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  نوروز رجبي

  شناسي دانشجوي كارشناسي ارشد باستان

  

  

  مقدمه

ديگر آنچه از آن وقايع نوشته شده  تاريخ دو روي دارد، يكي وقايعي كه در گذشته روي داده و«

گاه  وي داده است و هيچچه بسيار حوادثي كه در گذشته ر) ٧ص  ،١٣٦٨ ،ويل دورانت(. »است

امروزه بشر براي . و براي هميشه بشر از آگاهي به اين حوادث محروم شده است اند نگاشته نشده

 آنچه در اختيار دارد روي آورده تا شايد بتواند زواياي پنهان ةعلم وآگاهي از اين حوادث به هم

نمايد، ليكن از  يرممكن مي درك كامل گذشته غي بسيارةاگرچه به عقيد. گذشته را مشخص نمايد

هاي علمي و  توان اميدوار بود با شيوه  مي...شناسي و  رهگذر علوم مختلف از جمله تاريخ، باستان

  .دست آوريم همستند بتوانيم حداقل آگاهي را از آن دوران ب

دهند با تكيه بر روشهاي اصولي  متون تاريخي از جمله مداركي هستند كه به ما اجازه مي  

اي را كه در فضاي  گذشته«ولي واقعاً .  و با نگاهي انتقادي از آنان كسب اطالع نمائيمتحقيق

حسب اتفاق  توان به مدد سند و كتابي چند كه بر خورد چگونه مي خاموشي و فراموشي غوطه مي

كند كه به   علم و تحقيق ايجاب ميةوظيف» ؟از فنا و نيستي جسته است دگرباره زنده كرد
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بخش بسنده نكنيم و به دنبال كشف رويدادهاي نانوشته  ريخي به نگاهي اطمينانهاي تا نوشته

جو است كه جداً دشوار  طرف و حقيقت رويدادهايي كه تعريف آنها نيازمند محققاني بي. باشيم

  .نمايد مي

. در ايران زمين، رويدادها و حوادث متعددي رخ داده است كه ما از آنان هيچ اطالعي نداريم  

 ة اين دورانها، قرون اوليةاز جمل. اي كه ترسيم سير تطور تكاملي تاريخ ايران ممكن نيست هگون هب

با اضمحالل امپراتوري وسيع ساساني و ورود اسالم به ايران، در نگاه نخست . اسالمي است

نمايد كه شناخت درستي از حوادث وجود دارد، ليكن رويدادهاي فراواني تاكنون در  گونه مي اين

 اين رويدادها، ةاز جمل.  و كسي به تحليل و بررسي آنها نپرداخته استست مانده اي خاموشةهال

ت معتصم عباسي فدر قرن سوم هجري و همزمان با خال» گيلويه«اي   منطقه-قيام محلي جنبش و

بويراحمد و خوزستان اتفاق   اين جنبش ملي در مناطقي از استانهاي فارس، كهگيلويه و.است

سفانه تاكنون كسي به أمت. ايراني قلمداد كرد -مليهاي   قيامةبايست آن را در زمر  كه ميافتاده است

الي متون تاريخي نويسندگان مستور مانده است و  هاين امر نپرداخته است و خبر آن همچنان در الب

  . رسند و نقاب از چهره گشايندباست تا سر » بيني چشمان حقيقت« نيازمند

  

  هدف تحقيق

قيام   تحقيق سعي شده به كمك متون و اسناد تاريخي به وارسي و معرفي يك جنبش ودر اين

قيامي كه تاكنون به آن پرداخته نشده و در . اي در دوران نخستين اسالمي، پرداخته شود ه منطق-ملي

نويسنده سعي دارد با كنكاش در متون، و به كمك .  ابهام مانده استةالي متون تاريخي در پرد هالب

  .اي نامشخص از تاريخ را معرفي و به تحليل اين حركت بپردازد ها، گوشه يابي واژه يشهر

  

  روش تحقيق

در ابتدا تمام مطالب مرتبط با موضوع از متون . است) اي كتابخانه( اسناد ةبه شيو: روش تحقيق

