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   ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

هاي ناشی از انجام این نوآوريتمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و 

نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقرّرات . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیپژوهش، متعلق به 

  .مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است
  

  

  

 یرانا گرایش یختاررشته  دکتري تخصصی/ مقطع کارشناسی ارشد آموخته دانش اسماعیل مطلّبی سنگريجانب ینا

در که  9411974107ي دانشجویی به شمارهمحقق اردبیلی دانشگاه  ادبیات و علوم انسانی دانشکده ی اسالم

دفاع  کیادرحکومت آل یهبه امام یدیهز یعگذار از تش تحصیلی خود تحت عنوان ينامه یانپااز  25/04/96تاریخ 

  :شوم یم، متعهد ام نموده

ها گونه مدرك تحصیلی یا بعنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر دانشگاهرا قبالً براي دریافت هیچنامه  یانپااین  )1

 . امسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهؤو م

 .گیرمعهده میي تحصیلی خود را بر نامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان )2

 .باشدحاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می نامهاین پایان )3

مربوطه و با ضوابط و مقررات ام، مطابق در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده )4

نابع و مأخذ ذکر رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست م

 .امنموده

از این ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبت اختراع و بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هرگونه بهرهچنانچه  )5

 .را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایم نامهپایان

ها و انواع ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسدر همایش نامهي مستخرج از این پایانمقالهدر صورت ارائه  )6

 .ذکر نمایند) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

منجمله ابطال مدرك تحصیلی، طرح (ن چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آ )7

دانم با اینجانب مطابق ضوابط و پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) شکایت توسط دانشگاه و

 . مقرّرات مربوطه رفتار نمایند

  اسماعیل مطلّبی سنگري :دانشجو خانوادگی و نامنام 

  تاریخ 

  امضاء

  



  

  و علوم انسانی

  کیا تشیع زیدیه به امامیه درحکومت آل

  

  اسماعیل مطلّبی سنگري

 ج 

و علوم انسانینامه دانشکده ادبیات پایان

  گروه آموزشی تاریخ

  

  :عنوان

تشیع زیدیه به امامیه درحکومت آل از گذار

  
  

  :استاد راهنما

  فرهاد پوریا نژاددکتر 

  

  :استاد مشاور

  سجاد حسینیدکتر 

  

  :پژوهشگر

اسماعیل مطلّبی سنگري

  

  1396تابستان 

  

 



  

  نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  کیا تشیع زیدیه به امامیه درحکومت آل

  اسماعیل مطلّبی سنگري

  بسیار خوب

 سمت امضاء

 استاد راهنما 

 مشاوراستاد  

 داور 

  

 د 

  

نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانیپایان

  تاریخگروه آموزشی 

  

  :عنوان

تشیع زیدیه به امامیه درحکومت آل از گذار

  
  

  :پژوهشگر

اسماعیل مطلّبی سنگري

بسیار خوبي نامه با درجهي داوران پایاني کمیتهتصویب شده

سمت  نام و نام خانوادگی ي علمیمرتبه

استاد راهنما  دکتر فرهاد پوریا نژاد دانشیار

استاد   دکتر سجاد حسینی دانشیار

داور  جعفر آقازاده دانشیار

 1396تیرماه 

 

  

تصویب شده ارزیابی و

نام و نام خانوادگی

دکتر فرهاد پوریا نژاد

دکتر سجاد حسینی

جعفر آقازاده
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  تقدیم به

  .شان استیهست يام در گرویکه هست یآناندارم و  يکه در سرا یبه مهربان    
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  اريزسپاسگ

    و استاد مشاورنژاد  یادکتر فرهاد پور ياستاد راهنما جناب آقا یژهبو یختهاز استادان بزرگ و فره    

نمودند و  ییرساله را راهنما یننقادانه و عالمانه ا یکه با نگاه ینیدکتر سجاد حس يآقاجناب 

را  یدانرکه از خرمن دانش آنان شراب معرفت انبان کردم، کمال تشکر و قد یگريد یداسات ینهمچن

 .رویشِانتها در پیب یدر فرا راه یرمن یاست گرانقدر، چونان سراج یموهبت یددرك محضر اسات. دارم
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 اسماعیل: نام           مطلبی سنگري: نام خانوادگی

 یاکحکومت آل در یهبه امام یدیهز یعگذار از تش: نامهعنوان پایان

  دکتر فرهاد پوریا نژاد: استاد راهنما

 دکتر سجاد حسینی: استاد مشاور

  ي اسالمیتاریخ ایران دوره: رشته          کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

                       ادبیات و علوم انسانی: دانشکده                محقق اردبیلی: دانشگاه

 121: تعداد صفحات                  25/4/96: تاریخ دفاع

  :چکیده

حکومتی با مرکزیت شهر الهیجان توسط سادات کیائی بنا نهاده ي بیه پیش گیالن در منطقه. چهاردهم م/ ق.ي هشتم هدر میانه سده

قلمرو این حکومت در دوره اوج خود از شمال به دریاي خزر، از جنوب به قزوین / ). ق.ه 769- 1000(سال تداوم یافت  250شد که نزدیک به 

کیا سادات آل. ي بیه پس گیالن محدود بودیا منطقهسوي سفیدرود آن     و مناطقی از زنجان از شرق به طبرستان و از غرب به مناطقی در

رساندند و از نظر مذهبی معتقد به مذهب زیدیه بودند که از مذاهب نَسب خود را به علی بن حسین امام چهارم شیعیان اثنی عشري می

ي تمامی این نبردها بزعم آنان و انگیزهي بیه پس گیالن بودند تقابل و تنازع دائم با حکام سنی مذهب منطقه سادات کیائی در. تشیع است

کیا با پناه دادن شاه اسمعیل در قلمروي خود نقشی بسزا در موفقیت و پیروزي وي بر دشمنانش و ایجاد دولت صفوي ایفا آل. مذهبی بود

طهماسب اول و نزدیکی خان احمد  ي خان احمد اول به آئین زیدیه بودند اما در این زمان با بسط قدرت شاهکیا تا دورهحاکمان آل. کردند

ي خان احمد دوم آخرین حاکم کیائی، بسط تشیع امامیه و مخالفت با زیدیه اول به وي، تشیع امامیه جایگزین مذهب زیدیه گردید و در دوره

 یاکمذهب آل ییرتغ یاساس یلاست دل يو اسناد ياکه مواد آن کتابخانه یلیو تحل یفیپژوهش با استفاده از روش توص یندر ا. گسترش یافت

خان احمد اول و مقارن با  ییرواکه در زمان فرمان یاکمذهب آل ییرگرفته و مشخص شد که تغ قرار یمورد بررس یهبه امام یديز یعاز تش

 يصفوحکومت  ياز سو يفشار گونهیچو بدون ه یزآممسالمت يو در روند یاسیصورت گرفته عمدتاً س ويحکومت شاه طهماسب اول صف

   .بوده است

 تشیع امامیه، زیدیه، سادات آل کیا، صفویان، گیالن  :هاکلید واژه
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 مقدمه -1-1

شهر  یتبا مرکز یحکومت یالنگ یشپ یهب يهدر منطق.) چهارده م(ق.هشتم ه يهدوم سد يهیمدر ن

- 1594/ق.ه 769- 1000( یافتسال تداوم  240به  یکبنا نهاده شد که نزد یاییتوسط سادات ک یجاناله

 یو مناطق ینخزر، از جنوب به قزو یاياوج خود از شمال به در يهحکومت در دور ینا يقلمرو). م1367

