
  

  

  

  

  

  تاريخ ايراني استان گيالن

  

  ميرشمس شكوهي راد

  

  

مانند که با شناخت گذشته،  کسانی در گذر تاريخ استوار می.  آينده استا پيوند گذشته بةتاريخ آيين
 ة گيالن در نقش،تر از آن ايران و در شکل کوچک. سوی آينده گام بردارنده مطمئن و استوار، ب

 امروزی اين و ايران ايران بزرگ ديروز ة گيالن بخشی از محدود. زمين، چنين استةجغرافيای کر
  . آن اختالف نظر استةدر وجه تسمي. سرزمين هميشه جاويد است

الکساندر . توجه كنيمنظران و محققان در اين باب  های بعضی صاحب ست به گفته اآن بهتر  
نش گاهی آن را گيل و زمانی نام اين ايالت که ساکنا«: نويسد می سرزمين گيالن خودزکو در کتاب

 محلی مردم اين ةدر لهج. گيالنات و گاهی گيالن نامند، در واقع معرف سرزمين باتالقی است
شود و گيالن و گيالنات هر دو صورت جمع اين اسم  کار برده می سرزمين، گيل به معنای ِگل به

  ١.»...هستند 
در «: گويد  آنجا که می؛ت استات آقای خودزکو درسيبايد گفته شود که قسمتی از نظر  
زيرا بر اثر وفور بارندگی ؛ »...شود  کار برده می  محلی مردم اين سرزمين، گيل به معنای ِگل بهةلهج

شيب بودن زمين، بيشتر زمينهای اين منطقه در اکثر ايام و فصول سال پر  و جريان سيل رودها و کم
ي  يعنی جايگاه قوم گيل يا گل يا گال؛مکان است در گيالن پسوند )ان(از گل و الی است بنابراين 

(Gelaee)عالمت جمع .  
 نام شانزده واليت از واليات ايران آن روزگار به ، کتاب مقدس ايرانيان قبل از اسالم،در اوستا  

   .... ورنه -۱۴ ... ، باخذی-۴ ؛ مرو-۳ ؛ سوگد-۲ ؛ اَيران وئجه-۱: استشرح زير آمده 

 دانند که غالباً ی می جغرافياية اين محدودةرا نام اولي (Varan) ورن يا نهوربعضی از محققان   
آمده است که بايد سرزمين  ی م(Mazen)، همراه نام مازن اوستادر مآخذ مختلف ازجمله در کتاب 

  ٢. باشدیطبرستان يا مازندران کنون
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ه ياد نشده اما اندرآس ها از ورن، ورنا يا ورن الواح و کتيبه بعد از اوستا در جای ديگری از  
(Anderâs)٣. گيالن دانسته استة نيز ورن را ريش  

بعد از ميالد ا چهل قبل از ميالد ت چهل ة که در فاصل،ن جغرافيادان عهد قديمواستراب  
 =پراخواتراس» در نواحی شمالی کوه«: ود چنين آورده است خ٨ فصل ١١ب  در کتا،زيسته می

و  (Gelaee) اقوام گالی » بين نجد ايران و مازندران است البرز که حايلةيعنی همان سلسل
  ٤».کنند ی می زندگی قبايل گرگانی و بعضی و مارد(Cadus) کاودس

شهرياران ،  االدبحفةت، اخبار الدول، بستان السياهه،  القلوبهةنزاز اظهار نظر نويسندگان   
اخبار  و بستان السياههثار، نظير  زيرا بعضی از اين آ؛صرف نظر شد...  و احسن التقاسيم و گمنام
شهرياران  چندان مقرون به صحت نيست و پژوهندگانی نظير احمد کسروی نيز در کتاب الدول
 ة ساکنان گيالن است از سپيدة کالم درباروضوعنظر بر اينکه م. کند ای طرح نمی  مطلب تازهگمنام

 چون غرض كردمر اين باب اجتناب تاريخ به اين سو و فراز و فرود آنان از ذکر منابع مختلف د
گاه به قضاوت بنشينيم که در  اند و آن زيسته  ايران میةشناخت اقوام مختلف است که در اين گوش

 بقا و حيات خود چه ةگذر تاريخ چه بر سر اين اقوام آمده و بر آنان چه گذشته و برای ادام
 زمان يردنکشان و قلدران تاريخی در طاند و با گ جوار داشتههم و نزديكارتباطی با اقوام مناطق 

به اين . کننده بوده است اند و عمل آنان در گير و دارهای تاريخی تا چه اندازه تعيين چگونه زيسته
 ساکنان گيالن از آغاز سکونت اين ةمحققان دربار  اظهار نظرهای فراوانی که نويسندگان و،جهت

المثل  شود تا مصداق ضرب ب، به ذکر اندک اکتفا می پرهيز از اطنابراياند  اقوام به اين سو کرده
  . باشد»مشتی از خروار«معروف 
 گيالن از او ذکر شد، در اثر معروف خود ة وجه تسمية نيز مطالبی دربارخودزکو، که قبالً  

 دنيس لوپری و به نقل از صاحب نظران و نويسندگانی چون پلين و دوسنت کروآ »تاريخ گيالن«
بنا به نظر اين نويسنده، کادوسها، . کند ا از اخالف کادوس قديم معرفی میيه ژت قوم گيل ر

اند و قرنها بعد از آنان، اخالف و جانشينانشان، گالی يا گيل ناميده   جنوب خزر بودهةساکنان اولي
زيست اقوام ساکن در گيالن و مازندران را،  اما استرابون که سالهای نخستين ميالدی می ٥.شدند