برداري شده است وبا   اسالمي، فيشةخصوص قرون اولي هكتب نويسندگان ب مختلف تاريخ و
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.  موضوع پرداخته شودةگيري، به ارائ تحليل آن و نتيجه آوري مطالب و سپس طرح موضوع و جمع

  . تاريخي هستنداز منابع عمدتاً 

  

  بويراحمد  كهگيلويه وةواژ

و  ١گردد  اطالق مييجغرافيايي خاص منطقة كه امروزه براست  مركبي ةكهگيلويه و بويراحمد واژ

.  مردمان اين نواحي در جغرافياي كنوني استةتاريخ گذشتروايتگر بخشي عظيم از فرهنگ و 

اي كه گويا هميشه در بستر خاموشي و فراموشي اتفاق افتاده است و كمتر به آن  رويدادها و گذشته

  ٢.پرداخته شد

  شكل اول واژه) الف

ي را اي كه اگر عمد گونه هاي دچار اشتباه فاحش شدند، ب بررسي گذشته و تاريخ اين مناطق عده در

 ، كه اساس اين نوشتار است،»كهگيلويه «ةيابي واژ ريشه. بتوان متصور شد، تحريفي جدي است

را معادل » كه«برخي در تجزيه و تحليل اين واژه به اشتباه  . برخي از اين اشتباهات استةدهند نشان

است و » لزالكزا«قول آنان همان ه كه ب» كيالك«را به معناي درخت ) كيلو( ، گيلو» كوهستان-كوه«

) كيالك( كوهستاني كه درخت زالزالك ة به معني كلي منطق،اند را پسوند مكاني تعلق دانسته» يه«

هاي فارسي از جمله  چنانچه در فرهنگ) ٢٣٦ ، ص١٣٦٨ ،طبيب شيرازي فسايي (.فراوان دارد

  )١٣٧٨معين،  (.فرهنگ معين نيز همين اشتباهات تكرار شده است

  شكل دوم واژه) ب

 وسيعي ةدر محدود) زالزالك(  اشتباه است چرا كه اوالً درخت كيالكل آنكه اين برداشت كامالًحا

كه بلكنند  رويد، ثانياً مردمان اين نواحي زالزالك را كيالك تلفظ نمي از كوهستانهاي زاگرس مي

يخي قرن تر اينكه متون تار و از همه مهم) ١١٢ ، ص١٣٧٤بهاروند، . (نمايد  تلفظ مي(sisah)سيسه 

بدين معني كه . نمايد ي متفاوت از اين برداشت سطحي ارائه ميياه شسوم تا ششم هجري گزار

 آن مرتبط است با نام يكي از رهبران جنبش منطقه در قرن سوم هجري قمري موسوم ةوجه تسمي

  .پردازيم كه اينك مفصل به آن مي) گلو( به گيلو
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  )گيلويه(گيلو 

بن ) گيلويه مهرگان(را رم جيلويه المهرجان  كي آن) زميگان( زميجان رم« ٣ استخريةبنا به نوشت

 استخر ةسفلي از كور) خمايگاه(به اين رم رفته بود از خمايگان ) گيلويه(روزبه خوانند، جيلويه 

. رم را به غلبه بگرفت) گيلويه(چون سلمه فرمان يافت جيلويه . و خدمت سلمه كردي) اصطخر(

كار او به آنجا رسيد كي بر آل ابودلف زد و برادر بودلف، معقل  واندند وخ از آن پس به وي باز

ل ابودلف تا  آبيامد او را بكشت و سر او برداشت و پس بودلف قصد كرد و. بن عيسي را بكشت

آخر روزگار سر او را به فال نيك داشتند و مدتي آن سر بر نيزه كرده بودند و در پيش لشكر 

تا اين وقت كي عمروليث، احمدبن عبدالعزيز را . و را در سيم گرفته بودند سر اةكاس و. بردند مي

بشكستند و رياست رم هنوز در ال  بفرمود تا. دست وي افتاد به زرقان بشكست و آن تخت به

