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  سرزمین من گیالن
ي جنـوبی دریـاي کاسـپین واقــع در     گـیالن امـروزي اسـتانی اسـت در کرانـه       

 کیلومترمربـع، امـا در   14711ی معـادل  هاي البرز با وسـعت   هاي شمالی رشته کوه       دامنه
ــود و از    آســتاراي جمهــوري گذشــته شــامل وســعتی بیــشتر از حــد مــرزي خــود ب

لنکران و شیروان تـا ناحیـه مغـان و از شـرق  تـا جنـوب شـرقی تـا                آذربایجان و بندر  
. گردیـد  چالوس مازندران و گاهی تا نیشابور و از جنوب تـا شـهر ري را شـامل مـی               

بخـشی از  مرز منطقه بـزرگ تـالش بـود کـه درگذشـته       شرق هم   این دیار در شمال   
یـل قـرارداد   حمپس از پایان جنگ اول ایـران بـا روسـیه و ت         . رفت  شمار می   گیالن به 

ضـمیمه   هجـري قمـري      1228علیا در سـال       گلستان در عصر فتحعلیشاه قاجار، تالش     
در آغاز و این سرزمین   . خاك روسیه گردید و این مرز به رود آستارا جایگزین شد          

که در آن  » گرپتشخوار« بخشی از سرزمین وسیع      ،در عصر باستان به همراه مازندران     
کاسپی، کادوسی، آماردي و بعدها گیـل و دیلـم و تـالش      : اي چون     اقوام اولیه بومی  

  .زیستند در آن می
ود تـاریخی کهـن و   جـ  و هشناسی در ایـن سـامان نـشان دهنـد           هاي باستان   یافته  

، دیلمـان و  )هتپـ چراغعلـی  (مارلیـک  : اي چـون  هاي چند هزار ساله   درخشان و تمدن  
 بـه اسـتناد  . انـد   را از سر گذراندهيتالش است که هر کدام وقایع و حوادث پرشمار        

و سپس فومن و الهیجان بود که هـر   ) گسکر(الب  متون قدیم، مرکز گیالن ابتدا دو     
ز الحـاق ایـن سـرزمین بـه      نهایتـاً پـس ا    . اند  کدام رخدادهاي بسیاري را به خود دیده      

 هجـري قمـري،    1000عباس اول صفوي در شوال سـال          حکومت مرکزي دوره شاه   
چندي بعد رشت به مرکزیت کـل آن رسـید کـه از آن زمـان تـاکنون مرکـز مانـده            

  .است
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به گواهی تاریخ، خاك سرزمین گیالن حداقل از قـرون اولیـه دوره اسـالمی               
 بـه دو قـسمت جداگانـه و مـستقل         1)پیدرودس(» سفیدرود« بزرگ   خانهواسطه رود   به

ربـی آن را بـا مرکزیـت     غشـد کـه بخـش        تقـسیم مـی     گـیالن   و شـرق   غرب گیالن 
. گفتنـد  مـی » پـیش   بیـه «و بخش شرقی آن را با مرکزیت الهیجان،         » پس  بیه«،  »فومن«

شـود کـه شـامل منـاطقی      رود گفتـه مـی   پـس در واقـع بـه غـرب رودخانـه سـفید            بیه
پـیش هـم کـه در شـرق      م، گسکر، تالش و رشت بـود و بیـه         فومن، شفت، تول    :چون

و گرفـت   الهیجان، لنگرود و رودسر را بـر مـی    : سفیدرود قرار داشت، مناطقی چون    
 از شـمال  بخـش  ایـن  .شـد   شناخته میمنطقهسفیدرود هم به نوعی مرز طبیعی این دو   

هی هـاي پادشـا   ایران در طی قرون متمادي بصورت مـستقل و بـا اسـتقالل از سلـسله           
گذراند و حـداقل از   مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان روزگار می     : ایران چون 

 و حاکمـان و  حکـومتگر هاي محلی  ها و سلسله  اواخر عصر باستان به این سو خاندان  
تـرین و   رو به شـاخص  فرمانروایان محلی در آن حکمرانی داشتند که در کتاب پیش        

ا شـماري از وقـایع و حـوادث دوران ایـشان نیـز      شوید و بـ  شان آشنا می  ترین  معروف
 دوره ساسـانی تـا       از اواخـر   ایـن حاکمـان و فرمانروایـان      . آگاهی پیدا خواهید نمـود    

از اوایـل دوره   .انـد  هاي پایانی دوره قاجار مـورد تحقیـق و بررسـی قـرار گرفتـه           سال
 واقـع  ون استانداري و فرمانداري روي کـار آمدنـد کـه در   چپهلوي به بعد نهادهایی  

از  یهـای  استاندار حاکم گیالن و فرماندار حاکم شـهر و بخـشدار هـم حـاکم بخـش       

                                                
 نام خود را از قوم کهشد  ه آماردوس خوانده میهاي مختلفی ازجمل   این رود در گذشته با نام-  ١
شود سفیدرود در عصر   گفته می.تمدن مارلیک منسوب به آنهاست گرفته استبه قولی ارد که مآ

.ها و آماردها بوده است باستان مرز بین کادوس
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بـه بوتـه   حکمرانان گیالن   در همان زمان القاب و عناوین       . شدند  گیالن محسوب می  
 1340 در سـال   تا زمـان اصـالحات ارضـی    فقطفراموشی سپرده شدند و خوانین هم 

 امـروزه شـماري از     .کردنـد   ی مـی   رعیتی از میـان رفـت خودنمـای        –که رژیم ارباب    
 در گــیالن و دیگــر نقــاط زنــدگی نامهــاي خــانوادگی متعــددي ان بــاشنوادگــان ایــ

کنند و بعضاً از اجدادشان اسـنادي در دسـت دارنـد کـه مطالعـه و بررسـی آنهـا                    می
توان به بخشی از تاریخ و وقایع زمان ایشان در قرون گذشته پـی            ارزشمند بوده و می   

  . دست یافتفیديعات مبرد و به اطال
  

  خاندان گُشنسب
 اسـت،  )به معنی دارنده اسـب نـر و قـوي   (» جشنسف«رب آن عگُشنسب که م    

بـه مقـام   » یتـشخوار «نام شماري از شاهزادگان بود که در فواصل قـرون در سـرزمین     
ترین آنها جشنسف شاه نام داشت که همزمان با تـشکیل   معروف. شاهی دست یافتند 
ی بــر گــیالن، دیلمــان، رویــان، مازنــدران و دماونــد فرمــانروایی  شاهنــشاهی ساســان

ترین و به روایتـی دیگـر نخـستین خانـدان و              قدیمی حکومتگر این خاندان    1.کرد  می
ویژه گیالن که در آن زمان به  اي است که بر صفحات شمالی ایران باستان، به          سلسله

 را نـسب شـاهان  آغـاز سـلطنت گش  . داشت، حکم راند شهرت  » کادوسیان«سرزمین  
  .اند که حدود هشتصد سال طول کشید م نوشته. ق333سال 

ــست      ــت نی ــاهی در دس ــان ش ــن دودم ــت ای ــدانی از دوره حکوم . اطــالع چن
دانیم که بعد از درگذشت اسـکندر مقـدونی و پـس از اینکـه سـاکنان            قدر می   همین

                                                
195 و 17نولوژي تاریخ گیالن، صفحات کرو  - ١
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ي به نـام  ا  کادوسیان بر علیه کارگزاران وي دست به شورش زدند، اتحادیه         یاگیالن  
تشکیل و اعـالم موجودیـت کـرد و      » پتشخوارگر«اتحادیه ایاالت شمالی ایران با نام       

هـا، در    به زعم برخـی از یادداشـت    .یکی از اعضاي این خاندان به ریاست آن رسید        
زمان سلطنت اردشیر ساسانی قدرت و نفوذ جشنسف شاه افـزایش یافـت و اردشـیر               

گـیالن را بـه رسـمیت    پتشخوارگر از جمله هم پادشاهی و حکومت وي بر سرزمین     
  بـه ایـن پادشـاه    -  هیربـدان هیربـد   - 1»نـسر ت«که در نامـه تـاریخی    جالب این . شناخت

 ،در این نامه که در واقع رساله کوچکی اسـت            .باستانی گیالن نیز اشاره شده است
گر  یـاد شـده و از وي خواسـته    دارشـو فگـر یـا       عنوان پادشاه پتشخوار    از جشنسف به  

  .شده که با اردشیر ساسانی همکاري نماید
  

  خاندان گیالنشاه
شاه نام و عنوان شـماري از فرمانروایـان گـیالن باسـتان در اواخـر دوره              گیالن  

هـاي برخـی از     آنطـوري کـه از نوشـته   2.سلطنت خسرو پرویـز ساسـانی بـوده اسـت      
آیـد، در   مـی اهللا آملـی بـر        اسـفندیار کاتـب و اولیـاء        مورخین دوره اسالمی نظیر ابـن     

هاي پایانی ساسانیان، فیروز نامی از نوادگان قباد ساسانی بر گـیالن چیـره شـد و        سال
هـاي ایـشان     ي گـزارش  بـر پایـه  . تدریج به اطاعت او در آمدنـد   اهالی این سرزمین به   

فیروز فرزند نرسـی دختـري از شـاهزادگان گیالنـی را بـه همـسري برگزیـد و از او                   
                                                

 یربی ترجمه کرده و همان را ابن اسفندیار کاتب مورخ آملمقفع از زبان پهلوي به ع این نامه را ابن  -١
 بعـدها در سـال   .تسـ ا قرن ششم هجري به فارسی برگردانده و در کتاب تاریخ طبرسـتان خـود آورده     

. خورشیدي روانشاد مجتبی مینوي آن را به صورت کتابی انتشار داد1311
455 و نامدارهاي گیالن، صفحه  ها نام - ٢
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ق . هــ  17  در حـدود سـال  ل پس از مـرگ پـدر   یگ.  شد»لیگ«صاحب پسري به نام  
ا هـ   دیلمـی ها رسید و اندکی بعـد  یا همان گیلک ها    به پادشاهی گیل  )  م 638 – 639(

شـاه بـر سـرزمین     ترتیب فرمانروایی خاندان گیالن  را نیز با خود متحد ساخت و بدین       
گیالنـشاه   گیلچندي بعد فرزند گیل به نام      .  غرب مازندران آغاز شد    بعدهاگیالن و   

 از سـیعی ق بـه قـدرت رسـید و بعـدها بخـش و     .  هــ  22 – 23هـاي   در حـدود سـال  
را به تصرف خود در آورد و بدین ترتیـب  نور   وبرستان قدیم ازجمله رویان و آمل  ت

قلمرو فرمانروایی او از گیالن تا گرگـان گـسترش یافـت و سـلطنت او بـر سـرزمین                
ایـن شـاهزاده گیالنـی در همـان زمـان بـه          بـه گـواهی تـاریخ       . یتشخوارگر آغاز شد  

معروف شد و بعد از اینکه یزدگر سـوم ساسـانی پادشـاهی او را     » گابره«یا  » گاوباره«
نیـز ملقـب   ) بـه معنـی پادشـاه کـوه و دشـت         (وادگر شاه   شبه رسمیت شناخت، به فر    

نـشین ایــشان    مرکزیـت و تختگـاه ایــن خانـدان فـومن و آمـل هــم ولیعهـد      1.گردیـد 
ادامـه  ) ق.  هــ   144(ان خالفـت منـصور عباسـی        مد که این رسم تا ز     ش  محسوب می 

  2.داشت
 یـا بـه روایتـی دیگـر     40شاه به هنگام مرگ در سال        گیل گیالن  :اند که   نوشته  

دابویه و پادوسبان بود که بازماندگان ایـشان  : هاي ق داراي دو پسر به نام.  هـ 60سال  
گـان پادوسـبانی بـر      و گاوبـاره  بـر گـیالن  )شاهان دابـویهی (دابویهیان  سالها با عنوان    

شـماري از ایـشان بـا    . فرمان راندند   وبعدها ساري  کجوربه مرکزیت   غرب مازندران   
و ملــک شــناخته ) اســتاندار(، اســتندار )اصــفهبد(اســپهبد : القــاب و عنــاوینی چــون

                                                
41 و 40ي زمان، صفحات  ینه گیالن در آی - ١

457، صفحه ها و نامدارهاي گیالن  نام - ٢
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شدند که ملکـان   اند که؛ پادوسبانیان خود به چندین شاخه تقسیم می       نوشته .شدند  می
ایشان به مرکزیت کجور بر رویان قـدیم کـه متـشکل    . ترینشان بود جور از معروف  ک

از الریجان، آمل، نور، نوشهر و چالوس فعلی بود سالها فرمـان راندنـد؛ تـا اینکـه در         
. عبـاس اول صـفوي منقـرض شـدند      هجري قمري توسـط قزلباشـان شـاه       1006سال  

و بهمـن پـسر کیـومرث از     سال حکومت کردند و شهریار 960شود حدود     گفته می 
  . ترینشان بودند معروف
ــا    ــشان   ام ــومتگر و اعقاب ــدان حک ــن خان ــانروایی ای ــیالن  ،در دوره فرم در گ

  و ماوع پیوست که در تاریخ ثبت شده   وق  هایی بوجود آمد و رویدادهاي به       حوادث
  .کنیم  می اشارهدر اینجا به اجمال به شماري از آنها

ي اعراب بـه ایـران بـود       ي ایشان حمله    سته در دوره  وقوع پیو   مهمترین وقایع به    
بـه گـواهی تـاریخ بعـد از روي کـار         . که شرح آن در منابع تاریخ ایران آمده اسـت         

 ایران با آشفتگی سیاسی روبرو شد و چندي بعد کشور        ،آمدن خسرو پرویز ساسانی   
فت، تـا  طاط رنحاعدالتی و فساد داخلی رو به  دچار هرج و مرج گردید و به دلیل بی  

 یزدگـرد سـوم   بعـد  ي مـیالدي کـشته شـد و چنـد    618اینکه خسرو پرویـز در سـال        
 وي ایـران بـسیار آشـفته و نابـسامان         در زمـان  . ساسانی بر تخت شاهی ایران تکیه زد      

دنبال این وقایع، خبر ضعف و انحطاط ایران به اطالع ابوبکر که در آن وقـت             به. بود
بـن ولیـد را مـأمور     د رسـید و او هـم  خالـد   ها مـشغول بـو      به لشکرکشی دیگر کشور   

 از آن پس میان سپاه ایران و لشکر اعراب چند جنگ بـزرگ و         .جنگ با ایران کرد   
ق در جنگ قادسـیه  . هـ14کوچک به وقوع پیوست، تا اینکه سرانجام ایران در سال  

شکست خورد و بعد از کشته شدن رستم فرخزاد سردار ایران، پرچم ایران به دست           
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ب افتاد و از آن پس اعراب مسلمان شهرهاي ایران را یکی پـس از دیگـري بـه                 اعرا
  .تصرف خود در آوردند

در این میان گیالن هنوز به تصرف اعـراب در نیامـده بـود و ایـن سـرزمین در         
شـاه    گـیالن ی اسـتقالل بـا فرمانروایـان   ،بـا هاي انبـوه    و جنگلهاي البرز    کوه پناه رشته 

 22ینکه نخستین برخورد تازیان بـا سـاکنان گـیالن در سـال           گذراند، تا ا    روزگار می 
در این وقت اعراب بر بیشتر والیات ایـران بـه     . ق در زمان عمربن خطاب رخ داد      .هـ

مرور از توابع جز گیالن و بخشی از مازندران تسلط یافته بود و یزدگرد سوم به شهر            
لـم و تـالش احـساس    در این هنگـام کـه اهـالی گیـل، دی    . خراسان قدیم گریخته بود   

 در 1.خطر کرده بودند، دیري نپایید که میان ایشان و تازیان نبردي سخت در گرفـت     
اي موسوم به دستبی کـه بـین قـزوین و همـدان        سال مذکور سپاهیان گیالن در ناحیه     

فرمانـدهی  . بن مقـرن وارد نبـرد شـدند    ا سپاهیان عرب به فرماندهی نعیم     بقرار داشت   
هـا، عاقبـت     کـه بـا همـه مقاومـت و سـختی       بود  دیلمی  ) مهتا(وتا  گیالنیان با سردار م   

پـس از ایـن   . شکست خوردند و بسیاري از ایشان، از جمله موتا دیلمی نیز کشته شد      
نبردهـــاي دیگـــري میـــان ایـــشان روي داد کـــه شـــماري از آن، دوره حکومـــت  

ازه دیلمیان ها نام و آو  اند که در این جنگ      نوشته. شاهان به وقوع پیوسته است      گیالن
ــین از  ــس ورام ــه وی ــادر منظوم ــیادب فارهاي هکار ش ــد   ســرودس ــدین اس ه فخرال

 ؛هـا آمـده   برخـی از  یادداشـت    آنطور کـه در  .هجري آمد گرگانی شاعر قرن پنجم     
ق، خورشـید  .  هــ  57شاه به نام دابویه در سـال   بعد از مرگ فرزند ارشد گیل گیالن      

                                                
اي تقسیم کـرده بودنـد کـه اولـی را       اعراب گیالن را به دو بخش کوهستانی و جلگه   ،در این زمان   -١

.گذاري کرده بودند جبل و دوم را هامون یا سهل نام
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کومــت وي بــا  اواخــر خالفــت  اول قـدرت را در گــیالن در دســت گرفــت کـه ح  
 بـه فرمـان معاویـه بـه     در زمان وي هزاران نفـر  از سـپاه اعـراب         . معاویه مصادف بود  

 دابویــه حملــه کردنــد، امــا در ایــن جنــگ مــصقله و   فرزنــدقلمــرو شــرقی فرخــان
 در  بعـد  سـالها  . کـشته شـدند    يجویان گیلی، دیلمی و تبر      سپاهیانش به دست جنگ   

بن مهلّب والـی   در زمان وي یزید. شید دوم روي کار آمدور خق اسپهبد. هـ   93سال  
وقت عراق بر گیالن تاخت که عاقبت اعراب ناگزیر بـه صـلح بـا اسـپهبد خورشـید         

ق فرمان جنگ علیه پادشـاه  .  هـ 141 پس از این منصور خلیفه سیاسی در سال         1.شد
رو اسـپهبد  درپی اعراب به قلمـ  هاي پی   پتشخوارگر را صادر کرد و از آن پس تازش        

ق  .  هــ  144هـا جنـگ و سـتیز، در سـال      خورشید آغاز شد، تـا اینکـه پـس از سـال          
دنبال شکست در برابر تازیان و بعد از اینکه بـه نـاتوانی خـود پـی          اسپهبد خورشید به  

دابویـه   ترتیب پایـان فرمـانروایی آل   برد، اندکی بعد در همان سال در گذشت و بدین 
آل پادوسـیان نیـز خوانـده    پادوسبانیان کـه     .فرا رسید ) رانمازند(تبرستان  و   گیالن   بر

ق .  هــ 1006 بر مازندران عاقبت در سـال        حکومت ها  شدند سرانجام پس از سال      می
اند که این سلسله پـس از دودمـان        نوشته.  از میان رفت   وسط شاه عباس اول صفوي    ت

هجـري  1006 تـا  22تـرین سلـسله جهـان اسـت کـه از سـال              طوالنی ژاپن آفتاب در 
 ایـن سلـسله پـس از    ؛شـود   گفته مـی . در رویان و اطراف آن حکومت کردند       قمري

گـاه   نشین شدند و به دامپـروري و کـشاورزي پرداختنـد، ولـی هـیچ               فروپاشی گوشه 
 هنامـ  رهج شـماري از ایـن خانـدان شـ     هـم اصالت خـود را فرامـوش نکردنـد و هنـوز       

. نامنـد  م فرمانروایان پادوسبانی میپدرانشان را در دست دارند و فرزندان خود را به نا     

                                                
28 و 27 کرونولوژي تاریخ گیالن، صفحات  - ١
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وي ابتـدا علـی   .  بـود شعر نو نیما یوشیج پدر   ترین افراد این خاندان،     یکی از معروف  
  . گذاشت" نیما "نام داشت ولی سپس نامش را به اسم یکی از پادشاهان پادوسبانی

  
  علویان

ت  عمدتاً، یعنی افرادي که منسوب بـه اول امـام شـیعیان جهـان حـضر         علویان  
الــسالم باشــند و در طـول تــاریخ بــه پیــروان ایـن امــام جانــشین حــضرت    علـی علیــه 

 بعـد   بـه  علویان از قرن دوم هجـري      به گواهی تاریخ،  . اطالق شده است  ) ص(محمد
براي در امان ماندن از  خلفاي عباسی و کـارگزاران ایـشان از نـواحی چـون عـراق،               

ن کوچیدنـد و در ایـن صـفحات       ویـژه گـیالن و مازنـدا        مدینه به خط امن شمال، بـه      
 عاقبـت شـماري بـه شـهادت رسـیدند و      .تبلیغ دیـن اسـالم نمودنـد     ماندگار شدند و    

تعدادي هم  به مرگ طبیعی از دنیا رفتند و در این مناطق مـدفون شـدند کـه امـروزه      
  .شناسیم ن را به نام سادات علوي و امامزاده میاشماري از ایش

بـن   یحیـی . ناهنـده شـد  پ بـه ایـن مـرز و بـوم     اولین علوي که به گواهی تاریخ ؛     
 هجـري قمـري در زمـان حکمرانـی جـستانیان بـراي در            175 که در سال     عبداهللا بود 

مدینـه وارد دیلـم     از پنهـانی الرشید امان ماندن از دست مأموران خلیفه عباسی هارون     
 در تـر آنکـه دیـن اسـالم را     ریزي کند و مهـم  شد تا قیامی دیگر را علیه عباسیان، پی       

 پـس از وي رهبـران دیگـر    .دهـ گـسترش د نیـز   این صـفحات رواج داده و تـشیع را          
شـدند و پـاي در راه   ) مازندران( وارد گیالن و طبرستان دیگريعلویان یکی پس از     

 ابوالحـسن احمـدبن حـسین هـارونی     شـان  ینرت   از شاخص  .تکاپوي سیاسی گذاشتند  
ق پیروانـی پیـدا کـرد و بـر تخـت      .  هـ 380که در سال  است  » الموید باهللا «مشهور به   

کیـا مالعلـی    این خاندان تا زمان سید علـی     . نشست) رودسر فعلی (فرمانروایی هوسم   



 هاي حکومتگر گیالن خاندان  /14

در نیمه دوم سده هشتم هجري قمري، کـم و بـیش در رودسـر و لنگـرود و تنکـابن           
  .فرمانروایی داشتند

بـود کـه بـه    ) ناصـر کبیـر  (بن علی      یکی هم ابومحمد حسن    از علویان معروف    
 علـوي  .گفتنـد  مـی » ناصـریه «هـاي دینـی و سیاسـی وي         واداران و طرفداران آموزه   ه

  .شـدند  خوانـده مـی  » قاسمیه «نشبن زید بود که طرفدارا     بن حسن   بن علی   دیگر قاسم 
ــشتر در         ــم بی ــمیه ه ــداران قاس ــیالن و طرف ــه گ ــشتر در جلگ ــریه بی ــواداران ناص ه

ایـن رهبـران علـوي پیـرو،     . هاي دیلـم سـکونت داشـتند و پراکنـده بودنـد           کوهستان
ه تکــاپوي سیاســی و مــذهبی خــود را در گــیالن و  کــاندیــشه شــیعه زیــدي بودنــد 

زندران گسترش دادند که البته در همان زمان دچار اختالفات و انشقاقات سیاسـی             ما
بـن   شان حـسن یـ ا معاصـر . هاي کوچکتري را بوجـود آوردنـد   و  مذهبی شده و نحله   

دبن حسن ملقب به داعی  کبیـر و داعـی اول پـس از        بن زی   بن محمدبن اسماعیل    زید
 هجـري قمــري  قیـامی را در ایــن منطقــه    250درخواسـت اهــالی طبرسـتان در ســال   