 یمعرف] یهيرکان [ی قبايل گرگانی و بعضیو مارد (Cadus) و کادوس (Gelaee) یاقوام گال
 در ضمن قوم مارد، ماردان يا استبنابراين استرابون، اقوام گيل و کادوس را جدا دانسته  ٦دکن یم

صرف نظر از اختالف . افزايد ی بر آنان م، سپيدرود بودندی که ساکنان قسمت شرق،اماردان را
 از یست که اقوام گيل يا گال اآيد اين یدست م ه که بی واحدةدو محقق مذکور، نتيج یديدگاهها
تا .  خزر بودندی دريای جنوبة بوده يا دو قوم جداگانه، ساکنان اوليی از اخالف ديگریاينکه يک

 و یخصايل ملدر اثر خود،  (Sir A.Wilson)ن  نظير سر آرنولد ويلسیآنجا که محققان ديگر
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 ايران ةاين اقوام ساکنان اولي«: گويد ی اقوام مذکور مةربارد) ٣٨، ص ١٩٣٢پ چا(،  ايرانینژاد
: افزايد ی و م».شوند یاند و اوالد آنان هنوز در گيالن و مازندران، در سواحل بحر خزر ديده م بوده
هزار سال  از سرزمين خود رانده شدند و اين امر از دو ینشين آرياي  اقوام باديهةوسيل هاين مردمان ب«

 ايران در گيالن و در ة معتقد است که ساکنان اوليیو. قبل از ميالد آغاز شده و قرنها ادامه يافته
  ٧».کردند ی میسواحل بحر خزر زندگ

 شناسی ايران مردملف کتاب ؤنام هنری فيلد، م  پژوهشگر ديگری بهالزم است گفته شود عيناً  
 ايران در ةمويد ادعای ويلسن از اينکه ساکنان اولي ٨.کند با نقل نظرات ويلسن ادعای او را تأييد می

تر  کردند؛ گذشته از هنری فيلد آثار و مدارک محکم های جنوبی دريای خزر زندگی می کناره
ت علمی و تحقيقاتی دانشگاه فيالدلفيا به رياست ئهي. ديگری نيز وجود دارد، که شنيدنی است

 از توابع بهشهر مازندران، استخوانهای »هوتو«ر مسی در غا ش١٣٣٠ر دکتر کارلتون کون د
اند که به احتمال در هفتاد و پنج هزار سال قبل زندگی   انسانهايی را کشف کردهةشد فسيل
  ٩.اند کرده می

 غار هوتو به انسان جديد و کاملی ةاسکلت و جمجم«: ت ياد شده آمده استئدر گزارش هي  
شود آنها اجداد مستقيم  اند و احتمال داده می خزر پيدا شدههای دريای  تعلق دارد که فقط در کناره

  ١٠.»بشر امروز باشند
گذار  هايی که پيش از اين وجود داشت مبنی بر اينکه سومريان بنيان بر اين اساس، فرضيه  

النهرين به اطراف و اکناف عالم راه يافته است؛ باطل اعالم   بينةاند و تمدن از جلگ تمدن بوده
يرا گذشته از کشفيات غار هوتو، که دليل بارز اين ادعا است، مأمن و پناهگاه بشر  ز؛شود می

نخستين نيز در آغاز مناطق کوهستانی و غارها بوده، چون در هنگام بروز حوادث طبيعی نظير 
ای  رفتگی آب، به مناطق جلگه تدريج با پس هسيل، رعد و برق و غيره بتوانند خود را حفظ کنند و ب

النهرين  اند، بنابراين نخستين آثار تمدن را بايد در مناطق کوهستانی جستجو کرد و بين دهکشيده ش
 زيرا مناطق ؛ بشر و متعاقب آن مهد تمدن باشدةتواند زيستگاه اولي ای است، نمی ای جلگه که منطقه
به پنج ای  دست آمده از مناطق جلگه هندرت قدمت آثار ب هاند و ب ای و صحاری زير آب بوده جلگه

از طرفی آثار کشف شده مربوط به فرهنگ و صنعت سومريان در . رسد الی شش هزار سال می
که آنان دارای تمدنی  رسد نه قبل از آن، در حالي  به حدود عصر مفرغ میالنهرين تقريباً مناطق بين

. نيامده استدست  ه مفرغ در آن منطقه بةاند و اين آثار قبل از دور خيلی پيشتر از عصر مفرغ بوده
اند و   يافت شده»جنوب دريای خزر«که همين آثار در مناطق کوهستانی شمال ايران  در صورتی

سکونت سومريها نخست، بر که است  را بر آن واداشته شناسی ايران مردم کتاب ةهمين امر نويسند
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ومری در مازندران از طرف ديگر امکان دارد افراد نژاد س«:  و بگويدكنددر گيالن و مازندران تأکيد 
  ١١.»و گيالن سکونت داشته باشند

 تأکيد  همين مطلب بر تاريخ اوسانه در خاورميانه کتاب ةپروفسور ساموئل هوک، نويسند  
نشين  ای کوهپايهييه نژاد سومريان با آرياةتوان گفت که ريش گونه می اين«: گويد ه است و میكرد

 ،های اين مردم  همگن باشند و افسانه،يالن امروز کردستان، آذربايجان و گ،کوهستانهای خاوری
النهرين  بخش بين سوی آبرفتهای زندگی  داللت بر کوچ آنان از فرازهای سخت به،سومريان