استخري در جايي به حاضر بودن يك تا سه ) ١٢٦، ص ١٣٧٣استخري،  (.»است) گيلو(جيلو 

بايست ستيزهايي را  دهد كه بدون ترديد مي ان و سلمه خبر ميهزار جنگجوي دائم در درگاه مهرگ

) ٣٦٥ ، ص١٣٥٩اقتداري،  (،)١٤٩ ص ،١٣٧٣استخري، (با خلفاي اموي و عباسي داشته باشند 

) گيلويه(و رم جيلويه «. نمايد گونه مشخص مي را نيز اين) زميگان(ان ج زمي٤استخري حدود رم

 ةطرفي از كور  استخر وةديك سپاهان است و طرفي از كورباز خوانند نز) زميگان(كي به زميجان 

حدي سوي بيضا دارد و ديگر سوي .  ارجان در اين جمله بودةطرفي از كور و) شاپور(سابور 

و هرچه در اين حدود باشد ديه و شهر ) شاپور(حدود خوزستان و حدي سوي ناحيت سابور 

حوقل،  ابن( براي اطالع بيشتر رك )١٠٢ ، ص١٣٧٣استخري،  (.»جمله در شمار اين رم آيد

١٣٦٦ (  

 كوهستاني كنوني ةبا منطق» )گيلو(  رم جيلو« نمايند گونه كه متون تاريخي مشخص مي همان  

ترين نويسنده به قرن  بدون شك استخري كه نزديك. كهگيلويه و بويراحمد مطابقت نسبي دارد

اب خود يا منابعي معتبر در سوم هجري است و خود اهل استخر بوده است، براي نگارش كت

  .دهد دسترس داشته و يا خود به اين مناطق آمده است كه چنين دقيق اطالع مي

فرزند مهرگان فرزند روزبه از سرداران عشايري بوده ) گلو(گونه كه گفته شد گيلو  همان  

  و تمام مناطق كوهستاني غرب٥ استخر را در شمال فارس متصرف شودةاست كه توانسته منطق
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 ةنشاند ايشان آنقدر توانايي داشت كه توانست دست. فارس تا شرق خوزستان را متصرف نمايد

عنوان خطري جدي مطرح  شكست معقل به.  عباسي، معقل بن عيسي را شكست دهدةخليف

د و ده شكست گرفت وي راگرديد و لذا ابودلف كه خود از سرداران بزرگ عرب بود تصميم 

قدري بود كه ه ب) گيلويه( جدي بودن خطر گيلو اهميت و. گرفت گسترش قيام او را بيجلو

 براي نشان دادن جسارت و قدرت خود و ترساندن ،ابودلف شكست وي را بسيار مهم دانسته

 سپاهيان خود حمل پيشاپيشاي بر نيزه نمود و  اي نقره  سر او را در كاسه، راهشةديگران از ادام

 ةق وزيدن گرفت و عمروليث، احمدبن عبدالعزيز فرماندكرد تا آنكه نسيم صفاريان از شر مي

گيلويه را بازپس  شكست داد و سر) نزديك استخر(جنگي عباسيان را در زرقان و مرودشت 

 فرزندان گيلو جالب است كه قطعاً. باز گرداند) گيلويه(مجدداً به فرزندان جيلو   قلمرو آن را،گرفته

د كه عمروليث به كمك آنان آمد و حكومت اين مناطق را به شايستگي داشتن آنقدر توانايي و) گلو(

  . آنان بازگرداند

  

  ابودلف كه بود؟

. مون عباسي بودأ برادر م،هاي طبري و ديگر نويسندگان از ياران نزديك امين ابودلف بنا به نوشته

ورد نشين و فراري شد تا اينكه م مون مدتي گوشهأوي كه جانب امين را داشت، پس از پيروزي م

ترين سرداران  وي از جمله مهم. مون قرار گرفت و در نظر ايشان جايگاه خاص يافتأبخشش م

