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  مقدمه

زمين درگير شورش و جنگهاي داخلي  آخرين سالهاي سلطنت نادرشاه افشار، گوشه و كنار ايران
شدت سركوب   شورشي درگرفت كه بهق١١٥٧ازجمله در استرآباد و مازندران نيز از سال . بود
از سويي رقابت و نبرد . تر شد ضاع ايران آشفته، اوق١١٦٠با كشته شدن نادرشاه در سال . شد

جانشينان نادرشاه و از سويي ديگر كشمكش سرداران و داعيان قدرت و سلطنت، ايران را سراسر 
 در تحوالت مهممازندران در اين دورة بحراني از تاريخ ايران، نقشي . در خون و آتش نمود

صفويه صاحب داعيه بودند در نواحي شرقي اول اينكه قاجارها كه از زمان سقوط . سياسي داشت
 پلي ارتباطي براي قاجارها بود كه آنان را به ةمازندران حضور داشتند و دوم اينكه مازندران به مثاب

بنابراين تسلط قاجارها بر مازندران اهميت . ساخت نواحي داخلي و مركزي ايران متصل مي
 بر مازندران و استرآباد استيال يافت و از ق١١٦٣در سال  خان قاجار حسن محمد. سزايي داشت هب

در آخرين سال اين نبردها، . خان زند بود پي با كريم در  درگير جنگهاي پيق١١٧٢ تا ق١١٦٥سال 
 به حمايت و طرفداري از زنديه برخاست و راهنما و بلد سپاه زنديه ينام محمد دادو هشخصي ب

الرعايا قرار  خان وكيل خان مورد توجه كريم نحس او پس از شكست و قتل محمد. دشدر مازندران 
 .گرفت و بيگلربيگي مازندران منصوب شد
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كوهي، بررسي اصل و  هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و معرفي خاندان دادوي سواد  
روش  .نسب اين خاندان و پرداختن به چگونگي قدرت يافتن و سپس افول اين خاندان است

با استفاده از منابع و متون تاريخي عصر زنديه و قاجاريه و استفاده اي و  صورت كتابخانه تحقيق به
  .ها است از مآخذ اين دوره

كوهي و سپس به معرفي و شرح  در اين پژوهش ابتدا به اصل و نسب خاندان دادوي سواد  
 تا ١١٧٢ بيگلر بيگي مازندران از ،كوهي خان دادوي سواد حال بزرگان اين خاندان به نامهاي محمد

خان  ، رضاقليق١١٩٣ تا ق١١٨٦ بيگلربيگي مازندران از ،كوهي خان دادوي سواد ، مهديق١١٨٦
خان دادوي  ميرزا صفا از عرفاي عصر ناصري، ميرزا عباس كوهي معروف به حاجي دادوي سواد

  .پردازيم ميكوهي از شعرا و منشيان عصر ناصري،  كوهي مشهور به عطارد سواد سواد
  

  ن دادوي سوادكوهياصل و نسب خاندا -1

خان قاجار به سمت مازندران،  حسن  و فرار محمدق١١٧٢ شيراز در سال ةپس از شكست محاصر
هنگامي كه . خان زند مأمور تعقيب وي نمود علي  به فرماندهي شيخ راخان زند سپاهي كريم
سوادكوه  ١ كه از كدخدايان جزءينام محمد دادو كوه رسيد، شخصي به خان زند به فيروز علي شيخ

. بود با پنجاه تن از ياران خود نزد او آمد و به خان زند پيوست ٢الناس آن بلد  و از اوسط
 را خلعت و لقب خاني داده، جزء يخان زند به جهت دلگرمي او و يارانش، محمد دادو علي شيخ

 . سپاهيان خود پذيرفت
قبل از اين به قاجارها خواست نظر مردم مازندران را كه  خان از آنجايي كه مي علي شيخ  

غالمحسين  . روي خوش نشان داد و او را پذيرفتيمتمايل بود به زنديه برگرداند به محمد دادو
 جنگلي بين ةنام چراغ دادو در حوالي جوارم در ناحي هاش از محلي ب الملك در سفرنامه افضل

 چراغ دادو اين ةبب تسميس«: گويد باره چنين مي برد و در اين كوه نام مي شيرگاه و زيراب سواد
وزن جادو  فاميل و خانواده او را دادو بر. است كه شخصي بوده اسم او آقا چراغ بوده است

خان  علي الملك آقا چراغ يا چراغ نظر افضل  به٣.»گرفته است ماليات مازندران را او مي. اند گفته مي
خان زند  ئل حكومت كريماخان دادو بوده است و در اواخر سلطنت نادرشاه و او پدر محمد
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داند و پسوند او را به  الملك او را كرماني مي همچنين افضل. حكومت مازندران را داشته است
 ٤.د، دانسته استنخوان مي) برادر  معني به(به لهجة كرماني دادو مردم جهت اينكه آقاچراغ را 

دادو «داند،   غالمان ميمهدي بامداد در كتاب شرح حال رجال ايران، پدران محمد دادو را از  
اند و به اين مناسبت است كه او و  خان از غالمان بوده غالم است و شايد اجداد محمد به معني
 ٥.»اند اش معروف به دادو شده خانواده
 دادو به معني غالم و ة معين نيز كلم  دكتر محمدفرهنگ فارسيدهخدا و    عالمهةنام لغتدر   

آنچه از منابع تاريخي دورة زنديه  ٦.ودكي خدمت كسي را كرده باشدكه از كآمده است پير غالمي 
 ةآيد خاندان دادو پيش از محمدخان دادوي سوادكوهي منزلت و رتب و اوائل دورة قاجاريه برمي