وي کـه اهـل   . رهبري نمود که موجب بنیان نهادن حکومـت علویـان طبرسـتان شـد        
مدینه و از حجاز عربستان به ري کوچ کرده بود، پس از چندین نبرد علیـه طاهریـان        

 رد هاي مازندران مسلط گردد و پس از آن نیـز     ت بر سراسر دشت و کوهستان     توانس
هایی با عباسیان و صفاریان  مواجه شد، تا اینکه عاقبت در سـوم رجـب سـال                 جنگ

 هجـري قمـري در آمـل کـه پایتخـت علویـان طبرسـتان بـود در گذشـت و در          270
ر شـیرویه و    چنـدي بعـد از مـرگ اسـفا        . ي راستگوي این شهر مدفون گردیـد        محله

بن قاسـم  در   بن قاسم متحد شدند  و حسین مرادویج گیل دو سردار نامی علیه حسین    
در آمل به دست مرادویج کشته شـد و تمـامی طبرسـتان در اختیـار          ق  .  هـ   316سال  
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 .اسفار قرار گرفت و بدین ترتیب فرمانروایی علویـان طبرسـتان هـم بـه پایـان رسـید                   
هاي وقـت محلـی      حکومت علویان طبرستان، حکومت  همزمان با تشکیل  «؛  اند  تهنوش

شان بـا ایـشان مبتنـی     جستانیان، باوندیان و پادوسبانان، روابط: گیالن و مازندران نظیر   
گـاه تقابـل و گـاه هـم گـامی و تـساهل شـیوه        . بر حفظ موجودیت و ماندگاري بود    

. ینـد کردند تـا موجودیـت سیاسـی خـود را حفـظ نما         رفتاري ایشان بود و تالش می     
یاري جستن توسط جستانیان، دوگانگی رقباي توسط پادوسـبانان و تقابـل از سـوي                

هـا    در یادداشـت . باوندیان، رفتارهاي غالب هر یک در مقابل علویـان طبرسـتان بـود         
بـن   همزمان با فروپاشی حکومت و قدرت علویان و پـس از مـرگ حـسن       : آمده که 

ویــان و گــاه لب در خـدمت ع ، ســرداران چنـدي کــه بـه تنــاو  )داعــی صـغیر (قاسـم  
هـایی از منـاطق    بردند، خود داعیـه حکومیـت یافتـه و قـدرت       هاي آنان بسر می     دسته

دنـد کـه اسـفار پـسر     شمالی و دیگر نواحی همجـوار را بـه تـصرف خـویش در آور     
شمگیر و فرزنـدان بویـه دیلمـی    وبن زیار و برادرش        مرداویج ،کاکیشیرویه، ماکان   

گرفـت و  بـاال  ) بویـه  آل(م کار برادران بویـه   هدر میان ایشان.  ي آنان بودند   از جمله 
ق بغـداد را  کـه   .  هــ  334آنها که ابتدا در خدمت خلفـاي عباسـی بودنـد، در سـال        

 حکومت آنها بود، براي نخستین بار پس از تسلط اعراب بر ایران  فتح کردنـد          مرکز
  .ندحکم راند دیگر نقاطو و از آن پس بر بیشتر  مناطق  ایران 

  
  سلسله جستانیان

ه از قـرن دوم تـا چهـارم هجـري           کـ  خاندانی محلی و دیلمی بودند       1جستانیان  

                                                
.نامه دهخدا به معناي جهانگشاه و جهانگیر آمده است لغت جستان در  - ١
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در . کردنـد  هـاي آن حکومـت    هایی از گـیالن، دیلمـان و کوهـستان       قمري بر بخش  
دوران حکومت ایشان آگاهی چندانی در دست نیست و اطالعـات    و   منابع از تاریخ  

المـوت و طالقـان     نواحی کوهستانی دیلم و رودبـار     ایشان در . اي وجود دارد    هپراکند
قـزوین  بعدها از توابع الموت بود که  گاهشان رودبار  اماراتی کوچک داشتند و تخت    

هاي حکومتی نیمـه مـستقلی بودنـد کـه در        جستانیان در واقع از جمله سلسله     . گردید
ستان          .گیالن سر بر آوردنـد     و آل  از چگـونگی تأسـیس ایـن خانـدان کـه بـه آل جـ

وهسودان نیز شهرت دارند، هر چند اطالع روشـنی در دسـت نیـست، امـا از اواخـر                
  .توان یافت  هایی از وجود ایشان را در برخی از منابع می قرن دوم هجري نشانه

بـن مرزبـان اولـین حـاکم شـناخته شـده ایـن خانـدان               به گواهی تاریخ جستان     
بن عبـداهللا از علویـان      آنکه یحیی ق بعد از    .  هـ   189در سال   . حکومتگر گیالن است  

هـا بـه قیـام علیـه خلیفـه عباسـی برخاسـت و           دیلمـی مهاجر مدینه به دیلم به پشتیبانی   
عاقبت به شهادت رسید، وي بر تخت فرمانروایی دیلمـان نشـست و در همـان زمـان         

اطالعـات  . پس از وي پسرش جستان دوم به حکومت رسـید       . به آیین اسالم گروید   
وي ظاهراً همان ابولیلی نامی است که طبري ذیـل     . ه او در دست است    اندکی در بار  

بـن   عنوان پادشاه دیلم یاد کرده است که توسـط عبـداهللا    ازاو به201رویدادهاي سال  
ق وهسودان یکـی  .  هـ 250پس از این در سال . خرداذ به والی طبرستان دستگیر شد     

وي در همـان سـال بـا     . فـت دیگر از فرمانروایـان جـستانیان قـدرت را در دسـت گر            
بیعت کرد، اما حکومت او دیري نپایید و در سال بعـد در          ) داعی کبیر (بن زید     حسن

از این زمان به بعد با قدرت گرفتن علویان در طبرستان از یـک سـو و نبـرد     . گذشت
 استقالل جـستانیان تقریبـاً از بـین رفـت و       ،آنان با طاهریان و صفاریان از سوي دیگر       
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تـا ایـن   دیلیمـان  ري خي اصـط    بـه گفتـه   . میران قدرتمند معاصر خود بودنـد     گاه تابع ا  
  .واسطه علویان به دین اسالم گرویدند  به زمان به دینی پایبند نبودند و

وي مـشهورترین  . بـه حکومـت رسـید    پس از وهسودان، پسرش جستان سـوم      
ن اش، گـیال  رود و حـدود نـیم قـرن زمـان فرمـانروایی             حاکم جستانی بـه شـمار مـی       

 هــ ق،  270بن زید در سال  وي بعد از مرگ حسن. شماري را تجربه نمود     رویداد بی 
بن زید بیعت کرد و پس از وي هـم دیـري نگذشـت کـه بـا ناصـر         با برادرش محمد  

چنـدي بعـد جـستان بدسـت بـرادر خـود علـی از میـان           . بیعـت نمـود   ) اطروش(کبیر
المقتـدر بـاهللا در    ب خلیفـه  ق از جانـ   . هــ  300بن وهـسودان از سـال         علی. برداشته شد 

در این زمان برادرش  خـسرو فیـروز   . اصفهان به سمت معاونت عمومی منصوب شد 
بـن وهـسودان عامـل خـراج      ق علـی .  هــ    304در سال   . کرد  در دیلمان حکومت می   

 ایـن مـسئله باعـث تیـره      کهخلیفه را در اصفهان به خاطر اختالف مالی به قتل رساند       
 دسـت  بـه  اندکی بعد  گردید، از این رو به دیلم برگشت و        وي با خلیفه   روابطشدن  
بعـد از او بـرادرش خـسرو فیـروز     .  مسافر فرمانرواي طارم زنجان کشته شـد   بنمحمد

خواهی برادرش با محمدبن مـسافر جنگیـد،      خونق روي کار آمد و      . هـ 397درسال  
در دهه سـوم  پس از این رویدادها، جستانیان  . اما مغلوب شد و سرانجام به قتل رسید       

هـاي درونـی دچـار        هاي خانوادگی و کـشمکش      سده چهارم هجري بر اثر اختالف     
اي از مـسافریان بودنـد،    ناتوانی و سستی شـدند و بـا بـر آمـدن سـاالریان کـه شـاخه               

 و فقـط تعـدادي از ایـشان بـر نـواحی        دي قدرت رانـده شـدن       بدست ایشان به حاشیه   
  1.شرق گیالن حکومت کردند

                                                
.46 و 45ي زمان به صفحات   گیالن در آیینه - ١
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ــدادهاي ق   ــر دوره از روی ــل ذک ــشان،   اب ــانروایی ای ــهي فرم ــاي  ي روس حمل ه
ویژه گـیالن اسـت کـه در حـدود سـال       گی به سواحل جنوبی دریاي کاسپین به      نوار

 کـه بـه روایتـی نخـستین      ایـن حملـه  . از راه دریا صـورت گرفـت     ) م911(ق  . هـ 300
اي از   در واقـع بدسـت طایفـه      . ها به سواحل جنوبی دریاي کاسپین است         روس  حمله
 اشـتند دها  صورت گرفت که ابتدا در کشور سوئد و نروژ امروزي سکونت  نگوایکی

ابـن اسـفندیار    . روپاي شـرقی و روسـیه کوچیدنـد        بعدها به دیگر مناطق، از جمله ا       و
  .اند اثیر و مسعودي از این حمله در آثارشان یاد کرده کاتب، ابن

  
  انیمسافر
اي از جـستانیان و رقیـب    شـاخه مـسافر، کنگریـان یـا سـاالریان،          یان، آل مسافر  

. شدند که در اواخر قـرن سـوم هجـري قمـري روي کـار آمدنـد       ایشان محسوب می  
 بنیانگــذار ایــن .اي فرعــی و در ایــن حــال مــستقل از جــستانیان بودنــد  ایــشان شــاخه

کنگري بود که با نـام محمـدبن مـسافر در     ) اسوار(حکومت محلی ساالر پسر مسافر      
) شـمیران  (1ه سـمیران عها و زیدیان علوي توانسته بود بر قل  یهاي درگیري جستان  سال

هاي آن در منطقه طـارم سـفلی قـزوین بـاقی اسـت، دسـت یافتـه و         که امروزه خرابه  
شـود، در طـارم    حکومت این خاندان آنطور که از منـابع اسـتفاده مـی    . توانمند گردد 

شـهریاران  . رش یافـت بنیاد نهاده شد و سپس تا اران، آذربایجان و ارمنستان نیز گـست       
راندنـد کـه مهمتـرین آنهـا      آن برخی به استقالل و شماري هم غیر مستقل حکم مـی        

ها درگیر شـد و بعـد بـا     ق با روس  .هـ333مرزبان پسر محمدبن مسافر بود که به سال         

                                                
.هاي البرز است، به قله ساالر نیز شهرت دارد کوه  که از قالع مهم و معروف رشته هع این قل - ١
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الدین دیلمی در آویخت و دستگیر شد که پس از چهار سال تحمل اسـارت از      رکن
جدداً به فرمـانروایی پرداخـت، تـا اینکـه سـرانجام در      زندان دژ شمیران گریخت و م   

دومین شهریار نامی این سلسله، جستان بود که بـه دسـت   . ق درگذشت . هـ 346سال  
  1.وهسودان بن محمدبن مسافر به قتل رسید

هایی بدسـت آمـده کـه مربـوط بـه        تعدادي از فرمانروایان این سلسله، سکه      از  
و حمـداهللا مـستوفی قزوینـی از مـورخین          یـاقوت حمـوي     . قرن چهارم هجري هسند   

ــماعیلی     .اند  شان یاد نموده دوره اسالمی از ایشان در کتاب ــذهب اس ــسافریان م م
جستانیان شیعه زیدي نبودنـد بـه همـین دلیـل در زمـان حکومـت       داشتند و برخالف   

پیمان شدند و تا حمله مغـوالن در زمـان هالکـو         ه الموت با او هم    عحسن صباح بر قل   
ایـن منطقـه تـا دوره      .  به دو قرن بر طـارم و قلعـه شـمیران حکومـت کردنـد               نزدیک

  .آمد شمار می صفویه از مهمترین مراکز قدرت در ایران به
  

  زیاریان
در .  از گیل و دیلـم بودنـد     ی یا آل زیار، خاندانی از گیالن و شهریاران        زیاریان  

بویه، نـواحی مرکـزي و    زیار و آل   ایران دو سلسله از دیلمیان به نام آل        مرکزغرب و   
در واقـع بعـد از   . غربـی ایـران و فـارس را از تـصرف خلفـاي عـرب خـارج کردنـد        

حکومت نیمه مستقل طاهریان و پس از صفاریان و در ایام امارت امـراي سـامانی در      
و سـپس در وسـعتی بیـشتر         2ماوراءالنهر، خاندان دیلمی در وسعتی کمتر از طبرستان       

                                                
250 نامها و نامدارهاي گیالن، صفحه  - ١
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مت عمده ایـران غربـی، یعنـی  از خراسـان تـا بغـداد تـسلط          از گیالن توانستند بر قس    
زیاریان هم زمان با بـر  . شهرت یافته است» دیلمیان«حکومت این خاندان به نام   . یابند

  .ق به بعد پدیدار شدند و به قدرت رسیدند. هـ316آمدن مسافریان از سال 
 ایـن سلـسله   گـذار  بنیـان . وب بودنـد سزیار به زیار پسر وردان شاه دیلمی من     آل  

بـود کـه پـس از رانـدن اسـفاربن      ) مردان شاه(مرداویج گیلی پسر زیاربن وردان شاه  
شیرویه دیلمی از ري بر آن شهر چیره شد و سپس بر قـزوین، زنجـان و ابهـر دسـت         

وي بعد از قیام یکی از سرداران دیلمی به نام لیلی پـسر نُعمـان شهدوسـت در              . یافت
ي فتوحـات   افتن به اسفار و کشتن او دست به توسعهق و بعد از دست ی     . هـ 316سال  

 لـشکر کـشید و   دبـن کـاکی بـو    خود زد و به طبرستان و گرگان که در دست ماکان  
 خـود همـدان، کرمانـشاه،    مرداویج به ترتیب در ادامه فتوحات   . آنجا را تصرف کرد   

 مــرداویج نهایتــاً. لرســتان، کردســتان، اصــفهان و اهــواز را نیــز بــه تــصرف در آورد 
احترامی به ترکان کشته شد و به روایتـی دیگـر در حـالی کـه در اندیـشه            خاطر بی   به

ق در اصفهان به . هـ323اي در سال      سفر به بغداد و برانداختن عباسیان بود، در توطئه        
  .قتل رسید

در زمـان وي   . رسـید 1»وشـمگیر «پس از قتل مرداویج، شهریاري بـه بـرادرش            
 و بویـه ري و اصـفهان را تـصرف کردنـد     ) الدولـه   نرکـ (و حسن   ) الدوله  عماد(علی  

اي نرسـید، تـا    وشمگیر هم به ناچار از امیر نوح سامانی کمک گرفت، امـا بـه نتیجـه            
بـه  ) گنبـد کـادوس فعلـی   (ق در گذشت و در جرجـان  . هـ357اینکه در محرم سال    

 و )ستونهـ ب(بیـستون  پس از مرگ او میان دو پـسرش ظهیرالـدین        . خاك سپرده شد  
 تـا اینکـه   ر سر جانشینی پـدر درگیـري آغـاز شـد؛    ب) کاووس(المعالی قابوس   شمس

                                                
به معنی گیرنده پرنده وشم - ١



  21 /  هاي حکومتگر گیالن خاندان

ق بر مسند قـدرت  . هـ 366ستون خود را فرمانرواي خاندان زیاري خواند و تا سال           هب
  1.باقی ماند

ــدان شــمس    ــام   المعــالی قــابوس پــس از ایــن یکــی از فرزن ــن وشــمگیر بــه ن ب
نمود و از جانب خلیفه وقـت لقـب      بن قابوس گیالن را مقر فرمانروایی خود          منوچهر

بـن منـوچهر     پس از وي شهریاري بر امیر باکالنجار انوشیروان       . گرفت» المعالی  فلک«
مسلم شد که گرگـان را مقـر حکومـت خـویش کـرد و بـا تعـرض سـلطان مـسعود           

پـس از وي دارا  . غزنوي روبرو گردید و به ناچـار گرگـان و طبرسـتان را رهـا کـرد         
بـن    پـس از دو سـال مجـدداً باکالنجـار انوشـیروان          .ر رسـید  فرزند قـابوس بـه شـهریا      

بـن    فرزند دیگر قابوس  ). ق. هـ 426 – 424(منوچهر زمام حکومت را بدست گرفت       
» نامـه   قـابوس «سکندر نام داشت که امیر کیکاوس مؤلف کتاب معـروف           اوشمگیر،  

ر کتـاب مـذکو   ) ق. هـ 441 - 462(بن قابوس     بن اسکندر   امیر کیکاوس . فرزند اوست 
گیالنــشاه بعـد از پـدر بـر ناحیــه    . را در انـدرز بـه فرزنـد خــود گیالنـشاه نوشـته بـود      

با ظهور . راند که آن را سالطین سلجوقی از تصرفش در آوردند        م می حککوچکی  
ق آخـرین آثـار تـسلط    . هــ 470ي وي بـر کوهـستان، در سـال    یالحسن صباح و است  

  2.ضعف زیاریان از بین رفت
وس است که مقبره   و کا  از دوران زیاریان، گنبد    اي مانده از آثار تاریخی بر ج      

 شهر گنبـد گلـستان  . ق به قتل رسید  . هـ 403که در سال    است  قابوس فرزند وشمگیر    
 قـابوس  ؛انـد کـه    نوشته. نیز به یادگار همین مقبره بزرگ این نام را حفظ کرده است           

در زمـان وي  . ي زمـان خـود بـود    در دوران خود پذیراي عالمان و شـاعران برجـسته   
                                                

52  و 51ي زمان ، صفحات   گیالن  در آیینه - ١
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آوازه قـابوس تـا بـه     . االثار الباقیه را به نام قابوس تألیف کرد         ابوریحان بیرونی کتاب    
اما در همان زمـان قـابوس از   . سینا نیز اراده رفتن نزد او را داشت       آنجا بود که ابوعلی   

سـینا از مـشهورترین و تأثیرگـذارترین     بـن   و اندکی بعد به قتـل رسـید و ا    لعامارت خ 
  .ان، فیلسوفان و پزشکان ایران ناکام مانددانشمند

  
  کاکوان

ر، ابن کاکویه نام داشـت کـه بـه نوشـته رابینـو            گنگذار این خاندان حکومت   بنیا  
اش عنـوان   الدولـه از دایـی    پسر دایی محمدالدوله بویهی بود و به توسـط مـادر مجـد            

) سابقرشهـسوا (رود که ایـن خانـدان از تنکـابن      گمان می  1.دریافت کرد » اسپهبدي«
یـا نـوعی منـصب    چه در گذشته رییس قبیله      . یشتر از توابع گیالن بود برخاستند     پکه  
همچنین در جنوب الهیجان محلی به نـام کـاکو وجـود دارد،        . نامیدند  می» کاکو«را  

سـید ظهیرالـدین   . نامش را از نام محل گرفته باشـد » کاکو«از این رو امکان دارد که       
ق از کـاکو اردشـیري کـه از    . هــ  766مستان بـه سـال      مرعشی در تاریخ گیالن و دیل     

ابـن امیرکیـا مـشرف      کیـا   ی سید علـی   سکاکوان بزرگ تنکابن قدیم بود و بدست بو       
ق از .  هــ 889ابن شمس الهیجی نیز در تاریخ خانی به سال         برد و علی    گشت نام می  

ن سـاالر کرجیـا    هجري از کاکو حسام که سپه  899 پاشا جمشید و نیز در سال        کوکا
اي  کـه دوره )  فعلـی رامـسر (سر  تخاین سلسله، مدتی در تنکابن و س    . برد  بود نام می  

امـروزه در  . انـد  ، حکم رانـده داز توابع گیالن بودند و امروزه در مازندران جاي دارن         
هـایی بـا نـام خـانوادگی کـاکوان و کـاکویی زنـدگی          ناحیه رمـک رامـسر خـانواده    

                                                
121 فرمانروایان گیالن، صفحه  - ١
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 هوسـم  نیا همـا  هایی از رودسر  رامسر، بر بخشکاکوان عالوه بر تنکابن و. کنند  می
بعد از ایـشان در دوره قاجـار خانـدان بـا نفـوذ و تأثیرگـذار          . اند  قدیم نیز فرمان رانده   

شــان بــه  تــرین کــه از معــروفبــري بــر منطقــه تنکــابن و حومــه فرمــان راندنــد  عتخل
ایالـت   زمانی حـاکم  که اشاره کرد توان  می سپهساالر اعظم خان خلعتبري   محمدولی

  . وبعدهااولین نخست جمهور مشروطه گردید بود در زمان قاجارگیالن
  

  اسماعیلیان
  در ،شـدند  اسماعیلیان که باطنیان، فدائیان و مالحده اسماعیلی نیز خوانده مـی       

کـه ترکـان سـلجوقی در اوج اقتدارشـان          نیمه دوم قرن پنجم هجري قمري در حالی       
 کـه   ایشان مذهبی–شده بودند، جنبش سیاسی یابی به گیالن   بودند و موفق به دست    

بر پایه مبارزه با خلفاي عباسی و ترکان سلجوقی در ایران شکل گرفتـه بـود، گـیالن     
ق بـود کـه حـسن صـباح فرمانروایــان     . هــ 480ي سـال   در اوایـل دهـه  . را فراگرفـت 

دریج آیین اسماعیلی نیـز بـه تـ    آن  دنبال    اسماعیلیان ایران به خاك گیالن پا نهاد و به        
ي   حـسن صـباح در اندیـشه    ؛انـد کـه    نوشـته 1. گسترش یافـت  و در این سرزمین نفود   

 -  تاو(ق . هــ 482جهـت در رجـب سـال        چیرگی بر تمامی این سرزمین بود، بدین      
الموت که در آ ن زمان از قالع معروف گیالن بود را از دست            هعقل) م1090سپتامبر  

شان کـه   یـ ا.  پایگاه خـویش قـرار داد      محمد علوي فرمانرواي وقت گرفت و آنجا را       
هـاي شـرق و    ، پـس از آن دیگـر قـالع و دژ        به خداوندان الموت نیز معروف بودنـد      

                                                
 کنند و او را امام هفتم شیعیان ختم می) ع(ند امام جعفرصادق ایشان امامت را به اسماعیل فرز - ١

.دانند می
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اشکور، رانکوه، خورگام را تـصرف کـرده و از آن       : غرب گیالن و شهرهایی چون    
پس در سراسر قرن ششم و نیمه نخست قرن هفتم هم بر خاك گیالن عرصه پیکـار           

ایشان و فرمانروایان محلی گیل و دیلم گردید، تـا اینکـه در   ی میان  مو کشمکش دای  
 هعـ ق هالکوخان پسر تـولی نـوه چنگیزخـان مغـول پـس از تـصرف قل              . هـ 654سال  

الموت بر ایشان چیره شد و در نتیجه دولت اسماعیلیان برانداخته شدند و از آن پـس     
ان المـوت و  اي و کوهـستان گـیالن بـه میـدان تاخـت و تـاز فرمانروایـ          نواحی جلگه 

عـالوه بـر ایـن اسـماعیلیان در زمـان اقتـدار خـود بـا            .  گردیـد  بـدیل علویان زیـدي ت   
هـا بـا    شـدند، امـا ایـن تـازش     درپی فرمانروایان سلجوقی نیز روبرو می     هاي پی   یورش

ایستادگی اسماعیلیان بـه شکـست انجامیـد و مرزهـاي گـیالن هـم ماننـد دوره قبـل                     
  1.ناگشوده ماند

  
  اسحاقوندان

ــح   ــدان      اس ــر از خان ــی دیگ ــحاقی یک ــا اس ــحاق ی ــحاقیه، آل اس اقوندان، اس
خانـدان مقتـدر و معـروف     نیـ حکومتگر گیالن است که نام فومن بیـشتر بـا تـاریخ ا         

