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  1385 بهار و تابستان، مشش ي هشمار، اي  ناحيهي ه جغرافيا و توسعي هجلّم
  

  دكتر مجتبي ميرميران
  دكترحسن كهنسال 

  دانشگاه گيالن

  مروري بر جغرافياي تاريخي گيالن 
  -قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم -

  چكيده 
اعد جهت كشاورزي و    موقعيت خاص جغرافيايي استان گيالن، با وجود اقليم مناسب و شرايط مس           

ـا  ي  دروازه«همجواري با كشور پهناور روسيه و ناميده شدن به عنوان            ـاط و         ، زمينـه  » اروپ ـاد ارتب ـاي ايج ه
ـيه را بـه وجـود آورد                    ـا كـشور روس ـا        . تبادالت فرهنگـي، سياسـي و اقتـصادي ب ـين باعـث شـد ت همچن

ـا گـزارش   . ر شـوند  جهانگردان زيادي از ملل مختلف، به ويژه روسيه، به سمت گيالن سـرازي             ـاي   آنه ه
ـاريخي، سياسـي،          ي  مهمي در سفرنامه   ـات ت  خود ثبت و ضبط كردند كه امروزه موضـوع جـدي مطالع

  .رود به شمار مي... فرهنگي و

  :درآمد

 خود را  به   سفرهاي مشاهدات، سفرنامهنويسندگان. اند يكي از مهمترين منابع پژوهش در تاريخها،  سفرنامه
ـاعي مـردم يـك منطقـه بـه               العات گران آنان اطّ . اند  جا گذاشته به  صورت گزارش مكتوب     بهايي  از ابعاد اجتم

ـاي   .ه اسـت  ه شـد  ئـ  اوضاع گيالن ارا   ي  هدر بار  )1(در اين پژوهش نظر جهانگردان روسي     . اند  دست داده   محوره
استت جغرافيايي، اوضاع اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي گيالن بحث شامل موقعي .  
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   گيالن ي ه وجه تسمي)الف

ـالي بـه وجـه تـسمي         ا گـذر  اي  هاشار 2و ملگونف  1 جهانگردان روسي تنها خودزكو    از بين  ـيالن   ي  ه و اجم  گ
   :گويد مي )3(خودزكو. اند هنمود

نامنـد، در واقـع      مي كه ساكنانش گاهي آ ن را گيل، زماني گيالن و گاهي گيالنات              ،نام اين ايالت  «
ـار بـرده                  محلّ ي  هدر لهج . ف سرزميني باتالقي است   معرّ ـاي گِـل بـه ك ي مردم اين سرزمين، گيل بـه معن
  »).17:  بي تا،خودزكو(.گيالن و گيالنات هردو صورت جمع اين اسم هستند. شود مي

رسد،  مي به نظر    ) 155: 1364ملگونف،  .(ح و آكنده از آب دانسته است      گيالن را سرزميني مسطّ    )2(،ملگونف
ـتا در نخـستين فرگـرد        .  گيالن ارايـه نـشده اسـت       ي  هالً درستي از وجه تسمي     دقيق و كام   ي  هتاكنون نظري  در اوس

ـان، از جملـه آنـدره    عضي از زبانب.  آمده است“  ”varena به صورتاي هونديداد، نام ناحي  ي ه واژ3،آس شناس
 اين نظر را 4يستبنوناميل كه بعضي ديگر، چون   در حالي.دانند مي  مذكور اوستاييي هل يافته واژگيالن را تحو 

 .ge يـا  gi نـه بـه   ،شوند مي تبديل gu و  go زبانهاي باستاني بهvi و  va چنين است كه وي استدالل.اند هرد كرد
 بـا   ) 57 :1367 ،پـورداود (.ر سرتعيين محل و تطبيق آن با گيالن اختالف نظر دارنـد           ب، خاورشناسان حتي    همچنين
رسد ديدگاه خودزكو  ميشناسان وجود دارد، به نظر  ر ميان زبانهاي فراواني كه د ي و چالشأ اختالف روجود
  .  و صرافتش به حقيقت نزديكتر باشدسادگيبا همه 

  ت جغرافيايي گيالن موقعي)ب

 ي  همازندران تا گمرك خانـ     مرز    شرقي  بخش  از . است  جنوبي و غربي درياي خزر      بخش گيالن مشتمل بر  
ـاي تـالش      ،ر بخش جنـوبي ايـن رود        د  .آستاراي روس، و رود آستارا سرحد است       ـته      ،اسـت  كوهه  كـه از رش

در جانـب  .  جنوب و غرب نمايند، آغاز كوههاي البرز استسمت چون ميل به .رود مي به شمار     قففاز كوههاي
  بخـش   در طرف ديگر ايـن كـوه در        .)بلندي اين كوهها چندان زياد نيست      (،است)دلفك( كوه درفك  آن، يشرق

ـيالن  ي و شـرق ي غربـ  بخش انزلي دري درياي خزر و درياچه. بيل و قزوين است ارد  شهرهاي جنوبي گيالن،   گ
  )155:1364ملگونف،  (؛)7: خودزكو، بي تا(.طول گيالن از شرق تا غرب از سي تا چهل فرسخ است...است

                                                 
1. A . Chodzko  
2. G . V . Melgunov 
3. F.C. Andereas 
4. E.Benveniste 
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ـا در تقـسيم بنـدي    .داند مي فرسنگ   37خودزكو صرفاً به درازاي گيالن اشاره كرده است و ميزان آن را               ام
ـا   (. است برآورده كرده هاي گيالن، مساحت هركدام را        يتوال ـانگردان روسـي،   ) و بعـد   3: خودزكو، بي ت در  جه

گاهي هوا چنان   . گويند كه هواي اين منطقه گرم و مرطوب و ناسالم است           ميمورد اقليم و آب و هواي گيالن        
 رشـت   ي  ه دارالحكوم ي  ه بر درواز  بر اساس رسومات   دهلي كه     ماه، شود كه در تير و مرداد      مياز رطوبت اشباع    

ـتيغ   پوشش برف هيچ. افتد و بايد پوست آن را مرتباً بر آتش گرفت  و خشك كرد مي از صدا   ،كوبند مي گاه س
... ، سراسر قلل كوهها پوشيده از برف است       ماه اول اسفند  ي   دوم مهر تا نيمه    ي  ه از نيم  ،گويد ميدماوند را ترك ن   

