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چكیده
گیالن به سبم قرار دانتن در حصار طبیعی دریای خزر از یکسو و رنهته کهوه مرتتهع
پونی.ه از جنگل البرز از سوی دیگر ،همچنهین بهه سهبم دانهتن آب و ههوای بسهیار
مرطوب و پرباران ،از نظر جغرافیایی با بیشتر نواحی ایران متمایز است .گیالن به سهبم
این توان های محیطی ،از نرایط انسانی ،اقتصادی و ساختار سیاسهی خافهی برخهوردار
بوده است .این ایالت ه که به فورو جزیرهای از سایر نواحی خالفت نرقی ج.ا افتهاده
بود ه هرگز به طور کامل و پیوسته به تسلط نیروهای خالفت و حتی نیروههای خهارجی
چون مغوالن درنیام ..این منطقه همواره به دست حدمرانان محلهی اداره مهی نه .کهه
اگرچه با هم انتراکاو و ارتباطاتی دانتن ،.اما مستقل از ید.یگر در قسمتهای مختلف
گیالن حدمرانی می کردن ..ساختار انسانی ،سیاسی و فرهنگی گهیالن تها زمهان تسهلط
روس ها بر گیالن و ندسته ن.ن حصار طبیعی آن با ساخت راههای کاروانرو و نوسه
ثابت مان.ه بود.
در این پژوهش با بررسی توان محیطی گیالن و وضع سیاسهی منطقهه نشهان داده نه.
وجود مرزهای طبیعی ،قومی و فرهنگی علت افلی استقالل و دوام حدومتهای محلی
در گیالن و دیلمان بود.
واژگان کلیدی :توان محیطی ،گیالن ،دیلمان ،تاریخ گیالن ،جغرافیای تاریخی گیالن.
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مقدمه

منهوم عوامل غرافیایی در پژوهش پایش رو ،باه معناای خااص آن یعنای عار
غرافیایی ،ناهمواریها و منابع آ

و نیی غرافیاای انساانی و اقتصاادی اسات .ایاو

عوامل غرافیایی را که بر غرافیایی طبیعی و انسانی تأثیرگذارند ،اصطالحاً توانهاای
محیطی مینامند سرهنمایی .)3 :1371 ،توان محیطی را نبایاد باا بار غرافیاایی یکای
دانست .بر غرافیایی نوعی بینش فلسنی است کاه در برهاهای از زماان ،تبادیل باه
تئوری فضای حیاتی شد و بخای از ایدئولوژی نازیسم و فاشیسم را تااکیل داد و در
نهایت فا عهآفریو شد .در ایو دیدگاه ،تا آن ا بر نقش قاطع عامل غرافیا بر زنادگی
سیاسی ا ا تماعی انسان تأکید مای شاد کاه مو اب انکاار عامال انساانی در تغییار و
دگرگونیها گردید؛ در صورتی که توان محیطی یا پتانسیلهای باالقوه محایط ،واقعیتای
 .)14 :1373در ایو دیدگاه هرچه بر تاوان فنای و مهاارت انساان در غلباه بار محایط
پیرامونش افیوده میشود ،از نقش عوامل غرافیایی بر تغییرات ا تمااعی و اقتصاادی
کاسته خواهد شد سدوروژه .)84 :1369 ،در بازه زمانی ایو نوشتار ،عوامل غرافیایی بر
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

تغییر و تحوست سیاسی ا ا تماعی گایالن تاأثیری انکارناپاذیر داشات تاا اایی کاه
میشود آن را مهمتریو عامل تغییرات ا تماعی در آن زمان به شمار آورد.
توانهای محیطی در قالب غرافیای طبیعی 1و انسانی 2مورد سنجش قرار میگیرناد.
غرافیای طبیعی شاخه ای از غرافیاست که به مطالعه و بررسی چهره طبیعی کره زمیو
یا یک منطقه غرافیایی خاص از حی

عر

غرافیایی ،آ

و هوا ،خااک ،گیاهاان،

حیوانات و ناهمواریها میپردازد .غرافیای طبیعی وابسته به و ود انسان نیسات؛ اماا
بر وضع سیاسی ،اقتصادی ،فرهن ی و ا تماعی هر منطقه تاأثیر مایگاذارد .غرافیاای
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است که بر وضع سیاسی ،ا تماعی و اقتصادی آن محیط تأثیر میگذارد سپاپلی یایدی،

انسانی شاخه ای از غرافیاست که به بررسی پراکندگی واماع انساانی ،باا تو اه باه
شرایط غرافیای محیط زیست می پردازد .غرافیای انسانی رابطه متقابل انسان و عوامل
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1. Physiography
2. Anthropogeography
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غرافیایی را بررسی میکند .به دی ر سخو ،در ایو علم ،اثرات محیط بر امعه انسانی

و انسان و نیی متقابالً اثراتی که انسان به کمک اندیاه و مهارت خود بر محیط زنادگی
بر ای میگذارد ،مورد مطالعه و پژوهش قرار میگیرد.
منظور از ساختار سیاسی در ایو نوشتار ،مجموعه نهادها و مراکیی است که قادرت
سیاسی را در دست دارند و کلیتی واحد به و ود میآورند .ایو کلیت متاأثر از تماامی
ویژگیهایی است که به امعه مورد نظر هویت میبخاد .با ایو تعریف ،به طور کلای
میتوان دو نو ساختار عمده را از هم تنکیک کرد؛ یکی ساختار ساده و غیرتخصصای
که در وامع سنتی دیده میشود و در آن ،کارویژهها و ارگانها از هم تنکیک نادهاناد
و نو دی ر ،ساختار پیچیده ،متنو  ،تخصصی و نهادینه است که در واماع مجهای باه
فرهنگ سیاسی ماارکتی شکل میگیرد .قدرت سیاسی و شیوه اساتقرار آن ،نهاادهاا و
سازمانهای مو ود در امعه و زیرمجموعههای نظاام سیاسای ،عناصاری هساتند کاه
پیش از تسلط رو ها بر گیالن ،ایو منطقه از نظر غرافیایی بهسان ییارهای بایو
رشته کوه مرتنع و پوشیده از ن ل البرز و دریای خیر محصاور شاده باود و تاا حاد
زیادی از تحوست سیاسی ،ا تماعی ایران باه دور ماناده باود .در ایاو دوره ،سااختار
مختلف ایو منطقه پراکنده شده بودند.
پیش از ورود اعرا

