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  دهيچک
در  ،يقمـر  يهشتم تـا دهـم هجـر    يها سده ةبود که در فاصل يمحل يحکومت کيا آل

ـ فرمانروا .قدرت را بـه دسـت گرفـت   » پيش بيه«الن موسوم به ياز گ يبخش ـ ان اي ن ي
شـاه   .رسـاندند  يم Üاز سادات بودند و نسب خود را به امام سجاد يجملگ ،حکومت

 .ديالن برچياز گرا  ييايبساط حکومت ک ،يو اقتصاد ياسيبنا بر مطامع س ،عباس اول
ن يتـر  يالن پس از ورود اسالم طـوالن يگ يمحل يها ن حکومتيدر ب کيا آلاز آنجا که 

را  يعين حکومـت شـ  يا يعوامل ماندگارتالش دارد پژوهش حاضر  ،حکومت را دارد
ـ يمطالب در ا يآور جمع .قرار دهد يمورد بررس  اي هن نوشتار بر اساس روش کتابخان

ـ تطب ،فيه بر توصـ يو با تک يخيل مسائل بر اساس روش تاريه و تحليتجز .است ق و ي
دادها صورت يرو يبر اساس تقدم زمان ،يخيتار يدادهاير رويل محتواست و تفسيتحل
  .ه استرفتيپذ

  .پس بيه ،پيش بيه ،کيا آل ي،حکومت محل ،النيگ :ها يدواژهکل
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  مقدمه

ن خاندان توانست حکومت يا .ران استيحکومتگر کوچک شمال ا يها از سلسله کيا آل
ن يا رد و حدود دو قرن بريهشتم تا دهم در دست گ يها را از سده »پيش بيه«الن يگ

ژه در زمـان  يو ران بهيا ياسيران و اوضاع سيا يعيت طبيموقع .کند ييمنطقه فرمانروا
اسـاس   .آنـان فـراهم سـاخت    يبرآمـدن و بالنـدگ   يبرا اي هنيزم ،لخانانيا يفروپاش

بر محور  يو از بعد اقتصاد يگر عهيبر ش يمبتن ،ينيو د ياسياز نظر س کيا آلحکومت 
ن مقـام  ين خاندان بـه عنـوان بـاالتر   يران اياصوالً ام .دشم بويو تجارت ابر ينداريزم
 ،قت عالوه بر امـارت يدر حق ؛قرار داشتند »پيش بيه«الن يدر جنبش گ ياسيو س ينيد

  .ز برخوردار بودندين ياست روحانياز ر
روبـرو   يخاص يها يدگيچيدر اغلب موارد با پ يمحل يها حکومت پژوهش دربارة

قـرار   يخيمـورد توجـه منـابع تـار     هـا  ن حکومتيات ااز مناسب ياريچراکه بس ؛است
 ؛ افـزون بـر آن،  اسـت  يو نظـام  ياسـ يبه مسائل س ،ن توجه مورخانيشترينگرفته و ب

توان به ثبـت   که از آن جمله مي دنکن ميپژوهش فراهم  يبرا يمنابع مکتوب مشکالت
ختلـف  ن موضـوعات م يپژوهش حاضر در ب .اشاره کرد يخيتار يدادهايجانبدارانه رو
ـ که به طور و يموضوع ه است؛پرداخت کيا آلحکومت  يبه بررس ،النيمربوط به گ ژه ي

ن حکومت اسـت و  يا يعلل ماندگار يبررس ،ن نوشتار مورد مطالعه قرار گرفتيدر ا
 يبـه بررسـ   ،يو مـذهب  ياقتصـاد  يي،ايتالش دارد با محور قراردادن سه عامل جغراف

  .رن بپردازدن حکومت در مدت دو قيا يعلل ماندگار
  :، چنين استرا دارد هابه آن ييقصد پاسخگوحاضر که پژوهش  ييها پرسش

  ؟ن حکومت شديا يچگونه باعث ماندگار ،کيا آلقلمرو  يايجغراف .۱
 ؟ن حکومت کمک کرديا يالن چگونه به ماندگارياقتصاد منطقه گ .۲
 ؟داشت ين حکومت چه نقشيت ايدر تثب کيا آل ياست مذهبيس .۳

  :ن خواهد بوديپژوهش چن يها هيفرض ،پژوهشبر اساس سؤاالت 



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۴۹  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
ـ ر مناطق ايبا سا يمتفاوت يها يژگيو يياين قلمرو از لحاظ جغرافياـ  ران داشـت کـه   ي

دور از نظـارت و اشـراف    ،ياسـ يو س يمـ يبـه لحـاظ اقل   کيا آلشد حکومت  ميباعث 
  .خود ادامه دهد ياسيات سيمستقل به ح ،گريد يها حکومت

شـم در زمـان مـورد بحـث     يابر ةدکننـد ين توليتـر  مهم ،انجيخصوص اله الن بهيگـ 
ـ از ا يگير بهرهبا  کيا آلشد و حکومت  ميمحسوب  توانسـت نسـبت بـه     ،مسـئله ن ي

  .داشته باشد يتر يحکومت طوالن ،گر خوديد يرقبا
در  .قلمرو تحت نفوذ خود بود يحفظ وحدت و انسجام مذهب کيا آل ياست مذهبيسـ 

ـ ارتباط نزد يو برقرار ين اقدام به حذف مخالفان مذهبآنا ،ياستين سيچن ياجرا ک ي
 .کردند ،همسو با آنان داشتند يکه مذهب يگانيبا همسا

  
  يديم و واژگان کليمفاه
ـ هشـتم منـاطق شـرق ناح    ةسدرود است و در  يبه معن ،ه در اصطالحيب :پيش بيه  ةي
کـه از شـرق    پـيش  بيـه شهرها و مناطق مهم  .ن نام معروف بوده استيدرود به ايسف
 ،رودسـر  ١،رانکـوه  ،تنکـابن  :عبارت بودنـد از  ،گرفت ميدرود تا چالوس را در بر يسف
در اغلـب   کـه  گـر يسمام و چند بخش بـزرگ و کوچـک د   ،لمانيد ،اشکور ،جانياله

  .قدرت را در دست داشتند ،پيش بيه يدر نواح کيا آل .جان بوديت الهيبا مرکزموارد 
ـ ا .گرفت ميدرود را در بر يمناطق غرب حوزه سف :پس بيه  ،ن منـاطق شـامل رشـت   ي

ه ابتدا فومن بـود و سـپس بـه    ين ناحيمرکز ا .طالش تا آستارا بود ،رود گرگان ،فومن
  .افتيرشت انتقال 

تنهـا در   ،است که بر خـالف حکومـت واحـد و مسـتقل     يحکومت ي،حکومت محل
ط يبه تناسـب شـرا   ها ن نوع حکومتيا .رديگ ميک کشور شکل ياز  اي هيا ناحيبخش 

                                                 
را در بـر   ينـاطق مختلفـ  خاص نبوده اسـت، بلکـه م   ييا روستايرانکوه اسم شهر  کيا آلدر زمان  .١

 جان بود.يگرفت و مرکز آن تم مي
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شـان را در   و عمـالً قـدرت  شـوند   ميز يقادر به ضرب سکه ن ي،اسيو قدرت س يزمان
ـ تـر   به شکل کـامالً مسـتقل از قـدرت بـزرگ     ،سته به آنبه و توابع وايناح گـر  يا دي

  .کنند ميبه نفع خود قبضه  ،رامونيپ يها قدرت
ـ  .اشـت وجود د يگريد يها حکومت ،کيا آلالن همزمان با حکومت يدر گ ن يدر ب

بـود کـه نسـبت بـه      کيـا  آلفقط حکومـت   ،النيموجود در گ يمحل يها ن حکومتيا
ـ تـداوم ا  ،»يمانـدگار «منظور از  .حکومت کردش از دو قرن يبگر يد يها حکومت ن ي

  .حکومت در مدت دو قرن است
  

  النيگ يايجغراف
 يقتصـاد و ا ياسـ ياز تحـوالت س  ياريساز بسـ  نهيک منطقه زمي ياياز آنجا که جغراف

از  تـر  جانبه همه يريکند به تفس ميبه پژوهشگر کمک  ،ييايط جغرافيدرک شرا ،است
ـ پادشاهان و بازرگانان به دال .ابديخ دست يدر تار ،داديک روي ل مختلـف از جملـه   ي

نفـوذ دشـمنان و حملـه بـه      يهـا  شناخت راه ،مناطق تحت فرمان ادارة ي،ريگ اتيمال
 يايازمند شناخت جغرافيگر نيد يها شتر از گروهيب ي،گر و ارتباطات بازرگانيد ينواح
ـ ا .دان همختلف بود ينواح ـ جغراف ين بخـش بـه بررسـ   ي الن يگـ  يانسـان  و يمـ ياقل ياي
  .پردازد مي

کسـان  ي ينـواح  يآن در تمـام  يخزر قـرار دارد و پهنـا   يايدر جنوب در ١النيگ
 نيتر يميقد .شود ميمحسوب  ها ن استانيتر جزء کوچک يمات کشوريدر تقس .ستين

 يو اقتصـاد  يادار يهـا  يژگيمانده و در آن از و يالن بر جايف گيکه در توص يمتن
ق صورت ۳۷۲سال  درف آن ياست که تأل حدودالعالمکتاب  ،الن سخن رفته استيگ

ـ بـا نـام گ   ين در قرون باسـتان ين سرزميا .)۱۳ص ،۱۳۶۲ ،حدودالعالم(گرفته است  ل و ي
                                                 

ابراز شده اسـت کـه پـرداختن بـه آن از موضـوع       يمختلف هاين نظرين سرزميه ايدر وجه تسم .١
  پژوهش حاضر خارج است.



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۵۱  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
 ،تا امـروز  يباً از قرن هشتم هجريتقر و )۲، ص۱۳۷۷ ي،کسـرو (است لم شناخته شده يد

ـ ن ناحيساکنان ا .الن معروف استيبه گ دور چنـدان فرمـانبردار    يهـا  ه از گذشـته ي
الن خبـر  يدر گ يياز شهرها ،از منابع يبرخ .)۸۵ص ،۱۳۷۷ ،اکانوفيد( دان هحکومت نبود

ـ مبـه   يز از آن سخنيگر نيد دهند که اکنون وجود ندارد و منابع مي  آورنـد  مـي ان ني
  .)۵۲۹، ص۲ج ،۱۳۶۱ ي،(مقدس
 همواره پناهگاه ،رانيگر ايبا مناطق د ييايمتفاوت جغراف يها يژگيل ويالن به دليگ

انبـوه کـه تنهـا     يها وجود جنگل .)۱۳۰ص ،۱۳۶۸ ي،نوري(دمخالفان حکومت بوده است 
 ،رتفع البـرز م يها کوه شدن با رشته احاطه ،ه شناخته شده بودين ناحين هماساکن يبرا

راه هـر   ،العبـور  صـعب  يهـا  خـاص منـاطق مرطـوب و راه    يها يماريرطوبت باال و ب
  .ه بسته بودين ناحيرا به ا اي هگانيب

ـ  هکـرد  مـي  يلـم زنـدگ  ياقوام د ،النيگ يدر بخش کوهستان  يد کـه در جنگـاور  ان
ن از گانگـا يدر برابـر تهاجمـات ب   يالبرز مانع مهمـ  يها کوه رشته .دان هالمثل بود ضرب
ه را از سمت شرق و غـرب در  ين ناحيز ايبوده است و جنگل و باتالق ن يجنوب ينواح

 يه و رطوبـت بـاال  يفراوان در ناح يوجود بارندگ .کرده است ميبرابر مهاجمان حفظ 
 يبـر جـا   يخيبناهـا و آثـار تـار    يکـه در مانـدگار   يبصرف نظر از اثر مخر ،النيگ

ـ  جـة ينت .کرده است يوه غنيانواع درختان م ه را از لحاظ داشتنيناح ،گذارد مي ن يچن
ـ الن بوده کـه سـاکنان آن بـه دل   يگ ياقتصاد ييخودکفا ،يطيشرا  يل عـدم وابسـتگ  ي

