاب گونھاین از دارندگان
 نابودي بھ شــخصــاً  اعراب ســنگین ھايمجازات

 نیز خانھ ايو عده كردند اقدام ھایشانابكت
شانھ ستان راھي خود را رھا كرده و كا  ھندو

 معدوم ھايخانھكتاب در داخل شــدند. احتماالً 
 ھوجود داشت ارزشمندي تاریخي ھايشده، كتاب

 و رویدادھاي از وقایع اطالعاتي داراي كھ
فعلي)  ايھ(تالش كادوســیان ســرزمین تاریخي
 .است بوده

عھد  ھاياز كتاب اگر تعداد اندكي امروزه
ــانیان ــاس ــد  ماندهباقي آن و ماقبل س باش

ماالً  گان بھ متعلق احت ند ما مان باز  ھ
 بھ كھ است ھندوستان مقیم ایراني زرتشتیان

 آن بھ مھاجم اعراب دســـترســـي عدم علت
 از گزند و آسیب توانستھ ھا تاكنونخانواده
 .بماند در امان



سترس امروزه ھا كھكتاب اما اكثر آن  در د
 قرار دارند معموالً  و خارجي ایراني محققین
و  زرتشــتیان و عقاید دیني اصــول بھ مربوط
ستایي آئین ست او  ھا اطالعاتآن در بین كھ ا

سوينمي دیده چنداني تاریخي دیگر  شود. از 
شد  دستور داده بر ایران اعراب از تسلط پس
 و نھادھا و اماكن ادبي محافل يدر كلیھ كھ

 نوشــتھ عربي زبان بھ و نظامي دولتي اداري
ـــخن ـــود بھ گفتھ و س و  فرامین كھ طوري ش

 و زبان نیز با خط حكومتي ھايدســـتورالعمل
شتھ عربي از  رخيب شد و حتيمي و خوانده نو

باي مان آن شـــعرا و اد قام ز  نیز در م
آیند منظور خوش و بھ و چاپلوســـي گویيتملق

صیده امراي شعرھا و چكامھعرب، ق  ھایيھا و 
و بزرگي،  و مردانگي آورياز جنگ توصــیف بھ

ــام واالي و خوي و خلق  عرب و امراي حك
ــرودند، كھ ــعرايآن عمل این س  ھا در نزد ش

ناپسند  عملي فردوسي چونھم ایراني گرايملي
شبختانھمي شمرده صدر  از زمان شد. اما خو
سالم سال تا مدت ا صد  سي زبان سی عھد  پار

 و روســتاھاي دھات مردم در بین ســاســانیان
 زبان بھ و كســـي بوده رایج چنانمھ ایران
سرا این كھ گفتنمي سخن عربي  تحت نجامنیز 

د و شـــ و فراموش قرار گرفت تاثیر عواملي
 ايو عمده مھم عوامل یافت گسترش عربي زبان
 تاثیر نبودند وجود برخيامر بي در این كھ

 كھ بوده ایراني و نویســـندگان از دبیران
 ھا و لغاتخود واژه دادن باسواد جلوه براي

ــاتي ــان و اصـــطالح  در البالي عربي از زب
 طریق گنجاندند تا بدینخود مي ھاينوشـــتھ

بكشند  دیگران رخ خود را بھ معلومات میزان
 طریق بدین نیز بســـیاري امروزه كھگو این«

 عربي زبان امروزه كھ طوري كنند بھمي عمل
اند شــده عجین با ھم اياندازه بھ و فارســي

 و میسر نیست ممكن سانيآ بھ ھر كس براي كھ
را از یكدیگر  و فارســـي عربي مرز بین كھ
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 چنانمھ وضع و متمایز سازد این داده تشخیص
مھ ــــت ادا مت كھتا این داش از  ھایيحكو

نفوذ و  هرســید قدرت بھ و دیلمیان گیالنیان
سر ایران سرا سرزمین خود را در   عربي ھايو 

ــال ــد در كر اعم ــان ایندن  فردوســـي زم
 چون ایراني گرايو ملي نامي ســـرايحماســـھ

ضعیفو تحقیر ایرانیان متوجھ سي زبان ت  پار
 سرزمین در این اعراب توسط كھشد  و ایراني

و  و فرھنگ زبان نگران ســـخت دشـــمي اعمال
شــاعر و  شــد. این ایرانیان باســتاني تمدن
یب نگملي اد ــــتدگرا و فرھ  براي ایراني وس

یك یان غرور ملي تحر از  و جلوگیري ایران
 پارســـي«خود  مادري زبان و انحتاط نابودي
ــي دنبال بھ» پھلویك ــال س ــش س  و تالش كوش

ــرانجام ــد دیوان موفق س ــي ش خود را  حماس
 نام او بعدھا بھ دیوان این بســـراید كھ

شھور  معروف شاھنامھ  این ا خلقد او بشو م
از  د با توصیفكر سعي و حماسي شاھكار ادبي

در  ایرانیان نیاكان ھايھا و شجاعتقھرماني
 زبان نگھداشــتن بر زنده عالوه عھد باســتان

ــي ــعیف روحیھ پارس ــده تض ــده ش  و تحقیر ش
شان بھ را كھ ایرانیان ست شك  از جنگ خاطر 
 امپراطوري ینبر ا آنان و تســـلط با اعراب

صل عظیم  و دوچندان بود بازگردانده شده حا
 ایرانیان غرور ملي دیگر این سوياز  ،سازد

 بھ و خائنین انگو بیگان اعراب رخ را بھ
 .بكشاند و خاك آب این
ست جھت ھمین بھ  دیوان او در ابتداي كھ ا

 احیاي برای كھ و كوششي تالش سال خود از سي
 ایراني و ادب و فرھنگ پارســـي مجدد زبان

 .است یاد كرده چنینبود   شده متحمل
     سي سال دراینبردم رنج بسي«

 »ارسيپ بدینكردمزندهعجم
ـــبختانھ  فرھنگي انقالب از اھداف یكي خوش

 اســـالمي، ھمان انقالب در زمان ما ایرانیان



 ادامھ كھ است» بداریم را پاس پارسي«شعار 
 رحمھال علیھ فرودســـي ھا و آرزوھايایده

 .امیدواریست بسي جاي باشد و اینمي
ـــت بدیھي ـــاع در چنین اس  و احوالي اوض
ــینھ درباره ــابقھ پیش  قوم یك تاریخي يو س

 در اوایل (كادوس) كھ نام بھ كوھســـتاني
و  و از شھرت رفتھ مرور تحلیل بھ ساسانیان
ـــوكت ـــتھ آن قبلي ش ـــده كاس  و تقریباً  ش

ــناختھ ــترس ناش و  عرب مورخین و دور از دس
 بود بتوان ماندهباقي ایراني و حتي یوناني

ھ ب ايو جامع دقیق تاریخي اطالعات آساني بھ
 را كھ چھھر آن قوم این يآورد. درباره دست

 و جغرافیاي تاریخي ھا و كتبدر ســـفرنامھ
 قرون بھ مربوط شود اكثراً مي مشاھده تاریخي

 ھا مطالبياز آن در ھر كدام جدید ھستند كھ
ـــطر دیده ـــود و اطالعاتيمي در حد چند س  ش

 و توصـــیف تــاریخي جغرافیــاي يدربــاره
ــرزمین ــان ھايس را در  ھاآن اعراب كھ طیلش

بودند  دهكرمشــــاھد  با گیالنیان ھايجنگ
 .است شده نگاشتھ

ــش اخیراً  كھبا این ــف در جھت ھایيكوش  كش
ــتاني ــتگان تاریخ و تدوین آثار باس و  گذش

 و ادبیــات و ھنر و زبــان فرھنــگ معرفي
ــتاني ــورت ایرانیان باس ــت گرفتھ ص اما  اس
 تنھا بھالش مورد ســوابق تاریخی ت ھنوز در
ضي يترجمھ سندگان بع  و محققین از آثار نوی

ني ــایي، غیرایرا ظیر  و اروپ بینو ن را
در  تبار كھلھستاني و خودزكو روسي انگلیسي

و  گیالن خرأقرون مت و جغرافیاي تاریخ خصوص
سپینسواحل جنوبی دریای  در ساكن اقوام  کا
شش تالش ستناد اند،دهكر ھایيو كو اكتفا  و ا
ــابع این شــــود. وليمي  نیز اكنون من
سخگوينمي شد كھ التيأسو انبوه توانند پا  با

ندان محققین و از ســـوي و  تالش قوم فرز
گان ند ما ھان مطرح كادوس قوم باز  و خوا

ــت ــینیان تريدقیق اطالعات یابيدس و  از پیش
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 .خود ھستند باستاني نیاكان
صوص كھ ایراني محققین در بین  تاریخ در خ

یاي نگ تاریخي و جغراف و  تالش مردم و فرھ
ـــرزمین ـــتھ خدمات گیالن س ـــایس  انجام ايش

ــتوده تواناند ميداده ــتاد منوچھر س  از اس
 بارهدر این از ســــایرین بیش د كھكریاد 
 زندگاني تاریخ خصــوص بھ اســت نوشــتھ مطلب
یل طوایف با لھ كھ تالش و ق ھا از  ايدر 
از  كھ ســـرنخي و اندك قرار گرفتھ ابھام
 جاي بھ قوم این و تاریخي باســـتاني يچھره

ــتخوش مانده، اكنون ــي تغییراتي دس از  ناش
 و احتماالت و فرضــیات و حدســیات اشــتباھات

 .است شده
و  قرن در یك 1خودزكو كھ نظیر اشــتباھاتي

 تالشمردم  و قومیت ھویت در خصوص لقب اندي
 رانده تركان ھا را بھو تالش داده انجام
ــده ــیاي ش ــبت میانھ از آس ــت. داده نس  اس

و  مورد الھام امروزه موضوع این متاسفانھ 
ستناد برخي سندگان ا صر  از نوی  گیالنی معا
 اصلي را در سرزمین تالش و قوم قرار گرفتھ

یھو او بھ يل نھ قومي عنوان خود  گا و  بی
اند. دهكر معرفي و مھاجر در گیالن غیربومي

 و اثبات فوق رد نظریھبھ منظور  بنابراین
از  و بوده ایراني قوم ھا یكتالش« كھاین

ستان دوران  سكونت نواحي در این تاكنون با
 يتر و مطالعھبیش تحقیق اند، نیاز بھداشتھ
سي تاریخ تردقیق ستاني قوم اجتماعي سیا  با

 تالش  یعنی قوم جدیدتر آن و تاریخ كادوس
باق رد ،دا  دو واژهبرای  تاریخي و انط

نظر  بھ و ضـــروري الزم امري و كادوس تالش
سد. بھمي ست منظور الزم ھمین ر  بھ نگاھي ا

 بھ طمربو تاریخي ھا و گزارشـــاتســـفرنامھ
 يدرباره و اطالعاتي ســـرزمین این ســـاكنان

تالش بل ھا در گیالنحضـــور  از ورود  و ق
 حاصـــل تا یقین انداختھ ایران ھا بھمغول



 بوده ایراني اصیل ھا از اقوامتالش شود كھ
 ھا در ایناز ورود مغول قبل ســال و ھزاران

 .اندزیستھمي نواحي
صطخري،  سیاحانيو  مورخین سي، ا نظیر مقد

 از صدر اسالم حدودالعالم گمنام يو نویسنده
ھارم تا قرن نان و پس قمري ھجري چ  از آ

حموي،  ابوالفدأ، زوزني، كاشـــاني، یاقوت
و  تاریخ يدرباره ھر كدام و غیره اصـــمعي
 مطالبي گیالنھای تالش و ســـرزمین جغرافیاي
 فعلي ھا در جایگاهضــور تالشح و بھ نوشــتھ
بھو مغول از ورود اعراب در قبل آنان  ھا 
 ھايسرزمین و از مشخصات كرده اشاره ایران
 .اندآورده عمل بھ توصیفاتي آنان

بن بري ا ط یر و  ث بالذري ا یز در  و  ن
 با اعراب گیالنیان ھايخود از جنگ ھاينوشتھ

 مدت الي قمري ھجري ســتمبی بین ھايدر ســال
ھا در تالش و از مشــاركت خبر داده قرن نیم
نگ این با عنوانج تالش ھا  ھا) (ببر و 

 تالش در جنگ اند. مشــاركتدهكرذكر  مطالبي
قرن  قوم این كھ آنست يدھندهنشان با اعراب

بھ ایران در این  لھ اعراب  بل از حم ھا ق
ستھ وخو از  دفاع درا موظف بھ سرزمین میزی

 می داست.خود  اجداديوباا سرزمین
 درباره 2خود در كتاب فرانسوي بازن مارسل

 انخودزكو آن كھ تالش مردم و قومیت ھویت
ــده رانده تركان را از اعقاب ــیاي ش  در آس

نھ یا تھ م تھ بھ دانســـ قاد پرداخ و  انت
 (خودزكو) منابعشودزكو  سفانھأنویسد، متمي
شھ را خود صل در مورد ری سب و ا ھا تالش و ن

نیز  تالش نام و در مورد ریشـــھ ذكر نكرده
بر  و مروري كند. با مطالعھمي اشـــتباه

 ھايجنگ چند از تاریخ و اوراقي گیالن تاریخ
 ھمیاري ھا بھتالش و مقابلھ و اعراب ایران

 باشـــد كھ واند دلیليتمي با آنان گیالنیان
 از خاك در صدد دفاع زمان در این تالش قوم

از  ھا قبلســال كھ اســت برآمده و ســرزمیني
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در  ایران ھا بھو مغول اعراب و یورش حملھ
 تاریخي اند. گزارشاتداشتھ سكونت نواحي آن

سالم بھ مربوط ھا از ورود مغول (قبل  صدر ا
ھا نوشتھ در این تالش و ذكر نام ایران) بھ

ــتدلي تاریخي مدارك از جملھ ــتند كھ مس  ھس
خودزكو و  یــھنظر خالف تواننــد در جھــتمي

 تركان بھ تالش قوم بر انتساب مبني دیگران
 .گیرندمورد استناد قرار  میانھ آسیاي

 تائید و تاكیدھاي بھ با توجھ بنابراین
ـــ برخي ـــتاد  بومي ندگاناز نویس مانند اس

 بودن بر غیرایرانيمبنی  میرابوالقاســـمی 
دیگر  برخي توسط نظریھ این ھا و تكذیبتالش

ما  ،ایران تاریخ و نامي برجستھ از محققین
ضمن را بر آن شت،  شي سعي كھاین دا ش  و كو

ھا و از جایگاه ھایيو نشانھ عالئمتا شود مي
 نوشتھ شود ، باستاني كادوسیان يھاگاهزیست

عاتي بار و اطال باره نیز اخ  يشـــیوه يدر
 و گزارشــاتيآنھا  معیشــت يو نحوه زندگاني
ــناز جنگ ــلوك ھا و حس  با حكومت آنان ھايس
 دالیلي و ایران باستاني و شاھنشاھان مركزي
باق بودن بر یكي مبني با  تالش قوم و انط

از  یكي عنوان بھ باســـتاني انكادوســـی
ـــكنھ ترینقدیمي ـــواحل يس  و غربي جنوبي س
د و در شــو ارائھ کاســپین (ورکانھ)  دریاي
 در مورد وضعیت نیز اخبار و اطالعاتي ادامھ

شینتالش ھايسرزمین جغرافیایي و  و حوادث ن
قات فا از ورود  پس تالش مردم بھ مربوط ات
فرد یا  را كھ ایران، و اثراتي بھ اســـالم
و یا تغییر  گیريدر شـــكل تالشـــي  افرادي

ند این قات حوادث رو فا بات و ات  و انقال
 نقش آن و ســــایر والیــات گیالن تــاریخي

 .گردد اند گردآورديداشتھ
ـــت بھ الزم  تاریخي بر كتب عالوه یادآوریس

 كھ یمعتبر دیگر موجود، اســـناد و مدارك
سایيمي شنا  ساكنین و معرفي تواند در كار 



یھ تان ایران ياول  مختلف و اقوام باســـ
ــتاني ــرزمین  باس و  نیاكان ھمان كھ این س
ما  شوند بھمي ھا محسوبما ایراني پیشینیان

ستاني ، ھمانكند كمك شوفھ آثار با  و بھ مك
 نظیر انواع از عھد باســـتان مانده جاي

ـــنگگلي) و كتیبھ (الواح ـــتھھا و س  ھانوش
 میخي خطوط رمزگشــایي از طریق ، كھھســتند 
سي سومري پار  ممكن آنان در كار رفتھ بھ و 

سر مي سناد زندهاین   از جملھ .شود.و می  ا
و  فرھنگ وعظمت  تواند شــكوهمي كھ و معتبر

و  آزادگي و مســـلك و مرام گذشـــتگان تمدن
و  كشور باستاني ياولیھ ساكنین خواھيآزادي

دھد  نشــان جھانیان را بھ پھناور ایرانیان
ــم گلي الواح ھمان ــید و  در تخت ھفوكش جمش

 .3است ایران دیگر نقاط
 الواح، لوحي آن و پرافتخارترین ترینشاخص
ست  سمبل عنوان بھادگار کورش بزرگ  کھ ی ا

 جوانمردي و روح و آزادگي از آزادي و نمادي
شوري سلح شتن و احترام و  شر  حقوق بھ گذا ب

 بھ ســی واندیمتحد  ملل ســازمان توســط کھ 
 دیدمورد  زنده جھان ترجمھ شـــده تا زبان

 .قرار گیرد جھان مختلف كشورھاي نمایندگان
ــتان گیالن  بنا بر گزارش میراث فرھنگی اس

کشــف شــده  در  باســتاني آثار  در تالش
کرگانھ رود وھشــتپر  مریان ییالقي ارتفاعات
ــــان مدن  نش قھ ت کھ در این منط ھد   ید م
نظر  بھ  ی وجود داشتھ وبسیار کھنباستانی 

در  نقاطی تنھا  ارتفاعات  اینکھ رســـد مي
ند تالش ثار و  چنین داراي كھ نیســـت آ
را در خود دارد باستاني از تمدن ھایينشانھ
 ھايگشــودند واقعیتمي آثار زبان این . كاش
 تاكنون را از عھد باســـتان تالش تاریخ

 .دندكربازگو مي
شان  صاتی را کھ ھرگونھ ن شخ ھا، عالئم و م
ســـرزمین باســـتانی آنھا  مردم کادوس و در

ــات و ویژگیوجود دارد  ــخص ھا چنانچھ با مش
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ـــرزمین ـــین وچھار چوب فعلی س ھای تالش نش
صورت  شود در  سھ و مطابقت داده  وجود مقای

سی، جغرافیائی  سیا شترک فرھنگی،  وجوھات م
شد کھ ھر دو نام کادوس  سلم خواھد  وغیره م

یک قوم بود بھ  تالش متعلق  ودر طول  هو
مل و  مان در اثر عوا بھ مرور ز تاریخ و

پیش بینی نشـــده از شـــکل کھن خود  تحوالتی
صــورت فعلی خود یعنی تالش تغییر ھ کادوس ب

  .شکل یافتھ است
ـــیحاتي بنابراین ـــ ارائھ كھ با توض د ش

فت توانمي ھا مردم نھ گ كھ تالش تن ھر  بل
 دارد با تحقیق وظیفھ پرستمیھن فرد ایراني

سي سناد و مدارك و با ارائھ و برر معتبر  ا
 و مســـلك مرام نمایاندن در جھت منطقيو 

و  پرستي، آزادمنشيو وطن دوستيانسان زیباي
 شناسایيدرو خود كوشیده نیاكان آزاداندیشي

شان تمدن و معرفي شتگان درخ  ملي و ھویت گذ
 بردارد. خود قدم

ــت ارجمندم آقای  خاتمھ جادر  دارد ازدوس
توانای گیالنی کھ  هفرامرز طالبی نویســـند

چاپ این  بل از  تاب ق لب آنک طا را  چیز م
ھا و ھا و راھنمائیوبا توصـــیھ مطالعھ 

ستھ و  سود بخش خود از نواقص آن کا تذکرات 
اند صـــمیمانھ برفوایدو اعتبارآن افزوده

شود اما سگزاری ب سپا شکر و آنجائیکھ  از ت
ھ ب ر در مراحل پایانی ویرایش خودضکتاب حا

بھ علت اینکھ انجام تمامی برد و ســـر می
 ھای ایشـــان مقدور وھا و راھنمائیتوصـــیھ
ــر ن ــمیس ــبب د بدینش ھنوز عیب و  احتماالً س

ھائی در آن مشاھده خواھد شد ایرادھا و نقص
عھده اینجانب  رھا بکھ مســـئولیت تمامی آن

ـــدمی . امیدوارم کھ در کارھای آتی خود باش
ھا موفق بھ رعایت و انجام تمامی آن توصــیھ

خاطر  بھ نیز كیاوش از فرزندم  ً بشـــوم. 
 و كمك كتاب و مأخذ این منابع لیســت يتھیھ



در چاپ اول ،ھانوشـــتھاصـــالح  و ویرایش بھ
 گرامی  کتاب  و از آقای عقیل عابدی دوســـت

ام  دوران ابتدائی ودبیرســتانی  وھمکالســی 
بســـیاری از  اشـــتباھات کھ پس از مطالعھ 

یاد داشت وبرای  را وامالئی کتاب حاضر چاپی
از ویرایش مجدد دراختیار بنده قرار دادند 

 .نیز سپاسگذاری میشود ایشان 
 علي ماسالي
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 اول بخش

، اقتصادی و فرھنگ انساني ،طبیعي جغرافیاي
 بومی تالش

 
 

  و اقتصادي طبیعي، انساني جغرافیاي
ــرزمین ــود از س ــین، مناطقيتالش ھايمقص  نش

ستند كھ سیمات رغمعلي ھ شوري تق  و مرزھاي ك
سي سكان تاریخ در طول ھمواره سیا و  مورد ا
ــت ــتھزبان تالش معیش و دارد،  ھا قرار داش

از  قرار دارد كھ ايدر محدوده ســرزمین این
 ھايو دامنھ تالش ھايكوه رشـــتھ ابتداي
ــمالي ــاحل گیالن در جنوب آن ش  غربي و از س

 بھ ماسولھ يو در ناحیھ شده سفیدرود شروع
از عبور از  پس یابد كھانحنا مي شمال سمت

ــرقي ھايدامنھ ــتھ این ش  ھا (در غربكوه رش
سپین و دریاي گیالن  رودخانھ سرحدات ) بھکا

ــايكورا و كوه ــھ ھ ــازی  جمھوريدر  قفق
 .دشومي منتھي آذربایجان

سي حیات در طول كھ سرزمین این مردم  سیا
ــھ ــدرترین یكي عنوان خود ب  قوم از مقت
شایري ایلیاتي شمال يخطھ و ع سبز  شور  سر ك

 را در این مرزباني حســـاس بوده، نقش مطرح
با  قدم و در اولین داشـــتھ عھده بھ نواحي

ھاجمین جاوزین م  بھ ایران خاك بھ و مت
 .خواستندبر مي مقابلھ

ــاهفتحعلي( در زمان  خونیني جنگ ،قاجار ش
قفقاز  در نواحي تزاري يو روسیھ ایران بین
 ھایيھا و مردانگيشجاعت رغمعلي كھ گرفت در
و دلیر  شــجاع میرزا ولیعھد و مردمعباس كھ
 عدم علت دادند بھ از خود نشــــان خطھ آن

 تداركات موقع بھ و پشـــتیباني مالي حمایت
قوای  شكست بھ سال از ده پس سرانجام نظامي

ــد  منتھيایران  ــت گردی  اعظم و قســـم
سیاري ھمراه بھ تالش ھايسرزمین دیگر از  ب
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 با انعقاد معاھده كشــورمان شــمالي والیات
ستان ننگین صرف بھ چايو تركمن گل سیھ ت  يرو
جدا  ھاياز سرزمین ھر كدامدر درآمد.  تزاري
و  قومي يو چند ناحیھ از پیكر ایران شـــده
از  وجود آمد كھ بھ ھایيدیگر جمھوري زباني

 .ندشد روسیھ بھ وابستھ ھر لحاظ
 ھايجمھوري بھ توانكشورھا مي این از جملھ

ستان، نخجوان ستان، ارمن و  آذربایجان، گرج
و خودمختار  و بزرگ كوچك ھايجمھوري تعدادي
ــی ایران دیگر.  کھ از قدیم االیام جزء اراض

ــوب می ــدندمحس ــاره ش  میان در این. دكر اش
سیعي نواحي سرزمین و شینتالش ھاياز   وجود ن
شده از ایران در زمان قاجار كھدارند   جدا 

حدودهاکنون  و بود  جمھوري اراضـــي يدر م
  .دارند قرار آذربایجان

 
 آذربایجان كشور جمھوري نشینو تالش تات نواحي

 در جمھوري واقع نشـــینتالش ھايســـرزمین
سرحدات آذربایجان ستاراي از   شروع ایران آ

ش شده و  و لزگیھ قفقازیھ ھايكوه تھو تا ر
 اطالعات .یابدمي كورا ادامھ رودخانھ جنوب

در  تالش مردم زندگي وضع چگونگي ما درباره
 سوسیالیستي از انقالب پس آذربایجان جمھوري

ــي ــتھ علت بھ نظام این تا فروپاش  بودن بس
ــوروي مرزھاي ــابق ش  اطالعاتبوده و  اندك س
 .ستنی در دست دقیقي آماري
و  ھا و رفتمســـافرت علت بھ امروزه ولي

ھاي مد جاري آ عات و توریســـتي آزاد ت  اطال
 دســـت جا بھنآ نشـــینتالش از نواحي اندكي
 .است آمده

سنده صادیق خانم شور  و محقق ُاووا، نوی ك
 :یسدنومي 4خود در كتاب آذربایجان جمھوري
ضيھا و تالشتات سیعي ھا در ارا  از این و

در  خانم محقق كنند، اینمي كشـــور زندگي
ــرزمین ــینتات ھايمورد س ذكر  جا چنینآن نش



ست دهكر  سابق شوروي ھايجمھوري در میان :ا
جان كشـــور جمھوري بای  ترینبیش داراي آذر

و  رینتعمده كھ اســـت ایراني ھايزبان گروه
بانآن ترینرایج ند از: ز بارت كردي،  ھا ع
 .تالشي و زبان تاتي زبان

ماً  ھا عمو بھ در نواحي كرد جر، الچین،  كل
قودبالي، زنگیان، جبرائیل، یوالخ، خودات، 

جان جمھوري بھ متعلق كھ بای  و جمھوري آذر
ــتند زندگي خودمختار نخجوان او  .كنندمي ھس

و  رونآبشھ يجزیره شبھ ھا را مقیمزبان تات
شتھ و باالخاني خانيسوره اكثر اھالي  كھ نو

 بھ تاتي با زبان ھایشـــاندر صـــحبت عموماً 
قاال، ماشـــتاقا،  نشـــینند و مردمگفتگو مي

 و آذري تاتي دو زبان بھ و بوزونا كھ زیره
كان، مردم، مرده چنینمگویند و ھمي ســـخن
تا جان، ھؤامیره لھ،  نھ، خی وســـن، بی
 گفتن سخن براي از تاتي بسیار كم اياندازه

 پنج مردم در بین زبان كنند اینمي استفاده
و  افراد مســـن توســـط اخیر معموالً  آبادي

 از آن شود و جوانانشانمي استفاده كھنسال
فاده ند. عالنمي اســـت  فوق بر نواحي وهكن

چي، اســـماعیلي، قوبا، دوه نواحي ســـاكنان
نیز  كاشــھ زن، قوناقكند، قوت خیزي، ســییھ

 تالش از نواحي چنینماو ھ .ھستند زبان تاتي
آســتارا،  بایجان، شــھرھايرآذ جمھوري زبان

 .است برده نام و ماساللي لنكران، لئریك
 ھايتاتخود  صــــادیق اووا درکتاب خانم
 ذیل گروه ســــھ را بھ نآذربایجا جمھوري
 :است كرده تقسیم

 . 3، مسیحي ھايتات .2، مسلمان ھايتات .1
 یھودي ھايتات

 تريبیش اكثریت داراي مســـلمان ھايتات
در  مسیحي ھايھستند و تات سایرین بھ نسبت

گیلوار  روســتاي بھ متعلق چي و َدَوه شــماخي
 .نددبرسر ميبھ

شینتالش در مورد نواحي اطالعاتي  جمھوري ن
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 آستاراي ننیساكو افراد از بعضي آذربایجان
ــــان كھ ایران گانش یا بســـت از  خود و 
و آمد  رفت آذربایجان جمھوري بھ االیامقدیم

ــتھ ــناخت داش  ھايو آگاھي و كافي كامل و ش
 دســـت اند بھجا داشـــتھآن ناطقاز م دقیقي
 ھا نیز اشارهآن جا بھدر این است، كھ آمده
 .دشومي

 بھ آذربایجان جمھوري نشـــینتالش نواحي
ی ایران از این قرار آســـتارا اھالي روایت
ست: ستاراي ا سنجَرهَ نآذربایجان،  آ  خچوان، 

توك،  آســتار، ســیاه محلھ، جومھ دي، لوندي
 محلھ، شـــاه آالشـــا، زینگالش، تلمانُچووي، 

در  آباد و تعداديآقاجي، ماســــاللي، جالل
 .و شوشي و تاتارستان نخجوان جمھوري

ضي سخن تاتي بھ نواحي از این در بع  نیز 
در  تاتي زبان گویا اكنون شــد، وليمي گفتھ

 شــده ســپرده فراموشــي ھا بھاز آن بســیاري
از  كھ نخجوان و جمھوري تاناست، در تاتارس

سوب زبان آذري مناطق  تاتي شوند زبانمي مح
جا آن از اھالي كثیري يعده رایج ھنوز زبان

 .است
از شــھرآالشــا کھ بھ عنوان شــھرھای تالش 

نزدیکی  درزبان جمھوری آذربایجان یادشده، 
ھای ایران و جاورتدر مرز بھ م  ھايقصـــ

ــوي( ــتارای  )bidyanlo 5لوندیابیو ( )kesvyكِش آس
 .قرار داردایران 

صوص سمیھ وجھ در خ اعتقاد  شھرنام آن  يت
 بھ بزرگي تاریخي يقلعھاینســـت کھ چون  بر
ا قرار داشتھ لذا نام جآن در شاه قلعھ نام

 شــھر گردیده این گذارينام مبناياین قلعھ 
 تكلم و بر حســب مرور ایام شــاه) بھ (قلعھ

 آالشـــا داده يواژه خود را بھ جاي عامیانھ
 .است

 
  وچگونگی پراکندگی جمعیت ایران ھاينشینتالش



در ادوار  ایران نشـــینتالش ھايســـرزمین
 داشتھ تريبیش وسعت باستان و دوران تاریخي

ست سیم پس .ا سمتي و الحاق تالش از تق از  ق
ــیھ بھ آن ــمت روس ــي ماندهباقي ھايقس  اراض

چند  شــــامل اكنون در ایران نشـــینتالش
 .شودمي گیالن از استان شھرستان
از نظر  ایران نشینتالش ھايسرزمین سابقاً 
 .شدمي عمده دو ناحیھ شامل كشوري تقسیمات

ـــرزمین :الف ـــھ عنوان بھ كھ ھایيس  خمس
 بخش بر پنج مشتمل کھ اندبوده معروف توالش

رود (ھشــتپر)، اســالم، آســتارا، كرگانھ
ــال(و  دوالبتالش ــاندرمن ماس ــد، مي )و ش ش

 دو شــھرســتان بعدھا بھ توالش خمســھ نواحي
و  گردید تقســیم تالش آســتارا و شــھرســتان

سال بین نواحي سولھ تاریخي شھرك الي ما  ما
ــتان بھ ــھرس ــومعھ فومن ھايش ــو ص  را ملحقس
 تالش شھرستان مجدداً  شمسي 1377. در سالنددش
ستان سھ بھ ستان تالش شھر شھر شپر)،   (ھ

ضوان دوالبتالش ستان(ر شھر سال شھر)  و  ما
 .شد (ماسال) تبدیل شاندرمن

ــیاري: ب ــینتالش از نواحي بس  علت بھ نش
سافت ستان بھ و نزدیكي ُبعد م شھر  ھايسایر 

 توالش خمسھ از بلوكات در خارج گیالن ناستا
 جغرافیایي در محدوده و امروزه قرار گرفتھ
و  رودبار، رشــت، شــفت، فومن ھايشــھرســتان
ـــومعھ ـــرا قرار دارند. لذا آنص از  عده س

ھا سایر شھرستان مقیم كھ تالشي خانوارھاي
و  و زبان از نظر قومیت كھھســـتند با این

ــا ــمرده تالش نفرھنگش ــمي ش  قوم و بھ دونش
مات تعلق تالش ما از نظر تقســـی ند ا  دار

شوري ستاني ك ستان و ا شھر سوب تالش جزء   مح
 .اندھا وابستھسایر شھرستان و بھ شدهن

و  تاریخي از والیات یكي گســـكر نام: گســـکر
ست گیالن قدیمي شتھ كھ ا بیش از نیمی  در گذ

ھا ھا و بقیھ را گیلاز جمعیت آنجا را تالش
 :دشمي ذیل نواحي شامل دادند وتشکیل می
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ــتان نواحي ــھرس ــتان ش ــھرس  بندرانزلي، ش
ــوان ــھر فعليرض  الي دوالبدوالب، تالش(گیل ش

ــتان ــھرس ــال دیناچال)، ش ــال ماس و  (ماس
 شــھرســتان از خاك ھایيشــاندرمن)، و قســمت

ــومعھ ــرا كھص ــكر  نام نیز بھ امروزه س گس
ست معروف شامل ا ستانھا و  و  ھاي: شھركدھ

ــتان،  ــفند، (کلنگس ــیابر، طاھرگوراب، اس ض
سار و غیره) مي  اکنون نیز درھم و شود.زیگ

روستاھا و نواحی مجاور با تالش خانوارھای 
ــیاری ب ــرھبس ــی تکلم می س برند کھ بھ تالش

 کنند. می
ــتھ در كھ والیت این  مقتدر  از والیات گذش

ـــان ــــــت ـــالن اس ـــی ــــــوب گ ـــحس   م
 شاهفتحعلي سلطنت د، بعدھا و در زمانشمي

 آن نشـــینتالش و نواحي شـــده قاجار تجزیھ
از آن  دوالبو تالش و شــاندرمن ماســال یعني
كات ابو جدا  ــــالم  بلو نھاس گا رود و كر

 شھرستان نام بھ آستارا (اسپھبدان) مجموعاً 
نواحی  و شــــدند. نامیده توالش يخمســــھ

شین آن کھ بگیل سکرات ھ ن باقی مانده نام گ
 .سراستاکنون از توابع شھرستان صومعھ

و  مجموعھ آســـتارا از این از خروج پس 
با  نواحي آن فرمانداري، بقیھ بھ  تبدیل

را  دومي فرمانداري توالش شـــھرســـتان نام
 .دادند تشكیل

و  توالش يخمسھ شھرستان از تشكیل در پیش
بل لھ در ق غاز ســـلســـ یھ ياز آ جار  قا

بر  خانمیرحســن و پســرش تالش خانمیرمصــطفي
 قفقازیھ ھايكوه از سرحدات تالش اعظم قسمت

گســكر و  حدودات كورا الي يرودخانھ و جنوب
 و فرمان داشـــتھ حكومت دیناچال يرودخانھ
  .6میراندند

: گیالن استان ھايدر سایر شھرستان نشینتالش اراضي
 از توابع زرمخاز گوراب ھایيو قســمت تنیان

، )زیدقزیده (سرا، ماكلوان، صومعھ شھرستان



 رودخانو گشت رودخان، گشت و ماسولھ ماسولھ
ــتان ــھرس ــی از ش ــالما، س و  مزگيهافومن، ش

شــفت،  شــھرســتان ییالقي و نواحي ســفیدمزگي
سمت سراوان ھایيق شم زادهو امام از  در  ھا

در  واقع ییالقي ھايو دھكده رشــــت نزدیكي
 .رودبار ارتفاعات
در  سابقاً  دھند كھمي و شواھد نشان قرائن
ــت ھاينزدیكي ــھر رش ــینتالش ھايدھكده ش  نش

شتھ صحت وجود دا ست.  ادعا را  این قمسو  ا
 امروزه كھ رشت در اطراف ھایيو دھكده محالت
دارند تایید  تالشـــي ھايبا واژه ھایينام
.دراین باره دربخش جغرافیای تاریخی كنندمي

تاریخ الجایتو ودر مبحث مربوط بھ تفســـیر 
شده.  شتری داده  ضي ضمناً اطالعات بی از  بع

رامسر  پیش) تا حوالي(بیھ شرقي گیالن نواحي
 اندهبودنشــین  تالش از ســكنھ محالتي داراي
 محلــھرا تــالش محالت نیز آن امروزه كــھ
ند مي تالشخوان ند  لھمان رودســـر و  يمح

 .رامسر يمحلھلنگرود و یا تالش يمحلھتالش
 توســـط محالت رســــد ایننظر مي بھ چنین

 آن بھ شـــده و كوچانده تبعیدي ھايخانواده
 .باشند وجود آمده بھ نواحي

سط اكنونتالش  ستاراچاي رودخانھ تو  بھ آ
مت تا ایران تالش دو قســـ  جمھوري لشو 

 .است شده تقسیم آذربایجان
صلھ  ترینجنوبي ات نقطھ ترینشمالي بین فا

پانصد  بیش از بھ تقریباً  ایران تالش ينقطھ
در  آن و غربي شرقي رسد اما عرضكیلومتر مي

ھل از ایران نواحي كیلومتر  پانزده ات چ
 متغییر است. 

 
  رودبار از آستارا الي ایراننشین تالشنواحی 
 آستارا

 در طي شــیندان معروف شــھر آســتارا و قلعھ
 مركز تالش عنوان بھ مدیدي ھايمدت تاریخ

ــوب ــمي محس ــلطنت كھ قلعھ د آنش  در آغاز س
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خان مد غامح خانواده آ یار  جار در اخت  قا
ــطفي ــتھ تالش خانمیرمص در  اكنون قرار داش

 آســـتاراي و در قســـمت ایران خاكاز  خارج
 .قرار دارد آذربایجان جمھوري

ستارا كھ ستان ھاياز بخش یكي آ سھ شھر  خم
سوب توالش شده د بعدھا از تالششمي مح  جدا 

 .دمدر آ مستقلي شھرستان صورت بھو 
 ســتانشــھر( مركزعنوان  بندر آســتارا بھ

كھ تارا  قھ در  آســـ با مرزمنط  جمھوريی 
 بھ شـــمال از طرف )قرار دارد، آذربایجان
 و رودخانھ آســـتاراچاي يرودخانھ يوســـیلھ

 ،دهشجدا  آذربایجان جمھوري سپھبد از خاك
 و از طرف کاســپین دریاي بھ شــرق از طرفو 

از  غرب و از ســمت تالش با شــھرســتان جنوب
 ســـتانبا ا تالش جنگلي ھايكوهرشـــتھ طریق

 .جوار استمھ اردبیل
 ياســـكلھ خاطر دارا بودن بندر بھ این

ـــب ـــتي و پھلو گرفتن مناس و  تجاري ھايكش
 از طریق آن در ســـاحل و مســـافرتي تفریحي

 كشورھاي يبا كلیھ و زمیني دریایي ھایيراه
و  بوده در ارتباط میانھ و آســیاي اروپایي

 داشـــتھ توجھي قابل رزيتواند درآمد امي
ــد ــیاحان برخي .باش ــفرنامھ از س ھا و در س

ستان این نام خود تاریخي جغرافیاي را  شھر
بد ذكر  نددهكرســـپھ  نام امروزه كھ ا

است ماندهباقي واژه سپھبد از آن يرودخانھ
.  

ــتان این مردم يدرآمد عمده ــھرس  امروزه ش
و  و واردات صادرات ارزي درآمدھاي از طریق

ھاي مد جاری، گمركي،  درآ چھ آزاد ت بازار و
 برنج، دامداري و كشــت كشــاورزي ،گیريماھي

 ماھي ســـنتي)، پرورش داريو رمھ (گاوداري
 درآمدھاي ،و تولید عســل آال، زنبورداريقزل

ـــلھ ـــگري حاص ـــت و جلب از گردش و  توریس
 كاشــت و دســت جنگلي از درختان رداريببھره



 .دشومي تامین
ستارا مردممذھب  و زبان صلي زبان: آ و  ا
شي مردم بومي ستارا تال ست آ  علت بھ ولي ا
 بھ فقط شــھرســتان این عبوري ھايراه كھاین

مانند  زبانوترک  آذري و شـــھرھاي والیات
 ترکی زبان جھت شـــود بدینمي منتھي اردبیل
بان جاري ز بازاري ت تارا را  مردم و  آســـ

و  ییالقي نواحي مردم دھد اما مي تشـــكیل
 سخن تالشي با زبان آستارا اكثراً  روستایي

 .گویندمي
ــي زبان ــتارا اندكي تالش  با زبان در آس

و  ماســـال یعني يجنوب نواحي مردم تالشـــي
ــاندرمن ــولھ و تنیان ش دارد.  تفاوت و ماس
ما این فاوت ا جھ ت یان و درنحوه در لھ  ب

 .قابل فھم اســت  برای ھمگی بوده و ھاواژه
  .است و تسنن تشیع آستارا مردم مذھب
كده ھا وشـــھرک ترینمھم و  ییالقي ھايدھ
 :آستارا عبارتند از شھرستان قشالقي

ژیھ، ھولستون،  گیالنده، چملر، مومبي، زري
 مشند التون، حیران، ریلھ

ــوندهتلھ ــونان، دربند، ھودول، ش  خان، ش
بین، چالھ) عنبران، بیجاره چوال (شـــونده

یانلو، قلعھ، كشـــفي،  بيســـرا، بيباغچھ
 .آبادعباس

آستارا عبارتند  شھرستان مھم ھايرودخانھ
 :از

 و رودخانھ چاي سو)، گِرمي (قره آستاراچاي
 .لوندویل
 ھشتپر با مركزیت الشوتسابق  شھرستان

 
 .1383ققنوس، فر، تھران: انتشاراتثاقب مرتضي 

در عھد  گیالن یوســـفدھي، ھومن؛ حكمرانان. 64
 .1382ر گیلكان،و قاجاریھ، رشت: نش زندیھ

نام یونیر، ژان؛ دالوران. 65 نگ ایران گم  در ج
 منصوري، انتشارات هللاذبیح يتزاري، ترجمھ روسیھ
 .1368زرین،

ــتان كھاز این پس ــھرس ــھ ش ــتارا از خمس  آس
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ــــدجدا  توالش یھش ملکھ آن  . بق ــــا  ش
سالم، تالشكرگانھحویق، سالرود، ا  دوالب، ما

شاندرمن  ستان نام بھشود میو   توالش شھر
 بھ متعلقتالش  نام كھبا این  شدند نامیده
شینتالش ھايسرزمین تمامي ست اما ن اکنون  ا

سیمات شوري در تق سمتي بھ ك  تالش از خاك ق
ــتان  ــھرس ــل بین دیناچال تا ش یعنی  حدفاص

  .شودمی اطالقآستارا 
 ۳۶۷۱معادل با مساحتيسابق توالش  شھرستان

ــتان ترینبزرگ كیلومتر مربع ــھرس ــتان ش  اس
و  جنگلي علت بھ لکند. شـــمي محســـوب گیالن

 و نیز بھآن  خاك اعظم قسمت بودن كوھستاني
و  و سالم امن ارتباطي ھايراه نداشتن  علت
و عمراني،  و بھداشـــتي رفاھي امكانات عدم

نگ  بھ نواحي در این و پرورش و آموزش فرھ
شد  حداقل سعھ  میزان ر سیدهوو  بھ  بود، ر
ھای این شھرستان میزان تحصیل کرده كھ طوري
سي ۱۳۴۵سال گیری آماردر شان شم  دھد كھمي ن

 و بھداشت و پرورش آموزش وضعھا سال در این
اســت با  اســفناك بوده حد تا چھ ناحیھ این

ظھ قام يمالح عداد و ار ماري ا  در این كھ آ
ـــذكر  كتاب ـــرفت میزان توانمي دهش و  پیش

 را در طي و رفاھي عمومي خدمات يتوســـعھ
ــال ــتھ ھايس ــھ گذش  د. اینكر و اخیر مقایس

ستان سال اخیراً  شھر سي ۱۳۷۸و در   سھ بھ شم
 :دش تقسیم شھرستان

ستان  .1 بخش مرکزی  شامل تالش: كھ شھر
ـــھرک ـــالم و حویق وش ھا ی کرگانھ رود، اس

چوبر، خلیلھ ســـرا، شـــیرآباد، نھ، ویز
شت، حویقھره سالم د سار، ا و غیره با  و لی

 .شودمي ھشتپر مركزیت
ستان. 2 ضوان شھر  دو دوالب) باشھر (تالشر

 ھايشــھرك.پره ســر وشــھر،رضــوان مركزيبخش 
رضوانشھر، رودبار سر، پونل، (دیناچال، پره

سرا  شابر، دار  دوالب) گیلنواحی و سرا، خو



 .است
 ماسال (دو بخش شامل ماسال: كھ شھرستان. 3

 .است ماسال و شاندرمن) با مركزیت
 محدوده :تالش شــھرســتاننواحی قشــالقی وییالقی  

شلقون، ویزنھ: زرھوني، كاروان سرا، امان، 
ـــكین، ایرنھ، ســـلي، گونش،  محرم زومھ، مس

 .حیاط، لمیر اوالسي، كھنھ
حدوده  باال  م لھ، ایركوفي، متال حویق:  مح

پارو،  وردي، ســـوتھ دشـــت، برز بر، زرگري
علي، باغشــلومحلھ، بیجاربین،  وشــره، مژده

ــجد قباقي، ریكلو خلیلھ ــرا، ھراندان، مس س
 .سرا، كوھستان محلھ، بزَرمھ

حدوده  حاجي م باد:  بودري، آتر  شـــیرآ
َانمــار، لوكــا، ســـتوم، ســـیــدمحلــھ، 

 .شیرآبادمحلھ، وتار، ھلیتن
حدوده  بھ م ند، بســـرا: برزخط یل، جوب

مامارود، كومري، تاجدره، بزیر، انابالغي، 
مر، لورچال، بورا پشـــت،  دراز چال، ســـلھ

لھ مھ، نواچول،  ھونیش، ھوالده، انبو، ھ دو
 .میلرزان شاه

گل،  لیســـار: ســـوباتان، برزچمن محدوده 
 .مریم

خانھ، زرمي،  گلشـــن، برون، كلمر، گنجھ
بنَھ،  ســر، ھماســر، تختھ، بیھَ تنگھســرا، پي
دوش، دشت، لیسار، اوتار، نومندان، قلعھھره

بن، محمودآباد،  سید َلر، امیر بیگلو، قلعھ
 .سوجاق، داوان سِوست، اگري

حدوده  لھ،  م لھ، كردمح ندان: قنبرمح جوك
ســـرا، دیراكري، محلھ، پيســیاھكل، شـــفقت

ـــیخخواجھ محلھترك ـــمحلھ، چلمھگري، ش را س
شیالن، طولمطالح گیالن، جنگو،  سرا، كوجالن، 

چال، لواده،  ھیر، قلعھ سرداب، لنبھ، پشتھ
شھ سك، ویزارود، وزنھ لیر، ال سر،  چالھ، ب

 .ِلز، كندوَلھ، زره
ــتپر: كرگانھ محدوده  بخش کرگانھ رود و ھش

ــوری بخش  ــیمات جدید کش رود در قبل از تقس
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کھ شامل  مرکزی شھرستان توالش محسوب میشد
اراضی فی مابین اسالم الی آستارا میگردید 
ــتان  ــھرس اما اکنون ً بھ عنوان بخش مرکزی ش

سمتی از  ستان را خجدید تالش ق شھر اک این 
 :گیرد و شامل نواحی ذیل استمی در بر

ــاواندولبن،  قشــــالقي، تره،  قروق، ن
آو، طوال رود، ســـید نیكي،  آباد، تكيتازه

شھ، دراز كري،  جماكوه، نیك شاو بزر گرو، ك
ــنا بند،  لو، ریگ، مردوان ــتون، س ــگامس بس

خانھ، رزان، دیرگاه، ســـراگاه،  ماشـــین
 متال كوه، لوِردن، تنكاب، كشت سر، ھودهدولھ

سیلھ سیلھبي،  سمجان، زربیل،  شت،  سر، ك و
 بن، ناوانبن، مكش، قلعھســـیاھوني، كنده

 .اهاولر، كبود مھر، دیزگ آق ییالقي، مریان
خالھ، لمیر  آَوه اســــالم: خوني محدوده 

باال ده، دراوج، باالده،  ســـفلي،  بازار 
ــتم ــالم، میرزامحلھ، طاھربیگ، رس محلھ، اس

ــیاه ــرا، مالمحلھ، پیر ھرات، چال، كریم س س
بیل،  ســـرا، ســـیاهده، گالش ســرا، هللاخالھ

جدید،  قدیم، آالالن كنگســـرا، گیســـم، آالالن
ســـرا، دیناچال،  وند، دیگھلمیر علیا، جالل

پشــت، دریا بن،  ســو، امانگاه، ارزینھ چره
ناب تاشـــون، می گھ الك دره،  رو، گیجو، ور

لھ گا خس، پی جاخوني،  یان ح لھ لیلي، خل  ز
میرز، پیچســـتون، ناو،  خوني، بیلي، دكان
 ده ییالقي، هللا زمین، باالده رضـــوان، خالھ

یادار،  بھ، ییالقي، لمیر ییالقي، وســـ چوزا
 .محلھ، گیالنده، دوال زمین استراج

 
ستان مھم ھاينھرودخا  (خلج چلوند چاي: تالش شھر

 و توراده گونیش از دو شــــاخھ محلھ)، كھ
شكیل  خاناز ارتفاعات رودخانھ این .یافتھ ت
 .گیردمي سرچشمھ بالغي

شعبات لمیر كھ رودخانھ  شكیل متعددي از   ت
و  نیارق ھا در حواليآن ســرچشــمھو  یافتھ



 حوالي در شــعبات این اســت ســوھاخور و تفیھ
 .شوندمي کاسپینوارد  لمیر و عندي بین

 .سرا علي شیخ كوچك رودخانھ 
نھ  خا كھ رود كده چوبر  نار دھ ریكلو  در ك
 .شودوارد مي کاسپین دریاي بھ

شاخھ رودخانھ این شكیل از دو  و  یافتھ ت
 قلھ چین ارتفاعات ھا در حواليآن ســرچشــمھ

 .و برزبر است كوه
ــاخھ رودخانھ حویق: این رودخانھ   ھاياز ش

لھ باال مح عدد  لھ مت عھ و آي درق و پی  قل
 بھ ریكلو محلھ و در حوالي یافتھ تشـــكیل

 .ریزدمي کاسپین  دریاي
ـــیرآباد: از چھار دره رودخانھ   و كوچك ش

ھا در آن ترینطویل وجود آمده، كھ بھ بزرگ
 .است گرفتھ مامارود سرچشمھ ارتفاعات

ـــرا و خواجھخطبھ ھايرودخانھ  از  كھ گريس
طور  یافتھ، بھ تشـــكیل كوچك ھايشــــاخھ
نھ گا مان از طریق جدا حل ھ لذكر فوق ھايم ا

 .شوندمي کاسپین وارد دریاي
 از ارتفاعات كھ تدشــــ ھره ھايرودخانھ

ــمھ و تختھ ھونیش ــرچش ــپس گرفتھ س در  و س
 و در نواحي شده تقسیم دشتھره شھرك حوالي

لیســـار و محمودآباد  امیر بیگلو و شـــیالت
 .ندشومي کاسپینوارد 

 در مســـیر قلعھ كھ داوان كوچك رودخانھ
 .ریزددریا مي امیر بیگلو بھ بین
 ھاينیز در كنار دھكده كوچكي ھايودخانھر

 قنبرمحلــھ، كردمحلــھ، دیراگري، جوكنــدان
 .محلھ شیخ و شعبات كوچك
 بھ اصلي شاخھ رود، از سھكرگانھ دخانھرو

 .است وجود آمده
لیر و  از ارتفاعات كھ شـمالي اصـلي شـاخھ
ــاخھ ــاخ آغداغ از ارتفاعات كھ جنوبي ش  و ش
صلي ست تر از بقیھپر آب كھ غربي و میاني ا  ا

 .اندگرفتھ كبود مھر سرچشمھ از ارتفاعات
ـــط رود پسكرگانھ رودخانھ  از عبور از وس
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سیم مختلفي ھايشاخھ بھ شھر مجدداً   شده تق
 .شودمي کاسپین دریاي راھي
و  تونسپیچ از ارتفاعات ناو، كھ ودخانھر
گیرد و در مسیر خود با مي سرچشمھ خونيھ زل

از عبور از  پس پیوند خورده مختلفي ھايرگھ
 زیادي مویرگي ھايشـــاخھ بھ مجدداً  اســـالم

سیم، پس شوب تق  زراعي ھايزمین ساختن از م
 .شودوارد دریا مي

شمھ باالترین كھ لمیر جنوبي رودخانھ  سرچ
 این .اســــت و امانگاه دههللا در ییالقات آن

 شـــعبات از عبور از آبویار بھ پس رودخانھ
ھا و شھرك آن شود و ھر شاخھمي تقسیم زیادي

 را ســیراب دیناچال ســر اليپره بین قصــبات
ـــاخھمي ـــازد. ش  از ارتفاعات دیگر كھ ايس

تر پایین گیرد در ارتفاعاتمي سرچشمھ اسالم
شـــھر رضـــوان شـــھرســـتان ھايآبادي راھي
 .دشودوالب) مي(تالش
 شــھرســتان و اجتماعي اقتصــادي ســیاســي ھايموقعیت
ستان این مردم اكثریت: تالش تالش زبان  شھر
سنن اھلو  ستند ، اما  ت از  تعداد زیادي ھ

و  اردبیلي از مھاجرین جابازار آن ھايكسبھ
باد عھ بو.ده و ی ھروآ بان و شـــی ترک ز

 .اندمذھب
 كشاورزي دامداري مشاغل داراي بومي مردم

 .ندھست زنبور عسل و پرورش
 شھرستان این ھاياز آبادي مركز و بسیاري

ــالم ــیر جاده از اس ــتارا در مس  تا مرز آس
 تواند موقعیتمي اند كھشده رو واقع اردبیل
سبي صادي را از نظر تجاري منا  فراھم و اقت

در  ھرو آباد نیز كھ بھ رشـــت ند. و جادهك
كند عبور مي اســـالم ھاياز آبادي یكي داخل

ـــپر مركز كرگانھ ـــلھتا ھش  زیادي رود فاص
ھشتپر  در ییالقات آثار باستاني ندارد. كشف

ثر مؤ از عوامــل ییالقي و منــاظر دیــدني
شـــود. مي محســـوب نواحي در این گريگردش



 بھ عوارض چوكا با پرداخت بريوبچ كارخانھ
شتپر از عوامل سعھ شھر ھ  این و آباداني تو

از آستارا  تالش شود شھرستانمي شھر محسوب
ــالم تا انتھاي ــاحل داراي اس و  گريگردش س

 .است زیادي تفریحي
 

 شھربا مرکزیت رضوان دوالب)شھر (تالشرضوان شھرستان
 يرودخانھ يوســـیلھ بھ كھ شـــھرســـتان این

ـــالم دیناچال با  در جنوب جدا شـــده از اس
با  شرقاز  ،شاندرمن و بخش ماسال شھرستان

ــپینو دریاي بندرانزلي ــرقي جنوب از ،کاس  ش
ستان شھر  با مناطق غرب ازسرا و صومعھ با 

شینتات ستان ن ستان،  خلخال شھر سك مانند ا
 .ھمجوار استدیز  و اسبو، درو، كلور، شال

 و قشـــالقي ییالقي ھايكھا و شـــھرقصـــبھ و ھادھكده
ــتھ: دوالبتالش ــیروا،  مینَھ، خیل دش كاوان، ش

پلنگاه، ســـیاییل، زیندونَھ، صـــالح، كھنھ 
ــَ  ــھو، 7ھك ــھ رگ ــھدره، كھن لون، ارده، ك

كوه، چال، پارگا زمین، برزَ  خوار، میشھپوتھ
ــتَ  ــنگده، دش ــالَ  س رود،  راه، میان دومن، ش

ـــھ، َانجھ، آق معاف ـــجد، كرهمحلھ، نوس  مس
 لكھ، ســفید دشــت، ھفتَ  خوار، چاران، موشــھ

كوه، ســر، امیرهكوه گیریھ، ســھ خوني، اولم
شت، تازه ضوانخال ، (چھار راه) شھرآباد، ر

نل، ارده، ارده ســـر بھمبر، جان، پرهپو
ـــیلھ خمیران، گلش ـــرا، خیل، ش ـــر، دارس س

ـــانتربھ ـــتركان،ش ـــر،  ور، اش كاور، دارس
بجار،  چاالن، چنگران، چاي ســـیاوزان، گیل

سرا (رباره شابر، رودبار سیگان يخو  سرا)، 
ســرا،  ده، ســندیان، ســاســان محلھ، روشــن

 كوه، خیمھ پلمبرا، كلیمان، شــفارود، شــاه
ســر، خلخالیان، شــرشـــر محلھ، مال محلھ، 

یان، فیض یل حور لھ، گ جھبار،  مح دره،  خ
شار، نوكنده، خلیار،  شی سلطانھ، دز دون، 

ــت،  محلھ، الكتھ میرمحلھ، ملك ــرا، رودپش س
سیاه رودكنار، درواز، سرا،  سنگان،  سیاھ
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 ...سرا، چران، چاراج چوتھ
ــفارود در پونل ھايرودخانھ  يو رودخانھ ش

ــر از مھمپره ــتان این رودھاي ترینس ــھرس  ش
 ھاير نیز از مراكز شھركدیگ ھستند، رودھاي

 اھمیت قابل كھ جاریســــت جانو ارده ارده
 .است كشاورزي براي

ــنایع عظیم يكارخانھ  و كاغذ ایران چوب ص
 جانو ارده پونل میان اي(چوكا) در منطقھ

سیس ست كھاین بھ با توجھ شد. تا  از نظر زی
نماید اما يوارد م منطقھ بھ خساراتي محیطي

كار  بھ در آن بومي ساكناناز  تعداد زیادي
 .مشغولند
ــي مردم يعمده زبان ــت تالش  مردم ولي اس
دوالب) (گیل انزلي مرداب غربي ســـاحل نواحي

 .دكننمي صحبت گیلكي زبان عموما بھ
 بھ انزلي جاده در غرب ھا اكثراً تالش

شھر رضوان و غربي ماليش آستارا و در نواحي
 از مردم كننــد، تعــداد اقلیتيمي زنــدگي
 نشینگیل با مناطق مجاورت علت شھر بھرضوان
 .گویندمي سخن گیلكي زبان دوالب) بھ(گیل

 و در زمان سابقاً  دوالبتالش مركز شھرستان
ــھرک  ــیر  كھ بوده پونلامیر مقتدر ش در مس

ــتارا و جاده ــفارود  در كنار رودخانھ آس ش
 .است دهش واقع

ــالم مذھب داراي دوالبتالش مردم اكثریت  اس
ــنن و اھل ــتند، تعدادي تس ــاكنین ھس  از س
ساكنین دوالبگیل سال و  شاندرمن مجاور ما  و 

 مذھب داراي و گیلي و افراد مھاجر خلخالي
ستند. مردم شیعھ ستان این ھ شت شھر  با معی
 و با اشتغال كاريو شالي داري، گاوداريرمھ

 .كنندمي را سپري چوكا زندگي در كارخانھ
صھ ستان این كھاین خال ساحل چون شھر  در 
 ھايموقعیت قرار دارد داراي کاســپین دریاي

ــادي ــبي اقتص ــت مناس و  و از ماھیگیري اس
بھمي دیگر آن ھايفرآورده ند  ندازه توا  ا



سوي كافي سیر  دیگر چون سود برد. از  در م
ــت بھ اردبیل جاده ــده واقع رش ــبھ ش و  كس

 بازرگاني توانند از رونقجا ميآن بازاریان
ند شـــبھره خوبي بھم ند،   جاده خصـــوص و
یل و ترانزیتي الملليبین نھ منج یا یھ م  آت
د. كرخواھد  جا فراھمآن مردم را براي خوبي

نھ خا غذ ایران چوب عظیم كار كا از  كھ و 
 كند با پرداختمي برداريبھره تالش ھايجنگل
ضوان بھ شھري عوارض شد  شھر موجبشھر ر ر

 .است دهششھر  این و عمراني اقتصادي
 

 با مرکزیت ماسال ماسال شھرستان
سال و بخش  ستان از دوبخش مرکزی ما شھر این 

ست شکیل یافتھ ا از احراز  قبل و شاندرمن ت
 یكي و شاندرمن ماسال با نام شھرستان نام

ــتان ھاياز بخش ــھرس ــابق ش ــوب توالش س  محس
 بیش ايمخروبھ قبل ي. و تا چند دھھهدشـــمي

ــاطق اكنون ھم  نبوده  محروم نیز از من
 .8رودشمار ميھب گیالن استان

ستان سال شھر  كیلومتر مربع 650حدود كھ ما
ــعت ــودارد، از  وس ــمال يس  دوالبتالش بھ ش
ضوا ستان غرب يشھر)، از ناحیھن(ر شھر  با 
و شال، از  ماژالن، گیلوان ھايو قصبھ خلخال
عات بھ جنوب طرف فا گل ییالقي ارت  ھايو جن

 (شــھرســتان تنیان تالش نشــین روســتاي
 ھايبا قصــبھ شــرق ســرا) و از ســمتصــومعھ

ستان طاھرگوراب شھر ضیابر ( سرا) صومعھ و 
ـــتمھ ـــی جلگھ .جوار اس ای این میزان اراض

ستان حدود  شد کھ کیلومترمربع می 75شھر با
درصد کل مساحت شھرستان است کھ  12تقریبًا 

بل توجھی  قا قدار یان م بھ  نیزدر این م
کاری وآبخیز داری منظور اجرای گل   طرح جن

لک کا قرار دارد در تم کت چو یھ  ، شـــر بق
شده. و  ضی ملی  ستان را ارا شھر ضی این  ارا

ــکیل میجنگل ــتانی تش دھند ھا و مراتع کوھس
ھا در جداول آماری ســایر مشــخصــات و ویژگی
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  .ش آمده استخباین 
 

ھ خالَھ، ســرا، گیلھ: ماســال قشــالقي نواحی کیشــَ
شمھسرا، لوحھسرا، چلمھمیلھ سرا، سرا، و
 بر، درخانھ، آھكمالل، خودبچر، خانقاه دولھ
ــھ ُون ،لون)، (آھكھ الن ــھ وردوم گامیش  كیش

یھ ِمھ خوني، ورم لھ،  رزن) (ویر دول، میرمح
ھدي كرم یھ خانالت، م نگ، مرك لھ، لُو  مح

لھ پایین، دو باال و  كھ)  پا،  (مر كوه، لی
 و َرِزن دول .ردول، ِلر و گنذ تاسكوه، سیاه

 
ــال ییالقي کوھی ونواحی میان ــالما، َگرَمھ: ماس  ش
 وا)، خرملینگة آباد (سھ ي، سلیملخوني، چس

ـــولھ، )میلي َره(خَ  بیل ـــلھَ  خاني ماس  (موس
ــپھ)خوني ــھ،  ، اس ــركامریس ــركوم)،  س (س

ھ گاه، اوَلســــَ تاالر یدول،  گاه، خِره آر  بلن
راه،  ، ســوء چاَلھ، شــنبھ، خری پشــت )01دول
یت، هللا خال َلھ كانبره ایســـپ كون) َبَره (َا

شك بیلگاه سھ دول، خ برن،  سران، نره بیل، 
سكِتھ، برَزخوني، اوري، نوئھ سوتھ،  ا شھر، 

بلنگاه، گیلونھ،  بنھ، برني كش، تاليســوتھ
بن،  بند، ریزنالر، پریســھ مندن، میري خاكھ

شتھ بند، آاللھدراز چال، خان  شھادت (محل پ
 خاني، گواَ  خان)، مورجونھ، ســیاهمیرزاكوچك

سپي لھ شتھ، ای شت، كلجَھ پ پره، آَوهسر، بيد
لون، تنور  چَِمھ، ووئھبیلي، رشیار پشت، آَره

ربار،  دولھخون، ویزه چالھ، بلنگاه، شـــلھ
،شــالشــَھ دول ،بیلی، رشــتھ آو) (ریش آب ریش

نمنَھ پِشــت گالھ پشــتَھ خانھ بند، آو  پشــت 
 .و غیره ، َپریسَھ بند ویشو 

شالقينواحی   سال شاندرمن بخش ق ستان ما شھر : در 
سیاه سرا، مرد، چالھ شالكھ، بیتم، اولم، 

ـــك، چپھ ـــكم، قران، میرمحلھ، الس ، زادپاش
شھ شكبی سطلخ كاه، خ تر، زیر، وزمھ ربار، ا

ســـر،  بجار، كلنگاه، َاســـتھبن، حاجي چت



 انجیالن وغیره.شفیع زادهنشین، امامشیخ
ــاندرمن بخش ییالقينواحی  ــال ش ــتان ماس ــھرس : درش

شك ستون، خ سرهَ  مول شِتھ،  سرخ سي دریا، َد ) 
سبوه، عليسنگان)، كوه ستوَنھ سار، َا  واش، 

چال،  ربار، دارســـتون، بیھَ  گاه، كورهگوال
زاد، امرادول، پلنگــاه، انگولش، خســــارَ 

 .دره دار، الرَ سر، شكاري، بزنكولھ
ــال مھم ھايو كوه رودخانھ  رودخانھ : ماس
سال خالكایي سط كھ ما كند شھر عبور مي از و
 تریناست، مرتفع گرفتھ مسیر سرچشمھ از سھ

سال پریس از قلھ آن ست بند ما متر  2950كھ ا
سطح سمت كوه دارد این دریا ارتفاع از   از 

 و ییالقات گیلوان دھكده بھ خود مشــرف غربي
ستالر  و میري ریزبن  سمت ا  خود شرقي و از 

ــیاه نیز ییالق ــیاه خونی)  یخانس را در  (س
 .گرفتھ آغوش

ھای خان دم کھ از ارتفاعات ودامنھ  شاخھ
سر شمھ بند  لینگھ « میگیرد دردامنھ ھای  چ

«  لیَجھ  وریش آو) وارد دره خون  شـــده بھ 
 ین شاخھ کھسوم -می پیوندد » ایسپی آَودره 

شده  وبھ شالما  دھكده وارد سيلچ از دره
 .رود خانھ خالکائی می پیوندد 

نھ خا كایي رود نار  پس خال از عبور در ك
 بھ انزلي مرداب در غرب طاھرگوراب شـــھرك

 .شودمي منتھي کاسپین دریاي ھايآب
ـــاه قلھ ـــوم معلم ش  مولوم) كھ بھ (موس
ست متر ارتفاع 3100داراي  از ارتفاعات پس ا

شتپر دومین شتھ مرتفع قلھ ھ  تالش ھايكوه ر
ـــوب ـــود، اینمي محس  در حد مرز بین قلھ ش
سولھ ییالقات  شده واقع و ماژالن سالو ما ما

 .است
ــاندرمن  مرغك نام بھ اينیز رودخانھ در ش

ــط ــھر عبور مي در وس  از ارتفاعات كند كھش
 ا سرچشمھیدر  سي) و خشك (سَره سنگان رخس

 شفیع زادهو امام مولستون و از طریق گرفتھ
 .دشومي وارد جلگھ
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صلي شاخھ با  كوه میان در رودخانھ این ا
ـــاخھ ـــار  از ارتفاعات كھ یدیگر ايش كوھس

شرب پس شده یكيد شوسرازیر مي سمت از   ق
ضیابر  از طریق شاندرمن شالیزارھاي اعظم
 .دیزرمي انزلی تاالب بھ

شاندرمن دیگري يرودخانھ ست نیز در   جاری
عات كھ فا بار و ســـیفي كوره از ارت و  ر
 اورما دغنھ نام و بھ گرفتھ رچشمھس چالبیھ
از عبور در  است) پس رودخانھ معني بھ (دغن
بارهنواحي را ر باه  ســـَ بھ اشـــت  (اخیرًا 

ــرا ــده) از  رودبارس ــرحدات نامگذاری ش  س
 بھ خالھ و ســـیاه چاالن و گیل دوالبتالش
 .می ریزد انزلي مرداب

بان ھب ز مذ یت  و  ــــاکنین بومی اکثر  س
درصد متکلمین  و شی است لتا ماسالشھرستان 

زبان تالشی  دراین شھرستان نسبت بھ سایر 
ــمالی  ــت.نواحی تالش ش ــتر اس چنانچھ  .بیش

ندان كارم ھاجر و  بھ افراد م  ھايو كســـ
 توان گفت کھمی ،نظر گرفتھ شود در غیربومي
 زبان بھ شھرستان این  درصد اھالي 90حدود 

ــي ــپسكنند. گیلمي تكلم تالش  ھاتات ھا و س
ھا  لھ ای  ماســـو ھاجر ترینبیش و  افراد م

وچون خانواده  دھندمي را تشــكیلشــھرســتان 
ــال ب ــت در ماس ــالھاس ــر میھآنھا س برند س

از  ھا كھتات .اندگفت کھ  بومی شده میتوان
ــتان اھالي ــھرس ــاھرود  و از بخش خلخال ش ش

ــتند،  در بازارھاي ــالدو بخش    ھس و  ماس
شھ وری ودر  عموماً  شاندرمن سبی و پی بھ کا

از  قلیلي بخش  ،کار فرھنگ فعالیت دارند 
 را  دولتي از كارمندان و نیمي شــالیكاران

 .دھندمي ھا تشكیلگیل نیز
صد ستان این ان زبان ترک  جمعیت  در  شھر
سبت شتپر خیلي بھ ن ستارا و ھ و ناچیز  كم آ
 ســوي آســتارا بھ ت، و ھر چقدر از ســمتاســ
ـــال جنوب ـــویمنزدیك و ماس  میزان از تر ش



ــكونت ــھ در اینترک زبانان  س ــتان س ــھرس  ش
 ھر چقدر از جنوب شــود. و بالعكسمي كاســتھ

ــمت بھ ــمال س ــتارا توجھ ش  از مینمای و آس
خواھد  ھا كاســتھھا و گیلتات ســكونت میزان

 .شد
ـــ تمامي ـــال بخش نكنااس  مذھب داراي ماس

ھستند. اما در  ودوازده امامی جعفري يشیعھ
ـــاندرمن بخش  دوالبمجاور تالش و در نواحي ش

ـــنت  اھل از خانوارھاي تعدادي ـــر  بھ س س
 و مذھب شیعي خانوارھای از میزان . برندمي
سنن اھل ستان در این ت در  آمار دقیقي شھر

ــت ــت دس ــد  85 رود كھمي اما احتمال نیس درص
 جعفري ھشیع مذھب پیرو این شھرستان  اھالي

شبختانھ شند. خو  اختالفي گونھھیچ تاكنون با
گانگي بھ ھب خاطر دو ھا در این نھ مذ  تن

 وجود نیامده بھ در سراسر تالش بلكھ نواحي
 .است

 بھ مشـــرف زیباي ھايھا و جنگلوجود كوه
 ،سـتو سـرســبزی خرمي موجب كھ شـھر ماســال

 شــھر ماســـال بھ ايكنندهانداز خیرهچشــم
شیده ست بخ ست امیدواري يو مایھ ا در  كھ ا

ــعھ چندان نھ ايآتیھ ــاھد توس ــنعت دور ش  ص
 .باشیم شھرستان در این و توریسم گريگردش
 

  گیالن نشینتالش مناطقسایر اسامی 
شتھ پراكندگي ستاھا در امتداد ر  ھايكوه رو

نوار  در زیادي خانوارھاي و اســـكان تالش
ــده بجمو جنگلي ارتفاعات ــیاري كھ ش از  بس

ھا جزء تالش مورد ســـکونت و اراضـــي مناطق
ستانسایر يمحدوده و از  قرار گرفتھ ھاشھر

د. لذا شــومجزا  تالش خود یعني پیكر اصــلي
در ســـایر  نشـــینتالش را مناطق مناطق این

 .ندكنمي اطالق گیالن ھايشھرستان
 و و ییالقي جنگلي در مناطق ھا معموالً تالش

 زندگي ھای غربی گیالنکوهرشـــتھ متداد ا در
ند، مي کھ كن یت بطوری ومطلق  قاطع اكثر
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 دامنھ ھای  جلگھ ھا و قصـــباتدھكده جمعیت
داده  تشكیل تالش ھا را كوهرشتھ  این غربی
 ھا جمعیتبا گیل نیز مناطق و در برخي اند

 يمحــدوده در دارنــد و معــادلي مشـــترك
 سرا بھو صومعھ فومن ھايشھرستان نشینتالش
و  دیرینھ و مماشــات و معاشــرت مجاورت علت

 فرھنگی، ھا حد و مرزگیلھا وتالش دراز مدت
بین آنــان  و معیني دقیق زبــانی و قومی

ــت تواننمي ــاف را  حقیقی مرز و بھترین ی
مان توانمي ھای دائمیمرز  ھ ندی و  طبیعي ب

ــایي ــل ییالقي مراتع جغرافی ــا و و جنگ ھ
کھ تاحدودی محدوده  ،دانست شیبكم ھايدامنھ
در .ســازد را مشــخص می دوقوم زبانی قومی و
 زندگي ھا بھدور تالش چندان نھ ھايزمان

و  نداشــتھ عادت گیالن ھايدر جلگھ كشــاورزي
ھا نیز با گیل ترتیب ھمان آشنا نبودند، بھ

در  و عشـــایري دامداري فرســـايطاقت زندگي
ستان بودند،  بیگانھ سرد و یخبندان ھايكوھ

ــیني ایلي زندگي ــت و چادرنش ــخت و معیش  س
مداري كھتالش دا نگ ھا  با فرھ غایر   م

شیني  سازگاري و نیز عدم ھا بودهگیل شھرن
 كوھستاني در مناطق زندگي برایھا گیل جسمي

 ھايقرن دو قوم این مردم كھ ســـبب گردید 
یكدیگر  معیشـــت ســـوي بھھیچگاه  متوالي

ــانده ــوند. و  كش   مرزبندي امر موجب ایننش
 .بود دهشھا آن جامعھقومی و

ـــعھ جھت بھ اما امروزه و  تكنولوژي يتوس
از  ايعده زندگي رفاھي امكانات نكرد فراھم
 و فرھنگ كشــاورزي يانزندگ ســوي ھا بھتالش
شانده گیلي  جا كھتا آن گرایش شدند، این ك
در تالش ھا  و نیاكان پدران مالكیت میزان
وتوســـعھ  داد ادامھمي اجازه ايجلگھ مناطق
ولی گیل ھا ھنوز نتوانستھ اند خودرا  .یافت

با معیشت دامداری سنتی در کوھستان مطابقت 
 دھند.  



 زندگي امكانات ھا كھاز تالش ايعده اخیراً  
شتگان ست گذ سب داده خود را از د  و یا برح

ــــاي نھ اقتض ما بھ ز  دنكر فراھم مجبور 
ــیل امكانات ــده فرزندان تحص اند، با خود ش
جدید،  و حَِرف كشــــاورزي زندگي بھ گرایش

ـــده ـــتاني اند زندگيناچار ش را رھا  كوھس
 ھا و یا در ســـایر شـــھرھايكرده، در جلگھ

 .11ندكنرا آغاز  جدیدي زندگي شیوه ایران
 

شینتالشمناطق  ستان ن  : عبارتند از سراصومعھ شھر
زرمخ،  گوراب و جنوب غرب در آبــادي چنــد

سلیمان سمتي سورم، مھویزان،  از  زمین، و ق
و  پرد، تطف ســار، لتین پشــتیر، ســھ نواحي
دره،  كیلھ، پلنگ رود، چالكســر، توســھ تطف

سكمھ سراو  ژیھ، ورگون چال، خوره با گورا، 
رگاه، دندونھ، پا تي دشـــت، بابا كھنھ، تي

 .و غیره زمین ایالت
ـــد تالش در  نواحي آن ھای باید یادآور ش

و  جنگلي و مناطق كوھستاني ھايآبادي تمامي
دھند مي را تشـــكیل مطلق جمعیت كوھي میان

 ھر دو قومکم شیب  ايجلگھ ھاياما در آبادي
را  مناطق آن جمعیت بطور مشترک و تالش گیل
 ھر چقدر از دامنھ امااند. وجود آورده بھ

 ھموار و وارد جلگھ گرفتھ ھا فاصـــلھجنگل
 زبان تالشـــي از تعداد خانوارھاي بشـــویم

 .شودمي كاستھ
ناطقيدر : فومناتھای نشـــینتالش و  غرب از م

ــمال ــھر فومن و جنوب غربي ش  و در تمامي ش
ــتاني جنگلي مناطق ــتان این و كوھس ــھرس  ش

و در  نشین محسوب میشود تالش مناظق مسکونی
گھ از نواحي بعضـــي در  فومن غربي ھايجل
ــتان مجاورت ــتركي جمعیت ھا كوھس را با  مش

شکیل میدھند ھا گیل سولھ  ت  اکثریت مطلق ما
لھماســـ قات  و نواحي و و    اطراف ییال
یانكو ھام گھ ه  ند  يئھاو جل گاه، قدممان

 پل، رودل، لنندیز، ســـیاب مالل، جماد، آھن
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چالھ، آغوز كلھ،  چال، ، شـــالھ كون، دولي
ستون، پاپره، بیل سھ گاهسیف  برن، تره، تو

ماســولھ،  خاني، كھنھ مندن، دلھخمار، ریزه
ــنگان، خماره ــیس ــ س ــكا نس ا، كمادول، میس
رز،  ، میانه چال، دھرا ســـمندولھ، َاویھ

 دره، كیش مرز، زیده، شــالش ماكلوان، ســلھ
بند، دره، مســجد پیش، چپول، نودھان، ، نره

از  ھایينودھان، قسمت پاییزان، كوریھ، خشك
اشــكلن، باغبانان، خجكھ،  لولمان، و نواحي

شت ُكُلرم، نواحي شت گ سولرودخان، و و گ  ھما
شاویزان، زرینوخرو رودخان، قلعھ شت،  ن،  د

نگ نھ پیرســـرا، ت مامي چال دره، گز  و ت
 .کالً تالش نشین ھستند. و غیره گشت ییالقات

 
ـــینتالش ـــفتھای نش و  پسگوراب جنوب نواحي: ش

سروآباد، ملكھ ناحیھ، مثل آن ییالقات سر، خ
سفید مزگي، نصیر محلھ، سالك،  جنوبي نواحي

 لیھ اطراف مزگي، ســـوتھ، و ییالقات ســـیاه
مام نَده، ا ك،  زادهك ــــَ بدآب، الس ابراھیم، 

 اســـحاق، خركش، ســـوركام، گرماب زادهامام
شوراب، و ییالقات سینھ،  شمھ، ار شتكوه،  چ پ

 .دورودخان
 
شینتالش سیر رودبارن شت وم ھم اکنون : ھای حومھ ر

وامام زاده  درمناطقی نظیر الکان و ســراوان
ستاھا و شم و رو ستانھای غربی ھا سفید کوھ

عات غربی شـــھر فا بار  رود و در ارت رود
ســـر ھب اناری ازتالش زبانیخانوارھای بســـ

دھد کھ ی گیالن نشان میخبرند. سابقھ تاریمی
ناحیھ  ناطق بیشـــتری در این  قًا م ســــاب

 21.اندنشین بودهتالش
 تالش ھايكوهرشتھ
شتھ این سلھ يدنبالھ كوه ر البرز  جبال سل

 يو در ناحیھ گیالن اســتان در جنوب كھ اســت
از  عمیق با بریدگي رودبار و ســــد منجیل



جدا  و دلفك و دیلمان لوشــان ھايكوه ادامھ
 .شودمي

شتھ این  غرب سمت بھ گیالن در جنوب كوه ر
ــپس ــولھ يدر ناحیھ و س ــمت بھ ماس ــمال س  ش
آســتارا  بھ از رســیدن پس دهكرپیدا  گرایش

یابد مي غربي شــمال ســوي بھ كھ با انحنایي
 كوه رشتھ پیوندد اینمي قفقازیھ ھايكوه بھ

 .است گوناگوني قلل در مسیر خود داراي
ـــتھ قلل ترینمھم  در خاك تالش ھايكوه رش
 :عبارتند از ایران
لھ نھ ق لھ 2867با برھ  كول تالش متر و ق

ــت در نواحي ارتفاع  متر 2780با  بین كوه پش
متر  2880با دشــت خلیل قلھورودبار و شــفت. 

  .فومنشھرستان  گشت در ییالقاتارتفاع واقع 
ــتھ ــولھ ھايكوه رش ــال كھ داغ ماس  تا ماس

 ســمت بھ ماســولھ در انحناي یابدمي ادامھ
شده و شمال  نام بھ آن قلھ ترینمرتفع واقع 
 دومین متر ارتفاع 3050با  (مولوم) معلم شاه
شتھ کوه مرتفع قلھ سوب تالشھای ر . شودمي مح

ـــنگ مجموعھ قلھ این در راس دیده  ھایيچینس
 مزار یكيناحیھ  اعتقاد بومیان بھ كھشود می

 .است علوي از سادات
 ماسال ) parisa band بندپریس(متری  2950 قلھ

  شــاھرود خلخال بخش گیلوان ده بھ مشــرف كھ
شد شاندرمن و قلھ میبا سار  متر  2860با كوھ
شـــھرســـتان  مرتفع قلل تریناز مھم ارتفاع
 .محسوب میشوند ماسال

ستان ستان ھايكوھ سال شھر  ھايدر دامنھ ما
 ماژالن، گیلوان ھايدھكدهو  خود قصبات غربي

خوننگاه تلفظ می شـــود کھ بھ «و خانقاه
احتمال  در گذشـــتھ خانگاه بھ معنی محل 

ست )  شالاقامت خان بوده ا را در  ، دیز و 
 .است فتھربرگ

ــتھ این در ادامھ ــتانكوه رش  ھايھا،كوھس
 در دامنھ دارند كھقرار و اســالم دوالبتالش
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كلور، درو،  ھايھا و شـــھركدھكده آن غربي
و شھر ھروآباد  اسبو، اسكستان، خمس، َمَجِره

 اند.گرفتھ جاي خلخال شـــھرســـتانمرکز 
 كھ است داغ شیراگلي دوالبتالش قلھ ترینمھم
 .است خمس دھكده بھ مشرف متر ارتفاع 2870با

در  متر ارتفاع 2630بایا الماس  َمجَرِه قلھ
متر  3009با كوه عجم و قلھ اسالممسیر جاده 

فاع قات  ارت جاورت ییال  واقع دوالبتالشدر م
 .اندشده

لھ غداغ ق با آ ید كوه)،  متر  2600(ســـف
واقع شــده  ھشــتپرییالقات  در نواحي ارتفاع
لیســار  در ارتفاعات کھ كبود مھر قلھاســت 

 لھق ترینمرتفع متر ارتفاع 3197باواقع شده 
 .شودمي محسوب ایران تالش ھايكوه رشتھ
در ارتفاع متر 2900حصـــار بوالغي، با قلھ
ــراخطبھ نواحي متر  2760 با قاچاغھ قلھ و س

 گردنھ چوبر و ســـرانجام در نواحيارتفاع 
ستارا با حیران سیر  متر ارتفاع 2100آ در م

ــتارا بھ اردبیل  ــتھ قلھ آخرینجاده آس  رش
 است . ایران در خاك تالش ھايكوه

تنھا  تالش ھايشد كوه بیان كھ طوري ھمان
با  یابد بلكھنمي خاتمھ ایران در آســتاراي

ــاك ــاك ایران عبور از خ  جمھوري وارد خ
 سمت بھ كھ با انحنایي سپس شده آذربایجان

یدا مي غرب حلپ ــــا ند از س یاي غربي ك  در
 بھ و با پیوســتن گرفتھ صــلھفا کاســـپین

را  حاصلخیز و وسیع ايجلگھ قفقازیھ ھايكوه
 . كھبوجود می آوردخود تا دریا  در دامان

 .است گیالن جلگھ از وسعت بیش آن وسعت
ـــتھ و غربي جنوبي ھايدامنھ در نواحي  رش

 ارتفاعات تا از ســــد منجیل تالش ھايكوه
سالم سالم و  ا سیر جاده ا دھکده مجرِه  درم
 .كنندمي ھا زندگيتات ھروآباد  بھ شھر

ـــامی در كھمناطق و اماکن جغرافیائی   اس



کار رفتھ  ھاصطالحاتی از زبان تالشی بھا آن
 13.است

(گا  ھايواژه در اسامیشان كھ ھایيجایگاه
(ga  ــالش ــا (گ ــھgalesh) ی ــد، پیش عنوان ب ون

 ژه. واکار رفتھ اســتھب وند، و پســوندمیان
 گاو، و واژه معني بھ تالشــي (گا) در زبان

 و گاودار اســــت گاوچران معني (گالش) بھ
گاھی نیز بھ صــورت مخفف گاه بھ معنی مکان 
بســیار در زبان تالشــی بکار برده می شــود 
مانند میانکوه  شھرگا در ماسال کھ در اصل 

  :شھرگاه بوده است
 . فومن در ییالقاتناحیھ ایســــت  کھمرگا

گرفتھ شـــده کھ  احتماالً از نام گیاه مرَوه 
بھ وفآدر  یھ  ناح یده میشـــود  ون  ر روئ

 ( مرگا )بصـــورت مخففیعنی( مروَه گاه ) و
در تالش بسیاری از مناطق   شده است.تلفظ  

را بخاطر گیاھی کھ در آنجا روئیده شـــده 
ــت  ــت والحال از بین رفتھ اس ویا وجود داش

 نام گذاری کرده اند 
 .: در كوچصفھان گاچرا

ــرعین گازر: در اطراف ــرین) اردبیل.  س (س
ست و زراعت زرع مخفف احتماالً » زر« (واژه  ا

صورت در تالش  کھ سرعین  .   تلفوذ  سرین ب
 اســتبھ معنی ســرما و ســردســیر  ومیشــود 
بدین   صـــفتی بوده برای آن ناحیھاحتماالً 

جھت احتمال داده میشــود کھ در ازمنھ قدیم 
 محل سکونت کادوسیان ویا تالشھا بوده باشد  

آنرا  بھ اشتباه  امروزه ترک زبان ھا اما 
ــرعین  ــان: ند ناممی س ــت  گالش در محلی اس
 .شھررضوانضیابر و  مسیر بین

و  انزلي مرداب جنوبي خیل: در ساحل گالش  
لھ. شـــرقي در نواحي خا ندو یل واژه - ھ  خ

 گیل واژه یافتھ تغییر شـــكل حالت احتماالً 
کھ بھ گاوداران گیلک زبان گفتھ  باشـــدمی
 .شدمی

کھ در مجاورت  شاندرمن خیل: در شمال گالش
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  .واقع شده است نشینشیخ
 .زمین: در سیاھكل گالش  
 .دریا كالم: در لنگرود ساحل گالش   
ست ) gâ xəs (گاخس :گاوخس     رويبروناحیھ ای

 بھ خس سفیدرود (واژه شرقي آباد ساحلرستم
خوابیدن و و  خواب معني بھ تالشـــي زبان

 .)است خوابگاه
سولھغربی  جنوب گاوخسب: در دامنھ  داغ ما

کھ شـــاید اوزن. ( قزلرودخانھ و در كنار 
 در زبان كھبوده  گاخس ھمانتلفظ اولیھ آن 

 )است. رایج خس صورت تر بھامروز بیش تالشي
 (واژه كیوي گرم آب گاو دول: در اطراف

و  گودي معني بھ است تالشي ھاياز واژه دول
 ).چالھ

ــرق گاویھ ــورت (بھ الھیجان در مش  گاریھ ص
یھ معني بھ حل كھ ايناح فت اطراق م و  و ر

 ).استو گاوھا  آمد احشام
ـــھَ  ـــال.  (گاومیش ُوون گامیش بان) در ماس

مانند: » بان« معني بھ پسوندیست ُوون (واژه
 )= آسیابان آسیاُوون
(طال) و  تال واژه داراي كھ ھایيجایگاه

ھســتند.  یا طالش تالش واژه یا (طول) مخفف
 واژه براي تالشـــي در زبان كھ دیگري معني
یان توانمي طال یاھي دكر ب نده گ و  پیچ

درختان  تنھ بر روي معموالً  کھ است باالرونده
 :كند مانندمي زندگي انگل صورت بھ

 .سرا: در چابكسرطال
نھ مان نوبيج ھايطالكوه: در دام و  دیل

 .لوشان شمال
 .سنگر : در اطرافطالم
 را سابقاً  لوم لم: در چابكسر. (واژه طالھ

ظامي بھ در گیالن بازان افراد ن و  و ســـر
 14محلي امراي و ســـپاھیان قشـــون جنگجویان

 .)كردندمي اطالق
 .رشت طالشان: در اطراف



 .و رودبار شفت دول: در ییالقات تالش
سرحدات كول: در ارتفاعات تالش و  شفت و 
 .رودبار
 .درفك كوه: در ارتفاعات تالش
 .رامسر محلھ: در اطراف تالش
 .الھیجان محلھ: در اطراف تالش
 .چابكسر و رامسر محلھ: بین تالش
 .و زیباكنار انزلي محلھ: بین تالش
شمال تالش سما و اباتر محلھ: در  واقع  ك

 .سراصومعھ در شھرستان
شھ ست  درق:  تال سیر درهناحیھ ای ا  در م

ستاندر  واقع رودان كرنھ، لرد و میان  شھر
خال: واژه بان درق ھايخل  آن  تاتي در ز

 بھ» ق« و حرفگفتھ میشود  » درٍّه« بھ نواحی
  .است شده آورده محل آن براي صفت عنوان

 خوجین مسیر راه خلخال تولش: در شھرستان
 .ھاشم آل بھ

 .آستارا مسیر ھشتپر بھ توالرود: در تالش
 .تول: در اسالم

 طرف رامســـر بھ الت: در شـــھرســـتان تول
 .آبادرحیم ارتفاعات

 .رود تالشگیالن: در كرگانھ تول
(سوتھ)  واژه داراي كھ ھایيجایگاه اسامي

ــتند. واژه ــوتھ ھس ــي در زبان س  معني تالش
 :ندمان ،(سوختھ) است

 .تالش حویق پارو: در نواحي سوتھ
 .تنكابن سوتك: در نواحي
 .سوتھ: در چابكسر

 .درفك ھايدر دامنھ :پِشتھ سوتھ
 .خلخال كیوي زار: در اطرافسوتھ
 .دیلمان سرا: در ارتفاعاتسوتھ
 .الھیجان كش: در اطراف سوتھ
 .ماسال كش: در ارتفاعات سوتھ

 .الھیجان ه: در اطرافكو كوه) سوختھ سوتھ(
 .شفت سوتھ: در ارتفاعات
 .ماسال سوتھ: در ارتفاعات
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ــامي ــابھ ھایيھا و جایگاهمكان اس در  مش
و  و شفت ماسولھ الي (از ماسال جنوبي تالش

 :) مانند.دیگر چند ناحیھ
ــال و ریزبن مندنریزه  مندن= ریزه در ماس

 .در ماسولھ
گاه ــــالدر  دول بیل گاه ماس در  = بیل

 كھ مرطوبي = جاي بیلگاه ماســـولھ. (واژه
 ).است سبز و تازه ھايعلف داراي ھمیشھ
 و سیفستون = سیفي ماسال در شاندرمن سیفي

 .در ماسولھ
سال در ییالق چالھ َشَلھ َشَلھ ما در  چالھ = 
ل ییالقات  یك ایيبوتھ = نام ماســـولھ. (شـــَ
 سال چندین آن ریشھ كھ و خاردار است سالھ

 مجدد آن رویش ســبب ماندهباقي در زیر زمین
 )شودمي

ـــال در ییالقات مندنگزنھ  چال = گزنھ ماس
خون(رخون یا راھی کھ در رو گشــت در ییالقات

کنار قلعھ عبورمیکند بھ قلعھ منتســب شــده 
َنھ) نھ فارســـي زبان بھ . (گز  خوانده َگَز
 با بدن در تماس كھ اســت طبي شــود گیاھيمي

 ).ندكمي در پوست و خارش ایجاد سوزش
سكَمھ سال خَرِم با سكَمھ ما تنیان.  چال = با
سكم ست صنعتي درختي نام (با  ھايدر جنگل ا
 اينــاحیــھ«َخِرم  واژه معنينیز و  تــالش
ــي َرمخُ  و از كلمھ را دارد» گیرآفتاب  فارس
 )است. شده گرفتھ
ــاندرمن مالل ــال در ش  در اطراف = مالل ماس

 .ماسولھ
بند در = َنَره ماســــال در ییالقات برنَنَره

لھ خان. (واژه ماســـو  معني بھ َنر رود
 ).ھمواریست

سال خَرَكش شفت.  در ارتفاعات = َخرَكش در ما
غل وھم  َكش (واژه بھ معنی پھلو وب بھ ھم 

 معنی کشیده شده میباشد ودر تالش اصطالحًا  
 از ارتفاعات  شود كھمي گفتھ یكوه رشتھ  بھ



 ).شده كشیده تا بھ تھ  دره 
 جاده = اســكده ماســال در ییالقات ھتِ اســكَ 
 .الكان
ــلھم ــال كوه در میان خوني وس  = نام ماس

 تالشيو  محلي در گویش ماسولھ تاریخي شھرك
 .شودمي نامیده Mosla)(موسلھ
ــال مركیھ (مركھ)  = مركیھ (مركھ) در ماس

 .شفت در شھرستان = مركیھ زرمخ در گوراب
ــالماي و بقعھ دھكده ــال ش و  = دھكده ماس

 .شفت شالماي بقعھ
 .ماسولھ = شھرگاه ماسال شھرگاه

سال ستایي شھر ما سال نام بھ = رو در  ما
 .ماتتول

ـــال خونيبرزه ـــولھ خوني= برزه ماس  .ماس
 و(برزه کوه) پره سر شھرستان رضوانشھر

ــاندرمن النزه ــال) = النزه ش ــت (ماس  دش
 .ماسولھ
سال) = معاف شاندرمن معاف سكرات (ما و  گ
 .پسیخان معاف

ــكر و فومن دوالبدر تالش = بجاركن و  و گس
 .رشت در اطراف

ـــر ـــاندرمن = اپیرس ـــال در ش و در  ماس
 .و رشت و شفت فومن ھايشھرستان
شاندرمنَھ پلنگ سال سرا، در  َھ = پلنگ ما

 .دوالبدر تالش محلھ ؛ پلنگَ فومنات  دره
شاندرمن سال شالكھ؛ در  شالكھ ما در  = 

 .در سیاھكل چالكھ در تولم = شالكھ شفت
ــالقلعھ  كول؛ در فومن= قلعھ كول؛ در ماس

 .و رودبار شفت بین كول؛ در ارتفاعاتقلعھو 
ــفت  دوالب؛ در تالش= خمیران خمیران؛ در ش

 .؛ در رشت= خمیران
شت سیر ر شگاه؛ م سیخان بھ آت شگاه پ  = آت

 .در اردبیل = آتشگاه در ماسولھ
 در شھرستان = السَك ماسال ؛ در شاندرمنالسك
 .شفت

و  ماســــال نبی ھايبند؛ از كوه مولوَمھ
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 .دیلمان كوه = مولوَمھ ماسولھ
شاندرمنكوره سال جان؛ در  ؛ = كوریجان ما

 .رشت در موازي
بیل؛ در = ســـیاه بیل؛ در ماســـالســـیاه

 .دوالبتالش
سنگان كوه سفید  رود = كوهدر كرگانھ سفید 

ــنگان ــولھ س ــیاه = كوه در ماس ــنگان س در  س
ــرخ = كوه دوالبتالش ــنگان س ــَره س ــي) در  (س س

 .ماسال شاندرمن
ــوركام ــال س ــركوم) در ماس ــوركام (س  = س

 .(سركوم) در شفت
ـــوره ـــینتات ؛ از مناطقخانيس  جمھوري نش

سوره آذربایجان ستاني از مناطق خاني=   كوھ
تات خال نشـــینو  ھات خل  (گیلوان) = كو
 و ســرحدات پشــتكوه در ارتفاعات خانيســوره

ــولھ قاتییال ــتان ماس ــرف زنجان و اس  بھ مش
 .سر وزنھ

ستان واقع وزنھ شھر سر  = وزنھ تالش در 
نھ اوزن قزل در دره واقع  جنوبي ھايو دام

 .زنجان استان بھ مشرف پشتكوه
سرا حد سر در صومعھ = ُملك سر در شفتملكھ

  .مرز ماسال
 

ھای کوهشـــتھر و جغرافیایي طبیعي عوامل نقش
   تالش

از  تالش ھايجنگلبودن  العبورو صعب یانبوھ
مزایا  داراي ســرزمین این براي نظر تاریخي
ــراتي ــت بوده و مض طبیعت تالش در نحوه  .اس

عاش نقش ویژه  خاب نوع امرار م ندگی وانت ز
 ای در زندگی مردم این سامان داشتھ است  

در  ھخامنشیانمعاصر  یوناني مورخ ھرودوت
جنگجو و  ھا اقوامينویسد كادوسيمي بارهاین
 غربي در ارتفاعات كھنشــینانی ھســتند چادر
ـــپین دریاي ـــغل بھ كاس  دامداري و حرفھ ش

 خود زندگي ھاياســب ھا بر رويآن ند،مشــغول



 اطالعي كشــــاورزي فنون كنند و از علوممي
 .ندارند

ـــتھ ھردوت و ا ـــایر از این نوش ز آثار س
ــھ این  توان ایرانی می و یربغمورخین  ب

 نتایج ذیل دست یافت:
 :در مقابل تجاوز بیگانگان گیالن تسخیرناپذیريالف: 
 ییالقي اخیر مناطق اكتشـــافات كھ طوريھمان
و از برســـی ھای بھ  تالش اولر و مریانآق

 عمل آمده درگورستان ھای باستانی آن نواحی 
شان میدھند  ھاسرزمین در این شتال مردم ،ن

سالھ چند و  كھن تمدنيسابقھ  داراي  ھزار 
ــت ــعبھ ای از کاس ھا  ندھس ــی ھا ش وکادوس

(کاست)ھستند کھ حضورشان در ایران بھ قرن 
ســوم پیش از میالد میرســد کھ ھمیشــھ درگیر 
جنگھای طوالنی با اشوری ھا وبابلی ھا بوده 

ند  نابراین ا گا تداوم ب ند ندھزار  نيز چ
ستانی وگیل سالھ سیان با ی ھاتالشھا و کادو
 بھ ھا و آشنایيكوھستان این پناه در کنونی
العبور صــعب ھايراهزارھا و كورهبیشــھ تمام

مده ســـرزمین خود،   كھی بوده مزیت ترینع
و  ادوار تاریخي در طي را ھاگیالنیاســتقالل 
و  والیات ھايحكومت از فروپاشـــي تا قبل

تداوم  صفوي شاھان توسط گیالن ھايامیرنشین
شیده  شھھا و این جنگلبود  14بخ در طول  ھمی
ــــاری  طبیعي موانع عنوان بھ تاریخ  وحص

کھ  یفرد متجاوز ھر ده انشــد موجبمســتحکم 
زرخیز  والیاتتجاوز بھ این  و تســخیر ھوای 
 معابر ســـخت این نتواند ازداشـــتھ را 

تاني گل و كوھســـ عبور کرده  وارد   ھاجن
 كھ مورخیني .. بشــود وگیالن  تالش يھاجلگھ

 تحقیق و گیالن ایران در مورد تاریخ تاكنون
اند، گذاشـــتھ جاي از خود بھ و آثاري دهكر

ـــتھ در تمامي ـــانآثار و نوش  این بھ ھایش
 کرده اند و اشــاره داشــتھ تاكیدھا واقعیت

 گیالنپیرامون  و جغرافیایي طبیعي عوامل كھ
خت و عابر ســـ تاني م گل كوھســـ  ھايو جن
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مند ارزش و بھاگران نعمتي ،العبور تالشصعب
 ھمواره ، كھه استشدمي محسوب گیالنیان براي

و قبایل  بیگانگان و ھجوم حملھ در مقابل
 ھجوم در برابر حملھ ویا ی وبربر شـــمال

این سرزمین  ھا بھھا و مغولعرب و ھامقدوني
 عمل و نفوذناپذیري دژ مســـتحكم صـــورتبھ 
 محافظت و ساكنینش سرزمین و از این كردهمی
 .است دهنمو

سھا تالشتوان گفت بنابراین می  یان)(كادو
 ھا و ارتفاعاتجنگل در متمادي قرون در طي
در  بودند كھ ربانانيســنگ اولین گیالن غربي

 جبھھ مقدم در خطبا بیگانگان  نبرد ھنگام
ســرزمین خود و کرده  دفاع و خاك آب از این

و  انددهكرمعرفی  را دژ تسخیرناپذیر تاریخ
 مقاومت اســتوره عنوانمردم گیالن آن را بھ 

 می شناسند. خود ملي
 

: عمرانی و صــادياقتو  فرھنگي یافتگين توســعھ ب:.
ــتان ــعب يھاھا وجنگلكوھس پیرامون العبور ص

 توسعھنقش مھمی در جلوگیری از  ھمیشھ تالش
ــادي ــتھ  یعمران و فرھنگي، اقتص منطقھ داش

برای آبادانی و توسعھ وگسترش  ومانع بزرگی
ستي  بوده ناحیھ ی بزرگ در اینشھرھا ھا كا

وجود آورده ھب را فراواني ھايو نارســـایي
  .بود

وجود آب وھوای سرد کوھستانی و برف و باد 
باران وکوالک و ندان  و عات و دریخب فا ارت

معابر  وجود زارھا وبیشــھ و ی انبوهھاجنگل
ستانی تخس شد کھ میھمواره موجب  تالش کوھ

 بھ آســاني بھ ای ونویســنده ســیاح ھیچپای 
با خود را واند تیا ن نرسد وھا سرزمین این

پس از  زد ونوا ســاھممنطقھ  اقلیمی اوضــاع
ســـوابق  و تالیف تدوینبھ تدریس و  اقامت 
 قوم مســـکون در آن و این ســـرزمین تاریخي
گونھ اثری مستقل بھ ھمین جھت ھیچ ،بپردازد



 طق امنتاریخی  و یاجغرافاز اوضــاع واحوال 
باقی نمانده  یادگار بھکنون  تا نشــینتالش
 ســبب ھمواره كھ ســتيانكتھ ھمان این !اســت

ـــد و ـــعھ عدم  رش  و تاریخیو فرھنگي يتوس
 وگونھ مدارس ھیچیا  شــده و عمرانی درتالش

ی مرکزی ھاکالســـیک مانند شـــھرعلمی مکاتب 
قھ   .دشـــونتاســـیس ایران در این منط

 ،خود  در كتاب محمد كاشـــاني ابوالقاســـم
جاتیو تاریخ باره زوزني از قول ،ال  يدر
تائید کرده  تالش ھايجنگل تراکم  و انبوھي

سدمي و شھجنگل« :نوی  خرفكام زارھايھا و بی
 راه در آن اندیشــــھ انبوھند كھ قدري بھ

صیفی ھیچ 15.نیابد کدام بنابراین با چنین تو
 از نویســندگان قدیمی نھ تنھا تمایلی برای

حتی ســـکونت در این نواحی نداشـــتند بلکھ 
 تالش بھامکان رفت وآمد وعبور ومرور آنان 

سیار شکل بود ب شت نحوه .م  سخت شیوهو  معی
مردم  نشـــینيو كوچ و عشـــایري ایلي زندگي
رفت وآمد و تردد  وجود امكانات و عدم تالش
و  اقامت براي مشــكالتي  گذشــتھ قرون در طي
و  و محققان سیاحان یا رفت وآمد و  سكونت

سندگان سافران نوی ه كرد فراھم غیربومي و م
 تأســـیس براي بزرگي امر مانع و این بود 

  .میشد در منطقھ و فرھنگي مراكز علمي
ـــان محققان و مورخان  ـــناس ـــتان ش  وباس

شینی تمدن معتقدند کھ   بزرگ شھرھای شھرن
ــین  ابتدا ــط مردم یکجا نش ــاورز  توس  وکش

 دار و کوچ نشــینو اقوام دام آمده وجود ھب
ھای و احداث خانھ تحرک درکوھستانھابھ علت 

 کوھستانی وغیر ھایوسکونت درسرزمین  یموقت
گھ ھای یزرگ   ایجل حداث شـــھر بھ ا قادر 

سکونی دائمی  ست کھ  نبودند ومجتمع م بدیھی
ــرایطی ــینان فرزندان کوه در چنین ش از  نش

  .نخواھند شد  صیل برخوردارحامکانات ت
مان تھ كھ طوريھ قداند، شــــ گف نابع ف  م
از  ناشــي تا حدود زیادي تالش برای تاریخي
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اقلیمی این و طبیعي خاص و شـــرایط وضـــعیت
 است. سرزمین بوده 

ــلمًا  ــرایطی در مس اخبار و ھرگونھ چنین ش
 دیــد ونظر از تــالش  داخلي رویــدادھــاي

ـــیاحان مورخین ـــیده غیر بومی  و س و  پوش
ر میان د امروزه كھ حدي بھ ،ه ماند پنھان
رخین ایرانی ونویســـندگان و م تاریخيکتب 

نانی و  ذکری از حوادث حتی ارمنی  عرب و یو
 .دیده نمیشود .تالش ورویداد ھای داخلی 

از نظر  تالش دیگر اكثر نواحي از ســـوي
و  قرار گرفتھ بستيبن در موقعیت جغرافیایي

ك ھمواره ــــاني ھايتدر مســـیر حر و  انس
و  و نظامي و ســـیاســـي تجاري ھايكاروان

 بدین جھت  .است قرار نداشتھ ترازیتي ھايراه
اس جنبازرگانان وفروشندگان اتجاري  كاالھاي
 تالشمردم  دسترس در ،داخلی وخارجی صنعتی 

ی بومی نیز بھ میزان اگرفت و کاالھقرار نمی
 اتع موجبضو این و شد  تولید می شخصیمصرف 

را فراھم می رکود اقتصــــادی مردم منطقھ 
 نمود
 
ستگیاتحاد و ایجاد  ج: و  و تالش گیلمردم  بین ھمب

سپیناقوام : دیلم سواحل کا سکون در (مردم  م
تالش) یل ودیلم و کھ گ ند  قد در قرون  معت

در جنوب کھ  الشت ھای رشـــتھ کوهگذشـــتھ  
مانند بھ سوی شمال امتداد دارد  گیالن وغرب

ستحکم و نفوذ ناپذیر صاری م  مردم گیالناز ح
تالش یت و  ودیلم و ما فا ح مینموده ت ظح

شـــده یکپارچگی این اقوام  موجب  ایجادو..
  . بود

ــاریخی  گیالن ــات  دارایدر ادوار ت والی
ر آن بو چندین امیر یا امیره  بودهمتعددی 

شتند  بھ قلمرو  گاھیاین امرا ولی حکومت دا
.اما نگریستند چشم طمع می ھبحکومتی یکدیگر

كام بین اختالف وجود رغمعلیمردم گیالن  ، ح



متجاوزین بھ این ســرزمین را دشــمن مشــترک 
ستخود  شدن دان . تاخت وتازھای د ،ومتحد می

ھا وآالن کا بایلی ھمچون ســـ ھا طوایف و ق
ـــمال کوهوآلبانی ـــوی ش ھای قفقاز ھا از س

ماد و یدایش امپراطوری  بل از پ  دردوران ق
سالطین و  ستمر ومداوم  ست اندازی وتجاوز م د

ماد الی ظھور  زمانشاھان باستانی ایران از 
 گِالی و کادوســیاقوام  کھشــد اســالم موجب می

ست  سیا شترک خود  شمنان م برای مقابلھ با د
وھمواره با اتحاد کرده  اتخاذخارجی واحدی 

امی بســر ظن و اتفاق و ھمبســتگی ســیاســی و
سوی دیگر ،برند ستگي، از  ھای خانوادگی واب

ــبات ــاونديفامیلی و و مناس  مردم بین خویش
 براین اتحاد و یگانگی می افزود. والیات 

 
 تالش معیشت و اوضاع فرھنگی و اقتصادی مردم

در ادامھ و در بحث نوع معیشـــت و اوضـــاع 
فرھنگي و اقتصــادي مردم تالش، در ســھ بخش 

 :پردازیمبــھ بررســـي این موارد ميزیر 
ضی و نحوه شت و  ، تملک يمالکیت ار نوع معی
 .فرھنگ و قوانین مربوط بھ آن

 
 ي تملكو نحوه ارضي مالكیت
ــھ مربوط و مقررات قوانین و  داريزمین ب
 امالك و معامالت خرید و فروش و نحوه مالكیت

 بھ در ایران گذشــتھ قرون در طي و مســتقالت
سری و قوانین گرفتمي انجام عرفي صورت  سرا

ــویب بھ كھ ــیده یا مجلس دولت تص ــد  رس باش
ھریک در عرفي مقررات اما ھمین ،وجود نداشت
وجود تفاوت  علت بھ و تالش گیالناز والیات 
 شرایط و اجتماعي سیاسي بافتو  ھای معیشتی

حدودي خاص طبیعي  واقلیمی   از ھم  تا 
 .است بوده متفاوت

بھ دلیل دھد مي نشــان گیالن تاریخي ســوابق
 نظیر عرب ومغول  بیگانھ سالطینِ وامرا اینکھ 

ھیچگاه   ایران مركزي ھايجلگھ سالطین حتی و



 
 57/   بخش اول

گیالن با قھر وغلبھ  بھ  دنتوانســـتھ بودن
یل   بھ ھمین دل ند  یاب تالش راه  آداب  و

بکر  این ناحیھ بصورت مردم  باستانی ورسوم 
دستورالعل  بخصوص  ودست نخورده باقی ماند 

یت بھ مربوط و مقرات قوانین ھا و  و مالك
لك نحوه بایر  ارضـــي از برداريبھرهو  تم
ــتخوش تغییر وتحول  ھیچگاه  ودایر ــده دس نش

 قوانین .از این رو . بصورت سابق عمل میشد
ــمي عرفي مقرراتو  اقوام گیل وتالش    و رس

سایر نقاط ایران تفاوت سیار با  شتھ و ب  دا
تی حبرای اینکھ بھ را صفوي شاھاناما  .دارد

دست یابند ابتدا سرزمین گیالن  بتوانند بھ 
سب  شاه طھما سپس  سماعیل و بھ عنوان شاه ا

ــتی چند تن  اتحاد تحکیم مودت و ایجاد ودوس
 امراي ھبرا خود خواھران  و  دختران از

تزویج  نموده بھ تالش و گیل  مختلف والیات
نان  کاح آ ندن موضـــوع  ســـپس ،  درآورد
ـــد برای   بھانھو فامیلی  خویشـــاوندي ای ش

ایجاد و مداخلھ در امور  والیات مختلف گیالن 
سرانجام تفرقھ بین امرا  ضعیف موجبکھ  و  ت

ــترشو گیالن  محلي ھايحكومت انقراض نفوذ  گس
با  و ، شد صفویھ در گیالنحکومت و اقتدار 

ــدن برچیده ــاط ش ــالھ  ھایحكومت بس  ھزار س
 این مردم يانزندگ شئون ، بر كلیھنیان گیال

با تصــاحب اراضــی و ، یافتنداســتیال  نواحي
یت نوعي گیالنی مالکین بزرگ   نام بھ مالك

.  شــدایجاد  گیالندر  ســلطنتي خالصــھ امالك
ــعت ــي وس در  بعدھا و مالكیت نوع این اراض
ــید نھایت بھ قاجار زمان  ھمین . بھ.خود رس
 بھ توانمي النھا را در گیزمین مالكیت جھت

 .دكر تقسیم و نوع چند دستھ
 .دربار بوده بھ متعلق كھ خالصھ امالك. 1
ـــتگان بھ كھ امالكي. 2  تعلق درباري وابس

 .بود دهش ااعط شاه و از طرف داشتھ
 از طریق و حكمرانان خوانین كھ امالكي. 3



 و یا از امالك نده بودآورد دســــت زور بھ
 از اینکھ  سپ سابق محسوب میشد و حكمرانان

 عنوان  تیول  بھ   یشدم دربار مصادره توسط
 .میدادند . جدید حكمرانبھ 
 از خوانین يدر مالکیت عده ا كھ امالكي. 4

قرار  و تھراني رشتي  و تجار بزرگ كینو مال
 ھداشتوجود در روستاھا عمدتًا  گرفتھ بود  

خاطر  بھ  آن و اولیھ اصـــلي مالكینکھ  ،
قســمتی  كالن ھايمالیات فرار از بار ســنگین

گان بخود را  امالك از بھ صـــورت رای یا  و
 .دادندیانتقال م قدرت صاحبان بھارزانی 

در اختیار  بومي مالكین خرده كھ امالكي. 5
ــتند و از  ھفت ــد كل ده الي داش  امالك درص

 .كردتجاوز نمي منطقھ
 بزرگ مالكین بعضي از طرف كھ وقفي امالك. 6
و  معروف متبركھ بقاع بھ منظور خاصـــي بھ

ـــيکرده بودند;معتبر واگذار   ، مانند اراض
صالح سال سید   از موقوفات سابقاً  كھ در ما

ـــیخ مقبره ـــفي ش  كھ بوده اردبیلي الدینص
 .16بود شده داده تیول ليمح حكام بعدھا بھ

سال ك. اي. ابوت  سال 163( میالدي 1844در 
 :نویســد مي گیالني دارانقبل) در مورد زمین

و  داشــتھ زیادي ثروت غالباً  دارانزمین این
بان در برخي با قھ آن موارد از ار  بھ منط
ــــاب ند و در برابر واليمي حس مد  گیالن آ
ستقالل تقریباً  شتھ ا شتھدا او در  ھاياند (نو

 ماســــالي محمدخان حكومت مقارن بارهاین
 )است. ی بودهروددر كرگانھ باالخانو

وجود  ایران ھاينیز در سایر استان مالكيا
شتھ سط كھ دا شایر ایران ایالت سران تو  و ع

و  تصـــرفبھ  ھا در جنگ غلبھ قھرو از طریق
 نوع از این ند. در گیالنبودده وردرآ تملك

ضي شد . ارا  و قوانین امر مالكیت دیده نمی
 ايمنطقــھ كــھ در تــالش  عرفي و مقررات

 بوده نشینيكوچو  دامداري با معیشت عشایري
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گھ ای  در حدودي گیالننواحی جل  فرق تا 
 اراضـــي وســـعت كھ ترتیب این بھ میکرد 

 اياندازه بھ تالش  در  نواحي كشــــاورزي
از نظر را بتوان   آن بومي مالكین نبود كھ

ستان بزرگ با مالكین مالي توان شت ھايشھر  ر
 اصوالً  دانست.  قیاس قابل  و فومن و الھیجان
 بودن و جنگلي كوھســـتاني علت بھ در تالش

دامداري،  معیشـــت بھ و پرداختن نواحي این
 بتوان كھ وجود نداشــتھ چنداني زراعي امالك

ویا مالکین وفئودال   كالن مالكیت در آن از
 بیشتر  رد، بلكھآو میان بھ سخنيھای بزرگ 

ستان نواحي این ھايزمین شیده ھايرا كوھ  پو
ــل ــداري ویژه ییالقي و مراتع از جنگ  دام

 از اراضي ، و مقدار ناچیزيند دادمي تشكیل
ــد كل (ده ايجلگھ ــي درص ــتان)  اراض ــھرس ش
تھنیز  صـــورت بھ اكثراً  كھ وجود داشـــ

 حفاظت حوطھو م قرق عنوان و بھ غیرمزروعي
قرار  برداريمورد بھره ســنتي گاوداري شــده

 مالکیتنیز در  آن عمده قســـمت گرفت، كھمي
 غیربومي بزرگ و مالكین خوانین و محلی حكام

 تاریخ كشــاورز در كتاب كریم . قرار داشــت
ستناد از آمارگیري خود بھ گیالن  1339سال ا
ھكتار  174000حدود  سال نویسد در آنمي شمسي
 وجود داشــــت کھ  گیالندر  زراعي ھايزمین
 در اختیار مالكین آن ھكتار 12300حدود چیزي
. است بوده خود اشتغال پا و كشاورزان خرده

شاورزان شود كھمي . مالحظھبھ این ترتیب   ك
ضي تر از ھفتكم صد ارا ست زراعي در را  انا

 در دســــت بقیھو خود داشـــتھ در مالكیت
 .است بوده بزرگ و مالكان قدرتمندان

 توالش شھرستان مردم معیشت كھ جایياز آن
از طریق دامداری تامین می شــــد لذا روش 

ھا تابســـتانکھ  دكرزندگانی آنھا ایجاب می
ــورت را بھ ــایري ایلي ص و  در ییالقات و عش
ستان مناطق سیر و زم  ھايجلگھھا را در سرد



ستان دامنھ پاي سپريكوھ کنند، در چنین  ھا 
ـــرایطی چ ـــر دامدار و  از فردي چھنانش قش

صل دار تالشرمھ ستانت در ف شدتکھ  اب  موقع 
ــت گرما ــب وکار وزراعت اس ــرورت برحس از  ض

ستان سکونت ییالقی  كوھ شالقي خانھ بھمحل   ق
ـــھرو ـــتاھاي از یكي بھ یا خود  در ش  روس

ــتبازمي  اطراف ــتن عادت علت بھ گش  بھ نداش
ـــتاني گرم ھواي ـــرات و نیش گیالن تابس  حش

ماري ناً بی ماري انواع بھ زا یقی ھا از بی
قبیل، گرمازدگي، ماالریا، اســتســقا، زردي، 

 جلدي ھايو بیماري ھاضـــمھ یرقان، ســـوء
 .شدگرفتار مي

ھت ھمین بھ دو  یكي داراي دياگر افرا ج
تار زمین باغ مزروعي ھك یا   براي توت و 

ـــم كرم پرورش ـــت ابریش و كار و  بودند كش
شي را بھ آن نگھداري شاورز غیرتال  افراد ك
 .دادندمي اجاره آنان و یا بھ سپرده و گیلك

ستان ایران بھ مربوط تاریخي در كتب و  با
نظر و  ھمین یوناني مورخین ھايدر نوشـــتھ

ـــیان درباره عقیده ـــت كادوس  آنان و معیش
کھ میتواند دلیلی برای  شـــده داده انعكاس
یکدیگر محسوب  تالش بر قوم کادوس و انطباق
 شود. 