  ١٢.»کند می

 :افزايد ات فوق موافق است و میي با نظرتاريخ صنايع ايران کتاب ارزنده و جامع ةنويسند  
  ١٣.»النهرين رفته  بينةجنوبی دريای خزر به جلگهای  تمدن از ايران و آن هم از کناره«

شناسی دانشگاه  ت باستانئختم کالم در اين باب اينکه به نظر دکتر کارلتون کون و نيز هي  
شناسان، بشر نخستين بار کار کشت و زرع را در  پنسيلوانيا و گروهی ديگر از محققان و باستان

های تمدن اوليه را  و مازندران آغاز کرد و بالطبع پايههای دريای خزر و در بخشهايی از گيالن  کناره
  ١٤.در اين منطقه استوار نمود

 ديرينگی گيالن است و دليلي بر همه -بسيار به اندک بسنده شدموارد  که از -اين کنکاشها  
آنگاه مشخص شود که از زمانهای قبل از تاريخ به اين . اند زيسته نيز مردم و اقوامی که در آن می

  .اند  چه فراز و فرودهايی را پشت سر گذاشتهسو،
 شهرت و ،و ششصد سال پيش  يعنی دو هزار،اند که در زمان زردشت مورخان يونانی نوشته  

اعتبار گيالن و مازندران زبانزد عامه بوده است، داستانهايی از تشکيالت اجتماعی و سازمانهای 
که  طوري هب.  قرنها پيش به يادگار مانده بوددولتی و تجارب جنگی و استعداد مردم اين سرزمين از

 دليل ،بنابراين وجود دين و پيشوايان دينی.  زردشت قرار گرفتة اوستا، مورد استفادةدر تهي
ها از لحاظ همبستگی يديگری است که ساکنان جنوبی دريای خزر در هنگام مقابله با آرياي

 خود ةقوانين و احکام را برای بقای جامعاجتماعی و رشد فکری به مقامی رسيده بودند که وجود 
به همين جهت بايد گفت که کادوسها و گيلها، اقوام ساکن گيالن به  ١٥.شمردند الزم و ضروری می

... «سبب رشد فکری و اجتماعی، از قرنها پيش از ميالد و بعد از آن، مطيع قدرتهای بزرگ نبودند 
ند بر آنها مهر اطاعت و فرمانبرداری بزند وجود يک از اسناد تاريخی، موردی که بتوا و در هيچ

  ١٦.»ندارد
ستين درگيری و مقاومت دليرانه و در نهايت جنگ و گريزشان را با اتحاد و همبستگی نخ  

بينيم که به دنبال يافتن چراگاههای سبز و  نفس و پرتحرک آرياييها می مردم مازن در برابر قوم تازه
مقاومت شديد مردم «: اند ل و آباد به اين سو کشانده شدهدست آوردن مناطق معتد هخرم و ب
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سرزمين ورن و مازن، آرياييها را به ستوه آورده و سرورشان را برانگيخته که به ايزدان متوسل شده 
پرستان ورن دست يابند و همه را شکست  و ياری بخواهند تا بتوانند به ديوهای مازندران و دروغ

  ١٧.»د راه پيشرفت آرياييهای مزديسنا را تا مدتها متوقف نمودن،دهند و مردم اين دو ناحيه

ازگزنفون، سردار و مورخ نامی  . که چگونه استكنيم تاريخی را قضاوت ةخوب است دور  
در حوالی «: گويد جا مانده است که می  يادداشتهايی به،رومی که چندی در ايران به سر برده است

نام  دانسته قومی به يی که حکيم فردوسی دريای گيالن میهای دريا م بر کرانه. ق٥٥٠لهاي سا
هايی داشته و با آسيبهايی يکادوسی نامبردار بوده است که قرنهای پيش با بيگانگان غيرايرانی درگير

 ماجرای فريدونيان را در ستيز با ضحاکيان و همگامی ،رو گرديده است که اين گزارش هروب
 حسن پيرنيا، تاريخ ايران باستانای از آن، از  کند که فشرده  متبادر میگيالنيان را با فريدونيان به ذهن

  .شود نقل می
 از ميالد، کورش به قصد تنبيه آشوريان قوای خود را در مرز بابل  قبل٥٥٠سال حوالی   

آيا : پرسد يس قبايل گرگانی، گبرياس نام میئاز ر. متمرکز کرده و درصدد يارگيری بوده است
 :گويد او در پاسخ می. ها بد باشند و بتوان آنان را دعوت به همکاری کرديکه با آشورمردانی هستند 

ند، آن ديگر ا  يکی کادوسيان؛اند ها آنان را آزار کردهي زيرا آشور؛ندا دو مردم اند که با آشورها دشمن
   ....سکاها 
ن به همراه يسانشائيان به کورش پيوسته و ريگذرد که سپاهيان کادوسی و سکا چندی نمی  

 ساير قبايل به مشورت نشسته، طرح جنگ را آماده کرده و به تقسيم وظايف وسايکورش و ر
  ١٨.»انجامد می شود و به پيروزی کورش و متحدان هخامنشی  جنگ شروع می،به دنبال آن.پردازند می

 ةهدپادشاهی ماد از ع«:  آورده است،تاريخ ماد ، در اثر خود،ونف، محقق روسیكاينکه ديا  
مين  هبه ١٩»... برنيامد و نخستين بار سر به اطاعت کورش نهادند )کادوسيان(مطيع ساختن ايشان 