محدود  یالنپس گ یهب يهمنطق یا یدرودسف يدر آن سو یاز زنجان، از شرق به طبرستان و از غرب به مناطق

  .بود

 یرساندند و از نظر مذهبیم یعیان، امام چهارم ش)ع(ینالعابدیننَسب خود را به امام ز یاکسادات آل

آنان در طول دوران حکومت خود با جذب عالمان . است یعبودند که از مذاهب تش یدیهمعتقد به مذهب ز

 یاییسادات ک. پرداختند یعیش نگفرههنرمندان، صنعتگران و ساخت مدارس و مساجد به گسترش  یعی،ش

نبردها بزعم  ینا یتمام يهیزبودند و انگ یالنپس گ یهب يهمذهب منطق یبا حکام سن یمدر تقابل و تنازع دا

 يو یروزيو پ یتبه سزا در موفق یخود نقش يدر قلمرو یلبا پناه دادن شاه اسماع یاآل ک. بود یآنان مذهب

بودند  یدیهز یینخان احمد اول به آ يهتا دور یاکحاکمان آل. ندکرد یفاا يدولت صفو یجادبردشمنانش و ا

 یگزینجا یهامام یعتش ي،خان احمد اول به و یکیزمان با بسط قدرت شاه طهماسب اول و نزد یناما در ا

گسترش  یدیهو مخالفت با ز یهامام یعتش یایی،حاکم ک ینخان احمد دوم آخر يهشد و در دور یدیهمذهب ز

جزء امالك  یالنگ یا،مستقل آل ک یترفتن حاکم ینتوسط شاه عباس اول و از ب یالنگ یرتسخ با. یافت

  . یدندگرو یهامام یعتسنن بودند، به تش یینکه به آ یزن یالنپس گ یهاز مردمان ب ياشد و پاره یخاصه شاه

پرداخته و  یات آل کدر حکوم یهبه امام یدیهز یعگذار از مذهب تش يهمسأل یپژوهش به بررس ینا

فصل اول شامل . شده است یمحاضر در چهار فصل تنظ يهرسال. دهدیرا مورد پژوهش قرار م آن یچگونگ

پژوهش و روش  يهایهپژوهش، فرض يهامسأله، پرسش یانچون ب یاست که در آن به مطالب یقتحق یاتکل

در  یدیانو ز یانفصل دوم به مهاجرت و حضور علو. آن پرداخته شده است ينوآور يهپژوهش و جنب

و  یالندر گ یاکآل یابیقدرت یدر فصل سوم به چگونگ. پردازدیم.) هشتم م(ق.در اواخر قرن دوم ه یالنگ

پرداخته شده و در  یونلوو آق قو قویونلوترکمانان قرا یمور،ت یرحاکم آن دوره نظ يهاراوبط آنان با قدرت

قرار گرفته  یو روابط آنان تا زمان شاه عباس اول مورد بررس يبا خاندان صفو یاآل ک يهفصل چهارم رابط

پژوهش  يهارساله در پاسخ به پرسش ینحاصل از پژوهش در ا یجنتا یري،گیجهدر بخش نت یتاًاست و نها

  .آمده است



  فصل اول
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  بیان مسأله -1-2

نخست شاهد هجوم الجایتو و باز . گیل و دیلم از دو جنبه حایز اهمیت است قرن هشتم هجري براي 

هرچند به مدتی  – شدن مرزهاي این منطقه به سوي بیگانگان مغول و از دست رفتن استقالل سیاسی آن

کیا آل هاي محلی به نام ساداتگیري یکی از مقتدرترین سلسلهدر ابتداي این قرن و دو دیگر، شکل - اندك

  .باشیمدوم آن می يهنیمدر 

درآغاز قرن هفتم هجري و با هجوم بیابانگردان مغول به سرزمین ایران و فتح مناطق مختلف آن با 

ها از تعرض اي که تا مدتشود، منطقههاي تاریخ ایران محسوب میسرعتی شگرف که خود یکی از چیستان

الجایتو و نیم قرنی پس از فتوحات مغول در  يهرگیل و دیلم بود و تنها در دو يهمغوالن دور ماند، منطق

  .1ایران بود که آنان هجوم به این مناطق را آغاز کردند

کرد براي تثبیت حکومت خود به دو کار هوالکو خان، از نوادگان چنگیز، که بر ایران فرمانروایی می

قزوین و در مجاورت رودبار که در الموت ) اسماعیلیه يهفرق(سرکوب پیروان حسن صباح: مهم دست یازید

منجر به .) م1258(ق.ه 656فتح بغداد توسط هالکو در سال . گیالن مأوا داشتند و سپس تسخیر بغداد

حضور بیابانگردان مغول که عموماً آنان را نیمه بدوي و فاقد هرگونه  2.فروپاشی خالفت عباسی گردید

شد که نابودگر اي الهی در نظر گرفته میون تازیانهدانند اگرچه براي ایرانیان همچعناصر بارز فرهنگی می

ها سقوط تمامی مظاهر تمدن و فرهنگ موجود بود ولی اثرات مطلوبی نیز به دنبال داشت که یکی از آن

گسترش تصوف و مذهب تشیع  خالفت عباسی و باز شدن فضاي سیاسی و فکري و به موازات آن رشد و

  .بود

ریزي بسیاري به همراه همچون سنّت همیشگی مغوالن، خشونت و خون براندازي خالفت عباسی

گردیدند و طومار قتل عام  یگان دولتبزر خاندان وکثیري از  ، المستعصم باهللا وعباسی يهخلیف. داشت

  .3سروري آنان براي همیشه بسته شد

 هایی که تحت قیادت آنان قرار داشتند در ترین پیامد فروپاشی خالفت اسالمی براي سرزمینمهم

ایدئولوژیک  يهسیطر بغداد در وجه سیاسی و مهمتر از آن پایان يهنخست آزاد شدن ایران از سلط يهوهل

به دنبال سقوط بغداد و از بین  .ام داشتوسال د 500 اي که بیش ازبود، سلطه و سیطرهبر ایران  نظام خالفت

                                                
              706ي چنگیز مغول است و الجایتو در سال ي ایلخانیان ایران با هالکوخان نوهآغاز سلسله) م1253(ق.ه  651سال  -1

 .به گیالن یورش برد) م1308(ق.ه 

 .370: 1364ابن العبري، : در این باره بنگرید به -2

 .151: اج، ، جوزجانی، منهاج الدین سر 21-20: 1346، بنگرید به آیتی، عبدالمحمد براي روایتی در این باره -3
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سیاسی و عقیدتی اعمال شده از سوي خلفاي عباسی و از آنجا که مغوالن خود دین خاصی  يهرفتن سلط

در پی استقرار و تبلیغ آن در بالد مفتوحه نبودند، ) نظیرشمنی، بودایی و مسیحی( نداشته و یا اگر هم داشتند

  .هاي مذهبی نظیر تشیع باز شداقلیت يهفضاي الزم براي رشد و توسع

: شاهد تحوالت مهمی در ایران هستیم 1ایلخانی يهابوسعید بهادرخان و انقراض سلسل با مرگ ایلخان

در واقع این . ایران و آزادي نسبی مذهبی يههاي محلی در گوشه و کنار سرزمین گستردتشکیل حکومت

            اش فروکاستن ریز و نیمه بدوي دانست؛ تحولی که کمترین نتیجهتحول را باید مدیون مغوالن خون