 ھايو خانواده مالكیناکثر   گذشتھ در قرون
بھ حرفھ دامداری عالقھ داشـــتھ   تالش بومي
ــيبھ  ــتاني و مراتع جنگلي خرید اراض  كوھس
ــترش دام چراي برای ــنتي ھايدامداري و گس  س

 از خود تريبیش و رغبت میل خود در ییالقات
شان سبب  خریددادند مي ن  قطعھ یك بھ ھمین 
سبت چر علف زمین ضي بھ ن  ترجیح  زراعي ارا
 .داشت

ـــي مالكیت علت ھمین بھونیز   زراعي اراض
گھ در  یار  اكثراً  تالش يھا جل در اخت

 قرار داشــت غیر بومی بزرگ و مالكین خوانین
صوص ، سال در نواحي بخ شاندرمن ما  مالكین و 

جار، امین امین چونمھ غیربومي ضـــرب،  ت
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 ايمغازه خان(مژدھي)، محمدعلي الممالكجلیل
 اراضي امجد مالكیت و سردار مقتدر و سردار

 .را در اختیار خود داشتند وسیعي
یادي قدار ز  طریق از اراضـــي از این م

شي شك  دادن ھا وو خراج ھا و ھدایا و باجپی
شوه ست آوردن براي ر سب و یمحل حكومت بد  ک
ــــادره از طریق چنینو ھم قدرت  امالك مص

غیر  مندانقدرت تملک  بھ مالیاتي بدھكاران
 مالکیت  بارز  از ویژگي . بود درآمدهبومی 

مالکیت اســناد داشــتن   فئودالیتھ نظام در
جب بی  بوده ثبتی غیر رســـمی وغیر کھ مو

عدم باتی و ماد و  ث یتاعت یتدر  امن  مالک
 براي ومطمئنی منظم  روش گونھھیچو  میشــد 

 لكیتما و تنھا تضمین وجود نداشت امالك ثبت
ست  ست كھ بوده عادي خط د ست بھ د شت د  میگ

دربار دفاتر  خالصــھ امالك اما در مورد ثبت
 ملك و مشخصات كیفیت كھ وجود داشت مخصوصي

 .رسیدمي ثبت بھ مورد نظر در آن
 حدود و تفكیك تعیین در اكثر موارد براي

مانند  طبیعي ھايو نشــــانھ از عالیم امالك
 االراس خط ،ھا رودخانھ ،چشــمھ ھا ،ھا دره
ــیارھا  ،ھا كوه ــنگ ،ش و  طبیعي ثابت ھايس

 درخت ، چیندســت طبیعی یا ســنگي ھايدیواره
از  و حصــارھایي و قطور جنگلي ســالكھن ھای
 (رمش) اســتفاده نام بھ گیاھان و برگ اخشــ
بود در  ھا ممكنو نشــانھ عالیم این د. شــمي
ــــال طي ند س تھ  از بین چ لكرف حدود م  و 

در گذشــتھ ممکن بود  شــود  و مبھم نامعلوم
وھمسایگان   مالك وارثان بینبرسر حدود ملک 

ـــد  یاختالف ـــي کھ بوجود آمده باش  در بعض
 .گردید ھا مياز آن یكي قتل موارد منجر بھ

 محلي و شـــیوخ موارد پیرمردان گونھدر این
اظھارنظر  كارشـــناس کدخدا مرد و عنوان بھ
سعی كردهمی ضیھ االمكانحتي  میکردندو  را  ق
کھ میشد مشاھده بسا  . چھنمایند و فصل حل



ع محلي نیمالك از خرده یکی را  زمیني ھقط
 بھ  داشتھ بزرگ مالكیناراضی  در مجاورت کھ

 ملكاز قسمتی علت حدود نامعلوم وغیر مشخص 
ان  قدرتمند  تملك خودرا از دســـت داده وبھ

 .آمد میدر
از  کھسردار مقتدر وبر سردار امجد  عالوه
در مركز كشور و  وه بود تالش قدرتمند حكام

بار  طھ در كایي ينفوذ و نق   ند داشـــت ات
بودند  ناگزیر تالش محلي ســــایر خوانین 

 خود  حكومتویا تحکیم   آوردن دســتھب براي
ــرط ــویاز  را كھ مالیاتي افزایش ش والی  س

 برايسپس  ند وپذیرب شدهمی درخواستاستان  
ــــار آورده بھ آن جبران یا فش عا یا  ر  و 

ــھ ارزانی  خود  از امالك قســــمتي را ب
تا ند  بھ والی را  ی خودھابدھي میفروخت

 بود افتاده نیز اتفاق . گاھينماید پرداخت
 خاطر عدم بھ محلي و خوانین دارانزمین كھ

خت یات پردا  بھ برخی از ســـنگین ھايمال
 ی  و تھرانی گیالن  منصبانو صاحب قدرتمندان

ستھ سل بھ واب  ءابا اھد و شده  دربار متو
ــي مقداري ــوه عنوان خود بھ از اراض بھ  رش

ــنگین ھايمالیات از پرداخت وی  ــالیانھ س  س
 ملگونف رابینو از قول .شــدند.مي معافخود 
 71 قمري) ھجري 1276( میالدي 1860در ســـال كھ

 چنیندر اینباره بود  خود را نوشــتھ مطالب
سد  ضع« : مینوی  شاندرمنوخوانین   مردم و
 عدالتياز بي گیالن والي خانهللاھدایت در زمان
سنگین حكومت شار  سیار وخیم مالیاتي و ف  ب
یعنی   بعد چھل و دو ســـال  »اســـت بوده

فرســتاده  ابونصــر میرزا )ھجري 1308(درســال
ــاه بھ تالش ــرالدین ش ــوع این ناص را  موض

 .نمودتایید 
 دولت توســـط و مازندران گیالن كھ زماني

شغال روس سي بود اتباع شده ا  این مقیم رو
 .نده بوددكر تصاحب را  زیادي ھا امالكاستان

شروطیت در زمان سیاري م  گیالن از مالكین ب
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 ھايمالیات پرداخت خاطر عدم بھ و مازندران
 یا برای و  ایالتي  و حكومت دولت بھ سنگین
 ناچار  از دولت روس سیاسي ھايمصونیت كسب

ـــد ـــمتيه بودش ـــي ند قس خود را   از اراض
، کنندواگذار  روســي مقامات بھ رایگانبطور
زورگوئی ھای والی  ھا مقابلآن حمایت باتا 
، اما در امان باشــند  اســتان كارگزاران و
 و بالتكلیفي ھا از ایرانروس از خروج پس
 ھايحكومت برای  زیادي اراضــي، مشــكالت این

یالتي یھ  ا  کھ گیالن . واليبوجود آوردناح
 اطالع بدون  معامالت گونھاین شــده بود مدعي
و  باطل  گرفتھصـــورت  امور خارجھ وزارت

ـــتند غیرقانوني ـــمكش ، اینھس ھا ھا مدتكش
مجبور  دولت كھتا این یافت ادامھ ھمچنان

ــد ــي این گرفتن بازخرید و پس بابت ش  اراض
 .دکن پرداخت روسي مقامات بھ زیادي پول

ند محلي و خوانین از مالكین برخي  قدرتم
ستفاده موقعیت از این  ھايزمین كرده سوء ا
 عنوان در ظاھر بھ را كھ لتدو شده خریداري
 تدریج بودند بھ دهكر رفتص استیجاري اراضي
خود  شـــخصـــي امالك از دهنمو تملكادعای 
سعت تعداد قطعات.شمردند  امالك گونھاین و و
 و مقامات اتباع توسط شده خریداري و اراضي

تر بیش تقریباً  و انزلي تالش در نواحي روسي
 .است بوده گیالن و نواحي از سایر نقاط

دو  یكي شـــود در طيمي مالحظھ كھطوري بھ
كشـــاورز و قشــر  افراد طبقھ پیشــین قرن

و  و ایل فاقد نفوذ محلي كھ دامدار تالشــي
و  دســـترســـي و امكان ندتبار قدرتمند بود

وجود  آنان براي قضـــایي محاكم بھ مراجعھ
ــت  در ــرایطي چنین نداش  بھ اقدامھنچچنا ش

كردند، مي زراعي زمیني قطعھ خرید و معاملھ
 ھايخواھيفشــار و زیاده برابر  در  مســلماً 
 مقاومت بھقادر  قدرت و صاحبان بزرگ مالكین

و  از حقنمیتوانســتند ه، نبود و ایســتادگي



  و محافظت خود دفاع و طبیعي شـــرعي حقوق
ما عواملي .دننك جب اخیراً  كھ ا ــــد  مو ش

 كشاورزي بھ عدیده مشكالت دامدارھا با تمام
و  علوم پیشـــرفت تر مدیونآورند بیش روي
 .امروز است در دنیاي و تكنولوژي فنون

و  امروز در ماســــال كھ زراعي اراضـــي
 سواحل شود مانند مزارعمي مشاھده دوالبتالش

نیستند، و اكثر  آباد و قدیمينھسفیدرود كھ
 بھ قاجاریھ سلسلھ از انقراض پس مزارع این

صوص سلطنت پس خ شاه از  ضا شت ،ر و  آباد و ك
 و تھیھ تكنولوژي اند، زیرا پیشرفتشده زرع

ــین ــاورزي و نیز با ورود لوازم آالتماش  كش
یل خانگي چال از قب كھ یخ  بھ و غیره و پن

ستفاده سایل بازار و ا  و حمل ارتباطي از و
شت در زندگي شد كھ سرآغاز آن و نقل  و معی
 بھ شـــگرفي ھاينيو دگرگو ھا تغییراتتالش

سیلھ ھا بدینوجود آید و آن ستند در  و توان
خود و در  ھايكوھســـتان دامنھ پاي ھايجلگھ

 برنج تزراعو و زرع كشــت بھمســتعد  اراضــي
 .بپردازند

ــین كوه مردم دار دار و رمھو گلھ تالش نش
 فرســـايطاقت گرماي و تحمل مقاومت تاب كھ

را  گیالن مردابي ھايو پشھ و رطوبت تابستان
 عادت كوھســـتاني و ھواي آب و بھ نداشـــتھ

 زندگي با خرید وسایل پس بودند از آن كرده
شش براي و رفاھي صنعتي تر در بیش كار و كو
و  مزارع ھا را رھا كرده، بھكوھســتان جلگھ
 دند، از ســـويرشـــآو روي گیالن زارھايبرنج
كشور  ھا و مراتعجنگل شدن ملي قانون گر دی

و  داريكار گلھ ھا از ادامھشــد تا آن ســبب
 شــوند بھ مایوس و مرتع جنگلي خرید اراضــي

سال كھ حدي سیاري فرزندان آتي ھايدر   از  ب
 حرفھ ادامھ دامدار حاضـــر بھ ھايده خانوا
ـــده پدري ـــت بھ براي نش در  كار آوردن دس

شاغل كارخانجات  شھرھاي سوي بھ اداري و م
 موجب كھ عواملي شــدند از جملھ روانھ بزرگ
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 مدارس و گسترش توسعھ گردیدامر  این تسریع
  فرزندان و با ســواد شــدن و پرورش آموزش و

 این براي زیرا كھ ، اســـت دامدارھا بوده
 خود را كھ ھا مقدور نبود، فرزندانخانواده

 كسب و دانشگاھي دبیرستاني سواد و تحصیالت
ـــي دهكر ـــازند مجدداً  بودند راض  حرفھ بھ س

ھا و در جنگل خود پرداختھ و نیاكان پدران
و  در كار سخت بندانسرد و یخ ھايو كوھستان

 .کمک کنندھا آن بھ بار دامداريمشقت
 

  و قوانین مربوط بھ آنمعیشت نوع 
و از  ھســـتنــد ایراني ھــا اقواميتــالش

از  پیش در زماني كھ كادوس قوم بازماندگان
و  جنوبي در سواحل ایران ھا بھورود آریایي

سپین بھ دریاي غربي  اند، اینبردهسر مي كا
 بھ ھمواره تاكنون باســـتان از دوران قوم

 و از طریق كرده زندگي چادرنشـــیني صـــورت
 .اندهكرد امرار معاش داريو گلھ دامداري

ی مبنی بر ھای مستدلکھ نشانھوعالوه براین
ــھا و قلمرو  ــکونی تالش یکی بودن منطقھ مس
ــات  ــیان وجود دارد از گزارش حکومتی کادوس

نی چنین برمی مورخین باستانی یونانی و ارم
باھم تفاوتی نداشــتھ  ا ھآید کھ معیشــت آن

 است 
شاتی در باره  عالوه بر اینکھ ھرودوت گزار

نیز  تاركمعیشت دامداری کادوسیان دارد پلو
 از این قوم یاد کرده و  میالدي دوم در قرن

 گیالن غربي در ارتفاعات انی مردمنویســد مي
ــر میبرند دامداري حرفھ با ــرزمین بس  كھ س
و  میوه درختاننھ  رویاند ومي غلھ نھ ھاآن

شي درختان از میوه مردم ستفاده جنگلي وح  ا
 .كنندمي

 كھینا در حین تالش ھايســـرزمین طبیعت
سبز و باطراوت ايچھره سر دارد، اما  زیبا، 

 زمستان در فصل آن ھايكوھستان محاسن سپیدي



و  رحمبي با ســیمایي از وجود طبیعتي نشــان
ــن ــتي ھمراه خش ــخت با معیش و  و پر زحمت س
را  فرزندانش گاھي طبیعت آور دارد، اینمالل

فت و طراوت با گرمي طا در آغوش  يذات و ل
و  رویيبا ترش بخشد و زمانيمی   خود زندگي
ستاني و كرنش غرش شدیدترین  چیزي ھر آن زم

باز   اســــت بخشـــیدهبا مھربانی  را كھ
كار  بدون فھماند كھمي انسان ستاند و بھمي

 زندگي بھ در آن تواننمي و كوشـــش و تالش
 طبیعت با این طوري تالش پرداخت. اما مردم

ــت انس ــھ و الف ــھگرفت ــد ك  این گویي ان
 .دنندار حیات اصالً  ساكنینش بدون ھاكوھستان
ـــتم يئھا خود جزتالش ـــیس  طبیعي از اكوس
شتھ سوب تالش ھايكوه ر  طوري شوند، بھمي مح

 دنبالھ با اینکھ ھا كوه رشـــتھ این كھ
سلھ ست ھايكوه سل خود  ناماما   البرز غربی

 .است گرفتھ آنان و معیشت قوم را از این
ـــتاني، طریقھ كھن قوم این مردم و  و باس
را  طبیعت این در دامان كردن زندگي شـــیوه
 .اندآموختھ و تجربھ ھا كار و تالشقرن در طول

بر  عالوه تالش مردم بین قبل در چند دھھ
 الخي گاو و گوســـفند، پرورش ھايگلھ پرورش
سب ھايگلھ یعني شي ھايا شده و رام وح  جھت ن

مورد نیاز  و ســـواري باري ھاياســـب مینأت
قھ، تداولو  رایج نیز منط كار  این .بود م
سطتنھا  ساني تو  داراي كھ رفتگمی صورت  ك
ــی مالكیت ــتاني ییالقي اراض ــیعی  و كوھس وس
شندبوده ستگينیز  الخي ھايتعداد گلھ .با  ب
 داشت دارانالخي  يو سرمایھ تعامر وسعت بھ
عو ھای ھردت لھ الخی اد اســـب  بین معموالً گ

 .متغیر بود سأپانصد ر الي پنجاه
سب كره فروش  محل عنوان بھ سالھ سھ ھايا

ــد اصـــلي ــانالخي درآم ــا و برخيب از  ھ
ــــد اینمي محســـوب تالش ھايخانواده  ش
ــورتخانواده ــب ھا در ص ــیل ھاينیاز اس  اص
سب و راھوار، كره سواري را  سالھ سھ ھايا
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ھا و آن كرده انتخاب الخي ھاياســـب در بین
 .كردندمي را تربیت
خود  بھ مخصوص یا عالمت ھا ناماسب صاحبان

 بھ دند كھكرمي ھا داغاســـب كفل را بر روي
 عموم و براي ھا محسوباسب شناسنامھ عنوان

شد مي سبب عالمات بود، وجود این شده شناختھ
رفتن،  مفقود شــدن و یا ســرقت در صــورت كھ

 .باشند و شناسایي ردیابي قابل
سب كره سالگيا  ماھگي) اختھ 24( ھا در دو 

 ربیطا كھ يانكار را كســـ شـــدند، اینمي
 .نددادمي انجام ،ندشدمي نامیده

 
: داريو رمھ دامداري و محلي عرفي و مقررات قوانین

ھا ھا و جنگلكوه شدن از ملي قبل ھايدر سال
ــور، كلیھ و مراتع ــي این يكش از  اعم اراض

گل لھ ھا و مراتعجن در  تالش كشـــور منجم
ــرف مالكیت ــخاص و در تص  مالكینو  حقیقي اش
قشــر  قرار داشــتھ و اكثریت ھر ناحیھ بزرگ

 مراتع این دار از مســـتاجرینو رمھ شـــبان
 .شدند مي محسوب
در  و دامداري داريگلھ دو نوع جھت بدین
ــوم تالش  كھ معني این بود. بھ و معمول مرس
و  مرتع كردن از دامدارھا با اجاره ايعده
گاو و گوسفند  ھايگلھ نگھداري بھ اقدام حشم

عداديكرمي مالكین ند و ت با  دیگري د نیز 
شتن ستاني،  از مراتع قطعاتي مالكیت دا كوھ

ــــام یا دیگران احش ھداري خود و   را نگ
 دامدار كھ دند. اما تعداد خانوارھايكرمي

اند داشتھ را مالكیت و مرتع ھر دو مورد دام
 .است دهبو بسیار اندك

 را كھ افرادي و مازندران در سراسر گیالن
 نامیده دارند گالش اشتغال كار گاوداري بھ
ھا و جنگل شـــدن از ملي ھا قبلشـــوند آنمي

بت مراتع با بھ ھايدام چراي كشـــور   خود 
بان جاره مراتع صــــاح خت ا ند. كردمي پردا



جاره میزان كھ ايا باگالش را   مرتع بتھا 
 ظرفیت پرداختند برحســـبخود مي اســـتیجاري

ھا آن شـــده نگھداري ھايو تعداد دام مرتع
فاوت یك ايدر از بود و معموالً  مت  راس ھر 

 چھار كیلو كره معادل مقداري گاو شـــیري
 .شدمي پرداخت ھر سالھ حیواني
 و مقررات نیز قانون و شـــباني داريرمھ
 .است خود داشتھ بھ مخصوص عرفي

 یا ســرچوپانان شــبانان شــد كھمي اگر الزم
ـــفند را  ھايو گلھ مورد نیاز رمھ مرتع گوس

میزان اجاره   صـــورت د در اینننك اجاره
 تعیین مرتع و مرغوبیت و ظرفیت وسعت برحسب

ــال و این گردیدمي ــط  ھا قبلمقدار از س توس
ـــده گذاريو نرخ تعیین نیاکان دامداران   ش

مدار بود  تاجر  و دا  بود براي موظف مســـ
مورد  ییالقي و مراتع جنگلي اراضـــي مجموع
ـــالھ اجاره را  مقدار اجاره ھمان خود ھر س

سفند چیزي سأر ھر یك مقیاس بھ كھ  معادل گو
ھار كیلو خت ،پنیر بوده گرم چ  .ندك پردا

سترا مي مراتع دار ایندام سي توان  از ھر ك
صاحب  چھنند و اگر چناك اجاره گلھ و یا از 
و  كم آتي ھايدر سال وي حشم مقدار و میزان

ــد میزانیا زیاد مي تغییر  مرتع آن اجاره ش
اجاره مقدار  ازدیاد حشم در صورتو  نمیکرد 
 .میشدپرداخت   آن ظرفیت حسب بر  مرتع 

،  گلھ صــــاحبان مالكانھ در مورد بھره
در  محل عرف براســـاس بوده موظف ســـرچوپان

درصــد از  60میزان بھ ھر ســال شــھریور ماه
نوزاد  بره حشم صاحب زایشي تعداد گوسفندان

 شده چیده ھايپشم ھمراه بھ كرده را داغ آن
اواخر مھر دھد و در  صــاحب گلھ ھا تحویلآن
 12از ھر سأر 10مقیاس نیز بھ سال ھمان ماه
 پاییزه پشم انضمام بھ شیري گوسفندان راس
 گذاريداغ ســپس داده  حشــم صــاحب تحویل آن
 بھ را مجدداً  ماده ھايبره حشم صاحب .شد.مي

 نر را براي ھايو بره باز میگرداند  گلھ
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چند  ھر سالھ د. ضمناً كريجدا م گلھاز  فروش
  تخمي قوچ پرورش عنوان نر  بــھ بره سأر

ـــوم بھ ـــل برایزیكرد) قوچ (موس  تولید نس
. ندگذاشــتمي باقي حشــم ھمراه كرده انتخاب

سال كھ ماده ھايبره  تولد قادر بھ سوم در 
جزء  مدت این شدن از سپري د پسبودن زایمان
 .آمدندحساب میھبزایا  گوسفندان فھرست

 محصوالت و تمامي احشام بھاره پشم محصوالت
 .استدار رمھ بھ متعلق لبني

یت یب اكثر فاق بھ قر از  تالش مردم ات
 .روندمي ییالق بھ شھریور ماه اتبھار  اواسط

شینغیردامدار خوش ھايخانواده بھ معموالً   ن
 لبني مصرف ھا برايخانواده شد. اینمي گفتھ
ــتند یکی دو  خود  ــیري راسمیتوانس   گاو ش
 .كنند نگھداري دهبر ییالق خود بھ ھمراه
 ھا و مراتعجنگل شــــدن ملي از قانون پس

 مالكانھ و بھره مراتع اءبھ كشـــور اجاره
 .دش و منسوخ ممنوع مراتع

شاورزي  اخیر در بین از چند دھھ تا قبل ك
ھا اكثر خانواده نبود، ولي رایج تالش مردم
 سبزیجات باغ تھیھ بھ خود اقدام مصرف براي

و یا در  در جلگھ ابعاد كوچك بھ و صـــیفي
 كھ طوري ند. بھكردمي ھا و ییالقاتكوھســتان

خیار و پیاز  از قبیل جالیزي محصوالت انواع
 در ییالقات كھ و تربچھ و ذرت زمیني و ســیب

شت سیار مرغوب د از نوعشو تولید مي ك و  ب
 جالیزي و از محصـــوالت و معطر بوده عالي
گھ یت ايجل یت كیف  تريبھتر و بیش و مرغو

 علت بھ امروزه اســت. متأســـفانھ داشـــتھ
 در ییالقات جالیزي كشاورزي فعالیت ممنوعیت

 نمی پردازد. امور این بھکسی ھا و كوھستان
ــده بیان قبالً  كھ طوريھمان  تالش ، مردم ش

یل بھ قرن تا اوا مداري حاضـــر   جز دا
و  كشاورزي كارھاي داري) بھو گلھ (گاوداري

 ننشــا چنداني عالقھ گیالن ھايدر جلگھ زراعت



 كشاورزي زمین ايقطعھ داد. و اگر كسانينمي
ـــت ـــت ھدر اختیار داش  را بھ و كار آن كش

 .كردواگذار مي گیل كشاورزان
ــتھ تالشمردم  وخانواده ھای  قادر  درگذش

و  نندكسپری  ھا را در جلگھنبودند تابستان
ند   فصــــل این  در كھ ھایيآن  مجبور بود

 ھمان  دراقامت کنند   جلگھ برای مدتی در 
یل مت اوا قا مازدگي ا تار گر و  خود گرف
 حاره مناطقاز نوع  بیماری   يئھابیماري
وغیره   و یرقان خون ماالریا و زردي ماننده
شرف شدند.ميمبتال  و زاھد و  عارف شاه سید

از  دوالبيگیل پیشھو عاشق حال شاعر شوریده
سابق )  بدوالتالش حومھ سکر  در  كھ (والیت گ
کھ از  یدر دیوان زیســـتھمي ھجري ھفتم قرن
جاي وی  نده ب ید این موضـــوع   ما تائ  در 

كند مي بیان چنینو .گونھ سرودهطنز اشعاری 
بھتالش كھ عدم ھا  مل خاطر  ماي تح  گر

ـــايطاقت ـــتان فرس و  داريكار باغ بھ تابس
 را كھ آنچھ د ولينداشـــتن اشـــتغال زراعت
مانند خیار  جالیزي محصوالت عنوان ھا بھگیل

 شھریور ماه ند در پایانکردمی كشت و خربزه
صل در اوایلو سال پاییز  ف  از ییالقات كھھر
 باغات سروقت شدند بھمي سرازیر گیالن سمت بھ

یل جالیزي ھايو میوه تھگ جا را آن ھا رف
 باره در این جھت ھمین ند. بھردكمي غارت

ــھگیلك«گوید مي ــور س ــت آفت ھا از حض  وحش
در  (باران وارش بودند، اول و نگران داشتھ
 (نیش خارش محصـــول)، دوم برداشـــت موقع
شھ سومپ صوالت ( تالش ھا)،  بخاطر اینکھ  مح

 .)می نمودند و غارت تاالن آنھا را 
 با توسعھ امروزه تالشدامداران  وعشایر 

 تولید لوازم و با افزایش و فناوري صـــنعت
فاه خانگي ندگي و ر بھ بھ ز  ســـوي مرور 
 .شدند كشانده كشاورزي ھايفعالیت

قدار اراضـــی  نھ میتوان م بھ عنوان نمو
را ذکر نمود در  ماسال شھرستان شالیزاری 
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 حاضــر وســعت قرن تا اوایل این شــھرســتان 
حدود ھشتصد  از چیزي نواحي این شالیزارھاي

 .كردھزار ھكتار تجاوز نمي ات
گھو یادي ھايھا و زمینجل وجود  بایر ز

مرتع ( قرق عنوان بھ از آن مردم داشتند كھ
 دند. باغاتكرمي اســتفاده )دامحفاظت شــده 

 كشت بھ ابریشم كرم پرورش براینیز  محدودي
 علت بھبعدھا  ولي داشت اختصاص توت درختان

جارت غات ایناکثر  ابریشـــم ركود ت  با
ـــتفاده ـــي مانده و متروك بالاس نیز  و بعض

ــنتي گاوداري قروق بھ مجدداً  ــ تبدیل س ه دش
 .ندبود

و  زندگي تســھیالت شــدن با فراھم كھتا این
 این كشاورزي زندگي بھ مردم ی وگرایشآشنائ

و  ندبھ شــالیزار تبدیل شــد اراضــی تدریجاً 
ی این شھرستان مقدار شالیزار ھابدین ترتیب 

صالحات قانون اجراي تا زمان ضي ا  مرز بھ ار
ــش الی ــید ھفت ش  با اجرای  .ھزار ھكتار رس

كشور مقدار  ھا و مراتعجنگل شدن ملي قانون
ـــي وســـیعي قرق دامداری  و ايجلگھ از اراض
صی  صو ضی جنگلی بھ بھمردم خ  شركتعنوان ارا
ـــفارود برای چوكا  ـــرکت ش و  كاريدرختو ش

سفانھ واگذار گردید. آبخیزداري با این متا
صتکار  صوصبھ تالش مردم بھ یفر  دامداران خ
سال نواحي ھايو گالش تيسنّ  شاندرمن ما و  و 

 نشد تا در صورت شھر) داده(رضوان دوالبتالش
كار  بھ نشـــینيجنگل با رھا كردن تمایل

 .بپردازند در جلگھ  كشاورزي
 

 تالش مردم بومي فرھنگ
 خرده ســـري یك حاوي و ملتي ھر قوم فرھنگ
 رفتارھاي يكنندهكنترل كھ اســـت ھایيفرھنگ

 رود نظیر قوانینشمار مي بھ انسان اجتماعي
شتھ عرفي و مقررات شده، اعتقادات و نو و  ن

و  موجود در كوچھ و رســـوم باورھا، آداب



 امعجو در بین و روســتاھا كھ بازار و محالت
ھســـتند،  گوناگون، متفاوت و اقوام مختلف

 عامھ ھا را فرھنگاز فرھنگ دســـتھ لذا این
 يجامعھاز ســوی دیگر نامند. یا فولكلور مي

 داراي شـــود كھمي گفتھ ايجامعھ بھ متمدن
ــدهغني فرھنگي ــارتر، ارزن تر و تر، پرب
 .باشد تر از سایر جوامعپیشرفتھ
 و فرھنگي تمــدن نیز داراي تــالش مردم
ھا خانواده در بین خود ھستند، كھ بھ مخصوص

و  احترام داراي قوم این مختلف و طوایف
 .ستا ارزش

 اعتقادات يبارهدر: و مقدســـات خرافات ،باورھا 
ــالش مردمدینی و اخالقی  ــازه ت  ايچیز ت

یان تواننمي قاداتد زیرا كر ب  و بینش اعت
 اســالمي يھمانند ھر جامعھ تالش مردم مذھبي
سكو سایر اقوام ودیگر  سواحل نم  جنوبي در 
ــپین دریاي ــت  کاس  ورود دین كھ. با ایناس
سالم مبین  بیش با تاخیري گیالن سرزمین بھ ا

سالا صد  سی ست،  گرفتھ صورت ز  ھمھ با اینا
ھا و دیرتر از گیل سال شصتحدود  تالش مردم
 جھت ھمین . بھروی آوردند اسالم بھ ھادیلمي

و  از ھنجارھا، باورھا، اعتقادات بســـیاري
ثر از أھنوز مت نواحي این اجتماعي رســـوم
نگ ھب زرتشـــتی و فرھ تان مذ باســـ ھد   ع

سانیان)  سا شدمی( ضاً  ، و چونبا از نظر  بع
غ و مفھوم معني  با دین ایرتيو محتوا م

 قوت بھ تاكنون دلیل ھمین ندارند بھ اســالم
 ارزش داراي اند و در جامعھمانده خود باقي
 .ھستندو اعتبار 

شتن تراماح: ھاھا و ارزشفرھنگخرده برخی از  گذا
 و زاللي و پاكي نور و روشــنایي، ســفیدي بھ
ناب آب از  جســـتن و دوري كردن روان، اجت

از  پیش از زمان و غیره و تاریكي ســـیاھي
ـــالم ـــ رعایت تاكنون اس  این . بنابره ،دش

ندارد  تمایل اصیلي خانواده ھیچ، اعتقادات
شی شربھ و اغذیھ سفید رنگ ايا  چونھم ايو ا
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چیزھا  قبیل این و از و شیر و ماست مرغتخم
از  آفتاب از غروب پسیا  شــب  ھنگام بھرا 
 ھمســـایھ و یا بھ برده  بیرون منزل  درب

ــو عاریھ ــورت اماد، داده ش ــرورت در ص و  ض
ـــطرار مي ـــیلھ چیزھا را بھ آن تواناض  وس

 رنگي ســـیاه یا ســـبد و ظرف و بقچھ پارچھ
اعتقاد  برد  بیرون خانھ از درب پوشـــانده

 جن ھا در میاندیو ھا و  كھ اســـت بر این
ــیاھي ــب و تاریكي س و  نعمت در حرکتند ، ش

از  رنگســـفید  مواد غذایي  ھمراه بھ بركت
در پناه ھا دیوھا و جن  رفتھ بیرون خانھ

شــب وارد خانھ شــده خوشــی  ســیاھيتاریکی و
 .سعادت از بین خواھند رفت

ــتر خانواده ھا و ــیل مردمبیش و  تالش  اص
ـــب براي و شـــبانان دامداران اعتماد و  كس

ــتي اثبات ــتي راس  خود معموالً  ھايگفتھ و درس
ــوگندھایي بھ ــل س ــوند مي متوص کھ از عھد ش

ستان تاکنون باقی مانده مانند : سوگند  با
ـــوچراغ)، گرمي نورچراغ بھ آتش،  و پاكي (س

 و شفافیت ماه، تمیزي قرص نور آفتاب، سفیدي
 .و غیره 81روان آب

ـــوگند خوردنتالش در بین و  قرآن بھ ھا س
مھ ھار توام ائ از  و نگراني با ترس و اط
 و ســـوگند دروغین گرفتمي انجام آن عواقب
د، مگر در موارد شومي محسوب بزرگ بس گناھي
 بوده حیاتي امري منظور اثبات بھ كھ نادري
 .است داشتھ بستگي و حیاتش ءبقا و بھ

ھای فرھنگی و اعتقادات دینی یکی از ویژگی
ومذھبی مردم تالش آن اســـت کھ بھ آب روان 
وماه وآفتاب وحصلت پاک کنندگی ومنزه بودن 
شن ماندن آتش  شتھ وبرای رو آتش احترام گذا
اجاق وچراغ منزل خود ودیگران دعا خوانده 

 .می شود
س شتھ در کتاب ایران در زمان  سانیان نو ا

سن  ستن  سور کری صفحھ پروف در مورد  ۱۸۱ذیل 



اعتقادات مذھبی وآداب ورســـوم مردم ایران 
ایرانیان (چنین آمده است:   انعصر ساسانی

در طول شـــبانھ روز چندین بار از جملھ 
ــــدن وخوردن  یدارش یدن وب گام خواب درھن
ــوکردن وافروختن چراغ و آتش اجاق  ــتش ــس وش

ای جاویدان ماندن رامثال آن ب منازل خود و
آتش دســت بھ دعا  آب روان و ماه و آفتاب و

این رســـم  )  .بردندســـتایش می نیایش و و
باقی  گار  یاد بھ  نان  تالش ھمچ برای مردم 

 مانده است.
تالش  ند  در  قادا کھ  جائیدر چنین اعت

بھ آتش  تابد آفتاب مســـتقیمًا بھ زمین می
شواری  بنابراین بھتر .. .شود ور میشعلھد

ــت این کار را  ــقف  دراس  انجام داد محلی مس
. اما باشد. دور از تابش مستقیم آفتاب تا 

ندهتاکنون  قانع کن یل  کار دل ای برای این
ــت  ــدهبھ تجربھ ثابت  ولیوجود نداش در  ، ش

ـــتقیمًا بھ زمین  ـــید مس محلی کھ نور خورش
یا  ھوای ابری  سایھ و محلمیتابد نسبت بھ 

ـــیژن کمتری در بھ مراتب  وجود دارد  ھواکس
عمل اشتعال در زیر نور خورشید  علتبھ ھمین 

صورت  نظر میھبتر فروغو کم گرفتھ بھ کندی 
ـــد . ـــاید بھ ھمین علت بوده کھ و ..رس  ش

ھای خود را بعدھا آتشکدهباستان  ایرانیان 
ــقف برد بھ محلی ــتقیم  ندمس تا از تابش مس

یری بھ عمل آتشدان جلوگ آفتاب بر روی آتش و
فرھنگی مردم  ھایجلوه گونھ سابقھ این آید 

فرھنگ باســـتانی  متاثر از احتماالً تالش 
از زمان ساسانیان  حد اقل و بوده یانایران

 .است مانده جایب
نات   تالش مردم در مورد  بعضـــی حیوا

ند  قاداتی دار غد و زوزه مثالً  .اعت  آواز ج
 .است بدیوم شغال ھنگامھ ناب

گاه ند  خانگي مرغ ھر نگ  خروس مان با
 بدیوم برآورد  نگھداشــتن آن برای صــاحبش 

را  آنرازودتر  ھر چھ بھتر است خواھد بود 
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 دســــتفقیر و تھي ســــاداتي بھ زده گردن
شبب ست بارهد. در ایننخ  كھ اعتقاد براین ا

 دھد می و بدبختي خبراز نكبت آواز شوم این
 .خواھد یافت كاھش خانھ صاحب و بركت
و  بزرگ بس گناھي یتیم كودك بھ زدن كتك

ـــودني ـــت نابخش ـــت اس با با او   بھتر اس
 .ودشرفتار  مھرباني

 گربھ مخصوصاً  گربھ دادن و شكنجھ زدن كتك 
 نباید گربھ خصوصًا ، است و بدیوم شوم سیاه

 بیرون و از خانھ زد كتك شـــب را در ھنگام
ولگرد باشد، زیرا  اياگر گربھ انداخت، حتي

ــامانھا و خونبا جن ــده مرتبط آش  انتقام ش
 .خواھد گرفت
 بر سر سفره یا چایخوري غذاخوري اگر ظروف

قرار  ردیف صـــورت بھ طور اتفاقيبھ منزل
 .رسیدخواھد از راه  یمھمان زودي گیرند بھ

 منزل و درب ایوان در جلوي واز خروسآ
 از راه و یا مسافري مھمان از رسیدن بشارت

 .دھددور را مي
گھ فاقيبھ كفش اگر دو لن  بر روي طور ات

 .است سوار شوند بدیوم ھم
ند نفر یا چ حال اگر دو  قدم زدن  در 

  پاي نوك چنانچھ  ھنگام ، در اینباشـــند
 بھغیر ارادی  ناخواســتھ وبطور  ســري پشــت

 احتمال کندبرخورد  ویيلجفرد پاي پاشـــنھ
در آتیــھ بین آن دو درگیری و  كــھ دردا

 .دشمنی ایجاد شود.
گامي مان كھ ھن  بیرون منزل از درب مھ

ید فوراً مي با مان رود ن ظھ و در ھ حل لح  م
ــیدن ــانكفش پوش  را جارو كرد، در این ھایش
ــورت ــخص آن ص  خانھ آن بھ بعدھا و مجدداً  ش

 .باز نخواھد گشت
چھ بالغ اياگر ب  كار را از روي این نا

جام اطالعيبي ظار مي ان ھد انت کھ در رود د
 احتماالً  او یا ھمراھان شـــخص آن بھآینده 



 .برسد آسیبي
در نزد  یا گوســـفند شـــیردهماده گاو 

 مانند مادر واقعي حشم  و صاحبان دامداران
واال  منزلتيمقام و و احترام داراي انســان 

ـــر ن گاهھیچ ، دامداراندارد  ـــتندحاض  یس
و یا تعداد  دهكر خود را شمارش شخصي احشام
 نند چونكافشأ  دیگران ھا را برايآن واقعي

 و بھ طور ناخواســـتھ معتقدند بعدھا بھ
. ســتھ شــودھا كاتعداد آن از مختلف ینعناو

سب چھ اما چنان  شمارش بھ زنیا ضرورت برح
 وبا کمک اكراه بھ كار را  د اینباش احشام

  .دندھمی  انجامخود  نزدیکان 
ــال يبارهباورھایی در ھر  چھار روز اول: ایام س

صل نماینده سال  جدید سال   آینده چھار ف
چھــار روز  در این جوي تغییراتاســــت، 

 چھار فصـــل و ھوایي آب نمایانگر تغییرات
 .خواھد بود سال  آینده

 روز آخر خرداد و اول پنج تالش در فرھنگ
ماه تداي یعني تیر  خرداد  29روز  (از اب

 (pinjak)پینجك تیرماه) ھر ســــال دوم لغایت
 پنج ندر ای شـــود. و معتقدند كھمي نامیده

خواھد بارید  باران طور حتم بھ روز از سال
كھَ  بســـیار  اگر مقدارش ) حتي.وارش (پینَج

ھا باشـــد تالش چند دقیقھ مدت ناچیز و بھ
 موجب كھبا این بارندگي این معتقدند كھ
 بارش خواھد شـــد ولي و بركت ازدیاد نعمت

 وباثر نامطل حیوانات بر روي آن مســـتقیم
روز  پنج این در طول گذارد. و اگر كســـيمي

 باشــد حتماً  داشــتھ روزانھ را خواب ســاعتي
سالت موجب شد و  وي و منگي و گیجي ك خواھد 
 .است شده زده گویند پینجكمي

 شب سھ بھ كھ است ) نامیse šav ron(شَورون سھ
سط 44،45،46 روزھاي از ستان و سط  و تاب  اوا

سوند (رون«شود مي گفتھ مرداد ماه  یكي ron)پ
ــوندھاي ــي در زبان جمع از پس ــت تالش »  اس
ــاورزان و در  کھ معتقدند دامداران تالش کش
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 و خواھد بارید باران روزشبانھ سھ آن طول
 ) معروف است.وارش شورونَھ (سھ نامھب

شب شب ست ھایيیلدا از   مورد احترام كھ ا
در  معتقدند اگر آســمان و، اســت تالش مردم
و  خوب ابر باشد زمستاني و بدون صاف شب آن
 در آن و رو خواھد بود. در پیش و خرم خوش
 زمین خود را بھ ھايو برگ شــاخ درختان شــب
شم بھ فقط حالت سایند، اینمي زاھد  مردم چ

ــمول و پرھیزكار كھ ــتند  الھي عنایات مش ھس
ــت رویت قابل ــب در این مردم .اس غذاھایي ش

سفید  ماھي و  جاتسبزيانواع از  تھیھ شده 
سفره دودي ماھیو شیني شب درو  آورده سر   ن

 وانھ ویاھند و پز و آجیلو آب پختھ با كدوي
شیرین و  دیگر از خود و مھمانان تنقالتآنار 

 .كنندمي پذیرایي
ــھ آخرین غروب ــارشـــنب  ھر ســـــال چھ

 شــب شــود در اینمي نامیده ســوريچھارشــنبھ
تھ كت نیكي فرشـــ مت و بر  نام بھ و نع
 ھر كســي خانھ بھ مخفیانھ خاتون چھارشــنبھ
ــده ــتي كمي وارد ش ــان ھايو كاس ھا را انس

ســازد، وارد مي و بركت و نعمت كرده بررســي
 و مورد عالقھ مخصوص غذاھاي شب ھا در اینآن

و منتظر  كرده را آماده خاتون چھارشـــنبھ
او  ســیماي كردن نشــینند، مشــاھدهمي آمدنش
 انساني كھمگر این مقدور نیست ھر كسي براي

واال و كامل، پرھیزكار و نیكوكار باشـــد. 
مقدار  شدن و كم شدن روز بعد با كاستھ صبح
ــده تھیھ غذاي ــد كھ متوجھ ش  این خواھند ش

از  و مقداري او وارد شــده خانھ بھ فرشــتھ
 خانھصاحب شود كھمي معلوم و غذا را خورده

  .است قرارگرفتھ وي مورد لطف
سیدن در چند روز قبل عید نوروز  از فرا ر

و كوســھ)  (غول نام بھ ھایينمایش با اجراي
عید  استقبال لھ) بھغو( و كوِلھ عروس(و یا 

ھا نمایش در این .روندمينوروز  باســـتاني



كند با مي بازي دیو یا غول در نقش كھ شخصي
شیدن سي پو ساقھ لبا و  و كاه شالي ھاياز 

سیاه كلش سیماي صورت دنكر و  خود  و چھره، 
ــورت را بھ ــناك بدھیبت موجودي ص در  و ترس
 دختران از زیباترین یكي در صدد است آورده

كھ ده حال نامزد كرده را   برگزاري و در 
و از  ربوده است و عروسي ازدواج جشن مراسم

 .بگیرد انتقام داماد و پدر عروس
عید نوروز  از فرا رســـیدن چند روز قبل

 ھايگروه دارند بھ دلنشیني صداي كھ افرادي
 درب دم بھ شــــب لاز او چند نفري دو الي
ھا آھنگ با خواندن رفتھ محل بزرگان منازل

سرودھایي شارت (نوروزي نام بھ و   خواني) ب
 و انعام عید نوروز داده از فرا رســـیدن

 .گیرندمي
 سال سیزده تااز عید نوروز  قبل ھفتھ یك
 ھم و بھ مرغتخم وســیلھ بھ ھا و جوانانبچھ
ستن ھا بھمرغتخم زدن شك  ھا كھآن یكدیگر و 

 مبارزه بھ اســت مخصــوصــي با مقررات ھمراه
 بازي كنند. در اینمي شــــادماني پرداختھ

تر و سخت اصطالح بھ مرغيتخم داراي كھ ھركسي
نده تريمحكم ــــد بر  كھ دیگري مرغتخم باش

و  جنگي مرغتخم .خواھد بود شــده شــكســتھ
 اصـــطالح بھ از طریق را معموالً  مســـتحكم

 دھان جلوِ  ھايدندان ھا بھآن (چشیدن) و زدن
ـــخیص  این بھ پرداختن .كنندمي و انتخاب تش

شیرینبازي سیار  ست و مفرح ھا ب و برد و  ا
شادابي ھا چونمرغتخم آن باخت سالمتي در   و 
 مقبول جامعھ در نظر ثر استمؤ جوانان روحي

 ھمان تا روز سیزدهاین بازی و  است افتاده
 محسوب باستاني و جزء رسوم داشتھ رواج سال
سیزده از خاتمھ ، اما پسشودمي آن را  روز 

 .میدانند حرام
ـــتھ متنوعي ھايبازي در تالش و  وجود داش
زیاد  ھايمشـــغلھ علت بھ اكنون دارد ولي

ھا بازي گونھاین بھ دولت توجھ مو عد مردم
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ــتھ ھا بھو ورزش ــده مرور كنار گذاش اند. ش
بازيبازي این اھم ند از:  بارت با  ھا ع

ھ لَ ند (دا بازي كمرب  (كاله با كاله مزا)، 
ــاحب ) بازي،مزا ــر تص ــده چالھ بر س  حفر ش

 نخي كوچك ھايبا توپ ) بازي،مزا گیري(چاَلھ
َپھ ھت بازي زا) اینم (ل با یادي شـــ با  ز

 بھ بومي اصــیل ھايدارد و از بازي بیســبال
 چنداني تفاوت كھ محلي رود. ُكشــتيشــمار مي

یل با كشـــتي  ھايندارد، از ورزش مردي گ
و  گیريد، كشــتيشــومي ھا محســوبتالش قدیمي

 و جنگ و ســواركاري دوانياســب مســابقات
 از جملــھ بومي یــافتــھ شپرور ورزاھــاي

ھستند  بومي ھايھا و ورزشھا و تفریحسرگرمي
سبت كھ سم از جملھ ھایيدر منا  برگزاري مرا

ــي ــنعروس  و اعیاد انجام عمومي ھايھا و جش
 .گرفتمي

ساز و  با نواختن محلي كشتي اجراي مراسم
ست بوده  ھمراه ھلدُ   بیندر  بر این عالوه .ا

 بھ ھایيپرده تالش بومي موســـیقي ھايپرده
 .و (ورزا جنگ) وجود دارد محلي كشتي مناسبت

 برگزاري در طول تالش اكثر جوانان سابقاً 
در روزھای معینی  بھ ویژه مراســـم گونھاین

تولد ائمھ اطھار عازم زیارتگاه ھا  چون 
میشـــدند در میان دخترانی کھ برای زیارت 

 نتخاباخود را  آینده ھمســـران آمده بودند
ھم دیدن یار وھم « ضــرب المثلل .دندكرمي

زیارت شاه عبدالعضیم از ھمان مراسم ھا 
 »بجای مانده است 

 برگزاري بھ مربوط و رسوم آداب: عروسي مراسم
 سابق بھ نسبت در تالش و عروسي ازدواج جشن

 سواري اسب .است دهكرپیدا  فراواني تغییرات
از  محلي كشـــتي و انجــام و تیرانــدازي

ــم ترینعمده ــن این مراس ــت بوده جش اما  اس
سفانھ سم گونھاین متا  از بین اكنون ھم مرا



 .اندرفتھ
ـــتھ  قرمز رنگي پارچھ را كھ عروس در گذش

 كرده بودند سوار بر اسب انداختھ سرتاپایش
 پیشــانیش بر شــكل و دایره كوچك ايو آیینھ

 .دندكرمي نسب
ـــت فقط عروس و  قرمز رنگ پارچھ آن از پش

خود  اطراف بھ توانســـتمي از تار و پود آن
 .باشد داشتھ توجھ
ھا نفر ســـوار كار از ده عروس ھمراه بھ

 بودند كھ و داماد در حركت عروس اطرافیان
 با تفنگ دوانياســـب ھمســـابق از انجام پس

ابراز  كرده ھوایي خود تیراندازي شـــكاري
داماد  خانھ دند. در حیاطكرمي شــــادماني

دارد و  در دســت بزرگي آئینھ را كھ شــخصــي
مل چراغي كھ دیگري شـــخص ندمي را ح  بھ ك

 در این میرفتندو داماد  عروس اســـتقبال
ــیبي ھنگام ــوي ھب را آرام داماد س  عروس س
 تا بدین نمودمي او اصابت و بھ كرده پرتاب

داماد  خانھ بھ ورودش او را متوجھ وســـیلھ
 جاي ھا بھاز خانواده بعضــي ســازد. در بین

كردند مي استفاده محلي حلواي از گلولھ سیب
 را در پي خطراتي كار احتماالً  این اما چون

 .گردید سوخمرور من بھ داشتھ
 عروس كھ است فرزنداني زیبایي نشانھ سیب

حلوا  دنیا خواھد آورد و گلولھ بعدھا بھ
 خانھ بھ عروس كھ اســت خیر و بركتي نشــانھ

و  قدرت بھ ھا بستگيعروسي آورد. مدتمي بخت
 سھ بین و معموالً  داماد داشتھ مالي توانایي

 ادامھ و پایكوبي دمانيروز با شـــا ھفت ات
 .یافتمي

 
سی دوران ستطاعت سابقاً : ھادر عرو  اگر داماد ا
سم برگزاري براي چنداني مالي سي مرا و  عرو
ـــباب تھیھ ـــكیل براي خانھ و لوازم اس  تش

شت خانواده ستگان از طرف ندا سایگان ب  و ھم
 او مورد حمایت دور و نزدیك و ھمشـــھریان
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داماد  نزدیك و بســـتگان گرفتقرار مي مالي
با  خصـــوصــي صــورت كار را بھ این معموالً 
 و لوازم اسباب ینقد و یا اھدا پول پرداخت
نھ جام خا ند وليمي ان مك داد از  كھ ھایيك
سایگان سوي ستگان ھم ویا از طرف  دور و واب

 »دوران«  دوش میداماد بھ  سایر مدعوین 
 طي عروســي جشــن در روز معموالً  کھ رددانام 

سم صي مرا سم گیرد اینمي صورت خا  بدین مرا
افراد حاضـــر  گیرد كھ، كلیھمي انجام طریق

ــرف پس در مھماني ــام از ص  یا نھار براي ش
سم اجراي سالني كردن دوران مرا  گرد ھم در 
 از طرف كھ دو نفري شـــوند، ســـپسمي جمع
ــده داماد انتخاب نوادهخا  از اند، و یكيش
دفتر  و دیگري پر از شـــیریني ھا ســـینيآن

 آماده شده دارد وارد سالن در دست یاداشتي
 كھ شــوند. فرديمي و دوران اعانات آوريجمع

دارد ابتدا  ھا را در دستكمك آوريجمع سیني
 ینو محترم و یا از بزرگان طایفھ نزد بزرگ

بر او  را مقابل و ســـیني رفتھ مجلس ھمان
ــذارد یگ م ین  م موالً ز ع م ین .  ل فر  او ن

ــت ــدهپرداخ ــھ دوران كنن ــھ عنوان  ك  ب
 موظف از نظر اخالقي شده معرفي» سردوران«

 معمول مبلغ ترینو بیش حداكثر دوران اســـت
ست جلوگیري را براي در جامعھ شك  و افت از 

 میزان قرار دھد. اما سیني داخل فوق مراسم
ـــم مبلغ این ـــي در مراس  ھايخانواده عروس

فاوت مختلف ند. پسمي ت  اولین كھ از این ك
 كرد پرداخت مبلغي ســـردوران عنوان نفر بھ

وبزرگی وپیشکسوتی  تقدم ترتیب بھ در ادامھ
شود و مي برده در جلسھ اشخاص حاضرنزد سایر
 بھ سردوران  احترام رعایت ضمن  ھر كدام

 ، بھرا می پردازد  خود مبلغي فراخور حال
 نفر مجلس تا آخرین دوران میزان كھ طوري
 اخالقي یابد. از نظر اصــولمي مرور كاھش بھ

 بھ كسھیچ كھ شود آنست باید رعایت كھ چیزي



خود  پرداختي نخواھد داد میزان هخود اجاز
ـــبت ـــردوران بھ را نس  قبلي و یا نفرات س

 در این كھ دیگري مھم ند. موضـــوعكتر بیش
سم ست باید رعایت حتماً  مرا  چنان كھ شود آن

 پرداخت را اندكي قصـــد دارد مبلغ فردي چھ
 بھ دوران باید صبر كند تا میزان ند حتماً ك
زود  پرداخت برســد وگرنھ نظرمورد  طحســ آن

سوب شكنياو دوران ھنگام شد زیرا  مح خواھد 
یھ ند از وي بق چار یت نا  و مبلغ دهكر تبع

تجاوز نكند، و  میزان از آن شـــانپرداختي
و  او بعدھا مورد بازخواســــت اقدام این

 داماد و اطرافیان خانواده و نكوھش تقبیح
فت. دوراناو قرار خوا گان ھد گر ند در  دھ

 الاقل اندتوانســـتھ طریق ھا بدینعروســـي
 را شــخصــاً  عروســي جشــن بھ مربوط ھايھزینھ
 .نندك پرداخت

 رســومات از این بســیاري كھبا این امروزه
 دادن انعام رسم گردیده، ولي منسوخ در تالش
ـــت قوت ھنوز بھ كردن و دوران و  خود باقیس

ستان این شھر سال كار در  شاندرمن ما با  و 
سایر  بھ نسبت دوران میزان ترینبیش پرداخت
دارد. و  ادامھ تريبیش قوت بھ تالش نواحی
ھا عروسي از این ھا در ھر یكآن دوران میزان

 اســـت افراد متفاوت مالي توان بر حســـب
حدود  چیزي بھبطوریکھ در اوایل دھھ نود  

صد  صد ھزار یك ست  تومان الی پان سیده ا . ر
 كھ تالشـــي از خانوارھاي برخي بنابراین

در طول سال ھستند  بیشتري مالي تمكن داراي
ند مان میلیون چ ند بھ رفتن را برای تو  چ

ـــي داماد  اما خانواده .كنندمي ھزینھ  عروس
ــد اخالقي نیز این ــت تعھ ــھ را نســـب  ب
ــي بھ كھ ھایيخانواده  یا فرزندانش وی عروس

شتاند خواھد درفتھ شرکت  بعدھا و ا  در با 
سم شن مرا سيازدواج و  ج سخآنھا  عرو  گويپا
 .باشد شان گذشتھ  ھايمحبت
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 در تالش و سنتي بومي پزشكي
بت با یاري تالش دردر امر ط موارد  بســـ

یاتي مبتنی بر تا  تجرب فت  جام میگر ان
و رواني  از نظر روحي را بیمار بتوانند 

 بھ عنوان . برای درمان ســـازند .   آماده
  –آورده میشود  ذیلمثال  نمونھ

ــداواي براي  ــھ یفرد م  در اثر ترس ك
و  افتاده  غش حالت بھ ناگھاني دلھره و

مالي ظار بروز احت لھ در انت  یا و قلبي حم
 كھآن اســت بر   . عقیدهاســت دیگري عوارض

  مسي یسرپوش  آب بوسیلھ ای فورًا جرعھاگر
و  اوھام آنشــود از  بیمار ریختھ گلوي بھ

 آب با اینکھ   آمدخواھد  بیرون  ناراحتي
 میشــود  بیمار قلب ضــربان كاھش ســرد موجب

سبب  مسي سرپوش وسیلھ بھ آب آشامیدن اما
ــود کھ بیمار م ــاي بھ اشتوجھیش  یداخل فض

کھ دارای نقوشــی از اثرات وجداره ســرپوش 
گردد  این جلب توجھ بھ جلباست   چکشکاری 

سبب سی    سرپوش م و  التھابات كاھش جداره 
ــــد. واز طرفی نوعی  روحي تالطم ھد ش خوا

 .محسوب میگردد ی  تلقین برای آرامش
ـــود کھ  درمان بیمار مزبور  اگر گفتھ ش

 حالش بجا آمده صرفًا بخاطر نوشیدن اب سرد 
شت کھ  سی   فقطچھ لزومی دا سرپوش م بھ با 

نده او  با ھر ظرف     شـــودآب خورا نھ 
این مسئلھ  –دیگری مانند لیوان ویا کاسھ 

ــی اثرات روحی  ــرپوش مس ــان میدھد کھ س نش
 .  .خواھد گذاشتروی بیمار  یروانی مثبت

وجود دارند نیز  فراواني دارویي گیاھان
مان براي كھ بت انواع در با ھا  ط از آن

 .استفاده میشد
ندهاز  ــــا نھ  وحلیم جوش یاھی علفی دا گ

سینھ  درمان برای پنیركبنام  سوز  صرفھ و
و  عناق درمان برايویا  میشـــداســـتفاده 

تجویز ميرا  لیانق آب قرقره با سرفھسیاه



با نام  علفی  یھبرگ گیاخمیر . از دندنمو
کھ ھان  از انواع یکی محلی ( رمج)   یا گ

 براي ودمحسوب میش در تالش سنتی ئی ودارو
 ناشي عفونت بردن و از بین ھا كورك درمان
کھ  یئبویژه کورک ھا استفاده میشد  از آن

معموالً بھ علت گرد وغبار برخاستھ از جاده 
روی لبھ  ای  آلوده ھای خاکی و دســــت ھ

شم  شوند  وپائینی پلک چ بھ زبان  ظاھر می
مفید  نامیده میشـــود کورک فوس )  (محلی 

 گیاھي زائو از برگ زنان  براي  ھســـتند.
(شــوید)  شــبیھ كھ مروهَ  محلي با نام علفي

ـــت ـــود کھ  تھیھ كوكو نوعي اس  براي میش
 ..دشـــمي خورانده زائو بھ خوني كم جبران

را حداكثر  كاسني نام بھ گیاھي آب نوشیدن
نا  كھ زناني جنین ســقط براي لیوان تا یك

ــتھ  ــدند  حاملھخواس  .کردند تجویز مي میش
ســــھ ماھھ را نیز  یاین آب میتواند جنین

ن با خون ریزی ســـقط ک ما چون ھمراه  د ا
برای ســـالمتی وحیاات زن حاملھ خواھد بود 

تنھا برای ت از این رو اســ خطر ناک بوده 
کھ  ھھ بود کمتر از جنینی  ما نھ  ه یک 

 هشدمی تجویز  مقدارکمتری انھم با بیشتر
شي ورم سریع درمان براي و  از قولنج نا

شم یا اوریون سفند را گرم پ بر  نموده  گو
 .بستندمي ورم موضعروی 

شي شكم درمان  . براي سھال درد نا  از ا
با  را گرفتھ آتش و سفید منقل مخاكستر نر

ــــافي پس دهنمو مخلوط آب  از عبور از ص
 بھ بسیار ریز وتھ نشین شدن ناخالصی ھا 

آب  خوراندند و معتقد بودند كھبیمار مي
صیت مزبور شتھ قلیایي خا سید معده دا  از ا

برای بند آوردن نیز گاھی وخواھد کاســـت  
ست ترش را مخلوط کتھ  ضعیف ما سھال  گرم ا

 برای درمان .نموده بھ بیمار می خوراندند 
اسھال ھای غیر قابل کنترل  سوختھ  تریاک 
را  آب گرفتھ پس از عبور از صــــافی بھ 
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کھ ایجاد مســمومیت نکند بھ بیمار  مقداری
میخوراندند  .آب ســوختھ تریاک اثری فوری 

 اشتبر روی بیمار د
ــي ــت اغما افتاده حالت بھ كھ كس  تكھ اس
از آن  دود حاصــلھ و را ســوزانده ايپارچھ
تــا  میگرفتنــد بیمــار بیني مقــابــلرا 

 آمده ھوش بیمار بھ از آن پساستشمام کند 
 .شد میبلند و از جای 

 زبان بھ (كھ جلدي ھايبیماري درمان براي
را  شــود) ابتدا دعائيمي نامیده كوش محلي

برای محل مورد  ســـپس میخواندند  زیر لب
 بھ عنوان مرھم اســتفاده دھان آب نظر از 

ھا  ماری  نھ بی مان اینگو ــــد در با میش
وھمراه با  اعتقادات مذھبی و دعا ونیایش

فات  فت خرا پذیر جام می مان . برايان  در
 با مخلوطی از گیاھي از معجوني ســـوختگي

 پیھ  شــد گاھيمي اســتفاده مرغتخم هســفید
 مداواي برايرا جداکرده  گاو گوشـــتخام 
شي ھايتاول سوختگي نا ستفاده از   . دشمي ا

از خمیر برگ گیاھی تلخ بنام شـــوند کھ 
 ھمراه با زرد چوبھ بفراوانی یافت میشــود 

ـــل  و ورم  ـــرب دیدگی مفاص برای درمان ض
 د استفاده میکردن از آنوکوفتگی 

. 
شین وخوشكوچ شینن صالتاً  كھ افرادي: ین  تالش ا

ـــتند ورمھ دار  ـــال دوبار با ھس در طول س
قشـــالق  و ییالق بھپائیزه و  بھاره ھايكوچ
در ھر  ايحرفھ بر دامداران و عالوهروند. می

ســـفر برای تالیف دامھای خود چندین بار 
ــوند جا میھجاب ــیناناز خوش ايعدهش نبز  نش
 آذوقھ و تامین خانواده نیازھاي رفع رايب

عدادي داشـــتن ھمراهبا   گاو شـــیري ت
 برند. سر میھقات برا در ییالتابستانھا 

شود مي غیردامدار گفتھ افرادي بھ نشینخوش
ــاغل كھ ــتاھا مش ــھرھا و روس  مختلفي در ش



دار، كشــاورز، فرھنگي، مانند: مغازهدارند 
ستراحت براي كھ صنعتگر، و غیره  در ایام ا

 برگزیده را در ییالقات ايمحوطھ تابســـتان
 کنند. سکونت می

ماه ات یك ھار  ندگي چ عات ز فا و  در ارت
و  رويو ھوا و پیاده آب خوش ھايكوھســـتان

سم سالمتي در ییالقات سنتي ھايبازي انجام  ج
و سایر اعضا و افراد  جوانان روح و شادابي

 د.ركمي ھا را تضمینخانواده این
ــتھ ــاني در گذش را  امكاناتي چنین اگر كس

 .دندشمي محسوب محروم نداشتند، جزء طبقات
 نشینيكوچ پنجاه جلوتر از دھھ ھايدر سال

فت بھ و ر مد  از  كيی و قشـــالق ییالق و آ
شایر تالش زندگي ضروریات سوب ع د و شمي مح

سب این براي  فراواني شده تربیت  ھايكار ا
خانواده دربین  و حتي در اختیار داشـــتند 
 حمل براينر  از گاوھايھای گالش بجای اسب 

 .یشدم استفاده و نقل
 

کھ  در گذشتھ طوریھمان  :تالش در شعر و موسیقي
وایرانی ما  ملي موســیقي قطعاتبســیاری از 

معجونی از عربی وترکی وھندی و یا  بصــورت 
ــده ــاختھ ش ــت جاز غربی  س ــبختانھ  .اس خوش

 توانســتھتاكنون  دالیلي بھ تالشــي موســیقي
مھم دالیل از  یكي نماید  خود را حفظ اصالت
 بھ ايحرفھ نوازندگان نداشــتن  موضــوعاین 
در  امروزه كھ. با ایناســـت آن تجاري معني

 شوھاي برنامھ با اجراي ھا نوازندگانعروسي
شغال کرده  جاي بیگانگان سیقی محلی را ا مو

 تواند نمی گاهھیچ گونھ موسیقی این ولي اند
ــیل یك براي ــي فرد اص و  محلی ني جاي تالش
را پر  تالشـــي موســـیقي ھايھا و مقامپرده

ند. در اینك ند ســــال ن عده چ از  اياخیر 
گان ند گان نواز ند ماتور محلي و خوان  آ

شش سیقي یاحیأ براي ھایيكو ش مو  انجام یتال
 متاسفانھ تقدیر دارد ولي جاي اند. كھداده
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نان مھ در اجراي ای نا  خود از ادوات ھايبر
كاردئون، ارگ، ویولون غیربومي ند آ و  مان

 و دف از ني اثري و اســـتفاده نموده غیره
 دیده تالشی اصیلوسایر آالت موسیقی  وسرنا

 .شودنمي
 معموالً  كھ بادیســت از ســازھاي ســرنا یكي

 ھايھا و پردهاز مقام بعضـــي اجراي براي
 گیرد، اما اینقرار مي مورد استفاده تالشي

سیقي بھ تنھا  ساز نیز شي مو صاص  تال اخت
نیز دارد  گیل موسیقي بھ تعلق بلكھ ندارد 

مشــابھ  ســاز نوعي در گذشــتھ  از ھاتالش ،
 متاســفانھ دند كھكرمي اســتفاده  ســرنا
 تالشي قدیمي ساز بادي  ایناثری از امروزه
 .است دهشھا محو از خاطره گویاو نیست
 موســـیقی و ادوات ادات نام بھ كھ چھآن

و تنبك،  دف ھمان شده ختھشنا تاكنون تالشي
ــرناي ني ــاز (س  تنپورهنوعی گیالني) و  و س

شد سیقي براي كھ میبا شنا  نامي ایراني مو آ
محلی  موسیقي ادواتوساز ساختدرگذشتھ است، 
 محسوب میشد. گیالنیان دستي صنایعنوعی 

 آشنایي  مختصر  كھ یا تالش ھر فرد گیل 
یا (ني(ســــاز)  با نواختن بک و  محلی ) ل

 با  توانســتيم نیاز ، در صـــورت ھداشـــت
 یا  و پوســت از ،  داشــت در جیب كھ چاقویي

 «  بھ معروف جنگلي درختنوعی  شـــاخھ ھای 
ــاز مورد نظر خود را   »كوچي ــ س یا  رنا(س
 .دنمای لبك) تھیھني

ــروده ــعرھا و س ــیاري محلي بومي ھايش  بس
ـــاعران وجود دارند كھ ـــناختھآن ش  ھا ناش

 دھن بھ دھن تاكنون االیامھســتند و از قدیم
و  و پیرمردان اند. جوانانماندگار شــــده

نان پا فت ني ھمراه بھ چو ند بومي ھ خود  ب
شي مقام ھایھا پرده صي را در مجلس تال صو  خ

 كھ ھا و یا زمانيو در كوھســـتان يو عموم
لھھمراه  گل خود در خلوت ھايگ ھا و زیر جن



و  شادي در ایام اند، چھنشستھ تناوري درخت
ــھ ــال چ ــاییزيحزن و ھواي در ح  انگیز پ

 .نوازندو مي كرده ھا ترنمكوھستان
سیقي سرزمین تالش مو سر  سرا  تالش ھايدر 

سان ھايمایھ داراي شابھي یك ست. ھمان و م  ا
نگ كھ طوري ندي ھايآھ  و عربي و تركي ھ
ھســـتند،  ايشــده شــناختھ ھايمایھ داراي

سیقي شي مو سط تال  ھا قابلشاخص این نیز تو
ــایي ــناس ــتگاه و تفكیك ش ــایر دس ھا و از س

 .استھا ھا و مقاممایھ
ــيحزن آوازھاي  ھايمقام داراي انگیز تالش
ــھ مختلفي ــان رودي، نظیر لنكراني، كرگ

 تالشــدوالبي، ماســالي، تنیاني، ماســـولھ
 بومي مردم براي كھ اســـت رودخاني، و غیره

سایي قابل ستند، ھر كدام و تفكیك شنا از  ھ
خود  بھ مخصـــوص و ھواي حال ھا كھمقام این

 ھســـتند گوناگوني ھايپرده را دارند داراي
 كلھ و )،پرده (پاییَزه پاییزي ردهمانند پ

 .و غیره پرده، ِلدولھ ورزا پرده، ُكشَتیھ
 تالشي موسیقي ھاياز مایھ یكي (ledole)ِلدوِلھ
بھبیش كھ اســــت  جنوبی و تالش نواحي تر 
دارد،  تعلق و شاندرمن ماسال بویژه  میاني
سانھ بازگوكننده آھنگ این سي اياف ست حما  ا
خود  ھايگلھ منظور نجات بھ دختر چوپاني كھ

ست شود برادر خود را ناچار مي سارقین از د
 با نواختن نی بسیار دلیر و جنگجو بوده كھ

 شدن ربوده (ني) موضوع فراخواند و با زبان
شام گلھ ساند. می برادرش اطالع را بھ و اح ر
ــتان این ــو بھ تاكنون كھ داس ــانھ رتص  افس

یار زیبا و  آھنگي داراي ماندهباقي بســـ
 .است دلنشین
 معموالً   كھ موسیقي اندركاران از دست بعضي

برادر  و نام آھنگ این ھســـتند نام غیربومي
سانھ شده را  اياف سیر    فوق در قطعھدخترک ا

وبرخی نیز نام قطعھ را  دهكرتعبیر   »یدهللا« 
لھِ  « کھ ھردو مورد   »محمود  ند   میخوان
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ست ست و غیرمنطقي نادر ست کھ ھم .ا ِلدو نامی
اکنون در بین کوه نشینان  وگالش ھای ماسال 

 ده میشود.شنیو  شاندرمن 
 ی نظیرقطعات  تالش موســـیقي میان در 

ــت ــد و بیس ــكري (ھیار ھیار ص ــوار)، (گس  س
 ھايآھنگاز   كھوجود دارند وغیره  )19بازار

 .محسوب میشوند  شاد تالشي
عھ نگ موســـیقي قط از دیگر  یكي ورزا ج

ــي ھايآھنگ ــی  و عاطفي حماس ــتتالش  كھ اس
شعاري صف ا  گاو نر جنگي یك ھايزیبایي در و

شورانگیز  نواي شده، این سروده قوی ھیکل
شق و  سنتي داريدام ھا را بھتالش و عالقھ ع

ـــي اھاينبرد ورز ـــت پرورش ھا و خود در دش
ستان شان تالش ھايكوھ  َكلھ مانند: .دھدمي ن

 ورزا جنگھ َكَلھ، َكَلھ َمنَده (با تکرار) َورزا
 )آخر لحَضَره.... و الي كواَ  شاخون چِھ ، َكَره

ستون: یكي شي ھايپرده از از انواع د  تال
نام د ند این  نام ر را امروزه دســـتون می

وسابقًا چنین اصطالحی معمل شده سالھای اخیر 
در موسیقی تالشی شنیده نمی شد.  آھنگ ھای 

بك و كف دف با  ھمراه کھ  یموزون و  و تن
 اجرا می منظمي با ریتم  و و پایكوبي رقص

د در آفرینمیشـــادی برای شـــنونده شــود و
 شدهبھ اشتباه دستون نامیده  سالھای اخیر 

ند حالی .  ا نھاین  كھدر عات گو در  قط
  گفتھ می شود  ضربي ا ایراني موسیقي
ــان یكنواخت و ردیف: آوایش گام  یك و یكس
عھ ھاي قط  یك توســـط مكرر حتي در اجرا

 ايانگاره طبق ولي پذیر نیستاماكن نوازنده
 بھ ھم را بارھا مشابھ ايقطعھ توانمي مشخص
مل این كھدر آورد  آوایش  را ردیف ااجر ع

از  كھ ھایيردیف تالش نامند در موســـیقيمي
 مختلف نوازندگان توســط و یا مقام پرده یك

صلشود از نظر گاممي نواختھ ھا آن ھا و فوا
ست ممكن شند ولي متفاوت ا صل با  از یك در ا



 كھ شده ھستند بارھا شنیده و یا مقام پرده
 پرَده پرده، یا پایَزه ُكشــتیھَ  چونھم ايقطعھ

 نوازندگان توســـط و امثالھم و یا ِلدوِلھ
ــده درحالی کھ  نواختھ مختلف ــت  ش  ممکن اس
گاھی ھا ھا و ریتمگام و طول نظر عرض از 

شتھ و شنیده  سنگین و سبكبا ھم تفاوت دا
 در اجراھاي شــتر زنگي كھ گونھ، ھمانشــوند
فاوت با ھم مختلف ند ولي ت مام دار  این ت
 .دانست ردیف از یك توانرا ميھا اجرا 
ست جھت ھمین بھ  كھ دولھمانند لِ  قطعاتي ا

سط  شود تا حدوديمي نواختھ افراد مختلف تو
 دهو شنون داشتھ فرق با ھم مختلف در مناطق
 .میکند سنگینيیا  سبكي خود احساس در گوش

شكالت  سیقي نوازندگان ھايو گرفتاري م  مو
ش شتن ی تال ست كانون ندا ی  برای حفظ وحرا

سیقي از ست، در چنین سنتي  مو  ھایيانجمن ا
شیوه توانمي سعھ و ھای  راھكارھا و  شد تو ر

 .ساختفراھم را  تالشي موسیقي و رونق
ساحت نیمي كھ در حالي ستان از م گیالن،  ا

سرزمین شینتالش ھايجزء  شود ن سوب می و  مح
ــوم از یك بیش ــتان این جمعیت س را نیز  اس

رادیو و  معذالك .دھندمي ھا تشـــكیلتالش
كھ گیالن تلویزیون مھ ي(شـــب نا  باران) بر
ــي ــخص ــي و فرھنگ زبان ارائھ براي مش  تالش

ــدار ــاهن ــاژي گزارش د و ھرگ از  و رپرت
شــود با  می تھیھ نشــینتالش ھايســرزمین
 (غیرتالشي) تزیین گیلكيیاو  فارسي موسیقي

 ھرگاه . و برعكسشـــودمي متن و یا آوایش
 د در فواصلشو پخش گیلكي زبان بھ ايبرنامھ

 . شودمي شنیده تالشي از موسیقي قطعاتي آن
 متعلق د كھشــو معرفي قطعھ این كھاین بدون
نگ قوم كدام بھ ــــد و فرھ باش  براي می

 پیش شبھھ گیالن موسیقي ناآشنا بھ شنوندگان
 آیا آھنگ متن کھ نخواھند داست و خواھد آمد

 ؟.یا تالشی ای از موسیقی گیلکی استقطعھ
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ـــنایع ـــتي ص ـــین طوایف :در تالش دس و  چادرنش
 موقت و اســـكان ایلیاتي زندگي دامدار كھ

سی وجوراب بافی و ھب .دارند شال  جز نخ ری
مد  بافی و یھ ن ند نميتھ گاهکتوان  ھايار

ستي صنایع و تكامل رونق براي یثابت خود  د
شتھ  شند،  در دا شایریبا  ايصنایع جامعھ ع

 بھ آن اولیھ  مواد ند كھكتواند رشـــد مي
ساني سترسدر  و ارزاني آ سنتی  صنعتگران د

شتھ شد. تالش قرار دا ستند  ھا مردمانيبا ھ
لھ بھ تاریخ در طول هرھموا كھ و  داريگ

ــایري زندگيو بھ  دامداري ــینيو كوچ عش  نش
 .اندنداشتھ ثابتي و ماواي و مكانپرداختھ 

و  دربافيچا ھمچون ، صـــنایعي جھت ھمین بھ
بافي ــــال خاب بافيو جوراب ش ه دكر را انت

کھ ھم مواد اولیھ اش در دست رس بوده .ندبود
ــایر قرار  ــتفاده عش وھم تولیداتش مورد اس

 میگرفتھ است 
 این مواد اولیھ و بز و گوسفند  بره پشم
ـــ ـــتیص ـــت نایع دس  اطراف در  محیط کھ اس

وجود داشتھ  فراواني و  آساني بھ شانزندگي
 تعداد اندكي امروزه اما متاسفانھ  .ودارد

ــالبافي حرفھ بھ در تالش ــتغال(جوال)  ش  اش
ند  چھدار نان لت از طرف و چ مایتي دو  بھ ح

شتھ این ستی صناز  ر شود پیش ایع د  بینين
 رغبتي حرفھ این  بھ كسي در آتیھ شود كھمي

 در فقط بره پشم با بافي ندھد. جوراب نشان
خانواده   بختدم دار و دخترانخانھ زنان بین

شایری  سومع  مینأت براي  اخیراً  و بوده  مر
 در ھایيحركتتالش و  زندگي از مخارج قســمتي

 بره از پشم صنعت  جوراب بافی توسعھ   جھت
شھرھای  تالش در بازارھاي آنوفروش  سایر  و

 .شودمي دیده استان گیالن 
 خراطي در مورد كارھاي ھایيفعالیت سابقاً 

 نشـــینانجنگلبرخی از در بین تراشـــيو چوب
 رفع براي تنھاكار  این و .وجود داشت تالش



انجام  ميخانواده ھای عشـــایر بو نیازھاي
 و لوازم ھنوز صنایع كھ و تا زمانيمیگرفت 
حد  خانگي یددر  یده بود انبوه تول  نرســـ

 قاشق از ناچار بودند خانواده ھای روستائی
ــھ ــقاب و كاس ــتفاده محلی چوبی  ھايو بش اس

ند ما  کن ید چون امروزه   ا  نوع این خر
وارزانی  خاطر فراواني بھ خانگی لوازم
ست رو صرفھ بھ مقرون صنعتي كاالھاي  بھ نی

ــي ــپرده فراموش ــدند،  س ــال لکنش و  بافيش
آنھمھ با وجود  ھستند كھ صنایعي بافيجاجیم
ــنعتي كاالھاي ــابھ ص ــورت،   مش  حمایت در ص
لت  ند ميدو خانوادهتوا ھای شـــھری بین 
 .ندكباز خود براي جایي ییوروستا

 
 آماري اطالعاتمیزان توسعھ وپیشرفت بھ استناد 

 شھري جمعیت، عمران درباره اطالعاتي مجموعھ
و  و كشــاورزي، آموزش و روســتایي، دامداري
در  و گردشگري تورسیم پرورش، صنایع، صنعت

ستان سھ ھايشھر ستارا، تالش،  توالش خم (آ
ضوان سھر سال) و مقای سایر  آن شھر و ما با 
و  مدیریت سازمان از سوي گیالن استان نواحي
ـــتان ریزيبرنامھ ـــار یافتھ گیالن اس  انتش
ـــت ـــط .20اس  توانمي اعداد و ارقام این توس
سعھ میزان شد و تو ستي ر  ھايو كمبودھا و كا
را با ســایر  آنان ھايو ســرزمین تالش مردم
 طبق .كرد مقایسھ گیالن ھايو شھرستان نواحي
 مدیریت سازمان از سوي آمار منتشر شده آخرین

 آماري ي(ســالنامھ گیالن اســتان ریزيو برنامھ
 گیالن استان ھايشھرستان شمسي) مساحت 1383سال
 .آورده شده ذیل شرح بھ
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ــاحتمي مالحظھ كھ طوريھمان ــود مس چھار  ش

 :از است عبارت نشینتالش اصلي شھرستان
   425/385 =  آستارا
     155/872 =  تالش
   770294 = شھررضوان
  622/477 =  ماسال

ــفحھ ــالنامھ ھمین 72اما در ص ــاس س  براس
عاتي نابع كل از اداره كھ اطال و  طبیعي م

سكن سازمان كل اداره سازي م شھر ستان و   ا



 ھايشھرستان اراضي كل مساحت دهشاخذ  گیالن
سالفوق سي 1383الذكر در   ذیل ترتیب بھ شم
ساحت كھ دهشذكر  ستان حقیقي با م  ھايشھر

 .دارد كلي و تفاوت مغایرت یاد شده
ساحت كھ جایياز آن ستان م شھر  شامل ھر 
و  زراعي و مرتع، اراضي جنگلي اراضي مجموع

سكوني ست آن م  جدول بھ توجھ با بنابراین ا
 مســـاحت در آن كھ ذیل شـــده ارایھ آماری 
 از جملھ گیالن اســتان ھايشــھرســتان اراضــي
شینتالش ھايسرزمین شان ن  شده، این داده ن

 كھ گیالن استان ھايشھرستان مقدار با مساحت
 اختالف دهشــ اعالن كشــوري تقســیمات از طریق
شي سالنامھ فاح سي 1383سال دارد و در   شم
 اختالفات آن نیز بھ و بودجھ برنامھ سازمان
 :است شده اشاره
ــاحت نمونھ عنوان بھ ــتان اگر مس ــھرس  ش

 كھ اول جدول طبق را در نظر بگیریم ماســال
ـــوي ـــیمات از س ـــوري تقس  گردیده اعالن كش

باشد اما در مي كیلومتر مربع 622/ 447معادل
ق این دوم جدول بھم تار  72300عدد دار  ھك
تھ لومتر مربع) افزایشکی723بھ  (یعني  یاف
 آن قبلي احتمس فھرست در این كھبا این است

 كیلومترمربع) تفاوت( 622دو با عد شھرستان
سد ایننظر مي ھب ،دارد كلي شتباه ر شي ا  نا

و  مسكوني از اراضي بسیاري مساحت از اختالف
شخاص سنتي دامداري ھايمحوطھ شد كھ ا  یك با

ــط ــازمان بار توس  طبیعي ھا و منابعجنگل س
ــتان ــخاص قلم خورده  گیالن اس از مالکیت اش

ـــور بھ عنوان  ـــط وزارت کش وبار دیگر توس
  محاوط مسکونی اشخاص بھ آمار آورده شده 
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ـــي جمعیت میزان ـــتان بعض ـــھرس  ھاياز ش

 استان ھايسایر شھرستان ھمراه بھ نشینتالش
 جداول توسط سرشماري يچند دوره در طي گیالن
 :است شده داده نشان ذیل
 
 



 
ــال جمعیت ــھر ماس ــال طی در ش ھای بین   س

 آمار برداری شده  نفر 600حدود شمسي1345-1335
 .بود

ساحت شین   تقریبي م ستان تالش ن شھر چھار 
ــتان ــاسگیالن:  اس درج  آمار و اطالعات براس
ــده در ــور و جغرافیایي ھای اطلس ش  کتاب كش
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 و بودجھ برنامھ ســـازمان آماري نامھســـال
 دارای مساحتی آستارا شھرستان گیالن استان
ــتان كیلومتر مربع 334معادل ــھرس  توالش و ش
ــابق ــال یعني س ــوان (ماس ــھر + تالش+ رض  ش
ساحتی  )کنونی یلومتر ك 3672معادل دارای  م
شد  مربع ساحتی  مجموعاً  كھ میبا  4006حدودم

 اصـــلي ھايســـرزمینرا برای  كیلومتر مربع
شینتالش سال   ن ستارا لغایت محدده ما از آ
 .دندھمي نشان

ساحت كھ دانیماما مي  ھايسرزمین مقدار م
 چھار شھرستان وسعت منحصر بھ فقط نشینتالش

شده ستن ذکر  ستانی شھر سایر   ھاي، زیرا در 
ستان رودخانھ غرب  نیز گیالن سفید رود در ا

ماعتي تالش ج ندگياز  كھمي ھا ز ند  حل كن  م
 لحاظ بھ ھا معموالً اكثر آن و ســـكونت زندگي

ــغل دارا بودن ــنتي دامداري ش  در نواحي  س
 دامنھ پاي ھايو دھكده و جنگلي كوھســـتاني

 .دھا قرار دارشھرستان آن ھايانتكوھس
ــتاناما  ــھرس ــومعھ ش ــرا كھص  570داراي س

ــعت كیلومتر مربع ــاحت وس ــت، مس ــي اس  اراض
 منحصـــرًا متعلق بھ آن و كوھســـتاني جنگلي

 معادلکھ   است تنیان  تالشی زبان  دھستان
صد) كل پانزده( ضي در ستان  ارا صومعھ  شھر

ــد کھ  ــرا می باش  ھفتادرمقدا بھ تقریباً  س
كھمي زده تخمین كیلومتر مربع در  شـــود، 

ـــت  ـــنتي اندامدار دس گالش ھا  ورمھ و  س
گل داران   1021در . دارد قرار  نشـــینجن

ــاحت كیلومتر مربع ــتان مس ــھرس نیز  فومن ش
کمتر از نیمی از ســاکنینش تالش ھســتند کھ 

ـــد  چیزيدر  ـــاحت انجاحدود ھفتاد درص  مس
مشــاغل و  دامداري بھ کشــاورزی و كھزندگی 
ــتان دیگر  ــھرس ــغولند و در ش ــفت مش  كھ ش

دارد  كیلومتر مربع 580برابر با مســــاحتي
 نیز جزء اراضـــي آن كیلومترمربع 450حدود



ھا و تالش گاهو نشمین شده محسوب كوھستاني
 .ستھا آن دامداري محل

ـــيعالوه بر آن  در  ھا كھدهاز دھك در بعض
 وجلگھ ای شـــیب كم كوھســـتاني ھايدامنھ

ھا و اند، گیلشده واقع یاد شده ھايشھرستان
جا را آن جمعیتبطور مشـــترک  با ھمھا تالش

کھ در برخی از انھا جمعیت دھندمي تشـــكیل
 شھرستان ترتیب ھمین بھ تالش فزونی دارد .

 كیلومتر مربع 1489معادل مســاحتي كھ رشــت
در  قرن ھاســـت کھ خانواده ھای تالش  دارد
و  الكان شـــھرســـتان مانند آن جنوبي نواحي

 جنگلي و در مناطق ھاشم زادهامام و سراوان
 .برندسر مي بھانجا  ايو كوھپایھ

 شھرستان این ھايدهاز دھك در بعضي معموالً 
 را با ھم مشــتركي زندگي ھا و تالشنیز گیل

ـــتان ـــھرس  2519داراي رودبار كھ دارند. ش
سعت كیلومتر مربع ست و ضي ا  این ايجلگھ ارا

 آن عمده و قسمت بوده بسیار اندك شھرستان
ضير ستاني ا ارا شكیل كوھ  د. در ایندھمي ت

ســفیدرود و از  غرب از نواحي شــھرســتان
 كھ كول تالش ارتفاعات ات ھاشـــم زدهامام
 جا را تشــكیلآن كوھســتاني از اراضــي نیمي
ھا و زبان از تالش زیادي دھد، خانوارھايمي
ـــایر اقوامھا و دیلميگیل ـــر  بھ ھا و س س
 .برندمي

 بیان چنین توانمي احتساب این لذا برحسب
ساحت جموعم  د كھكر ضي م شینتالش ارا در  ن

 گیالن اســتان وجنوبی غربي ھايشــھرســتان
 بیعيط منابع و اراضي اشخاص خصوصي (اراضي
كیلومتر  7000  بھ حدوداً بھ چیزی دولتي) 

ـــد مي مربع ـــاحت نیمي تقریبا کھرس  از مس
ــتان ــامل گیالن اس ــود. اما حدود مي را ش ش
 بھ اراضــي این درصــد مالكیت و پنج ھشــتاد

 منابع اراضی جزء بودن و جنگلي ايمرتع علت
ــوب و ملي طبیعي ــوند کھ  محس  دولت بھ میش
پس از ابطال اســـناد مالکیت  کھ داد  تعلق
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 چراي ھايپروانھ با دریافتمردم تالش اینک 
دامدار  خانوارھاي در تصـــرف از دولت  دام

 .نددارقرار 
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 ھ جمعیت فعال وبمربوط  7و  6ه جداول شمار
است. بیشتر غیرفعال ده سالھ و  

 
 

 
 
 
 



 
 كشاورزي كشاورز و مقدار اراضي جمعیت

قام عداد و ار ماري ا ــــان آ كھمي نش ھد   د
ستان سال شھر دارد  كھ بر محرومیتي عالوه ما

 اراضي ھمھ از آن آن كشكشاورز و زحمت مردم
ند مي كھ موجود در آن آبي و غیره دیم توا
و  كشــــاورزي ھايكار و فعالیت عنوان بھ

غداري بھ برداريمورد بھره با  قرار گیرد 
 و نیاز خود در اختیار نداشــتھ مقدار كافي

از  گیالن استان ھايسایر شھرستان بھ و نسبت
 كھ اراضــي گونھبرخوردارند این تريكم ســھم
ــي معموالً  ــتاني جزء اراض ــیب و نیمھ كوھس  ش
ھا قرار كوھستان شوند، و در دامنھمي محسوب

 شــــدن ملي قانون از اجراي دارند تا قبل
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 خصوصي امالك عنوان كشور بھ ھا و مراتعجنگل
 و دامداري كشاورزي برداريمورد بھره اھالي

 قانون این اجراي در ھنگام كھ قرار داشــتھ
 طبیعي منابع وقت مورینأو م كارشـــناســـان

 مستثنئات عنوان را بھ اراضي از این مقداري
واگذار  نواحي آن ینساكن بھ متصرفین قانوني

ما تعیینكر ند. ا تأت د قدار مســـتث در  م
شـــھرســـتانھای مختلف اســـتانھای گیالن 
 ومازندران و واگذاری انھا اشــخاص  برحســب

ــی دایر  نگرش نحوه ــبت بھ اراض مامورین نس
از  برخیزیاد  ھايســختگیري وبایر وموات  و

چندان عادالنھ ،مامورین درســالھای دھھ چھل 
یان در این كھ حدي بھ نبوده    مردم م
 ترینخود كم بداقبالي برحسب ماسال شھرستان

ــتثنئات ــتان تمامي را در بین مس ــھرس  ھايش
ــمالي دامنھ ــتھ ش  تالش ھايكوه البرز و رش
 مربوط جدول بھ خصــوص . در اینھســتنددارا 

وبھره برداری  دیم اراضــي مســاحت میزان بھ
ــده ــتان نش ــھرس ــتان مختلف  ھايش  گیالن اس
 .شود مراجعھ

 شــھرســتان شــود كھمي مالحظھ جدول در این
 2641و دیم ھكتار كشاورزي 2662آستارا داراي

ـــاورزي ـــتان آبي ھكتار كش ـــھرس  تالش و ش
شاورزي 6547داراي ھكتار  12925و دیم ھكتار ك

 4587شھر دارايرضوان و شھرستان آبي كشاورزي
ــاورزي ــاورزي 6970و دیم ھكتار كش  ھكتار كش

سرانجام آبي ستان و  سال شھر  635داراي ما
 ھكتار اراضـــي 5096و دیم ھكتار اراضـــي

  است. آبي كشاورزي



از  بردايبھره بھاست  مربوط 8ه جدول شمار
 .شھرستان برحسب دیم ھايزمین
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ــمار ــي میزان 9ه ش ــاورزی  اراض ــبتکش  و نس
 : زمیندار و بيزمین كشاورزان

 
 

 
 



 مقدار مساحت بھ مربوط جدول 10ه شمار
ومیزان تولید در و شالیزار  آبي اراضي

 .گیالن استان ھايدر شھرستانھرھکتار 
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در : و گوســفند و بز گاو و گاومیش از نوع دامداري
گوسفند  سأر 765400تعداد مجموعاً  گیالن استان

 ســـنتي دارھايدارھا و رمھدام و بز توســـط
تعداد  میان در این شـــود كھمي داده پرورش
ستان ) آن49(%سأر 370000 شھر صلي در چھار   ا
ــتان سأر 223300تعداد  یعني تالش ــھرس  در ش
 61500آستارا و  در شھرستان سأر 16700و تالش

ستان سأر شھر شھر و در  ضوان در  سأر 72000ر
ستان سال شھر  برداريو بھره داده پرورش ما

 .شودمي
دار رمھ ھايتالش بھ متعلق ھايتعداد دام

 ھايو تالش سأر 56000 فومن ھايكوھستان ساكن
 3500سراصومعھ ساكن ھايو تالش راس 54000شفت

ست سأر ستان ا شھر  چوپانان رودبار كھ و در 
و كرد و  دیلمي از طوایف نواحي آن ســـنتي

 دام سأر 130000 داراي ھســـتند مجموعاً  تالش
ست شان . اینا  600000 حدود دھد كھمي آمار ن

ستان ھايدام سأر سفیدرود و  در غرب گیالن ا
 پرورشو  نگھداري نواحي این ھايتالش توســط
 .شودمي داده
 



جدول مربوط بھ تعداد بز وگوسفند  11ه شمار
 .در شھرستانھای گیالن

 
 

 
 

در  گوسالھ وتعداد گا بھ مربوط جدول 12شماره 
 .گیالن استان ھايشھرستان
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ھزار  440000از مجموع فوق جدول براســـاس
ــالھ رأس ــتان گاو و گوس  گیالن موجود در اس
ستان آن رأس 138000حدود شھر صلي در چھار   ا
 طوالش خمســھ نام بھ ســابقاً  (كھ نشــینتالش

ــتان بوده) یعني معروف ــھرس ــتارا،  ھايش آس
دوالب) و رود)، رضوانشھر (تالش(كرگانھ تالش

ــال ــال ماس ــاندرمن) پرورش (ماس  داده و ش
 ھايدام 27% مقدار معادل این شـــوند كھمي

 .است گیالن استان



 استان گاو گوسالھ رأس 120000تعداد ھمچنین
رودبار، شفت،  چھار شھرستان بھ متعلق گیالن
ھا از تالش خانوارھایي سرا كھو صومعھ فومن

 مجموع . بنابرایناســت داده را در خود جاي
سالھ ھايدام شینتالش نواحي گاو گو  واقع 21ن

 شــمســي 83ســفیدرود در ســال شــرق در نواحي
باً  با  كھ بوده سأر 258000بر بالغ تقری
ساب سالھ رأس 660000احت ستان گاو گو  ھايشھر
 نواحي این ھايدام میزان بندرانزلي رشـــت

ـــد كھمي رأس 324000بھ  ھايدام 68% معادل رس
 .است بوده سال در این گیالن استان

 
سال: طیور و مرغابي سي 1383در  ستان شم  در ا

 و خروس مرغ قطعھ 5710000تعداد مجموعاً  گیالن
 شـــده داده پرورش و غاز و بوقلمون و اردك

ـــت، كھ  قطعھ 1250000مقدار تعداد از این اس
 توالش ھايشھرستان بھ متعلق ذیل شرح بھ آن

ستارا  ستو آ ستاراا  قطعھ، تالش 148000. (آ
عھ، رضـــوانشـــھر 600000 عھ 285000قط و  قط
 )قطعھ 250000ماسال
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در  ماكیان پرورش بھ مربوط جدول 13ه شمار
 .گیالن استان ھايشھرستان

 
 

 



ــــل پرورش یل جدول: زنبور عس مار پرورش ذ  آ
را  گیالن شمسي 83در سال زنبور عسل دھندگان

 تولیدي عسل تن 3320از مقدار دھد كھمي نشان
در چھار  آن تن 2620مقدار اســـتان در این

ستان شینتالش شھر ستارا ن  تن) تالش 393( آ
ضوان 2108( سال 110( شھرتن) ر  26( تن) و ما

كر شد باید متذ است. البتھ شده تن) تولیده
ــلي كھ ــتان كھ مقدار عس ــھرس ــایر ش ھا در س

 ترینجا بیشآن مقیم ھايشـــود تالشتولید مي
 .دارند عھده را بھ نقش

ــان آمار فوق مثالً  ــال دھد كھمي نش  83در س
 تن)، فومن 70( مقدار شفت در شھرستان شمسي

صومعھ 114( رودبار  تن) و حتي 11( سراتن)، 
 پرورش است. و چون تولید شده تن) عسل 200(

ــل دھندگان ــتان در این زنبور عس ــھرس ھا ش
ــاني معموالً  ــتند كھ كس ــتان ھس ھا و در كوھس

یھ پا ند ســـر مي بھ نواحي آن ھايكوھ بر
نابراین ناً  ب فت توانمي یقی  اكثر این كھ گ

گان افراد (پرورش ند ــــل) از  دھ زنبور عس
 .ھستند نواحي آن مقیم تالش خانوارھاي
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از  برداريبھره بھ مربوط جدول 14ه شمار
 .گیالن استان ھايدر شھرستان زنبور عسل

 
 



   آموزش وپرورش
آموز در تعداد دانش بھ مربوط جدول 15ه شمار

 .گیالن استان ھايشھرستان
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 ھايآموزشگاه بھ مربوط جدول 16ه شمار
 .گیالن استان ھايدر شھرستان غیرانتفاعي

 
 

شماري بھ آمار مربوط سي 1345سال سر  شم
 در این توالش سابق شھرستان دھد كھمي نشان



 از این كھ بوده نفر جمعیت 122423داراي سال
عداد یھ 62000ت ند بوده زن نفر مرد و بق ا

ـــد افراد 19/9و ـــال 7درص  ینباال در ا بھ س
در  اقتصادي فعاالن باسواد و میزان شھرستان

تالش کھ اکثرًا دامدار وکشــاورز  زنان میان
صد بوده 64/3 معادلبوده اند  ست در  این كھ ا

درصــد  12 زمان كشــور در آن كل براي میزان
شتھ صد  4/8میزان سال در آنبود  شده نو در
شین تالش مردم ستاھا بھدر  و بقیھ شھرن  رو

تعداد  شــمســي 1335اند. در ســالبردهســر مي
ـــوادان ـــتان در این زن باس ـــھرس  چیزي ش

عادل ــــد بوده 1/2م در  میزان این كھ درص
سي 1345سال سیده 5/2بھ شم صد ر ست در و در  ا
 متوسطھ تحصیالت نفر داراي 750حدود سال این
ــانس مدرك نفر داراي 28و  ر فوقنف و یك لیس

 عالي تحصـــیالت نفر نیز داراي 6و لیســـانس
نددكترا بوده حالي ا مان كھدر  گارش در ز  ن

ستان امروزه كتاب این شھر سال تنھا در   ما
صیالتي چیزي صد نفر با تح باالتر از  حدود یك

كار آزاد یا  بھ برند كھســر مي بھ لیســانس
شغولند. از جمعیت دولتي باالتر و  سالھ 10م
درصد از نظر  81/1میزان بھ شھرستان در این

ــــادي عال اقتص عال 18/9و ف ــــد غیرف  درص
 .22اندبوده

 در جدول مندرج آماري از اعداد و ارقام
ــھ مربوط ــت ب ــداد دانش جمعی  آموزانو تع

ستان ستان ھايشھر سال گیالن ا سي 1383در   شم
كھبرمي چنین ید  عداد دانش آ  این موزانآت

ستان سبت شھر  ھا دارايآن تعداد جمعیت بھ ن
 .است ذیل جدول ترتیب بھ درصدي
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مربوط بھ تعداد درصد دانش  17ه مارجدول ش
ھای استان آموزان نسبت بھ جمعیت شھرستان

  .گیالن
نسبت تعداد دانش آموز بھ 
جمعیت شھرستانھا دراستان 

 گیالن

اسامي 
 شھرستانھا

 تعداد  درصد
دانش 
 آموز

جمعیت 
 شھرستان

2/23% 
28 % 

6 /19% 
21% 

3/22% 
1/28% 
4/24% 

25% 
1/24 % 

8/22% 
5/24% 
5/16% 
3/20% 
6/20% 
5/21% 
5/21 % 
5/25 % 

521210 
 نفر

17703 
22544 
10675 
26810 
43603 
174694 
14962 
27355 
34670 
12681 
11614 
27874 
21358 
32936 
29484 
12247 

 نفر
2241896 
63254 
114483 
50716 
119827 
154799 
715096 
59660 
113083 
151946 
51675 
70292 
136710 
103192 
152627 
136575 
47961 

 استان گیالن
 ـ آستارا 2

ــ آستانھ  15 ـ
 اشرفیھ

 ـ املش 12
ـــــ بندر  9 ـ

 انزلي
 ـ تالش1
 ـ رشت 6
 ـ رضوانشھر 4
 ـ رودبار 7
 ـ رودسر 8
 ـ سیاھكل 5

 ـ شفت16
ـــ صومعھ  14 ـ

 سرا
 ـ فومن13
 ـ الھیجان 11
 ـ لنگرود10
 ـ ماسال 3
  

شان جدول این تعداد  ترینبیش كھ 23دھدمي ن
 استان ھايشھرستان جمعیت بھ نسبت موزآدانش
 .1: ھايشــھرســتان بھ متعلق ترتیب بھ گیالن
رضوانشھر  .4 ؛ماسال .3  ؛آستارا .2  ؛تالش
 .است

 شـھرســتانھای  درصـد کل 85حدود  كھ با این
ستاني تالش ست كوھ  در دل زیادي ايھو دھكده ا
گلكوه یاري وجودھا ھا و جن از  دارد و بســـ



ـــخت عبور و مرور این ھايراه ـــتاھا س و  روس
 فوق  آماري جدول در معذالك ھستند  العبورصعب
 اندازه  ھتا چ تالش مردم كھ شده داده نشان

نگ برای   یت و پرورش و آموزش فرھ یل اھم  قا
 .کرده اند استقبالو بوده

ـــكلي ـــعھگریبان اكنون ھم كھ مش  گیر توس
سازي شھ بوده  الشوات در  شھر  موجب و ھمی

 این نواحی  مردم براي ھایيو نگراني مشكالت
 محدوده داخل اراضــي كشــاورزي بافت ، شــده

ــت. از آن ــھرھاس ــابقھ كھ جایيش ــیس س  تاس
شھرھاي شھرداري شینتالش در   الي از چھل ن

کلیھ  علت ھمین كند بھتجاوز نمي سال پنجاه
ضی بایربا كمبود ھا شھر و  شھري درون ارا

 مواجــھ بوده ومردم برای  قــانوني محــدوه
ضي يتغییر كاربر شتھ  زراعي ارا شکالتی دا م

ــی علت بھ  اند . و ــاورزي وجود اراض در كش
ھا و مغازه مسكوني اماكن بھ نزدیك ايفاصلھ

  چھره و مركزي اصــلي ھا و میادینو خیابان
ستایي بافتنوعی از را بھ ی تالش شھرھا  رو
شھرھا  این مردم علت  ھمین بھ نموده  تبدیل
ســاخت موردنیاز  يضــارا و تامین تھیھ يبرا

ھا و طرح سایرو  تجاري ،مسكونيوساز اماکن 
 از قبیل و خصــوصــي دولتيعمرانی  ھايپروژه
 فرھنگی ورفاھي، ســـســـاتمؤ و بناھا احداث

شگا سات یهدان س صادي و مو ستي ، اقت و  توری
 ی کوچک وبزرگھازمین بھ كھوورزشــی  تفریحي

بوده  مواجھ ايعدیده نیاز دارند با مشــكالت
 دهشــ بارھا مشــاھده كھ طوري ، بھوھســتند 
از  پس غیر بومی وبومی  دارســرمایھ اشــخاص
شكل شدن مواجھ  و تغییر كابري تفكیك  با م
شـــھرھا  خود در اینھای  پروژهانجام از 

الزم بھ ذکر است کھ  .اندبازگشتھمنصرف شده و
ار فوق متعلق بھ دھھ ھشــتاد بوده وباید ام

 شاھد تغییراتی در دھھ نود بود
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  دوم بخش

 
 تالش باتطبیقی کادوسیھ  تاریخي جغرافیاي

 
 دفتر اول

 جغرافیای تاریخی کادوسیھ از زمان باستان
 پایان شاھنشاھی ساسانیان تا 

 
ــتاني اقوام بھ  کلی نگاھي ــیھ دریای  باس حاش

 24ھاآن ھايزیستگاهو کاسپین 
باستانشناسان معتقدند اولین محدوده کشور 

د و شایران کھ بعدھا توسط قوم آریا اشغال 
شده  شور ایران معروف  بھ نام این قوم بھ ک

سرزمین شمالی آن از  ھای جنوب دریاچھ حدود 
آرال بھ ترتیب از حدود تاشـــکند، فرغانھ 

شده  شروع  سمرقند  سرزمینھای قفقازیھ تو ا 
ودربند داغستان و حواشی جنوبی دریای سیاه 

یافت ودر جنوب نیز و دریاچھ وان ادامھ می
ــتان وماوراء  ــتانھای بلوچس ــرق کوھس از ش

در مســیر  شــده والنھر ورود ســند شــروع می
رس بھ نواحی بین النھرین ســـواحل خلیج فا

واقع در محدوده کنونی کشـــور عراق منتھی 
د. این محدوده پس از اینکھ موردتھاجم شــمی

و سپس مورد سکونت اقوام آریائی قرار گرفت 
بھ نام آنھا بھ کشـــور (آیره) یا ایران 

  .معروف شد
  کھ مورخین معتقدند فبنا براین توصـــی 
یــائی یران بــھ اقوام غیر آراقوام َان اَ «

شور ایران  شد کھ در درون مرزھای ک گفتھ می
قیقت باید گفت حاما در » .بردندبســـر می

با  ند  یان اقوامی بومی بود اقوام َان َایر
ھا پیش از ورود اصـــالت غیر آریائی کھ قرن

زیستھ این نواحی می اک ایران درخآریاھا بھ 
این ســـرزمین  و پس از ورود آریاھا نیز در

کنونی  ساکن در حواشی اند. اقوام بسر برده
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ی بودند یاز اقوام غیر آریا دریای کاسپین 
کھ ابتدا در نواحی قفقاز وســـواحل غربی 

سپین دریای   کاسوبنام بردند. سر میھ ب کا
شعباتی  شامل  سھا  خود  شدند  کا خوانده می

ھا و امارد و دروپیک و کادوســـی بنام ھای 
 .میشدندھا  ھا و ھیرکانیھا وتپوریگیل

 
ـــتکاس ـــتانیھا یا کاس گروه کثیری از : ھای باس

ا تھا (کاســیان) حدود ســھ کاســھا یا کاســت
ــرزمین ــال قبل از میالد ازس ھای چھارھزار س

ــتان  ــوی  مھاجرت خود را قفقازیھ وداغس بس
غرب  مرکزی و ده در نواحیكرآغــاز  جنوب

ـــور ـــتھای قزوین و از کش ا دامنھ تری  دش
ستانھای زاگروس و  ساکن کوھ ستان  ھمدان ولر

سوا ل حشدند و گروه دیگری از آنھا نیز در 
غربی وجنوبی دریای کاســپین بھ ســکونت خود 

ھ یادامھ دادند. برحســــب ھمین نظریھ کل
ی از ئھا شاخھ کاسپینسواحل  در اقوام ساکن

شــوند.از طرفی چون ھای اولیھ شــمرده میکاس
نام دریای کاســپین منتســب بھ نام قوم کاس 

توان گفت کھ این قوم ھمین جھت می بھ اســـت
ی بودند یاز اقوام بومی اولیھ و غیر آریا

کھ نام خودرا بھ منطقھ پیرامون زندگانی 
ونام دریای کاســـپین یادگاری  خود داده

 .ازنام آن قوم است 
ائیکھ مردم گیالن واژه کاس را برای از آنج
صی  شخا صورتی  نامگذاری میکنندا کھ دارای 
آبی رنگ ھستند این مشخصات  شمانیچسفید با 

ھای سیمای ظاھری مردم و قوم را باید نشانھ
ــیل  ــت و چون گیلھا و گیالنیان اص کاس دانس
ــیات ظاھری بوده  ــوص تقریبًا دارای چنین خص
ضوع نیز تاحدی انطباق قومی  ستند این مو وھ

 .کندکاسھا تأئید میرا با ھا گیل
ھای خود مھدی رازانی در پژوھش اما آقای 

ـــایکس، ھال و حتی  ـــمن، س بھ نقل از گیرش



ھا از پیشـــگامان نویســـد، کاسھردودت می
ھا  ماد کان  یا یایی و از ن ھاجرین آر م

بھ بوده یھ  قاز تدا از طریق قف کھ اب ند.  ا
سپینسواحل جنوبی  سپس بھ حوالی غرب  کا و 

ده كرھــای زاگروس نقــل مکــان ایران وکوه
ند ھا بود ھاجرت ان یھ م کھ نظر از  با این

شد اما  صحیح میبا  قفقاز بھ فالت مرکزی این 
کاس یائی بودن  یھ آر با نظر بھ ھا  اطالع 

اینکھ کاسھا حتی قبل از ھزاره سوم قبل از 
ــتھمی ایران میالد در  با  از طرفیاند و زیس

سان و شنا ستان شرقین  این نظریھ با ست کھ م
قد ھا ندمعت یاجاولین گروه م ی در یران آر

نھ از نیمھ اول ھزاره ســـوم قبل از میالد 
کھ  ھای شـــرقی طریق قفقاز بل از طریق مرز

ــور ــکوارد جلگھ کش  یدهھای اطراف دریاچھ خش
سیلَ  شده فالت مرکزی ایران ونواحی  شان  ک کا

پس از درگیری وجنگ وستیز با بومیان منطقھ و
ھایشان آنھا را وادار بھ ترک و سوختن خانھ

گانی خود  ند حل ز غایرت کلی كرم ند م ده بود
  دارد.

 بھ ایران در غربدر دوران پیش از تاریخ 
 زندگي اقوامي شمال سمت بھ از جنوب ترتیب

كھمي ند  ــــامي كرد ند از: آن اس بارت ھا ع
 كھ ھاھا، گوتيھا، لولوبيھا، كاســـيعیالمي
 تعلق ریشھ یك بھ نژادي از لحاظ آنان ھمگي

 نزدیك ھم بھتقریبًا ھاآن زبانو  داشـــتھ
ــت بوده ــگران احتمال .اس اما برخی از پژوھش
دھندکھ دوقوم لولوبی وگوتی از مھاجران می

 .اندی واز نژاد ھندو اروپائی بودهیآریا
 واقع از میالد كشورھاي قبل سوم يدر ھزاره

بابل) ، مانند (ســومر، آكاد النھریندر بین
ساس شتھ برا  مانده باقي از آنان كھ ھایينو

ست ستاني با اقوام ھمواره ا  ایران غرب كوھ
 یاو بوده در ارتباطھا عمدتًا با کاســــت

 .اندداشتھ طوالني ھايدرگیري
ــت ــعی کردند کاس ھا در این زمان بارھا س
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حکومت مقتدر و نیرومندی تشــکیل دھند و در 
ھا با دولتین آشور وبابل در این فاصلھ قرن

  .اندجنگ وستیز بسر برده
 درباره تاریخي ھا و اطالعاتنوشــتھ اولین 

ـــوفھ از طریق مذكور كھ اقوام در  آثار مكش
ــوش النھرینبین ــت بھ و ش از  حكایت آمده دس
كھ آن ند  بارزه دار  مدت و طوالني مداوم يم
 ایران غربي ھايكوھستان و ساكنین مردم بین
ـــورھايو ـــور،  آن متمدن كش و  بابلروز (آش

شھ باختري در مرزھاي سومر) واقع شور ھمی  ك
 .است وجود داشتھ

شتھ در این شاهنو شده، پاد  بابل ھا قید 
 با اقوام كھ ســـین) نبردي (نارام نام بھ

ست و گوتي لولوبي شك شتھ،   این بھ سختي دا
 ھا را از ھمو اتحاد آن وارد ســاختھ اقوام
 .است پاشیده

بھ  اقوام ھا مغلوببابلي كھ دیگري مرت
 ســلســلھ اند در زمانشــده ایران كوھســتاني
 زمان در آن بابل اور بود. پادشاه پادشاھان

 غربي در نواحي كھ simash)  (سیماش شاھان توسط
 دنبال و بھ شده داشتند منقرض سكني اصفھان

 درآمد ســیماش تصــرف نیز بھ كشــور عیالم آن
 كھ بر این دال و شواھدي مدارك تاكنوناما 
و  الذكر از مھاجرینفوق كوھســـتاني اقوام
اند یا خیر بوده ایران خاك بھ واردین تازه
ست بھ ست نیامده د ستان اما مورخین ا  و با

ــان ــناس و  بومي را از مردمان اقوام این ش
  .25دانندميھا واز کاست ایران اولیھ

 مختلف ھا) در نقاطھا (كاساز كاست شعباتي
ــھ ایران ــان در گیالن از جمل  و تبرســـت

سكني شتھ (مازندران)   بعدھا بین اند، كھدا
 ھایيا برخوردھا و جنگھو آریایي قوم این

تھ  بھ قوم این جنگجوي مردان بود. درگرف
و تناور، و با  درشـــت ھیكل دارا بودن علت

 مافوق و رزمندگي آوريجنگ قدرت دادن نشــان



 نام بھ ایران ايافسانھ ھايتصور در داستان
اما واژه تور کھ در .انددهشـــ دیوھا معروف

ـــرور و  ـــپین بھ فرد ش ـــواحل دریای کاس س
ناھنجار گفتھ میشــود کنابھ بھ مردم توران 

 زمین و تورانیست 
شتھ شاھان كھ ھایينو  جاي بھ بابل از پاد
نده حاكي (از حمورابي ما ندش)  از  و فرز
بھكاس كھ آنســــت ھا  بار بل ھا  لھ با  حم

ندهكرد نگ این از در یكي .ا كھج ھا كاس ھا 
ست شاه اند، بھخورده سختي شك ستور پاد  د
 شــده نوشــتھ ھایشــانپیروزي حال شــرح بابل

 ھا مردمانيكاســـت كھ جا آمدهاســـت. در آن
 نیز كارگراني زیادي كشـــاورز بودند و عده

كھ ند  لت بھ بود  براي زمین نداشـــتن ع
و  رفت بابل بھ يكشاورز كارھاي بھ دستیابي
ستكرآمد مي ست ھا پسدند كا شك  از بابل از 

سر بردند ھب فقیرانھ سال یكصد و پنجاه مدت
 تقویت مدت این از اقتضـــاي پس كھ تا این

 توانستند بابل سرانجام یافتھ انسجام شده
 توسط بابل اشغال .خود درآورند اشغال را بھ
 و شھر ھمدان داشت ادامھ سال 576ھا مدتكاس
سیا نامیده كھ  آنان شد مركز حكومتيمي آكا
 .26بود

ناني مورخ اســـترابون ھا را كاس كھ یو
سایوا نامیده ست كا ھا را شھر آن ترینمھم ا

یك ندر خوار) نزد ند. مي فعلي تھران (ب دا
سایوا واژه ستاني نام و ھمچنین casaiva) (كا  با

 است )caspin مأخوذ از (كاسپین كھ شھر قزوین
ـــان  ـــھر کاش وبرخی نیز معتقدند کھ نام ش
ابتدا کاســان بوده بھ مرور کاشــان خوانده 

ـــت  واگر ـــده اس را  واژگان این چنانچھ ش
 caspian)(كاســپیَن دریاي کاس و نام بھ منتســب
 ھايقســـمت کھ طایفھ بنابراین، این بدانیم

 را در تصــرف ایران شــمال الي از غرب ھميم
 قوم تواند تنھا از یكنمي مسلماً  خود داشتھ

بلکھ شــامل اقوام  .باشــد شــده تشــكیل گیل
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سواحل  دیگری نیز بوده  سپینکھ در  سر  کا ب
 بردند.می

 مدت خود از طول ھايھا در نوشـــتھبابلي
و  جنگندگي و از قدرت ھا بر بابلكاس تســلط

ـــالبت ـــوري مافوق ص ـــتھ كھ تص اند یاد داش
 .اندهكرد

 دریافت توانھا ميبابلي ھاياز نوشـــتھ
 ایران بعد آریاھا بھ در قرون كھ ھنگامي

با  ھا) در برخوردوارد شدند (مادھا و پارس
و  مشـــكالت جو و دالور دچار چھجنگ قوم این

 خونین نبردھاي خاطرات بودند كھ شده عذابي
اي ھھا و افســانھداســتان پیدایش موجب آنان

بعد  قوم است. این هدش با دیوان جنگ حماسي
یدایش لت از پ بھ دو  ھا و طوایفگروه ماد 

ــیم مختلفي ــده تقس  از ایران و در نقاطي ش
 .شدند محلي ھايحكومت داراي

ــتانی  ــرتیپ پور بھ نقل از مورخین باس س
 دریاي سواحل كاسیاننویسد عده کثیری از می

 بھ و مازندران گیالن ھايدر جلگھ كھ کاسپین
و عده يپ اند كاسبوده مشغول كشاورزي زندگي

ساکن  سھا کھ  ستاندیگر از کا ھا بودند كوھ
 اقوام احتماالً شـــدند ی نامیده میکاس ســـ
بھ دلیل اینکھ  و دروپیك و امردوس یكادوســ

سلھ ھا و ارتفاعاتدر دامنھ البرز  جبال سل
ـــتھ ـــر ھب قفقازیھتالش الی  ھايكوه ورش س

شناختھ می اند.بردهمی سی   امروزهشدند کاس 
سامي در برخي سي)  واژه تالش ھايكوه از ا )

ــتان كوه معناي بھ ــود از مي دیده و كوھس ش
سال در ییالقات كوھي جملھ شاندرمن ما  بھ و 
و  معني وجود دارد كھ»  serasiســيســَره« نام

 كوه این نام استسرخ)  (كوه آن محلي مفھوم
»  سنگان سرخ«كشور  جغرافیایي اطلس در نقشھ
شده ست ذكر  سی  کھ دارای واژه ناماین  .ا )

si (ھا را کھ ســکونت گروھی از کاس ســی اســت
ــامل  ــده بیان احتماالً ش ــیان نیز میش کادوس



 مبکند .
ـــدند تنھا پی نامیده میھا کھ کاسگیل و ش

ــفیدرود ب ــر ھدر محدودی واقع در دلتای س س
 .اندبردهمی

شی را ھمردیف  برخی از مورخین نام قوم کا
ــی مینام با  ــعودی در ندانکاس کتاب د و مس

ــھر قزوین بھ ن مروج لذھب  ــوین ااز ش م کش
کرده اســت و برخی دیگر از مورخین عرب  یاد

با نام دریای قزوین  کاســپیننیز از دریای 
 کھ احتماالً از واژه کشــوین و اند کرده یاد

  .27باقی مانده است وکسپین  کشپین
 
ــكاَ  ــارد و دروپی ــا یكي: م  از اقوام َامردھ

 ھايدر كوھســتان بودند كھ یایران باســتاني
. می زیســتند  کاســپین دریاي جنوبي ســواحل

 شـــرقي ھايدر كرانھ قوم این زیســـتگاه
 شھرستان فعلي از سرحدات كھ سفیدرود بوده

رودبار  شرقي نواحي اراضي و شامل شروع رشت
شان  قوم د. اینشمي قزوین حدات سر ات و لو

ھا در اثر  كاتبار تامین تحری نافع و   م
و اشكاني)  ھخامنشي (شاھنشاھي مركزي حكومت

 .بود پرداختھ جنگ ھا بھبا كادوسي
سببدرگیري این سرانجام دند، ھر دو ش ھا 

ـــعیف َامارد و كادوس قوم ـــده تض  و قدرت ش
 بدھند تا این خود را از دســت ســابق نظامي

شكاني)  پارتي هشا پنجمین فرھاد اول كھ (ا
و  داده ھا شــكســتاز جنگ َامردھا را در یكي

ــپس  کوچاند ھا راآن ــوي در آنوس ــتھ س  رش
) گا(ر ری  در نواحي یعنیالبرز  ھايكوه

 .28داد اسكان
ھا ھا آن گاھ جای مارد  بھ  پس از اخراج ا

ویژه  ھب ھمجوارتوســـط ســـایر اقوم  تدریج
د و شــھا اشــغال ھا و گیلکادوســیھا وتپوری

ب یددیلم  جد ھا قوم  ھا از اختالط آن عد ھ ب
موســی خورنی  (بھ نقل ازکســروی ) وجود آمد
جغرافیدان ارمنی در کتاب جغرافیای  مورخ و
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ستانی ایران و ستان کھ منبع  با صلی اارمن
ده اســت كرخود را جغرافیای بطلمیوس معرفی 

ستان سامی ا ستانی ایران در بھ ذکر ا ھای با
شکا سانیان پرداختھ اواخر ا سا نیان واوایل 

ــــد: لک ســـرزمین و مینویس لک (گی ھای ِگ
ھمان  (kâdoš یا کادوش  kâsbامروزی)،کاســــب 

کادوس یا تالش کنونی) و دیلموک (دیلمان) 
 اند. بودهھا ماد از سھ استان 

شاره  ست بھ ذکر دو مطلب ا در اینجا الزم ا
ھای شود: ابتدا اینکھ موسی خورنی در نوشتھ

قوم کاســب (کادوس = کادوش) را با قوم خود 
ست ست کھ گِلک مجزا دان ضوع دوم آن ست مو ھ ا

ســتانھای ذکر شــده نباید براســاس اســامی ا
جغرافیای بطلمیوس ســردار نامی اســکندر کھ 

ق.م) بــھ  ۲۳۳پس از فوت وی درســـــال (
سیده تنظیم یافتھ  صر ر شور م فرمانروایی ک

ـــد زیرا در ـــواحل  باش زمان بطلمیوس در س
ھنوز والیتی بنام دیلموک  کاســـپیناي دری

طوریکھ (دیلمان) شـــکل نگرفتھ بود بلکھ آن
ــت قوم  ــکس ــت پس از ش ــھود اس در تواریخ مش
شدن  شکانی وکوچانده  امارد از فرھاد اول ا
آنھا بھ نواحی ری سرزمین آنھا بعدھا توسط 
کادوس  یل و مازنی،گ ھائی از اقوام  خانوار

شغال  آنان قومی د و از اختالط و ازدواج شا
د و بعدھا شـــنام دیلموک یا دیلم متولد ھب

خاطر درگیری بھ  ھا نام این ســـرزمین 
 با اعراب داشـــتھ جا ھایی کھ مردم آنوجنگ
ویا بخاطرســـالطین نامداری کھ از آن  اند

ــتھ ــرزمین برخاس ــھورنامش اند س ــ مش  .دش
ـــات وی می ،بنابراین ـــاس گزارش باید براس

پس از  یگرییا منابع د اطالعات شــخصــی او و
 .نوشتھ شده باشد تشکیل قوم دیلم 

سكن را كھ ھایيسرزمین مورخین  و ماواي م
یك یادي ھا بودهدروب حد ز با  منطبق تا 

اند، دهكرامارد (امردھا) ذكر  ھايســـرزمین



ھا در دروبیك مورخین ھاينوشتھ زیرا براساس
 شـــرق و در نواحي و دیلمان درفك ارتفاعات

ست بردند. و اینسر مي سفیدرود بھ  در حالی
سرزمین مورخین ھمان كھ  شرقي كرانھ ھاياز 

امردھا)  (ســرزمین امردوس نام ســفیدرود بھ
 كوروش نویســــد كھمي كتزیاس. برندمي نام

 فرزند خود اســـپي را بھ بر دروبیك حكومت
ــیما کھ در زبان  تاماش ــفید س ــب س (طھماس

ـــی ک ـــپی تالش نونی بھ اینگونھ افراد ایس
ــون مینامند) ــت. و از  دهكرواگذار  روش اس

امرد را در  اســـكان زمان مدت مورخین طرفي
 دوران ات نخســت از ھزاره از پیش نواحي آن

 توانمي اند بنابرایندهكرذكر  اشـــكانیان
 طوایف صــورت بھ احتماالً  دو قوم این كھ گفت

كھ یک تیرهاز  كوچكي ند  نار و  بود در ك
 البرز بھ شــمالي ھايجوار یكدیگر در دامنھ

ند. و چونســـر مي تب برد از  تاریخي در ك
 نام ســفیدرود بھ شــرقي ســواحل ھايســرزمین
 لذا اســـتقرار این شـــده برده نام امردوس
سفیدرود بھ اقوام  ترتیبي بھ شرق سوي از 
از  و پس دروپیك قوم رد اما پس از كھبوده 

 و در نواحي اند  داشتھ ھا تپورھا اسكانآن
سي غرب تانيسكوھ ھا و در سفیدرود نیز كادو

 )وســـفیدرود دلتاي (جلگھ گیالنقســـمتی از 
تا ســرحدات   دریای کاســپین ســاحلي اراضــي

شت  سنگر کنونی )جنوبی ر شک بیجار و گیل (خ
 .92اندكردهمي زندگيھا 

ما  ناني دانجغرافي بطلیموسا نان یو  از آ
 در ســــاحل كھ ھا یاد كردهدروبیس نام بھ

سپین  دریاي سترابنمي زندگي کا  كردند، و ا
تپورھا را  ھايسرزمین سرحدات كھ این براي
شخص سرزمینيند ميك م سد تاپیرھا در  حد  نوی
 ھا بھدروبیك تا زیســتگاه گرگان بین واســط
از  كھ طوري آن ھر حال . بھ30برندمي ســـر

 د اینكر اســـتنباط توانمي تاریخ مندرجات
مارد در نواحي بھ اقوام یب، ا  شـــرق ترت
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 رودبار و لوشــان ھايكوھســتان اتســفیدرود 
ــكونت ــتھ، و دروبیك س ــلداش  ھا در حد فاص
 ات و اشكورات دیلمان ھاياز كوھستان قسمتي

سپسمي تنكابن حدات سر ستند، و  تپورھا  زی
 حدات ســـر ات تنكابن بین كھ ايدر محدوده

گان ند. ھرودوتســـر مي بھ بوده گر  برد
سد مي ستند  اقوامي ھا از جملھدروبیك«نوی ھ
نگ كھ یان بین ھايدر ج  و امپراطوري ایران

بھ پارســـي آشـــور  ھا و  یاريماد  ھا 
ـــانده  جنگ او در این كھ در حالي» اند.رس

 .است نیاورده میان از امارد بھ نامي
ــ ــكاھا اقوامي: كاھاس نژاد  بودند آریایي س

سیاي ساكن ستان فرغانھ (بین میانھ آ  و ترك
 آریاھا بھ معروف از مھاجرت ھا پسچین) آن

خیز حاصل اراضي بھ یابي دست براي غرب سوي
 .افتادند راه کاسپین دریاي شمال سمت بھ

 ريمشھو را مورخین غرب سمت سكاھا بھ حركت
ســكاھا  اند.دهكر نقل و كتزیاس ھرودوت چون

ــمت ایر ــھ بھن اھنگام مھاجرت بھ س  گروه س
 .شدند تقسیم

ـــوي بھ نكرده ھا توقفاز آن ايعده   -1  س
  .دادند خود ادامھ راه بھ اروپایي ھايسرزمین

 جنوب جانب بھ قوم از این دیگري عده - 2
 .دندكر حركت ھامون دریاچھ نواحي و بھ

 در اطراف انگشتري حلقھ نیز چون یگروھ -3
 .وساکن شدنده شد پراكنده کاسپین  دریاي

یده  قان برخيعق خان از محق  نآبر  و مور
ست سپین  دریاي شرق سكاھا از جانب كھ ا  کا

شده  و مازندران انگرگ و تا نواحي سرازیر 
ستان) و ھم  فالت شمالي ھايكرانھ نینچ(تپور

و  و ســـمنان دامغان و نواحي ایران مركزي
شان  از محققین برخيعقیده اند. رفتھ پیش كا

ست بر این نیز در  ساكن از قبایل یكي كھ ا
سري نام بھ سمنان سنگ  ماندگانھا) از باز(



ستند سري و زبان 31سكاھا ھ شابھ سنگ  را م
درحالی کھ  .دانند(كادوســي) مي تالشــي زبان

شان میدھد  شی  ن شباھت با زبان تال شتن   دا
 نبودند .انجا سکائی کنونی مردم  تبار کھ

 دریاچھ غربي نواحي ساكن باستاني سكاھاي
ھا كادوسي از ھمسایگان برای مدتی (كاسپین)

 نظامي ســـیاســـي ارتباطات و با ھم بوده
شتھ سنگ .انددا شتھ در  شي ھاينو  عھد ھخامن

 است. شده برده نام سكائي گروه از سھ نیز
دریا و  ســوي آن ســكاپرا دریا) ســكاھاي(

سكاھائي سكاتیگرا خائودا)   با كالخود نوك (
ــكاھ ــكا ھئوماركا) س  .خوارماھي ايتیز و (س

ــكاھاي ــكاپرا دریا) س ــوي آن (س از دریا  س
ــایھ ــیھا بودند آنھا ھمس ــمالی کادوس ھای ش

دراوایل مھاجرت خود بھ اطراف دریای ســیاه 
ــیھا درگیری ــمال قفقازیھ با کادوس ھایی وش

اتحادي ھا اند اما بعدھا بین آنداشـــتھ
کدام  کھ طی آن ھرگاه ھر ه بوددشـــبرقرار 

حالت جنگ با دولت مرکزی  درقوم  از آن دو
با و ب یا  جاور خود  برد ســـر میھاقوام م

دیگری موظف بود بھ کمک وی بشــتابد. کوروش 
با آنان کشـــتھ كھ کبیر در یکی از جنگھا 

 .ه بودشد
 سكاھاي عنوان ھا بھنیز از ماساژت ھرودوت

 در ارتفاعات .32اســــت هكردخوار یاد ماھي
 بھ كھ آمده دست از سكاھا بھ آثاري دیلمان

 متعلق شناسان و باستان از پژوھشگران نقل
ونشان ازحملھ  .33است نخست از ھزاره پیش بھ

ستانی  بھ آن منطقھ را  سکا ھای با و ھجوم 
 دارد کھ برای مدتی در تصرف خود داشتند.

  (تالش)جغرافیای تاریخی کادوسیھ 
موضوع جغرافیای تاریخی این مبحث مربوط بھ 

یا  ســـرزمین کدام یک از دو قوم کادوس و
ست.تالش  سوال باید ا سخ بھ این  ؟ برای پا

 تمام متن کتاب را مطالعھ نموده و تجزیھ و
اما ازآنچھ تاکنون بیان شـــده . تحلیل کرد
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باســتان  در گیالن كھ شــودمی طچنین اســتنبا
شتھ واحدي قبیلھ ست وجود ندا  قبایل بلكھ ا

ــر میھب و طوایفي ــیوه كھبردند س زندگي،  ش
ھا با آن معیشت و نوع و رسوم و آداب فرھنگ

 .است بوده یكدیگر متفاوت
جھ بل ھايدر دوره كھ این بھ با تو  ماق

 نواحي ســـاكن مختلفي و قبایل طوایف تاریخ
 بودند، اما گیالن جنگلي و ارتفاعات ايجلگھ

آن  بھ ســـرزمین این نام برخی معتقدند کھ
ــت کھ دلیل ــول اس و  آب داراي مختلف در فص
 و الي گل بھ آغشـــتھ و زمیني باراني ھوایي
 بھیش ھاو ویژگی مشـــخصـــات ھمین بھ وبوده
این واژه  ،ه است شد معروف گلسرزمین  نام 

 شــود بنابراینمي تلفظ )لگی( محلي در زبان
(گیالن)  گالن واژه و محققین از مورخین برخي

گیل میدانند کھ  شده و تجمیع عمومي را نام
 ســاكن باســتاني اقوام كلیھ ای برای کنایھ
 ، و ایناســت فعلي)  (گیالن ســرزمین در این
 اختصـــاص واحدي یا طایفھ قوم را بھ واژه
 بدانیم را درســـت نظریھ اگر ایندھند، نمي
ســواحل دریای  از اقوام ھر كدام بھ توانمي

ما آنكر را اطالق گالن نام کاســـپین   د ا
 گیل، دیلم ھاينام بھ امروزه را كھ اقوامي
و  برند، در گذشتھسر مي بھ در گیالن و تالش

ستان در دوران صاتي نام چھ داراي با شخ  و م
 قوم بھ كادوس واژه اند؟ و آیا اختصاصبوده
 كاري گیالن ســــاكنین تمامي و یا بھ گیل

ــحیح منطقي ــت؟ یا كھ و ص تنھا  نام این اس
 ؟ است تالش باستاني قوم بھ متعلق

نویســـندگان از برخي امروزه كھ با این
یان گیالني كان كادوســـ یا یل را از ن ھا گ

ندمي بھدیگر نیز آن برخيو  دان  ھا را 
مان بت دیل عدهداده نســـ ما  ند، ا از  ايا
شناس محققین سر شور  نامدار و  ستند  نیزك ھ

 كادوســـیان  ھا را از بازماندگانتالش كھ



ـــتھ اند ـــت امر حقیقت ولي . دانس  كھ آنس
 نام فقط باســـتان در دوران gelلگِ  ســـرزمین

 در دلتاي كھد شمی حسوبم والیت از این بخشي
 كھ است سفیدرود قرار داشتھ دره شكل مثلثي

لث  آن جنوبي سأر یاس مث  بھ فعلي در ق
ــت جنوبي نواحي ــنگر رش  منتھي کنونی الی س

 تر آنجنوبي در نواحي كھ طوري شـــد. بھمي
 رودبار) و در دو ســـوي ات (از ســـراوان

 ردوساو ام كادوس ســـفیدرود اقوام رودخانھ
بعدھا  نشینگیل اراضي لیکنبردند. سر مي بھ
 امكانات شــدن و فراھم بودن ايجلگھ علت بھ

و  توســعھ امکانات و شــھرنشــیني و تســھیالت
این سھ  مركزیت عنوان بھ  و آباداني عمران
ــد قوم ــناختھ ش  تمام بھ نیزنام گیالن و  ش

ــرزمین ــتھ کوه ھای  داخلی ھايس ــمالی رش وش
 .گردید اطالق دریا سواحل البرز غربی  الی

 كادوس كھ دریابیم اگر بخواھیم بنابراین
 و دیلم گیل از اقوام یك كدام باستاني نام

 دشو ابتدا باید تحقیق است بوده و یا تالش
 چھ و داراي شده ساختھ چگونھ واژه این كھ

ست، این و مفھومي معني سئلھ ا  توانرا مي م
 تاریخي رویدادھا و اتفاقات با انطباق فقط

با بررســـي یده و نیز  ھا و پد ھاد ھا و ن
 ھايواژه بررســـی باونمادھا و ھا ســـنبل
كھ یل بھ تعلقھم اکنون  موجود با  مختلف ق

 منظور  این ســـاخت. براي روشـــن دارد نگیال
و  قبایل بھ كلي نگاھي اســــت ابتدا الزم

در  مسكون قبایل خصوصھب ایران اولیھ طوایف
نھ یاي و غربي جنوبي ھايكرا  كاســـپین در

ــتناد از تاریخ انداختھ ــتاني و با اس  باس
 ھایشــاناز زیســتگاه اجمالي توصــیفي ایران
 و موقعیت معیشت از چگونگي و اطالعاتي داشت
ــرزمین و جغرافیایي مكاني ــانس ــب ھایش  كس
 .نمود.

ـــده اقوام  بنابھ آنچھ کھ تاکنون گفتھ ش
سی  سواحل بھ اقوامی گفتھ میکا شود کھ در 
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ھایشان در زیستند و سرزمینمی کاسپیندریای 
ــاحل  ــیر س ــتان  دریامس ا تاز دربند داغس
ــھر گرگان امروزی  ــت. و ش ــتھ اس ادامھ داش

ن کھ درب لت این بھ ع تان کنونی  د داغســـ
سرحدات ورودی سرزمین  در سپی  بھ  قفقاز کا
کادوســـی ،  نام  ی قوم ترک نژادو قوم   ب

ھت  خزری  بدان ج ند  تھ بود یاف کان  اســـ
شد، دروازه خزر نامیده می شھردربند بنام 

ھا از جملھ نیرومندترین قبایل کادوســـیاما
ـــی ـــمار ھب کاس رفتند کھ قبل از ورود میش

شھر دربند فآریاھا بھ ایران در  صلھ بین  ا
ستان  شتھتداغ سکنی دا سفید رود  اند ا دره 

وچون محل سکونت آنان در ابتدای ھزاره اول 
ھا پیش از میالد مورد تھاجم قبایلی چون ھون

ھا قرار گرفت ھا و آلبانیائیوســـکاھا وآالن
بھ عقب  پس از تحمل خســارات فراوانی مجبور

شینی شتھ سرزمین بھ و  شده ن ھای ماورای ر
آنھا پس از  عقب نشـــســـتند  ھای قفقازکوه

 عبور از رودخانھ کورا وارد دشـــت مغان و
شده اران  سپی  شتا سکونت  وگ در این نواحی 
ھا نیز در طرفین ند و عده قلیلی از آنكرد

دند. شــــا نخجوان پراکنده ترودخانھ ارس 
ستانی  شده در اکنون آثار با ساد یافتھ  واج

ـــتان ـــان از  ھای گورس ـــتانی تالش نش باس
ــا وآمیزش و اختالط نژادی بین درگیری ھ

ــی ــان می کھ دارد  ھا نھا وآالکادوس  دھد نش
قبل از تشـــکیل دولت ماد گروه کثیری از 

وبا  ھا در نواحی قفقاز سکونت داشتھکادوسی
آمیزش  درگیری ومدتی نیز  اقوام یاد شـــده

 .داشتھ اند
  پس از تشـــکیــل امپراتوری مــادامــا 

ــده با حمایت امپراطوری  ــیھا موفق ش کادوس
ماد برتکھائی کھ وارد قفقاز شـــده بودند 
ــــت   قاز را ازدس جددًا  قف مده و م فائق ا
بھ  ند وگروه کثیری   باز پس بگیر کان  تر



خانواده از گرھی  موطن خود بازگشتند  اما 
ی کھ در طول رودخانھ  ارس ال کادوسی  ھای 

 نخجوان بســـر میبردند طی توافقی با مادھا 
ـــی بھ عنوان  ـــد کھ جنگویان کادوس قرار ش

شمالی  مرزبانان امپراطوری ماد  در سواحل 
 یا  ارومیھ  فعلی وغربی دریاچھ چیچســــت

تا در برابر یورش و حملھ  ســـکان یابند،ا
ده از قلمرو نموھا ایستادگی ناگھانی آشوری
 .دنكن وپاسداری دولت ماد حفاظت

اکی از آنست کھ کادوسیھا حاین روایت نیز 
ند کھ حکومت انھا از رعایای پیشدادیان بود

شده  ضیف  سکا ھا و االنھا ت با ھجوم متوالی 
بود اما تا پایان وانقراض  امپراطوری ماد 
ھنوز ســـلطنت انھا در کرانھ ھای غربی و 
ست ولی  شتھ ا سپین ادامھ دا جنوبی دریای کا
بعد ھا اقوام بجای مانده از کاساھای ساحل 
کاســپین حکومت ھای محلی خود مختار تشــکیل 

ند  ــــان  امروزه  داد گانش ند ما باز کھ  
 .دنشـــونامیده میو گیل و  تالش بنامھای  

اما طبق افســـانھ زریادرس خارس میتیلینی  
ھا از  یک  ھا و دروپ ھا و تپوری  مارد  ا

 رعایای پیشدایان محسوب نمیشدند. 
ــتان ایران در تاریخ  ھزاره تا اوایل باس

 ھا ذكراز كادوســـي از میالد نامي قبل اول
بجای آن از حضور کاسھا در  اما  است دهشن

 بھ کادوســـی ھا  این منطقھ یاد شـــده  
 از زمان یورش ســـکاھا بھ بعداحتمال قوی 

نامشــــان در  حدود قرن نھم پیش از میالد 
دامنھ ھای شــرقی و در آمده اســت کھ تاریخ 

ــتھ کوه ھای فعلی تالش کھ جلگھ  ــمالی رش ش
گیالن را در دو جھت در برگرفتھ ودر احاطھ 

دراین زمان  کاســـھا در فالت مرکزی  دارد 
از ورود آریاھا  پسکھ  ایران بسر میبردند 

سی مرور  بھ ایران بھ شدند اما کادو ضعیف  ت
ھا وگیل ھا بھ خاطر اســـتقرار در جنگلھای 

ــوا ــتحکامات س حل دریای کاس پین کھ  از اس
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سیارمحکمی  برخوردار  شی ب سوق الجی نظامی و
در  یافتھ وبھ تدریج  انسجام بودند بعدھا 

مان ھا و شــــاھنشــــاھي امپراطوری ز  ماد
یان خامنشـــ تدر و  بومي  قومیک  بھ ھ مق

و  گردیدند  تبدیل ایران شـــمالدر پرنفوذ 
خود بارھا با  يداخل اســتقالل خاطر كســب بھ

لت نگ بھ ایران مركزيفالت  دو و ســـتیز  ج
تھ گاھي پرداخ نگ یشـــترنیز در ب و   ھايج

ماد و یا  شــاھانعلیھ بیگانگان با   خارجي
شي شان میجنگدیدند شده وھمراھ متحد ھخامن

کادوسی ھا گروھی ازسکاھا کھ در قفقاز با ،
سر میبردند ازبرخی  شترکًا ب سرزمین م دریک 

آنھا  بین وشـــتھ ھا چنین برمیاید  کھ ن
باط  حاد  ارت نگ در  برقرار بود وات ھا ج

در  رســـاندند، از جملھمي ھمدیگر را یاري
کھ از ھا و ســكاھا، كادوســي كوروش بین جنگ

ستقالل  شناختن ا سمیت ن شیان بخاطر ر ھخامن
ــی بودند  ــان ناراض ھا بھ  در جنگ داخلی ش

ازجملھ ھنگامی کھ دادند. مي یاريســـکاھا 
ھا   کا با ســـ نگ  تھکوروش در ج  كشـــ

 کادوســـیھا برعلیھ وی می جنگیدند. شـــودمي
از نویسندگان نوشتھ اند کھ کوروش در  برخی

ساژت  جنگ با شد ما شتھ  دیگر  برخی و ھا ک
نامیده آمازون  یاو نیز انھا را اســـکیت 

 اند.
ـــتھ ھا و ـــاتی نیزنوش مورخین  از گزارش

د دار وجودوجغرافیا نویسان یونانی وارمنی 
قفقاز واران  خی یکھ مربوط بھ اوضـــاع تار

 دوران عھدباســـتان  الی پایان  از ومغان
سانی سلط اعراب بر ایران  سا ان  ویا زمان ت

   . است
ــتناد از کنزیاس  ــیلی بھ اس ــیس دیودور س

ستان شمرده دروازه خزر را از ا ھای آلبانیا 
ــت.یقیناً  ــت کھ  اس این نام مربوط بھ زمانیس

سکاھا ھا و ھونآالن سپس قوم ترک تبار ھا و  و



سپینشمال ونواحی  خزر در الی  غرب دریای کا
ـــیاه  ـــر میبردند دریای س  در این زمان  بس

ـــھا ـــوب بھ کاس    بودکھقرن ھا  اقوام منس
و اقوام  بودند شــــده قفقازمجبور بھ ترک 

ـــھر دربدرماورای را جای آنھا مزبور  ند ش
ستان سکونت یافتھ بودند. دکتر گرفتھ و وداغ

عنایت هللا رضــا نویســنده کتاب آذربایجان و 
لد  پیش از  ۲۰۵اران از قول پولیبیوس متو

ــلمیالد می ــد: در حدفاص بین آلبانیا و  نویس
ـــان قرار  ـــرزمین مغان و کادوس آتروپاتن س

 دارد.
ــار  اوھمچنین از قول دیونیس جغرافی نگ

ــــد قرن دوم میالدی می نھ«نویس ھای در کرا
یای  یھ کاســـپین در قازه کنونی) ناح (قف

ھا، ھون کا بانیســـ ھا واقوام خزری ھا وآل
 نیز ام خزریواین اق .»اندســـکونت داشـــتھ

اقوام ترک زبانی است کھ در  ھمان اشاره بھ
    .شمال دریای کاسپین با جالدت بسر بردند

سی  سی کاگان کاتوات ین مورخ یکی دیگر مو
تاریخ اغوان (اران)  ارمنی  نده  ونویســـ

لھ اقوام  ھای ایران وروم وحم باره جنگ در
خزری بھ قفقاز وارمنســتان مطالبی بھ شــرح 

 ذیل نوشتھ است. 
سال ستین  ستینین  ھایدر نخ فرمانروایی ژو

وم شــرقی، اقوام شــمالی کھ خزر امپراطور ر
سرزمینھای ارمنستان، ایبری نامیده میشدند 

ـــتان) والبانیا (ق ـــرف (گرجس فقاز) را تص
یان  مانروا ھا فر کار ند ودر این پی کرد
آلبانیا وارمنســتان وایبری (گرجســتان) در 

ـــال ( ـــت با ۱۳۳س  ۶۸۸ارمنی) کھ برابر اس
ھا بھ ســـپس ھون میالدی بھ قتل رســـیدند

تا رود ک یا ھجوم برده و  بان پیش  اروآل
 رفتند. 

ــھر دربند کھ در این زمان از این مورخ  ش
مســـکن ھونھا بوده بھ عنوان دروازه ھونھا 
یادکرده اســـت. این تغییر نام دروازه خزر 
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 کھھا حکایت از آن دارد کھ بھ دروازه ھون
در آن نواحی تضـــعیف (ترک نژاد اقوام خزری

 شـــمالدر ھمان زمان در اما  شـــده بودند 
یل ھون  با قاز ق لھ آتیال) قف جا (قبی در آن

 .  ت یافتھ بودندقدر
سد مي ھرودوت سال«نوی صد  از  پیش در ھفت

 قبل سال یكصد و پنجاه و تقریباً  میالد مسیح
ــاھي ــاھنش ــیان)  كوروش از آغاز ش (ھخامنش

ـــاھي ـــتقلي كوچك ھايپادش  در مجاورت و مس
 ســفالي در بخشو كاســپین دریاي ھايانھكرودر
سفیدرود) و  َامردوس دره  تر آنشمالي نقاط(

 زنــدگي درآن و قبــایلي وجود داشـــتــھ 
كھكردهمي ند  ناني (مورخین ا و  و عرب یو

بھ اقوام ارمني) این اقوام  ھاينام را 
گل( كادوســـيَامردان،   و غیره )ھاھا، 

نده ند، مورخینخوا مال ا كھداده احت ند   ا
سیان با كوتیان فوق قبایل ش و كا   اوندیخوی

(كتزیاس)  اند. كتسیاسداشتھ نزدیك و قرابت
عھــد  یونــاني انمورخــ تن ازو دیودور دو

ستان شتھ خود  با سیان كھبا این نو و  كادو
 بودند مادھا نگذاشتھ اطاعت سر بھ كاسپیان

 (کاس سی ھا کھ اندداده شھادتبھ صراحت  » 
پی ھا (گیلھا)  دوقوم  وکاس )کادوســـی ھا
ولی   ھردو ازتیره  مجزای از ھموپادشــاھی 

 کاس ھا بودند .
ــتھ بنا بھ ــیا « فوق منابع نوش یا  كاتیش

شیھ  ستقلي بزرگ قبایل» کاتی  بودند كھ و م
قارن ــــاھی با  م ــــاھنش كبیر در  كوروشش

حدوده نھ در جنوب واقع ايم خا كورا و  رود
 ھايو در كوھســـتان قفقازیھ ھايو كوه ارس

سپین دریاي غربي سواحل  الی رود تنائیس كا
ستانی   بردندسر مي بھ سفید تنائیس نام با
اســــت کھ در جلگھ گیالن  جریان دارد   رود

مین اما  بھ علت واقع بودن درســرحدات ســرز
نده  ماردوس نیز خوا نام ا مارد  ب ھای  ا



گادوشیھ  یا ھ(كاتیشی ونام سرزمین ) میشد 
سرزمین  سنام دیگر  ست یھكادو کھ امروز  .ا

 )تالش نامیده میشود 
 و اوایل ھشتم در اواخر قرن پلین گفتھ بھ
ــرحدات پیش ھفتم قرن ماد از  خاك از میالد س

ــب ــفیدرود) رود امردوس مص  مقر قبایل كھ (س
 .گذشتبوده، مي و كاسپي كادوسي

نان نامي دانيجغراف اســـترابون  بھ یو
ـــتھ ـــتوفون ھاينوش ـــتناد كرده اریس و  اس

ـــد، قبایلمي ـــواحل نویس غربی و  زیر در س
 .اندداشتھ سكونتکاسپین  دریاي جنوبی

 (َان .3) (امردھا امردان .2 یركانیان. ھ1
ـــیان. 4ھاغیرآریایي یا آریاكان)  .5 كادوس
 اوسیان .7 (گیل ھا) كاسپیان .6 آلبانیان

 از میالد بخشي قبل 674و 672ھايدر حدود سال
ــور ماد ــاھي نام بھ در قفقاز  از كش  پادش

ھا و شد. كاسپینمي ھا (سكاھا) نامیدهاسكیت
بودند  غیراســـكیت از اقوام ھا كھكادوســـي

این پادشاھی دند. شمي محسوب پادشاھي آنجزء
یات کوروش کبیر وجود  یان ح پا تا  ماالً  احت
داشتھ  وکوروش در جنگ با ملکھ اسکیت ھاکھ  

مازون مان (ا ماالً  ھ  .نده ا)  بودھا احت
سپی  سی ھا وکا شد. در آن جنگ  کادو شتھ  ک

در کنار نیز بھ عنوان متحد  ھا(گیلھا)  
ند ید ھا میجنگ مازون  مان ا  ولی در این ز

جزءی از پادشاھی اسکیت ھا محسوب نمیشدند 
ــکتھ در  ــامی جغرافیائی نظیر اس . وجود اس

شانی برای  تالش  سال میتواند ن سکونت  وما
بوده باشد در این نواحی  یخانوار اسکیتچند
نام تمریس کھ نام ملکھ اســـکیت ھا  و. 

 نام یکی از پادشاھان پیشدادی نامیده شده 
مشــابھت  واین اســت بودهنیز  بنام تھمورس 

ــمی  ــان میدھد  اس  غیر اریائی  مردم کھ نش
وادبیات وزبان فرھنگ طول زمان در در اسکت 

ــده بودند.  ــم ش ــدادیان  ھض از اریائی پیش
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در حدود انجا کھ مورخین نوشـــتھ اند 
شي قبل 674و 672ھايسال از  از میالد بخ

ــور ماد در قفقاز بھ ــاھي نام كش  پادش
مي شـــد.  میدهھا (ســـكاھا) نااســـكیت

ـــدادیان ـــاھی پیش با  را احتماالً پادش
شتباه  سی ھا ا سکیت ھاوکادو اتحادیھ ا

شاھنامھاندگرفتھ  سی در   ، زیرا فردو
ــلھ  ــلس ــیان را از رعایای س خودکادوس
پیشــــدادیان معرفی کرده ومینویســــد 
سفی تالش کنونی شتا شھره درناحیھ گ  ابر

ــیھ ــاھی فرھاد بوده  یا کادوس مقر پادش
ست ونیز ساس کتاب تاریخ ادبیات بر  ا ا

ــتانی ایران ــتاد  باس ــاد روان اس اثر ش
خــارس میتلینی رئیس  تفضـــلی،احمــد 

ــکندر مقدونی ــریفات دربار اس در یک  تش
افســانھ عشــقی بنام زریادرس از ادامھ 

کادوســیھ ســلطنت پیشــدادیان در نواحی 
ــالھای  )تالش کنونی( یاد کرده کھ تا س

اواخر امپراطوری مــاد وپــادشـــــاھی 
ست. بنا براین  شتھ ا اژیدھاک ادامھ دا
اســـتک ھا میتوانســـتند یکی از اقوام 
شند کھ  شدادیان بوده با سلھ پی سل تابع 
در آن پادشاھی گیل ھا و کادوسیان نیز 

ستانیآاز رعایای  سلھ با سل  ایرانی ن 
 .محسوب میشدند

 
 بسیاري قول وجود و بنا بھشواھد م براساس

ــي از مورخین ــتاني، كادوس  ھا از اقوامباس
اند بوده كوھستاني و جنگجویاني ایران بومي
 دهسر بر بھ شمالي ھايكوھستان در رشتھ كھ

ــي تاریخ و در تحوالت ــیاس ــتان س  ایران باس
 .اندداشتھ سزایي تاثیر بھ
ــكونت محل مورخین در  را عمدتاً  مقو این س



 دریاي و غربي جنوبي حواشي كوھستاني نواحي
 .انددهكرذكر  کاسپین

ــیاري ــكونت یوناني از مورخین بس  ايعده س
كادوســـي چھ ھا را نیز در جنوباز  یا  در

 عنوان بھ بابل ھايدروازه و در پشت ارومیھ
 اند، اینذكر كرده امپراطوری ماد مرزبانان

پس  بودند كھ ھا مرزبانانياز كادوســـي عده
از ھجوم وحملھ ھون ھا و البانیائی ھا بھ 
قفقاز بھ ســمت جنوب عقب نشــینی کرده و در 

د ارس اســــاکان یافتھ بودند ودوســـوی ر
وھمانگونھ کھ در پیش بیان گردید طی قرار 

بھ  دادی فی مابین کادوســـی ھا ومادھا 
ستوس شمالی دریاچھ چیچ  (ارومیھ)احل غربی و

ـــدند   ـــورت انتقال داده ش  لزوم  تا در ص
 قلمروھا بھوآشـــوری  بابل احتمالي مالتح

 .نندك حفاظت شان از مرز كشور ایران
 

 و كادوس تالش قوم انطباق
و جغرافیایي تاریخي شواھد و قرائن براساس

 را كھ ھا و مشخصاتينشاني باستاني مورخین 
ستگاهدر مورد جایگاه سیان ھايھا و زی  كادو

 قوم با جایگاه منطبق اند امروزهدهكرذكر 
 ھایيسرزمین گزارشات این . براساساست تالش
 و جنوبي غربي ھايكوه رشـــتھ از ابتداي كھ

 و بھ شروعسفیدرود  و از درهکاسپین  دریاي
 جایگاه عنوان د بھشــومي قفقاز ختم ھايكوه
ستاني قوم سیھ)  كادوس با  دهش نامیده(كادو

 حدود اكنون ھم كھ ســرزمینیســت ھمان و این
سال صد  ست ھزار و پان سكن ا  قوم و مأواي م

 چنینمھ مورخین . اینیده می شـــودنام تالش
سفیدرود را  دره شرقي سمت ھايسرزمین نام
اند، داشتھ سكونت َامارد (َاَمردھا) در آن كھ
اند. اما ذكر كرده امردوس قوم این نام بھ

 ھايآثار و نوشــتھ براســاس از محققین برخي
 قوم و زیســـتگاه جایگاه باســـتاني مورخین

و  در مجاورت ھا) را كھ(گیل گالن باســـتاني
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ــط ــرزم بین حد واس ــیھ ینس  و امردوس كادوس
 شـــكلي مثلثي جلگھ قرارداشـــتھ، محدود بھ

سوم دلتاي بھ دانند كھمي و از  سفیدرود مو
 بھ رودخانھ این مختلف شعب و رسوبات آبرفت

 فعلي در قیاس محدوده اســت، این وجود آمده
ست تقریباً  سوي محدود ا  سواحل بھ شمال از 
سپی دریاي سوي(كا  غربي و جنوب غرب ن)، از 

قرار  كادوســـیھ ھايســـرزمین در مجاورت كھ
 (نواحي انزلي مرداب جنوبي سواحل بھ داشتھ
در  سراوان ھايجنگل اتو ھندوخالھ)  نوخالھ
شت، و ازجانب جنوب سفیدرود نیز در  شرق ر
با امارد  گالن مرز مشترك الھیجان غرب نواحي
 شـــروع، و بھ) 34بعدي ھا (دیلمانوپیكو در

 جنوبي ســـنگر و ســـرحدات محدوده انتھاي
و  محدوده د در تائید اینشمي رودبار منتھي

ــات ــخص ــي مش ــنده فوق ارض  كتاب مجھول نویس
ــال حدودالعالم در مورد  قمري ھجري 372در س
ـــتھ چنین گیالن تاریخي جغرافیاي ـــت نوش   اس

ــت حیتينا گیالن« ــحرا افتاده اس  میان بر ص
 بســـیار و یكي روان ھايبا آب دریا و كوه

 از این» سفیدرود خوانند كھ عظیم است رودي
 فقط گیالن ناحیھ آید كھبرمي ھا چنیننوشــتھ

 مابین شد كھمي ھایيھا و جلگھدشت محدود بھ
 اند و شــــاملو دریا قرار داشـــتھ كوه

تان مان ھايكوھســـ یھ دیل كادوســـ یا  و 
 .دشبعدي) نمي ھاينشین(تالش
اخیر نیز  يچند دھھ تا ھمین كھ طوري بھ

ــاكنین اھالي ــتان و س   تالش، تنھا  ھايكوھس
ھا كوھستان این دامنھ پاي ھايشھرھا و جلگھ

(گیالن) ميgilon گیلون خود را قشالقي و مناطق
ند ید ناطق  نام  گیالنبھ عنوان  ییالقي و م

 .شدنمي نامیده
 شده ارائھ توصیفات بھ با توجھ بنابراین

در  كادوســیھ ســرزمین شــود كھمي ھظمالح فوق
ستان ساحلی  داراي عھد با سبت تريبیشطول   ن



حواشــی دریای  ســایر اقوام ھايزیســتگاه بھ
و  مرزي طخطو ترینو طویل بوده کاســـپین 

ستان اتسفیدرود  را (از دره سرحدي  ھايكوھ
 و پارســي ســكائي، مادي قفقازیھ) با اقوام

شتھ ست. و این دا سئلھ ا شان م دھد در مي ن
 و كادوســیان (گِالن  بین ھايھا و درگیريجنگ

پارت ھا،  ماد با  مارد)  پارسو ا ھا، ھا و 
 جبھھ مقدم طدر خ ھا بودند كھكادوسي معموالً 

 و رویارویي تماس خط ترینو بیش قرار داشتھ
 .است داشتھ را با آنان

ـــیان مانند  در تائید اینکھ قلمرو کادوس
یت فعلی   یھ جوضـــع ناح تا ندر  بھ وب 

در و  میرسید  ھای رودخانھ سفید رود کرانھ
 اندبا امردھا ھمســــایھ بوده این ناحیھ
انطباق  دیگری مبنی بر  نشـــانھمیتواند  

جھت تایید این  ھا باشد و تالش ی ھا کادوس
ــوع  ــی مینیز موض ــاھنامھ فردوس توان بھ  ش

عھ نمود بھ عنوان مراج یان  کاتوز کھ از
رعایای پشــــدادیان نامبرده وھمچنین بھ 
افسانھ زریادرس (احتماالًً◌ زرتشت) کھ استاد 
احمد تفضـــلی در کتاب تاریخ ادبیات ایران 

اسالم خود بھ نقل از خارس میتیلینی  زپیش ا
سکندر مقدونی بھ آن  شریفات دربار ا رئیس ت

 .نمودده استناد كراشاره 
ــت کھ  در ــتان خارس میتیلنی آمده اس داس

برادرش زریادرس از ازدواج بین  ھیستاسپس و
 اند افرودیت وآدونیس بھ دنیا آمده

ستان احتمالً اقتبا« ستان ساین دا ی از دا
کھ اسامی  باشدزندگانی ایام جوانی زرتشت  
ــــده در آن نیز می ماالً ذکر ش ند احت توان

افرودیت ھمان آمیتی دت دختر آستیاک آخرین 
مان  ماد و آدونیس ھ مانروای امپراتوری  فر
شت وزریادرس ھمان  شید پدر زرت سپی دیمھ جم
زرتشـت و ھیسـتاسـپس ھمان گشـتاسـپ برادر 

 ».زرتشت باشند
ستیاگ حکومت ھ سپس بھ عنوان داماد آ ستا ی
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ماد ســـفلی کان) را در  نواحی  پات (آترو
ــن کھ  ــتن س ــت. برخالف نظرکریس اختیار داش
اعتقاد داشـــتھ قلمرو حکومتی (زرتشـــت) 

شمال قفقازیھ وسرزمین شمالی ھای  تر مناطق 
ستان آمده کھ  سیاه بوده! در این دا دریای 

مانروائی ســـرزمین یادرس فر یای زر ھای عل
قاز) حدات قوم  (قف ا رود ت کادوسدر ســـر
 را بھ عھده داشتھ است و ( دائیتی) تنائیس

ـــد درمی ـــوی رودخانھ تنائیس کھ  نویس آنس
ھا و ســـرحدات جنوبی قلمرو وی بوده مراثی

زیســـتند. ھا) میھا (امردھا و تپوریتائوری
 . وپادشاه آنان (امارد) ُامارتس بود...