اتحاد با سپاه هخامنشی باقی نماندند و به در بعد از کورش نيز جنگجويان کادوسی  .جهت است
يان و  سرزمين کادوس»ايران«های رسمی پادشاهان پارس  يک از کتيبه هيچ. سرزمين خود بازگشتند

نويسان بيگانه و آشنا، در  نگاران و تاريخ  آنچه وقايع٢٠.شمارد کاسپيان را جز اراضی تابع ايشان نمی
ستيزی اين اقوام بوده است و اين قولی است که  اند سرکشی، دليری و بيگانه اين باب نوشته
  .ندا جملگی بر آن

يزی خود به ياری ديگر جنگجويان ست  اسکندر به ايران، کادوسيان، بنابه خوی بيگانهةدر حمل  
شود سرزمين کادوسيان را تسخير کند، اين رشادت،  که اسکندر مصمم می ايران شتافتند و زمانی
 کادوسيان است که دشمن را به قلب جنگل انبوه و پوشيده از مه گيالن ةپايداری و طرح نقش

 عطفی در تاريخ ةوسيان و آماردها نقطاين کار کاد. بکشانند و آنگاه از هر سو به سپاه اسکندر بتازند
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دهد از تسخير سرزمين  در اينجاست که اسکندر ترجيح می. مبارزات اين قوم با بيگانگان است
نظر پژوهشگران را در . ، به عبارتی فرار را بر قرار ترجيح دهدندآماردها و کادوسيان صرف نظر ک

  :اين باب بشنويم
ن، سردار نامی وقسمت کرد قسمتی را تحت فرماندهی پارمنيدر همدان، اسکندر قوای خود را سه «

قطع ] به داريوش سوم[ها را يها رفته و راه کمک کادوسيخود مأمور کرد که به سرزمين کادوس
 معدود کسانی بود که ةجمل  در مورد اين سردار بايد گفته شود که او يگانه کس يا از-نمايد

ت کورس، مورخ رومی که به احتمال در قرن اول  کن-اسکندر را به جنگ ايران ترغيب نمود
 يونپارمن«: افزايد ازجمله می. زيست در مورد شخصيت و لياقت اين سردار سخنها دارد ميالدی می

او نتوانست کارهای بزرگی  که اسکندر بی های زيادی تحصيل کرد، در حالیياسکندر پيروز بی
  ٢١.»صورت دهد

، داد و به او دستور داد که به سرزمين وسخود، کراترقسمت دوم سپاه را به دوست نزديک   
تپورها رفته و آنجا را تسخير کند و قسمت سوم را خود برداشته و به تعقيب داريوش سوم، به 
سوی گرگان و پارت پيش رفت و به دو سردار قبلی تأکيد کرد که پس از انجام مأموريت در 

 توانست به سرزمين تپورها راه يابد و وسکراتراز اين دو سردار فقط . گرگان به او ملحق شوند
اقوام [ن که مأمور دفع کادوسها و قوم آمارد وآنجا را تسخير کند و بر اوضاع مسلط شود، اما پارمني

نفسه با قوای خود حرکت کرد تا کار ه ناچار اسکندر ب هب. ماند بود، ناکام می] ساکن مشرق سپيدرود
  .رده و خيالش را از حيث اين مأمن کوهستانی آسوده کندمردِم آمارد و کادوس را يکسره ک

ن در تصرف سرزمين آمارد و واسکندر که به گرگان رسيده بود، چون از ناکامی پارمني  
ترين کمانداران و سواران چاالک و سپاهی عظيم، رو به  شود با انتخاب زبده کادوس باخبر می

دارش فتح کرده بود عبور از آنجا به آسانی گذارد و چون تپورستان را سر سرزمين کادوسها می
اند، به   با اسکندر بوده، والی تپورستان،آماردها که غافل از سازش ات فرادات. گيرد صورت می

نشينی به سوی مناطق کوهستانی و  بينند، تنها راه را عقب ناگهان قوای بيگانه را در مرزهای خود می
در اين وقت است که از کمينگاههای خود . بينند د میآلو کشاندن دشمن به جنگلهای انبوه و مه

کنند، با اينکه  تازند و تلفات زياد بر سپاه اسکندر وارد می  مهاجم میةخارج شده و بر سپاه بيگان
دستورات اسکندر در بريدن درختها و از ميان برداشتن به اصطالح ديوارهای طبيعی برای باز کردن 

. شود، اما نتيجه صفر است سرعت انجام می هوی دشمن بومی بکوره راهی به جهت پيشروی به س
 ديوارهای طبيعی ة اسکندر نوشته، دربارة که بيش از ده کتاب دربار، مورخ رومی،کنت کورس

آماردها درختان را «: آوری دارد  حرفهای خنده- آن روز گيالنةجنگل به علت عدم آشنايی با منطق
ها را کمانی کرده و با  زد، آن شاخه  آنکه درختان شاخه میکاشتند پس از م می هخيلی نزديک به
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کردند و  خاست که باز چنان می  ديگری برميةکردند، از آن شاخه، شاخ دست در خاک فرو می
ها و  ند و قلعه در پس هر قلعه از شاخهزد های درختان را به يکديگر گره می همچنين جوانه

  ٢٢.»قابل نفوذ بودساختند که هم طبيعی و هم غير درختان می
. گونه که او تعريف کرده، نيست  بودن سخنان کنت کورس به اين جهت است که اينجالب  

صورت پيچک و رونده هستند اين خارها بعد از اينکه از  رويد که به در گيالن خارهای باريکی می
رسند، دوباره  های بيد مجنون سر خم کرده به زمين می نيم تا دو سه متر قد کشيدند همچون شاخه

