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چکیده
بررسی دغرافیای تاریسی شهرها ،چ ب مع،ای تأثیر دغرافیا بر حرادث تاریسی و چ ب
مع،ای بررسی نامگذاری آنها ،در همرۀ پژوهشهای تاریسی اس ک بر مرررخ کمرک
میک،د با استفاده اه این روش ،افزون بر تانیر دادههرای تراریسی و ارائر ا الررات
ددید ،صا و سقم برخی دیدگاهها و تاقیقات مشهرر را بررسری ک،رد در تاقیقرات
ددید دربارۀ تاریخ شک گیری و نامگذاری شهر رش  ،اختالف نظر ودرد دارد بر براور
برخی ،قدم این شهر ب آغاه دورۀ صفری میرسد و بر ایرن اسراس ،واژۀ «رشر » را
مادهتاریخ تأسیس آن میدان،د
در این نرشتار ،ابتدا برا اسرت،اد بر م،رابع تراریسی و دغرافیرایی ،چگررنگی تأسریس و
شک گیری شهر رش مررد بررسی قرار میگیررد و مشرسص مریشررد کر بررخالف
دیدگاه رایج و مشهرر ،رش اه آبادیهای کهن گیالن برده و دس کم اه قررن چهرارم
هجری ودرد داشت اس سپس برا بهرهگیرری اه هبانش،اسری ،دیردگاههای گرنراگرن
مررخان ،دغرافیدانان و لغ نام نریاان دربارۀ واژه رش  ،مررد بررسی قرار میگیررد و
اه میان دیدگاههای مطرح شده درباره ود تامی این واژه ،مشسص میشررد دای،امرۀ
رش  ،برگرفت اه مرقعی دغرافیایی آن برده و مادهتاریخ پ،داشتن آن اشتباه اس
گیالن ،رش  ،شهرهای اسالمی ،دغرافیای تاریسی رش  ،نامگذاری رش
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مقدمه

رشت از مهمترین شهرهای ایران اسالمی اسوت کوه از دور صوفوی تواکنون ،مرکوز
گیالن بود و در عصر قاجار بهویژ دور مشروطیت ،در کنار تبریز بیشترین توکثیر را در
تحوالت آن دور ایران داشته است .این شهر به واسوطۀ موقعیوت ممتواز جغرافیوایی ،از
نظر سیاسی ،تجاری و اقتصادی ناحیهای متمایز در جلگه گیالن به شمار میآمد اسوت.
شهر رشت از جمله شهرهای بزرگ ایران است کوه در میوان دو رودخانوه زرجووب در
مشرق و گوهررود در مغرب ،که هر دو به مرداب انزلی میریزند ،بنا شد است.
شهرستان رشت با وسعتی حدود  695کیلومتر مربع ،تقریبوا در مرکوز جلگوۀ گویالن
واقع شد است .این شهرستان دشتی آبرفتی و هموار است که از جانب شمال به دریای
خزر و مرداب انزلی ،از غرب به رودخانۀ یسیخان و شهرستان صومعهسورا و فوومن ،از
سیاحتی و گردشگری استان گیالن6982،؛ نقشوۀ سویاحتی و گردشوگری شوهر رشوت،
6989؛ جعفووری۰60/9 ،؛ فرهنووگ جغرافیووایی آبووادیهووا .)682/6۰ ،بنووابر نظوور برخووی
گیالنشناسان ،بنای اولیۀ رشت به صورت یک آبادی با بافت روستایی ،به قبل از مویالد
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

مسیح و به قوم گیل و دیلم نسبت داد میشود (اصالح عربوانی .)98 /0 ،بوا توجوه بوه
اینکه رشت در مرکز جلگۀ گیالن قرار گرفته است ،استعداد زیادی برای رشد و توسعه
داشت؛ اما چون تا قرون میانۀ اسالمی بوه علوت آشوفتگیهوای سیاسوی منطقوه ،بیشوتر
شهرهای مهم گیالن برای برخورداری از امنیت در کو یایهها قرار داشتند ،آبوادی رشوت
نیز چندان رشد و توسوعه ییودا نکورد ( .)Bromberger, 2011, “RASHT”, IRANICAبوا
توجه بوه مطالوب فووق ،تردیودی نیسوت کوه رشوت سوابقهای دیرینوه دارد و یکوی از
قدیمیترین مناط مسکونی در جلگۀ گیالن است؛ اگرچه برخوی از مظواهر تواریخی و
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جنوب به شهرستان رودبار و از شرق به شهرستان الهیجان محودود اسوت (ر : .نقشوۀ

طبیعی آن به سبب صنعتیشدن از بین رفته است (فرهنگ جغرافیایی آبادیها682/6۰ ،؛
ستود 005 ،؛ Rabino, 69؛ الهیجانی.)002 ،
89

ناحیهای بزرگ یاد کرد است .رشت تا دور صفویه جوزو بیوهیوس (گویالن غربوی) بوا
مرکزیت شهر فومن بود .در این دور  ،با انتخواب شوهر رشوت بورای مرکزیوت والیوت