. هاي مذهبی بود، خصلتی که پس از مغوالن و در زمان ظهور تیمور نیز کمابیش ادامه یافتگیريسخت

ساکن در ایران با فروپاشی بغداد و خالفت عباسی که به آیین تسنن بودند، آزادي بیشتري به  يهاقلیت شیع

که همواره به نوعی نقش مخالف را  هاي مختلف مذهب شیعهدر پی این آزادي نسبی، فرقه. دست آوردند

هاي متعددي پدید آورند که کردند، توانستند در طی چند دهه با تکیه بر پایگاه اجتماعی خود جنبشبازي می

ها به قدرت رسیدن سادات شیعی مرعشی در مازندران که متأثر از قیام شیعی سربداران یکی از مهمترین آن

مک آنان به قدرت رسیدن گروهی دیگر از شیعیان بنام سادات کیایی یا خراسان بودند و متعاقب آن و به ک

  . بود.) پانزدهم م(ق.هشتم ه يهسد يهشرق گیالن، در میان يهکیاییان در منطق

 اندند ورسمی علی بن حسینبه امام  خود راب سجملگی از سادات بودند و نَ این سلسله حاکمان 

شرق گیالن موسوم به بیه پیش به مرکزیت  يهدر منطق.) پانزده م(ق.ه مهشتي ي سدهمیانهحکومتی که آنان 

دوام یافت که از لحاظ دینی مبتنی بر اعتقاد به تشیع .) هفده م(ق.دهم ه يهسدتا برپا کردند  شهر الهیجان

  .زیدي بود

و نظامی داشت، ) تشیع زیدي(محلی که ساختاري مذهبی يهیکی از نکات جالب توجه در این سلسل

آن بود که حاکمان این سلسله برغم اینکه در باالترین مقام سیاسی جاي داشتند ولی در عین حال عنوان 

اسالمی  زا هاي کهن ایرانِ پیشخصلتی که از یکسو ریشه در سنت .باالترین مقام مذهبی را نیز دارا بودند

ویژگی فوق شاید یکی از مهمترین اختالفات . هاي خالفت اسالمی بودر مبتنی برآموزهداشته و از سوي دیگ

آیا نه همان . هاي محلی شکل گرفته پس از هجوم مغول در ایران باشدمحلی با سایر سلسله يهاین سلسل

ران باستان محلی نشانگر التفات آنان به پادشاهان ای يهاست که انتخاب عنوان کیا براي حاکمان این سلسل

موسوم به کیانیان است؟ و نَسب سیادت آنان نشان پیوستگی با خاندان پیامبر اسالم؟ دو شاخصی که 

                                                
است ولی از آنجا .) م1355(ق.ه 756ي ایلخانیان ایران سال وفات یافت اما پایان سلسله.) م1335(ق.ه 736ابوسعید در سال  -1

اي را براي خود فرا که ابوسعید آخرین سلطان مقتدر ایلخانی بود و پس از او بین بازماندگانش اختالف افتاد و هر یک گوشه

  ).387-389: 1390/5ایران کمبریج (ي ایلخانیان ایران نیز عمالً به پایان رسیدنتیجه با مرگ ابوسعید، سلسلهچنگ آوردند، در 
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اسالمی  زا اي که در کنار مسلمانان، بقایاي اعتقاد به نظام پیشمشروعیت الزم و کافی را براي آنان در منطقه

  کرد؟نیز به وفور درآن قابل مشاهده بود، فراهم می

و .) هفدهم م( ق.تا پایان قرن دهم ه.) پانزده م( ق.هشتم ه يهسد يهکیاییان گیالن از میان يهسلسل

 ق.ه 916-771(آنان با تیموریان). م1367- 1594(ق.ه 1000تا 769از( نزدیک به دو قرن و اندي داوم یافت

-1514/ق.ه 920-872( و آق قویونلو.) م1407-1468/ق.ه810-873(، ترکمانان قراقویونلو.)م1369- 1510/

شاهی هم دوره بودند و علیرغم آنکه تشکیل پاد.) م1499- 1735/ق.ه905-1148( و صفویان.) م1467

شاه طهماسب اول و شاه عباس اول،  يهکیا بود معذالک در دورسادات آل صفوي در آغاز به نوعی مدیون

ذهب مردمان شرق گیالن از مذهب آن تغییر م يهگیالن به تسخیر سپاه صفوي درآمد که مهمترین نتیج

بیه پیش  يهزیدي به مذهب امامیه یا شیعه اثنی عشري و از بین رفتن قدرت و اعتبار خاندان کیایی در منطق

  .بیه پس به مرکزیت رشت از لحاظ سیاسی بود يهگیالن به مرکزیت الهیجان و جایگزینی منطق)شرق(

  

  سواالت پژوهش -1-3

  :پاسخ داده شود یرز يهاشود تا به پرسشیپژوهش کوشش م ینا در

  چه بود؟ يعشر یاثن يهیعبه ش یديز يهیعاز ش یاکمذهب آل ییرتغ یاساس یلدل - الف

  چه بوده است؟ یاکبر آل یهحکومت صفو فشار یلدل –ب

  چه بوده است؟ یاکتوسط آل يسازعلت نَسب نامه –ج

  

 هاي پژوهشفرضیه -1-4

استفاده از  ي،عشر یاثن يهیعبه ش یدیهز يهیعاز ش یاکآل یکردرو یادینبن یلرسد دلیبه نظر م - الف

  . بوده است يعشر یاثن يهیعش یدئولوژيدر ساحت ا يحکومت صفو برتر یتموقع یايمزا

 يبا امپراتور یاییحاکم ک ینارتباط آخر ،یاکآلبر  یهفشارحکومت صفو یلرسد دلیم به نظر -ب

  . بوده است یعثمان

، به )ع(ینالعابد ینو منتسب ساختن خود به امام ز یاکآلحکومت  يسازنَسب یلرسد دلیم نظر به - ج

  .بوده است یاز لحاظ مذهب يحکومت صفو یدنچالش کش
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  روش پژوهش -1-5

و ابتدا موضوع  یدهاستفاده گرد یلیو تحل یفیموضوع، از روش توص یتپژوهش با توجه به ماه یندر ا

 يروش گردآور. ابعاد مختلف آن پرداخته شده است یینو تب یلو سپس به تحل یفمورد پژوهش توص

  .است يو اسناد ياپژوهش عمدتاً کتابخانه یندر ا یزاطالعات ن

  هدف پژوهش -1-6

 یاثن يهیعبه ش یاحکومت آل ک یکردرو یو اساس یکتار یايزوا ییپژوهش بازنما ینهدف از انجام ا

 یزن یگريد یفرع یلدال یدئولوژیک،گذارِ ا یندر ا یعتاًطب. باشدیم یکردهارو ینو نهان ا یداپ یلو دال يعشر

 ی،با عثمان یمخف یروابط احتمال. ارندبرخورد یاريبس یتکه از اهم یانندنمایرخ م یاصل یلچونان دال

 ینهستند که چونان اهداف ا یلدال ینا يهدر زمر ...و یرانا یشمال يهاینسرزم ياقتصاد یکرانثروت ب

  .دهندیپژوهش خود را به ما نشان م

  

 فایده و اهمیت پژوهش -1-7

مترتب است، از جهات  تاریخ يههاي محلی، گذشته از اثراتی که بطور کلی بر مطالعبررسی تاریخ