مسلمان به ایران ،در بیاتر مواقع ،شاهان قدرتمنادی باه طاور

مستقل و دای از حکومت مرکیی ،بر وسیات شمال ایران حکومت میکردند؛ اما پس
از ورود اعرا

و تصر

تدریجی بیاتر نواحی ایران ،تنهاا بخاای کوچاک از منااطق

شمالی ایران به نام گیالن و دیلمان در دست حاکمان محلی و مستقل از دست اه خالفت
باقی مانده بود .مهمتریو عامل ادامه یافتو مقاومات ایاو منااطق و لاوگیری از ورود
والیان حکومت مرکیی به آن ا ،و ود مرزهاای محکام طبیعای ،سیاسای ،فرهن ای و

تأثیر عوامل غرافیایی بر ساختار سیاسی گیالن ...

سیاسی قدرت در گیالن ،در اختیار حکومتهاای محلای قارار داشات کاه در ناواحی
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میتوانند ماهیت و نو ساختار سیاسی را آشکار سازند سنقیبزاده.)169-165 :1387 ،

قومی بود.
دولتهای محلی مناطق مذکور سمتغیر وابسته) اختصاص دارد که بخای از ناگنتهها در
مورد عامل قدرتمند بودن و استمرار دولت های محلی گیالن و دیلمان را روشو سازد.
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پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانهای محیطی گیالن سمتغیار مساتقل) بار قادرت

توانهای محیطی

سنیدرود پس از عبور از سلسله کوههای البرز در مجرایی پر پیچ و خام در انتهاای
با ختری ساحل نوبی دریای خیر باه آن دریاا مایریاید .ایاو رود در سانالی خاود،
باتالقهایی نسبتاً پهناور تاکیل می دهد که پات آنها را سلسلهای از کوهها فرا گرفتاه
است .دلتای سنیدرود که از نو

و باختر نیمدایارهای بایرن از تپاههاا و کاوههاای

پوشاایده از ن اال آن را احاطااه کاارده ،ایالاات کوچااک گاایالن نامیااده ماایشااد
س172

 )Le Strange, 1873:که اعرا

آن را یل و یالن میگنتند و تمام ایالت گایالن

را به صیغه مع « ،یالنات» ماینامیدناد .ایاو ناام ،گااهی شاامل وسیاات و ناواحی
کوهستانی دیلم نیی میشد .در نو

و باختر ایو ایالت ،آن قسمت از اقلیم بال را که

محاذی و مقابل کوه های طالقان و طارم است ،بالد دیلم و گاهی نیی دیلمان مینامیدناد
در قرن چهارم هجری ،زمانی که قدرت آلبویه در حاد کماال باود ،تماام گایالن و
وسیات کوهستانی واقع در مارق آن در امتداد سواحل دریای خیر ،یعنای طبرساتان و
ر ااان و قااومس ایالاات دیلمااان نااام داشاات سمقدس ای .)354 :1411 ،امااا نویسااندۀ
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

حدودالعال در همیو ایام گیالن را دا از دیلمان معرفی کرده است .به نوشته وی ،دیلم
به معنای نواحی کوهستانی گیالن فعلی به شمار میرفته و از آن با نام دیلم خاصاه یاا
محض یاد کرده است سگمنام .)149 :1340 ،ساکنان همیو نواحی بودند که نقش بسایار
مهمی در تاریخ سیاسی قرون اولیه اسالمی اینا کردند .به مرور ،نام دیلماان از زباانهاا
افتاد و بر زمیو های دلتای سنیدرود و نواحی کوهساتانی مجااور آن ،ایالن سگایالن)
اطالق میشد .به هر روی ،با و ود ایوکه یالن اراضای سااحلی و دیلماان کوهپایاه
مار

بر آن اراضی ساحلی است ،اما هر یک از ایو دو نام نیی گاهی بر تمام سرزمینی

که در نو
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سحموی :1995 ،ج202 ،2؛

Strange, 1873: 172-173

.)Le

باختری دریای خیر قرار داشت ،اطالق میشده است.

گیالن و دیلمان تاریخی ،امروزه یو استان گیالن است که بیو دامناههاای شامالی
110

انبوه که مانند حصاری محکم ،گیالن را دربر گرفته بودند ،مانع ورود مها مان به داخل
منطقه میشد .آ

و هوای ایو منطقه با سایر نقاط فالت ایاران کاه در اثار محادودیت
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بال البرز و کرانههای نوبی دریای خیر قرار دارد .و ود رشتهکوه البرز و ن لهای

بارندگی خاک است ،تناوت بسیاری دارد .کسانی که به شارایط آ
عادت نداشتند ،نمیتوانستند آن را برای زندگی انتخا

و هاوایی گایالن

کنند؛ چنانکه حکومتهایی که

روی کار میآمدند ،به سبب عدم و ود راه های ارتباطی مناسب گیالن با سایر مناطق و
نیی به دلیل ناسازگاری شرایط آ

و هوایی با روحیه آنها ،میل به تصر

آن نداشتند و

با کمتریو مقاومت حکومتهای محلی گیالن ،عقبناینی میکردند.
از نظر غرافیای انسانی ،گیالن در بازه زمانی ایو تحقیق ،از چهار قوم گیال ،دیلام،
بَبْر و تالش سطیلسان) تاکیل می شد .هر کدام از ایو اقوام در منطقهای به نام خودشاان
زندگی میکردند .دیلمیها در نواحی کوهستانی ،گیالنیها در نواحی هموار و پسات و
ل های ،تالشها نیی در نواحی کوهستانی و باریکاه ل اهای شامال و شامال غربای
گیالن و بَبْرها در شمال غربی گیالن در حد فاصل ایو سه قوم اقامت داشتند سبالذری،
محل زندگی به تبع بر نحوه زندگی ،آدا