الملك از حاكمان مازندران در  خان افضل رغم نظر غالمحسين  و علياند نداشتهاجتماعي بااليي 
خان دادوي سوادكوهي بر  شايد اين داستان در زمان حكومت محمد. اند دورة افشاريه نبوده

يا سالها بعد از او، بخصوص در زمان قاجاريه ساخته و پرداخته شده ) ق١١٨٦ تا ١١٧٢(مازندران 
  .باشد
  
  شرح حال بزرگان خاندان دادوي سوادكوهي -2

   محمدخان دادوي سوادكوهي-1 -2

  خان حسن خان زند عازم نبرد با محمد علي ركاب شيخ پس از دريافت لقب خاني در يمحمد دادو
دادوي سوادكوهي   خان زند با چهل هزار سپاهي و به همراهي محمدخان علي شيخ. دشقاجار 

  ٧.گونه جنگ و درگيري وارد شهر ساري شد و بر آن دست يافت بدون هيچ
 در خارج  و آمد)بهشهر امروزي(خان قاجار با سپاه خود از استرآباد به اشرف  محمدحسن  

در اين مكان بين سپاه زنديه و پانزده هزار سپاه قاجاريه . شهر اشرف به سمت ساري سنگر گرفت
در جنگ ديگري كه در كلباِد اشرف روي داد،  ٨.اي نداشت جنگي درگرفت، كه نتيجه

 ٩.تسرعت به استرآباد بازگش هخان نتوانست در برابر سپاه زنديه ايستادگي نمايد و ب محمدحسن
بندهاي اشرف  در جوارح كوچه«. وي بار ديگر با نيروي كمكي اكراد شمال خراسان به اشرف آمد

پس از  ١٠.»...صفوف قتال بركشيده، از طرفين رايات عالي جناب به اوج ماه و آفتاب رسيده، 
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غم ر خان قاجار علي حسن محمد .نيروي قاجار هزيمت يافته، ميدان نبرد را ترك نمود ساعتي نبرد
پاي اسبش در گل و الي فرو  اي جز فرار نيافت، ولي به هنگام گريز از راهي ميانبر مقاومت چاره

كنندگان وي سررسيدند و محمدعلي آقاي قاجار دولو او را به ضرب  رفت، در همان لحظه تعقيب
را ابتدا به ربيگي لالرعايا، حكومت مازندران و مقام بيگ  وكيل،خان زند كريم ١١.شمشير به قتل رساند

خان، محمدخان دادوي  پس از زكي. خان زند سپرد ولي چندي بعد او را مأمور كاشان نمود زكي
از آنجا كه شيمة كريمة حضرت « ١٢.كردربيگي مازندران منصوب ل به بيگ راالرعايا سوادكوهي وكيل

واليت عنايت اهللا اين بود كه حكومت هر واليت و رياست هر مملكت را به يكي از اهالي آن  ظل
نمودند محمدخان  و او را منظور نظر تربيت فرموده، بر اهل بلد از نيك و بد غيري را مسلط نمي

دادوي سوادكوهي را كه به اعتقاد خود خدمت كرده و پيشتر از جملة اهل آن واليت روي به 
محمدخان . نمود ١٣»يافتة آن دولت بود به حكومت تعيين آستان عبوديت آورده و در حقيقت تربيت

  .دكر بر مازندران فرمانروايي ق١١٨٦دادوي سوادكوهي از اين سال تا 
خان زند به حكومت دامغان منصوب   از طرف كريمق١١٨٢خان قاجار در سال  حسينقلي  
محمدخان دادوي  ١٤.وي پس از چندي سر به شورش برداشت و بر استرآباد دست يافت. شد

خان  ان جهانسوز بود، وقايع استرآباد را به اطالع كريمخ سوادكوهي كه شاهد پيشرفت حسينقلي
زد كه دست خود نيز در مازندران و استرآباد به كارهايي . زند رسانيد و از او كمك و ياري طلبيد

 حاكم يمحمدخان سوادكوهي مشهور به دادو «:شدخان قاجار  باعث تحريك بيشتر حسينقلي
 به هرزه و ياوه با ايشان بناي مناقشه گذاشت و تخم سري و بدگهري كه داشت مازندران از زياده

ين كاشت، بدون جهت مشروب عذب مردمي را به خاك يكين در مزرع خاطر آن به عهد بد آ
  ١٥.»انصافي انباشت بي

خان به  خان سپاهي به فرماندهي برزاهللا  سركوبي شورش حسينقليبرايخان زند  كريم  
هزار نفري مازندران و سپاه   سوادكوهي با سپاه ششمحمدخان دادوي . مازندران گسيل داشت

اش بود به  در كمال استبداد از بارفروش، كه محل اتراق و مقر زندگي«خان،  هزار نفري بزراهللا
 ساري را با سيصد نفر از واليتي و عراقي به ةصوب استرآباد روانه گرديد و حصانت حصن قلع

  ١٦.»يكي از اقوام خود واگذاشت
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 را آمادة نبرد ديد به جهت كمي سپاه خود دست يان قاجار كه محمدخان دادوخ حسينقلي  
برادران ناتني خود مرتضي قليخان و مصطفي قليخان را به دو دسته تقسيم كرد تا در . به تدبير زد

باره راه را بر   برسد آنان به يكيدو سوي جنگل به كمين بنشينند و هنگامي كه محمدخان دادو
رود، اما از راه كوهستاني به كياسر رفت و از پشت   نيز شهرت داد كه به دامغان ميخود. وي ببندند

اصغربيك   ساري رسيد و بر شهر استيال يافت، همچنين علية به پاي قلعيسر محمدخان دادو
سپاه قاجار « ١٧.كرد دستگير ،الحكومة ساري بود  كه نايبي را برادرزادة محمدخان دادويدادو