ـاد همـ      . شود ميت كه گاهي با رسيدن بادگرم متوقف        سپتامبر آغاز ريزش باران هاس     ـاي   هبا وزش اين ب  آبگيره
  )70-71: همان جا(. شود ميدشتِ پست يكسره خشك 

ـاي كـشاورزي جالـب     آراجع به آب و هواي ايران و نيز ارتبـاط       هاي كاتف   از يادداشت  برخي ن بـا كاره
 در سراسـر    . ولـي آب و هـواي خـوبي نـدارد          ، نقاط گرمتر اسـت    ي   گيالن از بقيه   :نويسد كه  مياو  . توجه است 

. گيالن در جاي ديگـر جنگـل وجـود نـدارد          در سرزمين   جز  ه  بارد و نيز ب    ميسرزمين ايران تنها در گيالن باران       
  ). 27:1356كاتف، (

  : گويد مياو . ي نامساعد گيالن شكوه دارد از اوضاع جو،نيز مانند كاتف  و خودزكو موسيوب نيكيتين
ـين حاصـل             اگرچه طبي « ولـي  ... خيـز اسـت    عت با گيلك مساعدت كرده و داراي آب فراوان و زم

گويند، اگر  ميضرب المثلي در ايران است كه     . اند   آب و هواي بد، هميشه سست و ناتوان        دليلاهالي به   
  . )136 : 1356نيكيتين، خاطرات و سفرنامة  (خواهي برو به گيالن ميمرض 

  تقسيم بندي واليات گيالن

عامـل ايـن مرزبنـدي    . شـد  مـي  تقـسيم  » بيـه پـس    « و »بيه پيش « ي  ه صفويه به دو ناحي    ي  ه از دور  پيشن  گيال
را نام قومي » بيه «ي اما خودزكو واژه). 2 : 1374 ،طاهري( بوده است ) آمارديوس يا قزل اوزن( سفيدرود ي هرودخان

در واليت  » ها بيه پسي « ديگر يعني    در واليت الهيجان و بخشي    » ها بيه پيش «فرض كرده است كه بخشي از آن        
ـيالن داراي بلـوك      ي  هدر دور ) 41:  بي تا  ،خودزكو(. اند  رشت اقامت گزيده   ـا،    ناصرالدين شاه قاجار واليـت گ ه

خودزكو گيالن را به هفت واليت و هر        ) 155 : 1364 ،ملگونف. (هاي مختلف بوده است    ت و حاكم نشين   محالّ
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ت زيـر را    اتوان والي  ميچنانچه از مرزهاي شمالي آغاز كنيم، به ترتيب         . ندك ميواليت را به چند بلوك تقسيم       
  : تميز داد

  ). 41: خودزكو، بي تا(رانكوه. 7 ،الهيجان. 6 ،رشت. 5 ،فومن. 4 ،گسكر.3 ،اسالم.2 ،كرگانرود.1

  ت اجتماعي، فرهنگي و معماري موقعي) پ

   گيالنمردم. 1

ـان           ،اند  هزيست مي درياي خزر    ي  ه نام اقوام تاريخي كه در كران      ،خودزكو  از لحاظ معني شناسي وابـسته بـه زب
ـاني و رومـي     ي ه از گفت،او براي اثبات سخن خود. داند مي ، به ويژه يوناني ،رومي ـان يون ـتفاده   جغرافـي شناس اس
ـام  ي ه منابع قابل استناد، مطالعنبودكه وي معتقد است براي شناخت اقوام گذشته به دليل          است؛ ضمن آن   كرده  ن

ـارت          . تواند كمك بزرگ و مؤثري باشد      ميشناسي اماكن    :  از  انـد  اقوامي كه خودزكو اشـاره كـرده اسـت، عب
ـا            ـپين ه او معتقـد اسـت كـه وجـه         . گلها، كادوسيها، دربيكها، اوتيها، اناريها،دوكوزينيها، آماردها و باالخره كاس

ـان             ـاي يونانيـشان، در زب ـثالً وي  . تـوان بازيافـت    مـردم مـي  ي دهتـو مشابهت هاي اسامي را حتي در صورت ه م
ـام       » كادوسيها«، به صورت گيل و گيالن وجود دارد و يا           »گلها«نام يوناني،   : گويد مي كه به صورت كدوسـرا، ن

 كه نام آبادي ديگري است از همين واليت نزديك    ،»كدوكيا« سفيدرود، در واليت رشت، يا       ي  دهي در كرانه  
  . ه نام دو آبادي است در واليت فومنك كهدم و باالخره، كده و گوده

 راه  چـپ سـفيدرود  ي ه گيالن واقع در كراني ه  به نام بلندترين قلّ،»لفك د «يا  » كرود«جاي     يا نام  هوي واژ 
ـ            ي  هوي، گون . داند مي» دربيك« ضبط يوناني  ي  بازمانده ـان     زلفك را برخاسته از نوع نگـرش و طـرز تفكّ ر ايراني

  . بدانندزبان كنوني شان  آن را از ي هريش كه عموماً تمايل دارند ددان مياي  تحصيل كرده
 مستقل   به صورت   كه در اين سرزمين،    اند قدرتمندي بود  ، گروه  يا دروكها  »دربكها« كه   گويد   مي هرودوت

خودزكـو بـه    .  دروبكها را بخشيد   ، ساتراپي 1خ اشاره دارد كه كوروش به اسپيتاسس       اين مور  .كردند  زندگي مي 
فاصل  اقوام ساكن مازندران در حد     2تپورها،  شود كه تاپيرها   مي يادآورت بيشتري   ت و صح   با دقّ  ،ز استرابن نقل ا 

                                                 
1. Spitaces 
2. Tapyres 
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 كه از يك سو به كوه و  استدر واقع طبرستان كنوني سرزميني. اند هميان قلمرو دربكها و هيركانيان اقامت گزيد
  . داردسازد، تكيه  مياز سوي ديگر به دشتي كه رود گرگان را مشروب 

دانـد و    ميآبادي و يا ويه     “ ”όultlol يوناني   ي  ه از واژ  ه را اساساً صورتي تحريف يافت     »بيه«او حتي اصطالح    
 برگرفته از ،ه كه در تاريخ فتوحات ميرعبدالفتاح فومني آمد،را» بيه«واقع در ديلمان و يا شايد نام     » ويه«نام آبادي   