ایـن خانـدان کهـن و اصـیل از میانـه قـرن شـشم        . شافعی مذهب گره خـورده اسـت     
 هجـري  1000هجري تا تصرف گیالن بدست شاه عباس اول صفوي در شوال سال         

مري، اغلب با لقب دباج یا دوباج بر فومن و نواحی اطراف حکومت داشـتند و در               ق
تولم، گسکر، شفت و رشـت از اهمیـت   : پس نظیر  هاي گیالن بیه    میان سایر امیرنشین  

ي ایـشان بـه    نامـه یـا تبارنامـه      بنـا بـه روایتـی نـسب       .و اعتبار فراوانی برخـوردار بودنـد      

                                                
54 و 53ي زمان، صفحات   گیالن در آیینه - ١
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، ولـی برخـی از تـاریخ    رسـد  می  بودن خاندان اووس که در همی   کبن    بن سلم   اسحاق
و ) ع(فرزنـد حـضرت ابـراهیم     ) ع( پیـامبر   نگاران نسب ایشان را به حـضرت اسـحاق        

  .شود صحیح نیست رسانند که گفته می به ساسانیان و اشکانیان میشماري هم 
و تا پـیش از   تن بودند که به گفته رابیننوزدهبه هر روي فرمانروایان این دولت      
از فرمانروایـان اولیـه ایـن خانـدان اطالعـی در         ) ق. هــ  551 جلوس( شاه گیل    سلطان

شـد در فـومن قـرار دارد نیـز بـر مـا        حتی مقبره این شاهان که گفته می      . دست نیست 
هـا، ابتـدا روسـتاي     تخت فرمانروایی ایشان به استناد برخـی از گـزارش         .معلوم نیست 

شود ایشان اصالتاً تـالش     گفته می .  شد االماره فومن منتقل     بعدها به دارا    که گشت بود 
هـاي    دارتـرین خانـدان   ترین و ریشه باشند و از اصلی و از روستاي گشت رودخان می  

  .دنرو شمار می بهگیالن حکومتگر 
انـد کـه از جملـه     ها و امیران متشخص و مقتدري برخاسته    از این خاندان چهره     

ق بـر تخـت   . هــ 652اره کرد که در سال توان اش  می1آنان به امیره دباج پسر فیالنشاه  
ــست  ــه نش ــانروایی منطق ــام    . فرم ــه هنگ ــول و ب ــان مغ ــاریخ در دوره ایلخان ــابق ت مط

ق . هــ 706قعـده سـال    به فرماندهی اولجاتیو به گیالن در اواسط ذیایشانلشکرکشی  
ي ایـشان بـه    در برابـر یـورش وحـشیانه     ) امیره دباج دیگر  (اش    امیردباج مذکور یا نوه   

 امـا در نهایـت در جنگـی دیگـر از ایـشان شکـست خـورد و                  ، پایداري نمود  سختی
 همچنین در همان زمان روابـط اسـحاقوندان بـا    .راج ابریشم شدخناگزیر به پرداخت   

هـایی نیـز بـین     دربار سادات کیایی الهیجان رو به تیرگی نهاد و کشمکش و جنـگ      

                                                
ق .  هـ 705الدین شیرازي در حدود سال  قطبعالمه التاج به خواهش وي توسط  ةر دانشنامه د - ١

.نوشته شده است



 هاي حکومتگر گیالن خاندان  /26

خانـدان یکـی هـم    هـاي ایـن    از دیگـر چهـره  . ایشان در چند مرحله صورت گرفـت     
وي همان کـسی اسـت کـه قلعـه     . الدین اسحاقی فومنی را باید یاد کرد      سلطان حسام 

 921 تـا  918هاي  فومن به دستور وي در فواصل بین سال    » رودخان«  دفاعی    - نظامی  
ق براي دفاع در برابر سپاهیان کیاییان و قواي شاه اسماعیل اول صـفوي مرمـت و            .هـ

در آغـاز حکومـت بـا درخواسـت شـاه       الـدین   حـسام ،خبراساس تـاری . بازسازي شد 
به صلح با خان احمـدخان کیـایی را خواسـتار شـده      که  اسماعیل اول صفوي از وي      

اما  . و بدین جهت شاه ایران هم با سپاهیان خود، راهی گیالن شد          دبود، مخالفت کر  
زرگر رشتی که حل معـضالت گـیالن در ایـن    الدین مسعود  با میانجیگري شیخ نجم 

کرد، کار به صـلح انجامیـد،    ي وي بود و از امیران فومنی طرفداري می      وقت برعهده 
ولی از آنجایی که خان احمدخان کیایی از دادن کوچصفهان بـه فرمـانرواي فـومن                 

 ،پیش گیالن لشکر کشید و بـه الهیچـان   الدین به بیه    امتناع ورزید، بدین جهت حسام    
  .رودسر، رانکوه حمله کرد

اج       فـومنی از دیگـر فرمانروایـان نامـدار و شـاخص خانـدان اسـحاقیه                امیره دبـ
ق از در دوسـتی بـا شـاه    . هــ 922الـدین در سـال      است، بعد از مـرگ پـدرش حـسام        

 را بـه همـسري خـویش در    1النـساء بـیگم   اسماعیل در آمدو اندکی بعد دخترش خیر  
ارالـضرب  نیز شد و در د» السلطان مظفر«آورد و حتی از سوي شاه اسماعیل ملقب به       

مظفرالسلطان بعدها به خاطر تیرگـی روابطـش بـا         . فومن به نام شاه اسماعیل سکه زد      
 در جریـان  ،شاه طهماسب اول صفوي و بعد از اینکه کامالً از دربار صفوي جدا شد      

                                                
ي ییالقی کوربار  ق در ناحیه. هـ938 این شاهزاده صفوي به خاطر بیماري گویا سل در شعبان سال        -١

ت که موقتاً پیکرش در کوربار به خاك سپرده شد و بعدها به مقبره خانوادگی صـفوي    ماسوله درگذش 
.در اردبیل منتقل شد
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ق . هــ  942در شعبان سـال   نامبرده  . اشغال آذربایجان به سلطان سلیم عثمانی پیوست      
که در نهایت در قلعـه دربنـد شـماخی دسـتگیر و بـه        به شیروان آذربایجان گریخت     

تبریز فرستاده شد و در این شـهر بـه دسـتور شـاه طهماسـب در درون قفـسی آهنـین         
اند که بعد از این ماجرا خان احمدخان کیایی به حکومت منطقه            نوشته. سوزانده شد 

ن پس رسید، ولی از آنجایی که نتوانست بـر ایـن خطـه غلبـه نمایـد حکومـت ایـ              بیه
 خانـدان  ازمنطقه را واگذارد و متعاقبـاً مـردم منطقـه فـومن امیـره شـاهرخ نـامی کـه                

 سـلطان  ،بعد از امیره شاهرخ. به فرمانروایی منطقه برگزیدند  را  بود  فومن   اناسحاقوند
  جمـشیدخان در سـال     . خان فومنی به قدرت رسـیدند       محمود فومنی و سپس جمشید    

 امـا دیـري نپاییـد کـه     ، به رشت منتقل کردحکومت خود را از فومن  مقر  ق  .  هـ 980
خان  بر سـر     خان و محمدامین    توسط صدرالعظمش به قتل رسید و فرزندانش ابراهیم       

مان با این اوضاع شاه عباس اول صـفوي بـه گـیالن    زهم. قلمرو پدر به ستیز پرداختند  
 آخـرین  خان ق محمد امین . هـ 1000حمله کرد که بعد از تصرف آن در شوال سال           

به شـیروان  ی از راه بنـدر رودسـر   به همـراه خـان احمـدخان کیـای         یهمانرواي اسحاق فر
ــتند   ــد در گذش ــدي بع ــد و چن ــدان   .گریختن ــانروایی در خان ــب فرم ــدین ترتی ــه ب ک

اسـحاقوندان فـومن و کیاییـان الهیجـان هـم بـه پایـان رسـید و متعاقـب آن فـومن و           
کز کل ایالت گـیالن  الهیجان مرکزیت و جایگاه خود را از دست دادند و رشت مر    

ي  شد و از آن پس رو بـه رشـد و ترقـی نهـاد و گـیالن هـم بعـد از آن وارد مرحلـه           
  .جدیدي از تاریخ خود گردید

  
  ناصروندان

هـستیم  » ناصـروندان « به نام  دیگريپس از این شاهد حکومت خاندانی محلی   
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 از ایـشان پـیش  . الهیجـان بـر ایـن منطقـه حکومـت کردنـد          -  پیش  که در گیالن بیه   
راندنــد و بــا توانمنــدي ایــشان،  اســتیالي کیاییــان در الهیجــان و رانکــوه حکــم مــی

  .ي جدیدي از تاریخ خود گردید الهیجان وارد دوره
) ق. هــ  387 – 421(د غزنـوي    وبه گواهی تاریخ پس از چیرگی سلطان محمـ          

او نام خـود را از  به قولی ، چند گاهی برادرش ناصر که خاندان ناصروند      بر شهر ري  
 از شـهرهاي قـدیم   - ین ن بودند، بر آن شهر بزرگ فرمان راندند و چون به غـز      هگرفت

  فرا خوانده شد، همراهـانش در ري     - شرقی ایران، که امروز در افغانستان قرار دارد         
وجـوي پناهگـاهی امـن بـه      ایشان به روزگـار چیرگـی سـلجوقیان در جـست     . ماندند
ي آغازین رشد الهیجـان   ق گیالن با دوره ي گیالن آمدند و ورود آنان به شر         جلگه

خان مغـول بـه المـوت در سـال      ي رابینو به هنگام تازش هالکو به نوشته . همزمان شد 
الدین سـالوك   ق سومین شخص از فرمانروایان خاندان ناصروند به نام جمال       . هـ 654

بـر  ق .هــ 823ي شـشم تـا سـال     ي سده ناصروندان در میانه. راند بر الهیجان فرمان می 
فرمـان راندنـد، تـا اینکـه بـا روي کـار آمـدن           ) لنگرود و رودسر  (الهیجان و رانکوه    

  .امیران سادات کیایی از تخت فرمانروایی الهیجان رانده شدند
ي محلی، امیر نوپا شاه فرزنـد امیرمحمـد بـود     هاي شاخص این سلسله   از چهره   

الدولـه بـر    شـرف  نبـ  انهـ  و با کمک پسر عموي خود امیرج       که با کیاییان درگیر شد    
. کیـا را ناچـار بـه قبـول شـرایط صـلح کـرد           امیر آنان سید رکـابزن    خت و   کیاییان تا 

کیا به رشـت،   ناصروندان در عهد امارت امیر دباج فومنی و به هنگام حمله سید علی          
به سبب دشمنی با کیاییان و قرابت سببی با امیره محمد تجاسپی رشتی، به صف امیـر     

 پس از شکست سخت کیاییان به دست امیـر دبـاج و متحـدش امیـر     .دباج در آمدند 
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ــه پــسکیا1محمــد تجاســپی و کــشته شــدن بزرگــان کیــایی   رشــت مــزد ب در ناحی
  2.همکاري را گرفتند

  
  کیاییان

 هــم شــهرت داشــتند، نــام کــه بــه کیــایی، ســادات کیاییــه و مالطــیکیاییــان   
 بـر الهیجـان و توابـع آن    ودکـه پـیش قـدیم ب   و والیان گیالن بیه هایی از امیران      سلسله

بـه معنـاي فرمـانرواي    (» کارکیا«و » کیا«بیشتر ایشان با لقب و عنوان   . راندند  حکم می 
ی بود که بر اشکورات رودسـر و     نکیا همچنین عنوان امیرا   . شدند  شناخته می ) بزرگ

 شـود؛  گفته می. کردند حکومت می) کوچان قدیم(اشرفیه  دیلمان، سیاهکل و آستانه  
بـسر   در الهیجان، لنگرود و رودسر     ندگان سادات امیرکیایی، امروزه   ي از بازما  شمار

  .می برند
الـسالم    علیـه  بن علی بن حسن  یان، سید امیرکیا فرزند حسین    ئاما سر دودمان کیا     

زیسته، سپس به روستاي فشتام کهدم نقل مکان کـرده،   است که چندي در فومن می  
 بـر گـیالن جنبـشی کـرد کـه بـر  او       الءیـت اسـتی  از آنجا به مالط عزیمت نموده به ن   
ق .. هــ 763فرار کـرد و بـه سـال    ) رویان مازندران (تاختند و ناچار به سوي رستمدار       

منـدي از یـاري    کیـا بـا بهـره     پس از او پـسرش سـید علـی   3.در آن منطقه در گذشت    

                                                
 شماري از  فعلی روي داد،کینع  هجري در محدوده 791 در این جنگ سخت که در سال  - ١

 در ءیااول نام بقعه چهار پادشاهان یا چهارشان به  امروزه مقبرهکهبزرگان سادات کیایی کشته شدند
.الهیجان قرار دارد

580 نامها و نامدارهاي گیالن، صفحه  - ٢

182 و181مان، صفحه ه   - ٣
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در  مرعـشی  تالدین مرعشی که در آمل بود و به تأسیس دولت شیعی سـادا           میرقوام
 منطقه همت گمارده به سـوي الهیجـان شـتافت و در ا یـن منطقـه بـه حکومـت                آن

ق در مالط لنگرود شروع شـد و   . هـ 761اند که خیزش کیاییان در سال         نوشته. رسید
رهبـري خیـزش   . شان هم این ناحیه بود که بعدها به الهیجان منتقل شـد       تختگاه اولیه 

سـادات علـوي پـس از چیرگـی     در این وقت سید امیرکیا که بـه همـراه گروهـی از      
یـابی مرعـشیان مازنـدران بـه مـالط        کوفه گریخته و بعد از توان      ازعباسیان بر عراق،    

او به همراه هوادارانش بـه نبـرد بـا لـشکریان ناصـروندان            . آمده بود در دست داشت    
ت سدنبـال ایـن شکـ    پرداخت، اما ناتوانی خیزشیان منجر به شکـست آنـان شـد و بـه           

ر گفتیم به رستمدار مازنـدران گریخـت و چنـدي بعـد در همانجـا              همانطور که پیشت  
ویژه الهیجان دگربـاره    پس از این ناخرسندان و ناراضیان شرق گیالن به         .درگذشت

کیا پسر سید امیرکیا به هم آمدنـد و ایـن بـار او را بـه رهبـري خیـزش                   گرد سیدعلی 
وایی الهیجـان  کیـا پیـروز و بـر تخـت فرمـانر        برگزیدند که پس از چنـدي سـیدعلی       

. اهالی منطقه سر به فرمان او و فرزندانش که شیعه بودند نهادنـد   نشست و از آن پس      
کیـا، سـید    کیا، محمـدبن مهـدي   کیا، سید حسین   سید هادي : پس از این کسانی چون    

کیا، سید محمدکیا، کارکیا ناصـرکیا، کارکیـا سـید احمـد،             کیا، سلطان حسین    رضی
یرزا، سلطان حسن یکـی پـس از دیگـري بـه قـدرت       م  سلطان محمدکیا، سلطان علی   

ــد    ــان راندن ــان و رودســر فرم ــر الهیج ــالها ب ــف احــسن. رســیدند و س ــواریخ  مؤل الن
ترین چهـره   از شاخص. بیگ روملو فهرست کاملی از ایشان را ارائه داده است           حسن

دوم تـوان بـه خـان احمـدخان کیـایی       از این سلسله که آخرین فرمانروا هم بـود مـی      
سلطان حسن اشاره داشت که بعد از مرگ پدرش بـه قـدرت رسـید و بعـدها         فرزند  
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 صــفوي و لشــاه طهماســب اوو بــه دلیــل اختالفــات بــر ســر حــدود فرمــانروایی او 
 کـه در آن زمـان دشـمن صـفویان       سـنی مـذهب   خاطر ارتباط با عثمانیان       همچنین به 

قهه اردبیـل و  هاي مخوف دژ قه شیعه مذهب بودند، دستگیر و دوازده سال در زندان 
 تـا اینکـه از بنـد رهـایی یافـت و بعـد از        ،استخر فارس بـه سـختی روزگـار گذرانـد         

حکومت مجدد از در مخالفت با دربار صفوي درآمـد و ایـن بـار همزمـان بـا حملـه          
ق بـا آخـرین فرمـانرواي اسـحاقوندان     . هـ1000عباس اول صفوي در شوال سال        شاه

زد سلطان مراد عثمانی رفت، تا اینکه پـنج سـال   فومن به شیروان گریخت و از آنجا ن   
اشرف مدفون شد و بدین ترتیب سلسله کیاییـان    بعد در بغداد درگذشت و در نجف      

وي از شیعیان دوازده امامی و از شاعران روزگار خود بـود، امـا         . هم منقرض گردید  
مـردي هنرپـرور و شـاعري      . گرایش سیاسی داشت و خواهان استقالل گـیالن  بـود          

الهیجـی در خـدمت او   فغفـور    او دانشمندانی چـون ايدست که برخی از شعر     رهچی
هاي زمان خود نظیـر تیموریـان     کیاییان منازعات سیاسی نیز با برخی از قدرت      . بودند

 اغلب به خاطر قلمـرو حکـومتی و همچنـین    همداشتند و با امیران اسحاقوندان فومن       
 در برخـی از منـابع تـاریخ       شـان   حهبی در جنگ و ستیز بودند کـه شـر         اختالفات مذ 

  . یم و جدید آمده استگیالن قد
رزا صـفوي بـه الهیجـان    یـ پناه آوردن اسماعیل میکی  وقایع مهم دوران ایشان،     از اما

اسماعیل میـرزا  . کیا به وقوع پیوست     ق در زمان میرزا علی    . هـ 898در سال   که  است  
 ،وهـا لنیوقو ن مانـدن از دسـت آق  که در این هنگام فرمانده قزلباشان بود براي در امـا   

کیـا پنـاه بـرد     ابتدا با جمعی از مریدانش به منطقه تالش گریخت و بعد نزد میرزا علی     
و حدود شش سال و نیم در گیالن ماند تا اینکه بعدها به اردبیل رفت و سـرانجام در      
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 .ق بر تخت شاهی نشست و سلسله شاهی صفویان را بنیـان نهـاد        . هـ 907 یا   906سال  
ماعیل صـفوي  تالش در به حکومت رسیدن شـاه اسـ      ترتیب بزرگان الهیجان و       دینب

  . کمتر به آن اشاره شده است در منابعاند، که متأسفانه نقش بسزایی داشته
  

  کوشیج
این خاندان حکومتگر محلی به کیاییان کوشیج و کیاییان دیلمان نیز معـروف               
ویـژه محـدوده خورگـام     یالن، بـه  این سلسله بر بخشی از نواحی کوهستانی گ       . بودند

چندي هم باسادات کیاییـه الهیجـان در   .رودبار و دیلمان سیاهکل فرمانروایی داشتند 
الـدین   و کیا سـیف ) ق. هـ766(در منابع نام کیا شرپاشا کوشیج       . جنگ و ستیز بودند   

 در 1.خـورد  که به آیـین اسـماعیلی گرویـده بـود بـه چـشم مـی         ) ق. هـ 781(کوشیج  
فرمـانروایی  ) خورگـام (کیا مسعودکیا  و جهانشاه کیا کوشیج در خرگام   همین زمان   

  .داشتند
  

  هزار اسپی
هزار اسپی همان خاندان کیایی اشکور هستند کـه در قـرن هـشتم هجـري در                  

 سـر دودمـان ایـن سلـسله هندوشـاه نـام       .راندنـد   منطقه اشکورات رودسر حکـم مـی      
ق بـر منطقـه   . هــ 706 در سـال  داشت که در زمان حملـه ایلخانـان مغـول بـه گـیالن            

بعـد  . پس از وي پسرش اسماعیل در اشکور فرمـانروایی داشـت          . کرد  حکمرانی می 
کیـا از   اما توسط سید علـی . از وي فرزندش کیاملک بر تخت سلطنت منطقه نشست        

                                                
125 فرمانروایان گیالن، صفحه  - ١
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 1اگرچـه مجـدداً بـه یـاري محمـد یکـی از خداونـدان المـوت           .  رانده شـد   قلمرواش
الـدین از   اش کیا جالل ندي بعد کیاملک توسط نوهچاما . قدرت را در دست گرفت  

الـدین نیـز توسـط     کیا جـالل . الدین جانشین وي گردید میان برداشته شد و کیا جالل   
چندي بعد کیامحمد و کیا هـزار اسـپ     . کیا از دودمان کامیاروند به قتل رسید        مهدي

ق از پـاي  . هــ 819الدین به هنگام رزم کاشـکو در سـال          دو تن از خویشان کیاجالل    
  2. با مرگ آنان فرمانروایی خاندان هزار اسپی سپري شد کهدر آمدند

  
  اسمعیلوند

اي از امیـران       نـام خـانوادگی سلـسله      ؛اسمعیلوند یا اسـماعیلود یـا اسـماعیلورد         
از امیران شـاخص ایـن   . راندند گیالن قدیم است که بر منطقه کوچصفهان حکم می        

ل قرن هشتم هجري قمري امیر نوپاشا فرزند امیـر  سلسله در اواخر قرن هفتم و نیمه او    
ها و پیکارهاي ایشان در تاریخ گـیالن   سالوك و پدر امیرمسعود بود که شرح جنگ  

 3.و دیلمستان سید ظهیرالدیتن مرعشی و تاریخ گیالن عبدالفتاح فـومنی آمـده اسـت        
ان کیـا ایـن خانـد    به گواهی تاریخ در نیمه دوم قرن هشتم هجري قمـري، سـید علـی       

هـاي بخـش    گفتنی اسـت کـه کوچـصفهان از امیرنـشین     4.سنی مذهب را برانداخت   
پس بود که پـیش از روي کـار آمـدن کیاییـان، زیـر          غربی گیالن یا همان گیالن بیه     

ان، بـ ان، کرجبـ کوج: از این منطقه از قرن هفتم به بعد با نامهاي       . سلطه اسمعیلوند بود  

                                                
.اري در ایران استموت لقب فرمانروایان اسماعیلیه نزخداوندان ال - ١
126همان، صفحه  - ٢

45نامها و نامدارهاي گیالن، صفحه  - ٣

205نوشت، صفحه  خ گیالن، پیکرونولوژي تاری - ٤
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ي شـادروان جهـانگیر       بـه نوشـته    کوچسفان، کوچـسبان و کوجـستان یـاد شـد، کـه           
آن مبـدل  » ب«پور، ظاهراً نام حقیقی آن باید کوچسبان بوده باشد که حرف     سرتیپ

نـشاء،    در گذشته مناطقی چون لشت    ) کوچسفهان( کوچصفهان   1.شده است » ف«به  
بخشی از ناحیـه مرکـزي دشـت گـیالن         (هایی از ناحیه موازي       بیجار و بخش    خشک

  .شد و همیشه بین امیران فومنی و الهیجی دست به دست میرا در بر گرفت  ) قدیم
  

  انوزوند
اي از امیران و حاکمـان گـیالن قـدیم بـود کـه در       انوزوند یا انوزود نام سلسله      

در امور کلـی از   ایشان   .هاي هشتم و نهم و دهم هجري قمري حکمرانی داشتند           قرن
ویـژه   پیش،  بـه  مرانان بیه اغلب با حک وکردند اسحاقوندان فومن تبعیت و اطاعت می  

 خانـدان از فرمانروایـان منطقـه     ایـن . هایی داشـتند    کیاییان الهیجان جنگ و درگیري    
یا کوتم بودند که در محـدوده بخـش امـروزي سـنگر رشـت  قـرار          کهدم، کوهدم   

اي قدیمی که بین امامزاده هاشم در سـر راه جـاده رشـت بـه قـزوین و         منطقه. داشت
یمات کـشوري بـا عنـوان دهـستان کهـدمات       قسو سابقاً در ت   سنگر فعلی قرار داشت     

الم عــنــام کهـدم بــراي نخــستین بــار در کتـابی بــا عنــوان حــدود ال  . شــد شـناخته مــی 
 هجـري قمـري از مـؤلفی ناشـناخته تـألیف      372المغرب الی المشرق که در سـال     من