و رسوم ،برخورداری از روحیه ن جویی و

بسیاری از خصلتهای ایو اقوام تأثیر میگذاشت .اما بنا به گنته صابی ،ایاو اقاوام در
بسیاری از موارد با هم ماترک بودند سالصابی.)33 :1977 ،
برده شده است .نخستیوبار مغیرة بو شعبه ا امیر کوفه در زمان عمر بو خطاا
که سردار خود ا کثیر بو شها

باود ا

حارثی ا را به نگ اهالی بَبْر و تالش فرستاد؛ اما وی

کاری از پیش نبرد سبالذری )310 :1988 ،و باار دی ار در ساال  24هجاری ،باراء باو
عاز  ،در زمان خلینه سوم به نبرد با اهالی یل و بَبْر و طیلسان پرداخت سهمو-313 :
314؛ ابوفقیه .)558 :1416 ،به نظر میرسد او نیی موفقیتی ویاژه باه دسات نیااورد تاا
ایوکه در سال 25ق ،به نبرد با اهالی مُغان ،بَبْر و طَیلِساان پرداخات و از آنهاا بَارده و
غیمت گرفت سبالذری.)319 :1988 ،

تأثیر عوامل غرافیایی بر ساختار سیاسی گیالن ...

در اکثر گیارشهای مربوط به حمله اعرا

به منطقه گیالن ،نام ایو اقوام در کنار هم
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314 ،310 :1988؛ نولدکه733 :1358 ،؛ بازن و دی ران :1367 ،ج .)57 ،2ایاو اخاتال

با ایو حال ،از نظر تاریخی و تأثیرگذاری بر رویدادهای منطقه ،ناام دو قاوم گیال و
گیل یا گیلک ،نام ساکنان نو

و نو

غربی دریاای خایر اسات کاه در اساتان

گیالن زندگی میکردهاند .سپیدرود که در زبان گیلکی ،اساپی پیاه /اساپی بیاه س رود)
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دیلم ،پربسامدتر است.

نامیده میشد س ،)Morgan, 1894: v1, 209از گذشته مبدئی برای تقسیم ایالت گایالن باه
شمار می رفت .ناحیهای که در شرق سپیدرود واقع است« ،ایو سوی رودی»« ،روپایش
گیالن» و «بیهپیش» و بخای که در غر

سپیدرود قرار دارد «آن سوی رودی»« ،روپس

گیالن» و «بیهپس» ناام داشات سگمناام149 :1340 ،؛ مرعاای275 :1347 ،؛ مل وناف،
158 :1363؛ خودزکو .)23 :1354 ،سکنه هر دو سوی رود را گیلها تاکیل میدادند و
علما ،دانامندان و بیرگان منسو

باه آن اا را یالنای و یلای سگیالنای و گیلای)،

مینامیدند .برخی بیو ایو دو انتسا  ،تناوت قایل شدهاند و معتقدند هرگاه ایو افراد به
سرزمیو نسبت داده میشدند ،گیالنی و هرگاه به قوم خود منسو

میگااتند ،آناان را

گیلی مینامیدند سحموی :1995 ،ج.)201 ،2
گیالن ،نام خود را وامدار قوم گیل است که از دیرباز در ایو منطقه میزیستند .برخی
ایوباره مینویسد:
در عهد قدیم ،سکنه گیالن را کادوسیان تاکیل میدادناد کاه در قیاد اطاعات
دولت هخامنای نبودند .همیو قوم یا قسمتی از آن را گیال سگاهسی ،گیلاوی،
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

گهلوی) هم نامیدهاند و وسیت گیالن ناام کناونی خاود را آناان گرفتاه اسات.
س)Barthold, 1984: 230

درباااره سااوابق تاااریخی گیالناایهااا در عصاار ساسااانی و قاارون اولیااه اسااالمی،
اطال چندانی در دست نیست .به گنته ابواسنندیار ،سلسله گاوبارگان سآل دابویه) که تا
عصر منصور عباسی مانع از ننوذ اعرا

به کرانه های نوبی دریای خیر شاده بودناد،

خاست اه گیلی داشتند .و ود القابی چون گیالنااه و گیل بو گیالناااه نیای مؤیاد ایاو
امر است سابواسنندیار .)154-153 :1320 ،درباره شیوه معیات و روحیات گیالنایهاا
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محققان ،گیلها را با قوم دی ری به نام کادوسیها از یک تیره مایشناساند .بارتولاد در

چنیو آمده است:
ناحیه گیالن ،ناحیهای آباد و پرنعمت است و کارهای کااورزی بر عهده زناان
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هم وار نیا و کاتار رخ میداد.

سگمنام)149 :1340 ،

دیلمیها نیی از اقوام کهو ساکو منطقه گیالناند .آنان ساکو منطقهای از گیالن بودند
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و کار نگ بر عهده مردان میباشد .در سرتاسر گیالن ،پیوسته بیو روساتاهای

که دیلم نامیده می شد .نخستیو اطال از ایاو قاوم باه دوره ساساانیان سح652 -226م)
میرسد .در آن ایام ،دیلمیها به سبب مهارت در نگ ،توسط اردشیر بابکان ا نخستیو
پادشاه ساسانی ا برای نبرد با اردوان پنجم ا آخریو شاه اشکانی ا به استخدام ساپاه او
درآمده بودند سگمنام .)16 :1318 ،پس آن نیی ایو قوم بارها توساط حکومات مرکایی
ایران برای دفا یا فتح سرزمیوهای مجاور به کارگرفته شدند؛ چناانکاه دیلمایهاا در
نبرد قادسیه در سال  14هجری ،بخای مهم از ساپاه ایاران بودناد .دیلمایهاا پاس از
سقوط ساسانیان نیی تا مدت ها در برابر حمالت اعرا

مقاومات کردناد تاا اایی کاه

دو نقطه ورودی به سارزمیو آنهاا از ساوی اعارا

مسالمان ثغار نامیاده مایشاد و

غرافیدانان مسلمان تا پیش از تسلط علویان بر طبرستان ،دیلم را دارالکنر میدانساتند
و از آنان برده میگرفتند .دیلمیها به زبانی متناوت از فارسی و عربی صحبت میکردند
 :1408ج.)21 ،8 ،1
ساختار سیاسی قدرت در گیالن

گیالنی به نظامیگری و زنان به کااورزی میپرداختند سگمنام .)149 :1340 ،دیلمیهاا
به سبب توانا و مهارت در ن جویی ،از طر

حکومتهاای مرکایی ایاران از ملاه

ساسانیان به کار گرفته مایشادند سگمناام16 :1318 ،؛ Procopius, 1914: v2, 523, 525؛
دینوری .)100 :1368 ،البته ایو امر به معنای سلطه ساسانیان بار دیلماان نیسات؛ زیارا
شواهد تاریخی از ناتوانی شاهان ساسانی به ویژه خسرو انوشیروان در مهار اهالی گیل و
دیلم خبر می دهد .دیلمیان که در آن ایاام ،از پاذیرش سالطه دولات مرکایی سار بااز
میزدند و از استقالل نسبی برخوردار بودند ،مأمنی برای شورشیان به شمار مایآمدناد.
و ود قلعهها ی مستحکم نظامی در قیویو و چالو

تأثیر عوامل غرافیایی بر ساختار سیاسی گیالن ...