رودخانھ توان گفت کھ مشــخصــات اکنون می
با رودخانھ فعلی ســـفید  (دائیتی) تنائیس

رود گیالن مطابقت دارد زیرا براســـاس این 
ــرزمین  ــتان رودخانھ تنائیس در جنوب س داس

 ھا و در سرحدات جنوبی قلمرو زریادرسکادوسی
ســوی آن رودخانھ قرار داشــتھ اســت و در آن

ـــتھھا میامردھا و تپوری اند کھ امروزه زیس
ــ ــر میبرند  ھا ھا تالشیدر جایگاه کادوس بس

ــرزمین آن ــفیدرود کھ س ا رود کورا تھا از س
ھا ادامھ داشتھ ودر سوی دیگر سفیدرود دیلمی

ستان قرار  سرزمین تبر شینان امارد) و  (جان
 .دارد

ــنده ــتاني و محقق خودزكو نویس ــللھس  االص
و  تاریخباره در كار تحقیق بھ كھ روســـي
 اســـت محققي اولینپرداختھ  گیالن جغرافیاي

 ھا و انتســـابتالش بودن غیربومي نظریھ كھ
 را ارائھ میانھ آســـیانھ ھايترك بھ آنان
از  احتماالً  تالش نام و معتقد بود كھ داده
و  فرزنــد امیر چوپــان امیر تــالش نــام

محمد خدابنده)  الجایتو (سلطان امیراالمراي
ست، ھمان مانده باقي وی از و شده گرفتھ  ا
 در مورد نــام از محققین برخي كــھ طوري

سیان بازماندگان ستند  در گیالن كادو مردد ھ



 خودزكو بدون از نظریات پیروي نیز بھ برخي
و مســـتند  مســـتدل دالیل گونھ ھیچ ارائھ
ھا را گیل كھ این ضــمن ايكنندهقانع تاریخي

 در گیالن كادوســیان بازماندگانو  از اعقاب
 ھا را از بازماندگاناند، تالشدانســـتھ

 در ھنگام دانند كھمي میانھ آســـیاي تركان
سپس رانده ایران ھا بھمغول یورش در  شده، 

اند. خودزكو یافتھ خود اســكان فعلي جایگاه
 در تالش و روستاھایي دھات را نام آن دلیل

 از زبان ھایيواژه بھ داند كھيم شـــمالي
 شـــوند اما او در اینمي نامیده آذري تركي
عات منبع باره خذ اطال مأ قات و   و تحقی

 گونــھو ھیچ نكرده خود را معرفي تــاریخي
ـــاره ـــتیالي و زمان تاریخ نیز بھ اياش  اس

 این اســـكان و چگونگي گیالن خاك ھا بھمغول
  .است دهنمون نواحي در این يآسیای قوم
او مورد  ينظریھ بعدھا این ســـفانھأمت

ستناد برخي صر  دیگر از محققین ا معتبر معا
 و در این قرار گرفتھ گیالني نام و صـــاحب

 :اندنوشتھ چنین باره
ــمی در کتاب تاریخ  ــتاد میر ابوالقاس اس

از خود  فعلي ھا در جایگاهتالش«گیالن خود 
 بھ ايو غیربومي نژاد و بیگانھ ترك اقوام

ھا و ھا و ارمنيگرجي ھمچون روند كھشمار مي
 كھ ھا و غیرهھا و مازندرانيكردھا و ترك

ندگي در گیالن اكنون ھم با مي ز ند و  كن
ھا) در ھا و دیلمي(گیل جا یعنيآن بومیان

 35»خویشند. سرزمین كار ساختن
شت باید توجھ ابتدا  از انطباق ھدف كھ دا
ھا و یا ھر ھا و تالشكادوســـي بین تاریخي

دیگری کھ پیرامون دریای کاســپین بســر  قوم
 و لیاقت شجاعت دادن در نشان ، سعي میبرد 

 بھ نسبت قومیک  شمردنبرتر شایستگی ویاو 
ــایھ دیگر اقوام ــت مجاور خود  و ھمس . نیس
یلزیرا ترك ھا و گ یانھا و كرد  ھا و دیلم

و از فرزندان ایراني اکنون آنان ھمگي و...
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محســوب میشــوند کھ حتی در  و خاك آب این  
صھ ست مختلف  تاریخي ھايعر گی ھائی نیز شای

ھدف از بیان  ، بلكھاز خود نشــان داده اند
 درباره منطقي دالیلي ســـند و ارائھ مطلب 
ـــخ ـــوابق تالش قوم و ملیت ھویت یصتش  و س
 قوم این و نیاكان گذشتگان و اصالت تاریخي

ست سط قبل و نیم قرن در یك كھ ا  خودزكو تو
 تحریف و برخی از نویســندگان متاخر گیالنی 

ــده ــت ش از تردید و  ايدر ھالھ و اكنون اس
دارد در  ضــرورت قرار دارد بدین علت ابھام
 وبــا كــافي و تفحص مورد بــا تحقیق این

ــتناد  ــواھد تاریخي دالیلبھ اس موجود،  و ش
 عمل بھ و تالش كادوس قوم بین درست انطباقي
 .شود آورده

ــات كھ با این  مانده جايھب تاریخي گزارش
ــندگان از مورخین ــیاحان و نویس  معروف و س
ضور و عربایرانی و  ھا را در تالش سكونت ح

مان ازخود  فعلي نواحي بھمغول یورش ز  ھا 
ســازد، مي مســلم صــدر اســالم زمان تا ایران
ــیاري عالوه ــتاني از مورخین بر آن، بس  باس
از  ھر یك خود براي ھاي، در نوشـــتھنیز 
سپین  اقوام سواحل دریا کا  ویژه بھ ساکن 
و  ھا و مشخصاتانھنش و كادوسیان گالن براي
از  ھر كدام اند كھداده ارائھ  ھایيویژگي
ن این ــــا نھا ميھا و ویژگيھ نش با توا د 

 مورد مقایســھ و تالش گیل قوم فعلي موقعیت
 انطباق باشـــند براي و عاملي قرار گرفتھ

ــیاناز آن یكي ــایي ھا با كادوس ــناس و  و ش
از یكدیگر، و  باســـتاني دو قوم این تفكیك

 .نواحي ھا در اینتالش و قدیمي حضور تاریخي
 

ســـاکن در ســـواحل دریای  اقوام زندگاني ھايویژگي
 :باستاندر ایام  کاسپین 

ھای زندگانی یک قوم باستانی و ت ویژگیخشنا
بردند و سر میھجغرافیائی کھ در آن ب قلمرو



تاریخ در کھ در طول  مســـیر راه  تحوالتی 
پژوھش در ھمھ  زندگانی آنھا قرار داشــتھ و

ھا می ماآن ند  ــــائی  را در توا ناس شـــ
مک  گان آن قوم ک ند ما یاری  ده ونموباز

 .رساند
سھ و کھ درییاز آنجا  این مقولھ ھدف مقای

ــتانی کادوس با تالش  ــتانطباق قوم باس  اس
ھــا لــذا حــداقــل اطالعــات در مورد ویژگی

سیاسی ومشخصات فرھنگی اقتصادی اجتماعی و 
در طول  ھمجوارنظامی این قوم وسایر اقوام 

ند درتاریخ می ید واقع  توا باره مف این 
 ھا عبارتند از:اھم این ویژگی .شود

ھر  و معیشتي شغلي و تعلقات الف: مشخصات
یان گالن از اقوام كدام كادوســـ (نظیر  و 

 و یا كشـــاورزي دامداري شـــغل بھ پرداختن
 )غیره.

صات شخ صات ب: م  و جغرافیایي مكاني و مخت
ھر  ھايگاهھا و نشیمنزیستگاه و ھوایي و آب
 .مذكور از دو قوم یك

و  زباني ھايو تفاوت فرھنگي ھايج: ویژگي
 و تاریخي باســـتاني ھايعنوان تســـمیھ وجھ

و  النگِ  ھايواژه و معاني (ریشـــھ فوق اقوام
 ).غیره تالش و و كادوسیان

سي د: ویژگي ھا جنگ از قبیل و نظامي سیا
و  دگرگوني موجب كھ و نبردھا و رویدادھایي

 قابل و ســـیاســـي اجتماعي تغییر و تحول
 ھايباشـــند. (مانند جنگ شــــده اعتنایي
و  و اعراب و مقدونیان با رومیان ایرانیان

 كتاب این بعدي ھايدر بخش كھ و غیره مغوالن
خواھد  ھا دادهآن درباره تريبیش وضـــیحاتت
 .)شد

باق  با  كادوس قوم  تاریخي در مورد انط
 حادثھ تریننزدیك بھ توانمي گالن، و تالش

و  مانده باقي از عھد باســتان كھ ايتاریخي
ستقیماً  یعنی  شود مي مربوط اقوام این بھ م

 و ساساني پادشاهخسرو پرویز   ھايجنگبھ  
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اشــاره نمود کھ  عده ای از  بســطام شبرادر
سان    در بین  و دیلمان سپاھیان  گالن وکادو

 طرفداري بھ حضور داشتھ و  بسطام ان یھسپا
با خســـروپرویز  ند. اینمیاز او  ید  جنگ

با  چنداني زماني فاصـــلھ رویداد تاریخي
سان نام پیدایش شان طیل شانو یا طا و طیل  ل

 نواحي در این در صــدر اســالم (تالشــان) كھ
 ھمراه بھبا این نام و  حضـــور داشـــتھ

 جنگیدند می  با اعراب و دیلم گیل ســپاھیان
بنا براین میتوان گفت کھ طالشـــان .ندارد

ھمان کادوسیان ھستند کھ پس از اسالم توسط 
 اعراب بھ نام جدیدی خوانده شده اند.

ــوال جا ایندر این ــد كھ مطرح س  خواھد ش
خســـرو  بین ھايجنگ در زمان تالش آیا قوم

با ھمین نام در    با گیالنیان انوشـــیروان
یا خیر؟ در غیر  است حضور داشتھاین نواحی 

(حدود  كوتاه از مدتي پس چگونھ صـــورت این
 بین ھايجنگ در زمان یكباره ھشتاد سال) بھ

حضور پیدا با نام تالشان  و گیالنیان اعراب
نگ بھ و  كرده تھ با اعراب ج . تدا پرداخ

ورود و  شـــود در زمانمي گفتھ كھ آیا قومي
 بھ میانھ از آســیاي ایران ھا بھمغول یورش
دارد  امكان اند چگونھشــده رانده ســوي این

 ز آنجلوتر ا از پانصــد ســال بیش در زماني
ستھ نبرد بھ با اعراب شند.  برخا سل«با  مار

و  ھویت درباره 63خود در كتاب فرانسوي بازن
یت قاد از خودزكو  بھ تالش مردم قوم انت

ـــفانھو مي پرداختھ ـــد، متاس خودزكو  نویس
ــھ منابع ــل خود در مورد ریش ــب و اص  و نس
 نام و در مورد ریشــھ ذكر نكرده را ھاتالش
زیرا  ،شــده اســت  اشــتباهمرتکب نیز  لشتا
سیاري نام شھرھا و آبادي ب سامياز   ھا و ا

ندان تالش ھايخا ھای   حكومتگر  از واژه 
صیل سي ا ست فار داللت بھ  واژه ھا  و این ا

 این بودن و باســتاني و قدیمي بودن ایراني



 چھ كند چنانمي . او اضــــافھمی کنند قوم
 گیالنیان ھايجنگ تاریخ زمان آنخودزكو در 

تالش با اعرابو  عھ ھا را  طال د كرمي م
نًا◌ً  باره نظرش یقی  و غیربومي غیرایراني در

فتھا تغییر ميتالش بودن مھ یا  او در ادا
شتھ ضافھ ھاينو  طبیعي محیط كند كھمي خود ا
طور  جا بھآن و مرطوبي سخت ھايو جنگل تالش
 قبایل عمومي اســـكان در مقابل مانعي حتم
 در بعضـــي اســـت، اگرچھ بوده یا مغول ترك

 مركزي ھا در فالتمغول لشــكري ســايرؤ مواقع
 دامداران توانستند بر توده خوبي بھ ایران

 یابند ولي و تسلط تفوق ایراني و كشاورزان
ــرزمین ــعب و مرطوبي جنگلي ھايس ور العبو ص

 یافت ایران در فالت كھ است چیز دیگري تالش
از  رســد وجود تعداد كمينظر مي شــود بھنمي

اخیر  و مھاجران زبان ترك حكام ھايخانواده
را دچار  و محققین از نویسندگان برخي تالش

شتباه سل هكرد ا ست. مار  دلیل سپس بازن ا
 كھ ؛ باید گفتنویسدو مي داده ارائھ دیگري
با  و تالش گیل دو قوم از خانوارھاي ھر یك

 و شـــباھت و مراوده ھا ھمزیســـتيوجود قرن
ــعھ تا قبل فرھنگي ــنعت از توس  آوريو فن ص
صولمي سختي ھنوز بھ ستند در ف  مختلف توان

 و بھ دهكر ھمدیگر ســـكونت ھايدر ســـرزمین
 اقوام ھرســـد ب بپردازند تا چھ معیشـــت
 بھ كھ میانھ  آســـیاي تركان مثل ايبیگانھ
 »د.ناآشنا بودن و گیالن تالش یعيطب محیط

ــیاري كھ با این ــامياز واژه بس  ھا و اس
 اعراب نگاري تاریخ توســـط ایران شـــھرھاي

خود  فارســـي و از حالت یافتھ تغییر شـــكل
اند، اما دهشـــ معمول عربي زبان و بھ خارج

 گیالن ھا و شھرھايآبادي در مورد تغییر نام
تالش مال این و  كھ احت در اثر  وجود دارد 
 و آمدھا و داد و ســـتدھاي ھا و رفتدرگیري
و  عزل و از طریق و قاجاریھ صـــفویھ زمان
 سلطنتي نشانده دست و مامورین حكام ھاينصب
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 ایران ھايز جنگا و پس دوران این و درباري
 در بین اكثراً  نواحي این حكام كھ و روســیھ
 شـــدند، اســـاميمي انتخاب زبان افراد ترك

سیاري شھرھاي ھاياز آبادي ب تغییر  تالش و 
شكل یافتھ سي و از  شي فار  خود بیرون و تال
 .باشند آمده
ــھ در جھان و ملتي ھر قوم مردم چون  ھمیش
سایي سعي شنا  قومي ھویت و تعیین دارند در 

مدن و ملي ــــد، و ت كان خود بكوش یا و  ن
 و بھ درســتي خود را بھ باســتاني گذشــتگان

ھا تالش است ند، بدیھيك معرفي وجھي بھترین
سایي نیز در معرفي شنا ستاني نیاكان و   با

اند زیســـتھ و خاك آب ھا در اینقرن خود كھ
 .اندیشندمي آنان و درباره فر داشتھوا سعي

 باستاني مورخین ھاياز یادداشت در بسیاري
ــود كھمي مالحظھ ــامي ھنگام ش  اقوام ذكر اس

سپین  سواحل کا ساکن در  ستانی   گالن ، نامبا
سیان در كنار  از ھم را مجزا و جداي و كادو

شتیكدیگر  شان اند، اینھنو  دھد كھمي امر ن
ـــوابق (گل دو واژه این  و كادوس) از نظر س

ــتھ  دو قوم بھ تعلق تاریخي دارای   كھ داش
ــھ ــخص   جداگانھ فرھنگي ھايو ویژگي ھویت، مش
شابھی   این صورت . در غیر اینبودند اما م

ـــكل را بھ دو واژه ـــیان)  (گالن ش یا كادوس
ــتند، مي وحرف تفکیک (واو ) را در میان نوش
حرف  درحالیکھ  بردند  دو نام بکار نمی این

یا)  تھ را فقط ( از  برخي ھايدر نوشـــ
سندگان صر مي نا آگاه  نوی شاھده توانمعا  م

»  كادوس« ا واژهنوشــتھ ھایشــان در د كھنمو
 شده تعرفھ گیل قوم باستاني كنیھ عنوان بھ

ست. اما از قوم خود  فعلي در جایگاه تالش ا
میکنند در  مھاجر و بیگانھ قومي وانعن بھ

عای خود  بات اد کھ برای اث  ھیچ بھ حالی 
و  قوم این تاریخي در مورد ســـوابق مطلبي

شان سیای میانھ  مھاجرت شاره از ا نکرده  ا



 خواھد شد چھ مطرح سوال جا این، در ایناند
شتھ ضرورتي ستان مورخین كھ وجود دا  عھد با

 تاریخي واقعھ یك ثبت خود براي ھايدر نوشتھ
دوقوم از  یكي بھ آن و انتساب و مشخص معین

 ھــايو واژه و عنوان، از دیــاد شــــده 
ــارف ــاھمگون غیرمتع ــد  و ن ــانن و  گالن«م
  واژه كھ نند؟ در حاليك استفاده» كادوسیان

ــبت گونھ ھیچ» كادوس« ــھ مناس ومعنا  ايریش
سان   لغوي مفھوم  ندارد. » گالن« با واژهیک
ــندگان خودزكو و برخي نظریھ برخالف  از نویس

صر، تالش  قوم ھا را باید از بازماندگانمعا
ـــتاني ـــت كادوس باس از ورود  قبل كھ دانس
بھ ھا  یا  و غربي جنوبي در نواحي ایران آر

 یوناني اند و مورخینزیستھمي كاسپین دریاي
را  آنان بھ مربوط تاریخي سوابق نتریقدیمي

ــت ھزاره اوایل بھ ــبت پیش نخس  از میالد نس
ست مربوط زمان این اند كھداده  دو قرن بھ ا
 ایران تاریخ در کھ  گالن نام از پیدایش قبل

ستان شده با شاره  پیرنیا نیز بھ این مطلب ا
شفیات و.  شاننیز  اخیر تالش ك  د كھدھمي ن

 پیش ایامي بھ نواحي در این حضور كادوسیان
 پیش ششمپنجم  يھزاره و بھ تاریخي از دوران

 .گرددميباز از میالد مسیح
ــد ویكدرحدود   ، كھ37رابینو ــال  اندیص  س

در مورد  وســـیعي ھايو پژوھش تحقیقات قبل
یاي تاریخ جام گیالن و جغراف   بود داده ان

نظیر دارالمرز  ھایيتحریر كتابتالیف وبا 
یران یالن ا گ ــاب و  و  کت ــدران  و ــازن م

 از ســــایر محققین بیش گیالن فرمانروایان
 و فرھنگ تاریخ بھ ايارزنده خدمات خارجي

در مورد نژاد  او ،  اســت دهونم نواحي این
سی ابتدا با خودزكو  تالش مردم سنده رو نوی

ص ستانی ا بعدھا با  ولي هبود عقیده ھمل لھ
درمورد  خودزکو شد كھ تر متوجھبیش مطالعات

شده است اشتباھاتی دچار اصالت  قوم تالش 
قد  ــــدومعت یده خود کھ  ش کو   زبرخالف عق
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 ھا بھاز ورود مغول قبل چند قرن ھا  تالشــ
ستھمي سرزمین در این یرانا سیاری از زی  وب

 ھاينام ھا بھاز آن اسالمي و مورخان سیاحان
شان شان طیل شان و طل و  اندبرده نام و طال

 و ایرانیان بین ھايھا را در جنگحضـــور آن
یل ھمراھي بھ اعراب  ھا در طيھا و دیلميگ
 .خبر داده اند  ھجري چھارم ات دوم ھايدھھ

 زیادی تاریخي كتب تاكنون باستان از ایام
سرزمین مردم تاریخي سوابق درباره  گیالن و 

ــده ــر ش و  ھا از اقوامدر اكثر آن كھ منتش
ـــاكنین ـــرزمین این س  با عناویني جنگلي س

ند (گالن یل مان یان= گ كادوســـ =  ھا) و (
كادوشــیان، كاتیشــیا، كاتوزیان)، (امرد = 

یك ھا)، و دروپ  ماقوا عنوان بھھا  َامرد
ــپي ــی كاس (غیرآریایي)  يھیركان یا وکاس س

از  پیش در زمانی  كھ ، اند شــده برده نام
ھاجرت بھ م ھا  یا در  ایران مركزي فالت آر
سپین بھ دریاي غربی وجنوبی ساحل نواحي  كا
 .بردندسر مي

ــیاری از در با اینکھ  در  تاریخي كتب بس
 شـــدن و كوچانده شـــدن رانده باره قایع

 از دره اشـــكانیان َاَمردھا (َامارد) توســـط
 فعلي ھا در نواحيآن ســـفید رود و اســـكان

مطلب نوشــتھ شــده وحتی در (ري)  شــھرســتان
بھورود دیلمي مورد چگونگی  گاه ھا   جای

ــخن آنان ــت. اما  آمده میان بھ س چگونھ اس
در  تاریخي نابعاز م كدام ھیچ میشود کھ در
كادوســـیان،  احتمالي انقراض مورد کوچ یا 

شاره شد  وحتی  ھیچ گونھ مطلبی ايا شده با ن
ورود  و چگونگي مھــاجرت زمــان در مورد 

ھای کادوســـیان در کتب  جایگاه ھا بھتالش
 گفت توانمي . بنابراینتاریخی دیده نشــود 

ین رخ نداده اســت در غیر اکھ چنین وقایعی 
ند  ما ھان نمی  گاه مورخین پن  صـــورت از ن

 ادامــھ نواحي ھــا در اینتــالش زنــدگيو



 باســتاني كادوســیانھمان  واســتمرار زندگي
و  قومي ھا از بازماندگانو تالش اســــت 

 شــوند. در اینمي ھا محســوبکادوســی  نژادي
 دھخدا نظریاتي و عالمھ مورد اســتاد كســروي

از  مفاھیمي جا ذكر خالصـــھدر این دارند كھ
 .رسدنظر مي بھ ھا ضروريآن نظریات
خود  بزرگ نــامــھدھخــدا در لغــت عالمــھ

 شـــده یوناني يرا واژه كادوس«نویســـد: مي
 و آن و تالش، باید دانســـت و تالوش كادوش
در  باســتان در زمان كھ انبوه بود بس قومي
شیمن ایران شمالي ھايكوه شتند و چون ن  دا

از در  ھخامنشـــي بارھا با پادشــــاھان
در  ایشــان جا نامدرآمدند از این نافرماني

در اینجا کھ مرحوم دھخدا »ت.اس آمده تاریخ
مینویسد کادوس واژه یونانی شده کادوش است 
من این  مورد را می پیذرم  اما معتقدم کھ 
م تالوش وازه ای عربیســـت و ارتباطی با نا

کادوش ندارد ودر خاتمھ مطلب بھ آن خواھم 
 پرداخت

فاي مســـعودي ــــال .346متو در  ق .ه س
سان « نام اب تالش از مردم الذھبمروج  طیل

ــادکر» و ببر ــاقوت دهی  حموي اســـــت. ی
شان .قه .717متوفاي شان را جمع طال ذكر  طل

ند بود معاصـــر مغوالن كھ این و با  دهنمو
ھا تالش از اســكان اشــاره ای گونھ اما ھیچ
. نکرده اند نواحي ھا در اینمغول توســـط

 خود براي ھاياز نوشـــتھ  خودزكو در جایي
شھ یافتن شتباه بھ تالش نام ری را  تالش  ا

یا طوالرود ذكر ماخوذ از تلرت و  دهكررود 
ـــرا یكي نام ـــرق از محالت كدوس را  گیالن ش

ــیان از نام یادگاري ــتھ كادوس ــت.  دانس اس
ــھ تلرت و طوالرود ھم از نظر  ــالی ک درح
نوشـــتاری و ھم از نظر معنی با ھم تفاوت 

ــروي باره در ایندارند  ــتاد كس در  نیز اس
 نظر خالفبر ایران ھايشـــھرھا و دیھ كتاب

خوذ از أرا م تالش خودزكو و ھرتســـفلد نام
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نویســـد او ميبلکھ اند دمينرود  وطوال تلرت
 از بین كادوســـیان نھ دانیممي كھ تا جایي

 جایشـــان بھ ھا از جایيتالش اند و نھرفتھ
 ھا را طیلسانآن تازیان ھا كھاند تالشآمده
ندانمي ند از فرز ید گان نام ند ما باز  و 

ـــیان ـــتند كادوس  جایگاه كھ با این ؛، ھس
 در نواحي شانسكونت ھاقرن در طول كادوسیان
و با  و آشكار است واضح گیالن غرب كوھستاني

بر  منطبق تالشــــان امروز جایگاه كھ این
 ياســت، لذا حلقھ كادوســیان مســكوني نواحي

را باید  ھا و كادوســیانتالش پیوند گمشــده
صلھ سال زماني در فا صد   از انقراض قبل یك
سانیان ستجو  ایران بھ رابورود اع ات سا ج

 .دكر
 و تالش كادوس يدر مورد واژه استاد كسروي

شتھ بھ سي نو در  كھ ارمني خورني) مورخ (مو
و از  دهكراستناد  زیستھمي میالدي پنجم قرن
سداو مي قول سي83نوی ستند  ھا اقوامي، كادو ھ
شینكوه شت ن  كھ و دامپروري دامداري با معی

 دریاي و غربي جنگلي و مناطق در ارتفاعات
ــپین ــتھمي زندگي کاس  این ھايكنند، از نوش

 اســتنباط توانمي چنین صــراحتاً  ارمني مورخ
 كادوســیان بازماندگان ھا ھمانتالش د كھكر

در ابتدا  كادوس نام كھ طوري ھســـتند بھ
یا بوده كادوش كاتیشـــ ــــت. و چون و   اس
 شـــین حرف معموالً  ھا در آخر اســـاميیوناني

 كھ از پســوندھایي برند و ھموارهكار نميھب
 ند استفادهشومي ختم dos)و یا دوس os(اُوس بھ
 شـــكل را بھ كادوش واژه جھت كنند بدینمي

شان نظریھ اند. اینهكرد طضب كادوس  دھندهن
در  میالدي پنجم ھا در قرنكادوسي كھ است آن

ھا از و تالش ســـر برده خود بھ فعلي مكان
 مغایر با نظریھ آنانند و این بازماندگان

ضیھ ست و فر ھا را تالش بودن غیربومي كھ ای
 .كندمي بیان



ــت نگارنده ــیاري معتقد اس  از مورخین بس
و  یوناني (مورخین و غیرایراني باســـتاني

 بھ  دســـترســـي عدم علت بھ احتماالً عرب) 
 دژ مفتوح این و بھ گیالن داخلي رویدادھاي

 هدشــ موجب ایران تاریخ ايو افســانھ نشــده
 زندگيضــع  ھا نتوانند از چگونگيتا آنبود 

 اطالعات این نواحی و اقوام مردم و معیشـــت
آورند،  دست بھ اعتمادي و قابل دقیق درست 

 از اقوام بسیاري ماند كھنمي باقي لذا شكي
ـــات« نام را بھ گیالني ـــخص  ھايو ویژگي مش
 و معیشت شغل و یا نوع سكونتشان محل طبیعي
ــناختند ھمچنانمي » آنان نیز  امروزه كھ ش

ھا را با از كشـــورھا و ســرزمین بســیاري
 و جغرافیایي طبیعي خصوصیات چون ھایيویژگي

 و یا تعلقات و كشاورزي اختصاصي و محصوالت
 .شناسندمي و امثالھم نژادي

ــرزمین ــرزمین مانند س آفتاب، یا  قھوه، س
 ھمین بھ غیره و ســـیاه زرد و قاره قاره
را  گیالن غرب در ارتفاعات ساكن قبایل دلیل
و تنھا  نددار بودگاودار و گلھ مردماني كھ
عاش طریق ھمین بھ بھكردمي امرار م  ند، 

سبت صلي حرفھ منا می  »گاودوش« نام بھ شانا
 تالشـــي در زبان كھ واژه این شـــناختند

 مورخین شـــود، توســـطمي تلفظ »gadoshگادوش«
 kadoshكادوش صــورت ، ابتدا بھوارمنی یوناني
 یا) تلفظش(كاتیشیا و كادو صورت بھ و سپس

 در اروپا واژه امروزه كھ طوري د، ھمانشـــ
سي پارس شیا  «ھای شكل بھ و پار پرژیا و پر
ضمناً مي تلفظ»  و  از مردمان عده آن شود. 

و  رطوبي در نواحي كھ گیالن ھايجلگھ ساكنین
صات نام بردند بھسر مي بھ پرباران شخ و  م
 بھ شان مسكوني سرزمین ھايو ویژگي خصوصیات

در  كھ جایيند. از آندشـــ معروف یا گیل گِل
)  ga(گا صــورت بھ gav) (گاو واژه تالشــي زبان
 مورخین مناســـبت ھمین شـــود، بھمي تلفظ

 معیشـــت را بنا بھ قوم این نام باســـتاني
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محلی  بھ زبان(گاو دوشي)،  و حرفھ گاوداري
 آنھا را  امروز) (تالشـــي یاو كادوســـي

 .می نامیدند   gadosh) (گادوش
 از گاوداران نیز قشري امروزه كھ طوري بھ

یا و  تالش نواحي كوھي میان نشینانجنگل
 امرار معاش گاوداري با  فقط كھ دیلمان

 galosh) و یا (گالوش  galesh)كنند (گالش مي
کھ باز مانده ھمان نام شوند.مي نامیده

 كھ این بھ با توجھ گادوش یا کادوس است 
و  التین، انگلیسي ھاي(گاو) در زبان واژه

شود و مي تلفظ cow) (كا صورت بھ یوناني
اژه و با تلفظ واژه این كھ زیادي شباھت

یا و تالشي در زبان» gav= گاو   gaگا «
واژه   مشابھتھمین  دلیل بھ دارد  كادوسي

 را كھ قوم این نام یوناني ، مورخینای 
کھ در زبان یونانی   نامیده میشد » گادوش«

)  cowابتدا  واژه تالشی (گا)  بھ( کا  
 cowdos (كادوس نام گا دوش بھ و سپستبدیل 

 شادروان استاد معین  .بدل گردید   kados) یا
تبدیل  تغییر و در باره با ذکر مثالی 
حرف شین فارسی بھ سین توسط نوشتاری وتلفظ 

  یونان ومورخان باستانی  نویسندگان
انچھ را کھ ازبرخی نام ھای  : «مینویسد

 باستانی در کتیبھ ھا دیده میشود خاص
 ضبط نام ھا را آن  معاصران کھ آنچھ با

  ،دارد تفاوت ،وتلفظ می کنند  کرده
  (Darayavaushھا کتیبھ در داریوش اسم مثال

 در کھ صورتي درنوشتھ شده  )دریَھ َوئوش 
 امده است و داریوش)  Daryush( تورات
ضبط   داریوس) (Daryos راآن یونانیان اما

 زبان در شین مخرجکھ چون کرده اند 



 سین بھ بدل را آن وجود نداشتھ یوناني
 کتیبھ در کھ را اردشیر نیز و نموده اند

 مورخ کتزیاس ، شده نوشتھ Artaxshathraھا 
 درباري رجال از تن دو نام یوناني

وما است  نوشتھ Artasiras را ھخامنشیان
 سین و بگذاریم شین ، حرف سین جاي اگربھ
 کنیم حذف است یوناني کھ ھم را آخري

Artaxshira یا Artashira است معلوم و میشود 
 زبان بھ و ارتخشتره از تر ساده دو ھر

 » .است نزدیکتر ما امروزي
این قاعده  در مورد نام گادوش  بھ کادوش 

 و کادوس  نیز صدق میکند. 
را  فوق نظر شناسان و زبان محققین چھچنان

سمیھ (وجھ كھ ستكادوس)  ت و  از تحقیق پس ا
ند در كنرا تایید  آن و ســقم بررســي، صــحت

 بھ تالش قومي تعلقات مبھم مسئلھ صورت این
شكار و اختالف كادوس سر نام آ ستاني بر   با
شد. پس منتفي قوم این  این از ارائھ خواھد 

ــت ممكن نظریھ ــؤ این اس  گردد كھ مطرح الس
سیانكا زبان بین  آیا  امروزي ھايتالش و دو

ــابھتي ــتھ وجود  مش ؟ یا خیر و آیا در  داش
صورتیھبرا  gav) (گاو واژه كادوسیان زمان آن

گا    تالش کھ امروزه مردم  )(ga  تلفظ 
ـــده یا خیرميمیکنند  تلفظ  میتوان بھ ؟  ش

 واژه نامھ پارسی باستان رجوع نمود. 
ـــیان زبان میدانیم کھ   زبان نوعي كادوس

جاورت كھ  بوده ایراني  و اختالط در اثر م
 زیادي ھا مشابھتھا و پارتبا مادھا و پارس

، و  ی ایران  داردباســـتان زبانھای با 
بان بان ھاياز گویش یكي نیز تالشـــي ز  ز

ــي ــتان پارس ــود باس ــوب میش  ھايو واژه محس
شترك شي زبان آن بین اوانيفر م  دیده و تال

ــود كھمي  ھايواژه ازجملھ نیز ga)(گا واژه ش
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 .است دو زبان این مشترك
 زبان» ایران مســألھ« در كتاب لرد كرزن 

مادھا ذكر كرده،  از زبان ايرا شاخھ تالشي
 ھستند، و در نواحي فارسي ايلھجھ داراي كھ

 . او زباناســـت متفاوت تا حدودي آن مختلف
عات مردم فا  داراي اكنون را ھم تالش ارت

ــیاري ــي پھلوي از لغات بس ــتان و پارس  باس
با اینکھ نمونھ ای از زبان مادی داند.مي

ــت اما  ــت نیس ــابھت درباره در دس  زبان مش
و  (فارسي باستان ایراني ھايبا زبان تالشي
و پازند  و پھلوي و اوستائي باستاني پارتي

 كھكرده  83را تالیف كتابي پھلوي) نگارنده
 شــده ھا اشــارهمشــابھت گونھ این بھ در آن
 بھ نمونھ عنوان جا نیز بھو در این اســـت

 با ھایيمشــابھت داراي كھ تالشــي چند واژه
 .شودمي ، اشارهاست  باستان پارسي زبان

ــي مانند: واژه ــالھ godar =(گودر تالش  گوس
 آن و پھلوي باســتاني پارســي معادل نر) كھ
ــود )geuotar(گئوتر واژه ــي ، و واژهمیش  تالش
كھ تخم مرغ بھ معنیkarg (َكرگ عادل گذار)   م

 اما در اســت  كرگ نیز آن باســتاني پارســي
 (مورو یا مورگ  بھ یا پھلوي میانھ پارسي

(morg ــدمي تلفظ ــي ژهوا .ش یا   zhen (ژِن تالش
 zhenak  (ژَِنك وو ھمســر)  زن بھ معنی  yen) (یِن

 در زبان ) كھاســت  عام مفھوم بھ زنمعادل 
سي ستانی پار یا  )zhen (ژِن بھ ھردو حالت با

 تلفظ jen) (جن اوســـتایي در زبانو yen)  (یِنو
ـــود. ھممي ـــي واژه چنینش  kina =(كینَھ تالش

ــي دختر) كھ ــتان در فارس یا  kinak(كینَك باس
صدھا مورد دیگر  گرددمي تلفظ kinaka)كینَكا و 

بین زبان  توانرا مي زباني تشابھات از این
ـــی و زبانھای کھن ایرانی  ـــاھده تالش  مش

 39.كرد
 از  یوناني رخینموقدیمی ترین زمانی کھ 

یل قوم نهكردیاد  نواحي در این گ حدود ا د 



صد و پنجاه ست ات یك از ظھور  قبل سال دوی
ـــیان دولت ـــت ھخامنش  نام كھ ، در حالياس

 اوایل بھ حدوداً  كھ در وقایعي كادوســـیان
میرســد در توســط از میالد  پیش نخســت ھزاره

حدود یکصد وپنجاه  شده. كھ یونانی ھا ذکر 
بین این تاریخ فاصلھ  فاصلھ  دو قرن  الی 

ماني  دو واژه چون . از طرفي40وجود دارد ز
و  ظاھري تشابھ عدم علت بھ و كادوسیان گالن

 معني دارند داراي كھ و لغوي ايریشھ اختالف
دو توانند ھستند لذا نمي جداگانھ و مفھومي

 .محسوب شوند قوم یك براي نام ویا کنیھ 
سندگاني و ھنري باچاكفدنیكر و   فیلد نوی

ـــتند كھ ـــتھ اند  ھس از ھا تالشمردم  نوش
سپین  دریاي غربي سواحل ساكنین ستندکا  ھ

 .كنندمي صحبت فارسي لھجھ با نوعي  كھ
سي از  ایران تاریخ در كتاب سایكس سِرپر

شان شان يو طایفھ نامبرده تال را نیز  قادو
قادوشان  واژه  است. دانستھ یكي با تالشان

شتھ ھای  ستانی  مورخین کھ در نو  ارمني با
 تغییر شـــكل تواند حالتميدیده میشـــود 

و  با كادوشــان (گادوشــان از واژه ايیافتھ
ـــد. ھم ـــان) باش نیز  امروزه كھچنانكادوس

ـــیاري ـــي ھاياز واژه بس  با تغییرات تالش
شــوند مانند مي كار برده بھ و حروفي آوائي
دشخار، دشقار،  ھايشكل بھ (دشوار) كھ واژه

 .دشومي دژخار و دژقار تلفظ
یا محقق مرحوم  ایران نامي و مورخ پیرن

 ھا بھآن ھا و انتســـابدر مورد تبار تالش
نویســد  و مي مردد بوده كادوس باســتاني قوم

 نیاكان ھمان كادوســـیان كھدر مورد این
ستند تالش ست مدركي عجالتاً ھا ھ ست.  در د نی
در مورد  كھ این بھ با توجھ نامي مورخ این

 كادوسیان بھ اھآن ھا و انتسابتالش نیاكان
 عنوان را بــھ گالن مردد بوده، معــذالــك

 كھ . با ایننمیداند كادوســیان بازماندگان
 بودن بر یكي ونویســـندگان از محققین برخي



 
 159/   بخش دوم

اصـــرار و  (گیالن) با كادوســـیان گالن واژه
تغییر  را صـــورت گالن دارند و واژه ابرام
خودزكو  ولي! دانند مي كادوسیان یافتھ شكل

 در زبان را كھ گیل واژه نظریھ با رد این
ــت گِل معني بھ محلي ــات آن اس ــخص  را از مش

 بودن تالقيو با بودن و گلي گیالن ســـرزمین
 .داندمي سرزمین نای

صوص مرحوم كھ تردیدي علیرغم  پیرنیا در خ
ــیانتالش قرابت ــتھ ھا و كادوس ــت،  داش اس

ــھ نظیر دیگري بزرگلفینو مؤ محققین  عالم
تواند ھا مينظر آن كھ دھخدا و استاد كسروي

و  كنندهقانعجوان  از محققین بســیاري براي
 كھ ندداشت عقیدهو مستند باشد،  كنندهتعین

گان تالش قوم« ند ما باز یان از   كادوســـ
 »د.ھستن

سرزمینھای  جغرافیایي ھايو ویژگي مشخصات
 مكاني تفاوت دھنده نشــان و گالن كادوســیان

با  اھآن جایگاه ھا و انطباقآن زندگي محل
ھا و یژگيوو. اســـت ھا تالشکنونی  جایگاه

صاتي شخ سي براي ھك م ستاني ھايكادو  ذکر با
ــده ــان ش ــوي قوم این دھد كھمي نش  در دو س
 کاســپین  دریاي و جنوبي ربيغ ھايكوه رشــتھ

 با معیشـــت و و عشـــایري ایلي با زندگي
مداري عاش رامرا دا ند و اینكرمي م در  د

شكیل ايجلگھ در نواحي گالن كھ ستحالي  با ت
و  كشــاورزي زندگي بھ ھایيھا و شــھركدھكده

شیني  با وجود چنینبودند.  آورده روي شھرن
 زندگي شــیوه مشــابھتوبا  ھایيمشــخصــھ
سیان  شیوه بودن ھا، و متفاوتبا تالش كادو

شانبا گیل ھاآن زندگي ست آن دھنده ھا  ن  ا
 واقعي نیاكان  كادوس باســـتاني قوم ھك

 .بودندھا تالش
در مقدمھ کتاب لغت نامھ دکتر معین نظر 

سن سرھنري بھ نقل از  شتھ  چنین راولین نو
ــده ــوي« کھ ش ــتھ  در دوس و  تارم ھايكوهرش



ـــاحل خلخال ـــفیدرود كھ غربي تا س  ھمان س
 نامیده میشـــود گیالن و غربي جنوبي ھايكوه
 كادوس باستاني قوم جایگاه ایام باستان در

قوم  امروز مســـكن جایگاه این ،اســـت بوده
 »ت.اس تالش
ـــمعي  ـــوفان تریناز بزرگ یكي اص و  فیلس

 ھجري سوم قرن و متوفاي ایران شناسان زبان
ـــت   ھجري) 212(متوفاي ـــتھ کھاس  ش ھاینوش

و  قرار گرفتھ  حموي مورد اســـتناد یاقوت
 ھا را از اقوامتالش اصــمعي چون  نویســدمي

 داند بنابراینمي ایران و باســـتاني قدیم
 .مورد اعتماد است من نظر او براي

 یوناني از مورخین ھا را بسیاريویژگي این
 ، اما امروزهذکر کرده اند ھرودوت از جملھ
 با نادیده گرفتن  گیالني محققین از بعضـــي
 ھا از مورخینقلمرو تالشزندگی و ھايویژگي

ناني تھ خرده یو قاد  گرف ندهكردو انت کھ .ا
صات زندگی گیلھا مطابقت  شخ شان با م نظرات

  ندارد.
ـــتادفقیدمنتقدین،  این از جملھ  مرحوماس

و  گالن در مورد زندگاني كھ اســتپور ســرتیپ
از  مطلبي آنان معیشــت و چگونگي كادوســیان

 ی ویھانوشـــتھ بر  و ســـپس مطرح ھرودوت
 فقید در این محقق . این41 است دهكرانتقاد 

ـــد باره ـــتاني مورخین چون: «مینویس  باس
 ھايفالت ايجلگھ ھايھا را در جنگكادوســـي

و  را جنگجو و خشن د، آنانبودن دیده ایران
یب ندمي معرفي مھ بھكرد ما  بت ، ا ناســـ  م

ـــنایي ـــع بھ ناآش ـــيزندگانی  وض ھا كادوس
سباب آبادي را فاقد ھرگونھ شانسرزمین  و ا
یّ  فھ تمدن جایيكرده تعر تا  ند   مردم كھا
 كشاورزي و تجارب از معلومات را عاري كادوس

ستھ را  منطقھ این جنگلي سكنھ و خوراك دان
شی  ھايمیوه صرفاً  شتھ جنگليوح  این». اندنو

 :دھد كھمي ادامھ فقید ســـپس نویســـنده
ــندگان« ــتھ حق تا حدي یوناني نویس اند داش
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 این بھ ســفري گاه ھیچ شــخصــھ ھا بھآن چون
 ايمنطقھ كادوس كھ نیست بودند شك نكرده خطھ

و  العبور و بارانيو صعب و جنگلي انيكوھست
ـــت، چنان آلود بودهمھ یا الاقل ھنوز  كھ اس
 .»است خصوصیاتي چنین داراي

منظور  ،  کرد چون فکر میپور سرتیپ مرحوم
. ھرودت از ذکر نام کادوس گیل ھا میباشد  

لتبدین  تھ ع مورخ  ھرودوت  ھاياز نوشـــ
 معیشـــت نحوه زندگی ونوع  در مورد یونانی

چون   ومینویســـد  كردهانتقاد  كادوســـیان
ستند  ھا گیل شاورز ھ بنا براین  مردمانی ک

ھردوت اشــتباه نوشــتھ اســت کھ کادوســی ھا 
مانند آنھا را باید  کشــــاورز نبودند و

ــاورز  مردمانيھا گیل ــت وكش ــپس دانس می س
 توھرودباید گفت کھ   ھمین علتافزاید  بھ 

  .است بوده اطالعبي گیالن داخلي وضاعاز ا
سیان زندگاني ھايویژگيو  او موقعیت  كادو

 قرار داده  مقایســھمورد ھا را تنھا با گیل
ھا دچار اشتباه شده وکادوسی بھ ھمین سبب 

ــاورز مردمانیرا  ــتھ  كش ــت، این دانس  اس
را  فوق و توصــیفات عبیراتتفقید  نویســنده

 مطرح دوتوھر در رد نظریات دالیلي عنوان بھ
ــت. در این كرده ــد با اس جا باید یادآور ش
صات بھ توجھ شخ اطالعاتی را کھ  شده ارائھ م
سیان ھايسرزمیناز  شت كادو  دامداري و معی

نان ناني مورخین  توســـط   آ لھ یو  از جم
ــده ارائھ ھرودوت ــکی   ش  وجود ندارد كھ ش
 مورخین بیشــرپور، ســرتیپ نظر مرحوم برخالف

ستاني شت از با شاورزيوکار  معی  گیل قوم ك
 داشـــتھ اند و فياك و اطالعات بوده واقف

 دقت چنانچھ مرحوم ســرنیپ پور دراین باره 
ـــدکھ  مینمود تريبیش ـــک متوجھ می ش   و بیش

سیان شینكوه كادو  نیاكانن ھما  دارو گلھ ن
 نھ قوم گیل  اندبوده تالش قوم باســـتاني
صورت شتھش درباره نظر  دراین   ھرودت ھاينو



کھت. كرد، تغییر مي جائی  مورخین از  ا آن
ست کھ  تالش قوم شتھ اند  بیان کننده آن نو

ــتھآنھا  ــر رش ــراس   گیالن غربي ھايكوه در س
امرار  و دامپروري داريبا كار گلھھمیشـــھ 

 یكقبل از تا تالش ھا و   اند كرده معاش
 ھــایاز كــار چنــداني اخیر اطالعــات قرن

 جھت ھمین بھ .. اند نداشـــتھ كشـــاورزي
کشــاورز معرفی دار را نباید دام كادوســیان

یل با اقوامنمود و مان كھ (گالن) گ  از ز
ــتان ــت كار زراعت امروز بھبھ تا  باس  و كش

ند بوده لوشـــغم برنج ــــت یكيا . . دانس
سیاری از كھ طوريھمان شتھ اند  ب مورخین نو

سي ستاني نیاكان ھمان ھا كھكادو ھا تالش با
 ھايدر جنگل تاكنون باستان ھستند از دوران

 حرفھ بھ گیالن العبور اطراف و صـــعب انبوه
اند وھیچگاه دست بھ  داشتھ اشتغال دامداري

 عشایري طریق و بھکار کشاورزی نزده بودند 
از  ییالق وقشــالق مینمودند  فصــلي ھايو كوچ
 زندگي محل طبیعي محیط و ویژگي شرایط طرفي

ـــی ھا ـــتاني (تالش ھا) کادوس  بودن وكوھس
و  از توسعھ مانع ھمیشھ شانمسكوني سرزمین
سترش سازي گ ش شھر نظیر  ھایيآبادي كیلو ت
 دهبو و گیالن ایران بزرگ ھا و شھرھايآبادي

ـــت. اگر چنان ـــد كھ بر این فرض چھاس  باش
ــتباه باره در این توھرود ــد.  دهكر اش باش

 قرن در یك چیني معروف ســـیاح لیکن کی ین
تارك پیش یك از میالد و پلو از  پس قرن در 

 دقیقاً  ھجري چھارم قرندر  میالد و اصـــطخري
 توھرود اند كھكرده اشــاره مطالبي ھمان بھ
ــت درباره قبالً  ــي معیش ھا) و ھا (تالشكادوس
 از ســیاحان یكي ین. كيبود نموده بیان گالن
ــالبود کھ  چیني  بھ 42از میالد قبل 126 در س

از جانب امپراطوری  كھ ماموریتي مناســـبت
از  ایران المشــ مختلف در نقاط ھداشــت چین
تحقیق   گشت وگذار وبھ سیاحت بھ گیالن جملھ

 بود. پرداختھ
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ــت  ــرزمین خود بھ ھاياو در یاددش  گیالن س
 قرار داشـــتھ کاســـپین دریاي در كرانھ كھ

 بــھ عنوان  ھــا گیلواز  نموده اشــــاره
کشـــت زیاد  برنج كھ پیشـــھ زراعت مردماني

ند  را نیز  گیالن و ھواي یاد كردهمیکرد
ــتذكر  یمرطوب ــوينموده اس دیگر در  . از س

ــتھ ــال 125كھ پلوتارك ھاينوش از میالد  پس س
ـــمن كرده ندید از گیالن ـــتغال ض  تایید اش

شاورزي ھا بھگیل  سرزمین در مورد موقعیت ك
سیان شت و چگونگي كادو سد آنان معی . می نوی

ــاني  ســـرزمیني النگِ  ر غربد و  كوھســـت
ــعب ــمانش وجودارد کھ العبورص  ابرھا از آس

 جا مردمانيآن در ارتفاعاتواند فرو آمده
 غلھ نھ شانسرزمین وكنند مي دامدار زندگي

نھمي ند  یا تان رو لب و قوت میوه درخ  غا
 .است و جنگلي وحشي ھايجا از میوهآن ساكنین

ود خ كتاب 392يپور در صــفحھســرتیپ مرحوم 
  پیرامون مطالبيگیالن)  انھا و نامدار(نام

سیان سد  نام  دهكرذكر  كادو (گیلھا ومینوی
باشد واحد مي قوم یك بھ و كادوسیان) متعلق

خود را  استنباط .او برای اثابت این موضع 
 شــرق نویســانتاریخ«اســت:  دهكر بیان چنین
كنار یكدیگر دررا   گالي و كادوس نام قدیم

 ».اندذكر كرده
شتھ این   تامل قابل بھ این دلیل  وی  نو

اگر یک قوم دارای یک نام  كھ اســـت و تعمق
شد  شتھ یک کنیھ  درکنارش  وبده با   وجود دا

 اصـــلی ذكر نامپس از  معموالً  گان ویســـندن
مانھدو  را در داخل آن ، کنیھقوم قرار  ك

 كھاینویا  (گل) كادوس«مانند   می دادند
نظیر ، ندنوشــترا می (یا) نام  دو این بین
 مشخصبھ این ترتیب  لذا» نالیا گِ  یانكادوس«
ھستند  قوم یك بھ متعلق اسامي این كھ شدمي

 بسیاري ھايبا نوشتھ نظر ایشان كھ در حالي
 از جملــھ نویســـــانو جغرافي از مورخین



تارك غایرت  ھرودوت و پلو یل م بھ این دل
ــکان تالش ــان اس ھا را در دارد کھ خود ایش

وحرفھ و  ھای تالشرشــتھ کوه در ارتفاعات و
تنھا  نادیده گرفتھ و نوع معیشــت آنھا را 

شت گیل سھ قرار حرفھ و معی ھا را مورد مقای
  .داده است

 از قول مرحوم ســـرتیپ پوردر کناب خود 
با  مدتي كادوســـیان مینویســــد، گزنفون

شوریان ضافھ میکند کھ اند و پیكار كرده آ ا
ر)  ایجاد ســد شــمالي روایتي بھ (نبوكد َنصــَ

ھا و وسيكاد مداوم از تعرضات جلوگیري براي
ـــاختھ ـــكاھا س ـــده س اما در ادامھ بود  ش

سد ، شت مینوی  كوروش كھ سد بوده ھمین در پ
ــران رگبز ــكاھا مالقات كادوس قوم با س  و س

 حملھ طرح يتھیھ در زمینھ كرد و با آنان
قرار  مزبور در جنگ آنھا و شـــركت بابل بھ

بنا  ).گزنفون 2فصل 5(كتاب بست داد ھمكاري
براین این پرسش را از خود ننمد کھ گیل ھا 

 در پشت سد یا شده چکار میکردند!! 
اردشیر  از نبردھاي گزارشاتي ھك پلوتارك

ــیان دوم ــرزمین داده ارائھ با كادوس  ھايس
ستاني قوم این صعب را كوھ شتھو   العبور نو
سرزمین كھ ست متفاوت گالن با   . او در اینا

 كادوســـیان را با نام گالن گاه ھیچ گزارش
 شده ارائھ ھاياست. اما نشانھ نكرده معرفي
س سرزمین پلوتارك طتو سیان از   امروزه كادو

 .دارد انطباق نشینتالش ھاينیز با سرزمین
با مادھا و  كادوســـیان ھايدر اكثر جنگ

شیان سخت صحبت ھخام ستاني از معابر  و  كوھ
ــي مناطق ھايجنگل ــده عنوان كادوس از  كھ ش

 ھايجنگ در تمامي .است تالش ھايكوه مشخصات
ــان بین ــت گیالنی ــايو دول  ایران مركزي ھ

 مجبور بودند از معابر سخت دو طرف سپاھیان
ستاني سیان كوھ شتھ کوه كادو ھای کھ اینک ر

 .نندكعبور شود تالش نامیده می
 از مشـــخصــــات وھ تاکنون چبنا بھ آن
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شانی سرزمین ون سی ھای  شت کادو ھا بیان معی
 ھای قوم تالش ونشانی مشخصات و با ھمھشده 

  .این قوم مطابقت دارندھای کنونی سرزمین
ــرداران یكي پارمنین ــكندر براي از س  اس

 غربي ھايكوھستان از سوي كادوسیان بھ حملھ
اما توسط کادوسی   آورد یورش  النگِ  و جنوبي

سپاه رانده عقب بھ  ھا سكندر شد.   دیگر ا
صرف پس نیز  صد حملھچون   انمازندر از ت  ق
سیان بھ شتھ كادو سط در بین راه  را دا  تو

ساسگردید  َامارد متوقف شتھ این . برا ھا نو
 اقوام كھ گفت توان، مي تاریخي و گزارشــات

مجاور و  قوم ســھ و امارد و كادوســیان گالن
 نواحي در این از ھم مجزاي ولي ھمســــایھ

 .اندبوده
ـــات ـــتھ گزارش  نیز از مورخین ھایيو نوش

ناني نده باقي یو ھا در اكثر آن كھ ما
و  گالن اقوام و مجزا بودن بودن متفــاوت

 ھا اســـتنباطو امارد و دروپیك كادوســـیان
شات شود اینمي ستند كھ از آن حاكي گزار  ھ

مت یام در طول ایران مركزي حكو مت( ا  حكو
شیانمادھا و ھخ سانیان ات امن شھ)  سا  ھمی

ــعیف بھ ــواحل  اقوام منظور تض ــاکن در س س
و  كادوسیان محلي ھايو حكومت دریای کاسپین

 و تیرگي نفاقایجاد  اھآن و امارد بین گالن
می  با یكدیگر وا جنگ ھا را بھآن مینمود و

 .ندداشت
شات سترابن اگر گزار ست گفتھ كھ ،را ا  ا

 ســـفیدرود و در مجاورت ھا در غربادوســـيك
 و موقعیت اند با وضعیتبردهسر مي َامارد بھ

سھآن ساكنین فعلي نیز  اكنون نیمك جا مقای
از  زیادي خانوارھاي شــاھد حضــور و ســكونت

ـــي اقوام ـــتیم تالش ـــاحلدر كھ ھس  یغرب س
ـــفیدرود  ـــم زادهامام در نواحيو س و  ھاش

سیر جاده نواحيو  سراوان شت رودبار بھ م  ر
 .كنندمي سابق) زندگي غربي كھدم نواحيیا (



سترابن ضرت كھ ا صر ظھور ح سیح معا  بوده م
ســـر  بھ در گیالن كھ ھا و اقوامياز تیره

ست برده نام اند چنینبردهمي  در نواحي« :ا
 البرز) كھ ھاي(كوه پراختو تراس شـــمالي

یل ندران و گیالن ایران فالت بین ھا ماز  و 
ست، اقوام  mared، و ماردkadus، كادوسgelaiاليگِ  ا
 زیســــت گرگاني دیگر از قبایل و بعضـــي

 ».كنندمي
ـــفرنامھ ـــنیز ذكر  نیكیتین در س  كھ دهش

 .ھستند عھد باستان ھايكادوسي ھا ھمانتالش
سكندر  سردار و جغرافیدان بطلیموس صر ا ع

سپینمي مقدوني سد كا سي ھا نوی ھا در و كادو
ــمال ــرحد ارس ش  مادھا زندگي ات قلمرودر س

 .كنندمي
اسكندر  بین گوگمل نویسد در جنگمي او سپس
در  كادوسي از سپاھیان ايعده سوم و داریوش

 این از حضــورداشــتند داریوش ســپاھیان بین
 چون كھ نمود استنباط توانمي چنین گزارشات

ســفیدرود  در دلتاي تنھا زمان ھا در آنگیل
 سرحداتدراز آنان  گاه ھیچ زندگی میکردند 

لذا مشخص است  نشده نام برده  ارس رودخانھ
مان مورد نظر بطلیموس ھايكادوســـي کھ  ھ

 نیز تا قرون اخیر  بودند كھ شــیلم تااقوا
ــمالی ارس ــواحل جنوبی وش ــوی  س تا  در دوس

ــیمننخجوان وجلفا  ــتھ نش ــواحل و  داش نا س
 ..بودند پراکنده دریاچھ ارومیھ

بھ ید  قل گوتشـــم ناني از مورخین ن  یو
 در زمان ھا و كادوســـیانگیل 43نویســـدمي

 از امراي ھخامنشیان ھمانند زمان اشكانیان
 .بردندمي خود فرمان محلي

 خود عبارت ھايدر نوشتھ چھ گوتشمید چنان
ھا یا (گیل صورت ھا) را بھھا و كادوسي(گیل

ماند نمي باقي ، شــكيدكرھا) ذكر ميكادوســي
است.   با دو عنوان قوم او یك مورد نظر كھ
 عناوین این شد كھ خواھیم متوجھ اكنون ولي

 .ھستند. مجزا از ھم دو قوم بھ متعلق
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ـــمن 44خود در كتاب دیاكونف حد و  تعیین ض
ــور ماد از اقوام ــاكن مرز كش ــواحل در  س س

سپین سد، ماورأ و مي برده نام کا البرز نوی
ھا و ھا و كادوسيو گل كاسپین كشورھاي شامل

 در آن اكنون ھم كھ اســـت كوچك دیگر نواحي
 ھا بھھا، و تالشھا، گیلمازندراني نواحي

  او صــراحتاً  شــود كھمي مالحظھ . برندســر مي
 آنان جایگاه ســـاکن ماورای البرز و اقوام
ست دهكر ذکر تفكیك را بھ سفانھ تنھا  ا متا

کھ  جب امروزه موردی  باه مو  برخي اشـــت
 را با گالن كادوســیان نویســندگان شــده تا 

یل ھا را ھا) (گ ند وآن باه کن  یكياشـــت
شھرت ست و معروفیت بدانند،  سیان کھ ی  كادو

ـــتاني ـــبت باس ـــایر اقوام بھ نس مجاور  س
ــتندند  ــھرتدرحالی کھ امروز ھمان   داش  ش
یت روداشــتن مح بھ لطف ھاگیل راومعروفیت  

 دراختیار دارند . مرکزیت استانی  و 
 تاریخي در ذكر وقایع باســـتاني مورخین

 ساساني شاپور اول سلطنت تا زمان خطھ این
(گیالن) را  و گالن كادوسیان نام ضمن اینکھ 

ھا را دو آناما اند در كنار یكدیگر نوشــتھ
ند وليبر مي از ھم مجزاي قوم با  شـــمرد

 كھ زماني ات شاپور اول سلطنت گرفتن پایان
 شد، از آن شاه) محول (گیالن بھ گیالن حكومت

 ھا بھاز كادوســـي نامي یتاریخ در كتب پس
شاید نام نیامده میان ست.  در  شاه گیالن ا

 تمامي مورخین كھ هدشــــ موجب گیالن تاریخ
شي ھايسرزمین سپی دریاي غربي جنوب حوا  کا
سند و حتي گیل نام را بھ شنا سیاري ب  در ب

ھـا و گیـل عنوان ھـا بـھموارد از دیلمي
 كادوس تغییر نام ولی است. دهشیاد  بالعكس

 كھ اســـت زماني بھ مربوط تالش (گادوش) بھ
سقوط پس اعراب سلھ از  سانیان سل وارد  سا
صمیم هدش ایران شتند  و ت  اقوامکھ کلیھ دا

بھ ایراني مختلف و طوایف عت را  طا خود  ا



بھ ایران  .ندکنوادار  اعراب پس از ورود 
نگ ھایيج  گیالن با مردمکھ را ھا و نبرد

 جنگلي در ارتفاعات را كھ داشــتند كادوســي
ر میبردند بســـ چادرنشـــیني با گیالن غرب

شاھده کر سان نام ه  ازآنھا با دم  (بھ طیل
 طیلسان د. واژهدنکرچادرنشینان) یاد  معني

 بھ یافتھ تغییر شكلدر گفتار نوشتاربعدھا 
تلفظ   و طالشــان و طولشــان طیلشــان صــورت

 ونوشتھ شد. 
 از تالش گیالن نیز تمام بویھ آل در زمان

مان ات مامي گاھي و حتي دیل یات ت و  وال
ــرزمین ــیھ ھايس ــپین دریاي جنوبي حاش  کاس

و دیلمان، طبرستان، جرجان،  بر گیالن مشتمل
 شدند وليمي خوانده دیلمان نام بھ كالً  قومس
یھ آل از انقراض پس  بھ فقط نام این بو

 دره الي گیالن شــرق ھاياز كوھســتان قســمتي
 .دش سفیدرود اطالق

یادآور   ید  یدبا  ھايســـرزمین كھ گرد
بھ عنوان  نباید، را ایران فعلي نشــینتالش

ــرزمین ــی س ھای نماینده واقعی وتمامیت ارض
قرار تالش مالک مقایسھ با جایگاه کادوسیان 

از  ھا در پیشســرزمین این تمامي بلكھگیرد 
نگ یھ ایران ھايج مان و در و روســـ  یك ز

 اصـــلي ســـرزمین عنوان بھباید  آن پارچگي
ــھ  تالشواولیھ  ــرزمینبا مورد مقایس  ھايس
  .گیردقرار  كادوسیان باستاني

 این در حالي اكنون دیگر ھم . از ســـوي
ــرزمین ــكنايس  تالش مردم ھا در اختیار و س

از  آناز ھشــتاد درصــد  بیش قرار دارند كھ
ــي ــتاني اراض  و منابع و مراتع جنگلي كوھس
شـــمار  بھ دولتي و از امالك و ملي طبیعي

 در زمان و طرحي وضـــع چنین روند و اینمي
 و نواحي اســت. اراضــي نبوده مطرح باســتان
 شــامل كھ در ایران كنوني ھايتالش مســكوني

 آن دامنھ پاي ھايو جلگھ تالش ھايكوه رشتھ
سويمي ستان از ابتداي شمال شود از   شھر
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 غربي ســـرحدات و بھ آســتارا شــروع مرزي
و  رشت ھايشھرستان در نواحي سفیدرود واقع

با  آن مســاحت مجموع شــود كھمي رودبار ختم
از  نیمي معادل كیلومتر مربع 7000حدود چیزي

این  كھ 45ود را شامل میش گیالن استان مساحت
مقدار تقریبًا حدود یکســوم مســاحت ســرزمین 
ــود کھ  ــتان میش تالش (کادوس)  درزمان باس

 است. گیالن استان وسعت میزان از بیش
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  دفتر دوم
 جغرافیای تاریخی تالش پس از اسالم

 
 نویســـندگان روایت بھ تالش تاریخي جغرافیاي

 اسالمي
 340در سال اصطخري: گسكر تاریخي الف: جغرافیاي

ســـرزمین  شـــھرت آوازه و  و در زمان ھجري
 را از جانب حدود دیلمومردم دیلم   دیلمان

و از  و اران از آذربایجان قســـمتي بھ غرب
سمت و قزوین حدود طارم بھ جنوب سوی  و از 

دانســتھ، و  مربوط دریای کاســپین بھ شــمال
 تقسیم و جبل سھل دو قسمت بھ نویسد دیلممي
 گیل گیالن) طایفھ (جلگھ سھل شود در قسمتمي

 دیلم مردم جبل ھايكنند و در زمینمي زندگي
ختســـر مي بھ پایت ند و  ( مرکز)  دیلم بر

ست سرزمین رودبار ا  پر از درخت دیلمیان و 
صطخريمي شد. ا ضافھ با  سواحل میکند کھ  ا

ــرقي ــواحلپر درخت گیالن ش  آن غربي تر از س
 كھ كشاورز نوشتھ را مردمي گیل و مردم است
غیر را ھا گیل چھارپا ھســـتند و زبان بدون

 اصــطخري دانســتھ اســت . و فارســي از عربي
 مردمي گیالن غربي ھايافزاید در كوھســتانمي
 غیر از زبان زبانشـــان كھ برندســـر مي بھ
ستی ھا و دیلمگیل شاره  ;ھا ا بااین جملھ  ا

 تالشاناما نامی از   بھ زبان تالشی نموده
یاورده یان ن کھ او بھ م مال میرود    احت

 .است  تالش را دیلمی دانستھ وسرزمین مردم
 پس تا چند قرن شود كھمي مالحظھ بنابراین

و  ھنوز مورخین ایران بھ از ورود اســـالم
را  (طالش) تالش مردم وســـرزمین  ســـیاحان

کھ کادوس  قوم این اولیھ و نام نمیشناختند
 نام اما درعین حال .دانســـتندنمي بوده 



ــرزمین گیالن  گیلمردم  ــوابق  خاطر بھ وس  س
ــاه یالنگ حكومت ــلھ  بازماندگان از ش ــلس س

سانیان سرزمین  سا  بھ  دیلم و نام در این 
ستن سلھ شاھان خاطر برخا سل شاھي ھايو   پاد

یان ند  دیلم یبآل مان یان )ھو آل و  (بوئ
  )جستانیانآل جستان (و  (مسافریان) مسافر

یار  و یان )آل ز یار یان و و(ز ندینکنگر  چ
 درمیان اعراب  وبزرگ  كوچكگر حكومت دودمان
 بود. بھ هدشــ وشــناختھ  یت داشــتھ ومعروف
 جلگھیعنی ( سھل نواحياز  اصطخري جھت ھمین

ســـر  بھ كشـــاورز در آن يھاگیل گیالن)  كھ
یاد  دیلمان نام بھانجا را نیز ند بردمي

 .است كرده
ــیاحان و جغرافیدانان مورخان  ایراني و س
 ھجري چھارم ات اول قرون در طي كھ و خارجي
ھا در از آن اند ھركدامدهكر دیدن از گیالن

ــت ــكر  از والیت طریقي خود بھ ھايیادداش گس
را  نواحی و حــدود و ثغور آن برده نــام

شتھ شت از محتواي اما اند.نو  ینا ھايیاددا
گســكر  محدوده آید كھبرمي چنین نویســندگان

ضي شامل سابقاً  ستان و نواحي ارا  ھايشھر
و  دیناچال دوالب) از سرحداترضوانشھر (تالش

 سواحل ات بندرانزلي شھرستان كنوني اراضي
 شھرستان اراضي و تمامي نقاضیامرداب غربي

سال شاندرمن ما ضم بھ وتنیان و   نواحي امان
 سرحدات اتسرا صومعھ شھرستان فعلي گسكرات
 چمني گوش چھل تاریخي كســما و برج رودخانھ
 بین در حد فاصــل بازار كھ مناره بھ معروف

ــاھرگوراب قرار دارد،  زرمیخ و گوراب ط
ــمي ــتھ كھ گونھ . ھمانه ولیدش   ھايدر نوش

ست سیاحان شھود ا سوماز  بیش م ساحت  دو  م
 تالشسرزمین ھای را  شساكنینوالیت گسکر و  
طالشـــدوالب  نواحی یھا زبان نشـــین و تالش

شاندرمن  سال و وخاندان ھای تالش زبان  وما
 .دادندمي مقیم گسکرات کنونی تشکیل

ــي ــفرنامھ از بعض  برمی آید چنین نیز ھاس
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سكرات كھ، مركز از  و پیش صفویھ در زمان گ
واقع  مربع ای  مرکزدر كھ هشـــھری بود آن

 دررودخانھ دیناچال لع آن ضشده بود کھ یک 
شدوالب)  انتھای  شھر ( تال ضوان ستان ر شھر

سرحدات بین تنیان و الیان کھ و ضلع دیگرش 
ــامل  ــتان تنیان و  ش ــال  ھای بخشدھس ماس

انتھای  ،و ضــلع دیگرش .شــد  وشــاندرمن می
ــکرات کنونیمحدود ــما و  ه گس ــھر بین کس  ش

سرا شد کھ بھ  صومعھ  ضیان می شھر الی قا
آثاری امروز  کھ پیوســـت  می  بندر انزلی 

ھای معروف بھ   جنگل در میان شــھر مذکوراز 
بین رضوانشھر و صومعھ  سرحدات  دغنان ھفت

ــرا)  ــوماس ــرا (س ــودس ولی  .  دیھده میش
ــفانھ  ــھر ھفت دغنان  متاس ــازه ای از  ش س

باقی نمانده واز آنھمھ   نمایان نیســــت و
 یکھزار ھکتاری پنجاه ســال قبلانبوه جنگل 
ــت خبرینیز  ــانی مؤلفان  ، نیس زوزنی وکاش

ـــال  ھجری در  675کتاب تاریخ الجایتو در س
ی جنگل خرف کام پیرامون شھر ھفت ھوصف انبو

ــتھ بودند چنین ذعنان  ــھ «  نوش کھ اندیش
 .»درآن راه نمی یابد 

شھر اندکی کھ ازآثاراما   مانده باقي آن 
سط ستوده تو ستاد دكتر منوچھر  شاھده ا و  م

ستارا  نام بھ در كتابي و شدهتحقیق  (از آ
سترآباد)  صیفبھ  تا ا ست،  پرداختھ آن تو ا

ــیفات ــده ارائھ توص ــھر  این از بقایاي ش ش
شان شھري ن سبتاً  بزرگ از   مدرن و آباد و ن

 از شــھري كھ دانویل. میدھد  را در گذشــتھ
و در  در گیالن لیسوســیروپ نام بھ باســتاني

سپین دریاي جنوبي سواحل ست،  یاد كرده كا ا
ــیاري امروزه ــان از محققین بس ــناس  و كارش
  رای تاریخی جغرافیا پژوھشگران درو  تاریخ
ست  برآن  نظر  احتمال بھ »لیسوسیروپ« كھا
 گوراب باســـتانيو  شـــھر قدیمي ھمان زیاد

  آن ناچیزی از آثارھنوز كھ بوده باشدگسكر 



 مرداب در غرب دغنان ھفت انبوه ھايدر جنگل
نده باقي انزلي ند قرن ما تا چ اخیر  و 
ـــلھ متعددي امراي ـــلس  (وند مرداویج از س

شدوالبی)   سردار مقتدر تال شینیان خاندان  پی
جا در آنتا مقارن ســلطنت شــاه عباس بزرگ  

 . می پرداختند حكومت با اقتدار بھ
 در جنگل گسكر واقع گوراب نیست اما معلوم

اباد شــد  تاریخي و در چھ چگونھ دغنان ھفت
در  متروكھ صــورت بھو چگونھ در چھ تاریخی 

  شد. و تخریب آمده
شات سیاري تاریخي گزار شھرھا و  درباره ب

ــد ولي گیالن نواحي ــام وجود دارن  این تم
 بھرا باید درالبالی کتب مختلف     گزارشــات

صھ صورت صر و خال ستجوشده  مخت در  .نمودج
 را در دست قدرت در ایران دیالمھ كھ زماني
و  و مازندران گیالن نواحي تمامي ندھ اداشت
ــتھ وو  گرگان ــلطھ آنھا قرار داش  بھتحت س
ستان دیلمان نام شدند و مي نامیده یا دیلم
 كھ بود تا این باقي چنانھا ھممدت نام این

 از یكدیگر تفكیك ناحیھ  طبرســـتان وگیالن 
 اراضــي منحصـــر بھ دیلمان نام و  ندشــد
 ھايدر نوشــتھ اعراب گردید  اما نشــیندیلم
کالً  را  سرزمین ھای گیل ودیلم و طوالشخود 

 نام میبردند   و جیالنات جیالن  با واژه عربی
 بھ این ســرزمین از  ایراني مورخینتنھا و 
 .نده ایاد كرد گیالن نام

سالك در كتاب صار فيم صار  ممالك االب االم
ـــنده اش  ـــناختھ کھ نویس چنین ده ماننا ش

 گســكر و حاكم حاكم میان كھ،نوشــتھ شــده  
وجود دارد و  قدیمي و دشـــمني كینھ تولم

سربازان سكر تعداد  شتر از  گ سایر  را بی
ــتھ گیالن نواحي ــت  دانس ــد ی و .اس  می نویس

 یوســـیع، و ایالت منطقھ این یقلمرو حكومت
ــــل حاص ندمبارور و   و میوه خیز دارد گ

مانند گاو و گوســـفند در  اھلی وحیواناتي
 .است جا فراوانآن
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قمري، در  ھجري 375در سال در سفرش  مقدسي
ـــھر، دوالب از بیلمان گیالن مورد والیات و  ش

را  دیلم و كرســـي برده نامنیز رود كھن
ــتھ(بروان)  ــت، كھ نوش  خوب ھايخانھ نھ اس

جد جامع، مسا و نھ مھم بازارھاي و نھ داشت
ــکر) ( دوالب ولي ــھر مھم مرکز والیت گس  را ش
شھريو مي كرده معرفي جیالن  پاكیزه ستگوید 

نیكو  است، بازاري و سنگ از گچ آن يو ابنیھ
 خطبھ در آن بازار دارد كھ در وسط و مسجدي
 نویسد در تنھا كتابمي لسترنج .شدمي خوانده
سالكي ست بھ ایالت ایناز  كھ م سیده د  ما ر
 24در (تقریباً  را در چھار منزلي دوالب در آن

 .است دهكرذكر  46شھركیلومتري) بیلمان
ـــنده ـــناس  نویس در  حدودالعالم كتابناش

ــال ــد، گیالنمي قمري ھجري 372س  ناحیتي نویس
با  دریا و كوه میان بر صــحرا افتاده اســت

 كھ عظیم است رودي سیار و یكيب روان ھايآب
 .سفیدرود خوانند
مھ تھ ياو در ادا  خود طرفین ھاينوشـــ
 (ســمت رودیان ســوي آن نام ســفیدرود را بھ

 شرقي (سمت رودیان سوي پس) و این بیھ غربي
 كھ اينویسد در محدودهو مي پیش) نامیدهبیھ

 بود اكثریت دریا و مجاور طبرستان بھ متصل
سي سیادت ولي ھا بودهبا گیل ست سیا  در د
ست یدیلم سلھ ھا ا سل ستان آل و  مقر  كھ ج
 تباراز زنجان) بوده (طارم ارمتھا در آن

 كتاب این مجھول بودند. نویســـنده دیلمان
ضافھ یا  پس(بیھ رودیان سوي كند در آنمي ا
كھغربي) آن گیالن یان جا  ند رود و كوه م ا
 مخصوصي زبان بھ داشتند كھ سكني دیگري قوم

 .گفتندمي سخن و دیلم گیل غیر از زبان
ــتھو از متن كھ طوري آن  كتاب این ھاينوش
 و دیلم گیل با زبان كھ شود. زبانيمي حاصل
شتھ فرق ست میباید   دا شي زبان ھمانا  تال



ــد  بوده ــطخري كھباش ــاره آن نیز بھ اص  اش
 چنین كتاب این ھاينوشتھ ا از محتواي كرده
 كلیھ شــامل نشــینتالش محدوده آید كھبر مي

ــي ــتانو كوھ ايجلگھ اراض ــمت ھايس  غربي س
 ھايسرزمین شامل نشینگیل سفیدرود و نواحي

 شرق ساحلي سفیدرود و مناطق در دلتاي واقع
 .دشسفیدرود مي

سفیدرود)  (غرب رودیان آمده كتاب در این
ــھرھاي داراي ــت، تولم،  پیلمان ش ــھر، رش ش
نویســد مي رود اســت. او ھمچنین و كھن دوالب
 بازاري داراي است از گسكرات بخشي كھ بدوال

ــجد جامع ــاختھ ھایيو خانھ خوب، مس  زیبا س
 .است از سنگ شده

ـــات ـــنده گزارش و  حدودالعالم كتاب نویس
صطخري ست ھجري چھارم در قرن ا با  منطبق در
از میالد و  پس سال 125در پلوتارك ھاينوشتھ
 125ین) در (كي نام بھ چیني سیاح ھاينوشتھ
 ھایيشــباھت حتي كھ اســتاز میالد  قبل ســال

شتھ شیان ھرودت ھاينیز با نو  در عھد ھخامن
و  در مورد معیشـــــتھرکــدام  دارد كــھ
 داده ارائھ توضیحاتي كادوسیان ھايزیستگاه

 .ندبود
فاي مســـعودي  در مروج قمري ھجري 346متو

ھب لذ یل دیلم از مردم ا  و (طیلســــان و گ
اســــت.  برده نام )موغانفرغان (وببر) و 

ـــال  از حملھ و پس ھجري 741 ابوالفدأ در س
خود  مطالب گیالن بھ الجاتیو مغولي ســـلطان

از چھار  یكيا ر او دوالب . اســت را نوشــتھ
 گوید دوالبو مي برشـــمرده گیالن شـــھر بزرگ

ــت. مرکز ھمان ــكر اس ــقيگس عرب،  مورخ دمش
ـــد یكيمي ـــكر  جیالن مھم از نواحي نویس جس

 .(گسكر) است
ــال ــنده ،قمري ھجري 747در س  گمنام ينویس

سالكال« در كتاب دیگري صار في م ممالك  االب
ــار ــد: رودیانخود مي »االمص ) 47پس(بیھ نویس
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فومن،  ھاينام بھ چھار شـــھر عمده داراي
شت ستو گ تولم، ر از  شمالي و تالش سكر ا

 كھ نامیده گیالنآستارا را سیاه ات دیناچال
مان در آن جان جزء نواحي ز بای تابع آذر  و 
سوب اردبیل  چھل تقریباً  كتاب د (اینشمي مح

شتھ گیالن بھ مغول ياز حملھ پس سال  شده نو
 ت).اس

 ھجري 717متوفاي داود بناكتي ابوســـلیمان
بناكتي)  (تاریخ نام خود بھ در كتاب قمري
سد طالشمي سلنوی سانند  ھا از ن واژه « طیل

در صدر  اعراب كھ است عنواني طیلسان  ھمان
اســـالم ودر زمان جنگ ورویاروئی با مردم 
ایران از جملھ  با کادوســـی ھا و گیل ھا 

بودند    ادهکادوســـی ھا د بھودیلمی ھا  
ند ،و  ناخت نام میشـــ با ھمین  ھا را  وآن
امروزنیز بھ نام  طالش یا تالش نوشـــتھ 

 »ونامیده میشوند  
 در نزھت ھجري 740متوفاي مســـتوفي حمدهللا
نویســد (گیالنات) مي جیالنات بارهدر  القلوب

ــت دوازده جا دارايآن ــھر اس  و از اقلیم ش
 ،و خزر(کاســـپین) بر كنار دریاي م چھار
 لھچ از رســتمدار تاموغان (درازایش)  طولش

 ســاحل تا دیلمان از والیت آن و عرض فرســنگ
 .48است فرسنگ دریا یك

از اتحاد  قمري ھجري 742متوفاي عمري هللافضل
 و مي یاد کرده گســـكر و تولم حاكم بین

ســایر  بھ گســكر نســبت لشــكریان نویســد: 
 وسیع شانو سرزمین تر استبیش گیالن ھايبخش

گاو و و و میوه خیز اســـت، برنجو حاصـــل
 آورند و مواد خوراكي عمل گوســـفند فراوان

 گیالن ھايتر از ســایر بخشارزان بخش در این
گسكر از دو  چون كھ است توضیح بھ است. الزم

 یافتھ  تشــكیل نشــینو تالش نشــینلگی ناحیھ
 نشــینتالش كوھســتانيوشــامل دو ناحیھ بود 



 مرطوبي  ايجلگھناحیھ و  یدامدار مســـتعد
 گیلاز دو قوم  وســاکنینش میشــد  کشــاورزی

در  جھت بدین تشـــکیل یافتھ بود   وتالش
ــا آن  و مواد خوراكي از ارزاق وعيتنج

ــاورزی و جالیزی   ــوالت دامی ولبنی وکش ومحص
مشاھده می شد  وبا داشتن جمعیت فعال وکار 

صادی سبت  آمد از رونق اقت شتری ن بھتر و بی
 بھ سایر نواحی گیالن برخوردار بود. 

ــفویھ مقارن کھ  الئاریوس ازگیالن دیدن  ص
 کرده بود در نوشتھ ھای خود بھ اسامی چند 

 ھايگســـكر با نام الیت ازوآبادی  ھادھكده
رود، گوراب، انزلي، دوالب، شـــال، ســـیاه

 اما  ، است  ردهکاشاره شھر  سر و میانروئھ
شتھ سالیش  نامی از ھادر نو شاندرمن ما  و 

شود شاندرمن  درحالی کھ   دیده نمی سال و ما
ایران وروســیھ تزاری بین تا زمان جنگ ھای 

 محســـوبگســـكر  والیت از بخش ھائیھنوز 
دو  این رود اســـاميمي احتمال و. ندمیشـــد
 .باشد افتاده از قلم منطقھ 
سال نام آمده  (خداوند الموت) درکناب  ما
كدخدا  زادگاه  از آن بھ عنوان  کھ  اســت 

 فرقھ بزرگ  از داعیان یكي جواد ماســـالي
سماعیلیھ شده   ا کدخداجواد  واز نام برده 
ــالی  ــاه «خاتون تركان پدرماس ــر ملكش  ھمس

 داستان آن  ، گر چھشده  نام برده »سلجوقي
بھ عنوان  یادی  حدود ز مان تا  تاریخیر  ی 

 ذكر اســـامي  اما ، نامیده میشـــود تخیلي
ــھرھا  ــادفي دتواننمي كتاب آنرا در  ش  تص

 دانســتنویســنده  تخیل یدهئزا انراو باشــد
سلمًا در  ستفاده .م سنده منبع مورد ا از نوی

 نامبرده شده  ماسال شھر
ـــنده فومني عبدالفتاح نگار و وقایع نویس

 مربوط صــفوي در ذكر وقایع مان شــاه عباسز
 دستور شاه بھ گسكري سیاوش امیره اعدام بھ

باس ندش گســـتدو ع کھ  یری برادر ودوفرز
ند و مرداویج خاندانحکومت  انقراض منجربھ 
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 محل عنوان بھ ، از ماسالات گردید در گسكر
ھاي درگیري كار نیرو  برده نام طرفین و پی

 فقید گیالني يپور نویسندهسرتیپ مرحوم .49است
مداران گیالن  نا ھا و نام  تاب  جھ در ک  و

سمیھ سال نام يت = كوه)  (مس از واژهرا  ما
 معني = وار = مانند) و بھ و پســـوند (ال

 . اما برخيمیداند مانند) وار و كوهكوه(
ــامي و مورخین از محققین  چونھم ایران ن

  معتقد بودند كھ دھخدا و اســتاد معین عالمھ
سالیا« واژه ماندهباقي نام این« »   massaliaما

 رومي انزابو ســـر رانآواز جنگ گروھي نام
 كبیر و در ھنگام با كوروش در جنگ كھ ،است

صرف  (تركیھ شرقي و روم مركز لیدیھ میلھ ت
 در آمده ایرانیان اســــارت بھ فعلي) كھ

 گروھي ھمراه اســرا را بھ این بودند كوروش
سرای از سیان بھای  میلھا  تا بھ سپرد كادو

 كادوســـیھناحیھ در  جنگي اســـراي عنوان
وبھ کار گمارده  تالش) نگھداري (ســـرزمین

خود  وطن ھا بھاز آن ايشـــوند بعدھا عده
جا ماندگار نیز در آن ايو عده بازگشـــتھ

ستان در این اكنون ھم» شدند. صبھ شھر  ايق
ــام ــا ن ــھ نیز ب ــھ میل  وجود دارد وقری

 یادگار نام احتماالً  ماســـال ســـرا)(میلھ
سرای  سربازان شد مي ايمیلھوا بنا بھ « .با

میلھ  مشـــجر در ارتفاعاتتحقیقات میدانی 
شالوار)  سرا   قدیمي از تمدن آثاري ھنوز(

 بھ ھایيسفالدر سالھای سابق و  وجود دارد 
سیر دره شكل قیفي صورت سوم ايدر م  بھ مو

 با گویا كھ بود پیدا شـــده درَه) (نارنجھَ 
دیگر و ھم داخل ھا بھســـفال آن قرار دادن

ساني، آب لولھ ھا بھآن تبدیل ساکنین محل ر
ـــامیدني آب ـــمھخود  آش در  كھ ايرا از چش

 يدامنھ پاي دارد بھ جا جریانآن ارتفاعات
نام  ،ندكردمي خود ھدایت و نشـــیمنگاه كوه

 درکتابصــفویھ وھای عصــر ماســال در نوشــتھ



 دالفتاح فومنی بھ ھمینبتاریخ گیالن اثر ع
 وخودزکو نیز مینویسد  نوشتھ شده است. صورت

سال ساحل   بخاطر  بازار ما شدن  در   واقع 
نامیده  »رود کنار«کائی ھ رود خانھ خال

 ..شدمی
ــال قصــبھنام اما  ــتھ ھای  ش کھ در نوش

ئاریوس  ھای  ال بادی  بھ عنوان یکی از آ
سکرات  صبھ  شودمي دیدهگ  نباید انران با ق

اشتباه  خلخال شھرستان واقع در  كنوني شال
ــابھ  اما. نمود  ــال مذکور بخاطر تش واژه ش

ــمی  ــاندرمن  با قریھ کھ اس ــالکھ ش   داردش
 نخواھد بود..  ارتباططبیعی است کھ بی 

ضي    شتھ در بع سیاحان ھااز نو  از (روئھ ی 
 برده حدود گسكر نام انتھاي عنوان سرو) بھ

صبھ بھ متعلق نام این میتوان گفت   شده  ق
از آن الجاتیو  در تاریخ باشــد كھ دیناچال

سر  حد نھایير نام بھ سكر و گیالن ود  یاد گ
 . شده

سفر نامھ شم تیمور لنگ در  شھر خ  بھ از 
و  شـــده برده نام تالش مركز طوایف عنوان

 رئیس مقر داعي كھ شــھریســت منویســد خشــمي
در تیمور امیرباشــــد مي ناحیھ آن علویان

  بوده امیر تالش داعي جا مھمانآن
گوید و مي است برده نام نیز از خشم مقدسي

ــارمنزلي در دو منزلي ــدرود و چھ  ســـفی
ـــھر واقعبیلمان ـــده ش بازار و  و داراي ش
سجدي ست. و  نیكو بوده م  از آن ايخانھرودا

پلعبور مي قایق كھ عظیمي كرد و  ھا از 
شھر  نام 50بودند بستھ آن بر روي دهش تعبیھ

 الجاتیو نیز آمده در تاریخ و ورزل خشـــم
 .است

شم  شھر از  كھ جایياز آن صلھ در  خ  فا
 بیلمان و چھار منزلي 51ســـفیدرود دو منزلي
 بیلمان ســوی دیگر ازو شــده برده شــھر نام

 فومن بین فواصل محلی واقع در  در را  شھر
کھ بابازار  نوشـــتھ اند گســـكرات بازارو 
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شتھ  صلھ دا سکرات چھار منزل فا  میتوان ،  گ
 بین ايدر نقطھ  شــھر خشــم حدس زد کھچنین 
سرا) قرار (و یا صومعھ فومن مرکزو رشت شھر

شتھ ست  دا سط کھا  بزرگي يھرودخان آن از و
میاحتماآل  با این توصـــیف  .بود جریاندر 

ــم  ــھر خش ــواحل  اينقطھ دررود کھ ش  از س
 .است قرار داشتھ  پسیخان يرودخانھ

شاره آن بھ قبلي در مبحث كھ طوريھمان   ا
 بھچنین  تاریخي ھاينوشتھ  ، براساسگردید 
نیز در  اكنون كھ ورزل قصـــبھ رســـدنظر مي
 محلي تواند ھمانمي دارد  وجود الكان اطراف

 ھمراه بھ الجاتیو از آن در تاریخ باشد كھ
ــم ــده،  برده نام مرکز تالش  خش اما طبق ش

 مركز تالش خشــم نظر بزرخی از پژوھشــگران 
 از ســـواحل ايدر نقطھ تیمورلنگ در زمان
قرار  شفت الی کوھستانھای  پسیخان رودخانھ
 است.  داشتھ

ـــبھ نام  ـــان كلش چون ھایيقص  و پل تالش
و  و تالشـــان الكان در جاده واقع تالشـــان

ــتان ــس ــراوان اطراف ھايتالش  زادهو امام س
ــم ــكونت از  داللت  ھاش ھا در تالش قدیمي س

 .52کنندمی نواحي این
ـــھري ابوالفدأ دوالباما   ھمانند یك را ش
 كرده ذکر تالش والیت مھم از نقاط یكي قریھ
ست سکر  ا سنده مرکز گ کھ احتماالً منظور نوی

 در ھفت دغنان بوده است 
ــاقوت ــل حموي ی ــدأ ھر دو نق  و ابوالف

 ربند ھشتم (كھدم) در قرن كوتم اند كھكرده
سوب  پررونقي تجارتي سفید رود مح ساحل  در 

تاریخ میشــــد بھ و در  جاتیو نیز   این ال
سئلھ شاره م ست .ده.ش ا و  گیالن در تاریخ ا

 آمده مرعشي سیدظھیرالدین نوشتھ دیلمستان
ست سوي این كھ ا سفید رود قرار  شھر در دو
مي ھا زندگيتالش آن غربي و در قسمت شتھدا

 .کردند



حل مقر حكومتي ندگي و م ندان ز انوز  خا
 زبان تالشکھ شــھر  این غربي وند در ســاحل

 .است قرار داشتھ بودند 
 گسكر (امیره حكام بین خصومت از دالیل یكي

ـــان) و حكام ـــاس دباج) با  (امیره فومن س
بوده   كھدم تصـــرف بخاطر  الھیجان ھايكیائي
یائی  کھ   خانواده اخراج قصــــد امرای ک

مرکز  .53را داشــتند  حکومت آنجا و انوزوند
کھدم (کوه دم ) احتماالً رستم آباد بوده کھ 
شتھ  سفید رود قرار دا شھر در غرب  نیمی از 
بھ دیلمی تکلم میکردند و مردم نیمھ غربی 
 شھر مزبور بھ زبان تالشی صحبھ مینمودند . 

ـــات  ـــي ظھیرالدین برابر گزارش  حق مرعش
گر حكومت ھايخانواده در بین و سلطنت حكومت
برابر  در كھدم از جملھ گیالن مختلف والیات

 آمده عمل بھ ھايو توافق زمان معمول عرف
ھا و كیائي اســت بوده موروثي امري فیمابین

ھدم این ھا را در ك یت قرارداد عا  دهركن ر
 پسبیھ حكام كلیھ با دخالت بودند، سرانجام

 دباج و امیره گســكري ســاســان مانند امیره
منظور باز  بھ محمد رشـــتي و امیره فومني

یدن ھدم فراري امیره گردان جب ك تل مو و  ق
شتار گروه شتاز كیائي ريثیك ك د. ش ھا در ر

 بھ پسھبی حكام مابین كھ نگذشـــت اما مدتي
 بھ اختالفاتي رحمانھكشـــتار بي خاطر این
و ســـتیز  جنگ وقوع منجر بھ كھ وجود آمد

سان امیره بین دیگري د ش دباج و امیره سا
 .خواھد شد اشاره آن بھ آتي در صفحات كھ

ــــاھزاده ھمراه بھ كھ كوك  ســـفیر ش
ـــال برابر  قمري ھجري 1159(گالیتزین) در س

 بود  آمده ایران بھ میالدي 1747 ات 1746با
 نام ھمین بھ ايناحیھ گســكر «كھ نویســد مي

ست گیالن در قلمرو حكومت ست زیادي مدت ا  نی
و  و تولید ابریشم تھیھ مناسبت نامش بھ كھ

 ھا افتادهبر ســر زبان ابریشــمین ھايپارچھ
ما بر اثر ظلم كام ا  خرابي بھ نادري ح
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 ايقلعھ محلھ این اســت. نزدیك شــده كشــیده
ــــت ھاجم جلوگیري ھا برايروس كھ اس  از ت

 »اند.ھا) ســاختھ(تالش نشــینكوه ھمســایگان
ھا سرو زمان در آن كھ اســت یادآوري بھ الزم
ــرف از گیالن بزرگي بخش ــغال را در تص  و اش

شتند، اتباع سي خود دا  نواحي در این كھ رو
مورد  ھمیشـــھ طریق بردند، بدینســـر مي بھ

جا آن نشـــینكوه ھايتالش و شـــبیخون تھاجم
ھا را كوشیدند تا آنھا ميشدند تالشمي واقع

 اخراجو  رانده بیرون خود ھاياز ســـرزمین
ند، روس عھ ھا نیز اینكن بھ قل منظور  را 

یت لھ خود و جلوگیري امن  ھايو یورش از حم
 .بودند بنا كرده كوھستاني ھايتالش شبانھ
ــال ترزل كلنل  درباره قمري ھجري 1224در س

گسكر چھارصد  نویسد: در قصبھمي گسكر چنین
شتھدارند و تالش سكونت خانوار تالش  ھا گذ

نیز  اردبیل بھ رشــت از گســكر در كنار راه
ــكونت ــافھ دارند وي س ــال كند كھمي اض ھا س

 شاه او فتحعلي قاجار و جانشین آغامحمدخان
خود وادار  اطاعت ھا را بھنتوانســتند تالش

از  نواحي بارھا در این كھ طوري بھ كنند،
مت طرف قت حكو و  حاكم انعنو بھ افرادي و
ستاده الحكومھ نایب  با مخالفت شدند كھ فر
اســـت، زیرا  رو شـــده روبھ نواحي آن مردم
بھآن حاكمي رئیس ھا  نان از تیره كھ و   آ

 سبب آورند و بدینفرود نمي نباشد سر تسلیم
یب نا ند مورد  مھدر چ گام الحكو  را در ھن

 .اندرسانده قتل شھر بھ ورود بھ
شــــد، مركز  نیز بیان قبالً  كھ طوري ھمان
ــلي ــط اص ــكر توس از  مانده جاي آثار بھ گس
مشھود  دغنان ھفت ھايدر جنگل قدیمي بناھاي

 كھ عباسي شاه شھر در كنار جاده است، این
وجود  رفتھمي سید شرفشاه بھ از طاھر گوراب

شتھ شي با ھایيآثار حمام و در آن دا  ھايكا
 امتداد بوده در یك كھ ھایيو دكان رنگین



 .شوندمي دیده
از آســـتارا تا  در كتاب دكتر ســـتوده

ــترآباد ــکر  مربوط بھ اس ــد ميمبحث گس نویس
 درختان در میان ممتد و طوالني آثار باروئي

شم بھ جنگل سفالمي چ ستھ خورد و  و آجر  شك
بر  از جنگل قســـمت در این فراوان ھايپاره
 از بازدید از محل پس اســت ریختھ زمین روي
 بھ چنین عباسي شاه ما از جاده بازگشت راه

ھا قسمت در این جاده این كف رسید كھنظر مي
 اضافھ سپس است. استاد ستوده بوده آجر فرش

ند بر زمینيمي ند در آن ك یھ بل  گوري ناح
 ھايدھكده نزد ســاكنان شــد كھمي تنھا دیده

 نام بھ کھ گور  این داشت جوار احترامي ھم
بنا  ه مشھور بود) 54خروسھ) (سید خروسھ ي(سَ 
 ســاســان خواھر امیره دختر ویا  روایتي بھ

 ســید شــرفشــاه یھمســربوده کھ  بھ گســكري
رابینو  از قول استاد ستوده ،.55بوددرآمده 

 یاد كرده آجري از پلي این شھرپیرامون در 
 كنگولَھای موســـوم بھ   رودخانھ روی بر كھ

 این بود، در نزدیكشده  ساختھ ژیھَ  ئھمازو
نیز  محلھ اروس نام بھ كوچك ھا از دھيخرابھ
 محقر بوده كلبھ شش داراي كھشده  برده نام

 ھا)(اوروس نام جا بھدر آن ھم و قبرســتاني
گور  و نزدیك تپھ در باالي كھ دوشــمی  دیده

ــھ ــتھ خروس ــتوده وجود داش ــت. دكتر س  اس
ــد دھكدهمي ــتان نویس یاد  آن نزدیك و گورس

ھا در روس دست بھ گیالن آور و یادگار اشغال
 .است قمري ھجري 1147 ات 1135سال

 ، بجاركن بھ از مغرب دغنان ھفت محدوده
ــ ــیاه بھ رقاز مش ــر و خمیرانخالھ س از  ،س

از ، و خوشابر  سید شرفشاه دھكده بھ شمال
 شاندرمن بھ غربي بھمبر و از جنوب بھ جنوب
 .است متصل

شھرقدیمی ھفت  موردآاثاردر  استاد ستوده
بر روی  آجري پلدغنان می نویســـد یک دھنھ 

»   kangola mazoazdyia ژیَھ مازو كنگولھ«رودخانھ 
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قرار دارد  عباسي شاه بھ معروف وبرسر راه 
شده  ساختھ  شاه عالس  ستور  آن راه کھ بھ د

شھر را آستارا و ھشتپر و رضوانبود شھرھای 
بازار  و مناره ضـــیابر و طاھرگوراب بھ

 از طریق د و ســـپسادمي ارتباط زرمخ گوراب
ــت ــما  بھ كوچك پل خش ــت بھو رفتھمی كس  رش
با اجر ھائی بھ  مزبور پلد، شـــ مي منتھي
از  آن مالط كھ بود شده ساختھ 22×20ابعاد 
 است. بوده ساروج

در منابع مختلف ازجملھ در دارالمرز گیالن 
 در زمانکھ  را گســـكر نواحياثر رابینو  

خان چند ناحیھ بھ  قاجار علیشاه فتح سلطنت
گردید اینگونھ توصیف شده است  تقسیم نشین 
  : 
 نــام بــھ فعالً  كــھ دوالبتــالش نواحي. 1

ستان شھر معروف شھر ضوان ست ر  گیل شامل ا
تالش دوالب نیز  دوالبتالش و نواحي دوالبو 

ــامل ــر و اردهدیناچال، پره نواحي ش ان، جس
 .میشود شھر و غیرهو رضوان پونل

 .شاندرمن ماسال نشینتالش ناحیھ. 2
 تجاري بندري عنوان بھ كھ انزلي نواحي. 3

 .است شده تبدیل شھرستان بھبعدھا 
شینگیل نواحي بقیھ. 4 سكر كھ ن  امروزه گ
بعدھا در  شـــودمي نیز خوانده نام ھمین بھ

سیمات شوري تق سمت ھمراه بھ ك  از خاك ھایيق
ستاني و نواحي فومنات شینتالش كوھ  تجمیع ن

ستان صورت بھ شده  نام بھ ايجداگانھ شھر
سرا صومعھ د. ناممآسرا درميصومعھ شھرستان
 .دوالبی امده است  شاه شرف در دیوان
سید  نام بھ در محلي دوالبي شاهشرف مقبره

ودر مجاورت ھفت  دوالبگیل در نواحي شاهشرف
 معروف ھايگاهاز زیارت قرار دارد كھدغنان 

ــوان اھالي و معتبر و مورد احترام ــھر رض ش
 شود.مي محسوب



تاب خود خودزكو  یتنیز در ک را  تالش وال
و  و گســكر نوشــتھ رود اســالمكرگانھ شــامل

 .2 تالشدوالب .1:  نواحي گسكر را نیز شامل
یل ــــھ انزلي .3دوالب گ ھار فریض . 4) .(چ

سال .5 شاندرمن سكر یا آبگیر  گیل .6 ما گ
ــكر ذكر  ــت. خودزكو مي دهنموگس ــد اس نویس

 و باالخان رود بودهكرگانھ آستارا جزء نواحي
سد در مي د. او ھمچنینكرمي حكومت در آن نوی
ــالم محمدخان زمان این ــتھ حكومت در اس  داش
ست سرا بوده دیكھ مركز آن كھ ضاخان ا  و ر
ــاندرمند ــال خانو مھدي ر ش و احمد  در ماس

 در زیكسار حكومت و آقا صالح در انزلي باي
 .دندكرمي
 

ــھ تاریخي ب: جغرافیاي ــتاني ركش ــتي كوھس  و توریس
 : ماسولھ

سولھ ستاني تاریخي شھركي ما ست و كوھ  كھ ا
 متري 1050 و در ارتفاع فومن غربي در جنوب
سطح  در محل شھرك قرار دارد، ایندریا  از 
 مرزي و در نواحي تالش ھايكوه رشتھ انحناي

ستان سھ  شده واقع و گیالن زنجان، اردبیل ا
خلخال ماژالن دھکده بھ ییالقاتش و توســـط

(برخی مــاجالن تلفظ میکننــد کــھ واژه ای 
 .دارد راه گیلوان و ییالقات عربیست) 

گویند مي سخن تالشي زبان ھب ماسولھ مردم
سباز دیر باز ھا آن و اغلب شھ كا ور و و پی

صوص بوده دارگلھ سولھ  مردماند، بخ شھرک ما
ــتي كارھاي بھکھ  ــازي دس  چرم نظیر چاقو س
ــنایعجوراب بافی، آھنگری  دوزي ــتي و ص  دس

شتغال شتھ دیگر ا اند این حرف را ھمچنان دا
ند،دهكرفظ ح تاریخ ا دارالمرز  رابینو در 

در  شـــاه فتحعلي نویســـد در زمانخود مي
 ســاختھ گلولھ ایران توپخانھ براي ماســولھ

 .شدمي
 ارتفاعات سمت بھ ماسولھ در دو كیلومتري

 معروف ماســولھ كھنھ بھ وجود دارد كھ محلي
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و  قبلي ســكونت محل رســد كھنظر مي بھ اســت
است.  بوده ماسولھ در كھنھ مردم این قدیمي

ــولھ در ارتفاعات ــتخراج ماس  معدن آثار اس
 وجود دارد، و اكنون قدیمي سنگ و ذغال آھن

ــولھ ھاينیز در كوه ــنگ ماس و  مرمریت ھايس
ــاختماني تزیینات ــیار مرغوبي س و  تھیھ بس
 .دارند صادراتي تر جنبھبیش شود كھتولید مي

ـــولھرابینو مي ـــد: ماس ھا از دو اينویس
ــتارایي طایفھ ــتند، طایفھ و آلیاني آس  ھس

 تبریزي یوســـف حاجي از اعقاب دیگر نیز كھ
 زند از تبریز بھ خان كریم در زمان اســـت
جا ماندگار شدند، و در آن وارد شده ماسولھ

سولھ مردم صادي ما سب از نظر اقت و كار  و ك
و  تالش مردم در میان جویيو صــرفھ و قناعت
شتھ معروفیت گیالنیان شھره دا ستند، بھ و   ھ

ــلي كھ طوري ــولھ ھر فرد موس اي) قادر (ماس
با  مدتي ناچیز و در اندك ايبا سرمایھ است

 دست ايتوجھ قابل سرمایھ خود بھ كار و تالش
 .دشو در بازار تبدیل معتبریر جتا بھ یافتھ

 بقعھ یكي ماســـولھ مھم متبركھ از بقاع
 بن عون و بقعھ السالمعلیھ علي بن الدینزین

 . والیات56است السالمعلیھ علي بن محمد حنیفھ
ـــط گیالن مختلف ـــفویھ حكومت تا اواس از  ص
خود  و در امور داخلي بوده مســـتقل ایران
 این و امراي كامنبودند ح مركزي دولت تابع
 و ســـلطنت حكومت بھ وراثت از طریق والیات
ـــت ـــالطین یكي كھ یافتند. تا این دس  از س

 ملقب دباج امیره نام بھ اســحاقوند فومنات
و  اظھار مودت براي كھ مظفرالســـلطان بھ

 شاه خدمت بسیار بھ و ھدایاي با تحف بندگي
 زنجان ســلطانیھ بھ صــفوي اول اســماعیل

سلھ اولیھ (پایتخت بود. در  صفوي) رفتھ سل
 و بھ قرار گرفتھ شــاھانھ جا مورد الطافآن

د. و شـــومي او نــایــل افتخــار دامــادي
 عقد امیره بھ شاه زیباي دخت خیرالنسأبیگم



ــطان) در مي دباج ــاه(مظفرالس  آید. دختر ش
 اطراف ھايهو كو پشــتكوه از طریق اســماعیل

 خانم زادهشاه اینشد.  آورده ماسولھ آن بھ
 و براي ساختھ ویالیي بعدھا در ماسولھ صفوي

ستراحت ستان ا سر  جا بھھا را در آنخود تاب
 دباج شوھر او امیره كھ از این برد و پسمي

شم سب شاه دارش برادر تاج مورد خ  اول طھما
فت ندوه ثر غمدر ا قرار گر در  فراوان و ا

سولھ ویالي ھمان ، و 57یابدمي وفات خود در ما
ـــوھرش او توســـط جنازه  براي دباج امیره ش
در  واقع صوفیان اختصاصي آرامگاه بھ تدفین
 وقایع شــكل شــود. بدینمي فرســتاده اردبیل
ــد براي ايمقدمھ دباج امیره حكومت دوران  ش
 .بر گیالن صفویان استیالي

 
: ھاوالیتی از کادوســـی موغان تاریخي جغرافیاي :ج

در  طریق ھر ســھ بھ كھ )58(مغان) یا (موقان
 ،اســت آمده تاریخي و جغرافیاي تاریخي كتب

ــت ــبز و خرم مرطوب دش ــت و س در  كھ بزرگیس
 خاوري تا كناره ســـبالن كوه باختری دامنھ
رود  و در جنوب شــده كشــیده کاســپین دریاي
 قرار دارد و كرسي تالش ھايكوه و شمال ارس

 نام ھمان بھ شـــھري چھارم در قرن موغان
شتھ شوار  آن محل تعیین اكنون كھ وجود دا د

 .است
کریســـتن ســـن در کتاب ایران در زمان 
شتی  سانیان در مورد مغان (روحانیون زرت سا

سانیان سا صر  ست کھ واژه ع شتھ ا ) چنین نو
ای از مغان یا موغان در اصــــل نام قبیلھ

مادھا بود کھ مقام روحانیت منحصـــرًا بھ 
شت و شت آن آنان تعلق دا شریعت زرت گاه کھ 

یعنی مادو پارس  ایران  نواحیســــایر بر 
وپارت مستولی شد مغان نیز پیشوایان دیانت 
ــتا نیز نام این طبقھ  ــدند ودر اوس جدید ش
روحــانی را بـھ ھمـان عنوان قـدیمی خود 

کھ عمومًا مغان را جزء طوریھ اند بخوانده
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افراد مقدس شـــمرده وآنھا حق مداخلھ در 
 اند کلیھ امور زندگانی مردم را داشتھ

ن گفت کھ والیت مغان محل توابنابراین می
تجمع اولیھ زرتشیان وقبیلھ باستانی موغان 

ست سقوط دولت ماد بھ  .بوده ا بعدھا پس از 
ھای زیادی درآن نواحی کھ آتشـــکدهآنعلت 

 وجود داشتھ، این قبیلھ مسئولیت پاسداری و
عھده ھ ھای مقدس را بحفاظت از آن آتشـــکده

این چون  گرفتھ و در آنجا باقی ماندند و
د شـــھای آنان مورثی خانواده مســـئولیت در

نآھمچنان بھ امور دینی مردم پرداختند تا 
نام ھمان قبیلھ ھ کھ این ســـرزمین بعدھا ب

 .گردیدبھ مغان نام معروف 
کرتیر موبد اعظم وقدرتمند عصر ساسانیان 

بھ بکھ از او کتی نده از ھ ای نیز  ما جای 
بازماندگان ھمان مغان باســتانی بوده اســت 
کھ تصــمیم داشــت عقاید ونظریات خود را بر 

یل  ــــایرین تحم ده وتغیراتی در آئین كرس
ــــت بوجود آورد غان مردم .زرتش جمھوری  م

ــالتاً  آذربایجان ــتند  تالش از طوایف اص ھس
و  و تاتي تالشـــي زبان ســـھ بھ اكنون ولي
 ,كنندمي متكل تركي

 گوید: شھریستمي از شھر مركز موغان مقدسي
ساحل ستان و در میان دو رودخانھ بر  و  باغ
از  تبریز اســت. لســترنج اندازه بھ تقریباً 
شھر  كند كھمي استنباط چنین مقدسي ھايگفتھ

 باشــــد كھ با جروان ھمان احتماالً  موغان
ستوفي سي آن م و در  شمرده ناحیھ آن را كر

 موضـــع بود وي نھاده خرابي او رو بھ زمان
ــنگي آن ــمال را در چھار فرس  برزند معین ش

 .است كرده
 در نزدیكي حیات آب چشمھ اسالمي در روایات

 السالمعلیھ خضر و الیاس حضرت كھ جا بودهآن
 .بود هكردرا پیدا  آن

شھر پیلسوار،  از سھ انموغ در دشت مستوفي



ـــھره گوید و مي برده نام محمود آباد و ھمش
ـــوار را امیري در  كھ نام بود با این پیلس

 59اســـت ســـوار بزرگ معني بھ تالشـــي زبان
ساحل سپین) خزر دریاي محمودآباد در  و  (کا

ــخي در دوازده ــت.  فرس ــوار قرار داش پیلس
ــتوفي ــھر بھ گوید این مس  خانغازان فرمان ش

 است. او ھمچنین شده و بازسازي ساختھ مغول
(گیالن)  بحر جیالن ساحل نویسد (ھمشھره) بھمي

 بود و نام راه دو فرسخ از او تا دریا قریب
اند اندهخو(ابر شھره) مي شھر را دراول این

ست و جاي ش سر گودرز بوده ن او  كھ فرھاد پ
 در ذكر آن نصــر شــمارند و فردوســي را بخت
 :و فرھاد گوید مقام
 جنگ بھ           فرھاد ُگرد ابرشھره گزین

 ُببرد روشنایي از جھان
شاھراه ساحل شمالي در   ارس جنوبي و در 

ثان) در معبري بھجاز آن كھ شـــھر (ور  ا 
 بود، كھ شــــده رفتند واقعمي اران ایالت
 زن دســتور زبیده شــھر بھ شــود اینمي گفتھ
ساختھھارون شید   گفتھ كھ شده. از این الر

 اســت بوده الرشــید ایرانيھارون شــود زنمي
 كھ داشـــتھ تعلق ناحیھ ھمین بھ احتماالً 

 .شھر را آباد كنند آن دستور داده
 

یاي نھ تاریخي د: جغراف گا تالشكر عات: رود   اطال
 جغرافیاي و موقعیت درباره چنداني تاریخي

 .نیست در دست تالشتاریخی کرگانھ رود 
توان بھ مطالب مربوط این مورد می اما در

کھ بعدًا خواھد آمد  الجاتیوتاریخ كتاببھ 
 .دست آوردھ مراجعھ و اطالعات بیشتری ب

 
 جنوبي تالش ھايسرزمین تاریخي جغرافیاي

 در كتاب معاصـــر صـــفویھ فومني عبدالفتاح
 ییالقي جاده«نویســــد: خود مي گیالن تاریخ

ـــولھ ـــفت بھ ماس و گیلوا  لوك از آبادي ش
امیر خواند  اقامت محل ســـوكن گذرد و بھمي
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 رسد واو مي و خانواده شفت فرمانرواي تالش
باید از اللك،  رشــت بھ عزیمت جا براياز آن

 پسیخان بھ عبور كرده دیورود، چوبر رودخان
 .»شد رشت وارد جاده سپس رسیده

 آن و اطراف و رشــــت الكــان در نواحي
 گذشـــتھ در ایام وجود دارند كھ ھایيآبادي
حل نت م نیز  و اكنون ھا بودهتالش ســـكو

 در آن زبان تالشـــي انوارھاياز خ تعدادي
محالت،  آن برند از جملھســـر مي بھ نواحي

 :عبارتند از
شان، پل شان، كلش تال شان، ورزل،  تال تال

 .چماچاه



ھا در ھا و دیلمھا و گیلتالش مشــترك اســكان طقامن
  رودبار و حومھ قزوین بھ رشت مسیر جاده

 كھ بوده گیالن تاریخي از شــھرھاي یكي كھدم
تاب تان گیالن تاریخ در ك  تالیف و طبرســـ

شي صد و اندي مرع بھ  از آن قبل سال در پان
یاد  انوزوند ســـلســـلھ مركز حكومتيعنوان 

ــت دهكر ــد مركز مي او ھمچنین اس والیت نویس
ست كھدم سفیدرود قرار  در دو طرف كھ شھری

سمتکھ دارد،  ھا و سفیدرود تالش غربي در ق
 .كنندمي ھا زندگيدیلمي آن شرقي در قسمت

ـــت کھ  از  یكيدر تاریخ الجایتو آمده اس
قصـــد  بھ ھالكوخان كھ در زمانيکھدم  امراي

 بود بھ آمده ناحیھ این بھ الموتتسخیر قالع
ستقبال  حملھ شھر در زمان شتافت. این وي ا

 بھ گیالن بھ) لجایتو(اسلطان محمد خدابنده 
تا امرای کھدم  اما حكومت .شــد كشــیده آتش

 داشتھ ادامھھمچنان  عباس شاه اواخر سلطنت
نام  شـــاملو خانجا حســـینامیر آن آخرین و

ــتھ  ــیار  كھداش  مورد اعتماد و اطمینانبس
 بود.  عباسشاه

ــایر نواحي ــینتالش س رودبار عبارتند  نش
 تراشآن، چوب و اطراف ھاشـــم هزاداز: امام

عات فا لھ، ھزار مرز، ارت تھ،  مح جھ، كب گن
رود پشتھ، آباد، چرپھ، سیاهآباد، رستمرحمت

ــي ــتھ، موس ــیجان، پیري، راھدار پش آباد جس
ســر، اســكولك، اســفندار، دیزكوه، و  ســاالن
 محســوب نواحي این نشــینتالش از محالت غیره
 .شوندمي

در  كھدم قدیمي والیت«ویســــد نرابینو مي
ــرقي جنوب ــت ش ــت و در كنار جاده رش  بھ رش
گوابجور و  بھ قرار دارد، و از شمال قزوین

 بھ ســفیدرود و از جنوب بھ نانك، از مشــرق
ــفت ــفت بھ غربو از م رودبار و ش  و ورزل ش

 ».میباشد خانھ 1400داراي و محدود است
ــابقاً   بر، پیشكھدم، آیینھ ھايدر دھكده س

 دره، ده وندان، پشـــت كنار، جوبنھ، چكول
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بنھ، رودبرده، سراوان، سراوندان، سكاچال، 
 (كونوس طالم، فشــتام، قاضــیان، كونوســتان

ھا از تالش زیادي ھايستان)، كوچا، خانواده
از  نیز در بســیاري كردند و اكنونمي زندگي

ھ ھا باز تالش زیادي ستاھا خانوارھايرو آن
 .برندسر مي

 .است نوشتھ را مركز دیلم سراوان مقدسي
 خود بارھا از تالش در كتاب اما مرعشـــي

ــابقاً و مي برده نام كھدم ــد: س  كوھدم نویس
ـــتقلي ـــامل قلمرو مس ـــد كھمي را ش در  ش

نده یھ برگیر مت ناح ھدم، رح بار ك باد رود آ
 ادامھ تا گوكھ از منجیل كھ اســــت دهبو

 گوراب نام نیز بھ و از مركز آن داشـــتھ
ست، این برده نام كھدم سال ا  880بازار در 
ـــط قمري ھجري ـــلطان توس  محمد كیا حاكم س
 بھ قمري 705در ســـال از آن و قبل پیشبیھ

سلطان ستور الجایتو   سلطان محمد خدابنده د
 و كشتھ قشونش شكست شنیدن خبر از پس مغولي
 عزیمت در راه او در تولم امیراالمراي شــدن

 .شودمي كشیده آتش بھ سلطانیھ بھ
صوص سابقھ رابینو در خ و  قومي رودبار و 

 :نویسدجا ميآن ايقبیلھ
ســر  خانوار بھ 800حدود شــھرســتان در این

 جا معروفند كھدر آن قبیلھ برند و ســـھمي
ـــاكن ـــر، س  ده پیلھ عبارتند از عمار یاس

 اخیر بھ قبیلھ و برامكھ، كھ رودبار، سرخن
شان ادعاي ستند. و در  برمك از اعقاب خود ھ
 كھ حاتمي دارند، قبیلھ ســكونت كبتھ دھكده

ــان حاتم بن عدي از اعقاب ــتند و زبانش  ھس
ست كردي دارند، او  ستيھا ھمزیو با تالش ا
از  ھا در بســـیاريتالش نویســـد: امروزهمي

 كھ آنچھ دارند ولي رودبار ســـكونت نقاط
ستنتاج قابل شد آن ا ست میبا  ساكنین كھ ا
 تالشاز قوم  در غرب سفید رودرودبار اولیھ

ھا اقوامي امابودند  عد و كرد و  از عرب ب



جا آن بھ ایران از ســایر نقاط ھایيخانواده
ھاجرت یدا  ھا اختالطتالش باو  دهنمو م پ

 .انددهكر
 

یاي تالش گیالن تاریخي جغراف یت بھ و   روا
  الجاتیوتاریخ

ــعيدر این ــده جا س ــھ ش  از محتویات ايخالص
 بن عبدهللا ابوالقاســـم الجایتو تالیفتاریخ
 (كاشــاني) بانضــمام محمدالقاشــاني بن علي

محمد زوزني،  الدیناز ســید اصــیل تعلیقاتي
و گسكر و  گیالن تاریخي جغرافیاي درباره كھ

 .دشوذكر  شده نگاشتھ تالش
و  جغرافیایي اســــت اتیو اثريالج تاریخ
عات حاوي كھ تاریخي باري اطال از  و اخ
ست گیالن مختلف ھا و والیاتسرزمین  و حكام ا
 ھالكوخان جا را از زمانآن روایانو فرمان

 معرفي مغول خــانغــازان حكومــت اتــ مغول
الجاتیو تاریخ نام بھ اثر كھ كند، اینمي

از  تعلیقاتي آن در ابتداي اســــت. معروف
 نگاشتھ قمري ھجري 654در سال كھ آمده زوزني
 آید كھمي از كاشــاني توصــیفي و ســپس شــده

باً  تھ بھ از آن پس قرن ربع یك تقری  رشـــ
 .است تحریر درآمده

ایا  خانھدر كتاب كتاب این خطي نســـخھ
را  آن شتو رونو موجود است استانبول صوفیھ

 كرده ارســال شــفر فرانســوي شــارل براي كھ
 فرانســــھ ملي خانھ در كتاب بودند اكنون

تاب قرار دارد. این ماتي داراي كھ ك ھا  اب
سامي صبات در مورد ذكر ا ستان شھرھا و ق  ا

 ولي هشد اصالح زیادي محققین توسط است گیالن
 بھ و تصـــحیحات اصـــالحات از این كدام ھیچ
كار رابینو و دكتر منوچھر  و روشـــني خوبي

صالح بھ . اما با توجھستنی ستوده و  خوب ا
جام فوق محققین از طرف كھ عالي لذكر ان  ا
 خرد و ریز كوچكي ابھامات الوصـــفمع گرفتھ

شاھده متن نیز در این  نیاز بھ شود كھمي م
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سي شنا شده ھايھا و آباديمكان باز در  ذكر 
شـــده،  جا ســـعيدر این دارد. بنابراین آن

 براســـاس گیالن تاریخي از جغرافیاي مطالبي
تاب كھ تاریخ ك جاتیو  بار و  حاوي ال اخ

 ھايســـرزمین جغرافیایي از موقعیت اطالعاتي
 .60شود ، نوشتھاست نشینتالش
 
  الجایتوتاریخ كتاب متن
 و كیفیت و كمیت و ماھیت گیالن زمین معرفت«

طھ و عرض طول قات یاد كنیم گیالن خ  ازتعلی
ــیل مرحوم ــیداص ــروح محمد زوزني الدینس  مش
شاھان آورده صر و  كھ گیالن و گفتھ: پاد معا

 كھ زمین بودند در ایران ھالكوخان وصـــول
 )16(ھوشم رود ھوسم يفرضھ گیالن زمین ابتداي
(قالم) رودبار، از حدود  فالم از ناحیھ اســت
ــان الدینفلك كھ الھجان ــاس ــعلوك بن س  بن ص

جا بود از آن (حیت) حاكم يدر سنھ فیلواكوش
 والي صعلوك الدینبرادر خود امیر جمال قبل
ضھ گیالن و انتھاي الھجان ملك ست يفر سر  62رود

یت ناح  آن گســـكر والي از گیالنِ  دوالب از 
بود و  رودكي محمد بن بن صــعلوك الدینجمال

سافت سم گیالن يخطھ بعد طول م شم)  از ھو (ھو
ــت تادوالب ــي اس ــنگ مقدار س  180(قریب فرس

و سفیدرود  و تخمیناً  تقریباً  كیلومتر) زمین
 گیالن ھــاياز كوه رود آمیختــھ بــازنگــان
سمتمي گیالن میان منحدر، بھ  شمال گذرد بر 

از  و مغرب،  مشـــرق دریا، ما بین متوجھ
طھ جان يخ حدود آن. وقوم،  الھی ــــت، بر  اس

 باشند و ناصر از اوالد الحسین مذھب 63ناصري
سالم علي بن ست علیھماال سر  آن و غربي ا یك

دارند و  زاھد عابد احمد حنبل امام مذھب
وجعفر. و امتداد اســـتاد اب متابعان مذھب

سافت سمت كوه م سفیدرود، بر   مغرب از كنار 
ممتد،  فومن گیالن بھ تا اســت، مایل و جنوب
 سمت ھشود بمي منعطف از كوه شعبھ ،جااز آن



دریا و بر آخر  انعطاف و شمال، موازي مغرب
سبي موغان گیالن شتا شروانشومي و گ و  د. و 

و  كوه مابین كھ اســـت در فضـــایي موغان
و  بالد گیالن: تولیم دریاســـت. و از نواحي

 و رشت و شفت 64و لیسار و گسكر و دوالب فومن
و  لیاھجان گیالن) خوانند و شــھرھاي را (پس
و . )گیالن را (پیش و ھمام و كوچســبان كوتم
و  دیناجال رودســـر (رودخانھ يفرضـــھ میان

سالم) كھ ست، ناحیتي و گیالن وغانآخر م ا  ا
ــت ــالیم آن كھ اس ــالم را س رود)  رود (اس

 روز راه نیم آن خوانند. مقدار بعد مســافت
 . و اینھســتند تالشــان جملھ ،آن اقوام كھ
 .اندگرفتھ از طیلسان لفظ

شندان سر تا  سریر  كھ 65و از رود ستقر  م
 .سپھبد است مملكت
 راه دو روزه آن مســــافت بعد و عرض طول

 گیالن متصــل كھ موغان طرف باشــد. و از این
 گیالن را سیاه سپھبدان و والیت و مملكت است

و دیگر  و موغان -گیالن اھل خوانند در عرف
او  دارد (دیگر طرف واران دریا شــماخي طرف

 تررا شمالي سمت دارد) اعلي واران باشماخي
 .گویند موغان

 نسیب گیالن، پادشاه اھل در عرف و ھمچنین
صیل سپاه را كھ ا سیار در فرمان امرا و   ب

گویند (در » ســاالر«او باشــند، اســتا و 
 است) و اطالق رابینو رشاساالر آمده تصحیحات

 .است دو قبیلھ بر ملوك اسم این
وندند  مرداویج خالو كھ ساسان یكي از آن

 كھ دباج رستم يو دیگر قبیلھ تولیم حاكم و
 اســـحاق فومن يخطھ وندند و والیان اســـحق

بودند و  درانابر مرداویج و وندند و اســحق
دو  اگر میان كھ افتاده چنان و عادت رســـم

افتد، سـایر  مخاصـمت اصـیل نسـیب پادشـاه
ید با جانب یك را مدد و مساعدت گیالن اھالي

 یك و ھیچ خصــم طرف را معاونت كرد و بعضــي
جایز  و امھال و اھمال را تقاعد و تكاســـل
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 .نباشد
 كوتم حاكم كھ شھنشاه بن كیكاوس و قبیلھ

 نسیب در پادشاھي ھم اند انوزوند گویند كھ
ــیل ــرور  و قدیمند و مقدم و بزرگ و اص و س

كاوس، زن گیالن پیش لدینجالل و خواھر كی  ا
 و او بھ است و مادر عألالدین نومسلمان حسن

ــتقبال ــابقت در مبادرت ھالكوخان اس د كر مس
 .كرد وباسیور غامشي، مراجعت

عھدند  قریب پادشاھي بھ گیالن و دیگر ملوك
صالت بھ و ملك ستقالل ا  و اگر نھ گرفتھ و ا

قدیم مھ در  لھ این مطیع ھ معتبر  66دو قبی
 .اندبوده

ـــاحب و ھر رئیس  67»حنبھ«و تبر را  تیغ ص
 اســم با این ھم والیت گویند و امرا و حكام

»  چكنھ«تر از نازل باشــند. و معارف موســوم
را  باشند ایشان پادشاه انصار و اخوان كھ
و » لوم«را  پیاده گویند و سپاھیان» دوده«
و » شـــھري«ا ر و بازاریان 68»ســـروبین«

را  عدد خانھ و ھر ده 69»گیل«را  برزیگران
و ھر » صده«را  دیھ گویند و ھر ده» دیھي«
ـــده ده ـــفاھاً  افواه و بھ» خاني«را  ص  ش

 .است خانھ چندین ناحیت گویند، فالن
ست غربي و از طرف  كوتم والیت سفیدرود نخ

ــوع ــت، موض ــع) بركناره (كوھدم) اس  ي(موض
و  اســـت اوكوه جنوبي طرف ســـپیدرود، اعلي

شرق آن سپیدرود، والیت شرقي سمت) م و  (بر
در دو  (شــھر كوھدم اســت كوتم افتاده مغرب
 ناحیت اسم سفیدرود قرار داشت) كوتم كناره
گویند  را بازار شھرستان كوتم يو قصبھ است

 نچنیكیكاوس. و ھم بن جا ســـالوكآن و حاكم
سبان والیت شمال كوچ صفھان)، از   كوتم (كوچ

سان. آن و حاكم بر كنار دریا افتاده سا جا 
ــوگھ ھمام ــعلوك از آن و س ــان ص ــاس  بود س

 حاكم او شــــد و اكنون مقام قائم برادرش
 است كوتم شمالي در مغرب جا اوست. و رشتآن



 گیالن اكثر قوم اســـتاد ابوجفعر كھ و تربت
آوردند  و اسالم او ایمان از ارشاد و ھدایت
 بھ بزرگ، مســجدي و میدان بركنار گورابگاه

سوب وي ست. و حاكم من شت ا شرف ر  الدولھرا 
و  رشــت و شــمال در مغرب بن گویند و تولیم

شم ست (كوتم) افتاده ھو صل ا دریا و  بھ مت
شم والیت شم) و والي كال سیفآن (كال  الدینجا 

وشـمگیر و  الدیناو شــمس و پسـران سـاسـان
 بودند و اكنون 70و خیلو صـــعلوك الدینجمال

 .ساسانست وشمگیربن بن ساسان محمد بن
شت و جنوب و در مغرب ست شفت ر  كوه بھ ا

(یا سـر  یاســركوه شـكسـتھ متصــل، در میان
 نام دارد و شـــفت طارم كوھپایھ) پاجانب

شاه تناحی ست. پاد امیر  از این جا پیشآن ا
شد و بعد  كشتھ فدائیان دست بھ بود كھ ملك

قھر و  بھ لنگر پادشــــاھي از او فرزندان
 جا امیر ملكآن حاكم و اكنون بگرفت غلبھ

ست. و در زمین بن ملك شاھي بن  شفت لنگر ا
ست. و در غربي آھن كوه معدن شم ا ش كال  فتو 
 فومن والیت از تولیم شـــرقي و بھري جنوبي

ست. و ناحیت سھ فومن ا صبھ را  ست: یكي ق  ا
شاه دارالملك كھ فومن ست. دوم پاد  ناحیت ا

ـــت ـــت را كل آن كھ دش  خوانند و در كل دش
ــجد جامع ــت) بازار روز آدینھ، (و) مس  (دش

 .(مناري) بلند ھست (و) منادي
ــیم ــبھ س ــت يقص  دارالملك در قدیم كھ گش

امیر  حاكمش وند بوده، و اكنون اسحاق ملوك
بزرگ، بلند  است. پادشاھي پسر فیلشاه دباج

 (و) ھنرمند، شجاع، مقدام ھمت، بسیار عطیت
و احســــان،  انعام جود و واھب خیر، فایض

 .طریقت سیرت، نیكو عقیدت، پسندیده مسلمان
 .موجود است فومن در حوالي آھن كوره ده

 مغرب بھ مایل گذشتھ فومن زمین يو از خطھ
 گویند تا دریا نجیرم از كوه اســـت ناحیتي

ـــورت( در واژه نامھ  tejere ِتجِِرم واژه ای بص
 واحســــان بھرامی  گردآوری اوســـتائی
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یدی، یدون جن کھ  فر بھ معنی وجود دارد 
تر بزرگ يقصــبھ یك ). از آنكرودخانھ  اســت

شھر  را پیلمان والیت، آن دارد در وسط جامع
شخص شھر تاكنون این گویند (جایگاه شده م  ن

 فعلي لولمان قصـــبھ رود ھمانمي اما گمان
اســت،  گاه فرضــھ دیگر كھ يباشــد) و قصــبھ

گاه ــــاحلي (لنگر  نار  یا شـــھر س در ك
 .سر گویندبزرگ) بوتم ايرودخانھ

ــــت ناحیتي فومن در غربي و ھمچنین  اس
 بر دامان مایل جنوب مایھ، بھ مختصر. اندك

ستھ و میان كوه  ھمھ مقیمانش كھ افتاده شك
 .گویند اند گسكر و دوالبتالش

رابینو)  -(؟) (تجیرم از نجیرم بعد ما كھ
ند، از مغرب گذر بھ فومن ب تا  تد   مغرب مم

و ناحیت،  والیت دریا است، این ساحل كھ تولیم
فسیح،  و عرض و طول وسیع يبا عرصھ است والیتي

ما اكنون باب خراب ا رابینو) و  -آب (بي وی
اســـت. از  انموغ متصـــل كھ گیالن آخر نواحي

ــبھ پیلمان ــھر تا قص ــكر كھ يش  دارالملك گس
باشد  روز) راه (نصف منزل است، یك پادشاھان

ــكر در جانب ــمال و از گس ــنگي،  بر یك ش فرس
  71( احتماالً خرف کوره فعلی است) خرفكام يقصبھ
 ايبیشــــھ دارد. در میان بزرگ يا جامع كھ

شھ نگارنده) كھ -دغنانھفت (جنگل انبوه  اندی
شاه راه در آن شرف نیابد و پاد سكر   الدولھگ

ست. خواھرزاده سھامیر دباج. واز آن ا  جا تا 
اســت، بر كنار  دوالب شــمال در جانب فرســنگي

ـــر  مزروع دریا ناحیتي مرتفع. وبعد از رودس
ست نگارنده)، اسالیم -(دیناچال در  كھ رود ا

ــاب از قدیم ــل بوده خلخال والیت حس  بھ و متص
 .نداتالش ھمھ او، ساكنانش

زوار دو ھزار  گیالن زمین ملك اول ابتداي
 پس گرجیان ھزار) اســـت بعد از آن (دوازده

ست اكنون كھ كوه كالجھ صرف سر حیدر كیا مت  پ
شرقي« شان مدعي كھ» سفیدرود بر  ست ای و  ا



ـــر (و  نژاد امام ـــر  امام جاي بھناص ناص
 بعد از آن. بود علوي اطروش حسن ستوده) كھ

 حاكم كھ ســفیدرود افتاده بر شــرقي تنھجان
بعد از  .است نوپادشاه خواھرزاده صعلوك آن
سیاه كلھ سیاه آن رود) بعد از  كیلھ رود (
 .)نگارنده -(طوالرود 72پلورود آن

ـــرقي الھیجان بعد از آن ـــفیدرود  بر ش س
از  دارد كھ تعلق نوپادشـــاه بھ كھ افتاده

و  برادر محمود سبكتكین نژاد ناصر است اصل
 مكوتَ  بعد از آن .پســر اوســت از آن اكنون

و  قبلھ ســفیدرود از جانب ) بر شــرقيکھدم(
ــعلوك حاكمش ــاالر بن بن ص ــت كیكاووس س  اس

از  كوچســفان آنبعد از  برادر... ســاســان؟
سید محمد كیا  بھ سفیدرود گذشتھ مشرق جانب

 ناصــر تعلق د حیدر كیا نژاد امامپســر ســیّ 
سانیان قوم دارد و امروزه ست سا  .را مدعی

سیاي بعد از آن شت تی شاه(ل رابینو) بر  -ن
ـــفیدرود افتاده، تعلق غربي ـــالوك بھ س  س

ــھ ــاكم) برا دارد و اكنون دیوان  درش(ح
 .التوفیق و باھلل ساسانست

سیا و ھمام بعد از آن سییھ تی  و خمام (ت
سفیدرود  و رابینو) بر غربي ستوده -امروزي

 و خمام كوه بر دامن دریا و كوتم بر ســاحل
نگارنده)  -سفیدرود (ساحل) 73(دریا بر ساحل

 افتاده در وسط و تیسیا و دافجا و كوچسفان
 .امیر محمد دارد پسر ساالر متعلق ساسان ھم

ــوكھ) بر غربي بعد از آن ــفیدرود بھ (س  س
در  و ورزل و خشم رشت پس دریا افتاده جانب
ـــت كوه دامن ـــط و رش  حاكمش افتاده در وس

بعد  74التوفیق برادر خالو باھلل الدولھشـــرف
 باال كوه ســفیدرود روي بر غربي شــفت از آن

تاده باج حاكمش كھ اف جا و از آن امیر د
 .افتاده كوه نزدیك است گذشتھ

صل بر غربي تولیم بعد از آن  سفیدرود مت
 و بعد از آن (دریای کاســـپین) بحر خزر بھ

 و حاكم كوه بھ (صفكوه) متصل و فیكوه كالشم
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بعد از  75است امیر دباج و اكنون ركابزن آن
ــكر آن ــفیدرود افتاده بر غربي گس  حاكمش س

 و رودســـر كھ و دوالب خرفكام گاه خالو آن
رود و و لنگرود لیســر (كرگانھ خالوســت ملك

 جا شرفآن حاكم نگارنده) كھ -لیسار امروزي
 مملكت بعد از آن برادر خالوســــت الدولھ

ست سپھبد ا صطالح بھ كھ ا ستارا  گیلكان ا ا
ـــاهگویند و پاد ـــت معروف بدیلم اشش و  اس

و  پیوســتھ و اران موغانھ اســتارا ب مملكت
ــــت فت اینس یت معر لھ كم  وهللا گیالن زمین جم

 .» ...اعلم
ــي ــیر و بررس الجاتیو:  تاریخ اجمالي تفس

 ھا بھنوشــتھ این اصــلي متون كھ جایياز آن
 كھرا  چھ و ھر آن ،آیدنمي دســـت بھ راحتي
 شـــده اصـــالح متن موجود و در دســترس فعالً 

ستفوق محققین سعي الذكر ا شد  ناچار  خواھد 
 متن از ھمین كھ و كوتاھي اجمالي با بررسي

و  واحينآید. مي عمل بھ قبلی شـــده اصـــالح
 مناطق خصوص بھ گیالن و تاریخي قدیمي مناطق
ــینتالش ــایي نش ــناس  جایگاه كاناالم حتيو ش
 .شود داده موجود مطابقت با وضع آنان

و  مناطق الجاتیو اســــامي تاریخ در متن
دو  كھ كرد مشـــاھده توانرا مي ھایيآبادي

تر كم زماني در فاصــلھیاد شــده  جغرافیدان
و ذكر  را تھیھ اســـامي آن قرن ربع از یك

ــیلهكرد ــانيو  زوزني الدیناند. اص با  كاش
ھاي كھ این تدا و انت یادآور  گیالن اب را 
 از زمان گســكر را قبل و حاكم و والي هدشــ

 بھ اما احتماالً  دهكر معرفي کتاب خود نگارش
ـــي عدم علت ـــترس ـــرزمین بھ آنھا دس  ھايس
 از محدوده درستي اند بھنتوانستھ نشینتالش

یایي كام جغراف قھ ینا و امرا و ح  نام منط
سندگان ببرند این سرزمین قدیمي نوی  ھاياز 

از  فقط دوالبجز گســكر و تالش بھ نشــینتالش
ـــالم با نام دیناچال ـــر و از اس  بھ رودس



سار بھسالم عنوان سر و  نام رود و از لی لی
ستارا تحت ستاره عناوین از آ سپھبد و  ا و 

 سیاه نام ارا بھآست ات دیناچال بین نواحي
ھا اند. آنیاد كرده از موغان چنینھم گیالن

نویســـند خود مي تاریخي جغرافیاي در كتاب
ضھ جا گیالنآن ست فر سر ا  دوالب ز ناحیتا رود

سكر و والي محمد  بن صعلوك الدینجمال آن گ
عل یوركي لھ بود در این بود (ف مان جم  ز

ـــتھ ـــان گذش  بھ كھ گاه دھد). آنيم را نش
شت پایان سند و ميخود مي ھايیاددا سند ر نوی

ــبھ« ــھر تا قص ــكر در جانب ياز بیلمانش  گس
سنگي بر یك شمال صبھ فر  جامعي كھ خرفكام ق
ــجد جامع) دارد و در میان بزرگ ــھ (مس  بیش
ــــھ كھ انبوه ندیش بد و  راه در آن ا یا ن

 خواھرزاده اســت الدولھگســكر شــرف پادشــاه
 شود كھمي معلوم بنابراین» امیركبیر دباج

سكر در زمان حاكم شرف زوزني گ  الدولھامیر 
شتھ نام ست. از طرفي دا  تاریخي سایر كتب ا

ــــال مان 705( در س لھ قمري) ز  و یورش حم
 كھ نام با ھمین از امیري گیالن ھا بھمغول

 و توانســتھ داشــت دهعھ گســكر را بھ حكومت
 ســـلطان امیر االمراي بود با امیر چوپان

محمد خدابنده)  ســـلطان بھ الجاتیو (معروف
اند. لذا برده درآید نام و سازش از در صلح

مان چون گارش ز مان زوزني ن لھ تا ز و  حم
 فاصلھ سال پنجاه مدت گیالن ھا بھمغول یورش
ـــت زماني ـــلھ در این اس نظر  بعید بھ فاص

آبي)  شارم الدولھ (شرف امیر فوق رسد كھمي
باشـــد.  مانده خود باقي در حكومت ھمچنان

ـــال 25 زیرا ـــت پس س  زوزني ھاياز یادداش
 پي كاشـــاني توســـط كتاب این نگارش ادامھ
 گســكر را در زمان شــود و او حاكممي گرفتھ

ــھ ــام خود ب ــالو معرفي ن و از  كرده خ
 حكومت برادر خالو كھ عنوان بھ الدولھشــرف
ــم نواحي ــار كرگانھ ، ورزل،   خش رود ولیس

 جایيبرد. اما از آنمي نام ،اســت راداشــتھ
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شتھ كھ شاني ھاينو  قرن ربع نیز حدود یك كا
 شده، این نوشتھ در گیالن مغوالن از جنگ قبل

 زوزني زمان الدولھ شرف دھد كھمي امر نشان
سرش خود را بھ جاي سان پ  بود  خالو داده سا

و  نموده فوت مغوالن جنگ و او نیز در زمان
سكر احتماالً  حكومت شرف فرزندش بھ گ  الدولھ(
لیسار  حكومت كاشاني در زمان آبي) كھ شارم

شم شت وورزل و خ سد، ھمانمي ،را دا  طوري ر
مان كھ نگ در ز طان ج نده ســـل خداب مد   مح

یان با گیالن جاتیو)  حاكم (ال  بھ تولم از 
شاني شده برده نام ركابزن نام  25در ھم كا

 برده جا ناماو را در آن حكومت قبل ســـال
 نگارش فاصلھ كھ گفت توانمي است. بنابراین

 بســـیار با گیالنیان مغوالن و جنگ كاشـــاني
صلھ سال 25تر ازو كم بوده اندك شتھ فا  دا
 .است

 ھشـــتاد و ھشـــت  قمري ھجري 794در ســـال
ـــال ھا ، ھا با گیالنيمغول از جنگپس ) 88(س