های انبوه و متراکم از اين خارها در جنگل و   پشته،برند و به اين ترتيب ريشه در زمين می
های متراکم از خارها  اين توده. آيد وجود میه های امروزی گيالن ب  جادهةزارها و گاه در حاشي بيشه

 نيز به شکل قوسی رسد و گاهی  متر و به طول صد متر نيز میشش الی پنجرا که گاهی به عرض 

عبور از نوک اين گياهان خاردار برآمده و .  گويند»گومار«ای است در اصطالح محلی  و خيمه
قالبی شکل با انبوه و تراکمی که دارند دشوار و گاه غيرممکن است، جز آنکه از سطح زمين بريده 

 اسکندر، غنايم زيادی در چنين وضعيتی، گذشته از وارد آمدن تلفات سنگين بر سپاه. و نابود شوند
 (Bucifal)به بوسيفال كه شود که از آن جمله، اسب اسکندر بود  نيز، نصيب مدافعان بومی می

اند اين اسب را اسکندر بسيار دوست داشت چون چاالک و قشنگ بود و  گفته. استمعروف 
بسيار  ی از اين ماجرا، سردار مقدون؛داد ی نمی جز اسکندر سواریبسيار پرطاقت و به کس

دهد جارچيان جار بزنند اگر اسب را رها نکنند و پس ندهند سراسر  یدستور م. شود یاندوهگين م
 جنگ و ة با آماردها، ادامیسرانجام با پس گرفتن اسب و کنار آمدن نسب. کشد یجنگل را به آتش م

کندر زياد  از اين مقاومتها در برابر سپاه اس٢٣.بيند یحمله به سرزمين کادوسها را مصلحت نم
 ی که اسکندر به سوی فارس، هنگامیزَن، سردار نامبرريو آیمگر مقاومت و ايستادگ. شود یم

 در ی بر تاريخ اين مملکت نيفزود؟ تا سرانجام از پایرفت، برگ زرين یپايتخت هخامنشيان پيش م
  . پيش رفتند»ايران« پايتخت پارس ی او گذشتند و به سوة از جنازیآمد و سپاه مقدون

ها در   ششم قبل از ميالد، ِگلةدر آغاز سد«: نويسد ، میسرزمين گيالنخودزکو در اثر خود،   
باز  کردند و چون گذشته، از اطاعت پادشاهان ماد سر سرزمين خود همچنان با استقالل زندگی می

اين . وردار بودندهای کادوسی حتی تا زمان شاهپور اول نيز از استقالل کامل برخ ِگل... زدند  می
همين اتحاد بايد [آيد و  پادشاه با امير کادوسيان، باِلروس يا بلينوس از در صلح و اتحاد در می

ور روم کادوسيان ت امپراكردناردشير پس از دستگير ] ، باشدينور روم، واِلرتموجب شکست امپرا
  ٢٤.»پذيرد را در سپاه خويش می

 مادها، ة، اقوام کادوسی و گالی و آمارد، از دوربه گواهی نويسندگان آشنا و بيگانه  
، چندان مطيع حکومتها نيز نبودند و نداشتندهخامنشيان، سلوکيه و ساسانيان، اگر استقالل کامل 
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اند و   جلب اتحاد اين اقوام بودهةحکومتهای مرکزی در کشمکشهای تاريخی، هميشه در انديش
دکتر جواد . دانستند کننده می ساز تاريخی، تعيين شرکت اين اقوام را در مواقع حساس و سرنوشت

قبل از انوشيروان ايران را مرزبانان اداره «: نويسد می ايران در عهد باستانلف کتاب ؤمشکور م
 ارمنستان، خوارزم، حدود روم، ،کردند و از ميان ايشان، چهار مرزبان، خيلی اهميت داشتند می
دادند به استثنای مرزبان حدود خزر که تختی از زر  نقره میها، به مرزبانان تخت يانرها و ايخزر
  ٢٥.»داشت

شد و از جانب   متصرفات ايران محسوب میِء يمن جز،در زمان حکومت انوشيروان  
در اين زمان، حاکم ايران، يکباره و به . کرد  يزن، در آنجا حکومت مییحکومت ايران سيف ذ

کرد، مواجه  االصل و در عربستان جنوبی حکومت می ناگهان با تعرض مسروق بن ابرهه که حبشی
. طلبد انوشيروان برای دفع تعرض ابن ابرهه از وهرز، سردار بزرگ گيل و ديلم، کمک می. شود می

به . شوند ای از گردنکشان و دليرمردان، عازم يمن می ستيزی خود، با عده وهرز بنا به خوی بيگانه
 وهرز ،در اين هنگام.  کشتی به ساحل يمن پياده شدند دريای فارس رسيده و با تعدادیةکنار

ها را بشکنند و بسوزانند که همراهان بدانند سه راه بيشتر در پيش نخواهند يدستور داد تا تمام کشت
  ٢٦.دست دشمن يا کشته شدن داشت، يا پيروزی يا اسارت به

 نادر ة مرگ را در سينةمحيطی که جنگل و کوهش شاخ«: افشارشاه بنابراين اگر در زمان نادر  
دارد که در کوهستان صنعا،  دارد، يکی از فرزندانش وهرز ديلمی را وا می هم به جوانه زدن وا می