   .داند مي يوناني ه ذكر شدي هواژ
ـاني مـي    ي  هد را از ريـش    اواقع در بلوك رحمت آب    ” تپه انار ” يا  » اناركول «ي  هواژنام  خودزكو   وي . دانـد    يون

ـان                   مياي از اكراد      همچنين عمارلوها را طايفه    داند كه در سراسر راست سـفيدرود از محـل پـل منجيـل تـا ديلم
ـان اسـكان يافتـه       هفدهم ميالدي بـه جـ      ي  ه كه در سد   ، كردهاي ريشوند   احتمال دارد  .دان  پراكنده ـام   ،انـد   اي آن  ن

گازارها يا خزرها قومي بـسيار      . را افزوده باشند  » لو«ساكنان اصلي اين سامان را اختيار كرده و به آن پسوند تركي           
: خودزكو، بي تا  ( .اند  ه كه قبل از استيالي مقدونيان بر ايران نام خود را به درياي خزر و شهر قزوين داد                 اند،  قديمي

 اقوام تاريخي ي باره در،ي ملگونف، كاتف، نيكيتين و خانيكفها هگونه مطلبي در سفرنام فانه هيچمتأس) 41 - 42
  . گيالن وجود ندارد

     ـيالدي 1840بر اساس يك برآورد در سال       .ت گيالن بسيار دشوار است    دست يافتن به رقم درست جمعي  ،م
ده استداند، رقمش را چنين برشمر ميت كه خودزكو آن را نزديك به واقعي :  

 ...لنگرود و لشت نشاء    تن هزار   85، فومن   تن هزار 62، الهيجان   تن هزار 75ت واليت رشت    جمعي ،
ـابراين،  . تـن  2300 و اسالم    تن 7500، كرگانرود   تن هزار   12، گسكر   تن هزار   14، رانكوه   تن هزار   20 بن

ـيالن       ـالش ايـن ايا                  تـن هـزار   300جمعيت نفـوس گ ـاي كـرد و ت ـامل جمعيـت ه لـت نيـز     بـوده كـه ش
  ) 80-81: خودزكو، بي تا(شود مي

   معماري . 2

آنچـه را كـه     .  به معناي متعارف كلمه وجود ندارد      »هدِ«در اين قلمرو    .  است يگيالن درواقع جنگلي مسكون   
 كه بدون نقشه، كـشتزارها و فـضاي پردرخـت ميانـشان             ، تعدادي مساكن پراكنده است    ،نامند ميه  در اينجا محلّ  

ـ  . اي فرض كرد توان بناي جداگانه  كه هر يك را مي     اي  گونه؛ به   اخته است اند  هفاصل  هـا  هدر هر يك از ايـن محلّ
  )همان جا. ()مرغداني( النه.5 ، كندوج.4 ، تلمبار.3 ، كتام.2 ، خانه.1:  را تميز دادناهاتوان، اين ب مي
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ـان  خانه، سرپناه.  استشده در يك محل تشكيل   ،اجتماعات دهقاني در گيالن   :  خانه .2-1 بـه حـساب    دهق
ـا  ميي بلندي ساخته ها ه آنها معموالً روي پاي    .آيد  مي ـين      ي روي تيـرك هشوند و گ هـايي ضـخيم كـه روي زم

 گيالن نه   ي  هخان.  كه آب باران آزادانه بتواند در زيربنا حركت كند         اي  گونهبه  . شوند مي، استوار   اند  ه شد گذاشته
ـا از درِ خانـه       به خارج دارد و نه سوراخي براي بخار        اي  هپنجر ـنايي وارد     ،ي؛ تنه ـارج  شـده  هـوا و روش  و دود خ
  )همان جا. (گردد مي

ـام خانـ  .استرنگ با زمين  ي گيالن عموماً با ديوارهاي گلي ساخته شده است كه هم          ها  ه خان  توسـط  هـا  ه ب
 ؛زند مييه بام عموماً بر ستونهايي از چوب تك.  خارج از قاعده بزرگ است وشود ميي برنج پوشش داده ها هساق

ـانواده،   مي اختصاص 1»تالر« ايواني به نام ، خارجي ديواري هفضاي ميان ستونهاي چوبي و تيغ      يابد كه اعضاي خ
 ناصرالدين ي ههاي افراد ثروتمند گيالني دور  عموماً سقف خانه) 48:خودزكو، بي تا.(گذرانند ميروزها را در آن 
ي دو اشـكوبه زنـدگي      ها  هه در خان   مالكان مرفّ  ) 29-30: 1359ي،  مكنز.( گالي پوش بوده است    ،شاه و ساير اقشار   

 را اندودي از گچ ها هافتد كه نماي خارجي اين خان ميگاه اتفاق ن هيچ. ي كامالً جادار و هواگير  ها  هخان. كنند مي
ـي ...  را خـسته نكنـد  ]چشم[آورند تا ديد مي را به رنگ خاكستري در  ها  هپوشش خارجي خان  ...بپوشاند الن در گ

راهروها و بالكن هايي كه بر چهار جانـب         . شود ميي بزرگ با جامهاي رنگين ديده       ها  هز به پنجر  ي مجه ها  هخان
ي رشت، فومن، الهيجان و لنگرود      ها  ه بسياري از خان   ؛بخشد مي به آنها ظاهري سخت دلپذير       ، تعبيه شده  ها  هخان
ـيالن  ي غير مشج  هاي واقع در كوهستانها     دهكده. اند  ه ساخته شد   اين روش  هب ـاختماني     ،ر گ ـلوب س ـاظ اس  از لح

خودزكو، بـي   (. ح دارند  و بامي مسطّ   اند  هها با آجري پخته ساخته شد       اين خانه ...بيشتر به فالت ايران شباهت دارند     
  . الني تفاوت دارديي گها هي با خان منجيل به كلّي هي قصبها ه خان.)51-52: تا

  : گويد نيكيتين مي
 ولي چون از رودخانه عبـور       ؛ گيلكي است  ي  ه رودبار يك نمون   ي  ه سفيدرود قصب  در باال دستِ  ... «