خان را سيراب  د كشتند و چپاول كردند و از خون بيچارگان شهرنشين حسينقليخواستن هرچه مي
به سمت اين شهر  محمدخان دادوي سوادكوهي وقتي از تصرف ساري باخبر شد  ١٨».نمودند

خان افغان و سواران تركمن  خان و كمال سر بين اشرف و ساري، پاينده حركت كرد، اما در شورابه
  ١٩. در غل و زنجير نمودندكردند وخان قاجار او را دستگير   حسينقليبر او تاختند و برادران 

خان   كه مركز فرمانروايي محمد، آنجا را.خان پس از فتح ساري به بار فروش رفت حسينقلي  
خان دادوي را مصادره نمود و او را به   به تصرف خود درآورد و اموال و دارايي محمد، بوديدادو

  ٢٠.قتل رساند
  خان دادوي سوادكوهي يمهد -2 -2

خان به شيراز گريخت و ماجرا را  پس از كشته شدن محمدخان دادوي سوادكوهي، پسرش مهدي
خان دادوي سوادكوهي را به جاي پدر به  خان زند، مهدي كريم. دكرالرعايا بازگو  براي وكيل

خان  ي حسينقليمور سركوبأهزار سوار م  را با سه ٢١زند خان  و زكيكردن منصوب احكومت مازندر
رحمانه بر مازندران دست يافت و مخالفان زنديه چون  خان زند با كشتاري بي زكي ٢٢.قاجار نمود

خان   كه به ياري حسينقلي،اي را خان دودانگه خان سورتيچ هزار جريبي و حاجي زكي كاظم
ت جسته خان شرك بارفروش كساني را كه در شورش حسينقلي و در ٢٣ اسير نمود،برخاسته بودند

خان به دليل قتل و كشتار   زيرا كريم؛خان مدت زيادي در مازندران نماند زكي«. بودند به قتل رساند
طان خود  و هتك حرمت مردم او را معزول كرد و به سرداران سپاه محرمانه نوشت كه به او

يكي از علل  ٢٤.»گناه به شيراز بازگشت ناچار با كارواني از اسراي بي هخان هم ب بازگردند، زكي
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خان زند  رحميهاي زكي خان همين بي خان قاجار پس از مرگ كريم گرايش مازندرانيان به آقامحمد
  ٢٥.در مازندران است

خان سوادكوهي  خان ولد محمد مهدي«كه  خان زند به شيراز، از آنجائي پس از بازگشت زكي  
 ٢٦»گذرانيد  به مناهي و نوش ميخبر از تجارب روزگار در بلده بارفروش  بي وكار  كم،مردي جاهل
، اما او كرد او را اسير و را محاصره يخان دادو  مهديةخان به بارفروش حمله برد و خان حسينقلي
خان توانست با پولي كه به خان قاجار داد جان  مهدي. و به راميان استرآباد فرستاد ٢٧را نكشت

 ةزند چون از شورش دوبار خان يمكر. و پس از چندي به بارفروش بازگردد ٢٨خويش را بخرد
دو طرف در شيرگاه .  سركوبي او فرمان دادبهمحمدخان زند را  خان آگاهي يافت، علي حسينقلي

بعد از وقوع مجادله نسايم فتح و ظفر بر « دشور  سوادكوه با هم تالقي نمودند و آتش جنگ شعله
فتاده و فراراً روي به واليت خان ا خان وزيده، شكست به جانب حسينقلي محمد پرچم علم علي

 ةخان به نوكند خان بار ديگر او را در ساري شكست داد و حسينقلي محمد  علي٢٩.»ساري نهاد
   .)ق١١٨٧سال ( ٣٠استرآباد گريخت

خان زند است بر مازندران   كه سال مرگ كريمق١١٩٣ از اين پس تا سال يخان دادو مهدي  
خان قاجار از شيراز گريخت و به سمت   آقامحمدخان زند، پس از مرگ كريم. حكومت راند

  وآباد به بارفروش حمله برد خان از استر قليخان برادر آقامحمد  مازندران حركت نمود و مرتضي
  ٣١.خان دادوي سواد كوهي حاكم مازندران را در بند كرد مهدي
 وه گريخت به سوادك وقليخان فرار نمود  پس از يك سال از حبس مرتضييخان دادو مهدي  

  ٣٢.خان قاجار پناه برد  نزد آقامحمدبه  سپس از آنجا به ساري و

خان را مامور فتح مازندران و شكست  ويس   عليمرادخان زند فرزندش شيخق١١٩٩در سال   
خان زند پيوست   از اردوي آقامحمدخان گريخت و به شيخ ويسيخان دادو مهدي. قاجاريه نمود

با جماعت جزايرچيان « .دشنشيني آقامحمدخان قاجار   و عقبو در نبرد دو گروه موجب شكست
نهي او بودند، نسبت به نواب آقامحمدخان طريق خالف پيمود و از  و سوادكوهي، كه تابع امر

اين معني سبب برهم خوردگي . روي خصومت به قول سپاه قاجار دست و بازوي مصاف گشود
ري از پيشتازان، آن سپاه كه مباشر حرب بودند لشكر قلب و پريشاني آن باعث سردي هنگامه، اكث
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 ٣٣.»شان سلب شده ترك تيز و آويز نمودند ت و جالدت از تن تواناييئكشته، يك بار كسوت جر
. آقامحمدخان قاجار پس از مدتي توانست بر نيرويهاي زنديه فايق آيد و آنان را از مازندران براند

اينكه بر  عالوه. كردگيري  ت به سوادكوهيها سختخان قاجار نسب پس از شكست زنديه، آقامحمد
سختي مجازات ه ، سران و بزرگان سوادكوهي برا غارت كردند اموال مردم سوادكوه سپاهيانش