اهالی گیل و دیلم به دو دسته لاکری و کاااورز تقسایم مایشادند .بیااتر ماردان

از دوره ساسانیان ،گواه صادقی بر

بلکه همچنان در معر

مسلمان نیی نهتنها در تصار

گایالن تاوفیقی نداشاتند،

آسیب های ناشی از حمالت مداوم دیالمه باه وسیاات مجااور
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استقالل گیالن و درگیری نظاامی حکمراناان محلای آن اا باا دولات مرکایی اسات
سدینوری .)105 :1368 ،اعرا
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و از نظر معیات و اقتصاد در تن ناا بودناد ساصاطخری206 :2004 ،؛ رافعای قیوینای،

بودند سقدامة بو عنر .)376 :1981 ،سرگذشت دیلمان پیوسته پریاان و مضطر

بود؛

زیرا آنان نه دینی کسب کرده بودند و نه در میانااان اطاعات و فرماانبارداری و اود
داشت و در سرکای زبانید بودند .یاقوت معنای لغوی دیلم ،مرن یا دشامو مایداناد
سحموی :1995 ،ج .)544 ،2احتمال دارد ایو قوم به سبب روحیه ن جاویی ،باه ایاو
صنت معرو

شده باشند .ناحیه دیلمان تاا ورود علویاان باه آن اا باه ساال 287ق،

دارالکنر محسو

می شد و حملههای متعددی در زمان خلنای عباسای چاون منصاور،

هارونالرشید و مأمون به آن ا صورت گرفت؛ اما آنان تنها برای مادتی توانساتند ایاو
منطقه را خراجگذار خود کنند و هیچگاه نتوانستند آن ا را تحت سلطه خاود درآورناد
سرافعی قیوینی :1408 ،ج.)45 ،4
پس از فتح قیویو توسط مسلمانان ،ایو سرزمیو ثغر دیلم نامیده شد و از پیامبر
میرسد ایو روایات و اخبار ،تنها برای تاویق مسلمانان برای ساکو شادن در آن اا و
نگ با کنار دیلم ساخته شده باشد سهمو :ج .)21 ،8 ،1با ایو وضاع ،قایویو مرکایی
برای حمله به دیلم قرار داده شد و به مرور رو به توسعه نهااد و بسایاری از علماا نیای
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

داوطلبانه برای نگ با دیلم به ایو سرزمیو رهسپار شدند و در آن ا ساکنی گییدناد
سهمو.)217 :
درباره حکمرانان دیلمان در عصر ساسانی و قرن اول هجاری ،اطالعااتی انادک در
دستر

است .تاهراً «آل ستان» را باید قدیمیتریو شاهان دیلمان دانست .آن دسته از

ملوک ایو خاندان که در فاصله زمانی 316 - 189ق ،در دیلمان حکومات مایکردناد،
شناخته شده هستند سابو حوقل :1938 ،ج376 ،2؛ طبری :1967 ،ج ،506 ،372 ،9ج،10
 ،94ج.)322 ،11
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و دی ر بیرگان در منابع تاریخی ،در وصنش حدی های بسیاری نقل کردهاند .باه نظار

با ایوکه سرزمیو دیلمان در زمان ساسانیان و حتی پیش از آن نیی حاکمانی از خاود
داشته ،در زمان اسالم نیی تا سه سده آزاد و مستقل بوده و در همه زماانهاا پادشااهانی
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هجری ،نام و ناان کمی از ایو پادشاهان آمده است .از اواخر سده دوم هجری به بعاد
در تاریخهای اسالمی ،نام پادشاهان دیلمان دیده میشود .از پادشاهان دیلمان ،ستانیان
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بسیار دلیر و کاردان بر آن حکمرانی میکردند؛ ولی در منابع تاریخی تا اواخر سده دوم

نخستیو نامی است که در تاریخ اسالمی دیده می شود .البته از چ ون ی روی کار آمدن
آنها اطال دقیقی در دست نیست؛ اما مورخان ،تخت اه ستانیان را در رودبار میدانند.
ستان بو وهسودان که ماهورتریو حاکم ستانی بود و حدود پنجاه ساال حکومات
کرد ،به گواهی منابع تاریخی متقدم با حسو بو زید و محمد بو زید و سپس باا ناصار
بیعت کرد و تا آخر عمر نیی به بیعتش پایبناد باود ساباواسانندیار،243 ،235 :1320 ،
262؛ طبری :1967 ،ج .)6439 ،15در بررسی وقایع دیلمان در نیماه اول ساده چهاارم
هجری ،می توان دریافت که یکی از فرزندان ستان باو وهساودان باه ناام «مانااذر» و
فرزندش خسروشاه سیادت آل بویه و خلنای عباسی را پذیرفته بودند و حتی لاکریانی
را به کمک عضدالدوله دیلمی فرستاد و وقتی خسروشاه بیمار شد ،عضدالدوله پیشاک
مخصوص خود ا برئیل بو عبیداهلل بو بختیاو بو برئیل ا را برای معالجه وی باه
الموت قرار داشت و نام وی بر سکههایی که در سال  361و 363ق در رودباار ضار
شده ،نمایان است .خسروشاه تا سال های آخر سده چهارم هجری در رودبار مستقر بوده
و بر بخشهایی از گیالن و دیلمان فرمانروایی میکرده است.
بر گیالن و دیلمان دست یافتند ،استقالل خود را از دست دادند و گاه تابع امیران محلی
معاصر قدرتمند خود بودند .ستانیان بیاتر از زیدیان پیروی مایکردناد .البتاه پاس از
مدتی یکی از آنان به نام ستان با ناصر اطروش مخالنت کارد ،اماا چاون از حمایات
اهالی گیالن و دیلمان ناامید شد ،دوباره به ناصر روی آورد و با او بیعت کرد؛ ولی هیچ
گیارشی در ایوکه مذهب زیدیه را پذیرفته باشند در دسات نیسات .از دی ار ساالطیو
ستانی ،علی بو وهسودان ملقب به ملکی است و چنانکه از نامش پیداست ،مسالمان
بود ،ولی با رویگردانی از علویان ،به خلنای عباسی روی آورد و از انب المقتدرباهلل