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.25.6.6

مؤلف «حدودالعالم من المشرق الی المغورب» در قورن چهوارم ،از رشوت بوا عنووان

گیالن به دستور شا عبا

صفوی ،این شهر رو بوه توسوعه نهواد و گووی سوبقت را از

دیگر رقبای خود نظیر الهیجان و فومن ربود .مخصوصا با توجهی که شاهان صفوی بوه
مزارات و مقابر بزرگان شیعه ،نظیر آقا سوید ابوالقاسوم و اسوتاد ابووجعفر نشوان دادنود،
محالت رشت رو به آبادانی نهاد (فومنی095/6 ،؛

291

 .)Olearius,یوس از آن بوا انعقواد

قراردادهای متعدد تجاری بین ایران و دولتهای خارجی ،خصوصا روسویه ،رشوت بوه
عنوان یکی از مهمترین شهرهای تجاری ایران در دور صفوی و قاجوار درآمود .رشوت
در این ایام به سبب مرکزیت در کرانههای جنوبی دریای خوزر بوه «دارالمورز» معوروو
شد« .درواز ارویا» و «شهر بارانهای نقر ای با بامهای سفالین مهآلود» ،از دیگور القوابی
است که به شهر زیبای رشت ،کُرسی و مرکز سرزمین گیالن داد شد اسوت (فروحوی،
رشت شهر سوتار  .)7 ،ایون شوهر دوران یور فوراز و نشویب و رو بوه رشودی از آغواز
جغرافیایی و تکثیر این عوامل در شکوفایی اقتصادی ،عامول مهموی در توجوه و تصورو
در وجه تسمیه و همچنین تاریخ تکسیس این شهر کهن ،در بین محققان اختالو نظر
وجود دارد .برخی رشت را به معنای نیز کوتا و تیرانداز ،رشوتن یوا ریسویدن ،سوتار ،
خاکروبه ،گردوغبار ،در گودی قرارگرفته ،چیزی که از هم فروریزد ،باران ریز و موداوم،
جای یست و گود و نظایر اینها گرفتهاند .همچنین تاریخ تکسیس آن را برخی بر اسوا
حروو ابجد ،سال  822میدانند که با توجه به ییشینۀ تواریخی شوهر ،درسوت بوه نظور
نمیرسد .در این نوشتار برآنیم تا از طری ریشهشناسی واژ رشت ،بوه تواریخ تکسویس
این شهر و وجه تسمیۀ آن دست یابیم.
بررسی تاریخی شکلگیری هستۀ اولیه شهر رشت

تکثیر عوامل جغرافیایی در شکلگیری و وجه تسمیه «رشت»

رشت توسط دولتهای خارجی ،به ویژ روسیه ،بود.
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شکلگیری تا یایوان دور قاجاریوه طوی کورد اسوت .برخوورداری از عوامول مطلووب

یکی از ویژگیهای جغرافیای سیاسی گیالن در گذشته ،فقودان شوهر بوود .چنوانکوه
از واژ د و ناحیه استفاد کرد است؛ چراکه شهر ،به مفهووم واقعوی در گویالن وجوود
نداشت .مردم گیالن در آبادیهای یراکند زندگی میکردند و معموال به صورت هفتگی
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نویسند «حدود العالم» نیز برای معرفی از سکونتگا های گیالن صراحتا به جای شوهر،

با تشکیل گوراب (بازار) ،در یک نقطه گورد هوم میآمدنود و احتیاجوات خوود را رفوع
میکردند .فقدان شهر در گیالن ،از یکسو بوه فقودان تمرکوز قودرت در ایون محودود
جغرافیایی و از سوی دیگر به توان محیط طبیعی گیالن برمیگردد که به سبب سوخاوت
محیط طبیعی و فراهم بودن نیازهای اولیه ،مردم گیالن نیازی بوه ذخیور سوازی انبوو و
تدار ساز و کار شهری نداشتند.
بر اسا

منابع تاریخی ،چنین به نظر میرسد که رشت نیز بسان دیگر نواحی گیالن،

مجموعهای از آبادیهای کوچک و نزدیک به هم بود .این آبادیهوا در قورن هشوتم بوه
تدریج رشد کرد  ،به هم ییوند خوردنود و آبوادی رشوت را بوه وجوود آوردنود .هسوتۀ
مرکزی این آبادی ،تربت استاد جعفر بود که موورد احتورام اهوالی گویالن بوود اسوت؛
چراکه بیشتر مردم رشت به سبب ارشادات او مسلمان شود بودنود .ییراموون تربوت او،
باشد (زوزنی به نقل از کاشانی 7۰ ،و 79؛ اصالح عربوانی .)720-726/0 ،بوا توجوه بوه
نوشتۀ روی قبر ،که متعل به دور شا عبا

اول صفوی است و تواریخ . 6228ق روی

آن حک شد  ،این قبر منسوب به سید ابوجعفر ،یسرخالۀ ییامبر
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

(75-76

حسن مجتبی
امام موسی کاظم

و برادر ریاعی امام

 )Rabino,و به روایتی (فراهانی )98 ،اسوتاد جعفور از فرزنودان

است 1.عبدالفتاح فومنی ،صاحب این قبر را اسوتاد جعفور نامیود و

معتقد است که این محله را به نام او ،استادسورا نامیود انود (فوومن .)0۰8 ،،ظهیرالودین
مرعشی ،یی