ـاع    ،كرده و از ساحل چپ به ساحل راست برويم         ـين اجتم ـ          ي  ه قـصب  ، اول ـا    منجيـل اسـت كـه بـه كلّ ي ب
حي دارند كه با خاك پوشيده شده و ديگر          بامهاي مسطّ  ها  هجا خان   در اين  .ي گيالني تفاوت دارد   ها  هخان
ـا   هرنگ اين خانـ   . شود ميالي و چوبي ديده ن     پوش ي  هخان ـين،  (» ... زرد مايـل بـه خاكـستري اسـت         ه نيكيت

138:1356(  

                                                 
1. Telār 
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ـاي چـوبي كـه از ميانـ            هـا   هكتام بامي است گالي پوش، نهاده بر پايـ        :  كتام .2-2  آنهـا   ي  هي بلنـدي از تيركه
ـام      . رنددا مي كف كتام را استوار      ،گذرانند و روي آن تخته بندي      ميتيركهاي ديگري افقي     رسيدن به كـف كت

ـاه هواسـت          . گيرد مي نردباني صورت    ي  هعموماً با واسط   ـاز فـصل گرمـا      . اين بنا از همه سو باز و جوالنگ  ،در آغ
  ). 48-49: خودزكو، بي تا(. برند مي كك بدانجا پنا  واعضاي خانواده گيالني براي رهايي از پشه

ـادش           ؛ شباهتي به كتام دارد    ،ت كه محل پرورش كرم ابريشم اس      ،تلمبار: تلمبار. 2-3 ـاوت كـه ابع ـا ايـن تف  ب
  ).185:1364ملگونف، (.ملگونف در اثرش به وجود بناي تلمبار اشاره كرده است) همان جا(كوچكتر است 

اين انبار كـه بلنـدترين بنـا در         . دارند ميكندوج يا انباري كه دهقانان، شلتوك را در آن نگاه           : كندوج. 2-4
: خودزكو، بي تا(. از چوب استوار شده استاي ه قندي دارد كه بر چارپايه بامي كلّ، استمساكن روستايي گيالن

50 .(  
ـانند  مـي ي برنج و يا علف هاي خـشك شـده           ها  هالنه كه آن را نيز با بامي از ساق        ): مرغداني(  النه  .2-5  ،پوش

  )مان جاه( .دهند ميگزند حيوانات وحشي قرار دوري از  فرعي درخت براي ي هروي چهار تن
ـاختار     . اند هنكرد) در زبان محلي گاچـه ( به بنايي به نام اصطبلاي هسفرنامه نويسان اشار   ـا كـه از حيـث س اين بن

 آيا عدم اشاره و ذكر      .است...  اسب، گاو و     مانند دارد، محل نگهداري چارپايان،       تفاوت  با بناهاي ديگر   يظاهر
، ها ه به اهميت اين نوع چارپايان در زندگي كشاورزي گيالنيتوج اين بنا بوده است؟ با نبودچنين بنايي به معناي 

  . بايد وجود داشته باشد رسد كه اين بنا در گيالن  ميبه نظر 
 معتقدنددانند و ميخودزكو و نيكيتين، عوامل اقليمي را عامل اساسي تخريب و فقدان آثار و بناهاي تاريخي 

دستاوردهاي علمي باستان شناسي و حفاريهـاي غيـر         اما   ؛ر نيست كه گيالن داراي آثار تاريخي ممتاز و چشمگي       
ـان و اشـكورات رودسـر                     ـار، ديلم ـيالن، از جملـه مارليـك رودب ـاكي از وجـود   ،مجاز در مناطق مختلـف گ  ح

هاي چند هزار ساله است كه توسط اقوام تاريخي گيالن به جاي مانده است نتمد .  

   آداب و رسومفرهنگ و .3

 پادشاهان ايران و ي هيي كه به ارادها ه دست، ديگري يكي بوميان : استروه نژادي متفاوت     دو گ  دارايگيالن  
. انـد   داً اسكان يافته   مجد ،هاي سياسي از سرزمين اصلي خويش جالي وطن كرده و در اين محدوده              بنا به انگيزه  

 به نام واليـت محـل       ساكنان بخش كوهستاني هر يك    . نامند مي » گيلك « خود را    ،بوميان سرزمين پست گيالن   
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ـتها و كوهـستانها بـه يـك     . شوند مي مانند ديلمي، تالشي و از اين قبيل ناميده      ،سكونت خويش  در واقع مردم دش
 كه ، غير بومياني،نشين  يعني شبانان كوه،اقوام ساكن بلنديهاي گيالن، گالش ها. ق دارند نژادي واحد تعلّي رشته

  :اند ق به دو قوم متفاوت، متعلّاند هبراي هميشه در گيالن رحل اقامت افكند
  .  ترك نژاد و ساكن آسياي مركزي بودنداي ه كه قبيل،ها  تالش-اول
ـاه افـشار              ، كردهاي گيالن  -دوم  بـه   گـي رسـد و جمل    مـي  كه زمان ورودشان به قلمرو گيالن به عهد نادرش

ـا  خودزكو، بي (ق دارند خانواده ريشوند تعلّ   ند كـه مركـز    از ايـل بـزرگ بيـه هـست        اي هريـشوند تيـر   ... )..80 و   79: ت
   . بوده است ميان ارزروم و شهرزورياصليشان محلّ

   زبان.3-1

علي رغـم  .  مردم گيالن از نام ساكنان بومي اين سرزمين گرفته شده است و به گيلكي مشهور است  ي  هلهج
ـا ريـشه در ز      ي  هاي نواحي مختلف گيالن وجود دارد، همـه         تمايزاتي كه ميان گويش    ـان فارسـي كنـوني       آنه ب

  ).81: همان جا(دارند
اند هي به ميان نياوردن حتي به طور اجمال و مختصر از زبان و گويش مردم گيالن سخ،احان روسيديگر سي .  