  .شده آمده است
رده اسـت ننـک      از آن نام ب    »حدودالعالم«از مهمترین نواحی کهدم که مؤلف         

پس ذکـر کـرده و بـه     عنوان نواحی بزرگ گیالن بیه باشد که از آنان به سراوان میو  
رسد که نـواحی مـذکور در آن زمـان از رشـت از اعتبـار زیـادي برخـوردار           نظر می 

                                                
409 نامها و نامدارهاي گیالن، صفحه  - ١
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داد و شــامل دو ناحیــه  کهــدم در قــدیم امیرنــشین مــستقلی را تــشکیل مــی. انــد بــوده
در ) مفُـشتا (پـس و فـشتم       رو کهدم از روستاهاي بجار    قلم. اي و کوهستانی بود     جلگه

عبـارت دیگـر تمـام     بـه . جنوب امیرنـشین رشـت تـا رودبـار و منجیـل گـسترده بـود               
 سـفیدرود از منجیـل تـا سـر حـد رشـت،       ر دو سـوي دره داي که    ها و نواحی    آبادي

  1.دیلمان و الهیجان واقع بودند، در محدوده قلمرو امیرنشین کهدم قرار داشتند
فرزنـد سـالوك نـوه سـاالر نتیجـه کیکـاوس و           » انوز«انوزوندیان نامشان را از       

از امراي معروف این سلسله امیرانوز، امیررستم و امیـر سـاالر   . اند  نبیره شاهنشاه گرفته  
هاي عبدالفتاح فومنی و سید ظهیرالـدین مرعـشی    توان نام برد که به زعم نوشته    را می 

ق بدسـت قبـاد   . هــ 834امیرنوز درسـال  . جان داشتندپیکارهاي سختی با کیاییان الهی  
بعد امیر ساالر که با کمک اسحاقوندان فومن جانـشین پـدر   . والی طارم به قتل رسید    

. پس از او امیرانوز، بهاءالدین ساالر، امیر نوپاشا و امیررستم بـه قـدرت رسـیدند          . شد
یـرزا کهــدمی  فرمانروایـان دیگـر امیـر شاهنـشاه، سـلطان محمـد کهـدمی، کـامران م        

خان بودند که هر کدام وقایع و رویدادهایی را در زمـان       خان کهدمی و مهدي     حسن
ق در زمـان  . هــ 1038ه بـه سـال   کخان بود      آخرین ایشان مهدي   .خود تجربه نمودند  

ي امــارتش بــه پایـان رســید و بــدین ترتیــب   سـلطنت شــاه عبــاس اول صـفوي دوره  
امیـره   در تاریخ آمـده کـه    . منقرض گردیدند انوزوندیان هم از میان برداشته شدند و        

در خـوي بـه   که با هشت هزار نفر از افـرادش از فـومن،          ) السلطان  مظفر(دباج فومنی   
بـه هنگـام برگـشت بـه گـیالن مـورد حملـه         . سلطان سـلیم قـانونی عثمـانی پیوسـت        

میرحاکم کهدمی قرار گرفت و به شیروان گریخت و امیره حاکم بعد خـود را شـاه             
سـاالر    تمام منطقه از جمله فومن را تصاحب کرد، تا اینکه بعدها سپه و خواندپس    بیه

                                                
نوشت ، پی204 کرونولوژي تاریخ گیالن، صفحه  - ١



 هاي حکومتگر گیالن خاندان  /36

پـس از  . رستم فومنی وي را به اسیري گرفت و به نزد شاه طهماسب صفوي فرسـتاد         
خـان فـومنی دیگـر فرمـانرواي اسـحاقیه کـامران        ق جمـشید . هــ 985این حدود سال   

نعمـت   ان میرزا  نقشه قتل ولیاما کامر. پس گماشت  میرزاي کهدمی را به وزارت بیه     
خود را کشید و او را کشت، ولی چندي بعد در نزدیکی کوچسفهان خـود بـه قتـل                 

  1.رسید
  

  تجاسپیان
اي از امیران رشت قدیم است که از قرن هفتم تا نیمه دوم قـرن نهـم       نام سلسله   

یـر  امارت موروثی داشتند و در امـور، غالبـاً از بـزرگ ام     این منطقه   هجري قمري در    
این خانـدان در  . کردند پس که از خاندان اسحاقوندان فومن بود تبعیت می         گیالن بیه 

شـواهد تـاریخی   . اي گـیالن اسـت فرمـانروایی داشـت     رشت که مرکز بخش جلگه    
بیانگر آن است که رشت در گذشته از لحـاظ اقتـصادي، ارتبـاطی و سیاسـی داراي           

قـرن هفـتم هجـري رشـت اهمیـت      از . راندنـد  اهمیت بود و امیرانی بر آن حکم مـی        
 تجاسـپی در آن، امیرنـشین   حکـومتگر بیشتري یافت و با روي کـار آمـدن خانـدان             

رشـت کـه در    امیرنـشین  .هاي مهم گـیالن تبـدیل گردیـد     رشت به یکی از امیرنشین    
پس میان دو رودخانه زرجوب   ي شرقی گیالن بیه     ناحیه مرکزي دشت گیالن و پاره     

ا روي کارآمدن تجاسـپیان کـه تختگاهـشان رشـت بـود،           ب ،رود قرار داشت    و گوهر 
  .حوادث و وقایع بیشماري را از سر گذراند

 در آغـاز قـرن یـازدهم      ا تـشکیل دولـت صـفوي در ایـران،         به گواهی تاریخ ب     

                                                
151فرمانروایان گیالن، صفحه  - ١



  37 /  هاي حکومتگر گیالن خاندان

بـا  . اي از تـاریخ خـود شـد       هجري رشت همانند دیگر نقاط گیالن وارد مرحله تـازه         
هـاي محلـی     وي به برانداختن حکومتروي کار آمدن شاه عباس اول صفوي اراده         

عباس که سیاسـت تمرکزگرایـی شـدیدي را در ایـران دنبـال         شاه  . گیالن قطعی شد  
ق بـه  . هــ 1007 تـا  1000هاي  درپی طی سال   هاي پی   کرد، سرانجام پس از تازش      می

 پایـان داد و بـا برانـداختن    و پراکندگی سیاسی در گـیالن هاي مستقل  عصر امیرنشین 
پارچـه  صـورت یک  ن، این سرزمین را بهآهاي نواحی مختلف  ها و سلسله  تمام خاندان 

آورد و آن را به حکومـت مرکـزي الحـاق نمـود و از     به زیر فرمان دولت صفوي در   
 .براي اداره امـور گـیالن برگزیـد   را  که غیرگیالنی بودند انیخود فرمانروای،آن پس  

 میـان برداشـت و رشـت را     فومن و الهیجـان را از شاه ایران در همان وقت مرکزیت 
  .عنوان مرکز کل ایالت گیالن انتخاب کرد به

 رشـت وارد مرحلـه دیگـري از تـاریخ خـود      ،اما با روي کار آمدن تجاسـپیان      
ري اتفـاق افتـاد کـه    شـما  در زمان فرمانروایی ایشان حـوادث و رویـدادهاي بـی         . شد

ایـن حملـه بـه سـال     . تترین آنهاس  از ایلخان مغول به گیالن از مهموي اولجایت   حمله
هـاي ایـن خانـدان     تـرین چهـره    ق در زمان امیره محمـد تجاسـپی از شـاخص          .هـ706

 حـاکم  یدر این هنگام امیره محمد تجاسپی به یاري امیره دباج فومن   . صورت گرفت 
وقت فومن برخاست و با همکاري رکـابزن امیـر منطقـه تـولم در حـوالی رشـت بـه               

ور    فـومن بـه گـیالن حملـه    – ماسـوله  –راه طارم مغوالن که از چند سو از جمله از         
  وو را تـار و مـار کـرد    قـواي اولجـایت  ،شده بودند، حملـه بـرد و در پیکـاري سـخت       

لغشاه نام داشت، کشته و گوش وي را که به گوشواره مزین بـود   تسردارشان را که ق   
 تـا  حکومـت پرداختنـد،  پس از این وقایع، چند تن دیگر از امیران تجاسـپی بـه    . برید
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اینکه نوبت به آخرین ایشان که امیره محمد تجاسـپی نـام داشـت و مـردي خـشن و             
الـدین را کـشت و    اند که او پدرش امیرفلک طلب بود رسید و نوشته    رحم و فزون    بی

الـدین اسـحاقی    چندي بعد پس از درگذشت امیره حسام . برادرانش را به قتل رسانید    
تیز برخاست به این امید که بر فومن نیـز دسـت   فومنی با فرزند او امیر عالءالدین به س 

پـس  . عزیمـت کـرد  ) باکو( بادکوبه  بندر به1ولی شکست خورد و از راه خمام      . یابد
ی دیـري نپاییـد کـه    از این فرزندش امیر تجاسپ را به حکومت منصوب نمودند، ول          

امیره محمـد  . ها برچیده شود که چنین هم شد   بساط امارت تجاسپی  مصلحت دیده تا  
گـی نـزد امیـر عالءالـدین      عنوان پناهنـده  شتی پس از چندي به رشت بازگشت و به  ر

دسـتگیرش کـرد و بـه دارش        . فومنی حاکم وقت فومن رفت، ولی او پنـاهش نـداد          
پـس از  . ق امارت رشت را حوزه فرمانروایی خـود کـرد       . هـ 864آویخت و در سال     

 بـا امیـر وقـت    همتحـد شـد  این واقعه برادرزاده و پسر عموي امیره محمد با یکـدیگر        
  2.پس در آویختند که شکست خورده و اسیر شدند بیه

 و  مـذهبی صـفویان در ایـران      –پس از این به هنگام پیدایش جنـبش سیاسـی             
یابی بـر قـدرت، توجـه صـوفیان       تکاپوي اسماعیل میرزا صفوي در تبریز براي دست       

نیان بـه سـلطنت   چندي بعد شاه اسماعیل با همیاري گیال     . صفوي به رشت جلب شد    
گاه در صـدد   منظور قدردانی از همیاري مردم گیالن، هیچ      به همرسید و شاه صفوي     

ق .هــ 930 بعدها با مرگ شاه اسماعیل در سال.جویی بر این سرزمین بر نیامد     چیرگی
ــا    انهمــو بــر تخــت نشــستن پــسرش  شــاه طهماســب در   ســال، روابــط صــفویان ب

در ایـن زمـان اگرچـه از    . و رو به تیرگی نهادفرمانروایان محلی گیالن دگرگون شد  
                                                

.هاي بادبانی بوده است هاي آن محل لنگرگاه کشتی رودخانهدرگذشته  - ١
89ها و نامدارهاي گیالن، صفحه  نام - ٢
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هـاي اقتـصادي و موقعیـت      هاي سیاسـی رشـت کاسـته شـده بـود، امـا داشـته                ارزش
ویژه روسیه و قفقاز روز به روز بر اهمیـت   اش با دیگر نقاط، به  گاهی  ارتباطی و پیوند  

 در ایـن . کـرد  آن افزود و همین امر توجه دولت صفوي را به این جایگاه جلـب مـی         
اوضاع خان احمدخان کیایی فرمانروایی الهیجان براي حفظ توان پیـشین کیاییـان و        

 اسحاقوندان، به  نزد شـاه  یعنیپس،  یافتن موقعیت برتر در برابر فرمانروایان گیالن بیه    
 بـا  هـم شـاه طهماسـب   . طهماسب به قزوین رفت و سرسپاري خود را اعـالم داشـت   

پـیش بـه رسـمیت شـناخت و حتـی قلمـرو        بیـه اش را بر گـیالن   قبول وي فرمانروایی  
اما ایـن  رشـته پیونـد و دوسـتی        . نیز به او واگذار کرد    فرمانروایی تجاسپیان رشت را     

. خیلی زوداز هم گسست و روابط دربار صفوي با دربار الهیجان رو به تیرگـی نهـاد     
ی یجـو   که شاه عباس اول بر تخت شاهی جلوس کرد، چیرگـی         یپس از این هنگام   

هاي حـاکم بـر آن بـه سیاسـت اصـلی دولـت صـفوي                   ن و برانداختن خاندان   گیالرب
عبـاس را خـشمگینانه    جویی خان احمدخان از دربار عثمـانی، شـاه   تبدیل شد و یاري  

هـاي گونـاگون    سـرانجام قزلباشـان صـفوي بـر بخـش      . وادار به تسخیر گـیالن کـرد      
رار خـان احمـدخان   گیالن از جمله رشت چیرگی یافتند و در روند این رویـداد و فـ   

 در غـرب و  حکـومتگر هـاي     تمامی اعضاي خاندان،ق. هـ1000به شیروان در شوال     
شرق گیالن از جمله بازماندگان خاندان تجاسپی رشت که حاضر بـه سرسـپاري بـه             

ي گـیالن بـه     تمـامی پـاره   دولت صفوي نبودند، به حاشیه رانده شدند و بـدنبال آن،            
ي نـوین تـاریخ گـیالن     رکـزي الحـاق شـد و دوره   قلمرو سلطنتی صفویان و دولت م 

  1.آغاز گردید
  

                                                
173 و 172ي زمان، صفحات  یینهگیالن در آ - ١
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  وند ویجامرد
رسـید   پس بودند که تبارشان به مردآویج می هاي مستقل گیالن بیه     از امیرنشین   

ایـشان هماننـد فرمانروایـان    . که برادر اسحاق بنیانگذار خاندان اسحاقوندان فومن بود      
گاهـشان گـوراب    برخوردار بودند و تخـت فومن از اهمیت و اعتبار باالیی در منطقه     

سـرا، بـر سـر راه     هاي آن امروزه در جنگل هفت دغنان صومعه        گسکر بود که خرابه   
 عـارف و شـاعر قـرن    –اي که از طاهرگوراب به آرامگاه سید شرفشاه دوالبی        جاده

 سـاله دارد، تـا پـیش از    1200 این شهر که قدمتی حـدود      .رود قرار دارد     می –هشتم  
 محـل سـکونت بــیش از   1ق کـه بـسیاري را کــشت  . هـــ1246زرگ سـال  طـاعون بـ  

گذشته سرزمین گسکر شامل گسکر فعلـی، ماسـال،          در. چهارصد خانوار تالش بود   
 بـر ایـن   ونـدان  شـد کـه مـرداویج    انزلی میو حتی زمانی هم   الب    شاندرمن و تالشدو  

ن تـا لیـسار   راندند و حتی در موقاعی سامانشا صفحات به استقالل و قدرت فرمان می     
هـاي   ق آغـاز و تـا سـال    . هـ 652حکومت ایشان از سال   . شد  و رودسر هم کشیده می    

بـه  . ق که امراي آنها توسط قزلباشان صفوي کشته شدند بـه طـول انجامیـد       . هـ 1003
ي آنـان    امیران نامداري از این خاندان برخاستند که ازجمله   ،نوشته برخی از مورخین   

ق به هنگـام تـازش   . هـ706بی گسکر بود که در سال الدوله شارم آ یکی امیره شرف  
ان گـسکري اسـت کـه در    سـ پس از وي امیـره سا   . مغوالن به گیالن ایستادگی نمود    

با امیره دباج فومنی که امیره محمد رشتی زندانی او بـود،     ) م1390( هجري   792سال  
  هجـري امیـره جهـانگیر فرمـانرواي گـسکر بـود کـه              880در سال   . به ستیز پرداخت  

                                                
گیالن شیوع پیدا ق در. هـ1310 یا 1309 شناسان در جریان بیماري وبایی که در سال  به گفته باستان - ١

.اند کرده بود، از میان رفته



  41 /  هاي حکومتگر گیالن خاندان

 پـسر امیـره   907در سـال  . چندي بعد کشته شد و امیره سیاوش جانـشین وي گردیـد      
پـس توسـط    بـه هنگـام تـسخیر گـیالن بیـه      . گـسکر بـود   ساسان گسکري فرمانرواي    

 و میرعبـاس  –پـس   اه بیـه پ فرمانـده سـ  –احمدخان کیایی، شیرزاد سلطان فومنی   خان
یر گـسکري را شکـست      سلطان به جنگ گسکر فرستاده شدند و آنها امیـره جهـانگ           

شـاه طهماسـب اول صـفوي بـه        ) م1566 – 7(ق  . هــ  974حدود سال   . داده و کشتند  
پـیش دسـتور داد کـه گـسکر را بـه       احمدخان کیایی فرمانرواي مقتدر گیالن بیه  خان

پــس از آنکــه   . فرمــانروایی قــانونی آن امیــره ساســان گــسکري واگــذار کنــد      
د، شـاه طهماسـب سـپاهیانی بـه منطقـه      احمدخان کیایی از این دسـتور سـر بـا ز          خان

احمـدخان در   سـعید کـه بـه نـام خـان        ) سپهـساالر (ساالر    گسکر روانه ساخت و سپه    
کرد کشته شد و امیـره ساسـان گـسکري کـه بـه امیـره ساسـان                گسکر حکومت می  

 هجـري امیـره   989در سـال  . اش دسـت یافـت   بزرگ نامبردار بود، دو باره به قلمـرو     
ق بـه همراهـی    . هــ  1002 او در سـال      . فرمانرواي گسکر بـود    بن امیره ساسان    سیاوش
  بـه کـه آغـاج روانـه شـد      فرمانرواي فومن به سـراپرده شـاهی در قـزل         تنیانیعلیخان  

 1003بعـد در سـال   مـدتی  . دستور شاه عبـاس اول صـفوي او را بـه زنـدان افکندنـد          
فـر گـسکري   خان قرامانلو شورش علیخان تنیانی فومنی و امیره مظ       هنگامی که فرهاد  

 از مکاتبـه     الهیجـان رفتـه بـود،   - پـیش    شاه عباس که براي شکار به بیـه  را خوابانید، 
امیره سیاوش که در این زمان در زندان الهیجان بود، با بـرادرش امیـره مظفـر آگـاه                
شد و دستور داد تا سیاوش را سر بزنند کـه بعـد سـرش را بـراي تماشـا در گـوراب              

چنـدي بعـد امیـره مظفـر و پـسران امیـره سـیاوش         . دنـد گسکر به درختی آویزان کر    
توسـط فرهادخـان قرامـانلو دسـتگیر و بـه دژ      ) یوسـف، محمـد، سـالوك   (گسکري  



 هاي حکومتگر گیالن خاندان  /42

بدینسان فرمانرواي گسکر و امیره ساسـانها بـسر   . الموت روانه و در آنجا کشته شدند    
 در اواخـر قاجـار و اوایـل   گان ایـن خانـدان   گفتنی است که شماري از بازمانـد      . آمد

اشـاخان ساسـانی،   پ  سـلیمان . داشـتند » ساسـانی «زیستند که نام خـانوادگی     پهلوي می 
خـان ساسـانی ازجملـه ایـشان بودنـد کـه        خان و عزیـزاهللا  اهللا خان ساسانی، فتح    اهللا  امان

  1.آمدند میشمار  به  دغنان و گوراب گسکرتفه نواحی  هاي مالک و خان
  

  فرمانروایان تولم
در قـرون  سـرا اسـت،   هـاي مهـم شهرسـتان صـومعه     شتولم که امـروزه از بخـ        

شـمار   پس بود و از نواحی مهم غرب گیالن به گذشته امیرنشین مستقلی در گیالن بیه 
که در شمال غربی رشت واقع شده و از غرب بـه فـومن محـدود       منطقه  این  . آمد  می

ترین نواحی گیالن اسـت کـه نـامش در کتـاب      است، همانند گسکر یکی از قدیمی 
 امیـران و  2.پـس آمـده اسـت    با تعریـف ناحیـت بـزرگ بیـه    ) ق. هـ372(العالم    حدود

کردنـد و حتـی در    فرمانروایان تولم در امور کلی از امیران اسحاقی فومن پیروي مـی      
انـد کـه    نوشـته . آمد  شمار می ق تولم بخشی از قلمرو فرمانروایی فومن به. هـ769سال  

به کلی نابود شدند و چنـدین سـال آن     ق  .هـ1246مردم تولم در طاعون بزرگ سال       
ناحیه غیر مسکونی بود تا اینکه استعداد زراعتی و کیفیت بندري منطقه موجـب شـد      

  . و در عمران و آبادانی آن بکوشندهکه از دیگر نقاط وارد این منطقه شد
ــان و امیرانــی در ایــن منطقــه      ــاریخ حــداقل شــشم هجــري فرمانروای مطــابق ت

                                                
161 و 160 فرمانروایان گیالن، صفحات  - ١

.زار قرار داردبا شود که در نزدیکی مرجغل یا جمعه شهر نیز خوانده می امروزه تولم - ٢
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بـا  ق که اولجاتیو قصد تسخیر گـیالن را کـرد و    .هـ706ر سال  د .اند  حکمرانی داشته 
 فومن وارد این منطقه شدند، یکی از امیران وقت تـولم       –لشکري انبوه از راه ماسوله      

زد و با همیاري سپاهیان فومن سپاهیان مغول را گرفتـار       به نام رکابزن دست به مقابله       
و گـردن  ی اولجـایت ی فرمـانروا  البته در جنگ دیگر شکست خـورد و بـه     .و نابود کرد  

گذشت و برادرش جانشین او شد و قلمرو او که تـولم و    تا اینکه چندي بعد در     ،نهاد
ــد را   ــهکالشــم بخــشی از آن بودن پــس از ایــشان کــسانی چــون  .  دســت گرفــتب

الدین سـالوك و دیگـران فرمـانروایی منطقـه را در              الدین ساسان، خیلو، جمال     سیف
پـس از  . شـان در دسـت نیـست    یـشان و دوران حکومـت   دست گرفتند، اطالعی از ا    

ایشان همانطور که اشاره شـد، تـولم در قلمـرو فرمـانروایی اسـحاقوندان فـومن قـرار          
ــارگزاران     ــتگان و ک ــدها گماش ــت و بع ــسله گرف ــفویسل ــشاریهص ــه، اف  و ه، زندی

  .کردند بر آن حکومت ه قاجاریشاهزادگان
  

  امیران شفت
هـاي   ر اسـتان گـیالن اسـت، امـا در دهـه          شهرسـتانی مـستقل د      امروزي شفت  
 بخـشی از توابـع شهرسـتان      یمات کـشوري  قـس  از نظـر ت     همانند صـومعه سـرا     گذشته

یکـی از منـاطق امیرنـشین    هـاي پیـشین هـم      شد و در سده ه میفومنات و فومن شمرد  
برخی متون بیانگر آن است کـه شـفت از قـرون          . گردید  پس محسوب می    گیالن بیه 

مري شـهرت و اهمیـت یافـت و از همـان  زمـان بـه یکـی از                ششم هجري ق   پنجم و 
حمـداهللا مـستوفی قزوینـی مـورخ قـرن شـشم       . هاي نامدار گیالن تبدیل شد     امیرنشین

عنوان شهري کوچک از اقلیم چهـارم یـاد    از آن به» القلوب نزهت«هجري در کتاب    
ز هـم ا » االبـصار   فـی ممالـک  االبصار    مسالک« دمشقی صاحب کتاب     کاتبکرده و   
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 از مـشایخ صـفوفیه کـه    1)اعظـم  غوت(عنوان زادگاه شیخ عبدالقادر گیالنی      شفت به 
 امروزه آرامگاهش در خیابان کفاح بغداد قـرار دارد، سـخن بـه       و حنبلی مذهبی بود  
  .میان آورده است

شـد کـه بـه قــولی در     نامیـده مـی  » گـوراب «مرکـز امیرنـشین شـفت در آغـاز       
در جـوار احمدسـرگوراب قـرار داشـت کـه بـه       نزدیکی نصیرمحله و به قولی دیگر       

 فـومن باشـد کـه امـروزه بـه      سباوري شاید همان گوراب پیش در مقابل گوراب پـ  
» کُمـسار « روسـتاي  مرکـز شـفت     و   پس از این تختگـاه       .معروف است » گوراکیش«