از او به محلی با نام وستاسرا (استادسرا) اشار کرد و نوشته است که قبر

کارکیا سیدناصر کیای الهیجی در آنجا قرار دارد (مرعشی.)07۰ ،
در ییدای  ،شکلگیری و گسترش رشوت ،هماننود سوایر شوهرهای گویالن ،عوامول
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مسجد ،بازار و میدان بزرگی شکل گرفته بود که به نظر میرسد هستۀ اولیۀ شهر رشوت

طبیعی و انسانی اثرگذار بود است .منظور از عامل طبیعی ،گذرکردن دو رود به نامهای
گوهررود و زرجوب (صیقالن رود) از میانۀ شهر رشت است که بیتردیود ایون دو رود
اینکه قبل از انقالب اسالمی ایران در سال . 6975ش ،در دوران شهرداری عبوداه شویرخانی ،بوا کسوب نظور
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مطلعین ،محل مقبر مشخص و بازسازی گردید که هوماکنوون در داخول محوطوۀ شوهرداری رشوت قورار دارد
(حبیبی600/7 ،؛ اصالح عربانی.)720/0 ،
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 .1قبر استاد جعفر در زمان استانداری سرلشکر آیرم ،برای ساختن سواختمان شوهرداری رشوت تخریوب شود؛ توا

برای ساکنان آن ناحیه اهمیت فراوانی داشت و علت اصلی ییودای

هسوتۀ اولیوۀ شوهر

رشت بود .شاید رشت بازار ،بین این دو رود و در دو سوی آن بریا میشود .بسویاری از
محالت دیرین رشت ،همچون صیقالن ،ساغریسازان ،کیواب ،چمارسورا و نظوایر آن در
ییرامون این دو رود جای گرفتهانود .از هموین رو ،ایون دو رودخانوه را بایود از عوامول
اصلی ییدای

و شکلگیری رشت در روزگاران کهن دانست .منظور از عوامول انسوانی،

کارکرد چند عامل نظیر عوامل ارتباطی ،اقتصادی و اعتقادی در شکلگیوری هسوتههوای
شهری رشت است (کشوردوست و فاخته جوبنه.)8۰ ،
بنا بر نظر برخی گیالنشناسان ،بنای اولیۀ رشوت بوه صوورت یوک آبوادی بوا بافوت
روستایی ،به شهادت برخی اسناد تاریخی ،به قبل از میالد مسیح و به قوم گیول و دیلوم
نسبت داد میشود (اصالح عربانی .)098/0 ،با توجه به اینکه رشوت در مرکوز جلگوۀ
اسالمی بوه علوت آشوفتگیهوای سیاسوی منطقوه ،بیشوتر شوهرهای مهوم گویالن بورای
 .IRANICAآبادی رشت چندان مورد توجه قرار نگرفته بود.
نخستین گزارش دربار این آبادی ،متعل به «التواجی» (توکلیف . 9۰9ق) و «حودود
العالم» (تکلیف . 950ق) است .در هر دو گزارش ،رشت صرفا بهصورت یوک ناحیوه و
نه یک آبادی مشخص ،معرفی شد است (ابواسحاق صوابی60 ،؛ حودود العوالم.)608 ،
رشت در این گزارشها ،یکی از نواحی یازد گانۀ کرانههوای غربوی سوپیدرود واقوع در
گیالن بود است؛ محدود ای که دستکم از سد نهم هجری به ایون سوو ،بیوهیوس یوا
گیالن بیهیس نام گرفته است (سمرقندی .)00/6 ،با این همه ،اگر مراد از «قریۀ الرصود»
در کتاب «احسن التقاسیم» مقدسی ( ،)959چنانکه محمد قزوینوی ( )05-0۰ /7حود
زد است ،همان رَشد (رشت) باشد ،میتوان بوه وجوود روسوتای رشوت هوم در سود

تکثیر عوامل جغرافیایی در شکلگیری و وجه تسمیه «رشت»

برخورداری از امنیت در کو یایههوا قورار داشوتند (

Bromberger,2011, s.v. “RASHT”,
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گیالن قرار گرفته بود ،استعداد زیادی برای رشد و توسعه داشت؛ اما چون تا قرون میانۀ

چهارم اطمینان یافت .اطالع بعودی از رشوت ،در «تواریخ اولجوایتو»( ،توکلیف کاشوانی)
میدان بزرگ آن ،مسجد و نیز تربت استاد ابوجعفر (استاد جعفر) بریا بود که بیشتر اقوام
گیالن به ارشاد او مسلمان شد بودند .اولوین گوزارش جوامعی کوه در آن از رشوت بوه

626

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.25.6.6

است که بر اسا

آن ،رشت در سالهای نخستین سد هشتم ،شهری آباد بود و در کنار

عنوان یک آبادی مستقل یاد شد  ،مربوب به حملۀ مغول به گویالن اسوت .در سوال 52۰
.ق فردی به نام شروالدین از خاندان تجاسبی بر رشت حکمرانی داشت .او به همورا
سایر حاکمان محلی گیالن ،در برابر حملۀ اولجوایتو (حوک )56۰-529 ،مقاوموت کورد
(زوزنی به نقل از کاشانی۰۰-۰7 ،79 ،؛ رابینو .)670 ،یس از شروالودین ،حکوموت بوه
فرزندش امیر محمد تجاسبی رسید که از مهمتورین حاکموان گویالن در آن زموان بوود
(سمرقندی .)885/0 ،رشت در آن ایام ،از شهرهای گیالن به شمار مویرفوت (دمشوقی،
 )085و «مردم