   دين.3-2

 مقيم انزلي كه   يارمني ها . دان ولي مردم تالش به مذهب تسنن معتقد       ،دين اسالمي تشيع در گيالن غلبه دارد      
ـادي    .  در اين شهر كليسايي مخصوص به خـود دارنـد  ،تن بالغ است 20 آنها به    تعداد ـان در آب در حـوالي الهيج

  :گويد ميمني فوز عبدالفتاح خودزكو به نقل ا). 73: همان جا(سياهكل، گروهي يهودي اقامت دارند
شيخ . شتي درگيالن پابرجا بوددين اهورامزدايي و معابد زريروزگار سلطنت سالجقه در ايران، آدر 

ـتي را از   ي  كه در الموت در همسايگي ايالت گيالن سكني داشـت، همـه   ،لجبلِ مشهور ا  موبـدان زردش
 ).128:1356نيكيتين، . (يز اسماعيلي ناگزير ساختمگيالن راند و يا آنان را به قبول مذهب تعصب آ

  ينييآداب و رسوم و مراسم آ. 3-3

نيكيتين شواهد خـود را از ايـن جـشن    . استيكي از مراسمي كه در گيالن معمول است، جنگ گاوميشان         
  :گويد ميچنين 
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ـا را در آن               ي  ه كه ما را در آن دعوت كرده بودند، منظر         اي  هخان... « ـاي   جـشني را  داشـت كـه م ج
 بـود كـه بـراي ميـدان         اي  ه در مقابل گالري، باغچ    . ابريشمين آرايش يافته بود    اي  هبا قاليچه و پارچ   . دادند

  ـي ـاوميش       . ن كـرده بودنـد    جنگ مع ـان بـه نوبـه، گ ـاي خـود را از دو طـرف مقابـل وارد ميـدان           دهقان ه
در اطراف ميدان هم    ... كردند  به هم حمله مي   ... شدند ميگاوميشان در ميدان به هم نزديك       ... كردند مي

ي   ها   قدم پس از مدتي باالخره يكي از اين دو حيوان شكست خورده و با            ... تماشاچيان دايره وار ايستاده     
ـالري               . گريخت ميسنگين از ميدان     در اين موقع صاحب گاوميش فاتح، افسار آن را گرفته به طـرف گ

خواند، پول ها و دستمال هاي ابريشمي كه تماشاچيان از   ميشد، در حالي كه اشعار حماسي        مينزديك  
   ) 128-129: همان جا(. كرد مي جمع ،تندخاندا ميهر طرف براي او 

  .  به ورزش كشتي سنتي در گيالن ندارداي ه اما اشار،كند مي كشتي در ايران ي هشاره به رشتنيكيتين ا
هاي سرگرم كننده در گيالن بنداندازي است كه بازيگران با مهارت خاصي در روي              از جمله بازي  

ـيل       . كنند ميطناب در هوا بازي      گيـرد،    مـي  اشـخاص مخـصوص صـورت        ي  همارگيري هم كـه بـه وس
  )همان جا( نيستاتماش بي

اين تشريفات بنابر اصول . جشن بهاري نوروز از بقاياي مراسم باستاني ايران است و به دين اسالم ربطي ندارد
الوهيت قواي طبيعي و پرستش اشعه روان بخش آفتاب به مرور زمان به وجود آمده است و بقاياي همان عقايد                    

ـاي ايـران صـورت           يكي از داليل اثبات آن مراسمي است كه         . كهن است  ـال در همـه ج در چهارشنبه آخـر س
دليل . اند  هشايد اين نام را به مناسبت رنگ آتش به آن داد          . گويند ميگيرد، اين روز را چهارشنبه سرخي هم         مي

 بايد گسترده شود كه عالوه بر انواع شيريني و اي هديگر قدمت جشن نوروز اين است كه سرشب قبل از آن سفر
گويند و  ميشود كه حرف اول آنها سين است و معموالً آن را هفت سين   در آن يافت ميخوراكي، هفت چيز 

 ظرفي ،در ميان اين سفره. سازند مينامند، فراهم  ميب اهورامزدا كه آنها را امشاسپندان به ياد بود هفت فرشته مقرّ
ـا  (. ي گندم و جو يا ساير حبوبات سبز شده باشـد       ها  هن دان آهم بايد باشد كه در       ـان ج يكـي از مراسـم   . )126: هم

ـاد دينـ             ،آييني مردم گيالن   ـان    ي مراسم عزاداري اسـت كـه برگرفتـه از اعتق ـ      و آن ي  هت واقعـ   عمـدتاً بـر محوري 
  : گويد ميدر اين مورد نيكيتين . عاشوراست

شـود كـه در آن    مـي هاي عمومي همه ساله چون تعزيه در ماههاي عزاي محرم و صفر داده        نمايش
م  را مجـس   ، خليفـه مـسلمين    ،)ع(و ساير فرزندان علي     ) ع(آور و كشته شدن حسن و حسين        وقايع خون   

ـيالن منعقـد          هضدر ماه محرم و صفر مجالس رو      ... سازد مي خواني زيادي در همه جاي ايران از جملـه گ
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ـابر شـرح           ) ع( سرگذشت تاريخي خانواده علي      ،گردد و ذاكرين متخصص    مي را با نظم و نثر و روي من
ـاخته شـده      ايبناه،  براي تعزيه . شود ميخواني يك نوع عبادت محسوب       روضه. هندد مي ي مخصوص س

 معموالً مربع و در اطراف آن طاقنمايي اسـت كـه در   هااين بنا. گويند مياست كه آنها را تكيه يا حسينيه    
  )همان جا(. نشينند ميار در آنها اين موقع تزيين و مفروش شده و حضّ

   اوضاع اقتصادي)ت

  )يكشاورز(توليدات طبيعي. 1

ـيالن                 پـس از   . دانـد  مـي  خودزكو، نوغان، صيد و كشت زيتون را از مهمترين انواع توليدات طبيعي مردم گ
ـار را بـه خـود        خسفيد، سود ب   ابريشم، دادوستد ماهي   ش ترين مشاغل گيالن اسـت و بزرگتـرين رقـم نيـروي ك

ـيالن      عموماً محصو  .)89 و   80: جا  همان( اختصاص داده است   ـامل ،الت طبيعـي و كـشاورزي مـردم گ  بـرنج،  : ش
ـاوميش و گوسـفند بـوده اسـت             ،گندم، عسل، زيتون، انواع مركبات، پرورش كـرم ابريـشم          ـايي چـون گ .  دامه

كه ) 211:1364ملگونف،  (باشد مي برنج، روغن، پشم، ابريشم و پنبه        : شامل ،محصوالت طبيعي واليت كرگانرود   
ـا    (. داردهاي گيالن     يان واليت عسل و موم آن شهرت به سزايي م         بـرنج، گنـدم، عـسل، كـرم         )8:خودزكو، بـي ت