مقیاس جهانی هاي پادشاهی بزرگی را در ایران تا پیش از تازش تازیان، سلسله. مختلف حایز اهمیت است

تجربه کرد؛ لکن پس از سقوط ساسانیان و تا روي کار آمدن دولت صفوي، یعنی در حدود نهصد سال این 

پیوندهاي فرهنگی و در قالب  يهوسیع از لحاظ سیاسی گسیخته شد؛ هرچند که ایران به واسط يهگستر

هاي مختلفی در مدت، خاندان در طول این. ایرانِ بزرگ فرهنگی موجودیت خود را حفظ و تداوم بخشید

گوشه و کنار ایران به طور مستقل یا نیمه مستقل به قدرت رسیدند؛ بعضی مانند سلجوقیان و مغوالن تقریباً 

در کنار این . بر سراسر ایران و بعضی نیز مانند سامانیان و غزنویان بر قسمتی از ایران حکمرانی کردند

هایی هستیم که با برنامِ حکومت محلی گیري حکومتشاهد شکل اي از مناطق،هاي بزرگ در پارهسلسله

 . 1گر قلمداد کردهاي حکومتنامبردار گردیدند که در واقع باید آنان را به سیاق تاریخ درازناي ایران، خاندان

                                                
اگر چه به زحمت بتوان تعریف دقیقی از مفهوم حکومت محلی به دست آورد زیرا اگر حکومتی را که تحت قدرت دولت  - 1

هایی از مرکز چه توضیحی بدانیم آنگاه با استقالل چنین حکومتکند، حکومت محلی اي اعمال قدرت میمرکزي در منطقه

می توان داد و اگر از اول حکومتی را خارج از اقتدار دولت مرکزي بدانیم اطالق حکومت محلی چه معنایی خواهد داشت؟ و 

گاه نمونه را چرا طاهریان راند، آناي کوچک از لحاظ جغرافیایی حکم میاگر حکومتی را محلی بدانیم از آن جهت که بر منطقه
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هاي بدیهی است که به دست آوردن تصویري روشن از تاریخ ایران، بررسی و تحقیق در مورد این خاندان

با وجود . ت آن یکی از موانع اصلی این کار استکند که البته فقدان منابع و مآخذ و یا قلّرا ایجاب می محلی

هایی که به صورت مستقل و یا نیمه مستقل تشکیل هاي محلی و حکومتناین تردیدي نیست که این خاندا

 يهنگاري محلی از سدتاریخ. اشندتوانند در شناخت تاریخ ایران تأثیر و جایگاه مهمی داشته بگردیدند، می

اطالعات تواریخ محلی علیرغم دید  لمتون يهدر ایران آغاز شده بود و به گفت.) ي یازده مسده.(ق.پنجم ه

  1.ها براي مورخین تاریخ تمدن اسالمی بسیار پر ارزش هستندمحدود آن

 آن، مغفول گذاشتن  هاي تاریخی و یا کم اهمیت شمردندر واقع غفلت از این بخش از پژوهش

خواهند تصویر درستی از تاریخ ایران داشته باشند اي از تاریخ ایران است و این مسأله براي آنان که میگوشه

هاي اصلی شناخت ایران هاي محلی یکی از شاخهبه عبارت دیگر شناخت حکومت. خالی از اشکال نیست

  .است و یا باید باشد

آوردي از دوران مدرن و مورخین اروپایی مند، رهه صورت علمی و نظاممطالعات تاریخی در ایران که ب

آن  يهدید چنین مورخانی است، مهمترین خصیص يهنظر و زاویو به نوعی نگارش تاریخ ایران از نقطه

دلیل آن را شاید بتوان . هاي محلی کوچک بودپرداختن به تاریخ ایران در وجه کالن و توجه کمتر به خاندان

یابی به منابع و مآخذ و تغییر نگرش فقدان آثار مکتوب شناخته شده در این باره دانست؛ ولی به دنبال دست

  .مورخان، توجه به تواریخ محلی به عنوان منابع جدید تحقیق و پژوهش بیشتر شد

ایران  يهتواریخ محلی، در کنار سایر اطالعات کلی تاریخی، هم با سرزمین گسترد يهاز رهگذر مطالع

هاي مختلف آن، هم با وقایعی که در جاي جاي این خاك پهناور رخ داده و هم با آداب و با اقوام و فرهنگ

هاي محلی که تا کنون مغفول مانده، آشنا شده و گام مهمی در شناخت بهتر میهن خود و رسوم و سنت

کرد، یرانی به هم مرتبط میهاي به ظاهر مستقل را از طریق فرهنگ غنی اروابط وثیقی که این حکومت

اي در مطالعات هاي محلی جایگاه بسیار ویژهحکومت يهبنابراین توجه و پژوهش در بار. برخواهیم داشت

. آیدهاي تاریخی به حساب میهاي پژوهشترین شاخهتاریخی کسب کرده و امروزه به عنوان یکی از مهم

اریخی که غالباً از سوي کسانی به نگارش درآمده که خود مراجعه به منابع محلی و آشنایی با نوشته هاي ت

تواند میزان اطالعات ما از اند، میوقوع آن داشته اندکی با يهدر متن بیشتر حوادث حضور داشته و یا فاصل

هاي حکومتی مجاور خود و یا این مناطق و آنچه که در آن گذشته و ارتباط آن با سایر مناطق ایران و سلسله

 هاي محلی و رخدادهايهایی از زندگی، آداب و رسوم، سنتمرکزي را، گسترش داده و گوشهحکومت 

                                                                                                                                                   
توان گفت که چنین مفهومی همان ملوك الطوایف کهن ایرانی و شوند؟ و آیا نمیحکومت محلی قلمداد نمی... و صفاریان و

 شاه را در ادبیات سیاسی ما به وجود آورده است؟ هاي موجود در آن بوده که مفهوم کهن شاهنشاهک
 113: 1360...  در این باره بنگرید به اشپولر و -1
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تواریخ محلی و از آنجا که یکی از  يهرو با توجه به اهمیت مطالعاز این. نظامی را در اختیار ما بگذارد

            ره به عنوان دژ گیالن، که هموا يهشکل گرفته در دوران فترت ایلخانی در منطق هیهاي قابل توجسلسله

پانزدهم .(ق. کیا در قرن هشتم هاقوام مهاجم بوده، حکومت سادات آل يهتسخیر ناپذیر ایران در مقابل کلی

تواند تصویري باشد، لذا بررسی این دوره از تاریخ گیالن، گذشته از دوره هاي درخشان قبلی آن، میمی.) م

اي الجیشی مهم بدست دهد؛ تا از رهگذر آن با تاریخ و مردمان گوشه سوق يهبهتر و جامع تر از این منطق

-در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از منابع و مآخذ و اسناد موجود و با بهره. از ایرانِ بزرگ آشنا شویم

 محلی رخ داده یعنی تغییر مذهب سادات يهها به یکی از مسایل مهمی که در این سلسلگیري درست از آن

  .امامیه پرداخته و چگونگی آن مورد بررسی قرار گیرد يهآل کیا از مذهب شیعی زیدي به شیع

  

  پژوهش يپیشینه -1-6

پیرامون تاریخ گیالن تاکنون تحقیقات زیادي از سوي پژوهشگران خارجی و داخلی صورت گرفته 

اقوام گیل و دیلم در قبل از اسالم و به ویژه نقش و تأثیر آنان در دوران  يهها در بارغالب این پژوهش. است

شرق  يهکیا در منطقحکومتی که سادات آل يهدربار. پس از اسالم و قرون دوم تا چهارم هجري است