تأثیر عوامل غرافیایی بر ساختار سیاسی گیالن ...

در مورد مذهب آل ستان اطال دقیقی در دست نیست .آنها پس از ایوکه زیادیان
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دیلمان فرستاد سقنطی .)207 :1371 ،پایتخت خسروشاه ا فرزند ماناذز ا نیی در رودباار

ا خلینه عباسی ا عامل سپاهیان ری شد سکسروی .)46 :1353 ،او همان کسی است که
 .)374 :1371ماناذر ستانی با ایوکه از آلبویه حمایت میکرد ،اما وقتی اوضا گایالن
و دیلمان نامساعد شد و خودش نیی با امیرکیا حاکم هوسم درگیر شد ،به المهدی لدیو
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محمد بو زکریای رازی کتا

طب ملکی را به نام او تاألیف کارده اسات ساباوقنطای،

ا هلل نامه نوشت و از او خواست به دیلمان بیاید و امامت ایو مناطق را بر عهاده گیارد.
همچنیو از سکههای کاف شده از زمان پسرش نیی معلاوم مایشاود کاه وی سایادت
المطیع هلل را پذیرفته بود .در اوایل سده چهارم هجری و با تضعیف خانادان ساتانیان
در دیلمان ،شاخههای دی ری از ایو خاندان دا شدند که توانستند حکومتی داگاناه
برای خود تأسیس کنند .یکی از نخستیو آنها به نام کنکریان یا آلمسافر ،در طارم /تارم
تهور کردند و بیاتر نواحی دیلمان را به تصر

درآوردند و به تدریج بر آذربایجاان و

اران و ارمنستان و زنجان و ابهر و سهرود نیی دست یافتند سکسروی.)50 :1353 ،
یکی از امیران کن ری به نام مرزبان بو محمد که در شمیران سااکو باود ،علای باو
عنر را که مذهب اسماعیلی داشت ،وزیر خود کرد و باه او ا اازه داد در سارزمینش
برای مذهب خود تبلیغ کناد ساباومساکویه :1376 ،ج .)62 ،6از ساکهای کاه در ساال
341ق به نام وهسودان بو محمد زده شاده پیداسات کاه وی از اساماعیلیه طرفاداری
روابط دیالمه با مناطق هم وار بر مبنای صلح ویی نبود .بیگماان ارتبااط آناان باا
گیلها در مقوله رابطه کوهناینان و دشتناینان قرار میگیرد .از ایورو با و ود سکوت
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

منابع ،میتوان کوشش های دیالمه برای سلطه بر گیالنی هاا را حاد

زد .رقاباتهاا و

نگهای آلبویه سدیلمی) و آل زیار سگیلی) در قرن چهارم هجری احتمااسً برآماده از
همیو تعصبات و کینههای دیرینه بود .اهالی طبرستان نیای از حماالت دیالماه در اماان
نبودند ،ولی مجاورت با ایو طوایف ن جو در مواقاع بحرانای ،کمکای بایرن بارای
حکام طبرستان به شمار میآمد  .حضاور مایدوران دیلمای در مقابلاه باا اعارا

و نیای

رقابتهای داخلی خاندانهای قدرتمند ،در تحوست طبرستان تعییو کننده بود .به طاور
کلی اهالی گیالن ،روحیه ن اوری باسیی داشتند و سالطه بی ان اان را نمایتوانساتند
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میکرده است سمادلونگ.)195 :1379 ،

تحمل کنند .همچنیو ایاو منااطق باا تو اه باه و اود مرزهاای طبیعای و کاوههاای
صعبالعبور و ن لهای زیاد ،تقریباً ننوذناپذیر بودهاند.
میکرد ،شرایط اقتصادی بود که تا حدی میتوان گنت باه طاور مساتقل مایتوانساتند
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مایحتاج ساکنان وسیات یادشده را بدون نیاز به کمک حکومات مرکایی تاأمیو کنناد.
ابو حوقل و اصطخری بر ایو نکته تأکید دارند کاه دیلماان از طریاق دریاا باا منااطقی
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از مله مسائلی که به حن شرایط سیاسی حکمرانان گیالن و دیلمان ،کمکی شایان

همچون آبسکون ،دربند و خیر ارتباط تجاری داشته است سابوحوقل :1938 ،ج375 ،2؛
اصطخری .)126 :2004 ،گیالن و دیلمان به سبب بهاره منادی از هاوای معتادل و آ
فراوان ،برای کااورزی مناسب بود و کااورزی مهمتریو منبع درآمد اهالی ایو منااطق
به شمار میرفت .بنا به گواهی منابع تاریخی متقدم ،محصاوست کاااورزی عباارت از
برنج ،زیتون ،ترنج ،ان ور ،گردو ،سیر ،انجیر ،لیمو و میوههای گرمسیری ،بهویژه ابریام
بود .فومو و سهیجان نیی از مهمتریو مراکی تولید ابریام به شامار مایآمدناد .مقدسای
درباره ایو محصول دیلمان میگوید« :پارچه هاایش در مصار و عاراق ناامبردار اسات»
سمقدسی.)367 :1411 ،
توان محیطی گیالن که قرنها مو ب و ضامو استقالل نسبی آن شده بود ،باه مارور
تغییر کرد و سبب شد ساختار سیاسی قدرت در گیالن تغییر یابد؛ چنانکه به تادریج از
قدرت حکومتهای محلی کاسته شد تا ایی که در دوران صانویه ،گایالن بخاای از
با ورود اقوام مختلف به گیالن ،مرزهای قومی از بیو رفت .نخساتیو قاومی کاه باه
گیالن وارد شد ،قوم عر