ـايقراني               ـاوميش و گوسـفند و ق ـاي مـردم     از جملـه فعالي    ،ابريشم، صيد و شكار پرندگان دريايي، نگهداري گ ته
ـار    .)207:1364؛ ملگونـف    10:همان جا ( تابعه آن بوده است    ي  گانه واليت گسكر و بخشهاي پنج      بـه دليـل   را  رودب

ـابون تهيـه           . نامند ميداشتن زيتون فراوان زيتون رودبار نيز        ملگونـف،  (كننـد  مـي از زيتون اين درختان روغن و ص
  :گويد او مي.  بسيار گذرا به نوع ابريشم  در گيالن كرده استاي ه در سفرنامه اش اشار1خانيكوف). 196:1364

ـا ايـ      ،نيم در مشرق ز    را  آن ي  صنعت توليد ابريشم كه من فرصت مطالعه      « ـا  اال از سمرقند ت  ،زت قفق
داشتم از زمانهاي ديرين به سغديان و مناطق ميان آمودريا، سيردريا، قسمتي از افغانستان، خراسان، گيالن           

  . )5()98:1375خانيكوف، (».راه يافته است... 
ـا ليمـو           ميدر ضمن خودزكو اشاره      ـاير تيـر      ،كند، انواع مركبات از نارنج گرفتـه ت ـا  ه بادرنـگ و س ي ايـن  ه

ـيالن از لحـاظ           .رويد مي در باغستانهاي گيالن و در ساحل دريا در هواي آزاد            ،خانواده  هر چند مركبـات در گ
ـازده تيـره مركّ     ،ايالتاين    حال در   با اين  .رسد مي به پاي مازندران ن    اي  هع تير تنو ـات را     ي ـناخت    مـي ب . تـوان بازش

                                                 
1. Nicolas de Khanikoff 
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ــو  ــواع مي ــا ههمچنــين وي ان ــل،ييه ــي، : از قبي ــ گالب ــو رانــال، ازگي ــواع آل ــدق، ســيب، ان ــر ... ، گــردو، فن را ب
  ).59 و 58: خودزكو، بي تا(شمارد مي

   صنعت.2

 درياي خزر   ي   بي ترديد يكي از غني ترين بخش هاي كرانه         ،سرزمين گيالن به لطف طبيعت مستغني خود      
ـان ي سـرزمين    ها  هگويند كه فرآورد   ميها با مباهات تمام، همواره از اين سخن          گيالني. است  نـه تنهـا     ،زرخيزش

ـاز             ،سازد مينيازهاي داخلي آنان را مرتفع       . دن بلكه قادر است بازرگانان دياران ديگر را نيز نيكبخت و ثروتمند س
ت كه  سند و در واقع به بركت همين فراواني بي حد بوده ا           ا  عا صادق ها در اين مد    گويد كه گيالني    خودزكو مي 
 اما غناي سرزمين و ).91: همان جا( استقالل زندگي كنندا در اين سرزمين ب متماديي قرنها طياند هآنان موفق شد

ـات توليـدي نيـست               ،زرخيز بودن آن   ـنعت پيـشرفته و امكان ـا شـرايط آن روز در      .  داللت بر وجـود ص ـيالن ب گ
  .  بسيار ابتدايي بوده استي ه در مرحل،رسد ميظر ه ن امكانات صنعتي بي هعرص

ـاي      . شـمارد  مييا منابع دستي مردم گيالن را بر        ) صنعتي (اي  هخودزكو توليدات كارخان   قبـل از ورود كااله
ولـي ايـن    . مدآ ميكردند كه در كارگاههاي محلي شان فراهم         ميخارجي مردم اين سامان از پوشاكي استفاده        

 آنجـا كـه      تـا  ،هاي اروپايي نيـست     ي ارزان قيمت كارخانه   ها  هكاالهاي بومي هم اكنون قادر به مبارزه با فرآورد        
  .  روز افزوني رو به كاهش و انحطاط نهاده استشكلي به توليد صنايع محلّ

زنان روستايي در ارتفاعات گسكر و شفت و ساير واليات كوهستاني اين ايالت به بافت نوعي پارچه پشمي 
 روستايي دشت هاي زنان. ات اقليم اين سامان است كه با دوام و نفوذناپذير و متناسب با مقتضي،ندا ضخيم مشغول

 ولـي از لحـاظ      ،بافند كه محكمتر از چيت هندي نقشدار اروپايي است         مي اي  ه كتاني و پنب   ي  ه نوعي پارچ  ،پست
 هي مشابها هت بيشتري از پارچحرير كارگاههاي داخلي گيالن با ظرافت و دقّ. رسد مين  به پاي آنها،زيبايي نقش

  . شود ميخود در اروپا بافته 
 خود غالباً بـه  ي ههر كس در خان.  وجود ندارد،ز باشداي كه به مقياس بزرگ، مجه  كارخانهدر گيالن هيچ  

  : هاي ابريشمي به قرار زير است عمده ترين انواع توليد پارچه. كند ميحساب خودكار 
ـاق  . 8 ، دارايـي  . 7 ، تـوي دوشـك    .6 ، اليجـه  .5 ، بقچـه  . 4 ، پرده دارايـي   .3 ، لنگ . 2 ، قصب .1  .9 ، كورش

   .نجينهگ
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و در تمامي ايران به قيمت  خواهان زيادي دارد ي صنعت گلدوزي در رشت ها هبنا به نظر خودزكو، فرآورد
  ).91-93: همان جا(شود  ميمناسبي فروخته  

ـار            ها  هشيو.  رودبار رواج داشت   ي  صنعت روغن كشي در منطقه     يي كه براي كشيدن روغن از زيتـون بـه ك
دارنـد، بـه    مـي چينند و چند روز در سايه نگاه  ميكه كامالً رسيد،  تون را پس از آن    زي.  بسيار ساده است   ،رود مي
زيتون شروع به چين و چروك خوردن كند، آنها را در ديگ هاي مسين              ي  ها  هكه سطح خارجي دان    د اين مجرّ
 در  ،ه اسـت  زيتوني را كه به اين ترتيب بر اثر عمـل حـرارت نـرم شـد               . دهند ميريزند و با آتشي ماليم تفت        مي
دهند،  مي آنها را يك به يك در بين دو سنگ آسياب روغن كشي قرار               و يي از كتان ضخيم جاي داده     ها  هكيس