. عرب بود كه به كمك افشين، قيام بابك را در آذربايجان و در عهد معتصم عباسي سركوب كرد

هر چند ايشان بعداً مورد رشك و حسد افشين قرار گرفت و افشين نيز با موافقت خليفه قصد به 

 داوود مانع از قتل ايشان شد و لذا ايشان و كت رساندن او را داشت ولي وساطت احمدبن ابيهال

دانيم شكست  واقعاً نمي. خاندانش سرزمين ديلم يعني جنوب ايران را در حكمراني خويش داشتند

 ،١٣٨١كوب،   زرين،رك(قبل از خاموش نمودن جنبش بابك بوده است يا خير ) گيلو(دادن گيلويه 

  ).، جلد هفتم١٣٧٥طبري، (نيز و ) ٢٥١ -٢٤٨ ص
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  شرحي بر شرايط

قصد  ساساني خسته بود و) زرتشتي( ايراني به شدت از دولت به اصطالح ديني ةهر چند جامع

گاه نتوانست  وارد اسالم پذيرايي نمايد ليكن تهاجم اعراب بدوي هيچ داشت با استقبال از دين تازه

 عظيم فكري، ةايرانيان كه خود داراي پيشينه و پشتوان. در نگاه ايرانيان خوشايند جلوه نمايد

فرهنگي و اجتماعي بودند و مدتهاي مديد در بخش عظيمي از دنياي آن روز تدبير و حكمراني 

شند؟ تفاوت با توانستند نسبت به خشونت و رفتارهاي نامناسب اعراب بي كردند، چگونه مي

امويان را كه به شدت به آن فخر »  عربي-قريشي«  اصطالحهتوانستند سياست ب چگونه مي

 بردند، قبول نمايد؟  خاص از اسالم به سود خويش پيش ميبرداشتيند و آن را در قالب فروخت مي

در هايي را   امويان و ضديت خاص آنان با ايرانيان قطعاً واكنشةبرخوردهاي نامناسب و نژادپرستان

ها در ابتدا كوچك و نامنظم بود ليكن بعدها  هر چند اين واكنش. دو ايراني ايجاد نمةدرون جامع

هاي   اسالمي حركتةطي دو قرن اولي. تر و فراگيرتر مشخص و مشهود شد موسلصورت م به

وقت  بودند هر چند معترضدر ابتدا شهرها و مناطقي كه . متعددي عليه اعراب شكل گرفت

 اين شورشها و ةنمون. شدند داشتند و نهايتاً با قساوت سركوب مي  به شورش برميبار، سر يك

 :رك( بارها و بارها تكرار شده است  ...ها در استخر، خراسان بزرگ، سيستان، آذربايجان و اعتراض

  ... .و  )١٣٧٥ طبري،(، )١٣٨١كوب،  زرين

هاي  مخالفت با انديشهدليل  به كهبل» بازگشت دولت ساساني«دليل  بهها نه  اكثر اين شورش  

جويانه پرداخت جزيه، به غالمي بردن و يا  هاي برتري  اين انديشهةنمون. ( اعراب بودةجويان برتري

توان تمايل نسبي ايرانيان را نسبت به علويان در ايجاد  اينكه آيا مي).  بود ...بردگي اسيران ايراني و

  .كه مجال بحث آن نيستثي جداگانه است اين ضديت و مخالفت قلمداد كرد يا خبر بح

توانست در نها و نبردهاي ايرانيان بود، نيز  دستگاه خالفت عباسيان كه خود حاصل تالش  

عراب را تغيير دهد، چرا كه پس از مدت ادرازمدت نوع نگاه ايرانيان و مخالفت شديد آنان با 

ركرد و عباسيان با پشت كردن به كوتاهي سياست تقويت و حمايت ايرانيان بر عليه اعراب تغيي

از زمان معتصم عباسي با كنار گذاشتن . ايرانيان جايگاه خود را در اذهان مردم ايران از دست دادند