  .شدند
چند تني كه مسدد ابواب «محمدخان قاجار در تهران بود  كه آقا  هنگاميق١٢٠٠در سال   

 جزا يافته، بعضي مقتول و برخي براي معاطات و مفتح دروب معاصات بودند به پاداش عصيان
سر  ه كه نزد عليمرادخان زند بيخان دادو ازجمله مهدي ٣٤».دادن جرايم محبوس و مغلول شدند

.  به مازندران فرستاده شدوبه فرمان آقامحمدخان از نعمت بينايي محروم  برد دستگير شد و بنا مي
ان دادوي سوادكوهي كه از تهران گريخته لطفعلي بيگ دادوي سواد كوهي يكي از برادران محمدخ

  ٣٥. به استرآباد تبعيد شدوعبدالعظيم پناه برده بود نيز اسير   به حرم حضرتو 
  صفا ميرزا  حاجي -3 -2

خان فرزند محمدخان دادوي سوادكوهي  فرزند محمدحسن ٣٦رضاقليخان دادوي سوادكوهي
 سال شرف ة روزنام٨٥ ةدر شمار ٣٧. متولد شدق١٢١٢معروف به حاجي ميرزا صفا در سال 

اهللا  ميرزا صفا طيب االصفياء مرحوم حاجي العرفا و قطب قدوه«:  دربارة او چنين آمده استق١٣٠٩
 از اهل سوادكوه من اعمال طبرستان يخان بن محمدخان دادو رمسه پسر مرحوم محمدحسن

  ٣٨.»است
 به عتبات عاليات سفر جهت تحصيل علوم دينيبه پس از طي دوران كودكي و نوجواني،   

به هنگام . حسن صاحب جوهرالكالم و ساير علما كسب فيض نمود كرد و در محضر شيخ محمد
نشيني عازم  پس از چندي براي رياضت نفس و چله. سكونت در عراق به عرفان روي آورد

ان،  راهي مصر، سود،پس از آن. سرزمين حجاز شد و چند سالي را در مكه، مدينه و طائف گذراند
وي در . المقدس زندگي نمود فريقا، شام و شهر دمشق شد و مدتي را در شهر بيتآديگر جاهاي 

  ٣٩.بيت المقدس مريداني يافت و به هدايت آنان و ديگر مردم از مذاهب گوناگون پرداخت
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المقدس عازم اسالمبول پايتخت دولت عثماني شد و در آن شهر  حاجي ميرزا صفا از بيت  
 آشنا شد و در خانقاه او جاي ، بزرگ مولويان عثماني،ر اسالمبول با خيرالديند. سكني گزيد

وصيت صفاي نيت و خلوص « ٤٠.دشحاجي ميرزا صفا پس از مرگ او جانشين وي . گرفت
طيب انفاس و حسن اخالق ايشان به تمام آفاق رسيد،  طويت و مناعت مقام و متانت كالم و

ده از دور و نزديك از پرتو وجود سعادت نمود ايشان  ارادت ايشان در گوش كشيةخلقي حلق
  ٤١.»نمودند استفاظت مي

خان سپهساالر قزويني در سال آخر صدارت ميرزا آقاخان   ميرزا حسينق١٢٧٥در سال   
 حاجي ميرزا صفا ،در آن زمان. نوري وزير مختار ايران در عثماني منصوب و راهي اسالمبول شد

سخني جمع كثيري از وزراء و  ي و پرهيزكاري و شيرينيي و دانايبه واسطة بينا« در اسالمبول
خان سهپساالر كه  ميرزا حسين ٤٢».درباريان و اعيان عثماني را به تشيع و دوستي ايران كشانيده بود

. به حاجي ميرزا صفا ارادت داشت ضمن مالقات با او با مريدانش ازجمله بزرگان عثماني آشنا شد
عبدالرحمن سامي پاشا از اعاظم وزراء و شعراء فضال و «ميرزا صفا، ازجمله پيروان حاجي 

 وزير امور ، عالي پاشا؛ صدراعظم سلطان عبدالعزيزخان، محمود نديم پاشا؛نويسندگان عثماني
 ؛ وزير امور خارجه، مصطفي رشيد پاشا؛ وزير دربار سلطان عبدالحميدخان ثاني، رضاپاشا؛خارجه
 شريف مكه معظمه و هزاران نفر از بزرگان ، عون الرفيق؛واشنگتن ني دركبير عثما  سفير،ضيا پاشا

  ٤٣.» حاجي بودندةو دانشمندان آن سرزمين همه ازمريدان دلباخت
حاجي ميرزا صفا به جهت نفوذ در ميان اعيان و بزرگان دولت عثماني توانست برخي   
چه خان ملك ساساني از براساس آن. هاي دشمنان ايران در اسالمبول را خنثي سازد توطئه
هاي سفارت كبري ايران در اسالمبول نقل كرده است حاجي ميرزا صفا اقدام به برگزاري  پرونده

باران ايرانيان  نمود كه پيش از آن ممنوع بود همچنين از سنگ) ع(خواني امام حسين  مجالس روضه
شاه قاجار    وي، ناصرالدينبنا به پيشنهاد. دكربه هنگام ورود حجاج ايراني به مدينه جلوگيري 

هاي ابريشمي، طاقة شالهاي كشميري براي حكام مكه و مدينه  هاي طال، قاليچه چندين بار ليره
  ٤٤.داد فرستاد و ساالنه مبلغ دو هزار تومان به خدام حرمين شريفين انعام مي
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در ارتباط  و او را داند فراماسون مي حاجي ميرزا صفا را ، نويسنده ترك،محمدبيگ پادشاه  
 ماسونهاي ةهم« :دكن نمايد و بدين نكته اشاره مي مستقيم با مراكز فراماسونري انگليس معرفي مي