   .)90 و 89 :همان جا(شود ميبدين شيوه است كه روغن حاصل 

   تجارت.3

   راه.3-1

ـيده   موضوع  است و امروزه اهميت اين        راه ، تجاري ي  ي مهم توسعه  ها  ه يكي از بسترها و زمين     بر كسي پوش
 از زميني، دريايي، هوايي، ممكن است يـك      راههاي مواصالتي، اعم   نبودعدم دسترسي آسان به منابع و       . نيست

ـاري          ،ويژه از نظر اقتصادي و تجاري در حالت شديد انزوا قرار دهد            هكشور را ب   ـادل تج  يا براي توليد و امكان تب
ـ      تقريباً تمامي ج  .  گزافي را تحميل كند    ي  هزينه ـاد  هانگردان روسي به موضوع راه توج  و آن را    انـد   ه كـرد  يه زي
گرچه سرزمين گيالن از اين جهت نيز، يعني امكان ارتبـاط    . اند  هور اصلي تجارت قرار داد    ح مركزي و م   ي  نقطه

         ي هت مناسبي داشـت، ولـي توسـع    برقراري با ساير ايالت ها و حتي كشورهاي ديگر موقعي ـات  اي ه جـاد  و امكان
. راه دريايي بـود ) روسيه(به نظر آنان، تنها راه تجاري با كشورهاي خارجي. اقل وضعيت بودبه آن در حد   مربوط  

ـاتالقي                      ـاً ب ـني، كوهـستاني، جنگلـي و احيان ) گِلـي (ولي ارتباط اين ايالت با ساير ايالت هاي داخلي از راههاي ش
 – 106:  بي تا ،خودزكو(،  )184: 1364،؛ ملگونف178 :1375؛ خانيكوف، 118: بي تافيودوركف،(گرفت  صورت مي

105(  
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  صادرات و واردات . 2ـ 3

ـاالت، پارچـ      :  از بود  گرديد، عبارت    ميآنچه از طريق گيالن به خارج صادر         ـا   همازو، خـشكبار، خمخ ي ه
ـتادند  مـي كه به روسيه    ...  بافت داخل ايران     اي  هپنب ـيالن               . فرس ـيه وارد گ در مقابـل كاالهـايي كـه عمـدتاً از روس
ي نفتي، چوب به صورت الوار، چرم دباغي شده، قند، چاي، چدن،            ها  هي آهني، فرآورد  ها  هشدند، شامل ميل   مي
خودزكو، (  سرويس هاي چاي خوري سماور، ليوان، منقوش، كاغذ، صندوق هاي رنگ شدهاي هي پنبها هپارچ
  .)106 و 105: بي تا

ـته اسـت      ي  ه توسـع  ، قرن هفدهم   دوم ي  ه به ويژه از نيم    ،مناسبات تجاري ايران و روسيه      از  . چـشمگيري داش
آن داشت، ضرورت داشت آن را وارد ي  خام اوليهآنجايي كه روسيه براي راه اندازي صنايع نساجي نياز به مواد 

  پـشمي نيـز وارد      و ي ابريشمي ها  ه ابريشم خام از گيالن، پنبه، ديبا، پارچ       يار روس عالوه بر خريدار    كند؛ لذا تج 
. شد مي هندي از گيالن به روسيه صادر ي جات، ادويه  برنج، ميوه: از قبيل، محصوالت ديگرهمچنين. كردند مي

 آهن، چوب، بلور، فوالد، مس، قلع، سرب، انواع پوست حيوانات : گيالن از روسيه، كاالهايي از قبيل ،در مقابل 
   .) و بعد28: 1336عبداهللا يف،(كرد ميرا وارد 

ولـي راه   . شـود،   يادآور مي كند و اهميتش را      مياي تجاري ايران و روسيه اشاره        راهه  به فيودوركوف صرفاً 
از ايـن طريـق   كـه   اما به نـوع كاالهـايي   ،شمارد مي بسيار مهم  را به بنادر ايراني) آستراخان(ارتباطي از هشترخان  
 به دليل حمل ،ياي خزر خانيكوف براي در).18، بي تافيودوركف، (شد، اشاره نكرده است  تبادل و داد و ستد مي

كاتف بدون اشاره به    . )148:1375خانيكوف،(كاالهاي روسي و سهولت در امر تجارت، بسيار ارزش قايل است            
ـادي قايـل اسـت       ) هشترخان(و روسيه ) گيالن(نوع كاالي مورد تجاري به نقش ارتباط بازرگاني ايران         اهميت زي

 نـوع   ، از اين رو   . ضروري مردم را برآورده سازد     تا نيازهاي  بازارهاي داخلي بر آن بوده است      .)1356:16كاتف،  (
ـاهي،    : گرفت و از جمله    ميشد، مورد داد و ستد و فروش قرار          ميكاالهايي كه به ويژه در گيالن توليد         انـواع م

ـاي دسـت بـاف، پيلـ                     ـاس ه ـابون، لب  ابريـشم، انـواع     ي  هپرندگان گوشتي، زيتون، روغن زيتون، انـواع ميـوه، ص
  ) 100: خودزكو، بي تا(...پارچه

 نزديـك ، چيزي اند ه ميالدي وارد گيالن كرد1840گانان ايراني در سال ر آنچه باز ،كند ميخودزكو اشاره   
 مبلغي ،فزاييمان را به واردات انگليس و روسيه بيآكه هر گاه . ي داخلي بوده استها ه هزار تومان از فراورد60به 

ـادل   ، اين رقم و رقم صادراتي  ايسهمق.  ميليون فرانك خواهد شد    3در حدود     فرانـك  5/242512/9 مبلغـي مع
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ـاتي   775/554/2حال اگر مبلغ    .  كه نصيب توليد كنندگان گيالني گرديده است       ،دهد ميمازاد نشان     فرانك مالي
  ميليـون فرانـك  7 باز در حدود ، كم كنيم،مدهاآپردازد از رقم در     را كه ايالت گيالن ساالنه  به خزانه شاهي مي         