ها را بسوزاند و بشکند و غرق کند، سپس به سپاهيانش ي کشتةالمندب و دريای سرخ، هم کنار باب
 . يکی را انتخاب کنيدخطاب کند که هان اين دشمن پيش روی و آن دريا پشت سر، از اين دو

  ٢٧.»مرگ و زندگی شما، بسته به اين انتخاب است

گرداند و حتی بعد از او   يزن برمیی، حکومت را به سيف ذشود مياو در اين جنگ پيروز   
 عرب، با اينکه گيل و ديلم از حکومت ساسانيان ةدر زمان حمل. کند مدتی در يمن حکومت می
ع هرگونه دشمن خارجی برای نجات مملکت خود از بيگانگان،  دفةدلخوش نبودند ولی به انگيز

 هجری قمری زمان خالفت عمر ٢٢در سال «: واليات ايران همدست و همداستان شدند با ديگر
نام  از کوهستانهای خود پايين آمده، در دشتی به. مردم ديلم احساس خطر کرده بودند... بود که 

دو سپاه نيز از آذربايجان و ری . رو شدند هاوالن عرب روب بين قزوين و همدان با پيش قر»دشتبی«
که ...  سردار ديلمی موسوم به موتا بود و ةفرماندهی هر سه سپاه برعهد. به ديلميان پيوسته بودند

 مورخان، اهميت اين جنگ را ٢٨.»منجر به شکست ديلميان و گروههای آذربايجان و ری گرديد
اما بعد از اين جنگ نيز عرب نتوانست به آسانی بر گيالن تسلط دانند،  کمتر از جنگ قادسيه نمی
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. تی از ديلميان را بطلبيدئحجاج بن يوسف ثقفی، که در خونريزی و سفاکی شهره است هي. يابد
  .گفت اسالم بياوريد، نپذيرفتند

حجاج «: ، شرح اين ديدار و گفت و شنود را چنين آورده استاخبار البلدانابن فقيه در   
 ةمطالب. نپذيرفتند. آنگاه به آنان گفت اسالم بياوريد. ی از ديلميان را بطلبيد و آنان نزد وی آمدندتئهي

ها و  تصوير شهرها و بيابانها و کوهها و گردنه: آنگاه گفت. جزيه کرد، امتناع کردند و زير بار نرفتند
پس به آنها گفت تمام . دندها و راهها و ساختمانها و کاخهای آنها را بکشند، آن را ترسيم کر تپه

پس به ... اند  ها و کوهها و ناهمواريها را برای من تصوير کرده شهرهای شما از راهها و رودخانه
فرستم و شهر شما را  ام اعتراف کنيد وگرنه لشکريان خود را بر سر شما می آنچه شما را خوانده

آن «: گفتند.  آورم)کنيزی(ا به اسيری کشم و زنان و دختران شما ر مردانتان را می. کنم ويران می
 حجاج آن را بخواست »نقشه يا تصويری را که تو را به طمع ما و شهر ما انداخته است، بنمای

اند، درست است؛ جز آنکه مردانی را که  آنچه را برای تو تصوير کرده«: که ديدند، گفتند همين
حقيقت اين امر را وقتی خواهی . اند کردهها و کوهها و راهها هستند، تصوير ن نگهبان اين گردنه

  ٢٩.»دانست که قصد آن شهر کنی
جنگيد و نگذاشت پای اعراب  ن عرب میاهای قرن سوم، گيالن، با مهاجم رو، تا نيمه از اين  

 و قزوين را يکی از درهای بهشت نداعراب، سپاهيانی در قزوين مستقر کرد. به سرزمينشان برسد
روز در قزوين به نيت جهاد بيتوته کند، بهشت بر او  هرکس يک شبانهگفتند  ناميدند و می می

  . شود واجب می
در اين ميان، زنان گيل و ديلم، کمتر از مردانشان نبودند و با رشادتهايی که داشتند موجب   

وقتی درگيری و کشمکشی بين يعقوب ليث و حسن بن زيد . شدند دلگرمی و تهييج مردان می
 کار را بر آن ديد که با سپاهيان و اطرافيانش به ديلميان پناه ة آمد، حسن چارعلوی، در ساری پيش

 -٣١٠(عصر طبری از مورخان بزرگ اسالمی که در اين . آورد و يعقوب به تعقيب او برخاست
زنان مردم آن ناحيه به مردانشان گفتند «: باره مطلبی گويد، شنيدنی ، در اين استيستهز مي) ٢٢٤

  ٣٠.»با ما که او را بگيريم و اسير کنيم. راه درآيد که اگر درآيد زحمتش را بس کنيم ينا بگذاريدش به
: کند  نقل می-کار بردن کلمات نه در محتوا ه در ب-ير با اندک تفاوتثهمين مطلب را ابن ا  

ا نياز خواهيم کرد و ب زنان ديلميان به مردان گفتند بگذاريد داخل شود و ما شما را از جنگ او بی«
  ٣١.»سنگ خواهيم کشت

و سرانجام يعقوب فرمان بازگشت سپاه خود را صادر و از درگيری با ديلميان صرف نظر   
  . نمود
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های آن همچون صاعقه بر  گيل و ديلم هميشه در برابر بيگانگان، آتشفشانی بوده که گدازه  
ح ماجرا از زبان مغول هم، تسلطی آنچنانی بر گيالن نيافت، شر. آمد سر دشمن اجنبی فرود می

چون ممالک به اُلجايتو سلطان مقرر شد خواست که به «: نشيند تر بر دل می حافظ ابرو، خوش
حکم ما ] گيل و ديلم[گفت جمعی بر دِر خانه . دبر سلطان غازان، لشکر به جانب مصر ةطريق