کوهی و بیتمییز بودند» (حمداه مستوفی .)6۰9-6۰0 ،چنین تعابیری

میتواند بیانگر تاز تکسیس بودن رشت باشود .زوزنوی نیوز در هموان دور  ،رشوت را از
نواحی گیالن غربی برشمرد و گزارش میدهد که رشت دارای بوازار ،مسوجد و میودان
بزرگی است (زوزنی به نقل از کاشانی 75 ،و .)78
این حال ،تاریخ آبادی رشت با خاندان تجاسبی گر خورد است .این خاندان از اوایول
سد هشتم تا نیمۀ دوم سود نهوم هجوری بوا مرکزیوت رشوت بور نوواحی اطوراو آن
حکمرانی داشتند .گستر فرمانروایی این خاندان ،از غرب تا رودیسیخان و از جنوب تا
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

کوهدم و از شرق تا کوچصفهان و لشتنشان و از شمال به دریای خزر محدود میشود.
خاندان تجاسبی ،زیر سلطۀ خاندان اسحاقوندان 1بودند که با استقرار در فومن بر تموامی
بیهیس (گیالن غربی) حکمرانی میکردند (زوزنوی بوه نقول از کاشوانی79-75 ،؛ و نیوز
ر : .فاخته جوبنه697 ،؛ احسانبخ 602 ،؛ کشوردوست و فاخته جوبنه.)620 ،
از آغاز قرن یازدهم هجری که گیالن به تصرو صفویان درآمد و با نام ایالت گویالن
جزوی از ایران شد ،حکومتهای محلی گیالن برچید شدند .در آن ایام ،صفویان برای
کنترل امیرنشینهای گیالن ،رشت را که بوه لحواظ جغرافیوایی در مرکوز جلگوۀ گویالن
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در سایر منابع جغرافیایی نیز گزارش خاصی تا قرن نهم از رشت در دست نیست .بوا

(سفیدرود) قرار داشت ،مرکز ایالت جدیدالتکسیس قرار دادند .سفیدرود با طوول حودود

620

خاندان سنی شافعی ،بنا به گفتۀ اسکندرمنشی انتسابشان به اسحاق نبی میرسد؛ اما رشیدالدین فضولاه معتقود
است که آنها نسب خود را به ساسانیان میرساندند (اسکندر منشی0۰2/0 ،؛ رابینو 606 ،و .)60۰
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 .1اسحاقوندان یا اسحاقیان ،خاندانی بودند که در قرون نهم و دهم قمری در بیوهیوس گویالن بوه یوایتختی فوومن
حکومت میکردند .حسامالدین ،عالنالدین و امیر دباج (مظفرسلطان) ،از یادشواهان ایون خانودان بودنود .ایون

 602کیلومتر ،یس از عبور از رستمآباد به بخ

سنگر شهرسوتان رشوت مویرسود و از

آنجا به تدریج بر یهنۀ بستر آن افزود میشود .مسیر این رود از ابتدا کوهستانی است و
در امامزاد هاشم از منطقۀ کوهستانی خارج شد  ،وارد جلگه میشوود و در نهایوت بوه
دریای خزر میریزد (ر : .افشین602-668/0 ،؛ جعفری .)057-059/2 ،بیشتر محدود
شهرستان رشت در این جلگه واقع شود اسوت و تنهوا بخو

کووچکی از جنووب آن،

به کو ها و تپههای جنگلی کمارتفاعی نظیر امامزاد هاشم ختم میشود (اصالح عربانی،
.)096/0
با توجه به جغرافیای طبیعی و اقتصادی شهر رشت ،از جمله مرکزیوت آن در جلگوۀ
گیالن ،آب و هوای مرطوب و بارانی و همچنین با استفاد از تاریخ تکسیس و تاریخچوۀ
کهن شهر ،میتوان به نقد و بررسی نظرات مشهور دربار وجه تسمیۀ این شهر یرداخت

وجه تسمیۀ رشت

اتیمولوژی واژ ای یونانی است که از زبوان التوین بوه زبوان فرانسووی را یافتوه اسوت
(ابوالقاسمی .)66 ،مساهلی مانند اینکوه واژگوان موورد نظور ،از چوه موقوع وارد زبوانی
شد اند ،از چه منبعی وارد شد اند و اینکه در طول زمان چه تغییری در سواختار (فورم)
و معنای آنها ایجاد شد است ،در این حیطه بررسی میشود .علمای قدیم در نوشتههای
خود گاهی با ذکر «وجه تسمیه» و «وجه اشتقاق» به شرح واژ ها مییرداختنود .مقصوود
علمای قدیم از وجه تسمیه و وجه اشتقاق ،ریشهشناسی بود اسوت (ابوالقاسومی.)75 ،
بهرغم گفتههای مستقیم و غیرمستقیم برخی از محققان ،هرگز نباید ریشوهشناسوی را بوا
معنیشناسی یکی دانست .هدو اصلی ریشهشناسی این نیست که معوانی واژگوان یوک

تکثیر عوامل جغرافیایی در شکلگیری و وجه تسمیه «رشت»

ریشهشناسی ( )Etymologyیا علم اشتقاق ،علوم مطالعوۀ تواریخی واژ هوا مویباشود.
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و از این طری نظرات موث و معتبر را برگزید.