  .دان هبرخوردار بود ياسياز استقالل س ،گريد يبه نواح ياقتصاد
 يوه و محصوالت کشاورزيالن منجر به رشد انواع درختان ميگ ييتنوع آب و هوا

ط آب يشرا .ساخته است ميمرتفع  يياز ساکنان آن را به مواد غذاينشده است که  مي
مجـاورت   .سـاخت شم ين محل کشت ابريه را مستعدترين ناحيا ،النيژه گيو ييو هوا
ـ نظ يد محصـوالت ين مناطق در کنار توليا يت بندريخزر و موقع يايبا در  ،شـم ير ابري
رسـانده  چشمگيري  ييبه خودکفان منطقه را يا ،يد انواع ماهيپنبه و به لحاظ ص ،برنج
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 يهـا  منـاطق و حکومـت  از ز ينه نين زميالن در ايشد مردم گ مين نکته باعث يا .بود

ـ از مشاغل مهم ا يکي هک آنجااز  .باشندنياز  بيالن يخارج از گ ـ ن ناحي  يريگيه مـاه ي
شـده   ميالن يبه خارج از گ يمنجر به رشد صادرات ماه ين امر از طرفيا ،بوده است

ـ ( ه محسوب يشاهان ناح يبرا يمنبع درآمد يو از طرف )۳۴۷-۳۴۶ص ،۱۳۶۳ ،وسياراولئ
از طرف شاهان بـه   ،ختندير ميخزر  يايکه به در ييها چراکه رودخانه ه است؛شد مي

  .)۳۹، صهمان(شد  ميمردم به اجاره داده 
ـ درود از اهميسـف  ،ختنـد ير مـي خـزر   يايکه به در ييها ن تمام رودخانهيدر ب ت ي

 يهـا  نيسـرزم  يو اقتصـاد  ياسـ يدر تحـوالت س  يخوردار بود و نقش مهمبر يخاص
 ي،مسـعود ( کردسـتان اسـت   يها ن رود از کوهيا يسرچشمه اصل .رامون خود داشتيپ

ن يپـس همـ   هيش و بيپ هيدو قسمت ب يبند ميدر اصل مالک تقس .)۲۰۱ص ،۱ج ،۱۳۷۸
ـ جغراف يبند ميک تقسيتنها  يبند مين تقسيا .رودخانه بوده است نبـوده اسـت و    يياي

منازعـات   ، صـحنة هشتم تا دهـم  يها سدهژه در يو به ،النيخ گيتار يديمد يها مدت
  .ان بوديرود يسو ان و آنيرود يسو نيا

ـ دو قوم گ ،النيگ ين اقوام باستانيدر ب ـ لـم از اهم يل و دي  يشـتر يت و شـهرت ب ي
ـ اقـوام گ  و )البرز يشمال غرب( يلم در بخش کوهستانياقوام د .برخوردار بودند ل در ي

ـ لـم بـه دل  يه ديناح .ساکن بودند اي هبخش جلگ ـ جغراف يهـا  يژگـ يل وي خـود از   يياي
، ۱۳۶۸ ي،نـور يد(بودنـد   يبود کـه از حکومـت ناراضـ    يافرادپناهگاه  دور يها گذشته
احسـن  مؤلـف   .)۵۲۷، ص۲ج ،۱۳۶۱ ي،مقدسـ (پـروان بـود    ،لـم يد ةشهر عمـد  .)۱۳۰ص

، همـان ( دانـد  مـي کوچـک   ييشـهرها  يو دارا يسـتان کوه اي هلمان را حوزيد ،ميالتقاس

  .)۵۷۱ص
مـورد   يپـس از اسـالم بـه قـدر     ها تا قرن ،ن اقواميا ييو جنگجو يصفت جنگاور

ن وقـت  ين قوم جنگجو و شجاع را به سـالط ياستفاده از ا ،توجه بود که صاحبان خرد
ـ ن ناحيا يعيطب يها يژگيل ويبه دل .)۱۳۶، ص۱۳۷۸ ،الملک نظام( کردند ميشنهاد يپ ه و ي



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۵۳  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
باعث شـد بعـد از ورود اسـالم     ،هين ناحيران با ايحاکم بر ا يها عدم ارتباط حکومت

ن منظـور  ين دشمنان اعراب قلمداد شوند و به همـ يتر ه خطرناکين ناحيساکنان از ين
 گـردد  يگـر نـواح  يبـه د  ين ساختند که مانع تهاجم سـاکنان آن نـواح  يدر قزو يدژ

ان از اعراب و تهاجم آنان به يلميد دياز تنفر شد يع اسالممناب .)۸۱ص ،۱۳۶۴ ي،بالذر(
ممانعـت از حمـالت    ين بـرا يدر قـزو  يمناطق تحت تصرف اعراب و از ساخت دژ

  .)۳۰۱۴، ص۷ج ،۱۳۵۲ ي،طبر/ ۲۳، ص۱۳۶۴ ي،بالذر(ند يگو ميآنان سخن 
دانستند  ميبهشت  ياز درها يکين را يقزو ،شد مينقل  àامبريکه از پ يثيدر حد

ن به يروز در قزو ک شبانهي يکردند چنانچه کس ميو نقل  )۵۸۴، ص۲ج ،۱۳۶۱ ي،قدسم(
ان به يلميدهد حمله د مين مطلب نشان يا .بهشت بر او واجب است ،ت جنگ بماندين

مانع از  ،يثين احادياعراب تا چه اندازه خطرساز بوده که مجبور بودند با توسل به چن
  .)۲۱۲، ص۱۳۵۴ يي،فخرا(عرب گردند  يروهايفرار ن

 يجنگ ين ابزارهايداشتند و در ب ييشهرت بسزا يتعرض يها لم در جنگياقوام د
 ،۱۳۶۶ ،اريسـفند ابـن ا (داشت  يشهرت خاص ،کوتاه بود اي هزيکه ن »يلمين ديزوب«آنان 

ن اقوام در هنگام يبلکه ا ،شد مياستفاده ن ها له تنها در جنگين وسيا .)۱۲۷و  ۱۱۴صصـ 
 دادنـد  مـي ن انجام يداشتند که اعمال مربوط به آن را با زوب يصمراسم خا يسوگوار

الن يکـه در گـ   ييهـا  خاندان ،يهشتم هجر سدهل يدر اوا .)۵۴۵، ص۲ج ،۱۳۶۱ ي،مقدس(
ـ حـاکم بـر ا   يبا حکومت مرکـز  يونديچ پيه ،کردند ميحکومت  ران نداشـتند و بـا   ي

ران حاکم بر يام .کردند ميه حکومت ين ناحيدر ا يعيو طب يميط اقلياز شرا يگير بهره
خانـه و   پادشاهان ماننـد طبـل   يظاهر يها اما نشانه ،داشتند يکوچک يالن دربارهايگ

 ،۱۳۶۸ ،اشـپولر (را دارا بودنـد و درآمـد آنـان از مـواد خـام بـود        )بنده و غالم(رقبه 
 ،ناصـروندان  ،انيهزاراَسـپ  ،جانيکوشـ  :عبـارت بودنـد از   ها ن خاندانيا .)۱۷۲-۱۷۱ص

ــدان ،اســحاقوندان ،وندانلياســمع ان و يجان و هزاراســپيکوشــ. ان و... يتَجاســپ ،اَنوزون
حکومـت   اي هجلگـ  يبـر نـواح   هـا  گـر حکومـت  يو د ،يکوهسـتان  يانوزوندان بر نواح

 دبو کيا آلآنان با حکومت  يريدرگ ،ها ن خاندانيا ياسيس مسئلةن يتر مهم .کردند مي
  .)۹۷، ص۱۳۶۴ ي،مرعش(
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ـ ام )ق۷۳۶-۶۵۶(ران يدر ا يلخانيا س حکومتيتا زمان تأس ـ ران اي ـ ن ناحي ه بـه  ي

کـه هوالکـو    يزمان .مستقل و دور از نظارت مغوالن قدرت را به دست داشتند يشکل
ـ ن موضوع صـرفاً بـه دل  يد ايشا .به قلمرو آنان وارد نشد ،الموت را فتح کرد قلعة ل ي
 تـر  مهـم همـه   و از يعـ يطب يژگـ يبلکـه و  ه،نبـود  ين نواحيساکنان ا ييجنگجو ةيروح

ر ين امر تـأث يران در ايکوچک در گوشه و کنار ا يها حکومت بودن مغوالن به سرگرم
 ي،نطنـز (نـد  يگو ميالن توسط آباقاخان سخن ياز منابع از تصرف گ يبرخ .داشته است

  .امده استيمغول ن ةگر منابع دورين مطلب در ديا .)۴۳-۴۲ص ،۱۳۸۳
 ي،خـواف (الن حملـه کـرد   يجان بـه گـ  يرباتو از مازندران و آذيالجا ق۷۰۶در سال 

ـ  يشـد و امـرا   ينينش ناچار به عقب يول ،)۸۸۴ص ،۲ج ،۱۳۸۶ دوبـاره توانسـتند    يمحل
الن يقلع و قمع گـ  يتو براياولجا .)۲۸، ص۱۳۵۳ ي،فومن(استقالل خود را به دست آورند 

حمله ن يهر چند علت ا .)۹۶، ص۱ج ،۱۳۸۰،حافظ ابرو(الن اعزام کرد يبه گ يلشکر بزرگ
تو يدارند که اولجـا  مياز منابع اذعان  ياما برخ ،روشن نشده است يدرست در منابع به

ـ مبادرت بـه ا  ،از افراد ير سخن فرديتحت تأث  ،۱۳۸۴ ي،کاشـان (ن کـار کـرده اسـت    ي
 ي،جعفر(دانند  مي »النيان پادشاه گيعص«را  يگر هدف از لشکرکشيد يو برخ ،)۶۴ص

الن بوده يشم گين حمله تصاحب ابريدارند هدف از اده يهم عق يو برخ .)۴۶، ص۱۳۸۴
ـ   ،تويد بتوان احتمال داد هدف اولجايشا .)۲۰ص ،۱۳۷۲ ،نويراب(است   اي هتسلط بـر منطق

بدان موفق نشده بـود و   يمنصب چ صاحبير قابل نفوذ بوده که قبل از او هيو غ يعيش
  .به همراه داشته باشداو  يبرا يافتخار ،تيدر صورت موفق توانست ميتو ياقدام اولجا

ـ  يهـا  ز موفق نشد بسـاط حکومـت  يتو نياولجا ،آنچه مسلم است الن را يگـ  يمحل
  .)۷۱-۷۰ص ،۱۳۸۴ ي،کاشان( ترک کرد ييايط جغرافيل شرايالن را به دليند و گيبرچ

  :جه گرفتيتوان نت مي ،ن منطقهيدر ا يمحل يها خ حکومتيتار يبا بررس
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 يبـرا  ،شد ميه يبه ناح يمانع هر تهاجمنکه يمن اضالن يگ يعيو طب يميت اقليموقعـ 

منطقه باعث عدم استقبال اقوام  يقابل تحمل نبوده است و رطوبت باال يربومياقوام غ
  .شد مي يربوميغ
تا زمان مـورد   يباستان يها ه که از دورانين ناحيمردم ا يو دالور ييجنگجو ةيروحـ 

گـر بـه   ياز موانع مهم ورود اقوام د يکي ،نظر در منابع مکتوب به آن اشاره شده است
  .شد ميالن يگ يمحل يها منطقه مزبور بوده و موجب بقا و دوام حکومت

ت يجهان و داشتن موقع يها اچهين دريتر از بزرگ يکيالت در کنار ين ايا يکينزد - 
 ١.شد ميه از دست دشمنان خود ين ناحيان ايباعث رشد تجارت و گاه فرار وال ،يبندر

  .الن شديدر گ يمحل يها ل و ثبات حکومتيمنجر به تشک ،رانيدر ا ياسيت سقدر خألـ 
از  .منطقه را باال برده بود يتوان اقتصاد ،شم در دوره مورد بحثيدات ابريرشد تولـ 

بـه   هـا  ن حکومتيا ،دارد يبا استقالل اقتصاد يکيارتباط نزد ياسيآنجا که استقالل س
 ياسـ يتوانستند از اسـتقالل س  مي ،برخوردار بودند ييباال يکه از توان اقتصاد اي هانداز