و  گیالن بھ ســــال در این (تیمور لنگ) كھ
شینتالش نواحي سفرنامھ بود سفر كرده ن  در 
شمشھرخود  مركز  و مقر داعي عنوان را بھ خ

 گویا در آن اســـت.  دهكرذكر  تالش حكومتي
 گسكر بوده تابعھ از والیاتمرکز یکی   زمان

،  مرعشي سید ظھیرالدین كھ جایياست. از آن
ــال حاكم نام  ــكر را در س  قمری  ھجري 789گس
 بھ جلوتر از ورود تیمور لنگ ســــال (پنج

سان تالش) امیره سكري سا ست دهكرذكر  گ   ا
نابراین  مالب بھمی احت گام رود  ورود  ھن
نگ تالش   تیمور ل متبھ  مامي حكو  نواحي ت

امیره  عھده بھ تابعھ ھاينشین گسكر و تالش
 .است ساسان گسکری بوده 

شتھ ھا   شود كھمي گرفتھ نتیجھاز این نو
ـــرزمین حدود  ـــینتالش ھايس  تحت حکومت  نش

 در ) گســـكر رایاموند ( خاندان مردآویج



(تاریخ الجایتو)  از نگارش قبل ســــالھای
ــــانی وزنيز توســـط کاش مان ات و ورود  ز

ـــامل تالش امیرتیمور بھ ـــمت ش از  ھایيقس
شت و جنوبي شفت شمالي نواحي  با مركزیت ر

ــم) و تمامي ــینتالش نواحي (خش ــكرات نش  گس
با  دوالبو شــاندرمن، تالش ماســال شــامل
 دغنان در ھفت گســـكر واقع گوراب مركزیت

ست، و نواحي بوده سالم بین ا ستارا  الي ا آ
شین بھ كھ سیمكوچك چند امیرن  و دشمي تر تق

 گیالن ســـیاه نام بھ الجاتیو  در تاریخ
 مردآویج خاندان حكومت ، تحتهشـــد خوانده

  .است قرار داشتھوند 
ــگونھ کھ ذکر ھمان ــفر  تیمور لنگد ش در س
 عنوان بھ خشم نام بھ از شھري تالش خود بھ

ــت یاد كرده مركز تالش ــتھ و در متن اس نوش
كھتاریخ ھای  جاتیو   140ات 125( حدود ال

سفر تیمور لنگ شتھ سال) جلوتر از   شده نو
شم نام  شده، ورزل ھمراه بھ  خ  محل و ذکر 

شت بین آن وجایگاه  ست دهشذكر  و كوه ر  ا
 ورزل نام بھ ايناحیھ حاضــر فقط در حال كھ

در  شھر خشم وجود داد. احتماالً  رشت در جنوب
ـــمت ـــاحلو در  محل این غربي س  رودخانھ س

 در آن و تیمور لنگ ھقرار داشـــت پســـیخان
شـــھر  در كنار آن كھ رودخانھ این بھ زمان
ـــت یانجر ـــارهداش ـــت. این كرده ھ، اش  اس

 از رشـــتھ یكي تا اكنون از قدیم رودخانھ
ـــتان پرآب ھايرودخانھ ـــمار  بھ گیالن اس ش

كھمي  بھ انزلي مرداب جنوب از طریق رود 
سپین)خزر دریاي سابقاً مي (کا  سطح كھ ریزد 

 باالتر از میزان (کاســـپین) خزر دریاي آب
كیلومتر از  چندین خود قرار داشـــتھ فعلي
اســـت.  بوده راني قایق  قابل رودخانھ این
 دیدار تیمور لنگ در زمان از ســـوی دیگر و

شھر شم  بااز   ستن خ  بھ پارویي ھايقایق ب
ــدیگر  ــھاز آن یك  بر روي یپل عنوان ب

ـــتفاده فوق ھای رودخانھ قابل  .کردندمي اس
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 نیم قرنھا تا از اینگونھ پل ذکر اســت کھ 
یاری از اخیر در  نھبســـ خا گیالن  ھایرود

 استفاده میشد
 رسد وسعتنظر مي بھ مھم كھ دیگري موضوع 

 اســـتوند  مرداویج دودمان حكومتي محدوده
 وورزل خشــم حكومت كھ بر این عالوه كاشــاني
برادر خالو دانســتھ،  الدولھشــرف را از آن

گسكر و لیسار نیز در اواخر  در مورد حكومت
شت سد. بعد از آنمي ھایشیاددا سكر بر  نوی گ

 گاه خالو آن حاكمش ســـفیدرود افتاده غربي
سر و دیناچال)  و رودسر (پره و دوالب خرفكام

لك كھ ــــت. و لنگرود و لیســـر  م خالوس
 شــرف كمشحا رود و لیســار فعلي) كھ(كرگانھ
 مالحظھ برادر خالوســــت. بنابراین الدولھ

ست چند ناحیھ حكومت شود كھمي سلھ در د  سل
 كھ طوري اســـت. ھمان وند) بوده (مردوایج

 ھایيو نشــاني توصــیف گردیده نیز بیان قبالً 
ــاني كھ ــم از محدوده وزوزني كاش  وورزل خش

 ايدر نقطھ احتماالً  اند شــھرخشــمداده ارائھ
و با  قرار داشتھ پسیخان رودخانھ از سواحل
ــاني ــده ارائھ ھاينش ــط ش و  تیمور لنگ توس

قدســـي ندان م حدوده اختالفي چ  ندارد و م
ضي شامل ناحیھ آن حكومتي  مابین نواحي ارا

 شدهمي و شفت و تولم و پسیخان و الكان رشت
 كھ كرد بیان چنین توانمي بنابراین اســـت
 وند شـــامل مرداویج خاندان حكومتي محدوده
 و جنوب جنوب از ســـمت كھ بوده ايمحدوده
شت سرحدات بھ شرقي شفت ر و شد مي منتھي و 

 آن كھ جز تولمات خود (بھ و غرب در شـــمال
ماني ھم حدوده ز ند  مرداویج حكومتي در م و

 از نواحي قســمتي شــامل قرار داشــتھ) بقیھ
ـــومعھ فومنات جنوبي ـــالو ص ـــرا، ماس و  س

 ابتداي دوالب، اليشـــاندرمن، انزلي، تالش
 .است شدهآستارا مي سرحدات

مان نان در ز خا ھا از آن و پیش مغول ایل



 فعلي جاده جنوبي در قســمت كھ اكثر مناطقي
نات ند داراي فوم كده قرار داشـــت  ھايدھ

ــینتالش ــت بوده نش  در این گیل و طوایف اس
بردند و در اكثر ســر مي بھ در اقلیت نواحي
ــب ــاریخي كت ــاي ت ــاریخي و جغرافی و  ت

 موضــوع این بھ گیالن بھ مربوط ھايســفرنامھ
شاره ست، ھم شده بارھا ا  نیز عالوه اكنون ا

و  ھا و عالیمنام نواحي در این كھ براین
ــانھ ــینتالش ھاياز دھكده ھایينش  قدیمي نش

 و تالشستان تالشان تالشان، كلش مانند پل
 از تالش بســـیاري شـــود خانوارھايمي دیده

 زادهو امام و الكان سراوان در نواحي زبانان
ــم ــفت ھايو دامنھ ھاش  رودبار زندگي الي ش
 .كنندو مي كرده

ــین ق ــط امرای نواحی گیل نش دیمی کھ توس
 والیت گسکر اداره می شدند 

شامل. 1 سكر فعلي:  شود مي ناحیھ ھائی گ
ــكر معروف نام بھ نیز اكنون كھ ــت گس و  اس

 .می باشدسرا صومعھ شھرستان از خاك جزئي
ـــاملکھ  دوالب: گیل. 2  تاالب غرب نواحي ش

سمت از محدوده انزلي شھر و ق ضوان از  يیھار
 .شدمي انزلي مرداب جنوبي احلسو
ستان. 3 از  بیش سابق كھ انزلي فعلي شھر

 دادند وتشکل میھا گیل ار از ساكنینش نیمي
ــامل  ــھرھائيش ــت ش ــابقھ كھ اس  تاریخي يس
 .دنندار چنداني

شمال تولم از نواحي مقداري. 4 و  شفت و 
از  ھایيو قســـمت ورزل و نواحي رشـــت جنوب
 سخن و گیلكي تالشي ھر دو زبان بھکھ  الكان
از  تعــداد زیــادينیز  گفتنــد و اكنونمي

 .دارند جا سكونتدر آن زبان تالش خانوارھاي
ست نواحي این  مرداویج خاندان بعدھا از د

ــكرات ــده خارج وند گس واگذار  فومن و بھ ش
سرزمیند. اما عالوهش شینتالش ھايبر   فعلي ن

ــتان ــھرس ــال از ش ــتارا كھ ات ماس  زبان آس
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ــان ــلیش ــي اص ــیاري تالش ــت، بس نیز از  اس
و  غربي در نواحي فعلي فومنات ھايســـرزمین

ستاني ھايدامنھ شفت آن كوھ و  از رودبار و 
مســـیر  در ادامھ ھمچنین و ماســـولھ گشــت

 ختم تنیان بھ كھ شمال سمت بھ تالش ھايكوه
 قرار دارد سابقاً  ماسال شود و در مجاورتمي

 تالشي نیز زبان اكنون و ھم بوده نشینتالش
در گذشـــتھ از توابع والیت  انددهكر را حفظ

 فومنات بودند.
نواحی بین اما در اواســـط حکومت پھلوی 

سال  شفت ازتما شتھ کوه ا  ھای تالش تنھا ر
د کھ شـــبرای مدتی کوتاه جزء توابع توالش 

 ھ ھم خورد.بعدھا این تقسیم بندی نیز ب
ـــي گیالن در تاریخ كھ طوريھمان نیز  مرعش
مده یت آ ھدم وال ندان بھ متعلق كھ ك  خا

ست انوذوند بوده سي ا شھر مركزي) آن و كر ) 
ــمت در ــرقي غربي دو س ــفیدرود قرار  و ش س

 سخن تالشي سفیدرود بھ غرب داشتھ، مردمان
 نواحي ھايتالش ســـكونت اند، اكنونگفتھمي

آباد رستم و اطراف ھاشم زادهو امام سراوان
 ســـكونت رودبار از بقایاي ارتفاعات ات

ستند سابق كوھدم ھايتالش شي زبان كھ ھ  تال
 .اندكرده حفظ ود را ھمچنانخ

ستان گیالن تاریخ در كتاب  404صفحھ و دیلم
لشكر  با فرستادن در ارتباط ورزل از ناحیھ

شت صوب بھ سخیر والیت اعادي و انھزام ر  و ت
سان امیره بھ شفت حكومت و تفویض شفت  سا
سال شفتي شده چنین ھجري 882در  ست یاد   :ا
آباد  از رحمت الدینكیا تاج مكرم كیاي چون
شت از آب ساالر كوھدمي امیره انفاق بھ  بگذ

بھ و این بھ امیره خبر  جاســــب انوذ و   ت
نداشتند و  اقامت مجال رسید در رشت موضوع
كھ ھم آن زھره ھدم از راه نبود  عود  كو

 هاز را نمایند. فلھذا قرار بر فرار داده
 نوشــتھ شــدند. این َورَزل ناحیھ متوجھ شــفت



شم موقعیت نیز تا حددودي شخص وورزل خ  را م
باید  فوق ناحیھ دھد كھمي ســازد و نشــانمي

سط در جایي شت حد وا شفت ر شتھ و   قرار دا
 .باشد

 شدهمي سپھبد خوانده كھ زمان آن آستاراي
ھ جا را بآن ومتحك از تبار دیلمیان شــخصــي

از  با مغوالن جنگ در زمان كھ داشـــتھ عھده
 .است احمد یاد شده الدولھركن نام او بھ

. 
در  فوق كتاب روایت طبق بیلمانشـــھر كھ

  ،و گســـكر قرار داشـــتھ فومن مابین مكاني
صلھ سكر یك اشفا صف منزل تا گ  روز) راه (ن
ست بوده صي مدت در این ا شخ ست  ھر   میتوان

 الي بیســـت معادل روز مســـافتي یك در طول
ی آن رو مال ھايكیلومتر راه و پنج بیســـت
 توانمي صورت در این کند طي پیاده زمان را
ـــھر قدیمي زد كھ تخمین ـــھر در ش  بیلمانش
ــومعھ حوالي ــرا یا لولمانص قرار  امروزي س

 ظاھرشــکل از نظر کھ  لولمان و نام داشــتھ
 مسئلھ دارد این پیلمان با نام ی نیزشباھت

 .ندكتائید مي را تا حدودي
 

 از گزارشـــات برگرفتھ تالش تاریخي جغرافیاي
 گوركاني امیر تیمور لنگ

 و ســـرداران از امرا یكي امیر تیمور لنگ
ــت ایران مغولي ــأن كھ این او براي اس و  ش
ــھ خانوادگي منزلت  دار و پرابھتخود را ریش
شان صل ن سب دھد ا  خود را بھ و دودمان و ن
نگ مغوالن بت ج و خود را از  داده جو نســـ

گان خان نواد در  كردمي معرفي مغول چنگیز
ار بودن او  جز تات ، ایران تاریخ كھ حالي
ــبتي چنینبھ  ــاره و چنگیز  او بین مناس اش
 منظبت از امرایي اســـت. تیمور لنگ دهنکر
سیپلینو شجاع و جدي نظامي با دی و دلیر  و 

سواد، مورخ نیز فردي و از طرفي  و حافظ با 
ست مجید بوده قرآن كل ستیابي ا  ھدف بھ و د



 
 209/   بخش دوم

 دانستمي رانيگذ و خوش بر استراحت را مقدم
 را كھ كاري كردمي ســـعي توان و تا آخرین

ست دهكر شروع سیدن ا  نھایي اھداف بھ تا ر
 وي و مسلك رھا نسازد و در مرام كاره نیمھ
 . نداشت معنا و مفھومي و شفقت رحم
 از خاطرات خوانیدمي مبحث در این كھ چھ آن

ست امیر تیمورلنگ ستان كھ ا  794سال در تاب
 گیالن سرزمین بھ كوتاه مدتي براي قمري ھجري

 رشتھ خود را بھ و مشاھدات سفر كرده و تالش
سل تحریر درآورده سوي بریون بود، مار  فران

صحیح وي سفرنامھ صوري هللاو ذبیح را ت نیز  من
 برگردانده فارســـي بھ بھ رش خود  را آن
 .67است
 

ــاقتبا ــفر نامھ تیمور لنگس ــي: ی از س  گیالن كرس
ست الھیجان شور اما در آن ا در آن زمان «  ك

ھرکــدام از ایـاالت گیالن از جملــھ تـالش 
شتند  سبی دا ستقالل ن دیگر  شھر بزرگ یك »ا

ست سم بھ نیز ھ سپھبدان ا  ،شھر ھم (این ا
ند كوتم تھ از بین مان در  اكنون و ھم رف

 ) وقتي بریون مارســــل -وجود ندارد گیالن
شدم وارد این شاھده شھر  مرد و  كھ كردم م

ستند و معلوم سفیدپوش و كودك زن شد در  ھ
آیند تا دنیا مي بھ كھ شـــھر از روزي آن

ســـفید  روند جز لباسمي از جھان كھ روزي
 شــھر با بیگانھ آن مردم شــند، و چونپونمي

 نژاد خارجي جھت ھمین كنند بھنمي وصـــلت
ـــھر نمي وارد آن ـــود و چونش  نژاد بومي ش
 جا ھمگيآن لذا مردم است آبي ھايچشم داراي
 ....ھستند و رنگ آبي ھايچشم داراي
 از دو روز توقف بیش 77در اســـپھبدان من

بھ با قشـــون گاه و آن نكردم  راه خود 
 دور شــوم. چون گیالن تا از ســرزمین افتادم

 جا ادامھدر آن من اگر توقف داشـــتم بیم
را بگیرد و  اختیارم نفس پیدا كند وســوســھ



 ند. با خروجك پروريو تن عیش مرا وادار بھ
شان طالش سرزمین سوي بھ از گیالن  بھ یا طل

تا راه كھ تا مرداني دماف ند مي را  گفت
 دریاي اطراف كشـــورھاي مردان نیرومندترین
آیا  كھ و بفھمم ھســـتند ببینم آبســـكون

بیندازند یا  در پنجھ پنجھ توانند با منمي
 نھ؟

ــدم وارد تالش وقتي ــوري خودم ش  را در كش
 دریاي جنوب با ســـایر كشـــورھاي كھ یافتم

سكون شت فرق خیلي آب  طالش و زنان مردان دا
 فصـــل و تنومند بودند و در آن بلند قامت
 بیش تقریباً  ھا را دیدمآن من كھ تابســـتان

گفتند  من نداشتند و بھ لباسي از ستر عورت
ــل كھ ــتان در فص ــوند، مي پوش چرمینھ زمس ش

 وقتي قدر بلند بود كھ آن طالش مردان صداي
در  كھ ایســـتادند با مرديمي كوه در دامنھ

كردند، مي صحبت قرار داشت دیگري كوه دامنھ
شگفتي سگ سرزمین ھاياز  و  بزرگ ھايطالش، 
ـــت تنومند آن ـــگدیدم، آن كھ اس ھا و ھا س

 اســــب بندند، مثلمي ارابھ ھا را بھگوزن
بھ ملارا ند. و از آنمي ھا را ح بار كن ھا 

 در طالش من كھ فصـــل در آن كشـــند لیكنمي
ھا كردهگوزن بودم كھ ھا را ر ند   بھ بود
ــل 78بروند جنگل ــتان در فص از  بھار و تابس
 .نندكنمي ھا باركشيگوزن

سم بھ دیدم شھري در طالش شم) و آن ا  (خ
 .)(دایي داعي بھ موسوم داشت شھر امیري

 شھر او نزدیك بھ من كھشنید  وقتي داعي
 كھ از این آمد و قبل اســتقبالم بھ شــوممي

كرد  گاو ذبح پایم مقابل وارد شـــھر شـــوم
سم شم) ن.كرد قرباني (ر  شھر كوچكي شھر خ

ھا را با آن ســقف كھ داشــت ھایيبود و خانھ
 غذا گوزن بودند و ھنگام كرده مفروش ســفال
ــرف.آوردند من براي بریان  غذا بھ بعد از ص
 نیرومند طالش از مردان چند تن گفتم داعي

 در پنجھ ھا پنجھرا احضـــار كند تا با آن
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 امیر از این اظھار كرد اي بیندازم. داعي
ھا را مقھور اگر تو آن چون نظر كن كار صرف

نخواھد شـــد  تو افزون بر بزرگي چیزي نيك
 ننــد ســـبــبكترا مقھور  ھــااگر آن ولي

بزرگوار  چرا میھمان شود كھمي من سرشكستگي
ــمقھور  و عزیز من ــت. گفتم دهش  نیك اي اس

 خود را بیازمایم كھ است این مرد منظور من
یا از  مانده باقي من آیا نیروي و بدانم

از  دوتن دستور داد كھ است؟ داعي رفتھ بین
ــینھ را كھنیرومند  مردان ــتھ ھايس و  برجس

از  ســـتبر داشـــتند بیاورند، یكي بازوھاي
 .كوتاھتر قدري بود و دیگري قد من ھا ھمآن

 آوردم بیرون داشتم در تن را كھ ايجبھ من
 قد من ھم كھ مردي و بھ آزادتر باشـــم كھ

شـــود از او  نزدیك كھ كردم بود اشـــاره
 كني؟ صحبت با من وانيتآیا مي پرسیدم

 زبان نوعي كھ طالشـــي زبان مرد بھ آن
سي ست فار صحبت توانممي گفت 79ا كنم.  با تو 
صور مكن آري گفتم ستم من كھ تو ت و  امیر ھ

جا ن و تا آنكطراز خود تصــور  ھم مرا مردي
مرا مقھور كني.  پنجھ كھ بكوش زور داري كھ

ـــت چپبعد پاھا را  ـــتم و راس  و پنج گذاش
شت شتان را دراز كردم انگ مرد در  آن و انگ
ــت ــم گرفت جاي من ھايانگش  افكندن پنجھ رس

ـــت این ـــت از دو حریف یكي كھ اس  باید دس
كند  خم یا راســت چپ از طرف را طوري دیگري

حازات بھ كھ یا زانوي زانوي م  حریف او 
سد و در آن ستش كھ مردي موقع بر تا زانو  د

ست. مردي مغلوب شده خم  مبارزه با من كھ ا
از  كند ولي مرا خم كوشـــید دســـتكرد ميمي

 بر فشـــارم رفتھ رفتھ برنیامد و من عھده
 شــدت بھ كھ مرد در حالي آن و دســت افزودم

او رسید  زانوي شد و تا نزدیك زد خممي نفس
ــاچیان و غریو ــكنھ ايعده كھ از تماش  از س

ــھر و جمعي ــت.  از افراد من ش بودند برخاس



رھا شـــد  اشپنجھ كھ بعد از این مرد طالش
فت ند  و من زور داري امیر تو خیلي اي گ چ
شوقت و آن او دادم زر بھ سكھ شد.  مرد خو
 در پنجھ با مرد دیگر پنجھ خواســتم گاه آن

ندازم فت، اي آن ولي بی امیر زور  مرد گ
او  و تو چون اســت از من بیش خیلي من رفیق

بھ ايرا مقھور كرده  مغلوب طور حتم مرا 
 در پنجــھ بــا تو پنجــھ د و منكر خواھي
 زر دادم چند سكھ او ھم انداخت. بھ نخواھم

ھاي و ھر دو را مرخص یدني كردم. از چیز  د
 كھ ھایيبود از درخت عبارت طالش، ســـرزمین

 نداشت و عریض طوالني از چند برگ بیش ھر یك
ضي و روي شھ ھا یكاز آن بع بود و در ھر  خو
شھ ست بھ نزدیك خو صد میوه دوی سی سبز  یا 
 بود بھ شــبیھ ھر یك شــد كھمي مشــاھده رنگ

ھا درخت آن گفتند كھ من و بھ خیار باریك
 و ھر درخت 80شوندمي خوانده» شجره« سما بھ
 میوه كھ عمر دارد و بعد از این ســـال یك
شك ،داد سكنھمي شود و از بینمي خ  رود! و 
ست طالش  اندازه مزبور را بھ درخت ساقھ پو
كاشتند و مي كردند و در زمینمي قطع دست كف
سبز مي شجره درخت یك  یكشد و بعد از دیگر 
 .دادمي میوه سال

نكشـــید  زیاد طول در طالش من توقف مدت
شتم زیرا وقت شور توقف در آن كھ ندا  كنم ك

و  گذشتمي كشيقشون فصل دمكرمي و اگر توقف
و  بغداد برســـانم خود را بھ خواســـتممي

 -قبل سال 140ھالكو (تقریباً  را كھ سرزمیني
صرف صرف كرده نگارنده) ت اگر از  نمك بود ت

ـــتقیم طالش ـــوي بھ مس با  رفتمبغداد مي س
ھا عبور از آن كھ شــــدممي مواجھ ھایيكوه

 ســـوي بھ لشباید از طاو مي نداشـــت امكان
ـــرق ـــكون و از كنار دریاي برگردم مش  آبس
و بعد  برســـانم قزوین و خود را بھ بگذرم

غداد را پیش راه بھ بگیرم ب امیر  داعي و 
 كمك بھ احتیاج كھ ھر موقع گفتم شــھر خشــم
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 بھ من و بداند كھ كند مراجعھ من بھ داشــت
 و اگر نتوانم شـــتافت خواھم كمكش بھ زودي
را با  از سردارانم یكي او بیایم كمك براي
فرستاد و با  او خواھم كمك سرباز بھ ايعده
 در ســـر راه طور مســـتقیم بھ طالش كھ این

جا نیز نبود در آن ماورأ النھر و خوارزم
 بھ كبوتر خانھ مانند (اســـپھبدان) دو برج

ــیلھ تا بھ وجود آوردم ــد با كب وس وتر قاص
شتھ ارتباط داعي شم. آن دا شون گاه با  من ق
و در  كردم مراجعت افتاد و از طالش راه بھ
سكون دریاي سواحل طول شرق راه آب  و جنوب م

 81شــفت بھ موســوم و از منطقھ گرفتم را پیش
شتم  پس تیمور چند ماه.شدم قزوین و عازم گذ

ـــال از تالش از خروج  قمري) ھجري 795(در س
 كرد. 28آنجا را فتح بھ بغداد تاختھ و
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 بخش سوم
 

 تاریخ کادوس و تالش
 

 دفتر اول
 از زمان باستان الی پایان حکومت ایلخانان مغول

 
سي روابط  مركزي با دولت كادوس قوم نظامي سیا
 ایران
 شاھنشاھي دوران خاتمھ تامادھا  حكومت ایام در طول

 ساسانیان
 باســـتان ایران بھ مربوط تاریخ در كتب
 گالن( حاشیھ جنوبی کاسپین از دو قوم ھمیشھ

ــیان) كھ ــھم بھ از آنان ھركدام و كادوس  س
و  و منشــــأ بروز حوادث موجب خود ھمواره

 بھ اند چھبوده باســتان در ایران اتفاقاتي
در كنار یكدیگر  و چھ از ھم و جداي تنھایي
 .است شده برده ھا ناماز آن

در کتاب تاریخ باســـتانی ایران پیرنیا  
و یوناني،  باســـتاني مورخینمیخوانیم ، 

 عنوان بھ گالن براي را كھ زماني ترینقدیمي
ــاكنین ــواحل س ــپین دریاي جنوبي س ذكر  كاس

ـــال 700اند بھدهكر ـــیح پیش س  از میالد مس
خود  در گزارشــات مورخین ھمین رســد. وليمي
ـــي نام ـــتانكادوس  غربي ھايھا را در كوھس

سپین دریاي  گالن جلوتر از تاریخ سال 150كا
از  است، قبل معني بدان بھ اند و ایننوشتھ

 ایران در تاریخ از گالن ھنوز نامي كھ این
ستان آن بھ از قبل سال 150،آید میان بھ با

 ھاآن بھ مربوط و حوادث كادوســـیان نام
شاره ضوع . اینشده ا  تواند دلیلنیز مي مو
یایي فاوت گو جداي بودن ازمت نام  بودن و 



 كھ از یكدیگر باشـــد. با این دو قوم این
ھا و كادوســـي نام تاریخي كتب نویســـندگان

 ھا را در طولآن بھ و اخبار مربوط اطالعات
شاھي ایام شیان شاھن  دوران خاتمھ ات ھخامن
شكانیان حكومت  جمح و با دفعات بھ ھمواره ا
اند اما از هكردذكر  النگِ  بھ نســـبت تريبیش
 ســـلطنت دوران بعد و در طول بھ زمان آن

سانیان سبت این سا مرور  بھ تغییر یافتھ ن
 مربوط و ذكر وقایع كادوس نام بھ از اشاره

 قرن در یك طوري شـــد، بھ ھا كاســـتھآن بھ
ـــانیان حكومت پایاني ـــاس از  ناميدیگر  س

 تاریخي ھاياز نوشــتھ یك ھا در ھیچكادوســي
 بھ زمان اســـت، اما از آن نیامده میان بھ

(طیلســــان  تالش قوم نام باره یك بعد بھ
ـــان)  ـــتھوطیلش  عرب مورخین ھايرا در نوش

 كادوســـیان در جایگاه كھ كنیممي مشـــاھده
ــكان ــوع اند. و اینیافتھ اس تواند نمي موض
 .باشد دلیلو بي اتفاقي

و  از نویسندگان نیز بسیاري باره در این
خان بھدهكر بیان مطالبي مور  خصـــوص اند 
 نظراتي دھخدا و اســتاد كســروي عالمھ مرحوم

كھ ند  بھ قبالً  دار نان نیز  تھ ذكر آ  پرداخ
 ایران توانمند تاریخ اســـتادان این شـــده

سي نھ« كھمعتقد بودند  خود  ھا از جايكادو
تھ جایي بھ نھ رف جایيتالش و   بھ ھا از 

كان كھ فعلي م گاه خود  یان جای  كادوســـ
 بنابراین ،اندوارد شـــده اســت باســـتاني

گان فعلي ھايتالش ند ما باز ید از  با  را 
 .دانست باستاني ھايكادوسي
ضي عالوه شینتالش و نواحي بر ارا  ایران ن
 آذربایجان در كشــور جمھوري آن اعظم قســمت

كھ ماني قرار دارد  خاك جزئي ز  ایران از 
  شد.مي محسوب

نابراین کھ قبالً در  ب چھ  بھ آن جھ  با تو
بخش جغرافیای طبیعی و تاریخی در مورد نقش 

شتھ کوه شده در این دفاعی ر ھای تالش بیان 
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فتميصـــورت  یام  قوم این كھ توان گ در ا
 این مجموع با در اختیار داشـــتنباســـتان 

سخت و  ھايو كوھستان جنگلي وسیع ھايسرزمین
ھای باریک ھا وکوره راهو بریس العبور صــعب

اســـتحکامات  از میزان چھ بھ وپرپیچ وخم
ستراتژیكي موقعیت طبیعی و سوق ا شي و   الجی
 انو از نظر تو برخوردار بوده نظامی مناسب

پاھي ھد  از اقوام یكي گريســـ ند ع قدرتم
از سوی دیگر  است. رفتھشمار مي بھ باستان

 داشتن لحاظ بھ باستان در ایام سرزمین این
شده خم شرایط و صات جغرافیائی یاد شھت  ھمی

ـــتقلومحلی  ايناحیھ حكومت چندین داراي  مس
 ھنگامھا و ھا و درگیريجنگ در زمان كھ بوده

 و نیروي متحد شده با ھم با دشمن رویارویي
 .آوردندوجود مي را بھ واحدي

ــفحات ــوع آتي در ص  اقوام چند حكومتي موض
 از پلوتارك در گزارشــي توان(كادوس) را مي

سیان با جنگ در ارتباط شیر دوم كادو  و ارد
شیان سپاه فرماندھي كھ صي ھخامن شخ  بھ را 
ـــتھ عھده تریباز بھ امن ـــابھ آن  داش ومش

مت کھ امیرهحکو ھای ھا را در قرون اخیر 
یھ درآن حکمروا مان صـــفو تا ز عددی  ی ئمت

 .دكر مالحظھ وضوح بھتوان دند میكرمی
سرداران یوناني دانجغرافي بطلیموس  و از 

و  در مورد كادوســـیان اســـكندر مقدوني
مرز  ارس د: رودخانھنویسمي آنان ھايسرزمین

 بوده و كادوسي ماد و كاسپي ھايسرزمین بین
ــــت یا این اس ماد  اقوام و گو جزء قلمرو 
سوب ضافھنمي مح  سرزمین كند كھمي شدند و ا

ــیان ــتیاك در زمان كادوس ــاه آس ماد  پادش
ـــتقالً  ـــد و تابعمي اداره مس  مركزي دولت ش

بطلمیوس ازموقعیت و کھ  آنچھ 38اســـت نبوده
مشخصات سرزمینھای کادوسیان ارائھ داده بھ 

ھای این ســـرزمین در علت اینکھ با نشـــانی
افســــانھ زریاد رس مطابقت دارد بھ این 



نتیجھ خواھیم رســـید کھ ھرچقدر بھ این 
یات  بھ نظر مھ داده شـــود  قات ادا تحقی
وروایات فردوسی درشاھنامھ کھ کادوسیان را 

سلھ پ سل ستھ و یا از رعایای  شدادیان دان ی
اینکھ زریادرس شــاھزاده ســلســلھ پیشــدادی 

 ،باشد نزدیک خواھیم شداحتماالً ھمان زرتشت 
بھ نزد  ھاک  کھ کوروش از طرف آژد مانی او ز
امارد بھ سفارت وامارت رفتھ بود، دلباختھ 

ـــا می ـــود، بھ این روایات دختر وی آتوس ش
یدا خواھیم  ماد بیشـــتری پ قاد و اعت اعت

روش پس از ســـقوط دولت ماد حکومت نمود. کو
ساقط  سیان را نیز  ده برای مدتی در كرکادو

اختیار خود گرفتھ بود اما طولی نکشــید کھ 
ھا مجددًا استقالل نیمھ جانی را بدست کادوسی

 آوردند. 
ھا و كادوســي میان ھاياز جنگ مورخین برخي

 سردار ناراضي اند، آتروپاتمادھا یاد كرده
ــي بھکھ مادھا  ــده ھا پناھندهنزد كادوس  ش

بنا بھ تحریک و تشـــویق او جنگھای طوالنی 
ــی ــورت گرفتھ بود بین مادھا وکادوس در ھا ص

 طول بھ مدیدي مدت طور منقطع بھ كھ جنگ آن
سي  و ابتكار عمل ھا با ھمراھيانجامید كادو

ند اما خود دبر مادھا پیروز شــــ آتروپات
 ھا كشتھجنگ این یکی از در مسرانجا آتروپات

ــود. ناممي فعلي)  (آذربایجان انکآتروپات ش
ست سردار مادي از این  با حمایت مدتي كھ ا
سي شیند می حكومت جا بھھا در آنكادو و در ن

شیان زمان او تیولدار  نیز بازمندگان ھخامن
ــکندر بھ  والیت این ــدند در زمان حملھ اس ش

نب ایران یکی ا جا پات از  گان آترو ز نواد
ــیان امارات وفرمانداری ایالت خدولت ھ امنش

شت.و ھنگامی کھ آتروپاتکان را در اختیار دا
ــکندر مقدونی بیش از نیمی از خاک ایران  اس

چندین  آورد و زور شمشیر بھ تصرف در ھرا ب
ــیده قتل و ایالت را بھ خاک و غارت  خون کش

 شـــی وده بود ارتش ھخامنشـــیان نیز متالكر
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د در این ھنگام آتروپات با یک شــــ نابود
ـــتی کرده بدون جنگ  ابتکار درســـت، پیش دس
ــکندر را پذیرفت  وخون ریزی فرمانبرداری اس

ــدش از اینکار  وبھ فرمان او گردن نھاد. قص
آن بوده کھ بدین طریق بتواند مانع تجاوز 

ــکندر بھ ایالت  تاخت و و ــپاھیان اس تاز س
ایالت را از آسیب آتروپاتکان شده مردم آن 

سپاھیان مقدونی نجات  و گزند و قتل و غارت 
واطاعت آتروپات  حطرفی این صـــل دھد. از

شتھ  سیان بھ ھمراه دا مزیتی نیز برای کادو
ــیھا از درگیری  ــت زیرا بدین طریق کادوس اس
سکندر در نواحی غربی  سپاھیان ا سقیم با  م
وشمالی سرزمین خود در امان مانده وخاطرشان 

ــاز این  ــوده ش از طرفی احتمال  .دبابت آس
شده کھ آتروپات نام خانوادگی یکی از  داده 
سرداران و بزرگان مادی بنام پارسداس بوده 
سداس نیز در زمان مادھا با  ست. زیرا پار ا

ـــی ھا گروه کثیری ســـوار کار بھ نزد کادوس
پناھنده شد و در طی مدتی کھ در آنحا اقامت 

س شاوندی با کادو شت روابط خوی یھا پیدا دا
شاوندھا آنھا را  کرد و بھ اعتبار ھمین خوی

ـــبھ جنگ علیھ حکومت مرکزی تحریک و  ویق تش
ــیكر ــون کادوس ھا را در این جنگھا ده و قش

 .کردرھبری می
در آتروپــات از  آوردن نــام بنــابراین

با  و در جنگ ھخامنشي سلسلھ پایاني ھايسال
ــدوني ــدر مق ــاالً  اســـكن ــھ  احتم متعلق ب

 ســـردار بزرگ ھمان و نوادگان زماندگانبا
کھ بعدھا پس از اینکھ  اســــت عھد مادھا

کشـــتارھای  غارت و اســـکندر با قتل و
بیرحمانھ اکثر والیات ایران را بھ تصـــرف 
ـــتی کرده بھ  ـــدس خود درآورده بود او پیش

با این اقدام  د. اوكراسکندر اظھار اطاعت 
پات را از  یت آترو ــــت مردم وال خود توانس

 .گزند نجات دھد آسیب و تجاوز و



 كوروش نویســـــد، در زمــانمي  ھرودوت
و  و مادي ارمني ھايســـرزمین روایيفرمان
 سپرده وي از فرزندان بردیا یكي بھ كادوسي

  .بود شده
 در خصوص ھرودت از جملھ از مورخین بسیاري
 چنین در ایران ساكن باستاني اقوام جایگاه
ماد، پارس، پارت، ایالم، كادوس، «اند نوشتھ

یان كان تان، ھیر مارد، تپورســـ گان آ  (گر
یاري دیگر از  فعلي)، ھرات، مرو، و بســـ

اما » ،اندبوده اول داریوش در اطاعت ایاالت
 ينوشتھ برخالفدر کتاب خود بار دیگر  ھرودت
 را بھ كشـــورش نویســـد، داریوشمي اش قبلي
ست سیم تراپيسا بی  در این بود ولي دهكر تق

 دیده از آمارد و كادوس نامي بنديتقســـیم
 بردیا در این حكومت بھ شـــود. با توجھنمي

سال نواحي ست و ار  كمكي ھزار نفر نیروي بی
 حمایت ھا برايكادوسي و سوار از سوي پیاده

 با رومیان، و نیز حمایت در جنگ از كوروش
ــيكاد ــكاھا در جنگوس و  كوروش بین ھا از س

شتن سكاھا (بھ  سكاھا بھ ملكھ منظور وادا
 شــاھنشــاه شــدن با كوروش) و كشــتھ ازدواج
نگ، مي در این ایران گانگي توانج و  از دو

 تاریخ از گزارشــات بعضــي بودن ضــد و نقیض
ستاني سي كھ دسیر نتیجھ این بھ با ھا كادو
شاھي دوران مدر تما  كھ با این كوروش شاھن
نگ ظامي مرزي برون ھايدر ج حد ن  كوروش مت

 اند اما بھرســـاندهمي را یاري و وي بوده
 گذار كوروش خراج قوم این رســـد كھنظر مي

و  باج و از پرداخت نبوده مقتدر ایران شاه
دیگر  عبــارت انــد. بــھبوده معــاف خراج

 حكومت بھ مختلفي ھايھا در جنگكادوســـي
مك مركزي ند وليكرمي ك و  تابع گاه ھیچ د

 ھمیشـــگي و چراي چونو بي فرمانبردار محض
 .اندنبوده آنان

 نویســــد در جنگدیگر مي در جایي ھرودوت
ست با رومیان كوروش سپاھي بی سي ھزار   كادو
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 سپاھیان رساندند و فرماندھيمي را یاري وي
ــي ــي كادوس ــخص  عھده بھ داتام نام بھ را ش

شت سارت علت بھ بابل فتح در ھنگام كھ دا  ج
 فرمان و كسب اطالع بدون داشتھ كھ و شجاعتي
 بھ تنھایي خود بھ با ســـپاھیان از كوروش

 علت بھ بود ولي زده بابلي ســـپاھیان قلب
 مجبور بھ كوروش قواي با سایر ھنگياھم عدم
شینيعقب او در  اقدام این شود اما چونمي ن
 دهكر و وحشت ایجاد رعب بابل سپاھیان میان

لذا در حمالت عدي بود  ھا، آن بھ كوروش ب
كھبابلي یھ ھا  خود را در اثر  جنگي روح
 آســاني بودند بھ داده از دســت داتام حملھ

بعدھا  كھ شــوند با اینمي تســلیم وادار بھ
شــود اما مي از نبردھا كشــتھ در یكي داتام
عت بھ كوروش جا و  باكيو بي خاطر شـــ

ـــیان او تمامي ھايفداكاري  را نوازش كادوس
 .دھدنیكو مي و پاداش داده

 بابل امپراطوري كھ از این كبیر پس كوروش
 تصـــرفاتم خود در آورد و بھ تصـــرف را بھ
نھبابلي یاي ھايھا در كرا نھ در و  مدیترا

ست فنیقي شھرھاي  سردار خود ھارپاك یافت د
صــغیر  آســیاي یوناني شــھرھاي رامامور فتح

ھزار  بیست جنگ د، در اینكركنوني)  (تركیھ
ــپاھیان ــي نفر از س ــون ھمراه كھ كادوس  قش

بھ كوروش ند  ندھي بود ما پارك فر  عازم ھار
 شــھرھاي تمام در نتیجھ نبرد شــدند كھ این

 درآمده كوروش اطاعت صغیر بھ آسیاي یوناني
 شدند از جملھ گرفتھ اسارت نیز بھ ايو عده
 كوروش شمشیر سپاھیان ضرب بھ شھرھا كھ این
صرف بھ شھر میلھ درآمده ت ست بود  در  كھ ا
 لیدیھ و پایتخت شـــرقي مركز روم زمان آن

ــوب ــمي محس از  تعداد زیادي جنگ د در اینش
 چنینو ھم شـــھر میلھ و اھالي ســـپاھیان

 از اھالي ھا) كھھا (گلآن فرانسوي مزدوران
 فرانسھ جنوبي در سواحل عواق 48شھر ماسالیا



 ايعده كوروش،درآمدند  اســارت بھکھ ند بود
سرا را بھ از این سیان ا شید تا از  كادو بخ

بھوجود آن در  كارارزان نیروي عنوان ھا 
ستفادهدامداري سرا پس این 58نندك ھا ا از  ا

خود  موطن ھا بھكادوسي در بین ھا سكونتمدت
ھا، بر كادوســي عالوه جنگ بازگشــتند در این

و ھزار نفر دوازده ھا نیز با ارســالســكائي
یان كان گاني ھیر با دوھزار نفر (گر ھا) 

اند داده یاري جنگ را در این كوروش ســپاھي
و  قدرتتواند میتعداد نیرو  اینمقایسھ  كھ

 .دھدمي را نشان كادوسیان عظمت
ــاه در زمان ھرودوت ــایار ش  از اقوامي خش

كھمي نام ــــاھي زیر پرچم برد  ــــاھنش  ش
در  اند كھجنگیده با یونانیان ھخامنشـــیان

ھا یاد ھا و كاسياز سكاھا و كاسپي میان آن
ــ ــي نامي ولي دهش ھا و آماردھا و از كادوس

 .است نشده تپورھا برده
 براي دوم اریوشاز میالد د پیش 405در ســال

ھا كادوســـي درآوردن اطاعت انقیاد و بھ بھ
شید ولي سرزمین آن بھ شكر ك  جنگ در حین ل

شده شت مجبور بھ بیمار   شود او پسمي بازگ
ماه ند  ماري در اثر این از چ فات بی  و

 .یابدمي
ــرش دوم از داریوش پس ــیر دوم پس بر  اردش
ست،  سلطنت تخت ش تر برادر كوچك اما كوروشن
صــغیر  و آســیاي ارمنســتان در نواحي كھ وي

مت بدونكرمي حكو پاھي اطالع د  از  او ســـ
ناني مزدوران نگ بھ گرد آورده یو برادر  ج

سپاھیانمي شیر دوم رود، در  از  تعدادي ارد
 آنان فرماندھي بودند كھ كادوســـي نیروھاي

صي شخ سي را   بھ) 68گروس (آرتھ نام بھ كادو
شتھ عھده شادت دا ست. او با ر در  كھ ھایيا
ــان جنگ این ــرانجام داده از خود نش  بود س
 .شودمي بر برادرش اردشیر دوم پیروزي موجب
در  كادوســي ســپاھیان ھايخاطر شــجاعت بھ
و  باج از پرداخت جنگ، بعدھا كادوسیان این
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ھا شدند، و مدت معاف ھخامنشي دولت بھ خراج
شیر دوم آنان بین صفا برقرار  صلح و ارد و 

 این كھ وجود آمد تا این بھ خوشــي و اوقات
 گرفت پایان ناگھان ســال از ھجده پس آرامش
از  پس اردشــیر دوم بود كھ جھت بدان و این
 باج پرداخت ھا تقاضاياز آن مجدداً  مدت این

ھا زیر بار ند، اما كادوســـيكمي و خراج
 از عدم دمو دهكر اســـتقالل و اعالم نرفتھ
ند. بھمي اطاعت  اســـتقالل اعالم دنبال زن

سي سالكادو شیر  پیش 384ھا در  از میالد ارد
شود با سیصد ھزار نفر سوار و ناچار مي دوم

ند ك ھا حملھكادوســـي ســـرزمین بھ پیاده
حدود یكصـــد ھزار  را بھ عده این رك(پلوتا

شتھ سربازان نفر نو ست) اما  شیر در  ا ارد
 ھا و معابر كوھستانيجنگل در داخل جنگ این
 كمانداران تیرھاي آماج جا گیر افتادهآن

 مھارت جنگل در میان جنگ بھ كھ كادوســـي
 اردشیر دوم . سپاھیانمیگیرندداشتند قرار 

ــكلب عالوه ــتان جنگ ر مش ــخت ھايدر كوھس  س
 مشـــكل بھ كافي تداركات عدم علت بھ جنگلي

نیز دچــار  و مواد غــذایي كمبود آذوقــھ
 ھاياســب بطوریکھ ناگزیر شـــدند میشـــوند
خود را كشــتار  باركش و چھارپایان ســواران

یھكر غذ ند و ده، ت مل براي کن مات ح و  مھ
بار كيید ھايســـالح نھو  عداديو وب از  ت

سب مواجھخود  سواركاران شدند  با کمبود ا
 كسب بدون ھنشاه ھخامنشی تصمیم گرفت شاهو

نگ  جھ ای از این ج قھ  نتی  را ترك  منط
 د كھشــــمي او باعث عمل این و چون نماید

 ســپاھیان اعتبار و اقتدار خود را در میان
شراف و اعیان  داده ستاز د و درباریان و ا

بھ ھمین گردد   واقع و نكوھش و مورد مالمت
شكر از فرماندھان یكي سبب شیرل  نام بھارد

از  و اعتبار حیثیت  نجات براي » باز تري«
ست رفتھ سل بھ  شاه د حیلھ ماھرانھ  یکمتو



کســب  باوبا این حیلھ  موفق گردید میشــود 
 بی نتیجھ نشینيعقبنتیجھ مناسب  شاه را از

 .باز دارد
 از چندین كھ كادوسیان سرزمین زمان در آن

 بود  یافتھ تشـــكیل امیر نشـــین   والیت
 .ندودخودمختار محلی ب حكومت دارايھرکدام 

ـــاھان در میان  و والیات ایاالت یو امرأ ش
ــي ــم كادوس ــھ كھ بوده بر این رس در  ھمیش
بل قا جاوزات م ھان ی ھازورگویي و ت ــــا  ش

 با ھم ای  بیگانھ نیروھاي یا ھرو ھخامنشي
و  از مردم و مقابلھ دفاع بھ متحد شــــده

شترك سرزمین ستند وخود  م  تري. «برمیخوا
ضوع باخبر بوده  از این» باز صمیم لذا مو ت

بھره برداری را  نھایت مســـئلھ  گرفت ازآن
 امرایاز  نزد یكي بھ شـــخصـــاً  بنماید. او

امیر  كھ  میکندوانمود  دروغ بھ رفتھ يمحل
با   هكرد دســـتيپیش ھا  كادوســـي  دیگر

 درآمد از در صــلح ھخامنشــي شــاھنشــاه
و بھ شــاه را پذیرفتھ  اســت،   گذاريخراجو

 با اردشـــیر دوم جنگتو را در  ترتیب بدین
شت ستتنھا گذا  این دنبال ، تریباز بھ  ھ ا

ندت یھ وي بھ رف كھمي توصـــ ند   بھ چون ك
 ایران بود با شاھنشاه قادر نخواھي تنھایي

 شكست مطمئناً  ،ی دھ ادامھ قابلھو م جنگ بھ
تو  كھ اســـت الزمبنا براین  خورد،  خواھي
ــاه مانند نیز  ــي ش ــلح اعالن دیگر كادوس  ص
خت ھب دهكر ندك پردا نھي.  گردن خراجي ا
ضاً » باز تري« سر خورد را نیز با ھمین ای  پ

 كادوســـیاندیگر امیرفریب،  برایو  ترفند
دھد  اطالع وي ســـازد تا بھمي نزد او روانھ

او با  اطالع بدون  كادوسي یکی از امرای كھ
شاه ست نموده سازشصلح  و ایران شاھن ،  ا

ــر  ش پدر روش ھمان بھنیز با » باز تري«پس
 كھ مقصود خود را و  نزد امیر کادوسی رفت 

ــــده طر از پیش یان بود احی ش با وی در م
شت  ساخت تا  او را متقاعد بدین طریقو گذا
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»  بازتري« ترتیب این بھ با شاه صلح نماید 
 و خوش و راســـتگویي خلق از حســـن مكارانھ
ھا را و آن دكر سوءاستفاده كادوسیان باوري

نگ این در یب ج تاً  و داد فر  قبول  بھ موق
 .ساختمتقاعد  خراج پرداخت

شیر دوم، پس سرش از ارد سوم پ شیر   بھ ارد
ست جاي ش سیان زمان در این او ن از  كھ كادو

 ادعای  مجدداً فریب خود مطلع شـــده بودند 
ستقالل سر باز زدند  ا کرده از پرداخت خراج 
بین کادوشـــی ھا  نيطوال یجنگ بھ کھ منجر

اردشــیر نیز از  اما  واردشــیر ســوم گردید
 نیاورد تا این دســـت بھ اينتیجھ این جنگ 

  78نكدما بھ ھخامنشیان نیروھاي يفرماندھ كھ
سرداران دیگر یكي سوم از  شیر  از   کھ ارد

ــد   دوم داریوش نوادگان ــوب میش  محول محس
 ســوم داریوش بعدھا با نام کھ او . گردید 

 بھ شــاھنشــاھی ســوماردشــیر  جانشــیني بھ
در  كھ چھ آن بر خالف  می رســد  ھخامنشــیان

کھ  نوشــتھ شــده  درباره وی  ســلطنتش زمان
اســـكندر  در مقابلنھ با خفت وخواری وچگ

 گردید.متواري و پا بھ فرار گذاشت  مقدوني
 نبردي بھبا کادوســـیان  جنگ در ایناما 
ئی ھاو رشادت دالوري وبا ھمھ، پرداخت خونین
 سرانجام ندداد خود نشان ازکادوسی ھا  کھ 

 با خدعھ ونیرنگ او نیز ناجوان مردانھ و
 گشــتھپیروز  ان كادوســی بر می شــود  موفق
 و بھ وادار بھ پرداخت خراج نماید را  آنھا
بر  شھایو پیروزیبھ شــــاه خدمت  ھمینپاس

 حكومت بود کھ از اردشــیر ســوم  انكادوســی
 دیودور مورخ گرفت. پاداشرا  ارمنســـتان

ــوم بین جنگ در باره  یوناني ــیر س و  اردش
 کھ ھااز دشــت نویســد: در یكيھا ميكادوســي

صيبوده  نبرد صحنھ شخ سي ،  کھ ھا از كادو
 از حیث نامیده میشــد و  88گروس ارتھ اوھم 
ــــادت وقدرت  نظیر و بي دالوري بدنی و رش



از  تن بھ تن جنگ یك براي اســت بوده معروف
از  طلبد، اما كســـيھا مبارز ميپارســـي
سوم سپاھیان شیر   میدان نكرد بھ تأجر ارد

 منتظر تماشــاي ھمگي كھ موقع برود. در این
ند تن بھ تن نبردي مان خود بود  یا كد

را  شــاه قشــون یفرماندھ ھ ک »ســوم كوروش«
خود را  خبر اسبو بي ناگھان برعھده داشتھ 

تھ لھ بھ تاخ تھدنكمي او حم  كھ گروس ، آر
را وبی مقدمھ   ناگھاني حملھ انتظار چنین

با  تن بھ تن جنگ بھ پیاده با پاي  نداشتھ
 پرداختکھ سوار بر اسب بود » كدمان« كوروش

 و قدرت خود را در برابر زور كھ اما كوروش
ندگي یكمي ناتوان وي جنگ ید در  ظھ د  لح

از  میکند فرار انکھ دارد  عنوان بھ ظاھراً 
با  اما ناگھان از راه دور  ددور شــــ وي

را دالور کادوســی  كند قلبمي پرتاب كھ تیري
 .واورا از پای در می آورد   نشانھ گرفتھ 

ــیر  بھ جنگ این وبھ این ترتیب  ــود اردش س
كار  از این اردشـــیر را  پذیرد .مي پایان
او  ســـپاهبھ  حیثیت خاطر اعاده بھ كدمان
را   ارمنســـتان حكومت آمد كھ خوش چنان
 وي بھ مرد پارســـي دلیرترین با لقب ھمراه
ھدا  مانكردا بھ آن نیز  قبالً  كھ طوري. ھ
ــاره ــ اش ــاھي دوران از ابتداي دهش ــاھنش  ش
 مقدونياسكندر  استیالي زمان ات دوم داریوش

سي ،بر ایران ستقالل ھا كادو بارھا ادعای  ا
شاھاننموده بودند و شاھن شي ا   نیز  ھخامن

بارھا ھا كادوسي ساختن انقیاد و مطیع براي
 آنان ھايســرزمین ســوي خود را بھ ســپاھیان
ــھ ــا در دهكر روان ــد ام  اكثر مواقعان

 و یا بھ برده از پیش اند كارينتوانســـتھ
خود در آورند  فرمان ھا را تحتآن كامل طور

سوم شیر  سالھا از  پس كھ بوده و تنھا ارد
شي ھايھا جنگ سای ھا سفاكي و با اتكأ بھ فر
ھا با رشــــادت خود و ھمچنین ھايرحميو بي

ــو (داریوش كدمان ھايودالوري ــتس  ندم) توانس
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نماید  وادار  خود از اطاعت ھا را بھكادوسي
. 

ھمانند  ھخامنشــي اردشــیر ســوم كھ زماني 
ــایار  اول داریوش چونوھم خود  نیاكان و خش

مصر  فراعنھ ايافسانھ سرزمین  توانست شاه
 شـــاھنشـــاھي در تاریخ بار دوم را براي

شیان صرف بھ ھخامن صر  و فرعون .درآورد ت م
شھ را بھ ھا و پیروزي این ،سازد متواري حب
از  پس او در مصـــر درســـت نظامي ھاينمایش
ــورت گرفتھ  زماني ــپاھیان  كھ  بود ص  ش س

در   قلمرو پارس قدمي در یكخودرا  ســالھا 
ـــت ـــرزمین ورد بھ برایالبرز ھايكوه پش  س

دیده   توان ناکام ونا و گالن كادوســـیان
.وھمین مســئلھ موجب شــده بود  قدرت  دندبو

ســپاھیگری کادوســیان در بین ســاتراپی ھای 
ھخامنشیان از شھرت ویژه ای برخوردار شود. 

 بھ اســـكندر مقدوني يحملھ در زمانلذا 
 (كدمان)كھمعروف بھ  ســـوم داریوش ،ایران
سي سپاھیان جنگدندگي قدرت براي  ارزش كادو
ھا از آن تعدادي ،بود قایل العاده ایفوق 

خود  ارتش ھا بھبا مقدوني مقابلھ را براي
تا آخرین د و اینكروارد  ھاي افراد   روز
قب  را ھمراھي او داریوش فرار و نشـــینيع
شدت  امر كردند و اینمي شم ب سكندر را  خ ا

 تا بھ ســاخت و او را مصــمم بود برانگیختھ
ــوي ــرزمی س ــيگیل نس ور  ھا حملھھا و كادوس
 98.شود

 است آمده چنین تاریخي ھايدر اكثر نوشتھ
سپاھیان سوم داریوش كھ سي از   در جنگ كادو

سكندر مقدوني ستفاده نھایت با ا  را برده ا
از ورود  جلوگیري ھا را براياو كادوسي است

 دجلھ در اطراف ایران بھ مقدوني ســـپاھیان
 ھا در كلیھ. كادوســيھ بودمســتقر ســاخت

بادي قدام نواحي آن ھايآ  آوريجمع بھ ا
قھ فھ آذو مازاد آن هكرد و علو  را آتش و 



 .اسكندر نیافتند سپاھیان دست تا بھند زد
سي سواركاران گوگمل در جنگ  ضربات كادو

و  کردهوارد  مقدوني پیکرسپاھیان بر مھلكي
و  و آذوقھ فرماندھي از چادرھاي ســـیاريب

نابود كردند  كشــیده آتش را بھ آنان علوفھ
 و ھراس سأی ھا موجبكادوســـي ھايدالوري این
 بود و اگر خیانت دهشاسكندر  یانسپاھ دلدر

نبود و نیز  داریوش پارســي از امراي بعضــي
نت اگر داریوش یا نان از خ  يمن ھراس بھ آ

تادا تادگي و ف نگكرمي ایســـ  نفع بھ د ج
 اما متاســـفانھ .یافتمي ھا خاتمھایراني
 از نام كھ ھراســـي علت بھ ســـوم داریوش

سكندر پیدا  ضایتي علت بود و بھ دهكرا  نار
 ناچار بھ را او از وی  ســـپاه فرماندھان

 بتواند ھرچھ زودترتا از نمود  نشـــینيعقب
 . در برد بھ ســــالم جان دهكر فرار مھلكھ

 بھ گوگمل در جنگ از پیروزي اســـكندر پس
ــپاه تعقیب ــت ریختھ در ھم س ــكس  خورده و ش
خت داریوش مان و در ھمین پردا از  ايعده ز

ـــپاه فرماندھان  را براي ننگ نام داریوش س
    اســـكندر پیوســـتند اردوي بھ خود خریده

ــپاھیان بقیھ اتفاق بھ ناامیدانھ داریوش  س
ــوي خود بھ افتاد تا در  راه بھ مازندران س
 و اســـتحكامات ناحیھ این آوران جنگ پناه

شد و  ناگھان جا قرار گیرد وليآن  نظرش عوض 
سان سوي بھ سیر داد تا ھر چھ خرا  تغییر م
سكندر كھبیش شود. ا سكندر دور   این تر از ا
گمان از یک سو  بردسر مي بھ در ھمدان زمان

میکرد کھ داریوش سوم بھ سرزمین کادوسی ھا 
ــوی  ــر میبرد واز س فرار کرده ودر انجا  بس
دیگر فکر میکرده کھ شـــاید در تپورســـتان 
سان برود بھ  سمت خرا صمیم دارد بھ  شد  ت با

 تقسیم گروه سھ خود را بھ نیروھاي ھمین علت
از طریق  سپرد تا  پارمنین را بھ روھيگ.نمود

سرزمین برايزنجان  سخیر  سي ھايت ھا و كادو
ـــوند. گروھي روانھ گالن كراتر  را نیز بھ ش
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ــتان تا بھ داده ــخیر تپورس (مازندران)  تس
ـــیلھ بدین وند كن اقدام  بین از ارتباط وس

با داریوشیو تپور ھا و گالنكادوســـي  ھا 
سان راه  .دشو ممانعت سمت خرا وچنانچھ بھ 

صورت  شد در ان گروھی کمک خود با افتاده با
 از ســـپاھیان  بھ تعقیب داریوش ســـوم دیگر

 ادامھ بدھد.
ھا یتپور سرزمین توانست آساني كراتر  بھ
قصــد ورود  طریق از آن چونند وكرا تســخیر 

در سر  را داشت  و كادوسیان گالن سرزمین بھ
با یورش راه جھ خود  ھا موا مارد ــــ آ  هدش

 90غرب از ســوي كھ پارمنین و میکند  مراجعت
 ابتداي انبود در ھم تاختھ كادوســـیان بھ
شده  كار سی ھا مواجھ   با حملھ متقابل کادو

از  بیشـــتر پیش برود و  قدمي نتوانســـت
 ارتفاعات ســرزمین  کادوســی ھا عبور نماید 

فات با دادن لذا بھ ســـنگین تل  ناگزیر 
ــینيعقب ــكندر كھگردید نش ــروي . اس  از پیش

شده شتابد او مي كمك بود بھ كراتر با خبر 
ما چون جھ ا ــــ متو كھش با  راه در بین د 
 نشــینيعقب شــدید آماردھا ناچار بھ مقابلھ

ست شده ھا یو تپور گالن بھ از حملھ او ھم ا
ــرف ــده منص ــوم داریوش تعقیب بھ مجدداً  ش  س
 .داده راه خراسان را در پیش میگیرد ادامھ

ــوم اما داریوش ــتي بھ س از  كھ خاطر وحش
با فرار  بوده شــده اســكندر بر او مســتولي

 و ســـتیز خود داري جنگ بھ خود از پرداختن
صمیم كرد، او چونمي شت ت ھمچنان بھ راه  دا

مھ داده ــــد چین بھتا  خود ادا از  برس
سپاھیان ھمراھان ست و   ھايخانھ بھ خود خوا

بھ ند،  ھت ھمین خود برگرد عده از  ج آن 
 را ترك وي کھ ھمراھش بودند ھا كادوســـي

امابر اســاس   خود بازگشــتند وطنم بھ گفتھ
یا و  تاریخ پیرن لھ  نابع مختلف از جم م

 او ھرگز بھ تاریخ ده ھزار ســـالھ ایران 



سط سید زیرا تو صد نر  از اطرافیان ايعده مق
 سد. رمی قتل بھ خود در خراسان خائن
 و ســھ ســي اســكندر در ســن كھ از این پس

ـــالگي ـــت در بابل س ـــرداران در گذش و  س
ــپاه  فرماندھان ــیني س ــر جانش  اشاو بر س

ــبب اختالفات پیدا كردند و این اختالف ــد  س ش
 چند قســـمت او  بھ و امپراطوري تا قلمر
سیم سرداران و یكي شود ، تق  نام او بھ از 

سمتي سلوكوس صرفات نیكاتور بر ق  وي از مت
ـــور ایران كھ ـــود بھمي نامیده امروز كش  ش

مت ھا دوران حكو عد ند ب مت نشـــی او و  حكو
شینان سردار  ھمین نام بھ در ایران وي جان

د. شــ معروف ســلوكیھ ســلســلھ نام ب مقدوني
سنده ریچارد فراي ستاني میراث كتاب نوی  با

 تا پایان اسكندر  نویسد: در زمانمي رانای
سالھ دوره شتاد   در ایران سلوكیھ حكومت ھ
ـــي از ســـرزمین گاه ھیچ  عنوان ھا بھكادوس

 .است نشده برده گذار نام خراج ممالك
ـــالھ رهتنھا در دو نھ ـــتاد س  حكومت ھش

و  النگِ  گذارياز خراج ھا ســـخنيســـلوكي
 نیامده میان بھ تاریخي در كتب كادوســـیان

 پنجمین فرھاد اول ســـلطنت تا زمان بلكھ
ــاه ــاھنش ــكاني ش  مورد در این نیز چیزي اش

شاھده شده م ست ن سيو گیل ا ھا تا ھا و كادو
مان این نھ ھیچ ز مت برخوردي گو  با حكو

 كھ اند اما فرھاد اولنداشــتھ ایران مركزي
سپین دریاي جنوبي سواحل ھايسرزمین بھ  كا

 آماردھا را مطیع كھ از این بود پس تاختھ
 درکھ  خود اصلي ھا را از سرزمینآن و ساخت
شتھ اند سفیدرود  دره شرقي ضلع سکان دا ا

یھ نمود نھ ودر تخل  ھايكوه جنوبي ھايدام
وبھ  .داد ري) اســـكان (نواحي یعنیالبرز 

بال این پیروزی چون بھ دن ــــد ورود   قص
ــرزمین ــیان النگِ  ھايس ــترا و كادوس با  داش

 دالوری ھای مردم کادوســـی مواجھ شــــد و
 بھ  انھیوسأم ا ببرد از پیش كاري نتوانست
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دھا امار كھ از این گردد. پسباز مي پارت
 ري نواحي بھ و دهش تخلیھ شانھاياز جایگاه

ھا كادوسي ھا توسطآن زمینیافتند سر انتقال
شغالیو تپور النگِ و  سليمي ھا ا  كھ شود و ن

وجود آمد  بھ اقوام این و اختالط از آمیزش
 مردم د. بعدھا نامشــدن معروفدیلمي نام بھ

سرزمین شتن خاطرھ ب دیلم و  سلھ دا سل  چند 
 چندین از خود و دارا بودن ایران پادشــاھي
شاه شھرت نام پاد نظر  یافت. بھ زیادي آور 

ضيمي سد بع شاھان ر شكاني از  ساني ا سا  و 
ستھ سي مختلف ھايزمان اند درتوان ھا و كادو

 و بھ واداشــتھ اطاعت ھا را بھو دیلمي النگِ 
 ندانقیاد خود در آور

»  ده لومان«  نام دیلمان  برگرفتھ از نام
بھ معنی ده جنگ جویان است . درقرون پیشین 

ساکر  سرباز و ع می » لوم « مردم گیل بھ  
نامیدند(  تاریخ طبرســـتان  مرعشـــی)  بھ 
ھمین علت ابادی ھائی راکھ اردوگاه نظامی 

د (لوم ) یا امرای محلی بودند دارای پســون
لوم، کتالوم ، تولم م ) ھستند مانند: شو(لُ 

 یاتولوم و تولمات   وغیره  
ــاھان ارد اول ــكاني از ش  بیرون براي اش

ــیايرومي راندن ــغیر عده ھا از آس از  ايص
ـــي دیلمي آوران جنگ را در  و گالن و كادوس
شت. در اكثر جنگ سپاھیان میان  يئھاخود دا
شكانیان بین كھ سر مالكیت رومیانو  ا  بر 

 كادوسي جنگجویان درمیگرفت كشور ارمنستان
رســاندند و در مي را یاري اشــكاني شــاھان

ـــتر ـــادت ارمني تاریخي كتببیش ھا و از رش
ـــدهآن ھايدالوري ـــت. اما در  ھا یاد ش اس

 ساساني شاپور اول پادشاھي ھايسال نخستین
سیاري كھ  سر بھ نایرا و ایاالت از والیات ب

ــورش ــتھ ش ــي برداش ھا نیز از بودند كادوس
 پادشــــاه بر علیھ بودند كھ اقوامي جملھ

ـــاني ـــاس ـــتھ پاھ ب س و  و از اطاعت خاس



سپردگي سانیان بھ سر زنند، در سرباز مي سا
مان این یان گالن ز با  نیز ھمراه و دیلم

می  شــورش اھالي جمع بھ شــده كادوســیان
 .پیوندند 

 اقوام این شورش سركوبي براي شاپور اول
از  د یعنيكر عمل اســـكندر مقدوني طریق بھ

ھا و كادوسي سرزمین بھ آذربایجان خاك طریق
ستان از طریق ◌ِ  سوي بھ و قزوین تپور و  النگِ
 در جبھــھ . جنــگمی کنــد حملــھ دیلمــان
سي سب بدون آن شدن طوالني دلیل ھا بھكادو  ك
 ســاســاني اما نیروھاي یافت خاتمھ اينتیجھ
را  النھا و گِ ھا و دیلميیشـــدند تپور موفق
ستقالل حفظ ضمن موقت  گذاريخراج بھ داخلي ا

 بھ مصــمم شــاپور اول وادار نمایند. و چون
 و كادوسیان بود از گالن شده با رومیان جنگ

ــــاي قاض مك ت م ك  كھ جایيز آنا انمود. ا
یھ النگِ ھا و كادوســـي نگ در كل  بین ھايج
خود  ھمیشـــگي روال طبق و رومیان ایرانیان

بودند  رســـانده را یاري ایران مركزي دولت
ـــپاھیان بار نیز این ـــي س و  و گِلي كادوس

با  ساساني شاپور اول بین ھايدر جنگ دیلمي
ضـــور یافتھ و ح امپراطور روم والریانوس

پادشاه ایران را در این جنگ  یاری رساندند  
یا  بل . گو نگ ق یان از ج  امیر با روم
 یشـــد پیمانمي نامیده بالروس كھ كادوســـي

 سپس بود منعقد ساختھ ساساني با شاه دوستي
یان ايعده پاھ  یاري خود را براي از ســـ

 .می کند  روانھ وي بھ رساندن
نگ این از پس ــــارت ج یانوس و اس  والر

 ساساني پادشاه (امپراطور روم)، شاپور اول
و  گالن حكمراني اول) را بھ خود (بھرام نوه

 .فرستاد دیلمیان
 از میالد با نام پس 273او بعدھا و در سال

 .رسید ایران شاھنشاھي بھ اول بھرام
خت مدو بھرام اول بھرام از مرگ پس  بر ت

شاھي ست ایران شاھن ش  فوت دنبال اما بھ ن
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 بھ اطاعت از عدم ھا دمھا و دیلمي، گیلاو
 مخالفتشورش و سر بھ ، دهز دربار ساسانیان

 .برداشتند
ـــلطنت ھنگام در این نیز با  دوم بھرام س
و  حكومت در خراسان ھرمز كھ برادرش مخالفت

شتھ فرمانروایي  شود. بھرامرو مي رو بھ دا
ــركوبي براي دوم ــرزمین آن ھا بھگیالني س  س

شي شكرك ست او چون د وليكر ل ھا گیالني نتوان
بھ عت را  طا بھ ا ھت ھمین وادارد  مان ج  پی
ــلحي ــتھ را با آنان ص با  د كھكر توافق بس
خت ندك پردا  امور داخلي در اداره خراجي ا

 .خود آزاد باشند
شیروان كھ از این بعدھا پس سرو انو  بھ خ

 گیالن او نیز بھ نشست نایرا شاھنشاھي تخت
 داده انجام كھ زیادي و با كشــتارھاي تاخت

 را بھ خطھ این مردم توانســت بود ســرانجام
عت طا لت ا ند. كمجبور  مركزي از خود و دو

 انوشـــیروان ھرمز در زمان از فرزندان یكي
 كھ گردید روانھ و دیلمان گیالن حكومت بھ

 .است معروفشاه  گیالن نامھ ب در تاریخ
 

   گیالن شاه
براساس نوشتھ ھای شیخعلی گیالنی معاصر 

عباس صــفوی کھ کتاب خود را بنام شــاه 
ه. ق . نوشــتھ 1044تاریخ گیالن در ســال 

اســــت وھمچنین بھ نقل از کتاب میراث 
ــون  ــتانی ایران تالیف ریچارد نلس باس
سانیان  سا فرای و کتاب ایران در زمان 

ــن ــتن س ــتھ کریس قباد فرزند فیروز  ،نوش
ستھ بود  ش سلطنت ن سانی کھ در ایران بھ  سا

م یان ت یدابھ دین مزدک یل پ ما کرد ا . ا
شت بر شوریده او رھبران دین زرت را بھ  او 

ســـپس  و ســـاختند ای در کرمان محبوس قلعھ
جاماســــب را بھ جای او بھ  ش بنام برادر



شاھی ایران بر ند. قباد کھ در ینگزمی شاھن
زندانی شــده بود کرمان قلعھ بدون بازگشــت 

 ھمســـرش از زندان گریخت ، وحیلھ  بھ کمک
یا خود را   یا میمخف تال قان ھف خا  نزد 

با یکی از قبالً . رھبر ھفتالیا گویا رســاند
ــاھزاده خانم ــانی ازدواج دربار ھای ش ــاس س

دختر  او قبل از ھراقدامی ابتدا کرده بود
آورد (برخی از می خود را بھ ھمسری قباد در

مورخین عقیده دارند کھ چون ھمســـر خاقان 
نابراین باد بوده ب ازدواج  گزارش خواھر ق

ــتھ وی با دخترخاقان   ــحت نداش ــحت ص ،در ص
ای خاقان بر اما  ) .دارندتردید  وســـقمش 

ســپاھی  قباد خت شــاھیتتاج و باز پس گیری 
با اســتناد از (وی گذاشــت  اختیار عظیم در

میراث باستانی ایران ریچارد نلسون. فرای) 
ھای  پس از اینکھ قشـــون قباد بھ دروازه

 کھ از کار بزرگان ایران خراسان نزدیک شد،
ــده بودند بھ ھمراه  خود نادم و ــیمان ش پش

تا خراسان بھ استقبال  برادر قباد  جاماسب
 و روند وقباد ھمھ آنھارا بخشایش داداو می

ــروان ــب را بھ حکومت ش ــتان  و جاماس ارمنس
 . جاماســب درســاختگیالن وطبرســتان روانھ و

ساکن در نواحی قفقاز وارمنستان   شیروان و
از وی  ،درگذشـــت  اما پس از مدتی  گردید 

ھای آذر نرســـی، بھرام، نامھ چھار پســـر ب
نرسی کھ  ند . جای ماندھ سرخاب و شیرخان ب

ھ بود در طبرســتان ب جاماســب  فرزند ارشــد
وبر سایر برادران  نشست بھ سلطنت پدر نام 

شت  ورھبری سمت بزرگی در این زمان  کیا دا
شیروان  سرو انو شابھ  خ ستھ تخت  ش شاھی ن ھن

ان فرمانروای شـــیروان جبھ شـــیر کھ  بود 
در اطراف شروان  فرمان داد تا سد دربند را

شــود نام والیت شــیروان ند (گفتھ میكاحداث 
سب  شیرجان فرزند جاما ده) ش گرفتھاز نام 

 سد  از مورخین قرون گذشتھ  ساخت وسازبرخی
ند بت  درب قدونی نســـ ندر م بھ اســـک را 
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بودند کھ امروز این نظریھ با اســتناد داده
شده  سی رد  شنا ستان  بھ مدارک تاریخی وبا

ست  سرتیپ پور ا شادروان  ، بنا بھ تحقیقات 
 » نام ھا ونامداران گیالن«  ی بنام در کتاب
ــی  ــتان حکومت مینمود  نرس چند کھ در تبرس

بار بھ گیالن کھ امرای آنجا از اطاعت وی 
ــید و  ــکر کش ــرپیچیده بودند لش ــرانجام س س

گیالن را بھ  ملوکشـــود دختری از ار میچنا
عقد ونکاح خود درآورده مقر حکمروائی خود 

بھ گیالن بھ فومن  را  ھد. و قال د (این انت
ــت  اما  ــیده اس نظر او ھنوز بھ اثبات نرس
یان را برخی ذکر کرده  با گیالن ھای او جنگ

از این دختر  اند سرتیپ پور مینویسد نرسی 
ــد کھ  ــری ش ــاه دارای پس بعدھا بھ گیالن ش

گیالن شـــاه نیز بعدھا دارای  معروف گردید 
ــاه بن  ــد کھ گیل بن گیالن ش ــری ش فرزند پس

پس از چندی  معروف اســت نرســی بن جاماســب 
صورت ھ گیل بن گیالن شاه با دو گاو باربر ب

ـــتان رفت  ـــناس بھ تبرس در آنجا بھ و ناش
ســـپس در خاندان و گردید  گاوباره موســـوم

امرای تبرســـتان پیشـــرفت نمود وبا تائید 
 انوشیران ساسانی حکومت آنجارا بدست گرفت 

 سرزمین  امرای سلسلھ پادوسبانان و گاوباره
تبرســتان از بازماندگان گیالن شــاه محســوب 

 .شوندمی
ــمس ــتم لالمش ــپھبد از آخرین از وک رس س

شاه  سانی بوده کھ بازماندگان گیالن  تا  سا
تم ھجری در تبرســـتان امارت فن قرن ھپایا

شت ، سام الدین  او نیزاما دا مانند پدرش ح
شیر شاه را تبعیت  ارد سلطان محمد خوارزم 

 اکانش ین ســـلطنت آنچنان کھ و پذیرفتھ بود
ه برچیداعراب بدســت دودمان ســاســانی یعنی 
ــد ــت . ش ــمس کھ  از عجایب روزگار آن اس ش

 اســپھبدان و از  آخریناز کھ  الملوک رســتم
 بوده ان ساسانی  امرای بازمانده از دودمان



او  از زمان صدر اسالم  شش قرن پس ازگذشت 
ھ بناجوان مردانھ ھجری  606ســــال  درنیز 

 انعلوی طایفھکھ از  یش وھر خواھر خودست ش
قتل ھ بترور شــــده و بوده در خانھ خود 

آخرین بازمانده   رســــد وبھ این ترتیبمی
ای از خاک در گوشـھکھ سـلسـلھ سـاسـانیان 

شت ست  سال 600پس از  ایران امارت دا  بھ د
بار عربفردی  تھ ت مانش  وکشـــ چون ھمدود

ــانیان  ــاس ــدس با این ھمھ  در  .برچیده ش
کھ   اندنوشـــتھ در باره  گیالن  تواریخ 

امرای اســـحاق وند فومنات و مرداویج وند 
ــکرات  ــاه  نیز  گس از اعقاب  ھمان گیالن ش

ــابق الذکر ــتند اما برخی انان را از  س ھس
داده  بازماکان آل زیار  دیلمان  نســـبت

 اند. 
 

 تالش تاریخ از پراكنده ھايیادداشت
 در ایران ن مغوال تا حكومت از ظھور اسالم پس

ــرزمین تاریخ ــي، گالن، امارد و  ھايس كادوس
 تالش تاریخ ھمچنین در عھد باســتان دروپیك
مان و گیالن  بھ از ورود اســـالم پس و دیل
 و عنصـــري بوده عجین با ھم ھمیشـــھ ایران
 جھت ھمین رســند. بھنظر مي ناپذیر بھتفكیك
ھا و ذكر ھا و درگیرياز جنگ ســـخني ھرگاه

با  در رابطھ تاریخي رخدادھا و اتفاقاتي
سرزمین ساكن از اقوام یكي  بھ گیالن ھايدر 
 ھر كدام د كھكرتصـــور  توانآید، نمي میان

 گونھ این در خلق تنھایي بھ اقوام از این
شتھ نقش حوادث ست واقعیت اند بلكھدا  كھ آن
مامي حاد خود  بھ اقوام این ت یكات با   و 
ـــترك اقدام ـــكل مش با  وقایع آن گیريدر ش

كدیگر ســـھیم بدینبوده ی ند.  ھت ا  براي ج
 ھایيباید برگناگزیر مي تالش تاریخ بررســي

 را نیز ورق و دیلمان گیالن تاریخ از اوراق
عھ زده طال قایعكر و م در  كھ تاریخي د. و

را  ضــوعمو د اینشــذكر خواھند  آتي صــفحات
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 .كنندتائید مي
 

  با گیالنیان اعراب ھايجنگ
شت ساني شاه آخرین سرنو سوم سا در  یزدگرد 

ـــلطان محمد  با اعراب جنگ ـــت س ـــرنوش وس
خوازمشـــاه در زمان حملھ مغوالن بھ ایران 

 آخرین سوم داریوش با سرنوشت زیادي مشابھت
ــاه ــي ش ــكندر مقدوني در جنگ ھخامنش  با اس

ــدریجي در  یزدگرد ســـوم دارد و فرار ت
یارویي بان با اعراب رو یا  970از گرد پس ب

ــال ــت تلخ بار دیگر خاطره س ــكس و تحقیر  ش
 .ساخت زنده مقدونی را از اسكندر ایرانیان

نھاوند  معروف ھا در جنگعرب كھ از این پس
ــ ــومدپیروز ش ــاھ آخرین ند یزگرد س ــاهش  نش
 خراســان ســمت خود بھ جان رساز ت ســاســاني

 در غیاب ھا چند ساليفرار كرد. اما ایراني
با اعراب تا  بھ او  زد و خورد پرداختند، 

 امیدواري سال از ده پس ساساني شاه كھ این
خود  رفتھ از دســت ســلطنت تجدید حیات براي

از  خود كھ اطرافیان و با توطئھ در خراسان
شتھمي قتل بودند بھ ضينارا وي سد. با ك  ر

نیز  سـاســاني شـاه یزدگرد سـوم، این شـدن
 آخرین کدمن(داریوش ســوم )نظیر  ســرانجامي
شاه سلھ شاھن شي سل د زیرا كرپیدا  ھخامن

ـــوم داریوش ـــكندر بھ نیز در جنگ س  با اس
از  ايعده جا توســطو در آن گریختھ خراســان
 .بود رسیده قتل بھ ،وي و خائنین مخالفان
نگ دومین كھبا ایراني اعراب ج در  ھا 
ــال  اولین در واقع  رویداد، قمري ھجري 20س
ــوبھا با گیالنيآن جنگ ــود. اینمي ھا محس  ش
نگ بھ نام بھ در محلي كھ ج  وقوع واجرود 

قرار  و ھمدان قزوین بین ايدر نقطھ پیوســت
 .داشت
 را (نعیم اعراب قواي ساالريسپھ جنگ ایندر 

ھا را شخصيگیالني قواي ساالريمقرن) و سپھ بن



کھ  اســت داشــتھ عھده (موتا) بھ نام بھ  
ــادروان  ــتھ اند اما ش برخی انرا دیلمی نوش
ســرتیپر او از ســرداران گیالن شــان و از 
ســرداران تالش فومن نوشــتھ اســت (نامھا 

ـــرتیپ پور) وناداران گی  جنگ . در اینالن س
 ھا را تشكیلگیالني قواي اكثریت افراد دیلمي

 بھ قشــون اعزامی گیالن  كھ دادند. با اینمي
 داشــت  اعراب و قوايبود  رســیده ھایيپیروزي

 ھا یاريبا آن بخت میداد  اما شــكســت بھ تن
ست شك   خوردند زیرا (موتا) فرمانده نكرد و 

ـــ یانس یك گیالن پاھ نھ نبردي در  نا در  جا
 كشــتھو گیر افتاده از اعراب گروھي رهمحاصــ

 فرمانده كھ دیلمي قواي پس شـــود. از اینمي
و  شده پراكنده دیدند سراسیمھ خود را كشتھ
سرحدات ستند. بدین عقب بالتوقف دیلم تا  ش  ن

 از ھم گیالن قواي فرماندھي نظم رشــتھ ترتیب
 .دش گسیختھ
 ھايكوھستان راھي فراریان دنبال بھ اعراب

 یالنگ بھ یافتن قصد راه شده انو دیلم گیالن
داشتند  و تصمیم نمودند   جا راو تسخیر آن

 كار جنگ را برده بھره نھایت موقعیت از این
ـــره با گیالنیان  چون . وليســـازند  را یكس

 و ارتفاعات ھا در معابر كوھســـتانيميدیل
 تعقیب براي و موانعي كرده كمین دیلم جنگلي

 بودند، لذا این نمودهایجاد  عرب كنندگان
شت در پي  باعرا براي اينتیجھ تعقیب و  ندا

ــودن قادر بھ ــدند. بدین و گیالن دیلم گش  نش
 .شتندبودند بازگ آمده كھ ناچار از راھي جھت

مھ مقرن بن نعیم كا بت بھ ايچ ناســـ  م
 عربي زبان نبرد بھ خود در این ھايپیروزي
شادتاز در آن كھ سروده  موتا  ھايو دالوري ر

ستودهرا نیاد کرده وآن  ست یز   در گزارش .ا
نامي این تاریخي تالش نبرد   ھا بردهاز 
شده ست ن اما بھ یقین در بین قوای گیان  .ا

 شاه جنگجویان تالش نیز حضور داشتھ اند. 
سال دیگري از جنگ بالذري  قمري ھجري 22در 
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تادھا و گیالني اعراب بین كھ فاق اف  ات
 نویســــد، برأ بنو مي داده كوتاھي گزارش
 دیلمان، جیالن بگشود بتاخت قزوین چون عازب

ـــان ـــان) رفت و ببرو تالش  بالذري 91 .(طیلس
 شــھاب) در زمان نویســد (كثیر بنمي ھمچنین
فھ مان عمر والي خلی  (ري) بود او بر دیل
 ببر و تالشان تاخت و بھ بسیار بكشت تاختھ
 92.رفت

 كھ وقاص ابي نویسد سعد بنمي بالذري ایضاً 
سال كوفھ والي  ري بھ قمري ھجري 25 بود در 
مده خت بھ آ مان تا تاز دیل فت و   بالذري93 .ر

 در زمان كھ عقبھ نویســـد ولیدبنمي ھمچنین
 قزوین بود از جانب كوفھ والي عثمان خلیفھ

 و جیالن انآذربایجبھ جنگ و تاخت بر دیلمان
شان و موغان شت سپس برفت  و ببر و تال  برگ
سپرد  شبیل بنعبدهللا جا را بھكار آن و ادامھ

تاراجاو نیز آن غارت جا را   94 .نمود و 

 طالب ابي بن علي امام نگارد كھمي بالذري
 زاھد معروف خثیم بن الســـالم) ربیع (علیھم

 قزوین بھ از مسلمانان نرا با چھار ھزار ت
ـــتاد كھ انیدیلم جنگ بھ ـــجد ربیع فرس  مس

سردار عرب  آن مانده جاي از آثار بھ قزوین
 95 .است 

 قمري ھجري 61ســــال حوادث يدرباره طبري
كھمي گارد  مان ن مده دســـتبي بھ دیل  درآ

بودند،  یافتھ ھمدان) بدانجا دســـت (حوالي
ســـعد را  عمر بن كوفھ زیاد والي بن عبیدهللا

یت ھار ھزار تن مأمور تا چ  از مردم داد 
بشـــتابد و  دیلمان دفع برگزیند و بھ كوفھ

 وعده ري گريوالي بھ از پیروزي عمر را پس
ســـعد مامور  عمربن كھ از این داد اما پس
 نیست حسین(ع) شد معلومبا امام كربال و جنگ

 96.كردند چھ با دیلمیان دستبيدر  كھ
نگ كھ با این ھا باگیالني اعراب ھايدر ج



 ھمان ولي شـــده برده ھا ناماز تالش ندرتاً 
حضـــور  در آن بالذري را كھ چند بار جنگي

برخالف  كھ اســـت كافي دهكرھا را ذكر تالش
ــندگان گیالنی  ــاننظر برخی نویس کھ دھد  نش

بلتالش اوالً  مان از اســـالم ھا در ق  در ز
ــانیان ــاس ــور  خود بھ فعلي در نواحي  س حض

 چندین داراي كھ گیالن ثانیاً  داشـــتھ اند 
 و دیلم از گیل امیرنشین ھايو حكومت والیات
امرای  رســـد كھنظر ميب بعید  بوده و تالش
مامیدر   تالش نگ ت ھايج  بین ھا و نبرد

 یاري و بھ كردهن شـــركت و اعراب النیانگی
 و ھمجوار خود نشتافتھ محلي ھايحكومت سایر

شند ولي سلھ كھ جایياز آن با سل  معروف چند 
زیار) جستانیان،  (آل نظیر زیاریان ایراني

بویھ) (آل مســافر)، دیلمیان (آل مســافریان
 ھاند، ببوده از دیلم برخاســـتھ ھايحكومت
 گوشبیشـــتربھ   دیلم نام مناســـبت ھمین

گزارشات بوده و آشنا و غیرعرب عرب مورخین
ــاریخي  ــھ مربوط ت ــھ را اكثراً  گیالن ب  ب

 .دادندمي نسبت دیلمیان
 اعراب ھايدرگیري ترینبیش كھ جایياز آنو

و  و قزوین ھمدان بین ھا در فاصلھبا گیالني
جان فعلي یا نواحي جان زن بای  روي و آذر

با جمعت ھا دیلمي براياســت، بنابراین داده
شتھ شت امكان ایناند اندکی کھ دا  وجود ندا

 ایتو حم كمك بدونکھ بتوانند بھ تنھائی و 
در برابر  یمحکم و سد مانع ھاھا و تالشگیل

لھ و جاد  اعرابھجوم  حم ندای مای کھ .ن بل
مشــارکت  ھر ســھ قوم گیل وتالش ودیلم  در 
پذیر می نموده  نا ناب  برابر اعراب  اجت

 است. 
ضوع و  ھا با اعرابگیالني و جنگ مقابلھ مو
جاوزات جلوگیري ھا از ورود و ت  خاك بھ آن

یت یالنگ را  اعراب ھا درگیري این و اھم
بھ ماتي وادار  قدا عاتي ا تا  نمودمي اطال

شي بتوانند از خطرات شبیخون از حمالت نا  و 
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 .درستی داشتھ باشند و آگاھي ھا اطالعگیالني
مل نحوه مات  و چگونگي ع قدا ھا را آن ا
 ینخود چن البلدانمعجم در كتاب حموي یاقوت
سدو مي دهكر بیان سف بن حجاج 97نوی  سقفي یو
 ھجري 95 ات 75( ســال بیســت طولدر  معروف
 در موضع ،بود و ایران اقعر واليکھ قمري) 
بلند)  ھاي(برج منظرھایي و واســـط قزوین

و  اعراب میان جنگي چھ بود تا چنان ســاختھ
ــان داد و مي رخ قزوین در موضـــع گیالنی

زدند مي شـــبیخون ھنگام ھا در شـــبگیالني
نان با باالي ھا موظفبرج آن نگھ ند در   بود

روز افروزند و اگر در  ھا) آتشمنظرھا (برج
ــھ دادهمي روي درگیري این  دود برانگیخت

ــانند یكدیگر را آگاھ ــان ی رس  بھ و بدینس
سط خبر بھ زماني اندك سیده وا شكر  حجاج ر ل
سلمانان كمك بھ ستاد. (این(اعراب) مي م  فر

ــانی میالدی   19و  18در قرن را  روش اطالع رس
ستانسرخ ھا با یانكي در جنگنیز آمریكا  پو
 ).بستندمی كار  بھ

یھ ابن مداني فق جاجمي ھ گارد ح  بھ ن
گان ند مای مده پیش كھ دیلم ن ند  او آ بود

ستادند پیغام دیلم سران براي سالم كھ فر  ا
 گیرند و چون گردن بھ را بپذیرند یا جزیھ

ــــان یھ یك ھیچ ایش  را و اســـالم از جز
شھ) صورت بود  فرمود نپذیرفتند، حجاج  (نق

تمامی جلگھ   ، ( درآنزمان  را دیلمســـتان
ــتانگیالن  ــد   دیلمس او  ) براينامیده میش

ند (ترســـیم ــــاز ند بس بھ ) و آن،كن  را 
گان ند مای ــــان دیلم ن فت داده نش  بھ و گ

ستیاري شھ) راه صورت این د  ھايھا و كوه(نق
ـــناختھ والیت ـــما را ش  چھیا آن اكنون امش
ــتاده امداده غامپی ــكر فرس  بپذیرید یا لش

 98.سازم را ویران والیتتان
شان شھ) تو  صورت بر این گفتند كھ ای (نق
) ،شناسي(مي بینيھا را ميھا و كوهتنھا راه



ھا و كوه این پاســباني کھ را اما ســواراني
 لشكر بدان بیني، ھرگاهھا را دارند نميراه

ـــتادي ـــواران این جا فرس  را نیز خواھي س
 .شناخت

ــد پسمي او در ادامھ ــر خود  حجاج نویس پس
شكري ستاد  و تاز دیلمان تاخت بھ رابا ل فر

 .ندبازگشت قزوین بھ نتوانستھ كاري و ایشان
جاج  جا (قزوین) برايدر آن یوســـف بن ح

سلمانان سجدي م سجد ھ (ب كھ ساخت م نام) م
 .است معروف توت

ــال طبري ــد بھمي قمري ھجري 143در س  نویس
ـــور خلیفھ ـــید كھ منص بر  انیدیلم خبر رس

 بھ ، اندكرده كشتار بزرگي تاختھ مسلمانان
ھزار  از ده بیش كھ ايھر عده دســتور خلیفھ

 جنگ بودند بھ اند موظفداشــتھ دارائي درھم
شتابند  دیلمان سال .ب .ه  144بار دیگر در 

 كوفھ بالشكرھاي علوي العاس ابي محمد بنق 
 دیلمان جنگ بھ و جزیره و واســـط و بصـــره

 .شتافت
مردممي بالذري ـــــد  ین نویس از  قزو

 ما در دھنھ چون الرشــید خواســتند كھھارون
شمن سرزمین ستھ د ش ستھ (دیلمان) ن در  پیو

ھا آن در خراج تخفیفي و جھاد ھســـتیم جنگ
ھا آن الرشـــید با تقاضـــاي ھارون بدھد كھ
 99 .ندكمي موافقت
ــد در زمانمي بالذري ــم خالفت نویس  باھللمعتص
 ايو عده بود، او ابودلف جبال والي افشــین

دز  فرستاد و چندین دیلمان جنگ دیگر را بھ
 .بگرفت ایشان
ـــتانیا خاندان اخیر در دوره ھايجنگ  نجس

ــــاه كھ ند روي دیلم پادش و در  داده بود
 دهشــ ضــبط پادشــاھان آن نام نیز بھ تاریخ
 .است

 نیافت خاتمھ ایام ھا در اینجنگ اما این
ــــال یانو س ماغ موي ھا دیلم و  اعراب د
 قرن در پایان كھ اند تا اینبوده مسلمانان
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ـــوم ـــطدیلمي چھارم قرن و اوایل س  ھا توس
سو  از ھمان گیالن و راه شده مسلمان علویان

 مســلمانان و دیلمســتان) بر روي (مازندران
 است در حالي شود. و اینمي (علویان) گشوده

 امام و نوادگان علویان توســـط دیلمیان كھ
سن شاد و بدینعلي بن ح سالم (ع) ار شرف ا  م
 .اندشده

سي شاید (رافع) اولین شد كھ ك با قھر  با
 راه دیلمیان خانھ ھا بھبر كوھستان و غلبھ
 100 .باشد یافتھ
ــتھ پس كھ از علویان كس اولیناما   از كش

ضاي شدن سایر اع  اشخانواده برادر و پدر و 
آورد مي پناه دیلمیان بھ اعراب دســــت بھ

 .عبدهللا) بودبن(یحیي
 و در زمان قمري ھجري 175در ســـال او كھ

 آورده پناه دیلمستان الرشید بھھارون خالفت
برافراشت،  و دعوت خروج قجا بیربود و در آن

 پیروان بین كھ اختالفي دلیل اما بعدھا بھ
شــد  كار خود بیمناك او پدید آمد از انجام

او را  خلیفھ از جانب برمكي فضــــل و چون
 نیز مایل د و خویشـــتنكرو تھدید مي تعقیب

از  آمدن و پایین زینھار از فضـــل طلب بھ
ــتان ــ بوده دیلمس ــلیم رانجامس  خود را تس

 .كندمي
ــتيبعدھا دیلمي كھ با این با  ھا از ھمدس
سیدند مي كھ اينتیجھ بھ علویان ستند نر خوا

ـــتند خالفت ـــیان و نتوانس  نفع را بھ عباس
 ھمكاري این براندازند اما نتیجھ علویان

سط سرانجام شد كھ آن سالم بھ علویان تو  ا
 آرزوي بھ د كھش موجب و ھمچنین آورند. روي

و  آزادي آوردن دست ھمانا بھ خود كھ دیرین
 بوده تازیان روایيفرمان از یوغ اســـتقالل

 كھ از این پس شــوند، زیرا دیلمیان كامیاب
سالم دین ستان ا  خود كھ را پذیرفتند از كوھ

جا محصـــور بودند در آن و نیم حدود دو قرن



و در  درآمیختھ با مســـلمانان آمده رونبی
 برخاستھ از آنان بزرگي پادشاھان مدت اندك
خود در آوردند.  را زیر فرمان و عراق ایران
سروي سد اینجا ميدر این ك ستان نوی  خود دا
 از ســیصــد ســال پس دیلمیان بود كھ شــگفتي
 ریزيو خون و جنگ مســلمان با اعراب دشــمني
 اســـالم علویان رھنمایي بھ ھا چونبا آن

تھ یان بھ راه پذیرف نان م ما یدا  مســـل پ
از  ھایيخاندان كھ نگذشت سال كردند، پنجاه

شان سالم از عالم بزرگي پیدا و بر بخش ای  ا
مان نام روایيفر ند و   از آن پس دیلم یافت

 اینبود  مأتو و نفرین با لعن پیوســـتھ كھ
 و مدینھ در مكھ حتي در منابر اســـالم دفعھ
 خواندند اكنونمي ایشان نام و دعا بھ خطبھ
ــر جھان دیلمیان و آوازه نام كھ ــراس  در س

ــالم ــود كھ اس ــور ش تنھا  پیچیده، نباید تص
از  مانع قرن ســــھ اند مدتبوده دیلمیان

 بلكھاند شــده بر گیالن اعراب تجاوز و غارت
و  و تالش گیل دو قوم آوريو جنگ شـــجاعت

 بھ ھا را از دیلمیانآن و پشــتیباني حمایت
در  بزرگي سھم كھ با اعراب رویارویي ھنگام

ساختن شان ھموار  شان راھ شبرد كارھای  و پی
 ا ز دالیل د. یكيكر اند نباید فراموشداشتھ

نام عدم مھم تاری تالش ذكر  نگ خدر   ھايج
ــتن اعراب با گیالنیان ــاید نداش و  اطالعات ش

 از این عرب زمان آن مورخین كافي آشـــنایي
تر صحیح باشد اما مسلماً  و مردمانش سرزمین
ست ساس كھ آن ر كا«گویند مي المثليضرب برا
ـــلم چھ آن». كرد تمام كرد كھ را آن و  مس
و مو  ھا (تالششھا و تالاســـت، گیل بدیھي
در برابر  و نیم قرن ســـھ روز) مدت آن غان

نشدند،  تازیان و تسلیم كرده مقاومت اعراب
ــافتن از راه مگر پس ــان ی  بر این علوی
شرف سرزمین  دین بھ دو منطقھ مردم شدن و م
سالم  مردم ھايھا و درگیريشد تا جنگ موجب ا
 .پذیرد خاتمھ ببا اعرا سامان این
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ھا از دیلمي كھباید یادآور شـــد ھمچنان
(مازندران) با  و طبرســـتان قزوین جانب
ـــي اموي اعراب ـــتھ درگیري و عباس اند داش
 و موغان آذربایجان ھا نیز از ســـويتالش

 و امراي با اعراب ســـخت شـــاھد نبردھاي
 .اندبوده سامان این طلبجاه

ـــروي ـــھریاران نام خود بھ كتابدر  كس  ش
ـــتھمي چنین )21 (ص گمنام ـــد: در رش  نویس

 ایشـــان عمده كھ البرز مردماني كوھســـتان
مان یان و تپوران دیل تاز ند  بھ بود  را 

 آنان بندگي و یوغ نداده خود راه ســـرزمین
بھ تھ گردن را  پذیرف مھ ن با ھ زور و  و 

 تازي كشــور گشــایان وقت در آن كھ توانایي
 ایشان و ھیبت از سھم و دشت و كوه را بوده

 كوھســتاني كوچك قطعھ یك این لرزید مردممي
شان و زبون رام شده ای ستقالل ن  و آزادي و ا

 درج ضــمن او ســپس .ندادند خود را از دســت
 ھمان ھا در پاورقيدر مورد تالش فوق مطالب
 مردمان این است. از جملھ آورده چنین صفحھ
 اســـالم مورخان بودند كھ و تالشـــان موغان
 .اندنگاشتھ و طیلسان موقان

ماري اوراق تاریخ پرشـــ یاي از   و جغراف
 تاكنون سبز و خرم سرزمین این تالش تاریخي

ھل توجھيدر اثر بي گاريو ســـ  مورخین ان
ــورت بھ چنانھم ایراني ــفیدي اوراق ص در  س

و  مانده باقي البالی تاریخ حجیم ایرانیان 
 نوشتھ مطلبي تالش تاریخ يدرباره تر كسيكم

ــت. حتي ــیاري اس  دادھايو روي از حوادث بس
 مسائل و نویسندگان سیاحان جا از دیدگانآن

از  آســـاني و یا بھ دور مانده بھ تاریخي
 كسروي كھ طوري است، بھ هنظر شد ھا صرفآن

شتن علت نیز بھ ست ندا  قابل و مطلب مایھ د
 را قابل آن نام سرزمین این از تاریخ ذكري
ستھ اھمیت صفحات یكي و در پاورقي ندان  از 
 گمان) ھمانند سرزمیني خود (شھریاران كتاب



 .است دهكریاد  از آن گمنام
ـــھ مدت طولدر  كھ دیلمیان از نظر  قرن س

ــرك دینبي اعراب ــمرده و كافر حربي و مش  ش
 عمومي اذھان در میان دیلمي شــدند و ناممي
ساوي عرب شت با مرگ م سرانجام و وح  بوده، 

و  ھا جنگاز ســـال پس از آنان ھایيخاندان
ــا اعراب و درگیري خونریزي ــاي ب  و خلف

 ھايتوانســـتند در زمان و عباســـي امیھبني
در  قدرتمندي گذار پادشــــاھيبنیان مختلف
خلفا شوند، اما  ھايدر سرزمین و حتي ایران
 ھايو كامراني در پیروزي ھا كھھا و تالشگیل

 بزرگي ســھمو  داشــتھ فراواني نقش دیلمیان
 آنان ھاينباید فداكاري دارند حقاً  بر گردن

 ناچیز و نادیده مرز و بوم این را در تاریخ
شت سفانھ انگا  بھ راجع ایران در تاریخ متا
و  مورخ فقدان علت بھ تالش تاریخي وقایع

ـــندگان  ذكري قابل تر مطلبكم بھ بومي نویس
 .است شده اشاره

(آل مسافر)  یدیلم گرانحكومت تبار خاندان
 :دكر معرفي قرار ذیل بھ توانرا مي

ــاالریان كنگریان. 1 و  ابتدا در تارم و س
و  زنجان روایيفرمان شـــاھرود و بعدھا بھ

از قزوین،  ابھر و ســـھرورد و بخشـــي
شكي ستان، گنجھ،  و  آذربایگان، اران، ارمن

 .اندیافتھ دربند دست
ـــاالریان. 2 را با  فوق نواحي حكومت كھ س

 از خاندان ايشاخھاند و بوده شریك كنكریان
 .شوندمي مسافر) محسوب (آل مسافریان

 .فیروزان حسن -كاكي ماكان خاندان. 3
ستھ در ري زیار) كھ(آل زیاریان. 4 ش و  ن

 و خوزســتان(اصــفھان)  و ســپاھان بر قزوین
 .است داشتھ حكومت

 و كرمان بر فارس (بوییان) كھ بویھ آل. 5
و  و سپاھان و ري و موصل راقو ع و خوزستان

 .اندداشتھ روایيفرمان ھمدان
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وند  مردوایج اند ســلســلھزده حدس برخي. 6
سكرات در كھ  حكومت تالش نواحي و در برخي گ

شتھ سلھدا سل سحاقوند كھ اند و   در فومنات ا
ــفت ــلكرمي حكومت و ش  تبار دیلمي دند در اص

یار ندبودهآل ز یھ این ولي ا بھ نظر  ھنوز 
 هللافضل است. رشیدالدین نرسیده تایید مورخین

 نسبت و ساسانیان اشكانیان را بھ آنان نسب
 .دھدمي
 

 پس از اسالم  موغان والیت از تاریخ ھایيبرگ
  بزرگ تالش از سرزمین بخشي عنوان بھ

ھای ایران  نگ  تالش در ج پس از تقســـیم 
 والیت ھم اکنون قســمتی از وروســیھ تزاری  

 آن عمده بخش و  اردبیل موغان در اســـتان 
قرار دارد و  آذربــایجــان جمھوري خــاکدر

ھا جا را تالشآن جمعیت اعظم قســـمت ھمواره
 .دھندمي تشكیل

والیت مغان در زمان باســـتان بھ ھمراه 
والیات اران وشیروان و گستاسفی و خاک تالش 
شد کھ بنا  سوب می سیھا مح ایران قلمرو کادو
بھ برخی دالیل و شـــواھد تاریخی و ھمچنین 

رحمھ حماسھ الھای فردوسی علیھ برحسب نوشتھ
ســرای نامی ایران کادوســیھا در زمانی قبل 

ھمزمان با آنھا از  از پیدایش دولت ماد و
ــدادی ــلھ پیش ــلس ــوب رعایای س ان ایران محس

ند ومی ــــد حث  ش نان در مب حدود قلمرو آ
 والیت این .جغرافیای تاریخی ذکر شــده اســت

و در بدو ورود  ظھور اســـالم ابتدايھمان در
جزئی از قلمرو تالش شمرده  ایران بھ اعراب

س ھموارهشد و می یز تبا اعراب درگیر جنگ و
مت  قاو ھا م جاوزات آن بل ت قا بوده ودر م

 .دندكرمی
مغان  ی اردبیل وحدین کھ در نواک خرمباب

برعلیھ خلفای اموی بھ مبارزه برخاستھ بود 
شان کھ جاو شد ھمان یزبان دانیان خوانده می



زبان آذری کھن بوده کھ با تاتی وتالشـــی 
امروز تفاوت چندانی نداشــتھ اســت برخی از 
نویســندگان کھ موســیقی کوراوغلی را بھ وی 

ک بھ زبان بستند کھ بااند مدعی ھنسبت داده
تھ وبرخی دیگر نیز واژه ترکی ســـخن می گف

ند کوروش تعبیر  بھ معنی فرز کوراوغلی را 
چند اند درحالی کھ درعھد بابک ھنوز دردهكر

سی در سالم  ک آذربایجان  قرن اولیھ پس از ا
ــ ــانھ ای تحت کرد بت نمیحبھ ترکی ص تا افس

وجود داشتھ و بابک را بھ  کوراوغلی عنوان 
ــی بھ  ــب نمایند این وازه از فارس وی منتس

ــــده  نده ش ماًال حاترکی برگردا نام ت از 
ا کھ منتسب کوروش ھخامنشی است رودخانھ کور

ستان ا  سپس  قھرمان دا شده و الھام گرفتھ 
نھ کورا  خا یھ رود ناح ند  بھ عنوان  فرز

   مشھورشد.
ـــوم ھجری اوایل  ازوالیت مغان  ا ت قرن س

یان این قرن  بد دارايپا و  قوي يانســـپھ
و  و با اســـتقالل اند قدرتمند از خود بوده

ــر مي بھ كامل آزادي ــت. آنان بردهس در  اس
ھا ھا و گیالنيدیلمي چونھم آغاز ورود اعراب
ــــایر نواحي ندگی یوغ تالش و س  وبرگی  ب

ــازي ــا را بر گردنت ــد و ھ مردم نگرفتن
شان  الی چھار  و اندي قرن سھ مدت سرزمین

سقوط پسقرن  سلھ از  ساني سل سط سا  ھیچ تو
 چناننشــد و ھم فتح و غیرتازي ســردار تازي

 شــدهمي اداره از اســالم پیش مانند ایام بھ
 موغان ملوك وبھ دین سابق خود باقی بودند 

ــھ ــاظ ب ــدرت لح ــدي ق خود از  و نیرومن
شــدند و مي محســوب ایران مالشــ ھايابرقدرت
گان امراي بای یاراي آذر از  خواھيباج را 
 220در سال كھ خردادبھ است. ابن نبوده آنان
سالك كتاب قمري ھجري 224الي  و الممالك الم

ــت دهكر خود را تالیف ــكلھ) نامي بھ اس  (ش
 از زمان قبل ھايدر ســـال كھ كرده اشـــاره

درســت پس از بھ قبل رســیدن  كتاب آن نگارش
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ھ اســت  داشــتبرعھده را  موغان حكومت بابک 
 ھمچنان«نویسد او مي درباره خردادبھ . ابن

نژاد  پارســي او امیري پیداســت از نامش كھ
نفوذ  را نیز تحت آذربایگان مدتي كھ بوده

ــلط  جا الزمدر این» بود خود در آورده و تس
 ذكر خواھد شــد بھ كھ ھایيمناســبت ھب اســت

 و حكومت آذربایجان بھ مربوط وقایعي شـــرح
سافر دیلمي آل شاھان نیز  نواحي تبار آن م

 ھا در ارتباطتالش شود. تا از نقش پرداختھ
 و تاثیرگذاري آذربایجان زمان آن با وقایع
 .یابیم جا آگاھيآن محلي ھايبر حكومت

 چھارم در آغاز قرنپس از پایان قرن سوم و
 اقوام با پشتیباني كردي) نامي (دیسم ھجري

 را در اختیار خود در آورده كرد آذربایگان
 .بود

ــپھبدي ھنگام در این ــي موغان س ــخص  را ش
ــر دلولھ بھ معروف ــتھ عھده بھ) 101(پس  داش

ست. دلولھ سب نیز از امرایي ا بار و ت با ن
 .است بوده تالشو ایراني
سرداران یكي شمگیر بھ از  شكري)  نام و (ل

در  وي و از طرف بوده دیلمي شتیاصـــل كھ
مدان مت ھ بدونكرمي حكو ید صـــالح د   واذند

 بھ آذربایگان قصد تسخیر و تصرف وشمگیر بھ
سم ستور ميحملھ كردي دی شك  خورده شود اما 

 .بردمي پناه نزد پسر دلولھ  موغان بھ
ــپھبد موغان ــر دلولھ) بھ س ــواز  (پس پیش
شتافتھ شكري)   سركردگان او را با تمامي (ل

 برد. لشــكريخود مي میھماني بھ و ھمراھانش
 افراد خود را در موغان سپاه آوريجمع براي

رود، مي گیالن بھ تالش خود از راه گذاشـــتھ
ن او پس بھاز چ  نام د روز پســـر خود 

خود را با ھزار  (لشــكرســتان) و برادرزاده
و  از گیل (متشكل دالور گیالني از جوانان تن

و سپر و تیر  زره و دیلماني) مجھز بھ تالش
 مخصـــوص ھاياز ســـالح كھ و زوبین و كمان



یان یان گیالن بھ و دیلم بھ ھمراه بود   خود 
 .آوردمي مغان

ـــپ ـــر دلولھ ھبد مغانس  نیز او را بھ پس
 .ندكمي و ھمراھي كمك مكفي سپاھي

ــكري ــکیل  كامل با تجھیزات لش ــپاھی تش س
ــوار می ــرکردگی پیلھ س در  مجدداً دھد وبھ س

ـــم اردبیل او  پرداختھ جنگ بھ كردي با دیس
از  كھ سازد، دیسممي متواري ارس سوي را بھ
شتھ ارس ستھ تمامي بود گذ و در  معابر را ب
 متوجھ كھ كند، لشكريمي كمین دیگر ارس سوي
ــده كارش ــكل بود عبور از رودخانھ ش  را مش
ند و در نزدیكيمي نھ بی خا  اردو زده رود

شكرگاه شكري كھ سازد. تا اینمي ل سر ل با  پ
بھ اذن یان ھمراھي پدر  ند نفر از جنگجو  چ

 از گدا رودخانھ ریسمان بستنبا  خود شبانھ
زیاد  رودخانھ  و عرض كم آب عمق كھ (جایي
ــت   و خود را بھ عبور كرده ) از رودخانھاس
ــم اردوگاه نزدیكي ــاند او پسمي دیس از  رس
ـــتن و  و كرنا و غلغلھ با بوق نگھبانان كش

 در تاریكي تازد دیسممي دیسم سپاه ھیاھو بھ
(لشكري) از  سپاه تمامي كھ این گمان بھ شب
عده ای كند وفرار مي از وحشت است گذشتھ آب
می ســـردار  بدونخودرا  کھ افراد او  از 

ــده متواريبینند متعاقبًا   نیز بھ بقیھ ، ش
ــندمي قتل ــان بدین .رس ــكري س ــال لش ھا در س

گان بای بھ آذر جان)  بای و  حكمراني (آذر
 دوست و با اسپھبد مغان پرداخت يفرمانروای

 .دش یگانھ
ما دیســـم ھا  از فرار پس یكرد ا مدت و 

سرانجام  شمگیر رفتھ بھسرگردانی  از  نزد و
 آذربایجان گرفتن استرداد و بازپس او براي
ــاي ــمگیر چونمي كمك تقاض و  قدرت كند و وش

او را با  و اتحاد و دوســـتي نفوذ لشـــكري
 او قول دید بھخود مي زیان بھ غاناسپھبد م

 بھ از رســـیدن و قرار شـــد پس داده كمك
با  ســـپاه ھزینھ راه در بقیھ 102كاغذكنان
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اســپھبد  بین باشــد اما در این کردی دیســم
 ھمراه در آذربایجان (پســـردلولھ) كھ مغان

ماري بوده لشـــكري و  نامعلوم در اثر بی
 فوت از ســپاھیانش انبوھي قاتفا بھ مرموزي

یھمي ند، و بق پاه ك بھ ســـ  لشـــكري او 
در اثر اتحاد  ســرانجام پیوندند. لشــكريمي
 بین كھ ھایيو جنگ كردي وشمگیر و دیسم بین
ــت وقوع ھا بھآن ــمت بھ پیوس ــتان س  ارمنس

 جا بھامیر آن توسط و عاقبت میشود  متواري
بھ نام تل (ادوم)  ــــد. پســـر او مي ق رس

 خدمت جا بھو در آن رفتھ عراق بھ لشكرستان
 .آیددرمي حمداني امیر ناصر الدولھ

 بھ معروف نامي اسحق قمري ھجري 349در سال
ـــي المســـتجیرباھلل  المكتفيخلیفھ فرزند عیس

ــده از پدر یاغي ،باھلل  آمد گیالن نواحي بھ ش
ــمنو در آن ــنن كیش ترویج جا ض از  گروھي تس
بنیاد  كرده دور خود جمع را بھ تالش اھالي
 .گذارد دعوت

 103ساالر مرزبان در آذربایگان زمان در این
سھ  شده الدولھگرفتار ركن بود كھ سالي دو 
و  او جســـتان بود و فرزندان دهكر و فوت

 از آذربایگان در نقاطي ناصـــر و ابراھیم
شتند ولي حكومت شیني دا سر  مرزبان جان با پ

ستان شد او ج سودان بود، از طرفي ار  نیز وھ
برادر با  امید جانشـــیني بھ برادر مرزبان

 خود دشــمني و برادرزادگان مرزبان فرزندان
ید آند و ميكرمي  روي پیش زھا را اكوشـــ

 .بردارد
ـــارتدر بند و  كھ وزیر مرزبان نعیمي  اس
 گریختھ از زندان بوده پســر مرزبان جســتان

بھ غان خود را  ند و از آنمي مو ــــا جا رس
 تالش بھ نوشـــتھ المســـتجیرباھلل بھ اينامھ

او را  نامھ در این فرســـتد نعیميمي جنوبي
غان بھ عدهمي مو ند و و كھمي خوا ھد  در  د
ــریر خالفت را بھ جا ويآن ــا س ید. خواھد نش



 سیصد تن او شاد شده ھاياز وعده مستجیرباھلل
 موغان بھ را برداشـــتھ تالش از جنگجویان

 .رودمي
 از سرداران یكي شرمزن دیگر جستان از سوي

 مرزبان نام بھ در ارومیھ كھ مرزبان دیلمي
زد مي از اســـتقالل دم د، و اینككرمي حكومت

ست با او ھم نعیمي دعوت بھ سپاه شده د  با 
 مردم طریق و بدین پیوســــت آن بھ انبوھي
سیاري ستجیرباھلل تبعیت را بھ ب  دور ھم از م

سپھ كرده جمع شون ساالريو   جدید بھ خلیفھ ق
ستان  چندین شد. او نیز بھ سپرده شرمزن ج

 .یافت دست 104شھر آذربایگان
و  جســـتان ھای نام ھب مرزبان فرزندان
 حكومت شمال از سوي زمان تا آن كھ ابراھیم

آذربایگان، اران، گنجھ، شــكي، ارمنســتان، 
سوي شروان سرحدات جنوب و دربند و از   تا 
 با دشمني داشتند، اكنون عھده را بھ ھمدان

و  و از درآمد آذربایگان مواجھ وھســـودان
سیاري ضاعت هدش محروم از نواحي ب  مالي و ب
 .نداشتند چنداني

 شھرھاي تصرف داستان از باخبر شدن اما پس
و  و نعیمي شــرمزن جســتان توســط آذربایگان

ستجیرباھلل سیاري تاختھ موغان بھ الم را  و ب
شتند در این ستان جنگ ك و  گریختھ شرمزن ج

 105 .شودمي جدید دستگیر و زنداني خلیفھ
ـــتجیر باھلل ماجراي ـــال المس  ھجري 349در س

 تا آن 106و موغان تالش مردم دھد كھمي نشــان
سالم دین بھ طور كامل بھ زمان شرف ا شده م  ن

ــا ارزش ــایيو ھنوز ب  و كیش از آیین ھ
 در این اند. وليبردهســر مي بھ ســاســانیان

 شده ایتارشاد و ھد المستجیر باھلل توسط سال
اند. آورده روي و تســـنن اســـالم بھ و كالً 

شتھ ست حرف ید ایناثیر نیز مؤ ابن ھاينو  ا
 سوي در آن چھ و آن و دیلمیان گیالنیان« كھ

شیمن سپیدرود تا آمل شتند دعوت ن صر  دا نا
ـــال  چون» پذیرفتند. ھجري 290كبیر را در س
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 از ساكنین نامي خود ھاياثیر در نوشتھ ابن
ھا آن و گرویدن و موغان سفیدرود و تالش غرب
ــالم دین بھ  نكرده بیان چیزي زمان در آن اس
المستجیر  د كھكر بیان توانمي بنابراین است
 پس سال شصت تقریباً  كھ است كسي اولین باھلل

 مردم آوردن از ارشــاد ناصــر كبیر و اســالم
 رفتھ و موغان تالش سفیدرود، بھ شرق نواحي
 اسالم بخشنجات را با آیین نواحي این و مردم

 گريو خلیفھ بدعت ادعاي ســپس آشــنا ســاختھ
 .است دهكر
ــافر كھ خانواده   حكمفرمایي بھ زماني مس

 ھمدان از ســرحدات یعني ایران از خاك نیمي
ــتان، ات ــروان، اران،  آذربایگان، ارمنس ش

 سامان آن گنجھ، دربند، شكي، و دیگر نواحي
تھ نان پرداخ بار آ ند ت بود.  از دیلم بود

از تبار  كس مسافر نخستین نام پدر محمد بھ
در . (مســافریان) اســت و ســاالریان كنكریان
ــتن نام تاریخ ــافر را ابتدا با كش  علي مس

ـــودان ـــر وھس ـــتاني از امراي پس  یلمد جس
 .بینیممي

شتھ بھ سعودي نو سر  م سافر ھم دختر محمد م
سودان شاه سومین وھ ستاني پاد ست بوده ج  ا

از داماد قدرتمند خود  مســافر با اســتفاده
 د. پسش تبدیل از امرأ پرنفوذ دیلم یكي بھ

ــرش از آن ــتان پس ــوم محمد نیز دختر جس  س
ــاھان ــویھ) از پادش  زني ھرا ب دیلم (خراس

 و در چھ محمد چگونھ نیســــت گرفت. معلوم
صرف نام (بھ دز تارم زماني  شمیران) را مت
 كســي چھ از او در دســت دز قبل و این شــده
 .است بوده
 شــــد بھ دز موفق محمد با اتكأ آن ولي

سر تارم ست بوده قزوین جزء والیت كھ سرا  د
ــوكت ــد تا  دز موجب این و عظمت یابد و ش ش

 دخترش ازدواج بھ دیلم پادشـــاه جســـتان
 .دھد با او رضایت خراسویھ



 محمد ھر چھ نیرو و توان ازدواج با این
محمد و  بین كھ یافت. تا این تر فزونيبیش

برادر  (مھدي دادن خاطر پناه اســـفار بھ
 دیلم جســتاني پادشــاه محمد) و آخرین خانم
 ببار و دشمني اختالف تیره شد واسفار طتوس
 .آمد

ــفار  ــر مازیار را كھ مرداویج، اس از  پس
محمد  پیش تارم بھ او بوده ســپاه ســرداران
 و فرمانپذیري تبعیت تا او را بھ فرســتاده

 نیز با لشكر انبوھي ند و خویشتنك دعوت اش
ـــت و آمد تارم ھايتا نزدیكي ـــس  منتظر نش

سرباز  پذیري و فرمان محمد از بیعت نانچھچ
 .محمد را دستگیر سازد تاختھ بر تارم ،دنزب

یدادگري چون مرداویج ولي فار  از ب اســـ
 را پیش موضــوع این مند بودهو گلھ ناراضــي

 و ھمدســتي پیمان د. و با ھمكر محمد عنوان
شمني ند كھكرد ستھ بر د سفار برخا او را  ا
جا از آن چون بكشانند و مرداویج نابودي بھ

اسفار  سپاه با دیگر سران مخفیانھ بازگشت
 ماوقع شرح بر او شوریدند. مسعودي و ساخت

 .است نگاشتھ الذھبرا در مروج
فرزند  سھ خراسویھ بعدھا از محمد و ھمسرش

 بھ و ســالوك و وھســودان مرزبان ھاينام بھ
م یا آ كھدن ند  بان د ند او مرز و  دو فرز
ــودان ــتند با ھمیاري وھس ــتي توانس  و ھمدس

پدر  ابتدا بر حكومت مادر خود خراســـویھ
دســت  آذربایگان بر تمامي ســپس داده خاتمھ
او موجد  دو برادر و جانشــینان . اینیابند

 ھاينام بھ معروف گذار دو ســلســلھ و بنیان
ھســتند.  در آذربایجان و كنكریان ســاالریان
از  ھایيدر برگ چون دیلم جســـتاني خاندان
افراد از اند لذا داشــتھ دخالت تالش تاریخ
 .نام برده میشودزیر  شرح بھ خاندانآن 
 

 
 دیلم جستاني خاندان
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 اول جستان
 ھجري 209مرزبان
 دوم جستان
 250- 252ن  وھسودا

ـــتان ـــوم جس  -290 - 307-علي -252 -290-س
  307خسروپرویز

 مھدي --- خراسویھ
 دیلم از جستانیان ايشاخھ تارم مسافریان

 .بودند
 مسافر

 مالك ---- خراسویھ محمد و ھمسرش
---- سالوك -وھسودان -مرزبان

 033107-533سوارپیلھ 
 
 

گر حكومــت از خــانــدان دیلمي كنكریــان
 آذربایجان

  330-355وھسودان
  349 - 350-اسماعیل          حیدر

 نوح
 جستان   379مزبان

  420ابراھیم
 -420 - 438-جستان
 438 -  454-مسافر

 
یان ــــاالر ندان س خا مت دیلمي از  گر حكو

 آذربایجان
 -  330 - 346-مرزبان

ستان         كیخسرو صر الي 346 - 350-ج  350نا
  369الي ابراھیم

ــا  -    ----      ــج ــھ ــوال اب
  371الي
 



ــھریا ــروی در ش ــد  ن گمنام راکس می نویس
ـــتان ـــر  بھ كھ  بود دختري  دارای جس ھمس
 الدولھعمید وزیر ركن ابن پســـر ابوالفتح

ماناذر  نام بھ پسري اونیز دیلمی درامد از
شد سري ماناذر نیز دارايو متولد   نام بھ پ

ــد فوالد و دختري ــر  بعد ھا كھ ش وملکھ ھمس
 .گردید دیلمي عضدالدولھ

لھ 150تاریخاز  چھ آن ــــا گاني س ند و  ز
ندان آل حكمروایي خا یا  ــــافر و   ھايمس
قابل در آذربایجان   و ســـاالریان كنكریان

ـــدذكر  ـــت می باش نظر  خاندان این كھ آنس
 كھ با این مســاعد با مردم تالش داشــتند و

سنگي ابتدا شانمقر حكومتي  گیالن در چند فر
ودر قلعھ شمیران  تالش ھايكوه سوي و در آن
قصـــد  گاه تنھا ھیچ نھ قرار داشـــت تارم 

صرف سخیر و ت را  و تالش گیالن ھايسرزمین ت
از  و خراج اخذ باج براي نداشــتھ اند حتی 

 واندكردهدراز ن طمع دســت ســامان این مردم
 آنان یاري از موارد نیز بھ در بســـیاري

 در بناگوش كھ موغان اند. و حتيشـــتافتھ
اردبیل  از جمعیت كلي قرار داشـــتھ اردبیل
 بار ملوكي یك تنھا  كھجز این ند،بود تالش

 بھ موغان ســـپاه تقویت براي از كنگریان
سل گیالن شھ بود  دهش متو رای ام داراي ھمی

ند  ما  مســـتقلی از خود بود عھا  در واق
ستجیر باھلل شی خلیفھ ب  الم شور غداد فرزند 

 ھمیاري بھ اسپھبد موغان ، ماجرا در آن كھ
ــتان وزیر مرزبان نعیمي ــرمزن و جس  اقدام ش

ــرف بھ ــھرھایي تص  ودند كر از آذربایجان ش
 شـــود بھناچار مي فرزند مرزبان جســـتان
ــتھ با آنان مقابلھ ــت برخاس ــتار  بھ دس كش

 موغان و مردم از ســـپاھیان ايبیرحمانھ
ید این براي .دنزد یھ تای  بھ توانمي نظر

 مراجعھ تازي سیاح حوقل ابن مالیاتي فھرست
 .نمود
ــــت یکدر  یاتي فھرس  بھ مربوط كھ مال
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ــرزمین ــاالریان نفوذ كنكریان تحت ھايس  و س
 .شودنمي دیده و موغان از گیالن باشد ناميمي

 در كتاب ھجري سوم قرن لفاناز مؤ یعقوبي
 نام ایران شـــھرھاي از یكایك كھ البلدان

 مردم و زبان و ســكونت برد، در مورد كوچمي
 مردمش نویسد: آذربایگانمي چنین آذربایگان
 بھ بودند و چون و جاودانیان آذري پارسیان

ست سلمانان د شاده م بدانجا  شد تازیكان گ
 .فرود آمدند

 (بابک)  دانیانیجاو زبان  یعقوبي منظربھ 
بان بك مادري ز مدین با تاد او  خر و اســـ

 ھایزباناز نیز آنان . و زباناست(جاویدان) 
 ورود تركان تا زمانکھ  بوده باستان ایران

سي زبانآن  ھنوز بھ سلجوقي  صحبت كھن پار
 نام بھ را امروزه آن بقایاي دند كھكرمي
قاطي اتيت جان در ن بای ند  از آذر مان

گان خال) و (كرین و َاَرزین) در  و ھرزن (خل
و تبریز و رود  ارومیھ دریاچھ بین ايمنطقھ
 . غیر از تاتيکرد مشــــاھده میتوان  ارس

 (تاتي نام بھ كھ ھایيزبان شـــاھرود خلخال
ــاتي ــاني)، (ت ــاتي كرینگ  ارزیني) و (ت

سالمي ھرزیني) خوانده سي 1331شوند در   شم
 مورد مطالعھ كارنگ عبدالعلی مرحوم توســط 

فت قرار  و تحقیق نده.  گر گار نیز در  ن
 مورد را آنخود  تالشـــي زباندســـتور  كتاب

 وتاتی خلخال  و با تالشي قرارداده  بررسي
 .است دهنمو مقایسھ
 آذربایجان جمھوري ھنوز در خاك تاتي زبان

با  رود كھمي گمان داد ولي بسیاري تكلمینم
كشـــور  رســـمي زبان جا بھآن جوانان گرایش
 جا بھدر آن تاتي تركي) زبان (زبان یعني

 امروزه كھ شود. اما از این سپرده فراموشي
ــان گیالن بین مرزي در نواحي ــایج  و آذرب

ــداد متكلمین ــال) بر تع ــان این (خلخ  زب
ست یافتھ و قوام و دوام شده زودهاف  جاي ا



ست سكونت توانرا مي آن و علت امیدواری  در 
ھا با تالش نواحي این ھايتات جواري و ھم

 ھایيھا شاخھزبان ھر دو این دانست. چرا كھ
سي از زبان شابھت بوده ایراني كھن پار  و م
 .رنددا با ھم زیادي و لغوي گرامري

 و تا زمان ایران بھ از بدو ورود اســـالم
ـــاھد  ایران در تاریخ ھمواره مغوالن یورش ش
ــانھ عالئم ــور تالش ھايو نش  ھا در جایگاهحض
گاھي بھ ایم، و اینخود بوده فعلي و  ما آ

خودزكو  كھ چھ آن برخالف دھد كھمي اطمینان
ـــرزمینيتالش معتقد بوده  اكنون كھ ھا در س

سیاي برند قوميسر مي بھ  میانھ مھاجر از آ
و  ایراني مورخین صورت نیستند. در غیر این

خارجي، این قل یا  كان ن  بزرگ و كوچ و م
در  شــــده بار ھم یك براي را حتي تاریخي
ه دنكر و بیان و درج ثبت كشـــورمان تاریخ

 .ندا
 
 

 تالش ھايجنگلدر  خانشكار غازان
 اســت ایران مغولي از ســالطین یكي خانغازان

 زنجان او در ســـلطانیھ روایيمقر فرمان كھ
 براي كھ قمري ھجري 701است. او در سال بوده
جا آن (لزگي) بھ لزغي طوایف ســـاختن مطیع
وارد از انجا   از بازگشــــت بود پس رفتھ
كند. شكار مي عزم وشدھ شمالی تالش ھايجنگل

 ھا دیواريكوه او دســـتور داد تا در میان
ــاك ازچوب ــازند و خاش  دھانھ كھ چنان 108بس

یب بیروني  از ھم روز راه یك ھر دیوار قر
شد تا مي تنگ مخروطي شكل و بھ داشت فاصلھ

افراد لشكر شكار  گاه گز برسد آن پنجاه بھ
از  راندند رشـــیدالدینمي دام را در این

ــانوراني مختلف انواع ــھ ج  دام در این ك
 109 .بردمي بودند نام گرفتار آمده

 
 یانگیالن باالجاتیو  جنگ
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یل  نان ا مان در آن مغول خا ھنوز از  ز
یات جاور حوزه و نواحي وال تالش گیالن م  و 
 این و بــھ دهكرن دریــافــت و خراج بــاج

شدهسرزمین ست ھا وارد ن سيو د  امراي بھ ر
 اند. الجاتیو (ســـلطاننداشـــتھ ناحیھ این

بعدھا از  كھ خانمحمد خدابنده) پســر غازان
ــع این ــگفت وض ــب درش  تحریكات بوده، برحس

ھا مغول گفتند برايمي وي بھ كھ اطرافیانش
و را تسخیر  جھان تمام كھ است ننگ وضع این

 مثل يکكوچ والیت كھ اند در حاليدهكر تصــرف
 و پشت سلطانیھ قدمي در یك كھ و تالش گیالن
ر یتســخیرناپذ ھا قرار دارد تاكنونكوه این

 و تســـخیر نشـــود، او در اثر این مانده
 110 .برد یورش گیالن شود بھناچار مي تحریكات
قدرت ھايســــال آخرین در  مغوالن نفوذ و 
(الجاتیو)  ســـلطنت دوران با اتمام ایران

 زنجان در ســـلطانیھ محمد خدابنده ســـلطان
سعید بھادرخان سلطان (زنگان) و حكومت  ابو

و  رســـد، در گیالنمي پایان او بھ جانشـــین
و  كوچك و حكومت والیت دوازده زمان آن تالش
ــتھ بزرگ ــتقالل ھب ھر كدام كھ وجود داش  اس

 از این یكي كھ راندند، و ھنگاميمي فرمان
یات لھ وال گان مورد حم گان جاوز بی و  و ت

در خطر  و اســتقاللش گرفتقرار مي ھمســایگان
ــــد ھمگيمي واقع نابودي نان ش  در چنین آ
خواستند. بر مي مقابلھ بھ متحد شده مواقعي
العبور و صــعب ســخت ھايو جنگل طبیعي موانع

 دند بھكرمي حمایت گیالن ھاينیز از حكومت
قادر  آساني بھ ايبیگانھ نیروي ھیچ كھ حدي
 ھا نبودهسرزمین و تسخیر این ورود گیالن بھ
 .است

ھا سرزمین این بود كھ شده امر موجب این
 بیگانھ نیروھاي در مقابل متمادي ھايقرن

بماند و  و تســخیرناپذیر باقي دهكر مقاومت
در  و اندي قرن یك كھ مغولي ایلخانان حتي



ـــال كرده حكومت ایران  ھجري 706بودند تا س
ــخیر گیالن قادر بھ گاه ھیچ قمري ــده تس  نش

كھ جاتیو  ند. و ال قدمي بود ند   گیالن در چ
 را پایتخت زنجان و ســـلطانیھ كردمي حكومت

 نتوانستھ نیز تاكنون او بود خود قرار داده
سال .كنددید ھرا ت گیالن بود خاك  706اما در 

 بھ ورود مغوالن و حادثھ جنگ این قمري ھجري
 .پیوست وقوع بھ گیالن

 گرفت تصـــمیم ايعده الجاتیو با تحریك
ـــال زارانھ در طول را كھ كاري ـــالطین س  س
ــكندر مقدوني چون بزرگي ــاھان اس ــاھنش  و ش
شي بزرگ شكاني ھخامن ساني و ا سا  و حتي و 
بودند  نتوانستھ زمان تا آن و مغوالن اعراب
جام ند در این ان خت باره دھ خود را  ب
 او را از ثروت سلطان اطرافیان .ندك آزمایش

 بھ وجود داشتھ گیالندر  كھ یبسیار و غنیمت
ســلطان بھ ھمین .واداشــتند با گیالنیان جنگ

ــيبھ  ابتدا منظور ــخص ــدرالدین نام بھ ش  ص
 برداريو فرمان ســــاختن مطیع براي خالدي
طور  بھ و خراج باج و دریافت گیالن امراي

 شــحنھ اتفاق بھ تاداد. آمیز فرمانمســالمت
باج نزد امیره  طارم تھ فومني د او را  رف

ـــلطان فرمانبرداري بھ ـــویق از س ند. ك تش
 و ھدایاي نیز با تدارك 111فومني دباج امیره

 نزد الجاتیو رفتھ و بھ سلطانیھ بھ بسیاري
 یابد، ولي آگاھي از نظر ســلطان يتا حضــور

جھدر آن چون یاده جا متو و  خواھيكبر و ز
و  مغولي ســـلطان نابجا و نامعقول اتتوقع

 سلطانیھ شبانھ  اطالع د، بدونش اطرافیانش
 شــود، او با اینيم گیالن راھي گفتھ را ترك
 تر مصـــممبیش را ھر چھ خود مغوالن اقدام

د، ننك اقدام با گیالنیان جنگ سازد تا بھمي
 يموطن كھ گسیل دارند و لشكر بر سر دشمني

ھا و در و عثماني تر از اعراببســیار نزدیك
ھا آن ند. دشـــمنرخود دا حكومتي كنار كاخ

كھ گیالن مردم ند  یھ بود حاشـــ  و جنوب در 
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و  در اران و  ندبردسر مي بھ کاسپین دریاي
 مغوالن و قشـــالق ییالق در مجاورت آذربایجان

 نھاز طع گویند الجاتیو كھقرار داشتند. مي
ــاي اولوس مغوالن ــھدایر بر آن جغت  « ك

 و كشــورگشــایي فتوحات ھمھ با آن ایلخانان
مانند  كوچكي ند والیتھ اخود ھنوز نتوانســت

دار خدشھ غرور سلطان »را تسخیر سازند گیالن
 عیاري تمام لشكركشي گرفت تصمیم و ،ساختند

 تجھ ، بدینانجام دھد  گیالن ســـرزمین بھ
 گیالن از چھار سوي دستور داد تا چھار سپاه

عابر مختلف و از طریق یت وارد این م  وال
 امیراالمرایي ھنوز بھ كھ شوند. امیر چوپان

و آستارا،  اردبیل بود از راه نرسیده مغوالن
ـــاه  گردنھ از طریق امیراالمرأ مغولي قتلقش

سیر كوه خلخال گیلوان سال يھاو از دو م  ما
ــولھ، امیر طغان ھايو كوه  منو امیر مؤ ماس
 و رستمدار و كجور، و سرانجام قزوین از راه

سلطان  آمده گیالن بھ طارم نیز از طریق خود 
ـــھ پس  بدون دلفك ھايدر كوه روز توقف از س
 .شودمي وارد الھیجان و درگیري جنگ

ـــوص ـــط تالش فتح چگونگي در خص امیر  توس
ــتارا وارد گیالن از راه كھ چوپان ــده آس  ش

با  ورودش او در ابتداي كھ اســـت بود آمده
 آســتارا بتوافق احمد حاكم الدولھامیر ركن

ــید  خراج كند كھتعھد مي الدولھ و ركن 112رس
ــپس گزار مغوالن ــود او س و  با راھنمایي بش

را نیز  تالشامیر آستاراسایر امرأ  ھمراھي
وارد  و درگیري جنگ بدون خود ســـاختھ مطیع

 .شودگسكر مي
در کتاب از استارا تا استر  خصوص در این

 كھ شــــده نقل چنینآباد  وجند منبع دیگر
شاه ھجري 706سنھ چون« سلطان پاد  الجاتیو 

ــیدن بر جنگ مغول ــكر كش  گیالن طرف بھ و لش
 از راه را فرمود كھ امیر چوپان دشـــ راغب

 حدود اســـتاره در رود (برود) و بھ اردبیل



ــپھبد (نواحي ــتارا) و س ــامل فعالً  كھ (آس  ش
سالم شتپر  ا ستارا مي اتو ھ سكر آ شود) و گ
ید چون نواحي در آن پان امیره درآ  بھ چو
احمد  الدولھو سپھبد رسید ركن استاره موضع
ـــرور آن حاكم كھ ـــرایط بوده حیھنا و س  ش

 بھ و پیشكشي آورد و ساوري جاي بھ استقبال
 ایلي كرد و نیز دعوي ترتیب و قوت قدر وقت

یاد كردي پان و انق یت امیر چو  او را ترب
فت كھ اكنون فرمود و گ ید  لشـــكر را  با

 شوي رتر باشد قالوآسان كھ راھي بھ ركردهسَ 
 یرلیغ دیدتح باید بھ قراري گیالن قضیھ چون
باب  ) حدود قلمرو( مت در   نواحي این حكو

 (منظور امیر چوپان تو بســـتانم از براي
ست ستي موظف كھ آن صرف ھ سخیر و ت  مرا در ت
مك ھمراھي گیالن جدداً  نيك و ك مت تا م  حكو
ــلطان نواحي این  113)تو بگیرم براي را از س

و   گســـكر شـــد جا متوجھآناز  امیر چوپان
شكر مغول سر راه ل سكر را  خود حوالي در  گ

 جنگ كھ و اســـیر گرفتند و ھركس كرده غارت
گســكر رســیدند امیر  بھ كرد بكشــتند و چون

بسیار  آمد و خدمت پیش آبي شارم الدولھشرف
پان پیش بھ امیر چو قام آورد و امیر را   م

قدیم بھ بانيمیز خود برد و شـــرایط  ت
 و تاراج را غارت مغول و ســـپاه رســـانیده

 كھ موضعي افتاد و چون دست بسیار بھ غنائم
 بود بھ هدحدود نامزد شـــ بدان امیر چوپان

خود  را مالزم نواحي آن میسر شد حكام سھولت
امیر » .شد الجاتیو سلطان اردوي متوجھ كرد

غان  بھ گیالن یز در جنوبن منو امیر مؤ ط
 الھیجان رســـیدند و الجاتیو كھ ھایيپیروزي

 شـــھر را مطیع و امیر آن را تســـخیر كرده
 و در ناحیھ بازگشـــت بود، در راه ســـاختھ

در  قتلقشـــاه كھ دم) خبر یافت (كوه كھدم
ــــ و مقتول مغلوب جنگي ــــت، چون هدش  اس

او  بھ در خلخال كھ امیراالمرأ قتلقشــــاه
صیھ  ھايعبور از تنگھ ھنگام بود بھ شده تو
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 كھ عادت كند برخالف احتیاط ســخت كوھســتاني
داد نمي را از دســـت و احتیاط حزم ھمواره
ندي كھ پ بھ داده وي بھ را  ند   گوش بود
فت تداي نگر یا را در  او در اب كار بوالدق

شقراولي بھ سپاھي راس ستاد و او خود فر پی
(فومن) ظفر  بر گیالنیان خونین جنگ در ســـھ

 صــلح طلب شــكســت از این پس گیالن اھل یافت
شاه صالحھ نیز بھ كردند و قتلق بود  مایل م