برپا کردند، گذشته از .) پانزدهم م(ق.گیالن موسوم به بیه پیش به مرکزیت شهر الهیجان در قرن هشتم ه

مغول، تیموري  يههاي تاریخی نگاشته شده مربوط به دوربع اصلی که همان تواریخ محلی هستند و کتابمنا

 يههاي مستقل چندانی صورت نگرفته است و در کنار پرداختن به دورمعاصر پژوهش يهو صفوي، در دور

در بعضی از این  هاي محلی و از جمله آل کیا یاد شده کهمغول و تیموري و خصوصاً صفوي از حکومت

اگر چه محققانی مانند نصراله . آثار تنها به اشاراتی کوتاه و در بعضی دیگر صرفاً به ذکر نام بسنده شده است

آل کیا اشاراتی داشته اند اما همانطور که  يهفلسفی، سید صادق سجادي، عبدالحسین نوایی و غیره در بار

نداده بلکه در ذیل مسایل مربوط به صفویه و دیگران به ذکر شد موضوع اصلی نوشتارهاي آنان را تشکیل 

توان گفت که حکومت آل کیا بیشتر طرف توجه پژوهشگرانی قرار گرفته که می. اندکیا نیز پرداختهآل

خاستگاهی محلی دارند و به همین دلیل در این زمینه بیشتر شاهد کارهاي تحقیقاتی از این دست نویسندگان 

) 1362( ي گیالن و تاریخ اجتماعی و اقتصادي آنتوان به کتاب پژوهشی دربارهمی براي نمونه. هستیم

عهد صفویه مطالبی در مورد  تالیف احمد کتابی اشاره کرد که در بخش کوتاهی از آن تحت عنوان گیالن در

القاسمی نگارش محمدتقی میرابو) 1369(  کیا ذکر شده است یا کتاب گیالن از آغاز تا انقالب مشروطیتآل

کیا اختصاص یافته و یا کتاب تاریخ گیالن از آغاز گیالن به آل که بخش کوتاهی از آن تحت عنوان کیائیه در

تألیف افشین پرتو که در فصول هشتم تا دهم آن به بررسی تاریخ گیالن ) 1379( تا برپائی جنبش مشروطه

و نیز روزگار حکمرانی خان احمد خان زمان فروپاشی مغول تا ظهور صفویه و سلطنت شاه عباس اول  از
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که ) 1388(حسن شریعتی فوکالئی يهگیالن نوشت پرداخته شده است و یا کتاب حکومت شیعی آل کیا در

کیا پرداخته کارشناسی ارشد نویسنده است و در آن به چگونگی روي کارآمدن آل يهدور يهدر واقع رسال

نگارش فرشته ) 1394( ر سیاست و اقتصاد عصر صفويشده است یا در کتاب جایگاه و نقش گیالن د

بخش دوم آن به مناسبات سیاسی شاهان صفوي با حکمرانان گیالن پرداخته شده است یا  عبداللهی که در

تألیف محمد ) 1395( کتاب کارکرد سیاسی و اقتصادي گیالن در عصر صفوي تا پایان شاه عباس اول

آل کیا نظر داشته و نیز کتاب تاریخ گیالن از آغاز  يهاقتصادي به دورشورمیج که بیشتر از منظر کارکردهاي 

که فصل پنجم آن تحت عنوان گیالن ) 1395(عظیمی هاي محلی خان ساالر تألیف ناصرتا پایان حکومت

کیا به حکومت آل) حاکمیت مطلق ملوك الطوایفی(هاي مداوم هاي محلی و گسستقدرت يهدرسای

علمی و در گیالن  -همچنین مقاالتی که در فصلنامه ها، مجالت پژوهشیپرداخته شده است و 

مقاالتی تحت عنوان خان احمد خان گیالنی تألیف . اندمنتشرشده) 2مقاالت گیالنشناسی ج  يهمجموع(نامه

) 425تا415صفحات (و خاندان کارکیا در گیالن تألیف علینقی منزوي) 159تا153صفحات ( صادق سجادي

بازتاب مذهب گیالن عصر صفوي در اسناد  يهیا مقال) 2شناسی ج مقاالت گیالن يهمجموع( امهنگیالن در

پژوهشی تاریخ ایران بعد ازاسالم، سال - علمی يهدو فصلنام(عباس پناهی در يهخان احمد گیالنی نوشت

گیالن  کیا درعلل تداوم حکومت آل يهو یا مقال) 23-43، صفحات 92سوم، شماره ششم، بهار و تابستان 

، 34شناسی، سال نهم، شماره پژوهشی شیعه_علمی يهفصلنام(تألیف قربانعلی کناررودي و سهیال نعیمی در

کیا بوده و ها نیز پیرامون تاریخ سیاسی آلکه گرایش اکثر این نوشته) 147-178، صفحات 1390تابستان

ها و با بررسی این نوشته. اثنی عشري شده استاي هم به تغییر مذهبی آنان از مذهب زیدي به مذهب اشاره

مورد نظر  يهشود که غالب پژوهشگران اوالً بطور مستقل و جداگانه به مسألها آشکارا دیده میعناوین کتاب

اند و دو دیگر آنکه در کیا نیز اشاراتی داشتهاند بلکه در ذیل کل تاریخ گیالن به آلاین پژوهش نپرداخته

اند در رویکردي یکسان داشته و تنها به صورت خالصه به ظهور و افول آنان پرداختههاي خود بررسی

ها این نوشته يهتري اشاره شده است که خصلت همهاي جزییکه در مقاالت نگاشته شده به مقولهحالی

 يهمها از حکومتی مذهبی و دادن ماهیت و سرشتی یگانه براي هگرایانه آنیکسان روشی و تفسیر تقلیل

-چنین نگرشی تصویر واقعی حاکمان کیایی و سیاست مذهبی آنان را با نمونه. باشدهاي مشابه آن مینمونه

تاریخی،  يهکند بدون آنکه چندان توجهی به جغرافیا، پیشینهایی یکسان میهاي دیگر چنین حکومت

هاي متفاوتی از مشابه، واکنش هايتوانند در موقعیتفرهنگ عمومی و باورهاي مردمانی داشته باشد که می

ها، درصدد است با استفاده از آن  گیري از آثار پیشین و دستاوردهايپژوهش حاضر با بهره. خود بروز دهند

-ها و اسناد موجود و تا آنجا که مقدور است به یکی از وقایع مهم و تأثیرگذار در حکومت سادات آلکتاب

  . کیا در گیالن؛ یعنی تبیین گذار از مذهب زیدي به مذهب امامیه بپردازد
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  گیالن يوجه تسمیه -2-1

اندازي از کوهستان و با چشم هاي جنوب غربی و غرب دریاي خزر،گیالن سرزمینی نهاده بر کرانه

در اطالق نام گیالن بر این سرزمین، آراي . اي دراز و مردمانی سلحشور استجنگل و دریا؛ با گذشته

، آن سوي هیرکانه و سمت چپ دریاي کاسپین را نشیمنگاه  1(strabon)استرابو. متفاوتی ذکر شده است

را گرفته از قومی بنام گروهی نام آن). 26:استرابو،بی تا(ند داها میها و ویتیگلی ها و کادوسی ها و اماردي

گالي به شکل گیل دگرگون شده و پسوند ). 35:1356سرتیپ پور، ( دانند که درآن ساکن بودندمی گالي