  ٣٢.»نشنوند، ما را لشکر به مملکتی ديگر بردن، مناسب نباشد

 از كند و گرفتن خراج از گيالن راضی شد و ترجيح داد مِن خود را حفظ تيمور لنگ فقط به  
 امير تيمور به سيد علی کيا، سلطان الهيجان و پاسخ او به امير تيمور لنگ، وضع ةنام. گيالن بگذرد

 گيل و ديلم، در ساختن فرهنگ اين مملکت و رشد و ٣٣.دهد سياسی آن روز گيالن را نشان می
بينيم  حدود قرن چهارم و پنجم هجری ردپای ديلميان را در فارس می. مها داردبالندگی آن نيز سه

المقدس به دربار  و آن وقتی است که مقدسی، جغرافيادان مشهور در اواخر قرن چهارم از بيت
.  آثار زيادی از اين تاريخ در مورد ديلميان فارس نام برده شده است.شود ديلميان وارد شيراز می

 ديلمی، شيراز چنان معمور شد که درو جای لشکر ة در عهد حکومت عضدالدولمشهور است که
 معتبری وجود داشت که زير نظر يک سرپرست و ةدر اين زمان در کاخ عضدالدوله، کتابخان. نماند

سزا  ه که در تحول فکری و اجتماعی مردم آن سامان، نقش ب٣٤شد کتابدار و يک ناظر، اداره می
توان يافت که بسياری از آنها نظير باروی شهر  ادی از اين دوره در فارس میآثار زي. داشته است

اند و آثار بر جا مانده نظير بند  از بين رفته...  دروازه قرآن و یشيراز، بيمارستان عضدی، بنای اصل
آبادی را که حافظ  از ميان اين آثار، رکن. توان نام برد را می... امير، حوض عضدی، گنبد عضدی و 

 ديلمی ةالدول داند، از رکن  عمر خضر میةکه آن را بخشند! کند آن هم چه توصيفی توصيف می
  .است
 ديلمی است که ةالدول آباد شيراز که اينک جاری و ساری است از اقدامات رکن قنات رکن  

ده آباد و اطراف زيبا و مناظر دلپذير آن بو  همين رکن٣٥. آن بيرون دروازه قرآن قرار داردةسرچشم
  :  خود ساخته است که گويدةکه حافظ را شيفت

  شـدار از زوالـگهـدا نـداونـخ    الشـخوشا شيراز و وضع بيمث
  بخشد زاللش که عمر خضر می    ش اهللاـآباد ما، صد لوح ز رکن

 جباريت و سطوت خود، در قرن پنجم، وقتی نتوانست نفوذش را در ةمحمود غزنوی با هم  
 به آتش کشد و  ديلميان را در ری، کامالًةماند بر آن شد که کتابخانگيالن گسترش دهد و باقی ب

 که يک طرف آن ،آلود  بلی، اين دژ تسخيرناپذير طبيعی با آن پوشش درختان انبوه و مه٣٦.نابود کند
 ةالبرز کوه و سوی ديگر آن دريای مواج و نيلگون خزر است، هميشه مدافع مظلوم و درهم کوبند

 دودمان صفوی بعد از کشته شدن پدرش، ةکه اسماعيل، سر سلسل چنان. ه استظالم و اجنبی بود
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پس از فرار از تبعيد و رسيدن به . سلطان حيدر، همراه مادر و برادرانش به استخر فارس تبعيد شد
 که از مريدان پدر و جدش بود، ،کارکيا. گيالن، به فرمانروای الهيجان، کارکيا ميرزا علی پناه برد

 گرفتار كند وقوينلوها را تحريک  خواست خشم آق ظورين واقع شد، از يک طرف نمیالمح بين
ای را  ديد پناهنده تهاجم و تاخت و تاز آنان گردد و از طرف ديگر، خالف فتوت و جوانمردی می

اين . دست دشمنانش بسپارد که به او اعتماد کرده و اميدهای فراوانی به او دارد، نپذيرد و او را به
که دستور داد قفسی بزرگ فراهم کنند و اسماعيل را همچون پرندگان در ميانش گذاشته به بود 

 که رد پای فراری را ،کنندگان اسماعيل درختی آويزان نمايند و بعد از اين مقدمه، در مقابل تعقيب
  ٣٧.د ياد کرد که پای چنين کسی روی خاک قلمرو او نيستتا الهيجان گرفته بودند، سوگند موکّ

به قول سرجان ملکم، هنوز چهار سال از اين واقعه نگذشته بود که فقير کنج خانقاه، امير گنج   
 در زمان ٣٨.و بارگاه شد، سلطنت خاندان صفوی را بنا نهاد و در اعداد پادشاهان مقتدر ايران درآمد

قع اين پادشاه بود که جنگ چالدران با قوای عثمانی پيش آمد و اين جنگ در تاريخ در وا
 زيرا گيالن در اين جنگ يکی از فرزندان ؛بخش جنگهای مهيب قادسيه، دشتبی و غيره بود تداعی

 تالش گيالن و به ةاين سردار نامی که از منطق. نام رستم چرمينه کاله، از دست داد اليق خود را به
ود، در جهت پوشيدن لباس پشمی و بر سر گذاشتن کالهی از چرم به رستم چرمينه کاله معروف ب

جنگ چالدران، رشادتهايی بزرگ انجام داد و جلوی سپاه عثمانی را که مجهز به سالح آتشين بود، 
علت تجهيزات جنگی   همتأسفانه ب. گرفت و آنان را از پيشروی به داخل خاک ايران باز داشت