زبان را ،چه در حال و چه در ادوار گذشته ،تعیین کند ،بلکه یژوه های ریشهشناسوی،
عناصر تشکیلدهند یک واژ  ،صورت نخستین و معنای اولیۀ آن را به دسوت دهود .در
ریشهشناسی ،شناخت دگرگونیهای معنایی الفواظ بوه هموان میوزان شوناخت تحووالت

629
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عالو بر جستوجوی مفاهیم واژ ها در مراحل متعدد ،در یی آن است کوه بوا بررسوی

آوایی اهمیت دارد (سرکاراتی.)99-95 ،
در مورد معنای لغوی و اصطالحی واژ رشت ،بین صاحبنظران اختالونظر وجوود
دارد .دربار این واژ و معانی آن ،بحثهای زیادی از سوی نویسندگان و گیالنشناسان
صورت گرفته است .فرهنگنویسان ،معانی مختلفی برای این واژ آورد اند که در موورد
شهری با ویژگیهای رشت همخوانی ندارد و صورفا دربوار معنوای لغووی واژ رشوت
است (نیکویه .)668 ،هریک از واژ نویسان ،واژ «رشت و رشتی» را با توجه به فرهنگ
محیط زندگی خود معنا کرد اند و کاربرد این واژ ها در آن معنای خاد ،علویالقاعود
باید مربوب به محیط جغرافیایی خود آنان بود باشد؛ زیرا بوه کوارگیری لغوات ،اصووال
متناسب با محیط زندگی است .ازاینرو ،برای رسیدن بوه معنوا و مفهووم و کواربرد هور
واژ  ،باید در استفاد از فرهنگها دقت کرد (ییانیور.)62 ،
دارد .برخی (ییانیور )66-62 ،بریایۀ تحقیقات زبانشناسوی واژ هوای  RŠtiدر هنودی
باستان ArŠti ،در اوستا و فارسی باستان ArŠt ،در یهلوی و  Asteayدر ارمنی ،به معنوای
نیز و زوبین همریشه و هممعنا با واژ خشت (= )xistو هماننودهای آن میداننود .ایون
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

محققان با نظر به این واژ ها که ریشۀ لغوی یکسانی دارند ،رشت و رشتی را به معنوای
نیز کوتا و تیرانداز معنا کردند و کوشید اند گزارشهایی را که دربار جنگواوری قووم
گیل و دیلم در منابع قدیم و تحقیقات جدید آمد (حدود العالم 609 ،و 609؛ مقدسوی،
9۰2؛ ییگلوسکایا و دیگران ،)02۰ ،شاهدی بر این معنوا قلموداد کننود .برخوی نیوز واژ
رشت را با واژ رشتن یا ریسیدن همریشه میدانند و باورشان بر این است که چون این
جایگا از روزگاران ییشین ،کانون مهم فراوری و دادوسوتد ابریشوم بوود  ،بوه ایون نوام
خواند شد است (کشوردوست و قربان فاخته87 ،؛ فروحی ،رشوت شوهر سوتار -66 ،
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دربار وجه تسمیۀ واژ رشت ،میان محققوان اخوتالو نظرهوای چشومگیری وجوود

 .)60برخی دیگر با اتکا بر وجود مشابهتهوای ظواهری میوان واژ رشوت و اَسوت بوه
معنای ستار و با درنظر گرفتن باور قدیم گروهی از ایرانیان به سوتار یرسوتی و نیوز بوا
620

استرآباد و آستارا و نظایر اینها ،کوشید اند واژ رشت را همییوند با واژ سوتار بگیرنود
(فروحی ،رشت شهر ستار 65-60 ،؛ فروحی ،هشت نوشتار9۰ ،؛ ییانیور .)66-62 ،در
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استناد به وجود شهرها و مکانهایی بوا ترکیوب سوتار در نوواحی شومال ایوران ،ماننود