            گل يهرا از واژبرخی آن. ساز فارسی ان به آخر آن افزوده شده و به صورت گیالن درآمدمکان

اي که به زبان گیلکی گیل تلفظ هاي باتالقی و گل آلود آن، واژهبه خاطر زمین) 12:1347کشاورز، ( دانندمی

برخی نیز قوم گیل را همان کادوسیان قدیم و یا قسمتی از آن و نام گیالن را مأخوذ از نام همین . شودمی

ها و کادوسیان بطور استرابو از گلی البته) 282: 1308بارتولد، ( اندقومِ گه الي، گه لوي و گیلوي دانسته

 يهتسمی«داند و این کلمه به اعتقاد وي اي به معنی گل میکرزن نیز گیالن را از کلمه. جداگانه نام برده است

: 1373/1کرزن، ( »نماید از آن جهت که در این منطقه گل در همه جا نیک فراوان و نمایان استمناسبی می

هاي جنوبی بحرخزر کلمه گیله که قومی ساکن کرانه این اصطالح بدون شک از«کند و اضافه می) 468

هاي رسوبی دلتاي در نزد جغرافی نویسان عرب زمین). 468: 1373/1کرزن، ( »بودند گرفته شده است

    هاي نسبتاً پهناور بطور خاص جیل یا جیالن و جمع آن جیالنات یا گیالنات نامیده سفیدرود با باتالق

هاي مزدا در بند هجدهم از فَرگَرد یکمِ وندیداد اوستا آنجا که از سرزمین). 185:1377لسترنج، (شدمی

  رود، از چهاردهمین سرزمین که زادگاه فریدون نیز بوده، بنام ورِنَ چهارگوشه نام برده آفریده سخن می

      را مطابق با دیلم و یا گیالن  2که غالب مستشرقین، سرزمین ورِنَ) 663: 1375دوستخواه،(شودمی

  ).178: 1394پورداود،( انددانسته

                                                
  .پس از میالد 25یا  21قبل از میالد تا  58جغرافیدان یونانی  -  1

بنابر نظر . چنین نظري ندارد بنونیست داند امااوستایی می(varena) ي ورِنَ یافته ي گیالن را شکل تحولآندراس واژه - 2

در هر حال ). 1870: 1342/3برهان قاطع،( گرددمی guیا  goشود و دومی معتقد است بدل به می gتبدیل به  vاولی حرف 

قلب  Lنیز غالباً به حرف  Rمی شود و حرف  gتبدیل به  vي تحول زبان اوستایی به پهلوي و فارسی جدید بر اساس قاعده

صورت  اوستایی در زبان فارسی به varenaي بنابراین شکل تحول یافته. افتندهاي پایانی نیز از واژه میگردد و مصوتمی
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  دیلم جغرافیاي تاریخی گیل و -2-2

ساسانیان و اوایل اسالم بیشتر  يهشود در ادوار کهن؛ یعنی در دوراي که امروزه گیالن نامیده میمنطقه 

امویان و عباسیان  يهبا نام دیلم شناخته می شد، سرزمینی که به خاطر مقاومت و پایداري مردمانش در دور

به . اي مستقل در میان خالفت جهانگستر تازیان درآمداي بس بزرگ در انداخت و به صورت جزیرهآوازه

! شود که این نیز چیستانِ تاریخی دیگري استان باستان گفته میدلیل آنچه که فقدان سنت نوشتاري در ایر

هاي متعدد اقوامِ مختلف، آگاهی ما نسبت به مناطق ایران و به و یا نابودي نوشتارهاي نیاکان ما در طی هجوم

شود که یونانیانی اگر چه در همین موقع چنین ادعا می. گیالن بسیار ناقص و اندك است يهویژه منطق

اقوام و  يهبارقیمتی دري مدیترانه در نوشته هاي خود اطالعات ذيته در آن سوي دریاي اژه و بر کنارهنشس

اسالمی و با ظهور نویسندگان ایرانی  يهدر هر حال در دور! اندجغرافیاي ایران زمین از خود به جاي گذاشته

ها براي حضور هر چه و شناخت راه و عرب است که به دالیلِ بیشتر حکومتی مانند اخذ خراج و مالیات

نیاز به شناخت مناطق ... بیشتر در مناطق مختلف امپراطوري اسالمی و تسهیل در لشکرکشی و اعزام سپاه و

این مناطق در  يهبارهایشان درمختلف پدید آمد و متعاقب آن کسانی به ثبت مشاهدات خود و یا شنیده

  . ها معروف گردید، همت گماشتندمسالک هاي جغرافی که به الممالک وقالب کتاب

علّی  يهتاریخ با جغرافیا و رابط يهرابط يههاي عالمانه در باربدون آنکه بخواهیم خود را درگیر بحث

بین این دو نماییم، بطور ساده باید گفت که تاریخ حداقل در دورانی که آدمی هنوز از جبر طبیعت رها نشده 

کرد، به نوعی از دلِ بود و مهار طبیعت به دست وي نبود و حدود امکانات مورد استفاده را طبیعت تعیین می

بهتر از محیط طبیعی در جهت  يهدانش و استفادوارونِ آن، هرچه آدمی با افزایش . جغرافیا بیرون می آمد

ارتقاي زندگی اجتماعی خود گام برداشت به همان میزان از نقش عوامل محیطی حاکم بر زندگی وي کاسته 

  . توان ارتباطی تنگاتنگ بین توصیف وقایع با توصیف محل وقوع وقایع یافتبنابراین می. شد

 يهاي این جهان توانسته است تاریخی مطابق با آن و ویژسخن انسان در هرگوشه از جغرافی به دیگر

   اش به او امکان نقش آفرینی هر قومی نیز به میزانی بوده که جغرافیاي زندگی. همان جغرافیا خلق نماید

دیگر  يهخود را ساماندهی کرده است که با حوز يهداده و از این رو هر جغرافیایی نوع مدیریت ویژمی

هاي کویر و سرزمینی دایم درگیر با خشکسالی هاي تاریخی قومی ساکنِ کنارهنمونه را ویژگی. متفاوت است

  .و کم آبی با سرزمینی مرطوب و جنگلی بسیار متفاوت است

  

                                                                                                                                                   
go/gulan وgalen  ًونهایتاgelan و gilan براي چگونگی تغییر آواها و واژگان اوستایی و پهلوي به فارسی جدید . درآمد

  1375بنگرید به محسن ابوالقاسمی،
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اگر بپذیریم که تاریخ تولید بومی اقلیمِ خود است و آنگاه سرزمینی همانند گیالن را با توجه به اقلیمِ 

ها و هاي موسمی شدید، باتالقوب و پر بارانِ آن در نظر آوریم، غلبه بر رشد گیاهان، جنگل، بارانمرط

حشرات موذي ناشی از آن، بسیار سخت و امکان ناپذیر بود و طبیعتاً در چنین محیطی مهارِ طبیعت و برنامه 

 سازماندهی تاریخ چندان ساده و و در نهایت... گیري شهر، تولید مازاد اقتصادي وریزي براي تولید، شکل

اسالمی، باید به این  يهرو در توصیف سرزمین گیالن در نزد جغرافیا نویسان قرون اولیاز این. بودآسان نمی

  .ویژگی توجه داشت

به ایرانی  اسالمی که در کتاب خود به گیالن اشاره کرده ابن خرداد يهنخستین جغرافیا نویسِ دور

که ( کتاب وي تحت عنوان المسالک والممالک. در دستگاه خالفت عباسی داشتاست که شغل حکومتی 