بود .گروهی از علویان ،به سبب فاارهای حکومت عباسی،

تاکیل حکومت های زیدی و اسماعیلی در گایالن بیاهپایش و دیلماان ،و روی آوردن
اهالی گیالن بیه پس به مذاهب اهلسنت ،قوم عر

نیی به دو قوم گیال و دیلام اضاافه

شد .آن ها توانستند در ایو مناطق ننوذ و زندگی کنند .ایو قوم دید توانست تاأثیرات
فرهن ی و مذهبی زیادی بر گیالنیها و دیلمیها داشته باشد .پس از فروپاشی حکومت
زیدیان و روی کار آمدن آل کیا در گیالن با حمایات مرعاایان و همچنایو طرفاداری
صنویان از آل کیا به سبب پیوندهای ایدئولوژکی باا آنهاا و واگاذاری تماام گایالن و
دیلمان به آنان ،م رزهای قومی به تدریج اهمیت خود را از دست داد و باع

شد اقاوام

مختلف ترک ،ارمنی و گر ی نیی در زمان صنویان به ایو مناطق کوچانده شوند سپرتاو،

تأثیر عوامل غرافیایی بر ساختار سیاسی گیالن ...

مجبور به فرار از وطو خود شدند و به کوههای دیلماان و گایالن پنااه بردناد .پاس از
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حکومت مرکیی گردید.

.)429 :1379
کار آمدن صنویان به تدریج رو به افو ل نهااد .باه دلیال نافرماانی حکمراناان گایالن از
شاهان صنوی و همچنیو شورش های متعدد اهالی گیالن علیه والیان انتخابی از ساوی
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مرزهای طبیعی گیالن نیی که مهمتریو عامل استقالل حکمرانان محلی باود ،باا روی

حکومت مرکیی ،شاهان صنوی تصمیم گرفتند حکومتهای محلای گایالن را از میاان
بردارند .شاه عبا

که سودای تاکیل حکومت واحد در کل قلمارو تحات نناوذش را

داشت ،تصمیم گرفت گیالن را که از نظر اقتصادی سود بسیاری برایش داشات ،ایو
امالک خاصه خود کند .ا رای ایو طرح از انب شاهعبا  ،با ایوکه با شاورشهاای
متعدد اهالی گیالن روبهرو شد ،ولی سارانجام باه اهادا

خاود اماه عمال پوشااند

سفااومنی14 :1349 ،؛ افوشااتهای نطناایی399 ،68 :1350 ،؛ روملااو :1384 ،ج- 51 ،3
1250؛ باستانی پارییی.)180 :1348 ،
هن امی که ارتباط ایران با رو ها از زمان شاه عبا

اول شرو شد ،در دورههاای

بعد بهویژه در زمان حکومت قا ار ،با امتیازهایی که از انب شااهان ایرانای باه ایاو
دولت اعطا شد ،آنان توانستند برای تسهیل ارتباط خاود باا ایاران ،در گایالن راههاای
کمکم مرزهای طبیعی از بیو رفت و در پی آن مرزهای سیاسی گیالن نیی تحت سالطه
حکومت مرکیی درآمد .اثر تحولآفریو در روابط با هان خاارج ،از آغااز دهاه ساوم
سده هجدهم میالدی و پس از اشغال گیالن به وسیله روسیه در ساال 1723م1135 /ق
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

پدید آمد .در شرایطی که انضمام گیالن به دولت مرکیی ایران نتوانسته بود بر سکون و
پایداری وضع منطقه ،تحولی عمده به و ود آورد و در زمانیکاه امعاه ایاران در اثار
اشغال اقوام بدوی افغانی در سال 1722م1135 /ق روی به زوال و انحطااط ماینهااد،
اشغال استعماری گیالن به وسیله روسیه بهرغم پیامدهای معمولی کاه عمومااً در زماان
اشغال ری سرزمیوهای دی ر پدید میآید ،مناأ تحولی مهم برای منطقه به شامار آماد.
گیالن و به ویژه دو شهر رشت و انیلی به روابط خار ی ناوینی در تااریخ مو ودیات
خود دست یافتند .ایو تحول با پیدایش امپراتوری بیرن روسیه ارتباط مستقیم داشات
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ارتباطی زمینی مناسب ایجاد کنناد سبراتای فرییهنادی18 :1388 ،؛ پرتاو.)214 :1379 ،

سعظیمی دوبخاری.)46 :1381 ،
با تاکیل امپراتوری بیرن روسیه باه وسایله پطار کبیار س1683-1725م) و برچیاده
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اقتصادی و ا تماعی وسیعی در روسیه آغاز شد و ایو کاور با نبش اروپاایی شادن
عصر پطر کبیر به سرعت به اقتصااد سارمایهداری دسات یافات سنچکیناا و همکااران،
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شدن امیرنایو های فئودال متعادد کاه در سراسار روسایه پراکناده بودناد ،اصاالحات

 :1361ج .)334-327 ،1تحول پدید آمده در روسیه ،اثرات خار ی مهمی برای گایالن
و نظام شهری آن بر ای میگذاشت .مهمتاریو پیاماد تااکیل امپراتاوری روسایه باه
رهبری پطر کبیر ،اشغال رشت و سهیجان و تمام گیالن بود

س1917: 464

 .)Rabino,پس

از اشغال گیالن توسط روسیه ،از نیمه نخست سده هجدهم ،گیالن بارای نخساتیوباار
وا د یک شهر مرکیی سرشت) در منطقه شد که پس از آن ایو شهر کانون ارتباطات و
نقطه تما

منطقه با دولت مرکیی و هان خارج بود .در ایو سالها در شهر رشت بر

سر تجارت ابریام و تجارت با شهرهای داخلی ایران بیو شرکتهای روسی ،ان لیسی
و فرانسوی ،رقابتی شدید و ود داشت ساولیویه.)182 :1371 ،
با توسعه و تسلط تجاری روسیه بر نیمه شمالی کاور ،با هد