  .برخوردار شوند يشتريب
وه عمـل  يبـه دو شـ   ،رامون خوديتسلط بر مناطق کوچک پ يبرا يمحل يها حکومت ـ

  :کردند مي
ـ  يها ن حکومتيدر ب يمتداول و مرسوم ةويکه معموالً ش يغلبه نظام .۱ بـوده   يمحل

  ؛است
 ينـوع  ،مـردم در منـاطق مـورد نظـر     هرش عامـ يکه به دنبـال پـذ   ينفوذ فرهنگ .۲

  .آنان به دنبال داشت يابي قدرت يت برايمشروع
کسـب قـدرت و بسـط نفـوذ      بـراي وه ياز هر دو ش يمحل يها حکومت ،النيدر گ

 .خود بهره بردند ياسيس

                                                 
ق رودسر به خارج از يه از طرياز دست حکومت صفو کيا آلن حاکم يکه خان احمد خان آخر چنان .١
  ).۷۲۳، ص۱۳۷۸، يبه استانبول رفت (جنابدالن فرار کرد و يگ
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  کيا آلحاکمان  يداخل يها استيالن و سياقتصاد گ

 ،کيـا  آلل حکومـت  يان بـا تشـک  در قرن هشتم همزمـ  ،اشاره شدپيشتر طور که  همان
کـدام از آنهـا    چيهـ ايـن  بـا وجـود    ؛الن وجود داشـت يز در گين يگريد يها حکومت

 /۳۵۴، ص۱۳۷۲ ي،(والـه اصـفهان  حکومـت کننـد    سده ش از دويب کيا آلنتوانستند مانند 
ـ لذا ا ؛)۱۴۶، ص۳ج ،۱۳۸۴ ،روملو الن ين مبحـث بـه طـور خالصـه بـه محصـوالت گـ       ي
 يحکومتـدار و  ياقتصـاد  يها نهيدر زم را کيا آلاست حاکمان يپردازد و مفصل س مي

  .دهد ميقرار  يمورد بررس
ن منـابع  يتـر  مهـم  .بـوده اسـت   يزراعت و دامـدار  ،لميل و دياقوام گ يشغل اصل

ـ يدر زم .شـد  مـي ن يجلگـه و کـوه تـأم    ،ايالن از دريساکنان گ ياقتصاد ـ تول ةن دات ي
، ۲ج ،۱۳۶۱ ي،مقدسـ (آمـد   ميلم به دست يدر از يانگور و انج ،انواع مرکبات يکشاورز
.. .وانـات و يح ،ن شکار انواع پرندگانيخزر و همچن ياياز در يد انواع ماهيص .)۵۱۷ص

بـه   يگـر نـواح  ين اقوام را بـه د ياز اين منطقه شده بود و نيساکنان ا ييباعث خودکفا
 ،۱ج ،۱۳۴۹ ،کرزن(گرفت  ميز صورت يگر نيصادرات آن به مناطق د ؛رساند ميحداقل 
ار بـود  يخاو ،شد ميگر صادر يد يالن به نواحيکه از گ اي ين ماهيتر معروف .)۴۸۸ص

در منابع ذکر شده است  ،هين ناحيدر ا يماه يو فراوان )۳۸۵، ص۱۳۴۹ ،گرانيباربارو و د(
شم يپس از ابر يتجارت ماه .)۶۵۲، ص۴ج ،۱۳۵۳ ،ريوانـدم خ /۵۱۷، ص۲ج ،۱۳۶۱ ي،مقدس(

  .)۱۰۳، ص۱۳۸۵ ،خودزکو(الن بوده است يگن مشاغل يسودآورتر
 ،به آنـان اشـاره نشـد    ،ل اختصار کالميکه به دل يگريصرف نظر از محصوالت د

ـ  کيـا  آلشم در زمـان  يابر و تجارت ديتول ةالن به واسطيگ ـ بـل از ا ق يو حت  ،ن دورهي
بود که  اي هالن به اندازين محصول در قرن چهارم در گيوفور ا داشت. يت خاصياهم
 .)۵۱۷، ص۲ج ،۱۳۶۱ ي،قدسم( دان هدانست »شميله و ابرين پيسرزم«ن را ين سرزميا يبرخ

 .)۵۱۷، صهمـان ( شـد  ميالن به مصر و عراق صادر يشم گيشده از ابرديتول يها پارچه
ن يرفته است که ا ميالن به شمار يشم از مشاغل مهم مردم گيد ابريدر قرن هفتم تول
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ـ يقزو( شـد  مـي محصول به روم و اروپا صادر   القلـوب  ةنزهـ مؤلـف   .)۴۱۶، ص۱۳۷۳ ي،ن

  .)۱۶۳-۱۶۲ص ،۱۳۶۲ ي،مستوف(داند  ميشم يالن را برنج و ابرين محصول گيتر عمده
الن يشـم در گـ  ياز وفور ابر ،مورياح عهد تيس ،خويکالو ،ک قرن بعد از مارکوپولوي

ـ ن ناحيشم ايکند ابر ميدهد و ذکر  ميگزارش  گـر  يه بـه دمشـق و د  ي..از سـلطان .«ه ي
 .)۱۶۸، ص۱۳۶۶ ،خويکالو( »شود ميصادر  )مهيدر کر(ه و کفه يه و ترکيسور يها قسمت
در  يشـم نقـش مهمـ   يابر ،پـيش  بيـه الن يدر گ ييايخاندان ک ياسياقتدار س ةدر دور

ـ ا يو اقتصـاد  ياسيمناسبات س  يکـه گـاه بـرا    ييتـا جـا   ؛ن خانـدان داشـته اسـت   ي
 )۵۱-۵۰، ص۱۳۶۴ ي،مرعشـ (کرده بودند  ميکه خود را تسل يآوردن دل دشمنان دست به
ـ ا به عنـوان مال يو  )۶۲-۶۱، صهمان( يجنگ ياسرا ةو مبادل يآزاد يا براي مـورد   ،اتي

 ي،تتـو  /۲۹۵، ص۱۳۶۳ ي،شـام  /۱۰۱۶، ص۲ج ،۱۳۸۰ ،حـافظ ابـرو  ( گرفـت  مياستفاده قرار 
ن رقـم  يتـر  نيز پرداخت سـنگ ين ها ونلويدر زمان حکومت آق قو .)۴۹۷۱، ص۷ج ،۱۳۸۳

ـ الن و مازنـدران تحم يشم به مردم گيباج و خراج ابر ، ۱۳۸۴ ي،منصـور (ل شـده بـود   ي
  .)۸۴۹ص

 ،داد مـي ل يتشـک  يو کشـاورز  يالن را دامـدار ينکه اساس اقتصاد گيبا توجه به ا
ـ معطوف بـه مسـائل آب   ،ن حکومتيتوجه غالب حاکمان ا ، ۱۳۶۴ ي،مرعشـ (بـود   ياري

توجـه بـه زراعـت منطقـه را      سـبب ه درود بيبر سف يساخت پل ؛ از آن جمله)۱۴۳ص
ـ ن کيحسـ سيدبه دسـتور   .)۱۲۶-۱۲۵، ص۱۳۵۲ ي،جـ ياله(ذکر کرد  توان مي ـ نزد ،اي ک ي

ـ سـاخته شـد تـا مشـکالت آب     يپشته استخر معروف به راه ييلنگرود در روستا  ياري
در  اي هسـاخت مسـافرخان   .)۱۱۸، ص۱۳۶۴ ي،مرعشـ ( .دون برياز ب يکشاورز يها نيزم
ـ رضـا ک سيددر زمـان   )ه اشکوررادر ( ١رانيج يس گـر  ياز د )ق۸۲۹/ ۷۹۹(حـک  ا ي

                                                 
در مرکز اشکور بوده و در شرق رودخانه پلـرود قـرار داشـته     يينو روستاين روستا در زمان رابيا .١

آبـاد بـه اشـکور     ميانه راه رحياست از م ييران روستايامروز هم سج ).۴۳۹، ص۱۳۷۴نو، يراب(است 
 ا.يعل
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به انواع درختـان مختلـف در    ين حکومت است که به دستور ويا ياقدامات اقتصاد

بـه   يشـتر ين اقدام سبب شـد بازرگانـان ب  يا .)۱۴۵، صهمـان (الن آراسته شده بود يگ
  .وآمد کنند رفت پيش بيه

ـ نزد(جان يدر تم يازاران انتقال بيتوجه به اعتراض مردم که در جر ک رودسـر  ي
ـ چون بازار جد .است ياقتصاد يها استين سيگر از ايد اي هنمون ،رخ داد ي)کنون  يدي

سـابق   يبازار به جـا  ،بنا به اعتراض مردم ،مردم دور بودهاي  خانهاز  ،که ساخته شد
ا در گوراب که برنجـزار و مـزارع   يرضا کسيددر زمان  .)۱۴۱، صهمان(خود بازگشت 

آن کاشته شد و  يبه جا يو درختانشد خشک ، اين برنجزارها ه بوديدم در آن ناحمر
 يريکارگ هآنان با ب .)۱۴۱-۱۴۰ص ،همان(سارود احداث شد يدر ل يگريع ديبرنجزار وس

 يريجلـوگ  يع دهقـان يوسـ  يها ل آن به شورشياز اعتراض مردم و تبد ،استين سيا
بـا مقاصـد مختلـف     پـيش  بيهدر  يتلفمخ يها ا عمارتيرضا کسيدبه دستور  .کردند

درسـت کـرد کـه بـه فقـرا و       يدر مالط خانقاه يو .)۱۴۵-۱۴۴، صهمان(ساخته شد 
ن اقـدامات صـورت   ياز ا اي هونز نميدر رانکوه ن .)۱۴۲، صهمان(داد  مياطعام ن يمساک

  گرفت.
 ،تـوان بـه آن اشـاره کـرد     مـي  ياقتصاد ةنيکه در زم کيا آل يها استيگر سياز د
ـ انـواع مال حذف   ١،»زَنـه زَر « .مـردم دشـوار بـود    يات بـود کـه پرداخـت آن بـرا    ي

بـود کـه    ها اتين مالياز جمله ا ٤»گاوزر«و  ٣»سره زر« )،شورانه مرده( ٢»سورانه مرده«
 /۴۱۵، صهمـان (حذف شد  ييايحاکم ک )ق۹۱۰/ ۸۸۳حک (رزا يم يتوسط سلطان عل

                                                 
، ۱۳۶۴، يمرعشـ (شد  ميعروس به حاکم پرداخت  ةخانواد که در هنگام ازدواج از طرف ياتيمال .١
   ).۴۱۵ص
  ).همان(شد  مين از طرف صاحب مجلس به حاکم منطقه داده يکه در مراسم تدف ياتيمال .٢

 .است امدهيدر منابع ن يحيات توضين ماليدر مورد ا .٣

  .است امدهيدر منابع ن يحيات توضين ماليدر مورد ا .٤



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۵۹  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
ـ ن )ق۱۰۰۰/ ۹۷۵ (حـک  به دستور خان احمدخان .)۱۳، ص۱۳۵۲ ي،جياله از  يز برخـ ي
همچون تَمغا  ييها اتيمال ؛)۳۲۱-۳۲۰، ص۱۳۵۲ ي،جياله(برداشته شد  ياضاف يها اتيمال

ـ حما يو .)۹۷، ص۱۳۷۳ ،نـوزاد (شـد   مـي که از تجار و بازرگانان گرفته  ـ ت وي از  اي هژي
از مـردم   يياين حاکم کيکه توسط ا ييها اتيگر ماليد .)۴۲، صهمان(بازرگانان داشت 

 .)۴۲، صهمـان ( ٣زر يو سـاور  ٢مـوره زر يت ١،ه زريشاه :عبارت بودند از ،داشته شدبر
ـ در ا ،شد ميگرفته الن ين به گاوارد بود که از تازه ياتيز که مالين به زريغر ن زمـان  ي

بوده که با در نظر گـرفتن ارزش   ياتيز مالين نياترابل .)۲۳۶، ص۱۳۷۳ ،نوزاد(حذف شد 
ن عهد حذف يدر ا کهشد  مين گرفته يرد و از مالک زمن در هر سال برآويآب و زم