ست اما بھ سرش درخوا از  (برخي اوجي سبھ پ
 پســـر او را امیر ســـونج نــام مورخین

ر و پدر مغرو مثل ظاھراً  اند) كھنوشـــتھ
صلح صرف متھور بود از  ه، امیراالمرأ دش من

 پیشقراول نیروھاي بوالدقیا را از فرماندھي
 وبسمن جایش را بھ اوجي سبھ و پسرش برداشت

 جنگ بھ ســمت از احراز این د، او نیز پسكر
ست داده ادامھ شود تا  حریق بھ د شتار گ و ك
گاھي كھ این  كھ لمتو نام بھ در رزم

بھھا آنگیالني نھ عنوان جا را  نبرد  صـــح
 را بھ مغولي آورانبودند جنگ كرده انتخاب

ــوي آن ــانده س ــپاھیان با انبوھي كش  از س
با  نبرد مغوالن دند. در اینشــ مواجھ گیالني
ست سنگین تلفات دادن  یافتند و ھنگامي شك
از  زیاديدادند شــمار مي ھزیمت بھ پشــت كھ

گل ســـواران نده و الي در  ما مدفون فرو  و 
شكریانيدش شاه ھمراه كھ ند، ل بودند  قتلق

گریز  بھ روي خبر ســراســیمھ این با شــنیدن
 چند در برابر دشمن نھادند و او با معدودي

 بودند در ایستاد، تا این رسیده از راه كھ
 كھ تالشي جویان از جنگ تیر یكي زخم بھ كھ
ستھ فومن سپاه بھ درآمد  بودند از پاي پیو

 را كھ فراواني پیروزمند غنائم و گیالنیان
 بودند پس آورده دســت بھ خطھ از این مغوالن
 .گرفتند

 اند كھنوشــتھ 114دیگر از مورخین اما برخي
 فومن و غارت قتل بھ قتلقشاه كھ از این پس



 جا منتظر فرمان درھمان داشت تصمیم پرداخت
 فرزند او كھ الجایتو بماند اما امیر سونج

او را  بوده پدرش ھمراه و كشتار بھ در جنگ
 و قتل و تسخیر تولم رشت سوي بھ پیشروي بھ

 طرف بھ كند و چونمي وســوســھ تربیش و غارت
 ركابزن امیره كنند امیر تولممي حركت تولم
كند مي نشینيعقب نواحي آن ھايباتالق طرف بھ

 خوبي جا بھآن ھاياز باتالق كھ امیر تولم
را در  مغوالن قواي طریقي بھ داشـــتھ آگاھي

فراد ا تمامي كند كھمي محاصـــره نواحي آن
 قادر بھ ند وھا گیرافتادباتالق در آن مغول
 عدهبھ این ترتیپ جا نشـــدند و از آن خروج
جا نیز در آن و مابقي رســیده قتل بھ كثیري
ــ مدفون ــاهش با تیر  دند و خود امیر قتلقش
از  پس كھ دباج امیره سپاه ھاياز تالش یكي

ــقوط ــتھ تولمیان بھ فومن س  بودند بھ پیوس
 .رسدمي قتل

مرد قدرتمند و خود  این كار و مرگ عاقبت
كھ راي گان مغولي،  یان جداي از نواد  نو
ــردارانمنقوت قبیلھ رییس ــپاه ھا و از س  س

 دولت براي حسابيبي آمدھايبود پي چنگیزخان
ماند مي اگر او زنده دربرداشــــت ایلخاني

 مقام او بھ جاي بھ ناكنو كھ امیر چوپان
ـــمن امیراالمرایي ـــده وبص  آن بھ احتماالً  ش

 ایلخانان در پادشــاھي كھ نیرومندي پایگاه
 و موجب دشـــنمي آورد نایل دســـت بھ آینده
 .گردیدنمی دودمان این انقراض

ـــلطان در ادامھ ھر حال بھ  الجاتیو كھ س
بود  سلطانیھ بھ تبازگش عازم ھنگام در این

 شـــدن خبر كشـــتھ با شـــنیدن در كوھدم
ـــاه ـــپاه و نابودي امیراالمرأ قتلقش او  س
شھر كوھدم ستور داد  شیده آتش را بھ د و  ك

 جا بپردازند اما سپاھيآن مردم عام قتل بھ
و  فومن از مردم كشـــیدن انتقام براي كھ

ـــتاده تولم ـــده فرس  زدن تشاز آ بود پس ش
شتي ھمان بھ تقریباً  راه بین ھايخانھ  سرنو
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او  و ســـپاه قتلقشـــاه قبالً  گرفتار آمد كھ
امداد  نیروھاي بودند. اعزام گرفتار آمده

را  گیالني ھايانتقام، خانواده براي مغوالن
 پراكنده ھایشانجنگل درون وادار كرد تا بھ

 ســپاھش د روز كھاز چن شــوند و الجاتیو پس
بود  شده و گرسنگي عفوني ھايگرفتار بیماري

 .را برچید اردویش دهكر گیالن قصد ترك
شي جنگ شكرك  كھ گیالن بھ مغولي سلطان و ل

 مال آوردن دســت بھ آرزوي قبل تا چند ھفتھ
شار از این و غنایم و ثروت را  سرزمین سر

 جان قیمت بھ ایتو در نھ در ســـر داشـــت
ــكنھ تعدادي ــیار  قیمت و بھ گیالني از س بس
و از  مغولي قشــون ســنگین تلفات دادن گزاف
ست سپاه جان دادن د چیز  مغوالن امیر االمرأ 

قرار بر  نشــد. و چون مغول خاننســیب دیگري
 مقداري ھر سالھ امرأ گیالن بود كھ شده این
 بھ و خراج باج عنوان بھ مو ابریشـــ برنج
 وعیدھا نیز ھیچ وعده بپردازند این مغوالن
مھ گاه مل جا یده ع مام نپوشـــ  آن و ت

 ھدر رفتھ بھ امیر چوپان قبلي ھايمصـــالحھ
 .گردندباز مي
و آستارا  تالش مختلف والیات یامرأ سیاست

ر منظو بھ با امیر چوپان و گسكر در مصالحھ
ھالي جان حفظ و  ریزي از خون و جلوگیري ا
ھا در مغول رحمانھو كشـــتار بي و غارت قتل

 شارم الدولھشرف است، حتي بوده شانسرزمین
 شده خود موفق ھايگسكر با سیاست امیره آبي

از شـــھر  را در خارج مغولي بود ســـپاھیان
و  و مال كار جان دھد و با این اســـكان

و  را از تعرض نواحي شــھر و آن مردم ناموس
داشــت. از  نگاه در امان حریص تجاوز مغوالن

امیر  از فرزندان یكي شــــده گفتھ كھ این
 از ورود مغوالن پس امیر تالش نام بھ چوپان

ــرف گیالن بھ ــخیر و تص ــي والیات و تس  تالش
 و نام كرده روایيفرمان در تالش سال چندین



 تعبیري مانده جاي از او بھ تالش ســـرزمین
 كھ طوري ھمان تالش زیرا نام اســت نادرســت

شتھ سالم بھ مربوط تاریخي ھايدر نو و  صدر ا
ست با اعراب گیالنیان میان ھايجنگ شھود ا  م

 ھا بھاز ورود مغول ھا قبلھا و قرنســــال
 جدید نبوده ايواژهو  وجود داشـــتھ گیالن

نیز وجود  احتمال دیگر این اســـت. از طرف
كھ ندان یكي دارد  پان از فرز در  امیر چو

دنیا  جا بھدر آن در تالش وي توقف ھنگام
شد لذا بھ آمده سبت با سط تالش فتح منا  تو

باشــند. در  خوانده نام ھمین پدر او را بھ
از  موجود پس تاریخي برابر اطالعات ھر صورت
تنھا  نھ الجاتیو با گیالنیان جنگ خاتمھ

 بھ در تالش امیر و یا ســـردار مغولي ھیچ
ستھ حكومت ش  و فرھنگي طبیعي عوامل بلكھ نن

 و فرصت امكان این گاه ھیچ تالش و اجتماعي
تا بتوانند تعداد  اســت نداده مغوالن را بھ

 را در تالش ا خانوار مغوليو ی یكصد طایفھ
سكان ستند مي چگونھ بومي دھند. مردم ا توان

وارد  قھرانھ كھ ايناخواســـتھ با مھمانان
 ھايھا و سرزمینو چراگاه دهكر اند سازششده
 نند؟ك تقسیم خود را با آنان خیزحاصل
مان پذیرش عدم نھ تحمیلي روايفر گا  و بی

 گیالن داخلي استقالل در ایام تالش در مناطق
 پس و چھ و ساسانیان ھخامنشیان در زمان چھ

شھ گیالن بھ از ورود مغوالن شتھ ھمی  وجود دا
وجود  تنھا در تالش نھ وضـــعي اســـت. چنین

تھ كھ داشـــ عھ بل طال گیالن،  تاریخ با م
شاتي شا سر حاكم صفویھ در زمان كھ اغت  بر 

بارھا در  عباس و شاه طھماسب شاه انتصابي
و آستارا و  و گسكرات فومنات ھايامیر نشین

 جملگي داده روي گیالن و سایر والیات الھیجان
و  گرایي ملي خصــلت دھنده نشــان حوادث این

ستي سیونالی شد كھمي گیالنیان نا  در طول با
 .اندداشتھ تاریخ

 اوضاع درباره كھ مختلفي ھايكتاب از جملھ
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 نوشـــتھ و تالش گیالن و اجتماعي ســیاســي
سي اند عبارتند از تاریخشده مال  تالیف عبا
ــي منجم جالل ــوص باش ــاه مخص  بھ عباس، كھ ش

 و كتاب اســت یافتھ شــمار نگارشســال صــورت
 تصویري كھ فومني از عبدالفتاح گیالن تاریخ

 را ارائھ در عصـــر صـــفویھ النگی از وقایع
ست، و كتاب داده ستان گیالن تاریخ ا  و دیلم

از  یكي مرعشـــي ســـید ظھیرالدین نگارش
ستگان سلھ واب اخیر  الھیجان. كتاب كیایي سل

ــبتدر مورد جنگ كھ ــي ھايھا و مناس ــیاس  س
صوص بھ گیالن اجتماعي شتھ الھیجان والیت خ  نو

 از حملھ پس سال 80خود را از و مطالب شده
 ســـال و تا ده دهكرآغاز  گیالن الجاتیو بھ

 پایان بھ صـــفویھ كار آمدن از روي قبل
الذكر و چند جلد فوق ھايكتاب اســت رســانده
 تحقیقات اصلي و منابع معتبر مایھ سفرنامھ
 روند كھشمار ميھ ب از اسالم پس گیالن تاریخي

ــتفاده ــندگان اكثر محققین مورد اس  و نویس
 مطالب داراي كھ كتب اســت، این قرار گرفتھ

 ھايو خاندان تالش از حوادث و اشــــاراتي
و  ھا و عزلھا و شـــورشگر و نھضـــتحكومت
 از صفحات یك در ھیچ استخود  دوران ھاينصب
 و تركان والنمغ اســـكان بھ ايھا اشـــارهآن

 حكومت و بھ از تالش در نقاطي میانھ آسیاي
 فرزند امیر چوپان امیر تالش نشـــســـتن
 محمد خدابنده الجاتیو ســـلطان امیراالمراي

 نواحي در این ایران مغولي از ســـالطین یكي
 .است نشده

 
یھ تالش تاریخ نان پسو ب خا  تا مغول از ایل
 فویھ صسلسلھ 
 ضبط براي گیالن مختلف و امرأ والیات شاھان
بت قایع و ث مان تاریخي و و  كاريخود كم ز
 این براي را كھ و افرادي دهكر انگاريســھل

مان و در آن بوده كار الزم تب ز یا  كا و 



قایع ندهو گار خوا یار مي ن ند در اخت ــــد ش
ـــتھ ـــت جھت اند. بدیننداش و  حوادث كھ اس
 اكثراً  در ادوار مختلف گیالن مھم رویدادھاي

 احتماالً  كھ و عرب اروپائي ســـیاحان توســـط
ھایي بھ دهكر نواحي این بھ ســـفر ند   بود

 .است شده اختصار نوشتھ
ـــیات یكي ـــوص  این مھم ھايو ویژگي از خص
ستسفرنامھ گونھ سندگان كھ ھا آن ھا آن نوی
و  ارضــي موضــوعات بھ ســفر عموماً  ھنگام بھ

یایي یاي خصـــوص بھ جغراف و  طبیعي جغراف
 توجھ جمعیتي و مســائل و انســاني اقتصــادي

یده بھ  دهكر تريبیش خود  پیرامون ھايپد
ــتھ كھ طوري بھ .اندرداختھپ  این ھايدر نوش

 در خصوص اخبار و اطالعاتي گونھ ھیچ سیاحان
 شـــانمورد مســـافرت نواحي تاریخي مســایل
 .شودنمي مشاھده

 از این ھر كدام مســــافرت چون واز طرفي
 زماني در فاصـــلھ گیالن والیات بھ ســـیاحان

 این گرفتھ صورت دیگري ھب نسبت دوري نسبتاً 
ضوع سبب مو صل شده نیز  بلند  زماني در فوا

 ھجري ھشتم ات اول قرون در طي و طوالني مدت
 از وقایع ذكري قابل صــحیح اخبار و اطالعات

 طوري نیاید، بھ دست بھ سرزمین این تاریخي
 تاریك و فضـــاي مبھم نكات ایام در این كھ
 و جریانات ایجاد حوادث از چگونگي شماريبي

 و تغییرات سیاسي، نظامي، اجتماعي، تاریخي
یایي ھايو دگرگوني یات جغراف  مختلف در وال

ھنوز وجود دارند، كما  تالش از جملھ گیالن
مھ كھاین تب این در ادا و  و در معرفي ك

سائي صوص بھ گیالن امراي شنا  غربي والیات خ
 ھا مواجھكاستي با این و گسكر و تالش گیالن

ما پس خواھیم ــــاي بود. ا مت از انقض  حكو
 در زمان خصـــوص بھ در ایران مغول ایلخان
سلھ و  تاریخي كتاب تعداد اندكي صفویھ سل

 و اوضـــاع در مورد وقایع تاریخي جغرافیاي
 نگارش بھ بومي نویسندگان توسط گیالن داخلي
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حدودي كھ درآمده  را در آن گیالن چھره تا 
 .سازدو آشكار مي روشن ایام

تاب این ترینمھمازقبالً چون   برده نامھا ك
  از ذکر مجدد آنھا صرف نظر میشود  شده

ـــیاحان این در بیناما  تعداد  اروپایي س
 كار تحقیقاتي شـــوند كھمي نیز دیده اندكي

کھ خود را  یھ روي ضـــمن این ثار و ابن  آ
 اقتصادي ھايو فعالیت معیشت و نوع  تاریخي
بنا  پیشــینیان ھايســفرنامھ و بررســي مردم
از  بعضــي نیز بھ ســطحي اياشــاره اند كرده

اند ھداشـــتخود  زمان مھم حوادث و وقایع
 گیالن بھ كھ اروپایي محققان این ترینشــاخص
مده قدام نواحي و در این آ قاتي بھ ا  تحقی

دارند عبارتند از:  ھایيو یادداشـــت دهكر
ترزل،  كوك، ُدرن، فریزر، مورگــان، كلنــل
ــھ  در این خودزكو، رابینو، و غیره... ك

و پشــتكار  رابینو با وســعتخودزكو و  میان
و  خود را در گیالن تحقیقاتي كارھاي تريبیش

ــانیده انجام بھ مازندران ــتن رس  و با نوش
مات باره در این كتبي و  فرھنگي علمي خد

. اما در انجام داده اند ايارزنده تاریخي
نیز وجود  افرادي اروپایي سیاحان این میان

خود  و نژادي فرھنگي تعصــبات اند كھداشــتھ
 آشكار ساختھ وضوح خود بھ ھايرا در نوشتھ

و  غیور ایران و تحقیر ملت در نكوھش و سعي
 در مواردي اند، از جملھداشـــتھ نواحي این

گارش یات نحوه نظیر ن مال خذ  مان ا  در ز
شاه ضات نادر شار و اعترا ضد  و مبارزات اف

 ھا، و توصـــیفھا و تالشنيگیال  اســـتبدادي
ضاع سال او در  محمدخان حاجي حكومت زمان ما
ــال  غیرواقعي ايگونھ بھ كھ قمري ھجري 1238س

ــ بیان و ناعادالنھ  مردم مبارز را بھ و  دهش
 نظایر آنو  وحشي و اقوام طلبآشوب و نراھز
 ایران در تاریخ كھ . در حالياند داده نسبت

سیاري ست شواھد ب سیاحت كھ موجود ا  سیر و 



 جنبھ معموالً  در ایران ســـیاحان گونھ این
ماري تھ اســـتع بھ داشـــ بال و  ھداف دن  ا
ستعمراتي و  اند تا كار تحقیقاتيخود بوده م
 .مطالعاتي

 
جنوبی و بیھ پس قبل از پیدایش  تالش اوضـــاع

 سلسلھ صفویھ
ش سلھ از پیدایش لپی و  صفویھ، والیات يسل

 اســـتقالل داراي گیالن مختلف ھايامیرنشـــین
مل كام بوده كا بار فرامینآن و ح  ھا زیر 

ھا در رفتند. آننمي ایران مركزي ســـالطین
حد  با ھم بیروني و خطرات برابر حمالت مت

سال بوده شون و با ار  بھ نظامي ھايو كمك ق
 كھ شــتافتند. اما از زمانيیكدیگر مي یاري
ــاه ــماعیل ش ــت اس قویونلو  آق امراي از دس

نده گیالن بھ فرار كرده ناھ ــــد و از  پ ش
سیدن براي گیالن مردم ھايحمایت  سلطنت بھ ر
ا او ب و ارتباط آشـــنایي این ،گرفت بھره

 از اوضاع صفوي شد تا سلسلھ موجب گیالنیان
ـــي و احوال ـــیاس  گیالن داخلي و اجتماعي س
ــئلھ این .یابند كامل آگاھي ــائلي مس  و مس

 این اجتماعي شدند تا روند سیاسي دیگر سبب
 در دوران كھ طوري شـــود بھ دگرگون نواحي

 بھ گیالن امراي صــفوي ســلســلھ بعدي شــاھان
خود را از  و نفوذ و اتحاد قبلي مرور قدرت

 .دادند دست
شاھان شده موجب كھ عواملي از جملھ  بود 

ضاع تر بھسریع ھر چھ صفوي  گیالن داخلي او
ھای  ایجاد وابســتگي بھ شــوند اقدام مســلط

 و تزویج خانوادگی ھايو مناســـبت ســـببي
بھ دختران ند گیالنقدرت امراي خود   بھ م
 حدي بھ شــاه شــده و رام داماد مطیع عنوان

 بھ خود كشــانده ســوي ھا را بھابتدا آن كھ
یافتند. از  و چیرگي تســـلط مرور بر آنان

ــوي ــالطین دیگر ھركدام س  گیالن از امرأ و س
و  و منال مال بھ و طمع خواھيزیاده براساس
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 امرأ و حكــام ھتر، برعلیــزر و زور بیش
شاه ھمجوار و گیالني  سعایت بھ خود در نزد 

را  وي و صـــالبت پرداختھ، شـــوكت و بدگویي
صیف خطرناك شاه براي سپسكر تو با  دند، و 
ضایت جلب ضعیف و بھ شاه و حمایت ر  منظور ت

و  قشـــون اعزام بھ اقدام دیگري و تذلیل
او نمودند  مروایيحك بر سر محدوده لشكركشي

شاید با نابودي بتواند  خود گیالني رقیب تا 
 یابد. اگر چنانچھ او دست قلمرو حكومتي بھ

 ھايدر جنگل آوريجنگ و فنون روش صفوي قشون
دانســتند، را نمي العبور گیالن و صــعب ســخت

خود  خاك ھا را در گشـــودنھا آنخود گیالني
 كھ طوري دند بھكر ســاعدتو م و كمك ھمیاري

 تریندر كم خاطر دخالت بھ شــاه بعدھا قواي
 ھیچ بدون آمده پیش موضـــوع تریناھمیتو بي
و  حاضر بوده در گیالن ايو واھمھ درنگ گونھ
ھا جنگل خود بھ جان از بیم بخت نگون امراي

 عوض بردند اینمي پناه اطراف ھايو كوھستان
ــلطنت ــاه در اواخر س ــب ش  و در طول طھماس

خود  حد اعالي بھ عباس شــاه پادشــاھي دوران
ــیده ــاه زمان در این كھ طوري بود بھ رس  ش

 ھايو توبیخ ھا و تنبھو نســـب با عزل عباس
 والیاتامرأ  در بین كھ ايمتعدد و بیرحمانھ

ھا را از آن آورد، عمالً  عمل بھ گیالن مختلف
مت حق خانوادگي موروثي حكو  گیالن خود در و 

 ساخت. و بعدھا نیز امرأ و حكمرانان محروم
یان گیالن مختلف نواحي مال را از م مورد  ع

صي اعتماد خود و در بین شخا  ھیچ بدون كھ ا
او و  فرمان اجراي حاضـــر بھ ترحمي گونھ
 روانھ كرده بودند انتخاب جنایت بھ اقدام
مدخان بین د. در اینكر گیالن  حاكم خاناح

ھا و ســـعایت ترینبیش كھ با این الھیجان
شمني  انجام گیالن سایر امراي ھا را در حقد

 مورد خشم داد خود او نیز زودتر از سایرین
ــاه ــتگاه امارت و  قرار گرفت عباس ش دم ودس



 .داد خود را از دست
ندترین مت ترینو مھم قدرتم  محلی ھايحكو

تالش گیالن مان  و بارتدر آن ز ند از  ع بود
وند گسكر  اسحاقوند فومن، مرداویج خانواده

در  كھ الھیجان تبار كیایي علوي و خاندان
 منقرض عباس شاه سلطنت اولیھ سال پنج ھمان
 كھ جایيرفتند. اما از آن و از بین هدشـــ
قات حوادث فا بات و ات در  داده روي و انقال

با دیگر  ارتباطبي گیالن از والیات ھر كدام
 اثرات و ھمیشــــھ نبوده ایالت این نواحي
 گذاشتھ خود را بر سایر والیات و منفي مثبت

نیز  تالش و مردم نشینتالش ھاياست. سرزمین
 .اندمستثنا نبوده آن و اثرات تحوالت از این
 كتاب این نگارش و اولیھ اصـــلي ھدف چون

 مطالبي ھمراه بھ تالش تاریخي ذكر وقایع
و  تاریخي، انســــاني، طیبعي از جغرافیاي

سي ست نواحي این سیا  كھ این علت لذا بھ ا
ـــتھ ھاياز زمان ـــیاري تاكنون گذش از  بس
شت نواحي ساكنین شفت، رودبار، ر  فومنات، 
سکر سابق)  (كھدم شكیلرا تالشوگ مي ھا ت

ــمت كھ این جھت و نیز بھاند دهاد  اعظم قس
سابقاً  خاك سكر  شینتالش از نواحي گ  بوده ن
 (قســـمت پسبیھ والیات تاریخ جھت ھمین بھ

صوص سفیدرود) بھ غربي شي خ سكر را بخ از  گ
 و حوادث دانستھ با آن و مرتبط تالش تاریخ

ــجا آن و رویدادھاي  مھمي يھابرگ ابھبھ مش
شینتالش ھايسرزمین از تاریخ خواھد  تلقي ن

 .دش
و  اطالعات گیالن تاریخي در كتب چنانچھو 

ــــاتي لت مبني گزارش خا  و اقوام امرابر د
دیده شود کھ تاثیری گسكر  و یا مردم تالشي

ــد تغییر و  ــايدگرگونيوتحول و در رون  ھ
سي اجتماعي سیا شد  گیالن نظامي و  شتھ با دا
 تالش تاریخ بھ و اخبار  اطالعات آن یقیناً 
ــید  .خواھد بود مربوط بنابراین در تاریخ س

ظھیر الدین مرعشـــی بھ چنین گزارشـــاتی 
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با مردم وامرای  باط  کھ بی ارت برمیخوردم 
تالش نیست  بھ ھمین علت انرا مورد مطالعھ 

 وبر رسی قرار خواھیم داد 
ــید  تالیف گیالن اریخاز ت مطالبي گزیده س

لدین طھ مرعشـــي ظھیرا و  با مردم در راب
 :و گسكرات نشینتالش سرزمین

شي سید ظھیرالدین  از بازماندگان كھ مرع
و  و نزدیكان و از بستگان مازندران علویان

 مطالب بوده الھیجان كیائي خانواده سرداران
 ا و مناســباتھدر مورد جنگ خود را كھ كتاب

سي شتھ گیالن و اجتماعي سیا ست نو از چند  ا
مان پس ســــال یا در ز جاتیو و   حكم از ال
 ســال و تا ده دهكرآغاز  تیمور لنگ فرمایي

ـــاه كار آمدن از روي قبل ـــماعیل ش  بھ اس
 .است رسانیده پایان

ــید ظھیرالدین ــي س ــد: مي مرعش  چون«نویس
 789(و سبعمائھ و ثمانین تسع سنھ روزگار بھ

 طبیعت را خبث ھجري) رســید امیرمحمد رشــتي
شده دامن ستاد كھ دباج نزد امیره گیر   بفر
ست و طارم قزوین ست رفتھ 115سادات از د و  ا

ستیالي شان 611در عراق مغول با وجود ا را  ای
شوكتي وقت ست كھ و  ضعیف بود نی سیار   و ب
سم اند اكنونشده حال ست مو صالح كار ا  اگر 

 كوھدم توجھ اندك دانند و مدد فرمایند بھ
 ملوك از تیول قبالً  (كوچصــفھان و كوچســفھان

شت شان ر ستاند.  توانمي بود) را از ای باز 
باج مد را قبول امیره نیز دعوت امیر د  مح

ــفت ــكر و ش ــكر گس  را جمع و فومن كرد و لش
شت و كرده ساكر ر را مھیا  امیر محمد نیز ع

شكر بیھ ساخت. و چون سیدند  كوھدم بھ پسل ر
 شد. اما از تقدیر قادر الیزال قائم محاربھ
ــاكر رودپیش ھزیمت ــادات 711بر عس  افتاد و س

شدند  ملتجي كوھدم قلعھ بھ تمام انھزام بھ
ــي ــكر نیز بھ و بعض  قلعھ بھ موافقت از لش

مقید و  رفتند فوجي بیرون دند و جمعيدرآم



ــ یا مقتول ــان ند، امیرهدش ــاس ــكري س و  گس
 كھ فومني دباج و امیره محمد رشـــتي امیره

 قلعھ پاي بھ 811بود از آنان پسلشـــكر بیھ
ــد: مي او در ادامھ» فرود آمدند.  پس«نویس

 كھ زیادي ھايو رشـــادت از تســـخیر قلعھ
ـــون فرماندھان ـــانكیائي قش  ھا از خود نش

 نكرد، و ســیداحمد كیاي فایده دادند عاقبت
صر كیاي كیاي و علي گوكھ سي نا  والي بجارپ

ھدم بازي كو یاي و  یا را امیره ك مد ك  مح
فرستاد و  فومن بھ دستگیر كرده فومني دباج
 را نیز امیره و اكابر و اشراف سادات بقیھ

شتي شتد محمد ر  خبر كھ این ساخت محبوس ر ر
 دیده تدارك كیا رسید قوایي سیدعلي گوش بھ
ــوي بھ ــت س ــد امیره روان رش ــتي ش  محمد رش

سین شت محبو د اما ش ملتجي فومن بھ را بردا
و  دباج امیره قواي بین بعداً  كھ در درگیري

سیّ وجود مي كیا بھ سیدعلي  كیا بھ دعليآید 
 و فرزندانش كیائي از ســادات چند تن ھمراه

شت شتھ در ر سیدھاديمي ك كیا نیز  شوند و 
 بھ ھا را برداشـــتھكیائي و عیال اھل بقیھ
 الھیجان شود و حكومتمي متواري تنكابن سمت

داماد  كھ بھادر نامي بھ دباج امیره توســط
 شود. اما پسمي سپردهبود  محمد رشتي امیره

ندي باج امیره از چ كابر و  توســـط كھ د ا
شراف  خاطر خدمت بود و بھ دهش مالمت فومن ا

ـــتي امیره بھ ـــادات چندین خون محمد رش  س
ـــیمان بود از كارش ریختھ ـــ پش لذا با  دش
 كرده دعوت فومن محمد را بھ امیره ايحیلھ

لده بھ خبرش چون ند وكمي او را محبوس  وا
 یحیي تحریك رســـد او نیز بھمحمد مي امیره

 محبوسین كلیھ رشت از علماي محمد صالحي بن
رساند. مي قتل بھ از انتقام خاطر ترس را بھ
شنود را مي سادات خبر قتل چون دباج امیره

فرزند ســید  الحالو في هدشــ لمأمت غایت بھ
سن سید علي گو كھ يكیا ح سیدحیدر كیا و   و 
 محمد كیا را كھ كیاي و بازي بجارپسي كیاي
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 داده بود خالصي مقید كرده كوھدم در محاربھ
 وافر داده و خرجي فاخر پوشـــانیده و خلعت

 را اعتذار آن و كاغذي نشـــانده كشـــتي بھ
ند و در فرســتاد تنكابن روانھ نوشــتھ حركت
شد از  واقع در رشت چھ آن د كھشذكر  مكتوب

او را  ســـبب محمد بود از آن امیره شـــومي
 اســــت محبوس آورده در و عتاب خطاب معرض

نند ك اقدام (رودپیش) گیالن ضبط بھ باید كھ
 حضــرت و آن رشــت اوالد شــھداي بھ مملكت كھ

 سان لذا بدین» دارد.... كیا تعلق سیدھادي
ــادات ــتند بھ دوباره كیائي س  حكومت توانس
 .یابند سفیدرود دست شرقي و نواحي الھیجان

بر قید و  گســكري ســاســان امیره اما چون
شتي امیره حبس سخنان دهش واقف محمد ر  بود 

 كرد كھمي پیغام دباج نزد امیره گســتاخانھ
سب كردي چھ ھر آن ست منا  امیره باید كھ نی

مد را خالص نھ گرداني مح  مابین في و اگر 
قھ عت طری طا ند و امیره مرعي ا ما ھد   نخوا
كرد و او نیز نمي او التفات ســـخن بھ دباج

ــاختھ مخالفت ــعار خود س  في بود. چون را ش
صالحھ دباج كیا و امیره سید ھادي مابین  م
سید پیغام مرعي ستاد كھ شد نزد  سان فر  سا

 استخالص و بھ است كرده مخالفت با من گسكري
ساعي امیره ست محمد  ست بر آن ارادت ا  كھ ا

 حد او باز داشــتھ او را بھ بر گســكر رفتھ
چند  پیشاز عســـاكر بیھ شـــود. اگر تامیناً 

و  مودت تضــاعف دارند موجب را ارســال نفري
 دباج امیره آن دنبال بھ«. دخواھد ش صداقت
صد نفر  و فومن شفت سپاه آوريبا جمع و پان

ســـید محمد كیا  فرماندھي بھ كھ از الھیجان
ـــده روانھ ـــكر گوراب بود بھ ش  یورش 911گس

 غافلگیر شــده كھ ســاســان آورند و امیرهمي
 كوھات تریننزدیك«گســـكر  ھايكوه بود بھ

سكر، كوه سال ھايگ شاندر ما ستند كھ منو   ھ
جا آن كیلومتري پانزده الي ده در فاصـــلھ



شــود و مي ملتجي» نگارنده -اندشــده واقع
باج امیره بھ د گســـكر وارد  گوراب نیز 

ــود. چونمي ــب ھاينیمھ بھ ش ــیده ش بود  رس
سان سكري سا و بر  هدش را آماده شبیخون گ

ــانیا ــكر بیھ تاخت ش ــ پسو بر لش ید زد و س
با جمعي یا را  مد ك جھ بھ مح ھادت در  شـــ

شكر بیھ سانید و ل سیمھ پسر  متفرق شده سرا
 چھ بود و آن قدم ثابت كھ دباج ند امیرهدش

رســـانید اما  تقدیم بود بھ شـــجاعت وظایف
 محبوس فرود آورده نكرد و از اســـب فایده

سان كردند و امیره ساالر  كھ شفتي سا شكر  ل
باج میرها بات د حار جادالت بود و در م  و م

ــھ  بھ محاربھ كرد در آنمي نیك كارھاي ھمیش
 مقتول فومن از اعیان آمد و بســـیاري قتل

 بھ را بر بند نھاده دباج گشـــتند و امیره
 فومن صــوب خود بســپاردند و بھ امین موكالن

ند اموال بھ فومن و خزاین تاخت  تاراج را 
را  محمد رشتي كردند و امیره دادند و تاالن

صي شت بھ داده خال ستادند و بعد از یك ر  فر
ــد من ماه ــیص ــم س ــد خروار قماش ابریش  و ص

 داده خالصي ستانده دباج از امیره سكندراني
 .»فرستاد فومن و بھ
 تاریخي ھايكتاب رویداد در بین از این پس
 ساسان از امیره نامي گاهتنھا ھیچ نھ گیالن

او  از جانشــینان شــود بلكھنمي مذكور دیده
 بھ نامي نود ســـال اتھشـــتاد  مدت نیز بھ
 .است نیامده میان

 چاكرلو قوم سركوبي براي گیالن قشون ماموریت
خود  كتاب در ادامھ مرعشــي ظھیرالدینســید 
و  پساز بیھ و رودیدادھایي حوادث نقل ضــمن
 از طریق گیالن قشـــون اعزام درباره پیشبیھ
شتھ مطالبي اردبیل بھ تالش خاك ست نو ، 201ا
د: شـــوذكر مي مطالب آن جا چكیدهدر این كھ

چاكرلو  قوم خبر عصیان قمري ھجري 878در سال
ستارا بھ اردبیل از طرف سن اطالع و آ  بیگ ح



 
 277/   بخش سوم

سد و چونقیونلو مي آق سر  بھ او در فارس ر
 را با لشـــكري برد لذا میرزا محمدتواجيمي

 .سازدمي و نمین اردبیل از تبریز روانھ
ــپاھیان ــتي س ــدس بر او  كرده چاكرلو پیش

 بھ متما تازند و میرزا محمد با انھزاممي
ند. و چونتبریز فرار مي خبر را نیز  این ك

 گیالن بھ دھند فرمانيمي اطالع بیگ حســـن بھ
و  فومني عألالدین امیره كند كھصــــادر مي
(الھیجان)  پیشبیھ روايكیا فرمان میرزا علي

میرزامحمد  كمك بھ كرده آماده لشكري متفقاً 
ــتند تا بھ تواجي ــود بیگ راھيھم بفرس  مقص

چاركرلو  قوم دفع بھ مجدداً  بیگ فرزند حســن
 حوادث این كھ كنند. ســـیدظھیرالدین اقدام

 فرماندھي عنوان خود او بھ اســت را نوشــتھ
ــپاھیان گروھي ــون اتفاق بھ دیلمي از س  قش
ــدهآن عازم فومن ــیفي جا ش ــوص و توص  در خص

و  اســت داده ارائھ گیالن قشــون مســیر حركت
سیر حركت كھ این علت نیز بھ شون م در  كالً  ق
ـــ الزم بوده توالش داخل ـــمتش از  ھایيد قس

سنده خاطرات سامي در رابطھ نوی  نواحي با ا
 .ذكر شود تالش و مناطق
ــون  زمان در آن كھ انزلي از راه گیالن قش

ــي ــكرات جزء اراض افتاد و  راه بھ بوده گس
ضعي صر را در مو شھور بھ كھ نماز ع  تري« م

 در گسكر برگزار كردند، سپس واقع» سر داري
 مدت گســكر رســیدند. و چون )211ســر (رؤه بھ

 انتظار خبري جا بھروز در آن چھار شـــبانھ
شون ستارا توقف از ق  این علت كنند، بھمي آ

و  خلخال ســـمت جا بھنیامد از آن خبري كھ
بھ باد  مھ راه ھروآ ند. در مي خود ادا دھ

داشت، و  امارت پیاده بیگ امیر حاجي خلخال
شتیم ستور دا صالح ھر چھ كھ ما د بداند  او 

مل مدتي لذا پس كنیم ع یك بھ از   (كت



(خشماناران؟)  قریھ و روز دیگر بھ) 221داربنھ
بود و  باریده زیادي باران و چون رســـیدیم

جا در آن بود ناچار دو شــب شــده جاري ســیل
 مردم گري) كھ(خواجھ بھ و سپس یمكرد اقامت

 محل این خوانند رســیدیممي ریگ آن جا بھآن
ما را  راه مردم جااست، در آن تول در نواحي

ــدود كرده ــدند و چون و مانع مس  عبور ما ش
سیبي از طرف كھ ساختیم ھا را قانعآن  ما آ
ضرري بھ سید و  وارد نخواھد  شما نخواھد ر

دند كر و ما را بدرقھ را باز كرده آمد راه
 نام مشـــجر بھ ايقلھ بھ كرده ا كوچجاز آن
 شـــب جا نیز یكدر آن وارد شـــدیم ریگ كوه

وزید  شب در ھمان و باد شدیدي دیمكر اقامت
 را از ریشـــھ جنگلي بود درختان عنقریب كھ

 (دراســالم) تول ناحیھ بھ از آن بركند، پس
 كرد و باریدن بھ شـــروع برف در تول رفتیم
اگر  نظر داشـــتند كھ اتفاق جا بھآن مردم

ـــكر نگذرد فردا قطعاً ) 231امروز از (بژم  لش
 عظیمي نخواھــد بود، زیرا برف عبور ممكن

شب سردار  كوه قلھ بر آن ام ست،  ش خواھد ن
 د و مردمكر تمام رغبت رفتن بھ پسلشكر بیھ

 در میان بژم اندك رســانیدند كھ چنان بومي
ــت ــع بژم طرف آن و چون اس  نزدیك نزول موض
ست ست كردن بھتر از مكث لذا رفتن ا  و من ا

 ولي بودم را برخورد نكرده وضــع آن تاكنون
 راه خلخــال طرف بــھ كرده جــا كوچاز آن

 شـــد برف رســـیده بژم بر قلھ چون افتادیم
 دنبال و بھ تمام زحمت و بھ گرفت باریدن

رو  بژم از طرف جا گذشتم، و چونھا از آنآن
ــیب بھ ــد بھ كرده نش ــوي ش  ھروآباد روان س

 .شدیم
سد: پسمي خاطرات این او در ادامھ از  نوی

اكثر  كھ و بوران در برف چند نفري كھ این
یھ جان پیشاز ب ند  بھمي بود ند  خال باز  خل
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ــدیم ــید كھجا خبدر آن وارد ش ــكر  ر رس لش
 و او را بھ محمد چاكرلو تاختھ بھ پادشــاه

 كھ حسن پسر سلطان آوردند و مقصود بیك قتل
 ســركوبي براي میرزا محمد تواجي ھمراھي بھ

بود او را نیز دستگیر و  محمد چاكرلو آمده
 اردوي بھ امیر خلخال پیاده بیگ حاجي توسط
 سازند زیرا چنینمي انھرو حسن سلطان شاھي
 از مادري مقصود بیك چون بود كھ شده شایعھ

پدر خود و  برعلیھ برادر محمد چاكرلو بوده
 شــب اســت. در آن دهكر اقدام با وي مخالفت

عھ مان در قل باد مھ حاجي ھروآ یگ افراد   ب
 حاجي ارســـالي روز پیك آن و فرداي بودیم
لشكر را  آورد كھ اينامھجازهو ا رسیده بیك

كلور و روز دیگر  باز گردانند لذا از طریق
شتھ شال بھ شاھرود گذ شكر بیھ و و  و  پسل

ضي شكر بیھ بع سلھ پیشاز ل  بھ) 241از را (مو
 حقیر (مرعشي) با بعضي لفرفتند، و مؤ فومن

در  از گیالنیان و بعضي دیلمستان از متجنده
 سفیدرود بھ وادي بھ بوده عظام اتساد خدمت
یھ حوالي مت قر قا و امیر  دهكر (دران) ا

و  گشت عزم بھ از فومن زمان در آن عألالدین
ــكار بھ ــرف) 251َبره (آَوه قریھ ش  فرموده تش

ضرت آن شرف بھ مقام بودند، در آن شرف ح  م
 ....آمد گشتھ

گردید  مالحظھ قبلي در صفحات كھ گونھ ھمان
 ساسان از امیره قبالً  مرعشي سید ظھیرالدین

ــال كھ یاد كرده نامي ــكر  حكومت 789در س گس
 دباج او و امیره و بعدھا بین را داشـــتھ

 محمد رشتي امیره ساختن بر سر محبوس فومني
 كیایي سلسلھ عام قتل اصلي و مسبب محرك كھ

 آید كھوجود مي بھ اختالفاتي دهبو الھیجان
 شـــد، آنان بین ھایيو درگیري جنگ منجر بھ

از  خود پس مطالب مذكور در ادامھ نویســنده



(از  نود و دو ســال زماني فاصــلھ در طي آن
 مطلبي گونھ قمري) ھیچ ھجري 882 ات 789ســال

 آن بھ مربوط و حوادث گسكر وقایع از تاریخ
كام و  نكردهذكر  تالش نواحي و امرأ و ح

 اما در پایان اســـت نیاورده میان بھ نامي
جھانگیر  از امیره ســـال و در این مدت این
ــكر حكومت كھ نامي ــتھ در گس یاد  چنین داش
 .دكنمي

بل لدین امیره از فوت ق یت فومني عألا  وال
 محمد رشتي امیره جا در دستآن و حكومت رشت

 محمد رشتي الدین) بود. (با امیره(پسر فلك
سال شتباه قبل نود  از  پس ) كھكرد نباید ا

 ضـــمیمھ رشـــت والیت محمد حكومت امیره فوت
ــت ـــــ فومن حكوم  حوممر امیره د. چونش

لدین) از دختر امیره مد رشـــتي (عألا  مح
لذا او  داشــتھ اســحق امیره نام بھ فرزندي
 از جانب كھ این جھت را بھ رشــــت حكومت
 شـــد بھمي محمد محســـوب امیره وارث مادري
ھده لدین امیره از فوت گیرد. پسمي ع  عألا

ند دیگر او (امیره كھ فرز باج)  مادر  د از 
 شود. امیرهمي فومن نامزد حكومت ا بودهسو

 جا زندگيآن و با عایدات در تولم كھ دباج
 بھ و منزوي و خوشــگذران عیاش فردي كردهمي

 فومن رفت. او ھرگز زیر بار حكومتشــمار مي
دو  در طي و حتي بود نرفت رسیده ارث بھ كھ

ـــال ـــایحن و و مدعیان خطرات با تمام س  ص
یان  داد اینمي مردم بھ كھ جوابي اطراف

مت ولي روممي تولم بھ من كھ بوده  حكو
لذا چوننمي یت كنم.  و  والي بدون فومن وال

نیز با صغر  بود و امیر اسحق مانده سرپرست
با ابتكار و  را داشــتھ رشـــت حكومت ســن
 حمزه قاضــي الدینموالنا برھان اندیشــيچاره

ما و وزراي لدین امیره از عل  ترتیبي عألا
 دباج امیره خاطر امتناع د تا بھشـــاتخاد 
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 اسحق او امیره برادر ناتني فومن از حكومت
شت حكومت كھ شتھ ر بتواند بر ھر  را نیز دا

 ند، لذا بھك حكومت و رشــــت دو بالد فومن
یھ كام تدبیر او از كل  نواحي آن بالد و ح

ضاي سكي دهكر بیعت تقا ستم  جھت تا بعدھا م
 .نیافتد مخالفین دست بھ و فتنھ تحریك
سحق امیره با حكومت گیالن ملوك تمام بر  ا
دھند مي و رضــایت كرده موافقت و فومن رشــت

ــكري امیره ات ــافي جواب« كھ جھانگیر گس  ش
 بر آن شروطخود را م معاھده فرمود و طریقھ

از  در قدیم را كھ نامي الغش كھ ســــاخت
 مدت و در این بوده گســـكرات ھاينوكرزاده

 امیره خســـروانھ عنایت بھ چند در فومن
لدین ند بودهبھره عألا بت م  امیره بھ نســـ

رساند مي تقدیم ھا بھادبيبي جھانگیر انواع
 معاھده وظایف چھاو را بدو ســـپارد تا آن

تقاضا از  از این پس» رسانم. تقدیم بھ است
مت طرف بھ اســـحق و امیره فومن حكو  امر 

 امیره و او را تحویل داده الغش دســـتگیري
 نیز جان برگشـــتھ بخت دھند و آنجھانگیر مي

 و امیره اسحق امیره بین خود را بر سر بیعت
گســكر  را امیرهگذارد. زیمي جھانگیر گســكري

 قتل بھ فوراً  یافت بر او دســت كھ از این پس
ستور مي سپساو د  عھد خود وفا كرده بھ دھد و 

ـــحق با امیره بیعت و بھ كند. مي اقدام اس
 ســـال پنج تاریخ از این جھانگیر پس امیره

كند تا مي و فرمانروایي دیگر بر گسكر حكومت
سال كھ این سط 887در   نامي سیاوش امیره تو
د شمي جا محسوبو امرأ آن خوانین از جملھ كھ
سد و حكومتمي قتل بھ سكر بھ ر ست گ  امیره د

سال خبر چون افتد. اینمي سیاوش  ھجري 887در 
 و میرزا علي فومن والي اســحق امیره گوش بھ

ـــویش رســـد موجبمي الھیجان كیا والي و  تش



را  ايعده اســحق . امیرهشــودمي ھاآن نگراني
ـــیاوش نزد امیره بھ اطمینان تحقیق براي  س
دھد مي پاسخ سیاوش امیره كند و چونمي روانھ

 هدش مطمئن است ملك این حقیقي از وارثین كھ
ھر  زمان دھند. در آنمي او رضــایت حكومت بھ

از  یكي حكومت مجاز نبود با قھر و غلبھ كسي
 و حقوق و حق آورده دســـترا بھ گیالن والیات
 كھ ند مگر اینك را غصــب ايامیرزاده موروثي

بار و وارث جھ حقیقي از ت مان اول و در  ھ
را از  و سلطنت دهبو گر قبلي حكومت خانواده

ــت ــد. امیره دهكرن خارج خانواده آن دس  باش
 بخشــیدن رســمیت بھ براي خود نیز قبالً  اســحق
ـــور وارث علت بھ در فومن حكومتش  يدرجھ حض

و  شیوخ بیعت و برادر ارشد خود نیاز بھ اول
 كردهپیدا  سایر والیات و امراي محل معتمدین
بھ ھت ینھم بود  مال ج كھمي احت  امیره رود 

ـــیاوش  و یا برادرزادگان از فرزندان یكي س
 او بر جایش از كشتن پس جھانگیر بوده امیره
 .است كرده گسكر را تصاحب و حكومت نشستھ
 زمان در این مرعشــي ســید ظھیرالدین كتاب
ست، ولي یافتھ خاتمھ ناتمام  تاریخ ادامھ ا

سكر را مي كومتگرانح صھ با نقل توانگ  ايخال
سط كھ گیالن از تاریخ و  فومني عبدالفتاح تو
صد و پنجاه پس تقریباً   از وي پس سال از یك
 .دكر مطالعھ شده نوشتھ
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 دفتر دوم
 261ویھدر دوران صف گیالن پسو بیھ تالش تاریخ

 
 

 اول اسماعیل شاه مبارزاتدر  تالش نقش
ــال فرزندان كھ از این پس ــیخ خردس حیدر  ش

طان یلعلي (ســـل ماع میرزا و میرزا، اســـ
 اســتخر فارس قلعھ میرزا) از زندانابراھیم

سال شدند با دو  شقت دربدري آزاد  خود  و م
سانده گیالن را بھ در نزد  سال پنج و مدت ر

 بھ مخفیانھ الھیجان روايكیا فرمانمیرزاعلي
سرانجامآن .سر بردند پدر  خونخواھي بھ ھا 
ستھ ست برخا ھزار نفر  سھ آوريبا جمع و نخ

سرباز طارمي سرباز دیلماني صد نفر  شت  و ھ
ھا در آن.شـــدند اردبیل عازم تالش از راه
و  از ســـران ايعده مورد اســـتقبال تالش

چرمینھ)  كاله (رســـتم جملھجا از آن بزرگان
حیدر بودند قرار  وفادار شــیخ از یاران كھ

خود را در  از ســـپاھیان و تعدادي گرفتھ
 .دھندقرار مي زادگان اختیار صوفي

شت سران بازگ  براي اردبیل حیدر بھ شیخ پ
 جانباز خاندان وفادار و پیروان صـــوفیان

ــفوي ــوب بزرگي پیروزي ص ــد و ورود مي محس ش
 ركاب براي مردم طرف د از ھمھشــ ھا موجبآن

 میرزا فرزند ارشــد شــیخ علي ســلطان بوســي
 از این پس شــوند، اندكي اردبیل حیدر عازم

قویونلو بر اثر  میرزا آقرســـتم جریــان
از  سو تر صــفوي خاندان مخالفان ھايبدگویي
ضت صدد  كالھانسرخ نھ  ھايھرزادهخوا شددر 
 ستادنبا فر سپس  را از میان بردارد  خود

ھا آن بین كھ جنگي و  اردبیل سوي بھ قشوني
 از آن پیروزي كــھ بــا این ، در گرفــت

ــرخ ــید ناگھاننظر مي بھ كالھانس ــلطان رس  س



ـــدمي قتل میرزا بھعلي دو  وھجري)  899( رس
 بھ یمو ابراھ اســـماعیل برادر دیگر یعني

و  فرار کردند اردبیل مادر خود بھ اتفاق
و  نامعلوم حادثھ در یك مدتي از اندك پس

ــكوك ــتھابراھیم مش ــد. میرزا نیز كش  . بھش
 میرزا، اســماعیلابراھیم شــدن كشــتھ دنبال
بود بــار دیگر  تنھــا مــانـده كـھ میرزا

سر راه شدگیالن راھی مخفیانھ  او ابتدا در 
 تول حاكم مظفر  نزد امیرهرا  مدتیخود 
سکری)   ونا سیاوش گ  271تالش( برادر امیره 

مت قا ندمي ا پذیرایي امیره . ك با   مظفر 
و  مســاعدت آورد قول عمل از او بھ كھھائی 
مك ھد واو مي بھ ك خال والي چون د از  خل
جا را ناگزیر آنبود  شده او مطلع گاه پناه
مورد  آنجادر ورود، ميگســـكر  بھ كرده ترك

و چند  281گیردقرار مي سیاوش امیره استقبال
ــر مي جا بھرا نیز در آن روزي ــپسس  برد، س

ـــت بھ مخفیانھ ـــجد ابیض رفتھ رش  و در مس
 ھنگام كند. در اینمي جا اقامت(ســـفید) آن

 حیدر بھ خوفادار شـــی از مریدان چند تن
 بیگ ذوالقدر، َدَده ھلل بیگ حســـین ھاينام

ــالش، بیرام ــگ ت ــاس بی ــاني، الی  قرام
یگ یگب جار،  الیغور اوغلي، و قراپیر ب قا
 (چرمینھ تالش بیگ خلیفھ، و رستم بیگ خادم

ــوفي بھ در گیالن كاله) كھ ــد  دیدار ص و مرش
بودند  كساني بودند از نخستین شتافتھ جوان
میرزا را  مجدد اســـماعیل قیام موجبات كھ

ــاختند. این فراھم ــت تن ھفت س از  مرید دس
ــتھ جان ــس ــاھي بعدھا در دوران كھ ش  پادش

ـــماعیل ـــوري مقامات ترینبزرگ بھ اس و  كش
 و گروھي رفتھ طارم رسیدند ابتدا بھ لشكري

 ھجا بدر آن را كھ مرشـــد كامل از مریدان
بودند و  میرزا نشستھ انتظار ورود اسماعیل

رسید مي ھزار و پانصد تن یك ھا بھتعداد آن
جدداً  كرده آوريجمع ــــد  تالش از راه م قص

مت یل بھ عزی ند. اینكررا  اردب مامد  ھا ت
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 را نیز با اســـماعیل تالش و خوانین طوایف
 از بیش آوريو با جمع میرزا متحد ســـاختھ
 بیگ رستم فرماندھي بھ چھار ھزار نفر سپاه

 مردم شـــدند، چون رھســـپار اردبیل تالش
 صـــفوي خاندان از دیرباز بھ عموماً  اردبیل
 در آن بود كھ تر كسيورزیدند و كممي ارادت

ــھر بھ ــوفیان مخالفت ش ــرخ با ص  كالھان و س
و  آســـاني بھ مجدد اردبیل برخیزد لذا فتح

و در  گرفت انجام ریزيخون و بدون ســـھولت
ــھآن ــا بود ك ــھ دیگري طوایف ج  از جمل

ستاجلو،  شاملو، تكلو، ا قراباغلو، روملو، 
شار و غیره سماعیل بھ اف ستھ ا و  میرزا پیو

 و پیگیري در پرتو كوشش كھ نھضتي سان بدین
 از مرگش بود و پس وجود آمده حیدر بھ شــیخ

شیده از ھم قتاً مو بود بار دیگر با  شده پا
شد جوان قیام شتگي و با ھمت مر  و از خودگذ
 و تالش گیالني مریدان خصوص بھ مختلف قبایل
 قمري). بسیاري ھجري 905. (ثمر رسید او بھ

 شــــاه موفقیت خارجي لفینو مؤ از محققین
ــماعیل ــال را در طول اس  یامو ا قیام ھايس
ــلطنتش ــور و فداكاري مدیون س ــپاھیان حض  س

سران تالش شكریان در میان سپاه آن و   وي ل
 شـــاه روز حیات تا آخرین اند كھنوشـــتھ
موارد  و در بسیاري بوده در كنارش اسماعیل

 .291شدندمي او محسوب مشاور نظامي
ــي جیمز داون ــاه قدرت ھايپایھ انگلیس  ش
 ســـربازان ھايفداكاري را مدیون اســـماعیل

ستھ تالش شونو وجود آن دان  شاه ھا را در ق
 دانستھ سایرین جنگي كارایي سرمشق اسماعیل

 .است
و بابر  خود ایران در كتاب ارسكین ویلیام
شي سربازان سماعیل شاه تال  را فدائیان ا

در  و مینورســكي اســت قلمداد كرده شــاه
 و تــاریخ الملوكخود بر تــذكرة تعلیقــات

 ســـلطنت بھھا درتالش نقش در خصـــوص امیني



 بیگ و از دَده كرده یادآوري صــفویھ رســیدن
مده از ســـرداران یكي عنوان بھ تالش  ع

 .است برده نام قزلباش
ـــوفیان موطن زا كھ ھینتس ـــرداران ص  و س

سماع شاه وفادار بھ و  گیالن آورده نام یلا
را  کاســپین دریاي غربي حوزه و مناطق تالش

شمرده سروي نیز بر ست. ك كاروند  در كتاب ا
شش بھ شاه یحیي كو را  كالهزرین ذكأ، فیروز 
ـــفویھ دودمان از نیاكان كھ ـــت ص  تالش اس

ستھ سد، كھو مي دان سرحدات نوی  تالش او در 
و نیز، در  اســــت كردهمي زندگي و اردبیل

 َدَده شــده، كھ الســیر خواند میر آوردهحبیب
نبرد  از صحنھ خراسان ھايجنگ در ھنگام بیگ

 و تمســخر دیگران كند و مورد نكوھشفرار مي
ما اینقرار مي طاي گیرد ا كھ خ در نزد  او 

 داشت ھمراه را بھ مرگ مجازات اسماعیل شاه
 شـــاهاو در نزد  كھ و منزلتي قرب علت بھ

شتھ ست دا  و در ھمان مورد عفو قرار گرفت ا
 د. بنابراینشومي خلعت دریافت روز مفتخر بھ

 تالشي طوایف ھايھا و مساعدتكمك بھ با توجھ
ــاه آنان و حمایت ــماعیل از ش  بھ در راه اس
ــلطنت ــاندن س  ھك و احتمال نظریھ او این رس

و با  گرفتھ ھا غضــببر تالش اســماعیل شــاه
 تالش ھا در خاكاز ترك طوایفي و تسلط اسكان

ستھ ست خوا  پارچگي از نفوذ و اتحاد و یك ا
نظر  بھ و غیرمنطقي ھا بكاھد غیرواقعيتالش

ــد. اما اینمي ــوع رس ھا از تالش را كھ موض
سایگيدر  ھمواره تاكنون سلجوقیان زمان  ھم

و با  قرار داشـــتھ زبانان ترك و مجاورت
و آمدھا  و رفت زندگي روزمره ھايدرآمیختگي
ھاجرت بادالت ھا و مراوداتو م جاري و م و  ت

با یكدیگر  و اختالط امتزاج حالت بھ ازدواج
 .نباید انكار كرد ،اندقرار گرفتھ

ھا مورد دیگري  از محققین بعضـــي كھ تن
ھســتند  اند و مدعيدهكرتاكید  بر آن اخیراً 

ــاه كھ ــكان بھ اقدام عباس ش  ترك اقوام اس
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تالش مل و این دهكر نژاد در  جب ع  او مو
مورد  است. در این دهشھا تالش تغییر نژادي

ـــت حقیقت ـــلھ از انقراض پس كھ آنس ـــلس  س
سط مرداویج سكر تو  بنا بھ عباس شاه وند گ
 برادر فرھادخان كھ ذوالفقار نامي امر وي

ــــاه مانلو امیراالمرأ ش باس قرا و  بوده ع
از  اســــت، پس را داشـــتھ اردبیل حكومت

 او موقتاً  و فرزندان سیاوش امیره سرنگوني
ستاده حكومت بھ سكر فر چند  شود او طيمي گ

سكرات كھ سالي ستھ حكومت بھ در گ ش بود،  ن
سپاھیان تعداد اندكي ستارا  اردبیل از  و آ

گسكر  خود بھ و تقویت امنیت تامین را براي
ـــپس آورده ـــالم مابینفي نواحي و س  ات اس

 خود بھ كومتح تحت محدوده آســـتارا را بھ
و  بھانھ كھ موضـــوع افزاید. اینمي اردبیل

سكي ستم  تالش مردم تغییر نژادي عنوان بھ م
ست بھ صفویھ در زمان ست چیزي داده د  نادر

گر حكومت است. زیرا تنھا حضور و وجود فردي
تاه مدتي بھ غیربومي ھجري)  1003-1011( كو
سیع سرزمین در یك ستانيو  و  نظیر تالش كوھ

بان با فرھنگ ھم آن  دیني و اعتقادات و ز
تالش  مردم اكثریت بودن تســنن (اھل متفاوت

 ســـاكنین و قومي تواند در تغییر نژادينمي
 نگارند.  -اثرپذیر باشد نواحي آن

شاه  و گسکر در زمان شاه اسماعیل و پساوضاع بیھ
 ماسب اول ھط

 وند كسگرات مرداویج سلسلھ تاریخ در ادامھ
طالبي قبالً  كھ تاب م و  گیالن تاریخ از ك

ستان شي سیدظھیرالدین تالیف دیلم  نقل مرع
 گیالن تاریخ از كتاب ايخالصھ بود. اینك شده

 از كتاب و صــفحاتي فومني عبدالفتاح تالیف
 شاه عصر باشيمنجم اثر مالجالل عباسي تاریخ
 .دشومي نقل عباس
 امیره كھ قمري ھجري 907سال ات 887سالاز 

ــیاوش ــكر بھ س ــتھ حكومت در گس ــس بود  نش



ستي صحیحعات اطالگونھ اخبار و ھیچ از  و در
رویدادھای مربوط بھ  و روند حوادث چگونگي
سکر  ستاین مدت  در طولگ ست در د و تنھا  نی

ــت وياز  كھ اطالعاتي ــت در دس ــاس  اس براس
 در كتابکھ  است فومني عبدالفتاح ھاينوشتھ

 میان بھســـخن  ناميامیره ســـیاوش خود از 
 نویســد: پسمي باره او در اینه اســت. آورد

 907در سال فومن والي اسحق امیره كھ از این
 در گذشت آبلھ بیماري بر اثر ابتال بھ ھجري

 امیره اشزاده درابر ا بــھجــآن و حكومــت
 او نیز پسرسید  130دباج پسر امیره عألالدین

سط از چند ماه سام امیره برادرش تو  الدینح
شتھ می  بھ سال در ھمان فومن و حكومتشود ک

 .رسدمي الدینحسام امیره
و امرأ  سیاوش امیره مابینفي بود كھ مدتي
جان فومن مده بھ تالفاخ و الھی بود،  وجود آ

مجھول)  (نام سیاوش پسر امیره زمان در این
كیا  میرزا علي در بند و اســارت در الھیجان

كیا  میرزا علي از فوت پس كھ قرار داشـــت
سن سلطان فرزندش سد مي الھیجان حكومت بھ ح ر
 ســـلطان نام بھ برادرش از چند ماه اما پس
سال احمدخان  را از حكومت ھجري) وي 912(در 

امور  و خود زمــام جــا بر كنــار كردهآن
 احمدخان گیرد ســلطانمي دســت را بھ الھیجان
پســـر  بوده الھیجان والي كھ زمان در این
ــیاوش امیره ــرایط یكي عنوان را بھ س  از ش
 فومني الدینحسام امیره تحویل با فومن صلح
 را بھ ســیاوش امیره وســیلھ تا بدین دھدمي

 ند. وليكوادار  با وي صـــلح شـــرایط قبول
سام امیره ضع بھ از پرداختن قبل الدینح  مو
 با حكومت كھ و دشـــمني كینھ از روي صـــلح

شتھ سكر دا سر او در فومن قتل بھ فوراً  گ  پ
 .كندمي اقدام
شتھ از فوت پس سر شدن و ك  سیاوس امیره پ
 درباره فومني،  الدینحســام امیره دســت بھ

 است نشده درج اطالعاتي پس از وی رویدادھاي
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 ساسان امیره بھ او مجدداً  ھاياما در نوشتھ
 بھ ھجري 914در ســــال كھ خوریمبر مي نامي
شین عنوان سكر را  حكومت سیاوش امیره جان گ

 رود كھمي گمان گیرد بنابراینمي عھده بھ
 در قید حیات زمان تا این ســـیاوش امیره
پســر  بھگســكر  او حكومت از فوت و پس بوده
ــان امیره دیگرش ــاس یابد. اما مي انتقال س
سان امیره سال سا سب ھجري 925مذكور در   برح

 احمدخان كیا سلطان كھ ھایيو سعایت بدگویي
ــاه ــماعیل در نزد ش بود از  هكرد از وي اس

 بھ امور گسكرات و اداره گسكر معزول حكومت
 از او بھ و پس احمدخان سلطان الھیجان والي

 شـــود، امیرهواگذار مي احمدخانخان فرزندش
ــام ــال فومن والي الدینحس  بھ ھجري 918در س

(نام محلی رودخانقلعھ نام بھ ايتعمیر قلعھ
عھ روخون)  قدام قل ثار آن . اكنونكرد ا  آ

 فومن غربي جنوب ھايكوھستان در دامنھ قلعھ
 نام بعدھا بھ قلعھ این ، نامدیده میشـــود

ــامي قلعھ ــد معروف حس ــود كھمي گفتھ. «ش  ش
 ھجري اول در قرن قلعھ این اولیھ ســاختمان

بل و حتي نا  از آن ق  امیره» شــــده بودب
ـــام ـــال فومني الدینحس  وفات ھجري 921در س
تھ ندش یاف باج امیره و فرز قب د  بھ مل

 .ه استشداو  ینجانش) 113(مظفرالسلطان
سماعیل شاه سال ا سین ھجري 923در   هللابیك ح

 دباج تا امیره كرد فومن ذوالقدر را روانھ
 در آورده اطاعت جا را بدائرهجدید آن حاكم
 دباج گذارد، امیره وي بگردن و خراج و باج

كار خود در  امر صـــالح از این از آگاھي پس
 و سعید علي تولمي موالنا عبدهللا ھك دانست آن

 و شـــیرین و بالغت در فصـــاحت را كھ فومني
خود بودند با  ســـرآمد اكفا و اقران زباني
 شــایســتھ و مشــوقات پایانبي و تبركات تحف
 بســـاط شـــرف بھ قزوین دارالخالفھ بھ گیالن



سي ضمن بو ستاد تا  صبیھ اطاعت قبول فر  از 
ــأ بیگم عالیھ ھمحترم ــتگاري خیرالنس  خواس
خاطر  نیز از طیب اسماعیل شاه و نواب كنند

ضا جنبانده سلك محترمھ صبیھ سر ر  را در 
باج امیره ازدواج یھ والي د ظام پسب  انت
یان داده با احترام مذكوره و ایلچ و  را 

 .دندكر گیالن روانھ كامراني
سم در ادامھ فومي عبدالفتاح  ماجرا و مرا

 نویســد: امیرهمي فومني دباج امیره ازدواج
باج كھ د ند  وزرأ و امرأ و  مقرر فرمود

 و متولیان و ارباب و متعنیان ســپھســاالران
كاي لھ ال ماســـو فت، تولم،  و  فومن، شـــ

 از كناره گروه و گروه فرقھ فرقھ كوچصفھان
شت الكاي ابتداي زن) كھاو (قزل ست كوه پ  ا

 الدینحســام امیره و باغ ماســولھ تا قصــبھ
ستقبال اراده پدر وي شاھزاده ا و كنند  از 

و امرأ و وزرأ و  و اعیان اكابر و اشـــراف
 مسارعت از روي و كوچصفھان رشت سپھساالران
ــع ــر) ماكلوان (نول تا موض ــتقبال بھ س  اس

سي دهكر مبادرت صب فراخور مراتب و ھرك  منا
شكش سایشخود پی شیدند و ھر روز آ  كنان ھا ك

سخ سھ صد  و در ھر منزلي دهكر طي راه فر یك
سفند قرباني و پنجاه  كردندمي سر گاو و گو

ــــب مانو حس ندین الفر  از گیالن ھزار كس چ
شــدند،  روانھ شــاھزاده اســتقبال بھ پسبیھ
 رسیدند یك بازار لولمان شنبھ موضع بھ چون

دند روز دیگر كر جا توقفدر آن روز و شـــب
 در جلو پادشــاه پیاده ھزار مردو زن چندین
 آمــدنــد و بــھمي كنــان رقص ایران زاده

دند شــــ منعطف اجالل نزول فومن داراالماره
 923ســال شــھریور ماه ھفدھم (روز پنجشــنبھ

 ).يقمر ھجري
ــــال یك كھ س عد  باج امیره ب  در ییالق د

 رسیده اسماعیل حضور شاه بھ زنجان سلطانیھ
و  مظفرالسلطاني لقب را بھ جا ويبود در آن

صوص گوركاني لفظ شرف  و ممتاز گردانیده مخ
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 مذھب و چتر و ســـایبان منقش و خرگاه خیمھ
 ایمن ر ضلعاعأل د فرمودند و در مجلس عنایت

 و امرا جاي ســالطین باالتر از طبقھ پادشــاه
 .دادند نشستن

 دھد اما اینمي مذكور ادامھ نویســـنده
 بد آمده فال و پیوند بھ و خویشــي مصــاھرت

 دولت انقراض آن نیافتاد و بشـــارت مبارك
باج امیره كھ مظلوم د ــــد، بل جھ ش  نتی

 تمامت اوالد او بھ ولد و بھ آن نامباركي
 .نیز رسید آن و ساكنان گیالن حكام

ـــاه كھ از این زیرا پس ـــماعیل ش در  اس
ــال ــر او با  یافت وفات قمري ھجري 930س پس
ــاه عنوان ــب ش ــین طھماس ــد جانش و در  او ش
 مدت كھ جایيپرداخت. از آن سلطنت بھ ایران

ــلطنتش ــیددرازا ك بھ در ایران س لذا در  ش
ــلطنت زمان ــدمات س  و لطمات و اقتدار او ص

یادي یات بھ ز ید. وارد مي گیالن مختلف وال آ
 امیره بدخواھان او بود كھ سلطنت در اوایل

باج كھ د طان)  مده (مظفرالســـ ھا آن ترینع
سلطان احمدخانخان سر كیا   والي احمد خان پ

 اند شـــاهبوده يكھدم حاتم و امیره الھیجان
ـــبت ـــاختھ او بدبین بھ را نس و از نظر  س

 و وحشت خوف در میان اندازند، و او مدتيمي
ضب سر برده بھ سان شاه و از قھر و غ  ھرا

ھمســر  خیرالنســأ بیگم شــاھزاده بود و چون
از  اســـماعیل و دختر شـــاه مظفرالســلطان

سبت مھريبي صھ مدر غ شوھرش بھ برادر ن  و غ
 949سال شعبان در پنجم برد سرانجامسر مي بھ

كند مي خود فوت و در ویالي در ماســولھ ھجري
سلطان سد او را بھ و مظفرال  صفویھ مقبره ج

ستاد. و قریھ اردبیل سوم فر شتَھ« بھ مو  د
ـــتان از محال» دوَمن ـــس  را كھ فومن تالش

 داشــتھ قررينو؟) م ھزار (تنكھ یك ھرســالھ
را  وقفنامھ دهكر مزار خیرالنســـابیگم وقف
 گیالن و اعیان و قضات سادات مھر و نشان بھ



سانیده ستانھ بھ ر ستاد. و چون متبركھ آ  فر
ــــاه براي ايعده كھ خبر برده ش ند   بود

سلطان شت مظفرال سپاھي با ھ  بھ پسبیھ ھزار 
ــتقبال ــر روم اس ــتافتھ قیص و  و در خوي ش

و  شده خانسلیمان سلطان اردوي داخل سلماس
 دارد. امیر فومن و انقالب قصـــد براندازي

ــم نیز از ترس ــب خش ــاه و غض  بھ با قایق ش
نزد امیر  جا بھفرار كرد و در آن شیروانات
 كھ در شـــماخي دربند واقع قلعھ مظفر حاكم

 باجناق و اســـماعیل او نیز داماد شـــاه
طان ناه بوده مظفرالســـل  برد و چونمي پ

 بود بیوه یافتھ وفات قبل مدتي او باجناق
 . اما فرار او بھكندمي اســتقبال اواز  وی

صلي شت در پي دربند نیز حا  زیرا امیره ندا
خت تیره عھ ضـــبط طمع بھ ب ند و  قل درب

 امیرمظفر مرحوم خود از بیوه اســـتواري
 و وصـــلت ازدواج خود) تقاضـــاي (خواھر زن

ند و چونمي لت از وي زن آن ك ند روزه مھ  چ
برادر  بھ اينامھ بود مخفیانھ خواســـتھ

شتھتاج ضوع دار خود نو  اطالع وي را بھ و مو
 شــاه وســیلھ بدین بود كھ دھد تقدیر اینمي

حل فاي از م یدا كرده او اطالع اخت  كمو ح پ
ــتگیري ــادركند.  بخت امیرنگون این دس را ص

سلطان (مغان) و  موغان شاملو حاكم بایزید 
م یا  ــــدكار  مور اینأارســـ ، امیر ش
سلطان ستگیري پس مظفرال شھر  در میدان از د

 آتش بھ باروتي قباي تبریز با پوشــــاندن
ــیده ــودمي كش  آن دنبال ھجري) و بھ 943( ش
ماســــب شــــاه بھ فومن حكومت طھ  را نیز 

 احمدخان) (فرزند كیا ســـلطان احمدخانخان
از  پس ند اما چونكواگذار مي امیره الھیجان

 والیت مدیدي مدت مظفرالســـلطان امیره مرگ
 دهش الطوائفيو ملوك و مرج دچار ھرج پسبیھ

ھدمي بود، امیره مد ك  امیره و پســـرش مح
و  با مظفرالســلطان شــيخوی بدعوي شــھنشــاه
 با اكابر و اعیان گیالن ملك وراثت بداعیھ



 
 293/   بخش سوم

شراف سرداران و ا سپاه و   پسبیھ و لیام و 
شت بلده داخل امور و  اداره بھ شروع شده ر

 جھت ھمین ده، بھكر پیشـــین ھايخلل اصـــالح
 تسخیر رشت براي گران با لشكري احمدخانخان

 ســـلطان و امیره كرده اقدام نو كوچصـــفھا
ــرش ــاه امیره محمد و پس ــھنش مورد  را كھ ش

یھ مردم قبول بھ پسب ند  تل بود و  آورده ق
جا را و آن كشــیده آتش را بھ مردم ھايخانھ
 ).قمري ھجري 945( كندمي و تاالن غارت
گسكر و  حكومت كھ الھیجان حاكم احمدخانخان
 قدرتمندترین كشـــید، عمالً مي را یدك فومن

 او مدت رفتشـــمار مي بھ گیالن روايفرمان
 بھ در گیالن تمام و شـــوكت با قدرت مدیدي
 و منزلتي خاطر قرب بود و بھ پرداختھ حكومت

ــاه كھ ــت در نزد ش ــي ھیچ داش  را یاري كس
ست نبوده با وي مخالفت  يدر پ مردم و چون ا
ـــال ـــتبدادي ھا حكومتس در  احمدخانخان اس

 تنگ او بھ و تاالن و غارت عدالتيو بي پسبیھ
مده یت آ كا ند ازشـــ یھ بود  خود بر عل
ــاه الھیجان والي احمدخانخان ــب نزد ش  طھماس
ست شیده د  ساختن كوتاه خواھان و ھمچنان نك
 این و گسكر بودند تا فومن او از الكاي دست
جا آن و مشایخ سفیدان و ریش پسبیھ مردم كھ

ــلحت از روي ــي مص چند نفر از افراد  اندیش
 شاھرخ و امیره فرستاده خلخال را بھ كاردان
 ســلســلھ برد و بھســر مي جا بھدر آن را كھ

فرزند  عنوان بھ داشــت دوري نســبت اســحاقیھ
ــام امیره ــتھ الدینحس  آورده گیالن بھ برداش

) او .ھجري 955( نشـــانندمي فومن حكومت بھ
ــال ــي خوبي بھ چند س  حكومت در فومن و خوش

 الھیجان والي احمدخانخان كھ د، تا اینكر
ـــھ و مكرراً  مجدداً  و  غیبت در باب ھایيعریض
 خاندان بودن و نامطلوب شاھرخ امیره بدگویي

نیز  نویسد. شاهمي طھماسب شاه بھ اسحاقیھ
ــھ او را فوراً  ــھ ب نزد خود  تبریز و ب



نده مدتي فراخوا گھجا در آن بالتكلیف و   ن
شاھرخمي  لطفي كم جا متوجھدر آن چون دارد. 

و امرأ اردو  اطرافیان جايبي و توقعات شاه
ــاھانھ ــ ش ــد فرار بھ دهش را  گیالن بود قص

ــتھ مدتي ندكا كند. امامي  از فرار او نگذش
استاجلو  سلطان شده غیبتش متوجھ شاه بود كھ

او فرستاد.  یبتعق نفر سوار بھ را با دویست
ــاھرخ كھ تا این  اردبیل راه را در میانھ ش

برند و در تبریز مي دارالسلطنھ دستگیر و بھ
ــاه جا بھآن ــتور ش  كلیھ اتفاق او را بھ دس

سانندمي قتل بھ ھمراھانش  962ات ھجري 955( ر
ـــلطان ھجري) و چون  بعد از فوت كھ مظفرالس

سأ بیگم، دختر  چركس حاكم خانشمخال خیرالن
 بود از آن خود درآورده زوجیت يحبالھ را بھ

 ســـلطان نام بھ خود فرزندي چركســـي زن
ــتھ محمودخان ــت داش در نزد داماد او  كھ اس

 .بود شده بزرگ امیرخلخال صفوي داشدار بیگ
شاتيدرگیري دنبال بھ بعدھا  كھ ھا و مناق

 بســتگان از طرف فومن حكومت دســتیابي براي
سلطان دور و نزدیك بود  گرفتھ صورت مظفرال

ــرانجام ــاه س ــب ش ــر ترحم طھماس  آمده بر س
سلطان سال ( شتھ پس محمودخان) را دو   از ك

ــدن ــاھرخ ش كند. مي روانھ فومن حكومت بھ ش
 نیز با مخالفت محمودخان ســـلطان حكومت

 داشت تمایل شود و چونمي مواجھ احمدخانخان
یت كھ بھ فومن وال مھ طور دایم را   ضـــمی

ندخود ب حكمراني ــــال یكي در طول ك  دو س
از او  قدر در نزد شــاه آن وي حكومت اولیھ
 زندان او را بھ شاه كھ د تا اینكر بدگویي
ستاد در آن قلعھ شیراز فر ستخر   جا نیز بھا

 ھندوانھ داخل بھ زھري خاناحمدخان تحریك
 را مســـموم بختنگون ســـلطان كرده تزریق

 .سازندمي
ــلطان ــال در طي محمودخان س  970ات 965ھايس

از  اســت. اما پس دهكر حكومت در فومن ھجري
ــتھ ــدن كش از خبر  مردم یافتن او و اطالع ش



 
 295/   بخش سوم

 محر اتفاق بھ از معتمدین ايعده،  وي قتل
ـــاه نزد مرحوم امیره ـــمن رفتھ ش  گزارش ض

كاري تلخان ھايخالف خان، خبر ق مد  امیره اح
و اظھار  او رســـانده گوش را نیز بھ فومن
 طھماســـب شـــاه چون كنند، از طرفيمي تظلم

 بود كھ خواســـتھ الھیجان بارھا از والي
سكر را بھ حكومت سان امیره گ از  یكي كھ سا

او  اما دھد  باز پس اســـت ملك این ارثینو
 و نیز در طي نکرده بود امر شــاه بھ توجھي
 بھ و خراج باج خود از پرداخت ھا حكومتسال

ورزید لذا در نزد مي امتناع دربار صــوفیان
خود را از  اعتبار و اعتماد قبلي آن شـــاه
ست شیدخان سلطان كھ بود. تا این داده د  جم

ــلطان ــر س  دامادي بھ اینك كھ محمودخان پس
 روانھ فومن حكومت بھ شــده بودمفتخر  شــاه

 با مخالفت اما او نیز مجدداً  می شـــود 
 ســرانجام كھ، تا اینمواجھ شــد احمدخانخان
کرده  را تنبیھ احمدخانخان گرفت تصمیم شاه

نویسد مي فرماني جھت ھمین . بھدھد گوشمالي
ــوم در آن كھ ــفوي بیگ معص  اعتمادالدولھ ص

ــكرھاي ــیا رود، قزلاردبیل، مغان لش  ، ارس
ــارمین ــال، و ط ــاج، لنكران، خلخ را  آغ

 حاكم طالش بایندرخان اتفاق بھ برداشـــتھ
ستارا (تالش) و امیره سان آ جدید  حاكم سا

سلطان سكر و احمد  شیدخان (وكیل گ و ) 213جم
فھ كامران ھدم حاكم خلی نھ ك كاي روا  ال

مذكور  والیت والي احمدخانخان شـــده پیشبیھ
آورند.  پناه عالم درگاه بھ ورا دســـتگیر 

از  ھزار ســپاھي چندین فرمان این دنبال بھ
سكر بھ راه ستارا و گ شدند و  گیالن آ وارد 

 از راه و طارمین (اراك) قزوین لشــكر عراق
 313دندش روانھ گیالن سوي بھ و خرزویل منجیل

در روز  هشــــا قواي از رســـیدن اما قبل
ــنبھ ــت چھارش ــال الحجھذي و دوم بیس  974 س

منصور سردار لشكر  ساالر شاهسپھ قمري ھجري



ــفھان بھ پیشبیھ ــیده بازار كوچص و آقا  رس
ــپھ ــاالر آنمیر س ــتھس ــت عازم جا را كش  رش

گسكر و احمد  با سپاه ساسان شود. امیرهمي
 و شفتم) (کوھد و كوتم فومن با سپاه سلطان

ـــت ـــیاه در نزدیكي و رش و  رودبار خیمھ س
(کیلھ گاه  کرده گاه و كیلھ و كومھ خرگاه

شی وگیلکی کھ  بھ  ست در زبان تال صطالحی ا ا
کاه  قدیمی  نازل  حل برافروختن آتش در م م

ــــد ) تھ می ش یا ییالقی  گف منتظر  گلی و 
منصور  ساالر شاهسپھ ناگھان بودند كھ نشستھ

سكر بیھ سیده پیشبا ع  بھ شروع (الھیجان) ر
ــت و جدال جنگ ــتار  و كش دند. احمد كرو كش

سان و امیره سلطان  طرف بھ دهكر ھزیمت سا
ــتند، و بوقلي عقب فومن ــس ــلطان نش  چون س
شاھي و فرمان بود و با حكم شاه ایلچي  پاد

خود  بود بر جاي آمده امر مصالحت واسطھ بھ
و  و مصـــالحھ گویينصـــیحت عنوان بھ مانده
 مالحظھ لشـــكر عوام آید، وليمي پیش مكالمھ

شارالیھ قتل بھ هكرداو ن حال افراد او  و م
 را با حكم سلطان دند، و سر بوقليكر اقدام

 احمدخاننظر خان بھ ھداشت ھمراه كھ و فرمان
با جمھور لشـــكر  احمدخانرســـانیدند و خان

رودبار  در ســـیاه آمده رشـــت بھ پیشبیھ
 ســـپس احمدخاند خانید را ســـان لشــكریان

ـــوم چون كھ آن بداعیھ ـــكر  بیك معص با لش
 آید در والیتگســـكر مي از راه آذربایجان

كر عصیانگر با لش گرفتھ بر وي سر راه فومن
ــلطنت خود ركن ــت س ــكس  دھد و با ھمین را ش

سر  دھنده) كھ (رودخانھ بھ افكار و اندیشھ
 ھنگام گســـكر بود فرود آمد. در ھمین راه

شین خبر بیماري سلطان فرزند و جان سن او   ح
 الھیجان شــود بھاو ناچار مي آورند كھرا مي

عت ند  مراج ماريو در آنك ندشفر جا بی  ز
 .كندمي فوت تشدید یافتھ
 معصــوم ســال ھمان الحراممحرم در دوازدھم

شكري بیك سما  از راه انبوه با ل سكر و ك گ
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 نام بھ ســاالر رشــتشــود ســپھمي رشــت روانھ
ــتم ــال ھا چندینكیایي از جانب كھ كیارس  س
سپھ شت ساالريبود  شتھ عھده را بھ ر  بھ دا
صد جن ضعمي پیش گق  احمد گوراب آید و در مو

ــدن از زخمي و پس در گرفت جدال ــتگیر  ش دس
ــومي ــردارانش  احمدخانخان د و چند نفر از س
بودند اســـیر و دربند  آمده مدد وي بھ كھ
 اسرا را بھ كھ این ضمن بیگ شوند. معصوممي

ـــازد با اقتدار تماممي روانھ دارالخالفھ  س
 و مورد استقبال شده الھیجان د داراالمارهوار

 و مالكان و معتمدین و كدخدایان ســـپاه
 تمام مدتي گیرد او در اندكقرار مي پیشبیھ

یات یھ وال یل پیشب تالش را از گ  بین 413و 
 جســـتجوي بھ كرده و امرأ تقســـیم ســـالطین

ـــكور متواري ھايجنگل بھ كھ احمدخانخان  اش
 سال از یك پس كھ پردازد تا اینبود مي شده

سرانجام ستجو  سط ج شرفخان تو  حاكم افراد 
 اشكوري میرملك نام بھ شخصي در منزل تنكابن

شـــود. مي فرســـتاده الھیجان دســـتگیر و بھ
ــتگیري پس احمدخانخان  و بھ قزوین بھ از دس

جا مورد شـــود و در آنمي برده نزد شــــاه
 .گیردقرار مي بازخواست

 از ھمدستانش چند تن اتفاق بھ احمدخانخان
 شوند برخيمي فرستاده الموت ماران قلعھ بھ

نداني از این ثلز نا  ھا م مالشـــكر و موال
بدال یاورده جا دوامدر آن رزاقع فات ن  و

 احمدخانقمري) اما خان ھجري 974( یابندمي
 انتقال اســـتخر فارس قلعھ بعدھا بھ كھ

 و دوري زنداني ســـال از ده بود، پس یافتھ
 ســـلطان ســـلطنت در زمان عاقبت از گیالن
شاه خدابنده ساطت صفوي محمد  از  برخي با و
 بھ و مجدداً  مورد عفو قرار گرفتھ معتمدان

شاهمي بازگردانده الھیجان حكومت  شود. اما 
بل بھ كھاز این ق نھ گیالن او را  ند ك روا

 بیگم طھماســب) مریم خواھر خود (دختر شــاه



آورد. اما در او درمي عقد و ازدواج را بھ
ســـر  ھب در زندان احمدخانخان كھ مدتي طي
سان د امیرهبرمي شیدخان سا سكر و جم  در گ

طان ند ســـل خان فرز  امیره و نوه محمود
سلطان شت دباج) در فومن (امیره مظفرال  و ر

 شاه داشتند. و از طرفي حكومت و شفت تولم و
شیدخان  سلطنت حكم دریافت ھنگام نیز بھ جم

 شاه دامادي مفتخر بھ طھماسب از شاه پسبیھ
را  بیگم دختر خود خدیجھ شخصاً  بود شاه هشد
ـــر ده این عقد و ازدواج بھ ـــالھ پس در  س

 حكومت وكالت طھماســـب بود. شـــاه آورده
 بھ داشتھ كھ صغر سني علت را بھ جمشیدخان

از  سالي كند و دو سھواگذار مي احمد سلطان
د خو شخصي بود كھ نگذشتھ او در فومن حكومت

باج را امیره  وارث كھ كرده معرفي ثاني د
 قبالً  شخص این ھمشیره است فومن سلطنت حقیقي
قھ خانخان مطل مد جان والي اح حال الھی  وال

سلطان سر احمد  شیدخان وكیل ھم د بو شده جم
سلطان ستفاده او از اقتدار احمد  كرده سوءا

شت بھ خود را مخفیانھ شأ ميل ساند و با رن
 و از فرزنــدان ثــاني دبــاج امیره عنوان

 دور خود جمع را بھ ايعده مظفرالســـلطان
 بھ جا را كشــتھ، ســازو نقارهآن حاكم كرده
عاي نام یھ حكوت خود زده، اد د. و کر پسب
شت و نیم سال یك مدت شأ و الھیجاندر ل  بھ ن

سب شاه 531.پردازدمي حكومت شنیدن طھما  از 
ضب این  امیره براي و فرماني شده ناكخبر غ

ــان ــاس ــكري س ــلطان گس  وكیل احمدخان و س
ـــیدخان ـــادر كرده جمش  مأموریت آنان بھ ص

 وي تاختھ دروغین جدبا بر امیره دھد كھمي
 اخیراً  كــھ قزوین بــھ دهر کررا دســـتگی

ستندبود  شده ایران دارالخالفھ . ابتدا بفر
ــان امیره ــاس ــكر و انزلي با نیروھاي س  گس
در  كھ در جنگي شــود ولينشــأ ميلشــت روانھ
 شده نشینيعقب داد مجبور بھ روي كیاده حسن
باجگردد و امیرهباز مي انزلي طرف بھ  د
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 تازد اما ســـلطانھا ميآن تعقیب بھ دروغین
پســر  فرماندھي و بھ را آماده احمد قشــوني

ــفھان روانھ خود آقا میربیگ ــازد مي كوچص س
ــال بھ كدوبن نام بھ در محلي جنگ این  977س
و كشـــتار  از قتل پس افتاد كھ اتفاق ھجري

بت طرفین بین فراوان باج امیره عاق با  د
در  كند و چونبود فرار مي برداشتھ كھ زخمي

سایھ ستھ درختي زیر  ش از افراد  بود یكي ن
سولھ ابراھیم شیخ نام بھ فومن سپاه  ايما

سیده بھ سرش ضربت و با یك او ر شیر  را  شم
ــازد اینجدا مي از تن ــخص س  نام بعدھا بھ ش
ـــد و بھ معروف كش دباج  ئلھغا ترتیب این ش
ــاهمي خاتمھ ــب یابد. ش ــپھ طھماس ــاالريس  س

 بھ و جانفشاني خدمت این پاس ابھر كوصفھان
 .دکناعطأ مي پسر احمد سلطان آقامیر بیك

 
 984طھماسب شاه از وفات پس و گسكر پسبیھ اوضاع
  ھجري

 از جملھ ايعده طھماســــب شــــاه با مرگ
 الھیجي بیگ و میر حســن كھدمي میرزايكامران
دیگر  تعدادي اتفاق بھ مظفر منجیلي و ملك

در نزد جمشـــید  كرده اســـتفاده از موقعیت
آقا  و پسرش از احمد سلطان سعایت بھ سلطان

 بر شــورش ھا را بھو آن گفتھ ســخن میر بیك
شیدخان سلطان علیھ  بر كناري دهکر متھم جم
شیدخان دو را از وكالت آن سپھ جم  ساالريو 

صفھان شدند. تا این كوچ ستار  احمد  كھ خوا
 و از ادامھ فتادها از نظر التفات ســـلطان

یابد و مي وفات و ســـرانجام یوسمأ خدمت
دیگر  كســي نیز بھ آقا میر بیك ســاالريســپھ

 و نیرنگ میرزا با حیلھواگذار شــد. كامران
ــوگند وفاداري ــیدخان بھ و س و نیز با  جمش

ساطت خواھش شود مي موفق سرانجام ايعده و و
 و وكالت احمدخان ســـلطان جانشـــیني حكم

(جمشــید ســلطان)  بھ اینك ھكرا  جمشــیدخان



 از پس زمان آورد دراین دســت بھ هشــد ملقب
 شاه و با جلوس دوم اسماعیل شاه شدن كشتھ

نده خداب مد  خانخان مح مد نیز در اواخر  اح
محمد  جدید سلطان شاه فرمان بھ ھجري 985سال

شوده خدابنده  از زندان و با آزادي شده بخ
وارد  مقتدرانھ شاه دامادي با عنوان و فارس
 و سعایت فتنھ بھ شروع شود و مجدداً مي گیالن

و  جمشـــیدخان چونھم پسبیھ از امرأ والیات
از  جدیدي دوره دهکر گســكري ســاســان امیره
 .كندآغاز مي خود را در سراسر گیالن حكومت
ـــاه با دختر كھ از این پس احمدخانخان  ش

او  محمد خدابنده د و شاهکر ازدواج طھماسب
ســـاخت، او نیز  روانھ الھیجان حكومت را بھ

از  بیگم ھمســـر جدید خود مریم ھمراه بھ
 در دیلمان شـــود وليمي گیالن عازم قزوین

عده با  ھان ايھمســـر خود را   بھ از ھمرا
از  كثیري فرســـتاد و خود با جمع الھیجان

و  با جمشیدخان جنگ نیت بھ الھیجان پاھیانس
سان از او و امیره انتقام صفھان بھ سا  كوچ
با اینمي یورش یانش كھ آورد   ناخوش اطراف

 او گوش را بھ حرام در ماه جنگ آیند بودن
ــد ولي دهکرزد  ــاثیري بودن در تغییر  ت

. اما دھدمي ادامھ جنگ بھ نداشــتھ اشاراده
وارد  احمدخانخان لشـــكریان كھ از این پس

شدند با مقاومت صحنھ شكریان نبرد   شدید ل
 كم و شــجاعت با دالوري خصــوص بھ جمشــیدخان

با  شده مواجھ نظیر سردار شیرزاد ماكلواني
 جا گذاشـــتن زیاد و با بھ ھايكشـــتھ دادن
 امو با انھز نشـــینيعقب ناگزیر بھ اموال
 الھیجان بھ و ســرافكنده خورده شــكســت تمام
ــــال گردد (محرمبرمي ما او  986س ھجري) ا
نانھم قام بھ چ نھ فكر انت خود  جویيو كی

ھجو و  جھت بھ بســـیاري ھايو عریضـــھ بوده
سد تا دربار مي بھ پسبیھ سالطین بدنامي نوی
 نامر و فرما و از طریق وســـیلھ بدین بلكھ
ضمیمھ پسبیھ بتواند حكومت شاھي  حكومت را 
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 بھ كھ ايمحمد در نامھ شـــاه د، وليکنخود 
ــشاو مي ــد او را از كوش ــتیابي بھ نویس  دس
شتھ پسبیھ حكومت ضر دا او را  و ظاھراً  بر ح

 .سازدمي قانع در الھیجان داشتن حكومت بھ
 حكومت روعو ش احمد سلطان از فوت سال یك

در  از جمشــیدخان نمایندگي میرزا بھكامران
یھ تھ پسب گذشـــ كھ ن میرزا و كامران بود 

سپھ صفھانقرابھادر   در خفا با ھم ساالر كوچ
شھ كرده تباني شیدخان قتل نق  ریزيرا پي جم

 .كنندمي
ــرانجامآن ــپاهمي موفق ھا س ــوند با س  ش

در  مقر جمشیدخان بھ گیرانھ غافل كوچصفھان
 كھ مادرش اتفاق و او را بھ دهکر حملھ رشت

 بود دستگیر و مقید ساختھ طھماسب دختر شاه
 ھنگام ند. در اینکن محبوس كھدم در گوراب

و  خانمحمدامین ھاينام دو پســـر او را بھ
 و صــغر ســن ھنوز در طفولیت كھ خانابراھیم

 نمایندگي میرزا بھو كامرانبردند سر مي بھ
ــدامین ــاناز محم تر و قرأ برادر بزرگ خ

با  پسبیھ كل ساالريسپھ با عنوان بھادرخان
مل اســـتقالل مان بھ كا ند  روایيفر پرداخت
 زمان در آن جمشـــیدخان تابعھ تحت (بلوكات

 و كوچصفھان و رشت و تولم و شفت فومن شامل
ــت ــأو لش كار  گردید) اما او با اینمي 631نش

 ملك با دســـایس از دو ماه پس نشـــده قانع
ــل حكم مظفر منجیلي ــان قت ــدخ  جمشــــی

 با سیصد تن گرفتھ (جمشیدسلطان) را از شاه
 پســر خانحمزه ســركردگي از افراد خود بھ

 وي زندان او كھ مســكوني منزل قرابھادر بھ
سوب و  شقاوت و با كمال شد ریختھمي نیز مح

ــرب بھ رحميبي ــیر امیره ض ــمش و  بیچاره ش
بھ مادرش تل را  ندمي ق ــــان  ھجري 987( رس
 .)قمري

 
ـــیرزاد ماكلواني خروج ـــتان ش ـــس و  فومن در طالش



 731او سرانجام
 جمشــیدخان شــدن پس، از كشــتھبیھ مردم چون

ــــت بھ فومن حاكم میرزا و  كامران دس
بودند  گین و اندوه ناراحت قرابھادر فومني

 را بھ ناشــناســان حق آن كینھ جھت ھمین بھ
 بھ كســـي بودند كھ و منتظر روزي گرفتھ دل

 كرده قد علم امیر مقتول آن خون ھوا خواھي
 .كنند حمایت تا از وي
 مخالفت بھ مناسبت ھمین بھ كھ كسي اولین
ستان میرزا و ھممراناز كا ست د  او بپا خوا
شــیرزاد  نام بھ فومن از طالشــســتان دالوري

 قشــون از ســرداران او یكي .بود ماكلواني
 لشـــكركشــي در ھنگام كھ بوده جمشـــیدخان

ــفھان بھ احمدخانخان ــال كوچص  ھجري 986در س
او  ھايخاطر دالوري بود و بھ جنگیده مردانھ

 ســنگیني احمد شــكســت خانقشــون بھ كھ هبود
 .وارد آمد

ماكلواني لھ براي شـــیرزاد  قاب با  م
چار بود فرديكامران نا ندان میرزا  خا  از 
او  نام تا بھ خود ساختھ را ھمراه اسحاقیھ

 را بھ جمشیدخان رفتھ از دست بتواند حكومت
پسر  مناسبت ھمین . بھ831بازگرداند خاندانش
ستان نوجواني ش شتھ فومن از تال و  را بردا

 بھ فرزند جمشیدخان محمودخان سلطان نام بھ
یھ مت داع یھ حكو ند، و مي خروج پساو در ب ك

 بھ فومن و تالش گیل از مردم مدتي در اندك
عداد ده نگ ت ندار از  چيھزار نفر تف ما و ك

 .شوندمي حقمل وي بھ و حمایت ارادت روي
و  و ســـپاھیان قوم ســــاياز رؤ تعدادي

ـــرداران ـــتھ نیز بھ س  ھمراھي بھ او پیوس
سران سلطان پ شیدخان متوفاي وكیل احمد   جم

نگ عزم بھ كامران ج با  كار  میرزا و و پی
شت قرابھادر روانھ را  شب ھا یكشدند. آن ر

 وازدهد الي (ده پســـیخان نام بھ در محلي
روز بعد  صبح دهکر رشت) توقف غرب كیلومتري

ـــت میدان بھ ـــھر رش ـــندمي ش  در اولین .رس
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 و قاتلین شیرزاد ماكلواني بین كھ برخوردي
شیدخان شون رخ جم  هشدشیرزاد پیروز  داد، ق

كامران ھادر و  ند، میرزا فرار ميو قراب كن
 ســپاه ســايو رؤ از لشــكریان وتعداد زیادي

ــتھ میرزا در ھنگامكامران ــوند مي فرار كش ش
ـــپھ بیك حمزه كھ ـــر قرابھادر س ـــاالر پس س

 بوده شــدگان كشــتھ نیز از جملھ كوچصــفھان
 .است

ــیرزادخان ــت مدتي ماكلواني ش  توقف در رش
 و یا افرادي جنگ از اســرأ این د تعداديکر

 انجمشـــیدخ داد در قتلمي احتمال را كھ
و در  اند در شــھر رشــتبوده جرم شــیریك
 .دار آویخت بھ جمشیدخان داراالماره نزدیكي

ــت میرزا و قرابھادر از ترسكامران  و وحش
جا و در آن شــــده متواري رودبار كھدم بھ

 بیگلربیگي خانســـلیمان شـــوند كھباخبر مي
 فرمان حسب طھماسب شاه دختري و نوه شیروان

 لشكر و عسكر شیروان اتفاق بھ خدابنده شاه
ــان عازم ــتند. لذا بدون خراس در  معطلي ھس
ـــار طارم حرزه حوالي ـــان ویس  را بھ خودش

سانند و عرضمي خانسلیمان شما  كنند كھمي ر
ــــاه دخترزاده  و بیگلر بیگي ایران پادش
و  فتنھ خاطر دفع ھســـتید و بھ شـــیروان

روید. مي خراســـان بھ ایران از ملك محافظت
سھ از امالك ھم گیالن شاه يو محرو  ایران پاد

 نیز دخترزاده جمشـــیدخان و پســران اســت
ــاه ــما  زادهو خالھ ایران پادش ــتش لذا  اس

 مشغول كرده خروج جمشیدخان از مالزمان شخصي
 .است گیالن و خسارت خرابي

ــل میرزا باكامران  ھایيحیلھ چنین بھ توس
 معــادل مبلغي پرداخــت بــا قول چنینو ھم

 میرزا را فریب ســـلیمان پول یكھزار تومان
میرزا  كشــاند. ســلیمانخود مي دام بھ داده

بھ غارت پول طمع نیز  پاول و   گیالن و چ
 اتفاق بھ خود را برداشــتھ لشــكریان تمامي



 یرزا و قرابھادر وارد رشتمكامران لشكریان
از  كھ ماكلواني اما شــیرزادخان .شــوندمي

شكریان خانسلیمان عزیمت  موقع ھا بھآن و ل
 بھ شــتابان بود غافلگیر شــده باخبر نشــده

 .پردازندمي قشونآوريجمع
 خان) بھ(ســلیمان با ورود لشــكر شــیروان

و  جنگ 931قمري ) ھجري987( در تاریخ رشــــت
سیعي جدال شتار و شھ و ك شت در كال  رودبار ر

لشكر  ساياز افراد و رؤ بسیاري كھ در گرفت
 قتل بھ تالش دارانتیركمان ضرب بھ شیروان

ـــیرزادخان ـــیدند و ش با  گنج در میدان رس
و  از داد مردي خود نشــان و جنگندگي دالوري

و  شـــیرانھ و بعد از كارزار داده پھلواني
شش سرپنجھ مردانھ كو سیر  با  هشدتقدیر  ا

شتن ستگیر مي عمیق زخمي بردا شود. او بعد د
سارت سعایت از چند روز ا سھ با  سو  ھايو و

كامران ھادر و  بھقراب فاق میرزا   عده ات
 فرمان بھ و لشـــكریانش از دوســـتان كثیري
 .رسدمي قتل بھ خانسلیمان

در  مدتي خانســـلیمان واقعھ ینبعد از ا
شت شید د. و كامرانکر اقامت ر میرزا نیز كو

 بنماید اما او نھ عمومي رضــــایت تا جلب
 روز بھ نشـــد بلكھ كار موفق این تنھا بھ

 از مردم آنان و اضـــطراب روز بر وحشـــت
 .شدمي افزوده
و  كینھ خانو ســـلیمان از آنان گیالن مردم

و  جدال انتظار و ھر آن گرفتھ دلھ نفر بت
شتاري سید كھ جایي رفت. كار بھميعظیم  ك  ر
و  آذوقھ تھیھ واسطھ بھ بیگلربیگي لشكریان

 قتل بھ رفتند مردممي كھ ھر محل بھ علوفھ
سئلھ كردند اینمي ھا اقدامافراد آن  موجب م

ضطرار و نگراني شت و موجب خانسلیمان ا  وح
 انپشیم گیالن خود بھ از آمدن هشد لشكریانش
 افتادند ولي فكر بازگشت بھ ندشد و شرمنده

میرزا و قرابھادر را كامران ،از رفتن قبل
خود دستور  افراد سپاه و بھ حضور طلبیده بھ
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 را بستھ ن دو نفر بد ذات آ و پاي داد دست
 طمع بھ اندازند. ولي از آتش خرمني در میان
سوي كھ پولي دریافت او  میرزا بھرانكام از 

ــده داده قول ــي وقت ھر دم ،بود ش د کرمي كش
 میرزا مبلغكامران سپاه نفر از سران تا یك

تامین شمورد نظر خت را  ید و پردا ما . ن
سر  قزوین بھ مراجعت در ھنگام خانسلیمان پ

ـــیدخانبزرگ را  خانمحمدامین نام بھ تر جمش
ــت ــپردهآن معتمدان بھ در رش ــر  جا س و پس

و  راه امنیت تضـــمین عنوان تر را بھكوچك
ــتھ ھمراه بھ گروگان ــد عزیمت خود برداش  قص

 وورزل بیجار پس از اھالي ايد. اما عدهکر
شت راه سدود  برگ  رفتن ياجازه دهکراو را م

تا این ند  مایي بھ كھنداد  تدبیر و راھن
از بیجار  ییر مسیر دادهتغ كالشمي علي خواجھ

 موقع شـــد. در این كھدم روانھ وورزل ،پس
و  فیكو و لیشاوندان محالت و لشكریان اھالي
و در  خبردار شــده و پســیخان و الكان 140ورزل

ــخت جاھاي ــعب س ــر راه و ص ــكر  العبور س لش
 تیر و تگرگ باران را گرفتھ خانســـلیمان

از  و جمعي انداختھ آنان ســـوي بھ گلولھ
ـــپاھیان ـــیروان س ـــیدند و  ھالكت بھ ش رس
ـــقت بیگلربیگي  جان توانســـت فراوان با مش

 تاالن را كھ چھ ھر آن در برد، ولي بھ سالم
ــیدخان و از اموال گیالن و چپاول ــط جمش  توس
بود  آورده دست میرزا و قرأ بھادر بھكامران

 .تاداف مردم  دست بھ
ـــیرزادخان كھ با این حوادث از این پس  ش

شتھ ماكلواني  او موجب قیام ولي شده بود ك
 كــھ از جنـایتي پسبیـھ تـا مردم گردیــد
 دهکر اقدام آن میرزا و قرابھادر بھكامران

از  پس گرفتند از آن تصمیم هشد بودند مطلع
ــان ــت نکن آن ــاع ــامراناط ــد. ك میرزا و ن

 خود در نزد مردم از اعمال كھ قرابھادرخان
سرافكنده سار و  بودند وجود ھمدیگر را  شرم



شتند و بھخود مي براي نیز خطري صوص پندا  خ
ســـر  بھ تريبیش در نگراني میرزا كھكامران

مبادا  فكر بود كھ در این برد ھمیشــــھمي
او  بھادر بر علیھقرا دیگر از ســوي ايفتنھ
 تصــمیم جھت ھمین شــود، بھ انداختھ راه بھ
 كھ گیرد. تا اینمي قرابھادرخان نابودي بھ

صي شخ  141تنیاني بیك علي سلطان نام بھ او 
 را مخفیانھ احمد ســـلطان از فرزندان یكي

 انتقام ،قرابھادر با كشـــتن تاد کرمامور 
 نیز بھ برده بگیرد. نام را از وي پدرش خون
 با او بھ و مدتي رفتھ قرابھادرخان منزل
 بھ وداع در ھنگام كھ نشیند تا اینمي صحبت

شمشیر سر او را  ضربت با یك شده او نزدیك
سپسجدا مي از تنش را  سر بھادرخان سازد و 

ــــھ تھ ايدر كیس نداخ یا  بھ ا ھدعل نزد م
ــاھزاده ــاه یگمبخدیجھ ش ــرش ــیدخان ھمس  جمش

شاه سب) مي (دختر  شاھزادهطھما  خانم برد. 
 بھ نســبت كھ ايو كینھ و غضــب خشــم از روي

 كنیزان بھ داشــتھ دلھ پلید ب بھادرخاناقر
ھد تا سر او را با ساطور ریز خود دستور مي

بھادر  اقر برادران ند سپسکن طبخ ریز كرده
حضور  بردند بھسر مي بھ رشت در محالت را كھ

اكثر  دھد. و چونمي خورد آنانھ ب و خواستھ
 دســت جمشــیدخان در قتل كھ و كســاني عوامل

ــتھ ــال یك مدت اند در طيداش  از طریق چھ س
 مردم از ســـوي و چھ شـــیرزاد ماكلواني

 آنان بودند مابقي رسیده قتل و بھ شناسایي
میرزا كامران نزد بھ و وحشت ترس نیز از روي

بود  گرفتھ خود پناه و زادگاه در كھدم كھ
با ایجاد  گاھي گیرند گھمي روند و تصمیممي
و  و ایجاد قتل مردم در میان و وحشـــت رعب

و  ھرج را بھ بتوانند منطقھ و تاالن غارت
 باتفاق تفكرات بكشــانند. لذا با ھمین مرج
ـــاكر كھدم از اوباش يگروھ ـــمت بھ و عس  س
 ،ور شدهحملھ و كوچصفھان نشأ و الھیجانلشت

 این دنبال داشــتند. بھ ویراني قصــد خرابي
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 شـــیرزاد ســـلطان بھ احمدخانخان واقعھ
داد تا با  ماموریت الھیجان ســـپاه فرمانده
 بھ پسبیھ و لشــكریان ســایر ســپاه مســاعدت
 د. ســرانجامکن میرزا اقداممرانكا ســركوبي
 درگیري دنبال بھ شــد كھ آن واقعھ كار این

ــدالي ــھ و ج ــان ك داد  رخ در كوچصـــفھ
 سلطان شمشیر میرعباس ضرب میرزا بھكامران

سد. بھمي قتل بھ ساالر الھیجانسپھ  دنبال ر
جھ این تاح ماجرا خوا كار  ف یانت وزیر خ

ـــیدخان ـــفھانرا نی جمش  دام بھ ز در كوچص
سانند آنمي قتل بھ انداختھ سھ گاه ر سر  كا
 بھ دستور شیرزاد سلطان میرزا را بھكامران

 پیالھ عنوان بھ تا از آن استاد زرگر داده
ــراب ــازند و این خواريش ــھ مطال س مطال  كاس
 شــیرزاد ســلطان و مجلس ھا در محفلســال

 .بود دیگر گردان دست بھ و از دستي سرگردان
ستان در  تنیاني سلطان بیك علي وكالت دا

 وكیل احمد سلطان دیگر از پسران (یكي فومن
ــاه متوفاي ــیدخان) و عداوت ش  و رقابت جمش

 :با او شیرزاد سلطان
ــتھ پس ــدن از كش از  ايمیرزا عدهكامران ش
یھ مردم یان و اشـــراف پسب نزد  بھ و اع

شیدخان خانمحمدامین شد جم و  آمده فرزند ار
 اتفاق آوردند بھ فومن بھ را از رشـــت وي

 آقا محمد فومني را بھ خانمحمدامین وكالت
سلطان شده تربیت كھ شك احمد  سي و ای  آقا

دند. آقا محمد کر تفویض بوده جمشـــیدخان
او  بود، ذات نیــك و فردي كــاردان مردي

 مردم را بــھ و آرامش اســـتقرار مملكــت
 شدن از كشتھ پس را كھ بازگرداند و افرادي

 درآمده احمدخانخان خدمت بھ جمشـــیدخان
 درآورده خانمحمدامین خدمت بھ بودند مجدداً 

ــیرزاد بیك ــپھ را بھ 142و ش ــاالريس ــت س  رش
 .برگزید
ــالي مدت پس از آن در  پسبیھ را مردم دوس



سودگي امنیت كمال  بردند. جھتسر مي بھ و آ
 پسر بزرگ سابقاً  كھ می شود و یادآوري اطالع

 سلطان) بنا بھ بیك (برادر علي احمد سلطان
 احمد سراواني ملك میرزا توسطدستور كامران

تل بھ یده ق  گر قبالً دی بود، از طرف رســـ
مان یافتن میرزا برايكامران طان ھ  ســـل

 او را بھ شـــیرزاد ماكلواني كھ محمودخان
بود سراسر  كرده علم فرزند جمشیدخان عنوان
و  فومن و روســـتاھاي اطراف یآلیان ھاجنگل

او را در  و ســـرانجام را پیموده ماســـولھ
 بھ بازار فومنو در شنبھ تنفرود گیر آورده

 موجب جنایات این بود. تمامي رســـانده قتل
(فرزند دیگر  بیك علي ســـلطان شـــوند كھمي

 بھادرخان) از ترساقر كشـــنده احمدســـلطان
 پناه قزوین دارالســـلطنھ میرزا بھكامران

 زیاد در باب ھايمیرزا نامھبرد و كامران
میرزا وزیر ســـلیمان او بھ و یاغیگري تھمت
 با گزارشات و عاقبت نوشت محمد خدابنده شاه

 در قزوین د كھشـــ خود موجب و دروغین واھي
 بھ و زنجیر كرده را غل ســـلطان بیك علي

صالن نام بھ دیگري شخص اتفاق شاملو  بیك ا
ند. کن روانھ اســـتخر فارس قلعھ زندان بھ
ــھ مدت ــال س  نيزندا قلعھ در آن بیك علي س

 بیك علي دو نفر از دوســتان كھ بود. تا آن
او را در  و بیگناھي گرفتاري داستان سلطان
ــاه طواف ھنگام ــتان محمد خدابنده ش  در آس
 و موجبات داشتھ بیان در نزد شاه رضوي قدس

 سلطان بیك سازند. عليمي او را فراھم خالصي
(ازقالع فارساســـتخر  از قلعھ از آزادي پس

 قزوین لسلطنھرادا خود را بھ تاریخی فارس)
سانده سد، در آنمي شاھي درگاه و بھ ر جا ر

ثار درم جذب با ای نار   خاطر و قلوب و دی
ــبمي موفق دهکر ــود منص ــاه وكالت ش ــرش  پس

 پس پیھ خان) و امارت (محمدامین جمشــیدخان
و با  حكماز اخذ  بگیرد. او پس را از شــاه

 امیره نام بھ از شـــاه كھ اينامھ ســـفارش
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 پسبیھ جانب بود بھ گرفتھ گســـكري ســـیاوش
 خود را بھ كوه پشـــت و از راه كرده حركت

 .رساندمي ماسولھ
سكري سیاوش امیره بھ كھ ايدر نامھ شاه  گ

 بود ھرگاه داده فرمان در آن بود نوشـــتھ
منظور  بخواھد بھ پیشبیھ حاكم احمدخانخان

ــلطان بیك با علي مخالفت ــكر  پسبیھ بھ س لش
و  كمك بھ اســت گســكر موظف د امیرهکن كشــي

از او با  حمایت براي او شـــتافتھ ھمیاري
ــكر  و از اعزامنموده   اقدام تمام قدرت لش
 .نورزد دریغ

چند  سلطان بیك علي بوسعید میر پسر عموي
 شدهخاطر دلگیرو آزرده بیك از علي قبل سال
او را  و امارت وكالت موضـــوع و چون بود

شنود بوسعید مي ساالر رشتسپھ شیرزاد سلطان
او  و ھمیاري دســتي با ھم میر را برداشــتھ

 فومني را بر ســـر آقا محمد ايعده شـــبانھ
یل تھ و نامبرده )خانمحمدامین (وك را  ریخ

 واقعھ این دنبال رســـاند، و بھمي ھالكت بھ
 بھ طفولیت در ســنین را كھ خاناو محمدامین

شتھسر مي  بھ در فومن وي نام بھ برد، بردا
شیندمي حكومت شیرزاد  ھجري). و چون 922( ن
 را از فومن خاننمحمدامی داشت تصمیم سلطان

ــت بھ ــیدخان برد، و در داراالمارهب رش  جمش
ــپھکن نزول ــاالر فومند، س ــتم س  كھ نامي رس

را  ســلطان بیك با علي و خویشــي قوم نســبت
 شیرزاد سلطان حركت از این است نیز داشتھ

ــي ناراحت ــده و عاص با چند ھزار نفر از  ش
عبور او  راه ولمو ت و شــفت فومن ســپاھیان

تا چند  كھ طوري كند بھرا مسدود مي رشت بھ
سلطان شیرزاد  ست روز  افراد و  آذوقھ نتوان

شام صمیم كھ د تا اینکن را تھیھ اح  گرفت ت
ایجاد  تفرقھ ســاالر رســتمســپھ ھمراھان بین

امیر خواند میر  ساالر شفتسپھ كند و توانست
 او خارج ســـپاھیان یاناز م طریقي را بھ



ــــازد، و چون و ھمراه موافق كرده  خود س
ستم در میان تزلزل شد، بقیھ افراد ر  پیدا 

شیرزاد  بھ دهکر را ترك او نیز وي لشكریان
ــلطان ــپھ س ــتند، س ــتمپیوس ــاالر رس از  س
شم شكنيپیمان شكر و ح  سمت بھ شده متوحش ل
ــلطانكند اما فرار مي مثقالچو  ــیرزاد س  ش
او  از ناحیھ مبادا دوباره كھ داشـــت بیم

و  با قول جھت پا شـــود بدینھ ب ايفتنھ
ــایي ــاره قرارھ  او را نزد خود و داراالم

شانده، در آن ستور قتلك  یكي را بھ وي جا د
ـــتھ دھد. پساز افراد خود مي ـــدن از كش  ش

 شخصي را بھ فومن ساالريساالر رستم، سپھسپھ
 .كنددیمي) واگذار مي (مراد بستھ نام بھ

ثھ از این ماھي شـــش مدت و چون و  حاد
 فومن ساالريسپھ بھ دیمي مراد بستھ انتصاب
 علي بوســعیدمیر پســر عموي بود كھ نگذشــتھ

صالحدید و تحریك سلطان بیك  ايعده مردم با 
شتھرا برد و زرمخ تنیان از اھالي  شبانھ ا

ستھ سر مرادب  قتل او را بھ ریختھ دیمي بر 
خبر  این با شنیدن سلطان رساند. شیرزادمي

 بھ سلطان بیك علي از آمدن آگاھي نینچو ھم
ـــولھ ـــوش پسبیھ منظور وكالت بھ ماس و  مش

ضطرب شاوندان ايعده هشد م  را در بازار لی
و  فومن ســـوي بھ دهکر دور خود جمع بھ

 بوســعید میر و دســتگیري تعقیب در ماســولھ
 بیست كند (چھارشنبھمي حركت سلطان بیك علي

 ).قمري ھجري 992االخر سال ربیع و دوم
ـــعید میر كھ بود  در نرفتھ از معركھ بوس

ــر راه ــلطان با افراد خود س ــیرزاد س را  ش
 پردازد و با اینمي و جدال جنگ بھ گرفتھ

افراد شیرزاد  در مقابل تعداد سپاھیانش كھ
او  از حركت مدتي ولي است بوده اندك سلطان

 از این كند اما پسمي جلوگیري ماســـولھ بھ
 چند نفر از افراد او با تیر كمانداران كھ

 د بھشـشـدند ناچار  كشـتھ شـیرزاد سـلطان
 ببرد. و شیرزاد سلطان پناه اطراف ھايجنگل
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سولھ سمت خود بھ راه نیز بھ داد  ادامھ ما
 برسد علي ماسولھ او بھ كھ از این اما قبل

 آن ھايھا و جنگلكوه از طریق ســـلطان بیك
جا و از آن رسانیده ماسال خود را بھ حوالي

ــمت بھ ــكر عزیمت س ــاه و فرمان و حكم گس  ش
 گسكري وشامیر سیا دست را بھ محمد خدابنده

سلطانمي شیرزاد  ساند.  شت ھنگام ر از  بازگ
 بوســعید میركلیھ شــود كھمي متوجھ ماســولھ

ــولھ ھايراه ــدود كرده رودخان ماس و  را مس
كشـــند را مي او انتظار ورود وي كمانداران

 خانمحمدامین اتفاق شـــود بھلذا ناگزیر مي
 د را بھخو و گشــت ماســولھ ییالقات از طریق
امیر  ییالقي ھايخانھ و بھ شـــفت ییالقات

او  و اقوام ســاالر شـــفتســـپھ خواند طالش
ــپس ــاند س  از طریق دهکر جا حركتاز آن برس

 از دوازده شـــود پسمي و دیو رود موفق اللك
 فرسا خود را بھو طاقت سخت روز را ھپیمایي

 .برساند پسیخان
ــیاوش امیره ــاھي فرمان از دریافت پس س  ش
نفر از  محمد خدابنده) تعداد دویست (سلطان

ــواران ــد نفر از كمانداران چمني س  و پانص
 روانھو  گســـكر را در اختیار او گذاشـــتھ

و  دھنده از طریق ســلطان بیك علي .ســازدمي
در  هرساند بازار فومنشنبھ كسما خود را بھ

د نفر از لشــكر جا بوســعید میر با پانصــآن
 ھا خود را بھآن .شــــدند او ملحق بھ فومن

در انتظار ورود لشكر  چوبر رسانده رودخانھ
سلطان شیرزاد  بودند كھ دهکر كمین شیرزاد 

شفت با ھمراھي سلطان شكر  شت ل  و فومن و ر
تھبر آن تاخ بھ كثیري و جمع ھا  كت را   ھال

ساند و چونمي  اكثراً  كھ شفت لشطا جوانان ر
سپھ از اقوام شفتامیر خواند  بودند  ساالر 

 بیگ علي گاه پناه و تبر بھ داس ضـــرب بھ
 را از میان موانع ور شـــدهحملھ ســـلطان
 سلطان بیك علي بھ شدن قصد نزدیك برداشتھ



بوســـعید میر  اتفاق او بھ را داشـــتند كھ
ــھخود  بالتوقف فرار كرده گســـكر  را ب

 .رسانندمي
سلطان  سلطان بیك علي سپاه چون شیرزاد 

 اسراي دید دستور داد كلیھ خورده را شكست
برســانند، و خود  قتل را بھ و چمني گســكري

 رودخانھ در نزدیكي خانمحمدامین اتفاق بھ
سیخان صد مراجعت اردو زده پ شت بھ و ق را  ر

ــتند كھ ــكریان میندر ھ داش  امیره اثنا لش
 و ســپاه لیشــاوندان از راه گســكري ســیاوش

فیكو مانند  بوســـعید میر از راه نفس تازه
 كثیري و جمع ھا ریختھبر ســـر آن معلق عجل

سلطانمي ھالكت را بھ شیرزاد  سانند،   چون ر
 لشكریان فشار و پیشروي و تحمل مقاومت تاب

را  ناگزیر شــد محمد امین گســكر را نداشــت
 از طریق تنھایي و خود بھ گذاشـــتھ برجاي

 .دکنپیربازار فرار 
سلطان،  پس سیاوش امیره شیرزاد  از فرار 

 او مھدعلیا شــاھزاده و والده خانمحمدامین
سالمت بیگم خدیجھ  سلطان بیك علي تحویل را 
 .اندنشمي فومن و امارت وكالت و بھ داده

 از روي پسیخان از شكست پس شیرزاد سلطان
یدي بت و نگراني ناام عاق بھ از   كار خود 

و  برده پناه اشرف الدینآقا سید جالل درگاه
 والي احمدخانخان نشـــیند كھالتجا مي بھ

ستھ الھیجان و  دلجویي از دادن پس او را خوا
صفھان ساالريسپھ نوازش سپرد  ا بھر كوچ او 
تر برادر كوچك خانابراھیم داد كھ قول ضمناً 

میرزا بیگلر  ســـلیمان را كھ خانمحمدامین
 بود پس برده قزوین با خود بھ شیروان بیگي

 نام بھ خانابراھیم و با اخذ وكالت گرفتھ
 .خواھد فرستاد پسبیھ امارت او، بھ
ضافھجدر این فومني الفتاحعبد  « كرده ا ا
 اينمونھ كھ گیالن مملكت خرابي و باني باعث

 زمان و آشــوب از فتنھ بوده برین از بھشــت
ــت ــت حكوم ــاج امیره و دول  فومني دوب
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یھ طان) در ب مت پس(مظفرالســـل و  و حكو
د و شــــآغاز  پیشدر بیھ احمدخان خاندولت
شـــد و  خراب ســـبب ھمان بھ خانھ انھزار

و  دودمان انھدام موجب وجود ایشان سرانجام
ــحاقیھ خاندان ــایر امراي ائیھو كی اس  و س
 .»گردید گیالن
خان قول از این پس ھا  خانو قرار مد  اح
و اســتدعا  نوشــتھ خدابنده شــاه بھ ايرقعھ
تا ابراھیمکر بھ خاند  ن گیالن را   ھروا
سماجتکن سر  خانخود ابراھیم ھايند. و با  پ

و  آورده الھیجان را بھ جمشــید ســلطان كوچك
و  داده شیرزاد سلطان او را بھ وكالت منصب

ــباب ــلطنت اس و  پسرا در بیھ خانابراھیم س
ــارویي ــا برادر بزرگ روی تر خود او را ب
 سپ احمدخانســـاخت. خان فراھم خانمحمدامین
مھیا  انبوه كار لشـــكري مقدمات از انجام

ســاالر الھیجان، ســپھ ســلطان و میرعباس كرده
یدون یافر یاجالل ك لدینو ك  از ســـرداران ا

یھ طان را ھمراه پیشب و  شـــیرزاد ســـل
یھ عزم بھ دهکر خانابراھیم  پستســـخیر ب
 .كرد روانھ
ر را تســخی رشــت مدتي در اندك قشــون این

و  اعیان مردم ھاي. و خانھشد و متصرف دهکر
شراف ضبط ا  ھا پسنمودند. آن سكونت كرده را

جا امور آن و انجام در رشت از دو روز توقف
ـــاوندان از طریق ـــوي بھ لیش  حركت فومن س
 خبرلشكر انبوه سلطان بیك علي و چون کردند

سلطان  شنود بھيھا را مآن و جالدت شیرزاد 
 گســـكر فرار كرده بھ خانمحمدامین اتفاق
سلطانشو مي ملتجي شیرزاد  و  جنگ بدون د. 
شــود و تنھا نبرد او در مي وارد فومن جدال
 نام بھ پیرزني رســـاندن قتل بھ یورش این
 احمدخانخان ھاياز مطلقھ كھاســت  بیگمتيتي

ـــپس بوده ـــلطاناحمد  نكاح بھ و س والد  س
 .بود درآمده سلطانبیكعلي



ــلطان ــیرزاد س در  از چند روز اقامت پس ش
 گســكري ســیاوش امیره شــود كھمي مطلع فومن

ساختھ شكر مھیا   سلطان بیك علي اتفاق بھ ل
ــر او مي ــلطان .آیندبر س ــیرزاد س از  پس ش

ــورت ــرداران مش ــپاه با س ــمیم پیشبیھ س  تص
بازار  شنبھ صحراي نبرد را بھ گیرد صحنھمي

 شد كھ آن كشيقشون این نتیجھ .بكشاند فومن
سلطان سپاه تعقیب در سیاوش امیره  شیرزاد 

ـــویي بھ ـــت کرد مراجعھ ھر س او را  نتوانس
ــلطان جنگ و بھ بیابد ــیرزاد س  بپردازد و ش

صد جنگ كھ شتھ در آغاز ق صدا بي و آرام دا
شت سوي بھ  الھیجان طرف بھ سپس شده روان ر

 علي اتفاق بھ سیاوش بود. امیره کرده حركت
 درگیري بدون خانو محمدامین ســـلطان بیك

 .استقرار یافتند شده وارد فومن
 مجدداً  گذشــت وضــع از این كھ چند صــباحي
لشكر  ياستدعا احمدخاناز خان شیرزاد سلطان

د. او با شـــ مواجھ خان با موافقت د كھکر
 ھمت تسخیر رشت بھ ھزار نفر از الھیجان پنج
گرفت،  انجام آساني امر بھ این د، و چونکر
د، کر تســـخیر فومن عزم از دو روز توقف پس

ــپاھیان ــلطان بیك علي س ــیخان س  بھ تا پس
 دادن با بودند ولي نبرد آمده اســـتقبال

شتھ سیر مجبور بھ ك شوند، بنا فرار مي و ا
سلطان بھ شیرزاد  ستور  شتھ د  را شدگان سرك

سرأ جنگ ھمراه بھ بریده سیخان ا شت بھ پ  ر
سبزه آورده شت میدانو در  سرا را  تمام ر ا
صد عدد كلھ گردن سی  شده بریده زدند و از 

سلطان شیرزاد  ساختند.   كھ ناز ای پس منار 
و  خانھ بھ ســـلطان بیك شـــود عليمي متوجھ
 در ندامان واقع خود احمد سلطان پدري امالك
 زرمخ ســـمت بھ كثیري با گروه رفتھ زرمخ
سر  چند نفري سلطانبیككند. عليمي حركت را 
بود تا از  گمارده نگھباني كســـما بھ راه
یابد.  اھيآگ شــیرزاد ســلطان احتمالي حملھ
ھت ھمین بھ فھ ج مان نامي خلی  علي از مالز
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 كسما بھ را بھ خبر ورود شیرزاد سلطان بیك
سلطان شیرزاد  ساند.  در  كھ از این پس او ر

 دهکرفرار  ســلطان بیك شــد علي متوجھ زرمخ
ـــت ـــاس تمام اس طال و  او از قبیل خانھ اس

ــب جواھرات ــتر و ظرو و اس  ھايو فرش فو اس
یك علي بھ ب مامي ھمراه را  ثاث ت یت ا  الب

ھا و و خانھ دهکر غارت خانمحمدامین سلطنتي
مارات یاني ع بھ اع ــــد. مي آتش او را  كش

و  فومن بھ عزیمت ھنگام بھ شــیرزاد ســلطان
او  و نكاحي عقدي ھايچھار نفر از زن رشـــت

 .بردخود مي ھمراه بھ را نیز برداشتھ
 بھ فرار مجدداً  از این پس سلطان بیك علي

ــیاوش نزد امیره ــكري س از او  تارود مي گس
 .كند كمك تقاضاي
سكر و فومن كلیھ سیاوش امیره شكر گ را  ل

سلطان تعقیب بھ كرده جمع  سمت بھ شیرزاد 
شت سلطان كند، و چونمي حركت ر از  شیرزاد 
 دشــ مطلع ســیاوش امیره قشــون و كثرت حركت

 ھمراه بھ و اســرا را گذاشــتھ ناچار اموال
 كند. بھفرار مي الھیجان سمت بھ خانابراھیم
وارد  بیگ گســـكر و علي ھا امیرهآن دنبال
شت بلده شیدن سامان بھو شده ر ضاع بخ  او
 تخود را در رش ھمسران بیك پردازند. عليمي

 قتل بھ و ناجوانمردانھ مخفیانھ دهکرپیدا 
 سیاوش كند. امیرهمي خود اقدام ھر چھار زن

 بیگ از علي موضـــوع این از شـــنیدن پس
و  او نادم بھ كردن و از حمایت رویگردان
 پس گردد. از آنگسكر باز مي بھ هدش پشیمان

 بیك ليو ع هدشـــ آرام پسبیھ اوضـــاع مدتي
ــلطان ــاھزاده خانمحمدامین اتفاق بھ س  و ش
را  طھماسب) تابستان (دختر شاه بیگم خدیجھ
و در  و شكار در ماسولھ و گشت استراحت براي
 ســـربردند. چون بھ خیر النســـأ بیگم ویالي
ــت احوال ھمین بھ مدتي ــیرزاد  مجدداً  گذش ش

 بھ پسدر بیھ و حكومت امارت را ھواي سلطان



 اســـتدعاي احمدخانو از خان ســـر افتاده
 معمول طبق الھیجان د. واليکر لشكر آوريجمع

ــــاي قاض تھ ت پذیرف بھ او را  باس و   میرع
ستورات ساالر دیلمانسپھ  را داد. این الزم د

 آســاني و بھ ســفیدرود گذشــتھ لشــكر از آب
صفھان شت كوچ صرف و ر  زمان ید. ھمگرد را مت

 در غیاب احمدخانھا خانلشـــكركشـــي با این
سلطان شھ اطالع و بدون شیرزاد   ربودن او نق

 و انجام چیده را از ماســـولھ خانمحمدامین
واگذار  143نامي عنایت ملك كار را بھ این
 بیك علي از مالزمان سابقاً  كھ د. نامبردهکر

نھ دشـــمني بوده یك نیز از علي ايو كی  ب
 فرصــتي و منتظر چنین داشــتھ دل بھ ســلطان

 سلطان بیك علي چون است. از طرفي نیز بوده
سیاحت براي زمان آن در  ھايجنگل بھ شكار و 

تھ فومن اطراف مدامین رف و  خانبود و مح
 در ماســـولھ تنھایي بھ بیگم خدیجھ مادرش
 براي فرصت بھترین ابراینداشتند، بن اقامت
 بود، بھ هدشــــ فراھم خانمحمدامین ربودن
و  از اخذ ماموریت پس عنایت ملك جھت ھمین

 دریافت احمدخاناز خان كھ وعد وعیدھایي
 بالفاصــلھ كرده اســتفاده كند، از موقعیتمي
 از طریق چند نفر از دوســـتانش اتفاق بھ
 دهکر حركت ماســولھ ییالقات تســم بھ راھھبي
سولھ از چند روز خود را بھ پس ساند مي ما ر

 كرده ھوا استفاده از تاریكي شب ھايو نیمھ
نھ بھ جھ خانم شــــاھزاده خا و  بیگم خدی

مدامین ــــده بھ خانمح از  پس زور وارد ش
و فرار خدمھ،  نگھبانان طرف بھ تیراندازي

و جســـور و  بنیھ قوي افرادي ھك جایياز آن
ند، فوراً  چاالك مدامین بود بدوش خانمح  را 
و  مخفیانھ برند، او ســـپسبا خود مي گرفتھ

یھ مردم دور از چشـــم بھ  و از طریق پسب
ــولھ ییالقات ــت ماس ــفت و گش  خود را بھ و ش

ــان ــد واليمي دیلم ــان رســـــان از  الھیج
 آورده جاي بھ شایستھ استقبال خانمحمدامین
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 ملك كند و بھرفتار مي با وي مھرباني و بھ
فاخر  و خلعت نیز پاداش و ھمراھانش عنایت

صب سازد. مي مرخص دهکر عنایت و مواجب و من
ــده بیان قبالً  ــلطان بود كھ ش ــیرزاد س با  ش

شكر دیلمان ساالر میرعباس سپھ ھمراھي  و ل
ــخیر  بھ ــرفتس ــت و تص  و بھ دهکر اقدام رش

 .بردسر مي جا بھدر آن خانابراھیم اتفاق
خانخان مد یت اح مامور لك خبر  یت م نا و  ع
 اينامھ توسط را مخفیانھ خانمحمدامین ربودن
 ســاالر خود میرعباسســپھ بھ مھر شــده ســربھ
سفارش داده اطالع شیرزاد  كھ میکنداكید  و 

ضوع سلطان  عنایت ملك ماموریت نباید از مو
ــھ ــود باخبر خانمحمدامین ربودن و نقش و  ش
ضوع از این ھر نحوي بھ چنانچھ  دش مطلع مو
شتھ و طغیان مخالفت بھ و اقدام و اراده  دا

 پیش واقعھ و عالج او را دستگیر ، فوراً باشد
ــیرکندرا  از وقوع ــلطان. ش  براي كھ زاد س

 طوري بود بھ رفتھ رشت اطراف بھ سیر و ساحت
 یافتھ اطالع احمدخانخان ازوجود نامھ اتفاقي
 نگراني آورد. او از رويمي چنگ را بھ و آن

ـــت و  خانحضـــور ابراھیم بھ مخفیانھ و وحش
ـــتھ معلم و  رفتھ دیمي او مال عبدالقادر بس
از  از آگاھي دھد، او پسھا ميآن بھرا  نامھ

دھد ھشدار مي خانابراھیم بھ نامھ آن مضمون
 اسحاقیھ سلسلھ دیرینھ دشمن احمدخانخان كھ

 ھر دو پسر جمشیدخان چھو اگر چنان است فومن
ـــت در بند او گرفتار آیند ممكن از نظر  اس

 بزند كھ اقدامي بھ دســـت و دشـــمني عداوت
 .نباشد جویيو چاره عالج بعدھا قابل

سلطان نظر  حاالت این از بیان پس شیرزاد 
لده خانابراھیم موافق لب 414و وا  او را ج
ھا ند. آنکنفرار  از رشــت تا مخفیانھ کرده
ســـر  بھ را در ورزل شـــب یك كھ از این پس
و  وارد شــفت روز از ورزل آن برند فردايمي

ــده چما چاه ــن و در منزل ش  چماچاھي میرحس



 ھا میرعباسآن در غیابكنند. اما مي اقامت
ــپھ ــكر دیلمانس ــاالر لش ــت س  بھ و را برداش

 .)قمري ھجري 993( میکند مراجعت الھیجان
 

سل ستن تو سلطان ج  حاكم خانامیر حمزه بھ شیرزاد 
 ...و تالش
 حیات ھنگام جمشــیدخان كھ ذكر اســت بھ الزم

آســـتارا را  حاكم خانخود دختر امیر حمزه
سر كوچك براي ستگاري خانخود ابراھیم پ  خوا
ـــم حاكم و با موافقت کرده ـــتارا مراس  آس

 عقد نیز جاري گرفتھ و خطبھ انجام نامزدي
شتھ دلیل بود اما بھ شده شیدخان شدن ك  جم
 صــغر ســن علت بھادر و نیز بھ اقر دســت بھ

بھ خانابراھیم لت ھنوز   باقي نامزدي حا
بود.  نیانجامیده و تمكین عروســي بھ مانده

 امیره و تالش خاندیگر امیر حمزه از ســـوي
در  ھم دیگر را  خواھران گســكري خانســیاوش

 كھ گفت توانمي مقدمات با این داشتند نكاح
یھ امراي بت پسب  با امیره فامیلی نســـ
ــتارا و تالش حاكم خانحمزه ــتھ آس اند. داش
سلطان بود كھ این شتن شیرزاد   چنین با دا

ـــت پس اطالعاتي ـــل از فرار از رش  بھ متوس
شده حاكم تالش خانحمزه امیره ستارا  و با  آ

ستادن ستدعاي معتبر بھ افرادي فر  نزد او ا
 و تجدید مودت عروسي و مراسم وصلت سرانجام

كھ آن آرزوي نموده خویشـــي و  امیره كرد 
 او و علي میانھ خویشــي ھمین براســاس معظم
 را بھ كدورت کرده پادر میاني ســـلطان بیك

ــلح ــف ص ــازند. و پس ا مبدلو ص  از خاتمھ س
 بیك او و علي مابین في مناقشـــات بھ دادن

ند کن تقسیم طریقي را بھ پسبیھ والیت سلطان
و  و فومن خانابراھیم بھ و توابع تا رشـــت

 گیرد. ســـپس تعلق خانمحمدامین بھ توابع
از  عنایت ملك توســـط را كھ خانمحمدامین

سو از  عنایت ملك ھمراه بھ شده ربوده لھما
 ســـلطان بیك علي بھ كرده طلب احمدخانخان
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 اھالي مصـــالحھ گونھ این ســـپارند. تا بھ
 خالص ریزيو خون و قتل خرابي از خانھ پسبیھ

 از نیت شدن از واقف پس خانشوند. امیرحمزه
 را بھ او و رسوالن فرستادگان شیرزاد سلطان

ستدعیات قبول ساختھ م . کرد روانھ امیدوار 
احضار  از چند روز امر بھ پس خانامیر حمزه

ـــتارا و تالش ـــكر لنكران، آس  بھ داده لش
و  خانو قلیج خانخود ایرج پســـران اتفاق
نزد ، گسكر شده خود ابتدا عازم سپاه سران
در  خود كھ محترمھ و ھمشــیره ســیاوش امیره
 امیره روند. او سپسمي گسكر بوده خان نكاح

شتھ ھمراه را بھ سیاوش سما  از طریق بردا ك
شوند. مي فومن وارد داراالماره فومن و گوراب

سلطان چون  خانحمزه از ورود امیره شیرزاد 
از  اشـــتھرا برد خانباخبر شـــد ابراھیم

ــفت چماچاي ــحراي كرده حركت ش ــل در ص  گوش
و سایر امرا  خانحمزه حضور امیره بھ وندان

سد صلحت از روي سلطان بیك و با علي می ر  م
و  عظام خوانین از آن كند. پسمي روبوســـي

ــالطین ــت داراالماره بھ اتفاق بھ س فرود  رش
 .آمدند

ـــت  بھ اينامھ بود كھ قرار بر این در رش
 را بھ خانمحمدامین نوشـــتھ احمدخانخان

 بھ دهکر طلب از ایشـــان عنایت ملك اتفاق
شت  شده بیان قبالً  كھ ايگونھ آورند تا بھ ر

 جمشـــیدخان پســـران میان را در پسبود بیھ
سیم شتک تق امرا از  ھر كدام چون نند. در ر
 ســـر برده بھ از ھم جداي يیرا در جا شـــب
 .بودند

سلطان  خانابراھیم اتفاق نیز بھ شیرزاد 
ــب ــتراحت را براي ش  عبدالرحمن خانھ بھ اس
 از این روند. غافلمي رشـــت از اھالي نامي
 ھتك و ننگ گذشــتھ كینھ ســلطان بیك علي كھ
 گرفتن براي ، نزدوده را از دل ناموس و رضعِ 

 مبلغي كند، و با دادنمي روزشــماري انتقام



ـــیاوش امیره بھ گزاف ـــكري س ـــند  گس و س
صدتوماني  تولم شیالت سال از عواید یك چھار

 قول چنینو ھم و پســرانش خانحمزه امیره بھ
ــپردن ــكري امیره بھ خانابراھیم س  مظفر گس

از او  منظور وكالت بھ شســیاو برادر امیره
 شدن كشتھ را بھ نظر ھمگان در رشت و امارت

 .است دهکر جلب شیرزاد سلطان
 سپري و سازش انتظار صلح بھ چند روزي چون

ــمی ــیرزاد  جواز قتل خانحمزه ، امیرهودش ش
 امیره جھت ھمین كند و بھرا صادر مي سلطان
سكري سیاوش  زباني و چرب با نیرنگ او را گ