كند كه به دستور حاجي ميرزا صفا در درون  همچنين ذكر مي ٤٥».عثماني سر بر آستان او داشتند
جهت دستيابي به لژهاي ماسوني عليه خانواده سلطنتي عثماني و استبداد اقداماتي صورت گرفت و 

  ٤٦.هايي شنيده شد به آزادي زمزمه
 تهران آمد و در ةخان سپهساالر به دارالخالف حاجي ميرزا صفا در زمان صدارت ميرزا حسين  

 در تهران زندگي را بدرود گفت و ق١٢٩١نهم ماه رمضان سال  سرانجام در. منزل وي جاي گرفت
شهر ري به   هادية امامزادةلي در جوار مقبرپيكرش را در كنار چشمه ع. به سراي باقي شتافت

اي احداث كردند  شاه براي او مقبره بنا به درخواست سپهساالر و حكم ناصرالدين. خاك سپردند
مرحوم ميرزا صفا در مراتب «. كه به صفائيه شهرت يافت و خانقاه درويشان و مريدان او گشت

، از غزليات و يفارسي و عربي خوبفضل و فقه و حكمت و ادب مقامي عالي داشت و اشعار 
بيت زير را مرحوم حاجي ميرزا صفا به هنگام مرگ خويش  ٤٧».ها، از ايشان يادگار مانده است هغير

  : سروده است
  ٤٨يك دم اي جان گرامي به تو كار است مرا  آيد و هنگام نثار است مرا يار مي

بار به حج مشرف شد و  سالگي زندگاني پربار خويش چندين ٧٩حاجي ميرزا صفا در   
  ٤٩. وي در طول عمر خويش ازدواج نكرد و مجرد زيست.مدتي نيز در اروپا زندگي كرد

  عطارد سوادكوهي -4 -2

. خان دادوي سوادكوهي معروف به عطارد سوادكوهي از شعراي عصر ناصري است ميرزا عباس
خان و   يعني مهديخان اجداد ميرزا عباس. وي فرزند مرتضي قليخان دادوي سوادكوهي است

الرعايا،  خان وكيل پدرش محمدخان دادوي سوادكوهي چنانچه پيشتر آمد در زمان حكومت كريم
  .بيگي مازندران بودند بيگلر
اي نيز به چاپ رساند كه  وي در عصر ناصري در تبريز جزو منشيان ديوان بود و رساله  

  : ر از اوستابيات زي.  آن نوشته استةبعضي از اشعار خود را در حاشي
  يــرو ماه جبينــتو ماه سرو خرامي تو س    يــزن دينـــوه آفت جاني به غمزه رهـــبه عش«
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گ    انـــريح رو و الله وـــچه حاجتم به تماشاي س   انـة چينـيـارخــمرا تو باغ بهشت و ـن
  يــينـرنشدــتو شمع انجمن آرا و ماه ص    ع بـرداردــــل كه شمــــادم محفــــبگو به خ
  يـو ما گدا ننشينـبلي تو شاهي و با همچ    يـانـــوز دل بنشــــي ننشستي كه ســتو ساعت

  ٥٠»تو سوز هجر چه داني كه با وصال قريني    شب به نشاطي و صه چه داني كه روزغتو درد و 
  

  نتيجه

وي سوادكوهي خاندان دادوي سوادكوهي، بنابر منابع تاريخي عصر زنديه، پيش از محمدخان داد
زند و  خان  در سالهاي متالطم و دورة خونين جنگهاي كريم.زيادي نداشتنددرجه و اعتبار 

، حيات ق١١٧٢ سوادكوهي به سپاه زنديه در سال يخان قاجار با ورود محمد دادو محمدحسن
  ٥١.دكردنتاريخي خود را آغاز 

خان  ياست شخص كريم بايد س را در مازندرانيرشد خاندان دادومهم يكي از عوامل   
داد،  الرعايا دانست، وي كه همواره به وفاداران و ارادتمندان خود روي خوش نشان مي وكيل

شايد اين مقام در تصور محمدخان دادوي  ٥٢. را به مقام بيگلربيگي رسانيديمحمدخان دادو
 و مقامي گنجيد چرا كه در عرض چند سال طرفداري از زنديه به چنان درجه سوادكوهي نيز نمي

خان زند از خاندان  سياست حمايت كريم. خان زند او را حاكم مازندران ساخت رسيد كه كريم
 ق١١٨٦خان قاجار در  دست حسينقلي  پس از كشته شدن محمدخان دادوي سوادكوهي بهيدادو

خان دادوي سوادكوهي  خان جهانسوز، مهدي قلي وي ضمن سركوبي قيام حسين. نيز ادامه يافت
گيريهاي  علت درخان و به  پس از مرگ كريم ٥٣. را بر جاي پدر نشانديمحمدخان دادوفرزند 

 يالرعايا، سياست پيشين زنديه در قبال خاندان دادو دروني خاندان زند بر سر جانشيي وكيل
الزم به ذكر است استيالي آقامحمدخان قاجار در مازندران نيز اين . دست فراموشي سپرده شد به

  .آنان ندادمجال را به 
، پس از مرگ دادند قرار ميمورد حمله آنان را  كه همواره قاجارها و تركمانان ،مردم مازندران  

 كه سعي در تصرف نواحي شمالي ايران را ، در برابر محمد حسن قاجارق١١٦٠نادرشاه افشار در 
يم خان ساروي سبزعليخان الريجاني از مخالفان بنام خان قاجار بود و مق. كردند مقاومت ،داشت
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 مردم مازندران به ،بدين ترتيب. حتي در برابر او قيام نمود و سرانجام در آتش غضب او سوخت
اما پس از چندي از .  به سپاه زنديه پيوستنديحمايت از زنديه پرداختند و مانند محمدخان دادو