اولین کتاب تحت همین عنوان است و بعدها با تأسی به وي نظایرآن توسط نویسندگان دیگري نیز به 

ابن خردادبه  .نوشته شد.) م 846(ق.ه231سوم هجري یعنی سال  يهنخست سد يهدر نیم) نگارش درآمد

در . نام سرزمینی پهناور در پشت سرزمین طبرستان«: و در ذیل نامِ جیالن چنین آورده استدر کتاب خود 

و ) 124:1371ابن خردادبه، (» ها وجود داردجیالن شهر بزرگی نیست بلکه روستاهاي بسیاري در دامنه کوه

ر حدود و مرزهاي اي به سایدر این نوشته اشاره). 44:1371ابن خردادبه،(  »اینکه قزوین مرز دیلم است«

در البلدان نیز قزوین درپاي . گیالن و همسایگانش نشده و فقط مرز جنوبی آن یعنی قزوین ذکر شده است

یکی دیگر از .) م957/ق.ه346متوفی ( اصطخري). 46: 2536یعقوبی، ( کوهی هم مرز دیلم عنوان شده است

ن چهارم هجري در کتابی تحت عنوان فوق بنام جغرافی نویسانِ بنام ایرانی و اهل اصطخرِ فارس در اوایل قر

نگارش یافته در مورد حدود دیلم چنین .) م929-932( ق.ه321تا  318هاي المسالک و الممالک که بین سال

دیلمان قزوین است و طارم و بهري از آذربایگان و بهري از ري و شمالی جنوبی والیت « :آورده است

هاي قارن هاي روبست و پادوسبان وکوهان و شهرهاي اران و شرقی کوهدریاي خزر و غربی بهري از آذربایگ

آنچ هامون است زمین گیالن است برکنار دریاي . زمین دیلمان بهري کوهست و بهري هامون... وگرگان

پادشاه دیلمان آنجا مقام دارد و آن را . هاي دیلمان و آنچ کوهستانست دیلمان اصلی باشدخزر در زیر کوه

اند واین ناحیه همه بیشه و اند و گویند کی دیلم از بنی ضبه بودهخوانند و پادشاهان از جستانیانرودبار 

   3).168:1368اصطخري، (» درخت باشد، برآن جانب کی رو به دریا دارد

قرن چهارم هجري و در کتاب خود که در سال  دوم يهابن حوقل سیاح عرب نیز در نیم

دیلم محدود است از جنوب به « :دیلم چنین آورده است يهمحدود يهبار تألیف شده در.) م977(ق.ه367

                                                
پرداخته ي اشارات اصطخري پیرامون دیلم باید این نکته را در نظر داشت که وي در زمانی به نگارش کتاب خود در باره - 3

ي جغرافیاي را به بیرون از محدودهبود که قدرت سرداران دیلمی نظیر اسفار و شیرویه و ماکانِ کاکی حدود متصرفات آنان

 . ي بسط قدرت استمعمول گیل و دیلم گسترش داده بود و مسلماً حدود گیالن به شرحی که وي نگاشته مربوط به این دوره
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ي اعمال ري و طبرستان و از شمال قزوین و طَرم و قسمتی از آذربایجان و قسمتی از ري و از شرق به بقیه

 هاي قارنبه دریاي خزر و از مغرب به قسمتی از آذربایجان و بالد اران و جبال روینج و پاذوسبان و کوه

  ). 118: 1366ابن حوقل، ( »اماند جزء آن قرار دادهوگرگان را نیز که به آن متصل

وان براساس آن مرز شرقی حدودي را که ابن حوقل ذکر کرده با آنچه اصطخري آورده یکسان است و 

  . گیل و دیلم را طبرستان و مرز غربی آنرا اران و مرز جنوبی آنرا قزوین و طارم دانست

دوم قرن  يهیعنی نیم.) م 982(ق.ه372را اش گمنام است ولی تاریخ نگارش آنکه نویسندهدیگري  اثر

گیالن  يهدر این کتاب دربار. دانند کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب نام داردچهارم هجري می

ناحیتیست بر ناحیتیست جدا میان دیلمان و جبال و آذربادگان و دریاي خزران و این « :چنین آمده است

هاي روان بسیار، و یکی رودیست عظیم سپیدرود خوانند، میان گیالن ببرد صحرا نهاده میان دریا و کوه با آب

و بدریاي خزران افتد و این گیالن دو گروهند یک گروه میان دریا و این رودند و ایشان را این سوي رودي 

آن سوي رودي خوانند، اما از این سوي رودیان را  خوانند و دیگر گروه میان رود و کوه اند ایشان را از

و اما آنک از آن . الفجان، میالفجان، کشکجان، برفجان، داخل، تجن، جمه: هفت ناحیت است بزرگ چون

حانکچال، نَنَک، کوتم، سراوان، بیلمان شهر، : اند ایشان را یازده ناحیت است بزرگ چونسوي رودیان

و هر ناحیتی را از این ده هاست سخت بسیار و این . استراب، خان بلیرشت، تولیم، دوالب، کهن روذ، 

ناحیت گیالن ناحیتی آبادان و با نعمت و توانگرست و کار کشت و برز همه زنانشان کنند و مردانشان هیچ 

  ). 149:1362حدودالعالم، ( »کار نیست مگر کی حرب

یتیست دیلمِ خاصه کی ازین ناحیت باشند ناح « :نویسنده سپس در مورد دیلمان نیز چنین گفته است

اند یک گروه برکران دریا طبرستان و جبال وگیالن و دریا خزران نهاده است و این مردمان دو گروهمیان 

اما این کی کران دریاست . میان این هردو قومست اندرها وگروهیاندرکوه ها شکستگیباشند و دیگر گروه

، هوسم و از پس کوه برابر این ده ناحیت سه ناحیت ...لترا، وارپوا، لنکا ایشان را ده ناحیتست خُرد چون

و این ... ها بسیار است ها و دهها، ناحیتبزرگست چون وستان، شیر، پژم و هر ناحیتی را ازین ناحیت

گري و زنانشان نیز برزی اند یا برزیگرناحیت دیلم ناحیتیست آبادان و با خواسته و مردمان وي همه لشکري

   4).148: 1362حدودالعالم،( »کنند و ایشان را هیچ شهري با منبر نیست و شهرشان کالر و چالوس است

                                                
     ي ي کوهستانی و هم منطقهي حدود العالم دیلمِ خاصه عنوانی بود که شامل هم منطقهبا توجه به مطالب نویسنده - 4

توان دیلمِ اند و به همین دلیل میي دریاي خزر نهاده شدهگردید زیرا لترا و هوسم یا همان رودسر فعلی بر کرانهاي میجلگه

گیالن ضمن اینکه شهرهاي مهم دیلمِ خاصه را کالر و خاصه را مطابق با حدود گیالن بیه پیش دانست نه تمام سرزمین 

ي دانیم که رودخانهتوان به دست آورد که این دو شهر زمانی قسمتی از دیلمِ خاصه بود زیرا میچالوس ذکر کرده و از این می
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تحت عنوان احسن .) م986( ق.ه375سه سال پس از نگارش کتاب حدود العالم کتاب دیگري در سال 

. ایرانی و پدري تازي بودالتقاسیم فی معرفه االقالیم به قلم مقدسی بیاري به نگارش درآمد که از مادري 

  . حدود گیل و دیلم در نزد مقدسی بسیار بیشتر از حدود ذکر شده در کتاب حدود العالم است