ــتمي خود دعوت مھماني بھ  و یك كند. او بیس
صان با  رددامیبروفادار خود را  نفر از مخل

سكر مي امیره ضیافت بھ غفلت كمال رود. و گ
 خانھ آن افراد خود در محوطھ با تمامي چون
سكري امیره ناگھان ،بودند شده جمع  مظفر گ

شیده شیر ك ضربتاو مي بر فرق شم  زند و با 
سر او را از تن سپسجدا مي دیگر   بھ سازد. 
 و یك بیست آن تمامي افراد خود دستور داده

 خود بھ در میھماني مردانھ نفر را ناجوان
سانند با این ھالكت سلطان كھ ر در  شیرزاد 
و شر  ایجاد فتنھ پسبیھ از مردم بسیاري حق

ــت کرده  كس ھزاران خون خود را بھ بود و دس
ــبت آلوده ــلطان بیك علي بھ و نس  با ھتك س
ــبت بھ  ناموس  بود اما امیره کردهبدي وينس

ــیاوش ــتن س  نام خود  در خانھ مھمان با كش
ندان براي ننگي بھ خا باقي خود  گار   یاد
 .)قمري ھجري 994( گذاشت

شتھ پس خانحمزه امیره شیرزاد  شدن از ك
ــلطان ــران س را  خانو قیلج خانخود ایرج پس

 ســیاوش رود، امیرهآســتارا مي بھ برداشــتھ
 سوي بھ خانحمزه امیره عزیمت دنبال نیز بھ

 مطالبھ بھ موفق و چون کرد. گســـكر حركت
 ســـلطان بیك لذا علي ندشـــدن خانمحمدامین
 از او بھ وكالت بھ را برداشتھ خانابراھیم
شغول پسبیھ حكومت ساليمي م  بھ شود و چند 
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و در  كندمي حكومت در فومن و خرمي خوشـــي
 پنجشـــنبھ ھايدكان ســـاختمان مدت این خالل

(ازبر)  در كناررودخانھ را كھ بازار فومن
 (پشــتھبھ نام  جدیدي محل بود بھ بنا شــده

 عمارات و با احداث داده َبَره) انتقال دوران
نھد. مي آباد نام جا را عليو نو آن تازه
را رھا  وي مدخاناحخان كھ از این غافل ولي

از  خوش تا آب نخواھد گذاشت و آسوده نكرده
 دیگري بار شــخص رود او این پائیناو  گلوي

كالت را براي خاب خانمحمدامین و  كرده انت
 .كندمي روانھ پسدر بیھ حكومت براي

 شــاه در عھد ســلطنتگســکر  پس وتالش و بیھ اوضــاع
 صفوي عباس
ست شده بیان قبالً  در  خانمحمدامین چون كھ ا

برد، سر مي بھ و در دیلمان احمدخانگرو خان
سي عدم علت بھ سلطان بیك علي ستر او  بھ د

سر  خاناز ابراھیم شود با وكالتناچار مي پ
 اقدام پسبیھ حكومت بھ تر جمشـــیدخانكوچك
سھ واقعھ از این .كند شتھ سالي دو  بود  گذ
 فومني ملك شــــاه احمدخانبار خان این كھ

ــپھ ــاالر رانكو را كھس ــیدخان قبالً  س  از جمش
 بود بھ خود درآورده خدمت و بھ شـــده یاغي

تر (برادر بزرگ خانمحمدامین و مالزمت وكالت
و فرزند ارشـــد جمشـــیدخان)  خانابراھیم
 الھیجان و قشون پاهس ھمراه بھ دهكر انتخاب

 .كندمي روانھ رشت تصرف بھ و رانكوه
و جا آن ،شده وارد رشت آساني بھ ملك شاه

 و رشـــت فومن بین كھرا  پســـیخان رودخانھ
 و نواحي فومن ســـپس تصـــرف كرده قرار داد

 ســلطان بیك و علي خانابراھیم را بھ تابعھ
در  خانمحمدامین اقاتف واگذاشـــتھ، خود بھ

شك سكن خ شت گزیده بیجار م  حكومت بھ و در ر
ــھ مدت قمري) و چون ھجري 977( پرداخت  دو س
 بیك علي د.ش سپري منوال نیز بر این سالي
 را جمع و حسد لشكر فومن طمع از روي سلطان



 شــودمي رشــت عازم و جدال جنگ عزم بھ كرده
 ).یقمر ھجري 999(

 و قدرت در خود توانایي كھ خانمحمدامین
لھ قاب نھبا او را نمي م خا ید  را خود  د
نشأ لشت بھ افراد خانواده با تمامي گذاشتھ
 امني نشأ را نیز محللشت كند او چونفرار مي

ساس اشخانواده براي صمیمنمي اح  گرفت كرد ت
ـــھ مدت رفتھ انالھیج حومھ جا بھاز آن  دو س
صبھ سالي سیان را در ق  سپري الھیجان سالو

ــلطان بیك ند. عليك ــك كھ س بیجار بر  در خش
و  نقدي اجناس بود تمامي او ریختھ سر خانھ
و دو نفر  ردهك او را  غارت خانھ غیرنقدي
 .رساندمي قتل بھنیز او را  خانھ از خدمھ
ـــت ادامھ كھ جایياز آن ـــرنوش  بیك علي س

 با بركناري پساو در بیھ و حكومت ســـلطان
 ارتباطبي پیشبیھ وزارت از سمت مسیح خواجھ

 997ســال بھ اســت الزم نخواھد بود، بنابراین
 ســــال در آن كــھ بــازگردیم قمري ھجري
سیح احمدخان، خواجھخان ست م  وزارت را از پ
یھ نار كرده(ال پیشب جان) برك جھ ھی  و خوا

ــام ــوب جاي را بھ لنگرودي الدینحس  او منص
ـــیح بود. خواجھ كرده از  از بركناري پس مس
 و برادران بیت اھل تمامي اتفاق خود بھ سمت

از  خود مخفیانھ نزدیك و اقوام و فرزندان
 قزوین دارالســـلطنھ بھ فرار كرده دیلمان

ـــاه زمان در آنرود. مي  یك مدت اول عباس ش
ــالي ــت قدرت اریكھ بھ بود كھ س و  یافتھ دس

ستھ سلطنت بھ ش سیح خواجھ 451بود ن  در طول م
شمني عداوت جھت بھ خود در قزوین اقامت  و د

 را براي عباس داشتھ، شاه احمدخانباخان كھ
ــخیر گیالن  این محلي ھايحكومت و بركناري تس

كار  و او را در این كرده زرخیز وسوسھ والیت
 . اما شـــاهكردمي و ترغیب و تحریص تحریك
 گیالنیان كھ خدماتي لحاظ سو بھ یك از عباس

ــوفیان در آغاز حكومت ــاه بھ در ایران ص  ش
ــماعیل ــوي بودند نموده اول اس دیگر  و از س
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ـــعوبت خاطر خرابي بھ  ھا و مشـــكالتراه و ص
و از  آورده ايھر بار بھانھ قشـــون اعزام
جام قدام ان فت. وليمي طفره آن بھ و ا  ر
ـــیح خواجھ ـــت مس  و كوتاه بردار نبوده دس
 مملكتي گیالن كھ گفتمي شـــاه آمد و بھنمي
 احمدخانو خان است ایران مملكت و عروس عظیم

ــاه در اطاعت ــت ش نیز دو  گیالن و الكاي نیس
ضول وكیل شھ و دو امیر نادان ف  دارد و ھمی

ــوب فتنھ پسبیھ در ملك ــت و فتور و آش و  اس
ند تسخیر كامر  تسخیر گیالنات بھ اگر پادشاه

 .میسر خواھد شد آساني جا بھآن
تداي و چون نھ در اب ھا  براي ايكار ب

شون شيق شت گیالن بھ ك سیح خواجھ وجود ندا  م
 بھ كھ د. تا اینشنمي نظر شاه جلب قادر بھ

لت ــــاه دال باس او ش را نزد  رســـوالني ع
 و دختر او را براي فرســـتاده حمدخاناخان

صفي سر خود  ستگاريپ  د. و چونرك میرزا خوا
 با تحف عباس شاه منظور فرستادگان ھمین بھ

وارد شــــدند  الھیجان بھ زیادي و ھدایاي
 وصـــلت از این دالیلي بھ كھ احمدخانخان

 این و مھمانداري بود از پذیرایي ناراضـــي
عت ما جام طفره ج تھ، ان بھ این رف  كار را 
ھده لت امراي ع ھاد، و خود براي دو  خود ن

بھ كار  مان اطراف ســـیر و شـــ . فتر دیل
ــتادگان ــاه فرس انتظار  را بھ مدتي عباس ش

 جا اقامتدر آن احمدخانخان و موافقت جواب
 حاصـــل اينتیجھ كھ از این كنند اما پسمي

شد، بھ سلطنھ ن ضمن قزوین دارال شتھ،   بازگ
ــخنان ــوع خواجھ قبلي تایید س ــیح، موض  مس

نایيبي گانگي اعت خانخان و بی مد بھ اح  را 
ماجرا  این وقوع دنبال رساندند بھ شاه عرض

 شــده خشــمگین احمدخاناز خان كھ عباس شــاه
بھ خان بود  ھاد مانلو (امیراالمرأ)  فر قرا
 را برداشـــتھ آذربایجان قشـــونكند امر مي
احمد را جا خانآن والي ،دونش الھیجان روانھ



 .نندكو دستگیر  گوشمالي
 فرمان این دنبال قرامانلو بھ فرھادخان
جان با قشـــون بای و  لنكران از راه آذر
ستارا حركت صبھكر آ  ساحل كپورچال د و در ق

 بھ ر بودهگســـك از توابع كھ انزلي دریاي
ستن شون انتظار پیو سكر و امیره ق  سیاوش گ

بھنمو توقف تا  فاق د  نھاز آن ات  جا روا
شت شوند. پسل شأ  سیدن ن شت بھ از ر شأ ل ن

 اينامھ فرھادخان توصیھ برحسب سیاوش امیره
 و او را نیز بھ نوشــتھ ســلطان بیك علي بھ

 بھ پیوستن رايب فومن سپاه و ھمراھي اتفاق
 ســلطان بیك كند. عليمي ترغیب شــاھي قشــون

 با جمیع نامھ این ارســــال دنبال نیز بھ
نشأ خود را در لشت كرده حركت فومن لشكریان

 علت رســـاند اما بھمي فرھادخان اردوي بھ
شكر مجبور مي سفیدرود این آب طغیان شود ل
ـــیر رودخانھدر  461گدار یافت براي  حركت مس

 كھدم كیلھ كیشــھ در نواحي كھ ند، تا اینك
را گدار  ،جور كوچصـــفھانباالتر از گوراب

 كنند. فرماندھيعبور مي از رودخانھ یافتھ
 آن تالش از امراي را یكي دیلمان قشـــون
 الھیجان ساالريسپھ ،كولي طالش نام بھ نواحي

سپھ سلطان را میرعباس  دیلمان كل ساالريو 
داشـــتند. از  عھده بھ الدینرا كیا جالل

 و روش از آداب قزلباش ســـپاه كھ جایيآن
ظامي یان جنگي و فنون ن گل در م  اطالعبي جن
ــنایي بوده ــتند لذا پیش و آش  قراولي نداش
قرار  گســكر و فومن ســپاه عھده كار بھ این

ساني بھ گرفت، آنان ستند موانع آ سر  توان
را  شــده كار گذاشــتھ ھايرابرطرف، تلھ راه

 پس العبور را یكيو معابر صعب برده از بین
عبور  را براي و راه دهكر فتح از دیگري

 با كھ سازند، تا این مھیا و آماده قزلباش
ــار و با زورآوري ــپاه فش ــكر و فومن س  گس

فرار  ناگزیر بھ یلماند ســـپاه فرماندھان
ــدند، در غروب ــت ھمان ش انگیز روز خبر وحش
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 ساالرانو سپھ لشكر و فرار فرماندھان شكست
رسید، او ناچار  احمدخانخان گوش بھ دیلمان
و  الھیجان چند نفر از بزرگان اتفاق شــد بھ
ــان اقوام یك ــا ھمراھي خود و و نزد  ب

مدامین جان خانمح نھ هكردفرار  از الھی  روا
 نشده موفق لحظھ در آن د. اما چونوشرودسر 

 دختر شاه بیگ مریم بود ھمسر خود (شاھزاده
 دختر خود را بھ اول) و ھمچنین طھماســــب

انتظار  ببرد ناگزیر در رودســـر بھ ھمراه
منتظر  دهكر ھا توقفآن و پیوســـتن رســـیدن

 و تمامي الھیجانھا در ســـال ماند. او كھمي
ستھ حكومت بھ دیلمان ش  فراوان و با قدرت ن
ــان ــد اكنونمي فرم ــار  دومین براي ران ب

ــرپنجھ ــده گرفتار س خود  با حكومت تقدیر ش
ــد،مي وداع ــت توانمي كن ــام گف  این تم

از  او، ناشــي بھ وارده ھا و بالیايگرفتاري
سای و مدارایش سازش عدم  و امراي گانبا ھم
 اســــت بوده جوار خود در گیالن و ھم محلي
ــلطان بیگ علي وگرنھ ــیاوش و امیره س  نھ س

 جنگ بھ با وي گاه ھیچ اوقات تنھا در این
جدال كھنمي و  ند، بل حاد آن پرداخت ھا ات

نیاز  و در صــورت روزي شــد در چنینمي موجب
 و دوام شــتافتھ از یكدیگر و حمایت كمك بھ

ندب خود را تضـــمین و قوام نانكن  كھ . چ
بود تا در  ســرآغازي واقعھ دید این خواھیم
و  ســـلطان بیك و علي ســـیاوش امیره آینده
ــایر ــتي امرأ گیالن س ــرنوش  مراتب بھ نیز س
شتتر و غمشوم سرنو  احمدخانخان انگیزتر از 

 آنان باختن از جان پس ه، عاقبتكردپیدا 
 محلي امراي نیز از دست گیالن داخلي استقالل

 .رود بیرون سامان آن
خانخان مد ظار حرم بھ چون اح خود  انت

ـــاھزاده ـــبیھ بیگم مریم خانم ش  بھ اشو ص
 ھایياز خدمھ یكي بود ناگھان انتظار نشستھ

 بود خبر آورد كیا فریدون وي حرم ھمراه كھ



سبقسپھ  ايو كینھ عداوت روي الھیجان ساالر ا
سمت خاطر بركناري بھ كھ  ساالريسپھ خود از 

 از روي داشتھ دل بھ احمدخاناز خان الھیجان
 دختر و ھمســـر او را در بین حرامي بھ نمك
 باز داشـــتھ حركت و از ادامھ متوقف راه

و  خلعت انتظار دریافت بھ اســـت، او ســـپس
عده ھل و ید ا بھ خان حرم و وع با خود   را 

جان یل برده الھی خان تا تحو ھاد ھد. و  فر د
 بھ عباس با ورود شـــاه زمان در ھمان چون

ــ مواجھ الھیجان ــاه دهش خاطر  بھ بود، لذا ش
را  الھیجان ساالريسپھ او حكم خدمتي خوش این

صد تومان سی  فرموده و عنایتا بھ مواجب با 
ــت. خدمھ ــاند  خان اطالع بھ ھمچنین وي اس رس

شــما را  داشــتھ تصــمیم قبالً  كیا فریدون كھ
ــاند ولي قتل بھ دهنموپیدا   با مخالفت برس
 هدش كار منصرف خود از این پسر عموي و مالمت

اســــت.  دهكر حرم اھل ضـــبط بھ و اقدام
ــنید احمدخانخان و  خبر اندوھگین این نبا ش

ــان ــ حالپریش و  خانمحمدامین اتفاق بھ ه دش
و  سوار شده كشتي بھ بال توقف سایر بستگان

 . )471قمري ھجري 1000( میکنند حركت شیروان بھ
و فرار  احمدخانخان از شكست پس عباس شاه
 انتظام بھ شده وارد الھیجان شیروان او بھ

كیــا  را بــھ پردازد او الھیجــانامور مي
را  ســـلطان بیك و علي دهكرواگذار  فریدون

قب بھ ــــازد. و چونمفتخر مي خاني ل  س
 خان) بھعلي اظھارات (بنا بھ خانابراھیم

خطور  شـــرف بھ آبلھ بیماري ابتال بھ لدلی
سیده سبت شاه بود نر شود ظنین وی بھ ن  می 

قزوین،  دارالســـلطنھ بھ مراجعت در ھنگام
 دكر محول خانعلي را بھ پسبیھ ابتدا حكومت

كھدســـتور مي خانعلي بھ ســـپس و ھد   د
جھ مادرش را ھمراه خانابراھیم  بیگم خدی

، كند روانھ قزوین بھ شــــاه) فوراً  (عمھ
تر بیش قدرت آوردن دست بھ نیز براي خانعلي

صول بنا بھ سي ا سپا سي نا شنا  ولي و قدر نا
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 بھ بستھ دست دهكرخود را اسیر  حقیقي نعمت
سلطنھ شاھزادگانمي روانھ دارال  بخت سازد 

ـــتھ ـــاه جا بنا بھدر آن برگش  عباس امر ش
 .شوندمي كرمان زندان روانھ بالتامل
 خانابراھیم شاھزاده كھ از این پس خانعلي

 آســوده دند با خیالشــ زندان روانھ و مادرش
شھر تازه ماه شش مدت  د كھخو سیسأت را در 
 ســیر و ســیاحت بود بھ گرفتھ آباد نامعلي

و  در عیش زور و زر غرق بھ با توسل پرداختھ
 .گذرانیدمي دل كام  عشرت

صدي ھنگام در این  سیاوش امیره از طرف قا
سیده سیر و  بھ عباس شاه آورد كھ پیغام ر
و  بر مناند و آورده تشریف آغاج قزل سیاحت

 و استحكام ھمسایگي يهشیو كھ است شما الزم
 خدمت بھ دهكر را مراعات عھود و عقود بندگي

از  با جمعي فوراً  خانعلي. برســـیم ایشـــان
شده روانھ و مقربان خواص سكر  جا و از آن گ
ــیاوش امیره اتفاق بھ ــوي بھ س  آغاج قزل س

ساط براي سي ب جا بعد د. در آنشدن روانھ بو
ـــرگرداني در كاروان و انتظار از دو روز س

 هدش شاھي گرفتار غضب سرانجام ،ارشق سراي
ــتاق زنجیر بھ ــیرِ  ،و دس ــاھوردي اس  بیك ش

 يقلعھ بھ قاجار شـــده خانبابرلو و محراب
ـــتاده الموت ماران ـــوندمي فرس  (اوایل 481ش
 .)قمري ھجري 1001سال
سد كھنظر مي بھ  خاطر عدم بھ عباس شاه ر

و گســـكر  فومن والیات و عایدات پول وصـــول
 روانھ خود قرار داده ھا را مورد غضـــبآن

ــاه دهكر زندان ــیر و  پس عباس بود. ش از س
 ساالريگیرد سپھمي تصمیم آغاج در قزل سیاحت

ــاه را بھ پسبیھ ــلطان ملك ش ــر عم س  ويپس
صطفي سپرده خانعلي  قاجار را بھ سلطانو م

 روانھ كرده تعیین پسبیھ و داروغگي حكومت
 زمان از این چند مدتي ند. و چونكمي گیالن
با  خانعلي پسرعموي سلطان ملك شاه دش سپري



قاجار را  سلطان خود مصطفي اطرافیان وسوسھ
از  دم گريیاغي يبا ادعا رســـانده قتل بھ

 .زندمي خود مختاري
ستور داد  شاه گوش بھ خبر كھ این سید د ر

 و بھ آورده كرمان را از زندان خانابراھیم
ــم ــابق رس  پسبیھ حكوت بھ اشو آبااجدادي س
شغول شنیدن خانشود. ابراھیم م خبر  این با 
 بھ سپس دھدمي قاصد انعام و بھ شده خوشحال
افتد مي راه بھ خود از كرمان والده اتفاق

بھ ولي مھ ھنوز  یده راه نی كھ نرســـ  بود 
خان ھاد مانلو از روي فر و  ورزي غرض قرا

سحاقیھ با خاندان عداوت شاه ا ضور  از  در ح
ید اگر عليو مي كرده بدگویي وي را  خانگو
او  ضمانت نسازند م روانھ پسبیھ حكومت بھ
را  خانابراھیم د اما ضـــمانتكر خواھم را

 مجدداً  شـــدن یاغي كرد و در صـــورت نخواھم
سلھ احیاي موجب سحاقیھ سل سركوب شده ا  و 
 خواھد شــد. این تمام گران شــاه ھا برايآن

 فرھادخان تاثیر ســـخنان تحت شـــاه بود كھ
 ھر كجايدر  دھد كھدســـتور مي قرار گرفتھ

مادرش خانابراھیم بھ راه بین برخورد  و 
 ريیجلوگ دارالســـلطنھ بھ ید از آمدنكرد
 زبــا كرمــان زنــدان بــھ و مجــدداً  دهكر

ــتھ دل بیچاره خانابراھیم چون .گردانید  خس
 مشغول در اصفھان شكستھ و مادر پیر و بال

 از موضوع ،بودند راه خستگي و رفع استراحت
 مطلع كرمان بھ و دســـتور بازگرداندنشـــان

در  خانشد تا ابراھیم سبب موضوع دند. اینش
ــده و اندوه اثر غم ــفھان بیمار ش  و در اص
 .یابد وفات

مان ما ھ خان كھ طوري ا ھاد مانلو  فر قرا
 خود از حبس را با ضــمانت خانبود علي گفتھ
 خانبرد. عليمي شـــاه خدمت بھ آورده بیرون

و  زده و بندگي از اطاعت دم در حضــور شــاه
 ملك شاه دستگیري جدید قول با عھد و پیمان

ــال ــر او بھ و ارس دھد. اما مي دربار را س
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 اتفاق بھ خانمادر علي شــد كھ قرار بر این
 از پســـران )از( و یكي از دختران یكي
 بھ گان و گروه مینتضـــ عنوان بھ خانعلي

قرارو  از این شـــوند. پس دربار فرســـتاده
شــاملو  خانحســین ھمراھي بھ خانمدارھا علي

 و فرھادخان شـــد پسكھدم) وارد بیھ (والي
ستگیري نیز بھ و  سلطان ملك شاه انتظار د

 توقف دربار در الھیجان ســـر او بھ ارســـال
 .كندمي
 

تاري خان تالش خانحمزه امیره گرف ندر بای ند   فرز
 تالش حاكم

یل ــــال در اوا مان ھجري 1001س با  و ھمز
 امیره خان، چونو علي سیاوش امیره دستگیري

و آســـتارا و  (تالش حاكم تالش خانحمزه
 و نافرماني از مخالفت دم ) مدتي،لنكران

ــتحكم و در قلعھ زدهمي ــخیرناپذیر  مس و تس
 سببود، برح تھسنش التجا و تحصن بھ ندانشی

 ذوالفقارخان كھ قرار شــد عباس شــاه فرمان
یل حاكم خان اردب ھاد مانلو)  (برادر فر قرا

شكر آذربایجان با ھمراھي سخیر قلعھ بھ ل  ت
 آســـتارا و لنكران والیت مذكور و تصـــرف

بھ ھت ھمین بپردازد،   بین ھایيدرگیري ج
با این داده روي طرفین غاز  كھ بود  از آ
 از تحصـــن ماه نھ مدت ھا تاكنوندرگیري
 معذالك گذشــتمي قلعھ در آن خانحمزه امیره
 مانده برجاي و پاي ثابت ھمچنان قلعھ این

نیز  آذربایجان از ســپاھیان و تعداد زیادي
 درآمده از پاي تالشـــي تیر كمانداران بھ
 شــده ســبب جنگ مدت شــدن دند، اما طوالنيبو

 قلعھ در داخل كنندهمقاومت بود تا نیروھاي
 و قوایش شـــده و كمبود آذوغھ گرفتار قحطي

یل بھ  كھ خانحمزه رود. و امیره مرور تحل
صن شدن طوالني علت بھ بود  آمده ستوه بھ تح

 عباس حضــور شــاه بھ ايشــود نامھناگزیر مي



 من دارد كھاظھار مي و چنین داشــتھ ارســال
ــاه آن درگاه از بندگان ــتیانم اقبال ش  آش
 و ترس فرھادخان و عداوت دشمني اما از بیم

 پناه مكان این بھ جان و حفظ ناموس از آلھ
شاملو  خانحسین شاھي نواب چھ چنان امآورده
 صــوب این بھ اســت گاهدر از مختصــان را كھ
 قلعھكرده، او اعتماد  ایمان ند بھك روانھ
 جاي و خود بھ داده تحویل ایشــــان را بھ
او را  خواھش عباس رفت. شـــاه خواھم امني

ـــن پذیرفتھ ـــاملو امیر كھدم خانو حس و  ش
 آنان (ھر دوي تالش خانحمزه امیره باجناق

سكري سیاوش امیره شوھر خواھران بودند)  گ
و دســتور  دهكرآســتارا  روانھ پسرا از بیھ

 خانحمزه و امیره را ضـــبط قلعھ دھد كھمي
 و متعلقان و عیال اھل را با تمامي تالش
بھ هكرد مرخص كھ تا  جا  ند مي ھر ك خواھ

 بھ از رســـیدن نیز پس خانبروند. حســـین
ـــتارا امیره  بیرون ا از قلعھر خانحمزه آس

 491در فرضھ ھمراھانش اتفاق و او را بھ آورده
 شیروان روانھ نشانده بر كشتي 051دھنده خشكھ
آستارا  و الكاي شندان قلعھ سازد. او سپسمي

قرامانلو  ذوالفقارخان را تحویل و لنكران
 .گرددبر مي پسبیھ بھ داده اردبیل حاكم

ــد امیره چون ھنگام در این ــر ارش  دو پس
 خانو قلیج خانایرج نامان بھ تالش خانحمزه
نظر  و تحت زنداني عباس در دربار شـــاه كھ

رســند و چھار مي قتل بھ امر شــاه بودند بھ
 ھمراه بودند بھ كم ســـنھنوز  فرزند او كھ

ــیروان بھ خانواده ــوند. مي پناھنده ش تا ش
 امیره قمري ھجري 1004در ســــال كھ این
منظور شـــكار و  جا بھدر آن كھ خانحمزه

بود دو نفر  رفتھ از قلعھ خارج بھ ســـیاحت
 كھ و جواھراتي پول طمع او بھ ھاياز خدمھ

بھ بوده خان ھمراه یت و  از  پس كھ این ن
شتن سال وي ك  انيدربار مژدگ سر او بھ و ار

 را بھ بیجاره امیره كرد،خواھند  دریافت
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سانده قتل سر او را براي ر شمن و   دیرینھ د
 در خراســان شــاه ھمراه بھ كھ او فرھادخان

 .ندستادرفبرد، سر مي بھ
ــتگیري براي كھ خاناما علي ــاه دس  ملك ش

 بود براي شده پسبیھ راھي از زندان سلطان
سیدن سعید بیك ھدف بھ ر از  511فومني خود بو

ــتگان ــتگیري بس ــاه خود را مامور دس  ملك ش
 در لباس را كھ وي كند، نامبردهمي ســـلطان

برد، در سر مي و در اختفا بھ فقر و گمنامي
و وعید و با  و با وعده یافتھ خمام حوالي
آورد. مي خاننزد علي بھ عفو و بخشـــش قول

 او را بھ دســتور قتل بالفاصــلھ خانلياما ع
ــامران ــانعلي و برادرش تولمي ك  تولمي خ

او  شده سر بریده داده، سپس ساالر تولمسپھ
فرســـتد، تا مي الھیجان بھ را نزد فرھادخان

سلطنھ بھ طریق از این ستاده قزوین درال  فر
ـــود  ماجرا  از این ) پس.قمري ھجري 1002(ش

 طالش میرحاتم قتل نقشـــھ مخفیانھ خانعلي
شفتسپھ شیده ساالر   را براي ايو عده را ك

ــھ اجراي ــتانبا خود ھم قتل نقش ــاختھ دس  س
او در  خیاالت الكن ،ســـازدكار مي مامور این

ستان و كلیھ شده فاش نزد میر حاتم او  ھمد
 جھت ھمین شــوند. بھمي دســتگیر و كشـــتھ

بھ خانعلي ھام او را  عدم گريیاغي ات  و 
عت طا حت از وي ا یب ت با  قرار داده تعق و 
 او وارد شفت منظور دستگیري بھ گران لشكري
گیر را غافل میرحاتم از بستگان ايعده شد و

 اھالي تاراج بھ رســـاند ســـپسمي قتل بھ و
ــفت تالش ــوبین كھ ش میر  و متابعان از منس
 .پردازدبودند مي حاتم

 بود بھ نزدیك جنگ در ابتداي كھ میرحاتم
 بھ هدكر احتیاطيیابد اما بي دســـت پیروزي
ھنوز  كھ جنگي ایاز اســـر یكي حملھ دنبال

شده سالح خلع ست مچ بود در ناحیھ ن  زخمي د
 زخم این دارد. او با برداشـــتنبرمي عمیق



می  نشـــینيعقب ناچار بھ نیاورده ملتح تاب
فاق بھ شـــود و ھل ات عده حرم ا از  ايو 
موفق خود  و متابعان و منســـوبین بســـتگان
 شفت نشینتالش كوھاي روانھ  از شفتمیشود 

 بھ ردهفرار ك كھدم بھ نیز جاو از آن گردد
 .آورد پناه كھدم شاملو حاكم خانحسین امیره
 شــفت ســاالريســپھ را بھ بیك عوض ،خانيعل

را  افرادي گردد. او ســپسبرمي كرده منصــوب
سین ستاده كھدم شاملو والي خاننزد ح و  فر
با  كند اما چونمي طلب را از وي میرحاتم
ھزار  ناگزیر پنج شـــودمي او مواجھ مخالفت

ــپاھي ــت فومن نفر از افراد س  را جمع و رش
 كھدم روانھ و ســراوان چماچاه از راه دهكر

 خانحســین بر ســر امیره و دوشــميو رودبار 
او  قشـــون از اعزام كھ خانتازد، حســـینمي

ش  ود. الكنرمي خرزویل سمت بود بھ هدباخبر 
نھ بر خانعلي لھ او واقع خا  ده در پی

و طال  و پول خانھ اســاس تمام رودبار ریختھ
 را ضـــبط وي و احشـــام و اموال و زیورآالت

غارت پس و ندكمي تاالن از  مت مردم و   رح
 كھدمي خانگردد. حسینآباد برميآباد و رستم

و  لتو منز مقام داراي عباس نزد شـــاه چون
 گوش را بھ خانعلي اقدام این بوده اعتباري

شاهمي شاه ساند.  منظور  را بھ خانعلي كھ ر
ــتگیري ــاه دس ــلطان ملك ش  ماران از قلعھ س

 روانھ پسبیھ حكومت بھ آورده بیرون الموت
 هدشـــ خود نایل ھدف بھ چون بود اینك دهكر
 نواحي آن آرامش را مخل خانوجود علي د وب
 .دانستمي

 سلطان ملك شاه شدن از كشتھ ماه ھنوز شش
سپھ میرحاتم راندن و بیرون  شفت ساالرياز 
شتھ سوده با خیالي خانعلي بود كھ نگذ در  آ

 خود آن كھ آباد فومنعلي خانھ تاالر دیوان
 از قدرت بود آرمیده، و سرمست دهكررا بنا 

 از مقربان و جمعي ور پرداختھو ســر عیش بھ
 بودند كھ نشستھ و یسار وي او نیز در یمین
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ســوار بر  عباس شــاه از قورچیان یكي ناگاه
ــب ــلح اس ــیر بران بھ و مس ــمش  بھ خنجر و ش

ســـر او فرود  بر باالي آســـماني مانند بالي
 بھ شــــاھي حكم ،كھ خانعلي بھ خطاب آمده

صا شما  ضار  شدهاح ست در   باید اطاعتو  ا
 معلي درگاه روانھ و تعلل و بال توقف نیدك

 .شوید
یات كھ خانعلي كل ھ یب و ھی یب عج  و غر
 عاقبت لحظھ بود. در آن دیدهرا  شاه قورچي

سرانجام شاه و  سم خود را در نزد   كرده تج
منظور  و بھ جھت ھمین دید، بھمي چشـــم بھ
 ھر طریق بھ وقت قصـــد اتالف و بھ جویيرهچا

 ســھ مذكور را مدت شــود قورچيمي موفق ممكن
 سرگرم رباب و آھنگ ناب روز با شراب شبانھ

ــھ ند، اما چونك ــرآمد و قورچي روز بھ س  س
خود دید، دستور داد  اول را بر سر حرف سمج

 دهكر ســوار بر اســب زده مفصــلي او را كتك
 قورچي آن ســازند. و چون معلي درگاه روانھ
شنیده تمام شنیدهماجرا و   ھا را بھھا و نا
شاهمي عباس شاه گوش ساند،   از روي عباس ر

 خانعلي ضــامن را كھ فرھادخان و غضــب خشــم
 دهكر روانھ پسبیھ حكومت و او را بھ بوده

 ایشــــان بھ و خطاب با عتاب بود طلبیده
ید عليمي ــــده یاغي خانگو  و از دایره ش

ست رفتھ بیرون متابعت  رفتھ پسبیھ بھ یا ،ا
آورید و  نزد من و بھ را گرفتھ خانو علي

فت خال ند او در م مان  با من یا خود نیز 
 شــاه ســخنان از این شــوید، فرھادخان یاغي
شت عباس  الھیجان بھ خود را فوراً  شده زدهوح
 كھ میرحاتم ساالر شفتسپھ رساند. اتفاقاً مي

شاملو  خانحسین و در خدمت فراري خاناز علي
 برد و امیر خواند تالشسر مي بھ كھدم حاكم
ستگان از اقوام با جمعي شفت حاكم خود  و ب
 ايو عده دهكر قیام خانبا علي دشمني بھ كھ

ھا آن كھ خانعلي و سرداران زماندیگر از مال



بودند  شـــده و متواري دیده بدي نیز از وي
 شـــوند در اینمي ملحق فرھادخان بھ ھمگي
 احمدخانخان اتفاق بھ كھ خانمحمدامین زمان

و  قســطنطنیھ بھ قصــد عزیمت را بھ شــیروان
سیدن صر روم بھ ر ضور قی بود در  دهكر ترك ح
 آبلھ بیماري خاطر ابتال بھ بھ گنجھ حوالي
عدهمي فوت ند و  مان ايك كھ از مالز از  او 

و  الھیجان بودند خود را بھ بازگشتھ شیروان
 ھمگي قرامانلو رســـانده نزد فرھادخان بھ

 و دشـــمني كرده اظھار بندگي نزد فرھادخان
 دخانفرھا .كنندمي بیان خانخود را با علي

ــك بیك قلي ابتدا علي ــي ایش نزد  را  آقاس
و قرارھا و  قول و كلیھ فرســـتاده خانعلي

 ضــمانت را یادآور شــده وي ھايعھد و پیمان
خواھد تا مي كند و از ويزد مي خود را گوش

عت دیر نشــــده طا ندگي از در ا و  و ب
مان ید. ولي برداريفر  بھ كھ خانعلي درآ

بود  دهكر خوشخرد خود دلبي اطرافیان نانسخ
 نرفتھ فرھادخان ھايو توصــیھ زیربار پیغام

 با فرھادخان جنگ ھواي بھ سپاه آوريبا جمع
از  پس زند. فرھادخاناردو مي رشت در نواحي
 اتفاق بھ خانتكبرآمیز علي جواب شـــنیدن

 پسبیھ ناز ســرا و جمعي پیشلشــكر بیھ جمیع
شتھ سفیدرود گذ صفھان از  شود. مي وارد كوچ

ـــور امراي كھ عیلخان  در داخل پسبیھ از حض
خود  زده بود وحشت شده مطلع فرھادخان سپاه

بھ باد فومنعلي را  نده آ ــــا  و جمیع رس
ــان ــايو دارایي و اموال متعلق خود را  ھ

ـــتھ ـــركردگان تحویل را بھ ھمھ برداش و  س
 اتفاق بھ سپس داده فومن تالشتان كدخدایان
ند نفر از افراد معتبر  تولمي كامران و چ

شت ھايجنگل در نواحي شاه رودخان گ  بقال و 
 ھايجنگل عازم كرده خود وداع با لشـــكریان

سپس ماكلوان با  شود. فرھادخانمي تنیان و 
 كر الھیجانلشــ اتفاق بھ موضــوع این شــنیدن

 .دش فومن جا عازمو از آن شده وارد رشت
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از  نیز با جمعي ســاالر شــفتســپھ میرحاتم
 شده روان رودخان قلعھ راه خود بھ سپاھیان

و  با اقوام شـــفت حاكم و امیر خواند تالش
ساكر براي شت راه خانعلي یافتن ع  رودخان گ

بھ ھادمیگیرد پیش را  مان كھ خان. فر  گ
و  سنگر گرفتھ كول در شابقال خانكرد عليمي

مســدود  خود بوســعید میر را براي پســرعموي
 اتفاق بھ اســـت ھا نگھداشــتھراه ســاختن
را  و شــب شــده نواحي آن خود عازم ھمراھان

مان طان و در منزل در لول یك ســـل مدب  مح
 .فرود آمدند میردیوان

ــلحت بھ ر لولماند فرھادخان ــي مص  اندیش
ست ش  رفتھ تنیان بھ د كھش  و قرار بر آن ن

تا  از ماســـولھ نواحي آن تالش و كوھاي
 باشند ضمناً  خود داشتھ كنترل را تحت ماسال

 محمد و امیره امیره شد كھ مطلع در لولمان
 و امیره ســـیاوش امیره از پســران یوســـف

نمي متابعت از حكومت كھ ادرشبر مظفرخان
جا و در آن رفتھ ماســال ھايجنگل بھ کردند 

از  پس فرھادخان 521شـــودمي حمایت از آنان
 در روز شـــنبھ در لولمان روز اقامت پنج

 ھجري 1002االخر ســالربیع ماه و دوم بیســت
اكابر و  شــــده تنیان جا عازماز آن قمري

 كرده نصب 531گاو كیلَ  و خرگاه مھعساكر او خی
مي اقامت مالســـاالر تنیاني و خود در خانھ

صالن عباس شاه وقت ند. دراینك و  بیك كھ، ا
ــاالر خان« برادر امیر گونھ بیك آلیان  541»س

 كمك بھ اصفھاني چيھزار تفنگ خود را با سھ
ستاده فرھادخان سیدند و  تنیان بود بھ فر ر

 بھ االمر شاهحسب كھدم شاملو حاكم خانحسین
شكر كھدم اتفاق سن ل ستمداري و آقا ح از  ر

ستمدار جملگي شدند. اما روز  وارد تنیان ر
ستھ خانروز بر تعداد افراد علي بھ  شده كا

ــھ ــان اردوي و خود را ب ــادخ  معرفي فرھ
 انگشـــتري نند نگینقوا ما كردند. اینمي



بودند.  كرده ھا را احاطھجنگل ســراســر این
 رعب كھ خاطر این بھ عباس دیگر شاه از سوي

 دهكرایجاد  منطقھ مردم در میان و وحشـــتي
ستور مي شد د سكري سیاوش دھد امیرهبا را  گ

سارت كھ ستاق در بند و ا  بیك شاھوردي و دو
ساول سر او را بریدهدر الھ بوده ی و  یجان، 
سد وي شتھ ج سكر (میدان در گوراب را بردا  گ

شت دار آویزند تا موجب شھر) بھ  و عبرت وح
ـــده مردم ـــكر ش  این بھ كردن از حمایت گس

 .ندشو منصرف خاندان
سوی دیگر   بیك آلیان ھزار تفنگچي سھاز 

شكریان ستمداري و تفنگچیان فرھادخان و ل  ر
ســـر  بھ در تنیان كھ ماھي ســــھ در طول

ند ھر روزهمي مام بھ برد بادي ت ھا و آ
و  و تنفرود و ماكلوان ماســـولھ ھايجنگل

و تاز  تاخت برده یورش و ماســــال تنیان
 خاناز علي اثري وجھي ھیچ بھ دند وليكرمي

 خانآمد. فرھادنمي دست گسكر بھ ھايو امیره
بود  نیاورده دســـت بھ اينتیجھ كھ از این
ــطرب ــده و نگران مض ــي ش از  ناگزیر با بعض

شتھ شورت بھ گیالن ھايكارك شیند آنمي م ھا ن
ــرانجام ــند كھمي نتیجھ این بھ س از  پس رس

سب شاه اجازه ك سعیدمیر (برادر  عباس از  بو
 تنیان اھلو  تالش از سرداران ملك) كھ شاه

 این ھايجنگلبا  وجب بھ وجب ، چوناســــت
 كوره تمام و بھ داشـــتھ آشـــنایي نواحي
 قلعھ جا وارد اســــت. از زندانآن ھايراه
 دنكرپیدا  آزاد ســاختھ، براي اردبیل قھقھ
از وجود او  و غیره یوســـف و امیره خانعلي

از  پس منظور فرھادخان ھمین سود جویند. بھ
 نظر موافق و جلب عباس از شــاه تكلیف كســب

از خود  اينامھ ھمراه را بھ شـــاھي او حكم
خان برادرش براي قار یل حاكم ذوالف  اردب

بوســعیدمیر را  خواھد كھمي و از وي ارســال
لشـــكر  اتفاق بھ آورده بیرون قلعھ از آن

جان بای یان بھ آذر  كھ این از آورد پس تن
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شكر ذوالفقارخان سكر  از طریق ل ستارا و گ آ
 و قرارھایي د، با قولش و كسما وارد تنیان

ــرعموي بھ كھ ــعید میر پس  داده خانعلي بوس
 كنند تا مخفیگاهبود، او را وادار مي شــده
و  را با كمك و غیره یوســف و امیره خانعلي

ــكر آذربایجان حمایت ــلیم پیدا كرده لش  تس
ھاي بھ از آن . پسدنك دولتي نیرو نا   ب

 داروغھ بیك كلبعلي دســـتور ذوالفقارخان
ــپھ اتفاق بھ اردبیل ــاالر میرزايس  551تالش س
یابي براي بھ ھايخان رد ھات متمرد  و  كو

 شـــدند و تمامي روانھ ماســـال ارتفاعات
ھا دند. آنكر گسكر را احاطھ توالش ھايجنگل

مال ھالي بیرحمي با ك مدار این ا  نواحي دا
 ورساندند.مي قتل و بھ دهكر و تاالن را غارت
ھای مردم وشکنجھجستجو  سال از یك پس عاقبت
ــرانبومی  ــیاوش امیره پس ــكري س در را  گس
 و ماســـال ھايدر جنگل واقع ايقلعھ اطراف

 كلبعليافراد  گیر انداختھ توســط شــاندرمن
ــك ــانلو یكي بی  دیگر از برادران قرام

سیر مي اردبیل و داروغھ فرھادخان شوند و ا
 نیز ایشــان و نزدیكان چند نفر از مخلصــان

سندمي قتل بھ ستگیري . پس1ر  ھايامیره از د
سكر ذوالفقارخان سكر  گ شكر خود وارد گ با ل

گســـكر و  امیره ھا و منازلو خانھ شـــده
ضبط كاننزدی سكونت كرده او را  نند. كمي و 

بھ نا  ــــاي خواھش ب قاض خان و ت ھاد و  فر
ـــب ـــاهحس ـــكرات حكومت عباس االمر ش  بھ گس

خان قار خان ذوالف ھاد مانلو بردار فر  قرا
 ).قمري ھجري 1002(شد  سپرده

و  با حمایت كھ اردبیل حاكم ذوالفقارخان
ئھ ــــایس توط خانبرادر خود ف و دس ھاد  ر

                        
شاندرمن وجود دارد  .1 ھم اکنون قلعھ ای در ارتفاعات 

 کھ بھ قلعھ امیره یوسف معروف است.



بود  توانستھ عباس قرامانلو امیراالمرأ شاه
مت تالش خانحمزه امیره  تالش را از حكو
اسالم)  سرحدات اتو آستارا  لنكران (حكومت

 بیرون شـــیندان و از قلعھ بركنار ســـاختھ
 بود بر قســمت شــده موفق طریق براند، بدین

را  آن یافتھ دست نشینتالش از والیات اعظمي
 حكومت و زیر مجموعھ اردبیل حكومت ضـــمیمھ

لھ خود در آورد، او این با حی و  بار نیز 
ــوي بھ از اردبیل فرھادخان نیرنگ ــكر  س گس

شانده سلھ و انقراض و با انھدام شده ك  سل
سكرات وند بھ مرداویج سمت كھ گ از  دیگري ق
 شــد دســتمي بمحســو و تالش گیل ھايســرزمین
 این مردم برُگرده ســـال شـــش قریب و یافتھ
 .ندك و تاراج تاالن سوار شده نواحي

ستگیري اما پس سكر ھنوز از  امراي از د گ
بود و  نیامده دســـت بھ خبري خانوجود علي
 بھ ھمچنان خانعلي دســتیابي براي فرھادخان

مھ ید و  با داد و حتيمي جســـتجو ادا ھد ت
 .پرداختمي مردم ترغیب نیز بھ و گاھي ترعیب

 
ـــتان ـــتگیري داس  بیككامران و مردانگي عیلخان دس

 تولمي
در  شــــدن از مخفي كھ و ھمراھانش خانعلي
 تمامي جھت ھمین بودند بھ شــده خســتھ جنگل

بھ كامران افراد او  از  پس یكي تولمي جز 
 فرھادخان اردوي بھ كرده ترك او را دیگري

تدبیر  نیز بھ خانبودند. و خود علي پیوستھ
 فقر و دریوزگي لبــاس بــھ تولمي كــامران
د تا كرو آمد مي رفت تولم نواحي بھ درآمده

سواحل شتي تولم بتواند تا در   گیر آورده ك
سد اما از بداقبالي نجات ساحل بھ  او بھ ر

شد لذا پیدا نمي كشید كشتيسر مي كھھر جا 
 نزد مســـتك بھ آمده زرمخ گوراب ناچار بھ

 كھ رود. فرھادخانخود مي از مالزمان نامي
ــكوك در زرمخ خانوجود علي بھ ــده مش بود  ش

مذكور و چھار پسر او را نزد خود فرا  مستك
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 محل آوردن دست بھ براي خواند. فرھادخانمي
و عید و یا  ھر چند با وعده خانعلي ختفايا

سید،  بھ الكن او پرداخت تھدید بھ صود نر مق
 باز ثمري دش ھا متوسلشكنجھ انواع بھ الجرم

 خاناز وجود علي چنانھا ھمو آن نداشـــتھ
 در یكي كھ تا این .دندكرمي اطالعياظھار بي
مان ھا علي از ھ  ا و از رويپروبي خانروز

از  تولمي كامران اتفاق بھ احتیاطيبي كمال
 رعیت خانھ بھ آمده بیرون زرمخي مستك خانھ

فعلي) و در  (مركھ مركي در قریھ كھ مفلوكي
صي باغ  سریدار زندگي عنوان بھ خانعلي شخ
روز  در این شـــود. اتفاقاً كرد وارد ميمي

 بھ عســــاكر فرھادخان از افراد و تعدادي
و  تامین براي كھ یســاول حیدربیك ســركردگي
یل جا عبور از آن ھفو علو ھقآذو تحصـــ

ند و عليمي گام در این كھ خانكرد از  ھن
ــور این ــ افراد مطلع حض ــطرب هدش و  بود مض

سان شود مي مخفي باغ از این ايدر نقطھ ھرا
ما این یدهاو را  افراد چون ا ــــد  د و قص

 تولمي كامران را داشــتند ناگھان وي تعقیب
 آنان راه مردانھ با شــمشــیر و تیر و كمان

با  پردازد. كامرانمي جنگ بھ را ســـد كرده
رساند و با مي ھالكت را بھ حیدربیك تیر اول
ــوم و دوم تیرھاي  دو نفر دیگر را از پاي س
افراد  از ســـوي تیري كھ آورد تا ایندرمي

و از  او نشستھ بازوي بھ رھا شده حیدر بیك
 شــود در ھمینمي او كاســتھ تیراندازي قدرت

او را  آورده ھجوم دســـتجمعي بقیھ ھنگام
 كامران از دســتگیري ســازند. پسدســتگیر مي

 آنان ھر دوي نیز دستگیر شده خانعلي تولمي
شـــوند، مي برده یانتن بھ نزد فرھادخان بھ

یان در  بوده خانعلي اصـــلي موطن كھ تن
نھ و در زرمخ نزدیكي گل دام  تالش ھايجن
ــده واقع ــت ش ــال اس ــت قریب و تا ماس  ھش

 .دارد كیلومتر فاصلھ



خان ھاد تاالر كھ فر یا تراس  در  بالکن و )
 از بازخواست بود پس مالبرا نشستھ سنتی)  

و زنجیر  كنده او را بھ خانعلي و شـــماتت
و  سپردندن آقاسي ایشك بیك علیقلي بھ بستھ

و  خود جانفشــاني ولینعمت بھ را كھ كامران
دھد و دســـتور مي داده بود خلعت دهكر خدمت

 و زخم ســاختھ او خارج تیر از بدن پزشــكان
 .نندك را معالجھ وي

ــپس فرھادخان ــده منفو عازم س  و در طول ش
 حكومت ،و رشــت خود در فومن چند روز اقامت

 و داروغگي چگیني آغرلو ســلطان را بھ فومن
بھ فومن لك را  مانلو یكي م ھانگیر قرا  ج

ــتگان ــان دیگر از بس ــپرده و خویش و  خود س
 بوسعید میر پسرعموي را بھ فومن ساالريسپھ
ــپھ خانعلي ــاالريو س ــفت س  میرحاتم را بھ ش
 شفت ساالريسپھ قمري ھجري 1020(تا سال تالش

سپھ عھده را بھ شت) و   را بھ تولم ساالريدا
 پسبیھ و وزارت تولمي برادر كامران خانعلي

 میرزاي بھ معروف میرزا محمد شـــفیع را بھ
ـــپرده عالمیان ـــیدگي پس س امور  بھ از رس
و برادر  پســـران اتفاق بھ تگیالنا حكومتي
 تولمي و كامران خانو علي ســـیاوش امیره
رسند، مي عباس حضور شاه بھ شده قزوین عازم
ــاه ــمن عباس ش افراد  از كلیھ كھ این در ض

نیز  تولمي دند در مورد كامرانكرمي سواالتي
خان ھاد  گزارش د و چونكر التياســـو از فر

 ولینعمت بھ او را نسبت وفاداري و فداكاري
 پســندیده شـــنود از خصـــلتمي خانخود علي
و شده  او بسیار متعجب و جوانمردي وفاداري
 غالمان ســـلك او را بھ فوراً  ،دهكر تحســـین
ــھ ــتور مي خاص ــتخود در آورد و دس  دھد بیس
 و عیال تا اھل او داده ســفر بھ خرج تومان

 بھ برداشـــتھ را از گیالن خود و كســــان
 میرزاي محمد شفیع بھ آورد. سپس دارالخالفھ
یان یھ عالم مامي پسوزیر ب  دســـتور داد ت

 عنوان را بــھ كــامران موطن عوایــد تولم
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 تولمي كــامران ابــدي تیول پــاداش، بــھ
 دخالت ملك در آن وجھي ھیچ خود بھ درآورده

 عالمیان میرزاي زمان ندر آ . اما چوندنكن
مت وزیر بر لطف مغرور و  شــــاھي و مرح

شت میل بوده دهش خواهزیاده  دیگري شخص ندا
شتھ تیول پسدر بیھ صاحب دا شد  و  اختیار با

ــاه خدمت جھت ھمین بھ ــیده ش  و تیولداري رس
 شاھي خاصھ الكاي از كھ پسرا در بیھ كامران
و تعھد  دانستھ حال و مخل معنيبي چیزي بوده
سالھ كند كھمي صد تومان مبلغ ھر  نقد  چھار
 حدي بھ تولمي بپردازد. كامران كامران بھ

ــاه بود  یافتھ و مقبولیت محبوبیت در نزد ش
ــاه باره در این كھ ــرط ش  كامران موافقت ش

ز اخذ ا پس كھ طوري بھ دانست را مقدم تولمي
را  عالمیان او پیشـــنھاد میرزاي موافقت
 .پذیرفت

 كامران بھ (معروف تولمي كامران گاه آن
بھ لك)  و  از قراوالن گروھي ســـر كردگي گی
 و شش سي و مدت درآمده شاھي خاصھ نگھبانان

ضرھا در خدمت در تمامي سال  شاه سفرھا و ح
دور نشد.  از شاه سفري و در ھیچ بوده عباس
سالگي سن بھ كھ زماني شاه نود  سید از   ر
 مكھ زیارت تا بھ طلبیده و اجازت رخصت عباس

 یكصد تومان مبلغ ، و شاهشود مشرف و مدینھ
د، او از كر عنایت وي ســـفر بھ این بابت
ـــ روانھ قزوین  ھاي، اما در نزدیكيدحجاز ش
 فتیا وفات گفتھ را لبیك حق ،داعي مدینھ

ـــنده فومني عبدالفتاح در  گیالن تاریخ نویس
شت پایان صیف تولمي كامران سرگذ از  در تو

ــموم این بھ اياو چكامھ وفاداري ــتھ مض  نوش
 .است

ست، وفا پیرایھ وفا نھ سری سر و  سري كار 
ست، وفاكار ج سرمایھ ست،  انوسروری مرد ا

درد اســــت، وفا كمند  ارباب وفا نشــــان
ــمند راه ــت، وفا س ــت، وفا  ارادتس ــعادتس س



 را زر كند، وفا متاعي خاك كھ است كیمیایي
ست و توتیایي صاحب كھ ا نظر كند، وفا  ترا 

شاطھ ست، وفا خالھ كمال عروس م  و زیب خانا
 نمك در خصوص سپس است. نویسنده رخسار جمال

سیح خواجھ حرامي بھ سبت م  احمدخانخان بھ ن
 :است را سروده بیتي

 كھ            خود ستیز نعمت با ولي مكن«
 »زسزاوار شمشیر تی گردي

باس شــــاه حكم باره ع نفر از  دوازده در
 را در میدان ھمگي بود كھ این مغضـــوبین

ــانده باروتي قباي قزوین ــت بھ پوش ــیاس  س
 ســـمت قرمانلو كھ ھادخانرســـانند. اما فر

 الحكومھ) را نیز داشــتھ (نایب شــاه وكالت
ستھآن شفاعت بھ سخناني ھا برخا  مانع و با 

 بھ شـاه شـود، سـپسھا ميآن شـدن از كشــتھ
ضب شیخ میرغ ستور مي خود   دھد كھاحمد آقا د
نفر دیگر از  ونھ خانگســكر و علي ھايامیره

 قلعھ بھ زنجیر و دوســـتاق را با زندانیان
 اندازد. اما پس چال ســـیاه بھ برده الموت

 بیرون را از قلعھ خانعلي ماه از دو ســـھ
 .كشنددار مي بھ چال سیاه بر سر آن آورده

ضت ھجري 1002سال در اوایل و اژدر  چپك نھ
ــت ــأ بھنیز در لش ــران نش  این وجود آمد. س

و بوســـعید و  حمزه ا علينھضـــت، كار كی
شت الدینتاج شایيل  سا و بزرگاناز رؤ كھ ن

ـــت چپك طوایف ـــأ و و اژدر بودند در لش نش
 و جمعي دهكر با حكومت آغار مخالفت توابع

از  پس آواز ســـاختھ و ھم را با خود ھمراه
و چند نفر دیگر از  بیك ساالر حاتمسپھ كشتن
 نام بھ نشأ نقارهلشت سايو رو ولیام اعیان

 الحكم حســب نیز  نھضــت این خود زدند. ولي
 نشأ و كشتھلشت مردم عام بر قتل مبني شاھي
و اژدر  چپك از روساي حمزه كاركیا علي شدن

 والي صـــوفي ســـلطان هللانعمت و با جنایات
جان ــــتافراد خود را وامي كھ الھی تا  داش
 و كاه كندهپوســــت زنده را زنده مخالفین
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 در پایان ســرانجام و نیاورد ریزند، دوامي
 غائلھ از ختم شــد پس متالشــي ســـال ھمان
شت شأل صفھان كھ عباس شاه ،ن سر  بھ در ا
 الھیجان و شكار بھ سیر و سیاحت برد برايمي
سر برد. (از  جا بھروز در آن ده و مدت آمد

 چھارم ات الثاني جمادي چھارم و بیســــت
 )قمري ھجري 1002 شعبان
سركوبي پس ضت از  شت نھ سالل شأ در   1002ن
 احمدخانخان از ســـرداران ايعده قمري ھجري

محمد و  الدینو كیا جالل كولي مانند طالش
با  در جنگ قبالً  كھ ابو سعید رانكویي سلطان

 شـــكســــت و موجبات دهكرفرار  فرھادخان
بار  این ،بودند دهكر را فراھم احمدخانخان

 فرار كرده در قزوین عباس شـــاه از اردوي
ند. در درســـان و دیلمان الھیجان خود را بھ

 عام از قتل كھ ابو ســعید چپك ســلطان گیالن
شت شأ جانل ھا آن بود بھ در برده بھ سالم ن

ســاالر ســپھ كیافریدون كشــتناز  پس پیوســتھ
جان كھ الھی خانخان بھ ( مد نت اح یا  دهكر خ

 و مسیرھا آغاز بھ راه بود) با مسدود كردن
ــي مخالفت ــركش ــاه كھ ند. تا اینكمي و س  ش
 احمدآقا كھ او شــیخ د میرغضــبكرامر  عباس
 بھ اســت ھمتا نداشــتھ رحميو بي شــقاوت در

و آغور لو  كھدم شاملو حاكم نخاحسین اتفاق
ــلطان ــلطان هللاو نعمت چگیني س ــوفي س  والي ص
ــتان بھ الھیجان ــس  طالش آمده پیشبیھ 561طالش
سایر جماعت كولي ستگیر  یاغي و  نند. كرا د

 بھ افراد مذكور كھ االمر شــاھانھ لذا حســب
شده بودند در الھیجان آمده گیالن ستقر  با  م
ساعدت اھيھمر  و قزوین دیلمان سپاھیان و م

دند. اما كر افراد فراري جســتجوي بھ شــروع
ــتجو پرداختھ بھ كھ ماھي یكپس از  ــد  جس ش
 كھ نیامد تا این دســـت بھ از یاغیان اثري
ضب پیغام شاه ستاد میرغ ستان بھ فر ش  طال

و  طریق ند تا بدینك عام قتل رفتھ دیلمان



و  مردم در میان و وحشــــت ا ایجاد رعبب
ھالي حل بتوان نواحي آن ا گاه از م  و مخفی

یان ــــت بھ اطالعي یاغ بھ دس  ھمین آورد، 
ــبت ــیخ مناس ــب ش مظھر  كھ احمد آقا میر غض
ستان و بیرحمي شقاوت ش و كلیجا  بود در طال

 اناث قتل بھ كشیده شمشیر از نیام و ُخرگام
 شماريبي . وعدهنمود  اقدام افراط بھ ذكور

رســانید. تا  ھالكت را بھ نواحي آن از مردم
 دست بھ سمام ھايدر جنگل كولي طالش كھ این

 خانعســاكر حســین از ســركردگان بیك ســھراب
سیر مي كھدمي  آن دنبال شود. بھگرفتار و ا

ست بھ الدینكیا جالل  سلطان هللاعمتن مالزمان د
شتھ صوفي سلطان شده ك سعید رانكوي و   ابو

گرفتار  شاه باشي قورچي لشكریان نیز توسط
سایرینمي ھالكت بھ شده سد. و   پس نیز یكي ر

قمري)  ھجري 1003( شوندگرفتار مي از دیگري
ــال ــاه قمري ھجري 1004در س  براي كھ عباس ش

بود  رفتھ آغاج قزل ر بھو شكا سیر و سیاحت
خان قار مان ذوالف حاكمقرا (گســـكر و  لو 

و او  حضور خواستھ آستارا و اردبیل) را بھ
(ســـفارت) نزد خواندگار  گريایلچي را بھ

بھ امپراطور روم ماني)  تانبول (عث  اســـ
گسكر و آستارا  حكومت داشتن فرستاد او ضمن

 گريایلچي در ســـمت دو ســـال مدت و اردبیل
 .ماند باقي

دختر  ھوس عباس شـــاه ھجري 1005 در ســـال
د و كررا  گرجســتان از امراي الكســاندرخان
 آن آوردن رايب مور ساختأرا م ذوالفقارخان
از  ايشــود او نیز عده نواحی آن دختر راھي
سكر و اردبیل تالش سپاھیان شت و گ  را بردا

ــورت ــل بھ مخالفت تا در ص د، گرد زور متوس
ــیروان اما ــا قبالً  امیر ش امر  بھ احمد پاش

آن  بود  داده را انجام ماموریت این شـــاه
میدھد  ذوالفقارخان تحویل گنجھدردختر  را 

 حرم تحویل ا در قزویندختر ر . او نیز آن
گردد. در اواخر برمي داده عباس شــاه ســراي
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 بھ ذوالفقارخان 1007و در اوایل 1006ســـال
وبا  شـــده منصـــوب با اوزبك جنگ فرماندھي

 و اردبیل گســكر و تالش از ســپاھیان ايعده
نیشابور  و قشون خراسان سپاھیان انضمام بھ
 بود بھ ختیار او گذاشــتھدر ا فرھادخان كھ

ــھد مقدس ــخیر مش ــغال كھ تس  اوزبكان در اش
ــھ بوده ــدالمومنشـــومي روان ــاند، عب  خ
 ســپاه توســط جام در تربت اوزبك روايفرمان
ـــت ذوالفقار خان فرماندھي بھ تالش ـــكس  ش
مشــھد  كھ ھا یيو اوزبك شــد و كشــتھ خورده
 جا را تخلیھرا در اختیار داشــتند آن مقدس
 .كنندفرار مي كرده

 جنگ از جبھھ مراجعت ھنگام ذوالفقارخان
بھ  قریب مشـــھد مقدس و ورود بھ جام تربت

صت ش سر و  صد  سیر را بھ اوزبك سی  ھمراه ا
 وســیلھ ســرھا را بھ بود او این خود آورده

یك خان بھ مخصـــوص پ ھاد  ھرات بھ نزد فر
 در خدمت فرھادخان زمان نفرســـتاد. در ای

 اوزبك با تیلمخان و در جنگ بوده عباس شاه
او نیز  ســرانجام برد كھســر مي بھ در ھرات

 .شد را متصرف ھرات
قمري)  ھجري 1007( ســــال امــا در این

 زخم ھرات جنــگ در جبھـھ كـھ فرھـادخــان
ــتھ ــاه اذن بود بدون برداش  را جنگ جبھھ ش

ند، اینو فرار مي كرده ترك تقصـــیر او  ك
 شاه فرمان بھ جنگ از خاتمھ پس شد كھ موجب
خود  را در خانھ نامبرده ،او و اشاره عباس
برادر  رســانند. ذوالفقارخان قتل بھ گرفتھ

بود  شـــده خود بیمناك از جان كھ فرھادخان
 ا بســـتجدر آن آورده پناه درالســـلطنھ بھ

با  شــاه كھ د، تا اینیطلبمي امان نشــســتھ
د اداو را مورد عفو قرار  دیگران شـــفاعت

مت ولي  از وي د پسرك معزول او را از حكو
ستارا  اردبیل الكاھاي ضاي بھرا و آ  محمدر

ـــكر را بھ ـــار و گس ـــفیع خواجھ س  محمد ش



او نیز  ســـپرد، كھ وزیر گیالنات خراســـاني
ـــكر را بھ حكومت ـــي گس  محول قلیخان مرتض

 .دركمي
ــال در این ــفیع خواجھ س ــاني محمد ش  خراس

سالي قبالً  كھ عالمیان میرزاي بھ معروف  چند 
بھ ندگي بود  مای خان ن ھاد یھ از فر  پسدر ب
ــتھ و حكومت وزارت ــت داش ــمت بھ اس وزیر  س
ــ انتخاب گیالنات خود  وزارت د. او در زمانش
ـــمت گیالن تیولداران تمام در گیالن  را از س

جزء  را كالً  و گیالن دهكر معزول تیولــداري
بود  زمان درآورد. در این شاھي خاصھ ممالك

ــ او موفق كھ ــت كلي د بھش امرا و  تمامي دس
 را كوتاه گیالن مختلف خرد و ریز والیات حكام

ما پيك مان این ند، ا مت كار در ز  حكو
خانخان مد جان اح  در فومن خانو علي در الھی

ــد و آنان ریختھ یكدیگر  والیات بھ با طمع ش
 شده گیالن امراي در میان بروز اختالفات سبب

شي شكرك جا و بي ھايریزيو خون و جنگ و با ل
ــــاختن متھم بھ س مدیگر  تاري ھ و  خود مخ

ــت بھ ايبھانھ یاغیگري   داد مركزي حكومت دس
شد و آوارگي گرفتاري موجب و  ھمچنین ندخود 

ــدن و برچیده انقراض مقدمات ــلھ ش ــلس و  س
سالھ چندین ھايدودمان  خود و دیگران و چند 

جزء  كھ از این پس گیالن ند.دكر را فراھم
ــھ امالك ــ خاص  و وزراي دولت د، نمایندگانش

ـــفويدربار  میرزا محمد  :بودند از عبارت ص
 كھ عالمیان میرزاي بھ معروف خراساني شفیع

مت تدا حكو یھ گیالن و وزارت اب بھ پسب  را 
شتھ عھده  وزیر گیالنات عنوان بعدھا بھو  دا
 سال دوازده مدت بھ پیش) جمعاً و بیھ پس(بیھ

 خدمت عباس شاه و بھ ماند باقي سمت در این
ــتان از او بھزاد بیك د، پسكر و  از زیر دس

شفیع و نماینده وكیل ساني محمد  مدت كھ خرا
 بھ و پرداخت وزارت بھ در گیالن سال چھارده
صالن آنان دنبال و  سال چھارده مدت بھ بیكا
و بعد از  و نیم چھارسال بیك اسماعیل پسرش
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 تیبتر بھ قزویني رزاعبدهللاو می میرزاتقي آن
 .دندكر غالرا اش پسبیھ وزارت مقام

 عالمیان میرزاي ،شد بیان قبالً  ھمانطور كھ
 قرامانلو حكومت از فرھادخان نمایندگي بھ

اما  داشـــت عھده را بھ گیالن پسبیھ و وزات
از  ھجري 1007در سال فرھادخان از قتل او پس
صاً  عباس شاه سوي سمتعھده شخ  وزارت دار 

را  خود نمایندگاني د و از طرفشـــ گیالنات
یاتامور و اداره براي خاب گیالن ال د كر انت
 رشت حكومت وي از طرف بھزادبیك از جملھ كھ

ــفھان ــفت و كوچص ــولھ و تولم و ش و  و ماس
 عطوفت و با كمال داشتھ عھده را بھ پشتكوه

باني تار مي با مردم و مھر و در  دكررف
شش والیات این و آبادي عمران سیاري كو از  ب

  .داد خود نشان
 شدن از كشتھ دو سال كھ ھجري 1009در سال
گذشت، قمري) مي ھجري 1007 (در سال فرھادخان

 از تیول آســـتارا را كھ الكاي عباس شـــاه
ضاي و بھ شده خارج ذوالفقارخان سار  محمدر

در  بود، مجدداً  شده سپرده آذربایجان حاكم
ضمیمھ 1009( سال این  و بھ گیالن خاك ھجري) 

د. او نیز كر اضــافھ عالمیان میرزاي وزارت
 از خود بھ و كفالت وكالت را بھ بھزادبیك

مور أجا مامور آن و اداره نواحي آن وزارت
 .كرد

 و داروغگي او حكومت الفرمانحسب بھزادبیك
ـــكر را بھ ـــعید میرفومني گس  و حكومت بوس

 بھ رانتھای اســالم تا او آســتارا  لنكران
 .كردواگذار  جمشیدسلطان

، شتگذ انتساب از این دو سال پس از اینكھ
ــال گاه آن  فومن حكومت قمري ھجري 1011در س

 خود و تكفل از اقوام محمدبیك سلطان را بھ
 محول رشـــتي عبدالوھاب را بھ رشـــت حكومت
 عالمیان از میرزاي نمایندگي خود بھ ساختھ



 ماند در الھیجان و پرداخت گیالن وزارت بھ
 ).قمري ھجري 1011(

مت ھده بھ خاناز علي پس كھ فومن حكو  ع
صالن ستم بود با ظلم شده نھاده بیك ا و  و 
عدي او  عدالتياز بي و مردم بوده ھمراه ت

 شخصي ھجري 1012بودند. در سال آمده ستوه بھ
 قومي از بســـتگان كھ كاركیا فتحي نام ھب

سر  بھ عباس شاه در خدمت و قبالً  بود خانعلي
ستھدر آن برد از خدمتمي  منزل بھ شده جا خ

 و بھ بازگشـــتھ تنیان پسبیھ خود در گیالن
ــاورزي ــغول كار كش ــده بود  مش  كھ تا اینش

كھ زرمخ از مردم ايعده یانو ت و مر و  ن
و  و ستم از ظلم كھ اطراف و نواحي ماكلوان

 و كارد بھ آمده تنگ بھ بیك اصـــالن تعدي
ستخوان سیده آنان ا  بود نزد كاركیا فتحي ر

خود  ند و چونردك و تظلم اظھار تضــرع آمده
یك او نیز از اصـــالن بھ آزرده دل ب  بود 

 ختپردا گرييیاغ بھ با او برخاســتھ مخالفت
و دیدار  ســالم براي بیك اصــالن كھ و ھنگامي
 الھیجان بھ عالمیان نزد میرزاي بھ نوروزي

ــت او از این فتر ــتفاده وي و غیبت فرص  اس
 او ریختھ بر ســـر خانھ كثیري با جمع دكر

و  و اسباب دیواني پول ھزار تومان سھ مبلغ
ثاث  بین و بردمي غارت بھاو را  منزل ا
 كاركیا فتحي ،كندمي تقسیم جور كشیده مردم
و از  آمده ســـر عقل كار این از انجام پس

 تتف ھايجنگل بھ ھراسان شده خود نادم كرده
ماكلوان یان رود و  ناه و تن ما مي پ برد ا

 ،احوال  با شـــنیدن پسوزیر بیھ بھزادبیك
 اتفاق بھ خود را فراخوانده ســـاالرانســـپھ

سپھ سعید میر   پس كردهایلغار  ساالر فومنبو
گل روز ھمگي از بیســــت یدا را در جن ھا پ

 و دو پســـر او بھ كاركیا فتحي و دنكمي
بلوا را در  این نفر از ســـران ھجده ھمراه
ــانندمي قتل بھ زرمخ گوراب ــالن .رس  بیك اص
 دیواني رفتھ غارت ھب ھايبود پول شده موفق
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 و تھدید از مردم شــكنجھ بھ را با توســل
بعدھا  ھاپول باز ســـتاند اما این گناهبي

ــد كھ وي براي ايبھانھ ــكنجھ ش  او بازار ش
ــــاني خود را براي مال كھ كس داد مي احت

دھد و  دارند رواج و منالي و مال ســـرمایھ
خود  را براي زیــادي اموال طریق از این
در  ايبھانھدیگر  پس ند او از اینك فراھم
خود  ھايھا و تاراجتاالن و تمام داشــت دســت

بھ  دیواني اموال گرفتن باز پس عنوان را 
 عالمیان میرزاي ســال داد. در اینمي انجام

قات براي كھ ــــاه مال یدار ش باس و د  بھ ع
از  بود پس كردهســـفر  انو ایرو آذربایجان

شت سولھ خلخال از راه بازگ  وارد فومن و ما
و  و اعیان ساالرانسپھ جا تماميدر آن شده

بودند  شتافتھ استقبالش بھ كھ پساكابر بیھ
ضورش اتفاق بھ دھند مي و گزارش شھادت در ح
كاركیا  توســط ایجاد شــده و بلواي فتنھ كھ

 و ســتمي از ظلم او ناشــي ھمدســتانو  فتحي
 انجام و توابع در فومن بیك اصــالن كھ بوده
 و چپاول غارت نیز بھ و اكنون اســت دادهمي

 این دنبال كند، بھنمي بسنده پرداختھ مردم
شات صالن عالمیان میرزاي بود كھ گزار  بیك ا

خود  او را از ســمت توبیخ ضــمن را خواســتھ
 حكومت را بھ او بھزاد بیك جاي بھ بركنار

 عالمیان میرزاي ند. و چونكمي وبنصــم فومن
با حفظ قزوین وزارت موقع در این  را نیز 
ــمت ــمیم عھده بھ گیالن وزارت س ــت، تص  داش

 را بــھ الھیجــان و وزارت گیرد امــارتمي
 میرزا مســـعود نامي از خود بھ نمایندگي

بھ كرده، محول  مشـــغول قزوین وزارت خود 
ما مردم جان شـــود، ا یانكھ  الھی و  از اع
 رفتار و ســـلوك از نحوه اكابر و امرا كھ

ضي سعود نارا  بھ دهكر بودند جماعت میرزا م
شت سن آوازه را كھ آیند و بھزاد بیكمي ر  ح

مشــھور  گیالن او در تمام داريو مردم ســلوك



و  وزارت و بھ برده الھیجان بھ اســــت ودهب
 كھ بھزاد بیك اقدام نشــانند. اینمي حكومت

یان نظر میرزاي بھ ید، او نیز  عالم رســـ
یھ وزارت بھ پیشب یھ ھمراه را  او  بھ پسب
  .كندمي تفویض

سال  بھ عالمیان میرزاي قمري ھجري 1014در 
 و قزوین بر گیالن وهعال عباس شــــاه فرمان
 عھده را نیز بھ و مازندران خراســان وزارت

 از دو سھ بیش نتوانست از آن پس . وليفتگر
 .دھد خود ادامھ وزارت بھ و ماندب زنده سال

 ایران شاھان از وزراي معدودي او از جملھ
ــت ــيتنطام الملک   ھمانند خواجھ كھ اس  وس

ــ ــلجوقي اهوزیر ملكش ــمس و خواجھ س  الدینش
 و امیر چوپان اباقاخان دیوان محمد صـــاحب

 و ایلخانان امیراالمرا و وزیر دربار سالطین
در  فراواني قدرت داراي كھ ،ایران مغولي

 عبدالفتاح قول اند و بھبوده امور حكومتي
او  بلكھ ،گیالن تاریخ كتاب نویســنده فومني
و  بوده و جالل جاه صــــاحب از آنان هزیاد
و غرور  غفلت تكبر و تجبر از گریبان گردن

 اســـباب داراي و چون كردمي عمل بركشـــیده
سیار بوده تجمل شك ب سد رقیبان مورد ر  و ح

ــھ ــھ خود قرار گرفت ــھ چیزي و ب ھرگز  ك
 ســـرانجامي بھو اندیشـــید گرفتار آمد نمي

ـــابھ ـــت وزرا آن مش  كھ طوري یافت، بھ دس
شمنان شك روياز او  بعدھا د  كھ و عداوتي ر

 گوش داشــتند بھ در دل وي بھ ھا نســبتســال
ـــاه ـــاندند كھ ش  مبلغ عالمیان میرزاي رس
را  گیالن برنج از وجوھات ھزار تومان ھیجده

 آن و تمامي دهكرمنظور ن دیواني حســـاب بھ
صي نفع را بھ مبلغ شتھ شخ ست خود بردا  ،ا
 موضوع و استفسار این حقیقت كشف براي شاه

 حضـــور خود طلبید. میرزاي را بھ بھزادبیك
 بھ در مشـــھد مقدس زمان در آن كھ عالمیان
خود را  خبر فوراً  این برد با شــنیدنســر مي

ســیر و  براي شــاه كھ آباد مازندرانفرح بھ
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شت جا اقامتر آند سیاحت ساند، او در  دا ر
ــاه ــور ش ــمن حض  چون فتگ مطلب انكار این ض

 تخریب تیولداران توسط قبالً  گیالنات الكاھاي
و  آباداني را براي وجوھات آن بود، من شده
صروفآن اھالي حال رفاه شتھ جا م  و دعاي دا

 سپس او كردم كسب پادشاه خیر رعایا را جھت
پابرجا و  زماني و مملكت ملك د كھرك اضافھ

 باشد. و چون شده مظالم رفع كھ پایدار است
 ظلم بھ داللت كھ شاه او بر مزاج سخنان این

د ناخوشایند آمد دستور داد كرمي وي و تعدي
 كھولت علت بھ از كار بركنار شـــود ولي كھ
سوابق سن  صرف وي از مجازات او خدماتي و 

ــد. میرزاينظر مي ــان كن ــالمی ــھ ع از  ك
خود  بھ نســبت شــاه اعتماديو بي نارضــایتي

ش و آزرده یوسأم در  شده بود مریض هدخاطر 
 بیماري و چون ختپردا اســـتراحت بھ قزوین

و  از معتمدان ايعده ســتدانمي خود را العالج
در حضـــور  كرد طلبرا  قزوین ســـفیدان ریش
از  وصـــیت . او در اینكرد ھا وصـــیتآن
روزگار غدار و  اعتباريدنیا و بي وفایيبي

 ھیھات« فتگو  آورد میان بھ سخن آن اھالي
 خانھ و چندین كردم وزارت سال چندین ھیھات

 یك كھ درد آوردم ھا بھو دل دمكر را غارت
مقدور نشد،  اما آن كنم را از خود راضي دل

 خداي ھر كھ كھ مغرور ندانســـت جاھل و آن
 بھ یا خلقي گروه را بیازارد تا دل عزو جل
ــت را برگمارد  خلق ھمان آرد جبار منتقم دس

ھادش مار از ن ند تا د بت» برآور عاق  او 
 از آن و كرد خود را فھرست و اموال دارایي
 را براي ســـیصـــد تومان لمعاد مبلغي میان

 را نیز براي و مبلغي خود گذاشـــت فرزندان
شھد مقدس تدفین صاص خود در م سپساد اخت  د، 
و  خانھ خود را از اســاس ھايســرمایھ مابقي

 بھ بود ھزار تومان بر ھفت بالغ كھ نقدینھ
 وفات سال فرستاد و در ھمان عباس حضور شاه



 شـــاه ،عالمیان میرزاي از فوت. بعد افتی
و آستارا و گسكر  گیالن وزارت حكمي طي عباس

 شــــت،گذا بھزادبیك عھده بھ را رســـماً 
 دیگر بھ دو سال مدت بھ پس از آن بھزادبیك

ــم گیالن وزارت ــد لغوش  چنین حكم از این .ش
گسكر و آستارا (تالش)از  شود كھمي استنباط

لھ یاتي جم كھ وال ند  حدوده خارج بود  از م
 گیالن حكومتي و حكم شــده واقع گیالن حكومتي
 .شدنمي گسكر و تالش شامل
یان میرزاي از فوت پس  و اختصــــاص عالم

 و گســـكر و آســـتارا بھ گیالن وزارت یافتن
ـــاي بھزادبیك، خواجھ ـــار وزیر  محمد رض س

مجدد گســـكر و  منظور الحاق بھ آذربایجان
وارد آســتارا  آذربایجان وزارت آســتارا بھ

 توســـط جا را كھآن حكومتي عوامل شــــده
صوب بھزادبیك ستگیر مي شده من  كندبودند د

رسد مي بھزادبیك بھ در الھیجان خبر چون این
و عســاكر  ســاالرانو ســپھ او اكابر و اعیان

شتھ پسبیھ سل ھمگي را بردا از  ساختھ حرا م
صد عزیمت راه سكر ق ستارا  گ  ند در اینكردآ
ــكر بھ حكومت زمان ــي عھده گس ــخص  نام بھ ش

ــي ــال بوده خانقلي مرتض  ھجري 1014(او در س
ــت حكومت بھ قمري ــكر دس بود) با  یافتھ گس
ضي كھ این صلحت از روي خانقلي مرت شيم  اندی

 ســـوي ثمر خود بھبي را از رفتن بھزادبیك
صیحت ستارا ن صلي كند وليمي و ممانعت آ  حا

ـــتھ ـــرانجام نداش  غرور بھ او از روي و س
 ســوي بھ دهكرن توجھ خانقلي مرتضــي ســخنان

 .شودمي آستارا روانھ
ضاي حاجي با  سار وزیر آذربایجان محمد ر
آستارا  بھ بھزاد بیك خبر لشكر كشي شنیدن
را مقید  بھزادبیك انتسابي فرماندھان كلیھ

ــاختھ ــمناً مي اردبیل روانھ س ــازد. او ض  س
ضھ عباس شاه خدمت بھ اينامھ شتھ عر  كھ دا
 دهقرار دا را مورد عتاب بھزاد بیك آن طي

 در داخل بھزاد بیك چون كند كھمي و شــكایت
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 برخالف كامیاب نواب بھ متعلق خالصــھ الكاي
صول سلح شاھي و فرمان ا  مردم ساختن با م
و  دهكر آستارا لشكركشي سوي بھ پسبیھ عادي
ــت تاختھ بر من ــالح اقدام لذا این اس  او ص
 و عزت حرمت بھ هنبود و دولت و ملت مملكت

را  پسبیھ و مردم وارد كرده لطمھ شاھنشاھي
ــاختھ بدنام ــت. آن س  كھ از این پس گاه اس

 محمد رضاي نامھ ارسال از موضوع بھزاد بیك
ضب مطلع شاه سار بھ  واھمھ شاھي شد از غ

ــیمان از كردهو  كرد ــ خود پش  گیالن بھ هدش
 .گرددباز مي

شفاعت اما وزیر آذربایجان ضي با   صفي قا
از  الھیجي قاري و موالنا خلیالي رشتي و خطیب
سیر  كھ ايعده و تنبیھ مجازات ستارا ا در آ

نظر  بود صرف برده اردبیل و با خود بھ شده
 قلیخان . مرتضـــيكندآزاد مي كرده آنھا را

 كھ يو دشــمن عداوت گســكر نیز از روي حاكم
لشكر  است، حكایت داشتھ با بھزادبیك باطناً 
شي صیحتي او را بھ ك ستارا و ن او  بھ كھ آ
 حضور شاه بھ تريبیش و تاب بود با آب هكرد
ـــاند وليمي ـــاه رس  و مجازات تنبیھ چون ش

 و صـــالح مقتضـــي وقت را در آن بھزادبیك
 محول دیگري مساعد زمان را بھ آن دانستينم
 كساني اسامي ستخوا قلیخان از مرتضي د وكر

 بھزاد بیك اب فومنات ات از تنكابن را كھ
ستي سلح عادي و مردم كرده ھمد  ساختھ را م

ند. ك ارسال شاه خدمت بھ كرده بودند فھرست
داود شـــھریار  عھده كار را بھ او نیز این
ــر جمال  نواحي این ااكثر مردمب كھ الدینپس

شات شنایي مما شتھ و آ ست دا و  قرار داد ا
 امانج كار را مخفیانھ این د كھكر توصـــیھ

سي ضوع متوجھ دھد تا ك  دنبال د. بھشون مو
ــاه فرمان این ــي ش ــتور مرتض  ،خانقليو دس

 رجوع گیالن نقاط تمامي شـــھریار مذكور بھ
شت نام سرانجام كرد و صد نفر را نو  بھ سی



 برد و او نیز ھمان خانقلي مرتضـــي خدمت
 رســاند. شــاه عباس نظر شــاه را بھ نوشــتھ
ست ساني تمامي لی  ندبود شده مرقوم را كھ ك
 ستخوا و از وي داشت ارسال بھزاد بیك براي
 سلطانیھ خود بھ ھمراه افراد را بھ این كھ

ـــالح چھ انتا بد آورده ـــد عمل ص ند. ك باش
تاح بدالف نده فومني ع قایع این نویســـ  و

ست بھ شاه حكم كھ گوید ھنگاميمي تاریخي  د
شتمي بھزاد بیك سد او در ل شأ و در خانھر  ن

شریف الدینكمال خواجھ شتھ ت  لفأمو و من دا
 كمال از روي او بودم. بھزادبیك نیز ھمراه

 كرده عمل حكمت و مقتضــاي كارداني و آگاھي
ساني این و در پي ستاد تا ھمگي افراد ك  فر

 رفتھ رشت خود بھ گاه حاضر شوند آن رشت در
و  كرد اقدام و تمھید پیشــكشــي ترتیب و بھ

سیصد  با تمامي مھیا كرده و جنس ا نقدینھب
یان كابر و اع یام نفر از ا نھ 571و ل  روا

 موقع در آن كھ عباس شــدند. شــاه ســلطانیھ
 حضــور طلبیده را بھ بود آنان اردبیل عازم
 شـــدند. بھزاد بیك اردبیل روانھ اتفاق بھ
شاه كھ از این قبل سخن با  سر  شیند  بر  ن
صلت چون ستيپول از خ  مطلع صفوي شاھان پر
و  دكر تقدیمرا  كشــيپیش ھايابتدا پول بود
ســیصــد  برائت نیز بابت پانصــد تومان مبلغ

 پس عباس كرد شاه خود پرداخت نفر از ھمران
 و پس از بھزادبیك ھنگفت مبالغ از دریافت
و  از اوضــاع او و آگاھي ســخنان از شــنیدن

صد نفر  و تمامي گیالن، بھزاد بیگ احوال سی
را  گیالن ھب بازگشـــت رخصـــت و را برائت

ــاه ــي عباس دادند. اما ش ــخص  بھ نبود كھ ش
 و پول وثروت دنیوي از عالیق بتواند آســاني

شم شيچ صیر دیگران کرده پو بگذرد.  و از تق
و رفتار  اعمال گونھ این زیر شـــدت ينمونھ
  .كندمي توصیف اورا 

 
 گیالن بھ عباس شاه سفر
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ـــرانجام و  وزیر گیالن انگیز بھزادبیكغم زندگي و س
 تالش

سال  قمري) و در زماني ھجري 1020( بعد چند 
ھا) (عثماني بارومیھ از جنگ عباس شـــاه كھ

ــتبر مي ــر مي بھ و در آذربایجان گش  ،بردس
 آن طي كھ كردصـــادر  حكمي بھزاد بیك براي

یك مامكرمي و مكلف را موظف بھزاد ب  د ت
 اتآستارا  بین اصلي ھايو پل ھا وشوارعاهر

كابن مت را تن جاده كرده مر پلو   ھايھا و 
یدي حداث جد جار  را ا غار و ایل با ایل و 
ھا را در راه این ،كارآمد و مھندســین مردم
ــشكم ــاه براي ماه تر از ش ــفر ش  بھ عباس س

 كھ ھایيراه ترینند. از معروفك آماده گیالن
یك یام در آن بھزادب حداث ا جادهكر ا  ايد 

 آستارا را بھ بود، كھ عباسي شاه بھ معروف
 دغنان ھفت انبوه در جنگل مركز گســكر واقع

 در كتاب و دكتر منوچھر ستوده كردمي مرتبط
ستر آباد از این ستارا تا ا  جاده خود از آ

 .است ھپرداخت آن شرح و بھ آورده نام
ـــاه ـــفرش در ھنگام عباس ش در  گیالن بھ س

چاكر لو  د قوماددســتور  دكر آســتارا توقف
غان را از نمین و در  داده كوچ تالش و م

آباد و  و محمودآباد و عبدل ســالیان نواحي
 ھايدر جنگل دھند. او ســپس فخرآباد اســكان

ــتارا بھ ــر ُونھ نام آس ــكار وحوش بھ 581س  ش
و  شد تعداد شصت موفق تنھایي و بھ پرداختھ
و گراز را با تیر و تبر از  خوك راس ســـھ
ــاه ،591در آورد پاي ــكار بھ از این پس ش  ش

پیر و مرشــد  تبریزي الدینســید جمال زیارت
ضرت ستارا (لنكران)  زاھد گیالني شیخ ح در آ
 ھجري 1020( شدگسكر  شكار عازم جھت سپس رفت

در گسكر  سنگیني برف موقع در آن قمري) چون
از تعداد  شــد بیش موفق شــاه ،گرفت باریدن

ھار راس بھ خوك چ ند و گراز را   .تیر بز
 بھ عباس شــاه از فرزندان شــود یكيمي گفتھ



 از معتبرین یكي يمیرزا در خانھصـــفي نام
شده سكر متولد  ست گ  محل كھ ايخانھ آن و ا

 براي امني ھا محلسال بوده شاھزاده زادگاه
ضوبین سوب و فراریان مغ  د و از طرفيشمي مح

میرزا در صفي كھ شده ھا نوشتھنیز در تاریخ
سیده جواني سن بھ سال این شاه ر  و دختر 

 است خود داشتھ را در ازدواج ثاني اسماعیل
ضوع نباید این اینبنابر  صحیح را چندان مو
ست سر دیگري رود كھمي لذا احتمال دان از  پ

 .باشد دنیا آمده بھ مكان در این عباس شاه
ــاه ــكر  از چند روز توقف پس عباس ش در گس
شفت فومن عازم شت و   والیات د و در آنش و ر

ـــیاحت نیز بھ ـــكار و س  اما از .ختپردا ش
 ســار و خواجھ محمد رضــاي خواجھ كھ جایيآن

صودبیك ستوفي ناظر و ابوالفتح مق از  قبالً  م
یك ند و این كرده ھایيبدگویي بھزادب  بود

 اثر ســـویي عباس شـــاه ھا در ذھنبدگویي
شتھ  شاه و بدبیني بود لذا غبار كدورت گذا

 بھنشــد.  زدوده گاه ھیچ وي بھ نســبت عباس
 پسندیده نیكو و كارھاي خدمات كلیھ كھ حدي

كھ ھت او را  بادي عمران در ج  گیالن و آ
 وي ھايو كوشش سعي و تمامي بود داده انجام
 از شاه و فرمانبرداري اطاعت در جھت را كھ
 مطلقاً  را بود رســــانده حد كمال بھ عباس
ــا اددســـتور  كردن نظر واقع ملحوظ د ت

 در سراسر گیالن جار بزنند اگر كسي جارچیان
او  و اطرافیــان و عــامالن از بھزادبیــك

 برسانند. بھ عرض بھ شدهدارد حاضر  شكایتي
 دند الكنكر عمل جارچیان ،فرمان این موجب

سر گیالن سرا  دم شكایت بھ كس ھیچ پسبیھ در 
 د وليشــ الھیجان عازم عباس شــاه نزد. ســپس

جازات یھ م یك و تنب خاطرش بھزادب دور  از 
 براي ايبھانھ دنبال بھ و ھمچنان دشــــن

 در الھیجان كھ كار بود تا این این انجام
 بھ جارچیان را از طریق پسنیز دســـتور بیھ

 و منتظر دریافت رســــاند مردم عموم اطالع
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 كھ جا پیرزنيدر آن د. اتفاقاً مان شـــكایت
 وزیر اســـبق فصـــیح خواجھ خود را مادر زن

 كھ و شــكایتي نامید، عریضــھمي پسبیھ گیالن
 خواجھ و چون كرد تقدیم داشتھ از بھزادبیك

 شده زنجیر بستھ بھ امر بھزادبیك مذكور بھ
باز  وي د تا زنجیر از پاھايادبود دســتور 

 تعدادي ھنگام حضور آورند. در این بھ كرده
ــت از اھالي ــأ كھلش  آزرده از بھزادبیك نش

شاهمي شكایت خاطر بودند از وي  عباس كنند 
 قرار داده مورد توجھ را ســخت شــكایات این

تدا اعالن كھكمي اب  نامبرده پس از این ند 
 سپس نخواھد داشت در گیالن دخالتي گونھ ھیچ

و میرزا مســعود  فصــیح دھد خواجھدســتور مي
ــتوفي ــاببھ  الھیجان مس ــالھ چھارده حس و  س
سیدگي پیشبیھ سنوات سبات كنند را ر  و محا

ـــنوات ـــین خواجھ عھده نیز بھ پسبیھ س  حس
 تاریخ لف(مؤ فومني كالنتر و مال عبدالفتاح

ــتھ ــد از آن گیالن) گذاش و  بعد حكومت بھ ش
 و اداره بیك لطیف را بھ پسبیھ گیالن وزارت

 یســـاول بیك شـــاھوردي را بھ پیشامور بیھ
ــتان كھ دند. تا اینكر محول ــال در تابس  س
 و شاھوردي بیك ) لطیف،قمري ھجري 1021( بعد

عامالن یك،  ــــاه ب باس ش جدداً  در گیالن ع  م
باب ھایيحرف یكاز بھز بدگویي در   بھ ادب

 در فصــل دارند و شـاهمي عرضــھ حضـور شـاه
ــتان ــفر بھ تابس ــر را دریاي س  بھانھ رودس

قت د. در آنروجا ميآن بھ ھددميقرار   و
یان از مردم ايعده كام و اع  و امرأ و ح
گســكر و  والي قلیخان مرتضــي از جملھ محلي
سین  سلطان هللاو نعمت كھدم شاملو والي خانح
 بھ عباس شاه استقبال بھ دیلمان حاكم صوفي

جا ھزار نفر در آن و چندین روندميرودســـر 
نشـــمي جمع ــــاه و دو ظار ورود ش را  انت
از  بھزاد بیك در باب شاه كشیدند. و چونمي

ضرین ستور  دوباره كندمي االتيسؤ حا د ھدميد



 و عامالن دهاز نامبر ھر كســي جار بزنند كھ
 كندداد  عرض دارد حضــور یافتھ شــكایتي وي

 چند نفر از اھالي شــاه فرموده لذا برحســب
تعداد  و چون كردند شــكایت نشــأ از ويلشــت

ــرین ــتقبلین حاض ــت بھ و مس ھزار نفر  بیس
ــیده ــاه رس ــاب را بھ آنان ھمگي بود ش  حس
ستور مي دهكرمنظور  شاكیان  بھزادبیكدھد د
 برھنھ او را با پاي وبانســـو من و عامالن

 از این نند و پسك آویزان كردهمقید زنجیر 
بودند  آویزان روز وارونھ ھمان تا غروب كھ
ساول بیك شاھوردي بھ با زنجیر در  سپرده ی
شتھ حبس دو  مدت بھزاد بیك شوند خود نگھدا

ــال ــاھوردي س ھر  بھ و بود بیك در زنجیر ش
خود  او را نیز ھمراه كردســـفر مي كجا كھ

ــت پس كھ برد تا اینمي ــال از گذش از  دو س
 این قمري) و در خالل ھجري 1023( تاریخ این
ــاھوردي زمان ــود ناچار مي وبیمار  بیك ش ش

یك بھ بھزادب با زنجیر  نھ را   دارالســـلط
 .دھد انتقال اصفھان

در  كھ عباس شــــاه قشـــون انزم در این
ستان ست متحمل گرج شاه شده شك  بھ بود و 

ــتان ملوك و تادیب تنبیھ بخاطر ــد  گرجس قص
 ســفر خود بھ ضــمن ،جا را داشــتآن ســفر بھ

 و آمد گیالن بھ ابتدا از اصــفھان گرجســتان
كھ خانلطیف تل بھ را  دو نفر در  خاطر ق
 قرار گرفتھ و باز خواســت مورد عتاب پسبیھ

 اصالن وسپس بركنار كرد پسبیھ بود از وزارت
 كاركیا فتحي خاطر بلواي بھ قبالً  را كھ بیك

یان میرزاي توســـط مت عالم یھ از حكو  پسب
 و گمارد شجای بھ بود مجدداً  بركنار شـــده

ــھ وزارت ــھ پیشبی  میرزا تقي را نیز ب
صفھاني سولھ از طریق سپس.د كر محول ا و  ما
از  عباس شــد. شــاه گرجســتان عازم پشــتكوه

 و خبرچینان گویان و تملق چینان ســخن طریق
 احتماالً  بھزادبیك بود كھ دریافتھ خود چنین
ـــت زیادي ھايو گنجینھ نقدینھ ـــد  اس و قص
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 نگھدارد   پنھان از نظر شـــاه ھمچنان دارد
و  حبس دو ســـال مدت ر طولد وبخاطر اینکھ 
 ھا با ســماجتپول آن داشــتن زنجیر ھنوز بھ

بود. اما  آمده خشـــم ند بھكانكار مي تمام
ــاه كھ جایياز آن ــت پول آدم عباس ش و  دوس
 و ثروت پول و در مقابل بوده و طماعي حریص
بھ اياراده ــــت.  نداش خاطر  ھمین از خود 

ـــ بھزادبیك ـــینو س و  را با غل ایر محبوس
شیده دنبال زنجیر بھ سفر  تا در طول خود ك
حل بھ كرده اعتراف فاي م قدینگي اخت او  ن

 .یابد دست
 اردبیل سار حاكم دیگر محمد رضاي از سوي
ـــاه بھ و عداوت رندي از روي ـــنھاد  ش پیش

 ند بھزاد بیكك موافقت شــاه كند، چنانچھمي
با  نترا  ما و زنجیر آزاد  از حبس من ضـــ
ست خواھم من ،سپارند من و بھ ساختھ  توان
پیدا خواھد  كھ اعتماد و اطمیناني از روي

و  نمك عرض آورده دســـت از او بھ د چیزيكر
بھ و  كرد پیشــنھاد او موافقت با این شــاه

در نزد  ماه ھشــت مدت ، بھزاد بیكوی ســپرد
 بھ نظر بوده تحت در اصل سار كھ محمد رضاي

صداي سر برد و چون بھ میھمان عنوان  سر و 
صالن شایع او در گیالن آزادي و  بیگ یافت، ا
شمنان ايعده صور این بھ او در گیالن از د  ت
 كندرا آزاد ب بھزاد بیك شــــاه ھرگاه كھ
برســــد و  گیالن و وزارت حكومت بھ مجدداً و

ــ ــان امالنع ــابع ــھ نظیرخود  و مت  خواج
ـــتي عبدالوھاب ـــلطان رش را  محمد بیك و س

 ھمین د، بھنستان انتقام ازآنھا تا وادارد
از  اينامھ هدشــ خاطر و مشــوش پریشــان جھت
 دویســت و باال كشــیدن بھزادبیك بدنامي باب

 او بھ توســـط پسبیھ از وجوھات ھزار تومان
 كھ عباس رسانیدند. شاه عباس ر شاهحضو سمع

 و دمدمي النفسضـــعیف آدم ،پول در مقابل
 و بھزادبیك فصـــیح خواجھ مجدداً  بوده مزاج



 فراخوانده حضــوري و مجادلھ محاســبھ را بھ
ســار و میر  محمد رضــاي خواجھ اتفاق تا بھ
دیگر در  ايو عده الممالك مســـتوفي قوام

 بپردازند. چون دیواني محاسبات بھ انگرجست
 اتھامي ھزار تومان دویست مبلغ فصیح خواجھ

جدداً  ید مي را م تاك ید و  جب كردتائ  مو
با  و شـــد واقع بھزاد بیك و تكذیب اعتراض
ــیح خواجھ ــخنان و بھ لفظي مجادلھ بھ فص  س

خت ند پردا كھتا آن ت جھ جا  را وادار  خوا
ــا ــاه تخس ــور ش در  كھ تنفري از روي در حض

با  داشـــتھ بھزاد بیك بھ وجود خود نســـبت
شت ھايحرف  مجلس نأش دور از كھ و نامربوط ز

سخ بوده شاھي بار  خواجھ سخنان دھد این پا
 هدش عباس شاه و غضب خشم طغیان دیگر موجب
 ھر دوي دســتور داد چشــمان لحظھ و در ھمان

نان قھ آ حد ند و نبي بیرون را از   خانآور
ــب ــاه روز بعد فرمان میرغض  كردرا اجرا  ش

صیح خواجھ سانش بھ را در اردبیل ف  تحویل ك
در  كھ مادرزنش آورند و بھ گیالن تا بھ داد

بود بســپارند اما  دهكر دادخواھي نزد شــاه
 باقي خاننبي در دوســتاق ھمچنان بھزاد بیك

 مجدداً  گرجســتان از جنگ پس شــاه چون .ماند
 را با ھمان د، بھزاد بیككرســـفر  گیالن بھ

 مازندران بھ و ســـپس گیالن با خود بھ حال
ـــیاحت و خود بھ آورد ـــیر و س ـــكار  س و ش

سال مدت پرداخت. بھزاد بیك ستاق دو   در دو
تا این باقي خاننبي  وياز بند  كھ ماند 

 ملتجي شــاھي دولتخوانھ خود را بھ و گریخت
سر  جا بھدر آن نتیجھبي مدتي اما چون ختسا
 و مدت رفت مشـــھد مقدس بھ و یوسأبرد ممي

 سرانجام بماند مقدسھ روضھ در آن چھارسال
 عزم خود بھ از دوســـتان ايعده اتفاق بھ

سفر حجاز  منوره و مدینھ الحرام هللابیت طواف
 بھ و طواف حج مناســـك از اداي د او پسكر

 .دكر اقامت در دارالخالفھ بازگشتھ قزوین
 پسخود در بیــھ وزارت در ایــام او چون
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رعنا  از جوانانبود تا دو نفر  داده فرمان
سازند  محروم بینایي را از نعمت فومن قامت
و  شـــقاوت این تلخ طعم عاقبت بود كھ این

 و بھ دكر خود را احســاس غیرانســاني اعمال
 .خود رسید عمل مكافات
 ملوك تنبیھ براي عباس شــــاه كھ زماني

ـــتان  دیار بود. از مازندران آن عازم گرجس
و امرا  حكام در بین تغییراتي آمده گیالن بھ

غھ كھ هداد گیالن ھايو دارو لھ بود   از جم
 اصفھاني و میرزا تقي پسوزیر بیھ بیك اصالن

 و خود بركنار ساخت را از سمت پیشوزیر بیھ
 قمري) ولي ھجري 1023( شـــد گرجســـتان عازم

ـــالن  حكومتي عمال تھدید و ترغیب بھ بیك اص
خت م پردا با  نان دنكر یوسأو  مھ آ  در ادا
ــاه موفق مجدداً  با وي مبارزه ــد نظر ش را  ش

ست را بھ گیالن وزارت و حكمکند  جلب آورد  د
ــپس ــال چھارده مدت او س  پسبیھ حكومت بھ س

ش  ھمراه پساو در بیھ حكومت دوران ولي ستن
ـــكنجھ و ویراني با قتل ھا و ده و آزار و ش

ــدھا نفر از نامداران ــران و متمولین ص  و س
ـــت. تا این جا بودهآن حكومتي  ايعده كھ اس

 كھ آباد مازندراندر فرح پسبیھ از اھالي
 اهش فراغت اوقات و گذران سیاحت براي محلي
 رسیدند و ازجنایات حضور شاه بھ بوده عباس

ــالن ــكایت بیك اص ند، كرد اظھار تظلم برده ش
 نكرد و اصالن توجھي شكایات این بھ اما شاه

ــت گیالن تر بھبیش فرازي با گردن بیك  بازگش
مت بھو  مھ حكو از  د. او پساد خود ادا

شت  دكرتجدیدنظر  خود بار در رویھ این بازگ
سن مردم بھ و شان سلوك و رعایا ح و   داد ن

برخورد  تريبیش و مھرباني و عطوفت با نرمش
ـــاه دیگر كھ در نوبتي كھ د. تا اینكرمي  ش

شكار بھ سیاحت براي عباس سفر فرح و  آباد 
ـــالن دهكر ـــتقبال براي بیك بود و اص و  اس
جا بود در آن شتافتھ ينزد و بھ آمد گویيخوش



او را  نعش عباس، و شاهفتیا وفات بیمار شد
 .شد جا مدفوندر آنو فرستاده معلي كربالي بھ

صالن بعد از وفات  سبب بھ عباس شاه بیك ا
 گذشتھ سنوات بھ مربوط زیادي ھايپول كھ این
یھ باقي ھنوز در حســــاب پسب نده او  و  ما

شده طالبھم صول براي بود ن سان و درد و بي آ
شد حكومت ،و مطالبات وجوھات سر آن  ناچار 

یھ و وزارت بھ پسب بھ را   نام پســـر او 
ـــماعیل ) .قمري ھجري 1034( ندك محول بیك اس

 در كمال ســال ســھ مدت تا انقضــاي نامبرده
ـــتي پدر  و برخالف كرد حكومت و صـــداقت درس

كارم رايدا بھ بود واالیي اخالقي م  قول و 
ـــتھ فومني عبدالفتاح  صـــورت بود بھ ايفرش

مورد  سیرت و لطف صورت از نظر حسن كھ انسان
ــین ــت بوده ھمگان تحس  مدت از آن پس الكن اس

 و مصاحبت ھمنشیني عالیھ صفات با وجود این
سان بدطینتان سعایت و ناك او  غرض بابار و 

سان خون ریختن را بھ نمود  راغب گناھيبي ان
شكبیجاري قتل بھ اقدام و د. او كر مالمحمد خ
 مرتكب و شـــاه مردم در حق زمان تا این كھ

ــده خیانتي نظر  ھھجاز كار   بود با این نش
ضاي بطوریکھ بارھا افتاد  مردم  وي عزل تقا
ــال قریب كھ ه. نامبردنمودند را  و  چھار س
 سرانجام داشت و وزارت حكومت پسدر بیھ نیم
ضت از پایان پس سط در گیالن شاه عادل نھ  تو

از كار  صفي شاه سلطنت و در زمان ساروخان
 .شد بركنار و معزول

 
  عباس شاه محمدباقر میرزا از پسران قتل

سال محمد باقر میرزا بھ  قمري ھجري 1023در 
بود  آمده گیالن بھ میرزا كھ صـــفي بھ ملقب

از جور و  كھ گیالن از مردم ايعدهبھ وسیلھ 
ــتم ــاه س او  بودند بھ آمده تنگ بھ عباس ش

شنھاد مي صورتشوپی  با از میان تمایل د در 
ند تا او ك كمك ،پدرش ،عباس شــاه برداشــتن

 پسر از روي بنشانند. این سلطنت تخت را بھ
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پدر خود  را بھ موضـــوع لوحيهدو ســـا اخالص
ــدمي اطالع ــبمي وي و از دھ ــد مواظ  خواھ

 علت بھ عباس شــاه خود باشــد ولي اطرافیان
 كھ رحميو بي شقاوت و از روي و مال جاه حب

شتھ سبت ،دا سا بھ ن  خود ظنین لوح هدفرزند 
 دستور قتل ناجوانمردانھو  رحمی با بی هدش
 بھ شاھزاده كھ كند و زمانيصادر مي را  او

 حمام بھ خود در رشـــت چند نفر خدمھ اتفاق
و  و نظافت كار حمام از اتمام بود پس رفتھ

 نام بھ شـــخصـــي مورد حملھ خروج در ھنگام
ــدمي الكتھ بھو  یردگميقرار  بھبود بیك  .رس

 حكومت ،بھبود بیك خدمات پاس بھ عباس شــاه
 او مدت .كندواگذار مي نامبرده گسكر را بھ

آلود  خون نان تناول مشغول كھ سالي دهپانز
ــده و ــمت در  ش  ات 1023( ه بودماند باقي س

 ).قمري ھجري 1038
مقتدر و  از پادشاھان كھ با این عباس شاه
سوب ایران نامي ستمي مح با اتكا  شد و توان
ــوكت قدرت بھ را از  ایران ،اقتدار خود و ش

شتي امراي چنگال صي كھ ریزو در  نقاط در اق
شور با خودكامگي  ندك دند خارجكرمي حكومت ك

ھا و خاطر قتل ســــازد اما بھ پارچھیك و
و  داد انجام ایران مردم در حق كھ جنایاتي

 نام ،گیالن مردم شده ریختھ ناحقھ ب ايھخون
 .است یادگار گذاشتھ خود بھ براي ننگي
 

  در شیروانات تالش خانحمزه امیره يخانواده سرانجام
 باجناق توســط خانحمزه امیره كھ از این پس

سین خود امیره  قلعھ كھدم شاملو حاكم خانح
دھد خود مي ذوالفقارخان تحویل را شـــیندان

شود. دو مي شیروان روانھ حرم اھل اتفاق بھ
 ھاينام او بھ و گماشـــتگان نفر از مالزمان

 بھ خلخال از اھالي محمدباقر و مالفاضــــل
او  و در خدمت رفتھ شـــیروان بھ خان ھمراه

 احمد پاشــا بیگلر بیگي بودند. در شــیروان



جا را در آن تالش خانحمزه حضـــور امیره
شت گرامي شماخي دا  را براي امني محل و در 

ــكونت  طبقکھ  امیر تالش .فتگردر نظر  وي س
ـــگي عادت ـــپري دلگیري فعر براي ھمیش  و س

شھخود  اوقات ساختن می  شكارگاه راھي ھمی
 كھ دو ناپاك روزھا آن آناز  شـــد. در یكي

شھ شھ بودند در میان وي مالزمت در ھمی ھا بی
سر امیر ریختھ شیر  بر  شم  اوو با خنجر و 

ــامی  قتل را بھ ــپس ، ندنرس ــر او را  س س
 از فرھادخان مژدگاني دریافت ه برایبرید
شوند، سالیان عازم شاه و چون می   احمد پا
 و مالزمان محافظان بود كھ دســتور داده قبالً 

ــــاي بدون خانحمزه امیره خود  مھر و امض
را  بیرون و آمد بھ رفت حق خانحمزه امیره

منظور  ھمین ھا نیز براينخواھند داشــت، آن
با  برداشتھ بوده وی ھمراه ھر امیر را كھمُ 

 از ســالیان عبور و جواز جعلي برگھ ســاختن
) در .قمري ھجري 1007( نددش آغاج قزل راھي
 تسخیر خراسان براي كھ عباس شاه گامھن این
نیز در  بود و فرھادخان دهكرمرو ســـفر  بھ

 و قاتل دو نفر خائن آن هبود شــــاه ركاب
و  مرو رسانده را بھخیز خود خانحمزه امیره

 میدھند فرھادخان را بھ خان شده سر بریده
ــاه تا بھ ــاند. فرھادخان نظر ش  مبالغ برس
تا  نمود حوالھ پاداش عنوان را بھ ھنگفتي
 از نقد كردن ھا پسنند آنك وصـــول در گیالن

جا با و در آن ندشــد اردبیل روانھ پول این
 عیش بھ برادر فرھادخان ذوالفقارخان حمایت

محمد  د و چونختنپردا گريو ھرزه و عشـــرت
و  خواري شراب ھا در حالاز شب باقر در یكي

ــتي ــي بد مس ــخص ــانده ھالكت را بھ ش بود  رس
ــــاص مرد براي آن اقوام نزد  بھ خواھيقص

 ند و اما مردمدبر شـــكایت ذوالفقارخان
 شــده او مطلع حراميبھ  از نمك چون اردبیل

 دار شـــھر بھ در میدان او را گرفتھ ندبود
 رفتھ فارس جا بھاز آن كھ . مالفاضلختندآوی
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شھرت جا بھبود، در آن سب یافتھ الحاد   برح
و  اشرف شرع مقتضاي و بھ فارس علماي فتواي

 ھالكت او نیز صادر و بھ قتل حكم انور اسالم
س صت را مجال و خائفي خائن ھیچ چون .دیر  رخ

 آن طریق ت، لذا بدیننیســ الھي در پیشــگاه
 شــنیع اعمال ســزاي بھ حرام بھ دو نفر نمك
 .خود رسیدند

ـــران گفتھ قبالً  ـــد دو نفر از پس  امیره ش
 كھ خانو قلیج خانایرج ھاينام بھ خانحمزه

نھ ند در  محبوس قزوین در دارالســـلط بود
با  شـــیروان بھ خانحمزه فرار امیره ھنگام
بودند اما چھار  رســیده قتل بھ شــاه انفرم

و  بوده كم ســن او كھ نفر دیگر از فرزندان
ســـر  بھ خود در شـــیروان والدین ھمراه بھ
ند پسمي بھ از فوت برد فاق پدر  مادر  ات
ـــپري جا اوقاتدر آن چنانھم تا  .ندكردمي س
شت پس كھ این سال از گذ شان والده چند   ای

 عرض خود را بھ زندگاني ھايو ســختي مشــكالت
ــاه بیگمزینب ــتھ عباس مادر ش و اظھار  نوش

 از شـــاه علیاند. مھدكمي عجز و مســـكنت
صــادر  فرماني شــیروان پادشــاي خواھد بھمي

را از  متوفي امیره متعلقان تا تماميكند 
 خود مراجعت وطن بھ ســـاختھ مرخص شـــیروان

 خود را برداشـــتھ فرزندان زن این ،ندنك
سال شود و مدتمي عباس شاه وارد اردوي  دو 

 عاقبت كھ ود تا اینشــمي جا ســرگرداندر آن
آستارا  حكومت و شفقت بر سر لطف عباس شاه

 ندكمي مرحمت بایندرخان وي پسر بزرگ را بھ
ــین ــاملو (دختر خالھ خانو دختر امیرحس  601ش

آستارا  روانھ در آورده وي ھمسري او) را بھ
شتھ سازد. او پسمي  بھ فرھادخان شدن از ك
ستارا  مركزیت بھ در تالش سال ھیجده مدت آ

مت و لنكران  ھجري 1027 ات 1009( دكر حكو
 حكومت عباس او شــــاه از فوت و پس )قمري

كت ندان موروثي ممل  تالش نخاحمزهامیره خا



و دختر  داد فرزند دیگر وي ســاروخان را بھ
او در  ازدواج را بھ خانحســـین دیگر امیره

. در ختســـا خود روانھ حكومت محل بھ هآورد
ــاروخان حكومت زمان ــاه عادلبود کھ س  از ش
شاه خروج کرد گیالن سركوبي او و   را مأمور 

 والي نوانع نیز بھ ، او مدتينمود عادلشاه
 و فصـــل مامور حل عباس شـــاه از طرف گیالن

شیدن امور و آرام شاتغا بخ شا  گیالن داخلي ت
 .شد
 

ــاهعادل خروج ــلطان)  ش  و نقش گیالن از(كالنجار س
  در آن تالشي عوامل

و  قدرت ھمھبا آن عباس شـــاه كھ از این پس
ــلیم جالدت ــر تس فرود  الیزال بر قدرت خود س

 گذارد پسر او شاه آورد و سر بر بستر خاك
 تكیھ ایران ســلطنت بر تخت وي بر جاي صــفي

 ).قمري ھجري 1038سال ماه د (نھمینكر
 اناز رعایا و كشــاورز ايعده زمان در این
 مدت از طول كھ گیالن از مردم ھایيو توده
سیب صدمھ عباس شاه سلطنت و  مالي ھايو آ
سیاري جاني ستم و از ظلم دیده ب امرأ و  و 

 آمده ســـتوه بھ او در گیالن وزرا و عمال
ــر مي و در اختفا بھبودند   بردند، از اینس
خود را آشكار  دهكر استفاده آمده پیش فرصت

 خود سر از اطاعت و طغیان با شورش و ساختند
 و آزادي استقالل علم باز زده برداريو فرمان
 ھايسلسلھ چون برافراشتند. از طرفي در گیالن
بنا  عباس شاه در زمان گیالن سابق سلطنتي

ـــي و مخالفت و خباثت بر خیانت ـــپاس  و ناس
نابود  مختلف طرق بھ یالنياز افراد گ ايعده

 مردم جھت ھمین بودند، لذا بھ شده و معدوم
گناھكار  گیالن سابق حكام خود را در حق گیالن

ـــتھ خود  ھا را بر گردنآن دین و اداي دانس
ستند. در چنینمي واجب ضاع دان  و احوالي او

سري دش شایع بود كھ شاه پ شیدخان از  و  جم
ـــلطان ھاينواده از  در گیالن اكنون مظفرالس
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 بود كھ ترتیب این كند بھمي زندگي مخفیانھ
او  نشاندن سلطنت و بر تخت پیدا كردن براي

 .جستجو آغاز شد (پسر جمشیدخان) در فومن
شیدخان كھ زماني ست بھ جم  بھادرخاناقر د

ــید یكي ھالكت بھ ــران رس  اھل كھ وي از ھمس
ستاق صوفیھ شیدخان بوده و بار  حاملھ از جم

آورد دنیا مي بھ بعدھا پســـري زن بود. این
سلطان كھ سر  شد. این نھاده نام كالنجار  پ

مان بعد از والدت  تا جواني طفولیت و از ز
و در فقر و  فيخم صــورت خود بھ جان بیم بھ
 خانعنایت كھ برد. تا اینســر مي بھ ناميگم

ــت ــایيلش ــلطان نش ــعید بیك و س و  چپك ابوس
كھ كربالیي مد كو ــــاھمراد گیلوا مح  يئو ش

 بین ماسولھ وشفت میانکوھی  روستائیگلوا (
شیرزاد بیك ) سمي و  سري) و تعدادي كی  (رود

 شمس او را در خانھ نھضت این دیگر از سران
حانیون یكي يئگیلوا جا آن نام بھ از رو
 شــــاه) نام او را (عادلو  كنندميپیدا 

 شـــاه غریب بھ دولتي اركان بین نھند كھمي
اعتقاد  او را بھ عده این سپس شودمي مشھور

 كرده مذكور كمر بســتھ روحاني خود در خانھ
 .زنندمي وي نام بھ نقاره
ــت ازكار  ھا در ابتدايآن ــلش  رجاخ ائینش

ــده ــورش ش از  اياندازند و عدهمي راه بھ ش
 بھ دهكر دور خود جمع را بھ دیده رنج مردم
 الھیجان كالنتري كھ نشــايمیرمراد لشــت خانھ
شتھ عھده را بھ ست دا شتن وارد و پس ا  از ك
مام برده نام كھ اموال ت ناً  او را   تخمی

 تاراج شــــد بھمي ھزار تومانســـي معادل
چند نفر از  ھايخانھ بھ ھا ســپسبرند. آنمي

 تحویل ســـمت جا كھآن و تجار نامي متمولین
نشـــأ را نیز لشـــت و كالنتري دیوان داري

 ھا بھآن از كشــتن پس برده اند ھجومداشــتھ
 با غارت پردازند و چونمي آنان اموال غارت
تا ندان مردم اموال النو  ظھ و ثروتم  ھر لح



و  شـــد، لذا قدرتمي افزوده بر تعدادشـــان
ـــھامت ـــفھان بھ یافتھ ش  حملھ بازار كوچص

صدارهجا نیز نایببرند در آنمي سیر  ال را ا
بھ وي و اموال كرده ند آنمي غارت را   بر
صفھان گاه شكبیجار  عازم از كوچ و  شوندميخ
ــ یك ــكر عادلمي جا توقفدر آن بش  كنند. لش

رســـیدند مي ھرجا كھ بھ و ھوادارانش شـــاه
و  حق و احقاق آزادي خاطر كســـب بھ ايعده
بھ ايعده جاد ھرج نیز  و  و مرج خاطر ای
و ھر  دونشـــمي ھا ملحقآن بھ و چپاول غارت
شـــد. مي افزوده آنان بر تعداد جمعیت لحظھ
 كار كالنجار سلطان اشتباه گفت بتوان شاید
كھ این كار خود دســــت چون بود  غاز   در آ

شكریان ستھ انبوه و جماعت ل خود را  بھ واب
 ز گذاشـــتھباشـــھرھا  مردم و غارت در قتل

 آن كنترل بھ نتوانســت گاه بود، بعدھا ھیچ
 .كند اقدام طلبومرجھرج جماعت
شكبیجار  سپس طرفدارانشو  شاه عادل از خ
ــت روانھ ــده رش ــت وارد میدان ش ــھر رش و  ش

 .نددشجا آن حكومتي دارالماره
سماعیل صالن بیك ا سر ا  بیك) چون وزیر (پ

 در ابتداي بود نتوانســـت ايتجربھبي جوان
 بود كھ ند اینك ھا ایســتادگيكار برابر آن

ــكر حاكم زمان در این كھ خاناز گرگین  611گس
ــده ــاي ش  د. او نیز پنجاهكر كمك بود تقاض

كھ) 621نفر از افراد (چیني در گســـكر  را 
شت سكونت شون نددا دند كرمي او خدمت و در ق

ــماعیل كمك بھ ــتاد. این اس  عده میرزا فرس
 خود را بر زمین ھايسالح جنگ نیز در ابتداي

ــت ــكر بدونتا  ھگذاش ند. ردكفرار  فتوق گس
 (اخسخھ؟) بھ قلعھ كوتال ھنگام اما در این

ضي نام شا در نواحي مرت  رودبار بھ سیاه پا
ھا و آن پرداخت شــاه عادل با جمعیت مقابلھ

ـــي نواحي را در آن ـــا و متفرق متالش . ختس
 گمان بوده تجربھبي فردي كھ بیك اســـماعیل

و  خورده شكست ھمیشھ براي گروه این كھ كرد
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 آوريجمع و شھامت بار دیگر قدرت شده یوسأم
 از تعقیب سبب را نخواھند داشت. بدین قشون
 بھ پیروزي سرمست شد منصرف شاه عادل قشون

باز مي روز خبر  گردد، او در اینگســـكر 
كند. مي نقل خانگرگین خود را براي پیروزي

ما گرگین تاب وي خانا طاب را مورد ع  و خ
 ساروخان براي كھ اينامھ و در طي قرار داده

 والي زمان در آن آســـتارا كھ حاكم ،تالش
سوب گیالن شتشمي نیز مح ظھور  و چگونگي د نو
 و ارباب و فرار وزیر و كالنتران شــاه عادل

 عادل د. اما سپاهادخبر  وي را بھ و اعیان
 رودبار وارد شھر رشت سیاه از جنگ پس شاه
را از انبار  خروار ابریشم مقدار دویست شد

و  افراد توضـــیع بین كرد و تاراج دولتي
 تاراج بھ ســـپس عده ند. اینردك تقســـیم

فرار  از ترس كھ مردمي ھايھا و مغازهدكان
ــد مي هكرد ــد بودن ــھپردازن ــھ طوري ب  ك

 و معمولي عادي مردم بھ وارده ھايخســـارت
صد ھزار تومان شھر بھ در  .شد زده تخمین سی

 و مالحســـن پیر محمود پیربازاري ھنگام این
از  كھ انيكوچصفھ ابراھیم و شیخ رشتي خطیب
 توســـطوتجاوز بھ ناموس مردم  حرمت ھتك

 نزد عادل بھ بودند و اجامر نگران اوباش
ـــاه ـــاه) آمده (غریب ش  او را از ادامھ ش
سیم تاراج شم و تق سط دیواني ابری  مردم تو
ـــد مانع ـــم این فتگو  ش  آن و بھاي ابریش

 بھ تو و رســـیدن برد اھدافپیش بعدھا براي
ــھبیش پیروزي ــا خورد. آندردت مي تر ب ھ

مورد و بي ھايقتل جلوي توانســتند تا حدودي
 لشكر عادل .دنرا بگیر شخصي ھايحساب تصویھ
شت شاه صرف بھ از ر صد ت د كر حركت فومن ق

خود را  محل فومن حكومتي از ســـران تعدادي
 ايعده بودند ولي دهكر ترك مقصــد قزوین بھ

 منظور مصــلحت بھ ســفیدان و ریش از مشــایخ
و رعایا تا  مردم حال و رعایت و شفاعت وقت



ــتقبال رودبار بھ ــاه عادل اس  كرده حركت ش
و  رشتي و خطیب بودند. پیرمحمود پیربازاري

 از امرا و زعماي كالنتر كھ ابراھیم شـــیخ
ستور دادند تا جار  شاه عادل دولت بودند د

و  دونرعایا وارد نشـــ خانھ بھ بزنند كھ
جاوز نك نت حدي دن  زور چیزي بھ و از ا

 روز بھ ھمان غروب شاه عادل نستانند. قشون
جا را در آن و شــب ندرســید فومن داراالماره
 .گذرانیدند

دســـتور داد  شــــاه ز عادلور آن فرداي
نھ یان كالنتران ھايخا كھ فومن و اع  را 
پیر محمد  كشـــند ولي آتش بودند بھ فراري

 از این و ممانعت جلوگیري براي یپیربازار
 آن از اجراي نحوي بھ كرده كشـــي كار وقت
 .سرباز زد

ــاه عادل ــھ و ھمراھان ش در  روزي او دو س
سوم صبح وند ردك توقف فومن  اھالي بھ روز 
 عادل ھمراه كھ اژدر و چپك ساينشأ و رؤلشت

ـــاه ـــبودند خبر  آمده فومن بھ ش  د كھیرس
و میرداماد كالنتر  وزیر الھیجان عبدهللامیرزا 
در  كھ الھیجان والي صوفي سلطان قليو بھرام

 كردهفرار  قزوین بھ شـــاه عادل آغاز خروج
شتھ شكر بھ بودند بازگ صبھ با ل شت ق شأ ل ن

را اســـیر كردند.  آنان اعیال و اھل ریختھ
گیز انخبر وحشت این نشأ با شنیدنعساكر لشت

با  شاه عادل و رخصت اطالع بدون هدش مضطرب
 اتفاق بھ شــاه ند. عادلادافت راه بھ عجلھ
 حركت عده آن دنبال بھ اژدر و چپك ســـايرؤ

ـــت روانھ كرد و بھ ناچار ـــد و براي رش  ش
 را بھ پیرمحمود پیربازاري از رشـــت حفاظت
 اتفاق بعد بھو در روز  جا گماشتھآن حراست
نشأ و لشت سمت بھ و لشكر و تجھیزات سایرین
ـــماعیلنددكر حركت الھیجان میرزا وزیر  . اس
ــكر متواري بھ كھ فومنات ــده گس بود، در  ش

 بھ شــاه خبر ورود عادل از شــنیدن جا پسآن
و با  كرد كمك تقاضـــاي خاناز گرگین فومن
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شون سكر بھ ق  ند وليادافت راه فومن جانب گ
 شاه عادل شد كھ متوجھ طاھرگوراب در حوالي

شت را بھ فومن صد ر ست دهكر ترك مق ناچار  ا
شت راه بھ ساحل داد ادامھ ر  رودخانھ و در 

 و سپاھیان انتظار ورود ساروخان بھ پسیخان
 محمد بیك ھنگام . در ھمینردك آستارا توقف

 بھ فومن از قشــون ايبا عده كھ ومنكالنتر ف
شفت) فرار  ھايكوه جنوبي ھاي(دامنھ پشتكوه

ــلطان گرگین اردوي بود بھ كرده ــتپیو س . س
ھزار نفر  با پنج روز ســـاروخان آن فرداي
 گسكري بیك و سوار سر رسیدند و زینل پیاده

 قراولي پیش از افراد گسكر بھ را با تعدادي
گسكر و آستارا  دند. سپاھیانكر روانھ سپاه
شت چون  پیر محمود پیربازاري ،دندش وارد ر
تاب كھ مت از خود  قاو بھنمي م چار  نا ید   د

 پناه اطراف ھايجنگل خود بھ ھمراھان اتفاق
شت متواري برده سران خوانین شدند. در ر  و 

ـــكر بھ ـــرا رفتھ محلھ لش ـــتادس و در  اس
مارهد مت اراال قا ند فرداي ا ید روز  آن گز

 محلي با ھزارنفر چریك كھدم حاكم خانمھدي
 .ستندپیو آنان جمع بھ

 الھیجان عازم كھ و ھمراھانش شـــاه عادل
 چپك كیا فریدون الھیجان بودند در نزدیكي

پســـر  جنبش، میراشـــرف در آغاز این كھ
سبقسپھ 631كیافریدون  را بھ الھیجان ساالر ا

 دور خود جمع را بھ ايو عده هرســـاند قتل
 بھ و پیوســت شــاه عادل اردوي بود بھ كرده
ــاي اتفاق ــایر روس ــمت بھ اژدر و چپك س  س
از علما  كھ كامي ند. مالعليدش روان الھیجان

 دیوان و منشـــي الھیجان وقت و دانشـــمندان
وزیر و میر  میرزا عبدهللا توصیھ رغمعلي بوده

ورود  ھنگــام ،بود دهكرمراد كالنتر فرار 
و  مردم ھايگفتھ بھ الھیجان بھ شـــاه عادل

و  مســـتحكم از دھات كھ لیل قبیلھ اھالي
ستانصعب ش اعتماد  بوده الھیجان العبور طال



ناهآن بھ كرد و  آن رئیس برد ولي جا پ
از  قبل ھايدر سال كھ میرفرخ نام بھ قبیلھ
ــاننیكي كامي مالعلي ــیار دیده ھا و احس  بس

 مالعلي و ناسپاسي و جاه مال طمع بود از روي
 رساند سپس قتل جا بھآن ورود بھ را در حین

برد او  شاه نزد عادل بھ و سر او را برید
بھ مت این پاس نیز  پاداش وي خد  داده را 

مان عدهنمودخود  جزء مالز ھالي اي.   از ا
د ادند پیغام شــاه عادل بھ مخفیانھ تنكابن

 ساحل خود بھ و قشون سپاه اتفاق اگر بھ كھ
، زنداردو  و نموده عزیمت تنكابن رودخانھ

را دســتگیر  تنكابن حاكم ھا حیدر ســلطانآن
 وي تحویل را آســــان بنتنكا و والیت دهكر

 .دادخواھند
 و ناشیانھ تجربگيبي از روي كھ شاه عادل

ھاي قول بھ تھ دل عده آن و قرار و  بســـ
 راردو ب تنكابن بود در حوالي كردهاعتماد 
 ، اما حیدر ســـلطانمی ماند منتظر هپا كرد

 از نیت بود ھوشــیار و كار آزموده مردي كھ
را  طایفھ آن مردان تمامي د وشــ مطلع آنان

ــتگیر و زنداني ــبانھ كرد و دس  اردوي بھ ش
 ھمراھي بدون شاه عادل برد، یورش شاه عادل
شون سپاه  لنگرود و الھیجان سمت خود بھ و ق
 اعظم قســـمت د اما حیدر ســـلطانركفرار 

و یا  گذراند تیغ را از دم وي ســـپاھیان
از لنگرود خود را  كھ شاه . عادلختسایر اس
در  بود رســانده الھیجان ھايدروازه پشــت بھ
 بھ لشـــكر الھیجان ســـواد متوجھ ھنگام این

وزیر و میرمراد  میرزا عبــدهللا فرمــانــدھي
شود ناچار مي صوفي سلطان كالنتر و بھرامقلي

نھ  از طریق دهكر خود را كج راه تا آســـ
لشــكر  د وليشــونشــأ ميلشــت روانھ فیھاشــر

جان یب وي كھ الھی عده دهكر را تعق  ايبود 
مانند  لشــكر وي ســايو رؤ دیگر از ھمراھان

 محمــدخــان و كولــھ شـــــاھمراد گیلوایي
 .نددرسان ھالكت بھ را گیر آورده كوچصفھاني



 
 373/   بخش سوم

ـــاروخان زمان در این  حكام خانو گرگین س
كھو گ تالش یب بھ ســـكر  پیر محمود  تعق

بودند در  پرداختھ وي و ھمراھان پیربازاري
ــادر مي میان ــتور ص ــكر دس  كنند چنانچھلش

سلحرا در جنگل افرادي ستگیر  ھا م داند كرد
د و شون تا بازجویي حضور آورده ھا را بھآن

 وي گناه اثبات و بدون ساروخان اجازه بدون
 كھ از این را ندارند. پس دياح كشـــتن حق
صادر  این ستور  سويشد  حكم صفي شاه د از 

سید كھ  دیلم حاكم صوفي سلطان قلي بھرام ر
سكر و مھدي حاكم سلطان و گرگین  حاكم خانگ

امور از  در ھمھ گیالن و ســـایر وزراي كھدم
 تحت دهكر آســـتارا متابعت حاكم ســـاروخان

 عادل چون ھنگام باشـــند. در این يو فرمان
نشأ لشت جانب بھ لشكر ساروخان از ھجوم شاه

ــــده مان خبردار ش مد ز یك بود مح برادر  ب
پاشیجا  بھ سپاه آوريجمع را براي خانعنایت

فرستاد. او  بوده الھیجان مھم از بلوكات كھ
نشــأ و شــد از لشــت موفق نیز ســرانجام

جا آن و پاشـــیجا و دیگر نواحي نكوچصـــفھا
(جمع .نندك آوريھزار نفر جمع تعداد ده جمعاً 

ــان کمی  ــداد نفرات درآن زم آوری این تع
 اغراق بنظر میرسد) 

ــون آورياز جمع پس ــاوره قش ــمیم و مش  تص
 زده شبیخون ساروخان سپاه بھ شد كھ گرفتھ

سارت صي ھنگام ببار آورند. در این و خ  شخ
سم نام بھ شیخ محمد قا در  كھ ابراھیم ولد 

و با  كردتردد مي شــــاه عادل اردوي میان
سر ساروخان سپاه سر و  شتھ ينیز  ست دا  ا

ـــاروخان وارد اردوي مخفیانھ ـــده، از  س ش
دھد. خبر ميبھ وی   شاه عادل اوضاع چگونگي
 كھدم محاك خانمھدي اتفاق بھ ســلطان گرگین

 . وشوندمي كوچصفھان روانھ آنان و لشكریان
 كوچصــفھان در كنار پل د كھشــ قرار بر این

و  كنند توقف انتظار ورود لشكر ساروخان بھ



 مذبور را خراب پل شــــاه افراد عادل چون
ـــلطان بودند گرگین كرده ـــتور مي س دھد دس

 بھ اقدام كار فوراً  و اســـتادان نجاران
 را آماده زودتر آن و ھر چھ دننك پل ساختن

ــ آماده فوریت بھ پل نند و چونك ــكر ش د لش
ـــد بھ موفق ـــاني ش ند در كعبور  از آن آس

ھان ھاينزدیكي یدون كوچصـــف یافر پك ك و  چ
 بھ كھ بیك و حسن شیرزاد كیسميو  خانعنایت
ــیدن آمده قراولي ــر رس ــون بودند، با س  قش

 فتگردر  طرفین بین عظیم جنگي گسكر و كھدم
 شاه از افراد عادل زیادي عده در نتیجھ كھ
رزاد یو شـــ خانند و عنایتیدرســـمي قتل بھ

 .نددشفرار  بھ موفق خانو حسن كیسمي
یافر ما ك پك یدونا گام كھ چ نبرد  در ھن

 قتل گســكر را بھ قشــون از افراد چیني یكي
سانده سط ر  ھاچیني از آن برادر یكي بود تو

شیر از پاي ضربت ا یكب شتھ در آمد شم  و ك
 بھ را جدا ساخت سر وي سپس شد سرباز چیني

ــاروخان ــور س ــتھ برد. پس حض ــدن از كش  ش
وارد بازار  ســلطان شــكر گرگینل كیافریدون
 از افراد عادل و تعداد زیادي شد كوچصفھان

 و بسیاري شاه ند. عادلردك عام را قتل شاه
 كدوبن نام بھ در محلي او كھ قشون از سران
را  بودند ورود لشـــكر خوانین كرده ازدحام

لشــكر  پیروزي كردند و چون از دور مشــاھده
 آســاني این آســتارا و گســكر را بھ خوانین

 داده از دســت متصـــور نبود دل برایشــان
 هدش متواري اطراف ھايجنگل سوي بھ سراسیمھ
 نھادند. لشـــكر دولتخواھان ھزیمت رو بھ

 نسق بھ نشأ وارد شد و شروعلشت بھ سرانجام
تا  جنگ آغاز د. از لحظھكر متخلفینومجازات 
 بھ نشــأ تعداد مقتولینلشــت قصــبھ ورود بھ

 ھا از مردماكثر آن ھزار نفر رســید كھ ھفت
 نشــأ و الھیجانو لشــت پاشــیجا و كوچصــفھان

 و مردان از زنان اند. و تعداد انبوھيبوده
سران و دختران شت و پ شأ نیز بھل سارت ن  ا
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 .ندشد محبوس درآمده
عدادي یك ت  افراد چینيو  تالش ھاياز چر

ستگیري براي كھ سلطان گرگین و  شاه عادل د
 شـــده روانھ اطراف ھايجنگل بھ وي ھمراھان

دو  توسط شاه عادل شد كھ آن بودند سرانجام
 گیلوا دســـتگیر و بھ ھايدر جنگل نفر چیني

 بھ دو نفر بعداً  شــد این آورده نزد خوانین
ــاهعادل ھمراه ــده اعزام پایتخت ھب ش تا  ش

 دریافت انعام صــفي شــاه از شــخص مســتقیماً 
 .قرار گیرند مورد تشویق دهكر

ستگیري دنبال بھ دیگر  ايعده شاه عادل د
و  خاناو نظیر عنایت ســـپاھیان ســـاياز رؤ

 پس یكي محمد كوكھ و كربالیي خانمحمدزمان
ـــتگی ھايدر جنگل از دیگري ـــأ لوا و لش نش

 آســتارا آورده حضــور خان بھ دســتگیر شــده
ــاروخان ــدند س ــتگیري از پیروزي پس ش  و دس

د كر نشــأ توقفروز در لشــت ده مدت مخالفان
 در خالل كند ســـازيرا پاك تا بتواند منطقھ

فرمانبر  كھ اسرائي دستور داد تمام مدت آن
 ا سید اشرفآق احترام و از رعایا بودند بھ

ـــوآزاد  ـــران كھ افرادي ند وليش و  جزء س
ـــكر عادل فرماندھان ـــاه لش و از  ندبود ش

ند ھر شـــدمي محســـوب جنبش ثر اینمؤ عوامل
و یا  كرده تنبیھ آنان را فراخور حال كدام
 حفاظت ســـپس رســـاندند. ســـاروخان قتل بھ

شت شأ را بھل سوار زبده ھمراھي ن صد   ھب یك
از  و برخي شاه عادل سپرده كارآزموده شخصي
 آوردن دست بھ او را براي و فرماندھان سران

 تحقیق ھا بھمدت برده رشــت بھ دولتي اموال
 نتوانســت ولي ھا پرداختآن شــكنجھ و یا بھ
 آن كند حاصـــل چیزيو دریگباقرار  از آنان

 دارالســـلطنھ بھ كرده ھا را مثلھآن گاه
 .دھد تحویل اصفھان
صمیم صفي شاه شت ت را مورد  شاهعادل دا

كار  این وي دولت اركان عفو قرار دھد ولي



صالح صلحت را  ستھ دولت و م  را شاه او ندان
ــامتقاعد  ــبب او چون كھ ختس ھا و خرابي مس
 او واجب لذا قتل بوده در گیالن ھایيخســارت
ــت ــایرین عبرت تا موجب اس ــود بھ س  این ش
را در  و سایر دستگیرشدگان شاه عادل ترتیب
ـــفھان بزرگ میدان ـــتھ قیق بر درخت اص  بس

شت پایان كنند. واینمي تیرباران سي سرنو  ك
ستھ بود كھ ستھ ناخوا شیانھ و ندان  بھ و نا
ست میدان شتھ سیا د خو جان و كارزار پا گذا

گذارد. خود مي ھايكاري را بر ســـر ندانم
 بھ مجدداً  از اصفھان از بازگشت پس ساروخان
 مانده ناتمام را كھ آمد تا كارھایي رشـــت
و  از جنایات رســــاند. یكي پایان بود بھ
 خود در رشت توقف در خالل ساروخان ھايشقاوت
 عادل ھايدو پســـر و برادرزاده بود كھ این
سران شاه  مراد گیلوایي شاه و دو نفر از پ

ــتھدر بند نگھ را كھ ــت بود بھ داش خود  دس
 عادل ســپاه از ســران كھ مراد گیلوایيشــاه
ــاه ــپس بوده ش ــپرد س و  او را با ارعاب س

ھار نفر را خود  تا آن كردتھدید وادار  چ
ند، كآویز  حلق شھر رشت در میدان شخصاً  وي
 جا بھ را نیز در ھمان د ويادستور د سپساو 

 .رسانند قتل و بھ دار آویختھ
ست گاه آن ساروخان سپاھیان دوی  نفر از 

شي داد تا در  را ماموریت سلطان گرگین تال
 و دســـتگیري تعقیب بھ فومنات گلينج نواحي