ي اعمال نادرست محمدخان دادو.  و مخالف سياست آنان شدندندزنديه روي برگرداند
ربيگي مازندران در طول سالهاي حكومتش بر مازندران يكي از عوامل مهم تغيير لسوادكوهي بيگ

يكي ديگر از عوامل مهم اين تغيير گرايش ورود . گرايش مردم مازندران نسبت به زنديه است
خان با خشونت  زكي. خان قاجار است قلي  سركوب قيام حسينبراي ق١١٨٦خان زند در سال  زكي
  ٥٤.ست به كشتار وحشتناكي زد و تر و خشك را با هم سوزاندتمام د
 به مقام بااليي دست يخان دادوي سوادكوهي ديگر كسي از خاندان دادو پس از مهدي  
در عصر ناصري مردي از اين خاندان كه راه زهد و عرفان را پيموده بود و سالها در نواحي . نيافت

قدرت . ام اسالمبول مقيم بود قدرت معنوي يافتفريقا، حجاز، اروپا و سرانجآمختلفي چون 
با توجه به نفوذش در ميان اعيان . معنوي حاجي ميرزا صفا حتي به قدرت سياسي وي نيز بدل شد

  .نمود و بزرگان عثماني از مواضع سياسي ايران دفاع مي
د و  در عصر زنديه سربرآورده بوق١١٧٢خاندان دادوي سوادكوهي كه از سال ، ر تقدير هبه  

د در عصر ناصري با مرگ حاجي ميرزا صفا و مردي ديگر شوارد ماجراي تاريخ كهن ايران زمين 
  . كه از شعراي عصر ناصري است، پايان يافت،نام عطارد سوادكوهي هاز اين خاندان ب

  
  ها نوشت پي

انتشارات تهران، يد نفيسي،  سعة، با مقدمگشا در تاريخ زنديه تاريخ گيتيموسوي نامي اصفهاني، ميرزا محمدصادق، . ۱
  .۷۱ ، ص۱۳۶۳ ،اقبال، چاپ دوم

جا،  بي هاي مركزي، پيروز و خيام، فروشي از انتشارات كتاب، ۹جلد ،  الصفاي ناصريةضروخان،  هدايت، رضاقلي. ۲
  .۵۸ ص ،۱۳۳۹شهريور 

 صمدي، انتشارات  به كوشش حسين،)االسفار ركن (سفر مازندران و وقايع مشروطهالملك، غالمحسين،  افضل. ۳
  .۴۴، ص ۱۳۷۳ ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر

  .۱۳۸ همان، ص. ۴
 ، ص۱۳۴۷كتابفروشي زوار، ، تهران، ۳، جلد  هجري۱۴ و ۱۳، ۱۲شرح حال رجال ايران در قرن بامداد، مهدي، . ۵

۲۴۱.  
 ؛ محمد معين،۱۳۴۰ماه   ، بهمنشركت چاپ افست گلشنتهران، ، زير نظر محمد معين، نامه لغتاكبر،  دهخدا، علي. ۶

  .۱۳۷۱ ، انتشارات اميركبير، چاپ هشتمةمؤسستهران، ، فرهنگ فارسي
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  .۷۱، ص گشا تاريخ گيتيموسوي، . ۷
انتشارات تهران،  به اهتمام غالمرضا طباطبايي مجد، ،)احسن التواريخ(تاريخ محمدي  اهللا، ساروي، محمد فتح. ۸

  .۴۴ص ، ۱۳۷۱ ، چاپ اول، تهران،اميركبير
  .۸۱، ص موسوي، همان. ۹
  .۸۵همان، ص . ۱۰
، ۱۳۶۹ ،زرين، چاپ اول انتشاراتتهران، ، تصحيح غالمرضا طباطبايي مجد، مراد گلشنغفاري كاشاني، ابوالحسن، . ۱۱
  .۱۰۸ص 
وان عن  به اشتباه محمدخان گراز دندان قاجار را بهالتواريخ مجمل مؤلف ؛۹۰ ص ،گشا تاريخ گيتيموسوي، همان، . ۱۲
 آمده كه حكومت مازندران قبل از محمدخان دادوي مراد  گلشنربيگي مازندران ذكر كرده است، همچنين در لبيگ

 به سعي و اهتمام مجمل التواريخابوالحسن گلستانه . خان زند بوده است دست ندرخان پسر مهدي سوادكوهي به
  .۱۳۸، ص گلشن مراد ؛ غفاري،۳۱۱، ص ۱۳۴۴ ،سينا، چاپ دوم  ابنةانتشارات كتابخانتهران، مدرس رضوي، 

  .۹۰، ص موسوي، همان. ۱۳
  .۴۷، ص تاريخ محمديساروي، . ۱۴
  .۱۷۱ص   ،موسوي، همان. ۱۵
  .۴۹ص ساروي، همان، . ۱۶
  .۹۴، ص ۹ لد ج، الصفاي ناصريةضروهدايت، . ۱۷
  .۱۲۸، ص ۱۳۴۲  دي ماه،چاپ اثر، چاپ اولجلد دوم، ساري، ، تاريخ مازندرانمهجوري، اسماعيل، . ۱۸
  .۱۷۲ ص موسوي، همان،. ۱۹
انتشارات تهران،  عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث، ة، به تصحيح و تحشيالتواريخ فهرسهدايت، رضاقليخان، . ۲۰

  .۲۷۹، ص ۱۳۷۳ ، چاپ اول،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
خان را  كند و مأمور سركوب حسينقلي لبي بيان نميخان به مازندران مط ساروي در تاريخ محمدي از آمدن زكي. ۲۱