  .)۲۳۶، صهمان(شد 
ـ حاکمـان ا  يداخل يها استياز س يبرخ ،ياقتصاد صرف نظر از ابعاد ن حکومـت  ي

  :عبارتند از ،کمک کرد يعين حکومت شيا يبه ماندگار يکه در بعد داخل
الن و يگـ  نام در صاحب يمازندران و افراد و فقها يت سادات مرعشيجلب حماـ 

  .)۴۱ و ۲۹ ،۱۶صص ،۱۳۶۴ ي،مرعش(مازندران 
اگـر مخالفـان    ي.اسـ يبـان س ياست آنان بـا دشـمنان و رق  يبرخورد و س يچگونگـ 

با  يز داشتند و در موارديآم مسالمت يبا آنها رفتار ،از آنان قدرتمندتر بودند ياسيس
 ي،خـواف ( موريبا ت )ق۷۹۹ /۷۶۳حک ( ايک يعلسيدر برخورد ينظ ؛کردند ميآنها صلح 

بـان  ياگـر رق  .)۴۹، ص۱۳۶۴ ي،مرعشـ  /۶۳۳، ص۲ج ،۱۳۸۰ ،حافظ ابـرو  /۹۸۹، ص۳ج ،۱۳۸۴
؛ از آن جملـه  کردنـد  مـي به حـذف آنـان مبـادرت     ،از آنان بودند تر فيضع ياسيس

واقـع در  (ه خَرگـام  يج که حاکم ناحيا و جهان شاه کوشيا مسعود کيدفع ک توان به مي

                                                 
پرداختنـد   مـي دربـار   هـاي  نهين هزيتأم رايماهانه بوده که مردم به ات سرانيلما يه زر نوعيشاه .١
  ).۲۳۶، ص۱۳۷۳نوزاد، (
  ).همان(بود  يرنقديو غ يات سرانه نقديمال. ٢

   ).همان(شد  مي گرفتهشکش است که از مردم يانعام و پ يبه معن يساور .٣



  
  
  
  
  
  
  

۱۶۰  q  ۱۳۹۰ ستانتاب/  ۳۴/ شمارهنهمشناسی / سال  فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 

  
کـه از   يدر مورد مخالفان و دشمنان .)۶۹ و ۴۲ص ،۱۳۶۴ ي،مرعش( کرداشاره  بود )لميد

کردنـد و آنهـا را بـه قتـل      مـي د آنان قناعـت  يا تبعيبه حبس  ،بودند ييايخاندان ک
ـ ا تبعي )حاکم گوکه(ا يدر کيحسيدکه با  يرفتار .رساندند مين ـ ن کيحسـ سيدد ي ا بـه  ي

  .)۱۹۸ و ۱۱۹ص ،همان( است مسئلهن يمصداق ا ،مازندران داشتند
 يکشـتار  .آنان خطرساز باشد يتوانست برا ميکه  يين بردن اقوام جنگجوياز بـ 

درود يلم در کنار سـف ياز اقوام د )ق۸۲۹-۷۹۹حک (ا يرضا کسيددر زمان  کيا آلکه 
تصـرف کوچصـفهان    يکـه بـه ظـاهر بـرا     يدر جنگ .ن نکته استين ايمب ،انجام داد

شـده   نييش تعيازپ اي هلم با نقشيوام دک به سه هزار نفر از اقينزد ،وجود آمده بود هب
  .)۱۲۹-۱۲۸ص ،همان( شدندل کشته يتوسط اقوام گ

. اين )۷۲و  ۶۲صص ،همان( کردند ميم ياز دشمنان که خود را تسل يبخشودن برخـ 
شد و نگـاه مـردم را بـه     مي ياسيبان سير رقياز اتحاد آنان با سا يريباعث جلوگ کار

 .کرد يمجلب  يعين خاندان شيا يبخشندگ

 ،۴۲صـص   ،همـان (نبودند  يأخودر يو نظام ياسيمات سيدر اغلب موارد در تصمـ 
از نبردها را خود بر عهده داشتند و در کنار سپاه حاضر  ياريبس يو فرمانده )۸۳ و ۸۲

  .)۲۴۴، صهمان( بودند
کمتـر منجـر بـه قتـل و      پـس  بيـه بر سر قدرت نسبت به  يخانوادگ يها زهيستـ 

 افتي ميصلح خاتمه  اشد و معموالً ب مي يو اختالفات خانوادگ ياسيس يها يچنددستگ
ـ ام پـس  بيـه حـال آنکـه در    ؛)۲۳۶و  ۱۰۷ ،۱۰۳صـص   ،همان( بـراي   يره محمـد رشـت  ي

 يا ملک هزاراسـب يد و کيبرادر و فرزند خود را به دار کش ،قدرت پدر آوردن دست به
  .)۳۰۰ و ۱۲۱ ،۱۰۱صص  ،همان(ز توسط فرزند خود کشته شد ين

ـ ان مناطق در پايتوجه به نظر مردم در انتخاب والـ  ر يحکومـت آنـان تـأث    يداري
بـدون در نظـر    ،حکومـت را نداشـت   يتصد يالزم برا يستگيشا ياگر حاکم .داشت

که حکومت کوچصفهان کـه   چنان ؛کردند ميرا عزل  يو ،به حکومت يگرفتن وابستگ



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۶۱  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
او ح از يناصـح  يوز رفتارهـا بـا بـر   ،ا سپرده شديک ييحيسيدا به يک يعلسيد ياز سو

اعتـراض  باعث خود  يو اخالق ياسيز که با اشتباهات سين نيشد و سلطان حسگرفته 
  .)۱۱۸ و ۷۶صص  ،۱۳۶۴ ي،مرعش( د شديبه مازندران تبع ،مردم شده بود

بـود کـه    يگريد هيرو ،از بروز اختالفات يريبه منظور جلوگ ياسيس يها ازدواجـ 
ازدواج  .تـداوم حکومـت خـود از آن بهـره گرفتنـد     اي بر يعين حکومت شيحاکمان ا

و ازدواج خـان احمـد    ياسـ يا در اوج اختالفـات س يرضا کسيدا با خواهر يک ييحيسيد
  .)۶۴، ص۱۳۵۳ ي،فومن( ن دست شمرديد از ايخان با دختر شاه طهماسب را با

را  دانان يقيپزشکان و موس ،مورخان ،پربارکردن دربار و قلمرو خود از هنرمندانـ 
ـ رضـا ک سيددربـار   ،منابع .آنان شمرد يفرهنگ يها استيدر س يد عامل مهميبا ا را ي
 ؛ چه اينکه)۹۰۱، ص۴ج ،۱۳۸۰ ،حافظ ابرو(د ان هشمرد »زمان يافاضل جهان و علما أملج«

الن شـد  يوارد گـ نظيـر   کـم ن نـا دا يقيتون از موسـ ياستاد ز ،به دعوت خان احمدخان
خت و در يهرچند دعوت او خشم شاه طهماسب را برانگ ؛)۲۲۰، ص۱۳۷۹ ي،شاه دکن نظام(

ـ ( تند خان احمدخان را مـورد سـرزنش قـرار داد    اي هنام  .)۱۲۶ و ۱۱۸، ص۱۳۵۰ ي،وائن
در زمـان   يو .)۱۵۶، ص۱۳۷۳ ،نوزاد(سپرد  ا خان احمدخان حکومت تولَم را به اوبعده
، ۱۳۶۳ ي،قمـ (بود  يخان احمدخان در کنار او مشغول آموزش کمانچه به و يريدستگ
خان احمـدخان در زمـان شـاه     يريبعد از دستگ يو .)۲۳۸، ص۱۳۷۷ ي،سـ يبدل /۴۷۴ص

ـ يقزو يمنشـ  قبـودا (جا فـوت کـرد    و در همانشد  يدر قلعه الموت زندان ،طهماسب  ي،ن
 ين مرعشيرالديظهسيدبود که  يلقب ،»نوس زمان و بقراط دورانيجال« .)۲۲۸، ص۱۳۷۸

 .)۲۶۴، ص۱۳۶۴ ي،مرعشـ ( ن عهـد داده بـود  يان معروف ان از پزشکيالد اثيبه موالنا غ
جان را بـه دربـار باشـکوه شـاه     يز دربار کوچک الهيراز نين شين حسيالد م کماليحک

 ،۱۳۷۲ ي،والـه اصـفهان  ( ح داده بود و به نزد خـان احمـدخان آمـده بـود    يطهماسب ترج
بـه اوج  ز در دربار خان احمـدخان  يجان ن ييحيبه نام  يگريپزشک د .)۴۵۳-۴۵۲ص

ـ ن يعبـدالجبار اسـترآباد   .)۸۴، ص۱۳۳۸ ي،گـدل يآذر ب(د يشهرت خود رس ز از نقاشـان  ي



  
  
  
  
  
  
  

۱۶۲  q  ۱۳۹۰ ستانتاب/  ۳۴/ شمارهنهمشناسی / سال  فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 

  
او در زمـان شـاه    يريبا دستگ .ن عهد بود که به نزد خان احمدخان آمديمعروف هم

خان احمدخان مجدد به خدمت  ين بازگشت و پس از آزاديطهماسب دوباره به قزو
ـ ن »نيشـهاب الخطـاط  «. )۴۷۰-۴۶۹ص ،۱۳۷۲ ي،واله اصفهان(د ياو رس ن يز لقـب نورالـد  ي

خـان احمـدخان بـود کـه مهـارت       يفرزند موالنا عبـدالرزاق از وزرا  ي،جيمحمد اله
 .)۱۴۶، ص۳ج ،۱۳۴۰ ي،حمد رازا(داشت  يسيدر خوشنو اي هژيو

  
  کيا آلحاکمان  ياست مذهبيس

در  يقمر يسوم هجردوم و  يها د اشاره کرد ضعف منابع مکتوب تا سدهيدر ابتدا با
از  اي هالن در پـرد يحاکم بـر گـ   يها خاندان يت مذهبيوضعاست  سبب شده ،النيگ

لـم و طبرسـتان   يد ياعتقادات اهال ةدربار مسالک و ممالکدر کتاب  .بماند يابهام باق
اهللا  يد رضـ ي.. تا روزگار حسن بن ز.« :ن آمده استيد چنيقبل از دعوت حسن بن ز
بـدون   .)۱۶۹-۱۶۸ص ،۱۳۴۷ ي،اصـطخر ( »کافر بودنـد  لمانيعنه مردمان طبرستان و د

از  يحاک يباستانشناس يها افتهي .ستيه نين ناحيمردم ا ينيد يانگر بين جمله بيشک ا
ـ  هبود يالن غالباً زرتشتيگ ياهال ،هين ناحياسالم به ا يابين است که تا قبل از راهيا د ان
ـ به دل ،رانيا اعراب مسلمان به هاز حمل بعد .)۲۰۸، ص۱۳۳۹ ي،روانيش(  يهـا  يژگـ يل وي

ران ين بخش از ايل اين دليبه هم ؛افتنديه دست نين ناحيمسلمانان به ا ،النيگ يعيطب
  .شد يمخالفان حکومت عباس ين پناهگاه برايتر مطمئن

ـ يد يلم هرچند به باورهـا يد ياهال ،د در طبرستانيبا شروع دعوت حسن بن ز  ين
ـ علونفوذ  ةنيج زميتدر رداختند و بهت از او پيبه حما ،خود اعتقاد داشتند ـ ي ن يان در ب

ـ و در موفق )۷۴ و ۷۱صـص  ،۱۳۴۳ ي،نيقزو يغفار( جاد شديان ايلميد و  ياسـ يس يهـا  تي
در شرق  .)۲۴۴ص ،۱۳۶۶ ،اريابن اسفند(فا کردند يا بسياريان نقش يلميد ،انيعلو ينظام
ـ ز هعيش به شـ يگرا )پيش بيهمناطق (درود يسف ن مرکـز  يشـتر يشـتر بـود و ب  يب يدي
در  .)۲۲۹، صهمـان ( ان و چـالوس بـود  يمناطق رو ،ه در مازندرانيديز يت مذهبيفعال