در جبال، ) گيلو( هاي ايراني بابك و آذربايجان، گيلويه  قيام،»ترك«ايرانيان و جايگزيني عنصر 
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سرانجام طاهريان و   سيس در شرق ايران و در شمال ايران، سنباد و استادجمازيار و مرداوي

ك ح ايراني نسبت به نگاه مضة اعتراض شديد جامعةدهند شرق ايران، همگي نشان صفاريان در

شايد از زمان استادسيس بود كه موج نفرت و كينه عليه . جويانه و استخفافي اعراب است برتري

  .اعراب در ايران شكل گرفت

دولت مستعجل بود ولي شناخت آن براي روشن نمودن زواياي هر چند ) گيلو(قيام گيلويه   

تاكنون اكثر مورخان عقيده داشتند تنها آذربايجان، .  اسالمي حايز اهميت استةپنهان دو قرن اولي

 نقش داشتند ولي از اين زمان به بعد قهاي ملي قرن دوم و سوم  شرق ايران در جنبش شمال و

شناسي تاريخي ايجاب  شناختي جريان معرفت. ر دور نداشتبايستي قيام گيلويه را نيز از نظ

اي از خاموشي و فراموشي رخ داده  سفانه در هالهأنمايد اين پشت كردن به تاريخ گذشته كه مت مي

بين   با چشمان حقيقتنيمبايست سعي ك گونه كه در ابتدا عرض شد مي است، تداوم نيابد و همان

  .ريمه برداشد   گذشته گمةغبار و نقاب از چهر

 سرزمين كوهستاني ميان فارس و خوزستان كه - جبالةرهبر جنبش ملي منطق) گيلويه(گيلو   

 اگرچه زود از بين رفت ليكن مناطق تحت .در قرن سوم هجري عليه حكام عباسي برخاست

 به قگويا اين مناطق از قرن ششم . معروف بود» رم گيلويه«تسلط ايشان تا قرن چهارم به 

حدود العالم من المشرق الي المغرب، ) (٢٠٢ ص ،١٣٤٣بلخي،  ابن( معروف گرديد ٦»هكهگيلوي«

١٣٦٢(.  

  

  نتيجه

 مردمان اين سازمان را ةبار انتقال بخشي از تاريخ و فرهنگ گذشت) و نه كهكيلويه(» كهگيلويه«ة واژ

ي ملي و ها  همگام با ساير قيامققرن سوم  در) گيلويه(قيام گيلو . با خود به همراه دارد

 آنهم به شكلي ،سفانه اطالع از اين امر به كتبي چند وابسته استأخواهي اتفاق افتاد كه مت وطن

بسياري از نويسندگان به  شناخت اين جنبش تحقيقي صورت نگرفته است و تاكنون در. محدود

ساز  اين جنبش اگرچه به جايي نرسيده وليكن زمينه. ول اين واژه اشاره داشتندعشكل مج

  . هاي مستقل صفاري و طاهري بوده است هاي بعدي ملي و ايجاد دولت ركتح



 

  

481   در قرن سوم هجري؛ حقايق و تحريفها» گيلويه«جنبش ملي 

  

  ها نوشت پي
 كوههاي زاگرس، از شمال به ة كيلومترمربع در ادام۱۶۲۶۴استان كهگيلويه و بويراحمد با مساحتي حدود . ۱

ان محدود چهارمحال بختياري، از جنوب به فارس و بوشهر، از غرب به خوزستان و از شرق به فارس و اصفه
 به استاني مستقل ۱۳۵۵معادن مختلف و نيز ذخاير عظيم نفتي كه در سال  ، جنگل،ياي با منابع عظيم آب منطقه. شود مي

براي اطالع بيشتر .  بهبهان خوزستان بودة فارس و كهگيلويه جزو منطقة مناطق بويراحمد جزو منطققبالً. تبديل شد
كهگيلويه و ايالت  سيد نورمحمد حسيني سوق و نيز ة نوشت،يه و بويراحمداي بر شناخت تاريخي كهگيلو مقدمه :ك.ر
  ). محمود باورة نوشت،آن
العبور  كوهستانهاي صعب.  اين مسئله را شرايط خاص جغرافيايي و طبيعي آن دانستةشايد بتوان عامل عمد. ۲