لغتنامههای عمومی ،رشت به معنای خاکروبه ،گرد و غبار ،لجون ،گو و نظوایر اینهوا
آمد است (برهان876/0 ،؛ معین ،ذیل واژ «رشوت»؛ دهخودا ،ذیول واژ «رشوت») کوه
چندان با ویژگیهای این شهر سازگاری ندارد .چنانکه در شعر فراالوی« :1چون نباشود
بنای خانه درشت  /بیگمانم که زیر رشت آید» (نخجوانی07 ،؛ نیکویه668 ،؛ فروحوی،
رشت شهر ستار  )5-۰ ،به معنای خاکروبه و گرد و غبار استفاد شد است (نخجووانی،
07؛ نیکویه668 ،؛ فروحی ،رشت شهر ستار .)5-۰ ،
برخی ،واژ رشت را تاریخ بنای این شهر به حروو ابجد دانستهاند و معتقدنود ایون
شهر در سال  822بنا شد است؛ چراکه جمع اعداد حوروو رشوت (ر= ،022ش=،922
ت= 822 ،)022موویشووود (فرهوواد میوورزا95۰-952 ،؛ نایووبالصوودر شوویرازی98-95 ،؛
ملگونوو69۰ ،؛ فراهانی95 ،؛ دولتآبادی69/9 ،؛ دهخدا ،ذیل واژ «رشت»؛ الهیجوانی،
است رشت نام شهر حاکمنشین ملک گیالن بود است و گویند این کلمه ،تواریخ بنوای
که لجن یا میکند و یستی و حقارت و فروتنی و خاکساری را از معانی رشتی دانسته
است (نفیسی .)6۰75/9 ،این تاریخگذاری با گوزارشهوای منوابع (حودود العوالم608 ،؛
زوزنی به نقل از کاشانی -75 ،و ۰۰؛ دمشقی085 ،؛ حمداه مستوفی )6۰0 ،که یوی

از

قرن نهم در مورد آبادیای با نام رشت سخن گفتهاند ،سازگار نیست .حتی اگر بخواهیم
مبنای این تاریخگذاری را انتخاب این شهر به دسوتور شوا عبوا

(حوک6299-88۰ ،

.ق) به عنوان مرکز گیالن در نظر بگیریم ،باز هوم درسوت نخواهود بوود؛ چراکوه ایون
انتخاب در . 6220ق صورت گرفته است (نیکویه.)606 ،
سرتیپیور در کتاب «نامها و نامودارهای گویالن» ،دربوار معنوای رشوت مینویسود:
«معنی رشت به فتح اول ،در فروافتاد  ،در گودی قرارگرفته ،یا جای فرودین ،صفتی بود

تکثیر عوامل جغرافیایی در شکلگیری و وجه تسمیه «رشت»

این شهر است؛ زیرا این شهر در سال نهصد هجری بنا شد است .وی جاروب و کسوی
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007؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیها .)686/6۰ ،علیاکبر نفیسی (ناظم االطبوان) نیوز معتقود

برای هفتهبازار رشت و حوموه کوه روزهوای یکشونبه در شوهر رشوت تشوکیل میشود
رودکی از او و شهید یکجا چنین یاد میکند :شاعر شهید و شهر فراالوی  /واین دیگران به جملوه هموه راوی
(دبیر سیاقی.)680 ،

627
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 .1ابوعبداه محمدبنموسی ،شاعر قرن چهارم شناخته شد به فَراالوی شاعر ایرانی همدور با شهید بلخوی اسوت.

(سرتیپیور002-068 ،؛ نیکویه .)609 ،صفت «رشت بازار» به این دلیل بود که مسافری
که از بخ های جنوبی ،مانند کهدم و رودبار ،یا از مناط غربی ،ماننود فوومن ،و یوا از
مناط شرقی ،مانند الهیجان به سوی رشوت حرکوت مویکورد ،از منطقوهای بلنودتر بوه
ناحیهای که در سطح یایین قرار داشت سرازیر میشد .تدریجا بازار از آخور نوام حوذو
شد و رشت عَلَم شد (سرتیپیوور002-068 ،؛ اصوالح عربوانی .)082 ،واژ رشوت در
مفهوم جای یست و گود ،در جاهای دیگر گیالن نیز به کار رفته است؛ مثل رشتبیجوار
به معنای برنجزار ،یا رشترود یا رشتخان به معنوای رودی کوه در گوودی در جریوان
است (حبیبی .)669 ،با توجه به ییشینۀ تاریخی این آبادی ،به نظر مویرسود واژ رشوت
صفت بازاری بود که در آن محل تشکیل میشد است و رشت بازار به معنای بوازاری
است که در گودی قرار گرفته باشد.
نهاد است؛ چنانکه مهدیزاد بوا توجوه بوه شوهرت و مقبولیوت نظور ییشوین در بوین
گیالنشناسان (سرتیپیور002-068 ،؛ اصالح عربانی ،)098/0 ،معتقد است که رشت از
نظر لغوی چنین بار معنایی را با خود به همرا ندارد و این فقط یوک ارتبواب منطقوی و
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

ذهنی بین موقعیت جغرافیایی این شهر با شهرهای اطراو آن اسوت .وی بوا اسوتفاد از
زبانشناسی گوی

گیلکی ،معتقد است رشت از نظر لغووی ،واژ ای مرکوب از رَشتت

و به معنای باران ریز و مداوم است که خصوصیت اصولی و بوارز ایون شوهر یربواران و
سرسبز به شمار میرفته است .وی قبل از اراهه نظریه خود ،به نقول از منووچهر هودایتی
خوشکالم ،از محققان و ادبای محلی ،رشوت را برگرفتوه از واژ اوسوتایی تیشوتر (الهوه
باران) آورد است (مهدیزاد  .)90 ،این نظر با توجه به بارانیبودن شوهر رشوت ،قابول
طرح است؛ چراکه فرهنگ کنونی ایرانیان و بهویوژ گیالنیوان ،از فرهنوگهوای یوی

از
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ویژگی آب و هوایی رشت ،وجه تسمیۀ دیگری از این شهر را یوی