 در فومن كھ آقا رستم بوسعید میر و برادرش
 اقدام شــاه عادل و كارگذاري مھمانداري بھ
آورند  حضـــور وي بھ بودند، پرداختھ دهكر
 شــود آقا رســتممي ھا موفقتالش از این یكي

صد تیراندازي را كھ شتھ او سوي بھ ق با  دا
بوســـعید  در آورد ولي خود از پاي كمانرتی

سلیم میر زنده سعید میر بعدھا از  ،شد ت بو
 بھ وي ھمراه و بھ شده بخشیده ساروخان ويس

ماند.  او باقي و در خدمت آســـتارا رفت
و  وزیر دیلمان میرزاعبدهللا از طریق ساروخان
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 بھرام شـــد كھ مطلع میرمراد كالنتر الھیجان
 شــاه عادل بلواي در خالل صــوفي ســلطان قلي

ــي ــھ بھ كھرا تجار روس  ه وآمد لنگرود فرض
 بھ الھیجان قلعھ خود را بھ و اجناس اموال
تجار  این اموال كلیھ ه بودند ســپرد امانت
 آن از مردم و بســـیاري یغما برده را بھ
ـــت و كرده را نیز غارت نواحي ـــپساس  بھ س
 دیلمان بھ و سایر صوفیان و بنھ كوچ اتفاق
 نموده گيلعھق بھ اقدام و در رانكوه رفتھ
 .است

بھ دنبال خبر  این از استماع پس ساروخان
و  او فرســـتاده و وكالي ســـلطان قلي بھرام

و  بزرگان گاه حضـــور طلبید آن ھا را بھآن
یان خدا مان تالش كد گان و ســـتم دیل ید  د
و در  حضــور فراخوانده جا را بھآن مســلمان

ھا آن سخنان پاي بھ الھیجان االسالمحضور شیخ
ستھ ش ستم ظلم حقیقت بھ ن ساببي و   رامبھ ح

 نســبت كھ ھایيو غارت و از قتل ســلطان قلي
برد.  بود پي روا داشـــتھ مســـلمانان بھ

ضیھ سپس ساروخان  صوفي سلطان قلي بھرام ق
ستورالعمل را براي  چنین صفي شاه بھ اخذ د
كھمي گزارش ھد  گام برده نام چون د  در ھن
ــاه و فتور عادل فتنھ ــتیا بھ ش  دولت ريدس
 اقدام و دولتخواھي تصـــوف نام و بھ قاھره

 دهكر مســلمان مردم و چپاول و غارت قتل بھ
كھ كھ و ھر  مان را  نھمي گ خا خود  برد در 

 ھایيبھانھ دارد بھ ايمایھ ریز و اندكخرده
صب پس آورده چنگ بھ ضبط از غ  اموالش، وي و 

ــانیمي قتل را بھ ــاهرس ــفي د. ش  حكمي طي ص
را  ســـلطان قليبھرام بود كھ مقرر داشـــتھ

 روانھ دهكر او را مصــادره و اموال اخذهمؤ
 و خرقھ او را از جرگھ د ضـــمناً كنن زندان

و  رانكوه از حكومــت نینچو ھم صـــوفیگري
 دریافت العمر حقو مادام دهكر معزول دیلمان

ساروخانرا ن امتیازات این شت.   پس خواھد دا



 گرگین با معرفي سپس سلطان قليبھرام از عزل
ـــلطان ـــكر را بھ از اھالي یكي س  حكومت گس
 .کرد منصوب دیلمان

سپس سپاھیان او  صدنفر از  ستارا  تالش یك آ
د رك كامي مالعلي قاتل فرخ را مامور دستگیري

 كھ 641لیل قصـــبھ تالش كدخدایان تمام و بھ
تا در  كرد ســـفارش بوده دیلمان مركز تالش
كنند. افراد  جنایتكار مسـاعدت آن دسـتگیري

و  نقاط تمام روز بھ ســھ در طي آســتارایي
 كردند و عاقبت سـركشـي دیلمان ھايراه كوره

دستگیر  نواحي آن از ارتفاعات او را در یكي
مذكور  فرخ ند. ساروخاندرآو الھیجان بھ دهكر

 مالعبدالواســـع بھ قصــــاص انجام را جھت
 رســـیدن قتل بھ كھ كامي مالعلي برادرزاده

بود سـپرد و او  خود دیده چشـم را بھ مالعلي
خود را با  و نفرت و خشم قھر و غضب نیز آتش

 .ختسا فروكش میرفرخ آویز كردن حلق
صل چون ستان ف سید ھوا بھ تاب  شدت سر ر
ــده گرم ــاروخان ش ــلت كھ بود و س  برابر خص

ھا را در تابســتان خود ناگزیر بوده تالشــي
 ســر برد، این ســردســیر بھ و مناطق ییالقات
 رشت از شھرھاي ھر كدام بھ با عجلھ بود كھ
 كمك خود بھ را از طرف افرادي رفت و فومن

 براي شـــھرھا گذاشـــتھ نآ وزرا و كالنتران
 .فتگ را ترك آستارا گیالن ییالقات بھ رفتن

 گرگین شــــد نیز بیان قبالً  كھ طوري ھمان
 گسكر را بھ حكومت 1038 در سال گرجي سلطان
 با قیام او مصادف و حكومت است داشتھ عھده
در  ســـاروخان و امارت در گیالن شـــاه عادل
 براي صفي د و شاهشآستارا  مركزیت با تالش

 گیالن استان والیگري شاه عادل شورش سركوبي
از  بود پس دهكر محول ســـاروخان را نیز بھ

شده معلوم آن  مدت تا چھ سلطان گرگین كھ ن
او  دنبال اما بھ است داشتھ در گسكر حكومت

در  كھ یمبینرا مي گرجي امیرخان یكباره بھ
 آغازین است، و تاریخ نشستھ حكومت گسكر بھ
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نیســـت. در  او نیز معلوم حكومت و پایاني
 ھجري 1048نویسد در سالرابینو مي خصوص این
با قمري ئاریوس میالدي 1635برابر  در  كھ ال
را در  امیرخان حكومت حضـــور داشـــتھ گیالن

و  الشرا در ت ســـاروخان گســـكر و حكومت
 .است دهكرو تائید  آستارا مشاھده

 قمري ھجري 1135تا ســــال نام از این پس
 ذكري و قابل جامع اخبار و اطالعات گونھھیچ
سامي بھ راجع سكر بھ حكام ا ست گ  نیامده د
 .است

سیدمحمد  تالیف مشاھیر خلخال اما در كتاب
 اســت رســیده چاپ بھ 1331در ســال  كھ نقیب
 خلخال حكومت قمري ھجري 1117در سال كھ آمده

ــفلي و طارم ــكر در گیالن علیا و س  بھ و گس
 خانقليمرتضي سعدلو از فرزندان محمدرضاخان

واگذار  اول عباس عھد شـــاه از امراي یكي
 .ه بوددش

 تاتي زبان بھ را كھ اينامھ مكالمھ متن 
خود  در كتاب و كسروي می باشد   تالشي یاو
آن را » آذربایجان باســـتان زبان آذري«

  ســـیت زمان ان ھم بھ متعلق آورده احتماالً 
محمد  در اختیار و ماســـال خلخال حكومت كھ

 .رضا خان سعدلو قرار داشت
  



 
 دفتر سوم

 پس از صفویھ تالش تاریخ
 
 

 651ھاروس توسط تالشو  گیالن اشغال
و  گیالن ایاالت دفعات بھ  كھ روســي ھايقزاق

خود قرار  را مورد تجاوز و غارت مازندران
اینک در زمان اشغال گیالن توسط  بودند داده

ھا   غان  نده گیالن حاكم اف مای  بھ اين
ستارا خان ستادهنزد روس آ ھا و از آن ھا فر
ــــت چھ درخواس نان ندن در بیرون كرد چ  را

شتافغان شھر را  این بوده مدتي كھ ھا از ر
صره شتند كمك در محا ساعدت خود دا د ننك و م

 ھا كھد. روسكرھا خواھد روس را تسلیم گیالن
نھ در پي ھا بھ براي ايب جدد   گیالن ورود م

ــتند با دوازدهمي ــتي گش ــد  بھ فروند كش قص
 اســكلھ و از طریق شــده روانھ رشــت اشــغال

 1722( نددش وارد رشت درگیري پیربازار بدون
ــال قمري). اما یك ھجري 1135برابر میالدي  س

 ھايقزاق ھا، چونروس توسط رشت از اشغال پس
 كوچھ و مردان زنان براي ھایيمزاحمت روسی 

 فراواني ھايو خســارتایجاد كرده  و خیابان
شت اھالي بھ  تا شد بودند موجب كردهوارد  ر

ــت مردم ــور آنان رش ــت از حض  و گیالن در رش
 این . نندك و نارضــــایتي ابراز ناراحتي

 از كرده حاکم گیالنتا  گردید سبب اعتراضات
ــیمانخ ــده ود پش ــود براي ش  بیرون ناچار ش

ـــكر ھا از حكامروس راندن ـــتارا و گس  661آس
 كھ تا اینكند  و مســـاعدت كمك تقاضـــاي
شت مردم با تالش سرانجام  15000شودمي موفق ر

ـــپاھي ـــاورزان اكثر آنان كھ نفر س  را كش
و تبر و شــمشــیر و  دادند با داسمي تشــكیل
نبرد با  آماده آوردهھم گرد  ايفتیلھ تفنگ
ھزار نفر  تعداد یك جنگ ند در ایندھا شروس

ھا مجبور روس شــدند. ولي ھا كشــتھاز گیالني
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شینيعقب بھ شت ن ساحل شده از ر  انزلي در 
و  كشـــاورزان شـــوند. و چونمســـتقر مي
 اطراف ھاينشــینو جنگل دوالبتالش دامدارھاي

 وجود آورده بھ آنان براي ھایيگسكر مزاحمت
و قرار را  و گریز آرام و جنگ و با شبیخون

ند دشــــمجبور ھا بودند آن بریده از آنان
ضلع حفاظت براي  ايقلعھ مرداب غربي خود در 

 671.نندك را احداث
ـــتارا نیرویي حكومت زمان در ھمین  بھ آس

ــت میزان ــي بیس  ھا آمادهھزار نفر از تالش
با روس  ورود قواي ھا چوند روسكرھا نبرد 

شاھده ستارا را م شتي داخل كردند بھ آ  ھايك
 ســـپاه آن دنبال ند بھدبر د پناهخو جنگي

 آتشـــبار براي فروند توپ آســـتارا نیز یك
شتي نابود كردن سي ھايك ساحل رو  دریاي در 

 آستارا پس . اما توپخانھساختمستقر  انزلي
ــخ از مدتي ــھ خانھ توپ با پاس فروند از  س
سي ھايناوگان  گونھ ھیچ بدون شده مواجھ رو
از  در خارج ھا كھد. روساافتاز كار  ثمري
 و شــبیھ نامنظم چریكي ھايجنگ علت بھ قلعھ
 دوالبتالش مردم امانو بي در پي پي ھايخون

از  تعدادي نداشــتند و ھر روزه جاني امنیت
ست ند دشدادند ناچار مي افراد خود را از د

 زھر چشـــم بومي خود از مردم جان حفظ براي
 .نندك ایجاد ترور و وحشت گرفتھ

سب شاه كھ با این  ايمعاھده طي دوم طھما
ھا روس را بھ و مازندران گیالن ایاالت قبالً 

 ســـو بھ ھا از یكبود اما روس دهكرواگذار 
سكر  شدید مردم ھايمقاومت دلیل ستارا و گ آ

 دیگر بھ از ســوي و الھیجان و انزلي و رشــت
 گیالن مرطوبي گرم و ھواي آب بھ كھ این علت
در  از آنان تعدادي و ھر روزه نداشتھ عادت

بیمار  زھرآگین ھايپشھ و نیش اثر سوءتغذیھ
نداشتند  گیالن جز ترك ايشدند چارهمي و تلف
در  كھ پیماني موجب بھ ســرانجام كھ تا این



شت ضأ  بھ ر سیدهام و  را تخلیھ بود گیالن ر
 .ندردك ترك
 681در گیالن قلندرخان خروج

سال  شاه سلطنت در زمان قمري ھجري 1143در 
 صــفویھ پایتخت شــھر اصــفھان ثاني طھماســب

ست ست ھا بودهافغان ھنوز در د  و نادرقلي ا
و  ارتش فرماندھي ســـمت زمان در این كھ

شت،  عھده را بھ صفویھ قواي ساالريسپھ دا
 و ســـتیز با مدعیان و جنگ درگیري مشـــغول

 .بود سلطنت
ــال در این ــي س ــخص  زینل درویش نام بھ ش

خود را  كھ الھیجان از اھالي فرزند ابراھیم
ــماعیل ــاه اس ــلطان میرزا فرزند ش ــین س  حس

و  تاج و وارث جانشــین عنوان د بھكر معرفي
 از مردم طرفداراني كرده خروج صـــفویھ تخت
، نموده  دور خود جمع را بھ و تنكابن دیلم

ــوب  این ، و برايانداخت راه و بلوا بھ آش
ــون بتواند مخارج كھ ــپاھي قش خود را  و س

 و تاراج و غارت قتل بھ ند اقدامك تامین
ــرمایھ و بازرگانان مالكین اموال  نداراو س
 روسي و بازرگانان منصبانو نیز صاحب محلي
ـــغول تجارت بھ در گیالن كھ د. بودند كر مش

ضاخان كھ جنگي او در اولین  حاكم با محمدر
ـــت وي كرد گیالن ـــكس  د اما در جنگاد را ش
ــاخان روي آنان بین كھ دیگري  داد محمد رض
سماعیل موفق  طرف میرزا را ابتدا بھ شد ا
سپس كھدم سولھ ھايكوه سمت بھ و  وادار  ما
میرزا در  اســـماعیل .ندك نشـــینيعقب بھ

ـــولھ نامید و بعدھا  خود را قلندرخان ماس
بھ ــــ معروف نام ھمین نیز  بدش ا . او 

ـــپاھیاني ـــت، بھ كھ س  در اختیار خود داش
یت خال وال غارتآن برد یورش خل  كرد جا را 

سون با علیقلیخان كھ اما در جنگي  كرد شاھ
 .گشتبر ماسولھ بھو  خورد از او شكست

جا آن از جوانان ايعده توسط او درماسولھ
شكنجھ بھ قبالً  كھ ستور او  ر و آزا و اذیت د
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 افتاد دام بھ ماســولھ بودند در حمام دیده
 .شد كشتھ و

 
ضایتي سكر  مردم و قیام گیالن مردم عمومي نار و گ

 691نادرشاه علیھ تالش
قایع یكي تاریخ كھ مھمي از و و  مردم در 

ــرزمین ــیده ثبت بھ تالش س ــت رس و  قیام اس
ــكر و تالش مردم ھايو قھرماني مبارزه و  گس

ــتارا برعلیھ ــاه عدالتيو بي نظام آس  پادش
ــولت قدرتمند و پرھیبت ــاه ایران و ص  نادرش

شار  ستاف سال كھ . نادر قليا  ھجري 1148در 
ست سلطنت بھ ش سط ھن خود  حكومت بود در اوا

ــارھاي ــنگیني مالیاتي فش  تحمیل مردم بھ س
ـــع از این ایران د، مردمرك و  ناراضـــي وض

با  مخالفت یاراي كســـي بودند ولي ناراحت
شاه شت. در این نادر ضاع را ندا  و احوال او

ـــي  ايبر پایي جاي یافتن براي ھا كھانگلیس
ــده نواحي وارد این،  خود در گیالن تجارت  ش

و  مردم بد اقتصادي اوضاع با بودند، مواجھ
 از رونق بازار و تجارت حاليو بي كســـادي

ــم افتاده ــوند بھمي گیالن ابریش  كھ طوري ش
ــتگي ــكس ــیختگي تجار و از ھم بعدھا ورش  گس

 ھايتينارضــای و ناراحتي موجب اقتصــاد گیالن
ــ مركزي از حكومت مردم عمومي ــمش  د، ابریش
 و مرغوبیت از نظر كیفیت زمان در آن گیالن

سطح ست ھمتا بودهو بي رقیببي جھان در  و  ا
شماروپایي شم گیالن ھا ابری  چین را از ابری
ما ابریشـــممي ترجیح ند. ا  كاالي این داد

 ھايھزینھ صـــرف علت نیز بھ گیالن ھمتايبي
ـــنگیني ھايزیاد تولید و مالیات  دولت كھ س

 بود، بازار فروش كرده تحمیل تجار داخلي بھ
ست شيو بي داد خود را از د سبب آن ارز  نیز 

خود  كاالھاي خود را بھ مرور جاي شــــد بھ
 .بدھد مصرفي

امر را  این علت تاریخي مسائل كارشناسان



 گیالن و والیتي محلي ھايحكومت رفتن بیناز 
 و پیدایش صــفوي عباس شــاه ســلطنت در زمان
مت در اواخر  و اشـــرافي فئودالي ھايحكو
ــلھ این حكومت دوران ــلس ــاھان س  بعدي و ش
شارھاي دانند كھمي ایران  مالیاتي سنگین ف

ر و تجا از مردم كالن ھايو خراج و اخذ باج
و ایجاد  فقر رعایا و كشاورزان موجب منطقھ
 كھ منوال بود بدین شده زیاد طبقاتي فاصلھ

و  و خراج باج بر پرداخت عالوه كشـــاورزان
 مجور بودند مبالغ مركزي دولت بھ مالیات
و ســـایر  االجارهمال عنوان نیز بھ ھنگفتي
 .ھا بپردازندفئودال بھ سورسات

ــت، تا این ادامھ امر ھمچنان نای  كھ داش
ـــال ـــلطنت پایاني ھايدر س ـــاه،  س نادرش
 و تعدي از ظلم ایجاد شــــده ھايناراحتي

ــاه ــارھاي نادرش ــنگین و فش ــكن س  و كمر ش
 بود موجب شـــده تحمیل بر مردم كھ مالیاتي

 در اقصـــا نقاط ھایيو طغیان بروز عصـــیان
ھــا و طغیــان این ترینمھم .شـــــد ایران
 كھ اســت تالش مردم و قیام جنبش ،ھااعتراض

سرنگوني تحت شاه شعار   بود هشدبرپا  نادر
 ).قمري ھجري 1157(

خود  تصرف ابتدا آستارا را بھ تالش مردم
 بر سراسر گیالن تأثیر عمیقي آورند كھ درمي

ــتھ ــال .701بود گذاش ــلطن اولیھ ھايدر س  تس
 حكومت كھ اكبر نامي نادرشـــاه، میرزا علي

 1157در ســال اســت داشــتھ عھده را بھ گیالن
صي خود را بھ جاي ھجري  اناردوخ نام بھ شخ
 حكومت بجای خودبعد نیز  دھد. و در ســالمي

ــي را بھ گیالن ــخص  محمدخان نام بھ دیگري ش
 .سپرد

ــوني  مردم كردن متفرقو  آرام براي كھ قش
و  كردن از تاراج بود پس شـــده روانھ تالش

ــببین 25تالش ھايآبادي ویراني و  نفر از مس
ستگیر كرده جنبش این رھبران ضور  بھ را د ح

با  نھضــت ند. با وجود اینافرســت نادرشــاه
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ــال تريبیش و نیروي انرژي  ادامھ 1159 تا س
 نام بھ شـــخصـــي قیام این . در رأسفتیا

سین كربالیي شت بیك ح از  سرپیچي كھ قرار دا
 سركوبي نادر براي ،بود كرده را اعالم شاه
 تالش ھزار و پانصــد جنگجو بھ یك قیام این

ــاخت روانھ ــون این ولي س ــت قش  نیز نتوانس
 ماجرا سپاھي از این ببرد. پس از پیش كاري
با  مقابلھ براي ھزار افغاني از ســـھ مركب
یام این ــــ اعزام ق  نیز چون عده د. اینش

 بھ ايببرند حیلھ از پیش نتوانســـتند كاري
 ھاياز سركرده برخي بھ آن طي كھ ندكار برد

عدهتالشـــي ند  دروغ ھا و چھكھ داد نان  چ
ست قیام از داوطلبانھ شاه د ھا آن بردارند 

 ايتوجھ قابل عده ید درنتیجھرا خواھد بخشــ
 در رأس كھ تالش و طوایف قبایل ســـاياز رؤ
 كرده خیانت مردم قرار داشتند بھ جنبش این

ناه بھ با اعتراف بھ ،گ  اردوي خود را 
 واقعھ این دنبال دند. بھكر معرفي نادرشاه

یان كثیري عده خدا كد ھا و  از  تا روســـ
تا آستارا  در سراسر تالش جنبش گردانندگان
 منظور دریافت بھ پس ند. از آنداســـیر شـــ

 پولي كالن ھايو جریمھ افتاده پس ھايمالیات
 افتاده زندان بود بھ شده بستھ آنان بھ كھ

 اصلي شدند نیروي و زنجیر بستھ كنده یا بھ
شاورزان را كھ قیام شینان ك شكیل و چادرن  ت
ــرانجاممي ــتن دادند س ــر باالي با پیوس  قش

شینيعقب مجبور بھ شاه بھ قبایل  تن شده ن
 .دادند شكست بھ

در  دیگري قیام مجدداً  ھجري 1159در ســـال
ــلي كانون داد كھ رخ گیالن ــكر  آن اص در گس

دســتور  نادرشــاه ســال در این بود زیرا كھ
تا  كنند روانھ النگی بھ بود قشـــوني داده

 ھـايو خراج و بــاج پولي كالن ھـايجریمـھ
ناگوني یات عالوه گو مال از  معمول ھايبر 

 .اخذ شود مردم



سكر طوري مردم قیام شت ایجاد ترس گ  و وح
 و كارگذران دالالن كھ كرده بود ھمگان در بین

ــم كارخانھ ــيابریش ــي كش  در این كھ انگلیس
از  افتاده ھراس داشـــتند بھ فعالیت حينوا

 براي كردند كھ درخواست سفیر خود در روسیھ
مال جان حفظ نافع و  نان و م دو  فوراً  آ

ــتي ــان فروند كش د تا نقرار دھ در اختیارش
ببرند.  بیرون را از ایران خود و اموالشان

و  نداشت در پي خوشي نیز سرانجام قیام این
 .دش داد سركوب كھ زیادي ھايبا كشتھ قبتعا
 

ــاع ــي اوض ــیاس ــلطنت پس و تالش گیالن س  از س
 711نادرشاه
از چند ســـو  گیالن ،نادر از فوت پس اندكي

خت تا ھاجم مورد  تاز و ت فت و   .قرار گر
از  آســـترآباد، زندیھ از جانب قاجاریھ

 كداماز آذربایجان، ھر  شـــیراز و آزادخان
و تاز  را مورد تاخت گیالن از دیگري پس یكي

ـــال كھ قرار دادند، تا این  ھجري 1160در س
 721عادلشــاه از طرف احمدخان نام بھ شــخصــي

شار بھ ستاده گیالن حكومت اف او  شد. ولي فر
در  شاه عادل جان نجات براي از مدتي پس كھ
 راه د در بینشــجا آن عازم خراســان ھايجنگ

ــھ مل ح جوم مورد  ھ یم و  ھ برا ــانا و  خ
 طرز فجیعي بھ و قرار گرفت خانامیراصـــالن

 خانعسكري نام بھ از او شخصي شد. پس كشتھ
خود  رسید اما او نیز حكومت گیالن حكومت بھ

 نادر از فوت پس كھ فومني جمال حاجي را بھ
ــت براي گاھي ــش گیالن حكومت بھ یابيدس  كوش
ــال كردمي  قمري ھجري 1162واگذار كرد. در س

 حكومت بھ شـــفیع حاج اتفاق بھ جمال حاجي
 التون جان زمان . در ھمینســـتنشـــ گیالن

 ساختن مشغول کاسپین  در دریاي كھ انگلیسي
زیر بار  كھ این علت بھ بود جنگي كشـــتي
او را دســـتگیر  رفتنمي جمال حاجي فرمان

 را داشت وي دار آویختن قصد بھ ، و چونكرد
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 قاجار بھ خانمحمدحســن قشــون ھنگام در این
 فومن ســمت بھ جمال آورد و حاجي یورش گیالن

بھ التون جان فرار كرده با خود   را نیز 
 ايبا گلولھ از مدتي پس كھجا برد تا اینآن
 قاجار بھ خاند. اما حسناد خاتمھ حیاتش بھ

او را  و ســرانجام پرداخت جمال حاجي تعقیب
 كھ كردتعھد  د. و چونركدســـتگیر  در فومن

عد  عتازین ب طا جار ا قا ھد  از  ، كردخوا
 .شتگبر یالنگ حكومت بھ مجدداً 

ــال  ھایينافرماني چون قمري ھجري 1165در س
 عمل بھ قاجاریھ بھ نسبت جمال حاجي از طرف
 ختساقاجار را وادار  خانبود محمدحسن آمده

از  پس خانند. حســـنك حملھ گیالن بھ مجدداً 
 حكومت را تســـخیر نمود مجدداً  گیالن كھ این
ید كرده نرا در گیال وي حاجي تائ  و خواھر 

با  قاجار ســـپس . خانفتگر زني را بھ جمال
 تا مغان تاختھ وتالش ســـمت خود بھ قشـــون
 .دكر پیشروي

ست تالش حكومت زمان در این  خانواده در د
ــید جمال ــرداران بود كھ نامي الدینس  از س

 فومني لجما حاجي .شدمي محسوب نادرشاه سابق
ـــال كھ  معظمھ مكھ زیارت بھ ھجري 1168در س

 آقا ھادي توســط از بازگشــت پس ،شــد مشــرف
ستي شفتي  الحكومھنایب میرزا زكي و با ھمد

شتھ سكر ك در  چھارماه دو نفر مدت این شد گ
مت بھ گیالن ند،پردا حكو  كھ تا این خت

 كردهلگیر ھا را غافقاجار آن خانمحمدحســـن
 .رساند ھالكت بھ

سن سال خانمحمدح  بھ جمال حاجي فرزند خرد
نشـــاند و  گیالن حكومت را بھ خانھدایت نام
و وزیر  وكیل عنوان را بھ كسمائي نقي حاجي

در  زندیھ كھ از این . پسكرد او منصـــوب
 زند بھ خانرســـید نظر علي قدرت بھ ایران
 ھجري 1175شد. اما در سال روانھ گیالن حكومت
یت قمري مت خانھدا  پس را از وي گیالن حكو



كرد.  اظھار اطاعت زندیھ بھ اما نسبت گرفت
 پس گیالنحاکم  قدرتمندترین کھ  خان ھدایت

حدوده بود، از اســـالم ھا م عد و قلمرو  ب
مایي نھ حكفر خا در  كورا واقع او از رود

ــروع ھايكوه جنوب ــتاق قفقاز ش  و تا نمارس
ــال731یافت ادامھ مازندران  ھجري 1193 . در س

خانعلي بین روابط یت مراد ھدا ند و   خانز
ــــ تیره ھت ھمین بھ و دش  خاننظر علي ج

 گیالن بھ انبوه با قشــوني را شــاھســوند
بار مجبور  اولین براي خانو ھدایت فرســتاد

 خاننظر علي بعد سال اما یك گردیدفرار  بھ
سوند را در آجي شھ شاھ شت بی ست ر  و داد شك

یب بھ مان تعق تا دیل فت. پیش او  در  ر
را نیز در  طارمي خانامیرگونھ ھجري 1195سال

 خود دید كھ صالح داد، ولي شكست كھدم نواحي
 خانكریم ســال ند در اینك زند صــلح با خان

دختر خود را  خانبود و ھدایت دهكر د فوتزن
صلح عنوان بھ صد  سري بھ قا  علیمرادخان ھم
چند  مرادخانشــود عليمي آورد، اما گفتھدر 

ــیدن روز پس ــرش، بھ از رس  طرز مرموزي ھمس
 .كندمي توو ف مسموم
تعھد  خانھدایت زند، چون خان از فوت پس

خت بھ جو خرا باج پردا خان را  مد قامح  آ
جار داده خت ھر و بود قا  آن بار از پردا

فتمي طفره یل ھمین بھ ر خان دل مد قامح  آ
 انبوھي را با قشون خانقليبرادر خود مرتضي

 ســوي بھ خاناز ھدایت و خراج اخذ باج براي
 1196 در سال خانقليساخت. مرتضي روانھ گیالن
شت ھجري  شیروان بھ خانو ھدایت شد وارد ر

از  بعد با قشـــوني گریخت، اما چھار ماه
شت شد گیالن موفق و ارمني و تالش لزگي  و ر

 پیروزي از این بگیرد. مدتي پس را دوباره
 فرماندھي قاجار بھ سپاه بود كھ او نگذشتھ
و  او تاخت بھ دولو مجدداً  خانقلي مصـــطفي

ــت ــد وارد رش ــد تا ناچار  خان، و ھدایتش ش
قصـــد  جا چونكند، در آن نشـــینيعقب انزلي
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از  با تیر یكي ،را داشت كشتي بھ سوار شدن
 ھجري 1202( رسید قتل بھ تالشدوالبي سربازان

 و خوشـــگذران عیاش فردي خانھدایت ).قمري
سر  بھ در گیالن زمان در آن بود و فریزر كھ

 طبعي نویســـد او چونمي باره برد در اینمي
او  حكومت از دوران گیالن مردم بلند داشـــت

نظر  مخالف بودند. اما فورســتر نظرش راضــي
 و طماع ظالم گوید، او فرديو مي فریزر است

ست جرأتو كم س صر بود و  صت  عن ش  سال و تا 
 .تر عمر نكردبیش
 اشرابطھ كھ قلیخان مرتضي ھجري 1203ر سالد

ـــده تیره آقا محمدخان شبا برادر  بود بھ ش
 خانمیرمصطفي اما با كمك گریخت شیروان طرف
 تصرف را گیالن مجدداً  كوبھ خانو فتحعلي تالش
داد  قاجار را شكست قواي و در چند جنگ كرد

 خورده شكست يآباد رستم اما از جعفرقلیخان
بار  از مدتي او پس .گریخت شیروان بھ مجدداً 

را  گیالن تالش خانمیرمصــطفي دیگر با حمایت
 تصـــمیم بار آقا محمدخان این گرفت. ولي

فت بھ گر نگ برادر دیگر خود را  برادر  ج
 و عدم رحمياز بي كھ خانقليبفرستد و مرتضي

 ابتدا بھ بود خود مطلعدار برادر تاج شفقت
جا و در آن گریخت روســـیھ بھ باكو ســـپس
 .ماندگار شد

 
 وندمرداویج سلسلھ شاھان يهو شجر مراتب سلسلھ

 گسگرات و سایر ملوك
ــامل والیت و قلمرو حكومتي محدوده ــكر ش  گس
ــرزمین نواحي ــال ھايو س ــاندرمن،  ماس و ش
ضوان سكرات دوالب)، بندرانزليشھر(تالشر  و گ
 ســرا) بودهصــومعھ در شــھرســتان واقع فعلي

ست. اما آن شان شواھد تاریخي كھ طوري ا  ن
سال دھد حكومتمي شاندرمن ما از  در برخي و 
 گســـكر خارج حكومت از تبعیت ار تاریخيادو

ــده ــیدالدین بود. ش ــل رش و  قرابت كھ هللافض



ندي با  مرداویج دودمان خویشــــاو ند را  و
ــحاقوند فومن ــتھ یكي اس ــمردن دانس  با برش

 این ھا نســـبآن نیاكان از اســـامي تعدادي
 و اشكانیان ساسانیان سلسلھ را بھ خاندان

 اخیر این پادشــاھان ســت. اســاميا رســانده
ــلھ ــلس تا  مغول ایلخانان از زمان را كھ س

 حكومت نواحي در این اول عباس شـــاه زمان
 :741برشمرد قرار ذیل بھ تواناند ميداشتھ

 و قبل ھجري ششم ساسان: در قرن امیره. 1
گســكر  در والیت كھ گیالن ھا بھمغول از حملھ
ــاه كردمي حكومت ــرفش ــید ش  احتماالً  دوالبي س

صر ھمین ست بوده امیره معا شود مي روایت ا
 خواھر یا دختر او بھ عاشق شاه سید شرف كھ
 .است بوده خروسھ 751سید نام
 در زمان كھ آبي شارم الدولھشرف امیره. 2

 محمد خدابنده) بھ الجاتیو (ســـلطان حملھ
شتھ و امارت حكومتگیالن،  سكر را دا و با  گ
 صــلح ھا با آنانمغول بھ خراج پرداخت قبول
 .دكر
مت پس ھايدر ســــال. 3  امیره از حكو

واززمان  حملھ  آبي شــــارم الدولھشـــرف
بھ گیالن یعنی ازســــال  جایتو  ھجری  705ال

سال قمری  افراد حكومتگر  قمري ھجري 789تا 
 .ھستند نامشخص رداویج وند خاندان م گسكرات

ــال. 4 ــید ظھیرالدین ھجري 789اما در س  س
 و طبرستان گیالن تاریخ كتاب نویسنده مرعشي

 ی بھ میاننام ساسان امیره نام بھ از شخصي
 داشتھبرعھده گسكر را  حكومت كھ است آورده

نیز در سفر  تیمور لنگ پنج سال بعد است، و
 795در سال (تقریباً  و شھر خشم تالش خود بھ

 برده نام داعي امیر با كنیھ ھجري) از این
 .است
 مشخص ساسان امیره حكومت پایاني زمان. 5

 امیره حكومت پایاني و تا ســــال نیســــت
ـــكرات ـــال كھ جھانگیر در گس  ھجري 878در س
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 سال 90مدت رسیده قتل بھ سیاوش امیره توسط
 شــخص از حكومت ایام این در طول گذرد كھمي

در  اطالعاتي والیت در این دیگري و یا اشخاص
 .نیست دست
سال سیاوش امیره. 6 شتن ھجري 878در   با ك

و  نشــســت گســكرات حكومت جھانگیر بھ امیره
 .داشت ادامھ ھجري 914او تا سال حكومت

 سیاوش امیره فرزند ساسان امیره حكومت. 7
ــال ــلطنت ابتداي ات ھجري 914بین ھايدر س  س

و  معزول داشــتھ، ســپس ادامھ طھماســب شــاه
ـــال مجدداً  ـــوبآن حكومت بھ 943در س  جا منص

 حكومت پایاني جا نیز ســـالشـــود در اینمي
 !است نشده در گسكر مشخص ساسان امیره

 بھ شــخصــي ھجري 974در ســال اما مجدداً . 8
سان امیره نام سب شاه با حكم سا  اول طھما
 حكومت شــود كھمي گمارده گســكرات حكومت بھ

سال شتھ ادامھ 987او تا  ست دا اخیر  شخص ،ا
ماالً  نداناز  احت یا از نواد فرز  گان و 
 شـــاه در زمان  كھ بوده  ســاســـان امیره

ــماعیل ــال اول اس کومت والیت ح ھجري 914در س
 .داشت را  گسكر

سان فرزند امیره سیاوش امیره. 9 در  سا
ــال ــكرات حكومت بھ ھجري 987س او  پرداخت گس

و در  عباس شـــاه ســـلطنت بعدھا در زمان
ــــال فاق بھ ھجري 1002س  (امیره برادرش ات

 و امیره یوســف خود امیره مظفر) و فرزندان
 قرار گرفتھ عباس شاه و غضب محمد مورد خشم

 فرزندانش شــدن او و زنداني اعدام منجر بھ
سلھ طریقھ شود و بدینمي الموت در قلعھ  سل
 .شد منقرض وند گسكرات مرداویج

 
 وند در زمان مرداویج سلسلھ از انقراض گسكر پس حكام
  صفویھ

 1002قرامانلو از ســــال ذوالفقارخان. 1



 .ھجري 1007 ات ھجري
 .ھجري 1023 ات 1014از سال خانقليمرتضي. 2

 ات 1007ھايســال امور گســكر در طول اداره
سرعموي با داروغگي ھجري 1014 سعیدمیر پ  بو
جھ زرمخي خانعلي وزیر  رفیع وزیر نظر خوا

 .شدمي اداره گیالنات
یك. 3 تل بھبود ب باقر میرزا  قا مد  مح

 1038 ات 1023میرزا) از ســال صــفي بھ (ملقب
 .ھجري

 ا؟ت 1038 از گرجي سلطان گرگین. 4
او  حكومت شروع تاریخ كھ گرجي امیرخان. 5

 نیســت؟ اما الئاریوس معلوم صــفویھ در زمان
ــیاح ــال وي معروف، حكومت س در  1048 را در س

 .است كرده گسكر مشاھده
 

 پایان الي نادرشــــاهاز  پس تالش حكمرانان
 قاجاریھ سلطنت

 بھ قرابیك بھ میرزا معروف الدینســید جمال
 بوده نادرشـــاه در خدمت یوز باشـــي عنوان

در  نادرشــاه ســپاه ھمراھي اســت. او بھ
 از مدتي داشت. اما پس شركت خراسان ھايجنگ
 و در قریھ برگشـــتھ خود تالش زادگاه بھ

. ســـید ختپرداخود  عادي زندگي بھ بدالن
 در جنگ كھ ھایيبا قھرماني ســپس الدینجمال

ــــانبا لزگي ناماد ھا از خود نش با   د، 
مرور  مفتخر شد. او بھ خاني لقب بھ قراخان
 مشـــھور و محبوب و مغان تالش مردم در بین

ــ ــد بھ موفق طریق و از این دش ــاني ش و  آس
نھھیچ بدون نگ گو  امور حكومتي و درگیري ج
 761د.گیر را در دست تالش

ــطفي  از پدر بھ پس كھ خانفرزند او میرمص
ــتھ تالش حكومت ــس  اقدام بود، در اولین نش
از  بخشــي را كھ رود و اســالمكرگانھ نواحي

 مجموعھ شد بھمي محسوب نشینتالش ھايسرزمین
و حدود كرد  خود اضــافھ متيحكو ھايســرزمین
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 دیناچال ســـرحدات بھ جنوب را از ســـوي آن
ــطفي ــاند. میر مص ــتھ پس خانرس ــدن از كش  ش

 حمایت بار بھ چندین گیالن والي خانھدایت
 برادر متمرد آقامحمدخان قلیخان از مرتضــي

ــید و یکبار نیز گیالنبھ  ــکر کش  را آنجالش
 771 .شد تصرفم

ضي شدن از پناھنده پساو   بھ قلیخان مرت
و با  تنھایي بھ ھجري 1212در ســال روســیھ

 و کند را تصرف گیالن گردید موفق تالش قشون
شیند حكومت بھ  ماه سھ مدت  كھ اما ھمین ن

ـــد آقامحمدخان متوجھ ـــركوبي براي ش او  س
 با عجلھنموده اســت  گیالن را روانھ قشــوني

 از ورود سپاه قبل کرده و جور  خود را جمع
 طول . او در تمامنمود را ترك قاجار گیالن

 و گرفتاري از سر مشغولي آقامحمدخان سلطنت
 بھ و خراجي باج گونھ ھیچ كرده استفاده وي

كار را در  نكرد و این قاجار پرداخت دولت
داد، و  ادامھ چناننیز ھم شاه قتحعلي زمان
 شــــاه ھايو اولتیماتوم تحدیدات بھ چون

ــت اعتنایي ــاه فتح جھت ھمین بھ نداش  علیش
 از سلطنت سال شانزده از گذشت مجبور شد پس
با  كھ ھزار نفري ســي قشــوني خود با اعزام

سران نظامي و تجھیزات توپخانھ سي اف  انگلی
 شـــدبھمي حمایت ایران تشدر ار مامور خدمت

 .ندك او حملھ
قادر  تنھایي خود را بھ چون خانمیرمصــطفي

ــپاه مقابلھ بھ ــاه با س دید ناچار از نمي ش
ــیھ دولت ــاي روس د. اما كر و یاري كمك تقاض
عشایر  سايو رؤ قبایل سران ،او را عمل این
 برخاستھ مخالفت بھ با وي ند ونپسندید تالش

سرزنش و او را مورد مالمت قرار دادند تا  و 
ـــد قھرانھ خانمیرمصـــطفي كھ این  ناگزیر ش
ــود. در این گیالن راھي كرده را ترك تالش  ش
ــرحدات بود بھ مدتي ھا كھروس موقع  ایران س

ــرف بودند پسكرده تجاوز  ــتان،  از تص گرجس



شیروان، قراباغ، براي ضعی گنجھ،   روحیھ فت
 تر جبھھبیش امتیازات میرزا و كســـب عباس
ـــوده دیگري را  و مغان تالش و نواحي را گش
ـــغال نیز بھ  زمان خود درآوردند. در آن اش

 خود را بیھوده وقت در گیالن كھ خانمیرمصطفي
بارهمي ند، یك از  یكي فتگر تصـــمیم گذرا

آمیز و مودت پیامي خود را با ارسال بستگان
 زدسا شاه فتحعلي دربار روانھ اظھار فدویت

 و تقویت تحكیم براي كند كھتقاضا  و از شاه
مت تالش حكو یاري خود در  ما  او را  ھد، ا د

 از و مســاعدي مناســب پاســخ كھ از این قبل
ــال ناگھان كند دربار دریافت  ھجري 1229در س

ـــال یك یعني قمري  از انعقاد عھدنامھ پس س
ـــتان و  د. مركز حكومتيرك فوت در گیالن گلس

ــكونت محل ــھر لنكران او در تالش س  بوده ش
 .است

 
 تالش خانمیرحسن حكومت

سن صطفي خانمیرح سال خانفرزند میرم  1229در 
 اما پدر نشــســت جاي بھدر تالش  قمري ھجري
 را در اشـــغال تالش زمان در آن ھا كھروس

ـــتند ـــطفي قبلي نامھ بھ داش  بھ خانمیرمص
 او در برابر شــــاه بر حمایت ھا مبنيروس

ستناد نموده  ایران سن ا  خانفرزند او میرح
 و با اعطاي ند داد پولونیســـكي را منصـــب

عام و خنجر مرصـــع زرین بیرق  و تحف و ان
ند. كردابقا  و مغان تالش در امارت فراوان
صطفی خان  زمان در این سر میرم  ادعاي كھھم
ــت ــیني ریاس ــوھر مت و جانش را  خود  وفايش

 مخالفت بھ شده دست خود ھم با دختران داشت
كان لت در ار ند دلیر  دو ندفرز  شو بروم

نیز از  روسي منصبان. صاحبنمود  خانمیرحسن
 آتش این بھ مدام برده بھره اختالف این

 كــھ طوري زدنــد، بــھ تريبیش دامن اختالف
 خانواده و بازماندگان مناقشھ بعدھا طرفین
و آزار  شـــكنجھ بھ اقدام خانمیرمصـــطفي
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 .دندركیكدیگر  و نزدیكان اطرافیان
ــن ــبي فردي كھ خانمیرحس  بھ بوده مزاج عص

و افراد  و نزدیكــان مرور از بســـتگــان
مات خود ھمچنین خانواده قا كان از م  و ار

 شـــده گردان روي وازده در تالش روس دولت
سبت شان روس دولت بھ ن  يرطو داد بھ تمرد ن

در شـــود مي او مالحظھ نامھ در زندگي كھ
 قاجاري با آش در تھران قمري ھجري 1248سال

از  اما قبل 781 .كرد توف و شــــد مســـموم
شت ادامھ بھ پرداختن سن سرنو  الزم خانمیرح

ــت ــیھ ایران جنگ دوم درگیري علت اس و  روس
 .شودذكر  آن نتیجھ

 دوم جنگ در خصــوص 791ایران تاریخ در كتاب
 معاھده متن چون« است آمده چنین روس ایران

ــتان ــخیص در باب گلس ــرحدي خطوط تش  بین س
 كھ معني این بود بھ مبھم و روســـیھ ایران

بودند  قید كرده فقط عھدنامھ امضأ كنندگان
 امضــأ معاھده ھا تا تاریخرا روس ھر چھ كھ

 جملھ باشـــند و این مالك دارند در تصـــرف
سیاري تكلیف ضي ب  مرتع را كھ سرحدي از ارا
 معین شد واضحاً مي محسوب اطراف ایالت احشام
و  بروز جنگ موجب دلیل ھمین بود بھ نكرده
 دیگر از دالیلي اما یكي» د.شمجدد  درگیري

مجدد  و بروز جنگ ســـرحدي اختالفات موجب كھ
 معاھد تركمن و تحمیل و روســـیھ تالش بین
 در دوره ایران« د در كتابش بر ایران چاي

اســت: در  ذكر شــده چنین 081قاجاریھ ســلطنت
 ساكن االصلایتالیایي یرمولوف ھجري 1238سال

سیھ شاه با مترجم رو از  ارمني میرخان خود 
سیھ دولت سوي ستاده تھران بھ رو شد تا  فر

 ، فتحكند مذاكره حدود تالش تعیین درباره
میرزا  تبریز نزد عباس او را بھ علیشـــاه

مزبور و ولیعھد  ولیعھد فرســـتاد. نماینده
مامور  مستوفي آشتیاني محمد علي ھمراھي بھ

مورد  در ھیچ شـــدند ولي تحدید حدود تالش



 1239نشــد. در ســال حاصــل موافقت آنان بین
آمد تا در  دربار ایران بھ مجدداً  یچمازارو
ــوع ھمین ــیند اما باز ھم بھ موض  گفتگو نش
ـــال اينتیجھ ـــت. در س  عباس 1240در برنداش

 تبریز را براي حاكم خانعلي میرزا، فتح
تاد. در خالل تفلیس بھ مذاكره  این فرســـ
 موافقت اتكاي بھ خودســرانھ یرمولوف اوقات
 ایران دولت ھنوز مورد قبول كھ لیستف نامھ

 مناطق اشـــغال بھ بود اقدام قرار نگرفتھ
منظور  ھمین بھ كرد. و ســـرحدي مورد اختالف

صادقفتح شاه، میرزا محمد نگار را وقایع علی
 تفلیس روانھ كار یرمولوف بھ اعتراض براي
 رسیده تفلیس اجالس او دیر بھ چون ولي ساخت

ــوي ــاندر اول بود، و از س تزار  دیگر الكس
 از پیش كاري بود نتوانســـت هكرد فوت روس
ــي زمان ) در آن.قمري ھجري 1241( ببرد  بعض

و  ایران بین اختالف نیز آتش محل از خوانین
سیھ شن بھ و مایل زده را دامن رو شدن رو  ن
 عباس دو كشور و گرفتار شدن بین جنگ نتیجھ

ھد در این ند و درگیري میرزا ولیع ھا بود
ستیالي تالش خوانین چون ضيروس از ا  ھا نارا

شي حاكم خانخلیلابراھیم بودند از جملھ  شو
 نقض ھا را دلیلروس تجاوزات كھ و قراباغ

لذا  دانستھا ميروس از جانب گلستان معاھده
شات شد با  مقارن نایرا شاه ھا بھآن گزار

سیدن ضھ ر سلمین در پي پي ھا و تظلماتعری  م
یھ قاز عدي از ظلم قف بھروس و ت بار  ھا  در

 ادامھ براي شـــاه تمایل منجر بھ كھ ایران
نگ ماي ھا و حكمبا روس ج ھاد عل و  دین ج

 آذربایجان سوي بھ مردمي دستجات شدن روانھ
از  د. پسشھا روس علیھ جھاد بر اجراي براي
باس این ھاد ع ھد ایران ج  كھ میرزا ولیع

 اختالف حل براي تالش سرحدات بود بھ كوشیده
مت ند. چون عزی مت از طریق ك ــــال آمیز مس

دھد او  خاتمھ قضــیھ بھ تا حدودي نتوانســت
بھ یھ فتواي اجراي عدم را  ھاد بر عل  ج
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و با  دلیل ھمین ســــاختند بھ ھا متھمروس
از  كھ ســفیر روســیھ بھ شــاه ھاياعتنایيبي

سیھ سلطنتي خاندان و بزرگان شاھزادگان  رو
آغاز  و روســـیھ ایران جنگ دوم بود مرحلھ

 ھا در حقیقتروس كار چون شـــد. در ابتداي
شده سپاھیان جنگ و مھیاي غافلگیر   نبودند 

 بھ رفتھ از دست والیات گیريبا بازپس ایران
سھ و فتھ یا توفیق سریعي فتوحات  جبھھ از 
 متصــرفات بھ و تالش و قراباغ ایروان یعني
لھروس ــــور ھا حم ھھ ،نددش  تالش در جب

 عباس كھ سپاھیاني یاري بھ تالش خانمیرحسن
و  بود با دالوري گذاشــتھ میرزا در اختیارش

 ھا را از تالشروس خود توانســت ھايمردانگي
غان ــــت بھ كرده بیرون و مو  ھايكوه پش
ھا مانند براند. در سایر جبھھ عقب قفقازیھ

جا آن مردم و شیروان و شكي باكو و داغستان
سر روس شوریدهنیز بر   ھا را اخراجو آن ھا 
 1242سال در محرم سرانجام خانكردند. میرحسن

را نیز  و ســـالیان بندر لنكران قمري ھجري
 كلي ھا را بھروس و دســت درآورده تصــرف بھ
 فتوحات این . تمامختســا كوتاه تالش خاکاز
بود  آمده دســت بھ ھفتھ ســھ مدت در طول كھ
بود  چنین واقعھ و آن رفت بر باد روزه یك
حدود  بھ ایران سپاھیان رسیدن در ھنگام كھ

جھ ــــاعر معروف مقبره و در نزدیكي گن  ش
ــال االولدر ربیع گنجوي نظامي ایراني  1242س
حاضر  وجھ ھیچ بھ روسي پاسكوویچ قمري ھجري

 و یا مذاكره جنگ میرزا بھ نشـــد با عباس
 میرزا ناچار شـــد باگلولھ بپردازد. عباس

ضع كردن باران ستور حملھروس موا  بھ ھا و د
ند ك ایران نصــیب مھمي بود فتح ھا نزدیكآن
 او كھ ســپاھیان اعظم قســمت از بدبختي ولي
 قاجار بودند در جنگ الدولھآصــف فرمان تحت

ــركت ــاندن و از كمك نكرده ش نیز  مھمات رس
 ایران در سپاه نظميبي دند و چونكر كوتاھي



ــتور داد تا میرزا روي و عباس ــد، دس آور ش
ــرش ــاھزادگان پس ــایر ش از  محمد میرزا و س
ـــوند امراي مھلكھ ـــپاه دور ش  بھ او كھ س
ــام این مفھوم ــد  نبرده نیز پي پی بودن

 بھ فرمان تحت قواي را با تمام شــاھزادگان
ھر  پس دادند و از آن نشینيعقب رودارس طرف

 منظور من فرستاد كھ میرزا پیغامچقدر عباس
ـــخص فقط ـــاھزادگان ش  تحت قواي نھ بوده ش

نكرد. و  او توجھي حرف بھ كسي ،ھاآن فرمان
 تنھا گذاشـــتھ میرزا را در جبھھ عباس چون
دوز  اصــالن محل شــد تاودند لذا او مجبور ب

 ھا موفقروس اتفاق از این كند. پس نشینيعقب
آورند. اما  دســـت بھ راحتي ند پیروزيدشـــ

 میرزا ھر چقدر كوشــید تا روحیھبعدھا عباس
ست سربازان  و حس را تغییر داده خورده شك
شوري  تتقوی آنان را در بین آوريو جنگ سلح

سر نك ھا و دالوري تمامي طریق د بدینشند می
 و حتي ھدر رفت بھ خانمیرحســـن ھايجانبازي

ــایر نواحي عالوه ــد گرفتھ باز پس بر س  ه،ش
سمت صرف بھ نیز مجدداً  تالش اعظم ق ھا روس ت
 پیروزي آن كھ از این ھا پسد. روسمآدر 

سان ست را بھ آ شرويپ آوردند بھ د خود در  ی
 ھا از رود ارسدھند آنمي ادامھ ایران خاك

شت صرف بھ ندنیز گذ صد ت  تبریز تا حوالي ق
 خوي میرزا كھ و عباسآمدند  پیش دھخوارقان
 دید بھمي رفتھ را نیز از دســـت و ســـلماس

ــكوویچ اردوي ــد بھمجبور  ترف پاس  پذیرش ش
 و بدین .در دھد تن چاي تركمن معاھده شرایط
 ھزاران از شھادت پس چاي تركمن معاھده سان

تاواني مرز و بوم این نفر از دالوران  با 
ـــنگین ـــیاه اوراقي عنوان بھ س  و ننگین س

 .دش ایرانیان درخشان تاریخ ضمیمھ
سدمي این باره در برادگاھي سیدعلي   :نوی

میرزا  عباس ھجري 1242سال از اغتشاش قبل 811
ھا روس علیھ را بر جنگ خانمیرحســـن مجدداً 
از افراد  ايعده و با قرار دادن كرد تشویق
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یارش خویش نھ در اخت ھھ او را روا  ھايجب
سنخت.سا تالش سیھ از دولت كھ خان. میرح  رو
و  یاناز ســپاھ بود با جمعي شــده گردانروي

 قشون و ریخت لنكران خود بر سر قلعھ اعوان
 كھ و در جنگي محاصره قلعھ را در آن روسیھ

نان بین بھد روسمآوجود  بھ آ  ھا مجبور 
 بھ ند. و دیار تالشدشــباكو  عازم و تخلیھ
ـــابق روال ـــن س قرار  خاندر اختیار میرحس
بھفتگر بال .  لت آن دن ب دو  ایران اشقزل

سن و  داده المجاھدینت سبق را لقب خانمیرح
سالم، كرگانھ محالت ستارا، ویلكیچ، ا رود، آ

وند، اولوف،  زووند، دریغ، اوجارود، دشــتھ
غان چاي ھارود را  ایچي، لنكران، مو بال و 
 .دركواگذار  ایشان بھ

بود  شده نیز بیان قبالً  كھ طوري اما ھمان
 معاھده را براســـاس تالش مجدداً  روس دولت
ــرف چاي تركمن ــن كرد تص از  پس خانو میرحس
شغال سط تالش ا شكنيروس تو  كھ ھایيھا و كار

ــا در امور حكومتيآن ــالش ھ ــد و كر ت دن
بل كھ ھایيدرگیري خانواده از ق خود  با 
یدا  ھا را روس بود ســـرســـپردگي دهكرپ

 تھران سوي را بھ شد تالشناچار  نپذیرفتھ
 كھ زیادي ھاياز ســرگرداني ند. او پسك ترك

دربار  بھ بود سرانجام شده متحمل در تھران
د كرتقاضـــا  و از شـــاه یافت قاجار راه

 از بلوكات ند تا در یكيكصــــادر  فرماني
 با وعده ند. شاهك حكومت اً مجدد ایران تالش

ھایي ید مدتياداو  بھ كھ و وع او را  د 
ساختن و براي ختسا سرگرم  او یكي امیدوار 

آورد او در  ھمســـري خود را بھ از دختران
از  بود در یكي شــده راضــي كھ با این شــاه
 دھد اما با مشـــكلي او را تیول تالش نقاط

 از معاھده شد، زیرا پس جھمورد موا در این
 تالش و تقسیم قمري ھجري 1228در سال گلستان

 در قســمت خانو روســیھ، میرحســن ایران بین



صرفي سیھ ت  تالش پس د از آنكرمی  حكومت رو
بود  شـــده تقســـیم محلي خوانین بین ایران

نابراین   بھ دادن تیول براي خالي جايب
لذا  در تالش ایران وجود نداشت  نخامیرحسن

 كھ نمین تخلیھ بھ شـــدناچار  دربار ایران
و  از اعقاب خانحســـین كربالئي در دســــت
 تالش ســابق حكام خان عباســقلي بازماندگان

 نمین خان و چون کند، اقدام قرار داشـــتھ 
و  دانســـتخود مي موروثي جا را از حقوقآن

بھ یھت حاضـــر  ھت ھمین بھ نبود خل  ج
ـــاهفتحعلي ـــد مردممجبور  ش و  نواحي آن ش
نھ خوانین گا تالشكر یھرا  رود   خوانین عل
پاول غارت بھرده ك تحریك نمین  و آتش و چ
نھ زدن بھ ھایشــــانخا  برانگیزد (رابینو 

باه نھ ســـوزی آتش اشـــت  وراث ھايخا
 .)است شتھرا نو در نمین خانمیرمصطفي

ما در این لھ ا قمري)  ھجري 1248( فاصـــ
سن شكوكنیز بھ خانمیرح د. لذا رك فوت طور م

سری شد ناچار  شاه دختر دیگر خودرا بھ ھم
پســر او میرکاضــم خان درآورده اورا روانھ 

 نیز ســـیدعلي بابت . در ایننمین ســـازد
ــتھ مطلبي برادگاھي ــت  نوش ــھ كھاس  آن خالص

ــت چنین ــنكلب 821زمان در آن: «اس  كھ خانحس
 داشـــت حكومت و ویلكیچ ھا بر نمینســـال
و  فرســـتاد ایران دربار دولت بھ طوماري

 از اجداد او سابقاً  خانعباسقلي شد كھ عارض
صرف تالش بر تمامت شتھ و حكومتبوده  مت  دا

 آن از محالت یكي بھ اینک كھ حاليدر  اســـت
از  كھ است مروت چھ ایمو رضا ورزیده قناعت

اما  یمشــو و اخراج نصــیبو بي ممنوع ھم آن
او  ادعاي بھ وقت مصـــلحت قاجار بھ دولت
ارشـــــد اوالد  میركــاظمخــان دكرن توجھي

 و دلیري آداب ستوده شابي را كھ خانمیرحسن
سطتاب متین دیگر از  یكي بود با ازدواج و م

 ختسا روانھ و ویلیكیچ نمین خود بھ دختران
ست ھجري 1285سال بھ كھ و اكنون اوالد  قمری
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 در آن الملكسیف احمدخان ارشد او میرسلطان
 و حكمراني امر والیت و متصـــدي مقیم مكان

 »ت.اس
 

از  پس ایران تــالش مختلف والیــات حكومتگران
 گلستان معاھده

 معاھده طبق از تالش قســـمتي كھاز این پس
 خاك ضمیمھ ھجري 1228 در سال گلستان تحمیلي
 ایران تالش خاك مانده باقي ،گردید روســیھ
سط شاه تو ضعیف بھ منظور بھ دربار فتحعلی  ت
 نواحی آن آســان و كنترل منطقھ خوانین قدرت
 در این میان  نددش تقسیم تريكوچك والیات بھ

ماســال ،  گســکرات کنونی   کھ شــامل گســكر
طالش دوالب و  گیل  ،  ومعاف و شــــاندرمن

الی ســرحدات رودخانھ دیناچال میشــد  دوالب  
 شــــامــل تیز توالش خمســــھ و والیــت 
گرگانھ رود الی انتھای اسالم میشد   (آستارا

و شــــاندرمن،  ماســــال بعد ھا ناحیھ ،
ھمراه اســـتارا و کرگانھ رود دوالب، تالش

شده  سھ طوالش نامیده  سكر و،   خم   نیز گ
و  چند ناحیھ بھ از تالش شـــدناز جدا  پس

ـــیم گردید تركوچك بلوكات نیز  و انزلي تقس
ستاني بھ ستقل شھر  گیل ، ناحیھ شد تبدیل م

شد  سرا ضمیمھصومعھ شھرستان گسكر بعدھا بھ
 یافت زیگسار انتقال قصبھ جا بھمركز آن كھ
 از جدا شــدن گســكر پس گیل حاكم . اولینکھ 

نام گسكري محمدرضاخان ، گسكر بزرگ از والیت
 ھجري 1238در سال معروف فریزر سیاح.  داشت 
اما  .كردجا تایید را در آن وي حكومت قمري
ــابق محل كھ جایياز آن ــكر  مركز حكومت س گس
 كھ شھري رود ھمانمي احتمال بود نشده مشخص

یاي امروزه قا گل در نواحي آن ب فت ھايجن  ھ
 .وجود دارد، باشد دغنان

 تالش حكام از فریزر اســامي نقل رابینو بھ
ـــال ایران ذكر  چنین قمري ھجري 1238 را در س



ـــر امیرگونھ باالخان اســـت كرده در  خانپس
نھ گا ماالً رابینو رود. (كر یك علي حاجي احت  ب

ـــال کھ  نامیده بیك را امیر گونھ  1238 از س
  اســـت  داشـــتھ رود حكومتدر كرگانھ 1248 ات
 1265 ات 1248 از ســال فرزند او باالخان ســپسو

 )نگارنده -است دهش وي جانشین
سالمي محمدخان سالم ا  محمد قلیخان ،در ا
 ،در گســـكر محمد رضـــاخان ،دوالبدر تالش
فرزند  محمدخان ،در شـــاندرمن خانابراھیم
 حکومت مینمودند.در ماسال خانمحمدولي

 
نھ حكومتگران گا بھكر كات یكي عنوان رود   از بلو

  توالش خمسھ
رود و كرگانھ از اھالي كھ نامي انوشــیروان

 1308را در سال خاطراتي بوده شمسي 1254متولد
ــي ــمس  رود تالشكرگانھ حكومتگران درباره ش
شتھ ست نو ضي كھ 831ا  شده داده از اطالعات بع
 او در این ،میشود جا آوردهدر این وي توسط

 موقعیت بیان خود را ضــمن خاطرات یادداشــت
نوشــتھ  جا چنینآن و جمعیت رود تالشكرگانھ

 است
 حكومت (اوایل قبل ســـال 150رود ازكرگانھ

 كھ مقتدر بوده حاكمي داراي قاجار) ھمیشــھ
را  تعدیات خود تدریجاً  موقعیت از تحكیم پس
ھا آن از ظلم مردم رســانند كھمي ايدرجھ بھ
و  ھا شــوریدهآن برعلیھ متفقاً  آمده تنگ بھ

ســـازند و آثار را نابود مي حكام خانواده
رود ھنوز از كرگانھ نقطھ در سھ ھایشانخانھ
 از این مواردي برشــمردن ســت. او ضــمنباقي

روا  مردم بھ كھ ھایيشكنجھ و توصیف تعدیات
ــتھد ــد پساند مياش  خاندان از انقراض نویس

رود)، كرگانھ ســابق (از حكام خانامیراصــالن
 از طرف (حاجی علی بیگ ) اجداد سردار امجد

 ایران تالش حکومت  كھ لنكراني خانمیرحســن
 حكومت بھ در اختیار وی قرار داشـــت نیز 

نھ گا نھكر ندمي رود روا بدین شـــو  طریقو 
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 سردار امجد محسوب جد سوم كھ 841بیك ليعحاجي
 . او پسگردیدرود كرگانھ حكومت شد روانھمي

 فوتدر کرگانھ رود  كردن حكومت از چند سال
سرشمي شیند، او مي جاي بھ باالخان كند و پ ن

رود را در كرگانھ باالخان فوت رابینو تاریخ
 ھجري 1265 برابر با میالدي 1848سال بھ تالش
 از ھفده رسد او پسنظر مي بھ است دهكرذكر 
 قتل خود بھ افراد خانواده توسط حكومت سال

 باشد رسیده
یت منظور تحكیم بھ وی مت و تقو خود  حكو

 زن و مقتدر تالش ســرشــناس از چند خانواده
او  از تعدي مردم ســـرانجام بود ولي گرفتھ

سران یكي آمده ستوه بھ  او را تحریك از ھم
سرشمي وي قتل بھ ستي كنند و ھم  نیز با ھمد
 خفــھ خوابدررا   خود وي از نوكران یكي
ندمي پدر  خونخواھي بھ خان پســـران .ك

 عنوان را بھ محل از ســران ايعده برخاســتھ
صلي محرك سانند. پسمي قتل بھ گرفتھ ا از  ر
عھ این در  851او پســـر بزرگ خانهللافرج واق

رود كرگانھ حكومت بھ قمري ھجري 1265ســــال
سطمي شیند. او در اوا صرالدین سلطنت ن  نا

سرحد  عنوان را بھ تفنگدار چریك ايعده شاه
كار  دھد و با اینمي دولت بھ انزلي داري

ــود از دولتمي خود موفق ــب ش ــرتیپي منص  س
 بھ كھ ند اما بعدھا در ســـفرھایيك دریافت
خود  موقعیت منظور تحكیم بھ داشـــتھ تھران

شیره سین سالھ 53با ھم ر ساالسپھ خانمیرزاح
 .كرد ازدواج
ساالر سپھ قدرت بعدھا با اتكا بھ خانهللافرج
ــت ــوي بھ تعدي دس  د و مردمركدراز  مردم س

ــناگزیر  ــكایت بار بھ ند چندیندش  دربار ش
 پیشــرفت شــاننند اما عرایضك و تحصــن كرده

خود نیز مدارا  با برادران خانهللانكرد. فرج
از  ايد تا عدهش سبب ضوعمو كرد و ایننمي
 ھمكاري بھ شده دست او ھم با برادران مردم



مجاور  كھ اردبیل شـــاھســـون ایل و ھمیاري
 آق نام رود بھكرگانھ در ییالق اســـت تالش

 اســـالم از خوانین تعدادي كھ اولر ھنگامي
را  خانعزیزهللا بودند او و پســـرش وي مھمان
سانند قتل ھب گرفتھ  گورخان كھ طوري بھ 861ر

 نویســـنده ندا پیدا نكرده مزبور را ھنوز 
چھار پســر  خانهللادھد، از فرجمي مذكور ادامھ

 16خانهللاو حبیب پســـر بزرگ ماند كھ باقي
صالن و امیره سالھ صر سالھ 13خانا  9خانهللات ن
سي سالھ  ھا بھو این بودند سالھ 7خانو عی
 بھ فرار كرده شـــبانھ از اھالي ايعده كمك

 شـــده تھران جا راھيند و از آنفتر خلخال
ند و فترســاالر خود خواھر ســپھ نزد نامادري

 ند. اینختپرداخود  و تظلم ماوقع شـــرح بھ
نزد برادر خود  ھا را گرفتآن نیز دست خانم

ماس با الت  فتگر برادر خود قولاز  برد و 
روز  آن ند. فردايك را مجازات مرتكبین كھ

صرالدین ساالر موفقسپھ ضي شاه شد نا  را را
 اردویي  آن برحسب كھ زدسا صدور فرماني بھ

 گیالن بھ مســـببین و مجازات ســـركوبي براي
 .كند حركت

ـــم از  كامل با گروھي گیالن  والي خانقاس
جا و در آن شـــد (ابتدا) وارد گیالن راوالنق

و افراد (مســـلح) از    قوا با گردآوري
سال شاندرمن ما سالم دوالبو تالش و   بھ و ا

نھ گا ند نفر از . در آنفتررود كر جا چ
 دیگر از مخالفین ايوعدهخان  هللافرج برادران

كوه سوي بھ هرود فرار كرداز كرگانھ کھ او
ــاي  كوه ترینو در مرتفع متواري اطراف ھ

ند ردك تجمع ژیھ لیشـــكھ نام رود بھكرگانھ
 خانهللابرادر فرج خاناســـدهللا آنان در رأس كھ

از  كھ والي خاناما قاســـم قرار داشــــت
از  ايبود عده ھا عاجز ماندهآن دســـتگیري

 طرفبيماجرا  در این رود را كھكرگانھ سران
تا در  ختســــازور تحدید وادار  بودند بھ

 فراریان در دستگیري افتاده راه قشون جلوي
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 از خاطرات دو صفحھ جا چوند در اینننك كمك
 چگونگيادامھ ماجرا وده شـــمفقود  نامبرده

ــتگیري ــرانجام دس ــت و س ــرنوش  فراریان و س
 اما در روزنامھ اتفاقیھ گیالن معلوم نیســت

سم خان  سط افراد قا شده کھ انھا تو شتھ  نو
ــدند  ــتگیر و اعدام ش از  پس ولي  والی دس

 خانهللافرزند ارشـــد فرج خانهللاماجرا حبیب این
ــترود كرگانھ حكومت بھ ــس مورد  . در ایننش

ــد كھرابینو مي ــرالدین نویس ــاه ناص  بھ ش
 ردکاو را دستگیر برادران خانهللافرج خونخواھي

 ھجري 1283در ســال رســاند و ســپس قتل و بھ
 ولي ختپردارود كرگانھ حكومت بھ خانهللاحبیب

صرت سال سھ اتاز دو  پس  ھمان یعني خانهللان
سوم سن خانهللاحبیب سالھ و نھ برادر   12(در 

نار زدن با ك ــــالگي)  مت بھ وي س  حكو
 نام عدھا بھب كھ فتیا رود دســــتكرگانھ

 و مدت شد معروف سردار امجد و عمیدالسلطان
 .كرد جا حكومتدر آن سال چھل

صرت چون  طماع سردار امجد را فردي خانهللان
 گوشــھ جھت ھمین اند بھنوشــتھ دوســت و پول
و  داشــتھ خود اســالم جنوبي والیت بھ چشــمي
 خوانین بین ھایيو منشــأ بروز درگیري موجب
بود. او در  شـــدهرود كرگانھ جا و حكومتآن

شروطیت زمان ضع م  ھايگیريو جبھھ گیريبا مو
ــایيدرگیري ،خود ــا انقالبیون ھ  نیز ب

 .است داشتھ خواهمشروطھ
 

 حکام تالش پس از تجزیھ 
در  دوالبتالش حاكم اولینپس از تجزیھ تالش 

او با  ھمزمان و خانمحمدقلي قاجاریھ اویل
ضاخان سكري محمدر سكرات گ ھا و (از بخش در گ

ستان فعلي توابع  سرا) و باالخانصومعھ شھر
نھ گا مدقليرود (آقدر كر در  خاناولر) و مح

سالم سالي و محمدخان ا سال ما حکومت  در ما
خان، محمدقلي بازمانده . آخرینداشـــتھ اند



ــرت ــرغام خانهللانص ــردار (ض ــلطنھ) و یا س الس
 خانفرزند حســـینقلي خانهللامقتدر فرزند امان

کھ  است خانمدقليفرزند مح خانفرزند علیقلي
 در تالشدوالب حکومت نموداند 

در  )ســـردار امجد (عمیدالســـلطان خانهللانصـــرت حكومت
 رود تالشكرگانھ

 در ایام ســـردار امجد كھ خانهللانصـــرت، 
سن نوجواني  حكومت بھ سالگي 12 ات 10و در 
سردار  و عنوان شد باكنیھ رود منصوبكرگانھ

ــلطان ــال امجد عمیدالس قمری  ھجري 1325تا س
سي 1285برابر با  حكومت بھ والیت در این شم
 شــماريبي او منشــأء حوادث ،داد خود ادامھ
ــت بوده در تالش ــالم بر والیت و چون اس  اس

شھ شمي نیز گو شتھ چ ست دا  ھایيلذا بند و ب
و  اذیت بھ داشـــت گیالن وقت با والیان كھ

ــھ محلي و خوانین آزار مردم و  پرداخت
جاوزاتي بھ ت حدوده نیز  یات حكومتي م  وال

ـــالم كوچك والیت از جملھ اطراف  و خلخال اس
ـــتھ ـــت. او در بین داش حكومتگر  خوانین اس

ــھم ترینبیش تالش ــتیزي را در مردم س  این س
 .است داشتھ نواحي

میرزا  جانبھ ھمھ از حمایت خانهللانصـــرت
سین سي رجل ساالر با نفوذترینسپھ خانح  سیا

ــرالدین ــاه دربار ناص ــیره ش  او كھ و ھمش
مند بود او با شد بھرهمي محسوب وي نامادري
را  بھره ترینبیش توانســـت عوامل اتكا این
بر خود  ھايآرأ و عقاید و خواســت در تحمیل
گران ی ــب د لق م ــدا  بت برد. او ا ــھ ب  ب

اخذ  بھ موفق از مدتي و پس عمیدالســـلطنھ
شد، و از  سرداري و بعداً  امیرتوماني فرمان
 از قدرتمندترین او را یكي توانرو مي این

سي رجال و جبارترین و بانفوذترین صر  سیا ع
بار  چندیدن كھ د او با اینكر قاجار محسوب

 از نفوذ خود در دربار مانع ا اســـتفادهب
شد  شاه گوش بھ مردم اعتراضات صداي رسیدن

 پیاپي در ارسال مردم ھايو فعالیت تالش ولي
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بار  یك شاه ناصرالدین شد كھ موجب شكایات
بھ نده تھران او را  ند ك و توبیخ فراخوا

شت ايفایده ولي شت از زیرا او پس ندا  بازگ
 ،از شـــكات گرفتن زھر چشـــم براي تالش بھ

 .درك را اعمال شدیدي بگیر و ببندھاي
ــد و نیت و چون ــھ قص  والیت الحاق او ھمیش
 ھمین بھ خود بود قلمرور حكمراني بھ اسالم

و فشـــارھا و  دیداتھجا از تآن خوانین جھت
یب مان ھايآســـ ند. مردم او در ا  نبود
سالمكرگانھ  شكایات و مكرراً  مجدداً  رود و ا
از  یكي كھ تا این كردنددربار  بھ زیادي

ابونصر  نام بھ پسرعمو ھای ناصرالدین شاه
از  ) کھ والی گیالن بودالسلطنھحسام (میرزا
 نموده سفر تالش بھ  فتیا مأموریت شاه طرف

 1308، ندك رسیدگيمردم  شكایات بھ از نزدیك
 .)شمسي 1267(برابر با قمري ھجري

ــیدن او پس ــت بھ از رس  جمعھ از طریق رش
صومعھ سما و طاھرگوراببازار و   كھ سرا و ك

 محســوب فومنات حكوت اداره تحت زمان در آن
 ســمت بھ طریق و از این ماســال شــدند بھمي

خود  اتد تا مشاھدرك رود حركتھشتپر كرگانھ
 871 .ندك گزارش شاه بھ والیات این را در ھمھ

 را چنین تالش زمان آن ابونصر میرزا حكام
 .است برده نام

مان بان خانهللا ــــال، مرز ماس در  خاندر 
ــاندرمن، یگان ــرش خانش ــابر و  و پس در خوش

ـــرا حكومت ـــتھ روبارس  اند و در ادامھداش
 بزرگ از علماي كھ یگاننویســــد كدخدا مي

 بھ خود را نســبت اھالي ھمھ بوده دوالبتالش
ید و او را مراد خود مي ند در او مر دان

ــل ــالش پون ــانعلیقلي دوالبو ت پســـر  خ
را  حكومت كھ بود حاكم ســرتیپ خانحســینقلي

(ســردار مقتدر)  خانهللانصــرت اشبرادرزاده بھ
 و در چھارشــنبھكرد واگذار  خانهللاپســر امان

تالش و  خانبیوك مرحوم وراث دوالببازار 



 داشـــت. در اســـالم مالكیت خانهللانصـــرت
خان یار ــــالمي الھ نھ اس گا رود و در كر

 .كرد سردار امجد حكومت خانهللانصرت
سفرنامھ صر میرزا در  سد خود مي ابون نوی

صرت خانهللافتح چون سر ن سردار امجد)  خانهللاپ )
ستگان از خوانین یكي شیرخان اتفاق بھ  و ب

ســوار كار تا  یكصــد و پنجاه ھمراه خود بھ
 بھ اســــالم خاك ابتداي دیناچال رودخانھ

 وســـیلھ بودند بدین آمده من اســـتقبال
 خود را بھ حكومت و استیالي خواستند قدرتمي
ـــالم خوانین رخ ـــند و اس كار او  این بكش

 اســالم در امور حكومت خانهللانصــرت ھايدخالت
ــــان لھمي را نش كھ مواردي داد از جم  را 

شارھا و دخالت توانمي سردار امجد  ھاياز ف
 شخصي ، حكومتكردذكر  اسالم در امور داخلي

داماد  او كھ بود در اســالم خانولي نام بھ
 با حمایت قبالً او کھ   سردار امجد نیز بوده

با ســـردار امجد و پدر خانمش و پشـــتیباني
ساطت صر میرزا  و  بود فرمان شده موفق ابون
 خود نام بھ را از دربار اســــالم حكومتي

در  چھار ســـال مدت دریافت نماید توانســـت
 اما.خود ادامھ دھد جبارانھ حكومت جا بھآن

كھ ھا  ابونصـــرمیرزا  عد  كا ب ر خود از 
ـــیمان ـــده بود در گزارش خود پش  اعتراف ش

 چگونھ قبل چند ســال ســردار امجدکھ كند مي
ست شتھ را كاله  شسر توان  حكومتي حكم ،گذا

ــخص چنین ــتشرا جباري ش كند.  دریافت از دس
 رابینو نیز در مورد ســـردار امجد و وقایع

 را بھ مطالبي در تالش خواھيمشـــروطھ زمان
 .است تحریر در آورده رشتھ

قایع كھ و حوادثي و مان را   رابینو در ز
شاره آن بھ مأموریتش ست كرده ا شتھ ا  ھاينو

ستناد بھ شات او با ا سول يمحرمانھ گزار  كن
ستان شاھدات انگل ست خود وي عیني و م  كھ ا

ـــال در بین قمري)  ھجري 1324 ات 1331( ھايس
 پرداختھ در تالش مشـــروطیت زمان حوادث بھ
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سردار اسعد  سفارش ھا بھیادداشت است. این
 بھ آبي كتاب نام خان) بھقلي(علي بختیاري
 با اھتمام و شــد و ســپس برگردانده فارســي
 بھ كھبھ چاپ رسید  استاد احمد بشیري كوشش

بال بھ گیالن بھ مربوط حوادث آن دن  نیز 
گیالن مشروطھ نام بھ استاد محمد روشن ششكو

شد  شر  سمت منت  اخیر را كھ از كتاب ھایيق
 مشـــروطیت در زمان تالش وقایع بھ مربوط
 .شودمي نقل بھ شرح ذیل جاایندر  میباشد
تالش گیالن مردم خواھيآزادي جنبش  پس و 

صدور فرمان شروطیت از  سوي م  مظفرالدین از 
و  گیالن ایالتي ھايانجمن با تشـــكیل شـــاه
ستمآغاز مي تالش شي دیدگان شود و   كھ تال

شكنجھ سلطنھ و غارت از   سردار امجد عمیدال
بر  شده ھا ھمگامبودند با آن آمده ستوه بھ

ستبدان شتند در این طغیان علم ضد م  برافرا
ــوري مجاھدان راه ــلحش ــرف چون س ــید اش و  س

 و پیشگامي پیشاھنگي روديشریعتمدار كرگانھ
ھا را در مسیر و آن گرفتھ عھده ھا را بھآن

 با جنبش ھمگام ضـــد اســـتبدادي مبارزات
قرار دادند. و  ایران مردم خواھيمشـــروطھ

 حمایت بھ روس كنســول كھ اســت در جایي این
 قالبیونان سركوبي بھ اقدام شاه از محمدعلي
را  و كســي كردھا ميآن و اعدام و دســتگیري

 كســروي.نبود  در برابر آنان مقاومت یاراي
 آذربایجان ســـالھ ھجده خود تاریخ در كتاب

قل بھ لھ ن لدو خبر از  گیالن والي از ظھیرا
دھد. را مي در رشـــت تالش رزمندگان درگیري
 از گزارشات لنق بھ شمسي 1290در سال كسروي

 فرماندھي ھا بھروس«نویســد: مي ظھیرالدولھ
سف شغال تمام تگرا خود گرفتند  شھر را در ا

نگشـــادند و از  جنگ بھ دســـت و گیالنیان
ــھرباني ــلیك بیش ش ــد بھ از چند تیر ش  نش
با  تبریزیان دلیرانھ ھاياگر جنگ راســـتي

 ر كســـيھ نبودي ایشـــان چیرگي ھا و آنروس



 خواھانو آزادي از مجاھدان را كھ ھایيستایش
باید مي گیالن وضعیت با مشاھده شنیده ایران
 فرمانروایي انگارد! اما در ســـراي دروغ
ستھ یك گیالن سواران د  سركردگي بھ تالش از 

نیز با  اینان بودند كھ نشــســتھ ســیداشــرف
ندك یك كھ جنگي ا ند و   كھ قزاق نت كرد

خود را  دادند چون كشـــتھ كشـــتند و دو تن
 ».بردند ســـالمت بھ جان گریختھ تنھا دیده

شرفمي مالحظھ كھ طوري ھمان سیدا  شود تنھا 
 رفتن از دســــت نگران بود كھ روديكرگانھ
وگیالن  رشــــت و انقالبیون مجاھدین پایگاه

غیور  یانجنگجو ازســـوار  ايبا عدهو  بوده
 و پاســـداري خواھانآزادي حمایت براي تالش

 ند ونھراســید یاز  چیز مشــروطیت از انقالب
شت خود را بھ سان ر سفانھدر  بھ ند اما متا

و  از وي ســــایر مبارزان حمایت عدم علت
 شــود از صــحنھمجبور مي تگراســف خویيدرنده

 .رود نبرد بیرون
شي بنا بھ سوي كھ گزار شت از   كارگزار ر

 ھجري 1330صـــفر 14در امورخارجھ وزارت بھ
شده بود ست آمده در آن داده   ساعت یك كھ ا

 روديشریعتمدار كرگانھ از ظھر روز قبل قبل
ــف ــرتیپ خانو یوس ــابق معاون س و  نظمیھ س

 سابق رصدباشي و صالح كمیسر سابق خانكاظم
 نفر قزاق چھار كشـــتن جرم را بھ ژاندرمري

سي ستگیر  رو  كھ ساختگي و در دادگاھيكرد د
و در  شد. محكوم محاكمھ روسي تگراسف توسط
 .دار آویختند بھ شھر رشت میدان
مدن از روي پس لت كار آ در  انقالبي دو

ھا روس با حمایت ســردار امجد ھمچنان ایران
 كھ ايماند و با دسیسھ تالش د حكومتبر مسن

 خواھانبودند آزادي دیده ھا تداركاو و روس
ــــت با دس لت را  مھ انقالبي دو حاك بھ م  و 

 ســید اشــرف آنان رســاندند از جملھ مجازات
 روانھ از دســـتگیري پس بود كھ روديكرگانھ
 از زندان از مدتي اما پس شـــده بود زندان
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رود بر سراسر كرگانھ ھا كھ. روسگردید آزاد
ــتیال  ــتنداس ــوند  موفق داش  امتیازاتمی ش

 و نقل و حمل تالش ھاياز جنگل برداريبھره
ند كن دریافت انقالبي را از دولت و كشاورزي

با  و ھمكاري ھمراھي حاضر بھ مردم چون ولي
 تشــرك مدتي از اندك ھا نبودند ناچار پسآن

ند ادد انتقال انزلي خود را بھ خشـــتاریاي
 برچیده اينتیجھ كســب جا نیز بدوندر آن كھ

ـــد ـــلطان تالش مردم پس از آن ،ش  عمیدالس
ــردار امجد) را بھ و او  نداده راه تالش (س

 مردم توســـط در تالش حكومت ســـال 39از پس
 ).شمسي 1286( دشرود بركنار گركانھ

 
سلطنھعارف سلطان خانهللایا فتح و ال ، اخرین  ارفع ال
 از دودمان باالخانرود تالشكرگانھ حاكم
سال سردار امجد  از بركناري پس از 1384در 

 ملقب خانهللافتح نام پســـر او بھ تالش حكومت
ــلطنھارفع بھ ــرانجام الس ــال یک پس از س  س

 حكومت بھ پدربجای ھا روس كمك شــد بھ موفق
در  مدت کوتاھی كھ . او با ایننشــیند تالش
مت تالش ما مردم نمود، حكو زیر  گاهھیچ ا

 بھ لکن او نرفتند. وي و حكومت بار فرمان
نمیکرد وبھ روش پدر  اعتنا مردم اعتراضــات

 جا دو نمونھدر این بھ فشار مردم می افزود
 881السلطنھارفع ھايخشونت فشار و  از اعمال

شت بھ حکومت کرگانھ رود  شاره پس از بازگ ا
 بھ كھ آمده گیالن مشروطھ در كتاب   .میشود

ستور ارفع سلطنھد  نفر از اھالي شش دھان ال
نھ گا كھكر طھ نفع بھ رود را   حرف مشـــرو

را  و پاھایشان دوختھ و نخ زدند با سوزنمي
یلھ اھرم کھ فلکھ بوســـبســـتند (نوعي چكره

)! اما بود پا ناحیھ در شـــكنجھ ھمراه با 
 گیالن و والي رشت مشروطھ انجمن او در پاسخ

 توضیح كار او از وي این بھ اقدام براي كھ
 ھا بر علیھآن چون فتگبودند،  خواســـتھ



شروطھ  ھا را تنبیھآن بودند من گفتھ سخن م
 .كردم

ــد رابینو مي ــر راه كھنویس  تالش او بر س
شت بھ شتھأم ر  مردم كھ بود ھنگامي مور گذا

شت او بھ علیھ شكایت براي ھا آمدند آنمي ر
 .بستمي و فلك و چوب را گرفتھ
با جبر و  توأم كھ الســـلطنھارفع حكومت
رود كرگانھ مردم با اعتراض زور بوده اعمال
سال شد مواجھ سي 1286 و در  او و  خانھ شم
 آتش (سردار امجد) را بھ عمیدالسلطنھ پدرش
ش سي گیرودار لیازانف در این .ندیدك  كھ رو

سرش سكلھمي را حمایت سردار امجد و پ  كرد ا
ساحل سلطنھارفع .دندكر ویران او را در   ال

سرگردان سوار در بیرون ايبا عده كھ  شھر 
جا او در آن ،برد پناه یجانآذربا بھ بود
ش سونیكو شاھ  ند تا ییالقاتك ھا را تحریكد 

نھ گا كھروديكر نان ھم ھا را   بوده مرز آ
صرت غارت  سردار امجد نیز بھ خان هللاكنند. ن
ناه انزلي بھ برده پ بال و  یھ دن  پولي تھ

 نموده  را اســـتخدام قشـــونيبتاند بود تا 
سر  حكومت ستاند، اما در اینپ  خود را باز 

 .نشد كار موفق
 والیت با حكم كھ سردار افخم ھنگام در این

ــت گیالن ــده وارد رش بود با زور و تھدید  ش
 گرفت رشت ھاياز بازاري پول تومان 1600مبلغ

ید وارد انزلي تالش كردن امن و براي  گرد
جد و با ســـردار ام اتفاق جا بھاو در آن

شي توپ دوعراده حمایت سرباز  اتری صد  و ھفت
 .دشرود كرگانھ راھي و گیالني روسي

ــردار افخم نیروھاي ــفارود  در نواحي س ش
كمبود  علت بھ شـــدید شـــده درگیر بارندگي

 از سربازان بسیاري البسھ و نداشتن آذوقھ
 .ندردكھا فرار آن

سوم دواردگريسر ا بھ باركلي سرجرج  در 
سامبر سي 1287برابر 1908د  د كھاد گزارش شم
 عدم منجر بھ تالش بھ گیالن حكمران اردوكشي
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عبور  او ھنگام است. قشون شده كامل موفقیت
 و در بعضي ندكرد را غارت تالش اطراف دھات
وارد  نیز خســـارت روســـي اتباع بھ نقاط

را نیز  بازار آالالن تيدول آوردند. قشـــون
در  رود شـــدند وليكرگانھ عازم كرده غارت

ھا را و آن آورده ھا ھجومآن بھ جا اھاليآن
 از ایشــان توپ عراده و یك ســاختند متواري

نفر از  ھفت جنگ ند در اینفتگر غنیمت بھ
شتھ دولتي قواي سر رابینو  ند. عقیدهدش ك

 نبود چون الزم قشـــون اعزام بود كھ بر این
در  و موافقت ھا اظھار فدویتروديكرگانھ كھ

حاكمي قبول جد و  بھ ھر  جز ســـردار ام
 بودند، زیرا كھ را روا داشتھ السلطانارفع
 در حق و تعدي ظلم خیلي ھا در گذشـــتھآن

 .ندكرده بود مردم
 كپور چال بھ كھ دولتي فراري ازانســـرب

 را كھ ند راھيفتگ ،ندبود رســـیده انزلي
 طي ھفتھ شش مدتدر طی با اردو  حركت ھنگام

گام بودیم دهكر مان ھن بھ راه فرار ھ  را 
 دیگر از فراریان پیمودیم. یكي دو روز مدت
 میدیدرا نمي ما كســي ،جنگ در ھنگام گفتمي
ـــد گلولھ در آن ولي ـــر ما  واحد یكص بر س

 و عجم ترك اھالي گفتشـــد. او ميمي ریختھ
 بھ وتالش گیالن زارھايدر بیشـــھ جنگ براي

 .نیستند خورند و آزمودهدرد نمي
از  ســردار امجد مجدداً  شــكســت از این پس
شون شاه ست دیگري ق  جواب كرد ولي را درخوا

ھزار  پنج لیكن حاضــر اســت قشــون رســید كھ
و ســـردار  اســـت الزم آن مخارج براي تومان

بود و  خورده از كیسھ مدت در این امجد چون
ساط پولي شت در ب صمیم ندا  در انزلي فتگر ت
 .نشد بار نیز موفق این ند وليك قرض
آقا ســـید محمد  از طرف واقعھ از این پس

ــدراعظم و از طرف يمجتھد تھران  مأموراني ص
ــده گیالن عازم ــول نماینده اتفاق بھ ش  كنس



ــرود كرگانھ عازم روس ھا آن گزارش از ،نددش
سلطنھ وارده صدمات شده معلوم و  بر عمیدال
 تعدیات سبب بھ   السلطانارفع خانهللافتح پسرش
ــــت بوده ھا بر مردمآن  براي قبالً  چون، اس

ــیني ــرش جانش ــردار امجد پس  حكومت را بھ س
و  ترس از روي ايبودند عده جا گذاشـــتھآن

مھ قام واھ ند و  موافق جویياز انت او نبود
 كھ محمدعلي نام بھ از شخصي پیروي بھ مردم
ــنوائي از وي ــتند مخالفت ش خود را با  داش
 ھشت ند. اكنونداد بروز السلطانارفع حكومت
ندارد و  رود حاكميكرگانھ كھ اســــت ماه
 .است ھا نیز سوختھآن ھايخانھ
جدید  والي ظھیرالدولھ گزارش از این پس
ستھكرگانھ از خوانین گیالن شت بھ رود خوا  ر

 وارده ھايبروند تا در مورد برآورد خســارت
 حكومت حكم نند ضـــمناً ك ھا صـــحبتآن بھ

كھ دوالبتالش ــــاه از طرف را   نام بھ ش
ــلطانارفع ــده الس ــادر ش  ابالغ وي بود بھ ص
 .نماید
تاریخ از گزارشــــات كيیدر  ماه در   مھر
 دوالبتالش مردم رسد كھخبر مي شمسي 1287سال

و  كرده جا اخراجرا از آن السلطاننیز ارفع
ــي ــوار بھ او با س  فرار كرده نزليا نفر س

 .است
 

در  مشــروطیت زمان پیرامون متفرقھ ســایر گزارشــات
 تالش
شروطیت فرمان كھ از این پس  شاه از جانب م

سردار معتمد بھش اعالن  گیالن والي عنوان د 
شت سي 1288سال . در تیرماهگردید وارد ر  شم

 از تھران دســـتورالعملي میالدي 1909برابر
 و انزلي رشــت در حوزه آن طي شــد كھصــادر 

 دوالبو تالش و شــاندرمن نفر، ماســال 8جمعاً 
یك یك نفر،  یك نفر، فومن نفر، لنگرود 

دو نفر رودبار  نفر، الھیجان رود یككرگانھ
د یرســـ می نفر پانزده بھ جمعاً  نفر، كھ یك
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ــــ گذاري قانون وارد مجلس  ند. در ایندش
ــنیده ھنگام ــد قواي ش را  از راه كھ ملي ش
از  خانقليبود حســـین اردبیل عازم رشـــت
تھ ھا راه دوالبتالش خوانین تا  را بســـ

 حكومتي حكم جھت ھمین نگذارد عبور كند بھ
لغو  بودصادر شده   وي نام بھ كھ دوالبتالش
ــلطان نام و بھ ــردار مح عمیدالس  يبرادر س

 اماشــد  دوالبتالش و او حكمران گردیدصــادر
سمتيکھ شد  شنیده از مدتي پس از  او نیز ق

اســـت. در  دهكر را اختالس دوالبتالش مالیھ
 حكمران معیرالملك شــمســي 1288 اســفند ماه

 بھ در آرامش گیالن ایام د و در اینشــ گیالن
 در تالش ئيجز تشاشاتغا برخي ولي بردسر مي
 .ه بودشد گزارش

شت سي 1290سال ماه در اردیبھ  عألالملك شم
 نفر ســرباز بھ با دویســت گیالن وقت حكمران

 طرف بھ گذشــتھ ســنوات مالیات منظور وصــول
 او موجــب اقــدام د، اینكر حركــت تــالش

نفر  و ھفت شد نواحي در آن مجددي تشاشاتغا
 كشـــتھ نفر از اھالي و ھفت دولتي از قواي

 كھ شد گزارش سال ھمان ند. در تیر ماهدش
 متحد شده شاھسون با طوایف دوالبتالش اھالي
و  كرده جا بیرونرا از آن بالتالشـــدو حاكم

 .انددهنمو سالح او را خلع یكصد نفر از قشون
 ماه دي در اول در گیالن انگلیس كنســـول

 از ســواران بعضــي د كھاد گزارش ســال ھمان
شت تالش ضي در ر سي ھاياز قزاق با بع در  رو
 ســـھو با یكدیگر درگیر  عبور از كوچھ حین

 گیالني نفر از ســـربازان و ھشـــت نفر قزاق
 .نددش كشتھ

 چنین ماه در ھمان مجدداً  انگلیس كنســـول
كھاد گزارش گا د   ھايقزاق رود بیننھدر كر

ـــي  شـــد و از ھر طرف واقع جنگ واھالی روس
ــ قتل بھ تعدادي  جنگ ند از قرار معلومیدرس
 تالش اھالي بود كھ وجود آمده بھ سبب بدان



 حاكم عنوان بھ سردار امجد و پسرش از قبول
 قشـــون دند وليكرمي رود امتناعدر كرگانھ

 .دركمي حمایت مقام این او بھ از تعیین روس
شتي  در انزلي چند روز قبل ھا كھروس جنگي ك

ــده ــتقر ش ــاحل بود بھ مس با  رفتھ تالش س
با ھايتوپ لھ زار آالالنخود   باران را گلو
نھ نفر قزاق 150ھا د. روسرك گا رود در كر
ــتدا ــر ميبھ در انزلي بقیھ .ندش  امابرند س

شون از اردبیل یتلگراف ستارا ق  امدادي و آ
 با ھمكار روسي موضوع در این كردند، من طلب

مذاكره ناب امدهكر خود  لھمعظم ج ھار  ا اظ
 روســي براتباع ســارقین دســتجات دارد كھمي

 اند و مقصود از اعزامزیاد وارد كرده خسارت
شون شتنآن سركوبي ق و  حكم ھا و برقرار دا
ست منطقھ در آن ایران دار دولتاقت  اھالي ا
ـــت حكومت روز بعد بھچند  تالش  یتلگراف رش
 خانواده از اعضاي یك ھیچ دادند كھمی  اطالع

ـــردار امجد را بھ  رود قبولكرگانھ حكومت س
 تا آخرین نخواھند شد وگرنھ ندارند و تسلیم

ــت از جنگ خون قطره ــید دس اما  .نخواھند كش
 جواب روس با كنسول از مشورت پس گیالن حكومت

 قید و شـــرطي گونھ ھیچ بدون داد بایســـتي
 بھ روس جنگي شوند. یكبار دیگر كشتي تسلیم
ھا آن ھايكرد و تعداد قزاق عزیمت تالش ساحل
 من ھمكار روسي .رسندنفر مي 250بھ اكنون ھم

عناصر  دور كردن دشانمقصو دارد كھاظھار مي
 .است نواحي در آن طلبتشاشغا

سلطانارفع خانهللافتح سال ال سي 1291در   شم
 مجدداً  قمري ھجري 1330و میالدي 1912برابر با
 حكومت بھ ھاروس و حمایت با كمك توانســـت

 دوامياو  یابد اما حكومت رود دســـتكرگانھ
 حكومت كھ تا این ه شــددیزود برچ و نیاورد

ــمام جا نیز بھآن ــردار  بھ دوالبتالش انض س
 .واگذار گردیدمقتدر 

از  شــمســي) تلگرافي 1296( بعد ســال پنج 
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امیر  بھ شـــفارود خطاب بھ داخلھ وزارت
 چنین در آن شـــد كھ فرســـتاده مقتدر تالش

 :بود آمده
 شـــما در باب تلگراف 891امیر مقتدر آقاي
سید و جواباً جنگلي شود، مي داده نگارش ھا ر
و  و تصـــمیم كار زده این بھ دســـت حاال كھ

جام ھد در ان مت این تع ید دیگر كرده خد ا
سامحھ ستي م س ضي وجھ ھیچ بھ و  ست مقت و  نی

را  موضـــوع قلب و قوت جدیت باید با نھایت
 ھست چھ و آن را ربوده پیشدستي گويو تعقیب

 دھید و از ھیچ خاتمھ وجودتان را با تمام
 (فروگذاري) نكنید. از مركز ھم اقدام گونھ
ساعدت نھایت شنگ شود و یكمي م  ھم مقدار ف
جا  شــد در ھمان فرســتاده گیالن حكومت براي

دارند  اسلحھ است كنید بدیھيسوار و قوا مي
از مركز  بخواھید فوراً  فشـــنگ و ھر قدر ھم

 و موقع وقت است شود، مقصود اینمي فرستاده
را  و مردانگي رشادت و مدارج نكرده را فوت
یك بروز داده كامالً  فت و   تاریخي شـــرا

و  تحصیل خودتان براي (رأیت؟) (رعیت) دولت
قام ید را محفوظ تانخانوادگي م وزیر  -دار
 داخلھ

ــال در ھمان امیر مقتدر مجدداً   تلگرافي س
 .كندمي مخابره تھران بھ مضـــمون این بھ
 ماده قلع وضـــع با این بكنم عرض صـــریحاً «
ـــود (بھ) ما كمكھا نميآن ـــید بلكھ ش  نرس

لت از طرف تلگراف یا لھ ا ید از  جلی رســـ
سیخان ستاده آدم پ شد، بدتر  عالمتي ھیچ فر ن

طور  اگر این عنقریب افزوده شـــانتجري بر
ــلوغ بگذرد ھمھ ــودمي جا ش رود و كرگانھ .ش
ـــالم ـــانند. ھرچھ براي اس خواھند مي خودش

ــاندرمنمي ــال كنند ش از  قبایل گرچھ و ماس
 آن دوالبتالش فقط 901اند.شده جزو جنگلي پیش
تھ ھم  مردم مال خوردن براي ھرزه خلق الب

 رســـد، كما في ندارند منتظرند روزي دریغ



ھا خواھند بود، و اال جزو آن مطیع الســـابق
فدوي یك چھ نفر  بھمي توانممي ھر   كنم، 

لت یا لھ ا بارككرده عرض ھم جلی  ام. امر م
ست شیھ خط . (بھ.»ا  كھ نامھ آن وزیر در حا

شتھ شده با راف  ضبط شده، عجالتاً  بود نو
شود)  خود امیر مقتدر معلوم شود تا تكلیف

 با نھضت كھ ھایياز درگیري سردار مقتدر پس
شت جنگل سال سرانجام دا سي 1302 در  با  شم

و برادر او  یــافــت وفــات نقرس بیمــاري
سلطنھشجاع سد تا مي دوالبتالش حكومت بھ ال ر
 تالش متحكو از مدتي پس مركزي دولت كھ این

ــف بھ را موقتاً  ــعبان خانیوس ــفت  حاكم ش ش
 .سپاردمي فومناتو

ــالامیر مقتدر کھ  ــي 1303در س ــمس  وفات ش
صغر  و در سن شاه ناصرالدین یافت در زمان

ست دوالبتالش حكومت بھ ش شروع  وا ھ بودن با 
سردار امجد  از بركناري پس انقالبات تالش و

سرش سلطانارفع خانهللافتح و پ بھ جای آنھا  ال
 رسید تالش و بلوكات نواحي تمامي حكومت بھ

وســـپس برای مدتی کوتاه حکومت فومنات را 
ضت شد و دارنیز عھده ھا درگیري جنگل با نھ

 .است داشتھ و مناقشاتي
 توسطدر زمان مشروطیت  گیالنپس از اینکھ 

 برداريبھرهمنظور  بھد آنھا ش ھا اشغالروس
در را  آھنيراه توالش ھايو جنگل از شـــیالت

ند  دوالبتالش حداث کرد نل كھا  بھ از پو
ــــمي منتھي انزلي مرداب مان د، در آنش  ز
را در ســراســر  امتیاز صــیادي ھا تماميروس

از آســتارا تا  دریای کاســپین  غربي ســاحل
 .در انحصار خود داشتند راانزلي

ھا نیز روس از حمایت ر مقتدر كھســـردا
بود ه دش موفقبدان طریق   بود شدهبرخوردار

 بھ انزلي ارتباط تلفنی بین  بھ وســـیلھ
را  رینھ درخود  ییالقي ویالي بھ و سپس پونل

 پل بھ مشرف ايھا در تپھ، روسبرقرار نماید
ــفارود ویالیي ــاختھ ش  عنوان بھ بودند كھ س



 
 419/   بخش سوم

از دند، كريم اســتفاده خود از آندفتر کار 
کھ بر روی تپھ ای مشـــرف بھ آن ســـاختمان 

ــفارود  ــتارا ورودخانھ ش جاده انزلی بھ آس
مقر  بھ عنوان مدتی  قرار داشـــتھ از آن 

 و  اســـتفاده شـــده بود  تالش فرمانداري
 تاریخي میراث فرھنگی وعنوانمیتوانســت بھ 

سی ایران در  اواخر  سیا ضاع  کھ یاد آور او
 از آناســـت بوده  تالش وگیالن قرن گذشـــتھ

چند ســال پس  متاســفانھاما  نمود  نگھداري
از پیروزی انقالب اســـالمی بھ خاطر لج بازی 
یکی از مقامات عالیرتبھ دولتی با سرایدار 

ــادرگرد ــتور تخریبش ص ــاختمان دس در و یدس
گاه  ی آنجای جد مان  ــــاخت  عنوان بھدی س
ستراحت ستان  فرھنگیان گاها ضوانشھر شھر ر

 احداث شد. 
 

ــكر حكومتگران ــال ،گس ــاندرمن ماس  در زمان و ش
 قرون طي نواحي آن اجتماعي سیاسي و اوضاع قاجار
 ق. .ه و چھاردھم سیزدھم
سال والیات شاندرمن ما و  انزلي ھمراه بھ و 
سرا صومعھ شھرستان از خاك بخشیشھر و رضوان

سلط یشپ سلھ از ت  بر ایران، بھ قاجاریھ سل
شدند. مي خوانده گسكرات امیرنشین والیت نام

قاجار  شــاه فتحعلي در زمان والیت مركز این
 قصــبھ . اینیافت ریكســار انتقال قصــبھ بھ

ستان ھاياز آبادي یكي عنوان بھ حالیھ  شھر
قرار  انزلي تاالب جنوبي سرا در حواشيعھصوم
 .رددا

از  نویســـد پساز فریزر مي نقل رابینو بھ
شاه كھ این سكرات فتحعلی و كرد  را تجزیھ گ

سال شاندرمن ما سھ را بھ دوالبو تالش و   خم
برای  قمري ھجري 1328ســــال افزودودر توالش

صومعھ  حكومت اولین بار  سکر   را  اسربخش گ
محول نمود   گسكري محمدرضاخانبھ شخصی بنام 

عنوان یک بخش  بھ بندرانزلي زمان  ھماندر



ـــد کھ ھنوز تابعیت ھیچ  مســـتقل اداره میش
ــت ــتانی را نداش ــھرس اما قبل از تجزیھ . ش

ــکر  ــكر بازار اولیھ  محلوالیت گس  کھ  اتگس
ــكر گوراب ــد  گس  حكومتي ومقر نامیده می ش

دقیقًا   تاكنون بوده  امرای مرداویج وند 
 بعضي براساس است. ولي نشده و مشخص معلوم

شود مي ھا گقتھو سفرنامھ تاریخي از اطالعات
ــكرات كھ ــکر مركز گس تا اواخر  یا گوراب گس

ستاني قدیمي شھركي  صفویھ دوره   بوده و با
  191اندغن ھفت ی موســـوم بھ جنگل  میاندر كھ
سیر جادهو سي شاه در م شت  عبا  . قرار دا

 ھشتپر و پونل سمت از آستارا بھ جاده مزبور
 ضـــیابر و طاھرگوراب جانب جا بھو از آن
ــما بھ از طریق نھایتاً  كھ میرفت  ــمت كس  س

 .منتھی میشد رشت
ستوده آقاي سال كھ دكتر  از  قبل در چند 
 ھفت گســـکر واقع درجنگلگوراب  ھايخرابھ
 بود، مشــاھدات آورده عمل بازدید بھ دغنان

ستارا تا « خود را در كتاب و تحقیقات از آ
 است نوشتھ» استرآباد
 از آن و پیش صفویھ گسكر در اوایل والیات

ــھ ــدرترین یكي عنوان ب ــات از مقت  والی
 .شدمي محسوب گیالن امیرنشین

 علیشــاهفتح كھ مجدد اســت وضــیحت بھ الزم
ــیم قاجار، پس ــط تالش از تقس ھا و روس توس

 تصمیم ایران ملت بھ گلستان عھدنامھ تحمیل
فت و  خوانین قدرت منظور تضـــعیف بھ گر

 تحت ھايحكومتگر محلي، ســـرزمین ھايخاندان
نان بھ نفوذ آ یات را  چك وال یھ تريكو  تجز

ــ كرده ــابق از حكام یاريو بس  ،معزول را س
 منصــوب آنان جانشــیني را بھ دیگري اشــخاص

 .كند
ــت براین ــیاس ــال نواحي كھ بوده س و  ماس

سكرات نیز از حكومت دوالبو تالش شاندرمن  گ
 .شدجدا 
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 قاجاریھ در زمان ماسال حكومتگران
مد ولي در  حاكمي را اولین خانرابینو مح

ـــال ـــط داند كھمي ماس  بھ آغامحمدخان توس
از  خانمحمدولي .ه بوددش جا روانھآن حكومت

فھ ھالي طای مدلو و از ا یت جنمیره اح  وال
ــت بوده خلخال او را  حكومت رابینو مدت .اس

از  نقل داند زیرا بھنمي طوالني در ماســـال
سد، بھفریزر مي ستور ھدایت نوی  والي خانهللاد

نده ،گیالن چاھي او را ز تھ در  نداخ و  ا
 او بعدھا تقریباً  اما وراث 219دندكر مدفون

ــد و پنجاه مدت ــال یكص ــال س  حكومت در ماس
 .دندكر

بھ گام فریزر  یدار خود از گیالن ھن  كھ د
ــال ــفري ھجري 1338برابر  میالدي 1822در س  س
نویســـد، مي داشـــتھ تالش بلوكات نیز بھ

 بــاالخــان تــالش نواحي حكــام متنفــذترین
 ییالقي مقر او در دھكده كھ است روديكرگانھ

بھ آق نھ معني اولر ( ید) از  ھايخا ســـف
 .است بوده ھشتپر تالش ییالقات

بھ قل رابینو  قھ ن مھ ياز فریزر طب  حاك
سال  قاجاریھ كار آمدن از روي را در قبل ما

 ماسال سرايدر وشمھ داند كھمي اياز خانواده
ھا را آن اند، و بازماندگانداشـــتھ اقامت

 است نوشتھ بیگ و داداش بیگحسینقلي اسدبیگ
در  محلھ بیگ داداش نام بھ ايمحلھ (امروزه

ـــمھ يحومھ ـــرايوش ـــال س  -جود داردو ماس
 ه.)نگارند

خان مد ــــالي مح جانشـــین ماس ند و   فرز
 .استبوده  ماسال حاكم و دومین خانمحمدولي

بھ قل رابینو  او  از فریزر در وصـــف ن
سد، او رئیسمي ست قبیلھ نوی سكر ا  ، این319گ

سیار پرجمعیت قبیلھ شان ب شھرت ست بھ و   آن
ــتھ كھ ــتمگر مانند دس  در این خونخوار و س

شي سرزمن  نوع ھا ھیچآن .برندسر مي بھ وح
مت بھ پولي ند، ولينمي مركزي حكو  پرداز



گان شـــاھزاد را کھ یکی ازگیالن  والي قدرت
 رســـمیت طور مختصـــر بھ بھ قاجار بوده 

 .اندشناختھ
ید او مي خان: گو مد مانمي مح ند ھر ز  توا

ھد ھزاران كھ كھمرد  بخوا بار را  از  ج
 بھ قیديندارند و با بي ايواھمھ خونریزي

 .كند ورزند بسیجمي اقدام آن
ــت ھا ممكنآن ــاھي بھ اس  پول خاطر چھارش

 بكشـــند، و ھمھ خونخاک و نفر را بھ چندین
 یكي خود كھ دستور رئیس اجراي آماده اوقات
باشند،  تاس كوھستاني سرزمین آن ساياز رؤ

خان مد ما مح قداميآن كردن رام بھ ا  ھا ا
 ھا را تقویتآن حشیگريخوی و ھوس د بلكھكرن

 كھ و چپاول غارت را در انجام و آنانکرده 
سید بيخود او مي بھ از آن بزرگي سھم  باكر
 .نمودپروا و بي

ــد، اینمي فریزر در ادامھ ــخص نویس  بھ ش
كرد و تا  فراواني خود كمك مینســرزپیشــرفت
او  چھار پایان بھ ماســـال مردم كھ زماني
 برنج از مزارع برداريبھرهشخم زدن و  براي

 بیگانگان ھا را بھھرگز آن ھستند نیازمند 
جاره نافعنمي ا یاي داد، او از م عا خود  ر
را نیز  محلي دســتي و صــنایعمی نمود  دفاع
ــالدختر ازدواج او از  .كرد تقویت  ان  ماس

ورزید، مي امتناع نواحي با جوانان ســـایر
 با دختران پســرانشــان كھ داشــت اما تمایل
از  نند تا درآمد ماسالك ازدواج دیگر محالت

 خرج و جز در خود ماسال و میل حیف راه این
 .نشود

سر و ھفت پنج محمدخان حاجي شت پ  دختر دا
ــد خود مھدي كھ ــیني را بھ فرزند ارش  جانش

 .ه بودبرگزید
سد كھنظر مي بھ صیفات ر خود  فرزیر در تو

سال از مردم صیات ما صو  جبارانھ حكومت و خ
شونت علت بھ محمدخان حاجي ضرب خ شتمي و   و
 از ناحیھ ماســال ورود خود بھ در ھنگام كھ
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 جاســـوس جرم ھو او را ب دیده خان عوامل
بودند در  و آزار رســـانیده و اذیت زنداني
 و در نگارش نداده خرج بھ اخالص حقیقت بیان

وعمال   حاكم بھ نســـبت را كھ اياو كینھ
 .مشھود است داشتھاو

ـــد :  ـــرانجامرابینو مینویس با  فریزر س
 از بند محمدخان گیالن مركزي حكومت وســـاطت
تبریز  بھ ماســـال ییالقات و از راه رســـتھ

گام بھ رود، او مي قات ھن  عبور از ییال
جا را در آن حكام ییالقي ھايخانھ ماســــال

 مشــاھده از نزدیك دول بیلگاه ییالقي دھكده
ھا خانھ آن صـــیاتخصــو توصــیف ، بھ دهكر

 .است پرداختھ
ـــال محمدخان حاجي كھ از این پس  1270در س
، پســـر فتیا وفات طبیعي با مرگ قمري ھجري

 مھدی خان  .فتگراو را  جاي خانارشد او مھدي
خود  ادر ناتنيبر توســـط زماني از اندك پس

و  انتقاموبدین طریق  شـــد كشـــتھ خانكاظم
 محمدخان حاجي خانواده بین و خصــومت فاختال
 .فتگرباال 
شمني كینھ این  باقي چنانھا ھمتا مدت و د

 پیاپي ھايقتل بعدھا منجر بھ ماند و حتي
شیني سر جان  براي و گاه یكدیگر گردیده بر 

ــب ــت و بھ قدرت كس  از چنگ حكومت آوردن دس
و با  اضــافي یاتلو ما رشــوه با دادن رقیب

شت مزایده شكن سنگین ھايمالیات نگذا  و كمر
 .دندكرمي یكدیگر اقدام بر علیھ

ـــاحب پس ھر حال بھ ـــط حكومت از تص  توس
(پســـر  جوادخان او نیز توســـط خانكاظم
(داماد  خانهللاحبیب خان) و با ھمدســـتيمھدي
ھدي یانم فت  خان) از م خان ر  و خود جواد

مدعي ھجري 1278( مت قمري)  ــــال حكو  ماس
دســتور  بھ از چندي پس جوادخاناما  گردید.

 قتل جرم بھ رشــت مســتوفي میرزا عبدالوھاب
كاظم عموي نده با خانخود   و زنجیر براي ك



 .شد فرستاده تھران بھ محاكمھ
مان در این كھمدت ز  حاجي بین ھا بود 
و  مدارمجتھد پر نفوذ رشـــتشـــریعت مالرفیع

ھاب بدالو بل گیالن مســـتوفي میرزا ع  از ق
 وجود داشـــتھ و مجتھد او را بھ الفاتيتاخ
یل حیف بود، و  دهكر متھم دولتي اموال و م

 جوادخان حمایت بھ مالرفیع حاجي در نتیجھ
ستھ صیھ سرانجام  برخا  از تھران او  با تو

ستق سال حكومت بھ یماً آزاد و م می روانھ ما
 ھا در رشتآنبین  اختالفات سال در ھمان .شود

 بین خیاباني ھايجنگ و منجر بھ باال گرفت
و نعمتي)  (حیدري بھ معروف دو محلھ ساكنین

 جوادخان.گردیددو بودند  آن از طرفداران كھ
 كرد، و در اثر حكومت ھا در ماســــالمدت

 حاكمي عنوان خود بھ ھايو كارداني درایت
شد و عاقل عادل شھور  طبیعی  از فوت پس .419م

 (پســركاظم خانهللاو امان پســر عموي جوادخان
 .نشست بھ حکومت ماسال او جاي خان) بھ

 بھ شاه ناصرالدین ابونصر میرزا فرستاده
سال تالش سال پس  قمري ھجري 1308در  یعنی دو

در  خانهللامان حكومتبھ از درگذشــت جوادخان 
 از این پس ولي 195 اشاره نموده است  ماسال
 زماني او تا چھ كھ نیســــت معلوم تاریخ
از  اما پس را دراختیارداشت . ماسال حكومت

 بھ جوادخانان فرزندیکی از  خاناو ناصرقلي
 .فتیا دست ماسال حكومت

ــرقليآنطور کھ رابینو نقل نموده   خانناص
با  او خانمحمدحسین شتربا وجود برادر بزرگ

  طریق ازو بھ والی  زیاد و رشــوه پول دادن
یافت  دست ماسال  حكومتبھ  مالیاتي مزایده

. 
ما او بات با این ا و  ویراني كار موج

آورده بود  فراھم را در ماسال زیادي خرابي
یده جبران براياو  زیرا ، یاتی  مزا مال

 ايعدهو كرده تحمیل بر مردم فشـــار زیادی 
، نموده بود خود  ھايزمین ترك را وادار بھ
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ھت  متبھ ھمین ج ندان حكو  یدوام او نیز چ
پســـر  خانمھدي توســـط مدتي پس وورد انی

 .دیرس قتل خود بھ پسر عموي و خانقليعباس
ــد رابینو مي بااینکھ حکومت در میان نویس

خانواده محمد خان بھ ارث باقی مانده بود 
برای فرزندارشــــد این  و خاني حكومتاما 

ادامھ نیافت بلکھ  موروثي خاندان  بصـــورت
 ھمین بھ. گشتت میبین پسر عموھا دست بھ دس

ھت مدت پس ج تاھي از  مت كو جدداً  حكو  بھ م
خان خانواده ــــتگباز جواد بھو ش مت   حکو

مدحســـین نداننفر از  نھمین خانمح  فرز
او نیز مانند پدر خود . خان رســـیدجواد

اما ، بود  و منصـــف كاردان فردي جوادخان
مان از چون قھ ایندر  قبلي حكام ز  بھ منط
ان غارتگر و  زنافراد شرور و راھ ھجوم خاطر

شتھ  وچپاولگران  شھ نا امنی وجود دا ، ھمی
 این از خطرات جلوگیري برايمحمد حسین خان 

نھ افراد  ھا   گو عد  گروھي بھ گردآوریب
 دامداران ســوار كار ماھر و جنگجو از میان

گچیان با کمک تفن تا نمود  و كوھنشـــینان
 .نماید را تامین منطقھ بتواند امنیت خود

 سلحشوري و سنت  روح كھ رابینو معتقد است
شحالي بود كھ شده سبب تفنگ چیان و  با خو

 نگھباني بھ نانز راه در مقابل و شــوق ذوق
بپردازند. از  از منطقھ دفاع وو ایســتادگي

 تا پایان نخااز محمدحســـین پس طایفھ این
شاه سلطنت ضا سال كھ چند نفري ر  بھ در ما
مت تھ حكو بھپرداخ ند  ندازه ا نان ا  حكمرا
اند. نداشتھ و اقتدار چنداني خود قدرت قبلي
 روي كھ جایياز آن گفت توانمي طور كلي بھ

ـــروطیت جنبش داد تاریخي  موجب در ایران مش
ــ عمومي اذھان بیداري ــورش دهش  مردم بود، ش
نھ گا یھكر ندان رود برعل جد  خا ســـردار ام
است.  بوده مردم بیداري از ھمان ھایينشانھ

در رفتار و كردار  محلي حكام پس لذا از آن



 و از اعمال آورده عمل بھ خود تجدید نظري
 كاستھ تا حدودي از حد جبر و فشار آنان بیش

ــد از آن ــال حكام پس ش  عنوان تر بھبیش ماس
تا  .دندكرمی عمل مالیاتي وصـــول مامورین

صي ساختار مالكیت با پیدایش كھاین صو در  خ
ــال رعایا  بین اختالف حل مرور وظیفھ بھ ماس

 اراضي و صاحبان مالكین عھده بھ و كشاورزان
در  دخالتي اخیر عمالً  و حكام قرارگرفت مھم

ــــاورزان امور امالك یا و كش عا قھ و ر  منط
دو  و ماســال شــاندرمن اند. ســابقاً نداشــتھ
یھ كھ مجزایي ناح ند  یك بود  از این در ھر 
شتھ حكومت و یا امیري خان نواحي اند، با دا
ـــاندرمن خوانین حكومت كھ این باید از مي ش
ر تدر بیش شد، وليتائید مي استان والي سوي

 از میان موروثي صورت ھا بھآن جانشین مواقع
د، شمي انتخاب قبلي حاكم و بستگان فرزندان

 آن خوانین و نفوذ محلي و قدرت و قوام دوام
مان یت میزان بھ بســـتگي ز عداد  مالك و ت

ـــت،  در منطقھ آنان رعایاي  خوانین )و(داش
ــال ــیزدھم ھ كھ ماس بنا جری در اوایل قرن س

 حكومت قاجار براي آقا محمدخان فرمان بھ
نھ نواحي این ــــده روا كام ش ند از ح  بود

ــوب تالش غیربومي ــدندمي محس  جھت ھمین بھ ش
سال و خوانین حكام كھ گفت توانمي مانند  ما

ــایر خوانین  در محدوده تالش گرانو حكومت س
 را نداشتھ انيچند اراضي خود مالكیت حكومتي

ند آن مان قدرتو  كافي ھا از  تدار   و اق
ند. زیرا در آنبرخوردار نبوده مان ا غیر  ز

 ییالقي ھا و مراتعو جنگل كوھستاني از اراضي
یت كھ مالك ھاي در  مدار  و خرده بومي دا

 كشاورزي اراضي اعظم قسمت قرار داشت مالكان
و دایر در  و بــایر مخروبــھ ھــايو زمین

سال ھايجلگھ  حكام مالكیت دردر اختیار و ما
 غیربومي بزرگ و یا مالكین رود و پونلكرگانھ
  .است قرار داشتھ گیالن
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 :جنگل و نھضت معتمدالملك بیك یعقوب كربالیي
 حاج والد  196معتمدالملك بیك یعقوب كربالیي

تاریخ تولد او کھ  است ماسالي بیگ انامقلي
ــت  اما تاریخ وفات او   ــتی معلوم نیس بدرس

ست اما   1310سال  سی ا  اودوران زندگی شم
سي  1310تا  1240 ھايسال بین تخمین زده  شم

 سرشناس بزرگ و  از مالكین یكي او شده است .
 پدرش از فوت پس كھ بوده  ماســــال منطقھ
حاجي با) دوران ( خود  و جواني نوجواني با

 خانمحمدحسینجوادخان و حكومتي را در دستگاه
سبق از حكام سال ا  سالھایو در كرد سپري ما

 عنوان بھ   شــاه ناصــرالدین اواخر ســلطنت
و  تالش با سایر حكام ماسال حكومت نماینده
مت یالتي حكو باط بوده و  گیالن ا  بھدر ارت

ــل حل  اما پس .پرداختمي مابینامور في و فص
 حرفھ آورد و بھ خود روي كار شخصي بھ كھاین

ـــد تجارت و  انزلي با تجار معروف عالقمند ش



 برقرار داد و ستد طرخان حاجينواحی و  قفقاز
 سرمایھبھ ثروت و توانست راه و در این نمود
ست یابد  توجھي قابل ضمن د  بھ پرداختن او 

شد  كار دامداري كار تجارت، بھ نیز عالقمند 
و  جنگلي خرید امالك راســـتا بھ و در این

ستاني مراتع  ھايدام چراگاه براي زیادي كوھ
صی   كھاز این پس بیكیعقوب پرداخت .خود شخ

غیر  رگبز و مالكین خوانین و اراضـــي امالك
ــردار  از جملھ بومی گیالن  ــردار امجد و س س

 نمود خریداري و شاندرمن مقتدر را در ماسال
حدودي عمالً  قدرت تا  لھ از  مداخ  و نفوذ و 

كاست،  در ماسال آنان و استبدادي استثماري
فذین كھ طوري بھ ھا از متن عد و  خود او ب

 719شد محسوب در تالش نام و صاحب بزرگ مالكین
ــروع ــت او با ش  ھایيابتدا نگراني جنگل نھض

ـــويا منطقھ و آرامش را در مورد امنیت  ز س
ضت نظامیان شبھھ ساس جنگل نھ د و كرمی  اح

 خانبا میرزاكوچك ه بود كرد بارھا ســـعي
 نھضت الرعایا از سرانمعین خانو حسن جنگلي
گل یت جن  بھ ماســــال داخلي بر ســـر امن
ستھ گفتگو ش ساسنمایدنظر  تبادل ن  ، ا برا
ــايتوافق ــھ ھ ــل ب ــده عم ــان،  بین آم آن

ایجاد  براي بود كھ داده قول خانچكمیرزاكو
سال، افرادش مردم امنیت  را از اعمال در ما
شونت  علني ھايو آمدھا و مراوده و یا رفت خ
 ھايدرگیريیا ازو  مالي ھايكمك دریافت برای
 .باز دارد دولتي مورد با قوايبي

یك یعقوب لب براي ب ماد بیش ج تر از اعت
ـــن  الرعایا برادر خانممعین خانمیرزا و حس

كھ خود كربالیي مد را  عدود  یكي صـــ از م
 رفتشمار مي بھ نواحي این زبده تیراندازان
و آمد  رفت جنگلیان تا در میان واداشــــت

 .نماید. ھمكاري ھابا آن نموده 
مھ یانگفتگو در ادا با جنگل قرار بر  ھا 

 را بھ مبلغي بیكیعقوب شــد كھ گذاشــتھ این
 پرداخت جنگل نھضـــت بھ مالي ھايكمك عنوان
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تحت  كاري چنین بھ اقدام براي اوند. اما ك
 عوامل حکومتی قرار داشـــت  بھ ھمین خاطر

 بتوان بود كھ ھایيسازيصحنھ طراحي نیاز بھ
را از  دولتي نیروھاي و اذھان افكار عمومي

  منحرفاو ورھبران نھضــت جنگل  بین  ارتباط
 رفتن گروگان بھ صــحنھ جھت ھمین بھ ســاخت 
و  طراحي طور ســـاختگي بھ بیكیعقوب كربالیي
ــد ریختھ ــال كھتا این .ش ــي 1296در س ــمس  ش

گامي ظاھراً  كھ ھن بھدر نزد جنگلي او   ھا 
 معادل برد مبلغيســـر مي بھ گروگان حالت

 زمان آن رایج نقره پول ھزار تومان بیســـت
 حاج فرزند ارشـــدش او، توســـط رھایي بابت

ـــالي انامقلي ـــت بھ ماس  پرداخت جنگل نھض
ــال 819گردید  ــد كھ بعد معلوم چند س  این ش
 داختپر ســـاختن خاطر موجھ بھ گیريگروگان

شبھ شك ھرگونھ و رفع پول  ساختن و متھم و 
ھداي بھ وي مك منظور ا  بھ مالي ھايك

بود  ممكن مســئلھ و این اســت ھا بودهجنگلي
 وي براي دولتي سردار مقتدر و قواي از سوي

و  شك این كھند. با اینكب ایجاد دردسرھایي
 دهشــ منتفي كبیدر مورد یعقوب تردید ظاھراً 

 (سال یعقوب از فوت پس بود معھذا چھار سال
سي) اتھام 1314  فرزندان متوجھ تريبزرگ شم

ــ بیكیعقوب ــال د زیرا در اینش ــتاد  بھ س س
 اطالع گیالن استان آگاھي و اداره ایران ارتش
 ھنگام بھ خانمیرزاكوچك بود كھ شـــده داده
 نھضت ھايسالح كلیھ ذربایجانآ خود بھ عزیمت
گل یكیعقوب را در نزد كربالیي جن مد  ب معت
 از فوت پس و اكنون گذاشتھ امانت بھ الملك
فرزند ارشــد  انامقلي ھا در دســتآن ھر دوي
ست یعقوب ساس ا  انامقلي حاج گزارش این برا

 جنگل نھضت ھايسالح اختفاي اتھام بھ ماسالي
ــت فوراً  ــتگیر و بازداش ــد. اما دس از  پس ش

 توســط مكرر و طوالني ھايو بازجویي تحقیقات
سفندیاري  و خالف شده تبرئھ سرانجام یاور ا



 199.گردید ثابت اتھامات این
 

 ھاشاھسون سويبھ خانمیرزاكوچك كتحر ماجراي
  وي و سرانجام ماسال از طریق 

 بیكو یعقوب خانمیرزاكوچك بین از توافق پس
و  دولتي قواي بارھا بین كھبا این ماســالي

بود  وجود آمده بھ ھایيدرگیري افراد جنگل
از  ھا بیشدرگیري این صــحنھ تریناما نزدیك

سال ده صلھ كیلومتر با ما شتھ فا ست دا  .ا
و  طاھرگوراب در اطراف ھا اغلبدرگیري این

 عزیمت ھنگام ضــیابر و نیز بھ یا در حوالي
سون میرزا بھ شاھ  شاندرمن ھا در اطرافنزد 

ند، ولي داده رخ نھ گاهھیچ بود  ھايصـــح
 كشـــانده آن و پیرامون ماســـال بھ درگیري

  بود. هنشد
ــال منطقھ ھر حال بھ ــال در طول ماس  ھايس
 بھ دولتي و قواي جنگل نھضــت قواي بین جنگ

یت ظھ درا حاف یكیعقوب ھايكاريو م  بھ ب
قھ  براي و حتي بومي مردم براي امن ايمنط

بود و در سراسر  شده تبدیل متخاصم نیروھاي
 لبطو صـــلح امن ايمنطقھ عنوان بھ اســـتان

 .است زد بودهو زبان معروف
سین در روزھاي ضت واپ از  كھ جنگل عمر نھ

ـــار آورده بھ ھر طرف ـــدمي میرزا فش و  ،ش
ــان ــانش ھمراھ  از دیگري پس یكي و ھمرزم

سلیم ستگیر و ت  شرایطي در چنین شدندمي د
 نقطھ گیالن پس از این دكر احساسبود کھ او 

ند تن وي براي امني مانش و چ  كھ از ھمرز
كھ  بوده بودند نخواھد بود این مانده باقي

و  شاندرمن ییالقات راه از طریق گرفت تصمیم
 از سران فوالدي خانم نزد عظمت بھ دوالبتالش
 .برود شاھسون ایل

سون سرحدات ھا كھشاھ و  تالش ییالقات در 
دامدار بودند  بردند، عشایريمي بسر اردبیل

قات نیمي كھ ندگي از او  خود را ھمراه ز
 .كردندمي ھا سپرياسب بر روي ھایشانتفنگ
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 قزل ھايشاھسون از بقایاي كھ شاھسون ایل
سوب صفوي و طرفدار دودمان باش شدند مي مح

از  یكي و نترس باكبي ھايتفنگچي با داشــتن
ندترینقدر جان طوایف تم بای كھ آذر ند   بود

 .اندرا داشتھ خاناز میرزاكوچك قصد حمایت
حال بھ فاق ھر  بات از  ايعده میرزا 

ھا نزد شــاھســون بھ رفتن خود براي ھمراھان
 د تا از راهشـــ شـــاندرمن ھايوارد جنگل

قات باد راھي و ســـپس دوالبتالش ییال  ھروآ
ستان ساني از جملھ .شوند اردبیل ھايكوھ  ك

ند کرمی یھمراھوی را ســـفر  در این كھ د
بارت ند ع یا، معین خاناز حســـن بود عا الر

ــت ــانهللامیرزا نعم ــاد ( خ وخواھر زاده دام
 دیگر كھ و تعدادي آلماني خان) و گائوكحسن
نفر  بیســت الي از پانزده بیش ھا بھآن عده
 از حركت افراد سردار مقتدر كھاما  .رسیدمي
 از ادامھ مانع بودند شـــده آگاه عده این
 .نددش اھآن حركت

سردار مقتدر  از افراد شاندرمني تن دو سھ
ندازي كھ تبحر و  و امور چریكي در تیرا

 بودند جلوي كرده اند سعيداشتھ زیادي تحرك
 دولتي تا نیروھاي کردهھا را ســـد آن حركت

داد مي احتمال ، میرزا چونفرابرســد از راه
 شـــمار ســـردار مقتدر از راهبي ھايتفنگچي

 آنان بین خونیني ھايخواھند رسید و درگیري
ھد  رخ ھانش دادخوا را در  لذا خود و ھمرا

خود و  مقدور ندانســتھ راه این دادن ادامھ
بھرا  ظامي قادر  ــــد ن ھا و عبور از س

 بود كھ دید، اینسردار مقتدر نمي تفنگچیان
 خود از طریق ھمراھان اتفاق بھ گرفت تصمیم
و  شـــاندرمن جنگلي ھايكوھســـتان ھايدامنھ
 است داشتھ تريبیش امنیت نظرش بھ كھ ماسال

ــمت بھ ــینيعقب دره خود كیش مقر قبلي س  نش
 .نندك

 براي زیادي ھايسالح قبالً  سردار مقتدر كھ



از  ايعده ھا بیناز نفوذ جنگلي جلوگیري
 بود بھ كرده تقسیم و شاندرمن ماسال اھالي

غامآن كھ ھا پی كت جلوي داد  میرزا و  حر
 عبور آنان مانع دنرا ســــد ك وي ھمراھان

 او از راه و قشون دولتي بشوند تا نیروھاي
سند با این سال اھالي اكثریت كھ بر زیر  ما

ھا و ســـتیز با جنگلي كار و جنگ بار این
 وجود داشـــتند كھ ھم ايرفتند اما عدهنمي

ھان ند این درگیري ھنوز خوا نیز  عده بود
 بیكیعقوب و تقبیح و نصایح با توصیھ عاقبت

صرف در این از دخالت  د او برايشدن كار من
 شما در این دخالت بود كھ داده ھا توضیحآن

و  ماسال مردم بین و دشمني خصومت كار موجب
 بھ امكان كھ ھا خواھد شــد و در آتیھجنگلي
 رود چنانچھھا ميمجدد جنگلي رســـیدن قدرت

ایجاد شـــود باید  آنان براي ھایيمزاحمت
ـــتھ ـــیم انتظار داش  این از رفعپس كھ باش

شکالت سببین بطور حتم  م ھا درگیري این از م
 .خواھند گرفت سختي انتقام ماسال مردم یعنی

ــت گونھ او بدین را متقاعد  عده آن توانس
 ھا و ایجاد درگیريجنگلي از تعقیب سازد كھ
بھكنظر  صـــرف ند و خود را  و  قول آن ن

 جنگل ا نھضــــتب قبلي ھايقرارھا و پیمان
 براي كھ مسئلھ دھد بعدھا این پایبند نشان

ــردار مقتدر  ــك بجموس ــده ش  بود و تردید ش
یک بود جاد  نزد او و  بین كدورتبھ ای

یكیعقوب بار از  یكحتی و د ومنجر شـــ ب
 خود را توجیھ عمل این خواســت كھ بیكیعقوب

د از خو او و در دفاع بھ ند و او در پاسخك
 اوقات در تمام دولتي شــما و قشــون كھ گفت
ـــلح توانید از مردمنمي ـــال غیرمس در  ماس

قام فاعجنگلي ھايجویيبرابر انت ید ك ھا د ن
و كشاورز و دامدار  غیرنظامي مردمانیھا آن

 و سیاسي نظامي در مسایل ھستند كھ و دھقان
لت تاكنون خا تھ د ندنداشـــ حال بھ .ا  ھر 
نھ ھا از طریقجنگلي  ھايكوه مســـیر دام
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 ماســال میرمحلھ دھكده خود را بھ شــاندرمن
 .رساندند
ــادات دھكده این اھالي كلیھ ــفوي از س  ص

 نامي جا با سید اسدهللاھستند، و میرزا در آن
 دوران ھاياز ھمكالســـي قبالً  د كھكر مالقات

 از ســادات خصشــ این اســت بوده وي تحصــیلي
نام ماد و احترام خوشـــ  مردم و مورد اعت

 مردي سیداسدهللا گویند كھاست. مي بوده ماسال
ـــاده ـــیار س  و توجھ بوده آالیشو بي دل بس

 اســت، و چون نداشــتھ دنیوي مال بھ چنداني
 را بھ وي و رفتاري اخالقي میرزا خصــوصــیات

و  شوخي بھ ا با وير ساعتي شناختمي درستي
 ســپري تحصــیل ایام خاطرات و یادآوري خنده
 را نزد سید اسدهللا ساعت یك و مدت .بود دهكر
 .پرداخت استراحت بھ

ــان بومي از مردم روایت این ــت، و نش  اس
و  توقف ھنگام میرزا بھ كھ اســـت آن دھنده

ستراحت سال مردم خود در بین ا  و در این ما
ــمن خطرناك لحظات ــتن ض و  قوي ايروحیھ داش
شي دل عدم شو خاطر  كنندگان، بھ از تعقیب م

 از طرف كھ خاطري و آرامش اطمینان داشـــتن
 تحاســـترا بھ كردمي احســـاس ناحیھ مردم

كھ خت زیرا  گاھي پردا با آ  كھ این بھ او 
 ھســـتند نآنا ھنوز در تعقیب دولتي قشـــون

 گونھھیچ خود در ماسال توقف معھذا در زمان
نداد و  از خود نشان و نگراني آثار اضطراب

 تر از نــاحیــھخــاطر را بیش امنیــت این
خود  عھد و پیمان بھ كھ دانســتمي بیكیعقوب

 بود.پایبند 
 ورمیھ ھايكوه از طریق قصد داشت میرزا كھ
یان یاه و تن  .برود دره كیش بھ وهكو ســـ
 از روستاھاي یكي ورمیھ سوي را بھ میرمحلھ
 و شــب گفت ترك ماســال غربي یھاجنگل دامنھ

 كھ mali َملي مشھدي نام بھ شخصي را در منزل
 داشـــتھ ايخانھ نواحي آن ھايجنگل در میان



 سروز پ ھمان فرداي او و ھمراھانش .گذراند
 عازم تنیان ھايجنگل از طریق از نماز صــبح

جا اما در آن .نددشــــ و یا زیده دره كیش
ظھ كھردك مالح  مقر قبلي دولتي مامورین ند 

منتظر ورود  خود داشــتھ ھا را در اشــغالآن
 طرفین بین كھمختصری  با درگیري .ھستند شان
میرزا  از ھمراھان تعدادي پیوســـت وقوع بھ

شتھ ستگیر و عده ايو عده ك نیز خود را  ايد
ند. و تنھا چند نفر كرد دولتي قواي تســلیم

 باقي نھضــــت این اصـــلي گذاراناز پایھ
ن ھا ند. دما فا در  پسوآن ند روز اخت از چ
صمیم نگلسردار ج سرانجام اطراف ھايجنگل  ت
 چســـلي ھايجنگل از طریق بار این کھ فتگر

جا و از آن رفتھ خلخال گیلوان ده بھ ماسال
 .ھروآباد برساند خود را بھ

گام مت ھن خال  عزی بھ خل ھا   خانحســـنآن
 و از آنان كرد خود را گم الرعایا راهمعین

 كتابدر میرفخرایي ابراھیم مرحوم ،جدا شــد
 توصــیھ او بنا بھ مینویســد : دار جنگلســر

 عنوان بھ خود كھ پســـر عموي نقره كربالیي
 جنگل ســـران در تعقیب دولتي قواي راھنماي

 بھ .بود تغییر داده خود را عمداً  راه بوده
ھت ھمین چك ج مت خانمیرزاكو  خانهللاو میرزانع

جستجو  خود را براي اوقات (داماد حسن خان)
یافتن  می ھدربھ  بیھوده خانحســـن و 

بھ از طریق کربالئی نقره دولت  زیرا دادند،
عده مت بھ وی و نات حكو داده بود را  فوم

بھ  ھت او  نخواســــت ھمراه میرزا  بدین ج
 اذربایجان برود.