. هاي بومی شفت بـود   زیستگاه خاننشین و   چنان حاکم   ي اخیر هم    گردید که تا سده   
ي  ی از اهالی سبزوار خراسـان و بـه روایتـی دیگـر از کُردهـاي طایفـه                 به روایت  ایشان

  .چگینی قزوین بودند که به این منطقه کوچیده بودند
ي   تـاریخ منطقـه  ؛شـود کـه     اما در رابطه بـا تـاریخ امیرنـشین شـفت گفتـه مـی                

ي پراکندگی سیاسی گیالن وتا پیش از الحاق این سـرزمین        امیرنشین شفت در دوره   
هـاي گـیالن    عباس اول صفوي، هماننـد دیگـر بخـش      شاهدوره  مرکزي  به حکومت   

فـومن، رشـت و   : هایی چـون  امیرنشین. اي از جنگ و صلح با همسایگانش بود     آمیزه
آمدند که گاه در دوسـتی و   شمار می کهدم از مهمترین همسایگان امیرنشین شفت به    

                                                
 در شفت متولد شده و شود که همه گفته می با این .اند سرا دانسته را پشتیر صومعه برخی زادگاه وي  -١

سـرا قـرار    امروزه مزار مادرش به نام سیده نساء در صـومعه . اند سرا کوچیده اش بعدها به صومعه     خانواده
یل علوم دینی بـه بغـداد   مالنی بعدها براي تکشیخ عبدالقادر گی. دارد و مورد احترام سنی مذهبان است    

کننـد   فرزندزادگان وي امروزه در عراق و پاکستان و افغانستان زندگی می . همانجا ماندگار شد  و  رفت  
وزیـر پیـشین عـراق و     رشـید عـالی گیالنـی نخـست    . اند که بعضاً به مقام کشوري و لشکري نیز  رسیده   

.ن از فرزندزادگان او هستندوزیر سابق پاکستا رضا گیالنی نخست یوسف
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شـفت در مقایـسه بـا    امیرنـشین  . بردنـد  گاه در جنگ و ستیز با امیران شفتی بـسر مـی          
فومن، تولم و گـسکر از تـوان و قـدرت کمتـري         : پس نظیر    بخش بیه   دیگر امیرنشین 

  .برخوردار بوده و اغلب سر به فرمان امیران منطقه فومن بود
از امیران شفت نیز تا قبـل از اواسـط قـرن هفـتم  هجـري، اطـالع روشـنی در                     

از فرمانروایـان و امیـران منطقـه در    دست نیست، اما از این تاریخ به بعد نام تنی چنـد        
عنـوان نمونـه بـه نوشـته       بـه . خـورد   هـا بـه چـشم مـی         ها و یادداشت      برخی از گزارش  

الـدین محمـد زوزنـی، امیرملـک اول از امیـران شـفت در اواسـط قـرن هفـتم                      اصیل
 پس از وي پسرانش یکـی پـس از دیگـري    1.بدست فداییان اسماعیلیان به قتل رسید     

ایی شفت نشستند وپس از اینها، لنگرنامی شفت را  گرفـت و از آن          بر تخت فرمانرو  
ــد کــه دوره    ــه را در دســت گرفتن ــدانش حکومــت منطق ــد فرزن ي  پــس خــود و بع

پـس از ایـن    . حکومت ایشان معاصر حکومت خوارزمشاهیان و مغوالن بـوده اسـت          
قـرن  یکی از امیران و حکمرانان مقتدر شفت به نام امیره محمـد شـفتی در نیمـه دوم       

هشتم هجري همزمان با حکمرانی تیمور گورکانی پـس از پایـان یـافتن فرمـانروایی                
  .ها بر شفت بر تخت حکمرانی منطقه نشست امیرملک

آیـد؛   آنطور که از تاریخ گیالن و دیلمستان سـید ظهیرالـدین مرعـشی بـر مـی         
وي حنبلی مـذهب بـود و     . امیره محمد شفتی سالیان درازي در شفت حکومت کرد        

تـوان مـشارکت او در اتحـاد حکمرانـان      اش مـی   حوادث مهـم دوران فرمـانروایی      از
کیـا فرمـانرواي الهیجـان را نـام      جویانه سید علـی  غرب گیالن بر علیه اقدامات سلطه     

                                                
قابل توجه اینکه شفت در آن زمان زیر سلطه اسماعیلیان نبود، بلکه تنها حاکم مذکور بدست  - ١

.فداییان اسماعیلی الموت کشته شد
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ق همگام با دیگر امراي منطقـه بـراي خـارج کـردن     .هـ789امیره محمد در سال    . برد
 شـرقی شـفت قـرار داشـت، بـا          کیا که در همـسایگی      ناحیه کهدم از دست سیدعلی    

پـیش را    فرمانرواي وقت بیـه کیا سپاهیان و سرداران شفتی وارد کهدم شد و سیدعلی      
ق امیـره ساسـان فرمـانرواي گـسکر و امیـره      .هـ792پس از این در سال . متواري کرد 

در ایـن پیکـار   . اي از اختالفات به نبـرد برخاسـتند     خاطر پاره   دباج فرمانرواي فومن به   
ساالر امیره دبـاج   ساسان شفتی که فرماندهی سپاه فومن را برعهده داشت و سپه امیره  

فومنی بود را در میدان جنگ کشتند و بدین ترتیـب فرمـانرواي گـسکر بـا شکـست        
 پس از ایـن رویـدادهاي بـسیاري در    1.دادن امیره دباج، فومن و شفت را غارت کرد    

بیــشترشان مربــوط بــه منطقــه شــفت و نــواحی همجــوار آن بــه وقــوع پیوســت کــه  
رویارویی و کشمکش میان امیران محلی این منطقـه بـا امیـران دیگـر منـاطق گـیالن           

. توان دید و مطالعـه کـرد   است که شرح مبسوط آنان را در برخی از منابع گیالن می       
ق روابـط فرمـانرواي وقـت شـفت بـا فـومن بـه        . هــ 882بر پایه برخی متون در سـال   

هـایی نیـز میـان ایـشان رخ داد و دیگـر اسـحاقوندان                يتیرگی گرایید و حتی درگیر    
بعـدها  . فومن نفوذ چندانی بر منطقه شفت نداشتند و توانشان در شفت کاهش یافـت    

الـدین شـفتی، میرخوانـد شـفتی و میـر             میرشـمس : در قرن دهم هجري کسانی چون     
عبـاس اول صـفوي بـه     حاتم شفتی حکومت منطقـه شـفت را تـا قبـل از تـازش شـاه        

  .ق در دست داشتند. هـ1000در شوال گیالن 
همچنین در ایـن زمـان کـه فـضاي اجتمـاعی و مـذهبی بـراي شـیعیان زیـدي                

تـر شـد، از ایـن رو     مذهب ساکن در شفت که مخفیانه به این آیین باور داشتند تنگ   

                                                
.65 و 64فرمانروایان گیالن، صفحات  - ١
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رآیین شیعه زیدي بودنـد کوچیدنـد      بگروهی از ایشان به صفحات شرقی گیالن که         
موالنـا  . تـوان اشـاره کـرد     به خانواده موالنا طبیب شـفتی مـی  شان ترین  که از معروف  

نعمت از مردان سیاستمدار و مصلحی بود که مورد وثوق فرمانروایان و مردمـان هـر              
وي داراي چنـد    . شـد   دو بخش گیالن و همچنین مـشاور طـرفین نیـز محـسوب مـی              

بـه دربـار   تـوان نـام بـرد کـه      فرزند بود که از نامـدارترین آنـان سـدید شـفتی را مـی           
سـدید شـفتی بعـدها در      . راه یافت و مشاور وي گردیـد      ) اول(احمدخان کیایی     خان

احمدخان و به دست گرفتن قدرت در الهیجان برآمد کـه پـس         ي ترور خان    اندیشه
ــال      ــرانجام در س ــسیار س ــاي ب ــگ و گریزه ـــ911از جن ــواداران  . ه ــوي ه ق از س

واداران او نیز دستگیر و به زنـدان  احمدخان فرمانرواي الهیجان به قتل رسید و ه   خان
  1.افتادند
این ماجرا، شاه عباس اول به فکر تصرف گیالن افتاد که بعد از الحـاق  از  پس    

وي . کـرد  این سرزمین به حکومت مرکزي، خود براي مناطق گیالن فرمانروا تعیـین         
گ علـی بیـ  «ی فومنی معـروف بـه     نایخان تن   علی) ق.  هـ 1000شوال  (از  همان زمان       

پس گماشت و علیخان هم در ایـن   را به صدرات یا وزارت منطقه گیالن بیه       » سلطان
هنگام حیدربیگ الهیجی را به حکمرانی شفت گماشت، اما میرحاتم بیگ چنـدي              

ق بـه فرمـانروایی ایـن منطقـه     .هــ 1002بعد به فرماندهی سپاه شفت و سپس در سـال   
ي دولـت صـفوي در    ن گماشـته عنـوا  ق به.هـ1020رسید و تا هنگام مرگش در سال        

عادلـشاه در  قیـام   پس از این بعد از مرگ شاه عباس اول صفوي و  .شفت حکم راند  
الدوله مرادخان توپچی باشـی حـاکم    ق کسانی چون انیس.هـ1038نشاء به سال   لشت

                                                
یمه  ضم317شاریان، صفحه ف تاریخ شفت، نوشته نادر ا؛ در این باره نگاه کنید به - ١
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 بـه  1باشـی  شفت شد و بعد از فـوت وي حاکمـان دیگـري تحـت عنـوان، تفنگچـی             
ق کـه دوران ضـعف و   .هــ 1135 تا 1105ها از سال بعد. حکومت این منطقه رسیدند 

هـا بـود، بخـش       از سـوي افغـان  درگیـري چند دستگی و بحران حکومت صـفوي و   
هاي شفت که به قولی از مهاجرین سبزوار و بـه روایتـی     خانناآرام غرب گیالن بین     

هـاي    باخـان 2،دیگر از طایفه کردهاي چگینی قزوین و در اصل اهـل قوچـان بودنـد        
هایی را آغاز نمودند که تا اوایـل دوره ناصـرالدین شـاه قاجـار ادامـه                فومن درگیري 

  .داشت
شان از زمان شاه سلطان حسین صفوي تا عهـد قاجـار    ها که حکومت   این خان   

شــان روســتاي کُمــسار بــود و   مرکــز حکومــت.حــدود سیــصد ســال طــول کــشید 
هـاي    روسـتا قـرار داشـت کـه خرابـه      هایشان نیـز در ایـن       تشکیالت حکومتی و خانه   

خـان   به گواهی اسناد، نخـستین ایـشان کـاظم       . توان امروزه دید    تعدادي از آنها را می    
ق .هــ 1110هاي  نام داشت که در اواخر حکومت سلطان حسین صفوي پس از سال           

ق بـود  .هـ1131 یا 1130هاي  خان شفتی در سال     اظم ک .حکومت را در دست داشت    
ــ  ــی از بازمان ــه یک ــال   ک ــاجی کم ــام ح ــه ن ــومن ب ــحاقوند ف ــدان اس ــان   دگان خان خ

از مالکین و حاکم وقت رشت را      » یخان فومن   آقا کمال «رودخانی معروف به      گشت
خـان شـفتی،    به قتل رسانید و چندي بعد در زمان حکومـت فرزنـدش بـه نـام کـریم          

خـان    کـریم شخواهی پدر خان به خون خان فومنی فرزند حاجی کمال      کمال  حاجی
ق بـه همـراه حـاجی شـفیع       .هــ 1162 کشت و بعد از مرگ نادرشاه افشار در سال           را

  .نامی حکومت گیالن را در دست گرفت
                                                

.هاي پیاده است باشی به معنی فرمانده یگان باشی به معنی فرمانده توپخانه و تفنگچی  توپچی - ١
.به زعم گزارش رابینو، این خانها با حیله و تزویر اراضی این منطقه را بدست آورده بودند - ٢
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  و -  پـدر آقـا محمـدخان    –خان قاجار  ق محمدحسن. هـ1165در سال   بعدها    
 فـومنی را   جمال ه گیالن لشکر کشیدند، ولی حکومت آقا بخان زند  پس از او کریم   

ــد   ــه تأییـ ــدنموددر آن منطقـ ــدنـ ــال .  و رفتنـ ـــ1168در سـ ــه  .هـ ــس از آنکـ ق پـ
قـصد تــصرف  بـه  خـان افغـان را شکـست داد و     خـان قاجـار سـپاه آزاد    محمدحـسن 

بـه همـراه    » حـاجی شـفتی   «آذربایجان راهی آن دیار شد، آقا رفیع شفتی معروف به           
الحکومه گسکر به رشت آمد و در غیاب آقا جمال فومنی کـه          خان نایب   میرزا زکی 

رفته بود، در گیالن بساط امر و نهی گـسترد و وقتـی حـاجی جمـال از  سـفر        به حج   
   1169اش آقـا کـریم شـفتی، وي را در سـال      مکه بازگشت، به تالفی قتل بـرادرزاده      

خـان قاجـار     لیکن حکومتش چندان طوالنی نشد و محمدحسن  1.ق به قتل رساند   . هـ
یالن شـد و قـاتالن وي   خون حاجی جمال فومنی، راهی گـ   خواهی برادرزن       به خون 

از جمله آقا رفیع شفتی را از دم تیغ گذراند و پـسر خردسـال حـاجی جمـال بـه نـام                 
معـروف گردیـد را بـه حکومـت       » اتوخان رشتی «خان فومنی که بعدها به        اهللا  هدایت

  خـان فـومنی پـس از چنـد سـال حکومـت،       اهللا امیـر هـدایت  . گـیالن منـصوب نمـود   
  .هاي شفت بود   پدر از خانهمچنان در اندیشه انتقام خون

خان پس از ناسازگاري بـا آقـا محمـدخان     اهللا  اند؛ امیر هدایت    آنطور که نوشته    
خان  هاي شفتی، سرانجام پنج تن از فرزندان کاظم        قاجار و حمایت شاه ایران از خان      

شفتی را به قتل رساند و تنها یکی از آنها به نام آقـا علـی را کـه کـودك بـود زنـده                
و به این ترتیـب تنهـا بازمانـده از ایـن خانـدان حکـومتگر محلـی شـفت از             گذاشت  

هـا زیـر بـار     آقـا شـقتی انـدکی بعـد، از آنجـایی کـه شـفتی           علی .مرگ نجات یافت  

                                                
404 و 403سرزمین و مردم فومنات، صفحات  - ١
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ــی   ــودي نم ــر خ ــت غی ــر     حکوم ــیالن امی ــت گ ــدر وق ــاکم مقت ــوي ح ــد، از س رفتن
 قاجـار   دربـار هخان فومنی به حکومت شفت گماشته شد، اما چندي بعد ب            اهللا  هدایت

ق بـه زادگـاه   . هـ1201خان در سال  اهللا در کاخ تهران رفت و پس از قتل امیر هدایت  
در ایـن وقـت     . خود بازگشت و تحت حمایـت شـاه قاجـار بـه حکومـت پرداخـت               

خـان   خـان فـومنی و فتحعلـی    حـسینعلی : هـاي  خان فـومنی، بـه نـام    اهللا فرزندان هدایت 
ق .هــ 1212 ماندنـد، تـا اینکـه در سـال        فومنی براي مدتی در دربار قاجـار در تهـران         

ق . هــ 1214االول سـال    در ربیـع وي. خان به حکومـت کـل گـیالن رسـید      حسینعلی
نمـین  خـان   آقاعلی شفتی حاکم وقت شفت که در این وقت به همراه میـر مـصطفی           

ي تصر ف گیالن بودند را به قتل رسـاند کـه    ها در اندیشه    تالش که با حمایت روس    
 بـستگان آقـاعلی بـه لنکـران آذربایجـان گریختنـد و در حمایـت        پس از ایـن واقعـه     

تـر از راه  گـسکر      کـه پـیش  –  مالک و خان  مقتدر تالش شمالی  - خان    میرمصطفی
شـاه قاجـار از ایـن خـانواده      چنـدي بعـد فتحعلـی     . به روسیه گریخته بود قرار گرفتند     

ت، بـه  ي خـود در شـف     دعوت کرد براي کسب موقعیت خـانوادگی از دسـت رفتـه           
گیالن باز گردند که این کار صورت گرفت و خـانواده آقـاعلی بـه کُمـسار شـفت               
مراجعت نمودند، اما همواره در تـالش بـراي بدسـت آوردن فرصـتی جهـت تـرور                

آقا  در فرصـتی   دنبال این رویدادها یکی از برادران  علی      به. قاتل آقاعلی شفتی بودند   
ق در حالی که سـواره از راهـی    .هـ1215مناسب حسینعلیخان فومنی را در صفر سال        

 درگیـري و نـاآرامی   ، پـس از ایـن  1.اي  از پاي در آورد      گذشت به ضرب گلوله     می
هاي شفت و فومن موجب شـد تـا  ناصـرالدین شـاه قاجـار دسـتور داد تـا           میان  خان  

                                                
408سرزمین و مردم فومنات، صفحه  - ١
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براي خاتمه دادن به این نزاع این دو خـانواده از شـفت و فـومن بـه اجبـار در رشـت            
ق ایـن  . هــ 1267 تـا  1264هـاي   نند که در پی آن در فواصل بـین سـال       سکونت گزی 

ایـن   پیرسراي  محلهمیدان و ها و خانواده آنان به رشت رفتند و در محدوده سبزه      خان
  .کردنداختیارسکونت شهر 

هاي کُمسار شفت بـه رشـت، اهمیـت شـفت      بعد از این جریان و با کوچ خان   
رو به فول نهاد، اما حکومت موروثی ایـشان،       همانند فومن به تدریج کاهش یافت و        

کـه بعـد از گذشـت چنـد سـال از حکومـت          شفت همچنان ادامه یافت، بطـوري      در
خـان کـه در عثماونـدان شـفت      ایشان، یکـی از فرزنـد آقـاعلی شـفتی بـه نـام سـعید         

که الکساندر خودزکـو در کتـابش     آنطور  . سکونت داشت به حکومت منطقه رسید     
ایـن گـروه   . د پانـصد تفنگـذار چریـک تحـت امـر او بودنـد      آورده، سعیدخان حدو 

هاي تالش ساکن در سیاهمزگی بودند که بعـدها شـماري از آنهـا            مسلح از تفنگچی  
بعـد از سـعیدخان فرزنـدش       . در ارتش ناصرالدین شاه قاجار به خدمت گرفته شدند        

فت الحمایه ناصرالدین شاه بـود بـه حکومـت شـ     هاي تحت اهللا خان که از خان   نعمت
خان شفتی بازار نـصیرمحله    کاظمنوهخان  قلی در زمان او نصیرخان فرزند علی . رسید

بـود  » شجاع نظام«خان پسرش علیخان شفتی که ملقب به      اهللا   پس از نعمت   .را بنا نهاد  
هـاي قبـل و بعـد از     شجاع نظام از حکمرانان مقتدر در سال. به حکومت شفت رسید  

او در . اش در بازارچه فعلی شفت قـرار داشـت    نهضت مشروطه بود  و مقر حکومتی      
در جـایی  ) هفده شهریور فعلی  (هاي نهضت جنگل در خیابان چراغ برق رشت             سال

) ع(که محل بیمارستان آمریکایی دکتر فریم بـود و امـروزه بیمارسـتان امیرالمـؤمنین             
ر پـد (خـان   محمـدعلی : هـاي  کرد و داراي سه پسر به نام در آن قرار دارد زندگی می   
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خان و یک دختر بود کـه   اهللا ان و عنایتخ ، غالمحسین)بزرگ دکتر ابراهیم شجاعی 
 ) سـابق انزلـی  حکمران(» عمید همایون« ملقب به خان انزلیچی  به همسري میرزاعباس  

خــان  پــس از علیخــان شــجاع نظــام یکـی از بــستگان او بــه نــام  عبــدالرزاق . آمـد در
خـان هژبـر نظـام بـود، در      ن و برادر بهـرام خا  کُمساري شفتی که فرزند میرزا ابوالفتح     

 خورشیدي حکومـت شـفت را در دسـت گرفـت کـه حکومـت او           1290هاي    سال
 خورشـیدي،  1300بعد از خاتمه نهضت جنگل در سـال  . دمقابل با نهضت جنگل بو 

 به همـراه حـاج رئـیس نـامی حکمرانـی شـفت را در دسـت         1خان شبان   میرزایوسف
خان شجاع پسر علیخان اداره امـور منطقـه شـفت        سینو پس از ایشان غالمح    . داشتند

هـاي شـفت و آخـرین ایـشان در      خان از بقایاي خان    غالمحسین. را در دست گرفت   
 وقتی که  شـفت از  1323خان در سال  غالمحسین. شد تصدي امور شفت شمرده می  

 1339عنـوان دهـدار تـا سـال      توابع شهرستان آن زمان فومن به دهستان تبدیل شد، به    
عنـوان   در این سال بعد از تبدیل شدن شفت به بخـش بـه   . ر این منطقه خدمت کرد    د

او در .  بخـشداري شـفت را برعهـده داشـت        1341بخشدار منصوب و تا اوایل سـال        
 مسئولیت منطقه را به آقاي فرزام واگـذار  نمـود و بـدین ترتیـب پرونـده              1341سال  

  2.بسته شدراي همیشه بهاي شفت پس از گذشت حدود سیصد سال   حکومتی خان
  
  

                                                
 خورشیدي مدتی 1310در سال .  و در قم مدفون استه وفات یافتش.  هـ1322 وي در سال  - ١

  مربوط به اوایل پهلويخانه رشت، یک اثر تاریخی  وي در محله چله خانه. شهردار فومن نیز بوده است
. تخریب شد96بود که متأسفانه در شهریورماه 

عد با اندکی تلخیص و تغییر به ب219ي زمان، از صفحه   گیالن در آیینه - ٢



  53 /  هاي حکومتگر گیالن خاندان

  
  فرمانروایان تالش

در رابطه با فرمانروایان و حکمرانان منطقه تالش مانند حکمرانان دیگر منـاطق             
، تـا   همـه با ایـن . اي وجود دارد  اطالعات اندك و پراکنده ،قدیمی گیالن تاریخی و   

قـومی  منطقـه  . کنـیم  دهند، این موضوع را دنبال مـی   یاري میجایی که منابع تاریخی  
گرفته که از همسایگان دیرین قـوم گیـل یـا     » تالش«تالش نام خود را از قوم باستانی        

تـالش، آسـتارا،   : هـاي  سـتان محـل سـکونت ایـشان امـروزه در شهر      . باشد  گیلک می 
هـاي   ماسال، رضوانشهر، فومن و شفت است و جمعیت زیادي از ایشان در شهرستان   

لـور نیـز   کهـاي عنبـران، شـاهرود و      نـام رشت و رودبـار و در منـاطقی از اردبیـل بـه       
اي از   عــالوه بــر ایــن شــمار زیــادي از تالــشان هــم در محــدوده . کننــد زنــدگی مــی

جمهوري آذربایجان سکونت دارند که آن صـفحات پیـشتر از آن ایـران بـوده و در      
 بخـش  ،هاي طوالنی بین ایران و روسیه دوره جنگو  قاجار پس از د فتحعلیشاهزمان  

الش بزرگ به خاك روسیه الحاق شـد و براسـاس معاهـده ترکمانچـاي        وسیعی از ت  
از آن پس تالش از نظر سیاسـی بـه   . رودخانه ارس مرز طبیعی دو کشور قرار گرفت      

یک قسمت آن در ایران باقی ماند کـه امـروزه آن         .  بخش کامالً مجزا تقسیم شد     ود
جـزو خـاك کـشور    شناسیم و قسمت دیگر هم امـروزه    را با نام آستاراي جنوبی می     

چهـاردهم هجـري منـاطق    همچنـین تـا اوایـل قـرن     . جمهوري آذربایجان شده است  
شـناخته  هـم  » طالشـستان « به نام ،در گیالن به غیر از خمسه طوالشها    مسکونی تالش 