چشوم محققوان

اسالم نیز یادگارهایی را حفظ نمود است کوه نمونوههوای زیوادی از آن در فولکلوور و
آداب و سنن مردم گیالن قابل مشاهد و نشان از دیرینگی تمودن و فرهنوگ ایون دیوار
62۰

دو نظر اخیر که یکی برگرفته از تحلیل تاریخی آبوادی ایون شوهر اسوت و آن را بوه
معنای در گودی قرار گرفته میداند و دیگری برگرفته از آیینهای کهن و باستانی اسوت
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است (نیکویه600 ،؛ مهدیزاد .)90 ،

و با استفاد از زبانشناسی گوی های گیلکی به دست آمد و رشت را به معنوای شوهر
باران میداند ،از دیگر وجه تسمیهها موجهتر به نظر میرسند.
نتیجه

برخالو نظر مشهور ،رشت یکی از قدیمیترین شهرهای کرانۀ جنوبی دریوای خوزر
است .در کهنترین منابع جغرافیایی از قرن چهارم هجری بدین سوو ،نوام رشوت بارهوا
ذکر شد است .اینکه برخی رشت را ماد تاریخ تکسیس آن شهر دانسته و قودمت آن را
از قرن نهم هجری آورد اند ،با اسناد و شواهد تاریخی سازگار نیست .این شهر در قورن
هشتم هجری در دور اسحاقوندان شهرت یافت و از دور صفویه که به مرکزیت گیالن
ارتقان یافت ،به اوج شکوفایی رسید.
درمورد وجه تسمیۀ رشت نیز بین صاحبنظران اخوتالو وجوود دارد .بوا توجوه بوه
شهر رشت ،و دیگری که با استفاد از زبانشناسی گوی های گیلکی گرفته شد اسوت،
رشت صفت بازاری بود که در آن محل تشکیل مویشود و «رشوت بوازار» بوه معنوای
بازاری بود که در گودی قرار داشت .از سوی دیگر ،زبانشناسان معتقدند رشت از نظور
لغوی واژ ای مرکب از رَشتت و به معنای باران ریز و موداوم اسوت کوه خصوصویت
اصلی و بارز این شهر یرباران و سرسبز به شمار مویرفتوه اسوت .در هموین راسوتا نیوز
برخی رشت را برگرفته از واژ اوستایی تیشتر (الهه باران) دانستهاند .بوه هور روی ،ایون
دو وجه تسمیه که ناظر به ویع جغرافیوایی ایون شوهر نیوز هسوت ،از اعتبوار بیشوتری
برخوردارند.
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موجهتر به نظر میرسند .با توجه به ییشینۀ تاریخی این آبوادی ،بوه نظور مویرسود واژ
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موارد گفتهشد در متن مقاله ،دو نظر ،یکی برگرفته از تحلیل تاریخ تکسیس هستۀ اولیوۀ

منابع

و ابنفضلاه عمر  ،احمدبنیحی ،،مسالک األبصار فی ممالک األمصار ،ابوظبی :المجمع
الثقافی6000 ،ق.
ابوالقاسمی ،م ،ریش شناسی (اتیمولوژی  ،تهران :ققنو 6998 ،ش.
و احسانبخو  ،صوادق ،دانشنوران و دولتمنردان گینل و دیلنم ،رشوت :نشور صوادقین،
6992ش.
و مهدیزاد  ،احمد« ،یژوهشی در معناشناسی لغوی رشت» ،فرهنگ گیالن ،سوال یونجم،
ش 68و.6990 ،02
و اسکندر منشی ،تاریخ عالم آرای عباسی ،تهران :امیرکبیر6990 ،ش.
و اصالح عربانی ،ابراهیم ،کتناب گنیالن ،تهوران :انتشوارات گورو یژوهشوگران ایوران،
و افشین ،یداه ،رودخان های ایران ،تهران :وزارت نیرو6959 ،ش.
و برهان ،محمدحسینبنخلف ،برهان قاطع ،تهران :ابنسینا6900 ،ش.
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

و ییگلوسکایا و دیگران ،تاریخ اینران از دوران باسنتان تنا پاینان سنده هجندهم منیالدی،
ترجمه کریم کشاورز ،تهران :ییام69۰9 ،ش.
و جعفری ،عبا  ،گیتاشناسی ایران ،تهران :مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی،
6958-69۰9ش.
و حبیبی ،حسن ،شهرهای ایرانشهر ،تهران :بنیاد ایرانشناسی6986 ،ش.
و حدود العالم من المشرق الی المغرب ،تصحیح منوچهر ستود  ،تهران :دانشوگا تهوران،
6902ش.
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6995ش.