  .۵۰، ص تاريخ محمدي. داند جان محمدخان بلوچ مي
  .۱۷۲، ص موسوي، همان. ۲۲
  .۱۰۶، ص ۹ لد، ج الصفاي ناصريةضروهدايت، . ۲۳
دوين كتب  سازمان مطالعه و ت،هاي افشاريه و زنديه تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي ايران در دورهشعباني، رضا، . ۲۴

  .۱۴۳، ص ۱۳۷۸ ، تهران،)سمت(علوم انساني دانشگاهها 
 چاپ ،شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به مؤسسة انتشارات اميركبيرتهران، ، خان زند كريمنوايي، عبدالحسين، . ۲۵

  .۱۲۶، ص ۱۳۷۶ ،چهارم
  .۱۷۳، ص موسوي، همان. ۲۶
  .۱۲۹، ص جلد دوم، تاريخ مازندرانمهجوري، . ۲۷
  .۲۸۱، ص »به شفاعت جمعي رهايي يافت«التواريخ، تأليف رضا قليخان هدايت آمده  در فهرس. ۲۸
  .۳۱۳، ص گلشن مرادغفاري، . ۲۹
  .۱۷۴، ص موسوي، همان ؛۳۱۳ -۳۱۴همان، ص . ۳۰
  .۵۰۱ص غفاري، همان،  ؛۶۳ ص ساروي، همان، .۳۱
  .۷۱ ص همان،. ۳۲
  .۶۷۶ ص غفاري، همان،. ۳۳
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  .۱۵۳ ص ساروي، همان،. ۳۴
   .همان. ۳۵
اردشير برزگر نام حاجي ميرزا صفا را حاجي ميرزا محمد صفا و سيد محمد طاهري شهاب نام او را قنبرعلي ذكر . ۳۶
انتشارات رسانش، تهران، تصحيح و پژوهش محمد شكري فومشي، ، ۳جلد ، تاريخ تبرستان ؛ اردشير برزگر،كند مي

پژوهش و تصحيح جلد اول، ، تاريخ ادبيات مازندراني شهاب، ؛ سيد محمد طاهر۱۹۳، ص ۱۳۸۰ پاييز ،چاپ اول
  .۱۱۱، ص ۱۳۸۱انتشارات رسانش، چاپ اول خرداد تهران، العابدين درگاهي،  زين
جا،   بي، چاپ شرق،اهللا مهجوري  به كوشش مهندس هدايت،دانشمندان و رجال مازندرانمهجوري، اسماعيل، . ۳۷

  .۴۴، ص ۱۳۵۳تيرماه 
سرا،   فرهنگ،انتشارات يساوليتهران، نژاد،  ، با مقدمه و فهارس جواد صفيشرافت و شرفهاي  هدورة روزنام. ۳۸

  .۳۴۷، ص ۱۳۶۳ارديبهشت ماه 
 به تصحيح مصطفي ،)تاريخ سوادكوه مازندران( شروين بالاحوال ج التدوين فيخان،  اعتمادالسلطنه، محمدحسن. ۳۹

  .۲۷۶، ص ۱۳۷۳ ،انتشارات فكر روز، چاپ اولتهران، احمدزاده، 
  .۱۹۴، ص ۳لد ، جتاريخ تبرستانبرزگر، اردشير، . ۴۰
  .۲۷۶، ص التدوين في احوال جبال شرويناعتمادالسلطنه، . ۴۱
  .۶۰، ص ۱۳۳۸ ، با همكاري انتشارات بابك،انتشارات هدايتتهران، ، سياستگران دورة قاجارساساني، خان ملك، . ۴۲
  .۶۳ ص ،همان. ۴۳
  .۶۴همان، ص . ۴۴
، ۱۳۷۸ ،انتشارات نشر رائين، چاپ سومجلد اول، تهران،  ،فراموشخانه و فراماسونري در ايرانرائين، اسماعيل، . ۴۵
  .۵۲ ص ، به نقل از ترك ماسونلر چاپ اسالمبول۴۳۲ص 
 ،تاريخ جنبشها و تكاپوهاي فراماسونگري در كشورهاي اسالميعبدالهادي حائري،  ؛۴۳۲ -۴۳۳ ص ،همان. ۴۶

  .۶۰، ص ۱۳۶۸ت آستان قدس رضوي، انتشارامشهد، 
  .۱۳۰، ص سفر مازندران و وقايع مشروطهافضل الملك، . ۴۷
  .۱۱۲، ص لد اول، جتاريخ ادبيات مازندرانطاهري، شهاب، . ۴۸
از قول حاجي پيرزاده از مريدان حاجي آورده است خان اعتمادالسطنه  شرح حال حاجي ميرزا صفا را محمدحسن. ۴۹

  .۲۷۷، ص التدوين في احوال جبال شروين. ده بودش شرف منتشر ةزنامميرزا صفا كه در رو
تهران، ي، ي عبدالحسين نواةبا تصحيح و تكميل و تحشي ،لد دوم، ج الشعراةيقحدديوان بيگي، سيد احمد، . ۵۰

  .۱۲۰۷، ص ۱۳۶۵انتشارات زرين، چاپ اول، تابستان 
و ) ۵۴۹، ص لد دومج( تأليف مرحوم طاهري شهاب نتاريخ ادبيات مازندراشرح حال عطارد سوادكوهي در كتاب 

 بوده  الشعراةيقحدنيز آمده كه منبع آنها نيز ) ۱۸۵ص ( تأليف علي زماني شهميرزادي شعراي مازندران و گرگانكتاب 
  . است