می شهر هشتپر امروزه در عبور از شهرستان انزلی به آستارا، در ميدان عمو. كشته شدعثمانی دليرانه 
  . خورد ای است، به چشم می تالش، تنديس او، که سوار بر کالسکه

 گيالن، توجه دولت مرکزی به ةدر زمان قاجاريه، به سبب انتقال پايتخت به تهران و آواز  
 رجال مهم دولت و شاهزادگان را که از اعتبار و شهرتی گيالن بيشتر شد و سالطين قاجار، غالباً

 و معتبر و اعزام اين شاهزادگان ٣٩کردند ار بودند به حکومت گيالن منصوب میاجتماعی برخورد
پذير است، يکی شهرت و اعتبار گيالن و ديگری در  رجال مهم به گيالن، در واقع از دو نگاه توجيه

با چنين اوضاعی، هر وقت گيالن . های حساس تاريخی، مراقب بودن اوضاع سياسی گيالن لحظه
نشست، بلکه تا پای جان  اعتنا نمی ديد نه تنها بی  سياسی را خالف حقيقت میاوضاع اجتماعی و

که در  چنان. ايستاد، بخصوص آنجا که پای وحدِت ارضی و استقالل مملکت در ميان بود هم می
.  عازم فتح رشت گرديد و با دوازده کشتی وارد انزلی شد، سردار روسی،اشپخدرق ١٢١٨سال 

 وکرد، پيشرفتش را متوقف نمود  ، اهل لنگرود که در گيالن حکومت میباشی  ميرزا موسی منجم
 و بسياری از قوای روسيه كردبين خمام و پيربازار رشت، شکست سنگينی بر قوای روس وارد 

   ٤٠. عازم روسيه گرديدندند وکشته شدند و بقيه با زحمت زياد خود را به انزلی رساند
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) درخت گرد(روسها در آن حمله، از گرده داره ای در گيالن معروف است که  فسانها  
گيالنی که هميشه زير نظر حکام پايتخت  ٤١.نتوانستند تجاوز کنند و هر که پيشتر آمد خشک شد

 هشتم ی که قانون اساس-های محمدعلی شاهيسر بود، در استبداد صغير، برای جلوگيری از خيره
اوج اين نهضتها از زمانی شروع شد که .  جمعيتهايی تشکيل شد- قبول نداشت را١٢٨٥ ماه  دي

 نفوذ روس و انگليس تقسيم شده ة به دو منطق.م١٩٠٧ اوت ٣١داد گيالنی پی برد ايران طبق قرار
 با ارتباط با آذربايجان و ،در اين وقت.  نفوذ روسها گرديده استة منطقءاست و گيالن جز

ب و عوامل داخلی ايشان يعنی محمدعلی شاه هايی به منظور مقابله با اجان های الزم، کميتهيهماهنگ
ه که فقط در گيالن دوازده انجمن به طرفداری از مشروطه و قانون اساسی ب طوري هب. تشکيل شد

  ٤٢.ای از سران مشروطه خواهان گيالن شکل گرفت  مقاومت مسلحانهةوجود آمد و هست
اسی مسلحانه، فعاليتهای دانم که در کنار فعاليتهای سي توجه به اين نکته را ضروری می  

حدود که در همين ايام، در رشت  طوري هب. فرهنگی نيز به منظور تنوير افکار عمومی شکل گرفت
تا جايی که بر اثر .  انعکاس اعتراضات مردم بودةشد که به اقتضای زمان، آيين وزنامه منتشر می ر٢٥

البی صورت گرفت، به اين معنی  رشت نيز انق در١٢٨٢سال خواهان، در آغاز  فعاليتهای مشروطه
که آقا باالخان سردار افخم، حاکم وقت گيالن، از مستبدان بنام، در حينی که با چند تن از اعيان در 

 حکومت را ،دست انقالبيون کشته شد و انجمن ايالتی گيالن باغ مديريه سرگرم قمار بود، به
ر اياالت ازجمله اصفهان، به سوی  و همگام با آذربايجان و آزاديخواهان ديگ٤٣دست گرفت هب

 گيالن، در .منجر شدنشينی محمدعلی شاه و خلع آن  پايتخت حرکت کردند، که در نهايت به عقب
رو شد، بيکار ننشست و فرزند برومند خود را که  ه بيگانگان روبمداخلةجنگ جهانی اول نيز که با 

ميرزا «وچک جنگلی که بعدها به  افتخارآفرينان گذشته بود، به ميدان فرستاد، کةسمبل هم
  .  معروف شد»خان جنگلی کوچک
 اجانب و عمال داخلی آنان، مداخلةميرزا با قلبی مملو از عشق به اسالم و نجات وطن از   
 و مداخلهسری و   کوچکی را در جنگلهای انبوه گيالن تشکيل داد تا جلوی هرگونه خيرهةهست

ل و کارهايی را که در مدت کوتاه انجام داد اگر بررسی اهداف نهضت جنگ. تجاوز اجنبی را بگيرد
کنيم  فقط به اين نکته اشاره می.  که مورد بحث اين گفتار نيست»هفتاد من کاغذ شود«کنيم به قولی 

که نهضت جنگل و قيام گيالن، اگر به هدفهای خود نرسيد الاقل در بازيافتن استقالل از دست 
  ٤٤.مفيد واقع شد سنگينی بود و ة ايران، وزنةرفت
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