  . مانند طالشستان فومن و طالشستان کهدم.شد می
رود و   مـی شـمار  اما تالش از نظر قدمت و تاریخ از منـاطق باسـتانی گـیالن بـه               
ندوین، کرگانرود، وسکه و تـول     ت،  نمریا: شناسی در نقاطی چون     هاي باستان   کاوش
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از عـصر آهـن زیـستگاه     گیالن حاکی از آنست که این ناحیه از هزاران سال پیش و   
نی متمدن و اقوامی چون کادوس بوده است که به روایتـی تالـشان امـروزي از         دمامر

 مدارك بیانگر آن است که تالـشان در روزگـاران        شواهد و . بازماندگان آنان هستند  
اواخـر   گذشته از مرز و بوم خود در برابر یورش و هجوم بیگانگان دفاع نمـوده و تـا      

پـس از سـقوط     . انـد   دوره ساسانی از پذیرش فرمان شـاهان ایـران خـودداري کـرده            
 و هـاي البـرز     کـوه  یهـاي شـمال     انیان، اعراب مسلمان با پیشروي به سـوي دامنـه         سسا

تالش، در طول دو سده تالش کردند تا بر گیالن  از جمله منطقه تالش چیره شـوند،    
هاي طوالنی چند بـار از   اعراب در این کشاکش . گاه موفق به این کار نشدند       اما هیچ 

 اما ناکـام بـه مقـر    راه طارم زنجان و خلخال اردبیل با تالشان منطقه وارد جنگ شدند    
 و حکـومتگر هـاي     چهارم هجري به بعـد کـه خانـدان        از قرن سوم و   . خود بازگشتند 

هاي محلی در گوشه و کنار گیالن سر برآوردنـد، در برخـی از نـواحی دیـار            سلسله
هاي مـستقلی در گـسکر، کرگـانرود ماسـال، شـاندرمن، اسـالم و              تالش نیز امیرنشین  

 تالشدوالب پدیدار شد که حکمرانان آنها گاه در صلح و گاه در جنگ با یکـدیگر          
هاي محلی، مرز و بوم تالش نیز رویـداد   در دوران حکمرانی حکومت   . بردند  بسر می 

  و حــوادث پرشــماري را پــشت ســر گذاشــت کــه حملــه ســپاهیان مغــول در ســال   
  .ي آنهاست ازجملهق و کشتار مردم و غارت اموال آنان . هـ 706

 مـذهبی صـفویان، تـالش بـه       –گیري جنـبش سیاسـی        پس از این، بعد از اوج       
نی نظیـر شـیخ جنیـد و فرزنـدش شـیخ      اسهاي هواداري از صفویان کـ   یکی از کانون  

بعدها در اوایل آغاز قـرن دهـم هجـري امیـران تـالش همچنـان از                . حیدر تبدیل شد  
به حمایـت از اسـماعیل میـرزا صـفوي کـه بعـدها بـه شـاه            و  صفویان پشتیبانی کرده    



  55 /  هاي حکومتگر گیالن خاندان

. بنیـان نهـاده برخاسـتند   اسماعیل اول صفوي معـروف گردیـد و سلـسله صـفویان را           
بـا نـام اصـلی    ( چرمینـه   شد حتی یکی از سرداران تالش به نـام رسـتم کـاله       گفته می 

اه اسـماعیل اول صـفوي را در    فرمانـدهی سـپاه شـ   ) یا رستم بیـگ تـالش  خادم بیگ   
ق در منطقه خوي برعهده داشت کـه بعـد       . هـ 920چالدران با عثمانیان به سال    جنگ  

 هـاي بعـد   در دوره. از جمله نامداران مـردم ایـران گردیـد        ،از شهادت در این جنگ    
شاه طهماسـب اول صـفوي بـا هـدف چیرگـی سـرزمین گـیالن، تـالش  بـزرگ را                

از ایــن رو در . ي ورودي بــه ایــن ســرزمین مــورد توجــه قــرار داد  عنــوان  دروازه بــه
پـس گـیالن کـه در آن     ق سپاهی را از راه آستارا و تـالش بـه بخـش بیـه       .هـ974سال

هاي بعد  نـواحی تـالش       در سال . ان اسحاقوندان فومن در آن حکم راندند فرستاد       زم
 قزلباشـان  يبعد از اینکه گیالن به تصرف شاه عباس اول صفوي درآمد، بارها از سو 

هـا دالور بـراي بدسـت       و هر بـار کـه تالـشی       . صفوي مورد تاخت و تاز قرار گرفت      
شدت از سوي سـربازان صـفوي      بهآوردن استقالل پیشین خود به خیزش برخاستند،        

هاي محلی تالش کنـار رفتنـد و     ها امیران و خاندان در پی این  تازش. سرکوب شدند 
. از این پس افرادي از سوي شاه عبـاس بـه حکمرانـی منطقـه تـالش گماشـته شـدند             

ها وارد خاك گیالن شده و تمامی نواحی تالش را بـه اشـغال خـود     چندي بعد افغان 
 تـالش هماننـد گـیالن حـدود     بعدها. ی بر آن صفحات حکم راندنددر آورده و مدت  

هـا بـود، تـا اینکـه نیـروي روس در کـارزار بـا گیلکـان و          یک دهه در اشـغال روس  
ق . هــ 1143تالشان خسته و درمانده شدند و براساس پیمان رشت که در شعبان سال            

  .بین نمایندگان ایران و روسیه بسته شد، خاك گیالن را ترك کردند
 و بعـد از شکــست ایـران در جنـگ بـا روســیه و     چنـدي بعـد در دوره قاجـار     
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ي   ق، سـرزمین تـالش بـه دو پـاره    .هــ 1228قرارداد تحمیلی گلـستان در شـوال سـال        
و در همـان سـال فتحعلیـشاه قاجـار بـراي کـم تـوان          . شمالی و جنوبی تقسیم گردید    

د، خـاك تـالش را    خان تالش که در لنکـران مـستقر بودنـ       خاندان میرمصطفی کردن  
 اسـالم، تالـشدوالب،    کرگـانرود، :  ي تجزیه و کوچکتر کرد و آن را بـه  پـنج ناحیـه            

معـروف بودنـد تقـسیم کـرد و        » خمسه طوالش «ماسال و شاندرمن که در گذشته به        
هاي قـدیمی و اصـیل تـالش منطقـه قـسمت نمـود و بـه          نواحی مزبور را میان خاندان    

  .داد» خان«سران آنها لقب 
هاي محلی و حاکمان بومی بر این پنج ناحیـه و توابـع آنـان      آن پس خاندان از  

اي در  در این میان ناحیه کرگانرود یا همان تالش فعلی از جایگاه ویـژه   . حکم راندند 
در این منطقه زمان قاجار شـماري از خانـدان   . منطقه قومی تالش ایران برخوردار بود     

شـد حکومـت      ر آن زمان محـسوب مـی       لنکران که مرکز والیت تالش د      حکومتگر
» قراخـان «الدین میرزا بیگ معروف بـه         نات تالش سیدجمال  بنیانگذار این خا  . داشتند

 بعـدها  وي. ها از اقتدار و نفوذ باالیی برخـوردار بـود   نام داشت که در حمایت روس  
نـشین لنکـران، قلمـرو حکمرانـی خـود را گـسترش داد و بـر         عالوه بر منطقـه تـالش     

نـشین ایـن صـفحات بـه اسـتثناي محـدوده ماسـال و رضوانـشهر          اطق تـالش  تمامی من 
خـان   اهللا ی نیز با امیرهدایتیها کشمکشو وي از مالکین منطقه نیز بوده      . دست یافت 

 – از حاکمــان مقتـدر گـیالن عهــد زندیـه و قاجاریــه    –)  رشـتی خــان راتـو  (یفـومن 
 رشتی درگذشـت و بعـد     خانر قتل اتو  ر با   صق معا .هـ1201ت، تا اینکه در سال      شدا

خـان و دیگـران بـه     اش میرحـسن    خان تالش و سـپس نـوه        از او فرزندش میرمصطفی   
قلمرو خانات تالش گسترش یافـت و ایـن   در زمان ایشان   . قدرت منطقه دست یافتند   
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 انـد کـه؛   نوشـته .  در تـاریخ ثبـت اسـت   صفحات رویدادهایی را از سـر گذرانـد کـه    
 بسیار  مقتدر و با هوش بـود، را بایـد آغـاز    خان تالش که   حکومت زمان میرمصطفی  

اي تـازه در حیـات قــوم تـالش دانـست کــه بـا تجزیـه تــالش در قـرارداد ســال         دوره
 و جنـوبی در اختیـار   یهه شـمالی در تـصرف روسـ   ق ترکمانچاي به دو منطق   .هـ1243

  .اي جدید از حکومت آنها آغاز شد ایران دوره
ن بـه حکمرانـی منطقـه کرگـانرود     پس از خانات تالش لنکران، دیگر حاکمـا    

سـردار  «خان کرگانرودي ملقـب بـه    اهللا ترینشان به نصرت  دست یافتند که از شاخص    
توان اشاره داشت که بر حکومت کرگانرود و نـواحی           اهللا خان می    فرزند فرج » امجد

شـاه قاجـار تـا  نهـضت مـشروطه            وي از اواسـط دوره ناصـرالدین      . تابعه دست یافت  
از قدرت و نفوذ بـاالیی در منطقـه برخـوردار بـود و از      نامبرده   . بود این منطقه حاکم  

از وي دو کـاخ و عمـارت بـزرگ و مجلـل     . رفـت  شمار می   به تالشحاکمان مستبد   
 به یادگـار مانـده کـه امـروزه از آثـار تـاریخی مهـم اسـتان گـیالن          ییالقی و قشالقی 

ت بـود کـه پـس از    ق در قیـد حیـا     .هــ 1332سـردار امجـد تـا سـال         . رود  شمار می   به
الـسلطنه و محمدحـسنخان    خـان ارفـع     اهللا  مرگش حکومت منطقه بـه فرزنـدانش فـتح        

پـس از ایـشان کـسانی     . رسـید ) رامبد، نماینده سـابق تـالش     پدر هالکو   (ساالر اسعد   
علـی بیـگ     الـسلطنه از نـسل حـاجی       خـان تـالش انتخـاب       دیگر از جملـه محمـدعلی     

و » شـیرخان «خـان مـشهور بـه      محمـدعلی . حکمرانی کرگانرود را در دست داشـتند      
با وقوع نهشت مشروطه و خیـزش مـردم کرگـانرود علیـه             » السلطنه  انتخاب«ملقب به   

خـان سـردار امجـد و افـول او مـدتی بـا حکـم رسـمی از سـوي                    اهللا  خانواده نـصرت  
ــد     ــانرود ش ــاکم کرگ ــار ح ــزي قاج ــت مرک ــا . حکوم ــس از وي آق ــگ  دده   پ بی
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  بـه سـمت نایـب     ) ش. هـ 1292(ق  .هـ1333بیگ در سال     فرزند آقاجان    انالسلط  اقبال
  .الحکومگی کرگانرود منصوب شد

) اشـجعی (الدولـه اسـالمی    خـان اشـجع    کـسانی چـون ولـی     نیز  در اسالم تالش      
.  هاي آغازین نهضت جنگـل زنـده بـود        ق در سال  . هـ 1334راند که تا سال     فرمان می 

د کـه در اواخـر قاجـار مـدتی      وي بـو   عمارت قدیمی قانطور پونل متعلق به خـانواده       
خـان سـردار مقتـدر و     اهللا و زمانی هـم سـتاد جنگـی نـصرت        . استراحتگاه روسان بود  

 بـه  1331بعـدها در سـال   تـا اینکـه   همچنین محل اولین بناي فرمانداري طوالش بود،      
نژاد پونلی و تقاضاي اهالی محل از وزیـر      یحسیننهضت  پیشنهاد شادروان استاد سید     

هـاي خـوانین و       امروزه آثـار خانـه     .ستان امیرکبیر پونل تبدیل شد    ببه د  وقت فرهنگ 
در . حاکمان اسالم در روستاي دیگهسرا باقی است که یادگار دوران گذشـته اسـت           

 بـه  .شـان پونـل بـود    راندند کـه مرکـز    تالشدوالب رضوانشهر هم حاکمانی حکم می     
 نشین گـسکر  ب تابع حاکمدوال ي گیل گواهی تاریخ از زمان فتحعلیشاه قاجار، ناحیه     

نشین گسکر عالوه بر ناحیـه   در حاکم.  تالشدوالب در دست حکام پونل بود  و ناحیه 
ي دیگر ازجمله بندرانزلی هم تابع آن بوده که کـسانی چـون     دوالب چند ناحیه    گیل
  .ندآن حکومت داشتخان عمید همایون انزلیچی ودیگران در عباسمیرزا

: خان کـسانی چـون     ي از بازماندگان محمدولی   نشین هم شمار    در ماسال تالش    
خـان،   خان، مهدي خان، ناصر قلی    اهللا  خان، امان   خان، کاظم   حاجی محمدخان، مهدي  
خان ماسالی که در اصل از طایفه اشـمد خلخـال بودنـد بـه              جوادخان و محمدحسین  

 دهـه  سـه  بعدها حکومت ماسال بدست جبارخـان افتـاد کـه حـدود          .قدرت رسیدند 
خـان   اهللا خان نامی از طرف نصرت هاي پایانی دوره قاجار، خسرو     در سال . فرمان راند 

 در ماسال حکومـت نمـود و بعـد از        – حاکم تالش    –) سردار مقتدر  (السلطنه    ضرغام
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خـان و   ق حکومـت ماسـال در دسـت مهـدي    .هــ 1341فوت سردار مقتـدر در سـال      
کربالیـی  : یـر پـس از ایـشان کـسانی نظ   . انـساندوست افتـاد  سپس محمـدخان تـالش      

امـور  ) پدر مرحوم حاج امامقلی ماسالی نیکوکار نامـدار تـالش  (بیگ ماسالی     یعقوب
اي را تـشکیل   ي جداگانـه  در شـاندرمن کـه خطـه   . منطقه ماسال را در دست داشـتند   

کرد که مقـرش عمـارتی       حکومت می  یخان شاندرمن   داد، در زمان قاجار ابراهیم      می
ــ   ــتاي بی ــه در روس ــام دارالحکوم ــه ن ــودب ــه  .تم ب ــت شــاندرمن ب ــس از وي حکوم  پ

در دیگر نواحی منطقه قـومی تـالش   . خان و دوست محمدخان رحیمی رسید     نصراهللا
 مـثالً در ماسـوله   .شدند حاکمان خودشان را داشـتند  میبه نام طالشستان مشخص    که  

و » سـردار همـایون  «خان فومنی ملقـب بـه    لحسینعبدامیرزا: کسانی چوناي    در دوره 
خــان آلیــانی  خــان خــارابی ماســوله و حــسن و بعــدها میــرزا عبــداهللا» ملــکال مــدیر«
بهـزاد بیـگ،    : نـشین آسـتارا هـم کـسانی چـون           در تالش . حکم راندند ) الرعایا  نیمع(

شـماري  . راندنـد   الش و دیگران درآن حکم مـی       فرزندش امیره حمزه ت     و بایندرخان
حات و عمـران و   بـراي اصـال   هـم    اقـداماتی     عـالوه بـر حکومـت،       این حکمرانان  از

  .کوشیدند  میسازي منطقه بهدادند و در آبادانی منطقه انجام می
  

  خاندان فومنی
چنــد خانــدان فــومنی بــه شــماري از فرمانروایــان و حاکمــان منطقــه فــومن از   

شود که از زمان اواخر عهد صـفویه و اوایـل دوره        خانواده فومنی و تالش اطالق می     
  1.فومن و حومه حکمرانی داشتندافشاریه به این سو در کهن شهر 

در هرج و مرج و نابـسامانی بعـد از قتـل نادرشـاه افـشار، قلمـرو او بـه دسـت                      
                                                

.سرزمین و مردم فومنات، تألیف نگارندهکتاب  چاپ سوم  به جهت آگاهی بیشتر رجوع شود - ١
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   جمـال   حاجی در گیالن،. و سران ایلی افتادمحلی  حکومتگرهاي      شماري از خاندان  
 فومنی همـراه بـا آقـا شـفیع حکومـت رشـت و سـپس کـل گـیالن را در سـال             خان

 جمال از بازماندگان خاندان اسـحاقوندان فـومن و    حاجی. ق بدست گرفتند  .هـ1162
خـان فـومنی در اصـل تـالش و بـه       پـدرش آقـا کمـال   . از نسل امیره دباج فومنی بـود  

 رودخان فومن بود که در عصر سلطان حسین صفوي ابتدا بـه   روایتی از اهالی گشت  
 مـالکین  وي از بزرگـان گـیالن و  . حکمرانی منطقه فومن و بعدها کل گـیالن رسـید    

ق توسط یکی از خوانین منطقـه     .هـ1130هاي    ه بعدها در سال    ک بزرگ آن زمان بود   
خـان امـور      بعد از وي فرزندش آقا جمـال .خان شفتی به قتل رسید شفت به نام کاظم  

در سـال  : انـد کـه   نوشـته . منطقه فومن و سپس رشت و کل گیالن را بدست گرفـت       
خـان زنـد حکومـت وي را از      و کـریم  خان قاجار و پـس از ا        ق محمدحسن .هـ1165

کـه حـاجی    ه با او نسبتی هم داشتند تأیید کردند و رفتند، ولی دیري نپایید  کجایی  نآ
خان نیز توسط آقا رفیع شفتی یکی دیگر از خوانین شفت بـه تالفـی قتـل آقـا                جمال
پس از این مـاجرا فرزنـد کوچـک آقـا     . ق به قتل رسید  .هـ1169 شفتی در سال    کریم
خـان ابتـدا بـه حکومـت منطقـه فـومن و حومـه و         اهللا ن فومنی به نام هـدایت    خا  جمال

 سـال بـا   28خان فومنی حدود  اهللا امیر هدایت . سپس رشت و کل گیالن دست یافت      
اقتدار در گیالن و غرب مازندران حکومت کرد و از حاکمان مقتدر اواخر زندیـه و      

ي فـومن در دهـستان گـشت     همقرش در منطقـ . رود اوایل قاجاریه گیالن به شمار می 
اش نیـز در رشـت قـرار     داراالمـاره و ) حـشمتی خانـه چـاي امیـر     رمحدوده پشت کا  (

 بـا   هاي متعـدد و کـشمکش   وي توانست با پشت سر گذاشتن وقایع و جنگ    . داشت
حکومت مرکزي و پیرامون خود استقالل گیالن را تا رسیدن آقا محمـدخان قاجـار           
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دسـت و صـاحب ثـروت      که مردي مهربان و گـشاده اند نوشته. رت حفظ نمایددبه ق 
بسیاري بود و امالك زیادي هم در جوار رود ولگـاي روسـیه داشـت و چـون ایـن                 

ود کـه  نیـز معـروف بـ   » خـان رشـتی   اتـل «گفتنـد، از ایـن رو وي بـه         می» اِتل«رود را   
خان در عمران و آبادانی بخـشی از گـیالن،     هدایت. ي آنست   اتورخان تحریف شده  

نی و تجـارت رشـت رونـق فراوانـی     ي بازرگـا  و   رشت کوشـید و در زمـان       از جمله 
دنبـال جنـگ      بود که بـه   ) ش. هـ 1165ماه    دي(ق  .هـ1201االول سال     در ربیع . گرفت

 بـا کـشتی در حـال فـرار بـسوي       پـشته انزلـی  ا محمدخان قاجـار، از میـان  نهبا قواي آ 
 و با مـرگ وي شـعله   1ه شدبادکوبه یا لنکران بود که با تیر تفنگ یکی از افراد کشت           

اند بعد از اینکه بـا تیـر       نوشته. خواهی در گیالن براي همیشه خاموش گردید        استقالل
تفنگ بـه آب افتـاد، افـراد بـه طمـع جـایزه سـرش را بریـده و بـه تهـران دربـار آقـا                

 کاخ گلستان دفن شـد تـا توسـط شـاه     در هابعدمحمدخان قاجار فرستادند و سر هم    
  .دقاجار لگدمال شو

المثـل   خـان دو ضـرب   زندگی و مرگ امیر هـدایت  از  جالب است بدانید که؛     
در ادبیات عامه ایران بعدها پدید آمد که اینکه بـا انـدکی تغییـر مـورد اسـتفاده قـرار         

نخست به کسی که به اجـداد و اصـالت خـانوادگی خـود افتخـار کـرده و        . گیرد  می
دوم . »گـار نـوه اتورخـان اسـت       ان«: گوینـد   ثروت خود را به رخ دیگران بکـشد مـی         
براي بردن آن بـه دربـار   . خان را جدا کردند همانطور که گفته شد، وقتی سر هدایت    

 عجله کردند که بعدها هر کسی که در کاري عجلـه    يقاجار و گرفتن جایزه به قدر     
یـا  » اي مگـر سـر آورده  «یا  » اي  مگر سر اتورخان را آورده    «: گفتند  فراوان داشت، می  
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اي بـا   گفتنی است که بعدها فرزندزادگان وي هر کدام شناسـنامه     . » آورده انگار سر «
هـدایتی،  : نام خانوادگی مختلف گرفتند که بازماندگانشان امروزه بـا نـام خـانوادگی     

، )اهللا رضـا   پرفـسور فـصل   (گیالنـشاه، رضـا     پـور، ابتهاج،    زاده، فومنی، سرتیپ   هدایت
 دیبـاج،  می،کحـا پـور، خان  یردلانصاري فومنی، امیر حـشمتی، محمـودي، بیـات، شـ     

در فومن، رشت، تهران، آذربایجان ودیگر      )  بهبهانی شاعر  یمینس(وشمگیر، بهبهانی   
نگـار معاصـر در     دکتر باقر عاقلی پژوهشگر و تـاریخ شادروان. کنند نقاط زندگی می  

هـاي آن شـرح       در رابطه با این خاندان وشـاخه       »هاي حکومتگر ایران    خاندان«کتاب  
  .ده استمفصلی دا

خـان   خان، حکمرانـی گـیالن بـه امیـر سـلیمان      اهللا اما پس از مرگ امیر هدایت     
همان زمـان دو پـسر بـاقی مانـده از       قوانلو پسر دایی آقا محمدخان قاجار رسید و در          

هاي حسینعلیخان و فتحلیخان فومنی به دربار قاجـار فرسـتاده    م خان به نا  اهللا  امیرهدایت
چنـد سـالی در تهـران بـسر     . که با خان قاجار نـسبتی داشـتند     از آنجایی   ایشان  . شدند

پـس از ایـن بـا برپـایی دولـت قاجاریـه             . بردند وتحت نظارت خاندان قاجـار بودنـد       
شد، بسان دیگر نقـاط وارد   گیالن که از ایاالت مهم و درجه اول ایران محسوب می          

 قاجـار یکـی   خود گردید و از آن پس رجال و شـاهزادگان  اي از تاریخ   ي تازه   دوره
به گواهی تـاریخ بعـد از اینکـه    . منصوب شدنداین دیار پس از دیگري به حکمرانی  

ق بـر   . هــ 1211دن آقـا محمـدخان قاجـار در سـال           شلیشاه قاجار پس از کشته      عفتح
ــت        ــیالن از دس ــت گ ــه حکوم ــد از اینک ــرد و بع ــوس ک ــران جل ــاهی ای ــت ش تخ

.  آقا علی شـفتی خـارج شـد    فومنی و خان تالش و همراهانش آقا محسن       میرمصطفی
ق حـسینعلیخان فـومنی کـه پیـشتر حکومـت      . هـ1212االول سال     چندي بعد در ربیع   
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ل ایالـت گـیالن منـصوب     کـ منطقه فومن و حومه را در دست داشت، به حکومـت            
وي در همان زمان ابتدا مخالفین پدر را کـشت، امـا دیـري نپاییـد کـه خـود بـه                  . شد

ق کـشته  . هــ 1215وانین شفت بود، در صفر سال دست یکی از رقباي خود که از خ   
خـان   اهللا فتحعلیشاه قاجار حکمرانی منطقه فومن و حومه را بـه هـدایت   پس از او    . شد