  .۱۸۵، ص ۱۳۷۱ تابستان ، چاپ اول،ناشر مؤلف، شعراي مازندران و گرگانزماني شهميرزادي، علي، 
  .۵۸، ص ۹ لد ج، الصفاي ناصريةضروهدايت،  ؛۷۱، ص انموسوي، هم. ۵۱
  .۹۰، ص موسوي، همان. ۵۲
  .۲۹۷ ص ،۱۳۷۸انتشارات سخن، تهران، ، هاي افشاريه و زنديه مختصر تاريخ ايران در دورهشعباني، رضا، . ۵۳
  .۱۲۶ خان زند، ص  كريم؛۱۰۶ ، ص۹لد  ج،الصفاي ناصري  ةضروهدايت، . ۵۴
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  منابع

به تصحيح مصطفي ) تاريخ سوادكوه مازندران (التدوين في احوال جبال شروينخان،  ، محمدحسناعتمادالسطنه -
  .۱۳۷۳انتشارات فكر روز، چاپ اول، تهران،  ،احمدزاده

صمدي، انتشارات   ، به كوشش حسين)االسفار ركن (سفر مازندران و وقايع مشروطهالملك، غالمحسين،  افضل -
  .۱۳۷۳شهر،  ئمدانشگاه آزاد اسالمي واحد قا

  .۱۳۴۷، كتابفروشي زوار، تهران،  هجري۱۴ و ۱۳ ،۱۲شرح حال رجال ايران در قرن بامداد، مهدي،  -
 زانتشارات رسانش، چاپ اول، پاييتهران، ، تصحيح و پژوهش محمد شكري فومشي، تاريخ تبرستان ،گر، اردشيررزب -

۱۳۸۰.  
انتشارات آستان قدس مشهد، ، اماسونگري در كشورهاي اسالميتاريخ جنبشها و تكاپوهاي فرحائري، عبدالهادي،  -

  .۱۳۶۸رضوي، 
 تهران، يسرا نژاد، انتشارات يساولي فرهنگ ، با مقدمه و فهارس جواد صفيشرافت و شرفهاي  دورة روزنامه -

  .۱۳۶۳ارديبهشت ماه 
  .۱۳۴۰، بهمن شركت چاپ افست گلشنتهران، ، زير نظر محمد معين، نامه لغتاكبر،  دهخدا، علي -
 عبدالحسين نوايي، انتشارات زرين ة با تصحيح و تكميل و تحشي، الشعراةيقحدديوان بيگي شيرازي، سيد احمد،  -

  .۱۳۶۵تهران، چاپ اول، تابستان 
  .۱۳۷۸ ،انتشارات نشر رائين، تهران، چاپ سومتهران، ، ري در ايراننفراموشخانه و فراماسورائين، اسماعيل،  -
  .۱۳۷۱ تابستان ،، ناشر مؤلف، چاپ اولشعراي مازندران و گرگانيرزادي، علي، زماني شهم -
انتشارات تهران، ، به اهتمام غالمرضا طباطبايي مجد، )التواريخ احسن(تاريخ محمدي اهللا،  ساروي، محمد فتح -

  .۱۳۷۱اميركبير، چاپ اول، 
  . ۱۳۳۸ايت، با همكاري انتشارات بابك، انتشارات هدتهران، ، سياستگران دورة قاجار ،خان ملك ساساني، -
  .۱۳۷۸سمت، تهران، ، هاي افشاريه و زنديه تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي ايران در دورهشعباني، رضا،  -
  .۱۳۷۸انتشارات سخن، تهران، ، هاي افشاريه و زنديه  مختصر تاريخ ايران در دوره،شعباني، رضا -
انتشارات تهران، العابدين درگاهي،  ، پژوهش و تصحيح زينات مازندرانتاريخ ادبيمحمد،  طاهري شهاب، سيد -

  .۱۳۸۱رسانش، چاپ اول، خرداد 
  .۱۳۶۹ ،انتشارات زرين، چاپ اولتهران، مجد،  يي، تصحيح غالمرضا طباطبامراد گلشنغفاري كاشاني، ابوالحسن،  -
 ، ابن سينا، چاپ دومةانتشارات كتابخانتهران،  ، به سعي و اهتمام مدرس رضوي،مجمل التواريخگلستانه، ابوالحسن،  -

۱۳۴۴.  
  .۱۳۷۱ چاپ هشتم، ، انتشارات اميركبيرةسسؤمتهران، ، فرهنگ فارسيمعين، محمد،  -
انتشارات تهران، سي، ي سعيد نفة، با مقدمگشا در تاريخ زنديه تاريخ گيتيموسوي نامي اصفهاني، ميرزا محمد صادق،  -

  .۱۳۶۳ ،اقبال، چاپ دوم
  .۱۳۴۲ دي ماه ،چاپ اثر، چاپ اولساري، ، تاريخ مازندرانمهجوري، اسماعيل،  -
جا،   چاپ شرق، بي،اهللا مهجوري ، به كوشش مهندس هدايتدانشمندان و رجال مازندران مهجوري، اسماعيل، -

  .۱۳۵۳تيرماه 
 انتشارات اميركبير، چاپ ةسس وابسته به مؤجيبيشركت سهامي كتابهاي تهران، ، خان زند كريمنوايي، عبدالحسين،  -

  .۱۳۷۶چهارم، 
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جا، شهريور،   بي، از انتشارات كتابفروشيهاي مركزي، پيروز و خيام، الصفاي ناصريةضروهدايت، رضا قليخان،  -
۱۳۳۹.  

انتشارات تهران،  ، عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدثةالتواريخ، به تصحيح و تحشي فهرس هدايت، رضا قليخان، -
  .۱۳۷۳ علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اول، پژوهشگاه

  