  ).107: همان جا(.شود ميهر سال در گيالن پس انداز 

   پول، اوزان و مقادير.3-3

 ي از زمـره .  يك سكه از طال، دو سكه از نقـره، دو سـكه از مـس   ،در ايران فقط پنج نوع سكه وجود داشته      
 كه از آن   عباس ميرزا به ايران كرد، قبول نظام اعشاري در ارزش پول ايران بود             ،شماري كه شاهزاده   خدمات بي 

ـبه شـد        . پس در سراسر ايران رايج شد      ـاحبقران «يـك   . دينار با ارزش صوري، مبناي محاس ـا » ص ـار   « ي » هـزار دين
 از طالسـت  اي ه كه سك، و تومان، از نقرهاي ه كه سك،پس از آن ده صاحبقران. ارزشي معادل هزار دينار داشت 

 شاهي تقسيم 10 هر پناباد به ،ره و نصف صاحبقران استكه از نق» پناباد« فرانك فرانسه، و باالخره 5/12و معادل 
دو نقره پول .  مس استزا شود كه باز ميتقسيم » قره پول« است از مس و شاهي خود به دو اي ه كه سكّ،شود مي

 به اي هصنار داراي ارزشي فرضي است و هيچ سكّ. »عباسي«با يك » صناري«و دو» صناري«مساوي است با يك 
  .)96:همان جا(ندارداين نام وجود 

در گيالن و ساير ايالت گيالن تحت ضـابطه در نيامـده اسـت و بـر حـسب                   ) ها سنگ(برخالف پول، اوزان    
  ـال        هر.استرنواحي مختلف متغي ـادل           هـر . شـود  مـي تقـسيم   من تبريزي به هزار مثق  5/7مـن شـاهي در واقـع مع

 اوزان  ،در سراسر ايالت شمالي ايـران     .  است  من تبريزي  100  من شاهي و يا    50هر خروار معادل    . كيلوگرم است 
ـيالن بـراي انـدازه گيـري         .  كه اندكي كمتر از نيم كيلـو اسـت         ،رايج است » گراوانكه«روسي به خصوص   در گ

 براي تعيين .كنند ميگيري  ت و از اين قبيل را با واحد اندازهت واحدي وجود ندارد و مايعات و غالّ ظرفي،حجم
ـنگ         ميرود كه خود به چهار نخود تقسيم         مي به كار    وزن فلزات بهادار، مثقال    ـين وزن س ـا  شود و بـراي تعي  يه

  . هر قيراط معادل چهار نخود است. شود مي مانند فرنگ از واحد قيراط استفاده ،قيمتي
  .)همان جا( سانتي متر فرانسوي است96 ذرع شاهي  و برابر با ،مقياس طول در گيالن 

  نتيجه 

هاي  تي كه وارد سرزمين گيالن شده باشند، اما گزارش با هر ني،انگردان در اين مقالهپژوهندگان غربي يا جه
ـاعي  ، اقتـصادي  ، ابعـاد سياسـي    ي  هت زندگي مردم گيالن در همـ       از وضعي  كامليتقريباً   ـ  ، فرهنگـي  ، اجتم ي  حتّ
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ـان در آن شـرايط       آثار مكتوب و ضعف تاريخ نگاري از سـوي ايران          نبود با توجه به     .اند   به دست داده   ،معماري ي
  به عنوان جانشين مواد تاريخي مكتوب و اطالعاتي مفيد،هاي جهانگردان روسي  يعني سفرنامه، اين منابع،خاص

  .تواند باشد ي ميو با اهميت

  يادداشت ها

  ملگونف، خانيكف، كاتف، نيكيتين، فيودوركف و خودزكو: ند ازا جهانگردان روسي در اين تحقيق عبارت. 1
 ميالدي با عنوان    1830او در سال    .  ميالدي در كرزيويچ لهستان به دنيا آمد       1806 در سال    ،شودزكو/ در خودزكو الكسان .2

 . كرد ميكنسول روسيه در رشت در زمان سلطنت محمد شاه قاجار حكومت 

ـاي خـ        1860 ميالدي و    1858 در بين سالهاي     ،گريگوري  والريانويچ ملگونف   . 3 زر ديـدن    ميالدي از سواحل جنوبي دري
 . كرده است

 و در زمان سلطنت شاه عباس اول به ايران 1623 و 1624فدت افاناس يوويچ كاتف، بازرگان روسي كه در بين سالهاي   .4
 . سفر نمود

ـالهاي     ،نيكيتين از خاورشناسان روس و از نجباي پتروگراد و از كارمندان وزارت خارجي روسي تزاري در ايران                 .5 ـين س  ب
 . يالدي از ابتداي مشروطيت تا استعفاي پهلوي اول بوده است م1911 و 1909

 1858ركنسول روسي تزاري در تبريز بود كه در بين سالهاي           سدان روسي و     ف جغرافي ونيكالي والديميرويريچ خانيك  . 6
اجتماعي و  دقيق روي اوضاع سياسي، ي   ميالدي به ايران سفر نمود و با مسافرت به شهرهاي  مختلف، به مطالعه              1859و  

 . يي ايران پرداختاجغرافي
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   :منابع و مĤخذ
 .، جلد اول، تهران، انتشارات اساطير، چاپ اوليشتها ):1377(پورداوود، ابراهيم. 1

 .ش2536 علي فره وشي، تهران، نشر كانون معرفت، چاپ دوم، ي  ترجمه):1356(خاطرات و سفرنامه موسيوب نيكيتين. 2

ـياي مركـزي        ( سفرنامه ):1375(ريچييروخانيكوف، نيكالي والديم  . 3 ـان  )گزارش سفر به بخش جنوبي اس  دكتـر   :، مترجم
  .اقدس يغمايي، ابوالقاسم بي گاه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول

  . دكتر سيروس سهامي، تهران، انتشارات پيامي ، ترجمهسرزمين گيالن ): تا بي(خودزكو، الكساندر. 4
  . جعفر خمامي زاده، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايراني  ترجمه):1357(لمرز گيالندارال، .رابينو، ه. 5
  .ش2536ي محمد صادق همايونفرد، تهران، انتشارات كتابخانه ملي ايران،   ترجمه):1356(سفرنامه كاتف. 6
   .ارات دادجو، چاپ اول مسعود گلزاري، تهران، انتشي  ترجمه):1364(سفرنامه ملگونف به سواحل جنوبي درياي خزر. 7
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