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۶۳  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
ـ معروف به ناصـر کب  ،االطروش يحسن بن عل ،ق۳۰۱سال  ـ ر توانسـت بـا موفق  ي  ،تي

  .)۵۵۸، ص۲ج ،۱۳۷۸ ي،مسعود( .گسترش دهد لميه را در ديديمذهب ز
 يگريان دياد ،خاص يمياقل طيالن با توجه به شرايدر گ ،کيا آلتا قبل از حکومت 

ت به دست يحيت و مسيهوديان ياز اد اي هاطالعات پراکند ،منابع .ت داشتنديهم فعال
قبـل از بـه قـدرت     ياسـالم  يهـا  گر فرقهياز د .)۵۲۰، ص۲ج ،۱۳۶۱ ي،مقدس(دهند  مي
اسـت کـه از    ين مورخانياز نخست يمقدس .نام برد ١ههتوان از مشب مي ،کيا آلدن يرس

 يگـر يمنبع د .)۵۳۹ و ۵۲۸صص ،همان(برد  ميالن نام يدر گ ههان و مشبيکرام دو فرقه
ـ  ،ديگو ميالن سخن ين فرقه در گياز ا يکه پس از و ـ   ةنخب عجائـب البـر و    يالـدهر ف

  :ديگو مين ين فرقه در قرن هشتم چنيا دربارةن اثر يمؤلف ا .است البحر
پندارنـد صـفات در    مـي نـد کـه   کن مـي  يمشـبهه در آنجـا زنـدگ    اي هفيبه روزگار ما طا

به همه  ين است که صفات الهيا باره در اينات خداوند است و سخن آنان يو آ ها نشانه
قـرار   يانسـان  يهـا  و ظاهرشـان در صـورت و انـدام و حرکـت و صـفت      يصورت حس

  .)۳۸۳ص ،۱۳۵۷ ي،انصار( ...دارند
تـوان از   مـي  ،الن رواج داشـت يدر گ کيا آل يابيگر که قبل از قدرتيد يها از فرقه

 يالن نفـوذ ين مردم گيدر باين با وجود  ؛خان شکل گرفتيه نام برد که در پسينقطو
ـ ه نين فرقه به محموديروان ايپ .افتين بـا   .)۲۶، ص۱۳۷۴ ،نـو يراب( .ز شـهرت داشـتند  ي

لم به قدرت يه در ديليبه نام اسماع يعيش يها از جنبش يکي هيسقوط حکومت آل بو
شتر در يب يقمر يسوم و چهارم هجر هاي ه که در قرنيدين فرقه در کنار زيا .ديرس
لمان و رودبار يپنجم و ششم در د يها سده يدر ط ،ت داشتنديفعالالن و مازندران يگ

در  .اعتقـاد داشـتند   Üد از نوادگـان امـام سـجاد   يه به امامت زيديز .ت داشتنديفعال

                                                 
١. نـد قائل بود ياو صفات يو برا ،ق استه به مخلويده داشت خداوند شبيبود که عق يا هه فرقهمشب 
 .)۵۳۹، ص۲، ج۱۳۶۱، يمقدس(



  
  
  
  
  
  
  

۱۶۴  q  ۱۳۹۰ ستانتاب/  ۳۴/ شمارهنهمشناسی / سال  فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 

  
ان يدر م Üنيو امام حس Üامام حسن امامت بعد از :آنان آمده است ياصول اعتقاد

ـ ر قيفرزندان آن دو امام مستقر شده و هر که از فرزندان آن دو امام بـا شمشـ   ام و ي
 .)۱۴۲، ص۱۳۷۱ ي،قم ياشعر(امامت او واجب است  ،مردم را به امامت خود دعوت کند

ما ا ،ديبه قدرت رس يديز هعيت شيبا ماه کيا آلن اعتقاد دارند اگرچه ااز محقق يبرخ
مـردم بـه    يضـعف تسـنن و اقبـال عمـوم    «ون يمد ،زيش از هر چيآنان ب يريقدرتگ

  .)۱۶۵، ص۱۳۸۶ ي،وسف جمال(يبوده است  »عيتش
 يو سـن  يعيشـ  يها شيگرا ،هيکار آمدن حکومت صفو يالن تا زمان رويمردم گ

ـ يگـرا  پـس  بيهالن يبودند و در گ يديعه زياغلب ش پيش بيهدر  .داشتند و  يش حنبل
نداشت و قبل  کيا آلبا حکومت  يارتباط ،يمذهب يبند مين تقسيا .وجود داشت يشافع

عه و يلـم شـ  يد يها تيمذهب ناح« :در منابع به آن اشاره شده بود ،آنان يابياز قدرت
  .)۴۵۲ص ،۲ج ،۱۳۶۱ ي،مقدس( »هستند يان سنيالنيشتر گيب

 ١يه و جاروديديالن فرقه زين مردم گيدر ب ،ليکار آمدن شاه اسماع يقبل از رو
پنـاه   ان شـجاعت يقوت صوفه ب«الن در زمان شاه طهماسب يگ ياما اهال ؛رواج داشت
ـ در اايـن  با وجـود   .)۲۰۸ص ،۱۳۳۹ ي،روانيش( »...ه قبول نمودنديمذهب امام  ،ن زمـان ي

هرچند مؤلف  .)۳۴۸ص ،۱۳۶۳ ،وسياولئار(دادند  ميل يان تشکيرشت را سن يشتر اهاليب
ـ گو مـي رشـت سـخن    يبـودن تمـام اهـال    عهيصراحت از ش هب احهياض السيرکتاب  د ي

 ن آنانيدر ب يگر ياز زردشت ييها شيگرااحان ياز س ياما برخ ،)۸۱۷، صهمان ي،روانيش(
  .)۵۶ص ،۱۳۸۵ ،خودزکو( دان هکردگزارش را 

                                                 
بـن   اديروان ابوالجارود زيه بود که پين آن جاروديهشت فرقه بود. اول يه در زمان خود دارايديز .١

، يدانستند (مسعود مي Üنيو امام حس Üکه امامت را خاص فرزندان امام حسن ندبود يمنذر عبد
گران شدند و امامت و خالفت را يدر خالفت از د Üيامام عل يبه برترآنان  .)۲۱۱، ص۲، ج۱۳۷۸

، يقمـ  ياشـعر (دانسـتند   ميعت نکردند را کافر يکه با او ب يشمردند و کسان ميز نيگران جايد يبرا
 .)۷۴، ص۱۳۷۱



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۶۵  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
ـ ک يعلسيدپدر  )ق۷۶۳ /۷۶۰( يمالط ياير کيکه ام يزمان م خـود را از  يتعـال  ،اي

ـ ز هعيش پيش بيهمردم در عموم  ،مالط شروع کرد ـ ق .بودنـد  يدي ـ ک يعلسـيد ام ي ا ي
بعد از مـرگ   .ه صورت گرفته بوديناصروند يه خاندان محليعل ۷۶۰در سال  يمالط
عت کردند يب )ق۷۹۹/ ۷۶۳حک(ا يک يعلسيدجان با ياله يفقها ي،ا مالطير کيامسيد

ل يخصـا  کـه  Üيد بن عليدر مذهب ز ،.. آنچه شرط امامت است.« :و اعتقاد داشتند
  .)۴۱، ص۱۳۶۴ ي،مرعش( »در او موجود است ،خمسه است

تـوان از   مـي هـان را  ين حکومت توسط فقيان ايد امامت فرمانرواييچند نمونه از تأ
.. هر چنـد اهـل صـالح و    .«ا ين کيحسسيدچنانچه در خصوص  ؛منابع به دست آورد

اطوارش مناسب اهـل  اما  ،امامت داده بودند يه فتوايدياو را به مذهب ز ،نيد يعلما
 کيا آلدن يدر به قدرت رس مسئلهن يافت که ايتوان در مي .)۱۱۱، صهمان( »ا نبوديدن

رش امامـت  يبر پذ يجان مبنياله يد فقهاييتا چه اندازه مهم بوده است و به دنبال تأ
ـ ن خاندان از حمايا ،ن افراديا ـ ن يمردمـ  ةت تـود ي ـ  هز برخـوردار بـود  ي از  يبرخـ  .دان

، ۱۳۸۴ ،زاده ميعظـ (ز کرده اسـت  يامامت ن يا ادعايک يعلسيدده دارند يپژوهشگران عق
ـ شـدن ا  روشـن  يبـرا  .تواند درسـت باشـد   مين ادعا نيرسد ا ميبه نظر  .)۲۱۶ص ن ي

بـه آن   ين دسته از پژوهشگران به نقل از مرعشيکه ا اي هموضوع بهتر است به جمل
ـ ک يعلسـيد بـا   پس بيهحاکم  ،اشاره نوپياد امحبعد از اتّ .توجه کرد ،کنند مياستناد   ،اي

به دنبال  .خرده گرفتند ين دوستيل ايره نوپاشا به دليبر ام پس بيهه يگر ناحيد يامرا
 يليد دليبا ،امامت دارد يا نوشت که اگر ادعايک يعلسيدره نوپاشا به يام ،مسئلهن يا

ـ در جـواب ا  .جداگانـه اسـت   يآن موضـوع  ،ارائه دهد و اگر قصد حکومـت دارد  ن ي
  :ن پاسخ داديا چنيک يعلسيد ،ره نوپاشايدرخواست ام

گر چه باشد کـه  يکرامات د ؟داي هديده و نفهميمگر ند ،.. کرامات که به خدمت نمودم.
رون رفتم و پدرت را کشتم و امـوال و رخـوت بـه تـاراج     ياز مدرسه مالط با عصا و جبه ب

ـ توف ،نهـم  مـي نهـادم و  دم و هر جا کـه قـدم   يبردم و مملکت تنکابن را مسخر گردان ق ي
  .)۳۶، ص۱۳۶۴ ي،مرعش( ...ق استيرف
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ـ ان کيافت فرمانروايتوان در ميه بر منابع يبا تک ،گريد ياز طرف  يخـود ادعـا   يياي

  .دان هامامت نداشت
ـ خاندان ک ياست مذهبيد به سيبا ،ن مقدمهيبا ا  ياسـت مـذهب  يس .پرداخـت  يياي

مقطـع اول   :قرار داد يرد نقد و بررستوان مو مي يرا در دو مقطع زمان کيا آلحکومت 
/ ۹۱۱حک (ا يتا حکومت سلطان احمد ک )ق۷۶۳( کيا آلحکومت  يريگ از زمان شکل

 پـس  بيهن دو قلمرو يب ها شتر جنگياساس ب ،ن دورانيدر ا .شود ميشامل را  )ق۹۴۰
ـ غ ديتبل ها ن جنگيا ةبهان .شکل گرفت ياختالفات مذهب يبر مبنا پيش بيهو  ن بـود  ي
ـ ياسـت د يس هآن را در سـرلوح  کيا آلحکومت  که بعـد از فـتح    .خـود قـرار داد   ين
ن شهر به عنوان مرکـز حکومـت   يا )ق۷۹۹/ ۷۶۳حک ( ايک يعلسيدتوسط  جانياله
ـ ک يعلسـيد  .)۴۰، ص۱۳۶۴ ي،مرعشـ ( قرار گرفت پس بيهدر مقابل حکومت  ،پيش بيه ا ي

مراسـم   ييدر ابتدا با برپاکرد و  مي ين معرفيغ ديرا تبلهدف خود  ها در اغلب جنگ
است ين سياو با ا .)۴۳-۴۲ص ،۱۳۶۴ ي،مرعش(خواست  مي يارياز خداوند  ،شيايدعا و ن

ـ  داد هـدف او توسـعه   مـي نشان  يف مذهبيظر سـت و بـه   يو تصـرف قلمـرو ن   يطلب
  .ديبخش مي يمذهب يرنگ شيها جنگ
مـورد   اي هزبـه انـدا   ،ن خاندانيدر ا يو عباد ياز مراسم و مناسک مذهب ياريبس

زمان حملـه را هنگـام نمـاز     پس بيه يامرا ،از نبردها يکيگرفت که در  ميتوجه قرار 
.. .شانيا يک پهلوياگر بر  ،شود ميچون وقت نماز «ده داشتند يرا عقيز ؛ن کردندييتع