پسر کوچک حسینعلیخان واگذار کرد و حاجی محمدخان فومنی پـسر        ) خانلرخان(
پـس از ایـن مـاجرا حـاجی     . الحکومـه فـومن برگزیـد    عنـوان نایـب   آقا محـسن را بـه     

خان فومنی از آنجایی که از حمایت اهـالی فـومن برخـوردار بـود، حکومـت             محمد
 از اوضاع فومن و حومـه     1.سالها به حکمرانی پرداخت   و  این منطقه را بدست آورده      

در زمان حکومت وي اطالعی در دسـت نیـست، امـا یکـی از وقـایع در زمـان او را            
یدا کرد و بـسیاري را    اند که شیوع پ     ق ذکر کرده  . هـ1246وقوع طاعون بزرگ سال     

  .در گیالن، از جمله فومن  تولم کشت و منطقه را تقریباً خالی از سکنه نمود
بعدها با مـرگ فتحعلیـشاه و روي کـار آمـدن محمـدمیرزا پـسر عبـاس میـرزا            

 و سالها بعد با روي کار آمدن ناصـرالدین شـاه قاجـار در    1250السلطنه در سال   نایب
نت ایـــن شـــاه قاجـــار و در زمـــان حکمرانـــی ق در اوایـــل ســـلط.هــــ1264ســـال 

میرزاعبدالباقی منجم باشی لنگرودي بر گیالن، براي پایان دادن بـه نـزاع خـانوادگی            
دسـتور ناصـرالدین شـاه، حـاجی محمـدخان          هاي فومن و خوانین شفت، به         بین خان 

اش مجبور به اقامت در رشـت در حـوالی خیابـان بیـستون،            فومنی با خانواده و طایفه    
هـاي   میدان شدند و خوانین شفت در همان زمان در فواصـل بـین سـال    رسرا و سبزه  پی

ــا 1264 ـــ1267 ت ــبزه .ه ــدوده س ــز    ق در مح ــد و مرک ــکنی گزیدن ــت س ــدان رش می
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در این وقت فومن همچنان روبه افـول بـود کـه          . شان کُمسار را رها کردند      حکومت
یالن توسـط شـاه   این افول بعد از اینکه فـومن مرکزیـت خـود را بعـد از تـصرف گـ           

ق از دست داد، بیش از پـیش گردیـد، تـا        .هـ1000عباس اول صفوي در شوال سال       
جائی که از اهمیت و جایگاهش کاسته شد و فومن تنها به نام قصبه خوانده شد کـه          

ان و مستشرقین زمـان قاجـار کـامالً        هاي سیاح   ها و سفرنامه     یادداشت این موضوع در  
  .مشخص است

غــازین ســلطنت ناصــرالدین شــاه قاجــار بعــد از حــاجی   هــاي آ امــا در ســال  
خــان رســید، امــا  حکمرانــی منطقــه فــومن بــه پــسرش معــصوم ،محمــدخان فــومنی 

ق بـه دسـت   .هــ 1265حکمرانی وي بیـشتر چنـدان دوام نیـاورد و در رمـضان سـال              
ــبزه   ــارتش در س ــایش در عم ــد   رقب ــشته ش ــت ک ــدان رش ــس از او  . می ــران پ حکم

خـان   قاسم مدت حکمرانی حاجی. خان بود اجی محمدخان پسر دیگر ح    قاسم  حاجی
هـا و  پـور در نام    ادروان جهـانگیر سـرتیپ    بنـا بـه نوشـته شـ       . اییـد پنفومنی هم چنـدان     

بـن امیـر    اش با یکی از دختران حـسینعلیخان     او در زمان حکمرانی    ؛نامدارهاي گیالن 
خـان ازدواج   اهللا بن امیر هـدایت  خان و همچنین دختري دیگر از فتحعلیخان اهللا  هدایت

خـان فـومنی      اهللا  پدرش محمدخان براي انکـه دوسـتی طرفـداران امیـر هـدایت            . کرد
را به سوي خود جلب کرده باشد، یکـی از دختـران فتحعلیخـان و          ) اتورخان رشتی (

. خـان در آورده بـود     همچنین دختري از حسینعلیخان را به عقد ازدواج پسرش قاسم         
خـان طـول نکـشید و بعـد از او      کمرانـی قاسـم  به هر روي همانطور که گفته شـد؛ ح  

در رابطـه بـا وي نیـز    . خان به حکومت منطقـه فـومن رسـید    برادرش حاجی اسماعیل 
اي  مدرسـه امـا از یادگارهـاي بـا ارزش او بـه روایتـی      . اند که فرزندي نداشـت    نوشته
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بعـد از وي بـرادرش ناصـر خـان بـه      . دینی در رشت بود که در همان زمان بر پا شـد  
عهـد  ) ق.هــ 1277، سـال  476نمره (ت رسید که در روزنامه دولت علیه ایران      حکوم

  1.ناصري از او یاد شده است
ق حکمرانی فومن بـه دسـت محمودخـان       .هـ1280ي سال     پس از این در دهه      

بود، یکـی  » السفراء مدیر«محمودخان که ملقب به . خان سپرده شد  فومنی فرزند قاسم  
 و »الـسلطنه  زینـت « زاده خانم ملقـب بـه    جار به نام ملک    ناصرالدین شاه قا   هاي  مهاز ع 

اند که محمودخان در فواصل بـین   نوشته. معروف به عمه رشتی را به همسري داشت     
خـان   ق به شادباش تولد تنها پسر خـود میـرزا عبدالحـسین    .هـ1289 تا   1285هاي    سال

 فـومن ضـرب   اي نیـز در دارالـضرب   در فومن جشنی بر پا کرد و به یادبود آن، سکه    
دنبال این ماجرا دشـمنان او خبـر بـه        به. نمود و بین اهالی و رعایاي منطقه تقسیم کرد        

گوش ناصرالدین شاه رساندند و به وي تلقین کردند که محمودخان داعیـه سـلطنت    
ي خـود داشـت، بـه حـاکم وقـت        اي کـه بـه عمـه        در نتیجه شاه علیرغم عالقه    . دارد

سر محمودخان را از تن جـدا کنـد، ولـی        تور داد تا    مشیرالدوله دس خان    گیالن یحیی 
 مجـازات را بـه   ،السلطنه پا در میانی کرد و بـا پرداخـت خـون بهـاي شـوهرش       زینت

 محمودخـان پـس از ایـن مـاجرا سـالها در غــم و      2.بـستن چـوب و فلـک تقلیـل داد    
خــان سپهــساالر  هــاي میرزاحــسین نــاراحتی روزگــار گذرانــد و بــه اســتناد گــزارش

به بیماري روحی و گویا افسردگی مبتال شده بود، تـا اینکـه سـرانجام در            صدراعظم  
  .ق درگدشت. هـ1302سال 
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 فرزنـد محمودخـان از سـوي        ینخـان فـوم     پس از این ماجرا، میرزاعبدالحسین      
بـه گـواهی   . ق حـاکم فـومن و ماسـوله شـد     . هــ 1295ناصرالدین شاه قاجار در سال      

بعــد از فــوت پــدر بــه لقــب و منــصب ق . هـــ1302برخــی متــون قــدیم او در ســال 
. مفتخر گردیـد » امیر زمانی «و چندي بعد به منصب نظامی       . نایل آمد » السفرایی    مدیر«

یحجـه سـال   ذ ایران در تفلیس شـد و پـس از آن در        ق سر کسنول  . هـ1315در سال   
سـردار  «خان اکبر ملقب  بـه     میرزاصادق همراهیهاي مشروطه با      ق در سال  . هـ1325
 در شـانزدهم سـال   .دار حکومـت گـیالن گردیـد        عهـده » الملـک   محتـشم «و  » معتمد
ق واقعــه مدیریــه توســط اعــضاي کمیتــه ســتّار رشــت در بــاغ و عمــارت  . هـــ1327

شخصی او که در محل فعلی بیمارستان رازي و بازارچه سردار جنگـل قـرار داشـت       
 عـصر  بوجود آمد که در آن واقعـه آقاباالخـان سـردار افخـم حـاکم مـستبد گـیالن         

ــه    ــت ب ــد و رش ــشته ش ــشروطه ک ــشروطه  م ــت م ــاد  دس ــان افت ــان و آزادیخواه . طلب
بـراي  » سـردار همـایون   «ق با لقب    . هـ1329خان چندي بعد در سال        میرزاعبدالحسین

  .مدتی حاکم قزوین شد که زیاد دوام نیاورد
 1291( گیالن بازگـشت و انـدکی بعـد در همـان سـال       بهق  . هـ1330در سال     

 وي مـردي  .نی بر فـومن از دنیـا رفـت       ز حدود بیست سال حکمرا     پس ا  )خورشیدي
بـازار  .  در زمان حکـومتش، فـومن بـه عمـران و آبـادانی رسـید       و مهربان و آگاه بود   

ــین ســال   ــی وي در فواصــل ب ــومن در زمــان حکمران ــا 1279هــاي  ســنتی ف  1281 ت
سـان  عمارتی در کا.  امروزه پا برجاست کهخورشیدي با آجر و سفال تجدید بنا شد      

 کـه  )محـدوده بیمارسـتان رازي وحومـه    ( پسیخان وهمچنین در بـاغ مدیریـه رشـت        
جایی که اعضاي کمیته ستاررشـت در دوره مـشروطه       . ملک شخصیش بود داشت     
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 و گـیالن از  آقا باال خان سردار افخم حاکم مستبد گیالن رادر آن بـه قتـل رسـاندند         
خــان  زنــدانش ابـوالفتح یکـی از فر .آن پـس بدسـت مــشروطه خواهـان گــیالن افتـاد    

) نماینده سـابق فـومن    (نام داشت که پدر محمود محمودي       ) امجدالسلطنه (محمودي
  . شد محسوب می) یبیگ  خان اکبر بیگلر همسر حاج غالمحسین(و شرافت محمودي 

ستادسـرایی معـروف   هاي نهضت جنگل به رهبري  شیخ یونس ا پس از این در سال     
فـومن  منطقـه  از سوي سـران جنگـل بـه حکومـت      افرادي   ، جنگلی  به میرزاکوچک 

اه سـال  بعد از خاتمه نهـضت جنگـل و شـهادت رهبـر آن در آذرمـ           . منصوب شدند 
 رضاخان و کـارگزاران  ر فرمان خورشیدي، این منطقه همانند دیگر نقاط به زی     1300

 خورشیدي نهاد فرمانداري در این شـهر تأسـیس     1309، تا اینکه در سال      آن در آمد  
ــ  محمــدخان تــالش  الــسلطنه ، خــان اعتمــاد  عیــسی:دي چــون س افــراو از آن پ

ــساندوست ــر 1ان ــد   ان،و دیگ ــع فرمان ــی و در واق ــر   حکمران ــر نظ ــه را زی اري منطق
  .در دست گرفتند استانداري گیالن

  
  خاندان صفاري

هـاي الهیجـان هـستند کـه نـسب خـود را بـه یعقـوب             این خاندان از صـفاري      
 حـاج    هـا،   سـردودمان صـفاري   . رسـاندند   مـی ) مؤسس سلسله صفاریان  (صفاري    لیث

مهـدي فرزنــد حــاج میــرزا اســت کــه در زمــان زندیــه و قاجاریــه حکومــت منطقــه  
ــتند  ــت داشـ ــه را در دسـ ــان و حومـ ــسري   . الهیجـ ــه همـ ــاج مهـــدي بـ ــر حـ دختـ

                                                
 ماسوله، شفت، فومن، رودسر الحکومه  داراي سمت مختلفی چون نایب1320 تا 1305سال  وي از - ١

سن   در1348 سال فروردیندر عاقبت و دومین فرماندار انزلی و همچنین فرماندار فومنات بود، تا اینکه 
.فتگ سالگی  در چمارسرا رشت بدرود حیات 94
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یم در  از حاکمـان مقتـدر گـیالن قـد    –) اتورخـان رشـتی  (خان فـومنی   اهللا  امیرهدایت
حاج صادق و آقـا معـصوم الهیجـی هـم از معتبـران        : ايهآمده  بود و پسرانش با نام      

خان زند حاکم الهیجان بود و پـس از    در زمان کریم  آقا معصوم . شرق گیالن بودند  
پـس از وي امـور منطقـه برعهـده     . قتل او پسرش به حکومت الهیجان دسـت یافـت     

خــان قــرار گرفــت و چنــدي بعــد حــاج  خــان از شــاخه خــانواده صــادق میرزاکــاظم
اکبـر     حـاج علـی  .خان بر الهیجان فرمـان رانـد   پسر صادق) الدیوان جدامین(بر اک  علی

ق مـسجدي را  . هــ 1239در عمران و آبادانی الهیجان بسیار کوشید و حتی در سـال     
معـروف شـد و   » اکبریـه «در محله گابنه الهیجان بنا نهاد که بعـدها بـه نـام او، یعنـی          

اکبـر   پـس از حـاج علـی   . هیجان اسـت امروزه یکی از آثار تاریخی مهم شهرستان ال   
هـا در ایـن منـصب      خان گرداننده امور الهیجان گردیـد و  سـال           اش کاظم   برادرزاده

 الـدیوان  خـان امـین   ق درگذشت و پـسرش محمـدعلی  .هـ1258بود، تا اینکه در سال  
هیجان و رانکـوه  ال در این وقت شرق گیالن به دو بخش بزرگ 1.جاي او را گرفت  

الدیوان در آن زمـان مالـک    امین. دیگر نواحی از توابع این دو بودند     شد و     تقسیم می 
 در زمـان وي میـرزا   . داشـت يبخشی اعظمـی از منـاطق مـذکور بـود و نفـوذ بـسیار        

. الدوله حاکم کل گـیالن بودنـد   خان نظام الملک و سپس دوستعلی  خان موتمن   سعید
 اوج درگیـري و  رقابـت   ها کـه در  الدوله، روس اند که با روي کار آمدن نظام       نوشته

ویـژه گـیالن بودنـد،     ها بر سر مناطق سواحل  جنـوبی دریـاي کاسـپین بـه            با انگلیسی 
هــا در مقابــل ایــران و   شــکنی روس ســخت خــشمگین شــدند کــه در پــی آن پیمــان

  .دنبال داشت ي گیالن را به ناآرامی دگرباره

                                                
.ق حکومت الهیجان را در دست گرفت.هـ1276ها آمده که وي در سال   ر برخی یادداشت د - ١
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دراعظم وقـت  خان سپهـساالر صـ   پس از این ماجرا، بنا به انگیزش میرزاحسین       
هـاي   ق بـه جهـت آشـنایی بـا پیـشرفت     .هــ 1290شاه قاجار در سـال     ایران ناصرالدین 

ــا  ــشورهاي اروپ ــت یک ــازار  –ی از راه رش ــدر پیرب ــیه و  – بن ــی روس ــدرانزلی راه  بن
خـان   خان مشیرالدوله بـرارد میرزاحـسین   هاي اروپایی شد و قبل از سفر، یحیی         کشور

هاي آغـازین حکـومتش،    خان در ماه یحیی. یدسپهساالر را به حکمرانی گیالن برگز   
دنبال رویارویی روسیه و انگلیس، با ناآرامی گیالن مواجـه شـد و بـه ناچـار بـراي              به

هـاي توانمنـد بـومی گـیالن، از جملـه         ها، از نیروهاي خـانواده      فرو خواباندن ناآرامی  
را فـراهم  الدیوان الهیجی کاست و زمینه نابودي تـوان وي           خان امین   میرزامحمدعلی

باشـی لنگـرودي در شـرق گـیالن      در این راستا وي ابتدا بر توان خاندان منجم    . آورد
هــاي دیلمـان بـه ســبب پیونـد خویــشاوندي بـا خانــدان      افـزود و بـدین ترتیــب خـان   

هاي زیر فرمان خـود   تري را پیرامون زمینباشی، توانی بیشتر یافت و اراضی بیش        منجم
هــایی را میــان ســیاهکل والهیجــان از   زمــینهــاي دیلمـان  خــان. بـه چنــگ آوردنــد 

ي جنـوبی و   هاي حاکمان عمـارلوي رودبـار را در پهنـه     الدیوان الهیجی و زمین     امین
ایشان پس از ورود به ایـن  . غربی دیلمان را خریدند و بر توان و قدرت خود افزودند     

جوب و غـرب خبایـانی کـه امـروزه در     هـاي خـود را در جنـوب شـهر      ی، خانه نواح
.  الهیجان به سیاهکل و سیاهکل به دیلمان ساخته شده بر پـا کردنـد        هستاي راه میان  را

 اي کـه زیـر فرمـان     ي جلگـه  آنان نیمی از سال را در دیلمان و نیمی دیگر را در پهنـه   
اي آنـان   ي شادروان افشین پرتو، زیستگاه جلگه گذراندند و به نوشته خود داشتند می 

وستاي کلسر و برفجان را که در دو سـوي شـهر       اندك گسترش یافت و دو ر       اندك
  .جوب بودند در خود گرفت و شهري کوچک به نام سیاهکل شد
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ق ناصرالدین شاه قاجار راهی دومـین سـفر        .هـ1295پس از این در رجب سال       
ي پیـري از    را به بهانـه 1الدیوان او در این وقت میرزامحمدخان امین. خود به اروپا شد 

انـدکی   .کنار و امور الهیجان را به والی خود در رشـت سـپرد  حکمرانی الهیجان بر  
السلطنه روي کار آمده بـود،   خان قاجار دولّو که بعد از کامران میرزا نایب  بعد عبداهللا 

. خان را بـه  الهیجـان فرسـتاد  و امـور ایـن منطقـه را بـه او سـپرد            اهللا  برادر خود فضل  
 خـاطر سـتم بـر مـردم ایـن شـهر بـا            خان در دوران حکومتش بر الهیجان به        اهللا  فضل

کـه  . جمله علی اشرف الهیجی عندلیب از شاعران نامدار روبرو شد  خیزش آنان، از    
پس از این در زمان ابونـصرمیرزا  . ق بود.هـ1301برآیند آن، کشته شدن وي در سال   

 وسـناتور   الدیوان و پدر سرتیپ السلطنه پسر امین  خان معظم   السلطنه، میرزاحسین   حسام
حـاکم الهیجـان    ) سـاالر مویـد   (خان صفاري و میرزا احمدخان صـفاري          مدعلیمح

خان بار دیگر الهیجـان و بـازار آن را بـه تکـاپو         بر سر کارآمدن میرزاحسین   . گردید
پس از وي کسان دیگري یکی پـس از دیگـري بـه            . واداشت و رونق مجدد گرفت    

ویـژه عـصر مـشروطه و     هاي بعد، بـه  حکومت الهیجان رسیدند و این منطقه در دوره 
نهضت جنگل رویداد و حوادث دیگري را تجربه نمود که شرح آنهـا در برخـی از              

اشخاصــی از خانــدان قــدیمی هــم در ایــن دوره . منــابع تــاریخ گــیالن آمــده اســت
در دوره نهضت جنگل، حکومت   . الهیجان حکومت این منطقه را در دست داشتند       

ــراهیمایــن منطقــه در دســت برخــی از ســران ایــن نهــض   ــه دکتــر اب خــان  ت از جمل
ــود  حــشمت ــاء طالقــانی ب ــرزارحیم . االطب ــستوفی  پــس از وي زمــانی هــم می خــان م

  .صصی ریاست دایرة حکومتی یا همان فرمانداري را برعهده داشتحم
                                                

ي خمیران زاهدان رشت محدوده  اي در محله خانهدارهاي بزرگ گیالن بود که  وي ازمین - ١
.اند ق را تاریخ وفات وي نوشته.  هـ 1310سال .داشت  نیزآباد فعلی حاجی
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  باشی خاندان منجم

ها، نخـستین فـرد از ایـن خانـدان کـه       ها و گزارش به استناد برخی از یادداشت    
خـان لنگـرودي معـروف بـه          میـرزا محمدصـادق   . د و رانکوه بود   ظاهراً حاکم لنگرو  

نـام دارد کـه فرزنـد بـزرگ میـرزا محمدرضـا و بـرادر بـزرگ میـرزا                 » باشـی   منجم«
) ن رشـتی اتورخـا (خان فومنی  هدایت وي از نزدیکان امیر. باشی بود خان منجم  موسی

رودسـر  آبـاد   بود که بعدها موردعنایـت آقامحمـدخان قاجـار قـرار گرفـت و قاسـم              
دانـست و بـه همـین     شناسی مـی  وي علم نجوم و ستاره. عنوان تیول به وي داده شد   به

  .گردید» باشی منجم«خاطر ملقب به 
وي و فرزنـدزادگانش از نیمــه دوم قـرن دوازدهــم هجـري قمــري و از زمــان      

آقامحمدخان قاجار تا پایان قرن سیزدهم، یعنی تا قبل از  شروع سلطنت رضاشـاه در   
برخی از نوادگـان ایـن خانـدان در      . اند  گیالن حکومت داشته     و بعضاً در کل    لنگرود

ارتش، وزارت دادگستري، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه حکـومتی حـضور     
ــوده     ــؤثر ب ــران م ــاعی ای ــی و اجتم ــوالت سیاس ــضاً در تح ــته و بع ــد داش ــروزه . ان ام

 منجمـی،  تـضد  مع منجمـی،   :فرزندزادگان و نوادگان این خانـدان بـا نـام خـانوادگی           
  ايآثار و ابنیـه تـاریخی     امروزه  .شوند  شناخته می مشکات  مشکوتی و   مسیحا، اسدي، 

  . استهباقی ماند و قاسم آباد رودسر ودیگر نواحی این خاندان در لنگرود از
دومین فرد از این خاندان که به مقام و منصب حکومـت رسـید میـرزا موسـی              

وي . الحکومـه داشـت   وزیـر ونایـب  رئیس اسـت کـه اغلـب سـمت پیـشکار و             نایب
نـامبرده در سـال   . ق درگذشت.هـ1265ه عاقبت در سال کشخصی مدیر و مدبر بود  

هــا بــه  ق کــه روس.هـــ1220ســال االول  ربیــعدر ق  حــاکم گــیالن شــد و .هـــ1218
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فرماندهی ژنرال سیسیانف مأمور حمله به گیالن و تسخیر رشت شده  بودند، اسـباب   
هـاي متجـاوز و     اختیار قـواي گـیالن گذاشـت و ایـشان روس        و وسایل پیکار  را در     

نـشینی   داربن پیربازار از پاي در آوردند و آنها را مجبور به عقـب        اشتغالگر را در  پیله    
حـاج آقـا    معـروف بـه   خـان  مهـدي پس از وي فرزندش حـاج محمد  . و فرار نمودند  
ومـت  ق از حک.هــ 1246باشی به حکومـت منطقـه رسـید کـه در سـال            بزرگ منجم 

باشی فرزنـد حـاج آقـا     عبدالباقی منجم شخص بعدي از این خاندان میرزا     . معزول شد 
. بزرگ نام دارد که تحصیالت  علوم عقلی و نقلی و ریاضی داشت و منجم هم بود           

وچهارم فتحعلیشاه قاجار به نام شاه جهـان خـانم          ق با دختر سی   .هـ1250وي در سال    
 متولی باشی آسـتان قـدس رضـوي در مـشهد            پس از این  . ازدواج کرد ) بی   بی  خان(

ق در همانجـا در گذشـت     .هـ1275 تا   1270هاي    بعدها به قم آمد و بین سال      . گردید
  خـان اول پـسر او میـرزا    بعـد از میـرزا عبـدالباقی   . بابویه شهر ري مدفون شـد  و در ابن  

 طـوبی  خان به نـام    دختر میرزا عبدالباقی  . الحکومه گیالن بود    باشی نایب    منجم يدهم
خان کـه از سـوي ناصـرالین شـاه      خان اول به نام میرزا عیسی خانم با پسر میرزا عبداهللا   