دستیابی آساانتار و

ارزانتر به بازار پایتخت ،توسعه راه ترانییتای گایالن بارای روسایه در در اه نخسات
صدور کاسهای تجاری ایو کاور را نداشت .افیون بر ایو ،برخورداری از امتیاز احداث
راه ترانییتی و استراتژیکی مهمی چون راه بندر انیلی ا رشت ا قیویو ا تهران بر اقتدار
بیاتر سیاسی ا نظامی و اقتصادی ایو کااور مایافایود .از ایاورو باه گنتاۀ پوپاو

1

سعیسوی .)239 :1363 ،برای تحقق ایو امر در سال 1895م1313/ق یک شرکت روسی
به نام « اده انیلی» امتیاز ساختو و حق راهداری ااده انیلای ا رشات ا تهاران را از
دولت ایران اخذ کرد .اده شوسه بیو انیلی و تهران در ساال 1900م باه اتماام رساید
سلیتو.)102 :1367 ،
با احداث اده کالسکهرو و اتومبیل روی انیلی ا رشت ا تهران ،انتقال کاس و مسافر
به روسیه و اروپا از طریق رشت ا انیلی از هر راه دی ری در ایران راحتتر ،ارزانتر و
سریعتر صورت میگرفت .حمل کاس ابتدا در خاک ایران تا بنادر انیلای باا کالساکه و

تأثیر عوامل غرافیایی بر ساختار سیاسی گیالن ...

ا محقق روسی ا روسیه از اواخر قرن نوزدهم به هموار کردن راهها در گیالن پرداخت
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اهمیت قرار گرفت؛ زیرا راههای کاروان روی قدیمی ترفیت و کاش سزم برای افیایش

اتومبیل انجام میگرفت و آنگاه با کاتی تا بندر باکو یاا آساتاراخان حمال مایشاد و
و اروپا از همیو مسیر زودتر از مسیرهای دی ر انجام میگرفات .بادیو ترتیاب محاور
1. Popov
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سپس از طریق راهآهو به مسکو ،پطرزبورن و اروپا انتقال مییافت .مسافرت به روسیه

رشاات ا انایلی با احااداث اده فوق و اتصاال آن به پایتخات یکی از مهامتاریااو
شریان های ارتباط کاس و مسافر در ایران شاد سعظیمای دوبخااری .)91 :1381 ،ااده
دی ری که در گیالن ساخته شد و برای ترانییت کاس مورد استناده رو ها قرار گرفت،
اده آستارا ا اردبیل ا تبریی بود .بندر آساتارا در تماام دوره قا اریاه باه عناوان بنادر
اردبیل و تبریی عمل میکرد سلیتو.)108-107 :1367 ،
ن لهای انبوه گیالن نیی عرصهای دی ر برای هجوم سرمایه رو

به ایو منطقه باه

شمار میرفتند .در ایوباره نیی روسیه و شرکتهای تحت حمایت آن اولویات داشاتند؛
زیرا موضو تنها بر سار ایاو نباود کاه درختاان قطاع شاوند ،بلکاه بایاد در ناواحی
غیرمسکونی و کامالً غیر قابل دسترسی بارای پایشروی باه درون ن ال اادههاا و
خانههایی بنا کرد و همه ماشیوآست و لوازم کار را به آن ا حمل کرد و سپس با قطاع
روسیه به اروپا صادر کرد .به همیو سبب ،امتیاز بهرهبرداری از ن لهای گیالن به طور
کلی تنها برای شرکتهای اتبا روسی یا شرکتهای تحت حمایات روسایه ،ساودآور
بود سعظیمی دوبخاری94 :1381 ،؛ لیتو.)127-120 :1367 ،
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

نتیجهگیری

گیالن به سبب داشتو شرایط خاص غرافیایی بهویژه عصبیتهای قومی و فرهن ی
و شرایط اقتصادی خاص ،از معدود مناطق خالفت شرقی اسات کاه سااختار سیاسای
نسبتاً متناوتی از سایر نواحی داشت .حصار طبیعی کوههای البارز از ناو
خیر از شمال آن را دور از دستر

و دریاای

حکومتهای مسلط برای خالفت شرقی کرده بود.

در چنیو فضایی حکومتهای محلی تا پیش از تسلط صنویان بر گیالن به طور مستقل
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درختان ،آنها را به بنادر ساحلی حمل نمود و از طریق بندر حاا ی طرخاان و خااک

در گیالن حکمرانی میکردند .در ایو دوره به سابب اقاداماتی کاه توساط رو هاا در
گیالن صورت گرفته بود بهویژه به سبب سااخته شادن راههاای ارتبااطی کااروانرو و
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ساختار سیاسی گیالن دستخوش تغییر و تحول گردید .از آن زمان تا کنون ،گیالن تاابع
حکومت مرکیی ایران شده است.
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شوسه در گیالن ،از توان محیطی کاسته و به مارور سااختار قاومی ،فرهن ای و باالتبع

منابع

ا ابواسنندیار ،بهاءالدیو محمد بو حسو س1320ش) ،تاریخ طبرستان ،به کوشش :عبا
اقبال ،تهران ،بینا.
ا ابوحوقل ،محمد بو علی س1938م) ،صورة االرض ،بیروت ،دارصادر.
ا ابوفقیه ،احمد بو محمد بو اسحاق س1416ق) ،البلدان ،بیروت ،عالم الکتب.
ا ابو قنطی ،علی بو یوسف س1371ش) ،تاریخ الحکمـاء ،به کوشش بهیو دارایی ،تهران،
مؤسسه انتاارات و چاپ دانا اه تهران.
ا ابومسکویه ،ابوعلی احمد بو محماد س1376ش) ،تجـارب االمـ  ،تر ماه :علاینقای
منیوی ،تهران ،سروش.
ا اصطخری ،ابواساحاق اباراهیم باو محماد س2004م) ،المسـالک و الممالـک ،بیاروت،
ا افوشته ای نطنیی ،محمود بو هدایتاهلل س1350ش) ،نقاوة اثاار فـی ذکـر االخبـار ،باه
اهتمام احسان اشراقی ،تهران ،بن اه تر مه و نار کتا .
مؤسسه اطالعات.
ا بازن ،مارسل س1367ش) ،طالش ،منطقهای قومی در شمال ایـران ،تر ماه :مظنار امایو
فرشچیان ،ماهد ،آستان قد

رضوی.