ـ گـاه ا  .)۸۲، صهمـان ( »ست که نمـاز را قضـا کننـد   يممکن ن ،زنند مير يده چوبه ت ن ي
هم قرار  کيا آلگرفت و مورد استقبال حکومت  ميست مردم صورت نبردها بنا به خوا

  .)۴۵، صهمان( که در خصوص مردم لشت نشاء اتفاق افتاد اي هنکت ؛گرفت مي
بـه   پـيش  بيهالن يج گيرا يها مذاهب و فرقه يبا تمام ،پس از کسب قدرت کيا آل

اگرچـه   ؛ته گـزارش شـده اسـ   يليآنان با اسماع يها ن جنگيشتريب .مبارزه برخاست



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۶۷  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
 يمخالفـان مـذهب   ،حکومت آنان قرار داشتند ينيکه خارج از اعتقادات د يتمام کسان

ع اوقات و ساعات در فکر آن بودنـد کـه   ي.. در جم.«شدند و در واقع  مي يتلقّ کيا آل
 .)۶۳، صهمان( »...نديام نمايبه دفع آن ق ،با اهل اسالم باشد يو معارض يهر جا معاند

که فـتح   يبا مردم مناطق ،داشت ينيشتر رنگ ديخود که ب يها ينگدر جاين با وجود 
شـتر  ين نکته خود را در جنـگ رودسـر ب  يا .کردند ميبا خشونت برخورد ن ،کردند مي

  .)۳۰۰ و ۱۰۱صص ،همان(نشان داد 
ـ ا يخ رسـم بود کـه مـور   اي هه به اندازيليبا اسماع ين حکومت محليمخالفت ا ن ي

ـ  اصحاب نکبت«عنوان ا بن فرقه يروان اياز پ ،زمان ـ  »مالحـده «و  »نيآي کنـد   مـي  ادي
 ،داشتند مين فرقه دست از اعتقادات خود بر يروان ايچنانچه پ .)۲۵۱و  ۵۸صـص  ،همان(

، همـان (دند يرسـ  مـي  ييگرفتند و گاه به مقامات باال مين حکومت قرار يمورد احترام ا
 ،۶۶صـص   ،همان(شد  يمصورت با شدت و خشونت با آنها برخورد  نير ايدر غ ؛)۵۵ص
  .)۶۸ و ۶۷

 ؛کرد ميز با شدت برخورد يخود ن يبان مذهبيبا رق ي،ر از مخالفان مذهبيغ کيا آل
 يکـه خـود از علمـا    »ه حامديفق« )ق۸۲۹/ ۷۹۹حک ( ايرضا کسيدچنانچه در زمان 

ختنـد و بسـوختند تـا    يده نفـط ر يچيا پي.. در کوب و بور.« ،ن عهد بوديمذهب ا يديز
ـ يفق .)۱۳۵، صهمان( »...ه باشديا را تنبيک يقان مهدر موافيسا  يه حامد به دنبال اختالف

مـذهب او   يليا و دشمنان اسـماع يک يا و مهديرضا کسيدسردار  ،ر محمودين اميکه ب
ن يا ين دوران و در تماميدر ا .ا برخاسته بوديک يمهدسيدبه دفاع از  ،جاد شده بوديا

قلمرو تحت نفـوذ خـود را حفـظ     يدت مذهبداشت وح يسع کيا آلحکومت  ،ها جنگ
منابع از انتقال مذهب در  ي،نياست دين سيحفظ ا يجالب توجه برا اي هدر نمون .کند

از  ينـد کـه عروسـ   يگو مـي سخن  پيش بيهو  پس بيهن دو قلمرو يب يها از ازدواج يکي
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ـ ز ةعيد و شيخود دست کش يش سنياز گرا پيش بيهبه دنبال ازدواج در  پس بيه  يدي

  .)۱۷۷، صهمان(شد 
تـا آنجـا کـه همـراه بـا       ؛افتنـد ي يادياعتبار ز ،مذهب يديز يفقها ،ن مقطعيدر ا

و انجام امـور   )۳۵، ص۱۳۶۴ ي،مرعش( شدند مياعزام  ام صلحيارسال پ يران گاه برايسف
بـر   ،ده بودنـد يه دست کشيليکه از اسماع يدادن کسان همچون حدزدن و توبه يمذهب
د ييابتدا مورد تأ ،فرد حاکم کيا آلدر عوض در حکومت  .)۵۵، صنهما( آنان بود ةعهد
 و ۴۱صـص  ،همـان (افت ي ميت يرسم يگرفت و حکومت و ميمذهب قرار  يديز يعلما
۱۱۱(.  

ـ هوديمثـل   ،گريان ديبا اد کيا آلبرخورد  يچگونگ ةدربار ان اطـالع  يحيان و مسـ ي
تـوان   مـي ن مطلب نيرفتن ابا در نظر گ .خورد مين عهد به چشم نيدر منابع ا بسياري
ـ بـا پ  کيا آلا ياظهار نظر کرد که آ يبه راحت ـ روان ادي ـ هوديگـر همچـون   يان دي ان و ي

ـ هوديتوان به حضـور   مياما  ؟ريا خيکرد  ميز به خشونت برخورد يان نيحيمس ان در ي
 ،دهـد  مـي ارائـه   ين مرعشـ يرالديکه ظه يبا گزارش .ن داشتيقين زمان يالن در ايگ

ـ ج ياز نـواح (به نـام چاکـان    ييد آنان در روستايتوان فهم مي  )ه در اشـکور ير کشـا ي
، ۱۳۶۴ ي،مرعشـ ( کردنـد  مـي و تجارت امرار معـاش   يسکونت داشتند و از راه بازرگان

در  کيا آل يها از جنگ يکيدر  )ق۸۳۷/ ۸۲۹حک (ا يمحمد کسيددر زمان  .)۲۴۵ص
ر و اموال يان را دستگيهودي از يا هعد ،ايمحمد کسيدا فرزند يرضا کسيد ،اشکور ةيناح

  .)۲۴۵، صهمان( آنان را مصادره کرد
امـوال   ةامـا مصـادر   ؛کند ميان اشاره نيهودي يريبه علت دستگ يدرست به يمرعش

 نين راه تـأم ياز ا کيا آلاز منابع درآمد حکومت  يشد بخيدهد شا مين افراد نشان يا
الن يخ گيتاران در کتاب يهودي در برخورد با اي هن نمونياز آنجا که چن .شده است مي



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۶۹  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
صراحت اظهار نظـر کـرد    توان به مين ،شود ميک مورد محدود ين يبه هم لمستانيو د

  .ن چگونه بوده استين ديروان ايبا پ کيا آلکه رفتار 
جـان  يدر اله ييايک يوال ،تا زمان حکومت سلطان احمدخان يديز ةعياعتقاد به ش
با خاندان  ياسيخود و مماشات س ينياست ديس بعدها به دنبال کيا آلوجود داشت و 

ش يرش گـرا يدرآمدند و به دنبال آن مردم را به پـذ  يدوازده امام ةعيبه ش ،هيصفو
  .کردندوادار د يجد ينيد

ـ ن تغين زمان با اياز ا ،کيا آل ينياست ديمقطع دوم س ـ يش دير گـرا يي خـود را   ين
ـ ا از پژوهشـگران  يبرخـ  .نشان داد  کيـا  آلاسـت حکومـت   يس از ين اقـدام را ناشـ  ي

طهماسب ذکر  از فشار شاه يگر آن را ناشيد يو برخ )۳۶۹، ص۱۳۵۷ ،نـده يپا(د ان هدانست
ـ ا يبرا يگريل ديدال ،گر از پژوهشگرانيد اي هدست .)۴۹۸، ص۱۳۷۴ ،نويراب(کنند  مي ن ي
رفته به افول کامل  ه رفتهيديده دارند مذهب زيکنند و عق ميذکر  ينيش دير گراييتغ

د از خـاطر  ينبا .)۴۷، ص۱۳۶۹ ي،رابوالقاسميم( سابق را نداشت ييايک شده بود و پوينزد
رفتـه  يکـه صـورت پذ   يبه هر علت ،ياست مذهبيو س ينيش دير گرايين تغيبرد که ا

ـ يا يدادن همکار نشان يبرا يراه ،باشد بـوده   يبـا حکومـت صـفو    ين حکومت محل
 کيـا  آله به قلمـرو  يحکومت صفو هاست هم نتوانست مانع حملين سيهر چند ا .است
  .شود

توان به آن اشـاره کـرد و در حکومـت     مي ينيعد دکه در ب ييها استيگر سياز د
 Üانتساب آنان به امام سجاد يادعا ،داشته استبسياري ز نقش يمدت آنان ن يطوالن
ـ اسـکندر ب  /۸۴، ص۱۳۴۳ ي،غفـار  /۳۱۷ص  ۲ج ،۱۳۷۷ ي،شوشـتر (است   ،۱۳۷۷ ،گ ترکمـان ي
ـ عقپژوهشـگران  از  يد اشاره کـرد برخـ  يبا .)۴۳-۴۲ص ـ در رد کيـا  آلده دارنـد  ي ف ي

ــدان ــا خان ــون مرعشــ  ييه ــع ،انيچ ــفويمشعش ــودهان يان و ص ــد  ب ــرا ان ــه ب  يک
 ،۱۳۶۹ ي،منـزو (افتنـد  ينامه ن جز نسب يزيدستاو ،دن به حکومت خوديبخش تيمشروع
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ـ  يراب ،نيمجالس المـؤمن بعد از کتاب  .)۴۱۶-۴۱۵ص ـ ينـو اول ـ کـه ا اسـت   ين محقق ن ي

رش ين نکتـه در پـذ  يا .)۱۳۱، ص۱۳۶۹ ،نـو يراب( د قرار داده استيينامه را مورد تأ نسب
مـردم   ،منـاطق  يکه در برخ ييتا جا ؛داشتبسياري ر يمردم تأث ين خاندان از سويا
آنان  يلشکرکش ةنيکردند تا هز ميجمع زکات و پول  ،ها آنان در جنگ يروزيپراي ب

 يو اجتماع يو اقتصاد ياسيمردم که از عملکرد س .)۳۸، ص۱۳۶۴ ي،مرعش(د شوفراهم 
ظـالم   يهـا  راه نجات خود را از حکومت ،نداشتند يتيرضا کيا آلقبل از  يها حکومت

 يو از سادات فاطم àامبريپدانستند که خود را از نسل  مي يوستن به خاندانيپ ،يقبل
  .کرد مي يمعرف

ـ  به يد مذهبياست جديدر مورد واکنش مردم در برابر ساگرچه  در  يوضوح مطلب
ن يآخـر (خـان احمـد خـان     يها از نامه يبرخبررسي اما بعدها با  ،امده استيمنابع ن
 ييهـا  هاز نام يکيدر  .ن اقدام با اجبار همراه بوده استيد ايتوان فهم مي ،يي)ايحاکم ک

ـ ديکه بر ز يبا کسان يبرخورد و ،است که از خان احمد خان به دست آمده  يه بـاق ي
از  اي هنام يط ،)خان احمدخان ياز وزرا(ل يرجليم .توان درک کرد ميانده بودند را م
کاسـته   ،مانـده بـود   يه باقيديکه بر ز »مانيمال سل«اد بر يخواسته بود از فشار ز يو

 ،مان بـر مـذهب خـود   يماندن مال سل ين داده بود که باقيقيشود و به خان احمد خان 
او ضمن مخالفت پاسخ اما خان احمد خان در  ؛ندارد کيا آلحکومت  يبرا ياديخطر ز

 ،نوزاد( ده بودينام »خوارج نهروان ةفيطا«و از  »رتيس سگ«مان را يمال سل ،ن نظريبا ا
  .)۱۸۵، ص۱۳۷۳

برخـورد   يمـذهب  يبا علمـا  اي هژيز مانند اجداد خود با احترام ويخان احمدخان ن
ن و يخاتم المجتهـد «رت عبا ،شته استالن نويگ ياز علما يکي هکه ب اي هدر نام .کرد

منـابع خـان احمـد را     يبرخـ  .)۵۹، ص۱۳۷۳ ،نـوزاد ( شود ميده يد »يار هداقتباس انذ
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ـ ديد که بر خالف پدران خود بـا انکـار مـذهب ز   ان هدينام »نهاد شيدرو يپادشاه«  ،هي