ها از نخستین آن. من آن سرزمین را به پنج خوره بخش کردم« :نویسدمقدسی در شرح گیل و دیلم می

ازدیدگاه ). 1371/518:2ی، مقدس(»خراسان قومس سپس گرگان، طبرستان، دیلمان سپس خزر است سمت

اما چرا وي چنین تعریفی به . مقدسی حدود گیل و دیلم از خراسان آغاز و تا آذربایجان امتداد داشته است

کنند را به دیلم نسبت دادم که این قوم در بخشی از آن زندگی میاز آن رو، آن«وي  يهبه گفت. دهددست می

جاست و اینان امروزه برآن و همسایگانشان چیره هستند و پیشوایان ي اینان از آنو پادشاهی دارند و ریشه

ي این سرزمین را در اند و من نامی که همهاسالم را در نزد خود دارند عوام و خواص مردم ایشان را پذیرفته

بتوانم ام نام این قوم را لقب آن سرزمین خواندم تا را به ایشان منسوب داشتهي آنام پس همهبرگیرد نیافته

خود دیلمان و جیالن آورده  يهسپس در بار. »هایش را بخش بندي کنم و هر یک را نامبردار سازمخوره

من جیل را نیز به ایشان منسوب داشتم زیرا بیشتر مردم فرقی بین ... اي است کوهستانیدیلمان خوره« :است

قسمت گیالن نیز شامل دوالب، . رم و خشمالمر، شکیز، طا:قصبه آنجا بروان و از شهرهایش. نهندایشان نمی

   5)).1371/520:2مقدسی،(  ».است دبیلمان شهر و کهن رو

آید، این است که حدود هاي به جاي مانده تا اواسط قرن چهارم هجري به دست مینوشته آنچه که از

گیل و دیلم با قبض و بسط هایی همراه بوده که دلیل آن، قبض و بسط قدرت حاکمانِ این منطقه و  يهمنطق

کند که گیالن به دو آید، معلوم میمیها بربا این حال تصویري که از این نوشته. آن بود يهمیزان گستر

  .تقسیم می شد) گیالن=جیالن(ايو جلگه) دیلمِ خاصه(کوهستانی يهمنطق

دریاي خزر نظیر  يهاي یعنی روستاهایی نهاده بر کرانکوهستانی خود به دو قسمت جلگه يهقمنط

گردید که مرز کوهستانی آن در شرق کالر بود و در کوهستانی تقسیم می يهو نیز منطق "لَنکا"و  "هوسم"

اي جلگه  يهسپیدرود و منطق يهجلگه چالوس و مرز جنوبی آن قزوین و طارم بود و مرز غربی آن رودخان

هاي فومن و سپیدرود و از غرب به آستارا محدود بوده و از جنوب کوهستان يهیا گیالن از شرق به رودخان

  .گرفتمیشفت را در بر

                                                                                                                                                   
د جغرافیایی در با طبرستان بود که این مسئله ناشی از قبض و بسط حدو) اعم از کوهستان و جلگه(چالوس مرز بین گیالن 

 .هاي مختلف و بسته به قدرت حکمرانان محلی بودزمان

کند و با توجه به اسامی شهرهاي گیالن چنین به نظرمی رسد که مقدسی ذکري از این سوي رودیان و آنسوي رودیان نمی -  5

هم این اختالفات را آن. ستي آن سوي رودیانِ حدود العالم است که همان بیه پس بعدي امقصود وي از گیالن همان منطقه

 شان تنها سه سال با هم فاصله دارد را باید ناشی از چه عاملی دانست؟ هایی که نگارشدر کتاب
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جیالن  يهدرکتاب خود معجم البلدان ذیل کلم.) چهارده م(ق.یاقوت حموي نیز در اوایل قرن هفتم ه

). 201: 1995/2یاقوت حموي،( در وراي طبرستان دانسته که فاقد شهر بزرگی استرا ناحیه اي وسیع آن

  .یاقوت بیش از این در بیان حدود گیالن سخنی نگفته است

به جاي مانده متعلق به اصیل الدین ) چهارده م(ق.قرن هفتم ه يهمتن دیگري که در این زمینه از نیم

هایی از آن در کتاب تاریخ الجایتو نگارش نده اما قسمتاگر چه کتابِ خود وي به جا نما. زوزنی است

یازدهم (ق.توجه به این نوشته از آن جهت داراي اهمیت است که از قرن چهارم ه. القاشانی ذکر شده است

به بعد دیگر اثري در خصوص جغرافیاي طبیعی و سیاسی گیالن در دسترس قرار ندارد و همانطور که .) م

 :براساس این نوشته 6.مختصري به جیالن داشته است يهر کتاب خود تنها اشارگفته شد یاقوت حموي د

و انتها گیالن فرضه ... ابتداي زمین گیالن فرضه رود هوسم است از ناحیت قالم رودبار از حدود لیاهجان«

 میان فرضه رودسر که آخر موغان و گیالنست ناحیتیست... رودسرست از ناحیت دوالب از گیالن با گسکر

و از رودسر تا شندان که مستقر سریر مملکت ... که اقوام آن جمله تالشان باشد... را سالیم رود خوانندنکه آ

سپهبد است طول و عرض بعد مسافت آن دو روز راه باشد و از این طرف موغان که متصل گیالنست و 

  ). 182-183: 1369، رابینو، 56-57: 1348القاشانی،( »مملکت و والیت سپهبدان را سیاه گیالن خوانند

زوزنی حد شرق گیالن از رودسر فعلی یا هوسم قبلی شروع و به بندر رودسر در  يهطبق نوشت

سپهبد  يهگردد تا ناحیتالشان آغاز می يهرضوانشهر کنونی یا دوالب گسکر سابق ختم شده و از آنجا منطق

قرن  يهزوزنی که مربوط به نیم يهجغرافیایی گیالن در نوشت يهاین حوز. یعنی شندان بین آستارا و نمین

زوزنی به  يهدر داخل این محدوده که به گفت. گرددهفتم است هنوز نیز حدود جغرافیایی گیالن را شامل می

شرق باهري مذهب  يهگردید که ناحیشرقی و غربی تقسیم می يهعبور سپیدرود از آن به دو ناحی يهواسط

غرب به مذهب  يهري مذهب پیروان مذهب زیدي بودند منسوب به ناصر الحق االطروش و ناحییعنی ناص

 يهمناطق مهم پسِ گیالن به گفت). 56: 1348القاشانی،( احمد بن حنبل یعنی حنبلی و سنی مذهب بودند

لیاهجان، زوزنی عبارت بودند از تولیم، فومن، گسکر و دوالب، شفت و رشت و مناطق مهم پیش گیالن را 

  ). 57: 1348القاشانی،( دادندتشکیل می) خمام(کوتم، کوچسبان و همام

قرن هفتم هجري به هشت والیت با حاکمان مستقل تقسیم  يهزوزنی غرب گیالن در نیم يهبه نوشت

فهان، خمام و سوگه، رشت، تولم و کالشم، شفت، فومن و صشده بود که عبارت بودند از کوتم، کوچ

  ). 184- 185: 1379رابینو،(گسکر

                                                
گوید در واقع  به تألیف کرده آنجا که از دیلم سخن می.) م1154(ق.ه542شریف ادریسی نیز در کتاب خود که در سال  - 6

 68، ص 1989ر متون قرن چهارم آمده بنگرید به شریف ادریسی، بازگویی همان مطالبی می پردازد که د
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