جالب است بدانيد هنوز . نمايند ميمن مناسبي هستند وليكن خود مشكل خاصي را ايجاد أم زاگرس اگرچه پنگاهگاه و
بست كامل قرار دارد و با مناطق همجوار هيچ راه ارتباطي  غرب اين داستان در بن يكم شمال و در قرن بيست و

 اي از خاموشي و عصر ارتباطات در هاله سامان در ندارد و لذا هنوز هم حوادث اين سامان بي) ماشيني (اي عمده
  .افتد فراموشي اتفاق مي

وي گويا حدود سالهاي  .زيست در قرن سوم و چهارم مي )اصطخري(ابواسحاق ابراهيم بن محمد فارسي استخري . ۳
  اثرقاليمصوراال اين كتاب روايت مفصل كتاب دارندبرخي عقيده . قمري كتاب خود را نگاشتهجري  ۳۲۱ تا ۳۱۸

 هجري قمري كتاب ۳۰۸در سال  ه و هجري قمري مي زيست۲۳۵است كه درحدود » احمد بن سهل بلخي ابوزيد«
  .دست ما نرسيد هسفانه در گذر ايام از بين رفت و بأخود را نوشت كه مت

  .)۱۱۲ ص ،۱۳۷۴ بهاروند،(،  رم به معني سرزمين و جايگاه استاصوالً. ۴
قي اطالق دوران اسالمي به مناطدر استخر  .شد در قرن وسطي حتي يزد و نواحي اطراف را شامل مي »استخر«ة كور. ۵

 ة پلوار،كمي باالتر از ملتقاي آن با رودخانة اين شهر در كنار رودخان.ساسانيان بود  خاستگاه پارسيان وشد كه قبالً مي
اين  پس از فتح، .در غرب بقاياي آثار دوران هخامنشي و ساساني تخت جمشيد و نقش رستم واقع شده است كر و

 پس از. ريزي شورش سركوب گرديد رداشت و هر بار با قساوت و خونبه شورش ب شهر بارها در دوران اسالمي سر
براي . گرديد شهر اصلي محسوب مي اردوگاه مسلمين و در مجاورت استخر،  كامفيزور وةدر منطق »بيضا«استخر 

 دوران ساساني )بازرنج(درشمال غرب استخر كه همان بازرنگ  ).۲۹۶ ص ،۱۳۷۴، لسترنج(اطالعات بيشتر رك 
 ، مستوفي:ك.ر (.اند باشد نويسندگان اسالمي خبر از قالع متعدد مربوط به جنگجويان ايراني داده )كنوني حمدبويرا(

  .)۱۳۴۵ حوقل، ابن(، )۴۳۵ ص ،۱۳۶۱ مقدسي،(، )۱۷۳-۴ ص ،۱۳۶۳
ه برخي متون اشاره دارند ك. قلمداد شده است»  كوهستاني فارسةناحي«تحت عنوان » كهگيلويه«در متون تاريخي . ۶

گويند كه در قرن چهارم در اين » زم كردها«  كرد ساكن هستند و به مناطق تحت تصرفشانةدر اين منطقه پنج قبيل
  مقدسي،:ك.ر. (اند را نام برده» كردها«، »لرها«جاي  رسد آنان اشتباهاً به نظر مي به. مناطق چراگاهها و مسكن داشتند

ترين نژاد  شناس مشهور لرها را اصيل فيلد مردم ست فراموش كرد هنرينباي. )۱۳۷۷ گاوبه، (،)۱۳۷۳ استخري، (،)۱۳۶۱
 آورده است كه عشاير كهگيلويه به  البلدانةمراگويا اعتمادالسطلنه در كتاب  )۱۳۴۳  فيلد،:ك.ر(. ايراني دانسته است
  )۲۹۱ ، ص۱۳۷۴ لسترنج، :ك.ر( .كوفه به بهبهان مهاجرت كردند فرمان امير تيمور از
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