  .)۲۲۱، ص۱۳۷۹ ي،لچيام شاه انظ(رفت يه را پذيش اماميگرا
 کيـا  آل ، تـالش به آن اشـاره کـرد   ينيعد دتوان در ب يمکه  ييها استيگر سياز د

مـذهب خـود کـه     يعيگان شـ يبـا همسـا  و ارتباط وخ يش و ت ساداتيحمابراي جلب 
  ،کيــا آلحکومـت   يريــگ شـکل  يدر ابتـدا  .اســت همسـو بــا آنـان داشـتند    يمـذهب 
در مازنـدران بهـره بـرد     يسادات مرعش يو نظام يمعنو يها تيا از حمايک يعلسيد

مازنـدران هـم نسـب خـود را      ينکه سادات مرعشيحال ا ؛)۳۰-۲۹ص ،۱۳۶۴ ،يمرعشـ (
ن رهبـر  يالد قوامسيدو  )۸۸، ص۱۳۴۳ ي،غفار( رساندند مي Üبه امام سجاد کيا آلمانند 

ـ  يهـا  الن را از دست حکومتيل بود گيدر مازندران ما يسادات مرعش گـر  يد يمحل
ـ و البتـه ا  .)۱۹۶، ص۱۳۶۱ ي،شمرع(قرار دهد  کيا آلار حکومت يخارج کند و در اخت ن ي

دو طرفه بوده اسـت و بارهـا    يانيخورد و به ب ميز به چشم ين کيا آلت از جانب يحما
 ي،مـور مرعشـ  يرتيم( بهره بردنـد  ييايت سادات کياز حما ،ان مازندرانيحکومت مرعش

  .)۱۶۰-۱۵۹ص ،۱۳۶۴
ق يتشـو  ،ردتوان به آن اشـاره کـ   مي ينيکه در بعد د کيا آل يها استيگر سياز د

ـ در ا .شـدند  ميداشتند و مسلمان  ميانت سابق خود دست بريبود که از د يافراد ن ي
از خان احمد خان  اي هنام .گرفتند ميقرار  کيا آلت کامل حکومت يمورد حما ،صورت

که مسلمان شده بود و  يانيهودياز  يکي .است استين سيبه دست آمده که مصداق ا
به دستور خان احمد خان  ،شده بود يانده و دچار مشکالتگر تنها ميان ديهودين يدر ب

 ،نـوزاد ( شت خود دچار مشـکل نشـود  ين معيت کامل قرار گرفت تا در تأميمورد حما
د بتـوان  يشـا  ،الن به تجارت مشغول بودنديان در گيهودي هاز آنجا ک .)۱۴۵، ص۱۳۷۳

بـه   ،آنـان  ينيد ةابقگرفتن س دهيان نومسلمان و ناديهودياز  کيا آلت ياحتمال داد حما
از  .تحت نفوذشان صورت گرفته باشـد  ةيناح يو رونق اقتصاد يحفظ منابع مال سبب
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 يحفظ منافع اقتصـاد  ،نير دييز از تغيان نيهوديتوان احتمال داد قصد  ميگر يد يسو

  .باشد
از  يکـ ي .شـد  مـي به دستور خان احمد خان اجرا  ين شرعيقوان ،پيش بيهدر قلمرو 

ـ بـه او   ،خان احمد خان نوشته شـده اسـت   يق برا۹۹۵در سال  که ييها نامه ادآور ي
 .)۱۰۰، ص۱۳۷۳ ،نـوزاد (شدت اعمال شده اسـت   نه بهين زميو در اا شود دستورهاي مي

 ه اسـت کـرد عدالت امر  يگر خان احمد خان کارگزاران خود را به اجرايد اي هدر نام
  .)۱۴۹، صهمان(

مختلـف   يهـا  وهيز با شـ يخود ن ياسيلفان سبا مخا کيا آل ،طور که اشاره شد همان
در آن را تـوان   مي وکند  ميجلب نظر  خصوصن يدر ا که اي هنکت .کردند ميبرخورد 

ـ ا ،قرار داد ين خاندان مورد بررسيا ينياست ديس ةزمر اگـر مخالفـان    ن اسـت کـه  ي
 صـرف  شان از کشتن ،در اغلب موارد ،ن خاندان بودندين همياز ب ،ن خاندانيا ياسيس

بسنده  يرفع خطر احتمال سبببه  آنهاد يا تبعيکردن  يد و تنها به زندانان هکرد مينظر 
گـاه و  يجا ،اسـت ين سيا برگيريآنها با  .)۱۹۸ و ۱۱۹صص ،۱۳۶۴ ي،مرعش(شده است  مي

  .کردند ميخود حفظ  پيروانن يحرمت سادات را در ب
  
  جهينت

مـانع   ،النيگـ  يزا يمـار يطوب و بمر يو آب و هوا ها باتالق و رودخانه ي،عيموانع طب
ـ نکه اقـوام سـاکن در ا  يضمن ا ؛شد مين ين سرزميگر از ايتهاجم و استقبال اقوام د ن ي

 .متفاوت بودند يگر نواحيبا د يريپذ و عدم سلطه يجنگاور ةيز از لحاظ روحيه نيناح
ـ گ در شکل بسيارينقش  يعيطب يايد کرد جغرافيتوان ترد مين  کيـا  آلحکومـت   يري

ـ ن يگـر يد يهـا  حکومت ،کيا آلادآور شد همزمان با حکومت يد ياما با ،داشت ز در ي
عـد  در بلـذا   ؛حکومت کند سدهست دو کدام از آنها نتوان چيالن وجود داشت که هيگ
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مازنـدران   يسادات مرعشـ  يو معنو يماد يها تيداشت از حما يسع کيا آل ،ياسيس

رامون خـود را  يپ يعيگان شيهمسا برخوردار شود و ين مرعشيالد دقواميس يبه رهبر
  .ت کنديتقو

 :قدرت آنها برخورد کردنـد  نوع به تناسب ،ياسيس يرقبا يبا تمام ييايسادات ک
ـ  يزيآم بزرگ مناسبات مسالمت يها با قدرت  ياسـ يش گرفتنـد و مخالفـان س  يدر پ

ـ که خـود از خانـدان ک   يدر مورد مخالفان .ف را حذف کردنديضع روش  ،بودنـد  يياي
د آنها قناعت کردند و از کشتن آنـان  يداشتند که تنها به اسارت و تبع يوجهجالب ت

گـاه سـادات   ين شکل بـه مـردم بفهماننـد حرمـت و جا    يکردند تا به ا ميصرف نظر 
  .ر قابل تعرض استيشه محترم و غيهم

ـ تثب يالن برايگ يمحل يها گر حکومتيآنها از اختالفات موجود در د ت قـدرت  ي
مانع از جنگ در قلمرو  ي،اسيس يها از مواقع با ازدواج ياريدر بس .بهره بردند ياسيس

صدور  .پربار کردند يو هنر يشدند و قلمرو تحت نفوذ خود را به لحاظ علم پيش بيه
سـاکنان آن را بـه همـراه     ياقتصـاد  ييخودکفـا  ،النيبه خارج از گه يناحمحصوالت 

 ديشت و بخش اعظم تولدا يشتريشم شهرت بيابر ،النين محصوالت گيدر ب .داشت
ـ الن در ايگـ رو  از اين ؛بود کيا آلتحت نظارت  ،آن و تجارت ن زمـان مـورد توجـه    ي

  .قرار گرفت يياروپا يها ه و دولتيحکومت صفو
ت مـردم و  يخـود باعـث رضـا    يکردند با اقـدامات اقتصـاد   يسع ييايسادات ک

دة آن ه از عهـ يکـه حاکمـان صـفو    يکـار  ؛شـوند  يدهقـان  يهـا  از شورش يريجلوگ
ـ منابع مکتوب از ق ،کيا آلپس از سقوط  يامدند و کميبرن ـ بـه دل  يدهقـان  يهـا  امي ل ي

الن ياز آنجا که اساس اقتصـاد گـ   .دهند ميالن خبر يه در گيصفو ياقتصاد يفشارها
معطـوف   ياريآب مسئله هب کيا آلن توجه حکومت يتر عمده ،بود يو کشاورز يدامدار

د کـه در کنـار   شجاد يالن ايدر گ يديمشاغل جد ،آنها ياقتصاد يها استيبا س .شد
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بازارهاي ه يدات ناحياز تول .ش داديرا افزا پيش بيه يسطح درآمد اهال ي،ميمشاغل قد

الن بـه  يبه خارج از گ يشتريمت بيبه ق يدات داخليبه وجود آمد تا تولمحلي جديد 
  .فروش برسد

ـ در امن در مناطق مختلف ساخته شد تا بازرگانان ييها مسافرخانه ت بتواننـد بـه   ي
مـردم   يکه پرداخت آن بـرا  ياضاف يها اتيمال .رفت و آمد کنند پيش بيه يشهرها

وارد  کيـا  آلبـه دعـوت سـادات     يديو صاحبان مشاغل جدشد برداشته  ،سخت بود
  .الن شدند تا مشاغل خود را به مردم آموزش دهنديگ

صـورت گرفـت و    النيق رودسـر بـا خـارج از گـ    ياز طر پيش بيه يتجارت خارج
 ياقتصـاد توانمنـد   ،ن اقـدامات يا يتمام .کرد پيش بيهالن يرا وارد گ يدرآمد سرشار

  .به دنبال داشت يعين حکومت شيا يبرا
و مـذاهب مخـالف حکومـت خـود بـه       ها فرقه يبا تمام يريپس از قدرتگ کيا آل

 يخـود رنگـ   يهـا  خـاص بـه جنـگ    ينيک ظرافت ديبا استفاده از  .مبارزه برخاست
ـ  ن است نه توسـعه يغ ديتنها تبل ،داد که نشان دهد هدف از آن يمذهب  يتمـام  ي.طلب

ـ ن يراه برداشت و در مواردسر را از  يبان مذهبيمخالفان و رق ز بـا شـدت بـا آنهـا     ي
بـه قلمـرو آنـان     ،منـاطق  يمذهب برخ يديت از مردم زيحما ةبه بهان .برخورد کرد

 يدوازده امـام  هعيخـود را بـه شـ    يمذهبش يگرا ،هيصفو يريگ حمله کرد و با قدرت
دوران  يدر تمـام  .ه شـود يحکومـت صـفو   با ياسير داد تا مانع بروز اختالفات سييتغ

تـالش داشـت بـا     کيـا  آلنکـه  يکنـد و آن ا  ميک موضوع جلب نظر ي ،حکومت آنان
ـ مناطق تحت نفوذ خود را حفظ کند تا بـه ا  يخود وحدت مذهب ينيد يها استيس ن ي

  .تحت نفوذ خود را فراهم کند ينواح ياسيس واسطه انسجام
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  منابع

ـ پد :تهـران  ؛ح عباس اقبـال يتصح ؛خ طبرستانيتار ؛ن محمد بن حسنيبهاءالد ،اريابن اسفند .۱ ده ي
 .۱۳۶۶ )خاور(

ـ خ عقايتـار  ؛خلف يسعد بن عبداهللا اب ي،قم ياشعر .۲  ؛)المقـاالت و الفـرق  (عه يد و مـذاهب شـ  ي
 .۱۳۷۱ ي،عطائ :تهران ؛ييفضا وسفي هترجم ؛ح محمدجواد مشکوريتصح

بنگاه ترجمه و نشر  :تهران ؛رج افشاريبه کوشش ا ؛مسالک و ممالک ؛ميابواسحق ابراه ي،اصطخر .۳
 .۱۳۴۷ ،کتاب

 .۱۳۶۳ ،ابتکار :تهران ؛وسيسفرنامه اولئار ؛آدام ،وسياولئار .۴

ـ بن :هـران ت ؛انيبيد طبيترجمه حم ؛عجائب البر و البحر يالدهر ف ةنخب ؛نيالد شمس ي،انصار .۵ اد ي
 .۱۳۵۷ ،رانيا يها فرهنگستان

ـ ميبـه اهتمـام والد   ؛)خ مفصل کردسـتان يتار(شرفنامه  ؛نيالد خان بن شمس شرف ي،سيبدل .۶ ر ي
 .۱۳۷۷ ،رياساط :تهران ؛نوف زرنوفيم

 :تهـران  ؛ح محمد فـرزان يتصح ،ترجمه آذرتاش آذرنوش ؛فتوح البلدان ؛ييحياحمد بن  ي،بالذر .۷
 .۱۳۶۴ ،سروش

 .۱۳۳۸ر، يرکبيام :تهران ؛يبه کوشش حسن سادات ناصر ؛آتشکده آذر ؛رآذ ي،گدليب .۸

 :تهـران  ؛مجـد  ييح غالمرضا طباطبايتصح ؛يخ الفيتار ؛ينياحمد و آصف خان قزو يقاض ي،تتو .۹
 .۱۳۸۲ ،علمي و فرهنگيشرکت 

 ي،فرهنگـ و  يعلمـ  :تهـران  ؛رج افشاريبه کوشش ا ؛زديخ يتار ؛جعفربن محمدبن حسن ي،جعفر .۱۰
۱۳۸۴. 