 خانهللامیرزانعمت اتفاق بھ كھ خانمیرزاكوچك
 کھ برای عزیمت بھ خلخال  آلماني و گائوك

بودند  یافتھ راه ماســال چلســي ھايجنگل بھ
 آن ھايجنگل بھ ناآشـــنایي علت جا بھدر آن
خود را  شدید راه ھوا و كوالك و سردي ناحیھ

 را بیھوده و جنگل كرده گم خلخال ســـوي بھ
ند دشــــمجبور  مجدداً  كھدند تا اینكر طي
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سیر دت سال شالماي از راه دھنغییر م  بھ ما
ــلي جاده ــال اص باز گردند،  گیلوان بھ ماس

مایي دولتي مامورین با راھن  كربالیي نیز 
دادند  ادامھ تعقیب ھا بھآن پاي پابھ نقره
 موســوم ماســال ھايجنگل بار در حوالي و یك
 دولتي روھاينی نبی  darni khevâr)خوار (درني بھ

شــــد ایجــاد  میرزا درگیري و ھمراھــان
 شجاع، جسور و نترس فردي كھ خانهللامیرزانعمت

 خانبتواند میرزاكوچك كھخاطر این بھ بوده
گائوك ماني و  حل آل و خطر  درگیري را از م
از  دھد و ھمچنین نجات و از مھلكھ زددور سا
 عملھ ب جلوگیري متعاقبین و پیشــروي ســرعت
و  جنگل اعاظم خود را سپر جان ،باشد آورده
تنھا  و شخصاً  كرد جنگل نھضت ھايآرمان فداي

ــك ــھ و ی ــابرابر و  در برابر قواي تن ن
و  جنگ و بھ نمود ایستادگي دولتي نامتعادل

پرداخت، او امیدوار بود تا شــــاید  گریز
، هدرپیدا ك فرصت میرزا و گائوك طریق بدین

 الراسبنــد (خطپــاي بتواننــد خود را بــھ
ـــتان ـــانند كھكوھس  جا قوايدر آن ھا) برس

شدید  و كوالك سنگین وجود برف علت بھ دولتي
 .نخواھند بود تعقیب ادامھ قادر بھ

 هللانعمتمیرزا   روایت شده کھ اما متاسفانھ
ـــاعت از یك پس ـــران با درگیري س  ھجام بس

 .رسدمی شھادت
ست  صت را ازد وقوای دولتی برای اینکھ فر

 بھساختھ جا رھا را در ھمان اش جنازه ندھد
از  جسد او پس كھند تا اینادد ادامھ تعقیب

 مقیم دو نفر از ســادات یكي چند روز توســط
سال میرمحلھ شتھ ما  اطراف و در محوطھ بردا
مام لھ زادها ند دفن میرمح ھاکرد عد  ، ب

 و بھ كرده او را نبش جنازه وي بســـتگان
در  خانهللامیرزا نعمت ند. شــھادتدبر زادگاھش

سن این حداقل جنگل سران ايبر درگیري آن  ح
 خود را معطل چون دولتي قواي كھ را داشـــت



 نداشتند در داخل میل بودند بنابراین دیده
باالتر خود را  شـــدید ارتفاعات و كوالك برف

نگ چك درگیر ج با میرزاكو و  خانو گریز 
بود  دھند. این ادامھ تعقیب بھ دهكر گائوك

شتھ راه یمھدر ن كھ اما میرزا  .بودند بازگ
خود را  شب بھ مانده ساعتي آلماني و گائوك

ـــرایيكاروان بھ  xon)(خون ھايدر دره واقع س
ــان 200دول بیلگاه ییالقات دامنھ پاي ند، درس
ستور كربالیي بھ سرا كھكاروان این  یعقوب د
 اروادارانيچ اطراق بود محل شده ساختھ بیك
در  خلخال گیلوان بھ ماســـال بین كھ بوده
 .و آمد بودند رفت

ــالحيكاروان این دیوارھاي ــرا با مص از  س
 این جھت ھمین بود، بھ شده ساختھ و گل سنگ

 در زمستان كھ بودند  دیوارھا مانند عایقي
ــــتمي خل ھواي از ورود و خروج توانس  دا

 .نندك جلوگیري سراكاروان
شت انبوه ھايجنگل در میان و چون  قرار دا

خت لذا از نظر تھیھ  با ھیچ و ھیزم ســـو
 و مكاني محل جھت نبود، بدین مواجھ مشــكلي

و  ســرمازده مســافرین براي و مطبوع آلایده
 در آذر د اما چونشمي محسوب زمستاني زدهیخ

فاع بھ ســـنگیني ھايبرف معموالً  ماه  ارت
را  ماســال متر ارتفاعات ســھ اتدو  تقریبي

 جز چاروادارانھ ب ســـبب پوشـــاند، بدینمي
و آمد در  رفت و یاراي را توان كسي ايحرفھ
چھ .مســـیر نبود آن نان گاھي و میرزا چ  آ
فتمي یب دولتي قواي كھ یا نان از تعق  آ

صر شتھ شده فمن را در  مدتي اند حتماً و بازگ
بپردازد تا  اســـتراحت بھ توانســـتجا ميآن
 خود ادامھ راه بھ مناســب ســر فرصــت كھاین

صمیم ساعتي گرفت دھد، اما میرزا ت را  چند 
از  تنھا بازمانده آلماني گائوك تفاقا بھ

ضت ستراحتكاروان در آن جنگل نھ  دنكن سرا ا
دھند تا شـــاید  خود ادامھ راه بھ ســـپس

 چارواداھاي و راھنمایي بتواند با حمایت
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و خواھند آمد از بند  از ماســـال كھ بومي
اما  .شوند خارجخطالراس کوھستانھای ماسال 

ــد و چون چنین ــت بیم نش و  دولتي قواي داش
 از راه است ممكن افراد سردار مقتدر ھر آن

ــند  ــب ھايدر نیمھ بود كھ اینبرس  ھنگام ش
ــبح اذان ــمیم ص  زودتر عازم ھر چھ گرفت تص

شتھ آاللھ و گردنھنيوخسیاه ییالقات شوند،  پ
 آاللھ و ســـر گردنھ كوه تا باالي راه این

تھ یب پشـــ ند و راه شـــ  و خم پر پیچ ت
ستھ شت ايكنندهخ شد مي و اگر ھوا باراني دا
 چنین كرد اینمي باریدن بھ شـــروع فو بر

 از بداقبالي شدند الكننمي گرفتار سرمازدگي
صاف صبح ھا ھوايآن  شده و آفتابي روز بعد 

از  پس كھ ســرد صــبحگاھي بادھاي بود و وزش
 سرماي و یخ پر از برف برخورد با كوھساران

ــوھاني ھمچون یافت دوچنداني ــ س  نزبر و خش
خراشید را مي آنان ھا و پاھايھا و دستگونھ

 و بریس بژم ھايرســاند در نزدیكيو آزار مي
و در (پانصد  گیلوان بھ ماسال سرحدي گردنھ
سرما  در اثر سوزش كھ الراس) گائوكخط متري
باز  بود از حركت افتاده زود از رمق خیلي

ـــتاد لذا میرزا ناچار  ـــد او رایس ا تا ش
 كول بھ خلخال ســمت بھ ســربند و ســراشــیبي

در  كھ گیلوان مسیر راه عمیق ھايبكشد، دره
ــتھ اثر وزش ــده از برف باد انباش بودند  ش

سیر جاده شانده چاروادار رو خلخال م  را پو
ھا ھا و درهنبود و تپھ چیز مشـــخص و ھیچ

 قدم رسیدند كھنظر مي بھ ھمواري مانند دشت
افراد نابلد و ناوارد  براي در آن برداشتن
 خود بھ بود در ھر قدم د و ممكنشمي خطرناك
كھ عمیقي گودال تد  مدن بیرون فرو اف از  آ

جا بود در این است میسر نبوده آساني بھ آن
شتي چنین او نیز بھ كھ گرفتار آمد و  سرنو

گیر  از برف ھانباشــت عمیق ھايدره در داخل
 كرد خود را بھمي ســـعي بود و چون افتاده



 كھ بازگرداند با ھر قدمي مســـیر اصـــلي
ــــتبرمي یان داش ھا فرو برف تا كمر در م
سافرین . چاروادارانرفتمي ستاني و م در  زم
دارند  عقیده پر برف ھايكوھســـتان گونھاین
 شــود بھيم موجب ثمريبي كلنجارھاي چنین كھ

سان در بدن مرور خون شخص شدهنجمد م ان  و 
 در صــورت ند كھك خوابيو بي خســتگي احســاس

 خواب بھ آرامي بھ و كمك ھمراه نداشـــتن
ــاید ھیچ خواھد رفت ــم مجدداً  گاهو ش  بھ چش

 .كندباز ن جھان
 كلنجارھاي گائوك خاطر حملمیرزا نیز بھ

یادي بھب دهكر ز ھت ھمین ود  خود را نیز  ج
ـــتھ ـــاختھ و ناتوان خس  رفتن راه و رمق س

ــــت، او اگر براي جات نداش  رزمشھم جان ن
ــاید مينمي اقدام ــتكرد ش خود را از  توانس

و  جوانمردي روح دھــد، ولي نجــات مھلكــھ
 را نداد كھ اجازه او این بھ دوســتيانســان

ھنوز  خود را كھ قدیمي رزمیار و یاور و ھم
و  برف كشـــید در میانمي و نفس بوده زنده
 ادامھ راھش بھ زدو تنھا رھا ســا یكھ كوالك

 كول او را بھ كھ از مدتي دھد. میرزا پس
او  تالش شـــود كھمي بود، متوجھ كشـــیده

از  گائوك گرم نفس زیرا كھ اســـت فایدهبي
 این سرنوشت. دیرسنمي گردنش پشت بھ پس این

از  باید پسآلماني) مي او (گائوك بود كھ
مھ آن بارزه ھ غیر از  ملتي آزادي براي م

ــت ــان مل ــدان برف خود و در می  و یخبن
و  پرت و در مكاني ماســـال ھايكوھســـتان
تاده ندگي و دور از وطن دوراف بھ ز  را 

 .برساند پایان
ـــد ب و در  او را رھا كرده جانيمیرزا جس

 خود برآمد، اما او نیز بیش جان صــدد نجات
ست صد متر نتوان شروي از پان  و دوام دنك پی
گرفتار  گیلوان راه بیاورد. در ســـرازیري

 خروج بود كھ شده و پر برفي عمیق ھايگودال
 تشخیص رسید و چوننظر مي بھ غیرممكن از آن
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 چارواداررو در آن ھايراه مســـیر درســـت
ھ بیشتر چ امکان داشت ھر دشوار بود موقعیت

بوده  دلیل ھمین بھخود را بھ خطر اندازد 
 توانســتھنکھ ازلحظھ خروجش ازکاروان ســرا 

ـــھ بود بیش ـــرباالیي كیلومتر جاده از س  س
ستاني ساعت كوھ روز  بعدازظھر آن سھ را تا 

 غروبتنگ  اتســــاع در آنچون بپیماید و 
شت را عابري از ھیچ انتظار كمك  سایھ ،ندا

ماً  را كھ مرگ ند  ش میکرد ،تعقیب دائ در چ
ــــاس قدمي گام در این .نمودمي خود احس  ھن
 حوالي در آن كھ 201سورنقره بھ معروف ايعده
دور  ايبودند از فاصــلھ مشــغول زنيگشــت بھ

ســفید  در پھنھ ند كھدشــ ســیاھي لكھ متوجھ
 .دادمي نشان وضوح تصویر خود را بھ كوھستان

ستان آفتاب غروب در لحظات  را كھ ھایيكوھ
شیده شتھ از برف پو ستند در  از یخ و انبا ھ

شید  ششو درخ اثر تابش  قطعھ مانندنور خور
 بزرگ كوھي ھیبتبھ و  درشـــتي بھ یالماســـ

نور خورشید را  منشوري مثل وشود گر ميجلوه
كنند و مي تجزیھ و الوان باریك ھايرشتھ بھ

 خود خیره را از نظاره ايھر بیننده ھايچشم
 در آن كوچك رنگ سیاه نقطھ سازد. آیا آنمي

س صی جنازه تانكوھ  بود كھنو مبارز بزرگ شخ
بر كشــور  حاكم نظام داشــت تصــمیم روزي

ستاني سازد؟  را دگرگون ایران پھناور و با
 نقطھآن  ھا ابتدا فكر كردند كھســـورنقره

شي حیواناتيشاید  رنگ سیاه  ايو درنده وح
و یا قاطر  اسب الشھ دریدن مشغول ھستند كھ
ــــت، ولي محلي رانچارودا كھ اس قدر   ھر چ
 سیاه نقطھ آن ند كھدش تر شدند متوجھنزدیك
در اثر سرما  كھ است رشید انساني ھیكل رنگ

و  خشــن با طبیعت مبارزه در حال و یخبندان
پس از اینکھ بھ او رسیدند متوجھ .است رحمبي

شــــدند کھ دیگر جان ندارد اما برخی از 
ــالھا بعد  اھالی پیلوان  ــھادت س ماجرای ش



میرزا را بر اســـاس گفتھ واعتراف یکی از 
ــھادت  ــورون ھا چگوگی ماجرای ش ھمان قره س

و بیشــتر  ند بود کردهمیرزا درگیلوان فاش 
بر    از آن مطلع بودند  گیلوان ده اھالی 

آن ســھ  اھالی گیالن ھیچکدام از اســاس گفتھ
 میرزا  شـــھادت  لحظھ نفر قره ســـورون تا 

 بھ ونمی شـــناختند  ندیده از نزدیك اورا 
 وی ھای  لباسوظاھر از وضع علت ابتدا ھمین
 مســافریباید  وی ند كھه بوددبر گمان چنین

ــدثروتمند و پول ــافرت  دار باش و ھنگام مس
کافی  قد یب خود  پول ن بھ یقین  در ج نیز 

نھ  لذا، دارد  بھ طمع پول وطالی میرزا 
ند ه بودنکرد اقدامي جانش نجات تنھا براي

تن نیمھ جان اورا کھ بی دند كر ســـعي بلكھ
 محتویات ه ســاندر ھالكترفق افتاده بود بھ 

ظھ حل ھمان میرزا در  ش را خالی کنند جیب
نده اول نداشــــت،   تكلم قدرت ولیبود  ز

تنھا  بودند او شـــده قفل ھم بھ ھایشدندان
 با نشـــان کاری کھ می توانســـت انجام دھد

ــاعت دادن ــتھ جیبي طالي س  بود بھ خود خواس
 ایندر صـــورت نجات جانش  کھ ھا بفھماندآن

بھ  الزحمھو حق پاداش عنوان را بھ ســـاعت
گمان اینکھ  ھا بھ، اما آن دادد واھخ انھا

 اکتفاجیبی  ساعت   پول بیشتری دارد بھ آن
 او را خفھ بر دھانش برف با انباشتن نكرده
باس تفتیش بھ ســـپسو ند كرد میرزا  ھايل
ستجو  ولي .ختندپردا جز یک دند كرھر چقدر ج

کھ ارزش مند  دیگریچیزعدد ســـکھ یک ریالی 
   .نیافتندباشد 

ــت نمایي تمام آئینھ یگانھ تاریخ«  كھ اس
 ، در آن دیگران ســیماي با مشــاھده انســان

خود  ســـیماي و آرایش اصـــالح تواند بھمي
 »د.بپرداز
ــگفت واقعاً  ــتانگیز ش زیرا چگونھ ممکن ،اس
رھبری چریک ھائی را برعھده  كھ مردي اســت 

و  و انگلیس روس ابر قدرت  با ســھ داشــت و
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لت حال ایران مركزي دو بارزهنبرد و در   م
تجدید  براي نشـــینيعقب در حال اكنون بوده
 شتھ باشد .ندا یش خو در بساط دیناري قوا 

ــا این ــال ام ــھ احتم  نیز وجود دارد ك
 براي حتي نادرســـتي ھا اعترافســـورنقره

انھا نخواســتھ  .باشــند ردهنمخود  دوســتان
ـــده را عنوان  ـــرقت ش بودند  مقدارپول  س

 کنند. 
سد آنسورونقره شید را  ھا ج سردار ر  دو 

باز  میکنند وبھ گیلوان  رھا  در ھمانجا 
میرزا و  شـــھادت خبر میگردند ودر گیلوان 

صیف را با گائوك صات تو شخ بھ شان  ظاھري م
م ســید اســاھلل برای مرحوگیلوان خلخال برده 

 . نقل میکنندسجادی 
 كــھ میکننــد وانمود  جــا چنینو در آن

 بھ وکوالک  و بوران رفدر اثر ب ھا قبلساعت
سجادی گیلوانی   سید اسدهللا . اند رسیده ھالكت

کھ بھ اتفاق از نیای خانواده محترم سجادی 
 ده عمده  آن از مالکین یعقوب بیگ ماســالی 

 202محسوب میشد 
ــنیده ب چون  ــد  خانمیرزاكوچك كھ دوش قص

قات از راهدارد  ــــال ییال بھ  ماس خودرا 
 فوالدلو خانم عظمت  گیلوان رســــانده نزد
ــون  ــاھس یقین بھ اردبیل برود .رئیس ایل ش

 خانمیرزاكوچك  ً دو نفر از آن یكي نمود کھ
رعایای  چند نفر را فوراً  اســت این بود کھ 

ــھادت  خودرا ــورن ھا بھ محل ش  ھمراه قره س
با  را تا جســـد میرزا و گائوك روانھ نمود

 گورســـتان آنجادر   برده گیلوان بھ خود 
ما  .ندكن دفن و افراد  دولتي مامورین ا

شسردار مقتدر  ی دوبودند یک انکھ در تعقیب
شھادت شنیدن با روز بعد   میرزا فوراً  خبر 
 تصــمیم چون میرســانند و گیلوان بھخود را 

 پس از قطع  نبش نموده او را  داشتند جنازه
سایي برای سر میرزا   مرگو تایید خبر  شنا



ســردار   ھمچنین برای دریافت مژدگانی ازو 
شت حمل کنند  آنرا  سپھ شنیده  . اما بھ ر

ســردار ســپھ درآن زمان در رشــت  بودند کھ 
طرفی  حضور ندارد تا حدی مردد بودند   واز

ــدهللا مرحوم نیز  ــیداس ــم س  وگواھیتایید  نض
شده بود  آنھا  کاررزا مانع  این می شھادت

اما روایت   لذا دســـت خالی باز میگردند 
روز پس از این ماجرا  یکی از  ی دواســت یک

  رضا اسكستاني نام بھ  افراد سردار مقتدر
ستان از اھالي سك ستان   ا  شب  خلخالشھر

 نموده  قبر نبش بھ اقدام ھنگام و مخفیانھ 
 در داخلپس از قطع ســـرســـردار جنگل آنرا 

سیھ ستچرمی  ايك سفند  شده دباغي از پو  گو
صطالح بھ کھ  شودمي نامیده  )امانھ (محلي ا
ـــتھ ، ـــائی و دریافت  ، گذاش ـــناس برای ش

 .کندمي حمل رشت بھ  مژدگانی 
ــر بردیدهلذا  ــتمیرزا  س  رویت بھ در رش
 رسید و شھادتش استان وسران ارتش  مقامات

ستور دادند و مورد تایید قرار گرفت، سپس د
سلیمان تا  شت داراب در  شمن  ر دفن گردد . 

سردار جنگل از  سد  اینکھ  ماجرای انتقال ج
شت در  سلیمان داراب ر ستان گیلوان بھ  گور

از نامداران تالش کتاب زندگی نامھ دوتن 
تالیف نگارنده نوشتھ شده  است خالصھ ای از 

 آن نیز در اینجا ذکر میگردد .    
 و با روي از تبعید رضاشاه پس ھايدر سال
شاه كار آمدن ضا  ست پس ریباً تق محمدر  از بی
 حاج مرحوم بھ خانمیرزاكوچك اثرو و دو سال
نامقلي ــــالي ا عھ کرد  ماس ه واز وی مراج
ستند  شود  ترتیبي خوا سد میرزا  کھاتخاذ  ج
   شــده برداشــتھ گیلوان گورســتاناز مخفیانھ
سر) او  دفن بھ محل  دارابسلیمانواقع در (

 .یابد انتقال رشت
سالي انامقلي حاج مرحوم  اينامھ در طي ما

 اللھيعین یدهللا نام خود بھ از رعایاي یكي بھ
را  گیلوان ده كدخداگري سمت زمان در آن كھ
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شتھعھده  بر شورت ضمن داد كھ ماموریت دا  م
سجادي و راھنمایي و اخذ كمك سید مظفر   از 

ــد میرزا را  320معتمدین محل از بزرگان و جس
 ماسال بھ مخفیانھ او در آورده دفن از محل

ـــتان قرار قبلي بیاورد تا طبق ـــھرس  در ش
ــومعھ ــرا تحویلص ــود، پس وي وراث س از  بش

 یدهللا جســــد توســـط ھايماندهباقي كھاین
از  شـــد مجدداً  آورده ماســـال بھ اللھيعین
 سرا تحویلھصومع در شھرستان شخص ھمان طریق
چك مرحوم وراث ید جنگلي خانمیرزاكو و  گرد
در كنار (ســرش)  ھا نیز جســد را مخفیانھآن

 .كردند دفن دارابمانیدر سل
 

 نھضت از سرداران چمني سیدجالل و اعدام دستگیري نحوه
 جنگل
 خانمیرزاكوچك از شـــھادت پس دو ســـال یكي

 از فروپاشـــي پس كھ چمني ســـید جالل مرحوم
تحت تعقیب قوای دولتی قرار   جنگل نھضـــت

ــبانھ روزی در جنگل  ــت بھ علت زندگی ش داش
 وخســتگی از این نوع زندگی خســتھ درمانده 

بندر  از طریق ه بوددرك بود بارھا سعي شده
 آذربایجان جمھوري بھ ســـتارا انزلی یا آ

شدید  گویا شود ولي پناھنده بھ علت کنترل 
 دولتي قواي كــھ ھــایيگھبــانين ھــا وراه

 او قرار داده سردار مقتدر سر راه ھمچنین 
ند موفق ــــد این بھ بود بد كار نش او  ه 
از ســـردار  فكر افتاد كھ این ناگزیر بھ

تدر براي ھانش مق مان خود و ھمرا مھا  اينا
 ايدغدغھو بي آرام زندگي ند تا بھك دریافت

ــتھ ــاورزي بھ بازگش خود بپردازد و  كار كش
 كھ فردي منظور بھ این رســیدن بھ براي چون

لذا  او بشود نیاز داشت و شافع عمل واسطھ
در نزد  را كھ ماســـالي بیك یعقوب كربالیي

 ايویژه و احترام نفوذ ســردار مقتدر داراي
 چمني ســـید جالل مرحوم كرد، انتخاب بوده



بھ تدا  فاق اب عدادي ات ھان ت و  از ھمرا
 بھ ماســــال خوني برزه در ییالق ھمرزمانش

عمده  از دامداران یكي كھ نامي ســـعديرچاد
و از افراد مورد اعتماد  ماســالوســرشــناس 

ــكیعقوب كربالیي  رود و از ويمي بوده بی
 رفتھ بیك یعقوب نزد كربالیي بھ خواھد كھمي

در  بیگبگیرد یعقوب مالقات ھا اجازهآن براي
 بھ خود موســـوم كوھيمیان در منزل زمان آن

ست جنگلي ايمنطقھ كھ آریدول برد سر ميبھ ا
شت پس سیدجالل مرحوم  اتفاق بھ پیك از بازگ
مقصـــود خود را  او رفت منزل بھ نشھمرزما
ــان ــا یعقوب ،درك بی ــھ چون ام و  قول ب

 ســـردار مقتدر اعتماد و اطمینان قرارھاي
 عدم د اینكر ابتدا ســـعي نداشـــتھ چنداني

 قانع قبوالند بلكھ بھ سیدجالل اعتماد را بھ
 كســي بھیا  صــرفنظر وكار  اینتا از شــود 
 غیر از او بھ د كھاما ســیّ  ندك محول یدیگر
ھا حرف این بھ گوشــش امید نداشــت دیگري كس

و  خاطر جنگ بھ چوناز طرفی بدھكار نشــد و 
 مخفي و تكرار زندگاني در پي پي ھايدرگیري

 دائمي ھايخوابيو بي و گرســـنگي در جنگل
شي ستھ از آن نا از ھمھ  و شده و وامانده خ

 كار نداشـــت جز این ايچارهبود جا بریده 
اصرار و  نامھامان دریافت براي ھمچنانلذا 
بھ ناگزیر شد،  یعقوب كھد تا اینكر تابيبي

شتھ  سردار مقتدر بھ ايمنظور نامھ ھمین نو
 نام بھ اينامھامان تقاضــا كند كھ و از وي

 این براي ند و چونك ارسال سید و ھمراھانش
 شــخصــاً  بوده تعھد و تضــمین نظور نیاز بھم

 د و تاكید كرد در اینرك ھا راآن ضـــمانت
 از رســیدن پس نیاورد عمل بھ كوتاھي خصــوص
د با مھر و امضأ سردار مقتدر سیّ  نامھ امان

و  قول ھنوز بھ كھ بیكشد اما یعقوب خوشحال
شبین قرارھاي د سیّ  بھ نبوده سردار زیاد خو

باید بھ د كھرك حالي مھ این ن  خوش دل نا
ــردار پیغام براي كند مجدداً  ــتاد كھ س  فرس



 
 445/   بخش سوم

در  د بھتر استتر سیّ خاطر بیش اطمینان براي
 مضمون ي، ھمانو ارسالي قرآن از صفحات یكي
ــتھ قبلي ــأ و یادآوري را نوش  و مھر و امض

ستم د و رفقايسیّ  ضامن من چون كند كھ  او ھ
ـــت ـــامن كریم قرآن كھ لذا بھتر اس  نیز ض

د ســیّ  جاني ســالمت شــما و تامین قول صــداقت
از  برگ ســردار یك شــد كھ آن باشــد. نتیجھ

شتھ نامھ امان عنوان را بھ قرآن صفحات  نو
ــمین ــیّ  جاني و تض از  پس چمني د جاللداد. س
ــاھده ــفحھ قرآن مش  با خیالي مورد نظر و ص
 حرمت از حفظ كامل و با اطمینان آســـوده

 روز بھ آن سردار فرداي توسط مھر شده قرآن
فاق ھان ات بھ ھمرا نل خود   مقر حكومتي پو

 سردار ابتدا از آنان. ندفترسردار مقتدر 
یت ھا باني با ن بال مھر با  دهکر اســـتق

طور ھبرا  نوازيمھمان آدابمفصل ھایپذیرایي
کھ آورد،  یجا ھباحســـن  جائی ما از آن ا

ــرکوبی  ــتھ بھ علت عدم توانائی در س درگذش
ھا چند بار خشم وغضب سردار سپھ (رضا جنگلی

 شـــاه) را برانگیختھ و مورد بازخواســـت و
تھ بود  لت مرکزی قرار گرف توبیخ کتبی دو

داتش این بود کھ تصــمیم گرفت زیر قول وتعھ
بھ نفع خود  مده  یت پیش آ زده از این موقع

ستفاده  سیّ  ،ندكا ستگیری  د جالل و بلکھ با د
ھا را ھمراھانش بتواند تا حدودی گذشـــتھ

و  ھنوز جرئت لحظھ تا آنجبران کند. سردار 
ــھامت ــالح خلع ش ــتگیري س ــید جالل و دس و  س
یدرا در خود نمي یارانش ما  د  از این پسا

 تر بھبیش را ھر چھ اعتماد آنان توانست كھ
لب ســـوي لھند ك خود ج  و نیرنگي با حی

ــیّ  ماھرانھ، ــویق و ھمراھانشد س  كرد را تش
ــتگي زدودن براي ــي غبار خس عمر  از یك ناش

ندگي گل ز نگ در جن  طوالني ھايو درگیري و ج
و  نظافت بھ رفتھ پونل حمام بھ بھتر اســـت

شــد  موفق طریقازند. او بدینبپرد اســتراحت



 براي جمعي را دستھ و ھمراھانش دلد سادهسیّ 
 ايعده قبالً  ند. و چونك حمام روانھ استحمام

 و خلع دســتگیري خود را براي از تفنگداران
ساختھ حمام در اطراف آنان سالح ستقر  بود  م

 خلھا در داآن ھمھ كھ ھنگامي وي با اشــاره
خود را در  ھايبودند و ســالح شــده لخت حمام
مام بیرون تھ بر زمین از ح ند  گذاشـــ بود

ستگیر كرد شت بھ د  بعدھا ھمھ كرد، اعزام ر
شدند.  تیرباران نفر در رشت جز یك بھ آنان
ــردار مقتدر ھمھدر آن ــوگندھا و  آن جا س س
د. بو خود را زیر پا گذاشتھ و قرارھاي قول

سیّ  سزا مي بھ كھاین ضمن د جاللو   گفتاو نا
یاد مي  بیش ترســـو و بزدلي زد تو آدمفر
ئت چون نیســـتي گامي نكردي جر در  كھ ھن

را  ما بودیم نشــســتھ دســت بھ تفنگ اتخانھ
باد  زد زندهفریاد مي دستگیر سازي و مجدداً 

سال پس از این .د جاللسیّ   سردار مقتدر یک 
اقدام ناجوانمردانھ در اثر ابتال بھ نقرس 

 .جان سپرد
ـــال ـــتاد ابراھیم زنده ھا قبلس  یاد اس
در مورد  گیالني زبردســـت نویســـنده فخرایي
ــتگیري چگونگي ــیّ  و اعدام دس و  چمني دجاللس

 بھ مطلبي ســـردار جنگل در كتاب ھمرزمانش
ضمون این شتھ م  اننور محمدخ بھ« بودند: نو

 ســید جالل دســتگیري از داوطلبان یكي تھمتن
 ھاياز جنگل چمني د جاللســـیّ  خبر رســـید كھ

و  است كرده طالش و آھنگ رفت بیرون فومنات
 یكي بیكزیرا یعقوب داشـــت خبر واقعیت این

و  هكرد مالقات د جاللبا سیّ  ماسال از خوانین
نان از طرف تدر اطمی كھ داده امیر مق  بود 
 است كامل برود مورد حمایت طالش بھ چنانچھ
ــیّ  كھگو این ــیّ س از  د جاللد نازآقا برادر س

 شبھھ بھ كمي طالش خان ھغیرمترقبمحبت  این
تاد جازي چنین كھ اف یھ اع ناح او  را از 
ـــوگند یعقوب ھذا بھمع دیدمي محال و  بیك س

نان كدي اطمی مامور بود از طرف كھ مو  او 
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 عازم امیر مقتدر بدھد از تردید بدر آمده

او  اعدام منجر بھ سرانجام كھ ،شدند تالش
 042 .دش و ھمرزمانش

 شاندرمن حكومتگران
ابونصـــر میرزا  قمري ھجري 1308در ســــال
 تالش بھ كھ شــاهناصــرالدین ویژه فرســتاده
و  ماســـال نیز در بود توقفي دهكرســـفر 
 خود بھ است. او در سفرنامھ داشتھ شاندرمن
صیف ضعیت چگونگياز تو شكالت حكومتگران و  و م

 آنان و اقتصادي و اجتماعي سیاسي و معضالت
 نویســـد كھو مي پرداختھ نواحي این و مردم

وجود  مناسب ايجاده ماسال بھ از طاھرگوراب
در  شــد كھمي دیده يرویمال هاما را نداشــت

سیر رودخانھ سال خالكایي م شتھ ما  قرار دا
ست ضمن 520.ا  زمان آن از حاكم بردن نام او 

 حكومت بھ قبالً  كھ خانهللامان نام بھ ماســـال
 .است ، نام بردهشده اشاره او در ماسال
ــاندرمن در ھنگام  كوتاھي توقف عبور از ش
 مردم اقتصــادي و اوضــاع نمود جانیز در آن
او در  است كرده توصیف را اسفناك شاندرمن
 اشاره ضمن شاه ناصرالدین خود بھ گزارشات

 حكام بھ نســـبت گیالن والي و تعدي ظلم بھ
یات چك وال ــــد مي باره تر در اینكو نویس
 در بیتم كھ شـــاندرمن از حكام خانمرزبان

ـــكونت ـــنگین ھايخاطر پرداخت دارد بھ س  س
و  قرض دریافت مجبور بھ دولت بھ مالیاتي

 منظور بســیاري ھمین و بھ شــده كالن ھايوام
 غیربومي بزرگ خود را نزد مالكان از امالك

 .است گذارده رھن بھ
ست تقریباً  رابینو كھ سفر  پس سال بی از 

صر میرزا بھ سال ابون شاندرمن ما  این بھ و 
خود نیز از  ھايدر نوشـــتھ بود آمده نواحي
 620 .نویسدو مي برده نام شاندرمن حكام

صر شاندرمن فعلي حاكم  خانفرزند رحیم خانهللا ن
ــرهللا ــت خانفرزند ابراھیم خانفرزند نص در  كھ اس



ــاه فتحعلي زمان ــتھ نواحي این حكومت ش  را داش
 .است

صرهللا وادهخان حكومت قدمت رابینو ھمچنین  ن
نویسد و مي دانستھ صد سالیكاز  را بیش انخ

مت ندرمن حكو ــــا  فعلي خانواده در بین ش
نظر  اســـت. اما بھ بوده موروثي خاننصـــرهللا

 فرزند ارشد انتقال تنھا از طریق رسد كھمي
مھ تھ و ادا یاف كھ ن ــــد بل ماناز  باش  ز

دو  جــا بینآن بعـد حكومـت بـھ خـانرحیم
 بھ یكدیگر دســت و پســر عموزادگان خانواده

ابو نصــر میرزا حســام ب«اســت.  هدشــ دســت
شاه کھ در  صرالدین  سر عموی نا سلطنھ پ ال

از مرزبان خان بھ عنوان حاکم  1308ســــال 
 رســد كھنظر مي شــاندرمن نام برده بود بھ 

ندرمن  در اختیار عموی قبل از او حکومت شا
شده  وبوده  خانرحیم وی  شین عمویش  او جان

جا   مت آن خان حکو بان  ما پس از مرز بود ا
صرهللا خان  ست محمد خان « مجددًا  بھ ن پدر دو

 دان خاندو آن بقایاي اكنون و .دیرحیمی  رس
 در شـــاندرمن و مرزباني رحیمي ھای نام بھ
 » .برندسر مي بھ

لھ رابینو ھمچنین لھ نام بھ اياز مح  چ
 شخصي در آن كھ است برده نام شاندرمن خانھ
 پنج تمامي حكومت زماني خاننجفقلي نام بھ

 داشتھ عھده توالش) را بھ (خمسھ تالش بلوك
مذكور در  شخص رابینو ذكر نكرده ولي )است(

 داشـــتھ عھده جا را بھآن حكومت زماني چھ
 .است

 بھ نیز تاكنون تالش و امرأ قبلي حكام در بین
 .است نشده اياشاره نامي چنین
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مرزھای قومی وزبانی کادوس (تالش) درگذر زمان 
 ھا)(نقشھ

..........................................
........ 

 کادوس(تالش) در گذر زمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــیھا در پیش  .1 قلمرو قومی وزبانی کادوس

ند  بل از میالد از درب ــــت ق از ھزاره نخس
تان  نائیس تداغســـ ید رود (ت ا دره ســـف

باســـتانی) واقع در گیالن ادامھ داشـــتھ 
ــت ــتناد از منابع مختلف از جملھ  .اس بھ اس

کتاب آربایجان واران نوشــتھ دکتر عنایت هللا 
رضــا و تاریخ ده ھزار ســالھ ایران نوشــتھ 
دکتر عبدالعظیم رضــــائی  و کتاب  ایران 

  باستان اثر پیرنیا  
 
 
 
 

 
 
 

 1نقشھ شماره 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ھای شمالی کادوسیھ ھائی از سرزمینقسمت. 2

ا رود کورا در سالھای قبل از تاز داغستان 
تشـــکیل امپراتوری ماد ودر دوران حکومت 

 ھا وھون ھا وپیشـــدادیان تحت اشـــغال آالن
ســاکنین آن ناحیھ ناگزیر  آمد و ســکاھا در

ھای قفقازیھ و رود کورا شــدند بھ جنوب کوه
ھای جنگلی جنوب آن رود کھ بعدھا لگھجبھ  و

سپی و شتا شدند و گ در امتداد  مغان خوانده 
سپین ای سواحل دری سفید رود تکا ا رودخانھ 

کان  قل م جاور  و كردهگیالن ن مارد م با ا
سواحل  شدند و گروه دیگری از آنان نیز در 

جلفا پراکنده شـــده  ا نخجوان وترود ارس 
ســـکونت گزیدند گروه اخیر بعدھا در طی 

قد  ماد منع لت  با دو کھ  ند كرقراردادی  د
چراگاه  ازاء دریافت مراتع و د درشـــمقرر 

اراضی کشاورزی، در سواحل دریای  دامداری و
ست  شده در برابر حمالت چیچ ستقر  (ارومیھ) م

ــوری ھا از مرزھای غربی و تجاوزات دائمی آش
ــــداری  پاس ظت و  فا ماد ح  كردهامپراتوری 

ــوری ــینی در داخل ھا را وادار بھ عقبآش نش
ھای خود  ندكمرز ھائی از امروزه گروه .ن

(کرینگان وارزین  ھای (تات) مانندخانواده
ــرقی و ــتاھای آذربایجان ش  وغیره)کھ در روس

ـــکونت دارند احتماالً  بازماندگان  از غربی س
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سی زمان امپراتوری ماد  ھمان جنگجویان کادو
ستند. سرزمین قفقاز منبع ھمانجا( ھ )  اما 

وسط مدتی پس از یورش االنھا وسکاھا مجددًا ت
شد  سپاھیان ماد باز پس گرفتھ  سیھا و  کادو
ھا در ان نواحی  کا ندکی از ســـ و گروه ا
ماندگار شــده بودندبقیھ بھ داخل داعســتان 

 عقب رانده شدند.

 
ــیھ از  . 3 کھ  مرزھای قومی وزبانی کادوس

شتھ   ماد حکومت امپراتوریدر زمان  وجود دا
شد   صل ن شیان درتغیرات چندانی حا در  ھخامن

ــمال من کھ  ھی بود بھ رود کورا تاز جانب ش
نوب بھ دره جســـوی  از ھای قفقاز وو کوه

ـــفیدرود (تنائیس) و ـــر س حدات گالن و  بھ س
ــتانی  امردان. و ــتن معابر کوھس بھ علت داش

ــعب العبور و جنگل ھای انبوه پیرامون خود ص
ـــی ماد و ھایدولت در طی چندین بار  ھخامنش

بھ تسخیر  فرسایشی قادر جنگھای طوالنی مدت و
ساختن مردم آنجا  سرزمین ومطیع  صرف این  وت
نشـــده غالب اوقات بصـــورت مســـتقل بســـر 

 ھمانجا .اندبردهمی

 3نقشھ شماره 



 

 
ـــکندر مقدونی ھنگامی .4 ـــپاه اس کھ در س

د یرســگرگان می تعقیب کوروش ســوم بھ نواحی
ــاه  ــمیم گرفت قبل از اینکھ بھ تعقیب ش تص
ایران بپردازد کادوســـیھا را کھ بھ شـــاه 

بدین  ،ندكایران یاری رسانده بودند تنبیھ 
جھت از مســـیر مازندران ســـپاھی را روانھ 
ــخیر  ــنکدر پس از تس ــپاھیان اس ــاخت. س س
مازندران در نواحی چالوس با شبیخون امارد 

جبور بھ متوقف شده با دادن تلفات سنگینی م
شت  سپاه دیگر وی دشبازگ ھ از راه كند اما 

آتروپاتکان مامور تســخیر کادوســیھ بود پس 
ـــال درگیری بی ـــل در جنگلاز یکس ھا و حاص

ــتانھا و ــنگین قادر بھ  کوھس دادن تلفات س
ورود این ســرزمین نشــده مجبور بھ بازگشــت 

ند و جانشینان اسکندر نیز بعدھا ھیچگاه دش
صرف ای سخیر و ت سرزمین را بھوس ت خود  ھن 

 ھمانجا .راه ندادند
 

 
 

 4نقشھ شماره 
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مرزھای قومی وزبانی کادوســـیان در . 5

ــانیان فراتر از حد کنونی بنظر  ــاس زمان س
حتی اکثریت مردم آتروپاتکان (آذر  رسید می

سلجوقیان نھایتًا  بایگان) تا ستیالی  زمان ا
ی کھ را پایان حکومت تیموریان بھ زبان آذت

ــی و ــابھ زبان تالش یا تاتی فعلی بوده  مش
منابع : تاریخ تطبیقی  . اندگفتھســـخن می

 تاریخ گیالن افشین پرتو   -ایران باوند 
شتھ  - ستان آذربایجان نو آذری یا زبان با

 کسروی 
  

 5نقشھ شماره 



 
سیان کھ تا قبل از ظھور  .6 سرزمین کادو

شناختھ باقی  سندگان عرب نا سالم برای نوی ا
مانده بوده پس از تازش اعراب بھ داخل خاک 

عین کادوســی از ایران ومواجھ شــدن با مداف
ادرنشینان یاد چبھ معنی آنھا بنام طیلسان 

طیلشان طیلسان و کردند. این نام بعدھا بھ 
شان تحریف و و ھا تالش یافت شکل تغییر طال

در رویاروئی  ھمچون نیاکان خود کادوســـیھا
گان  گان ھار قرن در برابر  با بی یب چ قر
 مانع ایســـتادگی نموده و تجاوزات اعراب

در این کروکی  نده اشد تالش  بھ شان رود و
 دیگر نواحی وســـرزمینھائی راکھ جلوتر از 

 شده بودندتسخیر توسط اعراب  ایران  والیات

 6نقشھ شماره 
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ھای گاه تیره تر  با رنگ کھ ھیچ وآن نواحی 
پای اعراب قھرانھ بدان راه نیافتھ با رنگ 
ســفید مشــخص ھســتند  کھ از جملھ بھ ترتیب 

شان  رادیلمیان  تالش گیالن و  سرزمینھای ن
بھ ھمین جھت سرزمینھای حاشیھ دریای میدھد 

ســـالھا مکان ومحل امنی برای  کاســـپین 
فراوانی  رفت شـــمار میھ پناھندگان علوی ب

 سادات علوی در مزار و مقبره امامزادگان و
  .کنندظر را تائید مینین نواحی این ا

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا تاز زمان تســـلط اعراب بر ایران  . 7
ــون وامرای  ــاه عباس اول قش ــلطنت ش زمان س

 ســـالطین ایرانی و ھا وعربی و حتی حکومت
سالطینھ غیرایرانی ب مغولی  سلجوقی و ویژه 

غلبھ موفق بھ  گاه بھ قھر وتیموری ھیچ و
سخیر و سرزمینھای دیلمان و ت صرف   گیالن و ت

 تالش نشـــده بودند در طول این مدت گیالن و
سیم و در ھرکدام  شش والیت کوچک تق تالش بھ 

ندان خا ھا یکی از  بھ از آن ھای ایرانی 
ــ ــل وطبق کروکی فوق حکوم ــب ذی ت ترتی

 اند:داشتھ
مغان و اسپھبدان تالش: کھ  گشتاسپی و :الف

ــیھ غربی  ــیع ترین قلمرو حکومتی در حاش وس
حدود قلمرو آن  شد ومحسوب می کاسپیندریای 

ــھ کورا  ــان ــاز مرز رودخ ــھ  ات ــان رودخ
نقل از تاریخ الجایتو)  -دیناچال(رودســـر 

ادامھ  اســتدوالب تالش کھ مرز بین اســالم و

 7نقشھ شماره 
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اس داشـــتھ و حکومت آنجا در زمان شـــاه عب
ه امیره حمزه خان صـــفوی در اختیار خانواد

 تالش قرار داشت.
شمال بھ رودخانھ  :ب سوی  سکر: کھ از والیت گ

دیناچال واز ســـوی جنوب بھ ابتدای محدوده 
یان ختم و تالش تن یت  مل وال ــــا دوالب ش

ــاندرمن و بندر  ــال و ش ــھر)، ماس ــوانش (رض
در انزلی بھ انضـــمام گســـکرات فعلی واقع 

سرا کھ در ساحل غربی مرداب شھرستان صومعھ
حکومت آنجا تا  .شـــد، ميانزلی قرار دارد

ھجری دراختیار سلسلھ مرداویجوند  ۱۰۰۲سال 
نام بازار گســکر شــھری ھ بوده و مرکز آن ب

بوده واقع در جنگلھــای ھفـت دغنـان کـھ 
صومعھ سال و  شھر، ما ضوان سرا درمجاورت ر

قرار داشــت. پلوتارک در قرن اول میالدی از 
شھری بنام سیروپلیس در غرب گیالن نام برده 
کھ بھ عقیده برخی از محققین و شرق شناسان 
ســیروپلیس احتماالً ھمان بازار و مرکز والیت 
سکر امیره  سکر بوده ومعروف ترین امرای گ گ

  .ساسان و امیره سیاوش نام داشتند
شامل  :ج حکومت بیھ پس یا والیت فومنات: کھ 

ـــتان فومن و ـــھرس ـــول ش نیمی از  ھ وماس
شھرستان شفت  سرا وعلی صومعھفشھرستانھای 

شــــد و در اختیــار خــانواده تولم می و
ترین امرای آن معروف اسحاقوند قرار داشت و

 .والیت امیره دباج بوده است
حکومت کوھدم: کھ شــامل شــھرســتان فعلی  :د

شم میترودبار  شده، مرکز آن ا امامزاده ھا
در حوالی رســتم  با ھمان نام کوھدم احتماالً 

ــرق  ــھر در ش آباد فعلی قرار کھ نیمی از ش
غرب آن قرار  دیگر در یروخانھ ســفید و نیم
ــتھ کھ در نیمھ ــھا و داش  در غربی آن تالش

حکومت  بردند وسر میھ ھا بنیمھ شرقی دیلمی
 کوھدم در دست خاندان انوذوند قرار داشت. 

ـــت و خمام  :ه ـــامل رش ـــت: کھ ش والیت رش



شده و توسط نشاء میخشکبیجار لشتوکوچصفھان 
  .دشخانواده تجاسپی اداره می

ــتانھ  :و  حکومت دیلمان: کھ حدود آن از آس
شرفیھ  سرتا سنگ ا  سر و  سر حدات بین رود

شت و سر) ادامھ د سالھای نیمھ دوم  (رام تا 
ــاالریان اداره  ــط خانواده س ــتم توس قرن ھش

شــده کھ در آن زمان بھ بعد امرای کیائی می
ند از کھ  ــــادات علوی بود قاب س از اع

مازندران بھ دیلمان تاختھ برای مدت دویست 
ستند و  ش ستبدادی ن سال درآنجا بھ حکومت ا
چون میل و طمع ای برای گســـترش قلمرو خود 
ــایر  ــت اندازی بھ قلمرو س ــتند، با دس داش

نگ و درگیری وخون ریزی جب ج یات مو ھایی وال
در این والیات شده و بھ اختالفات قومی دامن 

شاه  ۱۰۰۲می زدند تا اینکھ سرانجام درسال 
یائی مت ک باس اول حکو با ع مان  ھا را ھمز

حکومت ســـایر والیات گیالن برانداخت و گیالن 
ــــاھی اعالن نمود،  ــــھ ش خاص را از امالک 

ترین امیر این خاندان سیدعلی کیا در معروف
شاه ا سلطنت  احمد  سماعیل اول و خانزمان 

خان در زمان شــاه طھماســب و شـــاه عباس 
  .اندبوده
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 8نقشھ شماره 
 
ـــھ تمامی  .8 را کھ تا  نواحیدر این نقش

یھ جزء ســـرزمین جار قا مت  یل حکو  ھای اوا
سوب می شاه عزمان فتح ازو  ندشدایران مح لی

قاجار بھ بعد با قرارداھای تحمیلی دولتین 
روس وانگلیس درطی یکی دو قرن اخیر از 

گذاری نشان د با شمارهشحاکمیت ایران خارج 
ــت کھ از جملھ آنھا نیمی از  ــده اس داده ش

ــت،خاک تالش  ــمال  اس ھمچنین نواحی غرب وش
غربی ایران و تمامی خاک قفقاز و نیمی از 

سفون پایتخت باستانی خاک عراق وحتی شھر تی
سانیان کھ تا زمان حکومت زندیھ ھمواره  سا
مان  ند از ز در قلمرو ایران قرار داشـــت

 د.شقاجاریھ از تصرف حکومت ایران خارج 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

شماره  نقشھ 
9  :

قومی  مرزھای 
ایران  تالش 

در زمان 
 را نشان میدھد باستان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: مرزھای قومی  10نقشھ شماره 
ا ا  ق   الش ا
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مرزھــای قومی وزبــانی  10و 9کروکی  .10
طور تقریب در زمان کنونی و ھ ھا را بتالش

ــیان در  ــھ با مرزھای قومی کادوس در مقایس
دھد محدوده اسکان تالش عھد باستان نشان می

ھا  تان مت کوھســـ بھ ســـ در دوران کنونی 
 است.نشینی شده عقب
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نقشھ 
شماره 

11 
در  .11

ــدوده  مح
ھای جنگل

عی  ی ب ط
ـــتان  اس
گیالن از 
ــدگی  بری

دره 
سفیدرود 
ــــــ ا ت

رودخانھ 
ستارای  آ
چــای کالً 

برند. شھرکھا سر میھ دامداران تالش زبان ب
ھایی تالش نشین در نوارباریکھ سفید ودھکده

ــیھ این جنگل ــدهرنگ حاش در  اند.ھا واقع ش
شھرک ستائی نواحی ودھکده ھابرخی از  ھای رو

شترکی  سرا صومعھ فومنات و دارای جمعیت م
  .لش ھستند.تا ھای گیل وخانوادهاز 
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 ھانویسپی
 

 االصللھستاني روسي و محقق خودزكو نویسنده .1
در  مدتي تزاري يروســیھ كنســول عنوان بھ

او در  اقامت و زمان است سر برده بھ رشت
، استقاجار  محمد شاه سلطنت مقارن ایران

تاب  خود را در طي گیالن ســـرزمین او ك
و  نوشـــتھ در ایران اقامتش ھايســــال

ــــال آن نویسپیش  بھ میالدي 1830را در س
 .است رسانده پایان

 ایران در شمال و عشایري ایلي قومي تالش .2
 .فرانسوي بازن مارسل تالیف

فاري كھ گلي الواح .3 خت در ح ید  ت جمشـــ
ــت پولیس) بھ(پرس  اكنون اند و ھمآمده دس

شگاه ست در اختیار دان  شیكاگو امریكا ا
ــت ایران ملت بھ متعلق  و باید در حفظ اس

ــت  بھ و كافي كامل ھا نظارتاز آن و حراس
 .شود آورده عمل

ــائل پیرامون گفتارھایي .4 ــيزبان مس ــناس  ش
 آذربایجان، تالیف جمھوري در خاك ایران
 توسط   1331کھ در سال  ُاووا  قیداص خانم

 ترجمھ واقتباس و  صــدیق محمدزاده حســین
 .تشر گردید.من

تاي نام .5 یایي در اطلس فوق روســـ  جغراف
اســـت، اما  دهشـــلو) ذكر بیانموجود (بي

ــتارا این اھالي  نامرا بیدیانلو تلفظ آس
 .كنندمي

ــود بھ رجوع .6  و فرمانرویان دالمرز گیالن ش
 پایاني و و صـــفحاتناز آثار رابی گیالن
 .كتاب ھمین

ش در زبان كھنھ يواژه .7  تلفظ kanaكَنَھ يتال
ست خانھ كَھ) یعني (kaيشود و واژهمي  كھ ا

 .دھدمي معني و قدیمي كھنھ خانھ جمعاً 
یپ مرحوم .8 تابســـرت ھا و نام پور در ك

ــوابق عمران و  گیالن نامدارھاي در مورد س
سال شھرما سیمای  در یک قرن قبل  آبادی و

قل از رابینو  لھ كھبھ ن فاصـــ  يدر 
سر  بھ در گیالن میالدي 1912الي 1905ھايسال
با  ماسال ھايدكان«نویسد: ميچنین  بردمي
ست و چوب و گل كاه شش شده در ھا آن و پو



ــت... دكان یا كلش یا گالي از لیق  ھاياس
ستون شامل فقط چوبي كوچك  سقف و یك چھار

در  ھمچنین..». .است(كلش)  شالي از ساقھ
ــت آمده كتاب آن ــال اس ــھر ماس  بھ كھ ش

ــوب مركز بخش عنوان ــومي نیز محس د: در ش
 از معتبرین یكي ھمت اخیر بھ ھايســــال
 بھ كھ ماســــالي انامقلي نام بھ ناحیھ
شیدي 1352سال ست،  گفتھ بدرود حیات خور ا
و  با كوچھ اســت درآمده شــھركي صــورت بھ

جدید و  ســبك ھايو ســاختمان ظممن خیابان
ساتمؤ شي س  زمین كھ اجتماعي و رفاه آموز

ناي یار  مرحوم آن از طرف آن و ب در اخت
 شده گذاشتھ ھا و اداراتو سازمان سساتمؤ

ــت ــیس  اس ــھرداريو تاس ــال ش  در طي ماس
شده بود  پیگیريشمسی  1339 ات 1335ھايسال

ـــروعدر آغاز دھھ چھل   پس .کردكار  بھ ش
 بنا بھ ایران اســـالمي انقالب از پیروزي
 تاســـیس ناحیھ مكرر مردم يھاتقاضــــا
سال فرمانداري شور مطرح در وزارت ما و  ك
سال سرانجام خود را آغاز  فعالیت 1377در 

 د. كر
بان بھ واژه این و مفھوم عنيم .9  محلي ز

ساس احتماالً  سي تجربیات برا شنا تعبیر ھوا
ــود از طرفی می ــان تجربھش ــت داده نش  اس

 این جنگلي ابر (مھ) بر فراز قلھ ھرگاه
 .خواھد شد روستا فرود آید بارندگي

و  اســت درخت نامواژه  این اولش خب .10
گاه واژه كل بلن تھ نیز تغییر شـــ  یاف

ست بلندگاه تغییر  احتماالً  دولخرِه . واژها
 بھ كھ است دول و خَرم دول خَِرم یافتھ شكل

 بیل واژهاســت  ســبز و خرم جایگاه مفھوم
ـــامي  كھ مرطوبي جاي معني بھ بعدي در اس

ــھ ــبز و تر و تازه ھايعلف داراي ھمیش  س
 .است

 فرھنگ بخش تر بھبیش توضــیحات براي .11
 .شود مراجعھ تالش در و معیشت

ــب .12 ــتر بھ مبحث  برای کس اطالعات بیش
مراجعھ  رشـــت ورودیارجغرافیای تاریخی 

 شود. 
 جغرافیایي از اطلس با اســـتفاده .13

 شـــخصـــي و تحقیقات كشـــور و مشـــاھدات
 تعرفھ اســـت. این شـــده تعرفھ ،نگارنده
 محل را كھ ھائيجایگاه اســــامي ھمچنین
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ـــكان از  و خانوارھایي و قبایل طوایف اس
 بوده تاریخي ھا را در ادوار مختلفتالش

گاه جای كھ ھایيو نیز  جزء  اكنون ھم را 
شینتالش مناطق سوب ن شاننمي مح  شوند، ن

 .دھدمي
بیشـــتر در مورد  برای کســـب اطالعت .14

گل عالی جن یت  بھ موقع تالش  ھای گیالن و 
ھنگام دفاع در مقابل تجاوزات خارجی بھ 

شیان گزارش جنگ سیان وھخامن ھای بین کادو
شماره   82و اعراب و دیلمیان و زیر نویس 

خالصـــھ ای از خاطرات تیمور لنگ مراجعھ 
  .شود

حل .15 كام م تاریخ خرف جاتیو،  در  ال
اســت.  ذكر شــده گســكراتمركز  غربي جنوب

شمال ايدھكده امروزه  شاندرمن شرقي در 
كھ خرفكوره نام بھ ماالً  وجود داد   احت

اما آقای مھندسسید مؤمن  .است خرفكام ھمان
منفرد معتقد اســـت کھ در پیرامون جنگل 
نام وجود  فت دغنان آبادی ای بھ ھمین  ھ

سكرات دارد .  ستا كھ مركز گ  ندر عھد با
 شرقي شمال در سمت داشتھ نام سیرو پلیس
 شــھرســتان و در جنوب ماســال شــھرســتان

شھر و در میان ضوان  دغنان ھفت ھايجنگل ر
ــده واقع ــتوده ش ــتاد س و  محقق بود. اس

خود از  در كتاب ایراني پژوھشـــگر بزرگ
ــترآباد كھ ــتارا تا اس  آن ھايمخروبھ آس

ستاني ش شھر با  یاد كرده از آن اھدهرا م
  .است

ــاب .16 رابینو  -دارالمرز گیالن از كت
سال سید صالح (اراضي زیاد  احتمال بھ ما

ضي ھمان صالح ارا ست فعلي تونھ سید   -ا
 )نگارنده

 ھمان احتماالً  سال در این گیالن والي .17
ـــر حاجي خانهللاھدایت  نبوده فومني جمال پس
برابر  میالدي 1785در ســالزیرا او  اســت

 فرار از دســــت ھنگام قمري ھجري 1201با
در  كشتي بھ و سوار شدن آغامحمدخان قشون

 ھاياز چریك یكي با گلولھ انزلي ســـاحل
 .بود رسیده قتل بھ تالشدوالبي

 كھ اســت اعتقاد بر این بارهدر این .18
نھ آب چون خا ماً رود یان ھا دای ند دا جر ر



و  نداده خود راه را بھ نجاســـت گاهھیچ
 .و تمیز ھست پاك ھمیشھ

و  تاریخي ھايدر نوشتھ كھ طوريھمان .19
 ھا آمدهو ســـفرنامھ تاریخي جغرافیایي

و  و ماســـولھ دوالبتالش ضـــياار تمام
 فعلي و گسكرات انزلي انضمام بھ شاندرمن

ستان واقع شھر سصومعھ در  سكر  ابقاً سرا  گ
ـــدند و مركز آنمي نامیده  ھفت در جنگل ش
ـــھر  این ھايبوده، آثار و خرابھ دغنان ش
ــال تاریخي ــتھ قبل تا چند س و  وجود داش
قاي و  تاریخ بزرگ محقق دكتر ســـتوده آ

ـــتارا تا  در كتاب ایران جغرافیاي از آس
 .است یاد كرده استرآباد از آن

 معاونت ر احمدياســـفندیا آقاياز .20
مھ مدیریت ســــازمان محترم  ریزيو برنا

تان عھ كھ گیالن اســـ مار و  ايمجمو از آ
ــتان بھ مورد نیاز مربوط اطالعات  گیالن اس
سي جامع كتابي صورت را بھ  ضمیمھ دي و 

در اختیار  سازمان آن 83سال از انتشارات
ـــکر و اندقرار داده نگارنده دانی قدر تش

  .شودمی
 گیالن ھايدر اكثر شھرستان كھبا این .21

شاورز بھ از خانوارھاي برخي منظور خود  ك
صرفي صوالت م و  نگھداري بھ اقدام دامي مح
اند دهكر گاو شـــیري تعداد اندكي پرورش

ــنتي دامداري بھ اما پرداختن  عنوان بھ س
ــلي حرفھ ــتانو درآمدزا در  اص ــھرس  ھايش

 و رودبار معموالً  ســرا، فومن، شــفتصــومعھ
 نشینانھا و كوهاز تالش خانوارھایي توسط
 .پذیردمي انجام نواحي این

ــماري بھ آمار مربوط .22 ــرش ــال س  1345س
 دانشـگاھي تحقیقات از جزوه شـمسـي 1335و

ــال نگارنده ــري عنوان تحت 1352در س  مختص
ــاره ــدگي درب ــگ و زن  توالش مردم فرھن
 .است شده اقتباص

از اعداد و  با اســـتفاده جدول این .23
 84-83تحصـیلي سـال بھ مربوط آماري ارقام

 اســتان ریزيو برنامھ مدیریت ســازمان كھ
 ديو ســـي كتابت صـــورت را بھ آن گیالن

ـــار  ـــطكردهانتش و  تھیھ نگارنده ، توس
 .است یافتھ تنظیم

 ،از كتب اســـت برداشـــتي مبحث این .24
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 ایران (شـــاملوئي)، تاریخ ایران تاریخ
ـــتان از آغاز  گیالن (پیرنیا)، تاریخ باس
ــروطیت تا جنبش ــین مش  پرتو) تاریخ (افش
تاني تطبیقي مھ ایران باســـ خات  تا 

شاھي  (پاوند) و تاریخ سوم داریوش شاھن
 ).دورانت (ویل ایران تمدن

 .گیرشمن یقاتاز تحق .25
 تاریخ كتاب گیرشـــمن از تحقیقات .26

تاني تطبیقي مھ ایران باســـ خات  تا 
 .ك. پاوند تالیف سوم داریوش شاھنشاھي

  .ھمانجا و گیرشمن از تحقیقات .27
 پرتو و تاریخ افشـــین گیالن تاریخ .28

 .شاملویي ایران
 در شھرستان Drowدرو نام بھ ايدھكده .29

 مردمانش شاھرود وجود دارد كھو در  خلخال
 از واژه احتماالً  كنند كھمي تكلم تاتي بھ

 .است ماندهباقي دروپیك
 .جا ھمان .30
سط تحقیق .31 شیدالدین تو فرزند  عالمھ ر

 كتاب منبع مازندراني،  لضفا عالمھ مرحوم
ــي زبان ــتاني زبان تالش ــت  ایران باس اس

  ده.نگارنتالیف 
 : افشـــین گیالن از تاریخ نقل بھ .32

 .پرتو
 .جا ھمان .33
 جغرافیایي نقشـــھ شـــود بھ رجوع .34

ــرزمین ــینگیل ھايس ــي نش ــینو كادوس  نش
 امارد و دروبیك فعلي) و اقوام ھاي(تالش
 .كتاب فعلي) در ھمین ھاي(دیلمي

 مشـــروطیت از آغاز تا انقالب گیالن .35
 .استاد میرابوالقاسمي تالیف

شایري ایلي قومي تالش .36 شمال و ع  در 
 .فرانسوي بازن مارسل تالیف ایران

كھ .37 از  پس ســــال 80 ات 75 رابینو 
تھمي خودزكو در گیالن ــــل زیســـ  (فواص

-1912برابر قمري ھجري 1331 ات 1324ھايسال
نب 1905 جا لت میالدي) از  تان دو  انگلســـ

شت شعبھ شاھنشاھي در بانك مامور خدمت  ر
ست بوده با  گیالن دارالمرز ایران كتاب ،ا

مھ مامي ترج تاب زادهخ یان و ك مانروا  فر



و دكتر رضــــا  جكتاجي پ -م ترجمھ گیالن
 .اوست از تحقیقات مدني

 نوشـــتھ ایران ھاھايشـــھرھا و دیھ .38
 .استاد كسروي

و  ماســـال گویش تالشـــي زبان كتاب .39
ـــابھت و  بومي ھايبا دیگر زبان آن ھايمش
 .نگارنده و تالیف تھیھ ایران باستاني

 .پیرنیا ایران باستاني تاریخ .40
ــانھ .41 ــتھ ھایينش  دور گیالن ھايازگذش

 .پورسرتیپ مرحوم تالیف
 تاریخ -پرنیا باســتان ایران تاریخ .42

 .رضایي ایران ھزار سالھ ده
 جمھگوتشمید، تر تالیف ایران تاریخ .43

 .جھانداري
تالیف تاریخ .44 یاكونف ماد  مھ د  ترج

 .كشاورز كریم
یاي بھ .45 عھ تالش طبیعي جغراف  مراج

 .شود
 دهشــن شــھر ھنوز معلوم این جایگاه .46

ضي ست. در بع شتھ ا با نام  ھا از آناز نو
ــھر  پیلمان ــده یادش ــت  ش اما برابر  اس
 شھر شھر احتماالً  این شده داده ھاينشاني
 جادهدر مســیر   باشــد كھ کنونی  لولمان

صومعھ گوراب زرمخ سرا قرار دارد و تا و 
سكرات دغنان ھفت ھایجنگل ) سابق (مركز گ

باً  مان داراي تقری لھ ھ عادل فاصـــ  24(م
 .میباشد كیلومتر) 

 سفیدرود را (بیھ غرب نواحي سابقاً  .47
پیش) ميرا (بیھ آن شـــرقي پس) و نواحي

 در عھد باســـتان كھ طوري نامیدند ھمان
 شده تقسیم و كادوس امردوس بھ نواحي این
 .بود

از آستارا تا استرآباد  از كتاب نقل .48
 .دكتر منوچھر ستوده تألیف

بھ رجوع .49 تاب شـــود   گیالن تاریخ ك
ــاح فت ل ــدا ني عب م یم فو قو ت لي و   جال

 ).عباسشاه باشي(منجم
و  زمان در آن پل این ابتكار احداث .50

سي یھنر تواند یكيحد مي آن بھ  براي مھند
شینكوه مردم سوب ن در  كھ طوري د بھشو مح

 كار را در جنگ جدید این عصـــر فناوري
اروند رود  رودخانھ بر روي و عراق ایران
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 .بودند را بستھ پلي و چنین داده انجام
و  گاهتراحتاســـ یك معادل ھر منزل .51

ــرف  بنابراین غذا در روز بوده وعده یك ص
صلھ شم فا صلھ خ سفیدرود برابر فا  ايتا 
ــخص یك بود كھ  یك در مدت بتواند پیاده ش
 .ندك روز طي

 الجاتیو در كتابتاریخ شود بھ رجوع .52
و  از آســتارا تا اســترآباد دكتر ســتوده

 و كتاب كتاب در این مقدســي ھايیادداشــت
 .تیمورلنگ دارالمرز رابینو و سفرنامھ

ــتانطو  گیالن تاریخ .53 ــیدتألیف برس  س
ـــي ظھیرالدین  –حرف (ه  وجود *  - .مرعش

کھ در آخر   » ه امیر «عنوان غیر ملفوظ) 
ـــفویھ از امرای گیالن  نباید را قبل از ص

ستزیراکھ  نیثأت عالمت  بھ عنوان آنھا دان
مازن  ند ا ھای گیالنی  نبود آن درامیره 

امیره ساسان   -امیره دباج  (نظیرزمان  
ــام الدین  ودیگر امرای والیات )وامیره حس

بب مختلف گیالن  دارای چنین  بدین ســـ
سوب  عنوانی بودند شر مح از امرای کوچک ک
معموالً  در زبان گیلکی و تالشیمیشدند .  

ــھ عنوان کھتر و  )غیر ملفوظ (حرف ه ب
ــان دکوچکتر  وگاھی نیز بھ عنوان  ادن نش

ـــامی  ـــخاص ویا حرفھ نکره در آخر اس اش
آورده میشـــود کھ درمورد ومشـــاعل آنان 

ھمین منظور بوده و  بھ نیز  امرای گیالن
وحقیقتًا  میدانستند امیرک  مردم آنھا را 

ــان گیالن در  ھم امرای حکومتگر انزم
 چون ی امرای بزرگ وقدرتمند مقایســـھ با

و امیرچوپان ویا امرائی  لنگ امیر تیمور
بھ ســـلطنت رســـیدند از امرای  بعدھا کھ

ـــدند کھ  ـــوب میش مانند آنھا کوچکی محس
    ند. نبود چندانیوشوکت قدرت  دارای 

را ســید  زن این نام اســتاد ســتوده .54
سھ سھ  خرو ستی خرو شتھ ویا  ست، اما  نو ا
ــت حاكي محلي روایت از  او یكي كھ از آنس
است  گسكر بوده حاكم ساسان امیره دختران
 امراي نسب شجرهکھ  هللافضل رشیدالدین اما 

سكرات مردوایج سلھبھ را  وند گ سل  يسر 
نظر  بھ  داده نسبت و اشكانیان ساسانیان

 سیدهازتر صحیح  خروسھ يتس نامکھ رسد مي
این زن  جھت بدان احتماالً  .باشــد  خروســھ



ستھ اند  کھ یا  فرزند  سید دان سید  را 
سرش  بوده  شاه شرف ویا بھ احترام او ھم

 .خوانده اند  را نیز سادات 
 ھمان الذكر احتماالً فوق ساسان امیره .55

 و پدر امیره خالو فرزند صــعلوك ســاســان
شد كھ آبي شارم الدولھشرف از  در قبل با
ـــكر فرمان گیالن بھ مغوالن حملھ  روايو گس

ــكرات ــت، رجوع بوده گس ــود بھ اس  بخش ش
حثتاریخ جاتیو و مب لھ ال بھمغول حم  ھا 
 .گیالن

تاب - دكتر منوچھر ســـتوده .56 از  ك
 .آستارا تا استرآباد

تھ گیالن تاریخ .57 تاح نوشـــ بدالف  ع
 تالیف و دیلمســـتان گیالن فومني، تاریخ

 .مرعشي ظھیرالدین
 تــالیف موقــان تــاریخي جغرافیــاي .58

 .محمد عرفان ترجمھ لسترنج
 بود كھ تالش از امراي پیلسوار یكي .59

صالتاً  ستانیان دیلمیان بھ ا سید و  و ج ر
در  مســافر و ســاالریان آل حكومت در زمان

جان بای غان آذر مت و در مو ــــت  حكو داش
 ).كسروي گمنام (شھریاران

ــات .60 ــاب تغلیق (از  زوزني، از كت
دكتر منوچھر  آستارا تا استرآباد) تألیف

 نوشــتھ گیالن فرمانروایان و كتاب ســتوده
و جیكتاب. جي  دكتر مدني رابینو و ترجمھ

 .است شده و اقتباس برداشت
ھدم امروزه واژه این .61 یده كو  نام

 .شودمي
از ذكر  جا مقصـــود زوزنيدر این .62

بندر  و رودخانھ رودســـر ھمان يفرضـــھ
 دوالبو تالش اســالم بین كھ اســت دیناچال

 .شده واقع
رابینو  توسط كھ باھري اصلي در متن .63

 .است شده اصالح ناصري بھ و دكتر ستوده
سر آمده دوالب شده چاپ در متن .64  و لی

 .است
ــندان قلعھ .65 ــاه (قلعھ ش فعلي) در  ش

 .قرار دارد آذربایجان جمھوري آستاراي
لھ .66  حكومتگر مرداویج منظور دو قبی

 است. وند گسكر و اسحاقوند فومن
 .است نشده معلوم كلمھ این صحیح شكل .67
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تاب واژه این .68 و  گیالن تاریخ در ك
ستان »  لوم« واژه -دهشذكر  سروبوان دیلم

بارھا در  است سرباز و سپاھي معني بھ كھ
نیز  آن جمع صـــورت ذكر شـــده خاني كتاب

ــت» لومان« ــبات . امروزهاس ــھرھا و قص  ش
شان وجود دارند كھ در گیالن زیادي  در نام
شوند و  صورت بھ واژه این سوند، یا پی پ

اســــت. مانند  كار رفتھ وند بھیا میان
صبھ یا لولمان لولومان سال و ق  شالما ما
ـــفت مقر  محل زیاد این احتمال بھ كھ و ش
تي م كو ــان ح فرم ــا  یيو ی كي روا از  ی

سیاري بوده زادگانامام  محل از اھالي و ب
ـــوا و امام عنوان بھ از  فقیھ و ولي پیش

 محل این جھت ھمین دند بھكرمي او تبعیت
شد تا  نامیده» لومان شاه« نام ابتدا بھ

و  و تحریف مرور تغییر شـــكل بھ كھ این
شـــالوما و  ھايصـــورت و بھ یافتھ تخفیف

ــالما تلفظ ــ ش یا (دیلمان)  د، دیلومانش
 نگارنده -اندجملھ نیز از آن

 و زرع ھا كشتھنوز تالش زمان در آن .69
 انجام نمیدادند  كشت ویژه  بھ و كشاورزي

 مزارع نقالبااز قبل تا چند ســـال حتی و
اجاره  افراد گیل خود را بھ برنج تكشـــ
ـــتان داده  ییالقات  راھي را ھاو خود تابس

ــــده بھ ش مداري و  یا خوش نشـــینی  د و
 .پرداختندمي

خالو  واژه ھمان خیلو احتماالً  يواژه .70
وند  مرداویج شـــاھان از القاب كھ اســـت
 .است بوده

یاد آور  .71 ید مومن منفرد  قای ســـ آ
شــــدندکھ بنا بھ نوشـــتھ رابینو در 

رف کام اکنون دارالمرز گیالن محلی بنام خ
 نیز در نزدیکی ھفت دغنان وجود دارد. 

تولســر رود  دكتر ســتوده در تصــحیح .72
 .است آمده

 كوتم دكتر ســـتوده رابینو و ھم ھم .73
ساحل صالح (كوھدم) را بر  اند دهكر دریا ا

ـــاني ـــاحل احتمال بھ منظور كاش  زیاد س
ست سفیدرود بوده ساحل و اكنون ا  نیز بر 
 ار دارد و ســـید ظھیرالدینســـفیدرود قر

 را در ســاحل خود آن نیز در كتاب مرعشــي



 .نگارنده -است دهكر سفیدرود تعرفھ
سال اتاز ھفتاد  پس تقریباً  .74 شتاد   ھ

خالو را  عنوان در ســـفرنامھ تیمور لنگ
 .است نوشتھ داعي

 كاشاني كھ حكامي اسامي بھ با توجھ .75
یھاز آن مال بردهنام پسھا در ب  این احت

ــلھ كتاب این كھ از  قبل اندكي را با فاص
شتھ ھا و گیالنیانمغول جنگ وقوع شد  نو با

 زده تخمین كھ بسیار زیاد است. و از این
شاني شده  زوزوني از نگارش پس سال 24كا
ـــال 28عبارتي بھ در  مغوالن از جنگ قبل س

ــــال گیالن  ھجري 678=  24+  654( و در س
شتھ قمري) مطالب ست خود را نو  بعید بھ ا

 .نگارنده -رسدنظر مي
اكثر  است، اعتقاد بر این كھبا این .76

 ترجمھ شــده توســط تاریخي ھايو رمان كتب
قاي یده منصـــوري هللاذبیح آ و  تخیالت زا

ـــي تفكرات ـــخص ـــت وي ش  ، اما در ایناس
ھا مغایر باديآ از اســامي چیزي ســفرنامھ

ـــود و الاقلنمي دیده با واقعیات  حكایت ش
ــفر تیمورلنگ را دارد  نواحي این بھ از س

سامي سیاري شھرھا و بالد منطبق و ا  بر ب
 تاریخي جغرافیاي ھا و كتباز ســـفرنامھ

 .است
 از شــھر اســپھبدان منظور تیمورلنگ .77

تا  اســـت شـــھر گیالن كدام نشـــده معلوم
جلوتر از  قرن حدود یك دانممي كھ یيجاآن

ـــاني زوزني تیمورلنگ خود  در كتاب و كاش
جاتیو از نواحي تاریخ نام بھ  بین ال

 نام اســپھبدان نام بھ آســتارا و اســالم
وارد  شرق تیمور از طرف چون اند وليبرده
 از الھیجان شھر را پس آن و محل شده گیالن
 این ظاھراً  است دهكر توصیف ز رشتا و قبل

صلھشھر مي شھر  الھیجان بین باید در فا و 
 .باشد قرار داشتھ رشت

 زمان آن در تالش رســد كھنظر مي بھ .78
ــامگوزن  دیگر رام ھا را مانند گاو و احش

 .دادندمي كرده، پرورش و اھلي
 كھ اســت كرده نیز اشــاره تیمورلنگ .79

ـــي زبان ازنوع زباني دارايھا تالش  فارس
چھ ند خود  قوم این ھســـتند و چنان مان

 از تركان تبار و نژادي داراي تیمورلنگ
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از نظر  موضوع بودند، اینمي میانھ آسیاي
ـــواد و مورخ كھ وي ـــیده بوده با س  پوش
 .ماندنمي

شاني .80 صیفاتبا ن  شده ارائھ ھا و تو
 اند كھداده ھا احتمالبرخي درخت از این

را » موز« درخت نوعي امیر تیمور در تالش
ــاھده ــت. و چون كرده مش از  درخت این اس
ھان یا ناطق بومي گ ــــت تالش م لذا  نیس
 بھ محل امراي ســـفارش رود بھمي احتمال
نات عنوان طھ تزی نھ محو »  داعي«امیر  خا

باشـــند.  جا آوردهآن بھ ایران از جنوب
از  بیش گیاه عمر این كھ جایياما از آن

 نیز احتماالت موضــوع نبوده! این ســال یك
 .ندكمي را منتفي قبلي

 موقعیت الجاتیو در خصــوص در تاریخ .81
شم مكاني ست.  آمده چنین و ورزل شھر خ ا

شم« شت كوه در دامن و ورزل خ سط و ر  در و
برادر خالو و  الدولھشرف و حاكمش افتاده

ـــفت و بعد از آن التوفیق باھلل  بر غربي ش
 و حاكمش افتاده باالكوه ســـفیدرود روي

ست. آیا این امیر دباج شم ھمان ا  شھر خ
ــت ــالیك تیمورلنگ كھ نیس ــد س  بعد بھ ص
 »است؟ برده نام از آن مقر داعي عنوان

صفحھ  .82 ھ سفرنامھ تیمور لنگ ب 117در 
ـــا) خاطراتی در  نام (منم تیمور جھان گش
بھ  کھ مربوط  مده  چاق آ با قب نگ  مورد ج

پســر  الً او قب اســتپیش از ســفرش بھ تالش 
ــیخ خان  با توقتمیش جنگ عمر را بھ خود ش
 و كریمھ روانھ قفقازیھ ھايكوه بھ حوالی

نگ او در این و چونبود  هكرد یاج ج  احت
 جھت بدین ھداشــت بیشــتري كمكي نیروي بھ

 پســرش كمك بھ شــخصــاً  گرفت تیمور تصــمیم
او برای  .ندك كشيجا قشونآن و بھ شتافتھ

شــمال  عبور قشــون خود بھ جنوب روســیھ و
شت کوه سیر را در پیش رو دا سھ م ھای قاف 

 :گویــدکــھ خود در این بــاره چنین می
ستھ ستاده من كھ ھایيد تا  بودم جلوتر فر
سكون دریاي سپین( آب ساتکا سیور  فراھم ) 
 داده ھا دســـتوريآنبھ  بودند ولي كرده

 كدام دریا بھ بھ بعد از رســیدن نشــد كھ
ـــون كھ بعد از این بروند، من طرف  با قش

سكون دریاي خود بھ سیدم آب سھ ر  راه از 



ستممي شور قبچاق بھ توان از  بروم، یكي ك
یا  راه یك كھدر  بود ولي راه تریننزد
 و فرصتي نداشتم عبور از دریا كشتي براي

شت شتي كھ وجود ندا از  دوم .شود فراھم ك
ــورھاي جنوب راه ( تا  دریا و عبور از كش

ـــالم   والیات ھرکدام از قرن ھا  پس از اس
ی بھ لطف موانع طبیعی ودیلم  لطالش وگ

ـــرزمین ، اتحاد بین امرا ووجغرافیائی  س
ـــتقلی  بودند بھ ھمین علت تیمور  ھای مس

و  گرگانلنگ آنھا را کشور نامیده است  )
 كشورھا قبایلي و در آن و طوالش طبرستان

 من قشون براي كردند كھمي زندگي نشینكوه
شكالت بود  جا جنگل دند و ھمھكرمي تولید م

ــكالت ھا ھمو عبور از جنگل مي مزید بر مش
سوم شمال كھ راھي شد  سكون دریاي از   آب

ــوي بھ ــور قبچاق س ــیخ رفتمي كش عمر  و ش
ـــر تیمور) ھمان  كرده را انتخاب راه (پس

 رفتھ راه بھار از آن او در فصل بود، ولي
جا از آن زمستان باید در فصلمي بود و من

ــانم قبچاق و خود را بھ بروم تیمور  .برس
ــایيجھان ھمھ آن با لنگ  جالدت ھا و خويگش

و در  داشــتھ كھ ھایيریزيو خون و قســاوت
ست، در  سبز معروف شیطان نام بھ تاریخ ا
 بھ و عزیمت قبچاق با قبیلھ جنگ ھنگام
ـــوي عبور از  خود را براي ھا نگرانيآن س
و  طبرســتان ھايو ســرزمین شــمال ھايجنگل

ست نكرده نپنھا طوالش  یك كھ او با این ا
را  مجھز و مســلح یكصــد ھزار نفري قشــون
ــا برايكرمي و رھبري ھمراھي  راه د ام
ــون و حركت پیمایي ــود خود ناچار مي قش ش

 ھايكوھســـتان و طوالني پرمخاطره ھايراه
صعب سخت شیدهو   جنوب ار برف العبور و پو

ـــیھ ـــل روس ـــرما را در فص  و یخبندان س
تھ را از عبور در مســـیر  و آن پذیرف

ــتان ھايجنگل دھد. او  ترجیح و تالش طبرس
ــیر  كھ كند با اینمي جا اعترافدر این مس
ـــپین يادری جنوبي ھايكرانھ تر كوتاه كاس
 ھاياز جنگل زارياما در ھر بیشـــھ اســـت

ــتان ــت ممكن و تالش طبرس نفر  ھزاران اس
 از حركــت و مــانع كرده ار كمیندكمــان
شونم شوند زیرا ھریك ق  ھا كھنفر از آن ب

ــنایي در جنگل جنگ بھ توانند دارند مي آش
ـــوارانم گروھي در آورند  را از پاي از س

از  عبور من عدم موجب كھ لذا موضـــوعي
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ــورھاي ــیر كش ــتان مس ــد،  و طوالش طبرس ش
ــي خطرات و احتمالي پرھیز از درگیري  ناش

 از جملھ موضـــوع اســـت. این بوده از آن
شد كھمي مھمي دالیل ھمان  در طول تواند با

 یا امیري ســـلطان چھ چنان ادوار تاریخ
 و دیلمان گیالن سرزمین تسخیر و تصرف ھوس

ــت، محال و توالش ــر داش بود با  را در س
و  باشد نشده ناگزیر بھ عقب نشینی  شكست

 نوھمچ ســرزمین این كھ اســت جھت ھمین بھ
ــتحكم ــخیرناپذیري دژ مس ــال و تس  ھا بھس

 بماند! مگر این باقي نشــده مفتوح صــورت
 خود بھ دختران با دادن صــفوي ســالطین كھ

كام بت گیالن امرأ و ح تدأ مح نان اب را  آ
ست با سپس كرده خود جلب سوي بھ  ھمان د
و با  بومي و طماع طلبجاه ا و وزرايامر

 ھا توانســتند بدونآن ھايخیانت بھ توســل
و  آســـاني و بھ و درگیري جنگ گونھ ھیچ

شوده دژ بزرگ این درب قفل ارزاني و  را گ
ـــاده مردم این بر گرده  دیده و رنج دلس
  .بنشیند

ریچارد  لیفأت ایران باستاني میراث .83
 .زادهمسعود رجب ترجمھ فراي

ــي ورخینم .84 ــھر مارس  اعتقاد دارند ش
 و در ســـواحل فرانســـھ در جنوب كھ فعلي

 شــھر باســتاني قرار دارد ھمان مدیترانھ
 .است (massalia)ماسالیا

مال .85 ناممي احت  تالش ماســــال رود 
 اســـراي باشـــد كھ اردوگاھي یادگار نام

 .بودند یافتھ اسكان ماسالیا در آن
سال پس سرانجام گروس آرتھ .86  از چند 

 كدمان توســـط با اردشـــیر ســـوم در جنگ
ـــوم) كھ (داریوش  فرماندھي زمان در آن س
شي سپاھیان شتھ عھده را بھ ھخامن در  دا

 .شودمي كشتھ تن بھ تن جنگ
 نام بھ وزیر اعظمي اردشـــیر ســـوم .87

ــتھ خواجھ باگواس ــالتاً  ھك داش ــري اص  مص
ـــت بوده ـــفاكي او بھ اس  كھ ھایيخاطر س

سبت شیر ن صري بھ ارد شتھم بود  ھا روا دا
شاه و  وراث د تا كلیھكر را تحریك ابتدا 

 ببرد، او ســـپس خود را از بین مدعیان
 رساند پس قتل بھ را مخفیانھ اردشیر سوم

 جاي بھ ارشك نام بھ پسرش از اردشیر سوم



ست ش سط ولي او ن  باگوس خواجھ او نیز تو
 دیگر جانشــیني شــد و چون كشــتھ مخفیانھ

ــیر دودمان براي ــوم اردش  نمانده باقي س
مان كد با  دوم داریوش ھاياز نواده بود 

ــ تخت بھ حمایت باگواس  ــس و خود را  تنش
صي نامید. (او ھمان سوم داریوش بود  شخ

 ســپاھیان كادوســي فرمانده گروس ھارت كھ
ــیر دوم  قتل بھ تن بھ تن را در جنگ اردش

ــانده  خواجھ سابعد باگو بود) او چندي رس
 میل موافق ســوم داریوش داشــت میل را كھ

 رساند اما سلطنت قتل بھ نمایداو رفتار 
 دوامي اســـكندر مقدوني او نیز با حملھ

یاورده لھ انقراض بھمنجر  ن  ســـلســـ
 .دش ھخامنشینان

صي ھمان گروس آرتھ .88 ست شخ  قبالً  كھ ا
ـــیر دوم برادر  را در برابر داریوش اردش

سانده یاري وي شاه ر  ھدایایي بود. و از 
 .بود هكرد را دریافت

 مرحوم تالیف باســـتان ایران تاریخ .89
 .5و 4پیرنیا جلد حسن

 استنباط چنین تاریخي نوشتھ از این .90
ھا تالش  كھ ترتیبی  ھمانبھ د شـــومي

ی  وجنوبی دریای غرب وسایر اقوام سواحل 
سرزمین  سپین تا انتھای   بھ مازندران کا

 نیز موقعیت باستان  زمان برند در سر مي
ھا كادوســـي ســـرزمین وجغرافیائی  مكاني

ـــتھ  ترتیب ھمین بھوکاس ھا  و  قرار داش
اســت.  بوده کنونی شــان با موقعیت منطبق
با  كادوس قوم نیز انطباق موضـــوع این
 .اثبات میکندرا  تالش

كسروي.  نوشتھ گمنام شھریاران كتاب .91
سي ببر را تاكنون (واژه شن ك ساختھ رو  ن
ست شيمي اما گمان ا  ھايسگ ھا كھرود تال
ــت درنده گلھ  براي ھیكلي و تنومند و درش

 ھا پرورشخود در جنگل احشــــام نگھداري
 در پیش جنگي كھ دادند، لذا در مواقعيمي

بھســــگ بود از اینرو  یاد  ھا  تعداد ز
ــتفاده  قواي طرف در روز نبرد بھ كرده اس

 جنگي و آرایش ساختند تا نظمرھا مي دشمن
ــارت زده ھا را بر ھمآن ھ ب فراواني و خس

ھا از آن مورخین جھت ھمین بھ بار آورند،
اند دهكریاد  ببر و تالشــــان عنوان بھ

ـــفرنامھ تیمورلنگ خود از وجود  نیز در س
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ــگ چنین ــت ھايس یاد  در تالش اندامي درش
ست.  كرده  دیگری نگارنده تعبیر بنا بھ ا

تا آن زمان  اعراب چونمعتقد اســــت کھ 
ــ زندگي اطالعات درســتی  از  قوم –ت ومعیش

بدین جھت  اندنداشـــتھ  یا کادوس تالش
و بودند  برای نویسندگان عرب نا شناختھ 

ھا را آن بھ ھمین ســـبب نویســـندگان عرب
می  تمــدنو بي فرھنــگبي معني بربر بــھ
ند  ند فت واژه  خوا  از این رو می توان گ

 بوده بر بر و تحریف واژه  مخفف ببر 
 ..)نگارنده -است

یاران .92 نام شـــھر قل بھ گم از  ن
 . 326ص بالذري البلدانفتوح

 . 326صفحھ كتاب ھمان .93
گمنام،  شـــھریاران از كتب نقل بھ .94

 .كوببعد از اسالم، زرین و ایران كسروي
 .ھمانجا .95
ــھریاران .96 ــروي -گمنام ش  و ایران كس

 .كوبزرین بعد از اسالم
 27 ص كسروي گمنام از شھریاران نقل .97

. 
لدان .98 ندن چاپ الب قل 283.ص ل از  ن

 . 27جا ص ھمان
سروي نقل )331 (ص البلدانفتوح .99  از ك

 .ھاكتاب در ھمان كوبو زرین
 براي بود كھ خراســان كشــاناز گردن .100

ــن با داعي جنگ ــغیر فرزند حس  زید بھبنص
 .ور شدحملھ و دیلمستان و طبرستان گرگان

 بدین اســـت میر نامعلوما این نام .101
 او را پســـر دلولــھ در تــاریخ جھــت

 .اندنامیده
 زنجان ھاياز آبادي یكي كاغذكنان .102

ــتان در نزدیكي اكنون ھم كھ بوده ــھرس  ش
خال ھت خل مده القلوبقرار دارد. در نز  آ

ــاختند بھمي جا كاغذ خوبدر آن چون  این س
 .مشھور شد نام

محمد  از فرزندان ودانو وھس مرزبان .103
 حكومت محمد در تارم مســـافر ھســـتند كھ

شتھ ست. مرزبان دا ستي با ھم ا  برادرش د
سودان سویھ و مادرش وھ شتھ خرا  پدر را ك
 و بــھ آورده چنــگ او را بــھ گنجینــھ



ست آذربایگان حكمروایي ضمناً مي د  یابند، 
ــ این ــودانآن با  دانووھس  كھ معروف وھس

شاه سومین ستاني پاد شتباه بود  دیلم ج ا
 .گرفتھ نشود

 را آذربایگان آذربایجان زمان در آن .104
 .نامیدندمي

 شــــدن از كشـــتھ مســـكویھ ابن .105
ست بھ جیرباھللاستمال ستان د تردید دارد  ج

ماالً و مي ــــد احت بھ نویس جل او   طبیعي ا
 .است درگذشتھ

 راموغان تجمعی اكثریت زمان آندر  .106
ندھاتالش یداد یل م نیز  و اكنون تشـــک
ــانآن ھايتالش  ھاياز تالش بیش جا تعدادش
 .ھستند ایران

فرزند فرمانده لشکر مغان  سوارپیلھ .107
لك ــــافر از  و برادرزاده ما مد مس مح

 كھ بوده لشكري سپاه و سرداران سركردگان
 ھو خاتم كردي از دیسم لشكري از شكست پس

تھ عراق بھ كار او در آذربایجان در  رف
سردارانآن  امیراالمرأ خلیفھ بجكم جا جزء 
ـــود اما پسمي ـــتھ ش ـــدن از كش  بجكم ش

شیني او را بھ خلیفھ سپاه ھايدیلمي  جان
این  این كنند و چونمي امیراالمرا انتخاب

خواســـت  مغایر با نظر انتخاب وانتصـــاب 
پاهھای  ترك گروھی از  فھ ســـ بود   خلی

ھا  را در محليبجکم دیلمی  بھ دام تن
سانند. پیلھمي قتل بھ انداختھ و سوار  ر
 شـــخص غیر از این تالش معروف یاز امرأ

ست  حكومت بھ و تالش در موغان زماني كھ ا
 درستي او بھ حكومت ، اما زماننشستھ بود

 .نیست معلوم
ــار را  این نام .108 ــي در زبانحص  تالش

ند و این (رمش)  از واژه نام (رمش) گوی
ــار بھ داخل بھ حیوانات دادن رم یعني  حص

 -اســــت ماندهھا باقيمنظور شـــكار آن
 .نگارنده

ــلجوقیان تاریخ .109 ــي عھد س  تا فروپاش
 كمبریج دانشـــگاه ایلخاني. پژوھش دولت

 .انوشھ حسن جي.آ. بوبل. ترجمھ گردآوري
 تاریخ ھاياز كتاب و اقتباس برداشت .110

ـــتھ ایران ـــترنج نوش محمود  و ترجمھ لس
ــترآباد  و كتاب عرفان ــتارا تا اس از آس
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 .دكتر ستوده
 دباج امیره بنام زیادي امواي فومن .111

ــتھ ــت داش ــخص و این اس  دباج با امیره ش
 .دارد قرق اسماعیل شاه زمان

 شـــندان لعھو ق زمان آن آســـتاراي .112
خاك اكنون جان جمھوري در  بای قرار  آذر
 .دارد

 نقل بھ لســترنج نگارش ایران تاریخ .113
 .محمود عرفان ترجمھ مستوفي از حمدهللا

تا  از عھد ســـلجوقیان ایران تاریخ .114
 .ایلخاني دولت فروپاشي

ــدان .115 ــان یي خ ــا ــان كی یج ھ از  ال
 نیاكان ھستند كھ علوي سادات بازماندگان

ــوم ھا در قرنآن  گریختھ از مدینھ ھجري س
ـــده پناھنده مازندران بھ ھا بودند. آن ش
دور  بھ اختفا مریداني از چند ســـال پس

ندن با بیرون كرده خود جمع امرا و  را
و  و آمل در ســاري مازندران محلي ســالطین
ـــاخھ حكومت بھ تنكابن از  ايپرداختند، ش

 ھاياز حكومت برخي آمده گیالن نیز بھ انآن
ساقط محلي سفیدرود  شرقي و در والیات را 

 .نشستند حكومت بھ الھیجان با مركزیت
ــرزمین .116 ــك ھايس  ایران مركزي فالت خش

ـــلھ در جنوب واقع ـــلس البرز با  جبال س
 و مازندران گیالن جز والیات بھ ري مركزیت
ـــجر بودند بقیھ مرطوبي ھك و گرگان  و مش

یده ایران عراق نام بھ نام قات)   (عرا
 .شدندمي

سفیدرود را  شرق ھايسرزمین تمامي .117
سفیدرود  غرب و نواحي یا رود پیش پیشبیھ

 .نامیدندمي یا رودپس پسرا بیھ
 جنگ از این پس ســـال در حدود پنج .118

 تالش بھ تیمورلنگ ھجري 794در ســال یعني
مده ماالً  آ  مورد نظر او ھمین داعي و احت
او  از برادرھاي یا یكي ســـاســـان امیره
 .است بوده

بازار  معني بھ از نظر لغوي گوراب .119
وجود  در گیالن زیادي شھرھاي و اكنون است

خود  نام در ابتدا یا انتھاي دارند كھ
و  طاھرگورابرا دارند مانند  گوراب واژه
 و غیره و احمــد ســـرگوراب زرمخگوراب



از  جا منظور نویســـندهدر این بنابراین
شــھر  بازار داخلي گســكر ھمان ذكر گوراب

 واقع دغنان در ھفت كھ گســكر اســت مركزي
 .بود شده

 زمان در آن كھ دهكرذكر ن نویســنده .120
سي چھ سكرات ك شتھ و امارت حكومت در گ  دا

 ماموریت گســكر در این و آیا قشــون اســت
 یا خیر؟ داشتھ شركت

 شناختھ تاكنون» سر داري تري« موضع .121
ــــده مال ولي نش مانمي احت بادي رود ھ  آ
سراي ضع فعلي دار شد. مو شھر با ضوان  در ر

ـــر) كھ (رؤه الجاتیو نیز از  در تاریخ س
ـــر كھ نام بھ آن و  گیالن در انتھاي رودس

برخی  دهشـــ گســـكر) معرفي دوالب (انتھاي
کھ  ند  قد ماالً معت نھ احت خا  مرز بین رود

ـــالم دیناچال ـــت و اس  اکنون در چند .اس
شھر و در ساحل دریای کیلومتری شرق رضوان

نام رودســـر وجود ھ دھکده ای ب کاســـپین
ــاف در  (چاف رود) رود دارد کھ رودخانھ ش

  .جاریست کنار آن
 تركي يواژه ھمان احتماالً  كتیك واژه .122

 .است ییالق معني بھ گدیك
و  گردنھ معني بھ احتماالً  بژم يواژه .123

ـــربند و گلوگاه  كھ ايو تنگھ و گذرگاه س
سیر عبور و مرور در خط ستاني الراسم  كوھ

 بھ خلخال راه محل از آن گذشتن و با است
 .دكرپیدا خواھد  مھادا سرازیري صورت

 نیز توســـط اكنون كھ موســـَلھ واژه .124
و  اصلي شود ناممي ھا تلفظھا و بوميتالش

ــولھ قدیمي ــان ماس ــت، و نش دھد در مي اس
سال صد   تلفظ چنین واژه نیز این قبل پان

 .شدمي
 av)(آو بره) واژه (آوه قریھ در نام .125

ــي ــت معني بھ در تالش  ھايحرف و (آب) اس
 جھــت (آوه) بــھ در آخر واژه غیرملفوظ

و  معني كالً  كھ است آمده و صفت دادن نسبت
ــیر پر آب) را  مفھوم (معبر آب) و یا (مس

 .دھدمي
 اســماعیل شــاه زندگاني تاریخ كتاب .126

 صفویھ سمناني). تاریخ پناھي (تألیف اول
ــتاد تاریخ) ك احمد تاجبخش (تألیف  تاباس
ــتھ(و بابر  ایران ــكین نوش و  ترجمھ ارس
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تاب الھذبیح اقتباس نبرد  منصـــوري)، ك
 تاریخ منصـــوري)، كتاب هللا(ذبیح چالدران

تاح تألیف گیالن بدالف تاریخ ع  فومني. و 
 اول عباس شــاه شــاملوئي، زندگاني ایران
صرهللا تألیف شاه ن سفي،  كبیر مرد  عباس فل
 عباســي ســمناني، تاریخ پناھي ھرهھزار چ

مھ نا لدینمالجالل تالیف مالجالل یا روز  ا
 هللاســـیف كوشـــش بھ یزدي باشـــيمحمد منجم

 گیالن اول. تاریخ عباس وحیدنیا، شــــاه
 .مرعشي سید ظھیرالدین تألیف

 .فعلي اسالم .127
در  كھ اســت ســیاوش امیره ھمان این .128

شتن ز میانبا ا ھجري 887سال  امیره بردا
 .گسكر شد روايجھانگیر فرمان

تاب .129 تالیف ایران ك بابر  یام و  ویل
منصوري هللاز ذبیح و اقتباس ترجمھ ارسكین

. 
لدین امره .130 مان عألا  امیره پســـر ھ

 در فومن كردن از حكومت كھ اســـت دباجي
بھ آن و حكومت ورزیدهمي امتناع  جا را 
 .بودند سپرده اسحق امیره اشناتنيبرادر

 نوه الســـلطان بھ ملقب دباج میرها .131
 فومن حكومت حاضر بھ كھ است دباجي امیره

ــ  از توابع كھ تولم عایدات د و تنھا بھش
 عنوان بھ رفتھشـــمار مي بھ فومن حكومت
 .دكر بسنده تیول

 بھ بوده نابالغي طفل چون جمشیدخان .132
ــلطان نمایندگي را  فومن حكومت او احمد س

 .در اختیار داشت
ــــاه .133 بل ش مان ق  دســـتگیري از فر

شتھ بھ اينامھ احمدخانخان سط او نو  و تو
 بود كھ داده فرمان وي براي سلطان بوقلي
 و والیت ســاســان امیره گســكر را بھ والیت
یت خلیفھ كامران را بھ كھدم  فومن و وال
ــلطان خانواده را بھ ند كواگذار  مظفرالس
شت سمت بھ نكرده او توجھي ولي  و فومن ر

 .كرد لشكركشي بھ اقدام
 در آن دھد كھمي نشـــان گزارش این .134

 بسیاري ھايسفیدرود خانواده در شرق زمان
  .دندكرمي زندگي از تالش

در ھنوز  احمدخانخان ھنگام در این .135



ــر مي بھ زندان ــدهس بود.  برد و آزاد نش
ــتھ ــت رابینو نوش ــال كھ اس  ھجري 990در س

ــاه خانحمزه امیره قمري ــر ش  محمدخان پس
 در تولم نامي هللافضل در لیسار و شیخ بزرگ

 .اندداشتھ (اسالم) حكومت
مذكور  بلوكات شـــامل پسبیھ محدوده .136

ھر  كھ شــدمي دمو كھ گســكرات انضــمام بھ
ـــابقاً  والیات از این كدام  حكومت داراي س
 صــفویھ در زمان بودند ولي مســتقلي محلي

ستقالل ست خود را تا حدودي ا دادند.  از د
 از آن و پس ســـاســـان امیره زمان در آن
 .اندداشتھ حكومت در گسكرات سیاوش امیره

قل بھ .137 باس ن تاریخ و اقت  گیالن از 
تاح تالیف بدالف مھ فومني ع قد و  با م
 .تدین عطأهللا تصحیح

ضوع نیز بھ قبالً  .138 شاره مو بود  شده ا
افراد  در بین و حكومــت ســـلطنــت كــھ

مت ھايخانواده  موروثي امري گر گیالنحكو
ست بوده سي ھرگاه بنابراین ا با قھر و  ك
 در بین رســـید حكومتشمي حكومت بھ غلبھ
شتھ اعتباري مردم شدید  و با مقاومت ندا

 كھمیرزا با ایند، و كامرانشـــمي مواجھ
ندان تھ مقتول خانفرز بھ را برداشـــ  و 

ــفدند، معكرمي حكومت از آنان وكالت  الوص
 بوده جمشــیدخان خون بھ آلوده دســتش چون

ست، حكومتش شده واقع مردم مورد قبول ا  ن
 .بود شده مواجھ شدید آنان با مخالفت و

ــاب .139 كت یخ در  ــار ــارش گیالن ت  نگ
 این وقوع و زمان تاریخ فومني عبدالفتاح

شتباھاً  شده ھجري 999سال بھ نبرد ا  ذكر 
 999در سال اصوالً  كھاین دلیل است. اما بھ

شاه ھجري شتھ سلطنت محمد  و نیز در  ندا
صلھ شتھ زماني فا  الي شیرزادخان شدن ك
ـــال  كھ داده روي زیادي حوادث ھجري 999س
با  در ارتباط حوادث از این برخي انگیزه

ساس بوده فوق جنگ ست. لذا برا  تقدم حق ا
قات فا مان ات نگ این براي ھجري 987ز  ج

 .رسدنظر مي تر بھصحیح
 و خشـــم الجاتیو از ورزل در تاریخ .140

 ساسان امیره از برادران یكي كھ د شدهیا
و تیمور از  است داشتھ حكومت خالو در آن

 ولي اســـت داعي ملك برد كھمي نام خشـــم
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شم از محل اكنون ست بھ آثاري خ  نیامده د
در  شـــھر ســـابقاً  رود اینمي اما احتمال

 .است قرار داشتھ پسیخان كنار رودخانھ
 از اھالي جمشیدخان وكیل ناحمدسلطا .141

  .است بوده تالش تنیان
 از فرماندھان یكي شـــیرزادســـلطان .142

ـــیدخان نظامي  اختالف علت بھ كھ بوده جمش
ـــلطان  در خدمت رفتھ الھیجان بھ با احمدس

  .بود در آمده احمدخانخان
 ملك ھاينام بھ عنایت دو برادر ملك .143

ــن ــد  و ملك حس ــرداران كھاس  فومن از س
 قتل بھ بیكعلي توســـط قبل بودند مدتي

سیده سر زیباروي سپس بیكبودند علي ر  ھم
سنملك  تازه كھ خانمحمدامین نكاح را بھ ح
بود از  در آورده رســیده نوجواني ســن بھ
لك پس آن یت م نا فاق بھ ع دو برادر  ات

ـــاھمیربیك ـــ دیگر خود ش  كھ یدبیكو جمش
ــولھ داروغھ ــولھ ماس فرار  بودند از ماس
 احمدخانخان خدمت بھ و در الھیجان كرده

 .بودند در آمده
ھمسر یا  جمشیدخان رسد كھنظر مي بھ .144

تھ دیگري ھمســـران مادر  نیز داشـــ و 
مدامین مادر ابراھیم جداي خانمح  خاناز 

 یگمبخدیجھ اند كھزیرا نوشــتھ اســت بوده
مدامین گام در این خانمادر مح  بھ ھن

 بردهســر مي بھ در ماســولھ فرزندش ھمراه
ھاجم كھ اســــت یت ملك با ت نا جھ ع  موا

 .شوندمي
سال اول عباس شاه .145  قمري ھجري 996در 

 تخت بھ محمد خدابنده از شاه جانشیني بھ
شاني و بھ كرده جلوس سلطنت  ایران شاھن

 .رسدمي
 و كم وســـیع كھ از رودخانھ اينقطھ .146

 .شودمي باشد گدار نامیده عمق
احمد را دختر خان قبالً  كھ عباس شــاه .147

سرش براي ستگاري پ  پس بود اینك كرده خوا
ھمســـر و  گرفتن و گروگان از فرار خان

ـــرش با  خواھد كھمي دختر او بعدھا از پس
شاه ندك دختر ازدواج این سر   عباس اما پ

 پدر گفت كار نشد و در جواب این حاضر بھ
ست عالقھ من بھ كھ دختري با  ندارد بھتر ا



 .نكنم ازدواج وي
عھ این نام از مورخین برخي .148 را  قل

ھھ یل قھق كھهكردذكر  اردب ند  لت بھ ا  ع
نظر ھ تر بصــحیح دســتگیري با محل نزدیكي

 .رسدمي
ــــھ .149 یا  معني فرض ندر،  گاه، ب لنگر

 شھرھا و روستاھایي بھ است. سابقاً  اسكلھ
 و قابل بزرگ ھايرودخانھ در ســــاحل كھ

ــتي ــتھ رانيكش ــھقرار داش  گفتھ اند، فرض
 ).شود الجاتیو مراجعھ تاریخ شد (بھمي

ــكھ .150 ــل دھنده خش ــكھ ھمان در اص  (خش
 شـــده تحریف و (دھن) واژه اســـتده) دغن

كھ  معني بھ تالشـــي در گویش (دغن) 
ــت رودخانھ  با رودخانھ (دھي و مجموعاً  اس

 .دھدمي خشك) معني
ـــعیدبیك .151 ـــعید  وراي فومني بوس بوس

و  ســـلطان ملك برادر شــــاه میرفومني
 .است خانعلي پسرعموي

 امیره برادر و پســـران بردن پناه .152
ــیاوش ــال ھايجنگل بھ س و  اريو نگھد ماس
 دھنده ھا نشـــانجا از آنآن مردم حمایت

سبات اعتماد و احتماالً  شي وجود منا و  خوی
ــــت فوق ھايو امیره مردم بین قومي  اس
ـــاندرمن ھايو جنگل در ارتفاعات اكنون  ش
ـــال ھاياز بخش  بھ ايقلعھ ھايویرانھ ماس

 .شودمي دیده یوسف امیره قلعھ نام
 در زبان گاه یا كیلھ كیلگاه واژه .153

جا در آن شــود كھمي گفتھ محلي بھ تالشــي
 را معموالً  آتشگاه د اینشومي افروختھ آتش

طاق در یكي نھ ھاياز ا و  قدیمي ھايخا
منظور  بھ ییالقي ھايو یا در خانھ گليكاه

شپزي  بھ كنند كھمي و ایجاد گرما تعبیھ آ
ھ آن بھ تالشـــي گویش نیز  كیلَھگاه آَتشـــَ
 .نامندمي

 ھاياز تالش عباس ســـاالر شـــاه خان .154
 .بودند آلیان

 و آستارا پس تالش حكوت زمان در آن .155
ناري  بھ تالش خانحمزه امیره از برك
شاه ستور  واگذار  ذوالفقارخان بھ عباس د

ــــده نده تالش بود و میرزاي ش مای  وي ن
 .دشمي بمحسو

ــینيتالش و نواحي محالت .156 ــرق نش  در ش
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 .سفیدرود و در دیلمان
یام .157 ــــت لوم جمع ل  معني بھ كھ اس

شھرھا  سپاھي، نظامي، سرباز، است. اسامي
 با ھمین در گیالن امروزه كھ و قصـــباتي

ــاختھ واژه ــده س ــابق احتماالً  ش  محل در س
گاه ظامي اردو گاه ن یا قرار  تجمعو  و 

 مانند لولمان ،اســت لشــكر و عســكر بوده
 ).لومان (لولومان) و شالما (شاه

 بھ تالشــي در لفظ vona sar ســر ُونھ .158
 و نگھداري و دامداري اصـــطبل محل معني

ـــام ـــت.  احش ـــطبل معني بھ» ُونھ«اس  اص
تھ از چوب كھ گاوداري ــــاخ  و الوار س

  .شودمي
 مالجالل تالیف عباســـي تاریخ از قول .159

 هللاسیف كوشش بھ عباس شاه مخصوص باشي منجم
 .وحیدنیا

و ھمســر  تالش خانحمزه ھمســر امیره .160
سین امیره  امیره شاملو از خواھران خانح
 .اندبوده گسكري سیاوش

 و در ابتداي عباس شـــاه از فوت پس .161
 از امراي خانصـــفي، گرگین شــــاه جلوس

 .شودمي گسكر روانھ حكومت بھ گرجستان
 عصر صفویھ ھاياز نوشتھ در بسیاري .162

و  فومني عبدالفتاح ھايدر نوشتھ خصوص بھ
از حضـــور عســـاكر و  مرعشـــي ظھیرالدین

ــلح ھايگروه ــكر نام چیني مس  برده در گس
شده ھنوز معلوم آنان ھویت كھ شده ست ن  ا

جا آن بھ زماني ھھا در چآن كھ و از این
 از گســـكر زندگي اينقطھ و در چھ آمده

شاره اند، تاكنونكردهمي شده ايا ست.  ن ا
مال ولي عدادي رود اینمي احت از  افراد ت

 در ھنگام باشـــند كھ مغولي خانوارھاي
مت نان حكو خا گام مغول ایل نگ و در ھن  ج

 نوانع بھ با گیالنیان الجاتیو خدابنده
سیر در گیالن ستایي مانده باقي ا  و در رو

سكان سكر ا شند. اكنون یافتھ از گ از  با
حل كان م نھھیچ فوق افراد چیني اســـ  گو

ست اطالعاتي سوي در د ست. از   دیگر این نی
افراد را  این نیز وجود دارد كھ احتمال
صاً  یا امیري سلطان  حكومت تقویت براي شخ
 .نگارنده - باشد گسكر آورده بھخود 



 بھ كھ اســت شــخصــي ھمان كیافریدون .163
شمني سر و دختر  احمدخانبا خان خاطر د ھم

و  خلعت دریافت طمع بھ كرده را توقیف وي
 .برد عباس نزد شاه و مقام شغل

 نیمھ ھايجنگل در میان كھ لیل قصبھ .164
ــتھ دیلمان مرتفع  از مناطق كيی قرار داش
شرق دیلمان تالش مھم سوب در   سفیدرود مح
 ھايراه العبور بودنصــعب علت شــد و بھمي
جو و و جنگ القلبشقي مردماني جا دارايآن
 الھیجان از حكومت چندان كھ ریز بودهخون

شتھ شنوي حرف و دیلمان  اند و میرفرخندا
 .است بوده نواحي آن از بزرگان یكي

یالن .165 گ مرز  ل ــھ دارا جم تر نو  ی ب  را
از آستارا تا استرآباد دكتر  -زادهخمامي

ـــتوده. كتاب ـــاه دولت منوچھر س  نادر ش
 ر. آرونوا، ك. ز. اشراقیان افشار نوشتھ

 و بازماندگانش نادرشاه -حمید امین ترجمھ
ــیفات ــي با توص ــن و حواش  دكتر عبدالحس

 .نوایي
نامينرابینو در ای .166 كام جا   از ح

ستارا ذكر ن سكر و آ ست دهكرگ  حاكم ولي ا
 .كندرا بودار یا بدر ذكر مي گیالن

ـــال 21حدود .167  كوك تاریخ از این پس س
بھ عھ ھايخرا  گوراب را در نزدیكي ايقل

ــاھده ــكر مش  قلعھ ھمان یقیناً  كھ دكر گس
 اســـت ھا بودهروس بھ متعلق ِاكاترینوپل

قل  گیالن -از رابینو. دارالمرز ایران (ن
ـــتوده.زادهخمامي ترجمھ  ) دكتر منوچھر س

 محلي بھ دغنان ھفت ھايجنگل نیز در داخل
بھ كھ لھ اروس مشـــھور  بھ بوده مح  و 

ستاني سیده نزدیك قبر سھ قبر  سره خرو  ھم
شاه شرف سان (دختره سید سا  مرداویج امیر
شاره ست كرده وند) ا شغال كھ ا  یادآور ا

 .استھا روس توسط گیالن
 .جاھمان رابینو و دكتر ستوده .168
 .جاھمان .169
شاه دولت كتاب .170 شتھ:  نادر شار نو اف

شراقیان ---م. آرنوا ستناد از  بھ ك. ا ا
سیھ روابط ذخیره حمید  ترجمھ با ایران رو
 .امین

دكتر  از آستارا تا استرآباد تألیف .171
رابینو  ســـتوده، دارالمرز گیالنمنوچھر 
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 زندیھ، تاریخ زاده، تاریخ خمامي ترجمھ
یھ جار ظاتي قا با مالح تاریخ (  ایران از 
 ).پیرنیا ایران و تاریخ شاملوئي

 نابیناي از بازماندگان عادلشـــاه .172
شاه ست بوده نادر  مقر و مركز حكومت كھ ا

 .بود او در مشھد مقدس
 ).و و دكتر ستودهجا (رابینھمان .173
قت .174 طاب تاب دادن با م  مختلف ھايك

 آمده دســت بھ نامھشــجره این گیالن تاریخ
 .نگارنده - است

سان امیره كھ جایياز آن .175 سكري سا  گ
 بنابراین نبوده علوي از تبار ســــادات

ضوع سھ بودن سادات مو سید  سید خرو سر  ھم
ـــرف ـــاهش ا خواھر و دختر ی دوالبيتالش ش
سان امیره ست مذكور امري سا نظر  بھ نادر

 شاهسید شرف احترام بھ كھرسد. مگر اینمي
 .باشند. نگارنده خوانده او را نیز سیده

 از (جواھر نامھ و اقتباس برداشـــت .176
ـــیدعلي ھاياز یادداش لنكران  برادگاھي س

  ).عبدلي علي آقاي و اھتمام كوشش بھ
 اخبار و اطالعاتي داراي رســالھ این .177

ـــیھ ایران ھاياز جنگ  و حكومتگران و روس
 از آن نكاتي اســت الزم اســت كھخود  زمان

 .شود نوشتھ فصل این در طول
مھ برداشـــتي .178 نا  لنكران از جواھر 

شتھ  آقاي اھتمام بھ برادگاھي سیدعلي نو
 .عبدلي علي

پیرنیــا و  فایران: تــالی تــاریخ .179
 .آشتیاني اقبال

قاجاریھ:  ســـلطنت در دوره ایران .180
 .اصغر شمیم علي تالیف

  .گاھيدبرا از سیدعلي .181
ھا روس كھ زمانیســت منظور برادگاھي .182

عاھده پس جدداً  تالش چايتركمن از م  را م
ــرف ــاه دند و فتحكر تص ــت علیش ــد داش  قص

ــن خانواده ــكانا را در نمین خانمیرحس  س
 .دھد

شتھ این .183 ضمام بھ نو شت ان  ھايیاددا
 اھتمام بھ چھاررســـالھ عنوان دیگر تحت

 .است انتشار یافتھ عبدلي علي آقاي



ذكر  خاناو را امیرگونھ رابینو نام .184
شیروان كرده ست. (انو شتھ ا خود  ھايدر نو

 براغوشـــي اجداد ســـردار امجد را علم
ـــتاناز زیر د داند كھمي ـــن س  خانمیرحس

را  سردار امجد آن خانواده اند. وليبوده
 از اعقاب بودند كھ و مدعي كرده تكذیب

 قریب تبار ھســـتند كھ گرجي ايخانواده
 جزئي تالش كھ و زماني قبل چھارصــد ســال
ست بوده از آذربایجان جا در این تاكنون ا

 ).اندداشتھ حكومت
فرج .185 نو  ی ب ــانهللارا بر خ  رزادهدارا 

 .است دانستھ باالخان
فات تاریخابینو ر .186  را خانهللافرج و

ــال ــط كھ دهكرذكر  قمری ھجري  1283س  توس
 .ه بوددیرس قتل خود بھ برادر ناتني

ــفرنامھ .187 ــرمیرزا یك س  بار تحتابونص
 علي آقاي كوشـــش بھ چھار رســـالھ عنوان
ــیده اھتمام بھ عبدلي  بار نیز بھو یك رس
 .است شده تصحیح روایي آقاي كوشش

 مشـــروطھ از رابینو و كتاب نقل بھ .188
 .روشن آبي) ترجمھ (كتاب گیالن

 مقام ھنوز بھ وقت تا این خانهللانصرت .189
خاطر  بود اما بھ نرسیده و سرداري امیري
ــت كھ ھایيدرگیري ــتھ جنگ با نھض  بھ داش

 .دشمفتخر  القاب این
 نویســـندگان برخي كھ چھآن برخالف .190

امیرمقتدر  ينامھ ھســـتند براســـاس مدعي
ـــال مردم ـــدیتي ماس ـــت ض  جنگل با نھض

 .اندنداشتھ
 در چھ دغنان شــھر ھفت نیســت معلوم .191

 .دش و یا متروك شده ویران و چگونھ سالي
محمد  گور شــدن بھ زنده ذكر ماجراي .192

سط خانولي  نقل فریزر بھ كھ خانهللاھدایت تو
 شمار تاریختواند با سالپرداختھ، نمي آن

ــتھ مطابقت ــاب داش ــد زیرا با احتس  باش
 ھجري 1201در سال كھ خانهللاھدایت فوت تاریخ
 در ســاحل شــروان فرار بھ ھنگام بھ قمري
 تالشدوالبي از تفنگداران یكي توسط انزلي

تواند نمي شــخص اســت، این رســیده قتل بھ
ـــتور قتل  پس را كھ خانمحمدولي بعدھا دس

 حكومت قاجارھا بھ رســـیدن قدرت از بھ
سال ستھ ما ش شد. بھ بود، داده ن  ھمین با
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شین حكومت مدت طول جھت  حاجي او یعني جان
 فوت قمري ھجري 1270در ســـال كھ محمدخان

 خانهللاھدایت از فوت پس سال 70تقریباً  دهكر
ست نظر  بھ و نامتعارف غیرعادي امري كھ ا
 .رسدمي

 محمدرضاخاناز  رسد او پسنظر مي بھ .193
حاكمي گســـكري ھا  بر  عالوه كھ بوده تن

 گســكرات حكومت و شــاندرمن ماســال حكومت
صومعھ واقع فعلي  محول وي سرا نیز بھدر 
 .بود شده

 نام ماســـال ھايجوادي بعدھا طایفھ .194
 .گرفتند جوادخان خود را از نام خانوادگي

در  ماســـالي خاندان نیاي بیكیعقوب .195
 خود در خدمت نوجواني و در ایام زمان این

مدحســـین خان خانمح ند جواد بود و  فرز
ـــین ـــال نیز پس خانمحمدحس  بھ از چند س

 .یافت دست ماسال حكومت
لد یعقوب تاریخ .196 قاً  تو  مشـــخص دقی

 و بھ شــمســي 1310نیســت، اما او در ســال
ــن حدوداً  روایتي ــالگي 75در س  در منزل س
 .بود یافتھ وفات در رشت خود واقع مسكوني

ــدگي .197 ــھزن ــام ــكیعقوب كربالیي ن  بی
مد لكمعت ند خیرش الم نامق حاج و فرز  ليا
 .است لیفأت در دست نگارنده توسط ماسالي

ــالي و توان ارزش میزان .198  مبلغ ری
ست  زمان آن رایج نقره پول ھزار تومان بی
ــھ قاز طری توانرا مي  پنج با مبلغ مقایس

شت ات حدود ھفت را كھ پولي ھزار تومان  ھ
ــال ــردار امجد كرگانھ قبل س  براي روديس

شي شكرك ضا  تالش بھ ل  كردهاز دربار تقا
 .بود دریافت

 ماســالي اناقلي حاج نامھزندگي .نك .199
 .است چاپ در دست كھ

 ايھاز دھكده یكي دول گاهبیل ییالق .200
ست  وجكام خوانین ییالقي ھايخانھ كھ ییالقی

سال سابق شتھدر آن ما ست جا وجود دا و  ا
سیاح سال معروف فریزر   قمري ھجري 1238در 

سیر عبور كرده تبریز از آن بھ عزیمتدر  م
شت صیف خود بھ ھايو در یاددا  ھايخانھ تو

ســـت. ا پرداختھ ماســـال وقت حكام ییالقي



ــتان خوانین این امروز نیز اعقاب ھا تابس
 .برندسر ميھ جا برا در آن

 شــد كھمي گفتھ افرادي بھ ســورنقره .201
ـــل ـــتان در فص  نگھبانان عنوان بھ تابس

ـــويو گندم مراتع  خلخال مردم زارھا از س
ستخدام شت و بھ شده ا پرداختند، مي زنيگ

یام این ولي كاري افراد در ا و در  بی
و  خود را با ســرقت وقت ھا معموالً زمســتان
 چارواداران كردن ســھیك و ســر بھ راھزني
 .كردندمي سپري محلي

 .گیلوان سجادي محترم خانواده نیاي .202
 فرزند مرحوم سید مظفر سجادي مرحوم .203

سدهللا ست سیدا پدر در تفواز او نیز پس كھ ا
ــال آن ــاحب محترم الكیناز م ھا یكيس  و ص

ـــمرده نفوذ گیلوان ـــد كھمي ش در نزد  ش
ستان اھالي  احترام نیز داراي خلخال شھر
 .است بوده و رسم و اسم

نده .204 گار ندان یكي كھ ن  حاج از فرز
نامقلي ــــالي ا گان ماس  كربالیي و از نواد

ست، قبل بیكیعقوب شار كتاب ا سردار  از انت
 و چگونگي دجاللسیّ  دستگیري از نحوه چون جنگل

اما چند  است نداشتھ اطالعي بیكسوگند یعقوب
 و در زماني سردار جنگل از نشر كتاب پس سال
 ھنوز در قید حیات ماســالي انامقلي حاج كھ

شرح شود. او ماجرا را از پدر جویا مي بود 
داد  توضــیح چنین ســوال این بھ در پاســخ

ضوع«  دادن و فریب بیكیعقوب سوگند پدرم مو
ــیّ  مرحوم ــت مطلبي د جاللس ــت، پدرم نادرس  اس
یك) ھیچ(یعقوب ــــد و نیتي گاهب  براي قص

ستگیري  سید جالل مرحوم انداختن دام و بھ د
نزد  را بھ كسيھمین منظور نیز و براي نداشت

 بدون جالل خود سید بود. بلكھ د نفرستادهسیّ 
صاً  قبلي اطالع بیك) (یعقوب پدرم منزل بھ شخ

سطھكر آمد و از او خواھش  شود تا براي د وا
ــردار او و ھمراھانش  اينامھمقتدر امان از س

كار  این از عاقبت چون د و پدرمكن دریافت
 این او را از بار خواســت بود چندین نگران

صرف شت سیسازد اما  كار من شنوا ندا د گوش 
شده بود زیر بار نرفت  ستھ وناتوان   وچون خ

ست پدرم كھتا این سردار مقتدر خوا  براي از 
از  یكي ھایشقول تر و تضـــمینبیش اطمینان
ضأ و مھر  قرآن صفحات ند و او كمجید را ام

تصــور  نباید چنین كرد، بنابراین نیز چنین
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و  دجاللسیّ  وسوسھ براي مور بودهأاو م شود كھ
صاً  اعتماد و اطمینان جلب شخ سوگند یاد  او 
 بدنامي توصــیفي با چنین اســت. بلكھ كرده
با زیر پا  شــود كھســردار مي شــخص متوجھ

شتن سوگندھاي قرآن حرمت گذا تنھا  خود نھ و 
 نیز فریب پدرم شد بلكھ دجاللسیّ  فریب موجب

ـــوگندھاي  انامقلي حاج» بود هاو را خورد س
 مرحوم بین در گفتگوي شــخصــاً  كھ ماســالي
شتھ یعقوب و پدرش سیدجالل ضور دا ست، پس ح  ا
) در حاضر كتاب (نك. متن ماوقع دادن از شرح

بھ مورد اعتراض تھ خود  تاب ھاينوشـــ  ك
ضافھ چنین سردارجنگل شار  كرد. پس ا از انت

ـــوص كتاب این ـــده درج مطالب و در خص  بھ ش
 و موجب است دور از واقعیت كھ مطالبي عنوان
 اعتراض شــــده خانوادگي و حیثیت حرمت ھتك
ــتار پوزش مكرد ــالح و خواس  در كتاب آن و اص
ضوري از عذرخواھي جا پسدر آن شدم  من بھ ح
صالح بھ كتاب آن بعدي در چاپ شد كھ گفتھ  ا
 پرداخت. اما متاســـفانھ خواھیم فوق مطلب
نامقلي مرحوم ھا از فوتســــال كھ اكنون  ا
 نشده اصالح فوق تنھا مطلب گذرد نھمي ماسالي

 خیراً اند اشده ھا موجبنوشتھ ھمان بلكھ است
سندگان برخي ستناد بھ گیالني از نوی  آن با ا
سیرھاي مطالب ضافي و با تعابیر و تف خود  ا
شاعھبیش ھر چھ موجبات در  ذھنیتي چنین تر ا
 حداقل كھ خانداني یثیتحو  شــده مردم میان

تالش در گیالن جھ داراي و  یك و  و احترام ن
 ر ایند متاسفانھ .برود الؤزیر س ھستند بھ

 مشــاھیر تالش در كتاب عبدلي علي آقاي بین
سي 1378سال اول چاپخود  تحریر  بھ اقدام شم
 دســـتگیري و نحوه در مورد چگونگي مطلبي
ــید جالل مرحوم ــت دهكر چمني س  تعجب جاي .اس
 وي قدمي در یك را كھ موضوعي ایشان كھ است

 صحت بھ توجھ بدون چگونھ بوده ادهافت اتفاق
 و صحیح اصولي تحقیقات ماجرا و بدون قمسو 

نامي بدون و حتي خذ  از منبع ذكر  ما و 
 نادرســــت مطلبي درج بھ خود اقدام اطالعات

 از یك مخدوش ذھنیتي اشـــاعھ موجب كھ دهكر
 در حالي .بشــود در جامعھ نام صــاحب خانوده

 ھم سید جالل مرحوم از بازماندگان بسیاري كھ
 برند و دختر محترمھبســر مي در گیالن اكنون

 جاللي سادات سیده (مرحومھ نام بھ مرحوم آن



 زمان شمسي 1378از سال پس تا چندي چمني) كھ
شاھیر تالش كتاب نگارش شده  م ھنوز در  یاد 

سر مت بوده قید حیات د سیّ ( مرحوم وفايو ھم
ندكي بل جالل) نیز ا ندگي از دخترش ق را  ز

و  موثق توانســتند منابعبود مي بدرود گفتھ
بل مادي قا و  و درســـتي تحقیق براي اعت

 دستگیري ماجراي و چگونگي فوق مطلب نادرستي
شند آن شان .سید مجاھد با صفحھ ای  آن 202در 

و  چمني د جاللسیّ  ستگیريد در مورد نحوه كتاب
از ذكر  جنگل، پس در نھضت یعقوب كربالیي نقش
 در برابر نھضــت عملكرد وي پیرامون يبمطال
 كھ است داده ادامھ چنین دولتي و قواي جنگل

شي در مراحل« ضت خامو صف (او) علناً  نھ  در 
ــف معاندین ــمنان مخالفین (منظور در ص  و دش
گرفتار  و در توطئھ جنگل) قرار گرفت نھضــت

سردار مقتدر را ایفا  عامل نقش د جاللسیّ  شدن
صیت ساختن متھم سفانھأمت .»دكر  متدیني شخ
شتھ كھ صد دا سك ق  مجید بھ قرآن بھ  با تم

 و بھ و توطئھ فریب براي  وســیلھ ای عنوان
ستادن اعدام پاي سال سیدي فر پیامبر  لھاز 
 انصـــافيبي او كمال در حقند ك اقدام اعظم

امضأ  سردار پایبند بھ شود چنانچھمي محسوب
سوگندھاي و قول ست خود نبوده و   این گناه ا

ست امر بر عھده را  چھ دیگري. آن نھ خود او
حات كھ تاب این قبلي در صـــف و  از نحوه ك

ستگیري چگونگي  یافتھ نگارش چمني لدجالسیّ  د
ــالي انامقلي حاج مرحوم از قول ــت ماس و  اس
ضافھ سوي مطالب این تمامي د كھشومي ا  از 

 چمني د مجاھد جاللســـیّ  خانواده بازماندگان
صاً  دهشتایید  صو سوي خ د سیّ  آقاي جناب از 
سف سوي یو  محترم از فرھنگیان كھ آمنداني مو

ستھ ش سال و بازن شده ما ستند تایید  ست ھ  ا
 نقل نیز ھمان ایشــــان ھايو آگاھي اطالعات

شیره كھ بوده يیھاقول و  محترمھ بارھا از ھم
مھ مھ ھمچنین مرحو مادر محتر مھ از   و مرحو

ــابق ــر س ــیّ  مرحوم خود (دختر و ھمس  د جاللس
ــنیده آنان حیات چمني) در زمان از  .بودند ش

 كھ محترمي و ناشـــران نویســـندگان تمامي
اند و نوشــتھ بارهدر این مطلبي ناخواســتھ
 در خود احساس ماوقع در چگونگي ھنوز تردیدي

نظر  كھ این شـــود بدونكنند تقاضـــا ميمي
نند خود ك تلقي یا غلط را درســــت جانباین
 بھ سپس مجدد پرداختھ و تفحص تحقیق بھ شخصاً 
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 دستگیري ماجراي و تفسیر صحیح و شرح نگارش
سیّ سیّ  امید  بپردازند بھ چمني د جاللد مجاھد 
از  حقي گاهھیچ باریتعالي در پیشــگاه كھآن
 .دشون ضایع كسي
 و ســپس ماســال بھ طاھرگوراب يجاده .204

ــاندرمن بھ ــال 15طول بھ ش  كیلومتر در س
 ماســالي انامقلي جحا توســط شــمســي 1222
 .رو درآمدو اتومبیل شوسھ ايجاده صورتبھ

 رابینو ترجمھ لیفأت دارالمرز گیالن .205
 .زادهخمامي

  



 



 
 495/   نامھکتاب

 
 نامھكتاب

 
شرافیان؛ دولت. 1 نادر  آرونوا، م. ر، ك. ز. ا

ــاه ــار، ترجمھ ش ــارات يافش  حمید امین، انتش
 .1356شبگیر،

كاري. 2 با ھم ــــاھپور  یاني، ش  رفیعي علي آل
ــت ــنو معین جنگل جیردھي؛ نھض  خانالرعایا (حس

 .میشا آلیاني)، تھران: انتشارات
 يصباح، ترجمھ حسن آمیر، پل؛ خداوند الموت. 3

 .1362جاویدان، منصوري، انتشارات هللاذبیح
ـــیطان احرار، احمد؛. 4 ـــارات ش ـــبز، انتش  س

 .1364شباویز،
ـــكین، ویلیام؛ ایران. 5 و  و بابر، ترجمھ ارس

 .1372زرین، منصوري، انتشارات هللاذبیح اقتباس
شتیاني، عباس؛ تاریخ اقبال. 6 مغول، تھران:  آ

 .1365امیركبیر، انتشارات
ــتیاني، عباس؛ تاریخ اقبال. 7 ــل آش  ایران مفص

ــالم ــدر اس ــش قاجاریھ، بھ تا انقراض از ص  كوش
 .خیام يكتابخانھ محمد دبیرسیاقي، انتشارات

سل؛ تالش. 8 شمال قومي ايمنطقھ بازن، مار  در 
فرشـــچیان، مشـــھد:  مظفر امین يایران، ترجمھ

 .1367رضوي، قدس آستان انتشارات
ستاني تطبیقي باوند، كیوس؛ تاریخ. 9  ایران با

 ســوم، انتشــارات داریوش نشــاھيشــاھ تا خاتمھ
 .گوتنبرگ

تیمور جھانگشـــاي،  بریون، مارســـل؛ منم. 10
 منصـــوري، تھران: انتشــــارات هللاذبیح يترجمھ

 .1372مستوفي، يكتابخانھ
ـــیري، احمد؛ كتاب. 11 آبي، تھران: نشـــر  بش

 .1362نو،
یل، ج. آ؛ . 12  ، پژوھش5، ج»ایرن تاریخ«بو

شگاه سن يترجمھكمبریج،  دان شھ، تھران:  ح انو
 .1371امیركبیر، انتشارات

 تاریخ ھايلنگرودي، محمود؛ خونیھ پاینده. 13
 .1370دارالمرز، رشت: نشر گیلكان، 

تاریخ. 14 تا  گیالن پرتو، افشـــین؛  غاز  از آ
 مشـــروطھ، رشــــت: انتشـــارات جنبش برپایي

 .1379نو،حرف



 اســماعیل شــاهســمناني، محمداحمد؛  پناھي. 15
سرخ صفوي شد  شارات مر  كتاب كالھان، تھران: انت

 .1372نمونھ،
قاجار  شاهسمناني، محمداحمد؛ فتحعلي پناھي. 16

شارات در كام سقوط ستعمار، تھران: انت  كتاب ا
 .1373نمونھ،

سن. 17 شیرالدولھ)؛ تاریخ پیرنیا، ح  ایران (م
 اراتســـاســـانیان، انتشـــ از آغاز تا انقراض

وکیاب تاریخ ایران باستان تا  .خیام يكتابخانھ
 پایان دوره قاجار

شھرھاي. 18 سكایا، ن؛  در روزگار  ایران پیگولو
ــانیان، عنایت پارتیان ــاس ــا، تھران:  هللاو س رض
 .1367و فرھنگي، علمي انتشارات

ــكي، . 19 ــكایا، ن. و، آ. یو. یاكوبوس پیگولوس
ــكي، آ. م. ب اي. پ ــفس ــكي، ل. و. پطروش لنیتس

كشــــاورز، تھران:  كریم ياســـترویوا، ترجمھ
 .1354پیام، انتشارات

صـــفویھ، شـــیراز:  تاجبخش، احمد؛ تاریخ. 20
 .1373انتشارات،

ــرزمین. 21 ــاندر؛ س ــیروس خودزكو، آلكس  گیالن، س
 .پیام سھامي، تھران: انتشارات

 يگیالن، ترجمھ روایاننرابینو، ه. ل؛ فرما. 22
جكتاجي، رضــــا مدني، رشــــت: نشـــر  م. پ.

 .1364گیلكان،
شروطھ. 23 شن،  رابینو، ه. ل؛ م گیالن، محمد رو

 .1368طاعتي، رشت: انتشارات
گیالن  دارالمرز ایران رابینو، ه. ل؛ والیات. 24

 زاده، رشـــت: انتشـــاراتجعفر خمامي ي، ترجمھ
 .1357طاعتي،

ــایي، عبدالعظیم؛ تاریخ. 25 ــالھ ده رض  ھزار س
 .1373اقبال، ایران، تھران: انتشارات

سین؛ تاریخزرین. 26 بعد از  ایران كوب، عبدالح
 .1368امیركبیر،  اسالم، تھران: انتشارات

استفاده  -رضا دکتر عنایت هللا، آذربایجان واران 
 ھای مجازیاز طریق کتابخانھ

ــین؛ تاریخزرین. 27 ایران،  مردم كوب، عبدالحس
 .1368امیركبیر، انتشاراتتھران: 

ستان آماري يسالنامھ. 28 سازمان1383گیالن ا  ، 
 .1384گیالن، رشت استان ریزيو برنامھ مدیریت

ستوده، منوچھر؛ از آستارا تا استارآباد، . 29
 .1351آثار ملي، انجمن انتشارات



 
 497/   نامھکتاب

ـــرتیپ. 30  ھا و نامدارھايپور، جھانگیر؛ نامس
 .1371یلكان،گیالن، رشت: نشر گ

از  ھایيپور، جھانگیر؛ نشــــانھســـرتیپ. 31
 .دور گیالن ھايگذشتھ

ــاملویي، حبیب. 32 ــارات هللا؛ تاریخش  ایرن، انتش
 .1347صفیعلیشاه،

ــمیم، علي. 33 ــغر؛ ایرانش ــلطنت در دوره اص  س
 .1374مدبر، قاجار، انتشارات

مد بن. 34 تاریخ طبري، مح ــــل جریر؛  و  الرس
تاریخ الملوك مھ ( قاســـم يطبري)، ترج  ابوال

 .1375اساطیر، پاینده، انتشارات
سالھ. 35  تاریخ يدر زمینھ عبدلي، علي؛ چھار ر

 .1378تالش، رشت: نشر گیلكان، و جغرافیاي
 در تاریخ انســان فاروقي، فواد؛ ســرنوشــت. 36

 .1363عطایي، مطبوعاتي يایران، تھران: موسسھ
شاراتفخرایي، ابر. 37 سردار جنگل، انت  اھیم؛ 

 .1357جاویدان،
گاه فخرایي، ابراھیم؛ گیالن. 38 گذر مان،  در  ز

 .1355جاویدان، انتشارات
ــتاني فراي، ن. ریچادر؛ میراث. 39 ایران،  باس

و  علمي نیا، انتشـــاراتمســـعود رجب يترجمھ
 .1373فرھنگي،

 بویھ، انتشــــاراتاصـــغر؛ آلفقیھي، علي. 40
 .1365صبا،

اول، تھران:  عباس شاه فلسفي، نصرهللا؛ زندگي. 41
 .1369علمي،  محمدعلي انتشارات

 گیالن، با مقدمھ فومني، عبدالفتاح؛ تاریخ. 42
طاهللا و تصـــحیح ــــارات ع  تدین، تھران: انتش

 .1353فروغي،
مان ســـن، آرتور؛ ایران كریســـتن. 43  در ز

ــانیان، ترجمھ ــاس ــ يس ــید یاس مي، تھران: رش
 .1375كتاب، دنیاي انتشارات

 باســـتان یا زبان كســـروي، احمد؛ آذري. 44
 .1325آذربایجان،

آذربایجان،  سالھ ھجده كسروي، احمد؛ تاریخ. 45
 .1356امیركبیر،  تھران: انتشارات

 .ایران ھايكسروي، احمد؛ شھرھا و دیھ. 46
 گمنام، تھران: كســروي، احمد؛ شــھریاران. 47

 .1379جامي، انتشارات



 .1356كشاورز، كریم؛ گیالن، تھران. 48
ــمن، رومن؛ ایران. 49 ــالم؛  گیرش از آغاز تا اس

ـــارات يترجمھ و  علمي محمد معین، تھران: انتش
 .1381فرھنگي،

 مازندران، تصحیح علي؛ تاریخ گیالني، مالشیخ. 50
ــیھ ــارات يو تحش ــتوده، تھران: انتش  منوچھر س

 .1352ایران، فرھنگبنیاد 
سترنج؛ جغرافیاي. 51  خالفت ھايسرزمین تاریخي ل

شارات يشرقي، ترجمھ و  علمي محمود عرفان، انت
 .1364فرھنگي،

جار،  لمبتون، آ. ك. س؛ ایران. 52 قا عصـــر 
شارات سیمین يترجمھ شھد: انت صیحي، م  جاودان ف
 .1375خرد،

سالي، علي؛ زبان. 53 شي ما ستاني نزبا تال  با
ستور زبان ایران شي و د شت:  گویش تال سال، ر ما

 .1385ایلیا، فرھنگ انتشارات
سین؛ گفتارھایي محمدزاده. 54  پیرامون صدیق، ح

 ایران، تھران: انتشــارات شــناســيزبان مســایل
 .1354بامداد،

ـــید ظھیرالدین؛ تاریخ. 55 ـــي، س و  گیالن مرعش
صحیح ش مازندران، با ت ستوده،  یھو تح منوچھر 

 .1364اطالعات، انتشارات
حســـین؛  بن علي مســـعودي، ابوالحســـن. 56

قاســـممروج ھب، ابوال لذ نده، تھران:  ا پای
 .1374و فرھنگي، علمي انتشارات

مھ. 57 قد مد؛ م نگ معین، مح یك فارســـي فرھ ) 
 .1380جلدي)، تھران: نشر سرایش،

یدنیزدي، مال جالل منجم. 58 مد ال تاریخمح  ؛ 
 هللاســـیف كوشـــش مالجالل، بھ یا روزنامھ عباســـي

 .1366وحید، وحیدنیا، انتشارات
 .هللا؛ نبرد چالدرانمنصوري، ذبیح. 59
از آغاز تا  میرابوالقاسمي، محمدتقي؛ گیالن. 60

 .1369ھدایت، مشروطیت، رشت: انتشارات انقالب
ــعود؛ خلخال. 61 ــید محمدمس ــاھیر  نقیب، س و مش

 .1379مھدآزادي،  تبریز: انتشارات
ــادرشـــــاه. 62 ــدالحســـین؛ ن و  نوایي، عب

 .1368زرین، بازماندگانش، انتشارات
 يباستان، ترجمھ ویسھوفر، یوزف؛ ایران. 63