 خانــدان مــشکاتی از شــد ازدواج کــرد و از زمــان او» الــسلطنه مــشکات«ملقــب بــه 
خـان قاجـار و    قاسـم  خان نـوه دختـري امیـر      عیسی  میرزا. باشی انشعاب پیدا نمود     منجم

هـاي حـاج      ه دو پسر به نـام کشاه بود     رخاله ناصرالدین خواهرزاده ملکه مهدعلیا و پس    
حـاج میـرزا    . خان سرهنگ داشت    السلطنه و حسینعلی    میرزاي علی اکبرخان مشکات   

اکبرخان با نوه عمو و دختر خاله پدرش به نام مـریم خـانم نـواب عالیـه ازدواج               علی
الـسلطان،    نجـم خـان  میرزاعلـی : هاي  نام  کرد که حاصل این ازدواج پنج فرزند پسر به        

خــان سـاالر مـشکات، ســرهنگ داودي    میـرزا آقاخـان احتــشام همـایون، حـسینعلی    
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شخص دیگر ایـن خانـدان میـرزا اسـحاق     . خان مشکاتی شد   مشکاتی و مهندس ولی   
باشی و نوة میرزا عبـدالباقی   است، فرزند میرزا عبداهللا منجم   » السلطنه  ةشکوم«ملقب به   

یکـی دیگـر از ایـن      . ق حـاکم لنگـرود بـود      .ـهـ 1325وي در سال    . باشی است   منجم
 سـاالر مـشکات    الـسلطنه اسـت کـه حـاج حـسینعلی         ةاکبرخـان مـشکو     خاندان علـی  

از ) خـان منجمـی     ر یوسف و همس شاعره  ( مشکاتی    و مرحومه اشرف  ) 1284- 1371(
باشـی ملقـب بـه        خان مـنجم    در منابع نهضت جنگل از میرزاعلی     . فرزندان وي هستند  

ایـن   1.ق حاکم لنگرود بوده اسـت   .هـ1337 شد که در حوالی سال       السلطنه، یاد   نجم«
 یهاي محلـی منطقـه ازجملـه خانـدان جـواهر دشـتی روابطـ              خاندان با دیگر خاندان   

  .المنفعه پیشقدم بودند و حسنه داشتند و اغلب در کارهاي خیر و عامنزدیک 
  

  خاندان صوفی
مـورد عنایـت شـاه        که خان صوفی نام داشت     اهللا  سردودمان این خاندان نعمت     

 و ن توسط شاه عباس تسخیر شـد عباس اول صفوي قرار گرفت و پس از اینکه گیال  
ق بخــشی از اراضــی دیلمــان و  .هـــ1004، در ســال اســتقالل خــود را از دســت داد 

این خاندان بعدها بـه منطقـه املـش و    . عنوان تیول به وي داده شد       خورگام عمارلو به  
انـد کـه    نوشته. ومت این مناطق هم در اختیار ایشان بودرانکوه نیز دست یافتند و حک     

سلطان صوفی نام داشت که رییس ایـل صـوفی نیـز     اولین شخص از این خاندان ولی   
 سـلطان صـوفی    قلـی  پس بهـرام سـ خان صوفی و  اهللا بعد از وي نعمت. آمد    شمار می   به

. آوردنــدی نــواحی املــش  و رانکــوه را بدســت ریاســت طایفــه صــوفی و حکمرانــ

                                                
سول دریاگشت و همسرش بانو فرهمندنیایاد محمدر هاي زنده از یادداشت - ١
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باشـند کـه بـه     ها از کردهاي ایل صوفی بوده و از مهاجرین دوره صـفویه مـی        صوفی
اند که ایشان ابتدا به  منطقـه اطـراف قـزوین     بعضی بر این عقیده   . گیالن کوچ کردند  

اند و از آنجا به تدریج به گـیالن در حـوزه ییالقـی املـش سـکونت               کوچ داده شده  
اند، شـادروان   ه ایشان از ابیورد خراسان آمده  برخی هم بر این باورندک    . اختیار کردند 

ریـیس  : کـه  ها بود، در یادداشتی آورده    بهاءالدین املشی که خود از تبار صوفی        شیخ
یعنـی دو پـسرش طبـل و علـم     . ایل صوفی در دربار صفویه صاحب طبل و علم بـود     

 همچنـین  و. افراشتند که عابرین راه باز کننـد و اداي احتـرام نماینـد           نواختند و می    می
منتـسب شـده و بـه    جمعی نیز معتقدند که ایل صوفی از ایالت چهارمحال بختیـاري          

ها از اکراد منطقه بیجار کردسـتان     اند که صوفی    شماري هم گفته  . اند  این منطقه آمده  
 ایـشان از  بـه هـر روي   . زیـستند    منـصوري در منطقـه مـی       ابودند که به نام صوفی سـی      

هـایی از ایـشان در املـش باقیـست       امروز، آثار و ابنیـه  قدیمی منطقه بوده و ها  خاندان
خـان صـوفی املـش دامـاد مرحـوم       تـوان بـه عمـارت عبـدالعلی         که از جمله آنها می    

 .اشـاره داشـت   ) از مـالکین و بزرگـان سـابق فـومن         (حاجی سیدرضی مقیمی فومنی     
اتی تاکنون پنج نسل اعضاي این خانواده بعضاً به مقامات عالیه رسیده و مصدر خـدم     

 بـا نـام خـانوادگی متعـددي      نوادگـان ایـشان  امـروزه . انـد  هم در منطقه و گیالن بوده  
صوفی، صوفی سیاوش، صوفی املش، صوفی املشی، نعمتی صـوفی، اکبـري         : چون

صوفی، رحمتی صوفی، سمیعی صـوفی، داودي صـوفی، عنـایتی صـوفی، علمـی و               
  .شوند غروي شناخته می

  
  خاندان حاکمی

انی است از پیربازار رشت کـه از شخـصی بـه نـام حـاجی             نام خانودگی خاند    
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حـاجی میراسـماعیل و   . گرفتـه شـده اسـت   » حـاجی حـاکم  «میراسماعیل معروف به   
 پیربـازار بودنـد و در تجـارت        کمپدرش حاجی میرتقی در زمان قاجار مالک و حـا         

حاجی میراسـماعیل بعـدها بـه کـار دیـوانی نیـز روي آورد و             . ابریشم اشتغال داشتند  
در بـه مقـام  کالنتـري کـل رشـت      ) خـان حـاکم  (خان فومنی    انند حاجی یوسف  هم

هـاي معتبـر     در دوران کالنتـري وي در میـان  شـماري از خـانواده    . رسیدزمان قاجار  
رشت که در دو منطقه حیدري و نعمتـی رشـت سـاکن بودنـد، جریـانی روي داد ه               

 ه زعـم بـ .  گردیـد محلـه  محله و نعمتـی   منجر به درگیري و کشمکش پیروان حیدري      
در ایـن  : هـاي گـیالن   هـا و نامـدار  در نامپور  هاي شادروان جهانگیر سرتیپ     یادداشت

ق بـه مـدت چهـار روز بـه وقـوع پیوسـت،           .هــ 1278کشمکش که در محـرم سـال        
. هایی به آتش کشیده شـد  شماري مجروح و تعدادي هم به قتل رسیدند و حتی خانه 

ــه   . که به ماجرا پایان دادندکار به مداخله سربازان مسلح کشیده شد ــال ایــن  ب دنب
اي را بـه فرمـان ناصـرالدین شـاه      عـده . واقعه مأموراین از تهران به رشت وارد شـدند       

قاجار به زنجیر کشیدند و اموال بعضی کسان که متهم به افروختن آتش نزاع بودنـد               
ه شـد و  خاطر شاید قصور در انجام وظیفه مـصادر       ازجمله زندانیان که به   . مصادر شد 

خود به تهـران منتقـل شـدند، حـاجی میراسـماعیل کالنتـر شـهر و پـسرش میرقاسـم           
حاجی میراسماعیل پس از چندي مـورد عفـو شـاه قـرار     : اند که  نوشته .پیربازاري بود 

گرفت، ولی زندان را ترك نکرد و اصرار داشت کـه بـه کـارش رسـیدگی مجـدد               
ین اوضـاع و احـوالی بـود کـه سـال      در چن . گناهی خود را به اثبات رساند       شود تا بی  

ق درگذشت و پیکرش با تشریفاتی به قم منتقل و بعد پسرش کـه بـه لقـب               .هـ1270



 هاي حکومتگر گیالن خاندان  /76

   1.نائل آمده بود به گیالن بازگردانده شد» السادات معین«
: ي آنــان ت پــسر بـاقی مانـد کـه از جملـه    هفـ میراسـماعیل حـاکم،   از حـاجی    

 نـام داشـتند کـه    يیرقاسـم پیربـازار  میرعلـی، میرحـسن، میراسـحاق، میرابـوتراب و م    
الــدین از  میرشــمس. را برگزیدنــد» حــاکمی«نوادگــان ایــشان بعــدها نــام خــانواگی 

نـدانش بـه اعتبـار جـد پـدري خـود       زفرزندان دیگر حاجی میراسـماعیل بـود کـه فر     
ــام خــانوادگی » وقارالــسلطنه« ــد» وقــاري«ن فرزنــد دیگــر حــاجی . را انتخــاب کردن

الـدین بعـدها بـه بغـداد       نام داشت کـه فرزنـدش میرحـسام     میراسماعیل هم میرحسین  
» الـدین  حـسام «رفت و فرزندانش به دربار ملک فیصل راه یافتند و با نـام خـانوادگی        

  .معروف شدند
خان بود که نزد مردم رشـت         فرزند کوچک حاجی میراسماعیل حاکم، قاسم       

ــود» جنــاب حــاجی میرقاســم پیربــازاري  عــالی«بــه  ــرزا وي بــا دخ. معــروف ب ــر می ت
آبـادي ازدواج کـرد    خان یعنی خواهر میرزا محمد علیخـان سـمیعی رحمـت     فتحعلی

خـان   هـادي میـرزا  د که به همـسري  شالسلطنه    نام آفاق   که ثمره ازدواجش دختري به    
 در ازدواج .دست بـود در آمـد     گشاده و که مردي خیراندیش      صفاري الملک  مفتخر

) مؤیـدالملک (م میرعباسـعلی حـاکمی      دوم حاجی میرقاسم پیربازاري هم پسري بنـا       
ــی       ــدخان مژده ــرزا احم ــاجی می ــر ح ــا دخت ــره ازدواج وي ب ــه ثم ــد ک ــود آم بوج

ی معـین، محمـد و میرعلـی حـاکم    : هـاي چند دختر و سه پسر بـه نام   ) ممالکال  معین(
همـان اسـت کـه مالـک پیـشین       ) 1378متوفـاي  (شادروان میرمحمد حاکمی . گردید

 خورشـیدي  1295آهن رشت به پیربازار کـه در سـال     هپیربازار بود و ایستگاه خط را     
 مـسافر و   بـراي تـردد سـریع    یاشـتار  روس بـه نـام خو      مقـیم  جییک تاجر گر  توسط  

                                                
172نامها و نامدارهاي گیالن، صفحه  - ١
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ي وي در  شـده بـود در محـل خانـه    انـدازي    راههـاي بـزرگ منطقـه     جایی کـاال    جابه
ایستگاه آن در رشت هـم در ابتـداي خیابـان سـعدي         . دآباد پیربازار قرار داشت   محم
یـاد دکتـر سـید علـی حـاکمی        زنـده 1.گفتنـد  به آن خط ماشین می که شده بود  واقع

و مــدتی هــم بــود شــناس  باسـتان ) ش. هـــ1319متوفــاي (میرعباســعلی فرزنـد دیگــر  
 در خورشـیدي  1296وي متولـد سـال      . عهده داشت  معاونت موزه ایران باستان را بر     

از ایـن  .  یافـت  وفـات  1376محله صـیقالن رشـت بـود کـه عاقبـت در تیرمـاه سـال                 
) بـسیج (خانواده عمارتی تاریخی به جا مانده کـه امـروزه در حومـه میـدان صـیقالن           

شـاه قاجـار بـه     زمان ناصرالدینکالنشهر رشت قرار دارد و از آثار تاریخی مربوط به       
معـروف  » تـاالر آیینـه  « این عمارت که بخـش انـدرونی زیبـاي آن  بـه            .شمار میرود 

 میرقاسـم پیربـازاري بنـا شـده بـود کـه             شل یا فرزند  است، توسط حاجی میراسماعی   
 خورشـیدي شـادروان میـرزا احمـد ابریـشمی از تـاجران وقـت            1318بعدها در سال    

. عمـارت ابریـشمی معـروف اسـت     رشت از ورثه وي خریداري کرد که امروزه بـه           
اي را   حاجی امیراسماعیل عالوه بر این در محله زرجوب رشت نیـز مـسجد  و تکیـه         

  .معروف بود» حاجی حاکم«قف کرد که به بنا و و
  

  خاندان اکبر
 خاندان معروف، اکبرخان بیگلربیگـی فرزنـد حـاج آقاجـانی            این   سردودمان  

ق در .هــ 1307 از اهالی روستاي اُمشه سنگر رشت بود و تا سـال   کهاي نام دارد    اُمشه
ــود ــات ب ــه منجیــل در ســال .قیــد حی  – 1278هــاي   وي در زمــانی کــه راه رشــت ب

  –سـازي قطعـه مربـوط بـه سـنگر       مباشـرت اجـراي راه  . شـد   ق تعریض مـی   .هـ1277

                                                
ي تاریخ، تألیف نگارنده  رشت در آیینه این رابطه نگاه کنید به؛جهت آگاهی بیشتر در - ١
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زاده هاشم را برعهده گرفت و چون بـه خـوبی انجـام داد، مـورد توجـه مـردم و            امام
مقامات محلی و همچنین کارفرمایانی چون حاج مالرفیع شریعتمدار قـرار گرفـت و      

ها پرداخت  و از ایـن     مرمت راهاز آن پس همان قطعه را اجاره کرد و به راهداري و    
، 1خان والـی   چندي بعد در زمان حکومت قاسم     . طریق سود چشمگیري نصیبش شد    

 و سپس گمرکات گـیالن و  مازنـدران و حتـی گمرمـات        رسید به داروغگی رشت  
هــا قــسمت مهمــی از  وي در همــان ســال. خراســان و کرمانــشاه را نیــز اجــاره کــرد 

اکبرخـان  . بخشی از منطقه فومنات و رشت شـد خالصجات دولت را خرید و مالک    
ــام  ــاي داراي برادرانـــی بـــود بـــه نـ ــاج   میـــرزا: هـ مهـــدي، میـــرزا محمـــدعلی، حـ

خـان اکبـر    صادق  میرزا مهدي پدر میرزا .خان  عایا و حاج یوسف   الر  وکیل محمدکاظم
حــاج . رفــت شــمار مــی خــان اکبــر بــه میــرزا محمــدعلی هــم پــدر میــرزا فــتح . بــود

خــان اکبــر رشــتی و میــرزا  پــدر کــسانی چــون میرزاکــریمخــان هــم  کــاظم محمــد
بود که ایشان  از سـران و فعـالین گـیالن     ) یی مح رسردا(خان معزالسلطان     نیدالحسعب

، اکبـر، نعیمـی   امروزه فرزندزادگان ایشان با نام خانوادگی خان     . عصر مشروطه بودند  
خـان نـام    وسـف بـرادر دیگـر اکبرخـان، حـاج ی    . شوند  شناخته می اکبر و نعیمی اکبر   

  .را انتخاب کردند» عمو«داشت که فرزندانش نام خانوادگی  
هاي اکبرخان، دو تن بـه وي  نزدیـک شـده و همـراهش          اما از میان برادرزاده     
» الملـک  محتـشم «و » سـردار معتمـد  « اکبر که بعدها ملقب بـه   خان  میرزاصادق. بودند

خـان   حسن: ن فرزندانی چونگردید و با تنها دختر عموي خود ازدواج کرد و ازایشا     
                                                

وي . قاسمی منسوب به اوسـت ست که خورشت محلی و معروف میرزا خان والی همان ا   میرزاقاسم -١
ایـن  و ابـداع   خورشیدي  براي اولین بـار بـه تهیـه    1239زي عالقه داشت، در سال از آنجایی که به آشپ  

. معروف شد"میرزاقاسمی" یعنی ، بعدها به نام اوخورشت مبادرت وزید که
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ار ریــیس تــشریفات دربــ(و محمــدخان اکبــر ) نماینــده پیــشین فــومن، رشــت(اکبــر 
میـرزا  .  بـه یادگـار مانـد    )الـضرب   امـین محمـد حـسین مهـدوي       پهلوي،  داماد حـاج      

خان متولد رشت بـود کـه پـس از اتمـام تحـصیالت وارد تـشکیالت عمـوي          صادق
شـاه قاجـار اداره    د و در زمـان محمـدعلی  خود شد و بعدها از مالکین بـزرگ گردیـ      

) الملـک  مـدیر (خـان فـومنی     امور حکـومتی گـیالن را بـه همـراه میـرزا عبدالحـسین             
وي در دوره ســوم مجلــس شــوراي ملــی از رشــت بــه نماینــدگی . برعهــده گرفــت

خـان   اهللا  خورشیدي در کابینـه پـسر عمـویش میـرزافتح    1299برگزیده شد و در سال  
پس از ایـن چنـد   .  و تلگراف منصوب شدتشتی به وزارت پس   اکبر سپهدار اعظم ر   

در سـال   عاقبـت  دوره هم نماینده اهالی رشت در مجلس شوراي ملی بود، تا اینکـه     
محتشم رشت برگرفته از نـام اوسـت کـه      باغ  .  خورشیدي بدرود حیات گفت    1311

ن  خورشـیدي در زمـا  1339 در شـهریور سـال   از طرف زنش به او رسیده بود و بعداً     
  1.آمد شهر درپاركصورت  استانداري علی دهقان به

اهللا خان اکبر نام داشت که بعدها ملقب بـه         برادرزاده دیگر اکبرخان، میرزافتح     
شد و بعد از اینکـه بـا زن عمـویش ازدواج    » سپهیدار اعظم رشتی«و  » سردار منصور «

 در ترتیـب ثـروت بـسیاري     همانند پسر عمـویش وارث اکبرخـان شـد و بـدین           . کرد
وي زاده رشت بود که پس از اتمام تحصیالت همچـون پـسرعمویش     . گرفتاختیار

انـد کـه    نوشـته .  و متنفذ خود شد ولخان اکبر وارد تشکیالت عموي متم       میرزاصادق
گرفتند و بـه نـامزدي   ورد توجه اکبرخان بیگلربیگی قرارخان خیلی زود م او و صادق 

خـان   ي به ازدواج نینجامیده بود که اکبـر لیکن هنوز این نامزد   . دو دختر او در آمدند    

                                                
172 و 171ي تاریخ، صفحات  رشت در آیینه - ١
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خان بـا هـدف حفـظ دارایـی      اهللا بدرود حیات گفت و میرزافتح    ق  . هـ   1307در سال 
از . عمویش ترجیح داد به جاي دختر عمو بـا بیـوه جـوان عمـوي خـود ازدوج کنـد       

گذشـت و تمـامی ثـروت    خـان بـود؛ انـدکی بعـد در     اهللا  فـتح قضا دختري کـه نـامزد   
. خـان رسـید   خـان و صـادق   اهللا  او و در واقـع بـه فـتح         نهـا دختـر و بیـوه      اکبرخان بـه ت   

دار  ق با درجه امیـر  تومـانی و عنـوان بیگلربیگـی اجـاره      . هـ1307خان در سال    اهللا  فتح
گمرکات شمال ایران شد و به تدریج ملقب به ساالر افخـم، سـاالر اعظـم و سـردار          

  .گردیدمنصور 
واهان تهران پیوسـت و بعـدها  بـه وزارت    خ وي در زمان مشروطه، به مشروطه   

الحکومه گـسکرات بـود و در کابینـه          زمانی هم نایب  . پست و تلگراف منصوب شد    
ق از .هــ 1333در سـال  . خان خلعتبـري تنکـابنی، بـه وزارت عدلیـه رسـید         محمدولی

طرف اهالی طوالش به نمایندگی دوره سوم مجلـس شـوراي ملـی برگزیـده شـد و                   
الدولـه وزیـر    بعد از این در کابینه وثوق . یر پست و تلگراف شد    پس ازاین مجدداً وز   

 خورشــیدي فرمــان 1299داخلــه و وزیــر جنــگ گردیــد، تــا اینکــه در آبــان ســال  
، لیکن کابینه او پـس  وزیر ایران گردید   الوزرایی به نام او صادر شد و نخست         ریاست

ر سـفارت  پـس از کودتـا او د  .  وقـوع کودتـاي رضـاخان سـقوط کـرد        از سه ماه بـا    
تا اینکه عاقبت بـه  ؛اش در رشت رفت  پناهنده شد و سپس به خانه   انگلیس در تهران    

بابویـه شـهر ري در       خورشیدي در تهران درگذشت و در گورسـتان ابـن          1317سال  
گـذار   خاندان اکبر از خاندان با نفوذ و تـأثیر . آرامگاه خانوادگی به خاك سپرده شد    

از ایشان در زمینه علمی، فرهنگی و سیاسـی  ایی  ه شخصیتو بوده درگیالن و ایران    
المنفعـه    برخـی از ایـشان مـصدر خـدماتی هـم بـوده و در کارهـاي عـام          .اند  برخاسته

  .اند شرکت داشته
فرمـانروا  والی یا وان عن هاي حکومتگر و کسانی که به بعد از حکمرانی خاندان   
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ي از رجـال سیاسـی و    شـمار به حکمرانی و اسـتانداري    یاد کردیم   و حاکم از ایشان     
بعنـوان نماینـده    بـه ایـن سـو      از اواخر قاجـار واوایـل پهلـوي       خوریم که   برمیافرادي  
ــت  ــه دول ــور منطق ــیالن  ام ــی گ ــون  و حکمران ــسانی چ ــد کــه ک  :را بدســت گرفتن

ي رخواجـه نـو   ده، امیر میک نخا  ، میرزا سلیمان  )السلطنه  وثوق(خان دادور     میرزامهدي
از و دیگـران  رضـا افـشار   ، )ظهیرالملـک (ن رئـیس  خـا  ، میـرزا حـسن    )الـسلطان   نظام(

 ایشان همواره باالترین مقام اجرایـی و نماینـده ارشـد حکومـت     1. بودند شان  متقدمین
شـان در پیـشرفت    شدند که قـدرت و هوشـمندي   گیالن محسوب میدیارمرکزي در 

اسـتانداران در آغـاز در مرکـز ایالـت یـا          . ماندگی این استان موثر بوده است       یا عقب 
استان در محلی به نام دارالحکومه به حکمرانی مشغول بودند که بعدها ایـن مهـم در        

در ایـن مجموعـه اسـتاندار      . صـورت گرفـت   » اسـتانداري «اي به نام      نهاد سیاسی تازه  
  .شود، مافوق بخشدار است مافوق فرماندار و فرماندار که حاکم شهرستان تلقی می

                                                
ي دکتر  نوشته، 1357جهت آگاهی از استانداران گیالن رجوع شود به؛ استانداران گیالن از آغاز تا  - ١

.هومن یوسفدهی
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  تصاویر

  

  
  ی معروف به اتورخان رشتی حاکم مقتدر گیالن در اواخر زندیه و اوایل قاجاریهاهللا خان فومن امیر هدایت
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   تالش سابقنصرت اهللا خان سردار امجدکرگانرودي حاکم مستبد
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جرباشی لنگرودي حاکم لنگرود در عهدق خان منجم میرزاعیسی
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  السلطنه حاکم سابق کرگانرود و هشتپر خان انتخاب محمدعلی
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   قاجارلملک از حاکمان فومن و ماسوله در اواخرخان فومنی ملقب به مدیرا لحسینمیرزا عبدا
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  ، نایب الحکومه شفت، کسما و لنگرود، فرماندار سابق فومنات و انزلیمحمدخان تالش انساندوست
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  آباد رودسر مالکین سابق رشت و قاسمخوانین و حاج حسینعلی ساالر مشکات از 
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