اد موقوفات يبن :تهران ؛مجد ييبه کوشش غالمرضا طباطبا ؛هيالصفو ةروض ؛گيرزا بيم ي،نابدج .۱۱
 .۱۳۷۸ ي،زديمحمود افشار 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد   تهـران:   ،ج۴ ؛يجوادسيدکمال سيدح يتصح ؛خيالتوار ةزبد ؛حافظ ابرو .۱۲
 .۱۳۸۰ ي،اسالم

 .۱۳۶۲ ي،طهورتهران:  ؛به کوشش منوچهر ستوده ؛المغرب يالعالم من المشرق ال حدود .۱۳

 .۱۳۸۶ ،رياساط :تهران ،ج۳ ؛ينصرآباد يمحسن ناجسيدح يتصح ؛يحيمجمل فص ؛حيفص ي،خواف .۱۴

ر نظر محمود يز ؛اخبار افراد بشر ير فيب السيحب ؛ينين الحسيالد ن بن هماميالد اثيغ ،ريخواندم .۱۵
 .۱۳۵۳ ،اميختهران:  ؛ياقير سيدب
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 .۱۳۶۸ ي،ن :تهران ؛يدامغان يترجمه محمود مهدو ؛رالطوالاخبا ؛فه احمد بن داوديابوحن ي،نوريد .۱۶

 .۱۳۴۰ ،رانيکتب ا :تهران ،۳ج ؛ق جواد فاضليح و تعليتصح ؛ميهفت اقل ؛ن احمديام ي،راز .۱۷

 .۱۳۸۴ ،بابک :تهران ؛ين نوائيح عبدالحسيتصح ؛خياحسن التوار ؛گيحسن ب ،روملو .۱۸

 .۱۳۶۳ ،بامدادتهران:  ؛ظفرنامه ؛نيالد نظام ي،شام .۱۹

 .۱۳۷۷ ،اسالم :تهران ؛نيمجالس المؤمن ؛نوراهللا يقاض ي،وشترش .۲۰

 .۱۳۵۲تهران:  ؛ندهيترجمه ابوالقاسم پا ؛خ الرسل و الملوکيتار ؛ريمحمد بن جر ي،طبر .۲۱

 .۱۳۴۳ ،حافظ تهران: ؛ينويم يبه اهتمام مجتب ؛آرا خ جهانيتار ؛احمد يقاض ي،نيقزو يغفار .۲۲

  ،راث مکتوبيم :تهران ؛نژاد قات محسن بهراميح و تعليحتص ؛جواهر االخبار ؛يبوداق منش ي،نيقزو .۲۳
۱۳۷۸. 
 :تهـران  ؛شم محـدث ها ريح ميتصح ؛آثار البالد و اخبار العباد ؛ابن محمدبن محموديزکر ي،نيقزو .۲۴
 .۱۳۷۳ ،ريرکبيام

 .۱۳۵۳ ي،فروغ :تهران ؛نيح عطاءاهللا تديتصح ؛النيخ گيتار ؛عبدالفتاح ي،فومن .۲۵

 ؛يح احسـان اشـراق  يتصـح  ؛خيالتوار ةخالص ؛ينين الحسين الحسياحمد بن شرف الد يقاض ي،قم .۲۶
 .۱۳۶۳ ،دانشگاه تهران :تهران
ـ يبـه اهتمـام مهـ    ؛تويخ اولجـا يتار ؛ابوالقاسم عبداهللا بن محمد ي،کاشان .۲۷  يعلمـ  :تهـران  ؛ين همبل

 .۱۳۸۴ ي،فرهنگ

 .۱۳۶۶ ،يعلمي و فرهنگ :تهران ؛اين ترجمه مسعود رجب ؛خويسفرنامه کالو ؛گنزالز ،خويکالو .۲۸

اد يبن تهران: ؛ح منوچهر ستودهيتصح ؛يخ خانيتار ؛حسن ين بن حاجيالد بن شمس يعل ي،جياله .۲۹
 .۱۳۵۲ ،رانيفرهنگ ا

اد فرهنگ يبنتهران:  ؛ح منوچهر ستودهيتصح ؛لمستانيالن و ديخ گيتار ؛نيرالديظهسيد ي،مرعش .۳۰
 .۱۳۶۴ ،رانيا
 ،اطالعـات  تهران: ؛ح منوچهر ستودهيحتص ؛مازندران يخ خاندان مرعشيتار ؛موريرتيم ي،مرعش .۳۱

۱۳۶۴. 

 .۱۳۶۲ ،کتاب يايدن :تهران ؛لسترنج يبه اهتمام گا ؛القلوب ةنزه ؛حمداهللا ي،مستوف .۳۲

ج، ۲ ،ندهيترجمه ابوالقاسم پا ؛مروج الذهب و معادن الجوهر ؛نيبن حس يابوالحسن عل ي،مسعود .۳۳
 .۱۳۷۸ ،علمي و فرهنگيتهران: 



  
  
  
  
  
  
  

  q   ۱۷۷  کيا در گيالن حکومت سادات آل تداومعلل 

 
 ؛يمنـزو  ينقـ يترجمـه عل  ؛مياالقال ةمعرف يم فياحسن التقاس ؛حمدابوعبداهللا محمدبن ا ي،مقدس .۳۴

 .۱۳۶۱ ،رانيشرکت مؤلفان و مترجمان اتهران: 

 :تهـران  ؛يل رضـوان يح محمد اسماعيتصح ؛يعباس يآرا خ عالميتار ؛گياسکندرب ،ترکمان يمنش .۳۵
 .۱۳۷۷ ،کتاب يايدن

 .۱۳۸۳ ،رياساط :تهران ؛ياستخرن يبه اهتمام پرو ؛ينيخ معيمنتخب التوار ؛نيالد نيمع ي،نطنز .۳۶

ـ به اهتمام ه ؛)نامه استيس(رالملوک يس ؛حسن يابوعل ي،الملک طوس نظام .۳۷  :تهـران  ؛وبرت دارکي
 .۱۳۷۸ ي،فرهنگ يعلم

 و يريح محمدرضا نصـ يتصح ؛نظام شاه يلچيخ ايتار ؛ينيخورشاه بن قبادالحس ي،نظام شاه دکن .۳۸
 .۱۳۷۹ ي،رهنگانجمن آثار و مفاخر ف :تهران ؛نه داها يچيکوئ

ـ بن :تهـران  ؛رهاشـم محـدث  يبه کوشش م ؛نيخلد بر ؛وسفيمحمد ي،واله اصفهان .۳۹  اد موقوفـات ي
  .۱۳۷۲ ي،زديمحمود افشار 

  قاتيتحق
 ،علمي و فرهنگيشرکت تهران:  ؛رآفتابيمحمود مترجمه  ؛رانيمغول در اخ يتار ؛برتولد ،شپولر .۴۰

۱۳۶۸. 

ـ ترجمـه منـوچهر ام   ؛رانيان در ايزيون يها سفرنامه ؛گرانيباربارو و د .۴۱  ي،خـوارزم تهـران:   ؛يري
۱۳۴۹. 
 ،سـحر تهـران:   ؛هيمشـهور بـه عادلشـاه در دوره صـفو     يالنيب شاه گيام غريق ؛محمود ،ندهيپا .۴۲

۱۳۵۷. 

چگونگي تغيير مذهب مردم گيالن از تشيع زيـدي بـه تشـيع داوزده امـامي در     «پناهي، عباس؛  .۴۳
 .۱۳۸۸، سال هفتم، تابستان ۲۶؛ ششناسي فصلنامه علمي ـ پژوهشي شيعه؛ »عصر صفوي

 .۱۳۸۵ ي،طاعت :رشت ؛يروس سهاميترجمه س ؛النين گيسرزم ؛الکساندر ،خودزکو .۴۴

 .۱۳۷۷ ،علمي و فرهنگي :تهران ؛م کشاورزيترجمه کر ؛خ ماديتار ؛م .ا ،اکانوفيد .۴۵

 .۱۳۷۴ ي،طاعتتهران:  ؛زاده ميترجمه جعفر خما ؛النيگ ،رانيات دارالمرز ايوال ؛ل .  ه ،نويراب .۴۶

 ،لکـان يگ :رشـت  ؛يرضـا مـدن   و يجکتـاج  .پ .ترجمـه م  ؛النيان گيفرمانروا ــــــــــــــ ؛ .۴۷
۱۳۶۹. 

مؤسسـة   :تهران ؛زاده ميترجمه جعفر خما ؛رانيصنعت نوغان در ا ؛الفون .فو ــــــــــــــ  .۴۸
 .۱۳۷۲ ي،قات فرهنگيمطالعات و تحق
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 .۱۳۸۴ ،۶۹ش ؛يالعات اسالممط ؛»هيع اماميا و تشيسادات ک« ؛طاهره ،زاده ميعظ .۴۹

 .۱۳۷۱ ،دانيجاوتهران:  ؛الن در گذر زمانيگ ؛ميابراه يي،فخرا .۵۰

بنگـاه   :تهـران ج، ۲ ؛يد مازنـدران يوح يترجمه غالمعل ؛رانيه ايران و قضيا ؛ليجرج ناتان ،کرزن .۵۱
 .۱۳۴۹ ،ترجمه و نشر کتاب

 .۱۳۷۷ ي،جامتهران:  ؛اران گمناميشهر ؛احمد ي،کسرو .۵۲

 ،۲ج ؛ي)شناسـ  النيمجموعه مقاالت گـ (نامه  النيگ ؛»النيا در گيخاندان کارک« ؛ينقيعل ي،منزو .۵۳
۱۳۶۹. 

 ؛يصـادق  يبـه اهتمـام مقصـودعل    ؛»هيدولت صفو يکيمسائل و عوامل ژئوپولت« ؛روزيف ي،منصور .۵۴
 .۱۳۸۴ ،زيدانشگاه تبرتبريز:  ؛هيخ صفويتار ن در گسترةيزم رانيمجموعه مقاالت ا

 .۱۳۶۹ ،تيهدا :رشت ؛تياز آغاز تا انقالب مشروط ،النيگ ؛، محمدتقييرابوالقاسميم .۵۵

ـ بن تهـران:  ؛ي)خيمجموعه اسناد و مکاتبـات تـار  ( يشاه طهماسب صفو ؛نيعبدالحس ي،نوائ .۵۶ اد ي
 .۱۳۵۰ ،رانيفرهنگ ا

 .۱۳۷۰ ،علمي و فرهنگيتهران:  ؛رانيا يخياسناد و مکاتبات تارــــــــــــــ ؛  .۵۷

ـ اد موقوفات محمـود افشـار   يبن :تهران ؛يالنيد خان گخان احم يها نامه ؛دونيفر ،نوزاد .۵۸  ي،زدي
۱۳۷۳. 

نامـه   پـژوهش  ؛»کيا آلالن در عصر يگ ياوضاع مذهب« ؛يعباس پناه و ميمحمدکر ي،جمال وسفي .۵۹
 .۱۳۸۶ ،۲سال، ۶ش ،بجنورد يدانشگاه آزاد اسالم ؛خيتار