ا بااازن ،مارساال و دی ااران س1365ش) ،گــیالن و آذربایجــان شــرقی نقشــههــا و اســناد
مردمشناسی ،تر مه :مظنر امیو فرشچیان ،تهران ،تو .
ا باستانی پارییی ،محمد ابراهیم س1348ش) ،سیاست و اقتاـاد عاـر صـفوی ،تهاران،
بن اه مطبوعاتی صینعلیشاه.
ا براتی فرییهندی ،مریم س1388ش) ،جنگهای ایـران و روس ،تهران ،شرکت مطالعاات
و نار کتا

تأثیر عوامل غرافیایی بر ساختار سیاسی گیالن ...

ا اولیویه ،گیوم آنتوان س1371ش) ،سفرنامه اولیویه ،تر مه :محمادطاهر میارزا ،تهاران،
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دارصادر.

پارسه.

ا پاپلی ییدی ،محمدحسیو س1373ش) « ،بر غرافیایی یا توانهای محیطی» ،فصلنامه
تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،35اصنهان ،دانا اه اصنهان.
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ا بالذری ،احمد بو یحیی س1988م) ،فتو البلدان ،بیروت ،مکتبة الهالل.

ا پرتو ،افایو س1379ش) ،تاریخ گیالن ،رشت ،حر

نو.

ا حموی ،یاقوت بو عبداهلل س1995م) ،معج البلدان ،بیروت ،دارصادر.
ا خودزکو ،الکساندر س1354ش) ،سـرزمین گـیالن ،تر ماه :سایرو

ساهامی ،تهاران،

انتاارات پیام.
ا دوروژه ،موریس س1369ش) ،اصول عل سیاست ،تر ماه :ابوالنضال قاضای ،تهاران،
امیرکبیر.
ا دینوری ،احمد باو داود س1368ش) ،اخبـار الطـوال ،تحقیاق :عبادالمنعم عاامر ،قام،
مناورات الرضی.
ا رافعی قیوینی ،عبدالکریم بو محمد س1408ق) ،التـدوین فـی اخبـار قـزوین ،بیاروت،
دارالکتب العلمیه.
اساطیر.
ا رهنمایی ،محمدتقی س1371ش) ،توانهـای محیطـی ایـران ،تهاران ،مرکای مطالعاات و
تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

ا الصابی ،ابیاسحاق س1977م) ،المنتزع من کتاب التاجی ،تحقیق و شارح :محمدحسایو
الیبیدی ،عراق ،مناورات وزارة اسعالم.
ا طبری ،محمد بو ریر س1387ق) ،تاریخ االم و الملـوک ،تحقیاق :محماد ابوالنضال
ابراهیم ،بیروت ،دارالتراث.
ا عظیمی دوبخاری ،ناصر س1381ش) ،تاریخ تحوالت اجتماعی ،اقتاادی گیالن ،رشت،
گیلکان.
ا عیسوی ،چارلی س1363ش) ،تاریخ اقتاادی ایران در دوره قاجار ،تر مه :یعقو

آژند،
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ا روملو ،حسوبیگ س1384ش) ،احسن التواریخ ،تصاحیح :عبدالحسایو ناوایی ،تهاران،

تهران ،نار گستر.
ا فومنی گیالنی ،عبدالنتاح س1349ش) ،تاریخ گیالن ،تحقیاق :مناوچهر ساتوده ،تهاران،
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ا قدامة بو عنار س1981م) ،الخـراج ،شارح و تعلیاق :محمدحسایو الیبیادی ،بغاداد،
دارالرشید للنار.
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بنیاد فرهنگ ایران.

ا کسروی ،احمد س1353ش) ،شهریاران گمنام ،تهران ،چاپخانه سپهر.
ا گمنام س ،)1318کارنامه اردشیر پاپکان  ،تر مه :صداق هدایت ،تهران ،چاپخانه تابان.
ا گمنام س1340ش) ،حدود العال من المشر الی المغرب ،به کوشش :مناوچهر ساتوده،
تهران ،دانا اه تهران.

ا لیتو ،ویلهلم س1367ش) ،ایران از نفوذ مسالمتآمیز تا تحتالحمایگی (اسناد و حقـایقی
درباره تاریخ نفوذ اروپاییان در ایران  ، 1919 - 1860تر مه :مریم میراحمادی ،تهاران،
معیو.
ا مادلونگ ،و .س1379ش)« ،سلسلههای کوچاک محلای ایاران» ،تـاریخ ایـران کمبـریز،
گردآورنده :ر.ن فرای ،تر مه :حسو انوشه ،تهران ،امیرکبیر.
ا مرعای ،تهیرالدیو بو نصرالدیو س1347ش) ،تاریخ گیالن و دیلمسـتان ،باه کوشاش:
ا مقدسی ،محمد بو احمد س1411ق) ،احسن التقاسی  ،قاهره ،مکتبة مدبولی.

ا مل ونف ،گئورگی س1364ش) ،سـفرنامه ملگونـ

بـه سـواحل جنـوبی دریـای خـزر،

تر مه :مسعود گلیاری ،تهران ،انتاارات داد و.
فرامرزی ،تهران ،انتاارات دنیا.
ا نقیبزاده ،احمد س1387ش) ،درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ،تهران ،سمت.
ا نولدکه ،تئودور س1358ش) ،تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان ،تر مه :عباا
زریا  ،تهران ،انجمو آثار ملی.
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Soucek, edited by C. E. Bosworth, Princeton, Princeton University Press.
Le Strange, G. (1873), The lands of the Eastern Caliphate, New York.
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Procopius, (1914), Procopius, with an English translation by H. B.
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Rabino, L. (1917), Les ProvincesCaspiennes, De la perse Guilan, Paris.

تأثیر عوامل غرافیایی بر ساختار سیاسی گیالن ...

ا نچکینااا ،م .و .و همکاااران س1361ش) ،تــاریخ مختاــر جهــان ،تر مااه :محماادتقی
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منوچهر ستوده ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
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