و مستوفی ،حمداه ،نزه القلوب ،تصحیح گی لسوترنج ،تهوران :چواپ افسوت ،از روی
لیدن 6867م69۰0 ،ش.
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6976ش.
و دمشقی ،محمدبنابیطالب ،نخب الدهر فی عجائنر البنر و البحنر ،بیوروت :دار صوادر،
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و دبیر سیاقی ،محمود ،پیشناهنگان شنعر پارسنی ،تهوران :انتشوارات علموی و فرهنگوی،

6029ق6889/م.
و دولتآباد  ،یحی ،،حیات یحیى ،تهران :عطار6956 ،ش.
و دهخدا ،علیاکبر ،لغتنام  ،زیر نظر محمد معوین و جعفور شوهیدی ،تهوران :دانشوگا
تهران6955 ،ش.
و رابینو. ،ل ،فرمانروایان گیالن ،مجموع چهار گفتار پیرامون تاریخ و جغرافینایی گنیالن،
ترجمه م.جکتاجی و ریا مدنی ،رشت :گیلکان69۰0 ،ش.
و ستود  ،منوچهر ،از آستارا تنا اسنتارباد ،تهوران :سلسوله انتشوارات انجمون آثوار ملوی،
6908ش.
و سرتیپ یور ،جهانگیر ،نامها و نامدارهای گیالن ،رشت :نشر گیلکان6952 ،ش.
و سرکاراتی ،بهمن« ،دربار فرهنگ ریشه شناخای زبان فارسی و یرورت تودوین آن»،
و سمرقندی ،کمالالدین عبدالرزاق ،مطلع سعدین و مجمع بحرین ،تصحیح عبدالحسوین

و صابی ،ابواسحاق ابراهیم بن هالل« ،التاجی فی اخبوار الدولوه الدیلمیوه» ،أخبنار ائمن
الزیدی فی طبرستان و دیلمنان و جنیالن ،چواپ قیلفورد موادیلونغ ،بیوروت :دار النشور
فرانتس6895 ،م.
و ییانیور ،جلیل« ،وجه تسمیه شهر رشت» ،گیل وا ،سال دوم ،شمار .6959 ،92-08
و فاخته جوبنه ،قربان ،نگاهی ب گیالن زمین ،تهران :لوح زرین6995 ،ش.
و فراهان ،،محمدحسینبنمهد  ،سفرنام میرزا محمدحسین فراهانى ،تهوران :فردوسوی،
69۰0ش.
و فرهاد میرزا ،سفرنام فرهادمیرزا ،تصحیح غالمریوا طباطبوای ،مجود ،تهوران :مؤسسوه
مطبوعات ،علم69۰۰ ،،ش.
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نوایی ،تهران :یژوهشگا علوم انسانی و مطالعات فرهنگی6999 ،ش.
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نام فرهنگستان ،شمار 6959 ،69ش.

و فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور جمهوری اسالمی ایران ،رشت :سازمان جغرافیوایی
و فروحی ،حمید ،رشت شهر ستاره (پژوهشی در معنای لغوی رشت  ،تهوران :انتشوارات
روزبهان6950 ،ش.
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نیروهای مسلح6956 ،ش.

و فروحی ،حمید ،هشت نوشتار :درباره تاریخ و فرهنگ و زبنان گنیالن و اینران ،رشوت:
حرو نو6986 ،ش.
و فومنی ،عبدالفتاح ،تاریخ گیالن ،تصحیح منوچهر ستود  ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ
ایران6908 ،ش.
و قزوینی ،محمد ،یادداشتهای قزوینی ،تصحیح ایورج افشوار ،تهوران :دانشوگا تهوران،
6998ش.
و کاشانی ،عبداهبنمحمد ،تاریخ اولجایتو ،تصحیح مهین همبلی ،تهران :انتشارات علمی
و فرهنگی6990 ،ش.
و کشوردوست ،علیریا و فاخته جوبنه ،قربان ،گیالنشهرها ،رشت :وارسته6997 ،ش.
و الهیجانی ،محمد مهدوی سعیدی ،جغرافیای گیالن ،نجف :النعمان6998 ،ق68۰8/م.
بنیاد فرهنگ ایران6905 ،ش.
و معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،تهران :انتشارات امیرکبیر6956 ،ش.
و مقدسی ،محمد بن احمد ،احسن التقاسیم فنی معرفن االقنالیم ،چواپ افسوت ،از روی
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

چاپ دخویه ،لیدن 6955م68۰5 ،م.
و ملگونوو ،گریگوری ولریانووی  ،سفرنام ایران و روسنی  ،ترجموه یطور  ،تصوحیح
محمد گلبن و فرامرز طالب ،،تهران :دنیای کتاب69۰9 ،ش.
و نایبالصدر شیرازی« ،سفرنام مک » ،سفرنام ها خطى فارسى ،تهوران :نشور اختوران،
6999ش.
و نخجوانی ،محمدبنهندوشا  ،صحاح الفرس ،به کوش

عبدالعلی طاعتی ،تهران :بنگوا

ترجمه و نشر کتاب6906 ،ش.
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و مرعشی ،سید ظهیرالدین ،تاریخ گیالن و دیلمستان ،تصوحیح منووچهر سوتود  ،تهوران:

و نفیسی ،علیاکبر ،فرهنگ نفیسنی ،بویجوا :کتابفروشوی خیوام ،چواپ افسوت موروی،
69۰0ش.
662

کارتوگرافی گیتاشناسی6982 ،ش.
و نقش ن سننیاحتی و گردشننگری شهررشننت ،مقیووا

 ،6:62222مؤسسووه جغرافیووایی و
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و نقش سیاحتی و گردشگری اسنتان گنیالن ،مقیوا

 ،6:922222مؤسسوه جغرافیوایی و
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